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ملخص البحث :
ة داخـل السـجن فـي ضـوء العالقـات سعى البحث الى التعرف على نمط الحیـاة االجتماعیـ

االجتماعیة السائدة بین السجناء ، وقد بین البحث ان هذه العالقات تتخـذ اتجـاهین اساسـین ، أمـا 

األول نحو االتجاه االیجابي ، وهو ناتج عن عوامل فرضـتها طبیعـة الحیـاة فـي السـجن ، إال أنهـا 

سـجام المسـتمر بـین السـجناء ، ومـن أهـم لم تكن مستقرة بحیث تخلق حالة عالیـة مـن التوافـق واالن

: الســـــكن والنـــــوم المشـــــترك والمشـــــاركة فـــــي الطعـــــام هـــــذه العوامـــــل الداعمـــــة للعالقـــــة االجتماعیـــــة 

والمشاركة في االعمال الیدویة . وأما الثاني نحو االتجـاه السـلبي الـذي تمثـل فـي مجموعـة عوامـل 

نسانیة ، ومن أهمهـا : عـدم الثقـة بـین تعوق مسیرة المؤسسات االصالحیة في مواصلة رسالتها اال

المحكومین والشكوك المستمرة بینهم ، اذ ال توجد صداقة بمعناها الحقیقي داخل مجتمع السـجن ، 

فهــي وٕان وجــدت فانهــا غالبــا تبنــى علــى المنفعــة المتبادلــة ، فضــال عــن عــاملي تعــاطي الحبــوب 

روح المعنویـة للسـجناء واثـارة المشـاكل المخدرفة وظاهرة السرقة والتي تعمل جمیعها على زعزعة ال

والمشاجرات والقلق بینهم .

Nature of Social Relation Among Convicted Field Study
in Al-Mahata Prison - Erbil

Dr. Noori Yassen Harzani Aram Ibrahim
Salah El-Deen University - College of Arts

Abstract:
The research aims at discovering the type of social life inside the

prison regarding the available social relation among prisoners. The

research showed that these relations either be positive or negative.

Positive relation is the result of the nature of life in prison, such life,

however, was not stable to create high degree of coordinance and

harmony between prisoners. The factors that help in supporting social

relation: Mutual bed and accommodation, sharing food and sharing
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manual work. The negative relations represented in the following factors:

The negative relations represented in the following factors: the history of

rehabitational institution in its humanitarian mission including: lack of

trust among convicts, their continuing doubts (i.e there is no real

friendship inside the social of prison, which if ever found, based on

mutual benefit), drinking drugs and rubbery which all undermine the

moral spirite among prisoners create problems, fights and worry among

them.

:المقدمة
كانــت الجریمــة والزالــت جــزء الیتجــزأ مــن التنظــیم االجتمــاعي.  تشــیر الــى نقصــه او عــدم 

قابلیتـــه علـــى تلبیـــة رغبـــات  النـــاس  وحاجـــاتهم مـــن جهـــة وعلـــى حركیتـــه او عـــدم ثبوتـــه مـــن جهـــة 

اخرى.  فمن الضروري اذا ان نبحث في الجریمة بعـدان نلـم المامـا كافیـا بالمراحـل التاریخیـة التـي 

ر بها التنظیم االجتماعي ، وان نعرف بالتبدالت التي طراءت علیه.م

ینظــر علمــاء االجتمــاع المحــدثون الــى الســجن كمؤسســة اجتماعیــة او كــل الیهــا المجتمــع 

ــــــیم  ــــــین ق ــــــدعوه ( المجــــــرم) وب ــــــذي ن ــــــین الكــــــائن االجتمــــــاعي ال ــــــق ب ــــــة التواف مهمــــــة احكــــــام عملی

ـــ ة وانســـانیة، قصـــد المجتمـــع  مـــن تأسیســـها  المجتمع،ومقایســـه فهـــي مؤسســـة ذات رســـالة اجتماعی

المجرم) في المجتمع، سواء كان في تعلیمه وتربیته ام فـي  ٠اتاحة الفرص التي لم یحصل علیها 

تدریبـــه علـــى بعـــض المهـــن والعـــرف التـــي تتناســـب مقدراتـــه البدنیـــة والعقلیـــة ، لیعـــود ثانیـــة مواطنـــا 

الجماعة.صالحا، یستطیع ان یختار اناط السلوك التي ترتضیها

یرمــي البحــث الــى التعــرف علــى نمــط الحیــاة االجتماعیــة فــي الســجن مــن خــالل تســلییط 

الضؤ على العالقات االجتماعیـة الموجـودة بـین السـجناء فأخترنـا عـدة متغیـرات اعتقـدنا انهـا تـؤثر 

ـــا  ایجابـــا او ســـلبا فـــي تحدیـــد نمـــط العالقـــات االجتماعیـــة بـــین الســـجناء معتمـــدین علـــى مالحظاتن

دانیــة مــن داخــل االصــالحیة كممارســة میدانیــة للباحــث عــایش الســجناء طیلــة  فتــرة الدراســة، المی

فضال عن مقابلتهم وجمع المعلومات عنهم.

یتكـون البحـث مـن فصـلین تناولنـا فـي الفصـل االول مـدخل نظـري عـام، وجـراءات البحــث 

والمقترحــات. وفــي وفـي الفصــل الثــاني حاولنــا تحلیــل ومناقشــة نتــائج البحــث مــع وضــع التوصــیات

على موضوع في غایة االهمیة مع التقدیر. وءالختام اتمنى ان اكون قد وفقت في تسلیط الض
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الفصل االول
االطار النظري للبحث

مدخل نظري.:المبحث االول
ظهرت العدید من الدراسات والبحوث والمؤلفات التي تناولت الدوافع المؤدیـة الـى الجریمـة 

شخصیة للمجرمین. وبحثت في عملیة االصالح االجتماعي والطرق العلمیة ودراسة الخصائص ال

والعملیة في اصالح المجرمیین وتوعیة البرامج المحددة لالصالح في السجون في حـین قلمـا نـرى 

دراســـات تخـــص البحـــث فـــي مجتمـــع الســـجن، ومایــــدور بـــین افـــراد  هـــذا المجتمـــع مـــن تفــــاعالت 

روؤیـة السـجن كنسـق اجتمـاعي یفـرز نظمـا وقواعـد ومعـابیر وعالقات، وقلما نرى انها تركز علـى

تلعب دورا كبیرا وخطیرا فـي اداء السـجون لـدورها االصـالحي. السـجن لـیس مجتمعـا صـغیرا مغلقـا 

ومؤلفا من جماعة من السجناء ولیس مجرد مكان او مؤسسة للعقـاب والتقـویم واالصـالح، بـل انـه 

مصــــــــالح متضــــــــاربة ومتطلبــــــــات یجــــــــب مكــــــــان وجــــــــدت بــــــــه جماعــــــــة مــــــــن النــــــــاس  الفرادهــــــــا

ســنة) احیانــا فیتكــون نمــط خــاص مــن ٢٠اشباعها،،ویعیشــون مــددا مختلفــة تمتــد الــى اكثــر مــن (

العالقــات االجتماعیــة بهــذا المجتمــع ان كــل مؤسســة اجتماعیــة تتكــون مــن احكــام وقــوانیین تهــدف 

ان دراســـة العالقــــات الـــى تحدیـــد سیاســـتها وتتـــولى القیـــام بتحدیـــد ســـلوك وعالقـــات افرادهـــا فعلیـــه 

) كمجتمع ١واالجتماعیة والسلوك هي دراسة نافعة لفهم طبیعة المجتمع الذي یعیش فیه الشخص(

الســـجن الـــذي یتكـــون مـــن شـــبكة العالقـــات االجتماعیـــة التـــي تـــربط افـــراده، والـــذي یقـــر القـــوانیین 

ي  یدخلـه  الول واالنظمة والعـادات والقالیـد التـي تحـدد طبیعـة السـلوك االجتمـاعي، فالشـخص الـذ

مرة یتحتم علیه ان یتعرف على ثقافة السجن وطرق السلوك فیـه بالحالـة نفسـها التـي یتصـرف بهـا 

الطفــل طــرق الســلوك مــع مــن یكبرونــه ســنا، وذلــك عــن طریــق التنشــئة االجتماعیــة التــي تســمى ( 

  ).٢السجن في التنشئة) (

یقهـــا ویســـتبطن طـــوال فالتنشـــئة االجتماعیـــة هـــي العملیـــة التـــي یكتســـب الشـــخص عـــن طر 

حیاته العناصر االجتماعیة الثقافیة السائدة في محیطه ویدخلها في بناء شخصیته ذلك بتأثیر من 

التجـــارب والعوامـــل االجتماعیـــة ذات الداللـــة والمعنـــى او مـــن هنـــا یســـتطیع ان یتكیـــف مـــع البیئـــة 

قـي العقوبـة بـه فـي ) كذلك الحال عند السـجین حیـث تل٣االجتماعیة حیث ینبغي علیه ان یعیش (

مجتمع خاص هو مجتمع المذنبین حیث یختلف تماما عـن المجتمـع الـذي كـان یعـیش فیـه سـابقا، 

  ).٤ولهذا المجتمع بحكم طبیعته االمور ومبادؤه واراؤه وتقالیده(

فانــه یكتســب  هــذه العــادات والتقالیــد الســائدة وتصــبح جــزءا مــن حیاتــه داخــل الســجن لكــي 

بیئــة االجتماعیــة الجدیــدة وهــذا التفاعــل االجتمــاعي بــین الســجناء تظهــر یســتطیع ان یتكیــف مــع ال

العالقــات االجتماعیــة الحتمیــة بیـــنهم تبعــا لظــروفهم وباشــكال مختلفـــة وقــد تكــون دائمــة او موقتـــة 

ایجابیة او سـلبیة. ولـم تكـن هـذه العالقـات مجـرد وسـیلة لقضـاء وقـت الفـراغ، ولیسـت مجـرد تسـلیة 

انبهــا االقتصــادیة ولهــا دورهــا فــي اكتســاب القــوة والحمایــة واشــباع الحاجــة بــل انهــا عالقــات لهــا جو 

االجتماعیة للسجناء.
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:اھمیة البحث
تبـــرز اهمیــــة البحــــث بتشخیصــــه البــــرز معوقـــات عملیــــة االصــــالح االجتمــــاعي المتمثلــــة 

بالعالقـات االجتماعیـة السـلبیة بـین السـجناء ووضـع صـیغة مالئمـة للحـد  فیهـا لكـي تسـتمر بــرامج

االصالح االجتماعي واعتبار المجرم انسانا قبل كل شيء ومن الممكن اصالحه والرجـوع بـه الـى 

المجتمع سلیما وصحیحا.

