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التعرف على حجم انتشار العنف بين النزالء داخل 
  .السجن

 
التعرف على صور العنف األكثر انتشاراً وتكراراً بين 

  .السجن النزالء داخل
 

والتي تهيئ العنف  بيئة السجناستقصاء العوامل الخاصة ب
  .بين النزالء

 
الفروق الدالة إحصائيا بين وجهات نظر  التعرف على

خصائصهم  النزالء في صور العنف األكثر انتشاراً وبين
  .الديموغرافبة

 
 



 
 

إحصائيا بين وجهات نظر  التعرف على الفروق الدالة
 بينالنزالء في العوامل المؤدية إلى العنف بين النزالء و

  .خصائصهم الديموغرافبة
 

 : أهم النتائج
 

إصالحية الحائر  توجد حاالت عنف بين النزالء داخل
  .وفق آراء عينة الدراسة

 
العنف األكثر تكراراً وانتشاراً بين النزالء داخل  صور

: على الترتيب  السجن وفق آراء عينة الدراسة هي
االستهزاء والسخرية باآلخرين، السب والشتم واللعن، 

الصوت، والضرب باليد، والمزاح  والصراخ ورفع
 العنيف، والضرب بالعصي، وإتالف أغراض النزالء،

  .والمضاربات الجماعية
 

للعنف والمتعلقة ببيئة السجن في  ومن أهم العوامل المؤدية
 كبيرةإصالحية الحائر بالرياض هي وجود أوقات فراغ 

لدى النزالء، وقلة األنشطة الترفيهية، عدم توفر العناية 
وجود العنصرية بين النزالء،  الصحية والعالج للنزالء،

 واختالف المستوى التعليمي للنزالء، وعدم فعالية الرعاية

االجتماعية والنفسية للنزالء، واالزدحام بين النزالء داخل 
  .السجن

 
   
 



إحصائية بين متوسطات آراء وجود فروق ذات داللة   
صور العنف األكثر تكراراً وانتشاراً بين  النزالء في

المهنة قبل دخول  النزالء ترجع إلى متغير العمر، ومتغير
  .السجن، ومتغير عدد مرات دخول السجن، ومدة الحكم

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء 

راراً وانتشاراً بين في صور العنف األكثر تك النزالء
الحالة  النزالء ترجع إلى متغير الجنسية، ومتغير

االجتماعية، ومتغير المستوى التعليمي، والحالة الصحية، 
  .ونوع القضية

 
آراء  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

النزالء في العوامل التي تهيئ حدوث العنف بين النزالء 
  .ديموغرافيةال ترجع إلى المتغيرات

 


