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 ملخص 

أثر التفكك األسري على ارتفاع معدل السرقة في سلطنة ُعمان من وجهة نظر  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن  

مجتمع الدراسة من جم�ع وتكون    وات�عت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي،عینة من األسر واألبناء في المجتمع الُعماني،  

م حسب  2021/2022ل عام  والتي تعاني من حاالت تفكك أسري، خال  ُعمانفي وال�ة صحار �سلطنة    الُعمانياألسر  

سجالت المحكمة الشرع�ة بوال�ة صحار، ونظًرا لصغر مجتمع الدراسة اعتبر ال�احث جم�ع أسر المجتمع عینة للدراسة 

) مؤشًرا توزعت على محور�ن، هما:  40ولتحقیق أهداف ال�حث أعد ال�احث است�انة تكونت من (  ) أسرة. 52وتكونت من (

األس للتفكك  المؤد�ة  (العوامل  (20ري  السرقة  إلى  المؤد�ة  والعوامل  أن    ) مؤشًرا.20) مؤشًرا،  النتائج  المتوسط وأظهرت 

) و�درجة مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 70.3الحسابي الكلي لمؤشرات مجالي العوامل المؤد�ة للتفكك األسري بلغ (

) لمؤشرات 69.3)، و�درجة مرتفعة، و(70.3(  الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات مجال العوامل االجتماع�ة األسر�ة

إلى العوامل االقتصاد�ة األسر�ة، و�درجة مرتفعة، �ما أظهرت أن المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات مجالي العوامل المؤد�ة  

) و�درجة متوسطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات مجال العوامل 58.3(السرقة بلغ  

) لمؤشرات العوامل االقتصاد�ة األسر�ة المؤد�ة للسرقة، و�درجة 57.3رجة متوسطة، و ()، و�د 58.3االجتماع�ة األسر�ة (

، حیث �انت  عوامل التفكك األسري وعوامل ممارسة السرقة�ما بینت النتائج وجود عالقة ارت�اط�ة عكس�ة بین  متوسطة،  

αإحصائ�ة عند مستوى الداللة (   جم�ع معامالت االرت�اط بین عوامل التفكك األسري وعوامل ممارسة السرقة دالة ≤ 0.05  .(

 وتدل هذه النتائج على أن التفكك األسري یز�د من حاالت ممارسة السرقة لدى األبناء.  

 .الُعماني: التفكك األسري، السرقة، المجتمع  الكلمات المفتاح�ة
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This study aimed to reveal the impact of family disintegration on the high rate of theft 

in the Sultanate of Oman from the point of view of a sample of families and children in the 

Omani society. During the year 2021/2022 AD, according to the records of the Sharia court 

in Sohar region, and due to the smallness of the study community, the researcher considered 

all the families of the community as a sample for the study and it consisted of (52) families. To 

achieve the objectives of the research, the researcher prepared a questionnaire consisting of 

(40) indicators distributed on two axes: the factors leading to family disintegration (20) 

indicators, and the factors leading to theft (20) indicators. The results showed that the total 

arithmetic mean of the indicators of the domains of factors leading to family disintegration 

amounted to (70.3) and a high degree, where the arithmetic mean of the responses of the study 

sample on the indicators of the field of family social factors reached (70.3), with a high degree, 

and (69.3) for the indicators of family economic factors, and at a high degree , It also showed 

that the total arithmetic mean of the indicators of the two domains of factors leading to theft 

was (58.3) to a medium degree, where the arithmetic mean of the study sample's responses to 

the indicators of the field of family social factors was (58.3), and to a medium degree, and 

(57.3) for the indicators of the family economic factors leading to theft, To a medium degree, 

the results also showed an inverse correlation between the factors of family disintegration and 

the factors of stealing, as all the correlation coefficients between the factors of family 

disintegration and the factors of stealing were statistically significant at the significance level 

(α≤0.05). These results indicate that family disintegration increases the incidence of theft 

among children.                                       

Keywords: Family disintegration, theft, Omani society. 

مقدمة: ال                                                   

التنشئة األسر�ة  متماسًكا �سعى إلى تحقیق اجتماعً�ا تنظ�ًما  �اعت�ارها �األسرة النبو�ة الشر�فة والسنة الكر�م القرآن اهتم       

السلو��ات غیر المرغوب فیها على مستوى األسرة والمجتمع،  واالجتماع�ة السل�مة لألبناء، وحمایتهم من االنحراف نحو ممارسة �عض  

حیث إن طب�عة التكو�ن األسري �حدد إلى مدى �بیر أنواع شخص�ات األبناء وسلو�هم في المستقبل، �ونهم یتفاعلون مع أسرهم أكثر  

 من تفاعلهم مع أي مجتمع آخر.

فنجد أن  المتكاملة، شخص�اتهم بناء عمل�ات منه  تنطلق  الذي األساس المحور �عتبر  و�ن دور األسرة في تر��ة األبناء

الم�كرة ال یهمه سوى  الحب والحنان  البیولوج�ة المتمثلة �الشعور �األمن األسري ونیل تلب�ة احت�اجاته  الطفل في مرحلة الطفولة 
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ومعاییر األسرة والمجتمع ( الرواض�ه،  السلو��ات المرغوب فیها، وتقبل تقالید   والدفء العاطفي األسري، إال أن لد�ه القابل�ة لتعلم

2017.( 

 وحدة منطلق  وهي �شكل سل�م، شخص�ة الطفل تشكیل في  تسهم األسرة المتماسكة ف�ما بین أفرادها أن  ف�ه   مما ال شك 

 األبناء �االضطرابشعور   في تسهم التي تلجأ إلى القسوة واإلهمال في تلب�ة حاجات أبنائها قد  األسرة المفككة األسرة والمجتمع، أما

والعنف، والكذب،   والغضب، كالعزلة، مقبولة،  واتجاهات غیر سلو��ات  ى ظهور إل تؤدي أن �مكن كما النفسي واالنحراف السلو�ي،

 ).,2017Baunringوالسرقة، وغیر ذلك (

وممارسات   إلى سلو��ات تشیر  معرفي من منطلق األسر�ة البیئة ) أنّ ,2006Rubin & Chung�ؤ�د رو�ن و�انج (و 

تحدد األنماط السلو��ة لدى   واألم األب بین العالقة ونوع�ة األبناء نحو الوالدین  و�ن سلو��ات لألبناء، الصالحة التر��ة الوالدین حول

 الطفل في المستقبل.

