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 ــة :مقدمــ

ابعتباره الفئة اخلالقة و  صانع أرلاده وحامل تطلعاتو ،ػػػد الشباب الرأس ادلاؿ احلقيقي ألي رلتمع ، فهػػػلطادلا ع 
 و الشرحية الفعالة .

ذه السمة ابلرغم من اجيابيتها إال ػػالفئة الشبابية عليها فهي رلتمعات فتية ، وىولعل ما مييز اجملتمعات العربية غلبة     
ه اجملتمعات من خنق للحرايت وذباوز للقوانني وانتشار للفساد وانعداـ ذأنو وحبكم االوضاع ادلرتدية اليت عرفتها ى

دى إىل اندالع موجة من االحباط ، أوسيطرت عليها حالة من ، فقد غيبت فاعليتها ة االجتماعية ػالعدال
،أو ثورات التغيري العريب، واليت   «الربيػػػػع العريب  »االحتجاجات اجتاحت معظم الدوؿ العربية ، عرب عنها دبصطلح 

                                                      ن ذلك الالتوازف بني االنظمة وشعوهبا .ػكشفت ع

أدى إىل بروز ػة لتحوالت االجتماعية واالقتصاديػىػػذه التغريات إذ أف تسارع ا ػندبنأى عػ جملتػػمع اجلزائري ليسوا    
                ػل ملفت لالنتباه  خاصة يف ظل تػواجد وسػػط مغذي ذلا ة بشكػػلبية كانتشار االضلراؼ واجلرميػػر  السالعديد من الظواىػ

 ...ي ،تعاطي ادلخدرات ....األسر  ػة ،التسرب ادلدرسي ، التفكك كالبطالػ

حسب  تقرير الديواف اجلزائري لإلحصائيات كما  4102مليوف يف جانفي  3..7وقد بلغ عدد سكاف اجلزائر  
سنة  42اتضح من خالؿ اذلـر العمري لسكاف اجلزائر أف االغلبية شباب حيث قرابة النصف تقل أعمارىم عن 

  نة .س 22أقل من   % 1.سنة و 72والثلثاف أقل من 

 (  /ar .wikipedia .arg/wiki.موسوعة ويكيبيداي                                                (   

إال أف  ادلالحظ اليـو أف شبابنا كغريه من الشباب يف بقية اجملتمعات مير بظروؼ أبسط  ما ميكن أف توصف بو     
أهنا الظروؼ ادلصاحبة دلراحل االنتقاؿ وما يعرتيها من توتر وقلق ،عػػػدـ استقرار ،عػػػدـ وضوح للرؤية أي مستقبل 

يعيش يف ظلو الشاب اليـو عامل مشحوف ابلتوترات ،ميوج  رلهوؿ .ولعل ذلك راجع إىل السياؽ االجتماعي الذي
ابخلالفات والصراعات إىل حد فقداف الشاب الشعور ابالنتماء احلقيقي جملتمعو الذي يراه عاجزا عن تلبية رغباتو 

اصة واحتياجاتو وأتمني مستقبل لو  شلا يعزز لديو شعور ابالنعزاؿ عن ذاتو و اآلخرين  فضال عن الرفض للقيم اخل
 حبضارتو وكذا ادلعايري االجتماعية السائدة ونظاـ السلطة .

انتهاج  إىلؤالء الشباب دفعت بو ػػػذا االغرتاب عن الذات واجملتػػمع لدى ىػية وكوالسلب اإلحباطمشاعر سيطػػرة ف   
 .  السلوؾ اإلجرامي
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رىا السلبية مست سلتلف آاثف يف رلتمعاهتم األفرادعن حالة االغرتاب اليت يعيشها   إعالف إالماىي اجلرميػػة ف     
ح لكن أتثريىا  ابلػغ على فئة الشباب ، نظرا للخصائص النفسية واالجتماعية ذلذه الشرحية ادلهمة  وما تتسم بو الشرائػ

 .وطموح واندفاعية ضلو ربقيق األىداؼ ورغبة يف تغيري أوضاعو   من قوة ،

ونظرا   لألوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت متيز اجملتمعات احلديثة وقصورىا عن احتواء ىذه  الفئة من جهة وكذا  
اثنية ، أدى هبم يف كثري من األحياف  إىل  جهةربقيق أىدافػػػهم وطموحاهتم بصفة سريعة من  يفرغبة ىؤالء الشباب 

رفة " السرقػػػػة ، ذبارة ادلخدرات ، النصب واالحتياؿ واالعتداء على انتهاج األساليب ادللتوية والسلوكيات ادلنح
م ادلعيار األوؿ يف بلوغ لى ادلاؿ الذي يعترب برأيهػػشلتلكات الغري ، إىل حد ارتكاب جرائم  القتل ..يف سبيل احلصوؿ ع

 .مركز اجتماعي و تقييم و تقدير و قبوؿ من طرؼ رلتمعو

إضافة إىل  واجملتمعات، ىذاإذ تعصف أبمن األفراد  الوخيمة،ر لو آاثره السلبية وؾ مدمػػونظرا لكوف اجلرمية سل      
رسني للظاىرة اصلد اىتماـ الباحثني والد عالجػهم.التكاليف ادلادية ادلسخرة يف ضبط اجملرمني وزلاكمتهم وعقاهبم وكذا 

فكانت تساؤالهتم حوؿ شخصية ىؤالء الشباب اجملـر اإلجرامية  ربوؿ لشخص اجملـر بدال من اجلرمية يف حد ذاهتا ، 
بنيتهم النفسية ،وظروفهم االجتماعية والقتصادية وانتماءاهتم  السياسية والثقافية  اليت أودت هبم إىل عنابر السجوف 

 ػدـ وربطيم  لذواهتم ورلتمعاهتم .ؿ بناء إىل  معاوؿ ىػوحولتهم من معاو 

اب السجني ،ىدفها إعادتو إىل ة جزائية حديثة مبدأىا اإلصالح و التأىيل لشبوانطالقا من فكرة قيػػاـ سياس    
ادلؤسسات العقابية سياسة االنفتاح على من جهة وكذا انتهاج ػاء  يف اجملتمع اة اجلماعة للقياـ  بدوره البنػػػحيػ

جلرميػػػػة واجملـر وعليو جاءت دراستنا  حػػػػوؿ ا مؤسسات اجملتمع ادلدين من جهة اثنية برزت العديد من البحوث العلميػػػػة
 السجني.كمحاولػػػة للوقوؼ على عينة الشباب 

واعتمادا على ادلنهج الوصفي التحليلي قسمت الدراسة احلالية إىل جانبني ،جانب الرتاث األدبػػي للوضوع وآخر 
 تطبيقي . 

 على الفصوؿ التالية :  االول اجلانب احتوى 

إشكالية الدراسػػػػة وأىدافها وأمهيتها وكذا حدودىػػػا ،إضافة إىل ادلصطلحات األساسية ويشمل  األول:الفصل 
 والدراسات السابقة ويف األخري فروض الدراسة .
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اإلشارة إىل مفهـو ادلصطلح ومراحل تطوره وكذا إشارة  االجتماعي وتػػػػموخصص لالغرتاب النفسي  الثاين:الفصل 
 للظاىرة.األخري أىػػػػػم النظرايت ادلفسرة  أسبابو، ويفأبعاده وأنواعػػػو وأىم  االغرتاب، أىمبعض ادلفكرين دلصطلح 

وكذا تصنيفاهتا وأبرز أركاهنا وكذا  للجرمية، واجملـرعلى تعريف  للجرمية واشتملالفصل  ص ىػػذاوخػ  الثالث:الفصل 
 اإلجرامية. رةادلفسرة للظاىػػالنظرايت إضافة إىل التطرؽ ألبرز  اإلجراميالرتكاب السلوؾ  العوامل الدافعةأىم 

السجني  ،وتضمن مفهـو الشباب ، السجن ؤسسة العقابية " السجن "ويدور حوؿ الشباب وادل  :الرابــعالفصل 
 إضافة إىل أنواع ادلؤسسات العقابية وإشارة إىل أبرز األساليب ادلعاملة العقابية  .

   فقد اشتمل على : التطبيقياجلانب أما 

ة دليدانية ،بدءا إبجراءات الدراسػوتػم من خالؿ ىذا الفصل طػػػرح إجراءات الدراسػػػة ا  س :ـالفصل اخلام
الدراسػة وكيفية انتقاءىا   عينة  ذلا ،و كذا األصلياجملتمػػػع ج  ادلتػبع  يف الدراسػػة وكذا م ادلنهػػاالستطالعية ، ثػػ

  ػة .ستخدمػة يف الدراسادل األساليبثػػم إجراءات التطبيق وكذا ػة ادلستخدمػ واألدوات

ستنتاج م االريىا وفق فرضيات الدراسػػػػة ثػػػد تػػم من خاللو  عرض النتائج و مناقشتها وتفسوقػ الفصل السادس : 
 .على ضوء النتائج ادلتوصل إليها ػة خبامتػػة العاـ ،  لتنتهي الدراسػ
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 إشكالية الدراســــة -1

يف ظل التغريات الواسعة النطاق ظهرت الكثري من املشكالت اليت مست اجملتمع عموما والشباب بصفة 
مع قضايا التحديث والتجديد و العصرنة  خاصةباعتبارهــــــم أكثر الشرائح االجتماعية تأثرا مبا جيري، واألكثر تفاعال

 ،اليت فرضت على اإلنسان املعاصر مواجهتها أوالتكيف معها.

ويبلغ من عدد السكان %60تزيد عن ويعد اجملتمع العريب جمتمعا فتيا، إذ يشكل الشباب الغالبية العظمى فيه بنسبة 
م ـشخص حسب أحدث تقريرات االممليون  551حوايل  9002سنة عام  92 -51عدد الفئات العمرية بني 

 % منهم تقريبا حسب تقديرات أخرى .74وايل ـــاملتحدة  وهو ما يساوي ثلث جمموع سكان العامل العريب وح

 ) أحمد عبد االمير يوسف ، الشباب العربي والتغير .....بين االشكاليات والحلول (           

antid=8031?www.aldemokratic.org/details.php. 

إن ـاس بنياهنا فـوأسةــماد األمــم عـت ايحياة فهـين عليه التقدم يف كافـــة جماالـئة األساس الذي ينبـذه الفـكما متثل ه
أمــــة بال شباب أقوياء هي أمـــة بال » يل ـــىت قــح. هم ضعف البناء ـفسدوا واهتزت قيمله ،وإن ـح البناء كـصلحوا صل
كما لديهم   العمل،على  ة، وقدرةونشاطا، وإصراراــحيويع ـــم أكثر فئات اجملتمـفه«...حمكوم عليها بالفناءمستقبل.

مما جيعلهم أكثر قـــدرة على مواجهة مشكالت املستقبل  التغيري،يدة يف ـد والرغبة األكـاإلحساس باجلديد وحب التجدي
 (71،ص3002) سامية الساعاتي، والتغيري.وهذا مطلب أساسي للتطوير 

ي ـيان سياسنه بؤرة غلــيت يعاين منها واليت جعلت مـعريب واملشكالت الـباإلضافة إىل التغريات اليت طرأت على اإلقليم ال
 ويرـاجملتمعات املتخلفة لتط منهتستفيد  الذي، التكنولوجي ، كاملدم اآلثار االجيابية هلاــإذ رغ، ـــةجند تأثريات العومل

ابية بالنسبة ألبناء هذه ــد اجيدت ذات فوائــيت بـلومات الــوجيا املعـورة االتصال وتكنولــوحتديث أبنيتها، إضافة إىل ثـ
 .النسبة للعامل العريبـب الكثرية خـاصةالسلبياتأمام  أن هذه الفوائد متحيغري  .اجملتمعات

ورهتا ـثالعربية جمتمعة اجملتمعات  فيهفي الوقت الذي مل حتقق زمن العوملة مل يزد إال ختلفا، فيف  فالواقع يثبت بأن العريب  
الصناعية األوىل، مير العالــــم الغريب يف مرحلة الثورة الصناعية الثالثة ، وهو ما يعرب عن الفجوة ايحضارية والتقنية الواسعـــة 
والعميقة اليت تفصل العالــــم الغريب عن العالــــم العريب حاليا،فما يزال االقتصاد الوطين لغالبية األقطار العربية أحادي 

ومشوه وريعي،سواء كان زراعيا أو نفطيا، إىل جانب أن الصناعة ما تزال ضعيفة التطور ومشوهة البنية ، حىت  اجلانب

http://www.aldemokratic.org/details.php?antid=8031
http://www.aldemokratic.org/details.php?antid=8031
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يف أكثرها تقدما ويتجلى ذلك يف اعتمادها الواســـع على االسترياد لتغطية نسبة عالية جدا من حاجاهتا احمللية، 
البطالة والفساد والرشوة،وهي الظواهر اليت لعبت العوملة دورا و ة باإلضافة إىل انتشار ظواهر سلبية عديدة أبرزها: األمي

 (298،281، ص 2112) علي ليلة ، ذه اجملتمعات .أكثرهبحموريا يف انتشارها 

من انتشار للفقر، وعدم املساواة وانعدام األمن باملستقبل أدى إىل بروز وتراكم العديد من  «العوملة »أن ما أسفرت عنه 
ماعية ، اليت كان هلا األثر الواضح يف حياة الشاب وعالقته بذاته واآلخر ، فتعرضت  شخصيته للتشظي األزمات االجت

نتيجة تأثري العوامل الثقافية واالجتماعية ، وفقد مقومات اإلحساس املتكامل بالوجود فأصبح مغرتبا عن عامله 
فالشعور باالغرتاب االجتماعي ظاهرة إنسانيه لكن بروزها كإشكال اجتماعي خيتلف باختالف املعطيات ،االجتماعي

التنافس، و االجتماعية داخل كل مجاعة، فهو يتزايد ويتعدد نتيجة لطبيعة العصر الذي يعيشه الفرد، عصر املتناقضات، 
 .االنسانية العالقاتعلى طغيان املادة و 

عدم الرضا والرفض لكل قيم اجملتمع مبا يبديه املغرتب من عالقات االجتماعية يف الاهنيار  حالةويعرب االغرتاب عن 
عجز عن التوافق سواء مع الذات أو و االنتماء وانعدام الشعور بايحياة ، ويكشف عنغياب االحساسبواألسرة واملدرسة، 

: العزلة االجتماعية والشعور بالعجز، وضعف  من أبرزها عواملمع اآلخرين، مع اإلشارة أن االغرتاب يرتبط بعدة 
 اهلدفية، وتنامي حالة الرفض والتمرد لديه. وغياباالنتماء، والنظرة السلبية، 

واحنراف الشباب حنو الفعل اإلجرامي من أهم املشكالت  ،االجتماعي–النفسي  باإذن تعد مشكلة االغرت 
 .اصرأصبحت متثل أزمة الشباب املعاالجتماعية، بل 

فالشاب اجلزائري يعاين يف  الطاغي.حضورها  توايحياة يف اجملتمع اجلزائري ليست مبنأى عن هذه الظاهرة اليت سجل
وغياب اإلحساس  الشعور بعدم االنتماء، جانب الالمباالة،  إىلو الوقت ايحاضر أشكاال خمتلفة من القصور والسلبية 

كلها وهي  ، لذاتالالمعىن ، مركزية ، ، اعدم التزام باملعايري بدي بالعجز وي يشعربالقيمة ، وفقدان اهلدف، الذي جعله
يف حالة من االضطراب و بالشاب  زجاألمر الذي  ،اب اجلزائري املعاصربالشعميقة يعانيها دالالت تعرب عن أزمة 

منزلق خطري قد يهوي به إىل براثني االحنراف وارتكاب اجلرائم  أوقفه على حافةوعدم الفهم حيال واقع ايحياة ،  الصراع 
 .مبختلف درجاهتا وأمناطها

الذي  ،الشباب  احملبط ، الالمبايل ؤالءهمصرعيها أمام مفتوحة على أبواب السجن  ونتيجة هلذا الوضع أصبحت وعليه
 منه. واقعميؤوسمن  وملجأمن ضغوط ايحياة   للهروبوده خلف القضبان أمرا عاديا بـل قـد يكون منفذا ــيرى أن وج
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ألفراد واجملتمعات وواحدة من ابرز املشكالت اليت تعاين منها على اختالف الشغل الشاغلل فاجلرمية كانت ومازالت
سياســـة االنفتاح اليت فرضتها ثورة اإلعالم واالتصاالت واليت أزاحت  ، وإن كانتأمنها واستقرارها ةهددممستوياهتا 

قد سامهت يف انتشارها بل وتأطريها واجز وقلصت املسافات وغريت املعايري والقيــم املنظمة والضابطة  لسلو  األفراد ايح
 على املستوى العاملي بظهور ما يسمى باجلرمية املنظمة العابرة للقارات.

ـم الالمعيارية حيث أصبح ينظر إىل تبين قيـــغريبة أقبل فيها الشباب على حالة  ،يف اآلونة األخريةوعلى اثر ذلك ظهر 
ات املنبوذة يف اجملتمع عدم االلتزام بالقـــيم و املعايري االجيابية على أنه أمر مرغوب فيه، لتصبح بذلك الكثري من السلوكي

فته، .وعليه فإن الشاب املنحرف الذي يودع بالسجن نتيجة ارتكابه جرمية ما ، ما هو إال ابن جمتمعه ونتاج ثقااعتيادية
وجوده و هتهوياحنرافه ما هو إال صرخة استغاثة جملتمع أصبح عاجزا عن حتديد و يتأثر بتقاليده، ويساير معايريه وقيمه ، 

 حنو اآلخرين .

ألف نزيل يف السجون اجلزائرية متثل فئة النزالء الذين يرتاوح أعمارهم ما بني 15وتشري اإلحصائيات إىل وجود نسبة 
األعظم من مرتكيب اجلرائم  النسبةمن العدد اإلمجايل  هذا الرقم اهلائل يدل على أن % 417 سنة ما يقارب  10و 55

هم شباب ، األمر الذي يفرض ضرورة مشاركة عدد كبري من العلماء والباحثني و املفكرين ، وكذا أخصائيني نفسانيني 
على جتاوز الصعوباتواملعوقات اليت تعرتض  واجتماعيني ، يف وضع إسرتاتيجية مستقبلية تتبىن جيل الشباب ، وتساعده

 (12) فقيه العيد ،ص               سبيله .

أخصائية نفسانية باملؤسسة »  على هذا األساس تبلورت إشكالية الدراسة ايحالية .وقد ساهم يف ذلك عمل الباحثة
ومعايشتها للشباب اجملرم  خالل فرتة ايداعهم حيث الحظت الباحثة معاناة هؤالء الشباب من سوء التوافق «  العقابية

وصعوبة التكيف االجتماعي مع البيئة اليت يعيشون فيها، يتصفون بالعــــدوان،اليكرتثون للقيم االجتماعية واألخالقية 
 الباحثة:من جرائم.وعليه تساءلت  رتفوهاقيف حتقيق أهدافهم. نادرا ما يشعرون بالندم على ما 

 االجتماعي ؟–هل يعاين الشباب اجملرم السجني باملؤسسة العقابية من مظاهر االغرتاب النفسي  -

السن، ايحالة » هـــل توجد فروق يف نوع اجلرمية اليت يرتكبها الشباب النزيل يف املؤسسة حسب خصائصهم  -
 ؟« ــة املهنية، املستوى املعيشي، السوابق القضائية،التهمـــة، مــــدة العقوبة ستوى التعليمي،ايحالـاملالعائلية، 
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هــل توجد فروق يف درجة االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب النزيل يف املؤسسة العقابية حسب  -
دة ـوابق القضائية، التهمـــة، مـالسالسن، ايحالة العائلية، املستوى التعليمي، ايحالـــة املهنية، املستوى املعيشي، »خصائصهم
 ؟«العقوبة 

         اجلرمية نوعل توجد فروق يف درجة االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب النزيل باملؤسسة العقابية حسب ـهـ -
 املرتكبة ؟       

 ـداف الـدراســـة : أهـ -2

 ى:ــتسعى هذه الدراسة إل -
ة جتارة ــجرائم السرقمرتكب االجتماعي لدى الشباب  -حماولة التعرف على درجة الشعور باالغرتاب النفسي  -

 السجني باملؤسسة العقابية .  ،املخدرات وكذا القتل العمدي
 .خصائص هذه الفئة من الشباب السجني اهم التعرف على حماولة   -
 العائلية،ايحالة  السن،» طرف الشباب السجني وفقا خلصائصهم وق يف نوع اجلرمية املرتكبة من فحص داللة الفر  -

 «.مدة العقوبة  املعيشي، السوابقالقضائية، التهمة،املستوى  املهنية،ايحالة  التعليمي،املستوى 
 فحص داللة الفروق يف درجة االغرتاب النفسي االجتماعي لدى الشباب السجني وفقا خلصائصهم .  -
مدة العقوبة  املعيشي، السوابقالقضائية، التهمة،املستوى  املهنية،ايحالة  التعليمي،املستوى  ية،العائلايحالة  ن،ـالس»  -

.» 
ص داللة الفروق يف درجة االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب السجني باملؤسسة العقابية وفقا لنــوع اجلرمية ـفح -

 املرتكبة.

 :أهميـــة الدراســــة-3

الضوء على ظاهرتني أقل ما يقال عنهما أهنما ذاتا أمهية بالغة يف حياة الفرد واجملتمع أال حاولت الدراسة تسليط  -
أبرز وذلك لدى  ،وكذا ارتكاب السلو  اإلجرامي مبختلف درجاته –الشعور باالغرتاب النفسي االجتماعي  –ومها 

 . يباجملتمع اجلزائر ع السكاين و ماجملم ـــن حجـ% م41يت متثل نسبة ال« ئة الشبابـف» ية أمهية ـالفئات االجتماع
، فهي حماولة علمية لدراسة بعض جوانب الشخصية للشباب يف تقدمي معرفة نظريةالدراسة قع أن تسهم ن املتو ــم -

 بالسجون.القابع رم ــــاجمل
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 كيفية تعديل  ، وبالتايلمنة وراء ارتكاب السلو  اإلجراميمن املتوقع أن تسهم الدراسة يف زيادة فهم األسباب الكا -
 .أو التقليل من حدة هذا السلو  االحنرايف 

حماولـــة التعرف على مدى تأثري الشعور باالغرتاب النفسي بكــل مظاهره على الشباب السجني ، منط تفكريه  -
،خاصة فيما يتعلق باملستقبل عالقاته االجتماعية ، روابطه االسرية ، توجهات الشاب السجني حنو جمتمعه ، 

 السلطة .  عالقاته وباألخص 
 .ةــ اجلرميني إىل التفكري يف العود إىل عاملــع الشباب اجملرم السجيف دف«الوصــم االحنرايف » أثــر  -
 –حماولة ابراز أمهية تأثري العزلــة االجتماعية وفقدان معىن ايحياة ، كمظهرين بارزين لظاهرة االغرتاب النفسي  -

ــية والنظرة التشاؤمية االجتماعي يف صبــغ حياة الشباب السجني باالكتئاب والقلق واألفكــار السوداوية االهنزام
إمكانات الشاب " التعلــم ، التكوين ممارسة أنشطة رياضية ،ثقافية للمستقبل ، مما يشكل عائقا أساسيا لتطوير 

احمللي " السجن " أو بالنسبة للعامل اخلارجي حميطه  ....تقدمي خدمات وبالتايل يصبح عضو غري فعال ، سليب  يف
 «.......مع ــرة ، جمتــأس» 
 االجتماعي. –إبراز أمهيــة الدعــم واالسناد االجتماعي للشباب السجني ومدى انعكاس ذلك علــى توافقه النفسي  -
، وكذا لني يف ميدان الوقاية من اجلرميةسعينا من خالل هذه الدراسة إىل لفت انتباه وأنظار املسؤولني والعامكما    -

ناسبة تكفل إعادة تأهيل الشباب النزيل إلدماجه اجتماعيا حبيث إىل وضع برامج م ،العاملني باملؤسسات العقابية
، وتقوية مشاعر االنتماء للمجتمع والتمسك بايحياة وإجياد سك الشباب باملعايري االجتماعيةتعمل على تقوية مت

تقدير معىن هلا إضافة إىل التقليل من إحساس الشعور بالعجز والدونية والنظرة السلبية ، أي الرفع من مستوى 
 الذات وتعزيز مقومات اهلوية االجتماعية .

 التحديد االجرائي للمفاهيم والمصطلحات :-4

 املؤسسة ،الشباب،اجلرميةدراسة على أربع مفاهيم أساسية هي: االغرتاب النفسي االجتماعي. مفهوم تقوم هذه ال
 العقابية )السجن (.

 Aliénation:االغترابمفهوم -4-1

الدارسني ملشكالت اجملتمع مصطلح االغرتاب يعد من أكثر املصطلحات تداوال بني الباحثني و على الرغم من أن 
على تعريف واحد هلذا املصطلح ،ولكن  إىل جانب غياب امجاع ، فانه يوجد اختالف بني هؤالء الباحثنيايحديث
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ة هلذا املفهوم أو مكونات أساسي بالرغم من ذلك التباين والتضارب حول املفهوم إال أن هنا  اتفاقا حول عدة مظاهر
 ، التمرد ، العزلة االجتماعية.، الالمعياريةيف : العجز، الالهدف، الالمعىن متثلت

االبتعاد عن اهلل وما ينشأ عنه من حالة نسيان الفرد لربه مث لنفسه  »االغرتاب بأنه :(م1898سميرة أبكر )تعرف 
، وإحساس بالعجز وانعدام املعىن وفقدان اهلدف يف ايحياة االنتماء ما يصاحبه من شعور بعدموانفصاله عن اآلخرين و 

 (93، ص 1889) سميرة أبكر ، .«وعدم االلتزام باملعاير وفقدان اإلحساس بالقيمة والتمركز حول الذات

ة االجتماعيشعور الفرد بعدم االنتماء وفقدان الثقة ورفض القيم واملعايري »بأنه : (م2113سناء زهران )تعرفه و 
وتعرض وحدة الشخصية للضعف واالهنيار بتأثري العمليات الثقافية واالجتماعية اليت داخل واملعاناة من الضغوط النفسية 

 (19، ص 2113) سناء زهران ، .        «اجملتمع

ة من اإلنساين وميثل هذا االنفصال زمر  انفصال اإلنسان عن وجوده» بأنه :  (2112عطيات أبو العينين )وتعرفه 
 .«الالمعىن ،التمرد ،الالهدف ــز،الالمعيارية ،العجاألعراض تتمثل يف العزلة االجتماعية ،التشيؤ ،

 (27،ص2112) عطيات أبــو العينين ،

ن اآلخرين أي ــأو عن ذاته ــرد باالنفصال عــور الفــو انعكاس لشعـــى فكرة أن االغرتاب هــتتفق معظم التعاريف عل
جمتمعه ، كما اتفقت أيضا على أهم مظاهر االغرتاب املتمثلة أساسا يف : الشعور بالعجز ،الالمعىن الالمعيارية إضافة 

ونشري رد والالهدفية ، أو بعد التشيؤ إىل الشعور بالعزلة االجتماعية وكذا البعد عن الذات ومنهم من أضاف بعد التم
ب حيمل معىن اجتماعي ال ينفصل عن املعىن النفسي بل يرتبط به ارتباطا وثيقا  ففي أغلب إىل أن مفهوم االغرتا

 ي على أنه شعورـاالجتماع–وعليه ميكن تعريف االغرتاب النفسي  .األحيان الشخص املغرتب نفسيا مغرتب اجتماعيا
اجتماعيا ماهو إال -شخص املغرتب نفسياعه فالــن جمتمــسواء عن ذاته أو ع الفرد باالنفصال وفقدان االتصال، والبعد

 فرد سيطرت عليه مشاعر الفقدان لذاته ايحقيقية.

االغرتاب مقياس  لدرجة اليت حيصل عليها الفرد علىفإنه يعرب عن الالغرتاب النفسي االجتماعي،لتعريف اإلجرائياأما 
ن ــاالجتماعية ، الغربة ع،الالمعيارية،العزلة الالمعىن ،بعاد التالية :الشعور بالعجزلأل واملتضمن املعد للدراسة ايحالية

 .الذات 
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 :ة ــــــالجريم4-2

كل فعل يعاقب عليه القانون وينتهك القيم واملعايري االجتماعية :»اجلرمية بأهنا  عبد الرحمان العيسوييعرف      
 (17،ص1894)عبد الرحمن العيسوي ،.«ا صارخا ، يتجاوز حدود التسامح انتهاك

عنه  كل فعل حيرمه الشرع أو ينتهك القيم واملعايري االجتماعية السائدة ويتسبب  :»قولهفيعرفها بــ حسين علي الغولأما  
 (24،ص 2117) حسين علي الغــول ، «.عليه ،جيرمه القانون ويعاقب ضرر للمجتمع أو ألحد أفراده

 ." اجلــرمية هــي خمالفة خطرية للقانون املدين أو األخالقـــي :" ««Norbert Sillamyويعرفها 

صنفني كــــبريين للجرميـــة بــالنسبة ملـــرتكبيــها : اجملرمني املصابني مبرض عقلــي كمرض الصرع  norbertsillamyومييـــز 
 ، فصام الشخصية والربانـــويا .

رامــي وهــم اليعانون من أي عصاب أو جنـــون والذين اختاروا بفعلتـــهم يتعلق باألشخاص الذين قامـــوا بالفعل اإلج -
 (Norbert Sillamy;1999; p 69)اإلنعــزال عن اجملتـــمع .

، وهي ختتلف يف ماعية تصدر عن إنسان له جسم ونفساجلرمية ظاهرة اجت»  – جابــــر نصر الدين –يف حني يعرفها 
، واجلرمية مثل ايحرب تنشأ يف رؤوس البشر وتتغذى باستمرار من الظروف ين من شخص ألخرالرتكيب والتكو 

 ، واليت تزداد سوءا يوما بعد يوم .وتعرف اجلرمية عموما على أهنا سلو  ينتهك القواعد االجتماعية واالقتصادية والنفسية

 ( 12ص،) جابر نصر الدين عقوبات (ذات طابع رمسي .ة واليت وضعت هلا جزاءات سلبية )األخالقية للجماع

 «توجب توقيع اجلزاء على منتهكيه انتها  للعرف السـائد مما يس »بأهنا  راد كليف براونويعرفها  

ل فعل ينتهك فيه الفرد قيم ومعايري ــاجلرمية هي ك»الذي ستتبناه هذه الدراسة فهو: للجرميةالتعريف اإلجرائيأما  
ذا الفعل على هتديد أمن وسالمة األفراد وإخالل بالنظام العام باجملتمع وجيعل ـــهاجتماعية سائدة باجملتمع حبيث يعمل 

 «.ون السائدــرضة للعقاب وفقا للقاناجلاين ع
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 الشباب:مفهوم  4-3

متثل جمموعة من األشخاص قد يكونون غري  عاما ( اليت 17-51ن يقعون يف الشرحية العمرية من )ـم األشخاص الذيهـ
 والتقدم.متجانسني . ينظر إليهاعلى أهنا عصب األمة والشرحية املنوط هبا النهوض بالبالد وإحداث التنمية واالبتكار 

عاما (  11،و 55تلك الفئة أو الشرحية العمرية اليت تنحصر بني ) :»الذي اعتمدته هذه الدراسة فهو  أما املفهوم
لى انتهاج طرق غري مشروعة واخرتاق قيم ومعايري اجملتمع السائدة  وبالتايل ارتكاب عحتقيق أهدافها وطموحاهتا  دفعها
ـة ، خمدرات ، قتل عمدي ( مما استلزم تواجدها باملؤسسة العقابية تنفيذا على اختالف درجة خطورهتا )سرقــ جرائم

 . «لعقوبة منصوص عليها قانونيا 

 "ـنالسجــ":التأهيل  التربية و مفهوممؤسسة إعادة 4-4

 «.محاكمة يف حيتجز فيها املتهم حىت يقدم للالسجن عبارة عن دار للتوق »ي بـ  ــه مصطفى العوجـــيعرف

ـدة عرب خمتلف األزمنة إىل أن صار يصطلح على تسمية املؤسسات العقابية قد شهد مفهوم السجن تطورات عـو 
 الرتبية أو إعادة التأهيل ويف ذلك إشارة واضحة إىل تغري دور السجن من دار للحجز وإنزال العقابمبؤسسات إعادة 

مه مبختلف الربامج التعليمية والتثقيفية ـــه ودعاحملكوم عليه بايحبس والتكفل بـ ـدة الستقبالعباجملرم إىل مؤسسة مهيأة وم
االجتماعي .وبالتايل منحه –وكذا التكوين يف خمتلف املهن وممارسة خمتلف األنشطة الرياضية لضمان توافقه النفسي 

 فرصة العودة واالندماج مبجتمعه . 

ايحبس ملــدة سنــة تلك األماكن املعدة واملهيئة الستقبال احملكوم عليهم ب بمؤسسة إعادة التأهيلوعليه فإن املقصود 
 ـدة فأكثــــر .واحــ

 مفهــــوم السجين :    4-5

نفيذا ألمر أو حكم أو قرار هـــو كل شخص تــــم إيداعه مبؤسسة عقابية ت:» حسب قانون العقوبات اجلزائري 
 (2115،  ) قانون العقوبات «.قضائي

 من قانون تنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي إىل : 01احملبوسون حسب املادة  ويصنف

 ي .ــحمبوسني مؤقتا ،وهم االشخاص املتابعون جزئيا والذين مل يصدر بشأهنم أمر أو حكم أو قرار قضائــــ  
 . حمبوسني حمكوم عليهم ،وهـــم االشخاص الذين صدر يف حقهم حكم أو قرار هنائياـــــ 
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 (  91،ص 2119) مصطفى شريك ، بدين . راهــإلكحمبوسني تنفيذا ــــ 
 وما يؤخذ به يف دراستنا احملبوسني احملكوم عليهم هنائيا .

 :ــقةالدراســـــات السابــ -5

 الدراسات السابقة المتعلقة باالغتراب النفسي االجتماعي :  1-5

 :2113عبد اهلل الشيخي  دراسة حسن علي -

 :عنوان الدراسة 

 لدى المنحرفين وغير المنحرفين في مدينة الرياض.  االنحرافيالالمعيارية "االنوميا" ومفهوم الذات والسلوك  

 :  هدف الدراسة

 لدى املنحرفني وغري املنحرفني يف مدينة الرياض . االحنرايفاهلدف الرئيسي هو دراسة الالمعيارية ومفهوم الذات والسلو  

 االحنرايف كما هتدف إىل معرفة طبيعة العالقة بني الالمعيارية ومفهوم الذات والسلو  -

 على الالمعيارية ومفهوم الذات .واالجتماعية والتعليمة واألسرية  التعرف على مدى تأثري ايحالة االقتصادية والسكنية -

 وغري املنحرفني .التعرف على الفروق يف الالمعيارية ومفهوم الذات لدى املنحرفني  -

 عينة الدراسة :

حدث من دار املالحظة االجتماعية من نفس املستوى العمري والتعليمي  500أجريت الدراسة على عينة قوامها 
 احملدد .

طالب من طالب املدارس املتوسطة والثانوية من جنوب ومشال  900كما أجريت أيضا على عينة من األسوياء مشلت 
 فرد من املنحرفني وغري املنحرفني .  100عدد أفراد جمتمع الدراسة الرياض .ليصبح بذلك 

 

 



 طرح إشكالية الدراسة                                                                                              الفصل األول
 

 
15 

 اة الدراسة :أد

 : ــاستعان الباحث ب

استبانة لقياس الالمعيارية : واعتمد الباحث يف بناء أداة الدراسة على البعد األول " الالمعيارية "والثاين ضعف التدين -
باستخدامها كأداة واحدة " تقيس الالمعيارية يف اجملتمع السعودي" ووضعت ياس االغرتاب لـ " الصنيع " وقام من مق

 أوافق إىل حد ما ،الأدري ،الأوافق إىل حد ما ،الأوافق متاما".–خيارات اإلجابة استنادا إىل طريقة ليكرت :أوافق متاما 

هوم الذات الذي قام بتقنينه " ملقياس مفهوم الذات : متت االستفادة من مقياس مركز أحباث مكافحة اجلرمية ملف -
 صرييف "وقام الباحث بإعادة تقنينه على عينة الدراسة ويضم أربع أبعاد رئيسية:

 الذات النفسية .-5

 الذات االجتماعية . -09

 الذات األسرية . -01

 الذات التعاملية .-07

 نتائج الدراسة :

 أهم النتائج اليت مت التوصل إليها : 

واقعيا اخنفض مستوى الالمعيارية ومفهوم الذات عالقة عكسية فكلما كان مفهوم الذات اجيابيا و العالقة بني -
 الالمعيارية 

 توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املنحرفني وغري املنحرفني يف الالمعيارية ومفهوم الذات . -

  الالمعيارية ومفهوم الذات الكلي مبحاوره .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف

أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف الالمعيارية ومفهوم الذات مبحاورة  -
 األربعة على أساس دخــل األسرة . 
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معيارية ومفهوم الذات مستأجر " يف كل من الال -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني حالة السكن " ملك -
 .الكلي وكذلك حماور مفهوم الذات 

توصلت الدراسة إىل أن هنا  فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف الالمعيارية ومفهوم الذات جبميع حماوره  -
 ما عدى الذات االجتماعية فإهنا غري دالة إحصائيا . 

 2114دراسة عادل بن محمد العقيلي:    -

دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة اإلمام –االغتراب وعالقته باألمن النفسي »الدراسة :عنوان 
 . «بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضمحمد 

 هدف الدراسة :

هتدف إىل التعرف على مستوى ظاهرة االغرتاب لدى طالب اجلامعة ، إضافة إىل معرفة العالقة االرتباطية بني االغرتاب 
 والطمأنينة النفسية لدى طالب اجلامعة 

من طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود  154تناول الباحث بطريقة عشوائية عنقودية عينة تظم عينة الدراسة : 
 اإلسالمية 

" إضافة إىل مقياس الطمأنينة االغرتاب إعداد " مسرية حسن أبكراعتمد الباحث يف دراسته على مقياس :اة الدراسة أد
 النفسية من إعداد " فهيم عبد اهلل الدليم "

 نتائج الدراسة :

ة لدى طالب كشفت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطيه عكسية متوسطة بني ظاهرة االغرتاب والشعور بالطمأنينة النفسي
 اجلامعة .

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف ظاهرة االغرتاب تبعا لـ : الصفوف ، الدراسة ، نوع السكن ،  -
 ايحالة االجتماعية ، العمر . 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف الشعور بالطمأنينة النفسية تبعا : الكلية ،الصفوف الدراسية . -
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كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف الشعور بالطمأنينة النفسية تبعا  ملتغريات : 
 السكن ، ايحالة االجتماعية ، والتخصص األكادميي ،والعمر .

 (:2114دراسة آمال عبد السميع باضة )

 «نية بكلية التربية بكفر الشيخ .دراسة ميدا–عالقة االغتراب  بصور السلوك العدواني لدى الشباب »

أبعاد االغرتاب لدى الشباب من الطالب  و هدفت الدراسة إىل إعطاء صورة كاملة عن مستوياتهدف الدراسة : 
 والطالبات بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية بكفر الشيخ .

 معرفة مستويات صور السلو  العدواين والعدائي لدى الشباب بصورة عامة .-

ـل من االرتفاع واالخنفاض يف الدرجات على كل من مقياس السلو  العنيف والعدائي ، والشعور تفسري كـ لةحماو  -
باالغرتاب لدى الطالب والطالبات وذلك من خالل الدراسة اإلكلينيكية للحاالت الطرفية ايحاصلني على أعلى 

 الدرجات على كال املقياسني .

الشخصية املسؤولة عن االرتفاع واالخنفاض على كل من مقياس االغرتاب ، واملتغريات الكشف عن الديناميات -
 والسلو  العدائي أيضا .

من اإلناث بالفرقة الرابعة  911طالبا من الذكور و941طالبا وطالبة منهم ، 190بلغت العينة عينة الدراسة :
 سنة 99و 95بكلية الرتبية وتراوح العمر الزمين هلم ما بني 

 ـم استخدام األدوات اآلتية املعدلة :تـ:أدوات الدراسة 

 اختبار السلو  العدواين والعدائي لدى املراهقني الشباب .-

 مقياس االغرتاب لدى املراهقني الشباب . -

 .5221مقياس قائمة ويلويب  للميل العصايب ، املعدلة إعداد أمحد حممد عبد اخلالق  -

 استمارة دراسة ايحالة للمراهقني. -

 ــرة .   ت إكلينيكية حـــمقابال -
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 نتائج الدراســــــة :

،حنو لشباب املصاحبة للشعور باالغرتاب، ومنها السلبية حنو الذاتأظهرت نتائج الدراسة الصورة السلبية لشخصية ا
يفقد الشباب دورهم يف  العامل،حنو املستقبل واليت حتتاج إىل برامج تدريبية سلوكية للتخلص منها حىت ال

،ونظرهتم االجيابية حنو تلك األبعاد ،كما اتضح وجود معامالت ارتباط موجبة دالة إحصائيا بني االغرتاب اجملتمعات
 والسلو  العدواين لدى الطالب والطالبات .

 الدراسات األجنبية : -

 «BASTERE»1897دراسة بستر 

 «االغتراب لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات النفسية »الدراسة:عنوان 

نس ، العمر ،االجتاه حنو اجل »قدير الذات يف ظل بعض املتغريات معرفة العالقة بني االغرتاب والقلق وت:هدف الدراسة
 «.السلطة 

 ال إفريقيا .من الطلبة مش 21،وطالبا من الطلبة االسرتاليني 20 تضمنت عينة الدراسة:عينة الدراسة

 أسفرت الدراسة على مجلة نتائج . : نتائج الدراسة 

 .توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني االغرتاب والقلق واالجتاهات السلبية حنو السلطة -

 .د األكرب سنا كانوا أكثر اغرتابادلت نتائج الدراسة أن اإلناث أكثر اغرتابا من الذكور وان األفرا -

 وجود عالقة ارتباطية سالبة بني تقدير الذات واالغرتاب لدى أفراد العينة .   -

  A–«  Donnel»2112دراسة آن أودونيل

 االغرتاب ودوره يف منو مظاهر سوء التوافق لدى الشباب.عنوان الدراسة : 

هدفت الدراسة إىل حتديد العوامل املدرسية واالحنرافية املنبئة بسوء التوافق لدى عينة من طالب : هدف الدراسة
 املستوى الثانوي . 

اغرتاب الذات يف عدم توافق أفراد العينة الذين –العزلة  –الالمعيارية   «االغرتاب » حتديد إىل أي مدى تأثر أبعاد -
 اقرتفوا سلوكيات العنف ضد جمتمعهم.



 طرح إشكالية الدراسة                                                                                              الفصل األول
 

 
19 

اد الفرق بني العنف البسيط وعنف اجلرمية ، وحتديد إىل أي مدى يؤثر كل من هذين املظهرين للعنف يف إجي-
 الالمعيارية واغرتاب الذات .

 : نتائج الدراسة

أسفرت نتائج الدراسة عن أن الالمعيارية متثل عامال وسيطا داال يف العالقة بني العنف املضاد للمجتمع والسلو  
ية ، وبني العنف املضاد للمجتمع وسوء التوافق النفسي من ناحية أخرى ، كما تؤثر العزلة واغرتاب املنحرف من ناح

الذات كعاملني وسيطني يف العالقة بني العنف املضاد للمجتمع وسوء التوافق النفسي كمــا ارتبط العنف البسيط 
 ، بينما ارتبط عنف اجلرمية بالعزلة واغرتاب الذات .  الالمعيارية

 « 2111سانكي وهون  »دراســــة

 عالقــــة االغرتاب بالنزعــــة اإلجرامية لدى املراهقني .:عنوان الدراســـــة 

 ة : ــهدف الدراس

 السن.معرفــــة ما إذا كان عنصر االغرتاب لدى املراهقني يلعب دورا بالنزعــــة اإلجرامية واالحنراف لدى صغار  -

إىل أي مدى تــــؤثر التجارب السلبية املتعلقة باملدرسة وضعف القدرات التعليمية واملهارات االجتماعية على السلو   - 
 اإلجرامي ، نظرا ملا هلذه العوامل من قدرة على زيادة الشعور باالغرتاب . 

 شعور الفرد باالغرتاب. معرفــــة ما إذا كان لنوعية حياة األسرة واالرتباط بقرناء السوء أثر زيادة   -

( فتاة مبتوســـــط 45فرد من املراهقني واملراهقات وبلغ عدد اإلناث املشاركات ) 519تكونت العينة من  : العينـــــــــة
 ( عام .56( مبتوســــط عمر ) 47( عام وبلغ عدد الذكور املشاركني ) 57.2أعمار ) 

 : لمستخدمـــــة في الدراســــة األدوات ا

، مقياس اتشن  ازــلإلجنقياس التوجــــه ــرامية ، مــا  لقياس النزعــــة اإلجــمقياس ترافني لقياس االغرتاب ، مقياس م
وت لقياس العقوبة ــوب األبوي من إعداد الباحث ، مقياس اسكـي ، مقياس األسلــباتشن  لتقييم األداء التعليم

 ء الســـــوء . األبوية ، استمارة لتقييم االرتباط بقرنا
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 :أهــم النتائـــــج 

 وجود عالقـــــة ذات داللة بني االغرتاب والنزعــــة اإلجرامية للمراهقني . -

 اإلجرامي.ـوء والسلو  ة بني االغرتاب وأصدقاء الســــوجود عالقــــة ذات دالل -

تــــوجد عالقــــة ذات داللة بني االغرتاب واألداء التعليمي املنخفض واملهارات االجتماعية املنخفضة الذي  -
 اإلجرامي.يرتبط بدوره مبزيد من قرناء الســــوء ومن ثـــــم مزيدا من السلو  

 :بالجريمــــةالدراسات السابقـــة الخاصة  5-2

 ن :دراســـة نجيب بوالمايـــ -

 اجلرميـــــــــة واملسألــــــــة السوسيولوجية    عنوان الدراســـة :

 ـــة :هدف الدراسـ

 حماولـــة حتديد عوامل أبعاد السلو  اإلجرامي . -

 ـة والصور واألشكال اليت تأخذها يف اجملتــــمع اجلزائري . ت اجلرميـاة الكشف عن جتسدحماولـ -

اجلنس،املستوى التعليمي ، املنطقــــة ، »ـــة بني اجلرميــة واألبعاد الدميوغرافية العالقطبيعة حماولــة الكشف عن  -
 ـده اجملتمع اجلزائري من اختالالت من ناحــية  أخرى . من ناحيــة وما يشهــ«زواج ، املهنـــة ،............ال

 ـة : ـة الدراسـعينـــ

ملفا  10ائية منتظمـــة وانتقى بطريقـة عشو  «سطيف ، عنابـــة ، قسنطينة » القضائيةــم واجملالس اكــجلأ الباحث إىل احمل
 .«ـــر...زويـجرميــــة القتل ،السرقـــــة ، الضرب ، الت »ا جرائـــم خمتلفة تراوحت بني و ألفراد ارتكبــــ«حمضرا قضائيا » أو 

 : ـةأداة الدراســــ

 ات وإجراءات احملاكمـــــــة ، وردود اجملرمني .املالحظـــة من خالل ايحضور للجلس -

 السجالت والوثائق .  -

 ـــج : م النتائـأهــــ

اجملتمع  هي  خلصت الدراســـــة إىل تأكيد صحة الفرضيـــة القائلــــة أن طبيعة الظروف التارخيية والبنائية اليت مير هبا -
 ــم .اجلرائـــــارتفاع واخنفاض نسبة ـل األساسي يف العامــ
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 ـة ملحوظة بني اجملرمني العاطلني وارتفاع نسبة املعوقات بينهم .انتشار األمية بدرجــ -

تفكك العالقات األسرية للمجرم العاطل ، واضطراب هذه العالقات بشكل مستمر ، كما تتسم أسرته بارتفاع نسبة  -
 ة   بني أفرادها .اجلرمية بني أعضائها وكذا سوابق إجرامية وانتشار البطال

 ـم باجلرميـــة .العاطل يف أحياء سكنية ، تتســـ يقــــيم اجملــــرم -

 ينزع اجملرم العاطل إىل اهلجرة الداخلية حبثا عن العمل، إال أنه سرعان ما يرت  هذا العمل.  -

 ريهم .كما تبني نتائج الدراســة قــــوة تأثري األصدقاء على اجملرم العاطل وخضوعه لتأث  -

 انتشار جرائـــم القتل، والعنف واالنتماء إىل مجاعــــة إرهابية يف األحياء الشعبية املتخلفة واألحياء القصديرية.  -

كمـا أفضت الدراسة أيضا إىل أن التغري االجتماعي بصفة عامــــة والتمدن بصفة خاصة من العوامل املهمة يف   -
 ــة.كك االجتماعي وانتشار اجلرميـــالتف

 :« ـيدفقيــــه العـــــ» ــة دراســ

 املشكالت النفسية للشباب املنحرف يف  الوســــط ايحضري اجلزائري .: عنوان الدراســـة 

" دراسة ميدانية لواقع الصحة النفسية  الشباب وعالقتها بالعنف اإلجرامي على عينة من الشباب املنحرف مبؤسسات 
  –اجلزائر  –الوقاية 

 ـة:الدراســهدف 

 حنو العنف .و امليل ة مدى ارتباط الصحة النفسية للشباب املنحرف يف الوســــط ايحضري بالتطرف معرفــ

 و  العنف .حنـو امليل  ،ومدى ارتباطها بالتطرف رابات االنفعالية واملزاجية لدى الشبابة مدى شيوع االضطمعرفـ -

 معرفــــة أثــر متغري اجلنس يف الصحــة النفسية والتطرف حنو العنف واالضطرابات االنفعالية واملزاجية .  -

رتكاهبم ، اوالوسط ايحضري الذي ينحدرون منه ، العشوائيا ، على أساس العمراختريت العينة اختيارا قصديا: العيــــــنة 
شابة من  10شابا و 10مشلت العينة ، و املؤسسات اإلصالحية والوقائيةبسببها يف  جرائــــم ذات طابع عنيف، حبسوا

 .لمسان ، البويرة ، عني متوشنت "مؤسسات " ت
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 ــة بالدراسة :أداة مستخدمـ

ـة كرونل اجلديدة الشخص ، قائمـــلنفسية لعبد املطلب أمني القريطي، وعبـــد العزيز السيد حث مقياس الصحة ااعتمد الب
 العنف حملمد خضر عبد املختار .ومقياس 

 :أهــــم النتائج 

، ودالــة إحصائيا بني االضطرابات االنفعالية والتطرف حنو العنف وتدل النتيجة أن وجود عالقـــة ارتباطية موجبة -
ايحضري التطرف حنو العنف ما هو إال صرخــة استغاثة من األمل واملعاناة النفسية اليت يعاين منها الشباب يف الوسط 

 حتديد هويته الفاعلة مع اآلخرين . وصرخة عن عجزه على

، ليت تتمثل يف عدم الكفاية والقلقاالرتباطية بشكل موجب بني االضطرابات االنفعالية واملزاجية اتتسق العالقة  -
لدى الشباب والغضب والتوتر بدرجات العنف أي أن تداخل هذه االضطرابات يسهــم يف تكوين االستعداد والقابلية 

 ومن مث ارتكاب خمتلف اجلرائـــم . للقيام بسلو  عنيف

ائج الدراســة أن املتغري املشرت  بينهم يكمن يف عدم القدرة على حتقيق النضج االنفعايل واملقدرة على ضبط ـد نتتؤكــ -
وحني وة حنو الرفض والتمرد والتدمري، النفس وصعوبة تقبل ذواهتم وأوجه القصور اليت يعانون منها .فهم يندفعون بق

 ......." .،حول املخدرات ، الكـــأنفسهم باستعمال " هون حنو تدمرييعجزون عن تدمريما استعصى عليهم ، يتج

وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة  ،باملئة 10.51كما خلصت الدراسة إىل أن نسبة الشباب العامل تقدر بـــ  
 ـة .   ألكثر ارتكابا تتمثل يف السرقــاجلرميـــة ا

 (1894): دراســــة أحمد الربايعية

 أثـــــر الثقافـــــة واجملتمع يف الدفــــع الفرد إىل ارتكاب اجلريــــمة . : عنــــوان الدراســــة

التعرف على ما يدفـــــع الفرد يف الوطن العريب إىل ارتكاب اجلرمية ومعرفة األساليب املستخدمــــة يف :هدف الدراســـــة 
 ممارستها لتطوير طرق مكافحتها . 

سجني ( من  900خصا من السجناء احملكـــــــــوم عليهم من أقطار عربية ) ش  5920بلغت : ـةـة الدراســعينــ
 سجني من السودان .  100سجني من املغرب و  420األردن ، 
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استخدم االستبيان الذي يشتمل على جمموعــــة من األسئلة للكشف عن الظاهرة ، إضافة إىل : األداة المستخدمــــة 
 البحث .  الزيارات االستطالعية جملتمـع

 أظهرت النتائج :  ــم النتائج:ـأهــ

ـع إىل  املستويات يرجــ االحنرايفــوهلم واجتاهاهتم إىل ممارســــة السلو  حا بني أفراد العينة يف شدة ميــتفاوتا واض -
 ـــة .ة وايحالـــة الزواجية واملهنـــ، والفئات العمريالتعليمية

 منها يف البيئات االجتماعية األخرى.نسبة اجلرمية يف املدن أعلى  -

ل وإيذاء ـــــة وتعاطي املخدرات والقتـــم السرقا من غريها، فقد تبني أن جرائــــثر انتشار ود أمناط من اجلرائــم أكـوجــ -
 اآلخرين هي األكثر انتشارا يف اجملتــــمع العريب. 

ـــم املتعلقـــة بالتهريب، إعطاء شيك دون رصيد، خمالفات فاجلرائ، ـــة باختالف اجملتمعات البشريةختتلف أمناط اجلرمي -
، بينما اجلرائـــــم املتعلقـــة بالقتل قــد سجلت أعلى ــدل هلا يف التجمعات ايحضريةواط سجلت أعلى معــ، الرشوة اللـــــالسري
 .  ــةهلا يف اجملتمعات القرويـ معــــدل

 ( 1895 ) ــوةـة عبد الفتاح عجـــدراســ

 مل العريب وعالقته باجلرميــــة .البطالة يف العا: ـة عنــــوان الدراسـ

 : ــةهدف الدراســ

 معرفــــة إىل أي مدى ميكن أن تؤدي بطالة األفراد إىل وقوعهم يف بعض املشكالت اإلجرامية .   -

 الزواجية(،مستوى التعليم ، ايحالة رافية ) اجلنسمدى  تأثر املتغريات الدميوغ -

 ـل .كسلو  مميز للعاطلني عن العمـــ  يف نوع اجلرمية

(شخـــص جمرم مودعني 100قام الباحث بتطبيق استمارة املقابلة الشخصية على عينة قدرها ):أداة الدراســــة  -
 بالسجون يف كـــل من ) مصر ، تونس ، سودان ( 

 .انقسمت العينة إىل أربع فئات هي ) مابني عمل دائـــــم، عمل جزئي ، دون عمــــل ، غري مطلوب للعمل ( 
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 ــة :نتائج الدراســ 

ـد مارس بعض األعمال اليت الحتتاج  إىل مهارة وبالتايل  الدخل املنخفض أدى به إىل تبني أن العاطل اجملرم قــ -05
 ته املالية . السلو  اإلجرامي ملواجهة أزما

ة وجود جمموعــــة من العوامل االجتماعية يتميز هبا العاطل عن العمل اجملرم : األمية ، التفكك األسري بيئـــ - 09
 عزلـــة اجتماعية ، شجار .......... سكنية إجرامية ،أصدقاء جمرمني 

الكحـــــول كمحاولـة منه للهروب من واقعـــــه   أ يف غالب األحيان للمخدراتـــالعاطل اجملرم يلجأثبتتالدراســـة أن -01
ــد لديه شعورا باليأس من ر بالفشل واإلحباط ، مما يولــــومشاكله ، كما أنه يتســــم بضعف  الــــوازع الديين سيطرة الشعو 

 إمكانية حتسني ظروفه . 

 (1892ــة تماضــر حسون وحسين رفاعي )دراســ 

 " أثـــر التحضر يف دفـــع الفرد إىل ارتكاب اجلرمية يف الوطن العريب "  ــوان الدراســـــة :عنــ

 ــة : ــدف الدراســهـ

 .ـــمم الرتكاب اجلرائـــــ هتيئـــــة املنا  املالئـــــــوف على دور الظروف االقتصادية واالجتماعية يفالوقـ -

ـة اجلرمية اجلرمية والتوصل إىل طرق مكافحـــع الفرد يف املناطق ايحضرية العربية الرتكاب ـع املعلومات اليت تدفــمجــ -
 ـها.والوقايـــة من

كل من سوريا تونس ،   كوم عليهم بفرتات خمتلفة يف، احملينه الدراســـة عددا من السجناءمشلت ععينة الدراســــة : 
 .ـةالسعوديـ

 ـة : أداة الدراســ

 واالحنراف.ع معلومات عن اجلرمية ــتشتمل على جمموعة من األسئلة جلماستمارة  -

 رمسية.إحصاءات  -

 اجملرمني.مقابالت فردية مع  -
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إىل ضعف  واجلرميــة، إضافةاألسرة العربية مما يدفع األبناء لالحنراف  الطالق يفارتفاع معدالت  -ج : ـأهــــم النتائــ
تغليب مصلحة الفرد على  االجتماعية،ضعف العالقات  السريعــــة،صعوبة التكيف مع التغريات  االجتماعية،التنشئــــة 

 .مصلحة األسرة

 بالتحضر.السرقــــة من أكثر أنواع اجلرائــــم ارتباطا  جرميــــة  -

 املدينة.توصلت الدراســــة إىل أمهية العامــــل االقتصادي كدافع قوي الرتكاب اجلرمية يف  -

الرضا مما يولــد املمارسات السلوكية املنحرفة شعورا بالظلــــم واالنتقام وعدم فاألوضاع االقتصادية املرتدية ختلق بني األفراد 
 تضر بالفرد واجملتمع. 

 الدراسات األجنبية :

 «1885» دراســــة كالندا جرين  

 والقابلية لإليذاء أو املوت والسلوكيات اخلطرة لدى املراهقنيالعالقــــة بني العنف واجلرميـــة : ـةعنوان الدراســ

من الشباب ذكور وإناث ،من خمتلف املستويات االقتصادية واالجتماعية  515مشلت جمموعـــة قوامها : عينة الدراســة 
 عاما حمتجزين بالسجن ، خيضعون لربامــــج إصالحية  56الذين يبلغ متوســــط أعمارهم 

 طبق عليهم عــــدة استبيانات.ة: ـاسـأداة الدر 

 : ـج الدراســــةنتائـــ

أسفرت نتائــــج الدراســـة عن وجود عالقات ارتباطية  موجبة دالــــة بني العنف واجلرميـــة والقابلية لإليذاء  -
 والسلوكيات اخلطـــرة .

 ني.مذنبكما أسفرت نتائج الدراســــة عن أن هؤالء الشباب مل يروا أنفسهم  -
 ـع سلو  العنف بينهم.ــتقدون أن انتمائهم جلماعـــة يشجيع %71كما تبني أن نسبة  -

 «(1887)»وآخرون  دراســــة جــــول بينيت

 تناول الكحول يف أماكن العمل وعالقته بالعنف وباالغرتاب االجتماعي .ة : ـعنوان الدراســ
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 مشلت جمموعــــة من العمال والشباب بثالث مـــــدن أمريكية . : عينــــة الدراســـة

 أسفرت على ج : لنتائــــا

 تأثر تناول الكحــــول يف سلوكيات العنف الفردية . -

 تناول الكحول بشكـــل مجاعي يؤدي إىل اقرتاف سلوكيات العنف اجلماعي . -

 والشعور باالغرتاب االجتماعي .  ـل من العنف الفردي واجلماعيوجود عالقـــة ارتباطيـــة موجبة دالــــة بني كـــ -

 (42،43،ص 2112) تهاني محمد عثمان منيب ،عــزة محمد سليمان،  

 : مـــوقع الدراســة الحالية من الدراسات السابقة  -7

يف بعــــد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراســـة ايحالية ، الحظنا تفاوت هذه الدراسات 
اإلحصائية وكذا  ، إضافة إىل تسجيل اختالف األدوات البحثية املستخدمــــة واألساليبأهدافها وفرضياهتا وتساؤالهتا

 دراسات السابقة اتضـــــح مايلي : فبعـــــد استعراضنا لل اختالف نتائجها 

 ــرة االغتراب النفسي االجتماعي : الدراسات التي تناولت ظاهــ  7-1

 : وع ــمن حيث الموض

لدراسات فقد سعت بعض ا ة يف املوضوعات اليت تناولتها،ـد ما بني بعض الدراسات السابقـــــكان هنا  تشابه إىل حــ    
، كالســـن ، اجلنس ، املستوى التعليمي ، ايحالة اب النفسي  وبعـــض  املتغرياتظاهرة االغرت ـة بني إىل إبراز داللة العالقـ

ة .كما حاولت بعض الدراسات ربط مفهوم ، االجتاه حنو السلطــسريةاالقتصادية والسكنية واالجتماعية وكــــذا ايحالة األ
 ددة كمفهوم الذات ، األمن النفسي ، السلو  العدواين االغرتاب النفسي االجتماعي لدى األفراد ببعض املتغريات احمل

 ـوء التوافق ، النزعـــة حنو اإلجرام ........ســ

 ى معرفة الفروق يف االغرتاب بني العينات .ــكما سعت بعض الدراسات إل

 ــم االطالع عليها وتباينت أهدافها إذ هدفت دراســة اختلفت الدراسات اليت تــاألهـــداف:من حيث 
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ـوم ــــد من أبعاد االغرتاب ومفهــإىل معرفة طبيعـــة العالقــــة بني الالمعيارية كبعـــ«9001حسن علي عبد اهلل الشيخي  »
رة كاملة عن ( إىل إعطاء صو 9007.يف حني هدفت دراســــة آمال عبد السميع باضة ) االحنرايفالذات والسلو  

ــة مستويات صور السلو  العدواين لدى نفس العينة ،أما دراســــة كل ، وكذا معرفــتويات أبعاد االغرتاب لدى الشبابمس
يف منو مظاهــــر سوء التوافق  "االغرتاب "من " آن أدونيل " و" سانكي وهون" فقد عملتا على إبراز مدى تأثري أبعاد 

" إىل التعرف على مستوى ظاهرة 9007ــدى الشباب . بينما سعت دراسة " عادل العقيلي لـــ والنزعــــــة اإلجرامية 
ـة " باســــرت " كشف العالقـــة  بني االغرتاب والقلق اب لدى الشباب الطالب باجلامعــــة ويف األخري حاولت دراسـاالغرت 

 .ـةضاف متغري االجتاه حنـــو السلطـ...إال انه أ..تغريات املتفق عليها " سن ، جنس وتقدير الذات يف ظل بعض امل

بني جل  اختلفت عينات الدراسات السابقة تبعا الختالف أهدافها ،إال انه نسجل تشابهمن حيث العينة : 
حسن عبد اهلل الشيخي  »ــور الطلبة مبختلف مستوياهتم   كموضوع حبث  باستثناء دراســـــة الدراسات يف تناول مجهــ

 تناول عينة األحداث .  الذي«

 «الذكــــور، اإلناث » نيـــــر بل تناولت عينات خمتلطة  بدد دون اآلخـــــراسات على جنس حمم تقتصر أغلب الدـــل -

 ـم  وذلك حسب خصائص كل دراســــة وأهدافها اليت تسعى لتحقيقها .تباينت العينات يف ايحجـــ -

 من حيث األدوات المستخدمــــة :

، كما اعتمدت جــــل الدراسات على مقاييس بل الباحثني يف الدراسات السابقةددت األدوات املستخدمــــة من قتعـ
 ــر جلأ لبناء مقاييس خاصــــة .جــــزة من قبل، والبعض اآلخـمن

 من حيث نتائـــج الدراسات : 

 ـد سجلت : ورغـــم ذلك فقـ،املدروســةالف طبيعة املواضيع اختلفت النتائــج املتوصل إليها باخت

وجود عالقة عكسية بني الالمعيارية ومفهوم الذات ، فكلما كان مفهوم الذات اجيابيا اخنفض مستوى الالمعيارية  -
 ،إضافة إىل وجود فروق بني املنحرفني وغريهم يف الالمعيارية ومفهوم الذات .

ري " دخـــل األسرة ، حالــة ـــباب يف الالمعيارية ،ومفهوم الذات تعزى ملتغود فروق دالـــة إحصائيا بني الشـــدم وجعـ -
 السكــن " .

 تأثري العزلـــة واغرتاب الذات كعاملني وسيطني يف العالقة بني العنف املضاد للمجتمع وسوء التوافق النفسي . -
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 اب الذات .ة واغرت ـة بالعزلــربـــط العنف البسيط بالالمعيارية وعنف اجلرميــ -

 ، واملهارات االجتماعية املنخفضة.اإلجرامية وكذا باألداء التعليميــة داللــة بني االغرتاب والنزعـ وجود عالقــــة ذات -

ـة ايحالـ ،الدراســــة، نــوع السكــن الصفوف،»وجود فروق ذات داللة بني الطالب يف ظاهرة االغرتاب تبعا لــ:  -
 «العمــــر، االجتماعية

 ــة : سات التي تناولت موضوع الجريمـــالدرا 7-2

حظي مـــوضوع اجلرميـــة باهتمام واســــع من قبـــل الدارسني والباحثني يف شؤون الفرد واجملتمع  من حيث الموضــــوع:
ـــة األخرية ، وعليه جاءت الدراسات وخاصــــة بعــــد التزايـــــد الكبري يف معدالهتا يف خمتلف الدول واجملتمعات يف اآلونـ

اسات فكل دراســــة ترى اجلرميــــة من زاويتها وحتاول ربطها مبتغري حمدد فنجد مثال الدر املواضيع، املتناولــــة متنوعــــــة وخمتلفة 
حماولـــة منه لتحديد عوامـــل السلو  اجلزائرية " كدراســــة جنيب بواملاين ربط اجلرمية باملسألـــة السوسيولوجية يف احمللية "

اإلجرامي وعالقـــته ببعض األبعاد الدميوغرافية  يف حني دراسة  " فقيه العيد " تركزت  حول املشكالت النفسية 
،هذا وقــــد حذت حذوها الدراسات العربية اليت حاولت ربط ة يف الوسط ايحضري اجلزائريوعالقتها بارتكاب اجلرمي

رامي ببعض املتغريات البارزة واملهمة واليت ثبت مدى تأثريها .كما هو ايحال يف دراســــة الربايعية الذي درس السلو  اإلج
ري البطالة يف أثـــــر الثقافـــة واجملتمع يف الدفع إىل ارتكاب اجلرميـــة  ،يف حني " عبد الفتاح عجوة " ذهب اهتمامه حنو تأث

 ارتكاب اجلرميـــة

ـقد ، أما الدراسات األجنبية فـلى أثر التحضر يف ارتكاب اجلرميةحسون الرفاعي  فقـــد انصب جــل تركيزها عأما متاضر 
حاولت هي األخرى كشف العالقـــة بني العنف واجلرميــــة والقابلية لإليذاء  كدراســة " كالندا جرين" أو أثـــر تناول 

 ـــة " جول بينت وآخرون " .الكحول والعنف واالغرتاب االجتماعي  يف دراس

 من حيث الهدف :

تباينت أهداف الدراسات املطلع عليها يف موضوع اجلرميــــة  إذ برز اختالفا بينها انطالقا من اختالف مواضيعها ، إال 
 أننا سجلنا اتفاقا بينها يف بعض النقاط : 

،وحماولـــة التوصل إىل طرق اب الفعل اإلجراميـة إىل ارتكعلى أهم العوامــل املؤدي سعي معظم الدراسات للتعرف -
 منها.اجلرميــة والوقايــةة مكافحــ
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االضطرابات االنفعالية واملزاجية الثقافــــة واجملتمع، البطالــة، الظروف ـة التعرف عن مدى تأثــري كل من " حماولـ -
 إىل ارتكاب الفعل اإلجرامي .ــع الشباب ـول " يف دف،وكذا تناول  الكحــاالقتصادية واالجتماعية

 .ـة راسات اهتمامها على مشكالت الوســط ايحضري باعتباره الوسـط األكثر استقطابا للجرميركزت معظــم الد -

اختلفت عينات الدراســـــة تبعا الختالف أهدافها ولكن نالحــــظ اغلب الدراسات استهدفت  -من حيث العينـــة :  
عقابية تنفيذا ألحكام صادرة ملرتكب جلرائـــم ذات طابع عنيف أوقفوا بسببها يف املؤسسات الجمتمع الشباب اجملرم ا

ــم.باستثناء دراســـــة " جنيب بواملاين " اليت مشلت ملفات قضائية ألفراد ارتكبوا جرائـم خمتلفة ،وكذا دراســـة " جول ضدهـ
 .  بنيت وآخرون " الذي  انتقى عينة جمتمع العمال والشباب

 ـل دراسـة.طريقة سحبها وذلك حسب خصائص كـــة وكذا فاوت عدد أفراد العينات املدروسـظ تأيضا نالح -

يف انات حسب موضوع كل دراســة ، لكن تنوعت األدوات املستخدمــــة يف مجع البي ـة :من حيث األدوات  المستخدمـ
ــمع  البيانات لكوهنا املناسبـة لدراســــة عينات ذات حــجم كبري راسات على أداة االستبيان يف جالداألغلب استعانت معظم

 ـة .جونني للحصول على بيانات أكثر دق، إضافـــة إىل تطبيق مقابالت فرديــــة مــع بعض املس

بواملاين " " دراســـة  ة  جنيبخ ايحاالت املدروســــة "دراسى السجالت والوثائق ملعرفــة تاريـــــــوء بعض الباحثني إلجند أيضا جلـ
 متاضر حسون وحسني الرفاعي " .

هذا اضافـــة اىل تطبيق مقاييس واختبارات معــــدة مسبقا " مقياس الصحة النفسية لعبد املطلب القريطي" ، قائمة كرونل 
 اجلديدة ،مقياس العنف حملمد خضر عبد املختار يف دراسة فقيه العيد. 

تنوعت النتائج احملصلة عليها نظرا لطبيعة موضوع اجلرمية الذي استقطب اهتمام الكثري  -ــــج :من حيث النتائـ
 من الباحثني، لكن عموما اتفقت عـلى :

تأكيد صحة الفرضية القائلة أن طبيعة الظروف التارخيية والبنائية للمجتمع وكـــــذا العامل االقتصادي واالجتماعي هي  -
لقوية املسؤولة يف ارتفاع أو اخنفاض معدل اجلرميـــة .وهذا ما منيزه يف دراسة " جنيب بواملاين ، العوامل األساسية والدوافع ا

 أمحد الربايعية ، عبد الفتاح عجوة ،متاضر حسون ،وحسني رفاعي " . 

، تسجيل تفاوت واضح بني األفراد يف شدة ميوهلم الرتكاب الفعل اإلجرامي يرجع إىل املستوى التعليمي ،السن  -
 ايحالة الزواجية ، املهنــــة ، اجلنس ، املنطقـــة " .
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وهذا ما أثبتته دراســــة كل من " جنيب بواملاين ، فقيه العيد ، أمحد الربايعية ،عبد الفتاح عجوة ، متاضر حسون وحسني 
 الرفاعي .

: األمية ، التفكك األسري الناجـــــم يف الغالب عن الطالق ، بيئة جملرم من الناحية االجتماعية بــيتميز الشباب ا -
 سكنية إجرامية ، ضعف التنشئة االجتماعية ، ضعف العالقات االجتماعية ، أصدقاء جمرمني . 

يف أما من الناحية النفسية جند أن الشباب اجملرم يف غالب األحيان يعانون من اضطرابات انفعالية ومزاجية تتمثل أساسا 
: " القلق ايحاد ، الغضب والتوتر ، الشعور باإلحباط واالكتئاب ، العجز والدونية ". هذه االضطرابات واملعاناة 

 النفسية تسهـــم إىل حد كبري يف تكوين االستعداد والقابلية لدى الشباب الرتكاب خمتلف اجلرائــــم .

 العوامل املهمـــة املؤدية إىل انتشار اجلرميـــة .رة أن التغري االجتماعي، التمدن ،من التأكيد على فكـ -

ل مرتبطـــة باجملتمعات تعــد جرائــم السرقة، جتارة املخدرات من أكثر أنواع اجلرائــم ارتباطا بالتحضر يف حني جرمية القت -
 القروية.

ـية كذا اختالف بني دراستها ايحالــة حول املوضوع، سجلت الباحثة نقاط تشابــــه و  استعراضنا للدراسات سابقــ بعد -
 والدراسات السابقة.

 :ة الحالـية والدراسات السابقةه التشابــه واالختالف  بين الدراســأوجــ -

هتدف الدراســــة إىل التعرف على درجــــة االغرتاب النفسي االجتماعي لدى الشباب اجملـــرم  -من حيث الهدف :
 ية، وكذا أبرز مظاهره وذلك من خالل الفروق املعنويـــة وكذا النسب املؤوية.النزيـــــل باملؤسسة العقاب

تشاهبت الدراســة ايحاليــة مع بعض الدراسات السابقــة يف بعض املتغريات مـثل متغري االغرتاب متغيرات الدراســـة :  
. "لكن اختلفت االجتماعية، اغرتاب الذات لالمعيارية ،العزلــة،اأبعاده اخلمس " العجز ، الالمعىنالنفسي االجتماعي ب

ة االغرتاب النفسي االجتماعي وأبرز مظاهره لدى عينة من الشباب راسات مبحاولتها التعرف على درجعن باقي الد
 اجملرم السجني.
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 صفي التحليلي .تتشابـــه دراستنا ايحالــــية مــع معظم الدراسات السابقة يف استخدام املنـــهج الو من حيث المنهــــج:

ئجها ختتلف عن استخدمت  كــل دراســة ما يناسبها من أدوات ختدم فروضها ونتاــة : من حيث   أدوات الدراسـ
،أما الدراســـة ايحالية فقد قامت بتطبيق راسات ملقاييس معــدة مسبقا،لكن عموما نالحـــظ تطبيق الدغريها من الدراسات
ها على مقاييس عد من طرف الباحثة وذلك انطالقا من اطالععي للشباب اجملرم املـسي االجتمامقياس االغرتاب النف

 ، وإتباعها اخلطوات املنهجية  املتفق عليها . لدراسات سابقــةا

ـة عن بقية الدراسات األخرى من حيث  عينـة البحث ،فمعظم ختتلف هذه الدراسـة: من حيث عيــنة الدراســ
اجلالية  -ـمع " الطلبة ، العمال ، أو املهاجرين   وع االغرتاب النفسي  استهدفت جمتالدراسات اليت تناولت موض

 " كعينة حبث ملوضوعاهتا . -باملهجر

 كعينة حبث هلا.قابية تنفيذا ألحكام صادرة ضدهأما الدراسة ايحالية فقد اختارت فئة الشباب اجملرم القابـع باملؤسسة الع

ت متغري اجلنس أي املقارنـــة بني الذكور واإلناث ، يف حني الدراسـة ايحالية اقتصرت أيضا معظـــم الدراسات تناول -
على فئة الذكــــــور فقـــــط  دون اإلناث  وذلك نظرا خلصائص املؤسسة العقابية مكان إجراء الدراسة اليت تستقبل فــــئة 

 الذكور دون اإلناث .

 الطرق اإلحصائية :

ت بعض األساليب اإلحصائية مثل معامل االرتباط" بريسون" بالنسبة للدراسات اليت اهتمت سجلنا استخدام الدراسا
 بالكشف عن طبيعة  العالقة بني املتغريات .

،حتليل التباين ختبار )ت( استيودنت لقياس الفروقأما الدراسة ايحالية فقد  استخدمت من الطرق اإلحصائية ،ا
 األحادي ، النسب املئوية ، املتوسطات ايحسابية ، االحنراف املعياري . 

 فرضيات الدراسة : -9

 .اب النفسي االجتماعي بكل مظاهرهيعاين الشباب اجملرم السجني باملؤسسة العقابية من الشعور باالغرت  -5
السن :» يرتكبها الشباب تعزى إىل املتغريات التالية توجد فروق ذات داللــــــة احصائية يف نـــــوع اجلرمية اليت  -9

 «.،ايحالة العائلية ، املستوى التعليمي ،ايحالة املهنية ،املستوى املعيشي ،السوابق القضائية ،التهمة ، مدة العقوبة 
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العقابية للشباب النزيل باملؤسسة االجتماعي –توجد فروق ذات داللـــــة احصائية يف درجة االغرتاب النفسي  -1
السن ،ايحالة العائلية ، املستوى التعليمي ، ايحالة املهنية ،املستوى املعيشي ، السوابق القضائية  :»تعزى للمتغريات التالية 
 «.التهمة ، مدة العقوبة

املؤسسة العقابية تعزى يف درجة االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب النزيل بتـوجد فروق ذات دالـــة احصائية  -7
 ـوع اجلرمية . تغري نمل
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 : ـــــيدتمهـــ

ـات خمتلف اجملتمعهت املتقدــــ  ـنهه والنهــــة  لدرجـ  وصف العصة احلديث بعصة ـ ،تغارا  اهـــة  نساهسة  اهــاال
ي داللـــ  ان سةطة  ـشهاة االسفصهل والعجز   والالـعىن وكذا العزلــــ  لدى أفةاد اجملتمعهت احلديث  .االتغارا  ـو

 .«فئ  الشبه   »ـ  يف اجملتمع ا الشعور وارتبهطه بأــــم شةحيـلكنهملالحــظ سةطة  ـذ 

والةه حهولنه يف ـذا الفصل تقدمي ـفهـــوم ملصطلح االتغارا  وكذا التطةق ألـم ـةاحل تطوره ،وكذا ـفهـــوم 
االتغارا  ـن وجه  سظة أـم الفالسف  واملفكةين بهإلضهف  نىل أـم أبعهد ـذا املصطلح وأبةز أسوااه ،نىل جهسب 

 ذا أبةز النظةيهت املفاة  للظهـة  .ا  ،وكوالعواـــــل املؤدي  نىل الشعور بهالتغار  األسبه 

 مفهوم االغتراب النفسي :-1

 االغتراب لغة :  1-1

لقد ورد ـفهوم االتغارا  كفكة  أو كلم   يف اللغ  العةبة  ـنذ القدم ، واستخدـت يف اد  ـعهن ، وتةددت  
و ـه يؤكد أن العة  قد تداولوا ـعىن االتغارا  قبل اتصههلم بهحلضهر  الغةبة  .  الكلم  كثريا يف األد  العةيب ، ـو

اتغار ( مبعىن ـو تغةيب ، ) تغة ( بضمتني ، واجلمع )  االتغارا  لغ  ـو الغةب  ، االتغارا  تقول ) تغة  ( و)
ء بشيء تغةيب ، وأتغة  صهر الغةبهء ( ، والغةبهء أيضه األبهاد ، ) التغةيب ( النفي ان البلد ، ) أتغة  ( جه

 .تغةيبه

يقهل الغةب  ، النزوح  ان الوطن ، و) تغةبت ( الشمس ، تغة  تغةوبه ، بعدت توتةت يف ـغةبهه و) تغة  ( 
 . تغةاب   ( بعد ان وطنه ، فهو تغةيببهلضم ) الشخص 

وتوحي كلم  الغةو  واالتغارا  بهلضعف والتالشي فهي اكس النمو ،والذي ـنه االستمهء ، فتقول تغةبت مشس 
بفقدان الاند وبهلتهيل الضعف ألن  أيضهكهست املةحل  ـي الشةخوخ  ، كمه سالحظ ارتبهط االتغارا    نذاالعمة ، 

 ، وال ـلجأ حيتمي به . نلةههالغةيب ضعةف ال سند له ـن قةاب  ينتمي 
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( لتشمل ـةهدين مج  .ففي الفةساة  ، جند أن "  Aliénationويف الالتةنة  تتعدد استعمهالت كلم " اتغارا  ")
 ( يدل الى ـعهن كثري  وخمتلف  :Aliénationاالتغارا  ")

 .آخــةـلكة  شيءأو حق الى حتويل  -1

 "trasmission a' autrui d'un bien ou d' un droit " 
 فقدان أو ضةهع حق طبةعي .-2

Abandon ou perte d’un droit naturel  

  trouble mentalاختالل ذـين -3 

  Eloignementابتعهد او استزاح  -4

اـه اللاهن االجنلةزي فةاتعمل ـصطلح " االتغارا  " مبعىن اخللل العقلي ، ويدل أيضه الى الغةيب الذي لةس لديه 
 .ـوطن ... ،وياتخدم للتعبري ان سقل ـلكة  شيء نىل شخص آخــة 

 (091،090، ص2102) فريد أمعضشو ،   

يف قهـوس لاهن العة  ذكة أن الغةب  والغة  ، أي النوى والبعد ، واالتغارا  والتغة  كذلك ، تقول ـنه ،  أـه
تغةيب  ، واتغار   واألسثىتغة  ، واتغار  وقد تغةبه الدـة ، ورجل تغة  ، وتغةيب بعةد ان وطنه  ، واجلمع تغةبهء ، 

 تغري أقهربه . نىلالةجل ، سكح يف الغةائب ، وتزوج 

 يث : اتغاربوا ال تضووا أي اليتزوج الةجل القةاب  القةيب  ، فةجيء ولده ضهويه . ويف احلد
يف القهـوس احملةط : الغةب  واالتغارا  تقول تغة  واتغار  مبعىن فهو  أيضهواالتغارا  : افتعهل ـن الغةب  ، وورد 
 ( cdقرآنية الشاملة ، ) القاموس المحيط ، الموسوعة ال.أيضهاألبهادتغةيب وتغة  بضمتني واجلمع الغةبهء 

ن ـذا  وأن املغار  ـو  «ادم االستمهء »كمه يعين «االسفصهل ان»فإن االتغارا  يفةد  االستخدام اللغوي،ـو
 .  ـي الشعور الذي يكهبده املغار  و يعهسةه ـــوأن الغةب م،ـــنتشخص تغري 

عتقداته ان  وأفكهرهيف ـوسوا  الاربة  اخلهص  بأسه : اسفصهل الفةد وأحهسةاه  (4891)األشولويعةفه    ـو
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 (06،ص1891شول ،) األ           الذين كهن له االق  ـعهم . األفةاداآلخةينالوضع االجتمهاي أو ان 
، يف ـوسوا  الم النفس ، والتحلةل النفاي ،  االتغارا  النفاي أو االتغارا  ان النفس (4881 )ويورد  احلنفي 

ذا االتغارا  ان  لآلخةينأوالذات احلقةقة  ، حيدد قدر  الفةد الى االستمهء ،  حيدد قدر  الفةد الى  اآلخةين، ـو
نفس االتغارا  حهل  ال جية  االثنني ـتداخالن يعتمدان الى بعضهمه ، ويةى المهء ال أناكتشهف سفاه ، أي 

سفاه بوصفه املبدع احلقةقي وصهحب ـهينتجه ولكنه جية  فةهه سفاه كشيء قد افتقة ،يتحكم فةه  اإلساهنفةهه 
 (98، ص 1881 عبد المنعــم الحنفي )                                      .أستجآخةون ، ويالبوسه ـه 

 اصطالحا : –الغتراب ا 1-1

البهحثني االتغارا  النفاي الى اسه ـصطلح ياتخدم مبعىن شعور الفةد بهالسفصهل ان اآلخةين أو  اةف العديد ـن
ان الذات أو كلةهمه أي بني الفةد واملوضوع  وبني الفةد واألشةهء احملةط  به ، وبني الفةد واجملتمع أي نن االق  

 لكن يف دائة  الغةب  واالسفصهل .الفةد بهألشةهء واملوضوع االق  تغري سوي  ، فهو يعةش يف جمتمعه و 

يف الوقت احلهضة ياتخدم ـصطلح االتغارا  بشكل اهم لةصف أسوااه حمدد  ـن ردود الفعل جتهه الضغوط 
 والتوتةات اليت حتدث يف اجملتمع التكنولوجي املعهصة.

م ان اتغارا « اركاون فةوم ،ـورين، » كتهبهت  نىللالتغارا  فريجع األصل الاةكولوجي  - الذات  وتغرـي
 الذي أوضح أن االتغارا  ـو يف النههي  اهـة  سفاة  بهلدرج  األوىل .

 أول ـن قدم ـفهوم االتغارا  يف نطهر سفاي نساهين،«fromm4891»يعترب فةوم -
االتغارا  بأسه ـه يعهسةه الفةد ـن خرب  االسفصهل ان وجوده اإلساهين وان جمتمعه ، وان األفعهل  «فةوم  »ويصف 

تحكم يف تصةفهته .اليت تصدر ان  ه فةفقد سةطةته الةهه وتصبح ـتحكم  فةه فال يشعة بأسه ـةكز لعهمله ، ـو

شهطه سداخلة  حةث يوجه ـعظم االتغارا  لدى اإلساهن نىل ضغوط فإهنه تعزو «horney»ـه كهرن ـورين أ  -
ه ويصبح تغهفال امه  نىلحنو الوصول  أالى درجهت الكمهل حىت حيقق ذاته ويصل بنفاه نىل الصور  اليت يتصوـر

 نىللذايت ، ممه قد يؤدي اده أي تغهفال ان دافعه ـن جةاء اسشغهله ــيشعة هبحقةق  ، وامه حيبه أو يةتضةه ، أو يعتق
 فه .ـهلتهيل وجوده زائلالوقعة  ويصبح باالعجز ان اختهذ القةارات وبهلتهيل العةش يف حهل  
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املصهحب   األـز " فقد اـتم مبةحل  املةاـق  وبهملشكالت املصهحب  هله ، وأطلق الى  eriksonاركاون أـه - 
الفةد يف تنمة  ـويته الشخصة  بابب  نخفهقملةحل  املةاـق  وبهملشكالت املصهحب  هله   ) أـز  اهلوي  ( حةث أن 

خربات الطفول  الالبة  ، والظةوف االجتمهاة  ،يؤدي نىل ـه يامةه أركاون بأـز  اهلوي  أو متةع الدور ،والذي 
بأن أسهسه  eriksonيبدو واضحه يف العجز ان اختةهر امل أو ـهن  أو ـواصل  التعلةم .ويضةف اركاون

ادم تعةني اهلوي  الذي ينتج انه الشعور بهلعزل  واخلزي وادم التواصل والشعور  نىلاإلحاهس بهالتغارا  يةجع 
ادم قدر  الفةد الى التخطةط حلةهته وبهلتهيل اإلحاهس بعدم الثق   نىلبهلذسب والةأس وكةاـة  الذات اليت تؤدي 

 والدوسة  ، وبأن احلةه  ال تنشأ ـن املبهدأ  اخلهص  .

تغارا  يعين فقد أو سقص العالق  أو الصل  ـىت وأين ـه تكون تلك العالق  أو الصل  ، نىل أن اال«اجنلش  »يشري -
ي حهل  يكون فةهه األشخهص واملواقف الشهئع  تغةيب  ان الشخص .   ـتوقع  ـو

التنهقض  بني الدور الذي ميهرسه  نزال فريى أن االتغارا  ـو شعور املةء بعدم القدر  الى  Clarkأـه كالرك  -
 والدور الذي يعتقد أسه جدية بأن ميهرسه .بهلفعل 

أـه ـن خالل النظة  الوجودي  فمعنهه اسفصهل الفةد ان األسه الواقعة  بابب االسغمهس يف التجديدات وضةور   -
طهلب املؤساهت االجتمهاة    (53،ص  1899)فاخر عاقل ،       .التطهبق ـع رتغبهت اآلخةين ـو

أن نراد  املعىن قو  أولة  يف اإلساهن وأن اتغارا  اإلساهن يةجع نىل فشله يف نجيهد ـعىن  Frankelويةى فةاسكل -
دف حلةهته وبهلتهيل ـعهسهته ـن الفةاغ الوجودي الذي يظهة ـن خالل الشعور بهمللل وفقدان الثق  بهلذات  ـو

 واإلحاهس بهلضةهع . 

