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  الخصائص االجتماعية
 لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية
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 في العلوم الحصول على درجة الماجستير بحث مقدم استكماًال لمتطلبات «
  »االجتماعية

  
  إعداد

  عبد الرحمن محمد مفرح الشهراني
  

  
  الدآتوراألستاذ إشراف 
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 ه  

  ستيرملخص رسالة ماج
  

   الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية:عنوان الرسالة

  »ميدانية على السجناء الموزعين في سجون مدينة الرياضدراسة « 

  عبد الرحمن محمد مفرح الشهراني:   إعداد الطالــب

  يوسف صالح البريك/ د.أ:  إشراف الدكتور

  :  لجنة المناقشـة 

  مشرفاًُ ومقرراً       البريكيوسف صالح / د. أ-١

  عضواً     أحسن مبارك طالب/  الدكتور-٢

  عضوا    يوسف أحمد الرميح / الدكتور  -٣

  م٦/٣/٢٠٠٤هـ الموافق ١٥/١/١٤٢٥:   تاريخ المناقشة

  :   مشكلة الدراسة

الخـصائص  ما هـي    «: تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي          

  .»لمحالت التجارية في مدينة الرياض؟االجتماعية لمرتكبي جرائم سرقات ا

  :أهمية الدراسة 

استمدت هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تبحثـه، أال وهـو               

الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية، ويمكـن إبـراز           

  .يةإحداهما األهمية العلمية، واألخرى األهمية العمل: أهمية الدراسة من ناحيتين

وتتمثل أهمية الدراسة من الناحية العلمية فـي إثـراء المكتبـة الـسعودية                

بمعلومات علمية عن الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمـة سـرقة المحـالت            

التجارية، خاصة وأن هناك ندرة في األبحاث في هـذا المجـال فـي المجتمـع                

  .السعودي

نتائج علميـة تـسهم فـي       أما األهمية العملية للدراسة فتتمثل في التوصل ل         

معرفة الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجاريـة، وذلـك           

بهدف إيجاد الحلول المناسبة والخطط العالجية للحد من انتشار مثل هذه الجريمـة             

  .والتصدي لها بأسلوب علمي منظم
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  :أهداف الدراسة 

 :هدفت الدراسة إلى ما يلي   

ة لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية في مدينة        دراسة المتغيرات األولي   -١

الجنسية ـ العمر ـ المستوى التعليمي ـ الـدخل ـ      (الرياض والمتمثلة في 

 ).الحالة االجتماعية ـ عدد األوالد ـ محل اإلقامة

التعرف على طبيعة الخصائص االجتماعية األسرية لمرتكبي جرائم سـرقات           -٢

 .اضالمحالت التجارية في مدينة الري

التعرف على أهم الخصائص االجتماعية التي دفعت مرتكبي جرائم سـرقات            -٣

 .المحالت التجارية للقيام بجرائمهم

  :تساؤالت الدراسة 

 :طرحت الدراسة التساؤالت التالية   

ما هي المتغيرات األولية لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية في مدينة            -١

عمر ـ المستوى التعليمي ـ المهنـة ـ     الجنسية ـ ال (الرياض والمتمثلة في 

 ؟)الدخل ـ الحالة االجتماعية ـ عدد األوالد ـ محل اإلقامة

ما هي طبيعة الخصائص االجتماعية األسـرية لمرتكبـي جـرائم سـرقات              -٢

 المحالت التجارية في مدينة الرياض؟

ما أهم الخصائص االجتماعية التي دفعت مرتكبي جرائم سـرقات المحـالت             -٣

 لقيام بجرائمهم؟التجارية ل

  :منهج الدراسة 

استخدم الباحث في إطار المنهج الوصـفي طريقـة المـسح االجتمـاعي               

باعتبارها إحدى الطرائق التي تهتم بدراسـة الظـواهر االجتماعيـة أو بعـض              

خصائصها كالخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية فـي          

) ٣٨(كونة من ثالثة أجـزاء تحتـوي علـى        مدينة الرياض، وتم تطبيق استبانة م     

من مرتكبـي   ) الحائر(مسجوناً من المودعين بسجن       ) ٨٤(تساؤل، وزعت على    

  .جريمة سرقة المحالت التجارية بمدينة الرياض
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  :نتائج الدراسة 

 :توصلت الدراسة إلى العدد من النتائج من أهمها   

 %).٧٢,٦(بة غالبية مرتكبي جرائم السرقة من السعوديين وذلك بنس -١

غالبية مرتكبي جرائم السرقة ليس لديهم دخل ثابت حيث بلغت نـسبتهم             -٢

)٦٣,١.(% 

غالبية مرتكبي جرائم الـسرقة مـن غيـر المتـزوجين وذلـك بنـسبة                -٣

)٧٢,٦.(% 

المستويات التعليمية آلباء وأمهات مرتكبي جرائم السرقة متدنيـة حيـث            -٤

 %).٧٧(مهات ، واأل%)٩١,٢(بلغت نسبة التعليم المتدني لآلباء 

يعـانون مـن    %) ٥٣,٢(إن الغالبية من مرتكبي جرائم السرقة بنـسبة          -٥

 .المشكالت المادية في المقام األول، يليها المشكالت االجتماعية

إن أغلب مرتكبي جرائم السرقة هم من الشباب الذين تتراوح أعمـارهم             -٦

 . سنة٤٠ سنة إلى أقل من ٢٠أقل من 

إن ارتكاب جريمة السرقة تنتشر بين الفئات ذات المـستويات التعليميـة             -٧

، وهم يمثلون نسبة عالية ممن ليس       %)٩٦,١(المتدنية حيث بلغت نسبتهم     

 %).٦٦,٧(لديهم عمل حيث بلغت 

إن أكثر من نصف مجموع أفراد العينة كان دافعهم للسرقة رفاق السوء،             -٨

 .لسريعواالحتياج المادي، ورغبتهم في الكسب ا

إن الغالبية من مرتكبي جريمة السرقة ارتكبوها بدافع التقليد، خاصة تقليد            -٩

 .األصدقاء الذين كانت لهم سوابق جنائية

إن الغالبية ممن كانت لهم سوابق قبل ارتكابهم لجريمة السرقة تمثلت في             - ١٠

تعاطيهم للمخدرات وشرب المسكر، وأغلبهم كانوا يفعلون ذلك بعيداً عن          

 .بيت أي في الطرقات والشوارع العامةاألهل وال
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Research Problem:  The present research seeks to address the following main question: What

are the social characteristics of persons committing thefts at business shops at the Riyadh city?

Research Importance:  The importance of the present study is inextricably linked with

the subject under research. It tends to explore the social characteristics of persons stealing at

business shops. This study will reflect its importance from two perspectives. First is academic

importance. Second is practical importance.

Academically, it will represent contribution on general knowledge associated with social

characteristics of thiefs stealing at business shops. On this subject, scanty literature exist in

Saudi society. The present study will, therefore, fill this gap.

Practically, this study will present constructive findings. The latter may gainfully be applied to

counter plans and dissemination of similar thefts.

Research Objectives:  The present study seeks to accomplish the following objectives:

1. It will present a study of primary variables existent in the persons committing thefts at the

business shops in Riyadh city. These variables are multiple __ nationality; age; educational

level; income; marital status; number of children; and location of residence.

2. It will identify the nature of social characteristics of families producing persons committing

thefts at business shops in Riyadh city.

3. It will identify important social characteristics that motivate theft perpetrators to commit

thefts at business shops.



Research Hypotheses / Questions:  The present research addresses following questions:

1. What are the primary variables existent in persons committing thefts at the business shops in

Riyadh city?

2. What is the nature of social characteristics of families producing persons committing thefts at

business shops in Riyadh city?

3. What are the important social characteristics that motivate theft perpetrators to commit thefts

at business shops?

Research Methodology:  The present researcher has used descriptive approach. Within

the framework of this approach, he has pursued social survey technique. This technique is used,

in general, to study social characteristics associated with theft perpetrators. The researcher has

also used a questionnaire. It comprised of three components. The latter included 38 questions. It

was circulated among 84 prisoners locked in Al-Hair prison for stealing from business shops of

Riyadh city.

Main Results:  The present study has offered the following salient findings:

1. Dominant majority of theft perpetrators are Saudis. Their percentage is (72.6%).

2. Dominant number of theft perpetrators have no permanent source of income. They are (63.1%).

3. Majority of theft perpetrators are unmarried. Their average range (72.6%).

4. Educational levels of parents of the theft perpetrators are low. Fathers maintain this low level

average (91.2%) and mothers (77%).

5. Dominant majority of theft perpetrators are facing material and social problems. They range

(53.2%).

6. Most theft criminals are young. Their ages range between 20 to 40 years.

7. Dissemination of theft originate from groups with low level of education. Their average is

(96.1%).

8. Factors motivating to commit thefts are bad company, material need and ambition to earn

expediously.

9. Most theft criminals resort to criminal acts by following the traditions of their friends.

10. Most theft criminals are involved in drug abuse and intoxications. They also maintain aloofness

from their homes.
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  :قال تعاىل 
  ا َغِليَظ اْلَقْلِبَفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُآنَت َفظ

َالنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر 
    اْلُمَتَوآِِّليَن َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوآَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ

  ١٥٩: سورة آل عمران، اآلية
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 قال رسول ا:   
  » إن اهللا يحب إذا عمل أحدآم عمًال أن يتقنه  «

  رواه الترمذي
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  إهـــداء
  

  
ين  أطال اهللا في عمرهما وألبسهما ثوب الصحة  العزيزإلى والدّي
  .والعافية

  حفظه اهللا» أبو أحمد«سعيد مفرح فهد الشهراني / لالفاض   إلى العم 
  .إلى إخواني وأخواتي لما قدموه من مساعدة ودعم وتشجيع         

الالتي آن الدافع األآبر ) فاطمة ـ ميساء( إلى زوجتي وابنتّي    
  .إلآمال دراستي

  إليهم جميعًا أهدي ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع ،،،
  

  الباحث
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 د  

  ديرشكر وتق
  

  ...الحمد هللا والشكر له سبحانه وتعالى الذي وفقني للقيام بهذه الرسالة   
نايف بـن   / صاحب السمو الملكي األمير   ثم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيدي         

صاحب نائبه  سمو  و» وزير الداخلية ورئيس مجلس وزراء الداخلية العرب      «عبد العزيز   
الـسمو  وصـاحب   » نائب وزير الداخليـة   «عزيز  أحمد بن عبد ال   / السمو الملكي األمير  

  .»مساعد وزير الداخلية للشئون األمنية«محمد بن نايف بن عبد العزيز / الملكي
كما أتقدم بالشكر واالمتنان لوالدي الكريمان اللذان كان لهما الفضل الكبير بعـد               

  .ني دعواتهما في كل خطوة أخطوهاتاهللا في التحاقي بالدراسة ورافق
يوسف بن صـالح    / ي أن أتوجه بعظيم الشكر واالمتنان ألستاذي الفاضل       ويسرن  

بريك الذي تفضل بالموافقة على اإلشراف على الرسالة، فوجدت منه التوجيـه الـسديد              
بشيء من وقته وجهده من أجل تذليل كل الصعاب فلـه           علي  ورحابة الصدر، ولم يبخل     
  .مني جزيل الشكر والعرفان

أحـسن مبـارك    /  لجنة المناقشة الدكتور   عضويلتقدير إلى   أتقدم بالشكر وا  كما    
لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة والحكم عليها ولما       يوسف أحمد الرميح    / طالب والدكتور 

  . من توجيهاتهما السديدةاستفدته
سعد بن علـي الـشهراني،      / كما أتقدم بالشكر إلى كل من سعادة اللواء الدكتور          
 بن علـي    سفر/ خالد البشر، والعقيد  / العسيري، والدكتور مد  محعبد الرحمن   / والدكتور
 اهللاعبد/ عبد اهللا الشهراني، والرائد   حمود بن   / ستاذ، واأل »مدير سجون الملز  « الشهراني

  .محمد سعد العتيبي/ محمد الصغير، واألستاذ/ ، واألستاذهشبل الشهراني
تحملهـم أعبـاء    كما أشكر إخوتي وعائلتي الصغيرة على تشجيعهم المتواصل و          

  .بعدي وانشغالي عنهم طوال فترة دراستي فلهم مني جزيل الشكر والتقدير
والشكر موصول لجميع من ساهم في إظهار هذا الجهد المتواضع مـن أسـاتذة                

حهم عذراً إذ لم يتسع المجال لذكرهم جميعاً فلهم مني جزيـل            يوزمالء وأصدقاء وأستم  
  .الشكر والعرفان

ا العمل  ذ جل جالله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يجعل ه          وختاماً اسأل اهللا    
خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعل لي من أمري رشداً وما توفيقي إال باهللا عليـه توكلـت      

  .وإليه أنيب
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين و  

  ،،،وصحبه وسلم
  ثــــالباح
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 ك  

  فهرس المحتويات
  

אא
 أ  ة قرآنيةـــآي

 ب  فـحديث شري

 ج  داءـإهــــ

 د  شكر وتقديــر

 هـ  ملخص الرسالة

  ل -ي   محتوياتفهرس ال

 م  فهرس الجداول
א א
א  ١٣-١א

 ١  مقدمـــــة ال١/١

 ٣  مشكلة الدراسـة ١/٢

 ٤  أهمية الدراسـة ١/٣

 ٥   أهداف الدراسـة١/٤

 ٥  تساؤالت الدراسة ١/٥

 ٦   الدراسةمفاهيم ١/٦

 ٧   الدراسات السابقة١/٧
א א

 ٥٦- ١٤אא

  ١٤  تمهيد 

 ١٥   حول المفاهيم٢/١

 ١٥  الجريمة ٢/١/١

   جريمة السرقة٢/١/٢

  

١٩ 



   التجاريةالخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت

 ل  

אא
 ٢١   أنواع الجرائم٢/٢

 ٢١   تقسيم الجريمة وفق جسامتها٢/٢/١

 ٢١   تقسيم الجريمة وفق إيجابيتها وسلبيتها٢/٢/٢

 ٢٢   تقسيم الجرائم وفق تعمدها٢/٢/٣

 ٢٢   تقسيم الجرائم وفق درجة استمرارها٢/٢/٤

 ٢٢   تقسيم الجرائم وفق موضوع أضرارها٢/٢/٥

 ٢٣  ن السرقة  أركا٢/٣

 ٢٣   السارق٢/٣/١

 ٢٣   المسروق منه٢/٣/٢

 ٢٤   سرقة أو مال مسروق٢/٣/٣

 ٢٧   االتجاهات العلمية في تفسير الجريمة والسلوك اإلجرامي٢/٤

 ٢٧   االتجاه البيولوجي٢/٤/١

 ٣٢   االتجاه السوسيولوجي االجتماعي٢/٤/٢

 ٣٧  الجغرافي االتجاه ٢/٤/٣

 ٤١   االتجاه النفسي٢/٤/٤

 ٤٦   االتجاه التكاملي ٢/٤/٥

 ٤٩   الخصائص االجتماعية لمرتكبي الجريمة٢/٥

 ٤٩   األسرة٢/٥/١

 ٥٢   المدرسة٢/٥/٢

 ٥٣   العمل٢/٥/٣

 ٥٤   األصدقاء٢/٥/٤

 ٥٥   وسائل الترفية٢/٥/٥

 ٥٦   وسائل اإلعالم٢/٥/٦
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 م  

אא
א א

א  ٥٩- ٥٦א

 ٥٧  لدراسة منهج ا٣/١

 ٥٧   مجتمع وعينة الدراسة٣/٢

 ٥٨   حدود الدراسة٣/٣

 ٥٨   أداة الدراسة٣/٤

 ٥٩  التحليل اإلحصائي أساليب ٣/٥
א א א

 ٩٢-٦٠א

 ٦٠  المتغيرات األولية لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية ٤/١

ة األسرية لمرتكبي جرائم سرقات     الخصائص االجتماعي  طبيعة   ٤/٢

  المحالت التجارية
٧٠ 

أهم الخصائص االجتماعية التي دفعت مرتكبي جـرائم سـرقة           ٤/٣

  المحالت التجارية للقيام بجرائمهم
٨٦ 

א א
א  ٩٧-٩٣א

 ٩٣   النتائج٥/١

 ٩٦   التوصيات٥/٢
א  ٩٨א
א  ١٠٤א

 ١٠٤  قائمة أسماء المحكمين) ١(ملحق رقم 

 ١٠٥  استبانة الدراسة) ٢(ملحق رقم 
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 ن  

   فهرس الجداول
  

א אאמ

)١(  
هــ،  ١٤١١توزيع الجرائم الجنائية في الريـاض خـالل األعـوام           

  .هـ١٤٢٢هـ، ١٤٢١هـ، ١٤١٩
١  

 ٦٠  للجنسيةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً   )٢(
 ٦١  للعمريع أفراد عينة الدراسة وفقاً توز  )٣(
 ٦٢  للمستوى التعليميتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً   )٤(
 ٦٣  للمهنة قبل دخول السجنتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً   )٥(
 ٦٤ للدخل الشهريتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً   )٦(
 ٦٥ للحالة االجتماعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً   )٧(

)٨(  
من المتزوجين أو من سبق لهم الزواج وفقاً لعـدد          اد العينة   يع أفر توز

 األوالد
٦٦ 

 ٦٧  لمحل اإلقامة الدائمتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً  )٩(
 ٦٧ توزيع أفراد العينة وفقاً لنوع الحي السكني  )١٠(
 ٦٨ لنوع مسكن األسرةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )١١(
 ٦٩ سكن ملك أم إيجارلنوع التوزيع أفراد العينة وفقاً   )١٢(
 ٧٠ مع من كانوا يعيشون قبل دخولهم السجنتوزيع أفراد العينة وفقاً   )١٣(
 ٧١ لوجود الوالد على قيد الحياةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )١٤(
 ٧١ للحالة االجتماعية للوالدتوزيع أفراد العينة وفقاً   )١٥(
 ٧٢  للمستوى التعليمي للوالدتوزيع أفراد العينة وفقاً   )١٦(
 ٧٣  للمهنة الحالية للوالدوزيع أفراد العينة وفقاً ت  )١٧(
 ٧٤  لعالقتهم بوالدهمتوزيع أفراد العينة وفقاً   )١٨(
 ٧٥  لوجود الوالدة على قيد الحياةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )١٩(
 ٧٥  للحالة االجتماعية للوالدةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢٠(
 ٧٦  لوالدةللمستوى التعليمي لتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢١(
 ٧٧  للمهنة الحالية للوالدةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢٢(
 ٧٨  لطبيعة العالقة بوالديهمتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢٣(
 ٧٩  لطبيعة العالقة بإخوانهمتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢٤(
 ٧٩  لطبيعة العالقة بالزوجةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢٥(
 ٨٠  ة العالقة بأوالدهملطبيعتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢٦(
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 س  

א אאמ

)٢٧(  
للشعور بأن الوالدين كانا يفضالن أحد إخوانهم       توزيع أفراد العينة وفقاً     

  عليهم
٨١ 

)٢٨(  
لشعورهم أن هناك ضعفاً في الوازع الـديني        توزيع أفراد العينة وفقاً     

  لدى الوالدين
٨١ 

 ٨٢  لمشاركة األسرة في حل مشاكلهمتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٢٩(
 ٨٣  لنوع المشكلة العينة وفقاً توزيع أفراد  )٣٠(

)٣١(  
لوجود أحد في أفراد األسرة أو أحد األقـارب         توزيع أفراد العينة وفقاً     

  له سوابق جنائية
٨٤ 

 ٨٤  لدرجة القرابةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٣٢(
 ٨٥  لنوع السوابقتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٣٣(
 ٨٦  اب الجريمةللدوافع التي أدت إلى ارتكتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٣٤(
 ٨٧  لتقليد أحد عند ارتكاب الجريمةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٣٥(
 ٨٨  لمصدر التقليدتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٣٦(
 ٨٩  الرتكاب جرائم قبل ارتكاب هذه الجريمةتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٣٧(
 ٩٠  لنوع الجريمة التي ارتكبوهاتوزيع أفراد العينة وفقاً   )٣٨(
 ٩١  لمكان ارتكاب الجريمةالعينة وفقاً توزيع أفراد   )٣٩(
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  الفصل األول

  مدخـــل الدراســـة
ة  ١/١  المقدم

  
ة  ١/٢ شكلة الدراس  م

  
ة  ١/٣ ة الدراس  أهمي

  
ة   ١/٤ داف الدراس  أه

  
ة  ١/٥ ساؤالت الدراس  ت

  
ة   ١/٦ صطلحات الدراس  م

  
سابقة  ١/٧ ات ال  الدراس
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  ٢ 

  الفصل األول
  مدخـــل الدراســـة

  

  : المقدمة ١/١
  

 هائالً وتخطيطاً تنموياً سريعاً، وقد صـاحب      شهد المجتمع السعودي تطوراً       
لتطور السريع  هل هو نتيجة ل   الجريمة األمر الذي ال ندري      معدالت   تزايداً في    ذلك

 أم أن السببين    ؟ومللتطور والن عكسية   أم أن األمر كان نتيجة       ؛الذي شهدته المملكة  
المـدن   فيمعاً يفسران وضع الجريمة وتطورها داخل المجتمع السعودي وبالذات          

الرياض ومكة وجدة، ومهما يكن من أمر فقد أشارت اإلحصائيات المعلنة           كالكبرى  
خـالل  كبيـر   المسجلة قد ازدادت بـشكل      معدالت الجرائم   من وزارة الداخلية أن     

ـ ١٤١١في العام   الجرائم المسجلة في مدينة الرياض      فالعشر سنوات األخيرة،      هـ
أي تـضاعفت   ) ٩٣٢٤(صل إلى    لت هـ١٤١٩ في العام    توازداد) ٤٥٤٢ (تكان

إلـى  حيث وصل  هـ١٤٢١في العام قفز هذا الرقم     و ،خالل أقل من عشر سنوات    
 العـام   فـي عما هو مـسجل     تقريباً  بمعدل خمس مرات    أي تضاعف   ) ٢١٨٦٤(

وأخذت معـدالت   ،  هـ١٤١٩مرتين ونصف عن العام     وما يقرب من     هـ١٤١١
جريمة أي بزيـادة    ) ٢٦٤٠٥(هـ إلى   ١٤٢٢الجرائم في االرتفاع لتصل في عام       

هذا ويوضح الجدول التـالي     . جريحة) ٤٥٤١(هـ قدرها   ١٤٢١عن العام السابق    
  .وأنواعها في العشر سنوات األخيرةفي مدينة الرياض معدالت ارتكاب الجرائم 

  )١(جدول رقم 
  توزيع الجرائم الجنائية في الرياض خالل األعوام

  هـ١٤٢٢، هـ١٤٢١، هـ١٤١٩هـ، ١٤١١

אא א א אא א אא אא
١٤١١١١١٧٧٦٧٢٨١١٩٦٠٤١٧٤٥٤٢
١٤١٩٤١٨٠١٥٣٥٦٩٣٢٢٤٣٦٧٣٩٣٢٤
١٤٢١١١٢٦٥٢٧٣٥٣٤١٢٢٢٢٣٢٢٢٩٢١٨٦٤
١٤٢٢١٣٨٧٣٣٧٤٧٢٩٢٠٢٨١٢٣٠٥٣٢٦٤٠٥

  )صائية السنوية للسنوات المذكورةوزارة الداخلية، التقارير اإلح: المصدر(
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  ٣ 

أن الزيادة الكبرى كانت في جرائم االعتـداء         )١(رقم  يالحظ من الجدول      

هــ و   ١٤١١على األموال التي تضاعفت إلى أكثر من عشر مرات بين العامين            

هـ، ذلك األمر الذي يثير تساؤالت كثيرة عن واقع جريمة الـسرقة فـي              ١٤٢٢

هـدد  ياألمر الذي    ،خاصة في اآلونة األخيرة   اعها  المملكة ومدى التطور في أوض    

تي وهبها اهللا تعالى لهـذه الـبالد،        االستقرار واألمن الذي يعتبر من أكبر النعم ال       

مـن   ات ومنها ما هـو سـرق      ،فمنها ما هو سرقة سيارات    تتنوع جرائم السرقة    و

ـ  رغبة  ، و وغيرهحالت التجارية   ومنها ما هو سرقات من الم     المنازل،   ث من الباح

محالت التجارية  ال فقد اختار جريمة سرقة      عينهفي تسليط الضوء على نوع محدد ب      

حيث  جرائم سرقة السيارات والمنازل،      دعبوالتي تعتبر من الجرائم األكثر تكراراً       

هــ  ١٤٢٢سيارات للعام  ات وزارة الداخلية إلى أن جرائم سرقة ال       ءأشارت إحصا 

، ثـم   )٥٧٧٦(ي بلغت في نفس العـام        المنازل والت  ة، يليها سرق  )١٦٣٦٧(بلغت  

وزارة الداخليـة، التقريـر اإلحـصائي لعـام         () ٣٥١٤(التي بلغت   محالت التجارية   سرقة ال 

  .)هـ١٤٢٢

ـ ١٤٢٢ وزارة الداخلية خالل العام      إحصاءاتوبالنظر إلى ما وفرته        ، هـ

  :على النحو التالي سرقة المحالت التجارية  مرتكبي جرائم بياناتفقد كانت 

 أي بنـسبة  مـنهم ) ٧٠٣(يـشكل الـسعوديين   ) ١٣٠٥( عدد المتهمين  بلغ  

) ٩٧٦(فقط، وقد شكل البالغين     ) ٧(وعدد اإلناث   ) ١٢٩٨(، وعدد الذكور    %)٥٤(

وزارة الداخليـة، التقريـر     ( %)٢٥ (أي بنسبة ) ٣٢٩ (األحداثبينما  %) ٧٥(أي بنسبة   

  .)هـ١٤٢٢اإلحصائي لعام 

في زيادة التعمق في اً من رغبة الباحث     وانطالقاإلحصاءات  بناء على هذه    و  

فكـرة هـذه    كانـت   تحليل خصائص مرتكبي جرائم السرقات في مدينة الرياض         

مرتكبـي  االجتماعية ل خصائص  التي هدفت أساساً إلى إلقاء الضوء على ال       الدراسة  

طبيعـة العالقـة    ( والمتمثلة في    جرائم سرقة المحالت التجارية في مدينة الرياض      

، وذلك إيمانـاً    )ألخوات والزوجة واألبناء واألقارب واألصدقاء والعمل     بالوالدين وا 

ر من أكثر االتجاهـات     باالتجاه االجتماعي في تفسير السلوك اإلجرامي يعت      «بأن  

لكافة الظروف والعوامـل التـي يـشيع        شيوعاً وأخصبها إنتاجاً وأكثرها استيعاباً      
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  ٤ 

، )٩٩،  ١٩٨٤الـدوري،   (» راميتواجدها عند بحث أسباب الجريمة وعلة السلوك اإلج       

 تخدم المجتمع واألجهزة    وقائيةفضالً عن أن هذا االتجاه يساعد في تصميم برامج          

  .األمنية والمجرمين أنفسهم حيث تقيهم تكرار ارتكاب هذه الجرائم في المجتمع
  

  : مشكلة الدراسة ١/٢
ـ    المفكرون والباحثون في مجال علم اإلجرام     أهتم     فها  بدراسة الجريمة بوص

ظاهرة من الظواهر االجتماعية، حيث افترضوا أنها إفراز من إفرازات المجتمع،           

، ولمعرفة سبب ارتكاب المجـرم لهـذا         غير سوية  نتاج تركيبة اجتماعية  أي هي   

الفعل البد من دراسة العالقة بينه وبين البيئة االجتماعية التي يعيش فيها والمحيطة             

  .)٢٧٩ ،١٤٠٦عبود، (به 

الدوري إلى دور كل من األسرة والحي والرفقة وإلى عدد           أشار   فقدوعليه    

عمليـة  وذلك عن طريـق     من المؤسسات االجتماعية في إنتاج السلوك اإلجرامي        

  .)٢٨٥، ١٩٨٤الدوري، (التنشئة االجتماعية 

 الفقر واألسرة والمدرسة ورفاق السوء ووقـت الفـراغ         أن رىأما حيدر في    

  .)٢٠٧، ١٩٨٧حيدر، ( اجتماعية لها دور في الجريمة  عواملكلهاوالهجرة والتصنيع 

 أولهـا ويعتقد االجتماعيون بأن تفسير الجريمة يكون على عدة مـستويات             

مستوى شخصية المجرم وما أصابها من تفكك وانهيار نتيجة األفعال الجانحة وما            

من اكتساب لمثل أو قيم انغرست في وجدانه ورسمت حدود شخـصيته، أو             رافقها  

  إلـى المحكمـة    جة للتجربة الحياتية التي مر بها منذ طفولته وحتـى وصـوله             نتي

  .)١٨٢، ١٩٨٧حيدر، (

هو ما تقوم به األسرة مـن دور فـي          المقصود بالتنشئة االجتماعية    عليه ف و  

أهم وظائف األسرة العناية باألطفال وتـربيتهم       حيث أن من     درفتشكيل شخصية ال  

وتـدربهم علـى    الصالح  توفر ألطفالها المأوى    األسرة السليمة   فإشباع رغباتهم،   و

المتعارف عليها اجتماعياً وتغذي فيهم روح المحبة       احترام العادات والتقاليد والقيم     

في المجتمع والتي تساعد    المهمة  معايير  والمثابرة والعمل والصدق وغير ذلك من ال      

  .)٢٠٧، ١٩٨٧حيدر، ( ومستقرةحياة سوية الفرد في تكوين 
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توى الثاني فهو مستوى شبكة العالقات األسرية التـي         أما المس «  

عاش في كنفها المجرم، والمستوى الثالث هـو مـستوى العالقـات            

االجتماعية التي تسود المجتمع الذي يعيش فيه المجرم، أهي عالقات          

اجتماعية صحيحة أم ال؟ فإذا لم تكن صحيحة فما هو حجم تأثيرهـا             

العالقات الجدلية بـين شـبكة      على المجرم أو على أسرته؟ وما هي        

العالقات االجتماعية وشبكة العالقات األسرية؟ وما هو موقع المجرم         

من هذه العالقة الجدلية بين شـبكة العالقـات االجتماعيـة وشـبكة             

  .)١٨١، ١٩٨٧حيدر، ( »العالقات األسرية؟

 االجتماعية هي األبرز في     الخصائصأن  نخلص من ذلك إلى حقيقة مؤداها         

ملحـوظ  لها دور    منفردة مجتمعه أو    الخصائصالدافع المؤدي للجرم وهذه     تكوين  

هية لـدى   يأصبحت من األمور المسلم بها والبد     ذلك  ل،  ياإلجرامالسلوك  في تكوين   

 وإن كان بعضهم يختلف عن اآلخر في تقدير نسبة تأثيرها ومقدار            االجتماععلماء  

  .دورها في تكوين هذا السلوك

وسائل عتبر من أهم ال   تلمجرمين  صائص االجتماعية ل  الخوعليه فإن دراسة      

إيجاد المقترحـات   في التعرف على أسباب الجريمة ومن ثم        التي يمكن أن تساهم     

، ومن هنا تأتي مشكلة هذه الدراسة التي تحاول اإلجابة          المناسبة للحد منها  والحلول  

ائم ما هي الخصائص االجتماعيـة لمرتكبـي جـر        : لرئيس التالي   عن التساؤل ا  

  في مدينة الرياض؟حالت التجارية سرقات الم
  

  : أهمية الدراسة ١/٣
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الـذي تبحثـه، أال وهـو                

الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية، ويمكـن إبـراز           

  .مية العمليةاألهخرى إحداهما األهمية العلمية، واأل: أهمية الدراسة من ناحيتين

المكتبـة الـسعودية    وتتمثل أهمية الدراسة من الناحية العلمية فـي إثـراء             

بمعلومات علمية عن الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمـة سـرقة المحـالت            

التجارية، خاصة وأن هناك ندرة في األبحاث في هـذا المجـال فـي المجتمـع                

  .السعودي
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ل في التوصل لنتائج علميـة تـسهم فـي          أما األهمية العملية للدراسة فتتمث      

معرفة الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجاريـة، وذلـك           

بهدف إيجاد الحلول المناسبة والخطط العالجية للحد من انتشار مثل هذه الجريمـة             

  .والتصدي لها بأسلوب علمي منظم
  

  :أهداف الدراسة  ١/٤
ة إلى معرفة الخـصائص االجتماعيـة       يهدف الباحث من وراء هذه الدراس       

 في مدينة الرياض وسوف يتم تـسليط        حالت التجارية لمرتكبي جرائم سرقات الم   

  :الضوء والتركيز على النقاط التالية 

لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية في مدنية       المتغيرات األولية   دراسة   -١

مي، المهنـة، الـدخل،     ، العمر، المستوى التعلي   يةالجنس: الرياض والمتمثلة في  

  .الحالة االجتماعية، محل اإلقامة

لمرتكبي جرائم سـرقات    االجتماعية األسرية   الخصائص  التعرف على طبيعة     -٢

  . في مدينة الرياضالمحالت التجارية

سـرقة  التي دفعت مرتكبي جـرائم      أهم الخصائص االجتماعية    التعرف على    -٣

 .المحالت التجارية للقيام بجرائمهم
  

  :ت الدراسة  تساؤال١/٥
  :يحاول الباحث في هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية   

لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية في مدينة       المتغيرات األولية   ما هي    -١

الجنسية، العمر، المستوى التعليمي، المهنـة، الـدخل،        : الرياض والمتمثلة في  

  ؟محل اإلقامة عدد األوالد، الحالة االجتماعية، 

لمرتكبـي جـرائم سـرقات      األسـرية   االجتماعية   الخصائصطبيعة  ما هي    -٢

   في مدينة الرياض ؟المحالت التجارية

جرائم سـرقات المحـالت     التي دفعت مرتكبي    أهم الخصائص االجتماعية    ما   -٣

 التجارية للقيام بجرائمهم ؟
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  : الدراسةمفاهيم  ١/٦
د المجتمع وتؤثر في    هي سمات اجتماعية تميز أفرا    «: الخصائص االجتماعية    -١

مسلكهم تجاه موقف معين وتتركز أهم الخصائص والروابط االجتماعية فـي           

متغيرات مثل الحالة الزواجية ومستوى التعليم، ومستوى المعيشة، والـروابط          

 .)٤٠، ١٩٩٥رشوان،  (»األسرية

أحوال األسرة، ونظم الزواج، ونـسق الـسلطة والتعلـيم          «: أو هي   

  .)١٧ت، .شتا، د(» تتبع في مناسبات مختلفةوالعادات التي كانت 

كل شخص ارتكب فعالً يعتبر فـي نظـر القـانون           «: مرتكب الجريمة هو     -٢

 .)٤٨، ١٩٨٠محمد، (» جريمة

ويقصد بمرتكب الجريمة في هذه الدراسة، ذلك الشخص الـذي يقـدم            

  .على سرقة شيء من داخل المحل سواء وهو مفتوح أو حاول هو فتحه

» ل فعل تعارض مع األفكار والمبادئ السائدة في المجتمـع         ك«: هي  الجريمة   -٣

 .)١٣، ١٩٨١أبو عامر، (

  .جريمة سرقة المحالت التجارية: ويقصد بالجريمة في هذه الدراسة

م، ١٩٨٥حـسنين،   (» سـتتار إليقصد بالسرقة أخذ المال وجه الخفية وا      «: السرقة   -٤

١١٩(. 

