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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ولىاألالمحاضرة 

 االجتماع الجنائي علم
 التعریف

 النشأة
 ظھور العلم

 صلة علم االجتماع الجنائي بالعلوم األخرى
 مفھوم الجریمة والمجرم

 اإلسالمیة الجریمة في الشریعة
 التعریف االجتماعي للجریمة

 عالمجرم في نظر علماء االجتما
  االجتماع الجنائي علم

لذا سنتكلم عن تعریفة ونشأتھ وظھور العلم ، والمشكالت االجتماعیة  احد فروع علم االجتماع :علم االجتماع الجنائي ھو
إلى بعض  جرام والعقاب وعلم التحقیق الجنائي وتقسیمھ حتى نصلوالجریمة في الشریعة وعلم األ والصلة والمفھوم

 .لجریمة والقانون وعلم االجتماعالجزئیات حتى تعریف ا
االجتماعیة وھي  ن الجریمة ضمن الظواھرأن ندرك ابتداء أالجریمة كظاھرة اجتماعیة أساسا یجب  ذا تم التحدث إلىإ

غیر  أنھ دتقعكظاھرة اجتماعیة ھناك من العلماء من ی ولكن عندما نتحدث عن الجریمة موجودة مند القدم من أیام قابیل وھابیل
مكانیة إ ن تعدد المواقف االجتماعیة وعدمإیعتقد  والسبب في ذلكجرام بما فیھا ظواھر اإل ن دراسة الظواھر االجتماعیةالممك

ن الباحث إالتجربة بعد ذلك یعتقد البعض  وأمكانیة القیام بالمنھج التجریبي إعدم  األمر اآلخر، اجتماعیة  الوصول إلى قوانین
ً یرد على ھؤالء العلماء . لى نظام الذاتیةإنطاق الموضوعیة  وبذلك یخرج من یكون جزء من الظاھرة المدروسة ن ھذا أطبعا

بل  لم تكن كیفیةاالجتماعیة  ن دراسةإممكن خاصة في ضل تزاید العلماء والدارسین في علم االجتماع إضافة  األمر غیر
من خالل اإلحصاء ومن خالل  یتبلورمنھج الكمي وال منھج كمي بل أصبح الكتابات والنظریات ونقصد بالكیفیة أصبحت كمیة

 . اإلحصاء والریاضیات موجودة في غالبیة الدراسات الجامعیة الریاضیات فأصبحت لغت
 

 التعریف
 ھالتحدث عن علم االجتماع الجنائي فبتالي فأنھ قدیم قدم ھابیل وقابیل لكن نجد ان ذا أخذنا الجریمة وتحدثنا عنھا وحاولناإ

 : نواع الجرائمألماء نوعین من صنف بعض الع

ً ووقعھ على شعور المجتمع  إیذاؤه نوع یكون .١  یطلق علىوھو ،  االنحراف أو الجناحوھو ما یسمى  قلیل أوطفیفا
 .األحداث الذین یخرجون على قواعد المجتمع

  أو الجریمة باإلجرام وھذا ما یعرف،  كبیرنوع یكون وقعة على ضوابط المجتمع  .٢
 ء القانون الجنائي  الجریمة إلى ثالثة أنواع یقسم بعض علما: 
 مخالفة 
 جنحة 
 جنایة 

 ففیھا قصاص وتعزیر وحد  اإلسالمیةبالنسبة للشریعة  أما

 النشأة
الذكر  و اآلثار مثلأیات طعن بعض المع ١٨٣٣عامتحدث  جیري نتحدث عن , و العقوباتأھناك من تحث عن ھذه الجریمة 
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 لیھتك تحدث ١٨٣٥عام  ،السلوك البشري یما یتعلق بالمناخ والظروف الطبیعیة وأثرھا علىفوواألنثى بما یتعلق بالجرائم 
 ) ة االجتماعییاء الفیز ( لعلم االجتماع اسم الرتباطھ بالقوانین لیھتك حاول یطلق علیھ ,عن ھذا األمر

كانت منصبھ على  سات التي توصل إلیھاھذه الدرا.  نھ ھناك قوانین تحكم الحیاة االجتماعیةأل؟؟  سماھا بھذا االسم لماذا 
إلى عام  ١٨٣٣ عامكانت ھذه األمور من  تعلق بالجریمة واالنحراف وبالتاليیوبما  المناخ والسلوكالطقس وبین  العالقات
ول و أ، علم االجتماع الجنائي سماالموضوعات ولكن بدأ یبلور ھذا العلم ب عن ھذه فیري تحدث ١٨٨١عام لكن .   ١٨٣٥
 – ١٨٣٣ عامات من لكن كموضوع ، فیري تحدث عنھالذي  علم االجتماع الجنائي ضمن  ١٨٨١عام من  ر كمسمىما ظھ

االجتماع  المسمى ولذلك كانت ھناك بعض الدراسات حول الموضوع وبالتالي علم كان موجود لكن لم تكن ضمن ھذا ١٨٣٥
 .بتغیر من عالم إلى آخر ال یتغیر

ً مباشربب لیس س الجھل أناآلخر  األمر و بعض الجرائم ال تتصل بالجھل بقدر أن ھناك الكثیر أولھذا ندرك  للجریمة مطلقا
 .عن جرائم الیاقات البیضاء سدرالند لھذا تحدث.  بالذكاء ما تتصف

اف المعطیات فیكون علیھ االنحر و األسرة بل أصبح الیوم یمارس علیھ الكثیر منأالعرق  باعتبارالجریمة تتكرر لیس  سبابأ
 . لتكوین الشخص إلى مجرم لیس بالضروري الفقر سبب للجریمة لذلك ھناك أسباب

ھذا العلم من خالل ھذا  علم االجتماع فبدأ یتبلورفروع  ضمن  االجتماع الجنائي علموضع  مرسلي العالم ١٨٨٩عام 
وجدنا في بعض  التقلید ظریةن في كایمردو تىآوبالتالي ، فرع من ھا الفروع   ١٨٨٩عام  إلى  ١٨٨١عام من  المسمى

 . دوركایم ااألحیان بعض جرائم االنتحار الذي تحدث عنھ

 
 ظھور العالم

 یجعلھا في ثالث أسباب أنالكثیر من العلماء یحاول  , الكثیر من التغیرات عن سبب الجریمة تظھر
 النظریة البیولوجیة -١
 النظریة النفسیة- ٢
 النظریة االجتماعیة -٣
االجتماعیة قد تكون فریدة النظریة أما ،   بحت شخصيبمعنى   فردياتجاه فإنھا ذات  یة البیولوجیة والنفسیةالنظر تذا كانإ

   األمر لھذا  المسببة جتماعیة ھيالعوامل اال أن باعتبار

 مرتحدث عن ھذا األمن وأوائل  الھیئة لمثل ھؤالء  تأتي باعتبارأو  الشكل تأتي باعتبار فأنھا:  أخدنا النظریات البیولوجیة اذإ
من ھذه الصفات  خمسةن أي شخص تنطبق علیھ أكان یعتقد فشاھد بعض العتاة   طبیب في سجن في ایطالیاكان  لنبروزه

لو كل شخص فیھ مثل ھذه  ھنأنقد لھذه النظریة  ویوجد.  البدایات األولى لتفسیر الجریمةیطلق علیھ مجرم فكانت ھذه 
 .ن یدخل السجنأالصفات یجب 

نھا جرائم ترف أالكحول ف الذین یسافرون من اجل الحرام وتعاطي. ؟ وھناك جرائم فقر ما ھي جرائم الترف، الترف  ائمجر
 . مور أال أخالقیةوجرائم فقر بعمل األ

األصحاب ربما  األسباب ربماد مخدرات تج أورشوه  طيتعا أوھي یعني عندما تأتي لشخص سرق  النظریة التكاملیة
 أنال تستطیع  يبیولوجبعد وقد یكون  بعد نفسيیكون  وقد بعد اجتماعيالتقلید ربما الحالة النفسیة فقد یكون  ربما ةیزرالغ

 قد یكون،  %٣٠النفسیة قد یكون من العوامل ،  %٦٠الدور األكبر  األصحابأولویات  ببعد واحد ولكن ھناك تفسر الجریمة
 .%١٠الثقافي  يالبیولوجاألمر 

 
  الجنائي ماعتعریف علم االجت

 .و في مدى مسئولیة المجتمع عنھا أللجریمة  ةمسببالاالجتماعیة  ھي مجموعة الدراسات التي تبحث في العوامل ذات الصبغة
ً المخدرات یكون في الفشل  , اإلحباط إما –اجتماعي؟ بعد اجتماعي  أوالسبب األصحاب ھل ھو بعد نفسي  أناالعتقاد  مثال

نحن في علم االجتماع الجنائي ال یھمنا  وقد یكون السبب نفسي وقد یكون اجتماعي يولوجیبن السبب نفھم قد یكو. بعد نفسي 
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 .االجتماعیة ھي مجموعة الدراسات التي تبحث في العوامل ذات الصبغة ال االجتماعي لذلكإبالدرجة األولى 
 

 خرىبالعلوم األ صلھ علم االجتماع الجنائي
ن علم الجریمة مجموعة إجرام حیث من فروع اإل اعتبروا ھذا فرع جرام والقانونعلماء اإل عندما نتحدث عن ھذا األمر فأن

  أقسام ثالثةحول الجریمة وبالتالي قسموا ھذا األمر إلى  من الدراسات التي تدور
 جرامعلم اإل -١
 علم العقاب- ٢
 علم التحقیق الجنائي- ٣

  
 : جرام إلى قسمینعلم اإلینقسم 

 فرديالجرام اإل علم )١(
 الجنائي االجتماع علم)٢(
 :جرام الفردي إلى قسمیناإل علمقسم ی
 فیما یتعلق بالشكل والھیئة بروزي لون مثل نضریھ -- علم البیولوجي الجنائي  –أ 
 و الكبتأتحدثنا عن اإلحباط  عندما --علم النفس الجنائي  -ب
 

 بالعلوم األخرى عالقة علم االجتماع
مثل التھریب  وجرائم الحدود وجرائم البدو جرائم الحضرھناك  بالتضاریس بالمكان وبالتاليوثیقة الصلة بالجغرافیا 

ً أمراض العقلیة بالطب وھناك عالقة بالكیمیاء أیضا باأل والمتسلسلین ھناك عالقة وجرائم الفقر  علم النفس وفي االقتصاد،یضا
 .دور الرجال والنساء