 أن تعطي أو أن تبةع ، فهإلساهن الذي يصبح ابدا آلخة ال يعطي ذاته ونامه عينن تغار  يأفريى  «روسو  »أـه -
ذا التعةيف يصور متهيزا بني ـفهوم العطهء وبني البةع    يبةعهه الى األقل ـن أجل بقهء حةهته ـو

ه نىل أن احلضهر  يف ـطهلبهه املتعدد  اليت ال يقوى الفةد الى حتقةقهه تنتهي ب نىل Freudوقد ذـب فةويد  -
 ضة  ـن االتغارا  وكةه احلةه  ".

بعد تنهول ـفهوم االتغارا  ـن قبل بعض العلمهء الغةبةني ، فقد ارتأينه أن ساتعةض بعض  التعهريف لبعض  -
م أيضه ملفهوم االتغارا  .  البهحثني العة  املعهصةين تبني كةف سظةوا بدوـر
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ل  األاةاض  " بأسه الشعور بهالسفصهل النايب ان4891اةفه األشول  - الذات أو ان اجملتمع أو ان كلةهمه يف ـز
 اليت تتمثل يف العزل  االجتمهاة  والشعور بهلعجز ، والالـعىن والالـعةهري  والتمةد ". ،

بأسه اةض اهم ـةكب ـن ادد ـن املواقف املوضواة  والذاتة  اليت تظهة ـن أوضهع اجتمهاة   «شتــــه»ويعةفه  -
ـعةف  اجلمها  وحةيتهه ، بهلقدر الذي تفقد ـعه القدر  الى اجنهز األـداف ، والتنبؤ يف  وفنة  ، يصهحبهه سلب

 (11،ص1888شتا ،علي السيد )                 صنع القةارات وجيعل تكةف الشخصة  واجلمها  ـغاربه " .

ه ينشأ انه ـن حهل  ساةهن»االتغارا  بأسه :(4898وتعةف أبكة ) - الفةد لةبه مث لنفاه ،  االبتعهد ان اهلل ـو
ه يصهحبه ـن شعور بعدم االستمهء ونحاهس بهلعجز واسعدام املعىن وفقدان اهلدف يف  واسفصهله ان اآلخةين ، ـو

 «احلةه  وادم االلتزام بهملعهيري وفقدان اإلحاهس بهلقةم  والتمةكز حول الذات .

 (95،ص1899) سميرة حسن أبكر ،                                                                   

واي الفةد بهلصةاع القهئم بني ذاته وبني البةئ  احملةط  به بصور  تتجاد يف الشعور  »( أسه4891ويعةفه حهفظ )  -
ه يصهحب ذلك ـن سلوك اجيهيب أو شعور بفقدان املعىن والالـبهال   بعدم االستمهء ، والاخط والقلق والعدواسة  ، ـو

ه يصهحبه ـن  أاةاض نكلةنةكة   ةكزي  الذات واالسعزال االجتمهاي، ـو  . «ـو

شعور بهلوحد  واسعدام االقهت احملب  ـع اآلخةين ، وافتقهد ـذه العالقهت  »يعةف كمهل الدسوقي االتغارا  بأسه -
فةه تظهة املواقف واألشخهص املعةوف   ـن قبل اخلهطئ خصوصه اندـه  تكون ـتوقع  ، فهو ضة  ـن اإلدراك 

حلقةقة  بابب االسشغهل العقلي بهجملةدات وبضةور  وكأهنه تغري ـألوف  ، كمه تشري نىل اسفصهل الفةد ان الذات ا
ه متلةه النظم االجتمهاة  فهتغارا  اإلساهن املعهصة ان الغري وان النفس ـو أحد  جمهرا  رتغبهت اآلخةين ـو

 (58،ص1899)كمال الدسوقي،                                املوضواهت املاةطة  الى فكة الوجوديني .
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 مراحل تطور مفهوم االغتراب:  -1

الالـوت الربوتاتهسيت ، فهن استخداـهته تشعبت وتنوات الى ـدى  األولىإىلرتغم أن تهريخ املفهوم يعود يف بدايهته 
ـةورا جبهن جهك روسو  «جون لوك »و «ـوبز »ـن   ابتداء،  األوريبقةسني ـن تطور الفكة الفلافي واالجتمهاي 

 .  «فةوربهخ »و  «ـةغل  »وصوال اىل«شةلةنغ »و

 «روبةت تهكة »و  «اريك فةوم  »استمةت الةحل  الفكةي  هلذا املفهوم يف القةن العشةين لدى كل ـن 

 .  «وسهرتة »

جيد املتتبع ملفهوم االتغارا  اربالعصوراملختلف  استخداـهت ـتعدد  ،يف املهضي كمه يف احلهضة ، ـات  خمتلف  -
هن ـن امللكة  نىل  نىلاالجتمهع ،الم النفس املةهدين ، االقتصهد ، الم  جهسب الفلاف  والالـوت،فهبتداء ـن احلـة

ن الغةب  ان اهلل يف  ن القلق نىل الالبة  الاةهسة  ، ـو ن ابهد  املهل نىل اإلـةاض النفاة  ،ـو العمل القاةي ، ـو
 الالـوت نىل تغةب  الفةدي ان االجتمهاي .يف الفلاف  .

نه  «االتغارا   »( لاري  املصطلح 4881ويف تتبع ) حممود رجب ، - يقة اسه ـنذ أواخة العصور الوسطى وحىت يـو
وسظريهته الفةساة  ـه زالت كالمهه حتتفظ بهملعىن النفاي للكلم  الالتةنة  «alienation»والكلم  االجنلةزي  

«alienatio» . 
ن ـعهسةهه ، االضطةا  النفاي ، فهجملنون أو ـن يعهين  ـن اضطةابهت اقلة  بوجه اهم يامى يف اللغ   - ـو

تطلق  الى الطبةب االختصهصي يف تشخةص اإلـةاض العقلة  ، وقد تعددت ـعهين االتغارا   alienistالفةساة  
نهه ـه ربط بني االتغارا   نوتبهينت فمنهه ـه ـو ذو اسبقةه سفاة  ، ـو ه ـه له االق  هوالتفهال االجتمهاي ، ـو

نهه ـه يةبط بني االتغارا  واملةض النفاي .  بهلظةوف االقتصهدي  ، ـو
 كمصطلح:ميةز بني االتغارا  كحهل  واالتغارا    أنميكن  املختلف ،نن املتتبع ملفهوم االتغارا  ارب العصور  -
اإلساهن ـنذ  ، الىشعور ارتبط واقتصة ، ــــوةي ـو ـهميةز الوجود اإلساهين والطبةع  البشكحهل :فهالتغارا    -

 وجوده . 
فقد امجع البهحثني أن ـفهوم االتغارا  ارتبط ارتبهطه وثةقه بهملفكة والفةلاوف  االتغارا  كمصطلح :أـه  -

(الذي وصفه كهرل ـهركس بقوله 4771-4914") hegal -وأبةز ممثلي الفلاف  الكالسةكة  األملهسة   " ـةجل
اسه العبقةي  الكربى اليت قلبت األشةهء رأسه الى اقب ،وصهحب أكرب ـنهج ثوري اةفه الفكة البشةي احلديث  »
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نهجةه بل وسظة له يف كتهبه  « ااترب ـةجل أ  االتغارا  فهو أول ـن صك هلذا املصطلح استخداـه المةه ـو
ةنولوجةه الةوح ، »  .  . والةه اقارن تطور ـذا املفهوم به «4917فةنـو
يف حمهول  حتديد ـفهوم االتغارا  يشري نىل ثالث ـةاحل :  ـفهوم 4899يف ـذا الصدد جند حممود رجب  -

فهوم االتغارا  بعد اهد ـةجل .  «ـةجل »االتغارا  قبل  ، ويف اهد ـةجل ، ـو
 مفهوم االغتراب قبل عهد هيغل :   2-1 -

 »  ـ، وميكن القول أن ابعد استخدام لكلمذلك.بل ـو أكثة قدـه ـن  احلديث ،ـفهوم االتغارا  لةس ـن املفهـةم 
 ذلك.وحىت ابعد ـن  ، وكهلفنلوثة،نىل  ،الربوتاتهسيتيةجع لالـوت  «اتغارا  

يةفض املذـب الربوتاتهسيت فكة  التوسط بني اهلل واإلساهن ، فبهت االتصهل بني الذات البشةي  والذات اإلهلة  ممكنه 
 .«الغةب  بني اهلل واإلساهن  »دون توسطهت ، كمه بهت ضةوريه القضهء الى 

 ( 52، ص 2669،) فيصل عباس   
 أي اسفصهل اإلساهن ان الطبةع   االسفصهل،وتلخص يف ـعىن  لالتغارا ،طغى الى ـذه الفار  املفهوم الديين 

 (.والشهوات  امللذات،) 
ارتبطت بهملأسه  اإلساهسة  املتعلق  بهخلطةئ  األوىل  اإلساهين،فهالتغارا  يف املفهوم الديين اهـة  حتمة  يف الوجود 

واجه  احلةه  املزدوج   اجلن ،خلةوج ـن واوالثمة  احملـة   وحواء،وسقوط اإلساهن واسفصهله املتمثل يف قص  آدم  ـو
 .( 26، ص 2669فيصل عباس،)والةوح.القهئم  الى الصةاع الدائة بني اجلاد 

 : مفهوم االغتراب في عهد هيغل 2-2
وااترب أول ـن استخدم ـصطلح االتغارا  استخداـه ـنهجةه  «االتغارا   »اـتم ـةجل يف ـعظم ـؤلفهته مبصطلح 

 «أبه لالتغارا   »ـفهوم دقةق ، فهاتربه الكثري ـن البهحثني  نىلوحتول الى يده 
فهو  ،فهالتغارا  اند ـةجل واقع ـتجذر يف وجود اإلساهن يف ـذا العهمل ، كمه استخدم بصور  ـزدوج   -

يف بعض األحةهن ياتخدم لإلشهر  نىل االق  االسفصهل أو التنهفة ،كتلك اليت تنشأ بني الفةد والبنة  االجتمهاة ، 
ةي  ، أي مث  اسفصهم ـوروث بني الفةد بوصفه  أو كهتغارا  الذات ينشأ بني الوضع الفعلي للمةء وبني طبةعته اجلـو

 ذاته ـبدا  تةيد أن تكون وأن حتقق سفاهه، وبني الفةد ـوضواه واقعه حتت تأثري اآلخةين .
  بهخلصوصة  واإلراد  ، ـذا االصطالح لإلشهر  نىل التالةم والتضحة «ـةجل  »ـن جه  أخةى استخدم  -

 ( 13،10،ص1883) شاخت ، فةمه يتعلق بقهة االتغارا  واستعهد  الوحد  ـة  أخةى . 
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 مفهوم االغتراب بعد هيغل :  2-5 -
ينالخ ان بعديه االجيهيب والاليب وأصبح يقصد به ـعىن الالب أي  «االتغارا  »بدأ ـصطلح" ـةغل "بعد اهد 

 ـه كهن يتمةز به اند ـةغل ـن ازدواج املعىن . أخذ يفقد«االتغارا   »أن ـصطلح 
ن ابةز املفكةين والفالسف  الذين اربوا ان ذلك سذكة : الذي استخدم ـفهوم االتغارا  يف   «كهرل ـهركس   »ـو

تةكةزه الى استخدام ـذا املصطلح كهن يف حتلةالته االقتصهدي  فقد بدا اتغارا   نالأنكتهبهته الدينة  والاةهسة  ، 
ال ينتمي  أخةانده يف صورتني،االتغارا  ان سهتج العمل ، واتغارا  العمهل ان العمل سفاه ، وبتعبري  العمهل
مل  أسهإلساهن، وبهلتهيل فهن ـهركس يؤكد الى  اإلساهسة ـهـةته  نىلالعمل سفاه ال ينتمي  أنللعهـل ، كمه  اإلستهج

 .  اإلستهجاملتعلق  بهلعمل واملة   أفعهلهيشعة حبةيته يف 
 االغتراب عند بعض الفالسفة والمفكرين :  -5

 االغتراب عند هيجل  5-1

 »األوليعد ـةجل أول ـن تنهول ـفهوم االتغارا  بطةيق  ـنهجة  واضح  ، كمه استخدـه بصور  ـزدوج  يف كتهبه 
ةنولوجةه الةوح  ويف ـواقع أخةى ـن حبوثه  «االسفصهل  »حةث يأخذ يف بعض ـعهجلهته ـعىن  4917اهم  «فةنـو

 . «التحلي أو التنهزل  »يعطةه ـعىن 
سلبة  ،وتوقفت تلك  واألخةىاجيهبة   نحدامههاند ـةجل داللتني ـزدوجتني  «االتغارا   »لقد كهن ملفهوم     

 وأصبح حمصورا يف داللته الالبة  فقط . «ـةجل »االزدواجة  يف تنهول املفهوم بعد 
ذا ـه     ـةجل  »أشهرنلةهيأخذ ـفهوم االتغارا  دالل  سلبة  حني يعكس ادم قدر  الذات يف التعةف الى ذاهته ـو
ةاسفصهل الفةد يكون بةنه وبني  أسهسأنالى  -separation -االسفصهل –مبصطلح  « االجتمهاي تغري  اجلـو

 self–«االتغارا  الذايت   »ـفهوم االسفصهل ان النفس أو  نىلالشخصي ، ويؤدي ـذا االستعمهل 
aliénation- و ينشأ ستةج  اةوف تهرخية  بهلغ  الا  ةي  والوحد  .  ــبفقدان احل أسهسهوء ، ويتمةز ـ،ـو

ه املتمثل بهالستقاللة  ـ اإلساهيناالتغارا  كمحةط فهذا يأيت ـن حةك  النمو  أـه ن االلتزاـهت االجتمهاة  ـوتطوـر
ه تؤدي   ـذه االستقاللة  ـن تغةب  الى الصعةد الةوحي .  نلةهوقواسةنهه ـو

االتغارا  ان الذات بهاتبهره النتةج  اليت تنجم ان االتغارا  ان البنة  االجتمهاة   ممه يعين  نىلينظة « ـةجل »نن
                   ةء أن البنة ــأن االتغارا  ان الذات ـو املصهحب لالتغارا   ان البنة  االجتمهاة  .فحةنهه يشعة امل
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عن البنة  ، واندئذ يغة  الفةد سفاهآخة ، ينشأ يف الواي ادم تطهبق بني الذات و  شيءلاالجتمهاة  بهلناب  
ةي  ويصل   (19،ص2668) بهجت محمد عبد السميع ،درجهت التنهفة ـع ذاته . نلىأقصىطبةعته اجلـو

 االغتراب عند كارل ماركس :  5-2
الـــى خطـــهه حةـــث  هألـةبهدئـــوســـهر يف « ـةجـــل  »ـفهـــوم االتغـــارا  ــــن أامـــهل « كـــهرل ــــهركس   »استقصـــى      

ارا  قضـة  فلاـفة  تغةبةـ  ، ـااترب االتغارا  جزءا ـن ديهلكتةكةـ  احلةـه  وستةجـ  حتمةـ  ملمهرسـ  اإلساـهن وأقـة أن االتغـ
ـــــن تنــــهول أول  «ـــــهركس  »اجتمــــهاي واقتصــــهدي فــــهاترب بــــذلك  نطــــهرمث ـــــه لبــــث أن وضــــع قضــــة  االتغــــارا  يف 

ه .  االتغارا   بهاتبهره اهـة  اجتمهاة  اقتصهدي  سواء ـن حةث سشأهته أو تطوـر
 أي،  نلةهــهبأســه الشــعور بــهلعجز يف االقــ  الفــةد بهملؤساــ  الــيت يعمــل ضــمنهه أو ينتمــي  «االتغــارا   »اــةف ـــهركس 

 ع اجملتمع .ـــالق  صحة  ــاندـه سقول االتغارا  ـع اجملتمع يعين أسه ال ياتطةع أن يقةم ا
ه بهلدراســ   فقــد بــدا ـالــيت تنهوهلــ األسهســة آراؤه وأفكــهره حــول االتغــارا  ـــن خــالل القضــهيه  «ـــهركس  »صــهغ     

 الينتمـيمل سفاه  بتعبري آخـة ـن العـاتغارا  العمهل انده يف صورتني ، االتغارا  ان سهتج العمل، واتغارا  العهـل ا
ن مث فإن ــهركس يؤكـد الـى أن اإلساـهن مل يعـد هلاإلستهج نلى عهـل كمه أن العمل سفاه ال ينتمي ملهـةته اإلساهسة  ، ـو

 (125،ص1885)سيد علي شتا ، يشعة حبةيته يف أفعهله املتعلق  بهلعمل واملة  اإلستهج . 
احلصول الى حقوقه  ور دراسهته  وكةف اسه يف اجملتمع اهجز متهـه انـى العهـل وجعله حمـال«ـهركس  »ركز 

 ه ـي :ــوالتصةف بإستهجه وتوصل نىل أن االتغارا  الذي يصهحب العملةهت اإلستهجة  يكون ـن أربع  زواي

 اتغارا  العهـل  ان سهتج العمل . -     

 اتغارا  العهـل ان امله. -
 واتغارا  العهـل ان سفاه .  -
 واتغارا  العهـل ان اآلخةين .   - 

ن مث كهن الشةط األسهسي للتخلص لقد كهن اسشغهل ـهرك س ـنصبه حول قضة  حةي  األفةاد ، وحةي  اجملتمع  ـو
ـن االتغارا  ـو القضهء الى التقاةم العدائي للعمل وامللكة  اخلهص  لإلستهج ، كمه أن التغلب التهم الى بقهيه 

هداالتغارا  أو ستهئجه يقتضي حتقةق اجملتمع لذلك ، أي حتقةق وفة   واستئصهل بقهيه ي  للمجتمع  بأسـةثقهفة  ، ـو
 .تقاةم العمل ، والاةطة  الى االستهالك واإلستهج بواسط  اجملتمع بأسةه
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 (1818 -1939) االغتراب عند دوركايم  5-5

وتنهول بهلدراس  اهـة  االتغارا  يف  «احلةي  والضةور   »ـنصبه حول قضة  العالق  بني «دوركهمي نـةل»كهن اـتمهم
ي  ناههرأنـو  4987اجملتمع الصنهاي احلديث فكهن ـدفه الةئةاي الذي شغله حىت اهم  احلضهر  الصنهاة  ـو

ه الاةيع تعهين ـن ـةض   .««anomie«ي ــسو األ »الةه ـصطلح  أطلقمتضي يف تطوـر

 (96، ص 1881) سيد علي شتا ،                                                                   

ةه "تةمج  حةفة  حلهل  فقدان القةم واملعهيري اليت تضبط العالقهت االجتمهاة  واستند  يف تفاري العالق   نلةهفهالسـو
حد  نىلختضع فةه ـصهحل أفةاده ملصهحل اجملموع .  ذـب دوركهمي ذي ياوده سظهم ـعني ــةد واجملتمع الــالقهئم  بني الف

القول بأن التطور احلديث قد قضى الى احلةه  اليت تتام بهلعمل املةضي ـن أجل الفةد واجملموع أي أفقداـه ـعىن 
ي ـظهـة  التضهـن االجتمهاةوسهـم يف تةسةخ مسهت النزا  الفةدي  ـن خوف ذايت واكتئه  وقلق زائد ، ـو

 األياةاجملتمع باةطه كهن ـن  البنهء االجتمهاي فكلمه كهن حهالت التصدع يف نىللالتغارا  ، ويعود ـذا االهنةهر 
ـن الضةوري أن يوجه االـتمهم املبهشة  أصبحسشهطه ، وكلمه أصبح ـعقدا  أوجهالةه أن ينمي خهصة  التكهـل يف 

 (91، ص 1881 ،)سيد علي شتا           املشكالت العديد  اليت يتضمنهه تداةم التكهـل االجتمهاي . نىل
تمع قضة  ازل  اإلساهن احلديث ان اجمل نىليف ـؤلفه  تقاةم العمل وحبثه القةم حول االستحهر  «همي ـــدورك »أشهر 

ن مث تنهقص الاعهد  البشةي  بتزايد التقلةدي كمه اسه يؤكد الى  تطور تقاةم العمل املصهحب للتقدم احلديث  ـو
تةتبط سزا   التحديث انده بإهنهك القوى ملعىن اجملتمع، وبهلتهيل ـن مسهت تطورسه احلقةقي  االهنةهر املتعهقب لكل 

 .ثتغارا  الفةد يف اجملتمع احلديالاةهقهت الةاسخ  . فاةا  التصنةع والدميقةاطة  والنزا  العلمهسة  ـي ـصدر ا
 (1826-1901ماكس فيبر: )االغتراب عند  5-1

نشهرات ضمنة  ملفهوم االتغارا  ،وان كهن مل ياتخدم سفس ـصـطلح االتغـارا  أو  «ـهكس فةرب »تضمنت أامهل  
 املتعلق  بفكة  العقالسة  جندـه متس  «كس فةرب ـه »أي ـن ـشتقهته ، نال أسنه اندـه ستنهول بهلتحلةل أامهل  

 (151، ص  1881سيد علي شتا ،)     .اهـ  وبعد فقدان الاةطة  خهص  «االتغارا  »ـبهشة  قضة  

ه الى الثقهف  اهـ  والعقل البشةي خهص  « االتغارا »ملصطلح يف تنهوله «فةرب»ركز الى فكة  النزا  العقالسة  وتأثرـي
 ، واـتداد ـذا التأثري لةمس بنهء الدول  االقتصهدي احلديث . 
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عةفته النزا  العقالسة   مبثهب  هتديد لإلبداع والتحةر وبهلتهيل تدـري الع «فةرب  »ااترب      قل اإلساهين وسلب حةيته ـو
اهمل االجتمهع األملهين " ـهكس  فةرب " أن العجز وفقدان الاةطة  ، حهل  اهـ  وال  رأىوالى خالف ـهركس ، 

تقتصة الى العمل ، بل تتصف هبه مجةع العالقهت االجتمهاة  ، فةؤكد أن العهمل واجلندي والبهحث واألستهذ 
نتجههتم بفعل كوهنه ـاتقل  انهم يف كثري ـن األحة م ال ياةطةون الى وسهئلهم ـو هن ، كمه ميكن القول أن وتغرـي

املواطن اهجز جتهه الدول  حىت يف اجملتمعهت الدميقةاطة  ، فهي اليت تاةطة الةه يف واقع األـة ولةس ـو الذي 
 (12، ص 2660) حليم بركات                                                   ياةطة الةهه فعال .

تام  بهلعقالسة  العهلة  واليت امت مجةع النزا  الةأمسهل «ـهكس فةرب»ااترب      ة  اهـة  حديث  ، شديد  التعقد ـو
ـظهـة احلةه  يف الناق االقتصهدي واالجتمهاي احلديث ، كمه كشف ان ـظهـة اجتمهاة  ثالث لظهـة  

ه حموريه يف  »أامهل   االتغارا  اليت سهدت التنظةمهت احلديث  ،اسطالقه ـن حتلةله ملفهوم الالط  الذي يعد ـفهـو
ة  . «فةرب   ،وأامهطهه الثالث الالط  التقلةدي  ، الالط  الةشةد  ، والالط  الكهريـز
متثل املظهة األول يف االاتمهد وسلب احلةي  وفقدان الاةطة  املارتب  ان طبةع  االسفصهل ستةج  اخلضوع للناق     

لقوااد واملبهدئ املوضواة  اليت تعني الواجبهت القهسوين يف التنظةمهت احلديث  حةث تكون الطها  جملموا  ـن ا
 وااللتزاـهت  واليت مبقتضهـه ميهرس الةئةس سلطته يف حدود ـه رمسته القوااد القهسوسة  . 

ارتبط املظهة الثهين لالتغارا  بفقدان الاةطة  الى الوسهئل املهدي  لإلدار  ـن سهحة  واسفصهل العهـل ان وسهئل 
ن مث صهرت  اإلدار  ـن سهحة  أخةى ، ـذا نضهف  نىل ربط ـذا املظهة بهسفصهل اإلدار  ان امللكة  اخلهص  ، ـو

 اهـة  فقدان الاةطة  ـةتبط  بعقالسة  العالقهت يف الناق البريوقةاطي.

 (:1889 -1812الغتراب عند جون جاك روسو ) ا 5-3

نطهر فهوم االتغارا  مبعنهه القهسوين وذلك يف يعترب الفةساي جون جهك روسو ـن ابةز الفالسف  الذين تنهولوا ـ     
 سقده للحضهر   . نطهراالجتمهاي يف  -ومبعنهه النفاي . «العقد االجتمهاي  »سظةيته 

قبل ـةجل  ، لكن يكهد يتفق  «االتغارا »ـن ابةز الفالسف  الذين حتدثوا ان ـصطلح   «روسو  »كمه يعد   
 ه .ـأول ـن استخدم ـصطلح االتغارا  استخداـه ـنهجةه واضح « ـةجل»أن مجةع البهحثني الى 

ان كل أو  األفةاداملفهوم القهسوين لالتغارا  الى ـاأل  التخلي أو التنهزل ، حةث يتنهزل  نشهر نىليف « روسو »أكد
 اجملتمع . نطهراالجتمهاي يف  األـنبعض حقوقهم وحةيههتم للمجتمع حبثه ان 
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االتغارا   أن»تغارا   الذي اةفه قهئال : اال املعىن املزدوج ملصطلح نىل« العقد االجتمهاي  »روسو يف ـؤلفه  أشهر
يبةع  بهألحةىـو ونامهال يالم سفاه ،  آلخة نساهنالذي جيعل ـن سفاه ابدا  فهإلساهنالبةع ... أوـعنهه التالةم 

 (39،ص 1899محمود رجب ،  )                                   . «األقلمن اجل بقهئه الى سفاه

اجلمها  مبعىن تلك العملة  اليت  نىلتغارا  دالل  اجيهبة  ـن حةث تنهزل وتالةم احلقوق الفةدي  االيأخذ ـصطلح 
كل فةد   نن»  العهـ  ، يف ـذا الصدد يقول: اإلراد ـن خالهله يقدم كل شخص ذاته للجمها  لتكون حتت توجةه 

العهـ  ، وحنن ساتقبل  األالىلإلراد ـنه ياهم يف اجلمها  بشخصه ومبه ميلك ـن قوى ياةطة الةهه ، حتت التوحةد 
و يقدم سفاه  نساهنكل   أنيف اجلام الاةهسي كل فةد بوصفه جزءا ال يتجزء ـن كل ، الى  الكل ال يقدم  نىلـو

 .« فةد نلىأيسفاه 

تقدمي الذات  أيذاته ـن اجل ـدف كةمي للجمها    اإلساهنه اهـه ، يضع فةه وبذلك يكون االتغارا  ـن     
ذا لن يكون جمديه لو كهست الالط  اليت ينقل  نىلاجلزئة    الفةد حقوقه بل وذاته ـي سلط  فةد . نلةههالكل ، ـو

ـعنوي  أكثة ـنهه اةنة   ي سلط العهـ  ـو اإلراد لالط  اجلمها  أو  نالـذا التنهزل ال يكون  أنفةوسو يؤكد الى 
 ( 95، ص 1899محمود رجب ،).

قد يأخذ ـصطلح االتغارا  دالل  سلبة  مبعىن البةع ، يةفض روسو االتغارا  هبذا املعىن الن  أخةىـن جه   
سلع  ذات قةم  أو «شةئه  »سفاه كمه لو كهست  نىلينظة  نساهنالذي يبةع سفاه يف ـقهبل ـبلغ ـن املهل  اإلساهن

 ـةتزق .  أجريجمةد  نىلـعةن  يف الاوق ، فةتحول 

ه ـذا بهألـة الاهل الى حد قول  سواء الى  اإلساهسة يف العصة احلديث ، ذلك الن العالقهت  «روسو  »ـو
 .صلح  ، ممه يعةضهه خلطة التجمدامل أوأو الدول صهرت ختضع ملعةهر واحد ـو التمهس الفهئد   األفةادـاتوى 

 (96،91، ص1899)  محمود رجب ، 

اخلرب  ميهرسهه  أشكهلشكل ـن  »بأسه: " Frommيعةفه فةوم " 1805فروم :  إيريكاالغتراب عند  5-0
ـي اليت  أفعهلهونامه عهمله ، كخهلق ألفعهله ونستهجه ويشعة فةهه بأسه تغةيب ان ذاته ، ال جيد سفاه كمةكز ل اإلساهن

 (231، 1880)سعد المغربي ،                       «.، أن يطةعهه وأن يعبدـه أحةهسه  تصبح هله الاةهد  الةه
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تامةته يف  أاةدتوالذي 4814اهم  «اخلوف ـن احلةي  »اريك فةوم مبفهوم االتغارا  يف ـؤلفه  اـتمهمبدأ 
و الكته  الذي ااتربه  اقعة  هتتم ببنهء شخصة  جزءا ـن دراس  و فةوم الطبعهت التهلة  " اهلةو  ـن احلةي  " ـو

شكالت التفهال بني العواـل الاةكولوجة  اإلساهن بهألـز  كهن واضحه والعواـل االجتمهاة  ، فهـتمهـه احلديث ـو
عىن احلةي  لدى الثقهفة -الجتمهاة   (12، ص 1885) سيد علي شتا ،               احلديث . اإلساهنـو

فةوم مبفهوم االتغارا  ـن سهحة  ـوضوع االسفصهل خالل اخلضوع ،كمه استخدم ـشتقهت ـذا املفهوم   نيةيكاـتم 
احلديث ان  اإلساهنكفقدان الاةطة  ،سلب احلةي  ، والتالطة  واالسعزال ...فمصدر االتغارا  بةأيه ـو حبث 

ن الشعور االجيهيب لتحقةق ذات الفةد احلةي  ، والذي خهف ـن روابط اجملتمع الفةدي الاهبق ، فهحلةي  التكتاب ـ
ـن جهسب آخة جتعله ـنعزال ،  أهنهأي التعبري ان فكةه وشعوره ، وكواـنه ، وان كهست جتعله ـاتقال ورشةدا ، نال 

 وهلذا جنده قلقه وفهقدا للاةطة  . 

العالقهت الشخصة  بةنهم   نىلمث ينتقل  األفةاداالتغارا  ياود العالقهت االقتصهدي  بني  نلىأنويذـب فةوم       
الالـبهال   أسهسفقواسني الاوق ـي اليت تاري العالقهت االقتصهدي  فتكون العالقهت بني املتنهفاني قهئم  الى 

كمه ياتخدم اآلل  فبدال ـن كوهنه االقهت بني البشة   اإلساهسهألخةالبشةي  املتبهدل  ، فمن انده املهل ياتخدم 
 ألشةهء.اتبدو وكأهنه االقهت بني 

 1858-1930ـرويد : فـــالغتراب  عند 5-8

ه ميهرسه ـن سلب للواي اسطالقه ـن أحبهثه حـنصب  «Freud»كهن اـتمهم فةويد       ول ـفهوم الالواي ـو
 وطةق االجهه . « اهلاترييه » حول 

الدور  نلىأمهة فةهه  أشهرالعقلة  والنفاة  ،  األـةاضسقط  حتول ـهـ  يف تهريخ االج  « فةويد »أامهلااتربت 
الذي تلعبه احلةه  العهطفة  يف الصح  العقلة  ، كمه بني ضةور  التمةةز بني احلهالت العقلة  الشعوري  واحلهالت 

 العقلة  الالشعوري  .

 حقهئق ـهـ  متثلت يف :  نىل«فةويد  »(توصل free associationـن خالل استخدام طةيق  التدااي احلة )

ويتجلى يف املقهـو  الشديد  اليت كهست حتول دون اهور ذكةيهت بعض التجهر  املؤمل  «الواي »اتغارا  الشعور  -
ن مث اـتدى فةويد لصةهتغ  سظةيته يف نىل  . « الكبت »سهح  الشعور ـو
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أن الواي  نذو بصدد احلديث ان اتغارا  الواي ان قضة  ـهـ  متثلت يف سلب املعةف  ،ـــو «فةويد  »كشف  -
 يغار  ان حقةق  التجهر  الشخصة  واحلوادث املهضة  ستةج  لالب حةي  الالشعور ـن التدااي احلة . 

جديد  شهذ  يف الالشعور،وتبقى ـنهك حمتفظ  فإن الةتغب  املكبوت  تبدأ حةه   فةمه يتعلق بهتغارا  الالشعور  
وطهمله أن اواـل القمع والكبت ـه زالت قهئم  فإن بطهقتهه  وتظل تبحث ان خمةج السطالق طهقتهه احملبوس  ، 

الةتغب  املكبوت  يف  نحلهحالالشعور يظل ـغاربه ان الالشعور ، وبهستمةار حهل  اتغارا  االسفصهل تلك وشد  
  (126، ص 1885) سيد علي شتا ، .                   املةضة  لدى املصهبني األاةاضالالشعور تظهة 

 االغتراب : عادــأب-1

 املتعدد  لالتغارا  . األبعهددم تصورا ان ــبةز ـن قأ« m-semane -ـلفن سةمهن  »يعترب اهمل االجتمهع  

املعهين املختلف  ملفهوم االتغارا  يف الاراث الفكةي والاةكولوجي والاوسةولوجي ـاتهدفه بذلك  «سةمهن»تعقب  
أن ـنهك  أشهرنىل( 4818اهم )«ـعىن االتغارا  » تصنةف خمتلف املعهين للمفهوم ، ففي ـقهلته الشهري  حول
 يف :           تتمثل  مخس مسهت أو ـكوسهت يتشكل ـن خالهله ـفهوم االتغارا 

 فقدان الاةطة   -
 الالـعةهري   -
 الالـعىن  -
 االسعزال االجتمهاي  -
 االسعزال النفاي  -

نفصل  «ملفان سيمان »أن  اإلشهر نىلدر جيو  ه بدائل ملفهوم االتغارا  ـو سظة لكل ـن ـذه املعهين اخلمس بهاتبهـر
 ان بعضهه ، حيوي كل بعد الى فكة  ـعةن  توجه ـالك البحث يف ـوضوع االتغارا .

 دان السيطرة " ــــز : " فقـــالعج 1-1

ويقصد به شعور الفةد بأسه ال حول له وال قو  ، وسقص قدرته الى الاةطة  الى الالوك ،وادم التحكم أو   
الو   األحداثاخلهص  به ، أو يف تشكةل  األـورالتأثري يف جمةيهت  واالختةهر وأسه  اإلراد العهـ  ، وبأسه ـقهور ـو

 ـه خيصه ميلى الةه ـن اخلهرج . ، ويشعة الفةد أن األحداثاهجز ان حتديد النتهئج اليت قد تنشأ ستةج  هلذه 

 (169، ص2661) سناء زهران ،                                                                         
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و االاتقهد ـن جهسب الفةد بفقد الاةطة  «lerned hopelesseness»كمه يعةف أيضه بهلةأس املكتاب ـو
ذا االاتقهد سهبع ـن  األحداثالى  ه  ي بأن النتهئج واألحداث ـن حولهالشخص ندراكهـن حوله ـو اليت خيرـب

ه حيدث له الى خمتلف تكون ـنفصل  ان تصةفهته وجهوده وبعبهر  أخةى يدرك بأسه اهجز ان التأثري فةم
 .املاتويهت

، ولةس  اآلخةينهملغار  دائمه يشعة أسه اهجز وضعةف ، لةس لديه القدر  الكهـن  للتكةف ـع ذاته أو حىت ـع ف 
لديه أشةهء كثري  تدور بةأسه ال يقوى الى حتقةقهه والظةوف  هـن  لكي يتأقلم ـع ـه حيةط به ،لديه املههرات الك

 واملؤثةات اخلهرجة  دائمه أقوى ـنه ، ويشعة دائمه أن قوته تتههون أو ـالوب  ـنه . 

  (18، ص1885) مدحت عبد اللطيف ،                                                            

 –ـن وجه  سظة املغار   –يقصد هبذا البعد أن احلةه  ال ـعىن هله وأسه ال يوجد شيء يف احلةه   :االمعنى  1-2
قعةته وحيةه سوع ـن والطموحهت ، وبهلتهيل يفقد الفةد وا األـدافله قةم  أو ـعىن ، وذلك سظةا خللو ـذه احلةه  ـن 

 ( 219،ص 2662عربية في علم النفس ،) دراسات                                      الالـبهال  .

حةث يشري  اإلدراكيةتبط بدرج  الفهم أو  نذفإن فقدان املعىن أو املغزى اتغارا  ذو درج  اهلة   «سةمهن »حاب 
 (219، ص 1885) سيد علي شتا ، للتنبؤ بعوائد الالوك واواقبه . اإلدراكة املقدر   نىل

ه أن خي  تهر ـن بني اد  بدائل يف حني ال تتوافة لديه ال يتعةض الفةد يف ـاري  حةهته لعد  ـواقف يكون فةهه ـلـز
يتنبأ مبه قد يارتب الى اختةهرات بال ـعىن ، بل  أنالثق  وال املعةف  احلقةقة  اليت تاهاده الى االختةهر ، فال ميكنه 

ن مث تتعدى قدرته الى   التنبؤ بهلنتهئج املاتقبل  للالوك .حةه  بال ـغزى ـو

 (268،ص1899) نبيل رمزي اسكندر ،

بهلعالج  »هم بصةهتغ  سظةيته تعةف ـــور دراسهته بل قـذي جعله حمـــال «فةاسكل  »د ــى يـوم الـــذا املفهـــتبلور ـ 
 اإلساهينيةكز الى ـعىن وجود يف العالج النفاي . «ـدرس  فةةنه الثهلث   »أو كمه يطلق الةه البعض  «بهملعىن 

 البحث ان ذلك املعىن .  اإلساهسإىلوكذلك الى سعي 

 أنيف رحل  حبثه ان املعىن وسعةه حنو حتقةق القةم  رمبه يثري توتةا داخلةه بدال ـن  اإلساهن«فةاسكل »حاب   
ع ذلك فإن ـذا التوتة ـو بهلضبط املتطلب الذي البد ـنه نىليؤدي  للصح  النفاة  ، فال يوجد  اتزان داخلي ، ـو
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الظةوف ، ـثل ـعةف  بأن ـنهك ـعىن يف  أسوأبفهالة  الى البقهء حىت يف  اإلساهنشيء يف الدسةه ميكن أن ياهاد 
ذا  ـن انده سبب ألن يعةش ـن أجله ،فإسه تغهلبه ياتطةع أن يتحمل يف  أن:»ـه يؤكده قول سةتشه حةهته ، ـو

 «. األشكهلسبةله بأي شكل ـن 

يؤكد فةاسكل الى فكة  التأثري الضهر لذلك الشعور الذي يشكو ـنه ـةضى كثريون يف ـذه  أخةىـن جه      
م  «الالـعىن  »ـــويعين به الشعور املطلق ب األيهم أو الشعور مبعىن ياتحق  اإلحاهسحلةههتم فأشخهص كهؤالء يعوـز

لك سفاهم . وبذلك يصبحون ـقةدين ـأسورين يف ذأن يعةشوا ـن أجله ، فهم يعهسون فةاغ داخلي وفجو  داخل أ
 (156، ص1892) فكتور فرانكــل ، .«الفةاغ الوجودي »املوقف الذي أطلق الةه ـصطلح

 عدم االلتزام بالمعايير ) الالمعيارية أو االنوميا (   1-5

ةه»يف  «دوركهمي  »استقى سةمهن ـذا املعىن ـن سظةي        البنهء االجتمهاي »يف  «ـريتون»وسظةي  «االسـو
ي  حهل  اهنةهر املعهيري والقةم اليت تنظم الالوك وتوجهه ، وبهلتهيل رفض الفةد  نىلوأشهرت كلته النظةيتني  «واالسـو

ؤساهته .   للقةم واملعهيري والقوااد الاهئد  يف اجملتمع سظةا لعدم ثقته يف اجملتمع ـو

ةه حهل  تشري      رفض الفةد للقةم واملعهيري  والقوااد الاهئد  يف اجملتمع ، وذلك الهنةهر ـذه املعهيري  نىلفهالسـو
سوع ـن االسفصهل بني أـداف الفةد وبني قةم اجملتمع  نىلوالقةم املنظم  واملوجه  للالوك وبهلتهيل الالـعةهري  تشري 

عهيريه .  ـو

لذي تتحطم فةه املعهيري االجتمهاة  املنظم  لالوك الفةد املوقف ا »ـذا البعد يعرب ان  نلىأن" سةمهن"ويشري    
ذا يعين الوصول  احلهل  اليت تغةق  نىلحةث تصبح ـذه املعهيري تغري ـؤثة  وال تؤدي واةفتهه كقوااد للالوك ، ـو

هنه ويضةف سةمهن حول املعةهري  بأ« بأي وسةل   نشبهعفةهه القةم العهـ  يف خضم الةتغبهت اخلهص  ، البهحث  ان 
 املعطه   األـدافاحلهل  اليت يوجد فةهه توقع اهل بأن الالوك الغري جمهزى اجتمهاةه ، ـطلو  وضةوري لتحقةق  »

احلهل  اليت يتوقع فةهه الفةد  »يف تعةيف ـذا البعد بأسه  «سةمهن  »نلةهـه ذـب  (4898النكالوي )ويؤيد   
حمدد   أي أن  أيأـدافجتمهاةه تغدت ـقبول  اجتهه بدرج  كبري  أن أشكهل الالوك اليت أصبحت ـةفوض   ا

هكهن صوابه أصبح  ينظة  األشةهء بهاتبهره خطأ  نلةهمل يعد هله أي ضوابط ـعةهري  ، ـه كهن خطأ أصبح صوابه ، ـو
 ن ـعهيري وقوااد وقواسني اجملتمع.صبغ  الشةاة  الى املصلح  الذاتة  وحجمهه ا نضفهء، ـن ـنطلق 



                                         الفصل الثاني                                                                        االغتراب النفسي االجتماعي                

 

 50 

أن املغار  لةس فهقدا للقةم ونامه لديه ـه يتنهقض ـع قةم وأاةاف اجملتمع ، كمه اسه كلمه  ىل اإلشهر نجتدر   
ه يدركه ـن قةم  نلةهازدادت درج  وحد  ـذا التنهقض بني ـه يدركه الفةد الى أهنه قةم ـهم  وضةوري  بهلناب   ـو

 بهالتغارا . نحاهسهزاد تبعه لذلك  اآلخةين

ذا ـالشعور بهالستمهء للمجتمع ـن أـم داهئم اجملتمع واليت حتهفظ ال :العزلة االجتماعية  1-1 ى استقةاره واموه ـو
 . نلةهاجملتمع ، الدفهع ان ـصهحله والشعور بهلفخة واالاتزاز بهالستمهء  أسشط ـه تعكاه املشهرك  االجيهبة  يف 

جامةه  ةـاألخواسطالقه ـن حقةق  أن البشة كهئنهت اجتمهاة  ، خملوقهت تتجمع سويه ويعتمد كل ـنهه الى  
د ـفهوم االستمهء ـورفهـةته ، والةه يع اإلساهنتبدو ـن الضةوريهت لبقهء  اآلخةين، فهلعالقهت الوثةق  ـع وسفاةه 

 د بهجلمها  .االجتمهاي ـن أـم املفهـةم اليت حتدد طبةع  االق  الفة 

ن العالقهت ــالفةد بهلوحد  وحمهول  االبتعهد ا نحاهساليت تعين  «العزل  االجتمهاة  »يف املقهبل جند ـفهوم       
واجملتمع .كمه يقصد هبه شعور الفةد  نلىهألـ حهل  ال يشعة الفةد فةهه بهالستمهء  أهنهاالجتمهاة  الاهئد  ، أي 

حىت وان وجد  اآلخةينن ــو العالقهت االجتمهاة  احلمةم  ، والبعد ا نلىهألـنفتقهد بهلوحد  والفةاغ النفاي و اال
الثقهفة  للمجتمع ممه يؤدي  األـدافن ــعزال اـبةنهم  ، كمه قد يصهحب العزل   الشعور بهلةفض الجتمهاي واالس

عهيريه . أـدافاالسفصهل بني  نىل تؤدي العزل  املاتمة  (159 ، ص1888) قيس النوري ، الفةد وقةم اجملتمع ـو
كةاـة  لقةم اجملتمع الذي   يولدان املشهرك  يف الفعهلةهت االجتمهاة  وشعوره بعدم االستمهء الذي قد  نلىإقصهئهللفةد 
عهيري خمهلف  ، كمه تفقده اسدـهجه النفاي ـع  أفكهرتبين  نىل. ويدفعه  نلةهينتمي  وجتعله اةض   اآلخةينـو

 الضطةابهت سفاة  واقلة  . 

 األاةاففهلعزل  االجتمهاة  قد تفاة مبعىن تغةه  العالقهت الشخصة  االجيهبة  ، كمه قد تفاة مبعىن التجةد ـن 
 والقةم الثقهفة  الاهئد  يف اجملتمع الذي يعةشه .

املكهفأ  ذاتةه ، والشعور بأن ذاته  نجيهداألسشط لعدم القدر  الى  «سةمهن  »ويشري به   اغتراب الذات : 1-3
غاربه وتكون جمةد وسةل  أو  لكشف أبعهد ـذا املعىن «سةمهن»، وقد استعهن  أدا اخلهص  وقدراته تصري شةئه ـه ، ـو

سقصد بهالتغارا  أسلو  اخلرب  ، حةث جند  »نىلفةه  أشهروالذي  «اجملتمع الالةم »فةوم ، يف كتهبه نيةيكبةأي 
 .«شخص ذاته كغةيب ، بهلقدر الذي ميكن القول فةه ، بأسه يصبح ـغاربه ان ذاته ال

 (221، ص1885) سيد على شتا ، 



                                         الفصل الثاني                                                                        االغتراب النفسي االجتماعي                

 

 51 

املكهفئ  ذاتةه ، فال ياتطةع الفةد أن ياتمد الةضه  نجيهداألسشط شعور الفةد بعدم القدر  الى  نىليشري ـذا املظهة  
 الفةد وشعوره بتبهاده ان ذاته .  نحاهسـن سشهطهته ، وصلته بذاته احلقةقة ، اسه 

 ه : ـــــاالغتراب وأشكال أنواع-3

وأشكهل االتغارا  ، وذلك لتعدد تنهوالت ـذا املفهوم يف ادد ـن العلوم كهلطب والفلاف  ، والم  أسواعتعددت 
اديد  : االتغارا  النفاي ، االتغارا  االجتمهاي ، االتغارا   أسواعأالجتمهع والم النفس ، فوجدت لالتغارا  

 .  اإلبدااياالقتصهدي ، االتغارا  الثقهيف ، االتغارا  الاةهسي ، واالتغارا   

ه الشهـل جزء يدخل ضمنيعترب االتغارا  الن «الذاتي »  ي ــاالغتراب النفس  1ـــ 3 كل سوع أو فاي مبفهـو
شكل ـن االتغارا ، ويف ـذا الصدد يقول خلةف  " الى الةتغم ـن شةوع ـفهوم االتغارا  النفاي ، فإسه ـن 
الصعب ختصةص سوع ـاتقل سطلق الةه االتغارا  النفاي وذلك سظةا لتداخل اجلهسب النفاي لالتغارا  وارتبهطه 

لاةهسي ........اخل .فهالتغارا  النفاي ـفهوم اهم ، الثقهيف ، واالقتصهدي ، وا األخةىاالتغارا   أبعهدجبمةع 
الضعف واالهنةهر بتأثري العملةهت الثقهفة   أواحلهالت اليت تتعةض فةهه وحد  الشخصة  لالسشطهر  نىل وشهـل يشري

 واالجتمهاة  اليت تتم داخل اجملتمع . 

هت اإلساهسة النمو املشوه للشخصة   نىلاالتغارا  يشري  أنممه يعين   هإلحاهسحةث تفقد فةه الشخصة  ـقـو
االتغارابة  اليت األـز املتكهـل بهلوجود والدميـو  ،وتعد حهالت االضطةا  النفاي أو التنهقضهت صور ـن صور 

 ( 91، ص 2665خليفة ، عبد اللطيف ) .تعاري الشخصة 

املاةح الداخلي  نىلـن املاةح اخلهرجي  «خةاآل»ـو استقهل الصةاع بني الذات واملوضوع  نذنفهالتغارا  النفاي  
التوفةق بني ـطهلب الفةد وحهجهته ورتغبهته ـن سهحة   نىل. ـو اضطةا  يف العالق  اليت هتدف  اإلساهسة يف النفس 

وحد  ـتكهـل  يف جواسبهه البةولوجة   اإلساهنوبني الواقع وأبعهده ـن سهحة  أخةى . وذلك الاتبهر أن شخصة  
ملختلف  ـذا فضال ان أن ابكل أبعهده  اإلساهنجتمهاة  ، كمه ـي وحد  ـع العهمل الذي يعةش فةه والنفاة  واال

وقدراته ونـكهسهته ال تتفتح وال تنمو  اإلساهنالعهمل بهلناب  لإلساهن أـة حةوي وضةوري لوجوده ، ذلك ألن قوى 
 العهمل .ـن خالل الشةوط والظةوف املوضواة  املوجود  يف ـذا  نالأو تتغري 

 (209- 208،ص 1880) المغربي ،                                                          
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 ويتحدد ـفهوم االتغارا  يف الشخصة  بهجلواسب التهلة  : 

ه  ـــــ   حهالت ادم التوافق اليت تعهسةهه الشخصة  ـن ادم الثق  بهلنفس واملخهوف املةضة  والقلق واإلـر
 االجتمهاي.

 بهلتمهسك االجتمهاي ،والتكهـل الداخلي يف الشخصة  . اإلحاهستغةه  ــــــ  
 الشعور بههلوي  واالستمهء والشعور بهلقةم  ،واإلحاهس بهألـن . أحهسةسضعف ــــ  

ه وبني العهمل اخلهرجي بني الواقع واخلةهل بني ـه ـو ال اإلساهنفهتغارا  الذات نذن ينشأ ان التنهقض بني  ةه ـو
 اإلساهسة ، فةنفصل املةء ان ذاته  اآلخةين، بني سظهم العهمل وسظهم تفكريه ، بني اهمله اخلهص واهمل  نلةهيطمح 

ةي   وهبذا املعىن حيمل ذلك التعبري ان فكة  الفقد الكلي إلساهسة     .ناإلساهاحلق  وان طبةعته اجلـو

 االغتراب االجتماعي:ـــ  2ـــــ  3

آخذا أشكهال ـتعدد  فهنهك ـن يغار  وينفصل ان  واستشهرا،شةواه  األكثةيعد ـذا النوع ـن االتغارا         
نهك ـن ينفصل ان العهدات املكتاب  ، كمه جند ـن تاةطة الةه ـشهاة االتغارا  ـن احلكهم  النهس ، ـو

شعور الفةد بعدم التفهال  »ـذا النوع ـن االتغارا  يعةف بأسه  املتفق الةه أن  أنوسةهسههتم .ورتغم ـذا التعدد نال 
وسدر  التعهطف واملشهرك  وضعف أواصة احملب  والةوابط  اآلخةين،وسقص املود  واأللف  ـع  اآلخةين،بني ذاته وذوات 

 .   «االجتمهاة  

واسطالقه ـن تأثري الدور االجتمهاي يف ـفهوم الذات حةث تنمو  صور  الذات ـن خالل التفهال ، وذلك أثنهء 
البنهء االجتمهاي الذي يعةش فةه فإسه اهد   نطهراالجتمهاة  وأثنهء حتةك الفةد يف  األدواروضع الفةد يف سلال  ـن 

نفاهكمهيةاه رفهقه يف فإسه يتعلم أس األدوارةكه خالل ـذه طفولته وأثنهء حت ذاملختلف  ـن أامهطهألدواريوضع يف 
 (111، ص 2661) سناء حامد زهران ،                                          هالجتمهاة  .املواقف

ـن جواسب أو أكثة ـن جواسب  أكثةوالةه فهالتغارا  االجتمهاي يعين شعور الفةد بهالسفصهل ان جهسب أو   
أوان القةم واألاةاف و العهدات الاهئد  يف  اجملتمع ،أو ان الالط   اآلخةيناجملتمع ، كهلشعور بهالسفصهل ان 

ه يةافقه أحةهسه  نحاهسـه يصحب ذلك ـن  نضهف نىلالاةهسة  احلهكم  ،  بهألمل واحلاة  ، أو بهلتشهؤم والةأس ، ـو
   ،أو ثور  .ـن سخط أو متةد أو سقم
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كوسه شخصه خالقه فةمبه حبكم كوسه كذلك   نىليعزو اسعزال الفةد اجتمهاةه «شهخت »ويف ـذا الصدد جند      
شخص تغري ـتوافق يضع التقهلةد ـوضع التاهؤل أو خيةج انهه وكلمه كهست أصهلته أكثة امقه ازداد امق اضطةاره 

 لالتغارا  ان جمتمعه. 

ه فهألفةاد حةثمه يلدون جيد ون اجملتمع بظواـةه االجتمهاة  دون أن ياهموا يف تشكةلهه أو خهفهه فعلةهم أن يطةعـو
 )حذف(وذلك ألهنه أسبق يف وجودـه انهم وأقوى يف سلطتهه ـنه  .

هن يف استقهء  النظهم االجتمهاي  نتبهعـلزم بل جمرب الى  اإلساهنالفةدي  والةه  اإلراد فهإلجبهر والقهة يتبعهن ويتالـز
عهيريه .أن اجملتمع قد حدد جزاءات للخهرجني أ نذاأدركقهئم خهص  ال  و املنحةفني ان قوااده ـو

 (151،ص2611نــــوي،  ايمان)                                                                    

ـن اجلدل ورتغم االستعمهل املتداول يعترب ـفهوم  الثقهف  ـن املفهـةم اليت تثري الكثري :  االغتراب الثقافي -3-5
ه شهده ـن  نىلال تزال تشهد خلطه يف أذـهن الكثريين ، ويةجع ذلك  أهنهنال  «ثقهف  » لكلم  تعدد ـعهسةهه ، ـو

 تداخل يف املعىن ـع ـفهوم احلضهر  . 

اة  اليت تأثة يف الفةد جمموا  ـن الصفهت اخللقة  والقةم االجتمه »أهنه:يعةفهه ـهلك بن سيب بصور  املة  الى    
 «.ـنذ والدته وتصبح ال شعوريه العالق  اليت تةبط سلوكه بأسلو  احلةه  يف الوسط الذي ولد فةه 

 (  150،ص  1891) مالك بن نبي ،                                                             

جمتمعه ورفضهه والنفور ـنهه واالسبههر بكل ـهـو تغةيب أو والةه فهالتغارا  الثقهيف ـو ابتعهد الفةد ان ثقهف  
ن أـثل  \أج سيب ـن انهصة الثقهف  وخهص  أسلو  حةه  اجلمها  والنظهم االجتمهاي ،وتفضةله الى ـهـو حملي ـو

 الى حاه  اللغ  العةبة  . األجنبة وشواـد االتغارا  الثقهيف ، التعلةم بهللغ  

 (111، ص 2661) سناء حامد زهران ،                                                          

ن فتعلم لغ  أجنبة  أو أكثة امل ـفةد لكل فةد بغض النظة ا شأسه أن يوسع ـدارك الفةد ن ـوقعه االجتمهاي ، ـو
 والتنصل ـنهه ـو ضة  ـن االتغارا  الذي يشكل هتديدا الستمةار اهلوي  الثقهفة  . األماللغ   نمههللكن 
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أي تنهزل لإلساهن ـن حقه الطبةعي يف اـتالك ثقهفته حة  ـتطور  »االتغارا  الثقهيف بأسه : «حهزم خريي  »ويعةفه  
 ـوضحه ـه يقصد بذلك :  «، نراح  لذاته ونرضهء اجملتمع 

 حتويل آخةين هبذا احلق سةهب  انهطوااة  ان حقه يف النقد وتطوية ثقهفته و  اإلساهنزل نراح  الذات : أي تنه -
ه .  اإلساهناجملتمع : تنهزل  نرضهء -  - (  159، ص 2611)  ايمان نــوي  ، ان حقه الطبةعي يف سقد ثقهفته وتطويـة

الوطنة  ومبعىن آخة حتدد أـم الصفهت لكل جمتمع ثقهف  حتدد اهلوي  العهـ  ألبنهئه كمه تتحكم يف ـالـح الشخصة  
اليت متةز أبنهء جمتمع أو ادد ـن اجملتمعهت ، قد تكون ـذه الصفهت اهـ  يشارك فةهه أبنهء جمتمعهت كثري  ولكن 
ذا اجلهسب ـو املهم ألسه ميةز بني الشعو  ويوضح درج   بعض ـذه الصفهت خهص  فقط بهملنتمني لثقهف  بعةنهه ـو

 أصهل  ثقهفههته .

ه ،  أتغىنوتعد الثقهف  العةبة  واحد  ـن  اهمه  واسع  يف اتغنهئهه وتطويـة ثقهفهت العهمل وألصحههبه تهريخ طويل ـو
وسجل التهريخ حفهظ العة  ولقةون اديد  الى ـويتهم الثقهفة  كمه اشتهةوا بهلتفهخة هبويتهم خالل خمتلف 

ن  العةبة  لالستعمهر .فقد أصة العة  طوال اهود االستعمهر الى  األقواممبه يف ذلك الفار  اليت تعةضت فةهه  األـز
 التشبث جبمةع ـظهـة اهلوي  الثقهفة  العةبة  فلم يفقدوا دينهم وال لغتهم وال قةمهم .

لقد كهن للعومل  مبعىن اسفتهح أجزاء العهمل الى بعضهه يف التجهر  والثقهف  أثةا يف استشهر حهالت االتغارا   
 قهيف يف اجملتمعهت العةبة  .واالستال  الث

حتطةم حواجز االتصهل ـع  نىلاالقتصهدي   اإلـكهسهتجلأ العة  حبكم التقدم التكنولوجي والغىن ـن حةث     
عهيريه واه خةاآل داته وتصوراته ، ان بعد ارب تقنة  االتصهالت احلديث  وبهلتهيل تاهل الةه ـهم  تصدية قةمه ـو

ن مث بضهئعه د جمتمع ان ثقهفتهم يف ال تعدد ثقهفهت أـم أخةى وسةهد  بعضهه  الميكن فهمه فهتغارا  أفةاـو
الثقهف  الاهئد  يف ـعهجلتهه ملختلف احلهالت واملتغريات واملواقف والتحديهت فحاب بل أيضه  نـكهسة الى أسهس 

م ب عدم املشهرك  الفهال  يف لعدم الواي بإـكهسة  ثقهف  اجملتمع الى ـعهجل  ـذه التاهؤالت واملواقف ،أو لشعوـر
 نىلشعور أفةادـه بهلعجز يف ال ـةجعةتهم الثقهفة  ، ممه يؤدي هبم  نىلالذي يؤدي  األـةاملوروث الثقهيف الاهئد 

 نىلؤدي هبم بهلتهيل ـوء ال يــذا اللجـاللجوء ملةجعةهت أخةى يعتقدون أهنه أجدى يف ـعهجل  التطورات واألحدث ـو
 «.الى املاتوى النفاي »الشعور بهلتوحد ـعهه ،
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 االغتراب السياسي :  -3-1

اليت انةت بهلدراس  ـن طةف البهحثني وتأيت أمهةته ـن أسه يشكل ـشكل   األشكهليعد االتغارا  الاةهسي احد 
 الطبةعي.ـذا يف الوضع  اجملتمع،ن أفةاد ـــاالجتمهاة  املتوقع  ـ األدواراجتمهاة  الى ـاتوى 

 ( 125، ص 2660،  حليم بركات )

فهالتغارا  الاةهسي واحد ـن أكثة املفهـةم شةواه وخبهص  استخداـه يف العلوم االجتمهاة  املعهصة  ،       
كهلاةهس  وسلوك التصويت يف االستخهبهت ووضع القةارات الاةهسة  ، فالتغارا  الاةهسي ـفهوم حديث 

ادم االرتةهح للقةهد  الاةهسة  والةتغب  يف االبتعهد انهه وان   وأذلك الشعور بعدم الةضه لياتخدم لإلشهر  
ة  والنظهم الاةهسي بصف  اهـ  .  التوجههت الاةهسة   احلكـو

فهو يعكس شعور الفةد بهلعجز نزاء املشهرك  االجيهبة  يف  االستخهبهت الاةهسة  املعرب  بصدق ان رأي اجلمهـري 
احلقةقة  الفعهل  املصريي  املتعلق  مبصهحله ، و الةأس ـن املاتقبل الى ااتبهر أن وكذلك الشعور بهلعزل  ان املشهرك  

 (2665،88خليفة ،عبد اللطيف ) رأيه ال يامعه أحد ، وان مسعه ال يهتم وال يأخذ به .

ى يعد العجز الاةهسي ـن ابةز ـظهـة االتغارا  الاةهسي و الذي يتضمن أن الفةد املغار  لةات لديه القدر  ال
قةارات ـؤثة  يف اجملهل الاةهسي ، وكذلك تغةب انه املعهيري اليت تشكل النظهم الاةهسي فهو بباهط  شعور  نصدار

) ااتبهرا و الحيابون له حاهبه .  الفةد بأسه لةس جزءا ـن العملة  الاةهسة  ، وان صهسعي القةارات ال يضعون له
 ( 89،ص  2660منصور بن الزاهي ،

سفاهه  أهنه( ـوضحه 4899ان الدوافع اليت تقف وراء االتغارا  الاةهسي فةتحدث حان سعد الاةد )  أـه
ه  اإلحاهسالدوافع اليت خلقت  بهالتغارا  االجتمهاي ، ألن املفهـةم املاةطة  الى جمتمع ـه ـي اليت تاةطة بدوـر

ن مث يكون املؤثة  دى ـؤثةا ذا دالال األولالى املفهـةم االجتمهاة  ـو ت سةهسة  تكمن يف النظهم الاهئد ـو
نه تكون أول  اإلحاهسيتكون أو ينبعث  فبهألحةىصالحةته  هبذا االسفصهل الذي يتم بني الفةد والنظهم الاهئد ـو

 د الفةد ـهةبه ـن االتغارا  ....دوااي التمةد والذي تكون الغلب  فةه للنظهم حةث ال جي



                                         الفصل الثاني                                                                        االغتراب النفسي االجتماعي                

 

 56 

و التوجههت النظةي   اإلطهراتاالتغارا  الاةهسي قدم " لوسج " بعض  الكهـن  وراء استشهر األسبه وان      
نهه سظةي  التنظةم و اليت تةى أن التمةد الاةهسي اهد  ـه حيدث اندـه يصبح النهس اهجزين أو تغري  املفاة  هله  ـو

 هء.ــاالستمن ــراتغبني يف املشهرك  الاةهسة  يف اجملتمعوذلك لضعف العالقهت االجتمهاة  ، والعجز ا

النهس بوجود تفهوت طبقي شهسع ، فذوي  ندراكـذا التمةد ينجم ان  أنسظةي   املاهوا  االجتمهاة  فارى  أـه
االجتمهاة  العلةه ،  حيصلون الى اـتةهزات اجتمهاة  يف االقههتم مبؤساهت اجملتمع ، أي أن ـذه النظةي   األوضهع

هاة  واالقتصهدي  املتدسة  يف املاتويهت التعلةمة  و املهنة  ربطت بني التمةد الاةهسي واملكهس  االجتم
 (88،ص 2665خليفة ، عبد اللطيف ).واالقتصهدي 

ة املاةحة   »يف ـؤلفه « فةوربهخ  »أشهرني : ـــاالغتراب الدي 0ــــ  3 حتلةال ملفهوم الدين ـن وجه  سظة « جـو
ه ، مث  األخطهرالذي دفعه اخلوف ـن ـواجه   اإلساهنالدين ـو ستهج  أناسثةبولوجة  ، فبني  الطبةعة  وتتجهوـز

ه ـهـة   ة   بهاتبهـر ن ـنه سشأت االلـو املغارب  ، بعبهر  أخةى فإن  اإلساهنـنح ـذه القو  صفهت الكمهل ، ـو
ة املتأل اإلساهناله   (189،2669) فيصل عباس ، صه لإلساهن .ــلةس نال اجلـو

يف  «ـةلز  »ي  بةنمه يةى ــاجتمهاي أو سفا،أسهس كل اتغارا  ، فلافي « فةوربهخ»ميثل االتغارا  الديين اند 
االتغارا  الديين ـظهة ـن االتغارا  االجتمهاي ، حةث أن  أنسظةيته االجتمهاة  ذات الطهبع الاةكولوجي الى 

ه ـن املؤساهت االجتمهاة  .املؤساهت الدينة  ـي بطبةعتهه ـؤساهت اجتمهاة  هلذا فهي تفة   ز االتغارا  كغرـي

ه ارب خمتلف ،اإلساهنفمفهوم االتغارا  قدمي قدم  ن كمه الـز الامهوي    األديهنو العصور ،وتتفق كهف   األـز
 ـعىن االسفصهل أو التجنب ان اهلل. نىلـفهوم االتغارا  يشري  أنالى «الةهودي »، «املاةحة   «»اإلسالم»

يف ـذا الصدد  «فتح اهلل خلةف  »، بكل ـعهسةهه ، ويشري  اإلسالـييف الفكة  «االتغارا   »وجدت فكة   وقد
اتغارا  ان احلةه  االجتمهاة  الزائف  اجلهرف  ،واتغارا  ان النظهم االجتمهاي تغري  اإلسالـياالتغارا  بهملعىن  »نىل

غةيههته بطةيق  اجيهبة  وسلبة  ، وا احلةه  ـو فقهةوا الالطتني مجةعه سلط  احلهكم ، وسلط   العهدل ، فهلغةبهء قهـو
 (82،ص1888) فتح اهلل خليف ، «.النفس بارويضهه الى الطهاهت واجملهـدات وااتزاهلم النهس
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ن  فقةل ـن  «تغةيبه وسةعود كمه بدأ ،فطوىب للغةبهء  اإلسالم بدأ» صلى اهلل الةه وسلمةه رسول اهلل ـه ذك اآلثهرـو
) أخرجه مسلم ،وأحمد «سوء كثري ـن يعصةهم أكثة ممن يطةعهم  أسهسأسهس صهحلون ،يف  »الغةبهء ؟ قهل :
 ،وابن ماجه(

  قبل جذوره الفلافة  واالجتمهاة أسهسههد العمق والتأصل يعود جذوره دينة  يف ــشدي –اتغارا   –فمصطلح 
اللحظ  اليت تغةبت فةهه اجلن  بنعةمهه ان أبو البشةي  سةدسه آدم  نىلواالقتصهدي  ، والاةهسة  والاةكولوجة  ، تعود 

ربه ، وأكله ـن الشجة   أـةـغاربه انهه وان احلةه  اليت كهن حيظى هبه قبل اصةهن  األرضالةه الاالم ، وسزوله 
   . ـاحملـة

 االغتراب المهني :  3-0

ة   األفةادن ـــيعد العمل شةئه ـةكزيه يف حةه  املاليني ـ     العملة .الى اختالف اةوفهم وحهجهت حةههتم الةـو

وميكن فهم االتغارا  ان العمل يف ضوء حمهوالت ـهركس للةبط بني الشعور بهالتغارا  واةوف العمل ،حةث يعد 
سظةيته حول االتغارا  يف « ـهركس »ـهركس أول ـن اـتم بهلعالق  بني االتغارا  والنظهم االقتصهدي  واندـه صهغ 

 حد كبري بهألفكهر الاهئد  اند االشاراكةني . نىلكهست آراؤه ـتأثة    «خمطوطهت  »ـؤلفه 

 .  اإلستهجاملتعلق  بهلعمل واملة   أفعهلهمل يعد يشعة حبةيته يف  أسهإلساهنالى  «ـهركس »يؤكد 

اليت حتولت وصهرت تبدو  ذاته،قدرته الى التعبري ان  خالهله،وينظة لالتغارا  بهاتبهره العملة  اليت يفقد الفةد    
التغارا  املهين ايكون   (123ص  ،1885) سيد علي شتا ،الةأمسهيل.العمهل بواسط   نستهجـتمثل  يف استغالل 

ج ، وقد يةجع ذلك ـحةث يشعة العهـل املغار  اسه ابد لعمله ، وأن العمل تغةيب انه وال يةى سفاه يف العمل املنت
فقدان احلةي   نىلبهإلضهف   األجورادم حصول العهـل الى سهتج امله ، وادم وجود سظهم اهدل يف توزيع  نىل

أن  أواملتهح  ـن القةهم بأامهل ال تتفق ـع املةول واالستعدادات  اإلـكهسهتوالقدر  الى التعبري ان الذات وممهرس  
 (528 ، ص1885) سيد علي شتا ، يتم العمل حتت سظهم استبدادي .

ل واالتغارا  كهست سظة  سوسةولوجة  وسفاة  ـعه ، ـحتلةال للعالق  بني العم« روبةت بلوسة  »دم ـــويف ـذا االيطهر ق
هص  يف تنظةمهت اجتمهاة  ـعةن  ، ــحةث يةى أن االتغارا  سوع ـن التجةب  الشخصة  اليت تنتج ان اواـل خ

ة  وحهالت الشعور الذاتة  اليت تنشأ ان االقهت العمهل ويتشكل االتغارا  ستةج  لعدد ـن الظةوف املوضوا
 بهألوضهع ، التقنة  واالجتمهاة  لواهئفهم ويوجد االتغارا  يف الظةوف التهلة  : 
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 العمل.حةنمه يكون العمهل تغري قهدرين الى التحكم يف املةهت  -4

 لإلستهج.بهلفشل يف فهم قةم  أامههلم داخل التنظةم العهم  نحاهسحةنمه يتكون لديهم  -11

 «.جمتمع ـصنع  »حةنمه ينقصهم الشعور بهلتكهـل واالستمهء ـع اجلمها  احمللة  الصنهاة   -11

 كنمط للتعبري ان الذات .   اإلستهجيحةنمه ال جيدون فةص  لالسدـهج يف النشهط  -11

ي :  األقلاواـل الى  بع أر ويةى "بلوسة" اسه ميكن التمةةز بني   السعدام القو  يف اجملتمع الصنهاي ـو

 والنهتج النههئي لعمله . اإلستهجاسفصهل العهـل ان ـلكة  وسهئل ـــــــ 
 اجزه ان التأثري وممهرس  سفوذه يف توجةه وصنع القةار داخل املشةوع الذي يعمل فةه . ـــــــــ 
 اجزه ان التحكم يف اةوف العمل . ــــــ 
 فةه.املبهشة أو التحكم  اإلستهجيفقدان القدر  الى توجةه النشهط ـــــــ 

 ة لالغتراب : ــــل المؤديــــوالعوام األسبابـــــ  0

يةى بعض العلمهء أن الشعور بهالتغارا  لدى فئ  الشبه  ـهـو نال حمصل  تفهال اواـل سفاة  ـةتبط  بهلنمو 
ه يتام به ـن   أحداثالنفاي العضوي هلذه الفار  العمةي ،وكذلك اواـل اجتمهاة  ـةتبط  بهجملتمع الذي يعةشه ـو

 ـشكالت احلةه  . ـواجه  ى ريات ـفهجئ  يف خمتلف اجملهالت ،جتعله تغري قــــهدر الوتغ

 ية " : ـــذاتية " النفســل  الـالعوامــ 0-1

ياتمتع  أنالظةوف والتغريات الطهرئ  ياعى الفةد دائمه إلجيهد ـاتوى ـن الةضه النفاي  ـن أجل يف خضم    
 بهحلةه  وبهلتهيل املوائم  ـع ـتطلبههته .

ضمهن اسدـهجه االجتمهاي و  الفةد،اليت تاهم يف حتقةق اتزان شخصة   األسهسة فهلتكةف ـن العواـل 
ه ستهج املةهت ـتواصل  ـن التفهال بني االستعدادات الفطةي  للفةد وانهصة  هلنفاي،وارتقهئه ـة متثل يف جـو

عطةهت البةئ    املهدي .التنشئ  االجتمهاة  ـو

ـاتوى ـقبول ـن  نىلواحلهجهت النفاة  واالجتمهاة  الوصول  وال ميكن لإلساهن املكون ـن النوازع املهدي  والةوحة 
ه ينتج انه ـن راح  سفاة  وتوافق اجتمهاي ، نال                       ممكن  نشبهعاستطهع حتقةق أكرب  نذاالتكةف ، ـو
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                                .حلهجهته الفطةي  واملكتاب  الى حد سواء وكذا ـاتوى ـقبول ـن االسدـهج والتفهال االجتمهاي 
 (   63،ص2616،نصر الدين جابر) 

يف املة  تأكةد الذات وحتقةقهه  األوىلـن خصهئص وقدرات ـعةف  واقعة  اخلطو  وتعد ـعةف  الذات مبه ـي الةه 
،  األـةيتقبل ـه اةف ـهمه كهن الةه  أنوال يكفي أن يعةف الفةد  ذاته الى الةتغم ـن أمهة  ذلك ، ونامه الةه 

اتويهت طموح تغري ـناجم  ـع  نىلفعدم التقبل الذايت يؤدي  املتهح  وبهلتهيل  اإلـكهسهتوضع أـداف للحةه  ـو
خةب  أـل وضعف ثق  وسوء تكةف .فهلتكةف الشخصي ينعكس يف تلك العالق  اجلةد  اليت تكون بني الشخص 

عةف  قدراهته وذاته ، وأسس تكوين ـذه العال هألـن واإلحاهس ب،واستعداداهته وطموحههتهق  ـو الةضه ان الذات ـو
 (68، ص2616،نصر الدين جابر)                                      .  وحتقةق التنهسق يف الالوك

اختالف ـعهدل   نىلويف ـذا الصدد تؤكد املدرس  النفاة  الى أمهة  العواـل الذاتة  ، وتةجع ـصدر االتغارا      
ـي الاةطة  والتفوق فإذا مل متكنه قدراته ـن حتقةق ـه  نساهن، فغهي  كل  نـكهسهتهطموحهت الشخص ان ـعهدل  

خلق به فإسه يغار  وقد ينطوي وينعزل اسفعهلةه ويصبح اةض  ألاةاض القلق احلهد ، واالكتئه  والعدواسة  وخمتلف 
 .  النفاة  والعقلة  والعضوي  األـةاض

ـــ  اهلويــــ  اليت رأى أهنه املفتهح األسهسي لفهـــم  «ايةيكاون  »أــــه  فقد أرجــــع  سبب االتغارا  نىل ـــه  أمسهه بأـز
ه حيدث فةه ـن فجـــو  ـتزايـــد  بني  ، كـــمه أوضــح أن سةاـــ  شخصةتـــه التغري الذي يتاـــــم به العصة احلـــهيل ـو

ــم يف اجملتمــع بــل ويصعب حتديـــد  املتوقعــ  هلم يف  األدواراألجةهل جتعــل ـن الصعب الى الشبه  فهـــــم دوـر
 ممه يعةضهم للشعور بهالتغارا .املاتقبل ، وتكوين وجـــه  سظة ـتكهـل  حـــول العهلـــم واجملتمع 

وقد يصه  الشه  بهالتغارا  ستةج  االحبهطهت اليت تلتف حوله ـن كل جهسـب ــن جـةاء التغـريات الـيت يتعـةض هلـه 
ـهن واملكــهن،والظةوف االقتصـهدي  وشــــؤون العمــل واملهنــــ  ،واـةوف الوطـــــن  ، ويواجههـه يف ـعـارك حةهتــه ، فحـدود الـز

                       تضــــــــعف ـــــــــن نستهجــــــــه والــــــــيت كثــــــــريا ـــــــــه املواقــــــــف اإلحبهطةــــــــ  الــــــــيت حتــــــــةط بهلشــــــــه   كلهــــــــه ـةــــــــهدين ملختلــــــــف 
 (130،ص1889)نعيم الرفاعــــي ، 

التواري واالسعزال وقد يالك سلوكه تعويضةه يف حتد  نىلمةل ةف وخةب  األـلبهلضعف والضآل  شعوره ـن  وكذا تزيد
 للمجتمع.صهرخ 
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تعد ـشكل  االتغارا  االجتمهاي ـن أـم وأخطة املشهكل االجتمهاة  :  افيةــــوالثق  يةــجتماعالاـوامل العــ 0-2
ه الواسع أصبحت الام  املمةز  لعصة  ي سهاليت تواجه أفةاد اجملتمع يف الوقت الةاـن ، وسظةا الستشهـر احلهيل ـو

والضغوط والتغريات املفهجئ  واليت  ال ياتطةع  اسعكهس ـبهشة الحتكهك الفةد بهلبةئ  احملةط  به املتام  بهلتوتةات
 الشبه  ـاهيةهته بنفس الاةا  .

ـن الاركةب االجتمهاي يتأثة مبه يدور حوله ـن أحداث اجتمهاة  وتغريات حتدث  يتجزأالشبه  بوصفه جزء ال  نن
م وتتغري وضعةههتم والةه فإن الوقوف الى واقع الشبه  يف خمتلف  جواسب احلةه  حبةث تتأثة تبعه لذلك أدواـر

العواـل املابب   تنهول الواقع االجتمهاي هلؤالء الشبه  بهلتحلةل والدراس  والوقوف الى أبةز  نىلالةاـن يدفعنه 
مع واملعول الةهه يف البنهء والتقدم واالزدـهر ـن والدافع  ألـم فئ  امةي  يف الناةج االجتمهاي والاكهين للمجت

ه ينجة انه ـن فقدان ملعىن احلةه  واجز ، وفقدان سةطة  ، وسلبة  وخةوج الوقوع يف بةاثني  الشعور بهالتغارا  ، ـو
 ةاـي . ــواإلج االحنةايفالالوك  نىلان ـعهيري اجملتمع الاهئد  وبهلتهيل االسزالق 

ـاراكم  امجع الكثري ـن الدارسني ألوضهع الشبه  الى مجل  أسبه  كهست مبثهب  ـؤشة ان أوضهع اجتمهاة   
 :  أمهههــم واقعنه بهالتغارابأدت نىل وســ

العملة  اليت تعةف بأهنه  تعلــم وتعلةم ،وتةبة  تقوم  ، ـذهأسهلةب التنشئ  االجتمهاة  املعتمد  ـــــن طةف األسة   -
عهيري واجتهـهت ـنهسب  ألدوار اجتمهاة  ـعةن  متكنه الى ا لتفهاــــل االجتمهاي وهتدف نىل نكاه  الــــفةد سلوكـــه ـو

االسدـهج يف  احلةه  االجتمهاة  ،وحتقةق النجهح يف احلةه  ـن ـاهية  اجلمها  والتوافق االجتمهاي ـعهه وتةاة لــــه 
 العملة  أو ـه يامى بهلتكةف املهين .

اليت يتعلم فةهه الطفل اهدات وتقهلةد وقةم اجملتمع الذي يعةشه فهي اليت  األوىلاجلمها  االجتمهاة  رب األسة  ــتعتو 
اجلزائةي  اليت شهدت تطورا يف  األسة ان  هحلديثنلىيدفعنه  األسة واحلديث ان دور االجتمهاة .تعده للحةه  

هه ستةج  لعملةهت التغري االجتمهاي الذي ـس اجملتمع اجلزائةي ككل فقد كشفت الدراسهت   أسهألسة ـفهـو
" املمتد"  األسةيفةهه ـطلق  ، لكن ـذا النمط  األ ممتد  يكون الناب والاكن فةهه أبويه وسلط   أسة اجلزائةي  

اجملتمع يف اجتهـه حنو التصنةع والتحضة لةصبح سظهـه أسةي احلديث  اليت يشهدـه ورات بدأ يف التغري ـتأثةا بهلتط
بنة  جديد  اهور  نضهف نىلأصبح اختهذ القةار فةهه ـاتقل ان العهئل   دميقةاطة فةه أكثة  األ ، سلط  سووي 
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                                   تقلةدي  .قتضةهت ـفةوض  مب تناجهه األسة  تلك العالقهت مل تعدلشبك  ـن العالقهت اليت 
 (191،192،ص1889)عبد القادر حمر الراس ،

تقلص دور العهئل  كأدا  حتتكة بشكل شبه هنهئي املة  التنشئ  االجتمهاة  للطفل والشه  ـنذ اهور  نىلوسشري  
ن بةنهه املدرســـــ  ،ف يف القةهم هبذه واستشهر ـؤساهت أخةى تنهفاهه مه ميةز ـةحــل  الشبه  ـو أن حةزا  املهم  ـو

متهـه ـن ـةاقبـــ  املؤساهت االجتمهاة  الةئةاة  ، سواء تعلق األـةبهلعهئل   تفلتكبريا ـن املة  التنشئ  االجتمهاة  
قةان أثنهء ـذه الفار  ـن العمــــة أمهة  لةنتقل نىل جمموا  األقةان " الةفهق" فغهلبه ـه تكتاي جمموا  األأواملدرســــ  

صدرا يف تقةةمه  األخالقة قصوى يف حةه  الشه  وتصبح ـةجعه رئةاةه يف حتديد سلوكهته واختةهراته  واملعةهري  ـو
 (68،ص2668) عماد المليتي ،                          .  األسةي واألـلللعالقهت 

ولعل الابب الةئةاي يف جلوء الشه  نىل مجها  الةفهق ـو ادم االستقةار األسةي فغةه  الوالدين بابب الوفه  أو 
ن جه   جتهه  األسة اليت تتبعهه  الوالدينقد يكون ألسهلةب املعهـل  أخةىاالسفصهل له اثة بهلغ يف سشأ  الشه  ، ـو

النفاي فبقدر ـه تكون أسهلةب املعهـل  الوالدي  سوي  يكون  ذات أثة كبري يف تكوين شخصةتهم وبنهئهم األبنهء
 سواء شخصة  األبنهء يف املاتقبل .

 أو« املفةط »ـد ـثل احلمهي  الزائ ـعهـل األبنهءاستخدام أسهلةب خهطئـــ  يف  إىلاألحةهسيف كثري ـن  اآلبهءقــــد يلجأ 
ينشأ االبن الى  بهألسة ـشهاة النقص واسطالقه ـن أسهلةب املعهـل  الوالدي  املنتهج   نثهر  الزائد ،أو اإلمههل

ـة  ويعهين ـن كل ـظهـة اخلوف وادم قدرته الى حتمل املاؤولة  ،ويصهحب القلق وتغلب الةه النظة  التشهؤ 
 (2668،39) عبده سعيد مجمد أحمد الصنعاني ،                                 .االتغارا 

ه أحدثته ـن تأثريات الغزو الثقهيف األجنيب ان طةيق وسهئل اإلاالم واالتصـــهل - وشبكهت التواصل االجتمهاي ـو
نذ جند العالق  بهلثقهف  األجنبة  الوافد  ارب قنوات العومل  ـي خهص .خمتلف  الى اجملتمع اهــــ  والشبه  بصف  
يف  ، كمه أهنه تشكل ـصدرا لعدد ـن الصعوبهت اليت يعةشهه الشبه االق  ـتوتة  تقوم الى االجنذا  والنفور 

ـــومل  التطهبق بني الثقهف  التقلةدي  وثقهف  العاملة  بنهء اهلوي  ـوقعه ـةكزيه يف حةه  الفةد ،نذ أن اـــــدم سن حتتل فةه 
النزاـــــ  االستهالكة  ،التحةر  »  حيمل يف طةهته فحاب الكثري ـن ـشهاة العدائة  جتهه قــةم الثقهف  املعوملــال

لديهـــم بعدم قــــدر   اإلحاهسبارسةخ  األصلة ونامه يغري أيضه سظة  الشبه  لثقهف  جمتمعهــــم  «......... األخالقي
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ه ان  احلديث يف  اإلساهناملعىن الى جتةب   نضفهءـذه الثقهف   الى جمهرا  ـاتحدثهت احلةه  العصةي  واجـز
 ( 60، ص 2668) عماد المليتي ، .تلف  ـن النظة  الدوسة  للذات نفاه وبهلعهمل اخلهرجي ممه يولــــد أشكهل خماالقته ب

ه الثقهف   فهملالحظ لواقعنه االجتمهاي  اهور العديد ـن اآلفهت االجتمهاةــــ  الدخةل  تنخة جمتمعهتنه واليت ـصدـر
كظهــــور العديد ـن ـظهـة   يف ـظهـةه اجلناة  بهلدرجــ  األوىل «األخالقيالتفاخ  »الغةبة  يأيت الى رأسهه 

اليت تفشت يف جمتمعهتنه ـه ـي نال ، ـذه املظهــــة ــة هجلنس اآلخ، متثل الشه  ب «اجلناة  املثلة   »الشذوذ 
تأثةا بهلالوك  ـةناب  للبهس فهلشبه  ـــــم أكثــ،والشأن ذاته بهلاسعكهس ملظهـة اتغارا  الشه  اــــن ذاته 

م وأكثة حةصه الى نتبهع أشهــة املوضهت واملهركهت العهملة  .فأصبح ي وتفضةال للبهس العصةي املعولـاالستهالك
ن تعبريا وقد يكو دم ،التحضة ، واالسفتهح والتحةر. الى التقــ الغلو يف العةي والافور لدى الشبه  تعبريا أو ـؤشةا

 األم.احمللة  ـ  ثقهفـالجتمهاة  الاهئد  والاان شعوره بهلنبذ والةفض للقةم 

ـل التكةف والتوافق كمه خيلق ـواقف اجتمهاة  لذي يفةض ـطهلب الى النهس ـن أجـالتغري االجتمهاي الاةيع ا -
كذا يؤثـــة ـذا النــوع ـن التغريات يف النظهم األخالقي  عهيري جديد  الةنه أن ستعلمهه ـو حتتهج نىل تطوية قوااــــد ـو

ــةا بهلتغريات ـد فار  الشبه  أكثة ـةاحل العمة تأثوتعـد  للتعهـــل يف املواقف اجلديــالذي يفقد جزءا ــــن صالحةته 
القهئمــــ   األوضهعجةل الكبهر احملهفظ الى  ملختلف ،األجةهالاليت ختلق تنهقضه بني  األخري ـ  ـذه الاةيعـة  االجتمها

به  ــــذه الصةااهت ـي تفاري مله يعهسةـــه شـ .واحلداثــالشبه  الةافع لةاي  التغةري  جديد، وجةلو والةافض لكل ـه ــ
 ض ....ـــه احنةاف ،اتغارا  ، أو رفـأهن ىـشكالت تشخـص الالعصة ـن 

لعهدات اضعف االلتزام بهملعهيري االجتمهاة  املتمثل  يف التعهلةم الدينة  ، القةـــم واألحكهم القهسوسة  ،العةف  -
،ستةجـــ  التغريات والتحوالت االجتمهاة  والثقهفة  الاةيعــ  اليت يشهدـه العـــهلــم يف اصةسه احلديث اصة  والتقهلةد

ةه »العوملــــ  واالسفتهح ،فمن أخطــة اآلثهر اليت تشكــل خطةا حقةقةه الى جمتمعهتنه  ،وارتبط ـذا املصطلح  «االسـو
االجتمهاة  اليت حتكــــم  املعهيريأي فقدان «الالـعةهري »كلمــــ  املصطلح   ويةادف ـذا «دوركــهمي  نـةل»بهسم العهمل 

 دي نىل فقدان التوازن ،وفقدان املعهيري ـن شأسه أن يؤ وتغهيهته املختلف   اإلساهينوتةبط بني الفعل   األفةادسلوك 
  (56،ص2669)حسن حماد،  به نىل ـهوي  البــــؤس والشقهء . وبهلتهيل يزازع ثق  الفةد يف جدوى امله ويدفع

ةه  »ـفهــوم « ـهمي دورك»سهقش د وقــ - تنهول ـن خالهله واليت  ـهر اليت قدـهه حـول اهـة  االستح يف الدراســ «االسـو
ي وكــذا االستحـــهر االسـ ثالث أسواع ـن االستحهر :االستحــهر األسهين االستحهر االثهري يف   «دوركهيــم  »،ويواصــل ــو
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ـــ  ،فهجلمهاـــ  ـي اليت ـه أسه مثـــ  ارتبهك اندـــه  ال تقولــ «االستحـــهر»كتهبه  لـز ضبــط أفعهل األفةاد ضوابــط واضـح  ـو
م ــ والقوااــد والقةاليت يصبو لبلوتغهه ،فهجملتمـــع الفهقـــد للمعهيري واألـدافحتدد الطةيق الذي يالكـــه الفةد يف احلةه  

                      ـو جمتمع يتصف بهلالـعةهري  اليت جتعل الفةد ال يشعــة بهلضمهن واالستقةار ــف بهخلطـأ وبهلصوا  ة الواضحــ  اليت تع
 (118،  ص  2668ـة،) دبلة خولـ

 االقتصادية:مل العوا0-5

"كهرل ـهركـــس" نذ يؤكـــد "ـهركس " الى حتمة   األولتأثري العهـل االقتصهدي دون ذكــة املنظة  اإلشهر نىلال ميكن 
ـم اليت خيلقهه تنخفض ـه ياتهلكه و كلمه ازدادت القةـ قل نستهجفكلمه زاد  ،ـوضوع امله ان اتغارا  العهــل 
 وجهدهةيته ـاملأجور الذي يضطة ألن يتخلى ان حل يشةح ـعىن االتغارا  ــــو اتغارا  العهـل هقةمته ،وأبةز ـث

 (115،ص 2663) يحي العبد اهلل ،                     ووقته ونرادته ـقهبل أجـة لصهحب العمل .