:الھدف من البحث
یهدف البحث مایلي:

تشخیص المتغیرات التي تؤثر ایجابا في العالقات االجتماعیة بین السجناء.١

قات االجتماعیة بین السجناء.تشخیص المتغیرات التي تؤثر سلبا  في طبیعة العال.٢

وضع صیغ ومقترحات تخص عملیة تجاوز المتغیرات السلبیة في مجتمع السجن..٣

اجراءات البحث ومنھجیتھ.:المبحث الثاني
:تحدید المفاھیم.١

فیما یلي اهم المفاهیم التي ترد في البحث وتستخدم الغراض ومتطلبات البحث فقط.

الجریمة اجتماعیا بأنها سلوك الاجتماعي یكون موجها ضد مصالح تعني:Crime) الجریمة أ(

) اما سایكولوجیا ٥المجتمع ككل. او هي انتهاك وخرق للقواعد والمعابیر االخالقیة للجماعة(

فتعني الجریمة اشباعا لغریزة انسانیة بطریق شاذ الینتهجه الرجـل العـادي فـي ارضـاء الغریـزة 

كیفـي فـي هـذه الغریـزة مصـحوبا بعملـه او اكثـر فـي الصـحة نفسها وذلك لخلل كمي او شذوذ

  )٦( ٠النفسیة وصادفه وقت ارتكاب الجریمة انهیار في الغرائز السامیة من العقاب

هـــو الشـــخص الـــذي یقـــوم بارتكـــاب الجریمـــة بخرقـــه للقواعـــد والمعـــابیر :Crimnal(ب) المجـــرم 

لعقوبــات فــي ذلــك المجتمــع وحســب ) یعاقــب علیهــا وفــق مــواد  قــانون ا٧االخالقیــة للمجتمــع (

طبیعة ونوع الجریمة التي یرتكبها، وتنحصر العقوبات بین االعدام حتى الموت والى السـجن 

او الحــبس او الغرامــة المالیــة فقــط وتختلــف العقوبــة عــن مــن اتــم الســابعة مــن عمــره ولــم یــتم 

الثامنــة عشــر الثامنــة عشــر حیــث یعتبــر حــدثا. ویــودع فــي المــدارس االصــالحیة، والــذي اتــم

یعتبر بالغا ویودع في اقسام اصالح الكبار.

ــة  ــات االجتماعی Social(ج) العالق Relationship: هــي أي اتصــال او تفاعــل او تجــاوب

یقــوم بــین شخصــین او اكثــر لغــرض اشـــباع الحاجــات االساســیة والثانویــة لالشــخاص الـــذین 

عالقــات االجتماعیــة  الــى انــواع یكونــون العالقــة ویــدخلون ضــمن حــدودها، یقســم البــاحثون ال

متعددة اعتمادا على اسس معینة كان تقسم الى:
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طویلة االمد وقصیرة االمد.١

عالقات رسمیة وغیر رسمیة.٢

عالقات اولیة وثانویة..٣

وتقسم العالقات االجتماعیة الى:.٤

) عالقـات اجتماعیـة ایجابیـة وهـي التـي تـؤدي الـى حفـظ بنـاء الجماعـة والعمـل علـى بقائهــا أ(

دوام استقرارها والتي یجب ان تكون قائمة في كل مؤسسة اجتماعیة.و 

(ب) عالقــات اجتماعیــة ســلبیة وهــي عكــس االولــى تــؤدي الــى العــداء بــین االفــراد المؤسســة 

ولكثـرة الحقـد والضـغائن والكراهیـة وتقـوي عوامــل الصـراع وترجـع الیهـا انـواع االنحرافــات 

  )٨والتیارات الهدامة في المؤسسة(

ـــل(د) مر  ـــف والتســـفیرات اربی ـــز الموق هـــي دائـــرة عقابیـــة ذات بـــرامج اصـــالحیة یوضـــح فیهـــا :ك

الشـــخص المحكـــوم الكمـــال مـــدة محكومیتـــه ویخضـــع لجمیـــع البـــرامج االصـــالحیة التـــي تقرهـــا 

اللجنة الفنیة في دائرة االصالح االجتماعي وكانت تسمى في العراق سابقا(السجن).

فرضیات البحث:.٢
لغرض اختبارهما وهي:تم وضع فرضیتین

الســكن ) هنــاك متغیــرات تــؤثر ایجابیــا فــي طبیعــة العالقــات االجتماعیــة بــین الســجناء واهمهــا:أ  (

المشاركة باالعمال الیدویة.–المشاركة بالطعام –والنوم 

الشعور بالشـك :(ب) هناك متغیرات  تؤثر سلبا في  العالقات االجتماعیة بین السجناء و أهمها

قة بیــنهم ، التناســف علــى المكــان ، فــرض ســیطرة والجــدییر بالــذكر ان نعــرف مفهــوم ، الســر 

وهو أي كمیة قابلة للتغیر او ایي صـفة یمكـن قیاسـها وقابلـة علـى اتخـاذ Variableالمتغیر

حاالت مختلفة  حدوثها بصورة  متتاببعـة واالسـتقالل الواسسـع لمصـطلح التغیـر یشـمل علـى 

)  وققــد جــرت العــادة عنــد المقارنــة او ٩للقیاســات الریاضــیة (جمیــع الظــواهر غیــر الخاضــعة

ـــر  معرفـــة عالقـــة متغیـــرین ببعضـــهما ان یســـمى احـــدهما متغیـــر معتمـــد واالخـــر متغیـــر متغی

) ففي بحثنا اعتبرنا العالقات ١٠مستقال حیث یتغیر المتغیر المعتمد نتیجة لتغیر المستقبل (

لى مجموعـة مـن المتغیـرات المسـتقلة المـذكورة االجتماعیة في مجتمع السجن متغیرا معتمد ع

  اعاله
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مجاالت البحث .٣
مجاال زمنیا تم    ١٩٩٩/     ٦/    ١ولغایة       ١٩٩٩/   ٤/  ١تعتبر الفترة من 

خالله جمع البیانات، والسجناء في مركز الموقف والتسفیرات اربیل یعتبرون مجاال بشریا للبحث. 

یرات في اربیل المجال المكاني ، والبد من اعطاء فكرة عامة عن كما كان مركز الموقف والتسف

مركز الموقف والتسفیرات اربیل. 

) غرفــة وكــل ٢٠) قاعــات ولكــل قاعــة (٦مقســم الــى(  ١٩٨٧بنیــت هــذا المركــز منــذ ســنة 

غرفة تختلف في استیعابها لحجم االشخاص . 

:عینة البحث. ٤
موقف والتسفیرات في اربیل تم اختیارهم ) نزیال من مركز ال٧٥شملت عینة البحث ( 

بالطریقة العشوائیة البسیطة بعد الحصول على قوائم بأسمائهم من شعبة ادارة السجن(المركز)

:ادوات البحث. ٥
استخدم الباحث للحصول على البیانات والمعلومات االدوات التالیة:

مارة اســتبیان اولــي یحتــوي علــى اســتمارة االســتبیان لغــرض جمــع البیانــات، صــمم الباحــث اســت أ .

ســـؤالین یتعلقـــان بـــاهم العوامـــل المـــؤثرة فـــي طبیعـــة العالقـــات االجتماعیـــة ایجابـــا ام ســـلبا بـــین 

) فــردا وعلــى ضــؤ نتــائج االســتبیان االولــي ٧٥الســجناء ووزع العینــة علــى الســجناء وعــددهم (

دد طبیعـة العالقـات ) سـؤاال تتعلـق بـا لعوامـل التـي تحـ١٠صمم االستبیان التـالي وتكـون مـن (

االجتماعیـــة للســـجناء وبعـــد ان عـــرض  الـــى الخبـــراء طبقـــا الختبـــاره علـــى عینـــة مـــن الســـجناء 

) فردا ومن ثم انتهى بصیغته االخیرة واصبح كامال لجمع البیانات٧٥وعددهم(

المقابلـــــة لغـــــرض دعـــــم البیانـــــات االســـــتبیان اجـــــرى الباحـــــث مقـــــابالت عدیـــــدة مـــــع الســـــجناء   .ب

حــدیث تخــص عالقــاتهم بــاالخرین ونمــط معیشــتهم فــي الســجن وتجــاوز الباحــث بمشــاركتهم ال

الطریقة الرسمیة في المقابلة   فاتسمت  بالصراحة والثقة المتبادلة اضافة الى تكوین عالقـات 

مـــع الســـجناء لـــدعم الثقـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات التـــي تخـــص البحـــث. ومـــن جهـــة اخـــرى 

ـــین والقـــوة االجرائیـــة التـــي تتواجـــد فـــي المركـــز شـــملت المقابلـــة  لقـــاءات مـــع المســـؤلین  االداری

(السجن) لیال ونهارا.