  نفھم من اآلیة ؟ ماذا )الزانیة والزاني ، السارق والسارقة  (
ھناك عالقة  أن فنجد. أما األخالقیة قدم األنثى على الذكر الرجال اقدر على الجرائم االقتصادیة فقدم الرجال على النساء إن

 .العلوم مع علم االجتماع الجنائي من جمیع
 الشریعة اإلسالمیة الجریمة في
 . و تعزیرأهللا بحد  بأنھا محظورات شرعیة زجر عنھا الماوردي كما یعرفھا

 .مرھناك الكثیر من التعریفات یھمنا فقط ھذا األ
 التعریف االجتماعي للجریمة

  یضر في المصلحة االجتماعیة للمجتمع  سلوك مضاد للمجتمع وھو :ھو

 .ترد علیھ بعقوبة أنبأنھ سلوك تحرمھ الدولة لضرر بھا ویمكن  سدرالند ویعرفھ
  ؟ الماوردي والتعریف ل درالندس التعریف بین ما ھو الفرق بین

  و تعزیر أعنھا هللا بحد  ھناك عقوبات زجر أنالمصدر ومصدر العقوبة 

 .المجتمع أما التعریف االجتماعي مرجعة، المرجع ھو هللاو
 االجتماع المجرم في نظر علماء

ً یرى المجتمع انھ جریمة*    ھو الشخص الذي یرتكب فعال

 لم اإلجرامعالمجرم في نظر 
 . لم یدان أولم یقبض علیھ أدان  أوسواء قبض علیھ  ،ق على كل شخص أتھم بارتكاب الجریمة یطل

 )الحقیقة للقارئ أخفاء(.  بالرقم األسود وھذا الرقم األسود ھو دائما یستخدم عند كتابة اإلحصائیات یوجد بعض األحیان
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  
 الثانیة المحاضرة

 :الجریمة في علم البحث أسالیب
  اإلجرامحقیقة علمیھ لظاھرة  إلىتتبع للوصول  ھو مجموعة القواعد والعملیات التي

 
سواء من كان قد صدر  یستخدم طریقھ علمیھ لدراسة المجرمین أنعلى الباحث  إن سدرالند األمیركي األستاذ یرى

 :التالیةطرق العلمي ال تحت منھجھ سدرالندمن كان رھن التحقیق وقد ذكر  أوعلیھ الحكم 
 ةالجریم إحصاءطریقة 1- 
 المجرمین صفات وظروف إحصاءطریقة 2- 
 ةالحال دراسةطریقة 3- 
 ةالمحدود الحالة دراسةطریقة 4- 
 المجرم في مجتمعھ دراسة ةطریق5- 
  ةوالعالجی التجریبیة ةالطریق6- 
 

 :عامھ طرق تفسیریھ:أوال
 : نوعین إلىبدورھا  ألطریقھوتقسم ھذه 

 :ةشخصیطرق 1- 
، وطریقة الطب العقلي، والنفسیة، ةوالفسیولوجی والكیمائیة، والطبیة، ةواالنثروبولوجی، البیولوجیة، ألطریقھھي 

 النفسي وطریقة التحلیل
 :طرق موضوعیھ2- 

 .والثقافیة،واالجتماعیة, أالقتصادیھ،االیكولوجیة، الجغرافیةالطریقة 
 

 :الخاص طرق البحث:ثانیا
وكشف عوامل تكوینھا ونشوئھا وھذه الطرق  الجریمة التي تستخدم في تعلیل واتواألدھي الوسائل 

 .وطریقة الرقیب المشترك،الحاالت واستخدام تواریخ الحیاة  وتواریخ،ةحصائیواإل،العالجیة
  سلوك المجرم ةفي دراس ةالطرق العام

 
 :الشخصیةالطرق : أوال

وأول من تحدث عنھا  .للمجرم عن غیره الممیزة ةصفات التكوینیھي التي تھتم بكشف ال:ةیاالنثروبولوج لطریقھا -١
 "ولوبر وز"العالم 

 .ةبالوراث اإلجراموتدرس عالقة :ةالبیولوجی لطریقةا -٢
 . سباب االنحرافأكسبب من  ةمراض والعاھات الجسمیتدرس عالقة األ:ةالطبی الطریقة -٣
 . جراميبالسلوك اإل سانياإلنتدرس عالقة مراحل النمو :ةالفسیولوجی الطریقة -٤
 .جراميبالسلوك اإل ةالغددی اإلفرازات تدرس عالقة:ةالطریقة البیوكیمیائی -٥
 االنحراف في السلوك إلىدعت  التي النفسیةتدرس وتشخص العوامل :ةالنفسی الطریقة -٦
 المختلفة األعصاب وأمراض الذھنیة مراضاألتھتم بتشخیص وعالج :طریقة الطب العقلي -٧
 إلىالذي قد تؤدي  تقوم بالتحلیل النفسي للفرد لمعرفة سبب كبت دوافعھ ورغباتھ وحاجاتھ :طریقة التحلیل النفسي -٨
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 .بھ التي تحیط ةظروف االجتماعیلا وأنشوء صراع بین رغباتھ وبین فرص العمل 
 
 

 :الموضوعیةالطرق :ثانیا
 . جراميثیرھا على سلوكھ اإلأبالفرد ومدى ت ةحیطالم ةالعوامل البیئی تھتم بدراسة بعض:الجغرافیة الطریقة -١
العوامل  وتحلیل،  ناحیةمن  ةللجریم يوتعني دراسة التوزیع السكان الجریمةدراسة :االیكولوجیة الطریقة -٢

 .خرىأ ةبالتوزیع المكاني من ناحی ةذات العالق ةاالجتماعی
 .ةوعالقتھا بالجریم ةزمات االقتصادیكالفقر واأل ، ة ادیاالقتص الحالةدراسة ) جرائم الترف( :االقتصادیة الطریقة -٣
 نظمتھا ومالھا من دور في تكوینأو ةتھتم بدراسة المؤسسات االجتماعی:ةالثقافی ةوالطریق ةاالجتماعی ةریقطال -٤

 .السلوك االنحرافي
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ةالثالث ةالمحاضر
  ةالجریم طرق البحث الخاص بدراسة

 : ةطرق منع حدوث الجریم
 ةحصائیاإل ةالطریق -١
 ةدراسة الحال ةطریق -٢
  االجتماعي طریقة المسح -٣
 
 :اإلحصاء:والأ

  رقامألى إ ةمعین ةظاھر ةحیث یتولى ترجم ةالطبیعی أو ةللظواھر االجتماعی ةھو الدراسة الكمی
 الخ..... والجنس،والعمر،ةوالدیان،خرى كالسن أبعوامل  ھتوعالق اإلجرامیسمح بدراسة  سلوب الذياأل: حصاء ھو فاإل
 

  ن یكونأما إالجنائي  واإلحصاء
 رسمیاً  -١
 خاصاً  -٢
 

في المملكة  الداخلیة التي تصدرھا وزارة اإلحصاءاتمثال " الرسمیةھو الذي یصدر عن الجھات :الرسمي اإلحصاء
  "ةو التي تصدر عن أي جھة دولیأ ةالسعودی ةالعربی

 .التي تصدر عن الباحثین اإلحصاءات ھي:الخاص حصاءاإل
 

 :عادة من ثالثة مصادر ةالجنائی ةاإلحصائیالمعلومات  تستمد
 ةمراكز الشرط -١
 ةالمحاكم القضائی -٢
 النفسي السجون ومراكز العالج -٣
 

 :ھي ةالتي تصدر عن وزارة الداخلی ةالسعودی ةالعربی ةفي المملك ةالجنائی اإلحصاءاتمصادر 
  مناطق الشرطة -١
  مصلحة السجون -٢
 للمخدرات ألعامھ اإلدارة -٣
 وزارة العدل -٤
 الحدود سالح -٥
 

 :حصائيسلوب اإلفوائد األ
 . اإلجرامیمد الباحث بمعلومات یمكن بموجبھا معرفة حجم واتجاه ظاھرة  -١
 .معین عدد الجرائم في مكانعن  للمسئولینیوضح  -٢
  .دمت في ارتكاب الجرائمیوضح الطرق التي استخ -٣
 .والمدانین شخاص المقبوض علیھمتحدید عدد األ -٤
 .ةالجریم ارتكاب أسبابیعطي بعض المعلومات عن  -٥
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 :الجنائي في البحث اإلحصاءعیوب 

 اإلجرام(بل تمثل حجم  "يالحقیق اإلجرام"حجم  اإلحصاءاتھذه  حیث ال تمثل ،ة الرسمی اإلحصاءات ه علىاعتماد -١
 )اإلجرام الظاھر(و) ضائيالق
 ةاإلحصائی الوحدةمشكلة تعیین  -٢
  ةاإلحصائیدقة البیانات  مدى -٣
 

 :ةطرق دراسة الحال:ثانیا
تعنى ھذه الطریقة بدراسة فرد معین دراسة شاملة لتاریخ حیاتھ منذ والدتھ حتى وقت البحث من حیث نشأتھ وتطوره 

  . الجسمي والعقلي والنفسي والبیئة المحیطة بھ
  

 :االجتماعي طریقة المسح:ثالثا
 وتمت دراستھا في مدینة شیكاغو .ةو عدة ظواھر دراسة شاملأ ةمعین ةھو دراسة ظاھرة اجتماعی:المسح االجتماعي

 ١٩٣٠عام " كلیفورد شو" وتحدث عنھا ،  ١٩٢٦عام "  فریدریك تراشر"وتحدث عنھا  
  

 :االجتماعي عیوب طریقة المسح
 ھذه النتیجة  مما یعطي ةویعتمد علیھا في رسم النتیج ةالسابق ةالشخصی وخبراتھ ھتأثر باتجاھاتیالباحث ربما  إن -١

  .تجریدیاً  ولیس طابعاً  شخصیاً  اً طابع
 .لیھاإلنسب دراستھ  ةعن الظواھر االجتماعی ةالمعلومات الكافی تتوفر لدى الباحث حیان الفي معظم األ -٢
من  ن كثیراً أل ةتكون نتائج حقیقی نأیمكن  ال،اع الجرائم كجرائم الرشوةنوأعلى بعض  ةبعض نتائج الدراس -٣