بهاتبهره العملة  اليت يفقد الفةد خالهله قدرته الى التعبري ان ذاته اليت حتولت وصهرت تبدو  لالتغارا فمهركس ينظة 
 (123،ص1891شتا،سيد علي )                     الةأمسهيل.العمهل بواسطــ   نستهجـتمثل  يف استغالل 

الكةهن ل داخـمهسك ـاالساجهم والتأن تقاةم العمل ضةوري لتحقةق « دوركـهمي »ةى  ـي «ـهركس  »والى اكس 
 .االجتمهاي 

وق  للشخص ، فهالختالف يف ـاتوى املعةش   يتفق اجلمةع الى أمهة  اجلهسب االقتصهدي يف خلق ـكهس  ــة
ودرجــ  الفقة والغىن بني أفةاد اجملتمع الواحد لــه تأثري بهلــغ وكبري يف ـاتوى العالقهت االجتمهاة  ،فكلمه قــــل 

ـاتوى العالقهت االجتمهاةــــــ  ،وبهلتهيل يزداد الشعور بهالتغارا  النفاي النهتج ان الفجــــو   اخنفضاملعةش   ـاتوى
 يف املاتوى االقتصهدي .

ه قــــد اسعكات الى كــهف   هبهاجلزائةي يف ال الظةوف اليت متة اجملتمع ع ونذا سظةسه نىل واقـ البالد سالحــظ أن آثهـر
ه كهن واضحه اجملتمع ،ـح ـشةائ   ل كمه ــــو احلهل بهلناب  لفئـل الضعةف أو ـنعدـــ  الدخــالى فئ  الدخـلكن تأثرـي

 الشبه  .
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  جيعلهه ال تفي بإشبهع حهجهت أفةادـه ،وخبهصــ  فئ  الشبه  الذين تكثة تدين نـكهسهت األسة  االقتصهديــف
ــل ـنه ذاته ـغاربـــ  لةس ان حمةطـــه االجتمهاي وحاب ،بـل ان فعدم تأـني فةص العمل للشبه  ،جيعــطهلبهـــم

 .ة  االجتمهاة  ككـــلبنال

ـه خمتلف العهملة  اليت تواجـ بهألـز ،لدرجــــ   وصفهه نحدى املشكالت اليت يعهين ـنهه الشبه   لقد تغدت البطهلــ 
اتقبال ، كمه ختلق سواـــه ـن سظةا مله حتدثـــه لدى الشبه  العهطل  ـن دول العهلــم ، ـشهاــة القلق ـاتمة حهضةا ـو

هن واالتغارا  النفاي وادم الةضه وفقدان األـل بهملاتقب ن ثـاإلحبهط واحلـة ـم النظة ل وزيهد  الضغوط النفاة  ،ـو
 نىل البنة  االجتمهاة  ســظة  ـواجهــ  ال سظة  اساجـهم . 

ة ن االحنةاف االجتمهاي فإن اجلزائـل والغهيهت قـــد يؤدي نىل ـعدل اهل ـالوسهئن فكـة  أن التفهوت بني واسطالقه ـ
ع اجلزائةي لــم تتمكن ـن اإليفهء بإشبهع املختلـــ  اليت طبقت يف اجملتمال متثل استثنهءا يف ـذه احلهل  نذ أن التنمة  

و ـه يؤدي نىل اتغارا  فحهجهت الشةائــــح العةيض  ـن اجملتمـــ ـ  كبري  ـن الشبه  ، الذين يعةشون جممواـــ  ئـع ،ـو
واقتصهدي  قلق  ،صهحب ذلك بةوز أسواع خمتلف  ـن الالوك   ـن الصةااهت داخل أساهق اجتمهاة  وثقهفة

 (100، ص  2668ـة، )  علي بوعناقـ. واإلجةاـةكةد فعل لتلك الظةوفاالحنةافة

هين ـةدودي  ضعةف  واجز ـهيل ـاتمة ــيف خلق قطهع ـشوه يع اجلزائةم الوضع االقتصهدي تغري املاتقة يف ــلقد سهـ
بهلتهيل تبعة  دائم  وااتمهد شبه كلي الى الةيع النفطي ـع نتبهع سةهس  تشغةل ذات بعد اجتمهاي ال تةااي 

الت. كل ـذه األـور مل تظهة ستهئجهه ال  البة  نالحهجةهت املؤسا  ـن الةد العهـل  سواء ـن حةث العدد أو املـؤ
ع نفالس املؤساهت الوطنة  واةضهه للخوصص  وبهلتهيل تاةيح الفهئض الكبري ـن الةد  بعد اهنةهر أسعهر النفط ـو

  يف املة  التاةري واملعهـالت اليت ااتمدت الى ـقهيةس تغري اقالسة  ويف تغري بةالعهـل  واهور جل املظهـة الال
فهال  ـثل  ـقهيةسالى ااتمهدـه و  و طغةهن املصهحل اخلهص  بدل ـنصهحل املؤساهت كهحملهبه  واحملاوبة  والةش

 (.119،118،ص ص 2661نعيمة نصيب ،)الكفهء  والفعهلة  واألداء وخدـ  املصلح  العهـ .

ـن  والى الةتغـــم ـن أن سةهســـ  االسفتهح االقتصهدي كهست خطــــو  ـتقدــــ  لتحةيك االقتصهد حنو الاوق العهملة 
هت  واألشخهصوزوال احلواجز أـهم الالع  األسواقخالل سةاـــ  النقل واملواصالت واتاهع  واخلدـهت واملعلـو

اهور » نال أهنه كهست مبثهب  االسفجهر حنو االستهالك ،وبذلك زاد  اهلــو  بني أامهط احلةه  يف اجملتمـــع .،واألفكهر
 «الطبقة  االجتمهاة  
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الجتمهاي الذي خلق ـنهخه صهحله لنمو الةأمسهلة  الطفةلة  اليت تةوج للغةيز  دون العقل كمه أدت نىل التفاخ ا
 (50،58،ص2668) تهاني محمد عثمان ،                   قةمه احناللة  وازدواجة  ثقهفة . ،وتغذي

وسةهس  التشغةل  األجوررتفهع سايب يف اـن ورتغم اإلصالحهت اليت شهدـه القطهع االقتصهدي يف الانوات األخري  
الت العلمة  والك ،بتوفري ـنهصب امل جديد  فهءات املهنة  وكذا تشجةع خهص  بهلناب  للشبه  ذو املـؤ

العواـل االقتصهديـــ  مبه تتضمنه ـن تغالء وارتفهع األسعهر وأـز  اإلسكهن واخنفهض اخلهرجي .....نال أن  االستثمهر
ه االتغارا  بحهلــ  ـن  خلقت الدخل  اتاهع اهـة  اهلجــة  اخلهرجة  والداخلة   نىلني الشبه  واليت أدت بدوـر

فهفتقدت احلةك  الديهلكتةكة  بني القهاد  والقم  ،أوبني اجلمهـري  واسصةاف كثري ـنهم ان املشهرك  الاةهسة 
 نىلدفع البعض ةافهت ممه هالستمهء واهنةهر كثري ـن القةـــم األخالقة  وزيهد  االحنضعف روح نىلوالقةهد  ممه أدى 

 .واستشهر العنف الفكة املتطةف

 هلشه  وادم الةضه االجتمهاي ونحاهس الةفض الاخط و يف خلق حهل  ـنالغري ـاتقة  سهمههلوضع االقتصهدي
بهلطبقة  وتغةه  العدال  االجتمهاة  خهص  فةمه يتعلق بهلتوزيع الغري اهدل املوارد االقتصهدي  السةمه اجلزائةي 

، ال حيق له ـه اإلقصهءـقهورا، ـهـشةه يعهين  ـغاربه .فوجد الشه  سفاه يف جمتمعه شخصهاهئدات الةيع النفطي 
 ري أوضهاه ....خريا بني العزل  واالساحه  أو الثور  والتمةد  لتغةحق لغريمه

 :السياسيالعامل 0-1

أفةاد الياتطةع أحد ـنه أن ينكـــة أمهة  ـه جيةي الى سهحــ  كــل جمتمع ـن التغريات الاةهسة  وتأثرياهته الى 
 يف كهف  سواحي احلةه  االجتمهاة  أو  النفاة . تمــع اجمل

ويف ـذا الصــدد يؤكــد "ابن خلدون" أن العهـل الاةهسي الذي وضع الوطن العةيب يف ـقدـــ  احلضهرات ـو العهـل 
ه ،ألسه بهلفعل الاةهسي يتحقق التوطـــن واالستقةار فهــو ـتغري ـــهم يتحكـم يف املة   سفاه الذي أدى نىل تقهقـة

                 و الاليب ،ممه ينعكس الى شخص الفةد بهإلجيه  أو الالب .  التطور االجتمهاي سواء يف اجتهـهه االجيهيب أ
 (218،ص2661) نعيمــــة نصيب ،

ي للكثري ـن الدول وأحدثت شةخه  ن األحداث اليت اصفت بهألـنــشهـــد العهمل يف الانوات األخري  الكثري ـ القـو
               قدـ  ـذه األحداث ـوجهت االستفهضهت اليت اكتاحت بني األسظم  الاةهسة  احلهكمـــ  وشعوهبه. تأيت يف ـ
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واقع التواصل ـــ،الذي ارتبط بشكل ـبهشة مبى تامةته بهلةبةع العةيب ـجزءا ـهمه ـن العهمل العةيب أو ـه اصطلح ال
لدرجـــ  تامةتهه بثورات " ه املة  التعبئ  الاةهسة  بهملنطق .ـــي اسند نلةهــــتويار " والت – فةابوكاالجتمهاي " 
 الفهيابوك" .

 رتغـــم تشهبـــه الواقـــع واحملللني ان فشل اسدالع ثور  التغةري بهجلزائة ويف ـذا الصدد تاهؤل العديد ـن البهحثني  
 املنطق .الاةهسي واالقتصهدي ـــع دول  –االجتمهاي 

 هملةجحـــ :د البعض الى أن ـن أـــــم األسبهبــأكـ

ـــذا ـه تبني ـن خالل حتقةق  - لطبةع  املواقع اليت يتم زيهرهته  1119تةاجــع اخنةاط الشبه  يف احلةه  الاةهسة  ـو
 الاةهسي.ذات احملتوى ـن قبل الشبه  الى الشبك  االفاراضة  والذي أشهر نىل تدين األمهة  املواال  نىل املواقـع 

كةفة  بهستعمـهل املقهبالت أن الشبه  البطهل ذو املاتوى التعلةمي املتدين كمه بني التحقةق الذي أجةي بهملقهربـ  ال
هت ذات صل  بهلعمل يف اخلهرج ،الزواج بهألجنبةهت ،نىل تغري ذلك ممه له صلــ   يهتــم أكثة بهملواقع اليت توفة ـعلـو

 بههلجة  .

ه  اليت هله صل  بهلثقهف  العهـــ  ت العلمة  أوتلك يف حني طلب  الثهسوي واجلهـع  ـه يهمهم أكثة الى املواقع ـي املعلـو

 أفةاد اجملتمــعوال ميثل ـذا النفور ـن املواقع الاةهسة  الى الشبك  سوى اسعكهسهت لواقـــع العالق  الفعلة  اليت يبنةهه 
 الاةهسي.ـع الفضهء 

دولــ  اةبة  ـن بةنهه اجلزائة درج  تدين ـذا االـتمهم بهلاةهس   41ستهئج االستطالع الذي ـس  أكدتهـذا ـه 
ه، بهملهئ   1بهملهئ  ـهتمون قلةال ، و14تغري ـهتمني متهـه بهلشؤون الاةهسة  يف بلدـم ، بهملهئ  18نذ أن  امـو

 تمهـهم البهلــغ بهلشأن الاةهسي .ةبوا ان اـأا

بهالشاراك ـــــع "نيكوتكنةكس" خالل تشةيعةهت « التجمع حلةكــ  الشبه »مجعة   حقةق الذي أجةتــهــــذا ويؤكـد الت
 .لى االق  الشبه  بهحلقل الاةهسيثقــ   املارشحني ممه ينعكس ا ـذه املواقف املتحفظ  وتةاجع 1141ـهي  41

بةنت لنه ستهئج التحقةق الذي  العهم، فقدـذا النفور للشبه  ـن احلقل الاةهسي لةس اهـة  ـاتجد  الى الفضهء 
ةان أن فقـــط ـــه يقهر   111ان طةيق االستمهر  والذي ـس 1111 أجةي                        41.7شه  ـن ـو
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                         . ور  اخنةاطهم يف تنظةمهت رمسة بهملهئ  اربوا ان اـتمهـهم بهلاةهس  ولكن ال يعين ذلك بهلضة 
 (80ص  2612مجاهدي، طفى)مص

و ـه يؤكـــد اساحه  ـذه الشةحي  ـن الفضهء نذن الاةهس  تغهئب  جممال بوصفهه اـتمهـه شبهسةه الى االسارست ، ـو
همه كهن االـتمهم الذي يولةه الشبه  لألحداث الاةهسة  فإهنم تهبعوا بهـتمهم كبري جمةيهت أحداث  الاةهسي ـو

ه االحتجهجهت يف بعض أقطهر  العةبة  السةمه دول اجلوار ،نال أهنـم ـناحبون ـن األحزا  ، ـن اجلمعةهت وتغرـي
 (88،  ص  2612)مصطفى مجاهدي ،                     ـن التنظةمهت ذات صل  بهلنشهط املنظـــم .

هوهله تعددت التفاريات لظهـة  االتغارا  يف جمهالت اديد  فقد تن: النظريات المفسرة لظاهرة االغتراب  8
هركس كمه تنهوهله المـالفالسف  أـثهل :روسو  الجتمهع ـن أـثهل : نـةل دوركهيــم ،ـهكس فةرب،ـريتون ــهء اـةجل ،ـو

 ـمهء النفس . ، والــ

 والفلافي.النظةيهت اليت فاةت االتغارا  وفقه ملنهجهه العلمي  ـــديد ـنالعـنهك 

 " : freudـــد "االغتراب عن 8-1

ـصطلح االتغارا  مبعىن االسفصهل وبصف  خهص  اسفصهل الفةد ان ذاته  مبعىن اسعدام أو افتقهد «فةويد  »استخدم
 الشعور بهلذاتة  وبهلتلقهئة  الفةدي  .

تطلبهت احلضهر  أي بةنه « فةويد »وقد اسطلق  يف حتلةله ـن ـقول  تشدد الى وجود تصهدم بني رتغبهت اإلساهن ـو
 .وبني اجملتمع والثقهف  الاهئد  

ه قلقه ـدفواه بدوافع ال يعي   ـطهردا  كنههه،فقد صور اإلساهن يف ال احلضهر  األوروبة  كهئنه ـكبوته ـشـو
ـــــم،ـصهبه  الطبةعة ،ـتنكةا لةتغبهته  بهلذسب،بهلشعور   ..النفاة .ـنشغال بصحته  بهلتـو

 (18ص  ،2660) حليم بركات ،                                               

ذا يعين حاب  أن االتغارا  ينشأ ستةج  الصةاع بني الذات «فةويد»فهالتغارا  ـو األثة النهتج ان احلضهر  ـو
وضوابط املدسة  أو احلضهر  ، حةث تتولد اند الفةد ـشهاة القلق والضةق اند ـواجه  الضغوط احلضهري  مبه حتمل 

ذا يدفع الفةد   كآلة  دفهاة  .   «الكبت»لـ ء اللجو  نىلـن تعهلةم وتعقةدات خمتلف  ـو
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ه يةافقه ـن ـعهسه  تصبح احلدود الفهصل  بني الذات و العهمل اخلهرجي تغهـض  ويف سبةل      وستةج  ـذا الكبت ـو
هم ،  الدين ، وخمهدا   التخفةف ـن حد  ـذه املعهسه  يلجأ ـذا اإلساهن املعذ  يف صلب اهمله الداخلي نىل األـو

مهة  كل ـه له حقةق  أو جتنبه للواقع وقد يلجأ ـن سهحة  أخةى نىل النشهطهت العلمة  والفنة  الذات  نـه تقلةال أل
 (18، ص  2660حليم بركات ،)                                               .«التاهـي»ـن خالل 

استطهع أن يصل نىل حقهئق استند نلةهه الكثري ـن احملللني النفاةني « فةويد » وقد أشهر ادد ـن البهحثني نىل أن 
 يف تفاري االتغارا  ـنهه 

 :    «ي  ـــالوع »ــور اغتراب الشعـ

ة  أم ـــاسطلق " فةويد" ـن تاهؤل ـفهده " كةف يتاىن للمةضى أن يناوا ذلك القدر ـن حقهئق حةههتم ، خهرج
 داخلة  ؟".

أن اتغارا  الشعور حيدث نذا بدأت األسبه  اليت جتعل تذكة بعض احلوادث والتجهر  الشخصة    «فةويد   »يةى
ــم النهتج انهه ه الفةد يتم كبتهه لتقلةل األلــم  ، فهذه اخلربات اليت مية هبصعبه ، فابب ساةههنه كوهنه ـؤلـاملهضة  أـةا 

ه أـة صعب حيتهج نىل جمهود كبري  ــــ  اليت حتول دون اهور ـذه اخلربات نىل ، ولذلك فإن تذكـة للتغلب الى املقهـو
 .نه ـظهة ـن ـظهـة اتغارا  الشعورالشعور ، وبذلك يغار  الشعور ان اخلربات املكبوت  ، فهملقهـو  ـ

 ي " :ـــغتراب الالشعور " الالوعا

وال تنتهي بإهنهء وتفةيغ قوهته ، بل  نىل أن اخلربات املكبوت  تبدأ حةه  جديد  شهذ  يف الالشعور «فةويد  »يشري 
تبقى حمتفظ  بطهقتهه تتحني فةص  للخةوج ـة  أخةى يف حهل  ضعف األسه ـثال أثنهء النوم ، وطهمله أن أسبه  

ه حمهول  األسه يف التوفةق بني  الالشعورالكبت الزالت قهئم  فإن الالشعور يظل ـغاربه الى شكل اسفصهل ان  ، ـو
تطلبهت اهلو وأواـة األسه األالى ، نال ـةوبه ـن  اتغار                               ا  الفةد ان الواقع االجتمهاي .ضغط الواقع ـو

 ( 106، ص1888ــا ، شتـــعلي سيد)                                                        

ه يصهحبهه ـن حهالت  «ـد فةويـ »ويةى  أن ـنهك ـظهةين لالتغارا  يتمثل أوهلمه يف ادم افتتهن الفةد بهحلضهر  ـو
ه يواكبهه ـن ااتمهد الفةد الى والديه ، ويتمثل املظهة الثهين يف افتتهن  قلق و اصه  ، ستةج  سلط  املهضي ـو

 لالب حةي  األسه . الفةد بهحلضهر  وتوحــد الذات بهلواقع وطمس الفةدي  ستةج 
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تب الةهه   األسه واالسه األالى ـن سهحة  وستةج  خلرب  االاتمهد الطويل  الى الوالدين ألسه الفةد ، اليت يار وتغةه  ـعةف
 د ـع الواقع كبديل لالط  الوالدين الطويل  الةه ـن سهحة  أخةى .ححهجته لالاتمهد والتو 

 (102،ص 1888شتا ، سيـــد علي )                                                                

ـه تزول ـن اهملنه ـم ذلك اندـل الالواي ، ويتـل الواي حمــع اندـه حيأو يةتفـ أن االتغارا  يزول «دفةويـ »كمـه يةى 
هم وسلطــ  الطبقـ  .واقولنه سلطــ  ـ  األسهطري واألـو

 كــارين هـــورني :  8-2

االتغارا  حمورا ـهمه يف سظةيتهه يف التحلةل النفاي للعصهبة  ، فأشهرت ـن خالله نىل ـعهسه  الفةد جعلت ــــورين 
عتقداته كـــمه يفقد اإلحاهس بهلوجود وبقو   ـن اسفصهل ان ذاته حةث ينفصل الفةد ان ـشهاةه اخلهص  ورتغبهته ـو

ن ـنه يفقد ا  اضويه . ـالإلحاهس بذاته ، كـالتصمةم يف حةهته اخلهص  ، ـو

بهختالل الشخصة   اإلحاهسـذا ويصهحب الشعور بهالسفصهل ان الذات جمموا  أاةاض سفاة  تتمثل يف 
ه ،وتصبح االق  الفةد بنفاه االق  تغري شخصة  حةث يتحدث ان سفاه ك مه لــو  واخلزي وكةاـة  الذات واحتقهـر

 (09،ص1891) سيـــد على شتا ،                               ـة ـنفصال وتغةيبه انه .كهست جزءا آخــ

 بني سواني ـن االتغارا  : «ــــورين  »ولقد ـةزت 

ويشري ـذا النمــط ـن االتغارا  نىل ـه يتعلق بواي املةء مبشهاةه وأفكهره ورتغبهته : * االتغارا  ان الذات الفعلة  
 نىل احلــــد الذي تصبح ـكبوت  وتغري ممةز  .

.فهي القو  األصلة  «... ذلك املةكـــز األكثة حةوي  لذواتنه  »وصفتهه " ــــــورين " بقوهله احلقةقة  :* اتغارا  الذات 
اليت تاعى نىل النمو الفةدي والطهقهت البنهء  .فهالتغارا  ان الذات احلقةقة  يعين االتغارا  ان املةكـــــز األكثة 

هسه ـ شاخت ، رتشارد ) ـ  .لوصول نىل ـذا املصدر ـن الطهقـن احةوي  لذواتنه ،نسه اسفصهل املــــةء أو حـة
   (118،ص1883

صهدر االتغارا  لـ «ورين ـــ» وتةجــع  م سشهطه غوط داخلة  حةث يوجه الفةد ـعظـــدى اإلساهن نىل ضأسبه  ـو
ه .حنـــو الوصول نىل أالى درجهت الكمهل حىت حيقق الذاتة  املثهلة  ويصل بنفاه نىل الصور  اليت                                يتصوـر

 (18،ص2668) عبده سعيد محمد أحمد الصنعاني  ،
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ة  فهلفةد يتمىن أن تشبع ـطهلبه وأن تتحقق رتغبهته لكن نـكهسة  تلبة  ـذه التمنةهت هتدم بواقع الظةوف االجتمها
نه يق ت احلقةقة  والذات املثهلة  اليت تنشأ ان ع الفةد يف صةاع داخلي شديد ، صةاع بني الذايف ال النظهم القهئم ـو

 (103،ص 1892) فيصل عباس ،حهجهت الفةد الداخلة  وتؤثة الى شخصةته .

عتقدات ولكنه تغهفل  «ـــــورين  »فحاب  الشخص املغار  اـــن ذاته احلقةقة  شخص لــه ـشهاة ورتغبهت وآراء ـو
ــم بهلناب  لنفاه ، يف حهلــــ  دائم «ــــورين »انهه ،وتصفه   »ـن خالل كتههبه «ـورين »توصلت ـــ  ـن التـو

نىل وضع ـفهوم لالتغارا  ،وااتبهره اتغارا  ان الذات احلقةقة  الواقعــــ  يف أســــة القةود  «العصه  والنمو اإلساهين 
 ـل بني االتغارا  والعصه  .املعوقــ  اليت يفةضهه العصه  .ويف ذلك  تأكةـــــد تـــــهم الى االرتبهط الكـــــه

 (18،ص2663) محمد عباس يوسف ، 

 : «إريكسون  »االغتراب لدى  8-5

اـتداد  أن املةهت النمو لدى الفةد ـي ابهر  اــــن مثهن ـةاحل ـتتهلة  وكـــل ـةحــــل «نريكاون  »يةى      
ــــ  تعد سقط  اسطالق وحتول يف حةه  الفةد حتدث ستةج  النضـــــج الفةزيولوجي لاهبقتهه  كمه يصهحب كــ ـل ـةحل  أـز

ــــــع  ، وال تعين األـز   ـشكل  ـاتحةل  احلل بــــل  تعبري ان وجود ـطهلب ـلحــ  حبهج  نىل ـواجه  ونشبهع ، ـو
ين استمةاري  النمو و كاب األسه تفهالة  جديد  أو ذلك فإن ـنهك احتمهلني حلل األـز  ، نـه أن حتل نجيهبه ممه يع

 سلبه ممه يعين ناهق  النمو وفشل األسه. 

الى األـز  «متةع الــــدور  »أو «أـز  اهلوي   »الى ـةحلــــ  املةاـق  ،وأطلق اسـم «نيةيكاون »اسصب اـتــمهم
و ينتقل ـن ـةحل  االاتمهدي   املصهحب  هلذه املةحل  اليت يةاـه اركاون فار  حهمس  يف امو ـوي  األسه لدى الفةد ـو
الطفولة  نىل استقاللة  الكبهر  ، حةث اندـه يكون املةاـق لنفاه ـدفه ـةكزيه حمددا فإن ذلك يعطةه نحاهسه 

الستمهء يف حني فشل املةاـق يف تكوين ـفهوم واضح ان ذاته وان العهلــم احملةط بهلتوحــد ويدخله ـةحـــل  األلف  وا
به يوقعه يف االتغارا  مبه يتضمنه ـن شعور بهلعزل  وكةاـة  للذات وشعور بهلدوسة  فةكون تصةف الفةد كمه وصفه " 

ويقةس األـور مبقةهس ـةدجة " ـتامه بهإلـع  ويصبح جمةد ساخ  ـن كهئن بال اسم يفعل كمه يفعل النهس ، 
النهس سهسةه وجوده احلق. ـذه املعهسه  واحلري  وادم الوضوح والتصدع والتنهقض ، قد تؤدي بهلفةد نىل التوحد ـع 
هبة  أو اجلمهاهت   ذا ـه حيدث يف تغهلب األحةهن يف حهالت اجلمهاهت اإلـر مجها  أو تنظةم دون ـقدـهت ،ـو
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ويـــــ  اجتمهاة  كهن الفةد يفتقدـه وكذلك نجيهد امهذج الالط  اليت كهن يبحث الدينة  املتطةف  ،سعةه حنو حتقةق ـ
 انهه وجتعله يشعة بهلقو  والاةطة   .

 أو يف تكوين ـوقف  اجتهه العهلــــم . «األسه»يعــــد االتغارا  ـعوق أسهسي يف تطور حةي   «ايةكاون »فحاب 

 االغتراب لدى فـــــروم : 8-1

يف التحلةل النفاي ،اختهره سقطـــ  اسطالق لتحلةل  «االتغارا  »أول  ـن أدخــــل ـفهوم  «ةوم ف »ـد يعــ    
  –ـــو االتغارا  أبـ –«فةوم»الشخصة  االجتمهاة  املعهصة  هلــــذا يعترب

ادد ـن العالقهت املتنواـــــ  ـثل االق  اإلساهن بذاته نىل  أن ـصطلح االتغارا  يشري «نيةيك فةوم  »يةى     
كـــهن ـنصبه الى اتغارا  اإلساهن اــــن ذاته نذ « فــــةوم»واالقته بهآلخةين وبهلطبةع  وبهلعمل اإلساهين لكــــن تةكةز 

عهله بل يناهق يعد سوع ـن اخلرب  يةى فةهه الشخص سفاه تغةيب ان ذاته فةشعة أسه تغري قهدر الى التحكم يف أف
 ورائهه ممه جيعله بعةد االتصهل ان ذاته وان اآلخـــــــة .

نىل جمموا  صفهت خهص  مبوضوع االتغارا  ـن أمههه تلك احلهل   «اجملتمع الالةم  »يف كتهبه    «فةوم »وأشهر    
ةف يعتمد كةهسه الى وجود اليت اليشعة فةهه اإلساهن بأسه ـهلك حقةقي لثةواته وطهقهته بل يشعة بأسه كــــهئن ضع

 قوى خهرجة  ال متت لذاتةته بصل  . 

 »ه ــــه جهء بة  الى الفةد ـتفقه يف ذالك ـع ـأن اهـة  االسفصهل والتشةؤ أثة تاركه الةأمسهل «فةوم »كمه ااترب 
) حسن إبراهيم       .      ي ميحو اتغارا  الفةد واضطةابهته ــن أن اجملتمــــع االشاراكي ــــو املخةج الذ «هركسـ

 (11، ص  2668المحمداوي ،

أن االتغارا  أصبح مس  اجملتمع احلديث ،نذ يكهد يكون شهـال فهلفةد ال يعةش ـنفصال ان ذاته «فةوم »ويؤكد 
أسبه  «ةومـف»ه فهو شخص ـاري لةس له أن خيتهر .  وأرجع ـــفحاب بل اـــن مجةع أفةاد جمتمعه وكل ـهحيةط ب

ةمن  التكنولوجةاستشهر  و  الالط  ه احلديــث  الــى اإلساهن وسطـاالتغارا  نىل طبةع  اجملتمع احلديث وسةطة  اآللـ  ـو
ةمن  القةــم واالجتهــهت .  (10،ص2668) عبده سعـيد محـــمد أحمد الصنعاني ،ـو
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 ى " : ــة المعنــــل " نظرياالغتراب لدى   فيكتور فرانك 8-3

دم سظةي  يف نراد  املعىن كأسلو  جديــد يف العالج ـهء االجتهه الوجودي قــ( ـن أبةز المــ4891" ) ليعـــد " فةاسكــ
 النفاي . 

دفه لوجوده اإلساهين ، تــــقوم نراد  املعىن        تأسات النظةي  اسطالقه ـــــن فكـة  أن اإلساهن ياعى لةجد ـعىن ـو
غزاـه فإسه يتخلى ان ـاؤولةهته الى أسهس الشعور بهملاؤولة  واخلصوصة  ف إذا تغه  ان الفةد ـعىن احلةه  ـو

ذا  (25،ص2669) بشرى علــــي ، ـــــو أسهس الشعور بهالتغارا . ونرادتــــه احلة  وقدرته الى الفعل واالختةهر ـو

بأن األفةاد  االتغارا  ،ويةىن خاللــــه ـفهوم ـــفهـــوم الفةاغ الوجودي  يف سظةيتـــه وأراد ـ «فةاســــكل » أدخـل  
ن الفةاغ الوجـــودي الذي يتجلى يف الشعـــور بهمللل وفقدان احلمهس ـــعىن يف حةههتم يعهسون ـاللذين يشعةون بهال
 واحلةوي  والنشهط .

ه «فةاســــكل  »والةه كــهن اـتمهم      ت ـنصبه الى وجـــود ـعىن يف حةه  الفةد ألن ذلك يكابه التماك مبقـو
 احلةه  ويكابه الثق  ملواجهــــ  ـشهق وصعوبهت احلةه  .

ه  ـهغ  ـفهــصـ «ـودي ، نراد  املعىن،.........الفةاغ الوجــ»يف سظةيته  «فةاسكــل »ويف ال املفهـةم اليت استخدـهه  ـو
بأسه تغةيب ان ذاته ، وع ـن االضطةا  يف االق  الفةد بنفاه والعهمل حةث يشعــة املةء لالتغارا  واةفه  بأسه ســ

ـ  ممه يعطـــل احلةكـــ  صفــ  أسهسة  يف اهلدف والقةمــنفصل اـــن دوافعه  وذلك بابب فقدان املعىن املتمثـــل ب
 الديهلةكتةكة  ـه بني الذات والواقع .

 املعنـــى،دان ا  :فقـــثالث أبعــــهد لالتغار  «ـلفةاسكـ» واسطالقه ـن فكـــة  أن املعىن يةتبط بههلدف والقةم  فقد حدد
 (15،11، ص 2663) محمد عباس يوسف ، القةمي.التنهقض  اهلدف،فقدان 
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لفهم الظهـة  وابةاز البهحثني والدارسني املهتمني بقضهيه الشبه  ـن طةف  العديد   احملهوالت  رتغــمخـــــالصة:
،وادم الشعور بهلذات وكذا العزلـــ  الذاتة  واإلحبهطـن سةطة  ـشهاة العجز  تأثرياهته اخلطري  الى فــــئ  الشبه   

، وحمهوالهتم الةفع ـن تقدية الذات لديهم وكذا تعزيز الشعور والتهمةش  لديهــــم  بهإلقصهءواالجتمهاة  والشعور 
 .تـــمع احلديث بكل شةائــــحه جملتمعههتم ،نال أن األـة مل يفلح وبقي ـذا الشعور ـاةطةا الى أفةاد اجملبهالستمهء 
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 :تمهــــــيد

مبصالـــح أفراده دومنا متييز توجد يف كل  تلحق الضرراستقراره و  هتز،اجلرمية ظاهرة خطرية هتدد كيان اجملتمـــعتعــد
اللكثري من البحوث وعليه كانت موضوعاجملتمعات البشرية ،وان اختلفت مالحمها وأنواعها وأسباهبا من جمتمع آلخـــر. 

 . والدراسات

جلرمية و أهم تصنيفاهتا وكذا أهم العوامل الدافعة امفاهيم عند أبرز الوقوف  هذا الفصل البحث يفولذلك اختار 
  الظاهرة.النظريات املفسرة هلذه  اإلجرامي، وأهمالسلوك الرتكاب 

 : ــةمفهوم الجريمـــ -1

،التعدي قطعه ،واجلرم مبعىن القطع ،جرمه جبرمه ،جرما  جــــاء يف لسان العرب " البن منظور" اجلرم:ـــة لغــ1-1
) ابن منظور، .     ،واجلروم واجلرمية واجرتم وأجرم فهو جمـرموجرميويقال فالن جرمأي الكسب والذنب واجلمع أجرام

 ( 91، ص0991

 (10، اآليـــةسورة المائــدة   )«وم ....ــم شنآن قوال جيرمنكـــ »ومنه قوله تعاىل 

اجلرمية بأهنا كـــل أمر اجيايب أو سليب يعاقب  فعرف 1891أما املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية سنة -
كلمة جرمية على كل فعل أو   إطالقواجلرمية مفردة .ومن مث ميكننا  فة أم جنحة أم جناية لأكان خما سواءعليه القانون 

 إجرام وأجرموا .سلوك خمالف للحق والعدل أشتق من ذلك املعىن 

 (  09سورة المطففين آية )«....من الذين آمنوا يضحكون الذين أجرموا كانوا  إن»قال اهلل تعالى : وقد

الفعل الذي ال يستحسن ويستهجن واالمتناع  إتيانومما سبق بيانه يتضح لنا أن كلمة اجلرمية يف معناه اللغوي تعين 
 يستهجن.عن الفعل الذي يستحسن وال 

على طاعة اهلل ورسوله وعدم االلتزام بأوامره يرى علماء الدين بأن اجلرمية هي اخلروج ا :ـــتعريف الجريمة شرع 0-0
 ونواهيه .
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تعرف اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية بأهنا حمظورات شرعية زجر اهلل تعاىل عنها حبد أو تعزيز ، واحلد هو العقوبة  -
) األمر تقديرها . املقدرة يف الشريعة كحد السرقة والزنا والقصاص يف جرمية القتل ، والتعزيز هو العقوبة اليت ترك لويل

 (6،ص 0991عبد القادر عودة ،

ملا قدمته  عله العقاب املقرر عليه جزاءـر به ، يستحق فاوعصيان ما أمــ اهلل،بأهنا كل فعل هنى  إذنتعرف اجلرمية 
 ـداه .يـــ

 المفهوم القانوني للجريمة :  0-3

الفعل أو االمتناع الذي نص قانون العقوبات على جترميه ووضع عقوبة جزءا  »بأهنا:يعرف علماء القانون اجلرمية 
  (06،ص0119) طلعت إبراهيم لطفي،  .«ى ارتكابه عل

مــــــا على  ا يتبع بتوقيع عقوبة ـخروج على أوامر قانون العقوبات أو نواهيه خروج :»بأهنا«رؤوف عبيد  »ويعرفها 
 (  30،ص0112،) محمد حسن غانم .«فاعله 

فعل جيرمه القانون ويعاقب عليه مرتكبه حسب نصوص قانونية وينتهك  :»وتعرف سامية الساعايت اجلرمية  بأهنا
) سامية الساعاتي . « ا يتجاوز حدود التسامح  املمكنةخا صار االجتماعية السـائدة انتهاك القيم واملعايري

 (01،ص0913،

املالحظ من خالل هذه التعريفات أن املشرع القانوين هو الذي حيدد السلوك اإلجرامي عن غريه متاشيا مع القاعدة 
وليس حسب الضمري اجلمعي واالجتاهات السياسية واالقتصادية و  «ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين . »

 اجملتمع.األخالقية والثقافية السائدة يف 

يتفق أغلب علماء االجتماع على أن اجلرمية هي ظاهرة اجتماعية ال :ةـالمفهوم السوسيولوجي للجريمــ  0-4
هذا االجتاه على ضرورة الربط بني اجلرمية ومصاحل وليس هلا حدود جغرافية كما يركز أصحاب  جمتمع،خيلو منها أي 
 السائدة.وقيم اجملتمع 

شكل من أشكال »(اجلرمية بأهنا 1898)« مسيث ديبد »و «ديفيدهاربرت »ـل من ويف هذا السياق يعرف كـ
 (20، ص 0112) حسين علي الغول ، . ...«  النظام القائم إفساديهدف إىل  االحنرايفالسلوك 
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               اجلرأة على خمالفة قواعد اجملتمع وارتكاب »إىل تعريف اجلرمية بأهنا 1891«  باترسون»  أيضاكما ذهب   
 . «اجلرمية 

اجلرمية هي كــــل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم واألفكار اليت : » DURKHEIMكما عرفها دوركامي  
-p14 ،(pr.J).ـو تعريف عــام ذو صبغة اجتماعيةوهـ.« اجلماعةاستقرت يف وجدان 

m.Elchardus/dr.meunier 

حتمية وضرورية يف أن اجلرمية اىل ( عامل االجتماع الفرنسي يف تفسريه للجرمية 1819-1919كما ذهب دوركامي )
اجملتمع ، ويضيف أن اجلرائم هي حقائق اجتماعية ثابتة كثبوت االنتحار ، وإذا وجدت مثل هذه األشياء فهو دليل 

 ة هي ظاهرة اعتيادية يف أي جمتمع  .اجلرمي أنعلى أهنا عادية وعليه يتضح تأكيد دوركامي على 

ــوء التوافق بة  الفعل التنبيهي ،إىل وجود سـأن الوظيفة احلقيقية للجرمية تكون مبثا «سيزرالند  »يف حني يرى -
ا أو دليال على التفكك عرض إذناالجتماعي خاصة عندما تصبح اجلرمية سائدة وعامــة يف اجملتمع ، فاجلرمية 

 .االجتماعي

بصفة عامة نستطيع القول أن خمتلف التعاريف االجتماعية ملفهوم اجلرمية ترتكز على نقاط أساسية ميكن  -
 :اختصارها فيما يلي 

 .الضرر االجتماعي الذي ينطوي علية السلوك اإلجرامي  -

 نظمةواألالقوانني،»منها قواعد الضبط الرمسي سواءفة لقواعد الضبط االجتماعي لأفعال وسلوكيات خما -
باجملتمع  االجتماعية السائدةواملعايري والقيم  واألعرافوالتقاليد  الرمسي العاداتغري  الضبطأم قواعد  «...واللوائح
 املعين.

هو  اإلجراميفالفعل  األساسسلوك يرتكب داخل اجملتمع وعلى هذا  أويف جترمي أي فعل  األساسأن اجملتمع هو  -
 ال.الفعل الذي يرى اجملتمع أنه كذلك بغض النظر عن كون القانون جيرمه أم 

ميكن القول أن اجلرمية ظاهرة اجتماعية ال خيلو منها أي جمتمع وهي كل فعل أو سلوك خيرق ويف هذا السياق 
ة حسب درجة  اخلطورة ضوابط اجملتمع ،ويضر بالفرد واجلماعة مما يرتتب عنه عقوبة قانونية كالسجن أو غرامة مالي
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والضرر الناجم يشمل السرقة ، جرائم املخدرات ، القتل ، اجلرائم اجلنسية وكـــل ما من شأنه أن ميس ضوابط وقيم 
 اجملتمع . 

إعطاء تعريف شامل للجرمية غري أن عملية حتديد معناها سوسيولوجيا مهمة صعبة الن رغــــم حماولة هذا االجتاه -
للباحث من جهة  واإليديولوجيةذلك يرتبط بطبيعة اجملتمع ومعايريه وقيمه االجتماعية من جهة واخللفية الفكرية 

 وذلك  نظرا لــ :  بالنسبيةأخرى ومن هذا املنطلق ميكن القول أن التعريف السوسيولوجي للجرمية يتصف 

 عن أفعاهلم وسلوكياهتم .  األفرادمبالغته يف الرتكيز على تأثري الظروف االجتماعية والتقليل من مسؤولية  -

 جتاهله للقانون السائد . -

 عدم قدرته على حتديد معيار مناسب لقياس األضرار االجتماعية الناجتة عن الفعل اإلجرامي .  -

 عوبة توحيد املعايري االجتماعية السوسيولوجي مفهوم نسيب و اليتصف بالعمومية والشمول وذلك لصيبقى املفهوم -

 المفهوم النفسي للجريمة : 0-2

الجتاه أن اجلرمية هي تعبري عن صراعات نفسية داخل الفرد بل هناك من يعترب الفعل ايرى أصحاب هذا  -
 اإلجرامي من مظاهر الالشعور أي سيطرت العقل الباطن على السلوك أو مظهرا من مظاهر الفطرة الغريزية . 

كما   العالج،اج إىل على أنه نوع من السلوك الشاذ املرضي حيت اإلجراميلسلوك لينظر أنصار التحليل النفسي  -
 والرعاية.العقلية إىل العالج  األمراضحتتاج 

ماهي إال انطالق للدوافع الغريزية انطالقا حرا  اإلجراميةالتصرفات  أنإىل " burt" «بريت  »ويف هذا الصدد يشري
 .ال يعوقه عائق

ذلك السلوك املتعمد غري املشروع الصادر عن  » أهنا:" فينظر إىل اجلرمية على haroldlinder" أما هارولد لندر
للفاعل تتطلب منه هذا احتياجات  إلشباعمظاهر نفسية هي أعراض للكبت الداخلي واالضطراب الباثولوجي ، 

 .«السلوك
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إىل أن اجلرمية هي نتاج للصراع بني الذات أي نزعة التفوق والشعور االجتماعي . ويرى « adler»ويذهب أدلر -
احلياتني احلياة االجتماعية التعاونية اجلديرة به من حيث هو  إحدىحر وقادر على أن يأخذ لنفسه  إنسانأن كل 
املرض النفسي أو  أو لإلجراموااللتفاف حول الذات ، ويف هذه احلالة يكون قد هيأ نفسه  األنانية، وحياة  إنسان

 (04،02، ص0113)السيد رمضان ،  .               الشذوذ اجلنسي 

 املرضي.عموما يرى هذا االجتاه أن السلوك اإلجرامي ما هو إ ال نوع من السلوك الشاذ 

ركز أساسا على حالة الفرد أثناء ارتكابه للفعل اإلجرامي أي احلالة النفسية واإلدراك العقلي الذي يكون عليه  -
 للجرمية.الفاعل وقت ارتكابه 

 واالجتماعية.أمهل أثر العوامل واملعطيات البيئية  -

 يبقى تعريف نسيب ال يتصف بالعمومية و الشمول .  -

 منها:نذكر  بـــها،و الميكن التحدث أو اخلوض يف موضوع اجلرمية بدون التطرق لبعض املفاهيم املرتبطة  -

جدال وخالفا ال يقل يف حدته واتساعه عن ذلك الذي أثري حول  اإلجرامري تعريف اجملرم يف علم ثيالمجـــرم: -0
 باجلرمية.التعريف 

ارتكاب اجلرمية بشكل جدي سواء أدانه القضاء هنائيا أم مل يدنه  إليههو كل شخص استند  اإلجرامفاجملرم يف علم 
                                                      .    ره جمهولعليه وسواء عرفت حقيقة أمره أو ظل سـ يقبضملوسواء قبض عليه أو  ،بعد

 (20، ص0999،أبو توتةعبد الرحمن )

سؤال مؤداه ، من هو اجملرم ؟  إىل«اإلجراممبادئ علم  »" يف مؤلفهsutherlandند "  سيزرالادوين  ويشري -
تثري العديد من التساؤالت لعل  اإلجابةلكن هذه «ذلك الشخص الذي يرتكب اجلرمية :»ب عليه ببساطة بأنه يوجي

 أمهها ، كيف يكون الشخص جمرما ؟ملاذا جيرم البعض دون سواهم ؟ .

مبقتضى حكم قضائي عن طريق السلطة  رم هو من يثبت ارتكابه للفعل اإلجراميمن الناحية القانونية فإن اجمل أما
مل يثبت ارتكاب الشخص للجرمية فهو ليس  اليت حيددها القانون فإذا لألوضاعالقضائية أو سلطة االهتام وطبقا 
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، فصفة اجملرم يف لغة القانون التطلق على الشخص إال إذا أصدر القضاء حكما بإدانته وصار هذا احلكم جمرما 
 هنائيا غري قابل للطعن فيه . 

اجملرمني  األخرىوتشمل  األسوياء،اجملرمني  األوىلتضم  طائفتني،إلىتصنيف اجملرمني  إىلـــد ذهب بعض الباحثني وق
 األسوياء.غري 

اجلنائية  باألهليةاالختيار أي انه يتمتع  وحريةوالتمييز  باإلدراكالذي يتمتع  «العادي  »ونقصد باجملرم السوي أو  -
 ويكون مسؤوال عن أفعاله مسؤولية كاملة  . 

 الشاذ.اجملرم اجملنون واجملرم  اجملرمينغرياألسوياء:تضم جمموعة  -

 األهليةوالتمييز وبالتايل تنعدم  اإلدراكيعدم لديه ،العقلية  األمراضشخص مصاب بأحد  هو : مجرم المجنونالف
 جنائيا عن أفعاله . لؤو مساجلنائية ، ويعترب بذلك غري 

والتمييز بصورة كاملة ، ولذلك  اإلدراكفهو شخص مصاب خبلل نفسي أو عقلي ال يعدم لديه : المجرم الشاذ أما
تعرضه لنوع من املسؤولية اجلنائية يتفق مع حالته من حيث  إىلتؤدي جنائية ناقصة يتمتع هذا الشخص بأهلية 

 (44، ص0913،محمد زكي أبو عام،) جالل ثروتوحرية االختيار . واإلدراكدرجة التمييز 

عن املألوف أو السوي من السلوك املتعارف عليه .ويعرف بول مبعناه العام يشري إىل اخلروج مفهوم االنحراف : -3
أي فعل أو نزع من السلوك أو موقف ميكن أن »" االحنراف من الناحية القانونية بأنه :paulTappanتابان "

 «يعرض على احملكمة ويصدر فيه حكم قضائي

سبهم هو سلوك خيالف " فالسلوك  املنحرف حk- cohenأما علماء االجتماع ، وعلى رأسهم كوهني "
 (01) جابر ناصر الدين، ص.التوقعات النظامية اليت يعتربها النسق االجتماعي عامة ومقبولة وشرعية 

غري أن املالحظ يف جمال البحوث أن هذه الكلمة اختذت منحى آخر ارتبطت بصورة دائمة مبصطلح األحداث 
 األحداث.وأصبح يطلق مفهوم احنراف 

وجيب أن يكون  معينة،ـرم بطريقة لذا فهو سلوك حمـ اجلماعة،انتهاك ألمناط معينة من معايري  الحنرايفافالسلوك 
 اجملتمع.وبدرجة كافية لتجاوز حدود التسامح من قبل  مستهجنا،
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فالسلوك املنحرف هو الذي خيتلف "  norm"   مبفهوم املعيارمن خالل عالقة  الحنرايفاوميكن فهم السلوك  -
 (22، ص   0110) مصلح الصالح ، .داللة يف االجتاه أو الدرجة عن املعيار االجتماعي هلذا السلوكبصورة ذات 

، إال أنــه ميكــن التمييــز بينهمــا ، إذ كثــري  األحيــانيف كثــري مــن  ويتطابقــانرغــم أن مفهــومي اجلرميــة واالحنــراف يتــداخالن 
 األفعــالعــادي ، كمــا أن هنـاك كثــريا مــن  كشــيءمــن الناحيــة الرمسيـة بينمــا يقبلهــا النـاس   تعتــرب غـري قانونيــة  األفعــالمـن 

مستوى اجلرمية وعليه فإن املفهومني يتفقا يف مجلة  نقـاط ، كمـا خيتلفـان يف كثـري منهـا  إىلولكنها ال تصل  احنرافيةتعترب 
ينمــا االحنــراف ال يلقــى صــاحبه ســوى اللــوم ســلوك يعاقــب صــاحبه معاقبــة جزائيــة ب اإلجــرامفكالمهــا فعــل مــذموم لكــن 

اجملتمـع ومنطـا سـلوكيا مغـايرا  ملـا عليـه العـرف  ألفـرادالضـابطة  واألخـالقوالسخط باعتباره شـذوذا عـن القـوانني العامـة ، 
 دون أن يصل إىل العقاب اجلزائي مامل يتحول إىل جرمية.           

 (02) جابر نصر الدين،صجرمية.ليس كل احنراف كـــل جرمية هي احنراف و   إنوعليه ميكن القول  

 ـة:ـالجريمـفات تصنيــ  -4

ن أكثر لكاليت تقوم عليها  األسس،ختالف اجلرائم متنوعـــة ولذلك فهي حمل لتقسيمات متعددة ختتلف با إن
 دة ون العقوبات انطالقا من القاعــه قانالتقسيمات شيوعا ما قدمــ

ـم من حيث اجلرائم تقســ أنمن قانون العقوبات على  79حيث تنص املادة .«إال بنص  وال عقوبةال جرمية  »
 .ـفات ولكــل نوع منها عقوبات خاصةخمالـ ـايات،جنــح،جنــإىل:درجة جسامتها 

 حسب درجة جسامتها : -4-0

من قانون  51أبسط أنواع اجلرائم يف نظر القانون اجلنائي وتنص املادة  هي:Infractionــفة المخالــ0- 4-0
دينار  75555إىل 7555ـوم واحد إىل شهرين والغرامة من عقوبة املخالفات احلبس من يـــ العقوبات اجلزائري أن

 .املرور على سبيل املثال  جزائري وتتعلق عموما بالنظام العام وبالسالمة العامة واآلداب واحمليط كمخالفة قوانني

يتضمن اجلرائم  األولوفيها نوعان ،  اإلجرامتعين فعل غري مشروع تتوفر فيه نسبية :Délitحة ــالجنـ 4-0-0
 أو ممتلكاهتم ، والثاين يتضمن اجلرائم العامة ، وهي اليت ميتد أثرها على األفراداخلاصة ، وتعين االعتداء على 
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احلبس ملدة تزيد عن الشهرين إىل  هيمن قانون العقوبات فعقوبة اجلنحة  51نفس املادة امللك العام وحسب  
 مخس سنوات ، والغرامة تزيد عن ألفي دينار .

تستخدم للداللة على درجة معينة من  األموال،ــل ما هو ضد األشخاص وضد ك:Crimeـــةالجنايــ  4-0-3
السجن املؤقت من  املؤبد، أوالسجـــن  هي:اإلعدام،والعقوبة عليها  ،ية بالنفسذكاألفعال املؤ   االحنراف،درجات 

 سنة. 75إىل  51

يبقى هذا التصنيف مؤقت وليس ثابتا دائما ، إذ خيتلف باختالف الزمان واملكان ، فما قد يعترب جناية يف وقت  -
أ على القيم االجتماعية أو العكس تبعا للتغري الذي يطر  أومن األوقات قد يصبح جنحة أو خمالفة يف وقت آخر 

 (03، ص0913) سامية حسن الساعاتي، السلطة السياسية اليت متلك التشريع .

 .للجرمية على أساس ركنها املعنويإضافة إىل التصنيف القائم على درجة جسامة اجلرمية يوجد تصنيف آخر 

 تصنيف الجرائم بحسب ركنها المعنوي :   - 4-0

 إىل:الركن املعنوي يف اجلرمية هو الرابطة النفسية بني اجلاين والسلوك اجملرم ووفقا لذلك تنقسم اجلرمية 

ـــن املعنوي فيها هو القصد اجلنائي اجلاين ارتكاهبا أي أن الركــ مد فيهاعهي اليت يت: ة ــجريمة عمدي 4-0-0
 السرقة و النصب  –،مثـــال ذلك جرمية القتل العمد 

 (.اإليذاءاخلطــأ ) اإلصابةفيها القصد مثل القتل اخلطأ ،  يتوفروهي اليت ال : جريمة غير عمدية 4-0-0

 :اجلرائم تبعا لطبيعة املصلحة إىل خيتلف تقسيمضررها:تصنيف الجريمة وفق موضوع   4-3

كاجلنايات واجلنح املضرة  بكيان الدولة ،كرفع السالح عليها   جرائم ضارة بالمصلحة العامة : 4-3-0
كالرشوة   باإلدارةمبركزها العسكري والسياسي وكذا اجلرائم املضرة  لألضرارواجلوسسة ، والتعاون مع دول أجنبية 

 العامة . األموالواختالس 

الناس ، اجلرائم املاسة حبياة األفراد تقع إضرارا باملصلحة اخلاصة أو بأحد :األفرادجرائم ضارة بمصلحة  4-3-0
 (49، ص0999) عبد الرحمن أبو توتة ،وسالمتهم ، كالقتل واجلرح  والضرب ، واجلرائم املاسة بأمواهلم كالسرقة .
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ة مبفهومها الشرعي والقانوين ال بـــــد أن تتوافر هلا شروط موضوعية حىت يصبح الفعل ــجلرمياأركان الجريمة : -2
، الركن رمية يعاقب عليها القانون ،هذه الشروط مايصطلح عليها أركان اجلرمية وهي : الركن الشرعي املرتكب ج

 املادي ، الركن املعنوي.

يقصد به أن يكون هناك نص حيضر اجلرمية ويعاقب عليها ، ويقصد به النص القانوين الشرعي:الركن - 2-0
من أسباب اإلباحة بالنسبة له ، مبعىن أال يكون أداء لواجب الذي حيرم هذا السلوك اإلنساين ، وعدم وجود سبب 

 (12،ص0112)حسين علي الغول ،أو استعماال حلق مبقتضى القانون .

 وين هو إذا مصدر التجرمي واملعيار الفاصل بني ما هو مباح وماهو منهي عنه حتت طائلة اجلزاء .ـــص القانــفالن

) .مببدأ الشرعيةا يعرف يف جمال القانون اجلزائي ـــوهذا م «بدون نص شرعي  وال عقوبةال جرمية ـف »وتبعا ذلك 
 (21،ص0100بوسقيعة ،  أحسن

فالفعل غري املشروع حيرمه قانون العقوبات أو القوانني املكملة له ، فاالعتداء على احلياة مثال فعل غري مشروع ألن 
ون العقوبات اجلزائري . كما يشرتط أن يقرر القانون من قان 763إىل 711قانون العقوبات حيرمه وفقا للمادة 

 .لفعل غري املشروعهلذا ا وتدبرياعقوبة 

وهو ما يعرب عنه شرعا بإتيان العمل املكون  اإلنسانيقصد به العمل اخلارجي الذي يأتيه :ــاديالمـــــــنالرك -2-0
أساس اجلرمية من الذي حيرمه القانون اجلنائي ويعترب  اإلنساينأكان فعال أم امتناعا وهو السلوك  سواءللجرمية،
 (12،ص0112) حسين على الغول ، الواقعية.الناحية 

فعلى سبيل اجلزائي.فالركن املادي ألي جرمية ماهو إال الفعل أو العمل اخلارجي الذي يعكس النية اجلنائية أو اخلطأ 
ويتمثل يف جرمية السرقة يف االستيالء  باخلنجر،النارية أو الطعن املثال يتمثل الركن املادي يف جرمية القتل يف الطلقة 

 الغري.على مال 

: اليكفي لقيام اجلرمية ارتكاب عمل مادي ينص ويعاقب عليه قانون جزائي بل البد أن  الركن المعنــــوي 2-3
 يصدر هذا العمل املادي عن إرادة اجلاين .

إذن يتمثل الركن املعنوي يف نية داخلية يضمرها اجلاين يف نفسه وقد يتمثل أحيانا يف اخلطأ أو اإلمهال وعدم  -
 (001،ص0100) أحسن بو سقيعة ، االحتياط.
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اجلاين وبالتايل يتعلق بإرادة جنائية ويقصد هبا  لإلنسانيرتبط الركن املعنوي بالناحية العقلية أو النفسية  -
ــــر للقيام بالفعل غري املشروع لذلك إذا انتفت إرادة اجلاين يف اجلرمية ال تقوم املدرك املميز ، واختياره احلاناإلنسإرادة

املسؤولية اجلنائية وقد حصرها  موانعمن قيمتها القانونية  اإلرادةاليت جترد  األسباباملسؤولية اجلنائية ويطلق على 
 املشرع يف :

ال عقوبة على من كان يف حالة جنون وقت ارتكاب  »من قانون العقوبات  19إذ تنص املادة ــــون:الجنــ -10
 . «اجلرمية ........

اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل له  ال عقوبة على من »على أن  19ادة حيث تنص املـــراه:اإلكــــ -10
 (04، ص 0119) قانون العقوبات المعدل ، . «بدفعها 

وقع على القاصر الذي مل يكمل الثالثة تال »العقوبات:من قانون  18حيث تنص املادة  السن:ــــر صغــ -13
مواد املخالفات ال يكون حمال إال للتوبيخ وخيضع القاصر الذي   ومع ذلك فإنه يف.ري احلماية أو الرتبيةابعشر إال تد
، ،0119قانون العقوبات المعدل ،). «إما لتدابري احلمايــــة أو الرتبية أولعقوبات خمففة   19إىل  13يبلغ سنه 

 (02ص 

ى ــــخيتلف يف تركيبه وتكوينه من فرد إل إنسانعن  اإلجرامييصدر السلوك :   اإلجراميـلوك ــعـــــوامل الس -6
التأثر مبختلف العوامل يف درجة تأثري التكوين الداخلي ودرجة  األفراديز االختالف الواضح بني منيه ــآخر وعل

اجلرمية ظاهرة اجتماعية متشعبة ومعقدة ومركبة ل فرد ومن جهة أخرى تعد كــ  وسلوكياتاخلارجية على تصرفات  
لوقوع اجلرمية على اثر توافر عامل أو جمموعة عوامل معينة ومن مث  اإلقرار بعدم وجود حتمية اجلوانب وعليه جيب 

ية ، فعوامل السلوك اإلجرامي مزدوجــــة بعضها عام  يتعلق باجلرمية كظاهرة اجتماعية ومتثل العوامل البيئية أو اخلارج
 الداخلية.الفردية أو وبعضها خاص باجملرم كفرد وهي العوامل 

 أوتلكيقصد هبا مجلة الظروف املتصلة بشخص اجملرم : اإلجراميللسلوك «الفـــــردية »العوامل الذاتية  6-0
النفسية أو العضوية واليت ميكن أن تسهم بقدر أو آخر يف دفعه إىل ارتكاب  سواءاليت تنتمي إىل ذات الفرد  العوامل

 اخلمور واملخدرات . إدمان –  التكوين الشخصي-اجلنس  -السن   ـالوراثة  يف:اجلرمية وتتمثل 
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اجلنني يقصد بالوراثة انتقال خصائص معينة من األصول إىل الفروع يف اللحظة اليت يتكون فيها ـوراثة :الـــ 6-0-0
 «. يد ـــغة التعقــعملية بال»قوانينه األساسية يف «دل ــمن»ي كما وصفها العامل النمساويـوه

ناقالت الوراثة أو  ما يعرف باسم عربتتمثل يف احتاد تلك الصفات اليت تنتقل من اآلباء واألجداد إىل األبناء -
 اجلينات واليت تكمن يف الكروموزومات اليت تتواجد يف شكل أزواج ، جزء منها يأيت من األب واآلخر من األم .

: قوة الوراثة ، ه يف اجتاهني متضادين ائصه وصفاته خيضع لقوتني تتجاذبويقرر علماء الوراثة أن اإلنسان يف خص
عمل على احلــــد تــوة التغري أو التطور اليت وقــــ «السلف»ومسات األصل  وتعمل على أن يستمر يف الفرع خصائص

 من تأثري قوة الوراثة . 

 وللوراثة أنواع متعـــــددة : 

 األصلالعصبية والنفسية والتناسلية بذاهتا اليت كان يعاين منها  األمراضونعين هبا انتقال بعض الوراثة المرضية : -
 ......كالسكري .إىل خلفه

املزمنة أو املستعصية اليت  األمراضوفيها يتنقل فقط إىل الفرع شذوذ يف التكوين نتيجة بعض الوراثة التشويهية : -
 أو نتيجة انتهاج األم لسلوكيات خاطئة يف فرتات احلمل . األصلأصيب هبا 

الوراثة مبعناها الدقيق واليت تعين انتقال  باألوىلونعين ة الظاهرية .  ـــة احلقيقية وبني الوراثـــمنيز بني الوراث أنكما ميكننا 
ي جممل العوامل اليت تعاصر حلظة اإلخصاب هفإىل الفرع حلظة تكوين اجلنني أما الوراثة الظاهرية  األصلخصائص 

 خصائص وصفات مل تكن لدى السلف.«الفرع  »أو فرتة احلمل فتظهر يف اخللف 

لكن املشكلة اليت تثار يف جمال البحث يف علم اإلجرام تنحصر فيما إذا كان اإلجرام أو االستعداد الرتكاب  -
اجلرمية ميكن أن ينتقل من األصل إىل الفرع ؟ومـــاهو املعيار الـــذي ميكـــن على أساسه معرفة ما إذا كان االستعداد 

 اإلجرامي قد انتقل بالوراثة ؟

 .اإلجراميللجرمية إىل اجتاهني حول الوراثة كمصدر للتكوين  والدارسنيلماء وقد اختلف الع -
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،بدنية أو عقلية أونفسية هو الذي يقود حتما إىل ارتكاب أن مرياث خصائص إجرامية معينة رىي : األولاالجتاه  -
حامال خصائص جتعله حتما الذي يولد إىل اجملرم بامليالد  إشارتهيف  «ملربوزو  »نظرية  تضمنتهوهذا ما  ،اجلرمية
 .جمرما

فقد ذهب إىل إنكار دور الوراثة يف ارتكاب اجلرمية وأرجعها إىل بعض العوامل البيئية احمليطة :االجتاه الثاينأما   
 بالفرد.

اليت قد تولد  اإلمكاناتلكن العلماء املعاصرين أرجعوا ارتكاب اجلرمية إىل جمموعة من العوامل من بينها وراثة بعض 
رتكاب اجلرمية مع مالحظة أن تأثري هذه اإلمكانات  ليس حتميا وإمنا تنحصر أمهيتها يف لدى الفرد االستعداد ال

أهنا تشكل أحد العوامل اإلجرامية ويف حبث أثر الوراثة على ظاهرة اإلجرام يلجأ الباحثون إىل أحد األساليب 
 ـم.صائية للعائلة  دراسة التوائـــالدراســـــــة اإلح الثالث الشائعة :دراســة شجرة العائلة ،

أسلوب يستند إىل دراسة عائلة معينة ملعرفة مدى انتشار اإلجرام بني أفرادها ولتحديد  :دراســــة شجرة العائلة  -
ى عائلة ــعل«دال ــــدوج »مدى إمكانية انتقاله من األصول إىل الفروع ،يف نفس العائلة أمهها الدراسة اليت قام هبا 

 األمريكية .  «جوك»

يف  اإلجرامال تركز على دراسة  اإلجرامية: وسيلة لدراسة العالقة بني الوراثة والظاهرة للعائلة اإلحصائيةالدراسة  -
،كما أهنا تتسع لتشمل جمموعة غري  واألخوال،   كاإلخوةواألعمامذرية فرد معني وإمنا متتد الدراسة إىل أقارهبم  

 منتقاة من اجملرمني وذلك لتفادي تأثري البيئة الواحدة عليهم .

واهلدف من هذه الدراسة يف هذا اجملال هو إظهار مدى التشابه أو االختالف بني التوائم من :ــمالتوائــ دراسة-
 اإلجرامي.حيث السلوك 

أن العوامل الداخلية تلعب دورا ما يف جمال  اإلجراميةثة يف الظاهرة وعليه ميكن استخالص من دراسات بيان الورا
إىل األبناء جتعل لديهم  واإلمكانات وراثيا من اآلباءك عن طريق انتقال بعض اخلصائصوذل اإلجراميةتفسري الظاهرة 

هذا  ترمجتة ومهيأة ما إىل ارتكاب السلوك اإلجرامي خاصة إذا صادف هذا االستعداد بيئة حمفز  استعداد
 االستعداد اإلجرامي إىل سلوك إجرامي بالفعل .
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ونضجه اجلسدي والفكري وختتلف قدرة الفرد على  اإلنسانيشكل السن مؤشرا داال على منو ـن:الســـ6-0-0
التحكم يف ردود أفعاله حبكم تعرضه يف كل مرحلة من مراحل منوه ألخطار احنراف معني باختالف سنه ونضوجه 

 (062) جابر نصر الدين ، ص.زنه النفسيوتوا العقلي

مرحلة  –اليت ميكن التعرض هلا لبيان مدى ارتباطها بالظاهرة اإلجرامية كمـــا وكيفا :مرحلة الطفولة  املراحـــل ومن أهم
 مرحلة الكهولة. –مرحلة النضج  –املراهقة 

: متتد هذه املرحلة من امليالد إىل سن الثانية عشر عاما وخالل هذه املرحلة ال تظهر أفعال  مرحلة الطفولة -
 إال على سبيل االستثناء ويرجع ذلك إىل الضعف الذي مييز الطفل يف هذه السن . إجرامية

شخصية وهذا ويف حالة رصد حاالت إجرامية يف هذه السن فإن ذلك ميكن اعتباره مؤشرا داال على عدم سوية ال -
يف مرحلة مبكرة من ما أكدته بعض الدراسات من أن أخطر اجملرمني البالغني كانوا قـــــد انزلقوا إىل مسلك اجلرمية 

 (                                       016،ص0999)عبد الرحمن محمد أبو توتة ، أعمارهم.

عشر إىل الثامنة عشرة ويتعرض خالهلا التكوين العضوي  متتد هذه املرحلة غالبا من الثانية:مرحلة المراهقة  -
 إفرازاتوما يصاحبه من تغريات نتيجة الزيادة يف إىل تغريات ملحوظة نتيجة للبلوغ اجلنسي  فردوالنفسي والعقلي لل

 الغدد كما تتسم باتساع مساحة العالقات االجتماعية وتنوع الوسط البيئي واالجتماعي الذي يتعامل معه .

ظهــور متكرر لإلضطرابات العقلية يف هــذا السن ، كذلك تكشف عن مكتسبات الطفل ، فهي ـــد هذه املرحلة تشه
فــرتة انتقالية من فتــرة الطفولة إىل فرتة الرشــد ، تســمح بتغريات بارزة ويف الوقت ذاته قادرة عــلى عــدم استقراريــة الفرد 

إذ كــل شيء حيضر يف الطفولــة ، كــل شيء يلعب يف املراهقة :» E- Kestembergوهــذا مــا أكده الباحث 
.»;tout se joue a' ladolescence»Si tout se prépare dans l'enfance» 

(PH.Jeannet ;M.Reynaud;1996; P116) 

لدى احلدث وكذا سعيه إىل اخلروج عن حميط  اإلرادةعدم االستقرار العاطفي وضعف قوى  أندر اإلشارة إلىــوجي -
ذاته وحتقيق شخصيته تضعف قدرته على ضبط نفسه  إلثباتوالتمرد على قيم وقيود اجملتمع وذلك رغبة منه  األسرة

نزواته وغرائزه  إشباعرحلة العمرية يبحث عن ، وبالتايل زيادة احتمالية الوقوع يف براثني اجلرمية ،جند احلدث يف هذه امل
ذلك باللجوء إىل السرقة من منزله أو اخلارج إضافة إىل اجلرائم اجلنسية رغبة يف إشباع غرائزه يف هذه املرحلة و 
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املضطربة جنسيا ، كما أنه قد يلجأ إىل ارتكاب جرائم االعتداء على األشخاص خاصة التشاجر مع الغري وهذا قد 
 ن . يعوض لديه شعورا باحلرمان مما جيده متوافر لدى اآلخري

داث ــوح االحـــ% من جن95ثر انتشارا لــدى الطفل حيث متثل ما نسبته ــفالسرقــة هي السلوك االجرامي االك
لم عن التك " أكدت بأنــه ال نستطيعanna Freudدى الذكور من االناث ، فدراسات "ــلونالحظ أن أكــثرها 

) .«هــذا ليس لـي»، « لــي  هــذا»وم امللكية ، أن يكتسب مفه دى الطفل قبللالسرقـة 

Ajuriaguerra;D.Marcelli;1982;P71) 

من الناحية العددية يف مرحلة  األقصىبصفة عامة تبلغ حدها  اإلجرامو قد بينت بعض الدراسات أن حاالت 
ا مباشرة كمــــا أثبتت بعض األحباث اليت أجريت يف اجنلرتا أن احلد األقصى من اجلرائم هلاملراهقة والفرتة السابقة 

سنة وقد أثبتت إحصائيات  19-16اإلناث  بني  بينما سنة  13-17يرتكب لدى الذكور فيما بني بوجه عام 
سيارات يرتكبه بأن اكرب عدد من جرائم سرقة ال 1838و1831أجريت يف الواليات املتحدة فيما بني عامي 

 (24،ص0990) إسحاق إبراهيم منصور ،سنة . 18سنة و 11الذكور فيما بني 

استنادا إىل تقارير مصاحل الدرك الوطين إىل توقيف أزيد من  اإلحصائيةأما يف اجلزائر فقد أظهرت بعض الدراسات 
ية العامة إلدارة كما أحصت املدير 7556جرمية على املستوى الوطين لسنة 13119طفل تورطوا يف  9737

سنة من  19حدث مسجون باملؤسسات العقابية  ال تتعدى أعمارهم  689السجون بوزارة العدل لذات السنة 
 اجملرمني اخلطرين  ويفوق هذا العدد األحداث املودعني باملراكز اخلاصة باألحداث  . 

الضرب واجلرح العمدي ترويج املخدرات ، أما بالنسبة لنوع اجلرائم املرتكبة فنجد يف مقدمتها جرائم السرقة ،  -
 الدعارة .....وقد تصل إىل جرائم القتل .

قضية مث الضرب واجلرح  1965جرمية احتلت جرائم السرقة الصدارة بـــ  3871ومن جمموع  7556ففي سنة 
 األشرارمجاعة وتكوين  171واستهالك وحيازة املخدرات بــ  116قضية وحتطيم ممتلكات الغري بـ 915العمدي بـــ 

 قضايا. 53جرائم القتل  وأخرياقضية  16 األصولواالعتداء على  155

?t=go  dz.com/forum/showthzead.php-www.droit  

 

http://www.droit-dz.com/forum/showthzead.php
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 :مراحل 53سنة وتشمل 15إىل 19ومتتد هذه املرحلة من : مرحلة النضج 

ومتتد من الثامنة عشر إىل اخلامسة العشرون خالل هذه املرحلة تصل االضطرابات  :مرحلة النضج المبكر  -
الفيزيولوجية والنفسية مبرحلة املراهقة إىل هنايتها وتبدأ مرحلة الشباب.وما مييز هذه املرحلة ارتفاع معدل جرائم 

الضرب واجلرح العمدي  »ارتفاع نسبة جرائم االعتداء على األشخاص  إىلإضافة  «االحتيال –النصب  »األموال
بفرنسا أن مرتكيب اجلنايات يف هذه املرحلة العمرية  اإلحصاءاتوجرائم القتل وكذا اجلرائم اجلنسية .وهذا ما أثبتته «

اجلنائية يف   تاإلحصاءاوأثبتت %71من مجلة احملكوم عليهم وأن مرتكيب اجلنح منهم بلغت نسبتهم %31ميثلون 
 كل من ايطاليا وأملانيا النتيجة ذاهتا .

سنة وما مييز هذه املرحلة اقرتاب شخصية الفرد من صورهتا  31سنة إىل 71متتد من : ــطمرحلة النضج المتوســ -
النهائية ويتجه الفرد إىل النشاط واحليوية لتحقيق االستقرار املهين واملايل مع شعوره باحلاجة إىل احلياة العاطفية 

 الحتيال والسرقة .لتحقيق االستقرار العائلي ومييز هذه املرحلة ارتفاع معدالت جرائم النصب وا

حياة الفرد طابع االستقرار على كافة املستويات  سنة تأخذ15إىل سنة 31متتد من  :الكاملمرحلة النضج  -
 والعائلية.االجتماعية  –املهنية 

 هبوط نسبة اإلجرام عموما مع مالحظة انتشار جرائم االعتداء على الشرف .يالحظ على هذه املرحلة 

إىل هناية العمر ، وما مييز هذه املرحلة الضعف والفتور الذي  15هذه املرحلة من سن  متتدـلة الشيخوخة :مرحـــ
 يصيب القدرات البدنية والذهنية والعاطفية والغريزية .

يصاحب هذه املرحلة هبوط حاد يف معدل اجلرائم خاصة تلك اليت حتتاج جمهود بدين كجرائم االعتداء وكذا جرائم 
 السرقة.

رتكاب بعض اجلرائم املرتبطة مبا قد حيدث خالل هذه املرحلة من احنراف يف سري الغريزة اجلنسية مثل لكن يالحظ ا
 جرائم هتك العرض واالغتصاب خاصة ما يقع على األطفال.

يبقى لعامــــل السن تأثري واضــــح على الظاهرة اإلجرامية كما ونوعا بسبب التغريات اليت تطرأ على الفرد خالل     
من العوامل غري املباشرة « السن » بل يعـــد  احلــه العمرية املختلفة، لكن الميكن ربط اجلرمية بعامل السن مباشرة ،مر 

 واملساعدة يف حدوث السلوك اإلجرامي. 
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أسلوبا ،من احلقائق العلمية الثابتة أن إجرام املرأة خيتلف عن إجرام الرجل كما ونوعا النوع االجتماعي :  6-0-3
 وجسامة.

ووفقا لبعض اإلحصائيات  املرأة إجرامرام الرجل يفوق جإىل أن إ اإلجراميةفمن الناحية الكمية : خلصت الدراسات 
وهذا ما أكدته اجلنائية يبلغ إجرام الرجل عشرة أمثال إجرام املرأة ويف أغلب احلاالت يكون مخسة أمثاله أويزيد .

الكلي  اإلجراممن حجم %7.9املرأة يف لبنان  السبعينات فمثال بلغ إجراميت متت يف بعض الدول ال إحصائيات
ويف أملانيا أثبتت  %17 سويسراويف  %15العام للنساء  اإلجرامويف فرنسا ميثل  %51ويف مصر ميثل 

 ويف اليابان واليونان ارتكبت %19الكلي ويف ايطاليا  اإلجراممن  %11املرأة يصل إىل  إجرامأن  اإلحصائيات
 ( 91، ص  0912) فوزية عبد الستار ،  من جمموع اجلرائم .  %56النساء 

أما يف اجلزائر فقد انتشرت ظاهرة أجرام النساء بشكل خطري ومل تعد اجلرمية حكرا على الرجال بل اقتحمت املرأة  
امرأة 1171أكثر من  إيقافمت  7556فقد كشف تقرير مصاحل الشرطة القضائية أنه خالل ،كذلك هذا العامل 

ويف تقرير آخر أعدته مصاحل الشرطة القضائية بالتعاون مع مصاحل الدرك الوطين  اجلرمية.متورطة يف مجيع أشكال 
 (0116تقرير مصالح الدرك الوطني،الجزائر،جويلية)اإلجرام.امرأة يف خمتلف قضايا 1181تسجيل تورط 

www.imgdz.com 

ارنييه ــج بصدور كتابني أحدمها للعامل الفرنسي 1856م النساء سنة ـــهتمام جبرائوقد كانت البداية احلقيقية لال -
 «.املرأة اجملرمة والعاهرة  »واآلخر للعامل االيطايل ملربوزو  «املرأة اجملرمة  »بعنوان 

بشكل خطري فلم تعد حكرا على فئة الرجال بل اقتحمت   وإجرامهنظاهرة احنراف النساء  إذنلقد انتشرت  -
التقليدية   األمناطاملرأة كذلك هذا العامل وحققت نوعا من املساواة ، فلم يعـــد تورطها يف اجلرمية يقتصر على 

ذي م ،وقضايا التخلص من املواليد غري الشرعيني ، السرقة ، بل اقتحمت عامل اجلرمية املنظمة الكالضرب ،والشتــ
يتطلب خماطرة ويقظة حيث أصبحت املرأة تنشط يف شبكات خمتصة ألخطر أنواع اجلرائم مثل سرقة السيارات 
استهالك وترويج املخدرات ،التزوير وإنشاء أوكار الدعارة ، فتغري دور املرأة يف كثري من احلاالت من الضحية إىل 

 اجملرمة .

على عامل السن  األحيانرام املرأة وإجرام الرجل يتوقف يف كثري من ـد البعض على أن الفارق الكمي بني إجويؤكــ -
تقع يف العهد  اإلجراموالفرتة اليت جيري فيها القياس واملناطق اجلغرافية ، فذروة الفارق الكمي بني النوعني من 

تزيد يف فرتات  األخرية، وأشري أيضا إىل أن نسبة هذه  األربعني، بينما يقل الفارق مع بلوغ املرأة سن  األولباإلجرام
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 1811أجريا يف فرنسا أحدمها عام  إحصائينيالذي ثبت باملقارنة بني  األمر،  األخرىاحلروب عنها يف الفرتات 
وأكدت بعض  %13مل تتعدى النسبة  1869واآلخر عام  %71.7احلرب العاملية الثانية تعدت النسبة  إبان

الرجل واملرأة على املكان فهذا الفارق يزيد يف اليابان والواليات املتحدة عنه  إجرامقف نسبة الفارق بني الدراسات تو 
 (046،ص0114)أحمد لطفي السيد ،يف بلجيكا وايطاليا .

رأة اجلنائية يف خمتلف الدول وخاصة منها دول أوربا الغربية على أن امل فتؤكد اإلحصاءات: املستوى النوعــــي أما على
غالبا ما تقدم على ارتكاب نوع من اجلرائم ذات الصلة بوضعها األنثوي حبيث يكاد يكون حكرا عليها وحدها ،مبا 

ففي  ، اإلجهاضومنها جرائم الدعارة ،قتل األطفال حديثي الوالدة ، وجرائم ميكننا تسميته " باجلرائم النسائية " .
أن النساء يتفوقن على الرجال يف جرائم قتل 1835-1878ايطاليا أثبتت اإلحصاءات اليت أجريت يف سنيت 

والسب والقذف والزنا والقتل بالســـــــم ،بينما يقل نصيبهم من جرائم القتل األخرى واإليذاء  اإلجهاضاملواليد ، 
  (011،ص0999) عبد الرحمن محمد أبو توتة ، .وخيانة األمانة واإلتالف واحلريق والسرقة باإلكراه 

،  إجهاضمن النساء احملكوم عليهن قد ارتكنب جرائم  %95بفرنسا أن 1869 إحصاءاتوهذا ما أكدته 
ي الكل اإلجراممن حجم  %35متثل  األخريةحديثي الوالدة وهذه  األطفالمنهن ارتكنب جرمية قتل  %97و

 ( 046،ص0114)أحمد لطفي السيد ،     .للمرأة

ومن جانب آخر تؤكــد الدراسات متيز إجرام املرأة بقلة اجلسامة وضآلة اخلطورة ويالحظ غالبا إقدام املرأة على  -
عضلي ،كالسرقة البسيطة من احملالت اجلرائم اليت حتتاج يف تنفيذها إىل ذكـــاء وحيلة أكثر من احتياجها جملهود 

بأن جرائم السرقة يت استخلصها من اإلحصاءات األملانية ــمن خالل األرقام ال«سنرـــأك»ما أكده  التجارية ،وهذا
من جرائمهن ،إضافة إىل معظـــم السرقات املرتكبة هي من السرقات البسيطة غري املصحوبة % 71لدى النساء تبلغ 

والزنا ، كما أن جرائـــم القتل واجلرائم املخلة بالشرف  األمانةإىل جرائم النصب وخيانة  باإلضافةبالعنف أو السالح ،
 .م من القتل بأي وسيلة أخرى ، لذا تفضل املرأة القتل بالســ الواقعة من طرف املرأة يغلب عليها طابع احليلة

 قد أثبتت اختالفا واضحا بني اإلجراميةوإذا كانت الدراسات اليت أجريت على العالقة بني اجلنس والظاهرة  -
م أو الكيف ، فإن التساؤل املطروح يدور حول السبب الذي يقف من حيث الكــ سواءإجرام كـل من املرأة والرجل 

 وراء هذا االختالف ؟.

 االختالف:أساسيني يف تفسري هذا  اجتاهنيـد أن هناك جنـــ -
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يقوم هذا التفسري على أساس أن املرأة ختتلف عن الرجل من ناحية التكوين  :التفسير البيولوجي أو التكويني  -أ
على  إقدامهاالبدين والنفسي ، فاعترب أن تكوين املرأة بدنيا أضعف من تكوين الرجل ، وبالتايل دل ذلك على قلة 

ـل القتــ »جلرائم مثل ارتكاب جرائم العنف ، أو التجائها إىل وسائل سهلة إذا فكرت يف ارتكاب هذه النوعية من ا
اليت متر هبا املرأة يف فرتات خمتلفة من حياهتا واملرتبطة  الفسيولوجيةومن الناحية النفسية فإن التغريات  «بالسم 

 بطبيعتها كأنثى كاحلمل والوضع والرضاع ، وفرتات احليض ، تغريات تقف وراء ارتكاهبا نوعية معينة من اجلرائم .

الرأي قد أصاب قدرا من الصواب واحلقيقة إال أنه لـــم يلق قبوال لدى بعض الباحثني ، وبقي وبالرغم من أن هذا 
تفسريا جزئيا لالختالف بني إجرام الرجل واملرأة ،يعاب عليه إغفال دور البيئة االجتماعية والظروف اليت تعيش فيها 

 ن اجلرائم .ــاملرأة واليت قد تدفعها إىل ارتكاب نوعية معينة م

ف الرجل عن إجرام املرأة إىل طبيعة الظرو إجرام  اختالفيستند هذا االجتاه يف تفسري :يــاالجتماعالتفسير  -ب
العامة  احلياةل منهما ، فضآلة الدور الذي تلعبه املرأة يف اجملتمع وعدم خروجها إىل االجتماعية اليت يعيش فيها كــ

هو الذي يقلل من فرص ارتكاهبا للجرمية ، فاملرأة غالبا ما تعيش يف كنف الرجل وهي يف ضله تنعم باحلماية وتنأى 
 (013،ص  0999)عبد الرحمن أبو توتة ، .اإلجرامتدفعها إىل  اخلارجية اليت قد  املؤثراتبنفسها عن 

إجرام املرأة تقل يف الدول اليت مل تدخل فيها املرأة معرتك وتوكيدا هلذا التفسري ذهب القائلون به إىل أن معدالت 
 التحرر.بينما ترتفع نسبة إجرامها يف الدول املتقدمة اليت تسودها أفكار  واسع،احلياة بشكل 

ـل اليت يتلقاها كـ واإلعدادطريقة الرتبية البعض اختالف إجرام املرأة عن إجرام الرجل إىل  أخرى يرجحن ناحية ـوم -
 واإلناث.من الذكور 

واالجتماعية فأصول الرتبية يف جمتمعاتنا  األخالقيةحيث يتـــم الرتكيز على ضرورة احرتام البنت للعديد من القواعد 
الشرقية تنمي لدى الفتاة عقيدة الكنف ،واليت مؤداها أن املرأة مكفولة يف كــــــــافة مراحلها العمرية من الرجل 

 (021،ص0113د،د لطفي السيـ)أحم.

بضرورة جتنب االستهجان االجتماعي ووجوب احرتام القيم السلوكية للمجتمع  اإلحساسفتنشأ املرأة وقد منا لديها 
 نسبة ارتكاهبا للجرمية . اخنفاضمما يقلل لديها القدرة على انتهاك هذه القواعد وبالتايل 
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وما ميكن أن نستخلصه من استعراض االجتاهات السابقة يف تفسري اختالف إجرام املرأة عن إجرام الرجل هو عــــدم 
ظــر إليها نظـــرة تكاملية وعدم االستناد إىل أحـــد هذه أي من االعتبارات أو التفسريات السابقة ، بل جيب الن إغفال

 التفسريات على سبيل االنفراد .

ف ى اختالـقة األمر إلـرام الرجــل يرجع يف حقيــلدراسات احلديثة إىل أن اختالف إجرام املرأة عن إجفقد خلصت ا
يت تعيشها املرأة واليت حتدد ى طبيعة الظروف االجتماعية الـــل منهما ويف نفس الوقت إلالتكوين البدين والنفسي لكـ

ـر وإمنا يؤثــــوامل اإلجرام ن عــال مــالشخص ال يعـــد يف ذاته عامما أن جنس ـــكـع.الدور الذي تلعبه يف اجملتمــ ــمحجـ
 .نوع اجلنس يف اإلجرام من حيث احلجم والنوع 

 التكوين الشخصــي : 6-0-4

يقصد بالتكوين الشخصي جمموعة الصفات واملميزات اخللقية اليت تصاحب الشخص منذ والدته أو تظهر عليه 
 .تعلق بتكوينه العضوي أو العقلي ،و النفسي ما سواءحياته،خالل 

 العضوي:التكويـــــن  6-0-4-0

 وظائفهاوكيفية قيامها بأداء  األعضاءجمموعة الصفات اخللقية اليت تتعلق بشكل  للشخصيقصد بالتكوين العضوي 
العضوي  للشخص وذلك عن  إىل التكوين اإلجرامياهتمام بعض العلماء يف حبثهم عن عوامل السلوك  اجتهوقد 

ل يف تسليط ض( الف1858-1931" سيزار ملربوزو " )احلالة للفحص الشامل فكان للعامل االيطايل  إخضاعطريق 
،وان كان قد توصل إىل نتائج ال ميكن التسليم  اإلجراميالضوء حول عالقة التكوين العضوي للفرد بالسلوك 
نقطة انطالق لسلسلة من  فكانتأحدثت صدى كبريا بصحتها ، وصاغ كــل أفكاره يف نظريته الشهرية التي

قام هبا علماء من بعده واليت أعلن من خالهلا وجود ما أمساه اجملرم بالتكوين أو اجملرم بامليالد  واألحباثالدراسات 
العاديني وأن توافر هذه  األشخاصمتيزهم عن  ونفسيةإىل أن اجملرمني هلم صفات بيولوجية جسدية  وأشار فيها

 الصفات يف شخص معني البد وأن تقوده حتمــا إىل اجلرمية .

شاذ من الناحيتني  إنسانإىل أن اجملرم  –فحص وتشريح جثث اجلنود  –من خالل أحباثه  «ملربوزو »انتهى -
 معا . العضوية والنفسية
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ام الرأس ،وضيق يف اجلبهة تضام فيشكل اجلمجمة وضيق جتويف عظناميز اجملرم بعدم تيالناحية العضوية : من 
وضخامة الفكني وبروز عظميت اخلدين ، وعدم انتظام شكـــل األذن وشذوذ يف تركيب األسنان وفرطحة األنف 

 ــر .الصدري والبلوغ اجلنسي املبكـيف والطول املفرط يف الذراعني أو قصرمها وعيوب يف التجو 

انطالقا من كثرة الوشم على أجسادهم ، متيزهم  باألملاجملرمني  إحساسالحظ ملربوزو ضعف  الناحية النفسية :من 
  ىل ارتكابــــهم جلرائم الدم .مستندا إ األخالقيبالفضاضة وغلظة القلب وقلة أو انعدام الشعور 

 (04،ص0116منصور ابراهيم ، إسحاق)                                                              

يف تفسريه للعالقة بني التكوين العضوي واجلرمية إىل أن اجملرم منط من البشر يتميز مبالمح عضوية  «ملربوزو»وانتهى
ريخ ، أو أن اإلنسان اجملرم وحش بدائي حيتفظ عن خاصة ومظاهر جسمانية شاذة يرتد هبا إىل عصور ما قبل التا

 قبل التاريخ .طريق الوراثة بالصفات البيولوجية واخلصائص اخللقية اخلاصة بإنسان ما

واليت مشلت أربعة عشر ألفا مناجملرمني 1838عام «الرجل واجلرمية » عنوان  من خالل دراسته «هوتون »انتهى
من مئة صفة  فيها أكثرثالث آالف من غري اجملرمني واستعمل  األمريكية وحنواملودعني بالسجون واإلصالحات 

 (  023، ص 0999)أبو توتة ،  عضوية .

