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إىداء

أودم وذا العمؿ المتكاضع إلى الغيكريف مف أوؿ اإلسالـ عمى شرؼ كعرض المرأة.
إلى األبكيف الكريميف كأومي كأخكتي األعزة النبالء.
إلى أساتذتي الدكاترة الكراـ في جامعة نزكل الذيف وـ مشاعؿ العمـ كمصابيح الىدل.
إلى زمالئي الذيف صحبتىـ في رحمتي الدراسية فأنعـ بىـ مف أخكة فضالء.
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بسـ اهلل الرحمف

الرحيـ 

شكر وتقدير

الحم ػػد ب رب الع ػػالميف ال ػػذم بنعمت ػػه ت ػػتـ الص ػػالحات كبالعم ػػؿ بكتاب ػػه العظ ػػيـ تطي ػػب الحي ػػاة كتن ػػزؿ
البركػػات ،كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى النعمػػة المسػػداة كالرحمػػة المىػػداة خيػػر مػػف صػػمى كصػػاـ كحػ بيػػت اب
الحراـ محمد صمى اب عميه كسمـ ،كعمػى زكجاتػه الطػاورات العاياػات ،كعمػى أصػحابه الزوػر الميػاميف،
كمف تبعىـ بإحساف إلى يكـ الديف :
فإني أحمػد اب عػز كجػؿ عمػى عظػيـ كرمػه كجػكدن عمػى أف كفتنػي فػي إتمػاـ وػذن الد ارسػة فممػه الشػكر
كالحمػػد عمػػى مػػا أعطػػى كأنعػػـ ،كمػػف شػػـ أتكجػػه بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى األسػػتاذ الػػدكتكر عبػػدالرزاؽ التيسػػي
(المشرؼ الرئيس) عمى جىكدن المخمصة في مراجعة فصكؿ البحث كمالحظاتػه التيمػة التػي كػاف الػدكر
الااعػػؿ فػػي انجػػاح مشػػركع وػػذن الرسػػالة ،كمػػا أتكجػػه بالشػػكر كالشنػػاء العػػاطر الجميػػؿ إلػػى الػػدكتكر أمجػػد
وياجنه عمى تاضمه بالمراجعػة النىائيػة عمػى مشػركع الرسػالة كتكجيىاتػه السػديدة التػي أنػارت لمباحػث مػا
كاف غائبان عنه كالشكر مكصكؿ لمدكتكر محمكد الشمرم عمػى مػا قػاـ بػه مػف جىػد مخمػص فػي حصػكؿ
الباحث عمى بعض التراجـ.
كما أتتدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى أعضاء لجنة المناقشػة عمػى تاضػمىـ بتبػكؿ مناقشػة الرسػالة كمػا
أبدكن مف مالحظات كتكجيىات مما كاف له األشر الطيب في إخراج الرسالة بالشكؿ المطمكب.

ه

كال ياكتني في وذا المتاـ أف أتكجه بالشكر كالتتدير كفائؽ االحتراـ إلى سماحة الشػي الجميػؿ العالمػة
الماتػػي العػػاـ لمسػػمطنة كمعػػالي الاريػػؽ الماػػتش العػػاـ لمشػػرطة كالجمػػارؾ كفضػػيمة الشػػي الػػدكتكر رئػػيس
المحكمػػة العميػػا عمػػى تػػذليمىـ الصػػعاب فػػي سػػبيؿ الحصػػكؿ الباحػػث عمػػى البيانػػات الالزمػػة كالمكافتػػات
لتطبيػػؽ أدكات الد ارسػػة لػػدل نػزالء السػػجف المركػػزم ،كالشػػكر مكصػػكؿ إلػػى معػػالي الشػػي كزيػػر األكقػػاؼ
كالشؤكف الدينية كسعادة السيد الجميؿ ككيؿ الك ازرة المحترـ عمى مكافتتىما الكريمة في منح الباحث بعشػة
دراسية لدراسة الماجستير في جامعة نزكل الاتية.
كما أتكجه بالتحية كاإلكراـ إلى األخكة الاضالء في دائرة الرعاية االجتماعية بػاإلدارة العامػة لمسػجكف،
عمى الجىكد الطيبة المخمصة التي قامكا بتتديمىا لمباحث أشناء فترة تطبيؽ أدكات الدراسة كتذليمىـ لكافة
الصعاب كوـ :الرائد عبدالعزيز الكيكمي كالشي طالؿ الخركصػي كالمػالزـ سػعيد الحبسػي كالمػالزـ بػدر
الاميتي كالمالزـ محاكظ الخركصي ،كالشكر مكصػكؿ إلػى كػؿ مػف مػد يػد العػكف كالمسػاعدة لمباحػث فػي
سبيؿ إنجاز مشػركع الرسػالة سػائالن العمػي التػدير أف يجعػؿ ذلػؾ فػي ميػزاف حسػناتىـ كرفعػان لػدرجاتىـ فػي
الدنيا كاآلخرة.
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الممخص بالمغة العربية
العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية
لدى نزالء السجف المركزي في سمطنة عماف
أشراؼ االستاذ الدكتور :عبدالررزاؽ القيسي
ودفت الدراسة الحالية إلى كشؼ أوػـ العكامػؿ المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ األخالقيػة كعالقتىػا
بسمات الشخصية لدل نزالء السجف المركزم في سمطنة عماف.
تككف مجتمع الد ارسػة مػف جميػع النػزالء المػرتكبيف لػبعض الجػرائـ األخالقيػة حتػى نىايػة شػىر سػبتمبر
مف عاـ ( )2011البالغ عددوـ ( )108نزيػؿ ،كبعػد فػرز االسػتبانات حصػؿ الباحػث عمػى عينػة مككنػة
مف ( )71نزيؿ بما نسبته ( )%66مف مجتمػع الد ارسػة األصػمي ،كلتحتيػؽ أغػراض الد ارسػة قػاـ الباحػث
بتطبيؽ متياسيف ،األكؿ أعدن الباحث كيتككف ( )58فتػرة لكشػؼ أوػـ العكامػؿ االقتصػادية كاالجتماعيػة
كالشتافية كالناسية المسىمة في حدكث بعض الجػرائـ األخالقيػة ،كالشػاني متيػاس العكامػؿ الخمسػة الكبػرل
لمشخصية لككستا كماكرم كيتككف مف ( )60كأظىرت الدراسة النتائ اآلتية:
 -1أوـ العكامػؿ االقتصػادية المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ األخالقيػة وػي :الاتػر كعمػؿ المػرأة
في الكظائؼ الرجالية كالبطالة.
 -2تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية تراكحػػت بػػيف ( )0.01-0.05بػػيف العكامػػؿ
االقتصادية و
ككؿ مف سمات العصابية كالمتبكلية كيتظة الضمير.
 -3أوػػـ العكامػػؿ االجتماعيػػة المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة وػػي :الصػػحبة السػػيئة
كسػػكء اسػػتغالؿ أكقػػات الا ػراغ كالمالبػػس النسػػائية الااضػػحة كالنظػػر المحػػرـ لمنسػػاء كاالخػػتالط
كالتبرج.
م

 -4كجكد عالقة ارتباطية سمبية قكية عند مستكل داللة ( )0.01بيف العكامؿ االجتماعية و
ككؿ مف
سػػمتي العصػػابية كالمتبكليػػة ،كمػػا تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف العكامػػؿ االجتماعيػػة كسػػمة
االناتاحية.
 -5أوػػـ العكامػػؿ الشتافيػػة المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػرائـ األخالقيػػة وػػي :شػػرب الخمػػر كضػػعؼ
اإليمػػاف بػػاب عػػز كجػػؿ كعػػدـ التربيػػة الجنسػػية كالمسػػتكل التعميمػػي كالمتابعػػة كاالسػػتماع ألغػػاني
الايديك كميب كاالستخداـ السيئ لمىاتؼ النتاؿ.
 -6تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية تراكحػػت بػػيف ( )0.01-0.05بػػيف العكامػػؿ
الشتافيػػة ككػ وػؿ مػػف سػػمتي العصػػابية كالمتبكليػػة ،كمػػا تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف العكامػػؿ
الشتافية كسمة االناتاحية.
 -7أو ػػـ العكامػ ػػؿ الناس ػػية المسػ ػػىمة ف ػػي حػػػدكث بع ػػض الج ػ ػرائـ األخالقي ػػة وػػػي :الش ػػىكة الجنسػػػية
كالحرماف الجنسي.
 -8تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة سػػمبية ذات داللػػة احصػػائية تراكحػػت بػػيف ( )0.01-0.05بػػيف العكامػػؿ
الناسية و
ككؿ مف سمتي العصابية كالمتبكلية.
 -9تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي العكامػػؿ المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة
لممتغيرات الديمكغرافية كوي الحالة االجتماعية كمكاف الجريمة كنكع الجريمة.
وذا كقد أكصى الباحث باتخاذ و
عدد مف الخطكات الىامة في سبيؿ مكاجىة مشكمة الدراسة ،كما اقتػرح
التي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعض الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات االكاديمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ كاألخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؽ اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمية.
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الفصؿ األوؿ
مشكمة الدراسة وأىميتيا
 المقدمة مشكمة الدراسة أىمية الدراسة أىداؼ الدراسة محددات الدراسة -مصطمحات الدراسة
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الفصؿ األوؿ
مشكمة الدراسة وأىميتيا
المقدمة
لتد أكلى اإلسالـ التيـ الدينية كالمبادئ األخالقية اوتمامان كبي انر كجعمىا مف أعمى المراتب التي يتصؼ
بىا اإلنساف ،كخير دليؿ عمى ذلؾ قكؿ اب عز كجؿ في كتابه العظيـ ممتدحا رسكله النبي الكػريـ عميػه
الص ػػالة كالس ػػالـ "ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ " 1فى ػػي أح ػػد مظ ػػاور الس ػػمكؾ الس ػػكم ل فػ ػراد ،كم ػػا أنى ػػا الطري ػػؽ
المكصمة لمرضاة اب عز كجؿ قاؿ اب تعػالى "ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ " 2لذا كاف مف الضػركرم االوتمػاـ بالتربيػة األخالقيػة
كتنشئة األجياؿ عمى السمككيات الخيرية كاآلداب النبيمة ،كتككيف قناعة عممية عممية بػالتيـ الدينيػة التػي
وػػي خيػػر كسػػيمة لمتضػػاء عمػػى مشػػكمة ازديػػاد الج ػرائـ كاالنح ارفػػات بجميػػع أشػػكالىا ،كبنػػاء جيػػؿ ممتػػزـ
بالخير مجتنب لمشر كاألفعاؿ التبيحة (الغامدم.)1421 ،
إف الغريزة الجنسية فطرية ،يكلػد بىػا اإلنسػاف كالحيػكاف وػدفىا الحاػاظ عمػى السػاللة البشػرية كالحيكانيػة
مف االنتراض لذا كانت التربية الجنسية منذ الطاكلة جزءان مىمان في حياتنا ،كمػا جػاء ديننػا الحنيػؼ لكػي
يكبػػت الغري ػزة الجنسػػية كانمػػا جػػاء ليضػػبطىا كينظمىػػا كيضػػع لىػػا التكاعػػد الصػػحيحة ،ليحيػػا النػػاس فػػي
استترار كأماف بعيدان عف الرذيمة كالستكط ،كما أف اإلسالـ يعتبر الغريزة الجنسية إحدل الطاقات الاكريػة
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فػػي تركيػػب اإلنسػػاف التػػي يجػػب أف يػػتـ تصػرياىا كاالنتاػػاع بىػػا فػػي إطػػار الػػدكر المحػػدد لىػػا شػػأنىا شػػأف
الغرائز األخرل كشىكة الماؿ كالسمطة كحب الظىكر (بخيت.)2010 ،
كتعتبػػر الغري ػزة الجنسػػية مػػف الغ ارئػػز الحػػادة لػػدل اإلنسػػاف كمػػف المعػػركؼ أف أكؿ جريمػػة كقعػػت فػػي
التػػاري كانػػت مػػف أجػػؿ الجػػنس عنػػدما أقتتػػؿ وابيػػؿ كقابيػػؿ مػػف أجػػؿ إم ػرأة ،كمػػا أف الػػدعارة أق ػدـ مىنػػة
خبيشػػة عرفىػػا التػػاري عمػػى مػػر العصػػكر ،كالتػػي اتسػػع نطاقىػػا فػػي كشيػػر مػػف دكلنػػا اإلسػػالمية (دركيػػش،
.)2008
إف األوداؼ التي يسعى اإلسالـ إلى تحتيتىا مف خالؿ الرابطة الزكاجية وي ( :غانـ)2008 ،
 المحافظة عمى الجنس البشرم كاستم ارريته. المحافظة عمى العاة كالطىارة كاختالط األنساب. حماية المجتمعات مف االنحالؿ األخالقي. المحافظة عمى صحة المجتمع مف األمػراض الجنسػية كالتػي مػف أخطروػا مػرض نتػص المناعػةالمكتسػػبة(االيدز) الػ ػذم يع ػػد أح ػػد أخط ػػر األمػ ػراض الت ػػي تى ػػدد ص ػػحة اإلنس ػػاف ،كال ػػذم أص ػػبح
ضحايان بالمالييف نتيجة لمممارسات الجنسية الخاطئة.
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 اإلشػػباع الجنسػػي لكػػال الػػزكجيف ككػػذلؾ إشػػباع الحاجػػات الناسػػية كوػػي المحبػػة كالمػػكدة كالرحمػػةالتي تسكد الجك األسرم مصداقا لتكله تعالى "ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ"

1

كتع ػػد الجػ ػرائـ األخالقي ػػة م ػػف المش ػػكالت الحتيتي ػػة الت ػػي تع ػػاني منى ػػا المجتمع ػػات ،كم ػػا ذل ػػؾ إال نت ػػاج
الحضارة كالتتدـ المادم ،فإف كاف الترآف العظيـ حذر مف االقتراب مف فاحشة الزنا حيث قػاؿ عػز قػائالن
عميم ػان "ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ " 2بػػؿ كيتعػػدل ذلػػؾ ليتػػع اإلنسػػاف كالعيػػاذ بػػاب عمػػى
محارمه الذيف وـ مف صمبه يتكؿ سماحة الشي العالمة أحمػد الخميمػي "فمػف النػاس مػف يتنكػب صػراط
اب المسػػتتيـ فتاسػػد طبػػائعىـ كتنحػػرؼ فطػػروـ ،حتػػى ال يحػػس أحػػدوـ بػػأم كازع مػػف ناسػػه يصػػدن عػػف
الكقػػكع فػػي المػػدركات الىابطػػة مػػف الاحشػػاء ،كالػػكرد مػػف وػػذن المسػػتنتعات المسػػمكمة ،فػػال يبػػالي أف يتػػع
عمػػى محارمػػه ،سػكاء حرمػػت عميػػه بالنسػػب أك الصػػىر أك الرضػػاع ،فكػػأيف مػػف كحػػش فػػي صػػكرة إنسػػاف
تنكر لكؿ معنى اإلنسانية ،فمـ يبالي في سبيؿ إركاء سعارن الشىكاني أف يعتدم عمى ابنته التي وي مف
صمبه محاكال تمزيؽ أديـ كرامتىا كعاتىا بمخالب شىكته" (الخميمي.)6 :2008 ،
إف اإلسػػالـ كاألديػػاف السػػماكية جميع ػان ككػػذلؾ الت ػكانيف نصػػت عمػػى تح ػريـ الج ػرائـ األخالقيػػة ،لكػػكف
األسرة وي المبنة األساسػية فػي الحيػاة االجتماعيػة كفيىػا كمػف خاللىػا تػتـ كػؿ عمميػات التربيػة لننسػاف،
كلكي تتكـ األسػرة بكظياتىػا التربكيػة الىامػة ال بػد مػف كجػكد أدكار محػددة ككاضػحة لكػؿ مػف األب كاألـ
كاألبناء كالبنات كالعـ كالخاؿ كالجد...إل  ،في إطار منظكمة قيمية كأخالقية تتضمف التياـ بىذن األدكار
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عمى خير كجه ،بما يؤدم إلى نمك صحي كمتناغـ لكؿ أفراد األسرة عمػى المسػتكيات الجسػدية كالناسػية
كاالجتماعية كالركحية ،كزنى المحارـ مشالن يؤدم إلى تداخؿ وذن األدكار كتشكوىا كالى اختالؿ منظكمػة
األسرة ،كالى ستكط كانىيار الميزاف األخالقي كالتيمي كتصدع الرمكز الكالدية ،يضاؼ إلى ذلؾ ما ينشأ
مف تمكث بيكلكجي يتمشؿ في اضطراب الجينات كتداخؿ األنساب (الزعبالكم.)2009 ،
كيػػرل الباحػػث إف ارتكػػاب الجػػاني مشػػؿ وػػذا النػػكع مػػف اإلج ػراـ ليتػػرؾ فػػي ناػػس الضػػحية جرح ػان عميت ػان
يصػػعب اندمالػػه مىمػػا طػػاؿ الػػزمف ،خاصػػة إذا مػػا حصػػؿ نتيجػػة لتمػػؾ العالقػػة اآلشمػػة (حمػػؿ) فػػإف األشػػر
الناسي كاالجتماعي سيبتى حاض انر في ناكس الضحايا ينتتؿ مف جيؿ إلى جيؿ كيصبح ذلؾ الكلد الذم
جاء مف سااح محرـ بؿ وك شديد الحرمة عرضة لمكشير مف مشكالت الحياة.
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مشكمة الدراسة:
تنبش ػػؽ مشػ ػػكمة وػػػذن الد ارسػػػة م ػػف خػ ػػالؿ اإلحصػ ػػائيات الرسػ ػػمية الص ػػادرة مػػػف اإلدارة العامػ ػػة لمتحريػ ػػات
كالتحتيتات الجنائية بشرطة عماف السمطانية ،كالجداكؿ ( )1تكضح حجـ الظاورة الحتيتية:
جدوؿ ()1
التوزيع العددي ألنواع بعض الجرائـ األخالقية موزعة عمى قيادات الشرطة خالؿ الفترة
2010-2008
نوع الجريمة

ىتؾ

الزنا

زنا المحارـ

المواط

المجموع

العرض

Adultery

Incest

Sodomy

Total

والشروع
فيو

القيادة

FDKLH

H.Q

Rape

2008
مستط

36

28

3

2

69

الباطنة

42

32

4

0

78

ظاار

4

9

0

0

13

الظاورة

16

5

1

0

22

الشرقية

18

8

0

0

26

الداخمية

10

8

1

1

20

مسندـ

4

1

0

0

5

الكسطى

1

0

0

0

1

المجمكع

131

91

9

3

234

6

2009
مستط

41

24

1

1

67

الباطنة

51

35

2

5

93

ظاار

5

5

0

0

10

الظاورة

21

9

0

0

30

الشرقية

32

10

0

0

42

الداخمية

15

7

1

1

24

مسندـ

0

1

0

0

2

الكسطى

0

1

0

0

1

المجمكع

165

92

4

7

268

2010
مستط

39

26

1

0

66

الباطنة

66

25

0

1

92

ظاار

4

4

0

0

8

الظاورة

14

6

1

1

22

الشرقية

29

17

2

2

50

الداخمية

11

7

2

0

20

مسندـ

1

0

0

0

1

الكسطى

0

0

0

0

0

المجمكع

164

85

6

4

259

يتضػح مػػف الجػػدكؿ ( )1مػػدل انتشػػار الجػرائـ األخالقيػػة فػػي مختمػػؼ محافظػػات السػػمطنة ،كتػػأتي منطتػػة
الباطنػػة فػػي المرتبػػة األكلػػى مػػف حيػػث عػػدد الج ػرائـ ،بينمػػا تػػأتي جريمػػة وتػػؾ العػػرض كالشػػركع فيػػه فػػي
المرتبة األكلى مف حيث األنماط.

7

كمػػا تنبشػػؽ مشػػكمة الد ارسػػة مػػف كػػكف الج ػرائـ األخالقيػػة تعػػد سػػببان رئيسػػيان النتشػػار األم ػراض التناسػػمية
المعدية فػي السػمطنة كمػف أخطروػا عمػى اإلطػالؽ مػرض نتػص المناعػة المكتسػب (اإليػدز) حيػث يشػير
التترير الطبي السنكم لك ازرة الصحة ( )64-8 :2010إلى تسػجيؿ " "402حالػة إصػابة بمػرض اإليػدز
بػػيف الػػذككر فػػي الات ػرة الكاقعػػة بػػيف عػػاـ " "2010-2006كتسػػجيؿ " "158حالػػة إصػػابة بىػػذا المػػرض
الخطير بيف اإلناث خالؿ ناس الاتػرة ،كمػا بمػغ العػدد اإلجمػالي لمحػاالت المصػابة باإليػدز منػذ اكتشػافه
في السمطنة في عاـ  1990كحتى عاـ  2010إلى " "2,019حاله.
كيػػرل المجػػدكب ( )2003بأنػػه مػػف الصػػعكبة بمكػػاف تحديػػد الحجػػـ الحتيتػػي لمشػػكمة الزنػػا كذلػػؾ لعػػدة
أسباب-:
 التتػػدـ العممػػي كاالكتشػػافات الطبيػػة مشػػؿ أق ػراص منػػع الحمػػؿ ككسػػائمه ك العػػازؿ الطبػػي لمرجػػاؿكالمكلب لمنساء كالتي ساومت في بتاء عدد كبير مف تمؾ الجرائـ في طػي الكتمػاف لعػدـ حػدكث
الحمؿ.
 وذا النكع مف اإلجراـ يتع في إطار مف السرية المغمتة كيرتكب في الخااء. الضػػعؼ الجسػػمي كالناسػػي التػػي خمتٌػػت عميػػه الم ػرأة ،كالخػػكؼ مػػف العػػار يجعمىػػا ال تمم ػؾ التػػكةالكافية لمكاجىة المعتدم كبذلؾ يبتى األمر س انر.
 األسباب االقتصادية كأف يككف الجاني وك العائؿ الكحيد ،فإف اإلبالغ عميه سيؤدم إلى حرمافاألسرة مف عائمىا.

8

كمػ ػا أف الجريم ػػة الجنس ػػية بمختم ػػؼ ص ػػكروا جريم ػػة متع ػػددة الجكانػ ػب فى ػػي جريم ػػة ناس ػػية كاجتماعي ػػة
كاقتصػػادية كجنائيػػة فػػي آف كاحػػد ،فالمجتمعػػات اإلسػػالمية تتػػؼ أمػػاـ وجمػػة شرسػػة عمػػى التػػيـ كاألخػػالؽ
تتمشؿ في الدكر المادم لممجتمع ،كغياب دكر األسرة كتاشي البطالة التي تعتبر المصدر الكمي الندالع
الجرائـ،ك ػػذلؾ التط ػػكر التكنكل ػػكجي ال ػػذم يع ػػد األب ػػرز كاألق ػػكل ف ػػي اإلش ػػارة الجنس ػػية م ػػف خ ػػالؿ التنػ ػكات
الاضائية كشبكة المعمكمات العالمية(اإلنترنت) التي تحكم المئات مف المكاقػع اإلباحيػة ،كظىػر اآلف مػا
يسمى بالزنا اإللكتركني الذم يتـ فيه التعرم المباشر بيف الجنسيف عػف بعػد دكف حيػاء أك خجػؿ ،كػذلؾ
الايديك كميب الااضح كاألفالـ السػينمائية الىابطػة ،إضػافة إلػى تػػأخر سػف الػزكاج نتيجػة لظػركؼ الحيػاة
الصعبة ممػا أدل بالشػباب إلػى إقامػة عالقػات جنسػية غيػر مشػركعة إلشػباع رغبػاتىـ الجنسػية المكبكتػة
التي لـ تجد الطريؽ السكم إلركائىا (دركيش.)2008 ،
كقد ناقش العديد مف الباحشيف الغربييف مسألة الجريمة الجنسية كالتحرش الجنسي ل طااؿ حيث أشػار
منير ك دكير ( )Miner&Dwyer, 1997ككذلؾ بكرتف ك دم ( (Parton&Day,2002الى الجرائـ
االخالقيػػة كأشػػا ار مػػف خػػالؿ د ارسػػتىـ الػػى أف أغمػػب االعتػػداءات حػػدشت فػػي المجتمعػػات غيػػر المتجانسػػة
كمػػف خػػارج العائمػػة ،كمػػا أف الد ارسػػات قميمػػة جػػدان تمػػؾ التػػي تخػػص د ارسػػة المتارنػػة لمائػػات المختماػػة مػػف
المجرميف فالكشير مف الدراسات تاتتر الى المنىجية كما أشار لىا جػككي ك بػكير ( Goeke&Boyer,
 )1993ككذلؾ بكرتف كدم.
تممس الباحث مشكمة دراسته مف خالؿ مػا يشػاودن مػف ضػعؼ الػكازع الػديني لػدل فئػة كشيػرة مػف
كما ٌ
الشػػباب كالػػذم يعػػد صػػماـ األمػػاف لحيػػاة اإلنسػػاف كسػػعادته فػػي الػػدنيا كاآلخ ػرة ،كوػػك الػػذم يعصػػمه مػػف
الكقػػكع فػػي المكبتػػات ككبػػائر الػػذنكب ،كاغ ػراؽ اإلنسػػاف ناسػػه فػػي شػػىكات الػػدنيا كلػػذاتىا دكف أف يمعػػف
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النظػػر فػػي عاقبػػة األمػػكر كسػػكء المصػػير يعػػد أم ػ انر مؤسػػاان ،فػػالناس البش ػرية تتكػػكف مػػف جسػػد كركح كل ػف
يككف المرء سعيدان إف طغى جانب عمى آخر كسيصبح عرضة لمكشير مف المشػكالت الناسػية ،يتػكؿ اب
عز كجؿ في كتابه العظيـ " ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ " 1يتػػكؿ العالمػػة سػػيد قطػػب فػػي تاسػػير وػػاتيف اآليتػػيف "وػػذن صػػكرة لمػف
يػػأتي ربػػه مجرمػان وػػي أشػػد عػػذابان كأدكـ " ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ " فػػال وػػك بميػػت فيسػػتريح كال حػػي
فيتمتػػع ،إنمػػا وػػك العػػذاب الػػذم ال ينتىػػي إلػػى مػػكت كال ينتىػػي إلػػى حيػػاة ،كفػػي الجانػػب األخػػر الػػدرجات
2
طىر مف الذنكب ك
العمى ،جنات لنقامة ندية بما يجرم تحت غرفاتىا مف أنىار" ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ" كت ى

اآلشاـ" (قطب) 2343:2004 ،

أىمية الدراسة :
تكتسب وذن الدراسة أوميتىا مف أومية المكضكع الذم تتناكله ككنىا تعد الدراسة األكلى مف نكعىا
في سمطنة عماف (في حدكد ما اطمع عميه الباحث) كالتي ودفت إلى كشؼ العكامؿ المسىمة في
حدكث بعض الجرائـ األخالقية كعالقتىا ببعض سمات الشخصية.
كمػػا تكتسػػب وػػذن الد ارسػػة أوميتىػػا مػػف خػػالؿ مػػا ستسػػار عنػػه مػػف نتػػائ كتكصػػيات يمكػػف لمجىػػات
المختصػػة بالدكلػػة أف تسػػتايد منىػػا فػػي الحػػد مػػف وػػذن الج ػرائـ ككضػػع أفضػػؿ كأنجػػع األسػػاليب العالجيػػة
كاإلرشادية كالكقائية لمكاجىة وذن المشكالت الكبيرة التي تمس عتيدتنا كقيمنا اإلسالمية األصيمة.

1سكرة طه ،اآلية 75،74
2

سكرة طه ،اآلية 76
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لػػذا فػػإف خػػركج مشػػؿ وػػذن الد ارسػػات كالبحػػكث فػػي مشػػكالت المجتمػػع الحتيتيػػة سيسػػىـ فػػي الحػػد منىػػا
صػػناع الت ػرار مػػف اتخػػاذ اإلج ػراءات الكايمػػة التػػي تجعػػؿ المجتمػػع آمن ػان مطمئن ػان
كسػػيمكف أكلػػي ي
النىػػى ك ٌ
متحمي ػان بمكػػارـ األخػػالؽ ،كفػػؽ المػػنى العظػػيـ الػػذم جػػاء من ػزالن مػػف رب العػػالميف كسػػنة حبيبػػه الغ ػراء
المطىرة عميه افضؿ الصالة كأزكى التسميـ.

أىداؼ الدراسة :
ودفت الدراسة إلى:
 الكشؼ عف العكامؿ المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية . معرفة العالقة االرتباطية بيف العكامؿ المسىمة كبعض سمات الشخصية لممرتكبيف لىذنالجرائـ.
 -كضع تكصيات كمتترحات لدراسات أكاديمية في ضكء ما أسارت عنه نتائ الدراسة

أسئمة الدراسة :
لتد تـ كضع عدة أسئمة لتحتيؽ الىدؼ كوي:
 -1ما أوـ العكامؿ االقتصادية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية لدل عينة الدراسة؟
 -2ما العالقة بيف العكامؿ االقتصادية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية كبعض سمات
الشخصية؟
 -3ما أوـ العكامؿ االجتماعية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية لدل عينة الدراسة؟
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 -4ما العالقة بيف العكامؿ االجتماعية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالفية كبعض
سمات الشخصية؟
 -5ما أوـ العكامؿ الشتافية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية لدل عينة الدراسة؟
 -6ما العالقة بيف العكامؿ الشتافية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية كبعض سمات
الشخصية؟
 -7ما أوـ أوـ العكامؿ الناسية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية كعالقتىا ببعض
سمات الشخصية؟
 -8ما العالقة بيف العكامؿ الناسية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية كبعض سمات
الشخصية؟
 -9وؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في العكامؿ المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية
تبعان لبعض المتغيرات الديمكغرافية؟

محددات الدراسة:
تنتسـ محددات الدراسة إلى :
 الحد المكاني :السجف المركزم بكالية سمائؿ -الحد الزماني2012-2011 :
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 الح ػ ػ ػ ػػد البش ػ ػ ػ ػػرم :مرتكب ػ ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػ ػػض الجػػ ػ ػ ػرائـ األخالقي ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف فئ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػػذككر كو ػ ػ ػ ػػي :وت ػ ػ ػ ػػؾالعرض(االغتصاب) الزنا ،المكاط

مصطمحات الدراسة:
سيرد في وذن الدراسة بعض المصطمحات كفيما يأتي عرضان مكج انز لتعريؼ كؿ منىما:
 -1الجريمة (" :)Crimeوي سمكؾ إنساني معاقب عميه بكصػاه خرقػان أك تىديػدان لتػيـ المجتمػع أك
لمصػ ػػالح أف ػ ػرادن األساسػ ػػية أك لمػ ػػا يعتب ػ ػرن المشػ ػػرع ك ػػذلؾ ،ككسػ ػػيمته فػ ػػي ذل ػػؾ ال ػػنص الجنػ ػػائي"
(عبدالمنعـ)62:2003 ،
 -2الجػػػرائـ األخالقيػػػة (":)Moral crimesو ػػي الجػػرائـ المخم ػػة ب ػػالعرض كاألخ ػػالؽ العام ػػة"
(شرطة عماف السمطانية )55:2010 ،كتشمؿ بعض الجرائـ اآلتية:
 ىتػػؾ العػػرض ( :)Rapeيتضػػمف معنػػى وتػػؾ العػػرض فػػي قػػانكف الج ػزاء العمػػاني كػػؿ اتصػػاؿجنسي غير مشػركع سػكاء كػاف مجامعػة أنشػى مػف قيبػؿ أك هدهبػر أك كطء ذكػر لػذكر بػدكف رضػاء
المجنػػي عميػػه ،أك يػػتـ برضػػاء المجنػػي عميػػه إذا كػػاف دكف الخامسػػة عشػػر مػػف عم ػرن ،أك أن ػػه
يتصػػؼ بصػػاات جسػػدية أك عتميػػة خاصػػة ،فىػػك كفتػػا لػػذلؾ يضػػـ جريمتػػي االغتصػػاب كالاجػػكر
حسب نص المادة ( )218مف التانكف (عبيد.)272 :2006 ،
 الزنا ( :)Adulteryاتصاالن جنسيان محرمػان بػيف رجػؿ كامػرأة تػأتى مػف قهبػؿ ،سػكاء أكػاف مرتكبػهمتزكجا أـ غير متزكج (عبيد.)306 :2006 ،
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 المواط (" :)Sodomyارتكاب األفعاؿ الشىكانية مع شخص مف ناس الجنس ،كيعاقب عميهالتانكف بالسجف مف ستة أشىر إلى شالث سنكات ،كيالحؽ فاعؿ المكاط كالسحاؽ بدكف شككل
إال إذا أدل األمر إلى الاضيحة" (شرطة عماف السمطانية.) 56 :2010 ،
 -3السمة (" :)Traitأم جانب ذم دكاـ نسبي يمكف تمييزن ،كعمى أساسه يختمؼ الارد عف غيرن
(عبدالخالؽ.)41 :1997،
 -4الشخصػػية (" :)Personalityكحػػدة كامنػػة فػػي الاػػرد ناسػػه ،كوػػي تنظػػيـ دينػػاميكي يتمشػػؿ فػػي
االستعدادات الجسمية كالناسية التي تحػدد طريتػة الاػرد الخاصػة فػي التكيػؼ مػع البيئػة كالسػمكؾ
كالتاكير" (يكنس)245 :2004 ،
 -5السػػجف ( " :)Jail Residentsيعرفػػه الخػػاركؼ (المشػػار إليػػه فػػي ال ارشػػدم)12 :2010 ،
بأن ػػه" :مؤسس ػػة عتابي ػػة ي ارع ػػى فيى ػػا التػ ػزاـ المب ػػادئ اإلنس ػػانية ف ػػي معامم ػػة الم ػػذنبيف كاخض ػػاع
المحككـ عميىـ لنصالح كالعالج.
 -6التعريؼ اإلجرائي لمباحث لمعوامؿ المسيمة ىػو "الدرجػة الكميػة التػي يحصػؿ عميىػا المسػتجيب
في متياس الكشؼ عف العكامؿ المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية".
-10التعريػػػػؼ اإلجرائػػػػي لمباحػػػػث لسػػػػمات الشخصػػػػية ىػػػػي "الدرج ػػة الكمي ػػة الت ػػي يحص ػػؿ عميى ػػا
المستجيب في متياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية".
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري:
-1العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية وتشمؿ:
 العوامؿ االقتصادية. العوامؿ االجتماعية. العوامؿ الثقافية. -العوامؿ النفسية.

ثانياً :النظريات المفسرة لمجريمة وتشمؿ:
 االتجاه اإلسالمي في تفسير الجريمة. االتجاه النفسي في تفسير الجريمة. االتجاه البيولوجي في تفسير الجريمة. االتجاه االجتماعي في تفسير الجريمة. االتجاه االقتصادي في تفسير الجريمة. -االتجاه التكاممي في تفسير الجريمة.

ثالثاً :سمات الشخصية.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تمييد:
يحتكم وذا الاصؿ عمى جزئيف :يتضمف الجزء األكؿ عرضان لنطار النظرم الذم يتناكؿ العكامؿ
المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية ،كالنظريات الماسرة لمجريمة إضافة لسمات الشخصية
كأنكاعىا.
أما الجزء الشاني :فيتضمف عرضان لمدراسات السابتة المتعمتة بمشكمة وذن الدراسة ،إضافة إلػى تحميمىػا
كمناقشتىا ،كبياف مدل االستاادة منىا في الدراسة الحالية.

أوالً :اإلطار النظري:
يشتمؿ اإلطار النظرم عمى بياف العكامؿ المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية ،كالنظريات
الماسرة لمجرائـ األخالقية ،إضافة لسمات الشخصية كأنكاعىا كفيما يأتي عرضان لىا:

العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية:
تنتسػػـ العكامػػؿ المسػػىمة لحػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة إلػػى عكامػػؿ اقتصػػادية ،اجتماعيػػة ،شتافيػػة،

ناسية كما يأتي:
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العوامؿ االقتصادية:
تمعب العكامؿ االقتصادية دك ار مممكسان في كقكع الجرائـ األخالقية كانحراؼ سمكؾ األفراد ،كفيما يأتي
عرضان مكج انز لىا:
-1الفقر ":"Poverty
إف األسر الاتيرة التي تكابػد شػظؼ العػيش ك تعػاني مػف تػدني مسػتكل الػدخؿ تضػطر إلػى العػيش فػي
مسػػاكف ضػػيتة تتكػػكف مػػف غرفػػة كغ ػرفتيف ممػػا يػػؤدم إلػػى تكػػدس أف ػراد األس ػرة ذكػػك انر كاناش ػان بتمػػؾ الغػػرؼ
الضيتة ،مما يؤدم إلى انعداـ الخصكصػية بيػنىـ ،كتػدني مسػتكل الحيػاء نتيجػة مشػاودة بعضػىـ بعضػان
في أكضاع مشيرة لمرغبة الجنسػية ،فازدحػاـ المسػكف يػؤدم إلػى تالصػؽ األجسػاد بػيف األخػكة كاألخػكات،
ممػػا يحػػرؾ الرغبػػة الجنسػػية لػػديىـ كيػػدفعىـ إلػػى إقامػػة اتصػػاالت كعالقػػات جنسػػية كخاصػػة إذا مػػا شػػاود
األبنػػاء كالػػديىـ يمارسػػكف الجػػنس ،ممػػا قػػد يػػؤدم إلػػى نمذجػػة تمػػؾ الممارسػػة فيمػػا بيػػنىـ ،كوػػك مػػا أشبتتػػه
الدراسات التي تناكلت ظاورتي زنا المحارـ كالمكاط (المجدكب.)2003 ،
لػػذا فػػإف تعػػاليـ اإلسػػالـ حػػذرت مػػف اشػػتراؾ اإلخػػكة كاألخ ػكات فػػي س ػرير كاحػػد ،وػػذا جػػائز فػػي مرحمػػة
الطاكلة األكلى كاذا بمغ األطااؿ سف التمييز كوك العاشرة كجب حينىا االنتبان إلى ضركرة التاريؽ بيػنىـ
في المضاجع ،مصداقان لتكؿ النبي عميه الصالة كالسالـ" :مركا أكالدكػـ بالصػالة كوػـ أبنػاء سػبع سػنيف،
داكد )104 :كػذلؾ كرد النىػي
كاضربكوـ عميىا كوـ أبناء عشر سنيف ،كفرقكا بينىـ في المضػاجع" (أبػك ي
فػػي الحػػديث الش ػريؼ عػػف النبػػي صػػمى اب عميػػه كسػػمـ أنػػه قػػاؿ" :ال ينظػػر الرجػػؿ إلػػى عػػكرة الرجػػؿ ،كال
المرأة إلى عكرة المػرأة ،كال ياضػي الرجػؿ إلػى الرجػؿ فػي الشػكب الكاحػد ،كال تاضػي المػرأة إلػى المػرأة فػي
الشػػكب الكاحػػد" (مسػػمـ ،ج )266 :1أم ال ينػػاـ الرجػػؿ مػػع الرجػػؿ ،أك المػرأة مػػع المػرأة فػي فػراش كاحػػد،
17

لػػيس بينىمػػا سػػاتر ياصػػؿ بينىمػػا ،حتػػى ال يشػػتىي أحػػدوما األخػػر فيحػػدث االتصػػاؿ الجنسػػي المحػػرـ
(سميـ.)2010 ،
إف الاتػػر يعػػد عػػامال مىمػػا فػػي انتشػػار مىنػػة البغػػاء كوػػي تتػػديـ المتعػػة الجنسػػية متابػػؿ كسػػب مػػادم،
كتشػػير الد ارسػػات إلػػى أف البغايػػا فػػي المجتمػػع البريطػػاني كغي ػرن مػػف المجتمعػػات األخػػرل قػػد نشػػأف فػػي
الشػرائح األكشػػر فتػ انر فػػي المجتمػػع ،كمػػا أف ت ازيػػد معػػدالت الطػػالؽ قػػد دفػػع عػػددان مػػف المطمتػػات لمخضػػكع
لنغراء المادم الذم ينطكم عميه البغاء ،كذلؾ فإف عددان مف الاتيات الغربيػات المػكاتي ال يجػدف فرصػة
لمعمػػؿ بعػػد انتىػػاء د ارسػػتىف قػػد يمجػػأف إلػػى إحػػدل شػػبكات الػػدعارة ألجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى المػػاؿ (غػػدنز،
.)2005
كفػػي الد ارسػػة التػػي أعػػدوا المجػػدكب ( )2003حػػكؿ ظػػاورة زنػػا المحػػارـ فػػي مصػػر تبػػيف أف مػػا نسػػبته
 %2مف الضحايا يتمف فػي غرفػة كاحػدة ،فػي حػيف ارتاعػت النسػبة إلػى  %31ممػف يتمػف فػي غػرفتيف،
ك %28فػػي شػػالث غػػرؼ ك 15,5فػػي أربػػع غػرؼ ،كأخيػ انر الالتػػي يتمػػف فػػي خمػػس غػػرؼ بمغػػت نسػػبتىف
 ،%5،5كوذن النسب تستخدـ عادة لمتعرؼ عمى المستكل االقتصادم االجتمػاعي ،كالػذم يػنعكس عػادة
عمى السمكؾ كالعادات كطريتة الحياة.
-2البطالة ":"Unemployment
البطالة وي الحالة التي يككف فيىا الارد قاد انر عمى العمؿ ك ارغبان فيه كال يجد العمؿ كاألجر المناسبيف،
فىي ترتبط بانخااض حاد كغير متكقع في دخؿ الارد كعدـ متدرته في الحصكؿ عمى ضركريات الحياة
العصرية ،كاذا طاؿ أمد ذلؾ أدل إلى السمكؾ اإلجرامي كمنىا المتعمتػة بػاألمف االجتمػاعي مشػؿ تعػاطي
المخدرات كادماف الكحكؿ كالسرقة كالسمب كاالحتياؿ كالجرائـ الجنسية (عجكة.)1985 ،
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كالبطالة في معناوا اآلخر تعني الاراغ الػذم وػك ماسػدة فػي حػد ذاتػه إف لػـ يػتـ اسػتغالله فػي السػمكؾ
الصػػالح كالمايػػد فعنػػدما ال يجػػد اإلنسػػاف مػػا يشػػغؿ بػػه ناسػػه فػػإف معظػػـ كقتػػه يتضػػيه فػػي المنػػزؿ كسػػط
أخكاته ،كمع كجكد المشيرات الجنسية التي تبشىا التنكات الاضائية كغياب الكالديف كضعؼ الكزاع الديني
قد يمعب الشيطاف بعتؿ األخ فيعمد كالعياذ باب إلى التحرش الجنسي بمحارمه (المجدكب.)2003 ،
كق ػػد أش ػػار كػ ػالن م ػػف ()Raphael&Winter-Ebmerف ػػي د ارس ػػتىما ح ػػكؿ ت ػػأشير البطال ػػة ف ػػي نس ػػبة
الجريمة التي صناا فيىا الجرائـ إلى نكعيف رئيسيف :جرائـ تدخؿ ضمف االعتداء عمى األمالؾ (السرقة،
النشؿ ،سػرقة السػيارات) كجػرائـ تنػدرج تحػت االعتػداء عمػى الػناس (التتػؿ ،االغتصػاب ،السػطك ،اإليػذاء
الجسدم) كأكدت دراستىما كجكد عالقة شابتة كمطردة بيف جرائـ االعتداء عمى األمالؾ كالبطالة ،بحيث
تزداد نسبة تمؾ الجرائـ بازدياد البطالة في المجتمع (البكر.)2004 ،
-3صعوبة وتأخر سف الزواج" Delayed age of marriage":
مما ال شؾ فيه بأف تأخر سف الزكاج كصػعكبته بسػبب عػدـ متػدرة الشػاب الماليػة لمتيػاـ بأعبػاء الحيػاة
الزكجي ػة النػػات مػػف العػػامميف المشػػار إليىػػا بعاليػػه كومػػا الاتػػر كالبطالػػة إضػػافة إلػػى تػػدني األجػػكر كأزمػػة
اإلسكاف األمر الذم يؤدم إلى تزايد أعػداد العػزاب كالعػكانس فػي المجتمػع ،كمػع كجػكد كسػائؿ االتصػاؿ
الحديشة أصبحت عمميات االلتتاء كالتكاعد بيف الجنسيف جدان سىمة ،فتد كشؼ التترير الحككمي الصادر
عػػف الجىػػاز المركػػزم لمتعبئػػة العامػػة كاإلحصػػاء فػػي مصػػر أف حػػاالت الػػزكاج العرفػػي التػػي تػػـ تسػػجيمىا
كصمت ألكشر مف شالشة مالييف زيجة تركزت أغمبىا في أكساط طالب الجامعػات ،كوػذا األمػر أدل إلػى
كجػػكد أكشػػر مػػف ح ػكالي أربعػػة عشػػر ألػػؼ طاػػؿ مجىػػكلي النسػػب الػػذم وػػك نتػػاج الػػزكاج غيػػر الشػػرعي
(دركيش.)2008 ،
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كمػػا أش ػارت د ارسػػة سػػعكدية أف عػػدد الع ػكانس السػػعكديات قػػد يصػػؿ فػػي السػػنكات الخمػػس المتبمػػة إلػػى
أربعة مالييف عانس نتيجة لعجز الشباب عف دخكؿ الحياة الزكجية ،كدعت الدراسة إلى ضػركرة البحػث
عػػف حمػػكؿ س ػريعة لمشػػباب كالاتيػػات ،كفػػي الد ارسػػة التػػي أجريػػت عػػاـ  2005شػػىدت المممكػػة العربيػػة
السػػعكدية حػػدكث شمانيػػة عشػػر ألػػؼ حالػػة طػػالؽ متابػػؿ سػػتيف ألػػؼ عتػػد زكاج ،كشػػددت الد ارسػػة عمػػى
ضركرة إقنػاع األسػر عمػى التخايػؼ مػف أعبػاء الػزكاج كالتبػكؿ بمىػر متكاضػع كتحسػيف أكضػاع الشػباب
االقتصادية األمر الذم سيسػىـ فػي تمكػيف الشػباب مػف تحمػؿ أعبػاء الػزكاج كتكػكيف أسػرة صػالحة ،ممػا
سيساعد عمى حؿ مشكمة العنكسة كطىارة المجتمع مف الاساد كاالنحالؿ (عمى كقرشى.)2009 ،
-4استغالؿ السمطة ":"Abuse of Power
يعد استغالؿ السمطة بغيػة االبتػزاز الجنسػي فػي العمػؿ مػف المشػكالت المعاصػرة كوػك مػف أبػرز نتػائ
خركج المرأة لمعمؿ كاحتكاكىػا المباشػر بالرجػاؿ ،ككانػت المػرأة تسػتجيب كترضػ تحػت التىديػد المسػتمر
بالاصػػؿ مػػف العمػػؿ إذا وػػي لػػـ تسػػتجب لرغب ػػات رئيسػػىا الجنسػػية ،كيعػػكد السػػبب فػػي استسػػالـ المػػرأة
لالبتزاز الجنسي كعدـ متاكمته وك خضكعىا لنكعيف مف اإلكػران :اإلكػران االقتصػادم كاإلكػران العػاطاي،
كيتمشؿ اإلكران العاطاي بأف الضحية ال تخاؼ فتط مف المتاكمة كلكنىا تخاؼ مف عدـ تصديؽ كالمىػا
ف ػػي ح ػػاؿ تت ػػدمت بالش ػػككل ،ألف االغتص ػػاب م ػػف قب ػػؿ ممش ػػؿ الس ػػمطة يمك ػػف أف يمش ػػؿ لممػ ػرأة اض ػػطرابان
كتشكيىان ذونيان ألنىا تعكدت دائمػان عمػى احتػراـ السػمطة التػي تعػدوا فػي وػذن الحالػة متكاطئػة ،كمػف أبػرز
النمػاذج الجديػدة فػي وػذا السػياؽ نمػكذج الػرئيس األمريكػي األسػبؽ بيػؿ كمنتػكف " "Bill Clintonالػذم
أتىػػـ بػػالتحرش الجنسػػي بإحػػدل مكظاػػات البيػػت األبػػيض ،كمػػا قػػاـ كمنتػػكف بػػالتحرش الجنسػػي بإحػػدل
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المكظاػػات فػػي غرفػػة بأحػػد فنػػادؽ ليتػػؿ ركؾ عاصػػمة أركنسػػاس التػػي كػػاف كمينتػػكف آنػػذاؾ حاكم ػان لىػػا
(التاطرجي.)2003 ،
تتكؿ كيريف سكيايجف " "SoevegnKirinرئيسة معىد النساء العامالت في نيكيكرؾ "أف المضايتات
الجنسػػية ال تتتصػػر عمػػى االعتػػداء الجسػػدم بػػؿ إف الكػػالـ البػػذمء كالنكػػت الااضػػحة تشػػكؿ نكع ػان مػػف
االعتػداء عمػػى المػرأة الحساسػة ،كلػػيس كػػؿ النسػػاء يسػتطعف تحمػػؿ وػػذا الكػالـ البػػذمء كالنكػػت الااضػػحة
فكـ مف كاحدة أصيبت بػاألمراض الجسػدية مشػؿ الصػداع كالتػيء كعػدـ النػكـ كفتػداف الشػىية نتيجػة لىػذا
الكضػػع السػػيئ الػػذم تضػػطر فيػػه الم ػرأة العاممػػة إلػػى سػػماع وػػذن االعتػػداءات الجنسػػية الكالميػػة" (البػػار،
.) 160 :1987
كخالصػػة التػػكؿ يػػرل الباحػػث بػػأف العكامػػؿ االقتصػػادية لىػػا دكر فاع ػؿ كمممػػكس فػػي ظىػػكر الج ػرائـ
األخالقية بيف شرائح المجتمع ،فاي سمطنة عماف ونػاؾ ارتاػاع ممحػكظ فػي نسػبة المىػكر كالػذم يختمػؼ
قيمته مف منطتة ألخرل ،كمع ارتااع األسعار كتػدني مسػتكل األجػكر خاصػة فػي التطػاع الخػاص يتػؼ
الشاب عاج انز عف اإلقداـ عمى مشركع الزكاج الذم وك صماـ األماف له كلمجتمعه ككاقيان كحصػنان منيعػان
مػػف الكقػػكع فػػي المكبتػػات ،يتػػكؿ الرسػػكؿ عميػػه الصػػالة كالسػػالـ مخاطبػػا فئػػة الشػػباب" :أيىػػا الشػػباب مػػف
استطاع مػنكـ البػاءة فميػنكح فإنػه أغػض لمبصػر كأحصػف لماػرج ،كمػف لػـ يسػتطع فميصػـ فػإف الصػكـ لػه
كجاء"( النسائي.)769 :
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العوامؿ االجتماعية:
وي مجمكعة العكامؿ التي تنسب لمبيئة االجتماعية التي يعيش فيىا اإلنساف ابتداء بمجتمعػه الصػغير
الػػذم ينشػػأ فيػػه كينمػػك كوػػك األسػرة ،شػػـ جماعػػة الرفػػاؽ كانتىػػاء بخصػػائص المجتمػػع الكبيػػر ،كغيروػػا مػػف
العكامؿ التي لىا دك انر فاعالن كمىمان في ارتكاب الجرائـ األخالقية كغيروا مف صكر االنحراؼ ،ممػا يعػكد
بالضػػرر عمػػى األف ػراد الػػذيف ينتمػػكف لىػػذا المجتمػػع ،فض ػالن عػػف الضػػرر الكبيػػر كالتػػدوكر الػػذم يصػػيب
المجتمع في عمكمه (ربيع كيكسؼ كعبداب .)2003 ،كفيما يأتي كصاان مكج انز لىا:
-1التفكؾ األسري (: (Family disintegration
إف األس ػرة تع ػد المبنػػة األكلػػى لبنػػاء المجتمػػع اآلمػػف كفيىػػا كمػػف خاللىػػا تػػتـ التنشػػئة الصػػحية السػػميمة
ل جياؿ ،كمف أبرز الكظائؼ التي تتكـ بىا األسرة كما أكردوا( :العكايمة)2006 ،
 العمؿ عمى تأميف الحاجات األساسية لمطاؿ كالغذاء كالشراب كالدكاء كالمباس. غػػرس العػػادات كالتػػيـ اإليجابيػػة فػػي ناػػس الطاػػؿ كػػاحتراـ اآلخ ػريف كالصػػدؽ كاألمانػػة كترسػػيالمبادئ كالتيـ األخالقية.
 تكفير الجك الماعـ بالكد كالحناف كالعاطاة كالبعد عف التسكة كالنبذ. -ضبط سمكؾ الطاؿ في المجتمع ضمف أسس كمعايير محددة لمصمحة المجتمع...إل .
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كما صنؼ العكايمة ( )2006التاكؾ األسرم إلى:
 التفكػػػؾ المػػػادي :كيش ػػمؿ الط ػػالؽ كالىج ػػر أك م ػػكت أح ػػد ال ػػزكجيف أك الغي ػػاب المتكاص ػػؿ لاتػ ػرةطكيمة.
 التفكؾ النفسي :كوك ما يسػكد الكسػط األسػرم مػف مشػاحنات كمنازعػات مسػتمرة كعػدـ االحتػراـلحتكؽ اآلخريف ،األمر الذم يؤدم لسػمككيات غيػر سػكية كارتكػاب الجػرائـ األخالقيػة مشػؿ لعػب
التمار كادماف المخدرات كالمسكرات.
لتػد أشبتػت الد ارسػػات أف التاكػؾ األسػػرم يسػاوـ فػػي االنحػالؿ الخمتػي كيعمػػؿ عمػى تعػريض نسػؽ التػػيـ
كاألخ ػػالؽ إل ػػى الخط ػػر بس ػػبب غي ػػاب الكال ػػديف أك أح ػػدوما الم ػػذيف وم ػػا مص ػػدر الض ػػبط ألبن ػػائىـ كالعػ ػزة
كالمناعة مػف أف تػزؿ أقػداـ فمػذات أكبػادوـ فػي مسػتنتعات الرذيمػة كاالنحطػاط ،فاػي تتريػر لمنظمػة األمػـ
المتحػػدة (اليكنيسػػيؼ) حػػكؿ كضػػع األطاػػاؿ كالنسػػاء األردنيػػات يشػػير إلػػى أف العنػػؼ المبنػػي عمػػى النػػكع
االجتمػػاعي مكجػػكد كمشػػكمة عامػػة فػػي األردف ،فحػػاالت االعتػػداء الجنسػػي (االغتصػػاب كوتػػؾ العػػرض)
تعادؿ  %11مف الجرائـ غير المجنحة في عاـ  ،1994كنسبة جرائـ الشرؼ بمغت  23حالة سنكيا مف
( 2006-1986الصتكر.)2006 ،
كم ػػف كجى ػػة نظ ػػر الباح ػػث ف ػػإف األسػ ػرة تع ػػد الحاض ػػف األكؿ ف ػػي عممي ػػة تربي ػػة األبن ػػاء كبع ػػدوا ت ػػأتي
المصػػادر األخػػرل لمتربيػػة كالمسػػجد كالمدرسػػة ،كعنػػدما يحػػدث التمػػزؽ فػػي بنيػػة األسػرة فػػإف ذلػػؾ يػػنعكس
سمبان عمى األبناء كفي أسمكب تربيتىـ كتكجيه سمككىـ لما فيه مصمحة دينىـ كدنياوـ.
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-2التبرج و االختالط " "Finery and mixing
مما ال شؾ فيه بأف اإلسالـ يحرـ االخػتالط كيحظػر عمػى المػرأة أف تجتمػع بالرجػؿ األجنبػي سػافرة أك
متبرجة كاألدلة عمى ذلؾ ما يأتي:
 يتػػكؿ اب عػػز كجػػؿ فػػي كتابػػه العظػػيـ مخاطب ػان نبيػػه الك ػريـ ":ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ".1
 قكله عز كجؿ " :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ
ﰀ