الـسلب�ة لدى االبناء، والتي األسر�ة التي �سودها التفكك والنزاعات من أبرز العوامل المسؤولة عـن شـیوع السلو��ات  فالبیئة  

هذه الظواهر السلب�ة في حق�قتها تقود معظم األبناء الـى ممارسـة   غالً�ا ما تظهر في االضطرا�ات السلو��ة واألمراض النفس�ة، و�ن

لعوز ودافع الرغ�ة  الـسلو��ات المنحرفة التي من بینها سلوك ( السرقة ) التي تكمن وراءها دوافع م�اشرة وغیر م�اشرة من مثـل دافع ا 

 ).2020في التملك والحاجة الى التفاخر والتمایز بن االقران او بدافع الرغبـة فـي االنتقام من أسرته أو من اآلخر�ن (الجماعي،  

األسرة هي أساس إعداد الفرد للمجتمع وللح�اة، وهي أ�ًضا المصدر األساس لتكو�ن السلوك المنحرف، فإذا �انت   نّ لذا، فإ

بین الزوجین عالقة حم�مة ود�ة وتعاون�ة، ومبن�ة على التفاهم والمح�ة والثقة المت�ادلة �انت آثارها إ�جاب�ة علیهما وعلى    العالقة

)، ولكن إذا اختل توازن العالقة األسر�ة بین الزوج �الزوجة فسوف تؤثر علیهم سلً�ا وعلى تكو�ن شخص�ات  2009أبنائهما ( مرسي،  

مستقبل، مما قد یؤدي �الضرر علیهم وعلى المجتمع �أسره، و�ن عدم االهتمام �أي خلل �صیب العالقة  وسلو��ات أبنائهم في ال

األسر�ة ف�ما بین الزوج والزوجة ومع األبناء فإنه سیؤدي حتًما إلى التفكك األسري، وتص�ح األسرة منهارة و�كون الضرر األكبر على  

 ). 2019أبناء هذه األسر (حمید وساجت،  

عام، ال تخلو أي أسرة في أي مجتمع من المجتمعات من الخالفات األسر�ة سواء بین الزوج والزوجة أو مع األبناء،  و�شكل  

إال أن هذه الخالفات ال تؤدي التفكك واالنحالل األسري، ألنها غالً�ا ما تكون آن�ة و�س�طة وال تمس جوهر العالقات األسر�ة (كاطم،  

الصراعات قد تؤدي إلى صراع أسري مستمر  بین الزوجین أو األبناء، و�ذا لم تحل س�كون لها   )، إال أن �عض الخالفات أو 2020

  آثار مخر�ة للعالقة األسر�ة الطب�ع�ة، فتهدم بدورها الق�م والمعاییر األسر�ة، و�التالي �ظهر الصراع المستمر بین الزوجین واألبناء،

 ).2018تؤدي إلى التفكك األسري، واالنحراف السلو�ي لدى األبناء (الحلیبي،    وظهور العدید من السلو��ات السلب�ة والتي بدوها
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%) من األحداث المنحرفین في رعا�ة األحداث 70ما نسبته (  ◌ّ ) إلى أن2016وفي نفس الس�اق أشار الحدیثي والزعبي (

ج والزوجة. وأكدت على ذلك الجو�ر  �الر�اض �انوا �ع�شون في بیئة أسر�ة تسودها الشجار والصراعات األسر�ة خاصة بین الزو 

) حیث أشار إلى أن األسر المفككة والتي �سودها الحرمان العاطفي والمادي تساهم في ممارسة أبنائها العدید من جرائم  2018(

الناتج   ) أن التفكك األسري البنائي2009االعتداء على اآلخر�ن أو على ممتلكاتهم سواء �ان �السرقة أو التخر�ب. و�رى الح�صة (

عن السفر الطو�ل لألزواج قد �عرض األبناء لالنحرافات السلو��ة، نظًرا لعدم قدرة األم على الس�طرة الكاملة على سلو��ات االبناء،  

 والذي قد یؤدي إلى شعور األم �العجز عن ض�ط سلو��ات وتصرفات األبناء في �ثیر من األح�ان.  

�العدید من المتغیرات األسر�ة، والتي غالً�ا ما تتمثل بدرجة االلتزام األسري، والوضع و�رت�ط التفكك األسري سلً�ا أو إ�جاً�ا  

االقتصادي واالجتماعي، ومستوى تعل�م الوالدین، أو الغ�اب الطو�ل لألب، ووضع األسرة المهني، أو �حاالت اإلعاقة الشدیدة ألحد 

 ).   Jackson, 2009(   أفراد األسرة، وتعدد زوجات األب، وحاالت الطالق، وغیر ذلك

و�رى ال�احث أن التفكـك األسري مـن المشكالت االجتماع�ة التـي أفرزتهـا العدید من التغیرات االجتماع�ة وما صاحبها من 

 آثار سلب�ة أثـرت علـى بنـاء ونظام األسـرة،  �مـا أدى هـذا التغیر إلـى تغیر فـي األدوار االجتماع�ة والـى غ�اب مـا �سمى �الـض�ط

المعاییر االجتماع�ة، وهو األمر الذي أدى إلى ظهور ق�م وعادات اجتماع�ة جدیدة على حساب غ�اب عادات    االجتمـاعي وفقدان

 وق�م المجتمع األصل�ة وظهور مـشاكل نفس�ة اجتماع�ة تنعكس على الوضع األسري وخاصة األبناء. 

