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 سدتخلصال
تيدف ىذه الدراسة بؾجو عام إلـ  الترـرف علـ  أىـؼ الدـسات والخرـايص التـي تسيـز مرتائـي الجـرايؼ مـؽ 

رف علــ  الرؾامــم الس داــة إلــ  ارتاــابيؼ للدــلؾك ا جرامــي  أصــحاا القــؾة االدترــاداة جــي السجتســ   والترــ
 با ضاجة إل  التررف عل  أنساط جرايؼ أصحاا القؾة االدتراداة واآلثار الشاجسة عشيا .

ومؽ أجم تحقيق أىـداف الدراسـة اعتسـدت الثا عـة علـ  اسـتخدام مـشي  السدـع االجتسـاعي عـؽ طريـق    
سداة أو غرضية مـؽ نـزالء مجسـ  سـجؾن القشـاطر الخيريـة الـذنؾر وا نـاث الريشة   يث تؼ اختيار عيشة ع

مؽ أصحاا القؾة االدتراداة. نسا اعتسدت الثا عة عل  السشي  السقارن  يث دامـ  بـرجراء السقارنـة بـيؽ 
أنساط الجريسة وأسثابيا لدى نم مؽ الذنؾر وا ناث مؽ أصـحاا القـؾة االدترـاداة الشـزالء جـي الس سدـات 

ابية محم الدراسة. ودد اعتسدت الثا عة علـ  اسـتسارة االسـتئيان نـ داة أساسـية لجسـ  الئيانـات الاسيـة الرق
التي تتظلئيا الدراسة. نسا اسـتران  الثا عـة باسـتخدام أسـلؾا تحليـم الؾثـايق والدـجتت  يـث تـؼ الترـرف 

ة جـي الس سدـات الرقابيـة عل  الشزالء مؽ أصحاا القؾة االدتراداة عؽ طريق الدجتت الرسسية السؾجـؾد
 .محم الدراسة 

 الدراسة عؽ صحة الفروض الرلسية التي تؼ صياغتيا ليذه الدراسةودد أسفرت نتاي      
 بشاء القؾة  الجريسة  جرايؼ الرفؾة أو الخاصة  الس سدات الرقابية . :السفتا يةالالسات 

Abstract 
 This study aims generally to identify the most significant traits and characteristics of the 
criminals or perpetrators who are economically powerful, and identifying the factors resulted 
in committing criminal behavior, as well as finding out the patterns of crimes committed by 
the economically powerful persons and its consequences. 

      To achieve the objectives of this study, the researcher used social survey by sampling, 
as a purposive sample was selected among Elkanater Elkhayria prison, male and female 
inmates of the economically powerful. The study also relied upon comparative method, it 
compared types of crimes and its reasons among males and females of the economically 
powerful persons in the penal institutions studied. Additionally, the study relied upon 
questionnaire as a principal tool for collecting quantitative data required by this study. As 
well as, the study used content analysis of documents and records benefited to identify the 
economically powerful inmates through the formal records available in penal institutions 
studied.  
The findings of this study resulted in verifying the scientific hypotheses of this stud  
Key Words: Power Structure, Crime, Elite Crime, Penal Institutions 
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 مقدمـــة:

ســات االجتساةيــة الدــابقة  أن ىــذه الدراســات دــد رنــزت علــ  تئــيؽ مــؽ مدــع الدرا 
  ودد نان  جرايؼ الظثقة  Ordinary Crimeدراسة ما اظلق عليو الجرايؼ الراداة 

 Blue-Collarأو مـا اظلـق عليـو جـرايؼ أصـحاا لوا اليادـات الزردـاء  –الراملة 
Crime  - م السرــان  وىــي الجــرايؼ التــي ارتائيــا الرــاملؾن أو السدــتخدمؾن داخــ

ــو  معــم جــرايؼ  ــال   ي ــاء ا جــرام بذــلم مث ــ  محــم اىتســام علس ــد نان والذــرنات  جق
ـــم  واالغترـــاا  والدـــردة   ـــررة  وجـــرايؼ القت االخـــتتس  والدـــردات الثدـــيظة الستا

 والدظؾ  والحريق الرسد. 

 أواًل: أىداف الدراسة :    

ىؼ الدسات الذخرية للرـفؾة أو تيدف ىذه الدراسة بؾجو عام إل  التررف عل  أ  
الخاصــة مــؽ مرتائــي جــرايؼ أصــحاا لوا القــؾة جــي السجتســ  والرؾامــم الس داــة إلــ  
ارتاــابيؼ للجريســة  وأنســاط جــرايؼ أصــحاا لوا القــؾة االدترــاداة واآلثــار الشاجســة 

ويسلــؽ صــياغة أىــداف ىــذه الدراســة جــي عــدة تدــانالت محــددة علــ  الشحــؾ   .عشيــا
 التالي :

ما أىؼ الدسات الشفدية واالجتساةيـة التـي تسيـز مرتائـي الجـرايؼ مـؽ أصـحاا القـؾة 
 االدتراداة جي السجتس   وىم تختلف ىذه الدسات باختتف الشؾع ؟

الجريســة مــؽ دئــم أصــحاا القــؾة  مــا أىــؼ الرؾامــم االجتساةيــة الس داــة إلــ  ارتاــاا
 االدتراداة جي السجتس   وىم تختلف أسثاا ىذه الجرايؼ باختتف الشؾع  ؟

ىم ارتثط أصحاا القؾة االدتراداة برتدات اجتساةية م  جساعة مؽ أصحاا القؾة 
التي ال تحترم القانؾن  وىم أدت السخالظة م  ىذه الجساعات إلـ  ارتاـابيؼ للدـلؾك 

 ا جرامي ؟
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ىم ىشاك تداىتت مؽ دئم وسايم الزثط االجتسـاعي والقـانؾن تجـاه أصـحاا القـؾة 
 االدتراداة أدى إل  تذجيريؼ عل  ارتااا الجريسة ؟

مــا أىــؼ أنســاط الجــرايؼ التــي ارتائيــا أصــحاا القــؾة االدترــاداة جــي السجتســ   وىــم 
 تختلف أنساط ىذه الجرايؼ باختتف الشؾع  ؟

ط الجـرايؼ التـي ارتائيـا أصـحاا القـؾة االدترـاداة و ـيؽ ىم ىشـاك اخـتتف بـيؽ أنسـا
 أنساط الجرايؼ الراداة التي ارتائيا عامة الشاس جي السجتس  ؟

ــم ىــذه  ــي السجتســ   وىــم تتسع مــؽ ىــؼ ضــحااا جــرايؼ أصــحاا القــؾة االدترــاداة ج
الزحااا جي الس سدات االدتراداة أم جي السؾعفيؽ أوالرسـتء ليـذه الس سدـات  أم 

 ىذه الزحااا جي عامة الشاس جي السجتس  ؟ تتسعم

مــا مــدى العقــة واالعتســاد مــؽ دئــم الزــحااا علــ  أصــحاا القــؾة االدترــاداة جــي 
السجتس   وىم ت دا ىذه العقة واالعتساد عل  زيادة ا تساالت ارتااا أصحاا القـؾة 

 االدتراداة للجريسة؟

ة  وما مـدى خظـؾرة وميسـة ما أىؼ اآلثار الشاجسة عؽ جرايؼ أصحاا القؾة االدترادا
التااليف االدتراداة واالجتساةية والئدنية ليذه الجرايؼ بالشدـثة لجـرايؼ الذـارع التـي 

 ارتائيا عامة الشاس جي السجتس  ؟

وترى الثا عة أنو اسلؽ صياغة برض الفروض الرلسية ليذه الدراسة عل  الشحؾ     
 التالي :

درانيؼ مؽ الذاؽ ال احترمؾن القـانؾن إلـ  ت دا مخالظة أصحاا القؾة االدتراداة أل
 ارتاابيؼ للدلؾك ا جرامي .