المالحظة المنظمة وهي نوع من المالحظة التي تعتبر مـن الوسـائل المهمـة للباحـث فـي جمـع  .ج

المعلومات والحقائق من الحقل االجتماعي او الطبیعي والتقـل اهمیتهـا عـن المقابلـة او دراسـة 

كثیــرة فهــي تعطــي المجــال للباحــث ان یالحــظ مجمــل الظــروف والعالقــات الحالــة. ولهــا فوائــد

التـي  ).١١االجتماعیة والتفاعالت والمشكالت والسلوكیات بصورة عامـة للمجتمـع المبحـوث (

تتواجد في المركز (السجن) لیال ونهارا.

:منھجیة البحث. ٦
المسح االجتماعي عن یعتبر هذا البحث من البحوث الوصفیة التحلیلیة الستخدامه منهج

طریق العینة واستخدامه للوسائل االحصائیة في تحلیل البیانات والتي تمثلت بالنسبة المئویة.
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الفصل الثاني
عرض النتائج ومناقشتھا

العوامل المساعدة في تكوین العالقات االجتماعیة.:المبحث االول
التـــي تـــربط بـــین الســـجناء كشــف  البحـــث المیـــداني عـــن شـــبكة مـــن العالقـــات االجتماعیـــة 

التحــدها  غرفــة او ردهــة واحــدة وانمــا علــى مســتوى الســجن عمومــا حیــث اوضــح الســجناء ان مــا 

یعمــل علــى التقــارب بیـــنهم وایجــاد صــداقات حقیقیـــة هــو المصــلحة وتبـــادل الخــدمات اضــافة الـــى 

اء، ویبــین عوامــل اخــرى ، وتكــون هــذه العوامــل مصــدرا لقیــام عالقــات الصــداقة والرفقــة بــین الســجن

البحث ان هناك عوامل بارزة تدعم العالقـات االجتماعیـة بـین السـجناء والتـي تحـتم علیهـا تكوینهـا 

-وفیما یلي استعراض ومناقشة هذه العوامل: 

:السكن والنوم .١
) شـخص وقـام السـجناء ببنـاء ٣٠-٢٠یعیش السجناء في قاعات كبیرة نوعا ما یتسع ل (

الســـجین معظـــم ســـاعات الیــوم فیهـــا حیـــث تفـــتح ابـــواب القاعـــات مـــن قواطــع فیمـــا بیـــنهم  ویقضـــي

صباحا الـى السـاعة الثانیـة بعـد الظهـر وهـذا یعنـي ان السـجناء فـي جمیـع القاعـات  ٧,٣٠الساعة 

ـــى مســـتوى ســـجناء الســـجن . وهـــذه المـــدة ( ) ٧یســـتطیعون التـــزوار والتجـــوال فتكـــون العالقـــات عل

) سـاعة تنحصـر العالقـات االجتماعیـة ١٧عالقـات و ( ساعات هي مـدة كافیـة القامـة مثـل تلـك ال

بین سجناء الردهة الواحـدة. فـاذن السـجناء فـي الغرفـة الواحـدة تـربط بیـنهم عالقـات توافـق وتكییـف 

) مـــن افـــراد العینـــة بـــان العالقـــات االجتماعیـــة  تكـــون قویـــة ٦٠اقتضــته الضـــرورة ، حیـــث اجـــاب (

ك قواعــد تحكــم النــوم وتحــدد مكــان كــل ســجین فــي ). وهنــا١٤جــدول بحكـم المعایشــة داخــل القاعة(

الغرفة حیث االقدم یستقر في احسن مكان من الغرفة وهو المعروف  عنـد السـجناء (بالزاویـة) أي 

ابعد نقطة من بـاب الغرفـة امـا المسـتجد فتكـون مكانـه دائمـا عنـد بـاب الغرفـة الـى ان یطلـق سـراح 

احیانا تصل اخبارها الى الدائرة للحصول علـى احدهم فینتقل الى مكانه.  وهكذا تحدث مشاجرات

) ١٧) مـن افـراد  العینـة كمـا یظهـر  فـي الجـدول (٤٨مكان افضـل فـي الغرفـة. وقـد اوضـح ذلـك (

فاذا السكن والنوم الجماعي  یؤدي الـى توطیـد العالقـات االجتماعیـة بـین السـجناء النهـم غالبـا مـا 

كجماعة في البعض اذ من المعـروف ان الجماعـة یشكلون جماعة  متعاونة وعادة مایؤثر افرادها 

  ).١٢تؤثر دائما في الفرد (

:الطعام.٢
اتضــــح مــــن  نتــــائج البحــــث ان الغالبیــــة العظمــــى مــــن الســــجناء یتنــــاولون الطعــــام بنظــــام 

المشاركة سـواء یطبخـون علـى حسـابهم او طعـام السـجن الـذي یـوزع علـیهم بـثالث وجبـات فاجـاب 
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). وقــد ١٤رقــم( الجــدولم یعیشــون مــع غیــرهم فــي المشــاركة بالطعــام) فــردا مــن الســجناء انهــ٥٧(

اظهــر البحــث ایضــا ان المعیشــة بالمشــاركة المشــتركة هــي نــوع مــن التبــادل التعــاوني ویتمثــل هــذا 

التبادل في ان سجناء الغرفة الواحدة اما یأكلون جمیعهم  ویشترك اثنان او ثالثة وهكذا.

او الذي یحصلون علیه من اقربائهم ومعـارفهم اثنـاء واالكل قد یكون من حانوت السجن  

الزیـــارات او بشـــراء مـــن حـــانوت الســـجن. والواقـــع ان المعیشـــة المشـــتركة بـــین الســـجناء لـــیس امـــرا 

اقتصــادیا   فحســـب بــل ان لهـــذه المعیشــة المشـــتركة دورا اجتماعیـــا مــن نـــوع اخــر یضـــاف لـــدورها 

ة مــن الــدور االقتصــادي وذلــك ان الســجناء االقتصــادي بــل ان هــذا الــدور االجتمــاعي اكثــر اهمیــ

یعمدون الى اتباع هذا النظـام لـیس لمجـرد تحقیـق اهـداف اقتصـادیة بـل انهـم یعملـون علـى حمایـة 

انفسهم من بعضهم البعض 

مــن الســرقات واالعتــداءات . اضــافة الــى تقویــة العالقــات االجتماعیــة بیــنهم ، حیــث یــنجم 

اصال هذا النظام عن محبة وعالقات

) فـردا مـن ٤٨) ان (١٧_ الجـدولبة التي یحتاجها السجین في السجن اذا اتضـح مـنطی

السجناء قد حدث له المشاجرة.

المشاركة في االعمال .٣
یقــوم عــدد مــن الســجناء بأعمــال یدویــة فنیــة ( كصــناعة االحذیــة واغــراض الزینــة واللیــف 

المبحــوثین بــانهم یعتقــدون بــان ) فــردا مــن الســجناء ٥٧والمحفظــات واطــارات الصــور) فقــد اجــاب (

المشــاركة فــي االعمــال الیدویــة تقضــي علــى وقــت الفــراغ وبالتــالي انشــغالهم مــع الــبعض وتكــوین 

وتوطید العالقات االجتماعیة وهي احسـن وسـیلة لقضـاء وقـت الفـراغ الممـل للسـجین، والحظنـا ان 

المصـنوعات الیدویـة. فـاذا اغلب السجناء الذین یقومون باالعمال یتعاونون مع بعضهم فـي انتـاج 

یعني عن طریق المشاركة باالعمال الیدویة تتكون العالقات االجتماعیـة بـین السـجناء وخصوصـا 

على مستوى القاعة او الردهة الن التعاون بهذه االعمال یحتاج الى اقرب المشتركین من بعضهم 

البعض.

  جناءعوامل سوء  العالقات االجتماعیة بین الس:المبحث الثاني
مع جمیع افراده من المذنبین لهمذكرنا سابقا بأن عقوبة السجن تضع المجرم في مجت

خصائصهم ومزایاه، منها  ان كل سجین ینظر الى الثاني بأنه مجرم، وان العالقة بینهم وقتیة ال 

اساس لها وهي مصلحیة وتختلف الحیاة فیه عن المجتمع الخارجي الذي جاء منه  السجین. 

