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  .أودم وذا العمؿ المتكاضع إلى الغيكريف مف أوؿ اإلسالـ عمى شرؼ كعرض المرأة

ي كأخكتي األعزة النبالء.إلى األبكيف الكريميف كأوم  

 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

   

ـ الصػػػالحات كبالعمػػػؿ بكتابػػػػه العظػػػيـ تطيػػػب الحيػػػاة كتنػػػػزؿ الحمػػػد ب رب العػػػالميف الػػػذم بنعمتػػػػه تػػػت  

البركػػات، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى النعمػػة المسػػداة كالرحمػػة المىػػداة خيػػر مػػف صػػمى كصػػاـ كحػػ  بيػػت اب 

الحراـ محمد صمى اب عميه كسمـ، كعمػى زكجاتػه الطػاورات العاياػات، كعمػى أصػحابه الزوػر الميػاميف، 

 الديف :كمف تبعىـ بإحساف إلى يـك 

فإني أحمػد اب عػز كجػؿ عمػى عظػيـ كرمػه كجػكدن عمػى أف كفتنػي فػي إتمػاـ وػذن الدراسػة فممػه الشػكر   

كالحمػػد عمػػى مػػا أعطػػى كأنعػػـ، كمػػف شػػـ أتكجػػه بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى األسػػتاذ الػػدكتكر عبػػدالرزاؽ التيسػػي 

مػة التػي كػاف الػدكر )المشرؼ الرئيس( عمى جىكدن المخمصة في مراجعة فصكؿ البحث كمالحظاتػه التي

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 

ا قػاـ بػه مػف جىػد مخمػص فػي حصػكؿ كاف غائبان عنه كالشكر مكصكؿ لمدكتكر محمكد الشمرم عمػى مػ

 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.
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اـ أف أتكجه بالشكر كالتتدير كفائؽ االحتراـ إلى سماحة الشػي  الجميػؿ العالمػة كال ياكتني في وذا المت  

الماتػػي العػػاـ لمسػػمطنة كمعػػالي الاريػػؽ الماػػتش العػػاـ لمشػػرطة كالجمػػارؾ كفضػػيمة الشػػي  الػػدكتكر رئػػيس 

المحكمػػة العميػػا عمػػػى تػػذليمىـ الصػػػعاب فػػي سػػػبيؿ الحصػػكؿ الباحػػػث عمػػى البيانػػػات الالزمػػة كالمكافتػػػات 

، كالشػػكر مكصػػكؿ إلػػى معػػالي الشػػي  كزيػػر األكقػػاؼ يػػؽ أدكات الدراسػػة لػػدل نػػزالء السػػجف المركػػزملتطب

بعشػة لباحث حتـر عمى مكافتتىما الكريمة في منح اكالشؤكف الدينية كسعادة السيد الجميؿ ككيؿ الكزارة الم

 الاتية. في جامعة نزكللدراسة الماجستير دراسية 

خكة الاضالء في دائرة الرعاية االجتماعية بػاإلدارة العامػة لمسػجكف، كما أتكجه بالتحية كاإلكراـ إلى األ  

عمى الجىكد الطيبة المخمصة التي قامكا بتتديمىا لمباحث أشناء فترة تطبيؽ أدكات الدراسة كتذليمىـ لكافة 

الصعاب كوـ: الرائد عبدالعزيز الكيكمي كالشي  طالؿ الخركصػي كالمػالـز سػعيد الحبسػي كالمػالـز بػدر 

لاميتي كالمالـز محاكظ الخركصي، كالشكر مكصػكؿ إلػى كػؿ مػف مػد يػد العػكف كالمسػاعدة لمباحػث فػي ا

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

 

قتيا ببعض سمات الشخصية العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية وعال
 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.

جتمع الدراسػة مػف جميػع النػزالء المػرتكبيف لػبعض الجػرائـ األخالقيػة حتػى نىايػة شػىر سػبتمبر تككف م  

( نزيػؿ، كبعػد فػرز االسػتبانات حصػؿ الباحػث عمػى عينػة مككنػة 108( البالغ عددوـ )2011مف عاـ )

%( مف مجتمػع الدراسػة األصػمي، كلتحتيػؽ أغػراض الدراسػة قػاـ الباحػث 66( نزيؿ بما نسبته )71مف )

( فتػرة  لكشػؼ أوػـ العكامػؿ االقتصػادية كاالجتماعيػة 58تطبيؽ متياسيف، األكؿ أعدن الباحث كيتككف )ب

كالشتافية كالناسية المسىمة في حدكث بعض الجػرائـ األخالقيػة، كالشػاني متيػاس العكامػؿ الخمسػة الكبػرل 

 ( كأظىرت الدراسة النتائ  اآلتية:60لمشخصية لككستا كماكرم كيتككف مف )

الجػرائـ األخالقيػة وػي: الاتػر كعمػؿ المػرأة العكامػؿ االقتصػادية المسػىمة فػي حػدكث بعػض  أوـ -1
 في الكظائؼ الرجالية كالبطالة.

( بػػيف العكامػػؿ 0.01-0.05تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية  تراكحػػت بػػيف ) -2
 االقتصادية ككؿو مف سمات العصابية كالمتبكلية كيتظة الضمير.

العكامػػؿ االجتماعيػػة المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة وػػي: الصػػحبة السػػيئة أوػػـ  -3

كسػػػكء اسػػػتغالؿ أكقػػػات الاػػػراغ كالمالبػػػس النسػػػائية الااضػػػحة كالنظػػػر المحػػػـر لمنسػػػاء كاالخػػػتالط 

 كالتبرج.
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( بيف العكامؿ االجتماعية ككؿو مف 0.01كجكد عالقة ارتباطية سمبية قكية عند مستكل داللة )  -4

ي العصػػابية كالمتبكليػػة، كمػػا تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف العكامػػؿ االجتماعيػػة كسػػمة سػػمت

 االناتاحية.

أوػػـ العكامػػؿ الشتافيػػة المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة وػػي: شػػرب الخمػػر كضػػعؼ  -5

ي اإليمػػاف بػػاب عػػز كجػػؿ كعػػدـ التربيػػة الجنسػػية كالمسػػتكل التعميمػػي كالمتابعػػة كاالسػػتماع ألغػػان

 الايديك كميب كاالستخداـ السيئ لمىاتؼ النتاؿ.

( بػػيف العكامػػؿ 0.01-0.05تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية تراكحػػت بػػيف ) -6

الشتافيػػة ككػػؿو مػػف سػػمتي العصػػابية كالمتبكليػػة، كمػػا تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف العكامػػؿ 

 الشتافية كسمة االناتاحية.

المسػػػػىمة فػػػػي حػػػػدكث بعػػػػض الجػػػػرائـ األخالقيػػػػة وػػػػي: الشػػػػىكة الجنسػػػػية  أوػػػػـ العكامػػػػؿ الناسػػػػية -7

 كالحرماف الجنسي.

( بػػيف العكامػػؿ 0.01-0.05تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة سػػمبية ذات داللػػة احصػػائية تراكحػػت بػػيف ) -8

 الناسية ككؿو مف سمتي العصابية كالمتبكلية.

لجػػػرائـ األخالقيػػػة تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي العكامػػػؿ المسػػػىمة فػػػي حػػػدكث بعػػػض ا -9

 لممتغيرات الديمكغرافية كوي الحالة االجتماعية كمكاف الجريمة كنكع الجريمة.

وذا كقد أكصى الباحث باتخاذ عددو مف الخطكات الىامة في سبيؿ مكاجىة مشكمة الدراسة، كما اقتػرح   

تػػػػػػػػػػػػػػػػي تخػػػػػػػػػػػػػػػػص التػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كاألخػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػالمية.التيػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػبعض الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػات االكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػة ال
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 الفصؿ األوؿ

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة

يتصؼ كجعمىا مف أعمى المراتب التي  كبيران  اوتمامان لتد أكلى اإلسالـ التيـ الدينية كالمبادئ األخالقية   

كخير دليؿ عمى ذلؾ قكؿ اب عز كجؿ في كتابه العظيـ ممتدحا رسكله النبي الكػريـ عميػه  بىا اإلنساف،

كمػػػا أنىػػػا الطريػػػؽ  فىػػػي أحػػػد مظػػػاور السػػػمكؾ السػػػكم ل فػػػراد، 1"  ڱ  ڱ     ڱ  ں" الصػػػالة كالسػػػالـ

ڍ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  المكصمة لمرضاة اب عز كجؿ قاؿ اب تعػالى "

لذا كاف مف الضػركرم االوتمػاـ بالتربيػة األخالقيػة  2"   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

كتككيف قناعة عممية عممية بػالتيـ الدينيػة التػي  كتنشئة األجياؿ عمى السمككيات الخيرية كاآلداب النبيمة،

نػػػاء جيػػػؿ ممتػػػـز كب وػػػي خيػػػر كسػػػيمة لمتضػػػاء عمػػػى مشػػػكمة ازديػػػاد الجػػػرائـ كاالنحرافػػػات بجميػػػع أشػػػكالىا،

 (.1421، لمشر كاألفعاؿ التبيحة )الغامدم بالخير مجتنب

يكلػد بىػا اإلنسػاف كالحيػكاف وػدفىا الحاػاظ عمػى السػاللة البشػرية كالحيكانيػة  إف الغريزة الجنسية فطرية،  

لكػي  جػاء ديننػا الحنيػؼ كمػا حياتنا،في  مىمان  لذا كانت التربية الجنسية منذ الطاكلة جزءان  مف االنتراض

نمػػا جػػاء ليضػػبطىا كينظمىػػا كيضػػع لىػػا التكاعػػد الصػػحيحة، يكبػػت الغريػػزة الجنسػػية ليحيػػا النػػاس فػػي  كا 

أف اإلسالـ يعتبر الغريزة الجنسية إحدل الطاقات الاكريػة  كما ،كالستكطعف الرذيمة  استترار كأماف بعيدان 
                                                 

 

4سكرة التمـ، اآلية     1
  

22سكرة الرعد، اآلية   
2
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شػػأف  لىػػا شػػأنىار المحػػدد لػػدك فػػي تركيػػب اإلنسػػاف التػػي يجػػب أف يػػتـ تصػػرياىا كاالنتاػػاع بىػػا فػػي إطػػار ا

 (.2010 )بخيت، كشىكة الماؿ كالسمطة كحب الظىكر خرلاألالغرائز 

كمػػف المعػػركؼ أف أكؿ جريمػػة كقعػػت فػػي  ة مػػف الغرائػػز الحػػادة لػػدل اإلنسػػافكتعتبػػر الغريػػزة الجنسػػي  

 دـ مىنػػةكمػػا أف الػػدعارة أقػػ ،مػػرأةإنػػدما أقتتػػؿ وابيػػؿ كقابيػػؿ مػػف أجػػؿ التػػاري  كانػػت مػػف أجػػؿ الجػػنس ع

 كالتػػي اتسػػع نطاقىػػا فػػي كشيػػر مػػف دكلنػػا اإلسػػالمية )دركيػػش، عمػػى مػػر العصػػكر، عرفىػػا التػػاري  خبيشػػة

2008 .) 

 (2008 : )غانـ،إف األوداؼ التي يسعى اإلسالـ إلى تحتيتىا مف خالؿ الرابطة الزكاجية وي 

 المحافظة عمى الجنس البشرم كاستمراريته. -

 اختالط األنساب.المحافظة عمى العاة كالطىارة ك  -

 األخالقي. االنحالؿحماية المجتمعات مف  -

نتػص المناعػة المحافظة عمى صحة المجتمع مف األمػراض الجنسػية كالتػي مػف أخطروػا مػرض  -

كالػػػذم أصػػػبح  ،ذم يعػػػد أحػػػد أخطػػػر األمػػػراض التػػػي تىػػػدد صػػػحة اإلنسػػػافالمكتسػػػبة)االيدز( الػػػ

 ضحايان بالمالييف نتيجة لمممارسات الجنسية الخاطئة.
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إشػػباع الحاجػػات الناسػػية كوػػي المحبػػة كالمػػكدة كالرحمػػة اإلشػػباع الجنسػػي لكػػال الػػزكجيف ككػػذلؾ  -

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  التي تسكد الجك األسرم مصداقا لتكله تعالى "

 1"ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳگ  گ  گ  گ  ڳ

كمػػػا ذلػػػؾ إال نتػػػاج  ،مجتمعػػػاتتعػػػاني منىػػػا الالحتيتيػػػة التػػػي مػػػف المشػػػكالت  كتعػػػد الجػػػرائـ األخالقيػػػة  

 فإف كاف الترآف العظيـ حذر مف االقتراب مف فاحشة الزنا حيث قػاؿ عػز قػائالن  الحضارة كالتتدـ المادم،

بػػؿ كيتعػػدل ذلػػؾ ليتػػع اإلنسػػاف كالعيػػاذ بػػاب عمػػػى  2"ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  " عميمػػان 

"فمػف النػاس مػف يتنكػب صػراط  مة أحمػد الخميمػيالعال سماحة الشي  يتكؿ  محارمه الذيف وـ مف صمبه

حتػػى ال يحػػػس أحػػدوـ بػػػأم كازع مػػػف ناسػػه يصػػػدن عػػػف  اب المسػػتتيـ فتاسػػػد طبػػائعىـ كتنحػػػرؼ فطػػػروـ،

فػػال يبػػالي أف يتػػع  كالػػكرد مػػف وػػذن المسػػتنتعات المسػػمكمة، الكقػػكع فػػي المػػدركات الىابطػػة مػػف الاحشػػاء،

فكػػأيف مػػف كحػػش فػػي صػػكرة إنسػػاف  صػػىر أك الرضػػاع،سػػكاء حرمػػت عميػػه بالنسػػب أك ال عمػػى محارمػػه،

فمـ يبالي في سبيؿ إركاء سعارن الشىكاني أف يعتدم عمى ابنته التي وي مف  تنكر لكؿ معنى اإلنسانية،

 (.6: 2008 صمبه محاكال تمزيؽ أديـ كرامتىا كعاتىا بمخالب شىكته" )الخميمي،

لكػػكف  تػػكانيف نصػػت عمػػى تحػػريـ الجػػرائـ األخالقيػػة،ككػػذلؾ ال إف اإلسػػالـ كاألديػػاف السػػماكية جميعػػان     

 ،ا تػتـ كػؿ عمميػات التربيػة لننسػافكفيىػا كمػف خاللىػ األسرة وي المبنة األساسػية فػي الحيػاة االجتماعيػة

كلكي تتكـ األسػرة بكظياتىػا التربكيػة الىامػة ال بػد مػف كجػكد أدكار محػددة ككاضػحة لكػؿ مػف األب كاألـ 

في إطار منظكمة قيمية كأخالقية تتضمف التياـ بىذن األدكار  كالخاؿ كالجد...إل ،لبنات كالعـ كاألبناء كا
                                                 

 

21سكرة الركـ، اآلية   1
  

32سكرة اإلسراء، اآلية     2
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بما يؤدم إلى نمك صحي كمتناغـ لكؿ أفراد األسرة عمػى المسػتكيات الجسػدية كالناسػية  عمى خير كجه،

لى اختالؿ من يؤدم إلى تداخؿ وذن األدكار كتشكوىا كزنى المحاـر مشالن  ،كالركحية كاالجتماعية ظكمػة كا 

لى ستكط كانىيار الميزاف األخالقي  األسرة، يضاؼ إلى ذلؾ ما ينشأ  ،الكالديةالرمكز  كالتيمي كتصدعكا 

 (.2009 )الزعبالكم، تداخؿ األنسابمف تمكث بيكلكجي يتمشؿ في اضطراب الجينات ك 

 عميتػػان  كيػػرل الباحػػث إف ارتكػػاب الجػػاني مشػػؿ وػػذا النػػكع مػػف اإلجػػراـ ليتػػرؾ فػػي ناػػس الضػػحية جرحػػان   

خاصػػة إذا مػػا حصػػؿ نتيجػػة لتمػػؾ العالقػػة اآلشمػػة )حمػػؿ( فػػإف األشػػر  ،يصػػعب اندمالػػه مىمػػا طػػاؿ الػػزمف

مف جيؿ إلى جيؿ كيصبح ذلؾ الكلد الذم  الضحايا ينتتؿفي ناكس  الناسي كاالجتماعي سيبتى حاضران 

  .الحياةلمكشير مف مشكالت  ةعرض الحرمةجاء مف سااح محـر بؿ وك شديد 
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 مشكمة الدراسة:

تنبشػػػػؽ مشػػػػكمة وػػػػذن الدراسػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ اإلحصػػػػائيات الرسػػػػمية الصػػػػادرة مػػػػف اإلدارة العامػػػػة لمتحريػػػػات 

 تكضح حجـ الظاورة الحتيتية: (1)كالجداكؿ  عماف السمطانية، كالتحتيتات الجنائية بشرطة

 (1جدوؿ )

 الفترةلشرطة خالؿ موزعة عمى قيادات االتوزيع العددي ألنواع بعض الجرائـ األخالقية 

 2008-2010 

 نوع الجريمة
 
 
 
 القيادة
H.Q 

ىتؾ 
العرض 
والشروع 
 فيو 

FDKLH
Rape 

 الزنا
Adultery 

 

 زنا المحاـر
Incest 

 المواط
Sodomy 

 المجموع
Total 

2008 
 69 2 3 28 36 مستط
 78 0 4 32 42 الباطنة
 13 0 0 9 4 ظاار
 22 0 1 5 16 الظاورة
 26 0 0 8 18 الشرقية
 20 1 1 8 10 الداخمية
 5 0 0 1 4 مسندـ
 1 0 0 0 1 الكسطى
 234 3 9 91 131 المجمكع
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2009 

 67 1 1 24 41 مستط
 93 5 2 35 51 الباطنة
 10 0 0 5 5 ظاار
 30 0 0 9 21 الظاورة
 42 0 0 10 32 الشرقية
 24 1 1 7 15 الداخمية
 2 0 0 1 0 مسندـ
 1 0 0 1 0 الكسطى
 268 7 4 92 165 عالمجمك 

2010 

 66 0 1 26 39 مستط
 92 1 0 25 66 الباطنة
 8 0 0 4 4 ظاار
 22 1 1 6 14 الظاورة
 50 2 2 17 29 الشرقية
 20 0 2 7 11 الداخمية
 1 0 0 0 1 مسندـ
 0 0 0 0 0 الكسطى
 259 4 6 85 164 المجمكع

 

مختمػػؼ محافظػػات السػػمطنة، كتػػأتي منطتػػة  خالقيػػة فػػيمػػدل انتشػػار الجػػرائـ األ (1ح مػػف الجػػدكؿ )يتضػػ

الباطنػػة فػػي المرتبػػة األكلػػى مػػف حيػػث عػػدد الجػػرائـ، بينمػػا تػػأتي جريمػػة وتػػؾ العػػرض كالشػػركع فيػػه فػػي 

 المرتبة األكلى مف حيث األنماط.
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رئيسػػيان النتشػػار األمػػراض التناسػػمية  كمػػا تنبشػػؽ مشػػكمة الدراسػػة مػػف كػػكف الجػػرائـ األخالقيػػة تعػػد سػػببان   

شػير كمػف أخطروػا عمػى اإلطػالؽ مػرض نتػص المناعػة المكتسػب )اإليػدز( حيػث ي فػي السػمطنة ةالمعدي

" حالػة إصػابة بمػرض اإليػدز 402( إلى تسػجيؿ "64-8: 2010) لكزارة الصحة التترير الطبي السنكم

" حالػػة إصػػػابة بىػػذا المػػػرض 158" كتسػػػجيؿ "2010-2006بػػيف الػػذككر فػػػي الاتػػرة الكاقعػػػة بػػيف عػػاـ "

كمػا بمػغ العػدد اإلجمػالي لمحػاالت المصػابة باإليػدز منػذ اكتشػافه  يف اإلناث خالؿ ناس الاتػرة،خطير بال

 ." حاله2,019"إلى  2010كحتى عاـ  1990في السمطنة في عاـ 

( بأنػػه مػػف الصػػعكبة بمكػػاف تحديػػد الحجػػـ الحتيتػػي لمشػػكمة الزنػػا كذلػػؾ لعػػدة 2003كيػػرل المجػػدكب )  

 -أسباب:

 العػػازؿ الطبػػي لمرجػػاؿ ك ككسػػائمه شػػافات الطبيػػة مشػػؿ أقػػراص منػػع الحمػػؿالتتػػدـ العممػػي كاالكت -

ساومت في بتاء عدد كبير مف تمؾ الجرائـ في طػي الكتمػاف لعػدـ حػدكث  لمنساء كالتيكالمكلب 

 الحمؿ.

 كيرتكب في الخااء. وذا النكع مف اإلجراـ يتع في إطار مف السرية المغمتة -

ؾ التػػكة كالخػػكؼ مػػف العػػار يجعمىػػا ال تممػػ يػػه المػػرأة،التػػي خمتٌػػت عم الضػػعؼ الجسػػمي كالناسػػي -

 .كبذلؾ يبتى األمر سران  الكافية لمكاجىة المعتدم

يؤدم إلى حرماف فإف اإلبالغ عميه س األسباب االقتصادية كأف يككف الجاني وك العائؿ الكحيد، -

 .األسرة مف عائمىا
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ب فىػػػي جريمػػػة ناسػػػية كاجتماعيػػػة الجريمػػػة الجنسػػػية بمختمػػػؼ صػػػكروا جريمػػػة متعػػػددة الجكانػػػ أفا كمػػػ  

فالمجتمعػػات اإلسػػالمية تتػػؼ أمػػاـ وجمػػة شرسػػة عمػػى التػػيـ كاألخػػالؽ  كاقتصػػادية كجنائيػػة فػػي آف كاحػػد،

كغياب دكر األسرة كتاشي البطالة التي تعتبر المصدر الكمي الندالع  تتمشؿ في الدكر المادم لممجتمع،

فػػػي اإلشػػػارة الجنسػػػية مػػػف خػػػالؿ التنػػػكات  قػػػكلز كاأللتكنكلػػػكجي الػػػذم يعػػػد األبػػػر الجرائـ،كػػػذلؾ التطػػػكر ا

كظىػر اآلف مػا  حكم المئات مف المكاقػع اإلباحيػة،الاضائية كشبكة المعمكمات العالمية)اإلنترنت( التي ت

كػذلؾ  يسمى بالزنا اإللكتركني الذم يتـ فيه التعرم المباشر بيف الجنسيف عػف بعػد دكف حيػاء أك خجػؿ،

إضػافة إلػى تػػأخر سػف الػزكاج نتيجػة لظػركؼ الحيػاة  فالـ السػينمائية الىابطػة،الايديك كميب الااضح كاأل

الصعبة ممػا أدل بالشػباب إلػى إقامػة عالقػات جنسػية غيػر مشػركعة إلشػباع رغبػاتىـ الجنسػية المكبكتػة 

 (.2008 التي لـ تجد الطريؽ السكم إلركائىا )دركيش،

شػار أسية كالتحرش الجنسي ل طااؿ حيث ريمة الجنمسألة الج الغربييف العديد مف الباحشيفناقش كقد   

الى الجرائـ  Parton&Day,2002)) ككذلؾ بكرتف ك دم (Miner&Dwyer, 1997) دكير منير ك

يػػر المتجانسػػة غمػػب االعتػػداءات حػػدشت فػػي المجتمعػػات غأف أشػػارا مػػف خػػالؿ دراسػػتىـ الػػى أاالخالقيػػة ك 

لمائػػات المختماػػة مػػف  تخػػص دراسػػة المتارنػػة تمػػؾ التػػي قميمػػة جػػدان راسػػات دال كمػػا أف ،كمػػف خػػارج العائمػػة

 ,Goeke&Boyer)ككي ك بػكير شار لىا جػأالى المنىجية كما  اتترلدراسات تالكشير مف اف المجرميف

 .بكرتف كدمككذلؾ  (1993

كما تمٌمس الباحث مشكمة دراسته مف خالؿ مػا يشػاودن مػف ضػعؼ الػكازع الػديني لػدل فئػة كشيػرة مػف    

كوػػك الػػذم يعصػػمه مػػف  لػػذم يعػػد صػػماـ األمػػاف لحيػػاة اإلنسػػاف كسػػعادته فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة،الشػػباب كا

غػػراؽ اإلنسػػاف ناسػػه فػػي شػػىكات الػػدنيا كلػػذاتىا دكف أف يمعػػف  ،كقػػكع فػػي المكبتػػات ككبػػائر الػػذنكبال كا 
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ف فػػالناس البشػػرية تتكػػكف مػػف جسػػد كركح كلػػ النظػػر فػػي عاقبػػة األمػػكر كسػػكء المصػػير يعػػد أمػػران مؤسػػاان،

يتػكؿ اب  رضة لمكشير مف المشػكالت الناسػية،صبح عسيك  آخرإف طغى جانب عمى  المرء سعيدان يككف 

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   مب  ىب   يب   "عز كجؿ في كتابه العظيـ 

ف يتػػكؿ العالمػػة سػػيد قطػػب فػػي تاسػػير وػػاتيف اآليتػػيف "وػػذن صػػكرة لمػػ 1"   جت   حت  خت  مت  ىت

كال حػػي  " فػػال وػػك بميػػت فيسػػتريح ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ  " كأدكـ وػػي أشػػد عػػذابان  يػػأتي ربػػه مجرمػػان 

كفػػي الجانػػب األخػػر الػػدرجات  إنمػػا وػػك العػػذاب الػػذم ال ينتىػػي إلػػى مػػكت كال ينتىػػي إلػػى حيػػاة، فيتمتػػع،

 الذنكب ك كتطىىر مف 2"حخ  مخ  جس  حس  "جنات لنقامة ندية بما يجرم تحت غرفاتىا مف أنىار العمى،

 ( 2343:2004 ،)قطب "اآلشاـ

 أىمية الدراسة :

ا ككنىا تعد الدراسة األكلى مف نكعىمف أومية المكضكع الذم تتناكله  تكتسب وذن الدراسة أوميتىا  

ودفت إلى كشؼ العكامؿ المسىمة في  كالتي (في حدكد ما اطمع عميه الباحثفي سمطنة عماف )

 .القية كعالقتىا ببعض سمات الشخصيةالجرائـ األخحدكث بعض 

كمػػػا تكتسػػػب وػػػذن الدراسػػػة أوميتىػػػا مػػػف خػػػالؿ مػػػا ستسػػػار عنػػػه مػػػف نتػػػائ  كتكصػػػيات يمكػػػف لمجىػػػات   

المختصػػة بالدكلػػة أف تسػػتايد منىػػا فػػي الحػػد مػػف وػػذن الجػػرائـ ككضػػع أفضػػؿ كأنجػػع األسػػاليب العالجيػػة 

 .تيدتنا كقيمنا اإلسالمية األصيمةتي تمس عكاإلرشادية كالكقائية لمكاجىة وذن المشكالت الكبيرة ال

                                                 

 

75،74ية اآل طه، سكرة 1  
76ية اآل طه،سكرة   2  
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منىػػا الحػػد  لػػذا فػػإف خػػركج مشػػؿ وػػذن الدراسػػات كالبحػػكث فػػي مشػػكالت المجتمػػع الحتيتيػػة سيسػػىـ فػػي  

 مطمئنػػان  ٌصػػناع التػػرار مػػف اتخػػاذ اإلجػػراءات الكايمػػة التػػي تجعػػؿ المجتمػػع آمنػػان  ك أكلػػي النيىػػى كسػػيمكف

كسػػػنة حبيبػػػه الغػػػراء  مػػػف رب العػػػالميف لعظػػػيـ الػػػذم جػػػاء منػػػزالن كفػػػؽ المػػػنى  ا بمكػػػاـر األخػػػالؽ، متحميػػػان 

 .المطىرة عميه افضؿ الصالة كأزكى التسميـ

 أىداؼ الدراسة :

 الدراسة إلى: ودفت

 . الجرائـ األخالقيةبعض المسىمة في حدكث  مؿالعكا الكشؼ عف -

يف لىذن كبعض سمات الشخصية لممرتكب المسىمة العكامؿ العالقة االرتباطية بيفمعرفة  -
  الجرائـ.

 كضع تكصيات كمتترحات لدراسات أكاديمية في ضكء ما أسارت عنه نتائ  الدراسة -

 أسئمة الدراسة :

 لتد تـ كضع عدة أسئمة لتحتيؽ الىدؼ كوي:

  ؟بعض الجرائـ األخالقية لدل عينة الدراسة حدكثسىمة في ما أوـ العكامؿ االقتصادية الم -1

ادية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية كبعض سمات ما العالقة بيف العكامؿ االقتص -2

 الشخصية؟

 ؟بعض الجرائـ األخالقية لدل عينة الدراسة حدكثامؿ االجتماعية المسىمة في ما أوـ العك  -3
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ما العالقة بيف العكامؿ االجتماعية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالفية كبعض   -4

 سمات الشخصية؟

 ؟بعض الجرائـ األخالقية لدل عينة الدراسة حدكثفية المسىمة في عكامؿ الشتاما أوـ ال -5

ما العالقة بيف العكامؿ الشتافية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية كبعض سمات  -6

 الشخصية؟

كعالقتىا ببعض  ما أوـ أوـ العكامؿ الناسية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية -7

 ؟سمات الشخصية

العكامؿ الناسية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية كبعض سمات  ما العالقة بيف -8

 الشخصية؟

 في العكامؿ المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية حصائية كجد فركؽ ذات داللة إوؿ ت -9

 ؟تبعان لبعض المتغيرات الديمكغرافية

 :الدراسة محددات

 : الدراسة إلى داتحدمتنتسـ 

 ركزم بكالية سمائؿالسجف الم: الحد المكاني -

 2012-2011 :الحد الزماني -



13 

 

 

وتػػػػػػػػػؾ  :كوػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف فئػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذككر الجػػػػػػػػػرائـ األخالقيػػػػػػػػػةبعػػػػػػػػػض  مرتكبػػػػػػػػػي : الحػػػػػػػػػد البشػػػػػػػػػرم -

 اطالمك الزنا،  العرض)االغتصاب(

 مصطمحات الدراسة:

 لتعريؼ كؿ منىما: مكجزان  عرضان  أتيكفيما ي سيرد في وذن الدراسة بعض المصطمحات   

 المجتمػع أكلتػيـ  أك تىديػدان  كؾ إنساني معاقب عميه بكصػاه خرقػان سم "وي: (Crime) الجريمة -1

ككسػػػػيمته فػػػػي ذلػػػػؾ الػػػػنص الجنػػػػائي"  لمػػػػا يعتبػػػػرن المشػػػػرع كػػػػذلؾ، ساسػػػػية أكاألصػػػػالح أفػػػػرادن مل

 (62:2003 ،)عبدالمنعـ

 "وػػػي الجػػػرائـ المخمػػػة بػػػالعرض كاألخػػػالؽ العامػػػة":(Moral crimes)األخالقيػػػة الجػػػرائـ   -2

  ( كتشمؿ بعض الجرائـ اآلتية:55:2010 ية،)شرطة عماف السمطان

: يتضػػمف معنػػى وتػػؾ العػػرض فػػي قػػانكف الجػػزاء العمػػاني كػػؿ اتصػػاؿ (Rape)ىتػػؾ العػػرض  -

جنسي غير مشػركع سػكاء كػاف مجامعػة أنشػى مػف قيبػؿ أك دهبهػر أك كطء ذكػر لػذكر بػدكف رضػاء 

أك أنػػػه  عمػػػرن،أك يػػػتـ برضػػػاء المجنػػػي عميػػػه إذا كػػػاف دكف الخامسػػػة عشػػػر مػػػف  المجنػػػي عميػػػه،

فىػػك كفتػػا لػػذلؾ يضػػـ جريمتػػي االغتصػػاب كالاجػػكر  يتصػػؼ بصػػاات جسػػدية أك عتميػػة خاصػػة،

 (.272 :2006 ( مف التانكف )عبيد،218حسب نص المادة )

سػكاء أكػاف مرتكبػه  بػيف رجػؿ كامػرأة تػأتى مػف قهبػؿ، محرمػان  جنسيان  اتصاالن : (Adultery) الزنا -

 (.306 :2006 متزكجا أـ غير متزكج )عبيد،
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كيعاقب عميه  ارتكاب األفعاؿ الشىكانية مع شخص مف ناس الجنس،" :(Sodomy) طلمواا -

المكاط كالسحاؽ بدكف شككل  كيالحؽ فاعؿ أشىر إلى شالث سنكات،التانكف بالسجف مف ستة 

 (. 56 :2010، شرطة عماف السمطانية) "إال إذا أدل األمر إلى الاضيحة

اـ نسبي يمكف تمييزن، كعمى أساسه يختمؼ الارد عف غيرن "أم جانب ذم دك  (:Trait) السمة -3

 (. 41: 1997)عبدالخالؽ،

كوػػي تنظػػيـ دينػػاميكي يتمشػػؿ فػػي  كحػػدة كامنػػة فػػي الاػػرد ناسػػه،" :(Personality) الشخصػػية -4

االستعدادات الجسمية كالناسية التي تحػدد طريتػة الاػرد الخاصػة فػي التكيػؼ مػع البيئػة كالسػمكؾ 

 (245: 2004" )يكنس، كالتاكير

( 12 :2010 المشػػار إليػػه فػػي الراشػػدم،)يعرفػػه الخػػاركؼ  " (:Jail Residentsالسػػجف ) -5

خضػػػػاع بأنػػػه: " مؤسسػػػة عتابيػػػػة يراعػػػى فيىػػػػا التػػػزاـ المبػػػادئ اإلنسػػػػانية فػػػي معاممػػػػة المػػػذنبيف كا 

 المحككـ عميىـ لنصالح كالعالج.

التػي يحصػؿ عميىػا المسػتجيب  الدرجػة الكميػةالتعريؼ اإلجرائي لمباحث لمعوامؿ المسيمة ىػو " -6

 ."في متياس الكشؼ عف العكامؿ المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية

الدرجػػػػة الكميػػػة التػػػػي يحصػػػػؿ عميىػػػػا " لسػػػػمات الشخصػػػػية ىػػػػي لمباحػػػػث التعريػػػػؼ اإلجرائػػػػي-10

 العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية".في متياس  المستجيب
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 الفصؿ الثاني
 السابقة اإلطار النظري والدراسات

 
 : اإلطار النظري:أوالً 

 العوامؿ المسيمة  في حدوث بعض الجرائـ األخالقية وتشمؿ:-1
 العوامؿ االقتصادية. -
 العوامؿ االجتماعية. -
 العوامؿ الثقافية. -
 العوامؿ النفسية. -

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

 .سمات الشخصيةثالثًا: 
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 تمييد:

لنطار النظرم الذم يتناكؿ العكامؿ  جزئيف: يتضمف الجزء األكؿ عرضان يحتكم وذا الاصؿ عمى   

لسمات الشخصية  لمجريمة إضافةكالنظريات الماسرة  ،المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية

 كأنكاعىا.

 إضافة إلػى تحميمىػا لمدراسات السابتة المتعمتة بمشكمة وذن الدراسة، فيتضمف عرضان  أما الجزء الشاني:  

 كبياف مدل االستاادة منىا في الدراسة الحالية. كمناقشتىا،

 : اإلطار النظري:أوالً 
كالنظريات  اإلطار النظرم عمى بياف العكامؿ المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية، يشتمؿ  

 لىا: عرضان  أتيلسمات الشخصية كأنكاعىا كفيما يإضافة  الماسرة لمجرائـ األخالقية،

 سيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية:العوامؿ الم

 شتافيػػة، اجتماعيػػة، اقتصػػادية، الجػػرائـ األخالقيػػة إلػػى عكامػػؿ بعػػض تنتسػػـ العكامػػؿ المسػػىمة لحػػدكث  
 كما يأتي: ناسية
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 العوامؿ االقتصادية:
 أتيما يكفي ،كانحراؼ سمكؾ األفراد قيةفي كقكع الجرائـ األخال تمعب العكامؿ االقتصادية دكرا مممكسان   

 لىا: مكجزان  عرضان 

 ":Povertyالفقر "-1
فػي  عػيشتػدني مسػتكل الػدخؿ تضػطر إلػى ال تعػاني مػف تكابػد شػظؼ العػيش ك التي الاتيرة إف األسر  

ناشػػان  ممػػا يػػؤدم إلػػى تكػػدس أفػػراد األسػػرة ذكػػكران  مسػػاكف ضػػيتة تتكػػكف مػػف غرفػػة كغػػرفتيف بتمػػؾ الغػػرؼ  كا 

 كتػدني مسػتكل الحيػاء نتيجػة مشػاودة بعضػىـ بعضػان  ة بيػنىـ،مما يؤدم إلى انعداـ الخصكصػي الضيتة،

 فازدحػاـ المسػكف يػؤدم إلػى تالصػؽ األجسػاد بػيف األخػكة كاألخػكات، في أكضاع مشيرة لمرغبة الجنسػية،

كخاصػػة إذا مػػا شػػاود  جنسػػيةكعالقػػات  كيػػدفعىـ إلػػى إقامػػة اتصػػاالت ممػػا يحػػرؾ الرغبػػة الجنسػػية لػػديىـ

كوػػك مػػا أشبتتػػه  ممػػا قػػد يػػؤدم إلػػى نمذجػػة تمػػؾ الممارسػػة فيمػػا بيػػنىـ، لجػػنس،األبنػػاء كالػػديىـ يمارسػػكف ا

 (. 2003 الدراسات التي تناكلت ظاورتي زنا المحاـر كالمكاط )المجدكب،

وػػذا جػػائز فػػي مرحمػػة  لػػذا فػػإف تعػػاليـ اإلسػػالـ حػػذرت مػػف اشػػتراؾ اإلخػػكة كاألخػػكات فػػي سػػرير كاحػػد،  

ذا بمغ األطااؿ سف  التمييز كوك العاشرة كجب حينىا االنتبان إلى ضركرة التاريؽ بيػنىـ الطاكلة األكلى كا 

 مركا أكالدكػـ بالصػالة كوػـ أبنػاء سػبع سػنيف،" لتكؿ النبي عميه الصالة كالسالـ: مصداقان  في المضاجع،

د:  "كفرقكا بينىـ في المضػاجع كاضربكوـ عميىا كوـ أبناء عشر سنيف، كػذلؾ كرد النىػي  (104)أبػك داكي

كال  ال ينظػػر الرجػػؿ إلػػى عػػكرة الرجػػؿ،" يث الشػػريؼ عػػف النبػػي صػػمى اب عميػػه كسػػمـ أنػػه قػػاؿ:فػػي الحػػد

كال تاضػي المػرأة إلػى المػرأة فػي  كال ياضػي الرجػؿ إلػى الرجػؿ فػي الشػكب الكاحػد، المرأة إلى عكرة المػرأة،

 ي فػػراش كاحػػد،أك المػػرأة مػػع المػػرأة فػػ ( أم ال ينػػاـ الرجػػؿ مػػع الرجػػؿ،266: 1ج )مسػػمـ، الشػػكب الكاحػػد"
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 حتػػػى ال يشػػػتىي أحػػػدوما األخػػػر فيحػػػدث االتصػػػاؿ الجنسػػػي المحػػػـر لػػػيس بينىمػػػا سػػػاتر ياصػػػؿ بينىمػػػا،

 (.2010 )سميـ،

 تتػػديـ المتعػػة الجنسػػية متابػػؿ كسػػب مػػادم، وػػيك  فػػي انتشػػار مىنػػة البغػػاء إف الاتػػر يعػػد عػػامال مىمػػا  

مػػف المجتمعػػات األخػػرل قػػد نشػػأف فػػي كتشػػير الدراسػػات إلػػى أف البغايػػا فػػي المجتمػػع البريطػػاني كغيػػرن 

كمػػا أف تزايػػد معػػدالت الطػػالؽ قػػد دفػػع عػػددان مػػف المطمتػػات لمخضػػكع  فػػي المجتمػػع، الشػػرائح األكشػػر فتػػران 

كذلؾ فإف عددان مف الاتيات الغربيػات المػكاتي ال يجػدف فرصػة  لنغراء المادم الذم ينطكم عميه البغاء،

 )غػػدنز، ألجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى المػػاؿ إحػػدل شػػبكات الػػدعارةلمعمػػؿ بعػػد انتىػػاء دراسػػتىف قػػد يمجػػأف إلػػى 

2005). 

( حػػكؿ ظػػاورة زنػػا المحػػاـر فػػي مصػػر تبػػيف أف مػػا نسػػبته 2003كفػػي الدراسػػة التػػي أعػػدوا المجػػدكب )  

 % ممػف يتمػف فػي غػرفتيف،31فػي حػيف ارتاعػت النسػبة إلػى  % مف الضحايا يتمف فػي غرفػة كاحػدة،2

مػػف فػػي خمػػس غػػرؼ بمغػػت نسػػبتىف الالتػػي يت كأخيػػران  رؼ،فػػي أربػػع غػػ 15,5% فػػي شػػالث غػػرؼ ك28ك

كالػذم يػنعكس عػادة  كوذن النسب تستخدـ عادة لمتعرؼ عمى المستكل االقتصادم االجتمػاعي، %،5،5

 عمى السمكؾ كالعادات كطريتة الحياة.

  ":Unemployment"البطالة -2
 كال يجد العمؿ كاألجر المناسبيف، فيه غبان عمى العمؿ كرا البطالة وي الحالة التي يككف فيىا الارد قادران   

كعدـ متدرته في الحصكؿ عمى ضركريات الحياة  فىي ترتبط بانخااض حاد كغير متكقع في دخؿ الارد

ذا طاؿ أمد ذلؾ أدل  صرية،الع المتعمتػة بػاألمف االجتمػاعي مشػؿ تعػاطي  اإلجرامي كمنىا إلى السمكؾكا 

دماف الكحكؿ  (.1985 )عجكة، الجنسية كالجرائـ ب كاالحتياؿكالسرقة كالسم المخدرات كا 
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السػمكؾ  فػي فػي حػد ذاتػه إف لػـ يػتـ اسػتغالله كالبطالة في معناوا اآلخر تعني الاراغ الػذم وػك ماسػدة  

ال يجػػد اإلنسػػاف مػػا يشػػغؿ بػػه ناسػػه فػػإف معظػػـ كقتػػه يتضػػيه فػػي المنػػزؿ كسػػط  فعنػػدماكالمايػػد الصػػالح 

الديني الكزاع  الكالديف كضعؼالتي تبشىا التنكات الاضائية كغياب  كجكد المشيرات الجنسية كمع ،أخكاته

 (.2003 يمعب الشيطاف بعتؿ األخ فيعمد كالعياذ باب إلى التحرش الجنسي بمحارمه )المجدكب، قد

حػػػكؿ تػػػأشير البطالػػػة فػػػي نسػػػبة فػػػي دراسػػػتىما (Winter-Ebmer&Raphaelقػػػد أشػػػار كػػػالن مػػػف )ك   

 تدخؿ ضمف االعتداء عمى األمالؾ )السرقة، ـرئيسيف: جرائلجرائـ إلى نكعيف الجريمة التي صناا فيىا ا

اإليػذاء  السػطك، االغتصػاب، كجػرائـ تنػدرج تحػت االعتػداء عمػى الػناس )التتػؿ، سػرقة السػيارات( النشؿ،

بحيث  الجسدم( كأكدت دراستىما كجكد عالقة شابتة كمطردة بيف جرائـ االعتداء عمى األمالؾ كالبطالة،

 (.2004 داد نسبة تمؾ الجرائـ بازدياد البطالة في المجتمع )البكر،تز 

 "Delayed age of marriage "صعوبة وتأخر سف الزواج:-3
ليػة لمتيػاـ بأعبػاء الحيػاة مما ال شؾ فيه بأف تأخر سف الزكاج كصػعكبته بسػبب عػدـ متػدرة الشػاب الما  

إلػػى تػػدني األجػػكر كأزمػػة  كالبطالػػة إضػػافةومػػا الاتػػر النػػات  مػػف العػػامميف المشػػار إليىػػا بعاليػػه ك  ةالزكجيػػ

كمػع كجػكد كسػائؿ االتصػاؿ  الذم يؤدم إلى تزايد أعػداد العػزاب كالعػكانس فػي المجتمػع، اإلسكاف األمر

فتد كشؼ التترير الحككمي الصادر  سىمة، التكاعد بيف الجنسيف جدان ك الحديشة أصبحت عمميات االلتتاء 

العامػػة كاإلحصػػاء فػػي مصػػر أف حػػاالت الػػزكاج العرفػػي التػػي تػػـ تسػػجيمىا  عػػف الجىػػاز المركػػزم لمتعبئػػة

ألمػر أدل إلػى كوػذا ا أغمبىا في أكساط طالب الجامعػات، زيجة تركزتكصمت ألكشر مف شالشة مالييف 

وػػك نتػػاج الػػزكاج غيػػر الشػػرعي  النسػػب الػػذمألػػؼ طاػػؿ مجىػػكلي ي أربعػػة عشػػر كجػػكد أكشػػر مػػف حػػكال

 (. 2008 )دركيش،
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ارت دراسػػة سػػعكدية أف عػػدد العػػكانس السػػعكديات قػػد يصػػؿ فػػي السػػنكات الخمػػس المتبمػػة إلػػى كمػػا أشػػ  

كدعت الدراسة إلى ضػركرة البحػث  أربعة مالييف عانس نتيجة لعجز الشباب عف دخكؿ الحياة الزكجية،

شػػػىدت المممكػػػة العربيػػػة  2005كفػػػي الدراسػػػة التػػػي أجريػػػت عػػػاـ  عػػػف حمػػػكؿ سػػػريعة لمشػػػباب كالاتيػػػات،

كشػػددت الدراسػػة عمػػى  سػػتيف ألػػؼ عتػػد زكاج، طػػالؽ متابػػؿدية حػػدكث شمانيػػة عشػػر ألػػؼ حالػػة السػػعك 

ضركرة إقنػاع األسػر عمػى التخايػؼ مػف أعبػاء الػزكاج كالتبػكؿ بمىػر متكاضػع كتحسػيف أكضػاع الشػباب 

ممػا  الذم سيسػىـ فػي تمكػيف الشػباب مػف تحمػؿ أعبػاء الػزكاج كتكػكيف أسػرة صػالحة، االقتصادية األمر

 (.2009 المجتمع مف الاساد كاالنحالؿ )عمى كقرشى، العنكسة كطىارةد عمى حؿ مشكمة سيساع

 ": Abuse of Power"استغالؿ السمطة -4
مػف أبػرز نتػائ   المعاصػرة كوػكاستغالؿ السمطة بغيػة االبتػزاز الجنسػي فػي العمػؿ مػف المشػكالت  ديع  

مػرأة تسػتجيب كترضػ  تحػت التىديػد المسػتمر ككانػت ال خركج المرأة لمعمؿ كاحتكاكىػا المباشػر بالرجػاؿ،

كيعػػػكد السػػػبب فػػػي استسػػػالـ المػػػرأة  بالاصػػػؿ مػػػف العمػػػؿ إذا وػػػي لػػػـ تسػػػتجب لرغبػػػات رئيسػػػىا الجنسػػػية،

 لالبتزاز الجنسي كعدـ متاكمته وك خضكعىا لنكعيف مف اإلكػران: اإلكػران االقتصػادم كاإلكػران العػاطاي،

اؼ فتط مف المتاكمة كلكنىا تخاؼ مف عدـ تصديؽ كالمىػا كيتمشؿ اإلكران العاطاي بأف الضحية ال تخ

 ألف االغتصػػػاب مػػػف قبػػػؿ ممشػػػؿ السػػػمطة يمكػػػف أف يمشػػػؿ لممػػػرأة اضػػػطرابان  فػػػي حػػػاؿ تتػػػدمت بالشػػػككل،

كمػف أبػرز  فػي وػذن الحالػة متكاطئػة، دواعمػى احتػراـ السػمطة التػي تعػ تعكدت دائمػان  ألنىا ذونيان  كتشكيىان 

الػذم Bill Clinton" " الػرئيس األمريكػي األسػبؽ بيػؿ كمنتػكف ياؽ نمػكذجالسػالنمػاذج الجديػدة فػي وػذا 

الجنسػػػي بإحػػػدل نتػػػكف بػػػالتحرش قػػػاـ كم كمػػػا األبػػػيض،أتىػػػـ بػػػالتحرش الجنسػػػي بإحػػػدل مكظاػػػات البيػػػت 
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لىػػػا  بأحػػػد فنػػػادؽ ليتػػػؿ ركؾ عاصػػػمة أركنسػػػاس التػػػي كػػػاف كمينتػػػكف آنػػػذاؾ حاكمػػػان فػػػي غرفػػػة المكظاػػػات 

 (.2003 )التاطرجي،

رئيسة معىد النساء العامالت في نيكيكرؾ "أف المضايتات  "KirinSoevegnكيريف سكيايجف " تتكؿ  

إف الكػػػالـ البػػػذمء كالنكػػػت الااضػػػحة تشػػػكؿ نكعػػػان مػػػف  الجسػػػدم بػػػؿالجنسػػػية ال تتتصػػػر عمػػػى االعتػػػداء 

ة الااضػػحكلػػيس كػػؿ النسػػاء يسػتطعف تحمػػؿ وػػذا الكػالـ البػػذمء كالنكػػت  االعتػداء عمػػى المػػرأة الحساسػة،

مف كاحدة أصيبت بػاألمراض الجسػدية مشػؿ الصػداع كالتػيء كعػدـ النػـك كفتػداف الشػىية نتيجػة لىػذا  فكـ

 الكضػػع السػػيئ الػػذم تضػػطر فيػػه المػػرأة العاممػػة إلػػى سػػماع وػػذن االعتػػداءات الجنسػػية الكالميػػة" )البػػار،

1987: 160 .) 

فػػػي ظىػػػكر الجػػػرائـ  كمممػػػكسؿ امػػػؿ االقتصػػػادية لىػػػا دكر فاعػػػكخالصػػػة التػػػكؿ يػػػرل الباحػػػث بػػػأف العك   

سمطنة عماف ونػاؾ ارتاػاع ممحػكظ فػي نسػبة المىػكر كالػذم يختمػؼ  فاي ،المجتمعاألخالقية بيف شرائح 

يتػؼ  خاصػة فػي التطػاع الخػاصكل األجػكر كمع ارتااع األسعار كتػدني مسػت قيمته مف منطتة ألخرل،

 منيعػان  كحصػنان  كلمجتمعه ككاقيان ماف له الذم وك صماـ األ عف اإلقداـ عمى مشركع الزكاج الشاب عاجزان 

أيىػػا الشػػباب مػػف " يتػػكؿ الرسػػكؿ عميػػه الصػػالة كالسػػالـ مخاطبػػا فئػػة الشػػباب: مػػف الكقػػكع فػػي المكبتػػات،

كمػف لػـ يسػتطع فميصػـ فػإف الصػـك لػه  استطاع مػنكـ البػاءة فميػنكح فإنػه أغػض لمبصػر كأحصػف لماػرج،

 (.769") النسائي: كجاء

 
 
 



22 

 

 

 :ةالعوامؿ االجتماعي
بمجتمعػه الصػغير  ابتداء جتماعية التي يعيش فيىا اإلنسافوي مجمكعة العكامؿ التي تنسب لمبيئة اال  

كغيروػػا مػػف  بخصػػائص المجتمػػع الكبيػػر، الرفػػاؽ كانتىػػاءشػػـ جماعػػة  الػػذم ينشػػأ فيػػه كينمػػك كوػػك األسػػرة،

ممػا يعػكد  مف صكر االنحراؼ، في ارتكاب الجرائـ األخالقية كغيروا كمىمان  العكامؿ التي لىا دكران فاعالن 

كالتػػدوكر الػػذم يصػػيب  الكبيػػر فضػػالن عػػف الضػػرر بالضػػرر عمػػى األفػػراد الػػذيف ينتمػػكف لىػػذا المجتمػػع،

 لىا: مكجزان  كصاان  أتيكفيما ي. (2003 كمه )ربيع كيكسؼ كعبداب،المجتمع في عم

 :Family disintegration) ) التفكؾ األسري-1
كمػػف خاللىػػا تػػتـ التنشػػئة الصػػحية السػػميمة  اآلمػػف كفيىػػاكلػػى لبنػػاء المجتمػػع المبنػػة األ دإف األسػػرة تعػػ  

 (2006 العكايمة،) :كمف أبرز الكظائؼ التي تتكـ بىا األسرة كما أكردوا ل جياؿ،

 العمؿ عمى تأميف الحاجات األساسية لمطاؿ كالغذاء كالشراب كالدكاء كالمباس. -

اػػػؿ كػػػاحتراـ اآلخػػػريف كالصػػػدؽ كاألمانػػػة كترسػػػي  غػػػرس العػػػادات كالتػػػيـ اإليجابيػػػة فػػػي ناػػػس الط -

 المبادئ كالتيـ األخالقية.

 عف التسكة كالنبذ. كالعاطاة كالبعدتكفير الجك الماعـ بالكد كالحناف  -

 ضبط سمكؾ الطاؿ في المجتمع ضمف أسس كمعايير محددة لمصمحة المجتمع...إل . -
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 :التاكؾ األسرم إلى (2006) كما صنؼ العكايمة  

الغيػػػاب المتكاصػػػؿ لاتػػػرة  الػػػزكجيف أك: كيشػػػمؿ الطػػػالؽ كالىجػػػر أك مػػػكت أحػػػد فكػػػؾ المػػػاديتلا -

 طكيمة.

االحتػراـ  مسػتمرة كعػدـ: كوك ما يسػكد الكسػط األسػرم مػف مشػاحنات كمنازعػات التفكؾ النفسي -

الجػرائـ األخالقيػة مشػؿ لعػب  سػكية كارتكػابالذم يؤدم لسػمككيات غيػر  األمر ،اآلخريفلحتكؽ 

دماف المخدرات كالمسكرات.التمار   كا 

عمػى تعػػريض نسػؽ التػػيـ  الخمتػي كيعمػػؿلتػد أشبتػت الدراسػػات أف التاكػؾ األسػػرم يسػاوـ فػػي االنحػالؿ   

كالعػػػزة  المػػػذيف ومػػػا مصػػػدر الضػػػبط ألبنػػػائىـ غيػػػاب الكالػػػديف أك أحػػػدوما الخطػػػر بسػػػببكاألخػػػالؽ إلػػػى 

فاػي تتريػر لمنظمػة األمػـ  ذيمػة كاالنحطػاط،كالمناعة مػف أف تػزؿ أقػداـ فمػذات أكبػادوـ فػي مسػتنتعات الر 

المتحػػدة )اليكنيسػػيؼ( حػػكؿ كضػػع األطاػػاؿ كالنسػػاء األردنيػػات يشػػير إلػػى أف العنػػؼ المبنػػي عمػػى النػػكع 

فحػػاالت االعتػػداء الجنسػػي )االغتصػػاب كوتػػؾ العػػرض(  عي مكجػػكد كمشػػكمة عامػػة فػػي األردف،االجتمػػا

حالة سنكيا مف  23كنسبة جرائـ الشرؼ بمغت  ،1994% مف الجرائـ غير المجنحة في عاـ 11تعادؿ 

 (.2006 )الصتكر، 1986-2006

كجىػػػة نظػػػر الباحػػػث فػػػإف األسػػػرة تعػػػد الحاضػػػف األكؿ فػػػي عمميػػػة تربيػػػة األبنػػػاء كبعػػػدوا تػػػأتي كمػػػف   

كعنػػدما يحػػدث التمػػزؽ فػػي بنيػػة األسػػرة فػػإف ذلػػؾ يػػنعكس  كالمسػػجد كالمدرسػػة،لمتربيػػة المصػػادر األخػػرل 

 ناء كفي أسمكب تربيتىـ كتكجيه سمككىـ لما فيه مصمحة دينىـ كدنياوـ.سمبان عمى األب
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 "Finery and mixing "التبرج و االختالط -2
أك عمػى المػرأة أف تجتمػع بالرجػؿ األجنبػي سػافرة  االخػتالط كيحظػرمما ال شؾ فيه بأف اإلسالـ يحـر   

 :أتيكاألدلة عمى ذلؾ ما ي متبرجة

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   "نبيػػػه الكػػػريـ: العظػػػيـ مخاطبػػان  يتػػكؿ اب عػػػز كجػػؿ فػػػي كتابػػه -

 .1" ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   " قكله عز كجؿ: -

    2ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ

    2جئ

فتػػػاؿ رجػػػؿ: يػػػا رسػػػكؿ اب  إيػػػاكـ كالػػػدخكؿ عمػػػى النسػػػاء،"الـ: قػػػكؿ الرسػػػكؿ عميػػػه الصػػػالة كالسػػػ -

 )البخػػارم: "قػػاؿ: الحمػػك المػػكت -قريػػب الػػزكج أك الزكجػػة مػػف غيػػر المحػػاـر -أفرأيػػت الحمػػك؟ 

748.) 

" : "قػػػػكؿ الحبيػػػػب المصػػػػطاى عميػػػػه الصػػػػالة كالسػػػػالـ - ال يخمػػػػكف رجػػػػؿ بػػػػامرأة إال مػػػػع ذم محػػػػـر

 (.748)البخارم: 

لرجػػؿ كالمػػرأة مػػف أوػػـ التكاعػد فػػي الحاػػاظ عمػػى المجتمػػع مػػف أف تدنسػػه مكبتػػات لػذا فػػإف الاصػػؿ بػػيف ا  

 (.2006 كتميىعه مااتف التبرج كالساكر )عمكاف، االختالط،
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كيكشػػػػر االنحػػػػراؼ كممػػػػا كشػػػػر  لتػػػػد أشبتػػػػت التجػػػػارب العمميػػػػة أف االنضػػػػباط يتػػػػؿ كممػػػػا كشػػػػر االخػػػػتالط  

ع عمػى التعمػيـ المخػتمط فػي مرحمػة فىناؾ الكشير مف الدكؿ مف غير الدكؿ اإل االختالط، سالمية ال تشػجى

فتػػد أشبتػػت الدراسػػات أف االخػػتالط فػػي المػػدارس المتكسػػطة  المراوتػػة ألنػػه يػػؤدم إلػػى االنحػػراؼ الخمتػػي،

كبالتػػالي أدل إلػػى ضػػعؼ المسػػتكل العممػػي لمطمبػػة  كالشانكيػػة أدل إلػػى مظػػاور مػػف العالقػػات المحرمػػة،

كاإلشػارة الجنسػية المترتبػة عمػى االخػتالط إمػا أف تػؤدم إلػى المباشػرة  ،النشغالىـ بالتاكير بالجنس اآلخر

لدل الطالػب  كعاطايان  ناسيان  أك الكبت كالتمع لتمؾ المشاعر مما يخمؽ اضطرابان  الجنسية غير المشركعة

 (.2009 قد يدفعه إلى ممارسة عادة االستمناء لمحصكؿ عمى المذة الكاذبة )الحسيني، المراوؽ،

فالجاذبيػة الجنسػية  حث االختالط المطمؽ بيف الرجاؿ كالنساء غريزة التبرج كالعػرم فػي النسػاء،لتد است  

"Sexual Attraction،تػػزداد قػػكة كاشػػتداد  " التػػي أكدعتىػػا فطػػرة الرجػػؿ كالمػػرأة كلىػػا سػػمطاف ال ينكػػر

يػه غريػزة شػـ مػف شػأف وػذا المجتمػع المخػتمط أف تنشػأ ف كتتخطػى حػدكدن بكػؿ سػىكلة، باختالط الجنسػيف

فتبػػرج  لمجػػنس اآلخػػر، "Attractiveكوػػي الظىػػكر بػػأبىى مظػػاور الزينػػة كأجػػذبىا " جديػػدة فػػي الجنسػػيف

ألف نػػار الشػػىكة كالعاطاػػة المتأججػػة فػػي الصػػدكر ال  المػػرأة كزينتىػػا يزيػػد الرجػػاؿ شػػكقان كطمكحػػاى كنىمػػة،

أكشػػر منػػه سػػاكران  جديػػدان  ان منظػػر  كتتطمػػب لىيبػػان بػػؿ تػػزداد  تخمػػد بكػػؿ منظػػر جديػػد مػػف الخالعػػة كالسػػاكر،

 (.2005 )المكدكدم، كحسكران كتكشاان 

سالـ يحتتر المػرأة لػذاتىا كال يجعػؿ لىػا قيمػة سػكل تكلدت فكرة في المجتمعات الغربية ماادن أف اإللتد   

حتػػى قيػػؿ صػػراحة أف  فماىػػـك حتػػكؽ المػػرأة لػػدل الغػػرب مػػرتبط بتحريروػػا مػػف الػػديف، االسػػتمتاع المجػػرد،

 كمػف شػـ ال عالقػة بػيف الػديف كاألخػالؽ، كأف التبرج دليؿ العاػة كالبػراءة، مة لنشر الاكاحش،الحجاب كسي

شاعة الدياشة في المجتمع، كالمطالبة في المساكاة بيف الرجؿ كالمػرأة  كنجحت العممانية في إفساد المرأة كا 
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ر الحجػاب كعػـ السػاكر كوذن الدعكة أعتبتىا فتنة عظيمة فانحس في الخركج لمعمؿ ككافة مناحي الحياة،

كانحمػت األسػر  كأصبحت األخالؽ في خطر عظيـ، كاختمط الرجاؿ بالنساء بحجة زمالة العمؿ كالتعميـ،

 (. 1424 )العبدالكريـ، في أتكف المعاصي كاآلشاـ كضاع األكالد

ڃ    ڃ   ڃ "فاب سبحانه كتعالى يخاطب نساء النبي عميه الصالة كالسالـ كنساء المؤمنيف بتكله   

كأجىزة اإلعػالـ فػي الػبالد العربيػة كاإلسػالمية تخاطػب النسػاء صػباح  1"ڃ  چ  چ  چ  چڇ

كنافسػف الرجػاؿ  مساء أخرجف مػف بيػكتكف كاسػرحف فػي الشػكارع كالمعامػؿ كالمصػانع كالمكاتػب كالمتػاجر

 نسػػية،فىػػذن المػػرأة الغربيػػة حصػػمت عمػػى حريتىػػا الج كاخػػتمطف بىػػـ مػػا كسػػعكف ذلػػؾ، بالمناكػػب كاألقػػداـ

كمميػكف حالػة طػالؽ  كمميكف طاؿ مػف السػااح فػي كػؿ عػاـ، ،فكانت النتيجة مميكف حالة إجىاض سنكيان 

 كاإلسالـ ال يمنع المرأة مف العمؿ بؿ يحشىا عميه في بيتىا، في كؿ عاـ في الكاليات المتحدة األمريكية،

كالعمػؿ خػارج المنػزؿ وػك لمضػركرة  فالتياـ بكاجب حؽ الزكجية كتربية األبنػاء وػي كظياػة المػرأة األكلػى،

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   فإذا انتات الضػركرة كانػت التاعػدة األساسػية قكلػه تعػالى " فتط،

ذا اضػطرت المػرأة لمخػركج لمعمػؿ كغيػرن كانػت فػي غيػر تبػرج "چڇ   كابتعػدت عػف االخػتالط بالرجػػاؿ  كا 

 (.1987 األجانب )البار،
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 (1999 )العؾ، :له عكاقب كخيمة وي نكع االجتماعيدات الاالختالط بيف مار إذف فالتبرج ك   

 حمكؿ الزنا كالسااح محؿ الزكاج الشرعي. -

 فساد األسرة كانىداـ العائمة كتاشي الطالؽ. -

 شيكع الاكاحش كسيطرة الشىكات. -

التػػػي  انىيػػػار االقتصػػػاد لضػػػعؼ التػػػكل بسػػػبب األمػػػراض العتميػػػة كالناسػػػية كالخمتيػػػة كالجسػػػمية، -

 اف في المجتمع المختمط المتبرج.يصاب بىا اإلنس

بسػػبب زكاؿ األسػػرة الزكجيػػة كحمػػكؿ الزنػػا محػػؿ  التضػػاء عمػػى النسػػؿ البشػػرم كالنػػكع اإلنسػػاني، -

 الزكاج.

