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امللخص:
اضــا متعــددة
يُعتــر التكويــن املهــي يف املؤسســات العقابيــة مــن العمليــات الــي حتقــق أغر ً
ـادا اجتماعيــة ،فإعــادة التأهيــل االجتماعــي لن ـزالء الســجون والــذي ترمــي كل األنظمــة
وأبعـ ً
إىل جتســيده ال يتأتــى إال بتوفــر الظــروف واإلمكانيــات الالزمــة واملناســبة ،وتســخري املؤطريــن
األكفــاء القادريــن علــى تلقــن املســاجني املعلومــات واملهــارات الضروريــة ،وتوفــر ل ورشــات
عمــل مهيكلــة هلــم مبختلــف األدوات والوســائل التقنيــة ،هــذا التكويــن املهــي مــن شــأنه أن ميــأ
مــن أوقــات فراغهــم داخــل املؤسســات أبنشــطة مفيــدة تســهم يف ختفيــف وامتصــاص آالمهــم
وتقلــل مــن حــدة إحساســهم ابالغـراب والعزلــة عــن احمليــط اخلارجــي ،وختلــق يف نفوســهم حركيــة
حنــو تقديــس العمــل ونبــذ األشــكال غــر املشــروعة يف الكســب ،ويســمح هلــم ابالندمــاج الفعــال
والبنّــاء يف أوســاط جمتمعهــم بــدون أيــة عراقيــل تذكــر.
الكلمــات املفتاحيــة :التكويــن املهــي ،املؤسســة العقابيــة ،التأهيــل االجتماعــي ،احملبــوس،
اإلدمــاج االجتماعــي.
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Sociology of Vocational Training in Penal
Institutions
Dr. Bawab Radwan

Abstract:
Training courses in penal institutions are important processes that serve social goals and objectives. The social rehabilitation of prisoners that all systems are designed to reflect
can be attained only by providing necessary and appropriate
circumstances and possibilities and qualified trainers who are
able to teach necessary skills and information to prisoners and
provide them with workshops equipped with various tools and
technical means. The training courses should include leisure
activities to relieve pain and reduce intense feelings of isolation and despair from the external environment, create in them
the dynamics towards the mobility of labor, renounce illegal
forms of earning and allow the effective integration in the society without any obstacles.
Keywords: Professional Training, Penal Institution, Social
Rehabilitation, Prisoner, Social Integration.
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مقدمة :
لقد تعاظمت يف اآلونة األخرية يف اجلزائر وعلى غرار بقية دول العامل أبسره قيمة وأمهية
التكوين املهين وهذا نظري ما يقدمه جلميع قطاعات ومؤسسات الدولة من مهنيني وحرفيني
جمال للشك فيه يف بناء وتقدم الدول ،وتسهر عدة مؤسسات يف
مهرة سامهوا مبا ال يدع ً
إاتحة وتوفري فرص التكوين املهين لفئات الشباب املختلفة ،ولعل من أبرز هذه املؤسسات
اليت تضطلع هبذا الدور املؤسسات العقابية ،هذه األخرية توفر فرص التكوين املهين لشرحية
الشباب املسجون ،ويف تصور واعتقاد جمموعة البحث أن التكوين املهين جتربة رائدة ومفيدة
نظرا
جيب توسيع نطاقها وتعميمها على كافة أرجاء املؤسسات العقابية املتواجدة عرب الوطن ً
ملا يزخر به من مزااي حيوية اقتصادية واجتماعية ،حيث إن التكوين املهين يوفر املناخ املالئم
واخلصب الذي يعمل على إعادة بعث وترميم بنية منظومة املثل والقيم األخالقية لدى شرحية
املعاقبني ابلسجن ،كما يعمل التكوين املهين على إكساب املسجونني قدرات ومهارات
فنية جتسر هلم الطريق وتؤهلهم لاللتحاق ومعاودة االندماج بني أوساط جمتمعاهتم بدون
عمال وحرفيني مهرة
حواجز أو أية عقد نفسية تذكر ،كما أن تكوين املسجونني جيعل منهم ً
ومدربني ورأمسال بشري ال ينضب قادر على خوض الرهاانت ورفع التحدايت اليت تستجيب
لطموحات وتطلعات اجلزائر يف التنمية االقتصادية املستدامة إىل مصاف الدول املتقدمة،
ونظرا لكل هذه املزااي النوعية العلمية واملوضوعية اليت يزخر هبا التكوين املهين املطبق داخل
ً
املؤسسات العقابية ارأتينا البحث يف هذا املوضوع ووصف واقع هذه الظاهرة املبحوثة لرفع
اللثام على الغموض الذي يكتنفها ،ابالستعانة مبختلف املصاحل واملؤسسات املعنية هبدف
معرفة اآلليات املتبعة والربامج والنماذج اإلجرائية التفسريية اليت تعمق من فهمنا وتوجهنا حنو
مجيع العوامل واملتغريات املتحكمة يف سري وانسياب هذه الظاهرة ،وكذا فهم مجيع األبعاد
بعيدا عن كل أشكال االرجتال والعشوائية يف التعاطي مع هذا
اليت تنطلي عليها هذه العملية ً
املوضوع،كل هذا يدفعنا إىل طرح التساؤالت التالية:
 ما مبادئ التكوين املهين يف املؤسسة العقابية ؟ ما األهداف االجتماعية املتوخاة من عملية التكوين املهين للمسجونني ؟			
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 هل لتكوين املســجونني داخل املؤسســات العقابية دور يف أتهيل املســجونني وجعلهمقــوة منتجــة اجتماعيــا ؟
 هل تكوين املســجونني داخل املؤسســات العقابية يســمح إبدماج املســجون يف حميطهاالجتماعي ؟
 هل يســاهم التكوين املهين داخل املؤسســة املهنية يف حمو النظرة الوصمية للمســجونداخــل اجملتمــع ؟

أهداف املقالة:
 وص ــف وتش ــخيص عملي ــة التكوي ــن امله ــي للمس ــجونني يف املؤسس ــات العقابي ــةاجلزائري ــة.
 التع ــرف عل ــى الربام ــج املتبع ــة م ــن ط ــرف ه ــذه املؤسس ــات لتأهي ــل احملبوس ــن للحي ــاةاالجتماعي ــة.
 معرف ــة م ــدى اكتس ــاب ه ــؤالء املس ــاجني مله ــن وح ــرف معين ــة تس ــهل عملي ــةاالندم ــاج االجتماع ــي بع ــد اخل ــروج م ــن الس ــجن و ذل ــك أثن ــاء خضوعه ــم لعملي ــة
تكوي ــن داخ ــل الس ــجن.
 التعرف على مدى قدرة السجني يف حتمل مسؤولياته و التكيف مع جمتمعه. أتمني جانب من دواع الســلوك املنحرف مما يســاعد على هتذيب وتعديل الســلوكياتاالجتماعية للمسجون.
 وضــع الســجني يف إحســاس أنــه ســيد نفســه و أنــه قــادر علــى حمــو الصــورة و النظــرةالســلبية الــي حيملهــا عليــه أف ـراد اجملتمــع.

منهج الدراسة:
نظرا لطبيعة الدراسة النظرية فإنه متَّ استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يصف
ً
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الظاهرة حمل الدراسة كما هي يف الواقع ،وحياول استكشاف وتعرية جوانبها ومن مث تصنيفها
وحتليلها ووصفها وص ًفا دقي ًقا للوصول إىل نتائج تبني الدور الذي تؤديه عملية التكوين
املهين يف كيفية إدماج املسجونني اجتماعيًّا ليصبحوا منتجني فاعلني يف حميطهم االجتماعي.

الكلمات املفتاحية للمقال:
(التكوين املهين ،املؤسسة العقابية ،التأهيل االجتماعي ،احملبوس ،اإلدماج االجتماعي).
صــت
أ .التكويــن املهــي :يعتــر مفهــوم التكويــن املهــي مــن املتغـرات التنظيميــة الــي ُخ َّ
ابهتمــام الباحثــن والدارســن واملختصــن يف العديــد مــن الفــروع العلميــة لعلــم االجتمــاع وعلــم
النفــس أو العلــوم اإلداريــة والقانونيــة والعلــوم االقتصاديــة ...إخل ،وهــذا مــا أدى إىل اختــاف يف
الــرؤى النظريــة واملقــارابت املنهجيــة هلــذا املفهــوم ،ويعرفــه منصــور فهمــي علــى أنــه :نــوع مــن أنـواع
التعليــم ،ويفهــم مــن هــذا التعريــف أن التكويــن ليــس هــو التعليــم حبــد ذاتــه بــل هــو أحــد أنواعــه.
كمــا يعــرف علــى أنــه ":تلــك العمليــة املنظمــة الــي تكســب الفــرد معرفــة أو مهــارة أو قــدرات أو
أفكار أو آراء الزمة إلعداد عمل معني أو بلوغ هدف حمدد( ".عبد الوهاب ،1975 ،ص.)245
ويعرفه معجم مصطلحات العلوم االجتماعية على أنه ":إعداد الشخص لالستخدام
والرتقي يف أي فرع من فروع النشاط ومساعدته يف االستفادة من قدراته حىت حيقق لنفسه
وللمجتمع أكثر ما ميكن من مزااي( ".بدوي ،دس ،ص)429
كم ــا يع ــرف أبن ــه" :تنمي ــة منظم ــة وحتس ــن االجتاه ــات واملعرف ــة وامله ــارات ومن ــاذج
الســلوكيات املتطلبــة يف مواقــف العمــل املختلفــة مــن أجــل قيــام األف ـراد مبهامهــم املهنيــة علــى
أحس ــن وج ــه ويف أق ــل وق ــت ممك ــن" (بوفلج ــة ،1984،ص.)5
أي أن التكوي ــن امله ــي عب ــارة ع ــن :نش ــاط يه ــدف إىل رف ــع الكفاي ــة اإلنتاجي ــة وتزوي ــد
الف ــرد مبه ــارات وس ــلوكيات مهني ــة م ــن خ ــال تدريب ــه عل ــى مهن ــة معين ــة متكن ــه م ــن االندم ــاج
االقتص ــادي واالجتماع ــي للمجتم ــع.
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لكــن مــا ميكــن اإلشــارة إليــه هــو أن التكويــن املهــي يف املؤسســات العقابيــة هــو :تعليــم
احملبوســن املهــارات الضروريــة ملمارســة حرفــة أو مهنــة معينــة وتوجيــه طاقــات ومواهــب احملبــوس
إىل مــا يتماشــى مــع ميوالتــه ومؤهالتــه هبــدف القضــاء علــى الف ـراغ الــذي يؤثــر ســلبًا علــى
احملبــوس وهتيئتــه إىل مــا بعــد اإلفـراج ،وقــد نصــت املــادة  95مــن قانــون تنظيــم الســجون وإعــادة
تربيــة املســاجني علــى أن :التكويــن املهــي يتــم علــى مســتوى املؤسســات العقابيــة أو أثنــاء العمــل
ابلورشــات الداخليــة أو الورشــات اخلارجيــة وكــذا مبراكــز التكويــن املهــي.
كمــا جتــدر اإلشــارة إىل أنــه قــد مت إبـرام اتفاقيــة بــن وزراء العــدل و وزارة التكويــن املهــي
بتاريــخ  17نوفمــر  1997تتضمــن كيفيــات وشــروط تنظيــم تكويــن املســاجني مهنيًّــا.
ب .املؤسســة العقابيــة :جــاء تعريفهــا طبقــا للمــادة  25مــن القانــون رقــم 05/04
املتضمــن تنظيــم الســجون وإعــادة اإلدمــاج االجتماعــي للمحبوســن ،وأهنــا ":املــكان املخصــص
للحبــس تنفــذ فيــه وف ًقــا للقانــون العقــوابت الســالبة للحريــة واألوامــر الصــادرة عــن اجلهــات
القضائيــة واإلك ـراه البــدين عنــد االقتضــاء" (القانــون)2005 ،05/04
ولق ــد تط ــورت املؤسس ــات العقابي ــة م ــع تط ــور أغ ـراض العقوب ــة و وظيف ــة الس ــجن ،ف ــإىل
عه ــد لي ــس ببعي ــد كان ــت وظيف ــة الس ــجن إبع ــاد احملك ــوم عليه ــم ع ــن اجملتم ــع ،فكان ــت مب ــاين
الس ــجون س ــيئة اإلع ــداد مظلم ــة ورطب ــة ،وكان م ــن أماك ــن الس ــجون م ــا ه ــو حت ــت س ــطح
مجيعــا ،جعــل املبــاين تشــيد ابلطريقــة الــي تفــرض أشــد
األرض ،وســوء الظــن ابحملكــوم عليهــم ً
ض ــروب التحف ــظ واحلراس ــة ،لك ــن م ــا فت ــئ األم ــر أن تط ــور وأصبح ــت العقوب ــة تتج ــه حن ــو
وتبعــا لذلــك تغــرت بنــاايت الســجون لتتجــه حنــو التأهيــل
إعــادة إصــاح وإدمــاج احملبوســنً ،
واإلصــاح ابلطريقــة الــي حتفــظ صحــة وت ـوازن املســجون البــدين والنفســي والعقلــي ،وتصــون
كرامتــه وشــعوره ابإلنســانية ،وذلــك بتوفــر الشــروط املالئمــة إلقامــة الســجني ،وهــذا مــا جعــل
ـورا يتماشــى مــع تطــور النظــام العقــايب احلديــث ،وهــو
اهلندســة املعماريــة للســجون تشــهد تطـ ً
م ــا أكدت ــه قواع ــد احل ــد األدىن ملعامل ــة املس ــاجني ،فق ــد نص ــت القاع ــداتن  10و  11عل ــى
وج ــوب أن توف ــر يف األماك ــن املخصص ــة للمس ــجونني الس ــيما املع ــدَّة للن ــوم كل الش ــروط
الصحي ــة مبراع ــاة حال ــة الطق ــس والق ــدر ال ــازم م ــن اإلض ــاءة والتدفئ ــة والتهوي ــة ،وأن تك ــون
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النوافــذ متســعة بطريقــة تســمح للمســجون ابلق ـراءة أو العمــل يف الضــوء الطبيعــي ،وأن يكــون
وضعه ــا يس ــمح بدخ ــول اهلـ ـواء النق ــي ،سـ ـواءً كان ــت هتوي ــة صناعي ــة أو مل تك ــن (هش ــماوي
ع ،لط ــرش عRetrieved from http://www.social-team.com/- : 2005 :
)forum/showthread.php?t=9064

