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سوسيولوجية التكوين المهني في المؤسسات العقابية
د. بواب رضوان

امللخص:
يُعتــر التكويــن املهــي يف املؤسســات العقابيــة مــن العمليــات الــي حتقــق أغراًضــا متعــددة 
وأبعــاًدا اجتماعيــة، فإعــادة التأهيــل االجتماعــي لنــزالء الســجون والــذي ترمــي كل األنظمــة 
إىل جتســيده ال يتأتــى إال بتوفــري الظــروف واإلمكانيــات الالزمــة واملناســبة، وتســخري املؤطريــن 
األكفــاء القادريــن علــى تلقــني املســاجني املعلومــات واملهــارات الضروريــة، وتوفــري 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 ابالغــراب والعزلــة عــن احمليــط اخلارجــي، وختلــق يف نفوســهم حركيــة 
حنــو تقديــس العمــل ونبــذ األشــكال غــري املشــروعة يف الكســب، ويســمح هلــم ابالندمــاج الفعــال 

والبّنــاء 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 pro-
cesses that serve social goals and objectives. The social reha-
bilitation 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 isola-
tion 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 soci-
ety 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 املهي وهذا نظري ما يقدمه جلميع قطاعات ومؤسسات الدولة من مهنيني وحرفيني 
مهرة سامهوا مبا ال يدع جمااًل للشك فيه يف بناء وتقدم  الدول، وتسهر عدة مؤسسات يف 
إاتحة وتوفري فرص التكوين املهي لفئات الشباب املختلفة، ولعل من أبرز هذه املؤسسات 
الي تضطلع هبذا الدور املؤسسات العقابية، هذه األخرية توفر فرص التكوين املهي لشرحية 
الشباب املسجون، ويف تصور واعتقاد جمموعة البحث أن التكوين املهي جتربة رائدة ومفيدة 
جيب توسيع نطاقها وتعميمها على كافة أرجاء املؤسسات العقابية املتواجدة عر الوطن  نظرًا 
ملا يزخر به من مزااي حيوية اقتصادية واجتماعية، حيث إن التكوين املهي يوفر املناخ املالئم 
واخلصب الذي يعمل على إعادة بعث وترميم بنية منظومة املثل والقيم األخالقية لدى شرحية 
ومهارات  قدرات  املسجونني  إكساب  على  املهي  التكوين  يعمل  كما  ابلسجن،  املعاقبني 
بدون  جمتمعاهتم  أوساط  بني  االندماج  ومعاودة  لاللتحاق  وتؤهلهم  الطريق  هلم  جتسر  فنية 
حواجز أو أية عقد نفسية تذكر، كما أن تكوين املسجونني جيعل منهم عمااًل وحرفيني مهرة 
ومدربني ورأمسال بشري ال ينضب قادر على خوض الرهاانت ورفع التحدايت الي تستجيب 
املتقدمة،  الدول  إىل مصاف  املستدامة  االقتصادية  التنمية  اجلزائر يف  وتطلعات  لطموحات 
ونظرًا لكل هذه املزااي النوعية العلمية واملوضوعية الي يزخر هبا التكوين املهي 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 والرامج والنماذج اإلجرائية التفسريية الي تعمق من فهمنا وتوجهنا حنو 
العوامل واملتغريات املتحكمة يف سري وانسياب هذه الظاهرة، وكذا فهم مجيع األبعاد  مجيع 
الي تنطلي عليها هذه العملية بعيًدا عن كل أشكال االرجتال والعشوائية يف التعاطي مع هذا 

املوضوع،كل هذا يدفعنا إىل طرح التساؤالت التالية: 
 - ما  مبادئ التكوين املهي يف املؤسسة العقابية ؟

- ما  األهداف االجتماعية املتوخاة من عملية التكوين املهي للمسجونني ؟ 
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- هل لتكوين املســجونني داخل املؤسســات العقابية دور يف أتهيل املســجونني وجعلهم 
قــوة منتجــة اجتماعيــا ؟

 - هل تكوين املســجونني داخل املؤسســات العقابية يســمح إبدماج املســجون يف حميطه 
االجتماعي ؟

 - هل يســاهم التكوين املهي داخل املؤسســة املهنية يف حمو النظرة الوصمية للمســجون 
داخــل اجملتمــع ؟

أهداف املقالة: 
العقابيـــة  املؤسســـات  يف  للمســـجونني  املهـــي  التكويـــن  عمليـــة  وتشـــخيص  وصـــف   -

اجلزائريـــة. 
- التعـــرف علـــى الرامـــج املتبعـــة مـــن طـــرف هـــذه املؤسســـات لتأهيـــل احملبوســـني للحيـــاة 

االجتماعيـــة.
عمليـــة  تســـهل  معينـــة  وحـــرف  ملهـــن  املســـاجني  هـــؤالء  اكتســـاب  مـــدى  معرفـــة   -
االندمـــاج االجتماعـــي بعـــد اخلـــروج مـــن الســـجن و ذلـــك أثنـــاء خضوعهـــم  لعمليـــة 

الســـجن. داخـــل  تكويـــن 
- التعرف على مدى قدرة السجني يف حتمل مسؤولياته و التكيف مع جمتمعه.

- أتمني جانب من دواع الســـلوك املنحرف مما يســـاعد على هتذيب وتعديل الســـلوكيات 
االجتماعية للمسجون. 

- وضـــع الســـجني يف إحســـاس أنـــه ســـيد نفســـه و أنـــه قـــادر علـــى حمـــو الصـــورة و النظـــرة 
الســـلبية الـــي حيملهـــا عليـــه أفـــراد اجملتمـــع.

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

الكلمات املفتاحية للمقال:
)التكوين املهي، املؤسسة العقابية، التأهيل االجتماعي، احملبوس، اإلدماج االجتماعي(.

أ. التكويــن املهــي: يعتــر مفهــوم التكويــن املهــي مــن املتغــريات التنظيميــة الــي ُخصَّــت 
ابهتمــام الباحثــني والدارســني واملختصــني يف العديــد مــن الفــروع العلميــة لعلــم االجتمــاع وعلــم 
النفــس أو العلــوم اإلداريــة والقانونيــة والعلــوم االقتصاديــة... إخل ،وهــذا مــا أدى إىل اختــالف يف 
الــرؤى النظريــة واملقــارابت املنهجيــة هلــذا املفهــوم، ويعرفــه منصــور فهمــي علــى أنــه: نــوع مــن أنــواع 
التعليــم، ويفهــم مــن هــذا التعريــف أن التكويــن ليــس هــو التعليــم حبــد ذاتــه بــل هــو أحــد أنواعــه.

كمـــا يعـــرف علـــى أنـــه :"تلـــك العمليـــة املنظمـــة الـــي تكســـب الفـــرد معرفـــة أو مهـــارة أو قـــدرات أو 
أفكار أو آراء الزمة إلعداد عمل معني أو بلوغ هدف حمدد." )عبد الوهاب، 1975، ص245(.

أنه :"إعداد الشخص لالستخدام  العلوم االجتماعية على  ويعرفه معجم مصطلحات 
والرقي يف أي فرع من فروع النشاط ومساعدته يف االستفادة من قدراته حىت حيقق لنفسه 

وللمجتمع أكثر ما ميكن من مزااي." )بدوي، دس، ص429( 

ومنـــاذج  واملهـــارات  واملعرفـــة  االجتاهـــات  وحتســـني  منظمـــة  "تنميـــة  أبنـــه:  يعـــرف  كمـــا 
الســـلوكيات املتطلبـــة يف مواقـــف العمـــل املختلفـــة مـــن أجـــل قيـــام األفـــراد مبهامهـــم املهنيـــة علـــى 

أحســـن وجـــه ويف أقـــل وقـــت ممكـــن" )بوفلجـــة،1984، ص5(. 

أي أن التكويـــن املهـــي عبـــارة عـــن: نشـــاط يهـــدف إىل رفـــع الكفايـــة اإلنتاجيـــة وتزويـــد 
الفـــرد مبهـــارات وســـلوكيات مهنيـــة مـــن خـــالل تدريبـــه علـــى مهنـــة معينـــة متكنـــه مـــن االندمـــاج 

االقتصـــادي واالجتماعـــي للمجتمـــع.
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لكــن مــا ميكــن اإلشــارة إليــه هــو أن التكويــن املهــي يف املؤسســات العقابيــة هــو: تعليــم 
احملبوســني املهــارات الضروريــة ملمارســة حرفــة أو مهنــة معينــة وتوجيــه طاقــات ومواهــب احملبــوس 
إىل مــا يتماشــى مــع ميوالتــه ومؤهالتــه هبــدف القضــاء علــى الفــراغ الــذي يؤثــر ســلًبا علــى 
احملبــوس وهتيئتــه إىل مــا بعــد اإلفــراج، وقــد نصــت املــادة 95 مــن 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 إبــرام اتفاقيــة بــني وزراء العــدل و وزارة التكويــن املهــي 
بتاريــخ 17 نوفمــر 1997 تتضمــن كيفيــات وشــروط تنظيــم تكويــن املســاجني مهنيًّــا.