كخصكصػػػػػػان بػػػػػيف المػػػػػػراوتيف  انتشػػػػػار العػػػػػػادات السػػػػػيئة كعمميػػػػػػة االسػػػػػتمناء كالمػػػػػػكاط كالسػػػػػحاؽ، -

التػػي تتمػػادل فػػي  كاالخػػتالط، بسػػبب التىػػي  النػػات  عػػف مشػػاودة األفػػالـ اإلباحيػػة كالمراوتػػات،

 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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 :(Ieisur Timeسوء استغالؿ وقت الفراغ )-3
 كبعيػدا عػف االلتػزاـ بالعمػؿ، شػخص فػي أم نشػاط بحريػة" الاراغ: بأنه مشػاركة الKellyعرؼ كيمي "  

عف عالـ العمـ  : بأنه الارصة التي يتحرؾ فيىا عتؿ كميكؿ الشخص بعيدان "Hunterعرفته وانتر" " بينا

" لماػػراغ بأنػػه: النشػػاط المايػػد الػػذم يسػػمح Gray"بينمػػا جػػاء تعريػػؼ كػػرام  كالكسػػب فػػي أنشػػطة طكعيػػة،

شب  .(267: 2008 ات ذاته )الداورم،لمارد بالتعبير عف ناسه كا 

 ـفىك يعد عامؿ مى استخداـ الكقت، إف أبرز المشاكؿ التي يكاجىىا الشباب اليـك مشكمة الاراغ كسكء  

كافتتػاد  الذم مردن غياب الىدؼ االيجابي الذم يتكد الشػاب فػي االتجػان الصػحيح، في سمكؾ االنحراؼ،

غؿ ممػا يػؤدم إلػى إشػغاؿ وػذا الجػزء مػف الكقػت فػي الىدؼ يعني كجكد جزء كبيػر مػف الكقػت غيػر مسػت

 (.1430 أمكر مخالاة لمديف كالتيـ األخالقية، كبالتالي تككف بداية الميؿ عف الطريؽ المستتيـ )الشي ،

 ( مف االعتبارات اآلتية:2008لذا تبرز أومية كقت الاراغ كما أكردوا الداورم )  

قػت الاػراغ فػي قػكؿ الرسػكؿ صػمى اب عميػه كسػمـ تأكيد الديف اإلسالمي عمػى أوميػة اسػتغالؿ ك  -

 (.889 )البخارم: "نعمتاف مغبكف فيىا كشير مف الناس الصحة كالاراغ"

تأكيػػد الكشيػػر مػػف النظريػػات العمميػػة عمػػى أوميػػة اسػػتغالؿ كقػػت الاػػراغ بنشػػاطات تركيحيػػة كفنيػػة  -

 سية.إلدخاؿ البىجة إلى الناس البشرية كحمايتىا مف األمراض النا كرياضية،

تأكيد الكشير مف الدراسات العممية عمى أومية النشاطات بأنكاعىا المختماة في كقت الاراغ عمى  -

كالكقايػػة مػػف االنحػػراؼ كتنميػػة  كاالتػػزاف االناعػػالي كالتكافػػؽ مػػع الػػذات، تنميػػة الشتػػة فػػي الػػناس،

 كاشباع الكشير مف الرغبات كالميكؿ.  التدرات كالمىارات،
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فيجػب  كـ في األفػراد مػف العكامػؿ األساسػية التػي تػؤدم غالبػا إلػى االنحػراؼ،إف الاراغ الذم يتح   

كعمػى أجىػزة أبػدانىـ  أف يم  الاراغ بما يعكد بالاائدة سكاء بما يعكد عمى أجسػامىـ بالصػحة كالتػكة،

فالتاػػػاكت فػػػي التػػػيـ كالمػػػادة قػػػد كاكبػػػه اتسػػػاع المسػػػافة بػػػيف السػػػمكؾ  بالنشػػػاط كالحيكيػػػة، كعتػػػالن  فكػػػران 

ممػا أدل إلػى اغتػراب األفػراد بمعنػى انحػرافىـ عػف شتافػة  جيىات السمكؾ كما يػرتبط بىػا مػف قػيـ،كتك 

كوػػذن  كطمػس شخصػػية الاػػرد كسػػمب إرداتػػه، المجتمػع اإلسػػالمي بتكجيىاتػػه كقيمػػه كمعػػاييرن كأودافػػه،

نحرافيػة تجرفػه السػتجابات ا األكضاع االنحرافية االغترابية ويئت األفراد السػتجابات سػمككية مغتربػة

كالجريمػػػػة بمختمػػػػؼ  كالمتمشمػػػػة فػػػػي الاسػػػػاد بمختمػػػػؼ صػػػػكرن تعػػػػرض كتىػػػػدد أمػػػػف المجتمػػػػع كاسػػػػتترارن

 كالتػػػكة كالمنعػػػة الصػػػحة كالعمػػػـسػػػالمية إلكسػػػاب األفػػػراد لػػػذا ال بػػػد مػػػف أخػػػذ التكجيىػػػات اإل أنكاعىػػػا،

 (  2006 حيمكلة بينىـ كبيف التشرد كاالنحراؼ )الحسيف،لم

كأشػارت نتػائ   ( دراسػة حػكؿ بعػض العكامػؿ المسػىمة فػي جنػكح األحػداث،2010) عبػدابكقد أجػرل   

 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 فراغػه تػرد األفكػار الحالمػة إليػه  

كواجػػت غريزتػػه  فػػال يجػػد ناسػػه إال كقػػد تحركػػت شػػىكته ت الجنسػػية المشيػػرة،كالىػػكاجس السػػارحة كالتخػػيال

 فػػي محظػػكر شػػرعي أدل بػػه إلػػى أف يتػػع كربمػػا أمػػاـ وػػذن المكجػػه مػػف التخػػيالت كالتػػأمالت كالخػػكاطر،

 .(2006 )عمكاف، لىذن التخيالت نتيجة

 

 

 



30 

 

 

  :(Bad Companins)الصحبة السيئة -4
كفػػػي اكتسػػػاب التػػػيـ  ميػػػة الرفتػػػة الصػػػالحة كأشروػػػا فػػػي حيػػػاة الاػػػردلتػػػد أشػػػار الػػػديف اإلسػػػالمي إلػػػى أو  

"الرجػػؿ  أف رسػػكؿ اب صػػمى اب عميػػه كسػػمـ قػػاؿ: فعػػف أبػػي وريػػرة رضػػي اب عنػه كالسػمككيات كاألفكػػار،

 .(509فمينظر أحدكـ مف يخالؿ" )الترمذم:  عمى ديف خميمه،

 أف أشرن في سمككه كاتجاواته سيككف كاضحان  فال شؾ يمتد إلى الديف الخميؿ )الصديؽ( رفإف كاف تأشي  

األمػر  خاصة مع غياب الرقابة األسرية كسكء التربية الكالديػة كالاتػر كضػعؼ الػكازع الػديني، ،كأشد كقعان 

كبالتػالي جعمػه أداة فػي  لمتاعبػه كصػراعاته الداخميػة، الذم يدفعػه إلػى تكػكيف صػداقات يجػد فيىػا متناسػان 

أك االنحػػراؼ  االسػػتتامه الخيػػر ك طريػػؽإمػػا  عمػػى كفػػؽ تكجيىػػاتىـسػػمككه لرفػػاؽ يكجىػػكف أيػػدم أكلئػػؾ ا

 (.2006 كالجريمة )المطيرم،

( 2005 فاػي دراسػة أجراوػا )الحبسػي، ،ما يرتكػب الجريمػة ماػردان  الدراسات أف الارد قميالن  أشارتكلتد   

الجػرائـ األخالقيػة فػي ودفت إلى معرفة أوـ الخصائص الديمكغرافية كاالجتماعية كاالقتصػادية لمرتكبػي 

أظىرت نتائ  دراسته بأف تأشير رفاؽ السكء وك الدافع األكشر أوميػة كراء ارتكػاب الجػرائـ  سمطنة عماف،

 % مف عينة الدراسة.49األخالقية بما نسبته 

( حكؿ العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية المؤدية إلى 2002 كأظىرت نتائ  دراسة )التشعاف كالكندرم،  

بػأف جماعػة األقػراف كاألصػدقاء كاحػدة  المخػدرات كالمسػكرات عمػى عينػة مػف المػدمنيف الكػكيتيف،تعاطي 

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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( ضمف العكامؿ االجتماعية 2010) عبدابالمرتبة الخامسة في دراسة  رفاؽ السكء في كقد جاء تأشير  

 المسىمة في جنكح األحداث.

كيرل الباحث مف كجىة نظرن بأف أقكل العكامؿ االجتماعية المسىمة في ارتكاب الجرائـ األخالقية وك   

فالاتػػاة اليػػـك ال تخػػرج مػػف  ،المختماػػة اخػػتالط الرجػػؿ بػػالمرأة سػػكاء فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ أك مكاقػػع العمػػؿ

شػـ تتػع فريسػة  جسػدوا كمػفكقػد أظىػر مػا ترتديػه مػف مالبػس عصػرية ماػاتف  بيتىا إال في كامؿ زينتىا،

تبػػػادؿ النظػػػرات المحرمػػػة المشػػػحكنة بمشػػػاعر العاطاػػػة كالشػػػىكة كيبػػػدأ بػػػيف كميىمػػػا أكالن  الرجػػػاؿ، ألنظػػػار

خاصػػة مػػع كجػػكد  شػػاؿ االبتسػػامة كالتحيػػة كالكػػالـ العػػاطاي،كبعػػدوا تبػػدأ السػػمككيات األخػػرل أم جنسػػية،ال

اصػػؿ مػػع الطػػرؼ كسػػائؿ االتصػػاؿ الحديشػػة كالىػػاتؼ المحمػػكؿ كمػػا يحتكيػػه مػػف خػػدمات إلكتركنيػػة لمتك 

ممػػػا يتىكجػػػب الاصػػػؿ بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة كمنػػػع  يسػػػىؿ المتػػػاء المحػػػـر بػػػيف الطػػػرفيف، األمػػػر الػػػذم اآلخػػػر

جتمػػػع مػػػف انتشػػػار لمم يفلضػػػماف األمػػػف كالسػػػمـ االجتمػػػاعي ممحػػػة،تالط مػػػا لػػػـ تكػػػف ونػػػاؾ ضػػػركرة االخػػػ

  .الاحشاء كالرذيمة
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 :امؿ الثقافيةالعو 
أحدوما خاص كيتصد به النشػاط الاكػرم  يدرج العامؿ الشتافي ضمف العكامؿ االجتماعية كله معنياف:  

كالعتائػػػد  كاألعػػػراؼ تاليػػػدأمػػػا المعنػػػى العػػػاـ فيتصػػػد بػػػه العػػػادات كالت كالمعرفػػػي مػػػف أدب كفكػػػر كفنػػػكف،

 (.2003 كالتكانيف كغيروا )المجدكب،

المخػػػدرات  اإلنترنػػػت، ،از كالصػػػحافةمػػػؾ العكامػػػؿ المتمشمػػػة فػػػي التماػػػألبػػػرز ت مػػػكجزان  كفيمػػػا يمػػػي كصػػػاان  

 كتعاطي المسكرات.

 والصحافة:  ازالتمف-1
م يسىـ كبشكؿ فاعؿ في عممية كما يبشه مف التنكات الاضائية أبرز الكسائؿ اإلعالمية الذ ازالتما ديع  

مف الصػكر  مبىران  فىك يرل عالمان  كخاصة بالنسبة ل طااؿ إلشباع حاجاته كرغباته، التنشئة االجتماعية

فىػػك يخاطػػب حاسػػتي السػػمع كالبصػػر التػػي  المتحركػػة كالمنػػاظر المختماػػة كالمػػؤشرات الصػػكتية كالبصػػرية،

كمػػا أف لمتمازيػػكف أشػػرن اإليجػػابي كػػذلؾ لػػه مضػػارن ك  % مػػف المعرفػػة،98يكتسػػب اإلنسػػاف منىػػا مػػا نسػػبته 

بػدكر  مػف التربيػة المكازيػة التػي تمحػؽ ضػرران  حيث يركج وذا الجىاز أشكاالن  السمبية في الجانب التربكم،

المؤسسػػات التربكيػػة بمػػا يعرضػػه مػػف أفػػالـ عنػػؼ كجػػنس لىػػا أشاروػػا المػػدمرة عمػػى الطاػػؿ بصػػاة خاصػػة 

رصػػػدت بعػػػض الػػػدكؿ المتتدمػػػة جػػػكائز عمػػػى غػػػرار جػػػكائز نكبػػػؿ كقػػػد  كالشػػػاب المراوػػػؽ بصػػػاة عامػػػة،

 .(2002 لمحطات التمازة التي تخمك مف مشاود العنؼ كالتتؿ كالجنس )العمي،

كيػؼ يتصػرفكف  ازأف األطاػاؿ يتعممػكف مػف التماػ " إلػىMaccobyكتشير الباحشة األمريكيػة مػاككبي "  

ككممػا اسػتمر الطاػؿ فػي  ا دعت الضػركرة لػذلؾ،بالخشكنة إذ سمككىـكقد يتصؼ  المكاقؼ المختماة،في 

خاصػػة إذا كػػاف عنػػدن ميػػؿ طبيعػػي إلػػى وػػذا  مشػػاودة بػػرام  العنػػؼ كالغضػػب فإنػػه يػػتعمـ كيتغػػذل منىػػا،
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غػراء شػديدان، ازكصؿ عمماء الناس إلى أف لمتماكما ت النكع مف السمكؾ، كوػك  قكة جاذبية كالمغنػاطيس كا 

كيشجع الطاؿ عمى  ؿ العكس يعمؿ عمى تنمية السمكؾ الاردم،ال يساعد عمى تنمية السمكؾ الجماعي ب

كتشير إحدل الدراسػات إلػى أف السػمكؾ  االنسحاب مف عالـ الكاقع باتجان اإلدماف عمى مشاودة برامجه،

 ازدكنه مػػػػف لتطػػػػات العنػػػػؼ فػػػػي التماػػػػبعػػػػد تكػػػػرار مػػػػا يشػػػػاو العػػػػدكاني لػػػػدل األطاػػػػاؿ يكػػػػكف أكشػػػػر تكقعػػػػان 

 (. 2011)عالكم،

مػـك التطبيتيػة ( دراسة ودفت إلى معرفة اتجاوات طمبػة جامعػة الع2011 أعمر، ل )الدبكم ككقد أجر   

الاضائيات كأشروا في شخصياتىـ كآرائىـ كاآلشار المترتبة لمشاودتىـ لىذن الاضائيات عمناف/األردف نحك 

كتكصػػمت  ،ات الجامعػػةكطالبػػ ةطالبػػ 341كأجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة عشػػكائية مػػف  ،كناسػػيان  اجتماعيػػان 

كأشروػا  الدراسة إلى عدة نتائ  بينت أشر الاضائيات عمى قىيـ الطمبة كمف تخكفىـ مػف الػدكر السػمبي لىػا،

كتأشيروا في شتافتىـ كسمككىـ داخؿ الجامعة،كما بينت الدراسػة مػدل كعػي الطمبػة  عمى انحراؼ الشباب،

 نشر الكعي الديني.كضركرة استغالؿ الاضائيات ل بأومية التىيـ الدينية في حياتىـ،

بػأف عػرض األفػالـ اإلباحيػة ذات الصػمة باالغتصػاب يػؤدم ( Danielle, 2004) دانيػؿ كقد افترض  

 ذلؾ إلى التحرش الجنسي باألطااؿ.

تممكتىػا الرغبػة فػي  اإلجرامػي إذافػي ارتكػاب السػمكؾ  -كلك بطػرؽ غيػر مباشػر –كما تسىـ الصحافة   

الصػكر  صكروا بنشػرالشىكات الجنسية في أحد  الغرائز باستشارةممؽ كاتخذت لذلؾ طريتان وك ت االنتشار

إلػػى التحمػػؿ مػػف  -ث فػػي خبػ –كتػػدعك  التػي تبػػرز ماػػاتف الجسػد كتعػػرض المتػػع الجنسػػية عرضػان مغريػػان،

كمػػف شػػأف وػػذا أف يػػكقظ فػػي الشػػباب عكامػػؿ إجراميػػة  التيػػكد عمػػى ممارسػػة المتعػػة كالسػػخرية مػػف العاػػة،
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كما أف المتاالت كالتصػص  مما يدفعىـ الرتكاب الجرائـ الجنسية، غرائز المختماة،كيحرؾ لديىـ ال كامنة

 (.2006 مما قد يغريه إلى تجربة كممارسة ما يترأ )أبك الكفا، شير خياؿ المراوؽ كاناعاالتهت

( بػػأف ونػػا جممػػة مػػف األسػػباب تجعػػؿ مػػف كسػػائؿ 2005 آؿ وطيمػػه، المشػػار إليػػه فػػي)كيػػرل الحػػديشي   

 في انتشار السمكؾ المنحرؼ كوي: خطران  امالن اإلعالـ ع

 كسىكلة اإلطالع عميىا. كجكد أجىزة استتباؿ في غالبية المساكف -

 النافع مف الضار. ىا تمييزكالايديك في سف مبكرة ال يستطيعكف أشنائ ازيتعرض األطااؿ لمتما -

تمعػػػات ذات نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف البػػػرام  التػػػي تبشىػػػا كسػػػائؿ اإلعػػػالـ وػػػي بػػػرام  مسػػػتكردة مػػػف مج -

 خصائص اجتماعية كشتافية مختماة عف مجتمعاتنا اإلسالمية.

بعػػض التنػػكات الاضػػائية مشػػؿ  مػػفقيػػة عمػػى بعػػض البػػرام  التػػي تبػػث كجػػكد ضػػكابط أخال ـعػػد -

، كقػػد يصػػؿ األمػػر إلػػى بػػث مشػػاود  مشػػاود التتػػؿ كشػػرب الخمػػر كخػػركج المػػرأة مػػع غيػػر محػػـر

  .مألكفةيجعمىا سمككيات اجتماعية  خميعة مماجنسية 

إف الىيجػػاف الجنسػػي المػػؤدم لمػػركاج ألنػػكاع الاػػكاحش إنمػػا ينبعػػث مػػف تػػأشير اآلداب كالصػػكر كالسػػينما   

فػػال تػػػزاؿ عصػػابة مػػف أصػػحاب الشػػػركة يضػػرمكف نػػار الشػػىكة فػػػي العػػكاـ بكػػؿ مػػػا  كالمسػػرحية كالػػرقص،

كالمصػػكرة التػػي تظىػػر  كالمجػػالت الشػػىرية يمكػػنىـ مػػف التػػدابير مػػف خػػالؿ الجرائػػد اليكميػػة كاألسػػبكعية،

ألف ذلػػؾ أضػػمف لشػػيكعىا ككشػػرة  كصػػكر عاريػػة فاضػػحة، كمىػػا بتصػػص كمتػػاالت متناويػػة فػػي الاحػػش،

كتنظػر الحككمػات إلػى كػؿ وػذن المظػاور  بؿ تكجد دكر متخصصة في نشر اآلداب الجنسػية، انتشاروا،

 .(2005 دكدم،كال تنكر مف ذلؾ شيئا )المك  لمتبذؿ كاإلغراء كالتىي  نظر المشىد المتارج
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 "Global Information Network" ة المعمومات العالميةشبك-2
مجمكعػػة مػػف الحكاسػػيب مرتبطػػة بعضػػىا بػػبعض "عبػػارة عػػف  بأنىػػا معمكمػػات العالميػػةشػػبكة التعػػرؼ   

ػػػكف شػػػبكة عالميػػػة، باعتباروػػػا تتػػػكـ بػػػربط آالؼ  كتعػػػرؼ بأنىػػػا شػػػبكة الشػػػبكات أك الشػػػبكة العالميػػػة، لتكى

 .(29: 1430 ت المعمكمات عبر العالـ" )الغامدم،الحكاسيب كشبكا

النافػػذة التػػي  تكأصػػبح ،كوػػي الضػػيؼ التػػادـ مػػف داخػػؿ كخػػارج أسػػكار المكقػػع الجغرافػػي لمبيػػت كالدكلػػة  

كالػػػذم يمػػػدنا بكػػػـ وائػػػؿ مػػػف المعمكمػػػات  نطػػػؿ مػػػف خاللىػػػا عمػػػى العػػػالـ الخػػػارجي فػػػي أم مكػػػاف كزمػػػاف

 جكانػػب سػػمبية، كلػػهإال أف وػػذا الزائػػر لػػه جكانػػب إيجابيػػة  يػػاة،الح كالدراسػػات العمميػػة فػػي مختمػػؼ ميػػاديف

كتنشػر  فىناؾ العديد مف المكاقع االلكتركنية التي تحرض عمى ممارسة الجنس مكجىة لمصغار كالكبار،

كالخطػػكرة فػػي وػػذا المتػػاـ تكمػػف فػػي األطاػػاؿ الصػػغار الػػذيف لػػـ يكتمػػؿ نضػػجىـ  صػػكر جنسػػية فاضػػحة،

كذلؾ فػإف  مىـ أكشر عرضة لالنخداع بىذن المشاود كالصكر الجنسية الساخنة،العتمي كالبالغيف مما يجع

فػػي  كالمكمسػػات معمكمػػات كاضػػحة حػػكؿ بيػػكت الػػدعارة كالعػػاورات لزائريىػػا تػػكفر بكتيػػةكالعن وػػذن الشػػبكة

 .(2007 ،غافرمالعديد مف دكؿ العالـ )ال

فتػػػد كسػػػر قاعػػػدة "المرسػػػؿ كالمتمتػػػي"  ران كاألقػػػكل تػػػأشي لتػػػد أصػػػبح االنترنػػػت وػػػك الكسػػػيمة األسػػػرع انتشػػػاران   

كوػػذا يعػػد أوػػـ  فأصػػبح الكػػؿ صػػانع لمخبػػر كالكػػؿ متمتػػي لػػه، المعمػػكؿ بىػػا فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ التتميديػػة،

فالكػؿ  الػذم لػـ يعػد اسػتخدامه عمػى فئػة عمريػة أك جنسػية، األسباب في انتشار اإلنترنػت بسػرعة رويبػة،

 .(2010 ـ وذن الشبكة العجيبة )عمى،يستخد

 (35)كتشير األرقاـ مف خالؿ الدراسات بػأف عػدد المكاقػع اإلباحيػة عمػى الشػبكة العنكبكتيػة قػد تعػدل   

كوي تنمك كالخاليا  مميكف مكقع تضـ مميارات الصاحات التي تحكم عشرات الصكر كالمشاود الخميعة،
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فػػػإف خبػػػراء مكافحػػػة  لػػػذا كمػػػا أف مشػػػتريات وػػػذن المػػػكاد اإلباحيػػػة تاػػػكؽ مميػػػارات الػػػدكالرات، السػػػرطانية،

وػػك  كلبػاقي فئػػات المجتمػع بصػاة عامػة بصػاة خاصػة الجريمػة يتكلػكف أف الشػالكث المػدمر لائػػة الشػباب

 .(2008 اإلباحية كالزنا االلكتركني كالدردشة )دركيش،

% مػف 3,7أكػدت النتػائ  أف  كفي دراسة جديدة أجريت عمى أفػراد مػف مختمػؼ أنحػاء الػكطف العربػي،  

 ظىػرتكأ ئـ الجنسية لىـ اوتماـ بمشاودة األفالـ اإلباحية سكاء عمػى اإلنترنػت أك خارجىػا،مرتكبي الجرا

الدراسة قكة تأشير وذن اإلباحيات في ارتكاب جرائـ االعتداء الجنسػي مػف قبػؿ مجرمػي اغتصػاب اإلنػاث 

ث " فػػي إحػػدل دراسػػاته حيػػAdsettكوػػذا مػػا أكػػدن الباحػػث األمريكػػي أدسػػت " كوػػاتكي أعػػراض الػػذككر،

أشار إلػى أف وػذا االنتشػار الرويػب لىػذن المكاقػع اإلباحيػة صػاحبه ارتاػاع فػي جػرائـ االغتصػاب خاصػة 

كتحػػكؿ الشػػعكر نحػػك  كفتػػداف األسػػرة لتيمىػػا كمبادئىػػا، ناويػػؾ عػػف العنػػؼ الجنسػػي، اغتصػػاب األطاػػاؿ،

 (.2007 النساء إلى االبتذاؿ بدؿ االحتراـ )الغافرم،

( التػػي وػػدفت إلػػى معرفػػة مػػدل تػػردد فئػػة المػػراوتيف فػػي مدينػػة مكػػة 1430كخمصػػت دراسػػة الغامػػدم )  

بأف نسبة المراوتيف الػذيف دائمػا مػا يتػرددكف عمػى متػاوي  المكرمة عمى متاوي االنترنت كأسباب التردد،

% إذا أضيؼ إليىا عػدد 88كتصؿ النسبة إلى  % مف أفراد العينة المتدرة بشالشمائة ماردة،37االنترنت 

 %.29كأفالـ العنؼ  %،36كبمغت نسبة مشاودة األفالـ اإلباحية عبر الشبكة  ،حيانان المتردديف أ

فىنػػاؾ قػػكائـ خاصػػة لمشػػكاذ مػػف  المكاقػػع اإلباحيػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت أصػػبحت أكشػػر تخصصػػان،إف   

بػػؿ كصػػؿ األمػػر إلػػى ربػػط  كونػػاؾ قػػكائـ أخػػرل تصػػنؼ تحػػت دكؿ محػػددة كبمسػػميات عربيػػة، الجنسػػيف،

ككشػػػات إحػػػدل الدراسػػػات أف معػػػدؿ  (السػػػحاقيات المسػػػممات)اإلباحيػػػة باإلسػػػالـ كمكقػػػع  بعػػػض التػػػكائـ
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 التدفؽ عمى المكاقع اإلباحية في أكقات العمؿ التي تبدأ مف الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة عصران 

 ( .2010 % مف إجمالي نسبة التدفؽ عمى تمؾ المكاقع )عمى،70تمشؿ 

عػػف طريػػؽ أم كسػػيمة كانػػت لػػه دكر فاعػػؿ فػػي إحػػداث األفعػػاؿ المنحرفػػة إف التعػػرض لمصػػكر العاريػػة   

% مػف 56أف مػا نسػبته  فتد بينت دراسػة مسػحية التجاوػات الجمىػكر نحػك المػكاد المشيػرة جنسػيان  ،جنسيان 

% يسػتجيبكف بػناس 49المستجيبيف يجيبكف بنعـ لمبند "المكاد الجنسية تؤدم إلى االنحالؿ الخمتػي" كأف 

 (.1984 د "المكاد الجنسية تؤدم إلى ارتكاب االغتصاب" )كاشداف،الطريتة لمبن

كتعتػرؼ إحػدل  ،كاجتماعيػان  ناسيان  كيعد الجنس اإللكتركني أحد أشكاؿ االنحرافات الجنسية يخاي خمالن   

بأف ونػاؾ الماليػيف مػف النسػاء كالرجػاؿ يمارسػكف الجػنس  "Lisa Palaceالغربيات كتدعى ليزا باالس "

ممػػػا يحتػػػؽ لىػػػـ النشػػػكة الجنسػػػية  مباشػػػران  سػػػكاء كتابػػػة أك كالمػػػان  نترنػػػت بالمحادشػػػة الػػػداعرةعمػػػى شػػػبكة اإل

لػػػه ميػػػزات ككنىػػػا  لنػػػكع مػػػف النشػػػاط الجنسػػػي المنحػػػرؼكوػػػي تػػػزعـ أف ممارسػػػة وػػػذا ا الخياليػػػة العارمػػػة،

اض ممارسػػة خياليػػة خاليػػة مػػف أم آشػػار سػػمبية عمػػى الاتػػاة كػػالخكؼ مػػف فتػػد العذريػػة أك اإلصػػابة بػػاألمر 

كػذلؾ تحتػؽ اإلشػباع الجنسػي لمشػباب دكف الحاجػة لمسػار لمػدكؿ الغربيػة لممارسػة الجػنس مػػع  الجنسػية،

 (.2009 شتراكات أكربا )عبدالعزيز،

  (:Addiction) إدماف المسكرات والمخدرات-3
 أك االسػػػػػػتعماؿ الخػػػػػػاطئ"،"Abuse ماىػػػػػػـك اإلدمػػػػػػاف فػػػػػػي عمػػػػػػـ الػػػػػػناس يعنػػػػػػي إسػػػػػػاءة االسػػػػػػتعماؿ   

"Misuse،"  أك االسػتعماؿ غيػر الطبػيNonmedical USE"،"  أك االعتمػاد"Dependence أم :"

اضطراب في الشخصػية يجعػؿ الاػرد ياضػؿ اإلشػباع : "كوك "Compulsive USE" االستعماؿ التىرم
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كاضػػطراب  كقمػػؽ حػػاد، كمعانػػاة مػػف المػػرض الناسػػي، كمشػػاعر إحبػػاط، العاجػػؿ عمػػى اإلشػػباع اآلجػػؿ،

 (.47 :2010 عتمي )رشكاف،

لذا ياشؿ في العمؿ كالحياة كينتتؿ مف عمؿ  إف تعاطي المخدرات يؤدم إلى تحطيـ شخصية المدمف،  

إلػػى أف يخسػػر كػػؿ فػػرص العمػػؿ كالػػرزؽ كيستسػػمـ لمبطالػػة كالاشػػؿ كاإلجػػراـ  كمػػف كظياػػة ألخػػرل، آلخػػر

عمى التحكـ فالمدمف متتمب المشاعر كالعكاطؼ كغير قادر  الذم يؤدم إلى ارتكاب جريمة االغتصاب،

 (. 2008 كال يحتـر مشاعر اآلخريف )مكسى، في غرائزن،

لتػػد اتاػػؽ الاتىػػاء عمػػى الكميػػات الخمػػس كأحػػد متاصػػد الشػػريعة اإلسػػالمية كوػػي الػػديف كالػػناس كالعتػػؿ   

كتدفعػه الصػحبة  ،كمتعاطي المخدرات سرعاف ما ياتػد دينػه إذ يتػدـ عمػى  محػـر شػرعان  كالعرض كالماؿ،

كال شػؾ  كشاني تمؾ الكميػات وػك الحاػاظ عمػى الػناس، الصالة كباقي المعاصي األخرل،السيئة إلى ترؾ 

كشالث تمؾ الكميات وػي  أف تعاطي أمشاؿ الىركييف كالمكرفيف يؤدم إلى أضرار جسيمة بالناس البشرية،

 يػه،خبائػث ككنىػا تخػامر العتػؿ كتغطكقػد حػـر اإلسػالـ الخمػر بأشػد أنػكاع التحػريـ كسػماوا بػأـ ال العتؿ،

كمدمف المخدرات يبيع زكجته كأبنته كأخته مػف أجػؿ الحصػكؿ عمػى شػمة أك  العرض، كو كرابع الكميات

ألجػؿ فعػؿ  افػؽ زمػالؤن كرفاقػهبؿ أنه ياتد غيرته مع فتداف عتمه كيطمب مف أحد نساء أومه أف تر  حتنة،

 .(2009 )سيدبي،الااحشة معىف 

فىي تعطؿ العتؿ الذم وك مالؾ  األناس كاألجساـ،فجميع المسكرات مف أخبث الخبائث التي تضر ب  

مف عمؿ الشػيطاف كمػف أسػباب الاسػاد  فتناكؿ الخمكر رجسان  حياة اإلنساف كمناط قيامه بتكاليؼ الحياة،

فىػػي مؤديػػة إلػػى  فمػػف فسػػد عتمػػه كػػاف أقػػرب لمضػػرر منػػه إلػػى الناػػع، فػػي األرض كالعػػدكاف عمػػى البيئػػة،
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زواقػا ألناسػان بريئػة فػي حػكادث السػير،الشجار كالاتنة التي يعتبىا ساؾ  تالؼ األمكاؿ كا  إضػافة  الدماء كا 

 (.2010 إلجتياحىا لصحة األجساـ كحياة البشر )الخميمي،

العمـ الحديث أف المػكاد المسػكرة كالمخػدرة لىػا تػأشير كاضػح عمػى التػكل الناسػية كاالناعػاالت  ظىرلتد أ  

كمػف شػـ يػؤدم بػه الحػاؿ إلػى ارتكػاب  ى الػتحكـ فػي ناسػهمما يجعؿ اإلنساف فاقػد لمسػيطرة عمػ المختماة،

 كتػػػكقظ دكافعػػػه الغريزيػػػة، كتػػػؤشر الخمػػػر عمػػػى متعاطيىػػػا بحيػػػث ياتػػػد التػػػدرة الذونيػػػة، السػػمكؾ اإلجرامػػػي،

 (.2004 كفتدانه العتؿ في تمؾ المحظة يدفعه إلى سمككيات مخالاة ل خالؽ كالتيـ الدينية )الكواب،

 دراسػػػة حالػػػة عمػػػى عشػػػرة مػػػف مػػػدمني المخػػػدرات فػػػي المجتمػػػع الكػػػكيتي،( 2004كأجػػػرل الحميػػػداف )  

وػك إقػداـ  % مػف حجػـ الحػاالت60عان بنسػبة كأظىرت الدراسػة بػأف ضػمف الظػركؼ كاآلشػار األكشػر شػيك 

كمنافيػة لػاداب العامػة بػالمجتمع  مسيئ اسػتعماؿ المخػدرات عمػى ارتكػاب أعمػاؿ إجراميػة ضػد التػانكف،

 التىريب الجمركي.  السرقة، سكر،ال مشؿ ممارسة الدعارة،

فػي نشػاط  كيمكف تاسير العالقة بيف تناكؿ المخدرات كالنشاط الجنسي مف ككف المخدر يسبب وبكطان   

لم  فيجعمػه غيػر قػادر عمػى إدراؾ اإلحساسػات بالضػبط كالػرد النشاط  كيسبب إحباطان  الجىاز العصبي،

 الضغط األخالقي عمى الارد نتيجػة لعمميػات التربيػة،كمف ناحية أخرل نجد الم  يتـك بالسيطرة ك  عميىا،

كمػػا نشػػأ عنىػػا مػػف ارتباطػػات شػػرطية ترسػػبت فػػي المنطتػػة األماميػػة لممػػ  كالمختصػػة بػػالتكيؼ الناسػػي 

فالمخدر يجعؿ الارد يتخمص مف التكتر كالضغط الذم يمارسػه  كاالجتماعي لمارد كالمسؤكلية األخالقية،

فالمػػػدمف يحػػػس بالارفرشػػػة كياتػػػد االحسػػػاس بالمسػػػؤكلية  كاؿ النىػػػار،المػػػ  عميػػػه أشنػػػاء حػػػاالت الػػػكعي طػػػ

 (.1986 األخالقية نتيجة لزكاؿ ضغط الم  عميه بتأشير المخدر )عدس،
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 % مػػػف المحكػػػـك عمػػػيىـ بجػػػرائـ جنائيػػػة كػػػانكا يتنػػػاكلكف المخػػػدرات،28لتػػػد كشػػػات دراسػػػة سػػػعكدية أف   

% جػػػرائـ وتػػػؾ 62حيػػػث كصػػمت نسػػػبتىا  الجنسػػػي،كالمخػػدر يػػػدفع الاػػػرد بتػػكة الرتكػػػاب جػػػرائـ االعتػػداء 

 (.2009 % جرائـ اغتصاب لنناث )سيدبي،56 ك عرض لمذككر

فتعاطي المسكرات له مشاكؿ اجتماعية جمة منىا االنعزاؿ عػف المجتمػع كالسػمكؾ العػدكاني كاسػتعماؿ   

 يػػب عػػف العمػػؿ،كالضػػياع كالتغإضػػافة لمتشػػرد  العنػػؼ مػػع األسػػرة كاالعتػػداءات الجنسػػية عمػػى األطاػػاؿ،

 ،كال تستند ألم دليؿ عممي أف تناكؿ الخمر يؤدم لتتكية الدافع الجنسي لدل الرجاؿ متكلة كاذبة فمتكلة

فمتعػػاطي الخمػػر سػػرعاف مػػا يصػػاب بالعنىػػة كاالسػػتئناث كفتػػداف التػػدرة الجنسػػية التػػي مػػف أجمىػػا يتنػػاكؿ 

 (.2005 الشخص المخدكع السـ الكحكلي )بدرم،

 "The lack of sex education" جنسية لألبناءعدـ التربية ال-4
كالمتصػػػكد بالتربيػػػة الجنسػػػية وػػػي "تعمػػػيـ الكلػػػد كتكعيتػػػه كمصػػػارحته منػػػذ أف يعتػػػؿ التضػػػايا المتعمتػػػة   

، بػػالجنس كالػػزكاج، كأصػػبح السػػمكؾ  حتػػى إذا شػػب الكلػػد كترعػػرع تاىىػػـ أمػػكر الحيػػاة كمػػا يحػػؿ كمػػا يحػػـر

: 2006 كال يتخبط في طرؽ الغكاية كالتحمؿ" )عمكاف، راء شىكته،فال يجرم ك  له كعادة، اإلسالمي خمتان 

387. ) 

 : أ(2008 )مكسى، :اآلتية األوداؼ كيسعى اإلسالـ مف خالؿ التربية الجنسية إلى تحتيؽ  

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ معرفػػة أجػػزاء  تزكيػػد الاػػرد بالمعمكمػػات الصػػحيحة عػػف ماويػػة النشػػاط الجنسػػي، -

كمعرفػة حتيتػة االتصػاؿ  ككيايػة عمػؿ كػؿ منىمػا، الذكر كاألنشػى،الجىاز التناسمي عند كالن مف 

عمى أف يتـ ذلؾ بشكؿ تدريجي كباالسترشاد بما جاء في التػرآف الكػريـ كالىػدم  كودفه، الجنسي

 النبكم الشريؼ.
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كذلؾ مف خالؿ التكجيىات اإلسالمية كاألخالقيػة  تىذيب سمكؾ الذككر كاإلنات كتربية أخالقىـ، -

 كتجنب المشيرات الجنسية. السمكؾ الجنسي،الخاصة بآداب 

كمعرفػػػػة  تشػػػػجيع الػػػػذككر كاإلنػػػػاث عمػػػػى تنميػػػػة الضػػػػكابط اإلراديػػػػة لػػػػدكافعىا كرغباتىػػػػا الجنسػػػػية، -

 الخطكرة المترتبة عمى الحرية الجنسية.

كتحػذير المػراوتيف  حكؿ حتيتة الجنس كدكرن في الحياة، مخطكءةتصحيح المعمكمات كاألفكار ال -

عالمىػـ بػأف الجػنس مػف األسػمحة التػػي  ظريػات كاألفكػار الكاذبػة عػف الجػنس،كالشػباب مػف الن كا 

 يستخدمىا أعداء األمة اإلسالمية لىدـ اإلسالـ كتخريبه.

ىـ لمػا رسػخته بعػض لذا عزؼ الكشير مف أكلياء األمكر عف العناية بىػذا الجانػب التربػكم المىػـ ألبنػائ  

فاألصؿ أف  النحراؼ كشير مف األبناء، فكاف سببان  جانب،شيف الكالـ في وذا الممف  مخطكءةالعادات ال

كلػيس أدؿ مػف ذلػؾ  الكاجب عمى الكالديف االوتمػاـ بىػذا الجانػب التربػكم المىػـ دكف خجػؿ أك اسػتحياء،

الحديث الشريؼ الذم ركان جػابر بػف زيػد عػف زيػد بػف شابػت قػاؿ: "بمغنػي أف أـ سػميـ جػاءت إلػى رسػكؿ 

وؿ عمى المرأة مف غسؿ إذا  تالت: يا رسكؿ اب إف اب ال يستحي مف الحؽ،اب صمى اب عميه كسمـ ف

( فينبغػػػي لابػػػاء عػػػدـ تعنيػػػؼ كتػػػكبي  أبنػػػائىـ 39-38قػػػاؿ نعػػػـ إذا رأت المػػػاء" )الربيػػػع:  وػػػي احتممػػػت؟

بػالغرض اػي ذكػي ي تربػكم بشػرط أف تكػكف اإلجابػة بأسػمكب عندما يطرحػكف سػؤاالن يتعمػؽ بىػذا الجانػب،

 (.2010 )سميـ، لمشىكة مكانان يكجد  كال
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فيجب عمى اآلباء أف يتدمكا ألبنائىـ  إنه لاي غاية األومية أف يتمتى األبناء نكعا مف التربية الجنسية،  

كمػػا ينبغػػي أف يػػتـ ذلػػؾ فػػي المػػدارس مػػف  معمكمػػات صػػريحة عػػف الكظياػػة الجنسػػية كالسػػمكؾ الجنسػػي،

كوذا بػدكرن سػيجنب المجتمػع الكشيػر  .(1986 )عدس،ة في التكعية الجنسية خالؿ إعطاء دركس خاص

 مف مشكالت الشباب فيما يتعمؽ بالعالقات العاطاية بيف ماردات النكع االجتماعي.

 : أ(2008 )مكسى، :كحتى تؤتي التربية الجنسية شماروا ال بد أف تمر بعدة مراحؿ كوي
 اف كالنظر.يجب تمتيف األكالد آداب االستئذ ( سنكات،10-7مرحمة التمييز ) -
 يجب أف يجنب األكالد مف كؿ االستشارات الجنسية. ( سنة،14-10مرحمة المراوتة ) -
في حالة ما  يجب تعميـ الذككر كاإلناث آداب االتصاؿ الجنسي، ( سنة،16-14مرحمة البمكغ ) -

 إذا كانكا مىيئيف لمزكاج.

 يجب تعميـ آداب االستعااؼ في حاؿ تعذر الزكاج. مرحمة الشباب، -

 Education and its role in the criminal"تعمػيـ ودوره فػي الظػاىرة اإلجراميػةال-5

phenomenon" 
لتد اختمات كجىات النظر لدل الباحشيف في عمـ اإلجػراـ بخصػكص دكر التعمػيـ فػي تاشػي أك انتشػار   

يتػكؿ بأنػه نجػد آخػريف  في حيف أف البعض يعتتد أف مف شأف التعميـ إبعاد الارد عف الجريمة، الجريمة،

 (.2006 أف تنتشر الجريمة بيف األمييف أكشر مف المتعمميف )أحمد، ليس شرطان 
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 مشػركعةد مػف تمبيػة احتياجاتػه بطػرؽ العممية التعميمية تىدؼ مف المنظكر اإلسالمي إلى تمكيف الار ف  

  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄيتكؿ اب عز كجؿ " نزكاته كشىكاته، كمتاكمة

لػػذا فػػإف اوتمػػاـ العمميػػة التعميميػػة بتتػػديـ المعػػارؼ التػػي  1"ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

ال بد أف يكػكف متزامنػان فػي ذات الكقػت بالجكانػب التربكيػة  تكفر لمارد إمكانية ممارسة الاعؿ االجتماعي،

شػػكمة ضػػعؼ الاػػرد عمػػى لكػػكف االوتمػػاـ بالمعػػارؼ دكف الجكانػػب التربكيػػة كاألخالقيػػة يكلػػد م كاألخالقيػػة،

جعػػؿ الاػػرد يـ مػػع غيػػاب التػػيـ الضػػابطة لمسػػمكؾ فتحسػػيف مسػػتكل التعمػػي متاكمػػة التحػػديات المحيطػػة بػػه،

 مىيأ ألف يتتبؿ مف التيـ االجتماعيػة كالمعػايير الضػابطة لمسػمكؾ مػا يسػتجيب لميكلػه كرغباتػه الخاصػة،

 (.2006 كتدفعه إلى أنماط مف السمكؾ يعاقب عميىا التانكف )الحماد،

كقػد أظىػػر التتريػػر اإلحصػػائي الجنػػائي الػػذم تصػػدرن مديريػة األمػػف العػػاـ فػػي األردف عمػػى كجػػكد نسػػبة   

بمغ عػدد الجنػاة المتبػكض عمػيىـ فػي الجػرائـ  1994فاي عاـ  مف الطالب مف مرتكبي مختمؼ الجرائـ،

الب المجني عميىـ بينما بمغ عدد الط %،12,3طالبا بنسبة  239شخصا مف بينىـ  1942األخالقية  

كوذا يعطي داللػة  %،48,2بنسبة  طالبان  286في جرائـ وتؾ العرض كالمداعبة المنافية لمحياء كغيروا 

 (.2006 أكيدة عمى أومية التعميـ في تكجيه سمكؾ األفراد )أحمد،

 

 

 

 

                                                 

 

1 10-7سكرة الشمس، اآليات   
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 "Psychological factors" العوامؿ النفسية

بصػػاحبىا إلػػى ارتكػػاب الجػػرائـ المضػػادة لسػػمكؾ المجتمػػع تكجػػد العديػػد مػػف العكامػػؿ الناسػػية التػػي تػػدفع   

 :أتيكمف أبرزوا ما ي قيمه األخالقيةك 

 "Love desires" حب الشيوات-1
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  " يتكؿ اب عز كجؿ في كتابه العظيـ

﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    1"ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ ﮲   ﮳    ﮴ 

 ،أك حرامػان  مما يدفع باإلنساف لمحصكؿ عمى إشباعىا كالذم قد يككف حالالن  ىاعند إشارت الشىكات زدادكت

فعف إسامة بف زيد رضي اب عنه قاؿ: قاؿ  مف أشد الشىكات فتنة عمى الرجاؿ، كتعد شىكة حب النساء

رسػػػكؿ اب صػػػمى اب عميػػػه كسػػػمـ "مػػػا تركػػػت بعػػػدم فػػػي النػػػاس فتنػػػة أضػػػر عمػػػى الرجػػػاؿ مػػػف النسػػػاء" 

 .( 729 :)البخارم

أك إلػػػى طريػػػؽ الغكايػػػة  كشػػػىكة حػػػب النسػػػاء قػػػد تػػػدفع صػػػاحبىا إلػػػى طريػػػؽ الحػػػالؿ بػػػالزكاج الشػػػرعي،  

 (. 2004 كاالنحالؿ ك الزنى )الكواب،

 ( بأف شىكة الكقاع سمطت عمى اإلنساف لاائدتيف:134: 2002كذوب الغزالي )  

الكقػػاع لػػك دامػػت لكانػػت أقػػكل لػػذات فػػإف لػػذة  : أف يػػدرؾ لذتػػه فيتػػيس بػػه لػػذات اآلخػػرة،الفائػػدة األولػػى

كالترغيب كالترويب يسػكؽ النػاس إلػى سػعادتىـ كلػيس  كما أف النار كآالمىا أعظـ آالـ الجسد، األجساد،

 فإف ما ال يدرؾ بالذكؽ ال يعظـ إليه إال الشكؽ. ذلؾ إال بألـ محسكس كلذة محسكسة مدركة،

                                                 

 

14سكرة آؿ عمراف، اآلية    1
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يىػػا مػػف اآلفػػات مػػا يىمػػؾ الػػديف كالػػدنيا إف لػػـ تضػػبط كلكػػف ف : بتػػاء النسػػؿ كدكاـ الكجػػكد،الفائػػدة الثانيػػة

 كتتىر كترد إلى االعتداؿ.

كاالبتعاد عػف الميػؿ لمشػىكات  كاإلسالـ يربي أبناءن عمى حسـ الصراع الناسي لصالح السمكؾ السكم،  

فىػػػك ال يتبػػػؿ مػػف الاػػػرد ارتكػػاب سػػػمكؾ الجريمػػػة بػػدعكل األمػػػراض الناسػػػية أك  المحرمػػة كطريػػػؽ الحػػراـ،

 فمػػا داـ الاػػرد يتمتػػع باألوميػػة التامػػة فىػػك مسػػئكؿ عػػف تصػػرفاته ص العتمػػي كمػػا وػػك عنػػد الغػػربييف،الػػنت

 (.2004 )الكواب، كأفعاله كممارساته

 "psychopathic" السيكوباتية-2
 مػػػةككم كمعناوػػػا ناػػػس، "Psycho" كمػػػف متطعػػػيف ومػػػا سػػػيك "Psychopathتتكػػػكف لاظػػػة سػػػيككباتي"  

""Path كالمصػػػاب بمػػرض عصػػبي أك عصػػػابي"" ،داء معػػيفكمعناوػػا شػػخص مصػػػاب بػػNeuropath 

كتشير إلى انحراؼ الارد عف السمكؾ السكم كاالنخػراط فػي السػمكؾ المضػاد لممجتمػع كالخػارج عػف قيمػه 

كالسػػيككباتية اعػػتالؿ ناسػػي أك اضػػطراب عتمػػي مكجػػكد عنػػد كشيػػر مػػف  كمعػػاييرن كمشمػػه العميػػا كقكاعػػدن،

 كشػػاربي الخمػػر بمختمػػؼ أنكاعىػػا كمػػدمني المخػػدرات كالسػػرقة كالسػػمب رمحترفػػي جػػرائـ االحتيػػاؿ كالتزكيػػ

  (.2004 )العيسكم، كالمنحرفيف جنسيان 

 بعض السمات الخاصة التي تميز الشخصية السيككباتية كوي: (2004) كما أكرد العيسكم

 عجز في التدرة عمى فىـ أك قبكؿ التيـ األخالقية. -

 ير.فرؽ كبير بيف مستكل الذكاء كنمك الضم -

كفتػر فػي  كالعجػز عػف الضػبط، تمركز حػكؿ الػذات أك أنانيػة كاندفاعيػة كعػدـ تحمػؿ المسػؤكلية، -

 كالسمكؾ الجنسي الشاذ. األحكاـ،
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 عدـ الشعكر بالذنب أك اإلشـ أك العار أك الخجؿ مما ياعمه مف سمككيات شاذة. -

  تنطبػػؽ عميػػه،كيتصػػرؼ كمػػا لػك كانػػت التكاعػػد االجتماعيػة ال يػرفض السػػمطة كالنظػػاـ الشػرعي، -

 كيظىر ذلؾ في األعماؿ اإلجرامية. اتجان السمطة كالمجتمع، ان داء شديدكيبدم ع

فيػػػرل أف الشخصػػػية السػػػيككباتية تشػػػمؿ نكعيػػػات الشخصػػػية غيػػػر المتكافتػػػة  "Keogler"أمػػػا كػػػكجمر   

ـ ممػػا يبػػدك فػػي المتكمػػات االجتماعيػػة كالخمتيػػة عمػػى الػػرغ خطيػػران  كقػػد يعػػاني اضػػطرابان  ،كمىنيػػان  اجتماعيػػان 

كقد تتصؼ باالناجارات الشديدة كالاشؿ كعػدـ التػدرة عمػى تحتيػؽ  ظاور بأنىا سكية كمتنعة،لعميىا في ا

 (.2008 كمطالب الحياة )الداورم، كالطمكحات األوداؼ

كعػانى  كيرجع البعض السيككباتية إلى أسباب عضكية كناسية حيث لـ يجد منذ صغرن مف يعتني به،  

كلػيس السػمكؾ السػيككباتي  ب نمػك األنػا عنػدن،كمػف شػـ فتػد اضػطر  طاي في سف مبكرة،مف الحرماف العا

التػػي يمتاوػػا مػػف قبػػؿ األبػػكيف  التاسػػية إضػػافة إلػػى المعاممػػة إال نتيجػػة وػػذا الجػػكع الكجػػداني منػػذ الطاكلػػة،

 .(2006 )البدكم،

ثبات القوة-3   "Anger and prove strength" الغضب وا 

دراسة بىيف فيىا أف وناؾ شالشة دكافع ( 2007 عبداب،المشار إليه في ) Groth""لتد أجرل جركث   

 لالغتصاب كوي:

كيستخدـ  االغتصاب النات  عف الغضب: يعتبر بمشابة تاريغ عف الغضب المكبكت كالغيظ، -

كقد يحصؿ  كيىدؼ إلى إلحاؽ الضرر بالضحية، فيه الارد قكة كبيرة لمحصكؿ عمى االتصاؿ،

 %.40كوذا النكع غير شائع كتبمغ نسبته  بسيط أك ال يحصؿ،عمى إشباع جنسي 
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كلكػف يريػد  ،االغتصاب بىدؼ إشبات التكة: كفيه ال يرغب المغتصب فػي إيػذاء الضػحية جسػميان  -

كودفػه  فاالتصػاؿ الجنسػي تعبيػر عػف السػيادة كالتػكة كالسػمطة كاألنانيػة كالتػدرة، ،امتالكىا جنسػيان 

 %.55خميط مف التمؽ كاإلشارة كالمتعة كالخكؼ كنسبته كفي وذا النكع  اإلخضاع الجنسي،

كالىػػػدؼ وػػػك تعػػػذيب  ،": العنػػػؼ ونػػػا يصػػػبح جنسػػػيان "Sadistic Rapeاالغتصػػػاب السػػػادم  -

 كالمحاكلػة مػع ضػحية تكػكف مشيػرة جنسػيان  ،كالدافع وك العتاب كالتىديد كالكسيمة الجنس الضحية

 .%5كنسبته  ةكيستمد المغتصب متعته مف خالؿ تعذيب الضحي لمرجاؿ،

عمػػى أنػه نػػكع مػف االنحػػراؼ الجنسػي بسػػبب أف المػػذة ال  عػرؼ فػػي عمػـ الػػناس)السػػادية( مصػطمح إف   

أف تحػدث المػذة بعػد اسػتتباؿ األلػـ  فىػي (الماسكشػية)أمػا  الشػخص اآلخػر،تحدث إال بعد إحػداث األلػـ ب

وػػي  ةفػػي كممػػة كاحػػد إلػػى ضػػـ المصػػطمحيف كقػػد اتجػػه عمػػـ الػػناس مػػؤخران  الػػذم يحدشػػه الشػػخص اآلخػػر،

لػػذة بالمشػػؿ فػػي اسػػتتباؿ  األلػػـ يجػػدحيػػث لػػكحظ أف الشػػخص الػػذم يجػػد لػػذة فػػي إحػػداث  (السادكماشػػية)

 (.2006 كأف اإلنساف السادم يصبح "ماسكشيا" أيضا كالعكس صحيح )السعداكم، األلـ،

ائـ ( بػأف أغمػػب جػػر Elias & Ruzicka, 1990كخمصػت نتػػائ  دراسػة كػػؿ مػف إليػػاس ك ركزيكػا )  

 االعتداء الجنسي كانت مصحكبة باإليذاء الجسمي لمضحية كخاصة األطااؿ.

فخػػالؿ عمميػػة التطػػكر  كينمػػك السػػمكؾ السػػادم مػػف خبػػرات سػػابتة ارتبطػػت فيىػػا اإلشػػارة الجنسػػية بػػاأللـ،  

خاصػػة مػػا يشػػاودن  عػػف حتيتػػة العالقػػة بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة، مخطػػكءةنسػػي تكػػكف لػػدل األطاػػاؿ أفكػػار الج

 عبر كسائؿ اإلعالـ المرئية مف مشاود العنؼ كالتعذيب كالتسكة كالتعديات الجنسية عمػى النسػاء،الطاؿ 
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أك ربمػا  إلى ممارستىا مع الشػريكة، مستتبالن  يمجأ إليىارادية مما قد يكىكف لديه بمركر الكقت طتكس ال إ

 (2010 ياتعؿ السادم التسكة الجنسية ليخاي ضعاه الجنسي )البدكم،

بػؿ ككنػه يمتمػؾ  أك لديه حرمػاف جنسػي، ألنه مكبكت جنسيان  لـ يعتدم عمى الضحية جنسيان  فالغاصب  

 شػػػىكة عدكانيػػػة فيسػػػتخدـ االغتصػػػاب الجنسػػػي ككسػػػيمة لمتعبيػػػر أك التناػػػيس عػػػف شػػػعكر عػػػدائي متمػػػكع،

 عميىػا ال يسػتطيع االسػتغناء عنىػا بػؿ ألنػه مػدمف ال يشػربىا ألنػه عطشػاف لمخمػر، فمدمف الكحػكؿ مػشالن 

 (.2010العمر، )

 صاات مميزة وي: ـ( بأف المجرميف الغاصبيف لى2010)كما أكضح العمر 

تػػدني فػػي درجػػة تعػػاطاىـ الكجػػداني أك عػػدـ اسػػتطاعتىـ تتمػػص شخصػػية الضػػحية بعػػد العػػدكاف  -

بػؿ  بمعنى أف المغتصب ال يشعر بشعكر الضحية كآالمىا كخسػارتىا الماديػة كالمعنكيػة، عميىا،

 مة أك شاتة بتصد اإليذاء كالتمذذ بالتعذيب.يتسكف عميىا دكف رح

 يتترف مع االغتصاب تصكرات خيالية عنه تدغدغ رغبة المجـر في اإلقداـ عميه. -

مشػػػػػؿ تػػػػػدني فػػػػػي اعتبػػػػػارن  يعػػػػػاني المجػػػػػـر الجنسػػػػػي مػػػػػف مشػػػػػاكؿ ناسػػػػػية كاجتماعيػػػػػة كجسػػػػػدية، -

 كتسطىح في عالقاته الشخصية مع اآلخريف. االجتماعي،

تعتريػػه عمػػى حػػيف فجػػأة نكبػػات مػػف الشػػكرة  هلككنػػ غتصػػاب شػػخص وػػادئ ككديػػعب جريمػػة االكقػػد يرتكػػ  

كوػك شػخص يختػؿ  كقػد يكػكف مصػابان بالػذواف العتمػي المعػركؼ باسػـ ذوػاف فصػاـ الشخصػية، كالتىي ،

 لػػػه ف بعػػػض النسػػػاء شػػػريرات يجػػػكزأكربمػػػا يعتتػػػد بػػػ ة كاإلدراكيػػػة،تاكيػػػرن ككافػػػة كظائاػػػه العتميػػػة كالناسػػػي

 (.2005 )العيسكم، احشة معىفكفعؿ الا اغتصابىف
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 عنػدما يكػكف كػالن  وي لالغتصاب،الدراسات أف المكاقؼ التي يزيد بىا احتماؿ تعرض المرأة  ظىرتكأ  

أك  أك تكػكف لممػرأة سػمعة سػيئة، مف الرجؿ كالمػرأة مػف طبتػة اجتماعيػة كاحػدة أك عمػر كاحػد أك كميىمػا،

 أك فػي حالػة الخمػكة بىػا لكحػدوا، ىا مػا يغريػه بىػا،يككف قد سبؽ لمرجؿ أف حادشىا أك لمحىا أك لمس من

أك  أك كجكدوػا فػي أمػاكف مشػبكوة، الخمػر، عاطيىػابغبػاء كغيػاب عتمػي نتيجػة لت أك تككف المرأة مصابة

فػػإذا  أف يكػػكف قػػد صػػدر منىػػا مػػف التػػكؿ أك الاعػػؿ مػػا يجعػػؿ الرجػػؿ ياىػػـ أنىػػا ال تمػػانع مػػف المضػػاجعة،

 نتيجػػػة لتمػػػؾ المشيػػػرات التػػػي أحػػػدشتىا المػػػرأة فصػػػدقىا الرجػػػؿ بىاأبػػػت عميػػػه يغضػػػب فيتجػػػرأ عمػػػى اغتصػػػا

 .(2006 )البدكم،

 "Emotional deprivation and sexual" الحرماف العاطفي والجنسي-4
الحرمػػػاف العػػػاطاي كالجنسػػػي مػػػف العكامػػػؿ الناسػػػية المىمػػػة فػػػي دفػػػع الػػػناس البشػػػرية إلػػػى غشػػػياف  ديعػػػ  

 ،اب الجنسػػي الػػذم لػػه دكافػػع أخػػرل تمػػت اإلشػػارة إليىػػا سػػماان دكف االغتصػػ العالقػػات الجنسػػية المحرمػػة

فالحاجة لمجنس فطرية يكلد بىا اإلنساف كيجب إشباعىا بالطرؽ السممية التي تحاظ لمارد عاته كطىارته 

 ( حاجات المراوؽ في ست مجمكعات وي:1430كقد لخص الغامدم ) مف الكقكع في براشف المعصية،

 غييرات الجسمية كالمحافظة عمى الحياة.الحاجات الجسمية: تتبؿ الت -

كالتكحػػػد مػػع الجػػنس اآلخػػػر  الحاجػػات الجنسػػية: إشػػػباع الرغبػػة الجنسػػية لممحافظػػػة عمػػى النػػكع، -

 كالتياـ بالدكر الجنسي.

 كالحاجػػة لمعطػػؼ كالمحبػػة كتأكيػػد الػػذات، الحاجػػات الناسػػية: االسػػتتالؿ الناسػػي كبػػركز الىكيػػة، -

 كالحاجة ل مف.

 كاعتناؽ فمساة الحياة. كالكصكؿ لمنض  العتمي، تككيف التيـ كاألخالؽ، الحاجات العتمية: -
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كالعالقػػػة مػػػع  كالمكانػػػة االجتماعيػػػة كالػػػزكاج، الحاجػػػات االجتماعيػػػة: األلاػػػة كالػػػكالء االجتمػػػاعي، -

 األقراف.

 كمستتبؿ عممي كظياي. الحاجات المىنية: التخطيط لمستتبؿ مىني، -

فمػػف  مػػف الرجػػؿ كالمػػرأة ال بػػد أف تصػػرؼ فػػي اتجاوىػػا الصػػحيح،إف الطاقػػة كالرغبػػة الجنسػػية فػػي كػػؿ   

كوكذا تستمر الطاقة الجنسية طالما وك  شـ تكلد شـ تصرؼ، خصائص تمؾ الطاقة أنىا تكلد شـ تصرؼ،

ذا مػػا حػػدث كبػػت لرغبػػة الجػػنس نتيجػػة لتػػكل خارجيػػة فإنىػػا ال تكبػػت بمعنػػى الكبػػت  عمػػى قيػػد الحيػػاة، كا 

 .(2005 شير مف األمراض الناسية كالعصبية )السعدكام،كلكنىا تنحرؼ مما يسبب الك

)العػػػػادة السػػػػرية( كعالقتىػػػػا بالنشػػػػاطات االجتماعيػػػػة  "Masturbation" كفػػػػي دراسػػػػة عػػػػف االسػػػػتمناء  

مػف طمبػة كطالبػات كميػة الطػب البشػػرم  422 ت مػفككنػكالتػي أجريػت عمػى عينػة ت الجنسػية، كالمشيػرات

% مػػف أفػراد العينػػة كػػاف 53,1ائ  مػػف أومىػػا  أف مػا نسػػبته أسػػارت عػف عػػدد مػػف النتػك  بجامعػة دمشػػؽ،

الػػدافع األقػػكل لممارسػػة العػػادة السػػرية وػػك ألجػػؿ الػػتخمص مػػف التىػػي  الجنسػػي نتيجػػة لمشػػاودة األفػػالـ 

 (.2006 الجنسية )لطياه،

( تعػػكد 2008غػػانـ ) مػػف الدراسػػات قػػد أرجعػػت السػػبب فػػي ممارسػػة العػػادة السػػرية كمػػا ذكروػػا إف كشيػػران   

 :عدة أسباب ويل

 زيادة الطاقة الجنسية لدل الارد. -

 تعرض الارد لكـ وائؿ مف المشيرات. -
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لذا يتـك بتدشػيف وػذن العػادة  فرحة الشاب بأنه قد دخؿ في مرحمة جديدة مف الرجكلة أك األنكشة، -

 تأكيدا النضمامه لىذن المرحمة العمرية.

ة حياتػه الجنسػية بالصػكرة الطبيعيػة ممارسػعمػى ككف الممارس لىذن العادة السيئة غير مستطيع  -

فيمجػػػأ إليىػػػا ليخاػػػؼ عػػػف ناسػػػه الكبػػػت  كالطريػػػؽ طكيػػػؿ أمامػػػه، )الػػػزكاج( ككنػػػه ال يػػػزاؿ طالبػػػان 

 الجنسي.

 درسكا فيه شالشمائة مجـر جنسي،كالذم ( Ellis & Brancalكفي البحث الذم قاـ به إليس كبرنكاؿ )  

، كسػبعة مػػنىـ  شمانيػة مػنىـ كػانكا مػف مػدمني الخمػر، حيػث تبػػيف أف بيػنىـ أحػد عشػر مجػـر زنػا المحػاـر

كستة كانكا يعانكف مف  كأحد عشر يعانكف مف عدـ النض  االناعالي الحاد، كاف ذكاؤوـ دكف المتكسط،

فػػي حػػيف أف أشنػػيف كانػػا  د فتػػط كػػاف يعػػاني مػػف السػػيككباتية،ككاحػػ حرمػػاف عػػاطاي فػػي مرحمػػة الطاكلػػة،

 (.2003 يعاني مف اضطراب عتمي )المجدكب، كاألخير كاف يعانياف مف تمؼ عضكم،

جنسػػػية محرمػػػة  % مػػػف المحكػػػكـ عمػػػيىف بالسػػػجف الرتكػػػابىف أفعػػػاالن 50كخمصػػػت دراسػػػة سػػػعكدية أف   

 عػػػف الحػػػب كالحنػػػاف أك انتتامػػػان  لػػػذا يمجػػػأف لىػػػذن األفعػػػاؿ إمػػػا بحشػػػان  يشػػعرف بالحرمػػػاف العػػػاطاي األسػػػرم،

 (.2008 مف الكالديف كاألبناء )دركيش، كتشايان 

كقػػد  فػػي مرحمػػة الطاكلػػة، فػػي اضػػطراب نمػػك الػػذات كخصكصػػان  إف الحرمػػاف العػػاطاي يمعػػب دكرا كبيػػراى   

أك تاتػدن الشتػة بناسػه كالسػيطرة  يكلد رغبة مكبكتة تؤشر عمى تاكير كسمكؾ المراوؽ كتدفعه إلى الضياع،

د يػؤدم إلػى عكاقػب كاسػتمرار الحرمػاف قػ في التحكـ فػي مشػاعرن تجػان مػف يعشػؽ أك يبػدم لػه االوتمػاـ،

 كخيمة قد تدفع المراوؽ إلى االنحراؼ الجنسي أك االختالط برفػاؽ السػكء كاإلدمػاف عمػى الخمػر كالزنػى،

 (. 2008 ،غانـأك تؤدم إلى االضطرابات الناسية كالكآبة كاالنتحار كاالعتداء عمى اآلخريف )
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ف أقػػػػكل العكامػػػػؿ الناسػػػػية كيػػػػرل الباحػػػػث مػػػػف كجىػػػػة نظػػػػرن بػػػػأف الحرمػػػػاف العػػػػاطاي كالجنسػػػػي يعػػػػد مػػػػ  

فاإلنساف عندما ياتد األمف الناسي كالطمأنينة مف خالؿ المعاممة الكالديػة  لالنحرافات المرتبطة بالجنس،

فال شؾ أف وذا سيتكدن إلػى البحػث عػف وػذا الماىػـك فػي  التي لىا الدكر األكبر في إشباع وذا الجانب،

أقصػد بػذلؾ الاتػاة ك  شػمت لسػبب أك آلخػر فػي تحتيػؽ ذلػؾ،عػف الرقابػة األسػرية التػي ف زكايا أخػرل بعيػدان 

ال يراعػػكف إالن كال ذمػػة سػػكل إركاء  فريزيػػة فػػي أحضػػاف الرجػػاؿ الػػذيإلػػى سػػد وػػذن الشغػػرة الغ التػػي سػػتمجأ

كبعػدوا تحػدث المأسػاة الماجعػة حيػث تصػاب  سعراوـ الجنسي مسػتغميف ضػعؼ المػرأة الناسػي كالبػدني،

كمػػف شػػـ سػػتدخؿ فػػي قائمػػة عريضػػة مػػف االضػػطرابات  كوػػي عػػذريتىا،الاتػػاة فػػي أعػػز كأشػػرؼ مػػا تممػػؾ 

 الناسية كالجسدية.