ل التجاري دون   أخذ شيء من داخل المح    : ويقصد بها في هذه الدراسة    

 .علم صاحبه سواء كان المحل مفتوحاً أو السارق تعمد فتحه بأي أسلوب

هذه الدراسة كل المحالت التجارية وأماكن      في  ويقصد بها   : المحالت التجارية    -٥

  .البيع الموجودة في شوارع مدينة الرياض

وهي نوع من أنواع السرقة يقـع علـى متـاجر            : المحالت التجارية سرقة   -٦

الحكيم، (في شوارع المدينة وتصنفها وزارة الداخلية بأنها سرقة متاجر          موجودة  

٧، ١٩٨٩(.  

النـسق  (  إلـى  فإن مصطلح الخصائص االجتماعية يشير     وفي هذه الدراسة    

، والتي يتميـز بهـا مرتكبـي        )األسري، والزواجي، والتعليمي، والمهني، القيمي    

  .جريمة سرقة المحالت التجارية
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  :قة  الدراسات الساب١/٧
ذات العالقـة   في هذا الجزء سوف يتم استعراض بعض الدراسات السابقة            

إلى دراسات حول الـسرقة     علماً بأنه سيتم تقسيم تلك الدراسات       مشكلة الدراسة،   ب

الباحث على البيئة السعودية بـشكل      ودراسات حول الجريمة بشكل عام وسيركز       

  :خاص، وذلك على النحو التالي 
  

ـ ١٤١٩ ( في عـام    الشاجي اهادراسة ميدانية أجر    العوامـل  « : بعنـوان  )هـ

  .االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الشباب جريمة السرقة

العوامل االجتماعية التي تؤثر في ارتكاب      إلى التعرف على    لدراسة  اهدفت    

 ومن بين تلك العوامل التي تحاول هذه الدراسـة          ؛الشباب السعودي جريمة السرقة   

غ، امل الديمغرافية والعوامل األسرية، وعامل وقت الفـرا       إلقاء الضوء عليها العو   

 إلى معرفة أكثر أنواع السرقة شيوعاً       تهدف كماوعامل جماعة الرفاق واألصدقاء،     

  .في المجتمع السعودي وظروف ارتكابها

  :خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

الـشباب، وأن   السرقة تزداد في الفئة العمرية المبكرة من مرحلـة          إن جريمة    -١

غالبية مرتكبي جرائم السرقة من الشباب العزاب وأن أغلبهم من العاطلين عن            

  .غلبهم يسكن في األحياء الشعبية والمتوسطةأالعمل كما أن 

أن أغلب مرتكبي جريمة السرقة ممن ليس لهم دخـل ثابـت، وأن أغلـبهم                -٢

هم يحتلـون   يعيشون مع أسرهم والتي غالبها من األسر الممتدة، كما أن أغلـب           

ـ            ن ال يـزال    مرتبة متقدمة بين إخوانهم في األسرة، وأن أغلب مرتكبيهـا مم

  .آباؤهم على قيد الحياة

  .تبين ضعف السلطة األبوية لدى مرتكبي جرائم السرقة -٣

أن أغلب مرتكبي جرائم السرقة من الشباب داخل المجتمع الـسعودي لـديهم              -٤

  .ات كثيرةأصدقاء، وأن أكثرهم ممن يقابلون أصدقاءهم لمر

انتشار المسكرات والمخدرات بين أصدقاء الـشباب مرتكبـي جـرائم           تبين   -٥

  .السرقة
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 الفراغ يقـضونه    ا جرائم السرقة يعانون من الفراغ، وأن هذ       أن أغلب مرتكبي   -٦

  .على الغالب مع األصدقاء

 جانبفي تناول ظاهرة السرقة من      حالية  دراسة ال الوتلتقي هذه الدراسة مع       

ى كون هذه الدراسة وبشكل جزئي تناولت أيضاً ظـاهرة سـرقة            الشباب زيادة عل  

 وتختلفان  ،الدراسة الحالية  وهو ما يجعلها مفيدة جداً وقريبة من         المحالت التجارية 

 المحالت التجارية لحالية ركزت بشكل خاص على جريمة سرقة        ادراسة  الفي كون   

  .والتي يرتكبها البالغين

الدراسة في تصميم أداة جمـع البيانـات        ويتوقع الباحث أن يستفيد من هذه         

وكذلك في عملية معالجة البيانات باستخدام الحساب اآللـي وبـشكل أوسـع فـي             

  .معطياتها ومعلوماتها سواء كان ذلك على المستوى النظري أو الميداني

  

العوامـل  « : تحت عنـوان   ،)هـ١٤١٧(في عام  شاهين   ميدانية قام بها  دراسة   

  .»من قبل األحداثالمصاحبة لسرقة السيارات 

تمحورت مشكلة البحث في معالجة سرقة السيارات من قبل األحداث حيث             

كانت أهم أهدافها معرفة أهم العوامل المؤدية لسرقة السيارات لدى األحداث فـي             

 التي يتبعها األحداث في سرقة      أهم األساليب كل من مدينتي الرياض وجدة ومعرفة       

ة وراء إقدام األحداث علـى سـرقة الـسيارات          السيارات ومعرفة األسباب الكامن   

المؤدية لسرقة السيارات في كل من      ومعرفة أوجه التشابه واالختالف بين العوامل       

  .مدينتي الرياض وجدة

وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الشامل ألفراد العينة مجال الدراسة             

روسة كما تحـدث،    الذي هو من المناهج الوصفية التي تعني بوصف الظاهرة المد         

  .وبما تتميز به من خصائص معينة وكذلك العوامل المؤثرة

  :وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج كان من أهمها   

  .سنة) ١٧-١٦(إن الغالبية من األحداث الجانحين ينتمون إلى الفئة العمرية  -١

إن غالبية األحداث المتورطين في سرقة السيارات يعيـشون عـدم اسـتقرار         -٢

  . وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو بسبب الطالق ونحوهأسري بسبب
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أظهرت الدراسة أن الفراغ من أهم العوامل المؤدية إلى انحـراف األحـداث              -٣

  .ومنها، تورطهم في سرقة السيارات

تبين أن نسبة كبيرة من األحداث الجانحين المتورطين في سـرقة الـسيارات              -٤

  .م العنفيحرصون على مشاهدة األفالم البوليسية وأفال

تبين أن أهم األساليب المعتمدة في سرقة السيارات تتمثل في اقتناصهم تـرك              -٥

  .و تركها تشتغل وهي واقفة أو أثناء ترك المفتاح بداخلهاأالسيارة مفتوحة 

أظهرت الدراسة أنه من أهم األسباب الكامنة وراء إقدام األحداث على سـرقة     -٦

لمتعة واللهو والتفحيط والمباهات    السيارات تدور في مجملها حول الرغبة في ا       

  .والتفاخر

جريمة الـسرقة إال أن     ل هادراسة الحالية في تناول   الوتلتقي هذه الدراسة مع       

المحـالت  حالية تختلف عنها في التركيز على هذه الظاهرة في سـرقة            الدراسة  ال

التجارية، كما تختلف في كون تلك الدراسة ركزت على هذه الظاهرة لدى األحداث         

البالغين بصفة خاصة مـن حيـث الخـصائص         ينما تركز الدراسة الحالية على      ب

الباحث من وقد استفاد االجتماعية لمرتكبي الجرائم وما هي الدوافع وراء ارتكابها،       

  .في إثراء اإلطار النظري لدراستههذه الدراسة 

  

ظاهرة السرقات بالمملكة   «: بعنوان) هـ١٤١٣( في عام الملك  أجراها  دراسة   

  .»عربية السعودية وأبعادها وخصائصهاال

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أقوى األسباب الكامنة وراء ارتكاب البعض             

معـات  تلجرائم السرقة في المجتمع السعودي ومقارنتها بدوافع الـسرقة فـي مج           

أخرى، حيث قام الباحث بفحص كل العناصر ذات الصلة البارزة بظاهرة السرقة            

وبيئتها وشخصية السارق وهويـة المجنـي عليـه وقـدرات           أهمها نوع الجريمة    

  .الشرطة وموقف الجمهور من الظاهرة

شخصاً من الجناة الموقوفين في جرائم السرقة       ) ١٨٢(شملت عينة البحث    و  

مـن رجـال    ) ٣٥٠(شخصاً من المجني علـيهم، و       ) ٣٠٦(بسجون الرياض، و    

  .ياضفرداً من الجمهور من سكان مدينة الر) ٢٧٠(األمن، و 



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي   

  .غالبية مرتكبي الحوادث في المملكة هم من فئة الشباب -١

انخفاض المستوى التعليمي لدى الجناة في كل الفئات العمريـة، وخـصوصاً             -٢

  .الفئات العمرية الصغيرة

قتصادية لـدى   العمر والحالة اال  بين متغير   توجد رابطة إحصائية عكسية قوية       -٣

الجاني، فقد تبين أن وصف األحوال االقتصادية بالجودة أكثر انتـشاراً فـي             

أوساط صغار السن نسبياً مما هو لدى األكبر سناً، وبعبارة أخـرى يـصف              

  .الجناة األكبر سناً أحوالهم االقتصادية بأنها فقيرة أو متوسطة

 في فئة الجناة، بمعنى     توجد عالقة قوية وطردية بين متغير العمر ونوع المهنة         -٤

أن توعية المهنة تتحسن مع كبر السن، ولكن يالحظ أن غالبية المهن في كـل          

  .فئات العمر مهن ضعيفة عموماً

غالبية الجناة السعوديين هم من صغار السن مقارنة بالجناة األجانب وبخاصة            -٥

  .اآلسيويين الذين يمارسون السرقة في سن متأخرة نسبياً

راسات مع دراسة الباحث الحالية في أنها تتنـاول الجـرائم           وتلتقي هذه الد    

 تختلف عنها فـي     اليةدراسة الح البشكل عام وجريمة السرقة بشكل خاص أال أن         

 بصفة خاصة من حيث الخـصائص       المحالت التجارية التركيز على ظاهرة سرقة     

حث مـن   االجتماعية لمرتكبي الجرائم وما هي الدوافع وراء ارتكابها، واستفاد البا         

  .منهجية والهذه الدراسة في الناحية النظرية

  

جرائم الـسرقة   « : تحت عنوان  )هـ١٤١٣(في عام    التويجري    أعدها دراسة 

  .»عند األحداث بالمملكة العربية السعودية

السرقة عند األحداث بصفة  جرائم  إلى إلقاء الضوء على     الدراسة  هدفت هذه     

اإلجرامي فـي   هم  حداث وتزايد نشاط   الباحث تزايد انحراف األ    حيث الحظ عامة،  

النمط األكثر حدوثاً بيـنهم     كما الحظ أن السرقة تشكل      المملكة العربية السعودية،    

  .لسهولة ارتكابها بالمقارنة بباقي الجرائم األخرى
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 مـن   )%٣٥,٥(أشار الباحث إلى أن نسبة جرائم السرقة بلغـت حـوالي              

 من مجموع الجرائم    )%٣٧,١(ا  هـ، وبلغت نسبته  ١٤٠٨مجموع الجرائم في عام     

 مـن مجمـوع     )%٣٦,٤(لغت نسبتها   وانخفضت قليالً حيث ب   هـ،  ١٤٠٩في عام   

 )%٣٤(بلغت نـسبتها    استمرت في االنخفاض حيث     هـ، و ١٤١٠الجرائم في عام    

هـ حسب ما سجلته التقارير الـسنوية لـدور         ١٤١١من مجموع الجرائم في عام      

  .المالحظة االجتماعية

حيث يعتبر أحد المناهج    ي هذه الدراسة منهج المسح الميداني       اتبع الباحث ف    

  .األساسية في البحوث الوصفية

  :من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي و  

 تتراوح أعمارهم مـا     من مرتكبي جريمة السرقة في المملكة     غالبية األحداث    -١

  .سنة) ١٨-١٣(بين 

  .معظم األحداث تلقوا التعليم في المدارس -٢

  .ي دخل أسرة الحدث مرتكب السرقةفوجود انخفاض  -٣

  .تدني مستوى السكن لدى أسر األحداث مرتكبي جريمة السرقة -٤

 يتعرض لإلهمال النفسي والعاطفي والتربوي من       الناشئتعدد الزوجات يجعل     -٥

  .اآلباء النشغالهم بزوجاتهم فضالً عن تزايد حجم األسرة

  .حراف األحداثاستخدام أسلوب الضرب والقسوة في المعاملة يتسبب في ان -٦

مشاهدة األفالم التي تحمل طابع العنف كالمطاردة البوليسية وأفالم المغامرات           -٧

  .له دور في ارتكاب جريمة السرقة

نها تتناول جريمـة الـسرقة      كولحالية في   ادراسة  الوتلتقي هذه الدراسة مع       

دراسة الحالية تختلف عنها في التركيز علـى        البشكل خاص إال أن     لدى األحداث   

هذه الظاهرة في سرقة المتاجر عند البالغين بصفة خاصة من حيـث الخـصائص           

راء ارتكابها، واستفاد الباحث مـن      واالجتماعية لمرتكبي الجرائم وما هي الدوافع       

  .لناحية النظرية، وفي بناء أداة الدراسةهذه الدراسة في ا

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١٣

ئص الخـصا « : بعنوان )هـ١٤٠٧(في عام    زمالئهالمرزوقي و أعدها  دراسة   

االجتماعية واألسرية والتعليمية واالقتصادية وعالقاتها بنوع الجريمة لنزالء        

  .»ات بالمملكة العربية السعوديةرالسجون من غير مرتكبي جرائم المخد

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص االجتماعيـة واألسـرية             

م المخـدرات، هـذا     والتعليمية واالقتصادية لنزالء السجون من غير مرتكبي جرائ       

لمرتكبـة  اباإلضافة إلى محاولة إبراز العالقة بين تلك الخصائص ونوع الجريمة           

  .من قبل هؤالء النزالء

جريت هذه الدراسة على جميع نزالء السجون السعوديين بسجون المملكة           أ  

  .العربية السعودية بغض النظر عن نوع الجريمة

  :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي  

البية نزالء السجون السعوديين هم من صغار السن أو سن الشباب، حيـث             غ -١

  .عاماً) ٣٠(منهم تقل أعمارهم عن %) ٨٠(تبين أن أكثر من 

دفع الفرد  تعد الفراغ وكيفية استثماره ومخالطة أصدقاء السوء أسباباً جوهرية          ي -٢

  .الرتكاب الجريمة

مـن سـوء المنـاخ      في صـغرهم    يعاونون  كانوا  إن نسبة كبيرة من النزالء       -٣

  .المدرسي وقسوة المعلم والتسيب الدراسي

  .جرائم شيوعاً، تليها جرائم السرقاتالتعد الجرائم األخالقية من أكثر  -٤

دراسة الحالية في أنها تتناول الجرائم بشكل عـام         ال مع   ةوتلتقي هذه الدراس    

 بصفة  ودراسة الباحث الحالية تختلف عنها في التركيز على ظاهرة سرقة المتاجر          

خاصة من حيث الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمرتكبي الجرائم ومـا هـي            

الدوافع وراء ارتكابها، واستفادة الباحث من هذه الدراسة سوف تكون في الناحيـة             

  .النظرية، واستفادة منهجية
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ـ ١٤١٧(في عام   السبيعي  ميدانية مقارنة أعدها    دراسة     : تحـت عنـوان    )هـ

  .»ة للعائدين للجريمةاالقتصاديالخصائص االجتماعية و«

 واالقتصادية للمجرم   التعرف على الخصائص االجتماعية   الدراسة  استهدفت    

 أو تختلـف    ،؟ وهل يتميز العائد بهذه الخصائص عن غيره من المجرمين        العائد،  

؟  للمجرم العائد منه عن المجـرم ألول مـرة        الخصائص االجتماعية واالقتصادية    

  ا كان لهـذه الخـصائص تـأثير علـى العـود للجريمـة             فضالً عن معرفة ما إذ    

  .؟ أم ال

  : العديد من النتائج من أهمها قد توصل الباحث إلىو  

جود تفاوت كبير وواضح بين أفراد العينة في شدة ميولهم واتجاهاتهم إلـى             و -١

العود إلى الجريمة، ويعود هذا التفاوت في جزء كبيـر منـه إلـى العوامـل           

  .عمريةاالجتماعية والفئات ال

أن أغلب العائدين من ذوي المـستويات التعليميـة المتدنيـة، ومـن غيـر                -٢

  .المتزوجين

تبين وجود ربط بين البيئة االجتماعية والفيزيقية في المدينة وبين االتجاه إلى             -٣

  .العود للجريمة وممارستها

العائد والجو العام الذي يعيشه     للجريمة  د  وبين الع توجد عالقة ارتباطية طردية      -٤

  .خل األسرة في ظل ظروف أسرية صعبةدا

  .في العود للجريمة، وكذلك دور صحبة السوءدور مؤثر لعامل االقتصادي ل -٥

تتحمـل  ) األسرة ـ المدرسة ـ والمؤسسات االجتماعية  (أن المجتمع المحلي  -٦

 .معدالت العودة للجريمةمن تزايد العبء األكبر 
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  الفصل الثاني

   السابقةاإلطار النظري والدراسات
اهيم  ٢/١ ول المف  ح

  
رائم  ٢/٢ واع الج  أن

  
سرقة ٢/٣ ان ال  أرآ

  
 االتجاهات العلمية في تفسير الجريمة والسلوك اإلجرامي ٢/٤

ة    ٢/٥ ي الجريم ة لمرتكب صائص االجتماعي  الخ
  

  
  
  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١٦

  الفصل الثاني

  اإلطـــــــــار النظــــــــــري
  

  :تمهيد 
  

خلو منها أي مجتمـع مـن المجتمعـات         إن الجريمة ظاهرة اجتماعية ال ي       

اإلنسانية، سواء كان المجتمع بدائياً أو نامياً أو متحضراً، فكل مجتمع مـن هـذه               

المجتمعات اإلنسانية تسوده كثير من النظم الدينية واالجتماعية واالقتصادية التـي           

م من أولى مهامها تنظيم سلوك األفراد في كافة مجاالت الحياة، وهذا التنظـيم الز             

وضروري بالنسبة لكل مجتمع من المجتمعات اإلنسانية، بل إنه بدون هذا التنظيم            

ال يمكن أن تستقيم الحياة االجتماعية، أو أن تستمر، ألنه لو ترك األفراد يتصرفون   

دون تنظيم لما استمرت هذه الحياة، ومن ثم فإن كل مجتمع يبذل جهوداً كبيرة من               

  .ماعي متمثالً في تنظيمه االجتماعيأجل المحافظة على الكيان االجت

ولهذا فإن المجتمع يعتبر كل من تسول له نفسه الخروج على قواعد التنظيم               

، كما يعتبر العمل إجرامياً عندما يؤذي الشعور الجمعـي، أو           "منحرفاً"االجتماعي  

عندما يسبب هذا السلوك الحرج والضيق لألفراد والجماعـات والمجتمـع ككـل،       

  .)٢٣، ١٩٨١خفاجي، ( وتعدياً على ما افترضه الدين وسنه المجتمع ويكون خروجاً

إن دراسة الجريمة لم تعد حكراً على علم من العلوم االجتماعية بحد ذاتـه،              

فقد اهتم بدراستها علماء الفقه، وعلماء االجتمـاع، وعلمـاء اإلجـرام، وعلمـاء              

وبة تحديد المفهـوم    ومن هنا تبدأ صع   . الوراثة، وغيرهم من العلماء المتخصصين    

المتعلق بها نظراً الختالف التخصصات العلمية، وما يترتب على ذلك من اختالف            

البناءات النظرية التي توجه مسارات البحث والدراسة في مجال علـم الجريمـة             

  .)٤٠، ١٩٩٤الخريف، (
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  :حول المفاهيم  ٢/١
أفـراده،  تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية تتسم بالخطورة على المجتمـع و           

حيث الزمت البشرية منذ نشأتها األولى، ومن ثم كانت من المشكالت التي شغلت             

أذهان الناس على مر األجيال، وأهتم بها الفالسفة ورجال الدين وعلمـاء الـنفس              

والمصلحون االجتماعيون في مختلف العصور، وذلك بغرض الحد من خطورتهـا     

إلنسانية، محافظة على كيان المجتمع     والتخفيف من آثارها الضارة في المجتمعات ا      

وبقائه وأمنه ورفاهيته، واتخذوا في ذلك مسالك وسبل مختلفة للتعرف على أسبابها            

وسوف نعرض فيما يلي التعريفات المختلفـة للجريمـة،         . ووضع الحلول لمقابلتها  

  :وأنواعها 
  : الجريمة ٢/١/١
  : تعريف الجريمة في اللغة ٢/١/١/١

  »ي، والجرم الذنب، والجمع إجرام، وجروم، وهو الجريمة       رم هو التعد  الج .

أعظـم  «: وفي الحـديث  .. وجريم  .. وقد جرم يجرم واجترم وأجرم، فهو مجرم        

 المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يجرم عليه فجرم مـن أجـل               المسلمين في 

ِلَج الَْجَمُل  َحتَّى يَ : الذنب، وقوله تعالى  : والجرم«،  )٦٠٤،  ١٩٦٧منظـور،   ابن  (» مسألته

 والمقـصود هنـا     ]٤٠/ سـورة األعـراف   [  ِفي َسم الِْخَياِط َوكَذَِلَك نَجِزي الْمجِرِمينَ     

وجرم إذا عظم جرمـه     . وجرم إليهم وعليهم جريمة، وأجرم جنى جناية      . الكافرون

  .)٦، ١٩٨٩منصور، (» أي أذنب، وجريمة بمعنى كاسبة

مـال   نب،ذالجرم وال : جمعها جرائم : الجريمة«: وجاء في المنجد األبجدي     

  .)٣٢٤ت، .المنجد األبجدي، د(» الوالي من المذنب تأديباً لهيأخذ 
  : تعريف الجريمة في الشريعة ٢/١/١/٢

محظورات شرعية زجر اهللا تعالى عنها      «: تعرف الجريمة في الشرع بأنها      

  .)٢٧٣/ ،١٩٧٩الماوردي، (» بحٍد أو تعزير

  » فعل ما نهى اهللا عنه وعصيان ما أمـر اهللا بـه           «: كما تعرف أيضاً بأنها     

  .)٢٥ت، .أبو زهرة، د(
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إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل         «: كما عرفها البعض بأنها     

محرم الترك معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الـشريعة اإلسـالمية               

  .)٦٦، ١٩٩٥عودة، (» على تحريمه والعقاب عليه

  .)٢١ت، .أبو زهرة، د(» كل فعل يخالف الحق والعدل«: كما تعرف بأنها  

ِإن الَّـِذيَن  : إجرام وأجرموا، قال اهللا تعـالى   : اشتقت من كلمة جريمة   كما    

ِإن :  وقـال تعـالى    ]٢٩/ سورة المطففـين  [ َأجَرموا كَانُواْ ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َيضَحكُونَ     

  . ]٤٧/ سورة القمر[ الْمجِرِميَن ِفي َضالٍل َوسعٍر

الخالصة أن الشريعة اإلسالمية شرعت حرمة بعـض األفعـال وجعلـت              

اإلقدام عليها وممارستها عقوبات دنيوية، وأخرى أخروية، وهذه األفعال اعتبـرت           

محرمة ومرتكبها مجرم ألنه مرتكب للمعصية، فعلى سبيل المثال هنـاك حرمـة             

غَيِر نَفٍْس َأو فََساٍد ِفي اَألرِض فَكََأنََّما قَتََل النَّاَس         َمن قَتََل نَفْسا بِ   : الدماء، قال تعالى  

، وكـذلك حرمـة     ]٣٢/ سـورة المائـدة   [ َوَمن َأحَياَها فَكََأنََّما َأحَيا النَّاَس َجِميعا      َجِميعا

سـورة  [ دَده َوعَ الَِّذي َجَمَع َماالً   * َويٌل لِّكُلِّ هَمَزٍة لَُّمَزةٍ   : اإلعراض قال اهللا تعالى   

كـل  « ، كما حرم اهللا تعالى التعدي على األموال، فقال رسـول اهللا             ]٢-١/ الهمزة

الترغيـب  ) [رواه مسلم والترمـذي   (» المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه      

َوالـساِرقُ َوالـساِرقَةُ    : ، وقال اهللا تعـالى    ]٤٢٧٩: ، حديث رقـم   ٣٢٦، ص   ٣والترهيب، ج 

  .]٣٨/ المائدة[ َأيِدَيهَما َجَزاء ِبَما كََسَبا نَكَاالً مَن اللِّه َواللّه َعِزيز َحِكيمفَاقْطَعواْ 

ومن واقع هذا التوضيح يتبين أن الجريمة هي فعل األمر الذي ال يستحسن               

وبمقتضى روح الـشرع، فـإن أوامـر الـشريعة          . بل على عكس ذلك يستهجن    

.  يعتبر عصيان اهللا وارتكاب ما نهى عنه جريمة        مستحسنة التفاقها مع الفعل، لذلك    

وزجر عنه بحد   «ومن الواقع إن الجريمة هي عصيان ما أمر اهللا به بحكم الشرع،             

أو تعزير، والحد هو العقوبة المقدرة هللا تعالى، ومعنى مقدرة إنها محددة ومعينـة              

 اإلسقاط ال   نى وال حد أعلى، ومعنى إنها حق هللا تعالى أي ال تقبل           دفليس لها حد أ   

من األفراد وال من الجماعة، هذا وتعتبر العقوبة حقـاً هللا تعـالى فـي الـشريعة                 

وهي دفع الفساد عن النـاس وتحقيـق         اإلسالمية كما استوجبتها المصلحة العامة    

  .)٢٦، ١٩٨٩منصور، (» والصيانة لهمالسالمة 
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  : تعريف الجريمة في علم االجتماع ٢/١/١/٣
آخر في عرضه أو ماله أو متاعه أو شخصه،         عدوان شخصي على    «: هي  

 حيـاة    بهذا المعنى تعتبر ظاهرة اجتماعية ال يخلو منها مجتمع، فحيث توجـد            اإنه

  .)١٣، ١٩٨٣الساعاتي، (» اجتماعية توجد جريمة

كل فعل مباين لإلرادة العامة التي يؤكد عليها العقد      «: كما تعرف أيضاً بأنها     

أنه فصم عرى العقد االجتماعي، أو هي ظاهرة        من ش االجتماعي، أو هي كل فعل      

طبيعية في المجتمع تجلب سخط األفراد لها، وتثير اشمئزازهم منها ألنها غالباً ما             

  .)٢٣٠، ٢٠٠٠الحسن، (» تثير وعي الجماعة للذود عن تقاليدها ومثلها وأعرافها

سلوك ترجمه الدولة لضرره على المجتمع ويمكن       «: ويعرفها البعض بأنها    

  .)٤٢، ١٩٨٥الطخيس، (» ن ترد عليه بعقوبةأ

لقد حاول البعض أن يعطي الجريمة مفهوماً يتفق مع جوهرها ومـضمونها              

. االجتماعي، ولذلك أدخلوا في تعريفها عناصر اجتماعية أو طبيعيـة أو أخالقيـة            

مجموعة مـن   : ويذهب فريق من علماء اإلجرام بالمفهوم االجتماعي للجريمة بأنه        

تماعية والمصالح الفردية األساسية التي ترقى إلى مصاف القـيم، إمـا            القيم االج 

اعتباراً، أما مضمونها االجتماعي فهو متعدد ومتنوع بحسب مـصادره          حقيقة وإما   

ومكوناته، باعتباره سلوكاً يناهض قيم المجتمع ومصالح أفراده األساسية، ويكشف          

  .)٣٢، ٢٠٠٠مهيدات، ( بالتالي عن شخصية منحرفة

لخالصة أن الجريمة من المنظور االجتماعي تعني كل فعل يتعارض مع           وا  

ما اتفق عليه المجتمع واصطلح على إنه نافع للجماعة، أو إنه الفعل الـذي تعتقـد                

الجماعة إنه ضار بمصلحتها االجتماعية ويهدد كيانها، وإنها بمعنى آخر ظـاهرة            

و الخروج علـى القواعـد      اجتماعية تعني الخروج على مبادئ النظام االجتماعي أ       

  .والمعايير التي حددها المجتمع لنفسه وتعارف على احترامها
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  : تعريف الجريمة في القانون ٢/١/١/٤
حاول بعض القانونيين أن يستند في تعريف الجريمة إلى العرف حينما ذكر              

الجريمة هي كل واقعة تعاقب عليها القـوانين المكتوبـة أو العرفيـة فـي               «: بأن

  .)٧٩، ١٩٨١خفاجي، (» معالمجت

كل عمل مخالف ألحكام قانون العقوبات الذي يتـضمن         «: كما عرفت بأنها    

  .)٢٣٠، ٢٠٠٠الحسن، (» فعال المجرمة ومقدار عقوبتهااأل

  » ل الـذي يجرمـه القـانون ويقـرر لـه جـزاءاً جنائيـاً              عالف«: أو هي   

  .)١٢، ١٩٨٨القهوجي، (

دة جنائية يقرر لها القانون جـزاءاً       متناع يخالف قاع  افعل أو   «: وهي أيضاً   

  .)٤٠، ١٩٨٥الطخيس، (» جنائياً

يمـه  ركل ما نص الشرع أو القانون على تج       «: كذلك عرفت الجريمة بأنها     

وجعل له عقوبة صريحة، كجرائم الحدود والقصاص، أو منح         من األفعال واألقوال    

 وهذا التحديد هو    القاضي صالحية تحديد العقوبة كما هو الحال في جرائم التعزير،         

  » ما يجعل الجريمة أكثر وضوحاً من االنحـراف وأكثـر تحديـداً وأكثـر ثباتـاً               

  .)١٤، ١٩٨٣الساعاتي، (

سلوك إنـساني معاقـب     «: وهناك من يزيد على ذلك قائالً أن الجريمة هي          

عليه بوصفه خرقاً أو تهديداً لقيم المجتمع أو لمصالح أفـراده اإلنـسانية، أو لمـا                

  .)٢٤، ١٩٩٤سليمان، (» لمشرع كذلك، ووسيلته في ذلك النص القانونييعتبره ا

والخالصة أن الجريمة من الناحية القانونية عبارة عن اعتـداء أو عـدوان               

على القانون، ولذلك يستحق مرتكبها المحاسبة والمجازاة المتمثلة فيما يطبق بحقه           

لتـي وقعـت أو ارتكبـت       من عقوبة، وتكون العقوبة بكافة أنواعها باسم الدولة ا        

الجريمة على أرضها، وذلك بعد ثبوت األدلة وإجراء المحاكمة، وعليه فالجريمـة            

هي كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر من شخص بالغ مسؤول ويـنص القـانون                

  .بتجريمه ويحدد له عقوبة جزائية في إطار الشريعة
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  : تعريف الجريمة في علم النفس ٢/١/١/٥
س إلى السلوك اإلجرامي على إنه سـلوك شـاذ مرضـي            ينظر علماء النف    

مضاد للمجتمع صادر عن الشخصية المضطربة نفسياً، وذلـك بالنـسبة ألغلـب             

حاالت المجرمين، وبعبارة أخرى أن شخصية المجرم ال تختلف في جوهرها وفي            

تكوينها النفسي األساسي عن شخصية المريض نفسياً، كما يـرون أن كـل فعـل               

إال داللة وتعبير عن صراعات نفسية تدفع صاحبها إلى الوقوع في           إجرامي إن هو    

  .)٧٩، ١٩٩٨مصطفى، (الجريمة 

وبمعنى آخر، ينطلق التعريف النفسي للجريمة من كونها ليـست ظـاهرة              

مادية خالصة، أو اجتماعية خالصة، أو قانونية خالصة، بل هي فعل إنساني يسأل             

، )ذا توافرت اإلرادة والحريـة واالختيـار      إ(عنه الفرد ويتحمل عواقب هذا الفعل       

وعلى هذا األساس فالفعل اإلجرامي هو عمل إرادي، إذا توافرت عوامـل عـدم              

  .)٣٣، ١٩٨٨طالب، (وجود مبررات المسئولية الجنائية 

ظاهرة نفسية تعود إلى سوء التكيـف       : كما عرفها منصور بأنها عبارة عن       

التي يعيش فيها والذي من شأنه أن يدفعه        النفسي من جانب الفرد مع عناصر البيئة        

