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املقدمــــة
م�ن أعظم مرات�ب اخلروج عىل النظام وقواع�ده يف الضبط االجتامعي، 
وق�وع اجلريم�ة، فهي أكرب صور العداء عىل النظام ال�ذي يكفله القانون، كام 

ا أبرز مظاهر اخلروج عىل قواعد االنضباط يف املجتمع. أنهّ

واجلريم�ة Crime واإلجرامي�ة Criminality تتمث�ل يف ميل ش�خص 
إلتي�ان الس�لوك اإلجرام�ي واملي�ل العصب�ي لإلج�رام )عصبي�ة اإلج�رام( 
Criminosis، ُتصن�ف كظاه�رة اجتامعية تتس�م بس�وء التواف�ق االجتامعي 

 .Social maladjustment

ع�دوان  إىل  ُمس�بباهتا  وتع�ود  الق�دم،  من�ذ  اجلريم�ة  ظه�رت  ولق�د 
Aggression شخص عىل آخر يف ِعرضه أو ماله أو نفسه، أو اعتداء اإلنسان 

ع�ىل ذات�ه باإليذاء البدين، أو القتل عند اليأس م�ن احلياة، أو أن يعتدي األخ 
ع�ىل أخي�ه وهو أقرب الناس إلي�ه، ولعل قصة هابيل الت�ي وردت يف القرآن 
قِّ إِْذ  الكريم أصدق مثال عىل ذلك. قال تعاىل: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم بِاحْلَ
ُل  اَم َيَتَقبَّ ْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّ ْل ِمَن اْلَخِر َقاَل أَلَ ا َوَلْ ُيَتَقبَّ َب�ا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَ َقرَّ
َت إَِلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا بَِباِس�طٍ َيِدَي إَِلْيَك  ُ ِمَن امْلُتَِّقنَي ﴿٢٧﴾ َلئِْن َبَس�طْ اللَّ
َ َربَّ اْلَعامَلنَِي ﴿٢٨﴾إيِنِّ ُأِريُد َأْن َتُب�وَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك  ْقُتَل�كَ إيِنِّ َأَخ�اُف اللَّ أِلَ

امِلنَِي ﴿٢٩﴾ )املائدة(. لَِك َجَزاُء الظَّ اِر َوَذٰ َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّ

يَن ﴿3٠﴾وعند  اِسِ َعْت َلُه َنْفُس�ُه َقْت�َل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِم�َن اخْلَ َفَطوَّ
وق�وع اجلريم�ة فإنَّ�ه م�ن ناحية الس�لوك يت�م اخلروج ع�ىل ال�رع والنظام 
والضواب�ط واألع�راف االجتامعية يف احلي�اة االجتامعي�ة. واملجتمع المن، 
يش�عر فيه املواطن باألمن عىل  حياته وحريته وكرامته وكيانه املال واملعنوي، 
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وبالتبعي�ة ف�إن مردود ذلك يمث�ل حق املجتمع عىل املواطن يف أن ُيس�اهم يف 
تأمني هذه احلامية له وألقرانه)1(. 

وق�د ثب�ت أن جرائ�م العدوان ع�ىل املال مث�ل الرسقة البس�يطة بطريق 
الك�رس، والرسقة باإلكراه، يرتكبها الش�باب واملراهقون بدافع احلصول عىل 
موارد مالية بطريق الكس�ب غري املروع لراء امُلسكر أو املخدر أو لإلنفاق 

عىل امللذات أو عند افتقاد املقدرة املالية ملواجهة نفقات احلياة. 

كام ُوجد أن الرسقة باإلكراه يف الشوارع ظاهرة تفشت يف الدول املتقدمة 
والدول النامية عىل حد س�واء، وأن أطفال الش�ارع يضطرب س�لوكهم عند 
تكوي�ن عصابات صغرية للعنف. كام أن س�لوك العنف لدى الش�باب يظهر 
ع�ادة ب�ني املارقني من أمث�ال املعاقبني بالطرد من املدرس�ة أو من األسة، أو 
م�ن العم�ل، ذلك ألنه ل ُيب�َذل معهم جهود يف األسة خالل عملية التنش�ئة 
االجتامعي�ة، لتحقيق توافقهم مع املجتمع، أو ألن تعليمهم األس�اس ل يكن 

قائام عىل أساس اجتامعي وتربوي سليم)٢(. 

وتتنامى أنامط الظاهرة اإلجرامية وأشكاهلا يف املجتمعات احلديثة، التي 
خيتل فيها األمن ويضطرب، نتيجة لتعدد وكثرة اجلرائم واملجرمني واملنحرفني 
من األحداث والراشدين، ومن مدمني اخلمور واملخدرات، ومرتكبي جرائم 
العن�ف والرسقات، وغري ذل�ك من صور اجلريمة واالنح�راف. ولقد احتد 
 Criminal  النقاش واشتد اجلدل بني املختصني يف تفسري السلوك اإلجرامي
واملي�ل العصبي لإلج�رام Criminosis ، وذه�ب البعض منهم   behavior

لتقدي�م تفس�ريات معينة للس�لوك اإلجرام�ي أو االنحراف، فاهت�م  أنصار 

)1( العوجي، مصطفى: التصدي للجريمة. بريوت: مؤسسة نوفل، 1٩٨٠، ص٧. 
)٢( ثروت، جالل: الظاهرة اإلجرامية. اإلسكندرية، 1٩٨٧، ص ص٢6٨، ٢6٩.
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م�دارس التحلي�ل النفيس بتفس�ري الظاه�رة اإلجرامي�ة يف عالقتها بحاالت 
الُعصاب واالعتداء النفيس، فضاًل عن تفسري االنحراف وفق عوامل وراثية 

كسبب للجريمة.

وه�ذه التفس�ريات وغريه�ا م�ن املح�اوالت ل ُت�َراِعِ أن�واع التنظيامت 
االجتامعي�ة والبن�اء االجتامع�ي والنفيس واملس�ؤولية بمفهومه�ا االجتامعي 
واألخالقي والديني، إليضاح مؤثرات الظاهرة اإلجرامية وآثارها، وسلوك 
املج�رم، ولذلك كانت ه�ذه التفس�ريات خالية من التعمق يف فهم الس�لوك 
اإلجرامي)1(. ولكي يتبني مدى انتش�ار جريمة الرسقة يف املجتمع السعودي 
وُن�ربز أبعاده�ا ُنش�ري إىل اإلحص�اء الرس�مي الص�ادر ع�ن وزارة الداخلية 

باململكة وندرجه يف اجلدول التال )رقم1(.

)1( الش�تا، السيد عيل: علم االجتامع اجلنائي. الدمام: دار اإلصالح، 1٩٨4، ص ص 
.1٢5-1٢4
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باس�تقراء البيان�ات اإلحصائية الواردة قي اجلدول رق�م)1( الذي ُيبني 
حج�م جرائ�م الرسقة )االعتداء ع�ىل األموال( يف املجتمع الس�عودي، نجد 
أن مع�دل جرائ�م الرسقة خالل ع�ام)٢٠٠٨( بل�غ )3٧٠٨5( حادثًة، ُتثل 
)4٧٪( من إمجال احلوادث اجلنائية للعام نفسه والبالغ جمموعها )٧٩٧٨5( 

حادثًا. بزيادة عن العام السابق نسبتها )٪1٠(.

 وفي�ام ييل إيضاح حلوادث االعتداء عىل األموال وفق ما ورد يف إحصاء 
وزارة الداخلية:

1 ـ  رسقة السيارات أو الرسقة منها 

 وقد بلغت)٢٠1٨٨( حادثًة ُتثل)54٪( من حوادث الرسقات وبنسبة 
)٢5٪(  من إمجال احلوادث اجلنائية بزيادة عن العام السابق مقدارها)٧٪(.  

2 ـ  رسقة املنازل 

 وبلغت)5٧٧6( حادثة ُتثل نسبة )15٪( من حوادث الرسقات ونسبة 
)٢3ر٧٪( من إمجال احلوادث اجلنائية بزيادة عن العام السابق بمقدار )٧٪(.

3 ـ  رسقة املحالت التجارية 

وبلغ�ت )3514( حادثة ُتثل نس�بة )43ر٩٪( م�ن حوادث الرسقات 
وبنس�بة )4٠ر4٪( م�ن إمج�ال احل�وادث اجلنائي�ة بزي�ادة عن العام الس�ابق 

مقدارها )٪1٨(.
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4 ـ  رسقة بإكراه 

 و بلغ�ت) 1٠41( حادثة ُتثل نس�بة )٨٠ر٢٪( من حوادث الرسقات 
وبنس�بة )3٠ر1٪( م�ن إمجال احل�وادث اجلنائي�ة، بنقص عن العام الس�ابق 

مقداره )٧٪(.

5 ـ  بقية أنواع الرسقات وتشمل 

 سق�ة حيوان�ات، وسقة دراجات نارية، ونش�ل، سق�ة مرافق عامة، 
سق�ة مزرعة، اختالس، س�طو، وُتثل ه�ذه األن�واع يف جمموعها )4٨٩٨( 
حادثة، أي ما نس�بته )13٪( من حوادث الرسقات وبنس�بة )6٪( من إمجال 

احلوادث اجلنائية. 

ك�ام نس�تقرئ من اجل�دول رقم )1(، بأن أعىل نس�بة حل�وادث االعتداء 
س�جلت يف مدين�ة الري�اض بواق�ع )13٨٧3( حادث�ًا، تليه�ا منطق�ة مك�ة 
املكرمة وتش�مل العاصمة املقدسة وحمافظة جدة، حيث بلغ جمموع احلوادث 
)1343٢( حادثًا، تليها منطقة عسري بواقع )1٢٢٨( حادثًا، واحتلت املدينة 
املن�ورة املرتبة الرابع�ة حيث بلغ عدد ح�وادث االعتداء امُلس�جلة )115٠( 

حادثًا خالل عام )٢٠٠٨(. 

ك�ام يالحظ أيض�ًا أن هناك زي�ادة يف حوادث االعتداء ع�ىل األموال يف 
عام )٢٠٠٨( عن العام )٢٠٠٧( الذي سجل )346٨1( حادثًا بنسبة زيادة 
)٧٪( لع�ام )٢٠٠٨(. وتب�ع ذل�ك ارتفاع يف ُمعدل احل�وادث اجلنائية بصفة 
عام�ة يف ع�ام )٢٠٠٨( عن الع�ام )٢٠٠٧( الذي س�جل )٧٢51٢( حادثًا 
بنس�بة زيادة )1٠٪( لع�ام )٢٠٠٨(. وحتتل حوادث االعت�داء عىل األموال 
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والرسقات املرتبة األوىل بني إمجال احلوادث اجلنائية األخرى وفق التصنيف 
اإلحصائي الوارد يف اجلدول)*(.

ويف ض�وء ذل�ك تتض�ح األهي�ة العلمي�ة والتطبيقية ملوض�وع الكتاب 
والدراسة امليدانية يف النقاط التالية:

1� تناوهل�ا عينة تثل فئة م�ن أفراد املجتمع، اضطرب س�لوكهم فوقعوا 
يف براث�ن االنح�راف واجلريمة، وأصبحوا يف أش�د احلاجة إىل تنمية 
التوافق لدهيم وتعديل سلوكهم ليتحقق لدهيم الرضا النفيس واألمن 
واالطمئن�ان، مما يتيح هلم اتباع معال الطريق الس�وي، ويعينهم عىل 

فهم وحتمل مسؤولياهتم وتنمية مقومات بنية الشخصية السوية.

٢� إضاف�ة إىل األهي�ة الرتبوي�ة التطبيقي�ة للدراس�ة امليداني�ة، فإنا تثل 
مردودًا تطبيقياًّ يف املجال اجلنائي، عىل أساس أنا تتعامل مع معرفة 
خصائص البناء النفيس بمختلف أبعاده ألفراد العينة الذين يمثلون 
رشحية من املجتمع الس�عودي، إضافة إىل حتدي�د جوانب أخرى يف 

الشخصية هلا أهيتها وتقيسها املقاييس املستخدمة يف الدراسة.

3 �  وم�ا دام عم�يل ين�درج يف ختص�ص املج�ال األمني فإن تن�اول هلذا 
املوضوع سوف ينعكس عىل عميل بالنفع  �  بمشيئة الل  � ما يمكنني 
م�ن توظيف قدرايت وجتاريب يف ميدان عميل املتواصل، إىل جانب ما 

يمثله نتاج الدراسة من توجيه وإرشاد ورعاية املنحرفني.

4 �  وآم�ل أن يس�فر كت�ايب ه�ذا وتس�فر الدراس�ة الت�ي يتضمنه�ا، عن 
بالتعدي�ل  املحاول�ة  ه�ذه  اس�تكامل  تس�تهدف  الحق�ة  دراس�ات 

)*( حوادث االعتداء عىل األموال تشمل مجيع أنواع حوادث الرسقات بحسب ما هو 
ُمبنيَّ باجلدول رقم )1(. 
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والتصحي�ح واإلضاف�ة، حتى تبلغ الدراس�ات اخلاصة ذات الصلة 
أقىص ما يمكن الوصول إليه من شمول ودقة تثري البحث العلمي 
بصفة عامة، واملباحث النفسية اجلنائية لالنحرافات واالضطرابات 

السلوكية.

إن موضوع كتابنا هذا يأيت اس�تجابة ملطالب عدة يف ش�تى مناحي احلياة 
وتنش�ده كاف�ة املجتمعات قاطبة، ذلك أن املحور األس�اس فيه هو اإلنس�ان 
ال�ذي تس�عى ه�ذه املجتمعات لرقي�ه وازده�اره. وإذ اقتىض منه�ج البحث 
جوان�ب تطبيقي�ة فقد برزت صعوبات مجة أثناء إجرائها نقرهّ أنا ل تكن عائقًا 

عىل إنجازه وفق ما خطط له، نوجز أهها فيام ييل:

1 �  الصعوبة البالغة يف التعامل مع السجناء، وال سيام األفراد من مرتادي 
اإلجرام- املجرم العائد- ألننا استهدفنا هذه الفئة فقد تعذر عىل  نا 
احلص�ول عىل املعلومات الصادقة منهم. خاصة عينة دراس�ة احلالة 

الذين هم من ذوي السوابق العديدة يف جريمة الرسقة.

٢ �  تعدد الدراس�ات التي خيضع هلا الس�جناء من قب�ل باحثني كثريين، 
م�ا جعل بع�ض الس�جناء -يف بع�ض األحي�ان- يظه�رون مللهم 

وتذمرهم من هذه الدراسات التي جتري عىل  هم.

3 �  صعوبة التحقق من مس�توى املعتق�دات الدينية لدى أفراد العينة يف 
اجل�زاء امليداين، وحيث يصعب حتديد املس�توى بطريقة موضوعية؛ 
لذا عمدنا إىل االس�تدالل عىل مستوى املعتقدات الدينية من مظاهر 
الس�لوك املش�اهدة، الت�ي يع�رب عنه�ا األفراد م�ن خ�الل إجابتهم 
عن أس�ئلة املقي�اس. ونتيجة ملا بذلن�اه من جهد ف�إن املقياس الذي 
اس�تخدمناه أعط�ى نتائ�ج أمك�ن تفس�ريها للحك�م عىل مس�توى 
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املعتق�دات الديني�ة لدى ه�ؤالء األفراد، وه�ذه النتائ�ج تعكس ما 
يوج�د بني هؤالء األفراد من اختالفات كنا ننش�د من خالهلا قياس 

املستوى املوضوعي للمعتقدات الدينية، رغم صعوبة قياسها. 

4 �  وبخصوص اجلزء امليداين من هذا الكتاب - اتضح عدم وعي بعض 
أف�راد العينة بأهية الدراس�ة، م�ا جعل البعض منهم إم�ا يمتنع عن 
اإلجاب�ة أو يعطيها ناقصة، ما دعانا إىل اس�تبعاد بعض االس�تامرات 

التي وصل عددها إىل ما يقارب العرين استامرة. 

5 �  ن�درة املقايي�س الت�ي تقيس مس�توى املعتقدات الديني�ة يف املجتمع 
الس�عودي، فلم نجد إال مقياسًا واحدًا هو: مقياس مستوى التدين 

للدكتور/ صالح الصنيع، 1٩٩٨.

6 �  ع�دم وج�ود دراس�ات تطبيقي�ة حول موضوع دراس�تنا ه�ذه، من 
حيث العينة املس�تهدفة؛ إذ ل نحصل عىل أي دراسة عربية أو أجنبية 
أجريت عىل )املنحرفني( وعىل وجه اخلصوص الدراس�ات املرتبطة 

بموضوع املعتقدات الدينية، ودراسة احلالة للمنحرفني.

٧ �  صعوب�ة إقناع أف�راد العينة بصورة عامة هبدف الدراس�ة التي ترمي 
إىل حتقي�ق غاية علمية فق�ط، وأن ما يقدمونه من آراء ومعلومات ال 
عالق�ة له بقضاياهم، وأن آراءهم حتاط بالرسية املطلقة، وتس�تخدم 
فق�ط ألغراض البح�ث العلمي. والصعوبة أيض�ًا بإقناع أفراد عينة 
دراس�ة احلالة بصورة خاصة الكتساب جتاوهبم املطلق معنا، ال سيام 
وأنم من أرباب الس�وابق، ومن املتطرفني يف س�لوكهم وس�جلهم 

اإلجرامي.
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٨ �  احلرص عىل عدم إظهار الصفة املَِهنِيَّة للباحث )كرجل أمن(، كمتغري 
قد يؤثر عىل إجراء الدراسة، من خالل تعاملنا مع أفراد العينة. فقد 
كنا نخش�ى وج�ود من يعرف صفتن�ا املهنية من أف�راد العينة، ما قد 

يؤثر سلبًا عىل سري إجراءات البحث، وصعوبة حتييد هذا املتغري. 

٩ �  شملت العينة سجون )مكة املكرمة، املدينة املنورة، جدة( يف املنطقة 
الغربية من اململكة العربية السعودية وهي مناطق بعيدة عن بعضها، 
ما اس�تلزم الكثري من اجلهد والوقت وإجراء التنس�يق اإلداري بيننا 
وبني إدارات السجون املذكورة من جهة، وبيننا وبني اإلدارة العامة 

للسجون بوزارة الداخلية من جهة أخرى.
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الفصل األول

اإلطــار النظـــري
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1 . اإلطار النظري

1 . 1  اجلريمة
اجلريمة من الظواهر القديمة قدم البرشية. وقد ُوجدت منذ بدء التاريخ 
املكتوب لإلنس�ان. وق�د احتوت أغلب الرشائع القديم�ة قواعد يف التجريم 
والعقاب، كام روت األس�اطري أخبار الكثري م�ن اجلرائم، كجرائم اغتصاب 
الس�لطة، والقت�ل، واحل�رق والتعذي�ب، والرسق�ة، وقط�ع الطري�ق، وقتل 
امل�وايش، والزنا...إل�خ، وأول جريمة ارتكبت بني العب�اد ما حدث بني اْبَنْي 

آدم » قابيل وهابيل«.

ولكن حجم اجلريمة مل يكن معروفًا يف أي دولة قبل القرن التاسع عرش. 
م علم اإلحصاء للم�رة األوىل، ُمعدالت دقيقة  ويف أواخ�ر القرن املايض ق�دَّ
ع�ن اجلرائم يف عدد من الدول األوروبي�ة واألمريكية. ومنذ أن عرفت هذه 
املعدالت، واجلداول اإلحصائية، يف أكثر بلدان العامل، تشهد تزايدًا مطردًا يف 

نسبة اجلرائم يكاد ال يتوقف )1(.
)1(  س�جلت اإلحصاءات الرس�مية يف أكث�ر دول العامل، منذ احلرب العاملي�ة الثانية، زيادة 
كب�رية جداًّ يف ُمعدالت خمتلف أنواع اجلرائم، وبخاص�ة جرائم املخدرات، والرسقة، 
والعنف، وجرائ�م أصحاب الياقات البيضاء، واجلريم�ة املنظمة. والواليات املتحدة 
األمريكي�ة والدول األوروبي�ة هي من أكثر دول العامل اهتاممًا هبذه اإلحصاءات. فعىل 
س�بيل املث�ال اإلحصاءات الت�ي قامت هب�ا الرشطة القضائية يف فرنس�ا خ�ال الفرتة 
الواقعة ما بني األعوام 1946-1984. قد بيَّنت أن عدد اجلنايات واجلنح )باس�تثناء 
اجلرائم املتعلقة بحوادث املرور، وجرائم األعامل( تزايد من 745555 جريمة وقعت 
ع�ام 1946 إىل 3681454 جريمة وقعت عام 1984، أي بزيادة بلغت 5.8٪؛ كام 
بيَّنت إحصاءات املحاكم يف فرنس�ا، أّن 914 قضية ُعِرَضت أمام حماكم اجلنايات عام 

1960، مقابل 2104 قضية ُع��ِرَضْت عام 1983، وأّن 212595 =
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وقد بدأت مش�كلة اجلريمة يف الس�نوات األخرية تزداد ح�دة يومًا بعد 
يوم، وحتمل يف طياهتا خطرًا كبريًا يف كل بلد عىل حدٍة وعىل الصعيد الدويل، 
وه�ذا ُيعرف اليوم باس�م )خطر االنفج�ار اإلجرامي( فاجلريم�ة إىل  جانب 
هدرها لألنفس واألموال، واحلق�وق واحلريات، وإخاهلا بأمن املجتمعات 
واس�تقرارها، ص�ارت باهظة التكالي�ف وعبئًا ثقيًا ع�ىل االقتصاد القومي، 

تنوء أية دولة يف العامل بحمله )1(.

وفي�ام يتص�ل باجلريم�ة ُنقدم فيام ي�ي عرض�ًا للمفاهي�م واملصطلحات 
املتعلق�ة باجلريمة، إضافة إىل  تن�اول ما يتعلق باجلريمة بصفة عامة، وجريمة 
الرسق�ة بصف�ة خاص�ة، وس�نعمد لبيان األس�س الرئيس�ة لدافعية الس�لوك 

اإلجرامي كعوامل ُمتداخلة ُمرتبطة بالسلوك اإلجرامي.

=     وأّن 212595 قضية وأّن 212595 قضية ُعِرَضت أمام حماكم اجلنح عام 1960، 
مقابل 495809 قضي�ة ُعِرَضت عام 1983م، وأّن 31376 قضية ُعِرَضت أمام 
حماك�م الرشطة عام 1960، مقابل 169627 قضية ُعِرَضت عام 1983. وبذلك 
ُيصب�ح املجموع الكي للقضاي�ا التي ُعِرضت أمام املحاكم الثاث عام 1960 هو 
244845 قضي�ة، مقاب�ل 667540 قضي�ة ُعِرَض�ت عام 1983. عل�اًم بأّن عدد 

سكان فرنسا مل يرتفع بني عامي 1960 و1984 إال نسبة ضئيلة جّدًا.
  للمزيد انظر: الرساج، عبود: علم اإلجرام وعلم العقاب، دراسة حتليلية يف أسباب 
اجلريمة وعاج السلوك اإلجرامي، ط2. الكويت: دار الساسل، 1990، ص8.
تفي�د اإلحصاءات الصادرة ع�ن وكالة التحقيق الفدرالي�ة )إف. يب. آي( يف    )1(
الواليات املتحدة األمريكية، يف تقريرها الس�نوي لع�ام 1983، بأّن اجلرائم 
تقع يف هذه الواليات بمعدل جريمة يف كل 3 ثوان. وأن جريمة قتل ترتكب 
كل 27 دقيقة، وجريمة اغتصاب كل 7 دقائق، وجريمة رسقة كل 39 ثانية، 
وجريم�ة اعتداء جس�دي خط�ر كل 49 ثاني�ة، ورسقة س�يارة كل 31 ثانية، 

وسطو عىل من�زل كل 10 ثوان، ورسقة أمتعة صغرية كل 5 ثوان. 
        للمزيد انظر: الرساج، عبود،  مصدر سابق، ص8، 9.  
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1 . 1 . 1 الدالالت اللغوية ملفهوم اجلريمة 

اجُل�رم ه�و التع�دي، واجُل�رم الذن�ب، واجلمع إج�رام، وُج�روم، وهو 
اجلريم�ة. وق�د جرم جيرم وأجرم، فه�و جمرم)1(. وتطلق اجلريمة عىل كس�ب 
اإلثم فهي من جرم جيرم جرمًا، بمعنى كسب، وال يكاد هذا اللفظ يستعمل 
إال يف االكتساب املكروه. ووردت كلمة )جرم( ومشتقاهتا يف القرآن الكريم 

ستة وستني مرة. فاملعنى اللغوي للجريمة هو الكسب غري املرشوع)2(.

1 . 1 . 2 الدالالت االصطالحيـة ملفهوم اجلريمة يف الرشيعة 
والقانون وعلم االجتامع وعلم النفس 

أ ـ مفهوم اجلريمة يف الرشيعة اإلسالمية  

 ُتعرف اجلريمة يف الرشيعة اإلسامية، بأهنا حمظورات رشعية، زجر اهلل 
عنها بحد أو تعزير. 

واملحظ�ورات ه�ي إم�ا إتي�ان فعل منه�ي عنه أو ت�رك فعل مأم�ور به. 
وُتوص�ف املحظورات بأهن�ا رشعية، ألن الرشيعة اإلس�امية هي التي حُتدد 
م�ا هو َس�ِوّي وما ه�و منحرف طبقًا ملعاي�ري حمددة. وهذا يعن�ي أن الفعل أو 
ال�رتك ال ُيعت�ر جريمة، إال إذا أوضح�ت الرشيعة اإلس�امية ذلك ورتَّبت 
علي�ه عقوب�ة، فإذا مل تك�ن عقوبة عىل الفع�ل أو الرتك، ال ُيع�د منها جريمة. 

)1( اب�ن منظ�ور، أبو الفضل مج�ال الدين: لس��ان الع�رب. بريوت: دار بريوت 
للنرش، 1969، ص 604، 605.

)2( رضا، حممد: معج�م متن اللغة. بريوت: دار مكتبة احلي�اة، 1977، ص ص 198
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وهذا هو مبدأ الرشيعة اإلس�امية التي استقى منها علامء القانون عن قانونية 
الظواهر اإلجرامية، وأن القانون هو الذي جيرم بعض جوانب السلوك)1(.

وُيعرف »حممد أبو زهرة« اجلريمة من منظور الرشيعة اإلسامية، بقوله: 
إن أصل جريمة من جرم بمعنى كس�ب وقطع، وأن الكلمة اس�تعملت قدياًم 
لكس�ب املكروه غري املستحسن. فكلمة جرم يراد هبا فعل عمل آثم. وبذلك 
أصبحت كلمة جريمة ُتطلق عىل ارتكاب كل فعل ُيالف احلق والعدل. كام 

اشتقت من هذه الكلمة إجرام وأجرموا.

وم�ن هن�ا يتض�ح أن اجلريم�ة، هي فع�ل األمر ال�ذي ال ُيستحس�ن بل 
ُيس�تهجن. وبمقتىض روح الرشع فإن أوامر الرشيعة اإلس�امية مستحسنة، 

التفاقها مع احلسن. 

كذل�ك ُيعت�ر عصي�ان اهلل  � س�بحانه وتع�اىل � وارت�كاب م�ا هنى عنه 
جريم�ة، وأن اجلريم�ة ه�ي عصي�ان ما أم�ر اهلل بحكم ال�رشع، حيث يكون 
مرادف�ًا لتعريف الفقه�اء للجريمة، بأنه إتيان فعل حُم�رم معاقب عىل فعله أو 

ترك فعل واجب معاقب عىل تركه)2(.

ب ـ املفهوم القانوين للجريمة 

ُتعرف اجلريمة، بأهنا »س�لوك ُيرمه القان�ون، ويرد عليه بعقوبة جزائية 
أو بتدبري احرتازي«)3(.

)1( ع�ودة، عبد الق�ادر: الترشيع اجلنائي اإلس�امي مقارن�ًا بالقانون الوضعي، 
اجلزء األول. بريوت: دار الكتاب العريب، 1977، ص15.

)2( أبو زهرة، حممد: اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسامي مقارنًا.
)3( الرساج، عبود: علم اإلجرام وعلم العقاب. مصدر سابق، ص34.  
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وم�ن التعاريف املهمة لعل�امء القانون، تعريف الفقي�ه اإليطايل »كرار-
Carrara« الذي جاء فيه: أنَّ »اجلريمة خرق لقانون من قوانني الدولة، بفعل 

خارجي حمسوس، صادر عن شخص، ال يرره قيام بواجب، وممارسة احلق، 
متى تناول القانون هذا الفعل بالعقاب«)1(.

ف الفقي�ه األمريكي »جريوم ه�ول« اجلريمة بأهن�ا »رضر حمظور  ويع�رِّ
بمقت�ىض القان�ون اجلنائ�ي، مس�ند إىل رج�ل عادي بال�غ، ارتكبه ع�ن إرادة 

نًا يف القانون«)2(. وقصٍد، وجيب أن ينال عنه عقابًا معيَّ

 ج ـ مفهوم اجلريمة من املنظور االجتامعي 

ف اجلريم�ة م�ن املنظ�ور االجتامع�ي بأهن�ا كل فعل يتع�ارض مع   ُتع�رَّ
م�ا ه�و ناف�ع للجامع�ة وم�ا ه�و ع�دل يف نظره�ا. وق�د تبنَّ�ى املتخصصون 
األنثروبولوجي�ون أيض�ًا وجه�ة النظ�ر ه�ذه يف تعريفهم للجريم�ة، وذلك 
إلمكاني�ة تطبي�ق هذا التعريف ع�ىل املجتمعات البدائية الت�ي ال متلك قانونًا 
مكتوبًا. وتصب�ح اجلريمة اعتامدًا عىل املفهوم االجتامعي، هي انتهاك للُعرف 
الس�ائد مما يستوجب توقيع اجلزاء عىل من ينتهكه. وأهنا ذلك الفعل العدائي 

واملعارض لتامسك اجلامعة التي يعترها الفرد مجاعته اخلاصة)3(.

)1( راش�د، عي: القانون اجلنائي� املدخل وأص�ول النظرية العامة، ط2. القاهرة: 
دار النهضة العربية، 1974، ص 148. 

(2)Jerome Hall (1960): General principles of griminal law، second Edi�
tion، Indianap olis، Bo bbs Merill، pp 55، 58. 

)3( رمضان، الس�يد: اجلريمة واالنحراف من املنظور االجتامعي. اإلس�كندرية: 
املكتب اجلامعي احلديث، 1985، ص9. 
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 د ـ اجلريمة من منظور علم النفس 

يعتمد التفسري النفيس للسلوك اإلجرامي، عىل أساس أنَّ اجتاه الفرد إىل 
اجلريم�ة يرجع إىل ضعف الضم�ري اخللقي للفرد، أو إىل درج�ة معاناة الفرد 
من رصاعات نفسية واضطرابات عصبية، تتدخل فيها عوامل تتعلق بتكوينه 
النفيس والعقي. ويرتبط السلوك اإلجرامي عىل هذا األساس بزاويتني مها:

أ   � اضطراب اجلهاز النفيس للشخصية.

ب � انحرافات واضطرابات الشخصية.

ويؤك�د عل�امء النفس املهتم�ون بالس�لوك اإلجرامي، ع�ىل أن اجلريمة 
ُتع�ر عن موقف يمكن وصفه بأنه تضارب س�لوك الفرد مع س�لوك اجلامعة 
»وياح�ظ أن االجتاه النفيس يف تفس�ري اجلريمة يعتم�د عىل أن النفس تتكون 
م�ن جمموعة ن�وازع تصط�دم بمعايري احلي�اة االجتامعية وقيود القي�م، فتحّد 
م�ن مجوحها وانطاقه�ا فيتولد فيها تصادم النوازع، م�ا يؤدي إىل اختال يف 

التوازن العام ينتج عنه سلوك إجرامي«)1(.

1 . 1 . 3 الضبط الذايت وتنظيم احلياة االجتامعية 

يض�ع التعام�ل الفردي واجلامع�ي يف املجتمعات اإلنس�انية، ملا يعرف 
بالقيم Values وامُلُثل والرشائع Legislations التي ُتستمد من العقيدة التي 
ُتنظم أمور احلياة مجيعها. والقيم وامُلُثل ُتعّد من التنظيامت االجتامعية املهمة، 
وأي خروج أو مس�اس هبا يلزم بمعاقبة من يالفها، ومن ثم فهي ُتعّد خرقًا 

)1( فاض�ل، داود عي: أس�باب اجلريمة. جملة املنهل الش�هرية ل�آداب والعلوم 
الثقافية. العدد 346، 1985، ص 38. 
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للنظام الس�ائد بل إّن مرتكبها يعد يف ُعرف اجلامعة جمرمًا خارجًا عىل الضبط 
.)1( Social control  االجتامعي

م اإلنس�ان منذ أقدم العصور أن أقوى أس�اليب  وبدوافع بقائية بحتة، تعلَّ
الردع للس�لوك الش�اذ مصدره ما يأيت م�ن داخل الفرد يف ص�ورة رقيب داخي 
Conscience أي ضم�ري حي يتوافق مع توقع�ات ورغبات اجلامعة. وقد ثبت 

بام ال يدع جمااًل للشك أن للتنشئة -كام للتكوين البيولوجي- تأثرياً عىل قيام ذلك 
الرقيب الداخي الدائم الذي ُيبدد خواطر الش�ذوذ بأحاسيس الذنب واخلوف. 
وضعف الضمري أو الوازع عند اآلباء يؤدي إىل ضعف مُماثل يف نمو الوازع لدى 
الطفل، فيتوقف هذا النمو يف مرحلة الطفولة وال يتعدى إىل مراحل العمر التالية، 
فنجد يف أوساطنا من هو رجل يف َخلقه ولكنه طفٌل يف ُخلقه، تستهويه الشهوات 

وامُلغريات، وتستميله األهواء والّنزوات، دون أن يأبه لسوء العواقب)2(.

1 . 1 . 4  اجلريمة واإلجرام 

من املفيد التمييز بني سلوك اإلجرام وخاصية اإلجرام، ولعّل اخللط بينهام 
ه�و مص�در أخطاء فادحة يف فهمن�ا لطبيعة ظاهرة اإلجرام. فس�لوك اإلجرام 

وقتي، وذو عاقة بمواقف ُمعيَّنة، ُتشجع أو تستدعي القيام هبذا السلوك.

)1( وس�يلة من وس�ائل الضغط حلمل الفرد عىل اعتناق التقاليد والقيم الس�ائدة يف 
جمتمعة، وهو حماولة ُمنظمة للسيطرة عىل أفراد اجلامعة، مثلام إنه يشري إىل التحكم 
بالعاق�ات االجتامعي�ة واإلرشاف ع�ىل أنامط الس�لوك. انظر: زروق، أس�عد: 
موسوعة علم النفس، ط3. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ص 156.
)2( املرزوق�ي، مح�د وآخ�رون: اخلصائ�ص االجتامعي�ة واألرسي�ة والتعليمي�ة 
واالقتصادية وعاقتها بنوع اجلريمة لُنزالء السجون من غري ُمرتكبي جرائم 
املخ�درات يف اململك�ة العربية الس�عودية. الري�اض: وزارة الداخلية، مركز 

أبحاث مكافحة اجلريمة، 1987، ص 159� 161.      



22

أّم�ا خاصي�ة اإلجرام فإهنا تع�ّد أحيانًا عادات س�لوكية ثابتة عند بعض 
األف�راد تدفعهم لس�لوك اإلجرام، بغ�ض النظر عن نوعي�ة املواقف احلياتية 
التي يعايش�وهنا، أي أن س�لوك اإلجرام وس�يلة لغاية ُمعينة قد تكون مقبولة 
أو غ�ري مقبول�ة يف نظ�ر اآلخرين، ع�ىل حني تك�ون خاصية اإلج�رام هادفة 
لإلجرام، كغاية بحد ذاهتا بالنس�بة للمجرم. والعامل املش�رتك بني الس�لوك 
واخلاصي�ة هو االس�تعداد الفطري يف اإلنس�ان لاعتداء واإلج�رام، والذي 
ُيع�د س�مة ظاهرة عند املضطربني س�لوكّيًا، س�واء عىل ال�ذات أو اآلخرين، 
واملقصود بعبارة استعداد فطري هو اإلشارة إىل وجود استعداد بيولوجي يف 
د نتيجة ملثريات  اإلنسان لاعتداء، فإذا ما توافر االستعداد البيولوجي، وجتسَّ
وُمسببات خارجية شجع ذلك عىل القيام بالسلوك اإلجرامي. أّما إذا انبعثت 
املسببات أو الدوافع من داخل الفرد نفسه، فإننا نجد خاصية اإلجرام، ومن 
املعروف أن التمييز بني ما هو خارجي وداخي أمر سهل نظرّيًا ولكنه يصعب 

حتقيقه عملّيًا.

والواق�ع أّن األديان الس�اموية واألعراف والتنظي�امت االجتامعية، كلها 
حُت�ارب االضطراب�ات واالخت�االت اخُللقّي�ة وخاص�ة اإلجرام م�ا مل يكن 
موّجه�ًا لصاحله�ا يف صورة قتل األع�داء وكبح الش�هوات وتطبيق رشع اهلل 
يف القتل�ة واملجرمني، وبالرغ�م عن كّل اجلهود املبذول�ة فهناك يف كّل جمتمع 
إنس�اين أفراد يتس�مون بن�وازع فورية لإلج�رام وال جُتدي معه�م العقوبات 
والضواب�ط، وكل ه�ؤالء من تقتله�م اللذة الوقتي�ة والش�هوات والّنزوات 

وُيقتلون من أجلها حيث يتّم فيهم القصاص)1(.

)1( منصور، عبد املجيد سيد أمحد: السلوك اإلجرامي والتفسري اإلسامي؛ اجلزء 
األول. الرياض: وزارة الداخلية، مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، ص121.    



23

ووفق ما س�بقت اإلش�ارة إىل ه فإن اإلس�ام ُيعتر املج�رم الذي يتعود 
ارة بالس�وء، بعكس النفس  س�لوك اجلريمة إنس�انًا ُتسريِّ س�لوَكه النفُس األمَّ
ارة بالس�وء ه�ي التي أطامعه�ا يف الدنيا ال  اللوام�ة واملطمئّن�ة، فالنف�س األمَّ
تنته�ي، وش�هواهتا ال تق�ف عند ح�ّد، واهنامكها يف متني األم�اين والتطلع إىل 
الش�هوات ال يعرف الش�بع أو القناعة، فام يردعها من أجل ذلك رادع حيث 
تأمر صاحبها بالس�وء وتدفعه إىل الرش، بصفة دائبة دائمة ال تعرف الكلل أو 
املل�ل؛ ألهن�ا نفس موصولة احلب�ال بامللذات واألهواء – بل ه�ي غارقة فيها 
حت�ى الثاملة.. وهي ُتس�بب لصاحبها -مع التعرض للعق�اب- احلرمان من 
الث�واب وإضاعة زهرة الش�باب، والرجوع بخزي احل�ارض واملايض بل إهنا 

الطريق إىل عقاب اآلخرة واحلرمان من جنة النعيم.

1 . 1 . 5  السيكوباثية واإلجرام 

 Psychopathic )1()يوجد تداخل كبري بني املرض النفيس )السيكوباثية 
واإلج�رام املتكرر بحي�ث يتعذر التفريق بينهام عىل ُأس�س عملي�ة ومنطقية، 
فالظاهرت�ان تش�رتكان يف االس�تعداد الداخي الدائم لانح�راف عن قوانني 
املجتم�ع، ك�ام أن الظاهرتني تش�رتكان يف كوهنام انعكاس�ني لنقص يف الوازع 
الدين�ي والقيمي، وعجز عن اكتس�اب القيم وامُلثل واملب�ادئ االجتامعية أي 

)1( الس�يكوباثية: ه�ي اضطراب نفيس خاص، لك�ن طبيعته املرضية غري حمددة، 
ينجم يف غالب األحيان عن التقصري يف إجياد حل مناسب للرصاعات النفسية 
الت�ي يعاين منها املرء، فالس�يكوباثية تس�مية عامة وش�املة وغري خمصصة إىل 
حد كبري للداللة عىل الدروب الش�اذة من التجربة والسلوك التي تقرتب من 
األح�وال املرضية دون أن يصحبها خلل نفيس واضح. انظر: زروق أس�عد، 

موسوعة علم النفس. مصدر سابق، ص 142.
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ضع�ف يف الضم�ري. أما االختافات يف نوعية اجلرائ�م امُلرتكبة وعدد مرات 
التوقيف، فهي ال تعدو عن كوهنا فروقًا س�طحية بحتة، فاملجرم الذي يتكرر 
إجرامه عدة مرات عىل الرغم من عقوبات شديدة هو مريض نفيس عملّيًا أي 
ناقل مليله اإلجرامي من حيِّز اإلمكان إىل موضع التنفيذ كيفام كان، ومن ناحية 
أخرى ال نرى أساس�ًا منطقّيًا أو موضوعّيًا لتقس�يم الس�يكوباثية إىل نوعني، 
أساسية وثانوية، فاخلصائص اإلنسانية والسيام النفسية منها، قد ظلَّت ُتثبت 
م�رة تل�و األخرى أهنا غ�ري قابلة ألن تفهم ع�ن طريق التوزي�ع االعتدايل أو 
منحني التدرج، وذلك ألن غالبية هذه اخلصائص قطبية، فهي إما موجودة أو 
غري موجودة، س�البة أو موجبة، وعليه فإن املرض النفيس هو اعتال نفيس، 
ثانوي أو أس�ايس، إال أّن البعض يعتقد بأن االزدواجي�ة القطبية ليس�ت من 
صميم طبيع�ة اخلصائص البرشية بقدر ما هي انعكاس ملنهج تقليدي يتخذه 
العق�ل البرشي يف حماولته الدائبة لفهم األش�ياء، ويذهب بعض املغالني مثل 
»ويلس�ون« للقول بوجود أس�اس بيولوجي لتل�ك االزدواجية)1(. بدليل أّن 
َأْبَس�ط وَأْوَضح قواعد الفهم ظلَّ دائاًم قطبّيًا أو ازدواجّيًا، بمعنى أنَّ اإلنسان 

ها. العادي ال يستطيع استيعاب أي ظاهرة ما مل جيد ضدَّ

1 . 1 . 6 سامت املجرمني ومعتادي اجلرائم 

يف معجم علم اإلجرام Dictionary of Criminology A هناك ثاثة 
مرتادفات للمجرم العائد وهي: املجرم املحرتف Criminal، واملجرم املعتاد
Habitual Offender، وامُل�دان العائ�د Reconvicted، ولكلٍّ من املس�ميات 

خلفية نظرية خمتلفة، وسوف نستعرض فيام يي أهم  النقاط يف كل ُمسّمى.
(1) Wilson، E. on Human nature. Camdridge. Mass (1978) : Haevad 

Univeristy press.   
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أ ـ املجرم املحرتف 

وهو ُمسمى أمريكي يف جمال علم اجلريمة، وقد جاء كرّد فعل بعض ُعلامء 
االجتامع الرافضني ملحاوالت بعض الدارس�ني م�ن أمثال »جلوك وجلوك« 
Glueck & Glueck تفس�ري ظاه�رة اعتياد اإلجرام عىل أس�اس خصائص 
فردّي�ة، ب�داًل من اعتبار االعتياد كدور ُيدد اجتامعي�ًا مثل كل األدوار ، وقد 
وضع هؤالء عددًا من التصنيفات للمجرم العائد، وحاولوا ربط كّل تصنيف 
بخلفيات اجتامعية ُمعينة. ولكن يف النهاية ثبت أن التصنيفات متداخلة وغري 

مستقلة وال ختدم غرض فهم ظاهرة العود إىل اإلجرام عىل اإلطاق.

ب ـ معتادو اإلجرام 

يف بريطاني�ا يف عه�د امللك�ة فيكتوريا قل االعتامد ع�ىل ترحيل املجرمني 
ى ذلك إىل تكاثر أعدادهم  للمستعمرات كوسيلة للضبط االجتامعي، وقد أدَّ
يف مدن إنجلرتا إىل احلد الذي أثار تذمر اجلمهور علنًا من استفحال الظاهرة 
وتكاثر املجرمني الذين فشلت يف ردعهم كّل أنواع العقوبات املطبقة، لذلك 
ُأطل�ق عىل ه�ؤالء ُمس�مى )معت�ادي أو مدمن�ي اإلجرام(، وص�درت عدة 
ترشيع�ات يف كيفي�ة التعامل معه�م، ولكن كلها مل ُتؤت ث�امرًا البتة. وآخرها 
انبثق عن دراس�ة جلنة »بتلر« Butler Rodert يف عام 1975م، واس�توجب 
الرتكيز ال عىل معتادي اجلرائم البسيطة كالرسقات ولكن عىل اجلرائم اخلطرة 
مث�ل الس�طو املس�لح وغريه، وال ي�زال الترشي�ع ُينتقد من قبل ع�دة جهات 
ويف موضوع�ات خمتلف�ة أمهها صعوب�ة التمييز بني اخلطري�ن وغري اخلطرين 

واستحالة التنبؤ بالتكرار أو عدمه.
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ج ـ امُلدان العائد 

هو الذي تكررت إدانته يف جريمة أو جرائم بعد أو أثناء قضائه للحكم 
ى عن املسميات السابقة  الذي صدر ضده يف جرائم سابقة، ويتلف هذا املسمَّ
يف أن�ه قضائ�ي بحت، أي غ�ري أكاديمي، وق�د تبلور يف إنجل�رتا خال عام 
1857م عند إنشاء نظام سجات الرشطة والسجون حتت رعاية »صموئيل 
ردجري�ف« Samuel Redgrave املس�جل اجلنائي يف ذل�ك الوقت. وتقرر 
حينها أن السجات اجلنائية اخلاصة بالذين تتكرر إدانتهم سوف تستخدم يف 
املحاكم كأساس ثانوي وليس رئيسًا لألحكام، وذلك لتباين مستويات الدقة 
واملوضوعية لدى الرشطة من مقاطعة إىل أخرى ، وميل بعضهم الس�تغال 
السجات إلثبات وجود طبقة اجتامعية جمرمة Class Criminal يف إنجلرتا 
ُأثري حوهلا من التوّجس إىل أْن أصبحت كابوسًا ُيقلق راحة اإلنجليز يف القرن 

التاسع عرش)1(.

1 . 1 . 7  التنظري والتنبؤ يف جمال اعتياد اإلجرام 

كأي جمال علمي اجتامعي، كان البد لعلم اإلجرام أن يبحث عن أسس 
اختباري�ة ملفاهيم اجلريمة، وأهم األس�س ما ُيعتر نت�اج تعريفات حمددة غري 

متداخلة وتنظري متخصص وحماوالت جادة للتنبؤ العلمي.

وكّل تل�ك العن�ارص متوفرة يف فهمنا احلارض لس�لوك اعتي�اد اإلجرام، 
ولك�ن م�ا زال�ت تش�وهبا نقائ�ص متع�ددة ُتذه�ب عنه�ا بع�ض جدواه�ا، 

)1( منص�ور، عبد املجيد س�يد أمحد: الس�لوك اإلجرامي والتفس�ري اإلس�امي. 
مصدر سابق، ص 53.
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فالتعريفات املوجودة متباينة بحسب تباين االختصاصات املهتمة بالظاهرة، 
وكلها ما عدا القليل، ترتكز عىل مقياس التكرار من واقع السجات الرسمية 
دون اتف�اق عىل العددية املناس�بة كحد أدنى أو أق�ى للعائد احلقيقي ودون 

حتديد لبعد توقيت التكرار. 

وك�ذا احلال بالنس�بة للتنظري فه�و يف تباين ونقص ش�مولية، إذ ُيقال إن 
مفاهيم اعتياد أو احرتاف أو امتهان سلوك اإلجرام قد جاءت يف األصل كرد 
فعل بعض علامء االجتامع ملقوالت نفس�ية وبيولوجية طاملا أنكرت أن يكون 
لاعتياد دور حمدد اجتامعيًا كبقية األدوار بل هو نتاج خصائص ذاتية وحيوية 
يف املجرم نفس�ه. أّما التنبؤ بس�لوك االعتياد فإنه مل يتعّد الطور الوصفي حتى 
اآلن، وال ت�زال أخطاء التنبؤ ش�ائعة وقوي�ة، إذ ال ختلو دراس�ة من اخلطَأْين 

التقليديني والدائمني:
False negative أ    � السالب الكاذب
 False Positive ب � املوجب الكاذب

 يف احلال�ة األوىل يتح�ول أف�راد ُيتوقع هل�م أن يكونوا مس�املني إىل أفراد 
جمرم�ني، والعكس يف احلالة الثانية، وبالرغ�م عن هذه األخطاء فقد نجحت 
دراس�ات طولية قليلة يف اس�تخاص بعض املؤرشات القوي�ة للتنبؤ باعتياد 

سلوك اإلجرام، ومن ضمن هذه املؤرشات ما يي:
�  اجلنوح يف سّن مبكر أي قبل بلوغ اخلامسة عرشة.

�  بطء النشاط الكهريب يف املخ عند غياب أعراض الرصع وأورام املخ.
�  الشغب الكثري يف املدرسة واملن�زل.

�  ممارسة أحد الوالدين أو كليهام أفعااًل إجرامية خال فرتة تنشئة االبن.
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�  االستمرار يف مصاحبة رفاق السوء بعد سّن الثامنة عرشة.
�  استخدام املخدرات واملسكرات يف سن مبكرة.

�  العطالة ألطول مدة من السنتني السابقتني للجريمة احلالية.
ات قبل سن الثامنة عرشة. �  تكرار اجلنوح مخس مرَّ

�  دخول إصاحية لألحداث يف سن مبكرة.
�  التوقيف ألطول مدة من السنتني السابقتني للتوقيف األخري)1(.

1 . 2  األسس الرئيسة لدافعية السلوك اإلجرامي  

1 . 2 . 1  الوضع االقتصادي واجلريمة 

يؤكد كث�ري من الباحثني صلة الفقر بالس�لوك اإلجرامي، فقد قالوا: إّن 
الف�رد إذا كان حُمتاج�ًا فإّنه ال يت�ورع عن ارتكاب أية جريم�ة للحصول عىل 
امل�ادة ليعي�ش منها. وقد رأى أفاطون أن الس�بب األول واملهم يف الس�لوك 

اإلجرامي هو حّب الثروة واجلشع املادي)2(.

ففي القرون الوس�طى س�لك كثرٌي من الباحثني مسلك أفاطون ورأوا 
أن يف الفقر واحلاجة سببًا لانحراف يف السلوك. 

أّما يف العرص احلديث فقد قام كثري من علامء السلوك اإلجرامي بأبحاث 

(1) Greenwood. P. (1983): Controlling the ceime Rate through Impris�
onment in j. Wilson (ed)، crime and  publice policy، san Francisco.   

)2( س�عفان، حس�ن ش�حاتة: عل�م اجلريمة. القاه�رة: مكتب�ة النهض�ة العربية، 
1966، ص127.
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كثرية بعضها ُيؤيد هذه النظرة التقليدية من أن الفقر أهم س�بب من أس�باب 
االنح�راف، والبعض اآلخر ُيدخل عليها بع�ض التعديات أو ال يأخذ هبا. 
فق�د ذك�ر »دي ف�ريس  Diverce« يف أواخر القرن التاس�ع ع�رش أّن الطبقة 
الفق�رية يف إيطالي�ا، والتي تكون )60٪( من الش�عب آنذاك، ُتش�كل )85-

90٪( من املجرمني املحكوم عليهم)1(.

أم�ا »بونج�ر William Bonger« وهو عامل هولندي فقد أفاد بأن الفقر 
ُيعتر من أهّم أسباب اجلريمة بسبب الّنزاعات التي ُيدثها. 

وقال أيضًا: إنَّ إدماهنم عىل املرشوبات الروحية أوقعهم يف اجلرائم)2(.

ويؤكد »برت Cyrial Burt« يف دراسة بعنوان: »أثر الفقر عىل انحراف 
األح�داث« أّن )19٪( م�ن األحداث املنحرفني يف مدين�ة لندن قد انحدروا 
م�ن بيوت فق�رية جّدًا، وأن )37٪( منهم قد انح�دروا من الطبقتني الفقرية، 
والفقرية املتوس�طة التي تكون )22٪( من الس�كان. وتوصل إىل أن أكثر من 
ًا. وقد ذكر أيضًا  نص�ف املنحرف�ني يأتون من الطبقت�ني الفقرية والفقرية ج�دّ
أن املجرم�ني م�ن الطبقات الغنية يفلت�ون يف بعض األحيان م�ن يد العدالة. 
وأكدت ُخاصة بحثه أن الفقر وحده ال يؤدي إىل االنحراف يف السلوك)3(.

ويف أوائ�ل القرن العرشين ذك�ر »هي�ي William Heely« أن )٪0.5( 
م�ن احلاالت التي درس�ها كان الفقر فيها هو الس�بب الرئي�س يف اإلجرام. يف 
حني أّن )1.7٪( من حاالت اإلجرام مل يكن الفقر هو السبب الرئيس فيها)1(.

)1( نفس املصدر: ص 127.     
)2( سعفان، حسن شحاتة: علم اجلريمة؛ مصدر سابق، ص 228.   

)3( عبيد، رؤوف: مبادئ علم اإلجرام. القاهرة: دار الفكر العريب، 1972، ص 
         .135
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وي�رى »هيي وبرونر W.Heely and A.Bronner« يف دراس�تهام عىل 
)675( م�ن األح�داث املنحرف�ني أن منحريف الس�لوك ينقس�مون إىل مخس 

فئات:
أ    � حمرومة.

ب � فقرية.
ج � عادية.

د � ميسورة احلال.
ه � غنية.

وُوجد أن تلك الفئات حتتّل عىل التوايل )5، 15، 22، 25، 34( أي أّن 
)27٪( من تلك الفئات ترجع إىل األرس الفقرية)2(.

وقام »س�ندر الن�د« بتلخيص نتائج الدراس�ات الت�ي تناولت موضوع 
الفقر وعاقته باإلجرام، ووجد أنَّ غالبية البحوث ُتشري بوجه عام إىل زيادة 
ُمع�دالت اجلريمة ب�ني املجرمني الذين ينتم�ون إىل الطبق�ات الفقرية، وهذا 
ُيش�ري بوج�ه خاّص إىل حال�ة املجرمني الذي�ن تناولتهم ه�ذه البحوث. علاًم 
م هم الذين ُأدينوا وُأرس�لوا إىل الس�جون أو ُدور األحداث. كام أّن هذه  بأهنَّ
الدراسات أشارت إىل بطالة املنحرف قبل ارتكابه للجريمة، وإىل عدم كفاية 
دخل�ه أو دخ�ل أرسته. ك�ام أّن ُمعظم البح�وث التي تناولت دراس�ة املناطق 

الفقرية أيدت الرأي القائل بأن الفقر يزيد من معدالت اجلريمة)1(.

)1( الطخيس، إبراهيم عبد الرمحن: دراس�ات يف عل�م االجتامع اجلنائي. الرياض: دار 
العلوم للطباعة والنرش، 1983، ص 160.   

)2( الطخي�س، إبراهيم عبد الرمحن: دراس�ات يف عل�م االجتامع اجلنائي. مصدر 
سابق، ص 161.  
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فالفقر وفقًا للرأي الراجح ال يكون عامًا مبارشًا بحد ذاته ولكنه ُيولد 
ع�ىل األقّل حاالت اجتامعية وفردية ُتس�اعد عىل اإلج�رام، وخاصة يف املدن 
حيث املنتجات االس�تهاكية معروضة يف زوايا الش�وارع واملحات، ومُتّثل 
ُمغري�ات مّج�ة. واألث�ر املبارش للفقر يكم�ن يف اضطرار بع�ض ذوي الدخل 
املنخفض أو املنعدم أحيانًا للعمل يف أتفه احلرف واخلدمات، وبذلك يتعرض 
عدد كبري منهم الس�تغال املهربني املحرتفني الذين يس�تخدموهنم لترصيف 
بضائعه�م أو اس�تدراج الن�اس إىل أماكن تعاط�ي الرذيلة واملخ�درات، وال 
يطول هبم املطاف حتى ينغمسوا يف متاهات االنحال اخُللقي  ويصبحوا هم 

أنفسهم الضحايا ما ُيسهم يف انحطاط أية قيمة ُخلقية لدهيم)2(.

إىل جان�ب ذلك قد يورث عند البعض منهم وهن الش�خصية وضعف 
العزيم�ة واتباع األفكار الرديئة واملبادئ اهلدامة والكراهية واحلقد للمجتمع 

وازدراء القانون العام)3(.

ويرى »برت  Burt 1955« أنَّه يف احلاالت التي يكون فيها الفقر الدافع 
الرئيس لانحراف، فإنه جتدر املاحظة إىل أن هذه احلاالت مل تبلغ حّد الفقر 

(1) Sutharland، E.& Gressey، D.R. (1960): principles of  criminol��
ogy N.YJ. P. lippincottco.  

)2( األمم املتحدة، دراس�ة مقارنة عن إجرام األحداث. جدة: الرشق األوس�ط، 
1966، ص 35. 

)3( بسيس�و، س�عدي: حماكم األحداث واملدارس اإلصاحي�ة. بغداد، 1949، 
ص 353.        
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املدق�ع، بل هو فقر نس�بي ونعني ب�ه الناتج عن عدم إش�باع احلاجات امُللّحة 
وعدم كفاية الدخل)1(. 

فالفق�ر بحد ذاته ال يرتبط باالنح�راف وإال النحرف كل الفقراء، وإنام 
يرتبط االنحراف بالفقر إذا صاحب الفقَر هذا نوٌع من املطامح الواسعة التي 
ال جت�د فرص التحقق بالوس�ائل املرشوع�ة، وإن ُوِجَدْت ه�ذه العاقة فإهنا 

ُتشري إىل خلل يف النظام االقتصادي وإىل تناقضات يف البناء االجتامعي)2(. 

ي إىل ظهور  وإذا كان الفقر ال يكون بمفرده سببًا لانحراف فإنه قد يؤدِّ
كث�ري من ح�االت االنح�راف إذا )اق�رتن( س�وء الرعاية الذي ي�ازم احلياة 
الفقرية عادًة، لذا فإّن حتسني الوضع املادي لألرسة قد ال ُيزيل بذور اجلريمة 
م�ن قلوب أبنائه�ا املنحرفني ولكنه س�يؤدي باجت�اه حتقيق املي�ل لإلجرام يف 

نفوس هؤالء األبناء)3(.

والوض�ع االقتصادي بصورة عامة، يش�كل أحد العوامل التي قد تدفع 
الف�رد إىل ارت�كاب اجلريمة، ويتل�ف تأثري العوامل االقتصادي�ة يف الظاهرة 
اإلجرامي�ة بم�دى اتصاهل�ا بإح�دى ظاهرت�ني اقتصاديت�ني ومه�ا: التط�ور 
االقتص�ادي، والتقلب�ات االقتصادية، واملقص�ود بالتط�ور االقتصادي: هو 
التغي�ري الذي ي�دث يف النظام االقتص�ادي كأن يتحول االقتص�اد الزراعي 
إىل اقتصاد صناعي عىل س�بيل املثال، وعادًة ما ُيصاحب التطور االقتصادي 

)1( جعف�ر، عي حممد، األحداث املنحرفون: دراس�ة مقارنة. بريوت: املؤسس�ة 
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 1984، ص 67.  

)2( عارف، حممد، اجلريمة يف املجتمع. القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، 1975،        
ص 575.

)3( جعف�ر، ع�ي حممد، األح�داث املنحرفون: دراس�ة مقارنة. مص�در س�اب�ق،  
ص 67.         
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عدد من الظواهر والنتائج مثل اهلجرة من الريف إىل املدينة وارتفاع مستوى 
املعيشة واإلحساس بأمهية السلع املستوردة وطرق التبادل التجاري.

وال شك أن لكل تلك النتائج تأثريها يف الظاهرة اإلجرامية، فعىل سبيل 
املثال حتس�ن املستوى املعييش وشعور الفرد بقدرته واستطاعته حتقيق رغباته 
وإش�باع غرائزه وأغلب احتياجاته يؤدي إىل انخفاض نس�بة جرائم الرسقة، 
ولك�ن من ناحية أخرى قد يؤدي إىل جرائ�م أخرى، مثل ارتياد أماكن اللهو 
ورشب اخلمر وإش�باع الغرائز اجلنسية، بطرق غري مرشوعة طاملا أن مستوى 

املعيشة قد يرّس وسّهل إمكانية حتقيق ذلك)1(.

أّم�ا املقص�ود بالتقلب�ات االقتصادية فه�ي التغريات التي حت�دث مثل: 
ارتف�اع أو تدين مس�توى الدخل وكذل�ك ارتفاع أو انخفاض أس�عار بعض 
الس�لع واخلدم�ات املتوفرة، وقد تدفع تل�ك التقلب�ات االقتصادية الفرد إىل 
ارتكاب اجلريمة، فعىل سبيل املثال حينام ينخفض مستوى الدخل لدى الفرد 
وال يس�تطيع إشباع احتياجاته أو جيد صعوبة يف التكيف مع الوضع الراهن، 
وُي�اول أن يبق�ى ع�ىل املس�توى الس�ابق للدخل فق�د يضطر لط�رق أبواب 
غ�ري مرشوعة، كام أن ارتفاع أس�عار الس�لع واخلدمات قد يدف�ع األفراد إىل 
االلتفاف عىل األنظمة ملحاولة احلصول عليها بشتى الطرق والوسائل فتزداد 

جرائم الرسقة واالختاس لتأمني تلك االحتياجات.

وال ش�كّ أن العوام�ل االقتصادية هي من العوامل املؤدية إىل الس�لوك 
اإلجرامي ولكنها ليس�ت العوامل الوحيدة املس�ببة الرتكاب اجلريمة، وإننا 

)1( عب�د الس�تار، فوزية، مب�ادئ علم اإلج�رام والعقاب، ب�ريوت: دار النهضة 
العربية، 1985، ص200.     
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لنؤيد أصحاب املدرس�ة التكاملية عند تفسريهم لعاقة العوامل االقتصادية 
حي�ث ذهب�وا إىل أن العوام�ل االقتصادية هي م�ن العوامل اإلجرامي�ة امُلهيئة 
واملس�اعدة حل�دوث اجلريم�ة وإذا صادفت تل�ك العوامل اس�تعدادًا إجرامّيًا 
ل�دى الفرد فإهنا تتفاعل مع�ه فتحدث اجلريمة، وهذا ما ُيف�رس أن حالة الفقر 
والظروف االقتصادية القاس�ية التي قد ُيعاين منها أشخاص ولكنهم مع ذلك 
ال يقومون بارتكاب اجلريم�ة لعدم وجود االست�عداد اإلجرامي أصًا لدهيم.

وُتب�ني الدراس�ات امليداني�ة للجرائ�م يف اململك�ة العربية الس�عودية أن 
الدافع لبع�ض اجلرائم األخاقية وجرائم هتريب املخدرات وأغلب اجلرائم 
بصف�ة عام�ة هو الرغبة يف احلص�ول عىل املال والدخل الكب�ري والرسيع وأن 

نسبة )45٪( من جرائم الرسقة كان الدافع  هلا عدم كفاية الدخل)1(.

ك�ام أّن للوض�ع االقتص�ادي يف اململكة العربية الس�عودية أث�رًا مهاّمً يف 
ول�وج أب�واب اجلريمة وأن الزي�ادة الكبرية التي طرأت ع�ىل عائدات النفط 
نج�م عنها زي�ادة يف ُمعدل التضخم ما س�اعد عىل انتش�ار اجلرائم املختلفة، 
فاملش�اكل املالي�ة الت�ي تع�رتض األرسة أدت إىل )19.35٪( م�ن جرائ�م 
التزوي�ر، و)43.21٪( م�ن جرائ�م ترويج املخ�درات، و)41.13٪( من 
جرائ�م أخ�رى، و)23.8٪( م�ن جرائ�م الرسق�ة، وذل�ك من واق�ع العيِّنة 
الت�ي تم حتديدها يف الس�جون الس�عودية خال عام 1989. ك�ام اتضح بأّن 
)57.78٪( م�ن جرائم الرسق�ة، و)59.70٪( من جرائ�م أخرى بني فئة 

اد، عبد احلميد، عدنان: تأثري العوامل االقتصادية  )1( ش�مس، حممد حممود وعقَّ
واالجتامعي�ة ع�ىل معدالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات � دراس�ة كمية 

وكيفية. الرياض: مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، 1992.  



35

الطاب يقوم هبا أفراد من ذوي الدخل األقّل من )400( ريال )1( وأّن نسبة 
اجلرائم تقّل كلام ارتفع مستوى الدخل)2(.

وع�ن عوام�ل الفق�ر والغنى وه�ل ُتعت�ر دافع�ًا للجريم�ة يف املجتمع 
الس�عودي؟ أعرب أفراد العيِّنة بنسبة )34٪( أن حالة الغنى عامل كبري جّدًا 
م�ن عوام�ل اجلريمة، وأف�اد )8.35٪( منه�م بأنه ليس بال�رورة كذلك، 

وذكر )2.30٪( بأنه قليل وليس عىل اإلطاق)3(.

ويف دراس�ة أخرى أجريت يف اململكة توصلت إىل نتيجة مهمة وهي أن 
اهلدف من ارتكاب جرائم الرسقة عىل وجه اخلصوص واجلرائم األخرى هو 
الرغبة يف احلصول عىل املال والدخل الكبري والرسيع، فالفقر يف السعودية ال 
يعدو كونه اقتصادّيًا بحتًا إال أّن هذا االنخفاض يف الدخل ُيؤثر عىل الشباب 
املراهق�ني الذين تدف�ع معظمهم احلاج�ة إىل التفاخر بارت�كاب اجلرائم، أّما 
معظم فقراء اململكة فا ُيعانون من االنحرافات والتفسخ اخُللقي وغري ذلك 
من الس�لبيات املقرتن�ة عادة بظاهرة الفق�ر. ويعود الس�بب يف ذلك إىل عدم 

وجود حالة الفقر املدقع بمفهومه احلقيقي)4(.

)1( ُتعادل ما ُيقارب )106( دوالرات أمريكية.
اد، عبد احلميد عدنان، تأثري العوامل االقتصادية  )2( ش�مس، حممد حممود؛ وعقَّ
واالجتامعي�ة عىل مع�دالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات: دراس�ة كمية 

وكيفية. مصدر سابق.
)3( نفس املصدر.  