، منافسة المرأة والُعمانيالمجتمع العر�ي    ولعل من أهم مظاهر التغیر االجتماعي التي ساهمت في ز�ادة التفكـك األسري فـي

للرجل فـي �ثیر مـن م�ادین العمـل وسـعي المـرأة للحصول على مراكز اجتماع�ة متقدمة، وهذا أعطى المرأة نوًعـا مـن االسـتقالل 

العمل أو نت�جة الوفاة االقتـصادي وشغلها عن دورها األساسي تجاه زوجها وأبنائها، و�ذلك غ�اب األب عن األسرة سواء من ألجل  

 ,Paschal & Ringwald ).والطالق و�قاء األبناء مع أحد الوالدین، مما یؤدي إلى اخـتالل البنـاء األسري والتنشئة االجتماع�ة

2013)    

، ص  2014و�النظر إلى مفهوم التفكك األسري وما یتضمنه من دالالت ومعان تحتاج إلى توض�ح، حیث یرى جابر (

فكـك األسري �عني انه�ار األسـرة �وحـدة اجتماع�ة واقتصاد�ة، وانحالل في بناء األدوار االجتماع�ة المرت�طة بها، نت�جة  ) أن الت312

لفشل أحد أفرادها في الق�ام بدوره األسري مع وجود صراع أو نزاع أسري �طال الروا�ط العائل�ة واألسر�ة التي تشمل عالقات اآل�اء  

) �مفهوم األسرة المحطمة نت�جة الشجار األسري المتواصل، 2018زوجات وعائلتهم المقر�ة. ووصفته الحلیبي (  �أبنائهم واألزواج �ال

أو السجن ألحد الوالدین، أو الوفاة والسجن ألحد الوالدین، أو الغ�اب المستمر عن األسرة ألحد الوالدین أو �لیهما، أو الطالق. 
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ألسري �ساهم في ز�اد السلوك المنحرف لدى األبناء �ممارسة فعل السرقة أو االعتداء  ) إلـى أن التفكـك ا2018و�شیر األطرش (

 على اآلخر�ن أو اللجوء إلى التدخین أو التعاطي للمخدرات وغیر ذلك من أفعال جرم�ة. 

جـان إلـى والتفكك األسري قد �كون جزئً�ا وهـو التفكك الناتج عن حاالت االنفصال أو الهجر المتقطـع، حیث �عود الزو 

الح�اة األسر�ة غیر أنها ت�قى مهددة من وقت آلخـر �االنفـصال، وقد �كون تفكًكا �لً�ا �كون مع انتهاء الح�اة الزوج�ة بـالطالق أو 

وفـاة أحـد الزوجین أو �الهمـا، أو نت�جة لفشل أحد الزوجین أو �الهمـا فـي مواجهـة متطلبـات الح�اة المشتر�ة أو متطل�ات الطرف  

 .)2007اآلخر (العمرو، 

وهناك من یرى أن التفكك األسرى هو �حد ذاته تفكك أسري نفسي، وف�ه �كون الوالدان موجودین �أجسادهم وتحـت سـقف  

)، ومن ثم ال 2010واحـد، إال أن بینهما خالفـات مـستمرة وفي ضوء ذلك �فقد أفراد األسرة الشعور �احترام حقوقهم ( الشد�فات،  

اء �االنتمـاء ألسرهم أو لوالدیهم، وأما التفكـك األسري االجتماعي فینشأ عن االنفصال أو الطالق أو وفاة أحد الوالدین أو �شعر األبنـ

كلیهما، أو الغ�اب الطو�ل ألحد الوالدین، و�تضمن هجر أحد الزوجین لألبناء �انشغاله �العمـل، �حیث ال �ستط�ع اإلشراف على  

 ). 2013العواودة والسعایدة،  ي إلى انعدام روا�ط األسرة (تر��ة األبناء مما قد یؤد 

) أن تنوع العوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة والتقن�ة تساهم في التفكـك األسري وانحراف األبناء،  2018و�رى األطرش (

واج�اته، وعدم التناسب والتوافق و�ذلك صـراع األدوار بین الزوجین، وغ�اب الوازع الدیني والخلقي، والخ�انة الزوج�ة، وتقصیر الزوج ب

واالنسجام بین الزوجي، �اإلضافة إلى العوامل االقتصاد�ة والتي تتمثل في ال�طالـة، وخـروج المـرأة للعمل، الفقر وغالء األسعار،  

 وضعف الدخل المالي لألسرة.

مثل في األوضاع األسر�ة وظروف العمـل وتــرى النظر�ة الوظ�ف�ة أن التفكــك األسري نتاج لظــروف اقتصاد�ة واجتماع�ة تت 

وضـغوطه وحـاالت ال�طالـة �أشـكالها المختلفة، والخالفات األسر�ة، والتفكـك األسري المتعمـد وغبر المتعمـد، والفقـر وانخفـاض دخل 

 ).2017األسرة مع �ثرة عددها، وما یت�عه من تغذ�ة غیر صح�ة، أو المستوى االجتماعي المتدني ( علي،  

بین الزوج وزوجته واألبناء، وأشكال  أ السلب�ة  العالقات  نت�جة  التفكك األسري �ظهر  التفاعل الرمزي فترى أن  ما نظر�ة 

سـرة االتصال والتواصل الرمز�ة السلب�ة بین أفراد األسرة، �ما وتنظر إلى أن هنـاك أثـر لمـشاهدة األبنـاء للممارسـات الخاطئـة داخـل األ 

العتداء والمخدرات والتغیب عن البیت، وغیرها من مظاهر التفكك األسري، لذلك نادت هذه النظر�ة �أهم�ة توج�ه  كالعنف والسرقة وا

فال و�رشاد المقبلین علـى الــزواج وتأهلیهم لك�ف�ة ممارسـة الح�اة األسر�ة، والتعر�ف بدور �ل منهما تجـاه �عـضهما وتجـاه أطفالهمـا،  

لف�ة ثقاف�ة معینة لنجاح الح�اة الزوج�ة، لذا، ال بد أن تكون أدوارهـم األسر�ة المستقبل�ة امتـداًدا لألدوار  �كفي أن �كون الزوجان من خ

 ).2017التي مروا فیها سا�ًقا، فالـشـاب یتأثر بـسلـوك والد�ه و�كتسب منهمــا القــدوة لـسلو�ـه السل�م فـي المـستقبـل ( الفواعیر،  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

73 

تمـاعي فتفسر ذلــك بـأن األفـراد یتعلمون أنمـاط وأشــكال الــسلوك المنحــرف بــنفس الطر�قة التي یتعلمون أمـا نظر�ة الــتعلم االج