إلى ارتكاب الجريمة كمحاولة تعويضية للتخلص من االضطرابات النفسية التـي           

  .)١٨٢، ١٩٨٩منصور، (يعاني منها 

والخالصة فالجريمة من منظور علم النفس هي ظاهرة نفسية تعـود إلـى               

ش فيها والذي مـن   سوء التكيف النفسي من جانب الفرد مع عناصر البيئة التي يعي          

شأنه أن يدفعه إلى إتيان فعل أو سلوك تعاقب عليه القوانين المكتوبة أو العرفية في               

المجتمع لكونه يخالف الحق والعدل ويتعارض مع ما أتفق عليه المجتمع واصطلح            

  .على إنه نافع للجريمة
  : جريمة السرقة ٢/١/٢

الحياة اإلنـسانية   األمن على األموال والممتلكات ضرورة من ضروريات          

ألن اإلنسان ال يستطيع أن ينتج ويصبح عضواً فعاالً في مجتمعه ما لم يكن أمنـاً                

* فَلَْيعبدوا َرب َهذَا الَْبيِت     على نفسه وماله وجميع ممتلكاته، لقوله سبحانه وتعالى         

  .]٤-٣ ،قريش[ الَِّذي َأطَْعَمهم من جوٍع َوآَمنَهم من خَوٍف
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ما يلي سوف يتم تناول جريمة السرقة من حيث مفهومهـا فـي اللغـة               وفي  

  .والشرع، وأنواعها وأركانها
  : تعريف السرقة في اللغة  ٢/١/٢/١

هي اسم مصدره سرق يسرق سرقة، والمـصدر منـه سـرقاً،            : السرقة    

  .)١٥٦، ١٩٦٧ابن منظور، (ومعناها أخذ مال الغير من حرزه على وجه الخفاء 

سرق منه الشيء، يسرق سرقاً وسـرقة،       : ذ المال خفية، يقال   أخ: والسرقة  

سرق منه الـشيء يـسرقه سـرقاً        : استرقه بمعنى سرقة، ويقال أيضاً    : كما يقال 

محركة وتكتف واسترقه، جاء مستتراً إلى الحرز فأخذ ماالً لغيره، واالسم السرقة            

هو يـسارق   بالفتح وكفرحه، وسرق كفرح خفي، والتسريق بالنسبة إلى السرقة، و         

  .)١٨٩ت، .الفيروزأبادي، د(النظر إليه يطلب غفلته لينظر إليه 

هو الـذي   : هي أخذ المال على جهة االختفاء، والسارق في اللغة        : والسرقة  

يأخذ الشيء على وجه االستخفاء بحيث ال يعلم به المسروق منـه، مـأخوذ مـن                

 لسمَع فََأتَْبَعـه ِشـَهاب مِبـين      ِإالَّ َمِن استََرقَ ا   : مسارقة النظر، ومن قوله تعالى    

، والمنتهب الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، وأصل النهب الغنيمة،            ]١٨/ الحجر[

واإلنتهاب االفتعال من ذلك، والمختلس الذي يأخذ الشيء عياناً ثم يهرب، مثل أن             

  .)١٢٠ت، .المقدسي، د(يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه 
  :تعريف السرقة في الشريعة   ٢/١/٢/٢

 »أخذ مال الغير خفية بنية تملكـه «: أجمع الفقهاء على تعريف السرقة بأنها   

   :)١١٩-١١٧، ١٩٨٥حسنين، (
هو من سرق وهو بالغ عاقل مختاراً التـزم حكـم           : والسارق في الشرع      

اإلسالم نصاباً من المال الذي يقصد إلى سرقته من حرز مثله ال شبهة لـه فيـه                 
َوالساِرقُ َوالساِرقَةُ فَاقْطَعواْ َأيِدَيهَما َجَزاء     : ب عليه القطع، والدليل قوله تعالى     وج

َحِكيم َعِزيز َن اللِّه َواللّهِبَما كََسَبا نَكَاالً م ]٣٨/ المائدة[.  
وألن السارق يأخذ المال على وجه ال يمكن االحتراز منه ولو لم يجب عليه           

ك إلى هالك الناس بسرقة أموالهم، وال يجب القطع على المنتهـب            القطع ألدى ذل  
ليس علـى المنتهـب     «:   قال أن النبي    : وال على المختلس لما روى جابر       
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  » نتهـب نهبـة مـشهورة فلـيس منـا         أقطع وال على المخـتلس قطـع، ومـن          

  .]١٣٨ت، .االزدي، د[
عـه منـه    وألن المنتهب والمختلس يأخذان المال على وجـه يمكـن انتز            

باالستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتج في ردعه إلى القطع، وال يجب علـى مـن          
  جحد أمانة أو عارية ألنه يمكن أخذ المال منه بالحكم، فلـن يحـتج إلـى القطـع                  

  .]٧٥النووي، [
  : أنواع الجريمة ٢/٢

تقسم الجرائم في المجتمع وفق عدد من المحكات الرئيسة، يمكن اإلشـارة              

  :ها فيما يلي إلى أهم
  : تقسيم الجرائم وفق جسامتها ٢/٢/١

هناك جنايات، وجنح، ومخالفات وذلك وفق العقوبة المقررة لكل نوع منها،             

وهذا التقسيم ليس ثابتاً دائماً ولكنه يختلف باختالف الزمان والمكان، فما قد يعتبـر        

 العكـس،   جناية في وقت من األوقات قد يصبح جنحة أو مخالفة في وقت آخر أو             

وذلك تبعاً للتغيير الذي قد يطرأ على القيم االجتماعية السائدة أو طبيعـة الـسلطة               

السياسية التي تملك التشريع، فإذا أصبحت الجماعة المسيطرة ال ترى فـي فعـل              

معين إنه ينافي نظامها أو يمثل خطورة عليها فإنها تجرم هذا الفعـل، وكـذلك إذا           

ل يعد جريمة ال يتناسب مع خطورته أو ظروفه،         رأى المشرع أن العقاب على فع     

فإنه قد يشدد العقاب عليه أو يخففه، وفي هذه الحالة يكون التخفيف مع إبقاء صفة               

الجريمة على حالها أي إنها تظل جناية مثالُ، وقد تخفف العقوبة إلى الدرجة التـي               

هذا ما يعـرف  تغير من نوع الجريمة لنقلها من مرتبة الجنايات إلى مرتبة الجنح و  

  .)٦، ١٩٦٢المرصفاوي، (بتجنيح الجنايات لظروف مخففة 
  : تقسيم الجرائم وفق إيجابيتها وسلبيتها ٢/٢/٢

تقسم الجرائم إلى إيجابية وسلبية، فالفعل اإليجـابي المخـالف          «  

للقانون كالقتل والسرقة والضرب واالغتصاب يعد جريمة إيجابية، أما         

ضه القانون، كاالمتناع عن التبليـغ عـن        االمتناع عن القيام بعمل يفر    

بعض الجرائم، أو االمتناع عن دفع نفقة حكم بها على شخص، فإنـه             

  .)١٩، ١٩٨٧شفيق، ( »يعد جريمة سلبية
  : تقسيم الجرائم وفق تعمدها ٢/٢/٣
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الجريمة العمدية هي التي يتعمد فيها الجاني ارتكابها، أي هي          «  

ي، أما الجرائم غير العمديـة فهـي        الجريمة التي يتوافر القصد الجنائ    

 »مثل القتل الخطأ، واإلصـابة الخطـأ       التي ال يتوفر فيها هذا القصد     

  .)١٢، ١٩٦٩علي، (
  : تقسيم الجرائم وفق درجة استمرارها ٢/٢/٤

تقسم الجرائم إلى جرائم وقتية وجرائم مـستمرة، والجريمـة          «  

هي بمجرد  الوقتية هي التي تتكون من فعل يحدث في وقت معين وينت          

ارتكابه، كالقتل والتزوير أما الجريمة المستمرة، فهي تتكون من فعل          

 »متجدد ومستمر مثل جريمة خطف األطفال أو سرقة تيار كهربـائي          

  .)٣٥، ١٩٨٥محمد، (
  : تقسيم الجرائم وفق موضوع ضررها ٢/٢/٥

تقسم الجرائم إلى جرائم ضارة بالمصلحة العامة كجرائم أمـن    «  

  .)٢٠، ١٩٨٧شفيق، ( »م ضارة باألفراد كالقتل والسرقةالدولة، وجرائ

تقسم الجرائم من الناحية االجتماعية إلـى       : التقسيمات االجتماعية للجرائم      

  :) ٢٠، ١٩٨٧شفيق، (عدة أنواع أهمها 

  .جرائم ضد الممتلكات، كالسرقة والحريق العمد وتسميم الماشية −

  .جرائم ضد األفراد، كالقتل والضرب وهتك العرض −

  .جرائم ضد النظام العام، كجرائم أمن الدولة وإشاعة الفوضى والتخريب −

  .جرائم ضد األسرة، كالخيانة الزوجية وإهمال األطفال −

  .جرائم ضد الدين، كاالعتداء على أماكن العبادة −

  .جرائم ضد األخالق، كاألفعال الفاضحة والخادشة للحياء في المناطق العامة −

ة للمجتمع، مثل الصيد في غير موسمه، أو صيد         جرائم ضد المصادرة الحيوي    −

  .)٢٣، ١٩٨٣الساعاتي، (طيور محرم صيدها، أو تبديد ثروات المجتمع 
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  :  أرآان السرقة ٢/٣
لجريمة السرقة أركان ثالثة، إذا توفرت هذه األركان في جريمـة الـسرقة      

ذه األركـان   فإنها تعتبر جريمة متكاملة األركان، ومن ثم يعاقب عليها السارق، وه          

   :)٢٦-٢٤، ١٩٨٤، ميالقدو(سيتم اإلشارة إليها فيما يلي 
  : السارق ٢/٣/١

البد الرتكاب أي جريمة من وجود فاعلها أي من يقوم بارتكابهـا، وفـي                

جريمة السرقة يعد من يقوم باإلقدام على سرقة مال الغير بنية امتالكه بأنه سارق،              

رت تلك الشروط مجتمعه استحق السارق      وقد وضع الفقهاء شروطاً معينة إن تواف      

  :عقوبة القطع حداً، وهي 

فال تتناول الصبي والمجنون والمكره،     . أن يكون السارق بالغاً عاقالً مختاراً     ) أ  ( 

رفع القلم عن ثالث، عن الصبي حتـى يبلـغ،        «: لقوله عليه الصالة والسالم   

  .»وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل

إن اهللا تجاوز لي عن أمتـي الخطـأ        « : يجب القطع على المكره لقوله      ال  ) ب(

  .]٢٠٤٣: ، حديث رقم٦٥٩، ص١سنن ابن ماجه، ج[» والنسيان وما استكرهوا عليه
  : المسروق منه ٢/٣/٢

أن يكون هناك شخص مسروق منه يقوم برفع الخصومة ضد من اقتـرف               

 سـرقة ولـم يطالـب بالمـال         جريمة سرقة أمواله وأشيائه، فلو قام السارق بأي       

المسروق أي إنسان سواء أكان طبيعياً أو اعتبارياً، فال يستطيع القاضي أن يصدر             

حكمه بالقطع نظراً لعدم تكامل أركان الجريمة، حيث أن عدم رفع أيـة خـصومة       

  .توجب شبهة إباحة المال المسروق ألي إنسان يريد أخذه

حة على ماله الذي سـرق،      أن تكون يده صحي   : ومن شروط المسروق منه     

وأن يثبت ذلك للقاضي عندما يرفع إليه خصومته ضد السارق، فإذا كـان المـال               

المسروق ال مالك له، كالمال المباح أو المتروك، فال يعد أخذه سارقاً ولـو أخـذه                

  .خفية
  
  
  
  : سرقة أو مال مسروق ٢/٣/٣
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ل وأشـياء   وهو وجود سرقة، والسرقة تقع عادة من قبل السارق على أموا            

الغير، ولهذه األموال واألشياء شروط معينة يجب أن تتوفر فيها كي تعد جريمـة              

عقوبة القطع حداً، عمالً بنص ) السارق(السرقة متكاملة، ومن ثم يقع على مرتكبها 

كََسَبا َوالساِرقُ َوالساِرقَةُ فَاقْطَعواْ َأيِدَيهَما َجَزاء ِبَما آية السرقة حيث قال اهللا تعالى      

     َحِكيم َعِزيز َن اللِّه َواللّهنَكَاالً م ]فإذا تخلف أحد شروطها، فإن تخلفـه        ]٣٨/ المائدة ،

يوجب شبهة تدرأ الحد فال يقطع السارق، وإنما توقع عليه عقوبة تعزيرية مناسبة             

  :وهذه الشروط هي

  .أخذ المال على وجه االستخفاء، أي وقوع السرقة خفية) أ ( 

  .ال يكون السارق قد أؤتمن على المال المسروقأن ) ب(

  .أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير) ج ( 

  .أن يكون المال المسروق منقوالً) د ( 

  .أن يكون المال المسروق متقوماً) هـ(

  .أن يبلغ المال المسروق نصاباً) و ( 

   :)٢٦٦، ١٩٨٥األشقر، (وال تقطع اليد في السرقة إال بشروط هي   

أن يكون المال مسروقاً من حرز، والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال،             )  أ   (

وحرز كل مال بحبسه، فحرز الذهب والفضة خزائن المال، وحرز الماشـية            

  .الحظائر، وحرز األثاث البيوت

 ٤,٢٥أن يكون ثمن المسروق ربع دينار ذهباً فصاعداً، والـدينار يـساوي             ) ب(

يقطـع    الرسولكان  «: الحديث عن عائشة قالت   جرام لوزن زماننا، وفي     

  .]٤٩٣٢: ، حديث رقم٨٠، ص٨سنن النسائي، ج[ »اليد في ربع دينار فصاعدا

  .أن تثبت السرقة باعتراف أو شهادة شهود) ج(

أن يكون لألخذ شبهة في المال، فال تقطع يد والد أخذ مـن مـال ولـده، أو                  ) د  (

  .زوجة من مال زوجها

روق مما يتمول ويملك ويحل بيعه فال قطع لمن سرق خنزيراً           أن يكون المس  ) هـ(

  .أو خمراً
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وإذا سرق السارق أول مرة قطعت يده اليمنى، فإذا عاد للسرقة مرة ثانيـة                

قطعت رجله اليسرى، وتقطع اليد من مفصل الكف، وتقطع الرجل مـن مفـصل              

ارق عقباً   يقطعها من نصف القدم من مقعد الشراك ليدع للس         الكعب، وكان علي    

  .يمشي عليه

وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنمـا               

يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره، فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحـالل               

ويريد أن ينميه عن طريق الحرام، وهو ال يكتفي بثمرة عمله فيطمع فـي ثمـرة                

رته على اإلنفاق أو الظهور، أو ليرتاح من عمل غيره، وهو يفعل ذلك ليزيد من قد       

عناء الكد والعمل، أو ليؤمن على مستقبله، فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجـع              

إلى هذه االعتبارات وهو زيادة الكسب، أو زيادة الثراء فقد حاربت الشريعة هـذا              

ي إلـى   الدافع في نفس اإلنسان بتقرير عقوبة القطع، ألن قطع اليد أو الرجل يؤد            

نقص الكسب إذ أن اليد والرجل كليها أداة العمل أياً كان، ونقص الكسب يؤدي إلى               

نقص الثراء، وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على اإلنفاق وعلى الظهور، ويدعو إلى             

شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المـستقبل، فالـشريعة اإلسـالمية             

 النفسية التي تدعو الرتكاب الجريمة بعوامـل        بتقريرها عقوبة القتل دفعت العوامل    

نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة، فإذا تغلبت العوامل النفـسية الداعيـة             

الرتكاب الجريمة وارتكب اإلنسان الجريمة مرة فإن العقوبة والمرارة التي تصيبه           

مـرة  منها تغلب العوامل النفسية الداعية بعوامل نفسية صارفة فال يعود للجريمة            

  .)١٧-١٦، ١٩٩٨الحكيم، (ثانية 

: إن السرقة في الشريعة اإلسالمية نوعان، سرقة عقوبتهـا حـد، وهـي                

السرقة الصغرى كأخذ مال الغير خفية، أي على سبيل االستخفاء، بمعنى أن يؤخذ             

فيها المال دون علم المجني عليه ودون رضاه، والبد لوجود السرقة الصغرى من             

معاً، فإن لم يتوفر أحداهما فال يعد الفعل سرقة صغرى، فمن           توفر هذين الشرطين    

سرق من دار متاعاً على مشهد من صاحب الدار دون استعمال القوة والمغالبة ال              

يعد فعله سرقة صغرى، وإنما يعد فعله اختالساً، ومن خطف ماالً من آخر ال يعد               

خـتالس والغـصب    واال. فعله سرقة صغرى، وإنما يعد خطف فعله خطفاً أو نهباً         
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والنهب كلها صور من السرقة ولكن ال حد فيها، كما أن من أخذ متاعـاً مـن دار     

  .برضا صاحبها وفي غير حضوره ال يعد سارقاً

وسرقة عقوبتها التعزيز وهي السرقة الكبرى كأخذ مال الغير على سـبيل              

ر رضـاه،   المغالبة بمعنى أن السارق يأخذ فيها المال بعلم المجني عليه ولكن بغي           

وعلى سبيل المغالبة، فإن لم تكن مغالبة فالفعل اختالس أو غصب أو نهب مـادام               

الرضا غير متوفر، والسرقة المعاقب عليها بالتعزير هي التي يدخل فيها كل سرقة             

ذات حد لم تتوفر شروط الحد فيها، أو درئ فيها الحد للشبهة، كأخذ مال االبـن،                

  . تكون السرقة في األصل صغرى أو كبرىوأخذ المال المشترك، ويستوي أن

وأيضاً أخذ مال الغير دون استخفاء، أي بعلم المجني عليه وبدون رضـاه               

وبغير فعالية، ويدخل تحت هذا النوع االختالس والغصب والنهب، مثل أن يأخـذ             

السارق مالبس آخر خلعها ووضعها بجواره ثم يهرب بها على مرأى من المجني             

طف شخص من آخر ورقة مالية كان يمسكها، وهذا النوع مـن            عليه، ومثل أن يخ   

ليس على مختلس وال منتهب     « السرقة ال حد فيه، أي ال قطع فيه لقول الرسول           

، وال تخرج السرقات فـي      ]٤٩٧٥: ، حديث رقـم   ٨٩، ص ٨سنن النسائي، ج  [» وال خائن قطع  

 لفظ السرقة دون    الشريعة اإلسالمية عن األنواع سالفة الذكر، ويطلق الفقهاء عادة        

تمييز على السرقة الصغرى، وإذا تكلموا عن السرقة وأحكامها، فإنمـا يقـصدون             

السرقة الصغرى، بينما يسمون السرقة الكبرى الحرابة أو قطع الطريق، أمـا مـا     

عدا ذلك من نهب وغصب واختالس فيطلقون عليه لفظ االختالس بـصفة عامـة              

  .)٥١٤، ١٩٩٥عودة، (
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  :العلمية في تفسير الجريمة والسلوك اإلجرامي  االتجاهات ٢/٤
تعد دراسة أسباب ظاهرة اإلجرام في المجتمعات الحديثة بالنـسبة للفـرد              

والمجتمع من األطر الهامة في علوم الجريمة،و عادة ال ينتهي البحث اإلجرامـي             
عند تفسير أسباب الجريمة، بل يقدم الحلول التي تقوم على حماية المجتمـع مـن               

ريمة ومرتكبيها، وإحساس الفرد والجماعة باألمن واالطمئنان علـى أنفـسهم           الج
ومتاعهم وأعراضهم مع التأكيد ـ أيضاً ـ على الوسائل المناسـبة لقمـع وردع     

  .مرتكبي الجريمة
ومع بداية النصف األول من القرن الحالي، ومع زيادة االهتمام بالدراسات             

باب الجريمة، وكان نتاج ذلـك اخـتالف        المتعلقة بالجريمة، تشعب البحث في أس     
النتائج التي توصل إليها الباحثون من منطلـق اخـتالف أسـاليبهم فـي البحـث                
والفروض التي قاموا بوضعها، وما تبع ذلك من اختالف في تفـسيرات الجريمـة         
والسلوك اإلجرامي لذلك تشعبت اتجاهات دراسة وتفسير السلوك اإلجرامي، حيث          

 الظاهرة من الناحية االنثروبولوجية، وقـام الـبعض اآلخـر           اهتم البعض بتفسير  
بتفسيرها من الناحية االجتماعية، وقام فريق ثالث بتغييرها من الناحية الننفـسية،            

  :إلى غير ذلك من التفسيرات التي سنعرضها فيما يلي
  : االتجاه البيولوجي ٢/٤/١

مانية يرتبط هذا االتجاه بسلوك اإلنسان من خالل مالمحه الجس          
وسماته التكوينية، ولقد شاعت مجموعة من النظريات فـي القـرنين           
الثامن والتاسع عشر تهدف إلى تتبع العالقة بين التكـوين الجـسماني            

 ومن أبرز تلك النظريات هي نظريـة دال       «للفرد وبين طبيعة سلوكه،     
 أي الـسمات  Fisiognomica في كتابه الشهير Della Portaبورتا 

 Physiognomyد والتــي تعــرف اآلن باســم الخارجيــة للفــر
Physiognomie      طالـب،  ( » أي علم دراسة التكوينات الخارجية للفرد

٥٣، ١٩٩٨(.  
 الذي Frantz Vallبعد ذلك جاء العالم فرانتس جوزيف قال «  

ركز على دراسة الجمجمة والـدفاع وتـضاريس المـخ وعالقاتهـا            
 Lavaterو الفـاتيير  االحتمالية باإلجرام، وبعده باحث فرنسي آخر ه   

الذي حاول بقدر كبير من النجاح في ذلك الوقت إعطاء بعـداً علميـاً         
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 Charlesمثل تلك األفكار، ثم جاء بعده البريطاني تـشارلس دارون  
Darwian              بفكرته التي لخـصها فـي أن الكائنـات الحيـة تولـد 

باستعدادات مختلفة وهي معرضة في حياتهـا للمنافـسة والـصراع           

  .)١٧٧، ١٩٨٨الدوري، ( »هو الذي يستطيع البقاء واالستمرارواألقوى 
وفي القرن التاسع عشر ظهر أشهر عالم حاول تفسير السلوك اإلجرامـي              

  معتمداً علـى أسـس فيزيقيـة وهـو الطبيـب اإليطـالي سـيزار لـومبروزو                
Cesar Lombroso     كأبرز ممثلي النظريـات البيولوجيـة المفـسرة للـسلوك 

  .اإلجرامي
مبروزو نمطاً بيولوجياً لشخصية المجرم يتحدد في مجموعة مـن          وضع لو   

عـدم انتظـام شـكل      : الصفات والخصائص البيولوجية والتكوينية مـن أبرزهـا       
الجمجمة، كبر الفكين، بروز عظام الخد، ضيق الجبهة، شذوذ تركيـب األسـنان،             

يـة  زايدة في طول األذرع، واألرجل، واألصابع، وغير ذلك من الصفات البيولوج          
ومع مرور الوقت أضاف . التي اعتبرها لومبروزو من صفات االنحراف واإلجرام   

ضـعف  : لومبروزو إلى الخصائص البيولوجية السابقة بعداً نفـسياً تمثـل فـي           
اإلحساس باأللم، الغرور، االندفاع في السلوك، سهولة االستثارة، عـدم الـشعور            

هولة ويسر جرائم االعتداء على     بالشفقة، انعدام الخجل، مما يجعلهم يرتكبون في س       
  .)٩١، ١٩٨٧المالك وآخرون، (األشخاص، وجرائم االعتداء على العرض 

وقد خرج لومبروزو من دراساته هذه إلى تصنيف المجرمين إلى خمـسة              
   :)٦٧، ١٩٩٨طالب،  (يهأنماط 

  : المجرم المطوع أو المجرم بالوالدة ) أ ( 
اثي، مع خمس أو أكثر من الـصفات        وهو الذي يكون نتيجة لالرتداد الور       

والسمات التي ذكرها، وهو األشد خطورة واألصعب معالجـة وهـو المقـصود             
  .بالدرجة األولى في فكر ونظرية لومبروزو

  :المجرم المعتاد ) ب(
وهو الذي يكون نتيجة االرتداد الوراثي مـع تميـزه أيـضاً بالشخـصية                

اً عن المجرم باالرتداد الوراثي، ، وهو ال يختلف كثير)مصاب بالصرع(الصراعية 
  .االختالف يكون في الدرجة فقط
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  :المجرم المجنون ) ج(

وهو الذي يكون نتيجة للشخصية الصراعية مضاف لها االرتداد الـوراثي             

  .ومضاف لها اضطرابات ذهانية شديدة

  :المجرم العاطفي ) د(

  .ته العاطفيةوهو الذي يكون إجرامه تحت تأثير العاطفة نظراً لشدة حساسي  

  :المجرم بالصدفة أو أشباه المجرمين ) هـ(

وهذا النوع من المجرمين ليس له عالقة بالمجرمين المذكورين أعاله، وهو             

أقل خطورة على اإلطالق ويمكن نزعه من قائمـة المجـرمين حـسب تالمـذة               

  .Gavofolo، وقاروفالو Ferriلومبروزو الذين طوروا أفكاره ومنهم فيري 

عدة نظريات أخرى تسير في االتجاه نفسه كنظرية األنماط الجسمية          وهناك    

، Sheldomالتي ظهرت في القرن العشرين، ويعتبر الطبيب النفسي ويليام شلدون    

 من أكثـر العلمـاء   Ernest Kitchmerوالطبيب النفسي األلماني أرنست قتشمر 

محورية في نظريـة    والفكرة ال . إسهاماً وإضافةً في مجال نظرية األنماط الجسمية      

األنماط الجسمية تتبلور في أن الخصائص الجسمية التي تالحظ لدى األفراد سواء            

أكانت هذه الخصائص عيوباً تكوينية أو مميزات تكوينية، فإنها تعكس بالـضرورة            

أيضاً، ووفقاً لنوعيتها، طبيعة عقلية أو مزاجيـة أو سـلوكية تتوافـق ونوعيـة               

  ).٢١٥، ١٩٨٤حميد، عبد ال(الخصائص التكوينية 

 من النظريات الحديثة التي تعبـر عـن   Di Tullioوتعد نظرية دي توليو   

االتجاه البيولوجي، وهي ترد الظاهرة اإلجرامية إلى التكوين اإلجرامـي للمجـرم            

ذاته، ولذا عرفت بنظرية التكوين اإلجرامي، وهي تنطلق في تفـسيرها للـسلوك             

   :)٨٥، ١٩٨٠محمد، (نوجزها فيما يلي اإلجرامي من مجموعة من المنطلقات 

إن السلوك اإلجرامي يكشف عن شخصية المجرم، ومن ثم فال مناص لتفسير         ) أ  ( 

  .الجريمة والتعرف على أسبابها إال بدارسة شخصية المجرم

إن كل إنسان أهل لفعل الخير والشر على السواء، فـالميول الغريزيـة فـي            ) ب(

جريمة في تلك األعماق خاوية مـن يفجـر         أعماق الناس تبرز القول بأن ال     

ميوله الغريزية في هيئة أفعال مشروعة من الوجهة القانونية، ومـنهم مـن             

  .يعجز عن ذلك فيفجرها بأفعال إجرامية واضحة
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إن الذي يمنع غالبية الناس من ارتكاب السلوك اإلجرامي يعود إلى أن طبقـة              ) ج(

ات التي تعلوها سـميكة صـلبة،       اإلجرام في نفوسهم بعيدة الغور، وإن الطبق      

ومن ثم فهم قادرون على السلوك الـسوي بـسبب أن مقـاومتهم للـسلوك               

اإلجرامي قوية، ورغم ذلك قد يتعرضوا إلى ظروف تخل بتوازنهم وتـؤدي            

  .بهم إلى ارتكاب الجريمة

إن اختالل التوازن يحدث نتيجة تفاعل بين شخصية معينة وظـروف بيئيـة             ) د(

فإن مجموعة الظروف الفردية أو البيولوجية يكـون لهـا          معينة، ورغم ذلك    

  .أهمية بالغة في هذا المجال

إن اإلجرام يعد مثل المرض ال يرتكبه إال من له تكوين خاص يجعله أكثـر          ) هـ(

  ).التكوين اإلجرامي(استجابة له، ويطلق على هذا التكوين 

ية اإلنـسان فـي     إن التكوين اإلجرامي ال يعدو أن يكون خلالً يعيب شخـص          ) و( 

جانب أو أكثر من جوانبها العضوية والنفسية، ويترتب علـى ذلـك تغلـب              

الغرائز الدنيوية على الغرائز الفطرية نظراً لقوة األولى أو لضيق الثانيـة أو         

لكليهما معاً، وهذا الخلل يمكن أن يكون خلالً أصلياً ثابتاً، ويمكن أن يكـون              

  .عارضاً

ة على أن الوراثة هي المـسئولة عـن الـسلوك           كما أكدت النظرية الوراثي     

اإلجرامي، ويقصد بالوراثة هنا انتقال المورثات من السلف إلى الخلف، ومعنـى            

ذلك أن المجرم يورث إجرامه بيولوجياً ألبنائه، وهؤالء بدورهم ينقلونه لألطفـال،    

عبـر  ووفقاً لهذا التصور نجد أسراً ممتدة معروفة بسلوكها اإلجرامي الذي ينتقل            

  .األجيال في أفراد هذه األسر المجرمة

 Dugdleومن أبرز الدراسات التي أجريت في هذا الشأن دراسة دجـديل              

 شخصاً مـن    ٧٠٩م على عائلة جول التي بلغ عددها        ١٨٧٤التي أجراها في عام     

األبناء واألطفال، وقد أكدت نتائج الدراسة أن غالبية نسل هـذه العائلـة ارتكبـوا               

  .)١٢١م، ١٩٩٠عارف، (موا في جرائم أو أقيمت عليهم دعاوي جرائم أو اته

وتتفق هذه النظريات جميعاً في أساسها العلمـي، فهـي تفـسر الظـاهرة                

اإلجرامية تفسيراً يعتد بتكوين المجرم من الناحية العضوية والعـصبية والغدديـة            

  .تكويناً كاشفاً عن استعداده السابق لإلجرام
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ن المجرم بالتكوين يصبح إنساناً مريضاً، ومن ثـم         فإذا كان األمر كذلك فإ      

فإن التفسير االجتماعي النفساني الذي تزعمه النظريات التكوينية عامة، ونظريـة           

لظـاهرة اإلجـرام، وهكـذا      ) مرضياً(دي توليو خاصة، يصبح تفسيراً باثولوجياً       

يتحول كل مجرم إلى إنسان مريض، وتتحول الظاهرة اإلجراميـة إلـى ظـاهرة              

رضية، ويصبح الكالم بعد ذلك عن التفسير البيولوجي لغـواً أو شـبيهاً بـاللغو               م

  .)٨٠، ١٩٩٦ثروت، (

وبناء على ما سبق فإن النظريات التكوينية في تفسير اإلجـرام تـرى أن                

السبب في الظاهرة اإلجرامية هو في التكوين اإلجرامي الذي عليه شـخص مـن              

:  في جـسم اإلنـسان     يلفحص اإلكلينيك األشخاص، وإن هذا التكوين يكشف عنه ا      

والخلل في هذا األعضاء معناه أن اإلنـسان لديـه          . مخه وغدده وجهازه العصبي   

استعداد إجرامي، أو تكوين إجرامي يؤدي إلى الجريمة، وذلك إذا وجدت ظروف            

أخرى مهنية في البيئة المحيطة به، ومعنى هذا أن السببية في الظاهرة اإلجراميـة            

البيئة أو النفس وإنما توجد في التكوين العضوي اإلجرامي، وإذا سلمنا           ال توجد في    

بذلك في خصوص المجرمين ذوي التكوين اإلجرامي، فماذا عن المجـرمين مـن             

غير هذا التكوين وهم القطاع األكبر في ظاهرة الجريمة؟، وربما أحس دي توليو              

 جانب المحدود يوجد غير     إنه إلى «.. بهذا الفراغ في نظريته التكوينية فوقف يردد        

المحدود، وإلى جوار الطبيعي هنا غير الطبيعي، وإلى جانب المعلوم يوجد غيـر             

المعلوم، وإن اإلنسان البد أن يعلن في النهاية عجزه عن فهم كل شيء وتفسير كل               

  .)١٠٧، ١٩٨٨مصطفى، (» شيء

 جميعاً ـ  وقد تبين من معالجة هذه النظريات واالنتقادات الموجهة إليها إنها  

وإن اختلفت اتجاهاتها في التفسير ـ تركز على تفسير الجريمة من منظور أحادي  

بيولوجي، وهذه النظرية األحادية من التفسير غير مقبولة، حيث كان األجدر برواد            

هذه االتجاه أن يقرروا قبل القوى الطبيعية والعضوية المحدودة والمعلومة أن هناك            

بيعية وغير معلومة، هناك النفس والبيئة والظـروف        أسباب غير عضوية وغير ط    

التي تشكل سلوك اإلنسان وتدفعه دفعاً إلى أن يفكر ثم يفعل، حيث أن الجريمة في               

  .الغالب واألعم تعد نتاجاً لتفاعل مجموعة من العوامل
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وبناء على ما تقدم يمكن القول بأنه ال ينبغـي أن نقلـل مـن أهميـة دور                

في إتيان السلوك اإلجرامي، مع األخذ في االعتبـار العوامـل           العوامل البيولوجية   