)4( الب�رش، خال�د ب�ن س�عود، مكافحة اجلريم�ة يف اململك�ة العربية الس�عودية. 
الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 2001، ص 364.    
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1 . 2 . 2  الوازع الديني وسلوك اإلنسان 
ُيمث�ل ال�وازع الدين�ي Religious restraint  يف الكثري من املجتمعات 
األس�اس الرئيس من مقوماهتا املعنوية، إذ لكل جمتمع، بغض النظر عن بناء 
تركيبت�ه، معتقد ديني ُمعني، وش�عائر وطقوس دينية ُمعينة، تتعدد مس�مياهتا 

وطرائق ممارستها.

وكثري من الباحثني االجتامعيني كعلامء النفس، وعلامء االجتامع، وعلامء 
العاقات اإلنس�انية جُيمعون عىل أمهية الدين يف حياة اإلنس�ان، فردًا كان أم 
مجاع�ة، وعىل مس�توى الش�عوب بأكملها. وكان ه�ذا املعتقد قد بدأ بس�يطًا 
وأخ�ذ يتط�ور حتى وصل إىل درج�ة من الكامل يف الديان�ات الكرى خلدمة 

أهدافه السامية)1(.

والدي�ن ال يقترص عىل إقامة الش�عائر الدينية والعبادات، ولكنه يش�مل 
أعامل الش�خص وأقواله وترصفاته يف حياته اليومية، س�واًء كان ذلك يف بيته 
أو عمله، وهو ُيعد عنرصًا أساسيًا من عنارص تنشئة املجتمع تنشئة مستقيمة. 
فالدين يؤثر عىل س�لوك الفرد وطبيعته وُيقق له السعادة األبدية. وإذا متكن 
اإلي�امن يف قل�ب الفرد فإنه جيعل من�ه خلقًا جديدًا هُيذب س�لوكه وُينقيه من 
الش�وائب وجيعله س�محًا متس�اميًا حُمبًا للخري لنفس�ه وملجتمعه ناب�ذًا أعامل 

الفسق والرذيلة.

واإليامن احلقيقي هو الذي يردع اإلنس�ان م�ن جُمرد التفكري يف ارتكاب 
اجلريم�ة، وكي�ف يقدم املؤمن الصادق عىل ارت�كاب اجلريمة، وكيف يعيص 

اإلنسان من أحب وهو يعلم أنه مطلع عليه يف رسه وجهره!.

)1( الطخي�س، إبراهيم عبد الرمحن، دراس�ات يف عل�م االجتامع اجلنائي. مصدر 
سابق، ص 117.  
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وهذا األمر مل تكتشفه األنظمة الغربية بالرغم عامَّ وصلت إىل ه من علوم 
وقوانني جنائية وُنظم اجتامعية، ففي القانون الوضعي إذا انع�دم أحد أركان 
اجلريمة سقط احلق يف الدع�وى اجلنائي�ة وال ُيعاقب املجرم، ولو افرتضنا أن 
رج�ًاَ همَّ بارت�كاب جريمة ثم عدل عنها ألحد املوانع واألس�باب اخلارجة 
عن إرادته كعدم وجود الشخص املراد قتله مثًا، فالقانون الوضعي ال يصل 
إىل ه بطبيعة احلال وال ُيعالج الواقعة، بينام الرشيعة اإلسامية ُتعالج اجلريمة 
عاج�ًا ربانيًا فريدًا من نوعه إذ بدأت بمجاهدة اآلثام واملعايص وهي داخل 

القلب قبل خروجها؛ للقضاء عليها وهي يف مهدها.

هل�ذا فأثر الدين يف مقاومة اجلريمة قبل حدوثها بالغ األمهية، فهو يوقظ 
الضمري وجيعله دائاًم ُمراقبًا للس�لوك حمذرًا الفرد بام س�يلقاه من عقاب فينهاه 
عن ارتكاب اجلريمة، وهو بذلك ُياول القضاء عىل النية اخلفية التي حُتاك داخل 
الص�در قب�ل الظهور، بل وُيرمه�ا ويعترها أمرًا مكروه�ًا. وبتتبع الكثري من 
القضايا نجد أن ُمرتكبيها يقومون بعملية االعرتاف وبتقديم أنفس�هم طواعية 
إىل  أجهزة القضاء وذلك بوحي من ضمريهم الذي مل هيدأ ومل يسكن بل ُيطالب 
بعقاب الذات)1(.. ولعل قصة الغامدية وقصة ماعز املعروفتني اللتني تبيِّنان أثر 
الضمري الديني بوضوح تام، جادتا بنفسيهام هلل -سبحانه وتعاىل- فتابتا وندمتا 
واهتزت األرض حتت أقدامهام فلم تس�تطيعا الصر عىل ارتكاب املعصية عىل 

الرغم من وجود الفرصة السانحة للرجوع وعدم اإلباغ.

إن جُمرد معرفة اإلنسان بأن اهلل يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إىل 
ه م�ن حبل الوريد إنام ه�و رادع قوي لعدم ارتكاب اجلريم�ة، ولكن بطبيعة 

)1( البرش، خالد بن سعود، مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية. مصدر 
سابق، ص 82.   
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احل�ال فاإلي�امن درجاته متفاوتة من إنس�ان إل آخر يزي�د بالطاعات وينقص 
باملعايص.

ويف ه�ذا يق�ول »حممد الغ�زايل«: »بأن اإلي�امن قوة عاصمة ع�ن الدنايا 
وطاقة ُيرك هبا اإلنسان فيطارد هبا اجلريمة من نفسه وجمتمعه، وليس اإليامن 
مفهومًا ُمعينًا س�اكنًا يف ضمري راق�د أو يف قلب حاقد ولكن هو طاقة يتحرك 
هب�ا اإلنس�ان ويؤثر يف جمتمعه«)1(. فاإلنس�ان ح�ني يرتك�ب أي جريمة فإنه 
يكون يف حال من ضعف اإليامن بحيث يتناقص إىل  درجة ش�ديدة فريتكب 

اجلريمة حتى إذا رجع وتاب فإن إيامنه يعود ويزيد)2(.

وم�ن هن�ا يتبني أث�ر الوازع الدين�ي يف مكافحة اجلريم�ة فيقيض عليها يف 
مهدها وهُيذب ُس�لوك اإلنس�ان بالرتغيب والرتهيب، ويتضح أن قوة الوازع 
الديني تقف حاجزًا لإلنسان عن ارتكاب اجلريمة فإن كان إيامنه ضعيفًا ُتصبح 
إمكاني�ة ارتكاب اجلريمة أكر بعد تفاعله�ا بالعوامل االجتامعية واالقتصادية 

ا قام بردعه وزجره عن ارتكاب اجلريمة. األخرى وإن كان إيامنه قويًّ

ولق�د أكد الكثري من عل�امء النفس من خال األبحاث التجريبية عاقة 
الدي�ن بعاج األمراض النفس�ية فقد ن�ادى »كارل يون�ج caril yong« عامل 
النفس الس�ويرسي بوجوب عاج العديد من األمراض النفس�ية عن طريق 

الدخول يف حظرية الدين واإليامن باهلل« )3(. 

)1( الغزايل، حممد، أثر اإليامن يف مكافحة اجلريمة، أبحاث الندوة العلمية لدراسة تطبيق 
الترشيع اجلنائي اإلسامي، القاهرة: مطابع اهليئة املرصية للكتاب، 1977، ص 7.

)2( اب�ن تيمية، أب�و العباس تقي الدين، التوبة، بريوت: مؤسس�ة التقويم اإلس�امي، 
1988، ص 673.

)3( العيس�وي، عب�د الرمحن، علم النف�س اإلكلينيكي، القاه�رة: الدار اجلامعية، 
1992، ص 493.
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ويذك�ر »برتران�د راس�ل brtrand rasil« أحد الفاس�فة املعارصين أن 
اإلنسان يف رصاعه مع الطبيعة قد انترص بواسطة العلم، أما يف رصاعه مع نفسه 

فلم ُيرز نرصًا، وأن اإليامن هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة والنرص )1(. 

كام يذك�ر »هنري لنك  Hinery link« طبيب النفس األمريكي صاحب 
العديد من النظريات احلديثة يف جمال علم النفس، أن العلم وحده ال يستطيع 
أن ُيقق لإلنسان أسباب السعادة احلقيقة، وهو ُيعارض بشدة الذين ُينكرون 

اإليامن بالغيب ودوره يف حتقيق الرضا والسامة النفسية)2(.

ك�ام يذكر أنه تأكد له أن اإليامن هو عاج العديد من األمراض النفس�ية 
م�ن خ�ال التج�ارب واملاحظات املتك�ررة التي هي أس�اس عل�م النفس 
التجريبي الذي يدرس الظواهر النفس�ية دراسة تقوم عىل القياس واالختبار 

واإلحصاء واألرقام.

وُيش�ري »دايل كارينج�ي dial karenge« أن أطباء النف�س ُيدركون أن 
اإلي�امن القوي واالستمس�اك بالدين كفي�ل بأن يقهر نص�ف األمراض. كام 
ُيش�ري »كارل يون�ج carl yong« أيضًا أنه ُعرض عليه أش�خاص من خمتلف 
ش�عوب العامل املتح�رة، وعالج مئات من املرىض فلم جيد مش�كلة واحدة 
من مش�كات أولئك الذي�ن بلغوا منتص�ف العمر أي اخلامس�ة والثاثني، 
ونحوها، ترجع يف أساسها إىل افتقارهم لإليامن وخروجهم عن تعاليم الدين؛ 
ألهنم ُحرموا سكينة النفس التي جيلبها الدين ومل يرأ واحد من هؤالء املرىض إال 

حني استعاد إيامنه واستعان بأوامر الدين ونواهيه عىل مواجهة احلياة)3(.
)1( القرضاوي، يوسف، اإليامن واحلياة، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1981، ص89. 
)2( الس�املوطي، نبي�ل حمم�د، الدين والبن�اء العائي، ج�دة: دار الرشوق للنرش، 

1981، ص 20. 
)3( القرضاوي، يوسف، اإليامن واحلياة، مصدر سابق، ص 360.
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إن الثقافة الدينية يف حد ذاهتا ال ُتعتر مانعة من ارتكاب اجلريمة ولكن 
ال ب�د أن يكون العلم بالدي�ن مصحوبًا باإليامن هبذا الدين قواًل وعمًا حتى 

نتمكن من احلكم عىل دور الدين يف منع اإلنسان من ارتكاب اجلريمة.

وباس�تعراض اإلحصاءات التي تناولت هذا اجلان�ب نجد أهنا أغفلت 
ه�ذا العامل املهم وهو عامل »العمل« بتعالي�م الدين، فقد أخذ الباحثون يف 
دراس�ة تباين األديان لدى نزالء الس�جون إلظهار تفاوت ُمعدالت اجلريمة 
واجلن�وح يف أكث�ر من جمتم�ع. ففي أوروبا عىل س�بيل املث��ال، وجد كل من 
العاملني »اسش�افن�رج Aschaffenburg«، و »بونجري bonger«، أن طائفة 
الكاثوليك بالذات هي أكثر إجرامًا من الروتس�تانت، وأن الطائفة اليهودية 
هي أقل الطائفت�ني تورطًا يف اجلريمة)1(. ويؤخذ عىل هذا النوع من البحوث 
ضعفه�ا يف تقييمه�ا النظ�ري اإلحصائ�ي حيث مل تس�تند إىل  أس�اس علمي 

مقبول، وال إىل سبب موضوعي معقول.

وق�ام »س�تاينر steinr« بدراس�ة تناولت )58.000( س�جني، فوجد 
أن )86.000( منه�م، ُيمثلون )80٪(، عروا له عن قوة متس�كهم بالدين، 
ووجد )150( س�جينًا فقط، وصفهم بأهن�م ال دينيون، وتوصل أيضًا إىل أن 

الوعي الديني موجود لدى نسبة كبرية من املجرمني)2(.

وتع�ددت الدراس�ات الت�ي تطرق�ت إلظهار عاق�ة الدي�ن بارتكاب 
اجلريم�ة، وكذا الدراس�ات الت�ي تناولت موضوع ممارس�ة الش�عائر الدينية 
وم�دى عاقت�ه بارتكاب اجلريمة. ومل ُتظهر أي دراس�ة من هذه الدراس�ات 
)1( الدوري، عدنان، أسباب اجلريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي، ط2، الكويت: 

منشورات ذات الساسل، 1984، ص323، 324.
)2( الدوري، عدنان، أس�باب اجلريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي، مصدر سابق، 

ص226.
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حقيق�ة العاقة الوظيفية بني آراء الش�خص حول بعض املراس�م والش�عائر 
الديني�ة، وبني مدى تدينه احلقيقي أو التزامه بالقي�م الدينية الصحيحة، وبا 

شك فإن مثل هذه العاقة تفتقر إىل عوامل وظروف أخرى مساعدة. 

ك�ام أّن تلك الدراس�ات ال ُتعطي دليًا قاطعًا عىل أنَّ الف�رد ملتزٌم دينّيًا 
ومطبق لتعاليم دينه قواًل وعمًا، بل إن مثل هذه األشياء الدقيقة من األمور 
الذاتي�ة الش�خصية نادرًا م�ا يصيب الباحث كب�د احلقيق�ة يف تقديرها، ومن 
الصعب أن يدرك صدق الشخص. وهناك سبب آخر ربام يدعو السجناء إىل 
الظهور بمظهر املتمس�ك بالدين للباحث، وذلك لكسب عواطفه، إذ ُيمكنه 
بدوره أن ينقل انطباعات حس�نة أو س�يئة عن الس�جناء، ألّن الس�مة الطيبة 
والس�لوك احلس�ن يف السجون يفيد الس�جني يف التجاوز عن ربع املدة املقرر 

بقاؤه فيها يف السجن )1(.

تعقيب 

مما س�بق نرى.. أن الدراسات التي حاولت إجياد اإلطار العلمي لعاقة 
الدي�ن بالس�لوك اإلجرام�ي مل هُتيئ هذا اإلطار بش�كل ُيس�اعد ع�ىل إضافة 

حقائق علمية جديدة يف جمال سببية اجلريمة أو علة السلوك اإلجرامي.

فاجلريم�ة ك�ام هو معروف، ُس�لوك ُمعقد، ال يضع إىل  تفس�ري س�ب�بي 
جزئ�ي، إال من خال بحوث جتريبية تفصيلية، تتناول فرضيات خاصة بكل 
�لوك الناجح. وبذلك ال  عام�ل من العوامل الت�ي ُيعتقد بصلتها بتكوين السُّ

)1( متنح وزارة الداخلية السعودية السجني الذي يتسم سلوكه باالنضباط داخل 
الس�جن عفوًا يش�مل ما نس�بته )25٪( م�ن إمجايل مدة احلك�م الصادر بحق 

السجني.
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نبحث عن تفس�ري كّي ع�ام جلميع أنواع اجلرائم، وإن�ام نبحث عن تطبيقات 
علمية لفرضيات جزئية خاصة، تتناول جانبًا من جوانب السلوك اإلجرامي.

وه�ذه العوامل جمتمعة، ال تنفي العاقة ذات األثر الفاعل، التي ُيمثلها 
الدي�ن يف جمال الضب�ط االجتامعي. فالدين يدم أهداف التنش�ئة االجتامعية 
الس�ليمة م�ن وج�وه متع�ددة)1(. ومن املع�روف أن هناك بع�ض االجتاهات 
النفس�ية أو املواق�ف القوي�ة الراس�خة التي يصع�ب تغيريه�ا أو تبديلها، إن 
مل يتع�ذر ذل�ك أحيان�ًا. والدين يف هذا املعنى ُيش�كل أقوى ه�ذه االجتاهات 
النفس�ية االجتامعية، وأصلبها عودًا، وأرس�خها ُعمقًا، وأشّدها مقاومة لكل 

عنارص التغيري والتبديل.

فالدي�ن اجتاه قوي عمي�ق التمكن يف جذور النفس اإلنس�انية، وهو ذو 
أبعاد تتسع لشمول كافة جوانب السلوك اإلنساين طيلة احلياة.

وهـذا معناه: أن بذور اإليامن الدين�ي، وحقائق العقيدة الدينية، وكل ما 
يتصل هبا من تعاليم وش�عائر دينية، ُتنمي النفس اإلنسانية، وُتكسبها صابة 

وقوة ومنعة تفوق يف قوهتا كل االجتاهات النفسية األخرى.

1 . 2 . 3 اجلريمة والعمر 

م�ن الناحية الفس�يولوجية يتبني أن درجة التفاع�ات الكيامئية يف البيئة 
الداخلي�ة للف�رد، ختتل�ف باختاف العم�ر. فق�واه ونش�اطاته، وردود فعله 
وانفعاالته، هي يف مرحلة الطفولة غريها يف مرحلة املراهقة أو الش�ب�اب، أو 

)1( الدوري، عدنان، أس�باب اجلريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي، مصدر سابق، 
ص328.
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النضج أو الكهولة )*(، وتدل اإلحصاءات اجلنائية، عىل أن ُمعدالت اجلريمة 
عموم�ًا، ختتل�ف باختاف ه�ذه املراح�ل، وأن نس�بة بعض اجلرائ�م ترتبط 

بصورة خاصة، زيادة أو نقصانًا بمراحل ُمعيَّنة من عمر اإلنسان.

)*( يتل�ف عل�امء الفس�يولوجيا يف تقس�يم مراح�ل عم�ر اإلنس�ان، وحتدي�د بداياهتا 
وهناياهتا. وأكثر التقسيامت شيوعًا، تقسيم العمر إىل أربع مراحل:

1 � الطفولة: وتبدأ يف السابعة أو الثامنة من العمر.
2 � املراهقة وُتقسم إىل:

أ � مرحلة ما قبل البلوغ: وتبدأ عند الذكور 14-13.  
ب � البلوغ: ويدث عند الذكور يف اخلامسة عرشة. 

ج � مرحل�ة م�ا بعد البلوغ: وتبدأ بعد البلوغ مب�ارشة، ثم تكتمل بانتهاء مرحلة 
املراهقة يف الثامنة عرشة عند الذكور.

3 � النضج: ويبدأ بمرحلة انتقالية من 18� 25 سنة، ثم يدخل الفرد بعد اخلامسة  
والعرشي�ن يف ف�رتة النض�ج باملعن�ى الدقي�ق للكلم�ة، حت�ى يبل�غ ذروهتا يف 

األربعني. ويستمر عىل هذا املنوال حتى اخلامسة واخلمسني.
4 � مرحلة الكهولة: وتبدأ يف اخلامسة واخلمسني، ثم تستمّر حتى آخر العمر.

وهناك تقسيم آخر يتضمن: 
1 � مرحلة الطفولة من 6� 12 سنة.  
2 � مرحلة املراهقة من 12� 18 سنة.

3 � مرحلة الشباب الكبري من 18� 25 سنة. 
4 � مرحلة الكبري الشاب من 25 � 30سنة. 
5 � مرحلة الكبري الراسخ من 35 � 50سنة.

6 � مرحلة االنحدار وتبدأ بعد اخلمسني. 
7 � مرحلة الشيخوخة وتبدأ بعد الستني.

للمزيد انظر: الرساج، عبود: علم اإلجرام وعلم العقاب. مصدر سابق، ص   
.223
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ومن النتائج العامة التي أمكن استخاصها من اإلحصاءات اجلنائية)1( ما يي: 

إن أع�ىل ُمع�دل لإلج�رام يق�ع م�ا ب�ني عم�ر الثامن�ة عرشة واخلامس�ة 
ل اإلجرام يصل  والعرشين. وتقابل هذه النتيجة نتيجة أخرى تقول بأّن ُمعدَّ
إىل ذروته يف سنِّ املراهقة، وخاصة ما بني 14 � 17 سنة. ثم ينخفض املعدل 

يف املراحل التالية، حتى يصل أدنى ُمعدل بعد اخلمسني.

ويف دراس�ة )الوليعي: 1993( عن الرسقة يف مدينة الرياض تناول فيها 
العاقة بني عمر اجلاين ونوع الرسقة وتوصل إىل أّن الفئة العمرية من )25-
39 س�نة( ه�ي األكثر تكرارًا بني اجلن�اة باعتبار أهنا مرحل�ة اإلنتاج والعمل 
بالنسبة للسعوديني، فالشاب يكون قد خترج من اجلامعة وبدأ يف االنخراط يف 
عمله، وغري املتعلم يبدأ االعتامد عىل نفس�ه وقد ال جيد عمًا فيصبح عاطًا، 
ومعظم غري الس�عوديني من العامل يقعون يف ه�ذه الفئة أيضًا، وقد تبني أهنم 
يرتكبون )4.50٪( من جرائم الرسقات بمدينة الرياض. ويي هذه املرحلة 
العمري�ة مرحل�ة )19� 24( ويرتكب من هم يف هذه الس�ن )6.22٪( من 
الرسق�ات يف مدينة الرياض. ومعظم الس�عوديني الواقع�ني يف هذه الفئة هم 
طلبٌة ما زالوا يف مقاعد الدراسة اجلامعية واملعاهد العليا، أما غري السعوديني 
فتمثله�ا مجاع�ة الع�امل واخلادمات والنس�اء، وبعد هاتني الفئت�ني العمريتني 
ت�أيت فئ�ة األحداث حتت س�ن الثامنة عرشة م�ن العمر )2(. فه�ؤالء يرتكبون 

 )1( اطلعن�ا عىل إحص�اءات وزارة الداخلية يف اململكة العربية الس�عودية حلركة 
اجلريم�ة وخصائ�ص املجرمني، واس�تخلصنا منها النتائ�ج لتوظيفها يف هذا 

املوضوع )اجلريمة والعمر(.
)2( وفق�ًا لل�امدة الثالثة من الئحة النظام األس�ايس لُدور املاحظ�ة االجتامعية يف 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية الص�ادرة ع�ام 1975م يعتر احل�دث اجلانح من 
الناحية العمرية، هو من بلغ سبع سنوات أو أكثر بحيث ال يزيد عىل 18 سنة.
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)1.19٪( م�ن الرسق�ات يف مدينة الري�اض. أما من هم يف س�ّن )40( فا 
يرتكب�ون س�وى )9.7٪( جمموع الرسقات يف مدينة الرياض. ويس�تخلص 
من هذا أن معظم اجلناة ترتاوح أعامرهم بني )16� 39( س�نة وهم يرتكبون 

ما جمموعه )3.84٪( من جمموع الرسقات يف مدينة الرياض)1(.

وُيش�ري )الثقف�ي: 2001( يف دراس�ته ع�ن خصائص اجلريم�ة واألداء 
الرشطي يف مدينة الطائف بالس�عودية أن )2.66٪( من اجلناة تقع أعامرهم 
م�ا بني )30س�نة( وأق�ّل. أّم�ا الفئ�ات العمرية الت�ي تقع فوق )40 س�نة(، 
فاملاحظ أنه يقّل بينها اإلقدام عىل اجلريمة مع تقدم الس�ن. وهناك تناس�ب 

عكيس بني اإلقدام عىل اجلريمة وتقّدم السن)2(.

وهذه النتيجة تؤكدها بعض الدراس�ات التي أثبتت أن انتشار اجلريمة، 
يشيع بصفة أكر بني الفئات الشابة )3(.

)1( الوليعي، عبد اهلل نارص: الرسقة يف مدينة الرياض: دراسة حتليلية يف جغرافية 
اجلريمة. الرياض: وزارة الداخلية، مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، 1993، 

ص 182، 183.
)2( الثقف�ي، س�لطان ب�ن أمح�د: خصائ�ص اجلريم�ة واألداء الرشط�ي يف مدينة 
الطائ�ف: دراس�ة حتليلي�ة واس�تطاعية. الري�اض: وزارة الداخلي�ة، مرك�ز 

أبحاث مكافحة اجلريمة، 2001، ص144.
)3( يف التوصي��ة األوىل الص�ادرة عن املؤمتر األول لوزراء الش�باب الع�رب الذي 
عقد بالقاهرة يف الفرتة من 4 �8 أكت�وبر 1969، اتفق أن مفهوم الشباب يتناول 
أساسًا من ترتاوح أعامرهم بني 15� 25سنة، انسجامًا مع املفهوم الدويل املتفق 
عليه يف هذا الش�أن، غ�ري أن ظروف الوطن العريب وطبيعة الش�خصية النامية 
في�ه، تس�توجب ختصيص رعاية عميق�ة متكاملة بمرحلة الطائع التي تس�بق 
سّن اخلامسة عرشة، وربام تفرض الظروف امتداد هذه الرعاية ما بعد اخلامسة 
والعش��رين وفق متطلبات الش�باب يف كل قطر عريب، انظر: )توصيات املؤمتر 

األول ل�وزراء الشباب العرب: 1969. القاهرة: جامعة الدول العربية(.
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ويف دراس�ة )الدورسي: 1998( عن التوزيع املكاين للجريمة يف مدينة 
جدة، وخصائص اجلن�اة االجتامعية واالقتصادية والتعليمية والتي ش�ملت 
عيِّنة الس�جناء ممن ترتاوح أعامرهم بني )20� 65 س�نة( قد تم توزيعهم عىل 

أربع فئات هي:
� الشباب 25-20.

� الشاب الناضج 40-26.
� الكهولة 50-41.

� الشيخوخة 50 فأكثر.

وق�د ُوجد أن معّدل نس�بة اجلناة من فئات الش�باب م�ن الناضجني هو 
أع�ىل مع�ّدل إذ تص�ل النس�بة إىل )1ر61٪(، وقد يكون مرج�ع ذلك زيادة 
خرهت�م واعتامدهم عىل أنفس�هم يف تأمني معيش�تهم ومعيش�ة أرسهم، ويي 

ذلك الشباب بنسبة )9ر21٪( ثم الكهول فالشيوخ)1(.

ويف إحصاءات اجلريمة يف اململكة العربية الس�عودية لعام )2000( بلغ 
إمجايل القضايا اجلنائية امُلس�جلة لدى رشط املناط�ق )72512( حادثًا جنائّيًا 
واحتلت قضايا االعتداء عىل األموال املرتبة األوىل بني القضايا جمتمعة بعدد 
)34681( حالة جنائية أي بنس�بة )48٪( من إمجايل احلوادث اجلنائية، وقد 
اقرتفها ما نسبته )80٪( من الشباب ممن تقع أعامرهم بني )20-25سنة()2(.

)1( ال�دورسي، إبراهي�م ب�ن صال�ح: التوزي�ع امل�كاين للجريم�ة يف مدين�ة ج�دة 
وخصائ�ص اجلن�اة االجتامعي�ة واالقتصادي�ة والتعليمي�ة: دراس�ة جغرافية. 
الرياض: وزارة الداخلية، مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، 1998، ص 279.

)2( وزارة الداخلية: الكتاب اإلحصائي األمني، الرياض: األمن العام، 2000، 
ص 1.
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ومن النتائج املتعلقة بارتباط ن�وع اجلريمة بالعمر، ناحظ أن جرائم رسقة 
الس�يارات، ورسق�ة املنازل ترتف�ع عند املراهقني. واجلرائم اجلنس�ية ت�زداد عند 
املراهقني والشباب والشيوخ. وجرائم العنف يرتكبها من هم يف سن الشباب، أي 
يف الفرتة الواقعة ما بني )18�30سنة(. وجرائم القتل الكبرية بلغ حّدها األقى 

عند من هم يف مرحلة النضج. واجلرائم العاطفية تكثر يف سّن )35�40(.
والتفس�ري األكيد الزدياد معدالت اجلريمة يف س�نّ املراهقة والشباب، 
وانخفاضها يف س�نّ النض�ج والكهولة، ه�و أن مرحلتي املراهقة والش�باب 
عن�د الفرد مها أكث�ر املراحل قوة وحيوية وانفع�ااًل. واملراهقة بصورة خاصة 
تتميز باضطرابات نفس�ية، وعدم اس�تقرار عاطفي، وتقلبات يف املزاج، وقلة 
املب�االة، واندف�اع نحو اجلنس، واس�تجابة لإلغراء، وضع�ف يف القدرة عىل 

ضبط النفس، وعىل التحكم يف األهواء وامليول والرغبات)1(.
وتقّل اجلرائم عمومًا يف مرحلة النضج، ملا يتس�م به املرء يف هذه املرحلة 
م�ن هدوء، وقدرة عىل كبح مجاح العواط�ف واألهواء والن�زوات. ثم تصل 
اجلريم�ة إىل أدن�ى ُمعّدالهتا يف س�نّ الكهولة، لغلبة عام�ل الضعف والوهن 
ع�ىل هذه املرحل�ة العمرية، والنعدام وجود احل�امس واالندفاع لإلقدام عىل 
املخاط�ر. ولك�ن هذه املرحل�ة األخرية تنف�رد بجرائم خاصة هب�ا، كاجلرائم 
الواقع�ة ع�ىل االعتب�ار، واحلري�ق العم�د، وإخف�اء املرسوق�ات، والنصب، 
واجلرائم اجلنسية، وخاصة املوّجهة منها ضد األطفال.. وتفسري ارتفاع نسبة 
هذه اجلرائم عند الشيوخ، وهو أن سّنهم تتصف بتقلبات عاطفية، وإحساس 

بانعدام األمن واالستقرار، وضعف يف القدرة عىل ضبط النفس)2(.
)1( الرساج، عبود: علم اإلجرام وعلم العقاب. مصدر سابق، ص 225.

)2( غان�م، عب�د اهلل عبد الغني: جرائم املس�نني يف العامل العريب: دراس�ة إحصائية 
حتليلي�ة. الري�اض: دار النرش باملركز العريب للدراس�ات األمني�ة والتدريب، 

1988، ص 129.
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وُخاص�ة القول فإن التفس�ري الفس�يولوجي الرتباط اجلريمة بالس�ن، 
رغ�م أمهيته ال يمكن التس�ليم بصحته كحقيقة ثابتة. وأن الس�ن ليس عامًا 
دافع�ًا نحو اإلجرام ولكنه ُيش�كل مؤرشًا بيولوجّيًا وعقلّي�ًا لطور من أطوار 
اإلنسان يكون فيه أكثر تعرضًا لبعض املؤثرات الداخلية واخلارجية فتتفاعل 
لدي�ه معطي�ات أخ�رى بحيث يتحدد س�لوكه ع�ىل ضوء ما ي�دث لديه من 

ردات فعل خاصة بسنه)1(.

إضاف�ة إىل أن اإلحص�اءات اجلنائي�ة ال مُتث�ل الواق�ع. ب�ل ه�ي يف ه�ذا 
املوضوع أكثر ُبعدًا عن الواقع؛ ألّن أجهزة العدالة اجلنائية معروفة بتس�اهلها 
مع األطفال والش�يوخ الذين يمرون هباتني املرحلتني اللتني قد متثان نس�بة 

تشكل أساسًا قوّيًا الرتكاب اجلريمة.

1 . 2 . 4  التصدع األرسي 

ُتعتر األرسة اجلامعة األوىل األساس�ية يف التنظيم االجتامعي واألساس يف 
تنمية وبناء الشخصية وحتديد أنامط السلوك يف النظام االجتامعي املتشابك.. هذا 
باإلضافة إىل أن األرسة تش�كل اإلطار االجتامعي العام، الذي تنش�أ عن طريقه 
حمددات الس�لوك عند األف�راد. لذلك فإهنا متثل األس�اس االجتامعي األول يف 
تشكيل وبناء شخصيات أفراد املجتمع، إذ ُتضفي عىل أبنائها خصائصها وطبيعتها. 
وُيعّد الضبط األرسي والنظام السائد يف األرسة من أسس التوافق النفيس إلشباع 
دوافع وحاجات الطفل ومطالب بيئته، فاالهتامم بالتنظيم والضبط داخل األرسة 

يعتر ركيزة من ركائز الضبط االجتامعي يف املجتمع األكر)2(.
)1( العوجي، مصطفى، التصدي للجريمة، مصدر سابق، ص 327.

)2( منصور، عبد املجيد سيد، دور األرسة كأداة للضبط االجتامعي يف املجتمع العريب. 
الرياض: دار النرش باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، ص 13.
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والوضع األرسي بصورة عامة ينعكس عىل األبناء س�واء سلبًا أو إجيابًا 
وفقًا لدرجة االستقرار األرسي. 

فالتص�دع األرسي ما هو إال صورة من صور عدم االس�تقرار األرسي 
الذي هو بدوره صورة من صور انعدام الضبط االجتامعي الذي عّرفته منظمة 
األمم املتحدة )اليونس�كو( عىل أّنه »نظام اجتامعي خاضع لقوانني، ش�أنه يف 
ذلك شأن النظام الطبيعي. بيد أن هذه القوانني ُعرضت للتخلف، وال تتوافر 
فيه�ا حتمية القان�ون الطبيعي، فهي مع أهنا قوانني آم�رة مُتارس ضغوطًا عىل 
عن�ارص املجتم�ع، ُعرضة للخروج عليه�ا وحماولة العبث هب�ا، وهذه ظاهرة 
ملحوظ�ة يف احلي�اة االجتامعية. فكثريًا ما حتدث انته�اكات ألوامر املجتمع، 
وم�ن هنا تب�دو أمهية قوى الضب�ط. إذ يتعني ع�ىل املجتمع أن يق�وم بالعمل 
املبارش ضد هذه االنحرافات، حتى يفظ للنظام العام وللمعايري والقيم التي 
اصطلح عليها هيبتها ووظيفتها االجتامعية«)1(. والثابت أّن األرسة وهي من 
أهم عوامل الضبط االجتامعي هي األقوى أثرًا يف س�لوك اإلنسان يف خمتلف 

املواقف وحتت شتى الظروف.

كام يعّد التصدع األرسي صورة من صور التفكك االجتامعي الذي ُيعّرفه 
)Alyovt( عىل أنه »اضطراب أو انشقاق أو صداع عىل اإلمجاع يدث يف نطاق 
مجاع�ة من اجلامعات أو يف جمتمع ما ويؤثر عىل العادات االجتامعية الس�لوكية 
املق�ررة أو ع�ىل النُّظم االجتامعي�ة بصورة جتعل من املس�تحيل أن يتحقق هلذه 

األمور أداء وظيفي منسجم نسبّيًا دون حدوث توافق له داللته«)2(.

)1( منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو(،  معجم العلوم االجتامعية. 
تصدير: إبراهيم مدكور، القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، ص 357.

)2( البرش، خالد بن سعود، مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية، مصدر 
سابق، ص 82.
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ومن أبرز النظريات العلمية التي ربطت بني التصدع األرسي واجلريمة 
نظري�ة )س�ذر الن�د Suther land( حيث أش�ار يف أحد بحوثه إىل أن نس�بة 
)30 �60٪( م�ن األحداث اجلانحني جاءوا من بيوت متصدعة، وأّن نس�بة 
)24٪( م�ن األحداث الذي�ن انحرفوا يف املدارس الثانوية، ونس�بة األطفال 
املنحرفني يف املدارس الصناعية مُتثل )49٪( وكلهم جاءوا من بيوت حمطمة. 
والبيوت املتصدعة واملحطمة ُيمكن أن تكون نتيجة عوامل داخلية يف األرسة 
ى بالتصدع البنائي أو الفيزيقي. كام  كاخلافات واملش�اجرات، وهذا ما ُيس�مَّ
أورد )س�ذرالند( بعض�ًا م�ن الصفات العام�ة لألرس املفكك�ة ذات العاقة 

بجنوح الفرد)1(، عىل النحو اآليت:
1 �  البي�وت الت�ي يكون بع�ض أفرادها م�ن ذوي املي�ول اإلجرامية أو 

الذين تتوفر فيهم ظاهرة الكحولية.
2 �  إذا كان الوال�دان أو أحدمه�ا غائبًا بسبب وف�اة، أو طاق، أو هجر.

3 �  انعدام الضبط االجتامعي يف البيوت.
ز  4 �  إذا كان التحك�م املطل�ق يف العائلة بيد ش�خص واح�د، أو كان فيها حتيُّ
يف املعامل�ة بني األف�راد، أو إذا كانت األرسة ال هتتم بأفرادها، أو إذا كان 
التحكم هبا غري ممكن لكثرة أفرادها أو إذا أصبح الغري يتدخل يف شؤوهنا.

5 �  إذا كان هناك تعصب عنرصي أو ديني بني أفراد األرسة.
6 �  األرسة املعوزة ألي سبب.

  )Murdock و)م�ريدوك   ،)Parsons )بارس�ونز  م�ن  كلٌّ  وُيش�ري 
و)أقب�ورن Oburn( و)مريث�ون  Merton( و)ديف�ز Davis( إىل أن وظيف�ة 

)1( الطخيس، إبراهيم عبد الرمحن، مصدر سابق، ص 133.  
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التنش�ئة االجتامعي�ة ُتعتر من أه�م الوظائف التي تقوم هب�ا األرسة يف عملية 
الضب�ط االجتامع�ي داخ�ل املجتم�ع، ولذل�ك ف�إّن أي قص�ور يف أداء تلك 

الوظائف سيؤدي إىل التفكك وإىل انحراف اجتامعي)1(.
�ا نظري�ة )برج�س Brges( فرتى أن الس�لوك اإلجرامي ينش�أ نتيجة  أمَّ

للظروف السكنية وعوامل التغري السكاين للجامعة أو األرسة)2(.
أما نظرية)Shomakoy( فتعزو السلوك اإلجرامي إىل أّنه نتيجة للوضع 
االقتصادي لألرسة ولعملية اخللل املوجود يف طبيعة الرتابط بني أفراد األرسة 

فيكون من املستحيل تربية األطفال عىل السلوك الصحيح.
وثمة دراس�ات أخرى تناولت دور األرسة يف س�لوك أفرادها الس�لوك 
االنحرايف، فتناولت قضية كّل جانح عىل حدة، وحللت ظروف أرسته. ومن 
هذه الدراسات دراسة قام هبا )وليم هيي-Wiliam( عن جنوح األحداث، 
وش�ملت دراس�ته ألف طفل جانح يف مدينة ش�يكاغو األمريكية، فوجد أن 
البي�ت غري املائم ُيش�كل )22٪( م�ن جمموع العوامل التي ربام تكون س�ببًا 
يف االنحراف. كام أجرى دراس�ة ثانية عىل ألف طفل جانح، فوجد أن النسبة 
املذك�ورة آنفًا ق�د ارتفعت إىل )60٪( وباألخّص يف احل�االت التي فقد فيها 
الضبط أو للضعف)3(. وقد رأى أن جنوح الطفل ال يمكن أن يكون لس�بب 

واحد، أو اثنني، أو ثاثة، ولكن لعدة عوامل مرتابطة ُيكمل بعضها بعضًا.
 shildon ،1950 ،ويف دراسة أخرى قام هبا )ش�يلدون والينور جلوك

Glueck Eleanor(: تَناَوال جنوح األح�داث فوجدا ما يي:

)1( احلام�د، معج�ب: دور املؤسس�ات الرتبوي�ة غري الرس�مية. الري�اض: مركز 
أبحاث مكافحة اجلريمة، 1995، ص 72.

)2( عارف، حممد: اجلريمة يف املجتمع. مصدر سابق، ص39.
(3) Willim، Healy، The individual Delinguent. Boston،Little  Bro 

wn 1913 pp 130− 134.
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1 �  عن�د مقارنة األطف�ال اجلانحني مع غريهم ُوج�د أن اجلانحني أكثر 
تغيريًا لبيوهتم من غريهم.

2 �  األطفال اجلانحون يسكنون يف بيوت غري صحية ومزدمحة بالسكان.
3 �  األوالد املنحرفون يعيشون مع الوالدين ألي سبب.

4 �  األوالد املنحرفون ال يرتمون والدهيم وال يرتمون عادات وتقاليد 
األرسة.

5 �  متت�از البي�وت الت�ي ينتمي إىل ها ذوو الس�لوك املنح�رف بالتفكك 
واالفتق�ار إىل القي�م واألخ�اق وضع�ف الضب�ط، وع�دم وجود 

أساليب للرتويح عن النفس يف املن�زل.
6 �  يكون حجم أرسة اجلانح يف الغالب أكثر من غريها عددًا، كام يكون 

هناك عداء بني أفراد األرسة نفسها، وبينهم األقارب أيضًا)1(.

ك�ام قام )ش�مس والعق�اد 1992( بدراس�ة يف جمتم�ع اململك�ة العربية 
السعودية عىل عيِّنة عشوائية من نزالء اإلصاحيات والسجون من املحكومني 
واملوقوف�ني ذك�ورًا وإناثًا حول تأث�ري العوامل االقتصادي�ة واالجتامعية عىل 

معّدالت اجلريمة، وتوصا إىل نتائج أمهها: 

أنَّ املش�اكل األرسي�ة ق�د تس�ببت يف )10.83٪( من جرائ�م الرسقة، 
تروي�ج  جرائ�م  م�ن  و)٪14.29(  التزوي�ر،  جرائ�م  م�ن  و)٪5.88( 
املخ�درات، و)12.5٪( من جرائم تعاطي املخ�درات، و)11.76٪( من 
اجلرائ�م األخاقي�ة، و)13.14٪( ب�ني جرائم أخرى متفرق�ة مثل النصب 

 (1) Shildon، and Eleanor Glueck، Unravelling Juvenile Deling،
                   Cambrige Harvard University Press، 1950. pp 107− 133.
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واالحتيال. كام تبني أّن )40.7٪( من املسجونني ذكروا أّن األّم هي املسؤولة 
األوىل يف األرسة بع�د غياب الوالد، وأّن )40.12٪( ذكروا أن األخ األكر 
يت�وىل املس�ؤولية، وأّن )4.07٪( جعلوا أحد األقارب متوليًا للمس�ؤولية، 
وأوالها )15.11٪( للسائق واخلدم؛ ألن األب غائب واألّم مشغولة، وأّن 
)61.7٪( من أفراد العيِّنة أجابوا أن جمموعة من اجلرائم يتّم ارتكاهبا عندما 
تك�ون الوالدة هي املس�ؤولة ع�ن ش�ؤون األرسة، وأنَّ )44.5٪( من أفراد 

العيِّنة يعانون من انفصال بني والدهيم بسبب الطاق)1(.

ويف دراس�ة أجراها )املرزوقي وآخرون، 1987( يف املجتمع السعودي 
ملعرف�ة اخللفية االجتامعية ملرتكب�ي جرائم املخدرات وأهّم اجلرائم املصاحبة 

هلا، توصل إىل نتائج من أمهها: 

أّن )38.9٪( م�ن املس�اجني يعان�ون من غي�اب اآلباء بس�بب الوفاة، 
وأّن )22.1٪( من آباء الس�جناء عاطلون عن العمل، وأّن )70٪( من آباء 

السجناء كانوا يستخدمون أسلوب الرب كوسيلة للعقاب)2(.

ويف دراس�ة أخ�رى أجراه�ا )احلام�د، 1995( ع�ن دور املؤسس�ات 
الرتبوية غري الرسمية يف عملية الضبط االجتامعي حيث تم اختيار جمموعتني 
م�ن املواطنني: املجموعة األوىل من املواطنني األس�وياء ممثلة بطاب جامعة 
اإلمام حممد بن س�عود اإلسامية، واملجموعة الثانية من املواطنني املنحرفني 

اد، عبد احلميد، عدنان: تأثري العوامل االقتصادية  )1( ش�مس، حممد حممود وعقَّ
واالجتامعي�ة عىل معدالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات- دراس�ة كمية 

وكيفية. مصدر سابق، 72، 132.
)2( املرزوق�ي، مح�د وآخ�رون: اخلصائ�ص االجتامعي�ة واألرسي�ة والتعليمي�ة 
واالقتصادية وعاقتها بنوع اجلريمة لُنزالء السجون من غري ُمرتكبي جرائم 

املخدرات يف اململكة العربية السعودية. مصدر سابق.



54

ممثلة بالس�جناء الذكور يف س�جن احلائر بمدينة الرياض، وكان عدد كل عيِّنة 
)297( فردًا، وكان من نتائج الدراسة: أن )91٪( من أفراد العيِّنة املنحرفني 
قد تويف والدوهم، و)61٪( من تويف والده فقط، و)64٪( من توفيت والدته 
فق�ط، وأن )60٪( من اآلباء املتزوجني بأكثر من واحدة أبناؤهم ينتمون إىل 

عيِّنة املنحرفني. 

ه�ذا من ناحي�ة، ومن ناحي�ة أخرى ف�إّن )83٪( م�ن املنحرفني وصفوا 
عاقتهم بآبائهم بأهنا ضعيفة، وأّن )67٪( من املنحرفني ال يستطيعون التفاهم 
مع آبائهم، وُتش�ري الدراسة إىل أّن ضعف العاقة األبوية وخلوها من التفاهم 
واالحرتام يؤدي يف الغالب إىل انتهاج سلوك غري سوّي يوصل صاحبه يف النهاية 
إىل مجاع�ة بديلة عن األرسة قد تزين له الس�وء ثم توقعه في�ه. وأّن )73٪( من 
عيِّنة املنحرفني تقريبًا أفادوا بوجود خافات ومش�اجرات دائمة بني والدهيم. 
وهذا نوع من أنواع التصدع األرسي وهو التصدع املعنوي الذي جيعل التفاهم 
واملحبة واالحرتام من العنارص املفقودة داخل األرسة، وهلذا س�لبياته، كام هو 

التصدع املادي يف األرسة الذي يكون بفقد أحد الوالدين أو كليهام)1(.

1 . 2 . 5  رفقاء السوء 

 يس�تطيع الطفل أن يتار رفاق�ه الذين يقيض معهم وقت فراغه، ويميل 
إىل م�ن يرتاح هلم وتتف�ق ميوهلم مع ميوله، وهذا ينطبق عىل الش�باب، فكل 
ش�اب يتار ش�اّبًا مثله من حيث الصفات واألهواء والرغبات والن�زعات، 
ن ل�ه عاقات  واملن�زل�ة االجتامعي�ة، والف�رد من خ�ال هذا االختي�ار يكوِّ
اجتامعية جديدة ختتلف عام عهده داخل أرسته. وقد يتر الفرد، س�واء كان 

)1( احلامد، معجب: دور املؤسسات الرتبوية غري الرسمية. مصدر سابق.
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طفًا أو ش�اّبًا، مدى قدرت�ه عىل ختطي احلدود التي ُرس�مت داخل األرسة، 
وه�ذه أول نزع�ة اس�تقالية ليتح�دى هب�ا الس�لطة األرسية، وي�دث ذلك 
م�ن خ�ال قوة اجلامعة اجلدي�دة. فالطفل ياول تقليد من ه�و أكر منه. ويف 
بع�ض األحيان يك�ون التقليد ألحداث مراهقني، واملراهق يس�عى إىل تقليد 
م�ن هو أكر منه، فأصول الدافع االجتامعي تب�دأ مع مجاعة اللعب. والدافع 

االجتامعي بالنسبة للطفل ُيشكل الذات االجتامعية له)1(.

لذل�ك اهتمَّ علامء اإلجرام واالجتامع والنفس بمعرفة مدى تأثري مجاعة 
الرفاق عىل السلوك اإلنساين بشكل عام، وعاقة الرفاق ومدى تأثريهم عىل 

اكتساب السلوك.

وق�د ظهرت عدة نظريات ودراس�ات تؤّكد ع�ىل دور الرفاق يف التأثري 
عىل اجت�اه الفرد ونوعية ترصفات�ه مثل نظرية »املح�اكاة والتعلم« أو اإلياء. 
وُيعتر من أبرز أصحاب هذه النظرية )تارد-Tard( الذي يرى أّن اإلنس�ان 
ال يول�د جُمرمًا ب�ل يتأثر بترصفات اآلخرين، ويكتس�ب الس�لوك اإلجرامي 

نتيجة لتقليدهم.

وق�د درس )تارد-Tard( أثر عدد من اجلامعات األولية املرتبطة بالفرد 
ي إىل تأثري مبارش ع�ىل اجتاه الفرد وطريقة  وتوص�ل إىل أن مجاع�ة الرفاق تؤدِّ
ترصفاته، فإذا كان الرفاق الذين ييطون به من األس�وياء فإنه سيحاكي هذه 
الترصفات ويقلد أنشطتهم، وإذا كان الرفاق الذين ييطون به منحرفني فإنه 

أيضًا سيقلد ترصفاهتم املنحرفة ويرتكب اجلريمة)2(.
)1(الطخي�س، إبراهيم عبد الرمحن: دراس�ات يف علم االجت�امع اجلنائي، مصدر 

سابق، ص 138.
)2( البرش، خالد بن سعود: مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية. مصدر 

سابق، ص 356.     
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وم�ن النظريات األخرى التي تركز عىل أمهي�ة دور مجاعة الرفاق نظرية 
»االخت�اط التفاضي« للع�امل األمريكي )س�ذر الن�د Sutherland( الذي 
ي�رى أن هن�اك عاقة وثيقة وارتباط�ًا كبريًا بني االخت�اط واجلريمة، ويرى 
بأّن السلوك اإلجرامي يكتسبه الفرد عن طريق التعلم الذي ينشأ من خمالطته 

لآخرين والتفاعل معهم.

ويف�رسِّ )س�ذر الن�د Suther land( أس�باب التأثري الس�لوكي بأنه إذا 
رجح�ت كف�ة املفاهي�م املح�ررة لس�لوك اجلامعة عىل كف�ة املفاهي�م املجندة 
للس�لوك الذي ُيق�ره املجتمع فإّن الفرد يتأثر بس�لوك اجلامعة نتيجة املخالطة 
الت�ي ت�راوح يف درجته�ا وفقًا ألربعة أس�س هي م�دى تكراره�ا ودوافعها 

وأفضليتها وعمقها)1(.

وقد أوضحت بعض الدراسات أن ظاهرة اجلنوح يف مناطق االنحراف 
تك�ون ظاه�رة اجتامعي�ة، أي أن الف�رد قلي�ًا م�ا يرتك�ب جريم�ة بمفرده. 
فاألحداث غالبًا يكونون مع بعضهم بعضًا، ُيشاركون يف أعامهلم معًا، وهذه 
اجلامعات ُيطلق عليها العصبة. وهذا ال يعني أن نش�اط أي عصبة هو نش�اط 
انحراف، ولكنها تش�كل أرضية صاحلة لنمو اجلريمة واجلنوح، لكون معظم 
أفراده�ا يتألفون يف الغالب من أطفال هاربني من عائاهتم فيصبحون بدون 
رقاب�ة وضب�ط. وهؤالء يكون�ون مهيئني لانحراف عند أي فرصة مناس�بة. 
وه�ي أي )العصب�ة(  ُتعتر مجاعة أولي�ة ذات أمهية ك�رى يف إحداث عملية 
الضب�ط االجتامع�ي، أو االنح�راف بالنس�بة لس�لوك األفراد؛ ألهن�ا مُتارس 

ضغطًا لتنظيم سلوك أعضائها، بام يتفق مع قيمها السائدة)2(.
)1( احلامد، معجب: دور املؤسسات الرتبوية غري الرسمية. مصدر سابق. ص11.
)2( املرواين، نايف حممد: اإلدمان واملدمنون – دراس�ة نفس�ية اجتامعية. دمش�ق: 

دار البريويت، 1992، ص 131.
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ويف دراس�ة )ملحم�د الدب�اغ 1984م( بعن�وان: »األحداث والس�لوك 
املنح�رف« ُطبِّقت عىل نزالء دار املاحظة االجتامعية يف حمافظة جدة كان من 

نتائجها:
- )50٪( م�ن األح�داث والن��زالء يقض�ون أوق�ات فراغه�م م�ع 

أصدقائهم، وهذا ُيتيح الفرصة لتبني وتعلم السلوك املنحرف.
- أف�ادت النتائج أن نس�بة من هلم أصدقاء من احل�ّي الذي يقطنون فيه 
معهم موج�ودون داخل الدار حالّيًا بلغ�ت )43٪(، وهذا فيه داللة 
واضحة الرتباط السلوك االنحرايف بجامعة الرفاق، فلو مل يكن هناك 

ارتباط ملا كان هناك أصدقاء من مجاعة احلّي. )احلامد، 1995(.

بعن�وان:   )1984 اجلمع�ي،  اهلل  )عب�د  هب�ا  ق�ام  أخ�رى  دراس�ة  ويف 
)اجلامعات األولية والس�لوك اإلجرامي(، حيث تم تطبيق الدراسة عىل عيِّنة 
بلغت  )232( نزيًا من إصاحية احلائر بمدينة الرياض من املدانني بجرائم 
املخدرات والسكر والرسقة واجلرائم األخاقية. وكان من نتائجها أن خمالطة 
رفقاء السوء تأيت يف املرتبة الثانية بعد وفاة أحد الوالدين من جمموعة العوامل 

املؤدية إىل االنحراف يف املجتمع)1(. 

كام أظهرت دراس�ة )ش�مس، عقاد، 1992( عن )العوامل االقتصادية 
واالجتامعي�ة وتأثريها عىل عوام�ل اجلريمة( أّن )75.1٪( م�ن أفراد العيِّنة 
اتفقوا عىل أن تأثري الش�لة واألصحاب يف انتش�ار اجلريمة كث�ري جّدًا وكبري، 
بينام )12.3٪( يرون بأنه ليس بالرورة كذلك، و)12.6٪( يرونه قليًا، 

وليس مطلقًا. 

)1( البرش، خالد بن سعود: مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية. مصدر 
سابق، ص 358.        
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ك�ام اتض�ح أّن )14.1٪( م�ن أفراد العيِّن�ة كان الداف�ع وراء ارتكاهبم 
اجلريم�ة هو ش�لة األصدق�اء التي يت�م تكوينها يف احلّي أو املدرس�ة وكذلك 

األقارب، وعىل اخلصوص جرائم الرسقة.

كام أظهرت نتائج الدراسة نفسها بأن )40.4٪( يقضون وقت فراغهم 
م�ع األصدق�اء خ�ارج املن�زل، وأّن )52.2٪( أغلبي�ة أصدقائه�م يف نفس 

السن، والبعض أكر منهم، كام أّن )49٪( من أصدقائهم يف نفس احلّي)1(.

1 . 3 جرمية السرقة

1 . 3 . 1  تعريف الرسقة يف اللغة 

 الرسق�ة لغ�ة هي أخذ املال خفي�ة، يقال: رسق منه ال�يشء يرسق رسقًا 
ورسقة، كام يقال: اسرتقه بمعنى رسقه)2(.

والس�ارق عن�د العرب من جاء مس�ترتًا إىل حرز فأخذ م�ااًل لغريه، فإن 
أخ�ذه م�ن ظاه�ر فهو خمتلس ومس�تلب وحم�رتس، ف�إن منع ما يف ي�ده فهو 

غاصب ومنتهب)3(. فالرسقة هي أخذ اليشء يف خفاء وحيلة)4(.

اد، عبد احلميد، عدنان: تأثري العوامل االقتصادية  )1( ش�مس، حممد حممود وعقَّ
واالجتامعي�ة عىل معدالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات- دراس�ة كمية 

وكيفية. مصدر سابق. ص 139.
)2( أب�و الفيض، حمب الدي�ن: تاج العروس من جواه�ر القاموس. بريوت: دار 

مكتبة احلياة، 1986، ص 379.    
)3( ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين: لسان العرب. مصدر سابق،  ص 155.

)4( البستاين، بطرس: دائرة املعارف. بريوت: دار املعرفة، 1976، ص 58.
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1 .3 .2  تعريف الرسقة يف الرشع 

فها الفقهاء بتعاريف خمتلفة: الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية: عرَّ

أواًل: ه�ي أخ�ذ ُمكلَّف ناط�ق بصري صاحب أيد وأرج�ل صحيحتني عرشة 
دراهم أو مقدارها مقصودة ظاهرة اإلخراج من صاحب يد صحيحة 
مما ال يتس�ارع إىل ه الفس�اد من املال املعمول للغري من حرز با شبهة 

وتأويل يف دار العدل.

ثاني�ًا: ه�ي أخذ مكلف حّر م�ااًل حمرتمًا لغ�ريه بلغ نصابًا أخرج�ه من حرزه 
لقصد واحد خفية ال شبهة فيه)1(.

ثالث�ًا: ه�ي أخذ املكلَّف امللتزم مغصوب�ًا بلغ مقداره نصاب�ًا اختيارًا من حرز 
مثله ال ملك له فيه وال شبهة عىل وجه االختفاء)2(.

1 . 3 . 3  تعريف الرسقة يف القانون الوضعي 

ج�اء يف القان�ون الوضع�ي أن الرسقة هي اخت�اس يشء منقول مملوك 
للغري ب�دون رضاه بنية امتاكه)3(. وتعرف الرسق�ة يف القانون الروماين بأهنا 

أخذ الشخص شيئًا لنفسه بغري حق)4(.
)1( احلنف�ي، س�يف الدي�ن: البحر الرائق ع�ىل رشح كن�ز الدقائ�ق. بريوت: دار 

املعرفة، )د. ت(، ص 55.
)2( البهويت، منصور إدريس: الروض املربع. الرياض: مطابع الرياض، )د.ت(، 

ص 324.
)3( راغب، حممد عطية: جرائم احلدود يف الترشيع اإلسامي والقانون الوضعي. 

القاهرة: مكتبة القاهرة، 1961، ص 160.
)4( أب�و بكر، عبد املهيمن: قان�ون العقوبات وجرائم االعتداء عىل األش�خاص 

واملال. القاهرة: دار النهضة العربية، 1968، ص 271.
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1 . 3 . 4  أنواع جريمة الرسقة 

حددت الرشيعة اإلسامية جريمة الرسقة يف األنواع التالية:
أ � رسقة عقوبتها احلّد.

ب � رسقة عقوبتها التعزير.

ويمكن تصنيف الرسقة التي ُيعاقب عليها باحلّد إىل قسمني:

أ ـ رسقة صغرى 

وه�ي أخذ مال الغري خفية أي عىل س�بيل االس�تخفاء وهنا يؤخذ املال 
دون عل�م املجن�ي عليه ودون رض�اه، والبد من توافر هذي�ن الرشطني معًا. 
وه�ذان الرشطان يفرق�ان بني الرسقة الصغرى وبني أن�واع أخرى كاخلطف 

والنهب واالختاس والنصب.

ب ـ رسقة كربى 

وهي أخذ مال الغري عىل سبيل املغالبة أي بعلم املجني عليه ولكن بغري 
رضاه عن طريق القوة وعىل سبيل املغالبة وهذه اجلريمة تسمى احلرابة.

أّما الرسقة املعاقب عليها بالتعزير فيمكن تصنيفها إىل قسمني:
أ   � الرسقة  التي يعاقب عليها باحلد ولكن مل تتوافر فيها رشوط احلّد أو 

درء احلّد فيها للشبهة، كأخذ مال االبن وأخذ املال املشرتك.
ب � أخ�ذ مال الغري دون اس�تخفاء أي بعلم املجن�ي عليه وبدون رضاه 
وبغ�ري مغالبته. ويندرج هذا النوع من الرسق�ة ضمن ما يطلق عليه 
االخت�اس والنصب والنهب، وهذه اجلرائم ال حد فيها، وعادة ما 
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يطلق االخت�اس عىل الرسقة الصغ�رى؛ ألن أغلب الرسقات تقع 
عىل سبيل االستخفاء دون رضا صاحب املال)1(.   

1 . 3 . 5  أركان الرسقة  

ال تتحقق الرسقة إال باألركان اآلتية:

الرك�ن األول: أخ�ذ املال خفي�ة. وهو أن يك�ون أخذ املال خفي�ة ال هنبًا وال 
غصب�ًا وال خيان�ة وال اختاس�ًا وأن يعم�د إىل ال�يشء ال�ذي يري�ده 

فيرسقه ويأخذه عمدًا وإال فا يعّد سارقًا رشعًا)2(.

الركن الثاين: السارق ويشرتط فيه اآليت:
أ    � التكليف بأن يكون بالغًا عاقًا.

ب � أن يك�ون عامل�ًا بالتحريم ملتزم�ًا باألحكام، فاجلاه�ل ُيعذر جلهله 
ويكون ذلك شبهة دارئة للحّد.

ج � أن يك�ون خمت�ارًا يف رسقت�ه، فاملكروه بام جي�يء واملضطر يف جماعة ال 
قطع عليهام.

د � أن يكون األخذ بغري إذن أو أصاله، فينتقي كونه س�ارقًا إذا أخذ مال 
نفسه أو مااًل أذن له فيه.

الركن الثالث: املرسوق )أي الذي يتم رسقة ماله أو متاعه(، من رشوطه: أن 

)1( ع�ودة، عبد الق�ادر، الترشيع اجلنائي اإلس�امي مقارنًا بالقان�ون الوضعي، 
ج1، مصدر سابق، ص 515.  

)2( الباج�وري، إبراهيم، حاش�ية الباجوري عىل رشح القاس�م العزي، بريوت: 
دار املعرفة، 1974، ص 247.



62

يكون املرسوق مااًل حمرتمًا وأن يكون املرسوق مملوكًا للغري، وكذلك 
أن يك�ون امل�رسوق حم�رزًا، وأن يبلغ املرسوق نصاب�ًا، وأال يكون مما 

يتسارع إىل ه الفساد)1(.

ويقول »حممد أبو زهرة«: إن جناية الرسقة تقرتف يف الرس أي أهنا غري معلنة، 
ويف هذه احلالة يكون كّل من السارق واليشء املرسوق خمتفيًا أثناء ارتكاهبا.

وهك�ذا ختتلف الرسقة عن االخت�اس الذي يكون فيه املختلس ظاهرًا 
لكنه يتغفل غريه. فيأخذ ما يريد من غري ممانعة.

 ويعّد األخذ عىل وجه االستخفاء أول أركان الرسقة.

والرك�ن الثاين: هو أن يكون اليشء املرسوق حمرزًا أي أن أخذه من حرز بعد 
فضه باحليلة أو بالعنف أي بكرس قفله أو ثقب جدرانه أو كرسه هو 

ذاته إذا كان صندوقًا مثًا.

والركن الثالث: هو أن يكون اليشء املرسوق مااًل أو يقدر بامل أي أن تكون 
له قيمة فإذا كان مما تعده اجلامعة شيئًا تافهًا هدم الركن.

والرك�ن الراب�ع: هو أن يكون املال أو اليشء امل�رسوق ال تقّل قيمته عن ربع 
دينار، وهذا رأي أغلب العلامء.

أما الركن اخلامس فهو أن يكون املال أو اليشء املرسوق مملوكًا ملكية خاصة 
كامل�ة. ف�إذا كان مباح�ًا مل يتّم إح�رازه، أو كان ملكي�ة عامة كاملية 

الدولة »بيت مال املسلمني« هدم الركن.

)1( البح�ريي، س�ليامن عمر، حاش�ية البحريي ع�ىل منهج املس�امة التجريد لنفع 
العبيد، القاهرة: مكتبة مصطفى احللبي، 1950، ص 216.
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وإذا اكتمل�ت ه�ذه األركان اخلمس�ة وقعت عقوبة الرسق�ة املقدرة أي 
حدها وهو القطع تنفيذًا حلكم اهلل تعاىل.

ومل�ا كانت العقوبة قاس�ية فإّن العلامء وضعوا حظ�رًا يف توقيعها ويظهر 
ذل�ك لي�س يف حتدي�د أركان الرسق�ة ولكن أيض�ًا يف اش�رتاط رشوط معينة 
بخص�وص اليشء املرسوق وهو أال يكون مما يتس�ارع إىل ه الفس�اد كاللحم 
والفاكهة واحلليب، وبخصوص الرسقة نفس�ها ضيقوا معناها بس�بب احلرز 
فمنع�وا قطع يد الضيف إذا رسق من مضيفه. وبخصوص األموال املرسوقة 
اش�رتطوا أال تك�ون مباح�ة األص�ل كالطيور واألس�امك. واإلح�راز وحده 
ه�و الذي يثبت حيازهتا بعد صيدها واالس�تياء عليه�ا بالفعل فرسقتها ممن 
صادها ال يوجب القطع، ألهنا مباحة األصل لكل صائد يستطيع صيدها، أو 
حيازهتا ال امتاكها. فإذا ما اشرتاها منه شخص فإنه يصبح مالكها بامله، فإذا 

رسقت منه رسقة كاملة األركان وجب قطع يد سارقها)1(.

وهنا جيدر بنا أن نذكر التعليق التايل وهو: أن الشارع حدد أركانًا ورشوطًا 
لتنفيذ حّد الرسقة الذي أوجبه اهلل س�بحانه وتعاىل عىل السارق، والعقوبة يف 
حد ذاهتا قاس�ية؛ ذلك لكون جريمة الرسقة تث�ري الرعب واخلوف، وفيها ال 
يأمن اإلنس�ان عىل ماله، وكذلك نفس�ه؛ ألّن من ين�وي الرسقة ويرّص عليها 
باس�تطاعته أن يرتكب أي جريمة يف س�بيل تنفيذ رسقته، وإذا تفشت الرسقة 
يف جمتم�ع فإنه حتدث فوىض واضطراب يف كل النواحي األمنية واالقتصادية 
والنفسية أيضًا، فيأخذ اخلوف الشديد والقلق بالناس. ومن هنا تعتر جريمة 
الرسق�ة من أخط�ر اجلرائم التي ينبغ�ي حماربتها والقض�اء عليها، ومن طرق 

حماربتها والقضاء عليها تنفيذ العقوبة عىل السارق، وهي قطع اليد.

)1( أبو زهرة، حممد، اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسامي، مصدر سابق، ص 153.
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القصد اجلنائي يف الرسقة 

وهو أن يكون السارق عاملًا بأن ما يفعله جريمة رسقة، فلو أخذ الشخص 
شيئًا عىل سبيل االستعادة أو اعتقد أنه مباح أو ظن موافقة صديقه، وكل هذه 
احلاالت تعني عدم توافر القصد اجلنائي. وإذا مل تتوافر أركان الرسقة والقصد 
اجلنائي كاملة س�قط احلّد، ولكن هذا ال يعني سقوط العقاب بإطاق�ه ذلك 

أنه يمكن يف مثل ه�ذه احلاالت تطبيق عقوبة التعزير)1(.

