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 العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة

  

دراسة ميدانية ألثر العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة في مدينة 

 الرمادي

 

 م.م. نوري سعدون عبد هللا

 جامعة األنبار/ كلية اآلداب

 قسم علم االجتماع
 

 المقدمة
ة قبل ان تكون حالة قانونية. وانطالقاا  الجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادي

مااه هاالا الم نااوأ ناارب رننااا عبااالة عااه تببياار للمواينااة تاايه  ااراغ القااي  ا جتماعيااة وال اا و  

المختل ة مه قبل المجتمع. فااججراأ نتيجاة للالاة الصاراغ تايه ال ارد والمجتماع. وقاد ماان م ناوأ 

نتقاااأ هااو افسااا  فااا لد فباال ال االو  الجريمااة قااديما  يباا ب سلاام ن اال المجاارأ ال ااريرة وان ا 

اججراما
(1)

. 

وليل وجه البجب فا الجريمة رنناا موللاة فاا القادأل فتلاق حقيقاة لواهاا لراا التاالي  فيماا 

لوبل تل سن الكتب ال ماوية تبود تالجريمة سلم عنود اشد سلقا  واتبد تلولا مماا تل اه التاالي . 

لض تبدما اخرج مه الجرة حتم قدأ لل ر قرتانال ف  ح فنا تلكا لرا رن اجن ان ل  يكد يبمر اف

دأ رخيه ظلما وعدوانا ومان مصرغ هاتيل علم ياد قاتيال روم ماسااة سن اانية علام وجاه افلضل 

سنمااا وجااه البجااب فيمااا ياارددح تباان الباااحبيه عااه  باااي ن اابة اججااراأ وهاا  يبرااون تااللق سن ماال 

 اتتاة. وان اختلاا البااحبون فاا هالا افمار جماعة ماه الراا  يا دل للجريماة ةاريبة ساي ن ابة 

فإنن  يت قون جميبا  علم سن الجريمة ظاهرة اجتماعية لافقت المجتمع الب رل مرل ن اته
(2)

 . 

فالجريمة مه وجاه نرار ا جتمااعييه تباد سالوما  م اايرا لاعاراا ا جتماعياة المتباالا 

واتط تقيد سلو  ال ردل فالجريمة علينا فا المجتمع وافعراا ا جتماعية عبالة عه ة و  وة

هرا تم نومنا الباأ ها اففبام ت ر ال رد والمجتمع مبال لللق تصدب المجتمع لنا ف ه القاوانيه 

الجرائية وحددي البقوتاي للمخال يه ومللق وةع عقوتااي اجتماعياة للمخاال يه فعرافناا وقيمناا 

المتبالا علينا واوجب سةرامنا وا متبام سلينا
(3)

. 

ما مه الراحية القانونية فناا مال فبال مخاالا فحكااأ قاانون البقوتااي تاعتباالح هاو الالل ر

يت اامه اففبااام الملرمااة ويلاادد مقاادال عقوتتنااا ولمااا ماناات الجريمااة تطبيبتنااا عمااال ةااالا 

تالمجتمع للا شرعت النيئة ا جتماعية عقاتا علم مرتكبينا
(4)

 . 

تكاب وحدوث الجريماة حيات تتمبال فاا مجموعاة وللبوامل ا جتماعية عالقة و يقة فا ال

الرروا التا تليط ت خص مبيه تمي ح عه ليرح فيخرج مرنا تببا لللق ساائر الراروا الباماة 

التا تليط تنلا ال خص وليرح مه سواء الرا  والرروا ا جتماعية هرا تقتصار مجموعاة ماه 

تلط تنا  اختال اا و يقاا وتارتبط البالقاي التا تر ا تيه ال خص وتايه فئااي مبيراة ماه الراا  يخا

حياته تلياتن  ل ترة  ويلة ماه الا مه وها  ء ها  رفاراد رسارته ومجتمباه ومدلساته واف الاب 

واف دقاء الليه يختاله  وقد دلت التجالب قديما وحديبا علم ان سلو  ال رد يتا ر سلم حاد تبياد 

وما يديره القاانون فاان رقادأ ال ارد ت لو  مه حوله وتافخص المقرتيه سليه ولما مانت الجريمة سل

عليااه رو سحجامااه عرااه مااردود فااا جانااب مبياار مرااه سلاام  بيبااة الرااروا ا جتماعيااة التااا تمياا  

 مجتمبه الص ير عه ليرح مه المجتمباي سواح.
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وتبتبر افسرة مه رقوب البوامل الخالجية التا ت  ر فا تكويه شخصية ال رد وتتلك  فاا 

ال  تجالته افولم ومرنا ي تمد خبراته وعرنا يقتابل البااداي والتقالياد سلومه وتوجينه ف ينا يم

ويبرا مبرم الخطا والصواب ومه ره  مرااهر ت كاق افسارة هاو الت كاق الماادل الالل ياراد تاه 

لياب احاد الوالاديه رو ملينماا مباا فاا نطااة افسارةل وت ماد اجحصااءاي ان الصالة و يادة تايه 

 التكاب الجريمة. الت كق افسرل المادل وتيه

%( مااه 57%( مااه المجاارميه البااادييهل ورن )44فقااد ر بتاات اجحصاااءاي ال رن ااية رن )

المجرميه البائديه يرتمون سلم اسر م ككةل ور بتت دلاسة قاأ تنا احد البااحبيه افلماان سن مبرا  

%( 75) افحداث الجائليه يرتمون سلم اسر م ككةل وفا الو يااي المتلادة دلات اجحصااءاي سن

 مه المجرميه يرتمون سلم اسر م ككة.

سما الت كاق المبراول فسارة فقاد رمادي اجحصااءاي فاا مصار فاا احاد الدلاسااي تبايه ان 

%( ماارن  مااان 77%( مااه افحااداث الجااانليه ماناات عالقاااتن  مااع وتاااءه  ساايئة وان )7ل71)

 الخالا ي وده  فا البالقة تيرن  وتيه والدين .

%( مه افحداث الجانليه اللمول مانات 73رجريت فا المانيا ان ) مللق ر بتت سحصائياي

%( مه ال تياي الجانلاي يرتمون سلم عائالي ي اودها الخاالا 22البالقة تيه وتاءه  سيئة وان )

وعدأ الت اه 
(7)

. 

ان البلاات يتكااون مااه تاااتيه لئي اايه هماااة تاااب الدلاسااة الررريااة وتاااب الدلاسااة الميدانيااة 

مٌل مرنما مه فصليهل وعدد مه المباحت وقد لتبتنا ترتيبا نراميا  وعقليا يت ق ماع الللان يتكونان 

م مون المادة ورهدافنا البلمية. يلتول تاب الدلاسة الرررية علم مبلبيه متاراتطيه ومتكاامليه 

تراوم المبلت افوم اج ال الباأ لم اكلة البلات والمصاطللاي والم ااهي  الخا اة تالبلاتل رماا 

البانا فقد تراوم دلاساي ساتقة مما لة عراقية وعرتيةل ومللق شمل البوامال ا جتماعياة المبلت 

 للجريمة.

رما تااب الدلاساة الميدانياة فيتكاون ماه مبلبايه هاا المبلات البالات والالل يادل  اج اال 

المرنجا للبلت وال رةياي المطلوب اختيالها ويت مه مرنج البلت وتصمي  البيرة اجحصائية 

ي البلت وردواتهل رما المبلت الراتع فيلمل عراوان البيانااي افولياة لوحاداي البيراة التاا ومجا 

تتمبل فا )الجرلل البمارل اللالاة ال وجياةل ملال اجقاماةل الادخلل المنراةل التلصايل الدلاساا(. 

لل ومللق رسباب التكاب الجريمة التا تراولرا فينا )ت كق البالقاي البائلياةل ةابا البامال المااد

الم توب البلمال الصلبة ال يئةل المرطقاة ال اكريةل روقااي ال ارالل ال الو  اججراماال افلبااب 

 ا لكترونيةل ةبا وسائل ال بطل البطالة(. وفا نناية البلت تراولرا الرتائج والتو ياي.  

 

 

 

 
 

 الباب افوم
 الدلاسة الرررية

 ات والمفاهيم الخاصة بالبحث/ اإلطار العام لمشكلة البحث والمصطلحالمبحث األول

 

الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة م تمرة لافقت المجتمع الب ارل مرال ن اوئه  مشكلة البحث: .2

ومااا يالاات مترافقااة تاشااكام و ااول شااتم وسااتبقم مااا داأ فااا الاار ل الب اارية  مااو  ومياال 

رو وهوب وقدل مه ال جول وما داأ هراا  شايطان يوساو  للار ل افماالة تال اوء وي اجبنا 

اَهاف فَلَْلَمَمَماا ي رينا علم اقتراا اج   فان الجريمة تبقم قائمة قام تبالمة  َونَْفٍس َوَماا َساوه

فُُجوَرَها َوتَْقَواَها
(7)

  . 
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فراهرة الجريمة خطيرة علم مل المجتمباي تكل رتبادها وو الها ها ظاهرة   يخلو مرنا 

يه والبلماء مه مختلا ا ختصا اي ولكاه اللاب رل مجتمع للا نالت هلح الراهرة اهتماأ الباحب

هلح الدلاساي وا هتماماي مانت تتملول حوم دلاسة رسباب ودوافع الجريمة ملاولة مرن  ل نا  

ومبرفة الجريمة والوقوا علم حقيقتنا. وعلم الرل  مه الدول المن  اللل ت ديه الدلاسااي ساي 

جريماة وال الو  اججراماا فاا وةاع وليااي مبيراة البالقة فا البلت سلم افسباب الم دية سلام ال

للوقاية ماه الجريماة ومكافلتناا س  ان هالا الراوغ ماه الدلاسااي اشابع تلباا  تليات تااي فاا حكا  

القومل ان الجنود مبيرة قاد اساتر فت ماه دون الو اوم سلام نتاائج حاسامة وهالا ماا دفاع افساتاس 

نناا عميقاة و  تا دل سلام رياة نتيجاة مقرباة )لملل( ان يقتر  )تر  البلت فا رسباب الجريمة ف

ويرب ان الجنود يرب ا ان تتوجه سلم سيجاد حلوم لم كلة الجريمة(
(5)

. 

ان رهميااة الدلاسااة تت ااح مااه خااالم موننااا ملاولااة م ااافة سلاام الملاااو ي  أهميااة البحااث: .1

فاان  القليلة افخرب للدلاسة وت خيص الم بباي اللقيقية للدوث الجريماة وف اال  عاه سلاق

هلح الدلاسة تمبل ملاولة جسناأ تإةافاي مبرفية رخرب فا حدود هلا الموةوغ وماه هراا 

تت ح فائدة وجدوب هلح الدلاسة ورهميتنا فا هلح المرحلة التا ت ند ت ييرا ساريبا يصابب 

التلك  فا م الح رحيانال للا وجب عليرا الوقاوا وت اكل دقياق علام مال رساباب وخصاائص 

  لو  ملاوليه ال يطرة عليه وتوجينه.هلا الروغ مه ال

ان المجتماع يتلماال سلام حاد ماا الم اا ولية فاا اسات لام الرااهرة اججراميااة  أهادا  البحاث: .3

وسلااق عراادما يتخلاام رفاارادح عااه القياااأ تواجباااتن  وان رهااداا هاالح الدلاسااة تكمااه فااا الرقااا  

 التاليةة

 والقانونية وال رعية. مبرفة ال لو  اججراما ورتبادح ا جتماعية وا قتصادية .1

التبرا علم البوامل ا جتماعية الم دية سلم الجريمة ودول هلح البوامل فا دفاع ال ارد سلام  .2

 التكاب الجريمة والبود سلم التكاتنا.

مبرفة رل البوامل افمبر فاعلية فا التكاب الجريمة وان هلح البوامل تبتبر الواحادة مكملاة  .3

 اعية وتالر بة للمجتمع توجه خاص؟سلم البانية مه الراحية ا جتم

 

 

 

 المفاهيم والمصطلحات العلمية

ظاااهرة اجتماعيااة ساالبية تبباار عااه خلاال والتبااا  وتبباارة البالقاااي ا جتماعيااة  الجريمااة: .2

وتال لو  ا جتماعا وتج د  بيبة التراق اي فا المت ياراي الموةاوعية واللاتياة الما  رة 

ت اخص ماهياة الم اكالي اجن اانية التاا يباانا مرنماا فا تيئة اجن ان وحياته ا جتماعية و

ال رد والجماعة علم حد سواء
(2)

 . 

فالجريمة مه الراحية القانونيةة ها مل عمل مخالا فحكاأ قانون البقوتاايل فناا عمال   

رخالقا تر ر مره الر و 
(9)

. 

هاا ومه جنة الررر الر  ية فنا سلو  متبمد ولير م روغ يصدل عاه مصاادل ن  اية و

الكبت وا ةطراب الداخلا جشاباغ احتياجااي تادفع ال اعال نلاو ال الو  المرلارا وتمادياه فاا 

 التكاب الجريمة.

رما مه وجنة الررر ا جتماعية فقاد تاريي اتجاهااي عديادة فاافوم يارب ان الجريماة هاا 

علام  جمع رنما  ال لو  الم ااد للمجتماع رل ال ارل تالمصاللة ا جتماعياةل رماا الباانا فيرما 

ال بط ا جتماعا وما يت امره ماه مباايير تلكا  ال الو ل رماا البالات فيتمبال فاا ملاولاة سيجااد 

 ااايالة تبرياااا الجريماااة وي ااامل جماااع اففباااام اججرامياااة واففباااام الخالجاااة عاااه المباااايير 

ا جتماعية التا تخ ع للبقاب
(14)

. 



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122العدد األول 

 

 العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة

 231                                                                      م.م. نوري سعدون عبد اهلل

ل رن ا )سميل دول منالي ( رما مه وجنة نرر البلماء فلن  تباليا رخرب فبال  ا جتماغ ا

 يبرا الجريمة علم رننا ظاهرة  بيبية تمبل ال ريبة التا يدفبنا المجتمع ويتلمل ال رد و الها.

ويبتقااد )ساالل ند( ان الجريمااة ساالو  تلرمااه الدولااة ل اارلح تنااا ويمكااه ان تاارد عليااه 

ماعة مه الرا  ت اكل تبقوتةل رما البال  )ولي  تونجيه( فيرب ان الجريمة ها فبل يقترا داخل ج

وحاادة اجتماعيااة وت اار تمصااللة المجتمااع ويباقااب عليااه تبقوتااة اشااد ق ااوة مااه مجاارد لف اانا 

القانونا
(11)

  . 

رما البال  )تالد( فيقوم عه الجريمة رننا تتكون مه الرواهر ا جتماعية افخارب وتتا ال 

رب فا المجتمبااي ماه حيات فا المجتمع عه  ريق )التقليد والملاماة( فلنليه البامليه رهمية مب

 ممالسة الباداي والتقاليد عه  ريق عامليه )التقليد والملاماة(.

عرا البال  )مالفو( الجريمة علام رننااة عمال ةاال وتالاي الوقات يجار  الم ااعر التاا 

ات ق علم ت ميتنا تالم اعر افدتية لجموغ الرا 
(12)

. 