ان السجناء یعانون من مشكلة اساسیة تعتبر من اخطر المشاكل التي یواجهونها الحظنا 

وهي طریقة قضاء وقت الفراغ أي الوقت الطویل  داخل السجن والیجد الكثیر منهم وسیلة في 
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قضاء هذا الوقت اال القیام ببعض السلوكیات غیر الصحیحة والتي تؤدي الى اثارة المشاكل 

االجتماعیة السلیمة، وفقدان الثقة بین السجناء انفسهم، فقلما نرى سجینا واعاقة تكوین العالقات

یثق بسجین اخر، على الرغم من انهم یعیشون بصورة مشتركة فال یخلو نها او لیل بدون مشاجرة 

بین سجین واخر  او اكثر قد تصل احیانا الى سیل الدماء وهذا یعیق مسیرة الدائرة االصالحیة 

الح المذنبین والرجوع به الى المجتمع مواطنا صالحا  مندمجا مع غیره بصورة االنسانیة في اص

طبیعیة .

لما كان من الصعوبة جمع المعلومات من السجناء حول االمور السلبیة المنحرفة التي 

تحدث بینهم ، ذلك خوفا على انفسهم من العقوبة اوال من قبل االدارة  ومن السجناء المقصودین 

. لذا اعتمدنا على توجیه سؤال ضمن استمارة البحث حول ابداء السجین رأیه عن من جهة ثانیة

المشاجرات التي تنشب في السجن  واسبابها، اضافة الى االلتقاء بالمراقبین من السجناء على 

القاعة واالستماع بصورة مباشرة الى بعض السجناء حول هذه المواضیع مع متابعة االمور مع 

لمأمورین بتكوین صورة واضحة عن المشاكل والمعوقات بین السجناء وفیما یلي باحثي االقسام وا

نستعرض اهم تلك المعوقات والمشاكل التي تكون سببا في اعاقة العالقات االجتماعیة السلیمة 

التي تنشدها الدائرة للسجناء  

:سیطرة مشاعر الشك باالخرین لدى السجین.١
لون ویشربون مع بعضهم ویقضون كل وقتهم سـویة االانـه على الرغم من ان السجناء یأك

الحظنا ان غالبیتهم الیثقون  بغیرهم، فالذي یثق باالخرین عنده الثقة بالنفس فعندما یثق السـجین 

بنفســه یعتبــر االخــرین یثقــون بــه، حیــث ان الثقــة بــالنفس تعتبــر مظهــرا للشخصــیة الســویة وعنصــرا 

تبط مشـاعر عـدم الكفایـة والـنقص بسـوء التكیـف. حیـث ذكـر هاما في التكیف الفعال فـي حـین  تـر 

) ان مــن اســباب ســوء العالقــة هــو الشــك  أي انعــدام الثقــة ١٥( الجــدول) فــردا مــن الســجناء٤٨(

بینهم حیث یعیشون في ریبة وشك وعدم الثقة بالنفس حیث تصل النسبة الكثر من السـجناء عـدم 

م علـى مسـتوى السـجن وقـد الحظنـا ان عـدم الثقـة تكوین صداقات مع االخرین. ویـزداد الشـك بیـنه

بــاالخرین موجــود علــى مســتوى الســجن ویقــل علــى مســتوى القاعــة ومــن ثــم علــى مســتوى الغرفــة 

الواحدة وقد الحظنا ان الشك یمكن ان  نعتبره من السمات االساسیة التي تحـدد عالقـات السـجناء 

ین العالقـة مـع غیـره وبـاالخص علـى بعضهم ببعض نالحظ  با ستمرار ان السجین یتردد في تكـو 

مستوى الكل.  فعل  سبیل المثـال الالحصـر ان السـجناء الكبـار السـن یبتعـدون عـن صـغار السـن 

وباالخص اصحاب الجرائم االخالقیة والسرقة لتجنب االتهامات من الممارسة الجنسـیة فیمـا بیـنهم 

.
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:استخدام الحبوب المخدرة.٢
) فردا من السجناء اجابوا بان استخدام الحبوب المخدرة ١٣) ان (١٦(جدول اتضح من ال

ـــى عـــوائلهم ومســـتقبلهم  و( ) فـــردا اجـــابوا بـــانهم ٨هـــي لنســـیان المشـــاكل والهمـــوم حیـــث القلـــق عل

) لغــرض اســتجالب النــوم. وتعتبــر هــذه الظــاهرة ٦یتناولونهــا للهــروب مــن الواقــع الــذي یعیشــونه و(

جتماعیة سلیمة.ظاهرة سلبیة في اعاقة تكوین عالقات ا

:السرقة.٣
الســـرقة مـــن الســـلوكیات المنحرفـــة التـــي ینـــال الفـــرد مـــن جرائهـــا العقوبـــة نـــرى ظهـــور هـــذا 

السلوك بین االفراد في مجتع السجن. فكثیرا ما یحتاج البعض من السـجناء الـى النقـود وبـاالخص 

قبـــل دخـــولهم الســـجن،  اولئـــك الـــذین الیلتقـــون الزیـــارات مـــن االقربـــاء او هـــم فقـــراء الحـــال اصـــال  

فیحــاول  عـــن طریـــق الســـرقة الحصـــول علـــى النقـــود مــن ســـجناء  غرفتـــه او قـــد یكـــون ضـــیفا عنـــد 

السجناء من ردهات اخرى فاذا اتیحت الفرصة له یقـوم بالسـرقة سـواء النقـود او ایـة حاجـة صـغیرة 

وثمینة بحیث یمكن اختفائها عن االنظار.

) ان الســرقات التحــدث هــذا شــيء ١٨( الجــدول) فــردا مــن المبحــوثین الســجناء٤٥وقــال (

مفـرح ومبشــر وتعنــي ان العالقــات االجتماعیـة او الظــروف الســائدة فــي القاعـة الیســاعد علــى هــذا 

) من المبحوثین قالوا بان السرقات تحدث احیانا.٣٠الشيء في حین (

الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والتربویة لوحدات عینة الدراسة.
من فصول الدراسة النظري والمیداني یحتوي على بعض المواضیع التي ان كل فصل 

البد للباحث من تناولها لكي تتضح مالمح دراسته. وفي هذا السیاق نتناول الظروف االجتماعیة 

واالقتصادیة والتربویة لوحدات العینة االحصائیة التي تعد مفاتیح بواسطتها نستطیع الوصول الى 

ویفهم من هذه الظروف هي معلومات او بیانات اولیة عن عینة البحث.الدراسة المیدانیة، و 

الظروف االجتماعیة جملة معطیات بیئیة محیطة باالفراد والجماعات وهذه الظروف تحتوي على 

ظروف موضوعیة  اوذاتیة.

امـــا الظـــرروف االقتصـــادیة فتعنـــي مجموعـــة القـــوى والمتغیـــرات الموضـــوعیة التـــي تحـــدد 

لوحــدات عینــة الدراســة . وهــذه الظــروف تحــدد المســتوى المعاشــي لوحــدات العینــة الجوانــب المادیــة

وتكشف اسالیب الحیاة التي نعیشها في المجتمع.

والظروف التربویة تعني الظروف الثقافیة التي تمثل الحالة العلمیة التي تتسم بها وحـدات 

العینة.
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الظروف االجتماعیة لوحدات عینة الدراسة:.اوال
حدات العینة و-ا

نظــرا لكــون مركــز الموقــف والتســفیرات فــي اربیــل مكــان خاصــا للنــزالء لــذلك اخــذت العینــة 

مبحوثا ٧٥من النزالء فقط وكان عددهم 

محل الوالدة لوحدات العینة الدراسة..٢
تشــیر نتــائج الدراســة المیدانیــة المتعلقــة بمحــل والدة وحــدات  عینــة الدراســة ومحــل اقــامتهم 

) منهم اشـاروا ٢٤) بانهم ولدوا في االریاف، االان (٧٥) من مجموع (٣٦حیث اشار (الحالیة ، 

) مبحوثا بـانهم ولـدوا فـي المدینـة وتشـیر النتـائج ٣٩بانهم یعیشون حالیا في قراهم في حین اشار (

) یوضح ذلك١(جدول ) مبحوثا یعیشون في المدینة وال٧٥) منهم من مجموع (٥١بان (

  )١(جدول ال

حل والدة المبحوث واقامته الحالیةیوضح م

محل االقامة الحالیةمحل الوالدة

٣٦٢٤ریف

٣٩٥١حضر

٧٥٧٥المجموع

التحصیل العلمي لوحدات عینة الدراسة.٣
تبین نتائج الجدول ادناه الحالة التعلیمیة لنزالء السجن من افراد عینة الدراسـة حیـث اشـار 

) ٩%) بانهم امیون لم یدخلوا المدرسة. واشـار (١٨,٦٦سبة( ) وبن٧٥) مبحوثا من مجموع (١٤(

%) بانهم فقط یعرفون القراءة والكتابـة فـي حـین جـاءت نسـبة الـذین اشـاروا بـانهم ١٢منهم وبنسبة(

%) مـــن مجمـــوع افـــراد عینـــة الدراســـة، امـــا الـــذین ٥٤,٦٦فـــي مرحلـــة االبتدائیـــة اعلـــى نســـبة وهـــي(

%) مــن مجمــوع ١٤,٦٦) وبنســبة(١١وســطة فكــان عــددهم (اشــاروا بــانهم وصــلوا الــى مرحلــة المت

%). نســتنتج مــن ذلــك بــان الحالــة التعلیمیــة هــي ١٤) مبحوثــا وبنســبة (٧٥عینــة الدراســة البالغــة(

) یوضح ذلك٢(جدول متدنیة لدى المجرمین بشكل عام وال
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  )٢( الجدول