األسس النفسية واالجتامعية جلريمة الرسقة 

الرسقة Stealing من الناحية السلوكية مُتثل استحواذ الصغري أو الكبري 
عىل ما يرسق وحصوله عىل ما ليس فيه حق، ومُتثل الرسقة سلوكًا إرادّيًا قائاًم 
عىل حاجة ش�عورّية يعيها الف�رد، أو مُتثل التعدي بالس�طو عىل مالك اليشء 
املراد رسقته أو تضليله. وعىل الرغم من أّن الرسقة عرض شائع يف الطفولة، 
إال أنه غري ظاهر بوضوح بسبب تردد اآلباء يف اإلفصاح عن رسقات أطفاهلم 
ومناقشتها كظاهرة. وهذه الظاهرة تبدأ منذ الطفولة ومتتّد إىل مراحل عمرية 
أخ�رى كاملراهقة والش�باب، وعندها تثبت هذه العادة الس�لوكية الاس�وية 

ودون معاقبة السارق تأديبًا أو مادّيًا.
والرسقة واألمانة من الس�لوكيات التي يكتسبها الطفل من بيئته، أي أن 
األمر عبارة عن س�لوك اجتامعي ُيكتسب عن طريق التعلم، فالطفل الذي مل 
يتعل�م التفريق ب�ني خصوصياته وخصوصيات الغري أو ب�ني ملكيته وملكية 
اآلخري�ن يفتق�د التفري�ق بني حقوق�ه وحقوق غ�ريه، بل يس�تمّر يف عدوانه 

ملدارج عمرية أخرى تتعدى مرحلة الطفولة.
)1( الس�املوطي، نبي�ل حمم�د، الدراس�ة العلمية للس�لوك اإلجرامي، ج�دة: دار 

الرشوق، ص116.
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والكث�ري م�ن الرسقات التي يرسقها األطفال ليس�ت بذات قيمة أو نفع 
هلم، وتبدأ الرسقة كاضطراب سلوكي واضح يف الفرتة العمرية 4-8 سنوات، 
وقد يتطور األمر لُيصبح ُجنوحًا يف عمر 10-15 س�نة إّبان مرحلة املراهقة، 
وق�د يس�تمّر الت�امدي يف الرسق�ة حتى مرحل�ة املراهق�ة املتأخرة والش�باب. 
وتس�تمر الرسقة خ�ال فرتات النمو النف�يس والبدين للطف�ل، إّما يف صورة 
عم�ل أو فعل مدبر يقوم به بني حني وآخر.. أو س�لوك مس�تمّر من النش�اط 
تتّم ممارسته تقريبًا كّل يوم هبدف التمتع باليشء املرسوق وتفادي االنكشاف 
والعقوبة، والطفل السارق غالبًا ما يكون جمهول اهلوية بسبب ما يقوم به من 
حماوالت تس�رت عىل نفس�ه وما يفعله، وختتلف عن النه�ب Marauding أو 
الس�لب اللَذْيِن ُيامرس�هام األطفال األقوى أو األكر ع�ىل األطفال اآلخرين 
حُمققني ألنفس�هم الفخر والزهو بام يفعل�ون، عىل ُقرنائهم ممن هم يف مصاف 

أعامرهم الزمنية.

واألس�اس النف�يس وراء رغب�ة الصغ�ري يف االمتاك، ينج�م من غريزة 
ح�ب التمل�ك Instinct if possession والرغب�ة يف حتقي�ق ال�ذات، حيث 
يكس�ب الطفل امللكية تبعًا ملا ُيش�اهده ويسمعه ويتره بنفسه، فهناك أرس ال 
ُتقيم حدودًا مللكية األش�ياء بني أفراده�ا، فأدوات الطعام والرشاب واللعب 
ُمش�اعة للجمي�ع ودون تفرق�ة، وبع�ض األرس تس�مح ألوالدها باس�تعامل 
أدوات بعضهم البعض دون توفري يشء واحد يص طفًا ويشء آخر يص 

أخاه ودون تفرقة بينهام يف املعاملة بالطبع.

ويف بع�ض األرس ُيس�مح ل�ألوالد أن يلبس بعضهم ثي�اب بعض، ويف 
مث�ل هذه الظروف ال ُيس�تبعد أن يوج�د أطفال ُيميزون بصعوبة ش�ديدة ما 

يملكونه عام ال يدخل يف ملكيتهم.
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ونتيج�ة لذل�ك نج�د أن األرس ال ُتنم�ي ل�دى أبنائها عادات س�لوكية 
قائم�ة ع�ىل التعاون بني اإلخوة واألصدقاء من س�ن مبك�رة بتبادل األلعاب 
أو األدوات ع�ن رضا من الطرفني مع إتاحة الفرصة لدعم الش�عور بامللكية 
اخلاصة يف الوقت نفسه، إن رشاء أرسة لعبة واحدة ألطفاهلا األربعة يتناوبون 
عليها باللعب مع متييز الطفل بني ما يملكه وما ال يملكه خطأ يرتكبه عدد غري 
قليل من اآلباء ظّنًا منهم أهنا أحس�ن وس�يلة لتعليم الطف�ل التعاون واإليثار 

عوضًا عن األنانية وإيثار الذات.
واألطف�ال املضطربون س�لوكّيًا يبدؤون برسقة أش�ياء بس�يطة يف املنزل 
كالطع�ام والنق�ود واألق�ام والص�ور.. وغالب�ًا ما تك�ون املرسوقات ش�يئًا 
ي�ؤكل يمك�ن التخلص منه، وقد يكون املرسوق يتطل�ب االختزان فرتة عىل 
أم�ل االس�تفادة منه والتمتع به فيام بعد، وقد تكون امل�ادة املرسوقة باإلمكان 
بيعها، وأحيان�ًا تكون املرسوقات ترويية مثل الصور واملجات، أو نفيس�ة 
مثل احُلي والذهب، وقد تكون األش�ياء الت�ي ُيقبل الطفل عىل رسقتها ذات 

فائدة استهاكية مثل الساعات والنظارات.
ومن األمور الش�ائعة أن يلجأ الطفل الس�ارق إىل إخفاء ما رسق بحيث 
يصعب توجيه االهتام إىل ه أو إثباته عليه، أمام ُنكرانه وعناده، وغالبًا ما يبدأ 
الطفل السارق يف حالة املواجهة بنكران تام، ومن ثم يتعلم الكذب واخلداع، 
وق�د ُيقدم عىل احللف باس�م اهلل، وهنا يقرتن مع الرسقة الكذب، ويس�تنكر 
الطف�ل فك�رة اهتامه، ويب�دأ بالبكاء وُيعلن ع�ن ظلم من قال عن�ه هذا، وقد 
ينس�ب الرسقة إىل ش�خص بريء وينس�ج من خياله أدلة وش�واهد، ألنه ال 

ُيدرك عاقبة أمره، من اهتام األبرياء  � كذبًا � بام مل يفعلوا)1(.

)1( الرشبيني، زكريا أمحد، املش�كات النفسية عند األطفال، القاهرة: دار الفكر 
العريب، 1994، ص 25، 26.
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أشكال الرسقة 

1 � الرسقة الكيدية: يلجأ البعض إىل رسقة األشياء عقابًا إّما للكبار أو يف 
حال الرسقة عند الصغار ألطفال مثلهم حتى يصيب هذا الش�خص 
املرسوق اهللع والفزع، وذلك نتيجة وجود كراهية أو دوافع عدوانية 
.Vexatious جتاه اآلخرين، وعندئذ يوصف هذا السلوك بأنه كيدي
2 � رسقة إلش�باع التمل�ك: ُمعظم األطفال يف مرحلة الطفولة ُيامرس�ون 
نوع�ًا م�ن الرسق�ة، ينط�وي ع�ىل إش�باع حاج�ة ب�دأت م�ع الّنزوع 
لاس�تحواذ عىل مس�توى من املعاملة يف مراحل النمو النفيس األوىل 
برغب�ة الطف�ل والرضي�ع يف االس�تئثار باألّم، وق�د ينجح مم�ا يدفعه 
بالتدريج إىل حماوالت االس�تحواذ عىل أش�ياء أخ�رى، إن هذا األمر 
ظاهرة طبيعية مرغوبة يف السلوك اليومي ظلت ضمن احلدود القيمية 
التي ُتتيح للطفل فرصة حتقيق كيان ووجود متميز مزود بمستلزمات 

بسيطة كاللعب، واملمتلكات اخلاصة التي تساعده يف االستقالية.
3 � الرسق�ة كوس�يلة للمغامرة واالس�تطاع: ُيامرس بع�ض الصغار أو 
الكب�ار غي�اب حارس احلديقة للس�طو ع�ىل قليل م�ن ثامرها، دافع 
الرسقة يف هذه احلال ليس اجلوع واحلرمان ولكن حّب االس�تطاع 
واملخاط�رة وروح املغامرة، وقد يرسق الصغ�ري أو املراهق طعامًا مل 

يره من قبل، ومل يتذوقه.
4 � الرسق�ة كاضط�راب نف�يس: تتع�دد العوام�ل النفس�ية وراء الرسق�ة 
وتتش�عب، وال يمكن تفسري س�لوك الرسقة بدافع واحد مثل احلاجة 
إىل النق�ود أو اجل�وع  أو االس�تطاع، وق�د تتفاع�ل الدوافع النفس�ية 
م�ع عوامل بيئية، وقد تك�ون الرسقة جزءًا من حالة نفس�ية أو ذهانية 
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مرضية ُيعاين منها الس�ارق وتظهر بش�كل اضطراب سلوكي مثري، له 
دوافعه النفس�ية العميقة، ناتج عن رصاعات مرضية شاذة ُيقايس منها 
السارق. وال يمكن معرفتها إال بالتحليل النفيس، وقد يرسق السارق 
نتيج�ة اعتي�اده س�لوك الرسق�ة القائم ع�ىل األخذ فق�ط دون العطاء، 

ونتيجة لتصور السارق أن احلياة عبارة عن أخذ فقط دون عطاء.
5 � الرسق�ة لتحقيق الذات: حتقيق ال�ذات Self-actualization يتمثل 
يف جع�ل مفهوم ال�ذات أمرًا واقع�ًا أو مطابقًا للواق�ع، وعندما تتّم 
الرسق�ة تك�ون هبدف إش�باع ميل أو رغبة يرى فيها الس�ارق نفس�ه 
س�عيدًا أو ظهوره بصورة أفض�ل كالذي يرسق نق�ودًا للذهاب إىل 
الس�ينام من الصغار ليحكي عن األفام مث�ل غريه من األطفال، أو 
لريكب دراجة مثل أصحابه، وربام كان فشله الدرايس خلف حماولة 

تعويضه بالظهور ماديًا عىل غريه ممن هم يف مستوى عمره الزمني.
6 � الرسق�ة نتيج�ة احلرمان: تعويضًا للحرمان الذي ُيقاس�يه الصغار أو 
الكب�ار ق�د تتم الرسقة برسقة ما الس�ارق منه حمروم، أو ما يس�اعده 

عىل احلصول عىل ما ُحِرم منه )1(.

أسباب الرسقة 

1�  عوام�ل أرسي�ة: إن أس�اليب القس�وة يف املعامل�ة الوالدي�ة والعقاب 
املتط�رف والتدليل الزائد ُتس�هم يف جلوء الطف�ل إىل الرسقة إذا رافق 
ذل�ك عدم تعويد الطفل عىل التفرقة بني ممتلكاته وممتلكات األطفال 
اآلخري�ن، أو مل حُت�رتم ملكيته، والقدوة غري احلس�نة هل�ا دور فعال يف 

ممارسة الطفل هلذا السلوك.

)1( الرشبيني، زكريا أمحد: املشكات النفسية عند األطفال. مصدر سابق، ص 26.
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  إن الرسقات التي يقوم هبا الطفل يف البيت غالبًا ما يغّض الطرف عنها، 
وعادة م�ا يعترها أحد الوالدين أو كامها هنات ال مرر لتضخيمها، 
وقد تقوم األم بإخفاء األمر عن طفلها مما ينذر بتفاقم األمر مستقبًا.

2 � اجلامع�ة املرجعي�ة: وج�ود الطف�ل وس�ط مجاعة مت�ارس الرسقة، أو 
ه�و أحد س�لوكياهتا جتعله ينق�اد ألوامرها حتى يص�ل عىل مكانة 
عنده�ا أو ياف�ظ ع�ىل مكانت�ه فيه�ا، وخاص�ة إذا كان�وا من عرشة 
الس�وء. والطفل ال�ذي يرافق أحد أفراد أرسته أثن�اء الرشاء ثم يراه 
ُيفي بعض األش�ياء وال يدفع ثمنها فس�وف يقّل�ده وبخاصة إذا مل 
ُيكتش�ف أمره، وربام اعتر ذلك إنجازًا عظياًم خاصة عندما يس�مع 
تفاخر السارق الكبري أمام اآلخرين، أو يسمع أن ذلك الكبري رسق 
حاج�ات صديقه مكيدة في�ه أو انتقامًا منه، وعموم�ًا فالطفل الذي 
ينش�أ يف بيئ�ة إجرامية تعتدي عىل ملكية الغ�ري ال ُينتظر منه غالبًا إال 

أن يرسق ويسري يف درب اإلجرام.
3 � الش�عور بالنقص وتعويض مش�اعر الدونية: ق�د تكون رغبة الطفل 
يف احلص�ول عىل مركز وس�ط األق�ران الذين ُيقللون من�ه تدفعه إىل 
الرسق�ة لرشاء ما يس�تطيع أن يتفاخر به أمامه�م، وليعطي أصحابه 
مما رسق وحتى ُيصبح حمبوبًا ومقبواًل بينهم، ويف هذا ما يكون سببه 
الشعور بالنقص، أو القصور أي الدونّية)Inferiority )1 وقد يرسق 

)1( الدوني�ة هي الش�عور بالنقص والضعة، وهو ش�عور س�وي عادي بالضعف 
والعج�ز النس�بي أو بانع�دام الفعالي�ة والكف�اءة يره مجيع األطف�ال، وهذا 
الش�عور يدف�ع بصاحب�ه إىل إح�راز التف�وق ع�ىل الغ�ري وغالبًا ما ي�ؤدي إىل 
أعراض عصابية من خمتلف األنواع. انظر: معجم العلوم االجتامعية الصادر 

عن األمم املتحدة )اليونسكو(. مصدر سابق ص 123.
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الصغ�ري أو املراه�ق من أجل تقدي�م معونة إىل رج�ل عجوز أو من 
أجل الترع يف املدرسة لذوي احلاجات أو من أجل إطعام جائع.

4 � وسائل اإلعام املتطرفة: قد ُتركز بعض وسائل اإلعام عىل أحداث 
تنط�وي ع�ىل الرسق�ات واألس�اليب التي مُت�ارس كخ�دع وإظهار 
الس�ارق بالبطل واملقدام ُيعطي نامذج للصغار أو املراهقني آثارًا عىل 
البن�اء القيمي Values هلم وعىل دور األرسة، ومن َثمَّ فإن الوس�يلة 
اإلعامية قد تكون فرصة لتعزيز الس�لوك ودعمه لدى الطفل بداًل 

من فرصتها يف انطفاء أو كّف هذا السلوك لديه.
5 � ه�وس الرسق�ة: ويظه�ر يف نوب�ات ل�دى املراهق�ني -يف الطفول�ة 
املتأخرة- والش�باب وهو من الناحية النفس�ية ُيمثل دافع اس�تحواذ 
إىل الرسقة ويتمثل يف رسقة أشياء ال يتاجها السارق، قيمتها رمزية 
أكث�ر منه�ا مادية، ك�ام أّن هناك ما ُيع�رف بفوبيا الرسق�ة ويتمثل يف 
اخلوف املريض من الرسقة، إذ يش�عر الش�خص بالتوتر الشديد قبل 

ارتكاب فعل الرسقة ويشعر باهلدوء عند اقرتافها.
6 � رد فع�ل ع�دواين جت�اه الزم�اء أو اآلب�اء: تنعك�س بع�ض األنامط 
العدواني�ة يف ص�ورة رسق�ة أو اس�تحواذ ع�ىل ممتل�كات الغ�ري من 
األطفال عقابًا هلم، أو انتقامًا من الوالدين ضد سلطتهم وتسلطهم.
7 � الغرية: وتكون من امتاك بعض األطفال اآلخرين ألشياء ال يستطيع 
الطفل الس�ارق احلصول عليها فيندفع إىل التفكري يف اختاس�ها أو 

رسقتها وقد ال ينتفع بيشء مما رسقه فُيحطمه أو ُيتلفه أو ُيدمره)1(.

)1( الرشبيني، زكريا أمحد، املش�كات النفس�ية عند األطفال، مصدر سابق، ص 
.29 ،28



71

1 . 4  املسؤولية اجلنائية 
إن اجلريم�ة تع�ّد خرقًا للمس�ؤولية االجتامعية، إّن ه�ذا الوضع ُيعّد يف 
د  ذات الوق�ت خرق�ًا وخروج�ًا وعدم الت�زام باملس�ؤولية اجلنائي�ة، التي ُحدِّ

معناها يف الرشيعة والقانون وفقًا لآيت:

مًا. أواًل: أن يأيت اإلنسان فعًا حمرَّ

ثانيًا: أن يكون الفاعل خمتارًا.

ثالث�ًا: أن يك�ون الفاع�ل ُمدركًا، ف�إذا وجدت هذه األس�س الثاثة ُوجدت 
املسؤولية اجلنائية، وإذا انعدم أحدها انعدمت.

1 . 4 . 1 معنى املسؤولية اجلنائية يف القوانني الوضعية 

إّن املقص�ود باملس�ؤولية اجلنائية يف القوانني الوضعي�ة احلديثة هو نفس 
املقصود هبا يف الرشيعة اإلس�امية، وأس�س املس�ؤولية يف هذه القوانني هي 
نفس األس�س الت�ي تقوم عليها املس�ؤولية يف الرشيع�ة، وال ُيالف الرشيعة 
إال القوانني التي ُتقيم نظرية املس�ؤولية عىل فلس�فة اجلر وعدد هذه القوانني 
حم�دود. والقوان�ني الوضعية عامة مل تك�ن كذلك قبل الثورة الفرنس�ية، فقد 
كان للمس�ؤولية  اجلنائية يف ذلك الوقت معنى آخر، وهو أن يتحمل الفاعل 
أّيًا كان نتيجة فعله س�واء كان إنس�انًا أو غري إنسان، خمتارًا أو غري خمتار، مميزًا 
أو غري مميز، فكأن أغلب القوانني الوضعية تس�ري اآلن يف نفس الطريق الذي 

سلكته الرشيعة اإلسامية من ثاثة عرش قرنًا.
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1 . 4 . 2 يف حمل املسؤولية اجلنائية
اإلنس�ان حم�ل املس�ؤولية:  وملا كان�ت الرشيعة اإلس�امية تش�رتط أن 
يك�ون الفاعل ُمدِركًا خمتارًا، فقد كان طبيعّيًا أن يكون اإلنس�ان فقط هو حمّل 
املس�ؤولية اجلنائية؛ ألنه وح�ده هو املدرك املختار، أّم�ا احليوان أو اجلامد فا 

يمكن أن يكون حماًّ للمسؤولية اجلنائية النعدام اإلدراك واالختيار.
وحم�ل املس�ؤولية: هو اإلنس�ان احلي، فا يمك�ن أن يك�ون امليت حماًّ 
للمس�ؤولية اجلنائي�ة حيث ينعدم باملوت إدراكه واختي�اره، وألن القاعدة يف 

الرشيعة أن املوت ُيسقط التكاليف.
وإذا كان اشرتاط اإلدراك واالختيار جيعل اإلنسان وحده حمّل املسؤولية 
اجلنائي�ة، ف�إن توفر هذين الرشطني يس�توجب فوق ذلك أن يكون اإلنس�ان 
املس�ؤول عاقًا بالغًا خمتارًا. فإذا مل يكن كذلك فا مس�ؤولية عليه، ألّن غري 
العاق�ل ال يك�ون مدركًا وال خمتارًا، ومن مل يبلغ س�ّنًا معيَّنة ال يمكن أن يقال 
إنه تام اإلدراك واالختيار، وعىل هذا فا مس�ؤولية عىل طفل وال جمنون وال 

معتوه أو فاقد اإلدراك بأي سبب آخر، وال مسؤولية عىل ُمكره أو ُمضطر.

1 . 4 . 3 سبب املسؤولية ودرجاهتا 
س�بب املس�ؤولية اجلنائية ورشطها: الس�بب هو ما جعله الشارع عامة 
عىل مس�ببه، وربط وجود املس�بب بوجوده، وعدمه بعدم�ه، بحيث يلزم من 

وجود السبب وجود املسبب، ومن عدمه عدمه)1(.
وال�رشط هو م�ا يتوقف وجود احلكم الرشعي ع�ىل وجوده، ويلزم من 

عدمه عدم احلكم)2(.

)1( خّاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط2، )د.ت(، ص 91.
)2( نفس املصدر، ص 93.
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وس�بب املس�ؤولية اجلنائية هو ارت�كاب املعايص، أي إتي�ان املحرمات 
الت�ي حرمتها الرشيعة وت�رك الواجبات التي أوجبتها، وإذا كان الش�ارع قد 
جعل ارتكاب املعايص سببًا للمسؤولية اجلنائية إال أنه جعل وجود املسؤولية 
الرشعي�ة موقوفًا عىل توفر رشطني ال ُيغني أحدمها عن اآلخر ومها: اإلدراك 
واالختي�ار، ف�إذا انع�دم أحد هذي�ن الرشطني انعدم�ت املس�ؤولية اجلنائية، 
وإذا وجد الرشطان معًا وجدت املس�ؤولية، فالرسقة معصية حرمها الش�ارع 
وجع�ل القط�ع عقوبة لفاعلها، فم�ن رسق مااًل من آخر فقد ج�اء بفعل هو 
س�بب للمس�ؤولية اجلنائي�ة، ولكنه ال ُيس�أل رشع�ًا إاّل إذا وج�د فيه رشطا 
املس�ؤولية ومه�ا اإلدراك واالختيار، فإن كان غري م�درك كاملجنون مثًا فا 

مسؤولية عليه، وإن كان مدركًا ولكنه غري خمتار فا مسؤولية عليه أيضًا.
وإذا ُوجد س�بب املسؤولية وهو ارتكاب املعصية ووجد رشطاها، ومها 
اإلدراك واالختيار واعتر اجلاين عاصيًا، وكان فعله عصيانًا أي خروجًا عىل 

ما أمر به الشارع، حقت عليه العقوبة املقررة للمعصية. 
أّما إذا ارتكبت املعصية ومل يتوفر يف الفاعل رشطا املسؤولية أو أحدمها فا 
يعتر الفاعل عاصيًا وال يعتر فعله عصيانًا، وإذن فالوجود الرشعي للمسؤولية 
اجلنائية متوقف عىل وجود العصيان وعدمها تابع لعدمه. والعصيان يف الرشيعة 
ُيقاب�ل اخلط�أ واخلطيئ�ة يف تعبري القوان�ني الوضعية، ولكن التعب�ري بالعصيان 
أدّق يف داللت�ه عىل املعنى املقصود، وهو خمالفة أمر الش�ارع من التعبري باخلطأ 
واخلطيئ�ة، فض�ًا عن أن التعبري األخري يؤدي إىل اخللط بني لفظ اخلطأ بمعنى 

غري املتعمد وبني لفظ اخلطأ بمعنى خمالفة أمر الشارع.

درج�ات املس�ؤولية:  رأين�ا فيام س�بق أن الوجود الرشعي للمس�ؤولية 
اجلنائي�ة يتوقف عىل وج�ود العصيان، فمن الطبيع�ي إذن أن تكون درجات 
املس�ؤولية تابع�ة لدرج�ات العصيان. واألص�ل يف هذه املس�ألة أن الرشيعة 
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اإلس�امية تق�رن دائ�اًم األعامل بالنيات، وجتع�ل لكل امرئ نصيب�ًا من نيته، 
والني�ة حمله�ا القلب ومعناه�ا القصد، فتق�ول العرب: ن�واك اهلل بحفظه أي 
قص�دك اهلل بحفظه، فمن انتوى بقلب�ه أن يفعل ما حرمته الرشيعة ثم فعل ما 
انت�واه فقد قصده. وتطبيق�ًا لقاعدة اقرتان األعامل بالني�ات ال تنظر الرشيعة 
للجناية وحدها عندما تقرر مس�ؤولية اجلاين، وإنام تنظر إىل اجلناية أواًل وإىل 

قصد اجلاين ثانيًا. وعىل هذا األساس ترتب مسؤولية اجلاين)1(.

واملع�ايص التي يمكن أن ُتنس�ب لإلنس�ان امل�درك املختار فُيس�أل عنها 
جنائّيًا ال خترج عن نوعني: نوع يأتيه اإلنسان وهو ينتوي إتيانه ويقصد عصيان 
الش�ارع، ونوع يأتيه اإلنس�ان وينتوي إتيانه وال يقصد عصيان الش�ارع، أو ال 
ينتوي إتيانه وال يقصد العصيان ولكن الفعل يقع بتقصريه أو بتسبيبه، فالنوع 

األول هو ما يتعمده قلب اإلنسان، والنوع الثاين هو ما يطئ به.

1 . 4 . 4 الرشيعة والقانون 

وتتف�ق القوان�ني مع الرشيع�ة فيام ذكرنا من س�بب املس�ؤولية ورشطها، 
فسبب املسؤولية يف القانون هو ارتكاب اجلرائم، ورشط املسؤولية هو اإلدراك 
واالختي�ار كام هو احلال يف الرشيعة، وال مس�ؤولية م�ا مل يكن اجلاين خمطئًا أي 

عاصيًا، ودرجات املسؤولية تتعدد وتتنوع بحسب تنوع اخلطأ وتعدده. 

واخلطأ يف القانون عىل نوعني: عمد وخطأ، واخلطأ عىل نوعني: خطأ بإمهال 
وخطأ بسيط، ويدخل حتت العمد ما يدخل يف الرشيعة حتت العمد وشبه العمد، 

ويدخل حتت اخلطأ ما يدخل حتت اخلطأ يف الرشيعة وما جتري جمراه.

)1( ابن حزم، األندليس: األحكام يف أصول األحكام. القاهرة: مطبعة الس�عادة، 
)د. ت(، ص 141.
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1. 5 جهود الباحثني السابقني في تناول جرائم السرقة
عت الدراس�ات التي تناولت جريمة الرسق�ة إما بصورة  دت وتنوَّ تع�دَّ
عام�ة أو نوعي�ة وفق�ًا هلدف الدراس�ة... وتنوع�ت أيضًا نتائجه�ا من حيث 
األس�باب والدواف�ع الت�ي أدت إىل ارت�كاب جريم�ة الرسق�ة، وم�ن حيث 
املعاجلة والوقاية... ونس�تعرض بعضًا من هذه الدراس�ات التي متثل جهودًا 
علمية لباحثني سابقني، وتسهم إىل حد كبري يف إثراء كتابنا ذي الصلة املبارشة 

بذات املوضوع. 

الدراسة األوىل  

دراس�ة ميدانية م�ن إعداد إدارة البح�وث واملتابعة ب�وزارة الداخلية يف 
دول�ة الكويت )1982( )1(. تبحث يف العوامل االقتصادية واالجتامعية كأثر 
مرتت�ب ع�ىل جرائم الرسق�ات وأنواعها م�ع الرتكيز عىل اخلصائ�ص املميزة 
للجناة يف جرائم الرسقات من خال التحليل الكمي للبيانات املتوفرة عنهم 
لدى وزارة الداخلية يف دولة الكويت، واختري للدراس�ة العنوان التايل: »أثر 

العوامل االقتصادية واالجتامعية عىل الرسقات وأنامطها بالكويت«.

ه�دف الدراس�ة: هت�دف إىل معرف�ة حج�م ه�ذه الظاه�رة وأبعادها يف 
املجتم�ع الكويت�ي وحتديد أثر العوام�ل االقتصادي�ة واالجتامعية عىل وقوع 

جرائم الرسقات.

)1( وزارة الداخلي�ة: أث�ر العوام�ل االقتصادي�ة واالجتامعية عىل الرسق�ات، وأنامطها 
بالكويت- دراسة ميدانية. الكويت: إدارة البحوث واملتابعة والتنسيق، 1982.
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عّين�ة الدراس�ة: ت�م ح�رص مجيع جرائ�م الرسق�ات التي وقع�ت بدولة 
الكويت يف األعوام ب�ني )1971م- 1976م( وكذا األحكام القضائية التي 

صدرت فيها.

أدوات الدراس�ة:  ُاس�تخدمت اس�تامرة اس�تبيان تطبق عىل املبّلغ عنهم 
خال الفرتة الزمنية املذكورة.

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
�  جرائ�م الرسق�ات غالب�ًا ما يرتكبها كبار الس�ن الذين يقع�ون يف الفئة 

العمرية من )19-29( سنة.
�  كّلام انخفض دخل الفرد زادت فرصة احتامل ارتكاب جريمة الرسقة.
�  العامل�ون بالقطاع اخلاص والط�اب والعاطلون عن العمل هم أكثر 

الفئات ارتكابًا جلرائم الرسقات.

الدراسة الثانية 

 لعبد العزيز صالح الس�لطان )1985( )1(: هل إن ملدمني املخدرات أو 
مرتكبي اجلرائم وخاصة الرسقة بعض املتغريات الشخصية املرتبطة بالسلوك 

اإلجرامي؟. 

هذا ما أراد هذا الباحث التعرف عليه من خال دراسة قام هبا عن نزالء 
سجن الدمام، وقّدمها لنيل درجة املاجستري من جامعة أم القرى بمكة املكرمة 

)1( الس�لطان، عب�د العزيز صالح، دراس�ة لبعض املتغريات الش�خصية املرتبطة 
بالس�لوك اإلجرامي ملدمني املخدرات ومرتكبي جرائم الرسقات يف س�جن 
الدمام باململكة العربية السعودية، )رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة أم 

القرى، مكة املكرمة، 1985.
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حتت عنوان: »دراسة لبعض متغريات الشخصية املرتبطة بالسلوك اإلجرامي 
ملدمني املخدرات ومرتكبي الرسقات يف اململكة العربية السعودية«.

هدف الدراس�ة: هتدف إىل حماولة التعرف ع�ىل: )العاقة بني متغريات 
الش�خصية كال�ذكاء، ومفهوم الذات، واملس�توى االقتص�ادي واالجتامعي 
والتعليم�ي ل�دى فئت�ني م�ن املجرم�ني م�ن ُمدمن�ي املخ�درات ومرتكب�ي 

الرسقات، وبني طبيعة سلوكهم اإلجرامي(.
عّينة الدراس�ة: اختار الباحث عّينة عش�وائية من نزالء س�جون املنطقة 

الرشقية »الدمام« وذلك عىل النحو التايل:
أ � )47( نزيًا من مدمني املخدرات.

ب � )37( نزيًا من مرتكبي الرسقات.
واخت�ار جمموع�ة ضابطة م�ن بيئة ذات ظ�روف مائمة لظ�روف أفراد 

العينة التجريبية، وقوام املجموعة الضابطة )51( فردًا.
أدوات الدراسة: ُاستخدمت األدوات التالية: 

� اختبار مفهوم الذكاء للكبار.
� اختبار املصفوفات املتتابعة للكبار.

� استبيان لتحديد املستوى االقتصادي والتعليمي ملجموعتي الدراسة.
نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها ما يي:

� هن�اك فروق جوهرية بني متوس�ط املجموعة التجريبي�ة يف ُبعد التباعد 
عن اآلخرين لصالح األفراد العاديني.

� هناك فروق بني متوسط األفراد العاديني ومتوسطات األفراد يف العيِّنة 
التجريبية يف تقبل الذات لصالح العاديني.



78

الدراسة الثالثة

اد )1992()1(.  ملحمد حممود شمس، وعدنان عبد احلميد عقَّ

هذه دراسة »كمية كيفية« ترتكز عىل جرائم الرسقات، وتسعى لتبنّي تأثري 
العوامل االقتصادية واالجتامعية عىل تزايد أو تناقص ُمعّدالت جريمة الرسقة 
باململكة العربية الس�عودية. قام هبا الباحثان املذكوران وُنرشت بمركز أبحاث 
مكافحة اجلريمة بالرياض حتت عنوان: »تأثري العوامل االقتصادية واالجتامعية 

عىل معدالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات- دراسة كمية كيفية«.

هدف الدراسة: اهلدف الرئيس للدراسة هو استنتاج عاقة كمية وكيفية 
ب�ني معدالت اجلريمة بصفة عامة والعوامل االقتصادية واالجتامعية املتعلقة 

هبا يف اململكة العربية السعودية مع الرتكيز عىل الرسقات.

عيِّنة الدراس�ة: اختار الباحثان عيِّنة عش�وائية جمموعها )291( س�جينًا 
ممثلة يف اآليت:

� )15( نزيًا بدار املاحظة بالدمام.
� )19( نزيًا بدار املاحظة بجدة.

� )20( نزيًا بدار املاحظة باملدينة املنورة.
� )60( من نزالء السجن العام بجدة.

� )59( من نزالء إصاحية احلائر – الرياض.

�اد، عب�د احلمي�د، تأث�ري العوام�ل االقتصادي�ة  )1( ش�مس، حمم�د حمم�ود، وعقَّ
واالجتامعي�ة عىل مع�دالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات: دراس�ة كمية 

وكيفية، مصدر سابق، 1992م.
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� )60( من نزالء إصاحية الدمام.
� )58( من نزالء إصاحية بريامن بجدة.

أدوات الدراسة: استخدم الباحثان األدوات التالية:
َمْت صحيفتا استبانة. 1� االستقصاء املسحي: ولتحقيقه ُصمِّ

أ � اس�تبانة موجه�ة إىل املس�جونني للتع�رف عىل خصائ�ص العيِّنة 
ات األساس�ية يف اجلن�س والعم�ر واجلنس�ية واحلال�ة  واملتغ�ريِّ

االجتامعية والتعليمية واملهنية واالقتصادية والسكنية.
ب � استبانة موجهة للمسؤولني والعاملني يف جمال مكافحة اجلريمة 
ملعرفة آرائهم يف اجتاهات وطبيعة اجلريمة وتطورها يف املجتمع.
َبع الباحثان أسلوب املقابلة الشخصية  2 � أس�لوب املقابلة الشخصية: اتَّ
غري املقننة بغرض املزيد من املعلومات عن كل من له صلة بالدراسة.

نتائج الدراسة: توصل الباحثان إىل النتائج التالية:
� أكثر أنواع الرسقات ش�يوعًا )الس�طو( حيث مثَّل�ه )7ر63( من أفراد 

العيِّنة.
� معظم مرتكبي الرسقات أعامرهم ترتاوح بني )19-30( سنة.

اب وغري املتزوجني. � معظم مرتكبي الرسقات من العزَّ
� معظم مرتكبي الرسقات من محلة الشهادات االبتدائية.

ّي(. � املستوى التعليمي للوالدين من أفراد العيِّنة )أمِّ
� من أهم أسباب ارتكاب جريمة الرسقة ما يي:

� عدم كفاية املرصوف.
� الكيف واملزاج.
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� الشّلة.
� السفر للخارج مع الشلة.

� الفقر.
� احلاجة للامل.

� اجلهل.
� التجربة.

الدراسة الرابعة

 دراس�ة مركز أبحاث مكافحة اجلريمة بوزارة الداخلية باململكة العربية 
السعودية )1993()1(.

ق�ام هب�ذه الدراس�ة ع�دد م�ن باحثي مرك�ز أبح�اث مكافح�ة اجلريمة 
واهتمت بمحاولة الكشف عن أبعاد وخصائص الرسقات باململكة، بمعنى 
أن العناية قد وجهت إىل كل األطراف: اجلناة واملجني عليهم ورجال األمن 
وبع�ض عامة الناس من س�كان مدينة الرياض وعنواهن�ا: »ظاهرة الرسقات 

باململكة ـ دراسة ميدانية«.

هدف الدراسة: هتدف الدراسة إىل الكشف عن أقوى األسباب الكامنة 
وراء ارتكاب البعض جلرائم الرسقة يف املجتمع السعودي ومقارنتها بدوافع 
س�لوك الرسق�ة يف جمتمعات أخ�رى، مع الرتكي�ز عىل العن�ارص ذات الصلة 

)1( وزارة الداخلي�ة، ظاه�رة الرسق�ات باململك�ة العربي�ة الس�عودية � أبعاده�ا 
وخصائصها، الرياض: مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، 1993.
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الب�ارزة بظاه�رة الرسقة، كنوع اجلريمة وش�خصية الس�ارق وهوي�ة املجني 
عليه، وقدرات الرشطة وموقف اجلمهور من الظاهرة.

عيِّنة الدراسة: تكونت العيِّنة من عدد من األفراد عىل النحو التايل:
� )182( م�ن اجلن�اة املوقوف�ني يف جرائ�م الرسقة بس�جن املل�ز والعود 

واحلائر يف مدينة الرياض.
� )306( من املجني عليهم من ضحايا اجلريمة واملبلغني لدى الرشطة.

� )350( من رجال األمن يف رشطة مدينة الرياض.
� )270( فردًا من اجلمهور من سكان مدينة الرياض وأحيائها املختلفة.

راسة: قام الباحثون بتصميم ثاث استامرات هي: أدوات الدِّ
� استامرة اجلاين واملجني عليه.

� استامرة الرشطة.
� استامرة اجلمهور.

وحتتوي كل اس�تامرة ع�ىل بنود تتعلق باملتغريات املش�ار إليها وهي متثل 
وجهة نظر الرشطة واجلمهور ومرتكبي احلوادث.

نتائج الدراس�ة: تم التوصل إىل عدد من النتائج حول أس�باب ارتكاب 
جرائم الرسقات يمكن تصنيفها عىل النحو التايل:
� كثرة الوافدين للملكة من جنسيات خمتلفة.

� ضعف الوازع الديني.
� إمهال بعض أصحاب املحات برتك حماهتم مفتوحة.

� حب املال � احلصول عىل املال بسهولة � عدم وجود فرص العمل.
� اتس�اع رقعة العم�ران، ضعف الش�خصية، االعتامد ع�ىل األجانب يف 
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بعض األشياء � التفكك األرسي � اجلهل � الفراغ.

فيام يتعلق بالدوافع الرتكاب جريمة الرسقة، تبني أهنا كاآليت:
� الفق�ر � رفق�اء الس�وء � املس�ك�رات واملخدرات � الس�فر  واإلعام � 

األمية واجلهل � تقصري جهاز األمن � العاملة األجنبية � البطالة.
� معظم مرتكبي جرائم الرسقة من العاطلني عن العمل.

� معظم مرتكبي جرائم الرسقات من محلة الشهادة االبتدائية.
اب، غري املتزوجني. � معظم مرتكبي جرائم الرسقات من الُعزَّ

� معظم مرتكبي جرائم الرسقات أعامرهم ترتاوح بني )20-25( سنة، 
يليهم َمْن أعامرهم أقل من )20( سنة.

الدراسة اخلامسة

 لعبد اهلل نارص الوليعي )1993( )1(.

ه�ل يمكن أن نتع�رف عىل مواقع حدوث جريم�ة الرسقة يف مدينة ما؟ 
أي: بعبارة أخرى هل يمكن التعرف عىل )جغرافية( اجلرائم يف مدينة ما؟ هذا 
هو الس�ؤال الكبري واجلاد الذي حاول الباحث التنبيه إليه من خال دراس�ته 
بعنوان: »الرسقة يف مدينة الرياض، دراس�ة حتليلية يف جغرافية اجلريمة« َنرَش 
هذه الدراسة مركز أبحاث مكافحة اجلريمة بوزارة الداخلية باململكة العربية 

السعودية.

)1( الوليعي، عبد اهلل نارص،  الرسقة يف مدينة الرياض: دراسة حتليلية يف جغرافية 
اجلريمة، مصدر سابق.  
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هدف الدراس�ة: هت�دف إىل معرفة اخلصائ�ص االقتصادية واالجتامعية 
للس�جناء م�ن مرتكبي جريم�ة الرسق�ة، ومعرف�ة العاقة بني س�كن اجلاين 
وموقع حدوث اجلريمة من مركز املدينة، والتعرف أيضًا عىل املناطق املعرضة 

للجريمة.

عيِّن�ة الدراس�ة: تكونت العيِّنة من املتهمني بارت�كاب جريمة الرسقة يف 
مدين�ة الري�اض، وتم اختيارهم من خال  قاع�دة البيانات عنهم لدى مركز 

أبحاث اجلريمة خال املدة الزمنية من عام )1986م � 1991م(.

أدوات الدراسة: استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
�  كاي2.

�  معامل ارتباط »بريسون«.
�  االنحدار املتعدد.

�  الرسوم البيانية واخلرائط.

نتائج الدراسة: توصل الباحث إىل نتائج من أمهها:
� أكث�ر من )50٪( من ح�وادث الرسقة بني عامي )1986م- 1991م( 

وقعت يف مخسة أحياء فقط.
� )7.80٪( م�ن رسقات مدينة الرياض حدث�ت يف ثاثة عرش حّيًا من 

أحياء مدينة الرياض.
� نحو )90٪( من الرسقات بمدينة الرياض حدثت يف نحو عرشين حّيًا 

من أحيائها.
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الدراسة السادسة

 خلليل درويش )1994( )1(.

هذه الدراس�ة وجهت عناية متميزة للسارق من هو؟ وملاذا يرسق؟ وما 
ه�ي الظروف التي تدفع به إىل الرسقة؟ وكيف يرسق؟ وماذا يرسق؟ وكيف 

يترصف فيام يرسقه؟ وهل يستعمل العنف أثناء الرسقة؟.

للحص�ول عىل إجابات ثابتة عن هذه األس�ئلة أجرى الباحث دراس�ته 
ع�ىل عدد كبري من نزالء مراك�ز اإلصاح والتأهيل باألردن. ونرش دراس�ته 
ه�ذه يف املجلد احلادي والعرشين، العدد الرابع من جملة دراس�ات، الصادرة 
ع�ن اجلامع�ة األردنية بعن�وان: »ظاهرة الرسقة يف األردن، دراس�ة مس�حية 

اجتامعية عىل النزالء يف دور اإلصاح والتأهيل«.

هدف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق هدفني رئيسني مها:
1 � حتديد حجم ظاهرة الرسقة وخصائصها يف األردن.

2 � كشف العوامل املؤدية إىل ارتكاب الرسقة وحتليلها. 

ويرتبط هبذين اهلدفني الرئيسني جمموعة من التساؤالت هي:
� ما الفئات االجتامعية التي ترتكب جرائم الرسقة يف األردن؟.

� م�ا امل�واد الت�ي يق�وم برسقته�ا الس�ارقون؟ وكي�ف يت�م الترصف يف 
املرسوقات؟.

� ما األسباب والدوافع احلقيقية الرتكاب الرسقة؟

)1( دروي�ش، خلي�ل، ظاه�رة الرسق�ة يف األردن، دراس�ة مس�حية اجتامعية عىل 
الن�زالء يف دور اإلصاح والتأهيل، جملة دراسات، املجلد احلادي والعرشون 

أ، العدد الرابع، عامن: اجلامعة األدرنية، 1995م.  
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� هل يستخدم اجلناة أسلوب العنف يف تنفيذ الرسقات؟

عيِّنة الدراس�ة: اشتملت الدراسة عىل )140( نزيًا من مرتكبي جرائم 
الرسق�ة يف مرك�زي اإلص�اح والتأهي�ل )س�واقة( و)جلوي�دة( مجيعهم من 

الذكور.

أدوات الدراس�ة: اس�تخدم الباحث أس�لوب املقابلة الش�خصية املقننة 
تقنينًا كامًا ووزعت أسئلة املقابلة يف حالة دراسة الرسقة إىل ثاث جمموعات:

األوىل: تدور حول الوضع األرسي وحالة السكن.

�َذت فيها الرسق�ة واجلهة التي وقع�ت عليها،  الثاني�ة: ح�ول املنطق�ة التي ُنفِّ
والوقت الذي ُنفذت فيه، ونوع املادة املرسوقة، وكيفية الترصف هبا.

الثالث�ة: حول األس�باب والدواف�ع املؤدي�ة إىل الرسقة، وكيفي�ة القبض عىل 
النزالء، واجتاهاهتم بعد انتهاء مدة العقوبة.

نتائج الدراسة: تم التوصل إىل النتائج التالية:
اب )غ�ري املتزوج�ني( هي الفئ�ة األكثر إقدامًا ع�ىل ارتكاب  �  فئ�ة الُع�زَّ
جرائ�م الرسق�ة يف املجتم�ع األردين، فقد بلغت نس�بتها أكثر من ثلثي 

أفراد العينة )1ر٪67(.
�  معظم النزالء من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني )18-29( سنة.
�  غالبي�ة أف�راد العين�ة مس�تواهم التعليم�ي )اإلعدادي�ة(، حيث بلغت 

النسبة )40٪( تليها املرحلة االبتدائية بنسبة )5ر٪28(.
�  إن ثلثي الّنزالء ُيعانون من سوء الظروف االقتصادية.

�  املبحوثون من مرتكبي جرائم الرسقة ينتمون إىل أرس كبرية احلجم.
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�  إن أسباب ودوافع ارتكاب الرسقة تنحرص يف: احلاجة ملواجهة نفقات 
املعيش�ة، وصعوبة إجياد عم�ل، تأثري الرفاق، ع�دم التوجيه، االنتقام، 

التقليد وحّب املغامرة.
�  ينتمي معظم أفراد املجموعتني إىل مستويات اقتصادية متدنية.

�  وج�ود ف�رق يف متوس�ط ال�ذكاء ب�ني مدمن�ي املخ�درات ومرتكب�ي 
الرسقات لصالح الفئة األوىل.

الدراسة السابعة

 لنايف حممد املرواين )1997( )1(.

م�ا ه�ي الدواف�ع اخلاصة الت�ي تدف�ع بالس�ارق إىل الرسق�ة؟ وهل من 
خصائص متّيز مرتكب جريمة الرسقة عن غريه؟ 

ه�ذه دراس�ة ميدانية أجراها صاحبها عىل عدد من الس�جناء يف الس�جن 
مت ألكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض  العام باملدينة املنورة. وُقدِّ
بعن�وان: »العوام�ل االجتامعي�ة الدافع�ة الرت�كاب جريمة الرسقة – دراس�ة 

ميدانية«.

هدف الدراس�ة: هتدف الدراسة إىل التعرف عىل العوامل االجتامعية التي 
تدفع بالفرد إىل ارتكاب جريمة الرسقة، والتعرف عىل اخلصائص املميزة ملرتكبي 
جرائ�م الرسقات من حي�ث: )العمر، املس�توى التعليمي، احلال�ة االجتامعية، 

املهنة(، وكذا التعرف عىل أكثر أنواع الرسقات شيوعًا بني أفراد العيِّنة. 

)1( امل�رواين، ناي�ف ب�ن حمم�د، العوام�ل االجتامعي�ة الدافعة الرت�كاب جريمة 
الرسقة، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 1997م.
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عيِّن�ة الدراس�ة: تكون�ت العيِّن�ة م�ن )40( ف�ردًا م�ن املحك�وم عليهم 
بالس�جن بتهم�ة ارت�كاب جرائم الرسقات من نزالء الس�جن الع�ام باملدينة 

املنورة، وتراوحت أعامرهم بني )20- 50( سنة.

أدوات الدراس�ة: استخدم الباحث مقياس العوامل االجتامعية الدافعة 
الرتكاب جريمة الرسقة- من إعداد الباحث نفسه.

نتائج الدراسة: توصل الباحث إىل النتائج التالية:
1 � هناك عدد من العوامل االجتامعية التي تدفع بالفرد الرتكاب جريمة 

الرسقة منها:
� االعتقاد بأن الرسقة طريق سهل للحصول عىل املال.

� اخلضوع لغواية أصدقاء السوء.
� التورط يف كثري من الديون.

� الفشل املتكرر يف احلياة.
� عدم القدرة عىل توفري متطلبات واحتياجات األرسة.

2 � غالبي�ة أف�راد العيِّنة من مرتكبي جرائم الرسق�ة ترتاوح أعامرهم بني 
)20-40( سنة.

اب )غري املتزوجني(. 3 � معظم مرتكبي جريمة الرسقة من الُعزَّ
يِّني(. 4 � معظم مرتكبي جريمة الرسقة من )األمِّ

5  أكثر الرسقات انتشارًا بني أفراد العيِّنة هي رسقة )املحات التجارية(.
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رؤية نقدية حول جهود الباحثني السـابقني يف الدراسات التي 
تناولت جريمة الرسقة  

ويف استعراضنا هلذه املجموعة من الدراسات نتبنيَّ ما يأيت:
1 � الدراس�ات املحلي�ة التي ُأجري�ت يف املجتمع الس�عودي بعضها تناول 
جريم�ة الرسق�ة من منظور فيزيق�ي مثل: دراس�ة )الوليعي، 1993(، 
إضافة إىل اعتامدها عىل البيانات اإلحصائية للسجناء دون االلتقاء هبم.
2 � دراسات تناولت العوامل االجتامعية الدافعة الرتكاب جريمة الرسقة مثل: 

دراسة )إدارة البحوث بالكويت، 1982(، دراسة )املرواين، 1997(.
3 � معظ�م الدراس�ات تناول�ت كثريًا م�ن املتغريات املرتبطة بش�خصية 
مرتكبي جريمة الرسقة، ومل تتناول متغريات حمددة، يمكن أن ُتسهم 

يف التعمق يف دراسة جريمة الرسقة.
4 � معظم الدراسات استخدم الباحثون فيها مقاييس معدة أصًا تقيس بعض 
املتغ�ريات مثل: دراس�ة )الس�لطان/ 1958(، ودراس�ة )حممد ش�مس، 
اد/ 1992(، ومل تس�تخدم مقاييس تقي�س العوامل املرتبطة  وعدن�ان عقَّ
بجريم�ة الرسق�ة فيام عدا دراس�ة )املرواين، 1997( حيث أعد هو نفس�ه 

مقياسًا يقيس العوامل االجتامعية الدافعة الرتكاب جريمة الرسقة.

مها الباحثون من خال دراس�اهتم  ون�رى بأّن هذه اإلس�هامات الت�ي قدَّ
جلريمة الرسقة، قد ألقت بعض الضوء عىل مشكلة دراستنا احلالية، التي سوف 
تتناول اجلوانب ذات الصلة بجريمة الرسقة من حيث العوامل التي تؤدي إىل 
ارتكاهبا، وإلقاء الضوء عىل جوانب ش�خصية املجرم )السارق(، والسعي إىل 

حتقيق املقاربة الكيفية بني التناول النظري وامليداين من خال دراسة احلالة.
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الفصل  الثاين
اإلجراءات املنهجية والتطبيق امليداين
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2 . اإلجراءات املنهجية والتطبيق امليداني

2 . 1 فرضيات الدراسة 
تسعى الدراسة امليدانية إىل حتقيق عدد من الفرضيات، ثم حتديدها وفقًا 

ملا تم عرضه يف اإلطار النظري والدراسات السابقة.. وتتبلور باآليت:
1 �  إن مرتك�ب جريم�ة الرسق�ة، ُيع�اين م�ن ت�دين الظ�روف املالي�ة 
واالقتصادية، فتضيق أمامه ُفرص ُمواجهة متطلبات احلياة، ويرتتب 
عىل ذلك إقدامه عىل الرسقة، لتعويضCompensation  ما يفتقده 
وينقصه كاحلاجة املاسة إىل املال. ومن ثم فإن اتباعه لسلوك الرسقة 
نه من ُمواجهة  ُيشبع حاجته لزيادة دخله املادي واالقتصادي، ويمكِّ

متطلبات حياته، فيقتنع هبذا السلوك ويعتاده.
2 �  إن عامل العمر الزمني مؤثر له داللته، فالذين يتبعون الرسقة ملجاهبة 
متطلبات احلياة هم من املراهقني والش�باب أكثر ممن هم من الفئات 

العمرية األخرى.
3 �  ُيعت�ر ال�وازع الدين�ي Religious Restraint ضابط�ًا للس�لوك إذ 
يبعث عىل االلتزام بالقيم االجتامعية، ونفرتض أن الوازع الديني بني 
ُمرتكبي جرائم الرسقة متدنٍّ إىل أدنى مس�توياته، فالسارقون يتدنى 
مس�توى املش�اعر الديني�ة والقي�م  Religious Feelings لدهي��م، 
فه�م ال حيرصون عىل االلتزام بإقامتها وممارس�تها، وبالتايل نفرتض 
أيضًا وجود ف�روق دالة إحصائيا بني املنحرفني )الس�ارقني(، وغري 

. Religious Levelاملنحرفني يف متوسط درجات مستوى التدّين
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2 . 2  حمددات الدراسة
   هلذه الدراسة جمموعة من املحددات تشمل:

احلدود املكانية: تم تطبيق أدوات الدراسة عىل أفراد العيِّنة من السجناء 
املتهم�ني واملحكومني يف قضاي�ا رسقات خمتلفة يف س�جون: )املدينة املنورة، 

ومكة املكرمة، وجدة( يف املنطقة  الغربية من اململكة العربية السعودية.
اجلنس: تشمل الدراسة يف عّينتها الذكور فقط.

اجلنسية: مجيع أفراد العيِّنة من السعوديني.
عدد مرات احلكم بالس�جن: مجيع أفراد العينة ارتكبوا جرائم رسق�ات 

متفاوتة يف ع�دد مرات ارتكاهبا. 

2 . 3  منهج الدراسة  
    قمنا باستخدام املنهجني التاليني: 

1 �  طريقة املنهج الوصفي.
2  �  طريقة دراسة احلالة.

1 ـ طريقة املنهج الوصفي 

اس�تخدمنا أس�لوب املنهج الوصفي كونه يعتمد يف حقيقته عىل دراس�ة 
املش�كلة أو الظاه�رة –ك�ام توج�د يف الواقع- وهنت�م بوصفها وصف�ًا دقيقًا، 
وُيع�ررَّ عنه�ا تعبريًا كمّي�ًا؛ إذ إّن التعبري الكيفي يصف لن�ا الظاهرة، وُيوضح 
مق�دار ه�ذه الظاهرة أو حجمه�ا ودرج�ات ارتباطها مع الظواه�ر املختلفة 

األخرى)1(.

)1( عبيدات، ذوقان وآخرون: البحث العلمي )مفهومه. أدواته- أساليبه( عامن: 
دار الفكر للنرش والتوزيع، 1991، ص 61.
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2 ـ طريقة دراسة احلالة 

 Traditional هي الطريقة التقليدية Case study طريقة دراس�ة احلالة
يف معظ�م بحوث علم النفس، وهي أساس�ًا اس�تطالعية يف منهجها، كام أهنا 
تركز عىل الفرد وهتدف إىل التوصل إىل الفروض. ودراسة احلالة هي الوعاء 
الذي ُينظم ويقيم في�ه االكلينيكي كل املعلومات والنتائج التي حيصل عليها 
ع�ن الفرد عن طريق املقابل�ة واملالحظة والتاريخ االجتامع�ي واالختيارات 
الس�يكولوجية، ويف املوق�ف االكلينيكي تتش�ابك املتغ�ريات والعالقات إىل 
احل�د الذي جيع�ل املعاجلة التجريبي�ة أمرًا صعبًا يف غال�ب األحوال، ولذلك 
فإن الدراسة التي تدور أساسًا حول الكائن اإلنساين يف تفرده تكون الطريقة 

املفضلة لدى االكلينيكي.  

والكث�ري مم�ا نعرف�ه اليوم يف عل�م النف�س االكلينيكي تم التوص�لُ  إليه 
باس�تخدام طريقة دراس�ة احلال�ة. فمنذ عه�د )كري�بلني( ُبني�ت التصنيفات 
الش�خصية يف الطب النفيس والعقيل عىل أس�اس الوص�ف الدقيق لكثري من 
حاالت االضطراب العقيل عن طريق املالحظة الدقيقة، كام أن طريقة دراسة 
احلال�ة كانت املجال ال�ذي تواصل هذه النظرية عن طريق�ه نموها وتطورها 
من حيث الفروض واألس�باب. ودراسة احلالة ال تعتر أسلوبًا أو منهجًا من 
مناه�ج البحث يف القيمة النفس�ية قائ�اًم بذاته، بل يدعمه نتائ�ج االختبارات 
بمختل�ف أنواعه�ا، واملقاب�الت الش�خصية، والوثائ�ق الطبي�ة، والرتبوية، 

وغريها)1(.

)1( باظة، آمال عبد الس�ميع مليجي: اس�تامرة احلالة للمراهقني. القاهرة: مكتبة 
األنجلو املرصية، 1999، ص 3.
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وق�د أخذ علم النفس االكلينيكي مصطلح ))دراس�ة احلالة(( عن الطب 
النف�يس والعق�يل، وع�ن اس�تخدام املصطل�ح بالرغ�م م�ن اع�رتاض بعض 
االكلينيكيني عىل اس�تخدام ))احلالة(( يف اإلش�ارة إىل كائن إنس�اين ُيعاين من 
اضط�راب ب�دين وانفع�ايل، ويعني مصطل�ح ))تاري�خ احلالة(( أص�اًل تاريخ 
املرض احلايل أو األمراض التي ُتش�كل التاري�خ الطبي للمريض. ويتحدث 
الباحثون يف العلوم اإلنسانية عادة عن ))تاريخ احلياة(( ويطلقون عىل البيانات 
التي ُيس�تخلص منها ه�ذا التاريخ مصطلح ))الوثائق الش�خصية(( وبدخول 
األخصائي النفيس إىل العيادة اتس�ع مصطلح ))تاريخ احلالة(( فأصبح يشمل 
التاريخ الطبي والتاريخ االجتامعي للش�خص مدعمني بالوثائق الش�خصية 
وبيانات االختبارات السيكولوجية، ونتائج املقابالت. وهكذا فإن مصطلح 
))دراسة احلالة(( ُيستخدم لإلشارة إىل عملية مجع البيانات وإىل البيانات نفسها 

وإىل استخدامها اكلينيكيًا. إال أن بعض الباحثني ُبفضلون استخدام مصطلح 
))تاريخ احلالة(( لإلشارة إىل البيانات اخلام و))طريقة دراسة احلالة(( لإلشارة 

إىل االس�تخدام العلم�ي لتاري�خ احلالة، وتش�كل الوثائق الش�خصية ونظام 
االختبارات والسجالت الطبية وس�جالت املقابالت الشخصية والعالجية 

))تاريخ احلالة(( إال أهنا ال ُتثل دراسة احلالة بوصفها طريقة للبحث. 

وطريقة دراس�ة احلالة ُتس�تخدم يف ميادين ُمتعددة وُمتنوعة مثل دراسة 
النم�و يف عل�م النف�س االرتقائي، ودراس�ة التغ�ري االجتامعي، و دراس�ات 

اجلريمة واملجرمني واالنتحار، واملواقف غري املألوفة)1(.

)1( مليك�ة، لوي�س كامل: علم النفس الكلينيكي - التش�خيص والتنبؤ يف الطريقة 
االكلينيكية. ج1، القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب،  1977، ص 80 ، 81.
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ويأيت اس�تخدامنا ملنهج دراسة احلالة يف دراستنا هذه باعتبارها نوعًا من 
البحث املتعمق عن العوامل املعقدة التي ُتسهم يف فردية وحدة اجتامعية مسار 
ش�خص كان أو أرسة أو مجاعة أو جمتمعًا حملي�ًا، إضافة إىل أهنا مصدر رئيس 
للحصول عىل املعلومات وخ�اصة البيانات اخلاص�ة بإلقاء الضوء عيل نشأة 
االنحراف لدى الفرد وأصله�ا، وألن هدفها الرئيس � دراسة احلالة � ينصب 
يف البحث عن السببية السبب � النتيجة يف االضطراب السلوكي واالنحرايف. 
وُتعد أيضًا ُمكملة للمقاييس واالختبارات السيكومرتية املستخدمة واملرتبطة 

باملنهج الوصفي.

2 . 4  عيِّنة الدراسة 
    تنقسم  عيِّنة الدراسة إىل:

� عيِّنة املنحرفني )داخل السجن(.

� عيِّنة غري املنحرفني )خارج السجن(.

� عيِّنة دراسة احلالة )داخل السجن(.

وصف العيِّنة 

أ ـ عيِّنة املنحرفني 

جعلن�ا عينة الدراس�ة )املنحرفني( من بني الس�جناء الذكور املحكومني 
يف قضاي�ا الرسق�ات بأنواعه�ا واملودع�ني يف س�جون )مكة املكرم�ة، املدينة 
املنورة، جدة( باملنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية واشتملت العيِّنة 
التجريبية بصورهتا األولية عىل )165( س�جينًا من اجلنس�ية السعودية فقط. 
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واجلدول رقم)2( يبنيِّ عدد أفراد العيِّنة األولية وأسامء السجون التي ُأخذت 
منها.

اجلدول رقم )2( عدد أفراد العيِّنة األولية، وأماكن وجودهم 
عدد السجناء يف قضايا الرسقاتمكانه   اسم السجنم
50مكة املكرمةسجن العاصمة1
50املدينة املنورةسجن املدينة املنورة2
65حمافظة جدةسجن بريامن3

165            املجموع

اخلصائص العامة ألفراد )عيِّنة املنحرفني(

قمنا بتطبيق اس�تامرة مجع البيانات األولية عن أفراد العيِّنة من السجناء. 
وبع�د تفريغ حمتويات االس�تامرة تم احلصول عىل املالم�ح العامة خلصائص 

العيِّنة عىل النحو التايل:

اجلدول رقم )3( العمر الزمني ألفراد العيِّنة 
جدةمكة املكرمةاملدينة املنورةفئات العمر

الرتبةالتكرارالرتبةالتكرارالرتبةالتكرار
22-18221103192
26-22162131301
30-266311253
34-30348435
38-34253544
42-38253526
2617--42 فأكثر
505065املجموع
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م�ن خالل اجل�دول رق�م )3( الذي ُيب�ني العم�ر الزمني ألف�راد العينة 
)الس�ن( يتض�ح أن األع�امر ترتاوح ما بني )18( س�نة وأكثر من )42( س�نة 
ُمقس�مة إىل سبعة مس�تويات عمرية بلغ أكر تكرار لصالح الفئة العمرية من 
)22� 26( س�نة يف كلٍّ م�ن مك�ة املكرمة وجدة، ولصال�ح الفئة العمرية من 
)18� 22( سنة يف املدينة املنورة. وهذا معناه أن ُمعظم املنحرفني )السارقني( 

تقع أعامرهم بني )18� 26( سنة وهم من املراهقني والشباب.

اجلدول رقم )4( احلالة االجتامعية ألفراد العيِّنة 
املجموعُمطلقأعزبمتزوجاحلالة االجتامعية

641350مكة املكرمة
50-644املدينة املنورة

653665جدة

ُمعظم أفراد عينة املنحرفني من العزاب )غري املتزوجني( فقد مّثلهم )138( 
فردًا من إمجايل أفراد العيِّنة البالغ عددها )165( فردًا. ويليهم املتزوجون الذين 

مّثلهم )18( فردًا، وأخريًا املطلقون الذين مّثلهم )9( أفراد.

اجلدول رقم )5(املستوى التعليمي ألفراد العينة 
املستوى التعليمي 

ألفراد العينة
يقرأ أمي

ويكتب
اجلامعةالثانويةاملتوسطةاالبتدائية

-4132112مكة املكرمة
-6319157املدينة املنورة

-41203010جدة
-145715619املجموع
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ُيش�ري اجل�دول رقم )5( إىل بيان املس�توى التعليمي ألف�راد العيِّنة، فقد 
أخذنا يف االعتبار كافة املراحل التعليمية، إضافة إىل األميني الذين ُخصصت 
هلم مقاييس مكتوبة باللهجة العامية ليس�هل فهمها، وُمعظم أفراد العيِّنة من 
املنتس�بني للمس�توى االبتدائي، فقد بلغ عددهم )71( ف�ردًا من إمجايل أفراد 
العيِّن�ة البالغ ع�ددهم )165( فردًا، يليهم املنتس�بون للمس�ت�وى املتوس�ط، 
وأقل نس�بة ُس�جلت ملن يق�رأ ويكتب فقد مّثله�م مخس�ة أفراد، وال أحد بني 

العيِّنة من املنتسبني للمستوى اجلامعي.

اجلدول رقم )6( املستوى التعليمي لرب األرسة )الوالد( 

املستوى التعليمي 
لرب األرسة

اجلامعةالثانويةاملتوسطةاالبتدائيةيقرأ ويكتبأمي

-336812مكة املكرمة
-2216741املدينة املنورة

151518692جدة
70373311122املجموع

ُيب�ني اجلدول رق�م )6( املس�توى التعليم�ي ل�رب األرسة )الوالد( هو 
املس�توى األم�ي بواق�ع )70( ف�ردًا م�ن أرب�اب أرس أف�راد العيِّن�ة، ويليهم 
املنتس�بون ملس�توى من يقرأ ويكتب بواقع )37( فردًا، وأقلهم من املنتس�بني 

للمستوى اجلامعي مّثلهم إثنان فقط.
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اجلدول رقم )7( املستوى التعليمي ألبناء أفراد العينة 
يقرأ أمياملستوى التعليمي لألبناء

ويكتب
اجلامعةالثانويةاملتوسطةاالبتدائية

-531--مكة املكرمة
14431-املدينة املنورة

--72--جدة
116941-املجموع

ُمعظ�م أبن�اء أف�راد العيِّنة من املنتس�بني للمس�توى االبتدائ�ي، فقد بلغ 
عدده�م )16( ف�ردًا م�ن إمجايل األبن�اء البالغ )31( ف�ردًا، يليهم املنتس�بون 

للمستوى املتوسط بواقع )9( أفراد.

اجلدول رقم )8( املستوى التعليمي إلخوة أفراد العينة )ذكور وإناث( 
    املستوى 
التعليمي 

لإلخوة

   اجلامعةالثانويةاملتوسطةاالبتدائيةيقرأ ويكتب
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

2625342421231116--مكة املكرمة
3419192922121086املدينة املنورة

42223292126251312-جدة
386767926759583234املجموع

ُمعظم إخوة أفراد العيِّنة من املنتس�بني للمستوى املتوسط، فقد بلغ عدد 
الذك�ور )92( بزي�ادة عن اإلناث البالغ عددهن )67( من  إمجايل عدد إخوة 
أف�راد العيِّن�ة البال�غ عددهم )487( ف�ردًا بني ذكور وإناث، و ُس�جلت أقل 
نس�بة لصالح املنتسبني ملستوى من يقرأ ويكتب بواقع )ثامين( إناث و)ثالثة( 

ذكور من إمجايل العدد املشار إليه. 
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اجلدول رقم )9( عدد الزجيات بني أفراد العينة 
املجموعجدةمكة املكرمةاملدينة املنورةعدد الزجيات

57719مرة
23-1مرتان

22--ثالث مرات

غالبي�ة أف�راد العيِّنة ممن تزوج�وا مرة واحدة ال غري، وق�د مّثلهم )19( 
ف�ردًا من إمجايل املتزوجني من أفراد العيِّن�ة بغض النظر عن احلالة االجتامعية 
إبان التطبيق امليداين للدراس�ة. وُس�جلت )ثالث ح�االت( ملن تزوج مرتني 

و)حالة واحدة( ملن تزوج ثالث مرات.

اجلدول رقم )10( عدد زجيات رّب األرسة )الوالد(
   جدة املدينة املنورةمكة املكرمةعدد الزجيات

272323مرة
171713مرتان

587ثالث مرات
134أربع مرات

2-1أكثر

     بلغت أعىل نس�بة لزواج رب األرسة مرتني بالتس�اوي يف كل من مكة 
املكرم�ة واملدينة املنورة بواقع )17( ف�ردًا، و)13( فردًا يف جدة، وتزوج )20( 
ف�ردًا ثالث م�رات، و)18( فردًا أربع مرات، و)3( أفراد أكثر من أربع مرات. 