رقــم 05/04  القانــون  مــن  للمــادة 25  طبقــا  تعريفهــا  جــاء  العقابيــة:  املؤسســة  ب. 
املتضمــن تنظيــم الســجون وإعــادة اإلدمــاج االجتماعــي للمحبوســني، وأهنــا :"املــكان املخصــص 
للحبــس تنفــذ فيــه وفًقــا للقانــون العقــوابت الســالبة للحريــة واألوامــر الصــادرة عــن اجلهــات 

القضائيــة واإلكــراه البــدين عنــد االقتضــاء" )القانــون05/04، 2005(

ولقـــد تطـــورت املؤسســـات العقابيـــة مـــع تطـــور أغـــراض العقوبـــة و وظيفـــة الســـجن، فـــإىل 
عهـــد ليـــس ببعيـــد كانـــت وظيفـــة الســـجن إبعـــاد احملكـــوم عليهـــم عـــن اجملتمـــع، فكانـــت مبـــاين 
الســـجون ســـيئة اإلعـــداد مظلمـــة ورطبـــة ،وكان مـــن أماكـــن الســـجون مـــا هـــو حتـــت ســـطح 
ـــا، جعـــل املبـــاين تشـــيد ابلطريقـــة الـــي تفـــرض أشـــد  األرض ،وســـوء الظـــن ابحملكـــوم عليهـــم مجيًع
ضـــروب التحفـــظ واحلراســـة، لكـــن مـــا فتـــئ األمـــر أن تطـــور وأصبحـــت العقوبـــة تتجـــه حنـــو 
إعـــادة إصـــالح وإدمـــاج احملبوســـني، وتبًعـــا لذلـــك تغـــريت بنـــاايت الســـجون لتتجـــه حنـــو التأهيـــل 
واإلصـــالح ابلطريقـــة الـــي حتفـــظ صحـــة وتـــوازن املســـجون البـــدين والنفســـي والعقلـــي، وتصـــون 
كرامتـــه وشـــعوره ابإلنســـانية، وذلـــك بتوفـــري الشـــروط املالئمـــة إلقامـــة الســـجني، وهـــذا مـــا جعـــل 
اهلندســـة املعماريـــة للســـجون تشـــهد تطـــورًا يتماشـــى مـــع تطـــور النظـــام العقـــايب احلديـــث، وهـــو 
مـــا أكدتـــه قواعـــد احلـــد األدىن ملعاملـــة املســـاجني، فقـــد نصـــت القاعـــداتن 10 و 11 علـــى 
وجـــوب أن توفـــر يف األماكـــن املخصصـــة للمســـجونني الســـيما املعـــدَّة للنـــوم كل الشـــروط 
الصحيـــة مبراعـــاة حالـــة الطقـــس والقـــدر الـــالزم مـــن اإلضـــاءة والتدفئـــة والتهويـــة، وأن تكـــون 
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النوافـــذ متســـعة بطريقـــة تســـمح للمســـجون ابلقـــراءة أو العمـــل يف الضـــوء الطبيعـــي، وأن يكـــون 
وضعهـــا يســـمح بدخـــول اهلـــواء النقـــي، ســـواًء كانـــت هتويـــة صناعيـــة أو مل تكـــن )هشـــماوي 
Retrieved from http://www.social-team.com/- : 2005 :ع، لطـــرش ع

 )forum/showthread.php?t=9064

مع  أكثر  يتكيفون  اجتماعيًّا، وجعلهم  احملبوسني  وإعادة أتهيل  تربية  كل هذا هبدف 
املعطيات اخلارجية وذلك عند خروجهم من املؤسسة العقابية بعد قضاء فرة عقوبتهم.

ــه  ــاعدة الشـــخص وخدمتـ ــة التأهيـــل تعـــي يف الواقـــع مسـ ــي: إن كلمـ ــل االجتماعـ التأهيـ ج. 
ويقابلها يف اللغة الفرنسية )Réhabilitions( والي تعي مساعدة الشخص العاجز عن التكيف 
 )Retrieved from : www.alukan.net :أو العمل على إعادة تكييفه. ) موسى معوض م

ويعــرف التأهيــل يف علــم النفــس علــى أنــه: "العمليــة الــي يصــل هبــا الراشــدون يف املراحــل 
املختلفــة مــن مشــاعر العجــز واالضطــراب 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، ص132(.

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، ص133(. 

كمـــا يُعـــرف التأهيـــل أبنـــه: "مســـاعدة األفـــراد علـــى رفـــع كفاءهتـــم االجتماعيـــة وإعـــادة 
األهـــداف وتنســـيق  الفرديـــة، ووضـــع  تقييـــم االحتياجـــات  مـــن خـــالل  دجمهـــم يف جمتمعهـــم 
اخلدمـــات  لتمكـــني األفـــراد مـــن أجـــل حتقيـــق أعلـــى مســـتوى ممكـــن مـــن اجلـــودة يف احليـــاة." 

 ) )حســـن صـــاحل، 2004، ص231 

إىل  يــؤدي  حبيــث  الشــخص  وهتذيــب  :"إصــالح  أبنــه  االجتماعــي  التأهيــل  ويُعــرف 
اســرجاعه لبيئتــه االجتماعيــة عضــًوا فاعــاًل، كمــا أنــه مجلــة الرامــج الــي هتــدف إىل تعديــل اجتــاه 
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وفكــر وســلوك الفــرد حبيــث تســتطيع هــذه الرامــج إعــادة أتهيلــه ليغــري مــن منــط حياتــه وخيــرج مــن 
الوســط املنحــرف إىل الوســط االجتماعــي الســليم." )الســلطان، 2005، ص14(.

ويعرف معجم العلوم االجتماعية التأهيل االجتماعي على أنه:

"جمموعـــة العمليـــات أو األســـاليب الـــي يُقصـــد هبـــا تقـــومي أو إعـــادة األشـــخاص املنحرفـــني 
أو اجملرمـــني حنـــو احليـــاة الســـوية، كمـــا يُقصـــد بـــه حماولـــة ترتيـــب الشـــواذ وضعـــاف العقـــول، أو 
ذوي العاهـــات لعـــالج نواحـــي النقـــص فيهـــم أو ختفيضهـــا حـــىت تتـــالءم مـــع أوجـــه النشـــاط الـــي 

تتناســـب مـــع حالتهـــم"، )بـــدوي، دس، ص68(. 

وعليه فالتأهيل االجتماعي للسجني يكون عن طريق عملية التكوين املهي داخل املؤسسة 
العقابية والي تكون عبارة عن: جمموعة العمليات واألساليب والرامج الي يعاد فيها توجيه 
احملبوسني حنو احلياة السوية وإدماجهم، أو إعادة إدماجهم يف اجملتمع عن طريق مساعدهتم 
وذلك  االجتماعي،  حميطهم  يف  عملهم  ومتطلبات  اجملتمع  متطلبات  مع كل  التوافق  على 
واالجتماعي  النفسي  التوازن  وإعادة  االجتماعية،  الوظائف  أداء  أعلى يف  لتحقيق مستوى 

للسجني داخل جمتمعه ومع أفراده ،وتوفري فرص حياة أفضل ابلنسبة له.

د. احملبوس )السجني(: عرفته املادة 7 من القانون 04/05 املتضمن 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:
- احملبوســني املؤقتــني املتابعــني جزائيًّــا والذيــن مل يصــدر يف شــأهنم أمــر أو حكــم أو قــرار 

قضائــي هنائــي.
- احملبوسني احملكوم عليهم الذين صدر يف حقهم حكم أو قرار أصبح هنائيًّا.

- احملبوسني تنفيًذا إلكراه بدين.
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مبادئ التكوين املهي يف املؤسسات العقابية:  .1
 ترتكز هذه العملية يف املؤسسات العقابية على عدة مبادئ أساسية، هي:

- أبعـــاد شـــخصية اإلنســـان، والشـــخصية وحـــدة متكاملـــة ومتعـــددة األبعـــاد وتتكـــون 
أبعادهـــا مـــن: الصفـــات العقليـــة والنفســـية، الصفـــات البدنيـــة، امليـــول، اخلـــرات، وظـــروف 

البيئـــة وأثرهـــا علـــى اإلنســـان.
- أساس التوجيه والتكوين املهي هو القدرات والي تعتر املقياس الصحيح.

- مراعـــاة فـــرص العمـــل يف ســـوق العمـــل، حيـــث إنـــه ال تقتصـــر عمليـــة التأهيـــل أو 
التكويـــن املهـــي علـــى تدريـــب وتكويـــن املســـجونني وفـــق قدراهتـــم علـــى مهنـــة معينـــة وإتقاهنـــا 
مث يكتشـــف أن هـــذه املهنـــة كاســـدة يف ســـوق العمـــل، لذلـــك البـــد أن يكـــون اختيارهـــا 

مرتبطًـــا ابملهـــن الرائجـــة. )عبـــد هللا حممـــد، 2002، ص189(
احملبـــوس  علـــى  تشـــكل خطـــًرا  الـــي ال  التكويـــن  التخصصـــات يف  مراعـــاة  - ضـــرورة 

بعـــد. فيمـــا  اجملتمـــع  وعلـــى 

كمـــا يشـــري الكثـــري مـــن املختصـــني االجتماعيـــني والقانونيـــني إىل أن هـــذه العمليـــة البـــد 
أن تقـــوم علـــى مبـــادئ، هـــي:

- تركيز اجلهود على السجني كفرد وتدعيمه معنوايًّ ومهنيًّا حىت يكفل النجاح له يف حياته.
- حتويـــل الســـجن إىل مؤسســـة إصالحيـــة أتهيليـــة تربويـــة عالجيـــة، بـــداًل مـــن مؤسســـة 

عقابيـــة تقـــوم علـــى احلرمـــان والكبـــت.
العقابية وخارجها ملساعدهتا  املتاحة داخل املؤسسة  - استغالل واستثمار اإلمكاانت 

على حتقيق األهداف الي تسعى إىل حتقيقها. )السيد، 1995، ص179(
- تقبُّـــل الســـجني وتقديـــره والتعامـــل معـــه كإنســـان لـــه كيانـــه املســـتقل والثقـــة إبمكاانتـــه 

وقدراتـــه.
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- الركيـــز علـــى خاصيـــة املبـــادأة واملبـــادرة عنـــد الســـجني لتحريـــر ذات ونفـــس احملبـــوس 
الثقـــة  التأهيليـــة، ممـــا يعـــي عـــودة  وتعويدهـــا علـــى املشـــاركة يف وضـــع بعـــض اخلطـــط 

النفســـية واالجتماعيـــة لـــه.