2

2

 قػػكؿ الرسػػكؿ عميػػه الصػػالة كالس ػالـ" :إيػػاكـ كالػػدخكؿ عمػػى النسػػاء ،فتػػاؿ رجػػؿ :يػػا رس ػػكؿ ابأف أريػػت الحمػػك؟  -قريػػب الػػزكج أك الزكجػػة مػػف غيػػر المحػػارـ -قػػاؿ :الحمػػك المػػكت" (البخػػارم:
.)748
 ق ػػكؿ الحبي ػػب المص ػػطاى عمي ػػه الص ػػالة كالس ػػالـ" :ال يخم ػػكف رج ػػؿ ب ػػامرأة إال م ػػع ذم مح ػػرـ"(البخارم.)748 :
لػذا فػػإف الاصػػؿ بػػيف الرجػػؿ كالمػرأة مػػف أوػػـ التكاعػد فػػي الحاػػاظ عمػػى المجتمػػع مػػف أف تدنسػػه مكبتػػات
كتميعه مااتف التبرج كالساكر (عمكاف.)2006 ،
االختالط ،ى
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لتػ ػػد أشبتػ ػػت التجػ ػػارب العمميػ ػػة أف االنضػ ػػباط يتػ ػػؿ كممػ ػػا كشػ ػػر االخػ ػػتالط كيكشػ ػػر االنح ػ ػراؼ كممػ ػػا كشػ ػػر
االختالط ،فىناؾ الكشير مف الدكؿ مف غير الدكؿ اإلسالمية ال تش ىػجع عمػى التعمػيـ المخػتمط فػي مرحمػة
المراوتػػة ألنػػه يػػؤدم إلػػى االنح ػراؼ الخمتػػي ،فتػػد أشبتػػت الد ارسػػات أف االخػػتالط فػػي المػػدارس المتكسػػطة
كالشانكيػػة أدل إلػػى مظػػاور مػػف العالقػػات المحرمػػة ،كبالتػػالي أدل إلػػى ضػػعؼ المسػػتكل العممػػي لمطمبػػة
النشغالىـ بالتاكير بالجنس اآلخر ،كاإلشػارة الجنسػية المترتبػة عمػى االخػتالط إمػا أف تػؤدم إلػى المباشػرة
الجنسية غير المشركعة أك الكبت كالتمع لتمؾ المشاعر مما يخمؽ اضطرابان ناسيان كعاطايان لدل الطالػب
المراوؽ ،قد يدفعه إلى ممارسة عادة االستمناء لمحصكؿ عمى المذة الكاذبة (الحسيني.)2009 ،
لتد استحث االختالط المطمؽ بيف الرجاؿ كالنساء غريزة التبرج كالعػرم فػي النسػاء ،فالجاذبيػة الجنسػية
" "Sexual Attractionالتػػي أكدعتىػػا فط ػرة الرجػػؿ كالم ػرأة كلىػػا سػػمطاف ال ينكػػر ،تػػزداد قػػكة كاشػػتداد
باختالط الجنسػيف كتتخطػى حػدكدن بكػؿ سػىكلة ،شػـ مػف شػأف وػذا المجتمػع المخػتمط أف تنشػأ فيػه غريػزة
جديػػدة فػػي الجنسػػيف كوػػي الظىػػكر بػػأبىى مظػػاور الزينػػة كأجػػذبىا " "Attractiveلمجػػنس اآلخػػر ،فتبػػرج
الم ػرأة كزينتىػػا يزيػػد الرجػػاؿ شػػكقان كطمكح ػاى كنىمػػة ،ألف نػػار الشػػىكة كالعاطاػػة المتأججػػة فػػي الصػػدكر ال
ػر جديػػدان أكشػػر منػػه سػػاك انر
تخمػػد بكػػؿ منظػػر جديػػد مػػف الخالعػػة كالسػػاكر ،بػػؿ تػػزداد لىيب ػان كتتطمػػب منظػ ان
كحسك انر كتكشاان (المكدكدم.)2005 ،
لتد تكلدت فكرة في المجتمعات الغربية ماادن أف اإلسالـ يحتتر المػرأة لػذاتىا كال يجعػؿ لىػا قيمػة سػكل
االسػػتمتاع المجػػرد ،فماىػػكـ حتػػكؽ المػرأة لػػدل الغػػرب مػرتبط بتحريروػػا مػػف الػػديف ،حتػػى قيػػؿ صػراحة أف
الحجاب كسيمة لنشر الاكاحش ،كأف التبرج دليؿ العاػة كالبػراءة ،كمػف شػـ ال عالقػة بػيف الػديف كاألخػالؽ،
كنجحت العممانية في إفساد المرأة كاشاعة الدياشة في المجتمع ،كالمطالبة في المساكاة بيف الرجؿ كالمػرأة
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في الخركج لمعمؿ ككافة مناحي الحياة ،كوذن الدعكة أعتبتىا فتنة عظيمة فانحسر الحجػاب كعػـ السػاكر
كاختمط الرجاؿ بالنساء بحجة زمالة العمؿ كالتعميـ ،كأصبحت األخالؽ في خطر عظيـ ،كانحمػت األسػر
كضاع األكالد في أتكف المعاصي كاآلشاـ (العبدالكريـ.) 1424 ،
فاب سبحانه كتعالى يخاطب نساء النبي عميه الصالة كالسالـ كنساء المؤمنيف بتكله " ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ" 1كأجىزة اإلعػالـ فػي الػبالد العربيػة كاإلسػالمية تخاطػب النسػاء صػباح
مساء أخرجف مػف بيػكتكف كاسػرحف فػي الشػكارع كالمعامػؿ كالمصػانع كالمكاتػب كالمتػاجر كنافسػف الرجػاؿ
بالمناكػػب كاألقػػداـ كاخػػتمطف بىػػـ مػػا كسػػعكف ذلػػؾ ،فىػػذن الم ػرأة الغربيػػة حصػػمت عمػػى حريتىػػا الجنسػػية،
فكانت النتيجة مميكف حالة إجىاض سنكيان ،كمميكف طاؿ مػف السػااح فػي كػؿ عػاـ ،كمميػكف حالػة طػالؽ
في كؿ عاـ في الكاليات المتحدة األمريكية ،كاإلسالـ ال يمنع المرأة مف العمؿ بؿ يحشىا عميه في بيتىا،
فالتياـ بكاجب حؽ الزكجية كتربية األبنػاء وػي كظياػة المػرأة األكلػى ،كالعمػؿ خػارج المنػزؿ وػك لمضػركرة
فتط ،فإذا انتات الضػركرة كانػت التاعػدة األساسػية قكلػه تعػالى " ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ " كاذا اضػطرت المػرأة لمخػركج لمعمػؿ كغيػرن كانػت فػي غيػر تبػرج كابتعػدت عػف االخػتالط بالرجػػاؿ
األجانب (البار.)1987 ،
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إذف فالتبرج كاالختالط بيف ماردات النكع االجتماعي له عكاقب كخيمة وي( :العؾ)1999 ،
 حمكؿ الزنا كالسااح محؿ الزكاج الشرعي. فساد األسرة كانىداـ العائمة كتاشي الطالؽ. شيكع الاكاحش كسيطرة الشىكات. انىي ػػار االقتص ػػاد لض ػػعؼ الت ػػكل بس ػػبب األمػ ػراض العتمي ػػة كالناس ػػية كالخمتي ػػة كالجس ػػمية ،الت ػػييصاب بىا اإلنساف في المجتمع المختمط المتبرج.
 التضػػاء عمػػى النسػػؿ البشػػرم كالنػػكع اإلنسػػاني ،بسػػبب زكاؿ األس ػرة الزكجيػػة كحمػػكؿ الزنػػا محػػؿالزكاج.
 انتش ػ ػػار الع ػ ػػادات الس ػ ػػيئة كعممي ػ ػػة االس ػ ػػتمناء كالمػ ػ ػكاط كالس ػ ػػحاؽ ،كخصكصػ ػ ػان ب ػ ػػيف المػ ػ ػراوتيفكالمراوتػػات ،بسػػبب التىػػي النػػات عػػف مشػػاودة األفػػالـ اإلباحيػػة كاالخػػتالط ،التػػي تتمػػادل فػػي
أمكر الشىكة كالغريزة كالجنس.
 خركج المػرأة متبرجػة متزينػة مخالطػة لمرجػاؿ يعػرض عاافىػا كعرضػىا لػ ذل كالسػكء كالاحشػاء،كخصكصان مف قبؿ األشرار كالساىاء.
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-3سوء استغالؿ وقت الفراغ (:)Time Ieisur
عرؼ كيمي " "Kellyالاراغ :بأنه مشػاركة الشػخص فػي أم نشػاط بحريػة كبعيػدا عػف االلتػزاـ بالعمػؿ،
بينا عرفته وانتر" " :"Hunterبأنه الارصة التي يتحرؾ فيىا عتؿ كميكؿ الشخص بعيدان عف عالـ العمـ
كالكسػػب فػػي أنشػػطة طكعيػػة ،بينمػػا جػػاء تعريػػؼ كػرام " "Grayلماػراغ بأنػػه :النشػػاط المايػػد الػػذم يسػػمح
لمارد بالتعبير عف ناسه كاشبات ذاته (الداورم.)267 :2008 ،
إف أبرز المشاكؿ التي يكاجىىا الشباب اليكـ مشكمة الاراغ كسكء استخداـ الكقت ،فىك يعد عامؿ مىـ
في سمكؾ االنحراؼ ،الذم مردن غياب الىدؼ االيجابي الذم يتكد الشػاب فػي االتجػان الصػحيح ،كافتتػاد
الىدؼ يعني كجكد جزء كبيػر مػف الكقػت غيػر مسػتغؿ ممػا يػؤدم إلػى إشػغاؿ وػذا الجػزء مػف الكقػت فػي
أمكر مخالاة لمديف كالتيـ األخالقية ،كبالتالي تككف بداية الميؿ عف الطريؽ المستتيـ (الشي .)1430 ،
لذا تبرز أومية كقت الاراغ كما أكردوا الداورم ( )2008مف االعتبارات اآلتية:
 تأكيد الديف اإلسالمي عمػى أوميػة اسػتغالؿ كقػت الاػراغ فػي قػكؿ الرسػكؿ صػمى اب عميػه كسػمـ"نعمتاف مغبكف فيىا كشير مف الناس الصحة كالاراغ" (البخارم.)889 :
 تأكيػػد الكشيػػر مػػف النظريػػات العمميػػة عمػػى أوميػػة اسػػتغالؿ كقػػت الاػراغ بنشػػاطات تركيحيػػة كفنيػػةكرياضية ،إلدخاؿ البىجة إلى الناس البشرية كحمايتىا مف األمراض الناسية.
 تأكيد الكشير مف الدراسات العممية عمى أومية النشاطات بأنكاعىا المختماة في كقت الاراغ عمىتنميػػة الشتػػة فػػي الػػناس ،كاالت ػزاف االناعػػالي كالتكافػػؽ مػػع الػػذات ،كالكقايػػة مػػف االنح ػراؼ كتنميػػة
التدرات كالمىارات ،كاشباع الكشير مف الرغبات كالميكؿ.
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إف الاراغ الذم يتحكـ في األفػراد مػف العكامػؿ األساسػية التػي تػؤدم غالبػا إلػى االنحػراؼ ،فيجػب
أف يم الاراغ بما يعكد بالاائدة سكاء بما يعكد عمى أجسػامىـ بالصػحة كالتػكة ،كعمػى أجىػزة أبػدانىـ
فكػ ػ انر كعتػ ػالن بالنش ػػاط كالحيكي ػػة ،فالتا ػػاكت ف ػػي الت ػػيـ كالم ػػادة ق ػػد كاكب ػػه اتس ػػاع المس ػػافة ب ػػيف الس ػػمكؾ
كتكجيىات السمكؾ كما يػرتبط بىػا مػف قػيـ ،ممػا أدل إلػى اغتػراب األفػراد بمعنػى انحػرافىـ عػف شتافػة
المجتمػع اإلسػػالمي بتكجيىاتػػه كقيمػػه كمعػػاييرن كأودافػػه ،كطمػس شخصػػية الاػػرد كسػػمب إرداتػػه ،كوػػذن
األكضاع االنحرافية االغترابية ويئت األفراد السػتجابات سػمككية مغتربػة تجرفػه السػتجابات انحرافيػة
تع ػػرض كتى ػػدد أم ػػف المجتم ػػع كاس ػػتت اررن كالمتمشم ػػة ف ػػي الاس ػػاد بمختم ػػؼ ص ػػكرن كالجريم ػػة بمختم ػػؼ
أنكاعىػػا ،لػػذا ال ب ػػد مػػف أخ ػػذ التكجيىػػات اإلس ػػالمية إلكسػػاب األفػػراد الصػػحة كالعم ػػـ كالتػػكة كالمنع ػػة
لمحيمكلة بينىـ كبيف التشرد كاالنحراؼ (الحسيف)2006 ،
كقد أجػرل عبػداب ( )2010د ارسػة حػكؿ بعػض العكامػؿ المسػىمة فػي جنػكح األحػداث ،كأشػارت نتػائ
دراسته بأف عامؿ سكء استغالؿ كقت الاراغ جاء في المرتبة األكلى لدل الجانحيف.
كقد قرر عممػاء الػناس كالتربيػة بػأف الشػاب إذا اختمػى إلػى ناسػه كقػت ف ارغػه تػرد األفكػار الحالمػة إليػه
كالىػكاجس السػػارحة كالتخػػيالت الجنسػػية المشيػرة ،فػػال يجػػد ناسػػه إال كقػػد تحركػػت شػػىكته كواجػػت غريزتػػه
أمػػاـ وػػذن المكجػػه مػػف التخػػيالت كالتػػأمالت كالخ ػكاطر ،كربمػػا أدل بػػه إلػػى أف يتػػع فػػي محظػػكر شػػرعي
نتيجة لىذن التخيالت (عمكاف.)2006 ،
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-4الصحبة السيئة (:)Companins Bad
لت ػػد أش ػػار ال ػػديف اإلس ػػالمي إل ػػى أومي ػػة الرفت ػػة الص ػػالحة كأشرو ػػا ف ػػي حي ػػاة الا ػػرد كف ػػي اكتس ػػاب الت ػػيـ
كالسػمككيات كاألفكػػار ،فعػػف أبػػي وريػرة رضػػي اب عنػه أف رسػػكؿ اب صػػمى اب عميػػه كسػػمـ قػػاؿ" :الرجػػؿ
عمى ديف خميمه ،فمينظر أحدكـ مف يخالؿ" (الترمذم.)509 :
فإف كاف تأشير الخميؿ (الصديؽ) يمتد إلى الديف فال شؾ أف أشرن في سمككه كاتجاواته سيككف كاضحان
كأشد كقعان ،خاصة مع غياب الرقابة األسرية كسكء التربية الكالديػة كالاتػر كضػعؼ الػكازع الػديني ،األمػر
الذم يدفعػه إلػى تكػكيف صػداقات يجػد فيىػا متناسػان لمتاعبػه كصػراعاته الداخميػة ،كبالتػالي جعمػه أداة فػي
أيػػدم أكلئػػؾ الرفػػاؽ يكجىػػكف سػػمككه عمػػى كفػػؽ تكجيىػػاتىـ إمػػا طريػػؽ الخيػػر ك االسػػتتامه أك االنح ػراؼ
كالجريمة (المطيرم.)2006 ،
كلتد أشارت الدراسات أف الارد قميالن ما يرتكػب الجريمػة ماػردان ،فاػي د ارسػة أج اروػا (الحبسػي)2005 ،
ودفت إلى معرفة أوـ الخصائص الديمكغرافية كاالجتماعية كاالقتصػادية لمرتكبػي الجػرائـ األخالقيػة فػي
سمطنة عماف ،أظىرت نتائ دراسته بأف تأشير رفاؽ السكء وك الدافع األكشر أوميػة كراء ارتكػاب الجػرائـ
األخالقية بما نسبته  %49مف عينة الدراسة.
كأظىرت نتائ دراسة (التشعاف كالكندرم )2002 ،حكؿ العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية المؤدية إلى
تعاطي المخػدرات كالمسػكرات عمػى عينػة مػف المػدمنيف الكػكيتيف ،بػأف جماعػة األقػراف كاألصػدقاء كاحػدة
مف أوـ المتغيرات التي تؤشر عمى سمكؾ اإلنساف كتحدد مسارن في ظؿ غياب الكازع الديني الذم يعتبػر
مف المسائؿ المىمة التي تسىـ في قياـ الارد لسمؾ الطرؽ غير السكية.
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كقد جاء تأشير رفاؽ السكء في المرتبة الخامسة في دراسة عبداب ( )2010ضمف العكامؿ االجتماعية
المسىمة في جنكح األحداث.
كيرل الباحث مف كجىة نظرن بأف أقكل العكامؿ االجتماعية المسىمة في ارتكاب الجرائـ األخالقية وك
اخػػتالط الرجػػؿ بػػالمرأة سػكاء فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ أك مكاقػػع العمػػؿ المختماػػة ،فالاتػػاة اليػػكـ ال تخػػرج مػػف
بيتىا إال في كامؿ زينتىا ،كقػد أظىػر مػا ترتديػه مػف مالبػس عصػرية ماػاتف جسػدوا كمػف شػـ تتػع فريسػة
ألنظػػار الرجػػاؿ ،كيبػػدأ بػػيف كميىمػػا أكالن تب ػػادؿ النظ ػرات المحرمػػة المشػػحكنة بمشػػاعر العاطاػػة كالش ػػىكة
الجنسػػية ،كبعػػدوا تبػػدأ السػػمككيات األخػػرل أمشػػاؿ االبتسػػامة كالتحيػػة كالكػػالـ العػػاطاي ،خاصػػة مػػع كجػػكد
كسػػائؿ االتصػػاؿ الحديشػػة كالىػػاتؼ المحمػػكؿ كمػػا يحتكيػػه مػػف خػػدمات إلكتركنيػػة لمتكاصػػؿ مػػع الطػػرؼ
اآلخػػر األمػػر الػػذم يسػػىؿ المتػػاء المحػػرـ بػػيف الط ػرفيف ،ممػػا يتىكجػػب الاصػػؿ بػػيف الرجػػؿ كالم ػرأة كمنػػع
االخ ػتالط مػػا لػػـ تكػػف ونػػاؾ ضػػركرة ممحػػة ،لضػػماف األمػػف كالسػػمـ االجتمػػاعييف لممجتمػػع مػػف انتشػػار
الاحشاء كالرذيمة.
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العوامؿ الثقافية:
يدرج العامؿ الشتافي ضمف العكامؿ االجتماعية كله معنياف :أحدوما خاص كيتصد به النشػاط الاكػرم
كالمعرف ػػي م ػػف أدب كفك ػػر كفن ػػكف ،أم ػػا المعن ػػى الع ػػاـ فيتص ػػد ب ػػه الع ػػادات كالتتالي ػػد كاألعػ ػراؼ كالعتائ ػػد
كالتكانيف كغيروا (المجدكب.)2003 ،
كفيم ػػا يم ػػي كص ػػاان م ػػكج انز ألب ػػرز تم ػػؾ العكام ػػؿ المتمشم ػػة ف ػػي التماػ ػاز كالص ػػحافة ،اإلنترن ػػت ،المخ ػػدرات
كتعاطي المسكرات.
-1التمفاز والصحافة:
يعد التمااز كما يبشه مف التنكات الاضائية أبرز الكسائؿ اإلعالمية الذم يسىـ كبشكؿ فاعؿ في عممية
التنشئة االجتماعية كخاصة بالنسبة ل طااؿ إلشباع حاجاته كرغباته ،فىك يرل عالمان مبى انر مف الصػكر
المتحركػػة كالمنػػاظر المختماػػة كالمػػؤشرات الصػػكتية كالبصػرية ،فىػػك يخاطػػب حاسػػتي السػػمع كالبصػػر التػػي
يكتسػػب اإلنسػػاف منىػػا مػػا نسػػبته  %98مػػف المعرفػػة ،ككمػػا أف لمتمازيػػكف أشػرن اإليجػػابي كػػذلؾ لػػه مضػػارن
السمبية في الجانب التربكم ،حيث يركج وذا الجىاز أشكاالن مػف التربيػة المكازيػة التػي تمحػؽ ضػر انر بػدكر
المؤسسػػات التربكيػػة بمػػا يعرضػػه مػػف أفػػالـ عنػػؼ كجػػنس لىػػا أشاروػػا المػػدمرة عمػػى الطاػػؿ بصػػاة خاصػػة
كالش ػػاب الم ارو ػػؽ بص ػػاة عام ػػة ،كق ػػد رص ػػدت بع ػػض ال ػػدكؿ المتتدم ػػة جػ ػكائز عم ػػى غػ ػرار جػ ػكائز نكب ػػؿ
لمحطات التمازة التي تخمك مف مشاود العنؼ كالتتؿ كالجنس (العمي.)2002 ،
كتشير الباحشة األمريكيػة مػاككبي " "Maccobyإلػى أف األطاػاؿ يتعممػكف مػف التماػاز كيػؼ يتصػرفكف
في المكاقؼ المختماة ،كقد يتصؼ سمككىـ بالخشكنة إذا دعت الضػركرة لػذلؾ ،ككممػا اسػتمر الطاػؿ فػي
مشػػاودة ب ػرام العنػػؼ كالغضػػب فإنػػه يػػتعمـ كيتغػػذل منىػػا ،خاصػػة إذا كػػاف عنػػدن ميػػؿ طبيعػػي إلػػى وػػذا
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النكع مف السمكؾ ،كما تكصؿ عمماء الناس إلى أف لمتمااز قكة جاذبية كالمغنػاطيس كاغػراء شػديدان ،كوػك
ال يساعد عمى تنمية السمكؾ الجماعي بؿ العكس يعمؿ عمى تنمية السمكؾ الاردم ،كيشجع الطاؿ عمى
االنسحاب مف عالـ الكاقع باتجان اإلدماف عمى مشاودة برامجه ،كتشير إحدل الد ارسػات إلػى أف السػمكؾ
الع ػػدكاني ل ػػدل األطا ػػاؿ يك ػػكف أكش ػػر تكقعػ ػان بع ػػد تكػ ػرار م ػػا يش ػػاودكنه م ػػف لتط ػػات العن ػػؼ ف ػػي التماػ ػاز
(عالكم.)2011،
كقد أجرل (الدبكم ك أعمر )2011 ،دراسة ودفت إلى معرفة اتجاوات طمبػة جامعػة العمػكـ التطبيتيػة
عماف/األردف نحك الاضائيات كأشروا في شخصياتىـ كآرائىـ كاآلشار المترتبة لمشاودتىـ لىذن الاضائيات
ن
اجتماعيػان كناسػػيان ،كأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة عش ػكائية مػػف  341طالب ػة كطالبػات الجامعػػة ،كتكصػػمت
الدراسة إلى عدة نتائ بينت أشر الاضائيات عمى قىيـ الطمبة كمف تخكفىـ مػف الػدكر السػمبي لىػا ،كأشروػا
عمى انحراؼ الشباب ،كتأشيروا في شتافتىـ كسمككىـ داخؿ الجامعة،كما بينت الد ارسػة مػدل كعػي الطمبػة
بأومية التىيـ الدينية في حياتىـ ،كضركرة استغالؿ الاضائيات لنشر الكعي الديني.
كقد افترض دانيػؿ ( )Danielle, 2004بػأف عػرض األفػالـ اإلباحيػة ذات الصػمة باالغتصػاب يػؤدم
ذلؾ إلى التحرش الجنسي باألطااؿ.
كما تسىـ الصحافة – كلك بطػرؽ غيػر مباشػر -فػي ارتكػاب السػمكؾ اإلج ارمػي إذا تممكتىػا الرغبػة فػي
االنتشار كاتخذت لذلؾ طريتان وك تممؽ الغرائز باستشارة الشىكات الجنسية في أحد صكروا بنشػر الصػكر
التػي تبػػرز ماػػاتف الجسػد كتعػػرض المتػػع الجنسػػية عرضػان مغريػان ،كتػػدعك – فػػي خبػث  -إلػػى التحمػػؿ مػػف
التيػػكد عمػػى ممارسػػة المتعػػة كالسػػخرية مػػف العاػػة ،كمػػف شػػأف وػػذا أف يػػكقظ فػػي الشػػباب عكامػػؿ إجراميػػة
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كامنة كيحرؾ لديىـ الغرائز المختماة ،مما يدفعىـ الرتكاب الجرائـ الجنسية ،كما أف المتاالت كالتصػص
تشير خياؿ المراوؽ كاناعاالته مما قد يغريه إلى تجربة كممارسة ما يت أر (أبك الكفا.)2006 ،
كيػػرل الحػػديشي (المشػػار إليػػه فػػي آؿ وطيمػػه )2005 ،بػػأف ونػػا جممػػة مػػف األسػػباب تجعػػؿ مػػف كسػػائؿ
اإلعالـ عامالن خط انر في انتشار السمكؾ المنحرؼ كوي:
 كجكد أجىزة استتباؿ في غالبية المساكف كسىكلة اإلطالع عميىا. يتعرض األطااؿ لمتمااز كالايديك في سف مبكرة ال يستطيعكف أشنائىا تمييز النافع مف الضار. نسػػبة كبيػ ػرة م ػػف الب ػرام الت ػػي تبشى ػػا كسػػائؿ اإلع ػػالـ و ػػي ب ػرام مس ػػتكردة م ػػف مجتمع ػػات ذاتخصائص اجتماعية كشتافية مختماة عف مجتمعاتنا اإلسالمية.
 عػػدـ كجػػكد ض ػكابط أخالقيػػة عمػػى بعػػض الب ػرام التػػي تبػػث مػػف بعػػض التن ػكات الاضػػائية مشػػؿمشػػاود التتػػؿ كشػػرب الخمػػر كخػػركج الم ػرأة مػػع غيػػر محػػرـ ،كقػػد يصػػؿ األمػػر إلػػى بػػث مشػػاود
جنسية خميعة مما يجعمىا سمككيات اجتماعية مألكفة.
إف الىيجػػاف الجنسػػي المػػؤدم لمػػركاج ألنػكاع الاػكاحش إنمػػا ينبعػػث مػػف تػػأشير اآلداب كالصػػكر كالسػػينما
كالمسػػرحية كال ػرقص ،فػػال ت ػزاؿ عصػػابة مػػف أصػػحاب الشػػركة يضػػرمكف نػػار الشػػىكة فػػي الع ػكاـ بكػػؿ مػػا
يمكػػنىـ مػػف التػػدابير مػػف خػػالؿ الج ارئػػد اليكميػػة كاألسػػبكعية ،كالمجػػالت الشػػىرية كالمصػػكرة التػػي تظىػػر
كمىػػا بتصػػص كمتػػاالت متناويػػة فػػي الاحػػش ،كصػػكر عاريػػة فاضػػحة ،ألف ذلػػؾ أضػػمف لشػػيكعىا ككش ػرة
انتشاروا ،بؿ تكجد دكر متخصصة في نشر اآلداب الجنسػية ،كتنظػر الحككمػات إلػى كػؿ وػذن المظػاور
لمتبذؿ كاإلغراء كالتىي نظر المشىد المتارج كال تنكر مف ذلؾ شيئا (المكدكدم.)2005 ،
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-2شبكة المعمومات العالمية ""Global Information Network
تعػػرؼ شػػبكة المعمكمػػات العالميػػة بأنىػػا عبػػارة عػػف "مجمكعػػة مػػف الحكاسػػيب مرتبطػػة بعضػػىا بػػبعض
لت ىك ػػكف ش ػػبكة عالمي ػػة ،كتع ػػرؼ بأنى ػػا ش ػػبكة الش ػػبكات أك الش ػػبكة العالمي ػػة ،باعتبارو ػػا تت ػػكـ بػ ػربط آالؼ
الحكاسيب كشبكات المعمكمات عبر العالـ" (الغامدم.)29 :1430 ،
كوػػي الضػػيؼ التػػادـ مػػف داخػػؿ كخػػارج أسػكار المكقػػع الجغ ارفػػي لمبيػػت كالدكلػػة ،كأصػػبحت النافػػذة التػػي
نطػػؿ مػػف خاللىػػا عمػػى العػػالـ الخػػارجي فػػي أم مكػػاف كزمػػاف كالػػذم يمػػدنا بكػػـ وائػػؿ مػػف المعمكمػػات
كالد ارسػػات العمميػػة فػػي مختمػػؼ ميػػاديف الحيػػاة ،إال أف وػػذا ال ازئػػر لػػه جكانػػب إيجابيػػة كلػػه جكانػػب سػػمبية،
فىناؾ العديد مف المكاقع االلكتركنية التي تحرض عمى ممارسة الجنس مكجىة لمصغار كالكبار ،كتنشػر
صػػكر جنسػػية فاضػػحة ،كالخطػػكرة فػػي وػػذا المتػػاـ تكمػػف فػػي األطاػػاؿ الصػػغار الػػذيف لػػـ يكتمػػؿ نضػػجىـ
العتمي كالبالغيف مما يجعمىـ أكشر عرضة لالنخداع بىذن المشاود كالصكر الجنسية الساخنة ،كذلؾ فػإف
وػػذن الشػػبكة العنكبكتيػػة تػػكفر لزائريىػػا معمكمػػات كاضػػحة حػػكؿ بيػػكت الػػدعارة كالعػػاورات كالمكمسػػات فػػي
العديد مف دكؿ العالـ (الغافرم.)2007 ،
لتػػد أصػػبح االنترنػػت وػػك الكسػػيمة األسػػرع انتشػػا انر كاألقػػكل تػػأشي انر فتػػد كسػػر قاعػػدة "المرسػػؿ كالمتمتػػي"
المعمػػكؿ بىػػا فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ التتميديػػة ،فأصػػبح الكػػؿ صػػانع لمخبػػر كالكػػؿ متمتػػي لػػه ،كوػػذا يعػػد أوػػـ
األسباب في انتشار اإلنترنػت بسػرعة رويبػة ،الػذم لػـ يعػد اسػتخدامه عمػى فئػة عمريػة أك جنسػية ،فالكػؿ
يستخدـ وذن الشبكة العجيبة (عمى.)2010 ،
كتشير األرقاـ مف خالؿ الدراسات بػأف عػدد المكاقػع اإلباحيػة عمػى الشػبكة العنكبكتيػة قػد تعػدل ()35
مميكف مكقع تضـ مميارات الصاحات التي تحكم عشرات الصكر كالمشاود الخميعة ،كوي تنمك كالخاليا
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الس ػػرطانية ،كم ػػا أف مش ػػتريات و ػػذن المػ ػكاد اإلباحي ػػة تا ػػكؽ ممي ػػارات ال ػػدكالرات ،ل ػػذا ف ػػإف خبػ ػراء مكافح ػػة
الجريمػة يتكلػكف أف الشػالكث المػدمر لائػػة الشػباب بصػاة خاصػة كلبػاقي فئػػات المجتمػع بصػاة عامػة وػػك
اإلباحية كالزنا االلكتركني كالدردشة (دركيش.)2008 ،
كفي دراسة جديدة أجريت عمى أفػراد مػف مختمػؼ أنحػاء الػكطف العربػي ،أكػدت النتػائ أف  %3,7مػف
مرتكبي الج ارئـ الجنسية لىـ اوتماـ بمشاودة األفالـ اإلباحية سكاء عمػى اإلنترنػت أك خارجىػا ،كأظىػرت
الدراسة قكة تأشير وذن اإلباحيات في ارتكاب جرائـ االعتداء الجنسػي مػف قبػؿ مجرمػي اغتصػاب اإلنػاث
كوػػاتكي أع ػراض الػػذككر ،كوػػذا مػػا أكػػدن الباحػػث األمريكػػي أدسػػت " "Adsettفػػي إحػػدل د ارسػػاته حي ػث
أشار إلػى أف وػذا االنتشػار الرويػب لىػذن المكاقػع اإلباحيػة صػاحبه ارتاػاع فػي جػرائـ االغتصػاب خاصػة
اغتصػػاب األطاػػاؿ ،ناويػػؾ عػػف العنػػؼ الجنسػػي ،كفتػػداف األس ػرة لتيمىػػا كمبادئىػػا ،كتحػػكؿ الشػػعكر نحػػك
النساء إلى االبتذاؿ بدؿ االحتراـ (الغافرم.)2007 ،
كخمصػػت د ارسػػة الغامػػدم ( )1430التػػي وػػدفت إلػػى معرفػػة مػػدل تػػردد فئػػة المػراوتيف فػػي مدينػػة مكػػة
المكرمة عمى متاوي االنترنت كأسباب التردد ،بأف نسبة المراوتيف الػذيف دائمػا مػا يتػرددكف عمػى متػاوي
االنترنت  %37مف أفراد العينة المتدرة بشالشمائة ماردة ،كتصؿ النسبة إلى  %88إذا أضيؼ إليىا عػدد
المتردديف أحيانان ،كبمغت نسبة مشاودة األفالـ اإلباحية عبر الشبكة  ،%36كأفالـ العنؼ .%29
إف المكاقػػع اإلباحيػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت أصػػبحت أكشػػر تخصص ػان ،فىنػػاؾ ق ػكائـ خاصػػة لمش ػكاذ مػػف
الجنسػػيف ،كونػػاؾ قػكائـ أخػػرل تصػػنؼ تحػػت دكؿ محػػددة كبمسػػميات عربيػػة ،بػػؿ كصػػؿ األمػػر إلػػى ربػػط
بع ػػض التػ ػكائـ اإلباحي ػػة باإلس ػػالـ كمكق ػػع (الس ػػحاقيات المس ػػممات) ككش ػػات إح ػػدل الد ارس ػػات أف مع ػػدؿ
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التدفؽ عمى المكاقع اإلباحية في أكقات العمؿ التي تبدأ مف الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة عص نار
تمشؿ  %70مف إجمالي نسبة التدفؽ عمى تمؾ المكاقع (عمى. )2010 ،
إف التعػػرض لمصػػكر العاريػػة عػػف طريػػؽ أم كسػػيمة كانػػت لػػه دكر فاعػػؿ فػػي إحػػداث األفعػػاؿ المنحرفػػة
جنسيان ،فتد بينت د ارسػة مسػحية التجاوػات الجمىػكر نحػك المػكاد المشيػرة جنسػيان أف مػا نسػبته  %56مػف
المستجيبيف يجيبكف بنعـ لمبند "المكاد الجنسية تؤدم إلى االنحالؿ الخمتػي" كأف  %49يسػتجيبكف بػناس
الطريتة لمبند "المكاد الجنسية تؤدم إلى ارتكاب االغتصاب" (كاشداف.)1984 ،
كيعد الجنس اإللكتركني أحد أشكاؿ االنحرافات الجنسية يخاي خمالن ناسيان كاجتماعيػان ،كتعتػرؼ إحػدل
الغربيات كتدعى لي از باالس " "Lisa Palaceبأف ونػاؾ الماليػيف مػف النسػاء كالرجػاؿ يمارسػكف الجػنس
عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت بالمحادشػػة الػػداعرة س ػكاء كتابػػة أك كالم ػان مباش ػ انر ممػػا يحتػػؽ لىػػـ النشػػكة الجنسػػية
الخياليػػة العارم ػػة ،كو ػػي ت ػػزعـ أف ممارسػػة و ػػذا الن ػػكع م ػػف النش ػػاط الجنسػػي المنح ػػرؼ ل ػػه ميػػزات ككنى ػػا
ممارسػػة خياليػػة خاليػػة مػػف أم آشػػار سػػمبية عمػػى الاتػػاة كػػالخكؼ مػػف فتػػد العذريػػة أك اإلصػػابة بػػاألمراض
الجنسػية ،كػذلؾ تحتػؽ اإلشػباع الجنسػي لمشػباب دكف الحاجػة لمسػار لمػدكؿ الغربيػة لممارسػة الجػنس مػػع
شت اركات أكربا (عبدالعزيز.)2009 ،
-3إدماف المسكرات والمخدرات (:)Addiction
ماى ػ ػػكـ اإلدم ػ ػػاف ف ػ ػػي عم ػ ػػـ ال ػ ػػناس يعن ػ ػػي إس ػ ػػاءة االس ػ ػػتعماؿ "،"Abuseأك االس ػ ػػتعماؿ الخ ػ ػػاطئ
" ،"Misuseأك االسػتعماؿ غيػر الطبػي " ،"Nonmedical USEأك االعتمػاد " :"Dependenceأم
االستعماؿ التىرم " "Compulsive USEكوك" :اضطراب في الشخصػية يجعػؿ الاػرد ياضػؿ اإلشػباع
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العاجػػؿ عمػػى اإلشػػباع اآلجػػؿ ،كمشػػاعر إحبػػاط ،كمعانػػاة مػػف المػػرض الناسػػي ،كقمػػؽ حػػاد ،كاضػػطراب
عتمي (رشكاف.)47 :2010 ،
إف تعاطي المخدرات يؤدم إلى تحطيـ شخصية المدمف ،لذا ياشؿ في العمؿ كالحياة كينتتؿ مف عمؿ
آلخػػر كمػػف كظياػػة ألخػػرل ،إلػػى أف يخسػػر كػػؿ فػػرص العمػػؿ كالػػرزؽ كيستسػػمـ لمبطالػػة كالاشػػؿ كاإلج ػراـ
الذم يؤدم إلى ارتكاب جريمة االغتصاب ،فالمدمف متتمب المشاعر كالعكاطؼ كغير قادر عمى التحكـ
في غرائزن ،كال يحترـ مشاعر اآلخريف (مكسى.)2008 ،
لتػػد اتاػػؽ الاتىػػاء عمػػى الكميػػات الخمػػس كأحػػد متاصػػد الش ػريعة اإلسػػالمية كوػػي الػػديف كالػػناس كالعتػػؿ
كالعرض كالماؿ ،كمتعاطي المخدرات سرعاف ما ياتػد دينػه إذ يتػدـ عمػى محػرـ شػرعان ،كتدفعػه الصػحبة
السيئة إلى ترؾ الصالة كباقي المعاصي األخرل ،كشاني تمؾ الكميػات وػك الحاػاظ عمػى الػناس ،كال شػؾ
أف تعاطي أمشاؿ الىركييف كالمكرفيف يؤدم إلى أضرار جسيمة بالناس البشرية ،كشالث تمؾ الكميات وػي
العتؿ ،كقػد حػرـ اإلسػالـ الخمػر بأشػد أنػكاع التحػريـ كسػماوا بػأـ الخبائػث ككنىػا تخػامر العتػؿ كتغطيػه،
كرابع الكميات وك العرض ،كمدمف المخدرات يبيع زكجته كأبنته كأخته مػف أجػؿ الحصػكؿ عمػى شػمة أك
ترفػؽ زمػالؤن كرفاقػه ألجػؿ فعػؿ
حتنة ،بؿ أنه ياتد غيرته مع فتداف عتمه كيطمب مف أحد نساء أومه أف ا
الااحشة معىف (سيدبي.)2009 ،
فجميع المسكرات مف أخبث الخبائث التي تضر باألناس كاألجساـ ،فىي تعطؿ العتؿ الذم وك مالؾ
حياة اإلنساف كمناط قيامه بتكاليؼ الحياة ،فتناكؿ الخمكر رجسان مف عمؿ الشػيطاف كمػف أسػباب الاسػاد
فػػي األرض كالعػػدكاف عمػػى البيئػػة ،فمػػف فسػػد عتمػػه كػػاف أقػػرب لمضػػرر منػػه إلػػى الناػػع ،فىػػي مؤديػػة إلػػى
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الشجار كالاتنة التي يعتبىا ساؾ الدماء كاتالؼ األمكاؿ كازواقػا ألناسػان بريئػة فػي حػكادث السػير ،إضػافة
إلجتياحىا لصحة األجساـ كحياة البشر (الخميمي.)2010 ،
لتد أظىر العمـ الحديث أف المػكاد المسػكرة كالمخػدرة لىػا تػأشير كاضػح عمػى التػكل الناسػية كاالناعػاالت
المختماة ،مما يجعؿ اإلنساف فاقػد لمسػيطرة عمػى الػتحكـ فػي ناسػه كمػف شػـ يػؤدم بػه الحػاؿ إلػى ارتكػاب
السػػمكؾ اإلج ارمػػي ،كتػػؤشر الخمػػر عمػػى متعاطيىػػا بحيػػث ياتػػد التػػدرة الذونيػػة ،كتػػكقظ دكافعػػه الغريزيػػة،
كفتدانه العتؿ في تمؾ المحظة يدفعه إلى سمككيات مخالاة ل خالؽ كالتيـ الدينية (الكواب.)2004 ،
كأج ػػرل الحمي ػػداف ( )2004د ارس ػػة حال ػػة عم ػػى عشػ ػرة م ػػف م ػػدمني المخ ػػدرات ف ػػي المجتم ػػع الك ػػكيتي،
كأظىرت الد ارسػة بػأف ضػمف الظػركؼ كاآلشػار األكشػر شػيكعان بنسػبة  %60مػف حجػـ الحػاالت وػك إقػداـ
مسيئ اسػتعماؿ المخػدرات عمػى ارتكػاب أعمػاؿ إجراميػة ضػد التػانكف ،كمنافيػة لػاداب العامػة بػالمجتمع
مشؿ ممارسة الدعارة ،السكر ،السرقة ،التىريب الجمركي.
كيمكف تاسير العالقة بيف تناكؿ المخدرات كالنشاط الجنسي مف ككف المخدر يسبب وبكطان فػي نشػاط
الجىاز العصبي ،كيسبب إحباطان لنشاط الم فيجعمػه غيػر قػادر عمػى إدراؾ اإلحساسػات بالضػبط كالػرد
عميىا ،كمف ناحية أخرل نجد الم يتكـ بالسيطرة كالضغط األخالقي عمى الارد نتيجػة لعمميػات التربيػة،
كمػػا نشػػأ عنىػػا مػػف ارتباطػػات شػػرطية ترسػػبت فػػي المنطتػػة األماميػػة لمم ػ كالمختصػػة بػػالتكيؼ الناسػػي
كاالجتماعي لمارد كالمسؤكلية األخالقية ،فالمخدر يجعؿ الارد يتخمص مف التكتر كالضغط الذم يمارسػه
الم ػ عميػػه أشنػػاء حػػاالت الػػكعي ط ػكاؿ النىػػار ،فالمػػدمف يحػػس بالارفرشػػة كياتػػد االحسػػاس بالمسػػؤكلية
األخالقية نتيجة لزكاؿ ضغط الم عميه بتأشير المخدر (عدس.)1986 ،
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لتػػد كشػػات د ارسػػة سػػعكدية أف  %28مػػف المحكػػكـ عمػػيىـ بج ػرائـ جنائيػػة كػػانكا يتنػػاكلكف المخػػدرات،
كالمخػػدر يػػدفع الاػػرد بتػػكة الرتكػػاب ج ػرائـ االعتػػداء الجنسػػي ،حيػػث كصػػمت نسػػبتىا  %62ج ػرائـ وتػػؾ
عرض لمذككر ك  %56جرائـ اغتصاب لنناث (سيدبي.)2009 ،
فتعاطي المسكرات له مشاكؿ اجتماعية جمة منىا االنعزاؿ عػف المجتمػع كالسػمكؾ العػدكاني كاسػتعماؿ
العنػػؼ مػػع األس ػرة كاالعتػػداءات الجنسػػية عمػػى األطاػػاؿ ،إضػػافة لمتشػػرد كالضػػياع كالتغيػػب عػػف العمػػؿ،
فمتكلة أف تناكؿ الخمر يؤدم لتتكية الدافع الجنسي لدل الرجاؿ متكلة كاذبة كال تستند ألم دليؿ عممي،
بالعنػػة كاالسػػتئناث كفتػػداف التػػدرة الجنسػػية التػػي مػػف أجمىػػا يتنػػاكؿ
فمتعػػاطي الخمػػر سػػرعاف مػػا يصػػاب ى
الشخص المخدكع السـ الكحكلي (بدرم.)2005 ،
-4عدـ التربية الجنسية لألبناء ""The lack of sex education
كالمتص ػػكد بالتربي ػػة الجنس ػػية و ػػي "تعم ػػيـ الكل ػػد كتكعيت ػػه كمص ػػارحته من ػػذ أف يعت ػػؿ التض ػػايا المتعمت ػػة
بػػالجنس كالػػزكاج ،حتػػى إذا شػػب الكلػػد كترعػػرع تاىىػػـ أمػػكر الحيػػاة كمػػا يحػػؿ كمػػا يحػػرـ ،كأصػػبح السػػمكؾ
اإلسالمي خمتان له كعادة ،فال يجرم كراء شىكته ،كال يتخبط في طرؽ الغكاية كالتحمؿ" (عمكاف:2006 ،
. )387
كيسعى اإلسالـ مف خالؿ التربية الجنسية إلى تحتيؽ األوداؼ اآلتية( :مكسى :2008 ،أ)
 تزكيػػد الاػػرد بالمعمكمػػات الصػػحيحة عػػف ماويػػة النشػػاط الجنسػػي ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ معرفػػة أجػزاءالجىاز التناسمي عند كالن مف الذكر كاألنشػى ،ككيايػة عمػؿ كػؿ منىمػا ،كمعرفػة حتيتػة االتصػاؿ
الجنسي كودفه ،عمى أف يتـ ذلؾ بشكؿ تدريجي كباالسترشاد بما جاء في التػرآف الكػريـ كالىػدم
النبكم الشريؼ.
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 تىذيب سمكؾ الذككر كاإلنات كتربية أخالقىـ ،كذلؾ مف خالؿ التكجيىات اإلسالمية كاألخالقيػةالخاصة بآداب السمكؾ الجنسي ،كتجنب المشيرات الجنسية.
 تش ػػجيع ال ػػذككر كاإلن ػػاث عم ػػى تنمي ػػة الضػ ػكابط اإلرادي ػػة ل ػػدكافعىا كرغباتى ػػا الجنس ػػية ،كمعرف ػػةالخطكرة المترتبة عمى الحرية الجنسية.
 تصحيح المعمكمات كاألفكار المخطكءة حكؿ حتيتة الجنس كدكرن في الحياة ،كتحػذير المػراوتيفكالشػباب مػف النظريػات كاألفكػار الكاذبػة عػف الجػنس ،كاعالمىػـ بػأف الجػنس مػف األسػمحة التػػي
يستخدمىا أعداء األمة اإلسالمية لىدـ اإلسالـ كتخريبه.
لذا عزؼ الكشير مف أكلياء األمكر عف العناية بىػذا الجانػب التربػكم المىػـ ألبنػائىـ لمػا رسػخته بعػض
العادات المخطكءة مف مشيف الكالـ في وذا الجانب ،فكاف سببان النحراؼ كشير مف األبناء ،فاألصؿ أف
الكاجب عمى الكالديف االوتمػاـ بىػذا الجانػب التربػكم المىػـ دكف خجػؿ أك اسػتحياء ،كلػيس أدؿ مػف ذلػؾ
الحديث الشريؼ الذم ركان جػابر بػف زيػد عػف زيػد بػف شابػت قػاؿ" :بمغنػي أف أـ سػميـ جػاءت إلػى رسػكؿ
اب صمى اب عميه كسمـ فتالت :يا رسكؿ اب إف اب ال يستحي مف الحؽ ،وؿ عمى المرأة مف غسؿ إذا
وػػي احتممػػت؟ قػػاؿ نعػػـ إذا رأت المػػاء" (الربيػػع )39-38 :فينبغػػي لابػػاء عػػدـ تعنيػػؼ كتػػكبي أبنػػائىـ
عندما يطرحػكف سػؤاالن يتعمػؽ بىػذا الجانػب ،بشػرط أف تكػكف اإلجابػة بأسػمكب تربػكم ذكػي ياػي بػالغرض
كال يكجد لمشىكة مكانان (سميـ.)2010 ،
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إنه لاي غاية األومية أف يتمتى األبناء نكعا مف التربية الجنسية ،فيجب عمى اآلباء أف يتدمكا ألبنائىـ
معمكمػػات ص ػريحة عػػف الكظياػػة الجنسػػية كالسػػمكؾ الجنسػػي ،كمػػا ينبغػػي أف يػػتـ ذلػػؾ فػػي المػػدارس مػػف
خالؿ إعطاء دركس خاصة في التكعية الجنسية (عدس .)1986 ،كوذا بػدكرن سػيجنب المجتمػع الكشيػر
مف مشكالت الشباب فيما يتعمؽ بالعالقات العاطاية بيف ماردات النكع االجتماعي.
كحتى تؤتي التربية الجنسية شماروا ال بد أف تمر بعدة مراحؿ كوي( :مكسى :2008 ،أ)
 مرحمة التمييز ( )10-7سنكات ،يجب تمتيف األكالد آداب االستئذاف كالنظر. مرحمة المراوتة ( )14-10سنة ،يجب أف يجنب األكالد مف كؿ االستشارات الجنسية. مرحمة البمكغ ( )16-14سنة ،يجب تعميـ الذككر كاإلناث آداب االتصاؿ الجنسي ،في حالة ماإذا كانكا مىيئيف لمزكاج.
 مرحمة الشباب ،يجب تعميـ آداب االستعااؼ في حاؿ تعذر الزكاج.-5التعمػيـ ودوره فػي الظػاىرة اإلجراميػة "Education and its role in the criminal

"phenomenon
لتد اختمات كجىات النظر لدل الباحشيف في عمـ اإلجػراـ بخصػكص دكر التعمػيـ فػي تاشػي أك انتشػار
الجريمة ،في حيف أف البعض يعتتد أف مف شأف التعميـ إبعاد الارد عف الجريمة ،نجػد آخػريف يتػكؿ بأنػه
ليس شرطان أف تنتشر الجريمة بيف األمييف أكشر مف المتعمميف (أحمد.)2006 ،
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فالعممية التعميمية تىدؼ مف المنظكر اإلسالمي إلى تمكيف الارد مػف تمبيػة احتياجاتػه بطػرؽ مشػركعة
كمتاكمة نزكاته كشىكاته ،يتكؿ اب عز كجؿ "ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ " 1لػػذا فػػإف اوتمػػاـ العمميػػة التعميميػػة بتتػػديـ المعػػارؼ التػػي
تكفر لمارد إمكانية ممارسة الاعؿ االجتماعي ،ال بد أف يكػكف متزامنػان فػي ذات الكقػت بالجكانػب التربكيػة
كاألخالقيػػة ،لكػػكف االوتمػػاـ بالمعػػارؼ دكف الجكانػػب التربكيػػة كاألخالقيػػة يكلػػد مشػػكمة ضػػعؼ الاػػرد عمػػى
متاكمػػة التحػػديات المحيطػػة بػػه ،فتحسػػيف مسػػتكل التعمػػيـ مػػع غيػػاب التػػيـ الضػػابطة لمسػػمكؾ يجعػػؿ الاػػرد
مىيأ ألف يتتبؿ مف التيـ االجتماعيػة كالمعػايير الضػابطة لمسػمكؾ مػا يسػتجيب لميكلػه كرغباتػه الخاصػة،
كتدفعه إلى أنماط مف السمكؾ يعاقب عميىا التانكف (الحماد.)2006 ،
كقػد أظىػػر التتريػػر اإلحصػػائي الجنػػائي الػػذم تصػػدرن مديريػة األمػػف العػػاـ فػػي األردف عمػػى كجػػكد نسػػبة
مف الطالب مف مرتكبي مختمؼ الجرائـ ،فاي عاـ  1994بمغ عػدد الجنػاة المتبػكض عمػيىـ فػي الجػرائـ
األخالقية  1942شخصا مف بينىـ  239طالبا بنسبة  ،%12,3بينما بمغ عدد الطالب المجني عميىـ
في جرائـ وتؾ العرض كالمداعبة المنافية لمحياء كغيروا  286طالبان بنسبة  ،%48,2كوذا يعطي داللػة
أكيدة عمى أومية التعميـ في تكجيه سمكؾ األفراد (أحمد.)2006 ،
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العوامؿ النفسية ""Psychological factors
تكجػػد العديػػد مػػف العكامػػؿ الناسػػية التػػي تػػدفع بصػػاحبىا إلػػى ارتكػػاب الجػرائـ المضػػادة لسػػمكؾ المجتمػػع
كقيمه األخالقية كمف أبرزوا ما يأتي:

-1حب الشيوات ""Love desires
يتكؿ اب عز كجؿ في كتابه العظيـ "ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ "

1

كتزداد الشىكات عند إشارتىا مما يدفع باإلنساف لمحصكؿ عمى إشباعىا كالذم قد يككف حالالن أك ح ارمػان،
كتعد شىكة حب النساء مف أشد الشىكات فتنة عمى الرجاؿ ،فعف إسامة بف زيد رضي اب عنه قاؿ :قاؿ
رس ػػكؿ اب ص ػػمى اب عمي ػػه كس ػػمـ "م ػػا ترك ػػت بع ػػدم ف ػػي الن ػػاس فتن ػػة أض ػػر عم ػػى الرج ػػاؿ م ػػف النس ػػاء"
(البخارم.) 729 :
كشػػىكة حػػب النسػػاء قػػد تػػدفع صػػاحبىا إل ػػى طريػػؽ الحػػالؿ بػػالزكاج الشػػرعي ،أك إلػػى طريػػؽ الغكاي ػػة
كاالنحالؿ ك الزنى (الكواب.)2004 ،
كذوب الغزالي ( )134 :2002بأف شىكة الكقاع سمطت عمى اإلنساف لاائدتيف:
الفائػػدة األولػػى :أف يػػدرؾ لذتػػه فيتػػيس بػػه لػػذات اآلخ ػرة ،فػػإف لػػذة الكقػػاع لػػك دامػػت لكانػػت أقػػكل لػػذات
األجساد ،كما أف النار كآالمىا أعظـ آالـ الجسد ،كالترغيب كالترويب يسػكؽ النػاس إلػى سػعادتىـ كلػيس
ذلؾ إال بألـ محسكس كلذة محسكسة مدركة ،فإف ما ال يدرؾ بالذكؽ ال يعظـ إليه إال الشكؽ.
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الفائػػدة الثانيػػة :بتػػاء النسػػؿ كدكاـ الكجػػكد ،كلكػػف فيىػػا مػػف اآلفػػات مػػا يىمػػؾ الػػديف كالػػدنيا إف لػػـ تضػػبط
كتتىر كترد إلى االعتداؿ.
كاإلسالـ يربي أبناءن عمى حسـ الصراع الناسي لصالح السمكؾ السكم ،كاالبتعاد عػف الميػؿ لمشػىكات
المحرمػػة كطريػػؽ الح ػراـ ،فىػػك ال يتبػػؿ مػػف الاػػرد ارتكػػاب سػػمكؾ الجريمػػة بػػدعكل األم ػراض الناسػػية أك
الػػنتص العتمػػي كمػػا وػػك عنػػد الغ ػربييف ،فمػػا داـ الاػػرد يتمتػػع باألوميػػة التامػػة فىػػك مسػػئكؿ عػػف تص ػرفاته
كأفعاله كممارساته (الكواب.)2004 ،
-2السيكوباتية ""psychopathic
تتكػػكف لاظػػة سػػيككباتي" "Psychopathمػػف متطعػػيف ومػػا سػػيكك " "Psychoكمعناوػػا ناػػس ،ككممػػة
" "Pathكمعناوػػا شػػخص مصػػاب ب ػداء معػػيف ،كالمصػػاب بمػػرض عصػػبي أك عصػػابي""Neuropath
كتشير إلى انحراؼ الارد عف السمكؾ السكم كاالنخػراط فػي السػمكؾ المضػاد لممجتمػع كالخػارج عػف قيمػه
كمعػػاييرن كمشمػػه العميػػا كقكاعػػدن ،كالسػػيككباتية اعػػتالؿ ناسػػي أك اضػػطراب عتمػػي مكجػػكد عنػػد كشيػػر مػػف
محترفػػي جػرائـ االحتيػػاؿ كالتزكيػر كالسػرقة كالسػػمب كمػػدمني المخػػدرات كشػػاربي الخمػػر بمختمػػؼ أنكاعىػػا
كالمنحرفيف جنسيان (العيسكم.)2004 ،
كما أكرد العيسكم ( )2004بعض السمات الخاصة التي تميز الشخصية السيككباتية كوي:
 عجز في التدرة عمى فىـ أك قبكؿ التيـ األخالقية. فرؽ كبير بيف مستكل الذكاء كنمك الضمير. تمركز حػكؿ الػذات أك أنانيػة كاندفاعيػة كعػدـ تحمػؿ المسػؤكلية ،كالعجػز عػف الضػبط ،كفتػر فػياألحكاـ ،كالسمكؾ الجنسي الشاذ.
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 عدـ الشعكر بالذنب أك اإلشـ أك العار أك الخجؿ مما ياعمه مف سمككيات شاذة. يػرفض السػػمطة كالنظػػاـ الشػرعي ،كيتصػػرؼ كمػػا لػك كانػػت التكاعػػد االجتماعيػة ال تنطبػػؽ عميػػه،كيبدم عداء شديدان اتجان السمطة كالمجتمع ،كيظىر ذلؾ في األعماؿ اإلجرامية.
أم ػػا ك ػػكجمر " "Keoglerفي ػػرل أف الشخص ػػية الس ػػيككباتية تش ػػمؿ نكعي ػػات الشخص ػػية غي ػػر المتكافت ػػة
اجتماعيػان كمىنيػان ،كقػػد يعػػاني اضػػطرابان خطيػ انر فػػي المتكمػػات االجتماعيػػة كالخمتيػػة عمػػى الػػرغـ ممػػا يبػػدك
عميىا في الظاور بأنىا سكية كمتنعة ،كقد تتصؼ باالناجارات الشديدة كالاشؿ كعػدـ التػدرة عمػى تحتيػؽ
األوداؼ كالطمكحات كمطالب الحياة (الداورم.)2008 ،
كيرجع البعض السيككباتية إلى أسباب عضكية كناسية حيث لـ يجد منذ صغرن مف يعتني به ،كعػانى
مف الحرماف العاطاي في سف مبكرة ،كمػف شػـ فتػد اضػطرب نمػك األنػا عنػدن ،كلػيس السػمكؾ السػيككباتي
إال نتيجػػة وػػذا الجػػكع الكجػػداني منػػذ الطاكلػػة ،إضػػافة إلػػى المعاممػػة التاسػػية التػػي يمتاوػػا مػػف قبػػؿ األبػػكيف
(البدكم.)2006 ،
-3الغضب واثبات القوة ""Anger and prove strength
لتد أجرل جركث "( "Grothالمشار إليه في عبداب )2007 ،دراسة ىبيف فيىا أف وناؾ شالشة دكافع
لالغتصاب كوي:
 االغتصاب النات عف الغضب :يعتبر بمشابة تاريغ عف الغضب المكبكت كالغيظ ،كيستخدـفيه الارد قكة كبيرة لمحصكؿ عمى االتصاؿ ،كيىدؼ إلى إلحاؽ الضرر بالضحية ،كقد يحصؿ
عمى إشباع جنسي بسيط أك ال يحصؿ ،كوذا النكع غير شائع كتبمغ نسبته .%40
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 االغتصاب بىدؼ إشبات التكة :كفيه ال يرغب المغتصب فػي إيػذاء الضػحية جسػميان ،كلكػف يريػدامتالكىا جنسػيان ،فاالتصػاؿ الجنسػي تعبيػر عػف السػيادة كالتػكة كالسػمطة كاألنانيػة كالتػدرة ،كودفػه
اإلخضاع الجنسي ،كفي وذا النكع خميط مف التمؽ كاإلشارة كالمتعة كالخكؼ كنسبته .%55
 -االغتص ػػاب الس ػػادم "Rape

 :"Sadisticالعن ػػؼ ون ػػا يص ػػبح جنس ػػيان ،كالى ػػدؼ و ػػك تع ػػذيب

الضحية كالكسيمة الجنس كالدافع وك العتاب كالتىديد ،كالمحاكلػة مػع ضػحية تكػكف مشيػرة جنسػيان
لمرجاؿ ،كيستمد المغتصب متعته مف خالؿ تعذيب الضحية كنسبته .%5
إف مصػطمح (السػػادية) عػرؼ فػػي عمػـ الػػناس عمػػى أنػه نػػكع مػف االنحػراؼ الجنسػي بسػػبب أف المػػذة ال
تحدث إال بعد إحػداث األلػـ بالشػخص اآلخػر ،أمػا (الماسكشػية) فىػي أف تحػدث المػذة بعػد اسػتتباؿ األلػـ
الػػذم يحدشػػه الشػػخص اآلخػػر ،كقػػد اتجػػه عمػػـ الػػناس مػػؤخ انر إلػػى ضػػـ المصػػطمحيف فػػي كممػػة كاحػػدة وػػي
(السادكماشػػية) حيػػث لػػكحظ أف الشػػخص الػػذم يجػػد لػػذة فػػي إحػػداث األلػػـ يجػػد لػػذة بالمشػػؿ فػػي اسػػتتباؿ
األلـ ،كأف اإلنساف السادم يصبح "ماسكشيا" أيضا كالعكس صحيح (السعداكم.)2006 ،
كخمصػت نتػػائ د ارسػة كػػؿ مػف إليػػاس ك ركزيكػا ( )Elias & Ruzicka, 1990بػأف أغمػػب جػػرائـ
االعتداء الجنسي كانت مصحكبة باإليذاء الجسمي لمضحية كخاصة األطااؿ.
كينمػػك السػػمكؾ السػػادم مػػف خبػرات سػػابتة ارتبطػػت فيىػػا اإلشػػارة الجنسػػية بػػاأللـ ،فخػػالؿ عمميػػة التطػػكر
الجنسػػي تكػػكف لػػدل األطاػػاؿ أفكػػار مخطػػكءة عػػف حتيتػػة العالقػػة بػػيف الرجػػؿ كالمػرأة ،خاصػػة مػػا يشػػاودن
الطاؿ عبر كسائؿ اإلعالـ المرئية مف مشاود العنؼ كالتعذيب كالتسكة كالتعديات الجنسية عمػى النسػاء،
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مما قد ي ىككف لديه بمركر الكقت طتكس ال إرادية يمجأ إليىا مستتبالن إلى ممارستىا مع الشػريكة ،أك ربمػا
ياتعؿ السادم التسكة الجنسية ليخاي ضعاه الجنسي (البدكم)2010 ،
فالغاصب لـ يعتدم عمى الضحية جنسيان ألنه مكبكت جنسيان أك لديه حرمػاف جنسػي ،بػؿ ككنػه يمتمػؾ
شػػىكة عدكانيػػة فيسػػتخدـ االغتصػػاب الجنسػػي ككسػػيمة لمتعبيػػر أك التناػػيس عػػف شػػعكر عػػدائي متم ػػكع،
فمدمف الكحػكؿ مػشالن ال يشػربىا ألنػه عطشػاف لمخمػر ،بػؿ ألنػه مػدمف عميىػا ال يسػتطيع االسػتغناء عنىػا
(العمر.)2010 ،
كما أكضح العمر ( )2010بأف المجرميف الغاصبيف لىـ صاات مميزة وي:
 تػػدني فػػي درجػػة تعػػاطاىـ الكجػػداني أك عػػدـ اسػػتطاعتىـ تتمػػص شخصػػية الضػػحية بعػػد العػػدكافعميىا ،بمعنى أف المغتصب ال يشعر بشعكر الضحية كآالمىا كخسػارتىا الماديػة كالمعنكيػة ،بػؿ
يتسكف عميىا دكف رحمة أك شاتة بتصد اإليذاء كالتمذذ بالتعذيب.
 يتترف مع االغتصاب تصكرات خيالية عنه تدغدغ رغبة المجرـ في اإلقداـ عميه. يع ػ ػػاني المج ػ ػػرـ الجنس ػ ػػي م ػ ػػف مش ػ ػػاكؿ ناس ػ ػػية كاجتماعي ػ ػػة كجس ػ ػػدية ،مش ػ ػػؿ ت ػ ػػدني ف ػ ػػي اعتب ػ ػػارناالجتماعي ،كتسطىح في عالقاته الشخصية مع اآلخريف.
كقػػد يرتكػب جريمػػة االغتصػػاب شػػخص وػػادئ ككديػػع لككنػه تعتريػػه عمػػى حػػيف فجػػأة نكبػػات مػػف الشػػكرة
كالتىي  ،كقػد يكػكف مصػابان بالػذواف العتمػي المعػركؼ باسػـ ذوػاف فصػاـ الشخصػية ،كوػك شػخص يختػؿ
تاكيػ ػرن ككاف ػػة كظائا ػػه العتمي ػػة كالناس ػػية كاإلدراكي ػػة ،كربم ػػا يعتت ػػد بػ ػأف بع ػػض النس ػػاء شػ ػريرات يج ػػكز ل ػػه
اغتصابىف كفعؿ الااحشة معىف (العيسكم.)2005 ،
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كأظىرت الدراسات أف المكاقؼ التي يزيد بىا احتماؿ تعرض المرأة لالغتصاب ،وي عنػدما يكػكف كػالن
مف الرجؿ كالمػرأة مػف طبتػة اجتماعيػة كاحػدة أك عمػر كاحػد أك كميىمػا ،أك تكػكف لممػرأة سػمعة سػيئة ،أك
يككف قد سبؽ لمرجؿ أف حادشىا أك لمحىا أك لمس منىا مػا يغريػه بىػا ،أك فػي حالػة الخمػكة بىػا لكحػدوا،
أك تككف المرأة مصابة بغبػاء كغيػاب عتمػي نتيجػة لتعاطيىػا الخمػر ،أك كجكدوػا فػي أمػاكف مشػبكوة ،أك
أف يكػػكف قػػد صػػدر منىػػا مػػف التػػكؿ أك الاعػػؿ مػػا يجعػػؿ الرجػػؿ ياىػػـ أنىػػا ال تمػػانع مػػف المضػػاجعة ،فػػإذا
أبػػت عميػػه يغضػػب فيتج ػ أر عمػػى اغتصػػابىا نتيجػػة لتمػػؾ المشي ػرات التػػي أحػػدشتىا الم ػرأة فصػػدقىا الرجػػؿ
(البدكم.)2006 ،
-4الحرماف العاطفي والجنسي ""Emotional deprivation and sexual
يع ػد الحرمػػاف العػػاطاي كالجنسػػي مػػف العكامػػؿ الناسػػية المىمػػة فػػي دفػػع الػػناس البش ػرية إلػػى غشػػياف
العالقػػات الجنسػػية المحرمػػة دكف االغتص ػاب الجنسػػي الػػذم لػػه دكافػػع أخػػرل تمػػت اإلشػػارة إليىػػا سػػماان،
فالحاجة لمجنس فطرية يكلد بىا اإلنساف كيجب إشباعىا بالطرؽ السممية التي تحاظ لمارد عاته كطىارته
مف الكقكع في براشف المعصية ،كقد لخص الغامدم ( )1430حاجات المراوؽ في ست مجمكعات وي:
 الحاجات الجسمية :تتبؿ التغييرات الجسمية كالمحافظة عمى الحياة. الحاجػػات الجنسػػية :إشػػباع الرغبػػة الجنسػػية لممحافظػػة عمػػى النػػكع ،كالتكحػػد مػػع الجػػنس اآلخػػركالتياـ بالدكر الجنسي.
 الحاجػػات الناسػػية :االسػػتتالؿ الناسػػي كبػػركز الىكيػػة ،كالحاجػػة لمعطػػؼ كالمحبػػة كتأكيػػد الػػذات،كالحاجة ل مف.
 الحاجات العتمية :تككيف التيـ كاألخالؽ ،كالكصكؿ لمنض العتمي ،كاعتناؽ فمساة الحياة.49