أما ُمعظم أرباب األرس فقد تزوجوا مرة واحدة بواقع )73(فردًا.
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 اجلدول رقم )11( عدد أبناء أفراد العينة )ذكور وإناث( 
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةعدد األبناء

إناثذكورإناثذكورإناثذكور
421145واحد
142222اثنان
---11-ثالثة
211--1أربعة
-----1مخسة
-1----ستة

774588املجموع

يتقارب عدد أبناء أفراد العينة الذكور واإلناث بواقع )19( من الذكور، 
و)20( من اإلناث بإمجايل عدد )39( فردًا، ويتساوى العدد ألفراد العيِّنة يف 

مكة املكرمة وجدة، وُيناصفهم العدد أفراد العيِّنة يف املدينة املنورة.

اجلدول رقم )12( عدد إخوة أفراد العينة )ذكور وإناث( 
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةعدد اإلخوة

إناثذكورإناثذكورإناثذكور
441384واحد
121128315اثنان
810241119ثالثة
98812107أربعة
5413544مخسة
159363ستة
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-11567سبعة
122331ثامنية
34-323تسعة
-3-4-1عرشة
213433أكثر

475852506160املجموع

يتق�ارب أيض�ًا عدد إخوة أف�راد العيِّن�ة الذكور واإلناث فق�د بلغ عدد 
الذك�ور )160( ف�ردًا، وع�دد اإلناث )168( ف�ردًا ليصبح الع�دد اإلمجايل 
)328( ف�ردًا، وأكر عدد إلخوة أفراد العيِّنة ُس�جل يف ج�دة بواقع )121( 
من الذكور واإلناث، ويتقارب العدد يف مكة املكرمة واملدينة املنورة فقد بلغ 

العدد )102� 105( أفراد.

اجلدول رقم )13( عدد مرات اإليداع يف السجن 
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةاالعتياد املتكرر

الرتبةالتكرارالرتبةالتكرارالرتبةالتكرار
28173192

ُيشري اجلدول رقم )13( إىل عدد مرات اإليداع يف السجن ألفراد العينة 
يف املناط�ق الث�الث � مدار الدراس�ة � بل�غ )54( مرة بواقع )28( يف س�جن 
مكةاملكرم�ة، و)19( يف س�جن جدة، و )7( يف س�جن املدين�ة املنورة. وهم 

ُيمثلون ثلث العدد اإلمجايل ألفراد العيِّنة.
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اجلدول رقم )14( ارتكاب أحد أفراد األرسة ُجرمًا ما 
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمة

الرتبةالتكرارالرتبةالتكرارالرتبةالتكرار
21131119

أفاد )31( من أفراد العيِّنة بأن واحدًا من أفراد أرسهم سبق له ارتكاب 
ُجرم ُأودع بس�ببه السجن ويف قضايا خمتلفة غري الرسقة، وُمعظمهم يف جدة، 
حيث مّثلهم )19( فردًا، و)11( فردًا بمكة املكرمة، وواحد يف املدينة املنورة.

اجلدول رقم )15( الدخل الشهري ألفراد العيِّنة 
مكة متوسط الدخل

املكرمة
املدينة 
املنورة

املجموعجدة

95822أقل من 500 ريال
1000 / 5003101427

 1500/100032813
2000 / 1500131115
2500 / 20001-34
3000/ 2500-235
3500 /30001--1

 4000/ 3500 1124
4500/ 4000--44
5000 / 4500-112
112-أكثر من 5000

ال يوجد  9151236
1161330مل يذكر
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يتض�ح م�ن اجلدول رقم )15( ب�أن )36( من أفراد العيِّن�ة أفادوا بعدم 
وج�ود دخل لدهيم، وأفاد )22( فردًا بأن دخلهم الش�هري أقل من )500( 
ريال. و)27( فردًا دخلهم من )500- 1000( ريال، وتتواىل نسبة االرتفاع 
لتص�ل إىل أعاله�ا يف الدخل م�ن )4500- 5000( ري�ال ألربعة أفراد من 

أفراد العيِّنة. مع مالحظة أن )30( فردًا مل يذكروا دخلهم الشهري.

اجلدول رقم )16( الدخل الشهري لرب األرسة ـ الوالد 

مكة متوسط الدخل
املكرمة

املدينة 
املنورة

املجموعجدة

4228أقل من 1000 ريال
3000/1000178934
5000/30001122740
7000/500023914
9000/700063413

11000/90002-24
33--أكثر من / 11000

8321050ال يوجد

أف�اد )50( فردًا من أفراد العيِّنة بعدم وج�ود دخل لرب األرسة، وأفاد 
)40( منهم بأّن دخل رّب األرسة من )3000- 5000( ريال شهريًا. وأقل 

دخل دون األلف ريال أفاد به )8( من أفراد العيِّنة.
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اجلدول رقم )17( مهنة أفراد العيِّنة 
املجموعجدةاملدينة املنورةمكة املكرمةاملهنة

44--موظف حكومي � مدين
موظف حكومي � 

عسكري
2-79

1112-1موظف قطاع خاص
8162448طالب

12-1تاجر � أعامل حرة
3716962بدون عمل
118524متسبب )*(
44--مهنة أخرى

505065165املجموع

يتب�ني من اجلدول رقم )17( اخل�اص بمهنة أفراد العيِّن�ة، أن ُمعظمهم 
بدون عمل )عاطلني( ويمثلهم )62( فردًا من العدد اإلمجايل للعيِّنة، ويليهم 

من مهنته طالب بواقع )48( فردًا، ثم مهنة متسبب ب�)24( فردًا.  

)*( أي:  متكسب ليعيش ال ليغتني، وهكذا يسميه العامة للمزيد حول هذا املوضوع؛ 
انظ�ر: الرافعي، مصطفى صادق، وح�ي القلم، ج1، بريوت، دار الكتاب العريب، 

)د.ت(،  ص153.
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اجلدول رقم )18( مهنة رب األرسة ـ الوالد 
املجموعجدةاملدينة املنورةمكة املكرمةمهنة

75820موظف حكومي � مدين
21012-موظف حكومي � عسكري

34613تاجر � أعامل حرة
77--موظف قطاع خاص

823738متسبب
1141227متقاعد
1671336متوىف

55112بدون عمل
505065165املجموع

يوض�ح اجلدول رقم )18( اخلاص بمهن�ة رب األرسة )الوالد( ألفراد 
العيِّن�ة، أن ُمعظمهم متس�بب بواقع )38( فردًا من إمجايل أف�راد العيِّنة البالغ 
)165( ف�ردًا، يليه�م َمْن آباؤه�م متوفون بواقع )36( ف�ردًا، ثم من آباؤهم 
متقاع�دون ويمثله�م )27( فردًا، ويت�واىل توزيع امله�ن باالنخفاض ليصل 

العدد إىل أدناه يف مهنة موظف قطاع خاص بواقع )7( أفراد.
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اجلدول رقم )19( العمر الزمني لرب األرسة ـ الوالد 

فئات العمر
املجموعجدةاملدينة املنورةمكة املكرمة

الرتبيةالتكرارالرتبيةالتكرارالرتبيةالتكرار
40 / 3526--366
45 / 401735276
50 / 4526738415
55 / 50747111325
60 / 5565646518
65 / 60929213231

         70 / 65 83266516
7014116118148 فأكثر

ُيالح�ظ من جدول رقم )19( بأن ُمعظ�م آباء أفراد العيِّنة هم من ذوي 
األعامر فوق الس�بعني س�نة حيث مّثلهم )48( فردًا، يليهم ممن تقع أعامرهم 
بني )60/ 65( سنة بواقع )31( فردًا، ومن ثم الفئة العمرية من )55/50( 
س�نة بواق�ع )25( فردًا. ويت�واىل االنخف�اض تدرجيّيًا لصال�ح  األعامر دون 

اخلمسني عامًا.

وُتب�نيِّ اجلداول م�ن )20 � 25( فئات العمر ألف�راد العيِّنة )املنحرفني( 
جُمتمعة األكر سنًا واألصغر سنًا، واألقل تعلياًم واألعىل تعلياًم من كبار السن 
منه�م، وأيض�ًا األعىل تعلي�اًم واألقل تعلياًم من صغار الس�ن م�ن نفس أفراد 

العيِّنة البالغ عددها )165( فردًا.
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اجلدول رقم )20( فئات العمر األكرب سّناً
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةفئات العمر

32 � 28743
36 � 32633
40 � 36311
44 � 40321
48 � 44--2
52 � 48---
56 � 521--
201010املجموع

اجلدول رقم )21( فئات العمر األصغر سنًا
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةفئات العمر
22 - 1961716

اجلدول رقم )22( أفراد العيِّنة األقل تعلياًم من فئة كبار السن
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةمستوى التعليم

342أمي
1--يقرأ ويكتب

اجلدول رقم )23( أفراد العيِّنة األعىل تعلياًم من فئة كبار السن
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةمستوى التعليم

12-ثانوي
322متوسط
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اجلدول رقم )24( أفراد العيِّنة األقل تعلياًم من فئة صغار السن 
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةمستوى التعليم

11-أمي
11-يقرأ ويكتب

421ابتدائي

اجلدول رقم )25( أفراد العيِّنة األعىل تعلياًم من فئة صغار السن 
جدةاملدينة املنورةمكة املكرمةمستوى التعليم

23-ثانوي
41-متوسط

ب ـ عيِّنة غري املنحرفني )األسوياء( 

وتتك�ون م�ن )60( ف�ردًا م�ن الذكور، ت�م اختيارهم حس�ب حمددات 
إجرائية للسواء حددناها ُمسبقًا، وهم من العاملني يف جمال الرشطة يف منطقة 
املدينة املنورة، ومن مس�تويات تعليمي�ة خمتلفة، وقد عمدنا إىل أن تكون هذه 
العّين�ة )غ�ري املنحرفني( متجانس�ة م�ع عّين�ة املنحرفني من حي�ث متغريات 
السن، والتعليم واملستوى املادي والعمر الزمني لبيان الفروق بني أفراد عّينة 

املنحرفني وغري املنحرفني.

وي�أيت اختيارنا هلذه العّينة لضامن الس�واء وع�دم ارتكاهبم أي خمالفات 
جنائية أو قانونية. وهذا رشط أس�ايس اللتحاقهم باخلدمة العس�كرية حيث 
يقتيض االلتحاق باخلدمة اخللو من الس�وابق بكافة ُصورها وأشكاهلا. كام أن 
االختي�ار لتلك العّينة انحرص يف منطقة املدينة املنورة باعتبار توافر إجراءات 

االختيار وتاثلها يف املناطق األخرى مدار الدراسة.
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اخلصائص العامة ألفراد عيِّنة غري املنحرفني:

قمنا بتطبيق اس�تامرة مجع البيانات األولية عن أفراد عّينة غري املنحرفني، 
التي اشتملت عىل بيانات االسم والسن واحلالة االجتامعية والدخل الشهري 

واملهنة وأمكن التوصل للخصائص العامة ألفراد العّينة عىل النحو التايل:

  اجلدول رقم )26( العمر الزمني ألفراد عيِّنة غري املنحرفني
التكرارفئات العمر

24 � 208
28 � 247
32 � 282
36 � 323
 40 � 368
44 � 408

444 � فأكثر
40املجموع

يش�ري اجل�دول رق�م )26( للعم�ر الزمن�ي ألف�راد العيِّن�ة )األس�وياء( 
وُيالحظ التجانس من حيث العمر والتساوي ملن  تقع أعامرهم ضمن ثالث 
فئ�ات عمرية هي م�ن )20 � 28(، )36 � 44( بواق�ع )31( فردًا من إمجايل 

العدد البالغ )40( فردًا.

اجلدول رقم )27( احلالة االجتامعية ألفراد عيِّنة غري املنحرفني 
املجموعمطلقأعزبمتزوجاحلالة االجتامعية

40-3010التكرار
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ويش�ري اجل�دول رق�م )27( إىل أن ُمعظ�م أف�راد عيِّن�ة األس�وياء م�ن 
املتزوج�ني حيث مّثلهم )30( فردًا يليهم فئة الُعزاب بواقع )10( أفراد، وال 

يوجد بينهم من ينتمي لفئة ُمطّلق.

اجلدول رقم )28( املستوى التعليمي ألفراد عيِّنة غري املنحرفني 
املستوى 
التعليمي

املجموعاجلامعةالثانويةاملتوسطةاالبتدائيةيقرأ ويكتب

112178240التكرار

يبنيِّ اجلدول رقم )28( املس�توى التعليم�ي ألفراد عيِّنة غري املنحرفني، 
فق�د بلغت أعىل نس�بة منه�م من املنتمني إىل املس�توى املتوس�ط بواقع )17( 
ف�ردًا، يليهم املنتمون للمس�توى االبتدائي )12( فردًا، ثّم املس�توى الثانوي 
بواقع )8( أفراد، أما املستوى اجلامعي فلم يبلغه إال اثنان فقط. وأفرز اجلدول 
واحدًا ملستوى من يقرأ ويكتب، وال يوجد بينهم من ينتمي للمستوى األمي.

اجلدول رقم )29( الدخل الشهري ألفراد عيِّنة غري املنحرفني
التكرارمتوسط الدخل

15من 1000 إىل أقل من 3000 ريال
18من 3000 إىل أقل من 5000 ريال
4من 5000 إىل أقل من 7000 ريال
1من 7000 إىل أقل من 9000 ريال

2من 9000 إىل أقل من 11000 ريال
-من 11000 ريال فأكثر

ُمعظم أفراد عيِّنة غري املنحرفني يقع مقدار دخلهم الشهري من )1000 
إىل أق�ل من 5000( ريال يمّثلهم )33( فردًا م�ن أفراد العيِّنة البالغ عددهم 
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)40( ف�ردًا، ويص�ل الدخ�ل إىل أعىل م�داه عند أق�ل م�ن )11000( ريال 
بحسب ما أفاد به اثنان من أفراد العيِّنة.

ج ـ عيِّنة دراسة احلالة 

اخرتنا س�ت ح�االت من أف�راد عيِّنة غ�ري املنحرفني )داخل الس�جن( 
بالتنس�يق مع املس�ؤولني عن س�جن منطقة املدين�ة املن�ورة. وأصحاب هذه 
احلاالت هم أرباب السوابق )معتادو اإلجرام( يف جرائم الرسقات. تكنامن 
االطالع عىل س�جالهتم اجلنائية يف الس�جن، ومن مقابلتهم.. وتعمق معرفة 
ا أيضًا من احلصول عىل مزيد من املعلومات  أوضاعهم داخل السجن. وتكنرَّ
عنهم تهيدًا لتطبيق اس�تبيان دراسة احلالة عليهم. التي سنشري إليها يف اجلزء 

اخلاص بمناقشة نتائج دراسة احلالة يف الفصل السادس من هذه الدراسة .

2 . 5  األدوات واملقاييس املستخدمة 
اس�تخدمنا يف ه�ذه الدراس�ة جمموع�ة م�ن األدوات تتفق م�ع مفاهيم 
الدراس�ة الت�ي يمك�ن من خالهل�ا التحقق م�ن فروضه�ا. وتش�مل أدوات 

الدراسة ما ييل:

1 ـ استامرة البيانات األولية 

 قمن�ا بتطبي�ق اس�تامرة البيان�ات األولي�ة، وتتك�ون م�ن بيان�ات احلالة 
وتش�مل االس�م وتاريخ امليالد والعمر الزمني، واملس�توى التعليمي واحلالة 
االجتامعي�ة )مت�زوج أو ُمطل�ق أو أعزب( وأس�باب الطالق وع�دد األبناء، 
ومستوى تعليمهم )أمي أو يقرأ ويكتب أو االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية 
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أو اجلامعة( ثم مصدر أو مصادر الدخل وإمجايل الدخل الش�هري، ثم سبب 
اإليداع يف الس�جن ونوع املخالفة والعقوبة والفرتة املتبقية من العقوبة، وهل 
س�بق اإلي�داع يف الس�جن من قب�ل، وإذا كانت اإلجابة بنع�م طلب توضيح 

املخالفة )اجلرم( والعقوبة.

ث�م بيانات ع�دد أفراد األرسة وتش�مل وظيفة الوالد وعمره ومس�توى 
تعليم�ه، وعدد اإلخوة )الذك�ور، واإلناث( ومس�تويات تعليمهم، ثم عدد 
زجيات الوالد وعدد زوجاته عدا األم، وإمجايل الدخل الشهري للوالد. وهل 
س�بق ألي من أفراد األرسة أن ارتكب جرمًا أو تعرض ملحاكمة، وإذا كانت 

اإلجابة بنعم حُيدد االسم وصلة القرابة واجلرم والعقوبة. 

2 ـ استبيان لتحديد مستوى املعتقدات الدينية 

قمن�ا بتصميم هذا االس�تبيان بغرض معرفة مس�توى املعتقدات الدينية 
ل�دى أفراد العّينة، ولضبط الفرضية الثالثة يف دراس�تنا هذه، املتعلقة بالوازع 

الديني.. وقد مرت إجراءات تصميم االستبيان باملراحل التالية:

أ ـ املرحلة األوىل  

ت�م فيها االطالع عىل بعض املقاييس التي س�بق تصميمه�ا لقياس حتديد 
مستوى املعتقدات الدينية، خاصة التي أجريت عىل مساجني مثل )دراسة الصنيع 

1998()1(، وركزت عىل موضوعات خمتلفة تتعلق بالعبادات واملعامالت.

)1( الصني�ع، صال�ح إبراهي�م، التدين ع�الج اجلريمة، الرياض: مكتبة الرش�د، 
1998، ص 312 – 329.
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ب ـ املرحلة الثانية  

ت�ت طباع�ة االس�تبيان، وج�رى توزيعه ع�ىل حمكمني يف عل�م النفس 
والرشيعة اإلسالمية، يف كلية الرتبية بجامعة طيبة واجلامعة اإلسالمية باملدينة 
املنورة، وبعد استالم االستبيان من املحكمني، جرى حرص مالحظاهتم التي 
كانت حّقًا قليلة، وجرت مناقشتها وُعدلت صياغة بعض العبارات بناء عىل 

املالحظات واملناقشات التي دارت حوهلا.

ج ـ املرحلة الثالثة  

بع�د التعدي�الت التي ُأجريت عىل بعض عبارات االس�تبيان واإلضافة 
في�ه بحيث أصبح ُمكونًا من عرشين عبارة خمتلفة، وتضمن تعليامت تتضمن 
كتابة االس�م والعمر واملهنة واحلالة االجتامعي�ة وطريقة اإلجابة بحيث تقرأ 
العب��ارة ويتم اختيار واح�د لالختيارات الثالث�ة بوضع إش�ارة )P( داخل 
املرب�ع املقابل لذل�ك االختيار، وقد ترك أس�فل كل عب�ارة واختياراهتا فراغ 
لكتاب�ة املالحظات من قبل أفراد العّينة حول العب�ارات أو أحد اختياراهتا.. 

وجرى طباعة االستبيان يف الصورة النهائية وأصبح جاهزًا للتطبيق. 

طريقة تصحيح استبيان حتديد مستوى املعتقدات الدينية 

يتكون اس�تبيان حتديد مس�توى املعتق�دات الدينية من عب�ارات ُموجبة 
وأخرى سالبة وحُتسب درجة العبارة امُلوجبة: 

أ = 3        ب = 2        ج = 1

كام حُتسب درجة العبارة السالبة: 
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أ = 1       ب = 2         ج = 3

الدرجة الكلية = 60.

3 ـ استبيان دراسة احلالة 

قمنا بتصميم اس�تبيان لدراس�ة حالة س�تة من أفراد العّينة من الس�جناء 
املتهمني بارت�كاب جرائم الرسقات، من معتادي اإلجرام، والصادر بحقهم 
أحكام بالس�جن، من أجل حتديد العوامل ذات الصلة بتنش�ئتهم االجتامعية 
وخاص�ة العوام�ل )اأُلرسية، املدرس�ية، اجلانب الدين�ي القيمي األخالقي، 
الوس�ائط اإلعالمي�ة( ودورها يف انحراف أف�راد عّينة دراس�ة احلالة، واتباع 
السلوك املنحرف سواء يف الرسقة أو غريها، من خالل استقصاء استجاباهتم 
لبعض املوضوعات التي يتضمنها االستبيان. وقد تكون االستبيان من )واحد 
وأربعني( عبارة، صيغت عىل هيئة سؤال، كانت اإلجابة فيها مفتوحة يكتب 
فيها املس�تجيب رأيه اخلاص. وُحدد سؤال واحد مفتوح لُيبدي املفحوصون 

ما يرغبون إضافته واقرتاحه يف كل ماله عالقة باألسئلة السابقة.

ومّرت إجراءات إعداد اس�تبيان دراس�ة احلالة بنف�س اإلجراءات التي 
مّر هبا إعداد اس�تبيان حتديد مس�توى املعتق�دات الدينية املن�وه عنه يف الفقرة 
الس��ابقة هل�ذه الفقرة من حيث اإلضافة والتعديل ومالحظات املختص�ني، 

إيل أن أصبح ج�اهزًا للتطبيق بصورته النه�ائية. 

طريقة تصحيح استبيان دراسة احلالة 

يت�م تصحيح االس�تبيان بطريق�ة رصد اس�تجابات عّينة دراس�ة احلالة 
البالغ عددهم )س�تة( أفراد، ُمقابل كل سؤال جُييبون عنه، إضافة إىل حساب 
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تكرارات اس�تجاباهتم وفق جداول مس�تقلة لكل ُبعد من األبعاد األربعة يف 
استبيان دراسة احلالة، املشتمل عىل  )واحد وأربعني( سؤااًل عىل النحو التايل:

�  عامل األرسة )17( سؤااًل.

�  عامل املدرسة )10( أسئلة.

�  عامل اجلانب الديني والقيمي األخالقي )8( أسئلة.

�  عامل الوسائط اإلعالمية )5( أسئلة.

�  سؤال واحد فقط مفتوح.

2 . 6  إجراءات تطبيق الدراسة 
قمنا بتطبيق األدوات املس�تخدمة، للحصول عىل بيانات الدراسة واتبعنا 
يف ذلك اخلطوات التالية: )تطبيق اس�تبيان حتديد مس�توى املعتقدات الدينية( 
عىل مجيع أفراد العّينة )املنحرفني � غري املنحرفني( بش�كل مجاعي عىل كل عّينة 
ع�ىل حدة، وفيام يتعل�ق بعيِّنة املنحرف�ني فقد تت االس�تعانة باالختصاصيني 
االجتامعيني يف الس�جن الذين كانوا حيرضون معن�ا، بعدها نقوم باإلجراءات 

التالية:
1 �  ُأعرفه�م ب�أين أح�د املنتم�ني للجامع�ة، دون اإلش�ارة إىل وظيفت�ي 

األساسية )رجل أمن(.
2 �  تم توزيع االستبيان عىل كافة أفراد العّينة.

ي�ة املعلومات،  3 �  ُنوض�ح اهل�دف م�ن الدراس�ة، وبيان أمهيته�ا، ورسِّ
وتعليامت اإلجابة عن املقاييس.

4 �  ُنعطي أمثلة لكيفية اإلجابة عن استبيان الدراسة:
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أ �  مراجع�ة االس�تبيان بع�د انتهاء املبح�وث من اإلجاب�ة عن كامل 
الفق�رات يف املوق�ع املخص�ص » الفصول الدراس�ية يف مدرس�ة 
السجن« للتأكد من أن املبحوث أجاب عن مجيع فقرات املقياس، 
ويف حال�ة ع�دم اكت�امل اإلجاب�ات ُتع�اد االس�تامرة للمبح�وث 
وُيطل�ب منه إكامهلا، أو يتّم اس�تبداله بآخر. وه�ذا ما جعل عدد 

املستبعدين من العدد اإلمجايل ألفراد العّينة قلياًل جّدًا.
ب �  تراوح الوقت الالزم لإلجابة عن أدوات الدراسة ما بني )45 

- 60( دقيقة.
ج �  ركزن�ا ع�ىل أفراد العّين�ة األكثر تطرفًا يف س�لوكهم اإلجرامي، 
تهيدًا الختيارهم ضمن أفراد )دراسة احلالة( التي سنتناوهلا يف 

الفصل السادس من هذه الدراسة.
د �  قمن�ا )بتصحي�ح اس�تبيان حتدي�د مس�توى املعتق�دات الدينية( 
إضاف�ة إىل رص�د درجات خصائ�ص أفراد العّين�ة )املنحرفني، 
غ�ري املنحرفني( م�ن حيث )العم�ر، املهن�ة، مس�توى التعليم، 
مس�توى الدخل، احلالة االجتامعية(. وتم الرصد للدرجات يف 
ج�داول كل عّين�ة عىل حدة بجداول مس�تقلة. ووضعت رموز 
ألبع�اد وعب�ارات املقاييس من�وه عنها يف هذا الفص�ل - تهيدًا 
ملعاجلتها إحصائّيًا وفق خطة التحليل اإلحصائي التي أعددناها 

ضمن فرضيات الدراسة.

2 . 7  األساليب واملعادالت اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة 
استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية يف الدراسة وهي:  

)Frequency and Percentiles )p( .1 �  التكرار والنسب املئوية
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Pearson Correlation Coefficient  . 2 �  معامل ارتباط بريسون
Confirmatory factor Analysis. 3 �  التحليل العاميل التوكيدي

) Chi – square Test x 2( .)24 �  اختبار )كا
)T - Test( .لعينات املستقلة )5 �  اختبار )ت

)Multiple Regression (  .6 �  حتليل االنحدار املتعدد

وق�د تم حس�اب مجيع األس�اليب اإلحصائية املش�ار إليها، باس�تخدام 
الرنام�ج اإلحصائي )Spss(، فيام عدا أس�لوب التحليل العاميل التوكيدي 
فقد تم حس�ابه باستخدام برنامج )LISREL 8.14(، وفيام ييل رشح لبعض 

األساليب السابقة واملعادالت املستخدمة يف حساهبا:

Pearson Correlation Coefficient   »معامل االرتباط لـ »بريسون

يستخدم معامل ارتباط ل�»بريسون« لقياس العالقة بني درجات بتغريين 
لدى عيِّنة ما، وحيسب من املعادلة التالية:

   د= ن مج )س × ص( – )مج س × مج ص(                                            

 ]ن )مج  س2( – ن )مج س2( [ ]ن )مج  س2( - ن)مج  س2([   

حيث:
ر= معامل االرتباط بني درجات املتغريين )س، ص(.

ن= عدد أفراد العينة.
م�ج )س × ص(= جمم�وع حاصل رضب درج�ات املتغري )س( يف 

درجات املتغري )ص( املناظرة هلا.
مج س= جمموع درجات املتغري )س(.



119

مج ص )جمموع درجات املتغري )ص(.
مج س2= جمموع مربعات درجات املتغري )س(.

مج ص2= جمموع مربعات درجات املتغري )ص(.

  Chi- Square Test 22- اختبار كا

ُيس�تخدم اختبار )كا2( حلس�اب داللة الفروق بني التك�رار أو البيانات 
العددي�ة، التي يمكن حتويلها إىل تكرار مثل النس�ب واالحتامالت، فاألصل 
يف اختب�ار )كا2( أن�ه مقي�اس مل�دى اخت�الف التك�رار الواقعي ع�ن التكرار 

املحتمل أو املتوقع، وحيسب اختبار )كا2( من املعادلة التالية:
               )ت � ت(
                    و      م

كا2= مج   �����������
                      ت
                       م

حيث:
ت= التكرار الواقعي.

ت= التكرار املتوقع.

3 ـ اختبار )ت(  Test -T لدى عينتني مستقلتني

ُيس�تخدم اختبار )ت( للعيِّنتني املس�تقلتني حلس�اب دالل�ة الفروق بني 
متوس�طي جمموعتني مس�تقلتني من الدرجات لدى جمموعتني مستقلتني من 
األف�راد يف أح�د املتغريات )أو ع�دة متغ�ريات( ومعادلة اختب�ار )ت( لدى 

العّين�تني املستقّلتني يف الصورة التالية:
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م – م
2   1

ت= ��������������������������
           ]ن )ع2( + ن )ع2( [ 

                              2        1     1       
       ]ن + ن – 2[

2    1                     

حيث: 
م= متوسط درجات املجموعة األوىل.
م= متوسط درجات املجموعة الثانية.

ن= عدد أفراد املجموعة األوىل.
ن= عدد أفراد املجموعة الثانية.

ع= االنحراف املعياري لدرجات املجموعة األوىل.

 ع= االنحراف املعياري لدرجات املجموعة الثانية.

 Multiple Regression  االنحدار املتعدد

إذا كان لدين�ا متغ�ري تاب�ع وعدة متغ�ريات مس�تقلة، فإنه يمك�ن التنبؤ 
بدرج�ات املتغ�ري التاب�ع م�ن درج�ات ه�ذه املتغريات املس�تقلة ع�ن طريق 
اس�تخدام معادلة االنحدار املتعدد، وأبس�ط صورة ملعادل�ة االنحدار املتعدد 
عندم�ا يكون لدينا متغريان مس�تقالن ومتغري تابع واح�د، أي: عندما يكون 
لدينا ثالثة متغريات، أحدمها تابع واآلخران مستقالن، ويف هذه احلالة تكون 

معادلة االنحدار املتعدد يف الصورة التالية:

 × ) ]1-ن[ + ]1-ن[ (
2          1
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س = أ + ب 3.21 س + ب 2.31 س  
3                                        1  

حيث:
س املتغري التابع )املتنبأ به من املتغريين املستقلني س ، س(

3    2                                                           
أ= مقدار ثابت )ثابت االنحدار(.

ب= 2.31 املعامالن البائيان )معامال االنحدار املتعدد(.

حساب املعامل البائي 
ال يت�م احلصول عىل املعاملني البائيني املش�ار إليه�ام يف معادلة االنحدار 
املتع�دد الس�ابقة بطريق�ة مبارشة من معام�الت االرتباط، ولك�ن من خالل 
حتوي�الت تس�مى »معام�الت بيت�ا  Beta Coefficients« وه�ي عب�ارة عن 
معام�الت االنح�دار اجلزئ�ي املعياري�ة، ويمكن احلص�ول عىل معام�يل بيتا 

باملعادلتني التاليتني:
                     ر  - ] ر × ر [                                            ر -  ] ر ×  ر
32   31    21                                 32   31    21                     

���������������������� =3.21   =  B  ، ����������������� =3.21  =B
                   ] 1- ) ر32 2( [                ] 1- ) ر32 2([

ومن معامالت بيتا السابقة يمكن حساب املعاملني البائيني من املعادلتني 
التاليتني:

                            B  ×  ع                                     B  ×  ع
1    2.31                                1    3.21                         

ب= 3.21= ������������ ، ب= 2.31=  �����������������
                          ع                                                        ع
3                                     2                            
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ويت�ّم حس�اب الثابت )أ( ع�ن طريق التعوي�ض بجميع القيم الس�ابقة 
باإلضافة إىل متوس�طات املتغريات الثالثة وذلك يف معادلة االنحدار املتعدد 

السابقة، فنحصل عىل معادلة يف جمهول واحد هو الثابت )أ(.
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الفصل الثالث
نتائج الدراسة وتفسري الفرضيات
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3 . نتائج الدراسة وتفسري الفرضيات 
3 . 1  الفرضية األوىل 

للتحق�ق من صحة الفرضي�ة األوىل التي تنص عىل أّن »ُمرتكب جريمة 
الرسقة ُيعاين من تدين الظروف املالية واالقتصادية«، ويف س�عينا للتحقق من 
 Chi – Square )2صح�ة أو بط�ان هذه الفرضي�ة، اس�تخدمنا اختب�ار )كا
هب�دف حتديد داللة الف�روق ما بني تك�رارات أعداد املنحرفني )الس�ارقني( 
حسب مس�توى متوسط الدخل الش�هري للفرد. وفيام ييل جدول ُيوضح ما 

توصلنا إليه من نتائج يف هذا الصدد.

اجلدول رقم )38(
نتائج اختبار )كاChi – Square )2 للتعرف عىل الفروق بني 

تكرارات أعداد املنحرفني )السارقني( حسب مستوى الدخل الشهري 
مستوى الداللةقيمة )كا2(النسبة املئويةالتكرارمستوى الدخل الشهري

106.3ال يوجد دخل
5031.3أقل من 1000 ريال

4830من 1000 إىل أقّل من 3000
2515.6130.100.001من 3000 إىل أقّل من 5000
148.8من 5000 إىل أقّل من 7000
85من 7000 إىل أقّل من 9000

من 9000 إىل أقّل من  
11000

21.3

31.9من 11000 فأكثر
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يتض�ح م�ن اجلدول الس�ابق وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية )عند 
مس�توى 0.001( ب�ني تك�رارات أع�داد املنحرف�ني )الس�ارقني( حس�ب 
مس�توى الدخل الش�هري، وذلك لصالح مس�توى الدخ�ل املنخفض )أقّل 
من 1000 ريال(، حيث إّن أعىل نسبة )31.3٪( من املنحرفني )السارقني( 
دخلها الش�هري أقّل من )1000ريال(، ويتضح من اجلدول أيضًا أّن إمجايل 
نس�بة املنحرفني )السارقني( ذوي الدخل الشهري األقل من )3000ريال(، 
والذين ليس لدهيم أي دخل بلغت )67.6٪( أي أن أكثر من ثلثي املنحرفني 
)السارقني( ذوي دخل شهري منخفض، مما يعني عدم قدرهتم عىل مواجهة 
متطلبات احلياة املختلفة، وجيعلهم أكثر اس�تعدادًا لاجتاه نحو الرسقة هبدف 
تعوي�ض ما يفتقدونه وما حيتاجونه من أموال ملواجهة متطلباهتم املعيش�ية يف 

احلياة اليومية، ولتحسني ظروفهم املادية واالقتصادية.
وُتش�ر النتائ�ج التي حصلنا عليه�ا يف مجلتها إىل حتقي�ق صحة الفرضية 
األوىل للدراسة احلالية. وُنفرس هذه النتيجة عىل أس�اس أّن ظ�روف الفق�ر )1( 
واالحتياج والفاق�ة قد جتعل املرء ُيقدم عىل سلوكي�ات وترصفات غر رشعية 
أو غر مرشوعة، خصوصًا بني األفراد املنحرفني، ممن ال يس�تطيعون مقاومة 
إغراءات احلياة املادية، أو ال يس�تطيعون حتّمل ضغ�وط ومؤثرات احلياة، مما 
جيعلهم مستهدفني لانحراف بدافع مربرات وأسباب تعيق مسرهتم السوية 
يف احلياة  � وهو تفس�ر يتفق مع ما أوضحته النتائج السابق اإلشارة إليها من 

)1( ال توجد دراس�ات يف املجتمع الس�عودي تستند عىل مرجع رسمي حيدد خّط 
الفق�ر يف املجتم�ع، ويطلق أحيانًا بع�ض الباحثني مصطلح الفق�ر � جتاوزًا � 
ع�ىل ذوي الدخ�ول املنخفض�ة، دون حتدي�د املعي�ار، مما حدا بن�ا إىل وصف 
ذوي الدخ�ول املنخفضة بذوي الظروف املالية املتدنية الذين يرتاوح دخلهم 
الشهري ما بني )1000�3000( ريال سعودي، أي: ما يعادل )266�800( 

دوالر أمريكي.
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زي�ادة النس�ب املئوية لتكرارات ح�االت مرتكبي جرائ�م الرسقة لدى ذوي 
مس�تويات الدخ�ول الش�هرية املتدنية، مقارن�ة بزمائهم م�ن ذوي الدخول 
الش�هرية املرتفعة، فقد جاءت النسبة املئوية لتكرارات حاالت االنحراف يف 
احلال�ة األوىل تبلغ )67.6٪( ل�دى األفراد الذين تقّل متوس�طات دخوهلم 
ع�ن )3000 ريال( ش�هرّيًا، بينام بلغ�ت هذه النس�بة )8.2٪( لدى األفراد 

الذين تزيد مستويات دخوهلم الشهرية عىل )7000 ريال( شهرّيًا.

ويف هذا الصدد توصلت دراسة )امللك، 1993()1(، ُأجريت يف املجتمع 
الس�عودي إىل نتيجة مهمة وهي أن اهلدف من ارتكاب جرائم الرسقات عىل 
وجه اخلصوص واجلرائم األخرى هو الرغبة يف احلصول عىل املال والدخل الكبر 
والرسيع، فالفقر يف السعودية ال يعدو كونه اقتصادّيًا بحتًا إاّل أن هذا االنخفاض 
يف الدخل يؤّثر عىل الش�باب املراهقني الذين تدفع معظمهم احلاجة إىل التفاخر 
الرتكاب اجلرائم، أما معظم فقراء اململكة فا ُيعانون من االنحرافات والتفّسخ 
اخُللقي، وغر ذلك من الس�لبيات املقرتنة عادة بظاهرة الفقر، ويعود السبب يف 

ذلك إىل عدم وجود حالة الفقر املدقع بمفهومه احلقيقي.

وتتفق هذه النتيجة مع ما يذهب إليه )شمس، وعقاد: 1992()2( من أن 
عدم كفاية الدخل يأيت يف طليعة األسباب املؤدية إىل ارتكاب جريمة الرسقة 
يف اململك�ة العربية الس�عودية، وأن دوافع اجلريمة بصف�ة عامة هو الرغبة يف 

احلصول عىل املال والدخل الكبر والرسيع.

)1( املل�ك، رشف الدي�ن: ظاه�رة الرسق�ات يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية � أبعادها 
وخصائصها. الرياض: مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، 1993. 

�اد، عدن�ان عب�د احلمي�د: تأث�ر العوام�ل االقتصادية  )2( ش�مس، حمم�د حمم�ود وعقَّ
واالجتامعية عىل معدالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات: دراسة كمية وكيفية. 

مصدر سابق.    
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ولع�ّل املاحظ�ة الت�ي جي�ب إدراجه�ا هنا أن�ه ال يمكن الق�ول بوجود 
عاق�ة مب�ارشة ظاهرة ب�ني الفقر واجلريمة تق�وم عىل الس�ببية، وإذا ما وجد 
بع�ض الباحث�ني ش�يئًا م�ن هذه العاق�ة، فهي ال ش�ّك عاقة غ�ر مبارشة؛ 
ألّن الفق�ر ظاهرة نس�بية ومركبة ختتلف باختاف طبيع�ة احلياة يف املجتمع، 
وختتل�ف باختاف الزمان واملكان وتتصل بمجموعة متكاملة  من الظروف 
واألوضاع واملفاهيم االجتامعية والثقافية، وترتبط ببعض الظواهر األخرى، 
كالبطال�ة، واس�تخدام األطفال، فلي�س الفقر إذًا وح�ده، وال مقدار الدخل 
وح�ده، وال أّي عامل اقتصادّي بمف�رده، أو ظرف اقتصادّي لوحده، ُيمكن 
أن يكون س�ببًا مبارشًا لتكوين السلوك اإلجرامي أو االنحراف، وإنام ُتسهم 
مجيع العوامل والظروف االقتصادية إس�هامًا نس�بّيًا يف تطوير شخصية الفرد 
ويف تش�كيل عنارص بيئته الثقافية، وذلك من خال ما ُيعرف بعملية التنش�ئة 
االجتامعي�ة أو عملي�ة التطبيع االجتامع�ي. وهذه مجيعها ق�د ُتصبح مثرات 
حُت�رك رغبات الفرد األساس�ية، كالرغبة يف األم�ن، والرغبة يف احلصول عىل 

خربة جديدة، والرغبة يف التقدير االجتامعي. 

والفرد بطبيعته يس�عى نحو حتقيق وإش�باع مثل هذه الرغبات، ولذلك 
يعم�د إىل التناف�س مع اآلخرين لتحقي�ق هذه الرغب�ات، ولذلك فا تصبح 
احلاجة االقتصادية إىل اليشء نفسه هي الباعث الذي حيرك سلوك الفرد، بل 
تلك الرغبة يف منافسة اآلخرين، وهذا ال شك ُيفرس كيف أن مثل هذه الرغبة 
يف التنافس قد ال تقترص عىل األشخ�اص الفقراء وحدهم، بل غالبًا ما يسعى 
األغنياء أو أفراد الطبقات املورسة إىل التنافس، لتحقيق منافع أكرب، أو إضافة 

قدر جديد من الثروات التي يمتلكوهنا من قبل)1(. 
)1( ال�دوري، عدن�ان: أس�باب اجلريم�ة وطبيعة الس�لوك اإلجرامي. مصدر س�ابق،        

ص 108.
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ويف دراس�ة )العوج�ي، 1987()1( ُأجري�ت ع�ىل األح�داث املنحرفني 
يف لبن�ان تب�نيَّ أن وضعهم االقتص�ادي موزع كام ي�يل: )21٪( بحالة العوز، 

)33٪( بحالة الفقر، )42٪( بحالة وسط، )2٪( بحالة الغنى.

وعن وضعهم االقتصادي بالنسبة للجرائم املرتكبة تبني ما ييل:

الرسقة 

)17.83٪( بحال�ة الع�وز، )52.67٪( بحال�ة الفق�ر، )٪36.46( 
أّن )43.59٪( يف حال�ة  أي:  الغن�ى.  بحال�ة  بحال�ة وس�ط، )٪3.04( 
االحتي�اج امل�ادي، وقد أقدم�وا عىل الرسقة وهم يف ه�ذه احلالة ما حيمل عىل 
االعتق�اد بوج�ود عاقة بني الفق�ر واالعتداء عىل أموال اآلخري�ن � كام يراه 

ُمعّد الدراسة املنّوه هبا � وربام كان ذلك لسّد حاجات رضورية.

اإليذاء

)9.18٪( بحال�ة العوز، )24.93٪( بحالة الفق�ر، )40.23٪( بحالة 
وسط، )3.47٪( بحالة الغنى. أي: أن )43.11٪( هم يف حالة االحتياج املايل.

الترشد والتسول

)14.07٪( بحال�ة العوز، )25.44٪( بحالة فقر، )8.86٪( بحالة 
وسط، الباقي: )دون معلومات(. أي: أّن )39.51٪( هم يف حالة االحتياج 

املايل، وهم بالتايل مرشدون دون دخل أو ُمعيل.

)1( العوجي، مصطفى، التصدي للجريمة واملجرم، مصدر سابق، ص 611.
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اجلرائم األخالقية

)31.03٪( بحالة الفقر، )65.51٪( بحالة وسط. 

وُتش�ر هذه اإلحصاءات الس�الفة الذكر أن حالة العوز والفقر شكلت 
نسبة مرتفعة ضمن خلفيات جرائم الرسقة والترشد، وكانت سببًا لإلقدام عىل 

ارتكاب جرائم تؤدي إىل احلصول عىل بعض املال لسّد بعض احلاجات)1(.

وع�ن عوام�ل الفقر والغن�ى، واعتباره�ا دافع�ًا الرت�كاب اجلريمة يف 
املجتم�ع الس�عودّي ُتش�ر دراس�ة )ش�مس، وعق�اد 1992( إىل العوام�ل 
االقتصادي�ة كأحد العوامل املؤدية إىل الس�لوك اإلجرامي. فقد أعرب أفراد 

العيِّنة بنسبة )34٪( أن حالة الغنى عامل كبر جّدًا من عوامل اجلريمة.

وأّم�ا حال�ة الفق�ر فق�د أع�رب )53.4٪( م�ن أف�راد العيِّنة أن�ه عامل 
مه�ّم وكبر ج�ّدًا، و)24٪( يرون أنه ليس بال�رورة، و)8.8٪( ليس عىل 

اإلطاق أن يكون له عاقة بارتكاب اجلريمة.

وم�ن املتفق عليه أن للوضع االقتصادي أثراً مهاّمً، يف تس�هيل االندماج يف 
أب�واب اجلريم�ة يف املجتم�ع الس�عودي، وأّن الزيادة التي ط�رأت عىل عائدات 
النفط، ساعدت عىل انتشار اجلرائم املختلفة، فاملعوقات املادية التي تعرتض احلياة 
األرسية ساعدت عىل انتشار ارتكاب جرائم التزوير واملخدرات والرسقات، بل 
إّن معظم جرائم الرسقة يقوم هبا أفراد من ذوي دخل أقّل من )4000 ريال(، كام 

أن نسب اجلرائم بصفة عامة تقّل كّلام ارتفع مستوى الدخل)2(.

)1( العوجي، مصطفى: التصدي للجريمة واملجرم. مصدر سابق، ص 617.
�اد، عدنان عب�د احلمي�د: تأث�ر العوام�ل االقتصادية  )2( ش�مس، حمم�د حمم�ود وعقَّ
واالجتامعي�ة ع�ىل مع�دالت اجلريم�ة م�ع الرتكي�ز عىل الرسق�ات- دراس�ة كمية 

وكيفية. مصدر سابق.     
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وم�ن ثم ف�إن النتيج�ة التي توصلن�ا إليها تتف�ق مع ما ذه�ب إليه )عبد 
الس�تار: 1985()1(، الذي أش�ار إىل اخت�اف تأثر العوام�ل االقتصادية يف 
الظاهرة اإلجرامية، بمدى اتصاهلا بإحدى ظاهرتني اقتصاديتني مها: التطور 

االقتصادي والتقلبات االقتصادية. 

واملقص�ود بالتط�ور االقتص�ادي، ه�و التغ�ّر ال�ذي حي�دث يف النظ�ام 
االقتص�ادي، كأن يتح�ول االقتصاد الزراعي إىل اقتصاد صناعي عىل س�بيل 
املث�ال، وعادة ما ُيصاحب التطور االقتصادي عدٌد من الظواهر، مثل اهلجرة 
من الريف إىل املدينة، وارتفاع مس�توى املعيش�ة، واإلحس�اس بأمهية السلع 
املس�توردة وط�رق التب�ادل التجاري، وم�ن ثم ف�إّن كّل النتائج املش�ار إليها 
هل�ا تأث�ر يف الظاهرة اإلجرامية، فعىل س�بيل املثال حتس�ن املس�توى املعييش، 
وش�عور الفرد بقدرته، واس�تطاعته حتقيق رغباته، وإشباع حاجاته املعيشية، 
يؤدي إىل انخفاض نس�بة جرائم الرسقة. ومن ناحية أخرى قد يؤدي ارتفاع 
ُمعدل املس�توى املعييش إىل جرائم أخرى، مثل ارتي�اد أماكن اللهو، ورشب 
اخلمر، وإشباع الغرائز اجلنسية، بطرق غر مرشوعة، طاملا أن مستوى املعيشة 

قد يرّس وسّهل إمكانية حتقيق ذلك)2(. 

أّم�ا املقص�ود بالتقّلبات االقتصادية، فهي التغ�رات التي حتدث: نتيجة 
ارتفاع أو تدين مستوى الدخل، وارتفاع أو انخفاض األسعار لبعض السلع 
واخلدم�ات املتوافرة، فإن تلك التقلب�ات االقتصادية تدفع الفرد إىل ارتكاب 
اجلريمة، فعىل سبيل املثال، ينخفض مستوى الدخل لدى الفرد، وال يستطيع 
إش�باع حاجاته، أو جيد صعوبة يف التكيف مع الوضع الذي ُيعايشه، وحياول 

أن يبقى عىل مستوى الدخل السابق لديه.
)1( عبد الستار، فوزية: مبادئ علم اإلجرام والعقاب. مصدر سابق، ص200.        

)2( عبد الستار، فوزية: مبادئ علم اإلجرام والعقاب. مصدر سابق، ص200.  
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وال ش�ك أّن العوام�ل االقتصادي�ة ه�ي م�ن أه�ّم العوام�ل املؤدية إىل 
الس�لوك اإلجرام�ي ولكنه�ا ليس�ت العوام�ل الوحي�دة املس�ببة الرت�كاب 
اجلريم�ة، وهنا ن�رى لزامًا تأييد أصحاب املدرس�ة التكاملية عند تفس�رهم 
لعاق�ة العوام�ل االقتصادية، حيث ذهب�وا إىل أّن العوام�ل االقتصادية هي 
من العوامل اإلجرامية املهيئة واملس�اعدة حل�دوث اجلريمة إذا صادفت تلك 
العوام�ل اس�تعدادًا إجرامّيًا ل�دى الفرد فإهنا تتفاعل مع�ه فتحدث اجلريمة، 
وه�ذا ما يف�رس أن حالة الفقر والظروف االقتصادية القاس�ية ق�د ُيعاين منها 
أش�خاص وم�ع ذلك ال يقومون بارت�كاب اجلريمة لعدم وجود االس�تعداد 

اإلجرامي أصًا لدهيم)1(.

وما قد يصلح به تفس�ر ظاهرة الفقر، هو ما ينطبق يف جوهره عىل حالة 
البطال�ة ذاهت�ا، كوجهني لعملة واح�دة للحالة االقتصادية، ذل�ك أّن لكليهام 
آثارًا ُمتشعبة متكاملة، تنصّب عىل حياة الفرد، وعىل حياة أرسته عىل السواء. 
ويف هذا الصدد ُنش�ر إىل ُأوىل الدراسات امليدانية يف هذا املجال وهي دراسة 
)عجوة، 1986()2( عن »البطالة يف العامل العريب وعاقتها باجلريمة« بالتطبيق 
عىل ثاث دول عربية هي تونس والس�ودان ومرص، وتوصلت الدراس�ة إىل 
نتائج تتلخص يف أّن البطالة تؤدي إىل السلوك اإلجرامي لدى العاطل إذا ما 

ارتبطت بعوامل اقتصادية واجتامعية ونفسية عىل الوجه اآليت:

)1( الب�رش، خالد بن س�عود، مكافح�ة اجلريمة يف اململك�ة العربية الس�عودية، مصدر 
سابق، ص 82.        

)2( عج�وه، عبد الفتاح، البطال�ة يف العامل العريب وعاقتها باجلريم�ة، الرياض: املركز 
العريب للدراسات األمنية والتدريب، ص 23، 25.   
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أواًل: العوامل االقتصادية: 

1 �  ت�دين مس�توى امله�ارة العملي�ة )امله�ارة املهنية( للمج�رم العاطل، 
يرتتب عليها انخفاض دخله من جهة، وس�هولة االس�تغناء عنه من 

جهة أخرى.
2 �  انخفاض دخل املجرم العاطل من عمله، كان أهم دافع لرتك العمل 

بإختياره.
3 �  امت�داد ف�رتة البطالة ملدة طويلة لدى املجرم العاطل، قد يؤدي به إىل 
ُمواجهة حالة من العوز والفاقة، بصورة مس�تمرة وال س�يام إذا كان 

عائًا ألرسة.
4 �  ال يكون للمجرم العاطل أي دخل، يستعني به عىل ُمواجهة مطالب 

احلياة اليومية له وألرسته.
5 �  يف احلاالت القليلة التي جلأ فيها املجرم العاطل إىل املؤسسات لطلب 
املساعدة، عانى من سوء املعاملة وطول اإلجراءات وُعقمها، إضافة 
إىل ضآلة املس�اعدات املالية، ما جيعل املش�كلة املادي�ة التي يواجهها 
املجرم، مش�كلة اجتامعية ونفسية أيضًا، تدفعه إىل الُعزلة االجتامعية 

Social Segregation واالنسحاب من املجتمع.

6 �   ونتيجة ملحصلة ما سبق، يتجه املجرم العاطل إىل ارتكاب اجلريمة، 
هبدف ُمواجهة ما ُيعانيه من أزمات مالية، نتيجة البطالة.

ه�ذا وق�د اتضح يف هذا الص�دد أن أكثر م�ن )60٪( م�ن اجلرائم التي 
يرتكبها املجرم العاطل، تتم بدافع احلاجة إىل املال.
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ثانيًا: العوامل االجتامعية والثقافية: 

1 �  انتش�ار األمي�ة ب�ني املجرمني العاطل�ني ُيقلل من مهاراهت�م العملية 
وُيقلل من دخوهلم.

2 �  متيز اخللفية اأُلرسية للمجرم العاطل بالتفكك امللحوظ يف العاقات 
األرسية والعاقات االجتامعية بصفة عامة وبشكل مستمّر، واتسام 

أرسته بارتفاع نسبة البطالة واجلرائم بني أفرادها.
3 �  اتسام األحياء السكنية التي ُيقيم هبا املجرم العاطل بانتشار اجلريمة 

وإيواء املجرمني اهلاربني من وجه العدالة.
4 �  ميل املجرم العاطل إىل خمالطة جران وأصدقاء يتس�مون بالس�لوك 

اإلجرامي.
5 � ضعف الوازع الديني لدى املجرم العاطل.

6 �  ن�زوع املج�رم العاط�ل إىل اهلجرة الداخلية بحثًا ع�ن العمل، إال أنه 
رسعان ما يرتكه.

7 �  ظه�ور مظاهر الُعزلة االجتامعية ل�دى املجرم العاطل، وهذه يتمثل 
بعضها يف سوء عاقته بزماء العمل وجران السكن)1(.

ثالثًا: العوامل النفسية :

1 �  ه�روب املج�رم العاط�ل من واقع�ه باللجوء إىل تعاط�ي املخدرات 
ولعب القامر.

  )1( عج�وة، عب�د الفتاح، البطالة يف الع�امل العريب وعاقتها باجلريمة، مصدر س�ابق: 
ص 23، 25.    



135

خضوع املج�رم بدرجة كبرة لتأثر األصدقاء املجرمني بمعنى س�هولة 
اس�تهوائه. ف�إذا ُمعظ�م ه�ؤالء األصدقاء م�ن املجرم�ني والعاطل�ني عادة، 
تكرس�ت البطال�ة واجلريمة لديه أكث�ر، فيتخذ من التعطل واجلريمة أس�لوبًا 

حلياته، وتتدهور لديه القيمة االجتامعية للعمل.

سيطرة الشعور بالفشل واإلحباط واليأس والقنوط عىل املجرم العاطل، 
فتقّل مقاومته وال يقوى عىل الصمود للتحدي الذي فرضته البطالة، ويسقط 

تدرجيّيًا إىل قاع اجلريمة، ويظل فيه)1(.

   والف�رد ال�ذي ُيعايش البطالة ع�ادة ما ُيعاين، إذ يق�ّل دخله أو ينعدم، 
فا يس�تطيع إشباع حاجاته األساس�ية- فضًا عن الكامليات إن كان يبحث 
عنه�ا، ومن ثم فه�و يعيش حياة احلرم�ان والذّل، بل إنه ُيص�اب باإلحباط، 
ويضعف انتامؤه ملجتمعه ويقّل والؤه له، ويستش�عر االغرتاب)2( عن وطنه، 
ويش�عر الفرد بعدم جمارات�ه لنمط العيش العرصي الس�ائد يف املجتمع الذي 
يعي�ش فيه، رغ�م أن احلاجات األساس�ية ُمتاحة. وهذا التطلع الذي ينش�ده 
)1( عجوة عبد الفتاح: البطالة يف العامل العريب وعاقتها باجلريمة، مصدر سابق: ص 23، 29.        
)2( االغ�رتاب أو اإلغ�راب أو التباعد )Alienalion( يس�تخدم بأكثر م�ن معنى، إال أنه 
 Social(  يف الوض�ع اخل�اص يف هذا املق�ام يعني: نقص وضع�ف القوة االجتامعي�ة
Powerlessness(، بمعنى شعور الشخص بالعجز وإحساسه بأن مقدراته يف جُمملها 
ليست ملكًا له، وإنام تتحكم فيها وُتسرها كيانات أخرى خارجة عن ذاته، غر ُمقدرة 
ل�ه وغر ُمنصفة. بل ختلخل النظرة لديه إىل العمل كقيم�ة اجتامعية واقتصادية، وكّل 
ذلك قد يقود ملشكات ُمتمثلة يف االنحرافات بشتى اجتاهاهتا، وخُمتلف ُصورها. انظر: 
حويت�ي وآخ�رون: عاقة البطالة باجلريم�ة واالنحراف يف الوطن الع�ريب. الرياض: 
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، 1998، ص 156.
وهناك اغرتاب الذات Self-alienation وهو شعور الفرد بأن ذاته ليست واقعية،   
أو حتويل طاقات الفرد وشعوره بأنه بعيد عن ذاته الواقعية. انظر: زهران، حامد عبد 

السام: الصحة النفسية والعاج النفيس. القاهرة: عامل الكتب، 1976، ص 31.
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الف�رد � م�ن وجهة نظره � ُيعد عائق�ًا ُمولدًا لإلحباط النف�يس. وُيصنَّف هذا 
الن�وع من اإلحباط باإلحباط الس�لبي الذي يش�عر من خال�ه الفرد بوجود 
عائ�ق حي�ول دون حتقيق رغباته، رغ�م أن احلاجة التي يرغ�ب  فيها موجودة 
نه من تلبية  ولك�ن يصعب احلصول عليها، مثل احلصول عىل املال الذي ُيمكِّ
حاجات�ه الكاملية، ونتيجة هل�ذا اإلحباط ُيصبح الفرد ش�ديد التوتر، وبعبارة 
أخرى يفش�ل يف إرضاء دوافعه أو إش�باع حاجاته فتنش�أ عن ذلك حالة من 
التوتر النفيس أو التأزم النفيس، وهي صورة من ُصور اإلحباط أيضًا والذي 
قد ينجم عنه بروز ظواهر نفس�ية وأس�اليب توافقية ش�اذة ختتلف باختاف 
األش�خاص والظ�روف املحيطة. وبذلك ق�د يتخذ الفرد أس�لوب االعتداء 
والتجن�ي مصاحبًا بانفع�ال الغضب وموجهًا رضباته نح�و مصدر اإلحباط 

الذي أفسد مسعاه)1(.

وه�ذا م�ا يؤكد العاقة ب�ني اإلحب�اط واجلريمة والع�دوان، فاإلحباط 
يف الكث�ر من احل�االت ينتهي إىل العدوان وحُياول الف�رد امُلحبط اقتناص أية 
ُفرص�ة ُتتاح ل�ه للخاص من مصدر اإلحباط، ففي دراس�تنا هذه وجدنا أّن 
ُمعظ�م أفراد العيِّن�ة من ذوي الدخ�ول املنخفضة ومنهم م�ن ال دخل مادي 
لدهي�م. وظروف احلياة بصورة عامة واحلي�اة األرسية بصورة خاصة، ونمط 
العي�ش العرصي، يتطلب املجاراة -من وجهة نظرهم- وهذه النظرة بطبيعة 
احل�ال قارصة ألهن�ا ال تتوافق مع إمكانات وقدرات ه�ؤالء األفراد، ناهيك 
ع�ن جمانبتها للوجهة الرشعية والقانونية، فه�م ُيعوضون إحباطاهتم بانتهاج 

سلوك الرسقة من أجل احلصول عىل املال.

)1( املليجي، حلمي، علم النفس املعارص، بروت: دار النهضة العربية، )د.ت(، 
ص 107.        
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وتتف�ق ه�ذه الرؤية والنتيجة املتعلقة باإلحباط بس�بب احلاجة للامل مع 
ما انتهت إليه دراس�ات: )إدارة البحوث ب�وزارة الداخلية يف دولة الكويت، 
1985()1(، و)عب�د العزي�ز الس�لطان، 1985()2(، حي�ث اتفق�ت هات�ان 
الدراستان عىل نتيجة مؤداها: كلام انخفض دخل الفرد، زادت فرصة احتامل 
ارت�كاب جريمة الرسقة. ودراس�ة )ش�مس، عق�اد، 1992()3( التي توصا 
فيه�ا إىل وجود )72٪( من أف�راد العيِّنة البالغ عدده�ا )100( فرٍد، دخلهم 
أقل من )400 ريال(، )5ر8٪( يرتاوح دخلهم ما بني )800-1199( ريال 
ش�هرّيًا. و)خليل درويش، 1994()4( الذي توصل يف دراسته عن الرسقة يف 
األردن إىل نتيجة تتفق مع نتيجة دراس�تنا هذه، وهي أن من أس�باب ودوافع 
ارت�كاب الرسق�ة احلاج�ة ملواجهة نفق�ات املعيش�ة، واملس�توى االقتصادي 
املتدين. ودراس�ة )نايف املرواين، 1997()5( التي أشارت إىل أّن أهّم أسباب 
ارت�كاب جريمة الرسقة التورط يف كثر من الديون، وعدم القدرة عىل توفر 
متطلبات واحتياجات األرسة، واالعتقاد بأّن الرسقة طريق س�هل للحصول 

)1( وزارة الداخلي�ة، أث�ر العوام�ل االقتصادي�ة واالجتامعية عىل الرسق�ات، وأنامطها 
بالكويت: دراسة ميدانية. مصدر سابق.         

)2( الس�لطان، عب�د العزي�ز، دراس�ة لبع�ض املتغ�رات الش�خصية املرتبطة بالس�لوك 
اإلجرامي ملدمني املخدرات ومرتكبي جرائم الرسقات يف س�جن الدمام باململكة 

العربية السعودية، مصدر سابق.
�اد، عدن�ان عب�د احلمي�د، تأث�ر العوام�ل االقتصادية  )3( ش�مس، حمم�د حمم�ود وعقَّ
واالجتامعية عىل معدالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات: دراسة كمية وكيفية. 

مصدر سابق.                
)4( درويش، خليل، ظاهرة الرسقة يف األردن، دراسة مسحية اجتامعية عىل الن�زالء يف 

دور اإلصاح والتأهيل، مصدر سابق.  
)5( امل�رواين، ناي�ف بن حممد، العوام�ل االجتامعية الدافعة الرت�كاب جريمة الرسقة، 

مصدر سابق.   
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ع�ىل املال. ودراس�ة )صال�ح الصني�ع، 1998()1( عن العاقة بني مس�توى 
التدي�ن والس�لوك اإلجرامي، حي�ث توص�ل إىل أّن )60٪( من أف�راد عيِّنة 

ون نقص دخلهم عن طريق االقرتاض من اآلخرين. املساجني يسدُّ
وفي�ام يتعلق بالبطال�ة من حي�ث ارتباطها بالوضع االقتص�ادي، كأحد 
عوام�ل ارت�كاب اجلريم�ة، فإن هذه الدراس�ة تتف�ق يف جُمملها مع الدراس�ة 
االس�تطاعية، حيث أمكن من خال اس�تامرة البيان�ات األولية حتديد مهنة 
أف�راد العيِّن�ة يف مناطق إجراء الدراس�ة )مكة املكرمة، املدين�ة املنورة، جدة( 
حي�ث بل�غ جمم�وع العاطل�ني ع�ن العم�لUnemployment )62( ف�ردًا 
م�ن جمم�وع أف�راد العيِّنة البال�غ )160( فردًا م�ن املنحرفني وف�ق ما تضمنه 
اجلدول رقم )17( يف الدراس�ة احلالية، ودراس�ة )الصني�ع، 1998(، ولعّل 
م�ا يؤكد دور البطال�ة وعاقتها باالنحراف واجلريمة م�ا ورد يف إحصاءات 
وزارة الداخلية يف اململكة العربية الس�عودية لع�ام )1978(، حيث تبنيَّ من 
اإلحص�اءات أن عدد ُمرتكب�ي اجلرائم من العاطلني بلغ )3468( ش�خصًا 
م�ن أصل )8539( ش�خصًا، أي بنس�بة )40.6٪( من الع�دد الكيل حيث 
بلغ�ت نس�بة العاطلني عن العمل من أف�راد العيِّن�ة )79.30٪(، إضافة إىل 
ما توصلت إليه دراس�ة )نايف الس�هيل، 1991(2( حيث توصل إىل أن مهنة 
مرتكبي جرائم الرسقات من أفراد العيِّنة هي )بدون عمل(، ومثَّل هذا العدد 
)14( ف�ردًا من الس�جناء يف قضايا الرسقات، وهو أكرب تك�رار ألفراد العيِّنة 
البالغ عددها)40( فردًا من املنحرفني. ودراس�ة )سلطان الثقفي، 2001)3( 

)1( الصنيع، صالح إبراهيم، التدين عاج اجلريمة. مصدر سابق.
)2( الس�هيل، ناي�ف حمم�د، بعض العوام�ل النفس�ية واالجتامعية املس�همة يف ارتكاب 

اجلريمة، رسالة ماجستر غر منشورة، كلية الرتبية باملدينة املنورة، 1991.
)3( الثقفي، س�لطان بن أمح�د، خصائص اجلريمة واألداء الرشط�ي يف مدينة الطائف: 

دراسة حتليلية واستطاعية. مصدر سابق.  
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حيث بّينت دراس�ته عىل عيِّن�ة من املتهمني يف مدينة الري�اض، بأن العاطلني 
ع�ن العمل ، احتل�وا املرتبة األوىل من حيث اإلقدام ع�ىل ارتكاب احلوادث 
اجلنائية، مقارنة بغرهم من الفئات املهنية األخرى، وقد س�امهوا يف ارتكاب 
)44.2٪( م�ن إمجايل احلوادث اجلنائية، وتزيد هذه النس�بة عن مثياهتا من 
 Haapa املدن األخرى عىل مس�توى اململكة، ودراس�ة )هيبا  سلوا وآخرون
salo، etal()1( حي�ث أش�ارت إىل أن العن�ف والع�دوان لدى األفراد يش�يع 

أكثر لدى أولئك الذين ينحدرون من أرس ذات أوضاع اجتامعية واقتص�ادية 
متدني�ة وُمنخفض�ة، وم�ن ُتع�اين من الفقر والش�دائد واملح�ن، وهذا بدوره 

يؤدي إىل سوء توافقهم وبالتايل جنوحهم. 

وتتف�ق أيض�ًا م�ع ما ذه�ب إلي�ه )الش�مراين، 1999( من أّن اإلنس�ان 
العاط�ل عن العم�ل أو الذي ُيعاين الفقر ويش�عر بانتامئ�ه إىل طبقة اقتصادية 
ُمتدني�ة وَت�دينِّ مكانت�ه االجتامعي�ة وضعف الس�ند يف هذا املجتم�ع، فإنه ال 
غراب�ة أن يضطرب  نفس�ّيًا أو ُيس�اهم يف االضطراب النف�يس حتى لغره)2(. 
ويتبني أيضًا من الدراس�ة التي أجراها )Klueck 1975( عىل مخسامئة حدث 
منح�رف أّن )28.6٪( منهم ينتمون إىل أرس حالتها االقتصادية س�يئة، وأّن 

 Haapasalo، J.Jaana.T.& Richard. E. (1994): Phsically Aggressive ـ (1)
Boys Frome 612−: Family Bockground، Parenting Behavior and 
Prediction if Delin queney. Journal if Consulring and Clinical 
Psychology. 62 (5): 1044 −1052.                                                        

)2( الشمراين، سفر حممد، مفهوم الذات لدى مرىض القلق النفيس واالكتئاب النفيس 
باملنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية. )رسالة دكتوراه غر منشورة(، كلية 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة تونس األوىل، 1999، ص 294.  
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)66.4٪( ينتم�ون إىل أرس حالتها االقتصادية متوس�طة، وأن )50٪( فقط 
ينتمون إىل ُأرس مستواها أعىل من الوسط)1(.