تت اامه تباان الخصااائص التااا  ولكااا تاخاال الجريمااة الصاا ة اججراميااة فالتااد هرااا ان

توةاالنا عااه الم ااكالي ا جتماعيااة افخاارب ومااه هاالح الخصااائص انااه يجااب ان يلاادث ساالو  

الجريمة رو ال لو  المرتكب ةرل للصالح الباأ وتصولة فبلية لكه الت كير فا التكااب ال ارل 

التكااب ال بال   يك ا وحدح فنه ي كل جريمة فالرية فا التكاب الجريمة والت كيار تناا عاه دون 

 اللقيقا   ي خل ته قانونيا .

رمااا الخا ااية البانيااة فنااا يجااب ان يكااون هاالا ال اارل ملرمااا  قانونيااا  ومبرفااا  فااا قااانون 

البقوتاي ووجوب توافر القصاد الجراائا رل ال اخص الالل يرتكاب ال بال ال اال حرماه القاانون 

ا والتصاارا اججرامااال ومااه وهااو ممتلااق حريااة اجلادة. فيجااب هرااا ان يتوافااق القصااد الجرااائ

خوا نا ري اا ان تتاوفر البالقاة ال اببية فاا ال ارل الملارأ قانوناا وساوء التصارا ويجاب ان 

يلدد البقاب فا الجريمة ويرص علينا قانونا وت صالل هالح الخصاائص المختل اة للجريماة تارتبط 

الم روةة فالقاةا  جميبا تطبيبة ال لو  اللل يمكه ان يطلق عليه اس  )الجريمة( رما البقوتاي

هو اللل يلددها تموجب القانون اخل تررر ا عتبال ظروا الجريمة و ريقة التكاتنا
(13)

. 

ومه ا تجاهاي التا ف ري الجريمة هو ا تجاح الر  ا اللل مان يمتاي تمدخل فردلل رل 

ةل سةافة تاميدح علم نوايغ ال رد وميوله وتكويره الر  ا مه دون ان يراعا الرروا ا جتماعي

سلم ان الكبير مه اففبام الر  ية التا تبد مرلرفة ماه الوجناة ال ايكولوجية قاد   تمبال الجريماة 

 تلد ساتنا.

ان الجريمااة تااالمبرم الر  ااا هااا رل فباال رو ساالو  يمباال انتنامااا خطياارا لقواعااد ال االو  

اساب ماع خطولتناال وان ا جتماعا المببر عره تالقانون الجرائا والتا تلدد لنا ال رغ عقاتا  يتر

التبريااا اججرائااا والاالل يتراسااب مااع الدلاسااة هااا رننااا د رل فباال رو رل حاادث يرتكبااه ال اارد 

ويتبااالض مااع مااا ي ااود المجتمااع مااه قااوانيه ورعااراا وقااي  التااا تلاادث الت يااراي فااا المجتمااع 

 وم س اااته المختل ااة التااا تاا دل سلاام ظنااول البديااد مااه الم ااكالي والجريمااة هااا سحاادب هاالح

الم كاليد
(14)

. 

فيمااا تبااد فقااد ظنااري وسااائل لللااد مااه الجريمااة فااا المجتمااع اللااديت وقااد اتخاالها القااانون 

الجرائا والتا خصنا تبن البلماء تقولن  ها د البدالة فا تطبيق القانون هو ال بيل ا وفاق فاا 

 اللد مه الجريمةد.

صانا الباال  )ساردل حيت ان هلح افسل ر بلت مه ره  خصائص القاانون الجراائا فقاد خ

 ند( تقولهة دسن القانون الجرائا يجب ان يلمل   ة )الم ااواةل التخصاصل البقوتاةل الج ائياة( 

رل ان البقاب يجب ان يلدد لكال ناوغ ماه رناواغ الجارائ  وان يت ااوب الجمياع رمااأ القاانون وان 

 تتلقق البدالة فيه وانه   جريمة تدون عقابد.
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ا تاج ال  قبل البقوتة هو البال  )تكاليا( اللل يبتبر تان مبيال مل رما البلماء الليه اهتمو

س ااال  هااو تلقيااق امباار قاادل ممكااه مااه ال اابادة والرفاهيااة فمباار عاادد مااه الرااا   اا  مقولتااه 

الم نولة د تان البقاب يجب ان يكون ملدد يلدل البدالة والمصاللة ا جتماعياة وماه الرلا  ان 

 رناية المجتمعد.يتبدب البقاب هلح ال رولة ل

هرا البقاب يجب ان يكون لادعا  وليل انتقاما وهلح ال كارة قاد يتبراهاا المبريياون تإ اال  

المجاارأ وعالجااهل وان اللااب الماا تمراي والراادواي ماناات ترااادل فااا سلااق الوقاات تمرااع البقوتااة 

تخلايص  ا نتقامية القاسية وتلاوم جبلنا لادعة وعالجية وهلح لي ت لحمة وشا قة تاالمجرأ تال

المجرأ مه )البود( سلم التكاب اففبام اججرامية
(17)

 . 

وهرااا  عاادة ماادال  تراولاات موةااوغ الجريمااة مااال حالتااه ح ااب اختصا اانا وح ااب 

م اهيمنااال فمااه هاالح الماادال  هاااة المدلسااة ا جتماعيااةل الر  اايةل ا يكولوجيااةل ا مريلكيااةل 

وةاوغ وساوا نتطارة هراا سلام واحادة ماه الج رافية وليرها مه المدال  التا تراولت هالا الم

هلح المادال  هاا )المدلساة ا جتماعياة( التاا تبتبار ماه رها  المادال  التاا رمادي علام رهمياة 

البواماال ا جتماعيااة ونااادي تااان المجاارأ هااو نتاااج وحصاايلة المجتمااعل ور االاب هاالح المدلسااة 

فاال كرة الكالسايكية ناادي تمبادر اعتقدوا ان الجريمة والجرو  ما هما س  نتاج للبوامل ا جتماعياة 

اجلادة اللرة وامت اب الللة ناق نا ر لاب ال كرة الوةبية فقد مانت نقطة الرقاا  هاا امت ااب 

الللة م تر  مع مل رفاراد النيئاة ا جتماعياةل سسن فلمااسا يكت اب تبان اففاراد ملالاتن  تاالطرة 

لق ا  اآلخار يكت ابنا تاالطرة ليار الم روعة والق   اآلخر يكت ابنا تاالطرة ليار الم اروعة وا

 الم روعة والمخال ة للقوانيه؟ 

فالجواب هرا ان جماعة ال كرة الوةبية تقوم ان الرروا المليطة تال رد التا   يمكه ان 

يتلملنا تب ن  يلجئون سلام سالق الطارة التاا حرمناا القاانونل وماه رفكاال البالماة )فروياد( ان 

ي يد حالة الللة ويقلل مه حالة افل ل فالمجرميه الاليه تلايط تنا   اجن ان يولد وعردح استبداد تان

الرروا ال يئة وت بب لن  تبان ا نلرافااي الر  اية   يمكارن  ان يتااخروا فاا امت ااب ساتنا  

لللق يلجئون سلم الجريمة
(17)

. 

الخل ياااة التاليخياااة لتطاااول المجتمبااااي فاااا الباااراة والمجتمبااااي اللديباااة افخااارب مرااال 

رياي مااه القاارن الب ااريهة نالحاار ان الجريمااة مااال ظاااهرة اجتماعيااة تاادري ت اات بل فااا الخم ااي

المجتمع البراقا نتيجة تني  البوامل التا ت ترد سلينا الجريمة وترمو الجريمة مما ونوعا وتتطاول 

رساااليبنا مااه شااكل آلخاار تتطااول المجتمااع وتبقاادح وت اايبه تافساااليب المرلرفااة والخالجااة عااه 

ان تلااوم المجتمااع يلاعااا تقلياادل سلاام شاابه  ااراعا مراال الخم اايرياي مااه القاارن القااوانيهل و

الب ريه وانتقام المجتمع مه  ول ال لاعة سلم  اول الصاراعة والتصاريع ردب هالا ا نتقاام سلام 

 ييادة مبد ي الجريمة فا المجتمع البراقا.

اب التاليخيااة ويبااد الترااوغ البقااافا الل ااالل فااا الماادن اللديبااة والصااراعية مااه افسااب

 لت اغ حجا  الجريماة فالمديراة تلتاول علام عرا ار ساكانية مختل اة فنالا ا خاتالا يا دل سلام 

الت كق وعدأ وجود الت امه ا جتماعا اللل ي دل ري ا سلم الب لة ا جتماعية التا تادفع ال ارد 

كاون لسامية سلم القياأ تاعمام سلومية مرلرفاة و سايما سلام ان عالقتاه فاا المجتماع الل ارل ت

 وسطلية سلم حد ما فا تلق المجتمباي مما يدفبه سلم فبل الجريمة.

مااه جانااب وخاار فااان انتماااء ال اارد سلاام رمباار مااه جماعااة م س ااة تجبلااه يبااي  لكااه و اااة 

ال ااا و  المتراااافرة لنااالح الجماعااااي )مافسااارةل والمدلساااةل ووساااائل اجعاااالأ(. حيااات ان هااالح 

ماهله و  ي تطيع ان يلبينا علم الرلو الصاليح فيا دل سلاق الجماعاي تريد مره مطاليب قد تبقل 

 سلم تصدغ فا شخصيته مما يدفبه سلم ا نلراا والجريمة.

هرا  البديد مه الرررياي التا تراولت ت  ير هلا ال لو  المبقد واللقيقة  السلوك اإلجرامي: .1

را  عاه تقادي  نررياة ت ير ان لالبية علماء اججاراأ   يركارون ان علا  اججاراأ   يام قا ا
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علمية ماملة فا مجام ال ياسة وظل مطلاب ال ياساة شا ل البلمااء ال االلل وماا يام علمااء 

الجريمة المبصرون يلاولون الببول علم ت  ير نررل مامل ل بب ال لو  اججراما
(15)

 . 

فنو سلو  ت رل ي تر  مع ال لو  ال ير سجراما فا مبير مه افشياء وعلام هالا فيجاب 

ي  ر ةمه اج ال الباأ اللل ي اتخدأ فاا ت  اير ال الو  الب ارل البااأ. فقاد ظنار مبيار ماه ان 

ا لتبا  فيما يخص ال لو  اججراماا ويرجاع سلاق سلام ف ال البااحبيه تتبرياا وتلدياد وةابط 

م توياي رو دلجااي الت  ايرل وهراا ي امل هالا التلليال اناه يمكاه نقاد علمااء اججاراأ فاا ت  اير 

امااا فااا م ااتوب مااه م ااتوياته تبياادا عااه ساابب حدو ااه فااال قر ماابال ظاارا مااه ال االو  اججر

الرروا التا ت اعد علم تطول ال لو  اججراما ت رعة ولكه سلق دلجة مه دلجااي الت  اير 

المتبلق فا تطول ال لو  اججراما ولكره ليل البامل الم بب للادوث ال الو  اججراماال فماه 

 لو  اججراما مه وجنة نرر الجماعاة المللياة المجتماع رو الم تطاغ وةع نررية اجتماعية لل

رل جماعة رخرب
(12)

. 

فرتيجااة للبلااوث والدلاساااي البلميااة الخا ااة تالجريمااة والمجاارميه والتااا اسااتردي علاام 

ال لو  اججراما فقد تو ل البلماء فا تلو ن  فا هالا المجاام سلام ان هراا  عوامال عديادة لناا 

 راما سوا نتطرة فا هلا المجام سلم  ال ة مه هلح البواملةدول فا سحداث ال لو  اجج

دول الترتيااة والتبلااي  فااا ال االو  اججرامااا )التلصاايل البلمااا(ة   ترلصاار الجاارائ  التااا  .1

يباقاااب عليناااا قاااانون البقوتااااي تااااففراد الاااليه تكاااون م اااتوياتن  البقافياااة والبلمياااة متدنياااة 

لما هليه  قافياا  وعلمياا ل والجارائ  التاا يرتكبناا ومرخ  ة تل تتجاوي ه  ء سلام المبق ايه وا

المبريون والمبق ون ت مم تجرائ  )سول الياقاي البين( التا   ترنار فاا مال مكاانل حيات 

تبتبر مه اشاد الجارائ  ورخطرهاا وتبتبار اخطار ماه الجارائ  ا عتيادياةل التاا يباقاب عليناا 

 اارل لباادد مبياار مااه المااوا ريه القااانون فننااا ترتكااب تطريقااة سميااة ومدلوسااة وتجلااب ال

 وتبرض سالمة وامه المجتمع للخطر وت ع غ  قة الموا ريه تا لاب الوظائا والمنه.

دول البوامل ا قتصادية فا ال لو  اججراماة تبتبر البوامال ا قتصاادية ماه رها  البوامال  .2

نا تاال الم  ولة عه ال لو  اججراماا فاا المجتماع سلاق ان ظااهرة الجريماة   يمكاه فصال

حام مه افحوام عه الرروا ا قتصادية التا يمار تناا المجتماع فاالجرائ  ماا هاا س  لدود 

فبل لاوةاغ ا قتصادية الصببة التاا يبي انا اففاراد والجماعاايل ومماا ان دول الجريماة 

ت داد فا فتراي النبو  والك اد ا قتصادل وفا فتراي التلو ي ا قتصادية ال اريبة التاا 

ها المجتمعي ند
(19)

 . 

دول التل اار والتصااريع فااا ال االو  اججراماااة حياات تكباار الجاارائ  فااا البيئاااي الل اارية  .3

والصااراعية وتقاال رو ترباادأ فااا البيئاااي الري يااة والقرويااةل نراارا لتبقااد اللياااة فااا المجتمااع 

الل رل والصراعا وت ا تنا فا المجتمع الري ا والقرولل لنلا يبتقد اججراأ تان الوساط 

ا جتماعا المبقاد والمرماب مالوساط الصاراعا مابال الالل يبتبار ساببا ماه رساباب الجريماة 

والجرااو ل فااالمجتمع الل اارل الصااراعا قااد يخلااق ال خصااية اججراميااة ويااوفر الرااروا 

الموةااوعية واللاتيااة التااا ترمااو وتترعاارغ فينااا ال خصااية اججراميااة ويبطااا الت  اايراي 

نول الجريمة وانت الها وتلولتنا فا المجتمع الصراعاالبلمية والمبرلاي البقالنية لر
(24)

 . 

لللق ظنري اتجاهاي عديدة لت  ير ال الو  اججراماا ق امت هالح الت ياراي وا تجاهااي 

 هاة

ا تجاح ال ردل لل لو  اججرامااة وهاو الالل يارد رساباب الجريماة سلام ال ارد المجارأ ن  اه  .1

 ويت رغ سلم ق ميهة

 اتجاح فردل تايولوجا. . ر

 اتجاح فردل ن  ا. . ب
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ا تجاااح ا جتماااعا فااا ت  ااير ال االو  اججراماااة وهااو الاالل يباا ل ظاااهرة الجريمااة سلاام  .2

عواماال ترجااع سلاام ظااروا البيئااة ا جتماعيااة المباشاارة والبامااة والتااا تباشاار تا يرهااا علاام 

 ال رد.