ثبتت  اجملرمني وكل مان غري ـرمني عمتيز اجمل «ملربوزو »إىل أنه التوجد صفات عضوية معينة كتلك اليت ذكرها    
دم تناسق أطراف ـقامة وكذا ع مالحظته أن اجملرم عادة ما يكون أقل وزنا يف املعتاد من الشخص العادي وأقل

 .بيئة اليت يعيش اجملرمون يف ظلهاهذه الدونية العضوية إىل عامل الوراثة وظروف ال«هوتون »م وقد عزا اجلس

،فلقد توصال  اإلجراميين العضوي الظاهري والسلوك وباملقابل نفى باحثون آخرون وجود أية صلة بني التكو  -
إىل نتائج مغايرة من خالل دراستهم اليت مشلت حنو مخسمائة «جلوك شلدون«»جلوك" وليام »األمريكيانالعاملان 

من اجملرمني  %65العاديني ، فقد أشارت الدراسة إىل أن  األشخاصنتهم مبجموعة ضابطة من من اجملرمني ومقار 
من غري % /31من اجملرمني مقابل  %11غري اجملرمني .وأن  األشخاصمن  %31يتميزون بقوة البدن مقابل 

الذي جيزم بأن  اخلصائص البدنية وحدها ال ميكن أن تكون الفاصل الذي مييز  األمراجملرمني يتميزون بالضعف ، 
 (001،ص  0114، ) لطفي السيد                  اجملرمني عن غريهم .

وإن وجدت ال ميكن اعتبارها سببا مباشرا  اإلجراميوعليه مل يثبت وجود عالقة بني التكوين العضوي والسلوك 
العقلية فاجلرمية ال تعرب عن صفات تشرحيية أو عيوب عضوية بقدر ما تعرب عن شخصية إجرامية يف نواحيها  للجرمية

 النفسية.أو 
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 األعضاءوظائفأثارت لقد : «الخلل في وظائف األعضاء  »األعضاء على السلوك اإلجرامي وظائفتأثير  -
ودراساهتم اليت تستهدف  «الفيزيولوجيا اجلنائية  »خاصة علماء  اإلجرامجسم اإلنسان اهتمام العديد من علماء 

 البيولوجي للمجرم .اهر التكوين يولوجية معينة ، تصلح للكشف عن مظفيز  ووظائفالبحث عن صفات 

 وظائفعلى الربط بني اخللل يف  «لويس برمان –توليو دي »:وعلى رأسهم  اإلجراموقد عمد بعض علماء  -
 األعضاءولعل أكثر هذه  السلوكاإلجراميالعصيب ، التناسلي ، اجلهاز الدوري وبني  كاجلهازأجهزة اجلسم الداخلية  

 «العصيب ، اجلهاز الغددي  اجلهاز»إحداث اجلرمية أمهية بالدراسة من طرف علماء اإلجرام وحماولة تبيان أثرها يف 
 .اجلسم احليوية وظائف،وذلك ملا هلا من دور هام يف تنظيم خاصة الغدد الصماء 

 نوعان:الغدد كما يصنفها علماء الطب 

 ـــد .باللعابية والبنكرياس والكغدد خارجي كال إفرازهلا : غدد قنوية

من الدم مباشرة مث حتوهلا إىل هرمونات لتعيدها بعد ذلك إىل الدم دون استعانة  األوليةجتمع موادها  :غدد صماء 
 «الغدة الدرقية والنخامية والكظرية ، الغدد التناسلية   »بأوعية أو قنوات نذكر منها 

هذه  إفرازاتذلك أن  اإلجراميالغدد الصماء له أثر كبري على السلوك  إفرازاتإىل أن  اإلجرامص علماء لوقد خ -
مباشراعلى الكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم املختلفة اليت تؤثر بالسلب على التكوين العضوي  تأثرياالغدد تؤثر 

 (000،ص0114)  لطفي السيد،سهل االستجابة للمؤثرات اخلارجية .والنفسي للفرد ،مما جيعله 

الذي تلعبه االضطرابات اهلرمونية يف حتديد شكل  األثرعلماء إىل نتائج هامة أبرزها أمهية الويف هذا الصدد توصل 
الغدة الدرقية يؤدي إىل جرائم االعتداء على  إفرازيف  اإلفراطأن «يتوليو بندي ود»، ويقرر العاملان  اإلجرام

 كالقتل والضرب و العنف .  األشخاص

 ر صاحبها باالنعزالية واالنطواء .النقص يف إفرازات الغدة النخامية يؤدي إىل شعو  كماتبني أن  -

هم أعراض تؤشر أن اجملرمني بالتكوين من القتلة وغريهم من مرتكيب جرائم العنف لوحظت علي «ديتيليو  »ويرى 
 الدرقية . لزيادة إفراز الغدة
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 ــر .العصيب .                                    الستقرار وسرعة االنفعال والتوتـا دمـــالزيادة يف إفراز هذه الغدة تقود إىل عإذن  -

 ( 040،ص 0111)محمد عبد اهلل الوريكات ،

، وذلك أن   يــاإلجرامالسلوك احلديثة مل تثبت حقيقة العالقة بني وظائف الغدد وبني  والدارساتلكن البحوث  -
 اجلهازن ، إضافة إىل أ األخرىفرز أكثر من هرمون وهذه  اهلرمونات تتأثر بدورها مبا تفرزه الغدد تكثري من الغدد 

 ويتأثر هبا . اإلفرازاتالعصيب بدوره يؤثر يف هذه 

الصفات  جمموعة اإلنسايند بالتكوين النفسيـــيقصالتكوين النفسي وعالقته بالسلوك اإلجرامي : 6-0-4-0
ثر ـن أكــد مـمبا ميكنها من التكيف مع الوسط االجتماعي ويع اإلنسانيةواخلصائص اليت تسهم يف تكوين الشخصية 

ذا اجلانب للمقاييس العلمية ـإخضاع ه إمكانيةغموضا وتعقيدا وذلك نظرا لعدم  اإلنسانيةجوانب الشخصية 
بدين ــن أمهها الوراثة والسن والتكوين الـاخلة ومتعددة مم يف نشأة هذه الصفات واخلصائص عدة عوامل متدـويساه

 وظروف البيئة اخلارجية اليت يعيش فيها الشخص .  واألمراض

نسيج متكامل من الوحدة ويتكون من عدة عوامل تؤثر يف بعضها ، وتؤثر البيئة اخلارجية  اإلنسانيةوالشخصية  -
على التكوين النفسي للفرد وعلى شخصيته أيضا وتتحكم يف عملية تكيفه مع الظروف البيئية اخلارجية احمليطة به 

إذا مل يستطع التكيف خرج على .فإذا تكيف الشخص مع البيئة اليت يعيش فيها خضع للقواعد اليت حتكم اجملتمع و 
)عوض محمد ، مبادئ علم حاجاته وحتقيق رغباته. إلشباعمترد عليها وحبث عن قواعد أخرى  و تلك القواعد

 (060اإلجرام ،ص 

كان سليما أم سيئا يرتبط بطبيعة تكوينه النفسي هذا التكوين النفسي لدى اجملرمني يف تقدير   سواءوسلوك الفرد 
 علهم أقل قدرة من غريهم على التكيف االجيايب مع ظروفهم .جتعلى جوانب خلل الباحثني ينطوي 

 (040،ص 0119) محمد عبد اهلل الوريكات ،

إذ ليس للمجرمني تكوين نفسي خاص هبم وحدهم  اإلجراميإال أن هذا ال يعين ارتباط التكوين النفسي بالسلوك 
فهذا التكوين ال باجلرمية.ـل صلة للتكوين النفسي كـ  اإلطالقغري أن هذا ال يعين على وجه  إجرامهمويقضي حبتمية

يفضي بذاته إىل اإلجرام على سبيل احلتــــم وإمنا يكمن يف هذا التكوين امليل أو االستعداد لإلجرام ويبقى هذا 
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محمد ) رماهاوي اجلرمية ويصبح جماالستعداد كامنا ساكنا إىل أن حتركه بعض العوامل اخلارجية فيندفع صاحبه إىل م
 (040،ص 0119،  عبد اهلل الوريكات 

واملتمثل يف  األساسيةإىل أحد مكوناته  اإلشارةجيدر  اإلجراميةــر التكوين النفسي املختل على الظاهرة ولتبيان أث -
 اجلانب الغريزي .

ويقصد بالغريزة جمموعة امليول الفطرية الكامنة يف النفس البشرية واليت تقف بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وراء 
 السلوك.فهي تعترب مبثابة الدافع أو احملرك هلذا التصرف أو  اإلنسان،تصرفات وسلوك 

 :بني نوعني من الغرائز اإلجرام علم ومييز الباحثون يف

ما يكون هذا اهلدف ذا طبيعة الغرائز الواعية واليت تستهدف حتقيق غاية معينة وغالبا جمموعةتضم :نفسيةغرائز 
 حب السيطرة وحب االستطالع.  ذلك:أمثلة  معنوية ومن

مرتبطة بالعمليات الفيزيولوجية للجسم وهي غرائز غري واعية وال تتجه إىل حتقيق هدف ما ومن : غرائز حيوية 
تمثل يف الغريزة اجلنسية توكذا غريزة حفظ النوع «غريزة التملك ،غريزة الطعام ... »،ات أمثلتها غريزة حفظ الذ

 وة.ـــواألبوغريزة األمومة 

وبني ذا وقد اهتم بعض علماء اإلجرام بدراسة العالقة بني ما قد يعرض هذه الغرائز من شذوذ واضطراب ـــه -
 اجلرمية.الرتكاب  االجتاه

الغرائز  »ات حول الشذوذ الذي يصيب الغرائز احليوية وذلك على أساس أن النوع اآلخر وتركزت هذه الدراس
 ي.ــاإلجرامنادرا ما تكون دافعا لسلوك  «النفسية 

اليت هتدف إىل احملافظة على احلياة وسالمة  األفعاليشار إىل هذه الغريزة مبجموعة من : غريزة حفظ  الذات 
 اجلسم وذلك برد االعتداء احلاصل اجتاهها وكذا احلصول على مقومات احلياة من طعام وشراب وكســـــاء .

حيدث يف حاالت نادرة شذوذ يف هذه الغريزة فيصيب الشخص هنم غري طبيعي جتاه تناول الطعام أو تعلق شديد 
ارتكاب جرائم السرقة لكي يشبع هذه الغريزة ويف هذا  إىلب اخلمر ـ فيدفع هذا الفرد بتعاطي املخدرات أو شر 

قدم " اكسنر " دراسته اليت حاول من خالهلا إرجاع جنون السرقة  واحلريق إىل اضطرابات يف الغرائز وهي الصدد 
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القيمة ليس بدافع احلاجة تلك احلاالت اليت يندفع فيها الشخص إىل سرقة وجتميع أشياء حىت ولو كانت عدمية 
 (090،ص0999) عبد الرحمن ابو توتة ،إليها وإمنا إشباعا لغريزة التملك . 

 "  الغريزة الجنسية:" غريزة حفظ النــــوع 

ه قوة غري ــــحيث تتوافر لدى الفرد املصاب ب –اهلياج اجلنسي  –ومن أبرز االضطرابات اليت تصيب الغريزة اجلنسية 
 أو جتعل الفرد سريع االستثارة .عادية للرغبة اجلنسية جتعل إشباع هذه الرغبة غري ممكن 

اهر الشذوذ يف الغريزة اجلنسية  يدفع الفرد عادة الرتكاب نوعية معينة من اجلرائم يف مقدمتها وهذا املظهر من مظ
قد يصدر عن الفرد  جرائم اعتداء على  جرائم االعتداء على العرض خاصة : االغتصاب ، هتك العرض  كما

األشخاص قد تصل إىل القتل العمدي الذي يرتكب من أجل التغلب على املقاومة اليت تعرتضه للحصول على 
 اإلشباع اجلنسي . 

آخر من نفس اجلنس)اللواط ، السحاق  إنسانيف توجيه هذه  الغريزة امليل اجلنسي إىل ومن مظاهر االحنراف 
 األقاربــة( والشيخوخة ، وامليل حنو  مرحلـــة البلوغ ) املراهقــوخاصة يف األطفال(وامليل حنواحليوانات وامليل حنو 

 (099،ص 0991وتة ، )عبد الرحمن أبــو تــواحملارم .

تعبري عن الرغبة اجلنسية ، حيث سلوب اليصيب الغريزة اجلنسية يف أومن ناحية أخرى قد يتمثل الشذوذ الذي 
 المازوشيةأو السادية راف مظاهر االحن يتخذ ذلك 

.                  الذي يصب علىاآلخــــــــر واإلذاللبالتعذيب أ اإلشباعجنسي يرتبط فيه شذوذ " Sadismeفالسادية
اجلنسية إىل  قبل إشباع غريزته لشذوذ يلجأ الشخصمن ا.إذن يف هذا النوع  (011بونتاليس ،ص –)البالنش 

يصل الشذوذ يف هذه الغريزة إىل الدرجـــة  احلاالتــل ، ويف بعض خر بالضرب واجلرح ورمبا القتــالطرف اآل بتعذي
 .بدال من االتصال اجلنسي بالشريك اجلنسي  اإلشباعاليت يعترب أن استعمال العنف والقسوة هو الوسيلة لتحقيق 

 بالشخص .الذي يلحق  باإلذاللأو  واألملبالعذاب  اإلشباعأما املازوشية ، فهي شذوذ جنسي يرتبط فيه 

 ( 431بونتاليس، ص  –) البالنش     
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فاملازوشية إذن هي الوجه املقابل للسادية ، فالشخص املصاب هبذا النوع من الشذوذ ال يتحقق لديه اإلشباع 
 أو قسوة  يكون هو حملها .اجلنسي إال عندما يقرتن ذلك بعنف 

لديها  إىل عدم املبالغة  يف ربط الشذوذ الغريزي باجلرمية فهناك العديد من احلاالت اليت تكون اإلشارةلكن جيب  -
غريزة جنسية طبيعية ومع ذلك يرتكب أصحاهبا جرائم جنسية كاالغتصاب وهتك العرض والفعل املخل باحلياء 

جنسية أو جرائم من يكون مصابا بشذوذ جنسي ومع ذلك ال يقدم على ارتكاب جرائم  األفرادوباملقابل هناك من 
 اعتداء . 

فعا سية أن يكون وحده وبصورة مطلقة داالغريزة اجلن الشذوذ الذي يصيبميكن أن يكون لكن علميا ال    
الرتكاب اجلرمية ذلك أن هناك من العوامل البيئية واالجتماعية مثل الوسط الذي يعيش فيه الشخص أو التفكك 

 . اإلجراميارتكاب السلوك  إىلفيدفع كالمها الفرد ع الشذوذ يف الغريزة اجلنسية ــــما قد يتفاعل م األسري

يف تعرب عن هذا اخللل يف الغريزة فإن تفسري ذلك يكمن  جلرائمالشواذ جنسيا  األفرادعدم ارتكاب بعض  أما -
 املنحرفة.نداء الغرائز ــل االستجابةدون  سلوكيف السيطرة على  إرادهتممقاومتهم وقوة 

ن نفس ـــة أفراد مـــكإقام  وقد تنتج بعض السلوكيات الشاذة بسبب ظروف مؤقتة أو حتت تأثري عوامل اجتماعية معينة
 .«اجملندين،املساجني  االقامات اجلامعية  »ثلــن مشرتكة مـي أماكـاجلنس ف

ه للجرمية لكن مع تأثري عوامل ـلشذوذ الذي يصيب الغريزة اجلنسية دور يف ارتكاب أصحابلإذن عموما فإن  -  
 عقلي.إدمان املخدرات أو ضعف ـأخرى ك واملــأو ع لإلجراممهيأةي أو بيئة ــخارجية أخرى كخلل اجتماع

ــخ بعاهة تؤثر على امللكات الذهنية لإلنسان يقصد باملرض العقلي إصابة املـ  : التكـــوين العقـــلي 6-0-4-3
درجة تنعدم  إىلوجانب اإلدراك من شخصيته وهذه اإلصابة قد تصحب الفرد منذ والدته وقد يصل املرض العقلي 

 معها قدرة الشخص على الفهم واإلدراك وتقدير األمور .

 – األرواح»إىل قوى غيبية  اإلنسانبرة ترد االضطرابات العقلية اليت تصيب االغ األزمنةوكانت اجملتمعات يف     
الباحثني على الصعيدين العقلية تثري مشاكل غاية يف التعقيد لدى العلماء واخلرباء و  األمراض، ولقد ظلت  «اجلـــــن 

العاقل  اإلنسانالنظري والعلمي ، وكان السؤال املطروح دائما يدور حول املعيار الذي ميكن مبوجبه التفريق بني 
 واجملنون؟
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وبالرغم من التقدم امللحوظ يف هذا الشأن ظلت مشكلة السلوك اإلنساين عامة ومشكلة األسلوب اإلجرامي على 
بني جهود علماء الطب وعلماء النفس واالجتماع وستظل  «دوافعا وأسبابا »وجه خاص تتأرجح من حيث التفسري 

 جدل ، واختالف بينهم حبكــــــم طابعها املركب . موضوع

إىل وجود ارتباط ملحوظ بني االستعداد  واإلجرامالعالقة بني املرض العقلي  إلثبات أجريتاليت  األحباث وقد خلصت
ـد الذي احلــ باملرض العقلي مع مالحظة أن وضوح هذه العالقة ال يرقى إىل لإلصابةالرتكاب اجلرمية وبني االستعداد 

 لإلجرام.ميكن معه اعتبار املرض العقلي سببا 

إىل أن احلديث عن العقل  يعين احلديث عن درجة الذكاء لدى الفرد وذلك باعتبار أن الذكاء  اإلشارةوجيدر 
جمموعة القدرات اليت متكن الشخص من تكييف سلوكه مبا يتفق مع  »ــد وهو لعقل لفظان يدالن على معىن واحـوا

 –البالنش ).«يل ،والتصورظروف البيئة ، ومن هذه القدرات ، اإلدراك ، التفكري ، التذكر ،التخ
 (010،صبونتاليس

ا ية ألن يعمل يف سبيل هدف وأن يفكر تفكري الذكاء بأنه قدرة الفرد الكل«:wechsler»ـلـروكســهذا وقد عرف
 (00،ص 0112) ناصر الدين أبو حامد  ،رشيدا وأن يتعامل بكفاءة مع بيئته.

 .«stern»سرتين اينـاألمليت صاغها العامل ـــالذكاء ال وميكن قياس معدل الذكاء لدى الفرد اعتمادا على معادلة

 155×  =      العمــــــر العقلي  /  العمر الزمين معدل الذكاء

 بني معادلةفقد أكدت الدراسات وجود عالقة  اإلجراميــه هو عالقة هذه القدرة بالسلوك من ذلك كلـــ لكن األهم
 ويف هذا الصدد  اإلجراميوالسلوك  املنخفضةالذكاء 

العقلي يعترب سببا من إىل أن القصور   اإلجراميحول السلوك Loren et  gwodard   » »أشارت دراسة  
فهم طبيعة أفعاله  اجملتمع، وعنوتفسري ذلك أن ضعيف العقل عاجز عن إدراك مضمون قواعد  جلرمية،أسباب ا
 نتائجها.وإدراك 

أن توزيع نسبة الذكاء بني اجملرمني ال تكاد ختتلف عن نسبة  «rootوdoll»وباملقابل أكدت دراسات كل من 
 ر.ــــاحليف اجملتمع  األشخاصاألسوياءتوزيعها بني 
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اجلاحنني خالل  األطفالم ظهوره بنسبة واضحة بينـــبأن التخلف العقلي رغ« healy»األمريكيحث امث أكد الب
رمية ،فإنه ال ميكن أن يشكل السبب الرئيسي جلنوح هؤالء مرحلة معينة من أعمارهم ويف نوع معني من أنواع اجل

 (013،ص 0999)عبد الرحمن أبو توتة .ح يف ذكائهم اجلاحنني ال يعانون من نقص واض األطفالذلك ألن غالبية 

ه بدقة (ورغم عـــــدم اقتناع1879-1815املنحرفني يف أمريكا بني )  األحداثعلى  «سيزرالند  »إال أن دراسة  -
والقصور العقلي كانت ، إال أنه توصل إىل االحتمال القائل بأن العالقة بني االحنراف الوسائل والطرق املستخدمة

يف شيكاغو ، وهو طبيب عقلي خمتص يف حمكمة  1819سنة   «ستني  »الذي أكده  األمرنسبيا ضعيفة ، وهو 
املنحرفني  األحداثسب الذكاء بني ، من خالل النتيجة اليت مفادها أن نحدث منحرف 951حول  األحداث
 تقريبا متساوية . وغريهم 

مل تثبت الدراسات ارتباط معدل الذكاء واجلرمية بعالقة سببية مباشرة بل مازال يكتنفها الشك والغموض لكن  إذن
من %75اليت أجريت يف املصحات العقلية أن نسبة  األحباثوجود هذه العالقة وهذا ما دلت عليه  ال ينفيهذا 

أخرى أن نسبة املصابني بأمراض  عقلية من  إحصاءاتنزالئها سبق احلكم عليهم يف جرائم جنائية كما أظهرت 
تثبت وجود صلة وطيدة بني املرض  اإلحصاءاتمن جمموع عدد النزالء ، هذه %1.1نزالء السجون تقدر حبوايل

 العقلي واجلرمية .

التكوين  ، إذ أن ضعف اإلجراميامل الوحيد املؤثر يف السلوك وعليه نستخلص أن الذكاء أو الغباء ليس هو الع
العقلي شأنه يف ذلك شأن العوامل املتعددة الداخلية األخرى ، ال ميكن أن يدفع وحده الرتكاب اجلرمية وإمنا يبقى 

 (042، ص0119عبد اهلل الوريكات ، )له دور يف هتيئة الفرد إىل سلوك سبيل اجلرمية

 وكذاوالتفكري  اإلدراكم صور املرض العقلي اليت تؤثر يف اإلمكانات العقلية للفرد ال سيما يف جانب ـــــن أهـــوم
 نذكـــر :  األفعاالإلجراميةا جتعله أكثر استعدادا الرتكاب ـمم اإلراديللشخصيةاجلانب 

لمريض اضطراب مؤقت ـخ فيحدث ل خاليا املدوث تغيريات فيزيائية وكيميائية يفــهو مرض يتميز حب:صرع ــلا
د يكون تغري ـل قـي الوعي ، بـتغري ف يصاحبهد ـيف اجملال احلركي أو النفسي أو احلشوي  وق سواءولكنه متكرر ، 

  اإلصابة به .الوعي الظاهرة الوحيدة للمرض ، وتعترب الوراثة عامال مهما يف 
 (49، ص0912) أسامة محمد الراضي ، 
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أمهها تلف موضعي يف املخ نتيجة االلتهابات املخية والسحائية والزهري وانسداد وهناك أسباب مرسبة للصرع 
الشرايني واإلصابات واألورام وقد حيدث أيضا كنتيجة لبعض األمراض العامة كاحلمى عند األطفال أو التسمم 

دث ــي الدم ، وقد حتـــــراز الغدة الدرقية ،أو نقص السكر فـاء كنقص إفــالبويل ، وكذا اضطرابات الغدد الصم
النوبات أثناء النوم وتتصف الشخصية الصرعية قبل املرض باحلساسية وسهولة اإلثارة وصالبة الرأي وامليل إىل 

 . الشك

اجلسم وقد يكون  عضالتيصاحب نوبات الصرع عدة أعراض وتتمثل يف فقدان كامل للوعي معتقلص يف كافة 
 ، وقد يكون لفرتة طويلة ويسمى بالنوبة الكربى . للحظات قليلة فيسمى بالنوبة الصغرىذلك 

لذلك ،عموما يتميز املصاب بالصرع حبدة الطباع ـ وضعف القدرة على التحكم يف العاطفة  والقابلية للتهيج واإلثارة
  ف ما يدل عليه مظهره اخلارجي .يقدم على ارتكاب اجلرائم والسيما بالغة العنف منها وهو ال يعي ما يفعل  خبال

 (024، ص 0119) عبد اهلل الوريكات ،

يبدأ املرض  باضطراب أساسي يف العاطفة فإما يكون «االكتئاب  -جنون هوس  »الذهـــان الدوري : -0
ن اهلوس ــع فرتات مرض بتعاقب فرتات من االكتئاب مـزن أو حنو املرح ، إذن يتميز هذا املــشديدا حنــو احل احنرافا

رى .تنتاب املريض ــن حالة ألخـه خمتلفا مـاملريض يف صورة نوبات متناقضة جتعل سلوكفهو اضطراب مزدوج جيتاح 
ن االكتئاب فيبدو ــفرد حبالة مـرحا تليها فرتة يصاب فيها الـنوبة هـوس فيبدو الشخص مسرورا وف األحيانعض ـي بـف

ا انعزالية مع قصور يف ذـسة وكمع قلق وهلو  األمانمهموما ومتشائما ،مــع شعور بالذنب واالضطهاد ، وعـدم 
ى االنتحار للتخلص مما يسيطر عليه من أوهام ، ــ، وقد يدفعه ذلك إلعلى أسوأ احتماالهتا  لألموره االنتباه .تفسري 

اعتقادا منه أنه خيلصهم من واقع بائس ومستقبل «زوجته ،أبنائه .... »هــى قتل أقرب الناس إليــأو قــد يقدم عل
 بالشقاء.حافل 

ن حوله ، كــما اليطيق النقد والتقيد بالقواعد  ـى مـى التعدي والسيطرة علــأما حالة نوبات اهلـــوس فيميل الفرد إل
فعالقته بالبيئة مضطربة مما يعرضه إىل ارتكاب بعـض   اضح ـــفال يراعي اآلداب العامة ، ويتصرف بشكل فاخللقية ،

م العنف والتدمري واملساس بسالمة الغري قـــد تصل إىل حــد القتل يف سبيل ـــد يرتكب جرائــم األخالقية ، وقـــاجلرائ
ذا املرض يف أوساط النساء مقارنة بالرجال ــيكثر انتشار ه «ـة ، السيطرة الشعور بالعظمـــ »املرضية  حتقيق اعتقاداته 

 (                                                   42،ص 0912) أسامة محمد  الراضي ، .«ــوغ سن اليأس، البلــ الــــوالدة،»ي فرتات التغري اهلرموين ـــف
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و ال يوجد تعريف متفق عليه عامليا  يعد أخطر األمراض العقلية وأوسعها انتشارا ال سيما فرتة الشباب .ــام : الفصـــــ
،  األعراضسنة " ويتميز مبجموعة من  71-71هلذا املرض ، لكن بصفة عامة يشري إىل ذهان الراشد الشاب "

فكرية ،عاطفية ،والعرض املسيطر الذي مييز الذهان هو التفكك العاطفي ، عدم االنسجام ، التناقض الوجداين ، 
 تؤدي إىل اهنيار منظومة الشخصية و تفككها . األعراضاحملتوى  هذه  متعددة اهلذيانات اهلالوس و

جمموعة من االضطرابات »يعرفون احلاالت الفصامية كما يلي brisset- et p--bernard–ويعرفه كـــل من
-idéeاللفظي " –الفكري  incohéranceعدم الرتابـــــط  discordanceأين يسيطر االختالل 

verbaوجداين ،االنطواء ""التناقض الrepli sur soiاهلذيانية ، "idées – délirantes اهلالوس ذات
تتطور حنو تفكك بالغرابة ،وهذه االضطرابات  إحساسالتنظيم السيء واالضطرابات العاطفية العميقة أي 

 . «الشخصية 

 .األولية للفصام  األعراضـم وأهـــ

 : blinder  -fحسب  

  ،اضطرابات يف الكالم ـ تكرار تافه ، إثـــارة شديدة  األفكاريف اضطرابات أساسية وانقطاع ، غرابة وحواجز  -
accès  déxitation. اكتئاب ،هالوس 

، االبتعاد  autisme، اخللوية   ambivalenceالتجاذب الوجداين  يف:اهلذيان،الثانوية فتتمثل  األعراضأما 
 .باحلياة الداخلية عن الواقع واالرتباط 

 " بتميز جديد يتمحور يف ثالث نقاط  : k- schneiderأضاف " 1838يف سنة 

 .perception auditive de la penséeإدراك مسعي للفكـــــر  -

 .هالوس مسعية فيها أصوات تعلق عن أفعال املصاب وأحاسيسه  .هالوس مسعية متداخلة فيما بينها -

تبني  األمريكيةفقد أجريت دراسات يف الواليات املتحدة  باإلجرام،العقلية صلة  األمراضــثر ويعد هذا املرض من أك
 العقلية والعضويةراض ــــوع اجملرمني املصابني مبختلف األمــــمن جمم 171بانفصام الشخصية بلغوا منها أن املصابني 

 (022،ص 0119وريكات ،) محمد عبد اهلل الجمرمـا. 1191ــم هغ عددـــوالوظيفية والبال
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 األمريكيةي الواليات املتحدة ـــات النفسية فــــمن نزالء املستشفيات العقلية واملصح %15أن  اإلحصائياتتــؤكد 
بالقول أن mott  ) ــم )مـوتشباب والفتيات ، ويتمسك العالـــيف أوساط ال األخصوعلى  الفصامينيهــــــم من 

ع إىل تسمم داخلي بسبب ـــيقود إىل الفصام  ،بينما يرى " كريبلن " أن الفصام راجالصماء ي الغدد ــاالضطراب ف
مع البيئة  التكيفيف حماولته ي نتيجة لفشل الفرد ـأن الفصام  يأت«رـماي»تغريات كيميائية يف اجلســم ـ يف حني يرى

شخصية املصاب هبذا املرض وبالدة ي ردود أفعال الفرد منذ الطفولة .ونظرا لتفكك ـ،ولرتاكـم عادات خاطئة ف
ن جسده ثــم يبدو ـه عشخصا بفصل رأسـم العنف وبطرق بشعة ،كأن يذحبـــد يقدم على ارتكاب جرائه فإنه قانفعال

يتواجد فيه ،وقد يرتكب جرائم  ان الذيـي املكــالنار ف إشعالـد يقدم على د ذلك كمن مل يرتكب أي ذنب ،وقـبع
 « .ـبح مجاح غريزته اجلنسية دم قدرته على كــلع»االعتداء اجلنسي السرقة دون تدبري ،أوالتحطــيم أو 

 (022،ص0119) محمد عبد اهلل الوريكات ،

 مستقبلهتدد تعـــد مشكلة اإلدمان واحـــدة من املشكالت اخلطرية اليت : الخمور والمخدراتإدمان  6-0-2
عرفتها اجملتمعات البشرية منذ زمــن بعــيد وانغمست فيها لدرجــة أهنا أصبحت خطـرا قاتال  وحاضرهـــم،الشباب 

 . وكارثة مدمــرة لتطلعات وآمــال خمتلف األسر واجملتمعات

أن املتعاطي يكشف فسية ،لدرجة ويقصد بإدمان املخدرات أو الكحوليات التعاطي املتكرر ملادة نفسية أو ملـــواد ن
انشغال شديد بالتعاطي ،كما يكشف عن عجز أو رفض لالنقطاع أو لتعديل تعاطيه وكثريا ما تظهــــر عليه عن 

إىل درجــــة تصل إىل استبعاد أي  ـن حتت سيطرة التعاطي عنه وتصبح حياة املدمــأعراض االنسحاب ،إذا ما انقطع 
 (03،ص0996) مصطفى سويف ،نشاط آخـــر .

واملادة املخدرة ، تظهر من خالل التغريات السلوكية هي حالــة نفسية وجسمية ناجتة عن التفاعل بني العضو احلي 
-Dr-m))وردود افعالــه ، فهو دائـــم الرغبة يف أخذ األدوية بطريقة مستقرة بعدما جيد اثار نفسية وجسمية .

derguini; dr B-ridouh; p14) 

على صلــته وهتيئته   اإلمجاعفكــــان  اإلجراميةواملخدرات اهتمام الباحثني والدارسني للظاهرة وقــد نال إدمان اخلمر 
أن هناك عالقة قوية بني تعاطي اخلمور  اإلجراماليت قام هبـــا العلماء يف عـــلم  األحباثـد أثبتت فقـ اإلجراميللسلوك 

عليها وارتكاب اجلرمية ، فمن ناحية تدفـــع اخلمور واملخدرات مدمنها إىل ارتكاب اجلرمية  اإلدمانواملخدرات أو 
 نظرا ملا حتدث لديه من إثارة جتعله أكثر جرأة على ارتكاب جرميته .
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ــال للبيئة دور يف تفشي هــذه الظاهرة ، كاملشاكـــل العائلية ، االحساس بالدونــية ، طالق الوالدين ، االمهكما ان 
،أزمــة السكن ، غياب االتصال ، البطالة بالنسبة للفرد والعائلة ، الفقر ، فـــرتة االرهاب ، ظاهرة رفقاء الســوء يف 

 ( dr-habibache;pr-ridouh;p15)        )ملدرسية وغياب معياراحلمــايةاحلي ،املشاكــل ا

ـل مسكر خمامر للعقل ويعد من أقدم العقاقري اليت تؤثر أو كأهنا عصري العنب إذا اختمر اخلمر ب تعرف:الخمـــــر  -
 (01) عادل  الدمرداش ،ص . اإلنسانعلى املـــخ واليت عرفها 

يف فرنسا على أن إدمان اخلمر يقف وراء  اإلحصاءاتفقد دلت  اإلجرامي،ترتبط اخلمر ارتباطا وثيقا بالسلوك 
املدمنني دلت الدراسات على أن  بالعرض كمامن اجلرائــــم املاسة  %16.6و األشخاصمن جرائـــــم    66%

جرائم  من %95من احملكوم عليهم يف جـــرائم االعتداء على املوظفني العموميني وتصل النسبة إىل  %13 ميثلون
جرائــــم  من%91بفرنسا أن  fresnesوتشري دراسة ملركـــــز  والتشرد،جرائـــم التسول  من %95والضرب واجلرح 

من جــــرائم احلريــق قد   %11من جرائم االغتصاب و %61من جرائــــم الضرب واجلرح و %91.1القتل و
 (022، ص 0114) أحمد لطفي السيد ، ارتكبت حتت تأثري اخلمر .

عامال  اإلدمانوقد تعددت املذاهب العلمية يف تفسري أثر اخلمور على الشخصية ويتجه أغلب العلماء إىل اعتبار 
ز العضوي والعصيب والنفسي هااجلمن تأثري على نظـرا ملا حتدثه  اإلجرامياهلامة املهيأة للسلوك من العوامل البيولوجية 

 ن.للمدمـ

،واالستهالك املستمر ) املزمن ( كما يشكل خــطر على مستهلكه بفقدان القدرة على التحكـــم يف ردود أفعاله 
التأثري السليب من الناحــية إىل (.هذا إضافةDepression – Agressivité) يؤدي إىل اضطرابات يف السلوك

".  لذا يكـــون االفراط يف الشرب maladies du foisالصحية " اجلسمية "إذ يــؤدي بإصابة مرض  الكبدي "
 (Dr- M.Tabti,Pr-B.Ridouh،من أول األسباب املؤدية للوفاة .           ) حول ""إدمان الك

إىل هبوط تعاطي اخلمور ولو بكمية قليلة ميكن أن يؤدي  أناليت أجريت يف هذا الصدد  باإلحصاءاتبت فقد ث
والقدرة على ضبــط الدوافع الغريزية  اإلرادةالذكائية وكذا ضعف قدرهت باألدقحمسوس يف القدرات العقلية للفرد أو 

 (049،ص0913جالل ثروت ، ).تكون إجراميةـد من السلوك ق أمناطاندفاع الفرد حنو الذي يسهل معه  األمر
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ذا باإلضافة إىل التأثري السليب على حياة الفرد من مجيع اجلوانب ،حيث يؤدي إدمان الكحول إىل اعتالل حالته ـه
تعد سببا رئيسيا يف إصابة أما من الناحية االقتصادية فاخلمــــر  األمراضبعديد من  واإلصابةالبدنية والعقلية والنفسية  

جـــر وتردي حالته االقتصادية وحتت وطأة الظروف االقتصادية املزرية جيد الفرد نفسه مضطرا إىل ه باإلفالسمدمنها 
يف جــو أسري  األوالدحيث ينشأ  األسريةـم التفكك واالهنيار ، خاصة ما يتعلق العالقات أسرته وبالتايل تربز معال

واجلنوح إىل السرقـــة واالعتـــداء ية والتهذيب ، يتخلون عن تعليمهم كما ينتهجون طريق التسول سيء يفتقرون للرتب
 حصول على املال .للالغري  أمالكعلى 

 .ـوع يف براثينها ـــم إىل سلوك سبيل اجلرمية والوقـذه الظروف املرتدية إذا رافقت ميال إجراميا كانت دافعا هلــه

ويف هــــذا الصدد أشار تقرير حديث ملنظمة اجلزائر احتلت الصدارة يف استهالك الكحول ،وجتدر االشارة اىل ان 
الصحة العاملية إىل  نسبة االستهالك الكبرية للمشروبات الكحولية يف اجلزائر ،إذ احتلت اجلزائر املرتبة االوىل يف 

خلمور حيث وصل معدل استهالك الفرد فيها قائمـــة الدول االفريقية املسلمة اليت يتناول شعبها أكرب كمية من ا
             .حيدث هذا يف جمتمع السواد االعظـــم منه مسلمون «لــــرت  51»سنويا 

 ( 4296،العدد 04/00/0104لشروق ،)  سميرة بلعمري ،جريدة ا                             

املخاوف اليت حتـــول  اجلرمية، ويبددذا يتفق الباحثون على القول أن اخلمر ســـــم أخالقي إذ يضاعف الرغبـــة يف ــوهل
مبا حتدثه من ضعف يف الشعـــور بالواجب األخالقي واالجتماعي واخلشية من العقاب فريتكب دون تنفيذها 

 األموال.الشخص جرائـم خطرية ضـــد األشخاص و 

جد أن كثريا من اجملرمني يتعاطون اخلمــــر عن قصـــد قبل ارتكاب جرائمهم وذلك حىت متنحهم القدرة على وعليه نـ
 اإلجرامية.ــة واهلدوء أثناء تنفيذ خططهــم ـم بالشجاعومتدهـ ارتكاهبا،

 وتنتج من تكرار التعاطي عقار واجملتمــــع،هو حالـة تسمم دورية أو مزمنة تلحق الضرر بالفرد :المخدراتدمان إ -
 يف:ـذه احلالة طبيعي أو مصنوع وتتمثل خصائص هـ

 واحلصول عليه بأية طريقة .  العقارهرية لالستمرار يف تعاطي قرغبــة  -51

 ـة املتعاطاة من العقار .ميل إىل زيادة اجلرعـ -57

 جسدية على آثار العقار .–اعتمادية نفسية  -53
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 للفرد واجملتمــع .تأثري ضار مؤذ  -51

وكــل مـادة يرتتـب علـى ومشـتقاته ، احلشـيش ، عقـاقري اهللوسـة ، الكوكـايني ،املنشـطات  األفيـونوتشمـل املخـدرات : 
 (03،ص0916)سعـد المغربي، .م وتأثري على العقل جسـللتناولـها إهناك 

جنــــد القنــــب اهلنــــدي ومــــن أكثــــر املــــواد املخــــدرة اســــتعماال مــــن طــــرف الشــــباب يف الوطـــــــــن العــــريب والبلــــدان املتقدمـــــــة 
ـــومشــتقاته فــأكثر م ـــد  71 نن نصــف شــباب االمــريكني دو ـ ـــة قــاموا بتجريبهــا ، ختتلــف تســمياته مــن بلــ ــآلخسنــ ـر " ــ

يف املكســـيك ، يف املغـــرب العـــريب جنـــدها حتـــت تســـميات  cerifaيف اهلنـــد  gangaمرجيوانـــا يف أمريكـــا الشـــمالية ، 
 اإلدمـانيف القنـب اهلنـدي والـيت تـؤدي إىل حالــــــة  األساسـيةاملـادة   poudreأو غـربة  kif- chiraي :ـخمتلفـة هـ

 t-h-c»Delta-9-tetra-hydro-canabinol»» (farid kacha.1996.259)»هي : 

العقــل العليــا ،إىل احلـــــــد الـذي يصبــــــح فيــه الفــرد عاجــــزا علــى أن يتبــني حقــا أو للمخـدرات وقــــــع شــديد علــى ملكــات 
مييـــز بـــاطال ، كمـــا متنــــــح الفـــرد شـــعورا بالســـلطنة والقـــوة فتحـــت تـــأثري املخـــدرات يشعــــــر املـــرء بثقـــة بـــالنفس مبالغـــا فيـــه 

 ـط األمور .ـالنبساط املصحــوب بالضحك ألبسإضافة إىل شعـــور املتعاطي بالنشوة وا

 .رعـــة ميكن أن تؤدي إىل الوفاةر املخدرات على اخلاليا احلية يف جسم اإلنسان حبيث أن أي زيادة يف اجلكما تؤث

ــــل ضـــمن العوامــــــل الـــيت حتـــرك امليـــول وقــــ ـد ثبـــت مـــن خـــالل الدراســـات والبحـــوث العلميـــة أن تعـــاطي املخـــدرات يدخـ
ـــاإلجراميــة إذ تـــدل إحصــائيات اجلرائـــم  ـــة التعــاطي ،فكثــريا مايدفـ ـــر نتيجــ ـــد مستمــ تعاطي املخــدرات  ععلــى أهنــا يف تزايـــ

ل علـــى هـــذه حاجتـــه مـــن املخـــدر الرتكـــاب اجلرائــــــم فيندفـــــــع طالبـــا احلصـــــو  إلشـــباعالشـــخص الـــذي ال يكفـــي دخلـــه 
 (69،ص0991)حسين عبـــد الحميد أحمـــد رشوان ،ة.املخدرات بأي طريقـ

ــــــا ومـــــن  الدراســـــات الـــــيت أجريـــــت يف إطـــــار استقصـــــاء العالقـــــة بـــــني املخـــــدرات واجلرميـــــــة ،تلـــــك الدراســـــــة الـــــيت أجراهـــ
"sandoz ـــنا علــى مــادة املــورفني فوجــــــد أن  65" علــى مــنهم مل حيكـــــــم علــيهم بأيــة جرميـــــــة قبــل إدمــاهنم ، 17مدمـــ

 (001، 0999) عبد الرحمن محمد أبو توتة ،.بعــد حدوث اإلدمان  بينما بلغت كــــل واحد منهم معدل مثانية جرائم

علـى املخـدرات واجلرميــــة ،إال  اإلدمـانة املباشـرة بـني دراسات العلمية إىل نفي العالقـبعض الوبالرغــم من توصل نتائج 
ـه خـاص ، فالثابـت أن بوجــاإلجرامـي أن ذلك ال ينفي تـأثري املـواد املخـدرة علـى السـلوك بصفـــة عامــــة وعلـى السـلوك 
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ـذا حـىت م علـى ارتكـاب أي فعـل إجرامـي وهــإىل تعاطي بعض املـــــــواد املخـدرة قبـل إقدامهـــ يلجئونالكثري من اجملرمني 
 متنحهم اجلرأة واإلقدام وبالتايل أكثر عدوانية .

تعكس خصائصها ومفعوهلا أو عض املواد النفسية بوهذا ما دلت عليه شيوع بعض التسميات يف أوساط الشباب ل
 أو الزرقــة أو احلمرة . madame courageتأثريها مثل :

ــر مباشرة على الدماغ ، خطورته تتمثل يف سرعة التعود عليه يأث «قرص الريفوتريل »وهي تسميات تطلق على 
يتفق أغلب الشباب على ك د تعرضه للهالك ، لذلتصرفاته اليت قــ،جتعل املــرء غري واع اطالقا وال يتحكـم يف 

 .«مدام كوراج  »ـ تسميته ب

 " rivotril-lexomil-parkidyl-lorazipam-tranxenلألدوية النفسية "االستعمال السيء ان 
عليها الشباب الباحث عن ن ــيدم يؤدي اىل االدمان الذي يصعب التخلص منه باعتبارها أخطر االقراص اليت

كما تؤدي إىل اصابات من الناحية اجلسمية والنفسية ،التعرض ، احلياة ومصاعبهاالراحـة والنشوة  ونسيان مهوم 
فــشل عالئــقي مـع الوسـط ، التعرض ،الفشل الدراسي ،"over dose" للموت املفاجئ جراء اجلرعـة الزائدة

 (dr-habibache;pr-ridouh;p16)  م واالحنراف .مما يــؤدي إىل االنفصال عنهــالعائلــية ـل للمشاكـ

 ي : ـــوامل البيئية أو الخارجية المؤدية للسلوك اإلجرامالعـــ 6-0

معامل  حتديد وتؤثر يفاليت حتيط به  اإلنسانجمموعة الظروف اخلارجـة عن شخصية  لإلجراميقصد بالعوامل اخلارجية 
ة وامـل البيئية ، فإذا قامت عالقعليها اصطالح الع ل يطلقوهــذه العوامأهدافه  وحتديد ـهشخصيته ،ويف توجيه سلوك

البيئية ل ه البيئة بأهنا إجرامية والعواموصفت هذ اإلجراما وبني ظاهرة  العوامل احملددة لبيئة شخـص مسببية بني
 (012،ص0119) محمد عبد اهلل الوريكات ،.ةة ، فمنها العوامل الطبيعية ، والثقافية ،واالقتصادية وكذا االجتماعيمتنوع

يقصــد بالعوامل الطبيعية مجلة الظروف الطبيعية اليت تسود منطقة معينة ،كطبيعة ــوامل الطبيعية :العــ 6-0-0
املكان ودرجة احلرارة وتعاقب الفصول ،وكمية األمطار ، وإذا كان تأثري البيئة على السلوك اإلجرامي أمرا مثبتا ، فإن 

 .خ عالقة درجــــة احلرارة واملنا إبراز اهتمام الباحثني انصب بصفة خاصة على 
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 ـة الحرارة :  درجـــ -

يسلــم أنصار هذه النظرية بوجود عالقــــة مباشرة بني الظاهرة اإلجرامية وبني درجات احلرارة ارتفاعا واخنفاضا فكلما 
كلما اخنفضت درجـــة احلرارة يصاحبها   العنف، والعكسجرائـــم  اجلرائم وخاصةارتفعت درجــــةاحلرارة ازداد عدد 

، مفادها قيام تناسب طردي بني جرائــــم  «الكساين  »نتائــج دراســـة  أثبتتهوهذا ما اإلجرام.اخنفاض يف معدالت 
وبني ارتفاع درجـــة احلرارة وزيادة الضوء نتيجة طـــول النهار ، بينما يوجد تناسب عكسي  األشخاصاالعتداء على 

وبني ارتفاع درجـــة احلرارة وزيادة الضوء نتيجة طول النهار فقد ثبت أن جـرائم  األموالرائـــم االعتداء على بني ج
أقل ما تكون صيفا وأكثر ما تكون شتاءا  األموالـم وأقل ما تكون شتاءا بينما جرائـ أكثر ما تكون صيفا األشخاص

 (022،ص 0912) فوزية عبد الستار ، .

ارتفاع درجــــة احلرارة واخنفاض مــع ــم العنف يرتفع معدهلا الواليات املتحدة إىل أن جرائـيف  «دكسرت  »ـد أشار وقـ
ى األشخاص الضغط اجلوي ،هذا وتزداد يف أجواء احلر الشديد جرائم االنفعال السريع ومنها االعتداء عل

 .السرقة للحصول على األموالــار ،أما يف أجواء الربد فتكثر جرائـــــم ،واالغتصاب ،واالنتحـ

 اجتاهات:فربزت ثالث  اإلجراميةحول تفسري الصلة بني املناخ وعوامله والظاهرة  اإلجراموقـــد اختلف علماء 

ونشاطه مما يدفع ذهب أنصار هذه الفكرة إىل أن ارتفاع درجات احلرارة يزيد من حيوية اإلنسان :االتجــــاه الطبيعي 
اين للعمل بسرعة وحــدة ،فيكون أكثر استعدادا لإلثارة واالنفعال وأشــد توقــدا يف العاطفة م اإلنسأجهزة اجلســـ

 ـم االعتداء على األشخاص وجرائــم االعتداء على العرض .ة ويرتتب على ذلك زيادة جرائــيف الغريزة اجلنسي وتيقظا

ت جـــرائم االعتداء على النظرية ارتفاع معدالويرد أنصار هذه (011،ص0119) محمــــد عبد اهلل الوريكات ،
للسرقـة املوصوفة بسبب احلاجات املتعددة اليت يفرضها فصل الشتاء  يلجئونيف فصل الشتاء إىل أن الناس  األموال

 ظلمة وبالتايل يكون الوضع مناسبا الرتكاب جــرائم  السرقــة .يل الشتاء احلالكــة املاإضافة إىل طــول لي

بسبب ارتفاع درجـــة احلرارة ال  اإلنسانتعرض هذا االجتاه  للعديد من االنتقادات منها أن زيادة احليوية لدى وقــد 
 ف فقـــط .يعـــد دافعا الرتكاب جــرائم العن
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ن صــح بالنسبة إضافة إىل أن القول بوجود عالقة طردية بني طول فرتة الظلمة وارتفاع معدالت جــرائم السرقة وإ
النهار كالسرقــة  حـرى من السرقات اليت ترتكب يف وضـة بالكسر فإنه ال يصدق بالنسبة ألنواع أخجلرائم السرقـ

 باستعمال العنف والسالح.

عالقة غري مباشرة وتفسري  اإلجراميةيرى أنصار هذا االتـجاه أن العالقـــة بني املناخ والظاهرة :االتجاه االجتماعي 
فيزداد بذلك حراكـهم واحتكاكهـم وباملوازاة تزداد رة غالبا ما تدفــع الناس إىل اخلروج من منازهلـــم ذلك أن درجــة احلرا

 .فرص اخلالف والتشاجـــر وبالتايل تزداد وقوع جرائـم االعتداء ، العنف والنهب 

،وعليه يبقى هذا االجتاه وقد أخفق أنصار هذا االجتاه يف تقدمي تفسري تكاملي لبــعض مظاهر اإلجرام األخرى 
 قاصــرا يف تقدمي تفسري متكامل لعالقــة املناخ بالظاهرة اإلجرامية .

أنصار هذه النظرية يف تفسريهــم لعالقــة املناخ بالسلوك اإلجرامي على  : اقتصـر النفسي الفسيولوجياالتجــاه 
ــغ ذروهتا يف فصل الربيع ، وفصل الصيف يف حني اليت تبلـ «االعتــداء على العرض واالغتصاب»اجلرائــم اجلنسية 

 أن الغريزة اجلنسية لــدى اإلنسان تبــلغ ذروة نشاطها يف فصل الربيـــع . تنخفض خالل فصل الشتاء وتفسري ذلك 

املناخ  إذ يؤخــذ عليها أن نطاق تفسريها يف بيان الصلـــة بني الباحثني،وقـــد تعرضت هذه النظرية للنقــد من قبل 
) محمد  عبد اهلل الوريكات اجلرائــم.ر على جرائـم االعتداء على العرض دون غريها من والظاهرة اإلجرامية قاصـ

 (090،ص 0119،

رافقت الظاهرة اإلجرامية اجملتـــــمع اإلنساين عرب خمتلف األزمنة ، فتأثرت مبا :  ـة ـوامل الحضاريــالعــ 6-0-0
 يف خمتلف اجلوانب .ــور طتغري وت أصابه من

را واضحا ومؤكـدا ،إذ أشارت الدراسات ـيف أوساط اجملتمعات البشرية أم اإلجراميـر احلضارة على السلوك أمسى أث
وهذا ما أكدته نتائــج بعض الدراسات العلمية ففي بلجيكا  واإلجرامإىل وجود عالقة طردية بني التحضر  واألحباث
 »اجلنائية تزايــد ظاهرة اجلرمية مع تصاعد عدد السكان وتزايد الرخاء ،ويف ايطاليا الحـظ  اإلحصائياتأظهرت 

يف دراســة وجود  «زابــو»بني اجلرميــة وتزايــد حركـة املبادالت أما يف فرنسا فقـد أثبتوجود عالقــة مطردة  «جـريي
 ( 031،ص 0999) عبد الرحمن أبو توتة ،                    ـا والتحضر .ـم عمومـعالقة بني زيادة اجلرائـ
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ــد الباحثني ة املتفق عليها من قبل عديـوهــذا يدفعنا حتما للتمييز بني جرائـــم الريف وجرائـم احلضر أو املدن فاحلقيق
 الريف.أعلى منه يف  يف احلضرأن معـــدل اإلجرام مؤداها 

الصناعية الكربى تفوق نسبة اإلجرام باملدن املتوسطـــــة  املدن  فقد أشارت اإلحصائيات على آن نسبة اإلجرام يف
نسمة تكون نسبة  755.555أوالصغرى فقد لوحــظ يف أملانيا أنه يف املدن واألحياء اليت يزيد عدد سكاهنا على 

يف القرى  %6.86على يف كــل مائــة ألف من السكان البالغني بينما ال تزيـــــد هذه النسبة  131.7اجملرمني 
إىل  1819صر فقد اتضح من اإلحصاءات اجلنائية اليت أجريت سنة مواألحياء الريفية وتأكدت النتيجة ذاهتا يف 

جناية يف املناطق غري  16جناية من املناطق احلضرية بينما ترتكب  من السكان ترتكب  155.555من بني أن 
 (040، ص0999 ،عبد الرحمن ابو توتة)   احلضارية .

 هذا التمايز الكمي بني إجــــرام املدن والريف إىل عـــــوامل عـــدة أمهها : اإلجراميةللظاهرة  الدارسنيوقد أرجـع  هذا

وكذا تزاحــم الشوارع  اإلسكانوما يرتتب عنها من تداخل يف  األريافزيادة الكثافة السكانية باملدن عنها يف  -
والتصادم الذي يقــع بني  وإشباعها،بوسائل املواصالت املختلفة وزيادة احلاجيات اليت يتطلع الفرد إىل حتقيقها 

 اإلجرامية.السلوكياتذلك يكون سببا لوقوع  األفرادجراء

على اعتبار أن اإلنسان  لنزعةالعدوانية،الضيق واحبالــة من  األفرادفتزايد عــدد السكان مقارنة بالرقعة اجلغرافية يصيب 
 مستقلة،على عكس األرياف تكون فيها املنازل متباعدة األعصاب.حيتاج إىل جمال حيوي ينشد فيه الراحـة وهدوء 

كما وأن احلاجات املراد إشباعها تكـــون قليلة عما هي يف املدينة فيخفض عدد اجلرائــم   ،فيقل االحتكاك بني األفراد
 (2، ص 0116) إسحاق منصور ،ة عدد السكان يف حياة اجملتمع الريفي .لقلــــ

طبيعة احلياة يف الريف والتقاليد اليت يتسم هبا اجملتمع القروي فهو جمتمع مغلق ـ متتد بني أفراده روابـــط أسرية 
ر أن األفراد يعرفون بعضهم اجتماعية عديدة كالقرابة واملصاهرة وكذا املشاركة يف أنشطة الزراعة التجارة مبعىن آخـــ

، على عكس اجملتمع املتمدن تبتعد احلياة االجتماعية فيه عن معرفة جيـــدة مما يقلل من فرص اإلجرام بينهم 
واالجتماعي بسبب ضعف الروابط  األسريالتفكك  عواملالبساطة تتصف بالتعقيد والرتكيب ، تتفشى فيه 

 . األفرادالشخصية واالجتماعية بني 



 الجريمـــــــــــــــــــــــــــــــة   الفصل الثالث                                                                            

 

 

113 

م تأخر سن الزواج لدى د ساهم يف انتشار هذه اجلرائـــوق األخالقيةـم م خاصة اجلرائـالعديد من اجلرائــ إىلوهذا يقود 
وأزمة السكن اخلانقة اليت تدفع بالشباب إىل اللجــوء للشارع هذا فضال عن املغريات املادية وانتشار أماكن  الشباب،

 باملدينة.اللهو 

هذا  األرياف عنعن اجلرائــم املرتكبة بينما حيجم القاطنون يف  باإلبالغغالبا يقومونان املدن إىل أن سك باإلضافة-
 ( 040، ص 0999بد الرحمن أبوتوتة ، )ع            تربطهم.بسبب متاسك العالقات اليت 

إن طبيعة احلياة  لعددي بلكــــم ااحلضر والريف مل يقتصر على الإىل أن االختالف بني إجرام  اإلشارةوجتــدر 
بكلتيهما قــــد ساعدت على متيز اإلجرام يف كل منهما فكان اهتمام علمـــاء اإلجرام منصبا على أهم أنواع اجلرائم 

 وأكثرها شيوعا وهي :جرائم العنف ضد األشخاص وجرائم االعتداء على األموال وكذا جرائـــم العرض .

دن فقد  ذا النوع من اجلرائــــم يزداد يف الريف عنه يف املالعلماء أن هــ : يقرــم العنف ضد األشخاص جرائـــ -
ــرائم األشخاص وخاصة جنايات القتل والضرب املفضي للموت أو العاهة املستدمية كشفت اإلحصاءات عن أن ج

أكثر خشونة جندهم تـــقع يف الريف مبعدل أكرب من وقوعها يف املدن ولعل ذلك يرجـــع إىل مسـة سكان األرياف ،إذ 
ـم باألرض ولذا جند جرائــم لية يف احلصول رزقهــم ومتسكهـعلى القوة العض وصالبة وعنفا يف الطباع وأكثر اعتمادا

يأخذ طابع  املكــر والدهــاء واحليلة "واالنتقام للعرض والدفاع عنه على خالف إجرام املدن الذي األخذ بالثأر 
ة فصاروا يعتمدون عليها بـدال من القوة املدنية احلديثة واستخدام اآللـ ــد هذبتهم أساليب،إضافة إىل أن أهــل املدن ق

 العضلية لذا فإهنــم إذا ما ارتكبوا جـــرائم أشخاص اختاروا وسائل آلية وغالبا ما تكون أسلحة نارية .

 (061،ص 0114ـد ، ) لطفي السيــــ                                                         

تؤكـــد اإلحصاءات أن جرائــم األموال سرقــة والنصب واالحتيال وخيانة األمانة  ائـــم االعتداء على األموال :ر جــ
 ترتفع يف املدن أكثر من األرياف وأرجـع ذلك إىل :

 ارتفاع عـدد األثرياء يف املدينة " أصحاب املتاجـر ، الصناعات " مما يزيد من فرص جرائـــم األموال .  -

يسهـل على اجلناة ارتكاب فتح اخلزائـــن ،وسائل املراقبة والتنصت مما  ـم التقنية يف املدن املتعلقة بنظ تـــقدم وسائل -
 ـم .جرائمهـ

 ك املتاجـر هبا مما يزيد من نسبة ارتكاب جـرائم السطو والسرقة .توســع املدن وانتشار البنو  -
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اإلحصاءات إىل زيادة معدل جرائــم االعتداء على العرض كاالغتصاب وهتك العرض  تشري: جرائـــم العرض 
 والتحريض على الفسق والدعارة ،يف املـــــدن عنها يف األرياف.

م العوامل املسؤولة عن السلوك اإلجرامي يف قتصادية من أهــتعترب العوامل االـة :وامـــل االقتصاديــالعـــ  6-0-3
اجملتمـع ،وملعرفة مدى تأثري البيئة االقتصادية على السلوك اإلجرامي للفرد يتعني التمييز بني ما يطلق عليه العوامل 

 االقتصادية العامة وما يعرف بالعوامــل االقتصادية اخلاصة .

اليت يتأثـــر هبـــا يقصد هبا العوامل االقتصادية ذات الطابع الـــعام  ـوامل االقتصادية العامـــة :العــ 6-0-3-0
لتقلبات ،واـة التحوالت االقتصاديــتتأثـــر بعاملني عاميني مهــــا :  اإلجرامع بأســره ،وميكن القول أن نسبة اجملتمـ

 .ـة االقتصاديــ

 األمرإىلتنظيم االقتصادي يف دولــة يؤدي يف هنايــــة الويراد بــه التغري الذي يطرأ على :أوال :التحــــوالت االقتصاديـــة 
معظـم نظام اقتصادي مغاير متاما ملا كان عليه من قبل وقــد شهــد القرن التاسـع عشر تطورا للنظــــم االقتصاديـــة يف 

ا ومن أبرز صور هـــذا التحول أو التطور االنتقال من النظام اإلقطاعي إىل الرأمسايل ، والتحــول الدول األوروبية وغريه
)  محمد عبد اهلل جتاحت أرجــاء أوروبا آنذاك .إىل  الصناعي بفضل الثورة الصناعية  اليت ا‘من النظام الزراعي 

 (004،ص0119الوريكات ،

د كـان للثورة الصناعية بأوربا أثـر كبري ونتائج جذرية يف التاريخ احلضاري للبشرية إذ من نتائجها الرتكيز العمراين لقــ
 األرياف.يف املدن عنه يف 

يف د ة الصعبة اليت مير هبا اجملتمــع كما أن معدالت اجلرمية تزدالألوضاع االقتصاديـ فاجلرميـة ما هي إال ردود فعــل
وط والكساد االقتصادي يف فرتات التحوالت االقتصاديـة السريعـة اليت يشهدها اجملتمــع يف حني تنخفض بـفرتات اهل

 (  19،ص0111) إحسان محمد الحسـن ، معـدالت اجلرميـة إبان فرتات االنتعاش والرخـاء االقتصادي .

االقتصادية اليت يعيشها بدراسـة العالقــة بني الظروف  w- bonger «وليم بونكري»ـدد قام اهلولندي هذا الصويف 
ع ، فالنظام وتوصل إىل حقيقة أن جذور اجلرميــة تتغلغل يف طبيعـة النظام االقتصادي للمجتمــة، اجملتمــع وبني اجلرمي
مباشر عن  أو غري ـل مادية ومالبسات اجتماعية هــو املسؤول بصورة مباشرةينطوي عليه من عواماالقتصادي وما 

 (19، ص 0111إحسان محمد الحسن ،) ـع .معدالت اجلرميـة يف اجملتم
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ر ـة ترد على ظاهـرة أو أكثـيقصـد بالتقلبات االقتصادية مــا حيدث من تغريات جزئيـ:ثانيا : التقلبات االقتصاديـــة
بالسرعــة وعدم االستقرار ،وهذه التغريات ال ع ،وهي تغريات وقتية تتميز دة يف اجملتمـمن الظواهــر االقتصادية السائــ

حيدث من م هذه التقلبات ما نظام االقتصادي للدولـة وأهــتعين حتوال اقتصاديا ألهنــا ال تنطوي على تغري شامل يف ال
 ول .تقلبات يف األسعار يرتبـط به تقلبات يف الدخـ

واخلدمات باالرتفاع أو االخنفاض وعلى وجـــه اخلصوص ع ما يطرأ على أسعار السلــد هبيقصـ : األسعارتقلبات   -
 .     ـوم واخلدمات اجلوهرية كاخلدمات الطبية وتوفري األدوية ية   كاخلبز واحلليب   وكذا اللحالسلــع الرئيس

 (16،ص0116) إسحاق إبراهيم منصور ،                                              

و االرتفاع وبني ارتكاب جرائــــم تقلبات األسعار وميلها حنـعالقــة وثيقــة بني  اجلنائية وجودوقــد أثبتت اإلحصاءات 
 ة.السرقــ

ـى أن ارتفاع أسعار ا فرنسا ،اجنلرتا ، وأملانيا إلــد من الدول ويف مقدمتهـة يف عديــفقــد أشارت اإلحصاءات اجلنائيــ
ـم السيما جرائـــم السرقــة وجرائ ـم ـة اجلرائـوالقطن يرتتب عليه زيادة نسبـ احملصوالت األساسية مثــل القمــح والشعري

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يكــون      (002،ص0119)محمد عبد اهلل الوريكات ، .االعتداء على األشخاص
الفرد باملوازاة ألن القــوة ـل ذا صاحبه ارتفاع أو زيادة يف دخـإ اإلجراميةـرة أثري على الظاهـالرتفاع أسعار السلـع ت

 ثابتة.الشرائيــة لدخــل الفرد تبقى 

ل الفرد ،إذ يكون بالزيادة أو النقص يطرأ على دخـ ل كــل تغري سواءاخــيديقصـد بتقلبات امل: ل ـــياخــــدمتقلبات ال
 تأثري على الظاهرة اإلجرامية .لكــل نـــوع من التغري 

ة وباخلصوص بالنسبة ة حيدث أثره على الظاهرة اإلجراميالفرديــ داخيلأن تقلب املوقد أثبتت الدراسات العديدة 
ار تزداد القـوة الشرائية وهــذا ميكن الشخص إشباع ـع دخـل الفرد ،خاصـة مع ثبات األسعجلرائـم األموال ،فكلما ارتفـ

عكس اخنفاض مستوى دخـل الفرد ة ، على ـرائـم السرقــل بذلك معدالت ارتكاب جه بطريق مشروع ،وتقـحاجاتـ
ـد جــز معـه الفرد على سـإذا وصل هذا االخنفاض إىل املستوى الذي يعـة د يؤدي إىل السلوك اإلجرامي خاصـقـ

 (92، ص 0112بشير سعــد زغلول ، ) احتياجاته األساسية .
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رام ،فاخنفاض األسعار وما يرتتب عليه ة اإلجهـذا ويالحـظ أيضا أن األزمات االقتصاديــة تؤثر تأثريا مباشرا على حرك
عة من زيادة القوة الشرائيــة للنقود يؤدي إىل ختفيض واضح يف كـم اجلرمية ومن جهــة أخرى فإن نسبة اجلرائــم الواقـ

، ص 0913) جالل ثروت ، د بشكل ملحوظ يف أوقات األزمات وفرتات الركود االقتصادي .ضد األموال تزيــ
021) 

ــه أثــر لالفرد من اضطراب اقتصادي يكون مـــا يطرأ على  هبا: يقصد  خاصةالعــــوامل االقتصادية ال 6-0-3-0
ره أو  أ اجملتمـع بأســ، سـواء نشأ هــذا االضطراب عن التحوالت أو التقلبات االقتصاديـــة اليت تطر  اإلجراميف ميله إىل 

 أعضائها.ة أو الطائفة اليت يكون الفرد أحد أو بالفئـ ظروف خاصة بذات الفرد ـنعكان ذلك االضطراب ناشئا 

ـر واضح يف ارتكاب السلوك اخلاصة اليت هلا أثــم العوامل االقتصادية ومن أه(11،ص 0116) إسحاق منصور ،
 ــة.والبطالالفقـــــر  جنـد:اإلجرامي لدى األفراد 

 :ـةوالجريمــالفقــــر  -أوال

 (11، ص 0116)  إسحاق منصور ، ــم .على حنو كريإشباع حاجاته الرئيسية ـز اإلنسان بالفقر عجيقصـد 

ـة اليت أجريت حول مشكلة الفقر واجلرميــة ولعل أبرزها تلك اليت قام  االيطايل بته نتائج الدراسات الواسعـوهذا ما أث
واليت مشلت ايطاليا وانكلرتا وايرلندا واسرتاليا ، ومشلت أيضا عددا كبريا من  1918عام  «فور نساري دي فريس»

ـل الفرص الرتكاب اجلرميـة البيئة اخلصبة اليت تتهيأ فيها كــو من دراسته إىل القول أن الفقر هـاجلرائــم ،وخلص 
 (    030،ص0119)محمد عبد اهلل الوريكات ،.

على جمموعـــــة من األحداث اجملرمني «لندن »يف دراسة أجراها مبدينة  «سريل بريت »ي كما خلص الباحث االجنليز 
شلدون  »إىل أن نسبة الفقراء بينهم تزيد عن نسبتهم العامـــة إىل جمموع السكان ،كما توصال الباحثان الزوجان 

من خالل دراستهما على مخسمائة من األحداث اجلاحنني يف أمريكا ومخسمائة من غري اجملرمني  «واليانور جلويك 
 (061،ص0999) عبد الرحمن أبو توتة ،إىل أن نسبة كبرية من األحداث اجلاحنني تنتمي إىل أسر فقرية .

 



 الجريمـــــــــــــــــــــــــــــــة   الفصل الثالث                                                                            

 

 

117 

م ضد ارتكاب اجلرائـــ األفرادإىلاليت تدفع  األسبابفالفقر واحلاجة االقتصاديــة واحلرمان املادي هي يف مقدمـة   
ـد لتزوير والنصب واالحتيال لكي يسـل أو اأو القتــد سبيال للعيش يضطر إىل السرقة ، فالفقري الذي ال جيــاجملتمع 

 حاجاته األساسية وحاجات عائلته .

للظاهرة فقــــد نفى بعض الدارسني  ـل الوحيد املسبب للجرمية ميكن اجلزم بان الفقر العامـدر اإلشارة إىل أنه الوجتـ    
معارضي هذه الفكرة بل ذهب إىل ربط من أشد  «سذرالند»رة ربط االحنراف بالفقر ،فالعامل فكـ اإلجرامية

ا ملا يتمتعون به من نفوذ وسلطـة ــم نظر لديهم قدرة على ارتكاب اجلرائ االحنراف بدرجة الثراء ،إذ يرى أن األثرياء
د الفقر السبب الوحيد للجرمية من مراقبة السلطات ، إذن ال يعـ ـم فرصة التملصثرائهــم ، مما يتيح هلباجملتمع بسبب 

سلوك احنرايف ، وهذا ما عرب عنه  أيفالـواقع يثبت وجود املاليني من الفقراء يسلكون الطريق السوي ومل يرتكبوا 
 .«رمني معوزين فإن أغلب املعوزين ليسوا جمرمنيإذا كان أغلب اجمل :»بقولــهtaf»  »ي تافت ــاألمريكالعامل 

د ، وواقع اجملتمعات إن اجلرمية ظاهرة اجتماعية ال خيلو منها جمتمــع ، وليست حمصورة يف فئة أو وسط اجتماعي حمد
الذي ـم مردها إىل متغريات اجتماعية متعددة  ولعل أبرزها وأمهها ظاهرة الفقر اليوم يؤكــد على أن خمتلف اجلرائـ
ام كيوم أكتوبــــر من كل عــ 19ـوم يـ1883املتحدة عام  األمملدرجة إقرار هيئة .أصبح  مسة  بارزة للعصر احلديث

 عاملي ملكافحة الفقر .

ن ظاهرة الفقر واجلرمية فقد كشفت اإلحصائيات الدورية ــد اجلزائر من قائمــة البلدان اليت تفشت فيها كــل موتعــ   
ن درك وشرطـــة عن تنامي خطري لظاهرة اإلجرام وسـط اجملتمع واليت مست ــمصاحل األمن اجلزائرية ماليت تنشرها 

 ــع اجلزائري  منذاالجتماعية اليت يعيشها اجملتمل ات العمرية ،وربــط علماء االجتماع ذلك باملشاكــــالفئ خمتلف 
 .حوايل عقدين وعلى رأسها الفقــر

حسب التقارير الرمسية  %ـ73.6باجلزائر إذ بلغت نسبة الفقر ن ارتفاع عدد الفقراء معلنة عفقد أشارت مصادر    
ا ألن الرمسية املصرح هب األرقامدوالر  يف اليوم غري أن النسب احلقيقية كبرية عن  7يعيشون على أقل من  للذين 

نسبة من الشباب وكذا  األكثرالسلطات باجلزائر مل حتصي أصحاب العمل اهلش والغري املستقر وهي الشرحية 
باليوم                                                           من دوالر واحدتعيش على أقلأصحاب االحتياجات اخلاصة وكبار السن اليت معظمها 

(jcalgerie.com/ ?p=5547) 
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م من أن  اجلزائر هي بالرغــ وهذا«دولـــــة غنية وشعب فقير  »ونظرا لتزايد هذه األرقام أصبحت اجلزائر توصف بأهنا
واحدة من أغىن دول القارة بالغــــاز الطبيعي والنفط وهي املصدر الثالث للغاز إىل أوربا وباحتياطي يزيد عن 

 .مليار دوالر 85

عن  ل وارتفاع تكاليف املعيشة وختلي الدولةاخيداخنفاض معدل النمو االقتصادي وتدين املوقد ساهم يف ذلك 
لضرورية وختفيض اعن السلــع الدعـــم  إىل السياسات االقتصادية اليت تركــز على رفـــعـم املواد الغذائية باإلضافة دعــ

على خمتلف مستوياته  عاليـــة ،الفساد اإلداريويات ـر مبستكما أن من أسباب تفشي الفقــاإلنفاق االجتماعي  
وميني يف جمال تقدمي اخلدمات ات واملوظفني العمــــل بني املواطنني والشركـأبســـط مستويات التعام من والذي تــراوح.
ـرم ت يف أعلى مستويات اهلــــواختالس مبالغ مالية من قبل شخصياالرشوة ل ىل أعلى درجات الفساد والذي يشمـإ

 احلكومي .

سونطراك »وقضية  «قضية اخلليفة »االقتصاد اجلزائريوأثقلت كاهل ولعل من أبرز قضايا الفساد اليت هزت 
ــد اجلزائر من أسوأ وفق مراكــــــز الدراسات تعـ، و البنية التحتية وعقود االسترياد فالفساد باجلزائـــر ميتد إىل مشاريع «

ـة ،نسبة البطالة تزيد عن دولـ 19ن أصل أسوأ م 17مرتبتها ،فريقيا وشرق األوسط يف مشال إالدول بتفشي الفساد 
 ـط الفقر . زائريون يقبعون حتت خمن اجل %71و 79%

www.shthat.net/vb/shwthead.php?t=12354 

تراجــــع املداخيل  ،ــور األوضاع االقتصادية بالبالد وما صاحبه من تدهـهذا التوزيع الغري العادل للثروات      
النفوذ واملساس باملال ،اخنفاض قيمة الدينار ، غلق املؤسسات العمومية ،تفشي الفساد واستفحال الرشوة واستغالل 

 واإلضرابات.لدولة ويزيد من حدة االحتجاجات ــل املواطن العادي يفقد الثقة يف أجهزة االعام جع

د هـــو اعتبار الفقر أحــ،إمنا الصحيح ارتكاب اجلرميـــة  وحتمية بني الفقر  عمليا ال ميكن التسليم بوجود عالقـــة
 األموالـداء على نطاق جرائــــم االعتـل اليت ميكن على أساسها تفسري ارتكاب البعض للجرميــة  وخاصـــة يف العوامــ

احلاجات الضرورية  إشباعم هو هلدف من ارتكاب هــــذه اجلرائــخيانة األمانة حيث يكون امثل السرقـــة ،النصب 
ـم العنف نظرا ملا يصيب البعض على ارتكاب جرائـ إقدامد يصلح أساسا لتفسري ومــع ذلك فإن عامـــل الفقــر قــللفرد 

 .ي يعانيه من ضيق مالــاالفرد من ضيق واضطراب نفسي نتيجة م

http://www.shthat.net/vb/shwthead.php?t=12354
http://www.shthat.net/vb/shwthead.php?t=12354
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 احلالةذلك أن  وتفسرياجلرمية لدفع الفرد إىل ارتكاب ــري مباشر خرى ميكن اعتبار الفقر عامال غـمن جهــة أ
إىل السفر أو اخلروج للعمل والتغيب فرتات طويلة عن البيت وقــد يكون  األبقــد تدفع  لألسرةاالقتصادية السيئة 

عليهـــم ومراقبتهــــم األمر الذي يعرضهم  لالخنراط يف مجاعات الســـوء  واإلشرافية األبناء لذلك تأثريا سلبيا على ترب
 ـة وتسول .جة لذلك إىل ارتكاب جرائــم سرقـدفعون نتي،وين

قــــد هذا وقد يكون الفقر دافعا يف عدم مواصلة األسرة لتعليم أبنائها ،فيضطر األبناء إىل التوجه للحياة العملية  مما 
 نضمام إىل عصابات إجرامية منظمة.يعرضهم  لالحنراف ، واال

ـم توافر دون أن جيد عمال يؤديه وذلك رغـ يقصد بالبطالة احلالــــة اليت يوجد فيها الفرد: مةــــالبطالــــة والجريثانيا:
. وقد تنشأ حالة  البطالــة عندما يتوقف اإلراديعن العمل القدرة لديه على العمل ،وهذا ما يعرف حبالة القعود غري 

 .ةعدد من العمال ألسباب اقتصاديـ ،أو نفسي أو عقلي أو نتيجـــة تسريحالفرد نتيجة مرض بدين 

 (19،ص0116) إسحاق منصور إبراهيم ،                                             

ــد ذهين أو عقلي يبذله  اإلنسان يف العملية  أن مفهوم العمل يشري إىل كــل جهوعلى عكس من ذلك جند 
أو اإلنتاجية ،ويفرق االحصائيون بني العمل املنتج والعمل املثمر ، وهـو الذي يتقاضى عنه الشخص أجرا نقديا 

 .عينيا 

( 31 -11ة ) ــبالبطالة  هي فئـــة الشباب  ، فاملتعطلون من الشباب هم الشرحية العمريومبا أن الفئة األكثر تأثرا 
 ـه . عن فيه وحبثها غري العاملـــة القادرة على العمــل ، ولكنها ال جتد العمل املثمر رغـــم رغبتهـــا

 (213،  0111) محمود الكردي ،                                           

كما يشري االقتصاديون نتيجـــة   وهياملعاصرة، أبرز مظاهر الركود االقتصادي يف اجملتمعات الصناعية  البطالة مند ــتع
ا يعين االستغناء ـــمم اإلنتاجيف «اآللـــة»دام املكينــــة ـاستخ طلب أو بسببــوط البسبب هبــ اإلنتاجمرتتبة على ختفيض 

 اإلنتاج.يف ن العنصر البشري ـــع

ل احتياجاته لالحنراف ألنه يليب للفرد كــتؤكـد دراسات علم اجلرميــة على أن العمل العدو األول للجرمية وعالج 
ـة واجلرميــة . ة تربط  بني البطالــات وجود عالقواالقتصادية ،يف املقابل أثبتت الدراس ـة  والنفسيةالبدنية واالجتماعي
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عن العمل  ل فرد عاطلالسبب املباشر للجرمية وإال غـدا كـ ـة،هيزم بأن البطالة كظاهرة اقتصاديـأنه ال ميكننا اجل إال
 جمرمــا.

لكـن توافر عامـل البطالة إىل جانب عناصر أخرى قــد تؤثــر وتساعــد على ارتكاب الفرد للسلوك اإلجرامي ،وذلك 
 هــلى الفرد متس خمتلف جوانب حياتنظرا ملا هلا من آثار وانعكاسات سلبية ع

ا بالكثري من ـالرتباطه املرض، وذلكفمن الناحية النفسية تشكل البطالة للكثري هواجس نفسية تصل أحيانا إىل حد 
ن شعور  الشباب بالعجز والنقص ، اليأس ــد  مـما يزيــم.....ـة.عائلـاحلياة كالعيش الكرمي والزواج وتأسيس  قضايا

حد اخلوف من  األمرإىلا تسيطر عليه مشاعر القلق واالكتئاب ليصل ــرد واإلحباط كمـوالضيق والسخط والتم
واالستقرار املادي واملعنوي ، جيعل من  األمانمن ،  فاحلرمان من احلياة ،والشعور بالدونية املستقبل وفقدان اهلدف

لعدالــة وتكافـــؤ للحياة وناقمة عليها ساخرا من مبدأ االشاب العاطل عن العمل شخصية انطوائية سوداوية  كارهة 
 الفرص .  

وبالتايل ضعف التضامـــن االجتماعيــــة ــؤدي غالبا إىل العزلـــة تأثري بالغ إذ ت فللبطالةأما من الناحيـة االجتماعية 
وهو االنتماء الشعور ب فقدانوكذا ( والشعور باالغرتاب Anomie)«االنومـــيا»حالـــة االجتماعي وينتـــج عن ذلك 

ارتكاب أفعال  إىلـد القانونية ،مما يدفع به والقواعـما يضعف متسك الشباب العاطل باملعايري االجتماعية السائدة 
إىل االنتقام من اجملتـــمع ومعاقبته  العتقاده  السلوكياتيعرب من خالهلا عن وجوده أو يسعى من خالل هذه  إجراميــة

 عن بطالته وأحواله املرتدية ومعنوياته احملطمــة . األولبأنه املتسبب 

ـه ي الذي يعيش فيه الفرد وخيتلط بــط البشر ة االجتماعية ذلك الوسـيقصد بالبيئــــل االجتماعية :العوامــ 6-0-4
 عرب مــراحـل تطوره العمريـــة .

ة املعلومات األولية يف حياته  يستمد الفرد من هذه البيئ حيث«اخلاصـة البيئــة »على الوسـط االجتماعي تعبري  يطلق
 سلوكــه.ن عادات وتقاليد تسهــم إىل حد كبري يف تكوين شخصيته ويف توجيه ــا يسود هذه البيئة مــا يتأثــر مبكم

 .العمـلوجمتمـع األصدقاء وكذا جمتمـع  األسرة،املدرسـة،ن ـرد مـية اخلاصـة بالفــوتتكـون البيئـة االجتماع
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 :ـــرة أوال : األسـ

املسؤولة عن تطوير شخصية  األوىلجيمع علمـــاء االجتماع والنفس على أن العائلـــة هي املؤسسة االجتماعية   
، فهي اجلماعــــة اإلنسانية األوىل اليت  واألخالقيةالطفل من النواحي اجلسمانية واالجتماعية والنفسية ، والعقلية 

 عن إكسابه خمتلف أمناط السلوك االجتماعي . ولذلك فهي املسؤولــــة   اإلنسانيةميارس فيها الطفل أوىل عالقاته 

وقد أكد عديد من الباحثني على الدور  املؤثر والفعال لألسرة يف ميل الفرد أوعزوفــه عن السلوك اإلجرامي . وذلك 
 " للفرد. socialisationنظرا ملا حتتله األسرة من أمهية حيوية يف التنشئــة االجتماعية "

هذا الصدد بينت الكثري من احلوادث اإلجرامية أن املتسببني فيها هـــم أشخاص ينتمون إىل أســر يسودها يف  
ــم ظروفا وء تربيتهم وهو ما يهيئ هلـم وتسـ،فتنحرف أخالقهــ التفكك ،مما ينعكس سلبا على نشأهتـم داخل األسرة

 وع يف اجلرميــة .م إىل الوقـدفع هبـنفسية واجتماعية تـ

نتيجـة املوت أو السجـن أو الطالق أو اهلجـرة ترتـد آثاره سلبا على العملية الرتبويــــة داخـل  األمأو  األبفغياب   
، مما يدفع به يف كثري ــه فينشأ مضطرب السلوك خمتل الرتبية الطفل من أهــم مصادر  هتذيبه وتقومي  ، إذ حيــرم األسرة

 (066،061، ص 0912) فوزية عبد الستارة . إىل براثني  اجلرمي األحيانمن 

حثون يف تعــد من أدوات الضبط االجتماعي املهمــة يف حياة األفراد واجملتمعات فإن اهتمام البا األسرةومبا أن    
ود كان منصبا على إبراز أمهية وتأثري االستقرار والتماسك أو التصدع والتفكك الذي يســ  ـم النفس واالجتماععلـ
اسات اليت والدر  اإلحصاءاتما دلت عليه نتائــــج ـذه املؤسسة على حياة الفرد وتكوين اجتاهاته املختلفـة ،وهـــذا هـ

 ة واالحنراف .أجريت يف جمال اجلرميـ

تبني أن الطفل يتأثر بأسرته أكثر مما يتأثر بأيــة بيئــــة أخرى ، فإذا كانت  «ماكورد و زوال »اليت أجراها  فاألحباث  
الذين  األوالدذا فإن وهلـذا دافعا ضـــد نفوذ البيئات السيئـــة .ا املودة والرتبية السليمة كان هاألسرة مرتابطـــة  تسوده
ة يف ر سليمتزد نسبة اجلاحنني بينهم عن األوالد املنتمني ألسـ ة يف مناطق فقرية متخلفـة ملينتمون إىل أسر سليم

 ( 09،31،ص 0116) علي بن سليمان بن إبراهيم الحناكي ، أفضل.مناطق ذات مستوى اقتصادي 

من األحداث اجلاحنني  %95 األمريكية أنهــذا وقد كشفت بعض األحباث اليت أجريت يف الواليات املتحدة    
من  7555ـة مشلت يا أجرى أحـــد الباحثني دراســيف كاليفورنيا ينتمون إىل أسـر تصدعت بالطالق ويف أملان



 الجريمـــــــــــــــــــــــــــــــة   الفصل الثالث                                                                            

 

 

122 

ـم فيها االنفصال بني األبوين فقارن بني هذه النسبة ينتمون إىل أســر تـ %76.1فوجد بينهم  اجلاحنني،األحداث 
 من كربيات املدن األملانية .  71يف  %6.7ـزد هذه النسبة عن فلـم تـ ـم،الذين انفصألبواهـبعامـة األطفال 

منهم نشأو يف ظل مبادئ تربوية غري سليمة ،  %65ـرم من العائدين أن جم 155هــذا وقد أثبت حبث آخـــر مشل 
                ة بوالديهـــم .ــهم عالقات سيئـــاجملرمني تربطمن األحداث الذكور  %63وأكدت إحصاءات أجريت يف أملانيا أن 

 (020،ص0999) عبد الرحمن أبو تـــوتة ، 

ملائــة منحرف  «Eleanor gluck»واليانور جلوك«sheldongluck»ـة لكل من شلدون جلـــوك ويف دراس
من املنحرفني جاءوا من أســـر متصدعـــة ،كما وجدوا يف دراســـة أخرى على  %19من والية بوسطن وجـــد أن 

من النزالء جاؤوا من أســـر  %65أن حــــوايل  massachusetteماساتشوستس   إصالحية ( نزيــــل يف155)
ردود ولد فيهـا أخطـر يتلف العالقات القرابية ،وي األزواجوازدياد الصراعات بني  األسرة.فشيوع التوتــــر يف متصدعة 

 (020،020،ص 0991عبد الحميد أحمد رشـوان ،) حسين  الفعل ، ومنها الفعل اإلجرامي .