كل هذا هبدف تربية وإعادة أتهيل احملبوسني اجتماعيًّا ،وجعلهم يتكيفون أكثر مع
املعطيات اخلارجية وذلك عند خروجهم من املؤسسة العقابية بعد قضاء فرتة عقوبتهم.
ج .التأهي ــل االجتماع ــي :إن كلم ــة التأهي ــل تع ــي يف الواق ــع مس ــاعدة الش ــخص وخدمت ــه
ويقابلها يف اللغة الفرنسية ( )Réhabilitionsواليت تعين مساعدة الشخص العاجز عن التكيف
أو العمل على إعادة تكييفه ( .موسى معوض م)Retrieved from : www.alukan.net :
ويعــرف التأهيــل يف علــم النفــس علــى أنــه" :العمليــة الــي يصــل هبــا الراشــدون يف املراحــل
املختلفــة مــن مشــاعر العجــز واالضط ـراب االنفعــايل والتبعيــة إىل حتقيــق انتصــار جديــد فيمــا
يتصــل أبنفســهم ،وإىل اكتســاب املهــارات الالزمــة حلالتهــم اجلديــدة ،وإىل أســلوب جديــد مــن
الســيطرة علــى انفعاالهتــم وبيئتهــم( ".كارول ،1964 ،ص.)132
ويعرف يف علم االجتماع أبنه" :عملية تستند ما وسعها االستناد إىل قوة اجلماعة ومؤازرة
اجلماعة ،ولكنها تشكل بدقة على مقياس الطابع الفردي للشخصية ،واملشكالت النوعية
اخلاصة بكل فرد الذي جيرى له عملية التأهيل( ".كارول ،1964 ،ص.)133
كم ــا يُع ــرف التأهي ــل أبن ــه" :مس ــاعدة األفـ ـراد عل ــى رف ــع كفاءهت ــم االجتماعي ــة وإع ــادة
دجمه ــم يف جمتمعه ــم م ــن خ ــال تقيي ــم االحتياج ــات الفردي ــة ،ووض ــع األه ــداف وتنس ــيق
اخلدم ــات لتمك ــن األف ـراد م ــن أج ــل حتقي ــق أعل ــى مس ــتوى ممك ــن م ــن اجل ــودة يف احلي ــاة".
(حس ــن ص ــاحل ،2004 ،ص) 231
ويُعــرف التأهيــل االجتماعــي أبنــه ":إصــاح وهتذيــب الشــخص حبيــث يــؤدي إىل
اســرجاعه لبيئتــه االجتماعيــة عضـ ًـوا فاعـ ًـا ،كمــا أنــه مجلــة الربامــج الــي هتــدف إىل تعديــل اجتــاه
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وفكــر وســلوك الفــرد حبيــث تســتطيع هــذه الربامــج إعــادة أتهيلــه ليغــر مــن منــط حياتــه وخيــرج مــن
الوســط املنحــرف إىل الوســط االجتماعــي الســليم( ".الســلطان ،2005 ،ص.)14
ويعرف معجم العلوم االجتماعية التأهيل االجتماعي على أنه:
"جمموعــة العمليــات أو األســاليب الــي يُقصــد هبــا تقــومي أو إعــادة األشــخاص املنحرفــن
أو اجملرم ــن حن ــو احلي ــاة الس ــوية ،كم ــا يُقص ــد ب ــه حماول ــة ترتي ــب الش ـواذ وضع ــاف العق ــول ،أو
ذوي العاهــات لعــاج نواحــي النقــص فيهــم أو ختفيضهــا حــى تتــاءم مــع أوجــه النشــاط الــي
تتناســب مــع حالتهــم"( ،بــدوي ،دس ،ص.)68
وعليه فالتأهيل االجتماعي للسجني يكون عن طريق عملية التكوين املهين داخل املؤسسة
العقابية واليت تكون عبارة عن :جمموعة العمليات واألساليب والربامج اليت يعاد فيها توجيه
احملبوسني حنو احلياة السوية وإدماجهم ،أو إعادة إدماجهم يف اجملتمع عن طريق مساعدهتم
على التوافق مع كل متطلبات اجملتمع ومتطلبات عملهم يف حميطهم االجتماعي ،وذلك
لتحقيق مستوى أعلى يف أداء الوظائف االجتماعية ،وإعادة التوازن النفسي واالجتماعي
للسجني داخل جمتمعه ومع أفراده ،وتوفري فرص حياة أفضل ابلنسبة له.
د .احملبوس (السجني) :عرفته املادة  7من القانون  04/05املتضمن قانون تنظيم السجون
وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني أنه " :كل شخص مت إيداعه مبؤسسة عقابية لتنفيذ
األمر أو حكم أو قرار قضائي" ،وعلى هذا األساس فإن احملبوسني ميكن تصنيفهم إىل:
 احملبوســن املؤقتــن املتابعــن جزائيًّــا والذيــن مل يصــدر يف شــأهنم أمــر أو حكــم أو ق ـرارقضائــي هنائــي.
 احملبوسني احملكوم عليهم الذين صدر يف حقهم حكم أو قرار أصبح هنائيًّا. -احملبوسني تنفي ًذا إلكراه بدين.
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 .1مبادئ التكوين املهين يف املؤسسات العقابية:
ترتكز هذه العملية يف املؤسسات العقابية على عدة مبادئ أساسية ،هي:
 أبع ــاد ش ــخصية اإلنس ــان ،والش ــخصية وح ــدة متكامل ــة ومتع ــددة األبع ــاد وتتك ــونأبعاده ــا م ــن :الصف ــات العقلي ــة والنفس ــية ،الصف ــات البدني ــة ،املي ــول ،اخلـ ـرات ،وظ ــروف
البيئ ــة وأثره ــا عل ــى اإلنس ــان.
 أساس التوجيه والتكوين املهين هو القدرات واليت تعترب املقياس الصحيح. مراع ــاة ف ــرص العم ــل يف س ــوق العم ــل ،حي ــث إن ــه ال تقتص ــر عملي ــة التأهي ــل أوالتكويــن املهــي علــى تدريــب وتكويــن املســجونني وفــق قدراهتــم علــى مهنــة معينــة وإتقاهنــا
مث يكتش ــف أن ه ــذه املهن ــة كاس ــدة يف س ــوق العم ــل ،لذل ــك الب ــد أن يك ــون اختياره ــا
مرتبطًــا ابمله ــن الرائج ــة( .عب ــد هللا حمم ــد ،2002 ،ص)189
 ض ــرورة مراع ــاة التخصص ــات يف التكوي ــن ال ــي ال تش ــكل خط ـ ًـرا عل ــى احملب ــوسوعل ــى اجملتم ــع فيم ــا بع ــد.
كمــا يشــر الكثــر مــن املختصــن االجتماعيــن والقانونيــن إىل أن هــذه العمليــة البــد
أن تقــوم علــى مبــادئ ،هــي:
معنوي ومهنيًّا حىت يكفل النجاح له يف حياته.
 تركيز اجلهود على السجنيكفرد وتدعيمه ًّـدل مــن مؤسســة
 حتويــل الســجن إىل مؤسســة إصالحيــة أتهيليــة تربويــة عالجيــة ،بـ ًعقابيــة تقــوم علــى احلرمــان والكبــت.
 استغالل واستثمار اإلمكاانت املتاحة داخل املؤسسة العقابية وخارجها ملساعدهتاعلى حتقيق األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها( .السيد ،1995 ،ص)179
 تقبُّــل الس ــجني وتقدي ــره والتعام ــل مع ــه كإنس ــان ل ــه كيان ــه املس ــتقل والثق ــة إبمكاانت ــهوقدرات ــه.
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 الرتكي ــز عل ــى خاصي ــة املب ــادأة واملب ــادرة عن ــد الس ــجني لتحري ــر ذات ونف ــس احملب ــوسوتعويده ــا عل ــى املش ــاركة يف وض ــع بع ــض اخلط ــط التأهيلي ــة ،مم ــا يع ــي ع ــودة الثق ــة
النفس ــية واالجتماعي ــة ل ــه.

 .2األهداف االجتماعية املتوخاة من عملية التكوين املهين يف
املؤسسات العقابية:
يتضمن التكوين املهين ابملؤسسات العقابية العديد من األهداف ،منها:
 حتقيــق الدمــج االجتماعــي الشــامل للمحبوســن يف إطــار جمتمعهــم. حتقيــق أكــر قــدر مــن االســتقاللية واالعتمــاد علــى الــذات عنــد هــذه الفئــة. رف ــع مس ــتوى الوع ــي عنده ــم وإح ــداث تغي ــر إجي ــايب يف النظ ــرة االجتماعي ــة جت ــاهبيئته ــم االجتماعي ــة.
 تطويــر مهــارات الســلوك ومهــارات األداء املهــي للمســجونني وبنــاء معــارف جديــدةتســاعده علــى االندمــاج يف بيئتــه الح ًقــا.