یوضح الحالة التعلیمیة للمبحوثین

%العددالتحصیل العلمي

١٤١٨,٦٦امي

٩١٢یقرء ویكتب

٤١٥٤,٦٦ابتدائیة

١١١٤,٦٦متوسط

%٧٥١٠٠المجموع

الحالة الزوجیة لوحدات  الدراسة
تشـــیر نتـــائج الجـــدول ادنـــاه الـــى الحالـــة االجتماعیـــة للمبحـــوثین مـــن نـــزالء الســـجن، حیـــث 

جــون%) بــانهم متزو ٤٤%) بــانهم عــزاب لــم یتزوجــوا فــي حــین اشــارت نســبة (٥٦اشــارت نســبة (

نســـتنتج مـــن الـــدالئل اعـــاله ان الحالـــة االجتماعیـــة لالنســـان لهـــا دور كبیـــر فـــي درجـــة توازنـــه مـــع 

المجتمع / حیث ان المتزوج اقل اقداما لالنحراف من العزاب، بسبب ان المتزوج مسـؤل عـن اسـرة 

ل جــدو واطفــال، وهــذه النتیجــة متقاربــة مــع نتــائج معظــم الدراســات التــي اجریــت فــي هــذا المجــال وال

) یوضح ذلك٣(

  )٣(جدول ال

یوضح الحالة االجتماعیة للمتزوجین

%العدد

%٤٢٥٦اعزب

%٣٣٤٤متزوج

%٧٥١٠٠المجموع

المھن التي تزاولھا وحدات عینة الدراسة.. ٤
تشیر نتائج الدراسة المیدانیة المتعلقة بالمهن التي تزاولها وحـدات عینـة الدراسـة وكمـا هـو 

ادنـــاه ان المهـــن التـــي كـــانوا یزاولونهـــا قبـــل دخـــولهم الســـجن كانـــت كـــاالتي( موضـــح فـــي الجـــدول 

%) بــانهم كــانوا یعملــون فــي الــدوائر الحكومیــة كمــوظفین وبــدرجات مختلفــة واشــارت نســبة ١٦,٦٦

%) منهم ٢٤%) بانهم كانوا یمارسون مهنا حرة في االسواق والمحالت العامة ، ونسبة (١٧,٣٣(

%) بـانهم ٤٤مطاعم وعمال البناء، في حـین اشـارت اكبـر نسـبة وهـي (كانوا یعملون كعمال في ال
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كانوا عاطلین عن العمـل. وهـذه النتیجـة تقتـرب مـن نتـائج الكثیـر مـن الدراسـات حـول دور البطالـة 

في ارتفاع نسبة الجریمة في المجتمع. والجدول ادناه یوضح ذلك.

  )٤( الجدول

یوضح مهنة افراد مجتمع الدراسة

%ددالعالمهنة

١١١٦,٦٦موظف

١٣١٧,٣٣مهنة حرة

١٨٢٤عامل

٣٣٤٤عاطل

%٧٥١٠٠المجموع

الدخل الشھري لوحدات عینة الدراسة بالدینار. ٥
نتــائج الجــدول ادنــاه توضــح لنــا الــدخل الشــهري الفــراد عینــة الدراســة، حیــث اشــارت نســبة 

%) بــــین ٣٣,٣٣) دینــــار ونســــبة(٥٠٠-٣٠٠%)  بــــان دخلهــــم الشــــهري یتــــرراوح بــــین (٣٠,٦٦(

) دینار في حین اشارت ١١٠٠-٨٠١%)  ینحصر دخلهم بین (٢٤) دینار ونسبة (٨٠٠-٥٠١(

%) فقـــــــــــط مـــــــــــن افـــــــــــراد عینـــــــــــة الدراســـــــــــة بـــــــــــان دخلهـــــــــــم الشـــــــــــهري یتـــــــــــراوح بـــــــــــین ١٢نســـــــــــبة (

.) دینار ١٤٠٠-١١٠١(

  )٥(جدول ال

یمثل الدخل الشهري  الفراد العینة

%العددالدخل الشهري

٥٠٠٢٣٣٠,٦٦-٣٠٠

٨٠٠٢٥٣٣,٣٣-٥٠١

١١٠٠١٨٢٤-٨٠١

١٤٠٠٩١٢-١١٠١

%٧٥١٠٠المجموع
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امتالك دار للسكن. ٦
یعتبــر الســـكن احــد المؤشـــرات المهمــة فـــي تحدیـــد ومعرفــة الوضـــع االقتصصــادي لالنســـان، حیـــث 

ع اقـاربهم دون ان %) من افـراد العینـة بـانهم یمتلكـون دورا سـكنیة او یعیشـون مـ٤٨اشارت نسبة (

%) مــنهم بــانهم یســكنون فــي بیــوت بــاالجر ٥٢یتحملــوا اعبــاء االیجــار، فــي حــین اشــارت نســبة (

الشهري مما قد یؤثر هذه الحالة على وضع االسرة االقتصادي اوال وسلوك مـن یقـع علیـه مسـؤلیة 

%) مــن ٤٤) حیــث اشــارت نســبة (٦(جــدول اعالــة االســرة ثانیــا، وهــذه النتیجــة تؤیــد ماجــاء فــي ال

) ادناه یوضح ذلك٦(جدول المبحوثین بانهم قبضوا علیهم بسبب السرقة ، ال

  )٦( الجدول

یبین نوع السكن

%العددنوع السكن

%٣٦٤٨ملك

%٣٩٥٢ایجار

%٧٥١٠٠المجموع

نوع الجرائم المرتكبة من قبل افراد العینة.٧
ل افــراد عینــة البحــث حیــث اشــارت نســبة ) یوضــح نــوع الجریمــة المرتكبــة مــن قبــ٧( الجــدول

%)  جـــــــرائمهم كانـــــــت القتـــــــل، مقابـــــــل ٣٠,٦٦%) مـــــــنهم بـــــــانهم ارتكبـــــــوا الســـــــرقة ونســـــــبة _٤٤(

%) مــن مجمـوع عینــة ٤%) الشـروع بالقتـل ، فــي حـین جـاءت الجــرائم االخالقیـة بنسـبة (٢١,٣٣(

البحث. والجدول ادناه یوضح ذلك

  )٧( الجدول

من قبل افراد عینة الدراسةیبین نوع الجرائم المرتكبة 

%العددنوع الجریمة

٣٣٤٤السرقة

٢٣٣٠,٦٦القتل

١٦٢١,٣٣الشروع بالقتل

٣٤اخالقیة

%٧٥١٠٠المجموع
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العالقة بین نوع لجریمة ومستوى التعلیمي للمبحوثین.٨
ة البحــث، حیــث ) یوضــح العالقــة بــین نــوع الجریمــة والمســتوى التعلیمــي الفــراد عینــ٨( الجــدول

) ارتكبـــوا الســـرقة وهـــم مـــوزعیین حســـب مســــتواهم ٧٥) مبحوثـــا مـــن مجمــــوع (٣٣تبـــین لنـــا بـــان (

) وصــلوا الــى ٣) ابتدائیــة و(١٥)  ممــن یقــراء ویكتــب، (٩) مــن االمیــین ،(٦التعلیمــي كمــا یلــي (

لشـكل ) مبحوثـا مـوزعین با٢٣مرحلة المتوسطة اما عدد الذین ارتكبوا جریمـة القتـل فكـان عـددهم (

) ١٦) منهم في مرحلة االبتدائیة، والذین ارتكبوا الشروع بالقتل فكان عددهم (١٥) امي (٨االتي (

) وصلوا الى مرحلة المتوسطة. اما الذین ارتكبوا ٧) منهم في مرحلة االبتدائیة و(٩مبحوثا وكان (

.ي مرحلـة المتوسـطة) فـ١) اثنان كانوا في مرحلة االبتدائیة و(٢الجرائم االخالقیة فكان عددهم (

نستنتج من ذلك ان هناك عالقة بین نوع الجریمة والمستوى التعلیمي  لالنسان وحجم الجریمة في 

المجتمع ونوعها.

  )٨(جدول ال

العالقة بین نوع  الجریمة والمستوى التعلیمي للمبحوثین

نوع 

الجریمة
امي

یقرأ 

ویكتب
اعدادیةمتوسطةابتدائي

المعهد 

والجامعة
موعالمج

٦٩١٥٣٣٣السرقة

٨١٥٢٣القتل

٩٧١٦الشروع

٢١٣اخالقیة

١٤٩٤١١١٧٥المجموع

:الخلفیة االجتماعیة للمبحوثیننوع البیئة و.٩
)  توضح العالقة بین نوع الجریمة والخلفیة االجتماعیة للمبحوثین حیث ٩(جدول نتائج ال

) مبحوثا من مجموع ١٥باتهم بان السرقة جاءت باعلى نسبة، حیث اشار (تبین لنا من خالل اجا

) حضــري، وجــاء القتــل ٤٢) مــن مجمــوع (١٨) یســكنون الریــف بــانهم ارتكبــوا الســرقة مقابــل (٣٣(

) ٤٢) مـن مجمـوع (١٠) مبحوثا ریفیا جریمة القتل مقابـل (١٣في المرتبة الثانیة ، حیث ارتكب (

) ٥نة ، وجاءت جریمة الشروع بالقتل في المرتبة الثالثة حیث اشار (من الساكنین في مركز المدی

) مــن الــذین یســكنون فــي المدینــة، واخیــرا ٤٢) مــن مجمــوع(١١) ریفــین، مقابــل (٣٣مــن مجمــوع (