ـــانؾن مـــ  أصـــحاا القـــؾة  ـــاعي وتدـــاىم الق ـــ دا ضـــئف وســـايم الزـــثط االجتس ا
 االدتراداة إل  زيادة ا تساالت ارتاابيؼ للجريسة .
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ت دا ثقة الزـحااا بالجشـاه مـؽ أصـحاا القـؾة واعتسـادىؼ علـييؼ جـي تحقيـق برـض 
 اصة إل  زيادة ا تساالت ارتااا الجشاه للجريسة .السرالع الخ

ترــد الجــرايؼ الشفئيــة مــؽ جــرايؼ األمــؾال الرامــة ىــي الــشسط التالــ  مــؽ الجــرايؼ التــي 
 ارتائيا أصحاا القؾة االدتراداة .

تختلف أنساط جرايؼ أصحاا القؾة االدتراداة عؽ أنساط الجرايؼ الراداة التي ارتائيا 
 . عامة الشاس جي السجتس 

ترــد جــرايؼ أصــحاا القــؾة االدترــاداة أوعــر خظــؾرة وتالفــة مــؽ الجــرايؼ الراداــة التــي 
 ارتائيا عامة الشاس جي السجتس  .

ــي  ــة الت ــؾة عــؽ ميســة التالف ــي احرــم علييــا أصــحاا الق ــد الت إلا زادت ميســة الفؾاي
 اتحسلؾنيا نتيجة ارتاابيؼ للجريسة زادت ا تساالت ارتاابيؼ للدلؾك ا جرامي .

 ويشقدؼ ىذا الثحث إل  أر رة أجزاء نسا الي :         

 أواًل : السداخم الشغرية جي دراسة بشاء القؾة جي السجتس 

 مدخم الظثقة الحاوسة -1       

 مدخم صفؾة القؾة -2       

 السدخم الترددا -3       

 ثانيًا : نغريات تاؾيؽ القؾة

 نغرية االعتساد -1      

 عقةنغرية ال -2      

 ثالعًا : الشغريات التي تفدر جرايؼ أصحاا القؾة

 نغرية القؾة -1     
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 نغرية أصحاا لوا اليادات الئيزاء -2     

 نغرية السخالظة الستفاوتة -3     

 نغرية االختيار الرشيد -4     

 رابرَا : ترقي  عل  االتجاىات الشغرية للدراسة   

 أواًل : السداخم الشغرية جي دراسة بشاء القؾة جي السجتس 

إن التحليتت الدؾسيؾلؾجية للقؾة ليا أىسية نئيرة جـي  الـة اسـتخداميا لفيـؼ       
ودراسة بشاء القؾة جي السجتس   جيشاك ثتثة مداخم نغرية جي دراسة بشاء القؾة جـي 

لقؾة  وأخيرًا السدخم الترـددا السجتس   وىي: مدخم الظثقة الحاوسة  ومدخم صفؾة ا
(Hodges Persell, 1987: 363. ) 

 :  Ruling Class Approachمدخم الظثقة الحاوسة  -1

 Socialل للظثقــة االجتساةيــة Karl Marxنجــد أن تحليــم لوــارل مــارنس      
Class   اــذى  إلــ  أن ىشــاك طثقــة صــتيرة مدــيظرة مــؽ الشا يــة االدترــاداة  ىــي

 Means of  والتـي تـتحلؼ جـي وسـايم ا نتـاج  Ruling Classالظثقـة الحاوسـة
Production أا تتحلؼ جي الؾسايم التي تدـتخدم  نتـاج الدـل  والخـدمات  بسـا  

جي للػ الرتدات االجتساةية بيؽ الرسال والتاشؾلؾجيا  والسؾارد األخـرى السدـتخدمة. 
ــة ميســة جــي الشغريــة السارن دــية   يــث ارــف ويحتــم مفيــؾم وســايم ا نتــاج ملان

ــػ الــذاؽ  ــز بــيؽ أول  ــد علــ  التسي ــا نغــام ارتس ــ  اعتثــار أني ــارنس الرأســسالية عل م
اسلاؾن وسايم ا نتاج )الرأسساليؾن(  و يؽ ى الء الذاؽ ال اسلاؾن شـي ًا سـؾى بيـ  

 ( .54: 2017دؾة عسليؼ )الظثقة الراملة أو الئروليتاريا( )إبراهيؼ لظفي, 

لئشاء الظثقي جي السجتس  عل  اعتثار أنو أساس الؾادـ  ويشغر لمارنسل إل  ا      
ـــرى أن األســـاس االدترـــادا للسجتســـ  أا   Economic Baseاالجتســـاعي  وي
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أسلؾا إنتاج الدل  والخدمات ا ثر جي األشلال التي ت خذىا الشغؼ األخرى السؾجؾدة 
تقـؾم . جرشـدما  Superstructureجي السجتس  والتي تذلم الئشاء الفؾدي للسجتس 

ـــة  ـــرنيؼ التدـــئؾن الفرالي ـــاج  ج ـــالتحلؼ جـــي وســـايم ا نت ـــة ب ـــة مريش طثقـــة اجتساةي
الزــرورية لئشــاء الجؾانــ  األخــرى للحيــاة الشغاميــة وتذــليم الئشــاء الفــؾدي للسجتســ  

 ,Vander Zandenبظريقـة تتساشـي مـ  اىتسامـات الظثقـة التـي اشتسـؾن إلييـا )
سدــيظرة اسلشيــا أن تقــؾم جرــًت (  ونجــد أن الظثقــات الحاوســة ال17-18 :1990

 ,Thioبتحؾيـم ثروتيـا ودؾتيـا االدترـاداة  لـ  دـؾة سياسـية وملانـة اجتساةيـة )
1988: 14. ) 

ويـــذى  مـــدخم الظثقـــة الحاوســـة إلـــ  أن األســـاس االدترـــادا للسجتســـ  ىـــؾ       
السرــدر األساســي للقــؾة جـــي نعيــر مــؽ السؾامــف  ويـــرى مــارنس أن الرــراع بـــيؽ 

(  ويسيـم ىـذا 55: 2017لقؾة األساسية جي السجتس  )إبراهيؼ لظفي  الظثقات ىؾ ا
علـــ  اعتثـــار أنيـــا تتستـــ  بقـــدر دليـــم مـــؽ  Stateالســـدخم إلـــ  الشغـــر إلـــ  الدولـــة 

 ( .Hodges Persell, 1987: 363االستقتل ندئيًا عؽ الشغام االدترادا )

حــدد علــ  أســاس وتــذى  الشغريــات السارندــة  إلــ  أن دور الدولــة الحداعــة ات      
ــــؾال  ــــذنر لنيقــــؾس ب وضــــريا داخــــم السجتسرــــات الرأســــسالية  وجــــي ىــــذا الرــــدد ا

ل جي نتابو )القـؾة الدياسـية والظثقـات االجتساةيـة(   Nicos Poulantzasنتزاس
أن الدولة الرأسسالية تحلؼ جي السدى الظؾيـم لتحقيـق السرـالع  1968الرادر عام 

 ( .  Poulantzas, 1968: 156الدياسية لرأس السال )

ــذرايريؾن        ل جــي R.Milibandمعــم لميليثانــد  Instrumentalistsويــذى  ال
إلــ  أن الدولــة تخزــ   1969وتابـو )الدولــة جــي السجتســ  الرأســسالي( الرـادر عــام 

لديظرة الرـفؾة التـي تشتسـي إلـ  نفـس ا طـار االجتسـاعي الـذا تشتسـي إليـو الظثقـة 
الدولة نفس مرالع أصحاا رأس السال  ويرتثظـؾن الرأسسالية  ولذلػ اتئش  مؾعفؾ 
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بيــا عــؽ طريــق شــثلة ناملــة مــؽ الــروابط االجتساةيــة والدياســية  أمــا لبــؾالنتزاسل 
جاان عل  ختف للػ جيذى  إل  أن الد ال عؽ مؽ اتحلؼ جـي الدولـة لـيس لـو أا 

ا  مرشــ  وال أىسيــة  جالدولــة الرأســسالية ترســم لرــالع الظثقــة الرأســسالية ولحدــابي
وليس ألن مـؾعفي الدولـة الرسـؾمييؽ اخظظـؾن لـذلػ عـؽ وعـي  ولاـؽ ألن مختلـف 
أجزاء جياز الدولة مشغسة عل  نحؾ از  مرالع رأس السال جي السدى الظؾيم جـي 