 ع ــاج املش ــكالت الفردي ــة واالجتماعي ــة للمس ــجون ومس ــاعدته عل ــى حتقي ــقالتكي ــف االجتماع ــي.

 وقايــة احملبــوس مــن كل مظاهــر العــود إىل اجلرميــة بعــد قضــاء فــرة عقوبتــه. أتهيل احملبوس اجتماعيًّا وإعداده للدخول كطرف فاعل وكفرد صاحل يف بناء جمتمعه. ملء أوقات فراغ احملبوسني حىت ال يقعون يف فخ االستسالم ملاضيهم األسود،وابلتايل اليأس من التغيري يف حالتهم والتفكري يف إيذاء أنفسهم واحمليطني هبم و هدم
كل القيم السلبية املوجودة عند السجني.
 تلقني املسجون املعلومات الضرورية والرفع من مستواه الذهين واالجتماعي بغرسقيم ومبادئ أخالقية تساعده على التكيف داخل املؤسسة وخارجها.
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ـتعدادا الح ـرام النظــام وتنفيــذ
 تقويــة القــدرة علــى ضبــط النفــس ممــا جيعلــه أكثــر اسـ ًخمتل ــف االلتزام ــات ال ــي تف ــرض علي ــه.
 إع ــداد احملب ــوس إع ــدادا جي ـ ًـدا للتكي ــف م ــع متطلب ــات احلي ــاة العام ــة واالس ــتجابةللمعاي ــر والقي ــم االجتماعي ــة والع ــادات والتقالي ــد املتع ــارف عليه ــا يف اجملتم ــع وبن ــاء
عالق ــات اجتماعي ــة انجح ــة م ــع األفـ ـراد واجلماع ــات ،إضاف ــة إىل إع ــداده لالس ــتقالل
املعيش ــي واالجتماع ــي واألس ــري.

 .3اخلطــوات واملراحــل الالزمــة للتأهيــل االجتماعــي للمســجون مــن خــال
عمليــة التكويــن املهــي:
 -1-3املرحلة األوىل :املرحلة االستكشافية واإلعداد للتأهيل :ليتمكن التأهيل
االجتماعي عن طريق التكوين املهين من حتقيق أهدافه ينبغي على القائمني عليه حتديد
حجم األفراد احملتاجني هلذه الربامج وأعمارهم ومستوايهتم ،مث حصر احلاالت اليت حتتاج إىل
التأهيل ،وينبغي أن تكون اهليئة أو املؤسسة القائمة بعملية التأهيل على عالقة وثيقة بباقي
املؤسسات األخرى يف اجملتمع ،ويف اجلزائر فقد أبرمت مديرية السجون ممثلة لوزارة العدل
العديد من االتفاقيات منها االتفاقية املربمة مع وزارة التكوين املهين بتاريخ 1987/07/26
واملعدلة بتاريخ  ،1997/11/17كما أبرمت وزارة العدل اتفاقية مع وزارة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة والصناعة التقليدية بتاريخ .2009/10/22
أيضا قيام املؤسسة القائمة بعملية التأهيل والتكوين بعد مرحلة
ويتم يف هذه املرحلة ً
ومرورا بتحديد
االستكشاف هذه اإلعداد الكامل لعملية التأهيل بداية من وضع األهداف ً
وصول إىل حتقيق عملية التأهيل ألهدافها كاملة.
االحتياجات ،وتوفري برامج التأهيل املختلفة ً
(موسى معوض م)Retrieved from: www.alukan.net :
 -2-3املرحلــة الثانيــة :التخطيــط وحتديــد املهــام لربانمــج التأهيــل والبعــث
االجتماعــي :تشــمل هــذه املرحلــة الدراســة االجتماعيــة ألســباب الــي أدت إىل ســجن احملبــوس
،ونوعيــة الظــروف الــي أدت بــه إىل االحنـراف ،ودراســة كل اآلاثر االجتماعيــة والنفســية املرتتبــة
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عــن ذلــك ،إضافــة إىل قيــام كل الفاعلــن املختصــن االجتماعيــن بدراســة العالقــة بــن أف ـراد
هــذه الفئــة وأســرهم وحميطهــم االجتماعــي واملشــكالت االجتماعيــة الــي أدت إىل حبســهم،
ومــن مثَّ القيــام ابلتخطيــط لعمليــة أتهيــل الفــرد ،وكذلــك حتديــد املهــام األساســية لربامــج التأهيــل
والتكويــن وف ًقــا لطبيعــة االحتياجــات الــي حيتــاج إليهــا أفـراد هــذه الفئــة ،رغبــة يف إشــباعها ألن
ذلــك هــدف رئيــس مــن أهــداف عمليــة التكويــن أو التأهيــل.
 -3-3املرحلة الثالثة :تطبيق برانمج التأهيل :يتم يف هذه املرحلة تطبيق برانمج
التأهيل االجتماعي أو التكوين على املستهدفني وهم نزالء املؤسسات العقابية ،حيث تسعى
برامج التأهيل والتكوين إىل تغيري نوعية سلوكياهتم ومنط عيشهم حىت تتوافق مع البيئة احمليطة،
إضافة إىل تعليمهم املهارات وامللكات واملعلومات والقدرات الفنية اليت جتسد هلم الطريق
وأتهيلهم لاللتحاق ومعاودة االندماج بني أوساط جمتمعاهتم بدون خلفيات أو عقد نفسية
تذكر ،وجتعلهم عماال وحرفيني مهرة وفاعلني يف حميطهم االجتماعي.
كل هــذا ال يتأتــى إال مــن خــال توفــر الظــروف البيئيــة املناســبة واإلمكانيــات الالزمــة
لتســهيل عمليــة مشــاركتهم واندماجهــم يف بيئتهــم االجتماعيــة وذلــك ابتبــاع أســاليب علميــة
ومنطقيــة تســمح هلــم ابملشــاركة يف عمليــة التكويــن والتأهيــل.

 .4واقع التكوين املهين يف املؤسسات العقابية يف اجلزائر:
يـَُع ُّد التكوين من أجنع الطرق لتحقيق التأهيل االجتماعي يف البيئة املغلقة ،لذلك خصه
املشرع بعناية خاصة من حيث عدد أماكن التكوين ،فنص يف املادة  95من قانون 04/05
على أن يتم التكوين املهين داخل املؤسسة العقابية أو يف معامل املؤسسات العقابية أو يف
الورشات اخلارجية أو يف مراكز التكوين املهين ،ويشرتط أن يتماشى هذا التكوين وإمكانيات
تشغيل احملكوم عليه بعد إطالق سراحه أو النظر للعمل الذي ميكن أن يسند إليه بعد إحلاقه
بورشة خارجية أو بيئة مفتوحة (هشماوي ع ،لطرش ع،)2005 :
(Retrieved from: http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=9064).
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ولتحقيق هذا الغرض مت فتح ورشات داخل املؤسسات العقابية حسب نوع التكوين،
كما مت إبرام اتفاقية بني وزاريت العدل والتكوين املهين بتاريخ  1987/07/26واملعدلة بتاريخ
 1997/11/17واليت اعتمدت على ثالث طرق لتنظيم التكوين املهين للمساجني:
 على مستوى الفرع امللحق الذي ميكنه إنشاؤه داخل املؤسسات العقابية يف حدودإمكانياهتا.
 على مستوى أحد الفروع مبراكز التكوين املهين. فتح ورشات للتمهني داخل املؤسسات العقابية حتت إشراف ومتابعة مراكزالتكوين املهين (هشماوي ع ،لطرش ع،)2005 :
(Retrieved from: http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=9064).

وق ــد نص ــت االتفاقي ــة أيض ــا عل ــى أن احملبوس ــن األح ــداث والبالغ ــن الذي ــن مل
يتج ــاوزوا س ــن  25س ــنة ومت إط ــاق سـ ـراحهم دون اس ــتكمال ف ــرة التكوي ــن ،إبمكاهن ــم
مواصل ــة ذل ــك عل ــى مس ــتوى األق ــرب ملق ــر إقامته ــم ،واس ــتثناءً ابلنس ــبة مل ــن يـ ـراوح س ــنه
ب ــن  25و  30س ــنة ،ويت ــم ذل ــك ابقـ ـراح م ــن مدي ــر التش ــغيل والتكوي ــن امله ــي ومدي ــر
املؤسس ــة العقابي ــة ،ويس ــهر عل ــى متابع ــة التكوي ــن ابملؤسس ــات العقابي ــة أس ــاتذة خمتص ــون
يت ــم انتداهب ــم م ــن ط ــرف وزارة التكوي ــن امله ــي.
كنا نصت االتفاقية على عدم خضوع املساجني المتحاانت القبول سواءً على مستوى
املؤسسـات العقابيـة أو علـى مسـتوى مراكـز التكويـن املهني ،وإمنـا يتـم توجيههـم حنـو خمتلـف
أصنـاف مـواد التكويـن حسـب معايير خاصـة ويتلقـون تكوينًـا حسـبما هـو معتمـد يف مراكـز
التكويـن سـواءً مـن حيـث الربانمـج أو الفترة الزمنيـة ،وعلـى مسـتوى مراقبـة سير التكويـن املهني
للمسـاجني فقـد نصـت االتفاقيـة علـى أن يتكفـل بـه مديـر املؤسسـة العقابيـة وممثـل عـن مصـاحل
التكويـن املهني علـى مسـتوى الواليـة حتـت إشـراف قاضـي تطبيـق العقـوابت ،مـع إعـداد تقريـر
تقييمـي سير العمليـة يرسـل إىل وزارة العـدل و وزارة التكويـن املهني.
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فضل عن املسؤولني البيداغوجيني القيام بزايرات
وميكن ملديري مؤسسات التكوين املهين ً
تفقدية لورشات التكوين على مستوى املؤسسات العقابية امللحقة هبم ومالحظة مدى وجود
الشروط املالئمة لنجاح العملية ،ويف املقابل ميكن ملديري املؤسسات العقابية القيام بزايرات
تفتيشية ألقسام التكوين اخلاصة ابملساجني على مستوى مراكز التكوين املهين ،واالطالع
على الظروف اليت خيضع هلا املساجني ومدى التزامهم ابلنظام الداخلي للمركز وذلك حسب
املادة األوىل من االتفاقية املتعلقة بتكوين املساجني مهنيا(هشماوي ع ،لطرش ع)2005 :
(Retrieved from: http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=9064).