ـى ممارسـة بهــا أنمــاط الــسلوك األخــرى �التقلید والمالحظة، و�ن عمل�ة التعلم هـذه تـتم داخـل األسـرة، ف�عض اآلبـاء �شجعون أبنـائهم عل

لمنحرفـة �التدخین والتغیب عن البیت أو السرقة، أو التصرف �عنـف مـع اآلخر�ن فـي �عـض المواقـف (علي،  �عـض السلو��ات ا

2017.( 

تنعكس   ما غال�اً  حدین ذات نتائج في رفع مستوى االقتصادي لألسرة ومساهمتها المرأة  لدور  مما سبق، یرى ال�احث أن

 األسري  في االقتصاد  �سهمن اللواتي النساء أن تبین وقد  التفكك األسري، إلى وقد یؤدي الزوج�ة نظامها األسري وعالقتها على سل�اً 

المرأة  وذلك األسري، في االقتصاد  قلیل بنزر �شار�ن اللواتي النساء من الطالق إلى  أقل عرضة  في والمساهمة العاملة لكون 

 إلى كاف�اً  سب�اً  �كون  كفیل �أن وحده وهذا العامالت، غیر  النساء من  غیرها  من أكثر وسلطة �استقالل�ة البیت تتمتع اقتصاد�ات

 أخذنا إذا اآلخر وواج�ات حقوق  واحد على كل الزوجین وتعدي بین التفاهم انعدام شر�طة التفكك األسري وسوء العالقة الزوج�ة

 ).Layachi. & Others, 2014األسري ( االستقرار  في من تأثیر وااللتزام االقتصاد�ة للت�ع�ة ما �الحس�ان

و�التالي، تعد البیئـة األسر�ة واالجتماعیـة والنفـس�ة والثقاف�ة غیر السل�مة من أبرز العوامل المسؤولة عـن شـیوع الظـواهر 

الـسلب�ة والمتمثلـة �االضطرا�ات السلو��ة واألمراض النفس�ة لدى األبناء ممن یتعرضون لها في ح�اتهم الیوم�ة، ومن المؤ�د ان هذه 

ة في حق�قتها تقود معظم األبناء الـى ممارسـة الـسلو�ات المنحرفة التي من بینها سلوك السرقة التي تكمن وراءها دوافع الظواهر السلب�

م�اشرة وغیر م�اشرة من مثـل دافع العوز ودافع الرغ�ة في التملك والحاجة الى التفاخر والتمایز بن االقران أو بدافع الرغبـة فـي  

   االنتقام من اآلخر.   

وقد نالت الظواهر السلو��ة الناتجة عن التفكك األسري لدى األبناء، �ممارسة السرقة أو االعتداء على أموال الغیر، أو 

التصرف �عنف مع اآلخر�ن، اهتمام الكثیر من المتخصصین وال�احثین في علم االجتماع واإلرشاد األسري لتعرف أس�اب ظهورها  

ن أجل وضع الحلول المناس�ة لمعالجتها تحق�قًا ألهداف التنشئة األسر�ة وتر�یتهم �صورة صح�حة  والعوامل الكامنة وراء ممارستها م

 ). 2017وموضوع�ة �عیدًا عن �ل أشكال الجنوح والسلو��ات المنحرفة (علي،  

فیها    ولقد حظي التفكك األسري وما یتضمنه من آثار سلب�ة على البناء األسري، وعلى سلو��ات األبناء غیر المرغوب

) بهدف التعرف على األس�اب التي  2020الجماعي (اهتمام الكثیر من ال�احثین في علم االجتماع والجر�مة.   ففي دراسة أجراها  

تؤدي إلى التفكك األسري، وأثره على سلو��ات األبناء في محافظة تعز، واستخدم ال�احث المنهج الوصفي، وتمثلت األداة في است�انة  

عینة من اآل�اء واألبناء ذوي األسر المفككة، وأظهرت النتائج أن جم�ع األس�اب حصلت على تقی�م متوسط، و�ان  تم توز�عها على 

من أهمها وجود فارق �بیر في العمر بین الزوجین، وتردي الحالة االقتصاد�ة لألسرة، وعدم الكفاءة الثقاف�ة بین الزوجین. واهتمت  
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، وأشارت إلى أن التفكك المؤد�ة إلى التفكك األسري وانحراف األحداث في المجتمع األردنيالعوامل  ) بتعرف  2020دراسة الهواري ( 

األسري �ساهم في تطرف األبناء وجنوحهم نحو ارتكاب الجرائم �التعاطي والسرقة واالعتداء على اآلخر�ن. وأكدت دراسة حمید 

م في ظهور التفكك األسري مما ینعكس سلً�ا على سلوك األبناء  ) أن العوامل االقتصاد�ة واالجتماع�ة والخلق�ة تساه2019وساجت (

إلى أن األسر المفككة والتي �سودها النزاعات بین الوالدین تساهم في    )Nevisi, 2019وجنوحهم. بینما توصلت دراسة نفسي (

لتفكك األسرى وأثره في سلوك الكشف عن ا )  2018أبو القاسم (دراسة  تشج�ع األبناء على الجنوح وارتكاب الجرائم. ف�ما حاولت  

األبناء، و�ینت أن التفكك األسرى یتضمن اختالل في السلوك األسري، وانه�ار الوحدة األسر�ة، وانحالل بناء األدوار االجتماع�ة  

سة الفواعیر  وحاولت دراألفراد األسرة، وأن آثار التفكك األسري تنعكس سلً�ا على العالقة بین الزوجین، وانحراف األبناء سلو�ً�ا.  

) معرف العوامل المؤد�ة إلى سلوك السرقة بین األبناء، و�ینت أن العوامل االقتصاد�ة والخلق�ة واالجتماع�ة لألسرة تؤدي  2017(

  �األبناء إلى سلوك السرقة، والذي غالً�ا ما �ظهر لدى أبناء األسر المفككة �سبب إهمال الوالدین لهم وعدم تلب�ة احت�اجاتهم الماد�ة.