يف  املهي  التكوين  عملية  من  املتوخاة  االجتماعية  األهداف   .2
العقابية:  املؤسسات 

يتضمن التكوين املهي ابملؤسسات العقابية العديد من األهداف، منها:
- حتقيـــق الدمـــج االجتماعـــي الشـــامل للمحبوســـني يف إطـــار جمتمعهـــم.

- حتقيـــق أكـــر قـــدر مـــن االســـتقاللية واالعتمـــاد علـــى الـــذات عنـــد هـــذه الفئـــة.
- رفـــع مســـتوى الوعـــي عندهـــم وإحـــداث تغيـــري إجيـــايب يف النظـــرة االجتماعيـــة جتـــاه 

االجتماعيـــة. بيئتهـــم 
- تطويـــر مهـــارات الســـلوك ومهـــارات األداء املهـــي للمســـجونني وبنـــاء معـــارف جديـــدة 

تســـاعده علـــى االندمـــاج يف بيئتـــه الحًقـــا.
حتقيـــق  علـــى  ومســـاعدته  للمســـجون  واالجتماعيـــة  الفرديـــة  املشـــكالت  عـــالج   -

االجتماعـــي. التكيـــف 
- وقايـــة احملبـــوس مـــن كل مظاهـــر العـــود إىل اجلرميـــة بعـــد قضـــاء فـــرة عقوبتـــه.

- أتهيل احملبوس اجتماعيًّا وإعداده للدخول كطرف فاعل وكفرد صاحل يف بناء جمتمعه.
األسود،  ملاضيهم  االستسالم  فخ  يف  يقعون  ال  احملبوسني حىت  فراغ  أوقات  ملء   -
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 الذهي واالجتماعي بغرس   -

قيم ومبادئ أخالقية تساعده على التكيف داخل املؤسسة وخارجها.
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تقويـــة القـــدرة علـــى ضبـــط النفـــس ممـــا جيعلـــه أكثـــر اســـتعداًدا الحـــرام النظـــام وتنفيـــذ   -
خمتلـــف االلتزامـــات الـــي تفـــرض عليـــه.

إعـــداد احملبـــوس إعـــدادا جيـــًدا للتكيـــف مـــع متطلبـــات احليـــاة العامـــة واالســـتجابة   -
وبنـــاء  اجملتمـــع  يف  عليهـــا  املتعـــارف  والتقاليـــد  والعـــادات  االجتماعيـــة  والقيـــم  للمعايـــري 
عالقـــات اجتماعيـــة انجحـــة مـــع األفـــراد واجلماعـــات، إضافـــة إىل إعـــداده لالســـتقالل 

واألســـري. واالجتماعـــي  املعيشـــي 

اخلطــوات واملراحــل الازمــة للتأهيــل االجتماعــي للمســجون مــن خــال   .3
عمليــة التكويــن املهــي:

التأهيل  ليتمكن  للتأهيل:  االستكشافية واإلعداد  املرحلة  األوىل:  املرحلة   -1-3
حتديد  عليه  القائمني  على  ينبغي  أهدافه  حتقيق  من  املهي  التكوين  طريق  عن  االجتماعي 
حجم األفراد احملتاجني هلذه الرامج وأعمارهم ومستوايهتم، مث  حصر احلاالت الي حتتاج إىل 
التأهيل، وينبغي أن تكون اهليئة أو املؤسسة القائمة بعملية التأهيل على عالقة وثيقة بباقي 
العدل  لوزارة  السجون ممثلة  أبرمت مديرية  اجلزائر فقد  اجملتمع، ويف  املؤسسات األخرى يف 
العديد من االتفاقيات منها االتفاقية املرمة مع وزارة التكوين املهي بتاريخ 1987/07/26 
واملعدلة بتاريخ 1997/11/17، كما أبرمت وزارة العدل اتفاقية مع وزارة املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة والصناعة التقليدية بتاريخ 2009/10/22.

بعد مرحلة  والتكوين  التأهيل  بعملية  القائمة  املؤسسة  قيام  أيًضا  املرحلة  ويتم يف هذه 
االستكشاف هذه اإلعداد الكامل لعملية التأهيل بداية من وضع األهداف ومرورًا بتحديد 
االحتياجات، وتوفري برامج التأهيل املختلفة وصواًل إىل حتقيق عملية التأهيل ألهدافها كاملة. 

 )Retrieved from: www.alukan.net :موسى معوض م(

والبعــث  التأهيــل  لربانمــج  املهــام  وحتديــد  التخطيــط  الثانيــة:  املرحلــة   -2-3
االجتماعــي: تشــمل هــذه املرحلــة الدراســة االجتماعيــة ألســباب الــي أدت إىل ســجن احملبــوس 
،ونوعيــة الظــروف الــي أدت بــه إىل االحنــراف، ودراســة كل اآلاثر االجتماعيــة والنفســية املرتبــة 
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عــن ذلــك، إضافــة إىل قيــام كل الفاعلــني املختصــني االجتماعيــني بدراســة العالقــة بــني أفــراد 
هــذه الفئــة وأســرهم وحميطهــم االجتماعــي واملشــكالت االجتماعيــة الــي أدت إىل حبســهم، 
ومــن مثَّ القيــام ابلتخطيــط لعمليــة أتهيــل الفــرد، وكذلــك حتديــد املهــام األساســية لرامــج التأهيــل 
والتكويــن وفًقــا لطبيعــة االحتياجــات الــي حيتــاج إليهــا أفــراد هــذه الفئــة، رغبــة يف إشــباعها ألن 

ذلــك هــدف رئيــس مــن أهــداف عمليــة التكويــن أو التأهيــل. 

برانمج  تطبيق  املرحلة  هذه  يتم يف  التأهيل:  برانمج  تطبيق  الثالثة:  املرحلة   -3-3
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، 
الطريق  هلم  الي جتسد  الفنية  والقدرات  واملعلومات  وامللكات  املهارات  تعليمهم  إىل  إضافة 
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 خــالل توفــري الظــروف البيئيــة املناســبة واإلمكانيــات الالزمــة 
لتســهيل عمليــة مشــاركتهم واندماجهــم يف بيئتهــم االجتماعيــة وذلــك ابتبــاع أســاليب علميــة 

ومنطقيــة تســمح هلــم ابملشــاركة يف عمليــة التكويــن والتأهيــل.

واقع التكوين املهي يف املؤسسات العقابية يف اجلزائر:  .4
 يـَُعدُّ التكوين من أجنع الطرق لتحقيق التأهيل االجتماعي يف البيئة املغلقة، لذلك خصه 
املشرع بعناية خاصة من حيث عدد أماكن التكوين، فنص يف املادة 95 من قانون 04/05 
على أن يتم التكوين املهي داخل املؤسسة العقابية أو يف معامل املؤسسات العقابية أو يف 
الورشات اخلارجية أو يف مراكز التكوين املهي، ويشرط 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/show-
thread.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 املهي بتاريخ 1987/07/26 واملعدلة بتاريخ 

1997/11/17 والي اعتمدت على ثالث طرق لتنظيم التكوين املهي للمساجني:

- على مستوى الفرع امللحق الذي ميكنه إنشاؤه داخل املؤسسات العقابية يف حدود 
إمكانياهتا.

- على مستوى أحد الفروع مبراكز التكوين املهي.
مراكز  ومتابعة  إشراف  حتت  العقابية  املؤسسات  داخل  للتمهني  ورشات  فتح   -

التكوين املهي )هشماوي ع، لطرش ع: 2005(،
(Retrieved from: http://www.social-team.com/forum/show-
thread.php?t=9064). 

مل  الذيـــن  والبالغـــني  األحـــداث  احملبوســـني  أن  علـــى  أيضـــا  االتفاقيـــة  نصـــت  وقـــد 
يتجـــاوزوا ســـن 25 ســـنة ومت إطـــالق ســـراحهم دون اســـتكمال فـــرة التكويـــن، إبمكاهنـــم 
مواصلـــة ذلـــك علـــى مســـتوى األقـــرب ملقـــر إقامتهـــم، واســـتثناًء ابلنســـبة ملـــن يـــراوح ســـنه 
بـــني 25 و 30 ســـنة، ويتـــم ذلـــك ابقـــراح مـــن مديـــر التشـــغيل والتكويـــن املهـــي ومديـــر 
املؤسســـة العقابيـــة، ويســـهر علـــى متابعـــة التكويـــن ابملؤسســـات العقابيـــة أســـاتذة خمتصـــون 

يتـــم انتداهبـــم مـــن طـــرف وزارة التكويـــن املهـــي.

كنا نصت االتفاقية على عدم خضوع املساجني المتحاانت القبول سواًء على مستوى 
املؤسسـات العقابيـة أو علـى مسـتوى مراكـز التكويـن املهـي، وإمنـا يتـم توجيههـم حنـو خمتلـف 
أصنـاف مـواد التكويـن حسـب معايـري خاصـة ويتلقـون تكوينًـا حسـبما هـو معتمـد يف مراكـز 
التكويـن سـواًء مـن حيـث الرانمـج أو الفـرة الزمنيـة، وعلـى مسـتوى مراقبـة سـري التكويـن املهـي 
للمسـاجني فقـد نصـت االتفاقيـة علـى أن يتكفـل بـه مديـر املؤسسـة العقابيـة وممثـل عـن مصـاحل 
التكويـن املهـي علـى مسـتوى الواليـة حتـت إشـراف قاضـي تطبيـق العقـوابت، مـع إعـداد تقريـر 

تقييمـي سـري العمليـة يرسـل إىل وزارة العـدل و وزارة التكويـن املهـي. 
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وميكن ملديري مؤسسات التكوين املهي فضاًل عن املسؤولني البيداغوجيني القيام بزايرات 
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 املهي، واالطالع 
على الظروف الي 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/show-
thread.php?t=9064). 