وحــى يتــم تطبيــق االتفاقيــة بشــكل إجيــايب مــن حيــث احملتــوى واألهــداف مت إنشــاء جلنــة
وزاريــة مشــركة تتشــكل مــن:
 مدير إدارة السجون وإعادة الرتبية بوزارة العدل. انئب مدير إعادة الرتبية بوزارة العدل. انئب مدير محاية األحداث بوزارة العدل. مدير التمهني والتكوين املتواصل بكتابة الدولة للتكوين املهين. انئب مدير مكلف هبندسة الربامج بكتابة الدولة للتكوين املهين.هــذه اللجنــة تعمــل علــى إعــداد تقريــر ســنوي حــول ظــروف تنفيــذ االتفاقيــة وتقــوم إبرســاله
لوزيــر العمــل و وزيــر التكويــن املهــي.
ويف ختــام التكويــن متنــح للمســاجني الناجحــن شــهادات تثبــت جناحهــم دون اإلشــارة
فيهــا إىل أهنــم حتصل ـوا عليهــا خــال فــرة حبســهم وذلــك حســب املــادة  163مــن قانــون
 ،04/05حــى ال يكــون لذلــك أتثــر علــى حصوهلــم علــى عمــل بعــد قضــاء فــرة عقوبتهــم.
وجتـدر اإلشـارة إىل أن نفقـات التسـجيالت ملختلـف االمتحـاانت الرمسيـة وكـذا لـوازم
التعليـم ومعـدات التكويـن املهني تتكفـل هبـا املديريـة العامـة إلدارة السـجون.
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وحسب اإلحصائيات املعتمدة من طرف املدير العام لإلدارة العامة للسجون وإعادة
اإلدماج "خمتار فليون" أن املسجلني يف السنة الدراسية  2010/2009قد بلغ عددهم
ختصصا ،واعترب فليون أن اإلقبال الكبري للمساجني على التكوين ساهم
 18644يف 84
ً
بشكل كبري يف اجتثاث ظاهرة االحنراف والعنف يف اجملتمع ،وأوضح املدير العام أن التعاون
بني القطاعات الوزارية واجلمعيات كان إجيابيًّا ،وعرف استجابة واسعة ونتائج مشجعة.
)(Retrieved from: www.altaalim.org/akhbar2.php?id=27441

كل ه ــذه األرق ــام تعك ــس التط ــور امللح ــوظ للمس ــجلني يف التكوي ــن امله ــي ابملؤسس ــات
العقابيــة ،ففــي الســنوات املاضيــة جنــد أن عــدد احملبوســن املســتفيدين مــن التكويــن املهــي قليــل
ابلنس ــبة مل ــا ه ــو موج ــود اآلن ،كل ه ــذا م ــن ش ــأنه أن يق ــر ابجمله ــودات اجلب ــارة املبذول ــة م ــن
خمتل ــف القطاع ــات لتفعي ــل عملي ــة التكوي ــن امله ــي ابملؤسس ــات العقابي ــة و اإلحصائي ــات يف
اجل ــدول أدانه تؤك ــد ه ــذا التط ــور.
جدول يوضح ارتفاع عدد املستفيدين من التكوين املهين داخل املؤسسات العقابية
حسب اإلحصائيات الرمسية األخرية:
السنوات

عدد املستفيدين

السنوات

عدد املستفيدين

2000/1999

797

2005/2004

2807

2001/2000

830

2006/2005

5429

2002/2001

1026

2007/2006

9728

2003/2002

1676

2008/2007

14764

2004/2003

1459

2009/2008

20500
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 .5دور التكويــن املهــي يف اإلدمــاج أو التأهيــل االجتماعــي لنــزالء
املؤسســات العقابيــة:
من خالل برامج التكوين املهين والفين املتبعة داخل املؤسسات العقابية وخارجها ميكن
للسجني أن يستفيد من فرتة تكوين وتدريب يف ختصص ما من التخصصات املتاحة ،هذه
الفرتة تسمح له إبتقان مهنة ما والتدرب عليها تساعده بعد اإلفراج على إجياد عمل ما
يتناسب مع مهاراته وإمكاانته ،هذا العمل من شأنه أن يوقف من املعاانة املادية والنفسية
اليت تتعرض هلا هذه الفئة وبدء حياة جديدة كرمية مبنية على االعتماد على النفس والكسب
الشريف وحتميه من كل ما حييط به من شوائب يف بيئته االجتماعية.
فإعادة التأهيل االجتماعي للمسجون الذي يرمي النظام العقايب والنظام االجتماع
جتسيده يتطلب توجيه احملبوس ومساعدته على القيام بعمل يف اجملتمع يتعايش معه ابلوجه
الذي يتفق فيه مع القانون عن طريق إصالح جوانب عديدة يف شخصيته ،وال يتأتى ذلك
إال بتلقني املسجون كل املهارات والكفاايت خالل عملية التكوين اليت تسمح له برفع مستواه
الذهين واالجتماعي واملهين ،وغرس كل القيم واملبادئ األخالقية املساعدة على التكيف
داخل املؤسسة وخارجها والقدرة على ضبط النفس من كل املشبوهات واملساعدة على
استبدال النزعة اإلجرامية املوجودة يف ذهنية هؤالء األفراد.
وعليه فنزالء املؤسسات العقابية هم أشخاص منحرفون يُعاد أتهيلهم اجتماعيًّا عن طريق
عملية التكوين املهين ليتكيفوا مع اجلماعة عن طريق انتزاع الشر من نفوسهم واستعادهتم
أخالقيًّا واجتماعيًّا ،هذا ابالستناد إىل فكرة التضامن االجتماعي يف حتمل املسؤولية عن
اجلرمية واليت مل تعد جمرد واقعة فردية يتحملها اجلاين مبفرده ،بل هي ظاهرة اجتماعية يتحمل
اجملتمع قسطًا من املسؤولية يف وجودها ملا فيه من ظروف ومتناقضات دفعت أحد أعضائه
غلى السلوك املنحرف ،لذا وجب علينا إعانة احملكوم عليه وإعادة إدماجه يف اجملتمع.
دورا ال يســتهان
وخنلــص ممــا ســبق إىل أن التكويــن املهــي يف املؤسســات العقابيــة يلعــب ً
بــه يف مســاعدة هــؤالء األف ـراد وإعالتهــم ورعايتهــم والوقــوف جبانبهــم ومحايتهــم مــن العــود إىل
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اجلرميــة ،وهــو األمــر الــذي قــد يتعرضــون لــه بعــد خروجهــم مــن الســجن إذا مل جيــدوا مــن يهديهــم
إىل الطريــق الســليم الــذي حيميهــم مــن الوقــوع يف براثــن اجلرميــة وشــرورها ،إضافــة إىل أن هــذه
العمليــة مــن شــأهنا أن تســاعد علــى إعــادة أتهيــل املســجونني وحتضريهــم للعــودة إىل أحضــان
اجملتمــع أف ـر ًادا صاحلــن ومســلحني ابملهــن الــي تعينهــم يف حياهتــم اخلاصــة ،وجتعلهــم فاعلــن
أساســيني يف بنــاء حميطهــم االجتماعــي.

 .6التكوين املهين يف املؤسسات العقابية كنموذج عالجي:
حســب منــوذج احليــاة :يعترب"منــوذج احليــاة" أحــد النمــاذج العالجيــة البيئيــة يف خدمــة
الفــرد والــذي يتعامــل مــع املشــكالت الناجتــة عــن احليــاة ،وذلــك بواســطة حتقيــق املســاندة
االجتماعيــة للفــرد وحتســن العالقــات بــن الفــرد وبيئتــه( .موســى معــوض مRetrieved :
 ،)from : www.alukan.netوهــذا مــا يســعى إليــه التكويــن املهــي ابملؤسســات العقابيــة
مــن خــال مســاندة ومحايــة الســجني مــن الضيــاع والتيهــان خاصــة بعــد اخلــروج املؤسســة العقابيــة
وذلــك إبخضــاع احملبــوس لعمليــة التكويــن وإكســابه املهــارات والقــدرات الالزمــة ملواجهــة الواقــع
االجتماعــي ومواجهــة املشــكالت الناجتــة عــن احليــاة.
وق ــد اس ــتخدم مصطل ــح من ــوذج احلي ــاة ألول م ــرة م ــن ط ــرف (ابندل ــر  )Bandlerع ــام
 ،1963حي ــث اف ــرض أن اإلط ــار املرجع ــي هل ــذا النم ــوذج ه ــو احلي ــاة نفس ــها والعملي ــات
الطبيعيــة للنمــو والتنميــة وطــرق حــل املشــكالت وإشــباع االحتياجــات ،ومــع التقــدم العلمــي
املس ــتمر مت تطوي ــر ه ــذا النم ــوذج ليك ــون صيغ ــة متكامل ــة للممارس ــة م ــع األفـ ـراد واألس ــر
واجلماع ــات الصغ ــرة واملنظم ــات.
وه ــذا النم ــوذج عب ــارة ع ــن " :بن ــاء تص ــوري ملمارس ــة اخلدم ــة االجتماعي ــة يس ــتخدم
املنظ ــور اإليكولوج ــي ال ــذي يؤك ــد العالق ــة ب ــن الف ــرد والبيئ ــة ال ــي يعي ــش فيه ــا ،واملمارس ــة
هب ــذا املدخ ــل تقاب ــل الكث ــر م ــن املش ــكالت الناجت ــة ع ــن حت ــدايت البيئ ــة للف ــرد ال ــي
يعيــش فيهــا ،ولذلــك جيــب احلــرص علــى اســتخدام الطريقــة املتكاملــة للممارســة إلطــاق
الق ــدرات الكامن ــة ل ــدى الف ــرد واحل ــد م ــن عوام ــل الضغ ــط ال ــي تفرضه ــا البيئ ــة عل ــى
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الف ــرد( ".موس ــى مع ــوض)Retrieved from : www.alukan.net :

وهذا ما نراه يف حميطنا ،فالسجني عند خروجه يعاين من النظرة السلبية ألفراد بيئته
(الوصمة االجتماعية) واليت تؤثر بشكل كبري على نفسية وشخصية أفراد هذه الفئة.
لــذا فــإن منــوذج احليــاة يســعى إىل الرتكيــز علــى املواجهــة بــن الفــرد وبيئتــه وذلــك لتذليــل
الصعــاب والعراقيــل الــي متنــع االندمــاج احلقيقــي واحلقيقــي للمســجون يف بيئتــه االجتماعيــة.
ويعتم ــد ه ــذا النم ــوذج عل ــى إسـ ـراتيجيات وتكني ــكات تس ــمح بتكي ــف األفـ ـراد م ــع
بيئته ــم ،وم ــن ب ــن ه ــذه اإلسـ ـراتيجيات جن ــد:
 إسرتاتيجية التعاون :تسمح هذه اإلسرتاتيجية بتحقيق عالقات تعاونية مع األفرادالذين يعانون من اضطراابت يف األداء والتعامل والتفاعل االجتماعي والشخصي مع اآلخرين
من خالل إقامة عالقة بني املؤطرين واألخصائيني مع الفرد ،وابلتايل تنمي تلك العالقة
مشاعر الثقة والصدق واألمانة بني املكلف والفرد .وهذا ما نسعى إليه من خالل التكوين يف
املؤسسات العقابية وخارجها ،فاملؤطر البد أن ينسج عالقات مع نزالء املؤسسات العقابية
بشكل يزيد من فاعلية هؤالء األفراد وثقتهم أبنفسهم.
 إسرتاتيجية اإلقناع :إن هذا اإلسرتاتيجية تفرض إحداث تغيري حقيقي يف املعتقداتواالجتاهات والسلوكات اخلاصة هبؤالء الناس ،وأن اإلنسان فيها مستعد يف كثري من املواقف
لتغيري قيمه واجتاهاته حىت تزول اخلالفات واالختالفات بني األفراد ومؤطريهم ،وهذا ما ميكن
إسقاطه على نزالء املؤسسات العقابية ،ومن خالل التكوين نسعى إىل خلق فرد صاحل حيمل
بعيدا عن األفكار االهنزامية والسلبية اليت تؤثر يف شخصيته
أفكارا إجيابية عن نفسه وجمتمعه ً
ً
وتكون كفيلة بعودته إىل ما كان عليه من قبل.
 إسـ ـراتيجية التمك ــن :األس ــلوب ال ــذي بواس ــطته يتمك ــن الن ــاس واملنظم ــاتواجملتمعــات احملليــة مــن الســيادة والســيطرة علــى حياهتــم ،وتســعى تلــك اإلس ـراتيجيات علــى
مســاعدة األفـراد علــى امتــاك القــوة الختــاذ القـرار والعمــل خــال حياهتــم ابلتقليــل مــن التأثــر
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الصعــوابت االجتماعيــة أو الشــخصية الــي تعــوق ممارســة القــوة املوجــودة لديهــم ،وذلــك بـزايدة
املقــدرة والثقــة ابلنفــس الســتخدام القــوة وحتويــل القــوة مــن البيئــة لألفـراد( .موســى معــوض م:
.)Retrieved from: www.alukan.net