تػػػؽ لػػػػديىما إشػػػباع الحاجػػػػة الجنسػػػػية فعنػػػػدما ال يتح ة لمحرمػػػاف الجنسػػػػي لمشػػػاب كالاتػػػػاة،كػػػذلؾ بالنسػػػػب  

فإنػػه ال شػػؾ سػػيبحشاف عػػف منافػػذ أخػػرل محرمػػة لتصػػريؼ الشػػىكة  بػػالطريؽ الشػػرعي الػػذم وػػك الػػزكاج،

ألجػػؿ خاػػض التمػػؽ كالتػػكتر الػػذم  (االسػػتمناء)تػػي مػػف أبسػػط صػػكروا اسػػتعماؿ العػػادة السػػرية الجنسػػية ال

 تسببه وذن الغريزة الاطرية. 

يتكؿ مدير المعىد الصحي الجنسي بجامعة وارفػارد بػأف الحرمػاف الجنسػي يسػبب اضػطرابات صػحية   

ئػػد الصػػحية ؽ العديػػد مػػف الاكاكممارسػػة العالقػػة الجنسػػية المنتظمػػة بػػيف الػػزكجيف تحتػػ كناسػػية كعاطايػػة،

 كوي:( 2012) مكقع طبيبؾ ككـكالناسية كما جاء في 

 يىدأ التمؽ كتشاي اإلحباط. -

. يعال  األرؽ ليالن  -  فالجماع أحسف قرص منـك

 كأفضؿ كسيمة لالستمتاع بالحياة. النشكة الجنسية أحسف عالج لالكتئاب الناسي، -
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 الطمث.الجنس يخاؼ عمى المرأة اضطرابات الحيض كعسر  -

 كالشعكر بالمذة الاائتة كيحطـ األلـ. ممارسة الجنس يساعد عمى االسترخاء العضمي العميؽ، -

 يساعد عمى تنشيط الدكرة الدمكية كتتكية العضالت. -

 كيحمي المرأة مف سرطاف الشدم. الجماع يشاي أمراض التمب، -

 :"Mental retardation" التخمؼ العقمي-5

كالضعؼ العتمي ليس وك المسػبب الػرئيس  ،نخااض في مستكل ذكاء الاردة عف االتخمؼ العتمي عبار   

كػكف ضػعيؼ العتػؿ يعجػز عػف ضػبط  في اإلجراـ كلكػف يسػىؿ فتػط لعكامػؿ أخػرل لمتػكرط فػي الجريمػة،

كوك يرتكب الجػرائـ  كشديد التابمية لنيحاء مف قبؿ رفاؽ السكء، اندفاعاته كالتحكـ في عكاطاه كسمككه،

 عمػػى اآلخػػريف تػػداءكجػػرائمىـ تػػدكر حػػكؿ السػػرقة كاالع ،لػػى التخطػػيط كالتػػدبر كالتاكيػػراج إالتػػي ال تحتػػ

 .(2004 )العيسكم، الجنسي شذكذكعند اإلناث ال كالتسكؿ،

 "Hysteria" اليستريا-6
كضػعؼ فػي  وك اختالؿ يصيب الجىػاز العصػبي يصػاحبه اضػطراب فػي عكاطػؼ المػريض كرغباتػه،  

كقػػد ياتػػد المػػريض النطػػؽ أك  كتصػػرفات، كأقػػكاؿ يصػػدر منػػه مػػف أفعػػاؿالسػػيطرة عمػػى إرادتػػه فػػي كػػؿ مػػا 

 كيعاني مف اضطرابات عضكية كناسػية يػنجـ عنىػا صػراع ناسػي نتيجػة لمكبػت كحمايػة الػذات، البصر،

الرتكابىػا تحػت ضػغط ظػركؼ غيػر عاديػة ال  كتككف الجريمة كليدة وذا الصراع فينػدفع المػريض تمتائيػان 

كالمراكػػز  تائـ التتػػؿ العاطايػػة كسػػرقة المحػػالأبػػرز تمػػؾ الجػػرائـ الىسػػتيرية جػػر كمػػف  يسػػتطيع مكاجىاتىػػا،

 .(2009 كالغش كالبالغ الكاذب )السمرم،التجارية 
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 "Anxiety and oppression" عصاب القمؽ والقير-7
كتتحػػكؿ وػػذن الرغبػػة المكبكتػػة إلػػى ظػػاورة  وػػك عبػػارة عػػف قمػػؽ دائػػـ نتيجػػة لمكبػػت فػػي الغريػػزة الجنسػػية،  

لػػذلؾ قػػد يسػػيطر عمػػى  اسػػية شػػعكرية وػػي التمػػؽ الػػذم يرمػػز إلػػى خػػكؼ اإلنسػػاف مػػف رغباتػػه كغرائػػزن،ن

كيتمشؿ فػي ارتكابػه لجػرائـ السػرقة كالتتػؿ  المريض دافع قكم إلى االلتزاـ بسمكؾ معيف ال يمكف متاكمته،

 (.2009 )السمرم، كاالغتصاب كالحريؽ

 "Nervous weakness"الضعؼ العصبي -8
كتصػاحبه أعػراض  غير قادر عمى حؿ أبسط المشػاكؿ، بحفيص ريض بالتكتر كالعناء الاكرم،موك ال   

كيرجػػع  جسػػمية عبػػارة عػػف ارتخػػاء فػػي المااصػػؿ كصػػداع كاضػػطرابات معكيػػة كألػػـ فػػي الظىػػر كالكتػػؼ،

أمػػا تػػأشيرن عمػػى الظػػاورة  "فركيػػد" وػػذا المػػرض إلػػى اإلفػػراط الجنسػػي أك االنغمػػاس فػػي الشػػذكذ الجنسػػي،

يمػة أك االنتحػار قد تدفع المػريض إلػى ارتكػاب الجر  رامية فإف حالة اإلعياء كاالضطراب كالكسكسة،اإلج

 .(2001 )أبك تكته،

 "Schizophrenia" الفصاـ-9
كيكػػكف المػػريض فػػي  كيختػػؿ الجانػػب االناعػػالي عمػػى كجػػه خػػاص، يػػرتبط مػػرض االناصػػاـ بالشخصػػية  

مػا يسػمع أصػكاتان أك يػرل أشػياء ال  ككشيػران  عػالـ الكاقػع، عػف كيعػيش بعيػدان  حالة تبمد في معظـ األكقات،

 ك يناعؿ دكف مناسػبة أك يتابػؿ مكقػؼ مشيػر ببػركد شػديد، كجكد لىا في الكاقع كوك ما يسمى بالىالكس،

كأف يضرب شخصان أك يتتؿ شـ يعػكد لىمكسػته فيشػتـ  فتد يتكـ المريض بعمؿ مااجئ عنيؼ دكف مبرر،

كقػد يرتكػب جػرائـ أخػرل مشػؿ إشػعاؿ  نػان منػه أنػه الشػخص الػذم شػتمه،كيىاجـ أم شخص قريب منػه ظ

 (.1996 الحرائؽ في المنزؿ أك التحطيـ أك االعتداء الجنسي أك التخريب )أبك الركس،
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 Unexplained trends of criminal"تجاىات المفسرة لمسموؾ اإلجرامياال 

behavior" 

كلكؿ اتجان نظرياته الماسرة لمجريمػة كمػف أوػـ  إلجرامي،وناؾ العديد مف االتجاوات الماسرة لمسمكؾ ا  

االتجان  ي،االتجان االجتماع االتجان البيكلكجي، االتجان الناسي، االتجان اإلسالمي، تمؾ االتجاوات وك:

 :التكاممي كنبدأ

 :"Islamic trend" سالمي في تفسير السموؾ اإلجرامي: االتجاه اإلأوالً 

 ك المية عبػارات تايػد معنػى الجريمػة مشػؿ الػذنب كاإلشػـ كالخطيئػة كالمعصػية،لتػد أكردت الشػريعة اإلسػ  

كمػا يتبعػه  ،خاصػة فػي متػدمتىا الشػرؾ بػاب تعػالى كتجػـر أفعػاالن  جميع تمؾ األلااظ تحتػؽ غرضػان كاحػدان 

كوػذا يؤكػد متاصػد  دن،مف انحراؼ عف أمر اب تعالى كمخالاته كالكقػكع فػي نكاويػه كمػا حرمػه عمػى عبػا

لػذا اتجػه اإلسػالـ  ،غير محرمػة شػرعان  مف تزكية الناس اإلنسانية لتصدر عنىا أفعاالن  ريعة اإلسالميةشال

التػي ربمػا تحيمىػا  إلى إقامة كازع في الناس يزعىا عف االنحراؼ مىما كردت إليىػا مػف المشيػرات كالاػتف،

 (.1998 عف الجادة كالصكاب إلى مكارد االنحراؼ كالاساد كاإلجراـ )آؿ سعكد،

 الغػػػػكؿ، ؛1998 )آؿ سػػػػعكد، كلمسػػػػمكؾ اإلجرامػػػػي فػػػػي اإلسػػػػالـ خصػػػػائص كمميػػػػزات يناػػػػرد بىػػػػا كوػػػػي

2003:) 

فمػف خػالؿ تتبػع األكامػر كالنػكاوي فػي  السمكؾ اإلجرامي وك محكر دراسة الجريمة في اإلسػالـ، -1

بعػػادن عػػف األمػػراض التػػرآف الكػػريـ نجػػد أنىػػا تحػػاكؿ الكصػػكؿ باإلنسػػاف إلػػى الصػػحة الناسػػية،  كا 
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كمػف ذلػؾ قكلػه  كبالتىديػد بالعتػاب حينػان آخػر، كاآلفات التي تصيبه بالتحػذير مػف عكاقبىػا حينػان،

 1"ک  ک   گ    ژ  ژ  ڑڑ  ک     کتعالى "

فنجػػػد  التاعػػدة األخالقيػػة جػػزء مػػف الخطػػاب الشػػرعي العتائػػدم الػػذم يػػدرس السػػمكؾ اإلجرامػػي، -2

أصػػػػبحت كػػػػؿ األفعػػػػاؿ ك  د األخػػػػالؽ،فاصػػػػالن بػػػػيف التػػػػانكف كقكاعػػػػ المجتمػػػػع الغربػػػػي يضػػػػع حػػػػدان 

تابػؿ نجػد الشػريعة اإلسػالمية كفػي الم كليسػت كػؿ الجػرائـ أفعػاالن ال أخالقيػة، خالقية جػرائـ،أألال

فػػال يجػػكز  كوػػي ممزمػػة ألنىػػا مػػف العتيػػدة، األخػػالؽ جػػزءان ال يتجػػزأ مػػف التشػػريع اإلسػػالمي، دتعػػ

 .آخر سمككان إجراميان شخص ألم شخص أف يعمـ 

فىػػػك  ،رامػػي فػػي اإلسػػالـ محكػػـك بتكاعػػػد آمػػرن ال يجػػكز مخالاتىػػا أك الخػػركج عنىػػاالسػػمكؾ اإلج -3

 بتكاعػد ربانيػة مسػتتاة مػف الكتػاب العظػيـ كالسػنة المطىػرة، كمحكػكـ شػرعان  سمكؾ مراقب أخالقيان 

جماع عمماء األمة.  كا 

ككنػػه سػػمكؾ منػػاؼ ألصػػكؿ الشػػريعة  السػػمكؾ اإلجرامػػي فػػي اإلسػػالـ يمكػػف مالحظتػػه كضػػبطه، -4

كبػػذلؾ تػػـ تحديػػد الجػػرائـ فػػي جػػرائـ الحػػدكد كالتصػػاص  خػػالؼ لممعػػايير التػػي حػػددوا الػػكحي،كم

 كالتعزيز.

ٱ  ٻ  ٻ  "لتػكؿ تعػالى  كوػذا يعنػي أنػه غيػر مػكركث اسػتنادان  السمكؾ اإلجرامي سمكؾ مػتعمـ، -5

بػؿ  كوك يعنػي بػذلؾ اتبػاع اليىػكد حيػث اإلتبػاع ال يكػكف تمتائيػان  2"ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ 

                                                 

 

32اآلية  ،اإلسراءسورج 1
  

2 120 اآلية البترة،سكرة    
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ڃ   "كػذلؾ فػي قكلػه تعػالى  كبػذلؾ وػك سػمكؾ مػتعمـ، ،أعداء اإلسالـ ألوؿ اإلسالـ يعممه

 1"ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ 

ىئ   ی  ی  ی  ی  "لتكلػػػه تعػػػالى  السػػمكؾ اإلجرامػػػي سػػػمكؾ معمػػػـك ب تعػػػالى مىمػػػا أخاػػػان صػػػاحبه، -6

 2" جئ  حئ     مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب     ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  مث

كمػػا جػػاء فػػي  كذلػػؾ بػػاألمر بػػالمعركؼ كالنىػػي عػػف المنكػػر، مػػي قابػػؿ لنصػػالح،السػػمكؾ اإلجرا -7

 3"ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀقكله تعالى "

 كوذا يعني أف المجـر يمكف إصالح حاله إذا تـ كعظه كنىيه عف أفعاله.

السػمكؾ إروػاب النػاس فعنػدما يكػكف وػدؼ  السمكؾ اإلجرامي في اإلسالـ سمكؾ يستحؽ العتاب، -8

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  "فإف ذلؾ يستحؽ العتاب مصداقان لتكلػه تعػالى  كالاساد في األرض

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

كفػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػكؿ اب  4"ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    "مف الزاني كالزانية  تعالى في عتكبة كالن 

                                                 

 

1 102سكرة البترة، اآلية   
  

29سكرة آؿ عمراف، اآلية   2
  

104سكرة آؿ عمراف، اآلية     3
  

4 33مائدة، اآلية سكرة ال  
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كمف تمؾ الخصائص يمكف  1"ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ٹ

التكؿ بأف السمكؾ اإلجرامي الذم يمكف التأشر به كالتأشير فيه وػك سػمكؾ محسػكس قابػؿ لمتيػاس 

 لحد منه.كفي مؤشراته كأسبابه كنتائجه كغاياته ككياية ا الميداني في ذاته،

 كتعكد أسباب الجريمة مف كجىة نظر الشريعة اإلسالمية إلى:    
 ": The Crisis Of Conscience" أزمة الضمير اإلنساني-1
 إف الضمير المعبر عنه في الديف اإلسالمي بالخكؼ مف اب عػز كجػؿ وػك الحػارس األمػيف كالمكجػه   

ڄ  المؤمف أف يستشعر دائما قكؿ اب عز كجؿ "لذا ينبغي عمى  ح،لسمكؾ اإلنساف نحك الخير كالصال

كمعنى اآلية الكريمة "أف سبحانه كتعالى ال يعزب عػف عممػه مشتػاؿ ذرة  2"ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

كالحػػاكـ إذا بمػػغ فػػي العمػػـ إلػػى وػػذا الحػػد كػػاف خػػكؼ المػػذنب منػػه شػػديدان  فػػي السػػماكات كال فػػي األرض،

 (.505: 2001 جدان" )الرازم،

 م وػػك ذلػػؾ الصػػكت الػػداخمي الرائػػع الػػذم يسػػاعدنا عمػػى معرفػػة الخطػػأ مػػف الصػػكاب،إف الضػػمير التػػك   

كالضػمير جنبػان إلػى جنػب مػع  كوك يضع األساس لمعيش الرغيد كالمكاطنة الصػالحة كالسػمكؾ األخالقػي،

التمشػػػؿ العػػػاطاي كالرقابػػػة الذاتيػػػة وػػػك أحػػػد أحجػػػار األسػػػاس الشالشػػػة لمػػػذكاء األخالقػػػي الػػػذم يسػػػعى إليػػػه 

 كمػػف مؤشػرات ضػعؼ الضػمير وػك االتصػػاؿ غيػر الشػرعي بػيف الجنسػػيف، ف لغرسػه فػي أطاػالىـ،األبػكي

فاي أمريكا عمى سبيؿ المشاؿ أكشر مف مميكف شابة يصبحف حكامؿ كؿ سنة بمعدؿ شالشة آالؼ فتاة في 

                                                 

 

1 2سكرة النكر، اآلية   
  

19سكرة غافر،اآلية   2
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، نتيجػػة لضػػعؼ الصػػكت الػػداخمي الػػذم جعػػؿ تمػػؾ الاتيػػات يختػػرف أسػػىؿ الطػػرؽ لنشػػباع الجنسػػي  اليػػـك

 (.2003 يع الذم سيمتد أشرن لبتية حياتىف )بركربا،السر 

يتاظ الضمير الديني له فائدة جميمة تبدك في أمكر شالشة وي  (1976 )أبك زورة، :كا 
 فإذا استيتظ الضمير الديني ذوب الحتد الذم يكلد الجريمػة، أنه كقاية يمنع الكقكع في الجريمة، -

يحسػػكف برابطػػة مػػف  كال دكف عمػػى المجتمػػعفالػػذيف يتعػػكف فػػي الجػػرائـ سػػبب كقػػكعىـ أنىػػـ يحتػػ

 فيندفعكف إلى إيذاء الناس. الرحمة تربطىـ به،

فػإذا أحػس الػذيف عػاينكا  ألف الجرائـ ال تتع إال فػي كىػف الظػالـ، إيتاظ الضمير يسىؿ اإلشبات، -

  " تعػػالىلتكلػػه كذلػػؾ  أف يبمغػػكا فػػإنىـ يبمغػػكف تنايػػذا لحكػػـ ربىػػـ، دينيػػان  كشػػاودكا أف عمػػيىـ كاجبػػان 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 1" ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  

فػػال شػػؾ أنػػه  إف إحسػػاس الجػػاني بػػأف العتكبػػة التػػي تاػػرض عميػػه وػػي مػػف اب سػػبحانه كتعػػالى، -

سػكاء كقػع تحػت سػمطاف العتػاب أـ فػر  بػان كاحتمػاؿ التكبػة يكػكف قري سيعتريه الندـ عمى ما فعؿ،

 يتكؿ سػبحانه كتعػالىمنه،ذلؾ أنه يحس أف اب تعػالى مراقبػه ك محاسػبه،إف لػـ يكػف اليػكـ فغػدان،

 2"ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  "

 

                                                 

 

135سكرة النساء، اآلية     1
  

2 8، 7سكرة الزلزلة، اآلية   
  



60 

 

 

 النفس البشرية عرضة لوساوس الشيطاف:-2
فىػػػك إذف عرضػػػة  ف يسػػػعى إلػػػى إشػػػباعىا،كاإلنسػػػا لمػػػا كانػػػت الغرائػػػز كالشػػػىكات معجكنػػػة فػػػي الػػػناس  

  1"ک   ک  گ  گ  گ"لكسػػػػاكس الشػػػػيطاف دائمػػػػا كمػػػػا أخبػػػػر بػػػػذلؾ قػػػػكؿ اب عػػػػز كجػػػػؿ 

حيػث يسػتغمىا لػدفع اإلنسػاف  فتصبح وذن الحاجات كالغرائز الطبيعية أرضية خصبة لكساكس الشػيطاف،

رضائىا بالكسائؿ غير المشركعة، إلشباعىا بالطرؽ المحرمة، التػرآف الكػريـ عػداكة الشػيطاف  لػذا أعمػف كا 

 فاإلنسػاف إذا اسػػتعاف بالعتػػؿ كاسػػتىدل بالشػػرع 2" ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ لننسػاف فػػي قكلػػه تعػػالى "

لتكلػه  مصػداقان  ان،صػحيحة فػإف كيػد الشػيطاف يكػكف ضػعياككجىىػا الكجىػة ال كسيطر عمى أوكائػه كميكلػه

إلنساف سمطاف غير أنه يكسكس له كيزيف ألف الشيطاف ليس له عمى ا 3"ڌ  ڌ    ڎ       ڍ  ڍ  "تعالى 

 كيػدعكن إلػى فعػؿ السػكء المحاػكؼ بالمغريػات الماديػة التػي تخػدع التمػب )فرواديػاف، له ارتكاب المعصية

2004.)    

( بػأف ارتكػػاب الجريمػة عمكمػػا كالجػػرائـ األخالقيػة خصكصػػا يرجػع لعػػدة أسػػباب 1997كأرجػع الحػػكات ) 

 وي:

 ضعؼ الكازع الديني. -

 لككف اإلنساف يكلد عمى الاطرة. الكالدية الستيمة ل بناء،لتربية ا -

                                                 

 

5سكرة الناس، اآلية    1
  

5سكرة يكسؼ، اآلية  2
  

76سكرة النساء، اآلية    3
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فعندما يرتكب جريمة  كلية الارد الذم حبان اب بنعمة العتؿ الذم يميز به بيف الخير كالشر،ؤ مس -

 عمؿ عتمه كيطمؽ العناف لنزكاته كرغباته.أخالقية فإنه ال يي 

 فاضػالن، يجػب أف يكػكف مجتمعػان نتص التكافػؿ االجتمػاعي عمػى اعتبػار أف المجتمػع اإلسػالمي  -

حتػػى تكػػكف  كتشػػيع فيػػه المشػػؿ كالتػػيـ السػػامية كاألخػػالؽ الااضػػمة، تتػػـك فيػػه العدالػػة االجتماعيػػة،

ذا مػػا غػػاب ذلػػؾ فػػإف االنحرافػػات السػػمككية كاألخالقيػػة سػػتككف أكشػػر  سػػمة لسػػمككيات أبنائػػه، كا 

 كظىكران. انتشاران 

تجعػػؿ أفػػػراد المجتمػػػع يتعػػاكنكف كيخمصػػػكف لخدمتػػػه مػػػع  مػػف أبػػػرز الصػػػاات التػػػي دكالػػكازع الػػػديني يعػػػ  

الخػالص  كتتكيػة اإليمػاف الصػحيح ةكمػف أوػـ كسػائؿ تنميػ منه كسالمته،اختالؼ كظائاىـ عمى تحتيؽ أ

 (2011 )كلد محمدف، :وي ب كحدن

إذ تػػػؤشر عمػػػى سػػػمككه كطباعػػػه  العتيػػػدة الصػػػحيحة التػػػي لىػػػا تػػػأشير كبيػػػر عمػػػى حيػػػاة اإلنسػػػاف، -

فمػف آمػف بكجػكد اب عػز كجػؿ  ي تحتؽ له السػعادة البشػرية كاالسػتتامة كاالنضػباط،كو كتاكيرن،

 كاعتتد أف اب تعالى ال يخاى عميه شيء في األرض كال في السػماء، كبأركاف اإليماف األخرل،

جعمه ذلؾ صاحب رقابة ذاتية عمى ناسه فيحػرص  كأنه ال يغادر صغيرة كال كبيرة إال أحصاوا،

فيػػزداد رغبػػة فػػي الخيػػر كفػػي تحتيػػؽ السػػعادة  كالػػه عمػػى االبتعػػاد عػػف أم انحػػراؼ،فػػي أفعالػػه كأق

 كاألمف لناسه كمجتمعه.

العبػػػادة الصػػػحيحة كفػػػي متػػػدمتىا الصػػػالة التػػػي كصػػػاىا اب فػػػي كتابػػػه العظػػػيـ بأنىػػػا تنىػػػى عػػػف  -

ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ    " عميمػان  الاحشاء كالمنكر حيث قاؿ عز قائالن 
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طىػػػػػارة كزكيػػػػػة لمناػػػػػكس مػػػػػف اآلشػػػػػاـ  دكمنىػػػػػا الزكػػػػػاة التػػػػػي تعػػػػػ 1"ۇئ  ۇئ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  

ككػػذلؾ الصػػياـ الػػذم  2" ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ"كاالنحػػراؼ مصػػداقا لتكلػػه تعػػالى 

كمػػا أف الحػػ  يربػػي الاػػرد تربيػػة  يعػػد بمشابػػة دكرة تدريبيػػة عمػػى حسػػف الخمػػؽ خػػالؿ شػػىر كامػػؿ،

 ؽ الحسف كاالبتعاد عف الشىكات كالمعاصي.ركحية كاجتماعية تتمشؿ في االستتامة عمى الخم

أك كانت مما  االبتعاد عف المحرمات بمختمؼ أنكاعىا سكاء المتعمتة بسمكؾ الارد الخاص به، -

كاإليذاء كالتركيع كانتىاؾ أعراض الناس كسمب  يتعدل ضررن إلى غيرن مف أفراد المجتمع،

 حتكقىـ.

فىػذن سػجكف تكسػاس تتػدـ بػرام  دينيػة تعتمػد  ة الذاتيػة،كلـ يغاػؿ الغػرب أوميػة الػديف فػي تتكيػة الرقابػ  

كتزكيدن بمىارات عممية كأف يجعػؿ تعػاليـ  عمى تكفير مرشديف يتكلكف إعداد مف سكؼ يتـ اإلفراج عنه،

التػي  اإلصػالحية، سجف ريمكتاكك كحدة السمك الركحي كذلؾ نيكزلندا أنشأت في مف حياته، الديف جزءان 

 (2010 ة كالتحكالت الركحية لمحد مف عكدة السجيف إلى الجريمة )الحربي،تىدؼ إلى استخداـ الصال

 
 
 
 
 

                                                 

 

45اآلية  سكرة العنكبكت،  1  
103اآلية  سكرة التكبة،  2  
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 :"Psychological direction" التجاه النفسي في تفسير الجريمةا ثانيا:
ياسر عمماء الناس الجريمة في ضكء العكامؿ كالمتغيػرات الاسػيكلكجية مشػؿ الغرائػز كالػدكافع الشػعكرية   

ككػػذلؾ التكػػكيف الناسػػي مشػػؿ الميػػؿ  ناسػػي العميػػؽ كالعتػػد الناسػػية كاإلناعػػاالت،كالصػػراع ال كالالشػػعكرية،

الػبعض الجريمػة ذات صػمة  أعػدك  ؿ لمتخريػب كاحتتػار اآلخػريف،كالميػ لممغامرة كسىكلة التػأشير كاإليحػاء،

ليكـ مكجزان . (2010 اسي )رشكاف،كشيتة بصكر الشذكذ العتمي كالن  ألوـ النظريات الناسية: كا 

 Freud( "Psychoanalytic Theory:)"التحميؿ النفسي  نظرية-1

"Unconscious"كالالشػػػػػعكر  "Conscious"وػػػػذن النظريػػػػػة تتسػػػػػـ الػػػػػناس البشػػػػرية إلػػػػػى الشػػػػػعكر   

كنػػدرؾ ماويتىػػا مشػػؿ الحػػب  كالشػػعكر يمشػػؿ مجمكعػػة االسػػتجابات العتميػػة التػػي نشػػعر بىػػا كقػػت حػػدكشىا،

 شعكر مجمكعة االستجابات الخاية التي ال ندرؾ نشاطىا،عمى حيف يمشؿ الال كالسركر كالغضب...إل ،

 .(2011 كالتي لىا تأشير عميؽ عمى سمككنا كأفكارنا كعكاطانا )التريشي،

لػذا فػإف األفكػار المتمكعػة  كيترر فركيد أف عممية التمع تحدث بيف كؿ مف الشعكر كمػا قبػؿ الشػعكر،  

ف غيػر الطبيعػي أف يعػاني اإلنسػاف الشػعكر بالػذنب إال أنػه كقػد كجػد أنػه مػ تككف سػىمة المنػاؿ لمشػعكر،

حيػث أف ميكانزمػات الكبػت أشبتػت أنىػا ال  دكف أف يكػكف لديػه خبػرة شػعكرية بػذلؾ، نتيجة كبت خبػرة مػا

كليس كؿ ما وػك ال شػعكرم  كوذا األمر جعؿ فىركيد يستنت  أف كؿ ما وك مكبكت ال شعكرم، شعكرية،

لػػذم يصػؼ الشخصػػية عمػى أنىػػا تتكػكف مػػف شػالث تركيبػػات كوػػي لػػذا طػكر النمػػكذج التركيبػي ا مكبػكت،

كوذن النظـ الشالشة ليست أجزاء مناصمة داخؿ العتؿ كلكنىا ممتزجػة كمرتبطػة  الىك كاألنا كاألنا األعمى،

 (. 2000 ببعضىا كأجزاء التمسككب أك ألكاف الصكرة )عبدالرحمف،
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 :أتي( وذا التركيبات كما ي2004سكم )كيمخص العي

 : كوي مستكدع الغرائز كالرغبػات الشػاذة كالعدكانيػة كالبدائيػة الاجػة، "Id"و أو األنا الدنيا الي -

 كتىتـ باإلشباع الاكرم لمغرائز دكف نظر لحاجات المجتمع أك قيمه.

 كالمبػػػادئ المنطتيػػػة،كوػػي مسػػػتكدع المعػػػايير كالتػػػيـ كالمشػػػؿ : "Ego"األنػػػا أو األنػػػا الوسػػػطى  -

كتحػػاكؿ التكفيػػؽ بػػيف مطالػػب الػػذات الػػدنيا  ع كتراعػػي قػػيـ المجتمػػع،مبػػدأ الكاقػػ عمػػى كفػػؽكتسػػير 

 .كتعمؿ عمى تحتيؽ تكازف الارد كالذات العميا،

الضػػػمير الخمتػػػي كمسػػػتكدع التػػػيـ كالمشاليػػػة  ":"Super egoاألنػػػا العميػػػا أو الػػػذات العميػػػا  -

 كالنزعات الركحية كالصكفية.

فعنػد  لمنحرؼ يمكف أف ياسر بناء عمى شالشة مصػادر،كيرل أتباع وذن النظرية أف الجريمة كالسمكؾ ا  

كلكػف عنػدما يحػدث الصػراع بػيف مككنػات  كبشكؿ مناسػب، األطااؿ األصحاء تعمؿ األجزاء الشالشة معان 

نتيجػة لضػعؼ األنػا األعمػى التػي لػـ تسػتطع أف  الشخصية يمكف أف تتع الجريمػة أك السػمكؾ المنحػرؼ،

أك السكسػػػػػػػػػػػػػػػػيكباشكلكجي  Psychopathology""ي سػػػػػػػػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػػايككباشكلكجتتكػػػػػػػػػػػػػػػػبح أك 

"Sociopathology" ،كوػػػؤالء يمكػػػف أف يرتكبػػػكا جػػػرائـ مشػػػؿ  أم المرضػػػى الناسػػػييف أك االجتمػػػاعييف

أما المصدر  كيتميز وؤالء بتصر النظر كال يركف إال مصالحىـ، جرائـ الجنس كالعاطاة كالتتؿ كالعنؼ،

كوك ياسػر مجمكعػة العمميػات التػي يتػكـ بىػا  Sublimatio"" ؿ في ماىـك اإلبداؿالشاني لمجريمة فيتمش

فعنػػدما تتػػؼ األمىػػات حجػػر عشػػرة فػػي تحتيػػؽ رغبػػات األبنػػاء  الشػػخص إلبػػداؿ شػػي مكػػاف آخػػر رمزيػػا،

كونا ينشأ الصراع كاإلحباط عند الصػغار البػاحشيف عػف  يمجأ الصغار لىذن اآللية، السيئة نحك المجتمع،

فيكبتػكف وػذا الشػعكر الػذم يظىػر متػأخرا  اب كالعتػاب مػف قبػؿ األمىػات،لككنىـ يصػدمكف بػالشك  الجريمة
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أمػا المصػدر األخيػر لتاسػير الجريمػة فيػأتي مػف  عمى شػكؿ جػرائـ ضػد النسػاء كوػك يمشػؿ الكػرن الرمػزم،

كمػػػف صػػػكروا التػػػدخيف كسػػػرعة التيػػػادة كرياضػػػة الغػػػكص  "Thanatos"نزعػػػة المػػػكت أك رغبػػػة المػػػكت 

فرغبػػػة تحطػػػيـ  "Thanatology"كوػػػذن األنشػػػطة الخطػػػرة ياسػػػروا عمػػػـ المػػػكت  كالتغذيػػػة السػػػيئة...إل ،

الذات قد تدفع األفراد الرتكاب جرائـ خطرة عميىـ مشؿ اإليذاء كالسطك كالتتؿ كالبغاء كالعىػر كالمخػدرات 

 (.2008 )الكريكات،

رة عػػػف ينبػػػكع الػػػذم وػػك عبػػػا "Libido"كمػػف الماػػػاويـ الىامػػػة فػػي نظريػػػة التحميػػػؿ الناسػػي )الميبيػػػدك(   

كيبػدأ  كالىػدؼ منػه وػك إفػراغ تمػؾ الطاقػة المتػكترة فػي شػخص محبػكب، متاجر مف التحػريض الجسػدم،

منشػػػػأ وػػػػذن  كينتتػػػػؿ التىػػػػي  الجنسػػػػي التمتػػػػائي منػػػػذ الطاكلػػػػة األكلػػػػى مػػػػع اإلنػػػػدفاعات الغريزيػػػػة الجزئيػػػػة،

لمنمػك عنػد فىركيػد كوػي كونػا تبػدأ المراحػؿ األساسػية  أخػرل،ألعضػاء الجسػـ  في االناعاالت مف أعضاء

 كيكػػكف مركػػز المػػذة فػػي الرضػػاعة كالمػػص كالبصػػؽ، المرحمػػة الاميػػة كتبػػدأ فػػي السػػنة األكلػػى مػػف العمػػر،

المرحمػػػة  كأخيػػػران  حيػػػث تتكػػػكف نزعػػػات بنػػػاءة كودامػػػة، كتػػػأتي بعػػػدوا المرحمػػػة الشػػػرجية فػػػي السػػػنة الشانيػػػة

ية غامضة مع بداية التمييػز بػيف الجنسػييف التضيبية في السنة الرابعة كالخامسة كفيىا تظىر دكافع جنس

كيشكؿ اكتشاؼ األعضاء الجنسية كمكضكع لذة منعطاا مىما عند فىركيد لمتطكر الالحؽ  (عتدة أكديب)

 (.2009 )زيعكر،

ذلػؾ الحػب الجنسػي  ،كسبب الجريمػة عنػد فىركيػد عتػدة أكديػب الناتجػة عػف حػب الاػرد ألمػه ال شػعكريان   

 نتيجػة لمكبػت العنيػؼ، ناسػيان  كضػيتان  كمػف شػـ يسػبب لمطاػؿ اضػطرابان  د المجتمػع،الذم يمنع تحتيته تتاليػ

كشخصػػية صػػاحبه ناضػػجة  أمػػا إذا تغمبػػت المشػػؿ العميػػا كتحكػػـ الضػػمير كالعتػػؿ فػػإف السػػمكؾ يكػػكف قكيػػان 

 (.2010 )رشكاف،
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ىي صػادرة ف كخالصة التكؿ أف وذن النظرية فسرت الجريمة عمى أنىا كليدة مظاور أك عكامؿ ناسية،  

أك نتيجػػػة لمصػػػراعات الناسػػػية  مػػػف أغػػػكار الػػػناس اإلنسػػػانية نتيجػػػة لالضػػػطرابات كعػػػدـ التػػػكازف الناسػػػي،

كبالتػالي تعرضػىا  أك نتيجػة لعػدـ إشػباع الحاجػات الناسػية، الداخمية كالصراعات الخارجية مع المجتمػع،

أك تغمػب الجانػب الغريػزم  ،أك نتيجة ل مراض الناسية أك ضعؼ الضمير الخمتػي لالحباطات المتكررة،

 (.2011 عمى الجانب الشعكرم كالعتمي )التريشي،

كممػػا يعػػاب عمػػى نظريػػة التحميػػؿ الناسػػي إسػػرافىا فػػي التأكيػػؿ عمػػى أوميػػة الػػدكافع الجنسػػية فػػي تكجيػػه   

عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تحتػػؽ ذلػػؾ بصػػكرة يتينيػػة مػػف  السػػمكؾ اإلنسػػاني بمػػا فػػي ذلػػؾ السػػمكؾ اإلجرامػػي،

يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف وػػذن النظريػػة اتجىػػت إلػػى التعمػػيـ فػػي اعتبػػار الجريمػػة فػػي كافػػة  عمميػػة،الناحيػػة ال

 كالدينيػة كذلؾ تجاومىا لمعكامؿ االجتماعية الناسية التي يعاني منىا الارد،كالعمؿ  ل مراض الحاالت أشران 

 (.2006 في تاسير السمكؾ اإلجرامي )قرني،

:Addler"" (Inferiority Complex Theory)آلدلر  نظرية اإلحساس بالنقص-2

وػي أحسػف الكسػائؿ لجمػب  ككنىػال رتكػاب الجريمػةالشعكر بػالنتص يػؤدم ال عتدة" تاترض النظرية أف  

 (. 106: 2009)بركك، "فيعكض وذا اإلحساس باقتراؼ الجريمة االنتبان كليصبح مركز اوتماـ،

دل الحيػاتيف: الحيػاة االجتماعيػة التعاكنيػة لذا يتكؿ أدلر "كؿ إنساف حر قادر عمى أف يأخػذ لناسػه إحػ  

كفػي وػذن األخيػرة يكػكف قػد ويػأ  كحيػاة األنانيػة كالنلتاػاؼ حػكؿ الػذات، الجديرة به مف حيث وك إنسػاف،

 .(101: 2010 )السيد، "ناسه لنجراـ أك المرض الناسي أك الشذكذ الجنسي

 

 



67 

 

 

 :(Physiological Theory) النظرية الفسيولوجية النفسية-3
إلػى  اسػتنادان  ذوب أنصار وذن النظرية إلػى تاسػير العالقػة بػيف الظػركؼ المناخيػة كالسػمكؾ اإلجرامػي،  

التكؿ بأف وذن العالقة وي عالقة غير مباشرة تتـ عف طريؽ ما يحدشه تغير الاصكؿ مف تغيرات دكريػة 

كقػد قصػرت  لناسػية،كفي مػا يحػدث مػف تغيػر فػي االتجاوػات ا متابمة في أداء أعضاء الجسـ لكظائاىا،

حيػث ياسػػر أنصػار وػذن النظريػػة ازديػاد جػػرائـ  وػذن النظريػة مجالىػػا عمػى جػػرائـ االعتػداء عمػى العػػرض،

لدل اإلنساف في شػىكر معينػة مػف  العرض في فصؿ الربيع إلى أف تأشير الغريزة الجنسية يزداد كضكحان 

حيػث يبػدأ فػي  بدايػة فصػؿ الصػيؼ، كيسػتمر وػذا التػأشير فػي ازديػاد حتػى السنة مع بداية فصؿ الربيػع،

 (. 2006 االنخااض )قرني،

مػػف المتػػزكجيف يػػزداد إقبػػالىـ عمػػى ممارسػػة االتصػػاؿ الجنسػػي فيمػػا بيػػنىـ خػػالؿ فصػػؿ  كمػػا أف كشيػػران   

كينػػدفع غيػػر المتػػزكجيف تحػػت ضػػغط تصػػاعد رغبػػتىـ فػػي إشػػباع غريزتػػه الجنسػػية إلػػى ممارسػػة  الربيػػع،

وػػذن النظريػػة  "Aschaffenburg"كقػػد عػػزز العػػالـ أشػػافنبرج  لعػػرض،البغػػاء أك ارتكػػاب جػػرائـ وتػػؾ ا

ببحث أكضح فيه ازدياد حاالت الحمؿ المشركع كغير المشركع في نىاية فصؿ الربيػع حيػث يبمػغ حػدوا 

 (.2009 األقصى في شىر مايك )إبراويـ،

 Watson&Skinner("Theory Behavioral:)"النظرية السموكية واطسوف وسكنر -4
ف السػػػمكؾ أكيػػػرل أصػػػحاب وػػػذن النظريػػػة بػػػ الػػػتعمـ،كتعػػػرؼ بنظريػػػة  ،نظريػػػة المشيػػػر كاالسػػػتجابةوػػػي   

كال تىػػتـ  اإلنسػػاني عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف العػػادات التػػي يتعممىػػا الاػػرد كيكتسػػبىا أشنػػاء مرحمػػة النمػػك،

تمػؿ مػف دكر كت كتركز عمى الحكادث البيئية كالتااعػؿ معىػا، بالعمميات الداخمية التي تحدث داخؿ الارد،
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 ف سػػػمكؾ الاػػػرد قابػػػؿ لتغييػػػرأك  اإلنسػػػاني مكتسػػػب عػػػف طريػػػؽ الػػػتعمـ،فػػػأكشر السػػػمكؾ  العكامػػػؿ الكراشيػػػة،

 (.2011 ك الختاتنة، كالتعديؿ )أبك أسعد

 : وذن النظرية في اآلتي مااويـ (2005لخص زوراف )ك   

مكؾ المػتعمـ يمكػف كمػا أف السػ فىك يتعمـ السمكؾ السكم كالالسكم، معظـ سمكؾ اإلنساف متعمـ، -

 تعديمه.

 له مشير، (استجابة(بمعنى أف كؿ سمكؾ ":Stimulus And Response"المشير كاالستجابة  -

أما إذا كانت العالقة بينىمػا  ،فإذا كانت العالقة بيف المشير كاالستجابة سميمة كاف السمكؾ سكيان 

 مضطربة كاف السمكؾ غير سكم.

التػي تميػز الاػرد  ألساليب السمككية المتعممػة الشابتػة نسػبيان الشخصية: كيتصد بىا التنظيمات أك ا -

 مف األشخاص. نعف غير 

فػػػي عمميػػػة  "Motivation"كالدافعيػػػة  "Motive"الػػػدافع: تركػػػز نظريػػػة الػػػتعمـ عمػػػى الػػػدافع  -

مشػػؿ  كيكػػكف إمػػا مكركشػػان  كوػػك طاقػػة قكيػػة بدرجػػة كافيػػة تػػدفع الاػػرد كتحركػػه إلػػى السػػمكؾ، الػػتعمـ،

 مشؿ الخكؼ. ان أك متعمم الجنس،

كالسػػػمكؾ يتػػػكل  كيتصػػػد بػػػه التتكيػػػة كالتػػدعيـ كالتشبيػػػت باإلشابػػػة، ":Reinforcement"التعزيػػز  -

 كيدعـ كيشبت إذا تـ تعزيزن.

 ،زذا لػـ يمػارس كيعػز إ عؼ كتضاؤؿ كخمكد السمكؾ المػتعمـ،كوك ض :"Extinction"االنطااء -

 لسمكؾ ألف الارد يحاكؿ دائما تجنبه.فالعتاب يكؼ ا بالعتاب بدؿ الشكاب، أك إذا ارتبط شرطيان 
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أك يسػمؾ  فالطاؿ يتعمـ داخؿ أسرته أف ال يككف مجرمان  كتبرز أومية التعمـ مف خالؿ الشكاب كالعتاب،  

كتعطػػي وػػذن النظريػػة أوميػػة  فخػػكؼ الاػػرد مػػف العتػػاب يردعػػه مػػف اقتػػراؼ الجريمػػة، أم سػػمكؾ انحرافػػي،

كالػػذم تكػػكف دائػػرة معارفػػه  د أف الاػػرد الممتصػػؽ بكالديػػه دائمػػان كيعتتػػ كبيػػرة لمتنشػػئة االجتماعيػػة كاألسػػرة،

كاألسرة التي تتسػاوؿ مػع أبنائىػا خػالؿ التنشػئة االجتماعيػة  ضيتة أبعد ما يككف عف السمكؾ اإلنحرافي،

 )ذيػػاب، تعػػزز لػػديىـ السػػمكؾ اإلجرامػػي مسػػتتبالن  خاصػػة فػػي زمػػف الطاكلػػة المبكػػرة فػػي بعػػض السػػمككيات

2011). 

 "Eysenckالسموكية إليزنؾ " النظرية-5
كالتػي ياتػرض فيىػا أنػه يمكػف  قدـ إيزنؾ تاسيرن لمجريمة في إطار نظريته العامة لمشخصية اإلنسػانية،  

السػػمكؾ كوػػي:  كصػػؼ الشخصػػية فػػي ضػػكء شالشػػة أبعػػاد أساسػػية مسػػئكلة عػػف قػػدر كبيػػر فػػي التبػػايف فػػي

إضػػافة عمػػى بعػػد الػػذكاء الػػذم  الكاقعيػػة، -انيػػةالذو اإلتػػزاف الكجػػداني، -العصػػابية االنطػػكاء، -االنبسػػاط

كافترض  الميف الذم يمشؿ المككف االجتماعي لمشخصية، -كبعد الشدة يمشؿ المككف المعرفي لمشخصية،

بمعنػػػى أف كضػػػع الاػػػرد عمػػػى بعػػػد  إيزنػػػؾ أف كػػػؿ بعػػػد مػػػف وػػػذن األبعػػػاد مسػػػتتمة عػػػف بعضػػػىا الػػػبعض،

فإيزنػػػػؾ يػػػػرل أف  كالعكػػػػس صػػػػحيح، عػػػػد الذوانيػػػػة،االنبسػػػػاط ال يحػػػػدد كضػػػػعه عمػػػػى بعػػػػد العصػػػػابية أك ب

كيتسػػػػـ وػػػػؤالء  المجػػػػرميف أقػػػػرب أف يككنػػػػكا مرتاعػػػػي االنبسػػػػاط كمرتبطػػػػي العصػػػػابية فػػػػي الكقػػػػت ناسػػػػه،

كوػػذا العجػػز عػػف  األشػػخاص بضػػعؼ قػػدرتىـ عمػػى تكػػكيف االرتباطػػات الشػػرطية كسػػىكلة الكػػؼ لػػديىـ،

 ـ كالمعايير االجتماعية التي يتبمىا المجتمع،التشريط يجعؿ مف الصعب عمى وؤالء األشخاص تىعمـ التي

 (.2003 فيسمككف كافة أشكاؿ السمكؾ المضاد لممجتمع )ربيع كزمالئه،
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 Elles" Rational Emotive (Behavioral" إللػيس النظرية العقالنية اإلنفعالية السموكية-6

Theory) 

كلديىـ  عتالنييف، ال أك ككنكا عتالنييفتاترض وذن النظرية أف األشخاص يكلدكف كلديىـ االستعداد لي  

كفػػي المتابػػػؿ لػػديىـ اسػػػتعداد  االسػػتعداد لمتاكيػػر فػػػي أفكػػاروـ كاسػػتشماروا فػػػي االبتكػػار كنمػػػك الشخصػػية،

 ،ناسػػىا األخطػػاء ركتأجيػػؿ العمػػؿ كتكػػرا بشػػكؿ كمػػي،فطػػرم لتػػدمير الػػذات كتجنػػب التاكيػػر فػػي األشػػياء 

ة أف العكامؿ األسرية كالشتافية تسىـ في ميؿ األفػراد لمتاكيػر كترل النظري كيبحشكف عف الكماؿ كالعظمة،

كيبدأ تأشير وذن العكامؿ أكشر في المراحؿ األكلى  الالعتالني كالعادات التي تىدـ الذات كعدـ االحتماؿ،

فاإلنساف مف كجىة وذن النظرية لديه ميؿ لندراؾ كالتاكير كاالناعػاؿ كالتيػاـ بسػمكؾ فػي  مف عمر الارد،

وػػك نتػػاج عمميػػات التاكيػػر كاإلدراؾ كاالناعػػػاؿ  منحرفػػان  أك سػػمككان  فالسػػمكؾ سػػكاء كػػاف طبيعيػػان  كاحػػد،آف 

 (.2008 )الدرمكي،

كيتػػػرر صػػػاحب النظريػػػة إلػػػيس بػػػأف األحػػػداث التػػػي تطػػػرأ عمػػػى البشػػػر تتضػػػمف عكامػػػؿ خارجيػػػة تمشػػػؿ   

لتصػػكر البيكلكجيػػة كاالجتماعيػػة كبإمكػػانىـ أف يتجػػاكزا جكانػػب ا كلكػػف البشػػر ليسػػكا مسػػيريف كميػػة أسػػبابان،

حيث يرل أنه حينما تتبع نتيجة مشحكنة  "A.B.C"كالتاكير الصعب كالذم عبر عنه إليس في نمكذج 

نمػا  " فإف ذلؾ الحدث قد يبػدكا أنػه وػك السػبب،Aله داللة " " حدشا منشطان Cاناعاليا " كلكػف لػيس كػذلؾ كا 

 (.2011 " )أبك السعد،Cاالناعالية "" فىي المسببة لمنتائ  Bوك اعتتادات الارد في "
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كيػػػػػػػػرل إلػػػػػػػػيس بػػػػػػػػأف مخاطبػػػػػػػػة الػػػػػػػػناس البشػػػػػػػػرية بكممػػػػػػػػات: ينبغػػػػػػػػي كيجػػػػػػػػب كعمػػػػػػػػيى أف أفعػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػذا   

فإف وذن األكامر كالطمبػات تخمػؽ شػعكرا باالنزعػاج لػدل  ،" "Should,Demands,Commandsككذا

 (.2003 )الضامف، غير متبكؿ الارد ككذلؾ سمككان 

النظريػة العتالنيػة االناعاليػة السػمككية بػأف المجػـر قبػؿ إقدامػه الرتكػاب الجريمػة كػاف  عميه نستنت  مف  

لناسػه  مسببان  لما أقدـ عمى االنسياؽ خماه ،تاكيرن عتالنيان كمدركان لعاقبة ما سيؤكؿ إليه سمككه المنحرؼ

 كلاخريف األذل الناسي كاالجتماعي.

 Dollard" (Frustration-Aggression Theory)" لدوالرد العدواف-نظرية اإلحباط-7
تاترض وذن النظرية أف إعاقة السمكؾ المكجه لتحتيؽ ودؼ معيف ما ياضي إلى حػدكث حالػة داخميػة   

كيسػعى الاػرد خػالؿ معايشػته لىػذن الخبػرة إلػى خاػض حػػاؿ  مػف التػكتر المترتػب عمػى الشػعكر باإلحبػاط،

 (.2009 التكتر لديه بالسمكؾ العدكاني )واركف،

 منىػػا العػػدكاف المباشػػر كالمكجػػه لمشػػخص المسػػبب لنحبػػاط كالاشػػؿ، ونػػاؾ عػػدة أنػػكاع مػػف العػػدكاف،ك   

 لكػػكف مصػػدر اإلحبػػاط قكيػػان  ،كالعػػدكاف المػػزاح المكجػػه إلػػى شػػخص آخػػر خالفػػان لمػػف سػػبب لػػه اإلحبػػاط

ا مػا يخشى الارد بأسه مشؿ المكظؼ البسيط الذم ال يستطيع مكاجىة رئيسػه التػكم فيكػتـ غيظػه حتػى إذ

كمػا وػك الحػاؿ  لممجتمع ككؿ، مكجىان  كقد يككف العدكاف عامان  عاد لمنزله شار في كجه زكجته المسكينة،

 مػػػػع كممتمكػػػػاتىـفػػػػي الشخصػػػػيات السػػػػيككباتية أك األحػػػػداث الجػػػػانحيف الػػػػذيف يعتػػػػدكف عمػػػػى أفػػػػراد المجت

 (.2004 )العيسكم، دكف الشعكر بالذنب كأعراضىـ
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نظرية بأف الارد عندما ال يستطيع تحتيؽ حمـ حياته بتككيف أسػرة صػالحة كيمكف االستنتاج مف وذن ال  

فػال شػػؾ أنػه سيصػاب باإلحبػاط الػذم قػػد  تػكفر لػه السػكينة كالطمأنينػة كالمػػكدة كالرحمػة ألم سػبب كػاف،

 يتكدن إلى انحرافات جنسية لتاريغ الطاقة الجنسية المكبكتة لديه. 

 Bandora"(Social Learning Theory)" لباندورا نظرية التعمـ االجتماعي-8
تنطمؽ فكرة نظرية التعمـ االجتماعي لعالـ الناس األمريكي باندكرا أساسان مف التكؿ بأف اإلنساف يػتعمـ   

كوك أسمكب المحاكلة كالخطػأ  مف خالؿ المشاودة كالمالحظة أكشر مما يتعمـ مف خالؿ األسمكب التديـ،

ألنػه يصػعب إف لػـ يكػف  نظػران  فػي عمميػة الػتعمـ، ائ  محػدكدة جػدان الذم أظىػر نتػ عبر التجربة المباشرة،

فبانػدكرا أرد يشبػت أف الػتعمـ مػف خػالؿ  متػى يتسػنى تعممػه، ءشػيمستحيالن عمػى اإلنسػاف أف يجػرب كػؿ 

كوذا التعمـ ال يتتصر عمػى  التدكة كالمشاؿ عبر المشاودة كالمالحظة مف أخطر كظائؼ كسائؿ اإلعالـ،

خاصػػػة إف مػػػا يػػػران  تجػػػارب دلػػػت عمػػػى أف المشػػػاود مىمػػػا كػػػاف عمػػػرن يتػػػأشر بمػػػا يػػػران،األطاػػػاؿ بػػػؿ إف ال

 (. 2003 )التاطرجي،كمشكالته كميكله ألزماته  كيجد فيه حمكالن  يحاكي معاناته كآالمه،
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 االتجاه البيولوجي في تفسير الجريمة: ثالثًا:

 Lombrose" (Biological Theory:)" لومبروزوالنظرية البيولوجية -1

لػػػكمبركزك الطبيػػػب اإليطػػػالي رائػػػد عمػػػـ اإلجػػػراـ الحػػػديث لتأكيػػػدن أوميػػػة األسػػػباب البيكلكجيػػػة فػػػي  ديعػػ   

)ربيػػػع كيكسػػػؼ  كوػػػي ـ أشػػػتمؿ عمػػػى بعػػػض المعتتػػػداتلىػػػذا الماىػػػك  ككضػػػع تصػػػكران  ارتباطىػػػا بالجريمػػػة،

 :(2003 كعبداب،

كلديىـ  مف غير المجرميف، رتتاء كنمكان فىـ أقؿ ا يؤلؼ نسبة مف المجرميف نمطان كالديان إجراميان، -

كعكؿ في تاسيرن وذا عمى أكجه الشبه التػي تكجػد بػيف المجػرميف  قصكر في الجكانب الجسمية،

 كاألشخاص الذيف يعانكف مف النكبات الصرعية. كاإلنساف البدائي كالمرضى العتمييف،

لتشػريحية مشػؿ صػغر المجرميف يمكف تمييزوـ عػف غيػروـ عمػى أسػاس مختمػؼ جكانػب الشػذكذ ا -

كضػػػخامة الاكػػػيف كبػػػركز عظػػػاـ  كالخصػػػائص الجنسػػية الشػػػاذة، حجػػـ الجمجمػػػة ككبػػػر األذنػػػيف،

 كضيؽ الجبىة كانحداروا...إل . الخديف،

كلكنىػػا تكشػػؼ عػػف الشخصػػية التػػي لػػديىا  ليسػػت تمػػؾ السػػمات الشػػاذة سػػبب الجريمػػة فػػي ذاتىػػا، -

كػػكص لحالػػة انحطػػاط كومػػا المسػػبباف لػػنمط متػػكحش أك ن فعػػؿ كوػػي ردة االسػػتعداد اإلجرامػػي،

 الرئيسياف لمجريمة.

 :(2003)الغكؿ، كياسر لكمبركزك وذن السمات االنحطاطية عمى أساس فرضيف وما

الػػػذم يعػػػكد باإلنسػػػاف المجػػػـر إلػػػى مرحمػػػة  (Atarism): تتػػػـك عمػػػى العامػػػؿ الػػػكراشي الفرضػػػية األولػػػى

عدد غير قميؿ  صهصؿ لىذن الارضية نتيجة لاحد تك كق اإلنساف المتكحش أك إلى مرحمة حيكانية كاطئة،
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حيػػث كجػػد أف جمجمػػة المجػػـر تشػػبه فػػي تركيبىػػا التشػػريحي التركيػػب  مػػف جمػػاجـ المجػػرميف كرؤكسػػىـ،

كعػػزا ذلػػؾ إلػػى الغريػػزة اإلجراميػػة التػػي تتميػػز بىػػا  الػػذم تتميػػز بػػه بعػػض الحيكانػػات السػػامى المتكحشػػة،

ب أبشػع الجػرائـ الكحشػية كجػرائـ المػكاط ككأد األطاػاؿ كغيروػا كالتي قد تدفع اإلنسػاف إلػى ارتكػا الطاكلة،

 مف الجرائـ اإلنسانية.

التػػي تنشػػأ عػػف مػػرض الصػػرع  "Pathological"تتػػـك عمػػى االنحطاطيػػة المرضػػية الفرضػػية الثانيػػة: 

الصػرع كعالقتػه بالسػمكؾ  دراساته المتعددة لمرضػى مف خالؿكتكصؿ لىذن النتيجة  الكراشة،الذم ينتتؿ ب

 .إلجراميا

 :(2009 وي )واركف،رميف كما قرر لمبركزك أف وناؾ شالشة فئات لممج  

 كوـ المجرمكف بالميالد الذيف يمشمكف ارتدادان  :(Born Criminals)فئة المجرميف بالميالد  -

 فيزيتيان عضكيان إلى شكؿ اإلنساف البدائي األكؿ "الكحش" كوؤالء يمشمكف شمث عدد المجرميف.

كيدخؿ ضمف وؤالء ضعاؼ العتكؿ كمرضى  :(Insane Criminals)المجانيففئة المجرميف  -

 الخمكر كمرضى العظمة كالاصاـ كالجنكف الدكرم. اكمدمنك  الصرع،

(: Accidental Or Occasional Criminalsفئة أشبان المجرميف أك المستعديف لنجراـ ) -

كال يعانكف مف األمراض العتمية  ،ال يكجد لديىـ كصمات االنحالؿ أك االرتداد الايزيتي كوؤالء

كلكنىـ مستعدكف لمكقكع في الجريمة لظركؼ معينة لطبيعة تككينىـ الجسمي  أك الصرع...إل ،

 كالعتمي.
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  (:E .ferri)نظرية أنريكو فيري  -2
 ة كالسمكؾ اإلجرامي بمعادلة تشبهلمجريم كقد كضع أسسان  تمميذ لمبركزك كأستاذ التانكف الجنائي،   

أرجعىا لعكامؿ شالشة ك  لسكانيةة الكيميائية أطمؽ عميىا قانكف التشبع اإلجرامي أك الكشافة االمعادل

 (2011 ،التريشي) :وي

 عكامؿ طبيعية: مشؿ المكقع الجغرافي كالمناخ كاألحكاؿ الجكية. -

 عكامؿ فردية: مشؿ السف كالجنس كالخصائص المعنكية كالعكامؿ المكركشة. -

ة السكاف كالعادات كالتتاليد كالتنظيـ السياسي كالظػركؼ االقتصػادية عكامؿ اجتماعية: مشؿ كشاف -

 كغيروا. 

 (:Raffaele Garofalo)نظرية رافائيؿ جارفيمو -3
كصػػنؼ  مبػػدأ االختيػػار كفكػػرة المجػػـر بػػالكالدة، إال أنػػه خػػالؼ أسػػتاذن رافضػػان  أحػػد تالمػػذة لمبػػركزك،

كرأل  كأكالوػػا أوميػػة خاصػػة، "Natural Crimes"الجريمػػة إلػػى صػػنايف كومػػا الجريمػػة الطبيعيػػة

كوػي  "Pity"أنىا ال تحتـر مسألتيف في غاية األومية بالنسػبة لممجتمػع أكلىمػا: العاطاػة أك الشػاتة 

كوػػػي احتػػػراـ حػػػؽ  "Probity"كالشانيػػػة وػػػي األمانػػػة  رفػػػض إيتػػػاع األذل كالمعانػػػاة عمػػػى اآلخػػػريف،

كقػػػػد قسػػػػـ  نػػػػة تجػػػػان اآلخػػػػريف كممتمكػػػػاتىـ،كعميػػػػه فػػػػالمجـر تنتصػػػػه الشػػػػاتة كاألما التممػػػػؾ لاخػػػػريف،

المجػـر الجنسػي  المجػـر السػارؽ، المجػـر العنيػؼ، المجرميف إلى أربعػة أقسػاـ كوػي: المجػـر التاتػؿ،

 (.2008 )الكريكات،
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 "Dl Tullio"نظرية التكويف اإلجرامي لتوليو -4
كلكجيػة الحديشػة فػي عمػـ كنظريتػه تعػد مػف أشػىر النظريػات البي يعد دم تكليك أحد تالمذة لكمبركزك،

 كتاترض أف وناؾ بعض األفراد لديىـ استعداد أك ميؿ إلى الجريمػة ال يتػكافر لػدل غيػروـ، اإلجراـ،

بػػػؿ يمػػػـز لكػػػي تنشػػػأ الجريمػػػة أف تكجػػػد مشيػػػرات خارجيػػػة  كوػػػذا الميػػػؿ ال ياضػػػي إلػػػى الجريمػػػة بذاتػػػه،

الػػذم  (التكػػكيف اإلجرامػػي)ليػػك كوػػك مػػا يطمػػؽ عميػػه دم تك  أك كاشػػاة عػػف نػػزعتىـ اإلجراميػػة، منبىػػة،

كال يمكػف  يكشػؼ عػف شخصػية صػاحبه، كمف شػـ يكػكف اإلجػراـ سػمككان  ،فيختمؼ باختالؼ المجرمي

فالجريمػة وػي حاصػؿ العمميػة  تاسير الجريمة إال باحص شخصية المجـر كاإلحاطة بكافػة جكانبىػا،

فػػي العكامػػؿ  ضػػعؼ + طغيػػاف فػػي العكامػػؿ الدافعػػة + إسػػتعداد إجرامػػي سػػابؽالحسػػابية: 

 (.2006 )الشاذلي، = الجريمة الدافعة

اإلجرامػػػي يتميػػػز  كػػػذلؾ خمػػػص دم تكليػػػك مػػػف خػػػالؿ دراسػػػته لشخصػػػيات المجػػػرميف بػػػاف التكػػػكيف

 (2006 )الشاذلي، :تيةبالخصائص اآل

 يككف مصابا بعيكب في أعضاء جسمه في الدماغ كشتي الجبىة. -

كاضػػػػطرابان فػػػػي الجىػػػػاز  الجىػػػػاز البػػػػكلي،كخمػػػػالن فػػػػي  كجػػػػكد عيػػػػكب فػػػػي إفػػػػراز الغػػػػدد الداخميػػػػة، -

 العصبي.