 الحاجػػات االجتماعيػػة :األلاػػة كال ػكالء االجتمػػاعي ،كالمكانػػة االجتماعيػػة كالػػزكاج ،كالعالقػػة مػػعاألقراف.
 الحاجات المىنية :التخطيط لمستتبؿ مىني ،كمستتبؿ عممي كظياي.إف الطاقػػة كالرغبػػة الجنسػػية فػػي كػػؿ مػػف الرجػػؿ كالمػرأة ال بػػد أف تصػػرؼ فػػي اتجاوىػػا الصػػحيح ،فمػػف
خصائص تمؾ الطاقة أنىا تكلد شـ تصرؼ ،شـ تكلد شـ تصرؼ ،كوكذا تستمر الطاقة الجنسية طالما وك
عمػػى قيػػد الحيػػاة ،كاذا مػػا حػػدث كبػػت لرغبػػة الجػػنس نتيجػػة لتػػكل خارجيػػة فإنىػػا ال تكبػػت بمعنػػى الكبػػت
كلكنىا تنحرؼ مما يسبب الكشير مف األمراض الناسية كالعصبية (السعدكام.)2005 ،
كفػ ػػي د ارسػ ػػة عػ ػػف االسػ ػػتمناء "( "Masturbationالعػ ػػادة الس ػ ػرية) كعالقتىػ ػػا بالنشػ ػػاطات االجتماعيػ ػػة
كالمشيػرات الجنسػية ،كالتػي أجريػت عمػى عينػة تككنػت مػف  422مػف طمبػة كطالبػات كميػة الطػب البشػػرم
بجامعػة دمشػػؽ ،كأسػػارت عػف عػػدد مػػف النتػائ مػػف أومىػػا أف مػا نسػػبته  %53,1مػػف أفػراد العينػػة كػػاف
الػػدافع األقػػكل لممارسػػة العػػادة الس ػرية وػػك ألجػػؿ الػػتخمص مػػف التىػػي الجنسػػي نتيجػػة لمشػػاودة األفػػالـ
الجنسية (لطياه.)2006 ،
إف كشيػ انر مػػف الد ارسػػات قػػد أرجعػػت السػػبب فػػي ممارسػػة العػػادة السػرية كمػػا ذكروػػا غػػانـ ( )2008تعػػكد
لعدة أسباب وي:
 زيادة الطاقة الجنسية لدل الارد. -تعرض الارد لكـ وائؿ مف المشيرات.
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 فرحة الشاب بأنه قد دخؿ في مرحمة جديدة مف الرجكلة أك األنكشة ،لذا يتكـ بتدشػيف وػذن العػادةتأكيدا النضمامه لىذن المرحمة العمرية.
 ككف الممارس لىذن العادة السيئة غير مستطيع عمػى ممارسػة حياتػه الجنسػية بالصػكرة الطبيعيػة(ال ػػزكاج) ككن ػػه ال يػ ػزاؿ طالبػ ػان كالطري ػػؽ طكي ػػؿ أمام ػػه ،فيمج ػػأ إليى ػػا ليخا ػػؼ ع ػػف ناس ػػه الكب ػػت
الجنسي.
كفي البحث الذم قاـ به إليس كبرنكاؿ ( )Brancal & Ellisكالذم درسكا فيه شالشمائة مجرـ جنسي،
بيػنىـ أحػد عشػر مجػرـ زنػا المحػارـ ،حيػث تبػػيف أف شمانيػة مػنىـ كػانكا مػف مػدمني الخمػر ،كسػبعة مػػنىـ
كاف ذكاؤوـ دكف المتكسط ،كأحد عشر يعانكف مف عدـ النض االناعالي الحاد ،كستة كانكا يعانكف مف
حرمػػاف عػػاطاي فػػي مرحمػػة الطاكلػػة ،ككاح ػد فتػػط كػػاف يعػػاني مػػف السػػيككباتية ،فػػي حػػيف أف أشنػػيف كانػػا
يعانياف مف تمؼ عضكم ،كاألخير كاف يعاني مف اضطراب عتمي (المجدكب.)2003 ،
كخمص ػػت د ارس ػػة س ػػعكدية أف  %50م ػػف المحك ػػكـ عم ػػيىف بالس ػػجف الرتك ػػابىف أفع ػػاالن جنس ػػية محرم ػػة
يشػػعرف بالحرمػػاف العػػاطاي األسػػرم ،لػػذا يمجػػأف لىػػذن األفعػػاؿ إمػػا بحش ػان عػػف الحػػب كالحنػػاف أك انتتام ػان
كتشايان مف الكالديف كاألبناء (دركيش.)2008 ،
إف الحرمػػاف العػػاطاي يمعػػب دك ار كبيػ اىر فػػي اضػػطراب نمػػك الػػذات كخصكصػان فػػي مرحمػػة الطاكلػػة ،كقػػد
يكلد رغبة مكبكتة تؤشر عمى تاكير كسمكؾ المراوؽ كتدفعه إلى الضياع ،أك تاتػدن الشتػة بناسػه كالسػيطرة
في التحكـ فػي مشػاعرن تجػان مػف يعشػؽ أك يبػدم لػه االوتمػاـ ،كاسػتمرار الحرمػاف قػد يػؤدم إلػى عكاقػب
كخيمة قد تدفع المراوؽ إلى االنحراؼ الجنسي أك االختالط برفػاؽ السػكء كاإلدمػاف عمػى الخمػر كالزنػى،
أك تؤدم إلى االضطرابات الناسية كالكآبة كاالنتحار كاالعتداء عمى اآلخريف (غانـ.)2008 ،
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كي ػػرل الباح ػػث م ػػف كجى ػػة نظػ ػرن ب ػػأف الحرم ػػاف الع ػػاطاي كالجنس ػػي يع ػػد مػ ػف أق ػػكل العكام ػػؿ الناس ػػية
لالنحرافات المرتبطة بالجنس ،فاإلنساف عندما ياتد األمف الناسي كالطمأنينة مف خالؿ المعاممة الكالديػة
التي لىا الدكر األكبر في إشباع وذا الجانب ،فال شؾ أف وذا سيتكدن إلػى البحػث عػف وػذا الماىػكـ فػي
زكايا أخػرل بعيػدان عػف الرقابػة األسػرية التػي فشػمت لسػبب أك آلخػر فػي تحتيػؽ ذلػؾ ،كأقصػد بػذلؾ الاتػاة
التػػي سػػتمجأ إلػػى سػػد وػػذن الشغ ػرة الغريزيػػة فػػي أحضػػاف الرجػػاؿ الػػذيف ال ي ارعػػكف إالن كال ذمػػة سػػكل إركاء
سعراوـ الجنسي مسػتغميف ضػعؼ المػرأة الناسػي كالبػدني ،كبعػدوا تحػدث المأسػاة الماجعػة حيػث تصػاب
الاتػػاة فػػي أعػػز كأشػػرؼ مػػا تممػػؾ كوػػي عػػذريتىا ،كمػػف شػػـ سػػتدخؿ فػػي قائمػػة عريضػػة مػػف االضػػطرابات
الناسية كالجسدية.
ك ػػذلؾ بالنس ػػبة لمحرم ػػاف الجنس ػػي لمش ػػاب كالات ػػاة ،فعن ػػدما ال يتحت ػػؽ ل ػػديىما إش ػػباع الحاج ػػة الجنس ػػية
بػػالطريؽ الشػػرعي الػػذم وػػك الػػزكاج ،فإنػػه ال شػػؾ سػػيبحشاف عػػف منافػػذ أخػػرل محرمػػة لتص ػريؼ الشػػىكة
الجنسػػية التػػي مػػف أبسػػط صػػكروا اسػػتعماؿ العػػادة السػرية (االسػػتمناء) ألجػػؿ خاػػض التمػػؽ كالتػػكتر الػػذم
تسببه وذن الغريزة الاطرية.
يتكؿ مدير المعىد الصحي الجنسي بجامعة وارفػارد بػأف الحرمػاف الجنسػي يسػبب اضػطرابات صػحية
كناسػػية كعاطايػػة ،كممارسػػة العالقػػة الجنسػػية المنتظمػػة بػػيف الػػزكجيف تحتػؽ العديػػد مػػف الاكائػػد الصػػحية
كالناسية كما جاء في مكقع طبيبؾ ككـ ( )2012كوي:
 يىدأ التمؽ كتشاي اإلحباط. يعال األرؽ ليالن فالجماع أحسف قرص منكـ. النشكة الجنسية أحسف عالج لالكتئاب الناسي ،كأفضؿ كسيمة لالستمتاع بالحياة.52

 الجنس يخاؼ عمى المرأة اضطرابات الحيض كعسر الطمث. ممارسة الجنس يساعد عمى االسترخاء العضمي العميؽ ،كالشعكر بالمذة الاائتة كيحطـ األلـ. يساعد عمى تنشيط الدكرة الدمكية كتتكية العضالت. الجماع يشاي أمراض التمب ،كيحمي المرأة مف سرطاف الشدم.-5التخمؼ العقمي ":"Mental retardation
التخمؼ العتمي عبارة عف انخااض في مستكل ذكاء الارد ،كالضعؼ العتمي ليس وك المسػبب الػرئيس
في اإلجراـ كلكػف يسػىؿ فتػط لعكامػؿ أخػرل لمتػكرط فػي الجريمػة ،كػكف ضػعيؼ العتػؿ يعجػز عػف ضػبط
اندفاعاته كالتحكـ في عكاطاه كسمككه ،كشديد التابمية لنيحاء مف قبؿ رفاؽ السكء ،كوك يرتكب الجػرائـ
التػػي ال تحت ػاج إلػػى التخطػػيط كالتػػدبر كالتاكيػػر ،كج ػرائمىـ تػػدكر حػػكؿ الس ػرقة كاالعتػػداء عمػػى اآلخ ػريف
كالتسكؿ ،كعند اإلناث الشذكذ الجنسي (العيسكم.)2004 ،
-6اليستريا ""Hysteria
وك اختالؿ يصيب الجىػاز العصػبي يصػاحبه اضػطراب فػي عكاطػؼ المػريض كرغباتػه ،كضػعؼ فػي
السػػيطرة عمػػى إرادتػػه فػػي كػػؿ مػػا يصػػدر منػػه مػػف أفعػػاؿ كأقػكاؿ كتصػرفات ،كقػػد ياتػػد المػريض النطػػؽ أك
البصر ،كيعاني مف اضطرابات عضكية كناسػية يػنجـ عنىػا صػراع ناسػي نتيجػة لمكبػت كحمايػة الػذات،
كتككف الجريمة كليدة وذا الصراع فينػدفع المػريض تمتائيػان الرتكابىػا تحػت ضػغط ظػركؼ غيػر عاديػة ال
يسػػتطيع مكاجىاتىػػا ،كمػػف أبػػرز تمػػؾ الج ػرائـ الىسػػتيرية جػػرائـ التتػػؿ العاطايػػة كس ػرقة المحػػالت كالم اركػػز
التجارية كالغش كالبالغ الكاذب (السمرم.)2009 ،
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-7عصاب القمؽ والقير ""Anxiety and oppression
وػػك عبػػارة عػػف قمػػؽ دائػػـ نتيجػػة لمكبػػت فػػي الغريػزة الجنسػػية ،كتتحػػكؿ وػػذن الرغبػػة المكبكتػػة إلػػى ظػػاورة
ناسػػية شػػعكرية وػػي التمػػؽ الػػذم يرمػػز إلػػى خػػكؼ اإلنسػػاف مػػف رغباتػػه كغ ارئ ػزن ،لػػذلؾ قػػد يسػػيطر عمػػى
المريض دافع قكم إلى االلتزاـ بسمكؾ معيف ال يمكف متاكمته ،كيتمشؿ فػي ارتكابػه لجػرائـ السػرقة كالتتػؿ
كالحريؽ كاالغتصاب (السمرم.)2009 ،
-8الضعؼ العصبي ""Nervous weakness
وك المريض بالتكتر كالعناء الاكرم ،فيصبح غير قادر عمى حؿ أبسط المشػاكؿ ،كتصػاحبه أعػراض
جسػػمية عبػػارة عػػف ارتخػػاء فػػي المااصػػؿ كصػػداع كاضػػطرابات معكيػػة كألػػـ فػػي الظىػػر كالكتػػؼ ،كيرجػػع
"فركيػػد" وػػذا المػػرض إلػػى اإلف ػراط الجنسػػي أك االنغمػػاس فػػي الشػػذكذ الجنسػػي ،أمػػا تػػأشيرن عمػػى الظػػاورة
اإلجرامية فإف حالة اإلعياء كاالضطراب كالكسكسة ،قد تدفع المػريض إلػى ارتكػاب الجريمػة أك االنتحػار
(أبك تكته.)2001 ،
-9الفصاـ ""Schizophrenia
يػرتبط مػػرض االناصػػاـ بالشخصػػية كيختػػؿ الجانػػب االناعػػالي عمػػى كجػػه خػػاص ،كيكػػكف المػريض فػػي
حالة تبمد في معظـ األكقات ،كيعػيش بعيػدان عػف عػالـ الكاقػع ،ككشيػ انر مػا يسػمع أصػكاتان أك يػرل أشػياء ال
كجكد لىا في الكاقع كوك ما يسمى بالىالكس ،ك يناعؿ دكف مناسػبة أك يتابػؿ مكقػؼ مشيػر ببػركد شػديد،
فتد يتكـ المريض بعمؿ مااجئ عنيؼ دكف مبرر ،كأف يضرب شخصان أك يتتؿ شـ يعػكد لىمكسػته فيشػتـ
كيىاجـ أم شخص قريب منػه ظنػان منػه أنػه الشػخص الػذم شػتمه ،كقػد يرتكػب جػرائـ أخػرل مشػؿ إشػعاؿ
الحرائؽ في المنزؿ أك التحطيـ أك االعتداء الجنسي أك التخريب (أبك الركس.)1996 ،
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اال تجاىات المفسرة لمسموؾ اإلجرامي "Unexplained trends of criminal
"behavior
وناؾ العديد مف االتجاوات الماسرة لمسمكؾ اإلجرامي ،كلكؿ اتجان نظرياته الماسرة لمجريمػة كمػف أوػـ
تمؾ االتجاوات وك :االتجان اإلسالمي ،االتجان الناسي ،االتجان البيكلكجي ،االتجان االجتماعي ،االتجان
التكاممي كنبدأ:

أوالً :االتجاه اإلسالمي في تفسير السموؾ اإلجرامي ":"Islamic trend
لتػد أكردت الشػريعة اإلسػالمية عبػارات تايػد معنػى الجريمػة مشػؿ الػذنب كاإلشػـ كالخطيئػة كالمعصػية ،ك
جميع تمؾ األلااظ تحتػؽ غرضػان كاحػدان كتجػرـ أفعػاالن خاصػة فػي متػدمتىا الشػرؾ بػاب تعػالى ،كمػا يتبعػه
مف انحراؼ عف أمر اب تعالى كمخالاته كالكقػكع فػي نكاويػه كمػا حرمػه عمػى عبػادن ،كوػذا يؤكػد متاصػد
الشريعة اإلسالمية مف تزكية الناس اإلنسانية لتصدر عنىا أفعاالن غير محرمػة شػرعان ،لػذا اتجػه اإلسػالـ
إلى إقامة كازع في الناس يزعىا عف االنحراؼ مىما كردت إليىػا مػف المشيػرات كالاػتف ،التػي ربمػا تحيمىػا
عف الجادة كالصكاب إلى مكارد االنحراؼ كالاساد كاإلجراـ (آؿ سعكد.)1998 ،
كلمسػ ػػمكؾ اإلج ارمػ ػػي فػ ػػي اإلسػ ػػالـ خصػ ػػائص كممي ػ ػزات يناػ ػػرد بىػ ػػا كوػ ػػي (آؿ سػ ػػعكد1998 ،؛ الغػ ػػكؿ،
:)2003
 -1السمكؾ اإلجرامي وك محكر دراسة الجريمة في اإلسػالـ ،فمػف خػالؿ تتبػع األكامػر كالنػكاوي فػي
التػرآف الك ػريـ نجػػد أنىػػا تحػػاكؿ الكصػػكؿ باإلنسػػاف إلػػى الصػػحة الناسػػية ،كابعػػادن عػػف األم ػراض
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كاآلفات التي تصيبه بالتحػذير مػف عكاقبىػا حينػان ،كبالتىديػد بالعتػاب حينػان آخػر ،كمػف ذلػؾ قكلػه
تعالى "ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ "

1

 -2التاعػػدة األخالقيػػة جػػزء مػػف الخطػػاب الشػػرعي العتائػػدم الػػذم يػػدرس السػػمكؾ اإلج ارمػػي ،فنجػػد
المجتم ػػع الغرب ػػي يض ػػع ح ػػدان فاصػ ػالن ب ػػيف الت ػػانكف كقكاعػ ػد األخ ػػالؽ ،كأص ػػبحت ك ػػؿ األفع ػػاؿ
ألالأخالقية جػرائـ ،كليسػت كػؿ الجػرائـ أفعػاالن ال أخالقيػة ،كفػي المتابػؿ نجػد الشػريعة اإلسػالمية
تعػد األخػػالؽ جػػزءان ال يتجػ أز مػػف التشػريع اإلسػػالمي ،كوػػي ممزمػػة ألنىػػا مػػف العتيػػدة ،فػػال يجػػكز
ألم شخص أف يعمـ شخص آخر سمككان إجراميان.
 -3السػػمكؾ اإلج ارمػػي فػػي اإلسػػالـ محكػػكـ بتكاعػػد آم ػرن ال يجػػكز مخالاتىػػا أك الخػػركج عنىػػا ،فىػػك
سمكؾ مراقب أخالقيان كمحكػكـ شػرعان بتكاعػد ربانيػة مسػتتاة مػف الكتػاب العظػيـ كالسػنة المطىػرة،
كاجماع عمماء األمة.
 -4السػػمكؾ اإلج ارمػػي فػػي اإلسػػالـ يمكػػف مالحظتػػه كضػػبطه ،ككنػػه سػػمكؾ منػػاؼ ألصػػكؿ الش ػريعة
كمخػػالؼ لممعػػايير التػػي حػػددوا الػػكحي ،كبػػذلؾ تػػـ تحديػػد الج ػرائـ فػػي ج ػرائـ الحػػدكد كالتصػػاص
كالتعزيز.
 -5السمكؾ اإلجرامي سمكؾ مػتعمـ ،كوػذا يعنػي أنػه غيػر مػكركث اسػتنادان لتػكؿ تعػالى "ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ " 2كوك يعنػي بػذلؾ اتبػاع اليىػكد حيػث اإلتبػاع ال يكػكف تمتائيػان بػؿ

1سورجاإلسراء ،اآلية 32
2

سكرة البترة ،اآلية 120

56

يعممه أعداء اإلسالـ ألوؿ اإلسالـ ،كبػذلؾ وػك سػمكؾ مػتعمـ ،كػذلؾ فػي قكلػه تعػالى "ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ "

1

 -6السػػمكؾ اإلج ارمػػي سػػمكؾ معمػػكـ ب تعػػالى مىمػػا أخاػػان صػػاحبه ،لتكلػػه تعػػالى "ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ "

2

 -7السػػمكؾ اإلج ارمػػي قابػػؿ لنصػػالح ،كذلػػؾ بػػاألمر بػػالمعركؼ كالنىػػي عػػف المنكػػر ،كمػػا جػػاء فػػي
قكله تعالى "ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ"

3

كوذا يعني أف المجرـ يمكف إصالح حاله إذا تـ كعظه كنىيه عف أفعاله.
 -8السمكؾ اإلجرامي في اإلسالـ سمكؾ يستحؽ العتاب ،فعنػدما يكػكف وػدؼ السػمكؾ إروػاب النػاس
كالاساد في األرض فإف ذلؾ يستحؽ العتاب مصداقان لتكلػه تعػالى "ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ " 4كف ػ ػ ػ ػػي قػػ ػ ػ ػػكؿ اب
تعالى في عتكبة كالن مف الزاني كالزانية "ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ" 1كمف تمؾ الخصائص يمكف
التكؿ بأف السمكؾ اإلجرامي الذم يمكف التأشر به كالتأشير فيه وػك سػمكؾ محسػكس قابػؿ لمتيػاس
الميداني في ذاته ،كفي مؤشراته كأسبابه كنتائجه كغاياته ككياية الحد منه.
كتعكد أسباب الجريمة مف كجىة نظر الشريعة اإلسالمية إلى:
-1أزمة الضمير اإلنساني ":"The Crisis Of Conscience
إف الضمير المعبر عنه في الديف اإلسالمي بالخكؼ مف اب عػز كجػؿ وػك الحػارس األمػيف كالمكجػه
لسمكؾ اإلنساف نحك الخير كالصالح ،لذا ينبغي عمى المؤمف أف يستشعر دائما قكؿ اب عز كجؿ "ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ" 2كمعنى اآلية الكريمة "أف سبحانه كتعالى ال يعزب عػف عممػه مشتػاؿ ذرة
فػػي السػػماكات كال فػػي األرض ،كالحػػاكـ إذا بمػػغ فػػي العمػػـ إلػػى وػػذا الحػػد كػػاف خػػكؼ المػػذنب منػػه شػػديدان
جدان" (الرازم.)505 :2001 ،
إف الضػػمير التػػكم وػػك ذلػػؾ الصػػكت الػػداخمي ال ارئػػع الػػذم يسػػاعدنا عمػػى معرفػػة الخطػػأ مػػف الصػكاب،
كوك يضع األساس لمعيش الرغيد كالمكاطنة الصػالحة كالسػمكؾ األخالقػي ،كالضػمير جنبػان إلػى جنػب مػع
التمشػػؿ العػػاطاي كالرقابػػة الذاتيػػة وػػك أحػػد أحجػػار األسػػاس الشالشػػة لمػػذكاء األخالقػػي الػػذم يسػػعى إلي ػػه
األبػكيف لغرسػه فػي أطاػالىـ ،كمػػف مؤشػرات ضػعؼ الضػمير وػك االتصػػاؿ غيػر الشػرعي بػيف الجنسػػيف،
فاي أمريكا عمى سبيؿ المشاؿ أكشر مف مميكف شابة يصبحف حكامؿ كؿ سنة بمعدؿ شالشة آالؼ فتاة في
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اليػػكـ ،نتيجػػة لضػػعؼ الصػػكت الػػداخمي الػػذم جعػػؿ تمػػؾ الاتيػػات يختػػرف أسػػىؿ الطػػرؽ لنشػػباع الجنسػػي
السريع الذم سيمتد أشرن لبتية حياتىف (بركربا.)2003 ،
كايتاظ الضمير الديني له فائدة جميمة تبدك في أمكر شالشة وي( :أبك زورة)1976 ،
 أنه كقاية يمنع الكقكع في الجريمة ،فإذا استيتظ الضمير الديني ذوب الحتد الذم يكلد الجريمػة،فالػػذيف يتعػػكف فػػي الج ػرائـ سػػبب كقػػكعىـ أنىػػـ يحت ػدكف عمػػى المجتمػػع كال يحسػػكف برابطػػة مػػف
الرحمة تربطىـ به ،فيندفعكف إلى إيذاء الناس.
 إيتاظ الضمير يسىؿ اإلشبات ،ألف الجرائـ ال تتع إال فػي كىػف الظػالـ ،فػإذا أحػس الػذيف عػاينكاكشػػاودكا أف عمػػيىـ كاجبػان دينيػان أف يبمغ ػكا فػػإنىـ يبمغػػكف تنايػػذا لحكػػـ ربىػػـ ،كذلػػؾ لتكلػػه تعػػالى "
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ "

1

 إف إحسػػاس الجػػاني بػػأف العتكبػػة التػػي تاػػرض عميػػه وػػي مػػف اب سػػبحانه كتعػػالى ،فػػال شػػؾ أنػػهسيعتريه الندـ عمى ما فعؿ ،كاحتمػاؿ التكبػة يكػكف قريبػان سػكاء كقػع تحػت سػمطاف العتػاب أـ فػر
منه،ذلؾ أنه يحس أف اب تعػالى مراقبػه ك محاسػبه،إف لػـ يكػف اليػكـ فغػدان،يتكؿ سػبحانه كتعػالى
"ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ "

1

2
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-2النفس البشرية عرضة لوساوس الشيطاف:
لم ػػا كان ػػت الغ ارئ ػػز كالش ػػىكات معجكن ػػة ف ػػي ال ػػناس كاإلنس ػػاف يس ػػعى إل ػػى إش ػػباعىا ،فى ػػك إذف عرض ػػة
لكسػ ػػاكس الشػ ػػيطاف دائمػػػا كمػ ػػا أخبػ ػػر بػ ػػذلؾ قػػػكؿ اب عػ ػػز كجػ ػػؿ "ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ"

1

فتصبح وذن الحاجات كالغرائز الطبيعية أرضية خصبة لكساكس الشػيطاف ،حيػث يسػتغمىا لػدفع اإلنسػاف
إلشباعىا بالطرؽ المحرمة ،كارضائىا بالكسائؿ غير المشركعة ،لػذا أعمػف التػرآف الكػريـ عػداكة الشػيطاف
لننسػاف فػػي قكلػػه تعػػالى " ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ " 2فاإلنسػاف إذا اسػػتعاف بالعتػػؿ كاسػػتىدل بالشػػرع
كسيطر عمى أوكائػه كميكلػه ككجىىػا الكجىػة الصػحيحة فػإف كيػد الشػيطاف يكػكف ضػعياان ،مصػداقان لتكلػه
تعالى " ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ" 3ألف الشيطاف ليس له عمى اإلنساف سمطاف غير أنه يكسكس له كيزيف
له ارتكاب المعصية كيػدعكن إلػى فعػؿ السػكء المحاػكؼ بالمغريػات الماديػة التػي تخػدع التمػب (فرواديػاف،
.)2004
كأرجػع الحػكات ( )1997بػأف ارتكػػاب الجريمػة عمكمػػا كالجػرائـ األخالقيػة خصكصػػا يرجػع لعػػدة أسػػباب
وي:
 ضعؼ الكازع الديني. -التربية الكالدية الستيمة ل بناء ،لككف اإلنساف يكلد عمى الاطرة.
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 مسؤكلية الارد الذم حبان اب بنعمة العتؿ الذم يميز به بيف الخير كالشر ،فعندما يرتكب جريمةأخالقية فإنه ال ييعمؿ عتمه كيطمؽ العناف لنزكاته كرغباته.
 نتص التكافػؿ االجتمػاعي عمػى اعتبػار أف المجتمػع اإلسػالمي يجػب أف يكػكف مجتمعػان فاضػالن،تتػػكـ فيػػه العدالػػة االجتماعيػػة ،كتشػػيع فيػػه المشػػؿ كالتػػيـ السػػامية كاألخػػالؽ الااضػػمة ،حتػػى تكػػكف
سػػمة لسػػمككيات أبنائػػه ،كاذا مػػا غػػاب ذلػػؾ فػػإف االنح ارفػػات السػػمككية كاألخالقيػػة سػػتككف أكشػػر
انتشا انر كظىك انر.
كال ػكازع الػػديني يع ػد مػػف أبػػرز الصػػاات التػػي تجعػػؿ أف ػراد المجتمػػع يتعػػاكنكف كيخمصػػكف لخدمتػػه مػػع
اختالؼ كظائاىـ عمى تحتيؽ أمنه كسالمته ،كمػف أوػـ كسػائؿ تنميػة كتتكيػة اإليمػاف الصػحيح الخػالص
ب كحدن وي( :كلد محمدف)2011 ،
 العتي ػػدة الص ػػحيحة الت ػػي لى ػػا ت ػػأشير كبي ػػر عم ػػى حي ػػاة اإلنس ػػاف ،إذ ت ػػؤشر عم ػػى س ػػمككه كطباع ػػهكتاكيرن ،كوي تحتؽ له السػعادة البشػرية كاالسػتتامة كاالنضػباط ،فمػف آمػف بكجػكد اب عػز كجػؿ
كبأركاف اإليماف األخرل ،كاعتتد أف اب تعالى ال يخاى عميه شيء في األرض كال في السػماء،
كأنه ال يغادر صغيرة كال كبيرة إال أحصاوا ،جعمه ذلؾ صاحب رقابة ذاتية عمى ناسه فيحػرص
فػػي أفعالػػه كأقكالػػه عمػػى االبتعػػاد عػػف أم انحػراؼ ،فيػػزداد رغبػػة فػػي الخيػػر كفػػي تحتيػػؽ السػػعادة
كاألمف لناسه كمجتمعه.
 العبػػادة الصػػحيحة كفػػي متػػدمتىا الصػػالة التػػي كصػػاىا اب فػػي كتابػػه العظػػيـ بأنىػػا تنىػػى عػػفالاحشاء كالمنكر حيث قاؿ عز قائالن عميمػان " ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
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ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ " 1كمنىػ ػػا الزكػ ػػاة التػ ػػي تع ػ ػد طىػ ػػارة كزكيػ ػػة لمناػ ػػكس مػ ػػف اآلشػ ػػاـ
كاالنح ػراؼ مصػػداقا لتكلػػه تعػػالى "ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ " 2ككػػذلؾ الصػػياـ الػػذم
يعػػد بمشابػػة دكرة تدريبيػػة عمػػى حسػػف الخمػػؽ خػػالؿ شػػىر كامػػؿ ،كمػػا أف الحػ يربػػي الاػػرد تربيػػة
ركحية كاجتماعية تتمشؿ في االستتامة عمى الخمؽ الحسف كاالبتعاد عف الشىكات كالمعاصي.
 االبتعاد عف المحرمات بمختمؼ أنكاعىا سكاء المتعمتة بسمكؾ الارد الخاص به ،أك كانت ممايتعدل ضررن إلى غيرن مف أفراد المجتمع ،كاإليذاء كالتركيع كانتىاؾ أعراض الناس كسمب
حتكقىـ.
كلـ يغاػؿ الغػرب أوميػة الػديف فػي تتكيػة الرقابػة الذاتيػة ،فىػذن سػجكف تكسػاس تتػدـ بػرام دينيػة تعتمػد
عمى تكفير مرشديف يتكلكف إعداد مف سكؼ يتـ اإلفراج عنه ،كتزكيدن بمىارات عممية كأف يجعػؿ تعػاليـ
الديف جزءان مف حياته ،كذلؾ نيكزلندا أنشأت في سجف ريمكتاكك كحدة السمك الركحي اإلصػالحية ،التػي
تىدؼ إلى استخداـ الصالة كالتحكالت الركحية لمحد مف عكدة السجيف إلى الجريمة (الحربي)2010 ،
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ثانيا :االتجاه النفسي في تفسير الجريمة ":"Psychological direction
ياسر عمماء الناس الجريمة في ضكء العكامؿ كالمتغيػرات الاسػيكلكجية مشػؿ الغ ارئػز كالػدكافع الشػعكرية
كالالشػػعكرية ،كالص ػراع الناسػػي العميػػؽ كالعتػػد الناسػػية كاإلناعػػاالت ،ككػػذلؾ التكػػكيف الناسػػي مشػػؿ الميػػؿ
لممغامرة كسىكلة التػأشير كاإليحػاء ،كالميػؿ لمتخريػب كاحتتػار اآلخػريف ،كأعػد الػبعض الجريمػة ذات صػمة
كشيتة بصكر الشذكذ العتمي كالناسي (رشكاف .)2010 ،كاليكـ مكج انز ألوـ النظريات الناسية:
-1نظرية التحميؿ النفسي ":)Psychoanalytic Theory( "Freud
وػ ػػذن النظريػ ػػة تتسػ ػػـ الػ ػػناس البش ػ ػرية إلػ ػػى الشػ ػػعكر " "Consciousكالالشػ ػػعكر ""Unconscious
كالشػػعكر يمشػػؿ مجمكعػػة االسػػتجابات العتميػػة التػػي نشػػعر بىػػا كقػػت حػػدكشىا ،كنػػدرؾ ماويتىػػا مشػػؿ الحػػب
كالسركر كالغضب...إل  ،عمى حيف يمشؿ الالشعكر مجمكعة االستجابات الخاية التي ال ندرؾ نشاطىا،
كالتي لىا تأشير عميؽ عمى سمككنا كأفكارنا كعكاطانا (التريشي.)2011 ،
كيترر فركيد أف عممية التمع تحدث بيف كؿ مف الشعكر كمػا قبػؿ الشػعكر ،لػذا فػإف األفكػار المتمكعػة
تككف سػىمة المنػاؿ لمشػعكر ،إال أنػه كقػد كجػد أنػه مػف غيػر الطبيعػي أف يعػاني اإلنسػاف الشػعكر بالػذنب
نتيجة كبت خبػرة مػا دكف أف يكػكف لديػه خبػرة شػعكرية بػذلؾ ،حيػث أف ميكانزمػات الكبػت أشبتػت أنىػا ال
شعكرية ،كوذا األمر جعؿ فىركيد يستنت أف كؿ ما وك مكبكت ال شعكرم ،كليس كؿ ما وػك ال شػعكرم
مكبػكت ،لػػذا طػكر النمػػكذج التركيبػي الػػذم يصػؼ الشخصػػية عمػى أنىػػا تتكػكف مػػف شػالث تركيبػػات كوػػي
الىك كاألنا كاألنا األعمى ،كوذن النظـ الشالشة ليست أجزاء مناصمة داخؿ العتؿ كلكنىا ممتزجػة كمرتبطػة
ببعضىا كأجزاء التمسككب أك ألكاف الصكرة (عبدالرحمف.)2000 ،
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كيمخص العيسكم ( )2004وذا التركيبات كما يأتي:
 اليو أو األنا الدنيا " : "Idكوي مستكدع الغرائز كالرغبػات الشػاذة كالعدكانيػة كالبدائيػة الاجػة،كتىتـ باإلشباع الاكرم لمغرائز دكف نظر لحاجات المجتمع أك قيمه.
 األنػػػا أو األنػػػا الوسػػػطى " :"Egoكوػػي مسػػتكدع المعػػايير كالتػػيـ كالمشػػؿ كالمبػػادئ المنطتيػػة،كتسػػير عمػػى كفػػؽ مبػػدأ الكاقػع كت ارعػػي قػػيـ المجتمػػع ،كتحػػاكؿ التكفيػػؽ بػػيف مطالػػب الػػذات الػػدنيا
كالذات العميا ،كتعمؿ عمى تحتيؽ تكازف الارد.
 األنػػػا العميػػػا أو الػػػذات العميػػػا " :"Super egoالض ػػمير الخمت ػػي كمس ػػتكدع الت ػػيـ كالمشالي ػػةكالنزعات الركحية كالصكفية.
كيرل أتباع وذن النظرية أف الجريمة كالسمكؾ المنحرؼ يمكف أف ياسر بناء عمى شالشة مصػادر ،فعنػد
األطااؿ األصحاء تعمؿ األجزاء الشالشة معان كبشكؿ مناسػب ،كلكػف عنػدما يحػدث الصػراع بػيف مككنػات
الشخصية يمكف أف تتع الجريمػة أك السػمكؾ المنحػرؼ ،نتيجػة لضػعؼ األنػا األعمػى التػي لػـ تسػتطع أف
تكػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبح أك تسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطر عمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى السػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايككباشكلكجي " "Psychopathologyأك السكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكباشكلكجي
" "Sociopathologyأم المرض ػػى الناس ػػييف أك االجتم ػػاعييف ،كوػ ػؤالء يمك ػػف أف يرتكبػ ػكا جػ ػرائـ مش ػػؿ
جرائـ الجنس كالعاطاة كالتتؿ كالعنؼ ،كيتميز وؤالء بتصر النظر كال يركف إال مصالحىـ ،أما المصدر
الشاني لمجريمة فيتمشؿ في ماىكـ اإلبداؿ " "Sublimatioكوك ياسػر مجمكعػة العمميػات التػي يتػكـ بىػا
الشػػخص إلبػػداؿ شػػي مكػػاف آخػػر رمزيػػا ،فعنػػدما تتػػؼ األمىػػات حجػػر عش ػرة فػػي تحتيػػؽ رغبػػات األبنػػاء
السيئة نحك المجتمع ،يمجأ الصغار لىذن اآللية ،كونا ينشأ الصراع كاإلحباط عند الصػغار البػاحشيف عػف
الجريمة لككنىـ يصػدمكف بػالشكاب كالعتػاب مػف قبػؿ األمىػات ،فيكبتػكف وػذا الشػعكر الػذم يظىػر متػأخ ار
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عمى شػكؿ جػرائـ ضػد النسػاء كوػك يمشػؿ الكػرن الرمػزم ،أمػا المصػدر األخيػر لتاسػير الجريمػة فيػأتي مػف
نزعػػة الم ػػكت أك رغبػػة الم ػػكت " "Thanatosكم ػػف صػػكروا الت ػػدخيف كس ػػرعة التيػػادة كرياض ػػة الغ ػػكص
كالتغذيػػة الس ػػيئة...إل  ،كو ػػذن األنشػػطة الخطػ ػرة ياس ػػروا عمػػـ الم ػػكت " "Thanatologyفرغب ػػة تحط ػػيـ
الذات قد تدفع األفراد الرتكاب جرائـ خطرة عميىـ مشؿ اإليذاء كالسطك كالتتؿ كالبغاء كالعىػر كالمخػدرات
(الكريكات.)2008 ،
كمػػف الماػػاويـ الىامػػة فػػي نظريػػة التحميػػؿ الناسػػي (الميبيػػدك) " "Libidoالػػذم وػػك عبػػارة عػػف ينبػػكع
متاجر مف التحػريض الجسػدم ،كالىػدؼ منػه وػك إفػراغ تمػؾ الطاقػة المتػكترة فػي شػخص محبػكب ،كيبػدأ
التى ػػي الجنس ػػي التمت ػػائي من ػػذ الطاكل ػػة األكل ػػى م ػػع اإلن ػػدفاعات الغريزي ػػة الجزئي ػػة ،كينتت ػػؿ منش ػػأ و ػػذن
االناعاالت مف أعضاء في الجسػـ ألعضػاء أخػرل ،كونػا تبػدأ الم ارحػؿ األساسػية لمنمػك عنػد فىركيػد كوػي
المرحمػػة الاميػػة كتبػػدأ فػػي السػػنة األكلػػى مػػف العمػػر ،كيكػػكف مركػػز المػػذة فػػي الرضػػاعة كالمػػص كالبصػػؽ،
كتػػأتي بعػػدوا المرحمػػة الش ػػرجية فػػي السػػنة الشاني ػػة حيػػث تتكػػكف نزعػػات بن ػػاءة كودامػػة ،كأخي ػ انر المرحم ػػة
التضيبية في السنة الرابعة كالخامسة كفيىا تظىر دكافع جنسية غامضة مع بداية التمييػز بػيف الجنسػييف
(عتدة أكديب) كيشكؿ اكتشاؼ األعضاء الجنسية كمكضكع لذة منعطاا مىما عند فىركيد لمتطكر الالحؽ
(زيعكر.)2009 ،
كسبب الجريمػة عنػد فىركيػد عتػدة أكديػب الناتجػة عػف حػب الاػرد ألمػه ال شػعكريان ،ذلػؾ الحػب الجنسػي
الذم يمنع تحتيته تتاليػد المجتمػع ،كمػف شػـ يسػبب لمطاػؿ اضػطرابان كضػيتان ناسػيان نتيجػة لمكبػت العنيػؼ،
أمػػا إذا تغمبػػت المشػػؿ العميػػا كتحكػػـ الضػػمير كالعتػػؿ فػػإف السػػمكؾ يكػػكف قكي ػان كشخصػػية صػػاحبه ناضػػجة
(رشكاف.)2010 ،
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كخالصة التكؿ أف وذن النظرية فسرت الجريمة عمى أنىا كليدة مظاور أك عكامؿ ناسية ،فىي صػادرة
مػػف أغ ػكار الػػناس اإلنسػػانية نتيجػػة لالضػػطرابات كعػػدـ الت ػكازف الناسػػي ،أك نتيجػػة لمص ػراعات الناسػػية
الداخمية كالصراعات الخارجية مع المجتمػع ،أك نتيجػة لعػدـ إشػباع الحاجػات الناسػية ،كبالتػالي تعرضػىا
لالحباطات المتكررة ،أك نتيجة ل مراض الناسية أك ضعؼ الضمير الخمتػي ،أك تغمػب الجانػب الغريػزم
عمى الجانب الشعكرم كالعتمي (التريشي.)2011 ،
كممػػا يعػػاب عمػػى نظريػػة التحميػػؿ الناسػػي إسػرافىا فػػي التأكيػػؿ عمػػى أوميػػة الػػدكافع الجنسػػية فػػي تكجيػػه
السػػمكؾ اإلنسػػاني بمػػا فػػي ذلػػؾ السػػمكؾ اإلج ارمػػي ،عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تحتػػؽ ذلػػؾ بصػػكرة يتينيػػة مػػف
الناحيػػة العمميػػة ،يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف وػػذن النظريػػة اتجىػػت إلػػى التعمػػيـ فػػي اعتبػػار الجريمػػة فػػي كافػػة
الحاالت أش انر ل مراض كالعمؿ الناسية التي يعاني منىا الارد ،كذلؾ تجاومىا لمعكامؿ االجتماعية كالدينيػة
في تاسير السمكؾ اإلجرامي (قرني.)2006 ،
-2نظرية اإلحساس بالنقص آلدلر " :)Inferiority Complex Theory( "Addler
تاترض النظرية أف "عتدة الشعكر بػالنتص يػؤدم الرتكػاب الجريمػة لككنىػا وػي أحسػف الكسػائؿ لجمػب
االنتبان كليصبح مركز اوتماـ ،فيعكض وذا اإلحساس باقتراؼ الجريمة" (بركك.)106 :2009،
لذا يتكؿ أدلر "كؿ إنساف حر قادر عمى أف يأخػذ لناسػه إحػدل الحيػاتيف :الحيػاة االجتماعيػة التعاكنيػة
الجديرة به مف حيث وك إنسػاف ،كحيػاة األنانيػة كالنلتاػاؼ حػكؿ الػذات ،كفػي وػذن األخيػرة يكػكف قػد ويػأ
ناسه لنجراـ أك المرض الناسي أك الشذكذ الجنسي" (السيد.)101 :2010 ،
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-3النظرية الفسيولوجية النفسية (:)Physiological Theory
ذوب أنصار وذن النظرية إلػى تاسػير العالقػة بػيف الظػركؼ المناخيػة كالسػمكؾ اإلج ارمػي ،اسػتنادان إلػى
التكؿ بأف وذن العالقة وي عالقة غير مباشرة تتـ عف طريؽ ما يحدشه تغير الاصكؿ مف تغيرات دكريػة
متابمة في أداء أعضاء الجسـ لكظائاىا ،كفي مػا يحػدث مػف تغيػر فػي االتجاوػات الناسػية ،كقػد قصػرت
وػذن النظريػة مجالىػػا عمػى جػرائـ االعتػداء عمػى العػػرض ،حيػث ياسػػر أنصػار وػذن النظريػػة ازديػاد جػرائـ
العرض في فصؿ الربيع إلى أف تأشير الغريزة الجنسية يزداد كضكحان لدل اإلنساف في شػىكر معينػة مػف
السنة مع بداية فصؿ الربيػع ،كيسػتمر وػذا التػأشير فػي ازديػاد حتػى بدايػة فصػؿ الصػيؼ ،حيػث يبػدأ فػي
االنخااض (قرني.)2006 ،
كمػػا أف كشي ػ انر مػػف المتػػزكجيف يػػزداد إقبػػالىـ عمػػى ممارسػػة االتصػػاؿ الجنسػػي فيمػػا بيػػنىـ خػػالؿ فصػػؿ
الربيػػع ،كينػػدفع غيػػر المتػػزكجيف تحػػت ضػػغط تصػػاعد رغبػػتىـ فػػي إشػػباع غريزتػػه الجنسػػية إلػػى ممارسػػة
البغػػاء أك ارتكػػاب ج ػرائـ وتػػؾ العػػرض ،كقػػد عػػزز العػػالـ أشػػافنبرج " "Aschaffenburgوػػذن النظريػػة
ببحث أكضح فيه ازدياد حاالت الحمؿ المشركع كغير المشركع في نىاية فصؿ الربيػع حيػث يبمػغ حػدوا
األقصى في شىر مايك (إبراويـ.)2009 ،
-4النظرية السموكية واطسوف وسكنر ":)Behavioral Theory("Skinner&Watson
و ػػي نظري ػػة المشي ػػر كاالس ػػتجابة ،كتع ػػرؼ بنظري ػػة ال ػػتعمـ ،كي ػػرل أص ػػحاب و ػػذن النظري ػػة بػ ػأف الس ػػمكؾ
اإلنسػػاني عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف العػػادات التػػي يتعممىػػا الاػػرد كيكتسػػبىا أشنػػاء مرحمػػة النمػػك ،كال تىػػتـ
بالعمميات الداخمية التي تحدث داخؿ الارد ،كتركز عمى الحكادث البيئية كالتااعػؿ معىػا ،كتتمػؿ مػف دكر
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العكام ػػؿ الكراشي ػػة ،ف ػػأكشر الس ػػمكؾ اإلنس ػػاني مكتس ػػب ع ػػف طري ػػؽ ال ػػتعمـ ،كأف س ػػمكؾ الا ػػرد قاب ػػؿ لتغيي ػػر
كالتعديؿ (أبك أسعد ك الختاتنة.)2011 ،
كلخص زوراف ( )2005مااويـ وذن النظرية في اآلتي :
 معظـ سمكؾ اإلنساف متعمـ ،فىك يتعمـ السمكؾ السكم كالالسكم ،كمػا أف السػمكؾ المػتعمـ يمكػفتعديمه.
 المشير كاالستجابة ":"Stimulus And Responseبمعنى أف كؿ سمكؾ )استجابة) له مشير،فإذا كانت العالقة بيف المشير كاالستجابة سميمة كاف السمكؾ سكيان ،أما إذا كانت العالقة بينىمػا
مضطربة كاف السمكؾ غير سكم.
 الشخصية :كيتصد بىا التنظيمات أك األساليب السمككية المتعممػة الشابتػة نسػبيان التػي تميػز الاػردعف غيرن مف األشخاص.
 ال ػػدافع :ترك ػػز نظري ػػة ال ػػتعمـ عم ػػى ال ػػدافع " "Motiveكالدافعي ػػة " "Motivationف ػػي عممي ػػةالػػتعمـ ،كوػػك طاقػػة قكيػػة بدرجػػة كافيػػة تػػدفع الاػػرد كتحركػػه إلػػى السػػمكؾ ،كيكػػكف إمػػا مكركشػان مشػػؿ
الجنس ،أك متعممان مشؿ الخكؼ.
 التعزيػػز " :"Reinforcementكيتصػػد بػػه التتكيػػة كالتػػدعيـ كالتشبيػػت باإلشابػػة ،كالسػػمكؾ يتػػكلكيدعـ كيشبت إذا تـ تعزيزن.
 االنطااء" :"Extinctionكوك ضعؼ كتضاؤؿ كخمكد السمكؾ المػتعمـ ،إذا لػـ يمػارس كيعػزز،أك إذا ارتبط شرطيان بالعتاب بدؿ الشكاب ،فالعتاب يكؼ السمكؾ ألف الارد يحاكؿ دائما تجنبه.
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كتبرز أومية التعمـ مف خالؿ الشكاب كالعتاب ،فالطاؿ يتعمـ داخؿ أسرته أف ال يككف مجرمان أك يسػمؾ
أم سػػمكؾ انح ارفػػي ،فخػػكؼ الاػػرد مػػف العتػػاب يردعػػه مػػف اقتػراؼ الجريمػػة ،كتعطػػي وػػذن النظريػػة أوميػػة
كبي ػرة لمتنشػػئة االجتماعيػػة كاألس ػرة ،كيعتت ػد أف الاػػرد الممتصػػؽ بكالديػػه دائم ػان كالػػذم تكػػكف دائ ػرة معارفػػه
ضيتة أبعد ما يككف عف السمكؾ اإلنحرافي ،كاألسرة التي تتسػاوؿ مػع أبنائىػا خػالؿ التنشػئة االجتماعيػة
فػػي بعػػض السػػمككيات خاصػػة فػػي زمػػف الطاكلػػة المبكػرة تعػػزز لػػديىـ السػػمكؾ اإلج ارمػػي مسػػتتبالن (ذيػػاب،
.)2011
-5النظرية السموكية إليزنؾ ""Eysenck
قدـ إيزنؾ تاسيرن لمجريمة في إطار نظريته العامة لمشخصية اإلنسػانية ،كالتػي ياتػرض فيىػا أنػه يمكػف
كصػػؼ الشخصػػية فػػي ضػػكء شالشػػة أبعػػاد أساسػػية مسػػئكلة عػػف قػػدر كبيػػر فػػي التبػػايف فػػي السػػمكؾ كوػػي:
االنبسػػاط -االنطػكاء ،العصػػابية -اإلتػزاف الكجػػداني ،الذوانيػػة -الكاقعيػػة ،إضػػافة عمػػى بعػػد الػػذكاء الػػذم
يمشؿ المككف المعرفي لمشخصية ،كبعد الشدة -الميف الذم يمشؿ المككف االجتماعي لمشخصية ،كافترض
إيزن ػػؾ أف ك ػػؿ بع ػػد م ػػف و ػػذن األبع ػػاد مس ػػتتمة ع ػػف بعض ػػىا ال ػػبعض ،بمعن ػػى أف كض ػػع الا ػػرد عم ػػى بع ػػد
االنبس ػػاط ال يح ػػدد كض ػػعه عم ػػى بع ػػد العص ػػابية أك بع ػػد الذواني ػػة ،كالعك ػػس ص ػػحيح ،فإيزن ػػؾ ي ػػرل أف
المجػ ػػرميف أقػ ػػرب أف يككن ػ ػكا مرتاعػ ػػي االنبسػػػاط كمرتبطػ ػػي العصػ ػػابية فػػػي الكقػ ػػت ناسػ ػػه ،كيتسػػػـ و ػ ػؤالء
األشػػخاص بضػػعؼ قػػدرتىـ عمػػى تكػػكيف االرتباطػػات الشػػرطية كسػػىكلة الكػػؼ لػػديىـ ،كوػػذا العجػػز عػػف
التشريط يجعؿ مف الصعب عمى وؤالء األشخاص تىعمـ التيـ كالمعايير االجتماعية التي يتبمىا المجتمع،
فيسمككف كافة أشكاؿ السمكؾ المضاد لممجتمع (ربيع كزمالئه.)2003 ،

69

-6النظرية العقالنية اإلنفعالية السموكية إللػيس "(Behavioral Emotive Rational "Elles
)Theory
تاترض وذن النظرية أف األشخاص يكلدكف كلديىـ االستعداد ليككنكا عتالنييف أك ال عتالنييف ،كلديىـ
االسػػتعداد لمتاكيػػر فػػي أفكػػاروـ كاسػػتشماروا فػػي االبتكػػار كنمػػك الشخصػػية ،كفػػي المتابػػؿ لػػديىـ اسػػتعداد
فطػػرم لتػػدمير الػػذات كتجنػػب التاكيػػر فػػي األشػػياء بشػػكؿ كمػػي ،كتأجيػػؿ العمػػؿ كتك ػ ارر األخطػػاء ناسػػىا،
كيبحشكف عف الكماؿ كالعظمة ،كترل النظرية أف العكامؿ األسرية كالشتافية تسىـ في ميؿ األفػراد لمتاكيػر
الالعتالني كالعادات التي تىدـ الذات كعدـ االحتماؿ ،كيبدأ تأشير وذن العكامؿ أكشر في المراحؿ األكلى
مف عمر الارد ،فاإلنساف مف كجىة وذن النظرية لديه ميؿ لندراؾ كالتاكير كاالناعػاؿ كالتيػاـ بسػمكؾ فػي
آف كاحػػد ،فالسػػمكؾ س ػكاء كػػاف طبيعي ػان أك سػػمككان منحرف ػان وػػك نتػػاج عمميػػات التاكيػػر كاإلدراؾ كاالناعػػاؿ
(الدرمكي.)2008 ،
كيتػػرر صػػاحب النظريػػة إلػػيس بػػأف األحػػداث التػػي تط ػ أر عمػػى البشػػر تتضػػمف عكامػػؿ خارجيػػة تمشػػؿ
أسػػبابان ،كلكػػف البشػػر ليسػكا مسػػيريف كميػػة كبإمكػػانىـ أف يتجػػاك از جكانػػب التصػػكر البيكلكجيػػة كاالجتماعيػػة
كالتاكير الصعب كالذم عبر عنه إليس في نمكذج " "B.C.Aحيث يرل أنه حينما تتبع نتيجة مشحكنة
اناعاليا " "Cحدشا منشطان له داللة " "Aفإف ذلؾ الحدث قد يبػدكا أنػه وػك السػبب ،كلكػف لػيس كػذلؾ كانمػا
وك اعتتادات الارد في " "Bفىي المسببة لمنتائ االناعالية "( "Cأبك السعد.)2011 ،

70

ػي أف أفع ػ ػ ػػؿ كػ ػ ػ ػػذا
كي ػ ػ ػػرل إل ػ ػ ػػيس ب ػ ػ ػػأف مخاطبػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػناس البشػ ػ ػ ػرية بكمم ػ ػ ػػات :ينبغػ ػ ػ ػػي كيج ػ ػ ػػب كعم ػ ػ ػ ى
ككذا " ،"Should,Demands,Commandsفإف وذن األكامر كالطمبػات تخمػؽ شػعك ار باالنزعػاج لػدل
الارد ككذلؾ سمككان غير متبكؿ (الضامف.)2003 ،
عميه نستنت مف النظريػة العتالنيػة االناعاليػة السػمككية بػأف المجػرـ قبػؿ إقدامػه الرتكػاب الجريمػة كػاف
تاكيرن عتالنيان كمدركان لعاقبة ما سيؤكؿ إليه سمككه المنحرؼ ،لما أقدـ عمى االنسياؽ خماه مسببان لناسػه
كلاخريف األذل الناسي كاالجتماعي.
-7نظرية اإلحباط-العدواف لدوالرد ")Frustration-Aggression Theory( "Dollard
تاترض وذن النظرية أف إعاقة السمكؾ المكجه لتحتيؽ ودؼ معيف ما ياضي إلى حػدكث حالػة داخميػة
مػف التػكتر المترتػب عمػى الشػعكر باإلحبػاط ،كيسػعى الاػرد خػالؿ معايشػته لىػذن الخبػرة إلػى خاػض حػػاؿ
التكتر لديه بالسمكؾ العدكاني (واركف.)2009 ،
كونػػاؾ عػػدة أن ػكاع مػػف العػػدكاف ،منىػػا العػػدكاف المباشػػر كالمكجػػه لمشػػخص المسػػبب لنحبػػاط كالاشػػؿ،
كالعػػدكاف الم ػزاح المكجػػه إلػػى شػػخص آخػػر خالف ػان لمػػف سػػبب لػػه اإلحبػػاط ،لكػػكف مصػػدر اإلحبػػاط قكي ػان
يخشى الارد بأسه مشؿ المكظؼ البسيط الذم ال يستطيع مكاجىة رئيسػه التػكم فيكػتـ غيظػه حتػى إذا مػا
عاد لمنزله شار في كجه زكجته المسكينة ،كقد يككف العدكاف عامان مكجىان لممجتمع ككؿ ،كمػا وػك الحػاؿ
ف ػػي الشخص ػػيات السػػػيككباتية أك األح ػػداث الجػ ػػانحيف ال ػػذيف يعت ػػدكف عم ػػى أف ػ ػراد المجتم ػػع كممتمكػ ػػاتىـ
كأعراضىـ دكف الشعكر بالذنب (العيسكم.)2004 ،
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كيمكف االستنتاج مف وذن النظرية بأف الارد عندما ال يستطيع تحتيؽ حمـ حياته بتككيف أسػرة صػالحة
تػكفر لػه السػكينة كالطمأنينػة كالمػػكدة كالرحمػة ألم سػبب كػاف ،فػال شػػؾ أنػه سيصػاب باإلحبػاط الػذم قػػد
يتكدن إلى انحرافات جنسية لتاريغ الطاقة الجنسية المكبكتة لديه.
-8نظرية التعمـ االجتماعي لباندو ار ")Social Learning Theory("Bandora
تنطمؽ فكرة نظرية التعمـ االجتماعي لعالـ الناس األمريكي باندك ار أساسان مف التكؿ بأف اإلنساف يػتعمـ
مف خالؿ المشاودة كالمالحظة أكشر مما يتعمـ مف خالؿ األسمكب التديـ ،كوك أسمكب المحاكلة كالخطػأ
عبر التجربة المباشرة ،الذم أظىػر نتػائ محػدكدة جػدان فػي عمميػة الػتعمـ ،نظػ انر ألنػه يصػعب إف لػـ يكػف
مستحيالن عمػى اإلنسػاف أف يجػرب كػؿ شػيء متػى يتسػنى تعممػه ،فبانػدك ار أرد يشبػت أف الػتعمـ مػف خػالؿ
التدكة كالمشاؿ عبر المشاودة كالمالحظة مف أخطر كظائؼ كسائؿ اإلعالـ ،كوذا التعمـ ال يتتصر عمػى
األطاػػاؿ بػػؿ إف التجػػارب دلػػت عمػػى أف المشػػاود مىمػػا كػػاف عم ػرن يتػػأشر بمػػا ي ػران ،خاصػػة إف مػػا ي ػران
يحاكي معاناته كآالمه ،كيجد فيه حمكالن ألزماته كمشكالته كميكله (التاطرجي.)2003 ،
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ثالثاً :االتجاه البيولوجي في تفسير الجريمة:
-1النظرية البيولوجية لومبروزو ":)Biological Theory( "Lombrose
يع ػد لػػكمبركزك الطبيػػب اإليطػػالي ارئػػد عمػػـ اإلج ػراـ الحػػديث لتأكيػػدن أوميػػة األسػػباب البيكلكجيػػة فػػي
ارتباطىػػا بالجريمػػة ،ككضػػع تصػػك انر لىػػذا الماىػػكـ أشػػتمؿ عمػػى بعػػض المعتتػػدات كوػػي (ربيػػع كيكسػػؼ
كعبداب:)2003 ،
 يؤلؼ نسبة مف المجرميف نمطان كالديان إجراميان ،فىـ أقؿ ارتتاء كنمكان مف غير المجرميف ،كلديىـقصكر في الجكانب الجسمية ،كعكؿ في تاسيرن وذا عمى أكجه الشبه التػي تكجػد بػيف المجػرميف
كاإلنساف البدائي كالمرضى العتمييف ،كاألشخاص الذيف يعانكف مف النكبات الصرعية.
 المجرميف يمكف تمييزوـ عػف غيػروـ عمػى أسػاس مختمػؼ جكانػب الشػذكذ التشػريحية مشػؿ صػغرحجػػـ الجمجمػػة ككبػػر األذنػػيف ،كالخصػػائص الجنسػػية الشػػاذة ،كضػػخامة الاكػػيف كبػػركز عظػػاـ
الخديف ،كضيؽ الجبىة كانحداروا...إل .
 ليسػػت تمػػؾ السػػمات الشػػاذة سػػبب الجريمػػة فػػي ذاتىػػا ،كلكنىػػا تكشػػؼ عػػف الشخصػػية التػػي لػػديىااالسػػتعداد اإلج ارمػػي ،كوػػي ردة فعػػؿ لػػنمط متػػكحش أك نكػػكص لحالػػة انحطػػاط كومػػا المسػػبباف
الرئيسياف لمجريمة.
كياسر لكمبركزك وذن السمات االنحطاطية عمى أساس فرضيف وما (الغكؿ:)2003،
الفرضػػػية األولػػػى :تت ػػكـ عم ػػى العام ػػؿ ال ػػكراشي ( )Atarismال ػػذم يع ػػكد باإلنس ػػاف المج ػػرـ إل ػػى مرحم ػػة
اإلنساف المتكحش أك إلى مرحمة حيكانية كاطئة ،كقد تكصؿ لىذن الارضية نتيجة لاحصه عدد غير قميؿ
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مػػف جمػػاجـ المجػػرميف كرؤكسػػىـ ،حيػػث كجػػد أف جمجمػػة المجػػرـ تشػػبه فػػي تركيبىػػا التش ػريحي التركيػػب
الػػذم تتميػػز بػػه بعػػض الحيكانػػات السػػامى المتكحشػػة ،كع ػ از ذلػػؾ إلػػى الغري ػزة اإلجراميػػة التػػي تتميػػز بىػػا
الطاكلة ،كالتي قد تدفع اإلنسػاف إلػى ارتكػاب أبشػع الجػرائـ الكحشػية كجػرائـ المػكاط ككأد األطاػاؿ كغيروػا
مف الجرائـ اإلنسانية.
الفرضػػية الثانيػػة :تتػػكـ عمػػى االنحطاطيػػة المرضػػية " "Pathologicalالتػػي تنشػػأ عػػف مػػرض الصػػرع
الذم ينتتؿ بالكراشة ،كتكصؿ لىذن النتيجة مف خالؿ دراساته المتعددة لمرضػى الصػرع كعالقتػه بالسػمكؾ
اإلجرامي.
كما قرر لمبركزك أف وناؾ شالشة فئات لممجرميف وي (واركف:)2009 ،
 فئة المجرميف بالميالد ( :)Born Criminalsكوـ المجرمكف بالميالد الذيف يمشمكف ارتدادانفيزيتيان عضكيان إلى شكؿ اإلنساف البدائي األكؿ "الكحش" كوؤالء يمشمكف شمث عدد المجرميف.
 فئة المجرميف المجانيف( :)Insane Criminalsكيدخؿ ضمف وؤالء ضعاؼ العتكؿ كمرضىالصرع ،كمدمنكا الخمكر كمرضى العظمة كالاصاـ كالجنكف الدكرم.
 فئة أشبان المجرميف أك المستعديف لنجراـ (:)Accidental Or Occasional Criminalsكوؤالء ال يكجد لديىـ كصمات االنحالؿ أك االرتداد الايزيتي ،كال يعانكف مف األمراض العتمية
أك الصرع...إل  ،كلكنىـ مستعدكف لمكقكع في الجريمة لظركؼ معينة لطبيعة تككينىـ الجسمي
كالعتمي.
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 -2نظرية أنريكو فيري (:)ferri .E
تمميذ لمبركزك كأستاذ التانكف الجنائي ،كقد كضع أسسان لمجريمة كالسمكؾ اإلجرامي بمعادلة تشبه
المعادلة الكيميائية أطمؽ عميىا قانكف التشبع اإلجرامي أك الكشافة السكانية كأرجعىا لعكامؿ شالشة
وي( :التريشي)2011 ،
 عكامؿ طبيعية :مشؿ المكقع الجغرافي كالمناخ كاألحكاؿ الجكية. عكامؿ فردية :مشؿ السف كالجنس كالخصائص المعنكية كالعكامؿ المكركشة. عكامؿ اجتماعية :مشؿ كشافة السكاف كالعادات كالتتاليد كالتنظيـ السياسي كالظػركؼ االقتصػاديةكغيروا.
-3نظرية رافائيؿ جارفيمو (:)Garofalo Raffaele
أحػػد تالمػػذة لمبػػركزك ،إال أنػػه خػػالؼ أسػػتاذن رافض ػان مبػػدأ االختيػػار كفك ػرة المجػػرـ بػػالكالدة ،كصػػنؼ
الجريمػػة إلػػى صػػنايف كومػػا الجريمػػة الطبيعيػػة" "Natural Crimesكأكالوػػا أوميػػة خاصػػة ،كرأل
أنىا ال تحترـ مسألتيف في غاية األومية بالنسػبة لممجتمػع أكلىمػا :العاطاػة أك الشػاتة " "Pityكوػي
رف ػػض إيت ػػاع األذل كالمعان ػػاة عم ػػى اآلخػ ػريف ،كالشاني ػػة و ػػي األمان ػػة " "Probityكو ػػي احتػػراـ ح ػػؽ
التمم ػػؾ لاخػ ػريف ،كعمي ػػه ف ػػالمجرـ تنتص ػػه الش ػػاتة كاألمان ػػة تج ػػان اآلخػ ػريف كممتمك ػػاتىـ ،كق ػػد قس ػػـ
المجرميف إلى أربعػة أقسػاـ كوػي :المجػرـ التاتػؿ ،المجػرـ العنيػؼ ،المجػرـ السػارؽ ،المجػرـ الجنسػي
(الكريكات.)2008 ،
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-4نظرية التكويف اإلجرامي لتوليو ""Dl Tullio
يعد دم تكليك أحد تالمذة لكمبركزك ،كنظريتػه تعػد مػف أشػىر النظريػات البيكلكجيػة الحديشػة فػي عمػـ
اإلجراـ ،كتاترض أف وناؾ بعض األفراد لديىـ استعداد أك ميؿ إلى الجريمػة ال يتػكافر لػدل غيػروـ،
كوػػذا الميػػؿ ال ياضػػي إلػػى الجريمػػة بذاتػػه ،بػػؿ يمػػزـ لكػػي تنشػػأ الجريمػػة أف تكجػػد مشي ػرات خارجيػػة
منبىػػة ،أك كاشػػاة عػػف نػػزعتىـ اإلجراميػػة ،كوػػك مػػا يطمػػؽ عميػػه دم تكليػػك (التكػػكيف اإلج ارمػػي) الػػذم
يختمؼ باختالؼ المجرميف ،كمف شػـ يكػكف اإلجػراـ سػمككان يكشػؼ عػف شخصػية صػاحبه ،كال يمكػف
تاسير الجريمة إال باحص شخصية المجرـ كاإلحاطة بكافػة جكانبىػا ،فالجريمػة وػي حاصػؿ العمميػة