املاة ا تجاح التكاملا فا ت  ير ال لو  اججرامااة وهاو الالل يارد الجريماة سلام عوامال متك .3

وقوب مت اعلة مع تب نا ويرجع تب نا سلام ال ارد ن  اه )ع اويال ن  ايا( وتب انا اآلخار 

يرجع سلم ظروا ال رد فا البيئة التا يبي  فينا
(21)

 . 

تبد سلاق ظناري البدياد ماته الررريااي والمالاهب التاا ف اري ال الو  اججراماا ت  ايرا 

 ال لو  اججراماةتقليدا وواقبيا وعلميا فمه هلح الملاهب التا ف ري 

حيت مان شائبا  تيه المبرييه تالبلوأ الجرائية اتتداء مه القرن الباامه ع ار  المذهب التقليدي: -2

ومااان م يديااه متااا ريه تماالهب ال الساا ة الروحااانيون تصااولح وتباليمااه وقااد تااا روا رمباار 

يااأ تال بال تال يل وا ال رن ا )اوم ت مونت( ومما رنرا فا  دد الجريماة ومرتكبيناا فالق

ال ياار قااانونا ولياار ساالي  يبرااا التكاااب جريمااة والبماال الصااواب هااو ال االو  الطبيبااا 

وا تتباااد عااه اففبااام اججراميااةل سسن ال ااخص رمامااه  ريقااان همااا  ريااق الخياار وهااو 

الصااواب و ريااق ال اار وهااو الخطااا اججرامااال فبلاام اجن ااان هرااا ان ي ااير فااا الطريااق 

بااانا ماااداأ ماادلما لقااواح البقليااة ويباارا ان يمياا  تاايه الصااح افوم ويبتبااد عااه الطريااق ال

والخطاال فاإسا التكاب الجريماة حقات علياه الم ا ولية الجرائياة فال رةاية هراا تقاومة د انااه 

التكبنا تملان سلادتاه اللارة واناه ردل  نتائجناا لالا فكاان الراداء ت ارض البقوتاة القاساية 

والم ددة علم المجرأد
(22)

  . 

ة حيت مانت ميوم الوةبيون تتجه سلم الترمي  علام خصاائص ضعي أو الواقعيالمذهب الو -1

ال لو  اججراما ن  ه مه الررار سلام  ا ة القاانون الجراائا فقاد وجادوا اناه ماه الصابب 

الو ااوم سلاام عمااق ال االو  اججرامااا مااه الراحيااة القانونيااةل فالقااانون يصااا رنااواغ مااه 

دون ا هتمااأ تافساباب التااا ردي سلام هاالا  ال الو  اججراماا تصااولة تكتيكياة حققتاه مااه

ال لو ل فالبال  )مانناي ( التاب سلام وجاوب دلاساة مال سالو  ليار اجتمااعا ساواء ماان 

ملرما قانونيا رو لير ملارأ وسلاق تل اب لرل الباال  )ساردل ند( الالل قاام تاان ال الو  

سول الياقاي الباين  اججراما فبل م ر تالنيئة ا جتماعية ومه هرا مان ي بم سلم سدانة

فا تبن رنماا ن  ال الومية رماا الباال  )سايليه( فقاد و اا الجريماة تانناا سالو  مخاالا 

 للمبايير الجماعية.

فالجريمة فا نرر الوةبيون ها ظاهرة اجتماعية مي ية الرواهر التا ت ير علينا ظواهر 

 اسية وليرها مه البوامل.اللياة المختل ة التا ترجع سلم عوامل مختل ة اجتماعية و بيبية وسي

فيرب الببن ان ال الو  اججراماا سالو  مكت اب ويات  امت ااته عاه  رياق الت اعال ماع 

رشااخاص وخااريه خااالم عمليااة ا تصااام وهاالا ا تصااام قااد يكااون شاا نيا رو عااه  ريااق الرمااوي 

 واجشالاي مما يلدث فا عملية تبل  ال لو  اججراما خالم مخالطاة الجماعااي التاا تقاوأ تايه

رفرادها عالقاي و يقة
(23)

. 

ة عبالة عه مجموعة مه اففكال تكون فيما تيرنا جنايا شبه مقره ) اتت( رابعاً: القيم االجتماعية

ي تخدمه اجن ان فا قيا  وتقدير المواقا ا جتماعية وتمبل القي  ا جتماعية لمرا رساسيا 

ل الو  ا جتمااعال وهالا ال الو  فا تكويه البالقاي الب رية سس ان القيمة ها التاا تراتج ا

هاو الالل ياا دل سلام تكاويه شاابكة البالقااي الب ارية التااا تلولتناا تا  ر ماارة رخارب علاام 

تكويه قي  رخرب وتطولها. وان للقي  ا جتماعية عالقة و يقاة ماع سالو  اففاراد وان هالح 

 ة فااا البالقاااي تكااون دائريااة شاابه م لقااة   تلاادث س  فااا الجماعاااي المررمااة المتماااي

الترميااب. سس ان عمليااة الت اعاال الماارر  هااا التااا تكااون البالقاااي الب اارية او ا جتماعيااةل 

وعراادما تكااون هاالح البالقاااي تكااون هااا افسااا  الاالل ياارر  ت اعاال ال اارد مااع المواقااا 
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المختل ااةل تمااا فااا سلااق مواقااا الم اةاالة وا ختيااال التااا ترااتج عرنااا القيمااة الجدياادة والتااا 

 ر القيمة الباتتة الر بية.ت اعد علم تطوي

فاع ااء الجماعااة يميلااون سلاام التقياد تمجموعااة مااه القااي  ا جتماعياة تراسااب ال اارض مااه 

تكااويه الجماعااة ممااا يميلااون سلاام تاالم نااوغ مااه ال اا ط ا جتماااعا علاام مااه يخااالا هاالح القااي  

ةابا لنالح القاي  وتالتالا فان ت اعل اففراد اللل يكون البالقاي ا جتماعية رو الب ارية يصابح خا

 التا يلمينا وي مدها ال  ط اللل يبلله رفراد الجماعة.

وان لكل مجتمع مه المجتمباي قيمة الخا اة تاه ولكاه هراا  قاي  عاماة توجاد فاا ال البياة 

البرمم مه تلدان البال  وتبتبرها مافة س  مقيما ت كل رو تآخر قد تكون قيما ت لية هامة رل يدول 

وقد تكون قي  فا مجام البمومياي البقافية سس ان افمبرية وليل الجمياع فاا  حولنا نراأ المجتمع.

المجتمع يقدلون هلح القي 
(24)

. 

وتبتبر القي  مبتقداي مصدلها البقافة هلح المبتقداي قد تكون مبتقداي و ا ية )خا ئاة رو 

م اناه  ليلة( وقد تكون مبتقداي تقويمياة رل يات  علام رساسانا اللكا  علام موةاوغ مبايه علا

ح ه رو ساء. ومبتقداي ناهية رل ت ابط سالو  اففاراد فاا المجتماع وترنااه  عاه رعماام ليار 

ساي قيمة رو رننا ت اد القيمة المطلوتة. والقيمة مبتقد ر له ال اء المرلوب رو الم  ال فالقيماة 

ما مبيراا ت صح عه ن  نا فا رنما  الت  ل وا ختيال تيه البدائل المتاحة تمبرم رنرا نمال  سالو

 ناتبا مه  قافترا وقيمرا ونله لاةون عه هلا ال لو .

وتق   القي  تا ستمرال الر بال فال يمكه القوم تان القاي  م اتمرة ورتدياة ليار مت يارة و  

متطولة. تل ان تقاءها ن بال وهلا   يبراا رنناا دائماة الت يار والتبادم وا  اراغ المجتماع. فناا 

ممالستنا يمكه ان تتلوم لرنول ظروا جديدة رو لت لب قيمة علم  استمرالية سلم ان يت ح ان

رخرب وهالا الموةاوغ شاائقل وهراا يمكاه القاوم ان القيماة مم ناوأ وملتاوب  اتتاةل ولكاه الالل 

يت ير هو ال كل والممالسة والوسيلة والطريقةل وهلا الت يير مرهون تت ير المجتمع وهراا يرنار 

 راغ القي 
(27)

 . 

ة يبد موةوغ ال بط ا جتماعا مه تيه المياديه المختل ة التا تراولناا ط االجتماعيرابعاً: الضب

علماااء ا جتماااغ عراادما تبرةااوا سلاام  بيبااة ورشااكام الرااواهر ورنمااا  اففبااام وال االو  

وال روب ا جتماعية افخرب التا يمكاه سخ ااعنا للبلات والدلاساة تلات هالا الميادان 

 المبرفا والبلما.

تلولة هلا الم نوأ ملقل م تقل عه حقاوم علا  ا جتمااغ سلام القارن التاساع  ويرجع تالي 

ع ار عرادما ناام شاببية تباد ن ار متااب عاال  ا جتمااغ افمريكاا )لو ( تلات عراوان ال اابط 

ا جتماعا مما استخدأ هلا ا  طال  لجام القانون مه الملاامييه عرادما تبرااح البالماة )تاوناد( 

 لمطاتقة تيه ال رد وتيه الرراأ ا جتماعا.فا سشالتن  سلم عملية ا

واستخدأ ا طال  ال بط ا جتماعا فا ردتياي علماء ا جتماغ و سيما فا سشالتن  سلم 

عمليااة ا نتراااأ وافن اااة تاايه ال اارد وتاايه الر ااق القيمااا والمبيااالل الاالل ي ااود مجتمااع مااه 

اعاي ساواء تايه اففاراد رو المجتمبايل ووةالوا ان عملياة عادأ ا نترااأ تخلاق تاوتراي و ار

 الجماعاي.

فال بط ا جتماعا مه وجنة نرر عل  ا جتماغ هو عملية ا تصام والتوا ل تيه ما هو 

م رو  مه الث اجتماعا فا  بيبة الرراأ ا جتماعا وتيه الجماعاي ا جتماعية فجل تلقيق 

 ا ستقرال لالن جاأ فا اللياة ا جتماعية.

طال  جمبا ي ير سلم اففراد الليه يدخلون فا عمليااي مخططاة وال بط ا جتماعا ا 

ولير المخططة التا تواسطتنا يلقه اففراد عملية اجقراغ رو اججبال فجل تلقيق المطاتقة تيارن  

وتيه ما هو م تخدأ مه قي  فا اللياة ا جتماعياة فال ابط ا جتمااعا هاو اآلليااي التاا يماال  
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اففاارادل وسدخااام المطاتقااة للمبااايير والقااي  تاايه اففااراد و قافااة المجتمااع ساايطرته علاام مكااون 

المجتمع
(27)

. 

ومااه علماااء ا جتماااغ الااليه ف ااروا ال اابط ا جتماااعا )امياال دولمناااي ( الاالل حاااوم ان 

ي  ر ال واتط ا جتماعية تالبوامل الخالجية ولما  فاا رعمالاه علام المباايير ا جتماعياة التاا 

لخالج وتصبح حقيقة داخلية يبي نا ال رد اجتماعيال فال ابط تالر ابة سلام تدخل علم اففراد مه ا

)دولمناي ( هو ةرب مه ةروب اجل اأ افخالقا وعلام ال ارد ان يطياع القواعاد ا جتماعياةل 

ويقبلنا  واعية لتصبح واجباا ماه الواجبااي الم روةاة علياه رمبار ماه مونناا ةا و ا خالجياة 

 ع نمطا رخالقيا ففراد وعرا ر رساسية ل خصياتن .وت كل هلح الطلباي مه المجتم

رما )جولج هريت ميد( وماللق )سايجموند فروياد( فقاد وسابوا م ناوأ ا ساتدخام للمباايير 

ا جتماعيااةل وناااق  )جااولج هرياات ميااد( تصااول )الاالاي ا جتماعيااة( )وا نااا( مبتقاادا ان هاالا 

داخليااا يقااود ال اارد سلاام ت ااكيل  التصااول يرمااو خااالم التجااالب ا جتماعيااة. ومااه خاللااه يصاابح

عمومياي نلو اآلخريه فا هلا ال لو  فان توقباي اآلخريه فا المجتمع ت اكل خا اية م ااعر 

 اففراد فالتكويه لنلح الم اعر هو مجتمبا وليل فرديا .

رما )فرويد( فنو ي به )ميد( سلم حد مبير فا نررته سلم تكويه اللاي البليا وماللق )تيجاه( 

استدخام المبايير المجتمبية تت مه ةواتط لللواف  وسلاق ماه خاالم دماج التوقبااي  سس يرب ان

عه اآلخريه فا البراء الر  ا رما )تيجه( فا تراوله لبملية ا ستدخام للمبايير فيرطلاق ماه عملياة 

اللكاا  افخالقااا للط اال مااه حياات ان ا سااتقالم فحكاااأ افخالقيااة تباايه عراادح عراادما تباادر عمليااة 

فااا البالقاااي ا جتماعيااة تيرااه وتاايه اآلخااريهل وعراادما تباادر عمليااة ا سااتدخام هاالح علاام  التبااون

رساا  ساالطول رل ساالطة اآلتاااء علام اف  ااام فقااد تقااود هاالح البملياة سلاام المطاتقااة فااا البالقاااي 

ا جتماعيةل وان عدأ المطاتقة قد يرنر عردما يكون هرا  تبايه مبيالل داخل المجتماع. فرماوسج 

ة ال ردية تتاتم مه نماسج البراء ا جتماعا التا تواسطتنا ي   ال رد سلم هلح البمليةافخال
(25)

. 

 

 

 
 / دراسات سابقةالمبحث الثاني

 دراسات سابقة مماثلة عراقية وعربية

 :تمميد

تنت  اللب البلوث ا جتماعية تالدلاساي ا جتماعية ال اتقة فنا ت ود الباحت تمبلوماي 

ي الرررية والميدانية التا قاأ تنا البلمااء والمتخصصاون والم ااتنة لموةاوغ منمة عه الدلاسا

البلت وساي عالقة و يقة ته لكا ي ت اد مرنا الباحت فا تلديد اج ال الرررل التاا تبتماد عليناا 

فصوم الدلاسة ومباحبنال فنا تكون مكملة للرتائج افساسية التا تو لت سلينا الدلاساي ال اتقة 

ت ااكل سةااافة لنااال مااللق يرجااع سلينااا الباااحبون والمتخصصااون فااا اللقاال الدلاسااا  ويمكااه ان

للموةااوغ وهرااا  رهميااة رخاارب للدلاساااي ال اااتقة حياات رننااا توجااه الباحاات فااا سعااداد دلاسااته 

و يالتنا ت كل  ليح وتاأل وسوا رتراوم فا هلا المبلت دلاستيه تكون لنا عالقة تموةوغ 

 ساي ما ياتاةدلاسترال ومه ره  هلح الدلا

 أوالً: الدراسة العراقية.