وعليه فمن خالل هذه اإلسرتاتيجية يسعى التكوين املهين املتبع يف املؤسسات العقابية
إىل إعداد أفراد مؤهلني وحاملني لقدرات ومهارات مهنية تساعدهم يف بناء حياهتم واختاذ
قرارات متحو عنهم آاثر الوصمة واجلرمية واالحنراف من نفوسهم ،إضافة إىل جعلهم أفر ًادا
مندجمني مع مجيع أطياف بيئتهم وفاعلني حقيقيني يف حميطهم االجتماعي.
 حســب منــوذج العــاج املعــريف :يقــوم هــذا النمــوذج علــى قاعــدة أساســية وهــي أنمعظــم الســلوكيات واالنفعــاالت سـواءً كانــت عقالنيــة أو غــر عقالنيــة ،وظيفيــة أو غــر وظيفيــة
فهــي بصفــة عامــة نتيجــة ملــا يعتقــده أو يتخيلــه أو يفكــر فيــه النــاس أي نتيجــة لعمليــات التفكــر
لديهــم( .موســى معــوض م" :التأهيــل االجتماعــي ألســرة الســجني مــن منظــور خدمــة الفــرد"

.)Retrieved from: www.alukan.net

وصول إىل بيك
وترجع أصول هذا العالج املعريف عند اليواننيني مث طوره فرويد و ألدر ً
( )A. Beckالذي رأى أن العالج املعريف هو إعادة تشكيل املعتقدات واألفكار اخلاطئة
وغري منطقية اليت تنتج عنها السلوكيات اخلاطئة( .أرون،2000،ص)43
ويعــرف العــاج املعــريف علــى أنــه" :أحــد األســاليب احلديثــة يف العمليــة العالجيــة ،وأفــكاره
مســتقاة مــن أحــد ختصصــات علــم النفــس وهــو علــم النفــس املعــريف ،وكلمــة معــريف هــي نســبة
ـددا
إىل كلمــة معرفــة أو إدراك ،واملقصــود بكلمــة معرفــة أو إدراك يف هــذا الســياق إمنــا تعــي عـ ً
أيضــا
مــن العمليــات الذهنيــة الــذي يتمكــن هبــا املــرء مــن معرفــة أو إدراك العــامل اخلارجــي و ً
الداخلــي لــه ،فهــذا النــوع مــن العــاج يعتــر اخللــل يف جــزء مــن العمليــة املعرفيــة – وهــي األفــكار
ـؤول يف املقــام األول عــن نشــأة األع ـراض
والتصــورات عــن النفــس واآلخريــن – وجيعلــه مسـ ً
النفســية( ".موســى معــوض م)Retrieved from: www.alukan.net :
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ويهدف من خالل العالج املعريف إىل( :أرون،2000،ص- 230ص)231
تعليم األفراد كيفية حتديد التشوهات يف تفكريهم وحتويلها من صور سلبية إىل صور
إجيابية.
مساعدة األفراد على تغيري عمليات التفكري لديهم بطريقة متكنهم من التغلب على
مشكالهتم االنفعالية والسلوكية.
حتقيق بصرية الفرد وإدراكه لواقع كل من عامله والناس ونفسه.
مساعدة الفرد ومتكينه من تقرير ما الذي جيب أن يفعله جتاه مشكلة مث العمل على
تنفيذ ما مت تقريره.
مساعدة الفرد على حتديد وتغيري األفكار اخلاطئة واملعتقدات غري الصحيحة والتفكري
املشوه وحديث الذات غري العقالين الذي يولد مشاعر غري وظيفية وسلوكا ال توافقي
مالئم.
كما أن هناك أهدافًا للعالج املعريف ميكن إجيازها فيما يلي( :الشناوي،1994،ص)151

مساعدة الفرد على حل مشكالته من خالل معاجلة املعلومات اخلاطئة وتدعيم
االفرتاضات اليت تسمح له ابلتوافق وتتيح له الفرصة للتغلب على املشكالت والصعوابت.
تصحيح عملية معاجلة املعلومات اخلاطئة ومساعدة الفرد على تعديل االفرتاضات اليت
يتبقى على االنفعاالت والسلوكيات الالتوافقية.
التعامل مع عمليات حتريف الواقع ومع التفكري غري املنطقي القائم على أساس افرتاضات
خاطئة واليت تشتمل على استنتاجات خاطئة مع تصحيح منط التفكري لدى الفرد حبيث
يصبح منطقيا مع الرتكيز على حل املشكالت.

تعليم الفرد أن حيدد ويقيم أفكاره وختيالته خاصة تلك اليت ترتبط ابألحداث والسلوكيات
املضطربة.
تدريب الفرد على فنيات معرفية وسلوكية ومهارية مماثلة لتلك اليت تطبق يف الواقع خالل
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مواقف حياتيه جديدة أو عند مواجهة ضغوط طارئة.
حتديد العادات غري الوظيفية يف التفكري وتعديلها أو إعادة بنائها ملساعدة الفرد على
تطوير واستخدام أمناط مرغوبة يف التفكري ويف االنفعال ويف الفعل مع تدريبه على
استبدال املعتقدات الالتوافقية بعادات ومعتقدات عقالنية وعلى تعديل املخططات
الالوظيفية والعمليات املعرفية اخلاطئة لصياغة أمناط أكثر فاعلية.
وعليــه فــإن عمليــة التكويــن املهــي هــي عمليــة مســاعدة للعــاج املعــريف لنـزالء املؤسســات
العقابيــة ،هــذا التكويــن الــذي يشــرف عليــه مؤطــرون وخمتصــون يســعى إىل مســاعدة أف ـراد
هــذه الفئــة علــى التحكــم يف انفعاالهتــم والتعديــل يف اعتقاداهتــم اخلاطئــة مــع حتديدهــا ومــن مثــة
اكتشــاف وحتليــل كل األفــكار اخلاطئــة عنــد ذواهتــم وبيئتهــم للوصــول إىل فهــم عــام وشــامل
لألفــكار الــي حتتــاج إىل تغيــر ،إضافــة إىل إبــدال كل مــا هــو هـ ّدام آبخــر بنّــاء ويتســم ابلواقعيــة
والعقالنيــة ،كمــا يســاعده علــى إعــادة بنــاء وتنميــط املــدركات بشــكل ســليم مــع إدراك التقــدم
الــذي حــدث نتيجــة تعلمــه ألمنــاط تفكــر ومهــارات وقــدرات جديــدة تســاعده فيمــا بعــد علــى
إجيــاد الصيغــة التوافقيــة مــع نفســه ومــع حميطــه االجتماعــي ابلشــكل الــذي يزيــد مــن حتملــه
للمســؤولية حنــو تســيري أمــوره احلياتيــة املختلفــة بعــد خروجــه مــن الســجن.

.7اخللفية النظرية ملوضوع الدراسة:
 -1-7النظرايت االجتماعية املفسرة للتكوين املهين يف املؤسسات العقابية:
دائمــا
تعتــر املؤسســات العقابيــة كغريهــا مــن املؤسســات ذات البيئــة املغلقــة والــي هتــدف ً
عصرنــة التســيري اإلداري واملــايل وترقيــة النشــاطات الرتبويــة والتعليميــة والصحيــة والنفســية
للمحبوســن قصــد حتضريهــم إلعــادة إدماجهــم اجتماعيًّــا.
والتكويــن املهــي يف هــذه املؤسســات أصبــح مــن اخلصوصيــات اجليــدة الــي متتــاز بــه
هــذه النوعيــة مــن املؤسســات ،وأصبــح يســتند يف حتليالتــه ومرجعيتــه إىل منطلقــات ومشــارب
النظـرايت االجتماعيــة يف التنظيــم ،هــذه النظـرايت حاولــت بشــكل أو آبخــر تفســر و وصــف
بعــض العمليــات املوجــودة يف املؤسســات  ،والتأصيــل للموضــوع ومعرفــة مــدى ارتباطــه وفعاليتــه
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يف هــذه املؤسســات معتمديــن يف ذلــك علــى جمموعــة مــن أهــم النظ ـرايت االجتماعيــة؛ هــي:

 -1-1-7النظرايت الكالسيكية:
 النظريـة البريوقراطيـة :هـي نظريـة صـاغ معاملهـا العـامل األمـاين « ماكـس فيبر» ،وفيهـاذكـر أن تكويـن املوظفين تكوينًـا دقي ًقـا يف أيـة مؤسسـة يزيـد مـن كفاءهتـم العاليـة ممـا يسـمح مـن
إنتاجيتهـم الفرديـة ،ويعتبر أن التكويـن املسـبق لألفـراد ضـرورة أساسـية لشـغل الوظائـف واملهـن،
حبيث إن اختيار املرشحني ألية مهنة البد أن ميتلك الفرد فيها شهادة مصحوبة بتلقي تكون
ٍ
كاف لشـغل ذلـك املنصـب ،وهـذا وإن دل علـى شـيء فإمنـا يـدل علـى وعـي هـذه النظريـة
ابلـدور املهـم الـذي يلعبـه التكويـن املهني يف زايدة قـدرات األفـراد وتنميتهـا وزايدة كفاءهتـم
ورضاهـم ،ألنـه مـن شـأن التكويـن أن مينحهـم مكانـة خاصـة يف التنظيـم االجتماعـي وابلتـايل
احلصـول علـى مرتبـة ومنزلـة داخـل البنـاء االجتماعـي الـذي يعيـش فيـه الفـرد.
ومن ــه فاملؤسس ــة العقابي ــة الي ــوم ملزم ــة بتب ــي أف ــكار ه ــذه النظري ــة داخ ــل مؤسس ــاهتا م ــن
خ ــال االعتم ــاد عل ــى التكوي ــن امله ــي كعملي ــة تس ــمح إبكس ــاب نزالئه ــا مه ــارات وق ــدرات
تس ــمح هل ــم ابحت ــال مه ــن وأدوار اجتماعي ــة معين ــة تزي ــد م ــن ف ــرص إدماجه ــم أو إع ــادة
إدماجهــم السـريعة داخــل حميطهــم االجتماعــي وابلتــايل احتــال مكانــة اجتماعيــة تعينهــم علــى
االبتع ــاد ع ــن طري ــق االحن ـراف االجتماع ــي.
 اإلدارة العلميـة :لقـد نشـأت حركـة اإلدارة العلميـة وتطـورت يف الـوالايت املتحـدةاألمريكيـة وارتبـط امسهـا برائدهـا األول «فريدريـك اتيلـور» ،ولقـد كانـت الفكـرة األساسـية التي
انطلقـت منهـا مدرسـة اإلدارة العلميـة أن ميكـن حتقيـق الفعاليـة التنظيميـة والـزايدة يف اإلنتـاج
عن طريق إتباع أسلوب علمي قوامه التخصص والتكوين الفين( .ميالط ،2007 ،ص.)33
وتــرى هــذه النظريــة أن عمليــة التكويــن هــي عمليــة داخليــة تقــوم هبــا املؤسســة لرفــع كفــاءة
العام ــل واإلنت ــاج ،فالف ــرد ال ــذي يس ــتفيد م ــن ف ـرات تكويني ــة منظم ــة ومس ــتمرة يس ــاهم ذل ــك
يف حتســن أدائــه ابلطريقــة الصحيحــة والســرعة املطلوبــة ،وعليــه فاملؤسســات العقابيــة مطالبــة
الي ــوم بتحس ــن برام ــج التكوي ــن املتبع ــة داخله ــا ،إضاف ــة إىل االعتم ــاد عل ــى مؤطري ــن أكف ــاء
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ليكون ـوا ن ـزالء هــذه املؤسســات بشــكل جيعلهــم فاعلــن ومؤثريــن داخــل حميطهــم االجتماعــي
بعــد قضائهــم لفــرة حبســهم.
وجممـل القـول فـإن النظـرايت الكالسـيكية اعتبرت التكويـن املهني مؤش ًـرا مـن مؤشـرات
تنمية وقدرات ومهارات األفراد ،ورغم النقائص اليت كانت تشوهبا واملتغريات اليت أمهلتها فإهنا
مهـدت لقيـام نظـرايت حديثـة حاولـت أن تتجـاوز تلـك األخطـاء والنقائـص.