األخرى النفسية والعقلية والبيئية التي يمكن أن تسهم بدرجة أو بأخرى في ارتكاب             

  .الجريمة
  : االتجاه السوسيولوجي االجتماعي ٢/٤/٢

السلوك اإلجرامي ومعاودته في نظر أنصار االتجاه االجتماعي ينشأ عـن             

  .ة تساهم في تكوينه مثل الثقافة، واالقتصاد، والدين، واألسرةعوامل اجتماعي

فالسلوك اإلجرامي لدى أنصار هذا االتجاه يـرتبط بعوامـل سـابقة فـي                

وجودها على الفرد، وهذه العوامل هي التي تدفع الفرد إلى انتهاج سلوك معـين،              

  .)٩٤، ١٩٨٨طالب، (ومنه السلوك اإلجرامي 

 تفسير السلوك اإلجرامي في ضـوء عوامـل         ويرفض أنصار هذا االتجاه     

نفسية أو بيولوجية خالصة، بل يعتمدوا إلى حد كبير على توصيف للظروف التي             

تتواجد عند حدوث الظاهرة، وتختفي عنها عند عدم تواجـد الظـاهرة، وتتمثـل              

المشكلة في وصف االنحراف في الظاهرة وليس في وصف السلوك السائد، لـذلك             

ي هو سلوك خارج عن المعايير التـي تعتبـر اجتماعيـة فـي              فالسلوك االنحراف 

وظيفتها، والتي هي بدورها توقعات مشتركة بين األفراد والجماعـات وضـعت            

أساساً من أجل تنظيم السلوك االجتماعي، كما إنها ليست معايير فردية، بل إنهـا              

ذات طابع عام يشكل الخروج عنها استنكاراً من أفـراد المجتمـع فـي صـورة                

جموعة من الجزاءات االجتماعية، والتي تعتبر بمثابة ضـبط اجتمـاعي غيـر             م

  .)١٠٩، ١٩٩٨مصطفى، (رسمي 

إن االتجاه االجتماعي في تفسير السلوك اإلجرامـي ربمـا يكـون أكثـر                

االتجاهات شيوعاً وأخصبها إنتاجاً، وأكثرها استيعاباً لكافة الظروف والعوامل التي          

  ب الجريمــة وعلــة الــسلوك اإلجرامــي يــشيع تواجــدها عنــد بحــث أســبا

  .)٩٩، ١٩٨٤الدوري، (

وانطالقاً من شموليته، فإن االتجاه االجتماعي في تفسير الجريمة يسير في             

نظرية المخالطة الفارقـة،    : عدة اتجاهات تتمثل في عدد من النظريات من أهمها          
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ظرية االغتراب  الصراع الثقافي، النظرية االقتصادية والجغرافية وااليكولوجية، ون      

  :والتوتر، والتي سوف نتناولها فيما يلي 
    :Sutherlandرالند ذسيل نظرية المخالطة الفارقة ٢/٤/٢/١

إن نظرية المخالطة الفارقة كما يقدمها سيذرالند ترى أن السلوك اإلجرامي             

للفرد يتشكل من خالل تفاعل مجموعة من العوامل، بمعنى أن لهذا السلوك غيـر              

  :) ٤٠٢، ١٤١٦الحديثي، (داً من المصادر يمكن حصرها فيما يلي السوي عد

إن السلوك اإلجرامي، سلوك ملقن، بمعنى أنه ليس موروثاً أو أن اإلنـسان             ) أ  ( 

  .يولد وهو مزود به، أي إنه سلوك مكتسب

يكتسب الفرد السلوك غير السوي من خالل التعامل واالتـصال واالخـتالط            ) ب(

النقل شـفاهة، وعـن     : ة عن طريق ثالث قنوات هي     ويتم هذا االتصال عاد   

  .طريق الكالم، وأخيراً عن طريق اإلشارات

للفرد الدور األكبر في تعليم الـسلوك       ) األساسية(يلعب االختالط بالجماعات    ) ج(

  .المنحرف واكتسابه

يتحول اإلنسان السوي إلى إنسان ذي سلوك منحرف إذا ما احتدم الصراع بين             ) د(

رضة للقانون، وتلك الممتثله له، وتتغلب في النهاية القيم المناهضة          القيم المعا 

  .للقانون وتصبح لها السيادة

وهذا هو مبدأ المخالطة الفارقة، فالفرد يصبح إنساناً ذا سلوك غير سـوي               

لمجموعة من األفراد يرى فيهم المثل األعلى، وتسود بينهم القيم          ) مخالطته(بسبب  

القانون أمـراً   ) احترام(لي عن تلك الجماعات التي ترى في        اإلجرامية، وبعده بالتا  

  .ضرورياً وحتمياً

وما يريد أن يؤكده سيذرالند أن اإلنسان يصبح جانحاً أو مجرماً أو يـسلك                

تعرضـه لالتجاهـات المـشجعة للـسلوك     ) درجة(بشكل غير سوي إذا ما كانت    

ك، كما يؤكد أيـضاً     من تعرضه لالتجاهات المناهضة لهذا السلو     ) أكثر(المنحرف  

 الممتثل والمضاد للقانون، وذلـك وفقـاً        نأن الفرد الواحد قد يتأرجح بين السلوكي      

  لطبيعة الحقبة الزمانية التي يحياها والمواقف المختلفة التـي قـد يتعـرض لهـا               

  .)١١٨، ١٩٩٨طالب، (
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إن هذه النظرية، وإن كانت قد القت استجابة كبيرة مـن قبـل البـاحثين                 

ن في مجال علم الجريمة، إال إنها قد القت بعض االعتراض، كونها تفسر             والدارسي

الكيفية التي يصير بها الفرد مجرماً، ولكنها أهملت تفسير السبب أو الـدافع إلـى               

السلوك اإلجرامي، كما إنها عجزت عن تفسير اتجاه البعض إلى مثل هذا السلوك،             

ن االختالط في الحالتين بعناصر     وأيضاً اتجاه البعض إلى السلوك السوي بالرغم م       

إجرامية، وهي مثل غيرها من النظريات التي أهملت التكوين الفردي من الناحتين            

  العضوية والنفسية، كمـا إنهـا أهملـت بعـض النـواحي والمـؤثرات البيئيـة                

  .)٥٥، ١٩٨٥عبد الستار، (

 ومع ما تلقى هذه النظرية من اعتراضات، فإن قيمتها في إنها تؤكـد دور               

العوامل االجتماعية في السلوك اإلجرامي، وتشير إلى التشابه بـين تعلـم أنمـاط              

السلوك السوي والسلوك المنحرف، وإن الجريمة ال يقتصر تفسيرها على أسـاس            

اضطراب الشخصية وعدم تكيفها، ألن جانباً كبيراً من المجرمين لهم شخـصيات            

ي، ومـع ذلـك فهـي       متكيفة متوافقة وال تعاني من اضطراب نفسي أو عـضو         

شخصيات إجرامية قائمة على أساس من القيم واالتجاهات االجتماعية المنحرفـة           

  التي تعلموها، والتي ال تتفـق مـع النظـام والـسلطة العامـة فـي المجتمـع                  

  .)١١٣، ١٩٩٨مصطفى، (
    :Sellinسللين  لالصراع الثقافي  نظرية ٢/٤/٢/٢

لسلوك المنحرف، تبـرز إلـى      وفي نطاق المحاوالت االجتماعية لتفسير ا       

جانب النظرية السابقة نظرية أخرى تنتمي بطبيعتها إلى النظريـات االجتماعيـة            

  .الكالسيكية، أي نظرية الصراع الثقافي لسللين

وتفترض هذه النظرية إن اإلنسان ـ عبر مراحل حياته ـ ينتمي إلى عدة     

جموعة المعايير وقواعد   م(جماعات مختلفة تتميز كل جماعة بأن لها ثقافة متميزة          

وعلى الفرد ـ وفقـاً لهـذا ـ أن يمتثـل      ) السلوك المتفق عليها من قبل الجماعة

ومن المحتمل أن تتناقص معايير     . لمجموعة المعايير الخاصة بكل ثقافة على حده      

) صـريع (الثقافات أو الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها الفرد، وقد يقع الفـرد             
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  فة في اسـتجابات الثقافـات المختلفـة فـي المواقـف الواحـدة              التباينات المختل 

  .)٤٥٧، ١٩٩٠عارف، (

والقواعد أو المعايير السلوكية تتسم بالنسبية، وهي قائمة ما وجدت الوحدات             

االجتماعية، وهي ليست من فكر المشرع، وليست كذلك محصورة داخـل إطـار             

تبعاً الخـتالف أسـاليب     سياسي معين، بل تختلف تلك القواعد من جماعة ألخرى          

  .)٨١، ١٩٨٥عبد الستار، (الحياة والقيم االجتماعية السائدة فيها 

ويتجلى الصراع الثقافي في المجتمعات التي تسودها أكثر من ثقافة واحدة،             

وهو األمر الذي يظهر في حالة المهاجرين الذين يفيدون من مجتمعات ذات ثقافات             

فتها الخاصة، ومن ثم ينشأ الصراع الثقافي بين        متميزة إلى مجتمعات أخرى لها ثقا     

  .الثقافة الوافدة، والثقافة األصلية

وعليه، فإن الصراع الثقافي يعد شرطاً هاماً الرتفاع معـدالت الجريمـة،              

حيث تكون الجريمة هنا هي المظهر العرضي لوحدة الصراع القائم بين الثقافـات             

رمون، ألن إتباع نوع من المعايير      وحين يوجد الصراع يصبح هناك مج     . المختلفة

االجتماعية سوف يعني بالضرورة مخالفة للنوع اآلخر المتعارض معه، فإذا كانت           

المعايير التي تخالف هي تلك التي يتضمنها القانون تصبح هذه المخالفـة جريمـة              

  .)٤٥٩، ١٩٩٠عارف، (

اع إن النظرية ركزت على تفسير الجريمة من جهة واحدة تتمثل في الصر             

الثقافي واالجتماعي مؤكدة إنه المتغير المستقل الوحيد المؤدي إلى ارتكاب السلوك           

  .المنحرف

إن هذه النظرية لم تفسر مواقف األشخاص الذين يعيشون في ظل ثقافـات               

  .متصارعة ولكنهم لم ينحرفوا

ورغم قيمة وأهمية ما تطرحه النظرية، إال إنه ال يمكن االتفـاق مـع مـا                  

من أن التفكك االجتماعي وما ينتج عنه من صراع ثقافي واجتماعي يعد            ذهبت إليه   

هو السبب الرئيس في الجريمة، فالجريمة نتاج لتفاعل مجموعة من العوامل الذاتية            

  .والبيئية، وليست نتاجاً لعامل واحد مهما تعاظمت أهميته
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   :William Bongerوليم بونجر االقتصادية لنظرية ال ٢/٤/٢/٣
لنظرية االقتصادية أساساً في ظل المدرسة االشتراكية وتأسست على         نشأت ا   

أفكار كل من ماركس وإنجلز التي تربط السلوك اإلجرامي بالوضع االقتـصادي،            

وترى في عدم المساواة االقتصادية العامل األساسي والحاسم الـذي يـدفع إلـى              

االجتماعية في المجتمع   اإلجرام، وأن الجريمة تعتبر بمثابة رد فعل النعدام العدالة          

  .)٦٨، ١٩٨٨القهوجي، (

، فقد William Bongerوهذه النظرية بسطها العالم الهولندي وليم بونجر   

حاول أن يثبت بأن النظام الرأسمالي بما يصاحب من منافسة حرة وصراع طبقي             

هو المسئول عن جرائم المال وغيرها من الجرائم األخرى بما يثيره من جو خلقي              

 األنانية والحب الزائد للذات بصرف النظر عما يكون في ذلك مـن آثـار               محوره

  .)١١٣، ١٩٨٣الساعاتي، (ضارة تظهر نتائجها على الطبقة الكادحة 

ال منازعة البتة في وجـود عالقـة بـين الجريمـة            «ويضيف بونجر إنه      

، »...والظروف االقتصادية على األقل بالنسبة لجرائم االعتـداء علـى األمـوال      

عليه فإن تحسن الظروف االقتصادية يؤدي إلى قلة ارتكـاب جـرائم األمـوال              و

كالسرقة مثالً، أو القتل من أجل السرقة وغيرها، بينما يـؤدي سـوء الظـروف               

  .)٧٠، ١٩٨٨القهوجي، (االقتصادية إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم 

دية، وباإلضافة إلى هذا فإن هناك من يربط بين اإلجرام والدورة االقتـصا             

سواء في فترات الرخاء التي تشجع على ارتكاب جرائم االغتصاب والقتل وإهمال            

األطفال وتشردهم بسبب إنكباب اآلباء على جمع المال وإنفاقه في الملذات، أو في             

فترات الكساد التي تنتشر فيها البطالة، وتكثر فيها جرائم السرقة والسطو واالعتداء         

  .)١١٣، ١٩٨٣، الساعاتي(والنصب واالحتيال 

من أهم االنتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية هـو أن بعـض العلمـاء                 

يعترضون على الربط بين الفقر واإلجرام ويدللون على رأيهم بأن الفقـر مفهـوم              

نسبي، وإنه ليس كل فقير بالضرورة منحرف، والدليل على ذلك ظهور جرائم بين             

  .)٨٩، ١٩٩٨مصطفى، (الطبقات الغنية 
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ى ذلك، فقد أعطت هذه النظرية للعامل االقتصادي أهمية كبيـرة فـي             وعل  

ارتكاب الجريمة، أو بعبارة أخرى نظرت إلى العامل االقتصادي على إنه المتغير            

المستقل الوحيد الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وأغفلـت المتغيـرات الذاتيـة             

  .والبيئية
   : الجغرافي االتجاه ٢/٤/٣
    :Kateleh & Gireiليه وجيري  نظرية آتي٢/٤/٣/١

تزعم هذه المدرسة العالم البلجيكي كتيليه والعالم الفرنسي جيـري حيـث              

ربطا بين العوامل الجغرافية والسلوك اإلجرامي عامة، وجرائم االعتـداء علـى            

األموال خاصة موضحين أن هناك عالقة بين المناخ وفصول السنة مـن ناحيـة              

في الدراسة التي أجراها الباحثان المـذكوران عـن         ف. واإلجرام من ناحية أخرى   

اإلحصاءات الجنائية الفرنسية عن الجريمة، الحظـا أن هنـاك جـرائم خاصـة              

فجرائم االعتداء على األشخاص على سبيل المثال تزيـد فـي األقـاليم             . باألقاليم

الجنوبية وخالل الفصول الحارة، بينما تكثر جرائم االعتداء علـى األمـوال فـي              

  .)١١٩، ١٩٩١الشاذلي، (قاليم الشمالية، وخالل الفصول الباردة األ

وعلى وجه التحديد، فقد حاول كتيليه أن بيين أثر الفـصول األربعـة فـي               

الخروج على القانون، واستطاع أن يثبت إحـصائياً أن جـرائم العنـف كالقتـل               

ب واالغتصاب والضرب تكثر في فصل الصيف، وإن جرائم المال كالسرقة والنص          

واالحتيال تكثر في فصل الشتاء حيث يزداد الشعور بالفقر والحاجة الشديدة للمال            

  .)١٤٠، ١٩٨٣الساعاتي، (

ونتيجة لهذا كله اتجه الرأي في إطار هذه المدرسة إلى التأكيد على وجـود                

  .عالقة بين الظروف المناخية والطبيعية وارتكاب الجريمة

نتقادات لعل أبرزها أن وجود عالقة بين       وجه إلى هذه النظرية العديد من اال        

الظواهر الطبيعية والجريمة ال يجب أن يدفع إلى القول بأن هذه الظواهر الطبيعية             

هي المسببة للجريمة، وحتى لو فرضنا جدالً إنها سبب للجريمة، فإنـه ال يمكـن               

ة االعتماد عليها وحدها لتفسير الظاهرة اإلجرامية بشكل عام حيث أن هذه النظري           

تهتم فقط بتفسير جانب محدد من الظاهرة اإلجرامية وهو الجانب المتعلق بجـرائم             



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ٤٠

األشخاص واألموال، وتهمل أو لم تستطع تفسير الظاهرة اإلجرامية بـشكل كلـي             

  .)٦٢، ١٩٨٨القهوجي، (

إن األساس الذي قامت عليه النظرية عبارة عن فرضيات لم يثبت دقتهـا،               

هزة اإلنسان وعواطفه وقواه الجنسية أو االجتماعية،       كتأثير درجة الحرارة على أج    

كازدياد حاجات الفرد إلى المالبس في أوقات الشتاء عنها فـي فـصل الـصيف               

  .)٧٧، ١٩٨٥الطخيس، (

ولكل المآخذ السابقة لم يكتب للمدرسة الجغرافية الذيوع واالنتـشار مثـل              

  .بعض المدارس االجتماعية األخرى
    :Cliford showشو   نظرية آليفورد٢/٤/٣/٢

. لعل دراسات شو من أبزر الدراسات الجغرافية األمريكية علـى العمـوم             

في هذه الدراسات هو موضوع الحي ومدى اخـتالف نـسبة        ) شو(وأهم ما تناوله    

الجريمة بين حي وآخر، وذلك بمقارنة األحياء بعضها بالبعض اآلخر، ومن أبرز            

والتي يصف فيهـا    » بمناطق الجناح « فرضيات شو في تلك الدراسة التي وصفها      

شو تلك األجزاء السكنية في المدينة الكبيرة التي تزدحم بـالمجرمين والجـانحين،             

وهي أحياء سكنية تتميز بسمات اقتصادية وسكانية واجتماعية معينة، وقد استخدم           

شو طريقة الخرائط الموقعية لبيان مكان إقامة األحداث الجانحين، والـذين ثبـت             

  .)٦٧، ١٩٩٨غباري، (م بصورة رسمية لدى محاكم األحداث جنوحه

وفي دراسة أخرى قام بها شو على خمسة أشقاء عرفوا بتاريخهم اإلجرامي              

فقـد  . الطويل تبين له كيف يلعب الحي دوراً كبيراً في تكوين الجنـاح واإلجـرام             

وضح أن ذلك الحي كان يمثل منطقة جناح حيث كان يتميز بكـل أسـباب عـدم                 

نظيم االجتماعي ويمثل بيئة فاسدة شجعت هؤالء اإلخوة على ارتكاب الجريمـة            الت

  بل إن هذه البيئة كانت تحترم المجرم وتضفي عليه طـابع الرجولـة والبطولـة               

  .)١٦٧، ١٩٩٥رشوان، (

الشك أن النظرية الجغرافية في تفسير السلوك اإلجرامي قد لمست جـزءاً              

عالقة الوثيقة بـين نمـط الحـي والجريمـة          من الحقيقة، وذلك حين تؤكد على ال      

واالنحراف، إال إنه يعاب عليها تركيزها على متغير واحد بعينه، وإصرارها عليه            
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رغم إنه هناك أسوياء ومجرمون في كل األحياء سـواء فـي وسـط المدينـة أو                 

أطرافها أو الريف أو البادية كذلك، كما يعاب عليها إهمالهـا للعوامـل األخـرى               

  .ة واالقتصادية والنفسية واالجتماعية التي ال يمكن إنكارها في هذا الصددالبيولوجي
   :Emile Durkheim نظرية االغتراب إلميل دور آايم ٢/٤/٣/٣

وقد ذكرهـا عـالم االجتمـاع       . تدور هذه النظرية في فلك نفسي اجتماعي        

نـدما  الفرنسي أميل دور كايم الذي اعتبر أن االغتراب حالة نفسية تصيب الفرد ع            

يفشل في إقامة عالقة قوية مع المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتـالي يـضطر إلـى                

  .)١٠٦، ١٩٩٦الحديثي، (ارتكاب سلوكيات منحرفة للتغلب على تلك الحالة النفسية 

  وفي فكر دور كايم، هناك خمسة أسباب تـؤدي إلـى االغتـراب وهـي                 

   :)٩٤، ١٩٩٣شتا، (

 لغياب المعرفة واإلرادة القادرة على التأثير فـي         نتيجة: فقد القوة والسيطرة    ) أ  ( 

  .المحيط االجتماعي للشخص

ويتمثل في غياب الهدف والموجه األساسي للحياة بحيث تصبح         : فقد المعنى   ) ب(

  .الحياة بال معنى وبال هدف

ويعني االنفصال عن المعايير أو تصدع المعايير التي توجه         : فقدان المعايير   ) ج(

  .سلوكه الشخصي

  .أي االنفصال عن األهداف المحددة ثقافياً: االغتراب االجتماعي ) د(

أي انفصال الشخص عن ذاته واللجوء إلى االنـسحاب         : االغتراب النفسي   ) هـ(

  .والعصيان

يتضح من هذه النظرية أن دور كايم قد أرجع أسباب الجريمة إلى عوامـل                

اقي التقسيمات االجتماعيـة    طبيعية، وأهمل بتقسيمه المجتمع إلى بدائي وحضري ب       

  .األخرى

أعطى دور كايم للعقل الجمعي دوراً كبيراً في التكاتف، وأهمـل ضـوابط               

اجتماعية أخرى، كما أعطى األهمية لدور المجتمع وأهمل دور الفرد في المجتمع            

  .)٧٤، ١٩٩٣السيد، (كأداة لتغييره 
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   :Robert Merton نظرية التوتر االجتماعية لروبرت ميرتون ٢/٤/٣/٤
صاحب هذه النظرية هو العالم األمريكي روبرت ميرتـون، وتقـوم هـذه               

النظرية على أن الجريمة تحدث نتيجة للتأثير االجتماعي الـذي يحـصل نتيجـة              

التباعد بين األهداف األساسية المنشودة وبين الوسائل المشروعة للوصول إلى تلك           

 على تمجد اإلنجازات المادية أو      األهداف، فهو يرى أن المجتمعات العصرية تركز      

على تحصيل المادة والمعرفة، وهي في الوقت نفسه ال تقدم الوسـائل والطـرق              

المشروعة المناسبة لتحقيق هذه األهداف بصورة متساوية لكافة أفـراد المجتمـع            

  .)١٠٨، ١٩٩٦الحديثي، (

 هما  وقد ذهب ميرتون إلى أن التركيبة االجتماعية تحدد خاصيتين أساسيتين           

   :)١٠٥، ١٩٩٨طالب، (

وهو الذي يحدد أنماط العالقات فـي المجتمـع وطـرق           : البناء االجتماعي   ) أ  ( 

  .الوصول إلى األهداف

وهو الذي يحدد المعايير والقيم كما يحدد األهداف األساسـية          : البناء الثقافي   ) ب (

  .ألفراد المجتمع

يفهم مع االنفـصام بـين      وقدم ميرتون تصنيفاً ألنماط استجابة األفراد وتك        

   :)١٠٩، ١٩٩٦الحديثي، (األهداف المرغوبة والوسائل المتاحة، وهذه األنماط هي 

وفيه يتقبل الفرد األهداف المحددة اجتماعياً والوسـائل المقبولـة          : االمتثال  ) أ  ( 

  .لتحقيقها

 وفيه يتقبل الفرد األهداف ويرفض الوسائل ويحاول ابتداع وسـائل : االبتداع  ) ب(

  .جديدة لتحقيق األهداف االجتماعية، وهنا يبدأ االنحراف

وفيها يركز الفرد على الوسائل فقط دون االهتمام بتحقيق أهـداف           : الطقوس  ) ج(

  .معينة، وإنما تصبح الوسائل أهدافاً في حد ذاتها

ويحدث عندما يعجز الفرد عن تحقيق أهدافه بالوسائل المباحة فيلجـأ           : اإلنس  ) د(

  .ب من الحياة االجتماعيةإلى الهرو

وهو أخطر أنماط استجابة األفراد، حيث يرفض الوسائل واألهداف         : التمرد  ) هـ(

معاً، ويحاول استبدالها بأهداف ووسائل ال يقبلها المجتمع لتحقيـق رغبـات            

  .تكون في الغالب إنحرافية
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  : االتجاه النفسي ٢/٤/٤
لجريمـة  فـي تفـسير ا    ) الـسيكولوجي (كان االتجاه النفسي    «  

. واالنحراف رد فعل لالتجاهات الفكرية القديمة، وثورة علمية عليهـا         

وكان لظهور آراء مدرسة التحليل النفسي في هذه المرحلة فضل كبير           

في تغيير االتجاه الفسيولوجي والعصبي والوراثي في تفسير الـسلوك          

م إلـى عـام     ١٨٩٠خالل تلك المرحلة الطويلة التي امتدت من عام         

  .)١١٦، ١٩٩٨مصطفى، ( »قريباًم ت١٩٢٠
إن النظريات النفسية ترجع السلوك اإلجرامي إلـى أسـباب          «  

خاصة بالتكوين النفسي للفرد، مثل نظريات التحليل النفسي التي ترجع        

الهـو،  (السلوك المنحرف إلى الصراع القائم بين مكونات الشخصية         

، »ألنا األعلى ا«، و »األنا«الذي ينتهي بخضوع    ) واألنا، واألنا األعلى  

، وعلى ذلك فقد قامت جهود كثيرة لمحاولة دراسـة          »إلهي«لرغبات  

تحمل وجهة  ه الجهود   ذالسلوك الجانح تحمل الطابع النفسي، ومعظم ه      

  .)٥١، ١٩٩٨غباري، ( »نظر التحليل النفسي

وجهود أخرى ترجع السلوك اإلجرامي المنحرف إلى عوامل اإلجرام فـي             

 العوامل الداخلية والخارجية المختلفة على النفس بحيث        النفس عن طريق تتبع أثر    

، )١١٦،  ١٩٩٨مـصطفى،   (تشكل عقلية اإلنسان لتصبح عقلية أو نفسية مضادة للمجتمع          

  :وسوف نوضح ذلك فيما يلي 
  : مدرسة التحليل النفسي ٢/٤/٤/١

إلى سيجموند فرويد   ) التحليل النفسي (يرجع الفضل في تأسيس هذا المنهج         

Sigmund Freud  الذي أتخذ من المرض النفسي أو العصاب، السيما المـرض 

النفسي المعروف باسم الهستريا محوراً لدراسته، حيث اهتم بتطبيق منهجـه هـذا             

على جماعات من الجانحين والمجرمين، فالسلوك اإلجرامي كما يرى يشتمل على           

عضها الـبعض   عدد من حاالت االضطرابات النفسية المختلفة التي ال يوجد بين ب          

من أوجه الشبه سوى أنها جميعاً تفصح عن نفسها في صـورة سـلوكية مخالفـة                

للقانون، كما يرى المحللون النفسيون أن هذا التعبير، أي الـسلوك اإلجرامـي، أو       

الجانح، قد ال يكون وراءه في بعض األحيان أي اضطراب نفسي، وعلى هذا فإن              
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ولكنها ) أي تشترك في مخالفتها للقانون    (التعبير يشير إلى صور سلوكية مشتركة       

فالسرقة مثالً لفظٌ واحد يشير إلى كل األفعال        . تخفي وراءها حاالت نفسية متباينة    

التي بها اعتداء على الممتلكات ويسوى بينها، بينما يمكن تصنيف السارقين مـن              

الناحية النفسية إلى جماعات مختلفة تتصف كل منها بنوع معين من االضـطراب             

  .)١١٧، ١٩٩٨مصطفى، (لنفسي أو العقلي ا
ولهذا السبب فإن المحللين النفسيين ال يهتمون بدراسة السلوك         «  

اإلجرامي في حد ذاته بقدر اهتمـامهم بدراسـة الحـاالت النفـسية             

المرضية التي يفصح عنها، ويرى أصحاب اتجاه التحليل النفـسي أن           

وفر فهم العمليات العقلية    فهم السلوك اإلجرامي يعد أمراً صعباً ما لم يت        

المتضمنة في حاالت السواء النفسي، أن هذا الفهم ال يتأتى إال بالبحث            

المتعمق في الطبقات الالشعورية للعقل التي تحتوى على أغلب هـذه           

  .)١٣٠، ١٩٦٩نعيم،  (»العمليات

ومن وجهة نظر التحليل النفسي أن أي خلل أو مرض نفسي يعـود إلـى                 

   :)١١٨، ١٩٩٨مصطفى ، (حدث بين ثالثة أنواع من العوامل هي مجموعة تفاعالت ت
  :العوامل التكوينية ) أ ( 

وتتضمن تلك الحاالت التي يولد فيها الفرد بتشوهات خلقية أو ينقص فـي               

  .الهرمونات أو باضطراب في الغدد أو بالضعف العقلي
  :عوامل ارتقائية ) ب(

. لميالد حتى يصل إلى مرحلة الرشد     وهي المتعلقة بالنمو النفسي للفرد منذ ا        

وهي العوامل الحاسمة في التمهيد لإلصابة باالضطراب النفسي أو السلوكي، ويعد           

  .هذا العامل من أهم العوامل الثالث على اإلطالق
  :عوامل مباشرة أو مثيرة ) ج(

ويعني بها األزمات الشديدة التي يمر بها الفرد قبل ظهور السلوك المرضي              

  .ة النفسية لديهأو الحال

والمستعرض آلراء علماء التحليل النفسي في هذا يلمس اإلطـار النظـري              

  العام للنظريـة فـي تفـسيرها للجنـاح وألهـم أشـكاله علـى النحـو التـالي                   

   :)٦٣، ١٩٩٨غباري، (
  : الهروب ) أ ( 
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يفسر أصحاب هذه النظرية الهروب على اعتبار أنه حيلـة دفاعيـة ضـد                

 الجانحين في حالة القـسوة      دأن الهرب عن  » Aichhornهورن  ايك«القلق، ويرى   

  .العقاب الزائدة ـ وهو الغالب ـ حيلة هروبية من
  :السرقة ) ب(

تعني أن فرداً يحاول أن يمتلك بالقوة لمواجهة أخطار يصورها قلقـة مـن                

  .فقدان تقدير ذاته، ويربط التحليليون بين السرقة والجنس ربطاً كبيراً

كثيرون ممن درسوا االنحرافات السلوكية وخاصة الجناح بآراء        وقد تأثر ال    

 عندما تبنى المثير مـن آراء       Healyفرويد ومدرسة التحليل النفسي، ومنهم هيلي       

  .فرويد في دينامية السلوك

  :وأهم ما يميز اتجاهات هيلي في البحث في تفسير السلوك المنحرف   

 للجانح ليحقق الدراسـة الموضـوعية       استخدام أدوات معينة للدراسة النفسية    ) أ  ( 

  .الفردية للجانح

وجه النظر بضرورة العناية بالتربية والتنشئة االجتماعية ألنه آمن أن سلوك           ) ب(

  .الجانح هو في ذلك نتاج أساليب تربوية خاطئة، ولهذا يحسن أن يعالج مبكراً

يـاة الطفـل    وأثرها في ح  » بتاريخ األسرة «أنه أهتم كذلك في دراسته للجانح       ) ج(

  .االنفعالية وفي تفسير الجناح

فقد أهتمت بالناحية الثقافية وأثرها في ) Karn Harneyكارن هورني (أما   

خلق االضطرابات واالنحرافات، كذلك اهتمت بـأثر العوامـل االجتماعيـة فـي             

  .اكتساب القلق

   :)١١٥، ١٩٧٩فهمي، (وأهم االتجاهات الجديدة في تفسير هورني للجناح هي   

أن الصراع ينشأ من وجود حاجات متعارضة عند الفـرد تـرتبط بـالقلق              ) أ  ( 

فقد يرجع القلق األساسي النعدام الدفء العـاطفي فـي          . األساسي وبصورة 

  .األسرة، أو التنافس والتعقيد في البيئة مما يشعره بالعجز

اء إن القلق الذي يشعر به الفرد بسبب إحساسه بالعجز في عالم مليء بالبغض            ) ب(

ضد الغيـر ـ   (والعداء يدفع الفرد إلى أن يتخذ من العالم أحد اتجاهات ثالثة 

  ).مع الغير ـ االنسحاب بعيداً عن الغير
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أن الجناح أسلوب تكيف للقلق ويتضح ذلك من خالل الصور الثالثة للشخصية          ) ج(

  ).الخانعه ـ العدوانية ـ االنسحابية(الالسوية، 

العدواني الذي يتخذ صاحبه مـن العـدوان        وأهم هذه الصور هو األسلوب        

طريقة لخفض ومقاومة شعوره بالعجز أمام عالم يشعر أنه يعاديه، ويلجـأ لهـذا              

ليزيد أو يستعيد شعوره باألصالة وهي تربط بين الكثير من أشـكال االنحـراف              

الجناحي وبين الكثير من الحاجة العصابية للتملك، والشهرة، والسيطرة، والحـب           

  .ا يزيد القلق ويقلق األمانوغيرها مم

ويعزو أنصار مدرسة التحليل النفسي الجريمة إلى أسباب تتعلق باضطراب            

من حيث بناء هذا الجهاز ومدى قوته ) أنا ـ واألنا العليا (الجهاز النفسي للشخصية 

أو ضعفه، ومن حيث نوع العالقة بين عناصر هذا الجهاز الثالثة، وبـين البيئـة               

ة أخرى، وما قد ينشأ في النفس من صراع ودوافع مكبوتة، ومـا             والواقع من ناحي  

يترتب على ذلك كله من اتخاذ أساليب سلوكية شاذة للدفاع عن ذات الفرد وتـصل            

الـسلوك الـذهاني أو الـسلوك العـصابي أو الـسلوك            (به إلى السلوك الالسوي     

   :)٩٩، ١٩٨٣الساعاتي، () اإلجرامي

) األنـا (رويد ـ في وجود الـذات   ويتلخص الصراع ـ من وجهة نظر ف   

محاطاً بثالث قوى تنازعه العمل والسلوك والتعبير عن مطالب كل منهـا، وهـذه              

   :)٦٣، ١٩٨٢زهران، (القوى هي 
   :IDالهو ) أ ( 

وهو أولى هذه القوى، ويمثل الدوافع الفطرية والحاجات والرغبـات ومـا              

  . الواقعتتطلبه من إشباع على أساس اللذة دون اعتبار لمبدأ
   :Super ego علىاألنا األ) ب(