كشػػػعكر باالرتيػػػاح عتػػػب ارتكػػػاب  ،ي الجانػػػب الغريػػػزم العػػػاطايمػػػف الناحيػػػة الناسػػػية شػػػذكذ فػػػ -

 كضعؼ التعمؽ بالمشؿ العميا كالتيـ األخالقية. الجريمة،
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 :( Endocrine Glands Theoryنظرية الغدد الصماء )-5
كذلػػؾ فػػي  فػػي الطبػػع كأسػػمكب السػػمكؾ، وامػػان  أك خمكلىػػا دكران  "Glands"تمعػػب زيػػادة إفػػرازات الغػػدد   

الغدد النخامية كالدرقية كالتناسمية المعركفة بالغدد الصماء ككنىا متامة إال مف قنكات تخرج ما تارزن مػف 

كمعػػػدؿ وػػػذا الىرمػػػكف لػػػك زاد أك نتػػػص يحػػػدث  ورمكنػػػات تسػػػاعد عمػػػى النمػػػك الجسػػػمي كالعتمػػػي لماػػػرد،

كالشيرككسػػػػػيف  "Androgensكاألنػػػػػدركجيف " "Estrogensىرمػػػػػكف االسػػػػػتركجيف "ف اضػػػػػطراب النمػػػػػك،

"Thyroxin" " كاإلدرينػػػػاليفAdrenalin" ،كتنشػػػػأ عنػػػػه تتمبػػػػات مزاجيػػػػة تاضػػػػي  تػػػػؤشر فػػػػي السػػػػمكؾ

 كمنبػكذان  يكػكف كػالمعكؽ منعػزالن  فالضػعيؼ جنسػيان  في الجريمة، وامان  كالغدد الجنسية تمعب دكران  لمجريمة،

،ك  ،اجتماعيان  لى جرائـ الاتكة كالزوك كذلؾ ليغطي عجػزن  وذا ربما يؤدم به إلى السمكؾ الجنسي المحـر كا 

 (.2009 الجنسي كليشبت رجكلته )رشكاف،

كيالحػػظ مػػف التاسػػيرات البيكلكجيػػة لمسػػمكؾ اإلجرامػػي تمتػػى قبػػكؿ العديػػد مػػف البػػاحشيف ككنىػػا بسػػيطة   

 (الحتميػة البيكلكجيػة)أنه ما يعػاب عميىػا وػك فػرض  إال كتحاكؿ التمييز بيف المجرميف كغير المجرميف،

فػػال يكجػػد فػػي الكاقػػع مػػا يسػػمى  فمػػف الصػػعب تتبػػؿ فكػػرة كراشػػة السػػمكؾ اإلجرامػػي مػػف خػػالؿ الجينػػات،

ألف الجريمػػػة ظػػػاورة لىػػػا جكانبىػػػا االجتماعيػػػة كالشتافيػػػة كليسػػػت خاصػػػية فيزيتيػػػة  (كركمكسػػػـك اإلجػػػراـ)

ألف  يف بنػػاء الجسػػـ كشػػكمه كويئتػػه الخارجيػػة بالسػػمكؾ اإلجرامػػي،كػػذلؾ ال يمكػػف الػػربط بػػ مرضػػية شابتػػة،

 .(2003 وذا يعني أف وذن الىيئة مسئكلة عف تصرفات اإلنساف كسمككه )ربيع كزمالؤن،
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 " تجاه االجتماعي في تفسير الجريمةاال : رابعاً 

الاعػؿ اإلجرامػي نظػرة بنظرتىػا إلػى  تتميز النظريات االجتماعية التي حاكلت تاسػير السػمكؾ اإلجرامػي  

إذ يبحػػػث عممػػػاء االجتمػػػاع فػػػي العكامػػػؿ المسػػػئكلة عػػػف كقػػػكع  ،شػػػمكلية فػػػي إطػػػار جمعػػػي كلػػػيس فرديػػػان 

فالتاسػػػػيرات  معػػػػدالت عاليػػػػة مػػػػف الجريمػػػػة بػػػػيف مجمكعػػػػة مػػػػف النػػػػاس أك فػػػػي منػػػػاطؽ جغرافيػػػػة معينػػػػة،

تػػؤشر  أك أطػػرن الشتافيػػة،االجتماعيػػة لمجريمػػة تتػػـك عمػػى أسػػاس أف بنػػاء المجتمػػع أك ممارسػػاته المؤسسػػية 

كتطبػػػػع وػػػػذن التصػػػػرفات بطػػػػابع معػػػػيف يتناسػػػػب مػػػػع المعػػػػايير  فػػػػي تصػػػػرفات األعضػػػػاء المنتمػػػػيف إليػػػػه،

 (.2004 اعي المعػػيف )بروػػـك كالسػػعد،االجتماعيػػة السػػائدة التػػي تحػػدد سػػمكؾ الاػػرد داخػػؿ البنػػاء االجتمػػ

سنتتصر عمى بعض منىا عمػى النحػك ك  كوناؾ العديد مف النظريات االجتماعية الماسرة لسمكؾ اإلجراـ،

 اآلتي:

 Lamert&Becker( " Labeling Theory)" لبيكر وليمرت نظرية الوصـ-1
باالنحراؼ كالجريمػة كجنػكح األحػداث كالسػمكؾ  تستخدـ نظرية الكصـ في تاسير األبحاث التي تتعمؽ   

حػػرؼ كاألسػػباب الماديػػة فسػػبب الجريمػػة كمػػا تػػرل النظريػػة ال يرجػػع إلػػى ظػػركؼ المجػػـر المن المنحػػرؼ،

ألنػه كقػت مػا  بؿ يرجع لمنظرة السمبية التي يحممىا المجتمػع نحػكن، كغير المادية التي قد تتكدن لمجريمة،

لاػػرد بالجريمػػة التػػي ارتكبىػػا ارتكػػب جريمػػة مػػا بتيػػت عالتػػة فػػي أذوػػاف اآلخػػريف كظمػػكا يكصػػمكف ذلػػؾ ا

الرتكػػػاب جػػػرائـ أخػػػرل نتيجػػػة لمتااعػػػؿ غيػػػر  كظمػػػت الجريمػػػة تالحتػػػه طيمػػػة حياتػػػه لدرجػػػة دفعتػػػه ،ان سػػػابت

 (.2005 المتكافئ بينه كبيف المجتمع )الحسف،

كتكتسػػب نظريػػة الكصػػـ أوميتىػػا ألنىػػا تبػػدأ بػػاالفتراض بػػأف األعمػػاؿ كاألفعػػاؿ اإلجراميػػة ليسػػت فطريػػة   

مػػف  كيتحػػدد كأف تعريػػؼ الجريمػػة يضػػعه األقكيػػاء مػػف خػػالؿ صػػياغة التػػكانيف كتاسػػيراتىا، فػػي جكوروػػا،
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فنظريػػة الكصػػـ تركػػز  جانػػب ويئػػات كأجىػػزة معينػػة مشػػؿ قػػكل األمػػف كالمحػػاكـ كالمؤسسػػات اإلصػػالحية،

فاألطاػاؿ الػذيف ينشػأكف فػي  عمى الناحية العمميػة فػي األفعػاؿ كتغاػؿ األسػباب المؤديػة لتمػؾ التصػرفات،

 (.2005 نز،مف األطااؿ األغنياء )غد مسرقة مف المتاجرمة يككنكف أميؿ لعائالت فتيرة كمعد

 (Sellin Thorsten"Social Disorganisation" لسػػػػػيميف نظريػػػػػة التفكػػػػػؾ االجتمػػػػػاعي-2

Theory)

كقػػد أقػػاـ  تػػذوب وػػذن النظريػػة إلػػى أف سػػبب الظػػاورة اإلجراميػػة وػػك التاكػػؾ االجتمػػاعي كعػػدـ ترابطػػه،  

كبػػيف مراحػػؿ حيػػاة  سػػيميف وػػذن النظريػػة عمػػى أسػػاس المتارنػػة بػػيف أنػػكاع المجتمعػػات المختماػػة مػػف ناحيػػة

فالمجتمعػػػات البدائيػػػة أك الريايػػػة تتميػػػز باالنتظػػػاـ  الشػػػخص داخػػػؿ المجتمػػػع الكاحػػػد مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل،

كبالتالي فىـ  كوـ يعممكف كفؽ تتاليد كعادات متتاربة كمتشابىة، كاالنسجاـ في ظركفىا كأوداؼ أفرادوا،

د حاجػػة لمسػػمكؾ اإلجرامػػي ضػػد أفػػراد كفػػي ظػػؿ وػػذا الشػػعكر لػػف يجػػد الاػػر  يشػػعركف بػػاألمف كالطمأنينػػة،

فىك يتميز بتعدد الجماعات المتباينة كتضارب  أما المجتمع المتحضر فعمى النتيض مف ذلؾ، مجتمعه،

 ،كفئة المتدينيف كفئة الااستيف كفئة المتعمميف كفئة الجاوميف، مصالحىـ كمشؿ فئة األغنياء كفئة الاتراء،

 (2008 شىداني،) الم كفئة الظالميف كفئة المظمكميف

 Durkheim( "Anomie Theory)"لدور كايـ  نظرية األنومي-3
فتػد ذوػب دكر كػايـ إلػى أف ظركفػان معينػة تػؤدم إلػى  يستخدـ األنكمي لمداللة عمى السمكؾ المنحػرؼ،  

كيػػػؤدم الاشػػػؿ فػػػي تحتيتػػػه إلػػػى انىيػػػار التػػػيـ  كجػػػكد نمػػػط مػػػف الطمػػػكح كاآلمػػػاؿ كبيػػػر كزائػػػد عػػػف الحػػػد،

بمعنػػى وػػذا الماىػػـك يشػػير إلػػى حالػػة صػػراع بػػيف الرغبػػة فػػي إشػػباع الحاجػػات  خػػؿ المجتمػػع،كالمعػػايير دا

 .(2010 )السمرم كلطاي كعبدالحميد، األساسية لمارد كبيف الكسائؿ المتاحة إلشباع تمؾ االحتياجات



80 

 

 

 )السػمرم كآخػركف، :كتتمشػؿ فػي شػالث صػكر أساسػية وػي كالترجمة الحرفية ل نكمي وي الالمعيارية،  

2010) 

 مكقؼ اجتماعي ياتتر إلى التكاعد المالئمة. -

بىامىا. -  غمكض التكاعد الخاصة بالمكاقؼ االجتماعية كا 

عػػدـ كجػػػكد اتاػػػاؽ عػػاـ لمتكاعػػػد المالئمػػػة لممكاقػػؼ االجتماعيػػػة أك عػػػدـ كجػػكد تاسػػػير عػػػاـ لىػػػذن  -

 .التكاعد

فػأم مجتمػع  نماذجىػا، كيذوب دكر كايـ إلػى أف الجريمػة تالحػظ فػي جميػع المجتمعػات مىمػا اختماػت  

بػؿ كيسػاعد عمػى الحاػاظ  كوػذا االنحػراؼ يعػد ظػاورة سػكية، سكؼ يككف فيه عدد معيف مف المنحػرفيف،

فإنػه يسػػاعد  ،فعنػدما يػتـ معاقبػة شػخص ارتكػب جريمػة مػا بالسػجف مػشالن  كاسػتمرارية النظػاـ االجتمػاعي،

فػػإف السػػمكؾ يمكػػف الػػتحكـ فيػػه لػػذا  اآلخػػريف عمػػى التعػػرؼ عمػػى مػػا ال يجػػب أف يمارسػػكنه مػػف سػػمكؾ،

 .(2009 د الاعؿ االجتماعي )السمرم،كضبطه مف خالؿ ر 

 :Sutherland"  (( Association Theory"لسذرالند رية االرتباط المتبايفنظ-4
 نتيجػػة طبيعيػػة لعمميػػة التنشػػئة  كف أف كػػؿ أنمػػاط السػػمكؾ اإلنسػػاني وػػتاتػػرض نظريػػة االرتبػػاط المتبػػاي  

يتػػررن النػػاس الػػذيف  كػػاف أك سػػكيان  فالسػػمكؾ منحرفػػان  ة عػػف عمميػػة التااعػػؿ االجتمػػاعي،االجتماعيػػة الناجمػػ

ف متػػدار انحرافنػػا أك انسػػجامنا مػػع المعػػايير يحيطػػكف بنػػا، يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى نكعيػػة  االجتماعيػػة كا 

كافز كالحػكوػذا يعنػي أف الاػرد يػتعمـ الػدكافع كاالتجاوػات  الناس الذيف نحتؾ بىـ أك تربطنا بىـ عالقػات،

 ككذلؾ كجكدن في أسرة ماككػة، تدعـ نشاطه اإلجرامي مف خالؿ اتصاله كاحتكاكه بائة المجرميف، تيال
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% مػػف المجػػرميف نشػػأكا فػػي أسػػر كػػاف لػػبعض أفرادوػػا 48.8حيػػث أبػػرزت دراسػػة أمريكيػػة بػػأف مػػا نسػػبته 

 (. 2004 سكابؽ إجرامية )بروكـ ك السعد،

 (2010 )السمرم كآخركف، :طيف لحدكث الاعؿ اإلجرامي ومالتد كضع سذرالند مف خالؿ نظريته شر 

 عممية المخالطة الااصمة التي يتـ مف خاللىا اكتساب المىارات اإلجرامية. -

كيتصػد بىػا بنػاءات  الظركؼ المشجعة عمى المشػاركة فػي ارتكػاب كممارسػة السػمكؾ اإلجرامػي، -

تػػػكافر العكامػػػؿ الشخصػػػية  فػػػال بػػػد لتاسػػػير السػػػمكؾ المنحػػػرؼ كفػػػؽ وػػػذن النظريػػػة مػػػف الارصػػػة،

 كالعكامؿ االجتماعية معان.

 "Park&Burgess&Mcknzie"لبارؾ وبرجس وماكنزيالنظرية األيكولوجية -5
 (The Ecological Theory)   

تتميز النظرية األيككلكجية في تاسير الجريمة بأنىا تركػز عمػى عمميػات النمػك العمرانػي التػي تمػر بىػا   

وذن النظرية أف السمكؾ اإلجرامي يتحدد في ضكء متغيرات زمانية كمكانيػة تتبػع كمف أساسيات  ،المدينة

فكممػػا تكسػػعت المدينػػة تحكلػػت بعػػض مناطتىػػا إلػػى منػػاطؽ يػػزداد فيىػػا  "الػػنمط الايزيتػػي" المػػادم لممدينػػة،

عػدنا كيتػؿ كممػا ابت كفيىا يرتاع معدؿ الجريمة كيزداد كمما اتجىنا إلى كسػط المدينػة، التاكؾ االجتماعي،

 (1998 عف كسط المدينة )آؿ سعكد،

 "Hirschi  &Reckless  &Nye" لييرشػػػػي وويمكػػػػس ونػػػػاي نظريػػػػة الضػػػػبط االجتمػػػػاعي-6
(Social Control Theory)

يستخدـ مصطمح الضػبط االجتمػاعي لنشػارة إلػى أف سػمكؾ الاػرد كتصػرفاته محػددة بالجماعػات التػي   

كلكي يمتشؿ األفراد لتكاعد الضبط ياػرض المجتمػع  فيه، عضكان  دكبالمجتمع الكبير الذم يع ليىا،ينتمي إ

كالىػػدؼ مػػف ذلػػؾ تحتيػػؽ  عمػػى سػػمكؾ األفػػراد، منظمػػة كمتسػػتة نسػػبيان  عػػف طريػػؽ كسػػائؿ الضػػبط قيػػكدان 
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ككػذلؾ ألجػػؿ تػدعيـ التػػيـ االجتماعيػة كعػػدـ  النظػاـ الػػذم يحظػى بػػالتبكؿ كالمكافتػة مػػف جانػب المجتمػػع،

كالتسػػاؤؿ الرئيسػػي الػذم تػػدكر حكلػػه النظريػػة: لمػػاذا  مػػع كسػننه االجتماعيػػة،االنحػراؼ عػػف معػػايير المجت

يرتكب بعض األفراد أفعاال منحرفة؟ فىي تاترض أف الػدافع لالنحػراؼ شػيء طبيعػي مكجػكد لػدل جميػع 

 (.2001 األفراد كليس عند المنحرفيف فتط )عكض،

النػػػاس كالمجتمػػع كأنمػػػاط السػػػمكؾ كذكػػر ويرشػػػي أف ونػػاؾ أربعػػػة أنػػكاع مػػػف الػػػركابط التػػي تصػػػؿ بػػيف   

كاالنخػػراط  "Commitment"كااللتػػزاـ  "Attachment"الممتزمػػة بالتػػانكف كوػػي: التعمػػؽ أك االرتبػػاط 

"Involvement"  كاالعتتػػاد"Belife"  كعنػػدما تعػػػزز وػػذن الػػػركابط بصػػكرة كافيػػة فإنىػػػا تسػػاعد عمػػػى

كعنػػدما تضػػعؼ وػػذن الػػركابط يبػػدأ  متػػكانيف،كاالمتشػػاؿ بالحيمكلػػة دكف انتىػػاؾ النػػاس ل الضػػبط االجتمػػاعي

 (.2005 الجنكح كاالنحراؼ باالنتشار )غدنز،

 (2001 )عكض، :عمميات الضبط وما أف وناؾ نكعاف مف كيرل كيكمس 

كالذم  كيتصد به التنظيـ كالبناء االجتماعي الخارجي لممجتمع، عمميات الضبط الخارجي، :النوع األوؿ

 يه األفراد بسمكؾ منضبط.يمتـز ف يخمؽ إطاران عامان 

كيتصد به الضكابط الناسية الداخمية التي يمكف لمارد أف يارض  : عمميات الضبط الداخمي،النوع الثاني

فالتكامؿ بيف عمميػات الضػبط الخػارجي كالػداخمي يجعػؿ األفػراد محػاطيف بسػياج  عمى ناسه االلتزاـ بىا،

 Self"عػػػف الػػػػذات  إيجابيػػػان  يىـ ماىكمػػػان كينمػػػي لػػػػد قػػػكم يحمػػػيىـ مػػػف السػػػير فػػػػي طريػػػؽ االنحػػػراؼ،

Concept" .بما يمكنىـ مف التدرة عمى متاكمة اإلحباط 
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 :(Sexual Permissiveness Theory)نظرية التساىؿ الجنسي -7
تاسػػػير أسػػػباب  "S.Schaferكشػػػافر ""D.Chappellحػػػاكؿ بعػػػض عممػػػاء االجتمػػػاع مشػػػؿ تشػػػابؿ "  

حيػث ذوػب وػؤالء بأنػه كممػا كػاف  المجتمعػات عػف غيروػا، ارتااع معدالت جػرائـ االغتصػاب فػي بعػض

كاسػػتخدمكا  ارتاعػػت معػػدالت جػػرائـ االغتصػػاب، مػػف الناحيػػة الجنسػػية، كتسػػاوالن  المجتمػػع أكشػػر تسػػامحان 

في تاسير كيؼ يؤدم التحرر أك التساوؿ الجنسي  "RelativeFrustration"ماىكـ اإلحباط النسبي 

ككر الػػػذيف يػػػتـ رفػػػض دعػػػكتىـ الجنسػػػية مػػػف اإلنػػػاث فػػػي المجتمػػػع إلػػػى ارتكػػػاب جػػػرائـ االغتصػػػاب فالػػػذ

المحػػافظ يتػػؿ شػػعكروـ باإلحبػػاط بالنسػػبة لغيػػروـ مػػف الػػذككر الػػذيف يػػتـ رفضػػىـ مػػف اإلنػػاث فػػي المجتمػػع 

كيمكػػف تبريػػر ذلػػؾ مػػف كػػكف األنشػػى لػػـ تػػرفض دعػػكة الػػذكر الجنسػػية فػػي  المتحػػرر مػػف الناحيػػة الجنسػػية،

كلكنىا ترفضه ألف المجتمع المحافظ ناسه يمنػع األنشػى مػف  ألنه ليس جذابان، المجتمع المحافظ لذاته أك

إضػافة إلػػى أف العالقػات الجنسػية خػارج إطػػار الػزكاج ال يرتضػيه اآلبػاء كيحرمػػه  قبػكؿ دعكتػه الجنسػية،

فالػذكر يصػاب باإلحبػاط فػي حالػة  أما في المجتمعات المتحررة فعمى النتيض مػف ذلػؾ، الديف كالتانكف،

األمػػػر الػػػذم يتػػػكدن إلػػػى ارتكػػػاب جريمػػػة  بالنسػػػبة لىػػػا، األنشػػػى دعكتػػػه الجنسػػػية ككنػػػه لػػػيس جػػػذابان  رفػػػض

 (.2009 االغتصاب )لطاى،

 Tarde( "Immitation Theory)" لتارد نظرية التقميد االجتماعي-8
يسػػعى الاػػرد  معػػيف شػػيءاالجتمػػاعي ال بػػد أف ينسػػ  حػػكؿ  يػػرل تػػارد أف كػػؿ نمػػط مػػف أنمػػاط السػػمكؾ  

كوناؾ  فىناؾ مف يتتؿ بدكافع التتميد، كوذا ينطبؽ عمى كؿ أنكاع السمكؾ االجتماعي، اكاته كتتميدن،لمح

 ان كقػد يمتنػع األفػراد عػف السػرقة تتميػد ،كقد يسرؽ األفراد تتميػدان  ،مف يخشى إيذاء الغير بدافع التتميد أيضان 

تنشػػأ كتشػػيع بػػيف أفػػراد الطبتػػات  كيضػػرب تػػارد مػػشال بظػػاورة تنػػاكؿ الكحػػكؿ فىػػي عػػادة إسػػتتراطية أيضػػا،

فالسػػمكؾ  (التتميػػد)فالجريمػػة تتكػػكف كتتطػػكر كفػػؽ قػػكانيف  شػػـ تنحػػدر إلػػى مسػػتكيات الطبتػػات الػػدنيا، العميػػا
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 كيشػػمؿ العػػادات االجتماعيػػة الحسػػنة كالسػػيئة عمػػى السػػكاء، اإلجرامػػي ينتتػػؿ مػػف األعمػػى إلػػى األسػػاؿ،

فتػػارد يػػرل إمكانيػػة  ألفكػػار كالعتائػػد كالخبػػرات كالمىػػارات،فالتتميػػد االجتمػػاعي يشػػمؿ المغػػات كالىكيػػات كا

)الػدكرم  كالشتػافي عف طريؽ االختالط كاالتصاؿ االجتماعي أفراد المجتمعتتاؿ السمكؾ اإلجرامي بيف ان

 (. 1998 كأضبيعه،

 (2001 )أبك تكته، :كقد صاغ تارد شالشة قكانيف لمتتميد وي

 كمما كانكا متتاربيف. ظىكران بصكرة أكشر  بعضان األفراد يتمد بعضىـ  -

 المرؤكس يتمد رئيسه األعمى عمى الغالب. -

 .تمد النماذج الجديدة دكف التديمةاإلنساف ي -

 :(Sexual Inequality Theoryنظرية عدـ المساواة الجنسية )-9
وػػػك العامػػػؿ األساسػػػي المػػػؤدم إلػػػى جػػػرائـ  -التػػػكة–تاتػػػرض وػػػذن النظريػػػة أف عػػػدـ المسػػػاكاة الجنسػػػية   

كتعمػؿ عمػى المحافظػة عمػى تبعيػة المػرأة  فالجريمة ونا تعبر عف سيادة الرجؿ عمػى المػرأة، تصاب،االغ

كالػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ أف الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػف جػػػرائـ  لمرجػػػؿ كالمحافظػػػة عمػػػى كضػػػعيتىا داخػػػؿ المجتمػػػع،

يزيتيػة فالرجػاؿ أكشػر قػكة مػف الناحيػة الا االغتصاب تتضمف قياـ الرجػؿ باغتصػاب النسػاء دكف العكػس،

لػذا تػزاد جػرائـ االغتصػاب عنػد األفػراد األقكيػاء داخػؿ المجتمػع لعػدـ  كالسياسية كاالقتصادية مف النساء،

 (.2009 كقكعىـ تحت طائمة التانكف )لطاى،
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 "Theory Intraday context" نظرية السياؽ المحظي لجريمة اغتصاب النساء-10
 صػػاب تػػرتبط بسػػياؽ محػػدد يكتمػػؿ فػػي لحظػػات معينػػة،تاتػػرض وػػذن النظريػػة الجديػػدة أف جريمػػة االغت  

فاإلتمػاـ وػذن الجريمػة  بحيث يىيئ اكتماؿ وذا السياؽ لمجاني اتخاذ قػرار االغتصػاب كالبػدء فػي التنايػذ،

 (2004 )غانـ، :يتتضي تااعؿ خمسة عناصر وي

كظػػركفىـ  كجػػكد أشػػخاص مىيئػػيف الرتكػػاب جريمػػة االغتصػػاب بحكػػـ خصائصػػىـ الديمكغرافيػػة، -

أمشػػػػاؿ أصػػػػدقاء السػػػػكء كتعػػػػاطي المسػػػػكرات كالكبػػػػت الجنسػػػػي كحػػػػب  قتصػػػادية كاالجتماعيػػػػة،اال

 المغامرة...إل .

كجػكد المػرأة فػي كضػع يشيػر  مشػؿ منىا ضحية مناسبة لالغتصػاب، كجكد امرأة في كضع يجعؿ -

الغريػزة الجنسػػية كيػرتبط بىػػا كممارسػػة الحػب فػػي الطريػؽ العػػاـ أك ترتػػدم مالبػس قصػػيرة تظىػػر 

أك كجكدوػا  لممغتصػب أنىػا شخصػية مسػتعدة لالغتصػاب، جسدوا بحيث تعطي إحساسػان  مااتف

فػػي مكػػاف كزمػػاف يسػػاعد عمػػى إتمػػاـ الجريمػػة كجمػػكس المػػرأة بجػػكار سػػائؽ التاكسػػي كقػػد كشػػات 

 إضافة إلى عدـ كجكد متاكمة مف جانب الضحية أك إنىيار متاكمتىا. عف ساقيىا،

فكجػػػكد الضػػػحية بعػػػد السػػػاعة  ،ن لحػػػيف إتمػػػاـ الجريمػػػةتػػػكافر عنصػػػر الزمػػػاف المناسػػػب كاسػػػتمرار  -

خارج منزلىا يعرضىا لالغتصػاب بنسػبة كبيػرة متارنػة باألكقػات  العاشرة مساء كالسادسة صباحان 

% مػف جػرائـ االغتصػاب فػي الكاليػات المتحػدة 58حيث تشير الدراسات أف مػا نسػبته  األخرل،

 .األمريكية تتع ليالن 
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مػػف الجػػػاني  بحيػػػث يكجػػد كػػػالن  ب كاسػػػتمرارن لحػػيف إتمػػػاـ الجريمػػة،تػػكافر عنصػػر المكػػػاف المناسػػ -

ككجػػػكد الضػػػحية فػػػي المػػػزارع أك األبنيػػػة قيػػػد  كالضػػػحية فػػػي مكػػػاف كاحػػػد مػػػع خمػػػكن مػػػف المػػػارة،

 التشطيب أك األماكف المىجكرة. 

حجاـ الضحايا عػف اإلبػالغ  يمة: أمشاؿ غياب الردع التانكني،غياب ما يحكؿ دكف إتماـ الجر  - كا 

 كغياب التكاجد األمني في األماكف العامة كالحدائؽ كالمنتزوات. عرضف له،بما ت

 "Incest Theory"نظريات سفاح القربى -11
وناؾ أكشر مف نظرية طرحػت تأكيالتىػا فيمػا يخػص العالقػة الجنسػية التػي تػتـ بػيف البػالغيف كاألطاػاؿ   

حيػػػث تاتػػػرض نظريػػػة جبىػػػارد  لبشػػػرية،التػػػي ال يتروػػػا الشػػػرع كمخالاػػػة لمطبيعػػػة ا ضػػػمف األسػػػرة الكاحػػػدة،

"Gebhard" ،أك كاقعػػان  كزمػػالؤن بػػأف الراشػػد عنػػدما يكػػكف سػػكرانان أك محركمػػان مػػف المحبػػة يبحػػث عنىػػا 

يصؿ فيما  فإنه يجنح إلى االتصاؿ الجسدم في بداية األمر، تحت ضغكط ناسية أك اجتماعية أك مالية

الضغكط فإف المكانع االجتماعية كالشتافية تككف فىعالة عف وذن  لك كاف بعيدان  بعد إلى االتصاؿ الجنسي،

تحػػت ضػػغكطىا فإنػػه ال يسػػتطيع  كعنػػدما يكػػكف كاقعػػان  كقكيػػة تمنػػع مػػف التصػػرؼ العػػدكاني عمػػى الطاػػؿ،

السػػيطرة عمػػى رغباتػػه الجنسػػية المكبكتػػة فيبػػدأ بالتبػػؿ كالحضػػف تصػػؿ فيمػػا بعػػد إلػػى االتصػػاؿ الجنسػػي 

 (.2010 )العمر،
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ياسػػر وػػذا االنحػػراؼ السػػمككي الػػذم يتضػػمف  نمكذجػػان  "DavidVenkilhor"فينكيمىػػكر  كطػػرح ديايػػد 

 (:2010 )العمر، :شركطان مسبتة كي يتـ سااح المحـر وي

لكػػف ليسػكا جميعػػا لػديىـ الرغبػػة  بعػض األفػػراد لػديىـ الرغبػػة فػي االتصػػاؿ الجنسػي مػػع األطاػاؿ، -

كا الػتحكـ عمػى الكبػت الجنسػي الػداخمي كالػبعض مػنىـ لػـ يسػتطيع في االعتداء الجنسي عمػيىـ،

 فتغمبكا عمى متاكمة الطاؿ لىـ باالعتداء الجنسي عميه. لديىـ،

فكممػػا تعػػرض  تعػرض الطاػػؿ لماػف اإلبػػاحي كالصػكر الخالعيػػة التػي تظىػػر فػي كسػػائؿ اإلعػالـ، -

الطاػػؿ لىػػذن الصػػكر بشػػكؿ متكػػرر مػػاؿ إلػػى عػػدـ المعارضػػة أك الممانعػػة مػػف االعتػػداء الجنسػػي 

 ه.عمي

فيتػػػـك شػػػخص لػػػه مركػػػز مىػػػـ داخػػػؿ األسػػػرة كبػػػدكف  خػػػكؼ الجػػػاني مػػػف النسػػػاء أك كروػػػه لىػػػف، -

يط مسػػػبؽ باالعتػػػداء الجنسػػػي عمػػػى محارمػػػه دكف أف تكػػػكف لديػػػه أيػػػة مشػػػاكؿ فػػػي الحيػػػاة طػػػتخ

 العامة.

 رابعًا: االتجاه االقتصادي في تفسير الجريمة:

 (Marxism Theory)النظرية الماركسية  -1
ماركسػػػية بصػػػاة عامػػػة بمشابػػػة تػػػأليؼ إبػػػداعي بػػػيف شالشػػػة مصػػػادر فكريػػػة وػػػي الامسػػػاة تعػػػد النظريػػػة ال  

كالنظريػػة الماركسػػية ال تتاػػؽ مػػع  األلمانيػػة الحديشػػة كاالشػػتراكية الارنسػػية كاالقتصػػاد السياسػػي اإلنجميػػزم،

يػػدة فىػػي تػػرل أف الجريمػػة كل النظريػػات االجتماعيػػة فػػي تاسػػير الجريمػػة عمػػى أنىػػا نتيجػػة ألخطػػاء الاػػرد،

كيحػػؿ االسػػتغالؿ كعػػدـ المسػػاكاة كالعبكديػػة  حيػػث يحػػؿ التىػػر كالحاجػػة محػػؿ الحريػػة، النظػػاـ الرأسػػمالي،

فالطبتػة البرجكازيػة فػي المجتمػع الرأسػمالي تتػكد المجتمػع إلػى حالػة مػف  محؿ الحرية كالمساكاة كاإلخػاء،
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اممة مف انتشار المجرميف بيف كيعاني مجتمع الطبتة الع ،كشيكع الااحشة اليأس كالتنكط كفساد األخالؽ

ككنػػه يخاػػي حتيتػػة  ككسػػيمة لمضػػبط االجتمػػاعي، ـ السػػجف فػػي المجتمػػع الرأسػػماليكمػػا يسػػتخد صػػاكفه،

 (.2001 أصحاب الناكذ )عكض،

 "William Bonger"نظرية وليـ بونجير  - -2

 نىػػاكصػػؼ الجريمػػة بأ وػػي نظريػػة مػػف ضػػمف االتجػػان المػػادم الراديكػػالي الػػذم أسسػػه كػػارؿ مػػاركس،  

كفسػر بػكنجير الجريمػة فػي إطاروػا  كالبناء االجتماعي له دكر بسيط، بسبب العكامؿ االقتصادية، تحدث

حيػػث أفػػاد أف الجريمػػة فعػػؿ يتتػػرؼ داخػػؿ جماعػػة مػػف النػػاس تشػػكؿ كحػػدة اجتماعيػػة تضػػر  اقتصػػادم،

 نظاـ الرأسمالي،كالكسط االجتماعي وك الذم يجعؿ الارد أنانيان بظؿ ال كنمط اإلنتاج، بمصمحة الجميع،

ذا استطاعت الطبتات العاممة مف امتالؾ أدكات اإلنتاج كالتكزيع العادؿ لمشركة فإف الكشيػر مػف الجػرائـ  كا 

كالجػػرائـ الجنسػػػية مشػػػؿ  كقػػػد قسػػـ الجػػػرائـ إلػػػى جػػرائـ اقتصػػػادية مشػػػؿ التشػػرد كالسػػػمب كالنىػػػب، سػػتختاي،

ة التػػي ترتكػػب بػػدافع سياسػػي كيعاقػػب عميىػػا كالجػػرائـ السياسػػي االغتصػػاب كاالختطػػاؼ كالبغػػاء كالمػػكاط،

 (2004 التانكف )الحميداف،

  "Walerkles" لتركمسلو االتجاه التكاممي في تفسير الجريمة :خامسا  

تاترض النظرية التكاممية أف السمكؾ اإلجرامي وك سمكؾ مركب ال يمكف إخضػاعه لمتجزئػة أك لعامػؿ   

كترجػػع السػػمكؾ اإلجرامػػي إلػػى  لػػى ارتكػػاب الجريمػػة،بػػؿ وػػك مػػزي  مػػف عػػدة عكامػػؿ تػػؤدم إ دكف آخػػر،

الضعؼ أك فشؿ االحتكاء الػداخمي الػذم يعبػر عمػى قػدرة الاػرد عمػى اإلمسػاؾ عػف رغباتػه بطػرؽ منافيػة 

كاالحتػػػػكاء الخػػػارجي كوػػػػك قػػػدرة الجماعػػػػة أك الػػػنظـ االجتماعيػػػػة عمػػػى أف تجعػػػػؿ  لممعػػػايير االجتماعيػػػة،

كقػد دلػت أبحػاث العممػاء أف اإلنسػاف كحػدة عضػكية ناسػية  عمى األفػراد،لمعاييروا االجتماعية أشران فعاالن 
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(. لذا ذوب أصحاب المذوب التكاممي كوك السائد في العصر الحالي إلى أف 2009 كاجتماعية )بركك،

 (2010 )السيد، :الجريمة تحدث نتيجة العديد مف العكامؿ وي

 .العكامؿ البيكلكجية -

 .العكامؿ الناسية -

 .يةالعكامؿ البيئ -

مػػػف "نػػػكركرد ايسػػػت"  كمػػػف أوػػػـ البحػػػكث التػػػي أجريػػػت عمػػػى وػػػذا الػػػنمط ذلػػػؾ البحػػػث الػػػذم أجػػػران كػػػالن   

(Norwood East( "ك"برسػػػػي سػػػػتككس )Stocks( " ك"يػػػػن )Young عمػػػػى )400 ،  شػػػػاب مجػػػػـر

كتشػػػمؿ الصػػػاات  كاسػػػتكعبكا فػػػي وػػػذا البحػػػث الشػػػامؿ كػػػؿ العكامػػػؿ التػػػي يظػػػف أنىػػػا تػػػدفع إلػػػى اإلجػػػراـ،

كالدكر الذم لعبته المدرسة كرفاؽ السكء كالحي الذم  الظركؼ األسرية كالعالقات بيف أفرادوا،المكركشة ك 

كالحالػػة  كالعكامػػؿ الجسػػمية مػػف عيػػكب كأمػػراض كتكػػكيف كشػػكؿ عػػاـ، كأشػػر العمػػؿ كظركفػػه، نشػػأكا فيػػه،

الميػكؿ كاستنتجكا مف بحػشىـ أف الجريمػة تػنجـ مػف عػدـ التكفيػؽ فػي ضػبط  العتمية كمككنات الشخصية،

 (.1983 كذلؾ استخمصكا أف المنزؿ يجب أف يككف أكؿ محيط يتربى فيه الارد )الساعاتي، الاطرية،
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 :Personality traits" " سمات الشخصية

إف سمات الشخصية ال يمكف فىمىا إال في صػكرة تااعػؿ العكامػؿ البيكلكجيػة كالبيئيػة معػان فػي تشػكيؿ   

مػف خػكؼ أك نتػص أك إحبػاط قػد يسػتعيف بالصػكر النمطيػة لمتخايػؼ فالشخص الذم يعاني  الشخصية،

كالشخص الذم يتربى في بيت سمطكم تسكد فيه التسكة كالشدة فػي التعامػؿ وػك  مف حدة الخمؿ الناسي،

عمى عكس الشخص الذم يتربػى فػي بيػت تسػكدن المػكدة  أكشر عدكانية في تعاممه مع اآلخريف مستتبالن،

مػع  تتميػز ككنىػا تكجػد لػدل كػؿ فػرد كمنسػجمة نسػبيان  "Trait"فالسػمة  ار البنىػاء،كالرحمة كالتااوـ كالحك 

 (.2008 كتتميز بالبتاء الطكيؿ )مجيد، كشابتة نسبيان  "Ego"األنا 

 :traits types" " أنواع السمات
" السػػػػػػمات إلػػػػػػى شػػػػػػالث سػػػػػػمات وػػػػػػي: السػػػػػػمات السػػػػػػمككية كالاسػػػػػػيكلكجية Guilfordيتسػػػػػػـ جماػػػػػػكرد "  

سػمات السػمككية كوك يركز في مجاؿ الشخصػية عمػى ال ة )الخاصة بالشكؿ العاـ الخارجي(كالمكرفكلكجي

 .(1979 )عبد الخالؽ،

 (:1979 " قسـ السمات إلى شالشة أنكاع وي )عبدالخالؽ،Cattellأما كاتؿ "

 السمات المعرفية: التدرات كطريتة االستجابة لممكاقؼ. -

كوػػػي تخػػػتص باالتجاوػػػات العتميػػػة أك  لسػػػمككية،السػػػمات الديناميػػػة: كتتصػػػؿ بإصػػػدار األفعػػػاؿ ا -

 بالدافعية كالميكؿ.

فتػػد يتسػـ الاػػرد بػالبطء أك المػػرح  السػمات المزاجيػة: كتخػػتص باإليتػاع كالشػػكؿ كالمشػابرة كغيروػا، -

 .أك التىي  أك الجرأة
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أك سػػمة مصػػدرية التػػي يعتتػػد أنىػػا  امػػؿ( ع16كباسػػتخداـ التحميػػؿ العػػاممي تكصػػؿ كاتػػؿ إلػػى كجػػكد )  

-الدواء المحافظة، -كوذن العكامؿ وي: التحرر اسر معظـ عكامؿ سمات الشخصية الظاورية العامة،ت

قػػػػكة  الجديػػػػة، - عػػػػدـ الجديػػػػة الخضػػػػكع، - السػػػػيطرة التػػػػأشر بالمشػػػػاعر، -االتػػػػزاف االناعػػػػالي السػػػػذاجة،

 -كترالتػػػػ التبمػػػػد االناعػػػػالي، - الحساسػػػػية االناعاليػػػػة الجػػػػبف، - المخػػػػاطرة ضػػػػعؼ الضػػػػمير، -الضػػػػمير

االكتااء  الحذر، - التجريب تأكيد الذات، -الخكؼ االوتماـ العممي، -التخيؿ الشتة، -الشؾ االسترخاء،

 الػػذكاء المػػنخاض )التػػؿ، - الػػذكاء المرتاػػع عػػدـ الضػػبط، - الضػػبط االعتمػػاد عمػػى الجماعػػة، -الػػذاتي

2004.) 

 (:2011 دم،" فيارؽ بيف شالشة أنكاع مف السمات وي )العبيAlportأما ألبكرت "

 : وي التي يعرؼ الارد بىا كيككف مشىكران مف خاللىا،"Cardinal Traits"السمات األساسية  -

 أك يخضع لتأشيروا كتسيطر عمى معظـ أنماط سمككه.

كتمشػػؿ الميػػكؿ التػػي  : وػػي سػػمات بػػارزة كأكشػػر شػػيكعان،"Central Traits"السػػمات المركزيػػة -

 اجاتىا سىمة.تميز الارد كيككف ظىكروا بكضكح كاستنت

: وػػي التػػي تسػػتدعى ألداء كظياتىػػا بصػػكرة أقػػؿ مػػف "Secondary Traits"السػػمات الشانكيػػة  -

 السمات المركزية.

 (:2006 فيرل أنه يكجد بعداف لمشخصية وما )الزؽ،Eysenck's" " أما أيزنؾ

كوػػك يحػػدد مسػػتكل الاػػرد العػػاـ ":Extraversion-Introversion"االنبسػػاط  - بعػػد االنطػػكاء -

فػالارد المنبسػط يكػكف  فكؿ فرد يتع عمى نتطػة مػف وػذا البعػد، مف الاعالية كالتابمية االجتماعية،
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بعكػػس الاػػرد االنطػػكائي الػػذم ال يرحػػب  أكشػػر مػػيالن لمتااعػػؿ بأريحيػػة مػػع المكاقػػؼ االجتماعيػػة،

 بالخبرات االجتماعية الجديدة.

دد مسػػػتكل الاػػػرد العػػػاـ مػػػف : كوػػػك يحػػػ"Emotionality-Stability"االتػػػزاف  -بعػػػد االناعػػػاؿ -

كوػػػذاف البعػػػداف  فػػػالارد المتػػػزف يميػػػؿ لمىػػػدكء أمػػػا غيػػػر المتػػػزف فيميػػػؿ لمتمػػػؽ، االتػػػزاف االناعػػػالي،

بمعنى أف الارد االنطكائي يمكف أف يككف متزف اناعاليػا أك غيػر  مستتالف عف بعضىا البعض،

 كذلؾ االنبساطي يمكف أف يككف متزف أك غير متزف. متزف،

 Costa, Mccrac" (The Big Five لكوستا وماكري خمسة الكبرى لمشخصيةالعوامؿ ال

Personality Factors) 

كجػكد خمسػة عكامػؿ عميػا شابتػة نسػبيان  عػف ككسػتا كمػاكرلالتي قاـ بىا كالن مفأسارت نتائ  البحكث   

تصػػؿ يتػػع كػػؿ عامؿ)سػػمة عميػػا( منىػػا عمػػى م ة لمشخصػػية،تصػػؼ األبعػػاد الرئيسػػ مراحػػؿ الحيػػاة،خػػالؿ 

 كتسمى بنمكذج العكامؿ الخمسة كما يكضحىا الجدكؿ بحيث يتع أسـ العامؿ عمى أحد طرفي المتصؿ،

 (2004 )التؿ، (:2)

 (2جدوؿ )       
 العوامؿ الخمسة الكبرى وسماتيا

 السمات العوامؿ العميا

اإلنبساطية 
"ExtroversIon" 

 ة.العكاطؼ االيجابي البحث عف المتعة، االجتماعية،، الدؼء

 الحساسية لمنتد. االندفاعية، االكتئاب، العدكاف، التمؽ، "Neuroticism"العصابية 

 االستتامة. اإليشار، الحشمة، الخضكع، الشتة، Agreableness""المتبكلية 
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 االناتاح عمى الخبر 
Opennes To

Experience 

 

 التيـ، ألفكار،ا األفعاؿ، المشاعر، الرياضة، المغامرة،
 االستتاللية.

الضميرية 
Conscientiousness 

انضباط  التصدية، الكااح مف أجؿ التاكؽ، النظاـ، التنافس،
 الشعكر بالكاجب. الذات،

 
 سمات الشخصية السوية:

كيجػػب أف يتػػكفر كجػػكد وػػذن السػػمات فػػي الاػػرد  تتصػػؼ الشخصػػية السػػكية بسػػمات متعػػددة كمتنكعػػة،  

 )أبػك حػكي ، :كوذن السمات وي تى يمكف كصاه بأنه إنساف سكم كذك صحة ناسية،بالتدر المطمكب ح

 (2003 العناني، ؛2006

 كتتبمه لىذن الذات. تحتيؽ الارد لماىـك الرضا عف ذاته، -

 حسف اختيار طبيعة العمؿ الذم يتاؽ كميكؿ كاتجاوات الارد. -

كيتػأتى  ضايا كالمشاكؿ الحياتيػة،اإلحساس األكيد بتحتيؽ مدل الكااية عند الارد في مكاجىة الت -

 ذلؾ بشعكر الارد باالستتالؿ كبأساليب التنشئة االجتماعية الصحيحة.

كالتسػػمح بالتػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ بأسػػمكب مكضػػكعي  االسػػتعداد الكػػافي لمكاجىػػة كاقػػع الحيػػاة، -

 بعيدان عف أحالـ اليتظة.

تػػة الاػػرد بناسػػه كعػػدـ عاؼ شككنػػه يعمػػؿ عمػػى إضػػ الخػػركج مػػف دائػػرة الشػػعكر بػػالخكؼ كالػػذنب، -

 كذلؾ الشعكر باالستتالية كقدرته عمى تحمؿ المسئكلية. ،تتبمه لذاته
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 الدراسات السابقة:ثانيًا: 
 قاـ الباحث بمسح الدراسػات السػابتة المرتبطػة بمشػكمة الدراسػة الحاليػة المتعمتػة بالعكامػؿ المسػىمة فػي  

الشخصػػػية لػػػدل نػػػزالء السػػػجف المركػػػزم فػػػي  بعػػػض الجػػػرائـ األخالقيػػػة كعالقتىػػػا بػػػبعض سػػػمات حػػػدكث

كسيعرض  كذلؾ مف خالؿ اإلطالع عمى المجالت العممية كالرسائؿ الجامعية كاإلنترنت، سمطنة عماف،

عرضػػػان مػػػكجزاى لىػػػذن  أتيمػػػا يػػػ فػػػيك  ،ى لػػػه العشػػػكر عميىػػػاالباحػػػث فػػػي وػػػذا الاصػػػؿ الدراسػػػات التػػػي تسػػػن

 الدراسات:

 الجػػرائـ األخالقيػػة بشػػكؿ خػػاص باوتمػػاـ العديػػد مػػف البػػاحشيفلتػػد حظيػػت ظػػاورة الجريمػػة بشػػكؿ عػػاـ ك   

 ات:كمف تمؾ الدراس كأجريت حكلىا العديد مف الدراسات العممية، ،العرب كاألجانب

يػػة معرفػػة حجػػـ ظػػاورة زنػػا المحػػاـر عالميػػان كالعكامػػؿ المؤد إلػػى  التػػي وػػدفت (2003اسػػة المجػػدكب )در  

( ماردة ممف ارتكبكا جرائـ زنا المحاـر 200كنت عينة الدراسة مف )تك، كقد إليىا، كاآلشار المترتبة عميىا

بطريتػة عشػكائية مػف الجػرائـ التػي تػـ اإلبػالغ عنىػا عمػى مػدل الخمػس  كتػـ أختيػاروـ بمتخمؼ أنماطىػا،

بكقكعىا مػف عمـ الباحث  فتي لـ يتـ اإلبالغ عنىا كلكككذلؾ مف الجرائـ ال سنكات التي سبتت الدراسة،

ب المئكيػػة ، مسػتخدمان النسػككر الػذيف اتصػمكا بالباحػػث مباشػرةكأيضػان مػف الضػػحايا الػذ اسػىـ،الضػحايا أن

دراسػػته بػػأف أظىػػرت نتػػائ  ، ك مػػف العناصػػر التػػي شػػممىا االسػػتبيافكػػؿ عنصػػر  لبيػػاف حجػػـ الظػػاورة فػػي

لبيتىـ ذككر غػافي حيف أف الجنػاة الػ أك مف األرامؿ كالمطمتات، المتزكجات، غالبية الضحايا مف اإلناث

تعػػكؽ خصكصػػية األفػػراد  مرتكبػػي زنػػا المحػػاـر يعيشػػكف فػػي مسػػاكف ضػػيتة،، كأف مػػف غيػػر المتػػزكجيف

 كيميمكف لعدـ التديف.  كما أنىـ مف ذكم التعميـ المنخاض، داخمىا،
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الخصػػػػػائص الديمكغرافيػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة دراسػػػػػة وػػػػػدفت إلػػػػػى معرفػػػػػة  (2005الحبسػػػػػي ) كمػػػػػا أجػػػػػرل  

تككف مجتمع الدراسة مف جميع نزالء السجف المركزم ، جرائـ المرتبطة بالجنسناة في الكاالقتصادية لمج

 ( ماػػردة،51حيػػث كصػػؿ عػػددوـ كقػػت إجػػراء الدراسػػة ) المحكػػـك عمػػيىـ فػػي الجػػرائـ المرتبطػػة بػػالجنس،

مسػػػػػػػتخدمان أسػػػػػػػتبانة لجمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات الديمكغرافيػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػة  ،( نزيمػػػػػػػة10) ( نزيػػػػػػػؿ ك41مػػػػػػػنىـ )

 (35-30يػػة بػػيف الائػػة العمريػػة )ارتاػػاع نسػػبة الجػػرائـ األخالقسػػارت نتػػائ  دراسػػته عػػف كأ، كاالقتصػػادية

، كمػف العػامميف فػي التطػاع الخػاص حصمكا عمى تعمػيـ مػا قبػؿ الجػامعي أغمب المبحكشيف، كما أف سنة

 مصاحبة رفاؽ السكء وك الدافع األكشػر أوميػة كراءفئة غير المتزكجيف، كما أف  ك ،كالباحشيف عف عمؿ

 . %(25يميه المذة بنسبة ) %(49ب الجرائـ األخالقية بنسبة )ارتكا

مكزعػة  معرفػة حجػـ كأنػكاع الجػرائـ فػي سػمطنة عمػاف بشػكؿ عػاـ، ( 2006دراسة الغطرياػي )كودفت   

كفتػػان لسػػنكات  ،السػػمطنةشػػرية كمعػػدؿ الجريمػػة فػػي معرفػػة العالقػػة بػػيف التنميػػة الب، ك حسػػب المحافظػػات

كاختػػار الباحػػث سػػمطنة عمػػاف  لدراسػػة عمػػى جػػانبيف ومػػا: التنميػػة البشػػرية كالجريمػػة،قتصػػرت اا ،الدراسػػة

المنػػاطؽ مػػف خػػالؿ  كذلػػؾ لمعرفػػة جكانػػب التغيػػر فػػي وػػذن بجميػػع محافظاتىػػا كمناطتىػػا مجػػاالن لمدراسػػة،

متغيػرات  شالشػةلتنميػة البشػرية كالػذم يشػتمؿ متيػاس ا استخدـ الباحػث  متياسػيف ومػا:، ك وذيف المتغيريف

كالػػذم  متيػػاس معػػدؿ الجريمػػة،( ك دليػػؿ النػػات  المحمػػي دليػػؿ التعمػػيـ، فرعيػػة وػػي )دليػػؿ العمػػر المتكقػػع،

 معػدؿ الجػرائـ الكاقعػة عمػى األشػخاص، يشتمؿ عمى شالشػة متغيػرات فرعيػة وػي )المعػدؿ العػاـ لمجريمػة،

كمعامػػؿ  "Anova"اسػػتخدـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ك  الجػػرائـ الكاقعػػة عمػػى الممتمكػػات( معػػدؿ

كاسػػػػػتخراج  كمػػػػػا تػػػػػـ حسػػػػػاب الداللػػػػػة اإلحصػػػػائية لماػػػػػركؽ كمعػػػػػامالت االرتبػػػػػاط، "Pearsonاالرتبػػػػاط "

 "LeastSingnificant"( LSDكتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار ) المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة،
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 لجريمػػػة تبعػػػان كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف معػػػدؿ اكخمصػػػت دراسػػػته إلػػػى  لممتارنػػػات البعديػػػة،

مػػر كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف معػػدؿ الجريمػػة ككػػالن مػػف دليػػؿ الع، ك لمتغيػػر المحافظػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف

دؿ عالقة ارتباطيػة ضػعياة بػيف كػالن مػف معػ ، كما تكجدسنكات الدراسةعمى كفؽ  المتكقع كدليؿ التعميـ،

كفتػػان  كدليػػؿ التنميػػة البشػػرية، كػػات،كمعػػدؿ الجريمػػة الكاقعػػة عمػػى الممتم، الجػػرائـ الكاقعػػة عمػػى األشػػخاص

 لسنكات الدراسة.

( إلى التعػرؼ عمػى ماىػـك الحجػاب كدرجاتػه كأدلتػه كالجػرائـ األخالقيػة 2007كودفت دراسة التميمي )  

( 81( إمػرأة ك)213المتعمتة بالحجاب، كأشرن في الحد مف الجرائـ األخالقية، تككنت عينػة الدراسػة مػف )

مجمكعػات كوػي نػزيالت دار الرعايػة االجتماعيػة بشػماؿ مدينػة الريػاض الالتػي شابان متسميف فػي شػالث 

ارتكػػبف جػػرائـ أخالقيػػة، النسػػاء المسػػتتيمات فػػي دار الاػػتح النسػػائية لتحاػػيظ التػػرآف الكػػريـ بشػػماؿ مدينػػة 

الريػػاض، فئػػة مػػف الشػػباب ممػػف تػػـ التػػبض عمػػيىـ مػػف قبػػؿ مراكػػز ويئػػة األمػػر بػػالمعركؼ كالنىػػي عػػف 

ماؿ مدينة الرياض، كاسػتخدـ الباحػث أسػمكب اإلحصػاء الكصػاي باسػتخداـ التكػرارات كالنسػب المنكر بش

المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كأظىرت نتائ  الدراسة عف أوميػة ارتػداء الحجػاب 

بسػة الااتنػػة، لمػػا كأشػرن فػػي الحػد مػػف الجػػرائـ األخالقيػة، خطػػكرة األلبسػة الجميمػػة كالشػػاافة كغيروػا مػػف األل

شارته شـ الكقكع في ف  الجريمة.  يترتب عميىا مف استمالة قمب الشاب كا 

 إلى الكشػؼ عػف السػمات الشخصػبة لمرتكبػي الجػرائـ الجنسػية (Gelb, 2007)دراسة جيمبكودفت   

أسػػمكب المػػنى  التحميمػػي مػػف خػػالؿ مراجعػػة إحصػػائيات تبػػيف مػػدل  ، مسػػتخدمان كأخطاروػػا عمػػى المجتمػػع

أظىػرت ، ك كمػدل  طبيعػة عكاقػب اإلسػاءات الجنسػية رائـ الجنسػية فػي كاليػة فيكتكريػا،تشار كتاشي الجان

مػػؿ نتػػائ  الدراسػػة أف مرتكبػػي الجػػرائـ الجنسػػية يعػػانكف مػػف خمػػؿ فػػي كجػػكد الضػػكابط المجتمعيػػة التػػي تع
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كمػػا  جنسػػية،ـ مػػف ارتكػػاب الجػػرائـ الحيػػث ال تكجػػد لػػديىـ مػػا يمػػنعى عمػػى مػػنعىـ مػػف ارتكػػاب الجريمػػة،

عمػػى وػػذن الجػرائـ مػػف قبػؿ الػػرأم العػػاـ ككسػائؿ اإلعػػالـ يػؤدم إلػػى انتشػػاروا،  ءأظىػرت أف تسػػميط الضػك 

أف مرتكبي الجرائـ الجنسػية الػذيف أعيػد التػبض ك  تكبي الجرائـ الجنسية مف الذككر،كبينت أف أغمب مر 

فػإف مسػتكل الضػرر  كمػع ذلػؾ نػاةية صػغيرة مػف كػؿ الجعميىـ أك تمت إدانتىـ شانية ال يمشمكف سكل أقم

عمػػى الػػرغـ مػػف أف اإلعتػػداء  ،كيػػؤشر عمػػى المسػػتتبؿان جػػد الػػذم يمكػػف أف يتسػػببكا  يمكػػف أف يكػػكف كبيػػران 

اعتػداء الغربػاء يكػكف أكشػر عرضػة عمػى  ، إال أنىػـ يشػكمكف خطػران الجنسي مف أقػؿ أنػكاع الجػرائـ شػيكعان 

ف مشػػؿ وػػذن الحػػػاالت تجػػذب انتبػػان كسػػػائؿ لنبػػالغ عػػنىـ  لمشػػرطة كالشػػػركع فػػي المحاكمػػة كاإل دانػػػة، كا 

 اإلعالـ المشيرة بشكؿ كبير.

 &Spivak& Damphousse) كآخػػػػػركف سػػػػػس كجػػػػػكف كوػػػػػكب كبػػػػػاسكأجػػػػػرل سػػػػػيااؾ كديمك  

St.john&Hope& Bass& et al 2007)  دراسػة وػدفت إلػى ربػط العنػؼ الجنسػي بالجانػب النظػرم

نػػت الػدكافع فػػي األسػػاس جنسػية أـ تػػرتبط بػػدكافع أخػػرل باسػتخداـ أسػػمكب االغتصػػاب، كمعرفػة مػػا إذا كا

-1992فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كأسػػتخدـ البػػاحشكف قػػكائـ المسػػح الػػكطني لمجريمػػة لماتػػرة بػػيف )

( كالتي يتـ مف خاللىا معرفة إذا كاف االغتصاب بىدؼ الممارسة مع الضحية مػف حيػث صػغر 2004

( ضػػحية، كقػػد تكصػػمت الدراسػػة 1351، حيػػث بمػػغ عػػدد الضػػحايا )يالسػػف أك الجاذبيػػة أك التػػرب المكػػان

إلى أف السبب األكبر في حدكث جرائـ االغتصاب يعكد إلػى االسػتمتاع الجنسػي الػذم يػكفر الراحػة لىػـ 

خػػالؿ ممارسػػة وػػذا السػػمكؾ، كمػػا أظىػػرت النتػػائ  أف نسػػبة كبيػػرة مػػنىـ قػػد مارسػػكا االعتػػداء الجنسػػي مػػع 

 ان.الضحايا األصغر منىـ سن
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التعػػرؼ عمػػى الجػػرائـ األخالقيػػة المتعمتػػة بعػػدـ إلػػى   وػػدفتبػػإجراء دراسػػة  (2008المرشػػد ) كمػػا قػػاـ   

تككنػت كاألمنية المتعمتة بعػدـ غػض البصػر، التعرؼ عمى اآلشار الناسية كاالجتماعية  البصر، ك غض

مدينػػة الريػػاض )فتيػػاف عينػػة المنحػػرفيف كوػػـ نػػزالء دكر المالحظػػة ب عينػػة الدراسػػة مػػف مجمػػكعتيف ومػػا:

عينة غير المنحػرفيف كوػـ طػالب السػنة الشالشػة ك  (100كفتيات( كالذيف ارتكبكا جرائـ أخالقية كعددوـ )

اسػػػػتخدـ الباحػػػػث أسػػػػمكب ( ك 200كعػػػػددوـ ) مػػػػف المرحمػػػػة الشانكيػػػػة فػػػػي بعػػػػض مػػػػدارس مدينػػػػة الريػػػػاض

، حسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػةال اإلحصػػاء الكصػػاي باسػػتخداـ التكػػرارات كالنسػػب المئكيػػة كالمتكسػػطات

يزيد  ، كارتكاب الجرائـ األخالقية ظر إلى ما وك محـر يتكد الارد إلىأف الن كخمصت نتائ  الدراسة إلى

 .يزيد مف حاالت الطالؽ كالتاكؾ األسرم ، كمامف شىكة الارد كانحرافه الجنسي

المرتبطػة بالسػمات الشخصػية  ودفت إلى التعرؼ عمػى اإلخػتالالت (Jones, 2008جكنز ) كأجرل   

( مرتكبػػػي 28تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )، التػػػي يعػػػاني منىػػػا مرتكبػػػي الجػػػرائـ الجنسػػػية عمػػػى األطاػػػاؿ

أظىػػرت نتػػائ  ، ك الػػذيف تػػـ اختيػػاروـ ليػػتـ عالجىػػـ الجريمػػة الجنسػػية عمػػى األطاػػاؿ فػػي سػػجف نيكزيمنػػدا

كما أنىـ  ف إختالالت غير متجانسة كمعتدة،م كفلجرائـ الجنسية عمى األطااؿ يعانالدراسة أف مرتكبي ا

كبينػت الدراسػة أف البػالغيف  ا يػؤشر عمػى انحاللىػـ،ال يارقكف بيف ضكابط المجتمع كغرائزوـ الجنسية ممػ

 لىػـ، الذيف ينخرطػكف فػي االتصػاؿ الجنسػي مػع األطاػاؿ ال ياضػمكف بالضػركرة األطاػاؿ كشػريؾ جنسػيان 

نمػػا وػػك كلػػع باألطاػػاؿ تبػػرز حػػيف يكا جػػه الاػػرد إشػػارات جنسػػية خياليػػة تعمػػؿ عمػػى حػػشىـ عمػػى ممارسػػة كا 

أظىػرت كمػا  ،مجريمة مع األطاػاؿ دكف سػف البمػكغالسمككيات الجنسية التي تنطكم عادة عمى ارتكابىـ ل

نتػػائ  الدراسػػة أوميػػة تطبيػػؽ البػػرام  العالجيػػة لمرتكبػػي الجػػرائـ الجنسػػية لمعمػػؿ عمػػى تعػػديؿ سػػمككاتىـ 

 كرار مشؿ وذن الجرائـ في المجتمع.الجنسية لضماف عدـ ت
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إلػى معرفػة ماويػة وػدفت الدراسػة  (Choudhary & Bossarte, 2009) بكسػارت شكدرم ك كأجرل  

ضػػحايا االعتػػداء الجنسػػي الػػذككرم كعالقتػػه باآلشػػار الناسػػية، تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف العنػػؼ الجنسػػي 

لجمػػع البيانػػات  الباحػػث أداتػػيفاسػػتخدـ ( ك 2005-2001خػػالؿ الاتػػرة الزمنيػػة )الػػذيف تػػـ اإلبػػالغ عػػنىـ 

 (NIBRSالبيانػات الصػادرة مػف النظػاـ الػكطني لنبػالغ عػف الحػكادث ) الخاصة بمشكمة دراسته كوػي:

 عرفػػػػػي لالعتػػػػػداء الجنسػػػػػي بػػػػػيف الػػػػػذككر،( لبنػػػػػاء نمػػػػػكذج م2005-2001خػػػػػالؿ الاتػػػػػرة الزمنيػػػػػة مػػػػػف )

نتػائ  الدراسػة مػف  ، كأسػارتالجنسػي بػيف الػذككراالستتصاء الذاتي لاىـ التأشير الناسي لضحايا العنػؼ 

فتػد تػـ اإلبػالغ عػف حػكادث االعتػداء الجنسػي مػف  ارتااع معدؿ االعتػداء الجنسػي بػيف الػذككر الشػباب،

ارتباط االعتداء الجنسي بمجمكعة مف ، ك قبؿ الرجاؿ مف جميع الائات العمرية خالؿ تمؾ الاترة الزمنية

عالقة ارتباطيػة كجكد شار الناسية السمبية بيف الذككر، كعف الصحية كاآلالسمككيات المحاكفة بالمخاطر 

 رات.بيف الذككر كتعاطي الكحكؿ كالمخدكاني دء الجنسي كالسمكؾ العبيف االعتدا

 ,Buhller& Havnes& Lueven& Mogstad) وافيز كلكفيف كمكجسػتددراسة بكومير ك كودفت   

اسػتخدمت الدراسػة ، ك ف اسػتخداـ اإلنترنػت كجػرائـ الجػنسالكشػؼ عػف العالقػة السػببية بػي إلى  (2011

أسمكب تتدير األشر الصػافي السػتخداـ اإلنترنػت عمػى معػدالت الجريمػة الجنسػية كاالغتصػاب كاالنتىػاؾ 

أظىػرت نتػػائ   ، ك متػة بػالجرائـ الجنسػية فػي النػركيالجنسػي ل طاػاؿ باسػتخداـ البيانػات اإلحصػائية المتع

 كاب جميع أنكاع الجرائـ الجنسية،رنت كاحد مف األسباب الرئيسية التي تؤدم إلرتالدراسة أف شبكة اإلنت

حيػػػث اإلنترنػػػت يسػػػاوـ فػػػي إمكانيػػػة إضػػػافة أم  الشػػػباب إلرتكػػػاب الجريمػػػة الجنسػػػية،إذا أنىػػػا تزيػػػد ميػػػؿ 

باإلضػػافة إلػػى أف جميػػع المكاقػػع  ايػػديكوات الجنسػػية بػػدكف أم رقابػػة،شػػخص لممعمكمػػات الجنسػػية أك ال

كقػػد  ،متاحػػة إلسػػتخداـ الجميػػع فػػي جميػػع األكقػػات التػػي يريػػدوا الشػػخصإلنترنػػت احيػػة عمػػى شػػبكة ااإلب
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أكصػػت الدراسػػة بضػػركرة فػػرض ألنظمػػة رقابػػة عمػػى المكاقػػع اإلباحيػػة المكجػػكدة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، 

نترنػت كتعديؿ السياسات المستخدمة لتحسيف الشاافية كاإلبالغ عف األخطار المكجكدة عمػى منتػديات اإل

 كمكاقع الشبكات االجتماعية.