) یســكنون فــي مركــز المدینــة. والجــدول ادنــاه یوضــح ٣جــاءت الجــرائم االخالقیــة فكــان جمــیعهم (

  ذلك.
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  )٩( الجدول

ین نوع الجریمة والخلفیة االجتماعیة للمبحوثینیوضح العالقة ب

المجموعحضرریفنوع الجریمة

١٥١٨٣٣السرقة

١٣١٠٢٣القتل

٥١١١٦الشروع

٣٣/اخالقیة

٣٣٤٢٧٥المجموع

كیفیة القیام بارتكاب الجریمة.١٠
طة یمكــن ان هنــاك عالقــة بــین نــوع الجریمــة وطبیعــة ارتكابهــا ، فــاذا كانــت الجریمــة بســی

یقـــوم بهـــا شـــخص المجـــرم نفســـه، ولكـــن اذا كانـــت كبیـــرة تحتـــاج الـــى اكثـــر مـــن شـــخص لتنفیـــذها، 

ولغــرض معرفــة كیفیــة قیــام المجــرم بتنفیــذ جریمتــه طرحنــا علــیهم ســؤال حــول ذلــك ، حیــث اجابــت 

%) مــنهم بــانهم ارتكبــوا جــرائم بســیطة كالســرقات او التهدیــد وهــذه الجــرائم التحتــاج فــي ٥٢نســبة (

%) مــنهم ٣٢اغلــب االحیــان االالــى شــخص واحــد وهــو منفــذ الجریمــة ، فــي حــین اشــارت نســبة (

بـانهم ارتكبـوا جـرائمهم مـع شـخص اخـر صـدیق لهـم ، امـا الـذین اجـابوا بـانهم ارتكبـوا جـرائمهم مـع 

) یوضح ذلك١٠(جدول %) من مجموع افراد عینة الدراسة . ال١٦جماعة فكانت نسبتهم (

  )١٠( الجدول

كیفیة القیام بارتكاب الجریمةیبین 

%العددنوع االجابة

%٣٩٥٢لوحده

%٢٤٣٢مع صدیق

%١٢١٦مع جماعة

%٧٥١٠٠المجموع

:مكان وقوع الجریمة.١١
) الى المنطقة التي ارتكب فیها المبحـوث جریمتـه ،حیـث اشـارت ١١(جدول تشیر نتائج ال

%) مـنهم بـان ٦٤ق ریفیة، فـي حـین اشـارت نسـبة (%) بانهم ارتكبوا جرائمهم في مناط٣٦نسبة (

جرائمهم تم تنفیذها في داخل مركز المدینة والجدول ادناه توضح ذلك.
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  )١١(جدول 

یوضح المنطقة التي ارتكب فیها الجریمة.

%العدد

٢٧٣٦مناطق ریفیة

٤٨٦٤داخل مركز المدینة

%٧٥١٠٠المجموع

:فرص ارتكاب الجریمة.١٢
تحدید موعد وساعة ارتكاب الجریمة خاصة الجریمـة المنظمـة مـن االمـور الرئیسـیة یعتبر

فــي التخطــیط لتنفیــذ  الجــرائم ولغــرض معرفــة ذلــك حاولنــا اســتدراج المبحــوثین لمعرفــة ســاعة تنفیــذ 

%) مــــــنهم بــــــانهم نفــــــذوا جــــــرائمهم فــــــي ســــــاعات الصــــــباح ، ١٦جـــــرائمهم حیــــــث اشــــــارت نســــــبة (

%) مـنهم بــانهم نفــذوا جــرائمهم ٢٤لظهــر، فــي حـین اشــارت نســبة (%) نفــذوها فــي وقـت ا٨ونسـبة(

%) من ٥٢في وقت العصر، اما الذین اجابوا بانهم ارتكبوا جرائمهم لیال فكانت اكبر نسبة وهي (

مجموع افراد العینة،

نستنتج من ذلك بان وقت تنفیذ الجریمة لها عالقة بنوع الجریمة المرتكبة، وبما ان معظم 

تكبة في هذه الدراسة هي السرقات والتي تحتاج الى ظالم الرتكابها لذا  اعتبر المجرم الجرائم المر 

) ادنــاه ١٢(جــدول وال بــان افضــل وقــت لتنفیــذها هــو اللیــل الــذي یكــون بعیــدا عــن انظــار النــاس.

یوضح ذذلك.

  )١٢( الجدول

یوضح وقت ارتكاب الجریمة.

%العددالوقت

١٢١٦صباحا

٦٨ظهرا

١٨٢٤عصرا

٣٩٥٢لیال

%٧٥١٠٠المجموع
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:كیفیة اختیار االصدقاء داخل مجتمع السجن.١٣
) یوضــح لنــا كیفیــة اختیــار الســجین لصــدیقه داخــل قاعــات الســجن ،حیــث ١٣( جــدول ال

%) منهم بان نوع االختیار یعود الى وجود صدیقه داخل نفس القاعة التي هـو ٤٣,٦٣تبین بان (

%) بــان الســبب  یعــود الــى الزمالــة قبــل دخــولهم الســجن وتبــین بــان ٢٧,٢٧فیهــا، واشــارت نســبة (

%) بسبب وجودهم في نفس  المحلة او المنطقة السكنیة التي یعیش فیها، واشارت نسبة ١٢,٧٢(

%)  بـــان الســـبب هـــو نفـــس العائلـــة ، امـــا الـــذین اشـــاروا الـــى الزمالـــة فـــي االشـــتراك بـــنفس ٩,٠٩(

ـــى %) ا٧,٢٧الجریمـــة فكانـــت النســـبة( لـــى المجمـــوع الكلـــي  الفـــراد عینـــة الدراســـة ممـــن اشـــاروا ال

) فـرد    الجـدول ادنـاه یوضـح ٧٥) فـردا مـن مجمـوع (٥٥اختیارهم لالصدقاء داخل السـجن وهـم (

  ذلك

  )١٣(جدول ال

یوضح لنا كیفیة اختیار االصدقاء داخل مجتمع السجن

%العددنوع االختبار 

٢٤٤٣,٦٣وجودهم داخل القاعة

١٥٢٧,٢٧لة القدیمةالزما

٧١٢,٧٢نفس المحلة

٩،، ٥٩نفس العائلة

٤٧,٢٧المشاركة في الجریمة

%٥٥x١٠٠المجموع

x) منهم بانهم الیؤمنون بالصداقة الموجودة داخل مجتمع السجن٢٠اجاب (

اسباب تكوین العالقات االجتماعیة بین السجناء .١٤
لعالقات االجتماعیة فیما بین السجناء اشارت العینة بأن لغرض معرفة اسباب تكوین ا

) منهم  ٥٧) منهم اجابوا ان السبب یعود الى ان الصدیق الذي اختاره ینام بجانبه مقابل (٦٠(

) منهم اشاروا الى ان السبب یعود الى وجود اعمال ٥٧بسبب االشتراك معه في تناول الطعام، و(

مشتركة بینهم.

مجتمع السجن والمصالح المشتركة بین المساجین تدفع بهم الى بناء نستنتج من ذلك بأن

) یوضح ذلك.١٤(جدول عالقات اجتماعیة فیما بینهم الاغراض مختلفة وال
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  )١٤(جدول 

یوضح اسباب تكوین العالقات االجتماعیة بین السجناء

اسباب تكوین 

  العالقات
النوم بجانبه

االشتراك في تناول 

  الطعام

ي االشتراك ف

االعمال

٦٠٥٧٥٧نعم

١٥١٨١٨ال

٧٥٧٥٧٥المجموع

سباب الشك لتكوي العالقات االجتماعیةأ.١٥
رغــم وجــود العالقــات بــین افــراد عینــة البحــث مــن المســاجین اال ان ذلــك الیعنــي بــان تلــك 

العالقات في كل االحـوال هـي عالقـات مبنیـة علـى اسـس رصـینه بـه یـراودهم الشـك فـي كثیـر مـن 

) ذلـك  ١٥(جـدول الحیان والجل معرفـة اسـباب الشـك لـدى معظـم المسـاجین  توضـح للنـا نتـائج الا

%) مــنهم ببــان ســبب الشــك یعــود الــى عــدم وجــود الثقــة بــالنفس ســواء كــان نفــس ٦٤حیــث اشــار (

%) مــنهم ارجــح الســبب الــى وجــود ١٦المجــرم او الشــخص الــذي  یــربط بــه عالقتــه، تبــین بــان (

%) الـى عـدم امكانیـة التكیـف مـع المسـاجین الخـتالف ١٦هم ، واشارت نسـبة (االتهامات فیما بین

ارائهم وافكارهم وبیئاتهم االجتماعیة وطریقة تفكیرهم مما یحول بینه وبین االخـرین لـربط العالقـات 

%) مـن المجمـوع الكلـي الفـراد عینـة الدراسـة ٤اما الذین اشاروا الى اسباب اخرى فكانت نسـبتهم (

.