وهو ثاني هذه القوى، ويمثل الضمير األخالقي ومـا يفرضـه مـن منـع            

وتحريم لتحقيق الدوافع الفطرية والحاجات والرغبـات عمـالً بـالقيم األخالقيـة             

  .واالجتماعية التي تمثلها القرد عن والديه وعن المحيطين به في مراحل نموه
   :Egoاألنا ) ج(

وهو ثالث هذه القوى، ويمثل مركز الشعور واإلدراك الحـسي الخـارجي              

والداخلي والعمليات العقلية، وهو المشرف على الجهاز الحركي اإلرادي، ويتكفل          

بالدفاع عن الشخصية ويعمل على توافقها مع البيئة وإحداث التكامل وحل الصراع            
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، فاألنـا إذن لـه      )الواقـع (وبـين   ) األنا األعلى (وبين مطالب   ) الهو(بين مطالب   

وجهان، فهو يطل على الدوافع الفطرية والغريزية من جهة، ويطل علـى العـالم              

الخارجي عن طريق الحواس من جهة أخرى، ووظيفته هي التوفيق بين مطالـب             

  .والظروف الخارجية) الهو(

وباختصار فإن مدرسة التحليل النفسي تركز اهتماماتهـا فـي النـاحيتين              

   :)١٢٤، ١٩٩٨مصطفى، ( التاليتين
  :الناحية األولى 

ترى مدرسة التحليل النفسي أن عناصر الشخصية في حالة التكوين النفسي             

  :المضطرب التي تمهد للسلوك اإلجرامي تتمثل في 

وجود دوافع ملحة غالباً ما تكون مكبوتـة ال شـعورية تحـاول باسـتمرار     ) أ  ( 

سائل وأساليب سـلوكية ملتويـة،      الظهور والتعبير عن نفسها ولكن بحيل وو      

  .وغالباً ما يكون العدوان هو الشكل المميز لها

ذات أو أنا ضعيفة تخضع لمبدأ اللذة، وال تستطيع التوفيق بين الدوافع واألنا             ) ب(

األعلى من ناحية، وبين الواقع ومقتضياته من ناحية أخـرى، ممـا يـؤدي               

  .بالفرد للوقوع في السلوك اإلجرامي

مضطرب أصابه الشذوذ في تكوينه فأصبح ضميراً       ) ضمير أخالقي (أعلى  أنا  ) ج(

حساساً أو قاسياً أو ضعيفاً أو متأرجحاً، وأياً منها يؤدي إلى عالقـة باألنـا               

  .الضعيف ومن ثم وقوعه في السلوك اإلجرامي
  :الناحية الثانية 

عالقات تأكيد أثر السنوات األولى من حياة الفرد وعالقته بوالديه، وبخاصة             

الحب والكراهية، وما يخلقه الموقف األوديبي من صراع في نفس الطفل وتأرجحه            

بين اآلثم والسلوك المنحرف في شتى مظاهره، وكذلك تأكيـد أهميـة التجـارب              

المؤلمة والصدامات النفسية في حياة الطفل في هذه الفترة، وأثرها البالغ في تكوين             

هها نحو الخير والشر، أي السلوك الـسوي        شخصية الفرد في المستقبل، وفي توجي     

  .أو غير السوي
  : مدرسة سيكولوجية الذات  ٢/٤/٤/٢
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ظهر هذا االتجاه في أعقاب بعض االنتقادات التي وجهت لالتجاه الفرويدي             

لتمثل مرحلة هامة في تحويل االهتمـام مـن         . التحليلي، وتركيزه على الالشعور   

ة كحجر الزاوية في تعديل الشخصية، واألنا       الذات الالشعورية إلى الذات الشعوري    

هي طاقة قادرة على اإلدراك واإلحساس والتفكير واإلنجاز، ووظيفتها دائماً إمـا            

  .)٤٤، ١٩٨٦عبيد، (عملية تكيفية أو عمليات دفاعية 

واضطراب األنا مظهراً الضطراب الشخصية عموماً سـواء كـان هـذا              

لداخلي، أو التوازن مع العالم الخـارجي       اإلضطراب أو الفشل في تحقيق التوازن ا      

  .)٧٣، ١٩٨٢زهران، (
ونجد إن هذا االتجاه حصر أسباب الجريمـة فـي المـرض            «  

النفسي، ولهذا فقد وقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه أنصار المدرسـة             

إحالل المرض النفسي محل المرض     : التكوينية مع خالف واحد وهو    

مجرم إلى مريض يحتـاج إلـى       وهكذا يتحول ال  . العضوي أو العقلي  

العالج أكثر ما يستحق العقاب، وقد أثبتت الدراسات المختلفة إن كثيراً           

من المجرمين من غير المرضى، وإن الجريمة ليست في كافة حاالتها           

  .)٥٦، ١٩٨٨القهوجي، ( »ظاهرة مرضية
إن إنكار هذا االتجاه ألثر البيئية االجتماعية يتعارض مع نتائج          «  

الجتماعية واألنثروبولوجية التي دلـت علـى أهميـة أثـر           البحوث ا 

  .)١٢٤، ١٩٩٨مصطفى، ( »المجتمع والثقافة في سلوك الفرد ودوافعه

إن األخذ بمنطق االتجاه النفساني يقودنا إلى حتمية الوقوع في الجريمة تبعاً              

للصراع الذي يتم في الجانب الالشعوري من النفس البشرية، وما يصاحب ذلك من  

ل أو اضطراب نفسي، ولكن هذا يتعارض مع اعتبار الجريمـة أمـر طبيعـي               خل

  .يتجاوب مع متطلبات الحياة االجتماعية
  :  االتجاه التكاملي  ٢/٤/٥

باستعراض مختلف النظريات التي حاولت تفـسير الظـاهرة اإلجراميـة             

والسلوك اإلجرامي، أتضح صعوبة رد هذه الظاهرة إلى عامل واحد، سواء كـان             

جع إلى التكوين العضلي أو النفسي للمنحرف، أو يعـود إلـى عوامـل البيئـة           ير

حيث أن كل نظرية من تلك النظريات قد فسرت طرفاً من الظـواهر             . المحيطة به 
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اإلجرامية فيه دون بقية األطراف، ولذلك فهي تعتبر جميعها أجزاء متكاملة تخرج            

ن أحداهما مجموعة العوامـل     منها مجموعة العوامل المؤثرة المتمثلة في مجموعتي      

الذاتية المرتبطة بجوانب الشخصية المختلفة سـواء كانـت عقليـة أو نفـسية أو               

اجتماعية أو جسمية، والمجموعة الثانية هي مجموعة العوامل البيئيـة المرتبطـة            

  ).٧٣، ١٩٧٤العصرة، (بالبيئة الداخلية والخارجية 
عوامل البيولوجيـة   واالتجاه التكاملي الحديث الذي يربط بين ال      «  

والعوامل النفسية والعوامل االجتماعية هو أنسب االتجاهات حيث أن         

هذه العوامل جميعاً عوامل دينامية فعالة تتداخل معاً ويؤثر بعضها في           

البعض اآلخر بدرجات متفاوتة تظهر حالة االنحـراف أو الجنـاح،           

تؤدي إلى ولذلك يجب ربط العوامل الذاتية والبيئية مع بعضها بصورة  

توضيح مسببات االنحراف بطريقة متكاملة ومن ثم اتخاذ اإلجراءات         

الوقائية واإلنمائية والعالجية المناسبة لدرجة يمكن من خاللها التعامل         

  .)١٢٥، ١٩٩٠عارف، ( »مع كل حالة على حده
وتأخذ المدرسة الحديثة في تفسير الجريمة واالنحراف بنظرية        «  

لجريمة وتكامل تلك العوامل فـي آن واحـد،         تعدد العوامل المسببة ل   

بمعنى أنه ال يمكن لعامل واحد فقط دون أن يلتقي بقدر ما مع العوامل            

  .)١٠٦، ١٩٩٦الحديثي، ( »األخرى أن يكون السبب الوحيد لالنحراف

أن نقطة الضعف   «: ومن أهم االنتقادات التي وجهت للنظرية التكاملية هي           

ة بمعنى تعدد األفكار والمعلومات والحقائق التي تعتبر        في هذا االتجاه هو العمومي    

ذات تأثير كبير على تفسير الجريمة وارتكابها، ذلك دون تحديـد أي مـن هـذه                

التأثيرات ذات أهمية، وهذا يعني افتقاد هذا االتجاه للموضوعية ومن ثم عدم وجود             

خر، وهـذا   نظرية على اإلطالق فهناك فقط حاالت وأمثلة كل منها يختلف عن اآل           

يتطلب تنوعاً في التفسير ومن ثم يصبح هذا االتجاه منكراً ومناقضاً لكل النظريات             

  .)١٢٦، ١٩٩٠عارف، (» العلمية التفسيرية

تقف هذه النظرية حجر عثرة أمام وضع نظرية عامة عن أسباب االنحراف              

  .يمكن تطبيقها على كل مجرم أو منحرف، فنعرف على الفور مكانه من المشكلة



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ٥٠

أن هذه النظرية لم توضح لنا كيف يمكن قياس الـدقائق والجزئيـات مـع                 

تعددها وتشابكها واختالفها من فرد إلى آخر اخـتالف يجعـل مـن المـستحيل               

  .حصرها

خالصة القول أنه رغم أهمية ما طرحته النظرية التكاملية من رؤيـة فـي                

ي إال أن هذه النظرية     تفسير الجريمة من منظور العوامل المتعددة أو منظور تكامل        

يشوبها من جوانب النقص والقصور ما يجعلنا ننظر إلى قيمتها العلمية بنوع مـن              

  .التشكك
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   :الجريمة الخصائص االجتماعية لمرتكبي ٢/٥
فجـر  الظروف التي تحيط بالشخص منذ      «: يقصد بالخصائص االجتماعية    

ياتـه وارتباطـه بهـم      ياته وتتعلق بعالقاته بغيره من الناس في جميع مراحل ح         ح

  .)١٦٥، ١٩٨٥عبد الستار، (» ط وثيقة تؤثر في سلوكه إلى حد بعيدببروا

لذلك ستتم دراسة أنواع المجتمعات التي يمر بها اإلنسان منذ مولده، مـن               

حيث صلة الظاهرة اإلجرامية بكل من األسرة باعتبارها المجتمع الصغير الـذي            

ثم المدرسة، ثم مجتمع العمل الذي يلتحق به        يعيش في كنفه الوليد في مطلع حياته،        

  :اإلنسان، وأخيراً مجتمع األصدقاء، وسوف نوضح ذلك على النحو التالي 
  : األسرة ٢/٥/١

إن وجود الحدث في أسرة معينة هو السبب إلـى تكـوين شـعوره األول                 

باالنتماء إلى جماعة أولية هو جزء ضروري منها، وهذا الشك يقوده إلى تحقيـق              

ولذلك تعتبر األسرة من أهم العوامل البيئية  . ماءات أخرى لجماعات أولية أخرى    انت

المسببة لالنحراف وهي العامل المشترك الذي يقف عنده كل باحث فـي طبيعـة              

  .الجنوح

اإلجرامي، لذلك فلألسرة دور كبير في ميل الحدث أو عزوفه عن السلوك              

وإذا . فإذا كانت األسرية سليمة ومتماسكة، يسود أفرادها الوئام والمودة والـسالم          

كان كال األبوين متمتعاً بصحة جيدة، وكان دخل األسرة مناسباً يكفـي ألفرادهـا              

ويوفر لهم حد أدنى من الرخاء، فإن ذلك يعتبر داعياً إلى اتخـاذ األبنـاء مـسلكاً                 

يان األسرة وتصدع، ودب الخالف والبغض والشجار بـين         سليماً، أما إذا تفكك ك    

أعضائها، أو كان أحد األبوين أو كالهما يعاني وطأة مرض عضوي أو نفسي أو              

عقلي، أو كان دخل األسرة ضئيالً ال يكاد يكفل ما يقيم من أوالد، كان ذلك دافعـاً                 

اً، وقد يكون معنوياً    والتفكك األسري قد يكون تفككاً مادي     . إلى انتهاج أبنائها اإلجرام   

وسوف نلقى الضوء فيما يلي على كال النوعين إليضاح تـأثيره علـى ظـاهرة               

  .اإلجرام، ثم نوضح أثر المسكن غير المالئم في السلوك اإلجرامي

  

  
  : التفكك المادي لألسرة  ٢/٥/١/١
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يرجع التفكك المادي إلى عدم وجود األبوين معاً فـي نطـاق            «  

 أو غياب أحداهما، ألن ذلك يحرم الطفل مـن          األسرة، وذلك بغيابهما  

فقد يغيب األب عن    . عواطف األب المتغيب وعنايته وتوجيهه وتهذيبه     

منزل األسرة إذا مات أو جند أو سجن أو هجر أسرته، أو كان عمله              

يقتضي غيباه عن المنزل أغلب الوقت، كذلك قد تغيب األم إذا ماتـت             

الت يحرم الطفل من مصدر     أو سجنت أو طلقت، وفي جميع هذه الحا       

هام من مصادر تهذيبه وتقويمه، ويكون ذلك الحرمان أحد العوامـل           

  .)١٦٦، ١٩٨٥عبد الستار، ( »التي قد تدفع به إلى السلوك اإلجرامي
وتؤكد الدراسات أن الصلة وطيدة بين تفكك األسرة المـادي          «  

وبين ارتكاب الجريمة، ففي دراسة شرف الدين الملك طبقهـا علـى            

مـن  % ٢٦الموزعين في دار الرعاية االجتماعية، أشـار إلـى أن           

 »ممن آبائهم متوفـون   % ٢١المنحرفين ال يعيشون مع األسرة، وأن       

  .)٨٩، ١٩٩١الملك، (

أما نجم الحوسني فقد توصل من خالل دراسته التي أجراها            

وجود عالقة بين تعدد الزوجات لألب      «على مجتمع اإلمارات، إلى     

اء حيث بلغ المتوسط الحسابي لزواج اآلباء من غيـر          وانحراف األبن 

 لألمهات، كما أشارت الدراسة إلى العالقـة        ١,٣ مقابل   ١,٨األمهات  

% ٦١,٦بين طبيعة عمل رب األسرة وانحراف األبناء موضـحة أن           

من مجموع أفراد مجتمع الدراسة وهم من األحداث الجانحين آبـاؤهم           

ه فئة ال تـساعدهم طبيعـة       يعملون عسكريين وسائقي سيارات، وهذ    

  .)١١٨، ١٩٩٥الحوسني، ( »عملهم على متابعة وتوجيه ورقابة أبنائهم
  : التفكك المعنوي لألسرة ٢/٥/١/٢

أن تسود األسرة عالقات سيئة، إذ ينشب       يعني التفكك المعنوي      

الشجار دائماً بين الوالدين، أو يكون أحدهما أو كالهما قـدوة سـيئة             

ألب أو األم على تناول المخدرات، أو أن أحـدهم          لألبناء، كأن يدمن ا   

كذلك يعتبر من قبيل التفكك المعنوي أن يعامل        . قد سلك سبيل اإلجرام   

أحد األبوين أو كالهما األبناء بقسوة وغلظة، فيتولد لـديهم الـشعور            
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بالظلم، وأيضاً ما يشعر به الطفل من غيره وحقد نتيجة استحواذ أحد            

عبد الستار،  ( »أبويه أو عطفهما أو إعجابهما    إخوته دون غيره على حب      

١٦٧، ١٩٨٥(.  

وقد دلت الدراسات على أن الصلة وطيدة بين تفكـك األسـرة المعنـوي                

وارتكاب الجريمة، ففي دراسة محمد شمس وعدنان العقاد أشار إلى أن المـشاكل             

األسرية تؤدي إلى ارتكاب الجرائم ومنها جـرائم الـسرقة والجـرائم األخالقيـة            

من المبحـوثين يـرون أن الخالفـات        %) ٥٩(تعاطي وترويج المخدرات وأن     و

  والمشاكل بين الوالدين من أهم العوامـل التـي أدت إلـى ارتكـابهم للجريمـة                

  .)١٣٧، ١٩٩٢شمس والعقاد، (

من المبحوثين  % ٧٠كما أشارت دراسة عبد اهللا الصيرفي وزمالئه إلى أن            

دمون أسلوب العقاب الجسدي في تنـشئتهم،       المتعاطين للمخدرات كان آباؤهم يستخ    

من األمهات يمارسن القسوة والعقاب الجـسدي ألبنـائهن         % ٥٥,٤كما أتضح أن    

  .)٣٨، ١٩٨٨،  وآخرونالصيرفي(

مـن المجـرمين    %) ١٦,٩(نسبة  «وفي دراسة لصالح الصنيع أشار إلى أن          

  .)٢٣٥، ١٩٨٤الصنيع، ( »كانوا يجدون معاملة سيئة من والديهم من الصغر

وفي دراسة لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بالرياض عن األسرة السعودية            

أن نسبة األمية لدى آباء األحداث المبحوثين بلغـت نـسبة           «والواقع الحضاري تبين    

أما بالنسبة لمعتادو اإلجرام فقد بلغت نـسبة اآلبـاء غيـر            %) ٦٦(واألمهات  %) ٤٠(

مما يشير إلى أهمية تعلم الوالدين      %) ٧٥(واألمهات غير المتعلمات    %) ٣٤(المتعلمين  

  .»في التنشئة األسرية السليمة
  : مسكن األسرة ٢/٥/١/٣

يتأثر اختيار مسكن األسرة إلى حد كبير بالمستوى االجتماعي واالقتصادي            

للوالدين، فوجود المسكن في حي ذا مستوى رفيع، واحتوائه على عدد كاف مـن              

فيه شروط اإلضاءة والتهوية الالزمة، كل هذا لـه         األماكن ألفراد األسرة، وتوافر     

تأثير طيب على الحالة الصحية والنفسية لكل أفراد األسرة، وبطبيعة الحـال فـأن           

  .توافر مسكن بهذه الشروط يرتبط بالدخل المرتفع لألسرة
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أما حيث يكون الدخل منخفضاً تضطر األسرة إلى اإلقامة في حي متواضع              

خل المنخفض، وغالباً ما يكـون هـذا المـسكن ضـيق            ومسكن يتناسب وهذا الد   

المساحة، رديء التهوية واإلضاءة، ويتكدس فيه كل أفراد األسرة، وبالتالي سـوء            

الحالة الصحية والنفسية للقاطنين فيه،كما يصاحب هذا النوع من السكن، االنخراط           

لعنـف  في جماعات تكون في الغالب ذات ميول إجرامية أو االنزالق نحو جرائم ا            

  .)١١٤، ١٩٨٨ي، جالقهو(أو الجرائم الخلقية 
الصلة وطيدة بين نوع السكن وارتكـاب       «وتؤكد الدراسات أن      

مـن  % ٢٠,٦الجريمة، ففي دراسة عبد اهللا الجمعي أوضح أن نسبة          

المبحوثين أفادوا بأن العامل وراء ارتكابهم للجريمة هـو انتمـاؤهم           

  .)٩٥، ١٩٨٤الجمعي، ( »لجماعة من الرفاق المنحرفين في الحي
وفي دراسة صالح الجودي عن الجريمة في المملكـة العربيـة             

من المبحـوثين المنحـرفين والمـرتكبين       % ٥٧أن  «السعودية تبين   

للجرائم يسكنون في أحياء شديدة االزدحام والضوضاء، متواضعة أو         

  .)٣٢، ١٩٨٧الجودي، ( »فقيرة
 القيم والمواقف   الحي يسهم في تزويد الفرد ببعض     «وعليه فإن     

واالتجاهات والمعايير السلوكية التي يتضمنها اإلطار الحضاري العام        

  .)٣٠٤، ١٩٨٤الدوري، ( »الذي يميز المنطقة االجتماعية
  : المدرسة ٢/٥/٢

تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية اجتماعية، ولكنها قد تفشل في          «  

ى الحـدث   تحقيق وظائفها، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة قد ترجع إل         

  .)١١٥، ١٩٨٨القهوجي، ( »أو ترجع إلى المدرسة أو إلى االثنين معاً

فسوء معاملة المدرسين وقسوتهم قد يجعل من المدرسة مثيراَ شرطياً لأللم             

والعقاب ويجد الطفل في الهروب من المدرسة الوسيلة المناسبة لخفـض التـوتر             

 والتكامل الوظيفي بين أدوار     والقلق، وقد يفشل الجهاز المدرس في تحقيق التساند       

العاملين بالمدرسة، ويظهر ذلك في عدم التعاون بينهم على اكتـشاف مـشكالت             

وتصبح المدرسة في هذه الحالة أقل جاذبية لبعض الطالب    . األطفال في وقت مبكر   

الذي يجدون في البيئة الخارجية للمدرسة أكثر إمتاعاً لتحقيق رغباتهم، فيهربـون            
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ى المناطق الجاذبة، كما يسهل تعرضهم لالنحـراف، وخاصـة إذا           من المدرسة إل  

اجتمعوا مع أصدقاء السوء بالمدرسة وخارجها، حيث األصدقاء من العوامل التـي        

تساعد على انحراف الطالب، فيرتبطون معاً ويهربون معاً من المدرسة، وعندئـذ            

 بعد فوات األوان    ينقطعون عن المدرسة وال ينتظمون فيها، وقد ال تعلم األسرة إلى          

  .)١٤٦، ١٩٩٨مصطفى، (

والجانب الدراسي في حياة الحدث يجب أن يكون موضع رعاية من األسرة              

أيضاً ال من المعلم فحسب، فاإلهمال الشديد للتلميذ، وعدم االهتمـام بـه، وعـدم               

توجيهه وإرشاده إلى االستذكار وتشجيعه على التفوق قد يجعلـه ينـصرف عـن              

  . لها االهتمام الضروريدراسته، وال يعطي
والقسوة الشديدة تعادل اإلهمال في حياة الحدث ولها أثر سيء،     «  

فتهديده بالمعاقبة في حالة إخفاقه في الدارسة يدخل االضطراب علـى           

نفسيته، مما يؤثر في قدرته على االستيعاب، وقد يكون عـامالً مـن             

 من أسرته   عوامل إخفاقه، فإذا رسب التلميذ في إحدى السنوات ولقي        

الضرب الشديد واإلهانة البالغة، فإن ذلك يولد لديه عقداً نفـسية قـد             

  .)١٧٢، ١٩٨٥عبد الستار، ( »يكون لها أثر دافع إلى ارتكاب الجريمة
  : العمــل ٢/٥/٣

تعتبر بيئة العمل ونوع النشاط الذي يزاوله الشخص فيها، من العوامل التي              

جرام، وقد يكون ذلك بطريقة مباشـرة أو غيـر          تؤثر تأثيراً كبيراً على ظاهرة اإل     

  .مباشرة
وترجع الطريقة غير المباشرة إلى أن عمل الشخص هو الذي          «  

فإذا كان  . يحدد مستواه االقتصادي وعليه يتوقف مقدار الدخل الفردي       

هذا الدخل منخفضاُ بطبيعته أو فاجأته أزمة اقتصادية قللت من قيمته،           

بطالة، أثر ذلك علـى سـلوك الـشخص         أو انعدم هذا الدخل بسبب ال     

وهكذا يعد العمل المدخل الرئيس الذي تمـر  . وربما دفعه إلى اإلجرام 

منه بعض العوامل الدافعة إلى اإلجرام مثـل الركـود االقتـصادي،            

، ١٩٨٥عبـد الـستار،     ( »والتحضر السريع، والهجرة، وعدم االسـتقرار     

١٦٥(.  
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 حينما يخلق ظروفـاً     وقد يكون العمل مصدراً مباشراً لإلجرام     «  

جديدة الرتكاب األفعال اإلجرامية، وتختلف هذه األفعال باختالف نوع         

فقد تـؤدي بعـض     . العمل والدور الذي يجب على الشخص القيام به       

كالعمل الرتيـب،   : األعمال إلى التأثير على أعصاب من يقومون بها       

ل والضوضاء، واإليقاع السريع،كما قد توجد بالنسبة لـبعض األعمـا         

نظم وقواعد خاصة تتعارض مع نظم وقواعد المجتمع كتلك المتعلقـة           

 »أعمال التجـارة، أو اإلجهـاض وغيرهـا       : بالسرقة البسيطة مثل    

  .)١١٦، ١٩٨٨القهوجي، (

يتضح مما سبق أن ممارسة الشخص لوظيفة أو مهنة معينة، والدور الـذي           

انتشرت في اآلونة األخيرة    ولقد  . يطلب منه القيام به قد يدفعه إلى ارتكاب الجريمة        

، فظروف أعمالهم تسهل لهم ارتكاب جرائم الغـش         "إجرام رجال األعمال  "ظاهرة  

واالحتيال، كما تنتشر بين بعض الموظفين جرائم الرشوة واالختالس والسرقة من           

المال العام، وفي الوسط الطبي جرائم اإلجهاض، وفي وسـط التجـار الجـرائم              

وهكـذا نجـد    . ل المتاجر السرقات البسيطة والغـش     االقتصادية، وفي وسط عما   

ممارسة بعض األعمال تجعل الفرصة مواتيه لمن لديهم استعداد إجرامي الرتكاب           

  .الجريمة
  : األصدقاء ٢/٥/٤

ال تقتصر مجتمعات الفرد، والسيما في حداثته وشبابه، على مجتمع األسرة             

ن األصدقاء يتفقون معـه     والمدرسة والعمل فحسب، وإنما يتخير الفرد مجموعة م       

في ميوله واتجاهاته، ويقاربونه سناً، ويمضي معهم أوقات فراغه، ويمارس معهم           

  .رياضته أو هوايته

ووجود الشخص بين جماعة األصدقاء يحدث تأثيراً متبادالً، فكل منهم يؤثر             

في تكوين شخصية اآلخر بدرجات تتفاوت حسب مقدرة كل منهم في اإلقناع وقوة             

ة، فإذا سادت الجماعة مبادئ وتقاليد سليمة انعكس ذلك علـى سـلوكهم             الشخصي

وغرائزهم، فيصدر عنهم السلوك السليم، أما إذا كانـت ظـروفهم سـيئة داخـل               

مجتمعات األسرة والمدرسة والعمل ولم يتكيفوا مع هذه المجتمعات تكونت مـنهم            

  .)١٤٩، ١٩٩٦ثروت، (عصبة إجرامية 
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ق أو األقران أو الصحبة تقوم بدور هام جـداً          وهذا يوضح أن جماعة الرفا      

في مدى تأثر الشخص بها، ودرجة والئه لها، ومدى تقبلـه لمعاييرهـا وقيمهـا               

واتجاهاتها، وتماسك هذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بين أعضائها، لذلك فإنه من            

ـ              ضاً األهمية أن يكون بين أفراد تلك الجماعة تقارب في األدوار االجتماعيـة وأي

  .وضوح للمعايير السلوكية وكذا وجود قيم عامة يتفقون عليها

 بتأثر األصدقاء في صياغته لنظريتـه       Sutherlandوأهتم العالم سيذرالند      

عن المخالطة الفارقة التي تتلخص في أن السلوك اإلجرامي ينجم عـن مخالطـة              

ق أثراً مـن    الفرد ألصدقاء منحرفين مخالطة أطول زمناً، وأن هذه المخالطة أعم         

مخالطته ألصدقاء أسوياء، فيكون للمجموعة المنحرفة فـي نفـسه الغلبـة علـى              

  .)٤٩، ١٩٩٠الساعاتي، (المجموعة السوية 

ومن هنا كانت أهمية جماعة األصدقاء، فإذا سادت الجماعـة مثـل عليـا                

ومبادئ قوية، تأثر بها األعضاء وتسامت غرائزهم واتجهوا بها نحـو مجـاالت             

لعلمي والرياضي والفني، أما إذا كانت جماعة األصدقاء تمـارس نـشاطاً            التفوق ا 

غير مشروع، فإن انضمام الشخص لهم يترتب عليه تأثره بها وانحداره معهم إلى             

  .هذه الجريمة
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  ٥٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  منهجيـــــة الدراســـة
ة    ٣/١ نهج الدراس  م

  
ة  ٣/٢ ة الدراس ع وعين  مجتم

  
ة   ٣/٣ دود الدراس  ح

  
ة  ٣/٤  أداة الدراس

  
  أساليب المعالجة اإلحصائية  ٣/٥
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  ٥٩

  الثالثالفصل 

  األسس المنهجية للدراسة الميدانية
  

تقوم هذه الدراسة على مجموعة من اإلجراءات المنهجية، وهي على النحو             

  :التالي 

  : منهج الدراسة ٣/١
فسير هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف وصف وت           

ظاهرة السرقة عموماً، وسرقة المحالت التجارية خصوصاً، ومـن أجـل ذلـك،             

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها، استخدم الباحث في إطار المنهج           

الوصفي طريقة المسح االجتماعي باعتبارها إحدى الطرائق التي تهـتم بدراسـة            

 االجتماعية لمرتكبي جريمة    الظواهر االجتماعية أو بعض خصائصها كالخصائص     

ومـن  «سرقة المحالت التجارية في مدينة الرياض، موضـوع دراسـتنا هـذه،             

معرفة بعض الحقائق التفصيلية عن واقـع       وصفي  األغراض التي يحققها المنهج ال    

مما يمكن الباحث من تقديم وصف شامل وتشخيص دقيق لذلك          الظاهرة المدروسة،   

  .)١٩٣، ١٩٨٩العساف، (الدافع 

  : مجتمع وعينة الدراسة ٣/٢
ضم مجتمع الدراسة جميـع األشـخاص الـسعوديين وغيـر الـسعوديين               

المسجونين أثناء تطبيق الدراسة بسجون الحائر في مدينة الرياض الرتكابهم جرائم           

) ٢٥(سعودي، و   ) ٦٩(سجين منهم   ) ٩٤(سرقة المحالت التجارية والبالغ عددهم      

  . السجونغير سعودي، وذلك من واقع سجالت

ونظراً لصغر حجم المجتمع األصلي للبحث، فقد قام الباحث بإجراء مـسح              

شامل على السجناء من مرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية من الـسعوديين            

استبانة على أفراد المجتمع، وكان     ) ٩٤(وغير السعوديين، وقد قام الباحث بتوزيع       

) ٣(اسـتبانات، مـع اسـتبعاد       ) ٧(اقد  استبانة، وذلك بسبب الف   ) ٨٧(العائد منها   
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  ٦٠

استبانات لعدم صالحيتهم للتحليل اإلحصائي نظراً لخلوهم من معظـم البيانـات،            

استبانة، أي بواقـع    ) ٨٤(وبذلك يكون العدد اإلجمالي لالستبانات الصالحة للتحليل        

  .من المجتمع األصلي%) ٨٩,٤(

  : حدود الدراسة ٣/٣
تحيط بهذه الدراسة، وهي علـى النحـو        هناك مجموعة من المحددات التي        

  :التالي 

  : الحدود البشرية ٣/٣/١
اقتصرت هذه الدراسة على األشـخاص الـسعوديين وغيـر الـسعوديين              

  .المسجونين بسجون مدينة الرياض الرتكابهم جرائم سرقة المتاجر

  : الحدود المكانية ٣/٣/٢
  .اقتصرت هذه الدراسة على سجن الحائر في مدينة الرياض  

  : الحدود الزمانية ٣/٣/٣
تم تطبيق الدراسة الميدانية خالل الفصل الدراسي األول للعـام الدراسـي              

  .هـ١٤٢٣/١٤٢٤

  : الحدود الموضوعية ٣/٣/٤
اقتصرت هذه الدراسة على معرفة الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة           

متغيرات سرقة المحالت التجارية بمدينة الرياض، وذلك من خالل التعرف على ال          

األولية لمرتكبي هذه الجرائم، والوقوف علـى طبيعـة الخـصائص االجتماعيـة             

األسرية، هذا باإلضافة إلى التعرف على أهم الخصائص االجتماعية التي دفعـتهم            

  .إلى ارتكاب جرائمهم

  

  

  : أداة الدراسة ٣/٤
  
  : بناء أداة الدراسة ٣/٤/١
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  ٦١

دبياتها قام بإعـداد اسـتبانة      بعد إطالع الباحث على الدراسات السابقة، وأ        

لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من أفراد مجتمع الدراسة عـن الخـصائص            

االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية، وقد قسمت االسـتبانة إلـى            

  :جزئين، وذلك على النحو التالي 

  :الجزء األول 
عرف على المتغيرات   يحتوي على المحور األول والذي خصصه الباحث للت         

الجنـسية ـ العمـر ـ المـستوى      (األولية ألفراد مجتمع الدراسة والمتمثلة فـي  

  ).التعليمي ـ المهنة ـ الدخل ـ الحالة االجتماعية ـ عدد األوالد ـ محل اإلقامة

  :الجزء الثاني 
  :ويحتوى على المحورين الثاني والثالث وهما   

خصائص االجتماعية األسـرية لمرتكبـي      للتعرف على طبيعة ال   : المحور الثاني   

جرائم سرقات المحالت التجارية في مدينة الريـاض، ويتـضمن       

وينتهي عند  ) ١٢(تساؤل يبدأ من التساؤل رقم      ) ٢١(هذا المحور   

  ).٣٢(التساؤل رقم 

للتعرف على أهم الخصائص االجتماعية التي دفعـت مرتكبـي           : المحور الثالث 

 للقيام بجرائمهم، ويتـضمن هـذا       جرائم سرقة المحالت التجارية   

وتنتهـي عنـد    ) ٣٣(تساؤالت تبدأ من التساؤل رقم      ) ٦(المحور  

  ).٣٨(التساؤل رقم 

  

  

  
   :الصدق الظاهري ألداة الدراسة  ٣/٤/٢
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  ٦٢