 ( .224: 2006االلسقدمة وجي مؾد  الديظرة دايسًا )عاطف غيث  

 :  Power Elite Approachمدخم صفؾة القؾة  -2

بسرشاىـا الرـام إلـ  جساعـة مـؽ األشـخان الـذاؽ   Eliteع الرفؾةاذير مرظل     
اذتلؾن مراوز الشفؾل والديظرة جي مجتس  مريؽ. ويدـتخدم السرـظلع بالتحداـد إلـ  
الشفؾل الذا تسارسو ىذه الجساعة وخاصـة الرـفؾة الحاوسـة جـي مجـال محـدد ولـذلػ 

 . (138: 2006جالرفؾة ىي أوعر الظثقات ىيثة وأثرًا)عاطف غيث  

  جقـد طـؾر ىـذا السرـظلع Power Eliteأمـا بالشدـثة لسرـظلع صـفؾة القـؾة      
والذا احسم  1956ل جي نتابو الرادر عام C. Wright Millsلتذارلز راا  ميلز 
. ودـد اسـتخدم لرااـ  ميلـزل ىـذا Wright Mills, 1956: 65نفـس الرشـؾان  ) )

جـي أمريلـا  وطثقـًا لتحليـم  Ruling Eliteالسرظلع لإلشـارة إلـ  الرـفؾة الحاوسـة 
لراا  ميلزل جرن صفؾة القؾة ىي صفؾة تتاؾن مؽ دادة مجاالت األعسال  والحلؾمة  
والقؾات السدلحة  وىي جساعـات تـر ط بيشيـا األصـؾل االجتساةيـة السذـترنة ليـ الء 
القــادة  وتثــادل األجــراد الرــامليؽ جــي تلــػ القظاعــات مــؽ دظــاع إلــ   خــر )مارشــال  

2000 :876  . ) 

ولقــد لقــ  نتــاا لرااــ  ميلــزل برشــؾان )صــفؾة القــؾة( رواجــًا نئيــرًا جــي السجتســ       
األمريلي  وت ايدًا لدى السعقفيؽ الرادالالييؽ عل  وجو الخرـؾن. وجـي ىـذا الاتـاا 
دام لراا  ميلـزل بشقـد الشغريـة السارندـية بدـئ  جذـليا جـي مـشع االسـتقتل إلـ   ـد 
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سي  و دئ  تجاىليـا   ـدى القـؾى القؾميـة الرييدـية جـي واف للدولة والشغام الديا
السجتسـ   وىـي القــؾة الردـلرية  نســا تدـايم لرااــ  ميلـز أازــًا جـي ىــذا الاتـاا عــؽ 

 االعتقاد السارندي بحتسية وجؾد الظثقة الراملة جي مؾاجية الظثقة الحاوسة .

اسؽ جي السياداؽ ويرى لراا  ميلزل أن ىشاك دؾة دؾمية رييدية داخم السجتس   ت    
االدترـــاداة  والدياســـية  والردـــلرية. وتئـــرز عشـــد دســـة ىـــذه السيـــاداؽ صـــفؾة مـــؽ 
القيادات التي تديظر علييا وتذتم السؾاد  الرييدية الشغامية جييا. ويرى لميلزل أن 
صـــــــفؾة القـــــــؾة ىـــــــي جساعـــــــة متحـــــــدة ومترابظـــــــة مـــــــؽ القيـــــــادات الردـــــــلرية  

سؾاد  الرييدية الشغامية عل  دسة مؾاد  القؾة واالدتراداة والدياسية  التي تذتم ال
جــي الس سدــات التــي ارسلــؾن بيــا  وىــي تتخــذ مرغــؼ القــرارات السيســة جــي السدــايم 

 الدياسية واالجتساةية .

ويؾجــو لرااــ  ميلــزل اىتسامــو إلــ  صــفؾة القــؾة  جيــرى أن ىشــاك ثتثــة أىرامــات      
الدترـاداة  والعالـث للقـؾة الدياسـية. للقؾة  أ دىسا للقـؾة الردـلرية  والعـاني للقـؾة ا

ـــؾن مـــؽ التشفيـــذايؽ لوا السشاصـــ  الرليـــا   ـــرى لميلـــزل أن دســـة ىـــرم القـــؾة تتا وي
والسدــ ؾليؽ الردــلرييؽ  ومــدارا الذــرنات الائــرى  ويلــي للــػ السدــتؾيات الؾســظ  
للقؾة  والتي تتسعم جي جساعات الشفؾل السختلفة والسترددة التؾازن  وي تي جي داعدة 

  وىــؾ مجتســ  مفاــػ عــادة  ويزــثط Mass Societyيــرم السجتســ  الجســاىيرا ال
دايسًا مؽ أعل   ويرسم أجراده باسـقتل عـؽ برزـيؼ الـثرض. ويتاـؾن ىـذا السدـتؾى 
العالث مؽ مدتؾيات ىرم القؾة مـؽ جسـاىير غيـر مشغسـة ولـيس لـدايا دـؾة تسارسـيا 

 . Wright Mills, 1956: 270-273عل  الرفؾة الحاوسة )صفؾة القؾة( ) )

وتــتلخص وجيــة نغــر لميلــزل  ــؾل صــفؾة القــؾة أو الرــفؾة الحاوســة  جــي أن       
القيادات الرليا جي السجاالت الردلرية واالدتراداة والدياسية جي اترال متارر مـ  
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 Hodgesبرزـيؼ الــثرض  ويذــللؾن ددـسًا نئيــرًا مســا أطلـق عليــو صــفؾة القــؾة )
Persell, 1987: 364. ) 

 : The Pluralist Approachدخم الترددا الس -3

ــة       ــ  أن  Pluralismاذــير مرــظلع الترددا ــذى  إل ــ  وجيــة الشغــر التــي ت إل
األنداق الدياسية والعقا ية واالجتساةية دـد تتاـؾن مـؽ أجـزاء أو جساعـات مدـتقلة 

: 2006لاتيًا برزيا عؽ برض ولاؽ بيشيا تداند أو اعتساد متثادل )عاطف غيـث  
306 . ) 

أن القــؾة مؾزعــة  -جــي أوعــر أشــلالو شــيؾعاً –ويــرى أصــحاا الســدخم الترــددا       
 يســا بــيؽ عــدد مــؽ الجساعــات السشغســة داخــم السجتســ   وتشتقــم الدــيظرة بــيؽ ىــذه 
الجساعات وجقـًا للغـروف واأل ـؾال  ودـد تدـؾد إ ـدى جساعـات السرـلحة الستشاجدـة 

أخـرى  وللـػ  تـ  ال تسـارس  جي برض األ يان  وتدؾد جساعـات غيرىـا جـي أ يـان
القــؾة عــؽ طريــق جساعــة وا ــدة دايســًا علــ  جسيــ  شــ ؾن السجتســ . إال أن الســدخم 
الترددا ال اؾضع تسامـًا دور السـؾاطؽ ومـدى مذـارنتو جـي الحيـاة الدياسـية  وللـػ 
علــ  الــرغؼ مــؽ أن الترــددايؽ ازــفؾن أىسيــة بالتــة علــ  القــؾة الشياييــة لجســاىير 

 ( . 201: 1978أنيا ت ثر جي القادة الدياسييؽ )علي سرد   الشاخئيؽ عل  أساس

ــد        ــاا لداجي ــي نت ــد وردت ج ــي اعيرىــا الســدخم الترــددا د ــار الت ونجــد أىــؼ األجا
م   يـث أوـدوا جـي 1953ريدسانل وزمتنه برشؾان )الحذـد السشرـزل(  الرـادر عـام 

؛ إل أن نم مؽ Veto Groupsىذا الاتاا أن ىشاك تؾازنًا بيؽ جساعات االعتراض 
ىــذه الجساعــات دــادر علــ  مشــ  أا مــؽ الجساعــات األخــرى مــؽ تيداــد مرــالحيا 