 -2-1-7النظرايت النيوكالسيكية:
نظريــة العالقــات اإلنســانية :كان ظهورهــا كــرد فعــل علــى املبــادئ الــي جــاءت هبــا اإلدارة
العلميــة ،وقــد نظــر رواد هــذه املدرســة وعلــى رأســهم «إلتــون مايــو» إىل أن التكويــن املهــي جــزء
حســنا يف وضعــه االجتماعــي واملهــي أحتنــا
ال يتج ـزأ مــن املكانــة االجتماعيــة للفــرد ،فكلمــا ّ
لــه فرصــة التكويــن كلمــا زادت وتــرة الــوالء والدافعيــة والــي ســتزيد بدورهــا مــن رضــا وإنتاجيــة
واســتقرار الفــرد يف املؤسســات االجتماعيــة التابــع هلــا.
كمــا أقــرت هــذه النظريــة أن مســارات الرقــي أمــام األفـراد يف الســلم املهــي أو االجتماعــي
دائمــا مبســألة التكويــن واإلعــداد اجليــد لألف ـراد ،كمــا أن عمليــة التكويــن تســاهم يف
مقرتنــة ً
حتقيــق االتســاق والت ـوازن الفعلــي للفــرد واملؤسســة.
وعليــه فالتكويــن املهــي يف املؤسســات العقابيــة يســمح لنـزالء هــذه املؤسســات ابكتســاب
مه ــارات ومعلوم ــات تعينه ــم يف وظائفه ــم وتس ــاهم يف اندماجه ــم وارتقائه ــم يف الس ــلم
االجتماع ــي واحت ــال منزل ــة اجتماعي ــة مرموق ــة تس ــمح هل ــم بنس ــج عالق ــة جي ــدة مبحيطه ــم
االجتماع ــي وتكوي ــن عالق ــات اجتماعي ــة مش ــجعة م ــع أفـ ـراد جمتمعه ــم ،ويصبح ــون بذل ــك
فاعل ــن اجتماعي ــن مهم ــن يف بن ــاء تنظيمه ــم االجتماع ــي.

 -3-1-7النظرايت احلديثة:
 نظرية النسق االجتماعي لتالكوت ابرسونز :هي نظرية انطلق فيها من تصورالتنظيم على أنه نسق اجتماعي يتألف من أقسام عدة ،هذا التنظيم يُعد بدوره نس ًقا فرعيًّا
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يدخل يف إطار نسق اجتماعي أكرب وهو التنظيم( .عبد هللا حممد ،2003 ،ص)345
وعلــى هــذا األســاس تــرز األمهيــة الكــرى الــي توليهــا هــذه النظريــة لعمليــات التكويــن
والتعليم واكتساب املعرفة ،فوجود كفاءة عالية لدى العمال وكافة الشرائح والفاعلني الفرعيني
يف املؤسســة أصبــح ضــرورة ملحــة ،حــى تكــون املؤسســة قــادرة علــى التأقلــم مــع املســتجدات
واملتغـرات والضغوطــات وحتقيــق األهــداف ومــن مثَّ حتقيــق أهــداف النســق األكــر وهــو اجملتمــع.
فالتكوين يف املؤسسات العقابية عملية حتتاج إىل تضافر جهود مجيع املعنيني الفاعلني
ابلقدر الذي يسمح إبكساب نزالء هذه املؤسسات مهارات وقدرات تسمح هلم ابحتالل
أدوار داخل نسقهم ،هذه األدوار تكون متناسقة ومتكاملة مع أدوار الفاعلني يف مؤسسات
اجملتمع األخرى ،واهلدف من ذلك احلفاظ على بقائه واستمرار النسق األكرب.
وجتدر اإلشارة إىل أن ابرسونز ركز يف نظريته على متطلبات وظيفية يراها األساس يف
احلفاظ على بقاء النسق ،هذه املتطلبات حتمل يف طياهتا حاجة املؤسسة إىل التكوين املستمر
والتعليم املتواصل الكتساب املهارات اجلديدة واالستفادة من املوارد املتاحة ،إضافة إىل أن
التكوين حسبها هو متطلب وظيفي يساعد على حتقيق التكامل والتوازن ،ويسهم يف حتقيق
األهداف حيث يتحدد وضع كل فرد حسب دوره ومكانته يف املؤسسة.
 مدخــل املــوارد البش ـرية :يُعتــر هــذا املدخــل حديثًــا نســبيًّا يف إدارة األج ـزاء ،حيــثقامــت بتبــي مدخــل املـوارد البشـرية الــذي يســمح للمؤسســة بـزايدة الفعاليــة التنظيميــة وإشــباع
حاجــات األفـراد ،ويقــوم هــذا املدخــل علــى جمموعــة مــن األســس( :ميــاط ،2007،ص)42
 إن األفراد هم استثمار إذا أحسن إدارهتم وتنميتهم. البُـ َّـد أن توج ــه السياس ــات والربام ــج واملمارس ــات إلش ــباع احلاج ــات النفس ــيةواالقتصادي ــة واالجتماعي ــة للف ــرد.
 هتيئــة بيئــة العمــل مبــا يوافــق ويشــجع األفـراد علــى تنميــة واســتغالل مهاراهتــم وقدراهتــمألقصــى حــد.
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 جيب أن توضع مجيع السياسات والربامج وممارسات املوارد البشرية بشكل حيققالتوازن بني حاجات األفراد وأهداف املؤسسة.
متام ــا م ــع م ــا ه ــو موج ــود يف املؤسس ــات
فاملتمع ــن يف ه ــذه األس ــس ي ــرى أهن ــا تتواف ــق ً
العقابي ــة وم ــا يُطب ــق عل ــى نزالئه ــا ،فتهيئ ــة البيئ ــة املناس ــبة للتكوي ــن يش ــجع احملبوس ــن عل ــى
االخنـ ـراط يف ه ــذه العملي ــة مم ــا يكس ــبهم امله ــارات والق ــدرات الالزم ــة إلش ــباع حاجاهت ــم
النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،كمــا تـَُعـ ُّـد هــذه العمليــة مبثابــة اســتثمار يف هــؤالء األفـراد
ح ــى حيتلـ ـوا بع ــد خروجه ــم م ــن الس ــجن مه ــن و وظائ ــف تس ــاعدهم عل ــى االندم ــاج يف
جمتمعه ــم واحلف ــاظ عل ــى توازن ــه وتكامل ــه.
ويتضح من كل هذا أن املدخل يعترب عملية التكوين املهين عملية ضرورية لكل فرد
ابعتباره طاقة ذهنية وقدرة فكرية وعنصر فعال إذا أحسن اختياره ،إعداده وتكوينه مث إسناد
العمل املتوافق مع مهاراته وقدراته ورغباته( .غريب ،2004 ،ص)117
عامــا يتحــدد
ـورا ًّ
 نظريــة اختــاذ القـرار :نظريــة بزعامــة «هربــرت ســيمون» قــدم فيهــا تصـ ًأساســا هلــا يف فهــم كيفيــة بنــاء التنظيــم والســلوك التنظيمــي والتنبــؤ
مــن مفهــوم اختــاذ الق ـرارات ً
بــه ،وكيفيــة حتقيــق األهــداف يف املؤسســة بكفــاءة عــن طريــق االختيــار بــن البدائــل املتاحــة حلــل
املشــكالت...إخل ،ويشــرط ســيمون مــن أجــل تســهيل اختيــار البديــل األنســب واألجنــع ،وتوفــر
املهــارة والكفــاءة وتنميــة القــدرات الفكريــة والعمليــة ،وذلــك ال يتأتــى إال عــن طريــق التكويــن
املهــي  ،كمــا أقــر ســيمون حقيقــة مفادهــا أن التكويــن املهــي والتعليــم يضمــن اختــاذ الق ـرارات
الســليمة والفعالــة وذلــك ألســلوب الفــرد يف االختيــار بــن البدائــل إىل طريقــة أفضــل أيســر
وتكلفــة أقــل( .ميــاط  ،2007 ،ص)44
وابلتمعــن الدقيــق يف أفــكار هــذه النظريــة ميكــن القــول إن التكويــن املهــي يف املؤسســات
العقابي ــة يس ــمح للمحبوس ــن ابكتس ــاب مهاراهت ــم وتنمي ــة قدراهت ــم بش ــكل يضم ــن هل ــم اخت ــاذ
قـ ـرارات تك ــون مصريي ــة يف بن ــاء حياهت ــم املهني ــة واالجتماع ــي خاص ــة بع ــد خروجه ــم م ــن
الس ــجن ،إضاف ــة إىل أن ه ــذه العملي ــة تؤهله ــم اجتماعيًّ ــا بق ــدر يس ــمح هل ــم م ــن االندم ــاج
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داخــل حميطهــم االجتماعــي ،ويصبحــون فيمــا بعــد فاعلــن مؤثريــن يف حتديــد واختيــار انســب
الق ـرارات ال ــي تعينه ــم وتع ــن جمتمعه ــم.
 نظريــة الدافعيــة :قــدم «ليكــرت رنســيس» إطـ ًـارا جديـ ًـدا هلــذه النظريــة كنظريــة يفالتنظيــم ،حيــث أكــدت هــذه النظريــة علــى أمهيــة العنصــر البشــري يف العمليــة اإلنتاجيــة
وأتثــر ســلوكه علــى فعاليــة التنظيــم وكفاءتــه ،فالتنظيــم يعــرف علــى أنــه ":عبــارة عــن تكويــن
إنســاين يتوقــف جناحــه علــى األعمــال املتناســقة ألعضائــه ،كمــا أنــه عبــارة عــن نظــام متكامــل
ومت ـوازن داخليًّــا يقــوم علــى أســاس جمموعــة مــن األنشــطة الرئيســية كاالختيــار والتكويــن
علمــا أبن تلــك األنشــطة كلهــا مكملــة لبعضهــا البعــض".
واالتصــال واإلش ـراف...إخلً ،
(الســلمي،1980،ص-139ص)145
عامل أساسيًّا إلنتاج الدافعية يف العمل ،وابلتكوين
وعليه فالتكوين املهين املستمر يعترب ً
يتعلم الفرد ويكتسب مهارات وقدرات يطمح من ورائها إىل حتسني أدائه وفعاليته يف بيئته مما
أتثريا إجيابيًّا يف زايدة دافعية
يشعره بتحقيق نوعا من اإلشباع االجتماعي ،هذا اإلشباع يؤثر ً
ورضا األفراد (النزالء) حنو مهنهم و وظائفهم بعد خروجهم من السجن.
 نظريــة التــدرج اهلرمــي للحاجــات :لقــد حــاول عــامل النفــس «أبراهــام ماســلو» تقــدمينظريــة عامــة لتفســر الدافعيــة لــدى األفـراد ،ويعتــر هــرم احلاجــات الــذي وضعــه أســاس نظـرايت
الدافــع اإلنســاين ،فقــد أشــار إىل أن الســلوك يتحــرك بوجــود حاجــات غــر مشــبعة ،هــذه
ـرا
احلاجــات تتمثــل يف احلاجــات الفســيولوجية ،حاجــات اجتماعيــة ،حاجــات التقديــر ،وأخـ ً
حاجــات تقديــر الــذات ،هــذه األخــرة تفســر برغبــة الفــرد يف تكويــن وتنميــة القــدرات والتعبــر
عــن املهــارات ابلطريقــة الــي حتقــق ذاتيــة العامــل يف الواقــع العملــي ،وميكــن إشــباع هــذا النــوع مــن
احلاجــات عــن طريــق توفــر الفــرص للعاملــن للخلــق واإلبــداع واالبتــكار والنمــو وتوفــر الفــرص
للتكويــن والتنميــة الذاتيــة وحتقيــق التقــدم الشــخصي.
وعلي ــه فإس ــقاطنا ألف ــكار ه ــذه النظري ــة عل ــى التكوي ــن امله ــي يف املؤسس ــات العقابي ــة
يدفعنــا إىل اإلشــارة إىل أن التكويــن املهــي هــو عبــارة عــن حاجــة يســعى مــن ورائهــا النزيــل
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إىل حتقي ــق ال ــذات واالندم ــاج الفعل ــي يف اجملتم ــع ،والنج ــاح يف التعب ــر ع ــن ذات ــه وممارس ــة
قدراتــه ومواصلــة تطويــر شــخصيته والقــدرة علــى اإلبــداع واالبتــكار والقيــام بــدور و وظيفــة
مس ــامهة يف رق ــي وتنمي ــة جمتمع ــه ،كل ه ــذا م ــن ش ــأنه أن يكس ــب فئ ــة خرجي ــي الس ــجون
الفع ــال ال ــذي
واحلاصل ــن عل ــى ش ــهادة تكوي ــن االنتم ــاء واالندم ــاج أو إع ــادة االندم ــاج ّ
يطمحــون إليــه مــن خــال القــدرة علــى حتقيــق التفاعــل االجتماعــي وتكويــن صداقــات مبنيــة
عل ــى االحـ ـرام املتب ــادل إضاف ــة إىل الش ــعور ابلثق ــة ابلنف ــس والق ــوة واالس ــتقاللية والتقدي ــر،
وهــي كلهــا عوامــل تســرع يف اندمــاج وأتهيــل هــؤالء األف ـراد داخــل جمتمعهــم وتبعدهــم عــن
اآلاثر والذكـ ـرايت املاضي ــة الس ــلبية ال ــي أدخلته ــم م ــن قب ــل يف االحنـ ـراف ،وجعلته ــم أفـ ـر ًادا
ش ــاذين ومنعزل ــن وعبئً ــا داخ ــل حميطه ــم ونس ــيجهم االجتماع ــي.
وإمج ـ ًـال مل ــا س ــبق ذك ــره ،وم ــن خ ــال ه ــذا الع ــرض املختص ــر أله ــم النظـ ـرايت املفس ــرة
عموم ــا ،أدركن ــا أهن ــا ق ــد أول ــت االهتم ــام ابلعنص ــر البش ــري
للتكوي ــن امله ــي يف املؤسس ــات ً
مهمــا وهــو
وبتكوينــه املهــي ورفــع مهاراتــه وكفاءتــه مــن خــال هــذه العمليــة الــي أفــرزت شــيئًا ًّ
أن احملافظ ــة عل ــى ت ـوازن واس ــتقرار النس ــق (اجملتم ــع) يك ــون م ــن خ ــال تضاف ــر مجي ــع جه ــود
الفاعل ــن االجتماعي ــن املنطوي ــن حت ــت لوائ ــه.