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها المبدئية على مجموعـة مـن               

لك للتأكـد مـن الـصدق       معلماً، وذ ) ٦١(، وقد بلغ عددهم     نالمحكمين األكاديميي 

  .يوضح أسماء المحكمين ووظائفهم) ١(الظاهري ألداة الدراسة، والملحق رقم 

طلب الباحث أبداء الرأي فيما يتعلق بمدى مناسبة العبارات لمـا وضـعت               

لقياسه، ومدى مالئمة العبارة للمحور الذي تنتمي إليه، ومدى مالئمـة العبـارات             

عبارات وما إذا كانت تحتاج إلى تعـديالت        لخصائص المبحوثين، ومدى وضوح ال    

  .على صياغة تلك العبارات أو الحذف منها أو اإلضافة إليها

من المحكمـين   %) ٧٥(وقد قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليها           

وجاءت هذه التعديالت في صياغة بعض العبارات لتزداد وضوحاً والملحق رقـم            

  .نهائيةيوضح األداة في صورتها ال) ٢(

  

  : أساليب التحليل اإلحصائي ٣/٥
استخدم الباحث في تحليل بيانات الدراسة التكـرارات والنـسب المئويـة              

لوصف خصائص مجتمع الدراسة، وتحديد استجاباتهم تجـاه عبـارات المحـاور            

  .الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة
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  ٦٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  فسيرهابيانات الدراسة وتحليلها وتعرض 
  .المتغيرات األولية لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية  ٤/١

رقات    ٤/٢ رائم س ي ج رية لمرتكب ة األس ة الخصائص االجتماعي طبيع

  المحالت التجارية

رقات    ٤/٣ رائم س ي ج ي دفعت مرتكب ة الت م الخصائص االجتماعي أه

  .المحالت التجارية للقيام بجرائمهم
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  ٦٤

  الرابعالفصل 
  لبيانات وتحليلها وتفسيرهاعرض ا

  

يتناول هذا الفصل عرض البيانات التي توصلت إليها الدراسـة وتحليلهـا              
  :وتفسيرها في ثالثة محاور 

  :المتغيرات األولية لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية  : المحور األول
ات طبيعة الخصائص االجتماعية األسرية لمرتكبي جرائم سـرق        : المحور الثاني 

  :المحالت التجارية 
أهم الخصائص االجتماعية التي دفعت مرتكبـي جـرائم سـرقة      : المحور الثالث 

  :المحالت التجارية للقيام بجرائمهم 
  :وفيما يلي عرض لتلك البيانات التي توصلت إليها الدراسة بهذا الخصوص  

   :المتغيرات األولية لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية ٤/١
  : الجنسية ٤/١/١

  )٢(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة وفقاً للجنسية

אא אא א
١٦١٧٢,٦٪
٢٢٣٢٧,٤٪

٪٨٤١٠٠א

أن غالبية أفراد عينة الدراسة من الـسعوديين،        ) ٢(يتبين من الجدول رقم       
  .من غير السعوديين%) ٢٧,٤(لة ، بينما نسبة قلي%)٧٢,٦(حيث بلغت نسبتهم 

وإذا كانت البيانات السابقة في هذا الجدول تشير إلى أن العدد األكثر مـن                
عينة الدراسة هم من السعوديين فهذا يعتبر منطقياً حيث أن هذه الدراسة مطبقة في              
المجتمع السعودي، وقد يرجع ارتكاب تلك الفئة من السعوديين لجريمة السرقة إلى            

لهم المسئولية، وميلهم إلى المغامرة بهدف إثبات الـذات والتعبيـر عـن             عدم تحم 
دخولهم إلى عالم الرجولة، هذا باإلضافة إلى كثرة أوقات فراغهم، ومما يؤكد ذلك             

 سنة إلى   ٢٠إن أغلب أفراد هذه الفئة هم من الشباب في المرحلة العمرية أقل من              
  . سنة٣٠أقل من 

  : العمـــر ١/١/٢
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  ٦٥

  )٣(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً للعمر

אא אא אא
٢٪١٢٠١٨٢١,٤
١٪٢٢٠٣٠٤٧٥٦
٣٪٣٣٠٤٠١٥١٧,٩
٤٪٤٤٠٥٠٣٣,٦
٥٪٥٥٠٦٠١١,٢
٦٦٠

−٪٨٤١٠٠א

أن أعلى نسبة من أفراد العينة      ) ٣(يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم         

 سنة وذلـك بنـسبة      ٣٠ إلى أقل من     ٢٠تتركز في الفئة العمرية التي تتراوح من        

، ثـم   %)٢١,٤( سنة وذلك بنـسبة      ٢٠، تليها الفئة العمرية التي تقل عن        %)٥٦(

 سـنة حيـث كانـت نـستبهم     ٤٠ إلى أقل من     ٣٠ة العمرية التي تتراوح بين      الفئ

 سـنة ونـسبتهم   ٥٠ إلى أقل مـن  ٤٠، جاءت بعدها الفئة العمرية من      %)١٧,٩(

 سنة وذلـك    ٦٠ إلى أقل من     ٥٠، وأخيراً الفئة العمرية التي تتراوح بين        %)٣,٦(

  %).١,٢(بنسبة 

ي األكثر ارتكاباً لجريمة الـسرقة      وتدل هذه النتائج على أن الفئة الشبابية ه         

وربما يرجع ذلك إلى عدم إدراكهم للنتائج المترتبة على أفعالهم اإلجرامية، إضافة            

إلى تأثرهم السريع باألنماط السلوكية ألقرانهم، ومخالطتهم رفقاء السوء، واتـساع           

دائرة طموحاتهم، وكثرة حاجاتهم التي هم في حاجة إلى إشـباعها، وذلـك علـى               

  .كس تماماً بالنسبة لمن تعدوا تلك المرحلةالع
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  ٦٦

  : المستوى التعليمي ٤/١/٣
  )٤(جدول رقم 

  للمستوى التعليميتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא אא
٥٪١٦٧,١
٤٪٢١٢١٤,٣
א٣ ٣٪١٧٢٠,٢א
١٪٤٢٧٣٢,١
٢٪٥١٨٢١,٤
٦٪٦٣٣,٦
٧٪١١,٢א٧

٪٨٤١٠٠א

أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة هم مـن          ) ٤(يتضح من الجدول رقم       

، يليها نـسبة الحاصـلين      %)٣٢,١(الحاصلين عل الشهادة المتوسطة حيث بلغت       

على الشهادة االبتدائية وذلك بنسبة     ، ثم الحاصلين    %)٢١,٤(على الشهادة الثانوية    

، بعدها نسبة الحاصلين على شهادة محو األمية أو الملمـون بـالقراءة             %)٢٠,٢(

، يليهم في المرتبـة قبـل األخيـرة         %)٧,١(والكتابة، أما األميون فكانت نسبتهم      

، وأخيـراً كانـت أقـل نـسبة         %)٣,٦(الحاصلين على المؤهل الجامعية بنـسبة       

  %).١,٢(هل فوق الجامعي حيث بلغت للحاصلين على مؤ

نخلص من ذلك إلى أن ارتكاب جرائم السرقة ينتـشر بـين الفئـات ذوي                 

المستويات التعليمية األقل، فالتعليم يحدد الوضع الوظيفي والمكانـة االجتماعيـة           

لألفراد، فكلما ارتفع المستوى التعليمي زاد وعي الفرد بخطورة ارتكابه للـسلوك            

ا تدنى هذا المستوى كان الفرد عرضة الرتكاب الجـرائم وذلـك            اإلجرامي، وكلم 

لعدم إلمامه بما يترتب على تلك الجرائم من أضرار قد تـضر بـه وبـضحاياه،                

  .وبالمجتمع ككل

  
  : المهنة قبل دخول السجن ٤/١/٤
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  ٦٧

  )٥(جدول رقم 

  للمهنة قبل دخول السجنتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אאאא אא
١٪١٣٣٣٩,٣
٢٪٢٢٣٢٧,٤
٤٪٣٦٧,١
٥٪٤٤٤,٨
٣٪٥٩١٠,٧
٣٪٦٩١٠,٧

٪٨٤١٠٠א

أن أعلى نسبة جاءت لمن ال يعملـون، حيـث          ) ٥(يتبين من الجدول رقم       

، ثم جاءت بعد ذلك     %)٢٧,٤(يهم الطالب الذين بلغت نسبتهم      ، يل %)٣٩,٣(بلغت  

%) ١٠,٧(نسبة من يعملون بمهنة عمال، ومن يعملون في أعمال حرة حيث بلغت             

لكل منهما وهي في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة من يعملون في وظـائف              

لـون فـي    ، وفي المرتبة الخامسة واألخيرة من يعم      %)٧,١(حكومية وذلك بنسبة    

  .وهي أقل نسبة%) ٤,٨(وظائف القطاع الخاص الذي بلغت نسبتهم 

من بيانـات تتعلـق بالمؤهـل أو        ) ٤(وهذا يؤكد ما جاء في الجدول رقم          

المستوى التعليمي، حيث تبين أن الطالب في المراحل الدراسية من االبتدائية إلـى             

 لهم، أي أنهم كمن ال عمل   الثانوية هم األكثر ارتكاباً لجريمة السرقة كونهم ال دخل        

لهم، وطبيعي أن البعض ممن ال عمل لهم قد يلجأون إلـى أسـاليب وسـلوكيات                

يرفضها المجتمع في الحصول على المال الالزم إلشباع حاجـاتهم، ومـن هـذه              

األساليب والسلوكيات ارتكابهم لجريمة السرقة، ناهيك عن أن عدم ارتباط الفـرد            

اغ كبير لديه يحاول قضاءه في أشـياء تافهـة ال           بعمل معين يعني وجود وقت فر     

قيمة لها، وغالباً ما تكون تلك األشياء ضارة بالمجتمع المحيط به، والعكـس هـو               

الصحيح حيث إنه كلما اتجه الشباب للعمل كلما قلت جداً احتمالية ارتكابهم لجريمة             

انـة  السرقة، ألن العمل يوفر للشباب مـصدراً حيويـاً للعـيش، ويمـنحهم المك             
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االجتماعية التي تجعلهم أكثر استشعاراً للمسئولية التي تمنعهم من ارتكاب الجرائم           

أو غيرها من السلوكيات المرفوضة اجتماعياً ودينياً خوفاً من فقدان وظـائفهم أو             

رفض المجتمع لهم، هذا باإلضافة إلى أن العمل يشغل أوقاتهم بالكامل، ومن ثم ال              

 يجعلهم يسلوكون سلوكاً مرفوضاً في المجتمع الـذي         يكون لديهم وقت فراغ كافي    

  .يعيشون فيه

  
  : الدخل الشهري ٤/١/٥

  )٦(جدول رقم 
  للدخل الشهريتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא אא
١٪١٥٣٦٣,١
٢٪٢١٠٠٠٩١٠,٧
٣٪٣١٠٠٠٢٠٠٠٧٨,٣
٣٪٤٢٠٠٠٤٠٠٠٧٨,٣
٤٪٥٤٠٠٠٥٠٠٠١١,٢
٤٪٦٥٠٠٠١١,٢
٧٦٧,١٪

٪٨٤١٠٠א

أن غالبية أفراد عينة الدراسة ليس لديهم دخـل         ) ٦(يتضح من الجدول رقم       

 ريال بنـسبة    ١٠٠٠، يليهم من كان دخلهم أقل من        %)٦٣,١(سبة  لك بن ١ثابت وذ 

 إلى  ١٠٠٠، بعد ذلك جاءت متساوية نسبة من كان دخلهم الشهري من            %)١٠,٧(

 ٤٠٠٠ إلى أقل مـن      ٢٠٠٠ ريال مع من كان دخلهم الشهري من         ٢٠٠٠أقل من   

لكل منهما، ثم تساوت أيضاً نسبة مـن كـان دخلهـم            %) ٨,٣(ريال حيث بلغت    

 ريال مع نسبة من كان دخلهم الشهري من         ٥٠٠٠ إلى أقل من     ٤٠٠٠ي من   الشهر

 ريال فأكثر، أما من امتنعوا عن اإلجابة على هذا السؤال فكانـت نـسبتهم               ٥٠٠٠

  .من أفراد العينة%) ٧,١(
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نخلص من ذلك إلى أن هذا الجدول يؤكد ما جاء من بيانات فـي الجـدول                  

 دخولهم السجن، حيث تبين أن من ال عمل         الخاص بمهنة أفراد العينة قبل    ) ٥(رقم  

لهم هم أكثر األفراد ارتكاباً لجريمة السرقة، وطبيعي أن من ال عمل لهم ال دخـل                

لهم وعليه فهم ال يملكون المال الذي يمكن من خالله إشباع حاجاتهم، ويحقق لهـم               

  .مجاراة أصدقائهم فيلجأوا إلى ارتكاب جريمة السرقة إلشباع تلك الحاجات

  
  : الحالة االجتماعية ٤/١/٦

  )٧(جدول رقم 

  للحالة االجتماعيةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא אא
١٪١٦١٧٢,٦
٢٪٢١٧٢٠,٢
٣٪٣١١,٢
٤٤
٥٪٥٥٦

٪٨٤١٠٠א

مـن غيـر    %) ٧٢,٦(أن غالبية أفراد العينـة      ) ٧(دول رقم   تبين من الج    

، %)١,٢(، ثم المطلقون ونـسبتهم      %)٢٠,٢(المتزوجين، يليهم المتزوجون بنسبة     

وال يوجد في أفراد العينة أرامل، أما من لم يجب على هذا السؤال فكانت نـسبتهم                

  .من أفراد العينة%) ٦(

ولية من األسباب التي تـساعد      وتدل هذه البيانات على أن عدم تحمل المسئ         

على ارتكاب جرائم السرقة، فالزواج يجعل الفرد أكثر تحمالً للمـسئولية وأكثـر             

حذراً في تصرفاته، إضافة إلى أن الزواج يشبع غرائز الفرد ويمنحـه الـشعور              

باالنتماء ويقلل من وقت الفراغ لديه، ويحد مـن فـرص مخالطتـه للجماعـات               

  .المنحرفة أو رفاق السوء

  
  : عدد األوالد ٤/١/٧
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  )٨(جدول رقم 

  من المتزوجين أو من سبق لهم الزواج وفقاً لعدد األوالدتوزيع أفراد العينة 

אא אא אא
٤٪١٢١١,١
٣٪٣١٦,٧א٢
٤٪٣٢١١,١
٢٪٤٤٢٢,٢
٥
٥٪٦١٥,٦
٧
١٪٨٦٣٣,٣

٪١٠٠*١٨א
  .فرداً فقط وهم المتزوجون والمطلقون ممن لديهم أوالد) ١٨(أجاب على هذا السؤال * 

إن عدد قليل من أفراد عينـة       ) ٨(يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم         

لديهم سبعة أطفـال، يلـيهم      %) ٣٣,٣(فرداً، منهم   ) ١٨(ة لديهم أوالد وهم     الدراس

لديهم طفل واحد، وتساوت نـسبة      %) ١٦,٧(لديهم ثالثة أطفال، ونسبة     %) ٢٢,٢(

لكـل منهمـا،    %) ١١,١(من لديهم أطفال مع نسبة من لديهم طفالن حيث بلغت           

  .فاللمن لديهم خمسة أط%) ٥,٦(وجاءت في المرتبة األخيرة نسبة 

من أفراد عينة الدراسة    %) ٢١,٤(وتدل هذه النتائج على أن نسبة قليلة جداً           

لديهم أوالد، وهذا يؤكد على أن وجود األسرة المتمثلة في الزوجة واألوالد تعتبـر       

من العوامل الهامة التي تمنع الفرد من ارتكاب الجريمة وذلك لشعوره بالمـسئولية          

يلين الذين قد تكون األسرة دافع بالنـسبة لهـم فـي            حيال أسرته، هذا باستثناء القل    

ارتكاب الجريمة، خاصة أنه يالحظ أن غالبية مرتكبي الجريمة ممن لديهم سـبعة             

أوالد فأكثر، وذلك يعتبر حمالً ثقيالً على كاهلهم يدفعهم لسد حاجات أوالدهم عـن         

  .طريق الكسب الحرام المتمثل في ارتكاب جريمة السرقة مثالً
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  : محل اإلقامة الدائم ٤/١/٨
  )٩(جدول رقم 
  لمحل اإلقامة الدائمتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא א
١٧٢٨٥,٧٪
٢١١١٣,١٪
٣١١,٢٪

٪٨٤١٠٠א
محل إقـامتهم   %) ٨٥,٧(أن غالبية أفراد العينة     ) ٩(يتبين من الجدول رقم       

محل إقامتهم في القرية، وأخيراً فـرداً واحـداً         %) ١٣,١(دائم في المدينة، بينما     ال
  .يقيم في البادية%) ١,٢(بنسبة 
وتدل هذه النتائج على أن المدينة بطبيعتها الحضرية وتعقد الحياة فيها تحد              

من قوة الضبط لدى البعض وتخلق مناخاً تنافسياً بين الشباب بـسبب المظهريـة              
عة التباينات الطبقية بين السكان، األمر الذي يمهد الطريق أمام بعـض            واتساع رق 

الشباب ذوي الظروف األسرية المفككة والظروف االقتصادية الضعيفة إلى ارتكاب 
  .جرائم السرقة

  : نوع الحي السكني ٤/١/٩
  )١٠(جدول رقم 
  لنوع الحي السكنيتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא אא
٣٪١١٣١٥,٥
١٪٢٤٠٤٧,٦
٢٪٣١٨٢١,٤
٤٪٧٨,٣א٤
−−−א٥
٥٪٦١١,٢
٧−−−
٨٥٦٪−

−٪٨٤١٠٠א
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ة أفراد العينة يسكنون في حي فلـل        أن غالبي ) ١٠(يتضح من الجدول رقم       

، يليهم من يسكنون فـي حـي مـساكن شـعبية بنـسبة              %)٤٧,٦(وذلك بنسبة   

لمـن  %) ٨,٣(، ونسبة   %)١٥,٥(، ثم من يسكنون في حي شقق بنسبة         %)٢١,٤(

يسكنون في حي مباني عشوائية، وأخيراً فرداً واحداً يسكن في تجمع بدوي ونسبته             

)١,٢.(%  

سبة من يسكنون في حي فلل إلى أن األسرة الممتدة فـي            وقد يشير ارتفاع ن     

المجتمع السعودي الزالت مستمرة بالرغم من التحوالت االجتماعية واالقتـصادية          

التي يعيشها المجتمع السعودي، كذلك ألن الغالبية من المبحوثين لـم يـسبق لهـم               

  .الزواج، ويعيشون مع آبائهم

  
  : نوع مسكن األسرة ٤/١/١٠

  )١١(جدول رقم 

  لنوع مسكن األسرةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא אא
١)(−−−
٣٪٢١٤١٦,٧
٢٪٣٢١٢٥
١٪٤٣٦٤٢,٩
٤٪٥٣٣,٦
٦١٠١١,٩٪−

−٪٨٤١٠٠א

جاءت لمـن كـانوا     %) ٤٢,٩(أن أعلى نسبة    ) ١١(يتبين من الجدول رقم       

، ثـم مـن     %)٢٥(أسرهم تسكن في فيال، يليهم من يسكنون في بيت شعبي بنسبة            

، وأخيراً من يسكنون في قصور وذلك بنـسبة         %)١٦,٧(يسكنون في شقق بنسبة     

)٣,٦.(%  
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ويتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق أن هناك بعض الـدالالت              

غير المتوقعة على السواء، المتوقعة هي تواجد هذه النسبة المتزايدة من           المتوقعة و 

المبحوثين الذين يقطنون في مساكن متسعة ومستقلة وهذا على أية حال يتماشى مع             

الثقافة السعودية اإلسالمية المفضلة ـ مع الرسول الكـريم ـ للمـسكن الواسـع      

عة فهي ظهور هذه النـسبة  أما غير المتوق. مجانية وقروض شخصية طويلة األجل 

العالية من القاطنين في فلل وبيوت شعبية من جمهورية مصر العربية والواليـات             

المتحدة األمريكية وغيرها من الدول ـ أن المرتكبين لجرائم الـسرقة عـادة مـا     

يعيشون في أحياء ومساكن عشوائية فقيرة أو المنـاطق والمـساكن ذات الكثافـة              

  .تسكن عد أسر في شقة واحدةالسكانية العالية حيث 
  )١٢(جدول رقم 

  لنوع السكن ملك أم إيجارتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא אא
٢٪١٣٩٤٦,٤
١٪٢٤٢٥٠
٣٣٣,٦٪−

−٪٨٤١٠٠א

يسكنون بيوت  %) ٥٠( العينة   أن نصف أفراد  ) ١٢(يتبين من الجدول رقم       

  %).٤٦,٤(مستأجرة، يليهم من يسكنون بمنازل ملك لهم وذلك بنسبة 

يتضح أن نصف أفراد العينة مستأجرين سكنهم مما يدل على أن الظروف              

  .االقتصادية لهذه األفراد ال تسمح لهم بامتالك سكن خاص بهم
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ة ٤/٢ را    طبيع ي ج رية لمرتكب ة األس صائص االجتماعي رقات الخ ئم س
  :المحالت التجارية 

  
   مع من آنت تعيش قبل دخولك السجن ؟٤/٢/١

  )١٣(جدول رقم 

  مع من كانوا يعيشون قبل دخولهم السجنتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא אא
א١ א א ١٪٥٩٧٠,٢א
٢٪٨٩,٥אא٢
א٣ א א א א ٤٪٢٢,٤א
٣٪٥٦א٤
٥٪١١,٢א٥
٢٪٦٨٩,٥
٧١١,٢٪−

−٪٨٤١٠٠א

يعيشون قبل  %) ٧٠,٢(أن غالبية أفراد العينة     ) ١٣(يتبين من الجدول رقم       

والدين واألخوات، يليهم من كانوا يعيشون مع الزوجة واألبناء         دخولهم السجن مع ال   

لكل منهما، ثم مـن يعيـشون مـع األصـدقاء           %) ٩,٥(أو بمفردهم وذلك بنسبة     

، ومن يعيشون مع الوالدين األخوات والزوجـة واألبنـاء كانـت            %)٦(ونسبتهم  

  %).١,٢(، وأخيراً فرداً واحداً كان يعيش مع األقارب ونسبته %)٢,٤(نستبهم 

وتؤكد هذه النتيجة وجود خلل وتصدعات في وظائف األسرة على الـرغم              

من تكامل البناء األسري لمعظم أفراد العينة مرتكبي جريمة السرقة، حيث تبين أن             

  %).٧٠,٢(الغالبية كانوا يعيشون قبل دخولهم السجن مع الوالدين واألخوات بنسبة 
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  : هل والدك على قيد الحياة ٤/٢/٢
  )١٤(رقم جدول 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لوجود الوالد على قيد الحياة

א אא אא א
١٦٨٨١٪
٢١٦١٩٪

٪٨٤١٠٠א

أن الغالبية العظمى من أفراد العينـة آبـاؤهم         ) ١٤(يتبين من الجدول رقم       

 بينما لم يتجاوز نسبة مـن آبـائهم متـوفين           ،%)٨١(على قيد الحياة وذلك بنسبة      

)١٩.(%  

وتدل هذه النتيجة على أن وجود آباء مرتكبي جريمة السرقة على قيد الحياة          

لم يحد من ارتكابهم لجرائم السرقة مما يعني أنه ربما يكـون هنـاك خلـل فـي                  

شخصية اآلباء وضعف في سلطاتهم وعدم تحملهم لمـسئولياتهم القياديـة داخـل             

  .ةاألسر
  
  : الحالة االجتماعية للوالد ٤/٢/٣

  )١٥(جدول رقم 
  للحالة االجتماعية للوالدتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א א אא אא א
٪٣٧٥٥,٩א١
א٢ ٪١٧٢٥א
٪٦٨,٨א٣
٤٣٤,٤٪
٥٢٢,٩٪
٦٢٢,٩٪

٪١٠٠*٦٨א
  .فرداً آباءهم على قيد الحياة) ٦٨(أجاب على هذا السؤال * 
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أن أكثر من نصف أفراد العينة آبائهم متزوج        ) ١٥(يتبين من الجدول رقم       
هم ، يليهم من كان آبائهم متزوج من والـدت        %)٥٥,٩(من والدتهم فقط وذلك بنسبة      
جاءت لمن آبائهم متـزوج     %) ٨,٨(، ثم نسبة    %)٢٥(وامرأة أخرى وذلك بنسبة     

لمن كانوا  %) ٢,٩(لمن كانوا آبائهم أرامل، أخير      %) ٤,٤(من أكثر من واحدة، و      
  .آبائهم مطلقين

ويشير ذلك إلى أنه رغم أن أكثر من نصف العينة آبـائهم متـزوج مـن                  
ا جريمة السرقة وهذا يعني ضعف الرقابـة        أمهاتهم فقط، اال أنهم انحرفوا وارتكبو     

األبوية على األبناء وعدم الوفاء بمطالبهم وعدم العدالة في المعاملة، مما قد يـدفع              
بالفرد في بعض األحيان إلى ارتكاب الجريمة وممارسة أنماط مختلفة من السلوك            

  .المنحرف
  : المستوى التعليمي للوالد ٤/٢/٤

  )١٦(جدول رقم 
  للمستوى التعليمي للوالدلعينة وفقاً توزيع أفراد ا

א א אא אא אא
٢٪١١٦٢٣,٥
١٪٢٢٨٤١,٥
א٣ ٤٪٨١١,٨א
٣٪٤١٠١٤,٧
٦٪٥١١,٥
٥٪٦٣٤,٤
−−−א٧
٨٢٢,٩٪−

−٪٦٨١٠٠א
  .فرداً آبائهم على قيد الحياة) ٦٨(أجاب على هذا السؤال * 

آبـائهم  %) ٤١,٢(أن غالبية أفـراد العينـة       ) ١٦(يتضح من الجدول رقم       
، ثم من كـان     %)٢٣,٥(يقرأون ويكتبون، يليهم من كان آبائهم أميين وذلك بنسبة          

لمن كان  %) ١١,٨(، ونسبة   %)١٤,٧(آبائهم لديهم الشهادة المتوسطة وذلك بنسبة       
آبائهم لديهم الشهادة االبتدائية، وأما من كان آبائهم لديهم الشهادة الجامعية فكانـت             

  %).١,٥(، وأخيراً فرداً واحداً أبيه يحمل الشهادة الثانوية بنسبة %)٤,٤(نسبتهم 
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ويشير ذلك إلى انتشار جرائم السرقة بين الشباب الذين آبـاؤهم مـن ذوي                

ت التعليمية المتدنية، ذلك ألن التعليم المنخفض يقلل مـن وعـي اآلبـاء              المستويا

بسلوكيات أبنائهم وقدرتهم على توجيههم التوجيـه الـسليم وتعـديل سـلوكياتهم             

  .الخاطئة
  : المهنة الحالية للوالد ٤/٢/٥

  )١٧(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً للمهنة الحالية للوالد

א א אא אא אא
٢٪١١٤٢٠,٦
١٪٢١٥٢٢,١
٣٪٣١١١٦,٢
٤٪٤٤٥,٩
٥٪٥٣٤,٤
٤٪٤٥,٩א٦
٢٪٧١٤٢٠,٦
٨٣٤,٤٪−

−٪٦٨١٠٠א
  .فرداً آبائهم على قيد الحياة( ٦٨(السؤال أجاب على هذا * 

لم يعمل آبائهم فـي     %) ٢٢,١(أن أعلى نسبة    ) ١٧(يتبين من الجدول رقم       

لمن ال يعمل آبائهم وكـذلك لمـن        %) ٢٠,٦(وظائف حكومية مدنية، يليها نسبية      

لمن يعمل آبائهم في وظائف حكومية      %) ١٦,٢(يعمل آبائهم أعمال حرة، ثم نسبة       

لكل من يعمل آبـائهم فـي وظـائف غيـر           %) ٥,٩(ا تساوت نسبة    عسكرية، كم 

  %).٤,٤(حكومية والمزارعين، وأخيراً من يعمل آبائهم تجار وذلك بنسبة 

يتضح من ذلك أن أغلب اآلباء يعملون سواء في الحكومة أو غيرها وهـذا                

يعني دخل ثابت ألسرهم، إال أن أفراد العينة ارتكبوا جريمة السرقة، مما يـوحي              

إلى احتمال وجود عوامل أخرى تدفعهم الرتكاب هذه الجريمة كعدم إعطـاء األب             

  .ما يلزم ابنه من مصاريف أو توفير احتياجاته الضرورية
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   ما عالقتك بوالدك ؟٤/٢/٦
  )١٨(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لعالقتهم بوالدهم

א אא אא א
١٤٥٦٦,٢٪
٢١١١٦,٢٪
٣٨١١,٨٪
٤٢٢,٩٪
٥٢٢,٩٪

٪٦٨١٠٠א

عالقتهم %) ٦٦,٢(أن أكثر من نصف العينة      ) ١٨(يتبين من الجدول رقم       

، %)١٦,٢(بوالدهم جيدة، يلي ذلك من كانت عالقتهم بوالدهم عادية وذلك بنـسبة             

%) ٢,٩(نت عالقتهم بوالدهم سيئة، وأخيراً نسبة قليلـة         لمن كا %) ١١,٨(ثم نسبة   

  .ال توجد عالقة بينهم وبين والدهم

ويشير ذلك إلى أن العالقة الجيدة بين أفراد العينة وبين آبائهم ال تعد قياساً                

لمنعهم من ارتكاب الجريمة، حيث أن تلك العالقة قد تأخذ اتجاهات متعددة، فمثالً             

نة أن العالقة الجيدة تعني التدليل الزائد، والـبعض اآلخـر           يعتقد بعض أفراد العي   

يعتقد أنها تعني عدم مساءلة اآلباء لهم فيما يفعلون، بينما فئـة أخـرى تعتبـر أن       

الخ، لذلك فإن إجابات    ... العالقة الجيدة هي إعطائهم الحرية المطلقة فيما يفعلونه         

الباحث من هذا الـسؤال حيـث       أفراد العينة ال تعد دقيقة أو تجيب على ما يقصده           

يقصد هنا بالعالقة الجيدة بين األب واالبن هي تلك العالقة المتوازنة أي التي يلتزم              

فيها األب بمسئولياته الكاملة في الرقابة والمتابعة وإشباع الحاجات وغيرها ممـا            

يحتاجها األبناء وإذا افترضنا أن إجابات المبحوثين من أفراد العينـة علـى هـذا               

سؤال يكتفنها نوع من عدم الفهم أو الغموض أو اإلجابة حـسب وجهـة النظـر             ال

الشخصية لهم فيما تعنيه العالقة الجيدة بالوالد، فهذا يؤكد حقاً أن العالقة الجيدة ـ  

  .كما ذكرنا أعاله ـ ال تعني عدم ارتكاب األبناء للجرائم
   هل والدتك على قيد الحياة ؟٤/٢/٧
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  )١٩(جدول رقم 

  وجود الوالدة على قيد الحياةفراد العينة وفقاً لتوزيع أ

א א אא אא א
١٧٤٨٨,١٪
٢١٠١١,٩٪

٪٨٤١٠٠א

أن الغالبية العظمى من أفراد العينة الزالـت        ) ١٩(يتضح من الجدول رقم       

م تتجـاوز نـسبة مـن أمهـاتهم         ، بينما ل  %)٨٨,١(أمهاتهم على قيد الحياة بنسبة      

  %).١١,٩(متوفيات 

ويشير ذلك إلى عدم قيام األم بدورها التربوي تجاه األبناء، ونتيجـة لهـذا                

القصور التربوي من طرف األم، إضافة إلى عدم قيام األب بدوره التربوي يحدث             

الخلل في أداء الوالدين لوظائفهم األساسية نحـو األوالد وربمـا أدى ذلـك إلـى                

  .حرافهم وارتكابهم للجرائمان
  
  : الحالة االجتماعية للوالدة ٤/٢/٨

  )٢٠(جدول رقم 

  للحالة االجتماعية للوالدةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א א אא אא אא
١٪١٥٥٧٤,٣
٤٪٢٤٥,٤
٢٪٣٧٩,٥
٣٪٤٥٦,٨
٥٣٤,١٪−

−٪١٠٠*٧٤א
  .فرداً أمهاتهم على قيد الحياة) ٧٤(أجاب على هذا السؤال * 

أن غالبية أمهات أفراد العينة الزلن زوجـات        ) ٢٠(يتبين من الجدول رقم       

ة ، ثم يأتي بعد ذلك من أمهـاتهم أرمـالت بنـسب           %)٧٤,٣(آلبائهم بنسبة بلغت    
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لمـن  %) ٥,٤(لمن أمهاتهم مطلقات، وأخيـراً نـسبة        %) ٦,٨(، ونسبة   %)٩,٥(

  .أمهاتهم متزوجة من رجل آخر

ويدل ذلك على أن البناء االجتماعي األسري متكامل بما يحويه من عناصر              

األسرة الرئيسية المتمثلة في األب واألم إال أن ذلك قد يشير إلى وجود خلل داخل               

عدم قيامهم بأدوارهم في التنشئة االجتماعية السليمة التـي         هذه العناصر من حيث     

تساعد األبناء على بناء أنفسهم ورقيهم وتعويدهم على تجنب السلوكيات المنحرفة،           

  .وااللتزام بالصراط المستقيم
  
  : المستوى التعليمي للوالدة ٤/٢/٩

  )٢١(جدول رقم 

  للمستوى التعليمي للوالدةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א א אא אא אא
١٪١٤٣٥٨,١
٢٪٢١٤١٨,٩
א٣ ٣٪٧٩,٥א
٥٪٤٣٤,١
٤٪٥٤٥,٤
٦−−−
−−−א٧
٨٣٤,١٪−