(Riesman et al., 1953: 255 ويـذى  السـدخم الترـددا إلـ  أن جساعـات  )
السرــالع القؾيــة تدــر  إلــ  تحقيــق شــلم مــؽ أشــلال التــؾازن  بحيــث ال الــؾن أ ــد 
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: 2000ة علـــييؼ )مارشـــال  األطـــراف أدـــؾى مـــؽ اآلخـــريؽ بســـا اسلشـــو مـــؽ الدـــيظر 
1133   . ) 

 ثانيًا : نغريات تاؾيؽ القؾة 

بـذل برـض علسـاء االجتسـاع محـاوالت نعيـرة لتفدـير الرسليـة التـي تدـاعد علـ       
تاــؾيؽ القــؾة االجتساةيـــة. وجــي ىــذا الرـــدد  نجــد أن ىشــاك نغريتـــان ىســا نغريـــة 

لتي ددميا لتالاؾت بارسؾنزل االعتساد التي ددميا لريتذارد أمرسؾنل  ونغرية العقة ا
 . 
 : Dependency Theoryنغرية االعتساد  -1

تؾ ي جارة اعتساداة القؾة ب ن القؾة مفيؾم عتيقـي بسرشـ  أن القـؾة ال تتحقـق      
إال جي إطار عتدة. وتؾصف القؾة ب نيا لات محرلة صـفرية  بسرشـ  أن القـؾة ىـي 

ما الدثو )أ( مؽ دؾة افقده )ا( جي  شئ اسلاو )أ( عل  )ا(  ويترت  عل  للػ أن
نفــس الؾدــ . إل أن دــؾة )أ( ترتســد علــ  )ا(. ونجــد أن مسارســة القــؾة ةثــارة عــؽ 
تثادل السؾارد  و ذلػ الؾن )أ( محتاجًا إل  )ا(  أا مرتسدًا عل  )ا(  لاي اسـارس 
ما اسلاو مـؽ دـؾة. ونجـد معـااًل واضـحًا علـ  اعتساداـة القـؾة جـي الرتدـة بـيؽ ريـيس 
الؾزراء ومجلس الؾزراء   يث ترتسد دـؾة ريـيس الـؾزراء علـ  مجلـس الـؾزراء ألنـو 
ىــؾ الــذا اقــر ســـلظتو ويرتــرف بيــا  وأنـــو ىــؾ الــذا اشفـــذ دــرارات ريــيس الـــؾزراء 

(Scott&Marshall, 2005: 517   . ) 

وجي ضؾء جارة اعتساداة القـؾة  عيـرت نغريـة االعتسـاد التـي دـدميا لريتذـارد       
(. ويلخـص Emerson, 1968: 31-41) "Richard Emersonإمرسـؾن 

لإمرسؾنل عسلية تاؾيؽ القؾة االجتساةية  بقؾلـو أن القـؾة االجتساةيـة ال تتحقـق إال 
ــر  وأن نعيــرًا مــؽ ىــذه الرتدــات  ــيؽ شخرــيؽ أو أوع ــة اجتساةيــة ب ــي إطــار عتد ج

ىـذا االعتسـاد االجتساةية ت دا إل  أن الؾن ىشاك اعتساد متثادل بيؽ السذـارنيؽ  و 
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ــذنر  ــي ىــذا الرــدد  ا ــؾة االجتساةيــة. وج ــ  تاــؾيؽ الق ــ دا إل ــذا ا ــادل ىــؾ ال الستث
لإمرسؾنل أن القؾة البد أن تقؾم دايسًا عل  عتدة اجتساةيـة بـيؽ شخرـيؽ أو أوعـر 

 مؽ القايسيؽ بالفرم االجتساعي .  

يفيـة تاـؾيؽ و شاًء عل  جارة اعتساداة القـؾة  أعظـ  لإمرسـؾنل معـااًل اؾضـع ن      
القؾة. وعل  سئيم السعال  إلا نان )أ( القايؼ بالفرم اسارس القـؾة علـ  شـخص  خـر 
وىــؾ )ا( للدرجــة التــي ارتســد جييــا )ا( علــ  )أ( مــؽ أجــم تحقيــق برــض السرــالع 

 واألىداف الي ارغ  جي تحقيقيا .

و وعل  الشقيض ترثع ىـذه القـؾة عـاىرة إلا مـا اسـتتم )أ( اعتسـاد )ا( و اجتـ     
إليو جي أن اظل  مشو مظال  مريشة  وىذه السظال  برزت نتيجـة لتتييـر أجرـال )ا( 
عل  الـرغؼ مـؽ السقاومـة التـي ائـدايا. وتـذى  ىـذه الشغريـة إلـ  أن االعتسـاد الـذا 
ائدو مؽ )ا( علـ  )أ( الـؾن اعتسـادًا ندـئيًا  نسـا أن القـؾة التـي اسارسـيا )أ( علـ  

)ا( عل  )أ( ودرجة السقاومة التي ائـذليا جـي ىـذا )ا( اتؼ تحدادىا نتيجة العتساد 
الردد  والتي اسلؽ أن اديظر علييا )ا( سيظرة ناملـة. و ترئيـر  خـر  اسلـؽ القـؾل 
بــ ن دــؾة )أ( علــ  )ا( تاــؾن متدــاوية  وتدــتشد علــ  اعتســاد )ا( علــ  )أ( بــشفس 

 الدرجة .

ويتزع مسا سئق  أن نغرية االعتساد التي لى  إلييـا إمرسـؾن ترتئـر محاولـة      
لتفدــير الرسليــة التــي ســاعدت علــ  تاــؾيؽ القــؾة  وتفتــرض ىــذه الشغريــة أن القــؾة 
االجتساةية البد أن تقؾم عل  عتدة اجتساةية بيؽ شخرـيؽ أو أوعـر مـؽ القـايسيؽ 

تدات االجتساةية ت دا إل  أن الؾن ىشاك بالفرم االجتساعي  وأن نعيرًا مؽ ىذه الر
اعتساد متثادل بيؽ السذارنيؽ  وىذا االعتساد الستثـادل جـي تاـؾيؽ القـؾة االجتساةيـة 

 ( .     52-51: 1979)أبؾ التار  

 : Trust Theoryنغرية العقة  -2
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أدت جارة اعتساداة القؾة إل  عيـؾر نغريـة العقـة التـي دـدميا تـالاؾت بارسـؾنز      
T. Parsons .نسحاولة لتفدير الرسلية التي تداعد عل  تاؾيؽ القؾة االجتساةية 

وتئدأ نغرية العقة باالجتراض ب ن القؾة االجتساةيـة تقـؾم علـ  أسـاس االعتسـاد      
الستثادل. ومؽ ختل ىـذا الترـؾر الشغـرا  جـرن جـؾىر االعتسـاد الستثـادل السـؽ جـي 

ت االجتساةيــة القايســة. وتحــدث ىــذه العقــة ثقــة الشــاس جــي اآلخــريؽ  وجــي التشغيســا
عشدما ادؾد اعتقاد لدى الفرد بـ ن األشـخان اآلخـريؽ  أو التشغـيؼ  سـؾف ارسلـؾن 

 جسيرًا مؽ أجم تحقيق مرالع اآلخريؽ  والتي ارغئؾن جي تحقيقيا ألنفديؼ . 
وجــي نعيـــر مــؽ التشغيســـات لات الئشــاء السرنـــ   اتظلــ  الفـــرد جييــا دـــدرًا مـــؽ      
دئـم أن ارظـي ثقتـو السظلقـة للتشغـيؼ. وال شـػ أن العقـة  -والرقد القـانؾني–ااة الحس

جي نؾااا التشغـيؼ  عـؽ طريـق أعزـايو  ارظيـو دـؾة واسـتسرارًا  ويدـاعده جـي تحقيـق 
األىداف السرجؾة. ونلسا ارتثط األجراد بـالتشغيؼ وعسلـؾا  يـو ن عزـاء مدـ ؾليؽ  جـرن 