بعػض سػمات الشخصػية لػدل األحػداث وػدفت إلػى معرفػة  ( 2011بيػت دشيشػه )أجرتىػا دراسػة كفي   

شممت عينة الدراسة جميع األحػداث الجػانحيف ، ك ىا ببعض المتغيرات في سمطنة عمافالجانحيف كعالقت

أمػػػا عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  حػػػدشان جانحػػػان، (40كالػػػذم بمػػػغ عػػػددوـ ) المػػػكدىعيف بالسػػػجف المركػػػزم بسػػػمائؿ،

حيػػػث تػػػـ اختيػػػار شػػػالث  األحػػػداث غيػػػر الجػػػانحيف فتػػػد تػػػـ اختيػػػاروـ بطريتػػػة عشػػػكائية متعػػػددة المراحػػػؿ،

شػػـ تػػـ اختيػػار سػػتة صػػاكؼ مػػف صػػاكؼ  مػػدارس مػػف كاليػػة السػػيب بمحافظػػة مسػػتط بطريتػػة عشػػكائية،

لصػاكؼ عينػة ( طالػب فػي وػذن ا100ؿ )كمشىػ السابع كالشامف كالعاشر كالحادم عشر مف وذن المػدارس،

( NEO-FFl-S)قامػػت الباحشػػة باسػػتخداـ قائمػػة العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل ، ك األحػػداث غيػػر الجػػانحيف

اسػػػػػتخدمت الباحشػػػػػة ك  (2006 ذم قامػػػػػت بتعريبػػػػػه )الكمبػػػػػاني،الػػػػػ "Costa,Mccrae"لككسػػػػػتا كمػػػػػاكرل 

اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف و(T.Test)ت( ) اختبػػارك  كاالنحرافػػات المعياريػػة المتكسػػطات الحسػػابيةاألسػػاليب 

بػأف أظىػرت نتػائ  الدراسػة لممتارنػات البعديػة، ك  (LSD)كاختبػار (One Way ANOVAاألحػادم )

أكشػػر سػػمات الشخصػػية شػػيكعان لػػدل األحػػداث الجػػانحيف بسػػمطنة عمػػاف كانػػت العصػػابية شػػـ اإلناتاحيػػة 

االنبسػػػػاطية سػػػػائدتاف بدرجػػػػة تبكليػػػػة ك فػػػػي حػػػػيف كانػػػػت سػػػمتي الم حيػػػث كانتػػػػا سػػػػائدتاف بدرجػػػػة مرتاعػػػة،

كجػكد فػركؽ ذات داللػة ، كعػف فسمة يتظة الضمير ليست مف سمات األحداث الجانحيف ، ك أمتكسطة

فػركؽ ، كما تكجد إحصائية في سمات الشخصية لدل األحداث الجانحيف تعزل لمتغيرات الدراسة جميعان 
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رل بيف األحداث الجانحيف كاألحداث غيػر ذات داللة إحصائية في جميع سمات الشخصية الخمسة الكب

 الجانحيف.

 إلػى الكشػؼ عػف أشػر الممارسػات التػي يسػتخدمىا (Lu & Lung, 2012)لػن  دراسػة لػك ككوػدفت   

.  اآلباء عند تربية أبنائىـ عمى السمات الشخصية لمرتكبي الجرائـ الجنسية المختماة كمنىا زنا المحاـر

كا قيػد االحتجػاز فػي جنػكب المجػرميف الجنسػييف الػذككر الػذيف كػان ( مػف217تككنت عينة الدراسة مػف )

، 25مػػػف )حيػػػث تػػػـ تتسػػػيـ العينػػػة إلػػػى مجمػػػكعتيف األكلػػػى تككنػػػت  تػػػايكاف، ( مػػػف مرتكبػػػي زنػػػا المحػػػاـر

أظىرت نتائ  الدراسة أف المجرميف يميمكف إلى ارتكاب ، ك ف مرتكبي الجرائـ الجنسية األخرل( م192)ك

ؿ إلػػػى أف يكػػكف سػػػيء أغمػػػب عمػػى العػػػالـ، كتاكيػػروـ مجػػػرد كيميػػ نىػػػـ أقػػؿ إناتاحػػػان ـ زنػػػا المحػػاـر ألجػػرائ

 كتاكيروـ أكشر مكاظبة مف غيروـ.  األحياف،

أظىرت أف الرعاية األبكية لىا أشػر مباشػر عمػى سػمات أبنػائىـ كمػيمىـ إلرتكػاب الجػرائـ الجنسػية، كما   

تكاب مف وذن الجرائـ، كتعػد وػذن النتيجػة مىمػة كبينت أف األطااؿ المتعمتيف بكالديىـ وـ أقؿ عرضة إلر 

 عند كضع برام  التدخؿ لتعديؿ السمكؾ الجنسي ل بناء.        
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 مناقشة الدراسات السابقة:
يتضح مف خالؿ اسػتعراض الدراسػات السػابتة بأنىػا متباينػة فػي أوػدافىا كعيناتىػا كأدكات التيػاس التػي   

مما كاف له األشر الطيب في الدراسة  تكصمت إليىا،ي ئية كالنتائ  التكفي األساليب اإلحصا استخدمتىا،

 .ية كفي تاسير نتائجىاالحال

 أىداؼ الدراسات السابقة:-1
كانػػت متخصصػػػة فػػي نػػػكع كاحػػد مػػػف  (2003فدراسػػة المجػػػدكب ) تباينػػت أوػػػداؼ الدراسػػات السػػػابتة،  

عػػف حجػػـ وػػذن الظػػاورة كالعكامػػؿ المؤديػػة كالتػػي وػػدفت إلػػى التعػػرؼ  الجػػرائـ األخالقيػػة كوػػي زنػػا المحػػاـر

( إلػػػى التعػػػػرؼ عمػػػى الخصػػػػائص 2005بينمػػػا وػػػػدفت دراسػػػة الحبسػػػػي ) إليىػػػا كاآلشػػػػار المترتبػػػة عميىػػػػا،

كأمػػػا دراسػػػة الغطرياػػػػي  ،الديمكغرافيػػػة كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية لمجنػػػاة فػػػي الجػػػػرائـ المرتبطػػػة بػػػالجنس

 عمػػػاف بشػػػكؿ عػػػاـ مكزعػػػة حسػػػب المحافظػػػات( فىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة حجػػػـ الجريمػػػة فػػػي سػػػمطنة 2006)

بينمػا وػدفت بعػض  كالعالقة بيف التنمية البشرية كمعدؿ الجريمة في السمطنة عمى كفؽ سػنكات الدراسػة،

مشػػؿ دراسػػة  الدراسػػات السػػابتة إلػػى معرفػػة دكر الحجػػاب كغػػض البصػػر فػػي الحػػد مػػف الجػػرائـ األخالقيػػة،

إلػى الكشػؼ عػف السػمات  (Gelb, 2007)دراسػة كودفت  (2008 المرشد، ؛2007 كؿ مف )التميمي،

 .الشخصبة لمرتكبي الجرائـ الجنسية كأخطاروا عمى المجتمع

( وػدفت إلػى التعػرؼ Jones, 2008دراسػة جػكنز )ك  (spirak, et al, 2007كمػا وػدفت دراسػة ) 

 .األطااؿ عمى اإلختالالت المرتبطة بالسمات الشخصية التي يعاني منىا مرتكبي الجرائـ الجنسية عمى

الػذككرم  الجنسػي فىدفت إلى معرفة ماوية العنؼ (Choudhary & Bossarte, 2009)أما دراسة   

( إلػى الكشػؼ عػف العالقػة السػببية Buhller,at al,2011) كمػا وػدفت دراسػة باآلشػار الناسػية، كعالقته
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رفػة بعػص سػمات مع ( إلػى2011دشيشػه ) كوػدفت دراسػة بيػت سػية،يف اسػتخداـ اإلنترنػت كجػرائـ الجنب

 ,Lu & Lung)  أمػا دراسػة لجػانحيف كعالقتىػا بػبعض المتغيػرات،الشخصػية السػائدة فػي األحػداث ا

( ودفت الدراسة إلػى الكشػؼ عػف أشػر الممارسػات التػي يسػتخدمىا اآلبػاء عنػد تربيػة أبنػائىـ عمػى 2012

الحاليػػػة فتػػػد  الدراسػػػة أمػػػا ،السػػػمات الشخصػػػية لمرتكبػػػي الجػػػرائـ الجنسػػػية المختماػػػة كمنىػػػا زنػػػا المحػػػاـر

 ةجميع الدراسات السابتأوداؼ مف  استاادت

 :عينات الدراسات السابقة -2
فػبعض الدراسػات اسػتخدمت  يتضح مف الدرسات السابتة بأف أحجاـ العينات متبينة مف دراسة أخػرل،  

 ،جميػػػع محافظػػػات السػػػمطنة مؿ مجتمػػػع الدراسػػػةشػػػف( 2006فدراسػػػة الغطرياػػػي ) عينػػػاف كبيػػػرة الحجػػػـ،

( شػممت عينتىػا ضػحايا االعتػداء الجنسػي المبمػغ عػنىـ خػالؿ الاتػرة 2009بكسارت )شكدرم ك كدراسة 

جيميػػػػب كآخػػػػركف  ؛2011 ،بػػػػكومير كآخػػػػركف)كاسػػػػتخدمت دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف   (2005-2001الزمنيػػػػة )

بعػػض  اسػػتخدمتك  ( البيانػػات اإلحصػػائية لممػػرتكبيف لمجػػرائـ الجنسػػية،2007 ؛ سػػيااؾ كآخػػركف،2007

( منحػػػػرؼ تػػػػـ 100عينػػػػة قكامىػػػػا )اسػػػػتخدمت ( 2008دراسػػػػة المرشػػػػد )ف سػػػػات عينػػػػات متكسػػػػطة،الدرا

دراسػػة التميمػػي  كأمػػا ،( طالػػب تػػـ اختيػػاروـ بطريتػػة عشػػكائية200اختيػػاروـ بطريتػػة الحصػػر الشػػامؿ ك)

 ( شػػػػابان تػػػـ اختيػػػػاروـ بطريتػػػة الحصػػػػر الشػػػػامؿ،81( إمػػػػرأة ك)213عينػػػػة قكامىػػػا ) اسػػػتخدمت (2007)

ماػػػردة ممػػػف ارتكبػػػكا زنػػػا المحػػػاـر بمختمػػػؼ  (200عينػػػة قكامىػػػا ) (2003راسػػػة المجػػػدكب )د كاسػػػتخدمت

( مجرمػان مػنىـ 217كاسػتخدمت دراسػة لػك كلػكن  عينػة قكامىػا ) ،كتـ اختياروـ بطريتة عشكائية أنماطىا،

ة كبمغػػت عينػػة دراسػػ( المػػرتكبيف لمجػػرائـ الجنسػػية األخػػرل 192( المػػرتكبيف لجريمػػة زنػػا المحػػاـر ك)25)

( طالػػػب تػػػـ 100تػػػـ اختيػػػاروـ بطريتػػػة الحصػػػر الشػػػامؿ ك) ( حػػػدشان جانحػػػان 40( )2011بيػػػت دشيشػػػه )
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كبعػػض الدرسػػات السػػابتة اسػػتخدمت عينػػات صػػغيرة الحجػػـ  ،اخيػػاروـ بطريتػػة عشػػكائية متعػػددة المراحػػؿ

الحصػػػػر  تػػػـ اختيػػػاروـ بطريتػػػة ( نزيمػػػه،10( نزيػػػػؿ ك)41( فمجمػػػكع عينتىػػػا )2005كدراسػػػة الحبسػػػي )

كأمػا الدراسػة الحاليػة فتػد اسػتاادت  جنسػيان، ( مجرمػان 28استخدمت عينة قكامىػا ) كدراسة جيميت امؿ،الش

فتػد اختػار الباحػث طريتػة الحصػر الشػامؿ فػي  مف طريتػة اختيػار العينػات الدراسػات السػابتة كأحجامىػا،

 .( نزيالن 71اختيار عينة الدراسة كالتي شممت )

 :أدوات الدراسات السابقة-3
فمنىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتخدـ  ،سػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابتة فػػػػػػػػػي األدكات كالمتػػػػػػػػػاييس التػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتخدمتىااينػػػػػػػػػت الدر تبا  

؛ الحبسػػػػػػػي، 2007التميمػػػػػػػي، كدراسػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف )بنائىػػػػػػػا ك  بتصػػػػػػػميمىا اسػػػػػػػتبانات ك متػػػػػػػاييس قػػػػػػػاـ

، المرشػػػػػػػػػػػػػػػد؛ 2003المجػػػػػػػػػػػػػػػدكب،  ؛2006 الغضػػػػػػػػػػػػػػػرياي، ؛2009؛  شػػػػػػػػػػػػػػػكدرم كبكسػػػػػػػػػػػػػػػارت، 2005

دمت متيػػػػػػػػػػاس متيػػػػػػػػػػاس ككسػػػػػػػػػػتا كمػػػػػػػػػػػاكرم ( فاسػػػػػػػػػػػتخ2011أمػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػت دشيشػػػػػػػػػػه ) (2008

فتػػػػػػد اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث متياسػػػػػػيف ومػػػػػا: متيػػػػػػاس العكامػػػػػؿ المسػػػػػػىمة  الحاليػػػػػة أمػػػػػا الدراسػػػػػػة لمشخصػػػػػية،

ببنائػػػػه مسػػػػتايدان مػػػػف أدكات الدراسػػػػات السػػػػابتة فيمػػػػا  بعػػػػض الجػػػػرائـ األخالقيػػػػة كالػػػػذم قػػػػاـ فػػػػي حػػػػدكث

األدبيػػػػػػػات  خػػػػػػػالؿ البحػػػػػػػث فػػػػػػػيفتػػػػػػػرات المتيػػػػػػاس فمػػػػػػػف  أمػػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ فتػػػػػػػط بػػػػػػػالمتغييرات الديمكغرافيػػػػػػػة،

كأمػػػػػػػػا المتيػػػػػػػػاس الشػػػػػػػػاني فاسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث متيػػػػػػػػاس ككسػػػػػػػػتا  التربكيػػػػػػػػة كالناسػػػػػػػػية كاألطػػػػػػػػر النظريػػػػػػػػة،

 كماكرم لمشخصية.

  الوسائؿ اإلحصائية المسخدمة:-4
فتد اقتصرت بعض  ،تباينت الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابتة تبعان ألودافىا كأسئمتىا

؛ 2005 الحبسػػػػي،لسػػػػابتة عمػػػػى التكػػػػررات كالنسػػػػب المئكيػػػػة فتػػػػط كمشػػػػؿ دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف )الدراسػػػػات ا
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( المتكسػػطات 2008 المرشػػد، ؛2007 بينمػػا أسػػتخدمت دراسػػة كػػؿ مػػف )التميمػػي، (2003المجػػدكب، 

شػػكدرم بينمػػا اسػػتخدمت دراسػػة كػػؿ مػػف ) الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة كالتكػػرارات كالنسػػب المئكيػػة،

( المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية كاالنحرفػػػػػػات 2009؛ الغطرياػػػػػػي، 2011بيػػػػػػت دشيشػػػػػػه، ؛2006 ،كبكسػػػػػػارت

لممتارنػات (LSD)كاختبػار  (ANOVAكتحميػؿ التبػايف اآلحػادم ) "T.Test"اختبػار )ت( المعيارية ك 

أمػػا الدراسػػة الحاليػػة فتػػد اسػػتاادت مػػف جميػػع األسػػاليب اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمتىا الدراسػػات  البعديػػة،

 السابتة.

 ئج الدراسات السابقة:نتا-5
( بػػػأف 2003فتػػػد أظىػػػرت دراسػػػة المجػػػدكب ) تباينػػػت نتػػػائ  الدراسػػػات السػػػابتة تبعػػػان ألوػػػدافىا كأسػػػئمتىا،

كأف الاتػر كالعػيش  ضحايا زنا المحاـر وـ فئة غير المتزكجيف مف الذككر كاإلنػاث كاألرامػؿ كالمطمتػات،

،فػػي المسػػاكف الضػػيتة كضػػعؼ الػػكازع الػػديني تعػػد عكامػػؿ مسػػىم أمػػا دراسػػة  ة فػػي حػػدكث زنػػا المحػػاـر

أسػارت نتػائ  دراسػته مػف أف الػدافع األكشػر أوميػة كراء ارتكػاب الجػرائـ األخالقيػة ( فتد 2005الحبسي )

كأغمب المبحكشيف مف ذكم الدخكؿ المتدنية كمف العامميف في التطاع الخػاص  وك مصاحبة رفتاء السكء

( عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف 2006ي )كأظىػرت دراسػة الغضػريا كالعاطميف عػف العمػؿ،

الجريمػة كمػا تكجػد عالقػة ارتباطيػة بػيف معػدؿ  معدؿ الجريمة تبعان لمتغيػر المحافظػة فػي سػمطنة عمػاف،

( فتػد 2007أمػا دراسػة التميمػي ) ككؿ مف دليؿ العمر المتكقع كدليؿ التعميـ عمػى كفػؽ سػنكات الدراسػة،

ككػػذلؾ خطػػكرة  لػػبس الحجػػاب كدكرن فػػي الحػػد مػػف الجػػرائـ األخالقيػػة،أسػػارت نتػػائ  دراسػػته عمػػى أوميػػة 

 األلبسػػػة الشػػػاافة كالااتنػػػة لمػػػا يترتػػػب عميىػػػا مػػػف اسػػػتمالة قمػػػب الشػػػاب كمػػػف شػػػـ الكقػػػع فػػػي فػػػ  الجريمػػػة،

أف مرتكبي الجرائـ الجنسية يعانكف مف خمؿ في كجػكد الضػكابط  (2007دراسة جيميب )أظىرت نتائ  و
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حيػػث ال تكجػػد لػػديىـ مػػا يمػػنعىـ مػػف ارتكػػاب  عمػػى مػػنعىـ مػػف ارتكػػاب الجريمػػة، مػػؿالمجتمعيػػة التػػي تع

ك أظىرت دراسػة سػيااؾ كآخػركف بػأف االسػتمتاع الجنسػي بالضػحية وػك السػبب األكبػر ،الجرائـ الجنسية

( فأسػارت نتػائ  دراسػته بػأف النظػر إلػى مػا وػك 2008أما دراسة المرشد )في حدكث جرائـ االغتصاب،

كفػي ارتاػاع  كما يزيد مػف شػىكة الاػرد كانحرافػه الجنسػي، لارد إلى ارتكاب الجرائـ األخالقية،محـر يتكد ا

أف مرتكبػػي الجػػرائـ الجنسػػية  (2008جػػكنز ) دراسػػةأظىػػرت نتػػائ  وحػػاالت الطػػالؽ كالتاكػػؾ األسػػرم،

مػػع كمػػا أنىػػـ ال يارقػػكف بػػيف ضػػكابط المجت مػػف إخػػتالالت غيػػر متجانسػػة كمعتػػدة،عمػػى األطاػػاؿ يعػػاني 

( عػف 2009دراسػة شػكدرم كبكسػارت ) نتػائ  كمػا أظىػرت الجنسية ممػا يػؤشر عمػى انحاللىػـ، كغرائزوـ

كأظىػرت دراسػة  جنسػي كشػرب الخمػر كتعػاطي المسػكرات،كجكد عالقة ارتباطيػة بػيف العنػؼ الػذككرم ال

جميػػع كػػاب أف شػػبكة اإلنترنػػت كاحػػد مػػف األسػػباب الرئيسػػية التػػي تػػؤدم إلرت( 2011بػػكومير كآخػػركف )

 . الشباب إلرتكاب الجريمة الجنسية إذا أنىا تزيد ميؿ أنكاع الجرائـ الجنسية،

أكشػر سػمات الشخصػية شػيكعان لػدل األحػداث أف ( إلػى 2011كما خمصت نتائ  دراسة بيت دشيشه )  

فػػي حػػيف  الجػػانحيف بسػػمطنة عمػػاف كانػػت العصػػابية شػػـ اإلناتاحيػػة حيػػث كانتػػا سػػائدتاف بدرجػػة مرتاعػػة،

فميسػت مػف سػمات  أما سمة يتظة الضػمير ،االنبساطية سائدتاف بدرجة متكسطةسمتي المتبكلية ك كانت 

أظىرت نتائ  الدراسػة أف المجػرميف يميمػكف إلػى ( 2012كأسارت دراسة لك كلكن  ) األحداث الجانحيف،

يكػػكف سػػيء ف عمػػى العػػالـ، كتاكيػػروـ مجػػرد كيميػػؿ إلػػى أ ارتكػػاب جػػرائـ زنػػا المحػػاـر ألنىػػـ أقػػؿ إناتاحػػان 

أف الرعايػػة األبكيػػة لىػػا أشػػر مباشػػر عمػػى سػػمات و،كتاكيػػروـ أكشػػر مكاظبػػة مػػف غيػػروـ أغمػػب األحيػػاف،

كاألبنػػػاء التػػػريبف مػػػف أبػػػائىـ أقػػػؿ عرضػػػة الرتكػػػاب الجػػػرائـ  أبنػػػائىـ كمػػػيمىـ إلرتكػػػاب الجػػػرائـ الجنسػػػية،

            الجنسية.
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 الفصؿ الثالث
 المنيجية واإلجراءات

 
كأدكات الدراسػة  كالتعريػؼ بمجتمػع كعينػة الدراسػة، ؿ كصػاان لمػنى  الدراسػة الحاليػة،يتضمف وذا الاص  

جػػػراءات التحتػػػؽ مػػػف صػػػدقىا كشباتىػػػا، كاألسػػػاليب اإلحصػػػائية  إضػػػافة لمتغيػػػرات الدراسػػػة، المسػػػتخدمة كا 

 كفيما يمي عرضان لىا: المستخدمة لنجابة عمى أسئمة الدراسة،

 أواًل: منيج الدراسة:
احػث المػػنى  الكصػاي االرتبػاطي لمكشػػؼ عػف العكامػػؿ المسػىمة فػي حػػدكث بعػض الجػػرائـ اسػتخدـ الب  

  .لشخصيةكعالقتىا ببعض سمات ا ،األخالقية

 ثانيًا: مجتمع الدراسة:
ػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع السػػػجناء المػػػرتكبيف لػػػبعض الجػػػرائـ األخالقيػػػة المػػػكدىعيف بالسػػػجف    تكى

 كفػػػؽ إحصػػػائيات السػػػجف المركػػػزم كالبػػػالغ عػػػددوـ ،2011مر ة شػػػىر سػػػبتالمركػػػزم بسػػػمائؿ حتػػػى نىايػػػ

 (.3( نزيؿ كما في الجدكؿ )108)
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 (3جدوؿ )
 حسب نوع الجريمة يف لبعض الجرائـ األخالقية موزعيفالمرتكب أعداد مجتمع الدراسة

 العدد نوع الجريمة

 88 وتؾ العرض

 15 الزنا

 5 المكاط

 108 المجمكع

 
 ثالثًا: عينة الدراسة:

المتياسػػػيف عمػػػى جميػػػع السػػػجناء المػػػرتكبيف لػػػبعض  اسػػػتخدـ الباحػػػث أسػػػمكب الحصػػػر الشػػػامؿ مطبتػػػان   

كبعػػد فػػرز جميػػع االسػػتبانات  المػػكدىعيف بالسػػجف المركػػزم أشنػػاء فتػػرة إجػػراء الدراسػػة،الجػػرائـ األخالقيػػة 

التي لـ يتـ اإلجابة عمى بنكدوا إما بشكؿ  تـ استبعاد مجمكعة مف االستبانات المكزعة عمى أفراد العينة

 لدراسػة( مف مجتمع ا%66( بما نسبته )71كقد حصؿ الباحث عمى عينة مككنة مف ) ،كامؿ أك جزئي

( نػزيالن الػذيف أجػابكا عمػى فتػرات المتياسػيف أشنػاء إجػراء عمميػة الشبػات 40مشتمالن ذلؾ العدد عمى عدد )

 .(4مكزعيف حسب الجدكؿ ) لىما،
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 (4وؿ )جد
 حسب نوع الجريمة يف لبعض الجرائـ األخالقية موزعيفالمرتكب أعداد عينة الدراسة

 العدد الجريمةنوع 

 52 وتؾ العرض

 14 الزنا

 5 المكاط

 71 المجمكع

 
 الدراسة : تيأدارابعًا: 

 :ارسةاستخدـ الباحث في وذن الد
 خالقية في سمطنة عماف.لمكشؼ عف العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األ مقياس -1

 عمػى كفػؽ خػاص متيػاستػئ الباحػث تصػميـ فتػد ار  نظران لعدـ تكفر أداة عمانية خاصة لىػذا الغػرض،  

كمػػػف خػػػالؿ  معتمػػػدان فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى مػػػا جػػػاء فػػػي األدب االجتمػػػاعي كالتربػػػكم كالناسػػػي، طريتػػػة ليكػػػرت،

ا يتعمػػػػػػؽ بالبيانػػػػػػات ( خاصػػػػػػة فيمػػػػػػ2005، الحبسػػػػػػي ؛2003 كشػػػػػػي،مالدراسػػػػػػات السػػػػػػابتة كدراسػػػػػػة )الب

 :( فترة مكزعة عمى أربعة مجاالت كوي58في صيغتىا األكلية مف ) قد تككنت االستبانةك  الديمكغرافية،

كالمجػػػاؿ  ( فتػػػرة،17مػػػف ) كػػػكفكالمجػػػاؿ االجتمػػػاعي كيت ( فتػػػرة،14المجػػػاؿ االقتصػػػادم كيتكػػػكف مػػػف )

كػؿ فتػرة خمسػة خيػارات  كأمػاـ رات،فتػ( 9كالمجاؿ الناسي كيتككف مػف ) ( فترة،18الشتافي كيتككف مف )

أعػػػارض بشػػػدة( كلغايػػػات التصػػػحيح  أعػػػارض، غيػػػر متأكػػػد، أكافػػػؽ، لنجابػػػة عميىػػػا كوػػػي )أكافػػػؽ بشػػػدة،

 ( عمى التكالي.1، 2، 3، 4، 5أعطيت األكزاف )
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 كقد تـ استخراج صدؽ كشبات لممتياس كما يأتي:
 صدؽ المقياس:

لتتدير صدؽ  الصدؽ الظاورماألكلى باستخداـ  يف،بطريتت متياسالباحث بالتأكد مف صدؽ ال قاـ  

 كالشانية بتتدير الصدؽ البنائي ل داة. فترات األداة،

 :المحكميفصدؽ 
مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي  عػػددعمػػى  -(1ممحػػؽ ) –فػػي صػػكرته األكليػػة  متيػػاستػػـ عػػرض ال  

كقػد بمػغ  كجامعة نػزكل، قابكسمف جامعة السمطاف  في كؿ كاإلرشاد الناسي، الجكانب الناسية كالتربكية

 مف حيث مدل:  متياسي فترات الاث طمب الباحث منىـ إبداء رأيىـ فحي -(7ممحؽ ) -(9) عددوـ

 غير منتمية(. انتماء كؿ فترة مف فتراته لمكضكع البحث )منتمية، -

 غير كاضحة(. - الصياغة المغكية لاترات االستبانة )كاضحة -

 التعديالت كاإلضافات المتترحة. -

 (Criterion Value) مػػف اتاػػػاؽ المحكمػػيف قيمػػة محكيػػػة%( 80بمػػا نسػػػبته )حيػػث تبنػػى الباحػػػث   

 تػػػػـ تعػػػػديؿ أراءوػػػػـضػػػػكء  األربعػػػػة كعمػػػػىت لمتحديػػػػد مػػػػدل صػػػػالحية فتػػػػرات المتيػػػػاس كانتمائىػػػػا لممجػػػػاال

 ،25، 22 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،7 ،6 ،4( فتػػػػػػرة أرقامىػػػػػػا )23) الصػػػػػػياغة المغكيػػػػػػة لعػػػػػػدد

 (2( كما في الممحؽ )51 ،50 ،49 ،41،46،47 ،37 ،32 ،31 ،28 ،26،27

 (2ممحؽ )في ال كما (40رقـ ) كما أقترح المحكمكف حذؼ الاترة
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 الصدؽ البنائي:
كذلػػؾ بحسػػاب  قػػاـ الباحػػث بػػإجراء الصػػدؽ البنػػائي لممتيػػاس لمتحتػػؽ مػػف انػػه يتػػيس مػػا كضػػع ألجمػػه،  

مع الدرجػة ك  البعض ؿ مف المجاالت األربعة مع بعضىامجامعامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ 

تطبيػػؽ المتيػاس عمػػى مسػتايدان مػػف الػدرجات الكميػػة التػي حصػػؿ عميىػا الباحػػث مػف  الكميػة لممتيػاس كمػػه،

كقػػد أظىػػرت النتػػائ  أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ مجػػاؿ مػػف  ( نػػزيالن اختيػػركا عشػػكائيان،40)

يعطػي مؤشػران إلػى أف المتيػاس يمتمػؾ  عالية ممػاجة الكمية لممتياس كانت مجاالت المتياس األربعة كالدر 

عنػد  حيث كانت جميع المعامالت دالة إحصػائيان  مدل االتساؽ الداخمي بيف فتراته، كيعكس بنائيان صدقان 

 (5ا وك مكضح في جدكؿ )م( كك0.01مستكل داللة )

 (5جدوؿ )
 .( نزيالً 40=األربعة )ف ومجاالتومعامالت االرتباط بيف مقياس العوامؿ المسيمة 

مقياس العوامؿ  المجاؿ النفسي المجاؿ الثقافي المجاؿ االجتماعي المجاالت
 المسيمة

 *0.73 .463* .383* .575* المجاؿ االقتصادي

 *0.92 .748* .728* - المجاؿ االجتماعي

 0.92 .763* - - المجاؿ الثقافي

 *0.90 - - - المجاؿ النفسي
 (0.01مستكل داللة أقؿ مف ) اؿ عند*د
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 ثبات المقياس:
( مف نزالء السجف المركزم 40) مف حتؽ مف شبات المتياس بتطبيته عمى عينة عشكائية تككنتتتـ ال  

االتساؽ الػداخمي لممتيػاس ككػؿ كلكػؿ مجػاؿ شـ قاـ الباحث بحساب  المرتكبيف لبعض الجرائـ األخالقية،

 ( يكضح النتائ :6" كجدكؿ ) -Cronbachs Alpha( "كركنباخ-اات األربعة بمعادلة )ألمف المجاال

 (6جدوؿ )                                        

 ألفا( لقائمة العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية-معادلة الثبات )كرونباخ 

 كرونباخ(-)ألفا معامالت الثبات المقياس ككؿ ومجاالتو ـ

 0.76 صادمالمجاؿ االقت 1

 0.86 المجاؿ االجتماعي 2

 0.86 المجاؿ الشتافي 3

 0.82 المجاؿ الناسي 4

 0.94 المتياس ككؿ 5

 

ت لممجػاالت ( كتراكحػت قػيـ الشبػا0.94( أف قيمة معامؿ الشبػات الكمػي لممتيػاس )6يتضح مف الجدكؿ )

كمػػا  اءات وػػذن الدراسػػة،( كتعػػد وػػذن التػػيـ مناسػػبة كجيػػدة ألغػػراض إجػػر 0.86-0.76األربعػػة مػػا بػػيف )

 يشير إلى أف المتياس يمتمؾ قدران مف االتساؽ في فتراته كابعادن.
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  ( NEO-FFI-Sالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية )مقياس  -2

"Costa, Mccrac" قاـ الباحث باستخداـ قائمػة العكامػؿ الخمسػة الكبػرل لمشخصػية لككسػتا كمػاكرل  

العكامػػؿ المسػػىمة فػػي حػػدكث  ؿ إيجػػاد العالقػػة بينىػػا كبػػيفألجػػ (2006 الػػذم قامػػت بتعريبػػه )الكمبانيػػة،

 ؛2010 )بيػػػت دشيشػػػه، :الخمسػػػةكصػػػاان لىػػػذن األداة كمجاالتىػػػا  كفيمػػػا يػػػأتي ،بعػػػض الجػػػرائـ األخالقيػػػة

 (2010 الىاشمية، ؛2006 الكمبانية،

 المجاالت الخمسة لألداة:

 ""Neuroticism  (N)أواًل: مظاىر العصابية 

 –لديػه مخػاكؼ مرضػية  –مشػغكؿ الػذوف  –مىمػـك  –عصػبي  –خائؼ  ":"Anxietyالتمؽ  -1

 سريع التىي .

ميػػؿ الشػػػخص إلػػػى الشػػعكر بالغضػػػب كمػػػا  ":Angry Hostilityالعػػداء المتكعػػػد بالغضػػب " -2

 يرتبط به مف حاالت الشعكر باالحباط كالمرارة.

مشػػػعكر بػػػالىـ بػػػه ذلػػػؾ ل مػػػرح كيػػػؤدممنتػػػبض أكشػػػر منػػػه  : إناعػػػالي،"Depression"االكتئػػػاب  -3

.  كالضيؽ كالتشاـؤ

: يشػػعر بػػاإلشـ كالحػػرج كالخجػػؿ كالتمػػؽ االجتمػػاعي Self-consciousness""الشػػعكر بالػػذات  -4

 النات  عف عدـ الظىكر عمى االخريف في صكرة متبكلة.

يشػعر الاػرد بػالتكتر كسػرعة  الػدكافع كفيػه": عدـ التدرة عمػى ضػبط Impulsivenessاالندفاع " -5

 االستشارة.
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: عػػػػػدـ قػػػػػدرة الاػػػػػرد عمػػػػػى تحمػػػػػؿ "Vulnerability"" كالتابميػػػػػة لننجػػػػػراح Stressط "و الضػػػػػغك  -6
كبالتالي يشعر الارد بػالعجز أك اليػأس كاالتكػاؿ كعػدـ التػدرة عمػى اتخػاذ التػرارات فػي  الضغكط،

 المكاقؼ الضاغطة.
 

 "Extraversion( "E)مظاىر االنبساطية ثانيًا: 
 يميؿ إلى الصداقة. لطيؼ، حسف المعشر، الدؼء أك المكدة: كدكد، -1

يحتػػاج إلػػى إنػػاس  لػػه أصػػدقاء كشيػػركف، : يحػػب الحاػػالت،"Gregariousness"االجتماعيػػة  -2

 يتصرؼ بسرعة دكف تردد. يسعى كراء اإلشارة، حكله يتحدث معىـ،

كحػػػػب التنػػػػافس ككػػػػذلؾ  : محػػػػب السػػػػيطرة كالسػػػػيادة كالخشػػػػكنة،Assertiveness""التككيديػػػػة  -3

 كاشؽ مف ناسه مؤكد لىا. د،يتكمـ دكف ترد الزعامة،

كأحيانػػان  كالسػرعة فػػي العمػػؿ محػػب لػػه، يشػػعر بالحيكيػػة كسػػرعة التحػػرؾ،: "Activity"النشػاط  -4

 ما يككف مندفعان.

مغػػػػػػػـر بالبحػػػػػػػث عػػػػػػػف المكاقػػػػػػػؼ المشيػػػػػػػرة :"Excitement-Seeking" البحػػػػػػػث عػػػػػػػف اإلشػػػػػػػارة -5

 يحب األلكاف الساطعة كاألماكف المزدحمة أك الصاخبة. االستازازية،

يشػػػعر بالبىجػػػة كالسػػػعادة كالحػػػب كالمتعػػػة :"Positive Emotions"االناعػػػاالت االيجابيػػػة -6

 كسرعة الضحؾ كاالبتساـ كالتااؤؿ.
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 ":Openness( "O: )ثالثًا: مظاىر التفتح

 

لديػػػػه أحػػػػالـ كشيػػػػرة  لديػػػػه تصػػػػكرات قكيػػػػة ككشيػػػػرة كحيػػػػاة ماعمػػػػة بالخيػػػػاؿ،:"Fantasy"الخيػػػػاؿ  -1

نمػػا بىػػدؼ تػػكفير بيئػػة تناسػػب كشػػر  كطمكحػػات غريبػػة، ة أحػػالـ اليتظػػة لػػيس وركبػػان مػػف الكاقػػع كا 

كيعتتد أف وذن الخياالت تشكؿ جزءان مىمان في حياتػه كتسػاعدن عمػى البتػاء كاالسػتمتاع  خياالته،

 بالحياة.

محػػب الاػػف كاألدب كلديػػه اوتمامػػات بػػارزة فػػي تػػذكؽ جميػػع أنػػكاع :"Aesthetics" الجماليػػات -2

 ات.الانكف كالجمالي

كالتطػػرؼ فػػي االناعػػاؿ  بشػػكؿ أقػػكل مػػف اآلخػػريف، عاالتػػهيعبػػر عػػف إنا: "Feelings" المشػػاعر -3

كمػا تظىػر عميػه عالمػات االناعػاالت  يشعر الارد بتمة السعادة شػـ ينتتػؿ فجػأة إلػى قمػة الحػزف،

 الخارجية كالمظاور الايزيكلكجية المصاحبة لالناعاؿ في أقؿ المكاقؼ الضاغطة أك المااجئة.

لديه رغبة في تجديد األنشطة كاالوتمامات كالذواب إلى أمػاكف لػـ يسػبؽ : "Actions" فعاؿألا -4

يرغب في التخمص مف  كيحب أف يجرب كجبات جديدة كغريبة مف الطعاـ، زيارتىا في السابؽ،

 الركتيف اليكمي كالمغامرة.

 بصر.متاتح عتميان كفطيـ كمحب لمتجديد مبتكر في أفكارن كمت: "Ideas" األفكار -5

 .ة كالدينيةيالسياسميؿ إلعادة النظر إلى التيـ :"Values" التيـ -6
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 ":Conscientiousness( "Cرابعا: مظاهر الضمٌر الحً )

 

متبصر أك حكيـ كيتصرؼ بحكمة  مدرؾ، كؼء، بارع،: "Competence" االقتدار أك الكااءة -1

 مع المكاقؼ الحياتية المختماة.

 يضع األشياء في مكاضعىا الصحيحة. أنيؽ، ب،مىذ مرتب،: "Order" منظـ -2

 ه ضميرن كيتتيد بالتيـ األخالقية بصرامة.يمممتـز لما يم: "Dutifulness" ممتـز بالكاجبات -3

 مجتىد مشابر، طمكح، مكافح، :"Achievement Striving"مناضؿ في سبيؿ االنجاز  -4

 جاد. مخطط، ذك أوداؼ محددة في الحياة،

كمػػف شػػػـ  لديػػه التػػػدرة عمػػى البػػدء فػػي عمػػػؿ مػػا أك مىمػػة،: "Self-Discipline" ضػػبط الػػذات -5

عمػاؿ دكف الحاجػة قػادر عمػى إنجػاز األ االستمرار حتى انجازوا دكف اإلصابة بالكمؿ أك الممػؿ،

 لمتشجيع مف اآلخريف.

كلػذلؾ يتسػـ  لديه النزعة إلى التاكير قبػؿ التيػاـ بػأم فعػؿ،": "Deliberation التأني أك الركية -6
 كالحرص كاليتظة كالتركم قبؿ اتخاذ الترار أك التياـ بأم فعؿ.بالحذر 

 
 ":Agreeabieness" (A) مظاىر المقبولية أو الطيبةخامسًا: 

جذاب مف  يشعر بالكااءة، ": يشعر بالشتة تجان اآلخريف كاشؽ مف ناسه،Trustالشتة "-1

 يشؽ في نكايا اآلخريف. غير متمركز حكؿ ذاته، الناحية االجتماعية،

 جذاب. مبدع، صريح، مباشر، ": ممخص،Straightforwardnessاالستتامة "-2

المشػػػػػاركة  متعػػػػػاكف، ": محػػػػػب لمغيػػػػػر كالرغبػػػػػة فػػػػػي مسػػػػػاعدة اآلخػػػػػريف،Altruismاإليشػػػػػار "-3

 الكجدانية في السراء كالضراء مع اآلخريف.
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ديف تعجان المدكانية كالعاك كالنسياف ت": يتمع مشاعرن العComplianceاإلذعاف أك التبكؿ "-4

 كالمطؼ كالتركم في المعاممة مع الغير أشناء الصراعات.

 ": متكاضع غير متكبر كال يتنافس مع اآلخريف.Modestyالتكاضع "-5

كيػدافع  ": متعاطؼ مع اآلخريف كمعيف لىـ،Tender-Mindednessاالعتداؿ في الرأم "-6

 عف حتكؽ اآلخريف كبالذات الحتكؽ االجتماعية كالسياسية.

 صدؽ المقياس:
لتتػػدير صػػدؽ  صػػدؽ المحكمػػيف األكلػػى باسػػتخداـ بطػػريتتيف، متيػػاسد مػػف صػػدؽ القػػاـ الباحػػث بالتأكػػ  

 .كالشانية بتتدير الصدؽ البنائي ل داة فترات األداة،

 :صدؽ المحكميف
عمػػى لجنػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي  -(4ممحػػؽ ) –فػػي صػػكرته األكليػػة  متيػػاستػػـ عػػرض ال  

كقد بمغ  كجامعة نزكل، مف جامعة السمطاف قابكس في كؿ كاإلرشاد الناسي، اسية كالتربكية،الجكانب الن

 ي فترات االستبانة مف حيث مدل: ث طمب الباحث منىـ إبداء رأيىـ فحي -(7ممحؽ ) -(9) عددوـ

 غير منتمية(. انتماء كؿ فترة مف فتراته لمكضكع البحث )منتمية، -

 غير كاضحة(. - بانة )كاضحةالصياغة المغكية لاترات االست -

 التعديالت كاإلضافات المتترحة. -
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 (Criterion Value%( مػػف اتاػػػاؽ المحكمػػيف قيمػػة محكيػػػة )80حيػػث تبنػػى الباحػػػث بمػػا نسػػػبته )  

كعمػػػى ضػػػكء أرائىػػػـ تػػػـ تعػػػديؿ  لمتحديػػػد مػػػدل صػػػالحية فتػػػرات المتيػػػاس كانتمائىػػػا لممجػػػاالت الخمسػػػة،

، 16، 14، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 1،2أرقامىػػػػػا )( فتػػػػػرة 32)الصػػػػػياغة المغكيػػػػػة لعػػػػػدد 

17 ،18 ،25 ،26 ،27 ،29 ،30 ،31 ،32 ،34 ،35، 38، 42 ،45، 51 ،52 ،53 ،56 ،

 كلـ يتـ حذؼ أك إضافة أم فترة.( 5ككما وك مكضح في ممحؽ ) (59

 الصدؽ البنائي:
كذلػػؾ بحسػػاب  يس مػػا كضػػع ألجمػػه،قػػاـ الباحػػث بػػإجراء الصػػدؽ البنػػائي لممتيػػاس لمتحتػػؽ مػػف انػػه يتػػ  

لممتيػػػاس مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة  ميػػػة لكػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف المجػػػاالت الخمسػػػةمعػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف الدرجػػػة الك

( 40مسػتايدان مػػف الػدرجات الكميػػة التػػي حصػؿ عميىػػا الباحػث مػػف تطبيػؽ المتيػػاس عمػػى ) لممتيػاس كمػػه،

ؿ مجػاؿ مػف مجػػاالت ت االرتبػاط بػيف درجػات كػػكقػػد أظىػرت النتػائ  أف معػػامال نػزيالن اختيػركا عشػكائيان،

يعطػػي مؤشػران إلػى أف المتيػػاس يمتمػؾ صػػدقان  عاليػة ممػاكالدرجػػة الكميػة لممتيػاس كانػػت  المتيػاس الخمسػة

كانت جميع المعامالت دالة إحصائيا عند مسػتكل  فتراته حيثمدل االتساؽ الداخمي بيف  بنائيا كيعكس

 .(7)جدكؿ  ا وك مكضح فيم( كك0.01داللة )
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 (7جدوؿ )                                     
ؿ مجاؿ مف مجاالت معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس مع الدرجات الكمية لك

 ( نزيالً 40=)ف المقياس الخمسة
 ـ

 االرتباط تمعامال العوامؿ الخمسة الكبرى

 *0.78 العصابية 1

 *0.67 االنبساطية 2

 *0.56 ةاالناتاحي 3

 *0.75 المتبكلية أك الطيبة 4

 *0.75 يتظة الضمير 5
 (0.01*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف )           

 ثبات المقياس:
( مػػف نػػزالء السػػجف المركػػزم 40حتػػؽ مػػف شبػػات المتيػػاس بتطبيتػػه عمػػى عينػػة عشػػكائية تككنػػت )تتػػـ ال  

كػؿ كلكػؿ مجػاؿ ساب االتساؽ الػداخمي لممتيػاس كشـ قاـ الباحث بح المرتكبيف لبعض الجرائـ األخالقية،

 :ذلؾ( يكضح 8كجدكؿ )"-CronbachsAlphaكركنباخ( "-بمعادلة )ألاا مف المجاالت الخمسة
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 (8جدوؿ )                                     

 ةألفا( لقائمة العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقي-معادلة الثبات )كرونباخ

 كرونباخ(-معامالت الثبات )ألفا المقياس ككؿ ومجاالتو ـ

 0.72 العصابية 1

 0.40 االنبساطية 2

 0.77 االناتاحية 3

 0.49 المتبكلية أك الطيبة 4

 0.69 يتظة الضمير 5

 0.81 المتياس ككؿ 6

 

بػػػػات ( كتراكحػػػػت قػػػػيـ الش0.81( أف قيمػػػػة معامػػػػؿ الشبػػػػات الكمػػػػي لممتيػػػػاس )8يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )

( كتعػػد وػػذن التػػيـ مناسػػبة كجيػػدة ألغػػراض إجػػراءات وػػذن 0.77-0.40لممجػػاالت األربعػػة مػػا بػػيف )

 كما يشير إلى أف المتياس يمتمؾ قدران مف االتساؽ في فتراته كابعادن. الدراسة،

 المقياس:طريقة تصحيح 

الخمسة كوي )أكافؽ  تتـ عممية اإلجابة عمى فترات المتياس عف طريؽ اختيار المستجيب أحد البدائؿ  

-2-3-4-5أعػارض بشػدن( كلغايػات التصػحيح اعطيػت األكزاف ) أعػارض، غير متأكػد، أكفؽ، بشدن،

كما وك مكضح فػي  ( عمى التكالي لماترات السالبة،5-4-3-2-1ك) ( عمى التكالي لماترات المكجبة،1

 :(9جدكؿ )
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 (9جدوؿ )

 تصحيح مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة عدد الفقرات ؿ الخمسة الكبرىالعوام

-84-80-74-69-64 104-59 12 العصابية
89-94-99-109-114 

-90-80-75-65-60 12 االنبساطية
95-105-110 

70-85-100-115 

-101-96-71-66 12 االناتاحية
111-116 

61-76-81-86-91-
106 

-97-87-82-72-67 107-92-77-62 12 المتبكلية أك الطيبة
102-112-117 

-93-83-78-68-63 12 يتظة الضمير
98-108-118 

73-88-103-113 
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 : إجراءات الدارسةخامسًا: 

قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ المتياسػػيف معػػان عمػػى نػػزالء السػػجف المركػػزم المػػرتكبيف لػػبعض الجػػرائـ األخالقيػػة   

 :ي سبيؿ تحتيؽ ذلؾ الخطكات اآلتيةكاتخذ ف

-12-21كتػػػـ االنتىػػػاء بتػػػاري   ،2011-12-11التطبيػػػؽ الاعمػػػي لممتياسػػػيف بتػػػاري  بػػػدأ  -1

2011. 

لتػاء المحاضػرات كالتػي تتػك  الغرفػة تمت عمميػة التطبيػؽ فػي -2 فر فيىػا االمخصصػة لمػدركس كا 

 في استجابة النزيؿ عمى فترات المتياسيف. ينعكس إيجابان  كالذمجميع كسائؿ الراحة 

بالرعايػػة  ارات عمػػى النػػزالء قػػاـ الباحػػث كبحضػػكر المختصػػيفقبػػؿ البػػدء فػػي تكزيػػع االسػػتم -3

النػػزالء أكضػػح فيػػه الىػػدؼ مػػف  اء شػػرح ماصػػؿ عمػػىفػػي السػػجف المركػػزم بإلتػػ االجتماعيػػة

سػػتحاط بالسػػرية  كمػػا أكضػػح لىػػـ بػػأف االسػػتجابات ،الدراسػػة كطريتػػة اإلجابػػة عمػػى الاتػػرات

 التامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فتط.

 الء عمى فترات المتياسيف أشناء فترة التطبيؽ.الباحث باإلجابة عمى استاسارات النز قاـ  -4

 : متغيرات الدراسة:سادساً 

 المتغيرات المستقمة: -1

يتظػة  المتبكليػة، التاػتح، االنبسػاطية، قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كوي: العصابية،
 الضمير.
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 المتغيرات التابعة: -2

اسػػػتغالؿ أمتىػػػاف المػػػرأة لمكظػػػائؼ الرجاليػػػة،  ،البطالػػػة الاتػػػر، :كتشػػػمؿ العكامػػػؿ االقتصػػػادية - أ

 السمطة.

، شػػػػػػمؿ: التاكػػػػػػػؾ األسػػػػػػرم،الجتماعيػػػػػػػة كتالعكامػػػػػػؿ ا - ب  االخػػػػػػػتالط، التبػػػػػػػرج، النظػػػػػػػر المحػػػػػػـر

 المالبس الااتنة. الصحبة السيئة، سكء استغالؿ كقت الاراغ،

 األنترنػػت، ،الصػػحافةك  مازيػػكفالت ،بػػاب عػػز كجػػؿ ضػػعؼ اإليمػػاف الشتافيػػة كتشػػمؿ:العكامػػؿ -ج

 التعميـ. عدـ التربية الجنسية، ،الىاتؼ النتاؿ المسكرات كالمخدرات، إدماف 

 الحرماف العاطاي كالجنسي. السيككباتية، اسية كتشمؿ: الشىكة،العكامؿ الن -د        

 اإلحصائية: سابعًا: المعالجة

وةاخللررلسةحلللالٍةحتاسةم رلمليسةالٍةلمعالجةحتٍا(SPSS)الحزمػة اإلحصػائية اسػتخدـ الباحػث 

 لإلحصائٍحللمالٍح:

 للمموسطاخلللساتٍح. -1

 لالولرلفاخللمعٍارٌح. -2

 .T.Testلخمثار)خ( -3

 (.One Way ANOVAلخمثارتللٍلللمثاٌهلَحادي) -4

 (للمقارواخللثعرٌح.LSDلخمثار) -5

 لالرتثاط.خمعامال -6
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 الفصؿ الرابع 
 ةنتائج الدراس 
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 الفصؿ الرابع
ةنتائج الدراس  

 
ودفت الدراسة الحالية إلى كشؼ أوػـ العكامػؿ المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ األخالقيػة كعالقتىػا   

غيػر  أكافػؽ، فػؽ بشػدن،اكاسػتنادان إلػى قاعػدة التتريػب الخماسػي فػي نمػكذج ليكػرت )أك  بسمات الشخصية،

عطائىػػػا األ أعػػػارض، متأكػػػد، كبتبنػػػي المتكسػػػط  ( عمػػػى التػػػكالي،1-2-3-4-5كزاف )أعػػػارض بشػػػدن( كا 

( فتد حدد الباحث بأف أوـ العكامؿ المسىمة المشار إليىػا فػي مضػمكف فتػرات المتيػاس وػي 3الارضي )

( كالاتػػػرات التػػػي ضػػػمف المتكسػػػط 3التػػػي حصػػػمت عمػػػى متكسػػػط حسػػػابي يزيػػػد عػػػف الكسػػػط الارضػػػي )

كفيمػا يػأتي عرضػان  كث بعػض الجػرائـ األخالقيػة،( فما دكف ال تمشؿ عكامؿ مسػىمة فػي حػد3الحسابي )

 .ةسئمة الدراسلمنتائ  التي تكصؿ إليىا الباحث عمى كفؽ أ

 النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ األوؿ:  -1

 ؟ة الدراسة ما أىـ العوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عين -

لمتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ حسػاب النجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ 

 ،ة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػةفتػػرة مػػف الاتػػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ االقتصػػادية المسػػىم

 .(10كما في الجدكؿ )
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 (10جدوؿ )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ االقتصادية

المتوسط  الفقرات األبعاد الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

 1 1.39 4.01 لـ أستطع بناء منزؿ خاص نتيجة تدني مستكل الدخؿ. الاتر 2

 كظائؼ 55
 المرأة

أعتتد أف امتىاف المرأة لبعض الكظائؼ الرجالية يعرض 
 عاتىا لمخطر.

3.94 1.17 2 

 3 1.47 3.39 ران غير متسع.أسكف كعائمتي منزالن صغي الاتر 1

 4 1.56 3.34 أعتتد أف البطالة سبب رئيسي الرتكابي الجريمة. البطالة 23

 5 1.72 3.07 عدـ قدرتي عمى الزكاج بسبب غالء المىكر. الاتر 25

كظائؼ  54
 المرأة

 6 1.46 2.61 أعاني مف مضايتات مخمة مف زمالء العمؿ.

عدـ حصكلي عمى كظياة. دفعني الرتكاب الجريمة البطالة 22  2.59 1.53 7 

. الاتر 53  8 1.36 2.10 أقـك بتتميد ما أران مف مشاود جنسية مع المحاـر

استغالؿ  52
 السمطة

أستغؿ سمطتي في اإلنااؽ عمى إكران التريبات عمى 
 المعاشرة الجنسية.

2.08 1.36 9 

استغالؿ  56
 السمطة

اإلكران.أستجيب لرغبات رئيس العمؿ الجنسية نتيجة   1.90 1.12 10 

 11 1.37 1.85 أناـ كأخكتي في غرفة كاحدة. الاتر 11

 12 1.11 1.76 ألصؽ جسدم بمحارمي نتيجة لعدـ اتساع المسكف. الاتر 21

استغالؿ  24
 السمطة

لحاجتي لمعمؿ أتعرض لالبتزاز الجنسي مف قبؿ رئيس 
 العمؿ.

1.75 1.04 13 

ع تشير رغباتي الجنسية.أشاود الكالديف في أكضا الاتر 12  1.35 0.83 14 
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( أف المتكسػطات الحسػابية لماتػرات المتعمتػة بالعكامػؿ االقتصػادية المسػىمة فػػي 10يتضػح مػف الجػدكؿ )

عياريػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف ( كبانحرافػػػػػات م4.01-1.35حػػػػػدكث بعػػػػػض الجػػػػػرائـ األخالقيػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف )

(0.83-1.72.) 

( عكامػػؿ مػػف 3لمسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة )ا قتصػػاديةكقػػد بمغػػت عػػدد العكامػػؿ اال  

ككانػػػت أوػػػـ الاتػػػرات المتعمتػػػة بالعكامػػػؿ االقتصػػػادية كالمسػػػىمة فػػػي  %(75( عكامػػػؿ بنسػػػبة )4أصػػػؿ )

( "لػػـ 2حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة لػػدل نػػزالء السػػجف المركػػزم فػػي سػػمطنة عمػػاف وػػي الاتػػرات: )

ل الػػدخؿ" كحصػػمت عمػػى المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي أسػػتطع بنػػاء منػػزؿ خػػاص نتيجػػة لتػػدني مسػػتك 

ظػػائؼ الرجاليػػة يعػػرض عاتىػػا ( "أعتتػػد أف امتىػػاف المػػرأة لػػبعض الك 55( كجػػاءت الاتػػرة )4.01كقيمتػػه )

أسػػكف كعػػائمتي منػػزالن صػػغيران ( "1( كجػػاءت الاتػػرة )3.94حسػػابي )فػػي المرتبػػة الشانيػػة بمتكسػػط  لمخطػػر"

( "أعتتػػد أف البطالػػة سػػبب 23( كجػػاءت الاتػػرة )3.39بمتكسػػط حسػابي )غيػر متسػػع" فػػي المرتبػػة الشالشػػة 

( "عػدـ قػدرتي 25( كأخيػران الاتػرة )3.34رئيسي الرتكابي الجريمة" في المرتبػة الرابعػة بمتكسػط حسػابي )

 (.3.07عمى الزكاج بسبب غالء المىكر" جاءت في المرتبة الخامسة بمتكسط حسابي )
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 :الثانيجابة السؤاؿ النتائج المتعمقة بإ -2

عض الجرائـ األخالقية بسمات ما عالقة العوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث ب -

 ؟ ةيصالشخ

حساب معامالت ارتباط العكامؿ االقتصادية بالعكامؿ الخمسة لنجابة عمى وذا السؤاؿ تـ   

 ( يكضح ذلؾ.11الكبرل لمشخصية كالجدكؿ )

 (11جدوؿ )
 ؿ االقتصادية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةمعامالت ارتباط العوام

 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
 العوامؿ االقتصادية
 معامؿ االرتباط

 0.321-** العصابية

 0.090 االنبساطية
 0.144 االناتاحية

 0.263-* المتبكلية كالطيبة

 0.317-** يتظة الضمير
 0.217- المتياس ككؿ
(0.01ند مستكل داللة)**ذات داللة إحصائية ع  

(0.05*ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة)  
( بأنه تكجد عالقة ارتباطيه سمبية ذات داللة إحصائية بيف العكامؿ االقتصػادية 11يتضح مف الجدكؿ )

تكجػػػد  ال بينمػػػا( 0.01) ( ك0.05عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ) ككػػؿو مػػػف العصػػػابية كالمتبكليػػػة كيتظػػػة الضػػمير

كتكجػد عالقػة  بػيف العكامػؿ االقتصػادية ككػؿو مػف االنبسػاطية كاالناتاحيػة، ة دالػة إحصػائيان عالقة ارتباطي

ارتباطيػػة سػػمبية ضػػعياة غيػػر دالػػة إحصػػائيان بػػيف العكامػػؿ االقتصػػادية كمتيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل 

 .لمشخصية ككؿ
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:لثئج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثاالنتا -3  

؟ة الدراسةالمسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عين ما أىـ العوامؿ االجتماعية -  

حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ لنجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ 

كمػا  ة في حدكث بعض الجرائـ األخالقيػةفترة مف الاترات المتعمتة بالعكامؿ االجتماعية المسىم

 .(12في الجدكؿ )

(12جدوؿ )  
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ االجتماعيةا  
المتوسط  الفقرات األبعاد الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

لصحبة السيئةا 49 اختالطي بالصحبة السيئة كانت سببان  
 الرتكابي الجريمة.

3.96 1.34 1 

الاراغ التي كانت لدىم أعتتد أف أكقات  الاراغ 41
 وي التي أفسدتني.

3.79 1.23 2 

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

3.72 1.33 3 

أستمتع بالنظر إلى كجكن النساء  النظر المحـر 28
 كمااتنىف.

3.66 1.45 4 

 أعتتد أف االختالط ماسدة كبرل ل سرة االختالط 26
 كالمجتمع.

3.65 1.47 5 

جالتبر  40 ظىار مااتنىا.   6 1.38 3.59 دفعني لمرذيمة تبرج المرأة كا 

ممارستي لمعادة السرية في أكقات الاراغ  كقت الاراغ 43
 دفعني الرتكاب الجريمة.

3.48 1.60 7 

 8 1.46 3.39 أذوب برفتة السكء الصطياد الاتيات. الصحبة السيئة 42
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.النظر المحـر 29 أجد صعكبة في غض بصرم عف زميمة  
 العمؿ أك الدراسة.

3.35 1.46 9 

.االختالط 57 اختالطي بزميالت الدراسة أك العمؿ أشار  
 عندم الشىكة الجنسية.

3.28 1.49 10 

 11 1.48 3.00 أقضي كقت الاراغ في أحالـ الجنس. كقت الاراغ. 46

ف األسرة أعتتد أف غياب كالدم الدائـ ع التاكؾ األسرم. 45
 أدل إلى فسادم.

2.76 1.51 12 

أعتتد أف كالدم يرفض مشاركته الرأم  التاكؾ األسرم. 4
 فيما يخص األسرة.

2.45 1.42 13 

أجتمع بأصحابي لمشاودة األفالـ  الصحبة السيئة. 47
 الغميعة.

2.44 1.39 14 

م.التاكؾ األسر  3  15 1.35 2.32 أعتتد أف كالدم قاسي في معاممته. 

م.التاكؾ األسر  39 دفعني اإلوماؿ العاطاي مف الكالديف إلى  
 إقامة عالقة محرمة.

2.21 1.35 16 

.التاكؾ األسرم 27 أشاود مع أخكاتي األفالـ الغميعة دكف  
 مراقبة.

1.38 0.85 17 

 
المسػىمة فػي  الجتماعيػةا( أف المتكسػطات الحسػابية لماتػرات المتعمتػة بالعكامػؿ 12يتضح مػف الجػدكؿ )

( كبانحرافػػػػػات معياريػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف 3.96-1.38كث بعػػػػػض الجػػػػػرائـ األخالقيػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف )حػػػػػد

(0.85-1.34.) 

( عكامؿ مػف أصػؿ 6كقد بمغت عدد العكامؿ االجتماعية المسىمة في حدكث بعض الجرائـ األخالقية ) 

( 49ات: )%( ككانػػػػت أوػػػػـ الاتػػػػرات المتعمتػػػػة بالعكامػػػػؿ االجتماعيػػػػة وػػػػي الاتػػػػر 86( عكامػػػػؿ بنسػػػػبة )7)

"اختالطي بالصػحبة السػيئة كانػت سػببان الرتكػابي الجريمػة" كجػاءت فػي المرتبػة األكلػى بمتكسػط حسػابي 
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( "أعتتػػػد أف أكقػػػات الاػػػراغ التػػػي كانػػػت لػػػدىم وػػػي التػػػي 41( كجػػػاءت فػػػي المرتبػػػة الشانيػػػة الاتػػػرة )3.96)

تشػار رغبػاتي الجنسػية عنػد ( "44( كجػاءت فػي المرتبػة الشالشػة الاتػرة )3.79أفسدتني" بمتكسػط حسػابي )

( "أسػتمتع 28( كفػي المرتبػة الرابعػة الاتػرة )3.72رؤيتي لممالبس النسائية الااضػحة" بمتكسػط حسػابي )

( "أعتتػد 26( كفػي المرتبػة الخامسػة الاتػرة )3.66بالنظر إلى كجكن النساء كمااتنىف" بمتكسػط حسػابي )

( 40( كفي المرتبة السادسة الاترة )3.65سابي )أف االختالط ماسدة كبرل ل سرة كالمجتمع" بمتكسط ح

ظىار مااتنىا" بمتكسط حسػابي ) ( كجػاءت فػي المرتبػة السػابعة الاتػرة 3.59"دفعني لمرذيمة تبرج المرأة كا 

( 3.48( "ممارسػػتي لمعػػادة السػػرية فػػي أكقػػات الاػػراغ دفعنػػي الرتكػػاب الجريمػػة" بمتكسػػط حسػػابي )43)

( 3.39( "أذوب برفتػة السػكء الصػطياد الاتيات"بمتكسػط حسػابي )42ة )كجاءت في المرتبة الشامنة الاتر 

أك المدرسػة" بمتكسػط العمػؿ ( "أجد صعكبة في غض بصرم عف زميمػة 29كفي المرتبة التاسعة الاترة )

( "اختالطػػي بػػزميالت الدراسػػة أك العمػػؿ أشػػار عنػػدم 57( كفػػي المرتبػػة العاشػػرة الاتػػرة )3.35حسػػابي )

 .(3.28تكسط حسابي )ة الجنسية" بمالشىك 
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 :رابعتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الالن -4

 ة ؟يصسمات الشخبعض الجرائـ األخالقية المسيمة في حدوث ب جتماعيةما عالقة العوامؿ اال -

حساب معامالت ارتباط العكامؿ االقتصادية بالعكامؿ الخمسة لنجابة عمى وذا السؤاؿ تـ 

 ( يكضح ذلؾ.13)الكبرل لمشخصية كالجدكؿ 

 (13جدوؿ )
 معامالت ارتباط العوامؿ االجتماعية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية

 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
 العوامؿ االجتماعية
 معامؿ االرتباط

**0.506- العصابية  

 0.090 االنبساطية
**0.414 االناتاحية  

**0.540- المتبكلية كالطيبة  

0.178- يتظة الضمير  

0.207- العكامؿ ككؿ  
 (0.01**ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة)

( بأنػػػػه تكجػػػػد عالقػػػػة ارتباطيػػػػه سػػػػمبية ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف العكامػػػػؿ 13يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )  

كتكجػد عالقػة ارتباطيػة  ( 0.01كالمتبكلية أك الطيبة عند مستكل داللػة ) الجتماعية ككؿو مف العصابيةا

القػػة ارتباطيػػة ايجابيػػة بينمػػا تكجػػد عبػػيف العكامػػؿ االجتماعيػػة كسػػمة االناتاحيػػة،  إحصػػائيان  دالػػة مكجبػػة

كتكجػد عالقػة  بيف العكامؿ االجتماعية ككؿو مف االنبساطية كيتظة الضػمير، إحصائيان ضعياة غير دالة 

مسػػة الكبػػرل ارتباطيػػة سػػمبية ضػػعياة غيػػر دالػػة إحصػػائيان بػػيف العكامػػؿ االجتماعيػػة كمتيػػاس العكامػػؿ الخ

 لمشخصية ككؿ.
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:خامسال النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ -5  

؟ة الدراسةما أىـ العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عين -  

حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ لنجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ 

كما في  ،ة في حدكث بعض الجرائـ األخالقيةتة بالعكامؿ الشتافية المسىمفترة مف الاترات المتعم

 (14الجدكؿ )

(14جدوؿ )  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ الثقافية

المتوسط  الفقرات األبعاد الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

عتتد أف شرب الخمر يؤدم إلى فساد أ إدماف المسكرات 35
 اجتماعي.