وحــىت يتــم تطبيــق االتفاقيــة بشــكل إجيــايب مــن حيــث احملتــوى واألهــداف مت إنشــاء جلنــة 
وزاريــة مشــركة تتشــكل مــن:

مدير إدارة السجون وإعادة الربية بوزارة العدل.  -
انئب مدير إعادة الربية بوزارة العدل.  -

انئب مدير محاية األحداث بوزارة العدل.  -
مدير التمهني والتكوين املتواصل بكتابة الدولة للتكوين املهي.  -

انئب مدير مكلف هبندسة الرامج بكتابة الدولة للتكوين املهي.  -

هــذه اللجنــة تعمــل علــى إعــداد تقريــر ســنوي حــول ظــروف تنفيــذ االتفاقيــة وتقــوم إبرســاله 
لوزيــر العمــل و وزيــر التكويــن املهــي.

ويف ختــام التكويــن متنــح للمســاجني الناجحــني شــهادات تثبــت جناحهــم دون اإلشــارة 
فيهــا إىل أهنــم حتصلــوا عليهــا خــالل فــرة حبســهم وذلــك حســب املــادة 163 مــن قانــون 
04/05، حــىت ال يكــون لذلــك أتثــري علــى حصوهلــم علــى عمــل بعــد قضــاء فــرة عقوبتهــم.

لـوازم  وكـذا  الرمسيـة  االمتحـاانت  ملختلـف  التسـجيالت  نفقـات  أن  إىل  اإلشـارة  وجتـدر 
السـجون. العامـة إلدارة  املديريـة  هبـا  تتكفـل  املهـي  التكويـن  ومعـدات  التعليـم 
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وحسب اإلحصائيات املعتمدة من طرف املدير العام لإلدارة العامة للسجون وإعادة 
بلغ عددهم  قد  الدراسية 2010/2009  السنة  املسجلني يف  أن  فليون"  اإلدماج "خمتار 
18644  يف 84 ختصًصا، واعتر فليون أن اإلقبال الكبري للمساجني على التكوين ساهم 
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 هـــذه األرقـــام تعكـــس التطـــور امللحـــوظ للمســـجلني يف التكويـــن املهـــي ابملؤسســـات 
العقابيـــة، ففـــي الســـنوات املاضيـــة جنـــد أن عـــدد احملبوســـني املســـتفيدين مـــن التكويـــن املهـــي قليـــل 
ــأنه أن يقـــر ابجملهـــودات اجلبـــارة املبذولـــة مـــن  ابلنســـبة ملـــا هـــو موجـــود اآلن، كل هـــذا مـــن شـ
خمتلـــف القطاعـــات لتفعيـــل عمليـــة التكويـــن املهـــي ابملؤسســـات العقابيـــة و اإلحصائيـــات يف 

اجلـــدول أدانه تؤكـــد هـــذا التطـــور. 

جدول يوضح ارتفاع عدد املستفيدين من التكوين املهي داخل املؤسسات العقابية
 حسب اإلحصائيات الرمسية األخرية:

عدد املستفيدينالسنواتعدد املستفيدينالسنوات
2000/19997972005/20042807

2001/20008302006/20055429

2002/200110262007/20069728

2003/200216762008/200714764
2004/200314592009/200820500
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لنــزالء  االجتماعــي  التأهيــل  أو  اإلدمــاج  يف  املهــي  التكويــن  دور   .5
العقابيــة: املؤسســات 

من خالل برامج التكوين املهي والفي املتبعة داخل املؤسسات العقابية وخارجها ميكن 
للسجني أن يستفيد من فرة تكوين وتدريب يف ختصص ما من التخصصات املتاحة، هذه 
ما  إجياد عمل  على  اإلفراج  بعد  تساعده  عليها  والتدرب  ما  مهنة  إبتقان  له  تسمح  الفرة 
يتناسب مع مهاراته وإمكاانته، هذا العمل من شأنه أن يوقف من املعاانة املادية والنفسية 
الي 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.

االجتماع  والنظام  العقايب  النظام  يرمي  الذي  للمسجون  االجتماعي  التأهيل  فإعادة 
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 الي تسمح له برفع مستواه 
التكيف  على  املساعدة  األخالقية  واملبادئ  القيم  وغرس كل  واملهي،  واالجتماعي  الذهي 
على  واملساعدة  املشبوهات  من كل  النفس  ضبط  على  والقدرة  وخارجها  املؤسسة  داخل 

استبدال النزعة اإلجرامية املوجودة يف ذهنية هؤالء األفراد.

وعليه فنزالء املؤسسات العقابية هم أشخاص منحرفون يُعاد أتهيلهم اجتماعيًّا عن طريق 
واستعادهتم  نفوسهم  الشر من  انتزاع  اجلماعة عن طريق  مع  ليتكيفوا  املهي  التكوين  عملية 
عن  املسؤولية  االجتماعي يف حتمل  التضامن  فكرة  إىل  هذا ابالستناد  واجتماعيًّا،  أخالقيًّا 
اجلرمية والي 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.

وخنلــص ممــا ســبق إىل أن التكويــن املهــي يف املؤسســات العقابيــة يلعــب دورًا ال يســتهان 
بــه يف مســاعدة هــؤالء األفــراد 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 أفــراًدا صاحلــني ومســلحني ابملهــن الــي تعينهــم يف حياهتــم اخلاصــة، وجتعلهــم فاعلــني 

أساســيني يف بنــاء حميطهــم االجتماعــي.

التكوين املهي يف املؤسسات العقابية كنموذج عاجي:  .6
حســب منــوذج احليــاة: يعتر"منــوذج احليــاة" أحــد النمــاذج العالجيــة البيئيــة يف خدمــة 
املســاندة  الناجتــة عــن احليــاة، وذلــك بواســطة حتقيــق  مــع املشــكالت  يتعامــل  الفــرد والــذي 
 Retrieved :االجتماعيــة للفــرد وحتســني العالقــات بــني الفــرد وبيئتــه. )موســى معــوض م
from : www.alukan.net(، وهــذا مــا يســعى إليــه التكويــن املهــي ابملؤسســات العقابيــة 
مــن خــالل 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.

ــام  ــر Bandler( عـ ــرة مـــن طـــرف )ابندلـ ــاة ألول مـ ــتخدم مصطلـــح منـــوذج احليـ ــد اسـ وقـ
1963، حيـــث افـــرض أن اإلطـــار املرجعـــي هلـــذا النمـــوذج هـــو احليـــاة نفســـها والعمليـــات 
الطبيعيـــة للنمـــو والتنميـــة وطـــرق حـــل املشـــكالت وإشـــباع االحتياجـــات، ومـــع التقـــدم العلمـــي 
األفـــراد واألســـر  مـــع  للممارســـة  ليكـــون صيغـــة متكاملـــة  النمـــوذج  هـــذا  املســـتمر مت تطويـــر 

واجلماعـــات الصغـــرية واملنظمـــات.

وهـــذا النمـــوذج عبـــارة عـــن : "بنـــاء تصـــوري ملمارســـة اخلدمـــة االجتماعيـــة يســـتخدم 
املنظـــور اإليكولوجـــي الـــذي يؤكـــد العالقـــة بـــني الفـــرد والبيئـــة الـــي يعيـــش فيهـــا، واملمارســـة 
الـــي  للفـــرد  البيئـــة  حتـــدايت  عـــن  الناجتـــة  املشـــكالت  مـــن  الكثـــري  تقابـــل  املدخـــل  هبـــذا 
يعيـــش فيهـــا، ولذلـــك جيـــب احلـــرص علـــى اســـتخدام الطريقـــة املتكاملـــة للممارســـة إلطـــالق 
علـــى  البيئـــة  تفرضهـــا  الـــي  الضغـــط  عوامـــل  مـــن  واحلـــد  الفـــرد  لـــدى  الكامنـــة  القـــدرات 



سوسيولوجية التكوين المهني في المؤسسات العقابية

٢٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

 )Retrieved from : www.alukan.net معـــوض:  )موســـى  الفـــرد." 

بيئته  السلبية ألفراد  النظرة  من  يعاين  عند خروجه  فالسجني  نراه يف حميطنا،  ما  وهذا 
)الوصمة االجتماعية( والي تؤثر بشكل كبري على نفسية وشخصية أفراد هذه الفئة.

لــذا فــإن منــوذج احليــاة يســعى إىل الركيــز علــى املواجهــة بــني الفــرد وبيئتــه وذلــك لتذليــل 
الصعــاب والعراقيــل الــي متنــع االندمــاج احلقيقــي واحلقيقــي للمســجون يف بيئتــه االجتماعيــة.

مـــع  النمـــوذج علـــى إســـراتيجيات وتكنيـــكات تســـمح بتكيـــف األفـــراد  ويعتمـــد هـــذا 
بيئتهـــم، ومـــن بـــني هـــذه اإلســـراتيجيات جنـــد:

- إسرتاتيجية التعاون: تسمح هذه اإلسراتيجية بتحقيق عالقات تعاونية مع األفراد 
الذين يعانون من اضطراابت يف األداء والتعامل والتفاعل االجتماعي والشخصي مع اآلخرين 
العالقة  تلك  تنمي  وابلتايل  الفرد،  مع  واألخصائيني  املؤطرين  بني  عالقة  إقامة  خالل  من 
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 اإلسراتيجية تفرض إحداث تغيري حقيقي يف املعتقدات 
واالجتاهات 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 
أفكارًا إجيابية عن نفسه وجمتمعه بعيًدا عن األفكار االهنزامية والسلبية الي تؤثر يف شخصيته 

وتكون كفيلة بعودته إىل ما كان عليه من قبل.