وإمجااًل فإن البطالة عىل عاقة بشكل ُمبارش وبشكل غر مبارش باجلريمة، 
تقود إليها وُتس�ببها س�واء كانت منفردة بذاهتا، أو متامحة مع عوامل أخرى 
أنتجتها أو نتجت عنها، ويمكن القول بأّن البطالة ُتعترب يف حد ذاهتا ُمشكلة، 
ولكنها ُمش�كلة نتجت عن مش�اكل أخرى، كام أهنا ُتنتج مش�اكل )متامحة( 

أخرى وعىل رأسها االنحراف واجلريمة. واختصارًا يمكن القول أّن:
1 �  البطالة يف حد ذاهتا ُمشكلة قد تقود منفردة إىل السلوك االنحرايف واإلجرامي.
2 �  البطالة )رغم أهنا ُمشكلة يف حد ذاهتا(، تنتج عن مشكات أخرى قد تقود 
أي منها منفردة أو بالتاحم مع غرها إىل السلوك االنحرايف واإلجرامي.
3 �  البطال�ة )رغ�م أهن�ا ُمش�كلة، وناجتة عن مش�كات أخ�رى(، ُتنتج 
ُمش�كات أخرى قد تقود أي منها منفردة أو متشابكة مع غرها إىل 

السلوك االنحرايف واإلجرامي)2(.

ومهام قيل يف العاقة بني البطالة واإلجرام فإنه ليس من الصعب تصور 
قيامها بينهام؛ ألّن العمل ُيشكل مورد رزق ُيساعد اإلنسان عىل احلياة الرشيفة 
وجيعله ينرصف بكل قواه إىل متابعة اإلنتاج ورفع مستواه االقتصادي، كام أنه 
يتطل�ب منه ختصيص كل وقته للعمل ما يرصفه ع�ن اللهو والعبث، ويلزمه 

اللجوء إىل الراحة بعد انتهاء عمله لتعويض اجلهود التي بذهلا)3(.

)1( الصنيع، صالح إبراهيم، التدين عاج اجلريمة، مصدر سابق، ص 142.
)2( حويتي وآخرون، عاقة البطالة باجلريمة واالنحراف يف الوطن العريب، مصدر سابق، ص 61.
)3( العوج�ي، مصطفى، دروس يف العل�م اجلنائي  � اجلريمة واملجرم، ج1/، بروت: 

مؤسسة نوفل، 1987، ص 621.
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3 . 2  الفرضية الثانية 
للتحق�ق م�ن صحة الفرضي�ة الثانية التي تن�ص ع�ىل أّن » عامل العمر 
الزمني مؤثر له داللته، حيث يتبع أسلوب الرسقة املراهقون والشباب، أكثر 

من الفئات العمرية األخرى«.

وللتحق�ق من صحة أو بط�ان هذه الفرضية، اس�تخدمنا اختبار )كا2( 
Shi-Square وذل�ك هب�دف حتدي�د دالل�ة الف�روق، ب�ني تك�رارات أعداد 

املنحرفني )السارقني( حسب الفئات العمرية املختلفة.

وفيام ييل جدول ُيوضح ما توصلنا إليه من نتائج يف هذا الصدد.

اجلدول رقم )39(

نتائج اختبار )كاShi-Square )2 للتعرف عىل الفروق بني 
تكرارات أعداد املنحرفني )السارقني( حسب الفئات العمرية 

 مستوى الداللةقيمة)كا2(النسبة املئويةالتكرارالفئات العمرية

8251.3من 20سنة إىل أقل من 24سنة

3421.3من 24سنة إىل أقل من 28سنة

1911.9من 28سنة إىل أقل من 32سنة

138.1120.310.001من 32سنة إىل أقل من 36سنة

53.1من 36سنة إىل أقل من 40سنة

45.5من 40سنة إىل أقل من 44سنة

31.9من 44سنة فأكثر
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يتض�ح م�ن اجلدول الس�ابق في�ام يتعل�ق بالفروق ب�ني تك�رارات أعداد 
املنحرفني )الس�ارقني( حس�ب الفئات العمري�ة املختلفة، وج�ود فروق ذات 
دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى )0.001( ب�ني تك�رارات أع�داد املنحرف�ني 
)السارقني( حسب الفئات العمرية املختلفة، وذلك لصالح األفراد املنتمني إىل 
الفئة العمرية ما بني )24/20(، حيث كانت نسبة املنحرفني من أبناء هذه الفئة 
العمرية تبلغ )51.3٪( وهي النسبة األعىل بني نسب خمتلف الفئات العمرية 
األخرى. وعند ضّم عدد أفراد هذه الفئة العمرية املشار إليها، إىل أبناء الفئتني 
العمرية )28/24(، )32/28( نجد أن نسبة املنحرفني ترتفع إىل )٪84.5( 
من إمجايل عدد أفراد عيِّنة املنحرفني يف الدراس�ة. وهذا يؤكد أن سلوك الرسقة 
ُيشيع بني رشائح املراهقني والشباب بدرجة ملحوظة وداّلة، عن أبناء الرشائح 

العمرية املتقدمة، وهي نتيجة تؤكد أيضًا صحة الفرضية الثانية.

ث�م إن ه�ذه النتيج�ة تفيد أّن العم�ر الزمني متغ�ر فارق ودال بالنس�بة 
للس�لوك االنحرايف اخلاّص بس�لوك الرسقة، وهي نتيجة حتت�اج إىل مراجعة 
لن�امء وطبيعة مرحلة املراهقة والش�باب، باعتبارها مرحل�ة نامئية ذات طبيعة  
 Group خاصة، يميل الفرد فيها إىل ُمسايرة مجاعات األقران )مجاعات الرفاق
Peers، باعتبارها مجاعة مرجعية )1(، ومجاعة انتامء يستجيب هلا الفرد بصورة 

واضحة، إضافة إىل تأثر هذه اجلامعات عىل سلوكيات وشخصيات املراهقني 

)1( اجلامع�ة املرجعي�ة أو املرج�ع Reference Group  هي: اجلامعة التي نعترب أنفس�نا من 
أعضائها واملنتمني إليها، ومنها نستمّد القيم واألهداف واملعاير الرئيسة. فاملرء يستمّد 
منه�ا جمموعة اجتاهات ويتمّثلها فتصب�ح اجتاهاته هو، وتؤلف جزًءا م�ن )األنا(، كام 
يتحدد مركزه أساسًا من خال هذه اجلامعة، فاالنتامء إىل اجلامعة ُيكسب العضو شعورًا 
باألمن والطمأنينة، مثلام أنه يشرتط اإلبقاء عىل والء الفرد املنتمي نحو اجلامعة املرجعية. 

انظر: رزوق، أسعد: موسوعة علم النفس. مصدر سابق، ص 93.
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والش�باب، مقارنة بغرها من املؤثرات األخرى كاألرسة واملدرس�ة، بحكم 
قابلية أبناء هذه املرحلة لاس�تهواء واملغامرة واملخاطرة، واتباع السلوكيات 
املضطرب�ة، الت�ي ق�د تتع�ارض يف بع�ض األحي�ان م�ع املعاي�ر والضوابط 

املجتمعية واألعراف املنظمة للكثر من جوانب احلياة االجتامعية.

وع�ادة ما يرتبط املراه�ق ارتباطًا وثيقًا بمجموعة النظراء فيس�عى إليها 
س�عيًا أكيدًا، وُيكافح يف سبيل تثبيت مكانته عندها، ويتبنى قيمها ومعايرها 
الس�لوكية، وه�ذه العاق�ات االجتامعي�ة بني األق�ران قد تك�ون إجيابية ويف 
صورة مألوفة، وقد تكون سلبية يرتتب عليها صور من االنحراف واجلريمة 
نتيجة املخالطة أو ما أطلق عليه عامل االجتامع األمريكي »أدوين س�ذر الند« 
 Differential  1( )نظري�ة االخت�اط التفاضيل( )Edwin H، Sutherland

Association ( )2(، وق�د ُبنيت نظرية االخت�اط التفاضيل عىل حتليل نفيس 

)1( »أدوين سذر الند« من أشهر املتخصصني يف اجلريمة، إذا مل يكن أشهرهم عىل اإلطاق 
يف الق�رن العرشين. من أهم كتبه: )مبادئ علم اإلجرام( اش�تهر بنظرية )االختاط 

التفاضيل(، كام اشتهر أيضًا بنظريته يف )جرائم أصحاب الياقات البيضاء(. 
)2( مل يتف�ق الباحث�ون الذين كتبوا يف علم اإلجرام باللغة العربية عىل تس�مية واحدة لنظرية 
)سذر الند( فهم موزعون بني مخس تسميات: العاقة التفاضلية، واالختاط التفاضيل، 
واالختاط الفارق، واملخالطة الفارقة، واملخالطة الفارقية. ويف دراس�تنا هذه نميل إىل 
تس�ميتها )االختاط التفاضيل(؛ ألن هذا التعبر أق�رب يف اللفظ واملعنى، ملا قصد إليه 
)س�ذر الند( من االس�م الذي أطلقه عىل نظريته. فكلمة )االختاط( مأخوذة بمعناها 
الشائع البسيط، وهو اتصال األفراد بعضهم مع البعض اآلخر. وُيستغرق يف هذه الكلمة 
معنى العاقة، واملخالطة، واملعارشة. وكلمة )تفاضيل( مأخوذة بمعناها الريايض، أي: 
أواًل :  بمعنى التجزئة والتقسيم ملتغرات متعددة، يتداخل بعضها ببعض، للوصول إىل 
عنارصها البسيطة، ومعرفتها يف جزئياهتا. ثانيًا: بمعنى التأثر النسبي لاختاط، ضمن 
املعادل�ة التالية: )كلام كان االختاط متكرراً ومس�تمّراً وقديامً وعميقًا، كان تأثره كبرًا 

ومنتجًا(. انظر: الرساج، عبود: علم اإلجرام وعلم العقاب. مصدر سابق، ص 318.
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� اجتامعي لطبيعة بيئة اجلامعة وأثرها يف س�لوك أفرادها، وحمور نظريته يقوم 
حول فكرة عدم التنظيم االجتامعي، سواء كان هذا بالنسبة لألفراد أنفسهم، 
أو بالنس�بة للجامعات املختلفة، فهو يرى أن األفراد واجلامعات عىل السواء، 
قد تنتظم حول جمموعة ُمعينة من املواقف أو االجتاهات التي تتصل باجلريمة، 
أو األع�امل املخالفة للقان�ون. وقد يكون بعض ه�ذه املواقف أو االجتاهات 
ذات صفة س�لبّية بالنس�بة للجريمة، أو قد تكون ذات صفة إجيابية، أي تتجه 

نحو حتبيذ ارتكاهبا)1(. 

واعت�امدًا عىل م�ا ُذِك�ر آنفًا حول ه�ذه النظري�ة )االخت�اط التفاضيل( 
ي  ف�إن )س�ذر الند( ُيقدم نظريته عىل صورة تفس�ر تتبع�ي للعملية التي تؤدِّ
بش�خص معنيَّ إىل الس�لوك اإلجرامي، وحيرص هذه العملية يف تس�ع  قضايا 

بيَّنها هرمّيًا، بحيث تعتمد كل قضية عىل سابقتها، كأساس تستند إليه)2(.

وسنعرض هذه القضايا عىل النحو التايل:
أواًل: الس�لوك اإلجرامي ُيكتس�ب بالتعلم وال ينتقل بالوراثة. فالفرد الذي 
مل يت�درب عىل اجلريمة ال يبتدع س�لوكًا إجرامّيًا من نفس�ه، مثله مثل 
الف�رد الذي مل يتعلم امليكانيك، فإنه ال يس�تطيع أن يقوم باخرتاعات 

ميكانيكية.
ثاني�ًا: تت�م عملية تعلم الس�لوك اإلجرامي من خال االتص�ال االجتامعي، 
أو بالتداخل والتفاعل بني الفرد وأش�خاص آخرين. وهذا االتصال 
يك�ون بالق�ول )أي بتب�ادل احلدي�ث(، ك�ام ُيمك�ن أن يك�ون أيض�ًا 

باإلشارات واحلركات.

 )1( الدوري، عدنان، أسباب اجلريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي، مصدر سابق، ص 248. 
)2( الرساج، عبود، علم اإلجرام وعلم العقاب، مصدر سابق، ص 321.  
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ثالثًا: حيدث اجلزء األساس من تعلم السلوك اإلجرامي يف نطاق اجلامعات التي 
تفوم بني أعضائها عاقات ودية متينة. أي أن تعلم السلوك اإلجرامي 
يت�م من خال االتصاالت الش�خصية بني أفراد ع�ىل درجة كبرة من 
ال�ود والصداق�ة. وه�ذا يعن�ي أن أجه�زة االتص�ال غر الش�خصية، 
كالس�ينام والصحف وغرها من وس�ائل االتصال العامة، هي وسائل 

ثانوية، تلعب دورًا قليل األمهية يف تكوين السلوك اإلجرامي.

رابعًا: تتضمن عملية تعلم السلوك اإلجرامي:

أ  �  تعل�م ارت�كاب اجلريم�ة )أي التحضر والتخطي�ط هلا، وُطرق 
ارتكاهبا، ووسائل إخفائها( الذي يكون أحيانًا يف غاية التعقيد، 

ويكون أحيانًا يف منتهى البساطة.
ب  �  االجتاه�ات اخلاص�ة للدواف�ع واملي�ول الت�ي تق�ود الف�رد إىل 
اجلريم�ة، وإىل الترصف�ات اإلجرامي�ة، وإىل املس�وغات الت�ي 

تعطى هلذه الترصفات.
خامس�ًا: تت�م عملية تعل�م االجتاه اخل�اص للدوافع وامليول من األش�خاص 
الذي�ن حييطون بالف�رد، ونظرهتم إىل النص�وص القانوني�ة باعتبارها 
مناسبة أو غر مناسبة. فقد حُياط الفرد يف املجتمع بقوى إجيابية ُمعادية 
للجريم�ة، أي بأش�خاص ي�رون يف القوانني قواعد ينبغ�ي مراعاهتا. 
وق�د حُي�اط عىل العكس من ذلك بقوى س�لبية مؤي�دة للجريمة، أي 
بأش�خاص ال يرون لزوم مراعاة نصوص القوانني، ومن ثم حيبذون 

انتهاكها، والفرد يف هاتني احلالتني يتعلم ممن خيتلط هبم.
              وُيشر )سذر الند( يف عرض هذه القضية، إىل أنه يف بعض املجتمعات، 
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كاملجتمع األمريكي، تتضارب اآلراء بعضها ببعض، فيحصل رصاع 
ثقايف، حول ما إذا كانت نصوص القوانني ُمناسبة أو غر ُمناسبة.

سادس�ًا : ينحرف الفرد حني ترجح لديه كفة اآلراء التي حتبذ خمالفة القانون 
عىل كّفة اآلراء التي حتبذ مراعاته. وهذا هو مبدأ )االختاط التفاضيل( 
فهو يضع االختاط باألنامط اإلجرامية يف كّفة، واالختاط باألنامط 
املعادي�ة لإلج�رام يف كفة أخ�رى. وُيصبح الفرد أق�رب إىل اجلريمة، 
كل�ام توثقت عاقاته باألن�امط اإلجرامية من جه�ة، وازدادت ُعزلته 
ع�ن األنامط املعادي�ة لإلجرام من جهة أخ�رى، أي أّن الفرد يترشب 
الثقاف�ة املحيطة به، ويتأثر هبا، ما مل جي�د حوله نامذج أخرى تدخل يف 

رصاع مع هذه الثقافة.
              ويف ه�ذه القضي�ة، ال هُيم�ل )س�ذر الن�د( اإلش�ارة إىل العاق�ات 
املحاي�دة، أي جت�ارب الف�رد احليادي�ة، كمامرس�ة اهلواي�ات، والقيام 
ببع�ض أنواع النش�اطات اليومية. فهذه العاق�ات ليس هلا أثر إجيايب 
أو سلبّي عىل تكوين السلوك اإلجرامي، ولكن وجودها رضوري يف 
نطاق الوقاية من اجلريمة إلش�غال الفرد، وخاصة يف أوقات الفراغ، 

بنشاطات ترصفه عن االختاط بالقوى السالبة يف املجتمع.
س�ابعًا: تعم�ل العاق�ة بالس�لوك اإلجرامي أو بالس�لوك املع�ادي لإلجرام 
تفاضلّيًا، أي أن هذه العاقة ذات تأثر نسبّي، ختتلف باختاف أربع 

عمليات: التكرار، واالستمرارية، واألسبقية، والعمق.
ة واحدة.   فالتكرار: يعني التعرض للموقف أكثر من مرَّ

واالس�تمرارية: تعن�ي االتص�ال م�دة م�ن الزمن طويل�ة نس�بّيًا، فكّلام   
راالتصال باألنامط الس�لوكية وطالت مدته، كانت االس�تجابة هلذه  تكرَّ

األنامط كبرة.
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أّم�ا األس�بقية، فُيقصد هب�ا أّن الس�لوك القويم أو الس�لوك املنحرف   
الذي ُيكتسب يف الطفولة املبكرة، يرسخ يف النفس، وقد يستمّر مدى 
احلياة. أو بمعنى آخر: كلام كان تعلم السلوك قدياًم، كان تأثره أشّد. 
وتب�دو أمهية األس�بقية بوجه خاص، من خال تأثرها يف الش�خص 

حني يقف موقف االختيار.
وأّما العمق، فيتعلق بعّدة أمور، مثل مكانة وأمهية النمط الذي يتعلم   
الف�رد س�لوكه منه )أب، أو أس�تاذ، أو رئي�س، أو قائ�د( ورّد الفعل 

العاطفي الذي حتدثه لديه عاقته هبذا النمط.
ثامنًا: تتضمن عملية تعلم الس�لوك اإلجرامي ع�ن طريق االختاط باألنامط 
اإلجرامية، كّل اآللي�ات )امليكانيزمات( التي يتضمنها أي تعلم آخر. 
وهذا يعني بطريق املخالفة، أن تعلم السلوك اإلجرامي ال يمكن حرصه 
فقط بعملية التقليد. فالشخص الذي يتّم إغراؤه بمخالفة القانون مثًا، 
يتعلم السلوك اإلجرامي عن طريق اختاطه باألشخاص الذين قاموا 

بإغوائه. وهذه العملية ال ُتوصف عادة بأهنا تقليد.
تاس�عًا: ُيعرب الس�لوك اإلجرامي عن حاجات وقيم عام�ة، ومع ذلك فإنه ال 
ُيف�رسَّ هبذه احلاجات والقيم؛ ألن الس�لوك الس�وي، ه�و أيضًا تعبر 
عن نفس احلاجات والقيم. فاللص يرسق عادة للحصول عىل  املال، 
والعام�ل أيضًا يعم�ل للحصول عىل املال. هلذا يرفض )س�ذر الند( 
تفسر السلوك اإلجرامي بالقيم والدوافع العامة، مثل مبدأ السعادة، 
والس�عي للحصول ع�ىل مركز اجتامعي، أو للحص�ول عىل املال، أو 
إلش�باع احلرمان؛ ألن هذه القيم والدوافع ُتفرس الس�لوك القويم كام 
ُتف�رس الس�لوك اإلجرامي متامًا، إهنا ُتش�به التنفس ال�ذي حيتاجه أي 
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سلوك، ولكنه ال ُيميز السلوك اإلجرامي من السلوك غر اإلجرامي.

وُيمك�ن الق�ول بأن أمهية نظرية )س�ذر الند( يف عل�م اإلجرام املعارص 
ذات مطلبني: 

أوهلام: أهنا كانت بحق أول حماولة لعامل اجتامع لتفسر اجلريمة وذلك بعد أن 
أخَفَقْت خمتلف التفسرات السابقة التي مل ُتقدم تفسرًا نظرّيًا متكامًا 

يف موضوع سببية اجلريمة واجلنوح. 
واملطل�ب الثاين: أن نظريت�ه قامت عىل جمموعة صغرة م�ن الفرضيات التي 
ُبني�ت بش�كل هرم�ي بحي�ث إن كل فرضي�ة س�ابقة ُتصب�ح أرضي�ة 
للفرضية التي تليها. هذا فضًا عىل بساطة غالبية مفاهيمها واعتامدها 
املب�ارش عىل بعض املصطلحات الش�ائعة الت�ي مل يظهر خاف حول 

داللتها.

وم�ع كل ذلك فقد تركت هذه النظرية، ثغرات واس�عة اس�تطاع الكثر 
أن يط�ّل منه�ا عىل بع�ض العي�وب املنهجية وع�ىل بعض فرضي�ات النظرية 
األساس�ية. وأول ما قيل يف نظرية )س�ذر الند( أهنا مل تس�تطع تعريف بعض 
املفاهيم األساس�ية التي اسُتْخِدَمت يف التفس�ر النظري للسلوك اإلجرامي. 
وم�ن ه�ذه االنتق�ادات أن النظري�ة تف�رتض أن اخت�اط األش�خاص غ�ر 
املجرمني بآخرين جمرمني أو تورطهم معهم يف عاقات ش�خصية ش�املة هو 

الذي جيعل من هؤالء جمرمني.

وملواجه�ة ما قد ُيس�ببه هذا االخت�اط الذي تّم التنويه بُص�وره يف ثنايا 
احلدي�ث ع�ن نظري�ة االخت�اط التفاض�يل فإن�ه ينبغ�ي التس�ليم بحقيقة أّن 
املراهق�ة ف�رتة نمو طبيعي حتت�اج إىل الرعاي�ة والفهم من قب�ل األرسة، حتى 
يتمكن اآلباء واملربون من توجيه وإرش�اد األبناء يف هذه املرحلة، ليتجاوزوا 
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اضطراب�ات وصعوب�ات هذه املرحلة هبدوء وأمن وس�ام، من خال توفر 
أحس�ن الظروف وتلبية احلاجات واملطالب التي يتوقف عىل إش�باعها إبعاد 
كل عوامل االنح�راف. وعادة ما تنترش ظاهرة اجلنوح بني األفراد يف مرحلة 
املراهق�ة – التي تب�دأ من مرحل�ة الطفولة إىل مرحلة الش�باب- وهي أخطر 

فرتات احلياة خاصة بالنسبة للنمو االجتامعي عند اإلنسان)1(.

وقد يرجع اجلنوح يف هذه الفرتة إىل عدة عوامل نذكر منها:
أ � عدم القدرة عىل التكيف بطريقة سليمة داخل املنزل.

ب � وجود عاهة جسمية أو عقلية واضحة.
ج  � الفشل املتكرر يف الدراسة وضعف الصحة البدنية.

د � عدم إشباع احلاجات النفسية والشعور بالتوتر االنفعايل.
ه � التع�رض خلربات س�يئة، ومش�اهدة أف�ام اجتامعي�ة وإجرامية 

عنيفة ما يؤثر عىل السلوك وُيغر االجتاهات.
و � انع�دام الرقابة األرسية أو ضعفها، والقس�وة الش�ديدة يف معاملة 
املراه�ق، وجتاه�ل رغبات�ه وحاجات�ه املتعلقة بنم�وه االجتامعي 

واالنفعايل.
ز � توتر املناخ األرسي الذي يعيش فيه املراهق، واضطرابه)2(.

وتعود أمهية تناُولنا ملرحلة املراهقة، كوهنا مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية 
االجتامعية، إذ يتعلم فيها الناشئة حتمل مسؤولياهتم وواجباهتم كمواطنني يف 

)1( عاق�ل، فاخر، أعرف نفس�ك: دراس�ات س�يوكولوجية، ط9، ب�روت: دار العلم 
للمايني، 1986، ص 316. 

)2( أب�و رشيع�ة، حممد تيس�ر، املراهقة وأس�باب اجلنوح عند األف�راد، الدمام: جامعة 
امللك فيصل، جملة اجلامعة، العدد الرابع، السنة الرابعة، 1982، ص 140، 142.
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املجتم�ع. كام أهنم ُيكونون أفكارهم عن الزواج واحلياة األرسية. »وبالزواج 
يكتمل جزء كبر من دورة النمو النفيس العام، إذ ينش�أ منزل جديد وتتكون 
أرسة جدي�دة، وم�ن َثمَّ ُيولد طفل، وبالتايل تب�دأ دورة جديدة حلياة فرد آخر 
يتدرج مدارج عمره تسر من املهد إىل الطفولة إىل املراهقة إىل الرشد. وهكذا 

تتعاقب مراحل النمّو، فيستمّر اإلنسان يف احلياة)1(.

ويق�ول )صاح خميمر، 1969()2( إّن املراهقة هي املياد النفيس، وهي 
املي�اد الوج�ودي للعامل اجلنيس، وه�ي املياد احلقيقي للف�رد كذات فردية. 
وه�ي م�زاج م�ن يشء يف س�بيله إىل اخلل�ع واالنتهاء ه�و الطفول�ة، ونقيض 
ش�د. وإذا نظرنا إىل األجي�ال يف تعاقبها  يف س�بيله إىل االرت�داء والنامء هو الرُّ
لرأيناه�ا تتواص�ل يقطعه�ا بني اجليل واجلي�ل مفصل املراهق�ة، وهو مفصل 
واص�ل فاصل معًا. واملراهق يف مرحلته االنتقالية هذه يتحدى طفولته، وهو 
يف ثقة ُمطلقة بالذات، ويثور عىل عامل الكبار حماواًل جتريد الراشدين وآرائهم 
م�ن كل ثقة، فرف�ع االس�تقالية امُلرسفة يف وج�ه التبعية والتس�لطية ليصل 
إىل تبعي�ة متبادل�ة. والبل�وغ يف نظر )صاح خميم�ر( ُيمثل تدفق�ًا لعدد هائل 
من الطاقة اجلنس�ية الغام�رة التي تصبغ العامل باجلنس�ية، ومن ثم فهو صدمة 
حتط�م االتزان النفيس. وينش�أ أعصاب صدمي يربز عدة أع�راض انفعالية، 
مثل رسع�ة القابلي�ة للتهيج ونوبات الغض�ب ورسعة القابلي�ة للتعب دون 
جه�د يذكر، إضافة إىل ع�دم القدرة عىل تركيز االنتباه واجلهد ونوبات القلق 

وأحام اليقظة.

)1( زه�ران، حامد عبد الس�ام، علم نفس النمو  � الطفول�ة واملراهقة. ط5، القاهرة: 
عامل الكتب، 1985، ص 294.  

)2( خميم�ر، صاح، تناول جدي�د للمراهقة، القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، 1969، 
ص 75.
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وحي�اول املراه�ق إقامة االت�زان النفيس من جديد جُمرب�ًا كّل اإلمكانات 
وكاف�ة احلل�ول، وين�اوب الدف�اع واإلش�باع، فيم�ّر بمرحل�ة م�ن التواف�ق 
الكاريكات�ري املتخب�ط ب�ني الس�طحية والضحال�ة والعندي�ة، ويق�ف عند 

البطولة الرجولية واخلاعة األنثوية.
ولق�د أثبتت الدراس�ات أن املراهقة مرحلة نمو ع�ادي، وأن املراهق ال 
يتعرض ألزمة من أزمات النمو، ما دام هذا النمو يسر يف جمراه الطبيعي. أي 
أن هؤالء يرون يف املراهقة مرحلة البحث عن الذات وحتقيق الذات، مرحلة 
احلب، ومرحلة نمو الش�خصية وصقلها، مرحلة اكتش�اف القيم وامُلثل، كّل 
ه�ذا ُيصور لنا أن مرحلة املراهقة، مرحلة فيه�ا الكثر من مظاهر النمّو. ويف 

نفس الوقت فيها الكثر من التذبذب واالضطراب واملحاولة واخلطأ)1(.
وألمهي�ة مرحلة املراهقة وما قد يرتتب عن كوهنا مرحلة حرجة جّدًا يف 
حياة الفرد واجلامعة التي ينتمي إليها، جيدر بنا أن ُنش�ر إليها بصورة واس�عة 
من حيث مظاهر النمو هلذه الفئة العمرية التي تنحرص أعامرها بني )24-15 
س�نة( وهي مرحلة الش�باب أيضًا، وهذه املرحلة يكتمل فيها النمّو اجلسمي 
والعقيل وهي ُتغطي مراحل الدراسة املتوسطة )السنة الثالثة غالبًا( والثانوية 
واجلامعي�ة وب�دء املس�امهة يف العمل الوطن�ي عند التخرج، حي�ث إن معظم 
أف�راد العيِّن�ة يف دراس�تنا هذه هم ممن تق�ع أعامرهم يف املرحل�ة العمرية هلذه 

الفئة )الشباب(. ومن ثم فإّن هذه الفئة العمرية تضم مراحل النمو التالية:
1 �  املراهقة املتوسطة  15- 17 سنة.
2 �  املراهقة املتأخرة   18- 21 سنة.

3 �  الرشد املبكر     22- 25 سنة.

)1( زه�ران، حامد عبد الس�ام، علم نف�س النمو � الطفولة واملراهقة. مصدر س�ابق، 
ص 292.
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في�ام يتعلق بمظاهر النم�و يف هذه الفئة العمرية فإهن�ا تتمثل يف اآليت)1(:

مظاهر النمو اجلسمي

ُيقص�د بالنمو اجلس�مي: مظاهر النمو يف اهليكل العام وُبنية اجلس�م من 
الطول والوزن والتغيرات يف أعضاء اجلس�م والصفات والقدرات اجلسمية 
والعجز اجلس�مي. والنمو اجلس�مي يف املراهقة املتوس�طة يتميز بالتباطؤ عن 
املراهق�ة املبك�رة )12- 15 س�نة( لكن ي�زداد الطول والوزن كل�ام ازدادت 
احل�واس دقة وإرهاف�ًا، كام يكتمل النمو اجلس�مي يف هناي�ة املراهقة املتأخرة 
ومفهوم الُبنية اجلس�مية يف هذه املرحلة ينعكس أثره عىل مفهوم الذات وعىل 
الوظيف�ة االجتامعية واملفهوم االجتامعي، ويؤدي النمو اجلس�مي والنش�اط 
اجلنيس إىل االهتامم باملظهر العام اخلارجي الذي يؤثر عىل التوافق االجتامعي 
أمام اآلخرين، وأي خلل أو انحراف يف املظهر الش�خيص أو النمو اجلس�مي 
ينعك�س عىل الف�رد، وقد يؤدي إىل زي�ادة القلق والتوتر وكث�رة االنفعاالت 
والعدواني�ة ألتف�ه األس�باب، بل ق�د ي�ؤدي إىل االنطواء يف بع�ض األحيان 

واالنسحاب من النشاط االجتامعي.

مظاهر النمو العقيل

وُيقص�د به نم�ّو الوظائ�ف العقلي�ة كالذكاء الع�ام والق�درات العقلية 
اخلاصة والعمليات كالتفكر واإلدراك والتذكر واحلفظ، واكتس�اب املعرفة 
والتحصي�ل العلم�ي أو املهني. ويقرتب نمو الذكاء م�ن اكتامله يف الفرتة من 

)1( زهران، حامد عبد الس�ام، الصحة النفس�ية والعاج النفيس، مصدر س�ابق، ص 
.316 ،315



153

)15�21 س�نة( وتتباي�ن الق�درات العقلي�ة بني األف�راد وتظه�ر القدرة عىل 
االبت�كار واإلبداع والتف�وق العلمي وختصص الط�اب يف التعليم أو املهن 

املناسبة وتظهر القدرة عىل النقد.

كام يتميز النمو العقيل يف هذه املرحلة باكتساب املهارات العقلية وإدراك 
املفاهيم األخاقية، وت�زداد القدرة عىل اختاذ القرارات خاصة عند الوصول 
إىل الرش�د املبك�ر، ويظه�ر االس�تقال يف التفك�ر وحري�ة االختي�ار وعدم 

االنصياع وراء اآلخرين كام تزداد الثقة بالنفس.

مظاهر النمو االجتامعي

يف ه�ذه املرحلة تظهر الرغبة يف معرفة الذات وامليل إىل مس�ايرة اجلامعة 
والبح�ث عن الق�دوة والنموذج ال�ذي حُيتذى ب�ه، واختيار املب�ادئ والقيم 
واملث�ل. ك�ام يظهر الش�عور باملس�ؤولية واملس�ؤولية االجتامعية عند مناقش�ة 
املشكات العامة والتشاور مع الرفاق والزماء، واحرتام آرائهم أو نبذها كام 
يظهر امليل إىل مساعدة اآلخرين واملشاركة الوجدانية مع الرفاق واألصدقاء، 
ك�ام حت�دث جتمع�ات م�ن مجاعات تتف�ق يف الس�امت واملي�ول وينض�م إليها 
األف�راد الراغبون يف اكتامل نواحي القوة أو الضعف لدهيم والذين يش�بعون 
حاجاهتم االجتامعية والش�خصية. وتزداد الرغبة بني الشباب يف هذه املرحلة 
يف املش�اركة يف النش�اط املدريس والريايض والرحات، ويظهر عند البعض 
املي�ل إىل الزعام�ة والقيادة بني زمائه يف األنش�طة االجتامعي�ة أو االبتكارية 
أو العقلية أو الرياضية، كام يظهر امليل إىل االس�تقال االجتامعي والذي من 
مظاه�ره االجتاهات التي تتامثل مع اجتاهات الكبار يف األرسة أو األقارب أو 
اجل�ران أو الطبقة االجتامعي�ة التي ينتمي إليها أو الوط�ن أو العقيدة أو نوع 

التعليم واألصدقاء.
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ومن مظاهر النمو االجتامعي للشباب يف مقاومة السلطة امليل إىل انتقاد 
اآلباء واملعلمني؛ إذ يزداد الوعي االجتامعي وامليل إىل النقد، والرغبة يف تأكيد 
الذات، وقد يكون اهلدف من الس�لوك االجتامعي حسبام يتصور البعض من 
الش�باب اإلص�اح االجتامعي، وتغير األم�ور بطريقة ح�ادة وغر تدرجيية 
حت�ى لو أدى ذلك إىل إغضاب أو مقاطعة األصدقاء أو األهل. ومرجع هذا 
عدم تقدير الشباب للواقع االجتامعي أو الرغبة يف حتقيق الذات والسعي إىل 
الش�هرة، ويتميز الشباب يف أعامر )20�22 س�نة( بنمّو )الذكاء االجتامعي( 
ال�ذي ُيمثل الق�درة عىل الترصف يف املواقف االجتامعية وماحظة الس�لوك 
اإلنس�اين واملش�اركة م�ع اآلخري�ن يف أفراحه�م أو أتراحهم، وأس�اس هذا 
الس�لوك الرغبة يف حتقيق التوافق الش�خيص واالجتامعي والشعور بالسعادة 

كلام كان السلوك ُيقابله تقدير واحرتام اآلخرين.

وتب�دو يف ه�ذه املرحلة الرغبة يف االس�تقال ع�ن األرسة واالعتامد عىل 
النف�س والرغبة يف تكوين أرسة خاصة والتفكر يف الزواج، واالهتامم بالعمل 
أو املهنة، باعتبار ذلك مصدر الرزق، واالس�تقال الذايت، وُيساعد التوفيق يف 

العمل الوصول إىل مستوى مناسب من النضج والشعور باملسؤولية واملكانة.

مظاهر النمو األخالقي

تقوم األرسة بدور مهم يف التنمية اخُللقية، ويف تنشئة الفرد عىل السلوك 
السوي وتنمية االجتاهات والتمسك باملبادئ األخاقية.

وللعقيدة أثرها عىل النمّو النفيس، فاإليامن يعمل عىل التمسك بالسلوك 
اإلجيايب والتوافق االجتامعي، والتمسك بالعقيدة حيّل حمّل اإليامن غر املستقّر 
يف نفوس الشباب إْذ ُيصبح التمسك بالعقيدة مُميَّزًا للشخصية بسامت ُمعيَّنة. 
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فهناك الش�خصية املنبسطة التي ُتسهم يف أعامل اخلر واخلدمات االجتامعية. 
وهن�اك املنطوية، وهن�اك من حُياول إعاء الدافع اجلن�يس ومحاية الفضيلة يف 
اإلف�راط واملبالغ�ة يف اتباع العن�ف يف كّل م�ا خُيالف الدي�ن كتحطيم أماكن 

ووسائل اللهو.

مظاهر النمو االنفعايل

يتأثر تكوين اإلنس�ان بمراحل نموه العضوي وخاصة ما يتصل بنشاط 
الغ�دد وطبيع�ة اهلرمون�ات. وبام أّن الش�باب ُيعت�رب مرحلة تكامل جس�مي 
يف األجه�زة الداخلي�ة واخلارجي�ة وتكامل إدراكي يف اتس�اع احلياة وجتارهبا 
ونضوج جنس�ه ف�إن التكوين االنفعايل للش�باب يس�ر نحو ات�زان الرجولة 

واستقرار العواطف واملزاج الفردي. 

وم�ن الطبيع�ي أن الش�باب يدخل ُمع�رتك احلياة اجلادة الت�ي ال تعرف 
ه�زل الطفولة ومرحه�ا وال طيش املراهقة وعواطفها وُيصبح مس�ؤواًل عن 
ترصفات�ه إزاء العقي�دة واملجتمع والنظام والضبط والربط. فالش�باب ُيدرك 
مغّب�ة م�ا يأيت ويفع�ل، وجدير ب�ه يف هذه املرحل�ة أن ُيصب�ح أب�ًا أو أّمًا وأن 
ينه�ض بأعباء العائل�ة من زواج وإنجاب، وخاصة عندم�ا ُيقدم عىل الزواج 
وقد احرتف عمًا معاش�ّيًا أو أنه قد أصبح يف املس�توى اجلامعي من دراسته 
العالية. فالش�باب عند عمر )21 س�نة( فام فوق يصبح أكثر واقعية يف حياته 
االنفعالية، وأنه يقبل ما هو واقع بيشء من الشجاعة النفسية، وُيدرك مساوئ 
بعض انفعاالته املتطرفة التي ُتسبب له احلرج االجتامعي، ويستطيع أن جيعل 

من نفسه رقيبًا عىل ذاته.
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وق�د ال يع�رتف املجتم�ع � ع�ادة � رسيعًا بحق�وق الش�باب يف املراحل 
األوىل من املراهقة؛ ألن بلوغه اجلسمي إنام يتّم يف أول املراهقة، خال أشهر 
معدودات، أّما الرش�د العقيل والنفيس فذلك أمر يتطّلب سنوات بعد البلوغ 
اجلسمي، فا يتكامل إال يف أواخر املراهقة )17� 19 سنة( من العمر، عندما 
ُيصب�ح الف�رد راش�دًا يتمتع بحق�وق الرجولي�ة وواجباهتا، وين�ال امتيازاهتا 

القانونية واالجتامعية والتقليدية.

وم�ن خ�ال ه�ذه النظرة م�ن املجتمع ف�إن املراه�ق يعتق��د أن الناس 
ال يفهمون�ه وق�د صار ش�اّبًا، وأنَّ والديه أو من يقوم مقامه�ام يريدان فرض 
الس�لطة علي�ه، وكأن�ه ال ي�زال طف�ًا وأهنام م�ن جي�ل قدي�م، وأن املجتمع 
ال ُيس�اعده عىل حتقيق أمانيه. فاملس�اعدة م�ن أهله ُيفرسها ع�ىل أهنا تدّخل، 
والنصيحة يفهمها عىل أهنا تس�ّلط وإهانة، فريد أن ُيثبت وجوده وشخصيته 
بالعصيان وس�لوك التمّرد، فس�لوك املراهق يف التحدي والشذوذ والعصيان 
واالنحراف وخمالفة اجلامعة أو انتهاك ما حترتمه من نظم وآداب ُيعترب مظهرًا 
إجيابّي�ًا للتمرد والعصيان)1(. وقد يس�لك املراهق مظهرًا س�لبّيًا يف الفرار من 

املنزل أو االنسحاب من احلياة االجتامعية.

وهك�ذا ن�رى أّن مرحل�ة املراهقة مرحل�ة حرج�ة يف حياة الف�رد. وتدّل 
اإلحصائيات أن حاالت اجلنوح ترتفع بشكل ظاهر يف مرحلة املراهقة، يف السن 
املحص�ورة ما بني )13-18 س�نة( وتصل إىل ال�ذروة يف طائع هذه املرحلة، 

ولذلك ُيعترب بعض العلامء أّن سّن املراهقة هي سّن اإلجرام واخلطيئة)2(.

)1( اهلاشمي، عبد احلميد حممد، علم الّنفس التكويني، ط1، القاهرة: مكتبة اخلانجي، 
1984، ص 91 .  

)2( بسيس�و، س�عدي، قضاء األحداث علاًم وعمًا، ط2، دمشق: مطبوعات الرشف، 
1958، ص 58.  
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 )Diamandal James ويف دراس�ة قام هب�ا )دايمندل جيمس وآخ�رون
وجدوا أّن األحداث املنحرفني يميلون إىل أن يكونوا قادة أو زعامء بني رفاقهم، 
ب�داًل من كوهنم تابعني، وأن تكيفهم مع اآلخري�ن يتميز بعدم اإلجيابية وعدم 
توافر ال�روح املعنوية، وأن حتصيلهم يتميز بالضعف لع�دم وضوح اهلدف يف 
أذهاهنم يف التحصيل الدرايس، كام أن سلوك احلدث املنحرف يتميز بالعدوانية 

والتخريب واالضطراب والقلق وعدم الثبات العاطفي)1(.

ويف دراس�ة أخ�رى قام هبا )احلافظ، 1990( وج�د ظواهر أخرى لدى 
املراهق�ني اجلانح�ني مُتيزه�م ع�ن املراهق�ني األس�وياء، منه�ا: أّن املراهقني 
األس�وياء يتجهون إىل لوم أنفسهم عند ارتكاهبم األخطاء، كام أهنم حياولون 
انتقاد اجلانحني بس�بب س�لوكهم الذي يتعارض واملصلح�ة االجتامعية. أّما 
اجلانحون منهم فيس�لكون س�لوكًا معاكس�ًا ومغايرًا، فهم يظه�رون إعجابًا 
بالس�لوك الذي يتناىف واملصلحة االجتامعية والذي ينتهجه اجلانحون منهم، 

كام أهنم ينتقدون أي سلوك تقليدي يلتزم به املراهقون األسوياء.

وإننا لنتفق مع ما ذهب إليه ُمعّد الدراس�ة اآلنفة من حيث داللتها التي 
تش�ر إىل أن اجلان�ح ه�و ش�خص متخّلف يف نم�وه االنفعايل، ك�ام أن عمره 
االنفعايل هو دون عمره العقيل ودون عمره الزمني إىل حد كبر، كام أّن ردود 
فعل�ه إزاء قضايا الضبط وإزاء احلّد من ترصفاته الش�ائنة ش�بيهة بردود فعل 
الطفل الصغر، فهو فردي أو أناين يف سلوكه، متمركز حول ذاته املتضخمة، 

ويظهر تقوياًم غر ناضج لقضايا الصواب واخلطأ)2(.

)1( خ�وج، عب�د اهلل حممد: مظاهر وأس�باب اجلن�وح عند األح�داث، الرياض: املركز 
العريب للدراسات األمنية والتدريب، املوسم الثقايف األول، 1986، ص 9.   

)2( احلاف�ظ، ن�وري، املراه�ق. ط2، ب�روت: املؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والنرش، 
1990، ص 282.  
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وتتف�ق ه�ذه النتيجة الت�ي توصلن�ا إليها، مع م�ا ذهب إلي�ه )الوليعي: 
ث عن العاقة  1993( يف دراس�ته عن الرسقة يف مدين�ة الرياض، حيث حتدَّ
ب�ني عمر اجلاين ونوع الرسق�ة، وتوصل إىل أّن الفئة العمرية )16- 39( هي 

أكثر تكرارًا بني اجلناة حيث مّثلهم )٪84.3()1(.

وه�ذه النتيج�ة تؤكدها أيض�ًا بعض الدراس�ات التي َأْثَبَتْت أنَّ انتش�ار 
اجلريم�ة يش�يع بصف�ة عام�ة ب�ني الفئ�ات ذات املراح�ل العمري�ة املبكرة يف 

مرحلتي املراهقة والشباب.

ففي دراسة )الدورسي، 1998( عن التوزيع املكاين للجريمة يف مدينة 
جدة وخصائص اجلناة االجتامعية واالقتصادية والتعليمية، التي شملت عيِّنة 
السجناء ممن ترتاوح أعامرهم بني )20 � 65 سنة(، توصل إىل أّن الشباب ممن 
ت�رتاوح أعامرهم بني )20 �  25 س�نة( ُيمثلون أعىل ُمع�دل ألفراد العيِّنة، إذ 

تصل النسبة إىل )61.1()2(.

وتتفق أيضًا نتائج دراس�تنا هذه مع م�ا تّم رصده يف إحصاءات اجلريمة 
يف اململكة العربية الس�عودية لعام )2000( حيث إن نسبة )48٪( من إمجايل 
احل�وادث اجلنائي�ة، تقع بنس�بة )80٪( من الش�باب، ممن تق�ع أعامرهم بني 

)20- 25سنة()3(.

)1( الوليع�ي، عب�د اهلل ن�ارص، الرسق�ة يف مدينة الرياض: دراس�ة حتليلي�ة يف جغرافية 
اجلريمة، مصدر سابق، ص 182، 183.    

)2(  ال�دورسي، إبراهي�م بن صالح، التوزيع املكاين للجريم�ة يف مدينة جدة، وخصائص 
اجلناة االجتامعية واالقتصادية والتعليمية: دراسة جغرافية. مصدر سابق، ص 279.  

)3( وزارة الداخلية، الكتاب اإلحصائي األمني، مصدر سابق، ص 1.
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ك�ام تتفق النتيجة التي توصلنا إليها بصفة عامة مع ما س�بق أن توصلت 
إلي�ه دراس�ة )وزارة الداخلية الكويتية، 1985(، ودراس�ة )ش�مس، عقاد، 
1992(، ودراسة )عبد العزيز السلطان، 1985(، ودراسة )خليل درويش، 

1994(، ودراسة )نايف املرواين، 1997()1(.

3 . 3  الفرضية الثالثة 

للتحق�ق من صحة الفرضية الثالثة التي تن�ّص عىل أنه »يوجد فرق داّل 
إحصائّي�ًا ب�ني املنحرف�ني )الس�ارقني( وغ�ر املنحرفني يف متوس�ط درجات 

مستوى املعتقدات الدينية«.

َت�مَّ اس�تخدام اختب�ار )ت( T-test يف املقارن�ة بني املتوس�ط احلس�ايب 
للدرج�ات الت�ي حصل عليها أف�راد جمموعة املنحرفني، يف مقياس مس�توى 
املعتقدات الدينية املستخدم، واملتوسط احلسايب للدرجات التي حصل عليها 

أفراد جمموعة غر املنحرفني يف نفس املقياس.

وفيام ييل جدوٌل ُيوضح ما توصلنا إليه من نتائج يف هذا الصدد.

)1( هذه الدراسات منوه عنها تفصيًا يف الفصل الثالث: »الدراسات السابقة«.   
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اجلدول رقم )40(
نتائج اختبار )ت( T-test لداللة الفروق بني متوسطي درجات 

املنحرفني )السارقني( وغري املنحرفني يف مستوى املعتقدات الدينية 

االنحراف املتوسطالعددالعيِّنة
املعياري

مستوى قيمة)ت(
الداللة

املنحرفون 
)السارقون(

16043.087.14

14.440.001
4055.654.19غر املنحرفني

يتض�ح م�ن اجلدول الس�ابق، وج�ود فرق دال م�ا بني جمموع�ة األفراد 
املنحرفني )الس�ارقني(، وجمموعة األفراد غر املنحرفني من حيث متوس�طي 
درج�ات أفراد املجموعتني يف مقي�اس مس�توى املعتق�دات الديني�ة -حيث 
كان�ت نتيج�ة  )ت( T-test اخلاص�ة باملقارن�ة م�ا ب�ني متوس�طي درج�ات 
املجموعتني يف املقياس املشار إليه تبلغ )14.44(، وهي نتيجة دالة إحصائّيًا 
عند مستوى )0.001(، مما يعني وجود فروق حقيقية بني املجموعتني، من 
حيث ممارس�ات وس�لوكيات التدي�ن، ويعن�ي بالتايل حتقق صح�ة الفرضية 

الثالثة اخلاصة هبذه الدراسة.

وهذه النتيجة تؤكد تفوق أفراد جمموعة غر املنحرفني عىل أفراد جمموعة 
املنحرف�ني )الس�ارقني(، م�ن حي�ث املعتق�دات واملامرس�ات الدينية موضع 
االهتامم يف املقياس املستخدم والتي تتضمن: ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ومعرفة 
الرس�ل واألنبي�اء، واالعتقاد بحتمية يوم القيامة واحلس�اب، ومداومة قراءة 
القرآن والسرة النبوية، ومعرفة قدر يسر من األحاديث الرشيفة، واحلرص 
ع�ىل أداء الصلوات يف مواعيده�ا ويف مجاعة، وصيام ش�هر رمضان املبارك، 
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واحل�رص ع�ىل أداء مناس�ك احلج والعم�رة، وحضور ن�دوات وحمارضات 
الوعظ واإلرش�اد الديني، ومقاومة س�لوكيات االنحراف واجلريمة كرشب 

اخلمر والرشوة والرسقة والكذب وشهادة الزور، وجتنب أصدقاء السوء.

وبعبارة أخرى فإن هذه النتيجة تعني أيضًا أن الوازع الديني لدى أفراد 
جمموع�ة املنحرف�ني )الس�ارقني(، أق�لّ مما هو علي�ه لدى أف�راد جمموعة غر 
املنحرفني، ما جيعل أفراد املجموعة األوىل أقّل مقاومة ملغريات احلياة، وأكثر 
اس�تعدادًا للجنوح واالنحراف، من خال االنغامس يف سلوكيات مرفوضة 

دينّيًا ومستهجنة اجتامعّيًا، مثل سلوكيات الرسقة.

وُيمكن تفس�ر هذه النتيجة يف ضوء طبيعة ال�دور احليوي واملهم الذي 
تفرضه رشائع الدين احلنيف والوازع الديني، يف ضبط وترش�يد س�لوكيات 
األفراد. فالوازع الديني ُيمثل يف الكثر من املجتمعات األس�اس الرئيس من 
مقوماهت�ا املعنوية، إذ لكّل جمتمع، بغض النظ�ر عن بناء تركيبته، معتقد ديني 

، وشعائر وطقوس دينية ُمعيَّنة. ُمعنيَّ

وال يقترص الدين عىل إقامة الشعائر الدينية والعبادات، بل يشمل أعامل 
الش�خص وأقواله وس�لوكياته يف حياته اليومية، س�واء كان ذل�ك يف بيته أو 
عمله، ويش�مل أيضًا احلّث عىل إقامة الش�عائر الدينية والعبادات والتمسك 
بأدائها، وهذا ُيعّد عنرصًا أساسّيًا من عنارص تنشئة املجتمع تنشئة مستقيمة.

فاإليامن احلقيقي، يعمل عىل ردع اإلنس�ان من جمرد التفكر يف ارتكاب 
اجلريم�ة، ف�ا يق�دم املؤمن الص�ادق عىل ارت�كاب اجلريم�ة، وكيف يعيص 
ه  اإلنس�ان ربَّ�ه اخلالق الذي يعب�ده حّق العبادة، ويعلم أن�ه ُمطلع عليه يف رسِّ

وجهره؟!
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ويف هذا يقول )الغزايل( بأّن اإليامن قوة عاصمة عن الدنايا وطاقة حُيرك 
هب�ا اإلنس�ان، فُيطارد هبا اجلريمة من نفس�ه وجمتمعه، ولي�س اإليامن مفهومًا 
معنّي�ًا س�اكنًا يف ضم�ر راق�د أو يف قلب حاق�د، ولكن هو طاق�ة يتحرك هبا 
اإلنس�ان ويؤثر يف جمتمعه)1(. فاإلنس�ان حني يرتك�ب أي جريمة فإنه يكون 
يف ح�ال من ضع�ف اإليامن الذي يتناق�ص عنده إىل درجة ش�ديدة فرتكب 

اجلريمة حتى إذا رجع وتاب فإن إيامنه يعود ويزيد)2(.

ويس�عى الف�رد دوم�ًا إىل حتقي�ق ذات�ه اإلنس�انية وف�ق الطريق�ة الدينية 
للمذه�ب ال�ذي يعتنق�ه. ولتحقي�ق ذات�ه فإن عل�امء الدي�ن وعل�امء النفس 
يؤكدون عىل وجود بعض العنارص املش�رتكة يف الدي�ن وعلم النفس، والتي 
هتدف يف الواقع إىل حتقيق كامل الذات اإلنسانية. ولقد ازداد التأكيد يف زماننا 
ه�ذا وبص�ورة كبرة عىل النواحي النفس�ية يف وظيفة عامل الدين التي تش�مل 
التطبيقات الس�يكولوجية للموضوعات املختلفة كاحلب والكراهية والقلق 
وغره�ا من االنفعاالت األخرى التي تازم س�لوك الفرد يف حياته اليومية. 
ويف كثر من الدراس�ات النفس�ية ودراس�ات التحليل النف�يس بوجه خاص 
نجد تأكيدات كثرة ُتش�ر إىل املقارنة واملوازنة بني املوضوعات الدينية وبني 
التوجيهات واإلرش�ادات النفس�ية يف حياة اإلنس�ان. ويظه�ر تأكيد العاقة 
املتداخل�ة ب�ني املواقف نحو الن�اس اآلخرين يف كل من عل�م النفس والدين 

بصورة بارزة)3(.

)1( الغ�زايل، حمم�د، أثر اإلي�امن يف مكافحة اجلريم�ة، أبحاث الندوة العلمية لدراس�ة 
تطبيق الترشيع اجلنائي اإلسامي، مصدر سابق، 1977، ص 7.     

)2( ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين، التوبة، مصدر سابق، ص 673.     
)3( احلافظ، نوري، املراهق، مصدر سابق، ص 264.
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وُيشر الباحث )كويب Kubie، 1987( إىل وجود تشابه يف املواقف التي 
ُتش�ر إىل طلب العون واملساعدة من خال كل من علم النفس والدين. فهو 
يتح�دث � مثًا � ع�ن التواضع والرغب�ة يف التعاون والتعاط�ف بني الناس، 
ويق�ول إن هذه الرغبات باإلم�كان حتقيقها عن طريق اخلدمات التي يقدمها 

علم النفس وعن طريق اإلرشاد واهلداية الدينية أيضًا)1(.

ويتفق كل من علم النفس والدين ويتشاهبان بالنسبة ملوقفهام من موضوع 
االنفع�ال، الذي ُيع�ّد فقدان توازنه وعدم الس�يطرة عليه من أس�باب اجلنوح  
خاص�ة عن�د ارتكاب األفعال املفضي�ة إىل جرم. ويؤك�د أن عىل العمل حتقيق 
كامل الذات اإلنسانية. واستنادًا إىل النظرية النفسية مدار االتفاق والتشابه، فإن 
الش�خص الواثق من نفسه العارف بكفايته واملكتشف لقدراته، حياول التعبر 
عن مشاعره وإحساساته بحرية ومن غر مواربة، كام أن إيامنه واعتقاده يعتمدان 
عىل مش�اعره من جهة، وعىل ما يمتلكه من أفكار وآراء من جهة أخرى، وأن 
حماول�ة املراهق املؤمن بدي�ن من األديان، البحث والتمحيص يف مفهوم الدين 
الذي يمس القضايا التي هتمه وتشغل باله مل يكن مقصورًا يف الواقع عىل األمور 

الدينية وحدها، بل يشمل أمور احلياة بأمجعها.

وحول الدين وعاقته بالش�باب يذكر علامء النفس أن الش�عور الديني 
يس�تيقظ وحيت�ّد يف املراهق�ة؛ ألهنا ف�رتة انبع�اث جمموعة م�ن الدوافع أمهها 
الداف�ع اجلن�يس، وهو خطر جس�يم، حيدث بكافة املعاي�ر وامُلثل التي ختضع 
هل�ا حياة الفرد فيكون ش�عور املراهق بالضعف أمام ق�وة ذلك الدافع وغره 
م�ن الدوافع العدائية عىل نحٍو مل ُيس�بق له مثي�ل يف حياته، خصوصًا ضّد من 
جي�ب أن خيلص الوّد هل�م، كاألب واألّم واإلخوة، وكذلك مقاومته هلجامت 

)1(احلافظ، نوري: املراهق. مصدر سابق، ص 95.      
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الغريزة، مما ُيضاعف إحساس�ه باحلاج�ة إىل عون خارجي، ومن هنا كان من 
ظواهر التدّين يف هذه الفرتة، الش�عور بالذنب وحماولة التطهر منه، والتكفر 
ع�ن اإلثم)1(، ما يتطلب التوظيف املائم لكافة الدوافع والغرائز التي تتبلور 
يف مرحلة املراهقة، وهذا جانب ُمناط باألرسة واملدرسة معًا، واملجتمع بكاّفة 

مؤسساته ذات العاقة بالرتبية والتنمية.

فاملراهق�ون املنتم�ون إىل بيئ�ة متدني�ة ه�م أكث�ر مواظبة عىل العب�ادات، 
يتملكهم روح احلامس واإلغراق يف التعبد، وبعضهم يتصدى لألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وللدعوة اإلس�امية بنفس الروح، وهؤالء هم الذين تنبثق 

عن تدينهم فكرة ُمشبعة باحلّس األخاقي، وتصور واضح لفكرة اجلزاء)2(. 

وك�ام أن من مظاهر اليقظ�ة الدينية يف املراهق احل�امس الديني، فكذلك 
الش�ك الذي ُيثره ذكاؤه واس�تقال أفكاره، فرى يف بعض املس�ائل الدينية 
تناقضًا، كالقدر املحتوم وُحرية االختيار، وتغّلب الباطل والرّش يف العامل عىل 
احل�قّ واخل�ر وابتاء املؤمنني يف احلياة بام يكاد ُيزل�زل اليقني، ونحو ذلك مما 
يفقد الشعور باألمن والقناعة لدى املراهقني، ولعّل أقوى الروابط التي تقي 
ى الش�كّ هي الرابط�ة العاطفيَّة التي تكون بينه�م وبني آبائهم  إيامهن�م من محَّ
وأمهاهت�م، أو أّي فرد مؤمن عزيز عليهم، باندماج املراهق يف أرسته املتدينة، 
وحماولة دفعه تلقائّيًا إىل تأدية فروضه الدينية، وتأثر البيئة االجتامعية امللتزمة 

عىل سلوكه الفردي وعاقاته االجتامعية)3(.

)1( نقره، التهامي: دور الشباب العريب املسلم يف دفع النهضة العربية املعارصة. )ندوة الشباب وأمن 
املجتمع(، الرياض: دار النرش باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، 1988، ص 86.      
)2( املليجي، عبد املنعم: تطور الشعور الديني. القاهرة: طبعة مرص، 1955، ص 226.       
)3( املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب: الشباب وأمن املجتمع. أبحاث الندوة العلمية الثانية 

عرشة، الرياض: دار النرش باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، 1988، ص 87.   
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وم�ن هنا يتبني أثر ال�وازع الديني يف مكافحة اجلريمة، وكيف أنه يقيض 
عليه�ا يف مهده�ا، وهُي�ذب س�لوك اإلنس�ان بالرتغيب والرتهي�ب. وبذلك 
يتضح أن قوة الوازع الديني تقف حاجزًا لإلنسان عن ارتكاب اجلريمة، فإن 
كان إيامنه ضعيف�ًا، ُتصبح إمكانية ارتكاب اجلريمة أكرب، خاصة عند تداخل 
العوام�ل االجتامعية واالقتصادية ذات األثر الفاعل، وإن كان إيامنه قوّيًا قام 

بردعه وزجره عن ارتكاب اجلريمة.

ويمكن القول بأّن ضعف الوازع الديني واخُللقي ُيعّد من أهّم العوامل 
ي إىل االنح�راف واإلخ�ال بالضوابط األساس�ية للس�لوك  الت�ي ق�د ت�ؤدِّ
الب�رشي. وقد ظهرت نظريات ودراس�ات ع�ّدة ُتوّضح أمهي�ة وتأثر الدين 
وعاقته بالس�لوك اإلجرامي من جهة، وحتقي�ق الضبط االجتامعي من جهة 
أخ�رى، ومنه�ا النظري�ة )الوظيفية(، ومفاده�ا أن للدين وظيف�ة واضحة يف 
املجتم�ع، وهذه الوظيفة تعمل عىل ضبط الس�لوك اإلنس�اين من االنحراف 
مثلها مثل س�ائر املؤسس�ات األخ�رى يف املجتمع، ومن أنص�ار هذه النظرية 
)دوركايم Durkheim( )1( الذي يرى أّن الدين يدعو إىل التامسك والرتابط، 
ومن خال هذا الرتابط والتامسك وأداء الشعائر بشكل مجاعي فإّن االنسجام 

والتاحم يتحقق بني أفراد املجتمع.

)1( »أميل دور كايم«، عامل اجتامع فرنيس وفيلس�وف، ويعّد من منش�ئي علم االجتامع 
احلديث، وزعيم املدرس�ة الفرنس�ية لعلم االجتامع، وصاح�ب أكمل اجتاه يف علم 
االجت�امع كتب فيه ويف الفلس�فة االجتامعية والفلس�فة العام�ة والرتبية واألخاق 
والدي�ن م�ن أه�م مؤلفاته: تقس�يم العم�ل االجتامع�ي )1893(، قواع�د املنهج 
االجتامع�ي )1895(، االنتح�ار: دراس�ة اجتامعي�ة )1897(، األش�كال األوىل 
للحياة الدينية )1921(، الرتبية وعلم االجتامع )1921(، علم االجتامع والفلسفة 

)1924(، الرتبية األخاقية )1925(، واالشرتاكية )1928(.
للمزيد انظر: الرساج، عبود، علم اإلجرام وعلم العقاب، مصدر سابق، ص 295.  
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وي�رى )دور كاي�م( أن طبيعة هذا التامس�ك والتاحم يف أداء الش�عائر 
الدينية ُيؤدي إىل ضبط السلوك، والوقاية من االنحراف؛ ألن اإليامن اجلمعي 
ال�ذي يظه�ر من خال املش�اركة يف الش�عائر الديني�ة، والرتابط ب�ني الفئات 
الديني�ة ُيعزز من الس�لوك الديني. وتوصل )دور كاي�م( إىل عدد من النتائج 
يف دراس�ته عن )االنتح�ار وارتباطه بالن�زعة الدينية( إىل أن طبيعة التامس�ك 
يف النس�ق الديني تؤدي إىل ضبط السلوك والوقاية من االنحراف وأن للدين 
إس�هامًا واضح�ًا يف املجتمع ألنه يعتمد عىل خصائ�ص ومميزات ختتلف عن 

غرها، حيث متتاز التجربة الدينية بالتفوق والسمّو)1(.

وي�رى )ب�راون Brown( أّن الدين يقوم بوظيفة إش�باع حاجات الفرد 
واملجتم�ع عىل حد س�واء من خال التكامل االجتامعي، واالس�تقرار الذي 
يدع�و إلي�ه وتوصل )ب�راون Brown( يف دراس�ته للش�عائر والطقوس التي 
يؤدهيا األفراد ومدى تأثرها عىل السلوك اإلنساين إىل أن السلوك الديني وما 
ُيصاحبه من مش�اعر وأحاس�يس ومعامات تؤدي إىل ضبط س�لوك األفراد 

وتقيهم من االنحراف)2(.

ويف ه�ذا نتفق م�ع ما يذهب إلي�ه غالبية العل�امء والباحثني من رضورة 
تنمي�ة اإلي�امن يف الفرد، وتدعي�م الذات األخاقية، ك�ام نتفق عىل أن ضعف 
ال�وازع الدين�ي واضطراب ال�ذات األخاقية، من ش�أهنام أن جيعا س�لوك 
الفرد يتسم باالضطرابات النفسية، التي تؤدي إىل انحرافات سلوكية خمتلفة.

)1( احلامد، معجب، دور املؤسسات الرتبوية غر الرسمية، مصدر سابق، 1995.      
)2( الب�رش، خال�د بن س�عود، مكافح�ة اجلريمة يف اململك�ة العربية الس�عودية، مصدر 

سابق، ص 400.    
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وي�رى )الربايع�ة، 1984( أّن م�ن أه�ّم وظائف الدين ضبط الس�لوك 
االجتامعي واإلنس�اين، ويرى أيضًا أن الوظيفة األخاقية تعّد أهّم ُمقومات 
التمس�ك بالدين. فع�اوة عىل أهّنا جتعل األفراد يف حال�ة تكيف مع بعضهم 
البع�ض، فإهنا كذلك ُتقوي املش�اعر والعواطف االجتامعي�ة وُتوحدها، كام 

تقي سلوك األفراد من الشوائب)1(.

ولتأكي�د وظيفة الدين يف املجتمع، بغض النظر ع�ن نوع املعتقد الديني 
 )1966 ،Pretzel ل�دى تلك املجتمعات، ُنش�ر إىل دراس�ة قام هبا )بريت�زل
لبيان العاقة بني اخللفية الدينية للفرد وإقدامه عىل االنتحار، وطبقت دراسته 
ع�ىل عيِّنة ممن يعاجلون بمرك�ز الوقاية من االنتحار بل�وس أنجلوس، وركز 
عىل احلص�ول عىل معلومات عن تطور اخللفية الديني�ة واالعتقادات الدينية 
لدى األفراد وش�عورهم وإدراكه�م املتعلق بإقدامهم ع�ىل حماولة االنتحار، 
باس�تخدام منهج دراسة احلالة، وتوصل إىل نتيجة مؤداها: أّن هؤالء األفراد 
يتسمون بضعف اخللفية الدينية، وعدم اإليامن باالعتقادات الدينية مثل: عدم 
اإليامن بوجود اهلل سبحانه وتعاىل، وعدم تدخله يف حياهتم، وأّن العبادات ال 
معنى هلا، وأن احلياة واملوت ليس هلام هدف أو معنى، وأنه ليس هناك إنسان 
لدي�ه فكرة واضحة عن حياة ما بعد املوت ما دعاه إىل القول: بوجود ارتباط 
ب�ني االجتاه نحو االنتحار، وع�دم أو ضعف اخللفية الدينية ل�دى أفراد عيِّنة 
الدراس�ة. وهذه الدراس�ة تعطي صورة عن ارتباط االنتحار بضعف اخللفية 

الدينية لدى األفراد املقدمني عىل االنتحار.