  .تكتشف جرائمھم ما نادراً ، أصحاب السلطة ، المرتشین 
  

 : المنھج التجریبي وھو على حد كبیرإلى تعتمد  ةرق البحث في دراسة الجریم
 .ةالمالحظ -١
 .ةالتجرب -٢
 .االستدالل -٣
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  لرحیمبسم هللا الرحمن ا

  المحاضرة الرابعة

  ساسیة في سبب الجریمةالنظریات االجتماعیة األ

  محتوى المحاضرة

 )ر النددس(تصنیف *

 )تافت(تصنیف *

 المدرسة التقلیدیة القدیمة*

 أفكار المدرسة التقلیدیة *

 المدرسة التقلیدیة الجدیدة *

 المدرسة االجتماعیة*

  في االنحراف والجریمة) دور كایم(نظریة *

  )ر الندذس(صنیف ت*

  :نظریات أو مدراس علم اإلجرام حسب تسلسلھا التاریخي دسذر النصنف األستاذ 

 .فلسفیة تقوم بالربط بین حركة االختیار والمنفعة نزعةوھي ذات :  المدرسة التقلیدیة -١
  .جیةإیكولوسس أتفسر الجریمة على : الجغرافیة الخرائط مدرسة -٢
 .ترجع سبب الجریمة إلى المادة:  )االقتصادیة ( المدرسة االشتراكیة -٣
 .ترى إن المجرم لھ سمات عضویة وعقلیة ونفسیة معینة:  المدرسة النموذجیة -٤
 .تفسر الجریمة بوصفھا ظاھرة اجتماعیة ناتجة عن الجماعة والمجتمع: المدرسة االجتماعیة -٥

  )تافت(تصنیف *

  )ن الجریمة تكاملیة إقال ھو من ( بتصنیف علم اإلجرام في ثالث اتجاھات  دونالد تافتقام 

لوجیة بیعیة والبیولوجیة والفیزیوئیة والطیایدرس شخصیة المجرم من نواح كثیرة ھي النواحي الفیز  :اتجاه ذاتي -١
 .والنفسیة والطب العقلي والتحلیل النفسي

ت جغرافیة ھي ذلت عدة اتجاھاجرامیة  وتھتم بالظروف االجتماعیة والمادیة للظاھرة  اإل:  اتجاھات موضوعیة -٢
  لوجیة اقتصادیة اجتماعیة وثقافیةایكو

 .یربط بین االتجاه الذاتي  واالتجاه الموضوعي في سبب الجریمة) نظریة تكاملیة ( :تعدد العوامل هتجاا -٣

  المدرسة التقلیدیة القدیمة*

  :األفكار الرئیسیة للمدرسة التقلیدیة
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  .حریة االختیار -١
 اءً على ھذا السلوك سیحصل على منفعة والتي یعتقد المجرم بأنھ بن:  المنفعة -٢

 :خرى للمدرسةأفكار أھناك وإلى جانب ھاتین الفكرتین 

 .ل عنھ مرتكب الجریمة بالدرجة األولىأفعل آثم  یس: الجریمة  -١
  .راداتھإنسان بكامل نساني یقوم بھ اإلإسلوك  :جراميالسلوك اإل -٢
 .إما أن تكون كاملة أو معدودة:  المسئولیة -٣
ً بنصترى ھذه الم -٤  درسة إنھ ال جریمة وال عقوبة إال
 یجب أن تكون العقوبة مقاسھ ومقداره  بالضرر -٥
 یجب المساواة في العقاب بین جمیع الطبقات -٦
  .وتعذیبھ بأي صورة مثل التمثیل بالمجرم ةنسانیإنددت بالعقوبات الال -٧
 .وظیفة العقوبة ھي الزجر والردع وھدفھا ھو العظة والعبرة -٨

نسان حر في اختیار ن اإلأ أيجرام تقوم على مذھب اللذة والمنفعة كیة في علم اإلیلمدرسة الكالسن اأ :خالصة القول
اإلجرامي سلوك یختاره اإلنسان على أن یكون ھناك توازن وترى أن السلوك  .كبر قدر من المنفعة واللذةأسلوك یحقق لھ 

  .ترتب على ذلك العقاب من جھة أخرى بین مقدار ما یحققھ من متعة ولذة من جھة وبین مقدار األلم الم

  :المدرسة التقلیدیة الجدیدة*

وفي ، فكرتھا نفس الفكرة القدیمة  إلى حد ما ولكن ترى إنھا ال یمكن أن تكون المسؤولیة متوفرة لدى الجانحین واألطفال
                                            .       بعض الظروف غیر المعتادة التي یفقد فیھا الفرد على القدرة على االختیار القویم

  .إن ھذه المدرسة تؤكد على الفردیة المطلقة

  المدرسة االجتماعیة*

 ابن خلدون المؤسس الحقیقي لعلم االجتماع  سبق أوجست كونت  
 من ً   .اقترح فیري معادالت العقاب مبدأ الحتمیة انطالقا
 في تطویر السلوك المنحرفو المحیط أھمیة البیئة أة ویعالجت مشكلة السبب 
  جراميقانون التشبع اإل أمبد فیريوضع  
 نھ في مجتمع معین وتحت ظروف طبیعیة وظروف شخصیة معینة ترتكب جرائم معینة أیعني : التشبع اإلجرامي

 .و نقصانأدون زیادة 
 المسببة لھاأنھ ال یمكن مكافحة الجریمة إال بمعالجة الظروف المحیطة بھا و فیري من ھذا المنطلق یرى 

  :یتكون خاللھا السلوك يالعملیات االجتماعیة الت

 العملیات ذات العالقة بالتنظیم االجتماعي -١

  .من أھم ھذه العوامل األساسیة 

 التحرك االجتماعي 
  الصراع الثقافي 
 المنافسة 
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 التقسیم الطبیعي للمجتمع 
 الحالة العقائدیة 
 والسیاسیة 
 واالقتصادیة. 

 :ون منوتتك العملیات المشتركة -٢
 واالختالط التفاضلي –المواقف  –عملیات القیم  –التقلید  : ومن ضمنھا: العملیات االجتماعیة. 
 العداء الناتج عن اإلحباط –التعویض : ومن ضمنھا : العملیات النفسیة. 
 وھذه یختص بھا علماء النفس :العملیات ذات الطابع االجتماعي النفیس. 

  الجریمةفي االنحراف و) كایمدور(نظریة *

  عالم فرنسي یعتبر منشئ علم االجتماع الحدیث وزعیم المدرسة الفرنسیة ) م١٩١٧-١٨٥٨(إمیل دوركایم
 لعلم االجتماعیة 

  عن كان ً  فھمة للفرد والمجتمع والعالقة الناتجة بینھما تفسیره للجریمة ناتجا
 ما ینتج من إخالل في معاییر القواعد االجتماعیة :  األنومي ھو  

  :ة بین الفرد والمجتمع كما یراھا دوركایم  تحدد بنوعین من األسسالعالق

 .یحدث بین أعضاء المجتمع ومقومات حیاتھم من قیم وأفكار ومعتقدات: التضامن اآللي -١
 .العقل الجمعي :ینتج عن ھذا التضامن -
 المجتمعات البدائیة البسیطة :ویوجد ھذا النوع في -
ً في ھذه الم - ً ولیس لھ أي حریة في التعبیر  :جتمعاتیكون التضامن اآللي قویا ً تماما ألن الفرد یخضع لھا خضوعا

 .والمشاركة
 .لكل واحد منھم حریة التعبیر، تعلیم لاألفراد في المجتمع مختلفون في األفكار والمعتقدات وا: التضامن العضوي -٢
 العقل الجمعي :ھنا تقل سیطرة  -
 .المجتمعات المتطورة: یوجد ھذا النوع في -

  التنظیم االجتماعي  أھداف

  یؤدي في النھایة إلى تجاوز واختالف التنظیم االجتماعي یؤدي إلى اضطرابات في تأدیة العملیة االنضباطیة
  .األشخاص حدود متطلباتھم وأھدافھم 

 يحالة األنوم( تسمىیعرض المجتمع إلى حالة فوضویة  ھذا                         .( 
 عد االجتماعیة ویتبع الشخص شھواتھ ورغباتھ دون االھتمام بالضوابط االجتماعیة حیث تفتقد المعاییر والقوا

  .ومن ثم یقوم بارتكاب أیة جریمة
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المحاضرة الخامسة

  نظریة دوركایم

  .محتوى المحاضرة 

  .نظریة االنتحار 

  .مالحظات حول النظریة  - ١
  ) .تارد(نظریات التقلید لـ  - ٢
  :التقلید  بناء نظریة - ٣

  . النظام العقابي  –المسئولیة األخالقیة  –تصنیف المجرمین  –النوذج المحترف 

  .مالحظات حول النظریة - ٤

  :رنظریة االنتحا

وكلما زاد ارتباط الشخص بمجتمعھ تكون ھیمنة العقل الجمعي ، یرى دوركایم أن أسباب االنتحار ھي أسباب اجتماعیة 
حار وعلى العكس من ذلك  كلما ضعف تأثیر المؤسسات المختلفة في المجتمع قلت یقل االنت، على األشخاص قویة  

  . سیطرة المجتمع على األشخاص 

  :نواع ألى ثالثة إكایم االنتحار قسم دور

عندما یحدث  خلل في ضوابط الحیاة االجتماعیة إذ ، ھو صورة عن المجتمع الحدیث : االنتحار األنومي -١
 .یؤدي إلى تدھور المجتمع فإن ذلك، زمات والحروبكاأل

و أسري مل في االستمرار في الحیاة وذلك بسب التفكك األیحدث عند الفرد الذي یفقد األ :نانياالنتحار األ -٢
 .وھذا النوع یحدث عادة ألصحاب اآلراء الدینیة المتطرفة وحاالت الطالق، و الدینيأالسیاسي 

لغرض  لشرف أو افتداء نفسھاحمایة ل فمثالً والتقالید القویة یحدث في المجتمعات ذات العادات  :االنتحار الغیري -٣
 . لظھورل ھحبلو أ معین

  :رأي دوركایم في الجریمة

  یرى دوركایم أن الجریمة ظاھرة سلیمة بعكس ما یراھا كثیر من علماء اإلجرام. 
 عیةیرى أنھا ظاھرة مفیدة لسالمة المجتمع الرتباطھا بالمقومات األساسیة للحیاة االجتماو . 
 یرى أنھا نتیجة ضروریة ، ال یؤید ھذه الظاھرة  أو یعتبر المجرم طبیعي التركیب النفسي بل على العكس  أنھو