واملنظمـــات  النـــاس  يتمكـــن  بواســـطته  الـــذي  األســـلوب  التمكـــني:  إســـرتاتيجية   -
واجملتمعـــات احملليـــة مـــن الســـيادة والســـيطرة علـــى حياهتـــم، وتســـعى تلـــك اإلســـراتيجيات علـــى 
مســـاعدة األفـــراد علـــى امتـــالك القـــوة الختـــاذ القـــرار والعمـــل خـــالل حياهتـــم ابلتقليـــل مـــن التأثـــري 
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الصعـــوابت االجتماعيـــة أو الشـــخصية الـــي تعـــوق ممارســـة القـــوة املوجـــودة لديهـــم، وذلـــك بـــزايدة 
املقـــدرة والثقـــة ابلنفـــس الســـتخدام القـــوة وحتويـــل القـــوة مـــن البيئـــة لأفـــراد. )موســـى معـــوض م: 

 .(Retrieved from: www.alukan.net

وعليه فمن خالل هذه اإلسراتيجية يسعى التكوين املهي املتبع يف املؤسسات العقابية 
إىل إعداد أفراد مؤهلني وحاملني لقدرات ومهارات مهنية تساعدهم يف بناء حياهتم واختاذ 
أفراًدا  الوصمة واجلرمية واالحنراف من نفوسهم، إضافة إىل جعلهم  قرارات متحو عنهم آاثر 

مندجمني مع مجيع أطياف بيئتهم وفاعلني حقيقيني يف حميطهم االجتماعي.

- حســب منــوذج العــاج املعــريف: يقــوم هــذا النمــوذج علــى قاعــدة أساســية وهــي أن 
معظــم الســلوكيات واالنفعــاالت ســواًء كانــت عقالنيــة أو غــري عقالنيــة، وظيفيــة أو غــري وظيفيــة 
فهــي بصفــة عامــة نتيجــة ملــا يعتقــده أو يتخيلــه أو يفكــر فيــه النــاس أي نتيجــة لعمليــات التفكــري 
لديهــم. )موســى معــوض م: "التأهيــل االجتماعــي ألســرة الســجني مــن منظــور خدمــة الفــرد" 

.(Retrieved from: www.alukan.net

وترجع أصول هذا العالج املعريف عند اليواننيني مث طوره فرويد و ألدر وصواًل إىل بيك 
)A. Beck( الذي رأى أن العالج املعريف هو إعادة تشكيل املعتقدات واألفكار اخلاطئة 

وغري منطقية الي تنتج عنها السلوكيات اخلاطئة. )أرون،2000،ص43(

ويعــرف العــالج املعــريف علــى أنــه: "أحــد األســاليب احلديثــة يف العمليــة العالجيــة، وأفــكاره 
مســتقاة مــن أحــد ختصصــات علــم النفــس وهــو علــم النفــس املعــريف، وكلمــة معــريف هــي نســبة 
إىل كلمــة معرفــة أو إدراك، واملقصــود بكلمــة معرفــة أو إدراك يف هــذا الســياق إمنــا تعــي عــدًدا 
مــن العمليــات الذهنيــة الــذي يتمكــن هبــا املــرء مــن معرفــة أو إدراك العــامل اخلارجــي وأيًضــا 
الداخلــي لــه، فهــذا النــوع مــن العــالج يعتــر اخللــل يف جــزء مــن العمليــة املعرفيــة – وهــي األفــكار 
والتصــورات عــن النفــس واآلخريــن – وجيعلــه مســؤواًل يف املقــام األول عــن نشــأة األعــراض 

 )Retrieved from: www.alukan.net :النفســية." )موســى معــوض م
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ويهدف من خالل العالج املعريف إىل: )أرون،2000،ص230 -ص231(
التشوهات يف تفكريهم وحتويلها من صور سلبية إىل صور  األفراد كيفية حتديد  تعليم 

إجيابية.
على  التغلب  من  متكنهم  بطريقة  لديهم  التفكري  عمليات  تغيري  على  األفراد  مساعدة 

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،ص151(

وتدعيم  اخلاطئة  املعلومات  معاجلة  خالل  من  مشكالته  حل  على  الفرد  مساعدة 
االفراضات الي تسمح له ابلتوافق وتتيح له الفرصة للتغلب على املشكالت والصعوابت.
تصحيح عملية معاجلة املعلومات اخلاطئة ومساعدة الفرد على تعديل االفراضات الي 

يتبقى على االنفعاالت والسلوكيات الالتوافقية.
التعامل مع عمليات حتريف الواقع ومع التفكري غري املنطقي القائم على أساس افراضات 
خاطئة والي تشتمل على استنتاجات خاطئة مع تصحيح منط التفكري لدى الفرد حبيث 

يصبح منطقيا مع الركيز على حل املشكالت.
تعليم الفرد أن حيدد ويقيم أفكاره وختيالته خاصة تلك الي ترتبط ابألحداث والسلوكيات 

املضطربة.
تدريب الفرد على فنيات معرفية وسلوكية ومهارية مماثلة لتلك الي 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 
على  تدريبه  مع  الفعل  ويف  االنفعال  ويف  التفكري  يف  مرغوبة  أمناط  واستخدام  تطوير 
املخططات  تعديل  وعلى  عقالنية  ومعتقدات  بعادات  الالتوافقية  املعتقدات  استبدال 

الالوظيفية والعمليات املعرفية اخلاطئة لصياغة أمناط أكثر فاعلية.

وعليــه فــإن عمليــة التكويــن املهــي هــي عمليــة مســاعدة للعــالج املعــريف لنــزالء املؤسســات 
العقابيــة، هــذا التكويــن الــذي يشــرف عليــه مؤطــرون وخمتصــون يســعى إىل مســاعدة أفــراد 
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 
لأفــكار الــي حتتــاج إىل تغيــري، إضافــة إىل إبــدال كل مــا هــو هــّدام آبخــر بنّــاء ويتســم ابلواقعيــة 
والعقالنيــة، كمــا يســاعده علــى إعــادة بنــاء وتنميــط املــدركات بشــكل ســليم مــع إدراك التقــدم 
الــذي حــدث نتيجــة تعلمــه ألمنــاط تفكــري 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.

7.اخللفية النظرية ملوضوع الدراسة:
7-1- النظرايت االجتماعية املفسرة للتكوين املهي يف املؤسسات العقابية: 

تعتــر املؤسســات العقابيــة كغريهــا مــن املؤسســات ذات البيئــة املغلقــة والــي هتــدف دائًمــا 
والنفســية  والصحيــة  والتعليميــة  الربويــة  النشــاطات  وترقيــة  واملــايل  اإلداري  التســيري  عصرنــة 

للمحبوســني قصــد حتضريهــم إلعــادة إدماجهــم اجتماعيًّــا.

بــه  متتــاز  الــي  اجليــدة  مــن اخلصوصيــات  املؤسســات أصبــح  املهــي يف هــذه  والتكويــن 
هــذه النوعيــة مــن املؤسســات، وأصبــح يســتند يف حتليالتــه ومرجعيتــه إىل منطلقــات ومشــارب 
النظــرايت االجتماعيــة يف التنظيــم، هــذه النظــرايت حاولــت بشــكل أو آبخــر تفســري 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 النظــرايت االجتماعيــة؛ هــي:

7-1-1- النظرايت الكاسيكية:
- النظريـة البريوقراطيـة: هـي نظريـة صـاغ معاملهـا العـامل األمـاين » ماكـس فيـر«، وفيهـا 
ذكـر أن تكويـن املوظفـني تكوينًـا دقيًقـا يف أيـة مؤسسـة يزيـد مـن كفاءهتـم العاليـة ممـا يسـمح مـن 
إنتاجيتهـم الفرديـة، ويعتـر أن التكويـن املسـبق لأفـراد ضـرورة أساسـية لشـغل الوظائـف واملهـن، 
حبيث إن اختيار املرشحني ألية مهنة البد أن ميتلك الفرد فيها شهادة مصحوبة بتلقي تكون 
كاٍف لشـغل ذلـك املنصـب، وهـذا وإن دل علـى شـيء فإمنـا يـدل علـى وعـي هـذه النظريـة 
األفـراد وتنميتهـا وزايدة كفاءهتـم  قـدرات  املهـي يف زايدة  التكويـن  يلعبـه  الـذي  املهـم  ابلـدور 
ورضاهـم، ألنـه مـن شـأن التكويـن أن مينحهـم مكانـة خاصـة يف التنظيـم االجتماعـي وابلتـايل 

احلصـول علـى مرتبـة ومنزلـة داخـل البنـاء االجتماعـي الـذي يعيـش فيـه الفـرد.

ــاهتا مـــن  ــة داخـــل مؤسسـ ــة بتبـــي أفـــكار هـــذه النظريـ ــة اليـــوم ملزمـ ــة العقابيـ ــه فاملؤسسـ ومنـ
ــا مهـــارات وقـــدرات  ــة تســـمح إبكســـاب نزالئهـ ــن املهـــي كعمليـ خـــالل االعتمـــاد علـــى التكويـ
تســـمح هلـــم ابحتـــالل مهـــن وأدوار اجتماعيـــة معينـــة تزيـــد مـــن فـــرص إدماجهـــم أو إعـــادة 
إدماجهـــم الســـريعة داخـــل حميطهـــم االجتماعـــي وابلتـــايل احتـــالل مكانـــة اجتماعيـــة تعينهـــم علـــى 

االبتعـــاد عـــن طريـــق االحنـــراف االجتماعـــي.

- اإلدارة العلميـة: لقـد نشـأت حركـة اإلدارة العلميـة وتطـورت يف الـوالايت املتحـدة 
األمريكيـة وارتبـط امسهـا برائدهـا األول »فريدريـك اتيلـور«، ولقـد كانـت الفكـرة األساسـية الـي 
انطلقـت منهـا مدرسـة اإلدارة العلميـة أن ميكـن حتقيـق الفعاليـة التنظيميـة والـزايدة يف اإلنتـاج 
عن طريق إتباع أسلوب علمي قوامه التخصص والتكوين الفي. )ميالط، 2007، ص33(.