)1( الربايع�ة، أمح�د، أثر الثقاف�ة واملجتمع يف دف�ع الفرد إىل ارت�كاب اجلريمة، مصدر 
سابق، ص 230.
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وتتفق هذه النتيجة  التي توصلنا إليها � بصفة عامة، مع ما توصلت إليه 
الدراسات التالية: دراسة )الصنيع، 1998()1( حيث كان من ضمن فرضيات 
الدراس�ة أن متوس�ط درجات املنحرفني أقّل بفرق داّل إحصائّيًا من متوسط 
درج�ات األف�راد غ�ر املنحرف�ني، بقيمة دالة عند مس�توى دالل�ة )0.01( 
وقيمة )ت( )18.61(، ودراس�ة )شمس، عقاد، 1992()2( اللذين توصا 
إىل أّن ضع�ف ال�وازع الديني يق�ف يف طليعة عوامل انتش�ار جريمة الرسقة 
البال�غ عددها )18( عامًا، وأيَّد هذا العام�ل � الوازع الديني �  )٪18.1( 
من أفراد العيِّنة، ودراس�ة )الس�هيل، 1991()3( التي تناولت بعض العوامل 
النفسية واالجتامعية املسهمة يف ارتكاب اجلريمة، وتوصل إىل احتال عامل 
ع�دم االلت�زام بالدين والقيم اخللقي�ة ملرتبة متقدمة من بني العوامل النفس�ية 
الدافعة الرتكاب جريمة الرسقة، ودراس�ة )مرك�ز أبحاث مكافحة اجلريمة 

يف اململكة العربية السعودية، 1993()4(، ودراسة )املرواين، 1997()5(.

ودراس�ة )كرايج وبران Craig & Brown، 1971( اللذين توصا إىل 
أن االلتزام بالدين ذو أمهية مؤثرة عىل محاية الفرد من الوقوع يف االنحرافات 
الس�لوكية واإلجرامية، ودراسة )بانتون  Panton، 1979( الذي توصل يف 

)1(  الصنيع، صالح إبراهيم، التدين عاج اجلريمة، مصدر سابق.
اد، عدنان عبد احلميد، تأثر العوامل االقتصادية واالجتامعية  )2( شمس، حممد حممود وعقَّ
عىل معدالت اجلريمة مع الرتكيز عىل الرسقات: دراسة كمية وكيفية، مصدر سابق.                
)3( الس�هيل، ناي�ف حمم�د، بعض العوام�ل النفس�ية واالجتامعية املس�همة يف ارتكاب 

اجلريمة، مصدر سابق.  
)4( وزارة الداخلية، ظاهرة الرسقات باململكة العربية السعودية  � أبعادها وخصائصها. 

الرياض، مصدر سابق.
)5( امل�رواين، ناي�ف بن حممد، العوام�ل االجتامعية الدافعة الرت�كاب جريمة الرسقة، 

مصدر سابق.  



169

دراس�ته عن اهلوية الدينية إىل نتائج خلصها بالق�ول: إنه كلام ارتفعت اخللفية 
الدينية لدى الفرد س�اعد ذلك عىل ُحس�ن توافقه، وقّلة مش�اكله، والعكس. 
ودراس�ة )تيتل وويل�ش  Tittle &Welch، 1972( عن العاقة بني التدّين 
واالنح�راف اللذين توص�ا إىل أّن التدّين يبدو ذا ق�درة عىل منع االنحراف 
خصوصًا وسط السياق االجتامعي غر املنظم واملتمركز حول احلياة الدنيوية.

وهذه النتائج تدّل عىل اتفاق ُيمكن تربيره يف ضوء ما س�بقت اإلش�ارة 
إليه بخصوص دور الدين يف حياة الفرد واجلامعة.

وختتلف دراس�تنا هذه مع نتائج بعض الدراس�ات األجنبية مثل دراسة 
)استش�افينربج Aschaffenburg(، و )بونجيه Bonger( اللذين توصا إىل 
 )Steiner أّن الطائفة اليهودية هي األقّل تورطًا يف اجلريمة، ودراسة )ستاينر
الذي تناول يف دراس�ته )85.000( س�جني، فوج�د أن )68.000( منهم 
يمثلون )80٪(، عربوا له عن قوة متسكهم بالدين، وقد وجد )150( سجينًا 

فقط، وصفهم بأهنم ليس هلم عقائد دينية.

 )Hartshorn (، و )هارتش�ونMay وختتل�ف أيضًا مع دراس�ة )م�اي
و )دون Dunn(، في�ام يتعل�ق بالعاق�ة ب�ني الثقافة الدينية والس�لوك، حيث 
أس�فرت نتائج هذه الدراس�ات إىل نتيجة واحدة وهي عدم وجود أي عاقة 

بني ُحسن اخُللق والثقافة الدينية.

ويف رأينا فإن هذه الدراسات � مدار االختاف � املشار إليها ضعيفة يف 
تقييمها النظري اإلحصائي، حيث مل تستند إىل أساس علمّي مقبول، وال إىل 
سبب موضوعي معقول، وأعدها باحثون ينتمون ملجتمعات تنظر إىل الدين 
كوظيف�ة اجتامعية فق�ط، وينتم�ون أيضًا لديان�ات خُتالف العقيدة الس�محة 

للدين اإلسامي بكافة تعاليمها.
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وعّل�ة هذا عندن�ا تكمن يف وجود نس�بة عالية من أف�راد العيِّنة حصلوا 
عىل درجات متدّنية يف مقياس مستوى املعتقدات الدينية، كام بينته )الفرضية 
الثالثة( رغم أّن الدين يف املجتمع السعودي ُيشكل ركنًا مهاّمً وأساسّيًا حيث 
ُيعت�رب األداة األوىل يف الضب�ط االجتامع�ي وه�و ال�ذي حُيدد س�لوك األفراد 
داخ�ل املجتمع، إال أنه نتيجة للتغرات االقتصادية واالجتامعية التي تأثر هبا 
ى إىل يشء من الضعف يف  املجتمع الس�عودي يف العقدين األخري�ن، ربام أدَّ
الوازع الديني لدى نفر قليل، وربام تكاسل البعض منهم عن األداء املتواصل 
للش�عائر الديني�ة، وخصوصًا الصاة. وتاش�ت لدى نفر آخ�ر بعض القيم 
املنبثقة من هذا الدين مثل الصدق واألمانة والقناعة وغرها من القيم البناءة. 
بل إن تلك التغرات أدت إىل إدمان بعض الشباب السفر إىل اخلارج، فكانت 
النتيجة اكتساب بعض األخاق الغريبة والعادات والسلوكيات البعيدة عن 

أعراف املجتمع السعودي وقيمه. 

ومل َيُع�د الوازع الديني ل�دى البعض هو املعيار الثابت للقيم يف املجتمع 
ك�ام كان احل�ال يف الس�ابق، لك�ن م�ع ذل�ك تبقى وس�ائل الضب�ط الرشعي 
والرتب�وي واألمن�ي والثق�ايف قائمة ونش�طة، تس�عى جاه�دة للمواءمة بني 
التغ�رات والتح�والت التنموي�ة، م�ع االحتف�اظ بقي�م املجتم�ع وثوابت�ه 
وأخاقياته املس�تمدة من الدين اإلس�امي، وال نظ�نّ أن ذلك النفر املعدود 
الذي تأّثر بحساب متعجل غر مدروس ذو تأثر عىل اإلطار املجتمعي العام 

للمملكة)1(.

)1( الب�رش، خال�د بن س�عود، مكافح�ة اجلريمة يف اململك�ة العربية الس�عودية، مصدر 
سابق، ص 267، 268.  
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الفصل الرابع
دراسة احلالة ـ احلاالت ـ النتائج
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4 .  دراسة احلالة ـ احلاالت ـ النتائج
دراس�ة احلال�ة Case Study لعيِّن�ة من س�تة أفراد من املحك�وم عليهم 

بالسجن الرتكاهبم جرائم الرسقة:

م�ن أج�ل مزي�د اس�تقصاء العوامل واألس�س التي تس�بب االنحراف 
واالضطراب يف الس�لوك، مثلام حيدث عند املنحرفني من السارقني، ولتاليف 
جوان�ب القصور  � إن وج�دت � من خالل حتقيق املقارب�ة الكيفية والنوعية 
لتكون الدراس�ة ش�املة بالبح�ث والتقيص جلوان�ب االنح�راف الذي أدى 
هب�م الرتكاب جريمة الرسقة، ورغبة من�ا يف تأكيد أمهية حتديد دور العوامل 
األرسية والرتبوية واإلعالمية يف اجلنوح وارتكاب اجلرائم. وإليضاح فاعلية 
هذه العوامل يف التنش�ئة االجتامعية وخاصة األرسية، فقد اس�تخدمنا منهج 
»دراس�ة احلالة Case Study « عرب اس�تبانة قمنا بتصميمها الستطالع آراء 
عيِّنة من س�تة أفراد من املتهمني بجريمة الرسقة املودعني يف الس�جن، هبدف 

حتديد أسباب انحرافهم وجنوحهم إىل الرسقة.

و»دراس�ة احلالة« ُتعّد من مناهج دراسة الظواهر االجتامعية، من خالل 
التحليل املتعمق حلالة فردّية، قد تكون ش�خصًا، أو مجاعة، أو حقبة تارخيية، 
أو عملي�ة، أو جمتمع�ًا حملّي�ًا، أو جمتمعًا كب�رًا، أو أي وحدة أخ�رى يف احلياة 

االجتامعية)1(.

ويقوم هذا املنهج عىل افرتاض أن احلالة قيد الدراس�ة، يمكن أن تصلح 
نموذج�ًا حلاالت أخرى ُمش�اهبة، أو عىل نفس النم�ط. ولذلك فمن املمكن 

)1( غي�ث، حممد عاط�ف، قاموس علم االجتامع. القاه�رة، اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، 1979، ص 179-176.
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ع�ن طريق التحلي�ل املوضوع�ي، التوص�ل إىل تعميامت قابل�ة للتطبيق عىل 
حاالت أخرى تتامثل مع نفس النموذج.

 )Case Studyف )معن خلي�ل الُعمر، 2000()1( )دراس�ة احلالة وُيعرِّ
بأهنا “اختبار ُمفصل ملثال واحد، أو لظاهرة واحدة، وهي دراس�ة الستطالع 
تقديم معلومات معتمدة عىل رشحية اجتامعية واس�عة، لكوهنا غالبًا ما تكون 
، طاملا تس�تطيع تقديم  مفي�دة ونافع�ة يف املرحل�ة األولية للبح�ث والتق�يصِّ
فرضيات يمكن اختبارها بش�كل منس�ق مع عدد كبر من احلاالت املشاهبة، 
وُتس�تخدم دراس�ة احلالة أحيانًا يف البحوث االجتامعية، ويف بعض األحيان 
ُتث�ل دراس�ة أولي�ة ألبح�اث متقدمة. لك�ن أغل�ب اس�تخداماهتا تكون يف 
املراحل األولية والبحوث االبتدائية، وبالذات عندما تكون املصادر قليلة أو 
يصعب احلصول عليها، وعندئذ يذهب الباحث إىل اس�تخدام دراس�ة احلالة 
من أجل احلصول عىل فكرة أولية عن موضوع الدراس�ة، أي اختيار حاالت 
للدراسة لتمثيل أو حتديد القاعدة النظرية النطالق الدراسة. واستخدم علامء 
االجتامع مث�ل اإلثنوغرافي�ني آلية املالحظة باملش�اركة يف )مج�ع املعلومات( 
التي تستغرق وقتًا طوياًل، يف حال كوهنم ال حيصلون عىل مساعدات بحثية، 
إذ عندئ�ذ تك�ون دراس�ة احلال�ة أداة جي�دة يف إعط�اء معلوم�ات هل�ا قيمتها 
البحثية، قد يصعب احلصول عليها من مس�وحات ش�املة، لكن مهام كانت 
نتائ�ج دراس�ة احلالة عميقة وش�املة  فإهنا يصعب تعميمها ع�ىل كافة جمتمع 

الدراسة أو احلاالت املشاهبة هلا«.

)1( العم�ر، مع�ن خليل، معج�م االجتامع املع�ارص، ط1، ع�امن )األردن(، دار 
الرشوق للنرش والتوزيع، 2000، ص 144.
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هذا وتثل طريقة دراس�ة احلالة أسلوبًا معينًا يف التحليل، أكثر من كوهنا 
جمموعة من اإلجراءات املس�تحدثة يف البحث، فهي اجتاه يف الدراس�ة، ينظر 

إىل وحدة اجتامعية نظرة كلية.

وأول م�ن طب�ق طريقة دراس�ة احلالة هم عل�امء التاريخ، حين�ام اهتموا 
بتقديم دراس�ات وصفية عن الش�عوب واألمم، تبعتها بحوث تفصيلية عن 

مجاعات أصغر، وقبائل وحاالت فردية.

وتسعى الطريقة إىل الفهم املتعمق من خالل التحليل والوصف الدقيق 
الذي تعتمد عليه، حيث يالحظ أن معظم البحوث التي استخدم فيها منهج 
دراس�ات احلال�ة، كانت تتجه نحو الرتكيز عىل الس�لوك الفردي يف الس�ياق 
االجتامعي الش�امل، الذي يظهر فيه. وأثبت�ت هذه الطريقة أهنا ذات جدوى 
يف اس�تطالع قيم األف�راد واجتاهاهت�م، وتعريفاهتم، للمواق�ف املحيطة هبم، 
ومن ثم يمكن االستفادة من نتائج دراسة احلالة يف حتديٍد أدّق لالضطراب�ات 

واالختالالت السلوكية، والتي قد تك�ون سببًا يف ارتكاب اجلرائم.

ه�ذا وقد قمنا بدراس�ة حاالت س�تة أفراد من املحك�وم عليهم بجرائم 
الرسقة، واس�تخدمنا اس�تبانة هل�ذا الغرض، وقمن�ا بتحلي�ل نتائجها، ليتبني 
م�دى اتف�اق نتائ�ج التحليل مع ما س�بق من إج�راءات البحث ع�ن عوامل 

اجلنوح عامة، واضطراب السلوك عند ارتكاب جرائم الرسقة.

وتعك�س طبيع�ة البيانات واإلجراءات املس�تخدمة يف اس�تخدام منهج 
دراس�ة احلالة االهتامم بالس�لوك الفردي واإلطار االجتامعي الواسع، حيث 
االهت�امم بالبح�ث واحلصول ع�ىل وثائق ش�خصية، وخطابات وس�جالت 
اهليئات االجتامعية، وتواريخ احلياة، والس�ر الذاتية، إضافة إىل االعتامد عىل 
املقابالت املتعمقة. كام أن الفحص الشامل للمعلومات والبيانات الشخصية 
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التي تس�تخدم فيها دراس�ة احلالة، ُيمك�ن أن تفيد يف تقدي�م فروض وفئات 
ختضع لالختبار، عن طريق األس�اليب اإلحصائية. واستخدام منهج دراسة 
ن من خالل ما ُيطرح من استقصاء ألحوال عيِّنة من املنحرفني  احلالة التي ُيمكِّ
من السارقني، أّن نتبنينَّ العوامل األساسية، التي يستشعرها هؤالء املنحرفون 

خالل مراحل تنشئتهم االجتامعية، وخاصة العوامل ذات األثر مثل:
1 �  دور األرسة.   

 2 �  دور املدرسة.   
 3 �  دور اجلانب الديني والقيمي األخالقي.   

 4 �  الوسائط والتأثر اإلعالمي.

وق�د قمن�ا بتصميم اس�تبانة لتحدي�د العوام�ل ذات الصل�ة يف كّل من 
املؤسس�ات االجتامعية املش�ار إليها، من أجل اس�تقصاء حُم�دد ملؤثرات هذه 
املؤسس�ات يف انح�راف الناش�ئة م�ن األبناء، وأثر ه�ذه املح�ددات يف اتباع 

السلوك املنحرف سواء يف الرسقة أو غرها من االنحرافات.

وفيام يتعلق هبذه العوامل فإّن:

1 ـ  األرسة Family )العائلة(  

ُتع�رف عىل أهن�ا اجلامعة االجتامعية البيولوجية األساس�ية النظامية التي 
تتك�ون من رجل وام�رأة تقوم بينهام رابطة زواج ُمق�درة )رشعية( وأبنائهام، 
وم�ن أهّم الوظائ�ف التي تقوم هب�ا هذه اجلامعة إش�باع احلاج�ات العاطفية 
ه�ا اهلل، وهتيئة املناخ االجتامع�ي الثقايف املالئم  وممارس�ة العالق�ات التي أحلنَّ

برعاية وتنشئة وتوجيه األبناء.

وهذه اجلامعة التي تكون عىل األس�اس الس�ابق وُتارس هذه الوظائف 
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ختتلف يف بنائها اختالفًا واضحًا، وهي وفقًا ألدوارها االجتامعية ُتقسم إىل:

 Family Nuclear  أ ـ  األرسة النواة

أو ما تعرف ب�األرسة املبارشة أو البيولوجية أو األولية املحدودة. وهذا 
النمط من األرسة ينترش يف كافة املجتمعات.

 Family Extended ب ـ  األرسة املمتدة

وهناك ُمس�ميات أخرى لألرسة وفقًا لطبيعة بنائها، إال أنه من املعروف 
أن دور األرسة يمث�ل تتاب�ع األحداث التي تّر بأرسة معين�ة منذ قيام الزواج 
وحت�ى وف�اة الزوجني، وما حيدث خ�الل هذه الفرتة  � طال�ت أو قرصت �  
من مي�الد أو زواج لألبن�اء والعمليات واملناس�بات املختلفة الت�ي ُتواجهها 
وتربية األطفال وتنش�ئتهم، إىل جانب الظروف العديدة التي ُتصاحب س�نّ 

الشيخوخة)1(.

وم�ن الناحي�ة االجتامعية ُتعت�رب األرسة ُأوىل املؤسس�ات االجتامعية يف 
التنشئة االجتامعية السوية والالسوية )املنحرفة( ألبنائها.

 School 2 ـ  املدرسة

ُتع�رف ع�ىل أس�اس أهنا م�ن املؤسس�ات الرتبوي�ة، التي ُتعد مس�ؤولة 
مسؤولية تربوية وتعليمية وثقافية وأخالقية للناشئة، وتعمل بصورة متضامنة 
مع األرسة، وكلام كان هناك اتصال دائم وتعاون بني ما تقدمه األرسة ألبنائها 

واملدرسة، أدى ذلك إىل تنشئة سليمة لألجيال.

)1( غيث، حممد عاطف، قاموس علم االجتامع، مصدر سابق، ص 179-176.
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 Moral Values 3 ـ  اجلانب الديني والقيمي األخالقي

 الدين أس�اس احلي�اة لكل املجتمعات وفق أدياهنا املتبعة، ومنه ُتس�تمد 
ى بالثقافة  القيم األخالقية )1(، التي ُتوجه س�لوك األفراد ضمن إطار ما ُيس�منَّ
د معرفته  الديني�ة. وال تكف�ي الثقافة الديني�ة ليكون الفرد ُمتديِّن�ًا أو حتى جُمرنَّ
ألسس الدين، بل ال بد من املامرسة والتطبيق لتعاليم الدين من إقامة الشعائر 
الديني�ة كالصالة والصوم واألمان�ة والتحيل باألخالق اإلس�المية الفاضلة 

التي تنعكس إجيابًا عىل سلوك األفراد يف املجتمع.

وانتش�ار الثقاف�ة الدينية )أح�د األديان الس�اموية( يف أي جمتم�ع ال يعني 
ارتفاع املستوى األخالقي والقيمي للفرد وعدم إقدامه عىل ارتكاب انحرافات 
سلوكية، بل ال بد أن يكون العلم بالدين مصحوبًا باإليامن قواًل وعماًل واتباع 
م�ا ج�اء به احلّق م�ن عنده، حتى يمكن احلك�م عىل دور تأث�ر اجلانب الديني 

والقيمي األخالقي يف السلوك الذي يمكن أن يمنع من ارتكاب اجلريمة.

)1( القيمة )Value( ُتعترب من احلقائق األساسية املهمة يف البناء االجتامعي، وهي 
تعالج من وجهة النظر السوس�يولوجية عىل أهنا عنارص بنائية تش�تق أساس�ًا 
من التفاعل االجتامعي. وهي مبدأ جمرد وعام للسلوك، يشعر أعضاء اجلامعة 
نح�وه باالرتباط االنفعايل القوي، كام يوفر هلم مس�توى للحكم عىل األفعال 
واألهداف اخلاصة، ولذلك تضع القيم جمموعة املس�تويات العامة للس�لوك 
الت�ي تكون املعاير االجتامعية التعبر الواضح وامللموس هلا، عىل أن الطبيعة 
العامة التي تتميز هبا القيم جتعل من املمكن لألف�راد الذين يشرتكون يف نفس 

القي�م أن خيتلفوا عىل بعض املع�اير املندرجة حتتها.
للمزيد انظر: غيث، حممد عاطف، قاموس علم االجتامع، مصدر سابق، ص 504.  
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  Information Media4 ـ  الوسائط والتأثري اإلعالمي

أو ما يعرف بوس�ائط االتصال اجلامهري Mass Media، وهي ُتثل 
الوس�ائط )األدوات والوسائل( غر الش�خصية لالتصال، التي عن طريقها 
تنقل كل املعلومات الس�معية والبرصية بش�كل مبارش إىل اجلامهر وتشمل: 
التلفزي�ون والرادي�و والص�ور املتحرك�ة وقن�وات االتص�ال ع�رب اإلنرتنت 

والصحف واملجالت والكتب وغر ذلك. 

واملصطلح املشار إليه يتضمن جانبني:
1 �  ما يتصل بالوسائل الفنية للنقل واالتصال.

2 �  ما يتصل باجلمهور.

واألعض�اء الذي�ن يتك�ون منه�م اجلمه�ور كث�رون وغر متجانس�ني 
ويستجيبون لكل وسيلة من وسائل االتصال كأفراد منفصلني)1(.

وفيام ييل اس�تجابات العيِّنة التي طبقنا استبانة دراسة احلالة عليها، وهي 
عيِّنة من ستة أفراد من ُمرتكبي جرائم الرسقة واملحكوم عليهم بالسجن.

أواًل: البيانـات الشـخصية Personal Statements  والسـرية الذاتيـة 
ألفراد عيِّنة دراسة احلالة

تشمل استامرة احلالة معلومات شخصية عن أفراد عيِّنة دراسة احلالة ختّص: 
)العم�ر الزمني، املهنة، احلالة االجتامعية(، وتضمنتها اجل�داول رقم )46، 47، 

48، 49( وقد أمكن حرص استجابات كل فرد من أفراد العيِّنة كاآليت:

)1( غيث، حممد عاطف، قاموس علم االجتامع، مصدر سابق، ص 282-281.
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اجلدول رقم )46(
االستجابات العامة ألفراد عيِّنة دراسة احلالة عن األسئلة املتعلقة 

بالبيانات الشخصية موزعة حسب استجابة كل فرد
االستجابات ألفراد عيِّنة دراسة احلالة

السادسةاخلامسةالرابعةالثالثةالثانيةاحلالة األوىل
24 سنة22 سنة22 سنة21 سنة21 سنة21 سنة

موظف قطاع طالببدون عملبدون عملبدون عملبدون عمل
خاص

ُمطلقأعزبأعزبأعزبأعزبأعزب

وقبل القيام بتحليل اس�تجابات أفراد عيِّنة دراسة احلالة جُمتمعة، للربط 
ت إىل انحرافه�م، قمنا باس�تعراض كل حال�ة منفردة  ب�ني العوام�ل الت�ي أدنَّ
إللقاء الضوء عىل الس�رة الذاتية، وتاريخ احلال�ة عرب حياة كّل فرد من أفراد 
العيِّن�ة، من�ذ طفولت�ه وحتى وقتنا احل�ارض )وجوده يف الس�جن( وذلك عىل 

النحو التايل:

»احلالة األوىل«

�  السن/ 24 سنة.

�  املهنة/ موظف قطاع خاص.

�  احلالة االجتامعية/ ُمطلق.

�  املستوى التعليمي/ متوسط.

�  مستوى تعليم األب/ ثانوي.

�  مستوى تعليم األم/ ثانوي.
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�  طبيعة اإلقامة/ يعيش لوحده بعيدًا عن والديه )مع صهره(.

�  عدد أفراد األرسة/ 14 فردًا.

وفيام ييل ما ورد من بيانات شخصية خاصة باحلالة األوىل:

أرستن�ا تتكون من 14 فردًا من ضمنهم الوالدان، وترتيبي بينهم الثاين، 
أربع�ة من الذك�ور وثامن من اإلناث، تزوج اخلمس�ة الكب�ار ويعيش كل منا 
منعزاًل عن اآلخر، تزوج والدي بامرأة ثانية وعمري 11 س�نة، ومل يعد هيتم 
بنا أو يسأل عنا، فقد كان والدي يعاملني بقسوة، وكانت والديت تدافع عني، 
مم�ا عودين عىل عدم حتمل املس�ؤولية واالهنيار أمام أي مش�كلة، وكنت دائاًم 
أش�عر بغربة عندما أبتع�د عن بلدي )مقر إقامتي( حي�ث إنني أعمل يف قرية 
جماورة يف جمال )احلراس�ات األمنية اخلاصة( وكنت يف طفولتي أش�عر برغبة 
يف الس�يطرة ع�ىل غ�ري من األطف�ال، وكنت قلي�ل االهت�امم بمظهري، ومل 
يكن لدي ُقدرة عىل مواجهة الضيوف الغرباء، ويف املدرس�ة كنت أخاف من 
زمالئ�ي الذي�ن يتصفون بالش�جاعة، ويف مواقف كثرة أح�اول إظهار قويت 

ولكني أفشل وأخجل.

وأتذك�ر أن�ه عن�د بلوغ�ي ش�عرت بتغر مفاج�ئ يف حي�ايت وخاصة يف 
أس�لوب معاملت�ي م�ع اآلخري�ن، فكنت يّسء الطب�ع أرد اإلس�اءة ولو كان 

امليسء أقرب الناس إيّل. 

وكنت أعتقد بأن أسلوب اخليانة والغدر من سامت القوة واحلصول عىل 
حق�وق اآلخرين دون إرهاق. وبدأُت وأنا يف املرحلة اإلعدادية أفهم األمور 
الدينية وبدأت أتغرنَّ من القسوة إىل اللني، ولكن زاد غضبي عىل األرسة لعدم 
اهتاممها، واش�عر ب�أن أرستنا غر حقيقية بل جم�رد أرسة فقط، خالية من كل 
مقومات األرسة التي نعرفها والتي بينَّنها لنا الدين اإلسالمي من مودة ورمحة 
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وعط�ف واحرتام وتقدي�ر. إال والديت فأنا أحّبها جّدًا وعالقتي هبا قوية، عىل 
عك�س والدي فهو قاس يف تعامله وُيس�معني الس�باب والش�تائم ويوبخني 

ق نتيجة..  بكالم بذيء بسبب تأخري الدرايس، ُمعتقدًا بأن ذلك سُيحقِّ

وحاول�ت أن أهرب من ذلك ألش�غل وقت فراغي م�ع األصحاب يف 
لعب كرة القدم، ولكن مش�اكيل ازدادت س�وءًا وشعرت بأنني أقّل شأنًا من 
أصدقائ�ي، ألن ظروفن�ا املادية صعبة ج�ّدًا، ومنزلنا صغر ج�ّدًا حيتوي عىل 
ث�الث غرف ُمقاب�ل عددنا الكبر، وكنت أحلم بتغر احلال مع مرور الزمن، 
وحصلت عىل ش�هادة الثانوية العامة، بعد س�ت سنوات عن طريق الدراسة 
يف املساء، وكنت وقتها متزوجًا، فوالدي زوجني ابنة عمي وعمري 17 سنة، 
، اعتمدت  ومل أع�رف أمور احلي�اة الزوجية ومل يكن لدي مص�در رزق معنينَّ
عىل مساعدة والديت، وكنت أسكن يف منزل شعبي صغر وقديم يملكه والد 
زوجتي، وحاولت مس�ايرة احلياة والظروف وأن أكون أحس�ن من غري أو 

عىل األقّل بمستوى من هم حويل.. 
وب�دأت أفك�ر يف طريق�ة لزي�ادة الدخ�ل وعرض�ت الفك�رة ع�ىل أحد 
أصدقائ�ي يف العم�ل من الذي�ن يعملون يف الفرتة املس�ائية ألن طبيعة العمل 
بنظ�ام )مناوب�ات( وق�دم يل نوع�ًا من احلب�وب املخ�درة علمت بأن اس�مه 
)الكبتاجون( وأعرف أنه ينش�ط وُيساعد عىل الس�هر، واستمررت عىل هذه 
احل�ال إىل أن ع�رض عيلنَّ رسق�ة أحد املح�الت التجارية القريب�ة من عملنا، 
وخطط هو وحدد يل الدور، وبالفعل قمنا بالرسقة، وكان مقدار املبلغ الذي 
ت زوجتي باألمر،  تت رسقته يصل إىل عرشين ألف ريال س�عودي، وش�كنَّ
وأبلغت والدها، واهتموين بالرسقة وأنكرت ذلك، إىل أن احتدم النقاش بيننا 
وبدأت املشكالت واملشاجرات تزداد يومًا بعد يوم وانتهت حياتنا بالطالق. 
ش�عرت بالوح�دة وك�ره الن�اس يل، وحاول�ت اهل�رب م�ن كل املش�كالت 
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باالنع�زال واالس�تمرار عىل ارت�كاب جريمة الرسقة مس�تغالًّ ظروف عميل 
املس�ائي، وبالفعل ك�ررت ذلك ما يقارب مخس مرات وبأس�لوب واحد إىل 
أن ُقب�ض عيّل وُس�جنت مل�دة عام�ني، وكان وقتها عمري 19 س�نة، وأطلق 
رساح�ي، ومل أج�د بعد إطالق رساحي م�ا يعينني عىل احلي�اة، فلقد ُفصلت 
م�ن الوظيف�ة، واضطررت ملع�اودة جريمة الرسقة، وأقدم�ت عليها وبنفس 
األس�لوب الس�ابق، وأثناء قيامي بالرسقة حاول ح�ارس األمن القبض عيّل 
وتشاجرت معه، وأحدثت به إصابات بليغة وتمنَّ القبض عيّل، وها أنذا أقيض 

عقوبة الرسقة بالسجن ملدة مخس سنوات مىض منها أربع.

»احلالة الثانية«

�  السن/ 22 سنة.

�  املهنة/ بدون عمل.

�  احلالة االجتامعية/ أعزب.

�  املستوى التعليمي/ أول ثانوي.

�  مستوى تعليم األب/ ابتدائي.

�  مستوى تعليم األم/ أمي.

�  طبيعة اإلقامة/ مع الوالدين.

�  عدد أفراد األرسة/ 9 أفراد.

وفيام ييل ما ورد من بيانات شخصية خاصة باحلالة الثانية:

كنت الطفل األول والوحيد يف األرسة إىل أن صار عمري 10 سنوات، 
وبعده�ا تزوج والدي بام�رأة ثانية وأنجبت ثامنية، ثالث�ة من الذكور ومخس 
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من اإلناث، أكربهم يصغرين بعرش سنوات وهو من الذكور، ونقيم يف منزل 
واح�د، أي: إخويت ووال�دي وزوجته، ومنزلنا مس�تأجر وصغر يتكون من 
غرفت�ني وفناء كبر، يف طفولتي كنت االب�ن املدلنَّل، ألين الوحيد حتى تزوج 
والدي فأمهلني ووالديت، وس�بب زواجه أن والديت مريضة بس�بب تعرضها 
حل�ادث م�روري رفق خايل نت�ج عنه كرس يف فق�رات ظهرها م�ا أقعدها عن 
كث�ر من مس�ؤولياهتا. واجته والدي لرعاية زوجته الثاني�ة وكانت أمي تنتقم 
من�ي بال�رب، ويزيد عيّل والدي بال�رب أيضًا والش�تائم، وكانا يفعالن 
ذلك معي بحجة اخلوف عيّل، وال يس�محان يل باخلروج من املنزل، وأستغّل 
خ�روج وال�دي الدائم من املنزل للخروج مع )الش�لة(، وأقول لوالديت إنني 
ذاه�ب للمذاكرة مع أبناء عمي، إىل أن أبلغت املدرس�ة والدي بغيايب وتدين 
مس�تواي ال�درايس، ق�ام والدي ع�ىل إثرها ب�ريب أمام زمالئي باملدرس�ة، 
وهربت من املنزل إىل أحد أصدقائي من الذين تشابه ظروفه ظرويف، ومل يكن 
لدينا مرصوف، وكان يسكن معنا يف املنزل أشخاص من اجلاليات اإلسالمية 
غر العربية، ونجتمع يف املس�اء عىل مش�اهدة األفالم يف الفضائيات، وأفالم 
�د جرائم  الفيدي�و، خاص�ة اإلجرامي�ة، واس�تهوتنا بعض املش�اهد التي جُتسِّ
الرسق�ة، واقتنعن�ا بالفكرة الت�ي تتمثل يف رسقة املنازل اخلالية بس�بب س�فر 
ُمالكه�ا، وأخذنا ننفذ خمططاتنا ونق�وم بمراقبة املنازل اخلالية من خالل عدم 
وج�ود إض�اءة وعدم ت�ردد أحد عليه�ا، ونفذنا م�ا نريد وأْقَدْمن�ا عىل رسقة 
ة، وحصلن�ا عىل مبال�غ كبرة وجموه�رات. وكنت أس�تغّل وقت  من�ازل ع�دنَّ

وجود الناس يف الصالة لكي أنفذ جريمتي. 

ومل يكن والدي يس�أل عن�ي حتى قبل رضيب وهريب م�ن املنزل، إضافة 
إىل أن رقاب�ة األرسة ش�به معدوم�ة، ومل يك�ن للمدرس�ة أي دور يف توجيهنا 

وتبصرنا بام يّر وينفع.
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وأتذك�ر أنه يف الس�نوات األوىل من الدراس�ة كنت جمته�دًا ومتف�وقًا يف 
املدرس�ة وُمطيع�ًا لوال�دّي، ولكني كن�ت مس�ل�وب اإلرادة ال كلمة يل وال 
رأي، معتمدًا اعتامدًا كلّيًا عىل والديت، ووجدت أن زواج والدي هو فرصتي 
الوحيدة للخروج من هذا املأزق. بعد هرويب من املنزل شعرت بأنني صاحب 
كلم�ة وحيرتمني أصحايب، وإنني أعيش حي�اة حقيقية فيها احلرية والرجولة، 
وال كلم�ة ألح�د عيّل، وكانت طموح�ايت كبرة جّدًا، أمهها أن أملك س�يارة 
خاص�ة فاره�ة؛ ألين أعتق�د أن امتالكها يؤكد وج�ودي وحيرتمني من حويل 
م�ن أصدقائ�ي، وق�ررت أن أمجع امل�ال بأي وس�يلة كانت بغ�ض النظر عن 
مرشوعيته )حالل أو حرام( لكي أس�تقّر طاملا أن والدي يرفضني، بدليل أن 
أحدًا من األرسة مل يسأل عني إطالقًا بعد غيايب الذي استمّر ملدة ثالثة أشهر، 
د براءته مني وإنكاره يل، ويصلني  وأس�مع من أبناء عمومتي بأّن والدي ي�ردِّ
من خالهلم التهديد والوعيد، لدرجة أن والدي شوه سمعتي أمام أقربائي.. 
وكّل ه�ذه الضغوط النفس�ية أفقدتني األم�ان، وزادت عندي من حّب 
االنتق�ام لنف�يس منه، فأقدمت عىل ارتكاب جرائ�م تلو األخرى، وأصبحت 
بالفعل من معتادي اإلجرام وأرباب السوابق، وكان يف داخيل رصاع غريب، 
فأحيانًا أبكي عندم�ا أتذكر أرسيت ورضاء الوالدين واحلالل واحلرام لدرجة 
أنني أصيل أحيانًا وأدعو اهلل أن هيديني إىل الرصاط املس�تقيم، ولكن الطريق 
مغل�ق أمامي م�ن كل اجلهات، وعندم�ا ألتقي بأصدقائي وأقتن�ع بأفكارهم 
يذهب الرصاع وأقول لنفيس: إنني عىل حق فيام أقوم به من ترصفات، ألنني 
ال أس�تطيع أن أعيش عالة عىل أحد فم�ن أين أحصل عىل املرصوف؟ إىل أن 
أتت النهاية الس�يئة فُقبَِض عيّل عندما ارتكبت حادثًا مرورّيًا وكانت السيارة 
الت�ي بح�وزيت مرسوقة، وكن�ت مدار بحث ل�دى اجلهات األمني�ة، وكانت 
هنايتي الس�جن الذي أعتقد أنه بداية النهاية حليايت املأساوية... فقدت أرسيت 
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ومستقبيل وأحالمي اخليالية املوثقة بعقوبة سجن مدهتا ثامين سنوات أمضيت 
منها مخس سنوات من العذاب واحلرسة واألمل.

»احلالة الثالثة«

�  السن/ 12 سنة.
�  املهنة/ بدون عمل.

�  احلالة االجتامعية/ أعزب.
�  املستوى التعليمي/ االبتدائي.

�  مستوى تعليم األب/ أمي.
�  مستوى تعليم األم/ أمي.

�  طبيعة اإلقامة/ يعيش مع والده ألن والدته مطلقة وُتقيم خارج البالد 
»بمرص«.

�  عدد أفراد األرسة/ 8 أفراد.

وفيام ييل ما ورد من بيانات شخصية خاصة باحلالة الثالثة:

األرسة مهمة جّدًا يف الرتبية وَخْلق عالقة بني أعضائها لتخاف اهلل، وهذا 
ما مل يتوفر يف أرستنا، فقد كان اجلو األرسي كئيبًا، والديت مطلقة وتعيش عند 
أهله�ا يف )م�رص( وال نراه�ا إال نادرًا، أنجب�ت ثامنية منهم ثالثة أش�قاء، أخ 
يكربين بس�نتني وأخ يصغرين بست سنوات، ومخسة غر أشقاء مجيعهم إناث 
يعيش�ون مع وال�ديت إىل جانب زوجها.. ترتيبي الث�اين بني إخويت، وعالقتي 
بوالديت قوية جّدًا، طلقها والدي عندما كان عمري 12 س�نة، بعد أن اهتمها 

بعرضها، وُطلِّقت عن طريق املحكمة الرشعية )اخُللع(. 
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ا عالقتي بوالدي فهي سيئة وال أستطيع أن أجرؤ حتى عىل سؤاله عن  أمنَّ
أي يشء، وال أس�تطيع احلدي�ث معه خوفًا من أن يربن�ي؛ ألّنه ال يعاملني 
وإخويت إال بالرب، ومن الغريب أنني ال أس�تطيع أن أقول له: أيب. ودائاًم 
يفض�ل أخي األكرب عيّل وحيايت كّلها خوف نتيجة الرب والتحطيم، وبعد 
ط�الق أم�ي أمهلنا فال يس�أل عنا. وأصب�ح وضعنا االجتامعي س�يئًا وأطلق 
علينا أبناء احلي لقب أبناء امُلطلقة وجيرحوننا بكالم بذيء، وأصبح هذا مثل 

الوصم )1( يف حياتنا.

وانقطعت عن الدراس�ة بعد وصويل للصف الس�ادس االبتدائي بسبب 
ظ�رويف األرسي�ة الصعبة من ج�راء معاملة والدي واملجتم�ع الذي ال يرحم 
مما أثنَّر عىل س�لوكي حتى يف تعاميل مع اآلخرين. وألّن املدرسني ينظرون إيل 

)1( الوصم: هو املصطلح الش�ائع يف بيئتنا املحلية، بينام علمّيًا يس�مى: الوس�م.. 
ولعل�م االجتامع اجلنائي رأي يف ذلك يتجىل يف نظرية الوس�م االنحرايف التي 
تفرتض أن االنحراف عملية اجتامعية، حتدث نتيجة لرأي اجلمهور عن احلادثة 
السلوكية التي تقوم بني طرفني: االنحراف نفسه، ورّد فعل اآلخرين جتاه هذا 
االنحراف. إّن األش�خاص املنحرفني ال يعت�ربون عملهم عماًل إجرامّيًا، بل 
يرونه عماًل تافهًا ال يستحّق الذكر، ولكن عندما تدرك اجلامعة أن هذا العمل 
عمل إجرامّي فهي بذلك تصفهم بالوصف الذي ُيصبح وصفًا هلم يف النهاية 

كمجرمني ومنحرفني. 
         للمزيد انظر: الطخيس، إبراهيم عبد الرمحن: دراس�ات يف علم االجتامع اجلنائي، 

مصدر سابق، ص 101-98.
ويقاب�ل مصطل�ح )وصم( ما يس�مى بالوصم�ة االجتامعية، وتعن�ي عالقة ازدراء   
تلص�ق بفرد مع�ني عن طريق أفراد آخرين أو مجاعة اجتامعية، ويش�ر املصطلح يف 
االس�تعامل الشائع إىل أي جزاء سلبي أو تعبر عن استهجان لعدم االمتثال. انظر: 

غيث، حممد عاطف: قاموس علم االجتامع. مصدر سابق، ص 441.
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نظرة س�يئة ويس�يئون معاملتي وأصبحت بدون عمل وأش�عر بأنني شخص 
انطوائي وغر مرغوب فيه، ألنه ال فائدة مني، ومل أستفد حتى من دراستي.. 
مم�ا دفع يب لإلحب�اط )1(، والتفك�ر يف ارتكاب جريمة الرسق�ة للهروب من 
هذا الواقع املؤمل، ومن أقوى وأهّم األسباب التي دفعتني الرتكاب اجلريمة: 
احلاجة إىل املال، والضغوط النفسية، واالنعزال لعدم وجود صديق أو قريب. 
ورغ�م أنن�ي ال أرتكب جريمة الرسقة وأنا حتت تأثر املخدر كام يقولون، إال 
أن�ه ينتابني ش�عور ودافع قوّي ال يمكن إدراكه أو وصفه، فدخلت الس�جن 
أول مرة، ثم تذكرت اهلل وتبت، وعدت مرة أخرى وارتكبت جريمة الرسقة 
)سطو مسلنَّح( مع ثالثة من أصدقاء السوء العتدائنا بالسالح والرب عىل 
صاحب أح�د املحالت التجارية، ورسقة املحل، ومىض عىل س�جني عامان 

ونصف ومل حيكم علينا، وأتوقع أن حيكم علينا باإلعدام. 

)1(اإلحباط Frustration )اخليبة( تثبيط/ فشل.. هو إعاقة املرء عن بلوغ هدف 
ما، وس�د الطريق التي يس�لكها نحو الوصول إىل هدفه، س�واء أكان الس�عي 
نحو اهلدف س�عيًا واعيًا أم غر واع. وُتطلق لفظة اإلحباط جمازًا عىل كل نوع 
م�ن العراقيل الت�ي حتول دون بلوغ اهلدف املنش�ود واالق�رتاب منه.. يمكن 
هلذه العرقلة أن ُتعاش عىل صورة إخفاق مبارش أو رد يف مش�اركة من جانب 

الوعي.. وهذا ما جتسد يف شخصية صاحب احلالة.  
للمزيد انظر: زروق أس�عد، موس�وعة علم النفس، مراجعة عب�د اهلل عبد الدايم،   

مصدر سابق، ص 11.  



189

»احلالة الرابعة«

�  السن/ 21 سنة.
�  املهنة/ طالب.

�  احلالة االجتامعية/ أعزب.
�  املستوى التعليمي/ متوسط.

�  مستوى تعليم األب/ ثانوي.
�  مستوى تعليم األم/ أمي.

�  طبيعة اإلقامة/ مع الوالدين.

�  عدد أفراد األرسة/ 11 فردًا.

وفيام ييل ما ورد من بيانات شخصية خاصة باحلالة الرابعة:

حياتن�ا األرسية تتمت�ع بجو مريح خاٍل من املش�اكل، وعالقتي بوالدي 
ممت�ازة ج�ّدًا. ترتيبي بني إخ�ويت اخلامس، منحتن�ي أرسيت الثق�ة ومل يراقبني 
وال�دي لثقت�ه يب خاص�ة بعدم�ا ك�ربت، ولكن قبل الس�نة الس�ابقة لدخويل 
الس�جن كان يرافقني بحك�م مروري بمرحلة املراهقة كام يقول، ويس�حبني 
بالق�وة من بني أصدقائي حينام أكون معه�م. عالقتي بإخويت جيدة ومجيعهم 
ملتحقون باملدارس ومس�تواهم الدرايس جي�د. ووْضُعنا االجتامعي معقول 
جّدًا، ودخلت الس�جن وأنا مس�تمّر يف الدراس�ة يف الصف الثالث املتوس�ط 
رغم رس�ويب س�نتني يف الصف األول والثاين وس�نة يف الصف الثالث نفس 
املرحل�ة. ولتوقع�ي ب�رد فعل زمالئي واملدرس�ني البد أن أغر املدرس�ة بعد 
خروجي من الس�جن. وال يمكن أن أرسق وقت االمتحانات ألن احلصول 

عىل شهادة أهّم من الرسقة.
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وال أعتقد بأن املواظبة عىل احلضور للمدرسة رشط لالستقامة، لعلمي 
ب�أن بعض األش�خاص من املنحرفني مس�تمرون يف دراس�اهتم. عل�اًم بأنني 
مواظ�ب ع�ىل الصلوات يف املس�جد ع�دا صالة الفج�ر، وملتحق بمدرس�ة 
حتفي�ظ القرآن الكريم إرض�اء لوالدي فقط. ومل أتع�اط املخدرات، وارتكبت 
جريم�ة الرسقة كنوع من التس�لية وغواية من الش�يطان، وحلاجتي للامل رغبة 
يف رشاء س�يارة، ولوج�ود ف�راغ كب�ر يف حي�ايت. ومل أك�ن أتوق�ع القبض عيّل 
خاص�ة أنني رسقت امل�رة األوىل ومل يقبض ع�يّل، وكان ذلك مع بداية الفصل 
ال�درايس األول. ويف امل�رة الثاني�ة قب�ض ع�يّل إلقدامي عىل رسق�ة عديد من 
املحالت التجارية )مراكز اهلاتف العمومي( وارتكبت اجلرائم بمفردي وقت 
أداء الص�الة، إذ ال يتّم إقفال املراكز بصورة جيدة.. وحكم عيّل بالس�جن ملدة 
ثالث س�نوات أمضيت منها س�نتني. ترتب عىل س�جني تعريض ملرض نفيس 
فأنا اآلن أراجع مستشفى الصحة النفسية، وأتعاطى عقاقر مهدئة )فاليوم( )1(، 

واألدهى من ذلك أن والديت تعرضت جللطة يف الدماغ وهي طرحية الفراش.

 )1( أفاد طبيب السجن بأن هذه احلالة ُتعاين من أعراض مرض االكتئاب النفيس 
وفق تشخيص الطبيب النفيس.

واالكتئاب من منظور التعلم السلوكي هو: »الشعور بالبؤس وعدم االرتياح،   
وانتق�اص قيم�ة ال�ذات، والش�عور بالذنب واإلحس�اس الفع�يل باإلرهاق 

واالنعزال االجتامعي والشكاوى البدنية، وانخفاض معدل السلوك«. 
للمزيد حول موضوع االكتئاب انظر: عس�كر، عبد اهلل: االكتئاب النفيس بني   
النظرية والتشخيص. القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، 1988، ص 47-21.



191

»احلالة اخلامسة«
�  السن/ 22 سنة.

�  املهنة/ بدون عمل.
�  احلالة االجتامعية/ أعزب.

�  املستوى التعليمي/ االبتدائي.
�  مستوى تعليم األب/ ثانوي.
�  مستوى تعليم األم/ ابتدائي.

�  طبيعة اإلقامة/ يعيش مع والده ألن أمه مطلقة.
�  عدد أفراد األرسة/ 11 فردًا.

وفيام ييل ما ورد من بيانات شخصية خاصة باحلالة اخلامسة:

منذ أن فتحت عينينَّ عىل الوجود واملشكالت مستمّرة بيني وبني والدي، 
وزادت بع�د طالق أمي بس�بب حتريض زوجته الثانية، فنحن مخس�ة أش�قاء 
ثالث�ة ذكور أنا أكربهم وبنت�ان، وأربع أخوات وأخوان م�ن الزوجة الثانية، 
وفارق السّن بيننا قريب، وكان والدي يعاملني وإخويت األشقاء معاملة غر 
عادل�ة، وُيفضل أبناءه اآلخري�ن علينا، وذلك بتأثر زوجت�ه الثانية التي هي 
س�بب رئيس لكل املش�كالت وفقدان األرسة لعوامل نجاحها واستقرارها. 
رغم أن والدي رجل متديِّن وخياف اهلل وحيّل مشكالت اآلخرين وذو سمعة 
جي�دة يف جمتمعن�ا. ويعمل يف التجارة البس�يطة وأرغمني عىل ترك الدراس�ة 
ملس�اعدته، وألنني أيضًا كرهت املدرس�ة بس�بب رس�ويب املتكرر ملدة ثالث 
س�نوات ولعصبية املدرسني خاصة مع الطلبة األقّل مستوى ماّديًا. وعالقتي 
بوالدي س�يئة ألنه ملجرد تأخري عن البيت، ولو لس�اعة واحدة يطردين بعد 
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رضيب وتوبيخي، فهو يريد متابعتي دقيقة بدقيقة وكأين جمرم رغم أن عمري يف 
ذلك الوقت 13 سنة، لدرجة أنني أذهب معه للصالة بدون وضوء، وأتذكر 
يف آخر مرة طردين ذهبت إىل أخوايل يف مدينة أخرى، ومل أش�اهد والدي ملدة 
ثالث س�نوات، وإذا حاولت االتصال به فإنه يغلق اخلّط يف وجهي.. وُيريد 
مني العودة للدراس�ة  ومواصلتها بعد انقطاعي عنها ملدة س�بع سنوات، وأنا 
ال أرغ�ب بمواصلة الدراس�ة إطالقًا؛ ألّن والدي هيم�ه كالم الناس، ويقول 

هلم إن ابني يدرس ومل ينقطع عن الدراسة.

وحاولت عائلتي التوسط لكنه رفض، وأصبحت مترشدًا وال يوجد من 
يرعاين )1(. فكل أب حيب البنه اخلر والنجاح ولكن أسلوب الرتبية خيتلف، 
فالرب والطرد ال يؤديان إىل نتيجة فاإلحس�اس لدّي قد مات، وأصبحت 

أتقصد عناده وهو ال يثق يب أبدًا.

وأتعاط�ى امُلس�كر والدخان وتوقف�ت عنهام ذات م�رة عندما هداين اهلل 
للص�الة باملس�جد وس�امع اخلطب�ة وتأثرها ع�يّل عندم�ا ُتذكر اجلن�ة والنار. 
ولك�ن أين أذهب وأنا أفتقر للكلمة الطيبة واملعاملة احلس�نة، ولو اس�تخدم 
وال�دي هذا األس�لوب مل�ا كنت هنا يف )الس�جن( وقلت ل�ه: إن الرب ال 
ينفع.. وعدت للتدخ�ني واملخدرات وأخرًا للرسقة للحصول عىل املال مع 

د ُيعت�رب مدخ�اًل لالنح�راف، حت�ى يف احل�االت الت�ي ال يت�ورط فيها  )1( الت�رشُّ
د بأعامل جنائية. وُتشر إحصاءات حماكم األحداث الفرنسية بأن ع�دد  املترشِّ
وا من  املترشدي�ن ُيق�درون ب�)2500( قارص كل س�نة، أكثرهم م�ن الذين فرُّ
منازهل�م العائلية، وه�ذا الفرار يؤدي غالبًا بالفتي�ات إىل الفجور والبغاء، كام 

يؤدي بالفتيان إىل االنحراف والشذوذ اجلنيس.
للمزي�د انظر: ش�ازل، ج�ان: الطفول�ة اجلانحة. )ترمج�ة: انطوان عب�ده( بروت:   

منشورات عويدات، 1972م، ص 14.
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رفقاء الس�وء الذين اهتموا يب أكثر من والدي وأرسيت، فوالدي كام ذكرت مل 
أشاهده منذ ثالث سنوات أو أناقشه. وهذا أثنَّر عىل حيايت وأصبحت عصبّيًا 
هني أو نصحني لكن نصائحه  صاحب مش�كالت. ومل يس�بق لوالدي أن وجنَّ
ُيسدهيا لآلخرين فقط. وإىل اآلن مل يزرين أو يسمح ألحد من أرسيت بزياريت، 
وال هيتم بأي يشء حيدث يل بعد أن تدهورت حالتي الصحية بالسجن حيث 
إنني مريض بالقلب بس�بب التدخني، ونتيجة الضغوط النفس�ية التي عشتها 
طوال حيايت، وزاد األمل يف الس�جن، وعقوبتي مدهتا ثالث س�نوات، ومىض 
منها س�نة وثامنية شهور تقريبًا. فقد ُقبِض عيّل وأنا يف حالة سكر داخل منزل 

لقصد الرسقة.

»احلالة السادسة«

�  السن/ 21 سنة.
�  املهنة/ بدون عمل.

�  احلالة االجتامعية/ أعزب.
�  املستوى التعليمي/ الثانوي.

�  مستوى تعليم األب/ ابتدائي.
�  مستوى تعليم األم/ أمي.

�  طبيعة اإلقامة/ مع الوالدين.
�  عدد أفراد األرسة/ 9 أفراد.

وفيام ييل ما ورد من بيانات شخصية خاصة باحلالة السادسة:
أرستن�ا مس�تقرة وعالقتنا جي�دة كإخوة، فأن�ا االبن األك�رب واألول يف 
األرسة. عالقت�ي بوالدي أق�وى عالقة، واألفضل بني إخ�ويت، وحيبني أكثر 
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م�ن إخويت، وعالقت�ي بوالديت جيدة،.. َفَقَد والدي ثقت�ه يب عندما علم أنني 
أدخن. وكان عمري وقتها 12 س�نة،. وأصبح يراقبني مراقبة شديدة، وكان 
ل�دّي اعتق�اد خاطئ بأن الش�خص لك�ي يتعلم من احلياة الب�د له أن يرشب 
ر حيايت. ومل يكن  الدخان وحيشش ويعمل كل ما هو ممنوع، وهذا هو الذي دمنَّ
للمدرس�ة دور مهّم يف االنضباط؛ ألن برامج التوعية منصبة عىل املخدرات 
ومبالغ فيها رغم أننا مل نصل أصاًل هلذه الدرجة من التعاطي، كام أنني أعرف 
بعض األش�خاص يف املدرسة من املجرمني. وكذلك الصالة فأنا كنت أصيل 
يف املس�جد حتت تأثر الوالد دون خش�وع. وأحيانًا أصيل أم�ام الناس أُلبعد 

عن نفيس شبهة السلوك املنحرف.

ح�اول وال�دي أن ُيصلحني وحُيس�ن عالقتنا ومل ينج�ح ألين أصبحت 
منحرف�ًا بين�ي وبني نفيس، فق�د كن�ت أرسق النقود من وال�دي دون علمه، 
وأرسق م�ن املح�الت الصغ�رة )نش�ل( إىل أن ُقب�ض ع�يّل وُس�جنت بدار 
املالحظة وكان عمري وقتها مخس عرشة س�نة، وكانت القّش�ة التي قصمت 
ظهر البعر.. تبدد كّل أمل يف حتس�ني العالقة مع األرسة. وساءت أوضاعي 
املادية وال بد يل من دخل مادي وال أرىض بالقليل، وأرغب بأن يكون مقامي 

كبرًا بني الناس وال طريق لتحقيق ذلك إال املخدرات والرسقة.
ارتكبت جريمة الرسقة لوحدي دون مش�اركة أحد فأحيانا أجد حمفظة 
داخل سيارة فأقوم برسقتها، وهذا يعتمد عىل توفر سهولة اهلدف ألهنا كانت 
يف طريق�ي فق�ط وال أبح�ث عنها. فال يمك�ن أن أكرس متج�رًا ُمقفاًل وأقوم 
برسقت�ه. ولكن أدخ�ل املتجر لرشاء حاج�ة وعند مالحظتي انش�غال البائع 
أقوم برسقة ما أريد وارتكبت هبذه الطريقة حوايل مخسًا وعرشين رسقة. وال 
يمكن أيضًا أن أقفز إىل منزل أو أرسقه حتى لو وجدت الباب مفتوحًا ألنني 
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مل أخط�ط الرت�كاب أي جريمة ولكن ارتكبت اجلريم�ة فقط حينام تكون يف 
طريقي أي بالصدفة )1(.

نتائ�ج فح�ص ح�االت عيِّنة البح�ث من حي�ث األوض�اع االجتامعية 
والبيانات الشخصية:

بع�د أن ت�منَّ عرض احل�االت الس�ت كالًّ عىل ح�دة، ولكوهن�ا تصطبغ 
بالتوات�ر القرتاب معظم خصائصها م�ن العمومية لدى أصحاهبا، من حيث 
تشابه وتداخل الظروف والعوامل التي أدت إىل انحرافهم وارتكاب جريمة 
الرسقة. وحتى ال يكون هناك تكرار خُمل بالعرض، فسوف نتناول استجابات 
أف�راد عيِّنة دراس�ة احلالة جمتمعة، ألننا ال نعتقد يف وج�ود عامل واحد معنينَّ 
ه�و األب�رز أو امُلس�بِّب لالنح�راف، بل ن�رى أن هناك جمموعة م�ن العوامل 
)1( نجد أن العوامل اخلارجية والداخلية التي أرشنا إليها عند عرض هذه احلالة، قد 
تصيب عمل وظائف املراقبة الذاتية. وهذه الوظائف يكف عملها حتت تأثرات 
غرائزي�ة عنيف�ة، مفاجئ�ة، أو حت�ت طاقة عصبي�ة مكبوتة. ويف ح�االت أخرى 
تكون وظائف املراقبة الذاتية العلي�ا � كوعي املواقف وإمكانات اإلرادة � تكون 
مصابةبنقص أو عيب، أو جهل، أو تعطيل. وذلك نتيجة لسوء التوافق، أو خطأ 

يف إعداد وتركيب القيم األخالقية، عىل صعيدي الوعي واالنفعال.
         وبسبب هذه العوامل قد حيصل أو ال حيصل االنتقال لفعل اجلنوح. كام أّن االنتقال 
إىل الفع�ل أو عدم�ه يتوقف غالبًا ع�ىل أمهية املخالفة. فاملنحرف�ون الذين يرتكبون 
ُجنحًا صغرة ال يس�رتدون شيئًا من املراقبة الذاتية أمام خطورة العمل اإلجرامي، 

فيدركون ما ينتج عن مثل هذا العمل من أرضار فادحة هلم ولضحاياهم.
           ولعلنا ُنفرسِّ اختيار هذه احلالة هلذا النوع من الرسقة حلرص الس�ارق عىل اختيار 
الوس�ط نفس�ه من حيث املكان والزمان كي يرسق بسبب التسهيالت التي ُيقدمها 
له هذا الوس�ط يف ارتكابه الرسقة.. فاملنح�رف غالبًا جتذبه األماكن التي )مل ُيضبط 
فيه�ا( ويمكن أن نس�مي هذا النوع من الرسق�ة جتاوزًا � بالرسق�ة الفجائية. وهذا 

التفسر ال يلغي، عىل أي حال، تفسرات أخرى عميقة هي أيضًا.
للمزيد انظر: شازل، جان: الطفولة اجلانحة. مصدر سابق، ص 69-65.  
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واملس�ببات األخرى التي تصطبغ هبا ش�خصية املنح�رف، وهبدف الوصول 
من خالل العرض والتحليل إىل حتقيق املقاربة الكيفية والنوعية التي س�بقت 
اإلش�ارة إليها س�لفًا، ولك�ي يتحقق اهلدف املنش�ود من دراس�ة احلالة، فإننا 
نعرض فيام ييل حتلياًل عاّمًا الس�تجابات أفراد عيِّنة دراس�ة احلالة ]املذكورين 

فيام تقدم[ التي سبق ذكرها من قبل:
حتليل استجابات أفراد عيِّنة دراسة احلالة بالنسبة للبيانات الشخصية )1( 

1 ـ  الفئات العمرية ملرتكبي جرائم الرسقة: 

بمراجع�ة بيان�ات اس�تامرة احلال�ة اتضح أّن عم�ر األفراد م�ن مرتكبي 
جرائ�م الرسقة، واملحكوم عليهم بالس�جن، وفق ما ورد يف اس�تامرة دراس�ة 

احلالة لكل من أفراد العيِّنة كاآليت:
اجلدول رقم )47(

للفئات العمرية لعيِّنة دراسة احلالة من مرتكبي جرائم الرسقة
التكرارالفئة العمرية

213 سنة
222 سنة
 � 23 سنة
241 سنة
6املجموع

 )1(نرى أّن االستجابات كمفهوم تتسم بالشمولية للموضوع بخالف الرسد لتاريخ احلالة 
)مدار الدراسة( وألّن االستجابة يف املفهوم الدينامي تنطوي عىل كل ما يصدر عن احلالة 

من أقوال وأفعال مبارشة تتم خالل العالقة املتبادلة بني احلالة والباحث يف املقابلة.
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م�ن هذا يتبني أن املدى العمري ألفراد عيِّنة دراس�ة احلالة، ينحرص بني 
21 � 24 س�نة، ويتف�ق ه�ذا املدى العمري م�ع ما توصلت إليه الدراس�ات 
الس�ابقة م�ن أن أعامر املجرمني تقع يف املدى العم�ري املنوه عنه آنفًا، وهو ما 

ُيقابل العمر الزمني للشباب، أو أواخر مرحلة املراهقة.

في�ام يتعل�ق بمدى اتفاق نتائج اس�تجابات عيِّنة دراس�ة احلالة مع نتائج 
الدراس�ات السابقة، تبنيِّ اتفاق هذه النتيجة مع نتيجة الدراسة االستطالعية 
الت�ي قمن�ا هبا، فق�د بلغت أعىل نس�بة عمرية ألف�راد العيِّن�ة )املنحرفني( من 
)22 � 26 سنة( وفق ما ورد يف اجلدول رقم )3( فيام تم عرضه من الدراسة 

االستطالعية.

ك�ام تتف�ق نتائج عيِّنة دراس�ة احلال�ة أيضًا م�ع نتيجة الفرضّي�ة الثانية يف 
الدراس�ة االس�تطالعية والتي تن�ّص عىل أّن »عام�ل العمر الزمن�ي مؤثِّر له 
داللت�ه، حي�ث يتبع أس�لوب الرسق�ة املراهقون والش�باب أكثر م�ن الفئات 
العمري�ة األخ�رى« وكان�ت نتيج�ة ه�ذه الفرضية ه�ي: وجود ف�روق ذات 
دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى )0.001( بني تك�رارات أع�داد املنحرفني 
)السارقني( حس�ب الفئات العمرية املختلفة. وذلك لصالح األفراد املنتمني 
إىل الفئة العمرية ما بني )24/20(، فقد كانت نس�بة املنحرفني من أبناء هذه 
الفئة العمرية تبلغ )51.3٪( وهي النس�بة األعىل بني نس�ب خمتلف الفئات 

العمرية األخرى.
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2 ـ  نوع املهنة ملرتكبي جرائم الرسقة قبل احلكم عليهم بالسجن:

اجلدول رقم )48(
نوع املهنة لعيِّنة دراسة احلالة من مرتكبي جرائم الرسقة

التكرارنوع املهنة
4بدون عمل )عاطل(

1طالب
1موظف قطاع خاص

 � موظف حكومي
6املجموع

م�ن ه�ذا يتبني أن املهنة التي كان ُيامرس�ها أفراد عيِّنة دراس�ة احلالة قبل 
احلكم عليهم بالس�جن الرتكاهبم جرائم الرسقة: أّن أربعة منهم بدون عمل 
أي )عاطلون(، وواحد منهم موظف يف قطاع خاص، وواحد طالب. ويعني 
ذل�ك أن توزي�ع املجرم�ني يف املجتمع ع�ىل قطاع�ات وِمَهن خمتلف�ة، وعدم 

تركزهم يف مهنة دون أخرى.

هذه النتيجة تؤيدها نتيجة الدراس�ة االس�تطالعية الت�ي قمنا هبا، والتي 
تبنينَّ منها أن االنحراف السلوكي وارتكاب اجلرائم يقوم به فئة العاطلني عن 
العمل، إذ بلغ العدد يف الدراس�ة االس�تطالعية )62( فردًا من أصل )165( 
فردًا من املنحرفني )الس�ارقني( كام هو مبنينَّ باجلدول رقم )17( يف الدراس�ة 

االستطالعية.
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3 ـ  احلالة االجتامعية لعيِّنة دراسة احلالة من مرتكبي جرائم الرسقة:

اجلدول رقم )49(
احلالة االجتامعية لعيِّنة دراسة احلالة من مرتكبي جرائم الرسقة

التكراراحلالة االجتامعية
5أعزب
 � متزوج
1ُمطّلق

6املجموع

من هذا يتبني أن احلالة االجتامعية ألفراد عيِّنة دراسة احلالة كاآليت:

اب، وهي نس�بة عالي�ة، وواحد فقط  مخس�ة م�ن أف�راد العيِّنة م�ن الُع�زنَّ
مطّل�ق. وُتبنيِّ هذه النتيجة أمهية الزواج يف حي�اة األفراد ودوره يف حتصينهم 
من املنكرات، وحتّمل املس�ؤولية جتاه الزوجة واألبناء، وانشغال رّب األرسة 
هب�م، ب�داًل من انتهاج س�لوكيات منحرفة إلش�باع حاجاهتم املختلفة س�واء 
بارت�كاب اجلرائم األخالقية، أو جرائم األم�وال )الرسقات(. ويتفق يف هذا 

السلوك غر املتزوج واملطّلق.

ه�ذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراس�ة االس�تطالعية الت�ي قمنا هبا: فقد 
تب�نينَّ ب�أن أف�راد العيِّنة )املنحرف�ني( ُمعظمهم م�ن الُعزاب حي�ث بلغ العدد 
)138( فردًا من أصل )160( فردًا من املنحرفني، كام هو ُمبنينَّ باجلدول رقم 

)4( يف الدراسة االستطالعية.
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  Family Factors ثانيًا: العوامل األرسية

لبيان دور العوامل األرسية يف حياة املنحرفني جرى تطبيق اس�تبانة دراسة 
احلالة عليهم، وقد تضمن هذا اجلانب عدداً من األسئلة التي تتعلق باألرسة من 
مجيع جوانبها، وبلغ جمموع األسئلة سبعة عرش سؤااًل ُمبينة يف اجلدول رقم )50(.