 -2-7الدراسات السابقة:
تُعتــر الدراســات الســابقة مدخـ ًـا واقعيًّــا ملعرفــة اجلوانــب املختلفــة ألي موضــوع دراســة
فهــي املنبــع املهــم للباحــث و هــي الــي تــزوده برؤيــة شــخصية لتعريــة الظاهــرة البحثيــة ،و مــن بــن
الدراســات الــي متَّ االعتمــاد عليهــا يف حبثنــا هــذا جنــد:

 -1-2-7دراسات جزائرية:
دراســة شــريك مصطفــى :أجريــت هــذه الدراســة لنيــل شــهادة الدكتــوراه يف ختصــص
عل ــم االجتم ــاع االحن ـراف و اجلرمي ــة اجلامع ــة ابج ــي خمت ــار  -عناب ــة  -اجلزائ ــر س ــنة 2011
حت ــت عن ـوان ":نظ ــام الس ــجون يف اجلزائ ــر نظ ــرة ع ــن عملي ــة التأهي ــل كم ــا خربه ــا الس ــجناء"
وتكم ــن أمهي ــة ه ــذه الدراس ــة يف كيفي ــة إف ــادة أتهي ــل القائم ــن عل ــى مؤسس ــات الس ــجون
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علــى تفعيــل دور هــذه املؤسســات يف رعايــة نزالئهــا أثنــاء فــرة تواجدهــم ،ويف إعــادة أتهيــل
إدماجه ــم وف ــق نظ ــم اجملتم ــع وضوابط ــه.
وقــد اســتعان الباحــث أبداة حبــث هــي اإلســتبيان الــذي طبقــه علــى عينــة مــن خرجيــي
الســجون حيــث توصــل إىل نتائــج مفادهــا:
 إن مؤسسات السجون اجلزائرية تقدم جمموعة من التدابري ومنها لعملية التكوين املهينواليت تضمن التكفل ابحملبوسني ورعايتهم ،ومساعدهتم على االندماج يف اجملتمع.
 يستفيد نزالء مؤسسات السجون من اإلجراءات والتدابري اإلصالحية اليت تضمنإعادة هتذيبهم وتربيتهم بشكل سلس ومرن ،تضمن التكافل الصحي والتعليمي والتكويين
والرتوجيي والنفسي واالجتماعي  ...اخل.
نوعا من عن هذه التدابري و اإلجراءات اإلصالحية واليت تسمح هلم
 إن النزالء راضون ًابلعودة إىل احلضن االجتماعي وتغيري الوصمة االجتماعية.
دراســة كالمنــر أمســاء :دراســة لنيــل شــهادة املاجســتري يف القانــون اجلنائــي جبامعــة اجلزائــر
 -1ســنة  2012حتــت عنـوان" :اآلليــات واألســاليب املاديــة والبشـرية الضروريــة إلعــادة تربيــةاحملبوســن داخــل وخــارج املؤسســة العقابيــة مــن أجــل إعــادة إدماجهــم يف اجملتمــع بعــد اإلفـراج
عنهــم" وقــد توصلــت الدراســة إىل النتائــج التاليــة:
 هنــاك إج ـراءات ضمنــت كيفيــة تقــدمي مســاعدات اجتماعيــة و ماليــة للمحبوســنوذلــك حســب قانــون تنظيــم الســجون.
 إشراك اجملتمع املدين و احلركة اجلمعوية يف إعادة إدماج احملبوسني . ضمان الرعاية الالحقة للمسجونني لتكملة جهود التهذيب و التأهيل االجتماعي. تلقــي العديــد مــن احملبوســن لعمليــة تكويــن مهــي نظــري و عملــي داخــل املؤسســاتالعقابيــة ،وعنــد عــدم كفايــة التجهيـزات يتــم إحلاقهــم مبراكــز التكويــن املهــي التابعــة لــوزارة
العــدل أو وزارة التكويــن املهــي ،كل هــذا هبــدف إدمــاج اجتماعــي حقيقــي للمحبوســن.
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 -2-2-7دراسات عربية:
دراســة العتيــي :للباحــث صــاحل العتيــي يف  1995ابململكــة العربيــة الســعودية حتــت
عنـوان" :أثــر التأهيــل املهــي داخــل الســجون يف احلــد مــن العــود إىل اجلرميــة" ،وهتــدف الدراســة
إىل معرفــة العالقــة بــن التأهيــل املهــي و العــود إىل اجلرميــة و معرفــة املعوقــات الــي حتــول دون
جنــاح التأهيــل املهــي ( التكويــن املهــي ) وتوصلــت للنتائــج التاليــة:
 إن التدري ــب امله ــي اس ــتفاد م ــن  %26م ــن الس ــجناء ،ح ــن تعلمـ ـوا مه ــن احل ــدادةوالكهـ ـرابء والنج ــارة و الطباع ــة ...إخل.
نوعا ما.
 -أمجع معظم السجناء املبحوثني على أن هذه احلرف كانت مالئمة إىل مالئمة ً

 -تقدم املؤسسة اإلصالحية التدريب املهين ضمن براجمها التأهيلية.

دراســة املطــري :دراســة لصــاحل عائــض املطــري ســنة  2000حتــت عنـوان " :التأهيــل
يف الس ــجون" ،وهت ــدف إىل معرف ــة برام ــج التأهي ــل أبح ــد س ــجون اململك ــة العربي ــة الس ــعودية
(ســجون جــدة) ،و قــد طبقــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن  100نزيــل وتوصــل الباحــث
إىل نتائــج ،أمههــا:
 هنيئ السجون لنزالئها االستفادة من التدريب املهين و ممارسة احلرف.فرصا للتعليم.
 -غالبية النزالء (  )%89أقروا أن السجن يتيح ً

 ارتف ــاع مس ــتوى دخ ــل النـ ـزالء املبحوث ــن يقل ــل م ــن إقباهل ــم عل ــى تعل ــم احل ــرف ال ــييتيحه ــا الس ــجن.
دراسة الرشيدي :دراسة للباحث انيض اليف الرشيدي سنة  2003حتت عنوان" :واقع
التدريب و التأهيل املهين يف إصالحية احلائر من جهة نظر النزالء" ،وهدفت إىل :معرفة واقع
التدريب والتأهيل املهين ابملؤسسات اإلصالحية ،ومعرفة مدى تناسب برامج التدريب املهين
وسوق العمل ،وكانت النتائج كاأليت:
 إن غالبية النزالء يرون أن فرتة التدريب املهين غريكافية للحصول على املهارات املطلوبة.			
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 إن املهن املتدرب عليها هي من املهن املرغوبة . إن غالبيــة املبحوثــن يــرون أن املهــن الــي يتــدرب وميتهــن عليهــا النـزالء مالئمــة لســوقالعمــل ،وذلــك مــا يســاعدهم علــى احلصــول علــى عمــل خــارج اإلصالحيــة.