وتـــرى هـــذه النظريـــة أن عمليـــة التكويـــن هـــي عمليـــة داخليـــة تقـــوم هبـــا املؤسســـة لرفـــع كفـــاءة 
العامـــل واإلنتـــاج، فالفـــرد الـــذي يســـتفيد مـــن فـــرات تكوينيـــة منظمـــة ومســـتمرة يســـاهم ذلـــك 
يف حتســـني أدائـــه ابلطريقـــة الصحيحـــة والســـرعة املطلوبـــة، وعليـــه فاملؤسســـات العقابيـــة مطالبـــة 
اليـــوم بتحســـني برامـــج التكويـــن املتبعـــة داخلهـــا، إضافـــة إىل االعتمـــاد علـــى مؤطريـــن أكفـــاء 
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ليكونـــوا نـــزالء هـــذه املؤسســـات بشـــكل جيعلهـــم فاعلـــني ومؤثريـــن داخـــل حميطهـــم االجتماعـــي 
بعـــد قضائهـــم لفـــرة حبســـهم.

وجممـل القـول فـإن النظـرايت الكالسـيكية اعتـرت التكويـن املهـي مؤشـرًا مـن مؤشـرات 
تنمية وقدرات ومهارات األفراد، ورغم النقائص الي كانت تشوهبا واملتغريات الي أمهلتها فإهنا 

مهـدت لقيـام نظـرايت حديثـة حاولـت أن تتجـاوز تلـك األخطـاء والنقائـص.

7-1-2- النظرايت النيوكاسيكية:
نظريــة العاقــات 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 
ال يتجــزأ مــن املكانــة االجتماعيــة للفــرد، فكلمــا حّســنا يف وضعــه االجتماعــي واملهــي أحتنــا 
لــه فرصــة التكويــن كلمــا زادت وتــرية الــوالء والدافعيــة والــي ســتزيد بدورهــا مــن رضــا وإنتاجيــة 

واســتقرار الفــرد يف املؤسســات االجتماعيــة التابــع هلــا. 

كمــا أقــرت هــذه النظريــة أن مســارات الرقــي أمــام األفــراد يف الســلم املهــي أو االجتماعــي 
مقرنــة دائًمــا مبســألة التكويــن واإلعــداد اجليــد لأفــراد، كمــا أن عمليــة التكويــن تســاهم يف 

حتقيــق االتســاق والتــوازن الفعلــي للفــرد واملؤسســة.

وعليـــه فالتكويـــن املهـــي يف املؤسســـات العقابيـــة يســـمح لنـــزالء هـــذه املؤسســـات ابكتســـاب 
الســـلم  يف  وارتقائهـــم  اندماجهـــم  يف  وتســـاهم  وظائفهـــم  يف  تعينهـــم  ومعلومـــات  مهـــارات 
االجتماعـــي واحتـــالل منزلـــة اجتماعيـــة مرموقـــة تســـمح هلـــم بنســـج عالقـــة جيـــدة مبحيطهـــم 
االجتماعـــي وتكويـــن عالقـــات اجتماعيـــة مشـــجعة مـــع أفـــراد جمتمعهـــم، ويصبحـــون بذلـــك 

فاعلـــني اجتماعيـــني مهمـــني يف بنـــاء تنظيمهـــم االجتماعـــي.

7-1-3- النظرايت احلديثة:
تصور  من  فيها  انطلق  نظرية  هي  ابرسونز:  لتالكوت  االجتماعي  النسق  نظرية   -
التنظيم على أنه نسق اجتماعي يتألف من أقسام عدة، هذا التنظيم يُعد بدوره نسًقا فرعيًّا 
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يدخل يف إطار نسق اجتماعي أكر وهو التنظيم. )عبد هللا حممد، 2003، ص345(

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، حــىت تكــون املؤسســة قــادرة علــى التأقلــم مــع املســتجدات 
واملتغــريات 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 األكر.

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. 

ــا نســبيًّا يف إدارة األجــزاء، حيــث  - مدخــل املــوارد البشــرية: يُعتــر هــذا املدخــل حديًث
قامــت بتبــي مدخــل املــوارد البشــرية الــذي يســمح للمؤسســة بــزايدة الفعاليــة التنظيميــة وإشــباع 
حاجــات األفــراد، ويقــوم هــذا املدخــل علــى جمموعــة مــن األســس: )ميــالط ،2007،ص42(

- إن األفراد هم استثمار إذا أحسن إدارهتم وتنميتهم.
النفســـية  احلاجـــات  إلشـــباع  واملمارســـات  والرامـــج  السياســـات  توجـــه  أن  البُـــدَّ   -

للفـــرد. واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
- هتيئـــة بيئـــة العمـــل مبـــا يوافـــق ويشـــجع األفـــراد علـــى تنميـــة واســـتغالل مهاراهتـــم وقدراهتـــم 

ألقصـــى حـــد.
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حيقق  بشكل  البشرية  املوارد  وممارسات  والرامج  السياسات  مجيع  توضع  أن  - جيب 
التوازن بني حاجات األفراد وأهداف املؤسسة.

ــا هـــو موجـــود يف املؤسســـات  ــا مـــع مـ ــا تتوافـــق متاًمـ فاملتمعـــن يف هـــذه األســـس يـــرى أهنـ
العقابيـــة ومـــا يُطبـــق علـــى نزالئهـــا، فتهيئـــة البيئـــة املناســـبة للتكويـــن يشـــجع احملبوســـني علـــى 
الالزمـــة إلشـــباع حاجاهتـــم  والقـــدرات  املهـــارات  ممـــا يكســـبهم  العمليـــة  هـــذه  االخنـــراط يف 
النفســـية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة، كمـــا تـَُعـــدُّ هـــذه العمليـــة مبثابـــة اســـتثمار يف هـــؤالء األفـــراد 
حـــىت حيتلـــوا بعـــد خروجهـــم مـــن الســـجن مهـــن و وظائـــف تســـاعدهم علـــى االندمـــاج يف 

جمتمعهـــم واحلفـــاظ علـــى توازنـــه وتكاملـــه.

فرد  املهي عملية ضرورية لكل  التكوين  يعتر عملية  املدخل  أن  ويتضح من كل هذا 
ابعتباره طاقة ذهنية وقدرة فكرية وعنصر فعال إذا أحسن اختياره، إعداده وتكوينه مث إسناد 

العمل املتوافق مع مهاراته وقدراته ورغباته. )غريب، 2004، ص117(

- نظريــة اختــاذ القــرار: نظريــة بزعامــة »هربــرت ســيمون« قــدم فيهــا تصــورًا عامًّــا يتحــدد 
مــن مفهــوم اختــاذ القــرارات أساًســا هلــا يف فهــم كيفيــة بنــاء التنظيــم والســلوك التنظيمــي والتنبــؤ 
بــه، وكيفيــة حتقيــق األهــداف يف املؤسســة بكفــاءة عــن طريــق االختيــار بــني 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 القــرارات 
الســليمة والفعالــة وذلــك ألســلوب الفــرد يف االختيــار بــني البدائــل إىل طريقــة أفضــل أيســر 

وتكلفــة أقــل. )ميــالط ، 2007، ص44(

وابلتمعـــن الدقيـــق يف أفـــكار هـــذه النظريـــة ميكـــن القـــول إن التكويـــن املهـــي يف املؤسســـات 
العقابيـــة يســـمح للمحبوســـني ابكتســـاب مهاراهتـــم وتنميـــة قدراهتـــم بشـــكل يضمـــن هلـــم اختـــاذ 
بنـــاء حياهتـــم املهنيـــة واالجتماعـــي خاصـــة بعـــد خروجهـــم مـــن  قـــرارات تكـــون مصرييـــة يف 
الســـجن، إضافـــة إىل أن هـــذه العمليـــة تؤهلهـــم اجتماعيًّـــا بقـــدر يســـمح هلـــم مـــن االندمـــاج 
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داخـــل حميطهـــم االجتماعـــي، ويصبحـــون فيمـــا بعـــد فاعلـــني مؤثريـــن يف حتديـــد واختيـــار انســـب 
القـــرارات الـــي تعينهـــم وتعـــني جمتمعهـــم.

- نظريــة الدافعيــة: قــدم »ليكــرت رنســيس« إطــارًا جديــًدا هلــذه النظريــة كنظريــة يف 
اإلنتاجيــة  العمليــة  يف  البشــري  العنصــر  أمهيــة  علــى  النظريــة  هــذه  أكــدت  حيــث  التنظيــم، 
وأتثــري 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 
والتكويــن  الرئيســية كاالختيــار  األنشــطة  مــن  جمموعــة  أســاس  علــى  يقــوم  داخليًّــا  ومتــوازن 
البعــض."  لبعضهــا  مكملــة  األنشــطة كلهــا  تلــك  أبن  علًمــا  واإلشــراف...إخل،  واالتصــال 

)الســلمي،1980،ص139-ص145(

وعليه فالتكوين املهي املستمر يعتر عاماًل أساسيًّا إلنتاج الدافعية يف العمل، وابلتكوين 
يتعلم الفرد ويكتسب مهارات وقدرات يطمح من ورائها إىل حتسني أدائه وفعاليته يف بيئته مما 
يشعره بتحقيق نوعا من اإلشباع االجتماعي، هذا اإلشباع يؤثر أتثريًا إجيابيًّا يف زايدة دافعية 

ورضا األفراد )النزالء( حنو مهنهم و وظائفهم بعد خروجهم من السجن.

- نظريــة التــدرج اهلرمــي للحاجــات: لقــد حــاول عــامل النفــس »أبراهــام ماســلو« تقــدمي 
نظريــة عامــة لتفســري الدافعيــة لــدى األفــراد، ويعتــر هــرم احلاجــات الــذي وضعــه أســاس نظــرايت 
الدافــع اإلنســاين، فقــد أشــار إىل  أن الســلوك يتحــرك بوجــود حاجــات غــري مشــبعة، هــذه 
احلاجــات تتمثــل يف احلاجــات الفســيولوجية، حاجــات اجتماعيــة، حاجــات التقديــر، وأخــريًا 
حاجــات تقديــر الــذات، هــذه األخــرية تفســر برغبــة الفــرد يف تكويــن وتنميــة القــدرات والتعبــري 
عــن املهــارات ابلطريقــة الــي حتقــق ذاتيــة العامــل يف الواقــع العملــي، وميكــن إشــباع هــذا النــوع مــن 
احلاجــات عــن طريــق توفــري الفــرص للعاملــني للخلــق واإلبــداع واالبتــكار والنمــو وتوفــري الفــرص 

للتكويــن والتنميــة الذاتيــة وحتقيــق التقــدم الشــخصي.