الحسػػابية :إسػػتعداد إج ارمػػي سػػابؽ  +طغيػػاف فػػي العكامػػؿ الدافعػػة  +ضػػعؼ فػػي العكامػػؿ
الدافعة = الجريمة (الشاذلي.)2006 ،
ك ػػذلؾ خم ػػص دم تكلي ػػك م ػػف خ ػػالؿ د ارس ػػته لشخص ػػيات المج ػػرميف ب ػػاف التك ػػكيف اإلج ارم ػػي يتمي ػػز
بالخصائص اآلتية( :الشاذلي)2006 ،
 يككف مصابا بعيكب في أعضاء جسمه في الدماغ كشتي الجبىة. كج ػػكد عي ػػكب ف ػػي إفػ ػراز الغ ػػدد الداخمي ػػة ،كخمػ ػالن ف ػػي الجى ػػاز الب ػػكلي ،كاض ػػطرابان ف ػػي الجى ػػازالعصبي.
 م ػػف الناحي ػػة الناس ػػية ش ػػذكذ فػ ػي الجان ػػب الغري ػػزم الع ػػاطاي ،كش ػػعكر باالرتي ػػاح عت ػػب ارتك ػػابالجريمة ،كضعؼ التعمؽ بالمشؿ العميا كالتيـ األخالقية.
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-5نظرية الغدد الصماء (: )Endocrine Glands Theory
تمعػػب زيػػادة إف ػ ارزات الغػػدد " "Glandsأك خمكلىػػا دك انر وام ػان فػػي الطبػػع كأسػػمكب السػػمكؾ ،كذلػػؾ فػػي
الغدد النخامية كالدرقية كالتناسمية المعركفة بالغدد الصماء ككنىا متامة إال مف قنكات تخرج ما تارزن مػف
ورمكن ػػات تس ػػاعد عم ػػى النم ػػك الجس ػػمي كالعتم ػػي لما ػػرد ،كمع ػػدؿ و ػػذا الىرم ػػكف ل ػػك زاد أك نت ػػص يح ػػدث
اض ػ ػػطراب النم ػ ػػك ،فىرم ػ ػػكف االس ػ ػػتركجيف " "Estrogensكاألن ػ ػػدركجيف " "Androgensكالشيرككس ػ ػػيف
" "Thyroxinكاإلدرينػ ػػاليف " "Adrenalinتػ ػػؤشر فػ ػػي السػ ػػمكؾ ،كتنشػ ػػأ عنػ ػػه تتمبػ ػػات مزاجيػ ػػة تاضػ ػػي
لمجريمة ،كالغدد الجنسية تمعب دك انر وامان في الجريمة ،فالضػعيؼ جنسػيان يكػكف كػالمعكؽ منعػزالن كمنبػكذان
اجتماعيان ،كوذا ربما يؤدم به إلى السمكؾ الجنسي المحرـ ،كالى جرائـ الاتكة كالزوك كذلؾ ليغطي عجػزن
الجنسي كليشبت رجكلته (رشكاف.)2009 ،
كيالحػػظ مػػف التاسػػيرات البيكلكجيػػة لمسػػمكؾ اإلج ارمػػي تمتػػى قبػػكؿ العديػػد مػػف البػػاحشيف ككنىػػا بسػػيطة
كتحاكؿ التمييز بيف المجرميف كغير المجرميف ،إال أنه ما يعػاب عميىػا وػك فػرض (الحتميػة البيكلكجيػة)
فمػػف الصػػعب تتبػػؿ فك ػرة ك ارشػػة السػػمكؾ اإلج ارمػػي مػػف خػػالؿ الجينػػات ،فػػال يكجػػد فػػي الكاقػػع مػػا يسػػمى
(كركمكس ػػكـ اإلجػ ػراـ) ألف الجريم ػػة ظ ػػاورة لى ػػا جكانبى ػػا االجتماعي ػػة كالشتافي ػػة كليس ػػت خاص ػػية فيزيتي ػػة
مرضػػية شابتػػة ،كػػذلؾ ال يمكػػف الػربط بػيف بنػػاء الجسػػـ كشػػكمه كويئتػػه الخارجيػػة بالسػػمكؾ اإلج ارمػػي ،ألف
وذا يعني أف وذن الىيئة مسئكلة عف تصرفات اإلنساف كسمككه (ربيع كزمالؤن.)2003 ،
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رابعاً :اال تجاه االجتماعي في تفسير الجريمة "
تتميز النظريات االجتماعية التي حاكلت تاسػير السػمكؾ اإلج ارمػي بنظرتىػا إلػى الاعػؿ اإلج ارمػي نظػرة
ش ػػمكلية ف ػػي إط ػػار جمع ػػي كل ػػيس فرديػ ػان ،إذ يبح ػػث عمم ػػاء االجتم ػػاع ف ػػي العكام ػػؿ المس ػػئكلة ع ػػف كق ػػكع
معػػػدالت عاليػػػة مػ ػػف الجريمػ ػػة بػػػيف مجمكعػػػة مػػػف النػ ػػاس أك فػػػي من ػػاطؽ جغرافيػ ػػة معينػ ػػة ،فالتاسػ ػػيرات
االجتماعيػػة لمجريمػػة تتػػكـ عمػػى أسػػاس أف بنػػاء المجتمػػع أك ممارسػػاته المؤسسػػية أك أطػرن الشتافيػػة ،تػػؤشر
ف ػػي تصػ ػرفات األعض ػػاء المنتم ػػيف إلي ػػه ،كتطب ػػع و ػػذن التصػ ػرفات بط ػػابع مع ػػيف يتناس ػػب م ػػع المع ػػايير
االجتماعيػػة السػػائدة التػػي تحػػدد سػػمكؾ الاػػرد داخػػؿ البنػػاء االجتم ػاعي المعػػيف (بروػػكـ كالسػػعد.)2004 ،
كوناؾ العديد مف النظريات االجتماعية الماسرة لسمكؾ اإلجراـ ،كسنتتصر عمى بعض منىا عمػى النحػك
اآلتي:
-1نظرية الوصـ لبيكر وليمرت ")Theory Labeling ( "Becker&Lamert
تستخدـ نظرية الكصـ في تاسير األبحاث التي تتعمؽ باالنحراؼ كالجريمػة كجنػكح األحػداث كالسػمكؾ
المنحػػرؼ ،فسػػبب الجريمػػة كمػػا تػػرل النظريػػة ال يرجػػع إلػػى ظػػركؼ المجػػرـ المنحػػرؼ كاألسػػباب الماديػػة
كغير المادية التي قد تتكدن لمجريمة ،بؿ يرجع لمنظرة السمبية التي يحممىا المجتمػع نحػكن ،ألنػه كقػت مػا
ارتكػػب جريمػػة مػػا بتيػػت عالتػػة فػػي أذوػػاف اآلخ ػريف كظم ػكا يكصػػمكف ذلػػؾ الاػػرد بالجريمػػة التػػي ارتكبىػػا
سػػابتان ،كظمػػت الجريمػػة تالحتػػه طيمػػة حياتػػه لدرجػػة دفعتػػه الرتكػػاب ج ػرائـ أخػػرل نتيجػػة لمتااعػػؿ غيػػر
المتكافئ بينه كبيف المجتمع (الحسف.)2005 ،
كتكتسػػب نظريػػة الكصػػـ أوميتىػػا ألنىػػا تبػػدأ بػػاالفتراض بػػأف األعمػػاؿ كاألفعػػاؿ اإلجراميػػة ليسػػت فطريػػة
فػػي جكوروػػا ،كأف تعريػػؼ الجريمػػة يضػػعه األقكيػػاء مػػف خػػالؿ صػػياغة الت ػكانيف كتاسػػيراتىا ،كيتحػػدد مػػف
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جانػػب ويئػػات كأجى ػزة معينػػة مشػػؿ قػػكل األمػػف كالمحػػاكـ كالمؤسسػػات اإلصػػالحية ،فنظريػػة الكصػػـ تركػػز
عمى الناحية العمميػة فػي األفعػاؿ كتغاػؿ األسػباب المؤديػة لتمػؾ التصػرفات ،فاألطاػاؿ الػذيف ينشػأكف فػي
عائالت فتيرة كمعدمة يككنكف أميؿ لمسرقة مف المتاجر مف األطااؿ األغنياء (غدنز.)2005 ،
-2نظريػػػػػة التفكػػػػػؾ االجتمػػػػػاعي لسػػػػػيميف ")Disorganisation Social"Thorsten Sellin
) Theory
تػػذوب وػػذن النظريػػة إلػػى أف سػػبب الظػػاورة اإلجراميػػة وػػك التاكػػؾ االجتمػػاعي كعػػدـ ترابطػػه ،كقػػد أقػػاـ
سػػيميف وػػذن النظريػػة عمػػى أسػػاس المتارنػػة بػػيف أنػكاع المجتمعػػات المختماػػة مػػف ناحيػػة كبػػيف م ارحػػؿ حيػػاة
الش ػػخص داخ ػػؿ المجتم ػػع الكاح ػػد م ػػف ناحي ػػة أخ ػػرل ،فالمجتمع ػػات البدائي ػػة أك الرياي ػػة تتمي ػػز باالنتظ ػػاـ
كاالنسجاـ في ظركفىا كأوداؼ أفرادوا ،كوـ يعممكف كفؽ تتاليد كعادات متتاربة كمتشابىة ،كبالتالي فىـ
يشػػعركف بػػاألمف كالطمأنينػػة ،كفػػي ظػػؿ وػػذا الشػػعكر لػػف يجػػد الاػػرد حاجػػة لمسػػمكؾ اإلج ارمػػي ضػػد أف ػراد
مجتمعه ،أما المجتمع المتحضر فعمى النتيض مف ذلؾ ،فىك يتميز بتعدد الجماعات المتباينة كتضارب
مصالحىـ كمشؿ فئة األغنياء كفئة الاتراء ،كفئة المتعمميف كفئة الجاوميف ،كفئة المتدينيف كفئة الااستيف،
كفئة الظالميف كفئة المظمكميف ( المشىداني)2008 ،
-3نظرية األنومي لدور كايـ ")Anomie Theory( "Durkheim
يستخدـ األنكمي لمداللة عمى السمكؾ المنحػرؼ ،فتػد ذوػب دكر كػايـ إلػى أف ظركفػان معينػة تػؤدم إلػى
كج ػػكد نم ػػط م ػػف الطم ػػكح كاآلم ػػاؿ كبي ػػر ك ازئ ػػد ع ػػف الح ػػد ،كي ػػؤدم الاش ػػؿ ف ػػي تحتيت ػػه إل ػػى انىي ػػار الت ػػيـ
كالمعػػايير داخػػؿ المجتمػػع ،بمعنػػى وػػذا الماىػػكـ يشػػير إلػػى حالػػة صػراع بػػيف الرغبػػة فػػي إشػػباع الحاجػػات
األساسية لمارد كبيف الكسائؿ المتاحة إلشباع تمؾ االحتياجات (السمرم كلطاي كعبدالحميد.)2010 ،
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كالترجمة الحرفية ل نكمي وي الالمعيارية ،كتتمشػؿ فػي شػالث صػكر أساسػية وػي( :السػمرم كآخػركف،
)2010
 مكقؼ اجتماعي ياتتر إلى التكاعد المالئمة. غمكض التكاعد الخاصة بالمكاقؼ االجتماعية كابىامىا. عػػدـ كجػػكد اتاػػاؽ عػػاـ لمتكاعػػد المالئمػػة لممكاقػػؼ االجتماعيػػة أك عػػدـ كجػػكد تاسػػير عػػاـ لىػػذنالتكاعد.
كيذوب دكر كايـ إلػى أف الجريمػة تالحػظ فػي جميػع المجتمعػات مىمػا اختماػت نماذجىػا ،فػأم مجتمػع
سكؼ يككف فيه عدد معيف مف المنحػرفيف ،كوػذا االنحػراؼ يعػد ظػاورة سػكية ،بػؿ كيسػاعد عمػى الحاػاظ
كاسػتم اررية النظػاـ االجتمػاعي ،فعنػدما يػتـ معاقبػة شػخص ارتكػب جريمػة مػا بالسػجف مػشالن ،فإنػه يسػػاعد
اآلخ ػريف عمػػى التعػػرؼ عمػػى مػػا ال يجػػب أف يمارسػػكنه مػػف سػػمكؾ ،لػػذا فػػإف السػػمكؾ يمكػػف الػػتحكـ فيػػه
كضبطه مف خالؿ رد الاعؿ االجتماعي (السمرم.)2009 ،
-4نظرية االرتباط المتبايف لسذرالند ":( Association Theory( "Sutherland
تاتػػرض نظريػػة االرتبػػاط المتبػػايف أف كػػؿ أنمػػاط السػػمكؾ اإلنسػػاني و ػك نتيجػػة طبيعيػػة لعمميػػة التنشػػئة
االجتماعيػػة الناجمػة عػػف عمميػػة التااعػػؿ االجتمػػاعي ،فالسػػمكؾ منحرفػان كػػاف أك سػػكيان يتػػررن النػػاس الػػذيف
يحيطػػكف بنػػا ،كاف متػػدار انحرافنػػا أك انسػػجامنا مػػع المعػػايير االجتماعيػػة يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى نكعيػػة
الناس الذيف نحتؾ بىـ أك تربطنا بىـ عالقػات ،كوػذا يعنػي أف الاػرد يػتعمـ الػدكافع كاالتجاوػات كالحػكافز
التي تدعـ نشاطه اإلجرامي مف خالؿ اتصاله كاحتكاكه بائة المجرميف ،ككذلؾ كجكدن في أسرة ماككػة،
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حيػػث أبػػرزت د ارسػػة أمريكيػػة بػػأف مػػا نسػػبته  %48.8مػػف المجػػرميف نشػػأكا فػػي أسػػر كػػاف لػػبعض أفرادوػػا
سكابؽ إجرامية (بروكـ ك السعد.)2004 ،
لتد كضع سذرالند مف خالؿ نظريته شرطيف لحدكث الاعؿ اإلجرامي وما( :السمرم كآخركف)2010 ،
 عممية المخالطة الااصمة التي يتـ مف خاللىا اكتساب المىارات اإلجرامية. الظركؼ المشجعة عمى المشػاركة فػي ارتكػاب كممارسػة السػمكؾ اإلج ارمػي ،كيتصػد بىػا بنػاءاتالارص ػػة ،ف ػػال ب ػػد لتاس ػػير الس ػػمكؾ المنح ػػرؼ كف ػػؽ و ػػذن النظري ػػة م ػػف تػ ػكافر العكام ػػؿ الشخص ػػية
كالعكامؿ االجتماعية معان.
-5النظرية األيكولوجية لبارؾ وبرجس وماكنزي""Mcknzie&Burgess&Park
)(The Ecological Theory
تتميز النظرية األيككلكجية في تاسير الجريمة بأنىا تركػز عمػى عمميػات النمػك العم ارنػي التػي تمػر بىػا
المدينة ،كمف أساسيات وذن النظرية أف السمكؾ اإلجرامي يتحدد في ضكء متغيرات زمانية كمكانيػة تتبػع
"الػػنمط الايزيتػػي" المػػادم لممدينػػة ،فكممػػا تكسػػعت المدينػػة تحكلػػت بعػػض مناطتىػػا إلػػى منػػاطؽ يػػزداد فيىػػا
التاكؾ االجتماعي ،كفيىا يرتاع معدؿ الجريمة كيزداد كمما اتجىنا إلى كسػط المدينػة ،كيتػؿ كممػا ابتعػدنا
عف كسط المدينة (آؿ سعكد)1998 ،
-6نظريػػػػة الضػػػػبط االجتمػػػػاعي لييرشػػػػي وويمكػػػػس ونػػػػاي ""Nye & Reckless & Hirschi
) (Social Control Theory
يستخدـ مصطمح الضػبط االجتمػاعي لنشػارة إلػى أف سػمكؾ الاػرد كتصػرفاته محػددة بالجماعػات التػي
ينتمي إليىا ،كبالمجتمع الكبير الذم يعد عضكان فيه ،كلكي يمتشؿ األفراد لتكاعد الضبط ياػرض المجتمػع
عػػف طريػػؽ كسػػائؿ الضػػبط قيػػكدان منظمػػة كمتسػػتة نسػػبيان عمػػى سػػمكؾ األف ػراد ،كالىػػدؼ مػػف ذلػػؾ تحتيػػؽ
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النظػاـ الػػذم يحظػى بػػالتبكؿ كالمكافتػة مػػف جانػب المجتمػػع ،ككػذلؾ ألجػػؿ تػدعيـ التػػيـ االجتماعيػة كعػػدـ
االنحػراؼ عػػف معػػايير المجتمػػع كسػننه االجتماعيػػة ،كالتسػػاؤؿ الرئيسػػي الػذم تػػدكر حكلػػه النظريػػة :لمػػاذا
يرتكب بعض األفراد أفعاال منحرفة؟ فىي تاترض أف الػدافع لالنحػراؼ شػيء طبيعػي مكجػكد لػدل جميػع
األفراد كليس عند المنحرفيف فتط (عكض.)2001 ،
كذكػػر ويرشػػي أف ونػػاؾ أربعػػة أن ػكاع مػػف الػػركابط التػػي تصػػؿ بػػيف النػػاس كالمجتمػػع كأنمػػاط السػػمكؾ
الممتزمػػة بالتػػانكف كوػػي :التعمػػؽ أك االرتبػػاط " "Attachmentكااللت ػزاـ " "Commitmentكاالنخ ػراط
" "Involvementكاالعتتػػاد " "Belifeكعنػػدما تعػػزز وػػذن الػػركابط بصػػكرة كافيػػة فإنىػػا تسػػاعد عمػػى
الضػػبط االجتمػػاعي كاالمتشػػاؿ بالحيمكلػػة دكف انتىػػاؾ النػػاس لمتػكانيف ،كعنػػدما تضػػعؼ وػػذن الػػركابط يبػػدأ
الجنكح كاالنحراؼ باالنتشار (غدنز.)2005 ،
كيرل كيكمس أف وناؾ نكعاف مف عمميات الضبط وما( :عكض)2001 ،
النوع األوؿ :عمميات الضبط الخارجي ،كيتصد به التنظيـ كالبناء االجتماعي الخارجي لممجتمع ،كالذم
يخمؽ إطا انر عامان يمتزـ فيه األفراد بسمكؾ منضبط.
النوع الثاني :عمميات الضبط الداخمي ،كيتصد به الضكابط الناسية الداخمية التي يمكف لمارد أف يارض
عمى ناسه االلتزاـ بىا ،فالتكامؿ بيف عمميػات الضػبط الخػارجي كالػداخمي يجعػؿ األفػراد محػاطيف بسػياج
ق ػػكم يحم ػػيىـ م ػػف الس ػػير ف ػػي طري ػػؽ االنحػ ػراؼ ،كينم ػػي ل ػػديىـ ماىكمػ ػان إيجابيػ ػان ع ػػف ال ػػذات
" Conceptبما يمكنىـ مف التدرة عمى متاكمة اإلحباط.
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"Self

-7نظرية التساىؿ الجنسي (:)Theory Sexual Permissiveness
ح ػػاكؿ بع ػػض عمم ػػاء االجتم ػػاع مش ػػؿ تش ػػابؿ ""D.Chappellكش ػػافر " "S.Schaferتاس ػػير أس ػػباب
ارتااع معدالت جػرائـ االغتصػاب فػي بعػض المجتمعػات عػف غيروػا ،حيػث ذوػب وػؤالء بأنػه كممػا كػاف
المجتمػػع أكشػػر تسػػامحان كتسػػاوالن مػػف الناحيػػة الجنسػػية ،ارتاعػػت معػػدالت ج ػرائـ االغتصػػاب ،كاسػػتخدمكا
ماىكـ اإلحباط النسبي " "FrustrationRelativeفي تاسير كيؼ يؤدم التحرر أك التساوؿ الجنسي
إلػػى ارتك ػػاب جػ ػرائـ االغتص ػػاب فال ػػذككر ال ػػذيف ي ػػتـ رف ػػض دع ػػكتىـ الجنس ػػية م ػػف اإلن ػػاث ف ػػي المجتم ػػع
المحػػافظ يتػػؿ شػػعكروـ باإلحبػػاط بالنسػػبة لغيػػروـ مػػف الػػذككر الػػذيف يػػتـ رفضػػىـ مػػف اإلنػػاث فػػي المجتمػػع
المتحػػرر مػػف الناحيػػة الجنسػػية ،كيمكػػف تبريػػر ذلػػؾ مػػف كػػكف األنشػػى لػػـ تػرفض دعػػكة الػػذكر الجنسػػية فػػي
المجتمع المحافظ لذاته أك ألنه ليس جذابان ،كلكنىا ترفضه ألف المجتمع المحافظ ناسه يمنػع األنشػى مػف
قبػكؿ دعكتػه الجنسػية ،إضػافة إلػػى أف العالقػات الجنسػية خػارج إطػػار الػزكاج ال يرتضػيه اآلبػاء كيحرمػػه
الديف كالتانكف ،أما في المجتمعات المتحررة فعمى النتيض مػف ذلػؾ ،فالػذكر يصػاب باإلحبػاط فػي حالػة
رفػػض األنشػػى دعكتػػه الجنسػػية ككنػػه لػػيس جػػذابان بالنسػػبة لىػػا ،األمػػر الػػذم يتػػكدن إلػػى ارتكػػاب جريمػػة
االغتصاب (لطاى.)2009 ،
-8نظرية التقميد االجتماعي لتارد ")Immitation Theory( "Tarde
يػػرل تػػارد أف كػػؿ نمػػط مػػف أنمػػاط السػػمكؾ االجتمػػاعي ال بػػد أف ينسػ حػػكؿ شػػيء معػػيف يسػػعى الاػػرد
لمحاكاته كتتميدن ،كوذا ينطبؽ عمى كؿ أنكاع السمكؾ االجتماعي ،فىناؾ مف يتتؿ بدكافع التتميد ،كوناؾ
مف يخشى إيذاء الغير بدافع التتميد أيضان ،كقد يسرؽ األفراد تتميػدان ،كقػد يمتنػع األفػراد عػف السػرقة تتميػدان
أيضػػا ،كيضػػرب تػػارد مػػشال بظػػاورة تنػػاكؿ الكحػػكؿ فىػػي عػػادة إسػػتتراطية تنشػػأ كتشػػيع بػػيف أفػراد الطبتػػات
العميػػا شػػـ تنحػػدر إلػػى مسػػتكيات الطبتػػات الػػدنيا ،فالجريمػػة تتكػػكف كتتطػػكر كفػػؽ قػكانيف (التتميػػد) فالسػػمكؾ
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اإلج ارمػػي ينتتػػؿ مػػف األعمػػى إلػػى األسػػاؿ ،كيشػػمؿ العػػادات االجتماعيػػة الحسػػنة كالسػػيئة عمػػى الس ػكاء،
فالتتميػػد االجتمػػاعي يشػػمؿ المغػػات كالىكيػػات كاألفكػػار كالعتائػػد كالخب ػرات كالمىػػارات ،فتػػارد يػػرل إمكانيػػة
انتتاؿ السمكؾ اإلجرامي بيف أفراد المجتمع عف طريؽ االختالط كاالتصاؿ االجتماعي كالشتػافي (الػدكرم
كأضبيعه.)1998 ،
كقد صاغ تارد شالشة قكانيف لمتتميد وي( :أبك تكته)2001 ،
 األفراد يتمد بعضىـ بعضان بصكرة أكشر ظىك انر كمما كانكا متتاربيف. المرؤكس يتمد رئيسه األعمى عمى الغالب. اإلنساف يتمد النماذج الجديدة دكف التديمة.-9نظرية عدـ المساواة الجنسية (:)Sexual Inequality Theory
تات ػػرض و ػػذن النظري ػػة أف ع ػػدـ المس ػػاكاة الجنس ػػية –الت ػػكة -و ػػك العام ػػؿ األساس ػػي الم ػػؤدم إل ػػى جػ ػرائـ
االغتصاب ،فالجريمة ونا تعبر عف سيادة الرجؿ عمػى المػرأة ،كتعمػؿ عمػى المحافظػة عمػى تبعيػة المػرأة
لمرجػػؿ كالمحافظػػة عمػػى كضػػعيتىا داخػػؿ المجتمػػع ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أف الغالبيػػة العظمػػى مػػف ج ػرائـ
االغتصاب تتضمف قياـ الرجػؿ باغتصػاب النسػاء دكف العكػس ،فالرجػاؿ أكشػر قػكة مػف الناحيػة الايزيتيػة
كالسياسية كاالقتصادية مف النساء ،لػذا تػزاد جػرائـ االغتصػاب عنػد األفػراد األقكيػاء داخػؿ المجتمػع لعػدـ
كقكعىـ تحت طائمة التانكف (لطاى.)2009 ،
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-10نظرية السياؽ المحظي لجريمة اغتصاب النساء ""Intraday context Theory
تاتػػرض وػػذن النظريػػة الجديػػدة أف جريمػػة االغتصػػاب تػرتبط بسػػياؽ محػػدد يكتمػػؿ فػػي لحظػػات معينػػة،
بحيث يىيئ اكتماؿ وذا السياؽ لمجاني اتخاذ قػرار االغتصػاب كالبػدء فػي التنايػذ ،فاإلتمػاـ وػذن الجريمػة
يتتضي تااعؿ خمسة عناصر وي( :غانـ)2004 ،
 كجػػكد أشػػخاص مىيئػػيف الرتكػػاب جريمػػة االغتصػػاب بحكػػـ خصائصػػىـ الديمكغرافيػػة ،كظػػركفىـاالقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة ،أمش ػػاؿ أص ػػدقاء الس ػػكء كتع ػػاطي المس ػػكرات كالكب ػػت الجنس ػػي كح ػػب
المغامرة...إل .
 كجكد امرأة في كضع يجعؿ منىا ضحية مناسبة لالغتصػاب ،مشػؿ كجػكد المػرأة فػي كضػع يشيػرالغريػزة الجنسػػية كيػرتبط بىػػا كممارسػػة الحػب فػػي الطريػؽ العػػاـ أك ترتػػدم مالبػس قصػػيرة تظىػػر
مااتف جسدوا بحيث تعطي إحساسػان لممغتصػب أنىػا شخصػية مسػتعدة لالغتصػاب ،أك كجكدوػا
فػػي مكػػاف كزمػػاف يسػػاعد عمػػى إتمػػاـ الجريمػػة كجمػػكس المػرأة بجػكار سػػائؽ التاكسػػي كقػػد كشػػات
عف ساقيىا ،إضافة إلى عدـ كجكد متاكمة مف جانب الضحية أك إنىيار متاكمتىا.
 ت ػكافر عنص ػػر الزم ػػاف المناس ػػب كاس ػػتمرارن لح ػػيف إتمػػاـ الجريم ػػة ،فكج ػػكد الض ػػحية بع ػػد الس ػػاعةالعاشرة مساء كالسادسة صباحان خارج منزلىا يعرضىا لالغتصػاب بنسػبة كبيػرة متارنػة باألكقػات
األخرل ،حيث تشير الدراسات أف مػا نسػبته  %58مػف جػرائـ االغتصػاب فػي الكاليػات المتحػدة
األمريكية تتع ليالن.
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 ت ػكافر عنصػػر المكػػاف المناس ػب كاسػػتم اررن لحػػيف إتمػػاـ الجريمػػة ،بحيػػث يكجػػد ك ػالن مػػف الجػػانيكالض ػػحية ف ػػي مك ػػاف كاح ػػد م ػػع خم ػػكن م ػػف الم ػػارة ،ككج ػػكد الض ػػحية ف ػػي المػ ػزارع أك األبني ػػة قي ػػد
التشطيب أك األماكف المىجكرة.
 غياب ما يحكؿ دكف إتماـ الجريمة :أمشاؿ غياب الردع التانكني ،كاحجاـ الضحايا عػف اإلبػالغبما تعرضف له ،كغياب التكاجد األمني في األماكف العامة كالحدائؽ كالمنتزوات.
-11نظريات سفاح القربى ""Incest Theory
وناؾ أكشر مف نظرية طرحػت تأكيالتىػا فيمػا يخػص العالقػة الجنسػية التػي تػتـ بػيف البػالغيف كاألطاػاؿ
ضػػمف األس ػرة الكاحػػدة ،التػػي ال يتروػػا الشػػرع كمخالاػػة لمطبيعػػة البش ػرية ،حيػػث تاتػػرض نظريػػة جبىػػارد
" "Gebhardكزمػػالؤن بػػأف ال ارشػػد عنػػدما يكػػكف سػػكرانان أك محركم ػان مػػف المحبػػة يبحػػث عنىػػا ،أك كاقع ػان
تحت ضغكط ناسية أك اجتماعية أك مالية فإنه يجنح إلى االتصاؿ الجسدم في بداية األمر ،يصؿ فيما
بعد إلى االتصاؿ الجنسي ،لك كاف بعيدان عف وذن الضغكط فإف المكانع االجتماعية كالشتافية تككف فىعالة
كقكيػػة تمنػػع مػػف التصػػرؼ العػػدكاني عمػػى الطاػػؿ ،كعنػػدما يكػػكف كاقع ػان تحػػت ضػػغكطىا فإنػػه ال يسػػتطيع
السػػيطرة عمػػى رغباتػػه الجنسػػية المكبكتػػة فيبػػدأ بالتبػػؿ كالحضػػف تصػػؿ فيمػػا بعػػد إلػػى االتصػػاؿ الجنسػػي
(العمر.)2010 ،
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كطػػرح ديايػػد فينكيمىػػكر " "VenkilhorDavidنمكذجػان ياسػػر وػػذا االنحػراؼ السػػمككي الػػذم يتضػػمف
شركطان مسبتة كي يتـ سااح المحرـ وي( :العمر:)2010 ،
 بعػض األفػراد لػديىـ الرغبػػة فػي االتصػػاؿ الجنسػي مػػع األطاػاؿ ،لكػػف ليسػكا جميعػػا لػديىـ الرغبػػةفي االعتداء الجنسي عمػيىـ ،كالػبعض مػنىـ لػـ يسػتطيعكا الػتحكـ عمػى الكبػت الجنسػي الػداخمي
لديىـ ،فتغمبكا عمى متاكمة الطاؿ لىـ باالعتداء الجنسي عميه.
 تعػرض الطاػػؿ لماػف اإلبػػاحي كالصػكر الخالعيػػة التػي تظىػػر فػي كسػػائؿ اإلعػالـ ،فكممػػا تعػػرضالطاػػؿ لىػػذن الصػػكر بشػػكؿ متكػػرر مػػاؿ إلػػى عػػدـ المعارضػػة أك الممانعػػة مػػف االعتػػداء الجنسػػي
عميه.
 خػػكؼ الج ػػاني م ػػف النس ػػاء أك كروػػه لى ػػف ،فيت ػػكـ ش ػػخص ل ػػه مركػػز مى ػػـ داخ ػػؿ األسػػرة كب ػػدكفتخطػ ػيط مس ػػبؽ باالعت ػػداء الجنس ػػي عم ػػى محارم ػػه دكف أف تك ػػكف لدي ػػه أي ػػة مش ػػاكؿ ف ػػي الحي ػػاة
العامة.

رابعاً :االتجاه االقتصادي في تفسير الجريمة:
 -1النظرية الماركسية ()Marxism Theory
تعػػد النظري ػػة الماركس ػػية بصػػاة عام ػػة بمشاب ػػة ت ػػأليؼ إبػػداعي ب ػػيف شالش ػػة مصػػادر فكري ػػة و ػػي الامس ػػاة
األلمانيػػة الحديشػػة كاالشػػتراكية الارنسػػية كاالقتصػػاد السياسػػي اإلنجميػػزم ،كالنظريػػة الماركسػػية ال تتاػػؽ مػػع
النظريػػات االجتماعيػػة فػػي تاسػػير الجريمػػة عمػػى أنىػػا نتيجػػة ألخطػػاء الاػػرد ،فىػػي تػػرل أف الجريمػػة كليػػدة
النظػػاـ ال أرسػػمالي ،حيػػث يحػػؿ التىػػر كالحاجػػة محػػؿ الحريػػة ،كيحػػؿ االسػػتغالؿ كعػػدـ المسػػاكاة كالعبكديػػة
محؿ الحرية كالمساكاة كاإلخػاء ،فالطبتػة البرجكازيػة فػي المجتمػع ال أرسػمالي تتػكد المجتمػع إلػى حالػة مػف
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اليأس كالتنكط كفساد األخالؽ كشيكع الااحشة ،كيعاني مجتمع الطبتة العاممة مف انتشار المجرميف بيف
صػػاكفه ،كمػػا يسػػتخدـ السػػجف فػػي المجتمػػع ال أرسػػمالي ككسػػيمة لمضػػبط االجتمػػاعي ،ككنػػه يخاػػي حتيتػػة
أصحاب الناكذ (عكض.)2001 ،
 - -2نظرية وليـ بونجير ""Bonger William
وػػي نظريػػة مػػف ضػػمف االتجػػان المػػادم الراديكػػالي الػػذم أسسػػه كػػارؿ مػػاركس ،كصػػؼ الجريمػػة بأنىػػا
تحدث بسبب العكامؿ االقتصادية ،كالبناء االجتماعي له دكر بسيط ،كفسػر بػكنجير الجريمػة فػي إطاروػا
اقتصػػادم ،حيػػث أفػػاد أف الجريمػػة فعػػؿ يتتػػرؼ داخػػؿ جماعػػة مػػف النػػاس تشػػكؿ كحػػدة اجتماعيػػة تضػػر
بمصمحة الجميع ،كنمط اإلنتاج ،كالكسط االجتماعي وك الذم يجعؿ الارد أنانيان بظؿ النظاـ الرأسمالي،
كاذا استطاعت الطبتات العاممة مف امتالؾ أدكات اإلنتاج كالتكزيع العادؿ لمشركة فإف الكشيػر مػف الجػرائـ
سػػتختاي ،كقػػد قسػػـ الج ػرائـ إلػػى ج ػرائـ اقتصػػادية مشػػؿ التشػػرد كالسػػمب كالنىػػب ،كالج ػرائـ الجنسػػية مشػػؿ
االغتصػػاب كاالختطػػاؼ كالبغػػاء كالم ػكاط ،كالج ػرائـ السياسػػية التػػي ترتكػػب بػػدافع سياسػػي كيعاقػػب عميىػػا
التانكف (الحميداف)2004 ،

خامسا :االتجاه التكاممي في تفسير الجريمةلولتركمس ""Walerkles
تاترض النظرية التكاممية أف السمكؾ اإلجرامي وك سمكؾ مركب ال يمكف إخضػاعه لمتجزئػة أك لعامػؿ
دكف آخػػر ،بػػؿ وػػك م ػزي مػػف عػػدة عكامػػؿ تػػؤدم إلػػى ارتكػػاب الجريمػػة ،كترجػػع السػػمكؾ اإلج ارمػػي إلػػى
الضعؼ أك فشؿ االحتكاء الػداخمي الػذم يعبػر عمػى قػدرة الاػرد عمػى اإلمسػاؾ عػف رغباتػه بطػرؽ منافيػة
لممع ػػايير االجتماعي ػػة ،كاالحتػ ػكاء الخ ػػارجي كو ػػك ق ػػدرة الجماع ػػة أك ال ػػنظـ االجتماعي ػػة عم ػػى أف تجع ػػؿ
لمعاييروا االجتماعية أش انر فعاالن عمى األفػراد ،كقػد دلػت أبحػاث العممػاء أف اإلنسػاف كحػدة عضػكية ناسػية
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كاجتماعية (بركك .)2009 ،لذا ذوب أصحاب المذوب التكاممي كوك السائد في العصر الحالي إلى أف
الجريمة تحدث نتيجة العديد مف العكامؿ وي( :السيد)2010 ،
 العكامؿ البيكلكجية. العكامؿ الناسية. العكامؿ البيئية.كمػػف أوػػـ البحػػكث التػػي أجريػػت عمػػى وػػذا الػػنمط ذلػػؾ البحػػث الػػذم أج ػران ك ػالن مػػف "نػػكركرد ايسػػت"
(East

 )Norwoodك"برسػ ػػي سػػػتككس" ( )Stocksك"ي ػػن " ( )Youngعمػػػى  400شػ ػػاب مجػ ػػرـ،

كاسػػتكعبكا فػػي وػػذا البحػػث الشػػامؿ كػػؿ العكامػػؿ التػػي يظػػف أنىػػا تػػدفع إلػػى اإلج ػراـ ،كتشػػمؿ الصػػاات
المكركشة كالظركؼ األسرية كالعالقات بيف أفرادوا ،كالدكر الذم لعبته المدرسة كرفاؽ السكء كالحي الذم
نشػػأكا فيػػه ،كأشػػر العمػػؿ كظركفػػه ،كالعكامػػؿ الجسػػمية مػػف عيػػكب كأم ػراض كتكػػكيف كشػػكؿ عػػاـ ،كالحالػػة
العتمية كمككنات الشخصية ،كاستنتجكا مف بحػشىـ أف الجريمػة تػنجـ مػف عػدـ التكفيػؽ فػي ضػبط الميػكؿ
الاطرية ،كذلؾ استخمصكا أف المنزؿ يجب أف يككف أكؿ محيط يتربى فيه الارد (الساعاتي.)1983 ،
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سمات الشخصية ": "Personality traits
إف سمات الشخصية ال يمكف فىمىا إال في صػكرة تااعػؿ العكامػؿ البيكلكجيػة كالبيئيػة معػان فػي تشػكيؿ
الشخصية ،فالشخص الذم يعاني مػف خػكؼ أك نتػص أك إحبػاط قػد يسػتعيف بالصػكر النمطيػة لمتخايػؼ
مف حدة الخمؿ الناسي ،كالشخص الذم يتربى في بيت سمطكم تسكد فيه التسكة كالشدة فػي التعامػؿ وػك
أكشر عدكانية في تعاممه مع اآلخريف مستتبالن ،عمى عكس الشخص الذم يتربػى فػي بيػت تسػكدن المػكدة
البنػاء ،فالسػمة " "Traitتتميػز ككنىػا تكجػد لػدل كػؿ فػرد كمنسػجمة نسػبيان مػع
كالرحمة كالتااوـ كالحكار ى
األنا " "Egoكشابتة نسبيان كتتميز بالبتاء الطكيؿ (مجيد.)2008 ،
أنواع السمات ": "traits types
يتسػ ػ ػػـ جماػ ػ ػػكرد " "Guilfordالسػ ػ ػػمات إلػ ػ ػػى شػ ػ ػػالث سػ ػ ػػمات وػ ػ ػػي :السػ ػ ػػمات السػ ػ ػػمككية كالاسػ ػ ػػيكلكجية
كالمكرفكلكجية (الخاصة بالشكؿ العاـ الخارجي) كوك يركز في مجاؿ الشخصػية عمػى السػمات السػمككية
(عبد الخالؽ.)1979 ،
أما كاتؿ " "Cattellقسـ السمات إلى شالشة أنكاع وي (عبدالخالؽ:)1979 ،
 السمات المعرفية :التدرات كطريتة االستجابة لممكاقؼ. الس ػػمات الدينامي ػػة :كتتص ػػؿ بإص ػػدار األفع ػػاؿ الس ػػمككية ،كو ػػي تخ ػػتص باالتجاو ػػات العتمي ػػة أكبالدافعية كالميكؿ.
 السػمات المزاجيػة :كتخػػتص باإليتػاع كالشػػكؿ كالمشػابرة كغيروػا ،فتػػد يتسػـ الاػػرد بػالبطء أك المػػرحأك التىي أك الجرأة.
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كباسػػتخداـ التحميػػؿ العػػاممي تكصػػؿ كاتػػؿ إلػػى كجػػكد ( )16عامػػؿ أك سػػمة مصػػدرية التػػي يعتتػػد أنىػػا
تاسر معظـ عكامؿ سمات الشخصية الظاورية العامة ،كوذن العكامؿ وي :التحرر -المحافظة ،الدواء-
السػػػذاجة ،االت ػ ػزاف االناعػ ػػالي -التػ ػػأشر بالمشػ ػػاعر ،السػ ػػيطرة  -الخض ػػكع ،عػ ػػدـ الجديػػػة  -الجديػ ػػة ،قػػػكة
الض ػػمير -ض ػػعؼ الض ػػمير ،المخ ػػاطرة  -الج ػػبف ،الحساس ػػية االناعالي ػػة  -التبم ػػد االناع ػػالي ،التػ ػكتر-
االسترخاء ،الشؾ -الشتة ،التخيؿ -االوتماـ العممي ،الخكؼ -تأكيد الذات ،التجريب  -الحذر ،االكتااء
الػػذاتي -االعتمػػاد عمػػى الجماعػػة ،الضػػبط  -عػػدـ الضػػبط ،الػػذكاء المرتاػػع  -الػػذكاء المػػنخاض (التػػؿ،
.)2004
أما ألبكرت " "Alportفيارؽ بيف شالشة أنكاع مف السمات وي (العبيدم:)2011 ،
 السمات األساسية " :"Cardinal Traitsوي التي يعرؼ الارد بىا كيككف مشىك انر مف خاللىا،أك يخضع لتأشيروا كتسيطر عمى معظـ أنماط سمككه.
 السػػمات المركزيػػة" :"Central Traitsوػػي سػػمات بػػارزة كأكشػػر شػػيكعان ،كتمشػػؿ الميػػكؿ التػػيتميز الارد كيككف ظىكروا بكضكح كاستنتاجاتىا سىمة.
 السػػمات الشانكيػػة " :"Secondary Traitsوػػي التػػي تسػػتدعى ألداء كظياتىػػا بصػػكرة أقػػؿ مػػفالسمات المركزية.
أما أيزنؾ " "Eysenck'sفيرل أنه يكجد بعداف لمشخصية وما (الزؽ:)2006 ،
 بعػػد االنطػكاء  -االنبسػػاط ":"Extraversion-Introversionكوػػك يحػػدد مسػػتكل الاػػرد العػػاـمف الاعالية كالتابمية االجتماعية ،فكؿ فرد يتع عمى نتطػة مػف وػذا البعػد ،فػالارد المنبسػط يكػكف
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أكشػػر مػػيالن لمتااعػػؿ بأريحيػػة مػػع المكاقػػؼ االجتماعيػػة ،بعكػػس الاػػرد االنط ػكائي الػػذم ال يرحػػب
بالخبرات االجتماعية الجديدة.
 بع ػػد االناع ػػاؿ -االتػ ػزاف " :"Emotionality-Stabilityكو ػػك يحػ ػدد مس ػػتكل الا ػػرد الع ػػاـ م ػػفاالت ػزاف االناعػػالي ،فػػالارد المتػػزف يميػػؿ لمىػػدكء أمػػا غيػػر المتػػزف فيميػػؿ لمتمػػؽ ،كوػػذاف البعػػداف
مستتالف عف بعضىا البعض ،بمعنى أف الارد االنطكائي يمكف أف يككف متزف اناعاليػا أك غيػر
متزف ،كذلؾ االنبساطي يمكف أف يككف متزف أك غير متزف.
العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا وماكري "Costa, Mccrac
)Personality Factors

(The Big Five

أسارت نتائ البحكث التي قاـ بىا كالن مفككسػتا كمػاكرل عػف كجػكد خمسػة عكامػؿ عميػا شابتػة نسػبيان
خػػالؿ م ارحػػؿ الحيػػاة ،تصػػؼ األبعػػاد الرئيسػة لمشخصػػية ،يتػػع كػػؿ عامؿ(سػػمة عميػػا) منىػػا عمػػى متصػػؿ
بحيث يتع أسـ العامؿ عمى أحد طرفي المتصؿ ،كتسمى بنمكذج العكامؿ الخمسة كما يكضحىا الجدكؿ
(( :)2التؿ)2004 ،
جدوؿ ()2
العوامؿ الخمسة الكبرى وسماتيا
العوامؿ العميا
اإلنبساطية
""ExtroversIon

السمات
الدؼء ،االجتماعية ،البحث عف المتعة ،العكاطؼ االيجابية.

العصابية " "Neuroticismالتمؽ ،العدكاف ،االكتئاب ،االندفاعية ،الحساسية لمنتد.
المتبكلية " "Agreablenessالشتة ،الخضكع ،الحشمة ،اإليشار ،االستتامة.
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االناتاح عمى الخبر

المغامرة ،الرياضة ،المشاعر ،األفعاؿ ،األفكار ،التيـ،

االستتاللية.
ToOpennes
Experience

الضميرية

التنافس ،النظاـ ،الكااح مف أجؿ التاكؽ ،التصدية ،انضباط

Conscientiousness

الذات ،الشعكر بالكاجب.

سمات الشخصية السوية:
تتصػػؼ الشخصػػية السػػكية بسػػمات متعػػددة كمتنكعػػة ،كيجػػب أف يتػػكفر كجػػكد وػػذن السػػمات فػػي الاػػرد
بالتدر المطمكب حتى يمكف كصاه بأنه إنساف سكم كذك صحة ناسية ،كوذن السمات وي( :أبػك حػكي ،
2006؛ العناني)2003 ،
 تحتيؽ الارد لماىكـ الرضا عف ذاته ،كتتبمه لىذن الذات. حسف اختيار طبيعة العمؿ الذم يتاؽ كميكؿ كاتجاوات الارد. اإلحساس األكيد بتحتيؽ مدل الكااية عند الارد في مكاجىة التضايا كالمشاكؿ الحياتيػة ،كيتػأتىذلؾ بشعكر الارد باالستتالؿ كبأساليب التنشئة االجتماعية الصحيحة.
 االسػػتعداد الكػػافي لمكاجىػػة كاقػػع الحيػػاة ،كالتسػػمح بالتػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ بأسػػمكب مكضػػكعيبعيدان عف أحالـ اليتظة.
 الخػػركج مػػف دائ ػرة الشػػعكر بػػالخكؼ كالػػذنب ،ككنػػه يعمػػؿ عمػػى إض ػعاؼ شتػػة الاػػرد بناسػػه كعػػدـتتبمه لذاته ،كذلؾ الشعكر باالستتالية كقدرته عمى تحمؿ المسئكلية.
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ثانياً :الدراسات السابقة:
قاـ الباحث بمسح الد ارسػات السػابتة المرتبطػة بمشػكمة الد ارسػة الحاليػة المتعمتػة بالعكامػؿ المسػىمة فػي
حػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة كعالقتىػػا بػػبعض سػػمات الشخصػػية لػػدل ن ػزالء السػػجف المركػػزم فػػي
سمطنة عماف ،كذلؾ مف خالؿ اإلطالع عمى المجالت العممية كالرسائؿ الجامعية كاإلنترنت ،كسيعرض
الباح ػػث ف ػػي و ػػذا الاص ػػؿ الد ارس ػػات الت ػػي تس ػػنى ل ػػه العش ػػكر عميى ػػا ،كف ػػي م ػػا يػ ػأتي عرضػ ػان م ػػكج اىز لى ػػذن
الدراسات:
لتػػد حظيػػت ظػػاورة الجريمػػة بشػػكؿ عػػاـ كالجػرائـ األخالقيػػة بشػػكؿ خػػاص باوتمػػاـ العديػػد مػػف البػػاحشيف
العرب كاألجانب ،كأجريت حكلىا العديد مف الدراسات العممية ،كمف تمؾ الدراسات:
درسػػة المجػػدكب ( )2003التػػي وػػدفت إلػػى معرفػػة حجػػـ ظػػاورة زنػػا المحػػارـ عالميػان كالعكامػػؿ المؤديػػة
ا
إليىا ،كاآلشار المترتبة عميىا ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )200ماردة ممف ارتكبكا جرائـ زنا المحارـ
بمتخمؼ أنماطىػا ،كتػـ أختيػاروـ بطريتػة عشػكائية مػف الجػرائـ التػي تػـ اإلبػالغ عنىػا عمػى مػدل الخمػس
سنكات التي سبتت الدراسة ،ككذلؾ مف الجرائـ التي لـ يتـ اإلبالغ عنىا كلكف الباحث عمـ بكقكعىا مػف
الضػحايا أناسػىـ ،كأيضػان مػف الضػػحايا الػذككر الػذيف اتصػمكا بالباحػػث مباشػرة ،مسػتخدمان النسػب المئكيػػة
لبيػػاف حجػػـ الظػػاورة فػػي كػػؿ عنصػػر مػػف العناصػػر التػػي شػػممىا االسػػتبياف ،كأظىػػرت نتػػائ د ارسػػته بػػأف
غالبية الضحايا مف اإلناث المتزكجات ،أك مف األرامؿ كالمطمتات ،في حيف أف الجنػاة الػذككر غػالبيتىـ
مػػف غيػػر المتػػزكجيف ،كأف مرتكبػػي زنػػا المحػػارـ يعيشػػكف فػػي مسػػاكف ضػػيتة ،تعػػكؽ خصكصػػية األف ػراد
داخمىا ،كما أنىـ مف ذكم التعميـ المنخاض ،كيميمكف لعدـ التديف.
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كم ػ ػػا أج ػ ػػرل الحبس ػ ػػي ( )2005د ارس ػ ػػة و ػ ػػدفت إل ػ ػػى معرف ػ ػػة الخص ػ ػػائص الديمكغرافي ػ ػػة كاالجتماعي ػ ػػة
كاالقتصادية لمجناة في الجرائـ المرتبطة بالجنس ،تككف مجتمع الدراسة مف جميع نزالء السجف المركزم
المحكػػكـ عمػػيىـ فػػي الج ػرائـ المرتبطػػة بػػالجنس ،حيػػث كصػػؿ عػػددوـ كقػػت إج ػراء الد ارسػػة ( )51ماػػردة،
مػ ػ ػػنىـ ( )41نزي ػ ػ ػػؿ ك ( )10نزيم ػ ػ ػػة ،مس ػ ػ ػػتخدمان أسػ ػ ػػتبانة لجم ػ ػ ػػع البيان ػ ػ ػػات الديمكغرافي ػ ػ ػػة كاالجتماعي ػ ػ ػػة
كاالقتصػػادية ،كأسػػارت نتػػائ د ارسػػته عػػف ارتاػػاع نسػػبة الج ػرائـ األخالقيػػة بػػيف الائػػة العمريػػة ()35-30
سنة ،كما أف أغمب المبحكشيف حصمكا عمى تعمػيـ مػا قبػؿ الجػامعي ،كمػف العػامميف فػي التطػاع الخػاص
كالباحشيف عف عمؿ ،ك فئة غير المتزكجيف ،كما أف مصاحبة رفاؽ السكء وك الدافع األكشػر أوميػة كراء
ارتكاب الجرائـ األخالقية بنسبة ( )%49يميه المذة بنسبة (.)%25
كودفت دراسة الغطرياػي ( )2006معرفػة حجػـ كأنػكاع الجػرائـ فػي سػمطنة عمػاف بشػكؿ عػاـ ،مكزعػة
حسػػب المحافظػػات ،ك معرفػػة العالقػػة بػػيف التنميػػة البش ػرية كمعػػدؿ الجريمػػة فػػي السػػمطنة ،كفت ػان لسػػنكات
الد ارسػػة ،اقتصػػرت الد ارسػػة عمػػى جػػانبيف ومػػا :التنميػػة البشػرية كالجريمػػة ،كاختػػار الباحػػث سػػمطنة عمػػاف
بجميػػع محافظاتىػػا كمناطتىػػا مجػػاالن لمد ارسػػة ،كذلػػؾ لمعرفػػة جكانػػب التغيػػر فػػي وػػذن المنػػاطؽ مػػف خػػالؿ
وذيف المتغيريف ،كاستخدـ الباحػث متياسػيف ومػا :متيػاس التنميػة البشػرية كالػذم يشػتمؿ شالشػة متغيػرات
فرعيػػة وػػي (دليػػؿ العمػػر المتكقػػع ،دليػػؿ التعمػػيـ ،دليػػؿ النػػات المحمػػي) ك متيػػاس معػػدؿ الجريمػػة ،كالػػذم
يشتمؿ عمى شالشػة متغيػرات فرعيػة وػي (المعػدؿ العػاـ لمجريمػة ،معػدؿ الجػرائـ الكاقعػة عمػى األشػخاص،
معػػدؿ الجػرائـ الكاقعػػة عمػػى الممتمكػػات) ك اسػػتخدـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم " "Anovaكمعامػػؿ
االرتبػ ػػاط " "Pearsonكمػ ػػا تػ ػػـ حسػ ػػاب الداللػ ػػة اإلحصػ ػػائية لماػ ػػركؽ كمعػ ػػامالت االرتبػ ػػاط ،كاسػ ػػتخراج
المتكس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية كاالنح ارف ػ ػػات المعياري ػ ػػة ،كتطبي ػ ػػؽ اختب ػ ػػار ("SingnificantLeast" )LSD
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لممتارنػػات البعديػػة ،كخمصػػت د ارسػػته إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف معػػدؿ الجريمػػة تبع ػان
لمتغيػػر المحافظػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف ،ككجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف معػػدؿ الجريمػػة ككػالن مػػف دليػػؿ العمػػر
المتكقع كدليؿ التعميـ ،عمى كفؽ سنكات الدراسة ،كما تكجد عالقة ارتباطيػة ضػعياة بػيف كػالن مػف معػدؿ
الجػرائـ الكاقعػػة عمػػى األشػػخاص ،كمعػػدؿ الجريمػػة الكاقعػػة عمػػى الممتمكػػات ،كدليػػؿ التنميػػة البشػرية ،كفتػان
لسنكات الدراسة.
كودفت دراسة التميمي ( )2007إلى التعػرؼ عمػى ماىػكـ الحجػاب كدرجاتػه كأدلتػه كالجػرائـ األخالقيػة
المتعمتة بالحجاب ،كأشرن في الحد مف الجرائـ األخالقية ،تككنت عينػة الد ارسػة مػف ( )213إمػرأة ك()81
شابان متسميف فػي شػالث مجمكعػات كوػي نػزيالت دار الرعايػة االجتماعيػة بشػماؿ مدينػة الريػاض الالتػي
ارتكػػبف ج ػرائـ أخالقيػػة ،النسػػاء المسػػتتيمات فػػي دار الاػػتح النسػػائية لتحاػػيظ الت ػرآف الك ػريـ بشػػماؿ مدينػػة
الريػػاض ،فئػػة مػػف الشػػباب ممػػف تػػـ التػػبض عمػػيىـ مػػف قبػػؿ م اركػػز ويئػػة األمػػر بػػالمعركؼ كالنىػػي عػػف
المنكر بشماؿ مدينة الرياض ،كاسػتخدـ الباحػث أسػمكب اإلحصػاء الكصػاي باسػتخداـ التكػ اررات كالنسػب
المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،كأظىرت نتائ الدراسة عف أوميػة ارتػداء الحجػاب
كأشػرن فػػي الحػد مػػف الجػرائـ األخالقيػة ،خطػػكرة األلبسػة الجميمػػة كالشػػاافة كغيروػا مػػف األلبسػة الااتنػػة ،لمػػا
يترتب عميىا مف استمالة قمب الشاب كاشارته شـ الكقكع في ف الجريمة.
كودفت دراسة جيمب( )Gelb, 2007إلى الكشػؼ عػف السػمات الشخصػبة لمرتكبػي الجػرائـ الجنسػية
كأخطاروػػا عمػػى المجتمػػع ،مسػػتخدمان أسػػمكب المػػنى التحميمػػي مػػف خػػالؿ مراجعػػة إحصػػائيات تبػػيف مػػدل
انتشار كتاشي الجرائـ الجنسػية فػي كاليػة فيكتكريػا ،كمػدل طبيعػة عكاقػب اإلسػاءات الجنسػية ،كأظىػرت
نتػػائ الد ارسػػة أف مرتكبػػي الجػرائـ الجنسػػية يعػػانكف مػػف خمػػؿ فػػي كجػػكد الضػكابط المجتمعيػػة التػػي تعمػػؿ
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عمػػى مػػنعىـ مػػف ارتكػػاب الجريمػػة ،حيػػث ال تكجػػد لػػديىـ مػػا يمػػنعىـ مػػف ارتكػػاب الج ػرائـ الجنسػػية ،كمػػا
أظىػرت أف تسػػميط الضػكء عمػػى وػػذن الجػرائـ مػػف قبػؿ الػرأم العػػاـ ككسػائؿ اإلعػػالـ يػؤدم إلػػى انتشػػاروا،
كبينت أف أغمب مرتكبي الجرائـ الجنسية مف الذككر ،ك أف مرتكبي الجرائـ الجنسػية الػذيف أعيػد التػبض
عميىـ أك تمت إدانتىـ شانية ال يمشمكف سكل أقمية صػغيرة مػف كػؿ الجنػاة كمػع ذلػؾ فػإف مسػتكل الضػرر
الػػذم يمكػػف أف يتسػػببكا يمكػػف أف يكػػكف كبيػ انر جػػدان كيػػؤشر عمػػى المسػػتتبؿ ،عمػػى الػػرغـ مػػف أف اإلعتػػداء
الجنسي مف أقػؿ أنػكاع الجػرائـ شػيكعان ،إال أنىػـ يشػكمكف خطػ انر عمػى اعتػداء الغربػاء يكػكف أكشػر عرضػة
لنبػػالغ عػػنىـ لمشػػرطة كالشػػركع فػػي المحاكمػػة كاإلدانػػة ،كاف مشػػؿ وػػذن الحػػاالت تجػػذب انتبػػان كسػػائؿ
اإلعالـ المشيرة بشكؿ كبير.
كأجػ ػػرل سػ ػػيااؾ كديمكسػ ػػس كجػ ػػكف كوػ ػػكب كبػ ػػاس كآخػ ػػركف (