دلاسة الدمتول سح ان ملمد الل ه الموسومة تـددول التصريع فا ال لو  اججراماد. ان 

هلح الدلاسة الرررية ت لط ال وء علم البالقاة تايه التصاريع والتكااب ال الو  اججراماال فناا 

بادأ فاا البيئااي الري ياة رو القروياة ت مد علم ان الجارائ  تكبار فاا البيئااي الصاراعية وتقال رو تر

نررا لتبقد  بيبة اللياة فا المجتمع الصراعا وت ا تنا وسنولتنا فا المجتمع الري ا والقرولل 

وان الوسااط ا جتماااعا المرمااب والمبقااد مالوسااط الصااراعا ماابال يبااد سااببا مااه رسااباب الجرااو  

الدلاسااةل  ن البيئااة الصااراعية  والجريمااة وترناار الجاارائ  فااا المجتمباااي الصااراعيةل ممااا تباايه
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ت جع علم ال ردية وت مه تاهمية تلرل ال رد مه الجماعاي التقليدية لكه الطاعة والو ء لنا فاا 

مجتمع ما قبل التصريع. مما رننا ت جع ال رد علم ا ستقالم وا عتماد الكلا علام الار ل لالا فاان 

ي لساامية مبريااة علاام مباادر التباقااد عالقتااه تالجماعاااي المرجبيااة ت اابا وتتلااوم سلاام عالقااا

 والمر بة.

ممااا تكباار مراااهر الجريمااة وا نلااراا فااا البيئاااي الصااراعية نتيجااة اساات لام الم ااكالي 

ا جتماعية فا تلق البيئاي. تتج د الم كالي ا جتماعية فا تلق البيئااي رو المادن الصاراعية فاا 

 ة واجدمان الكلولا والت    ا جتماعا. ت    البائلة والطالة وجرو  افحداث وافحياء المتخل

 هلح الم كالي تلرض اففراد الليه يقبون فا شبامنا علم التكاب رنواغ الجرائ .

رما ال بب البانا فنو مبرة البرا ر ال كانية وال ئاي ا  رولوجية القومية التا تتكون مرنما 

يادل الباملاة ت اتقطب رناواغ البرا ار المديرة الصراعيةل ان المديرة الصراعية نتيجة لخا ايتنا ف

وال ئاي ال كانية وافقلياي ا  رولوجية والقومياي افجربيةل هلح الكبارة التبددياة تجباالن اففاراد 

والجماعاي ترق   علام ن  انا سس تت االب مصااللنا ورهادافنال لالا فاان سخ ااة ال ارد فاا تلقياق 

خريه انتقاما مرن هدفه   يتردد عه القياأ تال لو  اججراما ةد اآل
(29)

    . 

وري ا مه رسباب ييادة مبد ي الجرائ  فا المجتمع الصراعا هو ةابا وساائل ال ابط 

ا جتماعا التا يتلقاها ال رد مه عائلته ومه تقية الجماعاي المرجبية افخرب التا يرتماا سليناال 

 اامير والوجاادان ووسااائل ال اابط ا جتماااعا الداخليااة التااا تتباارض لل اابا والن اشااة هااا ال

وافخالة القي  والباداي والتقاليد والديه والررل الباأل ان ةبا هلح الوساائل يباود سلام قصاول 

فاا تر اائة ال اارد ا جتماعيااة وساايطرة المبااادم الماديااة والمر بااة والمصااللية علاام المباااد  القيمااة 

فاا توجياه سالو  ال ارد والمبالية والروحيةل وعردما   تتمكه وسائل ال بط ا جتماعا الداخلياة 

وهدايته فانه سرعان ما ي ت ل  سلم رهوائه اللاتية ونوايعه ال نوانية ودوافبه ال طرية وال ري ية 

 التا تجبله ي ير فا دلب ا نلراا والجريمة.

ورخياارا تاا داد مبااد ي الجاارائ  فااا المجتمااع الصااراعا  ن هاالا المجتمااع يااوفر المرااا  

ولل لل والبصاتاي اججرامية وي دل سلم ظنول الجرائ  المررماة  ا يجاتا للمجرميه الملترفيه

و سيما الجرائ  ا قتصادية وجرائ  المنرييه التا ترتكاب يومياا تلاق القاانطيه ماه رترااء المديراة 

الصراعية. ان المديرة الصراعية يكبار فيناا المجرماون ويتاا ر افشاخاص افساوياء عرادما يكوناوا 

يلتق ال اول تاالمجرأ الملتارا فاناه سارعان ماا يتاا ر ويكت اب مراه  علم اتصام مبن  وعردما

فرونه وخبراته وتجالته اججرامية وياخل مره رخالقه وقيمه ومقايي ه المرلرفاة ويتللام تناا حتام 

تصاابح جاا ء   يتجاا ا مااه ساتيتااه ال خصاايةل وتبااد وهلااة مااه الاا مه ت اايطر القااي  اججراميااة 

صبح قيما سوية عردح وهرا يبدر ال رد تالتكاب رنواغ الجرائ  والمرلرفة علم شخصية ال رد حتم ت

 والمخال اي تلق المجتمع مبتقدا تاننا رعمام سوية   خلل فينا.

مه ما سمر ن ترتج ان المديرة الصراعية ها تيئة مالئمة لرنول الجريمة وانت الها
(34)

 . 

 ثانياً: الدراسات العربية.

لدلاسااة علاام مبرفااة الرااروا ا جتماعيااة لللاادث ترماا ي هاالح ا الساارقة عنااد األ:اادا :

ال الة وموقا رولياء رموله  مه جرائن ل وسلق مه خالم التلليل اجحصائا للبيانااي المجمباة 

 -1975يوليااو  2( حااد ا مااه الاالمول واجناااث الااليه اتنماوا تال اارقة خااالم فتاارة )مااه 792عاه )

 م لية سلم الرتائج التاليةة( تمديرة القاهرة وتو لت هلح الدلاسة ال1972يوليو 2

ان ال رقة رمبر شيوعا عه اللمول مه اجنااث ت ابب  بيباة دول الماررة فاا المجتماعل حيات  .1

 %( مه اجناث.11%( مقاتل )29تل ت ن بة اللمول )

( توجاد فياه امبار 14( وان ساه )17 -12%( مه ال راة تقع رعماله  تيه سه )3ل79ان ) .2

 ن بة مه افحداث ال راة.
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الدلاساة ا ار الرفااة رو الصالبة مبامال م ااعد علام ال الو  الجاانح وتبايه ان نلاو  رتريي .3

 %( مرن  مانوا يرافقون ر دقاء امبر مرن  سرا.3ل42)

%( مه افحداث يق ون روقاي فرالن  فا ال الغ رو اللالةل وما تبقم ماه 9ل77تبيه ان ) .4

رويجية المرلرفاة فقاد ظنار ن ا اي رخرب لير مجديةل وتالر بة لممالسة تبن الباداي الت

%( مرن  مانوا يمالسون لبب 1ل14%( مرن  مانوا يدخرون ال كائر وان حوالا )7ل11ان )

 القمال.

%( مارن  لا  3ل22%( وان نلاو )74تلغ عدد افحاداث الاليه لا  يتبلماوا فاا المدلساة قاط ) .7

%( ون اابة 7ل42)يتبااد تبلاايمن  المرحلااة ا تتدائيااةل وان افميااة المت  ااية تاايه وتااائن  تر اابة

 %(.73افمناي افمياي نلو )

%( تلميالا رمااا البقيااة 127%( ماه رحااداث   يبملااون ت امرن  نلااو )7ل34ات اح ان نلااو ) .7

فااإنن  يبملااون فااا رعمااام   تتراسااب وقاااتليتن  وتاااجول متدنيااة وتب اان    يلصاال علاام 

افجر
(31)

    . 

 %(.4ل4تلغ متوسط عدد افتراء فا افسرة نلو ) .5

%( 7ل71%( ماه اآلتااء و)7ل77ب افحداث لا  يتلقاوا الترتياةل ساليمة فقاد وجاد ان )ان الل .2

 مه افمناي اعتمدوا رساليب خا ئة فا ترتية رترائن ل تراوحت تيه الليه والق وة واجهمام.

%( توفااة 2ل5%( مه البالقاي ال وجية آلتاء الجانليه قد انتنت تالطالة و)5ل14تيه ان ) .9

 %( مه اآلتاء مت وجيه تامبر مه يوجة.2ل7ة افأ وان رمبر مه )%( توفا7ل2افب و)

ظنار ان اللالااة ا قتصااادية فساار افحااداث الجااانليه فاا م ااتوب ماارخ ن جاادا حياات تلااغ  .14

%( مااه افساار 3ل74%( جريااه شانريا ل وان )2ل12متوساط مجمااوغ الاادخل ال انرل لنااا )

لرفاة واحادة رو فاا م اامه %( مرناا فاا 47ليل لدينا ادخال وتبي  حالة م اا وت كه )

ت تقد سلم ال رو  الصلية وتقع تالقرب مه الم س اي الصراعية وافسواة التجالية
(32)

 . 

 

 / العوامل االجتماعية للجريمةالمبحث الثالث

 تمميد:

البوامل ا جتماعية ها مجموعة مه الرروا التا تليط ت خص مبيه وتمي ح عه ليرح 

رروا الباماة التاا تلايط تنالا ال اخص وليارح ماه ساواء الراا ل فيخرج مرنا تببا لللق سائر ال

تنلا المبرم تقتصر الرروا ا جتماعية هرا علم مجموعة مه البالقاي التا تر اا تايه ال اخص 

وتاايه فئاااي مبيرااة مااه الرااا  يخااتلط تناا  اختال ااا و يقااا  سااواء مااانوا رفااراد رساارته رو مجتمبااه رو 

 يختاله . مدلسته رو اف لاب واف دقاء الليه

ها الم س ة الترتوية افولم التا تتلقام المخلاوة الب ارل مرال ان ي اتح عيراه علام  األسرة: .2

الرااولل فنااا الوعاااء الاالل ي ااكل داخلنااا شخصااية الط اال ت ااكيال فرديااا واجتماعيااا ممااا رننااا 

المكااان افن ااب الاالل تصاار  فيااه اففكااال اآلتاااء والكبااال ليطلقنااا الصاا ال وعلاام ماار افياااأ 

ئن  فا اللياةفتر 
(33)

 . 

فافسرة عبالة عه جماعة مه اففراد ترتطن  ترواتط قوياة تاليخياة ماه  االي الا واجل 

الدأ والتبرال وهلح الجماعة تبي  فا دال واحدة وترتط رع اءها افبل افأل ا تهل وليرها مه 

افسارة الادول البالقاي ا جتماعية متماساكة فاا رساسانا للمصاالح وافهاداا الم اترمة. وتلباب 

القيادل فا تنيئة وسعداد الط ل لمجاتنة افمول ا جتماعياة المبقادة وتدليباه علام سشا ام افدوال 

ا جتماعية المراسبة التا ت تطيع مه خاللنا تقدي  الخدماي التا يلتاجنا المجتمع
(34)

 . 

ولقااد تقلصاات وظي ااة افساارة فااا الوقاات اللاةاار وتلولاات تباان وظائ نااا سلاام م س اااي 

وليرهااا نتيجااة  ت اااغ المبرفااة وترااوغ الم اااهي  وتباادد الوسااائل والطاارة وهاالا ردب سلاام عاادأ 

اسااتطاعة افساارة القياااأ تكاال وظائ نااا وسلااق جمكانياتنااا الملااددة ولتباادد ا ختصا اااي وظنااول 
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البلوأ المختل ة والمبالا الجديدة ومتطلباي اللياة الكبيارة والتاا   ت اتطيع رل م س اة اجلمااأ 

ا جميبا  تن
(37)

. 

لقااد ماناات افساارة قااديما تك ااا ن  اانا تر  اانا فااا مختلااا افن ااطة ا قتصااادية والديريااة 

وا جتماعيااة والترتويااة والترفينيااة وتاادري افن ااطة تااتقلص شاايئا ف اااء ويرتقاال تب اانا سلاام 

م س اي رخرب مالقبيلة رو الدولةل فمه وظائا افسرة ها الترتياة الج امية والصالية التاا ماه 

اللنا تقوأ افسرة ترعاية وعراية ر  الناا وتارتيتن  ترتياة ج امية و الية وسلاق تتقادي  المامال خ

والم رب وال لاء الصلا والر  ا لترمية رج اامن  وسيجااد المبااد  لنا  وتاوفير وساائل الراحاةل 

يه وعلم الوالديه ت ويد رترائن  تالبقافاة التاا تالئا  البصار الالل يبي اون فياه وماه واجاب الوالاد

مللق ان يتجاوتوا مع رترائن  وي تلوا لن   دوله  ل اماغ م اكالتن  وتبااونن  مبنا  علام حلناا 

 وت نمنا.

فيبتقد مبر  علماء ا جتماغ ان افسرة مه رقدأ الم س اي ا جتماعية وروم خلية رساساية 

ا فقاد تا  ر يتكون مرنا البراء ا جتماعا وعردما تتبرض افسرة سلم رل خلل فا البراء ا جتمااع

علاام تقيااة الم س اااي ا جتماعيااة وتتباارض افساارة سلاام ا نلااالم فااا تباان المجتمباااي واهاا  

رشكام هلا ا نلالم هو ا نلالم افسرل التا ترجع ظاهرة سلام تاا ير القاي  الجديادة عليناا وماه 

لتاا لناا تاا ير هلح المراهر علم ملئ روقاي ال رال والت لية والقي  الترتوية اللديبة وا جتماعية ا

مبياار علاام افساارةل وهرااا  ميااوم فرديااة وتوجناااي موجااودة عرااد ال ااخص وا تصااام تالبااال  

الخالجا والتبرا علم ما هو جديد مه قي  مالميوم ال ردياة نلاو ال ابادة والرلباة فاا ال امان 

ا جتماااعا وا قتصااادل ومبرفااة التماااي  ا جتماااعا ورشااكاله لرنااول ا نلااالم افساارل عراادما 

تدخل تبديالي فا مواقا وسدخام ومواقا لير موجودة ساتقا
(37)

 . 

فافساارة مااه وجنااة نراار الم كااريه ا جتماااعييه فقااد اهتمااوا تنااا مراال رقاادأ البصااول وسلااق 

للوقوا علم  بيباة ترائناا ووظائ ناا والم اامل التاا تواجنناا ملاولاة مارن  س اال  المبتال ماه 

مع و  يمكه ان ت تقي  ش ون المجتمع وتاتخلص ماه ش وننا وفننا ا  ر وردة جناي فا المجت

مراهر ا نلاالم والتصادغ س  سسا اساتقر البرااء ا جتمااعا الباائلا وفاق قواعاد وةاواتط تر ا  

سير ش ون هلح المررمة. ول  تكه الدلاساي التا قاأ تنا الم كريه قائمة علام البلاوث التجريبياة 

ا مبرمناا لالا نجاد الاببن فاا هالح الدلاسااي هاا والتلليلية تقدل ماا مانات فل ا ية وشخصاية فا

اقاارب سلاام حقاال ال ل اا ة وتبياادة فااا تباان افحيااان عااه ا جتماااغ البااائلال فمااه الم كااريه الااليه 

اهتموا تدلاسة افسرة ورعطوا ولاء ورفكال منمة ه  )رفال ونل السطول اوم ت مونت....( الا  

ترراي  حيااة افسارة فاا الوقات اللاةار مراما  مه البلماء الم كريه الليه مان لن  دول مبير فا 

ترري  التا تبتبر ظاهرة حديبة البند حيت مانت تقوأ تتباون مه ويالة الصلة ومررمة الصالة 

البالمية وجمبية ترري  افسرة
(35)

. 