اجلدول رقم )50( االستجابات العامة لعيِّنة أفراد دراسة احلالة عن 
أسئلة العوامل األرسية موزعة حسب استجابة كل حالة

استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
يف حياتك العائلية، ما 1

أهّم العوامل املؤثرة يف 
حياتك األرسية؟

ال يوجداألوىل
ال يوجدالثانية
ال يوجدالثالثة
التمسك بالدين ورضاء الوالدينالرابعة

املشاكل العائليةاخلامسة
الوحدة وعدم وجود صديق وطالق الوالدةالسادسة

هل كنت تعيش يف 2
أرسة صغرة؟

الاألوىل
الالثانية
الالثالثة
الالرابعة

الاخلامسة
الالسادسة



201

استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
هل تعيش مع 3

والديك؟
والديتاألوىل
والديالثانية
مع الوالدينالثالثة
مع الوالدينالرابعة

مع الوالديناخلامسة
ال أعيش معهامالسادسة

إذا كانت اإلجابة ال، 4
فمع من كنت تعيش؟

والديتاألوىل
والديالثانية
مع الوالدينالثالثة
مع الوالدينالرابعة

مع الوالديناخلامسة
مع صهريالسادسة

أحد عرش فردًااألوىلكم عدد أفراد أرستك؟5
ثامنية أفرادالثانية
تسعة أفرادالثالثة
تسعة أفرادالرابعة

تسعة أفراداخلامسة
أربعة عرش فردًاالسادسة

ما ترتيبك بني أفراد 6
األرسة؟

األولاألوىل
األولالثانية
األولالثالثة
األولالرابعة

الثايناخلامسة
الثاينالسادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
ح كيف كان تعامل 7 وضِّ

األرسة معك وأمهية 
التعامل يف حياتك؟

مهمة ألنني أعيش معهم وهيتمون يباألوىل
هي مصدر الرتبيةالثانية
مصدر مهم لالستقرارالثالثة
مهمة للغاية خللق عالقة قوية وخلق اخلوف من اهللالرابعة

مهمة ألنني أعيش بني الوالدين واإلخوةاخلامسة
مهمة وخاصة للصغارالسادسة

ارشح اجلو األرسي 8
والتعامل الذي كنت 

تعايشه؟

جو طبيعي خال من املشاكلاألوىل
جو جيدالثانية
خال من املشاكلالثالثة
مشاكل عائلية وتفضيل أبناء الزوجة الثانية.الرابعة

يف البداية املعاملة بالرب، وبعد طالق األم اخلامسة
اإلمهال، وال َيْسَأل األب، وجو األرسة كئيب

ال نشعر باألرسة احلقيقيةالسادسة
واحدةاألوىلكم زوجة لدى والدك؟9

واحدةالثانية
واحدةالثالثة
واحدةالرابعة

اثنتاناخلامسة
اثنتانالسادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
ما العالقة بينك وبني 10

والدك؟
جيدةاألوىل
جيدةالثانية
خالفات كثرة وخاصة أيام املراهقةالثالثة
أشعر أنه يكرهني ويطردينالرابعة

جيدة وإن كنت أفضل االنعزالاخلامسة
سيئة حيث أخاف منه وال أقول أيب.السادسة

ح عالقتك 11 وضِّ
بوالدتك؟

جيدةاألوىل
جيدةالثانية
جيدةالثالثة
ممتازةالرابعة

قويةاخلامسة
تعيش يف مرص ومل أرها منذ طالقهاالسادسة

هل كان والداك يقومان 12
بمراقبة سلوكك 

وتوجيهك إىل السلوك 
السوي؟

قوية مع اختيار األصدقاءاألوىل
معدومةالثانية
أكذب عليه وأخرج عند خروجه من املنزلالثالثة
يف الصغر يراقبني واآلن بعد عميل ال يراقبنيالرابعة

مل تكن هناك رقابة ولكن أخرًا بدأت الرقابة والرباخلامسة
أحيانًاالسادسة

ما املستوى التعليمي 13
لوالدك؟

أمياألوىل
ابتدائيالثانية
ابتدائيالثالثة
ثانويالرابعة

ثانوياخلامسة
ثانويالسادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
 13
مكرر

ما املستوى التعليمي 
لوالدتك؟

أمياألوىل
أميالثانية
أميالثالثة
أميالرابعة

ابتدائياخلامسة
ثانويالسادسة

هناك بعض األفراد 14
يتأثرون بسجل 

والدهيم اإلجرامي، ما 
رأيك يف ذلك؟

ليس دائاًماألوىل
ال يتأثرون عند عدم معاقبة األبالثانية
صحي�ح؛ ألن�ه يقل�د والدهالثالثة
خيتلف من فرد آلخرالرابعة

ال ينطبق حيث إن الوالد يف سجن واالبن يف سجن آخراخلامسة
الالسادسة

هل أحد من أفراد 15
األرسة ]الوالد أو 

اإلخوة أو األقارب[ 
سبق وأن ُحكم عليه يف 
جريمة وُأودع السجن؟

ال أدرياألوىل
ال أدريالثانية
ال الثالثة
الالرابعة

والدي سجني يف قضية مالية يف مدينة أخرى )جدة(اخلامسة
أخوايل أثروا فينا باستعامل املخدراتالسادسة

ما رأيك يف األرسة 16
التي يتم فيها إنجاب 

أطفال، ويستشعر 
األب أنه مسؤول عن 
أبنائه، هل يمنع األب 
من ارتكاب جريمة 

ح رأيك؟ الرسقة. وضِّ

نعم بسبب االستقرار واملسؤولية بني الزوجة واألوالداألوىل
اخلوف عىل أرسته وما يرتتب عىل سجنه من تأثر العائلةالثانية
ينشغل بعائلته وال يقدم عىل ارتكاب جريمةالثالثة
صحيح بحكم االرتباط واالبتعاد عن املشاكلالرابعة

املسؤولية تنعاخلامسة
ال أعتقد حيث إن هناك بعض األشخاص لدهيم أطفال السادسة

ومع ذلك يرتكبون جرائم وسبب ذلك رفقة السوء.
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
إذا كنت متزوجًا 17

ولك أبناء هل ُتقدم 
عىل ارتكاب جريمة 

الرسقة؟

ال، ألنه ليس هناك رضورة الرتكاب جريمةاألوىل
ال، خلويف عىل أرسيت الثانية
ال، ألنه لدي أرسة ومسؤولية الثالثة
نعم، أرتكبها حلاجتي للامل الرابعة

ال، ألين سأرتبط باألرسةاخلامسة
ال، ألن الشخص عندما يكرب ينضج ويتخىل عن السادسة

اجلرائم واملشاكل؛ ألّن األطفال سيصبحون جمرمني.

يتضح من اجلدول الس�ابق وجود استجابات خُمتلفة ومتباينة لعيِّنة أفراد 
دراسة احلالة يتبني منها ما ييل:

1 ـ  العوامل املؤثرة يف احلياة األرسية 

: أن ثالث�ة من أفراد العيِّنة أفادوا بع�دم وجود أي عوامل مؤثرة يف  تب�نينَّ
حياهت�م األرسية، وفرد واحد ذكر التمس�ك بالدين ورض�اء الوالدين كأهّم 
العوام�ل املؤث�رة يف حياته األرسية، وف�رد واحد كذلك أفاد بأن املش�كالت 
العائلي�ة يف طليعة العوام�ل املؤثرة يف حياته األرسية، وف�رد واحد أيضًا ذكر 
بأن الوحدة وعدم وجود صديق وطالق والدته كانت من أهّم العوامل التي 

أدت إىل انحرافه.

وتؤك�د هذه النتيج�ة أمهية األرسة ودوره�ا يف حياة األبن�اء واملجتمع، 
ذل�ك ألن األرسة هي مص�در ثقافة األبناء، وهي الوس�ط االجتامعي األول 
يف التنش�ئة االجتامعي�ة، وأهن�ا ُتعت�رب أهم مؤسس�ات الضب�ط االجتامعي يف 
احلي�اة االجتامعي�ة بصف�ة عام�ة، إذ ُتعت�رب أق�وى مؤسس�ة اجتامعي�ة يعتمد 
عليه�ا املجتمع يف عملية التنش�ئة االجتامعية، فه�ي ذات تأثر فاعل يف تنمية 
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ش�خصيات أفراده�ا. وه�ي التي حُتدد ش�خصياهتم وُتش�كلها وتوجهها إىل 
اخل�ر أو إىل ال�رش، إىل الصح�ة أو إىل امل�رض، إىل الس�واء أو إىل االنحراف. 
وقد تتصدع األرسة لظرف من الظروف، فُتعترب أرسة مريضة، نتيجة الطالق 
وكثرة املش�كالت العائلية وهي ظروف هتيئ لعوامل اجلريمة، فالطالق مثاًل 
ُيمثل صدمة عاطفية لألبناء وحرمانًا هلم من مش�اعر الرعاية واحلنان. فضاًل 
ع�ن حرماهنم من الرعاية الوالدية، التي من خالهلا يتّم تعليمهم واكتس�اهبم 

مهارات اجتياز صعوبات احلياة، فالعائلة هي التي هتيئ هلم أسباهبا. 

وق�د تب�نينَّ أّن األرسة التي انفصل�ت ركيزتاها س�واء كان هذا االنفصال 
انفص�ااًل إرادّيًا أو عارضًا، كاماًل أو كامن�ًا، تظهر مظاهر االنحراف واجلريمة 
بني أبنائها، بشكل واضح. وتتفق كّل اإلحصاءات التي تت يف إظهار أن نسبة 
ترتاوح بني )70٪( من املنحرفني قد نش�أوا يف أرس منفصلة)1(. وهذا من شأنه 
أن جيعل األبناء يش�عرون باالغرتاب والوحدة واالنعزال يف حميطهم األرسي 
ثم يف املجتمع، وهذا الش�عور ُيمهد لالنحراف الذي ُيصبح الس�لوك الس�ائد 
ل�دى املنح�رف؛ إلثارة اهتامم اآلخرين وإش�عارهم بوجوده، مث�ال ما يتبع يف 
الرسق�ة القرسية الرمزية دون مربر مادي لعدم القدرة عىل ضبط الس�لوك، أو 
اإلقدام عىل أش�كال أخرى من السلوك االنحرايف، وكأن هذا النهج هو الذي 

ال يستطيع املنحرف مبارحته، بل يصعب عليه تعديله إىل السلوك السوي.
لذلك فإن توافق احلياة األرسية وس�المة البيئة االجتامعية األرسية التي 
يعي�ش فيها األبناء، ُتثل الضامن الفاع�ل الذي حيول بينهم وبني أي انحراف 
سلوكي، أو أي لون من ألوان املرض النفيس، أو أي اضطرابات يف تكوينهم 

الشخيص والنفيس.

)1( الرشق�اوي، أن�ور حمم�د: انحراف األح�داث. القاهرة: دار الثقاف�ة للطباعة 
والنرش، 1977، ص 106.     
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2 ـ  نوع األرسة التي ينتمي إليها الفرد 

تب�ني من الس�ؤال عام إذا كان�ت األرسة صغرة أم كب�رة، أن مجيع أفراد 
العيِّن�ة الس�تة أجابوا بأهنم ال يعيش�ون يف أرسة صغرة، بل يعيش�ون يف أرس 
بة Compound Family وهي ُتثل نموذجًا أرسّيًا  ى األرسة املركنَّ كبرة ُتسمنَّ
ُيصاحب نظام تعدد الزوجات أو تعدد األزواج، إذ تتحد أرستان نوويتان أو 
أكث�ر. وهذا ُيش�ر إىل أّنه كّلام زاد عدد أف�راد األرسة الواحدة، مثل ما يف أرس 
أفراد العيِّنة احلالية، فإّنه قد يصعب حتقيق الرعاية املنشودة من قبل الوالدين، 
إضافة إىل صعوبة توجيه األبناء والس�يطرة عليهم، بخالف األرسة الصغرة 
الت�ي تتكون م�ن عدد قليل من األبناء فإنه يس�هل مراقبتهم وتوجيههم. ويف 
األرسة الكب�رة يكث�ر عدد أفراد العائل�ة وُيصبح املن�زل مكتّظ�ًا باألفراد، ما 
خيلق جّوًا من عدم الراحة واالس�تقرار وس�وء التوافق بني أفراد األرسة. وقد 
أخ�رب أفراد العيِّنة بمعاناهتم من هذا الواق�ع  � تعدد أفراد األرسة �  وما ُيس�ببه 
صغ�ر املكان م�ن انزعاج وعدم راح�ة، وعدم قيامهم ب�أداء واجباهتم العملية 
ي إىل اإلخالل بالراح�ة الرورية للجس�م والعقل معًا،  واملدرس�ية، م�ا ي�ؤدِّ
وتواف�ر األمن النفيس، وما يتبع ذلك من أزمات نفس�ية صعب�ة، ُيعربون عنها 

بانحرافات سلوكية خُمتلفة.

وُتش�ر نتائج بعض الدراس�ات، إىل أّن اجلانح�ني يف الغالب ينحدرون 
من أرس عدد أفرادها كثرون)1(. 

(1) Sheldon and Eleanor Glueck، Uuravelling Juvenile Delinguency، 

Cambridga، Harvard Univ. Press.  1950
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3 ـ  هل تعيش مع والديك؟

ُتبني االستجابات أن ثالثة من أفراد العيِّنة يعيشون مع والدهيم، وواحد 
يعي�ش مع والده، وآخر يعي�ش مع والدته، وواحد ال يعيش مع والديه. وقد 
يكون س�بب عيش بع�ض األفراد مع والده�م أو والدهت�م أو بدوهنام نتيجة 
للط�الق أو الوف�اة، ما يؤثر عىل االس�تق�رار األرسي ال�ذي ال يمكن إغفاله 
يف حياة الطفل، ويف تربيته وتنشئته وتشكيل شخصيته، وبمقدار صالح هذا 
الدور بني الوالدين، تصلح شخصية الطفل ويصلح نموه، وبقدر اضطراب 
ه�ذا ال�دور تضطرب ش�خصيته، وهذه اآلث�ار املهمة ال تقت�رص عىل مرحلة 
الطفول�ة، ب�ل تتعداها إىل كل حياة الطفل ومراحل عمره املختلفة، وُتش�كل 

مستقبل حياته فيام بعد. 

وع�ىل العك�س من ذلك ف�إن غياب أح�د الوالدي�ن أو كليهام ل�ه آثاره 
السلبية عىل حياة األبناء، ويؤكد هذا اجلانب ما تضمنته نتائج دراسة ُأجريت 
يف املجتمع السعودي توصلت إىل أن )5ر44٪( من أفراد العيِّنة البالغ عددها 

)348( سجينًا، ُيعانون من غياب أحد الوالدين)1(.

4 ـ  مع من يعيش يف حال تعذر العيش مع الوالدين 

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن إجاب�ات اثنني ُتش�ر إىل أهنام يعيش�ان بعيدًا 
ع�ن الوالدين. واثنان ذكرا بأهنام ال يعيش�ان مع والدهيام بس�بب طالق األّم. 
واثنان يعيشان مع صهرهيام.. استجابات أفراد العيِّنة عن هذا السؤال ُمرتبطة 

اد عدنان عبد احلميد، تأثر العوامل االقتصادية  )1( شمس، حممد حممود، وعقنَّ
واالجتامعي�ة ع�ىل معدالت اجلريمة م�ع الرتكيز عىل الرسقات: دراس�ة 

كمية وكيفية، مصدر سابق، ص 129.
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بالس�ؤال الس�ابق )الثالث( وال�ذي تضمن التعليق عىل اس�تجاباهتم، هبدف 
تناول أمهية األرسة يف ظل وجود الوالدين وحياة األبناء حتت كنفهام.

5 ـ   عدد أفراد األرسة 

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن مجيع أف�راد العيِّن�ة ينحدرون م�ن ُأرس عدد 
أفراده�ا بني )8 � 14( فردًا وهو عدد كبر وال ش�ك، وتؤكد هذه النتيجة ما 
ج�اء يف إجابات أفراد العيِّنة عن الس�ؤال الثاين فق�د تضمنت إجاباهتم بأهنم 

مجيعًا ينتمون ألرس كبرة.

وهذه النتائج قد تعطي بعض الدالالت عىل خطورة إمهال تربية األبناء 
يف حال كثرة عدد أفراد األرسة أو عند تعدد األمهات. ما يؤكد أمهية االهتامم 
باألبن�اء وتربيته�م، ومعاملته�م معامل�ة متس�اوية خصوص�ًا إذا ُوج�د غر 
األش�قاء، مما يقيهم من االنحراف الذي ينش�أ عن اإلمهال يف الرتبية وشعور 

األبناء بأهنم ال ينالون حقوقهم كام حيصل عليها إخواهنم اآلخرون.

وُتاثل هذه النتيجة نتيجة الدراسة االستطالعية لدراستنا التي توصلت 
إىل أن إمجايل عدد إخ�وة أفراد العيِّن�ة من الذكور واإلناث بلغ )328( فردًا، 

كام هو ُمبني باجلدول رقم )12( يف الدراسة االستطالعية.

6 ـ  ترتيب أفراد العيِّنة بني أفراد األرسة 

 تبنينَّ من االس�تجابات أّن أربعة أفراد ترتيبهم األول يف األرسة، واثنني 
ترتيبهام الثاين بني أفراد األرسة، وهذا يعني أن مجيع أفراد العيِّنة هم من ذوي 

الرتتيب املتقدم يف ُأرسهم. 
وه�ذه النتيجة تتف�ق مع نتائج بعض الدراس�ات مثل: دراس�ة )الس�عيد، 
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1988()1(، التي أوضحت نتائجها أن نسبة من كان ترتيبه األول بني أفراد أرسته 
ُيمثلون أعىل نسبة ألفراد عيِّنة متعاطي املخدرات، ودراسة )الفالح، 1987()2(، 
التي توصلت إىل أن غالبية أفراد العيِّنة من املنحرفني، كان ترتيبهم هو االبن األول 

بني أفراد أرسهم، حيث بلغت نسبتهم )33.3٪( من جمموع العيِّنة.

ولق�د أثبتت بعض الدراس�ات ع�ن االنحراف »أن ترتيب الش�اب بني 
إخوته يف األرسة ُيعد شيئًا مؤثرًا«)3(. كام أثبتت دراسة عن اإلدمان واملدمنني 
يف املجتم�ع الس�عودي أن غالبية ُمتعاط�ي املخدرات هم من األف�راد الذين 

احتلوا الرتتيب األول والثاين عىل التوايل بني أفراد أرسهم)4(.

وق�د يرج�ع ذلك إىل ما يولي�ه الوالدان لالبن األول م�ن تدليل ُمفرط، 
ومحاي�ة زائدة جتعلهام ُيعامالنه برقة يش�وهبا التس�اهل، وإظه�ار احلب املبالغ 
في�ه، إضافة إىل جتاهله�ام لبعض أخطائه يف البداية حي�ث يكون رّد فعل هذه 
األخط�اء الصغ�رة، من جانب االبن بعد ذلك إىل ن�وع من أنواع الالمباالة، 
وُتصبح املعاملة بإفراط يف التساهل وعدم حماسبة االبن عىل أخطائه، ما جيعل 

)1( الس�عيد، أمحد عبد اهلل، )دراس�ة لبعض اجلوانب النفس�ية ملتعاطي احلش�يش 
بمنطقة الرياض(، رس�الة ماجستر � غر منش�ورة � الرياض: جامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية، 1988.
)2( الفالح، سليامن قاس�م، )عوامل تعاطي املخدرات: دراسة للمحكوم عليهم 
داخل س�جون الرياض(، رس�الة ماجستر � غر منش�ورة � الرياض: جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1987.
(3)Life cycle: A conceptual Framework For    Al ksne، Hatold.    The 

Examination of careers in Drug Abuse. P: 1980.      Unpublished 
Ph. D. Dissertetion، Submitted to City university of New York. 

)4( امل�رواين، نايف حمم�د، اإلدمان واملدمنون: دراس�ة نفس�ية اجتامعية، مصدر 
سابق،  ص 148.   
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من الس�هل تأثر اآلخرين عليه يف حياته العامة، إذ إّن التبعية التي تنجم عن 
التدلي�ل الزائد يف التنش�ئة االجتامعية ُتعد أساس�ًا يف االنح�راف عند الكرب، 
وخاصة عندما ينعدم التوجيه والضبط األرسي خوفًا عىل االبن، أو خوفًا من 
د إغضابه، وتتحول الالمباالة إىل مظاهر متعددة من الس�لوك املضطرب  جُمرنَّ
يف حي�اة االبن، وُتصبح نظرته إىل كّل أمور حياته قائمة عىل الالمباالة وعدم 
االك�رتاث بالعواق�ب. وما ينطبق عىل تنش�ئة االبن األول ينطب�ق عىل االبن 
الث�اين يف كث�ر من األحوال. وهذا ما ينطبق عىل معظم احلاالت يف الدراس�ة 

االستطالعية.

ولذل�ك نج�د األبن�اء ال يق�درون املس�ؤوليات، ألهنم مل يتع�ودوا عىل 
االعتامد عىل أنفس�هم، ألهنم ال يتمتعون باالس�تقاللية ب�ل تقوم حياهتم عىل 
االعتامد عىل الغر ويش�عرون بالنقص واالرتباك، وعدم الثقة بالنفس، األمر 

الذي جيعلهم أكثر ُعرضة للسلوك االنحرايف.

7 ـ  كيفية تعامل األرسة وأمهية التعامل يف حياة الفرد 

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن مجيع أف�راد العيِّن�ة أمجعوا عىل أمهي�ة تعامل 
األرسة م�ع األبن�اء، وردود أفعال املعاملة الوالدية عىل ذل�ك مؤثرة وإجيابية 
ع�ىل حياهتم، فق�د أفاد كل واح�د منهم بإجابة ُمس�تقّلة يلتق�ي مضموهنا يف 
االتف�اق ع�ىل أمهي�ة معامل�ة األرسة يف حياهت�م، وتتبل�ور إجاباهت�م كاآليت: 
))مهمة؛ ألنه يعيش معهم وهيتمون به…. هي مصدر الرتبية.... هي مصدر 

الستقرارهم... مهمة للغاية خللق عالقة قوية وخلق اخلوف من اهلل... مهمة 
ألنني أعيش بني الوالدين واإلخوة... مهمة وخاصة للصغار(.

وُتعد استجابات أفراد العيِّنة عن هذا السؤال واقعينَّة فيام جيب أن تكون 
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علي�ه معامل�ة األرسة، ويف إدراك األبن�اء ألمهي�ة التعام�ل يف حياهت�م داخل 
األرسة، حي�ث إنه يف حال ع�دم إدراك األبناء ألمهي�ة تعامل أرسهم، يكون 
ذلك من العوامل التي ُتساعد عىل عدم الوقوع يف براثن االنحراف واجلريمة.

8 ـ  اجلو األرسي والتعامل 

تب�نينَّ من االس�تجابات أن ثالثة من أفراد العيِّنة أجاب�وا بأنه جو طبيعي 
خال من املش�كالت األرسي�ة، وجيد، والثالث�ة اآلخرون أجاب�وا بإجابات 

سلبية ُمبينة عىل النحو التايل:

) مش�كالت عائلية...وتفضيل أبناء الزوج�ة الثانية...بداية التعامل...
واملعامل�ة بالرب... وبعد طالق األم اإلمهال...وال يس�أل األب... وجو 
األرسة كئيب...ال يش�عر من خالله االبن بالتامسك األرسي...بل يستشعر 

التفرق... وعدم التآلف...والرتاحم بني األفراد (.

وعادة ما تكون األحوال والظروف السائدة يف البيت، هلا آثارها العميقة 
اجلذور يف س�لوك الطفل وبناء ش�خصيته. وقد أج�رى )بولدوين، 1948( 
دراس�ة يف هذا الش�أن ع�ىل )67( طف�اًل يف نح�و الرابعة من العم�ر بإحدى 
م�دارس احلضانة، وكش�فت دراس�ته عن آث�ار وجود قدر م�ن الديمقراطية 
داخل املنزل عىل نمو شخصية هؤالء األطفال، وذلك من خالل ُمالحظتهم 
يف مواق�ف لع�ب ح�رة، وق�د تم رصد س�لوك األطف�ال عىل س�لم تقديري 
بواس�طة مالحظني مس�تقلني قاموا أيضًا بتقدير م�دى روح الديمقراطية أو 
التس�لطية التي تسود البيت الذي قدم منه الطفل، وقد لوحظ أن تفيش روح 
الديمقراطي�ة يف البي�ت من ش�أنه أن خيلق أطف�ااًل مينَّالني للحركة والنش�اط 
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ويتصف�ون باجلرأة وروح العدوان وحّب االس�تطالع، وُبعد النظر وامليل إىل 
شّق عصا الطاعة، والزعامة)1(.

م�ن ناحي�ة أخرى فق�د لوحظ أن األطف�ال الذين تتم نش�أهتم يف بيوت 
تسود فيها روح التس�لط، مينَّالون للهدوء، وأن سلوكهم حسن، وال يميلون 
إىل الع�دوان، وأن قدراهتم عىل االبتكار حم�دودة، وأيضًا عىل التخيل وحّب 

االستطالع)2(. 

وتؤك�د ه�ذه الدراس�ة النتيج�ة التي أفاد هب�ا أف�راد العيِّن�ة احلالية، من 
حي�ث تأثر اجلو األرسي والظروف الس�ائدة يف املنزل كعوامل قد تؤدي إىل 

االنحراف.

9 ـ  عدد زوجات آباء أفراد العيِّنة 

تبنينَّ من االس�تجابات أن أربعة منه�م، أفادوا بأن الوالد مت�زوج بواحدة، 
واثنني ذكرا بأن أبوهيام متزوجان كل باثنتني. وتتفق هذه النتيجةمع نتيجة الدراسة 
االس�تطالعية لدراس�تنا والت�ي تبنينَّ منه�ا أّن )93( م�ن آباء أف�راد العيِّنة البالغ 

جمموعها )160( فرداً تزوجوا بواحدة، و)77( من اآلباء متزوجون باثنتني.
وهذه النتيجة ُتش�ر إىل أن عامل تعدد زوجات األب، يشرتك مع عوامل 
أخ�رى يف حص�ول االنحراف عن�د األبن�اء، إذ إن غياب رّب األرسة بس�بب 

الزواج من أخرى له أثره السلبي عىل األبناء وينجم عنه سلوك غر سوّي.

)1( الرشق�اوي، مصطف�ى خلي�ل، عل�م الصحة النفس�ية، ب�روت: دار النهضة 
العربية، )د.ت(، ص 205، 206.  

)2( الرشق�اوي، مصطف�ى خليل، علم الصح�ة النفس�ية،  مصدر س�اب�ق، ص 205، 
.206
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وقد أثبتت دراس�ة )احلامد، 1922( عىل عيِّنة من املنحرفني يف املجتمع 
السعودّي أّن )60٪( من اآلباء املتزوجني بأكثر من واحدة، أبناؤهم ينتمون 

إىل عيِّنة املنحرفني)1(.

10 ـ  العالقة بني أفراد العيِّنة واآلباء 

  تب�نينَّ من االس�تجابات أن اثنني منهم أجابوا بأهن�ا جيدة، وواحدًا ذكر 
بأهن�ا جيدة ولكنه ُيفض�ل االنعزال، وثالثة أفاد واحد منهم بوجود خالفات 
كثرة وخاصة أيام املراهقة، والثاين أفاد بأنه يش�عر بأن والده يكرهه ويطرده 
من املنزل ألتفه األس�باب، والثالث ذكر بأّن عالقته بوالده س�يئة وخياف منه 
وال ُيناديه بأيب. فهناك من اآلباء من يتعامل بالرصامة والقس�وة، وتأخذ هذه 
الرصام�ة مظاهر خمتلفة من األم�ر والنهي والنقد والعق�اب البدين واملعنوي 
واملقاوم�ة لرغب�ات األبناء، لدرج�ة أّن كلمة )ال( تكون دائاًم عىل لس�ان هذا 
الن�وع من اآلباء، إذا ما أقدم أبناؤهم ع�ىل عمل من األعامل، أو طلبوا مطلبًا 

ال جيد قبواًل لدهيم.

إننَّ مثال هؤالء اآلباء يتصفون بالقس�وة والغلظة يف معاملتهم ألبنائهم، 
ألن أس�لوب تربيتهم يقوم يف أساس�ه عىل الس�يطرة والتحكم الزائد، فضاًل 
ع�ن أهنم يف كثر من األحيان يطلبون من أبنائهم القيام بأعامل صعبة ش�اقة، 
كام حيملوهنم من املهام واملس�ؤوليات  � يف س�ن مبكرة �  ما جيعلهم يشعرون 
بالعجز والقصور عن مواجهة املواقف. ويرتتب عىل ذلك انعزاهلم وكرههم 
مل�ن حوهلم، والتعبر عن ه�ذه احلالة بصورة أفعال عدوانية يف حميط األرسة، 

)1( احلام�د، معج�ب،  دور املؤسس�ات الرتبوية غر الرسمي�ة، مصدر ساب�ق. ص 
.355
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وم�ن َث�منَّ قيامه�م بارت�كاب س�لوكيات منحرف�ة ض�ّد املجتمع، كن�وع من 
التعويض عن احلرمان واإلحباط، وإثبات لوجودهم أمام اآلخرين.

وق�د أظهرت بعض الدراس�ات أن بع�ض املجرمني املدان�ني يف جرائم 
قت�ل ورسق�ة كانوا ق�د تعرض�وا خ�الل طفولته�م إلحباطات فس�يولوجية 
وس�يكولوجية أكثر من إخوهتم بش�كل ظاهر، كام أهنم كان�وا أقّل من حيث 

قدراهتم عىل تنفيس الطاقات العدوانية لدهيم بشكل مقبول اجتامعّيًا)1(.

11 ـ  العالقة بني أفراد العيِّنة وأمهاهتم 

تب�نينَّ من االس�تجابات أن ثالثة منه�م أفادوا بأهنا جي�دة، وواحدًا ذكر 
بأهنا قوية، وآخر يقول ممتازة، وواحدًا مل ير والدته منذ طالقها بسبب عيشها 
خ�ارج اململك�ة )مرص(. ويف ه�ذا الصدد يذك�ر )فهم�ي، 1987( أن »أول 
أساس لصحة النفس، إنام ُيستمّد من العالقة الوثيقة الدائمة التي تربط االبن 
�ه، ومن يقوم مقامها بصفة دائم�ة، وأي حالة حترم االبن من هذه العالقة  بأمِّ
ُتس�مى )احلرمان األموم�ي( وهذا احلرمان إما أن يك�ون حرمانًا كاماًل، كأن 
يك�ون االبن منفصاًل عن األم بس�بب من األس�باب. وإما أن يك�ون جزئّيًا، 
كأن يعي�ش معها ولكنها ال تس�تطيع أن تنحه احل�بّ والرعاية اللذين حيتاج 
إليه�ام ، إما لع�دم وجود اجلو األرسي إطالقًا، أو وجود اجلو األرسي ولكن 

بالصورة غر املالئمة«)2(.

)1( منص�ور عبد املجيد س�يد أمحد، والرشبيني، زكريا أمحد، س�لوك اإلنس�ان بني 
اجلريمة  �  العدوان  � اإلرهاب. القاهرة: دار الفكر العريب، 2003، ص 187.
)2( فهم�ي، مصطف�ى، الصح�ة النفس�ية: دراس�ات يف س�يكولوجية التكي�ف. 

القاهرة: مكتبة اخلانجي، 1987، ص 88، 89.
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فاألم إذن هي املصدر األس�اس الذي يؤث�ر يف األبناء منذ املراحل األوىل 
لطفولته�م، م�ن خالل دورها الب�ارز يف تكوين هوية الطف�ل منذ الصغر، عن 
طري�ق املعاير والقواعد التي ُيكوهن�ا الطفل من خالل خُمالطته هلا، وما ُتضيفه 
من خالل هذه املخالطة من ُمعتقدات وقيم ومفردات ونامذج لغوية)1(. واالبن 
الذي ال حيّس باألمن بل يفتقده، ال يستش�عر رعاية األّم وحنوها عليه، بل قد 
ييسء تفس�ر األحداث من حوله، وتنعدم ثقته يف نفسه ويف اآلخرين، وحُتوله 

إىل عدو للجامعة التي يعيش بينها، ثم يمتّد الشعور ويعّم إىل املجتمع كّله.

12 ـ  مراقبة الوالدين لسلوك األبناء وتوجيههم 

تبنينَّ من االستجابات أن أفراد العيِّنة خمتلفون من حيث اإلقرار بمراقبة 
الوالدي�ن وإنكاره�ا، وتتمث�ل االس�تجابات عىل الت�وايل: ) قوية م�ع اختيار 
األصدق�اء... معدومة... أكذب عليه وأخ�رج عند خروجه من املنزل... يف 
الصغر ُيراقبني واآلن بعد عميل ال ُيراقبني... مل تكن هناك رقابة ولكن أخرًا 

بدأت الرقابة والرب أحيانًا (. 

واملع�روف أن اآلب�اء حيرصون عىل توجيه أبنائهم ومراقبة س�لوكهم يف 
كاف�ة مراحله�م الُعمرية، وق�د ييسء بعض اآلب�اء أو األمه�ات التعامل مع 
األبن�اء، ويرتتب عىل ذلك اضطرابات نفس�ية حادة أو ت�زق يف الروابط بني 
األبن�اء واآلب�اء، نتيجة التس�لط األب�وي أو الرتاخي يف التعام�ل، ينجم عن 
ذلك سوء يف الرتبية وضعف يف التنشئة االجتامعية. وقد يكون هناك حرمان 
م�ن الرعاي�ة األبوية جتاه األبناء، وتقصر يف إش�باع احلاجات األساس�ية، أو 

)1( منص�ور عبد املجيد س�يد أمحد، والرشبيني، زكريا أمحد، األرسة عىل مش�ارف 
الق�رن احل�ادي والعرشي�ن،  القاهرة: دار الفك�ر الع�ريب، 2000، ص 118، 

.119
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إف�راط يف التدلي�ل واإلفس�اد وما يتب�ع ذلك م�ن االتكالية الت�ي يتصف هبا 
األبن�اء، أو التس�لط والق�وة الزائدة وم�ا يتبعها م�ن عدوانية، ك�ام أّن انعدام 
الرقاب�ة عىل األبن�اء من قبل األرسة جيعلهم متمردي�ن يرغبون يف التحرر من 
التبعية الطفولية، ومندفعني نحو الرغبة يف حتقيق الذات وحتقيق االس�تقالل 
العاطف�ي، خاصة عند االقرتاب من النضج واكت�امل النمّو. ويدّل ذلك عىل 
تأكي�د ال�ذات ومقاومة الس�لطة الوالدي�ة يف إصدار األوام�ر والنواهي التي 
جت�ب طاعتها دائاًم. واألبناء  � آنئذ �  ال يقيهم مصدر الس�لطة حتى لو كانت 

من أقرب الناس إليهم وأكثرهم رعاية هلم وحنانًا وعطفًا«)1(.

13 ـ  املستوى التعليمي لوالدي أفراد العيِّنة 

تبنينَّ من االستجابات أننَّ املستوى التعليمي آلباء ثالثة من أفراد العيِّنة هو 
الثانوي. واثنان مستوامها التعليمي ابتدائي وواحد أمي. واملستوى التعليمي 
لألمهات معظمهّن أّميات أفاد بذلك أربعة من أفراد العيِّنة، وواحد ذكر بأن 

مستوى تعليم والدته ابتدائي، وآخر ثانوي.

وكل�ام ارتف�ع املس�توى التعليم�ي والثقايف ب�ني أف�راد األرسة الواحدة، 
وخاص�ة عندم�ا يتعامل اآلباء م�ع أبنائهم بطريقة تتس�م بالتس�امح واأُلبوة 
احلانية، ويتناقشون معهم يف أمور حياهتم، وما قد يتبع ذلك من تسك بالرأي 
من قبل األبناء، وصعوبة اإلقناع يف املس�ائل والش�ؤون األرسية والعالقات 
األرسي�ة الداخلية والعالق�ات اخلارجية، م�ع األقران واألق�ارب واجلران 
. كّل هذا م�ن ش�أنه أن ُيقلل م�ن االختالفات ب�ني الوالدين  وجمتم�ع احل�يّ

)1( منصور عبد املجيد س�يد أمحد، والرشبيني، زكريا أمحد، األرسة عىل مش�ارف 
القرن احلادي والعرشين. مصدر سابق، ص 118، 119.
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واألبناء، وُيصبح املس�توى التعليمي والثقايف لآلباء من وسائل وقاية األبناء 
من االنحراف والوقوع يف اجلريمة.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسة االستطالعية يف دراستنا 
ه�ذه، حيث بلغ جمموع من يقع مس�تواه التعليمي ب�ني )األمي � واالبتدائي( 
)140( فردًا من أصل )160( فردًا. وتتفق أيضًا مع نتيجة دراس�ة )ش�مس، 
عق�اد، 1992()1(. حيث اتضح أن نس�بة األمية بني آباء املس�جونني ُمرتفعة 
ج�ّدًا، حي�ث بلغ�ت )65.1٪( وب�ني األمه�ات )84٪( وأن م�ن حيملون 
الش�هادة االبتدائي�ة بل�غ آباؤه�م نس�بة )17.6٪(، وم�ن ه�م يف مس�توى 
اإلع�دادي والثان�وي واجلامعي نس�بة )18.8٪( ومن هم يف مس�توى أعىل 

بقليل بلغ آباؤهم نسبة )٪8.7(.

14 ـ  رأي األفراد بتأثرهم بسجل والدهيم اإلجرامي

ر بوالده،  تبنينَّ من االس�تجابات أن واحدًا من أفراد العيِّنة أجاب بعدم التأثُّ
أّم�ا البقية فكانت إجاباهت�م ُمتفاوتة عىل النحو التايل: )لي�س دائاًم... ال يتأثرون 

عند عدم معاقبة األب... صحيح ألنه ُيقلد والده، خيتلف من فرد آلخر...(.

ورغ�م ما ُتش�كله القدوة من أمهية يف حياة األبن�اء، خاصة عندما يكون 
الُق�دوة هو املريب )األب( فإن التأثر يكون بالغًا، ومبارشًا، وقد يكون التأثر 
بصورة اضطرابات نفسية قد تدفع االبن إىل القيام بألوان السلوك التي ُتعترب 
مض�ادة للمجتم�ع، فيصبح بذل�ك جانحًا ُمنحرف�ًا خارجًا ع�ن اجلامعة، ال 
يقوى عىل حتمل املسؤوليات وال يستطيع أن ُيشارك يف احلياة مشاركة فاعلة.

اد عدنان عبد احلميد، تأثر العوامل االقتصادية  )1( شمس، حممد حممود، وعقنَّ
واالجتامعي�ة ع�ىل معدالت اجلريمة م�ع الرتكيز عىل الرسقات: دراس�ة 

كمية وكيفية، مصدر سابق.     
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15 ـ  الـرأي حـول مـا إذا كان ُحكم عـى أحد أفـراد األرسة )الوالد أو  
اإلخوة أو األقارب( يف جريمة وُأودع السجن 

تبنينَّ من االس�تجابات أن مخس�ة م�ن أف�راد العيِّنة أف�ادوا بالنفي وعدم 
املعرف�ة، وواح�د ذكر بأن أخواله أثروا فيه باس�تعامل املخ�درات. وآخر ذكر 

بأّن والده سجني يف قضية مالية يف مدينة أخرى )جدة(.
ولعّل ما ُتس�فر عنه هذه النتيجة يتمثل يف حرص غالبية أفراد العيِّنة عىل 
عدم ذكر احلقيقة العتقادهم أنه يقصد من الس�ؤال متابعة ذوهيم وتقديمهم 
للعدالة، كام حدث مع العيِّنة يف الدراس�ة االس�تطالعينَّة لدراس�تنا حيث أفاد 
ع�دد قليل بارتكاب أح�د أفراد أرسهم جرمًا ما بواق�ع )4( أفراد كام يتضح 

من اجلدول رقم )14( يف الدراسة االستطالعية.

»وال خيف�ى م�ا يتبع دخ�ول الوالد إىل الس�جن من أثر س�لبي عىل حياة 
األرسة، فباإلضاف�ة إىل الفراغ الذي يرتكه ع�دم وجود عائل أرسة يف املنزل، 
فس�وف يرتت�ب عليه بروز نتائ�ج بعضها اجتامعي وبعضه�ا اقتصادّي، فعىل 
الصعي�د االجتامعي ُتص�اب األرسة بصدمة معنوية تؤدي إىل انكامش�ها عىل 
نفس�ها، ولعّل ما ُيقلق األرسة، هو تس�اؤل األوالد عن سبب وجود والدهم 
يف الس�جن ما يرتك أثرًا سلبّيًا يف نفوسهم، والسيام إذا كان السبب ُمعيبًا. أّما 
ع�ىل الصعي�د االقتص�ادي فال تقل آثاره س�وًءا، ويظهر ه�ذا يف صورة عجز 
واضح يف ميزانية األرسة، والس�يام إذا كان األب هو العائل الوحيد لألرسة، 

مما يرتتب عليه عبء جديد ليس من السهولة ُمواجهته والتغلب عليه«)1(.

)1( اخل�وري، توما جورج، س�يكولوجية األرسة. ط1، ب�روت: دار اجلليل، 1988، 
ص 86.      
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16ـ   الـرأي عـن األرسة التـي يتم فيها إنجاب أطفال، وعندما يستشـعر 
األب أنه مسؤول عن أبنائه، هل يمتنع عن ارتكاب جريمة الرسقة 

تبنينَّ من االستجابات أن اإلجابات عن هذا السؤال إجيابية، بمعنى: أن 
وجود األرسة واألبناء تنع األب من ارتكاب جريمة الرسقة بسبب االستقرار 
واملسؤولية، وخوف األب عىل األرسة وما يرتتب عىل سجنه من آثار سلبية، 
وألّن انشغاله باألرسة مانع من التفكر يف ارتكاب اجلريمة، وواحد فقط من 

أفراد العيِّنة أضاف أنه قد يكون رفقاء السوء سببًا يف ارتكاب اجلريمة.

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة االستطالعية لدراستنا حيث تبنينَّ 
ب�أن )138( من أفراد العيِّنة البال�غ جمموعها )160( فردًا من غر املتزوجني 
)الُعزاب( كام هو ُموضح باجلدول رقم )4( من دراس�تنا. مما ُيش�ر إىل أمهية 
ال�دور الذي تلعبه األرسة يف حياة األفراد من خالل حتصني األبناء بالزواج، 
وهذا ما افتقر إليه ُمعظم عيِّنة الدراس�ة االس�تطالعّية املتحدث عنها س�ابقًا. 
وه�ذه النتيجة أيض�ًا تقلل من إمكاني�ة إقدام املتزوجني وأرب�اب اأُلرس عىل 

ارتكاب اجلريمة.

17 ـ  الرأي حول ما إذا كان املحكوم عليه بالسـجن متزوجًا ولديه أبناء 
هل ُيقدم عى ارتكاب جريمة الرسقة 

تبنينَّ من هذه اإلجابة أهنا ُتاثل إجابة الس�ؤال الس�ابق )السادس عرش( 
فق�د أجاب مخس�ة م�ن أفراد العيِّن�ة بعب�ارة )ال(، ما عدا واح�دًا فقط أجاب 
ب�)نع�م(، وتب�ني بأنه ُيع�اين من تص�دع ُأرسي ومنفصل عن زوجته بس�بب 
انحرافه، وليس لديه أبناء، ويقدم عىل ارتكاب جريمة الرسقة حلاجته للامل. 

وهي احلالة األوىل املتحدث عنها سابقًا.
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ثالثًا: العوامل املدرسية 

لبي�ان دور املدرس�ة يف حياة املنحرفني، تضمنت اس�تبانة دراس�ة احلالة 
عددًا من األس�ئلة بلغ جمموعها عرشة أسئلة، عن املدرسة كمؤسسة تربوية، 
ُتش�كل ركيزة أساس�ية يف الرتبية يف حياة األفراد وت�أيت يف الدرجة الثانية من 
حيث األمهية بعد األرسة، واجلدول رقم )51( ُيبني اس�تجابات أفراد العيِّنة 

حول هذا املوضوع.
اجلدول رقم )15(

استجابات عيِّنة دراسة احلالة عى األسئلة املتعلقة بدور املدرسة يف حياة املنحرفني
استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل

االبتدائياألوىلما مؤهلك الدرايس؟1
االبتدائيالثانية
املتوسطالثالثة
املتوسطالرابعة

الصف األول ثانوياخلامسة
الثانويالسادسة

إذا كنت قد انقطعت 2
عن تعليمك  �  ما سبب 

توقفك عن الدراسة؟

من أجل مساعدة دخل والدي ألّن أهيل بحاجة إىل املال.األوىل
ال أزال مس�تمّرًا، ولتوقع�ي ب�رّد فع�ل زمالئي ومدريس الثانية

فأنا الزم أغر املدرسة، ولذلك ال يمكن أن أرسق وقت 
االمتحانات ألن احلصول عىل شهادة أهم من الرسقة.

نظرة املدرس�ني وسوء معاملتهم، ومعاملة والدي السيئة الثالثة
أثنَّرت عىل سلوكي.

بس�بب صعوبة م�ادة الرياضيات واإلنجليزي ورس�ويب الرابعة
أكث�ر من مرة أه�رب من املدرس�ة ألين أكرهه�ا، خاصة 

عصبية املدرسني مع الطلبة األقّل مستوى دراسّيًا.
التحاقي بالوظيفة حيث إنني موظف منذ ستة أشهر.اخلامسة
ال ولكن تم القبض عيلنَّ خالل فرتة الدراسة.السادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
ح رأيك يف أن االلتزام 3 وضِّ

واملواظبة عىل استمرار 
الدراسة، يعمل عىل بناء 

شخصية ملتزمة؟

لي�س املدرس�ة فقط، وإنام البيت معها ألهنام ُيرش�دان إىل األوىل
الصواب واخلطأ.

نعم لوجود املواد الدينية، وتأثر بعض املدرسني اجليدين الثانية
يف سلوكهم.

صحيح.الثالثة
ليس رشطًا لعلمي بأّن بعض األشخاص منحرفون ومع الرابعة

ذلك يستمرون يف دراستهم.
نعم، الشتامهلا عىل مواد دينية وتعلم االنضباط والعمل.اخلامسة
ليس بالرورة، حيث إنني أعرف بعض األش�خاص يف السادسة

اجلامعة وهم جمرمون.
هل الرتبية والتعليم ُتساهم 4

يف منع االنحرافات اخُللقية 
وارتكاب اجلرائم؟ ما 

رأيك يف هذا؟

أكيد بتوجيهك إىل الضار والنافع والصواب واخلطأ.األوىل
ليس هلا تأثر عدا املواد الدينية.الثانية
ليس هلا تأثر عدا املواد الدينية.الثالثة
عند اشتامل املنهج التفاصيل يكون الرادع أقوى.الرابعة

هلا تأثر هبدف احلصول عىل وظيفة.اخلامسة
الدراس�ة ُتبعد الطالب عن رفاق الس�وء وال يميض وقته السادسة

يف الشارع.
إذا كنت عىل دراية 5

بمضمون برنامج الوقاية 
من اجلرائم، كيف يمكن 
للمدارس تنمية ذلك بني 

املتعلمني؟

ال يوجد برنامج.األوىل
 ال يوجد برنامج.الثانية
ال يوجد برنامج.الثالثة
يقرتح أن تكون هناك برامج إليضاح عقوبة الرسقة.الرابعة

ال توجد ولكن قد يرشح املدرس بعض طرق الوقاية من اخلامسة
االنحرافات.

ال أعرف برنامج الوقاية.السادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
كيف ترى تأثر هذه 6

الربامج ملنع جريمة الرسقة 
بني املتعلمني؟

كان�ت هناك كتيبات وحمارضات عن املخدرات مل أقرأها األوىل
لعدم رغبتي واحلضور كان اختيارّيًا.

كان�ت هناك كتيبات وحمارضات عن املخدرات مل أقرأها الثانية
لعدم رغبتي واحلضور كان اختيارّيًا.

حماولة املدرس�ني اإلصالح بني الط�الب وإن كان املدير الثالثة
يميز بعض الطلبة دون البعض خلوفه منهم.

برامج عن املخدرات مبالغ فيها وكذا التوعية الدينية بشكل عام.الرابعة
برام�ج عن املخ�درات مبالغ فيه�ا وكذا التوعي�ة الدينية اخلامسة

بشكل عام.
ال توجد يف املدرسة برامج.السادسة

ما رأيك يف تأثر الربامج 7
الدراسية والرتبوية عىل 

سلوك املتعلمني؟

هناك تأثر ولكن تأثر رفقاء السوء أقوى.األوىل
هناك تأثر ولكن تأثر رفقاء السوء أقوى.الثانية
الدراسة من أجل النجاح واحلصول عىل شهادة.الثالثة
هناك تأثر وقتي.الرابعة

هناك تأثر وقتي.اخلامسة
ُيفرتض أن تكون األنشطة كثرة.السادسة

ارشح هل ُتشارك يف 8
األنشطة غر الدراسية 

داخل املدرسة أو خارجها؟

الرسم.األوىل
الرسم ولعب كرة القدم.الثانية
ال توجد نشاطات.الثالثة
الكشافة.الرابعة

مل أشرتك.اخلامسة
كرة القدم.السادسة

إذا كانت اإلجابة بنعم؟ 9
فام هي هذه األنشطة؟ وما 

الدافع إىل ذلك؟

ألنني أهواها.األوىل
ألنني أهواها.الثانية
ال يوجد.الثالثة
هواية الرسم.الرابعة

ح من قبل املدرسة وكنت ألعب يف بعض األندية.اخلامسة مل أرشنَّ
ليس لدي هوايات أو رغبات.السادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
إذا كانت اإلجابة ال، 10

فلامذا؟
النشغايل مع والدي، وألن الرحالت املدرسية فيها نظام األوىل

ُيبعد جو النزهة عنها.
ألنني شخص انطوائي.الثانية
ال توجد لدّي هوايات.الثالثة
ال توجد لدّي هوايات.الرابعة

ال توجد لدّي هوايات.اخلامسة
ال توجد لدّي هوايات.السادسة

من اجلدول الس�ابق الذي يتضمن اس�تجابات أفراد عيِّنة دراس�ة احلالة 
عن األسئلة املتعّلقة باملدرسة يتضح اآليت:

1 ـ  املؤهل الدرايس ألفراد العيِّنة

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن اثن�ني منه�م حاص�الن عىل مؤه�ل املرحلة 
االبتدائية، واثنني حاصالن عىل مؤهل املرحلة املتوس�طة، وواحد يف الصف 
األول ثان�وي، وآخر حاصل عىل مؤهل إتام املرحل�ة الثانوية. وُمعظمهم مل 

جيتز أينَّ مرحلة دراسية إال يف سنتني أو أكثر.
وهذه النتائج ُتش�ر إىل انخفاض املس�توى التعليمي ل�دى أفراد العيِّنة. 
وق�د دل�ت نتائج بع�ض الدراس�ات يف املجتمع الس�عودي أّن األق�ّل تعلياًم 
ُيش�كلون النس�بة الكبرة من ُمرتكبي اجلريمة، ومن النتائج أيضًا أن ُمدمني 
املخدرات يف السعودية ُيعانون من نقص يف التعليم، وأّن هذا النقص ينعكس 
سلبًا عىل كثر من نواحي حياهتم مثل طموحاهتم املهنّية، فهي غالبًا حمدودة، 
وبعضه�م ُيصب�ح عاطاًل ع�ن العمل، ك�ام أن نظرهت�م لذواهتم دوني�ة، وأن 
أنش�طتهم وهواياهتم بسبب نقص التعليم تكون حمدودة وأحيانًا معدومة)1(. 
)1( املرزوقي، محد وآخرون: التورط يف املخدرات. دراس�ة نفس�ية اجتامعية. الرياض: 

مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، 1990.
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كام تبنينَّ أن نسبة األمية يف أوساط السجناء بقضايا املخدرات يف اململكة نحو 
)20٪(، واجلرائم األخرى تتفاوت حس�ب تفاوت املس�توى التعليمي، ويف 
دراس�ة أخرى بعن�وان )التدي�ن عالج اجلريم�ة(، أجريت ع�ىل جمموعة من 

السجناء ُوجد منهم )9ر46( دون املرحلة اإلعدادية )املتوسطة()1(.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الدراس�ة االس�تطالعية يف دراس�تنا حيث 
توصل�ت إىل أن احلاصل�ني عىل مؤه�ل دون مؤهل املرحل�ة الثانوية )146( 
فردًا من إمجايل أفراد العيِّنة البالغ )160( فردًا من املتهمني يف قضايا الرسقة، 

كام هو مبني باجلدول رقم )5( يف دراستنا.

�ا من ناحية تأثر التعليم ع�ىل ارتكاب اجلريمة فالغالب أنه ال يتحقق  أمنَّ
إال إذا ص�ادف التعليم إنس�انًا له ميول واس�تعدادات إجرامي�ة، فالتعليم هنا 
ُيصق�ل مواهب�ه اإلجرامية، وجيعله يبتكر وس�ائل وطرقًا لتنفي�ذ اجلريمة مع 

إمكانية إلخفاء معامل جريمته بوسائل تتناسب مع ثقافته وتعليمه.

ويف املقاب�ل فإن التعليم ل�ه تأثره الرادع من ارت�كاب اجلريمة، فهو يقيض 
عىل ما قد ُيس�يطر عىل تفكر الش�خص من أفكار عدوانية وش�يطانية، وجيعله 
ُمقدراً للعواقب، بل يمنحه التعلي�م القدرة عىل اختيار أفضل احللول، بداًل من 
ارتكاب الفعل اإلجرامي للوصول إىل أهدافه، والسيام وأن التعليم ينعكس عىل 
س�لوكيات األفراد وجيعلهم أكثر حرصًا الختيار السلوك الصحيح)2(. وهكذا 

يصبح العلم من وسائل وقاية اإلنسان من االنحراف والوقوع يف اجلريمة.

)1( الصنيع، صالح إبراهيم، التدين عالج اجلريمة، مصدر سابق، ص 262.
)2( البرش، خالد بن سعود، مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية، مصدر 

سابق، ص 366.     
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2 ـ  سبب االنقطاع عن مواصلة التعليم 

تب�نينَّ من االس�تجابات أن أربعة من أف�راد العيِّنة انقطع�وا عن مواصلة 
تعليمهم لألس�باب التالية: مساعدة األب حلاجة األرسة للمساعدة املالية... 
يَت الرياضيات واللغة اإلنجليزية، والرس�وب أكثر من مرة...  ولصعوب�ة مادنَّ
وبس�بب االلتح�اق بوظيف�ة... ولس�وء معاملة الوال�د... ونظرة املدرس�ني 
وس�وء معاملته�م... وأفاد اثنان من أفراد العيِّنة بأهن�ام مل ينقطعا عن التعليم، 
ولكن ُقبِض عليهام خالل فرتة الدراس�ة، ويذكر أحدمها بأنه سيعود ملواصلة 
مي�ه، وأن ال يرسق  الدراس�ة، وُيغ�ر مدرس�ته لت�اليف رّد فعل زمالئ�ه وُمعلِّ
وقت االمتحان؛ ألن احلصول عىل الش�هادة أهم من الرسقة. واألفراد الذين 
انقطعوا عن الدراس�ة يعتربه�م النظام التعليمي مترسبني دراس�ّيًا، )ألهنم مل 
ي الترسب إىل حرمان املجتمع  ُينه�وا املراحل التعليمية اإللزامية(، وقد ي�ؤدِّ
من بعض أصحاب القدرة العقلية الذين ُيمكنهم أن ُيسهموا يف نمّو املجتمع 
وتط�وره، خاصة عندما ُتتاح هلم ُفَرص اس�تكامل تعليمه�م بغض النظر عن 

أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية.

وق�د دل�ت بعض الدراس�ات أن املترسبني غالب�ًا ما يتعرض�ون للبطالة 
الفتقاره�م إىل امله�ارات الروري�ة يف املج�االت املختلفة، وبذلك ُيش�كل 
املترسب�ون من التعلي�م عبئًا غر مرغ�وب فيه عىل حالة البطال�ة يف املجتمع، 
ويّتس�مون بخصائص نفس�ية ُمعينة قد تؤثر عىل صحتهم النفس�ية وقدراهتم 
ع�ىل التكيف االجتامعي، مم�ا يدفعهم إىل اإلقدام عىل ارت�كاب االنحرافات 

السلوكية)1(.

)1( املهن�ا، إبراهي�م عب�د الكري�م: عوام�ل الترسب ال�درايس ل�دى املنحرفني. 
الرياض: مؤسسة الياممة، 2001، ص 136، 137.      
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3 ـ االلتزام باملواظبة عى الدراسة يعمل عى بناء شخصية ملتزمة 

تب�نينَّ من االس�تجابات أن أربعة م�ن أفراد العيِّنة يؤي�دون الرأي القائل 
بأّن االلتزام واملواظبة عىل استمرار الدراسة يعمل عىل بناء شخصية ملتزمة، 
ويع�زون ذلك لوجود املواد الدينية، وتأثر بعض املدرس�ني اجليدين، وألهنا 
�م االنضب�اط والعم�ل والص�واب واخلطأ. وأف�اد اثنان من أف�راد العيِّنة  ُتعلِّ
بقوهلام ليس رشطًا أن اس�تمرار الدراس�ة، يعمل عىل بناء الشخصية ملعرفتهام 

بأشخاص جمرمني ال يزالون عىل مقاعد الدراسة.

وك�ام هو مع�روف فإّن دور املدرس�ة ُمكمل ل�دور األرسة، ب�ل ال يقّل 
أمهي�ة عنه�ا، ففي املدرس�ة جي�ب أن يتحقق للطفل م�ا يتحق�ق يف املنزل من 
حاجته لعطف الكبار، وش�عوره باالنتامء إليهم بصورة حُتقق حاجته للشعور 
باالطمئن�ان وقس�ط وافر من احلرية الت�ي يقوم بضبطه�ا وتوجيهها املربون، 
وتنمية اإلحساس باملس�ؤولية االجتامعية. وحتقيق ُحسن التوافق االجتامعي 
واالنفع�ايل، وحتقي�ق ذل�ك يتوق�ف بدرج�ة كبرة ع�ىل اإلمكان�ات العقلية 
واملعرفي�ة املتواف�رة ل�دى املتعلمني، وعىل ن�وع املعاملة الت�ي يتلقوهنا داخل 
املدرس�ة، وفش�ل هؤالء يف الدراس�ة يتأتى نتيجة الضطراب عقيل أو عوائق 
نة ُتعرضهم لتوبيخ املعلم واألهل وس�خرية زمالء الدراسة، ما  جس�دية ُمعينَّ
قد يدفع هبم إىل الشعور بالنقمة واهلروب من املدرسة واالنضامم إىل أصحاب 

السوء، والسر بطريق االنحراف بشكل أو بآخر)1(.

)1( جعفر، عيل حممد: األحداث املنحرفون – دراس�ة مقارنة. مصدر سابق، ص 
   .67
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4ـ   ما ُتساهم به الرتبية والتعليم ملنع االنحرافات اخُللقية وارتكاب اجلرائم 
تبنينَّ من االس�تجابات أن مخسة من أفراد العيِّنة، يرون بأن الرتبية والتعليم 
تن�ع من االنحرافات وارت�كاب اجلرائم، واقرتنت آراؤه�م بام ُيفيد أن التوجيه 
ملعرفة الضار والنافع والصواب واخلطأ، ويكون الرادع أقوى عند اشتامل املنهج 
عىل التفاصيل، وألّن التعليم ُيعني عىل احلصول عىل وظيفة، وُيبعد الطالب عن 
رفاق السوء، وجاءت إجابة واحدة فقط من أفراد العيِّنة ُتشر إىل عدم تأثر الرتبية 

والتعليم يف منع االنحرافات وارتكاب اجلرائم، ما عدا تأثر املواد الدينية.

فاملدرس�ة تقوم بتوجيه وإرش�اد املتعلمني نحو ُحس�ن استغالل أوقات 
الفراغ، فُتش�جع اجتاهاهتم العلمية، وُتس�اعد يف كش�ف الق�درات اخلاصة، 
واملواه�ب الكامنة يف نفوس�هم وتوجهه�ا وتدعمها، لكي جتع�ل من الفراغ 
إش�باعًا هلوايته�م وإبداع�ًا ملوهبته�م. وينبغي ع�ىل املدرس�ة أن ال ُتركز عىل 
تعلي�م احلقائق املتعلقة باجلريمة واالنحرافات الس�لوكية فحس�ب، بل جيب 
أن تّد املتعلمني بمهارات ُتكنهم من االس�تفادة من املعلومات واإلجراءات 
الوقائية التي حصلوا عليها، كام ُتنمي لدهيم ميواًل واجتاهات حُتارب اجلريمة، 
وتغ�رس فيهم قياًم اجتامعية، ومعاير حتميهم م�ن االنحراف. وهناك حقيقة 
ُمهم�ة وهي أن ب�وادر االنحراف تظهر لدى األحداث يف املدرس�ة، وخاصة 
بالنس�بة ملخالف�ة القوان�ني الداخلية والنظ�ام، ومن املتوقع أن تقوم املدرس�ة 
ببع�ض امله�ام التي هي م�ن املس�ؤوليات املنوطة باألرسة، ذلك ألن س�لوك 
احل�دث اخلاطئ ُيمك�ن أن ُيالحظه املعلم قبل أي ش�خص آخر، وقد ُيعزى 
انتشار اجلريمة إىل نقص اإلمكانات املوجودة يف املدرسة، والنقص يف إعداد 

املعلم، ونقص يف العناية الفردية باملتعلمني)1(.

)1( جعفر، عيل حممد: األحداث املنحرفون – دراسة مقارنة. مصدر سابق، ص 72.     
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م�ن ه�ذا يتبني أمهي�ة دور الرتبي�ة والتعليم م�ن خالل املدرس�ة يف منع 
االنحرافات واجلرائم.

5 ـ  الـرأي حـول مضمون الربامـج الوقائية من اجلرائـم، وكيف يمكن 
للمدارس تنمية ذلك بني املتعلمني 

تبنينَّ من االس�تجابات أن مخس�ة من أفراد العينة أفادوا بعدم وجود أي 
برنام�ج، وواحد منهم يقرتح بأن تكون هناك برامج إليضاح عقوبة الرسقة، 
وآخ�ر منهم ذكر بأّن املدرس قد يرشح يف بعض األحيان أش�ياء عن الوقاية، 

وأفاد واحد من أفراد العيِّنة بعدم معرفته بالربنامج أصاًل.
ولع�ّل احل�ل األش�مل واألكث�ر فعالي�ة واس�تمرارًا يف تعديل الس�لوك 
والوقاي�ة م�ن أس�باب االنح�راف، ما يق�وم عىل برام�ج الوقاية الت�ي تتم يف 
امل�دارس بالتنس�يق بينها وب�ني الرشطة، وتك�ون برامج طويلة املدى تتس�م 
باالس�تقرار يف أس�اليب التنش�ئة يف جمال الوقاية من االنحرافات الس�لوكية، 
ضم�ن برنام�ج يتضمن ذل�ك، ويتدرج باملواط�ن مع تدرج�ه التعليمي بدًءا 
باملرحل�ة االبتدائي�ة إىل املتوس�طة إىل الثانوي�ة وانته�اًء باجلامع�ة، ومثل هذه 
الربامج س�تؤدي إىل تشكيل ُبنية شخصية لسلوكيات الطالب يف الوقاية من 

االنحراف وُتسهم يف خلق روح من الوعي واليقظة.

6 ـ الرأي حول تأثري برامج الوقاية ملنع جريمة الرسقة بني املتعلمني 

تب�نينَّ من االس�تجابات أن أربعة من أفراد العيِّن�ة أجابوا بوجود حمارضات 
وكتيب�ات وبرامج عن املخ�درات، وبعضهم أفاد بع�دم قراءته الكتيبات وعدم 
حضور املحارضات ألن احلضور كان اختيارّيًا. وبعضهم أفاد بأّن برامج التوعية 
ع�ن املخدرات مبالغ فيها، واثنان من أف�راد العيِّنة ذكر أحدمها بوجود تييز من 
قبل مدير املدرس�ة بني الطالب، وآخر أفاد بعدم وجود أي برامج يف املدرس�ة، 
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وهنا تكمن خطورة عدم وجود برامج للوقاية يف املؤسسات التعليمية، حيث إّن 
املدرسة هي البيئة اخلصبة لنجاح الربامج، خاصة تلك املتعلقة بتعديل السلوك؛ 
ألن الطالب يتعلم يف املدرس�ة الكثر من الس�لوكيات التي ُيش�اهدها أو يسمع 
عنها، وحيتاج إىل التوجيه واإلرشاد اجليد ليعرف الصواب من اخلطأ، والنافع من 
الضاّر، إىل جانب برامج اخلدمة االجتامعية والنفسية واإلرشادية يف املدارس حلّل 

املشكالت وتقويم ما يتبادر من االنحراف لدى األبناء يف مراحله املبكرة.

7 ـ  الرأي حول تأثري الربامج الدراسية والرتبوية عى سلوك املتعلمني 

تبنينَّ من االستجابات أن ثالثة من أفراد العيِّنة أجابوا بوجود تأثر وقتي، 
ولك�ن تأثر رفقاء الس�وء أقوى، وواح�د ذكر بأنه يدرس م�ن أجل النجاح 

واحلصول عىل شه�ادة، وواح�د آخر يفرتض أن تكون األنشطة كثرة.
والواقع أّن اهلدف األسمى واهلدف البعيد للرتبية والتعليم، هو مساعدة 
الش�خصية اإلنس�انية عىل أن تنمو نمّوًا انفعالّيًا واجتامعّيًا س�لياًم، حيررها من 
التناب�ذ والكراهي�ة واحلقد والضغين�ة، ويدفع إىل إقامة جمتم�ع يتمتع باألمن 
والطمأنين�ة. وإذا نجحت الرتبي�ة يف تكوين هذه االجتاه�ات، أصبحت قوة 
حُمركة، هتدف إىل سعادة الكائن البرشي، وإىل تزويده بالوسائل واإلمكانات 
الت�ي جتعل�ه ق�ادرًا عىل العم�ل واإلنتاج، واألخ�ذ والعطاء، وضب�ط النفس 
والسيطرة عليها، وأن يأخذ دون أن يستأثر، وأن يؤدي واجبه دون أن ينسى 
حقوق�ه، وأن يكون ش�اعرًا بالطمأنين�ة، متواضعًا، حساس�ًا، متس�احمًا، باّرًا 

بأرسته، خُملصًا للجامعة التي ينتمي إليها، والدولة التي يعيش يف كنفها)1(.

)1( فهمي، مصطفى: الصحة النفسية، دراسات يف سيكولوجية التكيف. مصدر 
سابق، ص 309.
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8ـ   الرأي عن املشاركة يف األنشطة غري املدرسية داخل املدرسة أو خارجها 

تب�نينَّ من االس�تجابات أّن اثن�ني من أف�راد العيِّنة أجابا بمش�اركتهام يف 
نش�اط الرس�م، وواحد يف الكش�افة، وآخر يف ك�رة القدم، بين�ام أجاب اثنان 

بعدم املشاركة يف األنشطة املدرسية.