&Damphousse

&Spivak

) St.john&Hope& Bass& et al 2007د ارسػة وػدفت إلػى ربػط العنػؼ الجنسػي بالجانػب النظػرم
باسػتخداـ أسػػمكب االغتصػػاب ،كمعرفػة مػػا إذا كانػػت الػدكافع فػػي األسػػاس جنسػية أـ تػرتبط بػػدكافع أخػػرل
فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كأسػػتخدـ البػػاحشكف قػكائـ المسػػح الػػكطني لمجريمػػة لماتػرة بػػيف (-1992
 )2004كالتي يتـ مف خاللىا معرفة إذا كاف االغتصاب بىدؼ الممارسة مع الضحية مػف حيػث صػغر
السػػف أك الجاذبيػػة أك التػػرب المكػػاني ،حيػػث بمػػغ عػػدد الضػػحايا ( )1351ضػػحية ،كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة
إلى أف السبب األكبر في حدكث جرائـ االغتصاب يعكد إلػى االسػتمتاع الجنسػي الػذم يػكفر ال ارحػة لىػـ
خػػالؿ ممارسػػة وػػذا السػػمكؾ ،كمػػا أظىػػرت النتػػائ أف نسػػبة كبيػرة مػػنىـ قػػد مارسػكا االعتػػداء الجنسػػي مػػع
الضحايا األصغر منىـ سنان.
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كمػػا قػػاـ المرشػػد ( )2008بػػإجراء د ارسػػة وػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى الج ػرائـ األخالقيػػة المتعمتػػة بعػػدـ
غض البصر ،ك التعرؼ عمى اآلشار الناسية كاالجتماعية كاألمنية المتعمتة بعػدـ غػض البصػر ،تككنػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف مجمػػكعتيف ومػػا :عينػػة المنح ػرفيف كوػػـ ن ػزالء دكر المالحظػػة بمدينػػة الريػػاض (فتيػػاف
كفتيات) كالذيف ارتكبكا جرائـ أخالقية كعددوـ ( )100ك عينة غير المنحػرفيف كوػـ طػالب السػنة الشالشػة
م ػػف المرحم ػػة الشانكي ػػة ف ػػي بع ػػض م ػػدارس مدين ػػة الري ػػاض كع ػػددوـ ( )200كاس ػػتخدـ الباح ػػث أس ػػمكب
اإلحصػػاء الكصػػاي باسػػتخداـ التك ػ اررات كالنسػػب المئكيػػة كالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة،
كخمصت نتائ الدراسة إلى أف النظر إلى ما وك محرـ يتكد الارد إلى ارتكاب الجرائـ األخالقية ،ك يزيد
مف شىكة الارد كانحرافه الجنسي ،كما يزيد مف حاالت الطالؽ كالتاكؾ األسرم.
كأجرل جكنز ( )Jones, 2008ودفت إلى التعرؼ عمػى اإلخػتالالت المرتبطػة بالسػمات الشخصػية
الت ػػي يع ػػاني منى ػػا مرتكب ػػي الجػ ػرائـ الجنس ػػية عم ػػى األطا ػػاؿ ،تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )28مرتكب ػػي
الجريمػػة الجنسػػية عمػػى األطاػػاؿ فػػي سػػجف نيكزيمنػػدا الػػذيف تػػـ اختيػػاروـ ليػػتـ عالجىػػـ ،ك أظىػػرت نتػػائ
الدراسة أف مرتكبي الجرائـ الجنسية عمى األطااؿ يعانكف مف إختالالت غير متجانسة كمعتدة ،كما أنىـ
ال يارقكف بيف ضكابط المجتمع كغرائزوـ الجنسية ممػا يػؤشر عمػى انحاللىػـ ،كبينػت الد ارسػة أف البػالغيف
الذيف ينخرطػكف فػي االتصػاؿ الجنسػي مػع األطاػاؿ ال ياضػمكف بالضػركرة األطاػاؿ كشػريؾ جنسػيان لىػـ،
كانمػػا وػػك كلػػع باألطاػػاؿ تبػػرز حػػيف يكاجػػه الاػػرد إشػػارات جنسػػية خياليػػة تعمػػؿ عمػػى حػػشىـ عمػػى ممارسػػة
السمككيات الجنسية التي تنطكم عادة عمى ارتكابىـ لمجريمة مع األطاػاؿ دكف سػف البمػكغ ،كمػا أظىػرت
نتػػائ الد ارسػػة أوميػػة تطبيػػؽ الب ػرام العالجيػػة لمرتكبػػي الج ػرائـ الجنسػػية لمعمػػؿ عمػػى تعػػديؿ سػػمككاتىـ
الجنسية لضماف عدـ تكرار مشؿ وذن الجرائـ في المجتمع.
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كأجرل شكدرم ك بكسػارت ) (Choudhary & Bossarte, 2009وػدفت الد ارسػة إلػى معرفػة ماويػة
العنػػؼ الجنسػػي الػػذككرم كعالقتػػه باآلشػػار الناسػػية ،تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ضػػحايا االعتػػداء الجنسػػي
الػػذيف تػػـ اإلبػػالغ عػػنىـ خػػالؿ الاتػرة الزمنيػػة ( )2005-2001كاسػػتخدـ الباحػػث أداتػػيف لجمػػع البيانػػات
الخاصة بمشكمة دراسته كوػي :البيانػات الصػادرة مػف النظػاـ الػكطني لنبػالغ عػف الحػكادث ()NIBRS
خػ ػػالؿ الات ػ ػرة الزمنيػ ػػة مػ ػػف ( )2005-2001لبنػ ػػاء نمػ ػػكذج معرفػ ػػي لالعتػ ػػداء الجنسػ ػػي بػ ػػيف الػ ػػذككر،
االستتصاء الذاتي لاىـ التأشير الناسي لضحايا العنػؼ الجنسػي بػيف الػذككر ،كأسػارت نتػائ الد ارسػة مػف
ارتااع معدؿ االعتػداء الجنسػي بػيف الػذككر الشػباب ،فتػد تػـ اإلبػالغ عػف حػكادث االعتػداء الجنسػي مػف
قبؿ الرجاؿ مف جميع الائات العمرية خالؿ تمؾ الاترة الزمنية ،ك ارتباط االعتداء الجنسي بمجمكعة مف
السمككيات المحاكفة بالمخاطر الصحية كاآلشار الناسية السمبية بيف الذككر ،كعف كجكد عالقة ارتباطيػة
بيف االعتداء الجنسي كالسمكؾ العدكاني بيف الذككر كتعاطي الكحكؿ كالمخدرات.
كودفت دراسة بكومير كوافيز كلكفيف كمكجسػتد ( Buhller& Havnes& Lueven& Mogstad,
 )2011إلى الكشػؼ عػف العالقػة السػببية بػيف اسػتخداـ اإلنترنػت كجػرائـ الجػنس ،ك اسػتخدمت الد ارسػة
أسمكب تتدير األشر الصػافي السػتخداـ اإلنترنػت عمػى معػدالت الجريمػة الجنسػية كاالغتصػاب كاالنتىػاؾ
الجنسػي ل طاػاؿ باسػتخداـ البيانػات اإلحصػائية المتعمتػة بػالجرائـ الجنسػية فػي النػركي  ،كأظىػرت نتػػائ
الدراسة أف شبكة اإلنترنت كاحد مف األسباب الرئيسية التي تؤدم إلرتكاب جميع أنكاع الجرائـ الجنسية،
إذا أنىػػا تزيػػد ميػػؿ الشػػباب إلرتكػػاب الجريمػػة الجنسػػية ،حيػػث اإلنترنػػت يسػػاوـ فػػي إمكانيػػة إضػػافة أم
شػػخص لممعمكمػػات الجنسػػية أك الايػػديكوات الجنسػػية بػػدكف أم رقابػػة ،باإلضػػافة إلػػى أف جميػػع المكاقػػع
اإلباحيػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت متاحػػة إلسػػتخداـ الجميػػع فػػي جميػػع األكقػػات التػػي يريػػدوا الشػػخص ،كقػػد
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أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة فػػرض ألنظمػػة رقابػػة عمػػى المكاقػػع اإلباحيػػة المكجػػكدة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت،
كتعديؿ السياسات المستخدمة لتحسيف الشاافية كاإلبالغ عف األخطار المكجكدة عمػى منتػديات اإلنترنػت
كمكاقع الشبكات االجتماعية.
كفي د ارسػة أجرتىػا بيػت دشيشػه ( )2011وػدفت إلػى معرفػة بعػض سػمات الشخصػية لػدل األحػداث
الجانحيف كعالقتىا ببعض المتغيرات في سمطنة عماف ،كشممت عينة الدراسة جميع األحػداث الجػانحيف
ػكدعيف بالس ػػجف المرك ػػزم بس ػػمائؿ ،كال ػػذم بم ػػغ ع ػػددوـ ( )40ح ػػدشان جانحػ ػان ،أم ػػا عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف
الم ػ ى
األحػػداث غيػػر الجػػانحيف فتػػد تػػـ اختيػػاروـ بطريتػػة عش ػكائية متعػػددة الم ارحػػؿ ،حيػػث تػػـ اختيػػار شػػالث
مػػدارس مػػف كاليػػة السػػيب بمحافظػػة مسػػتط بطريتػػة عش ػكائية ،شػػـ تػػـ اختيػػار سػػتة صػػاكؼ مػػف صػػاكؼ
السابع كالشامف كالعاشر كالحادم عشر مف وذن المػدارس ،كمشىػؿ ( )100طالػب فػي وػذن الصػاكؼ عينػة
األحػػداث غيػػر الجػػانحيف ،كقامػػت الباحشػػة باسػػتخداـ قائمػػة العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل ()S-FFl-NEO
لككسػ ػػتا كم ػ ػػاكرل " "Costa,Mccraeالػ ػ ػذم قام ػ ػػت بتعريب ػ ػػه (الكمب ػ ػػاني )2006 ،كاس ػ ػػتخدمت الباحش ػ ػػة
األسػػاليب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة كاختبػػار (ت) ()T.Testواختبػػار تحميػػؿ التبػػايف
األحػادم ()One Way ANOVAكاختبػار ( )LSDلممتارنػات البعديػة ،كأظىػرت نتػائ الد ارسػة بػأف
أكشػػر سػػمات الشخصػػية شػػيكعان لػػدل األحػػداث الجػػانحيف بسػػمطنة عمػػاف كانػػت العصػػابية شػػـ اإلناتاحيػػة
حي ػػث كانت ػػا س ػػائدتاف بدرج ػػة مرتاع ػػة ،ف ػػي ح ػػيف كان ػػت س ػػمتي المتبكلي ػػة كاالنبس ػػاطية س ػػائدتاف بدرج ػػة
متكسطة ،ك أف سمة يتظة الضمير ليست مف سمات األحداث الجانحيف ،كعػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة
إحصائية في سمات الشخصية لدل األحداث الجانحيف تعزل لمتغيرات الدراسة جميعان ،كما تكجد فػركؽ
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ذات داللة إحصائية في جميع سمات الشخصية الخمسة الكبرل بيف األحداث الجانحيف كاألحداث غيػر
الجانحيف.
كوػدفت د ارسػة لػك ك لػن ( )Lu & Lung, 2012إلػى الكشػؼ عػف أشػر الممارسػات التػي يسػتخدمىا
اآلباء عند تربية أبنائىـ عمى السمات الشخصية لمرتكبي الجرائـ الجنسية المختماة كمنىا زنا المحارـ.
تككنت عينة الدراسة مػف ( )217مػف المجػرميف الجنسػييف الػذككر الػذيف كػانكا قيػد االحتجػاز فػي جنػكب
ت ػػايكاف ،حي ػػث ت ػػـ تتس ػػيـ العين ػػة إل ػػى مجم ػػكعتيف األكل ػػى تككن ػػت م ػػف ( )25م ػػف مرتكب ػػي زن ػػا المح ػػارـ،
ك( )192مف مرتكبي الجرائـ الجنسية األخرل ،كأظىرت نتائ الدراسة أف المجرميف يميمكف إلى ارتكاب
ج ػرائـ زنػػا المحػػارـ ألنىػػـ أقػػؿ إناتاح ػان عمػػى العػػالـ ،كتاكيػػروـ مجػػرد كيمي ػؿ إلػػى أف يكػػكف سػػيء أغمػػب
األحياف ،كتاكيروـ أكشر مكاظبة مف غيروـ.
كما أظىرت أف الرعاية األبكية لىا أشػر مباشػر عمػى سػمات أبنػائىـ كمػيمىـ إلرتكػاب الجػرائـ الجنسػية،
كبينت أف األطااؿ المتعمتيف بكالديىـ وـ أقؿ عرضة إلرتكاب مف وذن الجرائـ ،كتعػد وػذن النتيجػة مىمػة
عند كضع برام التدخؿ لتعديؿ السمكؾ الجنسي ل بناء.
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مناقشة الدراسات السابقة:
يتضح مف خالؿ اسػتعراض الد ارسػات السػابتة بأنىػا متباينػة فػي أوػدافىا كعيناتىػا كأدكات التيػاس التػي
استخدمتىا ،كفي األساليب اإلحصائية كالنتائ التي تكصمت إليىا ،مما كاف له األشر الطيب في الدراسة
الحالية كفي تاسير نتائجىا.
-1أىداؼ الدراسات السابقة:
تباينػػت أوػػداؼ الد ارسػػات السػػابتة ،فد ارسػػة المجػػدكب ( )2003كانػػت متخصصػػة فػػي نػػكع كاحػػد مػػف
الجػرائـ األخالقيػػة كوػػي زنػػا المحػػارـ كالتػػي وػػدفت إلػػى التعػػرؼ عػػف حجػػـ وػػذن الظػػاورة كالعكامػػؿ المؤديػػة
إليى ػػا كاآلش ػػار المترتب ػػة عميى ػػا ،بينم ػػا و ػػدفت د ارس ػػة الحبس ػػي ( )2005إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى الخص ػػائص
الديمكغرافي ػػة كاالجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية لمجن ػػاة ف ػػي الجػ ػرائـ المرتبط ػػة ب ػػالجنس ،كأم ػػا د ارس ػػة الغطريا ػػي
( )2006فىػػدفت إلػػى معرفػػة حجػػـ الجريمػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف بشػػكؿ عػػاـ مكزعػػة حسػػب المحافظػػات
كالعالقة بيف التنمية البشرية كمعدؿ الجريمة في السمطنة عمى كفؽ سػنكات الد ارسػة ،بينمػا وػدفت بعػض
الد ارسػػات السػػابتة إلػػى معرفػػة دكر الحجػػاب كغػػض البصػػر فػػي الحػػد مػػف الجػرائـ األخالقيػػة ،مشػػؿ د ارسػػة
كؿ مف (التميمي2007 ،؛ المرشد )2008 ،كودفت د ارسػة ( )Gelb, 2007إلػى الكشػؼ عػف السػمات
الشخصبة لمرتكبي الجرائـ الجنسية كأخطاروا عمى المجتمع.
كمػا وػدفت د ارسػة ( )spirak, et al, 2007ك د ارسػة جػكنز ( )Jones, 2008وػدفت إلػى التعػرؼ
عمى اإلختالالت المرتبطة بالسمات الشخصية التي يعاني منىا مرتكبي الجرائـ الجنسية عمى األطااؿ.
أما دراسة ( )Choudhary & Bossarte, 2009فىدفت إلى معرفة ماوية العنؼ الجنسػي الػذككرم
كعالقته باآلشػار الناسػية ،كمػا وػدفت د ارسػة ( )Buhller,at al,2011إلػى الكشػؼ عػف العالقػة السػببية
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بيف اسػتخداـ اإلنترنػت كجػرائـ الجنسػية ،كوػدفت د ارسػة بيػت دشيشػه ( )2011إلػى معرفػة بعػص سػمات
الشخصػية السػائدة فػي األحػداث الجػانحيف كعالقتىػا بػبعض المتغيػرات ،أمػا د ارسػة ( Lu & Lung,
 )2012ودفت الدراسة إلػى الكشػؼ عػف أشػر الممارسػات التػي يسػتخدمىا اآلبػاء عنػد تربيػة أبنػائىـ عمػى
الس ػػمات الشخص ػػية لمرتكب ػػي الجػ ػرائـ الجنس ػػية المختما ػػة كمنى ػػا زن ػػا المح ػػارـ ،أم ػػا الد ارس ػػة الحالي ػػة فت ػػد
استاادت مف أوداؼ جميع الدراسات السابتة
 -2عينات الدراسات السابقة:
يتضح مف الدرسات السابتة بأف أحجاـ العينات متبينة مف دراسة أخػرل ،فػبعض الد ارسػات اسػتخدمت
عين ػػاف كبيػ ػرة الحج ػػـ ،فد ارس ػػة الغطريا ػػي ( )2006فشػ ػمؿ مجتم ػػع الد ارس ػػة جمي ػػع محافظ ػػات الس ػػمطنة،
كدراسة شكدرم ك بكسارت ( )2009شػممت عينتىػا ضػحايا االعتػداء الجنسػي المبمػغ عػنىـ خػالؿ الاتػرة
الزمنيػ ػػة ( )2005-2001كاسػ ػػتخدمت د ارسػػػة كػ ػػؿ مػػػف (بػ ػػكومير كآخػ ػػركف2011 ،؛ جيميػ ػػب كآخػ ػػركف
2007؛ سػػيااؾ كآخػػركف )2007 ،البيانػػات اإلحصػػائية لمم ػرتكبيف لمج ػرائـ الجنسػػية ،كاسػػتخدمت بعػػض
الد ارسػ ػػات عينػ ػػات متكسػ ػػطة ،فد ارسػ ػػة المرشػ ػػد ( )2008اسػ ػػتخدمت عينػ ػػة قكامىػ ػػا ( )100منحػ ػػرؼ تػ ػػـ
اختيػػاروـ بطريتػػة الحصػػر الشػػامؿ ك( )200طالػػب تػػـ اختيػػاروـ بطريتػػة عش ػكائية ،كأمػػا د ارسػػة التميمػػي
( )2007اس ػػتخدمت عين ػػة قكامى ػػا ( )213إمػ ػرأة ك( )81ش ػػابان ت ػػـ اختي ػػاروـ بطريت ػػة الحص ػػر الش ػػامؿ،
كاسػػتخدمت د ارسػػة المجػػدكب ( )2003عينػػة قكامىػػا ( )200ماػػردة ممػػف ارتكب ػكا زنػػا المحػػارـ بمختمػػؼ
أنماطىا ،كتـ اختياروـ بطريتة عشكائية ،كاسػتخدمت د ارسػة لػك كلػكن عينػة قكامىػا ( )217مجرمػان مػنىـ
( )25الم ػرتكبيف لجريمػػة زنػػا المحػػارـ ك( )192الم ػرتكبيف لمج ػرائـ الجنسػػية األخػػرل كبمغػػت عينػػة د ارس ػة
بي ػػت دشيش ػػه ( )40( )2011ح ػػدشان جانحػ ػان ت ػػـ اختي ػػاروـ بطريت ػػة الحص ػػر الش ػػامؿ ك( )100طال ػػب ت ػػـ
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اخيػػاروـ بطريتػػة عش ػكائية متعػػددة الم ارحػػؿ ،كبعػػض الدرسػػات السػػابتة اسػػتخدمت عينػػات صػػغيرة الحجػػـ
كد ارس ػػة الحبس ػػي ( )2005فمجم ػػكع عينتى ػػا ( )41نزي ػػؿ ك( )10نزيم ػػه ،ت ػػـ اختي ػػاروـ بطريت ػػة الحص ػػر
الشامؿ ،كدراسة جيميت استخدمت عينة قكامىػا ( )28مجرمػان جنسػيان ،كأمػا الد ارسػة الحاليػة فتػد اسػتاادت
مف طريتػة اختيػار العينػات الد ارسػات السػابتة كأحجامىػا ،فتػد اختػار الباحػث طريتػة الحصػر الشػامؿ فػي
اختيار عينة الدراسة كالتي شممت ( )71نزيالن.
-3أدوات الدراسات السابقة:
الدرس ػ ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػ ػػابتة ف ػ ػ ػ ػػي األدكات كالمت ػ ػ ػ ػػاييس الت ػ ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػ ػػتخدمتىا ،فمنى ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػا اس ػ ػ ػ ػػتخدـ
تباين ػ ػ ػ ػػت ا
اس ػ ػ ػػتبانات ك مت ػ ػ ػػاييس ق ػ ػ ػػاـ بتص ػ ػ ػػميمىا ك بنائى ػ ػ ػػا كد ارس ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف (التميم ػ ػ ػػي2007 ،؛ الحبس ػ ػ ػػي،
2005؛ شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدرم كبكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارت2009 ،؛ الغض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرياي2006 ،؛ المجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكب2003 ،؛ المرشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد،
 )2008أمػ ػ ػ ػ ػػا د ارسػ ػ ػ ػ ػػة بيػ ػ ػ ػ ػػت دشيشػ ػ ػ ػ ػػه ( )2011فاسػ ػ ػ ػ ػػتخدمت متيػ ػ ػ ػ ػػاس متيػ ػ ػ ػ ػػاس ككسػ ػ ػ ػ ػػتا كمػ ػ ػ ػ ػػاكرم
لمشخص ػ ػػية ،أم ػ ػػا الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة فت ػ ػػد اس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث متياس ػ ػػيف وم ػ ػػا :متي ػ ػػاس العكام ػ ػػؿ المس ػ ػػىمة
فػ ػػي حػ ػػدكث بعػ ػػض الج ػ ػرائـ األخالقيػ ػػة كالػ ػػذم قػ ػػاـ ببنائػ ػػه مسػ ػػتايدان مػ ػػف أدكات الد ارسػ ػػات السػ ػػابتة فيمػ ػػا
يتعمػ ػ ػػؽ فتػ ػ ػػط بػ ػ ػػالمتغييرات الديمكغرافيػ ػ ػػة ،أمػ ػ ػػا فت ػ ػ ػرات المتيػ ػ ػػاس فمػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ البحػ ػ ػػث فػ ػ ػػي األدبيػ ػ ػػات
التربكي ػ ػ ػػة كالناس ػ ػ ػػية كاألط ػ ػ ػػر النظريػ ػ ػ ػػة ،كأم ػ ػ ػػا المتي ػ ػ ػػاس الش ػ ػ ػػاني فاسػ ػ ػ ػػتخدـ الباح ػ ػ ػػث متي ػ ػ ػػاس ككسػػ ػ ػػتا
كماكرم لمشخصية.
-4الوسائؿ اإلحصائية المسخدمة:
تباينت الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابتة تبعان ألودافىا كأسئمتىا ،فتد اقتصرت بعض
الد ارسػ ػػات السػ ػػابتة عمػ ػػى التكػ ػػررات كالنسػ ػػب المئكيػ ػػة فتػ ػػط كمشػ ػػؿ د ارسػ ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف (الحبسػ ػػي2005 ،؛
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المجػػدكب )2003 ،بينمػػا أسػػتخدمت د ارسػػة كػػؿ مػػف (التميمػػي2007 ،؛ المرشػػد )2008 ،المتكسػػطات
الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة كالتك ػ اررات كالنسػػب المئكيػػة ،بينمػػا اسػػتخدمت د ارسػػة كػػؿ مػػف (شػػكدرم
كبكس ػ ػػارت2006 ،؛ بي ػ ػػت دشيش ػ ػػه2011،؛ الغطريا ػ ػػي )2009 ،المتكس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية كاالنحرف ػ ػػات
المعيارية كاختبػار (ت) " "T.Testكتحميػؿ التبػايف اآلحػادم ( )ANOVAكاختبػار ()LSDلممتارنػات
البعديػػة ،أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فتػػد اسػػتاادت مػػف جميػػع األسػػاليب اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمتىا الد ارسػػات
السابتة.
-5نتائج الدراسات السابقة:
تباين ػػت نت ػػائ الد ارس ػػات الس ػػابتة تبعػ ػان ألو ػػدافىا كأس ػػئمتىا ،فت ػػد أظى ػػرت د ارس ػػة المج ػػدكب ( )2003ب ػػأف
ضحايا زنا المحارـ وـ فئة غير المتزكجيف مف الذككر كاإلنػاث كاأل ارمػؿ كالمطمتػات ،كأف الاتػر كالعػيش
فػػي المسػػاكف الضػػيتة كضػػعؼ ال ػكازع الػػديني تعػػد عكامػػؿ مسػػىمة فػػي حػػدكث زنػػا المحػػارـ ،أمػػا د ارسػػة
الحبسي ( )2005فتد أسػارت نتػائ د ارسػته مػف أف الػدافع األكشػر أوميػة كراء ارتكػاب الجػرائـ األخالقيػة
وك مصاحبة رفتاء السكء كأغمب المبحكشيف مف ذكم الدخكؿ المتدنية كمف العامميف في التطاع الخػاص
كالعاطميف عػف العمػؿ ،كأظىػرت د ارسػة الغضػرياي ( )2006عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف
معدؿ الجريمة تبعان لمتغيػر المحافظػة فػي سػمطنة عمػاف ،كمػا تكجػد عالقػة ارتباطيػة بػيف معػدؿ الجريمػة
ككؿ مف دليؿ العمر المتكقع كدليؿ التعميـ عمػى كفػؽ سػنكات الد ارسػة ،أمػا د ارسػة التميمػي ( )2007فتػد
أسػػارت نتػػائ د ارسػػته عمػػى أوميػػة لػػبس الحجػػاب كدكرن فػػي الحػػد مػػف الج ػرائـ األخالقيػػة ،ككػػذلؾ خطػػكرة
األلبسػػة الشػػاافة كالااتنػػة لمػػا يترتػػب عميىػػا مػػف اسػػتمالة قمػػب الشػػاب كمػػف شػػـ الكقػػع فػػي ف ػ الجريمػػة،
وأظىرت نتائ دراسة جيميب ( )2007أف مرتكبي الجرائـ الجنسية يعانكف مف خمؿ في كجػكد الضػكابط
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المجتمعيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى مػػنعىـ مػػف ارتكػػاب الجريمػػة ،حيػػث ال تكجػػد لػػديىـ مػػا يمػػنعىـ مػػف ارتكػػاب
الجرائـ الجنسية،ك أظىرت د ارسػة سػيااؾ كآخػركف بػأف االسػتمتاع الجنسػي بالضػحية وػك السػبب األكبػر
في حدكث جرائـ االغتصاب،أما دراسة المرشد ( )2008فأسػارت نتػائ د ارسػته بػأف النظػر إلػى مػا وػك
محرـ يتكد الارد إلى ارتكاب الجرائـ األخالقية ،كما يزيد مػف شػىكة الاػرد كانح ارفػه الجنسػي ،كفػي ارتاػاع
حػػاالت الطػػالؽ كالتاكػػؾ األسػػرم،وأظىػػرت نتػػائ د ارسػػة جػػكنز ( )2008أف مرتكبػػي الج ػرائـ الجنسػػية
عمػػى األطاػػاؿ يعػػاني مػػف إخػػتالالت غيػػر متجانسػػة كمعتػػدة ،كمػػا أنىػػـ ال يارقػػكف بػػيف ضػكابط المجتمػػع
كغرائزوـ الجنسية ممػا يػؤشر عمػى انحاللىػـ ،كمػا أظىػرت نتػائ د ارسػة شػكدرم كبكسػارت ( )2009عػف
كجكد عالقة ارتباطيػة بػيف العنػؼ الػذككرم الجنسػي كشػرب الخمػر كتعػاطي المسػكرات ،كأظىػرت د ارسػة
بػػكومير كآخػػركف ( )2011أف شػػبكة اإلنترنػػت كاحػػد مػػف األسػػباب الرئيسػػية التػػي تػػؤدم إلرتكػػاب جميػػع
أنكاع الجرائـ الجنسية ،إذا أنىا تزيد ميؿ الشباب إلرتكاب الجريمة الجنسية.
كما خمصت نتائ دراسة بيت دشيشه ( )2011إلػى أف أكشػر سػمات الشخصػية شػيكعان لػدل األحػداث
الجػػانحيف بسػػمطنة عمػػاف كانػػت العصػػابية شػػـ اإلناتاحيػػة حيػػث كانتػػا سػػائدتاف بدرجػػة مرتاعػػة ،فػػي حػػيف
كانت سمتي المتبكلية كاالنبساطية سائدتاف بدرجة متكسطة ،أما سمة يتظة الضػمير فميسػت مػف سػمات
األحداث الجانحيف ،كأسارت دراسة لك كلكن ( )2012أظىرت نتائ الد ارسػة أف المجػرميف يميمػكف إلػى
ارتكػػاب ج ػرائـ زنػػا المحػػارـ ألنىػػـ أقػػؿ إناتاح ػان عمػػى العػػالـ ،كتاكيػػروـ مجػػرد كيميػػؿ إلػػى أف يكػػكف سػػيء
أغمػػب األحيػػاف ،كتاكيػػروـ أكشػػر مكاظبػػة مػػف غيػػروـ،وأف الرعايػػة األبكيػػة لىػػا أشػػر مباشػػر عمػػى سػػمات
أبن ػػائىـ كم ػػيمىـ إلرتك ػػاب الجػ ػرائـ الجنس ػػية ،كاألبن ػػاء التػ ػريبف م ػػف أب ػػائىـ أق ػػؿ عرض ػػة الرتك ػػاب الجػ ػرائـ
الجنسية.
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الفصؿ الثالث
المنيجية واإلجراءات
 منيج الدارسة. مجتمع الدراسة. عينة الدراسة. أدوات الدراسة: -1مقياس العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية.
 -2مقياس العوامؿ الخمسة لكبرى لكوستا وماكري.

 إجراءات الدراسة. متغيرات الدراسة. -المعالجة اإلحصائية

107

الفصؿ الثالث
المنيجية واإلجراءات
يتضمف وذا الاصؿ كصػاان لمػنى الد ارسػة الحاليػة ،كالتعريػؼ بمجتمػع كعينػة الد ارسػة ،كأدكات الد ارسػة
المسػػتخدمة كاج ػراءات التحت ػػؽ مػػف صػػدقىا كشباتى ػػا ،إضػػافة لمتغي ػرات الد ارس ػػة ،كاألسػػاليب اإلحص ػػائية
المستخدمة لنجابة عمى أسئمة الدراسة ،كفيما يمي عرضان لىا:

أوالً :منيج الدراسة:
اسػتخدـ الباحػث المػػنى الكصػاي االرتبػاطي لمكشػػؼ عػف العكامػػؿ المسػىمة فػي حػػدكث بعػض الجػرائـ
األخالقية ،كعالقتىا ببعض سمات الشخصية.

ثانياً :مجتمع الدراسة:
ػكدعيف بالس ػػجف
ت ىك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع الس ػػجناء المػ ػرتكبيف ل ػػبعض الجػ ػرائـ األخالقي ػػة الم ػ ى
المركػػزم بسػػمائؿ حتػػى نىاي ػة شػػىر سػػبتمر  ،2011كالبػػالغ عػػددوـ كفػػؽ إحصػػائيات السػػجف المركػػزم
( )108نزيؿ كما في الجدكؿ (.)3
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جدوؿ ()3
أعداد مجتمع الدراسة المرتكبيف لبعض الجرائـ األخالقية موزعيف حسب نوع الجريمة
نوع الجريمة

العدد

وتؾ العرض

88

الزنا

15

المكاط

5

المجمكع

108

ثالثاً :عينة الدراسة:
اس ػػتخدـ الباح ػػث أس ػػمكب الحص ػػر الش ػػامؿ مطبتػ ػان المتياس ػػيف عم ػػى جمي ػػع الس ػػجناء المػػرتكبيف ل ػػبعض
ػكدعيف بالسػػجف المركػػزم أشنػػاء فت ػرة إج ػراء الد ارسػػة ،كبعػػد فػػرز جميػػع االسػػتبانات
الج ػرائـ األخالقيػػة المػ ى
المكزعة عمى أفراد العينة تـ استبعاد مجمكعة مف االستبانات التي لـ يتـ اإلجابة عمى بنكدوا إما بشكؿ
كامؿ أك جزئي ،كقد حصؿ الباحث عمى عينة مككنة مف ( )71بما نسبته ( )%66مف مجتمع الد ارسػة
مشتمالن ذلؾ العدد عمى عدد ( )40نػزيالن الػذيف أجػابكا عمػى فتػرات المتياسػيف أشنػاء إجػراء عمميػة الشبػات
لىما ،مكزعيف حسب الجدكؿ (.)4
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جدوؿ ()4
أعداد عينة الدراسة المرتكبيف لبعض الجرائـ األخالقية موزعيف حسب نوع الجريمة

نوع الجريمة

العدد

وتؾ العرض

52

الزنا

14

المكاط

5

المجمكع

71

رابعاً :أداتي الدراسة :
استخدـ الباحث في وذن الدارسة:
 -1مقياس لمكشؼ عف العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية في سمطنة عماف.
نظ انر لعدـ تكفر أداة عمانية خاصة لىػذا الغػرض ،فتػد ارتػئ الباحػث تصػميـ متيػاس خػاص عمػى كفػؽ
طريتػػة ليكػػرت ،معتمػػدان فػػي ذلػػؾ عمػػى مػػا جػػاء فػػي األدب االجتمػػاعي كالتربػػكم كالناسػػي ،كمػػف خػػالؿ
الد ارسػ ػ ػػات السػ ػ ػػابتة كد ارسػ ػ ػػة (البمكشػ ػ ػػي2003 ،؛ الحبسػ ػ ػػي  )2005،خاصػ ػ ػػة فيم ػ ػ ػا يتعمػ ػ ػػؽ بالبيانػ ػ ػػات
الديمكغرافية ،كقد تككنت االستبانة في صيغتىا األكلية مف ( )58فترة مكزعة عمى أربعة مجاالت كوي:
المج ػػاؿ االقتص ػػادم كيتك ػػكف م ػػف ( )14فتػ ػرة ،كالمج ػػاؿ االجتم ػػاعي كيتك ػػكف م ػػف ( )17فتػ ػرة ،كالمج ػػاؿ
الشتافي كيتككف مف ( )18فترة ،كالمجاؿ الناسي كيتككف مػف ( )9فتػرات ،كأمػاـ كػؿ فتػرة خمسػة خيػارات
لنجابػػة عميىػػا كوػػي (أكافػػؽ بشػػدة ،أكافػػؽ ،غيػػر متأكػػد ،أعػػارض ،أعػػارض بشػػدة) كلغايػػات التصػػحيح
أعطيت األكزاف ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمى التكالي.
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كقد تـ استخراج صدؽ كشبات لممتياس كما يأتي:
صدؽ المقياس:
قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ المتياس بطريتتيف ،األكلى باستخداـ الصدؽ الظاورم لتتدير صدؽ
فترات األداة ،كالشانية بتتدير الصدؽ البنائي ل داة.
صدؽ المحكميف:
تػػـ عػػرض المتيػػاس فػػي صػػكرته األكليػػة – ممحػػؽ ( -)1عمػػى عػػدد مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي
الجكانب الناسية كالتربكية كاإلرشاد الناسي ،في كؿ مف جامعة السمطاف قابكس كجامعة نػزكل ،كقػد بمػغ
عددوـ ( -)9ممحؽ ( -)7حيث طمب الباحث منىـ إبداء رأيىـ فاي فترات المتياس مف حيث مدل:
 انتماء كؿ فترة مف فتراته لمكضكع البحث (منتمية ،غير منتمية). الصياغة المغكية لاترات االستبانة (كاضحة  -غير كاضحة). التعديالت كاإلضافات المتترحة.حيػػث تبنػػى الباحػػث بمػػا نسػػبته ( )%80مػػف اتاػػاؽ المحكمػػيف قيمػػة محكيػػة ()Criterion Value
لمتحدي ػػد م ػػدل ص ػػالحية فتػ ػرات المتي ػػاس كانتمائى ػػا لممج ػػاالت األربع ػػة كعم ػػى ض ػػكء أراءو ػػـ ت ػػـ تع ػػديؿ
الص ػ ػػياغة المغكيػ ػ ػػة لع ػ ػػدد ( )23فت ػ ػ ػرة أرقامىػػ ػػا (،25 ،22 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،7 ،6 ،4
 )51 ،50 ،49 ،41،46،47 ،37 ،32 ،31 ،28 ،27،26كما في الممحؽ ()2
كما أقترح المحكمكف حذؼ الاترة رقـ ( )40كما في الممحؽ ()2
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الصدؽ البنائي:
قػػاـ الباحػػث بػػإجراء الصػػدؽ البنػػائي لممتيػػاس لمتحتػػؽ مػػف انػػه يتػػيس مػػا كضػػع ألجمػػه ،كذلػػؾ بحسػػاب
معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف المجاالت األربعة مع بعضىا البعض ك مع الدرجػة
الكميػة لممتيػاس كمػػه ،مسػتايدان مػػف الػدرجات الكميػػة التػي حصػػؿ عميىػا الباحػػث مػف تطبيػػؽ المتيػاس عمػػى
( )40ن ػزيالن اختيػػركا عش ػكائيان ،كقػػد أظىػػرت النتػػائ أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ مجػػاؿ مػػف
مجاالت المتياس األربعة كالدرجة الكمية لممتياس كانت عالية ممػا يعطػي مؤشػ انر إلػى أف المتيػاس يمتمػؾ
صدقان بنائيان كيعكس مدل االتساؽ الداخمي بيف فتراته ،حيث كانت جميع المعامالت دالة إحصػائيان عنػد
مستكل داللة ( )0.01ككما وك مكضح في جدكؿ ()5
جدوؿ ()5
معامالت االرتباط بيف مقياس العوامؿ المسيمة ومجاالتو األربعة (ف= )40نزيالً.
المجاؿ النفسي

مقياس العوامؿ

المجاالت

المجاؿ االجتماعي المجاؿ الثقافي

المجاؿ االقتصادي

*.575

*.383

*.463

*0.73

المجاؿ االجتماعي

-

*.728

*.748

*0.92

المجاؿ الثقافي

-

-

*.763

0.92

المجاؿ النفسي

-

-

-

*0.90

*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف ()0.01
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المسيمة

ثبات المقياس:
تـ التحتؽ مف شبات المتياس بتطبيته عمى عينة عشكائية تككنت مف ( )40مف نزالء السجف المركزم
المرتكبيف لبعض الجرائـ األخالقية ،شـ قاـ الباحث بحساب االتساؽ الػداخمي لممتيػاس ككػؿ كلكػؿ مجػاؿ
مف المجاالت األربعة بمعادلة (ألاا-كركنباخ) " " Alpha- Cronbachsكجدكؿ ( )6يكضح النتائ :
جدوؿ ()6
معادلة الثبات (كرونباخ-ألفا) لقائمة العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية
ـ

المقياس ككؿ ومجاالتو

معامالت الثبات (ألفا-كرونباخ)

1

المجاؿ االقتصادم

0.76

2

المجاؿ االجتماعي

0.86

3

المجاؿ الشتافي

0.86

4

المجاؿ الناسي

0.82

5

المتياس ككؿ

0.94

يتضح مف الجدكؿ ( )6أف قيمة معامؿ الشبػات الكمػي لممتيػاس ( )0.94كتراكحػت قػيـ الشبػات لممجػاالت
األربعػػة مػػا بػػيف ( )0.86-0.76كتعػػد وػػذن التػػيـ مناسػػبة كجيػػدة ألغ ػراض إجػػراءات وػػذن الد ارسػػة ،كمػػا
يشير إلى أف المتياس يمتمؾ قد انر مف االتساؽ في فتراته كابعادن.
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 -2مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ()NEO-FFI-S
قاـ الباحث باستخداـ قائمػة العكامػؿ الخمسػة الكبػرل لمشخصػية لككسػتا كمػاكرل ""Costa, Mccrac
الػػذم قامػػت بتعريبػػه (الكمبانيػػة )2006 ،ألج ػؿ إيجػػاد العالقػػة بينىػػا كبػػيف العكامػػؿ المسػػىمة فػػي حػػدكث
بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة ،كفيمػػا يػػأتي كصػػاان لىػػذن األداة كمجاالتىػػا الخمسػػة( :بيػػت دشيشػػه2010 ،؛
الكمبانية2006 ،؛ الىاشمية)2010 ،

المجاالت الخمسة لألداة:
أوالً :مظاىر العصابية (" Neuroticism" )N
 -1التمؽ " :"Anxietyخائؼ – عصػبي – مىمػكـ – مشػغكؿ الػذوف – لديػه مخػاكؼ مرضػية –
سريع التىي .
 -2العػػداء المتكعػػد بالغضػػب " :"Angry Hostilityميػػؿ الشػػخص إلػػى الشػػعكر بالغضػػب كمػػا
يرتبط به مف حاالت الشعكر باالحباط كالم اررة.
 -3االكتئػػاب " :"Depressionإناعػػالي ،منتػػبض أكشػػر منػػه مػػرح كيػػؤدم بػػه ذلػػؾ لمشػػعكر بػػالىـ
كالضيؽ كالتشاؤـ.
 -4الشػػعكر بالػػذات " :"Self-consciousnessيشػػعر بػػاإلشـ كالحػػرج كالخجػػؿ كالتمػػؽ االجتمػػاعي
النات عف عدـ الظىكر عمى االخريف في صكرة متبكلة.
 -5االندفاع " :"Impulsivenessعدـ التدرة عمػى ضػبط الػدكافع كفيػه يشػعر الاػرد بػالتكتر كسػرعة
االستشارة.
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 -6الض ػ ػػغكط و" "Stressكالتابمي ػ ػػة لننجػ ػ ػراح " :"Vulnerabilityع ػ ػػدـ ق ػ ػػدرة الا ػ ػػرد عم ػ ػػى تحم ػ ػػؿ
الضغكط ،كبالتالي يشعر الارد بػالعجز أك اليػأس كاالتكػاؿ كعػدـ التػدرة عمػى اتخػاذ التػ اررات فػي
المكاقؼ الضاغطة.
ثانياً :مظاىر االنبساطية ("Extraversion" )E

 -1الدؼء أك المكدة :كدكد ،حسف المعشر ،لطيؼ ،يميؿ إلى الصداقة.
 -2االجتماعيػػة " :"Gregariousnessيحػػب الحاػػالت ،لػػه أصػػدقاء كشيػػركف ،يحتػػاج إلػػى إنػػاس
حكله يتحدث معىـ ،يسعى كراء اإلشارة ،يتصرؼ بسرعة دكف تردد.
 -3التككيدي ػػة " :"Assertivenessمح ػػب الس ػػيطرة كالس ػػيادة كالخش ػػكنة ،كح ػػب التن ػػافس ككػػػذلؾ
الزعامة ،يتكمـ دكف تردد ،كاشؽ مف ناسه مؤكد لىا.
 -4النشػاط " :"Activityيشػػعر بالحيكيػػة كسػػرعة التحػػرؾ ،كالسػرعة فػػي العمػػؿ محػػب لػػه ،كأحيانػان
ما يككف مندفعان.
 -5البحػ ػ ػػث عػ ػ ػػف اإلشػ ػ ػػارة ":"Excitement-Seekingمغػ ػ ػػرـ بالبحػ ػ ػػث عػ ػ ػػف المكاقػ ػ ػػؼ المشي ػ ػ ػرة
االستا اززية ،يحب األلكاف الساطعة كاألماكف المزدحمة أك الصاخبة.
 -6االناع ػػاالت االيجابي ػػة":"Positive Emotionsيش ػػعر بالبىج ػػة كالس ػػعادة كالح ػػب كالمتع ػػة
كسرعة الضحؾ كاالبتساـ كالتااؤؿ.
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ثالثاً :مظاىر التفتح:"Openness" )O( :
 -1الخي ػػاؿ ":"Fantasyلدي ػػه تص ػػكرات قكي ػػة ككشيػ ػرة كحي ػػاة ماعم ػػة بالخي ػػاؿ ،لدي ػػه أح ػػالـ كشيػ ػرة
كطمكحػػات غريبػػة ،كشػػرة أحػػالـ اليتظػػة لػػيس وركب ػان مػػف الكاقػػع كانمػػا بىػػدؼ تػػكفير بيئػػة تناسػػب
خياالته ،كيعتتد أف وذن الخياالت تشكؿ جزءان مىمان في حياتػه كتسػاعدن عمػى البتػاء كاالسػتمتاع
بالحياة.
 -2الجماليػػات ":"Aestheticsمحػػب الاػػف كاألدب كلديػػه اوتمامػػات بػػارزة فػػي تػػذكؽ جميػػع أن ػكاع
الانكف كالجماليات.
 -3المشػػاعر " :"Feelingsيعبػػر عػػف إناعاالتػػه بشػػكؿ أقػػكل مػػف اآلخػريف ،كالتطػػرؼ فػػي االناعػػاؿ
يشعر الارد بتمة السعادة شػـ ينتتػؿ فجػأة إلػى قمػة الحػزف ،كمػا تظىػر عميػه عالمػات االناعػاالت
الخارجية كالمظاور الايزيكلكجية المصاحبة لالناعاؿ في أقؿ المكاقؼ الضاغطة أك المااجئة.
 -4األفعاؿ " :"Actionsلديه رغبة في تجديد األنشطة كاالوتمامات كالذواب إلى أمػاكف لػـ يسػبؽ
زيارتىا في السابؽ ،كيحب أف يجرب كجبات جديدة كغريبة مف الطعاـ ،يرغب في التخمص مف
الركتيف اليكمي كالمغامرة.
 -5األفكار " :"Ideasمتاتح عتميان كفطيـ كمحب لمتجديد مبتكر في أفكارن كمتبصر.
 -6التيـ ":"Valuesميؿ إلعادة النظر إلى التيـ السياسية كالدينية.
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رابعا :مظاهر الضمٌر الحً (:"Conscientiousness" )C
 -1االقتدار أك الكااءة " :"Competenceبارع ،كؼء ،مدرؾ ،متبصر أك حكيـ كيتصرؼ بحكمة
مع المكاقؼ الحياتية المختماة.
 -2منظـ " :"Orderمرتب ،مىذب ،أنيؽ ،يضع األشياء في مكاضعىا الصحيحة.
 -3ممتزـ بالكاجبات " :"Dutifulnessممتزـ لما يمميه ضميرن كيتتيد بالتيـ األخالقية بصرامة.
 -4مناضؿ في سبيؿ االنجاز " :"Achievement Strivingمكافح ،طمكح ،مشابر ،مجتىد
ذك أوداؼ محددة في الحياة ،مخطط ،جاد.
 -5ضػػبط الػػذات " :"Self-Disciplineلديػػه التػػدرة عمػػى البػػدء فػػي عمػػؿ مػػا أك مىمػػة ،كمػػف شػػـ
االستمرار حتى انجازوا دكف اإلصابة بالكمؿ أك الممػؿ ،قػادر عمػى إنجػاز األعمػاؿ دكف الحاجػة
لمتشجيع مف اآلخريف.
 -6التأني أك الركية " :"Deliberationلديه النزعة إلى التاكير قبػؿ التيػاـ بػأم فعػؿ ،كلػذلؾ يتسػـ
بالحذر كالحرص كاليتظة كالتركم قبؿ اتخاذ الترار أك التياـ بأم فعؿ.

خامساً :مظاىر المقبولية أو الطيبة (:"Agreeabieness" )A

-1الشتة " :"Trustيشعر بالشتة تجان اآلخريف كاشؽ مف ناسه ،يشعر بالكااءة ،جذاب مف
الناحية االجتماعية ،غير متمركز حكؿ ذاته ،يشؽ في نكايا اآلخريف.
-2االستتامة " :"Straightforwardnessممخص ،مباشر ،صريح ،مبدع ،جذاب.
-3اإليش ػ ػػار " :"Altruismمح ػ ػػب لمغي ػ ػػر كالرغب ػ ػػة ف ػ ػػي مس ػ ػػاعدة اآلخ ػ ػريف ،متع ػ ػػاكف ،المش ػ ػػاركة
الكجدانية في السراء كالضراء مع اآلخريف.
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-4اإلذعاف أك التبكؿ " :"Complianceيتمع مشاعرن العدكانية كالعاك كالنسياف تجان المعتديف
كالمطؼ كالتركم في المعاممة مع الغير أشناء الصراعات.
-5التكاضع " :"Modestyمتكاضع غير متكبر كال يتنافس مع اآلخريف.
-6االعتداؿ في الرأم " :"Tender-Mindednessمتعاطؼ مع اآلخريف كمعيف لىـ ،كيػدافع
عف حتكؽ اآلخريف كبالذات الحتكؽ االجتماعية كالسياسية.
صدؽ المقياس:
قػػاـ الباحػػث بالتأك ػد مػػف صػػدؽ المتيػػاس بط ػريتتيف ،األكلػػى باسػػتخداـ صػػدؽ المحكمػػيف لتتػػدير صػػدؽ
فترات األداة ،كالشانية بتتدير الصدؽ البنائي ل داة.
صدؽ المحكميف:
تػػـ عػػرض المتيػػاس فػػي صػػكرته األكليػػة – ممحػػؽ ( -)4عمػػى لجنػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي
الجكانب الناسية كالتربكية ،كاإلرشاد الناسي ،في كؿ مف جامعة السمطاف قابكس كجامعة نزكل ،كقد بمغ
عددوـ ( -)9ممحؽ ( -)7حيث طمب الباحث منىـ إبداء رأيىـ في فترات االستبانة مف حيث مدل:
 انتماء كؿ فترة مف فتراته لمكضكع البحث (منتمية ،غير منتمية). الصياغة المغكية لاترات االستبانة (كاضحة  -غير كاضحة). -التعديالت كاإلضافات المتترحة.

118

حيػػث تبنػػى الباحػػث بمػػا نسػػبته ( )%80مػػف اتاػػاؽ المحكمػػيف قيمػػة محكيػػة ()Criterion Value
لمتحدي ػػد م ػػدل ص ػػالحية فتػ ػرات المتي ػػاس كانتمائى ػػا لممج ػػاالت الخمس ػػة ،كعم ػػى ض ػػكء أرائى ػػـ ت ػػـ تع ػػديؿ
الصػ ػػياغة المغكيػ ػػة لعػ ػػدد ( )32فت ػ ػرة أرقامىػ ػػا (،16 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2،1
،56 ،53 ،52 ،51 ،45 ،42 ،38 ،35 ،34 ،32 ،31 ،30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،18 ،17
 )59ككما وك مكضح في ممحؽ ( )5كلـ يتـ حذؼ أك إضافة أم فترة.
الصدؽ البنائي:
قػػاـ الباحػػث بػػإجراء الصػػدؽ البنػػائي لممتيػػاس لمتحتػػؽ مػػف انػػه يت ػيس مػػا كضػػع ألجمػػه ،كذلػػؾ بحسػػاب
معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت الخمسػػة لممتيػػاس مػػع الدرجػػة الكميػػة
لممتيػاس كمػػه ،مسػتايدان مػػف الػدرجات الكميػػة التػػي حصػؿ عميىػػا الباحػث مػػف تطبيػؽ المتيػػاس عمػػى ()40
نػزيالن اختيػركا عشػكائيان ،كقػػد أظىػرت النتػائ أف معػػامالت االرتبػاط بػيف درجػات كػؿ مجػاؿ مػف مجػػاالت
المتيػاس الخمسػة كالدرجػػة الكميػة لممتيػاس كانػػت عاليػة ممػا يعطػػي مؤشػ انر إلػى أف المتيػػاس يمتمػؾ صػػدقان
بنائيا كيعكس مدل االتساؽ الداخمي بيف فتراته حيث كانت جميع المعامالت دالة إحصائيا عند مسػتكل
داللة ( )0.01ككما وك مكضح في جدكؿ (.)7
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جدوؿ ()7
معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس مع الدرجات الكمية لكؿ مجاؿ مف مجاالت
المقياس الخمسة (ف= )40نزيالً

ـ

العوامؿ الخمسة الكبرى

معامالت االرتباط
*

1

العصابية

0.78

2

االنبساطية

0.67

3

االناتاحية

0.56

4

المتبكلية أك الطيبة

0.75

5

يتظة الضمير

*0.75

*
*
*

*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف ()0.01
ثبات المقياس:
تػػـ التحتػػؽ مػػف شبػػات المتيػػاس بتطبيتػػه عمػػى عينػػة عشػكائية تككنػػت ( )40مػػف نػزالء السػػجف المركػػزم
المرتكبيف لبعض الجرائـ األخالقية ،شـ قاـ الباحث بحساب االتساؽ الػداخمي لممتيػاس ككػؿ كلكػؿ مجػاؿ
مف المجاالت الخمسة بمعادلة (ألاا-كركنباخ) ""Alpha-Cronbachsكجدكؿ ( )8يكضح ذلؾ:
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جدوؿ ()8
معادلة الثبات (كرونباخ-ألفا) لقائمة العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية
ـ

المقياس ككؿ ومجاالتو

معامالت الثبات (ألفا-كرونباخ)

1

العصابية

0.72

2

االنبساطية

0.40

3

االناتاحية

0.77

4

المتبكلية أك الطيبة

0.49

5

يتظة الضمير

0.69

6

المتياس ككؿ

0.81

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ ( )8أف قيم ػػة معام ػػؿ الشب ػػات الكم ػػي لممتي ػػاس ( )0.81كتراكح ػػت ق ػػيـ الشب ػػات
لممجػػاالت األربعػػة مػػا بػػيف ( )0.77-0.40كتعػػد وػػذن التػػيـ مناسػػبة كجيػػدة ألغ ػراض إج ػراءات وػػذن
الدراسة ،كما يشير إلى أف المتياس يمتمؾ قد انر مف االتساؽ في فتراته كابعادن.
طريقة تصحيح المقياس:
تتـ عممية اإلجابة عمى فترات المتياس عف طريؽ اختيار المستجيب أحد البدائؿ الخمسة كوي (أكافؽ
بشدن ،أكفؽ ،غير متأكػد ،أعػارض ،أعػارض بشػدن) كلغايػات التصػحيح اعطيػت األكزاف (-2-3-4-5
 )1عمى التكالي لماترات المكجبة ،ك( )5-4-3-2-1عمى التكالي لماترات السالبة ،كما وك مكضح فػي
جدكؿ (:)9
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جدوؿ ()9
تصحيح مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
العوامؿ الخمسة الكبرى

عدد الفقرات

الفقرات الموجبة

الفقرات السالبة

العصابية

12

104-59

-84-80-74-69-64

االنبساطية

12

-90-80-75-65-60

االناتاحية

12

114-109-99-94-89
115-100-85-70

110-105-95
-101-96-71-66

-91-86-81-76-61

116-111

106

المتبكلية أك الطيبة

12

107-92-77-62

-97-87-82-72-67

يتظة الضمير

12

-93-83-78-68-63

117-112-102

118-108-98
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113-103-88-73

خامساً :إجراءات الدارسة :
قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ المتياسػػيف مع ػان عمػػى ن ػزالء السػػجف المركػػزم الم ػرتكبيف لػػبعض الج ػرائـ األخالقيػػة
كاتخذ في سبيؿ تحتيؽ ذلؾ الخطكات اآلتية:
 -1بػػدأ التطبيػػؽ الاعمػػي لممتياسػػيف بتػػاري  ،2011-12-11كتػػـ االنتىػػاء بتػػاري -12-21
.2011
 -2تمت عمميػة التطبيػؽ فػي الغرفػة المخصصػة لمػدركس كالتػاء المحاضػرات كالتػي تتػكافر فيىػا
جميع كسائؿ الراحة كالذم ينعكس إيجابان في استجابة النزيؿ عمى فترات المتياسيف.
 -3قبػػؿ البػػدء فػػي تكزيػػع االسػػتمارات عمػػى الن ػزالء قػػاـ الباحػػث كبحضػػكر المختصػػيف بالرعايػػة
االجتماعيػػة فػػي السػػجف المركػػزم بإلت ػاء شػػرح ماصػػؿ عمػػى الن ػزالء أكضػػح فيػػه الىػػدؼ مػػف
الد ارسػػة كطريتػػة اإلجابػػة عمػػى الات ػرات ،كمػػا أكضػػح لىػػـ بػػأف االسػػتجابات سػػتحاط بالس ػرية
التامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فتط.
 -4قاـ الباحث باإلجابة عمى استاسارات النزالء عمى فترات المتياسيف أشناء فترة التطبيؽ.
سادساً :متغيرات الدراسة:
 -1المتغيرات المستقمة:
قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كوي :العصابية ،االنبسػاطية ،التاػتح ،المتبكليػة ،يتظػة

الضمير.
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 -2المتغيرات التابعة:
أ -العكامػػؿ االقتصػػادية كتشػػمؿ :الاتػػر ،البطالػػة ،أمتىػػاف الم ػرأة لمكظػػائؼ الرجاليػػة ،اسػػتغالؿ
السمطة.
ب-العكامػ ػ ػػؿ االجتماعيػ ػ ػػة كتشػ ػ ػػمؿ :التاكػ ػ ػػؾ األسػ ػ ػػرم ،النظػ ػ ػػر المحػ ػ ػػرـ ،التبػ ػ ػػرج ،االخػ ػ ػػتالط،
سكء استغالؿ كقت الاراغ ،الصحبة السيئة ،المالبس الااتنة.
ج-العكامػػؿ الشتافيػػة كتشػػمؿ :ضػػعؼ اإليمػػاف بػػاب عػػز كجػػؿ ،التمازيػػكف كالصػػحافة ،األنترنػػت،
إدماف المسكرات كالمخدرات ،الىاتؼ النتاؿ ،عدـ التربية الجنسية ،التعميـ.
د -العكامؿ الناسية كتشمؿ :الشىكة ،السيككباتية ،الحرماف العاطاي كالجنسي.
سابعاً :المعالجة اإلحصائية:
اسػتخدـ الباحػث الحزمػة اإلحصػائية ()SPSSلمعالجةحتٍاوةاخللررلسةحلللالٍةحتاسةم رلمليسةالٍة
لإلحصائٍحللمالٍح:
 -1للمموسطاخلللساتٍح.
 -2لالولرلفاخللمعٍارٌح.
 -3لخمثار(خ).T.Test
 -4لخمثارتللٍلللمثاٌهلَحادي(.)One Way ANOVA
 -5لخمثار()LSDللمقارواخللثعرٌح.
 -6معامالخلالرتثاط.
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الفصؿ الرابع

نتائج الدراسة
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الفصؿ الرابع

نتائج الدراسة
ودفت الدراسة الحالية إلى كشؼ أوػـ العكامػؿ المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ األخالقيػة كعالقتىػا
بسمات الشخصية ،كاسػتنادان إلػى قاعػدة التتريػب الخماسػي فػي نمػكذج ليكػرت (أكافػؽ بشػدن ،أكافػؽ ،غيػر
متأكػػد ،أعػػارض ،أعػػارض بشػػدن) كاعطائىػػا األكزاف ( )1-2-3-4-5عمػػى الت ػكالي ،كبتبنػػي المتكسػػط
الارضي ( )3فتد حدد الباحث بأف أوـ العكامؿ المسىمة المشار إليىػا فػي مضػمكف فتػرات المتيػاس وػي
الت ػػي حص ػػمت عم ػػى متكس ػػط حس ػػابي يزي ػػد ع ػػف الكس ػػط الارض ػػي ( )3كالاتػ ػرات الت ػػي ض ػػمف المتكس ػػط
الحسابي ( )3فما دكف ال تمشؿ عكامؿ مسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ األخالقيػة ،كفيمػا يػأتي عرضػان
لمنتائ التي تكصؿ إليىا الباحث عمى كفؽ أسئمة الدراسة.

 -1النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ األوؿ:
 ما أىـ العوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الدراسة ؟لنجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ
فتػرة مػػف الات ػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ االقتصػػادية المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة،
كما في الجدكؿ (.)10

126

جدوؿ ()10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ االقتصادية
الرقـ

األبعاد

المتوسط االنحراؼ الترتيب

الفقرات

الحسابي المعياري

2

الاتر

لـ أستطع بناء منزؿ خاص نتيجة تدني مستكل الدخؿ.

4.01

1.39

1

55

كظائؼ

أعتتد أف امتىاف المرأة لبعض الكظائؼ الرجالية يعرض

3.94

1.17

2

1

الاتر

أسكف كعائمتي منزالن صغي انر غير متسع.

3.39

1.47

3

23

البطالة

المرأة

عاتىا لمخطر.

أعتتد أف البطالة سبب رئيسي الرتكابي الجريمة.

3.34

1.56

4

25

الاتر

عدـ قدرتي عمى الزكاج بسبب غالء المىكر.

3.07

1.72

5

54

كظائؼ

أعاني مف مضايتات مخمة مف زمالء العمؿ.

2.61

1.46

6

22

البطالة

دفعني الرتكاب الجريمة عدـ حصكلي عمى كظياة.

2.59

1.53

7

53

الاتر

أقكـ بتتميد ما أران مف مشاود جنسية مع المحارـ.

2.10

1.36

8

52

استغالؿ

أستغؿ سمطتي في اإلنااؽ عمى إكران التريبات عمى

2.08

1.36

9

السمطة

المعاشرة الجنسية.

استغالؿ

أستجيب لرغبات رئيس العمؿ الجنسية نتيجة اإلكران.

56

المرأة

1.90

1.12

10

السمطة
11

الاتر

أناـ كأخكتي في غرفة كاحدة.

1.85

1.37

11

21

الاتر

ألصؽ جسدم بمحارمي نتيجة لعدـ اتساع المسكف.

1.76

1.11

12

24

استغالؿ

لحاجتي لمعمؿ أتعرض لالبتزاز الجنسي مف قبؿ رئيس

1.75

1.04

13

السمطة

العمؿ.

الاتر

أشاود الكالديف في أكضاع تشير رغباتي الجنسية.

12
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1.35

0.83

14

يتضػح مػف الجػدكؿ ( )10أف المتكسػطات الحسػابية لماتػرات المتعمتػة بالعكامػؿ االقتصػادية المسػىمة فػػي
حػ ػػدكث بعػ ػػض الج ػ ػرائـ األخالقيػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف ( )4.01-1.35كبانح ارفػ ػػات معياريػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف
(.)1.72-0.83
كقػػد بمغػػت عػػدد العكامػػؿ االقتصػػادية المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة ( )3عكامػػؿ مػػف
أص ػػؿ ( )4عكام ػػؿ بنس ػػبة ( )%75ككان ػػت أو ػػـ الاتػ ػرات المتعمت ػػة بالعكام ػػؿ االقتص ػػادية كالمس ػػىمة ف ػػي
حػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة لػػدل ن ػزالء السػػجف المركػػزم فػػي سػػمطنة عمػػاف وػػي الات ػرات" )2( :لػػـ
أسػػتطع بنػػاء منػػزؿ خػػاص نتيجػػة لتػػدني مسػػتكل الػػدخؿ" كحصػػمت عمػػى المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي
كقيمتػػه ( )4.01كجػػاءت الاتػرة (" )55أعتتػػد أف امتىػػاف المػرأة لػػبعض الكظػػائؼ الرجاليػػة يعػػرض عاتىػػا
لمخطػػر" فػػي المرتبػػة الشانيػػة بمتكسػػط حسػػابي ( )3.94كجػػاءت الاتػرة (" )1أسػػكف كعػػائمتي منػزالن صػػغي انر
غيػر متسػػع" فػػي المرتبػػة الشالشػػة بمتكسػػط حسػابي ( )3.39كجػػاءت الاتػرة (" )23أعتتػػد أف البطالػػة سػػبب
رئيسي الرتكابي الجريمة" في المرتبػة الرابعػة بمتكسػط حسػابي ( )3.34كأخيػ انر الاتػرة (" )25عػدـ قػدرتي
عمى الزكاج بسبب غالء المىكر" جاءت في المرتبة الخامسة بمتكسط حسابي (.)3.07
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 -2النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثاني:
 ما عالقة العوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسماتالشخصية ؟
لنجابة عمى وذا السؤاؿ تـ حساب معامالت ارتباط العكامؿ االقتصادية بالعكامؿ الخمسة
الكبرل لمشخصية كالجدكؿ ( )11يكضح ذلؾ.
جدوؿ ()11
معامالت ارتباط العوامؿ االقتصادية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية

العوامؿ االقتصادية
معامؿ االرتباط
**

العصابية

-0.321

االنبساطية

0.090

االناتاحية

0.144

المتبكلية كالطيبة

-0.263

يتظة الضمير

-0.317

*

**

-0.217

المتياس ككؿ

**ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة()0.01
*ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة()0.05

يتضح مف الجدكؿ ( )11بأنه تكجد عالقة ارتباطيه سمبية ذات داللة إحصائية بيف العكامؿ االقتصػادية
ككػ وػؿ مػػف العصػػابية كالمتبكليػػة كيتظػػة الضػػمير عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05ك ( )0.01بينمػػا ال تكجػػد
عالقة ارتباطية دالػة إحصػائيان بػيف العكامػؿ االقتصػادية كك وػؿ مػف االنبسػاطية كاالناتاحيػة ،كتكجػد عالقػة
ارتباطيػػة سػػمبية ضػػعياة غيػػر دالػػة إحصػػائيان بػػيف العكامػػؿ االقتصػػادية كمتيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل
لمشخصية ككؿ.
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 -3النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثالث:
 ما أىـ العوامؿ االجتماعية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الدراسة؟لنجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ
فترة مف الاترات المتعمتة بالعكامؿ االجتماعية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقيػة كمػا
في الجدكؿ (.)12
جدوؿ ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ االجتماعية
الرقـ

الفقرات

األبعاد

المتوسط االنحراؼ الترتيب

الحسابي المعياري

 49الصحبة السيئة

اختالطي بالصحبة السيئة كانت سببان

3.96

1.34

1

 41الاراغ

أعتتد أف أكقات الاراغ التي كانت ىلدم

3.79

1.23

2

3.72

1.33

3

 28النظر المحرـ

أستمتع بالنظر إلى كجكن النساء

3.66

1.45

4

 26االختالط

أعتتد أف االختالط ماسدة كبرل ل سرة

3.65

1.47

5

 40التبرج

دفعني لمرذيمة تبرج المرأة كاظىار مااتنىا.

3.59

1.38

6

 43كقت الاراغ

ممارستي لمعادة السرية في أكقات الاراغ

3.48

1.60

7

 42الصحبة السيئة

أذوب برفتة السكء الصطياد الاتيات.

3.39

1.46

8

الرتكابي الجريمة.

وي التي أفسدتني.

 44المالبس الااضحة تشار رغباتي الجنسية عند رؤيتي لممالبس
النسائية الااضحة.
كمااتنىف.

كالمجتمع.

دفعني الرتكاب الجريمة.
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 29النظر المحرـ.

أجد صعكبة في غض بصرم عف زميمة

3.35

1.46

9

 57االختالط.

اختالطي بزميالت الدراسة أك العمؿ أشار

3.28

1.49

10

 46كقت الاراغ.

أقضي كقت الاراغ في أحالـ الجنس.

3.00

1.48

11

 45التاكؾ األسرم.

أعتتد أف غياب كالدم الدائـ عف األسرة

2.76

1.51

12

العمؿ أك الدراسة.

عندم الشىكة الجنسية.

أدل إلى فسادم.
 4التاكؾ األسرم.

أعتتد أف كالدم يرفض مشاركته الرأم

2.45

1.42

13

فيما يخص األسرة.
 47الصحبة السيئة.

أجتمع بأصحابي لمشاودة األفالـ

2.44

1.39

14

الغميعة.
أعتتد أف كالدم قاسي في معاممته.

2.32

1.35

15

 3التاكؾ األسرم.
 39التاكؾ األسرم.

دفعني اإلوماؿ العاطاي مف الكالديف إلى

2.21

1.35

16

 27التاكؾ األسرم.

أشاود مع أخكاتي األفالـ الغميعة دكف

1.38

0.85

17

إقامة عالقة محرمة.

مراقبة.

يتضح مػف الجػدكؿ ( )12أف المتكسػطات الحسػابية لماتػرات المتعمتػة بالعكامػؿ االجتماعيػة المسػىمة فػي
حػ ػػدكث بعػ ػػض الج ػ ػرائـ األخالقيػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف ( )3.96-1.38كبانح ارفػ ػػات معياريػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف
(.)1.34-0.85
كقد بمغت عدد العكامؿ االجتماعية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية ( )6عكامؿ مػف أصػؿ
( )7عكام ػػؿ بنس ػػبة ( )%86ككان ػػت أو ػػـ الاتػ ػرات المتعمت ػػة بالعكام ػػؿ االجتماعي ػػة و ػػي الات ػػرات)49( :
"اختالطي بالصػحبة السػيئة كانػت سػببان الرتكػابي الجريمػة" كجػاءت فػي المرتبػة األكلػى بمتكسػط حسػابي
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( )3.96كجػػاءت فػػي المرتبػػة الشانيػػة الات ػرة (" )41أعتتػػد أف أكقػػات الا ػراغ التػػي كانػػت لػ ىػدم وػػي التػػي
أفسدتني" بمتكسػط حسػابي ( )3.79كجػاءت فػي المرتبػة الشالشػة الاتػرة (" )44تشػار رغبػاتي الجنسػية عنػد
رؤيتي لممالبس النسائية الااضػحة" بمتكسػط حسػابي ( )3.72كفػي المرتبػة الرابعػة الاتػرة (" )28أسػتمتع
بالنظر إلى كجكن النساء كمااتنىف" بمتكسػط حسػابي ( )3.66كفػي المرتبػة الخامسػة الاتػرة (" )26أعتتػد
أف االختالط ماسدة كبرل ل سرة كالمجتمع" بمتكسط حسابي ( )3.65كفي المرتبة السادسة الاترة ()40
"دفعني لمرذيمة تبرج المرأة كاظىار مااتنىا" بمتكسط حسػابي ( )3.59كجػاءت فػي المرتبػة السػابعة الاتػرة
(" )43ممارسػػتي لمعػػادة الس ػرية فػػي أكقػػات الا ػراغ دفعنػػي الرتكػػاب الجريمػػة" بمتكسػػط حسػػابي ()3.48
كجاءت في المرتبة الشامنة الاترة (" )42أذوب برفتػة السػكء الصػطياد الاتيات"بمتكسػط حسػابي ()3.39
كفي المرتبة التاسعة الاترة (" )29أجد صعكبة في غض بصرم عف زميمػة العمػؿ أك المدرسػة" بمتكسػط
حسػػابي ( )3.35كفػػي المرتبػػة العاش ػرة الات ػرة (" )57اختالطػػي بػػزميالت الد ارسػػة أك العمػػؿ أشػػار عنػػدم
الشىكة الجنسية" بمتكسط حسابي (.)3.28
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 -4النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الرابع:
 ما عالقة العوامؿ االجتماعية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية ؟لنجابة عمى وذا السؤاؿ تـ حساب معامالت ارتباط العكامؿ االقتصادية بالعكامؿ الخمسة
الكبرل لمشخصية كالجدكؿ ( )13يكضح ذلؾ.
جدوؿ ()13
معامالت ارتباط العوامؿ االجتماعية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية

العوامؿ االجتماعية
معامؿ االرتباط
**

العصابية

0.506-

االنبساطية

0.090

**

االناتاحية

0.414

المتبكلية كالطيبة

0.540-

يتظة الضمير

**

0.1780.207-

العكامؿ ككؿ

**ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة()0.01

يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ ( )13بأنػ ػػه تكجػ ػػد عالقػ ػػة ارتباطيػ ػػه سػ ػػمبية ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف العكامػ ػػؿ
االجتماعية و
ككؿ مف العصابية كالمتبكلية أك الطيبة عند مستكل داللػة ( )0.01كتكجػد عالقػة ارتباطيػة
مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان بػػيف العكامػػؿ االجتماعيػػة كسػػمة االناتاحيػػة ،بينمػػا تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة ايجابيػػة
ضعياة غير دالة إحصائيان بيف العكامؿ االجتماعية و
ككؿ مف االنبساطية كيتظة الضػمير ،كتكجػد عالقػة
ارتباطيػػة سػػمبية ضػػعياة غيػػر دالػػة إحصػػائيان بػػيف العكامػػؿ االجتماعيػػة كمتيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل
لمشخصية ككؿ.
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 -5النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الخامس:
 ما أىـ العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الدراسة؟لنجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ
فترة مف الاترات المتعمتة بالعكامؿ الشتافية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية ،كما في
الجدكؿ ()14
جدوؿ ()14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ الثقافية
الرقـ
35

الفقرات

األبعاد

إدماف المسكرات أعتتد أف شرب الخمر يؤدم إلى فساد

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الترتيب

المتوسط
4.44

0.98

1

اجتماعي.
48
51

ضعؼ اإليماف .أعتتد أف ضعؼ إيماني كقمة الكازع الديني
كانا سببان الرتكابي الجريمة.