يرا أعلى لـدى الفرد على الضبــط  الذايت وتقدإذن ينبغي التأكــيد على أن العالقات األسرية اجليدة تنمي قدرة أعظــم 
إجرامية .  سلوكياتالشاب من تكوين اجتاهات اجيابية حنو االحنرافات أو  محايةل على تعمـللذات كما ميكن أن 

 ضاغطـة.حياتية  تعرضه ألحداثـة  أثنـاء خاص

،أو احنطاط  األسرة،أو تعطل عائل  األبوينمن الناحية املادية أو وجود صراع عنيف بني  األسرةحالة فإذا كان ســوء 
،فإن هناك آالفا األبناءـد كبري عن احنراف  ـة إىل حـل ،هي املسؤولـ،أو غري ذلك من العوام لألبويناملستوى اخللقي 

  .أو السلوك العدواين ـرة اإلجرام بت يف أذهانـم فكتث أنالذين نشأوايف مثل هذه الظروف دون  األطفالمن 

 ( 004، ص  0119) أحمـد  هارون ،                                              

يم هذه النتيجـة ، فالبيئة ـوالبيوت احملطمـــة تؤدي إىل االحنراف إذ الميكن تعمـيست كـل األسر املتصدعــة ل إذن
املتمردين  األفرادـه ،إال أهنــا قـــد تفرز بـعض ـوياء حيرتمون القانون وميتثلون لالسوية املتماسكة تفرز أفرادا أســـ األسرية

 .  واإلجراملالحنراف  نيحناملناهضني للقانون ، اجلا

العوامل املؤثـــرة يف الشباب والدافعة به إىل ارتكاب اجلرمية إال أنه الميكن أن  ـم أه أحد األسرييبقى التصدع عليه و  
 أكثر من عامل .ن تفاعـل ــم عناج  اإلجرامييــعد العامـــل الوحيد املؤدي للجرميـة ،لكون السلوك 
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وعليه فدورها اليقل أمهية عن  األسرةــديه بعـلـة ثاين وســط اجتماعي ينتقل الطفإلتعترب املدرس:ـــة المدرســثانيا 
 والرتبية.إرساءاألخالقيف  األسرة

فدور املدرســة ال يقف  واالجتماعية، ومراقبةالسلوك،األخالقيةهتذييب رئيس يتمثل يف تلقني القيــم  ة دوروللمدرس
) الفراغ.ـم خالل ساعات التدريس ويف أوقات رتبيتهـميتــدليشملا عنــد حــد التعليم وتلقني املعلومات للتالميذ وإمن

 (042،ص 0119محمــد عبد الوريكات ، 

بيئات ري حمـدودة من التالميذ الذين ميثلون ــنماذج غم من صغر حجــم جمتمع املدرســة ،إال انه يضموعلى الرغـ
ـــل من خيالف هبا جلزاءات يألفها من كد ملزمة يتعرض  ـة خمتلفة كما يسوده نظام قـواعــومستويات اجتماعية وسلوكيـ

ـذا تكون اجلاحنــة ، وهكـ األفعالدر من ة إىل سن الرشــد ، بأقل قــقبل .ويف املدرســة ينتقل املراهقون من سن الطفولــ
 (021،ص0991) حسين عبـد الحميد أحمد  رشوان ،املدرسة ذات أثر فعال يف سلوك وبناء شخصية الفرد .

إىل أن فقد توصلت نتائج الدراسات  اإلجرامية،حجم الظاهـرة  واضـح علىللمدرسة والتعليم أثر د أن ومن جهـة جن
 منعـدم.ذوي مستوى تعليمي منخفض أو  األفرادأكثر شيوعا وارتكابا من طرف  اجلرمية

نقطـة يتحـول عندها احلدث الصغري إىل طريق االحنراف فاحلياة يف املدرسـة هلا جوانب ثالثة  إذن  تكون املدرســةد قــ
عالقته مبواد الدراسة يف احنراف احلدث وهي عالقـة التلميذ مبعلمه ، عالقته بزمالئــه ،و ، قـــد تكون سببا 

 .اوموضوعاهت

خلق عالقــــة  إىلإىل الضرب والتأنيب واالستخفاف أو املقارنـة اخلاطــئة يؤدي  األحيانفلجوء املدرس يف بعض  -
سلبية ، سيئــة بني التلميذ ومعلمه تكون سببا دافعا النتهاج التلميــــذ أسلوب الغش ،الكذب ،...... ارضاءا ملعلمـــه 

يف الشارع  األوقاتوقضاء غالبية  اهلروب،املدرســـة سببا إىل  الطفل ببيئـــةوجتنبا لسخطـــه .وقـــد يكون لعدم تكيف 
 الســــوء.عب وكذا االحتكاك برفقاء مما يعرضه للمتا

فتعرض التلميذ للسخرية من قبل أقرانـــه تثري لديه نزعــة احلقــد  ـه،جنوحوقد تكون عالقــــة التلميذ بزمالئه سببا يف  -
 ..ـة،الكذب.السلوكية، العدوانية، السرقاالحنرافات  يف مظاهر قـــد تتجلىاليت 

لالحنراف إذ إحساس الطفل بضعفه العقلي وعجزه عن مسايرة  دراستـه دافعا.وقــد يكون أيضا لعالقـة التلميذ مبواد 
 (002ص ) أحمد شفيق ،                             يشعره بالفشل واإلحباط. والتحصيل،زمالئـه يف الفهم 
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ذيبية على أكمل وجــه كانت عامال جينب الكثري من التالميذ فاملدرســة إذا ما قامت بأداء وضيفتها التعليمية والته
 .يف االحنرافالوقوع 

ل جمتمـع األصدقاء نوعـا من أنواع  البيئة  اخلاصــة اليت حتيط بالفرد وتـؤثر يف يشك:ــاعــة األصدقاء مج-ثالثا
عنه اجتاه عام مجاعي ، فيما  تشكيل معالــم شخصيته ،وتوضيح ذلك أن هناك تأثريا متبادال بني األصدقاء ينشأ

) بشير سعـد ع .ـدة يف اجملتمبينهم ،هذا االجتاه قــد يكون من ناحية احرتام القوانني واملبادئ والقيم األخالقية السائـ
 (90،ص 0111زغلول ، 

واكتشاف  ة االجتماعيةة واسعـة يف جمال حتقيق اهلويـهم املؤسسات اليت تتيح للفرد حريتعـد مجاعـة الرفاق من أ
ا كانوا أيا  م العاطفي والصداقـة مهمم عن أسرهــم بينما متدهـم بالدعن أعضائها من تأكيد استقاللــهالذات متكـ

وال  املدرسـة  األسرةالذي ال تتيحه  األمرة ، اويــد أمناطا من العالقات والتفاعالت املتسكانت أفعاهلم وبذلك جن
 .«ـة ، والرمسيـــة السلطـ »اللتان يسودمها نظام متشدد 

ا يتوقف تأثرهـم يف شخصيته على نوع وميول ــمي جيتازها الفرد كــيتغري هؤالء األصدقاء تبعا لتغري املراحـل العمرية الت
فالعالقات السائــدة بينهم ال تكون دوما اجيابيــة ،بل قد تكون سلبية  يف ـم اختيارهــم .الذين تـ هؤالء األصدقاء

سبيل اجلرميــة . وهذا ما أكدته نتائــج دراسات  حول مدى تأثري مجاعة  إىلبالشاب درجــة  الدفع لاألحياناغلب 
يكا إىل أن ر املسح القومي يف أمنتائج  إحدىالرفاق يف ارتكاب السلوك اإلجرامي لدى الشباب ، فقد توصلت

م الذي يلقاه أعضاء هذه اجلماعات من بعضهم بعضا ويف الدعاالحنراف الذي أصبح ينمو بصورة متزايدة يعود إىل 
قــد نفذهتا مجاعات  األفعاالالحنرافيةمن جمموع  % 85و%65قدر أن ما بني  األمريكيدراسة أخرى يف اجملتمع 

 بصورة مشرتكـة وهذا يعين أن معظـم املنحرفني يلقى القبض عليهم كفريق .  األصدقاء

 %91.9،أن مبدينة شيكاغو   حدثا منحرفا  1195على «مكاي  »و «شـــو »ل منويف دراسة أخرى أجراها كـ
مد الربايعيةحول أثر العوامل االجتماعية يف حـأجراها أ ويف الدراســـة اليتمع آخرين .  اإلجرامية ممنهم ارتكبوا أفعاهلـ

من أفراد العينة ارتكبوا جرائمهم باالشرتاك مع اآلخرين  % 15الدفع إىل ارتكاب اجلرمية ظهر  أن 
(….chapter.php ?lang=a&babld=a&Chapterld=10&Bookld=27&Catld= 

201&statno)       
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ل توافر عوامـــل أخرى تلعب  مجاعة الرفاق دورا بارزا يف التأثري على الشاب الرتكاب الفعل اإلجرامي خاصة يف ظ
 خمتلفة .

كان والزال السلوك اإلجرامي من أخطر السلوكيات اليت هتدد رامي :ــالنظريات المفسرة للسلوك اإلج -2
وعليه كان تفسري هذه الظاهرة الشغل الشاغل للمهتمني هبا من أكادمييني  واستقرارها،اجملتمعات يف أمنها 

الذي يدفع اإلنسان ليكون ما  :السؤالفكان االنطالق من  قانون،سيكولوجيني واجتماعيني وسياسيني ورجال 
 ا؟جمرمــ

أثار هذا السؤال اهتمام العديد من الباحثني على خمتلف اختصاصاهتم العلمية ، األمر الذي أدى إىل تعدد 
ـل فريق منهم مدرسة فكرية فظهرت اجتاهات خمتلفة وتتبع كــ النظريات واألطر التصورية اليت تفسر هذا السلوك

اجتاهات تنازعت فيما بينها من أجل إعطاء تفسري علمي للظاهرة اإلجرامية ،أول هذه خاصة ، فربزت ثالث 
االجتاهات هو االجتاه التكويين والذي يرجع اجلرمية ألسباب بيولوجية نفسية وثاين تلك االجتاهات هو االجتاه 

إىل تيار اإلجرام وآخر هذه االجتماعي والذي يرجع اجلرمية جلملة من الظروف البيئية اليت حتيط بالفرد فتدفعه 
االجتاهات هو االجتاه التكاملي والذي يسند اجلرمية إىل تداخل مجلة من األسباب بعضها عضوي وبعضها نفسي 

 وبعضها اآلخر اجتماعي .

انطلق أنصار هذا املذهب يف حبثهم عن أسباب الظاهرة اإلجرامية :اإلجرامي التفسير التكويني للسلوك  2-0
خصية اجملرم من حيث تكوينها : العضوي  النفسي والعقلي إال أهنم تباينوا واختلفوا فيما بينهم من ذات أو  ش

 ا االجتاه  .ذـل عــامل من العوامل الفردية ، وعليه فقد ظهرت نظريات متعددة داخــل هــوة التأثري لكـحــول مدى قــ

أول من وضع حبق التفسري البيولوجي للسلوك  «سيزار ملربوزو »الطبيب االيطايل يعد :النظرية الوضعية االيطالية 
دي "ـذا ــريات مستقلة كنظرية هوتون وكـاإلجرامي مث تبع خطاه العديد من العلماء الذين صاغوا أفكارهم يف نظ

 ."توليو

حياته العلمية كطبيب باجليش مث عمل  «ملربوزو»بدأ  (0919-0132ظرية سيزار لمبروزو :)ن-10
 –و تورينو -pavia- «بافيا  »مبستشفيات األمراض العقلية وأستاذا حماضرا للطب الشرعي والعقلي جبامعيت 

torino  بإيطاليا  وقد أتاحت له طبيعة عمله إمكانية فحص العديد من اجملرمني باملؤسسات العقابية ملعرفة مميزات
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ــة مل فاضحـ يف ذلك على ما الحظه من إقبال العديد من اجملرمني على وشم أبداهنم بصورة الشخص اجملرم مرتكزا
 يلحظها على غريهم .

من اجملرمني ألحياء ، ومن أبرزاحلاالت  6555مججمة جملرمني موتى وحوايل  393حبوثا على حنو « ملربوزو»أجرى 
حيث كانت نتائجها ذات أثر واضح « فليال »اخلطري  حالة اجملرم،وشدت اهتمامه  «ملربوزو »اليت أثارت اهتمام
 .«نظرية اجملرم بامليالد  »على أساسها نظريته الشهرية  بينعلى دراسته اليت 

خفة غري عادية يف احلركة وميل إىل املباهاة والتفاخر بنفسه والتهكم ،«فيليال»ص اخلطري لالحظ ملربوزو يف دراسته ل
بتشريح جثته فاكتشف جتويفا غري عادي يف مؤخرة « lomrozo»والسخرية من الغري وبعد وفاة هذا اجملرم قام 

 وانتهى من ذلك إىل وجود عالقة بني «الطيور  –القردة »مججمته يشبه ذلك الذي يوجد عند بعض احليوانات 
التخلف البيولوجي واإلجرام فاجملرم يتمتع بشذوذ جسماين يرتد به إىل صفات وخصائص اإلنسان لبدائي املتوحش ، 

 75الذي قام بقتل أكثر من  «فرنسي»" دراسة حالة جمرم خطري آخر يدعى lomrozoهذ ا وقد شد انتباه "
 ياه قبل دفن جثثهن .امرأة بطريقة وحشية وشرسة ، واعرتف بأنه أقدم على شرب دماء ضحا

ص هذا اجملرم إىل أنه ميتاز خبصائص اإلنسان البدائي من حيث تكوينه اجلسماين حمن ف «lombrozo»وخلص 
 ونزوعه إىل قسوة احليوانات املفرتسة .

خاصة " من دراساته إىل القول بأن اجملرم نوع معني من البشر يتميز مبالمح عضوية lombrozoوتوصل "
ــد هبا إىل عصر اإلنسان األول واملخلوقات البدائية وأنه شخص مغلوب على أمره ألنه شاذة يرتـــ ومظاهر جسمانية

 (40،ص0912)فوزية عبــد الستار ،        طبــع على اإلجرام فهـــــو جمرم بالفطرة أو بامليالد .

إىل احنطاط يف األصل  أي تـــوافر صفات أي أن السلوك اإلجرامي يقوم لديه على فكــرة احلتمية البيولوجية اليت تعود 
تشرحيية وعقلية ونفسية وعالمات ارتدادية يف شخص اجملرم ،تطابق ما كان عليه اإلنسان يف العقود السحيقة تؤدي 

 (69، ص0912فوزية عبد الستار ،).  ــمةيإىل دفعه بال اختيار إىل اجلر  إذا ما توافرت يف شخص معني

ـات اجلسمانية والنفسية و العقلية اليت للشخصية اإلجرامية إىل أهم السمـيف دراسته  «lombrozo»ـد أشار وق
ـة الفكني ، بروز عظام ـر منها عدم انتظام شكل اجلمجمة ، ضخامـإىل األصول األوىل لإلنسان فذكـ يرتد هبا

تركيب األسنان ، فرطحة األنف  ـن ، ضيق اجلبهة واحندارها ،كرب االذنيني وبروزمها إىل اخلارج ، الشذوذ يفاخلديـ
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" وجود مخس عالمات على lombrozoـم .وقد اشرتط "مفرط يف الذراعني ، غزارة شعــــر الرأس واجلسـ،طول 
 رة.بالفطــاألقل من عالمات االرتداد كي يصبح اإلنسان جمرما 

سية والعقلية واملالمح أهم الصفات النف عن «1996اإلنسان اجملرم  »يف مؤلفه  «ملربوزو  »هذا وقد كشف 
السلوكية واملزاجية اخلاصة اليت متيز اجملرم عن غريه من األفراد منـــها :ضعف اإلحساس باألمل وهذا من خالل كثـرة 

ــدم الشعور بالذنب ، حدة املزاج ،امليل إىل الكســل رمني ، ضعف الوازع األخالقي ،عالوشم على أجساد اجمل
 قرار النفسي والعاطفي ،وعدم السيطرة على النفس ، سهولة االستثارة واالندفاع .،الشعور الدائم بعدم االست

ـام بإجراء ات ارتدادية خاصة للمجرم ، بل قـ"يف تفسريه للسلوك اإلجرامي على توافر مسlombrozoــم يقتصر "ل
جات العصبية أو الصرع ا إىل اإلقرار بوجود عالقة وثيقة بني التشنالدراسات ،وتوصل من خالل نتائجهـمزيد من 

 .1991الذي أسند إىل ملربوزو فحص حالته عام  «مسديا »واإلجرام ،مستدال يف ذلك حبالة اجلندي

ر من مقاطعته "  مريضا بالصرع وخدم باجليش االيطايل عدة سنوات وبسبب أن أحد رؤساؤه سخــ «مسديا »ـان ك
 شيءر اقدا للوعي ،وملا أفاق مل يتذكــن رؤسائه وزمالئه ،وسقط فار على إثرها ثورة عنيفة وقتل مثانية مكاالبريا" ثـــ
 (19،ص0119)محمد عبد اهلل الوريكـــات ،                                  .من جرميته 

من ذلك إىل القول بوجود عالقة وصلة بني اإلجرام وبني التشنجات العصبية املصاحبة للصرع « ملربوزو  »خلص 
 ــط من أمناط اجملرمني بالفطرة .الصرعي منأن اجملرم ،و 

من قبل عديد الباحثني مما ساهم وجناحها ««lombrozoـم التأييد الذي حظيت به آراء ودراسات "ورغـ
خاصة فيما  «أنريكو فريي »وانتشارها سريعا إال أهنا تعرضت إىل نقـــد الذع والسيمــا من زميله يف املدرسة الوضعية

ـد ملربوزو إىل أن يطور من اجملرم بامليالد كنمط إجرامي وحـــيد ،دفع هذا النقــــرة االرتداد ومتسكه بفكـلق بفكــرة يتع
 نظريته وجيري تعديال يعرتف فيه بدور العوامل البيئية يف اجلرمية وتقدمي تصنيف للمجرمني يضــــم الفئات التالية :

ـة يرتـــد هبا إىل عهــد مبالمح عضوية وصفات نفسية موروثي يتميز وهو اجملرم الذ:ــرة أو الميالد المجرم بالفطــ
ــــيع  اجملرمني ، ومنها ما هو خـــاص جبرائــم ما هو عــام ومشرتك بني مجـ اإلنسان البدائي األول ومن هذه الصفات

 (91،ص0119)محمد عبد اهلل الوريكات ،                                              معني.
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وهو من يرتكب اجلرمية حتت تأثري املرض العقلي وهو يشبه يف تصرفاته اجملرم بالفطرة ولذا ينبغي المجرم المجنون : 
 وضعه يف مصحة عقلية وقد احلق "ملربوزو" هبذا النوع من اجملرمني :اجملرم اهلستريي،ومدمن املخدرات واخلمور .

ه عالمات االرتداد إال أنه يعتاد ارتكاب ــيولد من دون أن تتوافر لديمنط من اجملرمني المجرم بالعادة " المعتاد":
حرتيف اإلجرام ــاختالطه مب–البطالة الفقر –ـر واملخدرات ئية اجتماعية معينة كإدمان اخلمـاجلرمية حتت تأثري ظروف بي

 س بامليالد .فاإلجرام بالنسبة له حرفة أو منط حياة وعليه فهو جمرم باالكتساب ولي «عامل السجن »

فهو شخص ال  «أشباه اجملرمني  »يطلق ملربوزو على هذا النوع وصف : المجرم بالصدفة أو المجرم العرضي  -
يتوافر فيه االستعداد اإلجرامي وإمنا يرجع إجرامهم إىل ظروف ومواقف ومؤثرات خارجية طارئــــة،تؤثر يف قدرهتم على 

ـور ، فهذا اجملرم  حيتل من حيث اخلطورة مركزا د والظهــضبط النفس ، كإدمان الكحوليات أو احلاجة أو حب التقلي
ـدة إقامته بالسجن واختلط مبحرتيف تحول إىل جمرم معتاد إذا طالت مـدي ،إال أنه قد يوسطا بني اجملرم بامليالد والعا

ـدائل عقابية تباعد بينه وبني حمرتيف اإلجرام  هذا النمط من اجملرمني اتباع بـاإلجرام لذا تنتهج السياسة اجلنائية حيال 
 باملؤسسات العقابية .

يرتكب اجلرمية بسبب تكوين وراثي خاص به أو ضعف يف قواه العقلية ، هو اجملرم الذي ال ـرم بالعاطفة :المجــــ
وإمنـــا ألسباب عاطفية خالــصة ،فهو شخص يتصف حبدة املزاج وباحلساسية املفرطة ، وسرعة االنفعال ومجوح 

 العاطفة ،يندفع إىل تيار اجلرمية حتت تأثري حب شديد أوحقد أوغرية مفرطة أو استفزاز .....

سرعان ما يندم  سياسية،م اجلرائم اليت يرتكبها هذا النوع اجملرمني هي جرائم اعتداء على األشخاص أو جرائم معظــ
 .رر الناتج وقد يقدم على االنتحارلذا يسارع إىل تعويض الض جرميته،عقب ارتكابه 

ق يف توجيه األنظار إىل االهتمام مما الشك فيه أنه يعود للعامل االيطايل "ملربوزو" فضل السب تقييم نظرية" لمبروزو":
ـم من .وبالرغـرم ة تركز على اجلرمية دون اجملـــبشخص اجملرم كأساس للظاهرة اإلجرامية بعد أن كانت الدراسات السابق

أهنا فتحت أبواب للبحث العلمي املتخصص يف هذا اجملال إال أهنا مل تسلم من النقد الذي وجهه عديد من 
 ــر لوجود قصور موضوعي يف نظريته .إىل قصور يف املنهج والبعض اآلخـ العلماء،يعـود بعضها

يعاب على املنهج الذي تبعه " ملربوزو" أنه اقتصر على حاالت فردية وقليلة ال القصور المنهجي لنظرية لمبروزو: 
 متثلهم متثيال صحيحا . 
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مرتكيب جرائم العنف ،وال ميكن اعتبار هذه اختياره عينة عشوائية من اجملرمني وإخضاعها للدراسة ،معظمهم من  -
 الفئة ممثلة للظاهـــــرة اإلجرامية كلها .

ـدم استخدامه للمجموعة الضابطة حتقق له مدى انتشار اخلصائص العضوية والنفسية لدى اجملرم مقارنة بغريهم ع -
 القانون.ممن مل خيالفوا 

مسيديا " على بقية  – فرسيين –ه بعض احلاالت الفردية "فيلال حماولة تعميمه للنتائج اليت توصل إليها من دراست -
 اجملرمني 

هري للسلوك متثل هذا القصور يف أن "ملربوزو" حصر العامل اجلو   القصور الموضوعي في نظرية لمبروزو" : -
االجتماعية ـح اخللفية والعيوب اجلسدية ، والتكوين العضوي للمجرم ، وأغفل دور العوامل اإلجرامي يف املالمـ

والظروف البيئية ،وقد عيب أيضا على نظرية "ملربوزو" قيامها على أساس فكـرة اجملرم بامليالد واعتبار الشخص الذي 
 ـد فيه . مع الذي يعيشه والزمن الذي ولــحيمل صفاتا معينة منذ ميالده بأنه جمرما بصرف النظر عن اجملت

ــع املنطق السليم إذ ال ميكن القطـمل تتفق مع  «ملربوزو »اليت نادى هبا«ائي اجملرم يشبه اإلنسان البد »ـرة كما أن فكـ
 ـل إنسان بدائي قد سلك سبيل اجلرمية .لبدائي كــــان على الدوام جمرمــا وليس كبأن اإلنسان ا

ـم تثبت ولـ «ملربوزو »لـــم يثبت علميا أيضا وجود صلة مباشرة بني الصرع واجلرمية على النحو الذي قال به  -
الدراسات العلمية أن كـــل جمنون أو مريض بالصرع يرتكب اجلرمية ،كما أن هذه الدراسات أثبتت أن نسبة املصابني 

 ( 93،ص0119)محمد عبد اهلل الوريكات ،باألمراض العقلية ضئيلة بني املسجونني .

ضوية معينة يتميز هبا اجملرمون عن غريهم من توافر صفات ومالمح ع«ملربوزو»هذا وقد ثبت عــــدم صحــة افرتاضات
 . 

  –االستعداد اإلجرامي  -" ditillioــة دي تيلييو :"نظريـــ

نشر نظريته  «روما »ةـشغل منصب أستاذ االنثروبولوجيا اجلنائية جبامع «ملربوزو »ـد تالميذ أحــ «دي تيليو »يعد 
 . «التكوين اإلجرامي  »بعنوان 1811الشهرية يف تفسري السلوك اإلجرامي يف كتاب له صدر سنة 

ن واحد فهي ليست آحول فكرة أن اجلرمية وليدة عوامل بيولوجية وأخرى اجتماعية يف  «دي تيليو»تتمحور نظرية 
 غريزية للمؤثرات اخلارجية .سوى سلوك فردي بيولوجي اجتماعي حتدث بسبب استجابة الدوافع ال
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ــه ملاذا يقدم بعض األفراد دون غريهم على اإلجابة عن التساؤل الذي طرحـــ يف دراساته من حماولة«دي تيليو »انطلق
ارتكاب اجلرمية رغم وحدة الظروف االجتماعية اخلارجية اليت يتعرضون هلا ويعيشون يف ظلها ؟ وذلك على اعتبار 

مل كافة األفراد ومع ذلك ال تثري لديهم النزعة واالندفاع حنو اجلرمية اجلميع و تش االجتماعية يتعرض هلاأن العوامــل 
صراع بني مقومات احلياة االجتماعية وبني الدوافع الغريزية ،تغلبت فيها «دي تيليو»فاجلرمية من وجهـــة نظر االيطايل 

 (43،ص0113)السيد رمضان ،دة من البيئة والقيم االجتماعية .النزاعات األنانية الشريرة على قوة الردع املستم

اجلرمية نتاج تفاعل عـــــوامل بيولوجية وأخرى اجتماعية إال أن هذه العوامل ال تتساوى من «دي تيليو »حسب 
جية اليت حيث القوة يف الدفع حنو اجلرمية فالعوامل الفردية تلعب دورا يف السلوك اإلجرامي يفوق دور العوامل اخلار 

 (92،ص 0119) محمد عبد اهلل الوريكات ،التتعدى كوهنا مثريات كاشفة عن التكوين اإلجرامي.

فاجلرمية تكشف عن عـــدم قابلية مرتكبها على التكيف مع البيئة االجتماعية ، فالتكوين اإلجرامي الفطري حسب 
ثار هذه الشخصية " وأن أcriminal personnalitéمرادف ملفهوم الشخصية اإلجرامية " «دي تيليو»

ة بعد أخرى ،  فرت إىل ارتكاب اجلرمية  ةــر يف الفرد يف سن مبكرة وهي تتضمن ميله الفطري حنو العوداإلجرامية تظهـ
 (062،ص0112)حسين علي الغول ،كما أن هذا التكوين الفطري خيتلف باختالف أصناف اجملرمني .

 :  «دي تيليو  »تقييم نظرية 

يسجل هلذه النظرية فضل الرتكيز على شخصية اجملرم يف الكشف عن عوامل الظاهرة اإلجرامية ، إذ حاولت الربط 
من جهة والعوامل االجتماعية ، بيئية من جهة أخرى فجاءت نظرية  «نفسية ، بيولوجية  »بني العوامل الذاتية 

إال أن ذلك «ملربوزو  »اليت ناد هبا «اخللقية »يولوجية "ديتيليو "أقرب إىل الواقع ومل تقف عند حدود اجلوانب الفيز 
 ــد من طرف الباحثني يف بعض الوجوه أمهها : ال ينفي تعرضها للنقـ

قيام النظرية على فكرة الربط بني التكوين العضوي للفرد وبني اإلجرام أي الربط املطلق بني  القصور الموضوعي :
 عيا يف تفسريها للسلوك اإلجرامي حالة االستعداد اإلجرامي الفطري واجلرمية رغم حماولتها إعطاء بعدا نفسيا واجتما

مشروط بوجود حالة  وأن دورهااالجتماعية كما أخذ على هذه النظرية إنكارها ألي دور سبيب مستقل للعوامل   -
 (96، ص0999)عبد الرحمن أبو توتة ،                          اإلجرامي.االستعداد 
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م من جترمي القانون جرامي لدى فاعلها بالرغــمع أن هناك العديد من اجلرائم اليت ال يكشف ارتكاهبا عن استعداد إ
 هلا .

ــد قليلة نسبيا على النحو فحصها تعـ «ديتيليو»ـذ على هذه النظرية أن احلاالت اليت توىليؤخــ: ي ـــــالقصور المنهج
ـدم اعتماده على اجملموعة الضابطة األمر الذي يقلل من ص قانون عام ، باإلضافة إىل عــالذي الميكن معه استخال

 (91،ص0119)محمد عبد اهلل الوريكات ،أمهية النتائج العلمية اليت خلص إليها . 

أستاذ االنثروبولوجيا «أرنست ألبري هوتون  »األمريكيقام العامل " :alberthootonـون "ـوتــنظريـــة ه-3
مريكية جبامعة هارفارد بدراسة واسعة مشلت ما يقارب أربعة عشر ألفا من نزالء السجون بالواليات املتحدة األ

مرضى ،ة ت على طلبة اجلامعات ، رجال شرطـآالف اشتملـغ عدد أفرادها حوايل ثالث وجمموعة أخرى ضابطة بلــ
 مستشفيات .

يف دراسته إىل أن سبب اجلرمية يكمن يف صفات عضوية احنطاطية موروثة يتميز هبا اجملرمون  «هوتون»خلص 
ـحالة كاملهنة، الـ  »ـا احنطاطية أخرى اجتماعية ــح واألوصاف البدنية تتصل هبــوحدهم ، هذه االحنطاطية يف املالمــ

 . «االجتماعية 

ــدا كن التعرف عليها من خالل مالمـــح اجملرم وأوصافه ، مؤيــفهوتون يرد ظاهرة اجلرمية إىل احنطاطية تكوينية موروثة مي
 (99،ص0119)عبد الرحمن أبو توتة ،.«سزار ملربوزو »بذلك رأي 

إال أن  «ملربوزو  »تفادي النقـــد الذي وجه إىل  «هوتون  »رغـم حماولة " hootonنظرية هوتون "  ــييمتقــ
 نظريته القت نقدا الذعا من طرف العلماء ، حيث أعيب عليها : 

الظروف  »اقتصرت يف تفسريها للسلوك اإلجرامي على التكوين العضوي للفرد العوامل البيئية واالجتماعية  -
 .«الطبيعية ،االقتصادية ،الثقافية

 يبحث يف اجلذور العائلية لألفراد امية عن طريق الوراثة لكونه ملبأدلة علمية انتقال السمات اإلجر «ون هوت»مل يثبت
 العينية .
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ــم أي أنه يف هذا التصنيف على اجلرمية اليت  جرمني حبسب ما يرتكبونه من جرائتصنيفه للم «هوتون  »أخذ على 
.                                                     ـــمد ارتكبه يف املاضي من جراـــا يكون السجني قـمجلـاين غافال عأودع بسببها ا

 (011،ص 0119)عبد الرحمن أبو توتة ،

مراعاته دم عـــ«هوتون»هذا إىل جانب االنتقادات الشديدة اليت مشلت منهج البحث املتبع حيث أعيب على دراسة
 ة اجملرمني .اقتصر على فئــة املساجني كعينة ممثلـة لكافـلشروط انتقاء العينة حمــل الدراسة إذ 

 ـة مقارنـة علمية صحيحة .ة ضابطة صغرية غري كافية إلقامـكما استخدم أيضا جمموعــ

ر ة للجاين دون إعطاء أمهية تذكـمنـــح االجتاه النفسي األولوية إىل العوامل النفسي:«ـدنظرية فرويــ»ــة النظرية النفسيـ 
ـم النفس النمساوي وأبرز ممثلي هذا االجتاه عالــ احمليطة،للتكوين العضوي للفرد أو للعوامل اخلارجية أو االجتماعية 

"s –freud. " 

يف تفسري السلوك اإلجرامي  على أن للنفس البشرية  مكونات  «فرويد »تقوم وجهة النظر التحليلية وحتديدا نظرية
 . «نا ، األنا األعلىاهلو ، األ »ثالث رئيسية هي 

يف اجلانب الالشعوري من النفس اإلنسانية يتضمن النزاعات الفطرية واالستعدادات الوراثية ،وهي  « ـواهلـ» يتمثل
دة يف م واملعايري السائـغريزية دون إقامته أي وزن للقيـتعمل على حتقيق أكرب قدر من اإلشباع لتلك النزاعات ال

اقع مثل ذلك اجلانب الشعوري من النفس الذي يكون على صلة دائمة بالو تف « األنــا » أو « الذات»اجملتمع أما 
طلبات العامل ،ومت«الذات العليا »الغريزية وأوامر ونواهي  «اهلو»زاعات ـاد التوازن بني نحماوال تسوية اخلالفات وإجيـ

 ذات العليا أوـد( وتشري الم ، التقاليـي ) القيــــاخلارج

ات ،والذ «مستودع احملرمات والنواهي »إىل اجلانب املثايل من النفس البشرية وتشمل : الضمري  «األنا األعلى »
 (12) عمار بوخدير،صـل واألخالقيات .املثالية وحتتوي القيم واملثـ

 تفسريه للظاهرة اإلجرامية وأرجعها لـــ: «دفرويـ»وعلى ضوء هذا التقسيم للذات البشرية قــدم 

ـع متطلبات وتكييف ميوالهتا ونزاعاهتا مـ –الذات الدنيا  –«اهلــــو»فشل الذات أو " األنا" يف تطويع وهتذيب -
زه يف ممارسة وظيفته والسمو هبذه امليول وعجـ «األنا األعلى »وتقاليد احلياة االجتماعية وإما انعدام الضمري 
 روع أخالقيا وقانونيا .والنزاعات الغريزية الفطرية إىل مرتبة اإلشباع املش
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ون أي احرتام أو تقيد بالقواعــــد ـور د، من منطقـــة الالشعور إىل منطقة الشعـحلالتني تنطلق النزاعات الغريزيةويف كلتا ا
 ( 36،ص 0111) سعد زغلول ، ط االجتماعية واألخالقية واجبة اإلتباع .  والضوابــ

ميكـن تفسـريه يف ضـوء الالشـعور والرتبيـة والعقـد  «اإلجرامـي »أن ظاهرة السـلوك  «التحليل النفسي »يف رأي مدرسة 
ـع اجلنســي أو مــا مــع الرتكيــز املفــرط علــى الدافـــ ــــد اإلنســانضــوء مكونــات احليــاة النفســية عنــ النفســية ، والكبــت أو يف

ة اآلثــار املــدمرة لكبــت مــاء هــذه املدرســـد علالعــدوان أو غريــزة املــوت ويؤكـــيطلقــون عليــه أحيانــا غريــزة احليــاة يف مقابــل 
ــــم إىل العقـــ ــــع اجلنســـي وهـــو مـــا يـــؤدي عندهـ ـــيت تالدافـ ــــد النفســـية ال ـــد مـــن مظاهـ ـر الســـلوك عـــرب عـــن نفســـها يف العدي

ـر أثنـاء مرحـــلة والسـلوك االحنــرايف لإلنسـان ، تظهــ، كمـا يؤكــدون أن بـذور الصحـــة النفسـية واملــرض النفسـي  اإلجرامـي
ــــل الـــيت يتلقاهـــا الطفـــل مـــن  –خـــالل عمليـــات التنشـــئة االجتماعيـــة  –ة املبكـــرة الطفولـــة وخاصـــ ومـــن أســـاليب التعامـ

ــ املخــالطني لــه حيــث تتكــون عقيدتــه ومواقفــه مــن الســلطة واجملتمــع                     ـر والتعلــيم والــذات واألســرة والعمــل واجلــنس اآلخــ
 (19،ص 0113يني،) عبد المجيد سيد أحمد  منصور ،زكريا أحمد شرب

ر تؤدي إىل ارتكاب اجلرمية نذكــعدة صور للخلل واالضطراب الذي حيدث يف النفس البشرية  «فرويد  »ويقـــدم 
 منها : عقدة أوديب ، عقدة الذنب ...

عن أسطورة اإلغريقية اليت كان  «فرويد »مصطلح اقتبسه complexe d’oedipe: عقدة أوديب  -
 ــم منه .ومتزوجا بأمه على غري علألبيه بطلها قاتال 

ة تنشأ الغريزة اجلنسية لدى الفرد منذ طفولته ،إال أهنا ختتلف يف اجتاهاهتا وفقا ملراحل العمر املختلفة ، ففي الطفول
ومن  ،لة التالية تتجه حنو الغري من أفراد جنسهحاملر ويف فيحب نفسه ويعجب هبا ، ،املبكرة تتجه إىل الطفل نفسه

 ة النضوج .الغريزة وجهتها الصحيحة يف مرحلر إىل أن تتخذ هذه خمث متيل إىل اجلنس اآل

 (  010، ص0119) محمد عبد اهلل الوريكات ،                                           

االبن بالغرية من  ـوريا حنو األم والذي ينتج عنها إحساسشعومؤدى عقدة أوديب أن الغريزة اجلنسية لالبن تتجه ال
 »، ويف نفس الوقت يشعر االبن باحلب حنو أبيه نتيجة قيام هذا األخري  باألمأبيه نتيجة العالقة العاطفية اليت تربطه 

ضني من املشاعر اليت بتلبية رغباته ومتطلبات حياته  وعليه يتولد لدى هذا الطفل صراع بني نوعني متناق «األب 
 .ده يكنها لوالـ
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يف تكييفه مــع القيم الدينية والضوابط األخالقية والتقاليد االجتماعية السائــــدة  «األنا »اع إذا فشلت هذا الصر 
يبدأ االبن بالتمرد على أباه وقد يعرب عن كرهه على ارتكاب اجلرمية . اإلقدامباجملتمع ، فإن هذا قد يؤدي باالبن إىل 

 سرقة ماله .لــه ب

 . «عقدة الكرتا »أن عقدة أوديب موجودة لدى األنثى وأطلق عليها تسمية  «فرويد »ويرى 

يقصد بعقدة الذنب ما يصيب الشخص من شعور «complexe de culpabilité«ــذنب: عقــــدة الـ
بعد ارتكاب جلرمية ما أو سلوك غري مشروع نتيجة عدم ممارسة الضمري وظيفته يف مراقبة العقل وردعه ، وينتاب 

ص هذا الشعور عندما يستيقظ الضمري ويستعيد وظيفته يف تأنيب العقل وإشعاره بالذنب ،وقد يسيطر هذا الشخ
ـة اإلحساس بأنه جدير بالعقاب ، فيندفــــع حتت تأثري هذا اإلحساس إىل ارتكاب الشعور بالذنب على الفرد لدرجـ

 النفسي الذي يعانيه .اجلرمية مفضال يف ذلك ألــم العقوبة حىت يتخلص من األمل 

إىل  األمرغالبا ما حيرص هذا النوع من اجملرمني على ترك أدلة وأثار تساعد يف التعرف والقبض عليه ، وقد يصل به 
 (32، ص 0112)بشير سعــد زغلول ، ـد االعرتاف جبرمية مل يرتكبها .ح

رسني للظاهرة اإلجرامية إىل جانب اوالد مما الشك فيه أن هذه النظرية وجهت أنظار املهتمنينظرية فرويد: تقييم
امي إذ كان االهتمام منصبا الذي ساهـــم يف تفسري السلوك اإلجر  «اجلانب النفسي  »هام بالشخصية اإلنسانية وهو

 ـر منها : خرى للعديد من االنتقادات نذكول الصفات العضوية للمجرم غري أن هذه النظرية قد تعرضت هي األحــ

النظرية أهنا حصرت أسباب السلوك اإلجرامي يف املرض النفسي وحده  وأغفلت دور العوامل  عيب على هذه -
االجتماعية والظروف البيئية يف الدفع حنو اإلجرام فمهما بلغت حدة املرض النفسي فإنه ال ميكن اعتباره العامل 

 الوحيد الدافع الرتكاب اجلرمية .

مية بني املرض النفسي والسلوك اإلجرامي بدليل انه ليس كل من يعاين كما أخذ على النظرية عدم وجود صلــة حت-
 اجلرمية.من مرض نفسي يقدم على ارتكاب 

ــة  وأثرها يف السلوك اإلنساين عام إضافة إىل غلوها يف تقدمي الغريزة اجلنسية سيما ما يتصل بفرتات الطفولة األوىل -
 واإلجرامي خاصة .
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رية سقوطها يف اخلطأ املنهجي ذلك أن مجيع متغرياهتا ومفاهيمها صعبة الدراسة من ناحية أخرى أخذ على النظ
 علميا ألهنا غري قابلة للمالحظة أو القياس ، فالنظرية مل تقدم برهانا علميا على صحتها .

بالظروف تتعلق التي تفسري اجلرمية إىل العوامل اخلارجية االجتماعي يفيستند االجتاه ة:يـــــاالجتماعظريات ــالن
ختالف بني العلماء يف .ورغم االطة بالفرداالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وغريها من الظروف احملي

الفرد كعامل م للسلوك اإلجرامي إال أهنم يؤكدون على فكــرة جوهرية ، وهي دور البيئة اليت يعيش فيها تفسريهـ
 اجلرمية .د كبري يف تكوين أساسي يساهم وإىل حـ

ــاء االجتماع يف تفسريهم للظاهرة اإلجرامية منصبا على الناحية العضوية والنفسية لشخص اجملرم مل يكن اهتمام علم -
بل كان اهتمامهم مركزا على الناحية االجتماعية وأثرها يف دفع هذا الشخــــص ألن يكون جمرما ومن أشهر النظريات 

مية جند : النظرية البيئية ، النظرية االشرتاكية ، نظرية الوسط االجتماعي ، نظرية االجتماعية املفسرة للظاهرة اإلجرا
 .ع بني الثقافاتاملخالطة الفارقة ، نظرية الصرا 

ـرة الربط بني اسة الظاهرة اإلجرامية على فكـيقوم االجتاه اجلغرايف يف در ط:الخرائــمدرسة  الجغرافية أوـة النظريـ
املظاهر اجلغرافية للبيئة وخاصة املظاهر اجليولوجية واملناخية وكذا السلوك اإلجرامي ويعود الفضل يف تأسيس هذا 

( وكذا العامل البلجيكي 1957،1966" )andréguerry -االجتاه إىل العامل الفرنسي "أندريه جريي "
 . -a.Quételet –أودولفكيتيلي 

ظة االرتفاع النسيب يف مديرا إلدارة اإلحصاء بوزارة العدل الفرنسية وقد ساعده ذلك يف مالح «جريي »ـل عمـ -
ـرائم االعتداء على األشخاص يف املناطق اجلنوبية من فرنسا وخاصة يف فصل الصيف ، بينما تكثر معدالت جـ

 جرائم االعتداء على األموال يف األقاليم الشمالية وخاصة يف الشتاء .

ـع اجلغرايف ودرجة احلرارة من ناحية ومعدالت اجلرمية من ناحية أخرى إىل أن مثة عالقة بني املوق«جريي  »خلص
 .«بقانون احلرارة اإلجرامي  »وصاغ هذه الفكرة يف قانون املعروف 

 (00،ص0999الرحمن محمد أبو توتة ،) عبد 

ثر العوامل اجلغرافية بصفة عامة على ظاهرة حول أ «كتيلي، جريي»ت الدراسات واألحباث على يد تالميذ ر استم
اإلجرام وتناولوا بالدراسة تأثري األمطار والرياح ودرجة الضغط اجلوي ،ونوع الرتبة واستعماالت األراضي على 
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ــة وعالقة بني العوامل با وأمريكا إىل تأكيد وجود رابطـالسلوك اإلجرامي وقادت هذه البيانات الباحثني يف أور 
 ـا ونوعا.اإلجرامية كم اجلغرافية واإلجرام إذ تؤثر هذه العوامل يف الظاهرةالطبيعية 

 (42،ص0111) بركات النمـــرالمهيرات ،                                                      

،لكن هذا  ال يعين ـر اجلغرافية الطبيعية ال ينكر ارتباط اإلجرام بالظواهـالواقع أن أحدا الجغرافية:النظرية  تقييـم
ليست سوى أحد العوامل اليت ــيد لإلجرام ،ذلك أن العوامل الطبيعية ذه الظواهر هي السبب الوحبالضرورة أن ه

 (42، ص0111 بركات النمر المهيرات،) .تفسري تكاملي للظاهرة اإلجراميةـم مع  غريها من العوامـل يف تقدمي هتسا

ؤثرا يف الدفع إىل ارتكاب السلوك روف الطبيعية باعتبارها عامال مإىل أمهية الظلفتت املدرسة اجلغرافية األنظار 
 اإلجرامي .  

أساس الربط بني ظاهرة اإلجرام  اإلجرامية علىالنظرية االشرتاكية بتفسري الظاهرة  تقوم: النظريـــــة االشتراكيــة 
 . «الفكر املاركسي  »واستمدت هذه النظرية أصوهلا الفكرية من  االقتصادية،والظروف 

عي ييعد اإلجرام من وجهة نظر املذهب املاركسي منتجا رأمساليا شأنه شأن االحنراف االجتماعي أي أنه رد فعل طب
وهلذا فإهنا تنتشر يف أوساط الطبقات الكادحــــة ،لده هذا النظام وذلك حبكم تركيبهضد الظلم االجتماعي الذي يو 

 (42،ص 0111بركات النمر المهيرات ،).املعروفة باسم البوليتاريا

خلص املاركسيون يف حتليلهم إىل أن اجملتمع االشرتاكي املوعود سيكون بال جرمية حبكم كافة مربرات وجودها ذلك 
وقعت بعض األفعال املضادة للمجتمع فإن ذلك يعين حتما أهنا وقعت  التضامن، وإذاألنه يقوم على أساس من 

 أمراضا.من أفراد يعانون 

بالرغم من أن النظرية كان هلا الفضل يف تبيان األثر العوامل االقتصادية يف انتشار ــية:االشتراكـــالنظرية  تقييــم
ـا خاصة بعد التحول االقتصادي الذي أصاب اجملتمع األورويب وانتقاله من جمتمع ظاهرة اإلجرامية كمـــــا ونوعال

 زراعي إىل جمتمع صناعي ،إال أهنا تعرضت هي األخرى إىل مجلة انتقادات نذكـــر منها : 

ل يف تفســـري الظـــاهرة اإلجراميـــة وإمهاهلـــا للعوامـــ «العامـــل االقتصـــادي »عيـــب علـــى النظريـــة تركيزهـــا علـــى عامـــل واحـــد 
 «....الذاتية،االجتماعية.»األخرى 

 اعتماد أصحاهبا يف دعم رأيهم على جرائــم السرقة مث تعميم هذه النتائج اجلزئية على مجيع مظاهـــر السلوك اإلجرامي 
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 اآلخرين.كجرائم االعتداء على   اجلرائم،كنها ال تفسر باقي لفالنظرية تصلح لتفسري جرائم املال 

تؤكــــــــد النظريــــة علــــى أن العوامـــــــل االقتصــــادية الســــيئة " كــــالفقر " متثــــل عــــامال أساســــيا يف دفــــع األفــــراد حنــــو الســــلوك 
) نســرين عبــد ـم تثبــت صــحة الــرتابط بــني الفقــر واجلرميــة .احلديثــة يف جمــال علــم اإلجــرام لــــاإلجرامــي لكــن الدراســات 

 (004، ص 0111الحميد نبيه، 

مؤسسـا  يف نظـر الكثـري مـن البـاحثني « تـارد »يعـد :" gabrial tard"اردـي لقابريالتــــاالجتماعيد ـــنظريـة التقل
حـول اجملـرم املطبـوع ،  «سـيزار ملـربوزو »د كبـري بـاملفهوم العـام لنظريـة ــإىل ح «تارد »ـد تأثرلعلم النفس االجتماعي وقـ

لكنــه ال يتفـــق معــه يف ربـــط اجلرميــة بـــالتكوين البيولــوجي للمجـــرم وإمنــا يتجـــه يف تفســري الظـــاهرة اإلجراميــة إىل الوســـط 
 (004،ص 0991) عبد الرحمن أبو توتة ،  االجتماعي من خالل نظريته املعروفة بنظرية التقليد .

 «تـارد »وجود منوذج بشري ميكـن االعتمـاد عليـه يف متييـز اجملـرم عـن غـري اجملـرم ، فاجلرميـة مـن وجهـة نظـر «تارد »ينفي
ـــحق افة اجملتمعــات القدميــة منهــا واملعاصــرة ويرجــع ذلــك إىل أن اإلنســان جــزء ال يقــة اجتماعيــة وهــي ظــاهرة ســادت كـ

الــيت حتــيط بــاجملمع مبــا يف ذلــك ظــاهرة اجلرميــة  ، يتجــزأ مــن اجملتمــع الــذي يعــيش فيــه خيضــع لكافــة العوامــل والظــروف 
ـــارد»وحــاول ـــ «تـ ـــا يف اجملتــــمع ؟مبيــان كيــف يصــري الفــرد جمرمـ ـــه للتــاريخ وحتليلــه لشخصــية الفــرد مــن ــ ن خــالل استقرائـ

وســــــط ناحيــة ولألمنــاط واألنشــطة الســلوكية االجتماعيــة الســائدة يف اجملتمـــــع مــن ناحيــة أخــرى حيــث يتــأثر الفــرد  بال
ـــالــذي يعــيش فيــه هــو لــيس آلــة تتحــرك ميكانيكيــا بفعــل عناصــر التكــوين وإمنــا هــو كــائن اجتمــاعي خيضــع يف سلوك ه  ـ

رة اجتماعيــة تنشــأ وتنتشــر يف ـــــــــة بوصــفها ظاهقاليــده وتفســريه لــذلك ،أن اجلرميـومنـط  حياتــه لقــوانني اجملتمــع وأعرافــه وت
ـــط االجتمــاعي شــأهنا يف ذلــك شــأن  »غريهــا مــن الظــواهر االجتماعيــة ،مبقتضــى عمليــة اجتماعيــة هــي عمليــة  الوســـ

ن األشــخاص إحــدامها منشـــئة ــــالــيت تــتم عــن طريــق  عمليــة االتصــال املباشـــر أوغــري املباشــر بــني طــائفتني م «التقليــد 
 (004،ص0991)عبد الرحمن أبو توتة ،دة.  لواألخرى مق

ــبه بالتقليــد الــذي يــتم بــني فــجنــد أن الســلوك اإلجرامــي لــيس ســلوكا وراثيــا وإمنــا يــتم اكتســا «تــارد »حســب نظريــة  ـرد ـ
وء التنظيم مما يتـيح االتصـال بـني األفـراد ـــوأخرى  ويشرتط إلمتام عملية التقليد أن يكون الوسط االجتماعي يتميز بس

 األسوياء  منهم واجملرمني .

ــــد تصـــبح اجلرميـــة مهنـــة أو حوقــ ــــرة وتعمـــل بعـــض الظـــروف االجتماعيـــة ـ رفـــة بشـــرية يتهيـــأ هلـــا الفـــرد منـــذ طفولتـــه املبكــــ
 (012، ص 0112) حسين على الغول ،والنفسية والثقافية على تأهيل الفرد للدخول إىل عاملها .
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ويعتــرب التقليــد حســب تــارد مــن أساســيات ارتكــاب اجلرميــة وهــو العنصــر النمطــي املميــز للحيــاة االجتماعيــة ألنــه ميثــل 
 «اردـــت »الومضة األوىل للشعور وهو رمز االندفاع البيوعقلي األويل وتتمثل القوانني األساسية للتقليد حسب صـياغة 

 يف :

 وأوثق.ط أقرب د أكرب كلما كانت الروابـلتقليـم لبعض ويكون اتقليد الناس بعضهــ -

 ى ) الضعيف يقلد القوي(.ـــع معني يقلد األدىن األعليف جمتمــ -

 ( 000،ص 0119) مزوز بركــو ،ر.ومتنابذان فأحدمها يستبدل اآلخإذا التقى منوذجان متعارضان  -

ـع فيهـا بسـبب عضـوية ونفسـية بـل يقــ باب وميـوالتحسب نظريته إىل أن الفرد ال يرتكـب اجلرميـة ألسـ«تارد»وانتهى 
 .« حتريض –توجيه »نفسية  –مؤثرات اجتماعية 

صدى واسعا لـدى املهتمـني والدارسـني للظـاهرة اإلجراميـة  حيـث كـان  «تارد»أحدثت نظرية :«ـــاردتـ »نظرية  متقييــ
هلا الفضل يف تبيـان أثـر التقليـد االجتمـاعي يف ارتكـاب السـلوك اإلجرامـي لـدى األفـراد إال أهنـا تعرضـت هـي األخـرى  

 كغريها من النظريات للنقد والتقييم حيث : 

يكـــون قانونـــا  صـــاحلا لكـــل زمـــان ومكـــان ، إذ ينـــايف هـــذا  أعيـــب علـــى النظريـــة اعتقادهـــا بفكـــرة أن التقليـــد ميكـــن أن
االعتقـاد حقيقــة التفــاوت النســيب يف التــأثري علــى األفــراد ، وذلـك الخــتالف االســتعداد االجيــايب أو الســليب لــدى الفــرد 

 ـم اجلرمية .مجيـــع أفراد اجملتمع إىل عالـ للتقليد حبكم تكوينه الشخصي والقول بغري ذلك يعين انضمام

عـــن تفســـري التصـــرف عـــن تقـــدمي تفســـري تكـــاملي للظـــاهرة اإلجراميـــة و  «تـــارد »يف ظــــل هـــذه احلقـــائق عجـــزت نظريـــة و 
 ـم تقليده . األول الذي تـ

ــ ــنظريـ مــن أبــرز مــن تنــاول «دوركــامي»يعــد الفرنســي : emildurkhiem ( "0121- 0902)ـايم : "ـة دوركـ
" le suicideالظـاهرة اإلجراميـة يف كتـاب لـه بعنـوان االنتحـار "تفسـري االحنـراف بوجـه عـام ،فتبلـورت أفكـاره حـول 

 قدم من خالله نظريته الشهرية يف تفسري االنتحار . 1987الذي نشره عام 

اجلرمية ظاهرة طبيعية اعتيادية ترتبط ببناء اجملتمع وطبيعة احلياة االجتماعية فيه وهي من جهـة أخـرى  «دوركامي »اعترب 
فـإن احليـاة بـاجملتمع تفـرتض وجـود «دوركـامي »تعبري عن انعدام الشعور والتضامن يف اجملتمـع الذي تنتشر فيه .وحسب 

ألفـراد وراء حتقيـق أهـدافهم ورغبـاهتم  علـى حنـو خمـالف ملــا نطلـق ا،اذا النظـام خبلـل ـــقـدر مـن النظـام فيـه فـإذا أصـيب ه
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ع مــن نظــام . لــذا ترتفــع معــدالت اجلرميــة بشــكل عــام يف فــرتات األزمــات االقتصــادية وكــذلك يف اجملتمــــارتضــاه وأرســاه 
 فرتات الرخاء االقتصادي املفاجئ .

قـادرا علـى القيـام بـدوره كضـابط  لسـلوك األفـراد  أن النظـام يف اجملتمـع مل يعـــــد «دوركــــامي »وتفسري ذلك حسـب رأي 
، أمــا إذا ســاد الرخــاء يف اجملتمــع فــإن ذلــك  مــن شــأنه أن يــدفع األفــراد إىل حتقيــق آمــاهلم العريضــة بإمكانيــات تقتصــر 

عن ذلك مما جيعلهم  غري  قادرين على التكيف فيقدمون علـى االنتحـار بسـبب مـا يصـابون بـه مـن  إحبـاط وفشـل .   
 (001ص  0911الرحمن أبو توتة ، عبد )

والـيت يعـين هبـا فقـدان املعـايري «االنوميـا»ـد مااصـطلح علـى تسـميته إىل أن الظـروف االجتماعيـة تولـــ«دوركامي  »وأشار 
ـل قيــد ، الفـرد املتحــررة مـن كــ واالفتقـار إىل القواعـد االجتماعيــة وكنتيجـة طبيعيـة هلــذه احلالـة تنطلـق شــهوات  ورغبـات

 تتناىف والنظام العام للمجتمع . أفعاالفريتكب 

ــــرة طبيعيـــة تـــرتبط يف وجودهـــا بنظـــام  اجملتمـــع والثقافـــة السائ« durkeim»فاجلرميـــة بـــرأي  ــــظاهــ  »دة فيـــه ، ورفـــض ـ
ـــع لكونــه كائنــا  «دوركــامي  ربطهــا بالعوامــل التكوينيــة للمجــرم ، بــل اعتربهــا ســلوك مكتســب مــن طــرف الفــرد يف اجملتمـ

 (009، ص 0911د الرحمن أبو توتة ، عب)    اجتماعيا .

 ـم" :ـايــكنظرية " دور  تقييــــم

ـذ عليهـا أهنـا ربطـت بـني أخـكغريها من أفكار الباحثني والدارسني للظاهرة اإلجرامية للنقد ف  «دوركامي»تعرضت أفكار 
أبــو توتــة إىل أن هــذا الــربط يشــكل اســتمرارية اجلرميــة ووصــفها أهنــا ظــاهرة طبيعيــة ، ويف هــذا الصــدد يشــري عبــد الــرمحن 

 خلطا بني أمرين ال تالزم بينهما فاستمرارية اجلرمية ال تؤدي بالضرورة إىل اعتبارها ظاهرة طبيعية .

م ـالرتكيب أو التنظيم االجتماعي ولط الظاهرة اإلجرامية بأهنا اهتمت فقط بربــ «امي ــدورك »كما عيب على نظرية 
 ها يصبـح الفرد جمرما .يت بـتفلح يف بيان الكيفية ال

تنتسب هذه النظرية إىل عامل االجتماع      sutheraland – Edwinنظرية المخالطـــة الفارقية لـ:   
 الذي استند يف بناء نظريته إىل األساس الذي قامت عليه  نظرية التفكك االجتماعي .  «سذرالند»األمريكي
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م عن خمالطة ص يف أن السلوك اإلجرامي ينجــنظرية جديدة عن املخالطـة املتفاوتة واليت تتلخ «سذرالند »ـاغ ص
الفرد ألصدقاء أو قرناء منحرفني خمالطــة أطول زمنا وأكثر مداومة وأعمق أثرا من خمالطته ألصدقاء أو قرناء أسوياء ، 

 (000،ص0921) حسن الساعاتي ، ة .ـيفيكون للمجموعة املنحرفة يف نفسه الغلبة على اجملموعــة السو 

د أمناط سلوكية إجرامية مثلما قــاخلواص النفسية لنموذج السلوك ، فالفرد برأيه يكتسب «د ــسذرالن»ـلوعليه أمه
ع القانون السائد أي أن السلوك اإلجرامي متعلم ومكتسب عن طريق اخلربة أمناط سلوكية متناسبة ميكتسب 

 االجتماعية .

يف بناء نظريته من فكرة أساسية مفادها أن السلوك اإلجرامي سلوك مكتسب غري موروث  «ــدسذرالن »انطلق 
يتعلمه الفرد يف إطار من العالقات الشخصية املباشرة ويتـم هذا التفاعل االجتماعي باالتصال اللفظي ، اللغــــة 

كوسائل اإلعالم املسموعة أو املقروءة ال حتدث   الكالمية أو لغة اإلشارة ،وعليه فإن وسائل االتصال غري املباشرة
 تأثريا جديا يف الدفع حنو اإلجرام .

لفرد جبماعة معينة دى تأثر اــم يف حتديد مإىل عدة عوامل تساهــ«االختالط الفارق»تفاوت  «سذرالند» ويرجع
 ا  أبرزها :واختالطه هبــ

ا ، ـمجاعة معينة سواء كان هذا السلوك مطابق للقانون أم خمالفد يف ــــر الفرد بالسلوك السائــأسبقية تأثـ :أوهلا 
فالسلوك املكتسب منذ الطفولة ميكن أن يستمر مع الشخص طيلة حياته واألمر نفسه بالنسبة للسلوك اإلجرامي  

يئة فالطفل الذي ينشأ يف بيئة حمافظة يدرك قيمة األخالق على مدار حياته كلها حبيث ال يتأثر باملخالطات الس
 فيما بعـد .

نشأ يف استمرار التأثري فرتة من الزمن تسمح للفرد باكتساب مسلك اجلماعة يف خمالفة القانون ، فالفرد قـــد ي:ثانيها 
ـدة أطول فتحدث أغلب أوقاته معهــم أي  مـ ــط خارج املنزل مجاعة من أصدقاء السوء ويقضيالبيئة صاحلة لكنه خي

 فيه .هذه اجلماعة أثرها الواضح 

 عمق التأثري الذي يتعرض له الفرد داخـــل هذه اجلماعة ومدى فاعليته يف دفعه إىل طريق اإلجرام .: ثالثها

ذج الذي خيالطه الفرد إجراميا  حسب درجة اهليبة اليت حيظى هبا النمو  خيالطهم، أيذا يتوقف على نظرة الفرد ملن ــوه
 ذلك.ان أو غري كـ
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فالسلوك اإلجرامي مـا هـو إال انعكاس للتنظيم «سذرالند »وقـد احتل التنظيم االجتماعي أمهية كبرية يف نظرية 
ع غريه تعتمد إىل حد بعيد على التنظيم االجتماعي وهذا التنظيم قــد يبىن ي السائد ، فاختالطات الفرد مـاالجتماع

 (031) أحمد عوض  بالل ، ص  بطريقة حتول دون ذلك .ـد يبىنعلى ظهور السلوك اإلجرامي ،وق بطريقة تشجع

على فكرة أن االختالط خيتلف باختالف التنظيم االجتماعي فكلما غلبت يف حيز جغرايف  «دــسذرالن »و أكد 
معني مظاهر التفكك االجتماعي وضعف التجانس والتماسك بني أفراده وسادت " الفردية " كلما ارتفع معدل 

احليز وعليه فإن هناك عالقة واضحة بني معدل اإلجرام من ناحية ومستوى األحياء السكنية من اإلجرام يف هذا 
وى م ارتفاع مستـغــــقد يزداد يف بعض األحياء ر ناحية أخرى غري أن هذا الربط ليس حتميا ذلك أن معدل اإلجرام 

فضل  «لسذرالند »ولقد كان(010، ص0114أحمد لطفي السيد، )املعيشة وقوة ومتاسك التنظيم االجتماعي .
راد الطبقة يت يرتكبها أفــم الوتعين اجلرائــ«م ذوي الياقات البيضاء جرائـ »ـن اجملرمني أطلق عليها محتليل طائفة خاصة 

ـم األعمال ممارستهم لوظائفهم وتشمل جرائــ العليا جديرون باالحرتام ومتمتعون مبنزلة اجتماعية عالية أثناء
والرشوة من قبل كـبار مديري الشركات ، الغش من قبل أصحاب احملالت التجارية ، االجتار واالختالسات 

إلـــى االهتمام مبثل هذا النوع مــن اجلرائـم أن معظم  «سذرالند  »ـع وما دفـباملخدرات من قبل األطباء ............
م ينتمون إىل الطبقة الدنيا يف حـني تظل جرائــم ـينة من نزالء السجون ، غالبيتهـالدراسات اإلجرامية  جترى على  ع

ـر الذي قـد خيرج مرتكبيها مـن عــداد اجملرمني حـال ماء بعــيدة عـــن دائــرة القضاء اجلنائي األذوي الياقات البيضـ
 (013، ص 0114)أحمد لطفي السيد، إعـداد اإلحصاءات اجلنائية .

من جناح سذرالند يف تقدمي تفسري للسلوك اإلجرامي لدى األفراد ويعود له  معلى الرغـــد:ذرالنـتقــــدير نظرية  س
الفضل يف إبراز أمهية العالقات الشخصية يف ارتكاب السلوك لدى األفراد ويعود له الفضل يف إيراد أمهية العالقات 

 الباحثني واملهتمني الشخصية يف ارتكاب السلوك اإلجرامي لدى اإلفراد إال أنه تعرض هو اآلخـر للنقد من طرف
 الدارسني للظاهرة اإلجرامية حيث:

اقتصارها يف تفسري السلوك اإلجرامي على عامل اجتماعي واحـــد بتناوهلا تأثريات «سذرالند»عيب على نظرية 
 م .األمناط اإلجرامية على سلوك وتصرفات الفرد ،وإغفاهلا التام لتأثري العوامــل العضوية والنفسية يف جمال اإلجرا

ية أن الفرد ليس حباجة إىل تعلم السلوك اإلجرامي وإمنا هو ـــم االنتقادات اليت وجهت لنظرية املخالطة الفارقومن أهـ
القول أن عددا ـد هذا ــن خالل املبادئ والقيم واالجتاهات املنفرة لإلجرام ،وما يؤكـحباجة إىل تعلم السلوك السليم م

 من اجلرائم يتم ارتكاهبا من طرف أفراد أثناء ثورة نفسية أو يف حالة انفعال مفاجئ مما يثبت من ناحية دور ا هام
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 العوامل الفردية يف إحداثها وينفي أمهية دور االختالط من ناحية أخرى .

 (034،ص0999توتة ، د الرحمن أبو ) عب                                                                  

مل تبني هذه النظرية العوامل اليت تدفع شخص ما إىل االختالط باجملرمني إذ أنــــه قبل االختالط هبذه اجملموعـــة من 
ـد ا ، فما دام أنه قـاجملرمني كان بعيدا عنها وخارج زمرهتا وكــان بإمكانه أن يتخري غريها من اجملموعات وخيتلط هب

ـك أن هناك عــوامل أخرى شخصية هي اليت وقفت وعة  اإلجرامية دون سواها فال شىل هذه اجملماختار االنضمام إ
 (000،ص0119) محمد عبد اهلل الوريكات ،وراء اصطفائه  هلذه الصحبة من األشرار. 

ا اجلرمية  وجناحهة هلذه النظرية إال أن ذلك مل يفقدها أمهية ما قدمته للبحث العلمي يف جمال رغـم االنتقادات املوجهـ
 يف ارتكاب السلوك اإلجرامي . االختالطــد من عوامل سببية اجلرمية وهو أثر يف تسليط الضوء على عامل جديـ

 la théorie de conflit de culture" سلين" لــ ـة نظريـــة صراع الثقافـ

 »نوان ــبع 1839الذي نشر كتابا له عام  «تورتست سيلني  »تعــود هذه النظرية إىل عامل االجتماع  األمريكي     
ـد فيه على دور صراع الثقافة يف تكوين الظاهرة اإلجرامية ،ويقصد بتصارع الثقافات أكــ «تنازع الثقافة واجلرمية 

 »رى ،وأشار ــــتعارض وتضارب ثقافات وقيم تسود مجاعة معينة مع ثقافات ومبادئ وقـــيم تسود مجاعات أخ
ر الصراع الثقايف يف نشوء اإلجرام وذلك من خالل دراسته للمجتمـــع األمريكي الذي عرف موجات إىل دو  «سيلني

أن السلوك ناتج عن التصادم بني  معايري السلوك املختلفة يف نفس اجملتمع  «سيلني  »متتالية من املهاجرين ، ويرى 
ستعمله مدرسة شيكاغو االجتماعية حيث خيتلف عما ت «سيلني»ل عن أن مصطلح الصراع الثقايف املستعم، غري 

 م االجتماعي الناتــج عن صراع اجلماعات .ع لتفسري ظاهرة فقدان التنظيـتستعمـل هذه األخرية مصطلح الصرا 

 ( 002، ص 0119) مزوز بركـــــو ،

دث علـــى مســـتوى ميكـــن وقـــوع الصـــراع بـــني الثقافـــات علـــى صـــعيدين اثنـــني : األول داخلـــي حيـــ «ســـيلني»وحســـب 
ع ، واآلخر خارجي ينشأ بني ثقافة عـــدة جمتمعـات غـري متجانسـة يف قيمهـا وثقافاهتـا ومـن اجلماعات يف داخـــل اجملتمـ

 نذكـــر : االستعمارـ اهلجرة واالحتكاك يف مناطق احلدود . «الصراع اخلارجي  »مصادر هذا األخري 

 (040،ص 0999الرحمن أبو توتة ،  ) عبد                                                   
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 : صراع الثقافـــــــة لـ" سلين"  نظرية تقييــــم

ــــد مــن البــاحثني والدارســني للســلوك اإلجرامـــي  إذ ال النظريــات املفســرة للظــاهرة للنقـ تعرضــت هــذه النظريــة كغريهــا مــن
مجاعـات بشـرية الـذي اقتصـرت هـذه النظريـة ميكن حسبهـم التسليم بـأن عامل اختالف الثقافات واملبادئ والقيم بني 

ـد مـن وجـود عـــوامل عـزل عـن العوامـل األخـرى ، إذ البــنطاقها عليه ، العامـل الوحيـد الـذي يقـود للسـلوك اإلجرامـي مب
كمـا يؤخـذ علـى هـذه النظريـة أهنـا انطلقـت ،أخرى تتفاعل مـع هذا الصراع لتؤدي بذلك إىل إنتاج السـلوك اإلجرامـي 

ة يف داخل كل جمتمــع حبسـب تعـدد اجلماعـات ددة ومتباينة  إن مل تكن متصارعـمفاده وجود ثقافات متعمن افرتاض 
فيهــويعكس هــذا القــول إفــراط يف التقــدير ال يؤيــده الواقــع يف كثــري مــن اجملتمعــات املعاصــرة حبكــم  مايســود بينهــا ويف 

 »اعي وتطور وسائط نقـل الثقافـة واالتصـال املباشـر داخلها من تبادل ثقايف وانتقال سريع للقيم حبكـم احلراك االجتم
 (  040،ص 0999) عبد الرحمن أبو توتة ، «الصحافـــة ، والنشر ، اإلذاعة ،......

 لي : ــــجاه التكامـــاالت  

وأحـد  «أنريكـو فـريي »يعـد العـامل االيطـايل : «ـــل المتعددة العوام»( 0909،0916:)  «أنريكو فيري »ــة نظري
ــــم االجتمــــاع اجلنائ ــــه الفضــــل يف تأســــيس عل ــــرز علمــــاء اإلجــــرام إذ يرجــــع إلي ــــذ ســــيزار ملــــربوزو مــــن أب ـــــتالمي  ي ـــــ

sociologie criminelle La الــذي جيمــع بــني األصــول الطبيعيــة واألصــول االجتماعيــة يف تفســري الســلوك
بشـأن تـأثري العامـل البيولـوجي «سـيزار ملـربوزو»أسـتاذهيف بناء نظريته من نقد ما توصـل إليـه «فريي »اإلجرامي .انطلق 

هـــي حتميـــة الســـلوك اإلجرامـــي ،والـــذي حيـــدث نتيجـــة «فـــريي»يف ارتكـــاب الســـلوك اإلجرامـــي ، فكـــان جـــوهر نظريـــة 
املتصـلة بـذات    facteurs anthropologiqueتفاعل ثالث أنواع من العوامل :أوهلا العوامـل االنثروبولوجيـة 

ـــة ، واملميـــزات الشخصـــية كالســـكالســـمات و اجملـــرم   ـــة، االســـتعدادات العضـــوية والعقلي وثانيهـــا ن واجلـــنس والنـــوع واملهن
 السـنة،فصـول  اجلغـرايف، درجـةاحلرارة، اخـتالفاملوقـع  كاملنـاخ، facteur physiquesالعوامل الطبيعية اجلغرافيـة 

 ..الرتبة.طبيعة 

وامل اخلارجية املتصلة بالبيئة االجتماعية للفرد  وهي الع«facteurs sociaux»وآخرها العوامل االجتماعية 
 ككثافة السكان ، الوضع العائلي ، املعتقدات الدينية ، نظام التعليم  األحوال السياسية .

أن اجلرمية ما هي إال إنتاج تفاعل هذه العوامل الثالثة ، كما ابتدع قانون التشبع اإلجرامي أو ما  "فيري"يرى  -
ية معينة مع ظروف شخصية خاصة ــأن اقرتان ظروف اجتماعية وطبيع »والذي مفاده «الكثافة اإلجرامية  »اه ــأمس
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                           .«ن اجلرائم ال ميكن ارتكاب أقل أو أكثر منه ــوع عدد ثابت مـــببعض األفراد يف جمتمع معني يؤدي لوق
 (006، ص0119) محمد عبد اهلل الوريكات ، 

كاحلرب ، أو ثورة أو وباء »ـل حدث غري طبيعي أو طارئ  إىل القول بأن ك «فريي»طبقا هلذا القانون يصل و 
يؤدي إىل اطراد سريع يف معدل اإلجرام سرعان ما يعود هذا املعدل إىل حاله السابق حاملا يزول احلدث «.......
 الشاذ . 

 اجملرمني على مخس أمناط : «فريي »كما صنف 

يقر بأن هذا  «فريي »إال أن «ملربوزو »ميثل النموذج ذاته الذي قدمه   néscriminelالمجرم بالميالد :  -
الفيزيولوجي فحسب بل هناك عوامل اجتماعية مهمة دفعته  –اجملرم ال ينحرف حنو اجلرمية بفعل تكوينه النفسي 

 ة وعدم اقتصارها على عامل واحـــد .للسلوك اإلجرامي وهو بذلك يؤكد على فكرة تعدد العوامل اإلجرامي

أي من ذوي العاهة العقلية وهو املصاب مبرض عقلي أفقده القدرة على إدراك طبيعة تصرفاته   المجنون:المجرم 
 العقلي.ونتائجها ويندفع إىل ارتكاب اجلرمية بفعل مرضه 

ال يعود ملا أصابه من خلل عقلي ،وإمنا أيضا للوسط  «اجملرم اجملنون »أن إجرام هذا الشخص «فريي  »يرى
 االجتماعي الذي يعيش فيه دور يف دفعه لإلجرام .

وهو اجملرم الذي اعتاد اإلجرام واحرتفه بسبب ما أحيط به من   crimineld'habitudeالمعتاد:المجرم 
عاود ارتكاهبا ألكثر من  األوىل ثـــــمته عوامل اجتماعية غري مالئمة خاصة يف مرحليت الطفولة واملراهقة فارتكب جرمي

 مرة.

االنفعال السريع، عدم  املفرطة،يتسم هذا النوع باحلساسية  criminel passionnel:بالعاطفةالمجرم
املرتكبة  اإلجرامي أغلب اجلرائمالقدرة على مقاومة بعض الظروف االجتماعية العارضة فيقدم على ارتكاب السلوك 

 .«القتل بدافع الغرية أو احلب »من طرفه هي االعتداء على األشخاص 
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 criminel d’occasion:  المجرم بالصدفـــــــــة

يشعر غالبا بتأنيب الضمري  ة،جز عن مقاومته كالفقر أو البطاليرجع إجرامه إىل حادث طارئ أو ظرف مر به ، وع
 .والندم

على ضرورة إصالح قوانني السياسة اجلنائية فاقرتح إلزامية حتييد اجملرم املعتاد «فريي»وانطالقا من هذا التصنيف أكد 
اجملرم »حلماية اجملتمع من خطره وضرورة إعادة تأهيل اجملرم بالصدفة اجتماعيا ، واالكتفاء بالتعويض عن جرمية 

 «العاطفةب

ظاهرة اإلجرامية وذلك بإرجاع اجلرمية إىل تضافر ليعد فريي أول من قدم تفسريا تكامليا ل :«يريـــــف »ـة تقييم نظريـ
 أكثر من عامل .

 للفرد.كما توصل إىل إبراز أهم طرق مكافحة الظاهرة اإلجرامية واملتمثلة يف االهتمام بتغيري الظروف االجتماعية  -

وع العوامل اليت تقف وراء اإلجرام كان له أثرا يف حتديد تصنيفا للمجرمني يقوم على أساس ن «رييـــف»تقدمي  -
  االحرتازية كصورة للجزاء اجلنائي . ريطبيعة ونوع املعاملة العقابية وظهور التداب

 ه هلا : ـــكغريها من النظريات مل ختلو من النقد ومن أبرز ما وج  «رييـــف »إال أن نظرية -

للعوامل اإلجرامية عدم دقته وعلى سبيل املثال انه اعترب اإلنتاج الزراعي أحد العوامل  «فريي»أخذ على تصنيف 
 ق بالبيئة أو بالوسط االجتماعي .الطبيعية أو اجلغرافية يف حني اعترب اإلنتاج الصناعي أحد العوامل  اليت تتعل

هذا باإلضافة ،ملربوزو وكانت حمال لنقد شديدا هبرم بامليالد اليت نادلتمسكها بفكرة اجمل «فريي»انتقدت نظرية كما
 (009،ص 0119حمد عبد اهلل الوريكات ،أ) .اخلصائص بينهماةـم وحدغرم بالصدفة واجملرم العاطفي ر لتمييزه بني اجمل

متسكه بفكرة احلتمية اإلجرامية على اعتبار أن هذه الفكرة دخيلة على علم اإلجرام  «فريي »وعيب أيضا على  -
أنه طرح نظريته بطريقة آلية ،إذ أهنا تفسر اإلجرام  «فريي »وال تتفق مع كونه علما جترييب تفسريي.كما أخذ على 

لكيميائية ومن الصعب التسليم يف ل اإلجرامية متاما كما حيدث يف التفاعالت الى أنه تفاعل جمموعة من العوامــع
 ة اليت تفسر الظاهرة اإلجرامية .عامل الواقع هبذه اآللي
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 :خالصــــة

مشكــلة اجلرميـــة واالحنراف من املشاكل االجتماعية اهلـــامة اليت تواجــــه مجيع اجملتمعات النامية منها واملتقدمــة ، وعلى 
إال أهنا ال تزال يف تزايـــد مستمر ، واإلحصائيات اخلاصة باجلرمية دليل على تبذل ملواجهتها ـم من اجلهود التيالرغ

 ذلك .

األسلوب األمثل ملعاجلة أعراض اجلرمية يف اجملتمــع ،لكـــن الدراسات واألحباث حــول ـوبة باجلاين العقـ إنزالد اعترب وقـ
لغرض ومل تنجح يف منـــع ابفهومها التقليدي مل تف الظاهرة اإلجرامية أثبتت فشلها وأثارها السلبية ، فالعقوبة مب

 العقوباتم ، ومن هنا جاء الرتكيز على اجلانب اإلصالحي والتأهيلي وكذا الرتكيز على نظام بديل لنظام اجلرائـ
 اجملرمني . وإصالحيعتمد على التدابري الوقائية يف معاجلة اجلرمية 
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 ـــيد : تمه

ـد مفهــوم السجن تطورا عـرب خمتلف األزمنة ،وتغريا يف أداء وظيفته ، فمن أماكــن إلنزال العقاب البدين شهـ     
شاب منحرف أو مرتكب لسلوك  إجرامي ة على مبــدأ إصالح وتأهيل كــل رم إىل مؤسسات قائمـوترهيب اجملـ

 حتت أي ظرف .

هم أوساطـيل ،تـعمل  على إعادة إدماج  النزالء يف ىل مؤسسة إعــادة الرتبية والتأهـن إفتغريت التسمية من سج
 .  ط العقايبللجرمية و األكثر تواجدا بالوس ـة الشباب باعتبارها الشرحية األكثر ارتكاباة شرحياالجتماعية  خاصـ

ذا واع املؤسسات العقابية وكالشباب ، أهــم أنــ السجن،التعرف على مفهـوم  الفصل،وعليه سنحاول يف هذا 
 خمتلف الربامــج التعليمية ،إىل جانب التطرق ألهـم أساليب املعاملة داخــل الوســط العقايب. 

العصور خمتلف  عرباملهتمني بقضايا الشباب   الدارسنياختلف  هذا املفهـــوم لدى : ــوم الشباب مفهــ -1

يف الوقت الراهن  أمامعايري اجملتـــمع املنتمني إليه .فق د بداية مرحلة الشباب وهنايتها و وتباينت آراؤهم حول حتديـ

 يف هذا الصددسريا وذلك يف اجملتمعات املتقدمـة واملتخلفة ـة وحتليال وتفحظي مفهوم الشباب بالعناية دراس فقد

لــة من العمر تعقب مرحلة الشباب ظاهرة اجتماعية تشري إىل مرح:» الشباب بقوهلا  تعرف ساميــة الساعايت

د الشباب  من أكثر ة ، ويعواضحـقة ،وتبدو خالهلا عالمات النضج االجتماعي ، والنفسي والبيولوجي املراه

 (51، ص 3002سامية الساعاتي ، ) مع . اجملت ح االجتماعية تفاعال مع التغري احلادث يفالشرائ

 احلركــة،تشكـــل لب  املعاصر، فالفاعلية اليتيف بناء اجملتــمع  النشاط والفاعلية بالقوة،يشري املفهوم إىل فئة تتمتع 

 الشباب.تستمد قوهتا من فئة  االجتماعي،ومضمون التجديد يف النسيج 
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،إذ  وظيفتهتطور  هذا املفهوم عرب العصور املختلفة وتطور :«السجن »مؤسسة إعادة التأهـــيل ـوم مفهــــ -2
من اجلاين وكانت السجون عبارة عن كهوف وأماكن مظلمة  انتقاميايف العصور القدمية كان هدف العقوبة ، 

لكن مع ظهور وجدت كمعتقالت تنفذ فيها عقوبات بدنية يف معظمها تقوم على التعذيب والتنكيل باجلاين .
ار سيزاربيكاريا ــــأفك يت نادت بأفكار إصالحية خاصةـــمع بعض احلركات اإلصالحية الرية عقوبة سلب احل

 ( تغري مفهوم السجن وتغري معه اهلدف من العقوبة .1371-1371)

 لغـــة: 3-5

» ى ـعند قوله تعال «عليه السالم  »رمي يف قصة سيدنا يوسف ــن بالقرآن الكــكلمة السج  ىـــاإلشارةإلوردت  -

 (23) سورة يوسف ، اآليـــة .« ......أم اهلل الواحد القهار ياصاحيب السجن أأرباب متفرقون خري ؟ 

قال رب السجن أحب إيل مما » ى أيضا ــوكانت هذه اآليــــة حول رؤيا لسيدنا يوسف "عليه السالم " ، وقوله تعال

الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، سواء كان يف بلد أو مسجد  ومعناه« يدعوين إليه ... 

) عبد الفتاح خضر ،وصاحبه سجان ،والسجني املسجون .والسجن احملبس أو سجن معد للعقوبة أو غري ذلك .

 (51،ص5391، 

الستقبال احملكوم عليهم بعقوبات مقيدة  خصيصااملعدة  املؤسسات يقصد بالسجن تلك  اصطالحا : 3-3
حيث حيرم احملكوم عليهــم من ،وسالبة هلا وهي تشرتك يف ذلك مــع احلكـم باألشغال الشاقـة واالعتقال للحرية 

اخلروج أو متابعــة احلياة بشكـــل عادي ويف أجــواء طليقة ،و احليلولة دون ممارسة أي نشاط ما ،وعادة ما يرتبط 
والتهذيب أو التقومي أو  اإلصالح،و مراكز التأديب أو دور  اإلصالحياتعــدة  مفاهيم وتسميات مثل بالسجون 

 مؤسسات إعادة الرتبية أو غري ذلك من التسميات .

هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون »ويعرف النظام القانوين اجلزائري السجن أو املؤسسة العقابية على أهنا  
 .«، واألوامــــر الصادرة عن اجلهات القضائية ، واإلكراه البدين  عند االقتضاء السالبة للحرية 

 (3001، قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين لسنة 31) المادة 
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الذي وضع يف السجن ، ويعرف بأنه الشخص يقصد بالسجني أو احلبيس الشخص :ـوم السجين مفهـــ -2

 الذي منعت حريته بقصد تعويقه ومنعه من التصرف بنفسه .

ـم من حيرمون من احلرية والتحكـم يف أنفسهم ،ويفقدون املساجني هـ» السجني بقوله :  «ليندافيدوف »و يعرف

 (551،ص 3000)ليندافيدوف ،«ـر ـاهلادف واالتصال باجلنس اآلخ األمن املدين والعالقات اإلنسانية والعمل

كـل شخص تـم إيداعه مبؤسسة عقابية تنفيذا ألمـر أو حكم أو قرار قضائي كما » بأنه  فيعرفه املشرع اجلزائريأما 

 .«يندرج ضمن فئة احملبوسني األشخاص  احملبوسون مؤقتا واحملبوسون تنفيذا لإلكراه البدين 

 ( 3001)وزارة العـدل ،

 د ظهوراد حتقيقه من تطبيق العقوبة فبعاملر وع السجون باهلدف ط تنـارتبـالمؤسسات العقابية :أنواع  -1

،كانت احلاجـة احلديثة اليت تنادي باحلــد من قسوة العقوبات وتركيز االهتمام بشخص احملكوم عليه النظريات 

م حسب تصنيف احملكوم عليهابية على تعديل نظام السجون ، وعليه وجوب تقسيم املؤسسات العق إىلماسة 

 بداخلها ، وهكذا حتددت أنواعها تبعا للنزالء فنجد .

تقوم املؤسسات العقابية املغلقــــة على فكـــرة " عزل احملكوم عليهم " عن ـة:المغلقــالمؤسسات العقابية  1-5
اجملتمع نظرا خلطورهتم ، ويتطلب تطبيق هذه الفكرة أن يكون طابع هذه املؤسسات الرقابة املشددة والتحفظ على 

ـظ حلفـ ةب دقيقة يف احلراسـأساليوإتباعحبزم العقوبة عليهـــم احملكوم عليهم وفرض اجلزاءات التأديبية بقصد تنفيذ 
 (331،ص 5333) جالل الدين عـــبد الخالق ، .األمن والنظام داخلــه

ذه لذا كانت هـ واإلصالح،و الردع والزجـر قبل أن يكون التأهيل هـ املؤسسات فاهلدف من العقاب يف هـــذه
يبقى هذا  والقالع، وعليهللسجون إذ كان احملكوم عليهم يودعون يف احلصون  األويلهي النموذج  املؤسسات

وإعادة االدماج االجتماعي وحسب قانون تنظيم السجون  خمصصا ألخطراجملرمني.النوع من املؤسسات العقابية 
 صصة .للمحبوسني فإن املؤسسات العقابية ذات البيئة املغلقة تصنف إىل نوعني :مؤسسات ، ومراكـــز متخ

 املـــؤسسات : وتنقســـم هي األخرى إىل ثالثــــة أنــــواع .
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 ـل حمكمة ،وهي متخصصة الستقبال احملبوسني مؤقتا واحملكوم:  توجد بدائرة اختصاص كقايــــةمؤسسات الو 
أو تقل عن سنتني ، ومن  بقي النقضاء مدة عقوبتهم سنتان أو عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية ملدة تساوي 

 أقــل ، واحملبوسون إلكراه بدين . 

تـوجد بدائرة اختصاص كل جملس قضائي ، وهي خمصصة الستقبال احملبوسني مؤقتا ، : مؤسسات إعادة التربية

عقوبته ،ومن بقي منهم النقضاء واحملكوم عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية ، تساوي أو تقـل عن مخس سنوات 

فإن املـدة كانت تساوي أو تقل عن  22132ا يف ظل األمــر ل ، واحملبوسني إلكـراه بدين ،أممخس سنوات وأق

 .سنة 

هي خمصصة حلبس احملكوم عليـــهم من معتادين االجرام واخلطرين مهما كانت مدة  : مؤسسات إعادة التأهـــيل

كانت مؤسسة إعادة التأهــيل مكلفة   22/ 32العقوبـــة احملكوم هبا ، واحملكوم عليهم باإلعدام ، ويف ظل االمر 

عليهم بعقوبة السجن واجلاحنني دة أو أكــثر ، و احملكوم حبسب احملكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية ملدة سنة واحــ

 املعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة  حبقهم .

 .منوذجـا«ية ــــالبرواق »ويف الدراســـة احلالية أخذنا مؤسسة إعادة التأهـــيل

 يوجد نوعان من املراكـــز املتخصصة وهي : المراكـز المتخصصة : 

،وهي خمصصة الستقبال النساء احملبوسات مؤقتا واحملكوم عليهن هنائيا بعقوبة سالبة  :مراكـــز متخصصة للنساء

 للحرية مهما تكن مدهتا ،واحملبوسات إلكراه بدين .

وهي خمصة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهـــم عن مثانية عشر سنة : مراكــز متخصصة لألحداث 

 7ي ــيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مــدهتا ويوجد على املستوى الوطنواحملبوسني مؤقتا واحملكوم عليهـــم هنائ

 (12،11،ص 3003) بريك طاهــــر ،                        مراكـــز : سطيف ، تيجالبني ، وهران .
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 ـوحة : المؤسسات العقابية شبه المفتـــ 1-3

واضح من تسمية هذا النوع من املؤسسات العقابية انه ميثل صورة أخرى للمؤسسة العقابية ، أخف وطأة من 
السابقة . فهي نظام يتوسط نظام املؤسسة املغلقة واملؤسسة املفتوحة ومن أهم مميزاهتا أهنا تبىن خارج املدن يف 

ـة عليها حراسـية من حيث شكلها اخلارجي ،تفرض أماكن زراعية أو صناعية ، تشبه اىل حد كبري املباين احلكوم
 .ة غري مشددة أما املعاملة السجناء فهي أفضل بقليل مما هي عليه يف املؤسسات املغلقة معتدل

الواليات  :وقد برزت هذه املؤسسات يف دول كثرية أمهها(   595،ص 3001) إسحاق إبراهيم منصور ، 
 .اجنلرتا مصرالسويد ، سويسرا ، ايطاليا ، األمريكيةاملتحدة 

  إصالحهمالذين ال تنفع معهم قيود يف  األشخاص تعتمد هذه املؤسسات على النظام التدرجيي ،حيث يودع فيها
ها ،مما يتيح للمسجون التدرج  عرب مراحل من درجة تشتد فيها احلراسة نسبيا كما أن الثقة فيهم مشكوك في

،ومىت ثبت حسن السرية والسلوك حيول إىل درجــة أخف حراسة ،حىت يصل إىل درجة أقرب إىل نظام املؤسسة 
 .الربامـج التأهيلية  ى الثقة لدى النزيل فيعمل على التجاوب معـــيتميز هذا النظام باحملفزات والبواعث عل.املفتوحة 

 إمكانية هروب املساجني لضعف احلراســـــة.  ،ذا النظامــلكن يعاب على ه

عليه وتتميز بأهنا  احملكومتقوم املؤسسات املفتوحة على فـكرة الثقة يف :المؤسسات العقابية المفتـــوحـــة  1-2
اعا بغري أسوار أوقضبان أوأقفال ،واحلراسـة فيها ضعيفة ذلك أن نزالئها حيرتمون النظام وال حياولون اهلرب ، اقتن

 (331،331،ص 5333جالل الدين عبد الخالق ، ).  منهم جبدوى وجودهـم فيها

األساليب ويرى بعض علماء عــلم العقاب أن املؤسسات العقابية املفتوحة تعــد ميالد عصر جديد ختتفي فيه 
التقليدية القدمية وهلذه املؤسسات العقابية املفتوحــة مزايا عديدة منها :تســبغ على احلياة يف املؤسسة جو طبيعي 

لــه تزيل أسباب التوتر وتنفي عنه الشعور باملهانــــة وعداءه  املمنوحـةشبيه باحلياة اليومية الطبيعية للفرد ، ولعل الثقة 
للقائمني على إدارة املؤسسة كما أهنا متد جسور التعاون بينه وبني إدارة املؤسسة من جهة وكذا مـــع اجملتمع الذي 

 يشعره أنه فردا منه . 