وعليـــه فإســـقاطنا ألفـــكار هـــذه النظريـــة علـــى التكويـــن املهـــي يف املؤسســـات العقابيـــة 
يدفعنـــا إىل اإلشـــارة إىل أن التكويـــن املهـــي هـــو عبـــارة عـــن حاجـــة يســـعى مـــن ورائهـــا النزيـــل 
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إىل حتقيـــق الـــذات واالندمـــاج الفعلـــي يف اجملتمـــع، والنجـــاح يف التعبـــري عـــن ذاتـــه وممارســـة 
قدراتـــه ومواصلـــة تطويـــر شـــخصيته والقـــدرة علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار والقيـــام بـــدور و وظيفـــة 
مســـامهة يف رقـــي وتنميـــة جمتمعـــه، كل هـــذا مـــن شـــأنه أن يكســـب فئـــة خرجيـــي الســـجون 
واحلاصلـــني علـــى شـــهادة تكويـــن االنتمـــاء واالندمـــاج أو إعـــادة االندمـــاج الفّعـــال الـــذي 
يطمحـــون إليـــه مـــن خـــالل القـــدرة علـــى حتقيـــق التفاعـــل االجتماعـــي وتكويـــن صداقـــات مبنيـــة 
علـــى االحـــرام املتبـــادل إضافـــة إىل الشـــعور ابلثقـــة ابلنفـــس والقـــوة واالســـتقاللية والتقديـــر، 
وهـــي كلهـــا عوامـــل تســـرع يف اندمـــاج وأتهيـــل هـــؤالء األفـــراد داخـــل جمتمعهـــم وتبعدهـــم عـــن 
اآلاثر والذكـــرايت املاضيـــة الســـلبية الـــي أدخلتهـــم مـــن قبـــل يف االحنـــراف، وجعلتهـــم أفـــراًدا 

شـــاذين ومنعزلـــني وعبئًـــا داخـــل حميطهـــم ونســـيجهم االجتماعـــي.

وإمجـــااًل ملـــا ســـبق ذكـــره، ومـــن خـــالل هـــذا العـــرض املختصـــر ألهـــم النظـــرايت املفســـرة 
للتكويـــن املهـــي يف املؤسســـات عموًمـــا، أدركنـــا أهنـــا قـــد أولـــت االهتمـــام ابلعنصـــر البشـــري 
ـــا وهـــو  وبتكوينـــه املهـــي ورفـــع مهاراتـــه وكفاءتـــه مـــن خـــالل هـــذه العمليـــة الـــي أفـــرزت شـــيًئا مهمًّ
أن احملافظـــة علـــى تـــوازن واســـتقرار النســـق )اجملتمـــع( يكـــون مـــن خـــالل تضافـــر مجيـــع جهـــود 

الفاعلـــني االجتماعيـــني املنطويـــن حتـــت لوائـــه. 

7-2- الدراسات السابقة:
تُعتــر الدراســات الســابقة مدخــاًل واقعيًّــا ملعرفــة اجلوانــب املختلفــة ألي موضــوع دراســة 
فهــي املنبــع املهــم للباحــث و هــي الــي تــزوده برؤيــة شــخصية لتعريــة الظاهــرة البحثيــة، و مــن بــني 

الدراســات الــي متَّ االعتمــاد عليهــا يف حبثنــا هــذا جنــد: 

7-2-1- دراسات جزائرية: 
دراســـة شـــريك مصطفـــى: أجريـــت هـــذه الدراســـة لنيـــل شـــهادة  الدكتـــوراه  يف ختصـــص 
علـــم االجتمـــاع االحنـــراف و اجلرميـــة اجلامعـــة ابجـــي خمتـــار - عنابـــة - اجلزائـــر ســـنة 2011 
حتـــت عنـــوان :"نظـــام الســـجون يف اجلزائـــر نظـــرة عـــن عمليـــة التأهيـــل كمـــا خرهـــا الســـجناء" 
وتكمـــن أمهيـــة هـــذه الدراســـة يف كيفيـــة إفـــادة أتهيـــل القائمـــني علـــى مؤسســـات الســـجون 
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علـــى تفعيـــل دور هـــذه املؤسســـات يف رعايـــة نزالئهـــا أثنـــاء فـــرة تواجدهـــم، ويف إعـــادة أتهيـــل 
إدماجهـــم وفـــق نظـــم اجملتمـــع وضوابطـــه.

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 املهي 
والي تضمن التكفل ابحملبوسني ورعايتهم، ومساعدهتم على االندماج يف اجملتمع.

- يستفيد نزالء مؤسسات السجون من اإلجراءات والتدابري اإلصالحية الي تضمن 
إعادة هتذيبهم وتربيتهم بشكل سلس ومرن، تضمن التكافل الصحي والتعليمي والتكويي 

والروجيي والنفسي واالجتماعي ... اخل.
- إن النزالء راضون نوًعا من عن هذه التدابري و اإلجراءات اإلصالحية والي تسمح هلم 

ابلعودة إىل احلضن االجتماعي وتغيري الوصمة االجتماعية.

دراســة كامنــر أمســاء: دراســة لنيــل شــهادة املاجســتري يف القانــون اجلنائــي جبامعــة اجلزائــر 
-1- ســنة 2012 حتــت عنــوان: "اآلليــات واألســاليب املاديــة والبشــرية الضروريــة إلعــادة تربيــة 
احملبوســني داخــل وخــارج املؤسســة العقابيــة مــن أجــل إعــادة إدماجهــم يف اجملتمــع بعــد اإلفــراج 

عنهــم" وقــد توصلــت الدراســة إىل النتائــج التاليــة:

- هنــاك إجــراءات ضمنــت كيفيــة تقــدمي مســاعدات اجتماعيــة و ماليــة للمحبوســني 
وذلــك 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 احملبوســني لعمليــة تكويــن مهــي نظــري و عملــي داخــل املؤسســات 
العقابيــة، وعنــد عــدم كفايــة التجهيــزات يتــم إحلاقهــم مبراكــز التكويــن املهــي التابعــة لــوزارة 
العــدل أو وزارة التكويــن املهــي،  كل هــذا هبــدف إدمــاج اجتماعــي حقيقــي للمحبوســني.
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7-2-2- دراسات عربية: 
دراســة العتيــي: للباحــث صــاحل العتيــي يف 1995 ابململكــة العربيــة الســعودية حتــت 
عنــوان: "أثــر التأهيــل املهــي داخــل الســجون يف احلــد مــن العــود إىل اجلرميــة"، وهتــدف الدراســة 
إىل معرفــة العالقــة بــني التأهيــل املهــي و العــود إىل اجلرميــة و معرفــة املعوقــات الــي حتــول دون 

جنــاح التأهيــل املهــي ) التكويــن املهــي ( وتوصلــت للنتائــج التاليــة: 
- إن التدريـــب املهـــي اســـتفاد مـــن 26% مـــن الســـجناء، حـــني تعلمـــوا مهـــن احلـــدادة 

والكهـــرابء والنجـــارة و الطباعـــة ...إخل.
- أمجع معظم السجناء املبحوثني على أن هذه احلرف كانت مالئمة إىل مالئمة نوًعا ما.

- تقدم املؤسسة اإلصالحية التدريب املهي ضمن براجمها التأهيلية.

دراســـة املطـــريي: دراســـة لصـــاحل عائـــض املطـــريي ســـنة 2000 حتـــت عنـــوان : "التأهيـــل 
يف الســـجون"، وهتـــدف إىل معرفـــة برامـــج التأهيـــل أبحـــد ســـجون اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
)ســـجون جـــدة(، و قـــد طبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 100 نزيـــل وتوصـــل الباحـــث 

إىل نتائـــج، أمههـــا: 
- هنيئ السجون  لنزالئها االستفادة من التدريب املهي و ممارسة احلرف.

- غالبية النزالء ) 89%( أقروا أن السجن يتيح فرًصا للتعليم. 
- ارتفـــاع مســـتوى دخـــل النـــزالء املبحوثـــني يقلـــل مـــن إقباهلـــم علـــى تعلـــم احلـــرف الـــي 

يتيحهـــا الســـجن.

دراسة الرشيدي: دراسة للباحث انيض اليف الرشيدي سنة 2003 حتت عنوان: "واقع 
التدريب و التأهيل املهي يف إصالحية احلائر من جهة نظر النزالء"، وهدفت إىل: معرفة واقع 
التدريب والتأهيل املهي ابملؤسسات اإلصالحية، ومعرفة مدى تناسب برامج التدريب املهي 

وسوق العمل، وكانت النتائج كاأليت: 
- إن غالبية النزالء يرون أن فرة التدريب املهي غري كافية للحصول على املهارات املطلوبة. 
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- إن املهن املتدرب عليها هي من املهن املرغوبة .
- إن غالبيــة املبحوثــني يــرون أن املهــن الــي يتــدرب وميتهــن عليهــا النــزالء مالئمــة لســوق 

العمــل، وذلــك مــا يســاعدهم علــى احلصــول علــى عمــل خــارج اإلصالحيــة.