−٪٧٤١٠٠א
  .فرداً أمهاتهم على قيد الحياة) ٧٤(أجاب على هذا السؤال * 

أن غالبية األمهـات أميـات وذلـك بنـسبة          ) ٢١(يتبين من الجدول رقم       

، ثم من يحملن الشهادة     %)١٨,٩(، يلي ذلك الالتي يقرآن ويكتبن بنسبة        %)٥٨,١(

، %)٥,٤(، يليها من لديهن الشهادة الثانوية بنـسبة         %)٩,٥(االبتدائية وذلك بنسبة    

  %).٤,١(يهن الشهادة المتوسطة وذلك بنسبة وأخيراً من لد
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ويشير ذلك إلى تدني مستوى التعليم لدى أمهات أفراد العينة مما يـنعكس               

  .سلباً على وعيهم بالطرق واألساليب السليمة لتربية األبناء التربية الصالحة
  
  : المهنة الحالية للوالدة ٤/٢/١٠

  )٢٢(جدول رقم 

  نة الحالية للوالدةللمهتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא א
١٦٧٩٠,٥٪
٢٢٢,٧٪
٣٢٢,٧٪
٤٣٤,١٪

٪٧٤١٠٠א
  .فرداً أمهاتهم على قيد الحياة) ٧٤(أجاب على هذا السؤال * 

ربات %) ٩٠,٥(ن الغالبية العظمي لألمهات     أ) ٢٢(يتضح من الجدول رقم       

منزل، يليها من هن موظفات حكومات متساوية مع مـن هـن موظفـات غيـر                

  .لكل منهن%) ٢,٧(حكوميات وذلك بنسبة 

وهذا يدل على أن هناك قصور في عملية الضبط االجتمـاعي مـن قبـل                 

د ذلك، وقـد    تؤك%) ٩٠,٥(أمهات أفراد العينة رغم تفرغهم لتربية أبنائهم ونسبة         

يرجع ذلك إلى إتباع األمهات ألسلوب التدليل مع األبناء، كما أنه ال يمكن إهمـال               

العامل التعليمي والثقافي لألم وأثره على تربية األبناء، حيث يبين الجـدول رقـم              

كانوا أميات أو يقرأن ويكتبن، ولـيس       %) ٧٧(أن غالبية أمهات المبحوثين     ) ٢١(

ادة جامعية، وهذا بطبيعة الحال يؤثر سـلباً علـى          من بينهم من حصلت على شه     

  .أسلوب األم في تربية أبنائها
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   ما طبيعة العالقة بوالدتك ؟٤/٢/١١
  )٢٣(جدول رقم 

  لطبيعة العالقة بوالدتهمتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא א
١٦٦٨٩,٢٪
٢٥٦,٨٪
٣−−
٤١١,٤٪
٥٢٢,٧٪

٪٧٤١٠٠א
  .فرداً أمهاتهم على قيد الحياة) ٧٤(أجاب على هذا السؤال * 

أن الغالبية العظمى من أفراد العينة عالقـاتهم        ) ٢٣(يتبين من الجدول رقم       

م عالقـاتهم   ، بينما يلي ذلك من ذكروا بـأنه       %)٨٩,٢(جيدة بأمهاتهم وذلك بنسبة     

أفاد بعـدم   %) ١,٤(، وأخيراً فرداً واحداً بنسبة      %)٦,٨(عادية مع أمهاتهم بنسبة     

  .وجود عالقة بينه وبين أمه

ويشير ذلك إلى أن العالقة قوية بين أفراد العينة وأمهاتهم ولعل طبيعة األم               

عن وما تتسم به من العطف والحنان على أبنائها له دوراً في ذلك يجعلها تتغاضي               

األفعال واألساليب الخاطئة والشاذة التي يرتكبها األبناء، مما يساعد علـى وقـوع             

األبناء في األخطاء وارتكاب الجرائم، وقد يرجع ذلك إلى تدني المستوى التعلـيم             

لألم، أو جهلها بأساليب التنشئة االجتماعية السليمة وهذا ما أكدته البيانات الـواردة   

 ينطبق على هذا السؤال ما تم استنتاجه مـن البيانـات        ، كما )٢١(في الجدول رقم    

، الخاص بطبيعة العالقة بين أفـراد العينـة وبـين           )١٨(الواردة في الجدول رقم     

  .والديهم
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   ما طبيعة عالقتك بإخوانك ؟٤/٢/١٢
  )٢٤(جدول رقم 

  لطبيعة العالقة بإخوانهمتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אאאא א
١٦٢٧٣,٨٪
٢١٠١١,٩٪
٣٤٤,٨٪
٤٤٤,٨٪
٥٤٤,٨٪

٪٨٤١٠٠א

عالقاتهم %) ٧٣,٨(أن الغالبية من أفراد العينة ) ٢٤(يتبين من الجدول رقم      

انهم، ثم تـساوت    عالقاتهم عادية مع إخو   %) ١١,٩(جيدة بإخوانهم، يلي ذلك نسبة      

  .للذين عالقاتهم سيئة مع من ال توجد عالقة بإخوانهم%) ٤,٨(نسبة 

يالحظ أن الغالبية من أفراد العينة عالقاتهم جيدة بإخوانهم إال أنهم ارتكبوا              

جرائم السرقة مما يوحي إلى احتمال وجود عوامل أخرى تدفعهم إلـى ارتكـاب              

الرغبات، والظهور بين األصدقاء بمظهر     جريمة السرقة مثل الحاجة للمال إلشباع       

  .إلخ... الئق 
  
   ما طبيعة عالقاتك بزوجتك ؟٤/٢/١٣

  )٢٥(جدول رقم 

  لطبيعة العالقة بالزوجةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא א
١١٤٧٧,٨٪
٢١٥,٦٪
٣−−
٤٣١٦,٧٪

٪١٨١٠٠א
  .فرداً هم المتزوجون) ١٨(أجاب على هذا السؤال * 
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أن أكثر أفراد العينة من المتزوجين عالقـاتهم        ) ٢٥(يتبين من الجدول رقم       

  .عالقاتهم عادية بزوجاتهم%) ٥,٦(، بينما %)٧٧,٨(جيدة بزوجاتهم وذلك بنسبة 

هم جيدة بزوجاتهم،   يتضح من ذلك أن معظم أفراد العينة المتزوجون عالقات          

وهذا يدل على أن العالقة الجيدة بين الزوجين ليست سـبباً الرتكـاب الجريمـة،               

وربما تكون ضغوط الحياة واالحتياجات الضرورية التي يجب أن يوفرها الـزوج            

  .لزوجته وبيته هي السبب
  
   ما طبيعة عالقتك بأوالدك ؟٤/٢/١٤

  )٢٦(جدول رقم 

  بيعة العالقة بأوالدهملطتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא א
١١٤٧٧,٨٪
٢−−
٣−−
٤٣١٦,٧٪
٥١٥,٦٪

٪١٠٠*١٨א
  .فرداً هم الذين لديهم أوالد) ١٨(أجاب على هذا السؤال * 

 عالقاتهم جيدة %) ٧٧,٨(أفراد العينة   أن أكثر   ) ٢٦(يتبين من الجدول رقم       

  .ال توجد عالقة بينهم وبين أوالدهم%) ١٦,٧(بأوالدهم، بينما نسبة قليلة 

يتبين أن غالبية أفراد العينة عالقاتهم جيدة بأوالدهم، ولكن ربما الذي دفعهم              

  .للسرقة هو احتياجاتهم المادية الضرورية التي يجب أن تتوفر لهؤالء األوالد
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   هل آنت تشعر بأن والديك آان يفضالن أحد إخوانك عليك ؟٤/٢/١٥
  )٢٧(جدول رقم 

  للشعور بأن الوالدين كانا يفضالن أحد إخوانهم عليهمتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא אא
٣٪١١٥١٧,٩
١٪٢٤٦٥٤,٨
٢٪٣١٩٢٢,٦
٤٤٤,٨٪−

−٪٨٤١٠٠א

ال يشعرون  %) ٥٤,٨(بأن أغلب أفراد العينة     ) ٢٧(يتبين من الجدول رقم       
بأن الوالدين كانا يفضالن أحد إخوانهم عليهم، يليهم من كانوا يفضلون أحياناً أحـد       

كانوا يفضلون أحد   %) ١٧,٩(، وأخيراً نسبة    %)٢٢,٦(إخوانهم عليهم وذلك بنسبة     
  .م عليهمإخوانه
يتضح أن غالبية أفراد العينة ال يشعرون بأن الوالدين يفضالن أحد إخوانهم              

عليهم أي أن األبوين يعامالن أوالدهم بالعدل والمساواة، ولكن نسبة قليلة يشعرون            
علماً بأن عدم المساواة في المعاملة لألبناء يولـد         ... بتفضيل أحد إخوانهم عليهم     

لغيرة لدى االبن الذي يشعر باالضطهاد، وهذا بالشك يؤثر         نوعاً من الكراهية أو ا    
  .سلباً في سلوكه العام

  
   هل تشعر أن هناك ضعفًا في الوازع الديني لدى والديك ؟٤/٢/١٦

  )٢٨(جدول رقم 
  لشعورهم أن هناك ضعفاً في الوازع الديني لدى الوالدينتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א א א אאאא אא
٣٪١٩١٠,٧
١٪٢٥٨٦٩
٢٪٣١١١٣,١
٤٦٧,١٪−

−٪٨٤١٠٠א
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ال يشعرون أن   %) ٦٩(أن غالبية أفراد العينة     ) ٢٨(يتبين من الجدول رقم       

انـاً أن   يشعرون أحي %) ١٣,١(هناك ضعفاً في الوازع الديني لدى الوالدين، يليهم         

لمن أفـادوا   %) ١٠,٧(هناك ضعفاً في الوازع الديني لدى الوالدين، وأخيراً نسبة          

  .أن هناك ضعفاً في الوازع الديني لدى الوالدين

يالحظ من البيانات وجود حاالت كثيرة ألبناء غير أسوياء لـدى والـديهم               

د تفكـك   وازع ديني قوي، وقد يدل ذلك على وجود خلل في تربية األبناء أو وجو             

  .أسري مما قد يدفع الفرد إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة

والمغزى الذي يمكن الخروج به من بيانات هذا الجدول هو عـدم وجـود                

العالقة العكسية الحقيقية المنتظرة بين تدين الوالدين وارتكـاب أبنـائهم لجريمـة             

ـ    اء آلبـاء  السرقة، بمعنى إنه كان من المتوقع أن يكون أفراد العينة ـ وهـم أبن

متدينين ومتمسكين بأواصر دينهم، وعلى علم تام بتحريم الدين لجريمة السرقة، أن            

وعلـى أي حـال فـإن       . يكونوا على خلق حسن يخافون اهللا وال يفعلون ما حرمه         

التفسيرات التي يمكن أن تقف وراء هذا يمكن أن تقع في واحـدة مـن مقـولتين                 

جة تدين الوالـدين وارتكـاب أبنـائهم        األولى هي عدم وجود عالقة فعالً بين در       

لجريمة السرقة، أما الثانية فهي احتمال مبالغة أفراد عينة الدراسـة فـي تحديـد               

اتجاهات آبائهم الدينية ومحاولة إظهارهم بمظهر الورع درءاً للشبهات واستدراراً          

  .لعطف الباحثين والجهات الرسمية

  
   مشاآلك ؟ هل آانت هناك مشارآة من األسرة في حل٤/٢/١٧

  )٢٩(جدول رقم 

  لمشاركة األسرة في حل مشاكلهمتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא א
١٢٩٣٤,٥٪
٢٢٦٣١٪
٣٢٥٢٩,٨٪
٤٤٤,٨٪

٪٨٤١٠٠א
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  ٨٧

من أفراد العينـة أسـرهم   %) ٣٤,٥(أن نسبة   ) ٢٩(يتبين من الجدول رقم       

تشاركهم في حل مشاكلهم، بينما من ال تشاركهم أسرهم في حل مـشاكلهم بلغـت               

  .أسرهم تشاركهم أحياناً في حل مشاكلهم%) ٢٩,٨(، وأخيراً نسبة %)٣١(نسبتهم 

يتضح من ذلك أن اللجوء ألحد من أفراد األسرة في حالة التعرض لمشكلة               

ا إذا كان صـديق سـوء، حيـث أن الغالبيـة            أفضل من اللجوء للصديق والسيم    

  .يشاركون أسرهم في حل مشاكلهم

  
   ما نوع هذه المشكلة ؟٤/٢/١٨

  )٣٠(جدول رقم 
  لنوع المشكلةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא אא
א١ ٣٪١٤١٦,٩א
١٪٢٢٤٢٩,١
٢٪٢٠٢٤,١א٣
٤٪١١١٣,٣א٤
٥٪٥٧٨,٣
٥٪٧٨,٣א٦

−٪١٠٠*٨٣א
وذلك ألن بعض أفراد العينة حـددوا       ) ٥٤(فرداً فقط، وزادت التكرارات عن      ) ٥٤(أجاب على هذا السؤال     * 

  .أكثر من مشكلة

من أفراد العينة مشاكلهم مالية،     %) ٢٩,١(أن  ) ٣٠(يتضح من الجدول رقم       
مـشاكلهم  %) ١٦,٩(، ونسبة   %)٢٤,١(يليهم من مشاكلهم اجتماعية وذلك بنسبة       

مشاكلهم دراسية، وأخيـراً تـساوت      %) ١٣,٣(التقصير في أداء الصالة، ثم نسبة       
  .لكل من مشاكلهم سلوكية ومشاجرات%) ٨,٣(نسبة 

ديهم مشكالت وإن اختلفت تلك المشكالت      يتبين أن أغلب أفراد العينة الذين ل        
إال أن المشكلة المالية هي الغالبة، وهذا يبين سبب انحراف البعض منهم وارتكابهم             
لجريمة السرقة، وذلك إلشباع رغباته واحتياجاته حتى ولو بطرق غيـر شـرعية             
ومخالفة للعادات وللقانون والشرع، ومن ثم التغلب على مشكالتهم وذلك بـالطبع            

  .وجهة نظرهممن 
   هل ألحد أفراد أسرتك أو أحد أقاربك سوابق جنائية ؟٤/٢/١٩
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  ٨٨

  )٣١(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لوجود أحد في أفراد األسرة أو أحد األقارب له سوابق جنائية

א אא אא אא
٢٪١٢٥٢٩,٨
١٪٢٥٢٦١,٩
٣٧٨,٣٪−

−٪٨٤١٠٠א

لـيس  %) ٦١,٩(أن الغالبية من أفراد العينـة       ) ٣١(يتبين من الجدول رقم       

أفادوا بأن  %) ٢٩,٨(ألحد من أفراد أسرتهم أو أقاربهم سوابق جنائية، بينما نسبة           

  .ألحد أقاربهم سوابق جنائية

لعينة ذكروا بأن ليس هناك ألحد مـن أفـراد     وبالرغم من أن غالبية أفراد ا       

ذكـروا بـأن ألحـد      %) ٢٩,٨(أسرهم أو أحد أقاربهم سوابق جنائية إال أن نسبة          

أقاربهم سوابق جنائية، وهذا يعني أن جرائم السرقة بين أفراد العينة في المجتمـع              

  .السعودي ال ترتبط بالضرورة بالتاريخ اإلجرامي ألفراد األسرة

  
  جة القرابة ؟ ما در٤/٢/٢٠

  )٣٢(جدول رقم 

  لدرجة القرابةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא אא
א١ ٤٪٤١٢,١א
١٪١٥٤٥,٤א٢
٣٪٥١٥,٢א٣
א٤ ٢٪٩٢٧,٣א

−٪٣٣١٠٠א
حيث ) ٢٥(فرداً ممن لديهم أقارب لهم سوابق جنائية، وزادت التكرارات عن           ) ٢٥(أجاب على هذا السؤال     * 

  .أشار بعض أفراد العينة إلى أكثر من إجابة
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أن درجة قرابة أحد مرتكبي سوابق جنائيـة        ) ٣٢(يتضح من الجدول رقم       

%) ٢٧,٣(، يليها نـسبة     %)٤٥,٤(جاءت في المرتبة األولى لألخوة وذلك بنسبة        

، وأخيراً أحد الوالدين بنسبة     %)١٥,٢(ل، ثم أحد العمومة وذلك بنسبة       ألحد األخوا 

)١٢,١.(%  

وهذا يشير إلى أن وجود االنحراف في األسرة قد يكون دافعاً ومناخاً مناسباً          

ألفراد العينة الرتكاب جريمة السرقة وتأثرهم بالوسط االجتماعي الذي يعيـشون           

  .فيه

  
   ما هذه السوابق ؟٤/٢/٢١

  )٣٣(م جدول رق
  لنوع السوابقتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא אא
٤٪٣١١,١א١
١٪٨٢٩,٦א٢
א٣ א ٤٪٣١١,١א
٣٪٦٢٢,٣א٤
٢٪٧٢٥,٩א٥

−٪١٠٠*٢٧א
حيث أشار بعض أفراد العينة إلى أكثـر        ) ٢٥(فرداً، وزادت التكرارات عن     ) ٢٥(أجاب على هذا السؤال     * 

  .من إجابة

كانت لألفراد الذين لـديهم     %) ٢٩,٦(أن نسبة   ) ٣٣(يتبين من الجدول رقم       

ارتكبوا جريمة المخـدرات،    %) ٢٥,٩(أقارب ارتكبوا جريمة السرقة، يليهم نسبة       

راً تساوت جرائم القتل مع االعتـداء       ، وأخي %)٢٢,٣(ثم الجرائم األخالقية بنسبة     

  .لكل منهما%) ١١,١(على اآلخرين وذلك بنسبة 

ومن البيانات أعاله يتبين أن غالبية األقارب من مرتكبي جريمة الـسرقة،              

  .وهذا يكون دافعاً لبعض أفراد العينة الرتكاب جريمة السرقة
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ة المحالت   أهم الخصائص االجتماعية التي دفعت مرتكبي جرائم سرق        ٤/٣
  :التجارية للقيام بجرائمهم 

  
   التي أدت إلى ارتكاب الجريمة ؟الخصائص االجتماعية ما ٤/٣/١

  )٣٤(جدول رقم 

  للدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א א א א אא אא אא
א١ ٧٪٥٣,٢א
א٢ ٧٪٥٣,٢א
א٣ א ٩٪٢١,٣א
א٤ ٨٪٣٢א
−−−א٥
−−−א٦
١٪٣٨٢٤,٤א٧
٣٪١٦١٠,٣אא٨
א٩ ٢٪٢٧١٧,٣א
א١٠ א ٩٪٢١,٣א
א١١ א ٦٪١٠٦,٤א
٧٪١٢٥٣,٢
א١٣ א א ٤٪١٥٩,٦א
א١٤ ٤٪١٥٩,٦א
٥٪١٣٨,٣א١٥

−٪١٠٠*١٥٦א
  .حيث اختيار بعض أفراد العينة ألكثر من دافع الرتكابهم الجريمة) ٨٤(زادت التكرارات عن * 

أن غالبية أفـراد العينـة      ) ٣٤(يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم          

كان دافعهم إلى ارتكاب الجريمة هو رفاق السوء، يليهم من كان دافعهم            %) ٢٤,٤(

، أما من كان دافعهم هو الرغبة في الكسب السريع فقد           %)١٧,٣(تياج المادي   االح

، وفي الترتيب الرابع جـاء دافـع تعـاطي المخـدرات            %)١٠,٣(كانت نسبتهم   
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لكل منهما،  %) ٩,٦(والمسكرات لتتساوى نسبته مع دافع وقت الفراغ حيث بلغت          

 ما ارتكبوه من جرم، ثم      ارتكبوا الجريمة بدافع جهلهم بعاقبة    %) ٨,٣(يليهما نسبة   

كان ضعف الوازع الديني لديهم دافع الرتكابهم الجريمة، ثم بعـد ذلـك             %) ٦,٤(

تساوت نسبة من ارتكبوا الجريمة بدافع فشلهم في عملهم، أو إهمال والـديهم، أو              

لكل دافـع مـن الـدوافع       %) ٣,٢(كثرة الخالفات بينهم وبين والدهم حيث بلغت        

اب الجريمة بدافع توتر العالقة بين مرتكب الجريمة وبين         المذكورة، يلي ذلك ارتك   

، ثم تساوت نسبة من ارتكبوا الجريمـة بـدافع تـوتر            %)٢(إخوانه وذلك بنسبة    

العالقة بينهم وبين والديهم مع من ارتكبوها بدافع ضعف الـوازع الـديني لـدى               

  .لكل منهما%) ١,٣(أسرهم حيث بلغت 

كورة سلفاً إلى حقيقة مفادها أن من أهم        نخلص من البيانات اإلحصائية المذ      

الدوافع الرتكاب الجريمة هم رفاق السوء الذين قد يتخذهم مرتكب الجريمة مثـل             

أعلى يحتذي به وعليه فإنه يقلدهم فيما يفعلون من أعمال مخالفة لعادات وتقاليـد               

 وقيم وشريعة المجتمع كالسرقة وتعاطي المخدرات وغيرها، ما أنهم يقومون بدور          

المحرض على ارتكاب الجريمة، ومن الدوافع الهامة أيضاً هو حاجـة مرتكبـي             

الجريمة إلى المال أو رغبتهم في الكسب السريع، وطبيعي أن هذين العـاملين أو              

الدافعين يؤديان إلى ارتكاب الجريمة خاصة جريمة السرقة وذلك إلشباع الحاجات           

  .ينة المال الكافي إلشباعهاوتحقيق الرغبات التي لم يتوافر لدى أفراد الع
   هل آنت تقلد أحدًا عند ارتكابك لجريمتك ؟٤/٣/٢

  )٣٥(جدول رقم 

  لتقليد أحد عند ارتكاب الجريمةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא אא
٢٪١٢٠٢٣,٨
١٪٢٥٩٧٠,٢
٣٥٦٪−

−٪٨٤١٠٠א



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ٩٢

من %) ٧٠,٢(أن الغالبية   ) ٣٥(يتبين من البيانات الواردة في الجدول رقم          

%) ٢٣,٨(أفراد العينة قد ارتكبوا الجريمة دون تقليد أحد في ذلك، ونـسبة قليلـة               

  .ارتكبوا الجريمة بدافع التقليد

جريمـة  نخلص من ذلك إلى أنه بالرغم من أن غالبية أفراد العينة ارتكبوا               

السرقة دون تقليد أحد إال أن هناك من هؤالء األفراد من ارتكبوا جرائمهم بـدافع               

التقليد، وهذا يعني أن للتقليد دور وإن كان هذا الدور ضعيف إال إنه قـد يكـون                 

  .مؤثراً ودافعاً الرتكاب الجريمة

  
   ما هو مصدر التقليد ؟٤/٣/٣

  )٣٦(جدول رقم 

  در التقليدلمصتوزيع أفراد العينة وفقاً 

אא אא אא
٣٪٤١٦א١
٢٪٨٣٢א٢
٤٪١٤א٣
١٪١٢٤٨א٤

−٪١٠٠*٢٥א
حيث حدد  ) ٢٠(فرداً وهم الذين لديهم مصدر للتقليد، وزادت التكرارات عن          ) ٢٠(أجاب على هذا السؤال     * 

  .بعض أفراد العينة أكثر من مصدر للتقليد

أن غالبية أفـراد العينـة      ) ٣٦(يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم          

كان مصدر تقليدهم عند ارتكابهم لجريمة السرقة هم أصـدقائهم الـذين            %) ٤٨(

كان مصدر تقليدهم مشاهدة    %) ٣٢(ارتكبوا جريمة مماثلة لجريمتهم، في حين أن        

كـان  %) ٤(كان مصدر تقليدهم التلفزيون، وأخيـراً       %) ١٦(أفالم الفيديو، يليهم    

  .مصدر تقليدهم رواية أو قصة اطلعوا عليها

بناء على البيانات السابقة يظهر لنا جلياً تأثير رفاق السوء فـي ارتكـاب                

ديق، الجريمة، حيث أفاد الغالبية من أفراد العينة بأنهم ارتكبوا جريمتهم تقليداً لـص     

يلي ذلك تأثير أفالم الفيديو حيث إنها توفر قـدراً كبيـراً مـن الحريـة بالنـسبة                  
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لمشاهديها كون أغلبها ال يخضع لرقابة من الجهات المعنية وبالتالي فإن مرتكبـي             

الجريمة قد يختاروا أفالم العنف أو األفالم البوليسية والتي دائماً ما تبرز مرتكبـي         

قة على أنهم أبطال وقدوة فينساق ورائهـم الـشباب          الجريمة وخاصة جريمة السر   

  .ويحاولوا تقليدهم ومن ثم يرتكبوا جرائمهم

  
   هل ارتكبت جريمة أو جرائم قبل ارتكابك لهذه الجريمة ؟٤/٣/٤

  )٣٧(جدول رقم 

  الرتكاب جرائم قبل ارتكاب هذه الجريمةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

؟ א א אא אא אא
٢٪١٢٤٢٨,٦
١٪٢٥١٦٠,٧
٣٩١٠,٧٪−

−٪٨٤١٠٠א

لـم  %) ٦٠,٧(أن الغالبية من أفـراد العينـة        ) ٣٧(تبين من الجدول رقم       

من أفراد العينة ارتكبـوا     %) ٢٨,٦(يرتكبوا جرائم قبل هذه الجريمة، بينما نسبة        

  .ه الجريمةجرائم قبل هذ

ويتضح من ذلك أن الغالبية من أفراد العينة لم يرتكبوا جـرائم قبـل هـذه          

الجريمة، إال أن هناك بعض من أفراد العينة ارتكبوا جرائم قبل هـذه الجريمـة،               

وهذا يعني أن بعضهم لهم سوابق إجرامية ورغم ذلك عادوا إلى ارتكاب جـرائم              

 الرتكابهم الجرائم لـم يكـن رادع   مرة أخرى مما يدل على أن العقاب المخصص     

  .لهم، أو أنهم اعتادوا هذه األفعال المرفوضة اجتماعياً
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   ما نوع الجريمة التي ارتكبتها ؟٤/٣/٥
  )٣٨(جدول رقم 

  لنوع الجريمة التي ارتكبوهاتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א א אא אא אא
−−−א١
١٪١٥٢٦,٨א٢
٥٪٣٥,٣א٣
א٤ ٤٪٦١٠,٧א
א٥ ٢٪٩١٦,١א
٧٪١٠,٦א٦
١٥٧א٧
−−−א٨
٤٪٦١٠,٧א٩
א١٠ ٥٪٣٥,٣א
١١−−−
٥٪٣٥,٣א١٢
٣٪١٣٧١٢,٢
٧٪١٤١٠,٦
٧٪١٥١٠,٦
١٦−−−

−٪١٠٠*٥٦א
الرتكـاب بعـضهم    ) ٢٤(فرداً ممن ارتكبوا الجرائم، وزادت التكرارات عن        ) ٢٤(أجاب على هذا السؤال     * 

  .أكثر من جريمة

%) ٢٦,٨( من أفراد العينة     أن الغالبية ) ٣٨(يتضح من بيانات الجدول رقم        

، ثـم   %)١٦,١(ارتكبوا جريمة السرقة، يليها جريمة تعاطي المخـدرات بنـسبة           

، وتساوت جريمة تجارة المخدرات مع الزنا وذلك        %)١٢,٢(جريمة السكر بنسبة    

لكل منهما، كما تساوت أيضاً جريمة التزوير مع جريمة إيـذاء           %) ١٠,٧(بنسبة  
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لكـل مـنهم، كـذلك    %) ٥,٣( والنصب وذلك بنسبة     اآلخرين مع جريمة االحتيال   

تساوت أيضاً جرائم االختالس مع هتك العرض مع تجارة األسلحة مـع تزويـر              

  .لكل منهم%) ٠,٦(عملة وذلك بنسبة 

ويستخلص من ذلك أن جريمة السرقة هي أكثر الجرائم نسبياً التي ارتكبوها      

 والتي كانت سبباً في دخول أفراد       أفراد العينة قبل ارتكابهم لجريمة السرقة الحالية      

العينة السجن، أي أنهم لديهم احتياجات مادية يريدون إشباعها، كما يليها تعـاطي             

المخدرات مما يدل على أن هناك دوافع للسرقة وهو تعاطي المخدرات حيـث أن              

  .المخدرات تتطلب أموال كثيرة لكي يستطيع من يتعاطها أن يشتريها
   الجريمة ؟ أين ارتكبت هذه٤/٣/٦

  )٣٩(جدول رقم 

  لمكان ارتكاب الجريمةتوزيع أفراد العينة وفقاً 

א אא אא אא
٥٪١١٤,٢
٣٪٢٣١٢,٥
א٣ ١٪١١٤٥,٨א
א٤ ٢٪٧٢٩,٢א
א٥ ٤٪٢٨,٣א

−٪٢٤١٠٠א
  .فرداً وهم الذين ارتكبوا جرائم سابقة) ٢٤(أجاب على هذا السؤال * 

أن الغالبية من أفراد عينة الدراسة من الـذين         ) ٣٩(يتضح من الجدول رقم       

، %)٤٥,٨(ارتكبوا جرائم سابقة ارتكبوا جرائمهم في الطرق العامة، وذلك بنسبة           

، ثم مـن    %)٢٩,٢(ي المحالت التجارية، وذلك بنسبة      يليهم من ارتكبوا الجرائم ف    

للـذين  %) ٨,٣(، ونـسبة    %)١٢,٥(ارتكبوا جرائمهم في المنازل وذلك بنـسبة        

ارتكبوا جرائمهم في األماكن الترفيهية، وأخيراً فرداً واحداً ارتكب جريمتـه فـي             

  %).٤,٢(المكتب ونسبته 

ن يرتكبون جرائمهم فـي     بناء على البيانات السابقة يتضح أن أكثر المجرمي         

الطرق العامة، وقد يرجع ذلك لشعورهم بأن الطرق العامة تعتبر أماكن مفتوحـة             
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ومزدحمة يسهل ارتكاب الجريمة فيها كما يسهل فرار المجرم بفعلته خاصـة إذا             

ضعف دور الرقابة األمنية في تلك الطرق، كما أن هذه الطـرق تـضم محـالت                

ير ذلك فيستطيع المجرم ارتكاب جريمته حسب       وغ... تجارية، وسيارات، ومارة    

إلـخ،  ... ما يراه مناسباً لمهاراته سواء كانت سرقة أو تجارة مخدرات أو تعاطي             

وهذا يفسر المقصود بمصطلح مجري الصدفة حيث أن الفرد يجد المغريات الكافية            

  .في الطرق العامة الرتكاب الجريمة
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  الفصل الخامس

  التوصـــــياتالنتائـــج و
  

  النتـــــــــائج  ٥/١

  
  التوصــــــــيات  ٥/٢
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات
  

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي اتضحت من خالل             

التحليل الوصفي والتفسيري للبيانات التي تم الحصول عليها مـن أفـراد مجتمـع              

ه النتائج والتـي يمكـن علـى        الدراسة، وفي هذا الفصل سيتم عرض ملخص لهذ       

  :ضوئها تقديم عدد من التوصيات، وذلك على النحو التالي 
  : النتائج ٥/١

  

ة          ٥/١/١  المتغيرات األولية لمرتكبي جرائم سرقات المحالت التجارية بمدني
  :الرياض 

  %).٧٢,٦(إن معظم مرتكبي جريمة السرقة من السعوديين وذلك بنسبة  -١

 جرائم السرقة من الشباب تحت الفئـة العمريـة          الغالبية العظمى من مرتكبي    -٢

  %).٩٥,٣( سنة، حيث بلغت نسبتهم ٤٠األقل من 

تنتشر جرائم السرقة بين الفئات ذوي المستويات التعليميـة المتدنيـة، وذلـك      -٣

  %).٩٦,١(بنسبة 

، يليهم  %)٣٩,٣(أن مرتكبي جرائم السرقة ممن ليس لديهم عمل وذلك بنسبة            -٤

  %).٢٧,٤ (فئة الطالب وذلك بنسبة

أن ما يزيد عن نصف العينة من مرتكبي جرائم السرقة ليس لديهم دخل ثابت               -٥

  %).٦٣,١(وذلك بنسبة 

  %).٧٢,٦(تنتشر جرائم السرقة بين الغير متزوجين، وذلك بنسبة -٦

 %).٣٣,٣(إن أفراد العينة من المتزوجين لديهم سبعة أطفال، وذلك بنسبة  -٧

 %).٨٥,٧(ن في المدينة دائماً ونسبتهم إن غالبية مرتكبي جرائم السرقة يقيمو -٨

إن ما يقرب من نصف أفراد العينة من مرتكبي جرائم السرقة يسكنون في فلل     -٩

 %).٤٢,٩(، وأسرهم كذلك بنسبة %)٤٧,٦(بنسبة 

أما نصف أفراد العينة من مرتكبي جرائم السرقة مستأجرين مسكنهم ونسبتهم            - ١٠

)٥٠.(% 
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ة األ  ٥/١/٢ صائص االجتماعي ة الخ رقات     طبيع رائم س ي ج رية لمرتكب س
 :المحالت التجارية 

يعيشوا قبل دخـولهم الـسجن مـع        %) ٧٠,٢(معظم مرتكبي جرائم السرقة      -١

 .الوالدين واألخوات

، وهـم   %)٨١(أغلب آباء مرتكبي جرائم السرقة على قيد الحياة وذلك بنسبة            -٢

 ، ومستوياتهم التعليمية متدينـة حيـث      %)٥٥,٩(متزوجين أمهاتهم فقط بنسبة     

، وأكثرهم يعملـون فـي وظـائف حكوميـة مدنيـة            %)٩١,٢(بلغت النسبة   

علـى عالقـة جيـدة      %) ٦٦,٢(وعسكرية، ومعظم مرتكبي جرائم الـسرقة       

 .بوالديهم

، %)٨٨,١(أغلب أمهات مرتكبي جرائم السرقة على قيد الحياة وذلك بنـسبة             -٣