ن دـــؾة اجتساةيـــة متزااـــدة )أبـــؾ التـــار  التدـــئؾ -وىـــؼ عشاصـــر  يـــو–التشغـــيؼ نلـــو 
1979 :52  . ) 

ــة       ــاه الجسئي ــ  أن الحي ــذى  إل ــؼ االجتســاع ا ــًا جــي عل ــارًا دؾي ــاك تي ونجــد أن ىش
السدتقرة اج  أن تـشيض علـ  مـا ىـؾ أوعـر مـؽ  دـابات السرـلحة الخاصـة  وأنـو 

عسـال  مؽ الزرورا تؾجر عشرر العقة جي ىذه الحيـاة   تـ  جـي مجـال التجـارة واأل
ل جـي نتابـو ) ثـار الحداثـة( الـذا صـدر عـام A. Giddensودد ددم لأنتؾني جيـدنز 

(. أىـؼ السشادذـات الحداعـة لسؾضـؾع العقـة  Giddens, 1990: 256م )1990
 يــث عرجيــا ب نيــا العقــة جــي مرــدامية شــخص أو نغــام مرــيؽ. وعلــ  الــرغسؽ مــؽ 

إلــ  أن ىــذه الفاــرة مازالــ   أىسيــة جاــرة العقــة بالشدــثة لتاــؾيؽ القــؾة  اــذى  الــثرض
ميسلؾ ولؼ تتظؾر برـد جـي ميـدان التحليـم االجتسـاعي وللـػ علـ  الـرغؼ مـؽ صـدور 

ل برشـؾان D. Gambettبرض الس لفات التي تيتؼ بفارة العقة  معـم نتـاا لجامئيتـا 
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ل جي نتابو )مـا Alan Foxم  نسا نجد ل الن جؾنس 1988)العقة(  والسشذؾر عام 
ــة لات 1974رــادر عــام وراء العقاجــة( ال ــالتسييز بــيؽ نغــؼ ا دارة الرسالي م  ايــتؼ ب

السدـتؾى الســشخفض مــؽ العقـة  والــشغؼ لات السدــتؾى الرــالي مـؽ العقــة  يــث تؾجــد 
ــشغؼ دــدرًا متزااــدًا مــؽ القــؾة  ــالي تاتدــ  ىــذه ال روح الجساعــة وطــرق الزــثط. و الت

 :Scott&Marshall, 2005االجتساةيـة التـي تدــانعد علـ  تحقيــق أىـداجيا )
670-671        . ) 

 ثالعًا : الشغريات التي تفدر جرايؼ أصحاا القؾة

 : Power Theoryنغرية القؾة  -1

وىــي إ ــدى الشغريــات التــي تشــدرج تحــ  مشغــؾر الرــراع -تــذى  نغريــة القــؾة      
Conflict Perspective –   إل  أن عدم السداواة جي تؾزي  القؾة داخم السجتسـ

ية  ياة الشاس   يث نجد أن نؾةيـة  يـاة األغشيـاء وأصـحاا القـؾة أو ت ثر جي نؾة
الدلظة أجزم مؽ نؾةية  ياة الفقراء والزرفاء مؽ أجـراد السجتسـ  . ونجـد أن عـدم 
السداواة جي القؾة ت ثر جي نؾةية األنذظة االنحرا ية التـي ارتائيـا أجـراد السجتسـ . 

حتســـم أن ارتائـــؾا برـــض الجـــرايؼ وليــذا نجـــد أن أصـــحاا القـــؾة أو الدـــلظة مـــؽ الس
الشفئية التي تدر علييؼ الر ع معم جرايؼ الذـرنات. بيشسـا نجـد أن الفقـراء والزـرفاء 
مؽ السحتسم أن ارتائؾا الجرايؼ غيـر الشفئيـة معـم جـرايؼ القتـم واالغترـاا  و ترئيـر 
 خر نجد أن امتتك الذخص للقؾة أو عدم امتتوو ليـا احـدد إلـ  درجـة نئيـرة نسـط 
الجريسة التي احتسم أن اتؼ ارتاابيا. ويسلؽ أن تاؾن القؾة مؽ أىؼ أسـثاا الدـلؾك 

 االنحراجي . 

أمــا عــؽ أســثاا ارتاــاا األدؾيــاء للدــلؾك االنحراجــي  جيــذا ارجــ  إلــ  ثتثــة      
أسثاا  مشيا أن األشخان األدؾياء لدايؼ دواج  دؾية لتنحراف  ترج  إل  شـرؾرىؼ 

الشاجؼ عؽ شرؾرىؼ بردم القدرة عل    Relative Deprivationبالحرمان الشدئي 



 (   0206 ديسمبر -أكتوبر) 66ع              عة بني سويفجام –كلية اآلداب مجلة          

 ...االتجاىات الشغرية لدراسة بشاء القؾة والجريسة                             تي سيد محسؾد/ علياء السفأ
 

  55 

 

تحقيق طسؾ اتيؼ الرالية ندئيًا بالسقارنة بتيرىؼ مؽ األجـراد الزـرفاء الـذا اـشخفض 
ــان الشدــئي زادت  ــا زاد شــرؾر األشــخان األدؾيــاء بالحرم مدــتؾى طسؾ ــاتيؼ. ونلس

 ا تساالت ارتاابيؼ للدلؾك ا جرامي . 

ي الرتاــاا األشــخان األدؾيــاء للدــلؾك ا جرامــي  إلــ  أن ويرجــ  الدــئ  العــان     
ى الء األشخان تتاح أماميؼ جرن مترددة لتنحراف أوعر مؽ الفرن الستا ة أمام 
الزرفاء  با ضـاجة إلـ  امـتتويؼ للقـؾة والسيـرات التـي تزيـد مـؽ ا تسـاالت ا جـتت 

 مؽ الرقاا .
اء للدلؾك ا جرامي  جيتسعـم جـي أن أما الدئ  العالث الرتااا األشخان األدؾي     

 Socialىــ الء األشــخان اخزــرؾن إلــ  دــدر ضــئيف مــؽ الزــثط االجتســاعي 
Control ــي صــياغة ــؾا ج ــدايؼ تــ ثير د ــث نجــد أن أصــحاا القــؾة والدــلظة ل    ي

القؾانيؽ وتشفيـذىا. ومـؽ الست ـن أن القـؾانيؽ التـي اـتؼ صـياغتيا عـادة مـا تتدـاىم 
الدلظة جي السجتس  ونادًراما اتؼ تشفيـذىا  بيشسـا نت ـن أن ندئيًا م  أصحاا القؾة و 

ىذه القؾانيؽ تاؾن أوعر ددؾة وغالًثا ما اتؼ تشفيذىا عل  األشخان الزـرفاء الـذاؽ 
لــدايؼ ملانــة مشخفزــة جــي السجتســ . وعلــ  ســئيم السعــال  نجــد أن ىشــاك نعيــًرا مــؽ 

ة  األمـر الـذا اـ دا إلـ  جرايؼ الذرنات التي تتسعم جي تدؾيق أ د السشتجات الزار 
وجـــاة نعيـــر مـــؽ أجـــراد السجتســـ   دون تشفيـــذ عقؾ ـــة ا عـــدام علـــ  السدـــ ليؽ بيـــذه 
الذـــرنات مـــؽ أصـــحاا القـــؾة والدـــلظة  الـــذاؽ ايـــدجؾن إلـــ  تجسيـــ  العـــروة بلاجـــة 

 ( .  Thio, 1998: 182الؾسايم السسلشة السذروعة وغير السذروعة )

ــداليم التــي      ــاك برــض ال ــة القــؾة جــي تفدــيرىا ألســثاا  ونجــد أن ىش ــدعؼ نغري ت
أن ىشـاك  -علـ  سـئيم السعـال-الدلؾك االنحراجي   يـث نجـد جـي الؾالاـات الستحـدة 