ة حىت يقوم النزالء بأعمال الزراعــة والصناعة املتصلة هبا  تقع املؤسسات العقابية املفتوحـــة عادة يف املناطق الريفي
وال مينع ذلك من إنشاء بعض الصناعات واحلرف املستقلة عن الزراعة  واليت تساعد على تدريب كل من احملكوم 

ت يف املؤسسا اإليداعبعد خروجه ، غري انه بالنسبة ملعيار  إليهويطمح  إليهعليهم على نوع العمل الذي مييل 
    .ظهر اختالف يف حتديد الضابط الذي ميكن االعتماد عليه يف اإليداع املفتوحة فقد 

 (250، ص 5391) فوزية عبد الستار ،                                                            
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 ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي عقد يف األولوما أقره املؤمتر ة هحلتحديد للمؤسسات العقابية املفتو ذا اولعل ه
حيث طالب بإيداع فيها احملكوم عليهم من املبتدئني بعقوبة قصرية املدى ،فتخلف لدى ،1711جنيف سنة 

النزالء رغبة التأهيل وتقي احملكوم عليه شر التوتر النفسي واألمراض العصبية إال أهنا ال حتقق الردع العام نظرا 
                               سلب احلرية" وأيضا تساعد احملكوم عليه من اهلروب ."ة وتقلل من الردع اخلاصملة احلسنللمعا

  (13،ص 5339) فريد عز الدين بن الشيخ ، 
ـالملؤسسات العقابية ما بأساليب املعاملة بداخــيقصد أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية : -1

ـة للحرية أو احلجز بتلك هم أثناء تنفيذ العقوبات السالبـالعقابية من وسائل جتاه احملكوم علي اإلدارةتبذلــه 
 صاحلني.املؤسسات كنــوع من التدابري االحرتازية لتأهيلهم ليكونوا مواطنني 

يف عدة أمور هي : الطريقة اليت تتبـــع يف تصنيف احملكوم عليهــم على أسس علمية ، وما  األساليبوتنحصر هذه 
) إسحاق الصحية واالجتماعية . رعايـــــةالوالتهذيب ،و ،تعليم ، لنزالء املؤسسة من عمـــلالعقابية  اإلدارةتعــده 

 (  591،ص 3001إبراهيم منصور ، 

هتذيبية ،تعليمية ، وتربوية  »ديدةـوتأهيلية ع إصالحيةخيضع احملكوم عليه يف املؤسسات العقابية لربامج  إذن
 ا فيه . ه إىل اجملتمع عضوا صاحلـية عالجه وإعادتطبق عليه بغت«

  م متهيدية كفحص احملكوم عليه ، وتصنيفه .لكن يسبق هــذه الربامج نظــ

 شخصيتهيعد خطوة ممهدة لرســـم برنامــــج عقايب للسجني يشمل كــــافة جوانب : الفحص العقابي 1-5
 العقلية ، االجتماعية ، لذلك يتخذ صورا عــــدة أمهها :  –،البيولوجية ،النفسية 

النزيل لفحص طيب أويل مباشرة بعــــد دخوله املؤسسة العقابية ،يتــــم من  خيضع:  الفحص البيولوجــــي 1-5-5
ـد تكون سببا يف عرقــــلة سري عملية التأهيل كما  تكشف هذه ألمراض البدنية واملزمنة اليت قـخالهلا تشخيص ا

 األمراض عن حتديد نوع املعاملــة العقابية .

النفساين بإجراء فحص نفسي أويل مبجرد دخول السجني إىل  األخصائييقوم :الفحص النفسي  1-5-3
عقلي ،نفسي ، اضطرابات سلوكية » املؤسسة العقابية ، وذلك للتعرف على نوعية االضطراب الذي يعاين منه 

ـع الوسط العقايب وكذا التفاعل مــع باقي النزالء ، وذلك باستخدام جمموعـــة بدرجة تكيفه مـ للتنبؤ......« 
 النفساين بتطبيق بعض التقنيات العالجية  األخصائييب كاملقابلة ، املالحظة ،ويف بعض احلاالت يقوم أسال
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مع  ويتالءمللتكفل النفسي باحلاالت اليت تعاين من اضطرابات نفسية ، كتوجيه النزيل للعمل مبا يناسب قدراته 
 ظروفه النفسية .

عن احلالة العقلية والعصبية للمحكوم عليه وقد يكون   للكشفيهدف الفحص : لي الفحص العق 1-5-2
ـد الفحص  األويل أو من خالل تكفله األخصائي النفساين بعـالتوجيه للطبيب العقلي انطالقا من مالحظات 

 النفسي باحلالـة.

ـم إىل فئات معينة طبقا للسن ، اجلنس قصد بالتصنيف تقسيم احملكوم عليهي: ـم يف المحكــوم عليهـتصن 1-3
، نوع  اجلرميــة ،والعقوبة ، ومدهتا والعــــود ،واحلالـــة االجتماعية  ،وتوزيعـــهم وفقا لذلك يف خمتلف املؤسسات 

 للمعاملة العقابية املالئمة للتأهـــيل . إلخضاعهمالعقابية 

 ويقوم هذا التصنيف على عدة أسس : 

 ل نوع يف مؤسسة عقابية خاصـــة به .ووضـع كـمبعىن الفصل بني الرجال والنساء :وع النــ

جتنبا ، وهذا  األحداث" والكــبار ولذلك وجدت مراكـــز  األحداثهو الفصل بني فئات صغار السن " السن :
 لتأثري الكـبار على الصغار . 

ألول مرة وأخرى من  مبتدئني الذين ارتكبوا جرميــــة  ،يتـــم تصنيف احملكوم عليهم إىل فئات: السوابق القضائـــية
 متعادي اإلجرام .

 فاملبتدئني يكونون أكـثر مرونــة وأكـثر تقبال للتأثري الصاحل ، فتوجـه اليهـم معاملــة عقابية خاصـــة .

يقصد هبذا املعيار ضرورة الفصل بني احملكوم عليهـــم بعقوبة طويلة املدى عن أولئك احملكوم عليهــــم ة:ــالعقوبمــــدة 
ائفة الثانية وعليه حتظى بربنامــج أكثر خطورة من أفراد الط األوىلوذلك لكون أفراد الطائفة  املـــدة،بعقوبات قصرية 

 ـثافة.كـتأهيلي وإصالحي أكثر  

واملرضى ، وذلك لكون الصحــة واملرض يرتتب عليها   األصحاءهذا  املعيار مؤداه التفرقــــة بني  :  ية ــالحالــــة الصح
 ـذا تتوقف عليها ممارســة الرياضــة العنيفة أو البسيطة للمحكوم عليهم . برامــج الرعاية الصحية والعالج ، وك مالئمة

أثناء تنفيذ احملكوم عليه مــــدة عقوبته داخل املؤسسة العقابية خيضع لربامــــج إصالحية  :التعلــيم والتهذيب 1-2
 يم والتهذيب . أهيله وتقوميه .وأبرزها : التعلـالعقابية وتقــــود يف النهاية إىل ت اإلدارةمتنوعــة تشرف على تنفيذها 

 يقصد بالتعليم ، تلقني اإلنسان دروس جـــيدة وتزويده مبعلومات جديدة .  :التعليــــم  1-7-1
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يف أن تعليــــم اجملرمني  وال جدالـة ما بني األمية واالحنراف ـم اإلجرام عن وجـــود عالقوقد  كشفت دراسات علـ    
عــد على تنمية املبادئ والقيم ، يضاف إىل ذلك أن التعليـــم يسافيهـــم ح باستئصال أحد عوامل االحنراف يسمــ

اخللقية السامــية واإلملام مبختلف احلقوق وااللتزامات يف اجملتـــمع ، مما ينعكس على شخصية الفرد سواء من حيث 
 التكيف االجتماعي داخل املؤسسة أو خارجها .

 (112،ص3001،عبد الفتاح محـمد دويدار ،مايسة أحمد النيال )                         

ه ، فهـو يساعــده على التكيف مــع أقرانه يف م يف تأهيل احملكوم عليه وإصالحـهـاكن القول أن التعليم لــه دور ومي    
املؤسسة العقابية ومــع العاملني فيها بيسر ، ملـا له من أثر اجيايب يف توسيع مداركـــه وتنمية قدراته ، فيخلق لديه 

قب السلوك اإلجرامي مما يدفعه لالبتعاد عنه مستقبال ،كما أن التعليم ميكنه من استغالل فراغه التفكري اهلادي بعوا
 ه التفكري يف اإلجرام ســـواء مـــع نفسه أو مــع اآلخرين كما يدفع من مستواهــمبا هــو نافـــع ومفيد ، وبالتايل ينأى ب

 واجبات.م السامية لديه ، ويعرفه مبا له من حقوق وما عليه من ــالثقايف وتنمية املبادئ والقي

 (153،ص 3003) محمد عبد  اهلل الوريكات ، 

 ل املؤسسات العقابية على نوعني :والتعليم داخـــ -

 وهـو إجباري . ويشمل الكتابة ،القراءة ،  عام:تعلــــيم -

ويتمثل  يف تعليم السجناء بعض األنشطة واملهن اليت تتفق مـــع رغبتهم لتمكنهـــم فيما بعد كسب  :تعليــــم فني -
 رزقهـــم .

 وتتمثل وسائل التعليم يف املؤسسات العقابية يف :  -

إلقاء الدروس واحملاضرات وذلك عن طريق معلمني تستخدمهــم املؤسسة العقابية ،أو متطوعني من احملكوم  -
 ـم درايـــة بالتدريس . الذين هلـ عليهم

ـم : ويتم ذلك عن طريق إدارة املؤسسة ،وذلك لضمان االتصال لصحف واجملالت على احملكوم عليهـتوزيع ا -
 املستمر باحمليط اخلارجي ، فيسهـل عليهم التكيف مع اجملتمع هبد انقضاء العقوبة .

،  حتتوي علىكتب ثقافية،  لنشر التعليم بني احملكوم عليهم مهمةوهي وسيلة ،  إنشاء مكتبة داخل املؤسسة -
 دينية .، تروحيية

ز  الورشات اخلارجية أو يف مراكــل املؤسسات العقابية ،أويفــداخل املؤسسة العقابية أو يف معامأما التكوين فيتم 
 (31 قانون تنظيم السجـــون ، مادة)                              التكوين املهين .
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اإلنسان وتنمية هذه القيم فيه ، وقـــد تكون هذه يقصد به غرس وتنمية القيم املعنوية يف :بالتهـــذي 1-2-3
 القــــيم دينية أو خلقية .

ثبت علميا أن انعدام أو ضعف الوازع الديين قــــد يكون عامال إجراميا بالنسبة : التهذيب الديني   1-2-3-5
لبعض احملكوم عليهم ، ولذا تكون تنمية هذا الوازع ضرورة حتمية ويقصد بالتهذيب الديين غرس املبادئ  والقيم 

ىل وعدله ، ثوابه وعقابه ،ويقوم الدينية اليت حتفز على فعل اخلري وتنهى  عن أفعال الشـــر كما تذكر بقدرة اهلل تعا
 يعينون من طرف اإلدارة العقابية .هبذه املهمة رجال الدين " أئمة " 

على استفسارات النزالء وإقامة عن طريق إلقاء احملاضرات واملناقشات اجلماعية واإلجابة ويـتم التهذيب  الديين 
 وجمالت دينية لالطالع واالستفادة  منها .الشعائر الدينية . كما جيب أن تزود مكتبة املؤسسة بكتب 

 (232، ص 5399) علي عبد القادر القهوجي ،  

ـشبع نفسه ـــصد به غرس القــيم اخللقية  يف نفس احملكوم  عليه حىت تتيق: التهذيب الخلقي   1-2-3-3
 .مبكارم األخالق فيتجنب اإلجرام 

شخصية النزيل ، وتوجيهه يتطلب فهـم  األمراالجتماع ألن  أويقوم هبذا الدور مهذب متخصص يف عــلم النفس 
 نفسه وجمتمعه.  إىل حــل مشاكله وإىل تنمية إحساسه باملسؤولية جتاه

يقصد بأساليب الرعاية الصحية واالجتماعية للمساجني بيان ما جيب أن واالجتماعية:الرعايـــــة الصحية  1-1
من الناحية الصحية وأيضا من الناحية ها باعتبارهم آدميني من مراعاهتم تبذله املؤسسة العقابية جنو النزالء في

 (533، ص  3001) إسحاق إبراهيم منصور ، .   واالجتماعيةالنفسية 

وال تقتصر الرعاية الصحية على عالج املرض احملكوم عليهم ،وإمنا تشمل أيضا اختاذ االحتياطات الالزمــــة للوقاية 
 اليت ميكن أن تنتشر يف الوســـط العقايب.  األمراضمن 

 عالجي.وآخــر  ي،ـوقائأسلوب أسلوبني:وتأخذ الرعاية 
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 :ـة خالصـــ

ط العقايب يعــد فضاء يعكس حقيقة املالمــح الكربى لــواقع اجلنـوح يف اجملتـمع ،من حيث طبيعة إذا كان الوســ    
 72باملائة من املساجني التزيد أعمــارهم  عن  17اإلحصائيات تفيد أن  األفراد املعرضني للوقوع يف اإلجرام ،فإن

ة باملائــة من جممــوع املساجني ال يتعدى مستواهـــم الدراسي مستوى التعلـــيم األساسي وإن النسبة الغالبــ 11سـنة و
 در من منحنيات املدينة وجتاعــيدها .تنحـ

قراءة اإلحصائيات العقابية هو، أن االحنراف يطال يف غالبه شرحيـــة إن أهـم ما ميكن استنتاجه من خالل    
نة ،وممن ينحصر مستواهم التعليمي ،بني األمية واملستوى التعليمي احملدود والضعيف ــالشباب دون الثالثني س

 ،وهـو مؤشر عن خطورة اجلهل واألمية على السلوك و األخالق .

ما على وزارة العـدل أن جتتهد يف تشجيع التعليم والتكوين والتشغيل ونشاطات وبناء على هـذه املعطيات، كان لزا 
 .العقابية.الرتفـيه داخل املؤسسات 

 (51، ص3001كلمة السيد وزير العدل السابق الطيب بلعيز ، )

وتغيري  من طرف الدولــة إلصالح السجوناجلهــود املبذولـة و  جهة، من تطور نظرة اجملتمعات للمساجني  مرغـوب
على حياته النفسية أن السجـن يبقى جتربــة سلبية يف حياة الفرد هلا تأثري بالـغ ،إال السياسة العقابية من جهة ثانية 

 واالجتماعية .



 

 

 

 

 الجانب التطبيقي
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 ــيد:تمهـــ

تناول موضوع االغرتاب النفسي ن طرح إشكالــية الدراسـة مث م انطالقاـة طرقنا إىل اجلانب النظري للدراسبعـــد ت
 .نـاالجتماعي وكذا موضوع اجلرميـة إضافة إىل ختصيص فصل للشباب والسج

ـة يف بدايــة املقرتحنصل اآلن إىل اجلانب امليداين الذي من خاللـه يسعى الباحث التأكد من صحة الفرضيات 
منهجا مناسبا لطبيعة موضوع الدراســة وأدوات مجــع البيانات تناسب العينة املراد وهذا من خالل إتباع البحث 

 لك بغية استخالص النتائج املرجوة .تناوهلا بالدراســة يف إطار جمال زمين ومكاين حمـدد ،وذ

 :ة ـــالدراس ــجمنه-1

 ن بنيــوم العلماءالتقنية املعتمدة من قبل  األساليبتستوجب االعتماد على  األكادمييةالدراسة  إن
ات من مصادرها قصد استخراج املعلوم بناءهايات ــحدد كيفــؤطر الدراسة ويي يــمنهج علم.األساليبهذه

 األسبابلتحديداــيت يتبعها الباحث يف دراسة قضية مــطريقة الـهج الـــذلك يعترب املنول والثانوية األصلية
 .املناهج ختتلف باختالف املواضيع املدروسةالوصول إىل حقيقة علمية، فغيةبوالنتائج

ارتأينا استخدام منهم،وخاصة السجناء فهم واقع الشباب اجلزائري لوحماولة منا  ،ونظرا لطبيعة موضوع الدراسة
وذلك باعتباره املنهج املناسب يف دراسة  ،هـيف تناول مشكلة البحث واختبار فرضيات«الوصفي التحليلي»املنهج 

 ا .ـــوعالقاهتا والعوامل املؤثرة هبوذلك من حيث خصائصها ،أشكاهلا  للظواهرالراهنة  األوضاع

،بل يتعدى ذلك فحسبعرضها البيانات واملعلومات وتبويبها و ن املنهج الوصفي ال يقتصر على مجع إضافةإىل أ
واستخالص احلقائق والتعميمات اليت تساهم  أغوارهاحتليل هذه البيانات واملعلومات والتفسري العميق هلا وسرب  إىل

 ( 63، ص  0222)ربحي مصطفى عليان ، . اإلنسانيةيف تراكم وتقدم املعرفة 

ي ال ميكن إغفاهلا يف أي دراسة، ـيعد حتديد جماالت الدراسة من اخلطوات املنهجية الت:حــــدود الدراســــة  -20
باإلضافة إىل  –عينة الدراسة  –راد املبحوثني ـــها الدراسة، واألفلتعرف على املنطقة اليت أجريت بـفمن خالهلا يتم ا

رسني واملشتغلني يف مناهج البحث على أن لكل ن الداـــالفرتة الزمنية اليت  أجريت فيها الدراسة، وقد اتفق كثري م
 دراسة جماالت رئيسية ثالث هي: اجملال اجلغرايف، اجملال البشري، وكذا اجملال الزمين . 
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يتمكن الباحث من النجاح يف مهامه، البد أن يكون لديه قدر كاف من لكي ي : غرافــــجال الجــالم -0-1
الدراسة العلمية، للتوصل إىل نتائج وتوصيات تساعد يف التخطيط  املعرفة عن اجملتمع الذي سوف جتري فيه

 ة .ــال جغرايف للدراسـكمج  –الربواقية  –للمجتمع، وقد حددت الباحثة مؤسسة إعادة الرتبية والتأهيل 

ط كلم عن وس  20التابعة إداريا جمللس قضاء املدية على بعد  –الربواقية  –تقع مؤسسة إعادة الرتبية والتأهيل  
هكتار ، ونشري إىل أن 02.02اجتاه والية البويرة مرتبعة على مساحة إمجالية تبلغ ،  81املدينة على الطريق رقم 

وهذا ما أثبتته  8120املؤسسة قدمية املنشأ حيث يعود تاريخ بنائها إىل الفرتة االستعمارية وبالضبط بتاريخ 
 .وأشارت إليه الدراسات التارخيية 

اآلونة األخرية الكثري من التحوالت والتغريات على مجيع األصعدة ،خاصة من ناحية منط شهدت املؤسسة يف 
نزيل يف حاالهتا 0022البناء واهلياكل واملرافق اإلدارية ،  مما جيعلها تتوافق مع قدرهتا االستيعابية اليت تفوق 

 القصوى .

ى مجيع املرافق الضرورية لضمان تلبية حاجات وكذا توافرها عل«منطقة وسط»ونظرا ملوقعها االسرتاتيجي من جهة  
حراش، باب جديد ،بليدة »النزيل أثناء قضائه فرتة عقوبته، فقد أصبحت مركز عبور بني خمتلف املؤسسات مشال 

 . «شلف ....»،برج بوعريريج، جباية ...غرب  بويرة»شرق   «أغواط ، جلفة ، عني وسارة ... »جنوب  «

ه الفتــرة الزمنية اليت تستغرقها الدراسة امليدانية، أي مرحلة مجع البيانات من ونقصد بـي ــال الزمنـــالمج-0-0
ى ـإل20/22/0280خــجمتمع البحث وتفريغها، وقد استغرقت الباحثة يف ذلك فرتة زمنية متتد من تاري

 الهلا توزيع املقياس على عينة البحث ومجع البيانات .ــمت خ 20/21/0280غاية

رت ويقصد بــه جمموعة األفراد أو اجلماعات اليت سيجرى عليهم البحث، وقد اقتص: بشري ـــجال الـالم -0-6
سنة و تـم  02و  81شاب ممن ترتاوح أعمارهم بني  082ى عينة تتكون مــن الدراسة يف جماهلا البشري علـ

م لسلوكيات إجرامية  سرقة ، جتارة خمدرات، إيقافــهم باملؤسسة العقـابية مبوجب ما متليه املواد القانونية، بعد ارتكاهب
 واجملتمع. فرادح االـقتل عمدي (، مست مصال
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 : اــينة الدراسة وكيفية اختيارهـعــ -6

 :تحديد الجمهور األصلي للدراســة  -6-1

قيد يعترب اإلطار املرجعي للباحث يف اختيار عينة البحث ويشمل مجيع عناصر ومفردات املشكلة أو الظاهرة 
الدراسة وقد يكون هذا اإلطار جمتمعا كبريا أو صغريا. وقد يكون قوائم أمساء أفراد أو مدارس أو معسكرات، 

أما     (02، ص1111عقيل حسين عقيل ،) ولكل منها طبيعة متيزها عن غريها ينبغي أن تراعى عند االختيار.
جمموع الشباب املرتكب لسلوكيات إجرامية،  »اجملتمع اإلحصائي األصلي املستهدف من خالل دراستنا فهو 

سنة واملوقوفني مبؤسسة إعادة الرتبية والتأهيل بالربواقية وذلك تنفيذا ألوامر 35سنة و81املرتاوح أعماره بني
 وقرارات قضائية صادرة حبقهم جراء ما اقرتفوه من أفعال إجرامية .

تعليمي واحلالة املدنية العائلية واملهنية ، وكذا نوع اجلرمية جتدر اإلشارة إىل تباين مستوى السجناء العمري وال    
 املرتكبة ومن حيث املدة احملكوم هبا على كل سجني .

م  احملكوم ـزيل مبختلفأعمارهم ووضعياهتـن 0022أكثر  حوايل   -الربواقية  –يوجد مبؤسسة إعادة الرتبية والتأهيل 
رى، منهم ــابر ملؤسسات أخـون تنفيذا إلكراه بدين ( منهم املقيم ومنهم العـعليهم هنائيا، احملبوسون مؤقتا، احملبوس

 اص .ــالقانون العام ومنهم القانون اخل

وانطالقا من اختيار الدراسة لشرحية الشباب اجملرم كموضوع حبث جلأت الدارسة إىل املؤسسات العقابية باعتبارها  
جمتمع البحث سيقتصر على شرحية احملكوم عليهم بأحكام هنائية  املكان املتوافر على عينة البحث ،و عليه فإن

 راه بدين .  ــواستبعاد مجيع املساجني الذين هم حتت احلبس املؤقت أو احملكوم عليهم يف قضايا مدنية أو إك

 :ضبط شروط اختيار العينة -6-0

وإجراء الدراسة عليها ، ومن مث هي عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة 
 لى كامل جمتمع البحث األصلي . استخدام تلك النتائج وتعميمها ع

 ( 42، ص1111مد عبيدات وآخرون ، ) مح
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صادقا كلما حققت ويؤكد علماء املنهجية املبدأ العام الذي يقول كلما مثلت العينة اجملتمع األصلي متثيال 
 :األهداف التالية

 تعميم النتائج.إمكانية  -

 اختبار الفروض وإجابة أسئلة البحث.  -

 تطبيق املعاجلات اإلحصائية بدقة .  -

 قلة احتمال قبول الفروض الصفرية. -

 جبميع خصائص وحداتهة اجملتمع األصلي بأكمله واإلملام ـــيلجأ الباحث إىل عملية التعيني أو املعاينة لصعوبة دراس

إن الكمال يف البحث العلمي هو أن تستعلم لدى كل عناصر جمتمع »أجنلسويف هذا الصدد يقول موريس 
) «ال بد أن نقوم إذن بسحب عينة من األفراد .إال انه كلما أصبح ذلك صعبا ..البحث الذي هنتم بدراسته ، 

 ( 621، ص 0222موريس انجلس ، 

إجراء الدراسة تستقبل فئة احملكوم عليهم تقتصر عينة الدراسة على فئة الذكور .وذلك باعتبار املؤسسة  مكان  -
 .طورة .من جنس الذكور دون اإلناث،مرتكيب سلوكات  إجرام على اختالف مدة العقوبة ودرجة اخل

 .ـل مناملوضوع وجمتمع الدراسةة يف اختيارها لعينتها طبيعة كـراعت الباحث -
-  
و : جمموع الشباب املرتكب الدراسة هاجملتمع اإلحصائي املستهدف من خالل :تحديد المجتمع اإلحصائي -1

د استندت وقـ–الربواقية  –رتبية والتأهيل واملسجون مبؤسسة إعادة ال«قتل عمدي،سرقـــة ،جتارة خمدرات »ـم جلرائـ
 ـا :ة يف حتديد حجمه على معيارين مهـالباحث

باقيالفئات العمرية مبا يضمن سنة واستبعاد02و81مت  اختيار فئة الشباب املرتاوح أعماره بني على أساس العمر:
 .«االغرتاب النفسي االجتماعي لدى الشباب اجملرم »حتقيق اهلدف الرئيسي للبحث 

: الحظنا من خالل  الدراسة االستطالعية وجودالعديد من اجلرائم املرتكبة من طرف  نوع الجريمة المرتكبة
السرقة، جتارة  »ة إىل حصر عينة دراستها يف جرائم الشباب تتباين يف  نوعها و درجة خطورهتا وعليه جلأت الدارس

 على اعتبارها اجلرائم األكثر شيوعا وارتكابا من طرف الشباب . «املخدرات ، القتل ألعمدي 
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 وسعيا منها لضبط عينة البحث ضبطا دقيقا قمنا باستبعاد بعض الفئات -

 «إرهاب »فئة القضايا اخلاصة  -

 «ية جنسية غري جزائر »فئة األجانب  -

 فئة احملكوم عليهم مؤبد . -

 فئة احملكوم عليهم باإلعدام . -

 فئة العابرين . -

 إضافة إىل  قضايا أخرى .   

 شاب ممن تتوفر فيهم شروط املعاينة املتمثلة أساسا  يف : 062وبالتايل حتصلنا على عينة قوامها  

 سنة . 02و 81أن يكون النزيل شاب يرتاوح عمره بني  -
 هنائيا. هحمكوم عليأن يكون  -
 أن يكون مقيم باملؤسسة العقابية . -
 «السرقة ، جتارة املخدرات ، القتل العمدي »أن يكون مرتكب إحدى اجلرائم  -

،ومبا أنه حمدد و كبري نسبيا  يصعب اإلملام ة االولية العدد الكلي ألفراد عينة الدراسـميثل العدد املتحصل عليه   -
ة ، نظرا لاللتزام بالوقت من جهة والتكاليف املادية من جهة أخرى فقد عمدنا إىل أخذ به وتناوله كامال  بالدراس

 عينة ممثلة.

د الباحث يف حتديد حجــم العينة واليت وضعها بعض املتخصصني  يف ى اجلداول اجلاهزة اليت تساعـــــإلواستنادا 
)سامي ملحم .s=210يقابلها مفردة 062علم اإلحصاء والعينات جند أن العينة املناسبة لتمثيل جمتمعمكون من 

 (156، ص 0222، 

 شاب . 082وعليه يكون حجم العينة  املختار هــــو : 
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 ها :اختيار يفية ـكم العينة و  حجــ -26

ا أن هدف البحث هو تشكيل عينة متثل جمتمع الدراسة متثيال جيدا مـــع إعطاء فرص متساوية لكل الوحدات ــمب
يف متثيل اجملتمع اإلحصائي وسعيا منها لتحقيق أغراض البحث،عمدت الباحثة إلىاختيار العينة املذكورة 

 ،و اتبعت يف ذلك اخلطوات التالية : الطبقيةالعشوائية بالطريقة

 مفردة تتوزع كما يلي :  062بعد حتديد أفراد اجملتمع اإلحصائي  واملكون من  -

 :يوضح توزيع افراد العينة االولـــية  (21جــــدول رقـــم ) 

 النسبة املؤوية  ــددالع ـوع اجلرميـــةـــــنــ
 %02.802 812 ــةسرقــ

 %02.000 816 خدرات ـجتارة م
 %02.000 20 دي ــقتل عم

 %822 062 وع ــــاجملم
 .شاب  082ـم العينة املمثلة واملراد إخضاعها للدراسة مكونة من حجـ قمنا بتحديد    -

أي باالستناد إىل   «على أساس رقم القيد للنزيل »ا على حدى وترقيمها تنازليــبرتتيب أفـراد كـل فئــة  مـناق  -
 تاريخ الدخول  وقد ساعد يف ذلك القـوائم اإلحصائية  لعدد النزالء باملؤسسة .  

 يف قصاصات ورقية قمنا برتقيم أفراد كل فئة هبذا الرتتيب :

 .812ـى إل  28ة من  ة السرقــجرمي  -

 . 816إىل  28جرميـة جتارة املخدرات من - 

 .20ـى إلـ 28القتــل العمدي :من  جرميــة -

ردة مف02مفردة من فئة جرائم السرقة و12قمنا بتحريك القصاصات وسحب العدد املناسب من كل فئـــة أي 
 ـم القتل العمدي .ممن ارتكبوا جرائـ 22درات  وكذا م املخـن فئة جرائــمــ
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جتارة خمدرات  20 »مفردة  80ىل استبعاد هذا ونشري إىل تعرض عينة البحث لبعض التغريات الطارئة أدت إ -
 وذلك بسبب : « سرقــة  26قتل عمدي ،  20،

ل حتقيق التوازن بني املؤسسات ر وهذا ألجـالتحويالت املفاجئــة واليت تشهدها املؤسسة من حني إىل آخـــ -
 ة حبتة .  أو يكـــون التحويل ألغراض أمنيـالعقابية 

روج من السجن إىل احلريـــة بعــد انقضاء فرتة العقوبة ،خاصة مع تزامن فرتة التطبيق مع االستفادة من العفــو اخل -
 .   0280الرئاسي جويلية 

 ونعاود سحب العدد الناقص من املفردات ألجلحجم العينة األولية هذه التغريات الطارئـة جعلتنا نعــود إىل  -
 عتمدة سابقا .املراسة بنفس الشروط دد املطلوب للداستفاء الع

 % 02.62شاب نزيل أي ما يعادل نسبة  082تتكون إذن عينة الدراسة من  

 تتوزع  كما يلــي :من جمتمع  العينة األويل . 

 : يوضح توزيع افراد عينة الدراســــة ( 20جدول رقـــــم )

 النسبة املؤوية  ـدد العـــ نـــوع اجلرمية 
 %38.1 12 سرقــــــة
 35,7% 02 جتارة خمدرات     

 26.2% 22 قتـــل عمدي 
  %822 082 اجملمــــوع 

 

 .شباب أفراد العينة ن طرف ـونشري إىل أن التوزيع  كان على أساس اجلرمية األكثر ارتكابا م 
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 ة :ـــنة الدراســص عيــخصائ

 ن.ــالسع المبحوثين حسب ــح توزيــيوض(: 26الجدول رقم )
 

 النسبة املئوية التكرارات السن

 19.0% 40 سنة 00إىل  81

 31.0% 65 سنة 02إىل  00

 50.0% 105 سنة 02إىل  02

 100% 210 اجملموع

 
( منهم %08سنة ونسبة   02إىل  02نالحظ من خالل هذا اجلدول أن نصف املبحوثني يرتاوح سنهم من 

سنة نسبة  00إىل  81ثني الذين يرتاوح سنهم من و ميثلون املبحسنة يف حني  02إىل  00يرتاوح سنهم من 
 ( فقط.82% 

سنة، أي أهنم يف سن الرشد وهذا  00ومنه ميكن القول أن أكثر من ثالثة أرباع من الشباب اجملرم يفوق سنهم 
 يعين أن الكبار يف السن هم األكثر ارتكابا للجرمية من الصغار.

 يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي. (:22الجدول رقم )
 

 النسبة املئوية التكرارات املستوى التعليمي

 1.0% 2 دون مستوى

 23.3% 49 ابتدائي

 55.7% 117 متوسط

 14.8% 31 ثانوي

 5.2% 11 جامعي
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حسب مستوى التعلـــيم إذ أن غالبيتـــهم من ذوي املستوى املتوســـط ( توزيع أفراد العينة  20اجلدول رقـــم    بني
على التوايل ،أما الشباب ذوي املستوي الثانوي فلم تتجاوز  %00.0و  %22.0واالبتدائي ،إذ بلغت نسبتهم 

  %8و  %2.0يف حني سجلت أحفظ النسب لدى ا لشباب اجلامعي ودون املستوى بـــ    % 80.1نسبتهم 
 على التوايل .

يرتاوح ما بني املتوســــط ،االبتدائي ،وكذا الثانوي مبجموع أفراد العينة غالبية مستوى التعليم  لومنه نستنتج أن 
 ، وهي املستويات األكثر  ارتكابا للجرميـــة . 20.1%

 المبحوثين حسب الحالة العائلية. يوضح توزيع: ( 25الجدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات احلالة العائلية

 87.1% 183 أعزب

 10.5% 22 متزوج

 1.9% 4 مطلق

 0.5% 1 أرمل

 
% من 10.8نسبة من أفراد عينة البحث " عزاب" إذ بلغت نسبتهم أعلى  (22يتضح من خالل اجلدول رقم   

من أفراد العينة هــم  %8.2،كما تبني أن ما نسبته  %82.2إمجايل عينة البحث ،يف حني نسبة املتزوجني بلغت 
املتزوج " ول أن الشباب غري وعليه ميكن القـ %2.2أخفض النسب بـــ  األراملة ئسجلت ف حني  مطلقني يف

 اإلجرامي." أكــثر ارتكاب للسلوك أعزب
 (: يوضح توزيع المبحوثين حسب الحالة المهنية. 23الجدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات احلالة املهنية

 56.7% 119 عامل

 43.3% 91 بطال

 100% 210 اجملموع
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أن النسبة املؤوية للشباب العاطل عن العمل يف ضوء العينة املدروســـة التتجاوز (26رقـــم   جدول  يبني 
 %26.0، بينما الشباب الذي يزاول مهنا سواء رمسية  حكومية أو مهنا حــــرة فتقدر  نسبتهم  بــ   00.0%

 .سببا يف ارتكاب السلوك اإلجرامي وتدل هذه النتيجة عن التوزيع  غري العادل لفرص العمل واليت قـــد تكون 
 المبحوثين حسب المستوى المعيشي. (: يوضح توزيع20الجدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات املستوى املعيشي

 12,9 27 ضعيف

 77,1 162 متوسط

 10 21 جيد

 100 210 اجملموع

 
فراد جمتمع الدراسة ينتمون لسجناء املبحوثني ،أن معظم ألدول املمثل للمستوى املعيشي يالحــظ من خالل اجل

ضعيفة املستوى يف أســـر من %80.2يف حني ينحدر ما نسبته ، %00.8ر متوسطة املستوى وذلك بنسبة  ألســ
 . %82حني مل  يتعدى املستوى اجليد نسبة 

ـع بالشباب إىل القدرة الشرائية تدفـ واخنفاضلشباب كالفقر ،الظروف االجتماعية املتدهـــورةومنه نستنتج أن 
 .ارتكاب اجلرمية 
 المبحوثين حسب السوابق القضائية.(: يوضح توزيع  24الجدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات السوابق القضائية

 50.5% 106 ابتدائي

 49.5% 104 انتكاسي

 100% 210 اجملموع
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توزعت تقريبا مناصفة بني االبتدائيني واالنتكاسيني   فقط  أن النسب (21نالحــــظ من خالل اجلدول رقـــــم     
 %02.2مقابل %22.2أي ألول مـــرة يدخل السجن  إذ   نسبة ارتفاع طفيف لصاحل الشباب االبتدائيني 

 انتكاسيني  أي الشباب الداخل للسجن ألكثر من مـــرة .
 وع الجريمة.ــــيوضح توزيع المبحوثين حسب ن (:21الجدول رقم )

 

 
عينة املبحوثني بنسبة تقدر بـــ انتشارا وارتكابا لدى   األكثر( تبني أن جرميــة السرقـــة 22رقــــم  من خالل اجلدول 

ويف  األخري تعترب جرائــــم القتل  األقل ارتكابا  %02.0ثــــم  جرمية جتارة املخدرات بنسبة تقــــدر بـ   01.8%
 .%06.0من طرف الشباب إذ تقدر النسبة بـ   

 وزيع المبحوثين حسب مدة العقوبة.: يوضح ت(12رقم )الجدول 

 النسبة املئوية التكرارات مدة العقوبة

 28.1% 59 سنوات 6أقل من 

 46.7% 98 سنوات 82إىل   6

 13.3% 28 سنة 82إىل  88

 11.9% 25 سنة فأكثر 86

 100% 210 اجملموع

 

 82 -6أفراد العينة مدة عقوبتهم ترتاوح من من %06.6( أن ما نسبته 82أظهرت بيانات اجلدول رقم  
سجلنا أخفض  حني  يف %01.8سنوات فتتمثل  6سنوات ، يف حني أن من كانت مدة سجنهم أقل من 

 النسبة املئوية التكرارات نوع اجلرمية

 26.2% 55 القتل العمدي

 35.7% 75 جتارة املخدرات

 38.1% 80 السرقة

 100% 210 اجملموع
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بـ  تقدر إذ عاما ،  86سنة ، واألكثر من  82-88النسب للفئات احملكوم عليهم بعقوبات طويلة املدة من 
متثل جمتمع  د هذه املعطيات إىل طبيعة املؤسسة اليت و وتــع.راد العينةإمجايل أف% على التوايل  من 88.2،80.0%

جنايات ،أحكامها يف نوع األغلب جرائــــم من دراســـتنا ،من صنف املؤسسات إعادة التأهيل اليت تستقبل يف 
 سنوات . 22تتجاوز أغلبها 

ها املعلومات الالزمة ـــالوسيلة اليت جنمع بأداة الدراسة مصطلح منهجي يعين ع البيانات :ــــــأدوات جم -2
 فروضه.البحث واختبار  أسئلةعلى  لإلجابة

املباشر مع عينة الشباب املرتكب  لتفاعلواهة ـن جــوضوع مـوبعد االطالع على الدراسات السابقة املرتبطة بامل
 ا،وبناءحبكــم مهنة الباحثة كأخصائية نفسانية بالوسط العقايب  أخرىجهة  من نملختلف اجلرائم والقابع بالسج

اب النفسي تطبيق مقياس االغرت  إىلجلأنا  .،وعلى املنهج املتبع يف الدراسةهاعلى طبيعة البيانات اليت يراد مجع
م وقد تـــالدراسة.مان تغطية مجيع متغريات ولض البحث أهدافمالئمة لتحقيق  األكثراالجتماعي باعتباره األداة 
 ذلك على عدة مراحــل :

انطالقا من فكرة أن اخلصائص النفسية ال تقاس قياسا مباشرا وإمنا  : وصف المقياس وطريقة تصحيحه -
االجتماعي –ومن أجل قياس مستوى االغرتاب النفسي معني. يستدل عليها من أداء الفرد يف موقف اختياري 

وقد مر إعداد  أهدافها،لدى فئة الشباب اجملرم سعت الباحثة لبناء مقياس يتناسب مع متطلبات الدراسة وحتقيق 
 هذا املقياس من طرف الباحثة بعدة مراحل: 

 مراحل تصميم المقياس :  21

بعد االطالع على نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع االطالع على الدراسات السابقة :1- 1
الشعور باالغرتاب وأساليب قياسه ، اتضح أن هناك اتفاقا حول عدة أبعاد هلذا املفهوم وجدت متكررة وأكثر 

ب يف حتليله لظاهرة االغرتا«ملفن سيمان »إليهااخلمس اليت أشار  األبعادتداوال يف بناء مقاييس االغرتاب وهي 
 وهي:8222سنة النفسي اليت نشرها يف دورية مراجعات علم االجتماع األمريكية 

 «العجز ،الالمعىن ، الالمعيارية ، العزلة االجتماعية ، الغربة عن الذات»
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ملفن سيمان »لكن هذا مل مينع بعض الباحثني من االجتهاد واستدخال أبعاد جديدة إضافة إىل ما قدمه 
من أضاف بعد التشيؤ، والالهدف ،ومنهم من أضاف التمرد ، ألالنتماء وآخر أضاف بعد  فنجـد،  (8222 «

 عدم اإلحساس بالقيمة ومركزية الذات ، وكذا ضعف التدين .

إىل انتقاء أكثر األبعاد انتشارا ، وأمهية حتديد أبعاده ،جلأنا يف خضم التباين الواضح حول مفهوم االغرتاب و و 
ة الشعور بالعجز ، الالمعىن ، الالمعيارية ، العزل »غرتاب ومالئمة مع جمال الدراسة ، وهي وتعبريا عن ظاهرة اال

 .«االجتماعية ، الغربة عن الذات 

 :االطالع على بعض  مقاييس االغتراب النفسي -1-0

لقياس مستوى أن معظمها قد صمم  سات السابقة لظاهرة االغرتاب وجدنابعد االطالع على مقاييس الدرا
لذا ارتأت الباحثة ضرورة بناء مقياس تعكس عبارات بنوده  لبة اجلامعة أو اجلالية باملهجر،طاالغرتاب لدى عينة 

عليها مبا ارات الواردة يف املقاييس املطلع مسات عينة الشباب ومتطلباهتا وانشغاالهتا ، بعد تبين وتكييف بعض العب
 .قدميةااليوضح هذه املقاييس حسب يل ول املواواجلدخيدم الدراسة وحيقق أهدافها.

 ( :يوضح المقاييس المطلــــع عليها حسب االقدمية 11الجدول رقـــم )

 السنة  عد املقياســــم ـاسـاسـم  املقيـــــ الرقم 

 0220 الصنيع  إبراهيمنب صالــح دى طالب اجلامعة ـمقياس االغرتاب ل 28

 0220 حمد العقيلي ـعادل بن م مقياس االغرتاب للمرحلة اجلامعية  20

 0220 منصوربن زاهي  مقياس االغرتاب الوظيفي  20    

مقياس االغرتاب النفسي لدى الطلبة املعاقني  20    
 مسعيا 

 0222 عبده سعيد حممد أمحد الصنعاين

 0282 ناصر بن جهز بن عاتق احلريب  مقياس االغرتاب لدى اجلالية باملهجر  22   

 0280 نوي اميان مقياس االغرتاب الثقايف  26   
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 :الدراســـــة االستطالعية  8-6

تعد الدراسة االستطالعية أمرا ضروريا يف كثري من البحوث ، إذ تزيد من معرفة موضوع الدراسة وكشف جوانبه 
ثبات ( وعليه قمنا  –اخلصائص السيكومرتية للمقاييس   صدق املختلفة كما تتيح للباحث فرصة التأكد من 

 ـة .حول موضوع الدراسـملؤسسة نزيـــل مقيم با 02باستطالع أراء 

 ـة .واليت تعــد خطوة رئيسية يف بناء املقياس . فردي ـم تطبيق هذه االستمارات من خالل مقابالتد توقـ

 : السجناء راد العينةـــالت مع بعض أفـمقابـ دة ـــع راءــإج  1-2

ميكن تعريف املقابلة بأهنا عبارة عن حمادثة بني الباحث وشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو 
ومن األهداف األساسية للمقابلة احلصول فته من اجل حتقيق أهداف الدراسة.موقف معني يسعى الباحث ملعر 

إىل التعرف على مالمح أو مشاعر أو تصرفات املبحوثني يف مواقف على البيانات اليت يريدها الباحث باإلضافة 
 (55،ص 1111)محمد عبيدات وآخرون ، معينة .

وقد عمد البحث إىل إجراء عدة مقابالت مع عدد من أفراد عينة الدراسة للتعرف على أهم خصائصهم  
 إىلملعلومات األولية للشاب النزيل بعد تناول ا نام متطلباهتم، لذلك جلأـــوالوقوف على انشغاالهتم ورصد أه

عالقاته االجتماعية وأهم حمدداهتا. بدأ باألسرة مث املدرسة مث اجملتمع مبختلف مؤسساته وهياكله ــــم أهالتطرق إىل 
 .هاـومنظماته ....ودرجة انتمائه االجتماعي، ومدى حفاظه على معامل هويته الذاتية واالجتماعية والتمسك ب

الكامنة وراء  األسبابش النفسي هلؤالء الشباب ومعرفة يخالل حتديد حماور املقابلة التعرف على املعمن وقد أردنا 
واالنسالخ الذايت وفقدان الشعور باالنتماء للمجتمع .يف صورة  اإلحباطالشعور بالعجز والدونية والسلبية وكذا 

تكون عليه هذه املرحلة من قوة واندفاعية ، ورغبة يف التفوق واثبات وحتقيق الذات ، مبستوى  أنعكسية ملا جيب 
 طموح جامح  .وتفاؤل باملستقبل ...

الوقوع يف براثني  إىلباألسباب والعوامل الدافعة بفئة الشباب  اإلملاممن خالل صياغة أسئلة املقابلة كما حاولنا 
 وجوده.جاته واختاذه أسلوبا لتغيري أوضاعه، واثبات على اختالف در  اإلجراميالسلوك 

صياغة أسئلة تتيح  للمبحوث فرصة  التعبري عن طموحاته وآفاقه املستقبلية  إىلمن خالل دليل املقابلة  سعينا
 وتأمالته ودرجة تأنيب الضمري لديه ومدى تأثري السجن يف مسار حياته وخمططاته .
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واحلصول على معلومات  البحث،لضمان عدم اخلروج عن حدود  أسئلتها املقابلة كانت نصف موجهة يف أغلب
 صحيحة.

 تضمنت املقابلة املعتمدة عدة حماور متسلسلة هي :

 الذاتية . األوليةحمور املعلومات -

 حمور العالقات االجتماعية " أسرة ، مدرسة ، جمتمع ..." -

 حمور الشعور باالنتماء واهلوية . -

 وأسباهبا .حمور اجلرمية  -

 حمور السجن واملستقبل .-

 وكل حمور متكون ومتضمن جمموعة أسئلة تعكسه .

لبناء أداة البحث املتمثلة يف مقياس املوجهة املعتمدة يف الدراسـة هي أداة مساعدة  املقابلة نصف ولإلشارةأن
 االجتماعي.االغرتاب النفسي 

 ى للمقياس : ــــداد الصيغة األولــإع 1-5

بعد مجع املعطيات الالزمة من خالل الدراسة االستطالعية وبعض املقابالت مع أفراد العينةمت  تصميم أداة      
عاد االغرتاب عبارة تغطي مجيع أب22الذي يشمل على  «االجتماعي–مقياس االغرتاب النفسي  »الدراسة 

 اتعبار  82أي مبعدل «ن الذات ـالعجز ، الالمعىن ، الالمعيارية ، العزلة االجتماعية،الغربة ع »احملددة يف الدراسة
 لكل بعد من األبعاد اخلمس . 

 وطريقة التصحيح : اإلجابةل ــد بدائــتحدي 1-3

طريقة ليكرت يف وضع بدائل اإلجابة واليت تتكون من  من أبعاد االغرتاب اعتمدنابعد صياغة عبارات كل بعد 
 (.2( إىل الدرجة  28خيارات ، تراوحت بني   22
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يتم تصحيح املقياس يف اجتاه الشعور باالغرتاب فكلما تزايدت الدرجة دل ذلك تزايد الشعور باالغرتاب والعكس 
 :وضح ـصحيح. وعليه توزع درجات املستجيب على فقرات املقياس كما هو م

 يوضح درجات المستجيب على فقرات المقياس  (:10الجدول رقــــم  )

 
 الرقم 

 
 لـــالبدائ

الفقرات 
 االجيابية 

 الفقرات السلبية 

 (8  (2  متاما موافق   28

 (0  (0  موافق 20

 (0  (0  ال أدري  20

 (0  (0  غري موافق 20

 (2  (8  غري موافق متاما 22

وعليه ميكن احلصول على الدرجة الكلية لالغرتاب لدى عينة الدراسة انطالقا من مجع درجات كل فرد على بنود 
 املقياس.

جمموعة بنود  إعداد اخلمس متاالجتماعي االغرتاب النفسي « أبعاد» يف ضوء التعريف االصطالحي ملكونات
 موزعة كاأليت :د، وهي يف األصل تعكس كل بع

 جزــــأوال : الع

وعدم القدرة على التحكم  األمورقدرته على السيطرة يف جمريات عور الفرد بالضعف عدم الفاعلية ،وفقدان شوهو 
مـــــــع ذاته وحميطه ،وعجز عن اختاذ أي قرار أو مسؤولية فردية اصلة من حوله وبالتايل سوء تكيف احل األحداثيف 

 ويقاس بالعبارات التالية :
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 : يوضح بنود محور الشعور بالعجز .( 16الجدول رقـــم )

 ـــــــارةالعبـــــــــ رقم البند
 ميكنين مواجهة أي  موقف مهما كان صعبا  21

 قادر على جتاوز الصعوبات واملعيقات  بأنينأشعر  20

 السجن بالنسبة يل سوء حظ ووضع مؤقت أ ستطيع جتاوزه  26

 ال أستطيع حتقيق أهدايف وطموحايت ألنين الأثق بقدرايت وإمكانايت  22

 غالبا أجد نفسي قدرة للدفاع عن حقوقي ،وإقناع اآلخر بوجهة نظري  25

 غالبا تفوتين الفرص ألنين الأستطيع اختاذ قراري يف الوقت املناسب  23

 غالبا ال أستطيع إبداء اعرتاضي حول موضوع مطروح  20

مشكل أو صعوبة " عمل ،حياة يومية  أليافضل االنسحاب مبجرد التعرض  24
"..... 

 أشعر أنين مسلوب االرادة ومقيد يف احلياة . 21

 أشعر بأنين عاجز على مواكبـــــــــة العصر ومتطلباته . 12
 

 ـى ثانيا : الالمعنـــ

يقصد به شعور الفرد أن احلياة ال معىن هلا ، والجدوى منها فهو يعاين من فراغ داخلي ، يعيش بال غاية أو 
 هدف يسعى لتحقيقه أو معىن يستحق الوجود من أجله وتقيسه العبارات التالية : 
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 : يوضــح بنود محور الالمعنى ( 12الجدول رقــــم ) 

رقم 
 البند

 ــــــارةــــالعبـــــ

 غالبا أشعر بالندم وتأنيب الضمري حيال  ما ارتكبته . 21

 حتيط يب " العائلة ،مهنيت ، شبايب ....." األشياءجعلتين أحس بقيمة جتربيت بالسجن  20

 ثبط عزمييت . لن ي األمل يف احلياة والسجن  مل أفقد  26

 كل ما أمتناه هو اخلروج من السجن والتمتع حبرييت . 22

 أشعر أن املوت أفضل من احلياة . 25

 ة التفكري يف االنتحار .والسلبية لدرج اإلحباطتراودين مشاعر  األحيانيف كثري من  23

يل ووصمي  اجملتمعسواءا غريت من سلوكي أو عدلت من أفكاري فإن ذلك لن يغري نظرة  20
 .باجملرم

 ليس يل هدف واضــح أسعى لتحقيقه أو أعيش ألجله . 24

 أفضل السرقة وجتارة املخدرات ،ألنين الأجد للعمل أي معىن وال حيقق يل رغبايت .  21

عاملية ،  مباركاتاحلياة بالنسبة يل أن أعيش جيدا ،وأمتاشى مـــع احلضارة " أكل جيد ،لباس  12
 سيارة آخر طراز ........

 

 

 ثالثا : الشعور بالالمعيارية 

والقيم السائدة باجملتمع واملنظمة لسلوكيات أفراده وبالتايل يفقد الفرد ثقته مبجتمعه هي حالة اهنيار املعايري 
ومؤسساته ، ويصبح استخدام الوسائل الغري مشروعة أمر ضروري لتحقيق أهدافه وطموحاته ويقاس هذا البعد 

 بالعبارات اآلتية .
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 محور الشعور بالالمعيارية يوضح بنود  ( :15الجدول رقـــم ) 

 ــارة ــــالعبـــ                    البند  رقم
 ــة القانــــــــون بأن يتساوى اجلميع أمام سلطــجي 21
 أفضل احلرية  اليت ختضع للمعايري والقيم االجتماعية . 20
 ال أوافق القول أن الغاية تربر الوسيلة . 26
 اعتقد ان القيم واملعايري ضرورة لتنظيم احلياة  22
 ،أرى أن متسك الفرد بقيمه وتعاليم دينه تلبسه هتمة التطرف والتعصب يف وقتنا الراهن . 25
 احلرية بالنسبة يل ،أفعل ما أشاء وقت ما أشاء ال حتدين القيم والقوانني. 23
 أعتقد أن القيم واملعايري ليست هلا أي قيمة ألن الوساطة واحملسوبية هي أساس  20

 جتماعيا . تقييم الفرد وتقديره ا
 اعتقد أن اجملتمعات اليت ال ختضع للقيم  تنعــــم حبرية أكرب . 24
 أرى أن متسك الفرد بقيمه وتعاليم دينه تلبسه هتمة التطرف والتعصب يف وقتنا الراهن . 21
 اعتقد أن التمسك بالقيم وااللتزام باملعايري حيد من مواكبة الفرد ملتطلبات العصر . 12

 

 العزلة االجتماعية : رابعا:  

نقصد به شعور الفرد بعدم االنتماء إىل اجملتمع الذي ينتمي إليه وميله إىل االنسحاب من املشاركـــــة يف 
وكـــذا الشعور بالرفض  األمنوالفراغ النفسي وافتقاد ويصاحب ذلك شعور بالوحــــدة  االجتماعية،األنشطة

 التالية : ويقاس هذا البعد بالعبارات  االجتماعي،
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 ( : يوضح بنود محور الشعور بالعزلــــة االجتماعية 13الجدول رقــــم ) 

 العبــــــارة رقم البند
 أنتسب جملتمعي  ألنينأشعر بالفخــــر  21
 ميكنين العيش منعزال عــــن اآلخرين  20
 هلذا الوطن  التجارب السلبية واالحباطات املتتالية تغريمن شعوري باالنتمــاء 26
 معنويايت ترتفع مبجرد االختالط بالناس  22
 شعوري باحلرمان وانعدام تكافؤ الفرص دفعين اىل ارتكاب اجلرمية . 25
ال أهتـــــــم مبا حيدث يف البالد وال أعريها أدىن اهتمامي حىت وان تعرضت العتداء  23

 .خارجي 
 .ـــــة" أفكر دوما يف اهلجرة إىل اخلارج " احلرقـ 20
 ـــي .أشعر بالغربة  يف وطنـــ 24
 أجد راحيت يف عدم مشاركـــة اآلخرين أنشطتهم االجتماعية . 21
 أشعر بأنين شخص غري مرغوب فيه . األحيانيف كثري من  12

،ويقاس نشاطاته وقدراته دم الرضا عن نقصــد به شعــور الفرد بتباعده عـن ذاته وعـ:  : اغتراب الذاتخامسا 
 بالعبارات اآلتية :
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 يوضح بنود الشعور باغتراب الذات  : (01الجدول رقـــم ) 

 بارةـــــــالع رقم البند
 ون حكما ضدي .أشعر بالقلق الشديد وأدين نفسي عندما يصدر اآلخر  28
 أرى أن السجن يفقدين هوييت وتقديري لذايت  20
 املشاكل والضغوط .أثق بذايت وقدرايت يف مواجهـــة  20
 أجلأ غالبا للوم نفسي على كـــل تصرف أقوم به . 20
 ال أشعــر بالوحدة ملا أكون مع اآلخرين.   22
 .يه أكثر من ذايت شيءيستحق التفكري فأعتقد أن ال 26
 أشعـــر غالبا أنين وحيد . 20
 ـة الوسيلة الوحيدة إلثبات ذايت . العنف واجلرميـ 21
 للجنس اآلخــر أعتقد أن حيايت كانت ستكون أفضل لـو كنت أنتمي  22
 احلياة.ال أجد معىن لوجـودي يف هذه  82

 

 :لمقياس االغتراب النفسي االجتماعي حساب الخصائص السيكومترية  -1-0

 : صدق المقياس 

ختبار صادقا إال إذا اليكون اال، مبعىن أنه «يقيس ما وضع لقياســـه »االختبار يعترب صادقا ، إذا كان  أننقول 
 : توفر ما يلي

 ان يكون قادرا على قياس ما وضع لقياسه .-

 يكون قادرا على قياس ماوضع لقياسه فقط . أن -

 (162، ص   0220)   بشير معمرية ،يكون قادرا على التمييز بني طريف اخلاصية اليت يقيسها . أن -
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 وقد تم حساب صدق المقياس بعدة طرق :

 صدق المحكمين : 

علىمجموعة من اجملرم ملقياس االغرتاب النفسي االجتماعي لدى الشباب األوليةيف هذه اخلطوة تـــم عرض الصورة 
حول صالحية صياغــة العبارات  أراءهمداءـــإلب( 28رقــــم   يف امللحق مأمسائه (واملوضحـــة20عددهم  احملكمني

قمنا ببعض التغيريات إذ تـــم ومدى مناسبتها للمجاالت اليت تنتمي إليها . وبعد عرض املقياس على احملكمني 
بعض العبارات م تعديل ( وتـ%822-22عليها ما بني    احملكمنياتفاقعلى العبارات اليت تراوحت نسبة  اإلبقاء

 موضـــح:كما هو ر.اآلخـــوكذا إلغاء البعض 

 مقياس االغتراب النفسي االجتماعي بعد عرضه على المحكمين :(14الجدول رقـــم ) 

أرقامالعبارات  البعــــد 
 احملذوفــة 

 ة ــــــالعبــــــــــارة املعدل ـة ـــأرقامالعبارات املعدل

 على جتاوز الصعوبات واملعيقات قادر  بأنينالأشعر  - 22  -   20 22 -  28 العجـــز 
 غالبا أجد نفسي  قادرا على الدفاع عن حقوقي  -

 والسجن ثبط عزمييت.احلياة فقدت األمل يف  - 22 -   20 82   -   20 الالمعىن 
 ال أجد معىن لوجودي يف هذه احلياة . -

 .ال يتساوى اجلميع أمام سلطة القانـــون  - 20 -  28  21 -   20 الالمعيارية
 أوافق القول أن الغاية تربر الوسيلة . -

 أشعر بالراحة ألنين أنتسب جملتمعي .  - 20- 20- 28 82 -  22 العزلة االجتماعية 
املتتالية تغري من شعوري التجارب السلبية واالحباطات  -

 باالنتماء جملتمعي .
 االختالط بالناس.تنحــط معنويايت مبجرد  -

 أشعر بالغضب ألن اجملتمع ينظر يل نظرة نقص . - 22 -  20 – 28 26 -  20 ةعن الذات ـــغرب
 أفقد شعوري بذايت عندما أكون بصدد مواجهة الضغوط . -
 أشعر بالوحدة ملا أكون مع اآلخرين . -
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االرتباط بني درجات املقاييس الفرعية  تمعامال بإجياد حساب صدق املقياس  ميكنصدق االتساق الداخلي :
 ة الكلية للمقياس وهـو ما يبينه اجلدول التايل : وبني الدرجــ

 االجتماعي –: يوضـح  معامالت صدق االتساق الداخلي لمقياس االغتراب النفسي  ( 11جدول رقــم )  

 
 األبـــعاد 

 
 معـــامل االرتباط  

 الداللة االحصائـــية 
 2.25المستوى عنـــد 

 دال احصائيا  2.126 الشعـور بالعجــز
 دال احصائيا  2.028 الالمعــنى

 دال احصائيا  2.126 الالمعياريـــة
 دال احصائيا  2.282 العزلــة االجتماعيـة

 دال احصائيا  2.020 اغتراب الذات
 

:  ميكن التوصل إليه احصائيا حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار وهـــو يعــد مبثابـــة احلد  الصدق الذاتي
 (250،ص 1101) فؤاد البهي السيد ، امل االختبار .   االقصى ملا ميكن أن يصل إليه معـ

وهــو دال على   2.12:   ــدر بـس االغرتاب النفسي يقـيف هـــذه الدراسة   معامــل صدق ذايت ملقياولقــد سجلنا 
 ان املقياس صادق .

قامت الباحثة حبساب ثبات مقياس االغرتاب النفسي االجتماعي لدى الشباب اجملرم  :  بات المقياســـث
دام ـــــوباستخ (02ن =   وذلك بعد تطبيق املقياس على العينة السابقة «ألفا كرونباخ  »باستعمال معامل ثبات 

( وهو دال احصائيا عند 2.12  ( مت التوصل إىل معامل ثبات قدره 20  امللحق رقــم« spss ,16»نظام 
 ( مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بقدر عايل من الثبات. 2.28مستوى الداللة  

العجـــز »ـارة موزعـــة على مخس أبعاد عبـــ 02ياس بصورته النهائية من تكون املقالصورةالنهائية للمقياس :
يتم اإلجابة على املقياس من خالل مخس .  «،الالمعىن ، الالمعيارية ، العزلـــة االجتماعية ، الغربة عن الذات 

 بــــدائل إجابة هي : 
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 « 8 -0 -0- 0-2 »تعطى هلا إجابات متاما. غري موافق  –غري موافق  –ال أدري  –موافق  –موافق متاما 
واجلدول املوايل يوضح  ذلك.على التوايل بالنسبة للعبارة املوجبةأمــا العبارات السلبية فتعطى هلا درجات عكس 

 بعد.توزيع العبارات لكل 

 -صورته النهائية  –( : يوضح توزيع عبارات كل بعد للمقياس 02الجدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ة في الدراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمــــــ  5 

استخدمت الباحثة نظام احلزمـة اإلحصائية اإلجابة على تساؤالهتا راسـة و من أجل حساب صدق وثبات أداة الد
 التالية:( وذلك باالعتماد على العمليات اإلحصائية (spss16للعلوم االجتماعية املعروفة بنظام 

 االجتماعي.لتحديد مستوى االغرتاب النفسي  املعياري،املتوسطات احلسابية و االحنراف  -

وفق طريقة  –االغرتاب النفسي االجتماعي  –حلساب صدق املقياس « بريسون » م استخدام معامل ارتباط تــ -
 االتساق الداخلي .

 

عدد  رات ابـــام العـأرقــ      ـادــاألبعـ
 العبارات 

 21 00 -00- 08- 00 -82-82-2-8 ــزالعجـــ

 21 06 -00 -01 -06 -00 -02 - 0-0-8 ىـــالالمعن

 21 02 -00 -02 -02 -80 -0 -0-0 الالمعيارية

العزلة 
 االجتماعية

2-6- 1- 80- 82- 00- 02- 01 21 

 21 02 -02 -00 -08 -81 -86 -80 -88 اغتراب الذات
 02 اجملمـــــــــــــــــوع 
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 االجتماعي حسب خصائصهم . -التباين االحادي بشأن داللة الفروق االحصائية يف االغرتاب النفسي  -

 اختبار " شيفيه " لتحديد مصدر  الفروق . -

 املقياس املستخدم يف الدراســة .للتأكد من ثبات  « ألفا كرونباخ »م استخدام معامل ثبات تـ -

رم حسب االجتماعي ، للشباب اجملـ –فسي ـة يف االغرتاب النيـئوق االحصافر ـة الاالختبار التائي الختبار دالل -
 .«السوابق القضائية ، احلالة املهنية  »

 

 



 

 

 الفصل السادس : عرض ومناقشة النتائج 

 ـــــــ تمهيــــــــــــــد

 عرض النتائج  ـــــــــ  1

 مناقشة وتفسير النتائج  ــــــــــ 2 

 استنتاج عام  ــــــــــــ 3
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 ــيد :تمهـــ

ي تــــم طرحها ، مــع ــتوصل اليها يف ضوء الفرضيات التـتطرقنا من خالل هذا الفصل إىل عرض النتائج امل      

( spssية ) ـصائية للعلوم االجتماعـالرزمـــة اإلحام وذلك استنادا إىل نظام ــذه النتائج واستنتاج عـــمناقشة وتفسري هل

 االقرتاحات . ،ويف ضوء النتائج املتوصل تـم تقدمي مجلة من 

 : ج الدراســةعرض نتائــ -10
 : عرض نتائج الفرضيــة االولى  0-0

ـل ن االغرتاب النفسي االجتماعي بكة يعاين ملشباب السجني باملؤسسة العقابيـا»ة على أن تنص الفرضي -
 « أبعاده.

للتعرف على درجة االغرتاب النفسي واالجتماعي لــدى الشباب اجملرم السجني باملؤسسة  العقابية ،حاولنا  
يم النفسي االجتماعي وذلك حبساب قــالتعرف على درجة أفراد العينة على كل حمور  من حماور االغرتاب  

نتها بقيم املتوسط احلسايب الفرضي واجلدول التايل  يوضح املتوسط  احلسايب واالحنراف املعياري  لكل بعد ومقار 
 ذلك .

 واالنحراف المعياري لمحاور االغتراب النفسي االجتماعي.يوضح قيمة المتوسط الحسابي(:20الجدولرقم)
 المتوسط الحسابي الفرضي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور

 42 3,57735 23,6667 العجز

 42 4,32503 24,7286 الالمعنى

 42 3,23010 23,2429 الالمعيارية

 42 4,61752 24,6048 العزلة االجتماعية

 42 3,61136 24,3857 اغتراب الذات

 االغتراب النفسي)المجموع

 االجتماعي(
120,6286 15,19995 041 
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(  باحنراف معياري 46.332يقـــدر بـــ ) ز ـــور العجــنالحظ مــن خالل هـــذا اجلدول أن املتوسط احلسابـــي حمل -
ــد يعين أن الشباب اجملرم املتواجــ( وهذا 42و قريب جـــــدا من متوسطه الفرضي املقدر ب) ـــ( وه6.7226قدره ) 

 يف املؤسسات العقابية بصفة عامة يعاين من مشكلة  العجــــز بدرجـــة متوسطة مع وجود فروق طفيفة بينهم . 

( 2.64716( باحنراف معياري قدره ) 42.2443)   المعىن فيقدر متوسطها احلسايب بـبالنسبة حملور الأما  -
( ، مما يعين أن الشباب اجملرم املتواجد باملؤسسات العقابية يعاين من 42وهو يفوق متوسطه الفرضي املقدر بــ ) 

 بدرجة كبرية .«  الالمعىنب»مشكلة  الشعور 

) ـراف معياري يقدر بــ( وباحن46.4242فيقـدر متوسطه احلسايب بـ ) « ة ـالالمعياري»ر ا بالنسبة حملو ـأم -
( ،  مما يعين أن الشباب اجملرم املتواجد 42( ،وهو منخفض  قليال عـن متوسطه الفرضي املقدر بـ  ) 6.46101

 جة متوسطة.يف املؤسسة العقابية بصفة عامــة يعاين من مشكلة الشعور الالمعيارية ، لكن بدر 
   ـي يقدر ب( وانـحراف معيار 42.3124احلسايب  بـ )  متوسطهد العزلة االجتماعية الذي قدر ـعلى عكس بع -
 ( .42الفرضي املقدر بـ )  سطةو متو مرتفع مقارنة بـ( ،وهـ2.30274) 

 «. بالعزلـة  االجتماعية » مما يعين أن الشباب اجملرم النزيل باملؤسسات العقابية يعاين بدرجة عالية من الشعور 
احملصل عليها إذ وهذا ما بينته النتائج يف األخري جند أن الشباب النزيل يعاين أيضا من الشعور باغرتاب الذات ، -

 . 6.30063وباحنراف معياري يقدر بـــ   42.6472  ــدر بت يقحملور اغرتاب الذاط احلسايب جند ان املتوســ
يع النتائـــج  احملصل عليها ،نالحظ من خالل اجلدول  أن املتوسط احلسايب ملتغري االغرتاب ـــوانطالقا من  مج -

( 07.02227( وباحنراف معياري قدره ) 041.3443النفسي االجتماعي جبميع أبعاده اخلمس يقدر بـ ) 
 ( . 041وهو يفوق متوسطه الفرضي املقدر بـــ ) 

هذا يعين ان الشباب اجملرم السجني باملؤسسة العقابية يعاين من االغرتاب النفسي االجتماعي ،  لكن مع تباين  -

هــــو االكثر شيوعا لدى الشباب اجملرم يليه « الشعور بالالمعىن » وتفاوت يف درجات مظاهره ،إذ جند أن مظهر 

الشعور بالعجز » ظهر ــانت ملــد كــــل النسب فقــا أقــ، أم«  اغرتاب الذات» م  ـــثـ«  العزلة االجتماعية »مظهر 

 :ي ـى التوالــعل «والالمعيارية  
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تـــوجد فروق يف نوع اجلرمية اليت يرتكبها »ـه اليت تنص على أنـ:عرض النتائج المتعلقــــة بالفرضية الثانية  -

املستوى التعليمي ، احلالة العائلية ، احلالة املهنية الشباب النزيل يف املؤسسة العقابية حسب خصائصهم ) السن، 

 انت النتائج كالتايل : ـ، املستوى املعيشي ، السوابق القضائية ( وك

 حسب السن -

 (: يوضح نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب السن.22رقم) الجدول :  

 نوع الجريمة 
 السن

القتل 
 العمدي

تجارة 
 المخدرات

 المجموع السرقة

 سنة 22إلى  01
7 5 28 40 

17,5% 12,5% 70,0% 100,0% 

 سنة 22إلى  22
15 14 36 65 

23,1% 21,5% 55,4% 100,0% 

 سنة 23إلى  21
33 56 16 105 

31,4% 53,3% 15,2% 100,0% 

 المجموع
55 75 80 210 

26,2% 35,7% 38,1% 100,0% 
 

سنة ارتكبوا  46إىل  04املبحوثني الذين يرتاوح سنهم من نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من 
 (.%17,5( وتليها جرمية القتل العمدي بنسبة )%70,0جرمية السرقة وتقدر بـ )

سنة ارتكبوا أيضا جرمية السرقة وتقدر  42إىل  42يف حني جند أكرب نسبة من املبحوثني الذين يرتاوح سنهم من 
 (.%23,1العمدي بنسبة )( وتليها جرمية القتل %55,4بـ )

سنة فمعظمهم ارتكبوا جرمية جتارة املخدرات وتقدر نسبتهم بـ  67إىل  61أما املبحوثني الذين يرتاوح سنهم من 
 (.%31,4( وتليها جرمية القتل العمدي بنسبة )53,3%)
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الذين تفوق أعمارهم وعليه نستنتج أن كل من جرمية جتارة املخدرات وجرمية القتل العمدي يرتكبها أكثر الشباب 

سنة ، مبعىن كلما ارتفع سن  46سنة، يف حني يرتكب جرمية السرقة الشباب الذين تقل أعمارهم عن  61

 ايل يوضح مدى داللة هذه النتائج.الشباب كلما ارتكب جرائم أكرب، واجلدول الت

 السن.لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب ( ²)كا( : يوضح اختبار22الجدول رقم) 

 مستوى الداللة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 
 رارــــالق

 

 توجد داللة 0001, 1.13 4 51,502
 

ومستوى اخلطأ  (12( وهي دالة عند درجات احلرية )51,502احملسوبة املقدرة بـ ) ²يبني هذا اجلدول أن قيمة كا

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف لنوع اجلرمية اليت (، وهذا ما يعين أنه 1.111( مبستوى داللة قدره )1.17)

ارتكبها الشباب النزيل يف املؤسسة العقابية حسب السن، أي أن كل من جرمية جتارة املخدرات وجرمية القتل 

باب الذين تقل سنة، يف حني يرتكب جرمية السرقة الش 61العمدي يرتكبها أكثر الشباب الذين تفوق أعمارهم 

 .سنة 46أعمارهم عن 
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 حسب المستوى التعليمي : 

 (: يوضح نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب المستوىالتعليمي.22الجدول رقم)

 نوع الجريمة
 المستوى التعليمي

القتل 
 العمدي

تجارة 
 المخدرات

 المجموع السرقة

 دون مستوى
1 0 1 2 

50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

 إبتدائي
7 22 20 49 

14,3% 44,9% 40,8% 100,0% 

 متوسط
26 42 49 117 

22,2% 35,9% 41,9% 100,0% 

 ثانوي
12 10 9 31 

38,7% 32,3% 29,0% 100,0% 

 جامعي
9 1 1 11 

81,8% 9,1% 9,1% 100,0% 

 المجموع
55 75 80 210 

26,2% 35,7% 38,1% 100,0% 
 دول :ـــذا اجلــالل هــن خـــيتضح م

ـة . وهذا ما بينته إلىارتكاب جرائــم القتاللعمدي و السرقـ يلجؤوناملبحوثني دون  املستوى التعليمي ، أن فئة - 

 لكل فئة .   %71.1دي والسرقـــة بنسبة ــــنتائج  إذ جند توزيع النسب مناصفة بني جرمية القتل العم

منهم يلجأون إىل ارتكاب جرائم جتارة  على عكس املبحوثني ذوي املستوى التعليمي ابتدائي  جند أعلى نسبة -

 .  %02.6ـم جرائم القتل العمدي بنسبةثـ  %21.4تليها جرائــم السرقة بنسبة   %22.2املخدرات  بنسبة 
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أمــا الشباب  اجملرم من مستوى تعليمي متوســط فنالحظ ارتكاهبم جلرائـم السرقـــة بدرجـــة عالية ،إذ سجلنا   -

 .  %67.2خدرات بنسبة  ــارة املــم جتجرائـتليها   %20.2نسبة 

م أكثر ارتكابا جلرائــم القتل العمدي إذ سجلنا ما نسبته م من مستوى تعليمي ثانوي جندهـــأما الشباب اجملر  -

سجلنا أخفض النسب  بالنسبة جلرائــم يف حني   %32.31ـم جتارة املخدرات بنسبة ـتليها جرائ 64.20%

 .%42.1ة  السرقــ

م جتارة ( تليها جرائــ%40.4ـم القتل العمدي ،بنسبة ) عي فنجدهم أكثر ارتكابا جلرائــأما الشباب اجلام -

 . %2.0ـة بنسبة  املخدرات والسرقـ

وعليه نستنتج أن الشباب ذوي املستوى اجلامعي والثانوي أكثر ارتكابا جلرائـــــم القتل العمدي ، يف حني  -
يمي ابتدائي أكثر ميال الرتكاب جرائــــم جتارة املخدرات أما جرائــــــــم السرقة  جندها أكثر  الشباب ذو املستوى التعل

 ط املستوى .من دون  مستوى تعليمي أو متوســـشيوعا يف أوساط  الشباب 
 التايل يوضح داللة هذه النتائج :واجلدول 

 ارتكبها الشباب حسب المستوىالتعليمي. وع الجريمة التيـــلن (²)كـــا(: يوضح اختبار 23الجدول رقم)
 

 مستوى الداللة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 

 القرار
 توجد داللة 1.110 1.13 8 26,506

 
 ـة وهي دالــة عند درجات احلريـ 43.713احملسوبة املقدرة  بــ  ا ²يبني  هذا اجلدول أن قيمة  كا

( وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة 1.110داللة قدره ) ( مبستوى 1.17( ومستوى اخلطأ ) 14) 
 ل يف املؤسسة العقابية حسب املستوى التعليمي .ـإحصائية يف نوع اجلرميـــة اليت ارتكبها الشباب النزي

 « .جامعية »الت علمية ـثر الشباب احلاصل على مؤهــمة  القتل العمدي  يرتكبها أكــأي أن جري

أما جرمية السرقـــة « ابتدائي »جرمية جتارة املخدرات الشباب ذو املستوى التعليمي املنخفضيف حني يرتكب 
 ط .ي بني دون املستوى إىل املتوســم التعليمتواهــفريتكبها الشباب الذين يرتاوح مس
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 ـــة العائلية :الحال -

 ئلية.(: يوضح نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب الحالةالعا26الجدول رقم)
 

 نوع الجريمة
 الحالة العائلية

القتل 
 العمدي

تجارة 
 المخدرات

 المجموع السرقة

 أعزب
50 61 72 183 

27,3% 33,3% 39,3% 100,0% 

 متزوج
4 11 7 22 

18,2% 50% 31,8% 100,0% 

 مطلق
1 2 1 4 

25,0% 50% 25,0% 100,0% 

 أرمل
0 1 0 1 

,0% 100% ,0% 100,0% 

 المجموع
55 75 80 210 

26,2% 35,7% 38,1% 100,0% 
  

 :ـارتكبوا جرائـــــم سرقة ،وتقدر بيوضح هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني الشباب العازب     
مدي بأقل نسب ) ـــم القتل العـ( ثــم جرائـ%66.6ـم جتارة املخدرات بنسبة ) ( تليها جرائـ62.6%)  

42.6%. ) 
ـة م جرائـم السرقـثـــ  %71املبحوثني الشباب املتزوج ارتكبوا جرائـم جتارة املخدرات بنسبة يف حني جند أكرب نسب 

 ، يف حني سجلت أخفض النسب بالنسبة جلرائـــم القتل العمدي . %60.4مبا نسبته  
ة م السرقـائـ( تليها جر %71ــم جتارة املخدرات مبا نسبته )ـم ارتكبوا جرائــأما بالنسبة للشباب املطلق فمعظمهـ

 على التوايل . %47والقتل العمدي بنسبة 
 م جتارة خمدرات .مل جند أغلبهم ارتكبوا جرائـــعلى عكس الشباب االر 
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ارتكبوا « طلق، أو أرمل أعزب ، متزوج ،م»وعليه نستنتج أن الشباب النزيل باملؤسسة  العقابية مبختلف وضعياته 
 عمدي  بدرجات خمتلفــة .م  سرقة ، جتارة خمدرات ، قتل جرائــ

 وهذا ما يتضح من خالل اجلدول  التايل : 
 العائلية.لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب الحالة (²)كــا(: يوضح اختبار 27الجدول رقم)

 ةمستوى الدل مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 

 القرار

 ال توجد داللة 1.742 1.17 6 4,689

( 3ـة ) ي غري دالــة عند درجات احلريـ( وه2.342)  ة  املقدرة بـاحملسوب ²(  أن قيمـــة كــا 43م )يبني اجلدول رقـ
( وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 1.742( ومستوى الداللة ) 1.17. و مستوى اخلطأ  ) 

حسب احلالة العائلية، أي أن الشباب النزيل يف يف نوع اجلرمية اليت ارتكبها الشباب النزيل يف املؤسسة العقابية 
 ي.جتارة املخدرات مث القتل العمد املؤسسات العقابية مبختلف حالتهم العائلية ارتكب أكثر جرمية السرقة مث

 سب الحالة المهنية :ح

 (: يوضح نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب الحالةالمهنية.21الجدول رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع الجريمة
 المهنيةالحالة 

القتل 
 العمدي

تجارة 
 المخدرات

 المجموع السرقة

 عامل
35 46 38 119 

29,4% 38,7% 31,9% 100,0% 

 بطال
20 29 42 91 

22,0% 31,9% 46,2% 100,0% 

 المجموع
55 75 80 210 

26,2% 35,7% 38,1% 100,0% 
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درات بنسبة ـائم ،جتارة املخاملبحوثني من فئــة العاملني ارتكبوا جــر ( أن أغلب أفراد العينة 42ـم)يوضــح اجلدول رقــ
 .م القتل العمدي( كما سجلت أخفض نسب جرائـ%60.2) م السرقة بنسبــــذا جرائــ( وك%64.2در بــ ) تقــ
رتكبوا بطال اوعليه نستنتج أن الشباب اجملرم النزيل باملؤسسة العقابية على اختالف وضعياهتم املهنية عامل أو  -

 : جـم جتارة املخدرات فالقتل العمدي ، واجلدول املوايل يوضــح مدى داللة النتائأكثر جرمية السرقــة ث
 لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب الحالةالمهنية. (²)كــا(: يوضح اختبار 22الجدول رقم)

 مستوى الداللة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 

 القرار

 ال توجد داللة 1.017 1.17 2 4,491
( 4( وهي غري دالة عند درحات احلريــة  )2.220احملسوبة واملقدرة بـ  )  ²يــوضح هذا اجلدول أن قيمة كـــا

د فروق ذات داللة احصائية يف أنه ال توجـ ( وهذا يعين1.017( ومبستوى داللـــة قدره )1.17ومستوى اخلطأ )
املرتكبة من طرف الشباب النزيل يف املؤسسة العقابية  حسب احلالة املهنية ، أي أن الشباب النزيل نــوع  اجلرميــة 

 دي .  ة املخدرات ثـم القتل العمارتكب أكثر  جرمية السرقــة ثــم  جتار « عامــل ، بطال» مبختلف حالته  املهنية 

 حسب المستوى المعيشي :

 المعيشي.التي ارتكبها الشباب حسب المستوىوضح نوع الجريمة ـ(: ي21الجدول رقم)
 نوع الجريمة

 المستوى المعيشي
القتل 

 العمدي
تجارة 

 المخدرات
 المجموع السرقة

 ضعيف
10 6 11 27 

37,0% 22,2% 40,7% 100,0% 

 متوسط
41 62 59 162 

25,3% 38,3% 36,4% 100,0% 

 جيد
4 7 10 21 

19,0% 33,3% 47,6% 100,0% 

 المجموع
55 75 80 210 

26,2% 35,7% 38,1% 100,0% 
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عيف ( أن الشباب اجملرم النزيل باملؤسسة العقابية  ذو املستوى املعيشي الض42م )يتضح من خالل اجلدول رق 
 جرائم املخدرات مث  %62.1م القتل العمدي بنسبة  جرائم ( ثـ%21.2)أكثر ارتكابا جلرائم السرقة بنسبة

 . %44.4سبة بن
الشباب متوسطي املستوى املعيشي فنجدهــم أكثر ميال الرتكاب جرائـــم جتارة املخدرات  وبنسبة  أما فئة -

 ( %47.6( ، وبدرجـــة أقل جرائــم القتل العمدي  بنسبة  ) %63.2م السرقــة بنسبة  )وكذا جرائـ 64.6%

ـة جندهـم أكثر ارتكابا  جلرائـم السرقر ذات مستوى معيشي جـــيد ،إذ على عكس الشباب اجملرم املنحدر من أســ -

 (  .%02) ـم القتل العمدي وجتارة املخدرات وبصفة ضعيفة جرائــ

جتماعية ) ضعيف ، ى اختالف مستوياهتم االـــل باملؤسسات العقابية علــنه نستنتج أن الشباب اجملرم النزيـــوم -

ما يوضحـــه  رة املخدرات وكذا جرائــم القتل العمدي . وهذاـم جتام سرقــة ثــيد( ارتكبوا أكثر جرائــمتوســط ، جـ

 (.61م )نتائج  اجلدول رقـ

 لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب المستوىالمعيشي. (²)كــا(: يوضح اختبار 20الجدول رقم)

 مستوى الداللة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 

 القرار
 داللةال توجد  1.211 1.17 2 2.127

 
( 2ـة )( وهي غري دالة عند درجات حريـ2.127( احملسوبة  املقدرة بـــ ) ²يوضح  هذا اجلدول أن قيمة ) كا     

( ، وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  1.211(  ومبستوى داللة قدره ) 1.17ومستوى اخلطأ ) 

باملؤسسة العقابية حسب املستوى املعيشي املنحدر منه أي أن يف أنواع  اجلرمية اليت ارتكبها الشباب  النزيل 

الشباب النزيل يف املؤسسات العقابية مبختلف مستوياهتم املعيشية  املنحدرين  منها ارتكب أكثر جرائـــم سرقة ثــــم  

 .ـم القتل العمدي جتارة خمدرات ثــ
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 حسب السوابق القضائية : 

 القضائية.تي ارتكبها الشباب حسب السوابقـة الــالجريموع ـوضح نـ(: ي22الجدول رقم)

 نوع الجريمة            
 السوابق القضائية

القتل 
 العمدي

تجارة 
 المخدرات

 المجموع السرقة

 ابتدائي
41 32 33 106 

38,7% 30,2% 31,1% 100,0% 

 انتكاسي
14 43 47 104 

13,5% 41,3% 45,2% 100,0% 

 المجموع
55 75 80 210 

26,2% 35,7% 38,1% 100,0% 
 

( أن غالبية الشباب اجملرم النزيل باملؤسسة العقابية ،االبتدائيني أي من دون 60ـم )يتبني  من خالل اجلدول رقـــــ
ـم وجرائ %60.0( ثــــم جرائـم  سرقــــة بنسبة %64.2) ائــم قتل عمدي بنسبة يقدر بـــ سوابق قضائية ارتكبوا جر 

املخدرات ، على عكس الشباب اجملرم االنتكاسيني " معتادي االجرام " جندهــم أكثر ارتكابا جلرائـــم السرقة جتارة 
( ومستوى منخفض جرائــم القتل العمدي ) %20.6( وجرائــم  جتارة املخدرات بنسبة ) %27.4بنسبة ) 

06.7%.) 
 خدرات   أكثر ارتكابا من طرف الشباب االنتكاسيني .وعليه نستنتج أن كــــل من جرمية السرقــــة وجتارة امل -
على عكس جرائـم القتل العمدي اليت تكون أكثر ارتكابا وشيوعا لدى الشباب االبتدائي من دون سوابق  -

 قضائية .
 ح من خالل نتائج اجلدول التايل :وهذا ما يتض-

 الشباب حسب السوابقالقضائية. لنوع الجريمة التي ارتكبها( ²)كــا(: يوضح اختبار22الجدول رقم)

 مستوى الداللة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 

 القرار

 توجد داللة 1.111 1.17 2 17,300
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( وهي دالــة عند 02.611( احملسوبة املقدرة بـ ) ²( ،أن قيمة ) كـــا64ــم )يتضح مـــن خالل اجلدول رقــ    
( ،وهذا يعين أنه توجد فروق ذات 1.111( ومبستوى الداللـة ) 1.17) ( ومستوى اخلطأ4درجات احلريـــة ) 

وابق  القضائية ،أي أن  داللـــة إحصائية يف نوع اجلرمية اليت ارتكبها  الشباب  النزيل باملؤسسة العقابية حسب الس
، يف « معتادي االجرام »، ـــن جرمية السرقــــة وجتارة املخدرات أكثر ارتكابا من طرف الشباب االنتكاسينيكــــل مـ

 ـــم القتل العمدي .ئاالبتدائي ،أكثر ارتكابا جلرا حني الشباب
 

ــة االغرتاب النفسي االجتماعي ـي درجـتوجد فروق ف» و التي تنص على ثة :ـــج الفرضــــية الثالعرض نتائــ
التعليمي ، احلالــــة العائلية ، احلالـــة للشباب النزيل فـــي املؤسسة العقابية حسب خصائصهم ) السن ، املستوى 

 املهنية ، املستوى املعيشي ، السوابق القضائية (.
 ــاه واجلداول التالية توضــــح ذلك: دم حتليل التباين أحادي االجتوللتأكــد من صحة هذه الفرضية، نستخ

 حسب الســـن :  -

(: حتليل التباين األحادي بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي 62جدول رقم )
 حسب السن.للشباب اجملرم 

مصدر  المحاور
مجموع  درجات الحرية التباين

 المربعات
متوسط 

 المربعات
قيمة 

(f) 
مستوى 
 القرار الداللة

 العجز

بين 
 المجموعات

48,894 2 24,447 

1,927 

 
,1481 

 
توجد ال 
 داللة

داخل 
 المجموعات

2625,773 207 12,685 

  209 2674,667 المجمـوع

 الالمعىن

بين 
 المجموعات

108,815 2 54,408 

2,963 

 
,0541 

 

ال توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
3800,713 207 18,361 

  209 3909,529 المجمـوع

بين  الالمعيارية
 المجموعات

ال توجد  0671, 2,735 28,069 2 56,139
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داخل 
 المجموعات

 داللة   10,263 207 2124,475

  209 2180,614 المجمـوع

العزلة 
 االجتماعية

بين 
 المجموعات

132,757 2 66,379 

3,178 

 
,0441 

 
داخل  توجد داللة

 المجموعات
4323,438 207 20,886 

  209 4456,195 المجمـوع

اغرتاب 
 الذات

بين 
 المجموعات

17,529 2 8,765 

,670 

 
,5131 

 

ال توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
2708,228 207 13,083 

  209 2725,757 المجمـوع

اجملموع 
)االغرتاب 

النفسي 
 االجتماعي(

بين 
 المجموعات

1496,451 2 748,226 
3,310 

 
,0381 

 
داخل  توجد داللة

 المجموعات
46790,577 207 226,041 

  209 48287,029 المجمـوع
 (.1.13يتم اتخاذ القرار بشان داللة الفروق عند مستوى الخطأ )* 

( لكل من العجز والالمعىن والالمعيارية واغرتاب الذات تقدر على التوايل بـ fيبني هذا اجلدول أن قيمة )
( 14درجات احلرية بني اجملموعات )(، وكلها غري دالة عند 6701,( و)2,735( و)2,963( و)1,927)

( 1481,( مبستويات داللة قدرها على التوايل )1.17( وعند مستوى اخلطأ )412وداخل اجملموعات )
 (.1.706( و)0671,( و)0541,و)

( 3,178( لكل منهما بـ )fأما بالنسبة حملور العزلة االجتماعية واالغرتاب النفسي االجتماعي ككل فتقدر قيمة )
( وعند 412( وداخل اجملموعات )14( على التوايل، ومها دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات )3,310و)

 (، 0381,( و)0441,( مبستويات داللة قدرها على التوايل )1.17مستوى اخلطأ )
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 االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب اجملرم حسب سنهموهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
 "شيفيه".واجلدول التايل يبني مصدر هذه الفروق الدالة باستخدام اختبار 

(: نتيجة اختبار "شيفيه" بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي 23الجدول )

 للشباب المجرم حسب السن.