فقد مان هدا افسرة الرئي اا البراياة تافموماة وتلدياد الر ال وفقاا للراروا ا جتماعياة 

ل اللل تتالئ  مع عملية الترمية ا جتماعية وا قتصاادية فاا المجتمبااي فماه وا قتصادية وتال ك

هلح المرام  ها مرام  لعاياة افحاداث الجاانليه واج االحياي الالل ايداد تدلجاة مبيارة مرال 

ال رواي افخيرة حيت تبمل هلح المرام  تم نوأ ترتول س الحا حيت ي بم سلم تاهيل اللادث 

 قافيا واقتصاديا وس الحه ليصبح ع وا فبا   االلا فاا خدماة المجتماع والجانليه اجتماعيا و

وتبتبر هلح التجرتة مه التجالب اج الحية البراءة الرائدة فا المجتمباي الرامياة ساواء ماان ماه 

حياات افساااليب الترتويااة والر  ااية واج ااالحية رأ مااه حياات المبااانا التااا يقااي  تنااا المرلاارفيه 

والجانليه
(32)

. 

ةوء رهمية موقع افسرة ووظائ ناا ا جتماعياة ودولهاا اللياول فاا تر ائة ال اردل  وعلم

فإنرا ن تطيع ان ندل  اآل ال المترتبة علم التلليل اللل يصيب تراء افسارة ووظائ ناا فاا مجاام 

ال اابط ا جتماااعا وانبكاساااتنا الخطياارة علاام م ااتقبل ال اارد واسااتقرالح الر  ااا وا جتماااعا 
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نلااالم الااوظي ا افساارل مااه مصاادليه رولنمااا الت كااق افساارل و انينمااا عاادأ ويرناار تااوادل ا 

انجاي افسرة لوظائ نا افساسية
(39)

. 

ان المناااأ والواجباااي التااا ت ااطلع تنااا المدلسااة يمكااه ان تجباال مرنااا  المدرسااة والتعلاايم: .1

 م س ااة وقائيااة تلمااا مااه خاللنااا الط اال رو ال اااب مااه ةاامرنا المدلسااة منمتنااا الترتويااة

والتبليمية علم رممل وجهل وتتمبل الوظي ة افساسية للتبلي  فا تو يل المبالا والمنالاي 

فشااخاص فااا تاادعي  ا تجاهاااي والقااي  المرلوتااة. والرراااأ التبليمااا الاالل يواجااه الماةااا 

عردما يرقل التراث البقافا سلم الطالب ويواجه الم تقبل عردما ينت  تتطوير خباراي الطاالب 

وساالومن  ا جتماااعا واهاا  هاادا لنااا هااو ان ي ااع ال اارد فااا وةااع يت اا  تالبقااة  ومنااالاتن 

وال بط البقالنا اللاتا
(44)

. 

وتجانب التبلي  والتادليل التاا تقاوأ تاه الم س اة الترتوياة فإنناا تقاوأ تإعاداد ال اباب ماه 

لة الراحيااة ال خصااية ري ااا تااالرل  مااه تامااد عاادد مبياار مااه الباااحبيه علاام دول البائلااة فااا تلااو

شخصية ال رد وتكويه  بيبته اف لية وهلا واةح فا ولاء البال  )تراوي( فا متاتاه افماراض 

ومللق فوليوأ ا جتماعية س  ان ه  ء الباحبيه ل  ينملاوا الم س ااي افخارب التاا لناا دول فاا 

تكويه وتلولة شخصية ال باب
(41)

 . 

تكااويه وتراا  الكااائه اجن ااانا  فقااد تقااوأ المدلسااة فااا تكااويه وتنااليب ساالو  اففااراد وفااا

تصولة  ليلة ووقائية مه المخا ر التا ت تت رفكالح وسلادته وت بب ال با فاا شخصايته. 

مما ت اعد علم ييادة وعاا اففاراد واساتبماله  للماوالد المتاحاة وتبمياق سدلامنا  ودولها  فاا 

ر  مررومااة مااه القااي  الم اا ولية تجاااح الجماعااة التااا يرتمااون سلينااا وعلاام هاالا افسااا  فإننااا ت اا

افخالقية وال لومية
(42)

 . 

وللمدلسة نرااأ مبايه فاا البملياة الترتوياة لالا  تاد ماه تقادي  لعاياة مراسابة سلام التالميال 

وال باب فا هلح المرحلة لكا ي تطيبوا موا لة البملية الترتوية ولالبا ماا يارجح يياادة ت ارب 

ا هالح المادال  وعادأ فنا  المدلسايه لطالتنا  اف  ام مه المدال  سلم سهمام  ارة الرعاياة فا

 وسوء المباملة مه قبل المدلسيه والمبلميه فا تبن افحيان.

فالبراة مه تيه الدوم الرامية التا تدري تادل  خطاولة هالح المرحلاة فقاد شاكلت مررمااي 

منريااة تناات  ت اا ون الطلبااة وهااا المررمااة الطالتيااة التااا تاادري تناات  وترماا  علاام شاا ون الطلبااة 

وساعدي ال باب الليه ه  تلاجة سلم الم اعدة مه الراحية المادياة والمبروياة فقاد سابت سلام حال 

 الم امل ال باتية وترري  الوسائل الترفينية لل باب.

واهتمت ري ا تر ا اي وفبالياي و موحاي ال باب وملاولة ترميتنا وا سات ادة ماه هالح 

المواهب
(43)

. 

  اججراما يتبيه فا قوم البال  )فكتول هيجو( دان مال ان دول المدلسة فا سحداث ال لو

مدلسااة ت ااتح تقاتلنااا سااجه م لااقد ولكااه هاالا   يمرااع ان يكااون للتبلااي  ر اارح البك ااا فااا ييااادة 

مبااد ي الجريمااةل  االيح ان التبلااي  مبياار مااا يق ااا علاام رنااواغ مااه الجاارائ  تق ااائه علاام مااا 

نة نرر ال رد تصدل عرنا الجريماة تماا ي تلاه يصلب الجنل مه اجيمان تخرافاي مختل ة مه وج

مه سبل جديدة  لتا اة مانات م لقاة فاا وجاه ال اردل وتماا قاد يبطياه ماه مكاناة اجتماعياة لتماا 

يلاااوم المااتبل  اللاارص علينااا وتمااا قااد يبللااه المااتبل  مااه وقاات وجنااد فااا الدلاسااة لتمااا مااان 

نطاااة واسااع قااد رةاا م علاام سجااراأ  سي ااي ان مااه الم اسااد وال اارول س  ان انت ااال التبلااي  علاام

 البصر سس حوله مه سجراأ عرا وعدوان علم افشخاص سلم سجراأ مدلو  تمرطق وسماء.

مع سلق فان هرا  م الة لي ت ملل ن اغ وها ان التبلي  يصقل ال خصاية ومبناا المياوم 

نال مبال اججرامية ان وجدي وهلا ي دل سلم تخ ياا حادة تبان الجارائ  المرتبطاة تافمياة والج

ا عتداد علم افشخاص وال رقة ويلولنا نلو رنواغ رخرب ماه اججاراأ المراتر  والمتمادن مبال 
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الرصب والت وير وا ختال ل ونلو وساائل رمبار رحكاماا مبال القتال تال اموأ وافساللة المتقدماة 

التا   تلدث  وتا وفا الرناية سلم الرسائل رمبر منالة مه ليرها
(44)

   . 

حيت تبتبر المدلسة مه رها  عوامال البيئاة الخالجياة للصا ير واللادث فماه رها  البوامال 

الم  رة فا سلو  افحداث فا المدلسة هاا عالقاة المدلسايه تاالطالب وناوغ البارامج الدلاساية 

والترفينية وقرب وتبد المدلسة عه ملل سكه الطالب وتيئة المدلسة وموقع المدلسة ايكولوجيا 

رااة( وهاالح تباان البواماال المدلسااية وهرااا  تباان البواماال فااا البيئااة الخالجيااة )ليااا رو مدي

مااالت يراي المختل ااة التااا تلاادث فااا المجتمااع )سياساايةل رو  بيبيااة )عااوالض رو في اااناي رو 

ي يم(( اجتماعية )النجرة ماه الرياا سلام المديراة( واللاروب والباولاي وليرهاا ماه البوامال 

شر علم سلو  اللدث والتا تدفع ته سلم الجرو التا لنا ا ر مباشر ولير مبا
(47)

. 

ان ماه رها  رساباب المنماة التاا تادفع ال ارد سلام التكااب اففباام ال الومية  الصحبة السايةة: .3

اججرامية اختال ه وتجاوته وت اعله مع لفااة ال اوء  سايما لفااة المرطقاة ال اكرية ولفااة 

 ارعة تا ادقائه ولفاقاه الاليه   يختل اون المدلسة مه المرلارفيه وافشارال فاال رد يتاا ر ت

عراه تم اياا البمار والبقافاة والمياوم وا تجاهاااي وافسواة حيات اناه يتاا ر ترفاقاه رمبار ممااا 

يتااا ر تاتيااه رو رمااه رو مدلسااته. وعراادما تكااون الخصااائل وت ااتلك  تااه تتجااه سلاام ا خااتال  

ياة وهراا   ت اتطيع البائلاة والت اعل تليت تجبله شاس ومرلارا فاا رفكاالح وممالساته اليوم

و  رية م س ة رخرب فا المجتمع مه س الحه وتقوي  رخالقه المرلرفة وممالساته الخا ئاة 

ورمر منلا ي دل سلم رخطاال الت كاق والتصادغ تليات   ت اتطيع البائلاة هراا القيااأ توظائ ناا 

ومنامنا تجاح ال رد والمجتمع
(47)

. 

للدث وللباته وتامياد وجاودح ةامه الجماعاةل مماا سسن الرفاة يبملون علم سشباغ ميوم ا

ت اعدح الجماعة علم سقامة عالقاي اجتماعية قوية مع مه ه  فا سرهل حيت ان لفااة اللباب لنا  

دول مبير فا التا ير ت خصية اللدث فلبب مه الم اهي  التا مانت سائدة عره انه ن ا  يقصاد تاه 

لح الم ااهي  فلا  تباد مجارد  ريقاة لتم اية الوقاتل ا ستمتاغ تق اء روقاي ال رال وقد تبلولي ه

فقااد ر اابح يرراار سليااه مجاا ء مااه البملياااي الترتويااة التااا ترمااا سلاام اللااد مااه خطاار ال االو  

اججراما لدب اللدث ويقوم البال  )تياجيه( فاا سلاق )ان اللباب عملياة تمبال البمال علام تلويال 

قليد والملاماة ج ء   يتجا ر ماه الرماو البقلاا المبلوماي الوالدة لتالئ  حاجاي ال رد فاللبب والت

واللماء(
(45)

. 

ولقد دل  الكبير مه علماء اججراأ تا ير الجماعاي المرلرفة ال الو  علام افشاخاص رو 

ال ااباب الااليه يتصاالون تنااا رو يصاااحبوننا  ساايما سسا مااان عرااد هاا  ء اففااراد اسااتبدادا ن  اايا  

فاارد فااا المجتمااع مباارض لل ااقو  فااا الجريمااة سسا اتخاال لإلسااناأ فااا ال االو  ا نلرافااال وماال 

ر دقائه مه اففراد الليه يرتمون سلم مبل هلح الجماعايل ولكاه افتلااث دلات علام ان اساتجاتة 

ال اارد لمباال هاالح الجماعاااي تتوقااا سلاام حااد مبياار علاام شخصااية الم ااتجيب ومقاادال تااا يرح فااا 

فسرة علم سلومه ورخالقهاآلخريه وعلم تر ئته ا جتماعية ومقدال لقاتة ا
(42)

 . 

وعلام هاالا فااان الرفقاة ال اايئة تلطاا  رو ت ابا الااروادغ تلاات تاا ير المباال الم ااتمرة مااه 

لفاة ال وء هلح المبل التا ترتقل تبدوب اجيلاء واللت والتقليد وتماا يبباه المجتماع ماه ا مئراان 

ل ايئة ماجدماان علام الخمار فا الر و ل مما تبمل الرفقاة ال ايئة علام تبرياا ال ااب تالبااداي ا

وتبا ا المخدلاي والمقامرة والرهان وليرها مه افمول ال يئة التا تجلبنا لفقة ال وء
(49)

. 

ومه علماء اججراأ الليه اهتموا تدلاسة ا ر الصلبة فا التكاب ال ارد لل الو  اججراماا 

د فاا نرريتاه هالح ماه البال  )سلل ند( الالل وةاع نررياة )ا خاتال  الم ااير( ويرطلاق سالل ن

فرةية رساسية م ادها ان ال لو  اججراما سلو  مكت ب لير مولوث يتبلماه ال ارد ماه خاالم 

اختال ه تافراد وخريه وسلق لبملية التوا ل رو الت اعل ا جتماعا تيه اففراد الليه يرتمون سلام 

تيه افشاخاص علام دلجاة  الجماعة الواحدة فا المجتمع الواحدل وان مبل هلا ا تصام   يت  س 
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متيرة مه الصلة ال خصية رو علم دلجة واةلة مه الصداقة وال مالةل وهلا يبرا ان يكون تيه 

ه  ء اففراد وعالقاي رولية مباشرة ويارب اتراهم اه ان تبان ال اباب يرتكباون جارائ  تلات 

ة وماه ها  ء ة ط وظروا مبيرة رو نتيجة ل بوله  تلاجة مبيرة تدفبن  سلم التكااب الجريما

المجرأ تالمخالطة اللل يقع ةلية الرفقة ال يئة التا تدفبه سلم التقليد فا التكااب رنماا  سالومية 

سجرامية
(74)

. 

ان اللااب الدلاساااي ا جتماعيااة التااا اهتماات تموةااوغ الجريمااة والجرااو   البيةااة السااكنية: .4

راأ فالم ااكه الاالل ت مااد علاام رهميااة البيئااة ال ااكرية تو اا نا عمااال م اااعدا فااا عمليااة اججاا

ي  ره ال خص له دول فا هلا المجام ونبرا تالم كه مه الراحية المولفولوجية الخصائص 

المبيالية وال اكلية التاا ت اكل ترياة الوحادة ال اكرية فسارةل مماا ان الم اكه ساتاه ماه حيات 

ةاايقه رو ات اااعه ومااه حياات فخامتااه وتنويتااه ومااه حياات مرافقااه ومااه حياات الت اعااه رو 

ه ومه حيت قدمه رو حدا ته والم سلق مه الخصائص اللاتية للم كه التا تلباب دول انخ اة

واةح فا مجام تماسق جماعة افسرة رو ت ككنا فا شكل الترويح ال الب
(71)

 . 

لالا فاجن ااان يكت اب قيمااه ال خصاية ويكت ااب عادتاه وساالومه ماه الجماعاااي التاا يبااي  

يبة اجن ان تكونه مائه اجتماعا يبتمد فا حياتاه علام تقرتنا  ن تا يرها يرجع تافسا  سلم  ب

الجماعاة فااا سشاباغ حاجاتااه وعااه  ريقناا يكت ااب منالتاه وخبرتااهل فنااه تطبيبتناا   يمكااه مااه 

ا ست راء عرنا ووجودح يتوقا علينا وتا ير الجماعة علام نلاوح رمار ي رةاه الواقاع والجماعاةل 

ال رد مه نلوح وتطولح ولعايتاه فمرناا يرقال البااداي فمه هرا يت ح ان البيئة لنا دول وا ر علم 

والتقاليد وعرنا ياخل الكبير مه ا نطباعاي والميوم سواء مانت هلا الم كه مريح رأ ليار ماريح 

فنو يتا ر ته تكل اللا يل فالبيئة تمبراها الباأ هاا مدلساة  بيباة   حادود لناا لاللق ماان ل اماا 

عليه ان ي بم  ن يكيا ن  ه لنا
(72)

. 