ــ  عــدم التــزام ىــذه السرــان  بترليســات  ــات جــي السرــان  ترجــ  إل ســ   ــاالت و ي
الدتمة واألمؽ الرشاعي  مقابم جريسة دتم وا دة اتؼ ارتاابيـا عـؽ طريـق شـخص 
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(  وجـي Thio, 1988: 83-85لـػ القـؾة أو الدـلظة جـي السجتسـ  )ضـئيف ال اس
بريظانيا الرغس   نجد أن ىشاك سث  و يـات جـي السرـان  مقابـم جريسـة دتـم وا ـدة 

 (.Box, 1983: 96ارتائيا األشخان األدم دؾة )

 نغرية أصحاا لوا اليادات الئيزاء : -2

يــو لســذرالندل لجــرايؼ لوا ونجــد أن الترريــف الاتســيلي الدــابق الــذا لىــ  إل     
اليادــات الئيزــاء الذــف عــؽ أن ىشــاك شــي ان اسيــزان جــرايؼ لوا اليادــات الئيزــاء  
الذئ األول ىؾ أنيا جرايؼ وعيفية تترلق بالرسـم الـ عيفي السيشـي وتشفـذ جـي مجـال 
وعيفة الذخص  أما الذئ العاني ىؾ أن معـم ىـذه الجـرايؼ ارتائيـا شـخص مرمـؾق 

 ة اجتساةية عليا وليس لو ملانة اجتساةية أدن  .إل   د ما لو ملان

  White Coller Theoryوترج  أىسية نغرية أصحاا لوا اليادات الئيزاء      
التي دـدميا لسـذرالندل إلـ  أن ىـذه الشغريـة نذـف  عـؽ أن الجريسـة ال ارتائيـا جقـط 

سرــدر مــؽ اشتســؾن إلــ  الظثقــة الــدنيا جــي السجتســ  وترزيــز خراجــة أن الفقــر ىــؾ ال
 الرييدي للجريسة .

ويرى لسـذرالندل أن اآلثـار والتاـاليف االدترـاداة لجـرايؼ لوا اليادـات الئيزـاء       
ترد باىغة. ودـد دـام بتقـدار التالفـة االدترـاداة لجـرايؼ لوا اليادـات الئيزـاء والتـي 
ــر برــدة  ــا أوئ ــة  واالخــتتس  ب ني ــزوا األوراق السالي تتزــسؽ التيــرا الزــريئي  وت

ف مــؽ تالفــة نــم الجــرايؼ الراداــة الس لؾجــة معــم القتــم والدــردة واالغترــاا أضــرا
(Sutherland, 1949: 9-12. ) 

ويرى لسذرالندل أن الجرايؼ الراداة الؾن ت ثيرىـا أدـم علـ  الس سدـات والـشغؼ        
 ,Sutherlandاالجتساةيـــة بالسقارنـــة بجـــرايؼ أصـــحاا لوا اليادـــات الئيزـــاء )

1949: 13. ) 
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م اســتخدم لســذرالندل نغريــة الرامــة  يســا اترلــق بالسخالظــة 1949وجــي عــام        
الستفاوتة لذرح جرايؼ لوا اليادات الئيزـاء  ودـد نـان اـ مؽ أن جـرايؼ لوا اليادـات 
الئيزاء وجرايؼ الظثقة الـدنيا الراداـة ترجـ  إلـ  نفـس األسـثاا  أا أنيسـا اذـترنان 

لسـذرالندل اـرى أن مجرمـي لوا اليادـات  جي الثاعث عل  ارتااا الجريسـة. ودـد نـان
الئيزاء دد ترلسؾا أن ارثحؾا ما ىؼ عليو باالرتثاط واالختتط والتفاعم مـ  مجرمـي 
لوا اليادـــات الئيزـــاء اآلخـــريؽ أوعـــر مـــؽ ارتثـــاطيؼ وتفـــاعليؼ مـــ  رجـــال األعســـال 

د الذرجاء األمشـاء الـذاؽ ارجزـؾن الدـلؾك ا جرامـي لـذوا اليادـات الئيزـاء. ودـد أوـ
ــدنيا  لســذرالندل أن مجرمــي لوا اليادــات الئيزــاء متذــابييؽ مــ  مجرمــي الظثقــة ال
الذاؽ ارتثظؾا بسجرمي الظثقة الدنيا اآلخر أوعر مؽ ارتثاطيؼ ب شخان الظثقة الدنيا 
السلتزميؽ بالقـانؾن. إال أن لسـذرالندل دـد دـام بتقـداؼ مفيـؾم جداـد اتزـسؽ أن سـئ  

لــف بذـلم أساســي عـؽ ســئ  جـرايؼ الظثقــة الــدنيا  جـرايؼ لوا اليادــات الئيزـاء اخت
والسفيـــؾم الجداـــد ىـــؾ التشغـــيؼ االجتســـاعي الستثـــااؽ. ودـــد اســـتخدم لســـذرالندل ىـــذا 
السفيؾم ليذرح لسالا تحدث جرايؼ لوا اليادات الئيزاء  إل أن األعسال التجارية ليا 

ذا ىـؾ ارتثـاط تشغيؼ محلؼ النتياوات القـؾانيؽ التجاريـة بيشسـا السجتسـ  الدياسـي الـ
 الحلؾمة والذر  ليس مشتغسًا بالسعم ضد انتياوات دؾانيؽ التجارة .

ويسلؽ تلخيص نغرية لسذرالندل عؽ جرايؼ أصحاا لوا اليادات الئيزاء ب ن        
جرايسيؼ تحدث نتيجة لدئئيؽ  أ دىسا ترلؼ الفرد أن ارثع مجرمًا مؽ ختل التؾرط 

م القانؾن برؾرة أوئر مؽ مخالظتـو لرجـال أعسـال واالشتراك م  رجال أعسال ال تحتر 
تحتــرم القــانؾن. أمــا الدــئ  العــاني  جيــؾ نقــص جيــد السجتســ  السئــذول للــتحلؼ جــي 

 السسارسات التجارية غير اآلمشة وغير الذريفة .

وعل  الرغؼ مؽ أن نغرية لسذرالندل عؽ جـرايؼ أصـحاا لوا اليادـات الئيزـاء       
ــو ال اؾ  ــة  جرن ــدو مقشر ــو مــؽ تئ ــػ نغــرًا ألن ــدةيسيا  ولل ــي لت ــي تجريئ ــم عسل جــد دلي
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-Conklin, 1977: 86الرر  جدًا أن اتؼ اختثار ىذه الشغرية بظريقـة علسيـة )
99   ) 

  Differential Association Theoryنغرية السخالظة الفاردة أو الستفاوتة -3

يـات الدؾسـيؾلؾجية ترد نغرية السخالظة الفاردة أو الستفاوتة ىـي إ ـدى الشغر       
التــي تدــتخدم جــي تفدــير الجريســة والجشــؾح  ودــد ازدىــرت ىــذه الشغريــة علــ  أاــدا 

ل الذا دـام بتقـداؼ ىـذه الشغريـة بيـدف شـرح Edwin Sutherlandلأدويؽ سذرالند
شلليؽ مؽ أشلال الجريسة. وجي الذلم األول   اول لسذرالندل شرح أسثاا اختتف 

 اعات.مردالت الجريسة باختتف الجس

ــدم لســذرالندل مفيؾمــو عــؽ        ــي مرــدالت الجريســة  د ولتفدــير ىــذا االخــتتف ج
 Differential Social Organization)التشغـيؼ االجتسـاعي الفاصـم والستفـاوت 

( والذا اذيرإل  أن السجتس  اتاؾن مؽ عدة جساعات مختلفـة  برزـيا لداـو تقاليـد 
ــد ضــد ا ــو تقالي ــثرض اآلخــر لدا ــة  وال ــ  إجرامي ــم مرــدالت الجريســة إل لجريســة  وتسي

االرتفاع جي الجساعات التـي لـدايا تقاليـد ضـد الجريسـة. ويـذنر لسـذرالندل أن ارتفـاع 
مردل الجريسة جي السشاطق الحزرية اسلؽ اعتثاره الشتاج الشيايي للتقاليـد ا جراميـة 