خــالل االجابــات الــواردة فــي الجــدول بــان جمیــع افــراد عینــة الدراســة تــراودهم نســتنتج مــن

) یوضح ذلك٠١٥جدول الشك والریبة في تكوین العالقات وخوفهم من ذلك وال

  )١٥( الجدول

یوضح اسباب الخوف من اقامة عالقات اجتماعیة

%العدداألسباب

%٤٨٦٤عدم الثقة

%١٢١٦وجود االتهامات

%١٢١٦یفسوء التك

%٣٤اسباب اخرى

%٧٥١٠٠المجموع



نوري یاسین هرزاني و آرام ابراهیم 

٣١

تناول المواد المخدرة .١٦
ان مشــــكلة المخــــدرات وانتشــــارها اصــــبحت مــــن المشــــاكل التــــي تعــــاني منهــــا الكثیــــر مــــن 

المجتمعـــات البشـــریة النامیـــة والتـــي دفعـــت بـــالكثیر مـــن الـــدول تخصـــیص میزانیـــات هائلـــة لغـــرض 

وردستان في االونة االخیرة. اصبحت التجـارة فیهـا حـرة اسـتفادة مكافحتها ومنع انتشارها وبما ان ك

بعض الفئات من التجار والمافیا دخول المواد المخدرة الیهـا سـواء بسـبب بیعهـا او لغـرض عبورهـا 

الى دول اخرى مما ادى الى وصولها الى ایدي بعـض النـاس خاصـة الشـباب مـنهم والجـل معرفـة 

) بــان ١٦الســجناء اجــاب المبحــوثین مــن خــالل نتــائج الجــدول (اســباب تنــاول المــواد المخــدرة بــین 

%) بـــانهم یتنـــاولون  الحبـــوب والمـــواد المخـــدرة لغـــرض ٤١,٩٣) وبنســـبة (٣١) مـــن مجمـــوع (١٣(

%) بـــان ســـبب تنـــاولهم ٢٥,٨٠) مـــنهم وبنســـبة (٨تناســـي المشـــاكل التـــي یعـــانون منهـــا، واجـــاب (

ــــع الــــذي ــــان (للمــــواد المخــــدرة یعــــود الــــى الهــــروب مــــن الواق ) مــــنهم وبنســــبة ٦هــــو فیــــه،،وتبین ب

%) یتناولونهــا لغــرض النــوم النهــم یعــانون بســبب المشــاكل التــي هــم فیهــا مــن قلــة النــوم ١٩,٣٥(

) وبنسـبة ٣١) مـن مجمـوع (٤واالرق المستمر اما الـذین اشـاروا الـى اسـباب اخـرى فكـان عـددهم (

%) والجدول ادناه یوضح ذلك١٢.٩٠(

  )١٦( الجدول

تناول وحدات العینة للمواد المخدرةیوضح اسباب 

%العدداسباب تناول المواد المخدرة

١٣٤١,٩٣تناسي المشاكل

٨٢٥,٨٠الهروب من الواقع

٦١٩,٣٥لغرض النوم

٤١٢,٩٠اسباب اخرى

٣١x١٠٠المجموع

X ١٠٠تم تقریب النسبة الى%  

حدوث مشاجرات بین السجناء.١٧
للنا من خالل استجوابنا للمساجین بان جمـیعهم یعـانون مـن مشـاكل كثیـرة وعلـى لقد تبین

راســها مشــكلة وقــت الفــراغ الــذي یعتبــر احیانــا عــامال مهمــا لجلــب المتاعــب والمشــاكل االخــرى مــن 

بینهـــا المشـــاجرات خاصـــة فـــي مثـــل تلـــك االجـــواء ، اثـــارة المشـــاكل واعاقـــة العالقـــات االجتماعیـــة 

ین وفقــدان الثقــة فیمــا بیــنهم ، حیــث اشــار معظــم المبحــوثین بــان المشــاجرات واالســاءة الــى االخــر 

تحدث فیما بین السجناء وخاصة بین فئة الشباب منهم ، وقد تبین من خالل استجوابهم بان نسبة 

%) مـن المسـاجین ٦٤%) منهم  اشاروا بانه دائما تحدث المشـاجرات فـي حـین اشـارت نسـبة (٤(
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مشاجرات والذي یعود الى عدم تكیـف هـؤالء مـع مجتمـع السـجن اوال ومـع بانه احیانا تحدث تلك ال

المســاجین وطبیعــة ســـلوكهم ثانیــا، لكــن الـــذین اشــاروا الـــى عــدم  حــدوث تلـــك المشــاجرات جـــاءت 

%) مــن المســاجین  وهــذا  االخــتالف فــي الــرأي یعــود الــى ان المســاجین مقســمین الــى ٣٢بنســبة (

ممــا یــؤدي هــذا  العــزل الــى عــدم معرفــة ماتــدور فــي قاعــات منعزلــة بعضــها مــع الــبعض االخــر

) یوضح ذلك.١٧(جدول المشاجرات في القاعات االخرى وال

  )١٧( الجدول

یبین مدى حدوث المشاجرات بین السجناء

%العددالمشاجرات

%٣٤دائما

%٤٨٦٤احیانا

%٢٤٣٢التحدث

%٧٥١٠٠المجموع

حدوث السرقات بین السجناء.١٨
الســرقة احــدى انــواع الجــرائم التــي تنتشــر فــي جمیــع المجتمعــات البشــریة وعلــى اثرهــا تعــد

تــدخل افــراد مــن المجــرمین والمنحــرفین الســجون واالصــالحیات، وبمــا ان هــذه الظــاهرة هــي لیســت 

مقتصــرة علــى فئــة معینــة او مكــان معــین تــرى بانهــا تتكــرر حتــى داخــل الســجون واالصــالحیات، 

جــدول رارها وحــدوثها داخــل قاعــات الســجن تبــین لنــا مــن خــالل نتــائج الولغــرض معرفــة مــدى اســتم

%) مـــن المجـــرمین اشـــاروا بـــان هـــذه الظـــاهرة احیانـــا تحـــدث داخـــل قاعـــات ٤٠) بـــان نســـبة (١٨(

%) منهم بعدم حدوث ذلك.٦٠السجن وبین المساجین انفسهم، في حین اشارت نسبة (

داخل السجن وهذا یعود الى اسباب نستنتج من ذلك بان هذه الظاهرة هي موجودة ایضا

كثیرة منها بـان بعـض المسـاجین دخلـوا السـجن بسـبب السـرقة واحیانـا اخـرى الحاجـة تـدفع الـبعض 

مـــنهم الـــى ممارســـة الســـرقة لقضـــاء بعـــض حاجاتـــه التـــي التـــوفر لهـــم ادارة الســـجن والجـــدول ادنـــاه 

یوضح ذلك.

  )١٨( الجدول

یوضح مدى حدوث السرقات داخل السجن

%العددالسرقاتحدوث

%٣٠٤٠احیانا

%٤٥٦٠التحدث

%٧٥١٠٠المجموع

:خالصة البحث
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م النتائج التي توصل الیه البحث:فیما  یلي تلخیص اله

اظهــر البحــث بــأن هنــاك عالقــات اجتماعیــة بــین الســجناء تكــون بشــكلیها االیجــابي والســلبي .١

ط االجتمــاعي فــي مجتمــع الســجن فــاالولى تعتبــر مؤشــرات لخلــق التماســك االجتمــاعي والضــب

بحیث تساعد االدارة في اداء عملها.

اظهر البحث ان العالقات االیجابیـة ناتجـة  عـن عوامـل تفرضـها الحیـاة فـي السـجن االانـه لـم .٢

تكـــن مســـتقرة لكـــي تخلـــق حالـــة مـــن التوافـــق واالنســـجام  المســـتمر بـــین الســـجناء حیـــث ان أیـــة 

ســيء  الــى الســجناء وتعــوق التكیــف االجتمــاعي مــع ظــاهرة  ســلبیة قــد تعیــق هــذه العالقــة فت

بعضهم.

من العوامل التي اثبتها البحث في دعم  العالقات االجتماعیة بین السجناء هي السكن والنـوم .٣

المشترك، المشاركة بالطعام، المشاركة باالعمال الیدویة.

رة اظهــــر البحــــث ان ثمــــة عوامــــل وظــــواهر ســـــلبیة توجــــد فــــي المجتمــــع الســــجن تعــــوق مســـــی.٤

المؤسســات االصــالحیة فــي مواصــلة رســالتها االنســانیة الصــالح المــذنبینو اهــم هــذه الظــواهر 

  -هي :

عــدم الثقــة والشــكوك بــاالخرین حیــث النجــد ســجینا یثــق بــاالخر االنــادرا فمهمــا تكــون هنــاك مــن أ. 