) التعــرف علــى الــسلوك اإلجرامــي وأ�عــاده االجتماع�ة واالقتصاد�ة والقانون�ة، ودور هـذه 2016وحاولت دراسة الشد�فات والرشیدي (

العوامـل فـي دفـع الفـرد إلـى ارتكـاب الجر�مة والعودة الرتكابها من وجهة نظر المحكومین في مراكز اإلصالح والتأهیل، و�ینت أن 

) أن معظم المشكالت  Laychi, 2014وأكدت دراسة الشي (العوامل االجتماع�ة واألسر�ة تؤدي دوًرا في ممارسة الجر�مة.    مجموعة

 السلو��ة غیر السو�ة في المجتمع القطري تعود إلى أس�اب أسر�ة واجتماع�ة.

راسات أن األس�اب الكامنة وراء  مما سبق، یتضح اآلثار السلب�ة للتفكك األسري على سلوك األبناء، حیث بینت معظم الد 

السلو��ات اإلجرام�ة لدى �عض األفراد تعود إلى التكو�ن األسري الذي تر�وا ف�ه، وأن األسر التي ال تجمعها روا�ط أسر�ة منظمة  

حمید  ؛2020؛ وأحمد وجالل، 2020وواضحة تشكل بیئة خص�ة لجنوح األبناء وارتكاب الجرائم، وهذا ما أكدته دراسة (الجماعي،  

 ).2017؛ والفواعیر،  2019وساجت،  

تتفق الدراسة الحال�ة مع تلك الدراسات التي �حث في ظاهرة التفكك األسري وأثرها في ز�ادة حاالت السرقة أو ارتكاب 

  ). إال أن الدراسة الحال�ة تختلف عن غیرها في 2018؛ وأبو القاسم،  2019؛ وحمید وساجت،  2020الجرائم، �دراسة (الجماعي،  

اهتمامها �ال�حث في ظاهرة التفكك األسري وأثرها في ز�ادة حاالت السرقة لدى أبناء األسر في المجتمع الُعمان ي، حیث لم �عثر  

 ال�احث على دراسة محل�ة أجر�ت في هذا المجال.

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
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نت�جة للتغیرات التي �شهدها العالم الیوم في المجال األسري واالجتماعي والثقافي، والتي انعكست نسبً�ا على تراجع  دور 

األسرة األساسي في تر��ة األبناء ورعایتهم وحمایتهم، مما ساهم في أن �سلك االبناء طرًقا غیر مشروعة لتأمین احت�اجاتهم، خاصة 

نبذ من أسرهم، لـذلك اصـ�حت مظـاهر التفكـك األسري التي تسود �عض األسر الُعمان �ة من سوء عالقة  إذا ما واجهوا الطرد وال

زوج�ة، وممارسة أشكال العنف اللفظي أو البدني والنفسي، أو حاالت الطالق، والتي قد تشكل سبً�ا رئ�ًسا في دفع االبنـاء نحـو 

) أن 2018ا �شعرون أنهم �حاجة إل�ه ولم توفره لهم أسرهم. و�ؤ�د الع�ساوي (  االنحـراف السلو�ي وممارسة فعل السرقة لتلب�ة م

 الكثیر من حاالت االنحراف السلو�ي التي �مارسها األبناء هي نت�جة لمظاهر التفكك األسري التي تسود أسرهم.

ُعمان ي بل والعر�ي، في  وتتمثل أهم مظاهر التغیر االجتماعي التي ساهمت في ز�ادة التفكـك األسري فـي المجتمع ال

منافسة المرأة للرجل فـي �ثیر مـن م�ادین العمـل، وسعي المرأة للحصول على مراكز اجتماع�ة منافسة للرجل، مما أعطى المرأة نوًعـا 

ذلك   مـن االسـتقالل الشخصي واالقتصادي، ور�ما أ�عدها ذلك عن دورها األساسي تجاه أسرتها وزوجها وأبنائها، ومما �ساعد في

 ).2016غ�اب األب عن األسرة �سبب وجود نزاعات أسر�ة، أو اختالل في البناء األسري، أو طالق (العموش والعل�مـات،  

، والتي أص�حت الُعمانيوقد جاءت مشكلة هذه الدراسة من خالل إحساس ال�احث �مشكلة ازد�اد حاالت السرقة في المجتمع  

والمرئ�ة، ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي والتي بینت ازد�اد هذه الظاهرة بین �عض  تظهر من خالل وسائل اإلعالم المكتو�ة  

أفراد �عض األسر في المجتمع الُعمان ي، و�ذلك من خالل متا�عة التقار�ر اإلحصائ�ة الدور�ة الصادرة عن إدارة ال�حث الجنائي  

س واالعتداء على أموال الغیر بدون وجه حق. حیث بلغ عدد تلك في سلطنة ُعمان والتي أشارت إلى ز�ادة حاالت السرقة واالختال 

 ) جانً�ا.2483) قام بها (2016) جر�مة سرقة في عام (2217الجرائم حواي ( 

إال أن المجتمع الُعماني شهد في السنوات األخیر انخفاًضا ملموًسا في حاالت السرقة ور�ما �عود ذلك إلى أس�اب تتعلق 

ي اتخذتها شرطة سلطنة ُعمان  والجهات المعن�ة األخرى، إضافة إلى حر�ة التوظ�ف في سوق العمل للش�اب  �التدابیر األمن�ة الت

 ال�احثین عن عمل والتي ساهمت �شكل �بیر في خفض معدالت الجر�مة �شكل عام والسرقة �شكل خاص.

أثر التفكك األسري على ارتفاع معدل  : ما  وعل�ه، تتحدد مشكلة هذه الدراسة في محاولتها لإلجا�ة عن السؤال الرئ�س التالي 

 السرقة في سلطنة ُعمان ؟ 

 و�تفرع عنه األسئلة التال�ة: 

 ما العوامل المؤد�ة إلى التفكك األسري في المجتمع الُعماني؟ .1

 في المجتمع الُعماني؟ارتفاع معدل السرقة  ما العوامل المؤد�ة إلى  .2

 ي وعوامل ممارسة السرقة في المجتمع الُعماني؟  هل توجد عالقة ارت�اط بین عوامل التفكك األسر  .3
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 أهداف الدراسة:

 تهدف إلى: 

 . تحدید العوامل المؤد�ة إلى التفكك األسري في المجتمع الُعماني. 1

 في المجتمع الُعماني. ارتفاع معدل السرقة  . تحدید العوامل المؤد�ة إلى 2

 األسري وعوامل ممارسة السرقة في المجتمع الُعماني. الكشف عن عالقة ارت�اط بین عوامل التفكك  .  3

 أهم�ة الدراسة: 

تكتسب الدراسة أهمیتها من أهم�ة دور األسرة في التنشئة ألبنائها و�كسابهم السلو��ات والق�م المرغوب فیها، ومن ثم معرفة  

 ذه الدراسة في: أس�اب تفككها وأثرها السلبي على سلو��ات األبناء، و�أمل ال�احث أن تساهم نتائج ه

. رفع مستوى الوعي لدى األسر الُعمان�ة �اآلثار السلب�ة للنزاعات بین الوالدین على األبناء، والمحافظة على التماسك 1

 األسري �ما �ضمن تر��ة األبناء تر��ة حسنة وفق معاییر ونظم المجتمع الُعماني.  