رالندل جي ىذه السشاطق . أما جي الذـلم العـاني مـؽ أشـلال الجريسـة  جقـد  ـاول لسـذ
تفدير الجريسة الفرداة بسرش  أنو  اول تفدـير سـئ  ارتاـاا برـض األجـراد للدـلؾك 
ـــ  مـــا ادـــسيو  ـــة ارجـــ  إل ـــد رأى لســـذرالندل أن ســـئ  الجريســـة الفردا ا جرامـــي  ود

  وىذا السفيـؾم ارـد Differential Associationالسخالظة الفاصلة أو الستفاوتة 
ــر وضــؾً ا وشــرئية وتظــؾرًا بالشدــثة لسفيؾمــو الدــابق عــؽ التشغــيؼ االجتســاعي  أوع

الفاصـــم أو الستفـــاوت. لـــذلػ أىطنلرـــق علـــ  نغريـــة لســـذرالندل اســـؼ نغريـــة السخالظـــة 
 ( .Thio, 1988: 35الفاصلة أو الستفاوتة )
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ودــد اســتخدم لســيذرالندل نغريتــو عــؽ السخالظــة الفاصــلة أو الستفاوتــة لذــرح       
 white collarاا لوا اليادـات الئيزـاء جرايؼ أصحاا القؾى وتفدير جرايؼ أصح

Crime وأوضــع أن الئيانــات الستا ــة تــؾ ي بــ ن مجرمــي أصــحاا لوا اليادــات .
الئيزاء دد ترلسؾا الدلؾك ا جرامي نتيجة االرتثاط والتفاعم م  غيـرىؼ مـؽ مجرمـي 
لوا اليادات الئيزاء  أوعر مؽ ارتثاطيؼ م  رجـال األعسـال الذـرجاء واألمشـاء الـذاؽ 

رجزــؾن الدــلؾك ا جرامــي  وللــػ معــم ارتثــاط وتفاعــم مجرمــي الظثقــق الــدنيا مــ  ا
ــزميؽ  ــدنيا السلت ــ جراد الظثقــة ال ــدنيا اآلخــريؽ أوعــر مــؽ ارتثــاطيؼ ب مجرمــي الظثقــة ال

 بالقانؾن .

وعسؾمًا اسلؽ القؾل ب ن لسذرالندل افدـر جـرايؼ أصـحاا لوا اليادـات الئيزـاء      
 دىسا لو صلة بترلؼ الفرد أن ارـثع مجرمـًا مـؽ خـتل عل  أنيا ترج  إل  سئئيؽ أ

التؾرط ومخالظة رجال األعسال غير الذرجاء برؾرة أوئرمؽ مخالظتة لرجال االعسال 
الذرجاء الذاؽ احترمؾن القانؾن. أما الدئ  العاني  جيتسعم جي نقص جيد السحتس  

 :Thio, 1988فة )السئذول للتحلؼ جي االنتياوات والسسارسات التجارية غير الذري
439-440    . ) 

 

 

 :   Rational Choice Theoryنغرية االختيار الرشيد   -4 

وىـــي نغريـــة جـــي الفرـــم  وتـــرى أن السرـــلحة الذاتيـــة للفـــرد ترـــد مـــؽ الـــدواج       
ــة إلــ  اتخــال الفــرد للقــرارات  ا ندــانية األساســية  وترجــ  ناجــة األنذــظة االجتساةي

غام إلـ  السزااـا التـي احققيـا األجـراد مـؽ خـتل التثـادل الرشيدة  نسا ترج  مردر الش
الترـــاوني   يـــث ترتاـــز نغريـــة االختيـــار الرشـــيد جـــي صـــياغتيا علـــ  جاـــرة التثـــادل 

(Scott&Marshall, 2005: 673  . ) 
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ويسلــؽ رد أصــؾل نغريــة االختيــار الرشــيد إلــ  االدترــاد الدياســي الاتســيلي       
الـذا نذـ  مـؽ ر ـؼ االدترـاد –االدتراد الحـداث  للقرن العامؽ عذر. ودد طؾر علؼ

نسـالج بالتـة التجريـد لات طــاب  رياضـي لشغريـة االختيـار الرشـيد   يــث  -الدياسـي
تــذى  ىــذه الشســالج إلــ  أن األســرار وتخرــيص الســؾارد الشــادرة اسلــؽ أن افيــؼ مــؽ 

رض  ختل التشغيؼ الرشيد للسشفرة مـؽ جانـ  الفـاعليؽ االدترـادايؽ جـي عتدـتيؼ برـ
 الشقؾد. 

تفدـير نغريـة االختيـار الرشـيد  Cesare Beccariaويؾضـع سـيزار بيلاريـا       
لجـــرايؼ أصـــحاا لوا اليادـــات الئيزـــاء  علـــ  اعتثـــار أن الجـــرايؼ التـــي اقؾمـــؾن 
بارتاــابيؼ دــد جــاءت نتيجــة لرسليــة صــش  القــرارات  واختيــار القــرار الــذا الــؾن أوعــر 

ــ ــد مــؽ وجيــة نغــرىؼ. وعل ــق أوئــر الفؾاي ــة ويحق ــال نــان إثاب   الــرغؼ مــؽ أن لبيلاري
مرروجًا برسلو ودراساتو  ؾل عقؾ ة ا عدام  إال أنو نان ارى أن الجرايؼ اتؼ ارتاابيا 
مؽ ختل عسلية صش  القرارات الرشيدة. ويرى أنو نلسا نانـ  الرقؾ ـات التـي احرـم 
علييــــا الفــــرد نتيجــــة الرتاــــاا الجريســــة صــــارمة  زادت ا تســــاالت عسليــــة الزــــثط 

ساعي للجريسة. ونجد أن أصحاا لوا اليادات الئيزاء تزداد داجريتيؼ الرتاـاا االجت
الجريسة عشدما تاؾن الفؾايد أو السلاج ت التي احرلؾن علييا نتيجة الجريسة تفؾق 

 التالفة التي اتحسلؾنيا نتيجة ارتاابيؼ للجريسة . 

 رابرًا : ترقي  عل  االتجاىات الشغرية للدراسة 

ـــاك عـــدة مـــداخم  مـــؽ عـــرض         ـــة للدراســـة  اتزـــع أن ىش االتجاىـــات الشغري
ونغريـات اسلـؽ أن تؾجــو الدراسـة الراىشــة. إل أن ىشـاك السـداخم الشغريــة جـي دراســة 
بشــاء القــؾة جــي السجتســ    يــث نجــد ثتثــة مــداخم نغريــة تسعــم ثــتث وجيــات نغــر 

ة القــؾة  متشاجدــة جــي دراســة بشــاء القــؾة  وىــي مــدخم الظثقــة الحاوســة ومــدخم صــفؾ 
 وأخيرًا السدخم الترددا . 
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ــ  أن األســاس االدترــادا للسجتســ  ىــؾ          ــة الحاوســة إل ــذى  مــدخم الظثق وي
أن   K.Markesالسرــدر األساســي للقــؾة جــي نعيــر مــؽ السؾامــف  ويــرى مــارنس  

الرراع بيؽ الظثقات ىؾ القؾة األساسية جي السجتس . أما مدخم صفؾة القـؾة  جيـرى 
ــز  ــم جــي القــؾة الردــلرية    W.Millsرااــ  ميل ــة أىرامــات للقــؾة تتسع أن ىشــاك ثتث

والقؾة االدتراداة  والقؾة الدياسية  ونجد أن القيادات الرليا جي السجاالت الردلرية 
واالدتراداة والدياسية جي اترال متارر م  برزيؼ الثرض  ويذللؾن ددـسًا نئيـرًا 

 مسا أطلق عليو صفؾة القؾة .
ارض أصحاا السدخم الترددا نم مؽ مدخم الظثقـة الحاوسـة ومـدخم ودد ع        

صــفؾة القــؾة جــي دراســة بشــاء القــؾة جــي السجتســ   ويــرون أن السجتســ  اشاــؾن مــؽ 
الرداد مؽ جساعات السرلحة الستشاجدة التي تذلم تحالف م د  دون االندماج جي 

اعـات السشغسـة و دة سياسية وا دة  نسا ارون أن القؾة مؾزعـة بـيؽ عـدد مـؽ الجس
داخــم السجتســ   وتشتقــم الدــيظرة بــيؽ ىــذه الجساعــات وجقــًا للغــروف واأل ــؾال. ودــد 
تدؾد إ دى جساعات السرلحة الستشاجدة جي برض األ يان  وتدؾد جساعات أخرى 
جي أ يان أخرى  وللـػ  تـ  ال تسـارس القـؾة عـؽ طريـق جساعـة وا ـدة دايسـًا علـ  

 جسي  ش ؾن السجتس  .  