4.44 0.98 1 

أعتتد أف ضعؼ إيماني كقمة الكازع الديني  ضعؼ اإليماف. 48
 كانا سببان الرتكابي الجريمة.

3.89 1.25 2 

التربية الجنسية  51 أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء في  
 البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ.

3.82 1.22 3 

أستجيب لكسكسة الشيطاف بارتكاب  ضعؼ اإليماف. 38
 المعصية.

3.76 1.18 4 

 5 1.33 3.62 حصمت عمى قدر يسير مف التعميـ. التعميـ 34

 6 1.52 3.41 أتابع بشغؼ أغاني الايديك كميب. األغاني الماجنة 13

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات بكاسطة  الىاتؼ النتاؿ. 32
 الىاتؼ النتاؿ.

3.23 1.54 7 

 8 1.43 3.01 أومؿ في إقامة الصالة. ضعؼ اإليماف. 17
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 9 1.57 3.00 أميؿ لمشاودة األفالـ الجنسية. ازالتما 6

أتصاح المكاقع الجنسية عند استخدامي  االنترنت 7
 االنترنت.

2.92 1.55 10 

 11 1.55 2.80 لـ أدرس أم تعميـ شرعي. التعميـ 16

قة الجنسية غير المباشرة مع أمارس العال االنترنت 14
 الغير بكاسطة النت.

2.77 1.52 12 

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة التنكات  ازالتما 5
 الاضائية اإلباحية.

2.75 1.48 13 

 14 1.73 2.72 تناكلي المخدر دمر مستتبؿ حياتي. إدماف المخدرات 33

أحرص عمى شراء المجالت التي تظىر  الصحافة. 50
.مااتف المرأة  

2.51 1.48 15 

 165 1.66 2.39 ارتكبت الجريمة في حالة السكر. إدماف المسكرات 15

 17 1.47 1.97 أستمتع بتعاطي المخدرات. إدماف المخدرات 30

 18 1.42 1.97 أمارس الااحشة بعد تناكلي المخدر. إدماف المخدرات 31

 
لعكامػػػؿ الشتافيػػػة المسػػػىمة فػػػي متػػػة با( أف المتكسػػػطات الحسػػػابية لماتػػػرات المتع14يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

( كبانحرافػػػػػات معياريػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف 4.44-1.97بعػػػػػض الجػػػػػرائـ األخالقيػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف ) حػػػػػدكث

(0.98-1.73 .) 

( عكامػػؿ مػػف أصػػؿ 6قػػد بمغػػت عػػدد العكامػػؿ الشتافيػػة المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة )ك   

( "أعتتػد أف 35متعمتة بالعكامؿ الشتافية وي الاتػرات: )%( ك كانت أوـ الاترات ال67( عامؿ بنسبة )9)

( كفػػي 4.44كحصػػمت عمػػى المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي ) شػرب الخمػػر يػػؤدم إلػػى فسػػاد اجتمػػاعي"

( "أعتتػػد أف ضػػعؼ إيمػػاني كقمػػة الػػكازع الػػديني كانػػا سػػببان الرتكػػابي الجريمػػة" 48المرتبػػة الشانيػػة الاتػػرة )
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( "أعتتد أف عدـ التربيػة الجنسػية ل بنػاء 51في المرتبة الشالشة الاترة ) ( كجاءت3.89بمتكسط حسابي )

( كجػاءت فػي المرتبػة الرابعػة الاتػرة 3.82في البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ" بمتكسط حسابي )

( كفػػي المرتبػة الخامسػػة 3.76( "أسػتجيب لكسكسػة الشػػيطاف بارتكػاب المعصػػية" بمتكسػط حسػابي )38)

( كفػي المرتبػة السادسػة الاتػرة 3.62( "حصمت عمى قدر يسير مف التعميـ" بمتكسط حسابي )34الاترة )

( كحصمت عمى المرتبة السابعة الاترة 3.41( "أتابع بشغؼ أغاني الايديك كميب" بمتكسط حسابي )13)

( كفػػػي المرتبػػػة 3.23( "أتكاصػػػؿ كبحريػػػة مػػػع الاتيػػػات بكاسػػػطة الىػػػاتؼ النتػػػاؿ" بمتكسػػػط حسػػػابي )32)

 (.3.01( "أومؿ في إقامة الصالة" بمتكسط حسابي )17لشامنة الاترة )ا
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 :النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ السادس -6

 ة ؟يصعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخالمسيمة في حدوث ب ثقافيةما عالقة العوامؿ ال -

افية بالعكامؿ الخمسة الكبرل حساب معامالت ارتباط العكامؿ الشتلنجابة عمى وذا السؤاؿ تـ 

 يكضح ذلؾ. (15لمشخصية كالجدكؿ )

 (15جدوؿ )                                  
 معامالت ارتباط العوامؿ الثقافية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية          

 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
 العوامؿ الثقافية
 معامؿ االرتباط

*0.275- العصابية  

 0.025 االنبساطية
*0.271 االناتاحية  

**0.459- المتبكلية كالطيبة  

0.163- يتظة الضمير  
0.150- العكامؿ ككؿ  

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

صػائية بػيف العكامػؿ الشتافيػة ة إح( بأنػه تكجػد عالقػة ارتباطيػه سػمبية ذات داللػ15يتضح مف الجػدكؿ )  

كتكجػد عالقػة ارتباطيػة  (0.01( ك )0.05كالمتبكليػة أك الطيبػة عنػد مسػتكل داللػة ) مف العصػابية ككؿو 

بينمػػا تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة ضػػعياة غيػػر  مكجبػػة دالػػة احصػػائيان بػػيف العكامػػؿ الشتافيػػة كسػػمة االناتاحيػػة،

كجػد عالقػة ارتباطيػة سػمبية كت مػف االنبسػاطية كيتظػة الضػمير، الشتافيػة ككػؿو دالة إحصائيان بػيف العكامػؿ 

 .غير دالة إحصائيان بيف العكامؿ الشتافية كالعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ككؿضعياة 
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:سابعئج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الالنتا -7  
؟سة ة الدراما أىـ العوامؿ النفسية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عين -  

حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كالترتيػب لكػؿ لنجابة عمى وػذا السػؤاؿ تػـ 

كمػػا  ،ائـ األخالقيػػةفتػػرة مػػف الاتػػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ الناسػػية المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػر 

 .(16في الجدكؿ )

 (16جدوؿ )                              

رافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بالعوامؿ النفسيةالمتوسطات الحسابية واالنح  
المتوسط  الفقرات األبعاد الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

أفتد التاكير العتالني عند غمياف  الشىكة 18
 الشىكة.

3.66 1.43 1 

 2 1.51 3.58 دفعني لمزنا حبي لشىكة النساء. الشىكة 8

ف الشىكة كال أستطيع ضبط أشعر بىيجا الشىكة 9
 ناسي.

3.48 1.41 3 

 4 1.56 3.30 أشعر بالحرماف الجنسي. الحرماف الجنسي 10

أشعر بالسعادة مف ممارسة الجنس  السادية 19
 بالتكة كالتعذيب.

2.90 1.55 5 

 6 1.56 2.87 أستمتع بىتؾ األعراض. السادية 58

في  فتداني لمشتة كاحتراـ اآلخريف أشعؿ السادية 20
 ناسي الحتد عمى المجتمع.

2.25 1.42 7 

 8 1.25 2.06 أميؿ إلى أيتاع الضرر باآلخريف. السادية 36

أشعر باراغ عاطاي مع الزكجة كأفتد  الحرماف العاطاي 37
 المكدة كالرحمة معىا.

1.97 1.23 9 
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سػػية المسػػىمة فػػي ( أف المتكسػػطات الحسػػابية لماتػػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ النا16يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )  

( كبانحرافػػػػػات معياريػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف 3.66-1.97حػػػػػدكث بعػػػػػض الجػػػػػرائـ األخالقيػػػػػة تراكحػػػػػت بػػػػػيف )

(1.23-1.56.) 

( 4كقد بمغت عػدد العكامػؿ الناسػية المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ األخالقيػة عػامميف مػف أصػؿ )  

"أفتػػد التاكيػػر  (18وػػي الاتػػرات: ) اسػػية%( ككانػػت أوػػـ الاتػػرات المتعمتػػة بالعكامػػؿ الن50عكامػػؿ بنسػػبة )

( كجاءت في المرتبة 3.66العتالني عند غمياف الشىكة" كحصمت عمى المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

( كفػي المرتبػة الشالشػة الاتػرة 3.58( "دفعنػي لمزنػا حبػي لشػىكة النسػاء" بمتكسػط حسػابي )8الشانية الاتػرة )

( كجػػػاءت فػػػي المرتبػػػة 3.48ناسػػػي" بمتكسػػػط حسػػػابي ) ( "أشػػػعر بىيجػػػاف الشػػػىكة كال أسػػػتطيع ضػػػبط9)

 (.3.30( "أشعر بالحرماف الجنسي" بمتكسط حسابي )10الرابعة الاترة )
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 :ثامفئج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الالنتا -8
 ؟ةيصلجرائـ األخالقية بسمات الشخالمسيمة في حدوث بعض ا نفسيةما عالقة العوامؿ ال -

  حسػػاب معػػامالت ارتبػػاط العكامػػؿ الشتافيػػة بالعكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل ذا السػػؤاؿ لنجابػػة عمػػى وػػ    

 ( يكضح ذلؾ.17لمشخصية كالجدكؿ )

 (17جدوؿ )                                  
 معامالت ارتباط العوامؿ النفسية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية          

 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
النفسية العوامؿ  

 معامؿ االرتباط
**0.384- العصابية  

 0.061 االنبساطية
 0.181 االناتاحية

**0.465- المتبكلية كالطيبة  

0.230- يتظة الضمير  
*0.243- متياس سمات الشخصية  

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

( بأنػه تكجػد عالقػة ارتباطيػة سػمبية ذات داللػة إحصػائية بػيف العكامػؿ الناسػية 17كؿ )يتضح مف الجد  

كمتيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل ككػػؿ ككػػذلؾ بػػيف العصػػابية كالمتبكليػػة أك الطيبػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة 

ية ( بينما تكجد عالقة ارتباطية إيجابية ضعياة غير دالػة إحصػائيان بػيف العكامػؿ الناسػ0.01( ك)0.05)

 ككؿو مف االنبساطية كاالناتاحية كيتظة الضمير.
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:تاسعقة بإجابة السؤاؿ الالنتائج المتعم -9  
تبعًا  في العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية جد فروؽ ذات داللة إحصائيةتو ىؿ  -

؟لبعض المتغيرات الديموغرافية  

اآلتي: لنجابة عف وذا السؤاؿ تـ    

(18المتكسطات الحسابية لجميع المتغيرات الديمكغرافية كما في الجدكؿ )أكالن: حساب    

(18جدوؿ )    
توزيع المتغيرات الديموغرافية ومتوسطاتيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية        

المتوسط  النسبة)%( العدد المستويات المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العمر
18-29  55 77.5 2.93 0.64 
30-39  13 18.3 3.03 0.59 
فأعمى-40  3 4.2 2.25 0.58 

المستكل 
 التعميمي

 0.34 2.98 4.2 3 أمي
 0.52 3.13 11.3 8 إبتدائي
 0.57 2.95 31.0 22 إعدادم
 0.62 2.83 47.9 34 شانكم

راسات جامعيةد  4 5.6 2.97 1.46 

 المىنة

 0.73 3.25 9.9 7 طالب
 0.53 2.87 32.4 23 ال يعمؿ

 0.66 2.73 21.1 15 مكظؼ قطاع عاـ
مكظؼ قطاع 

 خاص
26 36.6 2.97 0.68 

الحالة 
جتماعيةاال  

 0.56 2.95 64.8 46 أعزب
 0.68 2.70 28.2 20 متزكج
/أرمؿمطمؽ  5 7.0 3.52 0.86 
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عدد 
 الغرؼ

 0.14 3.34 5.6 4 غرفة كاحدة

 0.49 2.83 21.1 15 غرفتيف
 0.69 2.91 73.2 52 شالث غرؼ فأكشر

الدخؿ 
الشىرم 
 ل سرة

لاير100-200  27 38.0 2.92 0.49 
لاير300 -201  26 36.6 2.89 0.67 
لاير301-500  8 11.3 2.99 0.96 
فما  501-1000

 فكؽ
10 14.1 2.93 0.70 

نكع 
 الجريمة

 0.58 2.80 73.2 52 وتؾ عرض
 0.75 3.32 19.7 14 زنا

 0.86 3.52 7.0 5 المكاط

 مكاف
 الجريمة

 0.58 2.93 32.4 23 محافظة مستط
محافظة شماؿ 

 الباطنة
10 14.1 3.21 0.63 

محافظة جنكب 
 الباطنة

9 12.7 3.44 0.62 

 0.47 2.63 5.6 4 محافظة الظاورة
محافظة شماؿ 

 الشرقية
5 7.0 2.88 0.53 

محافظة جنكب 
 الشرقية

12 16.9 2.54 0.71 

 0.46 2.57 8.5 6 محافظة الداخمية
 0.22 2.90 2.8 2 المحافظات الحدكدية
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:ةالديمكغرافية في الدراسة الحالكفيما يأتي الرسكـ البيانية ألعداد كؿ المتغيرات   
 

 الفئة العمرية: -1
 

 
 (1شكؿ )

 النسب المئوية لمتغير العمر
 

بنسبة  األخالقيةائـ ( وـ األكشر إرتكابان لبعض الجر 29-18( بأف الائة العمرية )1يتضح مف الشكؿ )

 فأعمى( أقؿ الائات العمرية ارتكابان لتمؾ الجرائـ.-50%( بينما الائة العمرية )55.78)

 

 
 
 
 
 
 



144 

 

 

 المستوى التعميمي-2
 

 
 

(2شكؿ )  
 أعداد متغير المستوى التعميمي

( بػػأف حممػػة شػػىادة الشانكيػػة العامػػة يمشمػػكف المسػػتكل األكؿ فػػي ارتكػػابىـ لػػبعض 2يتضػػح مػػف الشػػكؿ )

كحممة الشىادة  كحممة اإلعدادية العامة في المستكل الشاني، ائـ األخالقية مف مجمكع عينة الدراسة،الجر 

فػػي المسػػتكل  األميػػيفك  ،راسػػات الجامعيػػة فػػي المسػػتكل الرابػػغكحممػػة الد االبتدائيػػة فػػي المسػػتكل الشالػػث،

 األخير.
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 المينة: -3
 

 
(3شكؿ )  

 أعداد متغير المينة
 

بػػػػأف المػػػػكظايف فػػػػي التطػػػػاع العػػػػاـ وػػػػـ الائػػػػة األعمػػػػى ارتكابػػػػان لػػػػبعض الجػػػػرائـ  (3يتضػػػػح مػػػػف الشػػػػكؿ )

المتتاعػػػدكف فػػػي المرتبػػػة  الخػػػاص فػػػي المرتبػػػة الشانيػػػة،ك بينمػػػا يػػػأتي المػػػكظايف فػػػي التطػػػاع األخالقيػػػة،

 األخيرة.
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 :جتماعيةالحالة اال -4
 

 
 

 (4شكؿ )                                         
 جتماعيةمتغير الحالة االأعداد 

.لبعض الجرائـ األخالقية األكشر ارتكابان  )غير المتزكجيف( ( بأف فئة العزاب4يتضح مف الشكؿ )  
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 عدد الغرؼ:-5
 

 
 
 

 (5شكؿ )
 متغير عدد الغرؼ

حتػكم ( بأف المنازؿ التي يسكنىا النزالء المرتكبيف لػبعض الجػرائـ األخالقيػة التػي ت5يتضح مف الشكؿ )

كجػػػاءت المنػػػازؿ التػػػي تحتػػػكم عمػػػى غػػػرفتيف فػػػي  عمػػى شػػػالث غػػػرؼ فػػػأكشر جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة األكلػػى،

 .بينما المنازؿ التي تحتكم عمى غرفة كاحدة جاءت في المرتبة األخيرة المرتبة الشانية،
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 الدخؿ الشيري:-6
 

 
(6شكؿ )  

أعداد أفراد متغير الدخؿ الشيري     
 بينما األسر التي يتجاكز دخمىا ،أف أغمب أسر النزالء مف فئة الدخؿ المحدكد( ب6يتضح مف الشكؿ )

 ( أسر فتط.10فما فكؽ( فعددوا )-501الشىرم )
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نوع الجريمة:-7  
 

 
 

(7 ) شكؿ  
 أعداد أفراد متغير نوع الجريمة

 لدل عينة ابان ر أنكاع الجرائـ األخالقية ارتك( بأف جريمة وتؾ العرض وي أكش7يتضح مف الشكؿ )

تمشؿ  المكاطبينما جرائـ %( 20%( كتأػتي جرائـ الزنا في المرتبة الشانية بنسبة )73بنسبة ) الدراسة

 .%(7ة األدنى كوي )النسب
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مكاف الجريمة:-8  
 

 
(8شكؿ )  

 أعداد مكاف الجريمة
كتأتي  خالقية،( بأف محافظة مستط تمشؿ العدد األكبر في كقكع بعض الجرائـ األ8يتضح مف الشكؿ )

 .أدناوا المحافظات الحدكدية ،المحافظات األخرل بأعداد متااكته
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لممتارنة بيف متكسطات أفراد العينة في العكامؿ (ONE Way Anova)مدتحميؿ التبايف األحا :نيان شا

( اآلتي:19المسىمة تبعان لبعض لممتغيرات الديمكغرافية كما يكضحه الجدكؿ )

 (19جدوؿ )
( لممقارنة بيف متوسطات أفراد العينة في ONE Way Anovaنتائج تحميؿ التبايف األحادي )

 العوامؿ المسيمة تبعًا لبعض المتغيرات الديموغرافية
درجات  مصدر التبايف المتغير

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ؼ(
 الداللة

عمرال  

بيف 
 المجمكعات

2 3.49 0.75 
1.87 0.162 

داخؿ 
 المجمكعات

68 27.08 0.40 

 المستكل التعميمي

بيف 
 المجمكعات

4 0.64 0.16 
داخؿ  0.826 0.38

 0.42 27.93 66 المجمكعات

 المىنة

بيف 
 المجمكعات

3 1.43 0.48 1.17 

0.326 
داخؿ 

 المجمكعات
67 27.14 0.41 

جتماعيةالحالة اال  

بيف 
 المجمكعات

2 2.81 1.41 3.71 

0.029*  
داخؿ 

 المجمكعات
68 25.75 0.38 

داخؿ 
 0.42 28.35 68 المجمكعات
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 عدد الغرؼ

بيف 
 0.41 0.83 2 المجمكعات

1.02 

0.368 
داخؿ 

 المجمكعات
68 27.74 0.41 

 الدخؿ الشىرم ل سرة

بيف 
 المجمكعات

3 0.06 0.02 
0.05 

0.986 
داخؿ 

 المجمكعات
67 28.50 0.43 

يمةنكع الجر   

بيف 
 المجمكعات

2 3.95 1.47 
3.91 

0.029*  
داخؿ 

 المجمكعات
68 25.75 0.38 

 مكاف الجريمة

بيف 
 1.01 6.05 6 المجمكعات

2.79 

0.018*  

داخؿ 
 0.36 22.46 62 المجمكعات

 

ات ( بأنػػػػه يكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي العكامػػػػؿ المسػػػػىمة لممتغيػػػػر 19يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )

مكػػػاف الجريمػػة( كوػػذا يعنػػػي أف العكامػػؿ المسػػىمة فػػػي  نػػكع الجريمػػة، ،جتماعيػػػة)الحالػػة اال الديمكغرافيػػة

 حدكث بعض الجرائـ األخالقية تختمؼ باختالؼ تمؾ المتغيرات.
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 معرفة بيف أم مف مستكيات بعض المتغيرات الديمكغرافية تكجد وذن الاركؽ قاـ الباحث باألتي:ل: شالشان 

لمستكيات متغير "الحالة  "LSDالبعدية لطريتة "أقؿ فرؽ معنكم  لممتارناتإجراء اختبار   -1

 .(20كما في الجدكؿ ) "جتماعيةاال

 (20جدوؿ )
لمنزيؿ في  جتماعيةيف مستويات متغير الحالة اال( لممقارنة البعدية بLSDنتائج اختبار )

 العوامؿ المسيمة  لحدوث بعض الجرائـ األخالقية
 

 مطمؽ / أرمؿ متزكج المجمكعة
 0.052 0.137 أعزب
*0.009 - متزكج  

(0.01*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف )        
( بأف مصدر الاركؽ بيف مستكيات الحالة الزكاجيػة التػي أظىروػا تحميػؿ التبػايف 20يتضح مف الجدكؿ )

األحػػػادم  كانػػػت بػػػيف فئػػػة "المتػػػزكج" كفئػػػة "مطمؽ/أرمػػػؿ" فتػػػط، كلصػػػالح فئػػػة "مطمؽ/أرمػػػؿ" كذلػػػؾ ألف 

ة أعمػػػػى مػػػػف متكسػػػػط فئػػػػة طىا الحسػػػػابي فػػػػي العكامػػػػؿ المسػػػػىمة لحػػػػدكث بعػػػض الجػػػػرائـ األخالقيػػػػمتكسػػػ

ارؽ ( التػالي يكضػح الاػ9لممتارنػات البعديػة، كالشػكؿ )LSD) كذلػؾ بنػاء عمػى نتػائ  اختبػار )"المتػزكج" 
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متكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطات اللكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ا

> 

 (9شكؿ )                                        
 مة.في مقياس العوامؿ المسي جتماعيةالبية لمستويات متغير الحالة االمتوسطات الحسا
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" لمستكيات متغير "نكع LSDلممتارنات البعدية لطريتة "أقؿ فرؽ معنكم  إجراء اختبار -2

 .(21كما في الجدكؿ ) الجريمة"،

 (21جدوؿ )
نزيؿ في العوامؿ ( لممقارنة البعدية بيف مستويات متغير نوع الجريمة لمLSDنتائج اختبار )

 المسيمة  لحدوث بعض الجرائـ األخالقية
 

 المكاط الزنا المجمكعة
*0.007 وتؾ عرض  0.502 

 0.976 - الزنا
(0.01*داؿ عند مستكل داللة أقؿ مف )                   

( نجػػد أف الاػػركؽ المكجػػكدة بػػيف مسػػتكيات نػػكع الجريمػػة 21بالجػػدكؿ ) (LSDمػػف خػػالؿ نتػػائ  اختبػػار )

ي أظىروا تحميؿ التبايف األحادم بالجدكؿ السابؽ كاف مصدروا الاركؽ المكجكدة بيف فئة "الزنا" كفئة الت

كذلػػؾ ألف متكسػػطىا الحسػػابي فػػي العكامػػؿ المسػػىمة لحػػدكث  العػػرض" فتػػط، كلصػػالح فئػػة "الزنػػا"،"وتػػؾ 

ؽ الكبيػر ار الاػ( اآلتي يكضح 10كالشكؿ ) أعمى مف متكسط فئة "وتؾ العرض" بعض الجرائـ األخالقية

 بيف متكسطات واتيف الائتيف.

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 
 (10شكؿ )

 المتوسطات الحسابية لمستويات متغير نوع الجريمة في مقياس العوامؿ المسيمة
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" لمستكيات متغير "مكاف LSDلممتارنات البعدية لطريتة "أقؿ فرؽ معنكم  إجراء اختبار -3
 (22كما في الجدكؿ ) الجريمة"،

 (22جدوؿ )
جريمة لمنزيؿ في العوامؿ ( لممقارنة البعدية بيف مستويات متغير مكاف الLSDئج اختبار )نتا

 لحدوث بعض الجرائـ األخالقية. المسيمة
 

 المجموعة
محافظة 
شماؿ 
 الباطنة

محافظة 
جنكب 
 الباطنة

محافظة 
 الظاورة

محافظة 
شماؿ 
 الشرقية

محافظة 
جنكب 
 الشرقية

محافظة 
 الداخمية

**0.037 0.237 محافظة مستط  0.359 0.862 0.071 0.186 
محافظة شماؿ 

 الباطنة
- 0.405 0.113 0.329 0.021**  0.043**  

محافظة جنكب 
 الباطنة

- - 0.030**  0.103 0.001*  0.008*  

 0.863 0.792 0.539 - - - محافظة الظاورة
محافظة شماؿ 

 الشرقية
- - - - 0.291 0.388 

محافظة جنكب 
 0.963 - - - - - الشرقية

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

بأف مصادر الاركؽ في العكامؿ المسىمة إلرتكاب الجرائـ األخالقية الحاصػمة  (22يتضح مف الجدكؿ )

كانػت  (21)ؿ لجػدك ايف األحػادم كمػا فػي ابيف مستكيات متغير مكاف الجريمة التي يكضحىا تحميؿ التب

بػػيف محافظػػة شػػػماؿ الباطنػػة ككػػػؿ مػػف محافظػػػة جنػػكب الشػػػرقية كمحافظػػة الداخميػػػة، كلصػػالح محافظػػػة 

شػػماؿ الباطنػػة فػػي كػػؿ مػػرة، أيضػػا مػػف ضػػمف مصػػادر الاػػركؽ الحاصػػمة بػػيف مسػػتكيات مكػػاف الجريمػػة 
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ب الشػرقية كانت بيف محافظة جنكب الباطنة ككؿ مف محافظة مستط كمحافظػة الظػاورة كمحافظػة جنػك 

( يبػػػيف المتكسػػػطات 11كالشػػػكؿ )، كمحافظػػػة الداخميػػػة، كلصػػػالح محافظػػػة جنػػػكب الباطنػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػرة

 في متياس العكامؿ المسىمة. جريمةابية لمستكيات متغير مكاف الالحس

     
(11شكؿ )  

 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 الدراسػة عمػى كفػؽ أسػئمة  الدراسػة،  

 كربطىا بالدراسات السابتة كاإلطار النظرم.

 ة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ األوؿ لمدراسة الحالية:مناقش -1

 ؟ة الدراسة ما أىـ العوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عين -

( أف ونػػػاؾ شالشػػػة 3أظىػػرت نتػػػائ  الدراسػػػة عمػػػى كفػػؽ قاعػػػدة التتريػػػب الخماسػػػي كالمتكسػػط الارضػػػي )  

( كوػػي الاتػػػر كعمػػؿ المػػػرأة فػػي الكظػػػائؼ 3فػػػكؽ المتكسػػط الارضػػػي )عكامػػؿ تتػػػع الاتػػرات الخاصػػػة بىػػا 

حيػػث  %( مػػف المجمػػكع الكمػػي لمعكامػػؿ االقتصػػادية البالغػػة أربعػػة عكامػػؿ،75الرجاليػػة كالبطالػػة بنسػػبة )

( 1,72-1,39بانحرافػات معياريػة تػراكح بػػيف ) ( درجػػة،3,07-4,1تراكحػت متكسػطاتىا الحسػابية بػيف )

 (12كما وك مكضح في جدكؿ )

( 25، 1، 2المشار إليه في مضمكف الاتػرات ) )الفقر(كفيما يتعمؽ بمناقشة نتيجة العامؿ األكؿ كوك   

ك"أسػػكف كعػػائمتي منػػزالن صػػغيران منػػزؿ خػػاص نتيجػػة تػػدني مسػػتكل الػػدخؿ" لػػـ أسػػتطع بنػػاء "عمػػى التػػكالي 

ض مػا تكصػمت إليػه وػذن النتيجػة تنػاق فػإفك"عػدـ قػدرتي عمػى الػزكاج بسػبب غػالء المىػكر"  غير متسع"

( التػي أشبتػت كجػكد عالقػة ارتباطيػه ضػعياة بػيف معػدؿ الجريمػة الكاقعػة عمػى 2006 نتيجة )الغطرياػي،

لجممة مف األسباب  ياسر الباحث سبب وذا التناقضك  األشخاص كالمستكل المعيشي في سمطنة عماف،

 كوي:
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بصػاة عامػػة كسػمطنة عمػػاف " شػىد العػالـ خاللىػػا 2011-2006الاتػرة الزمنيػة الكاقعػػة مػا بػػيف " -

ة كمػػف ضػػمنىا بنػػاء المسػػكف بصػػاة خاصػػة ارتااعػػان كبيػػران فػػي أسػػعار مختمػػؼ ضػػركريات الحيػػا

 حيػػث ارتاعػػت أسػػعار األراضػػي بشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ لػػه مشيػػؿ فػػي محافظػػة مسػػتط خاصػػة، ،المالئػػـ

 إضػػافة إلػػى ارتاػػاع مػػكاد البنػػاء حيػػث تشػػير ككػػذلؾ فػػي جميػػع محافظػػات السػػمطنة بػػال اسػػتشناء،

( إلػى أف الربػع الشالػث 16: 2012اإلحصائيات الرسمية الصػادرة مػف كزارة االقتصػاد الػكطني )

" سجؿ المؤشر العاـ السعار الجممة لمكاد البناء بمحافظة مستط ارتااعا بنسبة 2011مف عاـ "

 ".2010%" متارنة بالربع الشالث مف عاـ "6,4"

ض الشخصػػية مػػف قبػػؿ البنػػكؾ العاممػػة فػػي أشبتػػت اإلحصػػائيات الرسػػمية عػػف ارتاػػاع حجػػـ التػػرك  -

" مميػػار لاير عمػػاني فػػي عػػاـ 4,8" إلػػى "2003" مميػػار لاير عمػػاني فػػي عػػاـ "1,2السػػمطنة مػػف "

( 22: 2012 %". )كزارة االقتصػاد الػكطني،7,1-%5,6" كبنسبة فائػدة تراكحػت بػيف "2011"

م إلػى ذوػاب جػزء كبيػر كأغمب التركض الشخصية ألجؿ بناء المسػكف المالئػـ لمعائمػة ممػا يػؤد

مػػف راتػػب المػػكطف ألجػػؿ سػػداد التػػرض كلاتػػرة زمنيػػة طكيمػػة جػػدان األمػػر الػػذم يجعػػؿ كشيػػران مػػف 

النػػػاس يحجبػػػكف عػػػف االقتػػػراض مػػػف البنػػػكؾ التجاريػػػة لحرمتىػػػا الشػػػرعية أكالن كلمػػػا يترتػػػب عمػػػى 

رب  ممػػا ياضػػؿ التػػرض مػػف أضػػرار ناسػػية كاجتماعيػػة عمػػى األسػػرة كضػػماف أمنىػػا كاسػػتتراروا،

األسػػرة اسػػػتئجار منػػػزؿ مىمػػػا غمػػػيى شمنػػػه حيػػث تشػػػير اإلحصػػػائيات الرسػػػمية الصػػػادرة مػػػف كزارة 

 (2011)"% فػػي عػػاـ 3,4( إلػػى ارتاػػاع إيجػػار المسػػاكف إلػػى "14: 2012االقتصػػاد الػػكطني )

 (.2010بعاـ ) متارنة
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شتى أنكاع  الاتر قد يؤدم في بعض حاالته لمزاكلة شمة مف الناس مىنة البغاء كالزنا كممارسة -

 الدعارة التي تجمب ألصحابىا الكشير مف الماؿ الحراـ.

أما بخصكص السكف في المنازؿ الضيتة فيعزز مػا تكصػؿ إليػه الباحػث مػف نتيجػة مػا أظىرتػه دراسػة   

 ( مػػػف أف مرتكبػػػػي زنػػػا المحػػػاـر يعيشػػػػكف فػػػي مسػػػاكف ضػػػػيتة تعػػػكؽ خصكصػػػػيتىـ،2003 )المجػػػدكب،

خكات في غرفة كاحدة نتيجة لعدـ أتساع المسكف قد يؤدم إلػى تالصػؽ كتاسير ذلؾ بأف نكـ األخكة كاأل

 مما ينت  عنه تىي  الغريزة الجنسية مع غياب الرقابة األسرية. األجساد كانكشاؼ العكرات،

 عدـ قدرة الشباب عمى الزكاج فتاسيرن في اآلتي:أما   

كبدكنػػػه تتحػػػكؿ حيػػػاة  ،الػػػزكاج وػػػك الطريػػػؽ الشػػػرعي الكحيػػػد لتصػػػريؼ الطاقػػػة الجنسػػػية الكامنػػػة -

الشػػاب كالاتػػاة إلػػى جحػػيـ ال يطػػاؽ كنحػػف اليػػـك نعػػيش حالػػة مػػف اإلشػػارة الجنسػػية التػػي تبػػث فػػي 

 مختمؼ كسائؿ التتنية الحديشة.

ييحجػـ الكشيػر مػف  مطالبة أكلياء األمكر لمىكر عالية لكريمػاتىـ الػذم يػذوب جػزء منػه لجيػكبىـ، -

 ة ذكم الركاتب المتدنية.الشباب مف التدـك عمى مشركع الزكاج كخاص

كيػػػؤدم لحرمػػانىف مػػف حػػػؽ  غػػالء المىػػكر ينػػت  عنػػػه ارتااعػػان فػػي نسػػػبة العنكسػػة بػػيف الاتيػػات، -

أك مػػع  ى إقامػػة عالقػػات عاطايػػة مػػع الشػػبابكربمػػا دفػػع الاتػػاة إلػػ األمكمػػة كاالسػػتمتاع الشػػرعي،

.  ذكم التربى كالمحاـر
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أعتتػد أف "( 55المشار إليه في مضمكف الاترة ) لرجالية()عمؿ المرأة في الكظائؼ اأما العامؿ الشاني   

 " فيمكف تعميؿ ذلؾ في اآلتي:امتىاف المرأة لبعض الكظائؼ الرجالية يعرض عاتىا لمخطر

كلىػػا أدكاره جميمػػة فػػي الحيػػاة ال  المػػرأة  شػػتيتة الرجػػؿ ك نصػػؼ المجتمػػع كتمػػد النصػػؼ اآلخػػر، -

 المية الصػػالحة كالػػذم يبػػدأ ة األبنػػاء التربيػػة اإلسػػيسػػتطيع الرجػػاؿ حممىػػا كأجػػؿ تمػػؾ األدكار تربيػػ

بؿ كقبؿ ذلؾ عند اختيار الرجػؿ لشػريكة حياتػه  منذ المحظة األكلى لنشكء الجنيف في بطف أمه،

 عطاء تمؾ التربية متدفتان إلى نىاية عمر اإلنساف. كيستمر

أف العػاـ لمسػمطنة وػك "العالمػة الماتػي الجميؿ سماحة الشي   بهالعمؿ األساسي لممرأة كما أفتى  -

تككف سيدة بيتىا، كربة مممكتىا، إال أف وناؾ أعماالن أخرل يجكز لىا أف تعممىا خارج بيتىا مع 

، كوذن األعماؿ وي تدريس بنات جنسىا كتمريضىف كعالجىف، أما المحافظة عمى تعاليـ دينىا

كالاتنػػة فػػذلؾ ال  أف تعمػػؿ فػػي المكتػػب بجانػػب الرجػػؿ كوػػي ال تػػدخر شػػيئان مػػف كسػػائؿ اإلغػػراء

 (.440: 2012 )الخميمي، يجكز"

تكجػػد بعػػض األعمػػاؿ التػػي ال تميػػؽ بػػالمرأة أف تعمػػؿ فيىػػا كالتحاقىػػا لمعمػػؿ فػػي السػػمؾ العسػػكرم  -

كخضكعىا لتدريبات شاقة ال تناسب طبيعة جسدوا المتصؼ بالضعؼ كالميكنة كارتدائىا أللبسة 

كػذلؾ عمػؿ المػرأة فػي  مػاـ المػالء مػف النػاس،ككحممىػا لمطبػؿ كالمزاميػر أ خاصة تبػرز مااتنىػا،

مجاؿ البيع كالمحاسبة في المراكز التجارية كالتػي تضػطر حينىػا االحتكػاؾ المباشػر مػع الزبػائف 

كغيروػػا مػػف األعمػػاؿ التػػي تنػػافي أنكشػػة المػػرأة  تمػػؾ المراكػػز التجاريػػة،كالعمالػػة الكافػػدة التػػي تػػدير 

 كتككينىا الجسمي كالعاطاي.
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أعتتد أف البطالة "( 23ؽ بالعامؿ الرابع )البطالة( المشار إليه في مضمكف الاترة )كفيما يتعم  

  :فيمكف تاسير ذلؾ في النتاط اآلتية الرتكابي الجريمة" سبب رئيس

العاطؿ عف العمؿ يرل ناسه أنه أقؿ شأنان مػف اآلخػريف فيشػعر بحالػة مػف اإلحبػاط األمػر الػذم  -

متيػػة أك غيروػػا مػػف صػػنكؼ الجػػرائـ،يدفعػػه إلػػى ارتكػػاب الجريمػػة سػػكاء أك كوػػك مػػا فسػػرته  انػػت خي

 العدكاف لدكالرد. -نظرية اإلحساس بالنتص آلدلر كنظرية اإلحباط 

الشػػاب يمتمػػؾ طاقػػة وائمػػة مختزنػػة فػػإف لػػـ يػػتـ تصػػريؼ تمػػؾ الطاقػػة فػػي العمػػؿ الصػػالح المايػػد  -

 انحرفت به إلى طريؽ الغكاية كالضالؿ.

الػذم يسػتطيع  ك الكريـ  مف خالؿ األجر المادم الذم يتتاضان الكظياة تكفر لمارد سبؿ العيش -

 به إشباع حاجاته األكلية.

 :لمدراسة الحالية سؤاؿ الثانيال ائج المتعمقة بإجابةمناقشة النت-2

 ؟ ة بسمات الشخصيةالعوامؿ االقتصادية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقي عالقةما -

ة بأف وناؾ عالقة سػمبية قكيػة ذات داللػة إحصػائية تراكحػت عنػد مسػتكل خمصت نتائ  الدراسة الحالي  

( كذلؾ بػيف العكامػؿ االقتصػادية ككػؿ مػف العصػابية كالمتبكليػة 13( كما في الجدكؿ )0,01( ك)0,05)

فىػػػذن العكامػػػؿ لػػػـ تػػػؤدم إلػػػى اتصػػػاؼ شخصػػػيات المػػػرتكبيف لمجػػػرائـ األخالقيػػػة بسػػػمة  كيتظػػػة الضػػػمير،

 الشػػػػعكر بالػػػػذات، االكتئػػػػاب، العداءالمتكعػػػػد بالغضػػػػب، )التمػػػػؽ، اوروػػػػا الارعيػػػػةالعصػػػػابية أك بأحػػػػد مظ

الضػػغكط كالتابميػػة لالنجػػراح( كيعػػزك الباحػػث سػػبب ذلػػؾ بػػأف الاتػػر كالبطالػػة كعمػػؿ المػػرأة فػػي  االنػػدفاع،

جميع المياديف ليست باألمكر المستعصية التػي ال يجػد المبتمػى بىػا حػالن لىػا ممػا قػد يػؤدم إلػى إصػابته 

نمػا وػي مشػاكؿ مػف  األمػر الػذم يدفعػه إلػى االنحػراؼ كالجريمػة، الة مف االكتئاب أك التمػؽ كغيروػابح كا 
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كفػي المتابػؿ  الممكف جدان التغمب عميىا بالتاكير العتالني كبتبني الدكلة حمكالن جذرية لمشػكالت الشػباب،

مجرميف جعمىا ال تتصؼ نجد أف تمؾ العكامؿ االقتصادية كاف لىا تأشير سمبي عمى شخصيات أكلئؾ ال

االعتػداؿ فػي  التكاضػع، اإلذعػاف، اإليشػار، االسػتتامة، بسمة المتبكليػة أك بأحػد مظاوروػا الارعيػة )الشتػة،

مناضػؿ فػي  ممتػـز بالكاجبػات، مػنظـ، الرأم( كال لسمة يتظة الضمير أك بأحد مظاوروػا الارعيػة)الكااءة،

)بيػػػػػػت مػػػػػػف  لنتيجػػػػػػة مػػػػػػع نتيجػػػػػػة دراسػػػػػػة كػػػػػػؿكاتاتػػػػػػت وػػػػػػذن ا التػػػػػػأني( ضػػػػػػبط الػػػػػػذات، سػػػػػػبيؿ االنجػػػػػػاز،

لككف الاتر كالبطالة عمى كيعزك الباحث سبب ذلؾ Jones, 2008)  ؛Gelb, 2007 ؛2011دشيشه،

ال لما استعاذ مف الحبيػب المصػطاى صػمى اب عميػه  سبيؿ المشاؿ كقعىما عمى الناس شديد ال يحتمؿ كا 

 .(222)النسائي:مف الكار كالاتر كعذاب التبر"  بؾكسمـ في قكله عميه الصالة كالسالـ "المىـ إني أعكذ

تطبيػػؽ مبػػدأ العدالػػة االجتماعيػػة فػػي تكزيػػع الشػػركة كالمػػاؿ العػػاـ عمػػى مختمػػؼ شػػرائح المجتمػػع دكف  إف  

عمى الناكس البشرية التي فطروا اب عز كجؿ عمى حب  استشناء الشؾ أف ذلؾ ينعكس إيجابان  تاريؽ أك

فعندما ياتتد الارد وذا الجزء المىػـ مػف الحيػاة ال شػؾ أف  1 ۋ  ۅ  ٴۇ  ۋ  "الماؿ في قكله تعالى 

كطريػؽ الشػر  كيكػكف مسػتكل الضػبط الػداخمي فػي أدنػى مسػتكياته، حياته ستتحكؿ إلى جحػيـ ال يطػاؽ،

 كالغكاية مف أقصر الطرؽ إليه.

 
 
 
 
 

                                                 

 

  1 سكرة  20 اآلية، الاجر،
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 لمدراسة الحالية: الثالثمناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ  -3

 ؟ة الدراسةالمسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عين االجتماعيةالعوامؿ  ما أىـ -

( 6( بػػػأف ونػػػاؾ )3أظىػػػرت نتػػػائ  الدراسػػػة عمػػػى كفػػػؽ قاعػػػدة التتريػػػب الخماسػػػي كالمتكسػػػط الارضػػػي )  

%( مف المجمكع الكمي لمعكامػؿ 86( بنسبة )3عكامؿ تتع الاترات الخاصة بىا فكؽ المتكسط الارضي )

 ( درجػػػػػة،3,28-3,96حيػػػػث تراكحػػػػػت متكسػػػػطاتىا الحسػػػػػابية بػػػػيف ) ( عكامػػػػػؿ،7اعيػػػػة البالغػػػػة )االجتم

 (14( كما وك مكضح في جدكؿ )1,34-1,49بانحرافات معيارية تراكح بيف )

-49المشػار إليػه فػي مضػمكف الاتػرتيف ) )الصػحبة السػيئة(كفيما يتعمؽ بمناقشة نتيجة العامؿ األكؿ   

 "يئة كانػت سػببان الرتكػابي الجريمػة" "أذوػب برفتػة السػكء الصػطياد الاتيػات"اختالطي بالصػحبة السػ( 42

( بػػػأف الػػػدافع األكشػػػر أوميػػػة كراء ارتكػػػاب 2003 تعػػػزز وػػػذن النتيجػػػة مػػػا أسػػػارت عنػػػه دراسػػػة )الحبسػػػي،

كتاسػير ذلػؾ بػأف اب عػز  %( مف عينة الدراسػة،49الجرائـ األخالقية مصاحبة رفتاء السكء بما بنسبة )

في كتابه العزيز مدل قكة تأشير خميؿ السكء في سمكؾ اإلنساف كالندـ الشػديد الػذم يعتريػه فػي  كجؿ بيفى 

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  كذلؾ في اآليات الكريمة " يكـ التيامة نتيجة مصاحبته له،

﮲     ۓ ۓں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    

ة يعػػض فػػال تكايػػه يػػد كاحػػد" كجػػاء فػػي تاسػػير وػػذن اآليػػات الكريمػػات مػػا نصػػه 1"﮳ ﮴   ﮵   

نمػػا وػػك يػػداكؿ عميىػػا، أك يجمػػع بينىمػػا لشػػدة مػػا يعانيػػه مػػف النػػدـ الػػالذع المتمشػػؿ فػػي  بػػيف وػػذن كتمػػؾ، كا 

كوػػي حركػػة معىػػكدة يرمػػز بىػػا إلػػى حالػػة ناسػػية فيجسػػمىا تجسػػيمان.... كفالنػػان بىػػذا  ،عضػػه عمػػى اليػػديف

                                                 

 

29،28،27سكرة الارقاف، اآليات   1  
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ؿ ليشػػمؿ كػػؿ صػػاحب سػػكء يصػػد عػػف سػػبيؿ الرسػػكؿ عميػػه الصػػالة كالسػػالـ كيضػػؿ عػػف ذكػػر اب التجىيػػ

كوكذا راح الترآف يىز قمكبىـ وزان بىذن المشاود المزلزلة التي تجسػـ لىػـ مصػيروـ المخيػؼ  عز كجؿ....

دكف تػكقير" كتريىـ إيان كاقعان مشىكدان كوـ بعد في وذن األرض يكذبكف بمتاء اب كيتطػاكلكف عمػى متامػه 

 (2561-2560: 1996 )قطب،

 كالجمػيس حالجمػيس الصػال شػؿم مػانككما جاء فػي الحػديث الشػريؼ عػف النبػي صػمى اب عميػه كسػمـ "إ  

مػا أف تبتػاع منػه، ،يؾييٍحػذًإمػا أف  المسؾ فحامؿ يرالك كناف  المسؾ، ؿالسكء كحام مػ كاً  أف تًجػدى منػه  اكاً 

ما أف تجد منه ريحا خبيشىة ،يابؾحرؽى شًإما أف يى  الكير اف كن ريحا طيِّبة،  (.1055 :1998 )مسمـ،" كاً 

كالتربيػػػة الكالديػػػة لىػػػا دكر كبيػػػر فػػػي تكجيػػػه سػػػمكؾ األبنػػػاء كفػػػي اختيػػػاروـ لمجمكعػػػة األصػػػدقاء الػػػذيف   

كتنػتى   ،يدفعكف بىـ إما إلى مػدارج العمػـ كالرقػي كالتنػافس فػي الخيػر أك إلػى سػمكؾ االنحػراؼ كالجريمػة

سػيئة حػػيالن ذكيػة فػػي اإليتػاع بالاتيػػات فػي األسػػكاؽ كالمراكػز التجاريػػة التػي أغمػػب زبائنىػا مػػف الصػحبة ال

كاستخداـ برنام  )البمكتكث( الذم يسػمح بتبػادؿ أرقػاـ الىكاتػؼ النتالػة السػمكيان بػيف طرفػي النػكع  النسكة،

قامػػة العال االجتمػػاعي، قػػات العاطايػػة شػػيئان األمػػر الػػذم يسػػمح بتجػػاذب أطػػراؼ الحػػديث بػػيف الجػػانبيف كا 

ليسػػمـ الشػػاب بعػػدوا كتصػػاب الشػػابة فػػي كرامتىػػا نتيجػػة مػػا اقترفػػت مػػف  فشػػيئان إلػػى أف تحػػدث المأسػػاة،

 كيظؿ صدل الجريمة حاضران بتكة في ناس الضحية.  خطيئة كأشـ،

 أعتتد( "41 ،43المشار إليه في مضمكف الاترتيف ) "سكء استغالؿ كقت الاراغ"كأما العامؿ الشاني   

أف أكقات الاراغ التي كانت عندم وي التي أفسدتني" ك"ممارستي لمعادة السرية في أكقات الاراغ دفعني 

فتاسير ذلؾ بأف كقت الاراغ لدل الشاب أك الشابة يعني أف وناؾ كقتان غير مستااد  الرتكاب الجريمة"

حصكؿ عمى فرصة منه في أم كجه مف أكجه النشاط االجتماعي نتيجة لماشؿ الدراسي أك عدـ ال
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كفئة  فالناس البشرية إف لـ تشغمىا بالحؽ شغمتؾ بالباطؿ، الستكماؿ الدراسة الجامعية أك كظياة،

شبات الذات كلات األنظار إليىا، فإف لـ تستغؿ وذا  الشباب فئة مميئة بالتكة كالنشاط كحب الظىكر كا 

كمع كجكد المشيرات الجنسية في  الؿ،الطاقة في النافع المايد جنحت بالشاب إلى طريؽ الغكاية كاالنح

البيئة الخارجية كما تبشه بعض كسائؿ اإلعالـ المتركءة كالمسمكعة كالمرئية مف متاالت كصكر كبرام  

كؿ وذا قد يدفع الشاب لممارسة العادة السيئة  كمسمسالت كأفالـ تخاطب الغريزة الجنسية بشكؿ إباحي،

كمع استمرار وذا األمر دكف كقاية أك  جنسي الذم يشعر به،)االستمناء( لمتخمص مف حالة التىي  ال

عالج قد يندفع الشاب إلى سمككيات أبعد مف ممارسة عادة االستمناء فيمجأ إلى اقتراؼ الاكاحش 

 الكبرل كالزنى كالمكاط كوتؾ األعراض كغيروا. 

تشػػار رغبػػاتي ( "44تػػرة )المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الا "المالبػػس النسػػائية الااضػػحةأمػػا العامػػؿ الشالػػث "  

فػػػإف وػػػذن النتيجػػػة تعػػػزز مػػػا أظىرتػػػه دراسػػػة التميمػػػي " الجنسػػػية عنػػػد رؤيتػػػي لممالبػػػس النسػػػائية الااضػػػحة

شارتػه شػـ الكقػكع فػي 2007) ( مف خطكرة األلبسة الااتنػة كالشػاافة لمػا تؤديػه مػف إسػتمالة لتمػب الشػاب كا 

ل زيػػػاء النسػػػائية فػػػي األسػػػكاؽ العامػػػة ك كتاسػػػير ذلػػػؾ بػػػأف الزائػػػر لممحػػػالت المتخصصػػػة  فػػػ  الجريمػػػة،

قاصػديف بػذلؾ النيػؿ مػػف  المراكػز التجاريػة يشػاود بػأـ عينيػه المجسػمات كقػد صػػكرت المػرأة شػبه عاريػة،

ككمػػا تاعمػػه بعػػض المجػػالت مػػف كضػػع صػػكرة المػػرأة  كرامتىػػا كأنىػػا مجػػرد بضػػاعة السػػتجالب الزبػػائف،

تسػػػتىكم التمػػػكب لغػػػرض تحتيػػػؽ أعمػػػى معػػػدؿ  جميمػػػة عمػػػى الغػػػالؼ كقػػػد أبػػػرزت ماػػػاتف جسػػػدوا بصػػػكرة

 مبيعات لىا.

ض كذلؾ فإف عرض بيع المالبس النسائية ذات الخصكصية المطمتة دكف ساتر أك حجاب مدعاة لبع  

 ىا.فئات الشباب لمتمذذ بمشاودت
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( "أستمتع 28 ،29أما العامؿ الرابع "النظر إلى كجكن النساء" المشار إليه في مضمكف الاترتيف )  

  لنظر إلى كجكن النساء كمااتنىف" ك"أجد صعكبة في غص بصرم عف زميمة العمؿ أك الدراسة"با

( مف أف النظر الى ما وك محـر يتكد الارد 2008 فيعزز وذن النتيجة ما اسارت عنه دراسة )المرشد،

ذلؾ بأف  كيمكف لمباحث تاسير إلى ارتكاب الجرائـ األخالقية كيزيد مف شىكة الارد كانحرافه الجنسي،

كوي تعبر كبصدؽ عف المشاعر كاألحاسيس التي تختم  بداخؿ  لغة العيكف مف أجمؿ كأرقى المغات،

فال يمكف بحاؿ تذكؽ طعـ الحياة كلذاتىا كشىكاتىا بدكف نعمة اإلبصار التي حبانا اب  الناس البشرية،

عبادن المؤمنيف كالمؤمنات عمى  لذا جاء الترآف الكريـ أمران  عز كجؿ بىا بشرط استغاللىا في ما يرضان،

واالسكاء بأف عميىـ غض البصر كحاظ الاركج كذلؾ في قكؿ عز قائالن عميمان " ِمْف  ُقْؿ ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ

ـْ ِإف   ـْ َذِلَؾ َأْزَكى َلُي ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي ِمْف  اِت َيْغُضْضفَ َوُقْؿ ِلْمُمْؤِمنَ  ،م َو َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوفَ ال َأْبَصارِِى

 1"َأْبَصارِِىف  َوَيْحَفْظَف ُفُروَجُيف  

مػف الزنػا عمػى ابػف آدـ نصػيبه  كتػبكفػي الحػديث الشػريؼ عػف النبػي صػمى اب عميػه كسػمـ أنػه قػاؿ "  

محالػػة فزنػػا العينػػيف النظػػر كزنػػا المسػػاف النطػػؽ كالػػناس تيمنىػػى كتشػػتىي كالاػػرج يصػػدؽ فىػػك مػػدرؾ ذلػػؾ ال 

  .(1066: 1998 مسمـ،ذلؾ كيكذبه" )

لػػذلؾ فػإف الشػػاب أك الاتػاة إف أطالقػػا ألبصػاروـ النظػػر إلػػى  كالنظػر المحػػـر وػك أحػػد نتػائ  االخػػتالط،  

إلى تعمؽ قمب أحدوما باألخر فيحكـ الىكل قبضته مما ال  ت دكف مراعاة لحرمة أك ديف، سيؤدمالشىكا

 يستطيعاف دفعه ليصال الحتان إلى المذة التاتمة.

                                                 

 

31،30سكرة النكر، اآليتاف    1  
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أعتتػػد أف االخػػتالط ( "26 ،57المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الاتػػرتيف ) االخػػتالط()العامػػؿ الخػػامس أمػػا   

 ماسػػػدة كبػػػرل ل سػػػرة كالمجتمػػػع" ك"اختالطػػػي بػػػزميالت الدراسػػػة أك العمػػػؿ أشػػػار عنػػػدم الشػػػىكة الجنسػػػية"

 فتعميؿ النتيجة باألتي:

النساء  كفطرة يؿ لمنساء،كقد جبمت فطرة الرجؿ عمى التكة كالم االختالط أحد متدمات الزنا، -

كعندما يكجد وذيف التطبيف في بيئة تسمح لىما باالختالط  عمى الميؿ لمرجاؿ مع ضعؼ كليف،

متي يككف  كبيئة الصؼ أك مكاقع العمؿ المختماة أك األسكاؽ فإف مستكل الضبط الديني كالخي

تغالؿ تمؾ المكاقؼ في أدنى مستكياته مما يدفع بعض الناكس الضعياة األمارة بالسكء إلى اس

 في إقامة عالقات عاطاية مع النساء.

االختالط  يؤدم إلى خمكة الرجؿ بالمرأة األجنبية كالذم حذر منه الرسكؿ عميػه صػمى اب كسػمـ  -

" )البخػػارمفػي الحػػديث الشػػريؼ "ال يخمػػكف رجػػؿ  ( فاػػي مكقػػؼ 1035 :بػامرأة إال مػػع ذم محػػـر

ذبيتىػػػػا لمرجػػػػؿ كالػػػػناس األمػػػػارة بالسػػػػكء ككسكسػػػػة االخػػػػتالط تتحػػػػد شػػػػالث قػػػػكل جمػػػػاؿ المػػػػرأة كجا

 الشيطاف.

فػػػي البيئػػػة المختمطػػػة يجػػػد كػػػالن مػػػف الرجػػػؿ ك المػػػرأة متناسػػػان لىمػػػا لمبػػػكح بأسػػػراروما كمشػػػاكمىما  -

كبمػػركر الػػزمف ترتتػػي تمػػؾ العاطاػػة  الخاصػػة لمطػػرؼ اآلخػػر كتحػػدث األلاػػة ك التعػػاطؼ بيػػنىـ،

 المحرمة لتصؿ إلى التتارب الجسدم.
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دفعني لمرذيمة تبرج " (40في مضمكف الاترة )المشار إليه  (التبرج)فيما يتعمؽ بالعامؿ السادس ك   

ظىار مااتنىا  فيمكف تاسير ذلؾ باآلتي: "المرأة كا 

المرأة فتنة كجميع جسدوا عكرة لذا أمرت بمبس الحجاب حاظان لىػا كصػيانة مػف أف تتتػرب منىػا  -

بعكػػس المتبرجػػة فإنىػػا  نػػكران كبىػػاءن كعػػزة ككرامػػة، المػػرأةكالحجػػاب يضػػيئ كجػػه  شػػياطيف األنػػس،

كال تنجػػذب إليىػػا أصػػحاب الطبػػاع  تاتػػد بػػذلؾ التبػػرج الكشيػػر مػػف الجمػػاؿ كتصػػبح ال حرمػػة لىػػا،

 السميمة مف الرجاؿ.

المرأة المسممة في األغمب المعتاد محافظة عمى لبس الحجػاب الشػرعي كب الحمػد كالتبػرج أكشػر  -

ى أرض السػمطنة مػف الػدكؿ اإلباحيػة الالتػي يظىػرف أجسػادوف العاريػة ما نجدن فػي التادمػات إلػ

فعنػػدما يشػػاود  فػػي كضػػح النىػػار فػػي الشػػكارع ك الشػػكاطئ كالمكاقػػع السػػياحية كالمراكػػز التجاريػػة،

الشػػػاب وػػػذن األجسػػػاد العاريػػػة أمامػػػه فػػػإف تمػػػؾ المشػػػاود تشيػػػر لديػػػه الرغبػػػة الجنسػػػية فيمجػػػأ إلػػػى 

 ممارسة الرذيمة.

كتطكر مااجئ عمى  زم الجمباب أك العباءة الذم ترتديػه المػرأة المسػممة فبػدالن مػف غير حدكث تى  -

أف يستر جسدوا أصبحت بعض المكديالت الحديشة تهاصؿ الجسد كتظىر المااتف بشكؿ يجذب 

فػػالمرأة بزيىػػا السػػاتر تسػػتطيع إعاػػاؼ  أنظػػار الشػػباب الػػذيف تسػػتكم قمػػكبىـ مشػػؿ وػػذن المشػػاود،

 اكر تدفع به إلى المعصية كالاجكر.الرجؿ كبالتبرج كالس
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع: -4

 المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية ؟ جتماعيةما عالقة العوامؿ اال-

خمصػػػػػػت نتػػػػػػائ  الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة بػػػػػػأف ونػػػػػػاؾ عالقػػػػػػة سػػػػػػمبية قكيػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد   

كيعػػػػػػػزك الباحػػػػػػػث  كامػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػة كسػػػػػػػمتي العصػػػػػػػابية كالمتبكليػػػػػػػة،( بػػػػػػػيف الع0.01مسػػػػػػػتكل )

السػػػػػبب فػػػػػي أف تمػػػػػؾ العكامػػػػػؿ لػػػػػـ تػػػػػؤدم إلػػػػػى اتصػػػػػاؼ شخصػػػػػيات المػػػػػرتكبيف لمجػػػػػرائـ األخالقيػػػػػة 

 االكتئػػػػػػػػاب، العػػػػػػػػداء المتكعػػػػػػػػد بالغضػػػػػػػػب، بسػػػػػػػػمة العصػػػػػػػػابية أك بأحػػػػػػػػد مظاوروػػػػػػػػا الارعيػػػػػػػػة)التمؽ،

لكػػػػػػػػكف الصػػػػػػػػحبة السػػػػػػػػيئة كسػػػػػػػػكء نجػػػػػػػػراح( الضػػػػػػػػغكط كالتابميػػػػػػػػة لال دفاع،االنػػػػػػػػ الشػػػػػػػػعكر بالػػػػػػػػذات،

اسػػػػتغالؿ كقػػػػت الاػػػػراغ كاالخػػػػتالط كالتبػػػػرج كالسػػػػاكر مػػػػف األشػػػػياء المحببػػػػة لمناػػػػكس البشػػػػرية فىػػػػي 

كفػػػػػػػي  ترفػػػػػػػع مػػػػػػػف مسػػػػػػػتكل الشػػػػػػػعكر بالسػػػػػػػعادة كاالرتيػػػػػػػاح المؤقػػػػػػػت الػػػػػػػذم يػػػػػػػزكؿ بػػػػػػػزكاؿ السػػػػػػػبب،

المجػػػػػرميف شخصػػػػػيات أكلئػػػػػؾ  كػػػػػاف لىػػػػػا تػػػػػأشير سػػػػػمبي فػػػػػي المتابػػػػػؿ نجػػػػػد أف العكمػػػػػؿ االجتماعيػػػػػة

 اإليشػػػػػػػار، االسػػػػػػػتتامة، جعمىػػػػػػػا ال تتصػػػػػػػؼ بسػػػػػػػمة المتبكليػػػػػػػة أك بأحػػػػػػػد مظاوروػػػػػػػا الارعيػػػػػػػة )الشتػػػػػػػة،

االعتػػػػػػداؿ فػػػػػػي الػػػػػػرأم( لككنىػػػػػػا تنػػػػػػافي التعػػػػػػاليـ الربانيػػػػػػة كالتكاعػػػػػػد الشػػػػػػرعية  التكاضػػػػػػع، اإلذعػػػػػػاف،

كػػػػػذلؾ أظىػػػػػرت الدراسػػػػػة عػػػػػف كجػػػػػكد عالقػػػػػة إيجابيػػػػػة قكيػػػػػة ذات  كاألعػػػػػراؼ كالتتاليػػػػػد االجتماعيػػػػػة،

كاتاتػػػػػػت  ( بػػػػػػيف العكامػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػة كسػػػػػػمة االناتاحيػػػػػػة،0.01داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل )

االناتاحيػػػػة سػػػػائدة لػػػػػدل  ( مػػػػف كػػػػكف سػػػػػمة2011وػػػػذن النتيجػػػػة مػػػػع نتيجػػػػػة دراسػػػػة بيػػػػت دشيشػػػػػه )

مػػػػػػا تكصػػػػػػمت إليػػػػػػه دراسػػػػػػة لػػػػػػك كلػػػػػػكن   بينمػػػػػػا ناقضػػػػػػت وػػػػػػذن النتيجػػػػػػة لػػػػػػدل األحػػػػػػداث الجػػػػػػانحيف،

((Lu&lungm, 2012 رتكبيف لمجػػػػرائـ الجنسػػػػية أقػػػػؿ اناتاحيػػػػة كتاكيػػػػروـ مجػػػػرد مػػػػف كػػػػكف المػػػػ

 .كسيئ
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أف تمػػػػػػؾ العكامػػػػػػؿ كػػػػػػاف لػػػػػػه تػػػػػػأشير إيجػػػػػػابي باتصػػػػػػاؼ أكلئػػػػػػؾ المجػػػػػػرميف بسػػػػػػمة  كتاسػػػػػػير ذلػػػػػػؾ  

 األفكػػػػػػػار، األفعػػػػػػػاؿ، المشػػػػػػػاعر، الجماليػػػػػػػات، االناتاحيػػػػػػػة أك بأحػػػػػػػد مظاوروػػػػػػػا الارعيػػػػػػػة )الخيػػػػػػػاؿ،

رات العاطايػػػػػػػة كالبحػػػػػػػث عػػػػػػػف المتعػػػػػػػة كحػػػػػػػب التػػػػػػػيـ( لككنىػػػػػػػا تػػػػػػػكفر لماػػػػػػػرد بيئػػػػػػػة مناسػػػػػػػبة لممغػػػػػػػام

لػػػػػػػذا نجػػػػػػػد أف أشػػػػػػػعار العػػػػػػػرب فػػػػػػػي الجاوميػػػػػػػة كفػػػػػػػي  الظىػػػػػػػكر كالمنافسػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ الطػػػػػػػرؼ اآلخػػػػػػػر،

األمػػػػػر الػػػػػذم يػػػػػدفع  ،العصػػػػػر الحػػػػػديث تبػػػػػدأ بػػػػػالتنغزؿ بجمػػػػػاؿ المػػػػػرأة كأنكشتىػػػػػا كعيناوػػػػػا السػػػػػاحرتاف

 بىـ إلى التألؽ كاإلبداع في نظـ مختمؼ أنكاع التصيد.