                                                                       .لطبیعة إنسانیة شریرة ال سبیل إلى تعدیلھا 
 إال أنھ ظاھرة عضویة سلیمة تؤدي وظیفة التنبیھ للعضو،  فالجریمة كاأللم یحس بھ اإلنسان ویكرھھ. 
  هللا خلق في  الن ، نما ھو شي غیر صحیحإیمكن تعدیلھا لدى المجرم  نسانیة شریرة الن الطبیعة اإلبأوما ذكره

  وضح لھ الطریقین الخیر والشر یختار بینھمایمثل ولى الطریق األإیھدیھ  نسان عقالً اإل
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  ةمالحظات حول النظری

ن یطبق علیھا أیمكن  ال يخرى التمن المجتمعات األ اً ھمل كثیرأوبذلك عضوي و آلي: قسم المجتمع إلى قسمین )١
 .واألقالیم الدولیة ھذا التقسیم كالمجتمعات الحدیثة والدول االستعماریة

 .جتماعیة في التكاتف والتعاون بین أعضاء المجتمع وأھمل ضوابط أخرى ا عطى للعقل الجمعي دور كبیرأ لقد )٢
على نمط الحیاة وقد أھمل دور الفرد في  حیث یرى انھ ھو المسیطر ھمیة للمجتمعمن األ اً كبیر  راً عطى قدأ )٣

ً بأن الفرد في أي مجتمع ھو أداة التغییر والتجدید بسبب تجدد أفكاره ،المجتمع    .فالفرد ھو المؤثر والمتأثر،علما
 .في المجتمع جرامتسبب االنحراف واإل يظواھر االجتماعیة التیستطیع حسب رغبتھ تغییر ال ن الفرد الأیرى  )٤
قول غیر " وفقدان المعاییر الدائم  التفكك" ن الجریمة موجودة وبصفة مستمرة في المجتمع ولكن ربطھا بحالة إ )٥

 .جدت الجریمة في المجتمعو تفكك وفقدان المعاییر حتى لومن الفي حالة  ماً ائتعیش د المجتمعات ال النصحیح 

   :)تارد(نظریات التقلید لـ 

 التقلید((حصیلة ظاھرة اجتماعیة واحدة ھي :  یرى أن الجریمة ھي.(( 
  ویرى أن الجریمة تتكون تحت تأثیر البیئة االجتماعیة 
  بل یرى أنھا موجودة كحقیقة موضوعیة، ال یرى في الظواھر االجتماعیة مجرد أشیاء خارجة عن شعور الفرد 
 نساني یحدث كمثل یقلد ویتبع یرى أن السلوك اإل  
  یرى إن الجریمة ظاھرة اجتماعیة كظاھرة الصناعة إال أنھا ظاھرة اجتماعیة ضارة. 
  وعملیة ، یرى إمكانیة انتقال السلوك اإلجرامي بین أفراد المجتمع عن طریق االختالط واالتصال الجماعي

 .المخدرات واالنحراف الجنسي واإلدمان على ، االنتقال یمكن أن ترى في التنظیم اإلجرامي 

  لماذا یصبح بعض أفراد المجتمع مجرمین دون اآلخرین في نفس المجتمع؟ / س 

  :ھذا راجع إلى عدة عوامل

 األفراد في المجتمع الواحد یختلفون في استجاباتھم وتأثرھم بالعوامل المحیطة فیھم من وقت ألخر. 
 یة ودرجة التأثر بالعوامل ومدى االلتزام بالعادات والقیمیختلفون في المواقف وفي قوة التحمل وقوة الشخص. 

  :التقلید یتم حسب قوانین ثابتة حسب ما ذكره تارد على النحو التالي

 كبرأفراد فیما بینھم كبر عندما تكون صالت األأیتم التقلید بشكل  .١
 .والمحكوم یقلد الحاكم، ر والصغیر یقلد الكبی، الفقیر یقلد الغني ، دنىلى األإعلى ینتقل التقلید من األ .٢
ً إلى أن صنع ، خراأل ھاحالل بعضھا محل بعضإتداخل الطرق و .٣ ً االعتداء بالسكین كان قدیما فمثال

 .المسدس واستعمل كأداة للقتل في كثیر من الجرائم

  :بناء نظریة التقلید 

  :النماذج التالیة في جرامي في بناء نظریتھلى جانب تفسیر السلوك اإلإاستخدم تارد نظریة التقلید 

  : النوذج المحترف -١

  ً  .واللصوص، والقتلة ، والبغاة ، مرتكبو النشل " نماذج محترفة"یرى تارد أن المجرمین عموما
   تمرسھم في ھذه العمال خالل فترة طویلة نتیجةأصبحوا محترفین . 
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  ولكن ظروفھم االجتماعیة ھي من جعلتھم كذلكھم لم یولدوا مجرمین. 
 مھم أنھم یعیشون في بیئة ملیئة بالفساد واالنحراف السلوكيإجرا سبب. 
 ولھم تصرفاتھم وأنظمتھم الداخلیة  ، ویستعملون لغتھم الخاصة بھم، ھؤالء المجرمین یعیشون حیاة خاصة بھم 

  :تصنیف المجرمین -٢

  :یصنف تارد المجرمین إلى صنفین 

واألعمال ذات الطابع التقلیدي ، كحب المادة ،  تشبعوتتمیز جرائمھم بالھم من سكان المدن : مجرمین حضریین  - أ
 .مثل جرائم السرقة واالحتیال والغش

 .كالقتل والعمال االنتقامیة،  وتتمیز جرائمھم بطابع العنفھم سكان القرى یمارسون الزراعة  :مجرمین ریفیین  - ب

 :المسئولیة األخالقیة -٣

ً عن فعلھ  ً ، وفي عمر یسمح لھ باإلدراك ، فال بد أن یكون سلیم العقل یرى أنھ لكي یكون اإلنسان مسئوال ولیس سكرانا
ً عند ارتكابھ للجریمة  وھذا ما یسمیھ  ً مغناطیسیا ً تنویما   "الھویة الفردیة" أو منوما

ید وھذا لیمكنھم من التقل،  االتصال االجتماعي بینھما كافیاً لیكون . إن المجرم وضحیتھ ال بد وأن  یكونا من مجتمع واحد 
   .أي االتصال بین أفراد المجتمع  "التمثیل االجتماعي" ما یسمیھ 

  النظام العقابي -٤

  وذلك لتحدید مسئولیة المتھم، یرى إنھ ال بد من وضع أطباء وعلماء نفس في المحكمة للعمل  -
 .ص ألخرالن المسئولیة تختلف من شخ، ولكن تحدد عقوبة لكل مجرم ، ال یصح تحدید عقوبة لكل جریمة   -
 .أال تكون العقوبة واحدة حتى لو كانت الجریمة في كال الحالین واحدة -
وبالسجن االنفرادي لكي ال یتصل ، والتفریق بین السجناء،نادي بتصنیف السجناء حسب المستوى االجتماعي  -

 .المجرم المبتدئ بالمجرم القدیم
 .تثبت تلغى وتستبدل بالعقوبة الجسدیة وإذا لم، نادي بعقوبة اإلعدام ولكن بطریقة مریحة وبدون الم  -
  مالحظات حول النظریة -٤
   ال إخذ أی الوھو بذلك . وجد أن اتصال واحتكاك األفراد بعضھم ببعض یساعد على نقل العادات والتقالید

  . بالجانب السلبي  من ناحیة التقلید
 أن عملیة السلوك تتم من خالل التقلید وحده فقط 
 المحیطة بھم تختلف من شخص ألخر  استجابة األشخاص للعوامل . 
  فلم ال تصبح بعض المجتمعات  مجرمة، إذا كان السلوك اإلجرامي في ھذه الحالة یحدث نتیجة للتقلید وحدة. 
  ً ً وحدیثا  .كان لألطباء والنفسیین والخبراء وغیرھم أثر كبیر على تفكیر وسیاسة علماء اإلجرام قدیما

  

  انتھت المحاضرة 

  

  



 

 15الصفحة 
 

  لرحمن الرحیمبسم هللا ا

  المحاضرة السادسة

  

  محتوى المحاضرة

  )         لمیرت(نظریة الوسم االنحرافي :            " سذر الند" لـ نظریة االختالط التفاضلي 

  المستویات  التفسیر المیكانیكي                                      

  :مراحل تبلور واكتمال االنحراف عند لمیرت    التفسیر التكویني أو التاریخي                       

  الطرق المؤدیة إلى السلوك اإلجرامي

  مالحظات على النظریة

  " :سذر الند"نظریة االختالط التفاضلي لـ  

وتعني أن كل شخص ینطبع بالطابع الثقافي المحیط بھ ویتشبھ  بھ ما لم تكن ھناك  م١٩٣٩عام ھذه النظریة خرجت 
  .رع مع الثقافة المحیطیة بھ وتوجھھ إلى طرق أخرى مختلفةثقافات أخرى تتصا

  :التدریب على السلوك اإلجرامي یتطلب أمرین 

 أي الطرق والوسائل  التي یحتاجھا الفرد الرتكاب جریمتھ ، فن ارتكاب الجریمة  :  التفسیر المیكانیكي ھو  -١
  .بسب التكراروتنفیذھا 

وتوجیھ الشخص لیتعلمھا كما یتعلم  بررات والتصرفات الرتكاب الجریمةالم:  التفسیر التكویني أو التاریخي ھو  -٢
   .فن ارتكاب الجریمة

ھنا یبرر  ربع مائة ھنا االغتراب االقتصاديأأن راتبھ سیكون  لایر ویتفاجأ  ن راتبھ ألفإبعض العمال  یأتي و: مثال 
  .و الرشوةأو تصنیع الخمور ألنفسھ السرقة 

  جرامي یقع عندما یتوافر لھ الموقف المناسب كما یحدده الفردن الفعل اإلإ وھذا التفسیر التكویني  

ھذا تفسیر فن ارتكاب  ذا كان صاحبھا موجود یسرق لماذاإما أیسرق  نھ الإیجد صاحبھ ف ال ھالسارق  یدخل البقال:   مثل
   .ن یسرقأالجریمة یثبت انھ استطاع بالرغم من وجود البائع 