نجد أن علساء االجتساع دد  اولؾا تفدير الرسلية التي تدـاعد علـ  تاـؾيؽ و         
القؾة جي السجتس . وجي ىذا الردد  نجد أنيـؼ دـد دـدمؾا نغـريتيؽ جـي تاـؾيؽ القـؾة  

والعانيـة   R.Emersonاألول  ىي نغريـة االعتسـاد التـي دـدميا ريتذـارد إمرسـؾن 
 . T.Parsonsىي نغرية العقة التي ددميا تالاؾت بارسؾنز 

ويلخص إمرسؾن عسلية تاـؾيؽ القـؾة بقؾلـو إن القـؾة االجتساةيـة ال تتحقـق         
إال جـي إطــار عتدــة اجتساةيـة بــيؽ شخرــيؽ أو أوعــر  وإن نعيـرًا مــؽ ىــذه الرتدــات 
االجتساةية ت دا إل  أن الؾن ىشاك اعتساد متثادل بيؽ السذـارنيؽ  وىـذا االعتسـاد 
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ل  تاؾيؽ القؾة االجتساةية  بسرشـ  أن القـؾة البـد أن تقـؾم الستثادل ىؾ الذا ا دا إ
 دايسًا عل  عتدة اجتساةية بيؽ شخريؽ أو أوعر مؽ القايسيؽ بالفرم االجتساعي .

ودد أدت جارة اعتساداة القـؾة إلـ  عيـؾر نغريـة العقـة التـي دـدميا بارسـؾنز         
االجتساةيــة. وتئــدأ نغريــة وسحاولــة لتفدــير الرسليــة التــي تدــاعد علــ  تاــؾيؽ القــؾة 

ــيؽ  ــادل ب ــ  أســاس االعتســاد الستث ــة تقــؾم عل ــ ن القــؾة االجتساةي العقــة بــاالجتراض ب
السذـــارنيؽ  ويلســـؽ جـــؾىر االعتســـاد الستثـــادل جـــي ثقـــة الشـــاس جـــي اآلخـــريؽ وجـــي 
التشغيسات االجتساةية القايسة. وتحدث ىذه العقة عشدما ادؾد اعتقاد لدى الفرد ب ن 

يؽ أو التشغــيؼ محــم ثقــة وســؾف ارسلــؾن جسيرــًا مــؽ أجــم تحقيــق األشــخان األخــر 
 مرالع اآلخريؽ التي ارغئؾن جي تحقيقيا ألنفدؼ .

ــي تفدــر جــرايؼ الرــفؾة مــؽ أصــحاا القــؾة جــي          ــا بالشدــثة للشغريــات الت أم
السجتس   جشجد أن نغرية القؾة تـذى  إلـ  أن عـدم السدـاواة جـي تؾزيـ  القـؾة داخـم 

جي نؾةية  ياة الشاس ونؾةية األنذظة ا نحرا ية التي ارتائيـا أجـراد  السجتس  ت ثر
السجتس . وتذى  ىـذه الشغريـة إلـ  أن امـتتك الذـخص للقـؾة أو عـدم امتتوـو ليـا 
احدد إل  درجـة نئيـرة نسـط الجريسـة التـي احتسـم أن اـتؼ ارتاابيـا. ويسلـؽ أن تاـؾن 

 امي . القؾة مؽ أىؼ أسثاا ارتااا الذخص للدلؾك ا جر 

ـــؽ ســـذرالند          ـــدميا إدوي ـــي د ـــات الئيزـــاء الت ـــة أصـــحاا لوا الياد ـــا نغري أم
E.Sutherland  جترج  أىسيتيا إل  أنيا نذف  عؽ أن الجريسة ال ارتائيا جقـط  

مــؽ اشتســؾن إلــ  الظثقــة الــدنيا جــي السجتســ  وترزيــز خراجــة أن الفقــر ىــؾ السرــدر 
الند أن الجرايؼ الراداة الـؾن ت ثيرىـا أدـم األساسي للجريسة جي السجتس . ويرى سيذر 

علــ  الس سدــات والــشغؼ االجتساةيــة بالسقارنــة بجــرايؼ الرــفؾة مــؽ أصـــحاا لوا 
 اليادات الئيزاء .
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ودد اسـتخدم سـيذرالند نغريتـو عـؽ السخالظـة الفاصـلة أو الستفاوتـة لتفدـير         
يؽ أ ـدىسا لو صـلة جرايؼ أصحاا لوا اليادات الئيزاء  علـ  أنيـا ترجـ  إلـ  سـئئ

بترلؼ الفرد أن ارثع مجرمًا مؽ ختل التؾرط ومخالظة رجال األعسـال غيـر الذـرجاء 
الـــذاؽ ال احترمـــؾن القـــانؾن برـــؾرة أوئـــر مـــؽ مخـــالظتيؼ لرجـــال األعســـال األمشـــاء 
والذرجاء الذاؽ احترمـؾن القـانؾن ويرجزـؾن الدـلؾك ا جرامـي. أمـا الدـئ  العـاني  

سجتسـ  للـتحلؼ جـي االنتياوـات والسسارسـات التجاريـة غيــر جيتسعـم جـي نقـص جيـد ال
 الذريفة .
أما نغرية االختيار الرشـيد  جتـذى  إلـ  أن السرـلحة الذاتيـة للفـرد ترـد مـؽ         

ــ  اتخــال الفــرد  ــة إل ــة األنذــظة االجتساةي ــدواج  ا ندــانية األساســية  وترجــ  ناج ال
د جـرايؼ أصــحاا القـؾة علــ  اعتثــار للقـرارات الرشــيدة. وتفدـر نغريــة االختيـار الرشــي

أنيا دـد جـاءت نتيجـة لرسليـة صـش  القـرارات  واختيـار القـرار الـذا الـؾن أوعـر إثابـة 
ويحقق أوئر الفؾايد مؽ وجيـة نغـرىؼ. ونجـد أن الرـفؾة مـؽ أصـحاا القـؾة أو لوا 

أو اليادات الئيزاء تزداد داجريتيؼ الرتااا الجريسة عشدما تاؾن الفؾايد أو السلاجات 
األر اح التي احرلؾن علييا نتيجة الدلؾك ا جرامي تفـؾق التالفـة التـي اتحسلؾنيـا 
نتيجـــة ارتاــــابيؼ للجريســـة  وخاصــــة وخاصـــة جــــي  الـــة ضــــئف أســـالي  الزــــثط 
االجتساعي  وعشدما تاؾن الرقؾ ات التي احرم علييا الفرد نتيجـة ارتاابـو للجريسـة 

 غير صارمة .

ؽ االســـتفادة جـــي ىـــذه الدراســـة مـــؽ ناجـــة الســـداخم وتـــرى الثا عـــة أنـــو اسلـــ        
والشغريـات التــي تــؼ عرضـيا جــي ىــذا الفرـم  نغــرًا ألن الثا عــة سـؾف ت خــذ بؾجيــة 

علـــ  أســـاس أن ىشـــاك تاـــامًت بـــيؽ الســـداخم    Multiple Viewنغـــر تردداـــة 
والشغريات السختلفة التـي تؾجـو الدراسـة. وتـرى الثا عـة أن ىـذه السـداخم والشغريـات 

تدترشـد   Conceptual Schemeمجسليا اسلشيا أن تقدم لشا إطـارًا ترـؾريًا  جي
 .    وجروض الدراسة  وتفدير نتايجيا  بو الثا عة جي صياغة أىداف وتدانالت
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