يف  املهــي  التكويــن  لعمليــة  املشــخصة  و  املتبنــاة  النظريــة  املقاربــة   -3-7
ابجلزائــر:  العقابيــة  املؤسســات 

إن عمليـــة التكويـــن املهـــي يف املؤسســـات العقابيـــة يف اجلزائـــر ذات البيئـــة املغلقـــة هتـــدف 
إىل إعـــادة أتهيـــل هـــؤالء احملبوســـني اجتماعيًّـــا، وطبيعـــة هـــذه املؤسســـات ينظـــر إليهـــا علـــى أهنـــا 
أنســـاق اجتماعيـــة، كمـــا يؤكـــد )اتلكـــوت ابرســـونز( يف نظريتـــه، ختـــدم النســـق االجتماعـــي 
األكـــر، وللحفـــاظ علـــى هـــذا النســـق البـــد علـــى الفاعلـــني يف هـــذه املؤسســـات العقابيـــة مـــن 
تفعيـــل برامـــج ذات طابـــع مهـــي، فـــي، أتهيلـــي، وإصالحـــي ...إخل، مســـح ملراتديهـــا )املســـاجني( 
ابكتســـاب مهـــارات ومهـــن وقـــدرات تعينهـــم علـــى احتـــالل أدوار اجتماعيـــة واالندمـــاج والتكيـــف 

مـــع نســـقهم االجتماعـــي األكـــر وحتقيـــق أهدافـــه املنشـــودة.

وهـــذه العمليـــة التكوينيـــة هـــي عمليـــة عالجيـــة وفنيـــة حتقـــق املســـاندة االجتماعيـــة للمســـجون 
وحتســـني عالقاتـــه مـــع بيئتـــه االجتماعيـــة وحتميـــه مـــن الضيـــاع والتيهـــان والعـــود علـــى اجلرميـــة بعـــد 
اخلـــروج مـــن املؤسســـة العقابيـــة، وذلـــك إبخضاعـــه لعمليـــة تكويـــن تكســـب املهـــارات والقـــدرات 
الالزمـــة ملواجهـــة الواقـــع االجتماعـــي ومشـــكالته، وإعـــادة بنـــاء حياهتـــم إضافـــة إىل جعلهـــم أفـــراًدا 
مندجمـــني يف حميطهـــم االجتماعـــي بشـــكل يضمـــن أتديتهـــم لوظائفهـــم علـــى أكمـــل وجـــه وحتقيـــق 

التكامـــل والتـــوازن يف جمتمعهـــم.

املؤسســات  يف  التكويــن  عمليــة  مــن  حتقيقهــا  املــراد  8-التطلعــات 
ابجلزائــر: العقابيــة 

لرســم سياســة وطنيــة حديثــة تواكــب مســارات األنظمــة الدوليــة املتطــورة يف هــذا اجملــال، 
البــد مــن وضــع تطلعــات يــراد حتقيقهــا مــن عمليــة التكويــن املهــي حملبوســي املؤسســات العقابيــة، 

هــذه التطلعــات تكــون مرتبطــة دائمــا بعــدة مســتوايت، أمههــا:
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8-1- علـــى املســـتوى االجتماعـــي:
ســـلوكيات  مـــن  التعديـــل  علـــى  يعمـــل  االجتماعـــي  الصعيـــد  علـــى  املهـــي  فالتكويـــن 
املســـجونني وإصالحهـــم اجتماعيًّـــا وذلـــك مبحـــو آاثر االحنـــراف واجلرميـــة مـــن نفوســـهم، وهـــذا 

مـــا يعمـــل علـــى إعـــادة أتهيلهـــم لالندمـــاج االجتماعـــي تدرجييًّـــا يف أوســـاط جمتمعاهتـــم.

8-2- على املستوى السيكولوجي:
يعمل التكوين املهي على الصعيد النفسي على امتصاص والتخفيف من حدة آالمهم 
النفسية، ابإلضافة إىل أنه يعمل على طمس وقتل بوادر وعامل اإلحساس ابلعزلة واالغراب عن 
جمتمعاهتم، وذلك يتأتى من خالل ملء أوقات فراغهم أبنشطة مفيدة تنسيهم كل الضغوط 

واألعباء السيكولوجية املعاشة داخل هذه املؤسسات العقابية.

8-3- على املستوى االقتصادي:
التكويـــن مفيـــد اقتصـــاداي للمســـجونني حبيـــث يعمـــل علـــى إكســـاهبم مهنًـــا وحرفًـــا تتيـــح 
هلـــم الكســـب الشـــريف وتفـــادي الطـــرق الالمشـــروعة يف الكســـب، هـــذا ابإلضافـــة إىل خلـــق 
فـــرص عمـــل والتقليـــل مـــن معـــدالت البطالـــة وخلـــق قـــوة منتجـــة تســـهم يف حتريـــك عجلـــة 

التنميـــة االقتصاديـــة للجزائـــر.

8-4- على املستوى الرتبوي:
إن الشـــعار الـــذي تنتهجـــه وتتبنـــاه املؤسســـات العقابيـــة هـــو إعـــادة تربيـــة املســـجونني، 
والتكويـــن املهـــي هـــو إحـــدى آليـــات ذلـــك، أي أنـــه يســـعى إىل التهذيـــب اخللقـــي وغـــرس القيـــم 
اخللقيـــة يف نفـــس املســـجون، إضافـــة إىل إعـــادة إصـــالح أحوالـــه وشـــؤونه ،مـــن خـــالل تقـــومي 
االعوجـــاج الـــذي طـــرأ علـــى البنيـــة األخالقيـــة لـــكل مســـجون وتلقينـــه منظومـــة املثـــل والقيـــم 
الســـامية الـــي يتوجـــب أن يتحلـــى هبـــا أي فـــرد صـــاحل ومؤهـــل للتعايـــش مـــع جمتمـــع مســـامل بعيـــد 

ــرام. ــراف واإلجـ ــة واالحنـ ــن العدائيـ عـ
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8-5- على املستوى الثقايف:
فالتكويـــن املهـــي املمـــارس داخـــل املؤسســـات العقابيـــة ومـــا حتملـــه براجمـــه الدمســـة مـــن 
معلومـــات تتيـــح للمســـجونني الفرصـــة لتجديـــد معلوماهتـــم وتوســـيع دائـــرة وشـــبكة معارفهـــم، 

وهـــذا مـــا يســـهم يف رفـــع مســـتواهم و وعيهـــم الثقـــايف.

8-6- على املستوى العلمي:
إغنــاء وإزكاء وتنميــة وإثــراء  العقابيــة مفيــد يف  املهــي ابملؤسســات  التكويــن  تفعيــل  إن 
الرصيــد واملخــزون املعــريف للمحبوســني ،وهــذا مــا يســمح إبعــادة أتهيلهــم  للعــودة إىل أحضــان 

اجملتمــع أفــرادا صاحلــني ومســلحني ابلعلــم بعدمــا ارمتــوا يف أحضــان اجلرميــة.

 9- التوصيات: 
من خالل وصف وتشخيص هذه الظاهرة ميكن تقدمي بعض التوصيات، أمهها: 

- تفعيل وتقوية التعاون بني وزارة العدل والوزارات الوصية لدعم عملية التكوين املهي.
مهنيًّـــا  التكفـــل  علـــى  واملســـاعدة  الالزمـــة  ابملعـــدات  العقابيـــة  املؤسســـات  تزويـــد   -

ابملســـجونني. واجتماعيًّـــا 
- االســـتعانة مبختصـــني يف علـــم االجتمـــاع و علـــم النفـــس و علـــوم الربيـــة تقـــدم اإلضافـــة 

يف هـــذه املســـألة.
- الســـعي حنـــو بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــود للدفـــع بعمليـــة التكويـــن املهـــي ابملؤسســـات 
العقابيـــة، وابلتنســـيق مـــع كل األنســـاق االجتماعيـــة املعنيـــة، حـــىت نضمـــن عمليـــة إدمـــاج 

اجتماعـــي حقيقيـــة.
- تشجيع املساجني لإلقبال على برامج التكوين املهي، وفتح التخصصات الي تراعي 
رغباهتم، وقوائم سوق الشغل حىت نضمن انتقال سلس للمسجون يف احلياة االجتماعية.

- تسهيل القوانني الي تضمن للسجناء استكمال مشوارهم التكويي، وحتسن مستواهم، 
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واحلصول على عقود عمل و توظيف بعد اخلروج من السجن.
- إجراء املزيد من الدراسات الي تساعد على فهم األساليب املناسبة لعملية هتذيب و 

تعليم و تعديل سلوك و تكوين احملبوسني.

اخلامتة:
إن جتربــة التكويــن املهــي للمحبوســني ابملؤسســات العقابيــة جتربــة رائــدة ومفيــدة وجيــب 
توســيع نطاقهــا وتعميمهــا يف كافــة أرجــاء املؤسســات العقابيــة املتواجــدة عــر الوطــن، وهــذا نظــرًا 
ملــا يزخــر بــه مــن مــزااي حيويــة اقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث يســهم التكويــن املهــي يف تفعيــل 
نظــام احلريــة النصفيــة والــي تســمح إبدمــاج احملبوســني خاصــة الذيــن هلــم مســتوى دراســي معــني 
ومعتــادي اإلجــرام، األمــر الــذي يســمح هلــم ابكتســاب مهــن وحــرف تســاعد علــى إبعادهــم 
عــن عــامل اإلجــرام، بشــرط أن تتناســب هــذه املهــن واحلــرف مــع مؤهالهتــم وإمكانياهتــم ومــع 
متطلبــات ســوق الشــغل، كمــا جيســد هلــم التكويــن املهــي الطريــق لاللتحــاق ومعــاودة االندمــاج 
بــني أوســاط جمتمعاهتــم بــدن حواجــز أو عقــد نفســية ويصبحــون عمــااًل وحرفيــني وفاعلــني 
مهمــني يف حتديــد السياســة التشــغيلية يف ســوق العمــل، وابلتــايل حتقيــق غــاايت أمهها:التخفيــف 
مــن أعــداد اجملرمــني واملنحرفــني وأتهيــل هــذه الفئــة لتصبــح يــًدا عاملــة قــادرة علــى شــغل مناصــب 

قــارة يف ســوق الشــغل، وخفــض معــدالت البطالــة.
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