عوامـــل داعمـــة ومثبتـــة للعالقـــات االجتماعیـــة االیجابیـــة فالبـــد انـــه یومـــا مـــا تنهـــار اغلبهـــا ، 

وخصوصا لو برزت ظاهرة سلبیة عند احد السجناء المجموعة. وبهذا التوجد صداقة بمعناها 

الحقیقي كما في المجتمع الخارجي وان وجدت فانهـا مبنیـة علـى اسـاس تبـادل المنفعـة. وعنـد 

زوال هــذه المنفعــة تنهــدم معهــا الصــداقة فقــد یكــون الســجین صــدیقا لغیــره فــي یــوم مــا ویصــبح 

لحظات.عدوا له من خالل

تعاطي الحبوب المخدرة .ب

ظاهرة السرقة .ج

اذن تبـــین ان جمیـــع المتغیـــرات  التـــي فرضـــناها ماعـــدا فرضـــیة حـــدوث الســـرقات لـــم یكـــن 

متطابقا مع فرضیتي التي وضـعت امـام اعـین ان السـرقات تحـدث كثیـرا داخـل مجتمـع السـجن اال 

ذا نســتنتج ان نمــط العالقــات ان  العكــس قــد حــدث بــل لــم یكــن بمســتوى كثیــر وملفــت للنظــر وبهــ

:االجتماعیة في السجن تتمثل بنوعین

االیجابیـة التــي تــدعم الــروح المعنویــة بــین السـجناء وتقلــل مــن مشــاكلهم وتســاعد علــى اســتقرار .١

الحیاة االجتماعیة في السجن لمواصلة البحث االجتماعي والدائرة لتطبیق البرامج االصـالحیة 

وا مواطنین صالحین اسوة باالخرین.االنسانیة للمذنبین لكي یصبح

الســلبیة والتــي تزعـــزع الــروح المعنویــة بـــین الســجناء وتثیــر المشـــاكل والمشــاجرات والقلــق بـــین .٢

الســــجناء، وتصــــل هــــذه المشــــاجرات احیانــــا الــــى ســــیل الــــدماء الیــــذاء بعضــــهم الــــبعض وهــــذه 
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صحیحة والدقیقـة ممـا العالقات تعرقل مسیرة الدائرة في تطبیق البرامج االصالحیة بصورتها ال

ینبغي االنتباه والسیطرة علیها عن طریق تشخیصها المبكر والقضاء علیها على الفور.

واخیـــرا ظهـــر مـــن خـــالل بیانـــات البحـــث بـــأن المســـتوى الثقـــافي لـــه تـــأثیر كبیـــر فـــي عـــدم 

حصول السلوك االجرامي وبالتالي هذا الوعي الثقافي واالجتمـاعي والنفسـي یبعـد االنسـان المثقـف

والدراسي الى االبتعاد عـن السـلوك االجرامـي والجریمـة بكافـة انواعهـا والـدلیل علـى كالمنـا هـذا ان 

اكثریة افراد العینة الذین تم اخذ استجواباتهم كانوا ذا خلفیة ثقافیة متدنیة وهابطة، والنقطة االخرى 

ین فـي الحضــر فــي التـي توصــلت الیهـا هــي ان اكثریـة الجــرائم تحــدث  لـدى اهــل المدینـة والمســتقر 

حین ان اهل الریف تقل عندهم المیل الى الجریمة وهذا نـاتج عـن مـدى قـوة العالقـات االجتماعیـة 

والتنشئة االجتماعیة السلیمة وتأثیر الضـوابط القیمیـة والعـادات والتقالیـد حیـث ان الشـخص الریفـي 

ي التــي تقــل عنــده هــذه هــو اكثــر انصــیاعا والتزامــا بالعــادات والتقالیــد علــى عكــس االنســان الحضــر 

الظوابط وتخرج من ضوابط المجتمع بشكل كبیر.

:المقترحات
زیادة عدد الباحثین االجتماعیین للسجناء لیتسنى لهم معالجة مشاكلهم بصورة ادق ونقتـرح ان .١

یكون لكل ردهة باحث ومساعد له.

بـین السـجناء لكـي التكثیف من المحاضرات االرشادیة من قبل الباحث لوضـع الـروح المعنویـة .٢

یكون السجن مؤسسة فعالة كفیلة باصالح المجرمین.

ضـرورة مشــاركة وعقـد جلســات  غیـر رســمیة مــن قبـل البــاحثین مـع الســجناء فـي غــرفتهم لعــدم .٣

الثقة بینهم لغرض مساعدتهم في تجاوز مشاكلهم.

ســتوى الثقــافي نقتــرح ان یكــون افــراد القــوة االجرائیــة مــن العناصــر الجیــدة والســمعة الجیــدة والم.٤

الذي الیقل عن االعدادیة لیكون عنصرا مهما في مشاركة باصالح المجرمین.

ضرورة متابعة تصنیف السجناء حسب نوع الجریمة وعـدم اللجـوء الـى وضـع مجـرمین ارتكبـوا .٥

جریمــة اللــواط والســرقات مــع مجــرمین تختلــف جــرائمهم بــا لقتلــل الثــأر وغســل العــار او قضــایا  

المرور.

وري جـــدا المباشـــرة بفـــتح دورات التأهیـــل المهنـــي مـــادام هنـــاك معامـــل نموذجیـــة فـــي مـــن الضـــر .٦

النجــــارة والحــــدادة والخیاطــــة. وتهیئــــة كافــــة المســــتلزمات مــــن الكــــادر الــــوظیفي الفنــــي والمــــواد 

االولیة..

العمل على تشكیل فرق فنیة وریاضیة من قبل السـجناء لممارسـة هوایـاتهم كالغنـاء والموسـیقى .٧

اللعاب الریاضیة المختلفة وتهیئة كافة المستلزمات لهم.والمسرح وا
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٣٥

مكافأة ذوي السیرة الحسنة من السجناء والذین لم یحدثوا ایة مشـكلة فـي السـجن لفتـرات طویلـة .٨

بهدایا رمزیة او نقدیة  للمحتاج لیكونوا قدوة لغیرهم عن المنحرفین في مجتمع السجن.

تكبـون افعــاال مخالفـة للتعلیمــات واالنظمـة مــن مـن جهـة اخــرى یجـب حرمــان السـجناء الــذین یر .٩

زیـــارة االهـــل والعمـــل لفتـــرة تكـــون مـــدتها حســـب طبیعـــة الفعـــل المرتكـــب ووضـــعهم فـــي الحـــبس 

االنفرادي ایضا.

المصادر
استعمل العالم االمریكي المعروف (اودیف. هد.سدرالند) مصطلح (مجتمع السـجن) فـي كتابـه *

رجمـة د. محمــود السـباعي والــدكتور حسـن الصــفاوي مكینــة المشـهور (مبــاديء علـم االجــرام) ت

/ ولهــذا اســتعمل الباحــث المصــطلح المــذكور فــي ٦٤٥/ص١٩٦٨االنجلــو المصــریة القــاهرة  

الدراسة .

دار الكتـاب للتوزیـع  ٢دكتورة علیاء شكري واخرون، قـراءات معاصـرة فـي علـم االجتمـاع ، ط)١(

  ١٤٧ص ١٩٧٩والنشر القاهرة / 

ردیـن مبـاديء علـم االجـرام  ترجمـة اللـواء محمـد السـباعي) والـدكتور حسـن ا -هــ -سـدر النـد)٢(

  ٦٥٦وكذلك ص ١٦٤ص١٩٦٣صادق  

غــــي روشـــــیه، تعریــــب (د) مصـــــطفى  وندشــــلي الفعـــــل االجتمــــاعي فـــــي المؤسســــة العربیـــــة )٣(

وكـــــذلك د. معـــــن خلیـــــل عمـــــر، نقـــــد الفكـــــر االجتمـــــاعي  ١٦٤ص ١٩٨٣للدراســـــات والنشـــــر 

  .١٩٠ص ١٩٨٢ة ، دار االفاق الجدیدة بیروت المعاصر، دراسة تحلیل ونقدی

دار المعــــارف بمصــــر  ١احمــــد محمــــد خلیفــــة ، مقدمــــة فــــي دراســــة الســــلوك االجتمــــاعي ط )٤(

  .١٩٦، ص ١٩٦٢

محمد سید فهمـي، السـید رمضـان ، الفئـات الخاصـة، المكتـب الجـامعي الحـدیث االسـكندریة )٥(

  ١٥،ص١٩٧٤

  ٣٢-٣١،ص١٩٧٨المعارف باالسكندریة الدكتور رمسیس بهنام ، االجرام والعقاب منشأة)٦(

الــــدكتور عــــوض حمــــد ، مبــــاديء علــــم االجــــرام المؤسســــة الثقافیــــة الجامعیــــة باالســــكندریة ،)٧(

  .٤٩،ص١٩٨٠

* هناك فرق بین السجن والحبس فالسجن یكون الحكـم علـى المجـرم اكثـر مـن خمسـة سـنوات امـا 

ساعة الى خمس سنوات فقط  . ٢٤الحبس فیكون الحكم من 

، ١٩٧٩كتور محمــد عـاطف غیــث/ قــاموس علـم االجتمــاع الهیئــة المصـریة العامــة للكتــاب )الـد٨(

وكــذلك الـــدكتور مصــطفى الخشـــاب، علـــم االجتمــاع ومدارســـه، الكتــب الثـــاني الـــدار  ٤٣٧ص

  ٢٠٦، ص١٩٦٥القومیة للطباعة والنشر بالقاهرة 



داخل مجتمع السجنالقات االجتماعیة بین المحكومین طبیعة الع

٣٦

ت وزارة الثقافــة دنكــن میشــل معجــم علــم االجتمــاع ، ترجمــة د احســان محمــد الحســن منشــورا )٩(

  ٢٦٦، ص١٩٨٠واالعالم العراقیة، بغداد 

  ٥٠٦الدكتور محمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع مصدر سابق ص )١٠(

) الـــدكتور احســـان محمـــد حســـن ، الـــدكتور عبـــد المـــنعم الحســـني، طـــرق البحـــث االجتمـــاعي، ١١(

  .٢٤٥-٢٣٤ص ١٩٨١مطبعة جامعة الموصل ،

ســم وابــراهیم ســالم ، مقدمــة فــي علــم الــنفس االجتمــاعي مكتبــة ) شــارل بلونــد، ترجمــة حمــد قا١٢(

.١٢٣ص ١٩٥١االنجلو المصریة 