 حيـث   ، ومستوياتهن التعليمية متدنية   %)٧٤,٣(والزلن زوجات آلبائهم بنسبة     

من %) ٩٠,٥(لألميين والذين يقرأوا ويكتبوا، والغالبية العظمى       %) ٧٧(بلغت  

علـى  %) ٨٩,٢(األمهات ربات منزل، والغالبية من مرتكبي جرائم الـسرقة         

 %).٧٣,٨(عالقة جيدة بأمهاتهم، وإخوانهم بنسبة 

أما بالنسبة للمتزوجين من مرتكبي جرائم السرقة فهـم علـى عالقـة جيـدة          -٤

 .لكل منهما%) ٧٧,٨( وأوالدهم وذلك بنسبة بزوجاتهم

ال يشعروا بأن   %) ٥٤,٨(أن ما يزيد عن النصف من مرتكبي جرائم السرقة           -٥

الوالدين كانا يفضالن أحد إخوانهم عليهم، كما أن ليس هناك ضعفاً في الوازع             

، وأن بعض من مرتكبـي جـرائم الـسرقة         %)٦٩(الديني لديهم وذلك بنسبة     

م تشاركهم في حل مـشاكلهم، كمـا أن أغلـب هـذه             كانت أسره %) ٣٤,٥(

 .المشكالت هي المشكالت المالية، يليها المشكالت االجتماعية

ليس ألحد من أسـرهم أو أحـد        %) ٦١,٩(إن معظم مرتكبي جرائم السرقة       -٦

أقاربهم سوابق جنائية، وإن الذي لديهم أقارب لهم سوابق جنائية فكانوا أحـد             

 .م سرقة يليها المخدراتاألخوة وارتكبوا أيضاً جرائ
رقات        ٥/١/٣ رائم س ي ج ت مرتكب ي دفع ة الت صائص االجتماعي م الخ  أه

 :المحالت التجارية للقيام بجرائمهم 
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إن الغالبية من مرتكبي جريمة السرقة كان دافعهم الرتكاب هذه الجريمة هـم              -١

رفاق السوء يليهم من كان دافعهم االحتياج المـادي والرغبـة فـي الكـسب               

 .السريع

إن غالبية مرتكبي جرائم السرقة ال يقلدون أحد عند ارتكابهم للجريمة حيـث              -٢

، والذين ارتكبوا الجريمة بدافع التقليد فكانوا يقلـدون         %)٧٠,٢(بلغت نسبتهم   

صديق فعل مثل هذه الجريمة، وكذلك غالبيتهم لم يرتكبوا جريمة قبـل هـذه              

ائم قبل هذه الجريمـة     ، أما الذين ارتكبوا جر    %)٦٠,٧(الجريمة وذلك بنسبة    

تمثلت أغلبها في السرقة وتعاطي المخدرات والسكر، وأغلبهم ارتكبـوا هـذه            

  .الجرائم في الطريق العام يليها المنزل
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  : التوصيات ٥/٢
  
أن تكون معاملة اآلباء واألمهات ألوالدهم معتدلة، فال يجب أن تتسم بالقـسوة       -١

ل الزائد وال يجب أن تتسم بعدم       الشديدة، وال يجب أن تتسم بالحنان أو التساه       

 .االكتراث ألن كل ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية في سلوكهم وتصرفاتهم

توفير فرص عمل للشباب ألن العمل يوفر للشاب مصدراً للعـيش ويمنحـه              -٢

مكانة اجتماعية تجعله أكثر استشعاراً لمسؤوليته الوظيفية واالجتماعية فينـأى          

 .فاً من أن يفقد وظيفته وسمعتهبنفسه عن ارتكاب الجريمة خو

من األهمية أن ترفع المنظمات والشركات دخل أفرادها ليتماشى مع الظروف            -٣

االقتصادية الحالية، ألن الدخل الشهري المنخفض ال يساعد الفرد على تلبيـة            

احتياجاته المتنوعة وتحرمه من مجاراة إقرانه فيلجأ إلـى ارتكـاب جريمـة             

 .مكبوتةالسرقة إلشباع رغباته ال

على الدولة توفير مساكن لحديثي الزواج مـع صـرف قـروض شخـصية               -٤

لمساعدتهم على بدء حياتهم الجديدة، وبذلك تكون الدولة قد ساهمت وبـشكل            

 .كبير في مساعدة الشباب على بناء حياتهم الخاصة بهم

أن الشباب هم طاقة األمم وعدتها، وحتى يمكن بناء تلك الطاقة بناء سليماً فمن              -٥

لضروري االهتمام بها من كل النواحي سـواء العلميـة، أو الترفيهيـة، أو              ا

االجتماعية، أو الصحية حتى ال تصبح هذه الطاقة نقمة على المجتمع يمكـن             

 .استقطابها لخدمة أغراض غير سوية

إن محاولة إلقاء الضوء على العالقة بين التلفزيون والسلوك اإلجرامـي قـد              -٦

لين عن اإلعالم إلى التقليل من مشاهد اإلجـرام         يسهم في توجيه نظر المسئو    

المعروضـة فـي التلفزيـون      ....) كالسرقة، والقتل، وتعاطي المخـدرات      (

والفيديو، وكذلك لفت نظر اآلباء إلى مثل هذه القضية كي يسهموا في انتقـاء              

 .البرامج المناسبة ألوالدهم ومشاركتهم في مشاهدتها
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 نحو الـتخلص مـن الميـول اإلجراميـة          على األسرة توجيه سلوك األوالد     -٧

والتصرفات العدوانية والتي تنعكس على سلوكهم في الحياة، وذلك من خـالل            

حرص األسرة على ترسيخ القيم الدينية واألخالقية، ومعايشة االبن لمـشكالته           

وحاجته المتكررة للعمل على حلها أو إشباع حاجاته باألسلوب السلمي الـذي            

عمرية، هذا باإلضافة إلى مراقبة سـلوك األبنـاء دون          يتناسب مع مرحلته ال   

 .إشعارهم بذلك مع توجيههم التوجيه السليم في التعامل مع اإلقران

توفير فرص لشغل أوقات الفراغ لألبناء بما يسمح بإفراغ طاقاتهم وتوظيفهـا             -٨

 .إيجابياً وكذلك بما ال يسمح بعودة ظهور أنماط االنحراف مرة أخرى

م العسس وتشجيعه وإعادة تنظيمه وفق استراتيجيات تتماشـى         العودة إلى نظا   -٩

مع األنظمة الحديثة في الدوريات األمنية، لما له من دور فعال فـي حمايـة               

 .األماكن التي يكلفون بحراستها

 .توفير األعمال المهنية المناسبة للشباب الراغبين في عدم مواصلة دراستهم - ١٠

كنية بهدف محو األميـة لـدى اآلبـاء         إنشاء مراكز ثقافية داخل األحياء الس      - ١١

واألمهات، على أن تتضمن برامجها أسـاليب مختلفـة لتـوعيتهم بالتنـشئة             

 .الصحيحة وما لهم من دور فعال في تلك التنشئة

حث الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة العمل والشئون االجتماعية علـى            - ١٢

لى أن تتـضمن تلـك      إنشاء مراكز ترفيهية ونوادي رياضية داخل األحياء، ع       

 .النوادي ضمن برامجها ألعاب قوى لتفريغ الطاقات الكامنة لدى الشباب

االهتمام باألحياء السكنية الشعبية والتي لوحظ عدم إعطائها العناية الكاملـة،            - ١٣

.. من حيث عدم توافر أندية رياضية بها، أو مدارس ومراكز لمحو األميـة              

  .فين ومرتكبي الجرائممما قد يجعل تلك المناطق مأوى للمنحر
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  قائمة المراجع
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  ١٠٤

  قائمة المراجع
  

 :الكتب : أوالً 
، المملكة العربية السعودية، شـركة      سنن ابن ماجة  ابن ماجة، محمد بن زيد،       -١

 ).ت.د(الطباعة المحدودة، 

 .م١٩٦٧، بيروت، دار العياد، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد،  -٢

، القاهرة، دار الفكر الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسـالمي    مد،  أبو زهرة، مح   -٣

 ).ت.د(العربية، 

محمد محي الدين،   : ، تحقيق سنن أبي داود  األزدي، الحافظ أبي داود سليمان،       -٤

 )..ت.د(بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

، الكويت، مكتبـة الفـالح،      نحو ثقافة إسالمية أصيلة   األشقر، عمر سليمان،     -٥

 .م١٩٨٥

 .م١٩٩٦، اإلسكندرية، دار المطبوعات، الظاهرة اإلجراميةثروت، جالل،  -٦

، الريـاض، مكتبـة     مبادئ علم االجتماعي الجنائي   الحديثي، مساعد إبراهيم،     -٧

 .م١٩٩٦العبيكان، 

، بيـروت، الـدار العربيـة       موسوعة علـم االجتمـاع    الحسن، أحمد محمد،     -٨

 .م٢٠٠٠للموسوعات، 

، الرياض، دار العلـوم     ن الشريعة والقانون  جرائم السرقة بي  حسنين، عزت،    -٩

 .م١٩٨٥للطباعة والنشر، 

 .م١٩٨٧، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، جنوح األحداثحيدر، وليم،  - ١٠

، المدينـة المنـورة،     دراسات في علم االجتماع الجنائي    خفاجي، حسن علي،     - ١١

 .م١٩٨١شركة المدينة للطباعة والنشر، 

، الكويـت،   ٣، ط اإلجراميبيعة السلوك   أسباب الجريمة وط  الدوري، عدنان،    - ١٢

 .م١٩٨٤ذات السالسل، 

، اإلسـكندرية،   دراسة في علم االجتماع الجنائي    رشوان، حسين عبد الحميد،      - ١٣

 .م١٩٩٥المكتب الجامعي الحديث، 
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، القـاهرة،   ٢، ط الصحة النفسية والعالج النفسي   زهران، حامد عبد السالم،      - ١٤

 .م١٩٨٢عالم الكتب، 

، الرياض، المركز العربي للدراسـات      جرائم الفساد ،  الساعاتي، سامية حسن   - ١٥

 .م١٩٨٣األمنية والتدريب، 

، اإلسـكندرية، مؤسـسة الثقافـة       دراسات في علم اإلجـرام    الشاذلي، فتوح،    - ١٦

 .م١٩٩١الجامعية، 

، اإلسكندرية، مؤسسة شباب    دراسات في المجتمع السعودي   شتا، السيد علي،     - ١٧

 ).ت.د(الجامعة، 

، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،     الجتماع الجنائي علم ا شتا، السيد علي،     - ١٨

 .م١٩٩٣

، اإلسكندرية، المكتب الجـامعي الحـديث،       الجريمة والمجتمع شفيق، محمد،    - ١٩

 .م١٩٨٧

، الطبعة األولـى،    الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية   طالب، أحسن،    - ٢٠

 .م١٩٩٨الرياض، دار الزهراء، 

، فـي علـم االجتمـاعي الجنـائي       دراسات  الطخيس، إبراهيم عبد الرحمن،      - ٢١

 .م١٩٨٥الرياض، دار العلوم للطباعة والنشر، 

، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،     ٣، ط الجريمة في المجتمع  عارف، محمد،    - ٢٢

 .م١٩٩٠

موقف الشريعة اإلسالمية من النظرية     عبد الحميد، عبد الحميد عبد المحسن،        - ٢٣

 .م١٩٨٤ألمنية والتدريب، ، الرياض، المركز العربي للدراسات االبيولوجية

، بيروت، دار النهـضة     علم اإلجرام وعلم العقاب   عبد الستار، فوزية، مبادئ      - ٢٤

 .م١٩٨٥العربية، 

، القـاهرة، دار النهـضة      دروس في قانون العقوبات   عبود، حسنين إبراهيم،     - ٢٥

 .هـ١٤٠٦العربية، 

 ، القـاهرة، دار النهـضة     الوجيز في علم اإلجرام   عبيد، حسن إبراهيم صالح،      - ٢٦

 .م١٩٨٦العربية، 
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، اإلسـكندرية، المكتـب     انحراف األحداث ومشكلة العوامـل    العصرة، منير،    - ٢٧

 .م١٩٧٤الجامعي الحديث، 

، الريـاض، المركـز     النظريات الحديثة في تفسير اإلجرام    علي، بدر الدين،     - ٢٨

 .هـ١٤٠٧العربي للدراسات األمنية، 

ول، بيروت، مؤسسة   ، الجزء األ  التشريع الجنائي اإلسالمي  عودة، عبد القادر،     - ٢٩

 .م١٩٩٥الرسالة، 

، االنحراف االجتمـاعي ورعايـة المنحـرفين      غباري، محمد سالمة محمد،      - ٣٠

 .م١٩٩٨اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 

، األمراض االجتماعية وبعض مشكالت المجتمع المصريفؤاد، عاطف أحمد،     - ٣١

 .م١٩٨٦القاهرة، دار الكتاب للنشر والتوزيع، 

، القاهرة، مكتبة الخـانجي،     التوافق الشخصي واالجتماعي  فهمي، مصطفى،    - ٣٢

 .م١٩٧٩، ١ط

، القـاهرة،   القـاموس المحـيط   الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،         - ٣٣

 ).ت.د(مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، 

، بيروت، الدار الجامعيـة     علمي اإلجرام والعقاب  القهوجي، علي عبد القادر،      - ٣٤

 .م١٩٨٨للنشر، 

، الريـاض، شـركة العبيكـان       أصول علم اإلجرام  لح وآخرون،   المالك، صا  - ٣٥

 .م١٩٨٧للطباعة والنشر، 

، األحكام السلطانية والواليات الدينيـة    الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،        - ٣٦

 .م١٩٧٩بيروت، دار الكتب العلمية، 

، اإلسـكندرية، دار المطبوعـات      جرائم األشخاص واألموال  محمد، عوض،    - ٣٧

 .م١٩٨٥الجامعية، 

، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافـة الجامعيـة،       مبادئ علم اإلجرام  حمد، عوض،   م - ٣٨

 .م١٩٨٠

، القـاهرة، مكتبـة األنجلـو المـصرية،         نظام التجنيح المرصفاوي، حسن،    - ٣٩

 .م١٩٦٢
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، الدفاع االجتماعي والخدمة االجتماعية المعاصـرة     مصطفى، محمد محمود،     - ٤٠

 .م١٩٩٨القاهرة، مكتبة عين شمس، 

، الريـاض،   المقنـع ن بن عبد اهللا بن أحمد بن قدامـة،          المقديسي، موفق الدي   - ٤١

 )..ت.د(المؤسسة السعيدية، 

 .ت.المنجد األبجدي، بيروت، دار الشروق، د - ٤٢

، الجـزء   السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسـالمي    منصور، عبد المجيد سيد،      - ٤٣

 .م١٩٨٩األول، الرياض، وزارة الداخلية، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، 

، عمان، المجـدالوي للنـشر والتوزيـع،        جغرافيا الجريمة ،  مهيدات، بركات  - ٤٤

 .م٢٠٠٠

، القاهرة، مكتبة سعيد    الدراسات العلمية للسلوك اإلجرامي   نعيم، سمير أحمد،     - ٤٥

 .م١٩٦٩رأفت، 

، المدينة  المجموع شرح المهذب وتكملته   النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف،        - ٤٦

 )..ت.د(المنورة، المكتبة السلفية للنشر، 

، المملكة العربية السعودية، إدارة التخطيط      الكتاب اإلحصائي لداخلية،  وزارة ا  - ٤٧

 .هـ١٤١١/١٤١٩/١٤٢١واإلحصاء، 

، بيروت، مؤسسة   اؤنا بين وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم     نأبيكن، منى حداد،     - ٤٨

 .م١٩٨٣الرسالة، 
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 :الرسائل والبحوث والدراسات : ثانياً 
يب الفنية لمكافحتها، رسالة ماجستير     آل حسين، زيد، سرقة السيارات واألسال      - ٤٩

غير منشورة، الرياض، المركز العربـي للدراسـات األمنيـة والتـدريب،            

 .هـ١٤٠٧

، رسالة ماجستير غير الجماعات األولية والسلوك اإلجراميالجمعي، عبد اهللا،  - ٥٠

 .هـ١٤٠٤منشورة، الرياض، جامعة الملك سعود، 

الشخصية لمرتكبي جريمـة    دراسة بعض المتغيرات    الجودي، صالح غازي،     - ٥١

، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمـة، كليـة التربيـة،            القتل عمداً 

 .م١٩٨٧

، العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكـاب الـشباب         الحكيم، ناصر مانع علي    - ٥٢

، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، جامعة الملك سعود،         لجريمة السرقة 

 .م١٩٩٨

عالقة الخلفية االجتماعيـة واالقتـصادية لألسـرة        ،  الحوسني، نجم عبد اهللا    - ٥٣

، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، المركز العربـي         بانحراف األحداث 

 .م١٩٩٥للدراسات األمنية والتدريب، 

جرائم العنف عند األحداث في المملكـة العربيـة         الخريف، أحمد بن محمد،      - ٥٤

لمركز العربي للدراسات   ، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، ا      السعودية

 .م١٩٩٤األمنية والتدريب، 

، الريـاض،   النظريات االجتماعية لتفسير السلوك اإلجرامي    الساعاتي، حسن،    - ٥٥

 .م١٩٩٠المركز العربي للدراسات، 

الخـصائص االجتماعيـة واالقتـصادية للعائـدين        السبيعي، ذعار سلطان،     - ٥٦

ة نـايف العربيـة     ، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، أكاديمي      للجريمة

 .هـ١٤١٧للعلوم األمنية، 

، جرائم السرقة عند األحداث بالمملكة العربية الـسعودية سليمان، التويجري،    - ٥٧

رسالة ماجستير غير منشورة، المركز العربي للدراسات األمنية والتـدريب،          

 .هـ١٤١٣الرياض، 
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 العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكـاب الـشباب جريمـة         الشايجي، حميد،    - ٥٨

، رسالة ماجستير غير منشورة، الريـاض، جامعـة الملـك سـعود،             السرقة

 .هـ١٤١٩

شاهين، عبد العزيز محمد، العوامل المصاحبة لسرقة الـسيارات مـن قبـل              - ٥٩

األحداث، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، أكاديمية نـايف العربيـة           

 .هـ١٤١٧للعلوم األمنية، 

وامـل االقتـصادية علـى معـدالت        تأثير الع عدنان،  . شمس، محمد والعقاد   - ٦٠

 .م١٩٩٢، الرياض، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، الجريمة

، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة،          عالج الجريمة  نالتديالصنيع، صالح،    - ٦١

 .م١٩٨٤الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

تكبة بواسطة نزالء   نوع جريمة المخدرات المر   الصيرفي، عبد اهللا وآخرون،      - ٦٢

، الرياض، مركز أبحـاث مكافحـة الجريمـة بـوزارة           السجون السعوديين 

 .م١٩٨٨الداخلية، 

حد السرقة بين األعمال والتعطيل وأثره علـى        القدومي، فارس عبد الرحمن،      - ٦٣

 .م١٩٨٤، رسالة ماجستير، القاهرة، دار التوفيقية للطباعة، المجتمع اإلسالمي

لخصائص االجتماعيـة واألسـرية والتعليميـة       االمرزوقي، حمد وآخرون،     - ٦٤

واالقتصادية وعالقتها بنوع الجريمة لنزالء السجون من غير مرتكبي جرائم          

، بحث مقدم إلى مركز أبحاث مكافحـة        المخدرات بالمملكة العربية السعودية   

 .هـ١٤٠٧(الجريمة، الرياض، وزارة الداخلية 

،  المملكة العربية السعودية   جنوح األحداث ومحدداته في   الملك، شرف الدين،     - ٦٥

 .م١٩٩١الرياض، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، 

أبعادهـا  : ظاهرة السرقات بالمملكة العربية الـسعودية     الملك، شرف الدين،     - ٦٦

 بحث مقدم إلى مركز أبحاث مكافحة الجريمة، الرياض، وزارة          ،وخصائصها

 .هـ١٤١٣الداخلية، 
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  راسةمالحق الد
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  )١(ملحق رقم 
  

  قائمة أسماء المحكمين 
  

  العمل والجهة العلمية  االســـم  م
وير  . د  ١ ارك الج راهيم مب أستاذ علم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود  إب

اإلسالمية
ب . د  ٢ سن طال رئيس علم االجتماع بأآاديمية نايف العربية للعلوم  أح

األمنية
ن      . د.أ  ٣ ي ب ن عل  حسن   حسن ب

سلم م

  عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

ي   . د  ٤ عيد الزهران ن س عد ب وآيل آلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن  س

اإلسالمية سعود
ان . د  ٥ ن ناصر المرش عيد ب   رئيس تحرير مجلة آلية الملك خالد العسكرية س

دبيس      . د.أ  ٦ د اهللا ال    بجامعة الملك سعودأستاذ علم النفس سعيد بن عب

ن  . د  ٧ د ب ن محم ز ب د العزي عب

سين ح

  عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

سلمي. د  ٨ د اهللا ال عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود  عب

اإلسالمية
وزان . د  ٩ د اهللا الف أستاذ علم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود  عب

اإلسالمية
صو. د  ١٠ سكرمن أستاذ علم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود  ر الع

اإلسالمية
راء  . د  ١١ ان الف ه عثم    المساعد بأآاديمية نايف العربية للعلوم األمنيةاألستاذ ط

  

 



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٢

  )٢(ملحق رقم 
  

  
  

  
  :أخي المبحوث 

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته وبعد 
ديك اآلن ته           ات         إن االستبانة التي بين ي ى البيان ى الحصول عل دف إل

  :والمعلومات الالزمة إلعداد رسالة ماجستير بعنوان 
  »الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية«

وم               ي العل وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ف
  .االجتماعية من أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

، حيث أن  دقة بكل ة االستبانهجو منك اإلجابة على أسئلة هذ    لذا فالمر   
  .في إتمام هذه الدراسةإجاباتك ستكون عونًا لنا 

  .. أخي المبحوث 
ن                 ة ول أن ما ستدلي به من معلومات وبيانات سوف تعامل بسرية تام

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
  شاآرًا لك سلفًا حسن تعاونك ،،،

   وراء القصد ،،،هذا واهللا من
  الباحث

  

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٣

  
  : األولية المتغيرات: أوًال 

  :أمام اإلجابة التي تناسبك مما يلي  ) √( فضالً ضع عالمة   

  : الجنسية -١

 )  (          سعودي -١

 ) .................................حدد(غير سعودي  -٢

  

  : العمر -٢

  )  (         سنة٢٠أقل من  -١

  )  (     سنة٣٠ إلى أقل من ٢٠من  -٢

 )  (     سنة٤٠ إلى أقل من ٣٠من  -٣

 )  (     سنة٥٠ إلى أقل من ٤٠من  -٤

 )  (     سنة ٦٠ إلى أقل من ٥٠من  -٥

 )  (         سنة فأكثر٦٠من  -٦

  

  : المستوى التعليمي  -٣

 )  (            أمي -١

 )  (          أقرأ وأكتب -٢

 )  (          ابتدائي -٣

  )  (           متوسط -٤

 )  (          ثانوي -٥

 )  (           جامعي -٦

 )  (        فوق الجامعي -٧

  :دخول السجن  المهنة قبل -٤



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٤

 )  (          ال أعمل   -١
 )  (          طالب  -٢
 )  (        موظف حكومي -٣
 )  (      موظف قطاع خاص -٤
 )  (          عامل  -٥
 )  (          أعمال حرة -٦
 ..........................................أخرى حدد  -٧

  ) :من جميع مصادر الدخل( الدخل الشهري -٥

 )  (        ال يوجد دخل ثابت -١
 )  (       ريال١٠٠٠أقل من  -٢
 )  (   ريال ٢٠٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠ من -٣
 )  (   ريال٤٠٠٠ إلى أقل من ٢٠٠٠من  -٤
 )  (   ريال٥٠٠٠ إلى أقل من ٤٠٠٠من  -٥
 )  (       ريال فأكثر ٥٠٠٠من  -٦

   الحالة االجتماعية-٦

 )  (    ) لم أتزوج أبداً(غير متزوج  -١
 )  (          متزوج -٢
 )  (          مطلق -٣
 )  (           أرمل -٤

فما العـدد   ) الياً والمطلقين واألرامل  أي المتزوجين ح  ( لمن سبق لهم الزواج      -٧

  :الكلي لألوالد الذكور واإلناث؟ 

 )  (        ال يوجد أطفال -١
 )  (          طفل واحد  -٢
 )  (          طفالن -٣
 )  (         ثالثة أطفال  -٤
 )  (        أربعة أطفال  -٥
 )  (        خمسة أطفال  -٦



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٥

 )  (          ستة أطفال  -٧
 )  (        سبعة أطفال  -٨
 ...................................أكثر من ذلك حدد  -٩

  : محل إقامتك الدائم -٨

 )  (           مدينة -١
 )  (           قرية -٢
 )  (          بادية  -٣

  : نوع الحي السكني -٩

 )  (          حي شقق -١
 )  (          حي فلل -٢
 )  (       حي مساكن شعبية  -٣
 )  (      ) عشوائية(حي مباني  -٤
 )  (        حي زراعي  -٥
 )  (         تجمع بدوي  -٦
 )  (        منطقة صناعية  -٧
 .........................................أخرى تذكر  -٨

  : نوع مسكن األسرة -١٠

 )  (        )بيت شعر(خيمة  -١
 )  (           شقة  -٢
 )  (          بيت شعبي  -٣
 )  (           فيال  -٤
 )  (          قصر  -٥
 ............................................أخرى تذكر  -٦

  : هل السكن ملك أم مستأجر -١١

 )  (            ملك -١
 )  (          مستأجر -٢



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٦

   : » االجتماعية األسريةالخصائصطبيعة « : ًا ثاني
  

   مع من كنت تعيش قبل دخولك السجن ؟-١٢

 )  (      مع الوالدين واألخوات -١

 )  (       مع الزوجة واألبناء -٢

 )  (  مع الوالدين واألخوات والزوجة واألبناء -٣

 )  (        مع األصدقاء  -٤

 )  (        مع األقارب  -٥

 )  (          بمفردي  -٦

 ........................................غير ذلك حدد  -٧

  

   هل والدك على قيد الحياة ؟-١٣

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

  

  ما الحالة االجتماعية للوالد ؟). بنعم( إذا كانت اإلجابة -١٤

 )  (      متزوج من والدتي فقط -١

 )  (    متزوج من والدتي وامرأة أخرى -٢

 )  (    متزوج من أكثر من واحدة  -٣

 )  (           أرمل -٤

 )  (          مطلق  -٥

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٧

   ما المستوى التعليمي للوالد ؟-١٥

 )  (            أمي -١

 )  (          يقرأ ويكتب -٢

 )  (          ابتدائي -٣

  )  (           متوسط -٤

 )  (          ثانوي -٥

 )  (           جامعي -٦

 )  (        فوق الجامعي -٧

   ما المهنة الحالية للوالد ؟-١٦

 )  (          ال يعمل -١

 )  (      موظف حكومي مدني  -٢

 )  (      موظف حكومي عسكري -٣

 )  (      مي موظف غير حكو -٤

 )  (          تاجر  -٥

 )  (          مزارع  -٦

 )  (         أعمال حرة  -٧

 ..........................................أخرى حدد  -٨

   ما عالقتك بوالدك ؟-١٧

 )  (           جيدة -١

 )  (          عادية -٢

 )  (          سيئة  -٣

 )  (        ال توجد عالقة  -٤

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٨

   هل والدتك على قيد الحياة ؟-١٨

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

  هل ؟). بنعم( في حالة اإلجابة -١٩

 )  (      مازالت زوجة ألبيك -١

 )  (      متزوجة من رجل آخر -٢

 )  (          أرملة  -٣

 )  (          مطلقة  -٤

  

   ما المستوى التعليمي للوالدة ؟-٢٠

 )  (            أمية -١

 )  (          تقرأ وتكتب -٢

 )  (          ابتدائي -٣

  )  (           متوسط -٤

 )  (          ثانوي -٥

 )  (           جامعي -٦

 )  (        فوق الجامعي -٧

  

   ما المهنة الحالية لوالدتك ؟-٢١

 )  (          ربة منزل -١

 )  (        موظفة حكومية -٢

 )  (      موظفة غير حكومية  -٣

 ..........................................أخرى حدد  -٤

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١١٩

   ما طبيعة عالقتك بوالدتك ؟-٢٢

 )  (           جيدة -١

 )  (          عادية -٢

 )  (          سيئة  -٣

 )  (        ال توجد عالقة  -٤

  قتك بإخوانك ؟ ما طبيعة عال-٢٣

 )  (           جيدة -١

 )  (          عادية -٢

 )  (          سيئة  -٣

 )  (        ال توجد عالقة  -٤

  

لمن سبق لهم الزواج أي المتزوجين والمطلقين ( ما طبيعة عالقتك بزوجتك -٢٤

  ) :واألرامل

 )  (           جيدة -١

 )  (          عادية -٢

 )  (          سيئة  -٣

  

 المتـزوجين   لمـن سـبق لهـم الـزواج أي        ( ما طبيعة عالقتك بأوالدك        -٢٥

  ) :والمطلقين واألرامل

 )  (           جيدة -١

 )  (          عادية -٢

 )  (          سيئة  -٣

 )  (        ال توجد عالقة  -٤

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١٢٠

   هل كنت تشعر بأن والديك كانا يفضال أحد إخوانك عليك ؟-٢٦

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

 )  (          أحياناً -٣

  

   هل تشعر أن هناك ضعفاً في الوازع الديني لدى والديك ؟-٢٧

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

 )  (          أحياناً -٣

   هل كانت هناك مشاركة من األسرة في حل مشاكلك ؟-٢٨

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

 )  (          أحياناً -٣

  

  فما نوع هذه المشكلة ؟) نعم أو أحياناً( إذا كانت اإلجابة بـ -٢٩

 )  (      تقصيري في أداء الصالة -١

 )  (         مشكلة مالية -٢

 )  (        مشكلة اجتماعية  -٣

 )  (        مشكلة دراسية  -٤

 )  (        مشكلة سلوكية  -٥

 )  (          مشاجرات  -٦

 ...........................................أخرى حدد  -٧

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١٢١

   هل ألحد أفراد أسرتك أو أحد أقاربك سوابق جنائية ؟-٣٠

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

  

  ، ما درجة القرابة ؟)بنعم( إذا كان الجواب -٣١

 )  (         نأحد الوالدي -١

 )  (          أحد األخوة -٢

 )  (         أحد العمومة -٣

 )  (        أحد األخوال  -٤

 ...........................................أخرى حدد  -٥

  

   ما هذه السوابق ؟-٣٢

 )  (           القتل -١

 )  (          السرقة  -٢

 )  (      االعتداء على اآلخرين -٣

 )  (        جرائم أخالقية  -٤

 ...........................................أخرى حدد  -٥

  



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١٢٢

  :أهم الخصائص االجتماعية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة  : ثالثًا
   ما الخصائص االجتماعية التي أدت إلى ارتكابك للجريمة ؟-٣٣

 )  (        إهمال الوالدين -١

 )  (    كثرة الخالفات بيني وبين والداي -٢

 )  (    توتر العالقة بين والدتي ووالدي -٣

 )  (    ين إخواني توتر العالقة بيني وب -٤

 )  (  كثرة الخالفات بيني وبين زوجتي  -٥

 )  (  كثرة الخالفات بيني وبين أوالدي  -٦

 )  (        رفاق السوء  -٧

 )  (      رغبتي في الكسب السريع -٨

 )  (        احتياجي المادي  -٩

 )  (  ضعف الوازع الديني لدى أسرتي  - ١٠

 )  (      ضعف الوازع الديني لدي - ١١

 )  (        فشلي في عملي  - ١٢

 )  (    لمسكراتتعاطي المخدرات وا - ١٣

 )  (          وقت الفراغ - ١٤

 )  (    جهلي بعاقبة ما ارتكبه من جرم  - ١٥

 ..........................................أخرى حدد  - ١٦

   هل كنت تقلد أحداً عند ارتكابك لجريمتك ؟-٣٤

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

  

  

  فما هو مصدر التقليد ؟) بنعم( إذا كانت اإلجابة -٣٥



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١٢٣

 )  (          التلفزيون -١

 )  (          الفيديو  -٢

 )  (          رواية  -٣

 )  (    صديق فعل مثل هذه الجريمة  -٤

 ..........................................أخرى حدد  -٥

  

   هل ارتكبت جريمة أو جرائم قبل ارتكابك لهذه الجريمة ؟-٣٦

 )  (            نعم -١

 )  (            ال -٢

  

  ها ؟فما نوع الجريمة التي ارتكبت) بنعم( إذا كانت اإلجابة -٣٧

 )  (           القتل -١

 )  (          السرقة -٢

 )  (          التزوير  -٣

 )  (        تجارة المخدرات  -٤

 )  (        تعاطي المخدرات  -٥

 )  (        هتك العرض  -٦

 )  (          االختالس  -٧

 )  (          الرشوة  -٨

 )  (          الزنا  -٩

 )  (        إيذاء اآلخرين  - ١٠

 )  (         شيك بدون رصيد - ١١

 )  (        احتيال ونصب  - ١٢

 )  (          سكر  - ١٣



  الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية

  ١٢٤

 )  (        تجارة أسلحة  - ١٤

 )  (        تزوير عملة  - ١٥

 )  (          أمن دولة  - ١٦

 ..........................................أخرى حدد  - ١٧

  

   أين ارتكبت هذه الجريمة ؟-٣٨

 )  (          في مكتب -١

 )  (          في منزل -٢

 )  (        في طريق العامة  -٣

 )  (      في المحالت التجارية -٤

 )  (      في األماكن الترفيهية  -٥

 ...........................................أخرى حدد  -٦
 

  : هل لديك أي إضافات أخرى -٣٩

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

  

  

  