 سنة 67إىل  61 سنة 42إىل  42 سنة 46إىل  04 السن
    سنة 46إىل  04
 (-) *   سنة 42 إىل 42
  )+( *  سنة 67إىل  61

يتضح من خالل هذا اجلدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب   
 67إىل  61سنة والذين يرتاوح سنهم من  42إىل  42اجملرم حسب السن بني الشباب الذين يرتاوح سنهم من 

سنة هم  61ذين يفوق سنهم سنة، مبعىن الشباب ال 67إىل  61سنة لصاحل الشباب الذين يرتاوح سنهم من 
 سنة. 42األكثر اغرتابا نفسيا واجتماعيا من الشباب الذين يقل سنهم عن ذلك إىل حدود 

 حسب المستوى التعليمي : 
حتليل التباين األحادي بشأن داللة الفروق اإلحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي  (: 26جدول رقم )يبين

 .التعليمياملستوى حسب للشباب اجملرم 

مصدر  المحاور
مجموع  درجات الحرية التباين

 المربعات
متوسط 

 المربعات
 قيمة

(f) 
مستوى 
 القرار الداللة

 العجز

بين 
 المجموعات

224,075 4 56,019 

4,686 
 

,0011 
 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
2450,592 205 11,954 

  209 2674,667 المجمـوع

بين  الالمعىن
 المجموعات

توجد  0001, 7,943 131,150 4 524,600
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داخل 
 المجموعات

 داللة   16,512 205 3384,928

  209 3909,529 المجمـوع

 الالمعيارية

بين 
 المجموعات

185,269 4 46,317 

4,759 
 

,0011 
 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
1995,345 205 9,733 

  209 2180,614 المجمـوع

العزلة 
 االجتماعية

بين 
 المجموعات

420,679 4 105,170 

5,343 
 

,0001 
 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
4035,517 205 19,685 

  209 4456,195 المجمـوع

اغرتاب 
 الذات

بين 
 المجموعات

343,807 4 85,952 

7,397 
 

,0001 
 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
2381,950 205 11,619 

  209 2725,757 المجمـوع

اجملموع 
)االغرتاب 

النفسي 
 االجتماعي(

بين 
 المجموعات

8044,204 4 2011,051 
10,244 

 
,0001 

 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
40242,825 205 196,306 

  209 48287,029 المجمـوع
 (.1.17يتم اختاذ القرار بشان داللة الفروق عند مستوى اخلطأ )* 

(  لكــل حماول االغرتاب النفسي االجتماعي اخلمس تقدر fيتضح من خالل  هذا اجلدول أن قيمة )
لها دالـة عند ( ، ك2.622( ، ) 7.626( ، ) 2.272( ، ) 2.226( ،) 2.343على التوايل : ) 

( ، 1.17( ، وعند مستوى اخلطأ ) 417( ،وداخل اجملموعات ) 2درجات احلرية بني اجملموعات ) 
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( ، ) 1.111( ، ) 1.10) ( ، 1.111) ( ، 1.110مبستويات داللــــة قدرها  على  التوايل : ) 
1.111. ) 

وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللـــة إحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي  للشباب اجملرم حسب مستواهـم 
 .دام اختبار شيفيهة باستخالــالتعليمي واجلدول التايل يبني مصدر هذه الفروق الد

نتيجة اختبار "شيفيه" بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي (:27جدول )     
 .المستوى التعليميحسب للشباب المجرم

 المستوى التعليمي
دون 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي مستوى

      دون مستوى
 (-) * (-) * (-) *   ابتدائي

Fمتوسط  * )+(   * (-) 
    )+( *  ثانوي

   )+( * )+( *  جامعي

يتضح من خالل هذا اجلدول أنــــه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب 
اجملــــرم حسب املستوى التعليمي بني فئة الشباب ذو املستوى تعليمي ابتدائي ،والشباب ذو مستوى تعليمي 

 ـط ، ثانوي وجامعي .لشباب ذو املستوى التعليمي متوسـثانوي وجامعي .لصاحل ا متوســط ،
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني فئة الشباب متوســـط التعليم وفئة الشباب اجلامعي وذلك لصاحل 

 الشباب اجلامعي . 
مبعىن أن الشباب اجلامعي أكثر فئات الشباب شعورا باالغرتاب النفسي االجتماعي، تليه الشباب الثانوي و 

 متوسـط التعلـــم. 
 أي أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي للشباب ازداد شعوره باالغرتاب النفسي االجتماعي . 
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 حسب الحالــة العائلية :  -
(: تحليل التباين األحادي بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي 21جدول رقم )

 .الحالة العائليةحسب للشباب المجرم 

مصدر  المحاور
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
المربعا

 ت
متوسط 

مستوى  (fقيمة ) المربعات
 القرار الداللة

 العجز

بين 
 المجموعات

54,065 3 18,022 

1,417 
 

,2391 
 

داخل  ال توجد داللة
 المجموعات

2620,601 206 12,721 

  209 2674,667 المجمـوع

 الالمعىن

بين 
 المجموعات

57,055 3 19,018 

1,017 
 

,3861 
 

داخل  ال توجد داللة
 المجموعات

3852,474 206 18,701 

  209 3909,529 المجمـوع

 الالمعيارية

بين 
 المجموعات

28,286 3 9,429 

,9021 
 

,4411 
 

داخل  ال توجد داللة
 المجموعات

2152,329 206 10,448 

  209 2180,614 المجمـوع

العزلة 
 االجتماعية

بين 
 المجموعات

59,708 3 19,903 

,9331 
 

,4261 
 

داخل  ال توجد داللة
 المجموعات

4396,487 206 21,342 

  209 4456,195 المجمـوع
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 اغرتاب الذات

بين 
 المجموعات

36,627 3 12,209 

,9351 
 

,4251 
 

داخل  ال توجد داللة
 المجموعات

2689,130 206 13,054 

  209 2725,757 المجمـوع

اجملموع 
)االغرتاب 

النفسي 
 االجتماعي(

بين 
 المجموعات

932,234 3 
310,74

5 
1,352 

 
,2591 

 
داخل  ال توجد داللة

 المجموعات
47354,79

4 206 
229,87

8 

 المجمـوع
48287,02

9 209  

 
 (.1.17يتم اختاذ القرار بشان داللة الفروق عند مستوى اخلطأ )* 

عجز ، ال معىن ، المعيارية  عزلــــة » ( لكل حماور االغرتاب النفسي االجتماعي f) يبني اجلدول أن قيمة        

 ( ،0.202على التوايل بــ : )  تــــقدر« اجتماعية  ، اغرتاب ذات 

( ، وكلها غري دالة  عند درجات احلرية بني اجملموعات 1.267( ،) 1.266( ،) 1.214( ، ) 0.102) 

( مبستويات داللـــــة قدرها على التوايل : ) 1.17( وعند مستوى اخلطأ ) 413( وداخـل اجملموعات ) 6)

1.462 ( ، )1.643 ( ، )1.220 ( ، )1.243 ، ) (1.247 ) 

وهذا يعين أنــــه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب اجملرم حسب  -

 . حالتـــهم العائلية
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 حسب الحالــــة المهنية : 
بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي للشباب t(: يوضح قيمة 22جدول رقم )

 .الحالة المهنيةحسب المجرم 

 (.1.17( ومستوى اخلطأ )414يتم اختاذ القرار بشان داللة الفروق عند درجات احلرية )* 

 المتوسط الحسابي الحالة المهنية المحور
االنحراف 

 المعياري
t 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

القرا
 ر

 العجز
 3,50940 24,5630 عامل

4,325 ,0001 
توجد 
 3,33458 22,4945 بطال داللة

 
 الالمعىن

 3,62780 25,9916 عامل
توجد  0001, 5,123

 4,61695 23,0769 بطال داللة

 الالمعيارية
 3,33228 23,7143 عامل

توجد  0151, 2,447
 2,99870 22,6264 بطال داللة

 العزلة االجتماعية
 4,56562 25,5210 عامل

3,369 ,0011 
توجد 
 4,42964 23,4066 بطال داللة

 اغرتاب الذات
 3,63082 24,8908 عامل

توجد  0201, 2,342
 3,49624 23,7253 بطال داللة

اجملموع )االغرتاب 
 النفسي االجتماعي(

 4,629 14,42687 124,6807 عامل
 

,0001 
 

توجد 
 14,61282 115,3297 بطال داللة
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احلسابية للشباب اجملرم البطال يف كافة حماور االغرتاب النفسي نالحظ من خالل هذا اجلدول  أن قيم املتوسطات 
االجتماعي أكرب من املتوسطات احلسابية للشباب العامل وهو ما يؤكد على وجود فروق بينهما، وهو ما ترمجته 

لة االجتماعية ( احملسوبة حملاور االغرتاب النفسي االجتماعي واملتمثلة يف العجز والالمعىن، الالمعيارية، العز tقيم )
(، أما 2,342( و)3,369( و)2,447( و)5,123( و)4,325واغرتاب الذات اليت تقدر على التوايل بـ )

( مبستوى داللة 1.13( ومستوى اخلطأ )414(، وكلها دالة عند درجات احلرية )4,629قيمتها ككل فتقدر بـ)
( بالنسبة 0001,( و)0201,( و)0011,( و)0151,( و)0001,( و)0001,قدرها على التوايل )

 للمجموع.

كافة حماور االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب اجملرم   وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
 لصاحل الشباب البطالني، أي أن الشباب اجملرم البطال هم األكثر اغرتابا نفسيا واجتماعيا من الشباب العامل.

 المستوى المعيشي : حسب

(: تحليل التباين األحادي بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي 21رقم ) جدول
 .المستوى المعيشيحسب للشباب المجرم 

 مصدر التباين المحاور
درجات 

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة
(f) 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 العجز

بين 
 المجموعات

91,146 2 45,573 
3,65

1 
 

,028
1 
 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
2583,520 207 12,481 

  209 2674,667 المجمـوع

 الالمعىن

بين 
 المجموعات

248,260 2 124,130 7,01
8 
 

,001
1 
 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
3661,269 207 17,687 
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  209 3909,529 المجمـوع

 الالمعيارية

بين 
 المجموعات

86,935 2 43,468 
4,29

8 
 

,015
1 
 

توجد 
داخل  داللة

 المجموعات
2093,679 207 10,114 

  209 2180,614 المجمـوع

العزلة 
 االجتماعية

بين 
 المجموعات

110,315 2 55,158 
2,62

7 
 

,075
1 
 

ال 
توجد 
 داللة

داخل 
 المجموعات

4345,880 207 20,995 

  209 4456,195 المجمـوع

 اغرتاب الذات

بين 
 المجموعات

50,953 2 25,476 
1,97

2 
 

,142
1 
 

ال 
توجد 
 داللة

داخل 
 المجموعات

2674,804 207 12,922 

  209 2725,757 المجمـوع

اجملموع 
)االغرتاب 

النفسي 
 االجتماعي(

بين 
 المجموعات

2616,454 2 1308,22
7 

5,92
9 
 

,003
1 
 

توجد 
 داللة

داخل 
 المجموعات

45670,57
4 

207 220,631 

 المجمـوع
48287,02

9 
209  

 (.1.13يتم اتخاذ القرار بشان داللة الفروق عند مستوى الخطأ )* 
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( 6.370(  لكــــل من العجــــز ، الالمعىن ، الالمعياريــــة ، تقدر على التوايل : ) fيوضح هذا اجلدول أن قيمة ) 
( 412( وداخل اجملموعات ) 4( وكلها دالـــــة عند درجات احلــــرية بني اجملموعات ) 2.424( ، ) 2.104، ) 

 ( مبستويات داللـــــة قدرها على التوايل 1.17وعند مستوى اخلطأ ) 
 (1.144)  ( ،1.110 ( ، )1.107. ) 

على التوايل وهي (f (، )4.342( ، )0.224ـة )اعية واغرت اب الذات فبلغت قيمة االجتمأمابالنسبة حملور العزلــ
( 1.17ستوى خطأ ) ( وعــند م412ـل اجملموعــات ) ( و داخ4ـة بني اجملموعات ) ند درجات احلريـــة عري دالـغ

 ( على التوايل . 1.024( ،) 1.127)  ا  ـدرهة قمبستويات  دالل
جتماعي للشباب اجملرم حسب وهــــذا يعين أنــه توجد فروق ذات داللــــة احصائية يف االغرتاب النفسي اال -

 دول التايل يبني مصدر هـذه الفروق الدالـــــة باستخدام اختبار "شيفيه".مستواهـم املعيشي ، واجل
يفيه" بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي نتيجة اختبار "ش(:02الجدول )

 للشباب المجرم حسب المستوى المعيشي.

 جيد متوسط ضعيف المستوى المعيشي

 (-) * (-) *  ضعيف

   )+( * متوسط

   )+( * جيد

االغرتاب النفسي االجتماعي يتضــــح مـــن خالل هـــذا   اجلدول ،أنه  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
للشباب اجملـرم حسب مستواهـــــم املعيشي ، بني الشباب مـــن مستوى معيشي ضعيف والشباب  املنحـدر مـــن 

 مستوى معيشي متوســــط وجيد .
 ـط وجيد هــم األكثر  اغرتابــا نـفسيا واجتماعيا .توى معيشي متوسمبعىن الشباب املنحدر مــن مس  -
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 حسب السوابق القضائية :

بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي t( : يوضح قيمة 22الجدول رقم ) 
 حسب السوابق القضائية.للشباب المجرم 

 المحور
السوابق 
 القضائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 العجز
 3,56897 24,3302 ابتدائي

 توجد داللة 0061, 208 2,756
 3,47388 22,9904 انتكاسي

 
 الالمعىن

 4,07417 26,1415 ابتدائي
 4,10936 23,2885 انتكاسي توجد داللة 0001, 208 5,052

 الالمعيارية
 3,20524 23,6887 ابتدائي

 3,20701 22,7885 انتكاسي توجد داللة 0431, 208 2,034

العزلة 
 االجتماعية

 4,49906 25,6038 ابتدائي
 توجد داللة 0011, 208 3,236

 4,53382 23,5865 انتكاسي

اغرتاب 
 الذات

 3,39617 25,2736 ابتدائي
 3,61491 23,4808 انتكاسي توجد داللة 0001, 208 3,705

اجملموع 
)االغرتاب 

النفسي 
 االجتماعي(

 14,53595 125,0377 ابتدائي
 14,59489 116,1346 انتكاسي توجد داللة 0001, 208 4,429
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 (1.13( ومستوى الخطأ )211حرية )يتم اتخاذ القرار بشان داللة الفروق عند درجات ال* 

ظ من خالل هذا اجلدول أن قيــم املتوسطات احلسابية للشباب اجملرم االبتدائي يف كافة حماور االغرتاب الحـنــ

النفسي االجتماعي أكــــرب من املتوسطات احلسابية للشاب االنتكاسي .وهــــو ما يؤكــــد على وجود فروق بينهما 

العجــــز ، الالمعىن ، » لنفسي االجتماعي واملتمثلة يف ( احملسوبة حملاور االغرتاب اtوهو ما ترمجته قـــــيم ) 

( ،      7.174( ، ) 4.273اليت تقـــــدر على التوايل بـ  : ) « . الالمعيارية ، العزلـــة االجتماعية ، اغرتاب الذات 

جات حريـــــة ( و كلها دالــــة عند در 2.242(  ، قيمتها ككــل تقدر بــــ ) 6.217( ، ) 6.463( ،) 4.162) 

( ،) 1.126( ، ) 1.111) ، (1.113توى داللـــة قدرها : ) ( مبس1.17( ومستوى اخلطأ ) 414) 

 ( على التوايل . 1.111( ،) 1.110

االجتماعي للشباب اجملرم ، ه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كافة حماور االغرتاب النفسي وهذا يعين أنــ -

 « من دون سوابق قضائية »يني ـح الشباب االبتدائلصالـ

 أي أن الشباب اجملرم االبتدائي أكثر اغرتاب نفسيا واجتماعيا من الشباب االنتكاسي.  -

توجــــد فروق يف درجــــة االغرتاب النفسي االجتماعي » يت تنص على أنه ـــالعرض نتائج الفرضيــة الرابعة: 

 «   اجلرميــــة املرتكبة.ؤسسة العقابية حسب نـــــوع ــللشباب النزيل يف امل
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(: تحليل التباين األحادي بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي 22جدول رقم )

 ة.ــوع الجريمــنحسب للشباب المجرم 

درجات  مصدر التباين المحاور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة
(f) 

مستوى 
 القرار الداللة

 العجز

بين 
 المجموعات

82,055 2 41,027 

3,276 

 
,0401 

 
 توجد داللة

 
داخل 

 المجموعات

2592,6
12 

207 12,525 

 المجمـوع
2674,6

67 
209  

 الالمعىن

بين 
 المجموعات

272,96
0 

2 
136,48

0 

7,769 

 
,0011 

 
 توجد داللة

 
داخل 

 المجموعات

3636,5
68 

207 17,568 

 المجمـوع
3909,5

29 
209  

 الالمعيارية

بين 
 المجموعات

16,215 2 8,107 

,7751 
 

,4621 
 

 
 ال توجد داللة

داخل 
 المجموعات

2164,4
00 

207 10,456 

 المجمـوع
2180,6

14 
209  

بين العزلة 
 المجموعات

85,994 2 42,997 2,037 ,1331  
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 االجتماعية
داخل 

 المجموعات

4370,2
01 

207 21,112 
 ال توجد داللة  

 المجمـوع
4456,1

95 
209  

 اغرتاب الذات

بين 
 المجموعات

44,493 2 22,247 

1,717 

 
,1821 

 
 ال توجد داللة

 
داخل 

 المجموعات

2681,2
64 

207 12,953 

 المجمـوع
2725,7

57 
209  

اجملموع 
)االغرتاب 

النفسي 
 االجتماعي(

بين 
 المجموعات

2030,0
06 

2 
1015,0

03 
4,542 

 
,0121 

 
 توجد داللة

 
داخل 

 المجموعات
46257,

023 
207 

223,46
4 

 المجمـوع
48287,

029 
209  

 (1.13الفروق عند مستوى الخطأ ) يتم اتخاذ القرار بشان داللة* 

(  ، ) 6.423( لكل من  حمور العجــــــز والالمعىن ، تقــــدر على التوايل بـــ )  fذا اجلدول أن قيمة ) يبني هــ   
( وعند مستوى 412( وداخل اجملموعات ) 4( ، وهي دالــة عند درجات احلرية  بني اجملموعات ) 2.231
 ( .1.110( ، ) 1.121( مبستويات داللــــة  قدرها  على التوايل ) 1.17اخلطأ ) 

( ، ) 2.232( لكــــل منها ) fذات  فتقدر قيمة ) ــعزلة االجتماعية ، اغرتاب الـة حملور الالمعيارية ، الأما بالنسب
( وداخل 4(على التوايل ، وهي غري دالــــة  عند درجات احلريــــة بني اجملموعات ) 0.202(  ، ) 4.162

( ، ) 1.234قدرها على التوايل )  ( مبستويات داللـــة1.17( وعند مستوى اخلطأ ) 412اجملموعات ) 
1.066 ( ، )1.044. ) 
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وهذا يعين أنــــه تــوجد فروق  ذات داللة إحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب اجملــــرم حسب نــوع  - 
لك لصاحل الشباب ـم  القتل العمدي وذـم السرقة والشباب مرتكب جرائـــاجلرميــــة املرتكبة بني الشباب مرتكيب جرائــ

 املرتكب جلرائـــــم القتل العمدي . 
مبعىن أن الشباب  مرتكب جرائــــم القتل العمدي أكثر شعورا باالغرتاب النفسي االجتماعي من الشباب مرتكب 

 جرائـــم  السرقـة والتجارة املخدرات .واجلدول التايل يوضح ذلك :
(: نتيجة اختبار "شيفيه" بشأن داللة الفروق اإلحصائية في االغتراب النفسي االجتماعي  22الجدول )

 للشباب المجرم حسب المستوى التعليمي.

 القتل العمدي المستوى المعيشي
تجارة 

 المخدرات
 السرقة

 )+( *   القتل العمدي

    تجارة المخدرات

   (-) * السرقة

 
ـم القتل وجود عالقة ذات داللة احصائية بني الشباب املرتكب جلرائــ( 26يتضح من خالل اجلدول )  -

 م القتل العمدي .لك لصاحل الشباب املرتكب جلرائــم السرقة وذالعمدي واملرتكب جلرائـ
 فمرتكيب جرائــم القتل العمدي أكثر شعورا باالغرتاب النفسي االجتماعي . -

 ـج :مناقشــة   وتفسير النتائــ -2
 ة االولى :مناقشة وتفسير نتائج الفرضيــ – 2-0 

ح ان الشباب اجملرم السجني يعاين من ـ(   يتض41من خالل النتائج احملصل عليها واملوضحة باجلدول رقـــم )    
(  وباحنراف معياري قـــدره ) 041.344)  مبتوســط حسابــي يقدر بـور باالغرتاب النفسي االجتماعي وذلك ــشع

 ى : ـــكن ارجاع ذلك إلـمع تباين وتفاوت يف درجات مظاهره ومي ( 07.0222
ل ـي تتسـم ببعض اخلصائص جتعلــها ختتلف يف طبيعتها عن مراحئة الشباب ، والتـطبيعــة شخصية فــ    ♦

 ة املطلقة دون قيود مفروضة ـة إىل االستقالل واحلريـا ، إذ يتميز الشباب عادة بالنزعـالشخصية السابقة والالحقة هلـ
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، وحماولة التخلص مـن الضغوط وألوان القهر وحريـة التعبري عن الذات لذا جند الشباب أكثر متردا وأقــل امتثاال 
 لنظام السلطة .

زاح هذه اخلاصية املميزة للشباب مبجرد الدخول عامل السجن فتجربة السجن جتعل من ذلك الشاب احلر ــنت     
 م السجن وممتثال لقواعده .، شابا مقيدا بنظام وضوابط عالــره وقراراته وأفعاله يف أفكا

تعــد مرحـلة الشباب مرحلة مؤقتة بطبيعتها ، فسنوات الشباب معدودة يف عمر االنسان لذلك جند أن     ♦
البية الشباب يصاب اليت سيقضيها ، فغ« مــــدة العقوبة» اهلاجس املسيطر على الشباب خالل فرتة سجنه هــــو

لنسبة سنة ، فبا67باإلحباط والسلبية والعجز ، ويفقد معنــى احلياة مبجرد ضبط تاريخ االفراج عن سن يتجاوز  
ـد هذا السن. لذا يقــع الشباب فــي دائــرة االحباط واالغرتاب والسلبية واالفكار هلؤالء ال معىن للحياة بعـ

ى سنوات ربيـــع العمر الندم وتأنيب الضمري واحلسرة علـا يسيطر عليه الشعــور بكمـ   ويــة، فيفقد معنــى احلياةالسودا
ة إذ وجدنا ة وهذا ما بينته نتائـج الدراســح غالبية الشباب السجني إىل العزلــستنقضي خلف االســوار، لذا جينـ اليت

 األكثر شيوعا لدى الشباب اجملرم السجني .« العزلة االجتماعية »ذا مظهــر ــوك«الشعور باالمعىن »ان مظهـر 
داع بالسجن يف حد ذاهتا أساسا كافيا لشعـور الشاب باالغرتاب النفسي االجتماعي ،وذلك ة االيـتعد جترب    ♦

 ملا حتويــه من ألـم نفسي ومعاناة .

، بعد االفراج عنهـم ورغـم فالسجن مؤسسة للضبط االجتماعي وأداة لتقومي السجناء وهتيئتـهم لالندماج يف اجملتمـع
نظمها إال أن السجن  ما شهدته السجون من تغريات وتطورات على مجيع االصعدة من هتيئة هياكلها وأنسنة

ـية للشباب ومصدرا للمعاناة ولصناعة اهلوامات ارها على احلياة النفسية والسلوكا آثـــة سلبية أليمة ، هليبقى جتربــ
 جديدا للسلوك االجرامي . اليت ميكن أن تصبـح مصدرا 

) عباس فمناخ السجن مناخ العتمة والفراغ ،جيد السجني نفسه ،سجني ذاته وأفكاره االجرامـــية التدمريية .
 (012، ص 2117محمود مكي، 

تعمل أساليب  املعاملة العقابية دورا كبريا يف شعور السجني باالغرتاب من عدمــه إذ أن املعامـــلة القائمة     ♦
د ـدى اجملرم ضــاهــية واالجتاهات العدائية لــه بالسجن من شأنه زيادة الكر تقام من اجملرم بإيذائه  أو عزلـعلى االن

 ع اجملتمــ
طم احرتام الذات والشعور بالكيان االنساين لدى الشاب فأساليب املعاملة ـي حيكما أن العقاب االنتقامـ    

ـه لذاته ،ومن يفقد احرتامه لذاته فإنه يفقد بالتايل احرتامه انية للفرد وتفقده احرتامـالقاسية هتدر الكرامــة االنسـ
 (026ـ ص 2112) أحمد هارون ، لآلخرين وللقانون وكل الضوابط .
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م واملستويات كمجتمع مغلق حيتوي بداخله عدد كبري من االفراد خيتلفون يف االعمــار واجلرائــيـعد السجن  
،تتاح للشاب السجني ـا وجيمعهــم لقب مذنب أو حمبوسـهم يف النهايــة يعيشون معـاالقتصاديـة واالجتماعيـة ولكن

الجرام على اعتبار أن السلوك تؤثر فيه و االحتكاك على مناذج حمرتيف اداخل املؤسسة العقابية فرصة التعرف 
عوامل عـــدة كالتفكري واملعتقدات كما ميكن اكتسابه من خالل املالحظة والتقليد .وهذا حسب النماذج املعرفية 

تكون " يف هـــذا الصدد يشري إىل أن كثري من أنـــواع السلوك مرضية كانت أم عادية ،قـــد banduraفبندورا "
اآلخرين عن طريق املالحظة أو احملاكاة أو النمذجة وهذه اخلربة تلعب دورا هاما يف تطوير عدد   بفعل التعلم من

 كبري من أمناط السلوك االجتماعي مبا ذلك العدوانية ........
 تعلم خاطئ على مستوى النموذج املقلد للمجتمـــع هــو أن السلوك املضــاد « باندورا » وعلى هـــذا اعترب 

السجـــن من خالل جتربته كسجني وكمناضل حلقوق االنسان بقولــــه « أمحد عثماين »ويف هذا الصدد يصف 
السجن عبارة عن كاريكاتور للمجتمــع بالقدر الذي يعـــيد انتاج هـــذا االخري ولكن ضمن شروط خاصـــة جدا :»

ـــن لعالقات اجتماعية اجيابية . ان ما يقرب أكثر ، السجن جمموعــة بشرية ختضع للسلطة ، للهيمنة واخلضوع ولكــ
 ( 26، ص 2116) أحمد عثماني ، .....«.هـــو الطابــع الكثيف للبــــؤسعالـــم السجن من العالـــم احلقيقي 

ع بيئته اجلديدة ، وبتعبري أدق خضوعــــه لنظام جديد خيتلف فسه جمربا ولزاما عليه التكيف مـجيد  السجني ن     
النزيل عما تعود عليه من تنظيم اجتماعي ، يتصف بأنه ذو نسق حيايت موحـد وخاص يشكــل ثقافة فرعيــة تبعـد 

 ( 27،ص0217) مصطفى عبد المجيد كـارة ، .عن ثقافـــة اجملتـمع
والوسيلة اليت يتم هبا ـة اجلديدة ، م بـها استيعاب الثقافـفالتكيف مــع بيئة وثقافة السجن هي الكيفية اليت يتــ     

الزام النزيل باالندماج يف عامله اجلديد ويتجرد من شخصيته وما حتتوي من خصائص ذاتية  وفقدانه شيئا فشيئا ملا 
مع ة يف اجملتـحيملــه من معان وأفكار ومعتقدات وعواطف ورموز تتحدد عن طريقها خمتلف املعاين واملؤثرات الثقافيــ

حياتية ط بني املواقف والعالقات وما يتصل هبا من أمناط وجتارب يل يف الوصف أو الربـلنز ،يبدأ اخارج السجن 
 (26، ص 2112) أحمد هارون ، ن .  ـقة هبا خارج السجـة للمفاهـيم املتعلـجديدة  واملعاين البديلـ

السجن حياة  ناء داخلـن أسلوب حياة خاص خيتلف عن اجملتـمع احمللي ،  حيث تدور بني السجــفالسج      
ـط بناء خاص وهذا يدفــع ا وحياة العزلــة وسـط هذا اجملتـمع هلا منـة متارس هبدوء دون أن تلفت االنظار إليهخفيــ

ـغة ومعايري وقيــم متميزة ولـالسجناء إىل تشكيل ثقافــة فرعــية خاصـة هبم داخل السجن تسودها تقاليد وعادات 
 اجلدد كنــوع من اخلربة الالزمــة للتكيف مع حياة السجــن ومواجهتها . تنتقــل من النزالء القدامى إىل

( أن ثقافـــة السجن تتميز ببعض السمات اهلامـــة اليت منها القلق من 0247ويف هذا الصدد يرى عبد اهلل غــانــم )
 ـة لألخالقيات ، لكثري من األمـور املنافيـالنظــرة للمستقبل ، العنف واالنتهازيــة مســـة للعالقات بني النزالء ،التسليم با
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وايا اآلخرين ،ظهور بعض املصطلحات اللغــوية خاصــة بالسجـن  هتيء ك والريبة يف نـوع واالستسالم ،الشـاخلضـ

ة الفرعــية للجرمية أو االحنراف ،التأكــــيد على القيم اجملتمعية ملـــا يسمى  بالثقافـظروف السجن أفضل النماذج 
 ل .وسيطرهتا على النمط الثقايف ككـ املادية والفرديــة

 (32ص ، 2111ود،د اهلل بن سعد السععبد العزيز بن عب) 
ـالح سلوك ن للهدف املنشود منه وهـو اصـوال شك أن اكتساب السجني هلــذه الثقافـة  حيول دون حتقيق السج   

مع يف تبنـي السجني بعــد االفراج مما ينعكس أثــره علـى اجملتـاج مــع جمتمعه بسالم لنزيل وهتذيبه ، وهتيئته لالندمـا
 ـمع. هات السلوكية املعاديــة للمجتعنه لالجتا

ـري اجملتمع احملــيط على سلوكهم االجتماعي إىل تأثـ -رتاب النفسيوميكن ارجـــاع شعور هؤالء الشباب باالغ    ♦
الشك أنه  ـدم الثقـــة وحرم من ضروريات ومتطلبات العيش السوي ،ا وصــــم باإلجرام وبعـلسجني إذاالحنرايف ، فـا

، بأن السجني إذا تكفل « الغامدي » ـــود للسجن مـــرة أخرى وهـذا ما أشار إلــيه سوف ينحرف وبالتايل يع
حلياة كرميــة وشريفـة عـدل عن  هاجملتــمع حبمايته بعد خروجه من السجن عن طريق اجياد عمل مناسب لـه وتأهيل

 ها . اجلرميــة والتفكري بـ
إىل أن اجلماعــة عندما تنبـذ الفرد ، وال يصبــح لــه مكانا داخلها فإنه سيضطر إىل " ليمارت " وقــــد أشار 

االنضمام إىل غريه من املوصومني بنفس وصمته مزاوال النشاط املنحرف الذي اخرجته اجلماعة بسببه ،كرد فعل 
التايل تعزيز الشعور لديه من عه ) مجاعة املنحرفني ( وبم، وكوسيلـــة إىل وقوف اآلخرين على اجلماعة إلبعاده 

 (220ص،0217ارة ، كعبد المجيد ) خالل االنتماء إىل مجاعــة مـا .
أن الطريقة اليت يتعامل هبا اجملتمع مــع الفرد املنحرف هي اليت « A-lemert»ويؤكـــد أيضا" ليمرت "  هـــذا

تؤدي إىل وجوده واستمراره يف ذلك السلوك املنحرف ، وما ذلك االحنراف إال نتيجة تفاعلية بني فعل الفرد 
ىل استقراره يف املنحرف ، وردود األفعال مــن اجملتمع جتاهه ، وتناميها يف عملية تصاعدية تؤدي به يف النهايـــة إ

السلوك املنحرف ، ومن ثـــم وصمه بتلك الوصمة أو الصفة اليت حتمل مدلـــوال يتعارف عليه اجملتمع ، ولتلك 
 ،أثـــرا يف املستقبل يف استمرار ذلك السلوك وتدعيمه . الصفـــة أو الرمـــز الذي يطلقه اجملتمـــع على املنحرف 

 (66) جابر نصر الدين ، ص
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إىل أن نعت أو وصــم الشخص ،أي تصنيفه «  Talcott- Parsons» بارسونز "  " تالكوتأيضا  وأشار
 سلبيا نتيجة جنـوحه يؤدي إىل تفاقـم حالتـه .                                         

عليها بعــد املعاجلة ـج اليت حتصلنا يظهر من خالل النتائـ   مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية  :
( أنـــه توجد فروق ذات داللة احصائية 44(  وتأكدها نتائج اجلدول ) 40م )حصائية واليت بينها اجلدول رقــاإل

أي أن كــل من جرمية جتارة ،ن ــالسيف نوع اجلرمية اليت ارتكبها الشباب النزيل يف املؤسسة العقابية حسب 
سنــــة يف حني يرتكب جرمية  61يرتكبها أكثر الشباب الذين تفوق أعمارهــم املخدرات وجرمية القتل العمدي ، 

 :دة أسبابة وقد أرجعت الباحثة ذلك إىل عسنــ 46السرقــة الشباب الذين تقل أعمارهـم عن
ل منبهة طبيعة املرحلة العمرية اليت مير هبا الفرد اجملرم وما مييزها من حتوالت جسمية ونفسية كثريا ما تكون عوام -

لتكوين إجرامي كامن لدى الفرد كما حتدد توجهات الفرد الرتكاب نوع معني من اجلرمية فمثال ميول الشباب 
مرحلة  »ة ـــذه الفرتة العمريـــى خصائص هــة يرجع إلـم السرقسنة الرتكاب جرائـ 46الذين تقل أعمارهـــم عن 

وهي  " المراهقــة المتأخرة" ليه ــا اصطلـح عــأو مسنة ، 47ل من ـإىل أق – 04واليت متتد من «  النضج املبكرة
لذا توصف ع حجم اإلجرام .ـجرام ، إذ تستأثر وحدها على ربـمن أخطر فرتات العمر وأشدها خصوبة يف جمال اإل

هلا واملستمرة يتعدى من خالبأهنا  األرضية املمهدة لعامل االجرام ،فهي تعرف كمجموعـة من السلوكات املتكررة 
 على حقوق اآلخرين وامليول إىل تعنيف املعايري والقواعد االجتماعية .

(Jean-LouisSenon;gerard-lopez,Robert-cario,2008,P89) 
وع من االضطرابات يف امليول الغريزية والعاطفية ، وعدم ثبات يف ــيف هذه الفرتة العمرية ينتاهبم نإذ أن الشباب 

املزاج وميل غري  عادي إىل اجلنس وضعف يف القدرة على ضبط النفس أمام املغريات  الوجهات النفسية وتقلب 
 االجتماعية .

من جهة أخرى يغلب على اجملرمني يف هذا العمر الزمين ، االندفاعية واحلماس الزائد حنو حتقيق اآلمال 
ية بالدرجة األوىل ،وحميط األسرة والطموحات وميل كبري حنو حتقيق االستقاللية الذاتية خاصة عن األقطاب الوالد

 .، وحماولة إثبات الذات والوجود يف البيئة االجتماعية
سعي الشباب يف هذا العمر الزمين إىل االنفراد وتكوين شخصيته املستقلة من الناحية االقتصادية        

كلية : كاللباس ، ) ماركات واالجتماعية وحماولته لتحقيق آماله وطموحاته  املتمحورة أساسا حول أمور مادية ش
عاملية ( ، اقتناء سيارة فخمة ،وذلك يرجع إىل حب التقليد ، والتباهي وحب الظهور ، والتأثر البالغ جبماعة 

أو منحرفني خمالطة م عن خمالطة الفرد ألصدقاء أو قرناء امي ينجــأن السلوك االجر « سذرالنـــد »يرى  إذاألقران 
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فيكون للمجموعـــة املنحرفـــة يف نفسه ألصدقاء أو قرناء أسوياء ، مداومة وأعمق أثرا من خمالطتهأكثر أطـــول زمنا و 
لكن تصادم آمال وطموحات هؤالء الشباب بواقعهم االجتماعي احملبـــط وعدم توافر ، الغلبة على جممــوعة السويـــة

 أسهل وأسرع وسيلة لتحقيقها و اللجوء إىل السرقة الوسائل و اإلمكانيات الذاتية لتحقيق أهدافهــم  يدفع هبم إىل
 ـم اإلجرام .اليت تعد بوابة الدخول إىل عالــ

م جتارة املخدرات والقتل العمدي فقد جرائـ سنة إىل ارتكاب 61رهم عن أما جلوء الشباب الذين تفوق أعما

 أرجعنا  ذلك إىل : 

ن خالهلا باهلدوء والقدرة على  نضج احلقيقي واليت يتميز الفرد مم مبرحلة الهذه املرحلة العمرية  اليت  توسـمسات  -

ـبح  مجاح عواطفه ونزواته ، ومتيل حياته إىل االستقرار ،كما متثل هذه الفرتة العمرية ، مرحلة تكوين الشخصية كـ

 وانفرادها بصنع القرار .

الواقعية أكثر إذ تتمحور أساسا حول  املالحظ أيضا على هذه املرحلة ميل طموحات وآمال هؤالء الشباب   إىل 

ع طموحات  هؤالء الشباب مـع واقـلكن تصادم  ...، مسكن ، وظيفة ...«  بناء أسرة » االستقرار ، زواج  

خ بفكرة أن  الوقت قد جتاوزه وجيب عليه ، ومن جهة أخرى االعتقاد الراسـحياتـهم  االجتماعية من جهـة

ي يقتنع هؤالء الشباب بفكرة أن جتارة املخدرات هي ـوبالتال لول سن األربعني  .استدراك السنوات املتبقية قبل ح

 .رحبا للمال والزمنالسبيل الوحيد إلخراجه من هذه الدائرة،  باعتبارها املهنة األكثر 

ذ  يرى نفسه بال قيمة ، ال تسيطر على الشباب يف هذه الفرتة العمرية مشاعر السلبية واإلحباط إ -

» م من وعي هؤالء الشباب خبطورة األمر ـاجتماعية ، مستقبل جمهول  بال أهداف مرسومة .وبالرغمكانة

إال ........«  ع أفراد األمن أو العصابات لة املدى املوت جراء التصادم  مـالتعرض لعقوبة السجن طوي

يق رصيد معني من املال ة  لفرتة  قصرية لتغيري ظروفه وحتقـمنهم يفضل املغامرة وخوض التجرب أن الكثري

 يساعد على العيش املستقر باجملتمــع ثـم االنسحاب واالنعزال عن عامل اجلرمية .

إذن ميكن إرجاع ولوج الشباب عالــم جتارة املخدرات إىل أسباب اقتصاديـة، اجتماعية حبتــــة: الفقر و احلاجـة،      

سكن،  إضافة إىل تأخــر سن الزواج بسبب غالء عـدم االكتفاء الذايت والبطالــة، تفاقـم أزمة ال
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التكاليف......كلها دوافع تؤدي بالشباب إىل انتهاج سبيل جتارة املخدرات لتغيري أوضاعه وخلق مكانه 

 اجتماعية له .

وقـد  يكون دخول الشباب عالـم املخدرات سببا آخر يف ارتكاهبـم  سلوكات إجرامية أخرى كالسرقة ،   -

 م قتل .ـمدي وقــد تصل إىل ارتكاب  جرائح العالضرب واجلر 

عرفت  تزايدا ملحوظا يف السنوات األخرية يف جمتمعنا اجلزائري وهو ما « جرائــم القتل » هذه األخرية       

جتسده اإلحصائيات الرهيبة اليت تطلقها املصالــح املختصـة يف كــل مرة واليت تبني تسجيل اآلالف من القضايا 

جرمية قتل كان اجلناة يف  267رتكب اجلزائريون ا 4106سنويا يروح ضحيتها اآلالف من األشخاص ،ففي سنة 

أغلب حاالهتا حتت تأثري املخدرات واحلبوب املهلوسة  ، وحسب التحريات املسجلة خالل معاجلة هذه القضايا، 

فإن اغلب قضايا القتل املرتكبة تكون هلا دوافع ومسببات قريبة جدا من بعضها تكون بداياهتا مناوشات بني 

قبل أن تتحول إىل شجار وجرمية قتل شنعاء .كما كشفت التحريات املتعلقة مبعاجلة هذه القضايا  املتهم والضحية 

ألف حالة 00أن نسبة العنف لدى الشباب ارتفعت بشكل واضح حبكم األرقام املسجلة  بعد تسجيل أزيد من 

يف أكثر الواليات اليت ضرب وجرح عمدي ،وحسب األرقام املسجلة فإن واليات وهران ، اجلزائر العاصمة  وسط

 (12/11/2102)  جريدة النهار ، . تشهد قضايا الضرب واجلرح ألعمدي اليت تنتهي جبرائـــم قــتل

وتقف وراء تلك الكوارث العديد من األسباب منها الضغوطات النفسية اليت يعاين منها فئة الشباب جراء         

املرحلة العمرية اليت حيتاج الشباب فيها إىل ضمان استقرار مهين املشاكل االجتماعية املرتاكمة  ،خاصة يف هذه 

وعائلي من خالل احلصول وظيفة مستقرة متكنه فيما بعد من تأمني متطلبات العيش أو تأسيس عائلة .لكن 

حميط عائلي متدهور ، أوضاع اجتماعية سيئة ،قدرة شرائية متدهورة ، انعدام فرص »الظروف االجتماعية املرتدية 

 ....«.العمل ، عالقات زواج فاشلة ،أزمة سكن خانقة ، تعاطي املخدرات 

م قتل ل ،وألتفه األسباب فريتكب جرائــكل هذه الضغوط والرتاكمات جتعل من الشاب سريع الغضب وردود الفع

 أثناء ثورة الغضب ، أو حتت تأثري املخدرات والكحول ، وقد تكون بسبب أخذ بثأر .
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 يمي :حسب المستوى التعل

(  وتؤكدها نتائج اجلدول رقـــم )  46من خالل النتائج احملصل عليها بعد املعاجلة اإلحصائية واملبينة باجلدول رقــم)

ـوع اجلرمية اليت ارتكبها الشباب النزيل يف املؤسسة العقابية فروق ذات داللة إحصائية يف نـ ( اتضح انه توجد42

القتل ألعمدي يرتكبها أكثر الشباب ذو املستوى التعليمي ثانوي ، إذ أن جرمية المستوى التعليميحسب

وجامعي ، أما الشباب املستوى التعليمي ابتدائي فأكثر ميال الرتكاب جرائـم جتارة املخدرات ، أما جرائـم السرقة 

 فنجدها أكثر شيوعا يف أوساط الشباب من دون  مستوى تعليمي أو مستوى تعليمي متوســط.

اليت أشارت إليها نتائج الكثري من البحوث ليست عالقـــة و اجلرمية لنتائج إىل أن العالقـــة بني األمية وتشري هذه ا

ل األحوال ،وهذا ما عكسته نتائج يف ارتفاع نسبة ارتكاب جرائــم القتل و يف كـثابتة وال تصــح يف مجيع اجملتمعات 

جامعي " ولعل ذلك يعود للخصائص النفسية  –ثانوي  العمدي لدى الشباب ، ذو املستوى التعليمي مرتفـع "

 .باالجتماعية هلذه الشرحية من الشبا

فاملعاناة احلقيقية للشباب خرجيي اجلامعات ، بسبب تقلص فرص العمل الناجتة عن عدم موائمة بني خمرجات 

يل بدون عمـــل وبالتايل التعليم واحتياجات سوق العمل مما ترتب عليه وجود فائض كبري من خرجيي التعليم العا

ارتفاع نسبة البطالة ، لكن بطالة املتعلمني تكون أشد خطرا من بطالة غري املتعلمني ألهنا ليس فقط هدرا لطاقاهتم 

 بــــل أيضا هــدرا لكـل ما أنفق عليهــم أثناء تعلمهــم .

ــي  ،فالعجز عن تأمني العمل ومتطلبات فشهادات الشباب اجلامعي العاطل عن العمل مؤملـــة وتنذر باخلطــر الفعل

احلياة ،وانسداد آفاق  املستقبل جتعل الواحد منهم يشعر بأنه مهدور كيانيا ،فاأليــام متر والسنني متضي بدون أن 

فقط االحباط هو الذي يزداد استفحاال ، تســد أمام الشباب فرص الزواج حتمــل أمــال   يف خالص ممكن ،

االنزواء بعيـــدا عن اجملتمـع ، حتت وطأة االكتئاب الــناجم عن البطالة املديدة  دواجلنسي ،يزدا واالشباع العاطفي

بعـــد التخرج من اجلامــعة ،وتبخر أحالم سنوات الدراســة الواعدة : العمل ،ال زواج ال استقرار ،ال مكانة ، بل 

 (202، ص 2116) مصطفى حجازي ، مستقبل مسدود . 
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جامعي ( الفئة األكثر وعيا واألعلى طموحا فاستمرار تعطلـــهم يولـــد  –وباعتبار فــئة الشباب املؤهــل ) ثانوي      

يف نفوسهم قدرا هائال من اإلحباط والسخط ويهيئهم للتمرد هذا فضال عن شعورهــم بانعدام العدالــة االجتماعية 

شباب املتعلـــم لقيمته باجملتمع ،إذ أصبح موضوع سخرية ومضربا والتهميش واإلقصاء االجتماعي ، وفقدان ال

النفسية دفعت هذه الضغوطات ، «اللي قــــرا واش  دار » لألمثال بالنسبة لباقي فئات الشباب الغري املؤهــــل ،

قتـــل  يف   وء إىل السلوك اإلجرامي من خالل تكوين تنظيمات إجرامية تنتهي بارتكاب جرائــمبالشاب إىل اللجــ

كثــري من األحيان ، وقد يكون ذلك تعبريا عن سخطه ورفضه لواقعه االجتماعي من جهــة .وقد يكون انتقاما 

 وحتطيما لذاته خاصة بعـــد الفشل الكبري الذي مين به يف حياته .

 حصول طلبة ـظ أيضا تسجيل اخنفاض نسبة جرمية السرقة  يف وسط املؤهلني علميا وذلك يعود إىلهذا ونالحـ

ـم نظرة سلوك األفراد يف اجملتــمع  ثـالثانوي واجلامعي على قدر وافر من العلم وإملامهم بالقوانني واللوائـــح اليت تنظــم 

ـار ة عـاجملتمع لطالب اجلامعــة باعتباره قــد وصل إىل مرحلة من النضج وحتمل املسؤولية وجرمية السرقـــة متثل وصمـ

 حبقه .

 « .من دون مستوى أو مستوى تعليمي متوســط »السرقة ترتبط بفئة الشباب املنخفض املستوى التعليمي فجرمية 

لـــدى الشباب يدفعهم اىل عـــدم االكرتاث بنظم وقواعد  التحصيليوميكن إرجاع ذلك إىل أن  اخنفاض املستوى 

 اجملتمع ، وعدم  فهمهم الكايف للقوانني واللوائــح اليت تنظمه.

اعتبار الشاب يف هذه الفرتة التعليمية يكون مبرحلة املراهقة اليت توصف من طرف الباحثني مبرحلة الصراعات وب

ـدية وكـــل من ميثلهم ، ة ، ابتداء بالسلطـــة الوالـالداخلية أو مرحلة الصراع اخلارجي ، أي صراع املراهق والسلطــ

فتظهر السلوكيات العنيفة والعدوانية لدى الشباب  ســط الرتبوي ب واملدرسني يف الو وعليه حيدث التصادم بني الشا

كالشجار ،واستخدام » دي  ــأو عنف جس...« كالم بذئ غري الئق  » واليت تنعكس يف صور عنف لفظي 

فربز  وجه  آخــــر من وجوه العنف وهو العنف املدرسي ويعترب سلوكا مضادا للمجتمـع ...«...األسلحة البيضاء 

 اره ضــد معايري السلوك املتعارف عليه  ومصالـــح اجملتمــع وأهدافــه .باعتب
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وهنا نشري إىل أن العديد من الدراسات أكــــدت نظرية اإلحباط وعالقتها بالسلوك العدواين والعنيف وخاصة  

حيث أنشــدة اإلحباط  «     «johndollard«     جون دوالرد» الدراســة اليت قام هبا العامل األمريكي 

 ـعل عنيفــة من طرف الفرد احملــَبط .اإلحباط تـؤدي كلها إىل ردة فـونوعــية املوضوع احملبط وتـكرار 

ـيذ الذي يعاين من اإلحباط داخل الصف من املعــلم وهذا أمام مجيع زمالئـــه وبشكل مستمر سوف ينفجر فالتلمـ
 (  .073، ص 2100ال معتوق ، ـ) جميام.عنفا ال حمالــة يف  يوم من األ

ـزايـد ظاهرة ـة  وبالتايل تء الشباب إىل اهلروب من املدرسومن انعكاسات هذه املظاهر السلبية بالوســط الرتبوي جلو 
التسرب املدرسي ، اليت ينجم عنها فتـح أبواب االحنراف واإلجرام مصرعيها  أمام هـؤالء الشباب الذي ال جيد 

م تتطور إىل ــة ، ثالسرقـة ، فتكون البدايــة سرقات بسيطـوكذا «....استهالك ، جتارة  »عامل املخدرات  سبيال غري
 حــد السرقــة املوصوفة والسرقــة بالعنف بعــد أن  حيرتف الشاب هذا السلوك االحنرايف  ويصبح مهنـة .

، كذلك مفهوم  le bien et le malوعليه فاملنحرف احلقيقي هو الذي ليس لديه مفهوم احلسن والسيء 
 ، وغالبا يكون السبب الفقر الرتبوي . du permiset  l'interditاملسموح واملمنوع 

 (dalila Arezki-  2010,p183) 
ـم ه أكثر ميال الرتكاب جرائــة أننتائــج الدراسـ وى التعليمي ابتدائي الذي أظهرتعلى عكس الشباب ذو املست

 املخدرات.جتارة 

واليت ال تتطلب حسب آراء الكثري من « جتارة خمدرات » ولعل ذلك ميكن إرجاعه إىل طبيعة اجلرميـــة يف حد ذاهتا 

ـم السرقـة ،والقتل العمدي خاصة إذا كانت عن سبق إصرار عليمي عال ، عكس جرائـهؤالء الشباب إىل مستوى ت

معني من التحصيل العلمي  لة والتخطيط وحىت مستوىوترصــد ، اليت تتطلب من مرتكبها حجــم من الذكاء واحلي

 ة " "اجلرميـة املنظمـ  ية.ـــعد أن أصبحت اجلرمية تنفــذ بأدق الوسائــل التكنولوجية والتقنيات العلمخاصة بـ

عالقات ناء ــلنباهـــة بد ذاته الذي جيب أن يتســم باتعــود إىل شخصية ممارسها يف حـ جرائـــم  جتارة املخدراتف

 .وذـــاب النفـوأصحاروناتالسوقــطوثيقة مـعبوروابــ
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ط ال ــم معروف وثقيل الوزن بالوسـللمخدرات فان العمل على خلق اسـوحسب آراء الكثري من الشباب املتاجر 

على حد  املخدرات.يتطلب حتصيل علمي معني بل إن اخلربة املكتسبة بالوســط كافية الن ميتهن الشاب جتارة 

 «معـــارف  لو شطارة ، دراهم ، »الزملو  "milieu"الميليو تعبريهم :

ـيم يف سن مبكـرة خلق د التعلـادرة مقاعــر هلؤالء الشباب عـــن عالــم املدرسة ومغا ونشري إىل أن االنفصال املبكـهذ

ونتيجة ذلك  يرى وااللتزامات اليت تفرض عليه .ام ـئة من الشباب املتمرد ، الساخــط على واقعه، غري حمرتم للنظف

ؤذ  أفرادا مباشرة ، على حـد قول ــي مادام لــم يـــري اجرامــا بأن سلوكــه غـــاجر للمخدرات واملروج هلالشباب املتــ

ما سرقتش دراهــم الشعب ، عالش نكون ،  ما تعديتش على ديار الناس،  ماسرقتش،ماقتلتش »  أغلبهـــم 

 «.مجــرم  

ة ،وعدم وعيه حبجم اجلرمية ــتوى العلمي والتفكري هلذه الفئـولعــل هذا االعتقاد الراسخ  لدى هؤالء يعكس املس

 ـم حيطم أفرادا بل أسرا وجمتمعا بكامله. كبها واألذى املتسبب فيه ، إذ لاليت يرت

 ة العائلية :حسب الحالــ

ال  ( أنه43( واملؤكدة بنتائج اجلدول رقم ) 47م ) ملتوصل إليها من خالل اجلدول رقـج ايتضح من النتائـ      

ـة التــي ارتكبها الشباب النزيل فــي املؤسسة العقابية حسب ة إحصائية يف نوع اجلرميـــــد فروق ذات داللـتوجـ

 .م العائليةحالتهـ

املؤسسة العقابيــة مبختلف حالتهم العائلية ارتكب أكثر جرمية السرقــة ثــم جتارة ـي ـنزيل فـأي أن الشباب الـ

 املخدرات ثــم القتل العمدي ، مــع تسجيل فروق طفيفة .

ـي ثــم جتارة املخدرات يف حني باقب ( أكثر ارتكابا جلرائــم السرقة از ـج أن الشباب غري املتزوج ) العإذ بينت النتائـ

ـم القتل ـة األوىل ثـم جتارة املخدرات بالدرجـأكثر ارتكابا جلرائـ« األرمل  – املطلق –املتزوج » الشباب  الفئات مــن

ـية، ثر استقاللـيعـد أكـ«  عازب »إىل أن الشباب غري املتزوج  ذلك ميكن إرجاعو دي  بدرجـة أخف  العمـ

ـة يف غالب األحيان  مــن م السرقيال الرتكاب جرائـأكثر مـ هـية حمدودة ، ولذلك نــجدـل ومسؤولـوبالتزامات  أقـ
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ـى السرقـة  ، الفشل وقد يكون السبب يف سعي الشباب إلأجل احلصول علــى املال لتغطية احتياجاته الفرديــة ،

ـى فشل الكثري يف ة إلــواالجتمــاعي وتدين دخلهم ،إضافـفــي حتقيق بعض طموحاته ، تردي وضعهم االقتصادي 

 ة للحصول على متطلبات احلياة .يكون له سبيل غري االجتاه للسرقـل على فرصـة عمل شريف ، فال احلصو 

ة وقـد يرجع عــة بالشاب إىل امتهان السرقــكما يعد تأخر سن الزواج أو عزوف الشباب عـنه مـن األسباب الداف

ثابت مما حيول بينهم وبني إقامة حياة  ،أو عـدم وجود مورد رزق،غالء املهــور ذلك إلـى تدين  دخلهـم الشهري 

ـال البحث عن احلرية واالستمتاع وإكموقـــد يكون السبب الرغـبة يف عــدم حتمــل املسؤولية و أسرية مستقـرة .

 الدراسة ثــم البحث عن عـمل .

جتارة » عالــم االحرتاف   ونقطة انطالق يف ،عالـم اجلرميـة لـدة ى تعترب السرقـة اخلـطوة املمهـمن جهــة أخر     

 « ...دي...ـخمدرات ،  قتـل عمـ

على مرتكبها وكذا حجم العقوبات اليت تفرض  » ة أيضا وعي الشباب باألحكام العقابية اخلاصة جبرمية السرقـــ 

 «. La graceاألحكام التخفيفية و مدى االستفادة من قوانني العفو  

عقوبات طويلة .» دا مــع مرتكبها ـــالعمدي  اليت يكون القانون صارما جعلى عكس جرائـم  املخدرات والقتل 

 .....« .املدى ، عـدم االستفادة من أحكام ختفيف، عدم االستفادة من فرتات إجازة أو إفراج حتت أي ظرف 

جـرائــم  جتارة أكــثر ميال الرتكاب « أو أرمــل  –مطلق  –املتزوج » يف املقابل جند أن باقي الفئات من الشباب 

يت ــبرية الــاملخدرات ، وبنسبة أقــل القتل العمدي ، وميكن إرجاع ذلك إىل االلتزامات االجتماعية واملسؤولية الك

، مطالب بتوفري الكثري من اللــوازم ...«..زوجــة ، أطفال ، » حتــيط بالشاب املتزوج فهــو رب عائلــة 

تأمني   –العالج  –إضافة إىل تغطية تكاليف التعليـــم ......« بس، مأكــل ، مشرب، مل»  واالحتياجات 

 سكــن .... أي ارتفاع حجم نفقاتــه والذي ال يتناسب مــع دخله  الشهري .
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ادة إىل إصابة أفراده بالعصبية وضيق الذرع وخيلق ـه يؤدي عــة إلـى أزمة السكـن فاكتظاظ  املسكن بأهلإضافـ

ـظم الوقت خـارجه وهـو أمر لـه أثره علـى ى ترك املنزل وقضاء معــاالستقرار ويدفع هبــم إليهم عقدة عـدم لد

 (032،ص0212) جالل ثروت ، محمد زكي أبو عامـر ، األحداث على وجه اخلصوص .

ذات  ارة املخدرات باعتبارهال هـذه الضغوط النفسية واالجتماعية تــدفع بالشباب املتزوج إىل اختيار سبيل جتكـ

ـة، وتلبية االقتصاديـ –وبالتالـي منحه فرصة حتسني أوضاعه وظروفه االجتماعية  تهنها ي على ممطابــع ومردود مالـ

 ـميع رغبات أسرته.ج

ر هبا بسبب خدرات للمعاناة النفسية اليت مــؤالء إىل عالــم املو األرمل فيمكن إرجـــاع جلوء هــا الشباب املطلق أأم

 « .جتربــة زواج فاشلة انتهت  بالطالق أو جتربة  فقدان بسبب املـوت  ... » يمة اليت عاشها التجـارب األل

ر ردود رابية  ويولـد فيهـا أخطـاألسرة وازدياد الصراعات بني األزواج  يتلف العالقات الق يفشيوع التوتـر فـ  -

رة . الزوجني ،فيقل االحرتام ، وهتـدر حقوق أفراد األسم  التوتـر بني ـد ينجـرامي ، و قالفعل ومنها الفعل  اإلجـ

 االنتحــار.ـد القتل أو د يصل حوتولـد صراعا نفسيا قـ

البيوت كما ان ،  يدفعه إلــى االحنراف واجلرميــةا اضطراب نفسي لدى الطفل قـد د عنهـفاألسرة املتصدعــة يتولـ

.....كثريا مــا تؤدي إىل االنفصال.ت أو السجن أو املرض أو بسبب فقدان الوالدين أو أحدهــما باملو احملطمــة 

وتقف حجر عثرة ئ لالحنراف ، كما تــؤثر البيوت احملطمــة على التكيف االنفعالـي عند األطفال ــنتائج سيئة هت

ـع من اكتساب املهارات االجتماعية الالزمــة لنمو الشخصية  وبذلك تصــبح هتـم األساسية ، ومتندون اشباع حاجا

 ( 032،ص 2116) محمد سالمــة غباري ، نفسية االطفال مهيئة لالحنراف . 

% من 24ـة بوسطن وجــد أن  ـي واليـملائـة منحرف فـ« إليانور جلوك ،شلدون جلوك » ـل منة لكوفـي دراسـ

»  (  نزيــل من إصالحية   711ى ) ـــر متصدعـة  كما وجدو يف دراسـة أخرى علاملنحرفني جاءوا من أسـ

 %من النزالء جاءوا من اسر متصدعــة .31أن حوايل  « ماساتشوستس
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جمــــرم وتبني  211الــذي قام بدراسة ميدانية لـ  « حسني عبد احلميد أمحد رشوان » دراســـة ما أكدته نتائج  هذا و 

%   64.27%واملتزوج بـــ 72.71ارتباط  بني احلــالة االجتماعية واالجــرام  الشباب األعزب  بنسبة ان  هنـــاك 

وكــذا دراسة عبد الفتاح عجــوة ، الذي أكد أنه من اخلصائص  %.4.74%و   االرمل  2.27املطلق 

 رامية .االجتماعية اليت يتميز بــها اجملرم العاطــل ، التفكك األسري ،بيئة سكنية إج

 ــية :ـة المهنــحسب الحالــ

أوضحت  النتائــج  املتوصـل  إليها إىل حقيقة أنه التـوجد فروق ذات داللــــة إحصائية يف نوع اجلرمية املرتكبة     

 أي أن الشباب النزيل مبختلف« احلالـــة املهنية »مـــن طرف الشباب الـــنزيل باملؤسسة العقابية تعزى إلــى متغري 

ارتكب جرائــــم السرقـــة ، جتارة املخدرات ، وكــــذا القتل العمــــدي ، مـــع تسجيل « بطال  –عامـــل » حالته املهنية 

 فروق طفيفة .

%  وجرائـــم القتل العمدي  64.2اب العامـل أكثر ارتكابا جلرائـم جتارة املخدرات بنسبةج أن الشبإذ بينت النتائ

» % ولــــعل هذه  النتائــــج تناقض قول العالــــم الفرنسي 60.2% وبنسبة أقــــل جرائــم السرقــة بنسبة 42.2بنسبة 

 « .أن العمل وحده هـــــو عدو اجلرميــــة االول «» جابريل تـارد  

حلصول على عمل يستطيع من خاللــه تأمني حياة ة ام أن هذه الفئــة من الشباب حضيت بفرصـفربغـ      

مستقرة ، إال أن الكثري من هـــؤالء من ميارس مهنا حــرة أو بقطاع خــاص وبالتايل اخنفاض األجر الشهري للشباب 

اعية غري املستقرة كغالء ة مـع الظروف االقتصادية واالجتمكاف لتأمني متطلبات احلياة  خاصـالذي  جيده غري  

ة وتقلبات األسعار ، فقد تبني مــثال أن كــل زيادة يف سعــر اخلبز تعقبها زيادة يف نسبة اجلرائـم  خصوصا ، ـاملعيش

ع ارتفاعا فاحشا قــد يؤدي إىل كسادها وإىل انتشار البطالــة  لدى ـة  وكذلك ارتفاع أسعار بعض السلالسرقـ

 (202، ص 0221) حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، منتجيها .

هذا فضال عن كــون ظروف العمل ذاهتا تكون بشكـــل أو بآخــــر حافزا على دفــع الفرد إىل اجلرمية ، كون معاملة  

ه ،إذ ـع  ميولــرب العمل لـــه وقسوته أو عــدم تشجيعه لــه ، وقـــد يكون الفرد غري راض عن عمــله ألنه ال يتفق مـ
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إما لضغط الظروف او األهل ، يف هذه احلالة يصـــبح ناقما عليه وقــد يلجأ يف يكون قــــد التحق على غري إرادته 

 سبيل التعبري عـــن حقــــده وكراهيته إىل طريق اجلرميـــة بشىت أشكاهلا ، فيسرق لكي يبعــد عن العمل .

ع انت تتجاوب مـإذا ك إذن ال شــك أن وجود املهنة يف حياة الفرد يــعد عامال من عـــوامل استقراره ، السيما

م ومتنحهــم جند يف املقابل غالبية الشباب لــم حيض بفرصــة احلصول على وظيفة ترضيهــإمكانياته وميوله ، لكن 

وجودهــم وتشعرهـم بقيمتهم بسبب البطالة كمشكلـة اقتصادية عامـــة ، فالبطالة من العوامل املباشــرة  لالحنراف 

ة أو املصنع أو يف خضــم احلياة االقتصادية ، واحملروم املتعطل الذي ال مكان لـه يف الدراسـة فالفرد وارتكاب اجلرمي

)حسين من الكسب الشريف حيس بالفراغ ، فهــو يأنس يف نفسه القـدرة على الكسب  ولكنـه ال يـجد عــمال .

 (207، ص 0221عبد الحميد أحمد رشوان ، 

ـور بالنقص واالزدراء والفشل ، فقدان الثقة بأنفســهم وسيطرت يتهم ، الشعلقلق والتوتر على نفسفتسيطر مشاعر ا

ـع هو اجملتم ، وأن« ـروقت  حـ» الشاب يشعــر بالفراغ  ـجعل البطالـــةط واليأس على حياهتـم ،كما تـمشاعر اإلحبا

خمتلف اجلرائــم والتخطيط املسبق املسؤول عن بطالته عن العمـل  ، لــذا يستثمر جــل أوقاته يف تفكري يف ارتكاب 

هلا ، ومنه ينشأ االعتقاد بضرورة احلصول على الكسب بأي طريقة ، فيمارس الشاب العاطل السلوك االحنرايف 

،سـواء حتت ضـــغط احلاجات امللحـة اليت يرغب يف إشباعها ،أو حتت ضـغط املراهقـة أو يف خضم الشعور باليأس 

 السرقة وجتارة املخدرات وحىت القتل العمدي .و القهـر فيقوده ذلك إىل 

 .بب املباشر يف إقعاده عن العملولعل ذلك يكون سدا حلاجاته املادية أو االنتقام من اجملتــــمع ومعاقبته لكونه الس

%  2.4يف حدود  4102إذ  استقر املعدل خالل شهــر أفريل وظا  ر اخنفاظا ملحـة يف اجلزائـوقد شهدت البطالـ
% يف سبتمرب 02.6تأكــيد املنحى التنازيل ملعدل البطالة يف أوساط احلاملني لشهادات عليا الذي انتقل من مع 

رز التحقيق أن نسبة تشغيل ـوأب، حسب الديوان الوطين لالحصائيات ، 4102% يف أفريل 06.1إىل  4106
 % 31.7ـين ) ــ% على املستوى الوطـ62.7تقـــدر بـ : 
 .% 2.4ند ــلــدى النساء (. ونسبة البطالة تستقر ع %02.1رجــال ،و 

  (www.altahrir  online .com /ana /?p=68390) 
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دد أمنه ينخر جــسم اجملتـمع ويهــ م الظاهرة ،إال أن البطالــة تبقى مرضوبرغـم تسجيل هذا االخنفاض  يف حج

 االقتصادي واستقراره االجتماعي .

 : وى المعيشيالمستـــ

ذات  ال تـوجد فروق:» ه ( أن61( و )42خالل اجلدولني )  من خالل النتائج احملصل عليها  واملبينة منتبني 

املستوى املعيشي املنحدر واع  اجلرميـة اليت ارتكبها الشباب النزيل باملؤسسة العقابية حسب  داللـة إحصائية يف أنـ

 ..«منه 

مبختلف مستوياهتم املعيشية املنحدرين منها ارتكب أكثر جرائـم أي أن الشباب النزيل يف املؤسسات العقابية 

 دي .جتارة املخدرات ، فالقتل العمــ سرقــة ثـم

يد  ، أما م الضعيف، ويف األخري مستوى جــط ،ثــاملتوسم االقتصادي يقـع ضمن حدود ـظ أن مستواهـلكن املالحـ

%  وبنسبة أقل   67.2%، وكذا املخدرات بنسبة   64.0 ة األكثر ارتكابا فتتمثل يف السرقــة بنسبةــاجلرمي

 % .43.4جرميـــة القتل العمدي بنسبة

ـدل على أن الــواقع  االجتماعي الذي يعيشونه يفرض عليهــم الكثري من ت هذه النتائـج على شيء فإمنا تـوإن دل

ـم إىل سبيل السرقـة روعـة ، ما يدفعهيت يصعب تلبيتها بالطرق املشاملطالب وخيلق لديهــم فيضا من احلاجات ال

 ـم.ارها الطريقة السهلة بالنسبة هلـباعتب

فالشباب املنحــدر من عائالت ضعيفة املستوى ،ميكن إرجاع سبب إجــرام هـؤالء إىل عامـــل الفقر واحلاجــة 

د اجملتــمع ، فالفقري الذي ال جيد ـم ضـعد يف مقدمــة األسباب الدافعــة الرتكاب اجلرائــواحلرمــان املادي واليت تـ

سبيال للعيش  يضطر إىل السرقـــة أو القتل العمدي ،أو االحتيال ، لكي يسدد حاجاته األساسية  وحاجات 

إىل أن ارتفاع « احسان حممد احلسن » تور ـللدك« القتـــل والسرقــة » ـة ئلته ، ويف هذا الصدد تشري دراسـعا

ب واألجور ، ينتج اخنفاض املستوى املعاشي لذوي الدخــول احملدودة ، مما يدفــع ببعض األسعار مـع ثبات الروات
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م اهلشــة ، ونشأهتم االجتماعية ،وظروفهــم الحنراف واجلرميــة بسبب طبيعتهـهــؤالء من اللذيـــن لديهــم ميال حنـــو ا

 الصعبة إىل ارتكاب جرائـم  القتل والسرقــة  ضــد اجملتـمع .

تعيش يف  لشباب من ااالكرب عددا شرحيـة الظ أن زائري  يالحــل للرتكيبة االجتماعية للمجتـمع اجلوإن املتأمـ    

ظل وضعية اجتماعية متأزمــة ، غالبا ما تستقر هذه الفئــة يف األحياء الشعبية العتيقة أو القرى أو التجمعات 

الشرحية املهمشة ، الفائضة عن  «شباب الظــل »  وهي كما وصفها مصطفى حجازي السكانية الفوضوية .

احلاجة وبالتايل املستغىن عنها ، واليت التدخــل يف حساب السلطة وخمططاهتا ، إهنا الفئة املهدورة منذ البداية 

،تعيش شرحية شباب الظل الغنب والغربة عن عامل املكانة االجتماعية ، ولذلك فال عجب مــع تزايد االحتقان 

ي واالحساس بأهنا مهمشة وغريبة عن عالـــم الفرص ، أن تكون ردود فعلها عنيفة ومدمرة حني تتاح ظروف النفس

 االنفجار ، بشكل يفاجئ الراي العام الذي كان غافال عنها ومتناسيا هلا .

 (201، ص2116) مصطفى حجازي ، 

ط كبريين جتاه األغنياء اعر حــقد وســخوعليــه جند غالبية الشباب املنحــدر من هذه األوساط تسيطر عليه مش

ـم وخاصــة جتاه أصحاب النفوذ والسلطة واملسؤولني بأجهـــزة الدولــة واللذين حيملهـم هــؤالء الشباب وأبنائهـ

 م  السجن .احلياة ، وإجرامهــم وحىت دخوهلـمسؤولية فشلهم يف 

 االقتصادح االختالسات اليت هـــزت وسلـسلــة فضائ ـة للقوانني ،ات الصارخومما زاد يف سخطـهم تلك االنتهاك

القانون على » ـد وشعارهـــمة ،فأصبــح اعتقادمهالسائـاجلزائري ،وخلقت شرخا واسعا يف عالقــة الشباب والسلطـ

بالدهـــدر القتناعهم بفكرة ان بالدهـــم «ـة الحرقــ» اب غة الشبــرة أو بلاهلجــري ـــم الكبوأصبح حلمهـــ«.الزوالي 

.من جهــــة ثانية كان هلذه التجاوزات تأثري «pas de rêvesفي بالدنا مكاش أحــالم» الطاقات واالحالم

وال عمومية ــتالس أمــالسرقــة ، اخ» بالغ يف تفكري الشباب  الذي أصبــح يربر لنفســه بعض السلوكات اإلجرامية 

 «.ـــم يأخـذ سوى حقــه في البترولل» بأنــه:...« ىت جتارة املخدرات ..ـــ، وح
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 ـة :حسب السوابق القضائيــ

وجد فروق ذات داللــة ــه تـ( تبني أنـ64( و) 60ج احملصل عليها  واملوضحة يف اجلدولني) ـمن خالل النتـــائ      

إحصائية يف نــوع اجلرمية اليت ارتكبها الشباب النزيل باملؤسســـة العقابية حسب السوابق القضائيـــة ، أي أن كــل من 

يف حني الشباب االبتدائي ) دون  االنتكاسنيجرمية السرقــة وجتارة املخدرات ،أكثر ارتكابا من طرف الشباب 

ا علــى ـى أن الشباب الذين تعودو العمدي ، ولعـــل ذلك مــرده إل سوابق قضائية (   ،أكثر ارتكابا جلرائــم القتل

،ألفــوا هــذه التصرفات ،وبـــدأ تأثري القيم والفضيلـــة يف « السرقـــة، جتارة املخدرات » ارتكـاب اجلرائـم خاصة  

 م ، فضال عن افتقارهــم للوازع الديين .لتايل تدين الشعور بالذنب لديهــهــم يتضاءل ، وبانفوس

الفقر والوضع االجتماعي املزري : فالشخص الذي قضى مــدة يف السجن تنفيذا لعقوبة صدرت ضــــده القرتافـه 

ـــة أو وظيفة يسرتزق منها ، ويف هذا جرمية ، عندما يفرج عنه يصطدم بواقع مأساوي ، ال مسكن يأويه ، أو عائلــ

 الصدد اتضح من خالل مقابالتنا مــع أفراد العينة أن أصعب فرتة مير هبا النزيل خالل قضاء عقوبته هي الفرتة

، وتتمحـور أسباب قلقه اكتئابه وإحباطه حــــــول ما ينتظره من مستقبل جمهول ،وبطالــــة يف  هــاواأليام األخرية من

 ، عالقات اجتماعية هشــــة ، نبذ ورفض من طرف اجملتـمع .األفق 

ة ـة وجتار ودته أكيدة ، ألنه سيعاود السرقـوبالتايل الكثري من هــؤالء الشباب يقر ويصرح وهـــو بالسجن بأن عـــ

ث ن حيوأحيانا يرتكب الشاب اجلرميــة عن قصد  ليعود إىل السجـ، وحيقق رغباته املخدرات  ليسد حاجاته 

ـه أثر كبري ومن األسباب حاالت  فعامــل الفقر لـ األكل واملبيت واجتنابا لضغوط اجملتــمع ، وهذا واقــع أثبتته عـــدة

يرتدى يف عالـــم اجلرميــة  أيضا جند تأثري جمموعـــة األصدقاء والرفقة السيئـــة ، فعودة ل الشخصوالدوافــع اليت جتعــ

عالــــم  األصدقاء املنحرفني القدامى ، أو الذين اكتسب معرفتهــم بالسجن من حمرتيف الشاب املفرج عنـــه إىل 

 اإلجرام يزيد تأثره هبـم  ،و عــودتـــه إىل اجلرمية أمرا أكيدا .

ـد تفكك األسرة وفقدان الرعايــة والرتبية والتوجيه من طرف الوالدين دافعا قويا الرتكاب الشاب اجلرميـة ، ذا ويعهــ

أصبح إذ تراجــع السلطـة األبوية الحــظ أيضا و يف هذا الصدد ناة من الشارع،قتمساهتتصبح ـــألن مبادئـه وسلوك
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، وتزايد «ت فضائية ، أنرتنت...........قنــوا»  يفا وذلك بسبب التفتــح العاملي تأثري اآلباء على األبناء ضع

عهم امليت ،حيمل هلم بعض االحساس باحلياة وبعض االشباع إدمان الشباب عليها حبثا عن واقع بديـــل عن واق

االفرتاضي ، يداوون به االحباط واحلرمان الواقعي ، كما حيمل هلم فرصة االحساس باملبادرة والقدرة والتفاعل 

ـع ويفرض نــاليت يسيطر عليها احلظر وامل واللقاء والعالقات ، ولـــو كانت افرتاضية ، بدال من احلياة اهلزيلة الرتيبة

 (216، ص  2116) مصطفى حجازي، .عليها اخلواء الوجودي 

اللباس املقلـد ، » أصـبح األبناء متمردين على مبادئ وقــيم وأفكار آبائهــم ،وال يولوهنا اهتماما وهذا ما يعكسه 

 .......« .تسرحيات شعـر غريبة ، لـغة مستحدثــة مبصطلحات هجينــة 

أي عدم اشرتاك االبوين واالبناء بنفس  "generationgapeيسمى بالفجوة اجللية "يؤدي ذلك إىل خلق ما 

القــيم بسبب اختالف أجياهلما ، فبعض االباء يلزمون أبنائهم باالمتثال وطاعة قيمهم ومعايريهــم وفرض تنشئة ال 

 باء مــع  االبناء( تعكس روح العصر ،مما يؤدي إىل عــدم انسجام يف عملية التنشئة وتقاطع جيلني ) اال

يتبلور خوف االول على الثاين وجراءة األخري على األول مما يدفع األول إىل ممارسة التسلط على الثاين ومترد -

والذهاب إىل األخري على األول ، مثل هذا االختالف املتباين جيرب أبناء اجليل الثاين على اخلروج عن هذه العالقة 

معايريهم ومزاجهم وتفكريهم لكي يستطيع العيش بانسجام هادفا من ذلك التعبري عن أفراد ميثلون جيله يف 

 خليل العمر  )معنأفكاره ومواقفه دون خوف أو تسلط فيجد مجاعة االقران ملمارسة سلوكياته اليت كانت معنفة .

 (366،ص3102

بصدد استبدال مرجعية الشبكة  مل يعد الكبار يشكلون مرجعية فعلية جليل الشباب ، فاجليل اجلديد هـوإذن 

wwwالبديلة ، « ومالدوت . كـ» وة ــمبرجعية الكبار حيث أصبح يستغين عنهم ، وميت بشكل متزايد إىل أب

روعيتها ، بعد أن فقدت مرجعيتها ،ويضاعف من زمة يف العالقة مـــع الكبار ، حيث تفقد سلطتهم مشأوهنا تربز 

رعاية ،تراخي املعايري االجتماعية املتزايد ،وتراجع قيام االسرة بوظائفها املعتادة يف الآثارها حدة هذه احلالة وتراكــم 

 (316، ص 3116) مصطفى حجازي ، والتوجيه.  
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ة األوىل أو احرتاف جرائـم أخرى ، خاصــة ب إىل معاودة ارتكاب نفس اجلرميـكـــل هذه العوامـل تدفــع بالشبا

 الوىل .ة ادرجـالسرقـة واملخدرات بال

على عكس الشباب االبتدائيني ،أي الذين لـم يكن هلـــم سوابق فعــل إجرامي ،جندهــم أكثر ارتكابا جلرائــم القتل 

% ومعـــظم هذه احلاالت تكـون قــتل خطأ ،وقعت أثنــاء حلظات غضب أو  64.2العمدي ، وذلك بنسبة 

 ـن النفس أو العرض .....عـد تكون دفاعا  ، وقــ شجار ونزاع حـول قطعة أرض أو قضية  معامالت ماليــة

وقـد يعـود ارتكاب البعض جلرائــم القتل إىل رغبة الفرد يف إثبات وجوده وإظهــار قدرته اخلاصــة بإعادة حقوقه دون 

قويـــة هو اللجـوء إىل القانـون منطلقا من خالل التفكري الرجعـي الذي مؤداه  أن الرجــل الذي ميتلك الشخصيـــة ال

 من يعيد حقـه بيده مبعىن آخـــر بأساليب غري شرعية .

ـد ، تعكس خلفية مرضية هلؤالء م قتل عمدي عن سبق إصرار وترصــذا وال ننفي ارتكاب بعض الشباب جلرائـهـ

 ذات عـــدوانية شديدة اجتـــاه اآلخرين . قــــد يكون« مضادة للمجتمـع » الشباب ، شخصيات سيكوباتية  

 «ـور باإلحباط الشعــ»مصدرها بالدرجة األوىل 

:   اليت تنص على أنـه   توجد فروق ذات داللــة احصائية يف ـةج  الفرضية الجزئية  الثالثـــة نتائـناقشم  -0

 ،السن:»االجتماعي  للشباب النزيل باملؤسسة العقابية تعزى للمتغريات التالية  –درجة االغرتاب النفسي 

قضائية ، التهمة ، مدة احلالة العائلية ، املستوى التعليمي ، احلالة املهنية ،املستوى املعيشي ، السوابق ال

 «العقوبة 

 ـن:حسب السـ

توجد » (  إىل أنه 62( وكذا ) 66ـج اليت حتصلنا عليها خالل املعاجلــة اإلحصائية  واملبينة باجلدولني )ئتشري النتا

ية يف درجة االغرتاب النفسي االجتماعي للشباب النزيل باملؤسسة العقابية ، وفقا ملتغري فروق ذات داللة إحصائ

عاما ، أي أن الشباب النزيل خالل هذه الفرتة العمريـــة  67و  61الســـن ، لصاحل الشباب املرتاوح سنه بني 
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ذلك إىل أن الشباب يف هذا السن  يكون أكثر شعورا باالغرتاب عن غريهــــم من الفئات  العمرية ، وميكن إرجاع

 يكــون أكثر نضجــا ، أهدافه أكثر وضوحا ، منصبة حـــول الزواج والعمـــل .......

لكن دخول الشباب السجن يف هذه السن ،وخاصة إذا حكــم بفرتة طويلـة جتعل منه شخصا حمبطا اكتئابيا ،  ، 

للذات ، شعور بالسخــط والرفض جملتمعه باعتباره املتسبب ذو نظرة سلبية تشاؤمية للحياة ، مــع تقدير منخفض 

األول على ظروفه وأوضاعه ، وعليه يسيطر عليه الشعور بالعجز ،الدونية   كما يفقد معىن احلياة وعليه جند غالبية 

 ودة ، قليلالشباب من هذه الفرتة العمرية ، جينح إىل العزلــــة االجتماعية داخل السجن ،عالقاته االجتماعية حمد

غالبيتهم يرفضون ....« أعـــوان أمن ، ضباط  ...« » ع ممثلي السجـــن ـع النزالء أو مــاالحتكاك مـالتفاعل و 

ة يف األنشطة املسطرة من طرف املؤسسة ،القتناعهم بفكرة أن السجن قدر، و عليه أن يتكيف معه املشاركــ

ـه من املشاكل الصراعات ، والتصادمات تضمن لـــــه راحـــة بالـنسحاب ليعيشه فسياسة العزلة والتجنب وكذا اال

» ، أو بتعبري السجناء ....« أعوان ، ضباط »اليت حتصل بينه وبني أقرانـــه النزالء أو مـــع  ممثلي النظام بالسجـــن 

 «.الدولـــــة 

سنة( قـــد    67و  61املرتاوح أعمارهم بني ) مـــن جهــة ثانية الحظنا أن الغالبية العظمـى من الشباب النزيل      

ن ، حاالت القلق واالكتئاب قضى معظــم مدة عقوبته ومل يتبقى منها   الكثري ، وما مييز هـــذه الفرتة من السج

ــل ، وفـي ـى حـــد اليأس مبجرد بـــدأ العد التنازلــــي ليـــوم اإلفراج عنه .إذ تسيطر على الشاب  مشاعر قلق املستقبـإلـ

املرء يوجد يف عملية صريورة مبواجهــته » (  أن 0477 -0406« )سورين كري كيجارد» هــذا الصدد يرى 

ملستقبله ،لذلك تكون األولوية للمستقبل ، فهو حييا حياته من أجـل املستقبل و ألنـه  يف ذاته يفهم نفسه على أنه 

 .«عــدم اليقني يتحرك إىل املستقبل وهذا املستقبل يولد القلق و 

شعور باالكتئاب واإلحباط الكبري خاصـــة للهـــم ـملستقبل لدى هؤالء الشباب يؤدي بلكن حدة التفكري با      

فيما يتعلق بالعمل بالدرجــة األوىل ، باعتبار العمل وسيلة من وسائل االندماج االجتماعي ، وعـــــدم توافره ، قــد 
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ماعي يف اجملتمع بني األفراد وخباصـــة فــــئة الشباب ، مما يولــــد لديه الشعور باإلحباط يسهـم يف خلق التمايز االجت

 وبالقهر واالضطهاد ،وكذا  الصد والتهميش ، ما يؤدي هبم إىل الشعور باالغرتاب  ، فاليأس فاالحنراف واجلرمية .

اجس الثاين الذي يشغل بـــال هؤالء الشباب وجيعل وفضال عن التفكري بالبطالــة اليت ترتاءى هلــم باألفق جند أن اهل

 وتكوين عائلـــة تشعره باألمن واالستقرار ،« الزواج»هدف ،هو فكرة االرتباط المعىن ،والامنــهم أفرادا عاجزين ب

اجملتمع م الذي يفرضه ملصاهرته ،وهــذا بسبب الوصـــع الرفض والنبـــذ من طرف مجيع العائالت  وذلك بسبب توقـ

بطا سلبيا ،ذو ـذا الشاب حمــكفيل جبعل ه« repri justice»  ،«ون ـــخريج سج» أو  « رمــمج»  ،فلقب

ه وأوضاعه ،وخلق اســم جديد لــه .وعليه جند غالبية هؤالء عجــز الدائـــم على تغيري ظروفـنظرة تشاؤمية تشعـــره بال

.                            وهذا ما نلتمسه من خالل تعابريهــم عاهتم .الشباب يعانون من اغرتاب عن ذواهتم وعن جمتم

 « حــنا خسرنا ........حــنا محروقين مع الدولـــة» 

 حسب المستوى التعليمي :

ــح أنه توجـد فروق  (  اتضـــ63( وكذا اجلدول )  67ـج احملصل عليها واملبينة باجلدول رقـــم ) من خالل النتائــ

وذلك بني فئــة المستوى التعليمي حسبة إحصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي بــكل أبعاده داللـذات 

الشباب ذو املستوى االبتدائي وكذا الشباب ذو املستوى تعليمي متوســط ، ثانوي وكذا اجلامعي  لصالــح الشباب 

 « .متوســـط ، ثانوي ، جامعي »ذو املستوى تعليمي 

اجلامعي أكثر فئات الشباب شعورا باالغرتاب النفسي االجتماعي يليه الشباب الثانوي واملتوسـط أي أن الشباب 

 املستوى .