التربية الجنسية أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء في

3.89

1.25

2

3.82

1.22

3

38

ضعؼ اإليماف .أستجيب لكسكسة الشيطاف بارتكاب

3.76

1.18

4

34

التعميـ

حصمت عمى قدر يسير مف التعميـ.

3.62

1.33

5

13

األغاني الماجنة أتابع بشغؼ أغاني الايديك كميب.

3.41

1.52

6

3.23

1.54

7

3.01

1.43

8

البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ.

المعصية.

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات بكاسطة

32

الىاتؼ النتاؿ.

17

ضعؼ اإليماف .أومؿ في إقامة الصالة.

الىاتؼ النتاؿ.
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6

التمااز

أميؿ لمشاودة األفالـ الجنسية.

3.00

1.57

9

7

االنترنت

أتصاح المكاقع الجنسية عند استخدامي

2.92

1.55

10

االنترنت.
16

التعميـ

لـ أدرس أم تعميـ شرعي.

2.80

1.55

11

14

االنترنت

أمارس العالقة الجنسية غير المباشرة مع

2.77

1.52

12

5

التمااز

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة التنكات

2.75

1.48

13

33

إدماف المخدرات تناكلي المخدر دمر مستتبؿ حياتي.

2.72

1.73

14

2.51

1.48

15

50

الصحافة.

الغير بكاسطة النت.
الاضائية اإلباحية.

أحرص عمى شراء المجالت التي تظىر
مااتف المرأة.

15

إدماف المسكرات ارتكبت الجريمة في حالة السكر.

2.39

1.66

165

30

إدماف المخدرات أستمتع بتعاطي المخدرات.

1.97

1.47

17

31

إدماف المخدرات أمارس الااحشة بعد تناكلي المخدر.

1.97

1.42

18

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ ( )14أف المتكس ػػطات الحس ػػابية لماتػ ػرات المتعمت ػػة بالعكام ػػؿ الشتافي ػػة المس ػػىمة ف ػػي
حػ ػػدكث بعػ ػػض الج ػ ػرائـ األخالقيػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف ( )4.44-1.97كبانح ارفػ ػػات معياريػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف
(.)1.73-0.98
كقػػد بمغػػت عػػدد العكامػػؿ الشتافيػػة المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػرائـ األخالقيػػة ( )6عكامػػؿ مػػف أصػػؿ
( )9عامؿ بنسبة ( )%67ك كانت أوـ الاترات المتعمتة بالعكامؿ الشتافية وي الاتػرات" )35( :أعتتػد أف
شػرب الخمػػر يػػؤدم إلػػى فسػػاد اجتمػػاعي" كحصػػمت عمػػى المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي ( )4.44كفػػي
المرتبػػة الشانيػػة الات ػرة (" )48أعتتػػد أف ضػػعؼ إيمػػاني كقمػػة ال ػكازع الػػديني كانػػا سػػببان الرتكػػابي الجريمػػة"
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بمتكسط حسابي ( )3.89كجاءت في المرتبة الشالشة الاترة (" )51أعتتد أف عدـ التربيػة الجنسػية ل بنػاء
في البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ" بمتكسط حسابي ( )3.82كجػاءت فػي المرتبػة الرابعػة الاتػرة
(" )38أسػتجيب لكسكسػة الشػػيطاف بارتكػاب المعصػػية" بمتكسػط حسػابي ( )3.76كفػػي المرتبػة الخامسػػة
الاترة (" )34حصمت عمى قدر يسير مف التعميـ" بمتكسط حسابي ( )3.62كفػي المرتبػة السادسػة الاتػرة
(" )13أتابع بشغؼ أغاني الايديك كميب" بمتكسط حسابي ( )3.41كحصمت عمى المرتبة السابعة الاترة
(" )32أتكاص ػػؿ كبحري ػػة م ػػع الاتي ػػات بكاس ػػطة الى ػػاتؼ النت ػػاؿ" بمتكس ػػط حس ػػابي ( )3.23كف ػػي المرتب ػػة
الشامنة الاترة (" )17أومؿ في إقامة الصالة" بمتكسط حسابي (.)3.01
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 -6النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ السادس:
 ما عالقة العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية ؟لنجابة عمى وذا السؤاؿ تـ حساب معامالت ارتباط العكامؿ الشتافية بالعكامؿ الخمسة الكبرل
لمشخصية كالجدكؿ ( )15يكضح ذلؾ.
جدوؿ ()15
معامالت ارتباط العوامؿ الثقافية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية

العوامؿ الثقافية
معامؿ االرتباط
*

العصابية

0.275-

االنبساطية

0.025

االناتاحية

0.271

المتبكلية كالطيبة

0.459-

*
**

يتظة الضمير

0.163-

العكامؿ ككؿ

0.150-

**ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة(.)0.01
*ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة(.)0.05

يتضح مف الجػدكؿ ( )15بأنػه تكجػد عالقػة ارتباطيػه سػمبية ذات داللػة إحصػائية بػيف العكامػؿ الشتافيػة
و
ككؿ مف العصػابية كالمتبكليػة أك الطيبػة عنػد مسػتكل داللػة ( )0.05ك ( )0.01كتكجػد عالقػة ارتباطيػة
مكجبػػة دالػػة احصػػائيان بػػيف العكامػػؿ الشتافيػػة كسػػمة االناتاحيػػة ،بينمػػا تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة ضػػعياة غيػػر
دالة إحصائيان بػيف العكامػؿ الشتافيػة كك وػؿ مػف االنبسػاطية كيتظػة الضػمير ،كتكجػد عالقػة ارتباطيػة سػمبية
ضعياة غير دالة إحصائيان بيف العكامؿ الشتافية كالعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ككؿ.
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 -7النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ السابع:
 ما أىـ العوامؿ النفسية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الد ارسة ؟لنجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ
فتػرة مػػف الاتػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ الناسػػية المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة ،كمػػا
في الجدكؿ (.)16
جدوؿ ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ النفسية
الفقرات

الرقـ األبعاد

المتوسط االنحراؼ الترتيب

الحسابي المعياري

18

الشىكة

أفتد التاكير العتالني عند غمياف

3.66

1.43

1

8

الشىكة

دفعني لمزنا حبي لشىكة النساء.

3.58

1.51

2

9

الشىكة

أشعر بىيجاف الشىكة كال أستطيع ضبط

3.48

1.41

3

الشىكة.

ناسي.
10

الحرماف الجنسي

أشعر بالحرماف الجنسي.

3.30

1.56

4

19

السادية

أشعر بالسعادة مف ممارسة الجنس

2.90

1.55

5

58

السادية

أستمتع بىتؾ األعراض.

2.87

1.56

6

20

السادية

فتداني لمشتة كاحتراـ اآلخريف أشعؿ في

2.25

1.42

7

بالتكة كالتعذيب.

ناسي الحتد عمى المجتمع.
36

السادية

أميؿ إلى أيتاع الضرر باآلخريف.

2.06

1.25

8

37

الحرماف العاطاي

أشعر باراغ عاطاي مع الزكجة كأفتد

1.97

1.23

9

المكدة كالرحمة معىا.
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )16أف المتكسػػطات الحسػػابية لمات ػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ الناسػػية المسػػىمة فػػي
حػ ػػدكث بعػ ػػض الج ػ ػرائـ األخالقيػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف ( )3.66-1.97كبانح ارفػ ػػات معياريػ ػػة تراكحػ ػػت بػ ػػيف
(.)1.56-1.23
كقد بمغت عػدد العكامػؿ الناسػية المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ األخالقيػة عػامميف مػف أصػؿ ()4
عكامػػؿ بنسػػبة ( )%50ككانػػت أوػػـ الاتػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ الناسػػية وػػي الاتػرات" )18( :أفتػػد التاكيػػر
العتالني عند غمياف الشىكة" كحصمت عمى المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ( )3.66كجاءت في المرتبة
الشانية الاتػرة (" )8دفعنػي لمزنػا حبػي لشػىكة النسػاء" بمتكسػط حسػابي ( )3.58كفػي المرتبػة الشالشػة الاتػرة
(" )9أشػػعر بىيجػػاف الشػػىكة كال أسػػتطيع ضػػبط ناسػػي" بمتكسػػط حسػػابي ( )3.48كجػػاءت فػػي المرتبػػة
الرابعة الاترة (" )10أشعر بالحرماف الجنسي" بمتكسط حسابي (.)3.30
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 -8النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثامف:
 ما عالقة العوامؿ النفسية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية؟لنجابػػة عمػػى و ػذا الس ػؤاؿ حسػػاب معػػامالت ارتبػػاط العكامػػؿ الشتافيػػة بالعكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل
لمشخصية كالجدكؿ ( )17يكضح ذلؾ.
جدوؿ ()17
معامالت ارتباط العوامؿ النفسية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية

العوامؿ النفسية
معامؿ االرتباط
**

العصابية

0.384-

االنبساطية

0.061

االناتاحية

0.181

**

0.465-

المتبكلية كالطيبة
يتظة الضمير

0.230-

متياس سمات الشخصية

0.243-

*

**ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة(0.01
*ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة()0.05

يتضح مف الجدكؿ ( )17بأنػه تكجػد عالقػة ارتباطيػة سػمبية ذات داللػة إحصػائية بػيف العكامػؿ الناسػية
كمتيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل ككػػؿ ككػػذلؾ بػػيف العصػػابية كالمتبكليػػة أك الطيبػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة
( )0.05ك( )0.01بينما تكجد عالقة ارتباطية إيجابية ضعياة غير دالػة إحصػائيان بػيف العكامػؿ الناسػية
و
ككؿ مف االنبساطية كاالناتاحية كيتظة الضمير.
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 -9النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ التاسع:

 -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية تبعاً

لبعض المتغيرات الديموغرافية؟
لنجابة عف وذا السؤاؿ تـ اآلتي:
أكالن :حساب المتكسطات الحسابية لجميع المتغيرات الديمكغرافية كما في الجدكؿ ()18
جدوؿ ()18

توزيع المتغيرات الديموغرافية ومتوسطاتيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية
المتغير

العمر

المستكل
التعميمي

المىنة

المستويات

العدد

النسبة()%

29-18

55

77.5

2.93

39-30

13

18.3

3.03

0.59

-40فأعمى

3

4.2

2.25

0.58

أمي

3

4.2

2.98

0.34

إبتدائي

8

11.3

3.13

0.52

إعدادم

22

31.0

2.95

0.57

شانكم

34

47.9

2.83

0.62

دراسات جامعية

4

5.6

2.97

1.46

طالب

7

9.9

3.25

0.73

ال يعمؿ

23

32.4

2.87

0.53

مكظؼ قطاع عاـ

15

21.1

2.73

0.66

26

36.6

2.97

0.68

أعزب

46

64.8

2.95

0.56

متزكج

20

28.2

2.70

0.68

مطمؽ/أرمؿ

5

7.0

3.52

0.86

مكظؼ قطاع
خاص

الحالة
االجتماعية

المتوسط

االنحراؼ
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الحسابي

المعياري
0.64

عدد

الغرؼ

الدخؿ

الشىرم
ل سرة

غرفة كاحدة

4

5.6

3.34

0.14

غرفتيف

15

21.1

2.83

0.49

شالث غرؼ فأكشر

52

73.2

2.91

0.69

200-100لاير

27

38.0

2.92

0.49

300 -201لاير

26

36.6

2.89

0.67

500-301لاير

8

11.3

2.99

0.96

 1000-501فما

10

14.1

2.93

0.70

وتؾ عرض

52

73.2

2.80

0.58

زنا

14

19.7

3.32

0.75

المكاط

5

7.0

3.52

0.86

محافظة مستط

23

32.4

2.93

0.58

10

14.1

3.21

0.63

9

12.7

3.44

0.62

4

5.6

2.63

0.47

فكؽ

نكع

الجريمة

محافظة شماؿ
الباطنة
محافظة جنكب
مكاف
الجريمة

الباطنة
محافظة الظاورة
محافظة شماؿ

5

7.0

2.88

0.53

12

16.9

2.54

0.71

محافظة الداخمية

6

8.5

2.57

0.46

المحافظات الحدكدية

2

2.8

2.90

0.22

الشرقية
محافظة جنكب
الشرقية
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كفيما يأتي الرسكـ البيانية ألعداد كؿ المتغيرات الديمكغرافية في الدراسة الحالة:
 -1الفئة العمرية:

شكؿ ()1

النسب المئوية لمتغير العمر
يتضح مف الشكؿ ( )1بأف الائة العمرية ( )29-18وـ األكشر إرتكابان لبعض الجرائـ األخالقية بنسبة
( )%55.78بينما الائة العمرية (-50فأعمى) أقؿ الائات العمرية ارتكابان لتمؾ الجرائـ.
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-2المستوى التعميمي

شكؿ ()2

أعداد متغير المستوى التعميمي
يتضػػح مػػف الشػػكؿ ( )2بػػأف حممػػة شػػىادة الشانكيػػة العامػػة يمشمػػكف المسػػتكل األكؿ فػػي ارتكػػابىـ لػػبعض
الجرائـ األخالقية مف مجمكع عينة الدراسة ،كحممة اإلعدادية العامة في المستكل الشاني ،كحممة الشىادة
االبتدائيػػة فػػي المسػػتكل الشالػػث ،كحممػػة الد ارسػػات الجامعيػػة فػػي المسػػتكل ال اربػػغ ،كاألميػػيف فػػي المسػػتكل
األخير.
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 -3المينة:

شكؿ ()3

أعداد متغير المينة
يتض ػػح م ػػف الش ػػكؿ ( )3ب ػػأف الم ػػكظايف ف ػػي التط ػػاع الع ػػاـ و ػػـ الائ ػػة األعم ػػى ارتكابػ ػان ل ػػبعض الجػ ػرائـ
األخالقي ػػة ،بينم ػػا ي ػػأتي الم ػػكظايف ف ػػي التط ػػاع الخ ػػاص ف ػػي المرتب ػػة الشاني ػػة،ك المتتاع ػػدكف ف ػػي المرتب ػػة
األخيرة.
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 -4الحالة االجتماعية:

شكؿ ()4

أعداد متغير الحالة االجتماعية
يتضح مف الشكؿ ( )4بأف فئة العزاب (غير المتزكجيف) األكشر ارتكابان لبعض الجرائـ األخالقية.
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-5عدد الغرؼ:

شكؿ ()5

متغير عدد الغرؼ
يتضح مف الشكؿ ( )5بأف المنازؿ التي يسكنىا النزالء المرتكبيف لػبعض الجػرائـ األخالقيػة التػي تحتػكم
عمػػى شػػالث غػػرؼ فػػأكشر جػػاءت فػػي المرتبػػة األكلػػى ،كجػػاءت المنػػازؿ التػػي تحتػػكم عمػػى غ ػرفتيف فػػي
المرتبة الشانية ،بينما المنازؿ التي تحتكم عمى غرفة كاحدة جاءت في المرتبة األخيرة.
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-6الدخؿ الشيري:

شكؿ ()6

أعداد أفراد متغير الدخؿ الشيري
يتضح مف الشكؿ ( )6بأف أغمب أسر النزالء مف فئة الدخؿ المحدكد ،بينما األسر التي يتجاكز دخمىا
الشىرم (-501فما فكؽ) فعددوا ( )10أسر فتط.
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-7نوع الجريمة:

شكؿ ( )7

أعداد أفراد متغير نوع الجريمة
يتضح مف الشكؿ ( )7بأف جريمة وتؾ العرض وي أكشر أنكاع الجرائـ األخالقية ارتكابان لدل عينة
الدراسة بنسبة ( )%73كتأػتي جرائـ الزنا في المرتبة الشانية بنسبة ( )%20بينما جرائـ المكاط تمشؿ
النسبة األدنى كوي (.)%7
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-8مكاف الجريمة:

شكؿ ()8

أعداد مكاف الجريمة
يتضح مف الشكؿ ( )8بأف محافظة مستط تمشؿ العدد األكبر في كقكع بعض الجرائـ األخالقية ،كتأتي
المحافظات األخرل بأعداد متااكته ،أدناوا المحافظات الحدكدية.
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شانيان :تحميؿ التبايف األحادم()ONE Way Anovaلممتارنة بيف متكسطات أفراد العينة في العكامؿ
المسىمة تبعان لبعض لممتغيرات الديمكغرافية كما يكضحه الجدكؿ ( )19اآلتي :
جدوؿ ()19

نتائج تحميؿ التبايف األحادي ( )ONE Way Anovaلممقارنة بيف متوسطات أفراد العينة في
المتغير

العوامؿ المسيمة تبعاً لبعض المتغيرات الديموغرافية

مصدر التبايف
بيف

العمر

المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
بيف

المستكل التعميمي

المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
بيف

المىنة

المجمكعات
داخؿ

المجمكعات
بيف

المجمكعات
الحالة االجتماعية

داخؿ

المجمكعات
داخؿ
المجمكعات

درجات

مجموع

المربعات

المربعات

2

3.49

0.75

الحرية

متوسط

قيمة (ؼ)

1.87
68

27.08

0.40

4

0.64

0.16
0.38

66

27.93

0.42

3

1.43

0.48

مستوى
الداللة

0.162

0.826

1.17
0.326

67

27.14

0.41

2

2.81

1.41

68

25.75

0.38

28.35

68
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0.42

3.71

*

0.029

بيف

عدد الغرؼ

المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
بيف

الدخؿ الشىرم ل سرة

المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
بيف

نكع الجريمة

المجمكعات
داخؿ
المجمكعات

0.83

2

0.41

0.368
68

27.74

0.41

3

0.06

0.02

0.05
0.986

67

28.50

0.43

2

3.95

1.47

3.91
*

0.029
25.75

68

0.38

بيف
المجمكعات

1.02

2.79
6.05

6

1.01

مكاف الجريمة

*

0.018
داخؿ

المجمكعات

22.46

62

0.36

يتض ػػح م ػػف الجػػػدكؿ ( )19بأن ػػه يكج ػػد فػ ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية فػػػي العكام ػػؿ المس ػػىمة لممتغيػ ػػرات
الديمكغرافيػػة (الحالػػة االجتماعيػػة ،نػػكع الجريمػػة ،مكػػاف الجريمػػة) كوػػذا يعنػػي أف العكامػػؿ المسػػىمة فػػي
حدكث بعض الجرائـ األخالقية تختمؼ باختالؼ تمؾ المتغيرات.
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شالشان :لمعرفة بيف أم مف مستكيات بعض المتغيرات الديمكغرافية تكجد وذن الاركؽ قاـ الباحث باألتي:
 -1إجراء اختبار لممتارنات البعدية لطريتة "أقؿ فرؽ معنكم  "LSDلمستكيات متغير "الحالة
االجتماعية" كما في الجدكؿ (.)20
جدوؿ ()20

نتائج اختبار ( )LSDلممقارنة البعدية بيف مستويات متغير الحالة االجتماعية لمنزيؿ في
العوامؿ المسيمة لحدوث بعض الجرائـ األخالقية

المجمكعة

متزكج

مطمؽ  /أرمؿ

أعزب

0.137

0.052

متزكج

-

0.009

*

*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف ()0.01

يتضح مف الجدكؿ ( )20بأف مصدر الاركؽ بيف مستكيات الحالة الزكاجيػة التػي أظىروػا تحميػؿ التبػايف
األح ػػادم كان ػػت ب ػػيف فئ ػػة "المت ػػزكج" كفئ ػػة "مطمؽ/أرم ػػؿ" فت ػػط ،كلص ػػالح فئ ػػة "مطمؽ/أرم ػػؿ" كذل ػػؾ ألف
متكسػ ػطىا الحس ػػابي ف ػػي العكام ػػؿ المس ػػىمة لح ػػدكث بع ػػض الجػ ػرائـ األخالقيػ ػة أعم ػػى م ػػف متكس ػػط فئ ػػة
"المتػزكج" كذلػؾ بنػاء عمػى نتػائ اختبػار ( (LSDلممتارنػات البعديػة ،كالشػكؿ ( )9التػالي يكضػح الاػارؽ
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>
شكؿ ()9

المتوسطات الحسابية لمستويات متغير الحالة االجتماعية في مقياس العوامؿ المسيمة.
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 -2إجراء اختبار لممتارنات البعدية لطريتة "أقؿ فرؽ معنكم  "LSDلمستكيات متغير "نكع
الجريمة" ،كما في الجدكؿ (.)21
جدوؿ ()21

نتائج اختبار ( )LSDلممقارنة البعدية بيف مستويات متغير نوع الجريمة لمنزيؿ في العوامؿ
المسيمة لحدوث بعض الجرائـ األخالقية

المجمكعة

الزنا

وتؾ عرض

0.007

الزنا

-

*

المكاط
0.502
0.976

*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف ()0.01

مػػف خػػالؿ نتػػائ اختبػػار ( )LSDبالجػػدكؿ ( )21نجػػد أف الاػػركؽ المكجػػكدة بػػيف مسػػتكيات نػػكع الجريمػػة
التي أظىروا تحميؿ التبايف األحادم بالجدكؿ السابؽ كاف مصدروا الاركؽ المكجكدة بيف فئة "الزنا" كفئة
"وتػػؾ العػػرض" فتػػط ،كلصػػالح فئػػة "الزنػػا" ،كذلػػؾ ألف متكسػػطىا الحسػػابي فػػي العكامػػؿ المسػػىمة لحػػدكث
بعض الجرائـ األخالقية أعمى مف متكسط فئة "وتؾ العرض" كالشكؿ ( )10اآلتي يكضح الاػارؽ الكبيػر
بيف متكسطات واتيف الائتيف.
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شكؿ ()10
المتوسطات الحسابية لمستويات متغير نوع الجريمة في مقياس العوامؿ المسيمة
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 -3إجراء اختبار لممتارنات البعدية لطريتة "أقؿ فرؽ معنكم  "LSDلمستكيات متغير "مكاف
الجريمة" ،كما في الجدكؿ ()22

جدوؿ ()22

نتائج اختبار ( )LSDلممقارنة البعدية بيف مستويات متغير مكاف الجريمة لمنزيؿ في العوامؿ
المسيمة لحدوث بعض الجرائـ األخالقية.

المجموعة

محافظة

محافظة

الباطنة

الباطنة

شماؿ

جنكب

**

محافظة مستط 0.037 0.237
محافظة شماؿ
الباطنة

محافظة جنكب
الباطنة

محافظة الظاورة
محافظة شماؿ
الشرقية
محافظة جنكب
الشرقية

محافظة
الظاورة

محافظة
شماؿ

محافظة
جنكب

الشرقية

الشرقية

0.359

0.862

0.071

0.113

0.186

0.329

**

0.021

0.043

0.103

*

0.001

*

0.008

0.539

0.792

0.863

0.291

0.388

-

0.963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.030

الداخمية

**

0.405

**

محافظة

*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف ()0.01
**داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف

()0.05

يتضح مف الجدكؿ ( )22بأف مصادر الاركؽ في العكامؿ المسىمة إلرتكاب الجرائـ األخالقية الحاصػمة
بيف مستكيات متغير مكاف الجريمة التي يكضحىا تحميؿ التبايف األحػادم كمػا فػي الجػدكؿ ( )21كانػت
بػػيف محافظػػة شػػماؿ الباطنػػة ككػػؿ مػػف محافظػػة جنػػكب الش ػرقية كمحافظػػة الداخميػػة ،كلصػػالح محافظػػة
شػػماؿ الباطنػػة فػػي كػػؿ م ػرة ،أيضػػا مػػف ضػػمف مصػػادر الاػػركؽ الحاصػػمة بػػيف مسػػتكيات مكػػاف الجريمػػة
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كانت بيف محافظة جنكب الباطنة ككؿ مف محافظة مستط كمحافظػة الظػاورة كمحافظػة جنػكب الشػرقية
كمحافظ ػػة الداخمي ػػة ،كلص ػػالح محافظ ػػة جن ػػكب الباطن ػػة ف ػػي ك ػػؿ مػػرة ،كالش ػػكؿ ( )11يب ػػيف المتكس ػػطات
الحسابية لمستكيات متغير مكاف الجريمة في متياس العكامؿ المسىمة.

شكؿ ()11

المتوسطات الحسابية لمستويات متغير مكاف الجريمة في مقياس العوامؿ المسيمة
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الفصؿ الخامس
مناقشة النتائج
التوصيات والمقترحات
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الفصؿ الخامس

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات
يتـ في وذا الاصؿ مناقشة كتحميؿ النتائح التي تكصمت إليىا وػذن الد ارسػة عمػى كفػؽ أسػئمة الد ارسػة،
كربطىا بالدراسات السابتة كاإلطار النظرم.

 -1مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ األوؿ لمدراسة الحالية:
 ما أىـ العوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الدراسة ؟أظىػػرت نتػػائ الد ارسػػة عمػػى كفػػؽ قاعػػدة التتريػػب الخماسػػي كالمتكسػػط الارضػػي ( )3أف ونػػاؾ شالشػػة
عكامػػؿ تتػػع الات ػرات الخاصػػة بىػػا فػػكؽ المتكسػػط الارضػػي ( )3كوػػي الاتػػر كعمػػؿ الم ػرأة فػػي الكظػػائؼ
الرجاليػػة كالبطالػػة بنسػػبة ( )%75مػػف المجمػػكع الكمػػي لمعكامػػؿ االقتصػػادية البالغػػة أربعػػة عكامػػؿ ،حيػػث
تراكحػت متكسػطاتىا الحسػابية بػيف ( )3,07-4,1درجػػة ،بانح ارفػات معياريػة تػراكح بػػيف ()1,72-1,39
كما وك مكضح في جدكؿ ()12
كفيما يتعمؽ بمناقشة نتيجة العامؿ األكؿ كوك (الفقر) المشار إليه في مضمكف الاتػرات ()25 ،1 ،2
عمػػى التػكالي "لػػـ أسػػتطع بنػػاء منػػزؿ خػػاص نتيجػػة تػػدني مسػػتكل الػػدخؿ" ك"أسػػكف كعػػائمتي منػزالن صػػغي انر
غير متسع" ك"عػدـ قػدرتي عمػى الػزكاج بسػبب غػالء المىػكر" فػإف وػذن النتيجػة تنػاقض مػا تكصػمت إليػه
نتيجة (الغطرياػي )2006 ،التػي أشبتػت كجػكد عالقػة ارتباطيػه ضػعياة بػيف معػدؿ الجريمػة الكاقعػة عمػى
األشخاص كالمستكل المعيشي في سمطنة عماف ،كياسر الباحث سبب وذا التناقض لجممة مف األسباب
كوي:
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 الاتػرة الزمنيػة الكاقعػػة مػا بػػيف " "2011-2006شػىد العػالـ خاللىػػا بصػاة عامػػة كسػمطنة عمػػافبصػػاة خاصػػة ارتااع ػان كبي ػ انر فػػي أسػػعار مختمػػؼ ضػػركريات الحيػػاة كمػػف ضػػمنىا بنػػاء المسػػكف
المالئػػـ ،حيػػث ارتاعػػت أسػػعار األ ارضػػي بشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ لػػه مشيػػؿ فػػي محافظػػة مسػػتط خاصػػة،
ككػػذلؾ فػػي جميػػع محافظػػات السػػمطنة بػػال اسػػتشناء ،إضػػافة إلػػى ارتاػػاع مػكاد البنػػاء حيػػث تشػػير
اإلحصائيات الرسمية الصػادرة مػف ك ازرة االقتصػاد الػكطني ( )16 :2012إلػى أف الربػع الشالػث
مف عاـ " "2011سجؿ المؤشر العاـ السعار الجممة لمكاد البناء بمحافظة مستط ارتااعا بنسبة
" "%6,4متارنة بالربع الشالث مف عاـ "."2010
 أشبتػػت اإلحصػػائيات الرسػػمية عػػف ارتاػػاع حجػػـ التػػركض الشخصػػية مػػف قبػػؿ البنػػكؾ العاممػػة فػػيالسػػمطنة مػػف " "1,2مميػػار لاير عمػػاني فػػي عػػاـ " "2003إلػػى " "4,8مميػػار لاير عمػػاني فػػي عػػاـ
" "2011كبنسبة فائػدة تراكحػت بػيف "( ."%7,1-%5,6ك ازرة االقتصػاد الػكطني)22 :2012 ،
كأغمب التركض الشخصية ألجؿ بناء المسػكف المالئػـ لمعائمػة ممػا يػؤدم إلػى ذوػاب جػزء كبيػر
مػػف ارتػػب المػػكطف ألجػػؿ سػػداد التػػرض كلات ػرة زمنيػػة طكيمػػة جػػدان األمػػر الػػذم يجعػػؿ كشي ػ انر مػػف
الن ػػاس يحجب ػػكف ع ػػف االقتػ ػراض م ػػف البن ػػكؾ التجاري ػػة لحرمتى ػػا الش ػػرعية أكالن كلم ػػا يترت ػػب عم ػػى
التػػرض مػػف أض ػرار ناسػػية كاجتماعيػػة عمػػى األس ػرة كضػػماف أمنىػػا كاسػػتتراروا ،ممػػا ياضػػؿ رب
ػي شمنػػه حيػػث تشػػير اإلحصػػائيات الرسػػمية الصػػادرة مػػف ك ازرة
األس ػرة اسػػتئجار منػػزؿ مىمػػا غمػ ى
االقتصػػاد الػػكطني ( )14 :2012إلػػى ارتاػػاع إيجػػار المسػػاكف إلػػى " %"3,4فػػي عػػاـ ()2011
متارنة بعاـ (.)2010
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 الاتر قد يؤدم في بعض حاالته لمزاكلة شمة مف الناس مىنة البغاء كالزنا كممارسة شتى أنكاعالدعارة التي تجمب ألصحابىا الكشير مف الماؿ الحراـ.
أما بخصكص السكف في المنازؿ الضيتة فيعزز مػا تكصػؿ إليػه الباحػث مػف نتيجػة مػا أظىرتػه د ارسػة
(المج ػػدكب )2003 ،م ػػف أف مرتكب ػػي زن ػػا المح ػػارـ يعيش ػػكف ف ػػي مس ػػاكف ض ػػيتة تع ػػكؽ خصكص ػػيتىـ،
كتاسير ذلؾ بأف نكـ األخكة كاألخكات في غرفة كاحدة نتيجة لعدـ أتساع المسكف قد يؤدم إلػى تالصػؽ
األجساد كانكشاؼ العكرات ،مما ينت عنه تىي الغريزة الجنسية مع غياب الرقابة األسرية.
أما عدـ قدرة الشباب عمى الزكاج فتاسيرن في اآلتي:
 ال ػػزكاج و ػػك الطري ػػؽ الش ػػرعي الكحي ػػد لتصػ ػريؼ الطاق ػػة الجنس ػػية الكامن ػػة ،كبدكن ػػه تتح ػػكؿ حي ػػاةالشػػاب كالاتػػاة إلػػى جحػػيـ ال يطػػاؽ كنحػػف اليػػكـ نعػػيش حالػػة مػػف اإلشػػارة الجنسػػية التػػي تبػػث فػػي
مختمؼ كسائؿ التتنية الحديشة.
 مطالبة أكلياء األمكر لمىكر عالية لكريمػاتىـ الػذم يػذوب جػزء منػه لجيػكبىـ ،ييحجػـ الكشيػر مػفالشباب مف التدكـ عمى مشركع الزكاج كخاصة ذكم الركاتب المتدنية.
 غػػالء المىػػكر ينػػت عنػػه ارتااع ػان فػػي نسػػبة العنكسػػة بػػيف الاتيػػات ،كيػػؤدم لحرمػػانىف مػػف حػػؽاألمكمػػة كاالسػػتمتاع الشػػرعي ،كربمػػا دفػػع الاتػػاة إلػى إقامػػة عالقػػات عاطايػػة مػػع الشػػباب أك مػػع
ذكم التربى كالمحارـ.
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أما العامؿ الشاني (عمؿ المرأة في الكظائؼ الرجالية) المشار إليه في مضمكف الاترة (" )55أعتتػد أف
امتىاف المرأة لبعض الكظائؼ الرجالية يعرض عاتىا لمخطر" فيمكف تعميؿ ذلؾ في اآلتي:
 الم ػرأة شػػتيتة الرجػػؿ ك نصػػؼ المجتمػػع كتمػػد النصػػؼ اآلخػػر ،كلىػػا أدك هار جميمػػة فػػي الحيػػاة اليسػػتطيع الرجػػاؿ حممىػػا كأجػػؿ تمػػؾ األدكار تربيػة األبنػػاء التربيػػة اإلسػالمية الصػػالحة كالػػذم يبػػدأ
منذ المحظة األكلى لنشكء الجنيف في بطف أمه ،بؿ كقبؿ ذلؾ عند اختيار الرجػؿ لشػريكة حياتػه
كيستمر عطاء تمؾ التربية متدفتان إلى نىاية عمر اإلنساف.
 العمؿ األساسي لممرأة كما أفتى به سماحة الشي الجميؿ العالمػة الماتػي العػاـ لمسػمطنة وػك "أفتككف سيدة بيتىا ،كربة مممكتىا ،إال أف وناؾ أعماالن أخرل يجكز لىا أف تعممىا خارج بيتىا مع
المحافظة عمى تعاليـ دينىا ،كوذن األعماؿ وي تدريس بنات جنسىا كتمريضىف كعالجىف ،أما
أف تعمػػؿ فػػي المكتػػب بجانػػب الرجػػؿ كوػػي ال تػػدخر شػػيئان مػػف كسػػائؿ اإلغ ػراء كالاتنػػة فػػذلؾ ال
يجكز" (الخميمي.)440 :2012 ،
 تكجػػد بعػػض األعمػػاؿ التػػي ال تميػػؽ بػػالمرأة أف تعمػػؿ فيىػػا كالتحاقىػػا لمعمػػؿ فػػي السػػمؾ العسػػكرمكخضكعىا لتدريبات شاقة ال تناسب طبيعة جسدوا المتصؼ بالضعؼ كالميكنة كارتدائىا أللبسة
خاصة تبػرز مااتنىػا ،ككحممىػا لمطبػؿ كالمزاميػر أمػاـ المػالء مػف النػاس ،كػذلؾ عمػؿ المػرأة فػي
مجاؿ البيع كالمحاسبة في المراكز التجارية كالتػي تضػطر حينىػا االحتكػاؾ المباشػر مػع الزبػائف
كالعمالػػة الكافػػدة التػػي تػػدير تمػػؾ الم اركػػز التجاريػػة ،كغيروػػا مػػف األعمػػاؿ التػػي تنػػافي أنكشػػة المػرأة
كتككينىا الجسمي كالعاطاي.

163

كفيما يتعمؽ بالعامؿ الرابع (البطالة) المشار إليه في مضمكف الاترة (" )23أعتتد أف البطالة
سبب رئيس الرتكابي الجريمة" فيمكف تاسير ذلؾ في النتاط اآلتية:
 العاطؿ عف العمؿ يرل ناسه أنه أقؿ شأنان مػف اآلخػريف فيشػعر بحالػة مػف اإلحبػاط األمػر الػذميدفعػػه إلػػى ارتكػػاب الجريمػػة سػكاء أكانػػت يخمتيػػة أك غيروػػا مػػف صػػنكؼ الجػرائـ ،كوػػك مػػا فسػرته
نظرية اإلحساس بالنتص آلدلر كنظرية اإلحباط  -العدكاف لدكالرد.
 الشػػاب يمتمػػؾ طاقػػة وائمػػة مختزنػػة فػػإف لػػـ يػػتـ تص ػريؼ تمػػؾ الطاقػػة فػػي العمػػؿ الصػػالح المايػػدانحرفت به إلى طريؽ الغكاية كالضالؿ.
 الكظياة تكفر لمارد سبؿ العيش الكريـ مف خالؿ األجر المادم الذم يتتاضان ك الػذم يسػتطيعبه إشباع حاجاته األكلية.

-2مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثاني لمدراسة الحالية:
ما عالقة العوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية ؟خمصت نتائ الدراسة الحالية بأف وناؾ عالقة سػمبية قكيػة ذات داللػة إحصػائية تراكحػت عنػد مسػتكل
( )0,05ك( )0,01كما في الجدكؿ ( )13كذلؾ بػيف العكامػؿ االقتصػادية ككػؿ مػف العصػابية كالمتبكليػة
كيتظػػة الضػػمير ،فىػػذن العكامػػؿ لػػـ تػػؤدم إلػػى اتصػػاؼ شخصػػيات الم ػرتكبيف لمج ػرائـ األخالقيػػة بسػػمة
العصػ ػػابية أك بأحػ ػػد مظاوروػ ػػا الارعيػ ػػة (التمػ ػػؽ ،العداءالمتكعػ ػػد بالغضػ ػػب ،االكتئػ ػػاب ،الشػ ػػعكر بالػ ػػذات،
االنػػدفاع ،الضػػغكط كالتابميػػة لالنج ػراح) كيعػػزك الباحػػث سػػبب ذلػػؾ بػػأف الاتػػر كالبطالػػة كعمػػؿ الم ػرأة فػػي
جميع المياديف ليست باألمكر المستعصية التػي ال يجػد المبتمػى بىػا حػالن لىػا ممػا قػد يػؤدم إلػى إصػابته
بحالة مف االكتئاب أك التمػؽ كغيروػا األمػر الػذم يدفعػه إلػى االنحػراؼ كالجريمػة ،كانمػا وػي مشػاكؿ مػف
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الممكف جدان التغمب عميىا بالتاكير العتالني كبتبني الدكلة حمكالن جذرية لمشػكالت الشػباب ،كفػي المتابػؿ
نجد أف تمؾ العكامؿ االقتصادية كاف لىا تأشير سمبي عمى شخصيات أكلئؾ المجرميف جعمىا ال تتصؼ
بسمة المتبكليػة أك بأحػد مظاوروػا الارعيػة (الشتػة ،االسػتتامة ،اإليشػار ،اإلذعػاف ،التكاضػع ،االعتػداؿ فػي
الرأم) كال لسمة يتظة الضمير أك بأحد مظاوروػا الارعيػة(الكااءة ،مػنظـ ،ممتػزـ بالكاجبػات ،مناضػؿ فػي
س ػ ػػبيؿ االنج ػ ػػاز ،ض ػ ػػبط ال ػ ػػذات ،الت ػ ػػأني) كاتات ػ ػػت و ػ ػػذن النتيج ػ ػػة م ػ ػػع نتيج ػ ػػة د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف (بي ػ ػػت
دشيشه2011،؛ Gelb, 2007؛  (Jones, 2008كيعزك الباحث سبب ذلؾ لككف الاتر كالبطالة عمى
سبيؿ المشاؿ كقعىما عمى الناس شديد ال يحتمؿ كاال لما استعاذ مف الحبيػب المصػطاى صػمى اب عميػه
كسمـ في قكله عميه الصالة كالسالـ "المىـ إني أعكذبؾ مف الكار كالاتر كعذاب التبر" (النسائي.)222:
إف تطبيػػؽ مبػػدأ العدالػػة االجتماعيػػة فػػي تكزيػػع الشػػركة كالمػػاؿ العػػاـ عمػػى مختمػػؼ شػرائح المجتمػػع دكف
تاريؽ أك استشناء الشؾ أف ذلؾ ينعكس إيجابان عمى الناكس البشرية التي فطروا اب عز كجؿ عمى حب
الماؿ في قكله تعالى "ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  1فعندما ياتتد الارد وذا الجزء المىػـ مػف الحيػاة ال شػؾ أف
حياته ستتحكؿ إلى جحػيـ ال يطػاؽ ،كيكػكف مسػتكل الضػبط الػداخمي فػي أدنػى مسػتكياته ،كطريػؽ الشػر
كالغكاية مف أقصر الطرؽ إليه.

1

سكرة الاجر ،اآلية20 ،
165

 -3مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثالث لمدراسة الحالية:
 ما أىـ العوامؿ االجتماعية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الدراسة؟أظىػػرت نتػػائ الد ارسػػة عمػػى كفػػؽ قاعػػدة التتريػػب الخماسػػي كالمتكسػػط الارضػػي ( )3بػػأف ونػػاؾ ()6
عكامؿ تتع الاترات الخاصة بىا فكؽ المتكسط الارضي ( )3بنسبة ( )%86مف المجمكع الكمي لمعكامػؿ
االجتماعيػ ػػة البالغػ ػػة ( )7عكامػ ػػؿ ،حيػ ػػث تراكحػ ػػت متكسػ ػػطاتىا الحسػ ػػابية بػ ػػيف ( )3,28-3,96درجػ ػػة،
بانحرافات معيارية تراكح بيف ( )1,34-1,49كما وك مكضح في جدكؿ ()14
كفيما يتعمؽ بمناقشة نتيجة العامؿ األكؿ (الصػحبة السػيئة) المشػار إليػه فػي مضػمكف الاتػرتيف (-49
" )42اختالطي بالصػحبة السػيئة كانػت سػببان الرتكػابي الجريمػة" "أذوػب برفتػة السػكء الصػطياد الاتيػات"
تعػػزز وػػذن النتيجػػة مػػا أسػػارت عنػػه د ارسػػة (الحبسػػي )2003 ،بػػأف الػػدافع األكشػػر أوميػػة كراء ارتكػػاب
الجرائـ األخالقية مصاحبة رفتاء السكء بما بنسبة ( )%49مف عينة الد ارسػة ،كتاسػير ذلػؾ بػأف اب عػز
بيف في كتابه العزيز مدل قكة تأشير خميؿ السكء في سمكؾ اإلنساف كالندـ الشػديد الػذم يعتريػه فػي
كجؿ ى
يكـ التيامة نتيجة مصاحبته له ،كذلؾ في اآليات الكريمة "ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ " 1كجػػاء فػػي تاسػػير وػػذن اآليػػات الكريمػػات مػػا نصػػه "فػػال تكايػػه يػػد كاحػػدة يعػػض
عميىػػا ،كانمػػا وػػك يػػداكؿ بػػيف وػػذن كتمػػؾ ،أك يجمػػع بينىمػػا لشػػدة مػػا يعانيػػه مػػف النػػدـ الػػالذع المتمشػػؿ فػػي
عضػػه عمػػى اليػػديف ،كوػػي حركػػة معىػػكدة يرمػػز بىػػا إلػػى حالػػة ناسػػية فيجسػػمىا تجسػػيمان ....كفالن ػان بىػػذا
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التجىيػؿ ليشػػمؿ كػػؿ صػػاحب سػػكء يصػػد عػػف سػػبيؿ الرسػػكؿ عميػػه الصػػالة كالسػػالـ كيضػػؿ عػػف ذكػػر اب
عز كجؿ ....كوكذا راح الترآف يىز قمكبىـ و انز بىذن المشاود المزلزلة التي تجسػـ لىػـ مصػيروـ المخيػؼ
كتريىـ إيان كاقعان مشىكدان كوـ بعد في وذن األرض يكذبكف بمتاء اب كيتطػاكلكف عمػى متامػه دكف تػكقير"
(قطب)2561-2560 :1996 ،
ككما جاء فػي الحػديث الشػريؼ عػف النبػي صػمى اب عميػه كسػمـ "إنمػا مشػؿ الجمػيس الصػالح كالجمػيس
السكء كحامؿ المسؾ ،كناف الكير فحامؿ المسؾ إًمػا أف يي ٍحػذيؾ ،كًامػا أف تبتػاع منػه ،كًامػا أف ً
تج ىػد منػه
حرؽ شيابؾ ،كًاما أف تجد منه ريحا خبيشىة "(مسمـ.)1055 :1998 ،
ريحا طيِّبة ،كناف الكير إًما أف ىي ى
كالتربيػػة الكالدي ػػة لى ػػا دكر كبي ػػر فػػي تكجي ػػه س ػػمكؾ األبن ػػاء كفػػي اختي ػػاروـ لمجمكع ػػة األص ػػدقاء ال ػػذيف
يدفعكف بىـ إما إلى مػدارج العمػـ كالرقػي كالتنػافس فػي الخيػر أك إلػى سػمكؾ االنحػراؼ كالجريمػة ،كتنػتى
الصػحبة السػيئة حػػيالن ذكيػة فػػي اإليتػاع بالاتيػػات فػي األسػكاؽ كالم اركػز التجاريػػة التػي أغمػػب زبائنىػا مػػف
النسكة ،كاستخداـ برنام (البمكتكث) الذم يسػمح بتبػادؿ أرقػاـ الىكاتػؼ النتالػة السػمكيان بػيف طرفػي النػكع
االجتمػػاعي ،األمػػر الػػذم يسػػمح بتجػػاذب أطػراؼ الحػػديث بػػيف الجػػانبيف كاقامػػة العالقػػات العاطايػػة شػػيئان
فشػػيئان إلػػى أف تحػػدث المأسػػاة ،ليسػػمـ الشػػاب بعػػدوا كتصػػاب الشػػابة فػػي كرامتىػػا نتيجػػة مػػا اقترفػػت مػػف
خطيئة كأشـ ،كيظؿ صدل الجريمة حاض انر بتكة في ناس الضحية.
كأما العامؿ الشاني "سكء استغالؿ كقت الاراغ" المشار إليه في مضمكف الاترتيف (" )41 ،43أعتتد
أف أكقات الاراغ التي كانت عندم وي التي أفسدتني" ك"ممارستي لمعادة السرية في أكقات الاراغ دفعني
الرتكاب الجريمة" فتاسير ذلؾ بأف كقت الاراغ لدل الشاب أك الشابة يعني أف وناؾ كقتان غير مستااد
منه في أم كجه مف أكجه النشاط االجتماعي نتيجة لماشؿ الدراسي أك عدـ الحصكؿ عمى فرصة
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الستكماؿ الدراسة الجامعية أك كظياة ،فالناس البشرية إف لـ تشغمىا بالحؽ شغمتؾ بالباطؿ ،كفئة
الشباب فئة مميئة بالتكة كالنشاط كحب الظىكر كاشبات الذات كلات األنظار إليىا ،فإف لـ تستغؿ وذا
الطاقة في النافع المايد جنحت بالشاب إلى طريؽ الغكاية كاالنحالؿ ،كمع كجكد المشيرات الجنسية في
البيئة الخارجية كما تبشه بعض كسائؿ اإلعالـ المتركءة كالمسمكعة كالمرئية مف متاالت كصكر كبرام
كمسمسالت كأفالـ تخاطب الغريزة الجنسية بشكؿ إباحي ،كؿ وذا قد يدفع الشاب لممارسة العادة السيئة
(االستمناء) لمتخمص مف حالة التىي الجنسي الذم يشعر به ،كمع استمرار وذا األمر دكف كقاية أك
عالج قد يندفع الشاب إلى سمككيات أبعد مف ممارسة عادة االستمناء فيمجأ إلى اقتراؼ الاكاحش
الكبرل كالزنى كالمكاط كوتؾ األعراض كغيروا.
أمػػا العامػػؿ الشالػػث "المالبػػس النسػػائية الااضػػحة" المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الاتػرة (" )44تشػػار رغبػػاتي
الجنسػػية عنػػد رؤيتػػي لممالبػػس النسػػائية الااضػػحة" فػػإف وػػذن النتيجػػة تعػػزز مػػا أظىرتػػه د ارسػػة التميمػػي
( )2007مف خطكرة األلبسة الااتنػة كالشػاافة لمػا تؤديػه مػف إسػتمالة لتمػب الشػاب كاشارتػه شػـ الكقػكع فػي
ف ػ الجريمػػة ،كتاسػػير ذلػػؾ بػػأف ال ازئػػر لممحػػالت المتخصصػػة ل زيػػاء النسػػائية فػػي األس ػكاؽ العامػػة ك
الم اركػز التجاريػة يشػاود بػأـ عينيػه المجسػمات كقػد صػػكرت المػرأة شػبه عاريػة ،قاصػديف بػذلؾ النيػؿ مػػف
كرامتىػػا كأنىػػا مجػػرد بضػػاعة السػػتجالب الزبػػائف ،ككمػػا تاعمػػه بعػػض المجػػالت مػػف كضػػع صػػكرة الم ػرأة
جميمػػة عمػػى الغػػالؼ كقػػد أبػػرزت ماػػاتف جسػػدوا بصػػكرة تسػػتىكم التمػػكب لغػػرض تحتيػػؽ أعمػػى معػػدؿ
مبيعات لىا.
كذلؾ فإف عرض بيع المالبس النسائية ذات الخصكصية المطمتة دكف ساتر أك حجاب مدعاة لبعض
فئات الشباب لمتمذذ بمشاودتىا.
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أما العامؿ الرابع "النظر إلى كجكن النساء" المشار إليه في مضمكف الاترتيف (" )28 ،29أستمتع
بالنظر إلى كجكن النساء كمااتنىف" ك"أجد صعكبة في غص بصرم عف زميمة العمؿ أك الدراسة"
فيعزز وذن النتيجة ما اسارت عنه دراسة (المرشد )2008 ،مف أف النظر الى ما وك محرـ يتكد الارد
إلى ارتكاب الجرائـ األخالقية كيزيد مف شىكة الارد كانحرافه الجنسي ،كيمكف لمباحث تاسير ذلؾ بأف
لغة العيكف مف أجمؿ كأرقى المغات ،كوي تعبر كبصدؽ عف المشاعر كاألحاسيس التي تختم بداخؿ
الناس البشرية ،فال يمكف بحاؿ تذكؽ طعـ الحياة كلذاتىا كشىكاتىا بدكف نعمة اإلبصار التي حبانا اب
عز كجؿ بىا بشرط استغاللىا في ما يرضان ،لذا جاء الترآف الكريـ أم انر عبادن المؤمنيف كالمؤمنات عمى
ضوا ِم ْف
يف َي ُغ ُّ
السكاء بأف عميىـ غض البصر كحاظ الاركج كذلؾ في قكؿ عز قائالن عميمان " ُق ْؿ لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
وف ،وُق ْؿ لِ ْمم ْؤ ِم َن ِ
ِ
ِ
صِ
ض َف ِم ْف
ض ْ
ات َي ْغ ُ
ارِى ْـ َوَي ْحفَظُوا فُُر َ
ير ِب َما َي ْ
ص َن ُع َ َ
أ َْب َ
وج ُي ْـ َذل َؾ أ َْزَكى لَ ُي ْـ إف الم َو َخ ِب ٌ
ُ
صِ
وج ُيف"
ارِىف َوَي ْحفَ ْظ َف فُُر َ
أ َْب َ

1

كفػي الحػديث الشػريؼ عػف النبػي صػمى اب عميػه كسػمـ أنػه قػاؿ "كتػب عمػى ابػف آدـ نصػيبه مػف الزنػا
منػػى كتشػػتىي كالاػػرج يصػػدؽ
فىػػك مػػدرؾ ذلػػؾ ال محالػػة فزنػػا العينػػيف النظػػر كزنػػا المسػػاف النطػػؽ كالػػناس تي ى
ذلؾ كيكذبه" (مسمـ. )1066 :1998 ،
كالنظػر المحػػرـ وػك أحػػد نتػائ االخػػتالط ،لػػذلؾ فػإف الشػػاب أك الاتػاة إف أطالقػػا ألبصػاروـ النظػػر إلػػى
الشىكات دكف مراعاة لحرمة أك ديف ،سيؤدم إلى تعمؽ قمب أحدوما باألخر فيحكـ الىكل قبضته مما ال
يستطيعاف دفعه ليصال الحتان إلى المذة التاتمة.
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أمػػا العامػػؿ الخػػامس (االخػػتالط) المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الات ػرتيف (" )26 ،57أعتتػػد أف االخػػتالط
ماسػػدة كبػػرل ل س ػرة كالمجتمػػع" ك"اختالطػػي بػػزميالت الد ارسػػة أك العمػػؿ أشػػار عنػػدم الشػػىكة الجنسػػية"
فتعميؿ النتيجة باألتي:
 االختالط أحد متدمات الزنا ،كقد جبمت فطرة الرجؿ عمى التكة كالميؿ لمنساء ،كفطرة النساءعمى الميؿ لمرجاؿ مع ضعؼ كليف ،كعندما يكجد وذيف التطبيف في بيئة تسمح لىما باالختالط
الخمتي يككف
كبيئة الصؼ أك مكاقع العمؿ المختماة أك األسكاؽ فإف مستكل الضبط الديني ك ي
في أدنى مستكياته مما يدفع بعض الناكس الضعياة األمارة بالسكء إلى استغالؿ تمؾ المكاقؼ
في إقامة عالقات عاطاية مع النساء.
 االختالط يؤدم إلى خمكة الرجؿ بالمرأة األجنبية كالذم حذر منه الرسكؿ عميػه صػمى اب كسػمـفػي الحػػديث الشػريؼ "ال يخمػػكف رجػػؿ بػامرأة إال مػػع ذم محػػرـ" (البخػػارم )1035 :فاػػي مكقػػؼ
االخ ػػتالط تتح ػػد ش ػػالث ق ػػكل جم ػػاؿ المػ ػرأة كجاذبيتى ػػا لمرج ػػؿ كال ػػناس األم ػػارة بالس ػػكء ككسكس ػػة
الشيطاف.
 ف ػػي البيئ ػػة المختمط ػػة يج ػػد كػ ػالن م ػػف الرج ػػؿ ك المػ ػرأة متناسػ ػان لىم ػػا لمب ػػكح بأسػ ػراروما كمش ػػاكمىماالخاصػػة لمطػػرؼ اآلخػػر كتحػػدث األلاػػة ك التعػػاطؼ بيػػنىـ ،كبمػػركر الػػزمف ترتتػػي تمػػؾ العاطاػػة
المحرمة لتصؿ إلى التتارب الجسدم.
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كفيما يتعمؽ بالعامؿ السادس (التبرج) المشار إليه في مضمكف الاترة (" )40دفعني لمرذيمة تبرج
المرأة كاظىار مااتنىا" فيمكف تاسير ذلؾ باآلتي:
 المرأة فتنة كجميع جسدوا عكرة لذا أمرت بمبس الحجاب حاظان لىػا كصػيانة مػف أف تتتػرب منىػاػاء كعػزة كك ارمػػة ،بعكػػس المتبرجػػة فإنىػػا
شػػياطيف األنػػس ،كالحجػػاب يضػػيئ كجػػه المػرأة نػػك انر كبىػ ن
تاتػػد بػػذلؾ التبػػرج الكشيػػر مػػف الجمػػاؿ كتصػػبح ال حرمػػة لىػػا ،كال تنجػػذب إليىػػا أصػػحاب الطبػػاع
السميمة مف الرجاؿ.
 المرأة المسممة في األغمب المعتاد محافظة عمى لبس الحجػاب الشػرعي كب الحمػد كالتبػرج أكشػرما نجدن فػي التادمػات إلػى أرض السػمطنة مػف الػدكؿ اإلباحيػة الالتػي يظىػرف أجسػادوف العاريػة
فػػي كضػػح النىػػار فػػي الشػكارع ك الشػكاطئ كالمكاقػػع السػػياحية كالم اركػػز التجاريػػة ،فعنػػدما يشػػاود
الش ػػاب و ػػذن األجس ػػاد العاري ػػة أمام ػػه ف ػػإف تم ػػؾ المش ػػاود تشي ػػر لدي ػػه الرغب ػػة الجنس ػػية فيمج ػػأ إل ػػى
ممارسة الرذيمة.
 حدكث تىغير كتطكر مااجئ عمى زم الجمباب أك العباءة الذم ترتديػه المػرأة المسػممة فبػدالن مػفأف يستر جسدوا أصبحت بعض المكديالت الحديشة تهاصؿ الجسد كتظىر المااتف بشكؿ يجذب
أنظػػار الشػػباب الػػذيف تسػػتكم قمػػكبىـ مشػػؿ وػػذن المشػػاود ،فػػالمرأة بزيىػػا السػػاتر تسػػتطيع إعاػػاؼ
الرجؿ كبالتبرج كالساكر تدفع به إلى المعصية كالاجكر.
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 -4مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:
ما عالقة العوامؿ االجتماعية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية ؟خمص ػ ػػت نت ػ ػػائ الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة ب ػ ػػأف ون ػ ػػاؾ عالق ػ ػػة س ػ ػػمبية قكي ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد
مس ػ ػ ػػتكل ( )0.01ب ػ ػ ػػيف العكام ػ ػ ػػؿ االجتماعي ػ ػ ػػة كس ػ ػ ػػمتي العص ػ ػ ػػابية كالمتبكلي ػ ػ ػػة ،كيع ػ ػ ػػزك الباح ػ ػ ػػث
السػ ػػبب فػ ػػي أف تمػ ػػؾ العكامػ ػػؿ لػ ػػـ تػ ػػؤدم إلػ ػػى اتصػ ػػاؼ شخصػ ػػيات الم ػ ػرتكبيف لمج ػ ػرائـ األخالقيػ ػػة
بس ػ ػ ػػمة العص ػ ػ ػػابية أك بأح ػ ػ ػػد مظاورو ػ ػ ػػا الارعي ػ ػ ػػة(التمؽ ،الع ػ ػ ػػداء المتكع ػ ػ ػػد بالغض ػ ػ ػػب ،االكتئ ػ ػ ػػاب،
الشػ ػ ػ ػػعكر بالػػ ػ ػػذات ،االن ػ ػ ػ ػدفاع ،الضػ ػ ػ ػػغكط كالتابميػػ ػ ػػة لالنج ػ ػ ػ ػراح) لكػ ػ ػ ػػكف الص ػ ػ ػػحبة السػػ ػ ػػيئة كسػ ػ ػ ػػكء
اسػ ػػتغالؿ كقػ ػػت الا ػ ػراغ كاالخػ ػػتالط كالتبػ ػػرج كالسػ ػػاكر مػ ػػف األشػ ػػياء المحببػ ػػة لمناػ ػػكس البش ػ ػرية فىػ ػػي
ترفػ ػ ػػع مػ ػ ػػف مسػ ػ ػػتكل الشػ ػ ػػعكر بالسػ ػ ػػعادة كاالرتيػ ػ ػػاح المؤقػ ػ ػػت الػ ػ ػػذم يػ ػ ػػزكؿ بػ ػ ػػزكاؿ السػ ػ ػػبب ،كفػ ػ ػػي
المتاب ػ ػػؿ نج ػ ػػد أف العكم ػ ػػؿ االجتماعي ػ ػػة ك ػ ػػاف لى ػ ػػا ت ػ ػػأشير س ػ ػػمبي ف ػ ػػي شخص ػ ػػيات أكلئ ػ ػػؾ المج ػ ػػرميف
جعمىػ ػ ػػا ال تتصػ ػ ػػؼ بسػ ػ ػػمة المتبكليػ ػ ػػة أك بأحػ ػ ػػد مظاوروػ ػ ػػا الارعيػ ػ ػػة (الشتػ ػ ػػة ،االسػ ػ ػػتتامة ،اإليشػ ػ ػػار،
اإلذع ػ ػػاف ،التكاضػػ ػػع ،االعت ػ ػػداؿ فػ ػ ػػي ال ػ ػ ػرأم) لككنى ػ ػػا تن ػ ػػافي التع ػ ػػاليـ الرباني ػ ػػة كالتكاعػػ ػػد الشػ ػ ػػرعية
كاألع ػ ػراؼ كالتتاليػ ػػد االجتماعيػ ػػة ،كػ ػػذلؾ أظىػ ػػرت الد ارسػ ػػة عػ ػػف كجػ ػػكد عالقػ ػػة إيجابيػ ػػة قكيػ ػػة ذات
داللػػ ػػة إحصػػ ػػائية عنػػ ػػد مسػػ ػػتكل ( )0.01بػ ػ ػػيف العكامػ ػ ػػؿ االجتماعي ػ ػػة كسػ ػ ػػمة االناتاحيػ ػ ػػة ،كاتاتػ ػ ػػت
وػ ػػذن النتيجػ ػػة مػ ػػع نتيجػ ػػة د ارسػ ػػة بيػ ػػت دشيشػ ػػه ( )2011مػ ػػف كػ ػػكف سػ ػػمة االناتاحيػ ػػة سػ ػػائدة لػ ػػدل
ل ػ ػػدل األح ػ ػػداث الج ػ ػػانحيف ،بينم ػ ػػا ناقض ػ ػػت و ػ ػػذن النتيج ػ ػػة م ػ ػػا تكص ػ ػػمت إلي ػ ػػه د ارس ػ ػػة ل ػ ػػك كل ػ ػػكن
(2012

 (Lu&lungm,مػػػف ك ػػكف الم ػ ػرتكبيف لمج ػ ػرائـ الجنسػ ػػية أق ػػؿ اناتاحي ػػة كتاكيػ ػػروـ مجػ ػػرد
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كتاسػ ػ ػػير ذلػ ػ ػػؾ أف تمػ ػ ػػؾ العكامػ ػ ػػؿ كػ ػ ػػاف لػ ػ ػػه تػ ػ ػػأشير إيجػ ػ ػػابي باتصػ ػ ػػاؼ أكلئػ ػ ػػؾ المجػ ػ ػػرميف بسػ ػ ػػمة
االناتاحي ػ ػ ػػة أك بأح ػ ػ ػػد مظاورو ػ ػ ػػا الارعي ػ ػ ػػة (الخي ػ ػ ػػاؿ ،الجمالي ػ ػ ػػات ،المش ػ ػ ػػاعر ،األفع ػ ػ ػػاؿ ،األفك ػ ػ ػػار،
الت ػ ػ ػػيـ) لككنى ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػكفر لما ػ ػ ػػرد بيئ ػ ػ ػػة مناس ػ ػ ػػبة لممغ ػ ػ ػػامرات العاطاي ػ ػ ػػة كالبح ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػػف المتع ػ ػ ػػة كح ػ ػ ػػب
الظىػ ػ ػػكر كالمنافس ػ ػ ػػة أم ػ ػ ػػاـ الطػ ػ ػػرؼ اآلخ ػ ػ ػػر ،ل ػ ػ ػػذا نجػ ػ ػػد أف أش ػ ػ ػػعار الع ػ ػ ػػرب فػ ػ ػػي الجاومي ػ ػ ػػة كف ػ ػ ػػي
العصػ ػػر الحػ ػػديث تبػ ػػدأ ب ػ ػػالتنغزؿ بجمػ ػػاؿ الم ػ ػرأة كأنكشتىػ ػػا كعيناو ػ ػػا السػ ػػاحرتاف ،األمػ ػػر الػ ػػذم ي ػ ػػدفع
بىـ إلى التألؽ كاإلبداع في نظـ مختمؼ أنكاع التصيد.