 :ئج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الخامستامناقشة الن -5

 ؟ة الدراسة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى عين ما أىـ العوامؿ الثقافية المسيمة -

( 6( بػػػأف ونػػػاؾ )3أظىػػػرت نتػػػائ  الدراسػػػة عمػػػى كفػػػؽ قاعػػػدة التتريػػػب الخماسػػػي كالمتكسػػػط الارضػػػي )  

%( مف المجمكع الكمي لمعكامػؿ 67بنسبة )( 3عكامؿ تتع الاترات الخاصة بىا فكؽ المتكسط الارضي )

 ( درجػػػػة،3.01-4.44حيػػػػث تراكحػػػػت متكسػػػػطاتىا الحسػػػػابية بػػػػيف ) ( عكامػػػػؿ،9االجتماعيػػػػة البالغػػػػة )

 (16( كما وك مكضح في جدكؿ )0.98-1.43بانحرافات معيارية تراكح بيف )

الاتػػرة "أعتتػػد أف  المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف (شػػرب الخمػػر)كفيمػػا يتعمػػؽ بمناقشػػة نتيجػػة العامػػؿ األكؿ  

 عي" يعػػػػػػػػػززن مػػػػػػػػػا أظىرتػػػػػػػػػه دراسػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػكدرم كبكسػػػػػػػػػارتشػػػػػػػػػرب الخمػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػى فسػػػػػػػػػاد اجتمػػػػػػػػػا

(2009Choudhary&Bossarte,  مػػػف ارتبػػػاط االعتػػػداء الجنسػػػي كالسػػػمكؾ العػػػدكاني بػػػيف الػػػذككر )

 بتعاطي الكحكؿ كالمخدرات" كياسر الباحث وذن النتيجة باآلتي:
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كجػاء تحريمىػا  لعتػؿ كتغطيػه كوػي رجػس مػف عمػؿ الشػيطاف،الخمر أـ الخبائث ككنىػا تخػامر ا -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ    "نصان في الترآف الكريـ في قكله عز كجؿ 

 .1"ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

فينػػزؿ بأفعالػػه  شػػارب الخمػػر فػػي تمػػؾ المحظػػة فاقػػد لمعتػػؿ ال يػػدرؾ معنػػى مػػا يتػػكؿ كمػػا ياعػػؿ، -

ريـ الرباني الذم حبان اب عز كجؿ إيان إلى مستكل الحيكانية الشنيعة مف مستكل اإلنسانية كالتك

فياعؿ ما يشاء مف كبائر كمنكرات كأف يرتكب الااحشة في أحػد محارمػه أك يىتػؾ عػرض امػرأة 

كال أدؿ عمػى ذلػؾ مػف ارتاػاع معػدؿ جػرائـ وتػؾ العػرض فػي سػمطنة عمػاف  بمػا نسػبته  مسػممة،

 جرائـ األخالقية األخرل.متارنة بباقي الاسة %( مف عينة الدر 73)

ف  سىكلة الحصكؿ عمى المشركبات الكحكلية مف خالؿ األندية كالمطػاعـ السػياحية كالانػادؽ، - كا 

تعػػػذر عمػػػى الشػػػباب شػػػراء المشػػػركبات الكحكليػػػة لجػػػأ إلػػػى شػػػرب الميػػػان العطريػػػة مشػػػؿ الكمكنيػػػا 

 كبعض األدكية المخدرة.

كضػػػػعؼ  ؾ األسػػػػرم كحػػػػاالت الطػػػػالؽ،مااسػػػػد كبيػػػػرة فىػػػػي أحػػػػد مسػػػػببات التاكػػػػ لشػػػػرب الخمػػػػر - 

 كتراكـ الديكف كالديكشة كذواب الغيرة مف ناكس مرتكبيىا. اإلنتاجية في العمؿ،

المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الاتػػرات  (ضػػعؼ اإليمػػاف)أمػػا بخصػػكص مناقشػػة نتيجػػة العامػػؿ الشػػاني   

الجريمة" ك "استجيب ( "أعتتد أف ضعؼ إيماني كقمة الكازع الديني كانا سببان الرتكابي 17،38،48)

لكسكسة الشيطاف بارتكاب المعصية" ك"أومؿ في إقامة الصالة" فيعززن مػا أظىرتػه دراسػة المجػدكب 
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كياسػػػر  %( ال يصػػػميف بػػػالمرة،66,5( مػػػف كػػػكف أغمػػػب ضػػػحايا زنػػػا المحػػػاـر بمػػػا نسػػػبته )2003)

 الباحث وذن النتيجة باآلتي:

كمػا خمػؽ اب سػبحانه كتعػالى  اإليمػاف السػتة،اإليماف باب عز كجؿ وك الركف األكؿ مف أركاف  -

عمػػار األرض بمنىجػػه كمػػا بينتػه اآليػػة الكريمػػة فػػي  الشتمػيف الجػػف كاإلنػػس إال لتكحيػػدن كعبادتػه كا 

فاإليماف كالتتكل كالصالح سر السعادة في الدنيا  1"ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ"قكله تعالى

ذا مػا  لاػكز بجنتػه كالنجػاة مػف عذابػه،كوي الطرؽ المكصمة إلى رضكاف اب تعػالى كا كاآلخرة، كا 

ضعؼ إيماف المسمـ كأمف مكر اب كعتكبته جنحت ناسه األمارة بالسكء إلػى ارتكػاب المعاصػي 

 كاآلشاـ.

كما في قكله  كقد تكعد في الكتاب العزيز بإضالله كغكايته، الشيطاف وك عدك اإلنساف المدكد، -

﮷    تعالى " ﮶    ﮵   ﮲  ﮳  ﮴   ﮹﮺ۓ  ۓ     ﮸  

 .2" ﮻ ﮼  ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁         

الصالة وي عمكد الديف كما جاء في الحديث الشريؼ عف النبي صمى اب عميه كسمـ "لكؿ  -

 كخيركـ عند اب أتتاكـ" )الربيع : كعمكد الصالة الخشكع، كعمكد الديف الصالة، شيء عمكد،

120). 
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ء كالمنكر كما دلت عميه األية الكريمة في كالصالة الصحيحة الخاشعة تنىى اإلنساف عف الاحشا 

ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ     "قكله تعالى 

  1"ِ  ۇئ

المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الاتػػرة  "عػػدـ التربيػػة الجنسػػية ل بنػػاء"كأمػػا بخصػػكص نتيجػػة العامػػؿ الشالػػث    

فياسر الباحث  كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ""أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء في البيت ( 51)

عػد الخػكض فػي المكاضػيع المتعمتػة بػاألمكر وذن النتيجػة مػف كػكف المجتمػع العمػاني مجتمعػان محافظػان كيي 

فنجد األسرة ال تكلي اوتمامان بتكعية أبنائىا فيما يتعمػؽ  الجنسية مف شتافة العيب خاصة بالنسبة لنناث،

كمػػا أف المنػػاو  التربكيػػة تخمػػك مػػف مػػكاد  ى حسػػب المرحمػػة العمريػػة لمطاػػؿ،بىػػذا الجانػػب بشػػكؿ تػػدريج

 تدرس السمكؾ الجنسي الصحيح كالذم سيجنب المجتمع الكشير مف مشكالت السمكؾ المنحرؼ.

المشػػار إليػػه فػػي مضػػمكف الاتػػرة  ()المسػػتكل التعميمػػيكفيمػػا يتعمػػؽ بمناقشػػة نتيجػػة العامػػؿ الرابػػع وػػك   

 مػػف )الحبسػػي، وػػذن النتيجػػة مػػا أظىرتػػه دراسػػة كػػؿو " فيعػػزز يسػػير مػػف التعمػػيـحصػػمت عمػػى قػػدر ( "34)

مػػػػف كػػػػكف التعمػػػػيـ لػػػػه دكر فاعػػػػؿ فػػػػي تكجيػػػػه سػػػػمكؾ الاػػػػرد  ( كتاسػػػػير ذلػػػػؾ2003 المجػػػػدكب، ؛2005

كالػػػذم بػػػه يسػػػتطيع أف يميػػػز بػػػيف الخيػػػر كالشػػػر كالصػػػالح  كالكصػػػكؿ بػػػه إلػػػى النضػػػ  العتمػػػي كالاكػػػرم،

فكيؼ لنا أف ناىـ كالـ اب عز كجػؿ فػي  سرته كمجتمعه كما وك ضار له،كالضالؿ كما وك نافع له كأل

 الكتػػػاب العزيػػػز كمػػػا جػػػاء فيػػػه مػػػف تشػػػريعات كنظػػػـ تػػػنظـ سػػػير حيػػػاة البشػػػرية إال بنػػػكر العمػػػـ كالبصػػػيرة،

كفػػي وػػذا  كالجىػػؿ كاألميػػة معػػاكؿ وػػدـ لنىضػػة الشػػعكب كتتػػدمىا كالنتشػػار الرذيمػػة كالااحشػػة بػػيف أبنائىػػا،

عزيز كب الحمد كالمنة أكلت الحككمة الرشيدة اوتماما كبيران بالتعميـ بمختمؼ مراحمه مػف التعمػيـ الكطف ال
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األساسػػي إلػػى مػػػا بعػػد المرحمػػة الجامعيػػػة )الماجسػػتير كالػػدكتكراة( كلكػػػف مػػا يحػػدث أف فئػػػة مػػف الشػػػباب 

فضمكا سمكؾ  لكطنىـ، الضاؿ بدالن مف إكماؿ مراحؿ التعميـ ألجؿ أف تسمكا أخالقىـ كيصبحكا أداة بناء

طريؽ الغكاية كاالنحراؼ فمجئكا إلى ارتكاب مختمؼ الجرائـ كػالزنى كالمػكاط السػرقة كالتسػكع فػي الشػكارع 

 كمف شـ إلى السجف ليذكؽ عاقبة أمروـ خسران.

فػػػي  " المشػػػار إليػػػهالمتابعػػػة كاالسػػػتماع ألغػػػاني الايػػػديك كميػػػبأمػػػا مناقشػػػة نتيجػػػة العامػػػؿ الخػػػامس "   

ىػػػذن النتيجػػػة أتاتػػػت مػػػع أظىرتػػػه دراسػػػة بػػػكومير ف "أتػػػابع كبشػػػغؼ أغػػػاني الايػػػديك كميػػػب"اتػػػرة مضػػػمكف ال

أحػػد  مػػا يبشػػه مػػف صػػكر كأغػػاني كفيػػديكواتمػػف كػػكف األنترنػػت ك  Buhller,et al, 2011))كآخػػركف 

تعميػػػؿ وػػػذن النتيجػػػة بػػػأف وػػػذا النػػػكع مػػػف األغػػػاني ك  جميػػػع الجػػػرائـ الجنسػػػية، األسػػػباب الرئيسػػػية الرتكػػػاب

أفالـ الجػنس كلكػف بمسػمى آخػر كمشػؿ تغييػر مسػمى المشػركبات المسػكرة  مفمازيكنية ما وك إال نكع الت

كأغاني الايػديك كميػب تكظػؼ الكممػات العاطايػة السػاقطة كالمشػاود الخميعػة إلشػارة  بالمشركبات الركحية،

تي تبث مشؿ وذن كوي متاحة في كؿ كقت كمكاف عبر التنكات الاضائية ال الشىكة الجنسية بصكرة فجة،

 كالغناء في أصمه محـر شرعان كوك بريد الزنا كأقكل متدماته، السمكـ كشبكة االنترنت كالىاتؼ المحمكؿ،

فالمسػػتمع لمغنػػاء المػػاجف يعػػيش لحظتىػػا حالػػة مػػف اإلشػػارة الكجدانيػػة كمشػػاعر الحػػب كالىيػػاـ كالتخػػيالت 

عميػػه عتمػه كفكػرن لجػأ حينىػا ليبحػػث  حتػى إذا مػا المسػت تمػػؾ األحاسػيس شػغاؼ قمبػه كممكػت الجنسػية،

 عف ما يخاؼ عنه وذا الكله الكجداني كالتي مف أبسط صكرن استعماله لمعادة السرية.
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أتكاصػؿ المشار إليػه فػي مضػمكف الاتػرة " )التكاصؿ بالىاتؼ النتاؿ(أما مناقشة نتيجة العامؿ السادس   

 حث تاسير وذن النتيجة باآلتي:" فيمكف لمباكبحرية مع الاتيات بكاسطة الىاتؼ النتاؿ

فمستخدمه عمى تكاصؿ دائـ مع اآلخريف  الىاتؼ المحمكؿ يعد نتمة نكعية في شكرة االتصاالت، -

 بالصكت كالصكرة أك الرسائؿ النصية أينما كجد في وذا العالـ.

لكؿ منت  كصػناعة حديشػة جكانػب ايجابيػة ك سػمبية كيحػدد ذلػؾ وػك مسػتخدـ الجىػاز فػإف أسػاء  -

 امه تحكلت تمؾ األداة الرقمية لعامؿ ودـ لمتيـ كاألخالؽ اإلنسانية.استخد

سماح األسػر ألبنائىػا كبناتىػا اقتنػاء الىػاتؼ المحمػكؿ فػي سػف المراوتػة قػد يػدفعىـ لالنػزالؽ فػي  -

 تجارب المغامرات العاطاية التي ال يحمد عتباوا.

لصػػكر كالايػػديك مباشػػرة فػػي ذات التػػي تنتػػؿ األخبػػار كا (الػػكاتس أب كالماسػػنجر كالشػػات)بػػرام   - 

فػػػي اإليتػػػاع بالاتيػػػات بإرسػػػاؿ الرسػػػائؿ المشػػػحكنة  هالمحظػػػة يجعػػػؿ شمػػػة مػػػف الشػػػباب تسػػػيئ اسػػػتغالل

 بكممات الحب كالغراـ كالعشؽ كالىياـ كالذم يصدقه الطرؼ األخر الذم يغمب عمى تاكيرن العاطاػة،

صؿ المحذكر فتايؽ الاتاة مف سكرتىا ليتحكؿ بعد ذلؾ إلى تبادؿ الصكر كمتاطع الايديك إلى أف يح

 كأف ما فعمته كاف جريمة بحؽ دينىا ك ناسىا كأومىا يظؿ يؤلمىا كيتظ مضجعىا.
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس لمدراسة الحالية: -6

 ما عالقة العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية؟-

( 0.05ت نتػػػائ  الدراسػػػة الحاليػػػة بػػػأف ونػػػاؾ عالقػػػة سػػػمبية ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )خمصػػػ  

كيمكػػػف  ( بػػيف العكامػػؿ الشتافيػػػة ككػػؿ مػػف سػػمتي العصػػابية كالمتبكليػػة،17( كمػػا فػػي الجػػدكؿ )0.01ك)

ك تاسير أف وذن العكامؿ لـ تؤدم إلى اتصاؼ شخصيات المرتكبيف لمجرائـ األخالقيػة بسػمة العصػابية أ

الضػغكط  االنػدفاع، الشػعكر بالػذات، االكتئػاب، العداء المتكعد بالغضب، بأحد مظاوروا الارعية )التمؽ،

كمػػػا يػػػدعي شػػػاربىا بأنىػػػا تشػػػعرن بالنشػػػكة ك كالتابميػػػة لالنجػػػراح( لكػػػكف شػػػرب الخمػػػر عمػػػى سػػػبيؿ المشػػػاؿ 

طاف بحيمػه الذكيػة عمػػى كمػا أف الشػي كالسػعادة كتبعػدن عػف التاكيػر فػي متاعػب الحيػػاة كظركفىػا التاسػية،

عمـ بنتطة ضػعؼ كػؿ إنسػاف فيسػتغمىا لنيتػاع بخصػمه كيشػعرن مػف خػالؿ الكسكسػة بأنػه عمػى صػكاب 

كفي المتابػؿ نجػد تمػؾ العكامػؿ كػاف لػه تػأشير سػمبي عمػى شخصػيات أكلئػؾ المجػرميف  فيما يتكؿ كياعؿ،

 اإلذعػػػاف، اإليشػػػار، السػػػتتامة،ا كجعمىػػػا ال تتصػػػؼ بسػػػمة المتبكليػػػة أك بأحػػػد مظاوروػػػا الارعيػػػة )الشتػػػة،

االعتػػػداؿ فػػػي الػػػرأم( لكػػػكف قػػػكة اإليمػػػاف كالبعػػػد عػػػف اقتػػػراؼ الاػػػكاحش كالمنكػػػرات وػػػك صػػػماـ  التكاضػػػع،

كبدكنػػه ال شػػؾ أف سػػمة المتبكليػػة لػػف تكػػكف سػػائدة فػػي أكلئػػؾ التػػـك مػػف  األمػػاف لحيػػاة وانئػػة مطمئنػػة،

بية قكية ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل كذلؾ أظىرت الدراسة عف كجكد عالقة إيجا ضعاؼ اإليماف،

كاتاتػت وػذن النتيجػة مػا تكصػمت إليػه دراسػة بيػت دشيشػه  ( بيف العكامؿ الشتافية كسمة االناتاحية0.01)

كوػػذا ينػػاقض مػػا أظىرتػػه دراسػػة لػػك  ( مػف كػػكف سػػمة االناتاحيػػة سػػائدة لػػدل األحػػداث الجػػانحيف،2011)

االسػتماع إلػى األغػاني الماجنػة عمػى سػبيؿ المشػاؿ  كػكفمف  كتعميؿ ذلؾ (Lu&Lung, 2012كلكن  )
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كالمدعكمة بالكممات الخميعة العاطاية كالصكر الااضحة كايمة بأف تذوب لب عتؿ الشاب فيبحػر حينىػا 

 بخياله إلى عالـ الجماؿ كمشاعر الحب كالىياـ.

 :لمدراسة الحاليةمناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الرابع -7

 ؟عينة الدراسةفي حدوث بعض الجرائـ األخالقية لدى  عوامؿ النفسية المسيمةما أىـ ال -

( بػأف ونػاؾ عػامميف 3أظىرت نتائ  الدراسػة عمػى كفػؽ قاعػدة التتريػب الخماسػي كالمتكسػط الارضػي )  

%( مف المجمكع الكمي لمعكامؿ الناسية 50( بنسبة )3تتع الاترات الخاصة بىا فكؽ المتكسط الارضي )

بانحرافػات معياريػة  ( درجػة،3.30-3.66حيث تراكحت متكسطاتىا الحسابية بيف ) ( عكامؿ،4) البالغة

 .(18( كما وك مكضح في جدكؿ )1.34-1.49تراكح بيف )

فػػػػي مضػػػػمكف الاتػػػػرات  المشػػػػار إليػػػػه( الشػػػػىكة الجنسػػػػية)كفيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمناقشػػػػة نتيجػػػػة العامػػػػؿ األكؿ   

اف الشػػػىكة" ك"دفعنػػػي لمزنػػػا حبػػػي لشػػػىكة النسػػػاء" ك"أشػػػعر ( "أفتػػػد التاكيػػػر العتالنػػػي عنػػػد غميػػػ9،8،18)

؛ 2005 ،الحبسػػػي)بىيجػػػاف الشػػػىكة كال أسػػػتطيع ضػػػبط ناسػػػي" فيعػػػزز وػػػذن النتيجػػػة مػػػا أظىرتػػػه دراسػػػة 

الرتكػاب الجػرائـ األخالقيػة بنسػبة  ذة الجنسػية تعػد مػف أقػكل الػدكافع( مػف أف المػ2007سيااؾ كآخركف، 

 اسر الباحث نتيجة وذا العامؿ في النتاط اآلتية:كي %( مف أفراد عينة دراسته،25)

 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  "

﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  كجاء فػي تاسػير  1"ھ  ے  ےۓ  ۓ ﮲   ﮳    ﮴ 

                                                 

 

14سكرة آؿ عمراف، اآلية    1  
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فىػػف  الػػدنيا، سػػاء كحػػبىف ال يعمػػكن حػػب شػػيء آخػػر مػػف متػػاع الحيػػاة وػػذن اآليػػة الكريمػػة "بػػأف الن

كعمػػػيىف يناػػػؽ أكشػػػر مػػػا يكسػػػب  مطمػػػح النظػػػر كمكضػػػع الرغبػػػة كسػػػكف الػػػناس كمنتىػػػى األنػػػس،

الرجػػاؿ فػػي كػػدوـ ككػػدحىـ فكػػـ افتتػػر فػػي حػػبىف غنػػي؟ ككػػـ اسػػتغنى بالسػػعي لمحظػػكة عنػػدوف 

 (.199: 1999 كضػػيع" )رضػػا، ككػػـ ارتاػػع فػػي طمػػب قػػربىف فتيػػر؟ ككػػـ ذؿ بعشػػتىف عزيػػز،

أنػه قػاؿ "الػدنيا  صػاحبىا عميػه أفصػؿ الصػالة كالسػالـككما دلت عمى ذلؾ السنة المطىػرة عمػى 

( كوػػي الكسػػيمة الشػػرعية لبتػػاء 585: 1998 متػػاع كخيػػر متػػاع الػػدنيا المػػرأة الصػػالحة" )مسػػمـ،

 النكع اإلنساني كاستمرارية كجكدن إلى قياـ الساعة.

دما تشػػكر شػػىكة اإلنسػػاف فػػإف عمميػػة التاكيػػر لديػػه تكػػكف فػػي أدنػػى دراجاتىػػا مػػف المعمػػـك أنػػه عنػػ -

ف  فإف كاف متزكجػان أفػرغ شػىكته فػي الحػالؿ، كسمطاف الشىكة وي المسيطرة كالمكجة ألفعاله، كا 

لػػـ يكػػف متزكجػػان ككػػاف ضػػعيؼ اإليمػػاف كاإلرادة ككسػػكس لػػه الشػػيطاف الرتكػػاب الحػػراـ إف كػػاف 

 الدعارة كالاجكر أك في خمكة مع امرأة أجنبية.   مكجكداي لحظتىا في أماكف

رضػػة ألنظػػار الرجػػاؿ كالتمػػذذ لغيػػر عػػذر بكامػػؿ زينتىػػا يجعمىػػا ع خػػركج المػػرأة الػػدائـ مػػف منزلىػػا -

ممػػػا يسػػػبب لىػػػـ عػػػدـ التػػػدرة عمػػػى ضػػػبط السػػػمكؾ الجنسػػػي  كالتىغػػػزؿ بجمالىػػػا كماػػػاتف جسػػػدوا،

 الصحيح.

( 10المشار إليه في مضػمكف الاتػرة ) )الحرماف الجنسي( أما بخصكص مناقشة نتيجة العامؿ الشاني   

مػف كػكف اإلنسػاف عنػدما يسػعى فػي وػػذن  فػيمكف لمباحػث تاسػير وػذن النتيجػػة "أشػعر بالحرمػاف العػاطاي"

الحيػاة الػدنيا إلػػى الرقػي بذاتػه كالتطمػػع إلػى حيػػاة طيبػة وانئػة كريمػػة تػكفر لػه السػػعادة كالطمأنينػة كالراحػػة 

ا يتطمػػػع إليػػػه الشػػػاب كيسػػػعى لتحتيتػػػه بعػػػد الدراسػػػة كالعمػػػؿ وػػػك الػػػزكاج كبنػػػاء أسػػػرة كأف أكؿ مػػػ الناسػػػية،
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فإذا أعاقت مصاعب الحياة تحتيؽ وػذن األمنيػة انتابػه مشػاعر الحرمػاف كعمػد إلػى قمػع ككبػت  صالحة،

كحتػػػى يسػػػتطيع أف يػػػناس عػػػف ذاتػػػه الحرمػػػاف الجنسػػػي يمجػػػأ إلػػػى غشػػػياف المعاصػػػي  الغريػػػزة الجنسػػػية،

 كالمكبتات.

 لمدراسة الحالية: ثامفمناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ ال-8

 ما عالقة العوامؿ الثقافية المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية بسمات الشخصية؟-

( 0.05خمصػػػت نتػػػائ  الدراسػػػة الحاليػػػة بػػػأف ونػػػاؾ عالقػػػة سػػػمبية ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )  

كتاسػير أف  ذلػؾ بػيف العكامػؿ الناسػية ككػؿ مػف العصػابية كالمتبكليػة،( ك 19( كما في الجدكؿ )0,01ك)

العكامؿ الناسية لـ تػؤدم إلػى اتصػاؼ شخصػيات المػرتكبيف لمجػرائـ األخالقيػة بسػمة العصػابية أك بأحػد 

الضػػػػغكط  االنػػػػدفاع، الشػػػػعكر بالػػػػذات، االكتئػػػػاب، العػػػػداء المتكعػػػػد بالغضػػػػب، مظاوروػػػػا الارعيػػػػة)التمؽ،

راح( لككف الشىكة كالحاجة لممارسة الجنس تأتي في المرتبة األكلى مف لذات الحياة الدنيا كالتابمية لالنج

سػمبي  كفي المتابػؿ نجػد تمػؾ العكامػؿ كػاف لىػا تػأشير فىي تخاض مف مستكل الشعكر بالتمؽ كاالكتئاب،

 شتػػة،مظاوروػػا الارعيػػة )الال تتصػػؼ بسػػمة المتبكليػػة أك بأحػػد جعمىػػا  عمػػى شخصػػيات أكلئػػؾ المجػػرميف

ما تكصمت إليه دراسة  كوذن النتيجة تناقضاالعتداؿ في الرأم(  التكاضع، اإلذعاف، اإليشار، االستتامة،

كيمكػػف ( مػػف كػػكف سػػمة المتبكليػػة سػػائدة بشػػكؿ متكسػػط لػػدل األحػػداث الجػػانحيف، 2011بيػػت دشيشػػه )

لػذا فمػف الصػعكبة  تاسير ذلؾ لككف شىكة الكقاع إلحاحىا عمى الناس شديد كخاصة في كقتنا الحاضر،

فإف لػـ يجػد الحػالؿ الطيػب لخاػض مسػتكل الحاجػة  بمكاف أف يستتيـ حاؿ اإلنساف مع حضكروا الدائـ،

 إليىا لجأ إلى الزنى كوتؾ األعراض.
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 لمدراسة الحالية: ج المتعمقة بإجابة السؤاؿ التاسعمناقشة النتائ -9

ل - الديموغرافية في العوامؿ المسيمة في توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف بعض المتغيرات  ه

 حدوث بعض الجرائـ األخالقية؟

خمصػػت نتػػائ  وػػذن الدراسػػة عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي العكامػػؿ المسػػىمة لممتغيػػرات   

مكػػػاف الجريمػػػة( ممػػػا يعنػػػي أف العكامػػػؿ المسػػػىمة فػػػي  نػػػكع الجريمػػػة، ،يػػػة )الحالػػػة االجتماعيػػػةالديمكغراف

كألجػػؿ معرفػػة أم مػػف مسػػتكيات تمػػؾ  األخالقيػػة تختمػػؼ بػػاختالؼ تمػػؾ المتغيػػرات،حػػدكث بعػػض الجػػرائـ 

المتغيػػػرات تكجػػػد وػػػذن الاػػػركؽ قػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء اختبػػػار لممتارنػػػات البعديػػػة لطريتػػػة "أقػػػؿ فػػػرؽ معنػػػكم 

LSD:" 

: حيػث أظىػر تحميػؿ التبػايف اآلحػادم عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية جتماعيةالحالة اال - أ

أرمؿ( لككف متكسطىا الحسابي /أرمؿ( فتط كلصالح فئة )مطمؽ/ متزكج( كفئة )مطمؽبيف فئة )

في العكامؿ المسىمة لحدكث بعض الجرائـ األخالقية أعمى مف متكسط فئة )متزكج( كوذا يعني 

أرمػػػؿ( أشػػػد /الناسػػػية( عمػػػى فئػػػة )مطمػػػؽ الشتافيػػػة، االجتماعيػػػة، أف تػػػأشير العكامػػػؿ )االقتصػػػادية،

تمؾ العكامػؿ عمػى فئػة )المتػزكجيف( كياسػر الباحػث وػذن النتيجػة لكػكف المتػزكج كأقكل مف تأشير 

 كحاجاته الجنسية كالعاطاية مشبعة.يعيش حالة مف االستترار الناسي كالىدكء كالطمأنينة 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  "كال أدؿ عمى ذلؾ مف قكله تعالى 

أرمػػؿ( بعيػػد كػػؿ  )مطمػػؽ، نجػػد فئػػة بينمػػا  1" ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳگ  گ  ڳ

البعػػد عػػف الجػػك األسػػرم كقػػد حكػػـ عمػػى ناسػػه بػػذلؾ بإنىػػاء العالقػػة الزكجيػػة بػػالطالؽ الػػذم وػػك 
                                                 

 

21سكرة الركـ، اآلية   1
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كاإلنساف عندما يمر بالتجارب الجنسية فإنه ال يطيؽ الصبر  أبغض الحالؿ عند اب عز كجؿ،

لػذا فإنػه  عمػى صػاحبىا، عنىا كمشؿ الطعػاـ كالشػراب فىػي متجػددة مػا إف تىػدأ حتػى تشػكر كتمػح

 يتجه إلقامة العالقات غير الشرعية ليمكف مف إركاء سعران الجنسي.

: أظىرت نتائ  تحميؿ التبػايف اآلحػادم عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف نوع الجريمة-ب

)الزنػاة( لكػكف متكسػطىا الحسػابي فػي العكامػؿ  فئة )الزناة( كفئة )واتكي العػرض( فتػط كلصػالح فئػة

المسػػىمة لحػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة أعمػػى مػػف متكسػػط فئػػة "وػػاتكي العػػرض" كوػػذا يعنػػي أف 

هام س الناسػية( عمػى فئػة )الزنػاة( فػي ارتكػابىـ  الشتافيػة، االجتماعيػة، العكامػؿ )االقتصػادية، درجة إ

 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 

قة عاطاية كما أف الزنا يتـ باتااؽ الطرفيف كبناء عمى عال لتكفير المتعة الجنسية لمراغبيف في ذلؾ،

عمػى عكػس جريمػة )وتػؾ العػرض( التػي وػي  سبتتىا كيتسـ المتاء الجنسي بالمػذة كالبىجػة كالسػركر،

اغتصػػػاب كوتػػػؾ لعػػػرض إمػػػرأة مسػػػممة دكف رضػػػاوا كوػػػي ضػػػحية لاعػػػؿ إجرامػػػي أصػػػابىا فػػػي أعػػػز 

كمرتكػػب وػػذا النػػكع مػػف اإلجػػراـ ربمػػا  كاشػػرؼ مػػا تممػػؾ لتنتمػػب حياتىػػا إلػػى عػػذاب كجحػػيـ ال يطػػاؽ،

فعه عكامؿ أخرل خاية كالرغبة مف التشاي كاالنتتاـ مف الضحية لسبب أك آلخر كليس فتط ألجؿ د

 الحصكؿ عمى المتعة الجنسية.

مكاف الجريمة: أظىرت نتائ  تحميؿ التبايف اآلحادم عف كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف  - ج

افظػػة جنػػكب الشػػرقية مػػف مح ة ككػػؿو مسػػتكيات متغيػػر مكػػاف الجريمػػة بػػيف محافظػػة شػػماؿ الباطنػػ
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لكػكف متكسػػطىا الحسػابي فػػي  كمحافظػة الداخميػة كلصػػالح محافظػة شػماؿ الباطنػػة فػي كػػؿ مػرة،

العكامػػػؿ المسػػػىمة لحػػػدكث بعػػػض الجػػػرائـ األخالقيػػػة أعمػػػى مػػػف متكسػػػط مػػػف محػػػافظتي جنػػػكب 

، يػػة، الشتافيػػةاالجتماعرجػػة مسػػاومة العكامػػؿ )االقتصػػادية، الشػػرقية كالداخميػػة، كوػػذا يعنػػي أف د

الناسية( في كقكع مشؿ وذن الجرائـ في محافظة شماؿ الباطنة أشد كأقػكل مػف محػافظتي جنػكب 

 كيرجع الباحث أسباب ذلؾ في اآلتي: الشرقية كالداخمية،

التػي تمتػاز بىػا محافظػة شػماؿ الباطنػة ككنىػا تشػمؿ شمػاني كاليػات  الكشافة السػكانية الكبيػرة -

كقػػػد جػػػاءت  ،كصػػػحـ كصػػػحار كلػػػكل كشػػػناص كوػػػي بركػػػاء كالمصػػػنعة كالسػػػكيؽ كالخػػػابكرة

بعض كاليتىا ضمف أكبر عشر كاليات مف حيث عدد السكاف كذلؾ حسب التعداد السكاني 

 " نسػػمه،140,006( فتػػد جػػاءت كاليػػة صػػحار فػػي المرتبػػة األكلػػى كعػػدد سػػكانىا "2010)

يػػة بينمػػا جػػاءت كال " نسػػمه،111,711ككاليػػة السػػكيؽ فػػي المرتبػػة السػػابعة كعػػدد سػػكانىا "

بينمػػا جػػاءت كاليػػة صػػحـ فػػي  " نسػػمه،96,407بركػػاء فػػي المرتبػػة الشامنػػة كعػػدد سػػكانىا "

   ." نسمه93,438المرتبة التاسعة كعدد سكانىا "

منطتة شماؿ الباطنة منطتة ساحمية كتركيبتىا السكانية عبارة عف خميط مف مختمؼ التبائؿ  -

 إليىػػا مػػا قبػػؿ النىضػػة المباركػػة، العمانيػػة كاألعػػراؽ نتيجػػة وجػػرة الكشيػػر مػػف سػػكاف الػػداخؿ

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 

كاإلصالح في جميع  في عاصمتىا صحار مف خالؿ المظاورات الشبابية المطالبة بالتغيير

يجػػػػاد فػػػػرص العمػػػػؿ لمبػػػػاحشيف  مؤسسػػػػات الدكلػػػػة كرفػػػػع مسػػػػتكل معيشػػػػة األسػػػػرة العمانيػػػػة كا 
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لتػػأتي المكرمػػات السػػامية مػػف لػػدف جاللػػة السػػمطاف قػػابكس بػػف سػػعيد المعظػػػـ  كالخػػريجيف،

حاظه اب كرعان لجميع شرائح المجتمع العماني ك محدشة نتمة نكعية شممت جميع قطاعات 

كاإلنساف العماني  ليعكد بعدوا األمف كاالستترار إلى ربكع الكطف الغالي، لدكلة،كمؤسسات ا

ذا كفرت له الدكلة سبؿ الحياة الكريمة كاف فردان صالحان  جبؿ عمى الخير كمكاـر األخالؽ كا 

 منتجان يعمؿ لخير كطنه كأمته بعيدان عف طرؽ الغكاية كاإلجراـ.

حادم عف كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف مسػتكيات متغيػر كما أظىرت نتائ  تحميؿ التبايف اآل  

مكاف الجريمة بيف محافظة جنكب الباطنة ككؿ مف محافظة مستط كمحافظػة الظػاورة كمحافظػة جنػكب 

لكػكف متكسػطىا الحسػابي فػي  الشرقية كمحافظة الداخميػة كلصػالح محافظػة جنػكب الباطنػة فػي كػؿ مػرة،

كوػػذا يعنػػي أف  ائـ األخالقيػػة أعمػػى مػػف متكسػط بػػاقي المحافظػػات،العكامػؿ المسػػىمة لحػػدكث بعػػض الجػر 

الناسػػػية( فػػػي كقػػػكع مشػػػؿ وػػػذن الجػػػرائـ فػػػي االجتماعيػػػة، الشتافيػػػة،  ،درجػػػة مسػػػاومة العكامػػػؿ )االقتصػػػادية

 كيرجع الباحث أسباب ذلؾ في اآلتي: محافظة جنكب الباطنة أشد كأقكل مف المحافظات األخرل،

عمى سمسمة جباؿ الحجر الغربي كربمػا تػأشرت ناػكس أومىػا بطبيعػة محافظة جنكب الباطنة تتع  -

 الجباؿ الصخرية فأصبحت قمكبىـ قاسية كالجباؿ.

تكجد في الكاليات التابعة لىذن المحافظة الكشير مف الترل كالبمدات النائية كتتطنىا كشافة سكانية  -

ـ كيكابػدكف قسػكة الطبيعػة عالية كالطرؽ المكصمة إليىا كعرة كشاقة كبعض أومىػا مػف رعػاة الغػن

كال تصػؿ إلػػيىـ  بػبعض األحكػػاـ الشػرعيةكتسػكد فػي أكسػػاطىـ الجىػؿ  كضػيؽ العػيش كالمسػػكف،

 قكافؿ الكعظ كاإلرشاد الديني إال نادران.
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 :والمقترحات التوصيات

 أواًل: التوصيات

 عمى ما خمصت عميه الدراسة الحالية مف نتائ  فإف الباحث يكصي باآلتي:بناء 

جاللػػة السػػمطاف قػػابكس حضػػرة صػػاحب العجاؿ فػػي إنشػػاء صػػندكؽ الػػزكاج الػػذم أمػػر بػػه االسػػت -1

كالذم سيسىـ إلى حد بعيد في حؿ مشاكؿ  المعظـ حاظه اب كرعان بإنشائه بعد الربيع العربي،

 الشباب في االرتباط ببنت الحالؿ التي ستىيئ له االستترار األمني كالناسي.

كظائؼ التي تناسب طبيعتىا األنشكية كعدـ الزج بىا في كظائؼ ال تشغيؿ المرأة العمانية في ال  -2

 تميؽ بشرفىا كعمك مكانتىا في المجتمع كيجعمىا عرضة لمسخرية كاإلوانة مف قبؿ اآلخريف.

عمػػػؿ بػػػرام  خاصػػػة باإلرشػػػاد األسػػػرم ألجػػػؿ تشتيػػػؼ األسػػػر فػػػي كيايػػػة تربيػػػة األبنػػػاء التربيػػػة   -3

 كتممئ أكقاتىـ باألنشطة النافعة المايدة.الصالحة التي تجنبىـ الصحبة السيئة 

 العاريػػة كالمجسػػمات منػػع المراكػػز كالمحػػالت التجاريػػة مػػف عػػرض المالبػػس النسػػائية الخاصػػة  -4

 بشكؿ عمني كفاضح.

االختالط في المؤسسات الحككمية كالخاصة كفي جميع مؤسسات التعميـ مػف السعي نحك منع   -5

ف كػػػاف شػػػران ال بػػػد منػػػه فػػػال بػػػد مػػػف عمػػػؿ مكاتػػػب كا   األساسػػػي كحتػػػى نىايػػػة المرحمػػػة الجامعيػػػة،

ككػذلؾ فصػؿ قاعػات التػدريس كالمحاضػرات بحػكاجز تمنػع  كممرات كمخارج خاصة لممكظاات،

 .رؤية كؿ منىما لاخر
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عينػػة مػػف دمػػار كوػػالؾ بمختمػػؼ أشػػكالىا كألكانىػػا لمػػا تسػػببه وػػذن اآلفػػة الم منػػع اسػػتيراد الخمػػكر -6

المختصػػة بػػذؿ مزيػػد مػػف الجىػػد فػػي مكافحػػة انتشػػار لمحػػرث كالنسػػؿ، كمػػا يجػػب عمػػى الجىػػات 

 المخدرات ككافة أشكاؿ المسكرات.

ىػذا الشػأف  ك إيالء التكعية الدينية كالػكعظ كاإلرشػاد االوتمػاـ الكبيػر مػف قبػؿ الجىػات المىنيػة ب -7
الحػػػديث عػػػف كبػػػائر الػػػذنكب كالزنػػػا كالمػػػكاط كشػػػرب بفيىػػػا  خاصػػػة فػػػي خطػػػب الجمعػػػة كالتركيػػػز

 .يرواالخمر كالربا كغ

 كال حياء في العمـ. إدخاؿ متررات في مناو  التعميـ يدىرس فيىا السمكؾ الجنسي الصحيح، -8

استبداؿ بث األغاني الماجنة كاألفالـ الغميعة التي تػدعك لمرذيمػة باألناشػيد اإلسػالمية كالكطنيػة -10
 كاألفالـ كالمسمسالت التاريخية كالشتافية.
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 المقترحات:ثانيًا: 

 الباحث الدراسات اآلتية: يتترح

 .جمعي في رفع مستكل الذكاء االناعالي لدل أصحاب الجرائـ األخالقيةفاعمية برنام  إرشاد   -1

 لتيـ الدينية كعالقتىا في الحد مف السمكؾ المنحرؼ في ضكء بعض المتغيرات.ا  -2

 اإلنسانية.كدكرن في التنمية البشرية كالحد مف انتشار مختمؼ الجرائـ  اإلسالمياالقتصاد   -3

 التنكات الاضائية كعالقتىا في خاض مستكل الضبط الذاتي لدل طالبات جامعة نزكل.   -4

األمف الناسي لدل النساء العامالت في التطاعيف العاـ كالخاص في  االختالط كعالقته بمستكل -5

 سمطنة عماف.

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع

 
 

 

 
 



191 

 

 

 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 دار الشتافة لمنشر كالتكزيع. عمىاف: .عمـ االجتماع الجنائي. (2009). أكـر نشأت ـ،إبراوي

 اتجاىات عمـ النفس النظرية (. 2011أبك أسعد،أحمد عبدالمطيؼ؛ الختاتنة، سامي محسف. )

 . األردف: عالـ الكتب الحديث.والتطبيؽ

 الجامعي الحديث. المكتباإلسكندرية:  .أساليب ارتكاب الجريمة (.1996) أبكالركس.

      ألمػػػػف ا مجمػػػػة  دكر كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ فػػػػي ارتكػػػػاب السػػػػمكؾ اإلجرامػػػػي. (.2006) محمػػػػد.أبػػػػك الكفػػػػا، 

 .55ص ،(1)41 والقانوف،

دار اليازكدم العممية لمنشر عمىاف:  .المدخؿ إلى عمـ النفس العاـ (.2006) مركاف. أبك حكي ،

 كالتكزيع.

عمىاف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  .عمـ النفس اإلرشادي (.2011) أحمد عبدالمطيؼ. أبك السعد،

 كالطباعة.

 المكتب الجامعي الحديث. اإلسكندرية: .عمـ اإلجراـ (.2001) عبدالرحمف محمد. أبك تكته،

 دار الاكر العربي.التاورة:  .الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي (.1976) محمد. ، أبك زورة
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 كالتكزيع. دار كائؿ لمنشر عمىاف:  دروس في عمـ اإلجراـ  (.2006) يؽ.عبدالرحمف تكف أحمد،

 الرياض: مكتبة العبيكاف. .اإلجراـ (.1998) عبدالرحمف بف سعد بف عبد الرحمف. آؿ سعكد،

(.  تأشير برام  التنكات الاضائية عمى اكتساب السمكؾ الجانح 2005آؿ وطيمة، عمي سعد عمي. )

 ستير غير منشكر، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.لدل األحداث. رسالة ماج

 . جدة: الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع. 3(. عمؿ المرأة في الميزاف  ط1987البار، محمد عمي. )

 الرياض: مكتبة الرشد. .صحيح البخاري (.2004) محمد بف إسماعيؿ بف إبراويـ. البخارم،

. التربية الجنسية في ضكء الترآف الكريـ كالسنة. رسالة ماجستير (2010بخيت، فاركؽ عطية يكسؼ.)

 غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف.

. المعىد العالمي لماكر اإلسالمي، لبناف: 2(. حكمة اإلسالـ في تحريـ الخمر ط2005بدرم، مالؾ. )

 مكتب بيركت.

 الء الديف لمنشر كالتكزيع كالترجمة.(. الشذكذ الجنسي. دمشؽ: دار ع2006البدكم، خميؿ كشف. )

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

 (. عمـ االجتماع الجنائي. اإلمارات العربية المتحدة: 2004بروكـ، محمد عيسى ك السعد، صالح. )

 جامعة الشارقة.
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الذكاء العاطاي. ) سعد الحسني: مترجـ( العيف، اإلمارات العربية (. بناء 2003بركربا، ميشيؿ. )

 المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

(. أشر البطالة في البناء االجتماعي لممجتمع. مجمة العمـك  االجتماعية، 2004البكر، محمد عبداب. )

 .272(، ص2) 32

كبعض العكامؿ االجتماعية  (. العالقة بيف جرائـ النساء2003البمكشي، نعيمة بنت حميد. )

 كاالقتصادية. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، عمىاف.

(. بعض سمات الشخصية لدى األحداث 2011بيت دشيشه، أسماء بنت أحمد بف إسماعيؿ. )

. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجانحيف وعالقتيا ببعض المتغيرات في سمطنة عماف

 عماف.نزكل، سمطنة 

رسالة ماجستير  .دور الحجاب في الحد مف الجرائـ األخالقية (.2007) فىد بف عبدالرحمف. التميمي،

 .الرياض جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، غير منشكرة،

 بٌروت: دار الكتب العلمٌة. .الجامع الصحٌح (.1987) أبً عٌسى محمد بن عٌسى سوره. الترمذي،

 )ص. عمـ النفس العاـ في محمد عكدة الريماكم )محرر(،. لشخصيةا (.2004) شادية أحمد. التؿ،

 (.عمىاف: دار المسيرة.562-531ص،
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 الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية  (.2005) سعيد بف ناصر بف سالـ. الحبسي،

 األردف. جامعة مؤتة، رسالة ماجستير غير منشكرة، .لمجناة في الجرائـ المرتبطة بالجنس

رسالة  .دور القرآف الكريـ في تأىيؿ النزالء بالمؤسسات اإلصالحية (.2010) محمد بادم. حربي،ال

 .الرياض جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، ماجستير غير منشكرة،

 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع. عمىاف: .النظريات االجتماعية المتقدمة (.2005) إحساف محمد. الحسف،

 .والمجتمع في ضوء الفكر اإلسالمي دالفراغ وأثره عمى الفر  (.2006محمد.) محمد ياسر الحسيف،

 دار إقرأ. دمشؽ:

 بيركت: دار النبالء. .العالقات الجنسية كيؼ؟ ومتى؟ (.2009شىاب الديف.) الحسيني،

(. عالقة المستكل التعميمي بنمط الجريمة.رسالة ماجستير غير منشكرة، 2006الحماد، صالح محمد. )

 نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض. جامعة

 كزارة األعالـ  .2ط أىواؿ المخدرات في المجتمعات العربية (.2004) عايد عمي عبيد. الحميداف،

 الككيتية: مطبعة الحككمة.

 .، الرياضأكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية .الجرائـ الجنسية (.1418) عمي. الحكات،

كزارة األكقاؼ   مستط: .الوطء المحـر وأثره في نشر الحرمة (.8008) أحمد بف حمد. الخميمي،

 كالشؤكف الدينية.
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القيـ اإلسالمية ودورىا في تقديـ الحموؿ لممشكالت البيئية  (.8000). الخميمي، أحمد بف حمد

 كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية. :مسقط العالمية،

 

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

 

مجمة اتجاوات طمبة العمكـ التطبيتية نحك الاضائيات. (.8000) عمي.، عبداب ك أعمر الدبكبي،

 .575( ص3)52 جامعة النجاح لألبحاث )العمـو اإلنسانية(

 لتكزيع.عنماف: دار صااء لمنشر كا .عمـ النفس ،أ(.8008) صالح حسف. لداورم،ا

 
 .يػػةأساسػػيات التوافػػؽ النفسػػي واالضػػطرابات السػػموكية واإلنفعال ،ب(.8008) .الػػداورم، صػػالح حسػػف

 عمىاف: دار صااء لمنشر كالتكزيع.

العيف: مطبكعات جامعة اإلمارات العربية  .عمـ النفس اإلرشادي (.8008) فاطمة راشد. الدرمكي،

 المتحدة.

 
 التاورة: دار داككد. .ـ الجنسيةالجرائ (.8008) محمد فىيـ. دركيش،

 
مدينػػة نصػػر: دار  مصػػر، .أصػػوؿ عمػػـ اإلجػػراـ (.0998) محمػػد. ،أحمػػدك  عػػدناف كأضػػبيعه الػػدكرم،

 العالمية.
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مجمة األمف والحياة  مراحؿ التاكير في ارتكاب الجريمة. (.8000) باسـ رمزم معركؼ. ذياب،

 .53ص (542)

بيركت: دار إحياء التراث  المجمد التاسع. ،4ط الكبيرالتفسير  (.8000) اإلماـ الاخر. الرازم،

 العربي.

  لحاجات اإلرشادية لدى نزالء السجف المركزي بسمطنة عماف ا (.8000إبراويـ بف محمد.) الراشدم،

 .سمطنة عماف جامعة نزكل، رسالة ماجستير غير منشكرة، .ووسائؿ إشباعيا

 
 .الػػػنفس الجنػػػائيعمػػػـ  (.8003) معتػػػز سػػػيد. ،عبػػػداب جمعػػػة سػػػيد ك يكسػػػؼ، محمػػػد شػػػحاته ك ربيػػػع،

 التاورة: دار غريب.
 

 .مستط مكتبة: مستط .الصحيح الجامع (.0994) .بف عمرك حبيب ،الربيع
 

 التاورة: المكتب الجامعي الحديث. .8ط الجريمة(.8000) حسيف عبدالحميد أحمد. رشكاف،
 

الجػػػزء  حكػػػيـ المشػػػيور بتفسػػػير المنػػػارتفسػػػير القػػػرآف ال (.0999) السػػػيد اإلمػػػاـ محمػػػد رشػػػيد. رضػػػا،
 بيركت: دار الكتب العممية. الشالث.

. استرجعت مف الشبكة العالج – األسباب – زنا المحاـر المشكمة (.2009) وبه صابر. الزعبالكم،

الساعة الحادية عشر صباحان مف المصدر 30/10/2010العالمية بتاري    

islamtoday http//www. 
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 عمىاف: دار كائؿ لمطباعة كالنشر. .(.عمـ النفس8006) أحمد يحيى. الزؽ،
 
 

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

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

 
 . بيركت: دار النىضة العربية.8(. الجريمة ك المجتمع  ط0983الساعاتي، سامية حسف. )

 

د سميماف بف األشعث. ) د. بيركت: دار الاكر لمطباعة 8005السجستاني، أبي داكي (. سنف أبي داكي

 كالنشر كالتكزيع.

 . التاورن: مكتبة مدبكلي.8ط والجنس الرجؿ(. 8006السعداكم، نكاؿ. )

 

 منصكرة: دار اليتيف لمنشر كالتكزيع. الالتربية الجنسية لألبناء(. 8000سميـ، عمرك عبدالمنعـ. )

 
(. عمـ االجتماع الجنائي. عمىاف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 8009السمرم، عدلي محمكد. )

 كالطباعة.
 
 .عمـ اجتماع الجريمة واالنحراؼ (.8000) آماؿ. عبدالاتاح، طمعت ك لطاي، عدلي ك السمرم،

 عماف: دار المسيرة.
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اإلسكندرية: مؤسسة شباب  .إلنحراؼ االجتماعي األسباب والمعالجةا (.8000) طارؽ. السيد،

 الجامعة.

 (. اآلشار االجتماعية كاالقتصادية إلدماف كتعاطي المخدرات. الندكة 8009سيدبي، جماؿ رجب. )

 العممية لممخدرات كاألمف االجتماعي، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.    

 منشكرات الحمبي الحتكقية. بيركت: .أساسيات عمـ اإلجراـ والعقاب (.8006) عبداب. فتكح الشاذلي،     
 

أكاديمية السمطاف قابكس  .موسوعة القوانيف الجزائية الخاصة (.8000) .شرطة عماف السمطانية

 مجمع البحكث كالدراسات: مستط لعمـك الشرطة،

 
 دى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة جده،االتجاىات الفكرية ل (.0430) صالح بف محمد. الشي ،

 مكة المكرمة. جامعة أـ الترل، غير منشكرة، رسالة ماجستير

 
دار  عمناف: .أثار التفكؾ األسري عمى النظاـ االجتماعي العاـ (.8006) صالح خميؿ. الصتكر،

 زوراف.
 
مارات العربية المتحدة: اإل العيف، .اإلرشاد النفسي أسسو الفنية والنظرية (.8003) منذر. الضامف،

 مكتبة الاالح لمنشر كالتكزيع.

 
( .  مف المصدر: 09/7/8008(. استرجعت مف الشبكة العالمية بتاري  8008طببيؾ كـك

www.tbeebk.com 
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دراسة  قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية: (.0484) فؤاد بف عبدالكريـ بف عبدالعزيز. العبدالكريـ،

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  رسالة دكتكراة غير منشكرة، ،ـنقدية في ضوء اإلسال

 اإلسالمية،الرياض.

 
بعض العوامؿ المسيمة في جنوح األحداث كما يدركيا  (.2010) سيؼ محمد حسف. عبداب،

 رسالة ماجستير غير منشكرة، ،المتحدة الجانحوف والعامموف معيـ في دولة اإلمارات العربية

 اف.سمطنة عم جامعة نزكل،

 عمىاف: دار الاكر. .3ط  مدخؿ إلى الصحة النفسية (.8007) محمد قاسـ. عبداب،
 
 

التاورة: دار قباء لمطباعة كالنشر  .عمـ األمراض النفسية والعقمية. (8000) محمد السيد. عبدالرحمف،

 كالتكزيع.

 
 المعرفة الجامعية. اإلسكندرية: دار .األبعاد األساسية لمشخصية (.0979) أحمد محمد. عبدالخالؽ،

 
 
 التاورة: مكتبة مدبكلي. .التحرش الجنسي بالمرأة (.8009) وبه. عبدالعزيز،

 

 بيركت: منشكرات الحمبي الحتكقية. .عمـ اإلجراـ والجزاء (.8003) سميماف. عبدالمنعـ،
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الجرائـ الواقعة عمى  قانوف الجزاء العماني )القسـ الخاص( شرح (.2006) مزور جعار. عبيد،

 أكاديمية السمطاف قابكس لعمـك الشرطة. شرطة عماف السمطانية: .األشخاص

عمىاف: دار الشتافة لمنشر كالتكزيع. .عمـ نفس الشخصية (.2011) محمد جاسـ. ،العبيدم  

الرياض: المركز  .البطالة في العالـ العربي وعالقتيا بالجريمة (.1985) عاطؼ عبدالاتاح. عجكن،

 نية كالتدريب.العربي لمدراسات األم

دار مكتبة  بيركت:. الجزء الرابع سمسمة الدراسات السيكولوجية والجنسية(.1986) .صالح عدس،

 التربية.

بيركت: دار . 2ط شخصية المرأة المسممة في ضوء القرآف والسنة (.1999) خالد عبدالرحمف. العؾ،

 المعرفة.

 دار عمىاف: .قتيما بجنوح األحداثاضطرابات الوسط األسري وعال (.8006محمد سند.) العكايمة،

 الشتافة لمنشر كالتكزيع.

 

  (943) مجمة األمف والحياة، التمازيكف بيف اإليجابيات كالسمبيات. (.8000) رفيؽ أحمد. عالكم،

 .57-55ص:

 
 دمشؽ: دار الاكر.. الجزء الشاني 30ط   تربية األوالد في اإلسالـ (.8006) عبداب ناصح. عمكاف،
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 مصر: دار الجامعة الجديدة. اإلسكندرية، .عمـ النفس المرضي(.8000) لسيد فىمي.ا عمى،

 

مؤسسة طيبة لمنشر  التاورة: .معاناة المرأة (.2009) منى إبراويـ. قرشى، عبدالحميد محمد ك عمى،

.كالتكزيع  

شر عمىاف: دار صااء لمن .مةلو إدماف اإلنترنت في عصر الع(. 8000) محمد النكبي محمد. عمى،

 كالتكزيع.

 عادات كأنماط تعرض الطاؿ اإلماراتي كاألمريكي لبرام  التمازيكف. (.2002) فكزية عبداب. العمي،

 .86-80( ص78) 02 المجمة العربية لعمـو اإلنسانية،

 . عمىاف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيععمـ اجتماع العنؼ(.2010العمر، معف خميؿ. )

.عمىاف: دار الاكر .الصحة النفسية (.2003) حناف عبدالحميد. العناني،  

 
 اإلسكندرية: المكتبة المصرية .الجريمة في مجتمع متغير (.8000) السيد. عكض،

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

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

 
 

 السياسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلنترنت (.8007) حسيف بف سعيد بف سيؼ الغافرم. الغافرم،

 ة.التاور  جامعة عيف شمس، رسالة دكتكراة غير منشكرة، "دراسة مقارنة".

 
تردد المراىقيف عمى مقاىي االنترنت  (.0430) عبداب بف أحمد بف عمي آؿ عيسى. الغامدم،

مكة  جامعة أـ الترل، رسالة ماجستير غير منشكرة، .وعالقتو ببعض المشكالت النفسية

 المكرمة.

لبات حفظ القرآف الكريـ ونمو الحكـ الخمقي لدى عينة مف طا (.1421) منى محمكد محمد. الغامدم،

رسالة  ماجستير  ،الصؼ الثالث لممرحمة المتوسطة العامة وتحفيظ القرآف الكريـ بمحافظة جدة

 .المكرمةمكة  جامعة أـ الترل، غير منشكرة،

المكتب الجامعي. اإلسكندرية: .إغتصاب النساء. (2004) عبداب عبدالغني. غانـ،  

 
 مكتبة األنجمك المصرية. ة:التاور  .االضطربات الجنسية (.8008) محمد حسف. غانـ،

 
 

بيركت: دار . المجمد الشالث إحياء عمـو الديف (.8008) اإلماـ أبي حامد محمد بف محمد. الغزالي،

 الكتب العممية.
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مترجـ( عمىاف: مؤسسة ترجماف، تكزيع  )فايز الصياغ،. 4ط  عمـ االجتماع (.8005) أنتكني. غدنز،

 (.0988 الكتاب األصمي منشكر،بيركت ) مركز دراسات الكحدة العربية:

الجريمة دراسة وصفية تحميمية اعتمادًا عمى  -التنمية البشرية(. 8006الغظرياي، بدر بف سالـ. )

 ، دراسة ماجستير غير منشكرة،جامعة مؤتة،عمىاف.مؤشرات التنمية والجريمة في سمطنة عماف

 
 التاورة: دارالاكر العربي.. جيةعمـ النفس الجنائي اإلطار والمني (.8003) حسيف عمى. الغكؿ،

 
بيركت: دار الرسكؿ . أسس التربية والتعميـ في القرآف واألحاديث (.8004) رضا. فروادياف،

،)عبدالىادم الركابي،  مترجـ(. األكـر

 
 بيركت: مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع. . اإلغتصاب (.8003) نىى. التاطرجي،

 
 

شرطة عماف السمطانية: أكاديمية . مبادئ عممي اإلجراـ والعقاب (.8006) .عادؿ يحيى قرني،

 السمطاف قابكس لعمـك الشرطة.

 عمىاف: دار صااء. .عمـ الجريمة (.8000) غني ناصر حسيف. التريشي،
 

العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية المؤدية إلى  (.8008) يعتكب يكسؼ. الكندرم، حمكد فىد ك التشعاف،

( 65) 71المجمة التربوية، المخدرات كالمسكرات عمى عينة مف المدمنيف الككيتيف، تعاطي

 73ص

 التاورة: دار الشركؽ. المجمد الخامس  85ط   في ظالؿ القرآف (.0996) سيد. قطب،
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 . )أحمد عبدالعزيز سالمة كمحمد عشماف نجاتي،عمـ نفس الشواذ (.0984) شيمدكف. كاشداف،

 الشركؽ.بيركت: دار  مترجماف(

التاورة: دار غريب لمطباعة  .دراسات في عمـ االجتماع الجنائي (.8009) طمعت إبراويـ. لطاى،

 كالنشر كالتكزيع.

 

 مجمة االستمناء "العادة السرية" بيف طالب كمية الطب بجامعة دمشؽ. (.8006) يكسؼ. لطياه،

 .00-9ص   (8) ، 55،جامعة دمشؽ لمعمـو الصحية

مكتبة مدبكلي. التاورة: .زنا المحاـر الشيطاف في بيوتنا (.2003) أحمد. المجدكب،  

 
عمىاف: دار صااء لمنشر  .قياسيا – أنماطيا – اضطرابات الشخصية (.8008) سكسف شاكر. مجيد،

 كالتكزيع.
 

 .غػػض البصػػر وأثػػره فػػي الوقايػػة مػػف الجريمػػة األخالقيػػة (.8008) منصػػكر بػػف سػعد صػػالح. المرشػد،

 .معة نايؼ العربية لمعمـك األمنيةجا منشكرة، رسالة ماجستير غير

العنؼ األسري وعالقتو بانحراؼ األحداث لدى نزالء دار  (.8006) عبدالمحسف بف عمار. المطيرم،

جامعة نايؼ العربية  رسالة ماجستير غير منشكرة، ،المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض

 الرياض. لمعمـك األمنية،

 عمىاف: دار الشتافة لمنشر كالتكزيع.. أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب (.8008)محمد أحمد. المشىداني،
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بيركت: دار الاكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. .الحجاب (.2005) أبك األعمى. المكدكدم،  

 

 عالم الكتب. القاهرة: .سٌكولوجٌة القهر األسري : أ(.2008) رشاد علً عبدالعزٌز. موسى،

 عالم الكتب. القاهرة: .الجنس والصحة والنفسٌة : ب(.2008) .ٌسرشادعلًعثرللعسموسى،

 .دار الاكر بيركت:.  سنف النسائي (.2005) أحمد بف شعيب. النسائي،

الرياض: بيت األفكار  صحيح مسمـ. (.1998) أبي الحسف مسمـ بف الحجاج التشيرم. النيسابكرم،

 الدكلية لمنشر كالتكزيع.

التاورة: مكتبة األنجمك المصرية. .يمة والسموؾ اإلجراميالجر  (.2009) أحمد. واركف،  

 إزاء الضغوط النفسيةأساليب التوافؽ النفسي  (.2010) زينب بنت جمعة بف سعيد. الىاشمية،

وعالقتيا بسمات الشخصية لدى طمبة مرحمة التعميـ ما بعد األساسي في منطقة الداخمية 

 مستط. امعة السمطاف قابكس،ج رسالة ماجستير غير منشكرة، بسمطنة عماف،

عمىاف: دار الشركؽ.. 2ط   نظريات عمـ الجريمة (.2008) عايد عكاد. الكريكات،  
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بيانات ومؤشرات مختارة مف نتائج التعدادات العامة لمسكاف  (.2010) كزارة اإلقتصاد الكطني.

 مستط: سمطنة عماف. ".4992-0222-0242المنشآت " والمساكف و

مستط: سمطنة عماف. .مالمح اإلقتصاد العماني (.2011.)لكطنيكزارة اإلقتصاد ا  

مستط: سمطنة عماف. .التقرير الطبي السنوي (.2010كزارة الصحة .)  

 تأصيؿ الشرطة المجتمعية كتاعيمىا في ميداف الزيارة كالح . (.2011) محمد عبداب. كلد محمدف،
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 (1ممحؽ )
سخمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقية في صورتو األصمية مقياس العوامؿ الم

 ( فقرة58)ف=

 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 /المحتـر            .............................األستاذ الدكتكر/.....................

 السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:

 الموضوع/ طمب تحكيـ مقياس

العوامػػؿ المسػػيمة فػػي حػػدوث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة وعالقتيػػا ء دراسػػة بعنػػكاف: "يػكد الباحػػث إجػػرا  

. كأحػد متطمبػات حصػكله عمػى بعض سمات الشخصية لدى نزالء السجف المركزي فػي سػمطنة عمػاف"

كيتصػد بػالجرائـ األخالقيػة: وػي  ،درجة الماجستير في التربية تخصص إرشاد كتكجيه مػف جامعػة نػزكل

 الػػكاردة فػػي البػػاب الخػػامس مػػف قػػانكف الجػػزاء العمػػاني كالتػػي تشػػمؿ: وتػػؾ العػػرض،تمػػؾ الجػػرائـ بعػػض 

 المكاط. الزنا،

لمكشػؼ عػف العكامػؿ المسػىمة فػي حػدكث بعػض الجػرائـ  لدراسة يتـك الباحػث ببنػاء متيػاسكألغراض ا  

 قتصػادية،االيػة لىػذا االسػتبياف مكزعػة عمػى أربعػة مجػاالت كوػي: كبػيف أيػديكـ الصػيغة األكل األخالقية،

 الناسية، إضافة لبعض المتغيرات الديمكغرافية. الشتافية، االجتماعية،

 أمػػا مجتمػػع الدراسػػة فيتػػألؼ مػػف نػػزالء السػػجف المركػػزم المػػرتكبيف لمجػػرائـ األخالقيػػة بمختمػػؼ أنكاعىػػا،  

 كسيتـ سحب عينة مف المجتمع بحسب ما يسمح به قانكف السجكف ألجؿ تطبيؽ االستبياف عميىـ. 
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 أعػارض، غيػر متأكػد، أكافػؽ، تـ اختيار التدري  الخماسي )أكافػؽ بشػدة، كلنجابة عف فترات المتياس  

 ( عمى التكالي.1،2،3،4،5أعارض بشدة( كلغايات التصحيح أعطيت األكزاف )

كألنكػػـ مػػف أوػػؿ الخبػػرة  كمكانػػة عمميػػة مرمكقػػة، كنظػػران لمػػا تتمتعػػكف بػػه مػػف درايػػة فػػي البحػػث العممػػي،  

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

كالحكػػـ  المتيػػاس،كالتكػػـر بػػاالطالع عمػػى  لػػذلؾ يرجػػك منػػؾ الباحػػث منحػػه جػػزءان مػػف كقػػتكـ الشمػػيف،   

بػػداء مالحظػػ كمػػدل انتمػػاء كػػؿ  المتيػػاس مػػف حيػػث: سػػالمة الصػػياغة المغكيػػة،كرأيكػػـ فػػي فتػػرات  اتكـ،كا 

إضػافة إلػى أم مالحظػات  كمػدل مناسػبة الاتػرات لمبيئػة العمانيػة، الذم تندرج إزاءن، عبارة لاترة الغرض

أك اقتراحػػػػات أك تعػػػػديالت تركنىػػػػا مناسػػػػبة. كمػػػػا يرجػػػػى الحكػػػػـ عمػػػػى مػػػػدل مالئمػػػػة التعميمػػػػات المتدمػػػػة 

 لمماحكصيف كالمكجكدة عمى كرقة التعميمات المرفتة.