  :سلوك اإلجراميالطرق المؤدیة إلى ال

  .جرام ھو التعلیم ولیس بالوارثةساس اإلأ -١
  .یق االتصال واالجتماع  بالغیرریتم التعلیم عن ط -٢
  .فراد ذي العالقات الوطیدةجرامي یكون بین األمعظم االتصال الموجھ للسلوك اإل -٣
  .لخاصةجرامي یتطلب تعلم فن ارتكاب الجریمة وتواجد االتجاه والمیول االتدریب على السلوك اإل -٤
  .شخاص المحیطین بالفردعمیلة التعلیم للدوافع والمیول تعتمد على األ -٥
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ن النظام فانھ ویدن یؤییده لمأت كان ذاإو،نھ ینحرف إف ،نظامیة القانون نوخالفی الذین راءآعندما یرجح الشخص  -٦
  .ینحرف ال

  .سبقیة والعمقاالختالط التفاضلي یختلف حسب التكرار واالستمراریة واأل -٧
  شخاص المجرمین  ویشمل جمیع الطرق التعلیمیةجرامي عن طریق االختالط باألم السلوك اإلیتعل -٨
  و القیم العامة  مثال حاجتھ للمادةأجرامي تعبیر عن الحاجات السلوك اإل -٩

  مالحظات على النظریة

  

الصفات الشخصیة بنفي  دور  أي....  خرى نفسیة بیولوجیة خذ االعتبارات األأأخذت البعد االجتماعي فقط ولم ت .١
  نظمة االجتماعیة ویركز فقط على القیم واأل

 . وین العضوي والنفسي للفرد س بغض النظر عن التكتؤثر بدرجة واحدة على جمیع النا ن المؤثرات الخارجةأ  .٢
  ثرون بالمجرمینأتعلیق الذین یشتغلون بالسجون  ال یت .٣
 خذ الجانب السلبي فقط مع االختالطأه النظریة تھذ بالمجرمینساس قبل االختالط من األبعض الناس منحرف   .٤

           :)لمیرت(نظریة الوسم االنحرافي 

  :تقوم على 

  یقوم على نوعیة الفعل بل على نتیجة الفعل  ن االنحراف الإ  - أ
 .ورد فعل اآلخرین تجاه ھذا االنحراف ، االنحراف نفسھ   تقوم بین طرفیناالنحراف عملیة اجتماعیة   - ب

  المستویات

  : سلوك یحدث في مستویات ثالثال

 ویرجع سببھ إلى ضغوط نفسیة داخلیة :االنحراف الفردي.  
 سالیب الكسب  مثال زراعة القات أسلوب من أث على مستوى التنظیم االجتماعي وھو دیح :االنحراف االجتماعي

  مر عاديبعض الدول األ
 یة  مثل المال السائب یعلم السرقةو ظرفأنسان لضغوط بیئیة یحدث نتیجة تعرض اإل :ياالنحراف الظرف  

  :إلى یقسم لمیرت االنحراف

 غیرویفعلھ شاذ  مابأن ه على ذلك مع علمھ ن مكررادة منھ ویكوإنسان دون یسلكھ اإل ما: ھو االنحراف األولي 
 .صحیح  

 فعل   یضا ردةإكراه وذلك بصفة متكررة وھو أراداتھ من غیر إه الشخص بانحراف یقر :االنحراف الثانوي ھو
  وليالمجتمع  نحو االنحراف األ

  :مراحل تبلور واكتمال االنحراف عند لمیرت

  .ولى لقیاس ردود فعل المجتمعنسان جریمتھ األیرتكب اإل  -١
  .التصرفات بالمعاقبة هیرد المجتمع على ھذ  -٢
  .ولى و كمیة اكبر من األأیكرر ارتكاب الجریمة ولكن بنسبة  -٣
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  .ولىقوى من األأة اشد ورفض یرد المجتمع على التصرفات بعقوب  -٤
  .یزداد االنحراف مصحوبا بازدیاد العداء للجھة المعاقبة  -٥
  .)جراميالوسم اإل(تضفي على المجرم  يیقوم المجتمع بردوده الفعلیة الرسمیة الت  -٦
  .جراميطاه الوسم اإلأعیزداد االنحراف لمجابھة المجتمع  الذي   -٧
   .جرامي مع محاولة التكیف مع عملھ الجدید كفرد منبوذ في المجتمع إلالمرحلة یقبل المنحرف صفة الوسم ا هفي ھذ -٨

  انتھت المحاضرة

  في أخر المحاضرة كتب أن الترتیب ھذا لم یصل إلى الحقیقة  

  الحقیقة    النظریة   الفرضیة   التساؤل: وصنفھا 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المحاضرة السابعة

  تماعیة والجریمةالعملیات االج

   محتوى المحاضرة

  عدم التنظیم االجتماعي والجریمة

  التغیر االجتماعي والصراع الثقافي والسلوك المنحرف

  جراميحركة السكان والسلوك اإل

  ھي أنماط التفاعل المتكرر والمستمر والتي عادة توجد في الحیاة االجتماعیة دون الثقافیة  :تعریف العملیات االجتماعیة

  یز العملیات االجتماعیة والثقافیة بالتغیر قد یكون ایجابي أو سلبيتتم

  تنسیق لعالقات األفراد االجتماعیة :  ھو التنظیم االجتماعي  

  تنسیق العالقات والوظائف من جھة والى التطور  یھدف إلىتناول التنظیم االجتماعي  للعملیات االجتماعیة
  .ىخرأوالتغیر الذي یحدث للمجتمع من جھة 

عملیات یمكن من خاللھا تفسیر االختالفات في كمیة الجریمة في مختلف : العملیات ذات العالقة بالتنظیم االجتماعي ھي
  المجتمعات وفقا لالختالفات في التنظیم االجتماعي لكل مجتمع 

  : یلي ھم ھذه العملیات ماأ

ھداف عامة مشتركة للحفاظ على وحدة أق كثر لتحقیأو أجھد ایجابي یبذل من قبل شخصین  :ھو عملیة التعاون  -١
  .غر حجم الجماعة كلما كثر التعاون والعكس صحیحصالجماعة واستمراریة مقومات الحیاة وكلما 

  فراد لتحقیق مكاسب شخصیة دون ضررعملیة الشعوریة تحدث عندما یتنافس األ :ھي عملیة المنافسة  -٢
  لمنافسة ضد شخص معین ولسبب شخصي وھي مؤقتةعملیة شعوریة تحدث عندما تكون ا:ھي عملیة الصراع  -٣
  عملیة لتسویة المشاكل الواقعة بین طرفي نتیجة للصراعات  :ھي عملیة التوفیق  -٤
عملیة امتصاص للخالفات والتباین الموجود في المجتمع ویحدث : ھي و التمثیل االجتماعيأعملیة االستیعاب   -٥

  .ئةیبصورة بط

  :ھي جراميتحدث في المجتمع ولھا عالقة بالسلوك اإل يتساسیة الالعملیات االجتماعیة األ

  عدم التنظیم االجتماعي والجریمة

ن أنظمة وعادات وتقالید المجتمع  ویرى علماء االجتماع أمع  االنسجامعدم  أو التكیفعدم أو  لتوافقعدم ا ویقصد بھ
ا ساء التوافق االجتماعي فان سلوك الفرد یمكن طرفي الثقافة في المجتمع نفسھ وكلم تكافؤلعدم  نتیجةعدم التنظیم یحدث 

   .جراميشكال السلوك اإلأن یتخذ شكل من أ
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  إن حالة الفوضى والتناقض في التنظیم والقیم واألھداف تؤدى إلى عدم إیجاد تنظیم اجتماعي وتوفر البیئة
  الخصبة للجریمة

  تتمیز بھ المجتمعات الكبیرة في الوقت بعض نتائج عدم التنظیم التي   األستاذ األمریكي روبرت مرتونذكر
  : وھي  الحاضر

  .الرغبة الوقتیة لمختلف الطبقات لجمع المال بشتى الطرق -١
  .ن السبب ھو عدم عدالة القانونإالطبقات المحرومة ترى  -٢
  .خرى تتنافى مع القانون عند الحاجةأ اً الطبقات المحرومة طرق هتسلك ھذ  -٣

   عضاء  لكن بدرجات مختلفةالء األؤعضاء المجتمع یؤثر نفسیا على تصرفات ھأعدم توفر العدالة والمساواة بین  -

  .....و القتناعھ بعدالة القانون أما لخوفھ بالقانون إینحرف  خر الوینحرف والبعض األأثر البعض سریع الت

  :التغیر االجتماعي والصراع الثقافي والسلوك المنحرف 

  .ینتج عن ذلك من سلوك فراد المجتمع وماأتحدث بین  يالت التعمال والتفاعاأل :التغیر االجتماعي ھو

على مستوى الفرد  أتطر يو التأسرة والمجتمع على العادات والتقالید داخل األ أتطر يالتغیرات الت :التغیر الثقافي ھو
  الطبقي وعلى الدخل والمكانة االجتماعیة 

كل تغیر یلحق بالتنظیم ( ھو  التغیر االجتماعير واحد فیرون یرى الباحثین دمج التغیر االجتماعي والثقافي في تعبی
  )خرى أاالجتماعي للمجتمع من جھة وكل تغیر یصحب عناصر ثقافة ذلك المجتمع من جھة 

ضغط التخطیط العمراني على المؤسسات العلمیة لإلسراع في إنتاج الكوادر الدراسیة لمواجھة : التخلف الثقافي ھو
  .الحاجة

ن أ أيیختل فیھا التوازن بین الجانبین المادي والمعنوي  يفي المجتمعات الت االجتماع أن الجریمة تكثریرى علماء  
یتطلبھ ھذا التقدم الفني من شھادات   لى طرق ملتویة للحصول على ماإالتقدم السریع في عنصر من عناصر التقنیة یؤدي 

  یزید من نسبة الجرائم   وخبرات وذلك بطرق غیر نظامیة یعاقب علیھا القانون وھذا

  أسباب حدوث الصراع الثقافي

 خرىتباین االتصال بین ثقافتین تعیش كل منھما بجانب األ  
   عندما یكون الصراع بین ثقافتین الدولة المسیطرة تحاول فرض ثقافتھا على الدولة المسیطر علیھا

  والنھایة تقضي على ثقافة المغلوب
  لى المجتمع الجدید إخر نقلوا ثقافتھم آلى إفراد من مجتمع معین أعندما یكون الصراع ناتج عن ھجرة

 خذ ثقافتھم في االنصھار في  المجتمع الجدید أصحاب الثقافة الجدیدة في عزلة وغالبا تأیظل 
  لى زیادة نسبة الجریمةإالصراع یودي. 