وياارب )جاال تااايلر( ان الجريمااة المررمااة والبصاااتاي يكااون مصاادلها افحياااء المختل ااةل 

وف ال عاه تاوافر البوامال الم ااعدة لر اوء مبال هالح المررمااي اججرامياةل فاان المرتمايه سليناا 

يبتقدون ان المجتمع ساه  ت كل رو تآخر فاا جبال رحياا ه  متخل اة وفاا ماونن  فقاراء لالا فاإنن  

ون مااه المجتماع تتكااويه هالح البصاااتاي التاا تقااوأ تالتكااب مختلااا رناواغ الجاارائ  خااالج يرتقما

مرا ق سكراه 
(73)

. 

فالبيئة ال كرية لنا ا ر واةح فا ظنول الجريمة لدب ال رد فننا تكاون مرتبطاة تمجموعاة 

ا ون  اا مه البوامل والم  راي المادية والبيئية المليطة تال رد مه سكره واللل لاه ر ارح ج امان

 وتالتالا فا  ريقة سلومه مع اففراد المليطيه ته.

البيئة الترويلية ها البيئة التا يق ا فينا ال خص مبر  البيةة الترويحية وأوقات الفراغ:  .5

روقاي فراله وسلق تممالسته تر ا  مبيه يببات فاا لوحاه البنجاة وال ارول مالالهاب سلام 

قريباة فاا ملال ساكراح رماا م ناوأ التارويح ماه  اللدائق والمتر هااي الموجاودة والتاا تكاون

الراحية البلمية فنوة ن ا  اختيالل يقوأ ته ال رد ر راء وقات ال ارال وان دوافباه افولياة هاا 

الرةا وال رول والبنجة الراتجة مه هلا الر ا  والترويح اللل يتبلاق تاالوان افن اطة التاا 

حياات ان ال اارد اختااال ت اابة رن ااطة  يقااوأ تنااا ال اارد والتااا يمالساانا خااالج ساااعاي عملااه

لممالستنا  وعاا نتيجاة لرلباة داخلياة دافباة فاالترويح ن اا  اختياالل يلادث ويماال  فاا 

 وقت ال رال ويرتج عره شبول رو سح ا  ساتا تال بطة رو ال رول والراحة والرةا الر  ا.

لساة رن اطة رما وقت ال رال فنو وقات اللار المتي ار لل ارد والالل ماه خاللاه ي اتطيع مما

ال رال اللل يختالها والتا تتالئ  مع رسواقه واتجاهاي وموةوعاته ورهدافاه ومصااللهل رماا فاا 

وقت اللاةر ر بح مقدال الوقت ليل مجرد دقائق رو ساعاي رو رياأ عراد ال ارد والتاا يصارفنا 

يقااة ويم ااينا ممااا ي اااء وسنمااا هااو الوقاات المناا  الاالل يرب ااا تخطيطااه وترمجتااه واسااتبمالح تطر

ت اعد علم ترمية ال رد وتطوير قدلاته ال كرية والج مانية واجتداعية
(74)

. 
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وقد اهتمت الرررية ا جتماعية المبا رة تم الة ال رال ومي ية استبمالح وسلق لما لنا ماه 

رهمية فا تطوير اجن ان وييادة  اقاته اجنتاجية ودفع عجل المجتمع سلم التقدأ والرنوض تليت 

قيق رهدافه المصيرية و موحاته الم روعةل وسلق لكا ي تبمر ال اب رو ال اتة وقات ي تطيع تل

ال اارال تافشااياء الم ياادة حتاام   يرصاارا فااا تيااال الجريمااة وال االو  المرلاارا الاالل ياادفع سلاام 

ممالساة اففبااام الم اايرة والم اايئة تلااق اففااراد والمجتمااع تصااولة عامااة حياات تاادل  الررريااة 

روقاااي ال اارال لل ئاااي والجماعاااي ا جتماعيااة والمنريااة التااا يتكااون مرنااا ن ااوء ونمااو وتوييااع 

المجتمااع سةااافة سلاام اهتمامنااا تم ااائل تررااي  ال اارال وا ساات ادة مرااه فااا سااد اللاجاااي والرجااا  

و موحاي ال باب فا ال اء ال لي  والم يد للمجتمع
(77)

. 

سن اانا الالل يطماح تتلويال مما ان سياسة ال رال فا المجتمع المتل ار تبتماد علام مبادر 

وقاات ال اارال سلاام وقاات التاارويح ي اات اد مرااه اجن ااان وت ااتخدمه فااا تطااوير قدلاتااه وسمكانياتااه 

الج مانية والبقلية والمنرية ووقت ال رال فا المجتمع يتيح رماأ اجن ان ا حتما ي واجمكانيااي 

ياة اجن اانية ال اةالة والترمياة التا مه شاننا ان ترما ال خصية  الما اناه ي اتندا ترساي  الترت

الروحية عرد اففراد والجماعايل فان ما  اجن ان فا مجام البمل وعدأ م االمته فاا ن اا اي 

ال رال  تد ان يقتل عردح وجال رأ عاجال لو  البمل المبدغ الالل ي ات يد مراه المجتماع مماا يجبلاه 

عرةة  لتكاب الجريمة واندفاعه نلو ال لو  المرلرا
(77)

. 

ان مه الم كالي ا جتماعية التا ظنري فا المجتمبااي فاا الوقات اللاةار هاا م اكلة 

اجدمان علم المخدلاي التا تبتبر وفة مه وفاي روقاي ال رال حيت مانت اقل انت االا ماه الخمار 

فا تالدنا س  رننا اشد مرنا فتكا والمدمه علم المخدلاي سيصاب تانلالم عقلاا وخلقاا وج اما 

ا ه وتقل حيويته ويرلط م تواح ا جتمااعا فينمال رسارته وعملاه وساائر حياتاه مماا في با ن 

يصبح قلق الم اج وةبيا اللامرة واجدمان علم المخدلاي له  لة و يقة تاججراأ سس رننا ت ال 

المرام  البليا للدمال وتطلق ال رائ  علام حالتناا البدائياة تليات يصابح ال ارد عااج ا  عاه ةابط 

تمي  تيه الخير وال رل وهرا  نقطة منمة يرب ا اجشالة سليناا وهاا لايل مال ن اا  ن  ه وعه ال

ترفينا هاو ايجااتا وسنماا قاد يتلاوم سلام ن اا  سالبا سسا رسااء اسات الله وخيار مباام علام سلاق 

الباب الت لية ا لكترونية )ا تالل( وهو ف ال عه فوائادح الترتوياة والر  اية والتقرياة س  رنناا   

ه تبن ال لبيايل سس يمكه ان يكون تداية ا نلراا وتبل  ال لو  اججراماا سسا ماا ردماه تخلو م

 علم ممالسة اللبب.

وتنلا يرنر ان  بيبة الر ا  الترويلاا الالل يق ايه ال اخص لاه عالقاة مباشارة رو ليار 

ياةاية مباشرة فا اتجاهه نلو الجريمة مما يلت  علم المجتمع ممبال فاا هيئاتاه ا جتماعياة والر

ان ي را علم ترري  روقاي ال رال ل رائح ال باب المختل ة وتوجنن  سلم ح اه اسات الله وحايه 

يبمل سلق فيه ينيئ لر  ه اللماية افيمة ةد ال رول واآلفاي ا جتماعية ومرنا الجريمة
(75)

. 

ة رو ان تيئااة البماال هااا الوسااط رو المجتمااع الاالل يرتقاال سليااه ال اارد لم اولااة منراا بيةااة العماال: .6

حرفااة رو وظي ااةل وقااد يتكيااا ال اارد لناالا المجتمااع رو الوسااط وقااد يواجااه سخ اقااا  رو ف ااال  فااا 

التكيا مع هلا الوسط رو المجتمع مما يترتب علياه تاا ير ايجااتا رو سالبا علام ن  اية ال ارد 

 وعقليته ا جتماعية. 

ئمااا  ويلصاال تكيااا ال ااخص مااع تيئااة البماال عراادما يلصاال علاام عماال مراسااب يكااون مال

لقدلاته الج مية والبقلية ومر جما  مع للباته ال خصية التاا حققناا ماه خاالم اجتياايح للمرحلاة 

الدلاسة التا رهلته لللصوم علم البمال المراساب لاهل مماا ي ااعدح علام انجاايح تإتقاان وتطاويرح 

 وتل يره في وي تتقدير ل سائه ويمالئه فا البمل.

ممالسة افعمام لير المراسبة مرنا ةا ط اللاجاة  وقد تدفع عوامل عديدة تافشخاص سلم

ا قتصادية لاسرةل سس ان الم توب المباشا الوا ئ والدخل المارخ ن لالباا  ماا يا دل سلام عادأ 

اسااتطاعة الوالااديه ا سااتمرال فااا اجن اااة علاام رترااائن  جممااام تبلاايمن ل فالتاااب افساار ال قياارة 
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اله  فاا الدلاساةل  ن سلاق ا ساتمرال لالباا  ماا يا دل ي  لون لالبا  اشت ام رترائن  علم اساتمر

سلم اقتطاغ ج ء ليل تالي ير مه دخل افسرة
(72)

. 

وتيئااة البماال م يرهااا مااه البيئاااي ا جتماعيااة تناااء ال ر ااة لاشااخاص جقامااة عالقاااي 

اي اجتماعيااة مااع البااامليه ر راااء الاالهاب سلاام البماال رو البااودة مرااه رو فااا ر راااء البماال رو فااا روقاا

الراحة فتتا ر سلومياي افشخاص وتاللاي ال اباب ايجاتياا  رو سالبيا  تبباا  ل الومياي ر ادقائه فاا 

البملل مما ان ظروا البمل قد ت رض علم ال باب الصالة تاافراد   خياال لاه فاا انتقاائن  رو ان 

فاا  تبن افعمام ت رض علم مه يمالسنا التبرا وا حتكا  تانما  مبيارة ماه الراا  مالبمال

افمااامه البامااة رو المقاااها وتجااالة افل اا ة وليرهااا تتاايح لمااه يبماال فينااا و ساايما افحااداث 

 وال باب فا تبل  ال لو  اججراما.

ومه ياوية رخرب فان رساليب تبن المنه قد تدفع رحيانا  ممالساينا سلام احتاراا ال الو  

الليلية الموتاوءة يكاون جاوا  مراسابا   اججراما فمبال  التبامل مع تيوي الدعالة واللاناي والمالها

فعمام انلرافية لير م روعة متبا ا المخدلاي
(79)

  . 

ان للجانااب الااديرا اف اار ال اعاال فااا تاادعي  افمااه ا جتماااعا داخاال  ضاع  التربيااة الدينيااة: .7

المجتمع وملالتة الرواهر ا نلرافياة التاا قاد تطارر علام ن او  الراا  وعالجناا ماه اجال 

ا. ودول الااديه ي ااوة دول ريااة م س ااة ترتويااة وقانونيااة مونااه يخا ااب ال اامير الوقايااة مرناا

اجن انا اللل هو مرم  البقل فا تاواين الطبااغ الب ارية وترتيتناا علام حاب الخيار واللاق 

 والجمام.

فااا حاايه تبجاا  اجتااداعاي اجن ااانية تبلومنااا ورنرمتنااا وفل اا تنا ان تر اال سلاام ال اامير 

قط فا التلك  تاللياة الراهرة لإلن ان فت ه له الطريقل وتراقب سيرح اجن انا ويقتصر دولها ف

عليه وتردعه تالبقوتة ال ديدة سسا حاد عره
(74)

  . 

ورشال تبن علماء اججراأ سلم رهمية الديه فا وقاية المجتمع مه ال لو  اججراما وفاا 

لبامل الارئيل الما دل ( ان ةبا الوايغ الديرا هو اDepetsهلا الصدد يرب البال  )دل تيتل 

 سلم هلح ال يادة الم  عة فا اججراأ.

( فقد وةح لريه فا الببالة اآلتية د ان ا تتباد المت ايد عه Krauesرما البالمة )مراو  

هللا اللل يلتاج رمبر فامبر  بقاي مبيرة مه الرا  ومللق الرررة الالدتية سلم الليااة والباال  التاا 

 تكون افلةية الخصبة التا ت دهر فينا الرسيلة والجريمة وان الارو  ها نتيجة لالتتباد عه هللا

 افدتية الصليلة لير ممكرة تال ديهد.

ومه هرا يت ح لرا ان للديه اف ر ال اعل فا تقوي  الر ل الب رية نلو ما هو  اليح حيات 

سااالما ان الااديه يرنااا عااه ماال مااا هااو فاااح  ولياار مرةااا ا وللرااا  جميبااا . وان الااديه اج

تطبيبته اللام يرنا عه رل عمل   يرةا هللا والرا  ويرنا عه القياأ تالجرائ  التا لنا م ا  

تلياة اففراد
(71)

. 

 

 

 

 

 
 الباب البانا

 الدلاسة الميدانية
 / اإلطار المنمجي للبحثالمبحث الرابع

 التمميد:

لكبيار ماه الراواهر تكمه رهمية هلا المبلت فا المرنج البلما اللل ي ااعد علام توةايح ا

ا جتماعيااة الخا ااة تموةااوغ الدلاسااة وفنمنااا فيمااا ي اااعدنا علاام مبرفااة  االة ال رةااياي 
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المطلوتاة اختبالهاا لاللق يباد اساتخداأ الوسااائل البلمياة فاا البلات ا جتمااعا ةارولة   يمكااه 

 ودلاستنا. ا ست راء عرنا و سيما ان استخداأ هلح الطرة والوسائل لتلديد الرواهر ا جتماعية 

ي ير م نوأ المارنج سلام مي ياة رو الطريقاة التاا يتببناا الباحات فاا دلاساة  أوالً: منمجية البحث:

 الم كلة وموةوغ البلت وقد استخدمرا فا دلاسترا مرنجيه هماة

المرنج المقالنة ي تخدأ المرنج المقالن فا البلوث ا جتماعية لمقالنة الرواهر ا جتماعية  .1

فااا حقااب تاليخيااةل ممااا يقااالن هاالا الماارنج الرااواهر والم س اااي فااا فااا مجتمااع واحااد 

مجتمباي مختل ة منما تكه دلجة تقدمنا ا جتمااعا والتااليخال وعراد المقالناة تاتمكه ماه 

لس  وتلديد القوانيه الكونية التا ت  ر  بيبة الراهرة رو الم س ة  ن الدلاسة تمت عملية 

مرنج اللل   يقالن افحداث والرواهر فاا حقاب تاليخياة تلليلنا وفق المرنج المقالن هلا ال

مختل ة فا مجتمع واحد فل ب وسنما يقالن افحاداث والراواهر فاا مجتمبااي مختل اة وفاا 

فتااراي يمريااة مختل ااة
(72)

. وقااد اعتماادنا هاالا الماارنج لمقالنااة نتااائج دلاسااترا اللاليااة نتااائج 

 مباي عرتية ورجربية.الدلاساي ال اتقة فا مجتمع قبل الدلاسة وفا مجت

مرنج الم ح ا جتماعاة المرنج اآلخر الم تخدأ فا تلبرا اللالا هاو مارنج الم اح الميادانا  .2

اللل يبتبر  ريقة منمة للبلت ا جتماعا البلما سلاق رنناا تا ود الباحات تمبلومااي ر الية 

عباالة  لي ت مبروفة للباحبيه اآلخريهل و ريقاة الم اح ا جتمااعا مماا يبرفناا )هاي اون(

عه مجنود تباونا يتيح الطريقة البلمية لدلاسة الم امل ا جتماعية القائمة التاا تقاع ةامه 

حااادود ج رافياااة مبيراااة ومبالجتناااا. مماااا تميااا  هااالا المجناااود تانت اااال حقائقاااه واساااترتاجاي 

وتو ياته حتم يمكه ان تكون مبلوماي عامة للمجتماع المللاا وقاوة ماه اجال عمال مر اق 

ليل( انه عباالة عاه  ريقاة ماه  ارة التلليال والت  اير علام نلاو علماا مبمر ويرب )مو

مرر  مه اجل الو وم سلم رلراض ملددة لوةبية اجتماعية رو سكان مبيريه
(73)

 . 