ورة توثیق العالقة مع األسر الُعمان�ة وتقد�م األسالیب التر�و�ة . لفت أنظار التر�و�ین واألخصائیین االجتماعیین إلى ضر 2

 واالجتماع�ة المناس�ة للتعامل مع األبناء.  

 . إثراء المكت�ة الُعمان�ة �األدب النظري المتعلق �التفكك األسري وعوامله وطرق الحد منه.3

 ى.. إجراء دراسات مستقبل�ة ت�حث �التفكك األسري وعالقته �متغیرات أخر 4

 حدود الدراسة: 

 .التفكك األسري وأثره في ارتفاع معدل السرقة في سلطنة ُعمانالحدود الموضوع�ة:  

ال�شر�ة:   عام   الحدود  خالل  أسري  تفكك  حاالت  من  تعاني  التي  الُعمان�ة  األسر  من  واألبناء  الوالدین  من  عینة 

 م حسب سجالت المحكمة الشرع�ة بوال�ة صحار.2021/2022

 وال�ة صحار في سلطنة ُعمان.الحدود المكان�ة:    

 مصطلحات الدراسة: 

�صیب الروا�ط األسر�ة، وال �قتصر على العالقة بین    و�قصد �ه: الوهن أو سوء التك�ف وتوافق وانحاللالتفكك األسري:  

 ).64، ص  2020الزوج والزوجة، و�شمل عالقة الوالدین مع األبناء (الجماعي،  

وعرف أ�ًضا: تعرض األسر إلى �عض الصراعات والتي قد تنتج عن وفاة أحد الوالدین أو �لیهما، أو الهجر أو الطالق، 

،  2019لیهما، أو المنازعات بینهما، أو غ�اب أحدهما، أو التر��ة األسر�ة السیئة (حمید وساجت،  أو عدم استواء أحد الوالدین أو �
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خلل في أحد روا�ط البناء األسري الذي قد �سبب في ضعف وتوتر أو سوء توافق أو انه�ار في العالقة    و�جرائً�ا:).   178ص  

وسوء تك�فهم األسري �ما یدفعهم إلى الجنوح وارتكاب الجرائم ومن بینها    الزوج�ة التي تؤدي بدورها إلى آثار سلب�ة على سلوك األبناء

 السرقة واالعتداء على أموال الغیر.

هي أخذ مال الغیر المنقول دون رضاهم، وتعني ع�ارة أخذ مال الغیر إزالة تصرف المالك ف�ه برفعه من مكانه    السرقة:

ًال تامًا ونقله، ومن هذا التعر�ف �ستخلص أر�ان السرقة، وهي الر�ن المادي  ونقله، فإذا �ان متصًال �غیر منقول ف�فصله عنه فص

المتمثل �أخذ المال دون الرضا، والر�ن المعنوي المتمثل �القصد الجرمي، والر�ن الثالث وهو محل األخذ و�تمثل �المال المنقول 

 ). 134، ص  2016العائد لغیر الجاني ( الحدیثي والزعبي،  

 ق�ام شخص ما �التعدي على ممتلكات الغیر واالستیالء علیها �صورة غیر نظام�ة أو قانون�ة.: هي و�جرائً�ا

 منهج�ة الدراسة و�جراءاتها:

 منهج�ة الدراسة:

ات�عت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي الذي �قوم على وصف الظاهرة وتحلیلها �قصد الوصل إلى نتائج واقع�ة حول أثر 

 دة حاالت السرقة في المجتمع الُعمان ي.  التفكك األسري على ز�ا

 مجتمع وعینة الدراسة: 

عام  خالل  أسري،  تفكك  حاالت  من  تعاني  والتي  صحار  وال�ة  في  الُعمان�ة  األسر  جم�ع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 

المجتمع م حسب سجالت المحكمة الشرع�ة بوال�ة صحار، ونظًرا لصغر مجتمع الدراسة اعتبر ال�احث جم�ع أسر  2021/2022

 ) أسرة. 52عینة للدراسة وتكونت من (

 أداة الدراسة:

تمثلت أداة الدراسة �است�انة لجمع الب�انات من عینة الدراسة، حیث قام ال�احث �إعداد مؤشرات االست�انة بناء على دراسة 

وجهة نظر�م؟ ما العوامل المؤد�ة    استطالع�ة من خالل توج�ه السؤالین التالیین للعینة االستطالع�ة: ما عوامل التفكك األسري من

 إلى لجوء األبناء إلى السرقة؟ 

ومن خالل تحلیل إجا�ات عینة الدراسة االستطالع�ة، أعد ال�احث مؤشرات االست�انة وتكونت من محور�ن، هما: المحور 

ال20األول: عوامل التفكك األسري، وتكونت من ( تفكك األسري، هما: عومل ) مؤشًرا توزعت على مجالي العوامل المؤد�ة إلى 

) مؤشًرا. توزعت على مجالي  20اجتماع�ة أسر�ة، وعوامل اقتصاد�ة أسر�ة، والمحور الثاني: عوامل ممارسة السرقة، وتكون من (

 العوامل المؤد�ة إلى السرقة، هما: عومل اجتماع�ة أسر�ة، وعوامل اقتصاد�ة أسر�ة.
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 صدق األداة: 

) محكمین مــن ذوي الخبــرة واالختـصاص فـي علـم االجتمـاع والجر�مة 8تــم عــرض االســت�انة علــى (  صــدق المحكمین:

واإلرشـاد النفـسي والتر�ـوي، وطلـب مـنهم ب�ان مـدى مالءمـة مؤشراتها وأ�عادها ألهداف الدراسة، وسالمة الص�اغة اللغو�ة، ومدر  

%) �مع�ار لقبول مؤشرات  80ألخذ �مالحظات المحكمین، واعتمد ال�احث نس�ة االتفاق (مناس�ة المؤشرات لعینة الدراسة، وتم ا

 االداة. 