 -5مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الخامس:
 ما أىـ العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الدراسة ؟أظىػػرت نتػػائ الد ارسػػة عمػػى كفػػؽ قاعػػدة التتريػػب الخماسػػي كالمتكسػػط الارضػػي ( )3بػػأف ونػػاؾ ()6
عكامؿ تتع الاترات الخاصة بىا فكؽ المتكسط الارضي ( )3بنسبة ( )%67مف المجمكع الكمي لمعكامػؿ
االجتماعيػ ػػة البالغػ ػػة ( )9عكامػ ػػؿ ،حيػ ػػث تراكحػ ػػت متكسػ ػػطاتىا الحسػ ػػابية بػ ػػيف ( )3.01-4.44درجػ ػػة،
بانحرافات معيارية تراكح بيف ( )0.98-1.43كما وك مكضح في جدكؿ ()16
كفيمػػا يتعمػػؽ بمناقشػػة نتيجػػة العامػػؿ األكؿ (شػػرب الخمػػر) المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الات ػرة "أعتتػػد أف
شػ ػ ػ ػػرب الخمػ ػ ػ ػػر يػ ػ ػ ػػؤدم إلػ ػ ػ ػػى فسػ ػ ػ ػػاد اجتمػ ػ ػ ػػاعي" يعػ ػ ػ ػػززن مػ ػ ػ ػػا أظىرتػ ػ ػ ػػه د ارسػ ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػػكدرم كبكسػ ػ ػ ػػارت
( )Choudhary&Bossarte, 2009مػػف ارتبػػاط االعتػػداء الجنسػػي كالسػػمكؾ العػػدكاني بػػيف الػػذككر
بتعاطي الكحكؿ كالمخدرات" كياسر الباحث وذن النتيجة باآلتي:
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 الخمر أـ الخبائث ككنىػا تخػامر العتػؿ كتغطيػه كوػي رجػس مػف عمػؿ الشػيطاف ،كجػاء تحريمىػانصان في الترآف الكريـ في قكله عز كجؿ " ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ".1
 شػػارب الخمػػر فػػي تمػػؾ المحظػػة فاقػػد لمعتػػؿ ال يػػدرؾ معنػػى مػػا يتػػكؿ كمػػا ياعػػؿ ،فينػػزؿ بأفعالػػهالشنيعة مف مستكل اإلنسانية كالتكريـ الرباني الذم حبان اب عز كجؿ إيان إلى مستكل الحيكانية
فياعؿ ما يشاء مف كبائر كمنكرات كأف يرتكب الااحشة في أحػد محارمػه أك يىتػؾ عػرض امػرأة
مسػممة ،كال أدؿ عمػى ذلػؾ مػف ارتاػاع معػدؿ جػرائـ وتػؾ العػرض فػي سػمطنة عمػاف بمػا نسػبته
( )%73مف عينة الدراسة متارنة بباقي الجرائـ األخالقية األخرل.
 سىكلة الحصكؿ عمى المشركبات الكحكلية مف خالؿ األندية كالمطػاعـ السػياحية كالانػادؽ ،كافتع ػػذر عم ػػى الش ػػباب شػ ػراء المش ػػركبات الكحكلي ػػة لج ػػأ إل ػػى ش ػػرب المي ػػان العطري ػػة مش ػػؿ الكمكني ػػا
كبعض األدكية المخدرة.
 لش ػػرب الخم ػػر مااسػػػد كبيػ ػرة فىػ ػػي أح ػػد مس ػػببات التاك ػ ػؾ األس ػػرم كحػ ػػاالت الط ػػالؽ ،كضػ ػػعؼاإلنتاجية في العمؿ ،كتراكـ الديكف كالديكشة كذواب الغيرة مف ناكس مرتكبيىا.
أمػػا بخصػػكص مناقشػػة نتيجػػة العامػػؿ الشػػاني (ضػػعؼ اإليمػػاف) المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الاتػرات
(" )17،38،48أعتتد أف ضعؼ إيماني كقمة الكازع الديني كانا سببان الرتكابي الجريمة" ك "استجيب
لكسكسة الشيطاف بارتكاب المعصية" ك"أومؿ في إقامة الصالة" فيعززن مػا أظىرتػه د ارسػة المجػدكب
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( )2003م ػػف ك ػػكف أغم ػػب ض ػػحايا زن ػػا المح ػػارـ بم ػػا نس ػػبته ( )%66,5ال يص ػػميف ب ػػالمرة ،كياس ػػر
الباحث وذن النتيجة باآلتي:
 اإليماف باب عز كجؿ وك الركف األكؿ مف أركاف اإليمػاف السػتة ،كمػا خمػؽ اب سػبحانه كتعػالىالشتمػيف الجػػف كاإلنػػس إال لتكحيػػدن كعبادتػه كاعمػػار األرض بمنىجػػه كمػػا بينتػه اآليػػة الكريمػػة فػػي
قكله تعالى"ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ" 1فاإليماف كالتتكل كالصالح سر السعادة في الدنيا
كاآلخرة ،كوي الطرؽ المكصمة إلى رضكاف اب تعػالى كالاػكز بجنتػه كالنجػاة مػف عذابػه ،كاذا مػا
ضعؼ إيماف المسمـ كأمف مكر اب كعتكبته جنحت ناسه األمارة بالسكء إلػى ارتكػاب المعاصػي
كاآلشاـ.
 الشيطاف وك عدك اإلنساف المدكد ،كقد تكعد في الكتاب العزيز بإضالله كغكايته ،كما في قكلهتعالى "ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺
﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ".2
 الصالة وي عمكد الديف كما جاء في الحديث الشريؼ عف النبي صمى اب عميه كسمـ "لكؿشيء عمكد ،كعمكد الديف الصالة ،كعمكد الصالة الخشكع ،كخيركـ عند اب أتتاكـ" (الربيع :
.)120

1
2

سكرة الذاريات ،اآلية 56

سكرة النساء ،اآلية 119

175

كالصالة الصحيحة الخاشعة تنىى اإلنساف عف الاحشاء كالمنكر كما دلت عميه األية الكريمة في
قكله تعالى " ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ "ِ

1

كأمػػا بخصػػكص نتيجػػة العامػػؿ الشالػػث "عػػدـ التربيػػة الجنسػػية ل بنػػاء" المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الاتػرة
(" )51أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء في البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ" فياسر الباحث
كيعػد الخػكض فػي المكاضػيع المتعمتػة بػاألمكر
وذن النتيجػة مػف كػكف المجتمػع العمػاني مجتمعػان محافظػان ي
الجنسية مف شتافة العيب خاصة بالنسبة لنناث ،فنجد األسرة ال تكلي اوتمامان بتكعية أبنائىا فيما يتعمػؽ
بىػػذا الجانػػب بشػػكؿ تػػدريجى حسػػب المرحمػػة العمريػػة لمطاػػؿ ،كمػػا أف المنػػاو التربكيػػة تخمػػك مػػف م ػكاد
تدرس السمكؾ الجنسي الصحيح كالذم سيجنب المجتمع الكشير مف مشكالت السمكؾ المنحرؼ.
كفيمػػا يتعمػػؽ بمناقشػػة نتيجػػة العامػػؿ ال اربػػع وػػك (المسػػتكل التعميمػػي) المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الات ػرة
(" )34حصػػمت عمػػى قػػدر يسػػير مػػف التعمػػيـ" فيعػػزز وػػذن النتيجػػة مػػا أظىرتػػه د ارسػػة كػ وػؿ مػػف (الحبسػػي،
2005؛ المجػػػدكب )2003 ،كتاسػ ػػير ذلػ ػػؾ مػ ػػف كػػػكف التعمػػػيـ ل ػػه دكر فاعػ ػػؿ فػػػي تكجي ػػه سػ ػػمكؾ الاػ ػػرد
كالكصػػكؿ بػػه إلػػى النضػ ػ العتمػػي كالاكػػرم ،كال ػػذم بػػه يسػػتطيع أف يميػػز ب ػػيف الخيػػر كالشػػر كالص ػػالح
كالضالؿ كما وك نافع له كألسرته كمجتمعه كما وك ضار له ،فكيؼ لنا أف ناىـ كالـ اب عز كجػؿ فػي
الكتػػاب العزيػػز كمػػا جػػاء فيػػه مػػف تش ػريعات كنظػػـ تػػنظـ سػػير حيػػاة البش ػرية إال بنػػكر العمػػـ كالبصػػيرة،
كالجىػػؿ كاألميػػة معػػاكؿ وػػدـ لنىضػػة الشػػعكب كتتػػدمىا كالنتشػػار الرذيمػػة كالااحشػػة بػػيف أبنائىػػا ،كفػػي وػػذا
الكطف العزيز كب الحمد كالمنة أكلت الحككمة الرشيدة اوتماما كبي انر بالتعميـ بمختمؼ مراحمه مػف التعمػيـ
1
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األساسػػي إلػػى مػػا بعػػد المرحمػػة الجامعيػػة (الماجسػػتير كالػػدكتكراة) كلكػػف مػػا يحػػدث أف فئػػة مػػف الشػػباب
الضاؿ بدالن مف إكماؿ مراحؿ التعميـ ألجؿ أف تسمكا أخالقىـ كيصبحكا أداة بناء لكطنىـ ،فضمكا سمكؾ
طريؽ الغكاية كاالنحراؼ فمجئكا إلى ارتكاب مختمؼ الجرائـ كػالزنى كالمػكاط السػرقة كالتسػكع فػي الشػكارع
كمف شـ إلى السجف ليذكؽ عاقبة أمروـ خس انر.
أم ػػا مناقش ػػة نتيج ػػة العام ػػؿ الخ ػػامس "المتابع ػػة كاالس ػػتماع ألغ ػػاني الاي ػػديك كمي ػػب" المش ػػار إلي ػػه ف ػػي
مضػػمكف الات ػرة "أتػػابع كبش ػػغؼ أغػػاني الايػػديك كمي ػػب" فىػػذن النتيجػػة أتاتػػت م ػػع أظىرتػػه د ارسػػة ب ػػكومير
كآخػػركف ( (Buhller,et al, 2011مػػف كػػكف األنترنػػت كمػػا يبشػػه مػػف صػػكر كأغػػاني كفيػػديكوات أحػػد
األسػػباب الرئيسػػية الرتكػػاب جميػػع الج ػرائـ الجنسػػية ،كتعميػػؿ وػػذن النتيجػػة بػػأف وػػذا النػػكع مػػف األغػػاني
التمازيكنية ما وك إال نكع مف أفالـ الجػنس كلكػف بمسػمى آخػر كمشػؿ تغييػر مسػمى المشػركبات المسػكرة
بالمشركبات الركحية ،كأغاني الايػديك كميػب تكظػؼ الكممػات العاطايػة السػاقطة كالمشػاود الخميعػة إلشػارة
الشىكة الجنسية بصكرة فجة ،كوي متاحة في كؿ كقت كمكاف عبر التنكات الاضائية التي تبث مشؿ وذن
السمكـ كشبكة االنترنت كالىاتؼ المحمكؿ ،كالغناء في أصمه محرـ شرعان كوك بريد الزنا كأقكل متدماته،
فالمسػػتمع لمغنػػاء المػػاجف يعػػيش لحظتىػػا حالػػة مػػف اإلشػػارة الكجدانيػػة كمشػػاعر الحػػب كالىيػػاـ كالتخػػيالت
الجنسػية ،حتػى إذا مػا المسػت تمػػؾ األحاسػيس شػغاؼ قمبػه كممكػت عميػػه عتمػه كفكػرن لجػأ حينىػا ليبحػػث
عف ما يخاؼ عنه وذا الكله الكجداني كالتي مف أبسط صكرن استعماله لمعادة السرية.
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أما مناقشة نتيجة العامؿ السادس (التكاصؿ بالىاتؼ النتاؿ) المشار إليػه فػي مضػمكف الاتػرة "أتكاصػؿ
كبحرية مع الاتيات بكاسطة الىاتؼ النتاؿ" فيمكف لمباحث تاسير وذن النتيجة باآلتي:
 الىاتؼ المحمكؿ يعد نتمة نكعية في شكرة االتصاالت ،فمستخدمه عمى تكاصؿ دائـ مع اآلخريفبالصكت كالصكرة أك الرسائؿ النصية أينما كجد في وذا العالـ.
 لكؿ منت كصػناعة حديشػة جكانػب ايجابيػة ك سػمبية كيحػدد ذلػؾ وػك مسػتخدـ الجىػاز فػإف أسػاءاستخدامه تحكلت تمؾ األداة الرقمية لعامؿ ودـ لمتيـ كاألخالؽ اإلنسانية.
 سماح األسػر ألبنائىػا كبناتىػا اقتنػاء الىػاتؼ المحمػكؿ فػي سػف المراوتػة قػد يػدفعىـ لالنػزالؽ فػيتجارب المغامرات العاطاية التي ال يحمد عتباوا.
 ب ػرام (ال ػكاتس أب كالماسػػنجر كالشػػات) التػػي تنتػػؿ األخبػػار كالصػػكر كالايػػديك مباش ػرة فػػي ذاتالمحظػػة يجعػػؿ شمػػة مػػف الشػػباب تسػػيئ اس ػػتغالله فػػي اإليتػػاع بالاتيػػات بإرسػػاؿ الرسػػائؿ المش ػػحكنة
بكممات الحب كالغراـ كالعشؽ كالىياـ كالذم يصدقه الطرؼ األخر الذم يغمب عمى تاكيرن العاطاػة،
ليتحكؿ بعد ذلؾ إلى تبادؿ الصكر كمتاطع الايديك إلى أف يحصؿ المحذكر فتايؽ الاتاة مف سكرتىا
كأف ما فعمته كاف جريمة بحؽ دينىا ك ناسىا كأومىا يظؿ يؤلمىا كيتظ مضجعىا.
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 -6مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس لمدراسة الحالية:
ما عالقة العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية؟خمص ػت نتػػائ الد ارسػػة الحاليػػة بػػأف ونػػاؾ عالقػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ()0.05
ك( )0.01كمػػا فػػي الجػػدكؿ ( )17بػػيف العكامػػؿ الشتافيػػة ككػػؿ مػػف سػػمتي العصػػابية كالمتبكليػػة ،كيمكػػف
تاسير أف وذن العكامؿ لـ تؤدم إلى اتصاؼ شخصيات المرتكبيف لمجرائـ األخالقيػة بسػمة العصػابية أك
بأحد مظاوروا الارعية (التمؽ ،العداء المتكعد بالغضب ،االكتئػاب ،الشػعكر بالػذات ،االنػدفاع ،الضػغكط
كالتابميػػة لالنج ػراح) لكػػكف شػػرب الخمػػر عمػػى سػػبيؿ المشػػاؿ ك كمػػا يػػدعي شػػاربىا بأنىػػا تشػػعرن بالنشػػكة
كالسػعادة كتبعػدن عػف التاكيػر فػي متاعػب الحيػػاة كظركفىػا التاسػية ،كمػا أف الشػيطاف بحيمػه الذكيػة عمػػى
عمـ بنتطة ضػعؼ كػؿ إنسػاف فيسػتغمىا لنيتػاع بخصػمه كيشػعرن مػف خػالؿ الكسكسػة بأنػه عمػى صػكاب
فيما يتكؿ كياعؿ ،كفي المتابػؿ نجػد تمػؾ العكامػؿ كػاف لػه تػأشير سػمبي عمػى شخصػيات أكلئػؾ المجػرميف
كجعمى ػػا ال تتص ػػؼ بس ػػمة المتبكلي ػػة أك بأح ػػد مظاورو ػػا الارعي ػػة (الشت ػػة ،االس ػػتتامة ،اإليش ػػار ،اإلذع ػػاف،
التكاضػػع ،االعتػػداؿ فػػي ال ػرأم) لكػػكف قػػكة اإليمػػاف كالبعػػد عػػف اقت ػراؼ الا ػكاحش كالمنك ػرات وػػك صػػماـ
األمػػاف لحيػػاة وانئػػة مطمئنػػة ،كبدكنػػه ال شػػؾ أف سػػمة المتبكليػػة لػػف تكػػكف سػػائدة فػػي أكلئػػؾ التػػكـ مػػف
ضعاؼ اإليماف ،كذلؾ أظىرت الدراسة عف كجكد عالقة إيجابية قكية ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل
( )0.01بيف العكامؿ الشتافية كسمة االناتاحية كاتاتػت وػذن النتيجػة مػا تكصػمت إليػه د ارسػة بيػت دشيشػه
( )2011مػف كػػكف سػػمة االناتاحيػػة سػػائدة لػػدل األحػػداث الجػػانحيف ،كوػػذا ينػػاقض مػػا أظىرتػػه د ارسػػة لػػك
كلكن ( )Lu&Lung, 2012كتعميؿ ذلؾ مف كػكف االسػتماع إلػى األغػاني الماجنػة عمػى سػبيؿ المشػاؿ

179

كالمدعكمة بالكممات الخميعة العاطاية كالصكر الااضحة كايمة بأف تذوب لب عتؿ الشاب فيبحػر حينىػا
بخياله إلى عالـ الجماؿ كمشاعر الحب كالىياـ.

-7مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الرابع لمدراسة الحالية:
 ما أىـ العوامؿ النفسية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عينة الدراسة؟أظىرت نتائ الد ارسػة عمػى كفػؽ قاعػدة التتريػب الخماسػي كالمتكسػط الارضػي ( )3بػأف ونػاؾ عػامميف
تتع الاترات الخاصة بىا فكؽ المتكسط الارضي ( )3بنسبة ( )%50مف المجمكع الكمي لمعكامؿ الناسية
البالغة ( )4عكامؿ ،حيث تراكحت متكسطاتىا الحسابية بيف ( )3.30-3.66درجػة ،بانح ارفػات معياريػة
تراكح بيف ( )1.34-1.49كما وك مكضح في جدكؿ (.)18
كفيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بمناقشػػػة نتيجػ ػػة العامػػػؿ األكؿ (الشػ ػػىكة الجنس ػػية) المشػ ػػار إليػػػه فػ ػػي مضػ ػػمكف الات ػ ػرات
(" )9،8،18أفت ػػد التاكي ػػر العتالن ػػي عن ػػد غميػ ػاف الش ػػىكة" ك"دفعن ػػي لمزن ػػا حب ػػي لش ػػىكة النس ػػاء" ك"أش ػػعر
بىيجػػاف الش ػػىكة كال أس ػػتطيع ض ػػبط ناسػػي" فيع ػػزز و ػػذن النتيج ػػة مػػا أظىرت ػػه د ارس ػػة (الحبس ػػي2005 ،؛
سيااؾ كآخركف )2007 ،مػف أف المػذة الجنسػية تعػد مػف أقػكل الػدكافع الرتكػاب الجػرائـ األخالقيػة بنسػبة
( )%25مف أفراد عينة دراسته ،كياسر الباحث نتيجة وذا العامؿ في النتاط اآلتية:
 تعد شىكة الكقاع مػف ألػذ كأرقػى شػىكات الػدنيا كجػاءت فػي متدمػة اآليػة الكريمػة فػي قكلػه تعػالى"ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹" 1كجاء فػي تاسػير
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وػػذن اآليػػة الكريمػػة "بػػأف النسػػاء كحػػبىف ال يعمػػكن حػػب شػػيء آخػػر مػػف متػػاع الحيػػاة الػػدنيا ،فىػػف
مطمػػح النظػػر كمكضػػع الرغبػػة كسػػكف الػػناس كمنتىػػى األنػػس ،كعمػػيىف يناػػؽ أكشػػر مػػا يكسػػب
الرجػػاؿ فػػي كػػدوـ ككػػدحىـ فكػػـ افتتػػر فػػي حػػبىف غنػػي؟ ككػػـ اسػػتغنى بالسػػعي لمحظػػكة عنػػدوف
فتيػػر؟ ككػػـ ذؿ بعشػػتىف عزيػػز ،ككػػـ ارتاػػع فػػي طمػػب ق ػربىف كضػػيع" (رضػػا.)199 :1999 ،
ككما دلت عمى ذلؾ السنة المطىػرة عمػى صػاحبىا عميػه أفصػؿ الصػالة كالسػالـ أنػه قػاؿ "الػدنيا
متػػاع كخيػػر متػػاع الػػدنيا الم ػرأة الصػػالحة" (مسػػمـ )585 :1998 ،كوػػي الكسػػيمة الشػػرعية لبتػػاء
النكع اإلنساني كاستم اررية كجكدن إلى قياـ الساعة.
 مػػف المعمػػكـ أنػػه عن ػدما تشػػكر شػػىكة اإلنسػػاف فػػإف عمميػػة التاكيػػر لديػػه تكػػكف فػػي أدنػػى دراجاتىػػاكسمطاف الشىكة وي المسيطرة كالمكجة ألفعاله ،فإف كاف متزكجػان أفػرغ شػىكته فػي الحػالؿ ،كاف
لػػـ يكػػف متزكج ػان ككػػاف ضػػعيؼ اإليمػػاف كاإلرادة ككسػػكس لػػه الشػػيطاف الرتكػػاب الح ػراـ إف كػػاف
مكجكداي لحظتىا في أماكف الدعارة كالاجكر أك في خمكة مع امرأة أجنبية.
 خػػركج المػرأة الػػدائـ مػػف منزلىػػا لغيػػر عػػذر بكامػػؿ زينتىػػا يجعمىػػا عرضػػة ألنظػػار الرجػػاؿ كالتمػػذذكالتىغ ػػزؿ بجمالى ػػا كما ػػاتف جس ػػدوا ،مم ػػا يس ػػبب لى ػػـ ع ػػدـ الت ػػدرة عم ػػى ض ػػبط الس ػػمكؾ الجنس ػػي
الصحيح.
أما بخصكص مناقشة نتيجة العامؿ الشاني (الحرماف الجنسي) المشار إليه في مضػمكف الاتػرة ()10
"أشػعر بالحرمػاف العػاطاي" فػيمكف لمباحػث تاسػير وػذن النتيجػػة مػف كػكف اإلنسػاف عنػدما يسػعى فػي وػػذن
الحيػاة الػدنيا إلػػى الرقػي بذاتػه كالتطمػػع إلػى حيػػاة طيبػة وانئػة كريمػػة تػكفر لػه السػػعادة كالطمأنينػة كال ارحػػة
الناسػػية ،كأف أكؿ م ػا يتطمػػع إليػػه الشػػاب كيسػػعى لتحتيتػػه بعػػد الد ارسػػة كالعمػػؿ وػػك الػػزكاج كبنػػاء أس ػرة
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صالحة ،فإذا أعاقت مصاعب الحياة تحتيؽ وػذن األمنيػة انتابػه مشػاعر الحرمػاف كعمػد إلػى قمػع ككبػت
الغريػ ػزة الجنس ػػية ،كحت ػػى يس ػػتطيع أف ي ػػناس ع ػػف ذات ػػه الحرم ػػاف الجنس ػػي يمج ػػأ إل ػػى غش ػػياف المعاص ػػي
كالمكبتات.

-8مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثامف لمدراسة الحالية:
ما عالقة العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية؟خمصػػت نتػػائ الد ارسػػة الحاليػػة بػػأف ونػػاؾ عالقػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ()0.05
ك( )0,01كما في الجدكؿ ( )19كذلػؾ بػيف العكامػؿ الناسػية ككػؿ مػف العصػابية كالمتبكليػة ،كتاسػير أف
العكامؿ الناسية لـ تػؤدم إلػى اتصػاؼ شخصػيات المػرتكبيف لمجػرائـ األخالقيػة بسػمة العصػابية أك بأحػد
مظاورو ػػا الارعيػ ػػة(التمؽ ،العػػػداء المتكعػػػد بالغضػػػب ،االكتئ ػػاب ،الشػ ػػعكر بال ػػذات ،االن ػػدفاع ،الضػ ػػغكط
كالتابمية لالنجراح) لككف الشىكة كالحاجة لممارسة الجنس تأتي في المرتبة األكلى مف لذات الحياة الدنيا
فىي تخاض مف مستكل الشعكر بالتمؽ كاالكتئاب ،كفي المتابػؿ نجػد تمػؾ العكامػؿ كػاف لىػا تػأشير سػمبي
عمػػى شخصػػيات أكلئػػؾ المجػػرميف جعمىػػا ال تتصػػؼ بسػػمة المتبكليػػة أك بأحػػد مظاوروػػا الارعيػػة (الشتػػة،
االستتامة ،اإليشار ،اإلذعاف ،التكاضع ،االعتداؿ في الرأم) كوذن النتيجة تناقض ما تكصمت إليه دراسة
بيػػت دشيشػػه ( )2011مػػف كػػكف سػػمة المتبكليػػة سػػائدة بشػػكؿ متكسػػط لػػدل األحػػداث الجػػانحيف ،كيمكػػف
تاسير ذلؾ لككف شىكة الكقاع إلحاحىا عمى الناس شديد كخاصة في كقتنا الحاضر ،لػذا فمػف الصػعكبة
بمكاف أف يستتيـ حاؿ اإلنساف مع حضكروا الدائـ ،فإف لػـ يجػد الحػالؿ الطيػب لخاػض مسػتكل الحاجػة
إليىا لجأ إلى الزنى كوتؾ األعراض.
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 -9مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ التاسع لمدراسة الحالية:
 ه ل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف بعض المتغيرات الديموغرافية في العوامؿ المسيمة فيحدوث بعض الجرائـ األخالقية؟
خمصػػت نتػػائ وػػذن الد ارسػػة عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي العكامػػؿ المسػػىمة لممتغي ػرات
الديمكغرافيػػة (الحالػػة االجتماعيػػة ،نػػكع الجريمػػة ،مكػػاف الجريمػػة) ممػػا يعنػػي أف العكامػػؿ المسػػىمة فػػي
حػػدكث بعػػض الجػرائـ األخالقيػػة تختمػػؼ بػػاختالؼ تمػػؾ المتغيػرات ،كألجػػؿ معرفػػة أم مػػف مسػػتكيات تمػػؾ
المتغي ػرات تكجػػد وػػذن الاػػركؽ قػػاـ الباحػػث بػػإجراء اختبػػار لممتارنػػات البعديػػة لطريتػػة "أقػػؿ فػػرؽ معنػػكم
:"LSD
أ -الحالة االجتماعية :حيػث أظىػر تحميػؿ التبػايف اآلحػادم عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
بيف فئة (متزكج) كفئة (مطمؽ /أرمؿ) فتط كلصالح فئة (مطمؽ/أرمؿ) لككف متكسطىا الحسابي
في العكامؿ المسىمة لحدكث بعض الجرائـ األخالقية أعمى مف متكسط فئة (متزكج) كوذا يعني
أف تػػأشير العكامػػؿ (االقتصػػادية ،االجتماعيػػة ،الشتافيػػة ،الناسػػية) عمػػى فئػػة (مطمػػؽ/أرمػػؿ) أشػػد
كأقكل مف تأشير تمؾ العكامػؿ عمػى فئػة (المتػزكجيف) كياسػر الباحػث وػذن النتيجػة لكػكف المتػزكج
يعيش حالة مف االستترار الناسي كالىدكء كالطمأنينة كحاجاته الجنسية كالعاطاية مشبعة.
كال أدؿ عمى ذلؾ مف قكله تعالى"ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ " 1بينمػػا نجػػد فئػػة (مطمػػؽ ،أرمػػؿ) بعيػػد كػػؿ
البعػػد عػػف الجػػك األسػػرم كقػػد حكػػـ عمػػى ناسػػه بػػذلؾ بإنىػػاء العالقػػة الزكجيػػة بػػالطالؽ الػػذم وػػك
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أبغض الحالؿ عند اب عز كجؿ ،كاإلنساف عندما يمر بالتجارب الجنسية فإنه ال يطيؽ الصبر
عنىا كمشؿ الطعػاـ كالشػراب فىػي متجػددة مػا إف تىػدأ حتػى تشػكر كتمػح عمػى صػاحبىا ،لػذا فإنػه
يتجه إلقامة العالقات غير الشرعية ليمكف مف إركاء سعران الجنسي.
ب-نوع الجريمة :أظىرت نتائ تحميؿ التبػايف اآلحػادم عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
فئة (الزناة) كفئة (واتكي العػرض) فتػط كلصػالح فئػة (الزنػاة) لكػكف متكسػطىا الحسػابي فػي العكامػؿ
المسػػىمة لحػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة أعمػػى مػػف متكسػػط فئػػة "وػػاتكي العػػرض" كوػػذا يعنػػي أف
درج ة إ س هام العكامػؿ (االقتصػادية ،االجتماعيػة ،الشتافيػة ،الناسػية) عمػى فئػة (الزنػاة) فػي ارتكػابىـ
لااحشة الزنى أشػد كأقػكل مػف درجػة إسػىاـ تمػؾ العكامػؿ عمػى فئػة (وػاتكي العػرض) كياسػر الباحػث
وذن النتيجة مف ككف جريمة (الزنا) مف المذات التي يتـ الحصػكؿ عميىػا بكػؿ يسػر كسػىكلة كمتاحػة
مػف خػالؿ األنديػة الصػػحية كبيػكت الػدعارة كالتػػي يػتـ فيىػا اسػتجالب المكمسػػات مػف خػارج السػػمطنة
لتكفير المتعة الجنسية لمراغبيف في ذلؾ ،كما أف الزنا يتـ باتااؽ الطرفيف كبناء عمى عالقة عاطاية
سبتتىا كيتسـ المتاء الجنسي بالمػذة كالبىجػة كالسػركر ،عمػى عكػس جريمػة (وتػؾ العػرض) التػي وػي
اغتصػػاب كوتػػؾ لعػػرض إم ػرأة مسػػممة دكف رضػػاوا كوػػي ضػػحية لاعػػؿ إج ارمػػي أصػػابىا فػػي أعػػز
كاشػػرؼ مػػا تممػػؾ لتنتمػػب حياتىػػا إلػػى عػػذاب كجحػػيـ ال يطػػاؽ ،كمرتكػػب وػػذا النػػكع مػػف اإلجػراـ ربمػػا
دفعه عكامؿ أخرل خاية كالرغبة مف التشاي كاالنتتاـ مف الضحية لسبب أك آلخر كليس فتط ألجؿ
الحصكؿ عمى المتعة الجنسية.
ج -مكاف الجريمة :أظىرت نتائ تحميؿ التبايف اآلحادم عف كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
مسػػتكيات متغيػػر مكػػاف الجريمػػة بػػيف محافظػػة شػػماؿ الباطنػة ككػ وػؿ مػػف محافظػػة جنػػكب الشػرقية
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كمحافظػة الداخميػة كلصػػالح محافظػة شػماؿ الباطنػػة فػي كػػؿ مػرة ،لكػكف متكسػػطىا الحسػابي فػػي
العكامػػؿ المسػػىمة لحػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة أعمػػى مػػف متكسػػط مػػف محػػافظتي جنػػكب
الش ػرقية كالداخميػػة ،كوػػذا يعنػػي أف درجػػة مسػػاومة العكامػػؿ (االقتصػػادية ،االجتماعيػػة ،الشتافيػػة،
الناسية) في كقكع مشؿ وذن الجرائـ في محافظة شماؿ الباطنة أشد كأقػكل مػف محػافظتي جنػكب
الشرقية كالداخمية ،كيرجع الباحث أسباب ذلؾ في اآلتي:
 الكشافة السػكانية الكبيػرة التػي تمتػاز بىػا محافظػة شػماؿ الباطنػة ككنىػا تشػمؿ شمػاني كاليػاتكو ػػي برك ػػاء كالمص ػػنعة كالس ػػكيؽ كالخ ػػابكرة كص ػػحـ كص ػػحار كل ػػكل كش ػػناص ،كق ػػد ج ػػاءت
بعض كاليتىا ضمف أكبر عشر كاليات مف حيث عدد السكاف كذلؾ حسب التعداد السكاني
( )2010فتػػد جػػاءت كاليػػة صػػحار فػػي المرتبػػة األكلػػى كعػػدد سػػكانىا " "140,006نسػػمه،
ككاليػػة السػػكيؽ فػػي المرتبػػة السػػابعة كعػػدد سػػكانىا " "111,711نسػػمه ،بينمػػا جػػاءت كاليػػة
بركػػاء فػػي المرتبػػة الشامنػػة كعػػدد سػػكانىا " "96,407نسػػمه ،بينمػػا جػػاءت كاليػػة صػػحـ فػػي
المرتبة التاسعة كعدد سكانىا " "93,438نسمه.
 منطتة شماؿ الباطنة منطتة ساحمية كتركيبتىا السكانية عبارة عف خميط مف مختمؼ التبائؿالعمانيػػة كاألع ػراؽ نتيجػػة وج ػرة الكشيػػر مػػف سػػكاف الػػداخؿ إليىػػا مػػا قبػػؿ النىضػػة المباركػػة،
كتكجد العديد مف األسر الاتيرة التي تعاني مػف قسػكة الحيػاة كغػالء المعيشػة ككشػرة البػاحشيف
عف عمؿ كال أدؿ عمى ذلؾ مف أف الربيع العربي بدأ مف محافظػة شػماؿ الباطنػة كبالتحديػد
في عاصمتىا صحار مف خالؿ المظاورات الشبابية المطالبة بالتغيير كاإلصالح في جميع
مؤسسػ ػػات الدكلػ ػػة كرفػ ػػع مسػ ػػتكل معيشػ ػػة األس ػ ػرة العمانيػ ػػة كايجػ ػػاد فػ ػػرص العمػ ػػؿ لمبػ ػػاحشيف
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كالخ ػريجيف ،لتػػأتي المكرمػػات السػػامية مػػف لػػدف جاللػػة السػػمطاف قػػابكس بػػف سػػعيد المعظػػـ
حاظه اب كرعان لجميع شرائح المجتمع العماني ك محدشة نتمة نكعية شممت جميع قطاعات
كمؤسسات الدكلة ،ليعكد بعدوا األمف كاالستترار إلى ربكع الكطف الغالي ،كاإلنساف العماني
جبؿ عمى الخير كمكارـ األخالؽ كاذا كفرت له الدكلة سبؿ الحياة الكريمة كاف فردان صالحان
منتجان يعمؿ لخير كطنه كأمته بعيدان عف طرؽ الغكاية كاإلجراـ.
كما أظىرت نتائ تحميؿ التبايف اآلحادم عف كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف مسػتكيات متغيػر
مكاف الجريمة بيف محافظة جنكب الباطنة ككؿ مف محافظة مستط كمحافظػة الظػاورة كمحافظػة جنػكب
الشرقية كمحافظة الداخميػة كلصػالح محافظػة جنػكب الباطنػة فػي كػؿ مػرة ،لكػكف متكسػطىا الحسػابي فػي
العكامػؿ المسػػىمة لحػػدكث بعػػض الجػرائـ األخالقيػػة أعمػػى مػػف متكسػط بػػاقي المحافظػػات ،كوػػذا يعنػػي أف
درجػػة مسػػاومة العكامػػؿ (االقتصػػادية ،االجتماعيػػة ،الشتافيػػة ،الناسػػية) فػػي كقػػكع مشػػؿ وػػذن الج ػرائـ فػػي
محافظة جنكب الباطنة أشد كأقكل مف المحافظات األخرل ،كيرجع الباحث أسباب ذلؾ في اآلتي:
 محافظة جنكب الباطنة تتع عمى سمسمة جباؿ الحجر الغربي كربمػا تػأشرت ناػكس أومىػا بطبيعػةالجباؿ الصخرية فأصبحت قمكبىـ قاسية كالجباؿ.
 تكجد في الكاليات التابعة لىذن المحافظة الكشير مف الترل كالبمدات النائية كتتطنىا كشافة سكانيةعالية كالطرؽ المكصمة إليىا كعرة كشاقة كبعض أومىػا مػف رعػاة الغػنـ كيكابػدكف قسػكة الطبيعػة
كضػيؽ العػيش كالمسػػكف ،كتسػكد فػي أكسػػاطىـ الجىػؿ بػبعض األحكػػاـ الشػرعية كال تصػؿ إلػػيىـ
قكافؿ الكعظ كاإلرشاد الديني إال ناد انر.
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التوصيات والمقترحات:
أوالً :التوصيات
بناء عمى ما خمصت عميه الدراسة الحالية مف نتائ فإف الباحث يكصي باآلتي:
 -1االسػػتعجاؿ فػػي إنشػػاء صػػندكؽ الػػزكاج الػػذم أمػػر بػػه حض ػرة صػػاحب الجاللػػة السػػمطاف قػػابكس
المعظـ حاظه اب كرعان بإنشائه بعد الربيع العربي ،كالذم سيسىـ إلى حد بعيد في حؿ مشاكؿ
الشباب في االرتباط ببنت الحالؿ التي ستىيئ له االستترار األمني كالناسي.
 -2تشغيؿ المرأة العمانية في الكظائؼ التي تناسب طبيعتىا األنشكية كعدـ الزج بىا في كظائؼ ال
تميؽ بشرفىا كعمك مكانتىا في المجتمع كيجعمىا عرضة لمسخرية كاإلوانة مف قبؿ اآلخريف.
 -3عم ػػؿ بػ ػرام خاص ػػة باإلرش ػػاد األس ػػرم ألج ػػؿ تشتي ػػؼ األس ػػر ف ػػي كياي ػػة تربي ػػة األبن ػػاء التربي ػػة
الصالحة التي تجنبىـ الصحبة السيئة كتممئ أكقاتىـ باألنشطة النافعة المايدة.
 -4منػػع الم اركػػز كالمحػػالت التجاريػػة مػػف عػػرض المالبػػس النسػػائية الخاصػػة كالمجسػػمات العاريػػة
بشكؿ عمني كفاضح.
 -5السعي نحك منع االختالط في المؤسسات الحككمية كالخاصة كفي جميع مؤسسات التعميـ مػف
األساسػػي كحتػػى نىايػػة المرحمػػة الجامعيػػة ،كاف كػػاف ش ػ انر ال بػػد منػػه فػػال بػػد مػػف عمػػؿ مكاتػػب
كممرات كمخارج خاصة لممكظاات ،ككػذلؾ فصػؿ قاعػات التػدريس كالمحاضػرات بحػكاجز تمنػع
رؤية كؿ منىما لاخر.

187

 -6منػػع اسػػتيراد الخمػػكر بمختمػػؼ أشػػكالىا كألكانىػػا لمػػا تسػػببه وػػذن اآلفػػة المعينػػة مػػف دمػػار كوػػالؾ
لمحػػرث كالنسػػؿ ،كمػػا يجػػب عمػػى الجىػػات المختصػػة بػػذؿ مزيػػد مػػف الجىػػد فػػي مكافحػػة انتشػػار
المخدرات ككافة أشكاؿ المسكرات.
 -7إيالء التكعية الدينية كالػكعظ كاإلرشػاد االوتمػاـ الكبيػر مػف قبػؿ الجىػات المىنيػة بىػذا الشػأف ك
خاصػػة فػػي خطػػب الجمعػػة كالتركيػػز فيىػػا بالحػػديث عػػف كبػػائر الػػذنكب كالزنػػا كالم ػكاط كشػػرب
الخمر كالربا كغيروا.
يدرس فيىا السمكؾ الجنسي الصحيح ،كال حياء في العمـ.
 -8إدخاؿ متررات في مناو التعميـ ى
-10استبداؿ بث األغاني الماجنة كاألفالـ الغميعة التي تػدعك لمرذيمػة باألناشػيد اإلسػالمية كالكطنيػة
كاألفالـ كالمسمسالت التاريخية كالشتافية.
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ثانياً :المقترحات:
يتترح الباحث الدراسات اآلتية:
 -1فاعمية برنام إرشاد جمعي في رفع مستكل الذكاء االناعالي لدل أصحاب الجرائـ األخالقية.
 -2التيـ الدينية كعالقتىا في الحد مف السمكؾ المنحرؼ في ضكء بعض المتغيرات.
 -3االقتصاد اإلسالمي كدكرن في التنمية البشرية كالحد مف انتشار مختمؼ الجرائـ اإلنسانية.
 -4التنكات الاضائية كعالقتىا في خاض مستكل الضبط الذاتي لدل طالبات جامعة نزكل.
 -5االختالط كعالقته بمستكل األمف الناسي لدل النساء العامالت في التطاعيف العاـ كالخاص في
سمطنة عماف.
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المراجع
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
عماف :دار الشتافة لمنشر كالتكزيع.
إبراويـ ،أكرـ نشأت .)2009( .عمـ االجتماع الجنائي .ى
أبك أسعد،أحمد عبدالمطيؼ؛ الختاتنة ،سامي محسف .)2011( .اتجاىات عمـ النفس النظرية
والتطبيؽ .األردف :عالـ الكتب الحديث.

أبكالركس .)1996( .أساليب ارتكاب الجريمة .اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

أبػ ػػك الكفػ ػػا ،محمػ ػػد .)2006( .دكر كسػ ػػائؿ اإلعػ ػػالـ فػ ػػي ارتكػ ػػاب السػ ػػمكؾ اإلج ارمػ ػػي .مجمػػػػة األمػػػػف
والقانوف ،)1(41 ،ص.55
عماف :دار اليازكدم العممية لمنشر
أبك حكي  ،مركاف .)2006( .المدخؿ إلى عمـ النفس العاـ .ى
كالتكزيع.
عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
أبك السعد ،أحمد عبدالمطيؼ .)2011( .عمـ النفس اإلرشادي .ى
كالطباعة.
أبك تكته ،عبدالرحمف محمد .)2001( .عمـ اإلجراـ .اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.
أبك زورة  ،محمد .)1976( .الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي .التاورة :دار الاكر العربي.
191

عماف :دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.
أحمد ،عبدالرحمف تكفيؽ .)2006( .دروس في عمـ اإلجراـ ى
آؿ سعكد ،عبدالرحمف بف سعد بف عبد الرحمف .)1998( .اإلجراـ .الرياض :مكتبة العبيكاف.
آؿ وطيمة ،عمي سعد عمي .)2005( .تأشير برام التنكات الاضائية عمى اكتساب السمكؾ الجانح
لدل األحداث .رسالة ماجستير غير منشكر ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
البار ،محمد عمي .)1987( .عمؿ المرأة في الميزاف ط . 3جدة :الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع.
البخارم ،محمد بف إسماعيؿ بف إبراويـ .)2004( .صحيح البخاري .الرياض :مكتبة الرشد.
بخيت ،فاركؽ عطية يكسؼ .)2010(.التربية الجنسية في ضكء الترآف الكريـ كالسنة .رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.
بدرم ،مالؾ .)2005( .حكمة اإلسالـ في تحريـ الخمر ط .2المعىد العالمي لماكر اإلسالمي ،لبناف:
مكتب بيركت.
البدكم ،خميؿ كشف .)2006( .الشذكذ الجنسي .دمشؽ :دار عالء الديف لمنشر كالتكزيع كالترجمة.

بركك ،مزكز .)2009( .إجراـ المرأة في المجتمع العكامؿ كاآلشار .المنصكرة :المكتبة العصرية.

بروكـ ،محمد عيسى ك السعد ،صالح .)2004( .عمـ االجتماع الجنائي .اإلمارات العربية المتحدة:
جامعة الشارقة.
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بركربا ،ميشيؿ .)2003( .بناء الذكاء العاطاي ( .سعد الحسني :مترجـ) العيف ،اإلمارات العربية
المتحدة :دار الكتاب الجامعي.
البكر ،محمد عبداب .)2004( .أشر البطالة في البناء االجتماعي لممجتمع .مجمة العمكـ االجتماعية،
 ،)2( 32ص.272
البمكشي ،نعيمة بنت حميد .)2003( .العالقة بيف جرائـ النساء كبعض العكامؿ االجتماعية
عماف.
كاالقتصادية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية ،ى
بيت دشيشه ،أسماء بنت أحمد بف إسماعيؿ .)2011( .بعض سمات الشخصية لدى األحداث
الجانحيف وعالقتيا ببعض المتغيرات في سمطنة عماف .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة
نزكل ،سمطنة عماف.
التميمي ،فىد بف عبدالرحمف .)2007( .دور الحجاب في الحد مف الجرائـ األخالقية .رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية ،الرياض.
الترمذي ،أبً عٌسى محمد بن عٌسى سوره .)1987( .الجامع الصحٌح .بٌروت :دار الكتب العلمٌة.
التؿ ،شادية أحمد .)2004( .الشخصية .في محمد عكدة الريماكم (محرر) ،عمـ النفس العاـ (ص.
).عماف :دار المسيرة.
ص 562-531،ى
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الحبسي ،سعيد بف ناصر بف سالـ .)2005( .الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
لمجناة في الجرائـ المرتبطة بالجنس .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة مؤتة ،األردف.
الحربي ،محمد بادم .)2010( .دور القرآف الكريـ في تأىيؿ النزالء بالمؤسسات اإلصالحية .رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
عماف :دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.
الحسف ،إحساف محمد .)2005( .النظريات االجتماعية المتقدمة .ى
الحسيف ،محمد ياسر محمد .)2006(.الفراغ وأثره عمى الفرد والمجتمع في ضوء الفكر اإلسالمي.
دمشؽ :دار إقرأ.
الحسيني ،شىاب الديف .)2009(.العالقات الجنسية كيؼ؟ ومتى؟ .بيركت :دار النبالء.
الحماد ،صالح محمد .)2006( .عالقة المستكل التعميمي بنمط الجريمة.رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
الحميداف ،عايد عمي عبيد .)2004( .أىواؿ المخدرات في المجتمعات العربية ط .2ك ازرة األعالـ
الككيتية :مطبعة الحككمة.
الحكات ،عمي .)1418( .الجرائـ الجنسية .أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
الخميمي ،أحمد بف حمد .)8008( .الوطء المحرـ وأثره في نشر الحرمة .مستط :ك ازرة األكقاؼ
كالشؤكف الدينية.
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الخميمي ،أحمد بف حمد .)8000( .القيـ اإلسالمية ودورىا في تقديـ الحموؿ لممشكالت البيئية
العالمية ،مسقط :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية.

الخميمي ،أحمد بف حمد .)8008( .المرأة تسأؿ والمفتي يجيب .مستط :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية.

الدبكبي ،عبداب ك أعمر ،عمي .)8000( .اتجاوات طمبة العمكـ التطبيتية نحك الاضائيات.مجمة
جامعة النجاح لألبحاث (العموـ اإلنسانية)  )3(52ص.575
الداورم ،صالح حسف،8008( .أ) .عمـ النفس .نعماف :دار صااء لمنشر كالتكزيع.

الػػداورم ،صػػالح حسػػف،8008( .ب) .أساسػػيات التوافػػؽ النفسػػي واالضػػطرابات السػػموكية واإلنفعاليػػة.
عماف :دار صااء لمنشر كالتكزيع.
ى
الدرمكي ،فاطمة راشد .)8008( .عمـ النفس اإلرشادي .العيف :مطبكعات جامعة اإلمارات العربية
المتحدة.
دركيش ،محمد فىيـ .)8008( .الجرائـ الجنسية .التاورة :دار داككد.
الػػدكرم ،عػػدناف كأضػػبيعه ك أحمػػد ،محمػػد .)0998( .أصػػوؿ عمػػـ اإلج ػراـ .مصػػر ،مدينػػة نصػػر :دار
العالمية.
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ذياب ،باسـ رمزم معركؼ .)8000( .مراحؿ التاكير في ارتكاب الجريمة .مجمة األمف والحياة
( )542ص.53
الرازم ،اإلماـ الاخر .)8000( .التفسير الكبير ط ،4المجمد التاسع .بيركت :دار إحياء التراث
العربي.
الراشدم ،إبراويـ بف محمد .)8000(.الحاجات اإلرشادية لدى نزالء السجف المركزي بسمطنة عماف
ووسائؿ إشباعيا .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نزكل ،سمطنة عماف.

ربيػػع ،محمػػد شػػحاته ك يكسػػؼ ،جمعػػة سػػيد ك عبػػداب ،معتػػز سػػيد .)8003( .عمػػػـ الػػػنفس الجنػػػائي.
التاورة :دار غريب.
الربيع ،حبيب بف عمرك .)0994( .الجامع الصحيح .مستط :مكتبة مستط.
رشكاف ،حسيف عبدالحميد أحمد.)8000( .الجريمة ط .8التاورة :المكتب الجامعي الحديث.
رضػػا ،السػػيد اإلمػػاـ محمػػد رشػػيد .)0999( .تفسػػػير القػػػرآف الحكػػػيـ المشػػػيور بتفسػػػير المنػػػار الجػػزء
الشالث .بيركت :دار الكتب العممية.
الزعبالكم ،وبه صابر .)2009( .زنا المحارـ المشكمة – األسباب – العالج .استرجعت مف الشبكة
العالمية بتاري  2010/10/30الساعة الحادية عشر صباحان مف المصدر
http//www. islamtoday
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عماف :دار كائؿ لمطباعة كالنشر.
الزؽ ،أحمد يحيى.)8006( .عمـ النفس .ى

زيعكر ،محمد.)8009(.مذاىب عمـ النفس الطبعة األكلى.بيركت :دار الىادم.

زوراف ،حامد عبدالسالـ .)8005( .التوجيو واإلرشاد النفسي ط .4التاورة :عالـ الكتب.

الساعاتي ،سامية حسف .)0983( .الجريمة ك المجتمع ط .8بيركت :دار النىضة العربية.
داكد .بيركت :دار الاكر لمطباعة
داكد سميماف بف األشعث .)8005( .سنف أبي ي
السجستاني ،أبي ي
كالنشر كالتكزيع.
السعداكم ،نكاؿ .)8006( .الرجؿ والجنس ط .8التاورن :مكتبة مدبكلي.

سميـ ،عمرك عبدالمنعـ .)8000( .التربية الجنسية لألبناء .المنصكرة :دار اليتيف لمنشر كالتكزيع
عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
السمرم ،عدلي محمكد .)8009( .عمـ االجتماع الجنائي .ى
كالطباعة.
السمرم ،عدلي ك لطاي ،طمعت ك عبدالاتاح ،آماؿ .)8000( .عمـ اجتماع الجريمة واالنحراؼ.
عماف :دار المسيرة.
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السيد ،طارؽ .)8000( .اإلنحراؼ االجتماعي األسباب والمعالجة .اإلسكندرية :مؤسسة شباب
الجامعة.
سيدبي ،جماؿ رجب .)8009( .اآلشار االجتماعية كاالقتصادية إلدماف كتعاطي المخدرات .الندكة
العممية لممخدرات كاألمف االجتماعي ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
الشاذلي ،فتكح عبداب .)8006( .أساسيات عمـ اإلجراـ والعقاب .بيركت :منشكرات الحمبي الحتكقية.
شرطة عماف السمطانية .)8000( .موسوعة القوانيف الجزائية الخاصة .أكاديمية السمطاف قابكس
لعمكـ الشرطة ،مجمع البحكث كالدراسات :مستط
الشي  ،صالح بف محمد .)0430( .االتجاىات الفكرية لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة جده،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ الترل ،مكة المكرمة.
عماف :دار
الصتكر ،صالح خميؿ .)8006( .أثار التفكؾ األسري عمى النظاـ االجتماعي العاـ .ن
زوراف.
الضامف ،منذر .)8003( .اإلرشاد النفسي أسسو الفنية والنظرية .العيف ،اإلمارات العربية المتحدة:
مكتبة الاالح لمنشر كالتكزيع.
طببيؾ ككـ .)8008( .استرجعت مف الشبكة العالمية بتاري  8008/7/09مف المصدر:
www.tbeebk.com
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العبدالكريـ ،فؤاد بف عبدالكريـ بف عبدالعزيز .)0484( .قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية :دراسة
نقدية في ضوء اإلسالـ ،رسالة دكتكراة غير منشكرة ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد
اإلسالمية،الرياض.
عبداب ،سيؼ محمد حسف .)2010( .بعض العوامؿ المسيمة في جنوح األحداث كما يدركيا
الجانحوف والعامموف معيـ في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة نزكل ،سمطنة عماف.
عماف :دار الاكر.
عبداب ،محمد قاسـ .)8007( .مدخؿ إلى الصحة النفسية ط .3ى

عبدالرحمف ،محمد السيد .)8000( .عمـ األمراض النفسية والعقمية .التاورة :دار قباء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع.
عبدالخالؽ ،أحمد محمد .)0979( .األبعاد األساسية لمشخصية .اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.

عبدالعزيز ،وبه .)8009( .التحرش الجنسي بالمرأة .التاورة :مكتبة مدبكلي.
عبدالمنعـ ،سميماف .)8003( .عمـ اإلجراـ والجزاء .بيركت :منشكرات الحمبي الحتكقية.
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عبيد ،مزور جعار .)2006( .شرح قانوف الجزاء العماني (القسـ الخاص) الجرائـ الواقعة عمى
األشخاص .شرطة عماف السمطانية :أكاديمية السمطاف قابكس لعمكـ الشرطة.
عماف :دار الشتافة لمنشر كالتكزيع.
العبيدم ،محمد جاسـ .)2011( .عمـ نفس الشخصية .ى
عجكن ،عاطؼ عبدالاتاح .)1985( .البطالة في العالـ العربي وعالقتيا بالجريمة .الرياض :المركز
العربي لمدراسات األمنية كالتدريب.
عدس ،صالح.)1986( .سمسمة الدراسات السيكولوجية والجنسية الجزء الرابع .بيركت :دار مكتبة
التربية.
العؾ ،خالد عبدالرحمف .)1999( .شخصية المرأة المسممة في ضوء القرآف والسنة ط .2بيركت :دار
المعرفة.
عماف :دار
العكايمة ،محمد سند .)8006(.اضطرابات الوسط األسري وعالقتيما بجنوح األحداث .ى
الشتافة لمنشر كالتكزيع.

عالكم ،رفيؽ أحمد .)8000( .التمازيكف بيف اإليجابيات كالسمبيات .مجمة األمف والحياة)943( ،
ص.57-55:
عمكاف ،عبداب ناصح .)8006( .تربية األوالد في اإلسالـ ط  30الجزء الشاني .دمشؽ :دار الاكر.
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عمى ،السيد فىمي.)8000( .عمـ النفس المرضي .اإلسكندرية ،مصر :دار الجامعة الجديدة.

عمى ،عبدالحميد محمد ك قرشى ،منى إبراويـ .)2009( .معاناة المرأة .التاورة :مؤسسة طيبة لمنشر
كالتكزيع.
عماف :دار صااء لمنشر
عمى ،محمد النكبي محمد .)8000( .إدماف اإلنترنت في عصر العولمة .ى
كالتكزيع.
العمي ،فكزية عبداب .)2002( .عادات كأنماط تعرض الطاؿ اإلماراتي كاألمريكي لبرام التمازيكف.
المجمة العربية لعموـ اإلنسانية )78( 02 ،ص.86-80
عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع
العمر ،معف خميؿ.)2010( .عمـ اجتماع العنؼ .ى
عماف :دار الاكر.
العناني ،حناف عبدالحميد .)2003( .الصحة النفسية .ى
عكض ،السيد .)8000( .الجريمة في مجتمع متغير .اإلسكندرية :المكتبة المصرية

العيسكم ،عبدالرحمف محمد :8004( .أ) .سيكولوجية اإلجراـ .بيركت :دار النىضة العربية.

العيسكم ،عبدالرحمف محمد :8004( .ب) .دوافع الجريمة .بيركت :منشكرات الحمبي الحتكقية.
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العيسكم ،عبدالرحمف محمد .)8005( .المجرـ الشاذ .اإلسكندرية :دار الاكر الجامعي.

الغافرم ،حسيف بف سعيد بف سيؼ الغافرم .)8007( .السياسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلنترنت
"دراسة مقارنة" .رسالة دكتكراة غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،التاورة.
الغامدم ،عبداب بف أحمد بف عمي آؿ عيسى .)0430( .تردد المراىقيف عمى مقاىي االنترنت
وعالقتو ببعض المشكالت النفسية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ الترل ،مكة
المكرمة.
الغامدم ،منى محمكد محمد .)1421( .حفظ القرآف الكريـ ونمو الحكـ الخمقي لدى عينة مف طالبات
الصؼ الثالث لممرحمة المتوسطة العامة وتحفيظ القرآف الكريـ بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة أـ الترل ،مكة المكرمة.
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ممحؽ ()1

مقياس العوامؿ المسخمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية في صورتو األصمية
(ف= )58فقرة

بسم هللا الرحمن الرحٌم
األستاذ الدكتكر................................................../

/المحترـ

السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:
الموضوع /طمب تحكيـ مقياس
يػكد الباحػػث إجػ ارء د ارسػػة بعنػكاف" :العوامػػؿ المسػػيمة فػػي حػػدوث بعػػض الجػرائـ األخالقيػػة وعالقتيػػا
بعض سمات الشخصية لدى نزالء السجف المركزي فػي سػمطنة عمػاف" .كأحػد متطمبػات حصػكله عمػى
درجة الماجستير في التربية تخصص إرشاد كتكجيه مػف جامعػة نػزكل ،كيتصػد بػالجرائـ األخالقيػة :وػي
بعػػض تمػػؾ الج ػرائـ ال ػكاردة فػػي البػػاب الخػػامس مػػف قػػانكف الج ػزاء العمػػاني كالتػػي تشػػمؿ :وتػػؾ العػػرض،
الزنا ،المكاط.
كألغراض الدراسة يتكـ الباحػث ببنػاء متيػاس لمكشػؼ عػف العكامػؿ المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ
األخالقية ،كبػيف أيػديكـ الصػيغة األكليػة لىػذا االسػتبياف مكزعػة عمػى أربعػة مجػاالت كوػي :االقتصػادية،
االجتماعية ،الشتافية ،الناسية ،إضافة لبعض المتغيرات الديمكغرافية.
أمػػا مجتمػػع الد ارسػػة فيتػػألؼ مػػف نػزالء السػػجف المركػػزم المػرتكبيف لمجػرائـ األخالقيػػة بمختمػػؼ أنكاعىػػا،
كسيتـ سحب عينة مف المجتمع بحسب ما يسمح به قانكف السجكف ألجؿ تطبيؽ االستبياف عميىـ.
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كلنجابة عف فترات المتياس تـ اختيار التدري الخماسي (أكافػؽ بشػدة ،أكافػؽ ،غيػر متأكػد ،أعػارض،
أعارض بشدة) كلغايات التصحيح أعطيت األكزاف ( )1،2،3،4،5عمى التكالي.
كنظػ انر لمػػا تتمتعػػكف بػػه مػػف د اريػػة فػػي البحػػث العممػػي ،كمكانػػة عمميػػة مرمكقػػة ،كألنكػػـ مػػف أوػػؿ الخبػرة
كاالختصاص ،فتد تـ اختياركـ كأحد أعضاء لجنة تحكيـ الصدؽ لىذا المتياس.
لػػذلؾ يرجػػك منػػؾ الباحػػث منحػػه جػػزءان مػػف كقػػتكـ الشمػػيف ،كالتكػػرـ بػػاالطالع عمػػى المتيػػاس ،كالحكػػـ
كابػػداء مالحظ ػاتكـ ،كرأيكػػـ فػػي فتػرات المتيػػاس مػػف حيػػث :سػػالمة الصػػياغة المغكيػػة ،كمػػدل انتمػػاء كػػؿ
عبارة لاترة الغرض الذم تندرج إزاءن ،كمػدل مناسػبة الاتػرات لمبيئػة العمانيػة ،إضػافة إلػى أم مالحظػات
أك اقت ارح ػػات أك تع ػػديالت تركنى ػػا مناس ػػبة .كم ػػا يرج ػػى الحك ػػـ عم ػػى م ػػدل مالئم ػػة التعميم ػػات المتدم ػػة
لمماحكصيف كالمكجكدة عمى كرقة التعميمات المرفتة.
شاك انر حسف اوتمامكـ كتعاكنكـ،كالسالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته.
يرجى التكرـ بتعبئة البيانات اآلتية
التخصص الدقيؽ

االسـ كالرتبة العممية

............................................ ..............................................
مكاف العمؿ

.........................................

التسـ

........................................

الباحث :يحيى بف حمود بف حمد البوسعيدي
المشرؼ :الدكتور .عبدالرزاؽ القيسي.
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التعميمات

قائمة وصؼ العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية

األخ العزيز................................................ :المحترـ
السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:

بيف يديؾ مجمكعة مػف الاتػرات التػي أسػىمت فػي انحػراؼ سػمككؾ ،أقػ أر كػؿ فتػرة مػف وػذن الاتػرات ،شػـ
قرر ما إذا كانت وذن الاترات تنطبؽ عميؾ ،كأما كؿ فترة يكجد خمسة خيارات عمى النحك التالي :
 -0إذا كانت الاترة تكافؽ عميىا بشدة كالمسىمة في انحراؼ سمككؾ،ضع عالمة ( )تحػت العمػكد
(أكافؽ بشدة)

 -8إذا كان ػػت الاتػ ػرة تكاف ػػؽ عميى ػػا كالمس ػػىمة ف ػػي انحػ ػراؼ سمككؾ،ض ػػع عالم ػػة ( )تح ػػت العم ػػكد
(أكافؽ).

 -3إذا كان ػػت الاتػ ػرة غي ػػر متأك ػػد م ػػف أنى ػػا المس ػػىمة ف ػػي انحػ ػراؼ سمككؾ،ض ػػع عالم ػػة ( )تح ػػت
العمكد (غير متأكد).

 -4إذا كانت الاترة تعارض مف ككنىا المسىمة في انحػراؼ سمككؾ،ضػع عالمػة ( )عمػى العمػكد
(أعارض).

 -5إذا كانػت الاتػرة تعػػارض بشػػدة مػػف ككنىػػا المسػىمة فػػي انحػراؼ سمككؾ،ضػػع عالمػػة ( )عمػػى
العمكد (أعارض بشدة).

عممان بأنه ال تكجد إجابة خاطئة كأخرل صحيحة ،كانما المطمكب أف تككف إجابتؾ صادقة كتعبر عما

تشعر به كتسمكه ،يرجى التكرـ باإلجابة عف جميع الاترات ،كعدـ ترؾ أم فترة مف الاترات دكف إجابػة،

عممان بأف إجابتؾ ستحاط بالسرية التامة ،كلف تستخدـ إال ألغراض الد ارسػة ك البحػث العممػي فتػط ،كلػف

تطمع عميىا أم جىة أخرل .

شاكريف كمتدريف حسف تعاكنكـ كاوتمامكـ.
الباحث :يحيى بف حمود بف حمد البوسعيدي.

إشراؼ الدكتور :عبدالرزاؽ القيسي.
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أوالً :البيانات الديموغرافية
البيانات الديموغرافية

الرقـ
 1العمر.
 2المستكل التعميمي.
 3المىنة.
4

عدد الغرؼ.

5

الحالة االجتماعية.

6

الدخؿ الشىرم ل سرة.

7

نكع الجريمة.

8

مكاف الجريمة.