 ثانياً: مجاالت البحث:

المجام المكاناة ت  تلديد مديرية شر ة ا نبال )المرام ( مجا  مكانياا  فنناا ترا  مجموعاة  .1

 مه الموقوفيه.

 لمجام الب رلة حدد المجام الب رل لببن مه الموقوفيه الليه التكبوا الجرائ .ا .2

المجام ال مراة ونقصد ته ال قا ال مرا رو الوقت الالل اسات رقه الباحات فاا متاتاة البلات  .3

 (.24/5/2414( سلم )27/12/2449والمجام ال مرا للدلاسة امتد مه )

و الوساايلة التااا ت ااتخدأ فااا البلاات سااواء ماناات تلااق نبرااا تم نااوأ افداة هاا ثالثاااً: أدوات البحااث:

الوسائل متبلقة تجمع البياناي رو تبملياي التصريا والجدولة. وعلم ةوء سلق اعتمدنا فا 

 جمع البياناي علم الوسيلتيه اآلتيتيهة

استمالة ا ستبيانة ان المقصود تا ساتبانة هاا رداة تت امه مجموعاة ماه افسائلة رو الجمال  .1

ا تتطلب اججاتاة عرناا تطريقاة يلاددها الباحات ح اب رلاراض البلات فقاد تكاون الجدية الت

 اججاتة م توحة رو يت  اختيال اججاتة رو تلديد موقع اججاتة علم مقيا  متدلج.

وتبد استمالة ا ستبيان تمباتة فداة نمو الوسيلة التا يتصل تنا الباحات تاالمبلوثل وتق ا  

 مه البيانااي افولياة التاا تخاص المبلاو يه ماالجرلل والبمار. سلم ق ميه رساسيهة هما ق   يت

والق   البانا يتج ر سلم عدة ملاول تتراسب مع موةوغ البلت
(74)

. 

الوسائل اجحصائيةة تبد ت ريغ البياناي فا جداوم سحصائية قاأ الباحت تتلليل تلاق الجاداوم  .2

 م تبيرا تالوسيلة اجحصائية اآلتيةة

 نون استخراج الر بة المئوية علم الرلو التالاةالر بة المئوية/ وقا
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 / البيانات األولية لو:دات العينة وأسباب ارتكاب الجريمةالمبحث الخامس

 تمميد: 

سرلاوم فا هلا ال صل توةيح البياناي افساسية عه عيرة البلاتل لماا لنالح البيانااي ماه 

سس تت امه هالح الخصاائص  رهمية فا سعطااء  اولة واةالة وفنا  تااأ عاه موةاوغ الجريماةل

الرروا ا جتماعية والترتوية الم  رة فا ولاء ومواقا وقي  وسالومياي وحاداي البيراة. وت ا  

البياناي ا جتماعية مت يراي الجرل والبمر واللالة ال وجية وملال اجقاماة مونناا ت اكل اف ار 

 .المرجبية لتوجناي وسلومياي اففراد سياء الرروا والمواقا المختل ة

يبد الجرل احد البوامل افساسية فاا التكااب الجارائ  حيات تكاون للقادلة الج ادية  الجنس: .2

 دول فا م اعدة الجانا فا التكاب جرمه. لقد تبيه لرا مه جرل المبلو يه التالاة

 ( يوضح جنس المبحوثين2جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار الجنس

 %74ل97 72 ذكور

 %44ل3 2 إنا 

 144 74 المجموع

% ماه المبلاو ييه ها  ماه الالمول وان ن ابة اجنااث   74ل97ت ير تيانااي الجادوم تاان 

% ويبود ال بب فا سلق ان مجتمبرا البراقا يبتبر مه المجتمبااي الملافراة وان 44ل3تتجاوي 

 المررة   تجرر مل الجررة علم التكاب الجريمة وتصولة قليلة. 

والر  ااية لل اارد تاااختالا سااره ولكاال مرحلااة مااه المراحاال تختلااا افحااوام الج اامية  العماار: .1

البمرية خصائص ج مية ون  ية مبيرا ما تكاون عوامال لتكاويه سالو  سجراماا ماامه لادب 

ال رد وت  ر تالتالا فيماا ير اا ماه هالا التكاويه ماه سجاراأل وهالا وقاد ترااوم علمااء اججاراأ 

لمجارميه المختل اة مماا تلباوا تاا ير وا جتماغ الجرائا ساه المجارأ تو ا ه تصاري ا ل ئااي ا

 ال ه فا ال لو  اججراما ت كل عاأ. 

 ( يوضح أعمار المبحوثيين1جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار الفةة العمرية بالسنة

 3ل22 15 15 -21

 7ل41 27 33 -16

34- 42 17 27 

41- 44 3 7 

 144 74 المجموع

( 33 -27بة للاليه تقاع رعمااله  فاا ال ئاة البمرياة )ت ير البياناي فا الجدوم ان رعلم ن 

( ساارة  ا  جااء الااليه 27 -12% لل ئاة البمرياة )3ل22% وتلتنااا وتر ابة 7ل41سارة حيات تل ات 

% رما الليه يقبون 27( سرة تالمرتبة البالبة حيت تل ت ن بتن  41 -34يقبون فا ال ئة البمرية )

 -27%ل علما  ان رعمال الر اء تراوحت تيه 7بتن  ( سرة فقد تل ت ن 49 -42فا ال ئة البمرية )

ساارة. ن ااترتج ممااا ساابق ان اللااب رفااراد البيرااة هاا  مااه ال ااباب حياات يكونااون رمباار اسااتبدادا  33

 لالنلراا مه مبال ال ه. 

ان للالاة ال ارد ال وجياة د لاة منماة فاا عالقتناا تالجريماة وهالا يبراا ان  الحالة الزوجياة: .3

اندفاعا واستبدادا لالنلراا والتكاب الجرائ  تيرما نجد البكل عراد  الب اب قد يكونون رمبر

المت وجيه الليه قد يلاد الا واج فاا مبيار ماه افحياان ماه  ي ان  رو تناوله  فاا مواجناة 

 م امل اللياة وان  الن  فا تدتير وسائل البي  لن  وفسره . 

 ( يوضح الحالة الزوجية للمبحوثيين3جدول رقم )
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 النسبة المةوية التكرار يةالحالة الزوج

 7ل31 19 متزوج

 7ل41 27 أعزب

 3ل12 11 مطلق

 3ل2 7 أرمل

 144 74 المجموع

%  ا  تلتناا 7ل41ت ير البيانااي ان رمبار المبلاو ييه ها  ماه البا اب حيات تل ات ن ابتن  

% فا حيه مانات اقال ن ابة افلامال حيات 3ل12% مه المت وجيه ومانت ن بة المطلقيه 7ل31

% وهلا ي مد لرا مدب تا ير اللالة ا جتماعية حيات يكاون البا اب رمبار مايال لل الو  3ل2ت تل 

 اججراما.

تاتا رهمياة ملال اجقاماة للمبلاو يه ماه موناه يمبال الميادان ا جتمااعا الالل  محل اإلقامة: .4

ل ي ن  سلم حد تبيد فا تكويه قيمن  ورنما ن  ال لومية وعالقاتن  ا جتماعية فا ظل اج اا

 البقافا اللل ي ن  وتلددح تيئتن  التا يرتمون سلينا.

 ( يوضح محل اإلقامة للمبحوثين4جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار محل اإلقامة

 77 39 :ضر

 37 21 ري 

 144 74 المجموع

% ماه المبلاو يه مانات ملال سقاامتن  فاا الل ار 77ت ير تيانااي الجادوم سلام ان ن ابة 

مبلو ييه مانوا يقيمون فا الريا. ن ترتج مماا تقادأ ان الجريماة هاا ح ارية % مه ال37مقاتل 

 رمبر مما ها لي ية.

يبتبر الدخل مه مقوماي اللياة حيت يبتمد عليه اففراد مليا مه اجال تلبياة اللاجااي  الدخل: .5

ال ارولية ملمااا يقال الاادخل عاه م ااتوب ساد اللاجاااي ال ارولية رو م ااتوب الك ااا ملمااا 

اء المادية لل رد مما ي دل تال رد سلم ستباغ  رة لير م روعة مالتكاب الجرائ  يادي افعب

 وليرها.

 ( يوضح دخل المبحوثيين5جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار الدخل

 7 3 يفيض عن الحاجة

 3ل73 32 يقل عن الحاجة

 5ل31 19 يسد الحاجة

 144 74 المجموع

رمبر المبلو ييه ه  يقل دخلن  عه اللاجة حيت تل ات ( سلم ان 7ت ير تياناي جدوم لق  )

% 7% فا حيه مانت ن بة 5ل31% رما الليه ي د دخلن  اللاجة فقد تل ت ن بتن  3ل73ن بتن  

مه المبلو ييه ي ين دخلن  عه اللاجة. ون ترتج مما سبق تان للدخل ر را فا ال لو  اججراما 

راا فاا ال الو  اجن اانا وهالا مماا يا دل سلام حيت ان انخ اةه ي دل ت كل وتآخر سلام ا نلا

 التكاب ال بل الجرما. 

يباارا علماااء ا قتصاااد المنرااة تالبماال البقلااا رو الب االا الاالل ي اولااه ال اارد لقاااء  الممنااة: .6

لاتااب رو اجاار ملاادد. لااللق تلبااب المنرااة دول مناا  فااا حياااة اففااراد وان نااوغ البماال الاالل 

 ت ال رال لدب ال رد.يمالسه اجن ان يلدد  ريقه ق اء وق

 

 ( يوضح ممن المبحوثيين6جدول رقم )
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 النسبة المةوية التكرار الممنة

 77 39 عاطل

 14 7 بائع متجول

 27 17 أعمال :رة

 144 74 المجموع

ت ير تياناي الجادوم ان رمبار المبلاو ييه ها  ماه الباا ليه عاه البمال حيات تل ات ن ابن  

% فااا حاايه مااان ن اابة الباعااة 27يبملااون رعمااام حاارة  % فااا حاايه ماناات ن اابة الااليه مااانوا77

% ان وجود هلح الر بة الكبيرة مه ال باب البطل عاه البمال ي ياد ماه حجا  ال قار 14المتجوليه 

 ويجبل مه مرا ق سكرم ال قراء رمامه  نت ال الجرائ  وا نلرافاي ال لومية. 

  اججراماال حيات رماد الاببن التلصيل الدلاساة تبايرت اآللاء فاا ا ار التبلاي  فاا ال الو .7

علم ان الم اتوياي التبليمياة المتدنياة لل ارد ت ااعد علام ظناول اففباام ال الومية المرلرفاة 

تاعتبال ان التبلي  والبقافة ت كل تبد ساتنا ةااتطا منماا ماه ةاواتط ال الو  سةاافة سلام ماا 

يكتاول هيجاو( توفر مه وعا عاايم ةاد الجريماة ويقاوم فاا هالا الصادد الباال  ال رن اا )ف

 دفانق سسا فتلت مدلسة مانق قد للقت سجراد.

 ( يوضح التحصيل الدراسي للمبحوثيين7جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار التحصيل الدراسي

 7 3 أمي

 74 34 ابتدائية

 34 12 متوسطة

 17 9 إعدادية

 144 74 المجموع

دة ا تتدائياة حيات تل ات ن ابن  ت ير تيانااي الجادوم ان نصاا البيراة ها  ماه حملاة ال انا

% مااه حملااة شاانادة 17% مااه حملااة شاانادة المتوسااطة وجاااءي ن اابة 34% تلتااه وتر اابة 74

% وهاالا ي مااد لرااا مااا سهبرااا سليااه مااه ا اار التبلااي  فااا ال االو  7اجعداديااة رمااا افميااة فقااد شااكلت 

 اججراما حيت يبد تمباتة عامل ةبط لللد مه الجريمة.

 

 اب ارتكاب الجريمة/ أسبالمبحث السادس

قاد يكاون ال ابب نتيجااة لبامال واحاد رو نتيجااة لمجموعاة ماه البواماال وتمبال هالح البواماال 

حلقاي رو مراحال فاا الت ل ال ال اببا حيات تارتبط هالح البوامال تال الو  اججراماا وتالراتطاة 

ن يكاون ال ببية رل ال بب اللل ردب سلم ال لو  اججرامال مماا ان ال الو  اججراماا   يمكاه ا

 مرة عامل رو سبب واحد مل ب سواء مان هلا البامل فردل رو جماعا وسنماا هاو نتيجاة تراافر 

عوامل فردية واجتماعية ردي سلم ال لو  اججراما. وتراء علم ما تقدأ فان هرالاق مجموعاة ماه 

 افسباب ح ب ما رشالتنا عيرة البلت ومه رتريهاة

القااي التاا تارتط المبلاو ييه تباوائلن  سالبا رأ سيجاتاا حيت تا  ر الب تفكك العالقات العائلية: .2

 علم اجقداأ لل بل اججرامال ومه خالم تياناي الجدوم التالا يت ح سلق.

 ( يوضح عالقة المبحوثيين بعوائلمم1جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار تفكك العالقات العائلية

 54 42 نعم

 34 12 ال

 144 74 المجموع
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% مه المبلو ييه مانت عالقتن  سايئة تليناا ن ابة الاليه تكاون 54هلا ان ن بة  ن ترتج مه

%ل وهلح الر ابة البالياة التاا تكاون عالقاتن  سايئة ماع عاوائلن  34عالقتن  اعتيادية مع عوائلن  

تبتبر مه البوائل الدافبة للجريمة. حيت ان ت كاق البالقااي البائلياة داخال افسارة الواحادة يا دل 

 ب البديد مه الجرائ  وهلا واةح مه الجدوم.سلم التكا

يبتبر البامل المادل ماه رها  الما  راي علام عوامال المبلاو ييه  ن  ضع  العامل المادي: .1

انخ اااض دخااولن  ال اانرية رو انباادامنا فااا تباان اللااا ي ياا دل سلاام عاادأ قدلتااه سلاام سااد 

لام التكااب الجارائ  ماه حاجاتن  ال رولية التا تادفع تافترااء وفاا تبان افحياان اآلتااء س

 اجل سشباغ حاجاتن  ال رولية.