 حمة اب كبركاته.كالسالـ عميكـ كر ،شاكران حسف اوتمامكـ كتعاكنكـ

 ى التكـر بتعبئة البيانات اآلتيةيرج                              

 كالرتبة العمميةاالسـ 
 

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

 التخصص الدقيؽ
 

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

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

 التسـ
........................................ 

 
 ث: يحيى بف حمود بف حمد البوسعيديالباح                                                       
 المشرؼ: الدكتور. عبدالرزاؽ القيسي.                                                       
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 التعميمات
 ائمة وصؼ العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ األخالقيةق

 المحتـراألخ العزيز: ................................................

 السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:

شػـ  أقػرأ كػؿ فتػرة مػف وػذن الاتػرات، ؾ مجمكعة مػف الاتػرات التػي أسػىمت فػي انحػراؼ سػمككؾ،بيف يدي  

 كأما كؿ فترة يكجد خمسة خيارات عمى النحك التالي : ا إذا كانت وذن الاترات تنطبؽ عميؾ،قرر م

( تحػت العمػكد إذا كانت الاترة تكافؽ عميىا بشدة كالمسىمة في انحراؼ سمككؾ،ضع عالمة ) -0
 )أكافؽ بشدة(

( تحػػػت العمػػػكد إذا كانػػػت الاتػػػرة تكافػػػؽ عميىػػػا كالمسػػػىمة فػػػي انحػػػراؼ سمككؾ،ضػػػع عالمػػػة ) -8
 )أكافؽ(.

( تحػػػت إذا كانػػػت الاتػػػرة غيػػػر متأكػػػد مػػػف أنىػػػا المسػػػىمة فػػػي انحػػػراؼ سمككؾ،ضػػػع عالمػػػة ) -3
 العمكد )غير متأكد(.

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

( عمػػى المػػة )إذا كانػت الاتػػرة تعػػارض بشػػدة مػػف ككنىػػا المسػىمة فػػي انحػػراؼ سمككؾ،ضػػع ع -5
 العمكد )أعارض بشدة(.

نما المطمكب أف تككف إجابتؾ صادقة كتعبر عما  عممان بأنه ال تكجد إجابة خاطئة كأخرل صحيحة،   كا 
 كعدـ ترؾ أم فترة مف الاترات دكف إجابػة، يرجى التكـر باإلجابة عف جميع الاترات، تشعر به كتسمكه،

كلػف  كلف تستخدـ إال ألغراض الدراسػة ك البحػث العممػي فتػط، عممان بأف إجابتؾ ستحاط بالسرية التامة،
 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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غرافيةالبيانات الديمو : أوالً   
 

 غير منتمية منتمية البيانات الديموغرافية الرقـ
   العمر. 1
   المستكل التعميمي. 2
   المىنة. 3
   عدد الغرؼ. 4
.الحالة االجتماعية 5    
   الدخؿ الشىرم ل سرة. 6
   نكع الجريمة. 7
   مكاف الجريمة. 8

 
 أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



214 

 

 

البطالة،استغالؿ  : الفقرات الخاصة بالعوامؿ االقتصادية وىي: الفقر،وؿالمجاؿ األ 
 .)االبتزاز الجنسي( عمؿ المرأة في الوظائؼ الرجالية السمطة

االنتماء لممجاؿ   الفقرات ـ التعديالت   الصياغة المغوية 
           

      
منتمية 
       

  

غير منتمية 
           

    

واضحة 
        
        
    

غير واضحة   
               

    

لـ أستطع بناء منزؿ خاص  1
 نتيجة تدني مستكل الدخؿ.

     

أسكف كعائمتي  منزالن صغيران  2
 غير متسع. 

     

      أناـ كأخكاتي في غرفة كاحدة  3
أشاود أحيانان الكالديف في  4

 أكضاع يشير رغباتي الجنسية 
     

ألصؽ جسدم بمحارمي نتيجة  5
 لعدـ اتساع المسكف.

     

أستغؿ سمطتي ك قكتي البدنية  6
كالمالية في إكران التريبات 

 عمى المعاشرة الجنسية

     

أقكـ بنمذجة ما أشاودن مف  7
.  مشيرات جنسية مع المحاـر

     

عدـ حصكلي عمى كظياة  8
 دفعني الرتكاب الجريمة.

     

أعتتد أف البطالة سبب رئيسي  9
 الرتكابي الجريمة.

     

عدـ قدرتي عمى الزكاج بسبب  10
 غالء المىكر.
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تتعرض بعض المكظاات  11
لالبتزاز الجنسي مف قبؿ 

 رئيس العمؿ. 

     

تعاني بعض المكظاات مف  12
 زمالئىف. مضايتات مخمة مف

     

يؤدم امتىاف المرأة  لمكظائؼ  13
 الرجالية لمخطر.

     

تستجيب بعض المكظاات  14
لرغبات رؤسائىف الجنسية 

 نتيجة اإلكران.

     

 
 أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ـ، المالبس الفاضحةالمحر 
االنتماء لممجاؿ       الفقرات ـ

                      
التعديالت  الصياغة المغوية

          
منتمية           

       
       

   

غير منتمية 
           

          

واضحة 
        
        

       

غير واضحة 
             

    

ـ في أشعر أف كالدم حاز  15
 معاممته.

     

أشعر أف كالدم يرفض مشاركته   16
 الرأم فيما يخص األسرة.

     

أشعر أف غياب كالدم الدائـ عف  17
 األسرة أدل إلى فسادم.

     

اإلوماؿ العاطاي مف الكالديف  18
 دفعني إلقامة عالقات محرمة.

     

أشاود مع أخكاتي األفالـ الخميعة  19
 دكف مراقبة.

     

اختالطي بزميالت الدراسة أك  20
 العمؿ أشار عندم الشىكة الجنسية

     

أعتتد أف االختالط ماسدة كبرل  21
 ل سرة كالمجتمع.

     

ظىار  22 أعتتد أف تبرج المرأة كا 
 مااتنىا يؤدم النتشار الرذيمة.

     

تشار رغباتي الجنسية عند رؤيتي  23
 لممالبس النسائية الااضحة. 
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أجد صعكبة في غض بصرم  24
 عف زميمة العمؿ أك الدراسة.

     

أستمتع كشيران بالنظر إلى كجكن  25
 النساء كمااتنىف.

     

أقضي كقت الاراغ في أحالـ  26
 اليتظة كالجنس.

     

أعتتد أف فراغ الشباب ماسدة  27
 لممجتمع.

     

أمارس العادة السرية في كقت  28
 الاراغ.

     

وب برفتة السكء الصطياد أذ 29
 الاتيات.

     

أجتمع بأصحابي لمشاودة األفالـ  30
 الغميعة.

     

ارتكابي الجريمة كاف بسبب  31
 الصحبة السيئة.

     

 
 أٌة مقترحات أو مالحظات ترونها مناسبة:

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

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
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الياتؼ  اإلنترنت، ،لصحافةااز و بالعوامؿ الثقافية وىي: التمفرابعًا: الفقرات الخاصة 
 ضعؼ االيماف. ،التعميـ عدـ التربية الجنسية، رات،إدماف المسكرات والمخد ،النقاؿ
االنتماء لممجاؿ       الفقرات ـ

                     
  

التعديالت  الصياغة المغوية
          
          

منتمية   
       
       

     

غير منتمية 
           

         

واضحة 
        
        

       

غير واضحة 
             

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة  32
 التنكات الاضائية.

     

      أميؿ لمشاودة األفالـ الجنسية. 33
      أتابع كبشغؼ أغاني الايديك كميب 34
أتصاح المكاقع الجنسية عند  35

 استخدامي لننترنت.
     

العالقة الجنسية غير أمارس  36
 المباشرة مع الغير بكاسطة النت. 

     

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات  37
 بكاسطة الىاتؼ النتاؿ.  

     

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

 فساد اجتماعي.
     

عاطي المخدرات أستمتع كشيرا بت 41
 كال استغني عنىا.

     

أمارس الااحشة بعد تناكلي  42
 المخدر.
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تناكلي لممخدر دمر مستتبؿ  43
 حياتي.

     

حصمت عمى قدر يسير مف  44
 التعميـ.

     

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

يطاف بارتكاب المعصية.الش  
     

ضعؼ إيماني كقمة الكازع الديني  48
 كانا سببان الرتكابي كبائر الذنكب.

     

أعتتد أف التربية الجنسية المبكرة   49
 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.

االنتماء لممجاؿ          الفقرات ـ
                   

الصياغة المغوية        
                        

التعديالت  
           
           

  
منتمية   

         
غير منتمية 

           
       

واضحة 
        

         

غير واضحة   

الغريزة الجنسية لحب  50
 النساء دفعتني لمزنا.

     

أشعر دائمان بىيجاف الشىكة  51
 كال أستطيع ضبط ناسي. 

     

تد التاكير العتالني عف أف 52
 غمياف الشىكة.

     

      استمتع بىتؾ األعراض. 53
أميؿ إلى إيتاع الضرر  54

 باآلخريف.
     

أشعر بالسعادة مف ممارسة  55
 الجنس بالتكة كالتعذيب.

     

      أشعر بالحرماف الجنسي.  56
أشعر باراغ عاطاي مع  57

كأفتتد المكدة  الزكجة،
ىا.كالرحمة مع  

     

فتداني لمشتة كاحتراـ  58
اآلخريف أشعؿ في ناسي 

 الحتد عمى المجتمع.

     

 
 أٌة مقترحات أو مالحظات ترونها مناسبة:

.................................................................................................................
.................................................................................................................  
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 (2ممحؽ )
العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ  مقياسالفقرات التي تـ تعديميا وحذفيا ل

 األخالقية.
 
 أوالً الفقرات الخاصة بالعوامل االقتصادٌة:

 
رقم 
 الفقرة

لالفقرة قبل التعدٌ  الفقرة بعد التعدٌل 

أشاود أحيانان الكالديف في أكضاع يشير  4
 رغباتي الجنسية.

أشاود الكالديف في أكضاع تشير رغباتي 
 الجنسية.

أستغؿ سمطتي كقكتي البدنية كالمالية في  6
 إكران التريبات عمى المعاشرة الزكجية.

أستغؿ سمطتي في اإلنااؽ عمى إكران 
 جنسية.التريبات في المعاشرة ال

أقكـ بنمذجة ما أشاودن مف مشيرات جنسية  7
.  مع المحاـر

أقكـ بتتميد ما أران مف مشاود جنسية مع 
.  المحاـر

تتعرض بعض المكظاات لالبتزاز الجنسي  11
 مف قبؿ رئيس العمؿ.

لحاجتي لمعمؿ أتعرض لالبتزاز الجنسي  
 مف قبؿ رئيس العمؿ.

تعاني بعض المكظاات مف مضايتات  12
 مة مف زمالئىف.مخ

أعاني مف مضايتات مخمة مف زمالء 
 العمؿ.

يؤدم امتىاف المرأة لمكظائؼ الرجالية  13
 لمخطر.

اعتتد امتىاف المرأة لبعض الكظائؼ 
 الرجالية يعرض عاتىا لمخطر.
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 ثانٌاً: الفقرات الخاصة بالعوامل االجتماعٌة:
 

رقم 
 الفقرة

التعدٌل الفقرة بعد الفقرة قبل التعدٌل  

 كالدم قاسي في معاممته. أشعر أف كالدم حاـز في معاممته. 1
أشعر أف كالدم يرفض مشاركته الرأم  2

 فيما يخص األسرة.
كالدم يرفض مشاركته الرأم فيما يخص 

 األسرة.
أشعر أف غياب كالدم الدائـ عف األسرة  3

.أدل إلى فسادم  
غياب كالدم الدائـ عف األسرة أدل إلى 

.فسادم  
ظىار مااتنىا  8 أعتتد أف تبرج المرأة كا 

 يؤدم النتشار الرذيمة.
ظىار مااتنىا دفعني لمرذيمة.  تبرج المرأة كا 

أستمتع كشيران بالنظر إلى كجكن النساء  11
 كمااتنىف.

 أستمتع بالنظر إلى كجكن النساء كمااتنىف.

أقضي كقت الاراغ في أحالـ اليتظة  12
 كالجنس.

في أحالـ الجنس.أقضي كقت الاراغ   

أكقات الاراغ التي كانت لدمى وي التي  أعتتد أف فراغ الشباب ماسدة لممجتمع. 13
 أفسدتني.

ممارستي لمعادة السرية في أكقات الاراغ  أمارس العادة السرية في كقت الاراغ. 14
 دفعني الرتكاب الجريمة.

ارتكابي الجريمة كاف بسبب الصحبة  17
 السيئة.

ئة كانت سببان الرتكابي. الصحبة السي
 الجريمة.
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 ثالثاً: الفقرات الخاصة بالعوامل الثقافٌة:
 

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة التنكات  1
 الاضائية.

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة التنكات 
 الاضائية اإلباحية.

 تـ حذفىا. ة.أشرب الخمر بصاة دائم 7
أستمتع كشيران بتعاطي المخدرات كال  10

 أستغني عنىا.
 أستمتع بتعاطي المخدرات.

 أومؿ في إقامة الصالة. أصمي أحيانان كأتركىا كشيران. 15
أستجيب بسىكلة لكسكسة الشيطاف  16

 بارتكاب المعصية.
أستجيب لكسكسة الشيطاف بارتكاب 

 المعصية.
نسية المبكرة كقاية أعتتد أف التربية الج 18

 لمارد مف االنحراؼ.
أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء في 
 البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ السمكؾ.

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات عبر مكاقع  19
 التكاصؿ االجتماعي.

أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات بكاسطة 
 الىاتؼ النتاؿ.

 

فسية:رابعًا: الفقرات الخاصة بالعوامؿ الن  
 

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

 حبي لشىكة النساء دفعني لمزنا. الغريزة الجنسية لحب النساء دفعني لمزنا. 1

أشعر دائمان بىيجاف الشىكة كال أستطيع  2
 ضبط ناسي.

أشعر بىيجاف الشىكة كال أستطيع ضبط 
 ناسي.
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(2ملحق )  

ي حدوث بعض الجرائـ األخالقية في صورتو النيائية مقياس العوامؿ المسيمة ف
( فقرة58)ف=  

 ............................المحتـراألخ العزيز: ................................................
 السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:

كػػؿ فتػػرة مػػف وػػذن الاتػػرات،شـ أقػػرأ  بػػيف يػػديؾ مجمكعػػة مػػف الاتػػرات التػػي أسػػىمت فػػي انحػػراؼ سػػمككؾ،  

 كأماـ كؿ فترة يكجد خمسة خيارات عمى النحك التالي : قرر ما إذا كانت وذن الاترات تنطبؽ عميؾ،

( تحت ضع عالمة ) إذا كانت الاترة تكافؽ عميىا بشدة كالمسىمة في انحراؼ سمككؾ، -1
 العمكد )أكافؽ بشدة(

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

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

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

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

نما المطمكب أف تككف إجابتؾ صػادقة كتعبػر  عممان بأنه ال تكجد إجابة خاطئة كأخرل صحيحة،   كا 

كعػدـ تػػرؾ أم فتػػرة مػػف الاتػػرات  يرجػػى التكػـر باإلجابػػة عػػف جميػػع الاتػػرات، عمػا تشػػعر بػػه كتسػػمكه،

كلػػف تسػػتخدـ إال ألغػػراض الدراسػػة ك البحػػث  ممان بػػأف إجابتػػؾ سػػتحاط بالسػػرية التامػػة،دكف إجابػػة،ع

 شاكريف كمتدريف حسف تعاكنكـ كاوتمامكـ.، كلف تطمع عميىا أم جىة أخرل فتط،العممي 

 
    الباحث: ٌحٌى بن حمود بن حمد البوسعٌدي.
 

   شراف الدكتور: عبدالرزاق القٌسً.إ                                                         
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 ( داخؿ المريع الذم يناسبؾ: :  ضع إشارة )أكالن: البيانات اليمكغرافية
 

 العمر: -1
 )     (. 39-30 -)     (                         ب 29-18 - أ

 فما فكؽ )     (. 59-50 -)    (                   د   49-40 -ج        
 المستكل التعميمي: -2

 إعدادم )     (. -إبتدائي )     (  ج -مي )     (  بأ - أ

 دراسات عميا )     (. -بكالكريكس )     (  ك -شانكم )    (  ق -د
 المىنة: -3

 مكظؼ في التطاع العاـ )     (. -طالب )     (  ب - أ

 باحث عف عمؿ )     (. -مكظؼ في التطاع الخاص )     (  د -ج       
 :جتماعيةالحالة اال -4

 أرمؿ )     (. -مطمؽ )     (  د -متزكج )     (  ج -)     (  ب أعزب - أ
 عدد غرؼ المنزؿ : -5

 شالث غرؼ فما فكؽ )     (. -غرفتيف )     (  ج -غرفة كاحدة )     (  ب - أ
 
 

 الدخؿ الشىرم ل سرة: -6
 لاير )     (.300 -201 -لاير )     (  ب200-100 - أ

 فما فكؽ )     (. 1000-501 -لاير )     (  د500-301 -ج        
 نكع الجريمة: -7

 زنا )     (   -وتؾ عرض )     (         ب - أ

 الاجكر )    ( -ق المكاط )     ( -زنا بالمحاـر )     (      د -ج
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 مكاف الجريمة: -8
محافظة جنكب الباطنة  -محافظة شماؿ الباطنة )     (  ج -محافظة مستط )     (  ب - أ

محافظة البريمي   -محافظة الظاورة )    (  س -( ق     محافظة مسندـ ) -)     ( د
 محافظة جنكب الشرقية )     (. -محافظة شماؿ الشرقية )    ( ف -ـ
 محافظة ظاار )     ( -محافظة الداخمية )    ( م -ك
 

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

أوافؽ  الفقرة الرقـ
 بشده
 

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

أستطع بناء منزؿ خاص نتيجة  لـ 1
 تدني مستكل الدخؿ.

     

 
 
 

أوافؽ  الفقرة الرقـ
 بشده
 

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

أسكف كعائمتي منزالن صغيران غير  1
 متسع.

     

خاص نتيجة أستطع بناء منزؿ لـ  2
 تدني مستكل الدخؿ.

     

      أعتتد أف كالدم قاسي في معاممته. 3
أعتتد أف كالدم يرفض مشاركته  4

 الرأم فيما يخص األسرة.
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أوافؽ  ةالفقر  الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

أقضي ساعات طكيمة لمشاودة  5
 التنكات الاضائية اإلباحية.

     

      ؿ لمشاودة األفالـ الجنسية.أمي 6
أتصاح المكاقع الجنسية عند  7

 استخدامي االنترنت.
     

      دفعني لمزنا حبي لشىكة النساء. 8

أشعر بىيجاف الشىكة كال أستطيع  9
 ضبط ناسي.

     

      أشعر بالحرماف الجنسي. 10

      أناـ كأخكتي في غرفة كاحدة. 11

في أكضاع تشير  أشاود الكالديف 12
 .رغباتي الجنسية

     

      أتابع بشغؼ أغاني الايديك كميب. 13

أمارس العالقة الجنسية غير المباشرة  14
 مع الغير بكاسطة النت.

     

      ارتكبت الجريمة في حالة السكر. 15
      لـ أدرس أم تعميـ شرعي. 16
      أومؿ في إقامة الصالة. 17
اكير العتالني عند غمياف افتد الت 18

 الشىكة.
     

أشعر بالسعادة مف ممارسة الجنس  19
 بالتكة كالتعذيب.
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أوافؽ  هالفقر  الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

فتداني لمشتة كاحتراـ اآلخريف أشعؿ  20
 في ناسي الحتد عمى المجتمع.

     

ألصؽ جسدم بمحارمي نتيجة لعدـ  21
 ساع المسكف.ات

     

دفعني الرتكاب الجريمة عدـ   22
 حصكلي عمى كظياة.

     

اعتتد أف البطالة سبب رئيسي  23
 الرتكابي الجريمة.

     

لحاجتي لمعمؿ أتعرض لالبتزاز  24
 الجنسي مف قبؿ رئيس العمؿ.

     

عدـ قدرتي عمى الزكاج بسبب غالء  25
 المىكر.

     

ماسدة كبرل  أعتتد أف االختالط 26
 ل سرة كالمجتمع.

     

أشاود مع أخكاتي األفالـ الخميعة  27
 دكف مراقبة.

     

أستمتع بالنظر إلى كجكن النساء  28
 كمااتنىف.

     

أجد صعكبة في غض بصرم عف  29
 زميمة العمؿ أك الدراسة.

     

      أستمتع بتعاطي المخدرات. 30

      لمخدر.أمارس الااحشة بعد تناكلي ا 31
أتكاصؿ كبحرية مع الاتيات بكاسطة  32

 الىاتؼ النتاؿ.
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أوافؽ  الفقرة الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

      تناكلي المخدر دمر مستتبؿ حياتي. 33
      حصمت عمى قدر يسير مف التعميـ. 34
أعتتد أف شرب الخمر يؤدم إلى  35

 فساد اجتماعي.
     

      أميؿ إلى إيتاع الضرر باآلخريف. 36

أشعر باراغ عاطاي مع الزكجة كافتتد  37
 المكدة كالرحمة معىا.

     

أستجيب لكسكسة الشيطاف بارتكاب  38
 المعصية.

     

دفعني اإلوماؿ العاطاي مف الكالديف   39
 إلقامة عالقات محرمة.

     

ظىار  40 دفعني لمرذيمة تبرج المرأة كا 
 ااتنىا .م

     

أعتتد أف أكقات الاراغ التي كانت  41
 لدىم وي التي أفسدتني.

     

      أذوب برفتة السكء الصطياد الاتيات. 42
ممارستي لمعادة السرية في أكقات  43

 الاراغ دفعني الرتكاب الجريمة.
     

تشار رغباتي الجنسية عند رؤيتي  44
 لممالبس النسائية الااضحة.

     

أعتتد أف غياب كالدم الدائـ عف  45
 األسرة أدل إلى فسادم.

     

      أقضي كقت الاراغ في أحالـ الجنس  46
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أجتمع بأصحابي لمشاودة األفالـ  47
 الغميعة.

     

أعتتد أف ضعؼ إيماني كقمة الكازع  48
 الديني كانا سببان الرتكابي الكبيرة.

     

ت سببان اختالطي بالصحبة السيئة كان 49
 الرتكابي الجريمة.

     

أحرص عمى شراء المجالت التي  50
 تظىر مااتف المرأة.

     

أعتتد أف عدـ التربية الجنسية ل بناء  51
في البيت كالمدرسة يؤدم النحراؼ 

 السمكؾ.

     

أستغؿ سمطتي في اإلنااؽ عمى إكران  52
 التريبات في المعاشرة الجنسية.

     

يد ما أران مف مشاود جنسية أقكـ بتتم 53
.  مع المحاـر

     

أعاني مف مضايتات مخمة مف زمالء  54
 العمؿ.

     

أعتتد أف امتىاف المرأة لبعض  55
الكظائؼ الرجالية يعرض عاتىا 

 لمخطر. 

     

أستجيب لرغبات رئيس العمؿ  56
 الجنسية نتيجة اإلكران.

     

 اختالطي بزميالت الدراسة أك العمؿ 57
 أشار عندم الشىكة الجنسية. 

     

      أستمتع بىتؾ األعراض. 58
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 (4ممحؽ )
في صورتو األصمية  (NEO-FFI-Sمقياس العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية )

 ه( فقر 60)ف=
   

/المحتـر ........... ....الااضؿ/................................................................  

سالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعدال  

مقياسالموضوع/ طمب تحكيـ   

يػػكد الباحػػث إجػػراء دراسػػة بعنػػكاف: "العكامػػؿ المسػػىمة فػػي حػػدكث بعػػض الجػػرائـ األخالقيػػة كعالقتىػػا   

بعػض سػػمات الشخصػػية لػػدل نػػزالء السػػجف المركػػزم فػي سػػمطنة عمػػاف". كأحػػد متطمبػػات حصػػكله عمػػى 

 كيتصػد بػالجرائـ األخالقيػة: وػي خصص إرشاد كتكجيه مػف جامعػة نػزكل.درجة الماجستير في التربية ت

 العػػرض،تمػػؾ الجػػرائـ الػػكاردة فػػي البػػاب الخػػامس مػػف قػػانكف الجػػزاء العمػػاني كالتػػي تشػػمؿ: وتػػؾ  بعػػض

 .المكاط، الزنا

 The Big Five"متياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  كألغراض الدراسة سيتـك الباحث بتطبيؽ 

Factors" ( لككستا كماكرمCosta& McCrae،) ،كالتأكد  الذم تـ تعريبه كتتنينه عمى البيئة العمانية

 (.2005 مف صدقه كشباته عمى عينة مف طمبة جامعة السمطاف قابكس مف قبؿ الباحشة )الكمباني،

 أنكاعىػػا،أمػػا مجتمػػع الدراسػػة فيتػػألؼ مػػف نػػزالء السػػجف المركػػزم المػػرتكبيف لمجػػرائـ األخالقيػػة بمختمػػؼ   

 عميىـ. متياسانكف السجكف ألجؿ تطبيؽ الكسيتـ سحب عينة مف المجتمع بحسب ما يسمح به ق
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االنبسػػػػاط  كالتػػػػي تكصػػػػمت إليىػػػػا الدراسػػػػات فىػػػػي: أمػػػػا العكامػػػػؿ الخمسػػػػة التػػػػي يتػػػػألؼ منىػػػػا المتيػػػػاس،
"Extraversion" )كالمتبكليػػػػػػػػػػػػة أك )الطيبػػػػػػػػػػػػة،"Agreeableness( "،كالضػػػػػػػػػػػػمير الحػػػػػػػػػػػػي أك )الػػػػػػػػػػػػيتظ
"Conscientiousness" كالعصػػػػػابية،"Neuroticism" كاالناتػػػػػػاح عمػػػػػى الخبػػػػػػرة،"Openness 

TO Experience." 
فتػرة بكاقػع  60( مػف ONE-FFI-Sكمػا تتػألؼ التائمػة ) كيتألؼ كػؿ عامػؿ مػف سػتة مظػاور فرعيػة،  
 فترة في كؿ عامؿ. 12
أكافػؽ ، أكافػؽ ،غيػر متاكػد ،عػارضأ بشدة، أعارضفتككف كفؽ متدرج خماسي: )أما بدائؿ االستجابة   

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

كألنكػػـ مػػف أوػػؿ الخبػػرة  كمكانػػة عمميػػة مرمكقػػة، كنظػػران لمػػا تتمتعػػكف بػػه مػػف درايػػة فػػي البحػػث العممػػي،  
 .متياسذا اللجنة تحكيـ الصدؽ لى فتد تـ اختياركـ كأحد أعضاء كاالختصاص،

بػداء  المتياس، كالتكـر باالطالع عمى لذلؾ يرجك منؾ الباحث منحه جزءان مف كقتكـ الشميف،   كالحكػـ كا 
كمدل انتماء كؿ عبارة لاترة  المتياس مف حيث: سالمة الصياغة المغكية،كرأيكـ في فترات  اتكـ،مالحظ

إضافة إلى أم مالحظات أك اقتراحػات  نية،كمدل مناسبة الاترات لمبيئة العما الغرض الذم تندرج إزاءن،
أك تعػػػػديالت تركنىػػػػا مناسػػػػبة. كمػػػػا يرجػػػػى الحكػػػػـ عمػػػػى مػػػػدل مالئمػػػػة التعميمػػػػات المتدمػػػػة لمماحكصػػػػيف 

 .كالمكجكدة عمى كرقة التعميمات المرفتة
 كالسالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته. شاكران حسف اوتمامكـ كتعاكنكـ،

 ية:يرجى التكـر بتعبئة البيانات اآلت
 االسـ والرتبة العممية

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

 التخصص الدقيؽ
 

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

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

 القسـ
 

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

                                                         
 الباحث: يحيى بف حمود بف حمد البوسعيدي                                                       

 إشراؼ الدكتور: عبدالرزاؽ القيسي                                            
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 لممقياس وصؼ المجاالت الخمسة
 Neuroticism( Nابية )أواًل: مظاىر العص

لديه مخاكؼ مرضػية  –مشغكؿ الذوف  –مىمـك  –عصبي  –خائؼ ":  "Anxietyالقمؽ  -1
 سريع التىي . –

ميػؿ الشػخص إلػى الشػعكر بالغضػب ": Angry Hostility"العػداء المتوعػد بالغضػب  -2
 كما يرتبط به مف حاالت الشعكر باالحباط كالمرارة.

كيػػؤدم بػػه ذلػػؾ لمشػػعكر  منتػػبض أكشػػر منػػه مػػرح، إناعػػالي، :"Depression"االكتئػػاب  -3
.  بالىـ كالضيؽ كالتشاـؤ

: يشػػػػػعر بػػػػػاإلشـ كالحػػػػػرج كالخجػػػػػؿ كالتمػػػػػؽ Self-consciousness""الشػػػػػعور بالػػػػػذات  -4
 االجتماعي النات  عف عدـ الظىكر عمى االخريف في صكرة متبكلة.

لاػرد بػالتكتر كفيػه يشػعر ا : عدـ التدرة عمى ضبط الدكافع،"Impulsiveness"االندفاع  -5
 كسرعة االستشارة.

عػػػدـ قػػػدرة الاػػػرد عمػػػى  :"Vulnerability"والقابميػػػة لرنجػػػراح  " Stress"ٍالضػػػغوط  -6
كبالتػػالي يشػػعر الاػػرد بػػالعجز أك اليػػأس كاالتكػػاؿ كعػػدـ التػػدرة عمػػى اتخػػاذ  تحمػػؿ الضػػغكط،

 الترارات في المكاقؼ الضاغطة.
 

 
 الفقرات الخاصة بمظاىر العصابية

 

 التعديالت             الصياغة المغوية                      االنتماء لممجاؿ                       الفقرات ـ
 غير واضحة  واضحة                غير منتمية             منتمية            

أشػػػػػػعر بػػػػػػأنني أدنػػػػػػى شػػػػػػأنان مػػػػػػف  1
 اآلخريف.

     

أشعر أحيانان كمػا لػك أننػي سػكؼ  2
نػػػػدما أكػػػػكف تحػػػػت قػػػػدر أنىػػػػار ع

 وائؿ مف الضغكط
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      أشعر كشيران بالتكتر  كالعصبية. 3
أشػػػػعر أحيانػػػػان بأنػػػػه ال قيمػػػػة لػػػػي  4

 كميان.
     

أغضػػب كشيػػران مػػف الطريتػػة التػػي  5
 يعاممني بىا الناس.

     

أشػػػعر باالستسػػػالـ عنػػػدما تسػػػكء  6
 األمكر كتشبط ومتي.

     

جػػػػػػة أشػػػػػػعر غالبػػػػػػان بػػػػػػالعجز كبحا 7
 لشخص يحؿ مشاكمي.

     

أشػػػعر فػػػي األكقػػػات التػػػي أكػػػكف  8
فيىػػػػػػا خجػػػػػػالن جػػػػػػدان بالرغبػػػػػػة فػػػػػػي 

 االختااء.

     

      لست بالشخص التمؽ. )ع( 9
نػػػػػػػػػػػػادران مػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػعر بالكحػػػػػػػػػػػػدة  10

 كالكآبة.)ع(
     

نػػادران مػػا أشػػعر بػػالخكؼ كالتمػػؽ.  11
 )ع(

     

نػػػادران مػػػا أكػػػكف حزينػػػان أك مكتئبػػػان  12
 )ع(

     

 
 أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

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

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

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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 ""Extraversion( E)ثانيًا: مظاىر االنبساطية 
 يميؿ إلى الصداقة. لطيؼ، حسف المعشر، كدكد،:  "Affection" الدؼء أو المودة -1
يحتاج إلى إناس  له أصدقاء كشيركف، يحب الحاالت،: "Gregariousness"االجتماعية  -2

 سرعة دكف تردد.يتصرؼ ب يسعى كراء اإلشارة، حكله يتحدث معىـ،
كحب التنافس ككذلؾ  محب السيطرة كالسيادة كالخشكنة، :Assertiveness""التوكيدية  -3

 كاشؽ مف ناسه مؤكد لىا. يتكمـ دكف تردد، الزعامة،
كأحيانان  كالسرعة في العمؿ محب له، كسرعة التحرؾ، يشعر بالحيكية :"Activity"النشاط  -4

 ما يككف مندفعان.
مغـر بالبحث عف المكاقؼ المشيرة : "Excitement-Seeking"البحث عف اإلثارة  -5

 يحب األلكاف الساطعة كاألماكف المزدحمة أك الصاخبة. االستازازية،
يشعر بالبىجة كالسعادة كالحب كالمتعة :"Positive Emotions"االنفعاالت االيجابية  -6

 كسرعة الضحؾ كاالبتساـ كالتااؤؿ.
 

 قرات الخاصة بمظاىر االنبساطيةالف                            
  

 التعديالت الصياغة المغوية االنتماء لممجاؿ                    الفقرات ـ
 غير واضحة واضحة              غير منتمية منتمية           

أحػػػػب أف يكػػػػكف حػػػػكلي عػػػػدد  13
 كبير مف الناس.

     

      أضحؾ بسىكلة. 14
مػػػػػػع أسػػػػػػتمتع حتػػػػػػان بالتحػػػػػػدث  15

 الناس.
     

أحػػػػب أف أكػػػػكف حيػػػػث يكػػػػكف  16
 النشاط.
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أشػػػػػػعر كشيػػػػػػران بػػػػػػأنني أتاجػػػػػػر  17
 طاقة.

     

أنػػػػػػا شػػػػػػخص مبػػػػػػتى  كماعػػػػػػـ  18
 بالحيكية النشاط.

     

      حياتي تجرم بسرعة. 19
      أنا شخص نشيط جدان. 20
ال أعتبػػػػػػػػػر ناسػػػػػػػػػي شخصػػػػػػػػػان  21

 خايؼ الظؿ. )ع(
     

ألشػػػػياء أفضػػػػؿ عػػػػادة عمػػػػؿ ا 22
 ماردان.

     

أنني لست بالشخص المتاائؿ  23
 المبتى . )ع(

     

أفضػػػؿ أف أدبػػػر أمػػػكر ناسػػػي  24
عمػػػػػػػػػػػػػػى أف أكػػػػػػػػػػػػػػكف قائػػػػػػػػػػػػػػدان. 

 لاخريف. )ع(

     

 
 أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

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

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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 :Openness"(o)"ثالثًا: مظاىر التفتح 
يه أحالـ كشيرة لد لديه تصكرات قكية ككشيرة كحياة ماعمة بالخياؿ، :"Fantasy"الخياؿ  -1

نما بىدؼ تكفير بيئة تناسب  كطمكحات غريبة، كشرة أحالـ اليتظة ليس وركبان مف الكاقع كا 
كيعتتد أف وذن الخياالت تشكؿ جزءان مىمان في حياته كتساعدن عمى البتاء كاالستمتاع  خياالته،
 بالحياة.

تذكؽ جميع أنكاع  محب الاف كاألدب كلديه اوتمامات بارزة في: " Aestheti"الجماليات  -2
 الانكف كالجماليات.

كالتطرؼ في االناعاؿ  يعبر عف إناعالته بشكؿ أقكل مف اآلخريف، :"Feelings"المشاعر  -3
كما تظىر عميه عالمات االناعاالت  يشعر الارد بتمة السعادة شـ ينتتؿ فجأة إلى قمة الحزف،

 المكاقؼ الضاغطة أك المااجئة.الخارجية كالمظاور الايزيكلكجية المصاحبة لالناعاؿ في أقؿ 
لديه رغبة في تجديد األنشطة كاالوتمامات كالذواب إلى أماكف لـ يسبؽ : "Actions"األفعاؿ  -4

يرغب في التخمص مف  كيحب أف يجرب كجبات جديدة كغريبة مف الطعاـ، زيارتىا في السابؽ،
 الركتيف اليكمي كالمغامرة.

 كمتبصر. محب لمتجديد مبتكر في أفكارنمتاتح عتميان كفطيـ ك : "Ideas"األفكار  -5
 ميؿ إلعادة النظر إلى التيـ كالسياسة كالدينية.: "Values"القيـ  -6
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 الفقرات الخاصة بمظاىر التفتح                             
 

 التعديالت الصياغة المغوية االنتماء لممجاؿ                    الفقرات ـ
 غير واضحة  واضحة              غير منتمية منتمية           

األنمػػاط الانيػػة التػػي أجػػدوا فػػي  25
الاػػػػػػػػػػػػػػػف أك الطبيعػػػػػػػػػػػػػػػة تشيػػػػػػػػػػػػػػػر 

 اوتمامي.

     

كشيػػػػػػػػران مػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػرب األكػػػػػػػػػالت  26
 الجديدة كاألجنبية.

     

عنػػدما أقػػرأ شػػعران أك أتمعػػف فػػي  27
عمػػػػػػػػؿ فنػػػػػػػػي أشػػػػػػػػعر بالنشػػػػػػػػػكة 

 اإلشارة أحيانا.ن  كبمكجة مف

     

لػػدمى فضػػكؿ فكػػرم كبيػػر تجػػان  28
 المعرفة.

     

كشيػػران مػػا أسػػتمتع بالتالعػػب فػػي  29
 النظريات كاألفكار المجردة.

      

لمشػػػػػػػعر تػػػػػػػأشير ضػػػػػػػعيؼ أك ال  30
.  تأشير له عميى

     

ال أحػػػػػػب أف أبػػػػػػدد كقتػػػػػػي فػػػػػػي  31
 أحالـ اليتظة.)ع(

     

عنػػػػػدما أسػػػػػتدؿ عمػػػػػى الطريتػػػػػة  32
 الصػػػػػػػحيحة لعمػػػػػػػؿ شػػػػػػػيء مػػػػػػػا

 فإنني أتمسؾ بىا.)ع(
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أعتتػػػػػػػػػػػػػد أف تػػػػػػػػػػػػػرؾ الطػػػػػػػػػػػػػالب  33
يسػػػػػػػػػػػػتمعكف إلػػػػػػػػػػػػى متحػػػػػػػػػػػػدشيف 
يتجادلكف يمكف فتط أف يشكش 

 تاكيروـ كيضممىـ.)ع(

     

نػػػػػػػػادران مػػػػػػػػا أالحػػػػػػػػظ المشػػػػػػػػاعر  34
كالحاالت المزاجية التي تحدشىا 

 البيئات المختماة.)ع(

     

أعتتػػػػد أف عمينػػػػا أف نمجػػػػأ إلػػػػى  35
لسػػػػػػمطات الدينيػػػػػػة لمبػػػػػػت فػػػػػػي ا

 األمكر الخالفية.)ع(

     

لػػػدمى اوتمػػػاـ قميػػػؿ بالتأمػػػؿ فػػػي  36
طبيعػػػػػػػػة الكػػػػػػػػكف أك الظػػػػػػػػػركؼ 

 اإلنسانية.)ع(

     

 
 أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

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

..................................................................................................
.................................................................................... 
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 :Conscientiousness"(C)"رابعًا: مظاىر الضمير الحي 
متبصر أك حكيـ كيتصرؼ  كؼء،مدرؾ، بارع،: "Competence"االقتدار أو الكفاءة  -1

 مة مع المكاقؼ الحياتية المختماة.بحك
 يضع األشياء في مكاضعىا الصحيحة. مىذب،أنيؽ، مرتب،: "Order"منظـ  -2
ممتـز لما يميمه ضميرن كيتتيد بالتيـ األخالقية : "Dutifulness"ممتـز بالواجبات  -3

 بصرامة.
 مجتىد مكافح،طمكح،مشابر،:"Achievement Striving"مناضؿ في سبيؿ االنجاز  -4

 مخطط،جاد. اؼ محددة في الحياة،ذك أود
كمػف شػـ  لديه التدرة عمى البدء في عمؿ مػا أك مىمػة،: "Self-Discipline"ضبط الذات  -5

قػػػادر عمػػػى إنجػػػاز األعمػػػاؿ دكف  االسػػػتمرار حتػػػى انجازوػػػا دكف اإلصػػػابة بالكمػػػؿ أك الممػػػؿ،
 الحاجة لمتشجيع مف اآلخريف.

 إلػػػى التاكيػػػر قبػػػؿ التيػػػاـ بػػػأم فعػػػؿ، لديػػػه النزعػػػة ":"Deliberationالتػػػأني أو الرويػػػة  -6
 كلذلؾ يتسـ بالحذر كالحرص كاليتظة كالتركم قبؿ اتخاذ الترار أك التياـ بأم فعؿ.

 
 

 الفقرات الخاصة بالضمير الحي )الجدية(                         
 

 التعديالت الصياغة المغوية االنتماء لممجاؿ                    الفقرات ـ
 غير واضحة  واضحة              غير منتمية           منتمية 

أحػػػػػػػػػػػتاظ بممتمكػػػػػػػػػػػاتي نظياػػػػػػػػػػػة  37
 كمرتبة.

     

أنػػػا أجيػػػد إلػػػى حػػػد مػػػا فػػػي دفػػػع  38
ناسػػػػػػػي إلنجػػػػػػػاز األشػػػػػػػياء فػػػػػػػي 

 كقتىا.
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  أحػػاكؿ إنجػػاز كػػؿ المىػػاـ التػػي 39
أكمػػػؼ بىػػػا كفتػػػان لمػػػا يميػػػه عمػػػى 

 الضمير.

     

لػػػػػدم مجمكعػػػػػة مػػػػػف األوػػػػػداؼ  40
الكاضػػػحة أسػػػعى إلػػػى تحتيتىػػػا 

 بطريتة منظمة.

     

أعمػػػؿ بجػػػػد فػػػػي سػػػػبيؿ تحتيػػػػؽ  41
 أودافي.

      

عنػػػػدما أتعىػػػػد بشػػػػيء أسػػػػتطيع  42
دائمػػػػػػػان االلتػػػػػػػزاـ بػػػػػػػه كمتابعتػػػػػػػه 

 لمنىاية.

     

أنػػػا شػػػخص منػػػت  ينىػػػي عممػػػه  43
 دائمان.

     

أكػافح مػف أجػؿ التميػز فػي كػػؿ  44
 شي أقكـ به.

     

خصػػػػػػان نظاميػػػػػػان أننػػػػػػي لسػػػػػػت ش 45
 جدان.)ع(

     

أضػػػيع الكشيػػػر مػػػف الكقػػػت قبػػػؿ  46
 أف أبدأ العمؿ.)ع(

     

أحيانػػػػػان ال أكػػػػػكف جػػػػػديران بالشتػػػػػة  47
 كما ينبغي أف أككف.)ع(

     

ال أبػػػػدك مطمتػػػػان قػػػػادر عمػػػػى أف  48
 أككف منظمان.)ع(

     

 
 أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

..................................................................................................
................................................................................................. 
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 :Agreeableness"(A)"خامسًا: مظاىر المقبولية أو الطيبة 
جػػذاب مػػف  يشػػعر بالكاػػاءة، ن اآلخػػريف كاشػػؽ مػػف ناسػػه،يشػػعر بالشتػػة تجػػا :"Trust"الثقػػة  -1

 يشؽ في نكايا اآلخريف. غير متمركز حكؿ ذاته، الناحية االجتماعية،
 جذاب. مبدع، صريح، مباشر، ممخص،: "Straightforwardness"االستقامة  -2
المشػػػاركة  متعػػػاكف، محػػػب لمغيػػػر كالرغبػػػة فػػػي مسػػػاعدة اآلخػػػريف،: "Altruism"اإليثػػػار  -3

 ة في السراء كالضراء مع اآلخريف.الكجداني
يتمػػػػع مشػػػػاعرن العدكانيػػػػة كالعاػػػػك كالنسػػػػياف تجػػػػان : "Compliance"اإلذعػػػػاف أو القبػػػػوؿ  -4

 المتعديف كالمطؼ كالتركم في المعاممة مع الغير أشناء الصراعات.
 متكاضع غير متكبر كال يتنافس مع اآلخريف.: "Modesty"التواضع  -5
متعػػاطؼ مػػع اآلخػػريف كمعػػيف  "Tender-Mindedness" : ياالعتػػداؿ فػػي الػػرأ -6

 لىـ،كيدافع عف حتكؽ اآلخريف كبالذات الحتكؽ االجتماعية كالسياسية.
 

 الفقرات الخاصة بالمقبولية أو الطيبة
 

 التعديالت الصياغة المغوية االنتماء لممجاؿ                    الفقرات ـ
 غير واضحة    واضحة            غير منتمية منتمية           

أحػػاكؿ أف أكػػكف لطياػػان مػػع كػػؿ  49
 فرد ألتتي به.

     

أفضػػػػػؿ التعػػػػػاكف مػػػػػع اآلخػػػػػريف  50
 بدالن مف التنافس معىـ.

     

يحبنػػػػػػي معظػػػػػػـ النػػػػػػاس الػػػػػػذيف  51
 أعرفىـ .

     

أحػػاكؿ أف أكػػكف يتظػػان كمراعيػػان  52
 لمشاعر اآلخريف.
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أميػػؿ إلػػى التحايػػؿ عمػػى النػػاس  53
ى مػػػػا أريػػػػد عنػػػػد لمحصػػػػكؿ عمػػػػ
 الضركرة.)ع(

      

إذا لـ أحب بعض الناس فإنني  54
 أدعىـ يعرفكف ذلؾ.)ع(

     

أنػػػػا شابػػػػت الػػػػػرأم كمتشػػػػدد فػػػػػي  55
 اتجاواتي.)ع(

     

كشيػر مػف النػاس يعتتػدكف بػػأني  56
بػػػػػػػػارد كغيػػػػػػػػر كدكد إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػد 

 ما.)ع(

     

أعتتػػػػػػػػػػػػػد أف معظػػػػػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػػػػاس  57
إذا سػػػػػمحت لىػػػػػـ  نيسيسػػػػػتغمكن
 (بذلؾ.)ع

     

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

     

يعتتػػػػػػد الػػػػػػػبعض بػػػػػػأنني أنػػػػػػػاني  59
 كمغركر.)ع(

     

كشيػػػران مػػػا أدخػػػؿ فػػػي جػػػدؿ مػػػع  60
أفػػػػػػػراد عػػػػػػػائمتي كزمالئػػػػػػػي فػػػػػػػي 

 العمؿ.)ع(

     

 
 أية متترحات أك مالحظات تركنىا مناسبة:

..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
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 (5ممحؽ )
 ديميا لمقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية.الِتي تـ تع اتالفقر 

 
 الفقرات الخاصة بمظاىر العصابية:: أوالً    

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

 أشعر بأنني أقؿ مف اآلخريف. .أشعر بأنني أدنى شأنان مف اآلخريف 1
أشػػػعر أحيانػػػان كمػػػا لػػػك أننػػػي سػػػكؼ أنىػػػار  2

 وائؿ مف الضغكطعندما أككف تحت قدر 
أشػػعر كمػػا أننػػي سػػكؼ انىػػار عنػػدما أكػػكف 

 تحت قدر وائؿ مف الضغكط.
 أشعر بالتكتر كالعصبية. أشعر كشيران بالتكتر كالعصبية. 3
 أشعر بأنه ال قيمة لي في الحياة. أشعر أحيانان بأنه ال قيمة لي كميان. 4
أشػػػػػعر باالستسػػػػػالـ عنػػػػػدما تسػػػػػكء األمػػػػػكر  6

 كتشبط ومتي.
متي كأشعر باالستسالـ عنػدما تسػكء تشبط و
 األمكر.

أشعر غالبان بالعجز كبحاجة لشخص يحػؿ  7
 مشاكمي.

أشػػػػػػػعر بػػػػػػػالعجز كبحاجػػػػػػػة لشػػػػػػػخص يحػػػػػػػؿ 
 مشاكمي.

أشػػعر فػػي األكقػػات التػػي أكػػكف فيىػػا خجػػالن  8
 جدان بالرغبة في االختااء.

 أرغب في االختااء عندما أككف خجالن.

 خص التمؽ.أنا لست بالش لست بالشخص التمؽ. 9
 أشعر بالكحدة كالكآبة. نادران ما أشعر بالكحدة كالكآبة. 10
 أشعر بالخكؼ أك التمؽ. نادران ما أشعر بالخكؼ كالتمؽ. 11
 أككف حزينان اك مكتئبان في بعض األحياف. نادران ما أككف حزينان أك مكتئبان. 12
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 ثانيًا: الفقرات الخاصة بمظاىر االنبساطية: 
رقػػػػػػػػػػػـ 

 قرةالف
 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

 أضحؾ بسىكلة في معظـ المكاقؼ. أضحؾ بسىكلة. 14
 أحب أف أككف كسط بؤرة األحداث. أحب أف أككف حيث يككف النشاط. 16
 أشعر بالحيكية كالطاقة. أشعر كشيران بأنني أتاجر طاقة. 17
أنػػػػػػػػا شػػػػػػػػخص مبػػػػػػػػتى  كماعػػػػػػػػـ بالحيكيػػػػػػػػة  18

 كالنشاط.
 ص مجتىد كماعـ بالحيكية كالنشاط.أنا شخ

 
 الفقرات الخاصة بمظاىر التفتح: ثالثًا:

رقػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

األنمػػػػاط الانيػػػػة التػػػػي أجػػػػدوا فػػػػي الاػػػػف أك  25
 الطبيعة تشير اوتمامي.

تشيػػػر اوتمػػػامي األنمػػػاط الانيػػػة التػػػي أجػػػدوا 
 في الاف أك الطبيعة.

أجػػػػػػػػػػرب األكػػػػػػػػػػالت الجديػػػػػػػػػػدة  كشيػػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػػأ 26
 كاألجنبية.

أميػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػى تجريػػػػػػػػػب األكػػػػػػػػػالت الجديػػػػػػػػػدة 
 كاألجنبية.

عنػػدما أقػػرأ شػػعران أك أتمعػػف فػػي عمػػؿ فنػػي  27
 أشعر بالنشكة كبمكجة مف اإلشارة أحيانان.

أشػػػعر بالنشػػػكة كاإلشػػػارة عنػػػدما أقػػػرا شػػػعران أك 
 أتمعف في عمؿ فني.

ت كشيػػران مػػا أسػػتمتع بالتالعػػب فػػي النظريػػا 29
 كاألفكار المجردة.

أستمتع بالتاكير فيما خمؽ اب عز كجؿ في 
 الككف.

30 .  عند قراءة الشعر قميالن ما أتأشر. لمشعر تأشير ضعيؼ أك ال ػاشير له عميى
 أحب أف ال أضيع كقتي في أحالـ اليتظة. ال أحب أف أبدد كقتي في أحالـ اليتظة. 31
عمؿ عنما أستدؿ عمى الطريتة الصحيحة ل 32

 شيء ما فإنني أتمسؾ بىا.
 أتمسؾ بالطريتة الصحيحة لعمؿ شيء ما.

نػػػػػػػػادران مػػػػػػػػا أالحػػػػػػػػظ المشػػػػػػػػاعر كالحػػػػػػػػاالت  34
 المزاجية التي تحدشىا البيئات المختماة.

 تتأشر حالتي المزاجية باختالؼ البيئة.
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أعتتػػػػػد أف عمينػػػػػا أف نمجػػػػػأ إلػػػػػى السػػػػػمطات  35
 الدينية لمبت في األمكر الخالفية.

أنػػػػػه عمينػػػػػا أف نمجػػػػػأ إلػػػػػى األحكػػػػػاـ أعتتػػػػػد ب
 الدينية لمبت في األمكر الخالفية.

 
 رابعًا: الفقرات الخاصة بمظاىر الضمير الحي )الجدية(:  

رقػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

أنا أجيد إلى حد ما في دفع ناسػي إلنجػاز  38
 األشياء في كقتىا.

ي إلنجػػاز أنػػا إلػػى حػػد مػػا جيػػد فػػي دفػػع ناسػػ
 األشياء في كقتىا المحدد.

عنمػػا أتعىػػد بشػػيء أسػػتطيع دائمػػان االلتػػزاـ  42
 به كمتابعته لمنىاية.

عنػػػدما أتعىػػػد بعمػػػؿ شػػػيء يمكػػػف االعتمػػػاد 
 عميى كمتابعته لمنىاية.

 أنني لست شخصان نظاميان. أنني لست شخصان نظاميان جدان. 45
 
 أو الطيبة: خامسًا: الفقرات الخاصة بمظاىر المقبولية   

رقػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

أشػػػػػعر بػػػػػأف معظػػػػػـ النػػػػػاس الػػػػػذيف أعػػػػػرفىـ  يحبني معظـ الناس الذيف أعرفىـ. 51
 يحبكنني.

أحػػػػاكؿ أف أكػػػػكف يتظػػػػان كمراعيػػػػان لمشػػػػاعر  52
 اآلخريف.

أحػػػاكؿ أف أكػػػكف لطياػػػان مػػػع كػػػؿ فػػػرد ألتتػػػي 
 به.

اس لمحصػػػكؿ أميػػػؿ إلػػػى التحايػػػؿ عمػػػى النػػػ 53
 عمى ما أريد عند الضركرة.

أميؿ إلى التحايؿ عمى الناس عند الضركرة 
 لمحصكؿ عمى ما أريد.

كشيػر مػف النػاس يعتتػدكف بػأني بػارد كغيػػر  56
 كدكد إلى حد ما.

 يعتتد بعض الناس بأنني بارد كحذر.

 كر.يعتتد بعض الناس بأنني أناني أك مغر  يعتتد البعض بأنني أناني أك مغركر. 59
 



247 

 

 

 (6ممحؽ )
 ( في الصورة النيائيةNEO-FFI-Sقائمة العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية )

 ( فقرة60)ف=
 

 المحتـر ................................................ ............................زيزاألخ الع

 السالـ عميكـ كرحمة اب كبركاته كبعد:

كحيػث أف كػؿ شػخص يختمػؼ  عبارات المعبرة عف بعض سػماتؾ الشخصػية،أمامؾ اآلف مجمكعة مف ال

كالمطمػػكب أف تختػػار اإلجابػػة التػػي  تعبػػر  كأخػػرل خاطئػػة، فإنػػه ال تكجػػد إجابػػات صػػحيحه، عػػف اآلخػػر،

 كما يكضحىا المشاؿ التالي : كتتاؽ مع شعكرؾ كتصرفاتؾ كرأيؾ، عف سماتؾ الشخصية،

 

أوافق  الفقرة الرقم
 بشده

متأكدغٌر  أوافق أعارض  أعارض 
 بشده

أحب أن ٌكون حولً عدد كبٌر من  4
 الناس.

     

 
 

أوافؽ  الفقرات الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

      .أنا لست بالشخص التمؽ 1
أحػػب أف يكػػكف حػػكلي عػػدد كبيػػر مػػف  2

 الناس.
     

أحػػػب أف ال أضػػػيع كقتػػػي فػػػي أحػػػػالـ  3
 اليتظة.
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أوافؽ  لفقرةا الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

أحػػػاكؿ أف أكػػػػكف لطياػػػان مػػػػع كػػػؿ فػػػػرد  4
 ألتتي به.

     

      أحتاظ بممتمكاتي نظياة كمرتبة. 5

      أشعر بأنني أقؿ مف اآلخريف.  6

      أضحؾ بسىكلة في معظـ المكاقؼ. 7

أتمسؾ بالطريتة الصحيحة لعمػؿ شػي  8
 ما.

     

أدخػػػػػؿ فػػػػػي جػػػػػدؿ مػػػػػع أفػػػػػراد عػػػػػائمتي  9
 كزمالئي في العمؿ.

     

أنػػػا إلػػػى حػػػد مػػػا جيػػػد فػػػي دفػػػع ناسػػػي  10
 إلنجاز األشياء في كقتىا المحدد.

     

أشعر أحيانان كما لك أنني سكؼ أنىار  11
عنػػػػدما أكػػػػػكف تحػػػػت قػػػػػدر وائػػػػؿ مػػػػػف 

 الضغكط.

     

      ال أعتبر ناسي شخصان خايؼ الظؿ. 12

ي األنمػػػػػاط الانيػػػػػة التػػػػػي تشيػػػػر اوتمػػػػػام 13
 أجدوا في الاف أك الطبيعة

     

يعتتػػػػد بعػػػػض النػػػػاس بػػػػأنني أنػػػػاني أك  14
 مغركر.

     

      أنني لست شخصان نظاميان. 15

أشػػػعر فػػػي بعػػػض األحيػػػاف بالكحػػػدة ك  16
 الكآبة.
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أوافؽ  الفقرة الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

      تحدث إلى الناس.أستمتع حتان بال 17
 

أعتتػد أف تػرؾ الطػالب يسػتمعكف إلػى  18
متحػػػػػػدشيف يتجػػػػػػادلكف يمكػػػػػػف فتػػػػػػط أف 

 يشكش تاكيروـ كيضممىـ

     

أفضػػؿ التعػػاكف مػػع اآلخػػريف بػػدالن مػػف  19
 التنافس معىـ.

     

أحػػاكؿ إنجػػاز كػػؿ المىػػاـ التػػي أكمػػؼ  20
 بىا كفتان لما يميمه عميى الضمير.

     

      كتر كالعصبية.أشعر بالت 21
      أحب أف أككف كسط بؤرة األحداث 22
      عند قراءة الشعر قميالن ما أتأشر. 23
أميػػػؿ إلػػػى الشػػػؾ كالسػػػخرية مػػػف نكايػػػا  24

 اآلخريف
     

لػدمى مجمكعػة مػف األوػداؼ الكاضػحة  25
 أسعى إلى تحتيتىا بطريتة منظمة.

     

أشػػػػػػعر بأنػػػػػػه ال قيمػػػػػػة لػػػػػػي فػػػػػػي وػػػػػػذن  26
 ة.الحيا

     

      أفضؿ عادة عمؿ األشياء بماردم. 27
أميػػػػؿ إلػػػػى تجريػػػػب األكػػػػالت الجديػػػػدة  28

 كاألجنبية.
     

أعتتػد أف معظػـ النػاس يسػتغمكنني إذا  29
 سمحت لىـ بذلؾ.
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أوافؽ  الفقرة الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

أضػػيع الكشيػػر مػػف الكقػػت قبػػؿ أف أبػػدأ  30
 .العمؿ

     

أشعر فػي بعػض األحيػاف بػالخكؼ أك  31
 التمؽ.

     

      اشعر بالحيكية كالطاقة. 32
      تتأشر حالتي المزاجية باختالؼ البيئة. 33
أشعر بػأف معظػـ النػاس الػذم أعػرفىـ  34

 يحبكنني.
     

      أعمؿ بجد في سبيؿ تحتيؽ أودافي. 35
 

أغضػػػػػػػب كشيػػػػػػػران مػػػػػػػف الطريتػػػػػػػة التػػػػػػػي  36
 اممني بىا الناس.يع

     

أنػػػػا شػػػػخص مجتىػػػػد كماعػػػػـ بالحيكيػػػػة  37
 كالنشاط.

     

أعتتػػػػػػػػد بأنػػػػػػػػه عمينػػػػػػػػا أف نمجػػػػػػػػأ إلػػػػػػػػى   38
األحكػػػػػػاـ الدينيػػػػػػة لمبػػػػػػت فػػػػػػي األمػػػػػػكر 

 الخالفية.

     

      يعتتد بعض الناس بأنني بارد كحذر. 39
عنػػػػػػػدما أتعىػػػػػػػد بعمػػػػػػػؿ شػػػػػػػيء يمكػػػػػػػف  40

 االعتماد عميى كمتابعته لمنىاية.
     

تشبط ومتي كأشػعر باالستسػالـ عنػدما  41
 تسكء األمكر.

     

      إني لست بالشخص المتاائؿ المبتى . 42
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أوافؽ  الفقرة الرقـ
 بشده

أعارض  أعارض غير متأكد أوافؽ
 بشده

أشػػػػعر بالنشػػػػكة ك اإلشػػػػارة عنػػػػدما أقػػػػرأ  43
 شعران أك أتمعف في عمؿ فني.

     

      اتجاواتي.أنا شابت الرأم،كمتشدد في  44
أحيانػػػػػػان ال أكػػػػػػكف جػػػػػػديران بالشتػػػػػػة كمػػػػػػا  45

 ينبغي أف أككف.
     

أكػػػػػػكف حزينػػػػػػان أك مكتئبػػػػػػان فػػػػػػي بعػػػػػػض  46
 األحياف .

     

      حياتي تجرم بسرعة. 47
لػػدىم اوتمػػاـ قميػػؿ بالتأمػػؿ فػػي طبيعػػة  48

 الككف كالظركؼ اإلنسانية.
     

أحػػػػاكؿ بصػػػػاة عامػػػػة أف أكػػػػكف حػػػػذران  49
 مراعيان لشعكر اآلخريف. يتظان 

     

      أنا شخص منت  ينىي عممه دائمان. 50
أشعر بالعجز كبحاجة لشػخص يحػؿ   51

 مشاكمي.
     

      أنا شخص نشيط جدان  52
لػػػػػػػػدمى فضػػػػػػػػكؿ فكػػػػػػػػػرم كبيػػػػػػػػر تجػػػػػػػػػان  53

 المعرفة.
     

إذا لػػػػػػـ أحػػػػػػب بعػػػػػػػض النػػػػػػاس فػػػػػػػإنني  54
 أدعىـ يعرفكف ذلؾ.

     

      قادران أف أككف منظمان. ال أبدك مطمتان  55
أرغػػػػػػب فػػػػػػي االختاػػػػػػاء عنػػػػػػدما أكػػػػػػكف  56

 خجالن.
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أوافؽ  الفقرة الرقـ
 بشده

غير  أوافؽ
 متأكد

أعارض  أعارض
 بشده

أفضػػؿ أف أدبػػر أمػػكر ناسػػي عمػػى أف  57
 أككف قائدان لاخريف.

     

أسػػػػتمتع بػػػػالتاكير فيمػػػػا خمػػػػؽ اب عػػػػز  58
 كجؿ في الككف.

     

إلػػػى التحايػػػؿ عمػػػى النػػػاس عنػػػد  أميػػػؿ 59
 الضركرة لمحصكؿ عمى ما أريد.

     

أكػػػافح مػػػف أجػػػؿ التميػػػز فػػػي كػػػؿ شػػػي  60
 أقكـ به.
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 (7ممحؽ )                            
 أسماء أعضاء لجنة تحكيـ أداتي الدراسة ودرجاتيـ العممية  

 المرتبة العممية وطبيعة العمؿ صالتخص االسـ الرقـ

أ.د. عبػػػػػػػػػػػػػػػػػدالرزاؽ فاضػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  1
 التيسي.

أسػػتاذ دكتػػكر بتسػػـ التربيػػة كالدراسػػات  تربية خاصة
 اإلنسانية بجامعة نزكل.

استاذ دكتكر بمركز اإلرشػاد الطالبػي  اإلرشاد الناسي أ.د. صبحي المعركؼ. 2
 بجامعة السمطاف قابكس.

اسػػػػتاذ مسػػػػاعد بتسػػػػـ التربيػػػػة كالعمػػػػـك  كجيهإرشاد كت د. أمجد محمد وياجنه  3
 اإلنسانية بجامعة نزكل.

اسػػػػتاذ مسػػػػاعد بتسػػػػـ التربيػػػػة كالعمػػػػـك  إرشاد كتكجيه د. باسـ محمد دحادحه 4
 اإلنسانية بجامعة نزكل.

كم. د. 5 اسػػػػتاذ مسػػػػاعد بتسػػػػـ التربيػػػػة كالعمػػػػـك  صحة ناسية ودل أحمد الضى
 .اإلنسانية بجامعة نزكل

دالمجيػػػػػػػػػػػػػػػػد د. عكاطػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عب 6
 السامرائي.

اسػػػػتاذ مسػػػػاعد بتسػػػػـ التربيػػػػة كالعمػػػػـك  عمـ الناس
 اإلنسانية بجامعة نزكل.

اسػػػػتاذ مسػػػػاعد بتسػػػػـ التربيػػػػة كالعمػػػػـك  عمـ الناس د. أماؿ محمد بدكم. 7
 اإلنسانية بجامعة نزكل.

 عمػػػػػػػـ الػػػػػػػناساسػػػػػػػتاذ مسػػػػػػػاعد بتسػػػػػػػـ  عمـ الناس د. عمي كاظـ. 8
 .السمطاف قابكسبجامعة 

يرن بنػػػػػػػػػػػػػػت حميػػػػػػػػػػػػػػد د. سػػػػػػػػػػػػػػم 9
 الىاشمية.

بمركػػػػػػػػػػز اإلرشػػػػػػػػػػاد اسػػػػػػػػػػتاذ مسػػػػػػػػػػاعد  إرشاد ناسي تربكم
 الطالبي بجامعة السمطاف قابكس.
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 (8ممحؽ )
 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.  



B 

 

 

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. 