) 15: تـم التحقـق مـن االتـساق الـداخلي لالسـت�انة، مـن خـالل تطب�قه علـى عینة استطالع�ة تكونت من (التساق الداخليا

�جاد معامل االرت�اط بین �ل مؤشر من مؤشرات األداة والدرجة الكل�ة لل�عد وتم إ  فرًدا مـن داخـل مجتمـع الدراسـة ومـن خـارج عینتها،

 و�انت جم�ع المؤشرات دالة إحصائً�ا.  ) 65.0-44.0(الذي تنتمي إل�ه، وتراوحت معامالت االرت�اط لأل�عاد بین  

 ث�ات األداة: 

) فرًدا، و�لغت 15تطالع�ة تكونت من (تم حساب الث�ات لمعامل �رون�اخ الفا، من خالل تطبیق االست�انة على عینة اس 

 )، ممــا �شیر إلــى تمتــع االســت�انة بدرجــة مناس�ة من الث�ات وتعد مناس�ة ألغراض الدراسة. 0.86ق�م معامل �رون�اخ ألفا الكلي (

ست�انة �طر�قة فرد�ة تــم تطبیق االســت�انة �الطلــب مــن العینة االجا�ة على مؤشرات االتطبیق وتصح�ح أداة الدراســة:  

) درجات، غیر  3) درجات، موافق إلى حد ما (4) درجات، موافق (5�حیث �ختار خ�اًرا واحًدا من خمسة خ�ارات: موافق �شدة (

) درجة، وتم الحكـم علـى المـستوى (المتوسـط الحـسابي) �االعتمـاد علـى المع�ار اآلتـي: من 1) درجة، غیر موافق �شدة (2موافق (

 ) بدرجة مرتفعة.  5.00-3.68) بدرجة متوسطة، ومن (3.67-2.34) بدرجة مـنخفضة، ومـن (1-1.33(

 : المعالجات اإلحصائ�ة

لحساب معامالت     )Pearson  (Correlation)، ومعامل ارت�اط بیرسون  Cronbach Alphaألفا �رون�اخ (معامل    -

 ألداة الدراسة.والصدق   الث�ات

 واالنحرافات المع�ار الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات أداة لدراسة. المتوسطات    -

 معامل ارت�اط بیرسون للكشف عن العالقة بین عوامل التفكك األسري وعوامل ممارسة السرقة في المجتمع الُعمان ي.   -

 نتائج الدراسة 

 األسري في المجتمع الُعماني؟فكك  ما العوامل المؤد�ة إلى التالنتائج المتعلقة �السؤال األول:  

لإلجا�ة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على 

 ) یبین ذلك. 1، والجدول (العوامل االجتماع�ة األسر�ة المؤد�ة إلى التفكك األسري مؤشرات  
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 المجال األول: عوامل اجتماع�ة أسر�ة.  -

العوامل الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على مؤشرات  ): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة  1دول (ج

 مرت�ة تنازل�اً  االجتماع�ة األسر�ة المؤد�ة إلى التفكك األسري 

 الدرجة  االنحراف المع�اري  الحسابي المتوسط  المؤشرات  الرقم 

 مرتفعة  0.65 4.12 واالجتماع�ة. عدم االلتزام �الضوا�ط الشرع�ة  3

 مرتفعة  0.72 4.10 ضعف الرقا�ة الوالد�ة على األبناء.  7
 مرتفعة  0.74 3.86 تقصیر الزوج في الق�ام بواج�اته األسر�ة. 9
 مرتفعة  0.76 3.84 انفصال الوالدین �الطالق أو الهجر.  5
 مرتفعة  0.78 4.78 ممارسة العنف األسري داخل األسرة.  1
 مرتفعة  0.82 3.76 التنشئة األسر�ة المتسی�ة.  10
 مرتفعة  0.84 3.74 زواج األب ألكثر من زوجة.  2
 مرتفعة  0.86 3.72 وفاة أحد الوالدین أو �الهما. 6
 ة متوسط  0.88 3.45 تمییز الوالدین بین األبناء.  8
 ة متوسط  0.98 2.52 إدمان أحد الوالدین على شرب الخمر.  4

 مرتفعة  0.80 3.70 الكلي 

) رقم  الجدول  من  أ1یتضح  الحساب�ة    نّ )  مؤشرات  المتوسطات  على  الدراسة  عینة  أفراد  العوامل الستجا�ات 

) مؤشرات بدرجة تقدیر 8)، حیث جاءت ( 4.12-2.52راوحت ما بین ( ت  االجتماع�ة األسر�ة المؤد�ة إلى التفكك األسري 

عدم االلتزام �الضوا�ط   )، والذي ونصه: "3التقدیر، وجاء �المرت�ة األولى المؤشر رقم () مؤشر بدرجة متوسطة  2مرتفعة، و(

"ضعف الرقا�ة )، والذي نصه:  7)، و�درجة تقدیر مرتفعة، تاله المؤشر رقم (4.12"، �متوسط حسابي (الشرع�ة واالجتماع�ة

ي حین جاء في المرت�ة قبل األخیرة المؤشر رقم  ف   ) و�درجة تقدیر مرتفعة،4.10"، �متوسط حسابي (الوالد�ة على األبناء

)، و�درجة تقدیر متوسطة"، وجاء في المرت�ة األخیرة 3.45تمییز الوالدین بین األبناء"، �متوسط حسابي ()، والذي نصه: "8(

سطة. )، و�درجة تقدیر متو 2.52)، والذي نصه: إدمان أحد الوالدین على شرب الخمر"، �متوسط حسابي (4المؤشر رقم (