  جراميحركة السكان والسلوك اإل

  فراد المجتمعأتحركھم في السلم االجتماعي  بین /  ٢خر     ألى إھجرة السكان من مكان / ١: حركة السكان ھي

حیاة الناس تقوم على  والن الحیاة في القریة تتمتع باالستقرار الن  لماذا؟ ھاتان الحركتان  شبھ معدومة في  القریة
  .التعاون واالنتماء
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   .و التقالید والثقافاتفكار والعادات معھا األالحركة تنقل ..ما المدینة توجد  ھجرة السكان وحركتھم االجتماعیة الثقافیة إ

  سلبیات حركة السكان

بات لعدم تلبیة الحاجات مما یستغل بعض الناس اضطرباالتسبب یخر مما أس السكان في مكان دون تسبب تكد/ ١
  الفرصة

تجاه  المجتمعندماج في المجتمع الجدید یصاحبھ عدد من المشاكل االجتماعیة كالتربیة والسلوك ورد فعل اال/ ٢
  .تصرفاتھم

  .تفقدھم االنتماء أيالھجرة السكانیة تفقد المجتمع طابع التوافق السكاني / ٣

  فراد یضعف السلوك لأل ھساس في توجین الضبط االجتماعي الذي یمثل حجر األأخالصة القول 

  انتھت المحاضرة
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ةمناثالمحاضرة ال

  ات األولیة والسلوك اإلجراميالجماع

  محتوى المحاضرة

  األسرة

  الحي

  دور الرفقة في السلوك

  التعلیم ودورة في السلوك

  خفض الجریمة باعتبار عامل التعلیم شروط

  :مقدمة

 من كل صفة اجتماعیة وثقافیة ال یھمھ إال إشباع حاجاتھ البیولوجیة ً ً خالیا ً نظیفا  عندما یولد اإلنسان یكون نقیا
 زاد نموه  العقلي زاد مقدار استیعابھ وفھمھ لألشیاء التي حولھ كلما. 
  ذا سلوك اجتماعي یتناسب مع كل ظروفھ ً ً اجتماعیا  من خالل المحیطین بھ یصبح كائنا
 الذات االجتماعي ھو العملیة من التفاعل بین الفرد والجماعة لبناء سلوك الفرد وشخصیتھ. 
 بعملیة  التطبع االجتماعي أو التنشئة االجتماعیة(لعلماء عملیة البناء المستمر یشیر إلیھا ا.( 
  ضبط : وھدفھ الثانيبناء الشخصیة بصورة مستمرة :  ھدفھ األولالوسط االجتماعي ذو أھمیة بالنسبة للشخص

 .وتوجیھ سلوك اإلنسان 
  واألصحاب، والمدرسة ، بل یخضع لعدة مؤثرات كالعائلة ، الفرد ال یخضع لمؤثر واحد. 
 أي أن الفرد یتعلم ( تعلم السلوك  .نتیجة مخالطة تفاضلیة كما یراھا بعض الباحثین: نحراف في السلوك ھواال

أو عن طریق االنتماء ألشخاص یحفزونھ رغم أن تنشئتھ قد تكون ،السلوك اإلجرامي عن طریق التعلیم الخاطئ 
 .جیدة

 ة یرجع سبب االنحراف السلوكي إلى قصور في التنشئة االجتماعی 
 الوسط االجتماعي والتنشئة االجتماعیة ذات أھمیة في بناء الشخصیة االجرامیة. 

  ودورھا في سلوك الفرد األسرة

 من الجماعات األولیة ذات العالقة الوطیدة بالمولود الجدید الذي تحتضنھ منذ والدة وتزوده بالمعرفة : العائلة ھي 
  ا زالت تحتفظ بدورھا األساسي في حضانة الطفل ورعایتھ وم،العائلة تغیرت في كیانھا ووظائفھا التربویة 
  األسرة مسئولة عن بناء شخصیة الطفل وعن نمط سلوكھ. 
  بعض الدراسات ترى أن األسرة المفككة لھا دور باالنحراف اإلجرامي لدى الطفل. 
 لسلوكيوجود الطفل في بیئة أسریة غیر مالئمة تكون سبب في إیجاد البیئة المالئمة لالنحراف ا. 
  من أنظمة األسرة الواحدة  الضبط  والتحكم في أفراد األسرة ویؤكد الباحثین أن االنحراف السلوكي  یتزاید كلما

 .قل الضبط 
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 الضبط والتأدیب لھ إیجابیتھ كما أن لھ سلبیاتھ. 
 األسرة الكبیرة العدد یكون البعض من أفرادھا جانحین بسبب تأثرھم بعوامل نفسیة واجتماعیة . 
 ھناك دراسة نرجع انحراف األطفال بسبب انحراف الوالدین 

  : )سذرالند(كما یراھا  ذات العالقة بجنوح الفرد  الصفات العامة لألسر المفككة   

الذین تتناول تتوفر فیھم ظاھرة تناول المشروبات و البیوت التي یكون بعض أفرادھا من ذوي المیول اإلجرامیة أ -١
  .الكحولیة

  .دان أو حداھما غائبا بسب وفاة أو طالق أو ھجرإذا كان الوال  -٢
  .انعدام الضبط االجتماعي في البیوت -٣
  .إذا كان التحكم المطلق في العائلة بید شخص واحد أو كان فیھا تحیز في المعاملة أو لكثرة أفرادھا -٤
  .إذا كان فیھ تعصب عنصري أو دیني بین أفراد األسرة  -٥
 .األسرة المعوزة ألي سبب   -٦

  :یلي  فوجدا ما )شیلدون والینور جلوك(حداث  قام بھا  وح األدراسة جن

  كثر تغییرا لبیوتھم عن غیرھمأطفال الجانحین األ -١
  یسكنون في بیوت غیر صحیة ومزدحمة بالسكان  -٢
  ي سبب یعیشون مع الوالدین أل ال  -٣
  .األسرة یحترمون تقالید یحترمون والدیھم وال ال -٤
  وضعف الضبط خالق ى القیم واأللإتمتاز بیوتھم بالتفكك واالفتقار  -٥
 .أیضاً  قارب عداءوبینھم وبین األ... سرة عداء فراد األأبین ویكون .... اً كثر من غیرھم عددأسرة الجانح حجم أ  -٦

  یقطن فیھا الفرد مع من فیھا من الجیران يالحي المنطقة الت ھو :دور الحي في السلوك 

  عناصر الحي الفاسد 

 قراء الذي تنتشر فیھ الرذیلة الحي المزدحم بسكانھ الف  
 فیھ تحدث فیھ السرقات البسیطة كجزء من الحیاة الیومیةالذي  جدا الحي الفقیر.  
 ق اجتماعیةراوالحي المغلق  طبیعیا  الذي توجد فیھ ف  
  قلیات متعددةأفراد غیر متزوجین وغیر متجانسین ومن أالحي الذي یسكنھ  
 صینیون  ،ھنود  ،الزنوج (  قلیة معینة من البشر حي أل....(  
 الحي الذي تكثر فیھ الجرائم الجنسیة وطرق االبتزاز  
 حیانا یستخدمونھا مسكنا سریا  لھمأحیانا وأختفاء فیھا حیاء عادة تكون ریفیة یستخدمھا المجرمون لالأ.  

  .سرة والمجتمع  وھي تخضع خضوعا مباشر لظروف الحيحلقة االتصال بین األ :الحي ھو 

  السلوك دور الرفقة في

 ویختار منھم من تتفق میولھم مع میولھ، یختار الطفل أصدقاء لھ یقضي وقت فراغھ معھم. 
  وإلى التعصب والدفاع عن قواعد ھذه المجموعة، وجود الفرد بین أصحاب اللعب یقوده إلى الوالء والطاعة. 
  عصبة األطفال الجانحین تتصف بالتنظیم والتعاون والمشاركة والوالء. 
 وكلمات سري یتداولھا  األفراد فیما بینھم ، عة قائدھا للمجمو 
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  ولھم نشاط إجرامي غیر محدد، لھم أماكن معینة لعقد اجتماعاتھم. 
 تقوم ھذه العصابات بتدریب أفرادھا على وسائل العنف والعدوان. 
  مة تشغل وقتھوعدم إیجاد طرق سلی، انتماء الطفل لھذه العصابات ناتج عن تقصیر األسرة في عملیة الضبط.  

  :التعلیم ودورة في السلوك

ً لمعرفة اإلجرام ً دقیقا ً سلیما أي أن ارتفاع أو انخفاض نسبة التعلیم . إن مستوى التعلیم ال یكفي لوحده ألن یكون مؤشرا
ً لالنحراف  ً من عوامل خفض الجریمة. بین المجتمع ال یكفي ألن یكون سببا   فالتعلیم لكي یعتبر عامال

  :فر فیھ ھذه  الشروط البد أن تتو

  :وھذا عن طریق خالقمن األ سس على مستوى عالِ أن یكون التعلیم قد أ -١

  .للدارسین كفاء والذین یكونوا قدوة صالحةاختیار المدرسین األ  /أ               

  ن تكون المواد الدراسیة ذات صبغة قیمةأ /ب               

 وعدم حب التسلط لى تھذیب النفس وذات مبادئإسلیمة تھدف ن تكون  التربیة أالبد : مستوى التربیة  -٢
 .التوجیھ السلیم في النواحي الدراسیة -٣

  انتھت المحاضرة
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 التاسعة المحاضرة

  إدمان المسكرات والسلوك ا إلجرامي

  محتوى المحاضرة

  األمراض الجسمیة  -٦    اإلدمان                                             - ١
  األسرة والتقلید  -٧تعریف المسكر في الشریعة                          - ٢
  العوامل االقتصادیة  -٨شخصیة المدمن                                       - ٣
  الفقر أو الغنى  -٩أسباب إدمان الخمر                                   - ٤
  اآلثار االجتماعیة  -١٠                           شخص المدمن            - ٥

  

  :اإلدمان  - ١

 ي شكلأمكان وب أيوقت وفي  أياستخدام الكحول باستمرار متواصل ویطلبھا بشكل مستمر في  :دمان ھوحالة اإل
  .وتفقده السیطرة على مدى استعمالھ للكحول