 -3-7املقاربــة النظريــة املتبنــاة و املشــخصة لعمليــة التكويــن املهــي يف
املؤسســات العقابيــة ابجلزائــر:
إن عملي ــة التكوي ــن امله ــي يف املؤسس ــات العقابي ــة يف اجلزائ ــر ذات البيئ ــة املغلق ــة هت ــدف
إىل إعــادة أتهيــل هــؤالء احملبوســن اجتماعيًّــا ،وطبيعــة هــذه املؤسســات ينظــر إليهــا علــى أهنــا
أنس ــاق اجتماعي ــة ،كم ــا يؤك ــد (اتلك ــوت ابرس ــونز) يف نظريت ــه ،خت ــدم النس ــق االجتماع ــي
األك ــر ،وللحف ــاظ عل ــى ه ــذا النس ــق الب ــد عل ــى الفاعل ــن يف ه ــذه املؤسس ــات العقابي ــة م ــن
تفعيــل برامــج ذات طابــع مهــي ،فــي ،أتهيلــي ،وإصالحــي ...إخل ،مســح ملراتديهــا (املســاجني)
ابكتســاب مهــارات ومهــن وقــدرات تعينهــم علــى احتــال أدوار اجتماعيــة واالندمــاج والتكيــف
مــع نســقهم االجتماعــي األكــر وحتقيــق أهدافــه املنشــودة.
وهــذه العمليــة التكوينيــة هــي عمليــة عالجيــة وفنيــة حتقــق املســاندة االجتماعيــة للمســجون
وحتســن عالقاتــه مــع بيئتــه االجتماعيــة وحتميــه مــن الضيــاع والتيهــان والعــود علــى اجلرميــة بعــد
اخلــروج مــن املؤسســة العقابيــة ،وذلــك إبخضاعــه لعمليــة تكويــن تكســب املهــارات والقــدرات
الالزمــة ملواجهــة الواقــع االجتماعــي ومشــكالته ،وإعــادة بنــاء حياهتــم إضافــة إىل جعلهــم أفـر ًادا
مندجمــن يف حميطهــم االجتماعــي بشــكل يضمــن أتديتهــم لوظائفهــم علــى أكمــل وجــه وحتقيــق
التكامــل والتـوازن يف جمتمعهــم.

-8التطلعــات امل ـراد حتقيقهــا مــن عمليــة التكويــن يف املؤسســات
العقابيــة ابجلزائــر:
لرســم سياســة وطنيــة حديثــة تواكــب مســارات األنظمــة الدوليــة املتطــورة يف هــذا اجملــال،
البــد مــن وضــع تطلعــات يـراد حتقيقهــا مــن عمليــة التكويــن املهــي حملبوســي املؤسســات العقابيــة،
هــذه التطلعــات تكــون مرتبطــة دائمــا بعــدة مســتوايت ،أمههــا:
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 -1-8علــى املســتوى االجتماعــي:
فالتكوي ــن امله ــي عل ــى الصعي ــد االجتماع ــي يعم ــل عل ــى التعدي ــل م ــن س ــلوكيات
املســجونني وإصالحهــم اجتماعيًّــا وذلــك مبحــو آاثر االحن ـراف واجلرميــة مــن نفوســهم ،وهــذا
م ــا يعم ــل عل ــى إع ــادة أتهيله ــم لالندم ــاج االجتماع ــي تدرجييًّ ــا يف أوس ــاط جمتمعاهت ــم.

 -2-8على املستوى السيكولوجي:
يعمل التكوين املهين على الصعيد النفسي على امتصاص والتخفيف من حدة آالمهم
النفسية ،ابإلضافة إىل أنه يعمل على طمس وقتل بوادر وعامل اإلحساس ابلعزلة واالغرتاب عن
جمتمعاهتم ،وذلك يتأتى من خالل ملء أوقات فراغهم أبنشطة مفيدة تنسيهم كل الضغوط
واألعباء السيكولوجية املعاشة داخل هذه املؤسسات العقابية.

 -3-8على املستوى االقتصادي:
التكوي ــن مفي ــد اقتص ــاداي للمس ــجونني حبي ــث يعم ــل عل ــى إكس ــاهبم مهنًــا وحرفًــا تتي ــح
هلــم الكســب الش ـريف وتفــادي الطــرق الالمشــروعة يف الكســب ،هــذا ابإلضافــة إىل خلــق
ف ــرص عم ــل والتقلي ــل م ــن مع ــدالت البطال ــة وخل ــق ق ــوة منتج ــة تس ــهم يف حتري ــك عجل ــة
التنمي ــة االقتصادي ــة للجزائ ــر.

 -4-8على املستوى الرتبوي:
إن الش ــعار ال ــذي تنتهج ــه وتتبن ــاه املؤسس ــات العقابي ــة ه ــو إع ــادة تربي ــة املس ــجونني،
والتكويــن املهــي هــو إحــدى آليــات ذلــك ،أي أنــه يســعى إىل التهذيــب اخللقــي وغــرس القيــم
اخللقي ــة يف نف ــس املس ــجون ،إضاف ــة إىل إع ــادة إص ــاح أحوال ــه وش ــؤونه ،م ــن خ ــال تق ــومي
االعوج ــاج ال ــذي طـ ـرأ عل ــى البني ــة األخالقي ــة ل ــكل مس ــجون وتلقين ــه منظوم ــة املث ــل والقي ــم
الســامية الــي يتوجــب أن يتحلــى هبــا أي فــرد صــاحل ومؤهــل للتعايــش مــع جمتمــع مســامل بعيــد
ع ــن العدائي ــة واالحن ـراف واإلج ـرام.
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 -5-8على املستوى الثقايف:
فالتكوي ــن امله ــي املم ــارس داخ ــل املؤسس ــات العقابي ــة وم ــا حتمل ــه براجم ــه الدمس ــة م ــن
معلوم ــات تتي ــح للمس ــجونني الفرص ــة لتجدي ــد معلوماهت ــم وتوس ــيع دائ ــرة وش ــبكة معارفه ــم،
وه ــذا م ــا يس ــهم يف رف ــع مس ــتواهم و وعيه ــم الثق ــايف.

 -6-8على املستوى العلمي:
إن تفعيــل التكويــن املهــي ابملؤسســات العقابيــة مفيــد يف إغنــاء وإزكاء وتنميــة وإث ـراء
الرصيــد واملخــزون املعــريف للمحبوســن ،وهــذا مــا يســمح إبعــادة أتهيلهــم للعــودة إىل أحضــان
اجملتمــع أف ـرادا صاحلــن ومســلحني ابلعلــم بعدمــا ارمت ـوا يف أحضــان اجلرميــة.

 -9التوصيات:
من خالل وصف وتشخيص هذه الظاهرة ميكن تقدمي بعض التوصيات ،أمهها:
 تفعيل وتقوية التعاون بني وزارة العدل والوزارات الوصية لدعم عملية التكوين املهين. تزوي ــد املؤسس ــات العقابي ــة ابملع ــدات الالزم ــة واملس ــاعدة عل ــى التكف ــل مهنيًّ ــاواجتماعيًّ ــا ابملس ــجونني.
 االســتعانة مبختصــن يف علــم االجتمــاع و علــم النفــس و علــوم الرتبيــة تقــدم اإلضافــةيف هــذه املســألة.
 الس ــعي حن ــو ب ــذل املزي ــد م ــن اجله ــود للدف ــع بعملي ــة التكوي ــن امله ــي ابملؤسس ــاتالعقابي ــة ،وابلتنس ــيق م ــع كل األنس ــاق االجتماعي ــة املعني ــة ،ح ــى نضم ــن عملي ــة إدم ــاج
اجتماع ــي حقيقي ــة.
 تشجيع املساجني لإلقبال على برامج التكوين املهين ،وفتح التخصصات اليت تراعيرغباهتم ،وقوائم سوق الشغل حىت نضمن انتقال سلس للمسجون يف احلياة االجتماعية.
 تسهيل القوانني اليت تضمن للسجناء استكمال مشوارهم التكويين ،وحتسن مستواهم،34
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واحلصول على عقود عمل و توظيف بعد اخلروج من السجن.
 إجراء املزيد من الدراسات اليت تساعد على فهم األساليب املناسبة لعملية هتذيب وتعليم و تعديل سلوك و تكوين احملبوسني.

اخلامتة:
إن جتربــة التكويــن املهــي للمحبوســن ابملؤسســات العقابيــة جتربــة رائــدة ومفيــدة وجيــب
توســيع نطاقهــا وتعميمهــا يف كافــة أرجــاء املؤسســات العقابيــة املتواجــدة عــر الوطــن ،وهــذا نظـًـرا
ملــا يزخــر بــه مــن م ـزااي حيويــة اقتصاديــة واجتماعيــة ،حيــث يســهم التكويــن املهــي يف تفعيــل
نظــام احلريــة النصفيــة والــي تســمح إبدمــاج احملبوســن خاصــة الذيــن هلــم مســتوى دراســي معــن
ومعتــادي اإلج ـرام ،األمــر الــذي يســمح هلــم ابكتســاب مهــن وحــرف تســاعد علــى إبعادهــم
عــن عــامل اإلج ـرام ،بشــرط أن تتناســب هــذه املهــن واحلــرف مــع مؤهالهتــم وإمكانياهتــم ومــع
متطلبــات ســوق الشــغل ،كمــا جيســد هلــم التكويــن املهــي الطريــق لاللتحــاق ومعــاودة االندمــاج
بــن أوســاط جمتمعاهتــم بــدن حواجــز أو عقــد نفســية ويصبحــون عمـ ًـال وحرفيــن وفاعلــن
مهمــن يف حتديــد السياســة التشــغيلية يف ســوق العمــل ،وابلتــايل حتقيــق غــاايت أمهها:التخفيــف
مــن أعــداد اجملرمــن واملنحرفــن وأتهيــل هــذه الفئــة لتصبــح يـ ًـدا عاملــة قــادرة علــى شــغل مناصــب
قــارة يف ســوق الشــغل ،وخفــض معــدالت البطالــة.

املراجع:
www.altaalim.org/akhbar2.php?id=27441 11/03/2012 -

 أمحد زكي بدوي :دس ن ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان. أرون نبيــك ،2000 :العــاج املعــريف واالضطـراابت االنفعاليــة ،ط ،1ترمجــة عــادل مصطفــى ،مراجعــةغســان يعقــوب ،بــروت ،لبنــان ،دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر.
 بوفلجة غياث ،1984 :األسس النفسية للتكوين ومناهجه ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية. تومــاس .ج .كارول ،1964:رعايــة املكفوفــن (نفس ـيًّا ،اجتماعيًّــا ،ومهنيًّــا) ،ترمجــة صــاح خميمــر،القاهــرة ،عــامل الكتــب.
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 رمضــان الســيد ،1995:إســهامات اخلدمــة االجتماعيــة يف ميــدان الســجون وأجهــزة الرعايــة الالحقــة،اإلســكندرية ،مصــر ،دار املعرفــة اجلامعيــة.
 عاشــور عبــد احلفيــظ ،2001 :دور قاضــي تطبيــق األحــكام القضائيــة واجلزائيــة يف سياســة إعــادةالتأهيــل االجتماعــي يف التش ـريع اجلزائــري ،اجلزائــر ،دي ـوان املطبوعــات اجلامعيــة.
 عبــد احلــي حممــود حســن صــاحل ،2002:متحــدو اإلعاقــة مــن منظــور اخلدمــة االجتماعيــة ،اإلســكندرية،مصــر ،دار املعرفــة اجلامعيــة.
 عبــد الرمحــان بــن مقبــل الســلطان ،2005 :دور الرعايــة الالحقــة يف إعــادة أتهيــل املدمنــن اجتماعيًّــا،دراســة بقســم العلــوم االجتماعيــة ،جامعــة انيــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الســعودية.
 عبــد هللا حممــد عبــد الرمحــان ،2002:سياســات الرعايــة االجتماعيــة للمعوقــن يف اجملتمعــات الناميــة،اإلســكندرية ،مصــر ،دار املعرفــة اجلامعيــة.
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