وُتش�ر بع�ض الدراس�ات إىل أمهي�ة األنش�طة غ�ر املدرس�ية لتحقي�ق 
الصحة النفسية، حيث إهنا جمال لتنظيم خربات التالميذ يف نواحي العالقات 
االجتامعي�ة واهلوايات، فاألنش�طة تعمل ع�ىل أن تكون عونًا كب�رًا عىل بناء 
ش�خصيات التالميذ يف جماالت النش�اط اجلامعي والفردي، كام أهنا ُتعودهم 
عىل حتمل املس�ؤوليات واملش�اركة الوجدانية والتعاونية، وهذه كلها صفات 

تعدهم للحياة الصحية السليمة)1(. 

9 ـ  إيضـاح نوع األنشـطة وما الدافـع إىل اختيارها، يف حـال اإلجابة بـ 
)نعم( عى السؤال الثامن 

تبنينَّ من االس�تجابات أن االثنني اللذين أجابا س�ابقًا بعدم املش�اركة يف 
األنش�طة املدرس�ية مها اللذان ذكرا بأهنام ال هيويان األنش�طة، وأجاب واحد 
من أفراد العيِّنة هبوايته للرس�م وآخر لكرة الق�دم، وواحد أجاب بأنه يلعب 
الكرة يف بعض األندية ولكنه مل ُيرش�ح من قبل املدرس�ة، وأجاب واحد آخر 

بأنه ليس لديه هوايات أو رغبات. 

)1( فهمي، مصطفى: الصحة النفسية، دراسات يف سيكولوجية التكيف. مصدر 
سابق، ص 301.
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وُتعترب األنشطة غر الدراسية إحدى الوسائل التي تعتمد عليها املدرسة 
يف حتقيق التنش�ئة االجتامعية للمتعلم، فالنوادي املدرس�ية مث�اًل ُتضفي جّوًا 
مالئاًم ملامرسة النشاط احلّر يف أوقات الفراغ التي تتخلل اليوم املدريس طوال 
العام ال�درايس، وهتيئ للمتعلمني ُفرصة االش�رتاك اجلامعي يف أوجه خُمتلفة 
من النش�اط كاأللع�اب واهلوايات الفني�ة. والنش�اطات الالمنهجية املالئمة 
والتي تعتمد عىل أس�س نفس�ية وتربوية تكون أكرب عون للمتعلم للتفكر بام 
ُيفي�ده وجيعل�ه قادرًا عىل حتّمل املس�ؤولية كفرٍد ُيس�هم يف بن�اء اجلامعة، بداًل 
م�ن أن يك�ون هنبًا لرفقاء الس�وء ووق�ت الفراغ ال�ذي قد يدفع�ه إىل انتهاج 

سلوكيات منحرفة.

10 ـ  يف حال ما ورد بالسـؤالني السـابقني )التاسع والثامن( حول ما إذا 
كانت اإلجابة بـ)ال(، أي ملاذا عدم املشاركة يف األنشطة الدراسية 

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن أربعة م�ن أف�راد العيِّنة أجابوا بع�دم وجود 
هواي�ات، وواح�د ذكر بأنه انطوائي، وآخر أفاد بعدم مش�اركته يف األنش�طة 
بس�بب انش�غاله م�ع وال�ده، وألّن الرح�الت املدرس�ية كن�وع من النش�اط 
الالمنهج�ي تبع�د عن جو الّنزهة، ما يتطّلب إع�ادة النظر يف الربامج املتعلقة 
بالنش�اطات الالمنهجي�ة يف املدارس، واالرتقاء هبا إىل مس�توى حُيقق القيمة 

الرتبوية التي هي من أسمى أهداف املنهج.

رابعًا: دور اجلانب الديني والقيمي األخالقي يف مقاومة االنحراف 

لبيان هذا اجلانب يف حياة املنحرفني، جرى تطبيق اس�تبانة دراسة احلالة 
عىل العيِّنة البالغ عددها )6( حاالت، وتضمن هذا اجلانب عددًا من األسئلة 
يف االس�تبانة بل�غ جمموعه�ا )8( أس�ئلة، تتعل�ق باجلان�ب الدين�ي والقيمي 



233

األخالق�ي وأث�ره يف الس�لوك، ودوره يف تنمي�ة املش�اعر الدينية والتمس�ك 
بإقامتها لدى أفراد العيِّنة، كام هو ُمبني باجلدول رقم )52(.

اجلدول رقم )52(
 استجابات عيِّنة دراسة احلالة عن األسئلة املتعّلقة بدور اجلانب الديني 

والقيمي األخالقي يف مقاومة االنحراف
استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل

هل يؤثر التمسك 1
بالدين والقيمة 

األخالقية يف سلوكك؟

تأثر قوي.األوىل
تأثر قوي.الثانية
الدين واألخالق مها الصالة، ومن ُيصيل الفرض الثالثة

ال ُيؤثر فيه الدين، بينام الذي ُيصيل النوافل يستثمر 
دينه يف العبادة وبالتايل تنعه من اجلريمة.

الدين واألخالق كل يشء يف حيايت.الرابعة
يرّدين عن اخلطأ ولكن بغر مرافقة الشّلة.اخلامسة
مل أعرف الدين والقيمة إال يف املسجد.السادسة

إىل أي مدى ُتؤدي 2
الصالة؟ وهل ُتصيل 
أمام الناس لتدفع عن 
نفسك شبهة السلوك 

املنحرف؟

حُمافظ وُمواظب عىل الصالة.األوىل
الصالة يف املسجد حتت تأثر الوالد دون خشوع.الثانية
تركت الصالة لرفقة السوء.الثالثة
يف الفرتة األخرة أصيل خوفًا من أيب وأحيانًا بدون وضوء.الرابعة

الصالة إرضاء للوالدين، وأمضيت أشهرًا دون اخلامسة
صالة.

كنت مهماًل يف أداء صالة اجلمعة واجلامعة، السادسة
وأحيانًا أصيل ألبعد الشبهة عني.
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
هل تسارع باحلضور 3

إىل املسجد واالستامع 
خلطبة اجلمعة، وملاذا؟

غر حمدد.األوىل
الصالة دون اخلطبة.الثانية
أحر بعد اخلطبة، وال أعلم بمدى تأثر اخلطبة.الثالثة
ال وخاصة يف الشهور األخرة أمضيت تسعة شهور الرابعة

دون صالة اجلمعة، وكنت أنام طوال يوم اجلمعة.
أحيانًا.اخلامسة
إذا حرت أستمع إىل اخلطبة.السادسة

خطبة اجلمعة تسعى 4
إلجياد الرادع القوي 

ملنع االختالالت 
اخللقية. كيف ترى هذا 

التأثر عىل نفسك؟

نعم هي وقتية وبعد أيام أعود للجريمة.األوىل
نعم خاصة األسلوب القصيص.الثانية
نعم خاصة األسلوب القصيص.الثالثة
التأثر وقتي ويزول بتأثر الشيطان.الرابعة

غر حُمدد.اخلامسة
غر حُمدد.السادسة

هل تواظب عىل 5
حضور املحارضات 
الدينية يف املسجد؟

ال أحر.األوىل
ال أحر.الثانية
ال أحر.الثالثة
أحر حتت تأثر تعاطي احلبوب وبضغط من والدي.الرابعة

خالل الثالثة األشهر األخرة مل أمارس أي نشاط اخلامسة
ديني.

نعم.السادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
هناك بعض األفراد 6

امللتزمني يرون أن 
التدين وااللتزام بالقيم 
األخالقية له تأثر قوي 

عىل السلوك، كيف 
ترى ذلك؟

هذا صحيح.األوىل
هذا صحيح.الثانية
يف حال الرفقة الصاحلة يكون التأثر قوّيًا.الثالثة
صحيح يف حال التطبيق، ولكن عندما يكون الرابعة

هدفهم احلصول عىل منصب أو شهادة فقط.
تأثر الشّلة جعلني أترك الصالة، وأختىلنَّ عن القيم واألخالق.اخلامسة
بعض املتدينني متشددون يف تعاملهم.السادسة

إىل أي مدى تلتزم 7
بالتمسك بالرشائع 

الدينية؟ وهل أنت ممن 
خيون  أو يغدر من أجل 
احلصول عىل حقوقك؟

انعدام االلتزام بالدين بحكم معارشة الشّلة. األوىل
وأستخدم الغدر واخليانة من أجل احلصول عىل 

حقوقي دون إرهاق.
مل أكن متدينًا.الثانية
ُملتزم.الثالثة
ألتزم أحيانًا.الرابعة

ألتزم أحيانًا.اخلامسة
ألتزم أحيانًا.السادسة

هل تتعاطى خمدرًا أو 8
مسكرًا حال ارتكابك 

للجريمة؟

حتت تأثر املسكر.األوىل
حتت تأثر املسكر.الثانية
حتت تأثر املسكر.الثالثة
ال، ألن تعاطيها جيلب الشيطان.الرابعة

ُيعترب املال أهّم يشء يف احلياة بغض النظر عن اخلامسة
حالله أو حرمته.

الالسادسة
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م�ن اجل�دول الس�ابق املتضم�ن اس�تجابات أف�راد عيِّن�ة دراس�ة احلالة 
عن األس�ئلة املتعلق�ة بدور اجلان�ب الدين�ي والقيمي األخالق�ي يف مقاومة 

االنحراف يتضح اآليت:

1 ـ  أثر الدين والقيم األخالقية يف السلوك 

تبنينَّ من االستجابات أن اثنني من أفراد العيِّنة أجابا بأن تأثر الدين والقيم 
األخالقي�ة قوّي، وأفاد واحد منهم بأن الدين هو الصالة، ومن ُيصيلِّ الفرض 
ال يؤث�ر في�ه الدين أو القيم، بين�ام الذي ُيصيل النوافل يس�تثمر دينه يف العبادة، 
وبالتايل تنعه من اجلريمة، وأفاد واحد آخر بأن الدين واألخالق مها كل يشء 
يف حيات�ه، وأج�اب آخر بأن الدي�ن يرّده عن اخلطأ ب�رشط أن يكون بعيدًا عن 

رفقاء السوء، واألخر أفاد بأنه مل يعرف الدين والقيم إال يف املسجد.

والتمسك بالرشائع الدينية والقيم األخالقية ُتوجه األفراد وتدعوهم إىل 
، وُيوجه إىل اجتناب اإلثم  التمسك باألخالق احلميدة، والسلوك الطيب اخلرِّ
واخلطيئ�ة، وتلك هي أنس�اق أخالقية مثالية، تتضمنها غالبي�ة التعاليم الدينية 
س�ة، وه�ذا مجيعه ُيش�كل اللبنات األساس�ية لبن�اء النظام الع�ام يف معناه  املقدنَّ
الرشعي واالجتامعي معًا يف املجتمع، ولذلك فإّن اجلريمة ُتثل خروج األفراد 
عىل القيم األخالقية السائدة يف املجتمع، وهذه القيم األخالقية النابعة من قيم 

دينية حترص كّل اجلامعات عىل رعايتها ومحايتها ومعاقبة اخلارجني عنها)1(.

والتعالي�م الديني�ة والقيم األخالقية هُتيئ لإلنس�ان الطمأنينة النفس�ية، 
وُتكس�به ق�وة ملقاومة القنوط واليأس واخلوف والقلق، كام ترس�م لإلنس�ان 

)1( منصور عبد املجيد س�يد أمحد: الس�لوك اإلجرامي والتفس�ر اإلس�المي، مصدر 
سابق، ص 64.
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الص�ورة الكامل�ة لالنتامء النف�يس واالنت�امء االجتامعي الذي ُيش�كل حجر 
األس�اس يف تكامل الش�خصية والصحة النفس�ية، والعقلية، بل إّن الش�عائر 
الديني�ة والقيم واألخ�الق ُتنمي الثقة بالنفس، واإلي�امن بقدراهتا عىل حتقيق 
خر اإلنس�ان وس�عادته. ويف هذا ما جيعله يسلك الس�لوك القويم وال يقدم 
ع�ىل ارت�كاب املعايص أو الذنوب، بل يتبع طريق احلّق والرش�اد ويبتعد عن 

طريق الغواية والضالل.
وح�ول أمهية القي�م واألخالق كجوان�ب ُمرتبطة بالدي�ن، يرى )ماهر 
حممود عمر، 1988( بأّن »كل جمتمع يتأثنَّر بمظاهر الثقافة العامة السائدة فيه 
حيث تشتق منها جمموعة القيم امُلمثلة وامُلعربة عليها، والتي تنتظم مع بعضها 
 )Value System( ى بنظام القيم وترتابط يف نس�ق خاص هبا ُمكونة ما ُيس�منَّ
يف املجتم�ع وخيتل�ف نظام القيم الس�ائد يف جمتمع ما عن ُنظم القيم الس�ائدة 
يف املجتمع�ات األخرى حتى وإن اش�رتك معها يف بع�ض ما تتضمنه من قيم 
متامثل�ة، وذل�ك تبع�ًا للثقاف�ة العامة التي اش�تقت منه�ا، وُيمثل نظ�ام القيم 
الس�ائد يف أي جمتمع ضبطًا اجتامعّيًا لس�لوكيات أف�راده، فيحرص كلٌّ منهم 
ع�ىل أال حييد عن�ه، وأاّل خيرج عليه يف مجيع أنش�طته العام�ة يف حياته اليومية 
حتى ال يوصف بالتمرد وال ُيتهم بالش�ذوذ، ومن َثمنَّ يتمتع بالرضا العام من 
املجتم�ع والتقبل من املحيطني به واملخالط�ني له يف مجيع املواقف االجتامعية 

التي يتعرض هلا )1(.
وي�رى عل�امء االجت�امع والنف�س والرتبي�ة م�ن خ�الل دراس�اهتم عن 
الضبط االجتامعي، أّن الدين واألخالق ُيش�كالن حجر األساس يف املناهج 
اإلصالحية والتوجيهية، بام هلام من تأثر إجيايب عىل سلوك الفرد خاصة لدى 
فئة الش�باب، وهو يف الغالب حيول دون الف�رد وارتكاب اخلطيئة أو اجلريمة 

)1( عم�ر، ماهر حممود. س�يكولوجية العالق�ات االجتامعية. اإلس�كندرية: دار 
املعرفة اجلامعية، 1988، ص 159.
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بحكم ما يوجد من عالقة بني القيمة األخالقية املشرتكة لدى أعضاء اجلامعة 
من خالل املشاركة يف االعتقاد والشعائر املرتبطة بالدين والقيم األخالقية)1(.
2 ـ  أداء الصالة املكتوبة وهل تتم أمام الناس هبدف دفع شبهة االنحراف 

تبنينَّ من االس�تجابات أن واحدًا فقط من أفراد العيِّنة أجاب بمحافظته 
ومواظبت�ه ع�ىل الصالة، وآخ�ر ذكر بأنه ُيص�يل أمام الناس ليدفع عنه ش�بهة 
الس�لوك املنح�رف واتف�ق األربع�ة الباقون عىل ع�دم االلت�زام الكامل بأداء 
الصالة، رغم تفاوت إجاباهتم التي كانت عىل النحو التايل: ُأصيلِّ يف املسجد 
حتت تأثر الوالد دون خش�وع... تركت الصالة لرفقة السوء... أصيل خوفًا 
م�ن أيب ب�دون وضوء... أص�يل إرض�اًء للوالدين... وم�ن أف�راد العيِّنة من 
أجاب بأنه مهمل يف أداء صالة اجلمعة واجلامعة، وأحيانًا ُيصيل لُيبعد الشبهة 

عنه وهو املنوه عنه يف احلالة السادسة.

وم�ن هذه النتائج يتجىل اع�رتاف من أفراد العيِّن�ة بتقصرهم الكبر يف 
أهّم أركان اإلسالم، وهي الصالة؛ ألن الصالة تنهى عن املنكر وُتضيق عىل 
النفس اتباع شهواهتا وخاصة عند امليل الرتكاب اجلرائم؛ ألنه ال يكاد ينتهي 
املرء من ص�الة مكتوبة حتى يأيت موعد الصالة األخرى وهكذا. يقول )ابن 
قي�م اجلوزي�ة( »إّن هذا األم�ر لكفيل بأن يمنع اجلريم�ة إذا أديت الصالة كام 
رُشعت بكل خش�وع وحضور وطمأنينة، فالذي يؤدهيا عىل الوجه املطلوب 

)1( ن�رى بأن�ه ليس بال�رورة أن تتجس�د القيمة األخالقية لبع�ض األفراد من خالل 
املش�اركة يف أداء العبادات والش�عائر الدينية.. بل قد يس�تغّل البعض القيم ويقدم 
عىل ارتكاب أفعال حمرمة حتت ستار الدين وباسمه.. فمن خالل التجربة واملعايشة 
املهني�ة يف العمل األمن�ي تم ضبط حاالت ارتكاب جرائم النش�ل داخل املس�جد 
النبوي الرشيف باملدينة املنورة، وحاالت نش�ل لألشخاص الذين يقومون بتشييع 
اجلنائز، رغم أّن املفرتض أن يكون يف مثل هذه املواقع ممن يتصف سلوكه بالتدين.
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كثرًا ما تبعد عنه غواية األهواء والتمس�ك بالدنيا، حيث ترتدد عىل أس�امعه 
آيات القرآن الكريم فتنقي رسيرته وُتوقظه من غفلته«)1(. 

ك�ام أن بحوث�ًا كث�رة اتفق�ت نتائجه�ا ع�ىل أن مرحلة الش�باب  � وهي 
م�ا يق�ع ضمنها أفراد عيِّنة دراس�تنا ه�ذه �  هي املرحلة التي يظه�ر فيها أكثر 
م�ن كل ما عداها الش�عور الديني ل�دى الفرد، وحني يفتقد الش�باب الرتبية 
الرش�يدة والقدوة الصاحلة، أو يتعارض مع ما يتلقاه يف املدارس أو يف احلياة 
م�ع الرشيع�ة ينتقل إىل أل�وان من الش�ك واالضطراب تس�وقه إىل أنواع من 

االنحراف يف الدين والقيم األخالقية)2(. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )املركز القومي للبحوث االجتامعية 
�  بالقاه�رة 1959( ع�ن الرسقة عن�د األحداث حيث تناول�ت العالقة بني 
ُجنوح األحداث وأداء فرائض الصالة ووجدت الدراسة أّن )8ر71٪( من 

األحداث املتهمني بجريمة الرسقة ال يؤدون الصالة)3(.

ودراس�ة )أبو اخل�ر، العرصة، 1961( عن األح�داث املنحرفني ملعرفة 
عالقة عدم االهتامم بالدين واجلنوح، وتبنينَّ أن مجيع األحداث الذين ُأجريت 
عليهم الدراسة يؤمنون بالعقيدة الدينية، دون أداء الفرائض دومًا، وقد ُوجد 

أّن )2٪( منهم يؤدون الصالة بغر انتظام)4(.

)1( اب�ن القي�م اجلوزي�ة، ش�مس الدي�ن أبو عب�د اهلل: زاد املع�اد يف هدي خ�ر البالد. 
القاهرة: مكتبة احللبي، ص 114.

)2( اللوحي�ق، عبد الرمحن معال: مش�كلة الغلو يف الدين )األس�باب، اآلثار، العالج(. 
اجلزء األول، ط2، بروت: مؤسسة الرسالة، 1999، ص 372.

)3( املرك�ز القومي للبحوث االجتامعية: الرسقة عند األحداث. اإلس�كندرية: منش�أة 
املعارف، 1959، ص 143.

)4( أبو اخلر، طه والعرصة، منر: انحراف األحداث. اإلس�كندرية: منش�أة املعارف: 
1961، ص 385.
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وهذه النتائج إمجااًل ُتوضح أّن العالقة بني االنحراف، وااللتزام بالقيام 
بالفروض الدينية تتناس�ب تناس�بًا عكس�ّيًا، أي كلام قّل أداء الفروض زادت 
نس�بة االنحراف، وذلك ألّن التعاليم الدينية وااللت�زام بأداء الصالة اليومية 

وصالة اجلمعة ُتقوي األخالق وحتث عىل السلوك السوّي.

3 ـ  الرأي حول املسـارعة باحلضور إىل املسجد )Mosque( واالستامع 
خلطبة اجلمعة

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن أربعة م�ن أف�راد العيِّنة حيرون للمس�جد 
بع�د اخلطبة وي�ؤدون الصالة فقط وال يس�تمعون إىل اخلطبة، وواحد مل حُيدد 

احلضور من عدمه، وآخر ذكر بأنه حير أحيانًا.

وُيعت�رب املس�جد م�ن أب�رز املؤسس�ات الرتبوي�ة يف اإلس�الم املؤثرة يف 
اكتس�اب  الصفات اخُللقّي�ة احلميدة، إذ حُيقق األم�ن يف املجتمع، وُيقلل من 

ُفرص االنحراف والتعّرض للجريمة.

4 ـ  الرأي يف تأثري خطبة اجلمعة عى السلوك وكون خطبة اجلمعة تسعى 
إلجياد الرادع القوي ملنع االختالالت اخُللقية

تب�نينَّ من االس�تجابات أن اثن�ني من أف�راد العيِّنة يؤثِّر فيهام األس�لوب 
القص�يص للخطب�ة، واثنني أجابا ب�أن التأثر وقت�ّي، وأحدهم أف�اد بأّنه بعد 
أيام يعود للجريمة، وآخر ذكر بأن تأثر اخلطبة يزول بتأثر الش�يطان، واثنني 
دا أثرًا خلطبة اجلمعة. وهذه النتيجة ُتعطي داللة  آخَرْين من أفراد العيِّنة مل حُيدِّ
واضحة عىل عدم اهتامم أفراد العيِّنة باحلضور إىل املس�جد واالس�تامع خلطبة 
اجلمع�ة، الت�ي تتضم�ن املواع�ظ الدينية واالجتامعي�ة والتي تدع�و الغافلني 
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واجلاهلني إىل اقتفاء الس�لوك السوي، واتباع الرصاط القويم، وُتثبت قلوب 
املؤمنني وتكون رادعًا قوّيًا ملنع حدوث االنحرافات السلوكية.

5 ـ  مدى امُلواظبة عى حضور املحارضات الدينية يف املسجد

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أّن أربع�ة من أف�راد العيِّنة مل يتس�ننَّ هلم حضور 
املحارضات الدينية إطالقًا، وأحد أفراد العيِّنة ذكر بأنه حير إىل املحارضات 
الديني�ة يف املس�جد وه�و حت�ت تأث�ر املخ�در، وواح�د فقط ذك�ر أنه حير 
للمح�ارضات الدينية يف املس�جد. ومن الناحية العقدية ُتعترب املس�اجد قلب 
املجتمع املس�لم النابض، وتتحق�ق الوظيفة االجتامعية للمس�جد من خالل 
تقوية الوازع الديني لدى الفرد، حيث ُتساهم يف زيادة التدّين )1(، والتمسك 
بالعقي�دة، وتقوي�ة روح اإلي�امن ال�ذي حيمي املس�لم من االنحراف�ات التي 
يع�ّج هبا عرصه. وهذه النتيجة ُتعطي دالل�ة واضحة لعدم اهتامم أفراد العيِّنة 
باحلضور للمحارضات الدينية يف املساجد، ما قد يكون من أسباب انحرافهم 

وارتكاهبم جلريمة الرسقة التي أدت إىل دخوهلم السجن)2(.

)1( التدي�ن: يف اإلس�الم حتى يكون اإلنس�ان متدين�ًا جيب: أن جيمع ب�ني التدين بكّل 
م�ن االعتق�اد والقول والعمل. وظهور ذلك عىل س�لوكه بمامرس�ة م�ا أمره اهلل به 

واالنتهاء عن إتيان ما هنى عنه اهلل.
وُيعرف )روبف Rohrbaugh وجيرس Jessor( التدين عىل أنه »صفة للش�خصية   
تعود إىل توجيهات عقلية )معرفية( عن احلقيقة الواقعة وراء نطاق اخلربة واملعرفة، 
وع�ن عالقة الفرد هبذه احلقيق�ة. والتوجهات موجهة ضمنًا لك�ي تؤثر عىل احلياة 

الدنيوية اليومية للفرد، وذلك بمشاركته يف تطبيق الشعائر الدينية«.
)2( الصنيع، صالح إبراهيم: التدين عالج اجلريمة. مصدر سابق، ص 56، 295.
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6 ـ  مدى تأثري التدّين وااللتزام بالقيم األخالقية عى السلوك

تبنينَّ من االس�تجابات أّن أربعة أفراد أفادوا بوجود تأثر للتدين والقيم 
األخالقي�ة عىل س�لوكهم واش�رتاط أحدهم وج�ود الرفق�ة الصاحلة، وآخر 
اش�رتط التطبيق الفعيل ألمور الدي�ن، وأفاد واحد من أف�راد العيِّنة بأن تأثر 
ة( جعله يرتك الصالة ويتخىل ع�ن القيم واألخالق، وأفاد واحد آخر  )الش�لنَّ

بقوله: إن بعض املتدينني متشددون يف معامالهتم.

فالدين من ش�أنه تقويم اخللق الش�خيص وإكس�اب الش�خصية السوية 
القوة املقاومة لإلغراءات ومتاهات التجديد، ورشور األنس�اق الوافدة التي 

ُتسهم اليوم يف ضياع شخصية الفرد وفقدان هويته)1(.

وأث�ر الدين واألخالق يف ُمقاومة اجلريم�ة قبل حدوثها ذو أمهية بالغة، 
رًا الفرد بام س�يلقاه من  فه�و يوق�ظ الضمر وجيعله دائ�اًم مراقبًا للس�لوك حُمذِّ
عقاب وينهاه عن ارتكاب اجلريمة. وهو بذلك حُياول القضاء عىل النية اخلفية 
الت�ي حُتاك داخل الصدر قبل ظهور الس�لوك والنتيجة بل وحُيرمها ويعتربها 
أم�رًا مكروه�ًا. ومن هن�ا يتبنينَّ تأث�ر التدّين وااللت�زام بالقي�م األخالقية يف 
مكافحة اجلريمة وكيف أهنا تقيض عليها يف مهدها، وهُتذب س�لوك اإلنسان 
بالرتغيب والرتهيب بعيدًا عن الغلّو يف الدين بالتش�دد والتطرف يف املس�ائل 
الديني�ة املختلف�ة، من أج�ل أن يفعل الدين تأثره يف س�لوك األف�راد ويقف 

حاجزًا هلم عن ارتكاب اجلريمة.

)1( منصور عبد املجيد س�يد أمحد، الس�لوك اإلجرامي والتفس�ر اإلس�المي. مصدر 
سابق، ص 66.
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7 ـ  مدى ما يلتزم به الفرد بالتمسك يف الرشائع الدينية والُبعد عن الغدر 
واخليانة

تبنينَّ من االستجابات أن ثالثة من أفراد العيِّنة أفادوا بالتزامهم بالتمسك 
بالرشائ�ع الديني�ة أحيانًا، وذكر اثنان بأهنام غر متدين�ني أي أن التدين منعدم 
بحكم معارشة رفاق السوء، بل أضاف أحدهم بأنه مل ُيصلِّ إطالقًا وأنه يلجأ 
الستخدام الغدر واخليانة من أجل احلصول عىل حقوقه كام يف احلالة األوىل، 

وواحد من أفراد العيِّنة فقط أفاد بأنه ُملتزم.

وُيقصد بالش�عائر الدينية، العبادات من صالة وص�وم، وزكاة وُعمرة، 
واح�رتام حقوق اجلران، وب�ّر الوالدي�ن، والصدقات، واملعام�الت املوثقة 

باألعامل واألقوال والترصفات.

وح�ول العالق�ة بني التمس�ك بالرشائ�ع الديني�ة واالنحراف ق�ام )عبد 
املتعال، 1964( بإجراء دراسة عن أثر العوامل االجتامعية يف ترشد األحداث، 

ووجد أن ُأرس اجلانحني املترشدين أقّل تدينًا من أرس األحداث األسوياء)1(.

وي�رى غالبية العلامء والباحثني رضورة غرس اإليامن يف الفرد، وتدعيم 
الذات األخالقية لديه، فقد اتفقوا عىل أّن عدم االلتزام بإقامة الشعائر الدينية، 
واضط�راب ال�ذات األخالقي�ة م�ن ش�أنه أن جيعل الف�رد فريس�ة لألزمات 

النفسية، وللتأثر والتأثر برفاق السوء الذين هُييئون الطريق لالنحراف)2(. 

)1( عبد املتعال، صالح، أثر العوامل االجتامعية يف ترشد األحداث. رس�الة ماجس�تر 
غر منشورة. القاهرة: جامعة القاهرة، 1980، ص 357.

)2( الربايع�ة، أمح�د، أثر الثقاف�ة واملجتمع يف دف�ع الفرد إىل ارت�كاب اجلريمة. مصدر 
سابق، ص 23.
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وكل�ام تزعزع الوازع الديني وضعف عند اإلنس�ان كان احتامل ارتكابه 
للُمحرمات أكرب منه عند أولئك الذين اتصفوا بقوة اإليامن، فاإليامن احلقيقي 
د التفكر يف ارتكاب اجلريمة، فال يقدم املؤمن  هو الذي يردع اإلنسان عن جُمرنَّ

الصادق عىل ارتكاب اجلريمة طاملا كانت صلته بربه قائمة وقوية.

8 ـ  الرأي حول تعاطي ُمدر أو ُمسكر حال ارتكاب اجلريمة

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن ثالث�ة م�ن أف�راد العيِّن�ة أف�ادوا بارتكاهب�م 
للجريم�ة، وهم حتت تأثر املخّدر، واثن�ني أفادا بعدم تعاطي املخدرات عند 
ارتكاهبام للجريمة، وذكر واحد منهام بأن تعاطي املخدرات جيلب الشيطان، 
وذك�ر آخ�ر بأن امل�ال أهّم يشء يف احلي�اة بغض النظر عن حالل�ه أو ُحرمته، 
بمعنى أنه ال يامنع من اإلقدام عىل التعاطي وغره من الس�لوكيات املنحرفة؛ 

ألنه ال يفرق بني احلالل واحلرام.

وُتشر هذه النتيجة إىل وجود عالقة بني تعاطي املخدرات أو املسكرات 
واجلريمة، وهذه العالقة سببية، بمعنى أن أحدمها يؤدي إىل اآلخر فالتعاطي 
واإلدم�ان ق�د يدفعها الف�رد إىل ارتكاب اجلريمة، وخاص�ة الرسقة من أجل 

احلصول عىل املال.

ويف دراس�ة أجريت يف املجتمع املرصي عىل عيِّنة قوامها )50( س�جينًا 
يف قضايا خمدرات وُمسكرات، تبني منها أن سبب إيداعهم السجن ارتكاهبم 

اجلرائم التالية وهم حتت تأثر املخدر وامُلسكر:

)28( حالة ُأدينوا يف جرائم االعتداء عىل املجتمع.

)9( حاالت ُأدينوا يف جرائم جنسية وأخالقية.

)7( حاالت ُأدينوا يف جرائم  اعتداء عىل املمتلكات.
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)4( حاالت ُأدينوا يف جرائم اعتداء عىل أشخاص.

م�ا ي�دّل ع�ىل أن تعاط�ي املخ�درات وامُلس�كرات يدف�ع إىل ارت�كاب 
اجلريمة)1(.

وال�رأي الس�ائد الذي تتفق عليه معظم دراس�ات اجلريم�ة هو أن تأثر 
املخدرات وامُلس�كرات عىل الش�خصية، يش�ر إىل أّن املدمن ش�خص ُيعاين 
من س�وء التوافق النفيس واالجتامعي، إذ إّن اإلدمان هو طريقة للهروب من 

الواقع ما جيعل منه شخصًا عدوانّيًا أو إجرامّيًا.

مما س�بق يتبنينَّ أن مجيع اس�تجابات أفراد عيِّنة دراسة احلالة عن األسئلة 
املتعلق�ة ب�دور اجلانب الديني والقيم�ي األخالقي يف حي�اة املنحرفني، تتفق 
بص�ورة كلية مع نتيجة الفرضية الثالثة يف دراس�تنا التي تنص عىل أنه »يوجد 
ف�رق دال إحصائّي�ًا ب�ني املنحرفني )الس�ارقني( وغر املنحرفني يف متوس�ط 
درج�ات مس�توى املعتق�دات الديني�ة« حيث حتقق�ت صحة ه�ذه الفرضية 
وتبني وجود فرق دال ما بني جمموعة األفراد املنحرفني )السارقني( وجمموعة 
األفراد غر املنحرفني من حيث متوسطي الدرجات التي حصل عليها أفراد 
املجموعت�ني حيث بلغت نتيج�ة )ت( test � T  )44ر14( وهي نتيجة دالة 

إحصائّيًا عند مستوى )001ر0(.

كام تتفق نتيجة استجابات أفراد عيِّنة دراسة احلالة عن نفس األسئلة مع 
دراس�ة )الصني�ع، 1998( حيث تضمنت إحدى فرضيات دراس�ته ما نّصه 
»متوسط درجات األفراد الذين ارتكبوا جرائم جنائية، واملودعني يف السجن 
بمدين�ة الري�اض، يف مقياس مس�توى التدّين، أق�ّل بف�رق دال إحصائّيًا من 

)1( املغريب، س�عد. ظاهرة تعاطي احلشيش: دراسة نفسية اجتامعية، ط2. بروت: دار 
الراتب اجلامعية، 1984، ص 44.
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متوس�ط درجات األفراد الذين مل يرتكبوا جرائم جنائية وهم خارج السجن 
 test  � T )بمدين�ة الرياض« وحتققت صحة هذه الفرضي�ة وكانت قيمة )ت

دالة عند مستوى داللة )01ر0( )1(. 

خامسًا: دور الوسائط والتأثري اإلعالمي عى االنحراف:

لبيان دور الوس�ائط والتأثر اإلعالمي يف حياة املنحرفني وأثر ذلك عىل 
بناء ش�خصياهتم وتشكيل س�لوكهم، جرى تطبيق االستبانة اخلاصة بدراسة 
احلال�ة الت�ي تتضم�ن عب�ارات تقت�يض من أف�راد عيِّنة دراس�ة احلال�ة حتديد 

استجاباهتم حول هذا اجلانب كام هو مبنينَّ باجلدول رقم )53(.

)1( الصنيع، صالح إبراهيم: التدين عالج اجلريمة. مصدر سابق، ص 249.
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اجلدول رقم )53(
استجابات عيِّنة دراسة احلالة عن األسئلة املتعلقة بالوسائط والتأثري اإلعالمي 

استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
ما العوامل امُلشجعة التي 1

ُتسهم يف ارتكاب جريمة 
الرسقة؟

القنوات واألفالم التي تعرض ارتكاب جريمة الرسقة.األوىل
القنوات واألفالم التي تعرض ارتكاب جريمة رسقة.الثانية
القنوات واألفالم التي تعرض ارتكاب جريمة رسقة.الثالثة
القنوات واألفالم التي تعرض ارتكاب جريمة رسقة.الرابعة

عندما أشاهد فيلاًم فيه ُمشكلة مثل مشكلتي.اخلامسة
االستعراض بسيارات فخمة، ليس لدي سيارة.السادسة

من جتربتك، ما األسباب 2
التي دفعتك إىل ارتكاب 

جريمة الرسقة؟

اهلدف من الرسقة احلصول عىل املال لرشب اخلمر.األوىل
اهلدف من الرسقة احلصول عىل املال لرشب اخلمر.الثانية
ال أشاهد التلفزيون وال األفالم.الثالثة
ال أشاهد التلفزيون وال األفالم.الرابعة

التلفزيون كّله أخبار وال أستفيد منه شيئًا.اخلامسة
التلفزيون كّله أخبار وال أستفيد منه شيئًا.السادسة

ما الطريقة امُلثىل يف نظرك 3
ملنع جريمة الرسقة؟

الرتكيز عىل األرسة صاحبة الدور األساس.األوىل
التوعية واملحارضات وتوزيع املنشورات.الثانية
التوعية واملحارضات وتوزيع املنشورات.الثالثة
عرض العقوبة والتشهر بالسارقني يف الصحف.الرابعة

عرض العقوبة والتشهر بالسارقني يف الصحف.اخلامسة
األسلوب اجليد يف التوعية والُبعد عن الرتهيب والوعيد.السادسة
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استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل
هل تستمع يف اإلذاعة 4

والتلفاز لندوات 
وحمارضات دينية تؤثر يف 
سلوكك عند سامعها أو 

رؤيتها؟

أسمعها أحيانًا وال تؤثر.األوىل
أسمعها أو أشاهدها جماملة.الثانية
ال أشاهد وال أسمع أي برامج.الثالثة
ال أشاهد وال أسمع أي برامج.الرابعة

ما ُيعجبني أسلوب املشايخ يف التوعية.اخلامسة
ما ُيعجبني أسلوب املشايخ يف التوعية.السادسة

هل ترى بأن نرش أخبار 5
اجلرائم واملجرمني يف 

الصحف يؤثر يف سلوكك 
ويدفعك الرتكاب 

اجلريمة؟

نعم يؤثر وأستفيد منه عندما أفكر يف جريمة.األوىل
نعم يؤثر وأستفيد منه عندما أفكر يف جريمة.الثانية
أجتنب األخطاء التي تكشف اجلريمة.الثالثة
بعض اجلرائم ممكن أتعلمها وليس كل جريمة.الرابعة

أتعّلم الطريقة التي استخدمت يف اجلريمة.اخلامسة
أتعلم الطريقة التي استخدمت يف اجلريمة.السادسة

من اجلدول الس�ابق الذي يتضمن اس�تجابات أفراد العيِّنة عن األسئلة 
املتعلقة بالوسائط والتأثر اإلعالمي يتضح اآليت:

1 ـ  العوامل امُلشجعة التي ُتسهم يف ارتكاب جريمة الرسقة

تبنينَّ من االس�تجابات: أّن أربعة من أفراد العيِّنة ذكروا بأّن األفالم التي 
ُتعرض يف بعض القنوات عن جريمة الرسقة ُتساعدهم عىل ارتكاب جريمة 
الرسقة، وذكر واحد من أفراد العيِّنة إنه عندما ُيش�اهد فيلاًم س�ينامئّيًا يعرض 
ُمش�كلة مثل مش�كلته يكون عاماًل ُمش�جعًا الرتكاب جريمة الرسقة، وذكر 
واحد من أفراد العيِّنة بأنه يتش�جع عىل ارتكاب جريمة الرسقة عندما ُيشاهد 

استعراض سيارات فخمة يف التلفزيون، وهو ال يملك سيارة.
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وه�ذه النتيج�ة تؤكد ال�دور الذي تقوم به وس�ائل اإلعالم يف تش�كيل 
شخصيات األفراد، من خالل ما تبثه من برامج خمتلفة، تؤثر عىل سلوكياهتم 
وقد تدفع البعض من األفراد الرتكاب اجلريمة، فاملشاهد ُيشاهد ما تعرضه 
القن�وات الفضائي�ة ويتأث�ر بأح�داث األفالم الت�ي ُتعرض بطريقة مش�وقة، 
وتص�ور املج�رم كبطل ما جيعل بع�ض األفراد وخاصة األطف�ال واملراهقني 

يتخذونه رمزًا ونموذجًا هلم يف السلوك.

ويتفق كثر من الباحثني االجتامعيني والنفسانيني عىل أّن عرض األفالم 
التي حُتاكي اجلريمة واملجرمني من خالل وس�ائل اإلعالم س�بب من أسباب 

السلوك اإلجرامي.

وه�ذا اجلانب تؤكده أيضًا اس�تجابة أف�راد العيِّنة احلالي�ة، حيث مثنَّلهم 
أربع�ة أفراد بإرجاع أس�باب ارتكاهبم للجريمة ملش�اهدة أفالم اجلريمة التي 

ُتعرض يف بعض القنوات الفضائية.

ويف دراس�ة تناولت أثر الس�ينام ودورها يف اإلجرام ع�ىل )368( طفاًل 
م�ن األطفال املنحرفني من اجلنس�ني، قد ظه�ر أن )10( منهم تأثروا مبارشة 
بالس�ينام، وذك�ر )49٪( م�ن الذك�ور اجلانحني أهن�م تأثروا تأث�رًا مبارشًا يف 
محلهم للس�الح، و)28٪( منهم تعلموا ُطرق الرسقة من األفالم الس�ينامئية، 
و)20٪( منه�م تعلموا كيف يتمكن�ون من اإلفالت من القبض عليهم ومن 
العقاب، و)45٪( منهم وجدوا أّن اجلريمة هي الطريقة الرسيعة جلمع املال، 

وأّن )26٪( تعلموا القسوة والعنف من األفالم)1(.

)1( الطخيس، إبراهيم عبد الرمحن، دراس�ات يف علم االجتامع اجلنائي. مصدر سابق، 
ص 174-173.
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ومن العوامل املشجعة يف اإلعالم والتي ُتعّد ذات أثر بالغ يف اإلسهام يف 
ارتكاب اجلريمة، ما ورد يف استجابة أحد أفراد العيِّنة، من أنه يتأّثر بام ُيشاهده 
من أفالم حُتاكي مش�كلته ما يؤثر عليه نفس�ّيًا، وهذا التأثر النفيس حُيفز الكثر 
م�ن العوام�ل األخرى الكامنة يف ش�خصيته، وتتفاعل مع كث�ر من الظروف 
املحيطة به سواء األرسية أو املادية أو االجتامعية وغرها، فُتصبح هذه العوامل 
من األس�باب الكامنة اخلفية إىل أن ُتس�تثار وُتنفذ من خ�الل مؤثرات األفالم 
اإلجرامي�ة، وم�ن ثم ُيقدم ع�ىل ارتكاب اجلريم�ة. وهكذا بالنس�بة للرغبات 

الشخصية كاحلاجة إىل امتالك سيارة أو أي من مستلزمات احلياة.

2 ـ  عن األسباب التي تدفع إىل ارتكاب جريمة الرسقة:

تبنينَّ من االستجابات أن اثنني من أفراد العيِّنة أجابا بأّن أسباب ارتكاهبام 
جريمة الرسقة نتيجة مش�اهداهتام للربامج اإلعالمية وتأثرمها بام تعرضه عن 
اجلرائم وخاصة جريمة الرسقة، وأن اثنني من أفراد العيِّنة أجابا بأّن أس�باب 
ارتكاب جريمة الرسقة هو احلصول عىل املال لرشاء اخلمر ورشبه، وأربعة من 
أف�راد العيِّنة أفاد اثنان منهم بعدم مش�اهدهتام التلفزيون أو األفالم، واالثنان 
اآلخران ذكرا بأّن التلفزيون كّله أخبار وال يستفيدان منه شيئًا. وهذه النتيجة 
ُتعط�ي دالل�ة عىل عدم اس�تفادة أفراد العيِّن�ة من اجلوانب اإلجيابية لوس�ائل 
اإلع�الم فيام ينفعهم وينفع جمتمعهم، واقت�رص تأثرهم بالتلفاز عىل اجلوانب 
الس�لبية مثل تناول القائمني عىل التمثيل بتعاطي املس�كرات واملخدرات، ما 
ح�دا بالبعض من أفراد العيِّنة إىل القي�ام بالرسقة من أجل احلصول عىل املال 
ورشاء املس�كرات وتعاطيه�ا. وه�ذه النتيجة ترتبط بنتيجة الس�ؤال الس�ابق 

)األول( من حيث دور اإلعالم يف تشكيل سلوك األفراد وشخصياهتم.

وُتش�ر نتائج بعض الدراس�ات إىل أن التلفزيون والس�ينام وغرمها من 
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وس�ائل اإلعالم قد تكون س�ببًا من أس�باب ارتكاب اجلريم�ة وتأثرها عىل 
املش�اهدين ب�ام ُيعرض من أف�الم اإلج�رام بطريقة غر مب�ارشة، وذلك عن 
طري�ق عرض أنامط من الس�لوك املنح�رف التي تؤثر عىل الش�خص وتقوده 
إىل ارتكاب اجلريمة، إذ إّن بعض األش�خاص يميلون إىل العنف والقس�وة، 
والبع�ض منهم يكون�ون ضعيف�ي اإلدراك وضعيفي الش�خصية ما جيعلهم 

رسيعي التأثر والتصديق بام ُيعرض أمامهم.

3ـ   الرأي حول الطريقة الناجحة ملنع جريمة الرسقة عرب الوسائط اإلعالمية 

 تب�نينَّ من االس�تجابات أن واح�دًا من أفراد العيِّنة ذك�ر بأننَّ األرسة هي 
صاحبة الدور األس�اس وجيب الرتكيز عليها، وطال�ب اثنان من أفراد العيِّنة 
برورة التوعية واملحارضات، وتوزيع املنش�ورات، كام أفاد اثنان من أفراد 
العيِّنة برورة عرض العقوبة والتشهر بالسارقني يف الصحف، وذكر واحد 
أّن األس�لوب اجلي�د يف التوعي�ة والبعد ع�ن الرتهيب والوعيد عرب وس�ائل 

اإلعالم يمنع الفرد من ارتكاب جريمة الرسقة.

وه�ذه النتيجة تؤكد إدراك أفراد العيِّنة ألمهية وس�ائط اإلعالم ودورها 
يف تقدي�م الناف�ع هلم وملجتمعه�م، واحلافز عىل اتباع الس�لوك الس�وي، من 
خ�الل احل�رص عىل ع�رض املعلومات الصحيح�ة املوثوق�ة، وإتاحة الفهم 
الصحيح ملا جي�ري، وااللتزام بالقيم، والتمس�ك بالعقيدة، وتوجيه املجتمع 
الُوجه�ة الس�ليمة، فُيش�كل ذلك عق�ول الش�باب إجيابّيًا، وُيغذي نفوس�هم 
بالقيم واملش�اعر الس�محة، ويصل حتى عرب برامج الرتفيه إىل الفكر السليم، 
وهتذيب السلوك، إيامنًا بأّن املناخ االجتامعي واألرسي الذي ُيعايشه الشباب  
� ضم�ن أف�راد املجتمع �  يؤثر تأثرًا بالغًا يف تفكره وس�لوكه)1(. وتس�تطيع 
وس�ائل اإلع�الم املختلفة أن ُتس�اهم يف ع�الج االنحرافات الس�لوكية، عن 
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طري�ق القيام بحملة دعائية جّذاب�ة لنرش الوعي حول خماطر اجلريمة وآثارها 
السلبية عىل األفراد واملجتمعات. كام يستطيع اإلعالم أن يقوم بدور فاعل يف 
إضعاف الرأي املؤيد للجريمة وتدعيم الرأي الواعي بأرضارها، ولكن ذلك 
يتطل�ب خطة إعالمية متكاملة ذات برامج مدروس�ة تتوخي نرش املعلومات 

واحلقائق املتعلقة باجلريمة بموضوعية كاملة دون هتويل ومبالغة أو هتوين.

4 ـ  الـرأي حـول ما تبثه اإلذاعـة والتلفاز من نـدوات وحمارضات دينية 
تؤثر يف سلوك الفرد عند سامعها أو رؤيتها 

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن مجي�ع أف�راد العيِّنة أجاب�وا بعدم اس�تامعهم 
للمحارضات والندوات الدينية أو رؤيتها، وبالتايل عدم تأثر البث اإلذاعي 
أو التلف�از ع�ىل س�لوكهم، وتباين�ت إجاباهت�م عىل النح�و التايل: )أس�معها 
أحيانا... أس�معها وأشاهدها جُماملة... ال ُأشاهد وال أسمع أي برامج... ما 

يعجبني أسلوب املشايخ يف التوعية(.

وهذه النتائج ُتعطي داللة عىل قصور ونقص الثقافة اإلس�المية لألفراد 
داخ�ل األرسة، فقد ألحنَّ أح�د أفراد العيِّنة عىل االهتامم هبا باعتبار أن هلا دورًا 
أساس�ّيًا يف مقاوم�ة االنحراف. وه�ذا النقص والقصور مها س�بيل األرشار 
لالنحراف عن الطريق السوّي، وبالتايل مدعاة للوقوع يف براثن االنحراف.

)1( عث�امن، آم�ال عب�د الرحيم: علم اإلج�رام وعلم العق�اب. القاه�رة: دار النهضة، 
1977، ص 68، 79.
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5 ـ  ما ُينرش من أخبار اجلرائم واملجرمني يف الصحف وما إذا كان النرش 
يؤّثر يف سلوك الفرد ويدفعه الرتكاب اجلريمة

تب�نينَّ م�ن االس�تجابات أن مجي�ع أف�راد العيِّن�ة يؤي�دون تأث�ر ذلك عىل 
سلوكهم، وتباينت آراؤهم عىل النحو التايل: )نعم ُيؤثر وأستفيد منه عندما أفكر 
يف جريمة... أتعلم الطريقة التي اسُتخِدَمْت يف اجلريمة... أجتنب األخطاء التي 

تكشف اجلريمة... بعض اجلرائم ممكن أتعلمها وليس كل جريمة(.

وُيع�د ن�رش اجلرائم واالضطرابات الس�لوكية مص��درًا أساس�ّيًا لإلثارة 
يف األع�امل الصحفي�ة، حيث تعتمد مهنة الصحاف�ة  � يف الغالب �  عىل أخبار 
اجلريمة واملجرمني، ومن ثم فإن الصحافة بدورها اإلع�المي تؤّثر تأثرًا بالغًا 

يف انتشار اجلريمة وحماكاة السلوك اإلجرامي، وذلك عن طري�ق ما يأيت:
أ �  تن�رش الصحاف�ة بكافة وس�ائلها أس�اليب وأنامط ارت�كاب اجلرائم، 
ع�ن طريق ما يتم نرشه من وس�ائل رسقة الس�يارات، وإخفاء معامل 
ملكيتها، وكيفية تزوير الوثائق، ووس�ائل الغ�ش التجاري وغرها 

من أساليب االنحرافات السلوكية.
 ب �  قد ُتبالغ الصحافة فيام تنرش من إثارات حول أخبار اجلرائم، األمر 
ال�ذي تظهر به اجلرائم كس�لوك ع�ادي يوج�د يف املجتمع، ولذلك 
خُتصص هلا أحيانًا بعض األعمدة اخلاصة يف الصحف اليومية حيث 

تعرض اجلرائم املحلية والعاملية.
ج �  ق�د تتعدى جمال اإلثارة يف عرض اجلرائم أمام األطفال واملراهقني، 
غ�اَر لتقلي�د وحم�اكاة املجرمني املش�هورين،  فق�د يق�ود اخلي�اُل الصِّ
وبذل�ك ينترش اجلن�وح وتكثر املغام�رات الطفولية الت�ي قد يرتتب 

عنها مشكالت اجتامعية ُيعاقب عليها القانون.
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د �  ق�د يكون من س�لبيات إظهار ج�دوى اجلرائم، إب�راز وتأكيد طرق 
سلوك املنحرفني، إذ تتسم حياهتم بالبذخ واإلرساف يف اإلقبال عىل 
ُمت�ع احلياة املحرمة، أو تظهر باملظهر الذي يدعو إىل الش�فقة عليهم 
نتيجة حلياة الترشد والبؤس والتعاس�ة واهلروب من العدالة، ما ُيثر 

شفقة القارئ الذي يتسم سلوكه بمخالفة الضوابط االجتامعية.
ه �  قد يتجىل من الصحافة بأن املجرمني يقومون بأعامل بطولية خارقة، 
ويف ه�ذا ما ُيش�جع ع�ىل اعتبار املجرم�ني نامذج حية أم�ام األطفال 

واملراهقني.
و �  ق�د ُتبال�غ الصح�ف ورج�ال الصحافة يف تبن�ي أحكام غ�ر عادلة 
جت�اه جرائم ُمعينة، وبذلك ُتثر الش�عور العدائي ضّد أجهزة األمن 
والعدال�ة واملحاك�م، وُتعط�ي جم�ااًل للتحاي�ل ع�ىل رشعي�ة بعض 
النص�وص القانونية، أو بعدم جتس�يد مواقف بع�ض رجال القانون 

أو القضاء أو الرشطة يف حاالت خاّصة)1(.

مما سبق قد يكون هناك دور سلبي للصحافة، يف إعاقة بعض التنظيامت 
اخلاص�ة بمعاملة املذنبني، األمر الذي يدفع الس�لطات األمني�ة بالتعاون مع 
الصحافة وباقي وسائل االتصال إىل وقاية املجتمع من االنحرافات وخاصة 
ب�ني الناش�ئة، حت�ى ال تك�ون الصحاف�ة  � يف أس�مى أهدافه�ا �  قائم�ة عىل 
مكاس�ب صحفية مؤقتة، ت�زول بزواهلا ما تعرضه م�ن مبالغات عن اجلرائم 

واالنحرافات واالضطرابات السلوكية.

)1( منصور عبد املجيد س�يد أمحد، الس�لوك اإلجرامي والتفس�ر اإلس�المي. مصدر 
سابق، ص 92، 93.
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اجلدول رقم )54(
استجابات عيِّنة دراسة احلالة عى السؤال املتعلق بام يرغبون إضافته أو 

اقرتاحه بام له عالقة باألسئلة السابقة
استجابات أفراد دراسة احلالةاحلالةالعبارةتسلسل

هل ترغب يف إضافة 1
أو اقرتاح أي يشء 
له عالقة باألسئلة 

السابقة املتعلقة 
باألرسة أو املدرسة 
أو اجلانب الديني 

األخالقي أو الوسائط 
والتأثر اإلعالمي

الرقابة املدرسية رضورية حيث كنت أرشب األوىل
اخلمر ملدة ثالث سنوات خالل الدراسة 

ولكن املدرسة مل تالحظ أي تغير أو تأثر.
شغل وقت الفراغ فيام ينفع.الثانية
الزواج أقوى رادع ملنع اجلريمة.الثالثة
مل حُيدد.الرابعة

مل حُيدد.اخلامسة
مل حُيدد.السادسة

6ـ   الـرأي عـن توجيه أفـراد العيِّنة عام إذا كانت لدهيـم رغبة يف إضافة أو 
اقرتاح أي يشء له عالقة باألسـئلة السـابقة حول )األرسة، املدرسة، 

اجلانب الديني والقيمي األخالقي، الوسائط والتأثري اإلعالمي(
ه عنها يف اجلدول الس�ابق: أن ثالثة منهم مل  تبنينَّ من االس�تجابات املن�ونَّ
دوا أي إجابة، وقد يكون مرجع ذلك  � فيام يبدو لنا �  أهنم ال يرغبون يف  حُيدِّ
اإلفصاح عن الرأي ألمٍر ما يف نفوس�هم، أو لعدم وجود ما يمكن أن يذكر، 
يف حني اقرتح واحد منهم رضورة وجود الرقابة املدرس�ية؛ ألنه كان يرشب 
اخلمر ملدة ثالث س�نوات خالل الدراس�ة ومل تالحظ عليه املدرسة أي تغير 
أو تأث�ر علي�ه، وواحد آخر اقرتح بأن ُيقىض وق�ت الفراغ فيام ينفع، كام يرى 

فرد من أفراد العيِّنة أن الزواج أقوى رادع ملنع اجلريمة.
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وه�ذه النتيج�ة ُتعطي دالل�ة واضحة ألمهي�ة ودور اإلرش�اد والتوجيه 
داخ�ل املدرس�ة يف وقاي�ة األبناء من االنح�راف، من خالل تفعيل اإلرش�اد 
والتوجيه واملراقبة للطالب بالتنس�يق والتواصل مع األرسة؛ ألن املس�ؤولية 

بني املدرسة واألرسة مسؤولية متضامنة، وتنشئة اجتامعّية متوافقة.

وُتعط�ي ه�ذه النتيجة أيض�ًا داللة ع�ىل أّن الفراغ يف حياة الناش�ئة دون 
توجيه وإرشاد قد يكون مدعاة إىل ارتكاب بعض أنامط السلوك االنحرايف.

ه�ذا باإلضافة إىل أن عدم الزواج ودوره يف فقدان االس�تقرار اأُلرسي 
واالجتامعي لبعض األفراد، قد ُيعرضهم للوقوع يف سلوكيات منحرفة نتيجة 
ع�دم وجود مس�ؤولية أرسية ُملقاة ع�ىل عاتقهم، مما ُيفيض هب�م إىل ارتكاب 

اجلرائم يف حال اضطراب سلوكهم.

تعقيـــــب

بع�د اس�تعراض اس�تجابات أف�راد عيِّن�ة دراس�ة احلال�ة والتعرف عىل 
خصائصه�م األساس�ية والصل�ة بينها وبني س�لوكهم املنح�رف، ُبغية حتقيق 
املقارب�ة النوعي�ة لألس�باب والدوافع الت�ي أدت إىل انحرافه�م واضطراب 
س�لوكهم، حاولنا بيان العوامل األساسية لالنحراف واإلقدام عىل ارتكاب 
جريمة الرسقة من خالل معرفة مدى تأثر ودور العوامل األرسية واملدرسية 

والدين واألخالق واإلعالم يف اتباع السلوك املنحرف. 

ولع�ل من طبيعة أي باحث ينوي دراس�ة أي ظاه�رة كاجلريمة وغرها 
دراس�ة علمية أن يتطلع إىل تناول جمموعة من احلاالت ضمن نظام متناس�ق، 
ليتمك�ن م�ن إبراز العالقة الثابت�ة وذات الداللة بني املتغ�رات للوصول إىل 

نتائج واضحة.
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ورغ�م حماولتن�ا ح�رص عدد م�ن العوام�ل والدواف�ع )1( الت�ي أدت إىل 
السلوك املنحرف إال أّن ذلك مل ُيوّلد القناعة املطلقة بكفايتها أو حتى شمول 
بحثن�ا للحّد املعقول منها.. ومرجع ذلك أنن�ا وجدنا دوافع عديدة يف احلالة 
الواح�دة أحيانًا، ُيعرب عنها املس�تجوب وهي متداخلة في�ام بينها ومرتابطة.. 

يقول أحد اجلناة )صاحب احلالة األوىل( واصفًا حالته:

»وال�دي مت�زوج بأخرى، ومل هيت�م بنا، ويعاملني بقس�وة، وعودين عىل 
د أرسة فقط،  عدم حتمل املس�ؤولية، وأش�عر بأن أرستن�ا غر حقيقية بل جم�رنَّ
طلق�ت زوجت�ي نتيجة للمش�اجرات وعلم ذوهي�ا بأنني س�ارق... تناولت 
احلب�وب املخ�درة )الكبتاجون( لتنش�طني وُتعينن�ي عىل الس�هر؛ ألّن عميل 

بنظام املناوبات«.

)1( الدواف�ع: )Motive( حال�ة داخلية، جس�مية أو نفس�ية، ُتثر الس�لوك يف ظروف 
ُمعين�ة، وتواصل�ه حتى ينتهي إىل غاية معينة. فالعامل ال ي�ربح يبحث وُينقب ويقرأ 
ويستش�ر حت�ى يبل�غ غايت�ه وُي�ريض دافع االس�تطالع عن�ده.. والطال�ب يدأب 
ويس�هر اللي�ايل وحُياول بع�د إخفاق بدافع الرغب�ة يف النجاح أو التف�وق أو الظفر 
بمرك�ز اجتامعي الئق أو هبذه الدوافع مجيعًا... لذا ُيع�رف الدافع أحيانًا بأنه حالة 
م�ن التوتر ُتثر الس�لوك وتواصله حتى خيّف هذا التوتر أو يزول فيستعس�د الفرد 

توازنه. كأن الدافع اضطراب خيّل توازن الفرد فيسعى إىل استعادة توازنه.
والدافع: اصطالح عام ش�امل حتتوي اللغة عىل ألفاظ كثرة حتمل معناه اإلمجايل،   
لك�ن عل�م النف�س حُي�اول التمييز بينه�ا، منه�ا: احلاجة، احلاف�ز، الباع�ث، امليل، 
النزع�ة، الرغبة، العاطفة، االجتاه، الغرض، القصد، اإلرادة. والدوافع حاالت أو 
اس�تعدادات ال نالحظها مبارشة، بل نس�تنتجها من االجتاه العام للسلوك الصادر 
عنه�ا. فإن كان الس�لوك متجه�ًا نحو الرشاب اس�تنتجنا دافع العط�ش، وإن كان 

متجهًا نحو االجتامع بالناس استنتجنا الدافع االجتامعي.
للمزي�د انظ�ر: راج�ح، أمحد عزت: أص�ول علم النف�س. القاه�رة: دار املعارف،   

1985، ص 78، 79.
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فف�ي هذه احلال�ة توفرت دواف�ع عديدة منه�ا املعاملة الوالدية الس�يئة، 
وعدم حتمل املسؤولية، والتفكك األرسي، والطالق، وتعاطي املخدرات.

ويق�ول آخر )صاحب احلالة الثانية(: » كنت االبن املدلل ألين الوحيد، 
أتع�رض للرب والش�تائم من وال�دي بحجة اخلوف عيّل، أس�تغّل خروج 
والدي الدائم من املنزل للخروج مع )الش�لة(... نجتمع يف املس�اء مع الشلة 
ملش�اهدة أفالم عن اجلريمة وخاصة الرسقة... أستغّل وقت وجود الناس يف 

الصالة لكي أنفذ جريمتي«.

وأخ�رًا.. يقول ثالث )صاحب احلالة الثالثة(: »انقطعت عن الدراس�ة 
بعد وصويل للصف الس�ادس االبتدائي بس�بب ظ�رويف األرسية الصعبة من 
ج�ّراء معاملة وال�دي واملجتمع الذي ال يرحم، ما أثنَّر عىل س�لوكي حتى يف 
تعام�يل مع اآلخرين... وألّن املدرس�ني ينظرون إيّل نظرة س�يئة، وأصبحت 
ب�دون عمل... وأش�عر بأنني ش�خص انطوائ�ي وغر مرغوب في�ه، ألنه ال 

فائدة مني، ما دفعني لإلحباط«.

ويالح�ظ تع�دد الدوافع املؤدي�ة لالنح�راف يف احلاالت الث�الث التي 
أوردنا مقتطفات مما رواه صاحب كل حالة فاجتمع العديد من الدوافع التي 
أدت إىل انحرافه�م مث�ل: احلامي�ة الزائدة م�ن الوالدين، ع�دم تقدير الذات، 
رفقاء السوء، تأثر وسائل اإلعالم، غياب الرقابة الوالدية، استغالل انشغال 
الناس يف العبادة، االنقطاع عن الدراس�ة، النظرة السلبية للمجتمع )الوسم(، 
البطال�ة، عدم وج�ود دخل م�ادي، بعض االضطراب�ات النفس�ية كاالنطواء 
واإلحب�اط. ولكننا رغم تعدد وتنوع الدوافع املؤدية للس�لوك املنحرف قّررنا 
ى إىل حدوث الفعل اإلجرامي أو له  أال نعت�رب دافعًا واحدًا حُمّددًا هو ال�ذي أدنَّ
دور حاسم فيه بالنسبة لكل حالة من احلاالت التي توفرت فيها دوافع عديدة. 
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وم�ن ناحي�ة أخ�رى فإنه وج�ب علينا جت�اوز تن�وع الدواف�ع وتعددها 
واختالفها، من خالل املقاربة الكيفية والنوعية لُتتاح لنا إمكانية إدراك بعض 
العالق�ات التي ق�د جتتمع بني بعض املتغرات كعمر اجل�اين ومهنته، وحالته 
التعليمية واالجتامعية من جهة... ونوعية الدافع عىل ارتكاب جريمة الرسقة 
من جهة أخرى.. وتبني التعدد للدوافع وتداخلها وفق ما تضمنته رواية كّل 

حالة، وما تضمنته استجاباهتم أيضًا.

ي إىل ارت�كاب اجلريمة بكل  خالص�ة الق�ول... إن الدواف�ع التي ت�ؤدِّ
صوره�ا وأش�كاهلا هي حُمصل�ة عوام�ل ُمتع�ددة ومتفاعلة بعضه�ا فطرّي، 
واآلخ�ر ُمكتس�ب، وبعضه�ا مبارش، واآلخر غ�ر مب�ارش، وبعضها رئيس، 
وبعضه�ا ثان�وي. وتبننَّ�ى هذه اجلوانب عدي�د من امل�دارس يف علم اإلجرام 
وعل�م االجتامع وعلم النفس كاملدرس�ة الفلس�فية واجلغرافي�ة والبيولوجية 
والس�يكولوجية والسوس�يولوجية والتكاملية إىل جانب التفس�ر اإلسالمي 

للسلوك اإلجرامي.

وقد أصبح من املتفق عليه  � يف زمننا احلارض �  بني املشتغلني بدراسات 
اجلريم�ة وعلم اجلريمة أّن اجلريمة ظاهرة تق�ع نتيجة تضافر عدة عوامل كام 

أسلفنا.

ولتأكي�د هذه احلقيقة قام )برت( بدراس�ة علمية ش�ملت نحو )200( 
جانح من األحداث، كشف عن وجود أكثر من )60( عاماًل نوعّيًا للجنوح، 
ي�ربز منها أربعة أو مخس�ة عوامل يف كل حالة فردي�ة. وقد اتفقت نتائج بحثه 
م�ع نتائ�ج أبحاث أخ�رى يف تأكيد مب�دأ تكامل العوامل املفضي�ة إىل ظاهرة 
االنح�راف أو اجلريم�ة. ويف مقدم�ة ه�ذه العوام�ل: العوام�ل الفيزيقي�ة أو 
البيولوجي�ة كاالس�تعدادات الوراثي�ة واالضطراب�ات العصبي�ة واألمراض 
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اجلس�مية والعوامل العقلية، وعوامل دينية ونفس�ية تنجم عن الرتبية املنزلية 
اخلانقة أو الكابتة أو املدللة أو الغافلة، أو عن فس�اد اجلو الدرايس، وعوامل 
اجتامعي�ة واقتصادي�ة وثقافي�ة كالفقر ورفاق الس�وء واألثر الضار لوس�ائل 

اإلعالم أو ثقافة الطبقة االجتامعية أو ثقافة سكان احلّي.

ويؤي�د علامء االجتامع أن للجريم�ة عوامل مُمهدة هي: الوراثة وخربات 
الطفولة والتنشئة االجتامعية، وعوامل مبارشة تظهر يف السلوك اإلجرامي)1(.

ون�رى ب�أّن العوامل التي توصل�ت إليها من خالل االس�تجابات كافية 
للدالل�ة عىل نوع الدافع الرتكاب جريمة الرسقة، وفق ما يراه أنصار االجتاه 
التكاميل يف تفسر السلوك اإلجرامي والذي نرى أيضًا بأننا نتوافق مع اجتاهه 

نحو طريقة تفسر السلوك اإلجرامي.

)1( الساملوطي، نبيل حممد.
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