  :تعریف المسكر في الشریعة - ٢

  : تعریف السكر في الشریعة اإلسالمیة

 ن معیار السكر ھو فقد الوعي أ رأى أبو حنیفة.  
 عدم معرفة الشخص لما یقول أين معیار السكر ھو الھذیان أ رأى جمھور الفقھاء.  
 یقولھ نسان مان یعرف اإلأفاقة ھو الحد الفاصل بین السكر واإل.  
 عقلیة للمدمنالباحثون توصلوا إلى فرضیات ھي أن الكحول تحدث اضطرابات في الوظائف الجسمیة وال.. 
  جریمة  كثیر من الدولیكون في دمان تعاطي المشروبات الروحیة وكذلك اإلإن جرامي مجال السلوك اإلوفي 

  .القوانینتعاقب علیھا 
 م القتل واالغتصاب والتشردئمباشرة كجراأو غیر خرى بصفة مباشرة أارتكاب جرائم إلى دمان یؤدي اإل.  
  شخصیة المدمن - ٣

  :ة لمدمن على الخمربعض الخصائص الشخصی

 .رغبتھ في السیطرة  -١
  .عتداء على الغیرازدیاد شعوره باال - -٢
 .عدم القدرة على كبح انفعاالتھ السلبیة  -٣
  .نعزالشعور باالنطواء واال -٤
 .خرىأحیانا أحیانا وبالتفوق أشعور بالنقص  -٥
  .یتعطش للكمال -٦
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  أسباب إدمان الخمر - ٤
              الحشیش والھیروین  وف عن األخر الخمر كل مخدر لھ تركیبة تختل :تركیب المادة وخواصھا )١

.                                      یصبح مدمنا   لمدة أسبوعأقوى في اإلدمان  أذا  تعاطي الھیروین  الھیروین
                   .                                                        یكون مدمنا  لمدة أسبوعینتعاطیھا  المنومات

  . سنوات عدةإدمانھ یستغرق   الخمر
خذه بالورید طریقة الورید أبالفم غیر الذي ی هخذأغیر الذي ی عن طریق الفم الذي یستنشق :طریقة االستعمال )٢

  دماناإسرع أ
  .لسھأدمان كان اإلوسھل علیھا أ المادة متوفرة كان الحصول كلما كانت المسكر وتوفره سھولة الحصول على )٣
  .سھلأدمان اإل حدوث معروفة ومستعملة منذ زمن طویل كان ةكلما كانت الخمر تأصل المسكر في المجتمع )٤
 شخص المدمن - ٥
 سرعة الیأس. 
 عدم المثابرة. 
  سرعة التوتر والقلق من المواقف البسیطة. 
 عدم النضوج النفسي والنضوج االنفعالي بصورة خاصة. 
 صورتھ عن نفسھ مشوھة مھزوزة. 
 من االحتقار النفسيیعاني أح ً   .یانا

 األمراض الجسمیة - ٦

وعند اإلفراط في استخدام ،وتؤدي بھ إلى اإلدمان على المورفین واألفیون ، إلى اإلدمان على الخمرتؤدي باإلنسان 
  .المسكنات المشتقة من األفیون لعالج األمراض ربما یصبح الشخص مدمن في وقت من األوقات

 األسرة والتقلید - ٧

ك األسرة سيء وأفرادھا یتعاطون الخمر فإن  احتمال انخراط الطفل في مثل ھذا السلوك السیئ یصل إذا كان سلو
  .%٦٠ إلى

  العوامل االقتصادیة - ٨

  .ویكثر استھالكھا. وتستفید الدولة الضرائب التي تفرضھا على صنع الخمور ، صناعة مربحة في بعض الدول 

  الفقر أو الغنى - ٩

، المجتمعات الغنیة تعاني من مشكلة اإلدمان على المسكرات ، ن على المسكرات الفقر والغنى یؤدي إلى اإلدما
اإلدمان على المخدرات ینتشر بشكل خاص بین الفئات التي تعاني من التفكك األسري و البؤس والظروف 

  .االجتماعیة

 اآلثار االجتماعیة -١٠
 اإلدمان على الخمر:  

من مجمل اآلثار المترتبة على اإلدمان على  %٥٢ات الزوجیة الخالفات الزوجیة وتبلغ نسبة الشكوى من الخالف -١
 .الخمر

 .إھمال العمل والتغیب عن أداء العمل  -٢
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 .إقدام المدمن على ارتكاب جرائم االغتصاب واالنتحار وحوادث السیارات -٣
 المضاعفات النفسیة  
 ساعة ٢٤إلى  ١٢یصیب اإلنسان في خالل : الھذیان الرعاش. 
 الشخص في مرحلة مبكرة نسبیاً تصیب :  نوبات التعتیم. 
 یعاني المدمن من النسیان بالدرجة األولى:  یسبب مرض الذھان. 
 تجده یشك في زوجتھ: یصاب بالغیرة المرضیة. 
 قد یعاني من الخوف ویصاب بعطب في المخ: یعاني من الھالوس السماعیة المزمنة. 

 عالج اإلدمان على المسكرات  

  .كان الخمر محلل :الفترة األولى

  .ترك الخمر أنفع من شربھ  :الفترة الثانیة

  .نھي عن االقتراب إلى الصالة في حال السكر ال: الفترة الثالثة

                  النھي الكلي والتحریم المطلق عن شرب الخمر :الفترة الرابعة

.  

  انتھت المحاضرة
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 العاشرة المحاضرة

  والسلوك ا إلجرامي المخدرات

  محتوى المحاضرة

  االعتیاد على المخدرات  -٤إدمان المخدرات                       - ١
  تفسیرات اإلدمان                        -٥ المخدر                                 - ٢
 .المخدر وتصرفات اإلنسان  -٦                                 اإلدمان - ٣

  

  دراتإدمان المخ - ١

ً على ، عدد المدمنین على المخدرات یقل عن عدد المدمنین على الكحول  ولكن اإلدمان على المخدرات أشد خطرا
  . الصحة النفسیة والعقلیة

  المخدر                 - ٢

بة مادة تسبب  في اإلنسان والحیوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة وقد ینتھي األمر بمتعاطیة إلى غیبو : المخدر ھو
  ). یعتبر الدكتور أن المخدرات من جرائم الترف( تعقبھا الوفاة     

  :أنواع المخدرات

  .القات –األفیون  –الحشیش : طبیعیة مثل

  أصولھا طبیعیة ولكن یضاف لھا مواد أخرى . المورفین –الھیروین : مركبة مثل

  السیكانول  –حبوب الكبتاجون : مخبریھ مثل 

  اإلدمان -٣

حالة التخدیر المؤقتة أو المزمنة التي تنشأ عن تكرار تعاطي مادة مخدرة  : تھ منظمة الصحة العالمیةاإلدمان كما عرف
  .طبیعیة أو مصنعة أو تخلیقیة 

  .أن الفرد شخصیتھ ضعیفة تعتمد على المخدر حتى یتمكن من مواجھة المواقف الحرجة:  دمان النفسياإل 

  .در لكي یقوم بوظائفھ الطبیعیةالجسم ھو الذي یطلب المخ:  دمان الجسمياإل
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  االعتیاد على المخدرات -٤

ظاھرة نفسیة مزاجیة عقلیة تنشأ عن رغبة إرادیة واعیة إلى درجة معینة ال تصل إلى االعتماد الجثماني              
  .وعندما یتوقف الشخص عن تناول ھذه المخدرات فإنھ ال یصاحبھ حالة إنسحابیة كما في اإلدمان

 اإلدمان    تفسیرات -٥
 بسبب وجود المادة المخدرة في  اً ینسجة الجسم كیمیائأن تستجیب فیھا أوھي حالة یحدث  : تفسیرات فسیولوجیة

  .ثیر المرغوب أكبر لیحصل التأالمادة في الدم یلزم تناول كمیة  هالدم وعند انخفاض نسبة ھذ
 ال"لى نوع من العصاب إدمان یودي اإل : تفسیر نفسي ً   "ختالف الشخصیة ونتیجة لھایعتبر مظھرا
 قامة خرین من خالل اإلن یقلد الشخص اآلأ یحدث حیث التقلید لى عملیة تسمى إدمان یرجع اإل:  تفسیر اجتماعي

 )بــــــنظریة التقلید  تارد ... ( في منطقة اجتماعیة لھا ظروفھا الثقافیة واالجتماعیة ھنا یذكرنا 
 . المخدر وتصرفات اإلنسان - ٦

  :ة المخدرات بالجریمة ھناك طریقتانعالق    

  .ض غیر الطبیةاغراستعمال المخدرات لألتجارة أو  وأتحرم بعض القوانین حیازة   -١
  دمانكثر  بعد اإلأن المدمنین نسبة جرائھم أسات االدر تثبتأجرامي  صلة المخدرات بالسلوك اإل  -٢

  :لتالیةاسباب لى ارتكاب الجریمة  لألإدمان على المخدرات یؤدي  اإل  

 یؤدي إلى انحالل مكونات الشخصیة       .١
 نسان العقلیة والجسمیةلى التدني في صفات اإلإیؤدي  .٢
 نسان            یؤثر على مستوى دخل اإل .٣
 عن كسب عیشھ مما یقلل من مستواه في المجتمع اً یؤثر على مستواه االجتماعي منكمشا على نفسھ منقطع .٤
 )  لوجیة ھنا تفسیر فسیو(للسرقة   حیاناً أیضطر مما ازدیاد حاجتھ الملحة للمخدر  .٥
 لى انخراطھ بجریمة مع المجرمینإزیاد نسبة اختالطھ مع  المجرمین  یؤدي أ .٦
  .وتجعلھ ضعیف اإلرادة  رادتھإنسان المواد المخدرة تفقد اإل .٧

  

  انتھت المحاضرة 

  بسم  هللا الرحمن الرحیم

  المحاضرة الحادیة عشر

  قال عنھا الدكتور أنھا لیست داخلھ معنا في االختبارات

  وإنھا مجرد تكملة للمحاضر السابقة من حیث كونھا معلومات ال أكثر 

  

  تحیاتي لكم بالتوفیق
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المحاضرة الثانیة عشر