منتمية

غير منتمية

أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
....................................................................................................................
..............................................................................................................................
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المجاؿ األوؿ :الفقرات الخاصة بالعوامؿ االقتصادية وىي :الفقر ،البطالة،استغالؿ
السمطة (االبتزاز الجنسي) عمؿ المرأة في الوظائؼ الرجالية.
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ
منتمية

1

لـ أستطع بناء منزؿ خاص

2

أسكف كعائمتي منزالن صغي انر

3

أناـ كأخكاتي في غرفة كاحدة

4

أشاود أحيانان الكالديف في

5

ألصؽ جسدم بمحارمي نتيجة

6

أستغؿ سمطتي ك قكتي البدنية

غير منتمية واضحة

نتيجة تدني مستكل الدخؿ.

غير متسع.

أكضاع يشير رغباتي الجنسية

لعدـ اتساع المسكف.

كالمالية في إكران التريبات

عمى المعاشرة الجنسية
7

أقكـ بنمذجة ما أشاودن مف
مشيرات جنسية مع المحارـ.

8

عدـ حصكلي عمى كظياة
دفعني الرتكاب الجريمة.

9

أعتتد أف البطالة سبب رئيسي
الرتكابي الجريمة.

10

الصياغة المغوية

عدـ قدرتي عمى الزكاج بسبب

غالء المىكر.
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غير واضحة

التعديالت

11

تتعرض بعض المكظاات

لالبتزاز الجنسي مف قبؿ
رئيس العمؿ.
12

تعاني بعض المكظاات مف
مضايتات مخمة مف زمالئىف.

13

يؤدم امتىاف المرأة لمكظائؼ

14

تستجيب بعض المكظاات

الرجالية لمخطر.

لرغبات رؤسائىف الجنسية
نتيجة اإلكران.

أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

.
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المجاؿ الثالث :الفقرات الخاصة بالعوامؿ االجتماعية وىي:
التفكؾ األسري ،التبرج ،االختالط ،سوء استغالؿ وقت الفراغ ،الصحبة السيئة ،النظر

المحرـ ،المالبس الفاضحة.
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ
منتمية غير منتمية

 15أشعر أف كالدم حازـ في
معاممته.
 16أشعر أف كالدم يرفض مشاركته
الرأم فيما يخص األسرة.
 17أشعر أف غياب كالدم الدائـ عف
األسرة أدل إلى فسادم.
 18اإلوماؿ العاطاي مف الكالديف

دفعني إلقامة عالقات محرمة.

 19أشاود مع أخكاتي األفالـ الخميعة
دكف مراقبة.

 20اختالطي بزميالت الدراسة أك

العمؿ أشار عندم الشىكة الجنسية

 21أعتتد أف االختالط ماسدة كبرل
ل سرة كالمجتمع.

 22أعتتد أف تبرج المرأة كاظىار

مااتنىا يؤدم النتشار الرذيمة.

 23تشار رغباتي الجنسية عند رؤيتي
لممالبس النسائية الااضحة.
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الصياغة المغوية
واضحة

غير واضحة

التعديالت

 24أجد صعكبة في غض بصرم
عف زميمة العمؿ أك الدراسة.

 25أستمتع كشي انر بالنظر إلى كجكن
النساء كمااتنىف.

 26أقضي كقت الاراغ في أحالـ
اليتظة كالجنس.

 27أعتتد أف فراغ الشباب ماسدة
لممجتمع.

 28أمارس العادة السرية في كقت
الاراغ.

 29أذوب برفتة السكء الصطياد
الاتيات.
 30أجتمع بأصحابي لمشاودة األفالـ
الغميعة.

 31ارتكابي الجريمة كاف بسبب
الصحبة السيئة.

أٌة مقترحات أو مالحظات ترونها مناسبة:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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رابعاً :الفقرات الخاصة بالعوامؿ الثقافية وىي :التمفاز والصحافة ،اإلنترنت ،الياتؼ

النقاؿ ،إدماف المسكرات والمخدرات ،عدـ التربية الجنسية ،التعميـ ،ضعؼ االيماف.
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ

منتمية غير منتمية

 32أقضي ساعات طكيمة لمشاودة
التنكات الاضائية.
 33أميؿ لمشاودة األفالـ الجنسية.
 34أتابع كبشغؼ أغاني الايديك كميب
 35أتصاح المكاقع الجنسية عند
استخدامي لننترنت.

 36أمارس العالقة الجنسية غير

المباشرة مع الغير بكاسطة النت.

 37أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات
بكاسطة الىاتؼ النتاؿ.

 38أشرب الخمر بصاة دائمة.
 39ارتكبت الجريمة في حالة السكر
 40أعتتد أف شرب الخمر يؤدم إلى
فساد اجتماعي.

 41أستمتع كشي ار بتعاطي المخدرات
كال استغني عنىا.

 42أمارس الااحشة بعد تناكلي
المخدر.
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الصياغة المغوية

واضحة

غير واضحة

التعديالت

 43تناكلي لممخدر دمر مستتبؿ
حياتي.

 44حصمت عمى قدر يسير مف
التعميـ.

 45لـ أدرس أم تعميـ شرعي.
 46أصمي أحيانان،كأتركىا كشي انر.
 47أستجيب بسىكلة لكسكسة

الشيطاف بارتكاب المعصية.

 48ضعؼ إيماني كقمة الكازع الديني
49

كانا سببان الرتكابي كبائر الذنكب.

أعتتد أف التربية الجنسية المبكرة
كقاية لمارد مف االنحراؼ.

أٌة مقترحات أو مالحظات ترونها مناسبة:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................................................
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رابعاً :الفقرات الخاصة بالعوامل النفسٌة وهً :الشهوة،السٌكوباتٌة،الحرمان العاطفً
والجنسً.
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ

الصياغة المغوية

منتمية غير منتمية

غير واضحة

واضحة

التعديالت

 50الغريزة الجنسية لحب
النساء دفعتني لمزنا.

 51أشعر دائمان بىيجاف الشىكة
كال أستطيع ضبط ناسي.

 52أفتد التاكير العتالني عف
غمياف الشىكة.

 53استمتع بىتؾ األعراض.
 54أميؿ إلى إيتاع الضرر
باآلخريف.
 55أشعر بالسعادة مف ممارسة
الجنس بالتكة كالتعذيب.
 56أشعر بالحرماف الجنسي.
 57أشعر باراغ عاطاي مع
الزكجة ،كأفتتد المكدة
كالرحمة معىا.
 58فتداني لمشتة كاحتراـ
اآلخريف أشعؿ في ناسي

الحتد عمى المجتمع.

أٌة مقترحات أو مالحظات ترونها مناسبة:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
220

ممحؽ ()2

الفقرات التي تـ تعديميا وحذفيا لمقياس العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ
األخالقية.
أوالً الفقرات الخاصة بالعوامل االقتصادٌة:
الفقرة بعد التعدٌل

الفقرة قبل التعدٌل

رقم
الفقرة
4
أشاود أحيانان الكالديف في أكضاع يشير

أشاود الكالديف في أكضاع تشير رغباتي

الجنسية.

رغباتي الجنسية.

6

أستغؿ سمطتي كقكتي البدنية كالمالية في

7

أقكـ بنمذجة ما أشاودن مف مشيرات جنسية أقكـ بتتميد ما أران مف مشاود جنسية مع

إكران التريبات عمى المعاشرة الزكجية.
مع المحارـ.
11
12
13

أستغؿ سمطتي في اإلنااؽ عمى إكران

التريبات في المعاشرة الجنسية.
المحارـ.

تتعرض بعض المكظاات لالبتزاز الجنسي

لحاجتي لمعمؿ أتعرض لالبتزاز الجنسي

مف قبؿ رئيس العمؿ.

مف قبؿ رئيس العمؿ.

تعاني بعض المكظاات مف مضايتات

أعاني مف مضايتات مخمة مف زمالء

مخمة مف زمالئىف.

العمؿ.

يؤدم امتىاف المرأة لمكظائؼ الرجالية

اعتتد امتىاف المرأة لبعض الكظائؼ

لمخطر.

الرجالية يعرض عاتىا لمخطر.
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ثانٌاً :الفقرات الخاصة بالعوامل االجتماعٌة:
الفقرة بعد التعدٌل

الفقرة قبل التعدٌل

رقم
الفقرة
أشعر أف كالدم حازـ في معاممته.
1

كالدم قاسي في معاممته.

2

أشعر أف كالدم يرفض مشاركته الرأم

كالدم يرفض مشاركته الرأم فيما يخص

3

أشعر أف غياب كالدم الدائـ عف األسرة

غياب كالدم الدائـ عف األسرة أدل إلى

8

أعتتد أف تبرج المرأة كاظىار مااتنىا

تبرج المرأة كاظىار مااتنىا دفعني لمرذيمة.

11

أستمتع كشي انر بالنظر إلى كجكن النساء

أستمتع بالنظر إلى كجكن النساء كمااتنىف.

12

أقضي كقت الاراغ في أحالـ اليتظة

أقضي كقت الاراغ في أحالـ الجنس.

13

أعتتد أف فراغ الشباب ماسدة لممجتمع.

لدم وي التي
أكقات الاراغ التي كانت ى
أفسدتني.

14

أمارس العادة السرية في كقت الاراغ.

ممارستي لمعادة السرية في أكقات الاراغ

17

ارتكابي الجريمة كاف بسبب الصحبة

الصحبة السيئة كانت سببان الرتكابي.

األسرة.

فيما يخص األسرة.

فسادم.

أدل إلى فسادم.

يؤدم النتشار الرذيمة.

كمااتنىف.

كالجنس.

دفعني الرتكاب الجريمة.
الجريمة.

السيئة.
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ثالثاً :الفقرات الخاصة بالعوامل الثقافٌة:
رقـ

الفقرة قبؿ التعديؿ

الفقرة

الفقرة بعد التعديؿ

1

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة التنكات

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة التنكات

7

أشرب الخمر بصاة دائمة.

تـ حذفىا.

10

أستمتع كشي انر بتعاطي المخدرات كال

أستمتع بتعاطي المخدرات.

15

أصمي أحيانان كأتركىا كشي انر.

الاضائية اإلباحية.

الاضائية.

أستغني عنىا.

أومؿ في إقامة الصالة.

16

أستجيب بسىكلة لكسكسة الشيطاف

أستجيب لكسكسة الشيطاف بارتكاب

18

أعتتد أف التربية الجنسية المبكرة كقاية

أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء في

19

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات عبر مكاقع

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات بكاسطة

المعصية.

بارتكاب المعصية.

البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ.

لمارد مف االنحراؼ.

الىاتؼ النتاؿ.

التكاصؿ االجتماعي.

رابعاً :الفقرات الخاصة بالعوامؿ النفسية:
رقـ

الفقرة

الفقرة بعد التعديؿ

الفقرة قبؿ التعديؿ

1

الغريزة الجنسية لحب النساء دفعني لمزنا.

حبي لشىكة النساء دفعني لمزنا.

2

أشعر دائمان بىيجاف الشىكة كال أستطيع

أشعر بىيجاف الشىكة كال أستطيع ضبط
ناسي.

ضبط ناسي.

223

ملحق ()2
مقياس العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية في صورتو النيائية
(ف= )58فقرة

األخ العزيز............................................................................ :المحترـ
السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:

بػػيف يػػديؾ مجمكعػػة مػػف الاتػرات التػػي أسػػىمت فػػي انحػراؼ سػػمككؾ ،أقػ أر كػػؿ فتػرة مػػف وػػذن الاتػرات،شـ

قرر ما إذا كانت وذن الاترات تنطبؽ عميؾ ،كأماـ كؿ فترة يكجد خمسة خيارات عمى النحك التالي :
 -1إذا كانت الاترة تكافؽ عميىا بشدة كالمسىمة في انحراؼ سمككؾ ،ضع عالمة ( ) تحت
العمكد (أكافؽ بشدة)

 -2إذا كانت الاترة تكافؽ عميىا كالمسىمة في انحراؼ سمككؾ ،ضع عالمة
( ) تحت العمكد (أكافؽ).

 -3إذا كانت الاترة غير متأكد مف أنىا المسىمة في انحراؼ سمككؾ ،ضع عالمة ( ) تحت
العمكد (غير متأكد).

 -4إذا كانت الاترة تعارض مف ككنىا المسىمة في انحراؼ سمككؾ ،ضع عالمة ( ) عمى العمكد
(أعارض).

 -5إذا كانت الاترة تعارض بشدة مف ككنىا المسىمة في انحراؼ سمككؾ ،ضع عالمة ( ) عمى
العمكد (أعارض بشدة).

عممان بأنه ال تكجد إجابة خاطئة كأخرل صحيحة ،كانما المطمكب أف تككف إجابتؾ صػادقة كتعبػر
عمػا تشػػعر بػػه كتسػػمكه ،يرجػػى التكػرـ باإلجابػػة عػػف جميػػع الاتػرات ،كعػدـ تػػرؾ أم فتػرة مػػف الاتػرات
دكف إجابػػة،عممان بػػأف إجابتػػؾ سػػتحاط بالس ػرية التامػػة ،كلػػف تسػػتخدـ إال ألغ ػراض الد ارسػػة ك البحػػث
العممي فتط ،كلف تطمع عميىا أم جىة أخرل ،شاكريف كمتدريف حسف تعاكنكـ كاوتمامكـ.

الباحثٌ :حٌى بن حمود بن حمد البوسعٌدي.
إشراف الدكتور :عبدالرزاق القٌسً.
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أكالن :البيانات اليمكغرافية :ضع إشارة ( ) داخؿ المريع الذم يناسبؾ:
 -1العمر:

)

أ( 29-18 -

ج( 49-40 -

 -2المستكل التعميمي:

ب( 39-30 -
)

د 59-50 -فما فكؽ (

أ -أمي (

) ب -إبتدائي (

د -شانكم (

) ق -بكالكريكس (

 -3المىنة:

أ -طالب (

) ج -إعدادم (

) ب -متزكج (

 -5عدد غرؼ المنزؿ :
أ -غرفة كاحدة (

أ200-100 -لاير (

) د -أرمؿ (

).

) د 1000-501 -فما فكؽ (

 -7نكع الجريمة:

).

) ج -شالث غرؼ فما فكؽ (

) ب300 -201 -لاير (

ج500-301 -لاير (

).

) ج -مطمؽ (

) ب -غرفتيف (

 -6الدخؿ الشىرم ل سرة:

).

) د -باحث عف عمؿ (

 -4الحالة االجتماعية:

).

).

) ك -دراسات عميا (

) ب -مكظؼ في التطاع العاـ (

ج -مكظؼ في التطاع الخاص (
أ -أعزب (

).

أ -وتؾ عرض (

)

ب -زنا (

ج -زنا بالمحارـ (

)

د -المكاط (
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).

)
) ق -الاجكر (

)

).
).

 -8مكاف الجريمة:

أ -محافظة مستط (
(

) ب -محافظة شماؿ الباطنة (

) د -محافظة مسندـ (

ـ -محافظة شماؿ الشرقية (
ك -محافظة الداخمية (

) ج -محافظة جنكب الباطنة

) ق -محافظة الظاورة (

) س -محافظة البريمي

) ف -محافظة جنكب الشرقية (

) م -محافظة ظاار (

)

).

 -2ضع إشارة ( ) في المربع الذم يدؿ عمى درجة مكافتتؾ عمى العبارة كانطباقىا عميؾ،كما
يكضحىا المشاؿ التالي:
الرقـ

1

الفقرة

لـ

أوافؽ
بشده

أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

أستطع بناء منزؿ خاص نتيجة

تدني مستكل الدخؿ.

الفقرة

الرقـ

1

أسكف كعائمتي منزالن صغي انر غير

2

لـ أستطع بناء منزؿ خاص نتيجة

3

أعتتد أف كالدم قاسي في معاممته.

4

أعتتد أف كالدم يرفض مشاركته

أوافؽ
بشده

متسع.

تدني مستكل الدخؿ.

الرأم فيما يخص األسرة.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الرقـ
5

الفقرة

أوافؽ
بشده

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة
التنكات الاضائية اإلباحية.

6

أميؿ لمشاودة األفالـ الجنسية.

7

أتصاح المكاقع الجنسية عند

8

دفعني لمزنا حبي لشىكة النساء.

9

أشعر بىيجاف الشىكة كال أستطيع

10

أشعر بالحرماف الجنسي.

11

أناـ كأخكتي في غرفة كاحدة.

12

أشاود الكالديف في أكضاع تشير

13

أتابع بشغؼ أغاني الايديك كميب.

14

أمارس العالقة الجنسية غير المباشرة

15

ارتكبت الجريمة في حالة السكر.

16

لـ أدرس أم تعميـ شرعي.

17

أومؿ في إقامة الصالة.

18

افتد التاكير العتالني عند غمياف

19

أشعر بالسعادة مف ممارسة الجنس

استخدامي االنترنت.

ضبط ناسي.

رغباتي الجنسية.

مع الغير بكاسطة النت.

الشىكة.

بالتكة كالتعذيب.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الرقـ
20

الفقره

أوافؽ
بشده

فتداني لمشتة كاحتراـ اآلخريف أشعؿ
في ناسي الحتد عمى المجتمع.

21

ألصؽ جسدم بمحارمي نتيجة لعدـ

اتساع المسكف.

22

دفعني الرتكاب الجريمة عدـ

23

اعتتد أف البطالة سبب رئيسي

24

لحاجتي لمعمؿ أتعرض لالبتزاز

25

عدـ قدرتي عمى الزكاج بسبب غالء

26

أعتتد أف االختالط ماسدة كبرل

27

أشاود مع أخكاتي األفالـ الخميعة

28

أستمتع بالنظر إلى كجكن النساء

29

أجد صعكبة في غض بصرم عف

30

أستمتع بتعاطي المخدرات.

31

أمارس الااحشة بعد تناكلي المخدر.

32

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات بكاسطة

حصكلي عمى كظياة.
الرتكابي الجريمة.

الجنسي مف قبؿ رئيس العمؿ.
المىكر.

ل سرة كالمجتمع.
دكف مراقبة.
كمااتنىف.

زميمة العمؿ أك الدراسة.

الىاتؼ النتاؿ.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الرقـ

الفقرة

33

تناكلي المخدر دمر مستتبؿ حياتي.

34

حصمت عمى قدر يسير مف التعميـ.

35

أعتتد أف شرب الخمر يؤدم إلى

36

أميؿ إلى إيتاع الضرر باآلخريف.

37

أشعر باراغ عاطاي مع الزكجة كافتتد

38

أستجيب لكسكسة الشيطاف بارتكاب

39

دفعني اإلوماؿ العاطاي مف الكالديف

40

دفعني لمرذيمة تبرج المرأة كاظىار

41

أعتتد أف أكقات الاراغ التي كانت

42

أوافؽ
بشده

فساد اجتماعي.

المكدة كالرحمة معىا.
المعصية.

إلقامة عالقات محرمة.

مااتنىا .

ىلدم وي التي أفسدتني.
أذوب برفتة السكء الصطياد الاتيات.

43

ممارستي لمعادة السرية في أكقات

44

تشار رغباتي الجنسية عند رؤيتي

45

أعتتد أف غياب كالدم الدائـ عف

46

أقضي كقت الاراغ في أحالـ الجنس

الاراغ دفعني الرتكاب الجريمة.
لممالبس النسائية الااضحة.
األسرة أدل إلى فسادم.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

47

أجتمع بأصحابي لمشاودة األفالـ

48

أعتتد أف ضعؼ إيماني كقمة الكازع

49

اختالطي بالصحبة السيئة كانت سببان

50

أحرص عمى شراء المجالت التي

51

أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء

الغميعة.

الديني كانا سببان الرتكابي الكبيرة.
الرتكابي الجريمة.

تظىر مااتف المرأة.

في البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ
السمكؾ.

52

أستغؿ سمطتي في اإلنااؽ عمى إكران
التريبات في المعاشرة الجنسية.

53

أقكـ بتتميد ما أران مف مشاود جنسية
مع المحارـ.

54

أعاني مف مضايتات مخمة مف زمالء
العمؿ.

55

أعتتد أف امتىاف المرأة لبعض
الكظائؼ الرجالية يعرض عاتىا

لمخطر.
56

أستجيب لرغبات رئيس العمؿ

57

اختالطي بزميالت الدراسة أك العمؿ

الجنسية نتيجة اإلكران.

أشار عندم الشىكة الجنسية.
58

أستمتع بىتؾ األعراض.
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ممحؽ ()4

مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية ( )NEO-FFI-Sفي صورتو األصمية
(ف= )60فقره
الااضؿ/ .... .........................................................................../المحترـ
السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد
الموضوع /طمب تحكيـ مقياس
يػػكد الباحػػث إج ػراء د ارسػػة بعن ػكاف" :العكامػػؿ المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الج ػرائـ األخالقيػػة كعالقتىػػا
بعػض سػػمات الشخصػػية لػػدل نػزالء السػػجف المركػػزم فػي سػػمطنة عمػػاف" .كأحػػد متطمبػػات حصػػكله عمػػى
درجة الماجستير في التربية تخصص إرشاد كتكجيه مػف جامعػة نػزكل .كيتصػد بػالجرائـ األخالقيػة :وػي
بعػػض تمػػؾ الج ػرائـ ال ػكاردة فػػي البػػاب الخػػامس مػػف قػػانكف الج ػزاء العمػػاني كالتػػي تشػػمؿ :وتػػؾ العػػرض،
الزنا ،المكاط.
كألغراض الدراسة سيتكـ الباحث بتطبيؽ متياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية "The Big Five
" Factorsلككستا كماكرم ( ،)Costa& McCraeالذم تـ تعريبه كتتنينه عمى البيئة العمانية ،كالتأكد
مف صدقه كشباته عمى عينة مف طمبة جامعة السمطاف قابكس مف قبؿ الباحشة (الكمباني.)2005 ،
أمػػا مجتمػػع الد ارسػػة فيتػػألؼ مػػف نػزالء السػػجف المركػػزم المػرتكبيف لمجػرائـ األخالقيػػة بمختمػػؼ أنكاعىػػا،
كسيتـ سحب عينة مف المجتمع بحسب ما يسمح به قانكف السجكف ألجؿ تطبيؽ المتياس عميىـ.
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أمػ ػػا العكامػ ػػؿ الخمسػ ػػة التػ ػػي يتػ ػػألؼ منىػ ػػا المتيػ ػػاس ،كالتػ ػػي تكصػ ػػمت إليىػ ػػا الد ارسػ ػػات فىػ ػػي :االنبسػ ػػاط

"،"Extraversionكالمتبكليػ ػ ػ ػ ػ ػػة أك (الطيبػ ػ ػ ػ ػ ػػة) "،"Agreeablenessكالضػ ػ ػ ػ ػ ػػمير الحػ ػ ػ ػ ػ ػػي أك (الػ ػ ػ ػ ػ ػػيتظ)
"،"Conscientiousnessكالعص ػ ػػابية "،"Neuroticismكاالنات ػ ػػاح عم ػ ػػى الخبػ ػ ػرة "
."TO Experience

Openness

كيتألؼ كػؿ عامػؿ مػف سػتة مظػاور فرعيػة ،كمػا تتػألؼ التائمػة ( )ONE-FFI-Sمػف  60فتػرة بكاقػع

 12فترة في كؿ عامؿ.

أما بدائؿ االستجابة فتككف كفؽ متدرج خماسي( :أعارض بشدة ،أعػارض ،غيػر متاكػد ،أكافػؽ ،أكافػؽ

بشدة).

مالحظة :اإلشارة (ع ) في نىاية الاترة ،تعني أف الاترة ذات درجات عكسية.

كنظػ انر لمػػا تتمتعػػكف بػػه مػػف د اريػػة فػػي البحػػث العممػػي ،كمكانػػة عمميػػة مرمكقػػة ،كألنكػػـ مػػف أوػػؿ الخبػرة

كاالختصاص ،فتد تـ اختياركـ كأحد أعضاء لجنة تحكيـ الصدؽ لىذا المتياس.

لذلؾ يرجك منؾ الباحث منحه جزءان مف كقتكـ الشميف ،كالتكرـ باالطالع عمى المتياس ،كالحكػـ كابػداء

مالحظاتكـ ،كرأيكـ في فترات المتياس مف حيث :سالمة الصياغة المغكية ،كمدل انتماء كؿ عبارة لاترة
الغرض الذم تندرج إزاءن ،كمدل مناسبة الاترات لمبيئة العمانية ،إضافة إلى أم مالحظات أك اقت ارحػات
أك تع ػػديالت تركنى ػػا مناس ػػبة .كم ػػا يرج ػػى الحك ػػـ عم ػػى م ػػدل مالئم ػػة التعميم ػػات المتدم ػػة لمماحكص ػػيف
كالمكجكدة عمى كرقة التعميمات المرفتة.

شاك انر حسف اوتمامكـ كتعاكنكـ ،كالسالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته.

يرجى التكرـ بتعبئة البيانات اآلتية:

االسـ والرتبة العممية

التخصص الدقيؽ

............................................

.............................................

مكاف العمؿ

القسـ

...........................................

..........................................

الباحث :يحيى بف حمود بف حمد البوسعيدي

إشراؼ الدكتور :عبدالرزاؽ القيسي
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وصؼ المجاالت الخمسة لممقياس

أوالً :مظاىر العصابية (Neuroticism )N

 -1القمؽ " :" Anxietyخائؼ – عصبي – مىمكـ – مشغكؿ الذوف – لديه مخاكؼ مرضػية
– سريع التىي .

 -2العػداء المتوعػد بالغضػب " :"Angry Hostilityميػؿ الشػخص إلػى الشػعكر بالغضػب
كما يرتبط به مف حاالت الشعكر باالحباط كالم اررة.

 -3االكتئػػاب " :"Depressionإناعػػالي ،منتػػبض أكشػػر منػػه مػػرح ،كيػػؤدم بػػه ذلػػؾ لمشػػعكر
بالىـ كالضيؽ كالتشاؤـ.

 -4الشػػػػػعور بالػػػػػذات " :"Self-consciousnessيش ػ ػػعر ب ػ ػػاإلشـ كالح ػ ػػرج كالخج ػ ػػؿ كالتم ػ ػػؽ
االجتماعي النات عف عدـ الظىكر عمى االخريف في صكرة متبكلة.

 -5االندفاع " :"Impulsivenessعدـ التدرة عمى ضبط الدكافع ،كفيػه يشػعر الاػرد بػالتكتر
كسرعة االستشارة.

 -6الضػػػغوط "ٍ " Stressوالقابميػػػة لرنجػػػراح " :"Vulnerabilityع ػػدـ ق ػػدرة الا ػػرد عم ػػى
تحمػػؿ الضػػغكط ،كبالتػػالي يشػػعر الاػػرد بػػالعجز أك اليػػأس كاالتكػػاؿ كعػػدـ التػػدرة عمػػى اتخػػاذ

الت اررات في المكاقؼ الضاغطة.

الفقرات الخاصة بمظاىر العصابية
ـ

الفقرات

1

أش ػ ػػعر ب ػ ػػأنني أدن ػ ػػى ش ػ ػػأنان مػ ػ ػػف

2

أشعر أحيانان كمػا لػك أننػي سػكؼ

االنتماء لممجاؿ
منتمية غير منتمية

اآلخريف.

أنىػ ػػار عنػػػدما أكػػػكف تحػػػت قػػػدر
وائؿ مف الضغكط

233

الصياغة المغوية
واضحة

غير واضحة

التعديالت

3

أشعر كشي انر بالتكتر كالعصبية.

4

أشػ ػػعر أحيان ػ ػان بأنػ ػػه ال قيمػ ػػة لػ ػػي

5

أغضػػب كشي ػ انر مػػف الطريتػػة التػػي

6

أش ػػعر باالستس ػػالـ عن ػػدما تس ػػكء

كميان.

يعاممني بىا الناس.

األمكر كتشبط ومتي.
7

أش ػ ػػعر غالبػ ػ ػان ب ػ ػػالعجز كبحاج ػ ػػة

8

أش ػػعر ف ػػي األكق ػػات الت ػػي أك ػػكف

لشخص يحؿ مشاكمي.

فيى ػ ػػا خجػ ػ ػالن ج ػ ػػدان بالرغب ػ ػػة ف ػ ػػي
االختااء.

9

لست بالشخص التمؽ( .ع)

 10نػ ػ ػ ػ ػ ػػاد انر مػ ػ ػ ػ ػ ػػا أشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر بالكحػ ػ ػ ػ ػ ػػدة
كالكآبة(.ع)

 11نػػاد انر مػػا أشػػعر بػػالخكؼ كالتمػػؽ.
(ع)

 12ن ػػاد انر م ػػا أك ػػكف حزينػ ػان أك مكتئبػ ػان
(ع)

أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
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ثانياً :مظاىر االنبساطية ("Extraversion" )E

 -1الدؼء أو المودة " : "Affectionكدكد ،حسف المعشر ،لطيؼ ،يميؿ إلى الصداقة.
 -2االجتماعية " :"Gregariousnessيحب الحاالت ،له أصدقاء كشيركف ،يحتاج إلى إناس
حكله يتحدث معىـ ،يسعى كراء اإلشارة ،يتصرؼ بسرعة دكف تردد.
 -3التوكيدية " :"Assertivenessمحب السيطرة كالسيادة كالخشكنة ،كحب التنافس ككذلؾ
الزعامة ،يتكمـ دكف تردد ،كاشؽ مف ناسه مؤكد لىا.
 -4النشاط " :"Activityيشعر بالحيكية كسرعة التحرؾ ،كالسرعة في العمؿ محب له ،كأحيانان
ما يككف مندفعان.
 -5البحث عف اإلثارة " :"Excitement-Seekingمغرـ بالبحث عف المكاقؼ المشيرة
االستا اززية ،يحب األلكاف الساطعة كاألماكف المزدحمة أك الصاخبة.
 -6االنفعاالت االيجابية ":"Positive Emotionsيشعر بالبىجة كالسعادة كالحب كالمتعة
كسرعة الضحؾ كاالبتساـ كالتااؤؿ.
الفقرات الخاصة بمظاىر االنبساطية
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ
منتمية

غير منتمية

 13أح ػػب أف يكػػػكف حػػػكلي عػػػدد
كبير مف الناس.
 14أضحؾ بسىكلة.
 15أس ػ ػػتمتع حتػ ػ ػان بالتح ػ ػػدث م ػ ػػع
الناس.

 16أح ػػب أف أك ػػكف حي ػػث يك ػػكف
النشاط.
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الصياغة المغوية
واضحة

غير واضحة

التعديالت

 17أشػ ػ ػػعر كشي ػ ػ ػ انر بػ ػ ػػأنني أتاجػ ػ ػػر
طاقة.

 18أن ػ ػػا ش ػ ػػخص مب ػ ػػتى كماع ػ ػػـ
بالحيكية النشاط.

 19حياتي تجرم بسرعة.
 20أنا شخص نشيط جدان.

 21ال أعتب ػ ػ ػ ػػر ناس ػ ػ ػ ػػي شخصػ ػ ػ ػ ػان
خايؼ الظؿ( .ع)

 22أفضػ ػػؿ عػ ػػادة عمػ ػػؿ األشػ ػػياء
ماردان.

 23أنني لست بالشخص المتاائؿ
المبتى ( .ع)

 24أفضػػؿ أف أدب ػػر أمػػكر ناس ػػي

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أف أك ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف قائ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدان.

لاخريف( .ع)

أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
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ثالثاً :مظاىر التفتح ):"Openness"(o

 -1الخياؿ " :"Fantasyلديه تصكرات قكية ككشيرة كحياة ماعمة بالخياؿ ،لديه أحالـ كشيرة
كطمكحات غريبة ،كشرة أحالـ اليتظة ليس وركبان مف الكاقع كانما بىدؼ تكفير بيئة تناسب
خياالته ،كيعتتد أف وذن الخياالت تشكؿ جزءان مىمان في حياته كتساعدن عمى البتاء كاالستمتاع
بالحياة.
 -2الجماليات "  :"Aesthetiمحب الاف كاألدب كلديه اوتمامات بارزة في تذكؽ جميع أنكاع
الانكف كالجماليات.
 -3المشاعر " :"Feelingsيعبر عف إناعالته بشكؿ أقكل مف اآلخريف ،كالتطرؼ في االناعاؿ
يشعر الارد بتمة السعادة شـ ينتتؿ فجأة إلى قمة الحزف ،كما تظىر عميه عالمات االناعاالت
الخارجية كالمظاور الايزيكلكجية المصاحبة لالناعاؿ في أقؿ المكاقؼ الضاغطة أك المااجئة.
 -4األفعاؿ " :"Actionsلديه رغبة في تجديد األنشطة كاالوتمامات كالذواب إلى أماكف لـ يسبؽ
زيارتىا في السابؽ ،كيحب أف يجرب كجبات جديدة كغريبة مف الطعاـ ،يرغب في التخمص مف
الركتيف اليكمي كالمغامرة.

 -5األفكار " :"Ideasمتاتح عتميان كفطيـ كمحب لمتجديد مبتكر في أفكارن كمتبصر.
 -6القيـ " :"Valuesميؿ إلعادة النظر إلى التيـ كالسياسة كالدينية.
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الفقرات الخاصة بمظاىر التفتح
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ
منتمية غير منتمية

 25األنمػػاط الانيػػة التػػي أجػػدوا فػػي
الا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أك الطبيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تشي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
اوتمامي.

 26كشي ػ ػ ػ ػ انر مػ ػ ػ ػػا أجػ ػ ػ ػػرب األكػ ػ ػ ػػالت
الجديدة كاألجنبية.

 27عنػػدما أقػ أر شػػع انر أك أتمعػػف فػػي
عمػ ػ ػ ػػؿ فنػ ػ ػ ػػي أشػ ػ ػ ػػعر بالنشػ ػ ػ ػػكة
أحيانا.
ن
كبمكجة مف اإلشارة

ػدم فضػػكؿ فكػػرم كبيػػر تجػػان
 28لػ ى
المعرفة.
 29كشيػ انر مػػا أسػػتمتع بالتالعػػب فػػي
النظريات كاألفكار المجردة.

 30لمشػ ػ ػػعر تػ ػ ػػأشير ض ػ ػ ػػعيؼ أك ال
عمي.
تأشير له ى

 31ال أحػ ػ ػػب أف أبػ ػ ػػدد كقتػ ػ ػػي فػ ػ ػػي
أحالـ اليتظة(.ع)

 32عن ػ ػػدما أس ػ ػػتدؿ عم ػ ػػى الطريت ػ ػػة

الص ػ ػ ػػحيحة لعم ػ ػ ػػؿ ش ػ ػ ػػيء م ػ ػ ػػا
فإنني أتمسؾ بىا(.ع)
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الصياغة المغوية
واضحة

غير واضحة

التعديالت

 33أعتت ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أف ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؾ الط ػ ػ ػ ػ ػ ػػالب
يسػ ػ ػ ػ ػ ػػتمعكف إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى متحػ ػ ػ ػ ػ ػػدشيف
يتجادلكف يمكف فتط أف يشكش

تاكيروـ كيضممىـ(.ع)

 34نػ ػ ػ ػػاد انر مػ ػ ػ ػػا أالحػ ػ ػ ػػظ المشػ ػ ػ ػػاعر
كالحاالت المزاجية التي تحدشىا

البيئات المختماة(.ع)

 35أعتتػ ػػد أف عمينػ ػػا أف نمجػ ػػأ إلػ ػػى
السػ ػ ػػمطات الدينيػ ػ ػػة لمبػ ػ ػػت فػ ػ ػػي
األمكر الخالفية(.ع)

ػدم اوتم ػػاـ قمي ػػؿ بالتأم ػػؿ ف ػػي
 36ل ػ ى
طبيعػ ػ ػ ػػة الكػ ػ ػ ػػكف أك الظػ ػ ػ ػػركؼ
اإلنسانية(.ع)
أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................
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رابعاً :مظاىر الضمير الحي ):"Conscientiousness"(C

 -1االقتدار أو الكفاءة " :"Competenceبارع ،كؼء،مدرؾ ،متبصر أك حكيـ كيتصرؼ
بحكمة مع المكاقؼ الحياتية المختماة.
 -2منظـ " :"Orderمرتب ،مىذب،أنيؽ ،يضع األشياء في مكاضعىا الصحيحة.
 -3ممتزـ بالواجبات " :"Dutifulnessممتزـ لما يميمه ضميرن كيتتيد بالتيـ األخالقية
بصرامة.
 -4مناضؿ في سبيؿ االنجاز ":"Achievement Strivingمكافح،طمكح،مشابر ،مجتىد
ذك أوداؼ محددة في الحياة ،مخطط،جاد.
 -5ضبط الذات " :"Self-Disciplineلديه التدرة عمى البدء في عمؿ مػا أك مىمػة ،كمػف شػـ
االسػػتمرار حتػػى انجازوػػا دكف اإلصػػابة بالكمػػؿ أك الممػػؿ ،قػػادر عمػػى إنجػػاز األعمػػاؿ دكف
الحاجة لمتشجيع مف اآلخريف.
 -6التػػػأني أو الرويػػػة " :"Deliberationلديػػه النزعػػة إلػػى التاكيػػر قبػػؿ التيػػاـ بػػأم فع ػػؿ،
كلذلؾ يتسـ بالحذر كالحرص كاليتظة كالتركم قبؿ اتخاذ الترار أك التياـ بأم فعؿ.

الفقرات الخاصة بالضمير الحي (الجدية)
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ
منتمية غير منتمية

 37أح ػ ػ ػ ػ ػػتاظ بممتمك ػ ػ ػ ػ ػػاتي نظيا ػ ػ ػ ػ ػػة
كمرتبة.

 38أنػػا أجيػػد إلػػى حػػد مػػا فػػي دفػػع
ناسػ ػ ػػي إلنجػ ػ ػػاز األشػ ػ ػػياء فػ ػ ػػي

كقتىا.
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الصياغة المغوية
واضحة

غير واضحة

التعديالت

 39أحػػاكؿ إنجػػاز كػػؿ المىػػاـ التػػي
أكمػػؼ بىػػا كفت ػان لمػػا يميػػه عمػػى

الضمير.

 40ل ػ ػػدم مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف األو ػ ػػداؼ
الكاض ػػحة أس ػػعى إل ػػى تحتيتى ػػا
بطريتة منظمة.

 41أعم ػػؿ بج ػػد ف ػػي س ػػبيؿ تحتي ػػؽ
أودافي.

 42عنػ ػػدما أتعىػ ػػد بشػ ػػيء أسػ ػػتطيع

دائمػ ػ ػ ػان االلتػ ػ ػ ػزاـ ب ػ ػ ػػه كمتابعت ػ ػ ػػه
لمنىاية.

 43أنػػا شػػخص منػػت ينىػػي عمم ػػه
دائمان.

 44أكػافح مػف أجػؿ التميػز فػي كػػؿ
شي أقكـ به.

 45أننػ ػ ػػي لسػ ػ ػػت شخص ػ ػ ػان نظامي ػ ػ ػان
جدان(.ع)

 46أضػػيع الكشيػػر م ػػف الكقػػت قب ػػؿ
أف أبدأ العمؿ(.ع)

 47أحيان ػ ػان ال أكػ ػػكف جػ ػػدي انر بالشتػ ػػة
كما ينبغي أف أككف(.ع)

 48ال أب ػػدك مطمتػ ػان ق ػػادر عم ػػى أف
أككف منظمان(.ع)

أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:
..................................................................................................
.................................................................................................
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خامساً :مظاىر المقبولية أو الطيبة ):"Agreeableness"(A

 -1الثقػػة " :"Trustيشػػعر بالشتػػة تجػػان اآلخػريف كاشػػؽ مػػف ناسػػه ،يشػػعر بالكاػػاءة ،جػػذاب مػػف
الناحية االجتماعية ،غير متمركز حكؿ ذاته ،يشؽ في نكايا اآلخريف.
 -2االستقامة " :"Straightforwardnessممخص ،مباشر ،صريح ،مبدع ،جذاب.
 -3اإليثػػػار " :"Altruismمح ػػب لمغي ػػر كالرغب ػػة ف ػػي مس ػػاعدة اآلخػ ػريف ،متع ػػاكف ،المش ػػاركة
الكجدانية في السراء كالضراء مع اآلخريف.
 -4اإلذعػػػػاف أو القبػػػػوؿ " :"Complianceيتم ػػع مش ػػاعرن العدكاني ػػة كالعا ػػك كالنس ػػياف تج ػػان
المتعديف كالمطؼ كالتركم في المعاممة مع الغير أشناء الصراعات.
 -5التواضع " :"Modestyمتكاضع غير متكبر كال يتنافس مع اآلخريف.
 -6االعتػػداؿ فػػي ال ػ أري " : "Tender-Mindednessمتعػػاطؼ مػػع اآلخ ػريف كمعػػيف
لىـ،كيدافع عف حتكؽ اآلخريف كبالذات الحتكؽ االجتماعية كالسياسية.
الفقرات الخاصة بالمقبولية أو الطيبة
الفقرات

ـ

االنتماء لممجاؿ
منتمية

غير منتمية

 49أحػػاكؿ أف أكػػكف لطياػان مػػع كػػؿ
فرد ألتتي به.

 50أفضػ ػػؿ التعػ ػػاكف مػ ػػع اآلخ ػ ػريف
بدالن مف التنافس معىـ.

 51يحبنػ ػ ػػي معظػ ػ ػػـ النػ ػ ػػاس الػ ػ ػػذيف
أعرفىـ .

 52أحػػاكؿ أف أكػػكف يتظ ػان كمراعي ػان
لمشاعر اآلخريف.
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الصياغة المغوية
واضحة

غير واضحة

التعديالت

 53أميػػؿ إلػػى التحايػػؿ عمػػى النػػاس
لمحصػ ػػكؿ عم ػ ػى مػ ػػا أريػ ػػد عنػ ػػد
الضركرة(.ع)
 54إذا لـ أحب بعض الناس فإنني
أدعىـ يعرفكف ذلؾ(.ع)
 55أنػ ػػا شابػ ػػت ال ػ ػرأم كمتشػ ػػدد فػ ػػي
اتجاواتي(.ع)
 56كشيػر مػف النػاس يعتتػدكف بػػأني
بػ ػ ػ ػػارد كغيػ ػ ػ ػػر كدكد إلػ ػ ػ ػػى حػ ػ ػ ػػد
ما(.ع)

 57أعتت ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أف معظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس
سيس ػ ػػتغمكنني إذا س ػ ػػمحت لى ػ ػػـ
بذلؾ(.ع)

 58أميػػؿ إلػػى الشػػؾ كالسػػخرية مػػف
نكايا اآلخريف(.ع)

 59يعتتػ ػ ػػد الػ ػ ػػبعض بػ ػ ػػأنني أنػ ػ ػػاني
كمغركر(.ع)

 60كشيػ ػ انر م ػػا أدخ ػػؿ ف ػػي ج ػػدؿ م ػػع
أف ػ ػ ػراد عػ ػ ػػائمتي كزمالئػ ػ ػػي فػ ػ ػػي

العمؿ(.ع)
أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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ممحؽ ()5

الفقرات ِ
التي تـ تعديميا لمقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية.
أوالً :الفقرات الخاصة بمظاىر العصابية:
رقـ

الفقرة قبؿ التعديؿ

الفقرة
1
2

الفقرة بعد التعديؿ
أشعر بأنني أقؿ مف اآلخريف.

أشعر بأنني أدنى شأنان مف اآلخريف.

أش ػػعر أحيانػ ػان كم ػػا ل ػػك أنن ػػي س ػػكؼ أنى ػػار أشػػعر كمػػا أننػػي سػػكؼ انىػػار عنػػدما أكػػكف
عندما أككف تحت قدر وائؿ مف الضغكط تحت قدر وائؿ مف الضغكط.

3

أشعر كشي انر بالتكتر كالعصبية.

6

أشػ ػػعر باالستسػ ػػالـ عنػ ػػدما تسػ ػػكء األمػ ػػكر تشبط ومتي كأشعر باالستسالـ عنػدما تسػكء

4

أشعر بالتكتر كالعصبية.
أشعر بأنه ال قيمة لي في الحياة.

أشعر أحيانان بأنه ال قيمة لي كميان.

األمكر.

كتشبط ومتي.
7

أشعر غالبان بالعجز كبحاجة لشخص يحػؿ أش ػ ػ ػػعر ب ػ ػ ػػالعجز كبحاج ػ ػ ػػة لش ػ ػ ػػخص يح ػ ػ ػػؿ

8

أشػػعر فػػي األكقػػات التػػي أكػػكف فيىػػا خجػالن أرغب في االختااء عندما أككف خجالن.

مشاكمي.

جدان بالرغبة في االختااء.

9

لست بالشخص التمؽ.

10

ناد انر ما أشعر بالكحدة كالكآبة.

12

ناد انر ما أككف حزينان أك مكتئبان.

11

مشاكمي.

أنا لست بالشخص التمؽ.
أشعر بالكحدة كالكآبة.
أشعر بالخكؼ أك التمؽ.

ناد انر ما أشعر بالخكؼ كالتمؽ.

أككف حزينان اك مكتئبان في بعض األحياف.

244

ثانياً :الفقرات الخاصة بمظاىر االنبساطية:
رقػػػػػػػػػػػـ

الفقرة قبؿ التعديؿ

الفقرة

الفقرة بعد التعديؿ

14

أضحؾ بسىكلة.

أضحؾ بسىكلة في معظـ المكاقؼ.

16

أحب أف أككف حيث يككف النشاط.

أحب أف أككف كسط بؤرة األحداث.

17

أشعر كشي انر بأنني أتاجر طاقة.

أشعر بالحيكية كالطاقة.

18

أنػ ػ ػ ػػا شػ ػ ػ ػػخص مبػ ػ ػ ػػتى كماعػ ػ ػ ػػـ بالحيكيػ ػ ػ ػػة أنا شخص مجتىد كماعـ بالحيكية كالنشاط.
كالنشاط.

ثالثاً:

الفقرات الخاصة بمظاىر التفتح:

رقػػػػػػػػػػػـ

الفقرة قبؿ التعديؿ

الفقرة

الفقرة بعد التعديؿ

25

األنم ػػاط الانيػ ػػة التػ ػػي أجػػػدوا فػ ػػي الاػ ػػف أك تشي ػػر اوتم ػػامي األنم ػػاط الاني ػػة الت ػػي أج ػػدوا

26

كشيػ ػ ػ ػ ػ انر م ػ ػ ػ ػػأ أج ػ ػ ػ ػػرب األك ػ ػ ػ ػػالت الجدي ػ ػ ػ ػػدة أميػ ػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػ ػػى تجريػ ػ ػ ػػب األكػ ػ ػ ػػالت الجدي ػ ػ ػ ػػدة

27

عنػػدما أق ػ أر شػػع انر أك أتمعػػف فػػي عمػػؿ فنػػي أشػػعر بالنشػػكة كاإلشػػارة عنػػدما أق ػ ار شػػع انر أك

29

كشي ػ انر مػػا أسػػتمتع بالتالعػػب فػػي النظريػػات أستمتع بالتاكير فيما خمؽ اب عز كجؿ في

في الاف أك الطبيعة.

الطبيعة تشير اوتمامي.

كاألجنبية.

كاألجنبية.

أشعر بالنشكة كبمكجة مف اإلشارة أحيانان.

أتمعف في عمؿ فني.

كاألفكار المجردة.

الككف.

30
31

عمي.
لمشعر تأشير ضعيؼ أك ال ػاشير له ى
ال أحب أف أبدد كقتي في أحالـ اليتظة.

عند قراءة الشعر قميالن ما أتأشر.

32

عنما أستدؿ عمى الطريتة الصحيحة لعمؿ أتمسؾ بالطريتة الصحيحة لعمؿ شيء ما.

34

ن ػ ػ ػػاد انر م ػ ػ ػػا أالح ػ ػ ػػظ المش ػ ػ ػػاعر كالح ػ ػ ػػاالت تتأشر حالتي المزاجية باختالؼ البيئة.

أحب أف ال أضيع كقتي في أحالـ اليتظة.

شيء ما فإنني أتمسؾ بىا.

المزاجية التي تحدشىا البيئات المختماة.
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35

أعتتػ ػػد أف عمينػ ػػا أف نمجػ ػػأ إلػ ػػى السػ ػػمطات أعتت ػ ػػد بأن ػ ػػه عمين ػ ػػا أف نمج ػ ػػأ إل ػ ػػى األحك ػ ػػاـ
الدينية لمبت في األمكر الخالفية.

الدينية لمبت في األمكر الخالفية.

رابعاً :الفقرات الخاصة بمظاىر الضمير الحي (الجدية):
الفقرة قبؿ التعديؿ

رقػػػػػػػػػػػـ

الفقرة
38

الفقرة بعد التعديؿ

أنا أجيد إلى حد ما في دفع ناسػي إلنجػاز أنػػا إلػػى حػػد مػػا جيػػد فػػي دفػػع ناسػي إلنجػػاز
األشياء في كقتىا المحدد.

األشياء في كقتىا.
42

عنمػػا أتعىػػد بشػػيء أسػػتطيع دائم ػان االلت ػزاـ عن ػػدما أتعى ػػد بعم ػػؿ ش ػػيء يمك ػػف االعتم ػػاد

45

أنني لست شخصان نظاميان جدان.

عمي كمتابعته لمنىاية.
ى
أنني لست شخصان نظاميان.

به كمتابعته لمنىاية.

خامساً :الفقرات الخاصة بمظاىر المقبولية أو الطيبة:
الفقرة قبؿ التعديؿ

رقػػػػػػػػػػػـ

الفقرة

الفقرة بعد التعديؿ

أش ػ ػػعر ب ػ ػػأف معظ ػ ػػـ الن ػ ػػاس ال ػ ػػذيف أعػ ػ ػرفىـ

51

يحبني معظـ الناس الذيف أعرفىـ.

52

أحػ ػػاكؿ أف أكػ ػػكف يتظ ػ ػان كمراعي ػ ػان لمشػ ػػاعر أحػػاكؿ أف أكػػكف لطيا ػان مػػع كػػؿ فػػرد ألتت ػػي

53

أميػػؿ إلػػى التحايػػؿ عمػػى الن ػاس لمحص ػػكؿ أميؿ إلى التحايؿ عمى الناس عند الضركرة

56

كشيػر مػف النػاس يعتتػدكف بػأني بػارد كغيػػر يعتتد بعض الناس بأنني بارد كحذر.

يحبكنني.
اآلخريف.

59

به.

لمحصكؿ عمى ما أريد.

عمى ما أريد عند الضركرة.

كدكد إلى حد ما.

يعتتد البعض بأنني أناني أك مغركر.
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يعتتد بعض الناس بأنني أناني أك مغركر.

ممحؽ ()6

قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية ( )NEO-FFI-Sفي الصورة النيائية
(ف= )60فقرة
األخ العزيز ............................ ................................................المحترـ
السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:
أمامؾ اآلف مجمكعة مف العبارات المعبرة عف بعض سػماتؾ الشخصػية ،كحيػث أف كػؿ شػخص يختمػؼ
عػػف اآلخػػر ،فإنػػه ال تكجػػد إجابػػات صػػحيحه ،كأخػػرل خاطئػػة ،كالمطمػػكب أف تختػػار اإلجابػػة التػػي تعبػػر
عف سماتؾ الشخصية ،كتتاؽ مع شعكرؾ كتصرفاتؾ كرأيؾ ،كما يكضحىا المشاؿ التالي :

الرقم
4

الفقرة

أوافق
بشده

أوافق

غٌر متأكد أعارض

أعارض
بشده

أحب أن ٌكون حولً عدد كبٌر من
الناس.

الفقرات

الرقـ
1

أنا لست بالشخص التمؽ.

2

أحػػب أف يكػػكف حػػكلي عػػدد كبيػػر مػػف

3

أح ػػب أف ال أض ػػيع كقت ػػي ف ػػي أح ػػالـ

أوافؽ
بشده

الناس.

اليتظة.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الرقـ

الفقرة

4

أح ػػاكؿ أف أك ػػكف لطياػ ػان م ػػع ك ػػؿ ف ػػرد

5

أحتاظ بممتمكاتي نظياة كمرتبة.

6

أشعر بأنني أقؿ مف اآلخريف.

أوافؽ
بشده

ألتتي به.

7

أضحؾ بسىكلة في معظـ المكاقؼ.

8

أتمسؾ بالطريتة الصحيحة لعمػؿ شػي

9

أدخ ػ ػػؿ ف ػ ػػي ج ػ ػػدؿ م ػ ػػع أفػ ػ ػراد ع ػ ػػائمتي

10

أن ػػا إل ػػى ح ػػد م ػػا جي ػػد ف ػػي دف ػػع ناس ػػي

11

أشعر أحيانان كما لك أنني سكؼ أنىار

ما.

كزمالئي في العمؿ.

إلنجاز األشياء في كقتىا المحدد.

عنػ ػػدما أكػ ػػكف تحػ ػػت قػ ػػدر وائػ ػػؿ مػ ػػف

الضغكط.
12

ال أعتبر ناسي شخصان خايؼ الظؿ.

13

تشيػ ػػر اوتمػ ػػامي األنمػ ػػاط الانيػ ػػة التػ ػػي

14

يعتت ػػد بع ػػض النػ ػػاس ب ػػأنني أنػػػاني أك

15

أنني لست شخصان نظاميان.

16

أشػػعر فػػي بعػػض األحيػػاف بالكحػػدة ك

أجدوا في الاف أك الطبيعة
مغركر.

الكآبة.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الفقرة

الرقـ
17

أستمتع حتان بالتحدث إلى الناس.

18

أعتتػد أف تػرؾ الطػالب يسػتمعكف إلػى

أوافؽ
بشده

متحػػ ػػدشيف يتجػػ ػػادلكف يمكػػ ػػف فتػ ػ ػػط أف
يشكش تاكيروـ كيضممىـ

19

أفضػػؿ التعػػاكف مػػع اآلخػريف بػػدالن مػػف

20

أحػػاكؿ إنجػػاز كػػؿ المىػػاـ التػػي أكمػػؼ

21

عمي الضمير.
بىا كفتان لما يميمه ى
أشعر بالتكتر كالعصبية.

22

أحب أف أككف كسط بؤرة األحداث

23

عند قراءة الشعر قميالن ما أتأشر.

24

أمي ػػؿ إل ػػى الش ػػؾ كالس ػػخرية م ػػف نكاي ػػا

التنافس معىـ.

اآلخريف
25

ػدم مجمكعػة مػف األوػداؼ الكاضػحة
ل ى
أسعى إلى تحتيتىا بطريتة منظمة.

26

أش ػ ػػعر بأنػ ػ ػػه ال قيمػػ ػػة لػػ ػػي فػػ ػػي وػػ ػػذن

27

أفضؿ عادة عمؿ األشياء بماردم.

28

أمي ػػؿ إل ػػى تجري ػػب األك ػػالت الجدي ػػدة

29

أعتتػد أف معظػـ النػاس يسػتغمكنني إذا

الحياة.

كاألجنبية.

سمحت لىـ بذلؾ.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الرقـ

الفقرة

30

أضػػيع الكشيػػر مػػف الكقػػت قبػػؿ أف أبػػدأ

أوافؽ
بشده

العمؿ.
31

أشعر فػي بعػض األحيػاف بػالخكؼ أك

32

اشعر بالحيكية كالطاقة.

33

تتأشر حالتي المزاجية باختالؼ البيئة.

34

أشعر بػأف معظػـ النػاس الػذم أعػرفىـ

35

أعمؿ بجد في سبيؿ تحتيؽ أودافي.

36

أغضػ ػ ػػب كشي ػ ػ ػ انر مػ ػ ػػف الطريتػ ػ ػػة التػ ػ ػػي

37

أنػ ػػا شػػػخص مجتىػػػد كماعػػػـ بالحيكيػػػة

38

أعتتػ ػ ػ ػػد بأنػ ػ ػ ػػه عمينػ ػ ػ ػػا أف نمجػ ػ ػ ػػأ إلػ ػ ػ ػػى

التمؽ.

يحبكنني.

يعاممني بىا الناس.
كالنشاط.

األحك ػ ػػاـ الديني ػ ػػة لمب ػ ػػت ف ػ ػػي األم ػ ػػكر

الخالفية.
39

يعتتد بعض الناس بأنني بارد كحذر.

40

عنػ ػ ػػدما أتعى ػ ػ ػػد بعمػ ػ ػػؿ ش ػ ػ ػػيء يمك ػ ػ ػػف

41

عمي كمتابعته لمنىاية.
االعتماد ى
تشبط ومتي كأشػعر باالستسػالـ عنػدما
تسكء األمكر.

42

إني لست بالشخص المتاائؿ المبتى .
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الرقـ

الفقرة

43

أشػ ػػعر بالنشػ ػػكة ك اإلشػ ػػارة عنػ ػػدما أق ػ ػ أر

44

أنا شابت الرأم،كمتشدد في اتجاواتي.

45

أحيان ػ ػ ػان ال أكػ ػ ػػكف جػ ػ ػػدي انر بالشتػ ػ ػػة كمػ ػ ػػا

46

أك ػ ػػكف حزينػ ػ ػان أك مكتئبػ ػ ػان ف ػ ػػي بع ػ ػػض

47

حياتي تجرم بسرعة.

48

لػ ىػدم اوتمػػاـ قميػػؿ بالتأمػػؿ فػػي طبيعػػة
الككف كالظركؼ اإلنسانية.

49

أح ػػاكؿ بصػ ػػاة عامػ ػػة أف أكػ ػػكف حػ ػػذ انر

50

أنا شخص منت ينىي عممه دائمان.

51

أوافؽ
بشده

شع انر أك أتمعف في عمؿ فني.

ينبغي أف أككف.

األحياف .

يتظان مراعيان لشعكر اآلخريف.

أشعر بالعجز كبحاجة لشػخص يحػؿ
مشاكمي.

52

أنا شخص نشيط جدان

53

ػدم فضػ ػ ػ ػػكؿ فكػ ػ ػ ػػرم كبيػ ػ ػ ػػر تجػ ػ ػ ػػان
لػ ػ ػ ػ ى
المعرفة.

54

إذا لػ ػ ػػـ أحػ ػ ػػب بعػ ػ ػػض النػ ػ ػػاس فػ ػ ػػإنني
أدعىـ يعرفكف ذلؾ.

55

ال أبدك مطمتان قاد انر أف أككف منظمان.

56

أرغػ ػ ػػب فػ ػ ػػي االختاػ ػ ػػاء عنػ ػ ػػدما أكػ ػ ػػكف
خجالن.
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أوافؽ

غير متأكد

أعارض

أعارض
بشده

الرقـ

الفقرة

57

أفضػػؿ أف أدبػػر أمػػكر ناسػػي عمػػى أف

58

أس ػػتمتع ب ػػالتاكير فيم ػػا خم ػػؽ اب ع ػػز

أوافؽ
بشده

أككف قائدان لاخريف.
كجؿ في الككف.

59

أمي ػػؿ إل ػػى التحاي ػػؿ عم ػػى الن ػػاس عن ػػد

60

أكػػافح مػػف أجػػؿ التميػػز فػػي كػػؿ شػػي

الضركرة لمحصكؿ عمى ما أريد.

أقكـ به.
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أوافؽ

غير
متأكد

أعارض أعارض
بشده

ممحؽ ()7
أسماء أعضاء لجنة تحكيـ أداتي الدراسة ودرجاتيـ العممية
الرقـ

االسـ

التخصص

المرتبة العممية وطبيعة العمؿ

1

أ.د .عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالرزاؽ فاضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

تربية خاصة

أسػػتاذ دكتػػكر بتسػػـ التربيػػة كالد ارسػػات

2

أ.د .صبحي المعركؼ.

اإلرشاد الناسي

استاذ دكتكر بمركز اإلرشػاد الطالبػي

3

د .أمجد محمد وياجنه

إرشاد كتكجيه

اس ػػتاذ مس ػػاعد بتس ػػـ التربي ػػة كالعمػػػكـ

4

د .باسـ محمد دحادحه

إرشاد كتكجيه

اس ػػتاذ مس ػػاعد بتس ػػـ التربي ػػة كالعمػػػكـ

5

الضكم.
د .ودل أحمد ى

صحة ناسية

اس ػػتاذ مس ػػاعد بتس ػػـ التربي ػػة كالعمػػػكـ

6

د .عكاطػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ عبدالمجيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

عمـ الناس

اس ػػتاذ مس ػػاعد بتس ػػـ التربي ػػة كالعمػػػكـ

التيسي.

اإلنسانية بجامعة نزكل.

بجامعة السمطاف قابكس.

اإلنسانية بجامعة نزكل.
اإلنسانية بجامعة نزكل.

السامرائي.

9

اإلنسانية بجامعة نزكل.
اإلنسانية بجامعة نزكل.

7

د .أماؿ محمد بدكم.

عمـ الناس

اس ػػتاذ مس ػػاعد بتس ػػـ التربي ػػة كالعمػػػكـ

8

د .عمي كاظـ.

عمـ الناس

اسػ ػ ػػتاذ مسػ ػ ػػاعد بتس ػ ػ ػػـ عمػ ػ ػػـ ال ػ ػ ػػناس

إرشاد ناسي تربكم

اسػ ػ ػ ػ ػػتاذ مسػ ػ ػ ػ ػػاعد بمركػ ػ ػ ػ ػػز اإلرشػ ػ ػ ػ ػػاد

د .سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميرن بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت حميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
الىاشمية.
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اإلنسانية بجامعة نزكل.

بجامعة السمطاف قابكس.

الطالبي بجامعة السمطاف قابكس.

ممحؽ ()8

رسالة تسييؿ ميمة باحث
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Abstract
Factors behind some moral crimes and their relevance to some personal
traits of prisoners in the Oman Central Jail.

This study aims at revealing the key factors behind some moral crimes and how these factors
are related to personal traits of prisoners in the Oman Central Jail.
The study population consists of all moral crime prisoners in the central jail in Oman till the
end of September 2011, with a total number of 108 prisoners. Using questionnaires, the
researcher shortlisted the study sample to only 71 prisoners, 66% of the total study
population. To achieve the objectives of the study, the researcher used two measuring tools,
the first made by him and consists of 58 items to identify the key social, economic, cultural
and psychological factors behind moral crimes. The second tool is McCrae's big five
personality dimensions and it consists of 60 items. The study revealed the following:
1. The main economic factors behind moral crimes are: poverty, unemployment and
women working in men's jobs.
2. There is a statistically significant negative correlation of (0.05 – 0.01) between the
economic factors and the personality dimensions of Neuroticism, Agreeableness
and Conscientiousness.
3. The main social factors behind moral crimes are: bad friends, misuse of free time,
women's scandalous clothing, staring at women beyond the family circle and mixed
gender places.
A

4. There is a statistically significant negative correlation of (0.01) between social
factors and personality dimensions of Neuroticism and Agreeableness.
5. The main cultural factors behind moral crimes are: alcohol drinking, weak faith in
Allah, inappropriate sex education, low education levels, music addiction, song
video clips and misuse of cellphones.
6. There is a statistically significant negative correlation of (0.05 – 0.01) between the
cultural factors and the personal dimensions of neuroticism and agreeableness.
7. The main psychological factors behind moral crimes are: sexual needs and sexual
deprivation.
8. There is a statistically significant negative correlation of (0.05 – 0.01) between the
psychological factors and the the personality dimensions of neuroticism and
agreeableness.
9. There are statistically significant demographic variables in the factors like the
marital status, crime locations and type of the crime.
The researcher has proposed some important steps to counter the problem, and recommended
that academic studies should be conducted on the Islamic values and morals.
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