 ـط العقايب .االجتماعي بالوســ –اب النفسي ـوره  باالغرت ستوى التعليمي للشباب ازداد شعــفكلما ارتفع امل

وى التعليمي  املرتفع هـــم األكثر شعورا وحتسسا وقــد أرجعت الباحثة ذلك إىل أن الشباب املسجون  ذو املست -

بسهولة من الوضــــع الذي آل إليه ، فوجوده بالسجن يـــــعد صدمة كبرية ،وجتربــــة سلبية  أليمة  ال يستطيع جتاوزها 

بدال من ـه وطموحاته وأهدافــه املسطرة وهي تتحطــم وتتهاوى خلف أســوار السجون ، ف،إذ يقف عاجزا أمام أمالـ
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أن يكون  هــذا الشاب طالبا يف حجرات الدراسـة أو على مقاعــد اجلامعــة وحامال ملؤهــل  علمي مينحه فرصة 

االلتحاق بركب العاملني .جيد نفسه سجينا بعيدا عن واقعه االجتماعي فتسيطر عليه الشعور بالعجز ويفقد معىن 

ذ ، وعدم االنتمــاء اد والنبــعيه  ،  كما تسيطر عليه مشاعر االستباحلياة ،كما يفقد الثقة هبيئات اجملتمــع وممثل

 ـه .حمليطـ

جيــد الشباب ذو املستوى  التعليمي املرتفع صعوبة كبرية  يف التكيف  مـــــع الوسط العقايب وهذا نظرا العتقادهــم 

يقلل من قيمتهـــم  وينحـــط مستواهــم ،هذا بأن تعاملهــم واحتكاكهــم بباقي الفئات والشرائــح مبختلف جرائمهـــم 

فضال عن التغري االجتماعي السريع احلاصل بالعالــــم اخلارجي والذي يزيد من إحساس الشباب بالقهــر واإلحباط 

 ويعزز شعوره بالنقص وكذا الندم وتأنيب الضمري .

» ى املساجني ــام الداخلي املطبق علهذا باإلضافة إىل أن بيئة االحتجاز وظروف االحتباس وما حيمله النظ

تصنيف أمين داخل الزنزانات ، توقيت الطعام ، أوقات العمل ، األنشطة الرياضية احملدودة ، اخلروج إىل مصلحة 

ذا ارتكب السجني او .......«.العيادة سواء طبيب أو أخصائي نفساين أو طبيب أسنان حسب  مواعيد مربجمة 

،مما يفقده الشعور باهلوية الشخصية والفردية ، ويساعد يف ذلك فرض ارتداء  بانتظارهخمالفة فإن العقوبة تكون 

إىل شعـــور السجني باملراقبة املستمرة  باإلضافةزي موحد وكذا منح السجني رقما رمزيا هـو أساس التعامــل معه ،

 ه بالضغط والقنوط واالحباط .مما يزيد من شعور ،ف أعوان أمن املؤسسة أو من طرف عيــون االدارةسواء من طر 

كـل هـــذه  الظروف والضغوط اخلاصــة باحلجز والقيـــود املفروضة تزيد مـــن إحساس الشباب باالغرتاب النفسي 

فالسجن بيئة متثل ضغطا ط ، كما تسهـم فـي تطوير  أشكال خمتلفة من االضطرابات النفسية . الوســـ عـــن هذا

وخمزن النتشار االمراض النفسية بني مكانو هــ: » "goninشديدا على النزالء يصفه الدكتور " قوين" " 

 (                        (ntseleOanga.M.Lchantal;199 p 186.«السجنـــاء
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تدفع هي األخرى إىل التفكري يف األدوية  اليتـثر شيوعا يف الوســط العقايب ،وم األكلذا جند القلق واضطرابات النــ

وذلك للتخفيف من شعورهـم بالقلق واالكتئاب وكذا اضطراب « القلـــة » حــد تعبري السجناء  ىاملهدئــة أو عل

 ـة هلروب الشباب من واقـــع السجن األليم.طريقـالنــوم .كما تعد 

( اتضح أنه ال تــــوجد فروق  62ليها واملوضحة باجلدول  )من خالل النتائــج احملصل عحسب الحالـــــة العائلية :

االجتماعي للشباب اجملرم  النزيل باملؤسسة العقابية تعزى  –ذات داللـــة إحصائية يف درجة االغرتاب النفسي 

 .احلالـة العائلية ملتغري 

 .«،أرمـــلعازب ، متزوج ، مطلق » أي أن الشباب السجني مبختلف وضعياته االجتماعية 

االجتماعي وميكن إرجاع ذلك وربطـه مباشرة حبجم املساندة االجتماعيـــة  –يعاين من مشاعــر االغرتاب النفسي 

» م املعنوي من طرف أفراد العائلة م، فوجود السند العاطفي والدعـــاليت حيظى هبــــا املساجني من قبل عائالهتـــــ

ذاته ،وإكسابه  القدرة على ـل على الرفع من معنوياته وزيادة تقديره ليعمـ.....« أزواج، أبناء، إخوة..والــــدين، 

 هة ضغوط وصعوبات السجن .مواجـ

ـن املالحــظ أن غالبية  نزالء املؤسسة العقابية يتفاجؤون أثناء تأديــــة فرتات عقوباهتم بانقطاع عالقاهتم لكــ

ـه وعائلته ، أو انقطاع لذي يرى ابنه وصمة عار على امسـا« األب» ة االجتماعية  ، كعدم زيارة أفراد العائلة خاص

 .ـم احلياتية ، وقــد يكون بسبب بعــد املسافـةأخبار العائلة بسبب االنشغال بأعماهلــ

 اهنيار حياته الزوجيــةدة عقوبته بطلب الطالق ، أو اهلجـــــر وبالتايل يفاجأ الشباب  املتزوج خالل مــ ـدهذا وقـ

 م األسرة وتشتتها و بالتايل فقدان معىن االستقرار النفسي  االجتماعي .وحتطــ

ونشري إىل اخلوف الكبري للشباب املتزوج من ختلي ونبذ من طرف زوجاهتم وكذا نظرة االحتقار من طرف األبناء، 

ين مكان منحط يقلل من شأن األفراد م العتبار السجن لدى الكثري ـم عدم زيارة عائالهتــم هلــلــــذا حيبــذ الكثري منهـ

 الداخلني لـــه.
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ة العقابية هـو أخبار الوفاة خاصــوجيدر اإلشارة إىل أن اهلاجس الكبري الذي خيشاه الشباب السجني باملؤسسة 

، فتعرض النزيل ملثل هذه التجربـــة  األليمة تدخله يف دائرة اكتئاب حاد وسيطرت اإلحساس بالذنب  «ن ــالوالدي»

مس من خالل حمادثتهم ان أمانيهــم تتمحور وتأنيب الضمري إذ يرى  نفسه املتسبب األول يف األمر .لـــذا نلت

 ع الوالدين واحلصول على رضاهــم .ش مـــة العيرة اخلروج من السجن والتمتع حبريته وأن حيظى بفرصـحول فكـ

كــل هــذه الضغوط والرتاكمات ، إضافــة إىل ضغــط السجن تزيد من شعور الشباب السجني بالسلبية ، والعجز 

االجتماعي لـــدى  –وفقدان معىن احلياة والالهدفية وكذا العزلــة االجتماعية  فتتسع بذلك فجــوة االغرتاب النفسي 

« القضاء»ـد والكره والسخط جلهـــاز العدالــة على وجـــه اخلصوص  باب السجني وتتنامى مشاعر احلقـشهؤالء ال

 ...«.حــــطم  عائلتي  بـــل القضاء لــــم يعاقبني »  .ـن اهنـــيار عالقاته العائليةالذي يراه مسؤوال عــ

 ـة المهنــــية :الحالــ

( وجود فروق ذات داللـــة إحصائية يف كافة حماور 64ـم ) املبينة باجلدول رقـــصل عليها توضــــح النتائج احمل

ن العمل ، أي أن الشباب اجملرم  البطال رم ، لصاحل الشباب العاطـــل عــاالغرتاب النفسي االجتماعي للشباب اجمل

 اجتماعيا من الشباب العامل ، وميكن إرجاع ذلك إىل أن : –أكثر اغرتابا نفسيا 

الشباب يف حاجـة ملحـة إىل العمل كمصدر أساسي  للدخل  وقاعــدة الحرتام اإلنسان لذاتــه واعتزازه بنفسه  -

 ووسيلة إلشباع حاجتــه يف املشاركــة االجيابية يف اجملتمع ، فالعمل هـــو أداة التنمية البشرية كما أنه هـــدف هلا .

أجريت على أســـر املتعطلني إىل أن هـــذه األسر تعاين من الضغـــوط ويف هــذا الصدد أشارت بعض الدراسات اليت 

م ـها أنفسهـــاالقتصادية نتيجـــة تعطــل أبنائها وزيادة اخلالفات األسرية املرتتبة على البطالــة ،إضافـــــة إىل تعرض أبنائـ

 ـة .وين أســرة نتيجة هلذه البطالـيف تك إىل اآلثار النفسية واالجتماعــية ، كما يعانون من السلبية والعجـــز 

الوجهة ـدا يف الوقت وال يستطيع أن يـــوجه طاقاته يعاين من وجود فائض كبري جـأيضا جند أن الشباب املتعطل 

اق إليها الشباب ط الشباب برفقاء الســوء ومن هنا تأيت االحنرافات املختلفة واليت يسالصحيحة ،وعلى هذا خيتلــ

 (021، ص 2117و العينين ، ) عطيات أبـــ.البطالةمن خالل 
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 ت الحتياجاته و بالتايل يغرتب عن واقــعه وجمتمعـه .ـل ال يستطيع توفري أيــة اشباعافالشباب الذي ال يعمـ

اب " إذ ة واغرت بــحتت عنوان " شبابنا بني غر « عطيات أبــــو العينني » ـة ـج دراسـوتتوافق نتائــج دراستنا مــــع نتائــ

هــــــــدف  ، التوصلت إىل  حقيقة وجود ارتباط اجيايب بني البطالــــة واغرتاب الشباب من خالل إحساسهم بال

متشاهبـــــة لديهـــم وبالتايل تشعرهـــم برتابــــة  فاأليامفليس هناك هدف يسعى الشباب إىل حتقيقه يف ظـــل البطالــــة 

ــة ـع يف ظل متغريات متسارعـــة ومتالحقـــم يعيش حياتــه بإيقاع سريــل يف عالـــالبطيء املمـا اإليقاع احلياة ، فهذ

 ـم احلسرة والندم وزيادة اإلحساس باالغرتاب .يشعرهم باإلحباط وخيلق لديهـ

ة باخلصوص ونظرا لألمهية البالغـة للعمـــل يف حياة الشباب السجني داخل املؤسسة وخارجها  فقد أولت الدولـــ

ـل داخل املؤسسة العقابيـــــة بتوفري عــدة ل فعملت على فتـــح باب الشغـإدارة السجون اهتماما بالغا مبوضوع الشغــ

خمبزة، »ة ، وقــــد تكون بيئة مغلقــ.....« استصالح أراضي ، نشاطات فالحية » د تكون بيئة مفتوحـــة ــجماالت قـ

 .......« . ـدادة ، ورشات جنارةورشات حـ

إن تقويـــة الرابطــة بني املسجون والعمل ،واعتماد تشغيل املساجني كأداة فعالـــة يف اإلدماج تعترب كذلك أسلوب 

يت يعاين منها أغلب الشباب السجني  "  ـــعالجي للعديد من املظاهــر السلوكية املنحرفة واألزمات النفسية ال

ذاتية ة الطرابات السلوكية كالعدوانية خاصـلق واالكتئاب إضافة إىل االضكعصاب السجن الكثري الشيوع وكذا الق

وية ، هذا عاهات عضـة بافتعال شجارات وعراك قد ينتهي بكدمات وكسور وحىت )تشويه ذات ( ،أو الغرييـ

،وهذا بات النــوم ة يف اجلنسية املثلية األكثر انتشارا ،كما تربز أيضا اضطراسية متمثلـباإلضافة  إىل االحنرافات اجلن

 ومي الذي يفرضـه طبيعــة الوســط العقايب .نظرا للفراغ والروتني اليـ

وعليه فإن توجــيه الشباب النزيل إىل  ممارســــة بعض األعمال املفيدة لــه وللمؤسسة ســواء بصفة فردية أو مجاعية 

ـما تسهم أيضا يف الرفع ـية ،كة واالحنرافات السلوكـاستغالال لطاقاته ووقتـــه يعد أسلوبا عالجيا لالضطرابات النفسي

إخراج السجني من حالـة العزلة  تسهــم يفمن تقدير الذات والتخفيف من حدة الشعور بالقلق واالكتئاب . كــما 

 االجتماعي داخل الوســـطاملغلق. –من مشاعر االغرتاب النفسي  واالجتماعية والتخفيفالذاتية 
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املهين القائمــة باملؤسسة العقابية لفائــــدة املساجني يف تدريبهم على مهنــة ن جهـة أخرى تسهم ورشات التكوين م

أو حرفـــة يتحصلون مبوجبها على منصب شغل شريف بعــــد اإلفراج عنه وبالتايل منحه فرصــة االندماج 

 االجتماعي.

 حسب  المستوى المعيشي :

ـة اتضح أنـــه توجد فروق ذات داللـ(21( وكذا  )  62م ) صل عليها واملبينة باجلدول رقــمن خالل النتائج احمل

بني الشباب من مستوى مستواهـم املعيشي     رم حسبـــاالجتماعي للشباب اجمل –إحصائية يف االغرتاب النفسي 

ـئة ( ح هذه األخرية ) الفــوجيــد ،لصالــمعيشي ضعيف وكـــذا فئة الشباب املنحـــدر من مستوى معيشي متوســـط  

اجتماعيا ، وميكن إرجاع ذلك إىل أن هذه الفئــة من الشباب تنحـــدر من  –األكثر اغرتابا نفسيا اليت اتضح أهنا 

مستوى اقتصادي واجتماعي مرتــفع وما يتســم به هذا املستوى من ارتياح مادي بتوفري مجيــع متطلبات ورغبات 

و ضال على الرتدد على جمالس اللهــمأكــل جيــد ،ملبس مباركات عاملية ، وانتقاء أحدث السيارات ، هذا ف»أفراده 

و شعور بالفقــر م يعرف ما هـم مل يعش جتارب سلبية وأليمــة ولــذخ ، فمعظمهـوالسهرات الفنيــــة ومظاهــر البـ

 واحلاجــة .

ولة بل يصاب بصدمة نفسية  األليمة ال يستطيع جتاوزها بسهــة السجن ـــؤالء الشباب بتجربوبالتايل ملا يتعرض هـ

وتسيطــــر  كبرية و ما يرافقها من مظاهر القلق واالكتئاب وسيطرة مشاعر اإلحباط الشديد فيفقد توازنه النفسي

 ـط  .ـاالجتماعي عن هــــذا الوسـ –رتاب النفسي ـز والسلبية وتعزز شعوره باالغعليه اإلحساس بالعجـ

من جــهة ثانية جيد شباب املستوى اجلــيد واملتوســط صعوبة كبرية يف تقبل واقع السجن و التكيف النفسي 

ـة بالوســـط املغلق وذلك نظرا للتباين يف املستوى االقتصادي واالجتماعي ،  الجتماعي وتكوين عالقات اجتماعيـوا

 ة ملركــزه ومكانتــه مما يدفعه إىل العــزلــة .كما ينظر للسجن نظرة دونية ، مكان منحــط بالنسب

ـل الوســـط العقايب يكون سببا يف خلق جـــو مشحون ومتوتر وإشعال نار احلقــــد بني ذا التبايــــن والتام داخـهــ

ي مستوى اقتصادي واجتماع» يا الشباب من خمتلف األوساط االجتماعية ، خاصــة اجتاه هـــؤالء املرتاحني ماد
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، لكون هذه الشرحية من اجملتمـــع تتهيــأ هلا فرص االندماج االجتماعي بسهــولة من خالل وظائف « ـيد جــ

مضمونة ، هلا مستقبل مهين جـــيد ،وذلك إما باالتصال والتواصل مــــع أصحاب النفــوذ ،وإما باالستعداد املهاري 

 ــة .اخلاص التعليمية باملدارس لعمليةوالتعليمي نظرا للنفق املايل على هذا الشباب يف ا

د صعـــوبة يف  التكيف مــع ظروف ـدر من عائالت ضعيفـة املستوى املعيشي  الجيـعلى عكس الشباب املنحـ

مة أصال بالضغــط والقلق ل هذه األوضاع يف حياتــه  العاديــة  املتسـالسجن وضغوطاته وذلك لتعــوده على مثــ

 أكسبتــه قــوة ، وإسرتاتيجية يف مواجهة املشاكــل احلياتية .واإلحباط و اليت 

ـه، وقد يعتربه ســوء حــظ، لذا جند الشاب الضعيف يه قضاء وقــــدر جيب التسليم بـفتجربـــة السجن بالنسبة إل

السجن  االجتمــــاعي  ،وقــد تكون ظروف –املستوى املعيشي  يف غالب األحيان ال يشعر باالغرتاب النفسي 

 ــرتة عقوبته .وبة يف قضاء  فــد أي صعــه االجتماعـــية وبالتايل ال جيـأحســن بكثري من ظروفـــ

 حسب السوابق القضائية :

( 2.242تقــدر بـ ) ( اتضــح أن قيمـــة ) ت( ككــل 20من خالل النتائــج احملصل عليها واملبينة باجلدول رقــم ) 

وجد فروق ذات داللــــة إحصائية يف  ( .ويعين أنه تــ1.17( ومستوى اخلطأ) 414درجات حرية )  ـة عندوهي دالـ

ـح الشباب االبتدائيني، أي أن الشباب اجملرم ي االجتماعي للشباب اجملرم لصالكافة حماور االغرتاب النفس

 االبتدائي أكثر اغرتابا نفسيا واجتماعيا من الشباب االنتكاسي.

ـرة يعد جتربة سلبية جديدة يف حياة الشاب م السجن ألول مـــول   عالـت الباحثة ذلك إىل كون دخـد أرجعوقــ

حضرية ( ،  كما  –ية ــغنية ( ) ريف –اط االجتماعية ) فقرية ـن خمتلف األوســــراد مـــالذي يفاجأ بالتعامل مـــع أف

سرقات »حمرتيف اإلجرام ممن ارتكبوا أثقل اجلرائـــــم ، يفاجأ الشاب داخل الوسط العقايب بضرورة التعامل مـــــع 

 .....« .ضخمــــة ،  اعتداء ، قتل عمدي 

هذا باإلضافة إىل السلوكيات واالحنرافات اليت قــــد يفاجأ هبا للمرة األوىل " تشويه الذات ، حماوالت االنتحار ، 

 االعتداءات واالحنرافات اجلنسية .....
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طبيعة الوسط العقايب ،وما حيده من قوانني والتزامات وقواعد ، ونظام السلطة القائــم  على من جهـــــة أخرى 

 التهديد باالستخدام الفعلي للعقاب البدين ، وهو األمر الذي يؤدي إىل قيام الكراهية واإلحساس باالغرتاب.

ن ويتطلبه ، ولكنها يف نفس الوقت ومتثل السجون منوذج التنظيم القائم على اإلكراه الذي يفضي إىل اإلذعا    

 تزيد حياة النزالء مرارة ومتألهم غيضا واغرتابا .

وقــــد أوضحت البحوث أن درجة االغرتاب واإلحباط واملرارة واألمل تتأثر تأثريا مباشرا وختتلف مبدى اإلكراه أو 

يف هذا الصدد  .و «  0224، تيتل 0233، بارك  0232، جالسر 0272جروسكي » التسلط، يف السجن.

أشارت الدراسات اليت أجريت يف املؤسسات اإلصالحية الفيدرالية بعدد من الواليات يف أمريكا ملقارنــــة ما يتعرض 

له النزالء املخزنني بالعنابر باملقارنة بالنزالء املكلفني بالعمل بورشات هذه املؤسسات صحــــة ذلك ،وقد أوضحت 

ورشات أقل تعرضا لقهر املشرفني ولذلك فقد كانوا أقل اغرتابا من أولئك املخزنني هذه الدراسات أن العاملني بال

 (22،ص 0221)عبد ا هلل عبد الغني الغانـــم ، .بالعنابر 

وذهب باحثون آخرون إىل رأي مساير لوجهــــة النظر القائلة ،بأن كلما قلت درجة القهر أو اإلكراه كلما قــل  -

فوكس » يل   ــــة لعملية التأهني بالسجن  وتزداد الفرص املتاحـتفاعل النزالء مع العاملاغرتاب السجن وتزايــد 

 (22،ص0221) عبد اهلل عبد الغني الغانـم ، «.0234د ، زالـ0274  ، أوهلن 0272

 ـط العقايب الذيعلى عكس الشباب ذو السوابق القضائية الذي  ال جيد أي صعوبة يف التعامل والتكيف مع الوسـ

ـه اخلاص ، بل يؤدي إىل إكسابه خمتلف اخلربات اإلجرامية وتأصلها لديه وبالتايل إحالهلا حمل اخلربات يعتربه عاملـ

 العادية وأمناط السلوك السويــة .

 : رابعــــة زئية الــج الفرضية الجـــناقشة نتائـــم -

( يتبني أن الشباب مرتكب جرائــم القتل  24ـم )ل عليها واملوضحـــة باجلدول رقــج املتحصمن خالل النتائ

ـم السرقة و  ط العقايب من الشباب مرتكب جرائــاالجتماعي  يف الوس –اب النفسي العمدي أكثر شعورا باالغرت 

 كذا جتارة املخدرات ،وميكن إرجاع ذلك إىل :
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  اجلرائم اليت هتتز هلا اليت تعد من أبشع « جرمية القتل » طبيعة السلوك اإلجرامي املرتكب يف حــد ذاته

فهي سلوك مرفوض من طرف األفراد واجملتمعات على اختالف نسقها االجتماعي ، النفس وتقشعر هلا األبدان  

وطبيعتها الثقافية ، ودرجة منوها وتقدمها االقتصادي وكذا توجهها الديين . فهي سبب  مباشر يف حرمان 

يف   «Willam- childon»دونـــــيعرف العالــم " وليــــم شلذا الصدد ـــشخص من حقه يف احلياة ، ويف ه

هي فعل عدواين وال إنساين يهدف إىل القضاء على حياة إنسان ، » كتابــه " مناذج االحنراف عند الشباب " : 

 ،أما روبرت مريتون.......« وهذا الفعل ينبعث من قصد يضمره القاتل ويريد من خالله اهناء حياته كليـــــة 

ة سلبية عدوانية ـالقتل هــو ممارسـ«  :» ماعي  النظرية االجتماعية و البناء االجت» فيعرف جرميــــة القتل يف كتابه

 ........« .ن األسباب ــياة إنسان لسبب مــهتدف إىل إزهاق ح

إنسان عمدا ، وال هي إزهاق روح » بــ:472أما قانون العقوبات  اجلزائري فيعرف جرمية القتل العمدي يف املادة 

تكفي النية أو الرغبة يف ذلك وال حىت احملاولة وجيب أن يكون السلوك عمال اجيابيا أدى إىل ارتكاب اجلرم دون 

 .«النظر إىل الوسيلة املستعملة 

حتقيق  العدالة،  للدفاع عن الشرف ،حلماية حياته ، -تتعدد أسباب القتل العمدي لكن تتمحور أساسا حول : 

" اليوجد اختالف يف الطبيعة لكن االختالف يف الدرجة بني اجملرمني وغريهم ،وميز Pinatelبيناتال "وحسب 

 Noyau central deاملركزية للشخصية اجملرمةاالشخاص العاديني بأربع أبعاد للنواة 

la personnalité criminelle " التمحور حول الذاتlégocetrisme القابلية ،العدوانية ،"

"l'agressivité ،"و الالتفريق العاطفي"l'indifférence affective " (P-Maurice 

Cusson, 1998,P115) 

ة هذا السلوك وخطورته على الفرد واجملتمـــع فإن املشرع اجلزائري كان صارما مع مرتكبه وهذا ما ـــونظرا جلسام -
على أنه يعاقب باإلعدام أو املؤبد كــــل من ارتكب جرمية » من قانون العقوبات اجلزائري  430تنص عليه املادة 
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ر والرتصد ،أما يف حالة القتل اخلطأ فيتــم ختفيف قتل وهـــذا يف حالـــة ما إذا اقرتنت اجلرمية حبالة سبق اإلصرا
 (260قانون العقوبات الجزائري ، المادة ،)    .«احلكــم

وجيدر اإلشارة إىل أن تنفيذ حكــم اإلعدام مازال معلقا وغري معمول به حسب القانون اجلزائري ، لكن يف اآلونــة 
اإلجراء واملطالبــة بتفعيل هذا احلكــم وتطبيقه يف ظل التزايــد األخرية تزايد الطلب وارتفعت األصوات املنددة هبذا 

 امللفت للجرائــم ،وظهور ممارسات غريبة عن اجملتمع اجلزائري وقيمه كظاهرة اختطاف واغتصاب وقتل األطفال.
ليت تطلقها فقضايا القتل بصفة عامــة عرفت منحا تصاعديا خطريا يف اجلزائر وهو ما جتسده اإلحصائيات الرهيبة ا

املصاحل املختصة يف كل مرة واليت تبني تسجيل اآلالف من قضايا سنويا يروح ضحيتها آالف األشخاص. ففي 

قضية جنائية ختص جرائم القتل العمدي وحاالت  444متكنت مصاحل الشرطة اجلزائرية من معاجلة   4106عام 

 (يدة النهارتقرير جر )قضية . 424الضرب واجلرح املفضي للوفاة من جمموع 

خالل جمريات احملاكمة يبقى اجملرم القاتل متمسكا باألمل يف صدور حكم خمفف ، لكن بعد إصدار احلكم " 

عاما " وتنفيذه يصدم مرتكب جناية القتل بواقــــع السجن وما حيمله هذا الواقع  من ثقل وأمل 41إعدام ، مؤبد ، 

بالتدين الذي حيدثه اإليداع بالسجن يصاب السجني بالكآبـــة ،إذ حتت وطأة أثر اإلحباط واخلزي والشعور 

 وتسيطر عليه الشعور بالعجز وفقدان معىن احلياة .

كما يصاب اجملرم القاتل باضطراب نظامه القيمي واألخالقي والسلوكي وتتولد عقدة الذنب عنده واليت تؤثر سلبا 

و فقدان الوظيفة « لقب القاتل » وصم اإلجرامي يف توازن شخصيته وتكيفه مع احمليط ،كما أن التعرض لل

ـل تساهم إىل حد كبري يف شعور مرتكب جرمية عواموالتعرض للنبذ من طرف العائلة واحمليط االجتماعي ككل،

 القتل باالغرتاب النفسي االجتماعي.

مع والدين واإلنسانية إىل كفر الفرد باجملت« مرتكيب جرائم القتل العمدي » ـع  السجن هبؤالء الشباب كما يدفـ

وبكل القيم اخللقية ، وهذا ما يفسره ارتفاع نسبة االنتحار بني املساجني مرتكيب جرائـــم القتل العمدي احملكوم 

،أو اجتاه اآلخرين  « تشويه ذات » ـواء اجتاه الذات دى، مع بروز مظاهر العدوانية ســعليهم بعقوبات طويلة امل
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د  التعرض للعقاب وذلك للتخفيف من حـــــدة الشعور بالذنب وتأنيب رات قصـالعتداءات و افتعال الشجاكا

 الضمري .

هالوس ، هذيانات ، » ـة إىل شيوع االضطرابات النفسية  وكذا أعراض بعض  األمراض العقلية والعصبية إضافـ

 تتمحور حول الضحـــية أو ظروف اجلرمية.«  خياالت 

ول مدة العقوبة االجتماعي ،لطــ–الغرتاب النفسي م القتل العمدي باتكب جلرائـــور الشباب املر و ميكن إرجاع شعـ

م ، لكن ل أنواع اجلرائــامللزم عليه قضائها بالسجـن ، فقد كانت والزالت العقوبات الطويلة املدى أسلوبا ردعيا لكـ

باإلحباط وافتقاد معىن احلياة  الضغوط واآلثار النفسية اليت تفرزها هذه العقوبات من إحساس بالضياع وشعـــور

ـة بالذات ، كراهية احلياة كما تسيطر عليه فكــرة اب احملكوم عليه إىل فقدان الثقـاالجتماعيــــة تـــؤدي هبؤالء الشب

املوت قبل اخلروج من السجن وكذا اخلوف من اجلنون أو اإلقدام على االنتحار . ولعل السبب يف عمق هذه 

 ــة .عـد تاريــخ لإلفراج و احلرياملعاناة غياب أو ب

ونظرا للتأثري الواضح لطول مدة العقوبــة على احلالــة النفسية والسلوكية للشاب السجني فقــد اعتمدهتا السياسة 

 أكثر خطورة . –العقابية احلديثة كمعيار للتصنيف بني النزالء داخل املؤسسات العقابية . فاألطول مدة 

لدارسني أن الذين يقضون عقوبات طويلة املدة بالسجون لن يستطيعوا ارتكاب جرائــم لكن يتفق الكثري من ا

جديدة ضد املصلــحة العامة بعد اإلفراج عنهم ، وبعد قضاء مدة عقوبة طويلة ، لكن احتمال ارتكاب جرائــم 

 ت .ضد زمالئه من النزالء وضد العاملني بالسجن أمر يبقى قائما أثناء قضائهم هذه العقوبا

 وعليـه تكون هذه الفئة أكثر تعرضا للضغــط جراء املراقبة األمنية املستمرة وبالتايل أكثر انعزاال واغرتابا.
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 :   استنتــــاج عــام

لدى الشباب اجملرم « االجتماعي  –االغرتاب النفسي » بعــد القيام جبمــيع اخلطوات املتبعــة  فــي دراســـة مـوضوع 

وذلك باستخدام خطوات املنهج الوصفي  –الربواقية  –لـــدى عينة من سجنــاء مؤسسة  إعادة التأهيل ، وذلك 

التحليلي ، ويف ضوء املعاجلة االحصائية لفرضيات الدراسـة ، والتأكد من حتققها أو عدمه ، فإننا بعــــد التحليل 

 االحصائي تـــم اخلروج بالنتائج التاليـــة :

االجتماعي ، كشفت نتائــــج الدراسـة –شعـــور الشباب اجملرم السجني باالغرتاب النفسي بالنسبة ملدى  -0

االجتماعي لكن مـــع تباين وتفاوت يف درجات مظاهره ،  –على معاناة هذه الفــــئة من شعور باالغرتاب النفسي 

، أما أقل «اغرتاب الذات  »ر شيوعا ثــم  االكث« العزلـــة االجتماعية » وكذا «الشعور بالالمعىن » إذ جند مظهـــر 

 « .الشعور بالعجز والالمعياريـــة » الدرجات فكانت ملظهري 

الشباب  اجملرم السجني » وبناءا على النتائج احملصل عليها نستطيع القول أن الفرضيــــة االوىل اليت تنص على 

، قــد حتققت مــع تباين وتفاوت يف « كل أبعاده باملؤسسة العقابية يعاين  من االغرتاب النفسي االجتماعي ب

 درجات مظاهره .

رم السجني حسب خصائصهـم  ) السن ــــيت يرتكبها ،شباب اجملـــبالنسبة للفروق يف نـــوع اجلرمية ال -4

أوضحت النتائج ،املستوى التعليمي ، احلالــة العائلية ،احلالــة املهنية ،املستوى املعيشي ،السوابق القضائية (فقـــــد 

 مايلي:

وجود فروق ذات داللة احصائية يف نوع اجلرمية اليت ارتكبها الشباب السجني باملؤسسة العقابية تعزى  – 4-0

 . «الســـن»ملتغري

تـوجد فروق ذات داللة احصائية يف نوع اجلرمية املرتكبة من طرف الشباب السجني باملؤسسة العقابية  -4-4

 .تعليميالمستوى التعزى ملتغري
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التوجـــد فروق ذات داللة احصائية يف نـــــوع اجلرمية اليت ارتكبها الشباب النزيل باملؤسسة العقابية تعزى  -4-6

أي أن الشباب السجني مبختلف حالتهم العائلية ارتكب أكثر جرميـــة السرقـــة ثــم جتارة ، الحالـــــة العائليةملتغري 

 املخدرات ،فالقتل العمدي .

ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف نوع اجلرمية املرتكبة من طرف الشباب النزيل يف املؤسسة العقابية  -4-2

بطال " ارتكب أكثر جرمية  –،أي أن الشباب السجني مبختلف حالته املهنية " عامـــل الحالـــة المهنيةتعزى ملتغري

 السرقـــة ثـــم جتارة املخدرات فالقتل العمدي .

ال توجد فروق ذات داللـــــة احصائية يف نوع اجلرمية اليت ارتكبها الشباب النزيل باملؤسسة العقابية  -4-7

 املنحدر منه .المستوى المعيشيحسب

توجد فروق ذات داللة احصائية يف نوع اجلرمية املرتكبة من طرف الشباب السجني باملؤسسة العقابية  -4-3

 . السوابق القضائيةتعزى ملتغري 

توجد فروق يف نوع اجلرمية اليت يرتكبها الشباب » وعليه يتبني أن الفرضية الثانية اليت تنص على أنه  -

السجني باملؤسسة العقابية حسب خصاصهم ) السن ، املستوى التعليمي ، احلالة العائلية ، احلالــــة املهنية ، 

السن ، املستوى التعليمي، :»لبعض املتغريات  حتققت نسيا بالنسبة« املستوى املعيشي ، السوابق القضائية ( 

 «.السوابق القضائيــــة 

 « .احلالــــة العائلية ، احلالة املهنيةاملستوى املعيشي » ولــــم تتحقق مــع  باقي املتغريات 

االجتماعي   لشباب السجني باملؤسسة العقابية حسب  –بالنسبة للفروق يف درجة االغرتاب النفسي  -6

) السن ، املستوى التعليمي ،احلالـــةالعائلية ،احلالـة املهنية ، املستوى املعيشي ، السوابق القضائية ( ، خصائصهم 

 فقــــد أوضحت النتائـــج احملصل عليها ما يلي :

 .الســـن   االجتماعي للشباب اجملرم حسب –تــوجد فروق ذات داللـــة احصائية يف االغرتاب النفسي  – 6-0
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مستواهـــم االجتماعي للشباب اجملرم حسب –جد فروق ذات داللة احصائية يف االغرتاب النفسي تو  -6-4

 االجتماعي . –ي للشباب ازداد شعـــــوره باالغرتاب النفسي ــ، فكلما ارتفع املستوى التعليم  التعليمي

حالتهـــــم ب اجملرم حسب ال توجد فروق ذات داللـــة احصائية يف االغرتاب النفسي االجتماعي للشبا -6-6

 .العائلــية 

االجتماعي للشباب اجملرم  تعزى  –توجد فروق ذات داللـــة احصائية يف كافـــة حماور االغرتاب النفسي  -6-2

 .الحالــة المهنية ملتغري 

 فالشباب البطال  هــم االكثر  اغرتابا نفسيا و اجتماعيا  من الشباب العامـــل .

االجتماعي للشباب اجملرم حسب   –ذات داللــة احصائـية يف درجة االغرتاب النفسي  توجد فروق -6-7

 . مستواهـــم المعيشي

االجتماعي  تعزى ملتغري   –تــــوجد فروق ذات داللـــــة احصائية يف كافــــة  حماور االغرتاب النفسي  -6-3

 ،وذلك لصالــــح الشباب االبتدائي .  لسوابق القضائيةا

 –توجد فروق يف درجــــة االغرتاب النفسي :»وبناءا على ما تقــدم يتضح أن الفرضية الثالثة اليت تنص على أنــــه 
االجتماعي  للشباب النزيل يف املؤسسة العقابية حسب خصائصهــــم ) السن ، املستوى التعليمي، احلالــــة املهنية ، 

ققت نسبيا ، وذلك بالنسبة لبعض املتغريات ) السن ، املستوى حت(« املستوى املعيشي ،السوابق القضائية 
 التعليمي، احلالــة املهنية،املستوى املعيشــــي ،سوابق القضائية (   ، ولـــم تتحقق مــــع متغري ) احلالة العائلية ( .

ابية حسب االجتماعي  للشباب السجني باملؤسسة العق –بالنسبة  للفروق يف درجــة االغرتاب النفسي  -2
 فقـد أوضحت النتائــــج مايلي :« نــوع اجلرمية املرتكبة » 
االجتماعي  للشباب اجملرم السجني ،  –وجــود فروق ذات داللــة احصائية يف درجـــة االغرتاب النفسي  -2-0

 حسب نــــوع اجلرميـــة املرتكبة وذلك لصالـح مرتكيب جرائــــم القتل العمدي .
 تتفق نتائــــج هذه الدراســـة مــع نتائج دراسات سابقة وتعارضت مــــع دراسات أخرى .وعمــــوما  -

 وعلى ضوء هـــذه النتائج احملصل عليها قامت الدارســـة بتقدمي تفسريا وذلك استنادا إىل الرتاث النظري .
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     خامتــــــة :

حظي عـلم النفس االجتماعي كفرع من فروع علــم النفس ابىتمام كثري من علــماء النفس ، االجتمــاع ورجال السياسة       
والثقافية ، فمن خالل   االجتماعيةوكل من يقتضي عملــو التفاعل مــع األفراد ، لكونو يعــٌت بدراسة األفراد يف مواقفهـم 

االجتماعي أن يرفع بصره عن االىتمامات النفسية البحتــة وأن يشمل يف منظوره احمليط التدريب واخلربة يتعلم عامل النفس 
                                      ــم  هتومشاعرىم وسلوكهم وتفاعال، الناس تفكريتماعي ، الذي يؤثــر على االج

 (31ص  3791المربت،-المربت،والس-ولـيم)                                                                         

للسلوك كما يهــتم ابألفراد ، حاولت الباحثة اخلوض يف موضوع أاثر اىتمام وألنـو يهتم ابألوضـاع االجتماعيـة والثقافيـة     
لكن توجو الباحثة كان  «موضوع اجلرمية  » دميي ، كل حسب وجهة نظره وصخصصو األكاالكثري من الدارسني والباحثني

 ، وذلك حبكــم عملها كأخصائية نفسانية ابلوسط العقايب   الشباب اجملرم السجنيمنصبا على فــئة 

من «إجتماعي  -علم نفس»وذلك حبكم التخصص األكادميي اجتماعية ،  -حاولت الباحثة تناول ادلوضوع بصبغة نفس
جهـــة ، وكذا تفاعلها مـــع ىــؤالء الشباب من جهة اخرى الذين اختلفت أسباهبم وأوضاعهــم ودوافعهــم ، لكن ادلصري واحد 

    «شاب رلرم سجني ابدلؤسسة العقابية » واللقب واحـــد 

م اجلهــود ادلبذولــة من قبل تواجـو مجيع اجملتمعات ، ورغـة  اليت ل االجتماعية اذلاماكـمشكلــــة اجلرمية واالحنراف من ادلشف 
 ـذه الظاىرة التزال تنخرىا والوقوف على أسباهبا إال أن ىوكذا من الباحثني لصرب أغوار ،منية لوقف انتشارىا سسات األادلؤ 

فــئة »ًتكيب البشرية ذلـذه اجملتمعات ، الة على أىــم فئة يف ، خاصـ ـة ألفرادىاياة العامد اجملتمعات وتلقي بظالذلا على احلجسـ
 « الشباب 

،وما جنـوح الشباب إىل ارتكاب السلوك ادلضاد جملتمعـو  اىــذه الفئــة اليت تلعب دورا مهمــا يف بنــاء وتقــدم رلتمعاهت      
 رلتمعو   مبختلف درجاتو إال دليل عــلى سـوء توافق واضـح مـع مؤسسات 

 ة الفعل التنبيهي إىل وجودفة احلقيقية للجرمية تكون مبثابـأن الوظي(:» Sutherlandويف ىـذا الصدد يقول " سذرالنـد " ) 
فاجلرمية  ـد أصابو ،ىكذاأن شيئا مـا ق ـة التنبيو للجهــاز العضوي ، إىلم الذي يكون مبثابـتوافق يف اجملتــمع متاما كاأللـ سوء

   « ع عامـة وسائدة يف اجملتم لى سوء التوافق االجتماعي ، خاصـة عندما تصبح اجلرميةتكون مبثابة التنبيو ع

 (31، ص 3001) سيـــد رمضان ،                                                                                    
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ل قهرىا مـو من احملت ،« Social  Disorganization»ـماعــــي ــــكك االجتـــى التفــيال علـــرضا أو دلـون عـفاجلريــمة تكـ
مبجرد ارتكاب الشاب اجلرمية جيد نفسو خلف أســوار السجن ومن ىنا  ث تغيريات يف التنظيم االجتماعيمن خالل إحدا

، وضبط مواعيد  «قيد الرقـــم  »و رقما تسلسليا يرمـــز لشخصو تــبدأ رحلة ادلعاانة النفسية ، فارتداءه الزي ادلــــوحد ، ومنح
خلف  اجملـــرم  الطعام والنـــوم وكل االنشطة       كلها ضوابط وزلددات تساىـــم إىل حد كبري يف انصهار شخصية الشاب 

االجتماعي  –فيصبح االغًتاب النفسي ى حـــد التفكـــري يف االنتحار ـار سوداويــــة تصل إلــإذ تسيطـــر عليو أفكـ القضبان 
 ـم السجن  التوافق وسوء التكيف مـــع عالـ بكــــل مظاىره نتيجــة حتمية لعـــدم

السجن ، مؤسسة للضبــط االجتماعي ، شهدت  يف السنوات االخرية تغريا جذراي يف نظمها وسياستها العقابية يبقى      
 –والتهذيب ، فجاءت التسمية  لإلصالحمن أماكــــن إلنزال العقاب البدين وإحلاق االذى ابلسجني ،إىل مؤسسات 

ـم يعد الغرض من ارسال السجني إىل السجن طياهتا حقيقة أنو لــحتمـــل يف ىذه التسمية  – و التأىيل الًتبيةمؤسسات اعادة 
ع اجملتـــمع ، وأتىيلو للتعاون مـــر فيها ابلندم ويعاد عالجـــــو ده عـــن اجملتمـــع فًتة يشعـللقضاء عليو أو االنتقام منــــو ، وإمنا إبعا

 تعاوان مثمرا بناءا  

ادلؤسسات العقابية مــــع العامل اخلارجي ، فمن وســـط مغلق ومنهج ـذا التغري يف السياسة العقابية ، رافقو تغري اسلوب ىــ      
على نسبيا  ال ميكن تناولو ابلدراســـة ، إىل وســـط مفتوح  «طابو »إبحكام لدرجة اعتبار اخلوض يف مواضيع السجن 

أو اجملرم إدانة  ليس من مهامو  يف ميدان اجلرمية  ة االجرامية انطالقا من فكرة أن الباحثالباحثني والدارسني ادلهتمني ابلظاىر 
أنو  منطلقا من مبدأ اجملرم ،وأن يعيد النظر يف سلوكو  ذلك  ـل مهمتو أن يبحث يف أعماق، بـعليوحكما أخالقيا  إصدار 

 ـأ للجرمية حىت يستعيد ىذا التوافق ادلفقود   وجلـ و ورلتمعو انسان أخطأ وفقد توافقو مــع نفس
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 املصادر : 

 . رآن كـــــرميق -

 أحاديث  نبوية  -

 :املراجــــع  

 بنان . ـل ًنوت ـر ، بــادر للطباعة والنشــسان العرب ، دار صــ( ، ل1991ن منظور )ــاب  -1

 اط .ـــ(، مطبعة ادلعارف اجلديدة ، الرب2112اانهتا " )ـاألزمنة احلديثة ،" أسئلة احلرية ورى -2

 والنشر بعــللط ىـــومة دار ،11 الطبعة ، العام اجلزائي القانون يف الوجيز ،(  2112)   بوسقيعة أحسن  -3
  اجلزائــــر – والتوزيع

 عـالتوزي و للنشر لـوائ دارطبعة األولــى  ، اجلرمية االجتماع علــــم ،( 2118) ، احلسن دمحم احسان -4
 .  االردن  عمان

 اعـوالدف يــاجلنائ اعــاالجتم علم يــف زلاضرات – واجملتــمع اجلرمية ،( 1988)  شفيق أمحد -5
 .  القاىـــرة ، احلديث العلمي ادلكتب  ـاعياالجتمـ

   مد عبد االمًن يوسف "الشباب العريب والتغًن ....بٌن االشكاليات واحللول .................ــأح -6

www.aldemokratic.org/details.?                               
(، التحـــرر من السجن "جتربة عادلية يف اصالح السجون "، دارالنشر طارق ، الدار 2116أمحد عثماين )  -7

 البيضاء ، ادلغرب .

  .القاىــرة ، العربية ةــالنهض دار ، يــاجلنائ اجلزاء يف زلاضرات ،( 2111)  بالل عــوض أمحــد  -8

ـة ق يف العقاب  جامعـــجرامية واحلل لدراســـة الظاىرة االــ،مدخ( 2114ـد لطفي السيد ) أمحــ -9
 منصورة .

 رة .مصرية  القاىو ـمكتبة االجنل –رؤية نفسية  ،  اجلرمية والسلوك االجرامي  (2119أمحد ىارون )  -11

 ي  الرايض . ـوك االجرامــوراثية والتكوينية  على قيام السلــ، أثر العوامل ال (1987 الراضي ، ) دمحمأسامة   -11

وعات اجلامعية بن ــ،ديوان ادلطب3موجز يف علم االجرام والعقاب ،ط ( ،2116) اسحاق ابراىيم منصور  -12
 3عكنون ، اجلزائر .

 مكملة دراسة"  اجلامعيٌن الطلبة عند الثقايف ابالغرتاب وعالقتو االنرتنت استخدام ،( 2111) نوي اميان -13
 بسكرة. جامعة.  ادلاجستًن شهادة لنيل
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دار  ، الطبعة االوىل ، " علم االجرام الكارتوغرايف " جغرافيا اجلرمية ( ، 2111بركات النمر ادلهًنات )  -14
 عمـــان.، ماجدولٌن للنشر والتوزيع

   ر .ــــدى اجلزائــ،دار اذلـ يف اجلــزائر وحقوق السجٌن فلسفة النظام العقايب،(2119بريك الطاىر )  -15
عات ادلصرية  رللـة جامعــة ــعض اجلامـدى الطلبة السوريٌن يف بـمظاىر االغرتاب لـ ( ،2118بشرى علـي )  -16

 .1ـدد ، العـ 24ـد دمشق   للعلوم الرتبوية ، اجمللـ

 .القاىرة ـة م االجرام ، جامعــــي علـــ( ، دروس ف2117بشًن سعــد زغلول )  -17

منشورات  ،ةــطبعة الثانيــوالباحثٌن ، ال ،القياس النفسي وتصميم أدواتو للطالب(2117بشًن معمرية ) -18
 .احلرب، بين مسوس،  اجلـــزائر

،االغرتاب لدى ادلكفوفٌن " الظاىرة و العالج" ، دار الوفاء للطباعة  (2117هبجت دمحم عبد السميع )  -19
 والنشر ، االسكندرية .

عة انيف العربية ـاجلامعي ،جام، العنف لدى الشباب (2117) منيب ، عزة دمحم سليمان  هتاين دمحم عثمان -21
 للعلوم االمنية ،الرايض .

 www.imgdz.com (2116الوطين،اجلزائر،جويلية الدرك مصاحل تقرير)  -21
ادلؤسسة  ،( ،معجم التحليل النفسي ،ترمجة مصطفى حجازي1987بونتاليس )  –جان البالنش  -22

 .اجلامعية ، بًنوت ، لبنان

والنشر ، ( ، عـــلم االجرام والعقاب ، الدار اجلامعية للطباعة  1983الل ثروت ، دمحم زكي أبو عامر ) ـج -23
 بًنوت ، لبنان . 

 ،اجلرمية واالحنراف ،احلدود ادلعاجلة ،االسكــندرية .(1999ق ) جالل الدين عبد اخلال -24

 للطبع والنشر ، اجلزائر .بن مرابط مدخــل إىل سوسيولوجيـا العنف ، ، (2111ال معتوق )ـمج -25

 .14/18/2113جريدة النهار ، الصادرة بتاريـــخ  -26

، جامعة انيف العربية للعلوم النظرايت االجتماعية لتفسًن السلوك االجرامي ( ، 1987حسن الساعايت )  -27
 األمنية .

( ، االغرتاب عند فروم ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بًنوت ، 1995حسن محاد )  -28
 لبنان . 

( ، العالقة بٌن االغرتاب والتوافق النفسي للجالية العراقية يف السويد ، 2117حسٌن ابراىيم احملمداوي )  -29
 ادلفتوحة ، الدامنارك . العربيةرسالة دكتوراه ، كلية اآلداب والرتبية ، األكادميية 
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دراسـة يف علـــم االجتماع اجلنائي ، ادلكتب  –ـة ( ، اجلرميـ1991رشوان ) أمحد  احلميد  حسٌن عبد -31
 اجلامعي احلديث ، االسكندرية ، مصر . 

 ـرة جية ، دار الفكر العريب  القاىــم النفس اجلنائي ،االطار وادلنه( ، علـ2117حسٌن علي الغــول ، ) -31

طبعة االنسان بٌن احللم والواقع " ،  ( ، االغرتاب يف الثقافــــة العربية " متاىات2116بركات ) حليم  -32
 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بًنوت ، لبنان .  األولــى 

دار غريب ،13دراسات يف سيكولوجية االغرتاب ،رللة الفكر ،العدد  (،2113عبد اللطيف خليفة ) -33
 القاىرة .

( ،موسوعة الطب النفسي ،الطبعة األوىل ،اجمللـــد األول مكتبة مدبولـي 1994)  احلنفي عبد ادلنعــم  -34
 ،القاىرة .

مذكـــرة  الغرتاب النفسي لــــدى ادلراىق دور التصدع االسري ادلعنوي يف ظهور ا ( ،2117خولة دبلة )  -35
 مكملة لنيل شهادة ادلاجستًن ،جامعة بسكرة . 

ي النظرية والتطبيق ، ـــ(،مناىج وأساليب البحث العلم2111عليان ،عثمان دمحم غنيم )رحبي مصطفى  -36
  الطبعة االوىل ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان .

 للنشر شرقيات ،دار  الثانية طبعة ، حسٌن يوسف كامل ترمجة ، االغرتاب ،( 1995)  شاخت رتشارد -37
 .  مصر ، القاىـرة ، والتوزيع

راف ، دار ادلعرفــــة  اجلامعية ــة االجتماعية يف رلال اجلرمية واالحنــاسهامات اخلدم( ،2113السيد ) رمضان  -38
 ، االسكندرية ، مصر .

، القياس والتقومي يف الرتبية وعلم والنفس ،دار السًنة للنشر والتوزيع والطباعة  (2111سامي ملحــم ) -39
 ،عمان )االردن(.

ــم الكتب للنشر والتوزيع ، ـنظرية االغرتاب  يف منظور علــم االجتماع ، عالـ( ، 1984ا ) ـسيد علي شتـ -41
 الرايض .

اع ، مؤسسة شباب اجلامعة ، ــ( نظرية االغرتاب من منظور علـــم االجتم1993سيد علي شتا ) -41
 االسكندرية ، مصر .

 الشعاع الفنية ، مصر .  ( ،االغرتاب يف التنظيمات االجتماعية ، مكتبة ومطبعة ا1994شتا )  ليسيد ع

 .مصرمركز االسكندرية للكتاب ،  ابثولوجية العصيان واالغرتاب ، ،( 1997سيد علي شتا )  -42
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الكتاب السنوي الثالث ، اجلمعية ادلصرية سيكولوجية تعاطي االفيون ومشتقاتو ( ، 1976د ادلغريب ) سعــ -43
 للدراسات النفسية .

 اذليئة ادلصرية العامة للكتاب . ياة االنسان ،ــيف حاالغرتاب ( ، 1986ريب ) ــسعـد ادلغ -44

  لسعودية "ا كة العربية ــظاىرة االغرتاب لدى الطالبات كلية البنات ابدلمل ، (1988كر ) سن أبـح مسًنة  -45
 . -جــــدة  –كتوراه غًن منشورة دراسة نفسية " رسالة د 

هضة العربية للطباعة والنشر ــدار النبعـــة الثانية ، ( ، اجلرمية واجملتـــمع ، ط1983سامية حسن الساعايت )  -46
 بيـــروت .والتوزيع ،

بعة ط اللبنانية،الدار ادلصرية  االجتماعي،الشباب العريب والتغًن   (،2113سامية حسن الساعايت ) -47
 مصر. القاىرة، األوىل،

 بعة االوىل االغرتاب ،طر ومعتقدات ـ( ، ارشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاع2114سناء زىران )   -48
 .م الكتاب القاىرة ، مصرــعال

ية ـة اجلامعــ،اسهامات اخلدمة االجتماعية يف رلال اجلرمية واالحنراف ،دار ادلعرف (2113سيد رمضان )  -49
 االسكندرية . 

البحث العلمي  أكادميية( ، التغًن االجتماعي واغرتاب الشباب ، د سـز الدين اآلشــول وآخرون ) عادل عـ -51
 رة ،مصر . ، القاىــ

 ـويت .ون واآلداب ، الكــ للثقافة والفن) د س( االدمان مظاىره وعالجو ، اجمللس الوطين عادل الدمرداش  -51

اجلنائي وتنامي اجلرائم األخالقية ادلعاصرة ،الطبعة االوىل  –اخلبًن النفس  ،  (2117عباس زلمود ادلكي ) -52
 ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بًنوت .

 ة مصر . ـرام ، ادلكتب اجلامعي احلديث ، االسكندريـــ( ، علم االج1999و توتة )ـعبد الرمحن أب   -53

ة للطباعة ـنوح ،دار النهضة العربيــسيكولوجية اجل( ، دراسة ميدانية عن 1984عبد الرمحن العيسوي )   -54
 والنشر ، بًنوت . 

اد للمجتمع ـوعالقتها ابلسلوك ادلض ، ثقافـة السجـن  (2111ن سعد السعود )عبد العزيز بن العبد هللا ب  -55
 حبث مقدم استكماال للحصول على درجة ادلاجستًن يف العلوم االجتماعية ،الرايض.

ة النظر ـ( ، مفهوم السجن ووظيفتو ، ندوة السجون مزاايىا وعيوهبا من وجه1984عبد الفتاح خضر )  -56
 ،ادلركز العريب للدراسات االمنية والتدريب ، الرايض ، السعودية .2،طاالصالحية 
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دار  يـالنفس( ،اجلرائم واجلناايت من ادلنظور 2115عبد الفتاح دمحم الدويدار ، مايسة أمحد النيال )    -57
 ة.االسكندريـادلعرفة اجلامعية ،

مؤسسة الرسالــة ،  ي ـ(،التشريع اجلنائـــي االسالمي مقارن ابلقانون الوضع1998عبد القادر عـــودة )      -58
 بًنوت ، لبنان .

 رايض .ــال أتثًن السجن على سلــوك النزيل ، (،1998م )عبد هللا عبد الغين الغانـ -59

سلوك االنسان بٌن اجلرمية ، العدوان ،االرىاب ، دار  ، (2113منصور زكراي )عبد اجمليد سيد أمحد ،  -61
 القاىرة .ر العريب ، الفكــ

( ، العالقــة بٌن االغرتاب النفسي وأساليب ادلعاملــة  الوالدية 2119مد الصنعاين )ــبد ه سعيد دمحم أحع -61
 -الرتبوي م النفسـمة لنيل درجـة ادلاجستًن عللدى الطلبة ادلعاقٌن مسعيا يف ادلرحــلة الثانوية ،رسالة مقد

 ـن .جامعــة تعـــز ،اليمـ

دراسة نفسية للمشكالت االجتماعية  –( ، شبابنا بٌن غربة واغرتاب 2117عطيات أبو العينٌن ) -62
 ، اذليئــة ادلصرية العامـة للكتاب ، القاىرة . بعة االوىل ، طادلعاصرة 

االحداث العائدين لالحنراف مركز  الواقع االجتماعي ألســر ( ،2116علي بن سليمان احلناكي )  -63
 الدراسات والبحوث، الرايض .

ز دراسات ، مركطبعة االوىل ( ، الشباب ومشكالتو االجتماعية يف ادلدن احلضرية ،2117علي بوعناقة ) -64
 ـع ، لبنان . الوحدة للنشر والتوزي

والنشر والتوزيع  (،علم االجرام وعلم العقاب ،الدار اجلامعية للطباعة 1988علي عبد القادر القهوجي )  -65
 .بًنوت ، لبنان

مصرية ، القاىــــرة  مكتبة االجنلوعة االوىل ــبمة ،طة العولــاخلي دلواجهـــدــ( ، االصالح ال2112ة ) علي ليلــ -66
 ، مصر العربية . 

 تبة مدبويل .ـــمك ج البحث العلمــي ،ـــ(، فلسفة مناى1999)عقيل حسٌن عقيل  -67

اجتماع اخلرباء حول  اع احلالية والرؤى ادلستقبليةـوضريب لألــ( ، ثقافــــة الشباب الع2119عماد ادللييت )  -68
 .تعزيز االنصاف االجتماعي " ادماج قضااي الشباب يف عملية التخطيط للتنمية " االسكــوا 

 عنابة . بوخدير ، اخلدمات النفسية يف رلال االحنراف واجلرمية ،جامعـــة ابجي سلتار،عمار   -69

  ية  االسكندرية ، مصر .ــعـــوض دمحم ) دس( ، مبادئ علــــم االجرام ، مؤسسة الثقافـــة اجلامع -71

 .رــتلمسان ، اجلزائـري  ـــ( ادلشكالت النفسية للشباب ادلنحرف يف الوسط احلضري اجلزائ د سالعــيد فقيو ) -71
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 ،بًنوت ، لبنان .14علم النفس الرتبوي، دار العلم للماليٌن ،ط ( ،1988فاخر عاقل )  -72

 . 1العدد( ،االغرتاب يف االسالم ،عالــم الفكر ،1979فتح هللا خليف ) -73

 ر .ـ، علم العقاب ادلؤسسات العقابية وزلاربة اجلرمية ابجلزائ (1998فريد عز الدين بن الشيخ )  -74

 االنسان يبحث عن ادلعىن ،ترمجة طلعت منصور ،الطبعة األوىل ،دار القلــم، ( ،1982فكتور فرانكل )  -75
 الكويت .

دار النهضة العريب للطباعة  ،بعة اخلامسة ( ، مبادئ علم االجرام والعقاب ، ط1985فوزية عبد الستار ) -76
 والنشر ، بًنوت ، لبنان .

، دار ادلنهل اللبناين ، بعة االوىلان ادلعاصر وشقاء الوعي "ط( ، االغرتاب "االنس2118فيصل عباس ) -77
 لبنان .

،مت اسرتجاعو يف ادلوسوعة القرآنية الشاملة ، نشر الزىري للربرليات ،مصر  القاموس احمليط : -78
  www.elzohary.com  من   12/11/2114

 اجلزائر  –(،اشراف مولود ديدان ،دار بلقيس للنشر ،دار البيضاء 2119عقوابت ادلعدل )قانون ال -79

 .2115قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسٌن لسنة -81

 . 13دد ــ( ،االغرتاب ،ومفهوما وواقعا ، رللة عامل الفكر ، الع1979قيس النوري )  -81

 ـرة . لـــية للنشر والتوزيع ، القاىـالنفس ، الدار الدو خًنة علوم ذ( ،1988كمال الدسوقي )  -82

 طبعة ، احلطب ابو وفؤاد الطوب سيد ،ترمجة عالجو وسبل الشاذ السلوك ،( 2111) دافيدوف ليندا -83
  .القاىرة ، الثقافية لالستثمارات الدولية ،الدار األوىل

 ،دار الفكر  اجلزائر . 14طبعة  شاىٌن،ترمجة عبد الصبور  الثقافة،مشكلة  (،1984) مالك بن نيب  -84

 والتوزيع ،عٌن مليلة ، اجلزائر،دار اذلدى للطباعة والنشر 13،العدد (2111) لة االحباث النفسية الرتبويةرل -85

، مطبـــوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعــية ، كلية اآلداب ، جامعة (2111د الكردي ) و زلم -86
 القاىرة .

 االسكندرية ع ، ـــاجملرمون والسلطة ، ادلكتبة ادلصرية للطباعة والنشر والتوزي( ، 2115دمحم حسن غاًل )  -87
 مصر .

ار الوفــاء لدنيا الطباعة والنشر (،الدفاع االجتماعي يف مواجهة اجلرمية ،د2116)دمحم سالمة غباري  -88
 مصر . االسكندرية ،

http://www.elzohary.com/
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غريب للطباعــة  ية ، دارـــاالكلينيك( ،االغرتاب االبداعي لدى الفئات 2115دمحم عباس يوسف )       -89
 والنشر والتوزيع ، جامعـة االزىــر ،القاىــرة . 

دار وائــل للنشر  ، ىــالطبعة األولرام والعقاب ،ـأصول علمي االج( ، 2119دمحم عبد هللا الوريكات )  -91
 عمان ،االردن . والتوزيع ،

ة "القواعد ،ادلراحل والتطبيقات "الطبعة الثاني،منهجية البحث العلمي ( 1999دمحم عبيدات وآخرون )  -91
 ـان .دار وائل للطباعة والنشر ،عمـ

 .القاىـرةعارف ــالطبعة الثالثــة ، دار ادل ، «سًنة مصطلح  »االغرتاب  ،( 1988ود رجب ) زلم  -92

مقارنة دراسة عاملية حضارية  ( ، الشعور ابالغرتاب عن الذات واآلخرين ،1993مدحت عبد اللطيف )  -93
 .13، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،العدد 

( ، اجرام ادلرأة يف اجملتــــمع ، العوامل واآلاثر ،الطبعة األوىل ، ادلكتبة العصرية للنشر 2119مزوز بركو )  -94
 والتوزيع ، مصر العربية .

الثانية ادلركــز ،الطبعة ـدور" دراسة حتليلية نفسية اجتماعية "(، االنسان ادله2116مصطفى حجازي )  -95
 رب . ـادلغ الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،

 . 38.  اإلنسانية العلوم رللة.  اجلزائر يف السجون نظام( .  2118)  شريك  مصطفى -96

السجن كمؤسسة اجتماعية ، ادلركـــز العريب للدراسات االمنية والتدريب (،1987عبد اجمليد كارة ) مصطفى -97
 ، الرايض .

(  الشباب اجلزائري والتعبئة السياسية عرب فضاءات االنرتنت ، رللة 2112رلاىدي،  )مصطفى   -98
 56-55،العدد مزدوج 16انسانيات  لألنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية رللد 

 الكويت .ـة ،( ، ادلخدرات واجملتمع ، عالــم ادلعرفـ1996مصطفى سويف ) -99

وظاىرة اجلرميــة ،الطبعة األوىل ، مؤسسة الوراق التغًن االجتمـاعي  (،2112مصلح الصالــح )  -111
 للنــشر والتوزيــع ،عمــان .االردن .

 ىل ، دار الشروق للنشر والتوزيع(، اجلرمية ادلنظمة واالرىاب ، الطبعة االو 2113معن خليل العمر )  -111
  عمــان .

 ، فرج ،سيدي2115 مربــنوف 13-12 يومي ،حبوسٌنـللم االجتماعي اجـاالدم إلعادة الوطين ادلنتدى -112
 .اجلزائر
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لدى االطارات  لإلجناز( ، الشعور ابالغرتاب الوظيفي وعالقتو ابلدافعية 2116منصور بن الزاىي ) -113
 الوسطى لقطاع احملروقات ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه يف علم النفس العمل.

 نية ،دار القصبة،  طبعة الثا (، منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية2116موريس اجنرس )  -114
 ر .ـاجلزائـ للنشر 

 /  (ar .wikipedia .arg/wiki.ويكيبيداي موسوعة  )        -115

( االغرتاب وأزمة االنسان ادلعاصر ، سلسلة علم االجتماع وقضااي 1988نبيل رمزي اسكندر )  -116
 ، دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية. 15االنسان واجملتمع ،الكتاب 

،طبعة اخلامسة ، مطبعة  "ة يف سيكولوجية التكيف(الصحة النفسية " دراســ1978الرفاعي )نعيم  -117
 ابن حيان ، دمشق.

( ،العنف االجتماعي الكامن ،العوامل والنتائج ،أعمال ادللتقى الدويل االول 2114نعيمة نصيب ) -118
 والتوزيع ، عٌن مليلة ، اجلزائر حول العنف واجملتمع ، دار اذلدى للطباعة والنشر

عٌن والنشر والتوزيع ،جابر نصر الدين ) د س(  السلوك االحنرايف واالجرامي، دار اذلدى للطباعـــة  -119
 مليلة ،اجلزائر .

للسلوكات االجرامية دار  ( ، السلوك االجرامي " دراســـة حتليلية2118نسرين عبد احلميد النبيو ) -111
 ـة اجلديدة للنشر ،االسكندريـــة . اجلامع

( ،اختبارات الذكــاء ومقاييس الشخصية ،عالــم الكتاب احلديث، 2117ـد )نصر الدين أبـو حام -111
 الطبعـــة االوىل ، عمان ،االردن .

علم النفس االجتماعي ، الطبعة الثانية ، ترمجـــة  ( ،1993المربت ) –والس  المربت .–وليم   -112
 .سلوى ادلال ،دار الشروق 

( ، االغرتاب " دراسة حتليلية لشخصيات طاىر بن جلول الروائية " طبعة 2115حيي العبد هللا ) -113
 .،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ، االردن 2115االوىل، 

114-  www.shthat.net/vb/shwthead.php?t=12354  
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 ادلالحــــــــــــــق :   قائمة                               

 

 ــــــــوان  ادللحق عنــــــ                   رقــــم ادللحق 
 ـيةالعلم  م ـمســـا  اكحمممــــ ن  دررااـهــة أبقائمـ 10

 spssحسب نظام احلزمة االحصاية معامـــل ثبات ادلقياس  10

 صورة ادلقياس اخلاصة ابكحممم ن  10
 «الصــورة النهائـــية »االاتماعي  –مقياس االغرتاب النفسي  10
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 (10الملحق رقــــــــــــــــم )

 

 قائمـــــــة بأسمـــــاء المحكمين  ودرجاتهــــــــــم العلمــــــية

 

 الرقم
 

 جهة العمل  الدرجــــة العلمية  االسم واللقب 

00 

 

 جامعــــة بسكرة  أستاذ التعليم العالي  فريـــجة أحمـــــد 

02 

 

 جامعة بسكرة  التعليم العاليأستاذ  العقبي االزهـــــر 

00 

 

 جامعة بسكرة  أستاذ التعليم العالي جابر نصر الديــن 

00 

 

 جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي عيشور نادية 

00 

 

 جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي خالــــد عبد السالم 

06 

 

 جامعة بوزريعة  أستاذ التعليم العالي بوشندوب شهرزاد 

00 

 

 جامعة بوزريعة  أستاذ التعليم العالي بوقطايـــة مراد 
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 ثبات مقياس  االغتراب النفسي االجتماعي الخاص بالدراسة االستطالعية
 

Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 30 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

 100,0 30 المجموع

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,809 40 

 

Statistiques de المجموع des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

VAR00001 121,5667 157,978 ,285 ,805 

VAR00002 120,3000 159,183 ,178 ,810 

VAR00003 121,1667 158,764 ,297 ,804 

VAR00004 122,5333 159,913 ,406 ,803 

VAR00005 121,0333 156,585 ,330 ,803 

VAR00006 121,0333 150,447 ,569 ,794 

VAR00007 121,0667 153,099 ,544 ,796 

VAR00008 121,1000 155,748 ,281 ,806 

VAR00009 121,3000 156,217 ,384 ,801 

VAR00010 121,4333 156,530 ,359 ,802 

VAR00011 120,1000 166,645 -,029 ,812 

VAR00012 121,6000 155,903 ,389 ,801 

VAR00013 121,4000 151,559 ,537 ,796 

VAR00014 120,6333 160,240 ,229 ,807 

VAR00015 120,8667 170,809 -,233 ,819 

VAR00016 120,9000 160,852 ,251 ,806 

VAR00017 121,5000 157,017 ,336 ,803 

VAR00018 121,8667 167,499 -,074 ,817 

VAR00019 120,7333 167,582 -,084 ,813 

VAR00020 121,9667 158,033 ,276 ,805 
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VAR00021 122,4000 158,731 ,363 ,803 

VAR00022 121,8333 155,040 ,434 ,800 

VAR00023 122,3667 161,137 ,329 ,805 

VAR00024 121,1000 153,679 ,518 ,797 

VAR00025 121,9000 155,197 ,439 ,800 

VAR00026 123,2333 166,944 -,046 ,811 

VAR00027 122,1667 165,937 ,000 ,813 

VAR00028 120,8333 162,902 ,182 ,808 

VAR00029 121,5333 156,602 ,332 ,803 

VAR00030 123,1667 160,213 ,278 ,805 

VAR00031 121,6000 154,179 ,426 ,800 

VAR00032 121,8000 164,993 ,020 ,814 

VAR00033 121,0000 163,034 ,139 ,809 

VAR00034 121,0333 152,585 ,543 ,796 

VAR00035 121,7667 155,840 ,392 ,801 

VAR00036 120,8000 159,614 ,288 ,805 

VAR00037 120,8000 162,648 ,184 ,808 

VAR00038 121,9000 157,955 ,320 ,804 

VAR00039 120,7667 160,599 ,281 ,805 

VAR00040 122,0000 157,517 ,264 ,806 

 

 

 ثبات مقياس  االغتراب النفسي االجتماعي الخاص بالدراسة الميدانية
 

Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

écapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 210 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

 100,0 210 المجموع

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,863 40 
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Statistiques de المجموع des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

VAR00001 117,4952 220,022 ,336 ,861 

VAR00002 116,3143 217,700 ,355 ,860 

VAR00003 117,4381 216,180 ,455 ,858 

VAR00004 118,5762 224,532 ,266 ,862 

VAR00005 117,2571 222,804 ,221 ,863 

VAR00006 117,2238 214,797 ,487 ,857 

VAR00007 117,3857 216,028 ,462 ,858 

VAR00008 117,2190 217,492 ,307 ,862 

VAR00009 117,5619 218,085 ,396 ,859 

VAR00010 117,7524 215,690 ,473 ,858 

VAR00011 116,1762 231,974 -,066 ,867 

VAR00012 117,7238 219,014 ,359 ,860 

VAR00013 117,8190 213,938 ,516 ,856 

VAR00014 116,6238 220,159 ,383 ,860 

VAR00015 116,8810 228,823 ,073 ,865 

VAR00016 116,9714 220,717 ,366 ,860 

VAR00017 117,7762 217,141 ,431 ,859 

VAR00018 118,2048 223,216 ,267 ,862 

VAR00019 116,9714 219,779 ,411 ,859 

VAR00020 118,2810 218,720 ,398 ,859 

VAR00021 118,4333 218,314 ,423 ,859 

VAR00022 118,0905 214,762 ,528 ,856 

VAR00023 118,2952 221,673 ,381 ,860 

VAR00024 117,1095 215,074 ,541 ,856 

VAR00025 117,9905 216,383 ,448 ,858 

VAR00026 119,3048 233,017 -,131 ,867 

VAR00027 118,4571 227,235 ,184 ,863 

VAR00028 116,9286 220,469 ,394 ,860 

VAR00029 117,6429 217,063 ,407 ,859 

VAR00030 119,3714 228,340 ,152 ,863 

VAR00031 117,9714 220,047 ,351 ,860 

VAR00032 117,9286 222,019 ,246 ,863 

VAR00033 117,3143 226,647 ,122 ,865 
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VAR00034 117,0524 216,356 ,501 ,857 

VAR00035 117,6190 222,763 ,233 ,863 

VAR00036 117,4905 209,581 ,553 ,855 

VAR00037 116,9000 225,660 ,201 ,863 

VAR00038 117,8952 219,635 ,345 ,860 

VAR00039 116,7714 227,995 ,147 ,864 

VAR00040 118,2952 216,142 ,393 ,859 
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  30ملحق رقم 

 صورة املقياس للمحكمني
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                    

  -بسكػػػػػرة –جامعة دمحم خيضر 

 كلية العلػػػػػوم االنسانية واالجتماعيػػػػػػة 

 قػػػسم العلػػػوم االجتماعيػػػػػة 

 استمـــــــــارة للتحكيم

احملًتم    .....الدكتور :.................. األستاذ  

:حتية طيبة وبعد   

فػي ايطار إجػػػػػراء دراسػػػة لنيل درجػػػػػػة ادلػػػاجستَت  بعنوان " االغرتاب النفسي االجتماعي   لدى الشباب 
اجملرم  –  دراســــة ميدانيـــة مبؤسســـة إعادة الرتبيـــــــــــة والتأهيل- الربواقية –   ولػػتحقيق أىداؼ ىػػػػذا 

البحث تطلب ذلك استخدام أدوات خاصة لقياس متغَتاهتا ، ومػػن األدوات اليت اعتمدتػػػها الطالبػػػػة " مـــقياس 
 االغرتاب النفسي االجتماعي " ادلكون من مخس أبعاد، "العجز ،الالمعٌت ، الالمعيارية ، العزلة االجتماعية،

 الغربة عن الذات " كػل بعد دتثلو 05 عبارات )بنود(أي أن ادلقياس يتكون من 05بنػػػػػػػػػد

كل عبارة :علما أن بدائل اإلجابة على    

ال أدري ، غري موافــــق ، غري موافق متامــــا . ــق ،موافــ ق متاما ،موافـــ  

ػم ومقًتحاتكم من حيث :داء آرائكػػػة ترجو إبػة علمية فإن الطالبػػػو من خربة ودرايػػػا تتمتعون بػونظرا دل  

  .اب رلرم "ػػػة " شبػػزائرية ، وعينة الدراسػػػػدى مالئمة ادلقياس للبيئة اجلػػم – 50

ػػع إجراء التعديل الالزم يف ػػػػة " مػػصالحية فقرات ادلقياس من حيث " الوضوح ، قوة الصياغمدى  - 50
ادلخصص أمام كػل فقرة .ادلكان   

ء مالحظات واقًتاحات عامة حول ادلقياس .داػػػػإب – 50  

 الطالبة :   شاقور الطاووس                                                 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 أوال : العجــــز:

ىو شعور الفرد ابلضعف وعدم الفعالية ، وفقدان قدرتو على السيطرة يف رلرايت األمور وعدم القدرة على التحكم يف 

ويقاس ، وعجز عن اختاذ أي قرار أو مسؤولية فردية األحداث احلاصلة من حولو وابلتايل سوء تكيف مع ذاتو وزليطو

  اآلتية :ابلعبارات 

ــات حظــــــــــــــمال ـارة بــــــــــــــالع تقيس التقيس   رقم البند 

.مهما كان صعبا   ميكنٍت مواجهة أي موقف      30 

 30  .أشعر أبنٍت قادر على جتاوز الصعوابت وادلعيقات   

السجن ابلنسبة يل سوء حظ ووضع مؤقت ،أستطيع    

 جتاوزه . 

30 

أثق بقدرايت  ألنٍتأستطيع حتقيق أىدايف وطموحايت    

. وإمكاانيت  

30 

 وإقناعغالبا أجد يف نفسي قدرة للدفاع عن حقوقي    

  .بوجهة نظري األخر

30 

تفوتٍت الفرص غالبا ألنٍت ال أستطيع حسم أموري    

.واختاذ قراري   

30 

غالبا ال أستطيع إبداء رأي أو اعًتاضي حول موضوع    

 مطروح .

30 

االنسحاب والتجنب مبجرد التعرض ألي  أفضل   

يومية " . حياةمشكلة أو صعوبة " عمل ،   

30 

ومقيد يف احلياة . اإلرادةأشعر أنٍت مسلوب      30 

 03 أشعر أبنٍت عاجز على مواكبة العصر ومتطلباتو .   
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 اثنيا : الالمعنــــــى:  

ال معٌت ذلا ، وال جدوى منها فهو يعاين من فراغ داخلي ، يعيش بال غاية أو ىدؼ  يقصد بػو شعور الفرد أن احلياة 

  يسعى لتحقيقو أو معٌت يستحق الوجود  من اجلو وتقيسو العبارات اآلتية

ـات الحظـــــــــم ـارة ـــــالعبــ تقيس التقيس  رقم  
 البند

أشعر ابلندم وأتنيب الضمَت غالبا    
.حيال ما ارتكبت   

30 

جتربيت ابلسجن جعلتٍت أحس بقيمة    
، اليت حتيط يب " العائلة  األشياء

 ،مهنيت ،شبايب .."

30 

يف احلياة والسجن لن  األململ أفقد    
 يثبط عزمييت .

30 

كل ما أدتناه ىو اخلروج من السجن    
.والتمتع حبرييت   

30 

ادلوت أفضل من احلياة . أنأشعر      30 

تراودين مشاعر  األحيانيف كثَت من    
والسلبية لدرجة التفكَت يف  اإلحباط

 االنتحار .

30 

سواء غَتت من سلوكي أو عدلت    
من أفكاري فإن ذلك لن يغَت نظرة 

 اجملتمع يل ووصمي ابجملرم .

30 

ليس يل ىدؼ واضح أسعى    
 لتحقيقو أو أعيش ألجلو .

30 

أفضل السرقة وجتارة ادلخدرات،    
ألنٍت ال أجد للعمل أي معٌت وال 

 حيقق يل رغبايت . 

30 

 
 
 

 

احلياة ابلنسبة يل أن أعيش جيدا ،   
وأدتاشى مع احلضارة " أكل جيد ، 

لباس مباركات عادلية ،سيارة آخر 
 طراز.....

03 
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                         اثلثا : الشعور ابلالمعيارية :

و ، ػو مبجتمعو ومؤسساتػػػي يفقد الفرد ثقتػػدة ابجملتمع وادلنظمة لسلوكيات أفراده وابلتالػػحالة اهنيار ادلعايَت والقيم السائىي 

ويقاس ىذا البعد ابلعبارات اآلتية : ويصبح استخدام الوسائل الغَت مشروعة أمر ضروري لتحقيق أىدافو وطموحاتو   

ـــات مالحظـــــــ ـارة العبـــــــــــ تقيس التقيس   رقم البند 

 30  .جيب أن يتساوى اجلميع أمام سلطة  القانون   

.أفضل احلرية اليت ختضع للمعايَت والقيم االجتماعية      30 

.ال أوافق القول أن الغاية تربر الوسيلة      30 

 30 أعتقد أن القيم وادلعايَت ضرورة لتنظيم احلياة .   

الفرد بقيمو ضروري رغم ادلواقف اليت أرى أن دتسك    

 يتعرض ذلا .

30 

احلرية ابلنسبة يل ، أفعل ما أشاء وقت ما أشاء ال    

 حتدين القيم والقوانُت .

30 

القيم وادلعايَت ليست ذلا أي قيمة الن  أنأعتقد    

الوساطة واحملسوبية ىي أساس تقييم الفرد وتقديره 

 اجتماعيا .

30 

اجملتمعات اليت ال ختضع للقيم تنعم حبرية  أنأعتقد    

 أكرب .

30 

أرى أن دتسك الفرد بقيمو وتعاليم دينو تلبسو هتمة    

 التطرؼ والتعصب يف وقتنا الراىن .

30 

التمسك ابلقيم وااللتزام ابدلعايَت حيد من  أنأعتقد    

 مواكبة الفرد دلتطلبات العصر . 

03 
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رابعا : العزلة االجتماعية :  نقصد بو شعور الفرد بعدم االنتماء إىل اجملتمع الذي ينتمي إليو وميلو إىل االنسحاب 

وكذا الشعور ابلرفض  األمنمن ادلشاركة يف األنشطة االجتماعية ، ويصاحب ذلك شعور ابلوحدة والفراغ النفسي وافتقاد 

،ويقاس ىذا البعد ابلعبارات اآلتية  :االجتماعي  

ـــــات مالحظـــــ ــارة العبـــــــ تقيس التقيس          رقم البند 

 30 أشعر ابلفخر ألنٍت أنتسب لوطٍت .    

. اآلخرينال ميكنٍت العيش منعزال عن      30 

التجارب السلبية واالحباطات ادلتتالية ،لن تغَت    

 من شعوري ابالنتماء ذلذا الوطن .

30 

معنواييت ترتفع مبجرد االختالط ابلناس    

االجتماعية . األنشطة،وادلشاركة يف   

30 

ابنعدام تكافؤ  وإحساسيشعوري ابحلرمان    

ارتكاب اجلرمية . إىلدفعٍت الفرص   

30 

البالد وال أعَتىا أدىن ال أىتم مبا حيدث يف    

اعتداء خارجي . إىلحىت وان تعرضت اىتمامي   

30 

.اخلارج " احلرقة "  إىلأفكر دوما يف اذلجرة      30 

 30 أشعر ابلغربة يف وطٍت .    

ألهنم  األمنأجتنب التعامل واالحتكاك برجال    

 ميثلون السلطة " دولة " .

30 

يف كثَت من األحيان أشعر أبنٍت شخص غَت    

 مرغوب فيو

03 
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 خامسا : اغرتاب الذات:

 نقصد بو شعور الفرد بتباعده عن ذاتو وعدم الرضا عن نشاطاتو وقدراتو .ويقاس ابلعبارات اآلتية : 

ــــات مالحظــــــــ ـارة العبــــــــــــ تقيس التقيس   رقم البند 

أشعر ابلقلق الشديد وأدين نفسي عندما يصدر    

.اآلخرون حكما ضدي    

30 

ىوييت وتقديري لذايت .أرى أن السجن لن يفقدين      30 

.أثق بذايت وقدرايت يف مواجهة ادلشاكل والضغوط      30 

 30  .أجلأ غالبا للوم نفسي على كل تصرؼ أقوم بو   

 30  .الأشعر ابلوحدة دلا أكون مع اآلخرين   

 30 أعتقد أن الشيء يستحق التفكَت فيو أكثر من ذايت .   

 30 أشعر غالبا أنٍت وحيد .   

 30 العنف واجلرمية الوسيلة الوحيدة إلثبات ذايت .   

اعتقد أن حيايت كانت ستكون أفضل لو كنت أنتمي    

 للجنس اآلخر .

30 

 03 ال أجد معٌت لوجودي يف ىذه احلياة .    

أي مالحظات أخرى تود إضافتها:............................................................... 

..............................................................................................:

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

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

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

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

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

...............................................................................................  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 بٌانات أولٌة : 

 اسم النزٌل : )دون لقب (

 تارٌخ ومكان المٌالد : 

 أرملمطلق                 الحالة العائلٌة :  أعزب               متزوج               

 المستوى المعٌشً : ضعٌف              متوسط                     جٌد 

 جامعًمتوسط        ثانوي        ابتدائً         المستوى التعلٌمً : دون مستوى  

 الحالة المهنٌة :   عامل                      بطال  

 التهمة : 

 السوابق القضائٌة:            ابتدائً                                انتكاسً

 مـــــــــــدة العقوبة : 

 تعليـــــمات : 

 أخي النزيل : 

مجموعة من األسئلة التً تدور حول بعض األمور التً تهمك وتهمنا معرفة أمامك 

بجانب كل عبارة (×) رأٌك الشخصً فٌها ، ولهذا الغرض ٌرجى منك وضع عالمة

 تنطبق على حالتك ومشاعرك .

ال توجد عبارات صحٌحة وأخرى خاطئة ولهذا المطلوب منك اإلجابة مالحظة : 

 ال تستخدمأن جمٌع إجاباتك ستكون فً سرٌة و  على جمٌع األسئلة بصدق ،وتأكد

 إال ألغراض البحث العلمً كما ٌمكنك عدم كتابة اسمك . 

  وشكــــــــــــــــــرا                                                                     
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غري 
موافق 
 متاما 

غري 
 موافق 

ال 
  أدري

موافق  موافق 
 متاما 

                  

 د " العبـــــارة "   ــــالبن      

رقم 
 البند 

ال أشعر أبنٍت قادر على جتاوز الصعوابت وادلعوقات      
. 

40 

يف كثَت مــن األحيان تراودين مشاعر اإلحبــــاط لدرجة      
 التفكَت يف االنتحار. 

40 

أفضل السلوك الذي ال خيضع للمعايَت والقيــــم      
 االجتماعية . 

40 

اعتقــد أن القيم وادلعايَت ليست ذلــا أي قيمة ألن      
الوساطـة واحملسوبية ىــي أساس تقييـــم الفرد وتقديره 

 اجتماعيا .

40 

 40 ديكنٍت العيش منعزال عـــــن اآلخـــرين.      

حيــدث يف البالد وال أعَتىا أدىن اىتمامي مبـــا  الأىتم      
 حىت وان تعرضت العتداء خارجي .

40 

احلرية ابلنسبة يل أفعل ما أشاء وقت ما أشاء ال      
 حتدين القيم والقوانُت .

40 

 40 أفكر دوما يف اذلجرة إىل اخلارج " احلرقــــــــة"     

ال أثق ال أستطيع حتقيق أىدايف وطموحايت ألنٍت      
 بقدرايت وإمكاانيت .

40 

أفضل االنسحاب مبجرد التعرض ألي مشكل أو       04 
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 صعوبة " عمل، حياة يومية.... ".

 00 غالبا أشعر ابلندم وأتنيب الضمَت حيال ما ارتكبتو .     

 00 أوافق القول أن الغاية تربر الوسيلة .     

يدفعٍت إىل شعوري ابحلرمان وانعدام تكافؤ الفرص      
 ارتكاب اجلردية .

00 

اعتقد أن حيايت كانت ستكون أفضل لو كنت أنتمي      
 للجنس اآلخر .

00 

 00 غالبا أجد نفسي قادرا على الدفاع عن حقوقي .      

 00 العنف واجلردية مها الوسيلة الوحيدة إلثبات ذايت .     

 00 تنحط معنواييت مبجرد االختالط ابلناس .      

أرى أن دتسك الفرد بقيمو وتعاليم دينو تلبسو هتمة      
 التطرف والتعصب يف وقتنا الراىن .

00 

 00 أشعر ابلراحة ألنٍت أنتسب جملتمعي .      

سواء غَتت من سلوكي أو عدلت من أفكاري فإن      
 ذلك لن يغَت نظرة اجملتمع جتاه وصمي ابجملرم

04 

 00 ىوييت وتقديري لذايت.أرى أن السجن يفقدين      

 00 أشعر  ابلغربة يف رلتمعي .      

أفقد شعوري بذايت عندما أكون بصدد مواجهة      
 ادلشاكل والضغوط .

00 
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 00 ال أجد معٌت لوجودي  يف ىذه احلياة .      

التجارب السلبية واإلحباطات ادلتتالية تغَت من      
 شعوري ابالنتماء جملتمعي .

00 

جتربيت ابلسجن جعلتٍت أحس بقيمة األشياء اليت      
 حتيط يب " العائلة ، مهنيت ، شبايب ..." 

00 

غالبا تفوتٍت الفرص ألنٍت ال أستطيع اختاذ قراري يف      
 الوقت ادلناسب . 

00 

ليس يل ىدف واضح أسعى لتحقيقو أو أعيش      
 ألجلو. 

00 

 00 اآلخرين .أشعر ابلوحدة دلا أكون مع      

 04 ال يتساوى اجلميع أمام سلطة القانون.      

غالبا ال أستطيع إبداء اعًتاضي حول موضوع مطروح      
. 

00 

السجن ابلنسبة يل سوء حظ ووضع مؤقت ال      
 أستطيع جتاوزه .

00 

 00 أشعر أبنٍت عاجز على مواكبة العصر ومتطلباتو .     

 00 احلياة والسجن ثبط عزدييت .فقدت األمل يف      

أعتقد أن التمسك ابلقيم وااللتزام ابدلعايَت حيد من      
 مواكبة الفرد دلتطلبات العصر . 

00 

أجلأ للسرقة وجتارة ادلخدرات ألنٍت ال أجد للعمل        00 
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 أي معٌت وال حيقق يل رغبايت . 

 00 احلياة .أعتقد أن القيم وادلعايَت ضرورة لتنظيم      

أجد راحيت يف عدم مشاركة اآلخرين أنشطتهم      
 االجتماعية .

00 

أجد أن دتسك الفرد بقيمو أمر ضروري رغم كل      
 ادلواقف اليت تعًتضو .

00 

 04 أشعر ابلغضب ألن اجملتمع ينظر يل نظرة نقص .     

 

 