  الوقایة من الجریمة ومكافحتھا

  محتوى المحاضرة

 الضمیر الدیني  
 دور المجتمع في منع الجریمة 

  الضمیر الدیني

  :تمھید  

  المنع والوقایة   :الردع ھو

  ببناء مجتمع سلیم منذ بزوغھأھتم اإلسالم. 
  كجزء من المجتمع شخصیة عامةإال أن لھ ، بھ تقوم باألعمال الخاصة بھ  شخصیة مستقلةبما أن الفرد لھ.  
 ارتكاب الجریمةن یردع المجرم عن أیمكن  التخویف من العقاب.  
  بتربیة الفردسالم في المجتمع لذا عنى اإل ھم عنصرأوھو  ساس المجتمعأالفرد ھو.  
 بتربیة الضمیر الدیني أالتربیة السلیمة للفرد تبد  
  بتقوى هللالضمیر الدیني  عن لقران ا عبر 
  في ضمیر اإلنسان وفكرة ً   .قبل التنفیذالجریمة تبدأ أوال
  ومن  األنانیةتبعد تربیة الضمیر  ألن، عنھ  قایة للمجتمع ومنع الجرائمولخیر ولتربیة الضمیر الدیني لدى اإلنسان

 تتغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفردثم 
  في العمل لصالح المجتمع لرفع مستواه وتمكینھ من المشاركةحقوق الفرد أمنھا اإلسالم لھ. 
  المساواة والحریةأھم حقوق الفرد ھي.  
 ن تكون أیجاد قیود خارجیة تعنى بحمایة الحریة ال إلذا البد من  خرینحقوق اآلفراد لیسوا سواسیة في احترام األ

  قیودا علیھ

   :نسان ھيسالم لإلمنحھا اإل يالحریات الت

  حریة الفكر     -١

نعام بل كاأل( یستخدمون العقل  ووصف الذین البدون تبعیة و تقلید وال جمود  العقل وطلب منا استخدامھ با عم هللا علیننا
  )لباب ولو األأال إیذكر  وما( )    ضل سبیال أھم 

  :  حریة االعتقاد  -٢

من ولو شاء ربك أل(  ما ھو الئقوالمعارضة بالحسنى فقط إلیضاح  خرینباحترام اآلإلزام الناس  : األولى  :بطریقتین 
  )،،،،،،،،رض كلھم جمیعا من في األ
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ن الذین إ(یستطیع ممارسة شعائره خر آلى بلد إذا لم یستطع یھاجر إو بحمایة عقیدتھالزمت صاحب العقیدة  :ةثانیال
  .......)تتوفاھم المالئكة ظالمي 

 ال.... )(لى ربك بالحكمةإادع ( من استعمال العدوان واإلساءة  إال بما یمنععدم تقیید حریة القول :   حریة القول  -٣
  ....) من القول . یحب هللا الجھر بالسوء

  عدم جلب الضرر لآلخرین  حدود معینةضمن سالمیة قررتھا الشریعة اإل:  حریة التملك  -٤
 حریة العلم  -٥

  :المجتمع  في منع الجریمة ردو

   للوقایةساسیة وعمل السیاسة تضع وتحدد الخطوط األ سیاسیةن الوقایة من الجریمة إ

  .جھزة والمؤسسات المعینة بالوقایة األبواسطة التنفیذ لكل السیاسیة  :العمل ھوما أ

  :من خالل الوقایة یتم عن طریق مرحلتین  التصدي للجریمة

 لى االنحرافإن تؤدي بھ أیمكن  يالنحراف والظروف المحیطیة بالفرد التامرحلة متقدمة تناقش عوامل :  ولىاأل
  فرادهأومرحلة رقابھ عامة من الجھور على 

  خرة تھتم بعالج المنحرفأمرحلة مت : الثانیة

  :المرحلة الوقائیة قبل االنحراف

  نسان وحفظ عقیدتھ ونفسھ ونسلھ ومالھ وعقلھضرورة لحفظ حقوق اإل  الرقابة العامة على المجتمع  )١
   و في المدینةأ يسواء في الح عمال مرتابةأ أيمنیة عن تبلیغ الجھات األ )٢
 عظم طریقة لمكافحة الجریمة أیقاظ الضمیر إ  یقاظ الضمیرإالرقابة على النفس ب  )٣

  یقاظھإوتتجلى فائدة:  
  الوقوع من الجریمة یمنع  - أ

 سباب الجریمة وھو الحقدأعندما یستیقظ الضمیر الدیني یختفي سبب من 

  إیقاظ الضمیر یسھل اإلثبات  - ب

 لیغ عنھبعند مشاھدة من یرتكب الجریمة یقوم بالت

  ن ما یعملھ مراقب مھما قل عدد الشرطةأیقاظ الضمیر یدرك الفرد إ  - ج

  ھو مراقب من هللا

  نسان من یعول رقابة اإل  )٤
  :االھتمام بالحدث قبل انحرافھ ویكون عل نوعین  )٥
طفال المھددین باالنحراف وتعتني بھم  األوطفال المشردین األبمر ن من سلطة ولى األبیقاللمر اھتمام وقائي خاص -

 .ون االجتماعیةؤاالجتماعي التابعة لوزارة العمل والش ھفي السعودیة دور التوجی
  لى الرعایة ویعتني بھم في السعودیةإلكل من ھم في حاجة  ووھ ما م وقائي  عامتاھ -

  )یتام سابقا األ ورد(دور التربیة االجتماعیة  /١
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  دور التربیة النموذجیة  /٢

 دور الحضانة/ ٣

ئة المسجونین نفسیا وصحیا یساسي ھو تھنما الھدف األإالھدف منھ لیس مجرد وقایة المجتمع من المجرمین   السجن  )٦
  واجتماعیا الستعادة مكانتھم في المجتمعوعقلیا 

  : خرى غیر السجن تطبق على بعض المجرمین الغیر خطرینأتدابیر 

صدار إلى إذا لم یلتزم یؤدي إتحت االختبار مدة معینة و ھفراج عن المتھم ووضعاإل وھو  نظام االختبار القضائي .١
  الحكم علیھ

ن یقضي جزء من العقوبة ویقضي الباقي خارج أبعد  یفرج عن المحكوم علیھ بالسجن )البارول(فراج الشرطي اإل .٢
  ذا خالف الشروط یعاد للسجن ویقضي بقیة العقوبةإالسجن و

  من جھزة األیجاد نظام العمد كمساعد ألإمنیة أجراءات إ  )٧
     یكون لكل حي عمدة 
  یرتبط العمد بمدیر الشرطة المحلیة  
 بعد تصدیقھا من الشرطة الإوراق العمد أتعتمد  ال  
  یات صداقة للشرطة عیجاد جمإ  )٨

ً یساعدوا في التبلیغ عن وقوع الجریمة ألن موقفھم یسمح لھم بحكم أنھم لیسوا  بمساعدة رجال الشرطة المتقاعدین مثال
  .مكلفین أو لیس بصفة رسمیة وھذا یسھل علیھم أحتوى الموقف ویمكن حلة

  

  انتھت المحاضرة 
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  الرحیم الرحمن هللا بسم

  المحاضرة الثالثة عشر

  الوقایة من الجریمة بعد وقوعھا

  محتوى المحاضرة 

  

  :مقدمة 

  إلسالم من النظریات االجتماعیةموقف ا

  بدور العوامل االجتماعیة في السلوك یقرأن اإلسالم. 
  سبب االنحراف ھو التقلید( بمبدأ الحتمیة  ال یقرأن اإلسالم ً  ).بأن یكون مثال
  في التبلیغ عن الجرائم قدمأن اإلسالم ً ً ومتكامال ً شامال ً منھجا  .للبشریة جمعا

  طریقة الوقایة من الجریمة

بل عن ، ق السلطةألن معظم الجرائم ال یمكن اكتشافھا عن طری،  واجب على كل مسلم  التبلیغ عن الجرائم  -١
  .طریق الجمھور

وتخلیص المجتمع من  ربما یكون ھو الدلیل الوحید للقبض على المجرم   بالشھادة على وقوع الجرائماإلدالء   -٢
  .ھمشاكل

  ).كتنفیذ حد الزنا وشرب الخمر(، في بعض الجرائم تكون المشاركة فعلیة   المشاركة في تنفیذ عقوبة المجرم   -٣
فال یجالس مقاطعتھ فراد المجتمع أ علىیجب فأنھ  المجرم لسبب ما  على عندما ال تتم عقوبة  مقاطعة المجرم  -٤

  )مثل الثالثة الذین تخلفوا عاقبھم هللا بمقاطعة  الناس لھم( وال یتعامل معھ حتى یضیق ضرعاً  معھ
  لذلك فرض الزكاة   وقایة أفراد المجتمع من الفقر  -٥
وأن ،  المجتمععلى  وینعكس على الفرد نظرا الن الجھل لھ عواقب وخیمة وقایة أفراد المجتمع من الجھل  -٦

ً  الوقایة من الجھل   .الشریعة اإلسالمیة إتالف ومحاربة ما من شأنھ تشویھال تعني التعلیم فحسب بل أیضا
   .كثیر من المشاكل االجتماعیة وتغییر مستواھا االجتماعي یصاحب ھذا التفككوقایة األسرة من التفكك    -٧
یجنبھم االختالط بالسجناء األكبر منھم ولھذا لھم دار  البد من وضعھ  في مكان ع األحداث في االنحرافووق  -٨

 . ولیس وزارة الداخلیةخاصة بھم من خالل وزارة الشؤون االجتماعیة 

  

  انتھت المحاضرة 

  الرحیم الرحمن هللا بسم
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  المحاضرة الرابعة عشر

  مراجعة عامة لما سبق

  :إبراھیم الطخیص ھي/ للدكتور ) دراسات في علم االجتماع الجنائي( والدروس التي أخذناھا والمقررة علینا في كتاب 

  ١١٢صفحة إلى  ١٧من صفحة 

  ١٤٦إلى صفحة  ١٢٩من صفحة 

  ١٩٤إلى صفحة  ١٧٥من صفحة 

  ٢٦٣إلى صفحة  ٢٤٧من صفحة 

  

  العلي القدیر أن یوفقكم ویعینكم على تحقیق أعلى الدرجات  هللا أتمنى من

  وفي األخیر أحمد ربي واثني علیھ على أن أعانني إلتمام ھذه الملخصات 

  جیداً فستعینوا با وتوكلوا علیھ وذاكروا 

  ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي بالرحمة ولوالدتي بالعافیةو

 أخوكم الفیصالوي

 