 ( يوضح ضع  الحالة المادية لعوائل المبحوثيين4جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار ضع  الحالة المادية

 3ل23 74 نعم

 7ل17 14 ال

 144 74 المجموع

علم حياتن  مانت ن ترتج مه هلا ان ن بة الليه رجاتوا تان ةبا اللالة المادية ساي تا ير 

% مه الليه رجاتوا تان ليل لللالة المادية تاا ير علام حيااتن . وهالا يبراا 7ل17% مقاتل 3ل23

 ان لللالة المادية ساي تا ير مباشر فا التكاب الجرائ . 

ة حياات ان لم ااتوب ال اارد البلمااا سااواء مااان متاادنا رأ جيااد ا اار فااا تاادني المسااتوع العلمااي .3

 ةح مه الجدوم اآلتاةالتكاته للجريمة. وهلا وا

 ( يوضح تدني المستوع العلمي للمبحوثيين21ل رقم )جدو
 النسبة المةوية التكرار المستوع العلمي

 3ل23 74 نعم
 7ل17 14 ال

 144 74 المجموع

% تيرماا ن ابة 3ل23ن ترتج مه هرا ان ن ابة الاليه مانات م اتوياتن  البلمياة متدنياة مانات 

% حالاة تاا ير واةاح فاا 7ل17للم توب البلماا لل ارد دول فكانات  الليه مانت سجاتاتن  ان ليل

 الجريمة. 

التا تبتبر رمبر البوامل تاا يرا علام افشاخاص حيات تلباب دول مبيار فاا  الصحبة السيةة: .4

 تبن افحيان فا حدوث الجرائ .

 ( يوضح دور الصحبة في الجريمة22جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار الصحبة السيةة

 24 42 منع

 24 12 ال

 144 74 المجموع

ن ااترتج مااه هاالا ان اللااب رفااراد البيرااة رماادوا ان للصاالبة ال اايئة تااا ير قااول علاام اففااراد 

%. وماه هراا 24% تيرما مانت ن ابة الاليه رجااتوا تاان لايل لناا تاا ير فكانات 24ومانت ن بتن  

 يت ح ان للصلبة ال يئة ا ر فا التكاب الجريمة.

ان وجود اففراد المبلو ييه فا المرا ق التا ت اعد علم امت اب ال لو   ية:المنطقة السكن .5

 اججراما وقد يكون ا حتكا  تالمجرميه سنل والجدوم التالا يوةح سلق.

 ( يوضح دور المنطقة السكنية في الجريمة21جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار المنطقة السكنية

 57 47 نعم
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 27 17 ال

 144 74 المجموع

ن ترتج ان اللب رفراد البيرة ه  ماه الاليه رجااتوا تاان للمرطقاة ال اكرية تاا ير فاا امت ااب 

 %.27% تيرما مانت ن بة الليه رجاتوا تـ) ( فكانت ن بتن  57ال لو  اججراما ومانت ن بتن  

 ار ان لطبيبة سكه ال رد سواء مان ال اكه الالل يقطاه فياه )ملاق رو سيجاال( ا طبيعة السكن: .6

 واةح فا تبن افحيان فا التكاب ال لو  اججراما.

 ( يوضح دور طبيعة السكن في الجريمة23جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار المنطقة السكنية

 3ل73 32 إيجار

 7ل37 22 ملك

 144 74 المجموع

ل ات ن ترتج ماه تيانااي الجادوم ان ن ابة الاليه ماانوا يقطراون ساكرن  تاجيجاال رمبار فقاد ت

 %.7ل37% تيرما الليه مانوا يقطرون سكه ملكن  فكانت ن بتن  3ل73

 ان  بيبة ق اء وقت ال رال له دول فا ا نلراا ال لوما لدب ال رد. وقت الفراغ: .7
 ( يوضح دور وقت الفراغ في الجريمة24جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار دور وقت الفراغ

 3ل53 44 نعم

 7ل27 17 ال

 144 74 المجموع
ن ترتج مما تقدأ ان لكي ية ق اء وقت ال ارال دول مبيار فاا حادوث والتكااب الجارائ  فقاد 

% 7ل27% تيرما مانات ن ابة الاليه لا  ي مادوا علام سلاق 3ل53تل ت ن بة الليه رمدوا علم سلق 
 وهلا له دول مبير فا التكاب الجرائ .

حيان ال لو  اججراما لادب حيت يكون فا تبن اف السلوك اإلجرامي مكتسب أم مورو : .1
اففراد مكت ب عه  ريق الكبير مه ال بل وفا تبن افحيان يكاون ماولوث عاه افب رو 

 عه الجد وهكلا.
 ( يوضح هل السلوك اإلجرامي مكتسب أم مورو 25جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار السلوك اإلجرامي

 3ل73 32 مكتسب

 7ل37 22 مورو 

 144 74 المجموع
% تيرماا 3ل73ن ترتج ان ن بة الليه رجاتوا تان ال لو  اججراما هو مكت ب لدين  تل ات 

 % مه اففراد. 7ل37الليه رجاتوا تانه مولوث فقد مانت ن بته   تتبدب 
تبتباار ممالسااة افلباااب ا لكترونيااة فااا تباان افحيااان مااه عواماال  األلعاااب االلكترونيااة: .4

 امت اب ال لو  اججراما.
 ( يوضح دور األلعاب في السلوك اإلجرامي26م )جدول رق

 النسبة المةوية التكرار األلعاب االلكترونية

 3ل73 32 نعم

 3ل47 22 ال

 144 74 المجموع
% ماه المجماوغ الكلاا 3ل73ن ترتج مه هلا رن اججاتاي مانت ن بة الليه رجاتوا تـ)نب ( 

 %.3ل47تيرما الليه رجاتوا ) ( فقد مانت ن بتن  
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الااديه( دول فااا  -ان ل اابا وسااائل ال اابط ا جتماااعا )القااانون ع  وسااائل الضاابط:ضاا .21
 التكاب ال رد للجريمة.

 ( يوضح دور وسائل الضبط في الجريمة27جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار وسائل الضبط

 3ل22 73 نعم

 7ل11 5 ال

 144 74 المجموع
ل مبيار فاا التكااب الجارائ  حيات تل ات ن ترتج مه هلا ان لوسائل ال ابط ا جتمااعا دو

% يت اح ماه سلاق 7ل11% تيرما تل ت ن بة الليه رجاتوا تـ) ( 3ل22ن بة الليه رجاتوا تـ)نب ( 
 ةبا وسائل ال بط ا جتماعا التا تمبلت تالقانون والديه لنا ا ر مبير فا التكاب الجرائ .

لتكاب الجرائ  تاجةافة سلام البوامال تبد البطالة مه ره  البوامل التا ت دل سلم ا البطالة: .22
 ا قتصادية افخرب.

 ( يوضح دور البطالة في الجريمة21جدول رقم )

 النسبة المةوية التكرار البطالة

 24 42 نعم

 24 12 ال

 144 74 المجموع
% الليه 24% مه المبلو ييه مانوا يبانون مه البطالة مقاتل 24ن ترتج مه سلق ان ن بة 

 بملون.مانوا ممه ي
 الرتائج

يمكه سيجاي الرتائج التاا تا  التو ال سليناا فاا البلات الميادانا والالل هاو اختباال للدلاساة 

 الرررية تما يلاة

% ماه 7ل97لقد تبيه مه نتائج البلت الميدانا تان ن بة اللمول مه المارتكبيه للجارائ  هاا  .1

 المجموغ الكلا.

% ماه المبلاو ييه 97اب حيات تل ات تبيه ان الجريمة ترنر تر بة رعلم تايه  ا وا ال اب .2

% للليه يقبون فا ال ئاي 7( سرة مقاتل 41 -12يقبون فا ال ئاي البمرية الملصولة تيه )

 ( سرة.49 -42البمرية افخرب الملصولة تيه )

لقد ظنر مه نتائج البلت الميدانا تاان ن ابة البا اب ت اوة ن ابة المبلاو ييه اآلخاريه حيات  .3

% رمااا المطلقاايه فقااد ماناات ن اابتن  7ل31ن اابة المتاا وجيه  % فااا حاايه ماناات7ل41تل اات 

 %.3ل2% وافلامل 3ل12

لقد ات ح تان ن بة المبلو ييه المقيمون فاا الل ار هاا الر ابة البالياة حيات تل ات ن ابتن   .4

 % فا الريا.37% مقاتل 77

 %3ل73لقد تبيه ان رمبر المبلو ييه ه  مه مان دخلن  يقل عه اللاجة حيات تل ات ن ابتن   .7

 %.7% ي د اللاجة رما الليه مان دخلن  ي ين عه اللاجة فقد تل ت ن بتن  5ل31مقاتل 

% 27% وتلتنا وتر ابة 77تبيه ان ن بة البا ليه عه البمل قد شكلت ن بة مبيرة فقد تل ت  .7

 % ه  مه الباعة المتجوليه.14ه  مه الليه يبملون رعمام حرة فا حيه تل ت وتر بة 

ترت ر تيه افشخاص الليه يكاون تبلايمن  مارخ ن حيات تل ات ن ابة لقد ات ح ان الجريمة  .5

% ماه حملاة 17% تلتناا وتر ابة 34% رماا المتوساطة 74اللا ليه علم شانادة ا تتدائياة 

 % مه افمييه.7شنادة اجعدادية وتر بة 

 وقد تبيه ان هرا  عدد مه افسباب التا وقبت تافراد البيرة سلم التكاب الجريمةة

ة حياات تل اات ن اابة الااليه يبااانون مااه ت كااق فااا عالقاااتن  افساارية قااات األسااريةتفكااك العال .2

 %.34% رما الليه تكون عالقاتن  تاسره  تل ت ن بتن  54
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% مقاتال 2ل27ة حيت تل ت ن بة الليه يبانون مه تدهول فاا حاالتن  المادياة العمل المادي .1

 % مانوا مه الليه ليل للالتن  المادية تا ير علين .2ل13

% تيرماا 3ل23ة تبيه ان ن بة الليه مانت م توياتن  البلمية متدنية تل ت لمستوع التعليميا .3

 %.7ل17الليه م تواه  البلما رعلم فقد تل ت ن بتن  

% ان للصلبة ال يئة تا ير سالبا 24ة حيت رمدوا اللب رفراد البيرة وتر بة الصحبة السيةة .4

 لا الموةوغ.% مه الليه ل  ي يدوا ه24علم افشخاص مقاتل 

ة حيات تل ات ن ابة الاليه مانات لمرطقاتن  ال اكرية تاا ير علاين  وامت اااتن  المنطقاة الساكنية .5

 %.27% فا حيه مان ن بة الليه ل  يتا روا تمرا ق سكراه  57لل لو  اججراما 

ة حيت تل ت ن بة المبلو ييه الليه مانوا ي كرون تيوي اجيجال طبيعة السكن )ملك، إيجار( .6

 %.7ل37حيه مانت ن بة الليه يمتلكون تيوي  % فا3ل73

ة حياات تل اات ن اابة الااليه التكبااوا الجاارائ  لكباارة روقاااي ال اارال لاادين  تل اات وقاات الفااراغ .7

 %.7ل27% فا حيه مانت ن بة الليه ل  ت  ر روقاي ال رال علين  3ل53

ماا ة حيات تل ات ن ابة الاليه قاالوا تاان ال الو  اججراالسلوك اإلجرامي )مكتب، ماورو ( .1

 %.7ل37% رما الليه قالوا تانه مولوث فقد تل ت 3ل73مكت ب 

ة حيت تل ت ن بة الليه قالوا تان افلباب ا لكترونية تاا ير فاا امت ااب األلعاب االلكترونية .4

 % مه الليه ل  ي يدوا هلح ال كرة.7ل47% مقاتل 3ل73ال لو  اججراما 

ل ابا وساائل ال ابط تاا ير علام  ة حيت تل ت ن ابة الاليه قاالوا تاانضع  وسائل الضبط .21

 %.7ل11% مه حيت تل ت ن بة الليه ل  ي يدوا هلح ال كرة 3ل22حدوث الجريمة 

% ماه 24% مقاتل 24ة حيت تل ت ن بة المبلو ييه الليه مانوا يبانون مه البطالة البطالة .22

 الليه مانوا يبملون.
 التو ياي

اعياة وا قتصاادية المرافقاة لطبيباة دلاسة احتياجاي ال باب ح ب  بيبة المت يراي ا جتم .1

 اللياة البصرية.

تبميق دول افسرة وترا ها فا المجتمع مه خالم ستراي دولها فا عملية التر ئة ا جتماعية  .2

وسلق تالتباون مع الم س ااي الرسامية وسلاق لبرااء جيال شاباب الاواعا المادل  لم ا وليته 

 ودولح فا هلح المرحلة.

 ليه عه البمل وتوفير فرص عمل ت مه لن  م تقبلن  وم تقبل دلاسة روةاغ ال باب البا .3

 عوائلن .

سعطاااء رهميااة مت اياادة سلاام المرااا ق شاابه الل اارية الموجااودة علاام ر ااراا الماادن رو فااا  .4

المرا ق ال قيارة المكتراة تال اكان لكاا   تكاون مرما  مراسابا لمرتكباا الجارائ  وسلاق عاه 

مااه اجال ق اااء وقاات ال اارال وخا ااة مااه قباال  رياق تااوفير الخاادماي تااوفير رمااامه ترفيااه 

 ال باب.

سعطااااء رهمياااة مت ايااادة لااادول المدلساااة فاااا تر ااائة اف  اااام وال اااباب وتاااوعيتن  تال ااالو   .7

 ا نلرافا لما ي ببه مه سلبياي افشخاص.

مراقبااة ال ااباب المرلاارا تصااولة م ااتمرة لكااا   يرجاارا افسااوياء ماارن  مااع المرلاارفيه  .7

 ما.ولدعن  عه ال لو  اججرا

 
 خاتمة البلت

ان رهمية دلاسة البوامل ا جتماعية ور رها فا التكااب الجريماة تت اح ماه خاالم مونناا 

ملاولااة لدلاسااة وت ااخيص الم اابباي اللقيقيااة والاادوافع فحااد رنااواغ ال االو  اججرامااا المتمباال 

 تالتكاب الجريمة وتبدها القانونا.
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دفبت تال خص سلم التكاته للجريمة ومه تندا الدلاسة سلم مبرفة افسباب اللقيقية التا 

الجدير تاللمر ان ال يادة اللا لة فا سعداد الجريمة تدري تندد امه المجتمع وتبير حالة مه القلق 

 لدب المختصيه والمنتميه.

اعتمدي الدلاسة علم عدد مه المراهج مرنا المرنج المقالن ومرنج الم ح الميادانا. ف اال 

صائية والدلاسة مكونة مه جانبيه متكامليه هما الجانب الررارل الالل عه استخداأ الوسائل اجح

يت مه تلليال لاسباب والخصائص الم دية للجريمة والجاناب الميادانا الالل اجارل علام عيراة 

( ملكوأ فا مديرية شرمة افنبال )المرام ( وجمبت البياناي مه خاالم اساتمالة 74مكونة مه )

 رساسيا واختصا يا.( س ا  19استبيانية ت مرت )
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