 ) و�درجة تقدیر مرتفعة.3.70و�لغ المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات عوامل التفكك األسري االجتماع�ة واألسر�ة (

 

 المجال الثاني: عوامل اقتصاد�ة أسر�ة.  -
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العوامل الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على مؤشرات  ): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة  2جدول (

 مرت�ة تنازل�اً  االقتصاد�ة األسر�ة المؤد�ة إلى التفكك األسري 

 الدرجة  االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم 

 مرتفعة  0.82 3.92 معاناة األسرة من الفقر.  2

 مرتفعة  0.85 3.82 األزمات المال�ة التي تمر بها األسرة.  8
 مرتفعة  0.86 3.78 غالء األسعار �ما ال یتوافق مع دخل األسرة.  5
 مرتفعة  0.88 3.74 ضعف الدخل المادي لألسرة.  1
 مرتفعة  0.89 3.72 كثرة متطل�ات الح�اة األسر�ة.  9
 مرتفعة  0.90 3.70 كثرة عدد أفراد األسرة الواحدة. 6
 مرتفعة  0.92 3.68 تعطل أفراد األسرة عن العمل.  4
 متوسطة  0.94 3.65 عدم تفهم الزوجة لمتطل�ات األسرة الضرور�ة.  0
 متوسطة  0.96 3.55 صراع األدوار بین الزوج والزوجة.  7
 متوسطة  0.98 3.40 تعدد الزوجات في األسرة الواحدة. 3

 مرتقعة  0.90 3.69 الكلي 

الجدول رقم (     الدراسة على مؤشرات  ) أن المتوسطات الحساب�ة  2یتضح من  العوامل الستجا�ات أفراد عینة 

التفكك األسري  إلى  المؤد�ة  (   االقتصاد�ة األسر�ة  بین  تقدیر  7)، حیث جاءت ( 3.92-3.40تراوحت  بدرجة  ) مؤشرات 

معاناة األسرة من   )، والذي ونصه:"12لى المؤشر رقم () مؤشرات بدرجة تقدیر متوسطة، وجاء �المرت�ة األو 3مرتفعة، و(

األزمات المال�ة التي تمر    ")، والذي نصه:  18)، و�درجة تقدیر مرتفعة، تاله المؤشر رقم (3.92"، �متوسط حسابي (الفقر

)، والذي 17قم (في حین جاء في المرت�ة قبل األخیرة المؤشر ر   ) و�درجة تقدیر مرتفعة،3.82بها األسرة"، �متوسط حسابي (

)، و�درجة تقدیر متوسطة"، وجاء في المرت�ة األخیرة 3.40صراع األدوار بین الزوج والزوجة"، �متوسط حسابي (  نصه:"

)، و�درجة تقدیر متوسطة. 3.40)، والذي نصه: إد تعدد الزوجات في األسرة الواحدة"، �متوسط حسابي (17المؤشر رقم (

 ) و�درجة تقدیر مرتفعة.3.69ؤشرات عوامل التفكك األسري االقتصاد�ة واألسر�ة (و�لغ المتوسط الحسابي الكلي لم

 عینة العوامل المؤد�ة إلى التفكك األسري، تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات  ولمعرفة   -

 ) یبین ذلك. 3الدراسة على مؤشرات مجالي التفكك األسري، والجدول (

-  

المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على مؤشرات مجالي ):  3جدول ( -

 العوامل المؤد�ة إلى التفكك األسري 

 الدرجة  الرت�ة  االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم 

 مرتفعة  1 0.90 3.70 أسر�ة  عوامل اجتماع�ة 1
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 مرتفعة  2 0.80 3.69 أسر�ة عوامل اقتصاد�ة 2
 مرتفعة   0.85 3.70 الكلي  

مجالي العوامل المؤد�ة إلى  ) أن المتوسط الحسابي الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات  3یتضح من الجدول (

المتوسط الحسابي الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات   تقدیر مرتفعة، و�لغ و�لغ ) و�درجة  3.70التفكك األسري بلغ (

ة األسر�ة، و�درجة ) لمؤشرات العوامل االقتصاد�69.3)، و�درجة تقدیر مرتفعة، و(70.3مجال العوامل االجتماع�ة األسر�ة (

 تقدیر مرتفعة. 

   اني؟الُعمما العوامل المؤد�ة إلى السرقة في المجتمع  النتائج المتعلقة �السؤال الثاني:  

لإلجا�ة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على  -

 یبین ذلك.  )  4، والجدول (العوامل االجتماع�ة األسر�ة المؤد�ة إلى السرقةمؤشرات  

 المجال األول: عوامل اجتماع�ة أسر�ة.  -

الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على مؤشرات العوامل ): المتوسطات  4جدول (

 االجتماع�ة األسر�ة المؤد�ة إلى السرقة مرت�ة تنازل�اً 

 لدرجة ا االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  الفقرة  لرقمال

 مرتفعة  0.78 3.82 جهل الوالدین في أسالیب وطرق تنشئة األبناء. 3

 مرتفعة  0.80 3.78 تجاهل الوالدین لسلوك أبنائهم الدیني والخلقي. 6

 رتفعة م  0.82 3.75 عدم رقا�ة الوالدین لممتلكات أبنائهم ال�اهضة الثمن. 8

 توسطة م  0.86 3.65 ضعف ارت�اط األسر �المدرسة.  4

 وسطة مت  0.88 4.62 تقلید األبناء ألعمال السرقة التي �قوم بها رفاقهم. 0

 وسطة مت  0.90 3.58 غ�اب تطبیق القانون �حق ممارسي السرقة.  1

 توسطة م  0.90 3.45 تأثیر مشاهدة األفالم على ممارسة السرقة.  9

 توسطة م  0.92 3.40 الت�اهي �الشجاعة في حال ممارسة السرقة. 5

 وسطة مت  0.94 3.38 حب التملك لألش�اء دون وجه حق. 7

 توسطة م  0.96 3.36 اآلخر�ن. التنافس والغیرة من   2

 توسطة م  0.87 3.58 الكلي 
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العوامل االجتماع�ة  الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على مؤشرات  ) أن المتوسطات الحساب�ة  4یتضح من الجدول (

مؤشر )  7) مؤشرات بدرجة تقدیر مرتفعة، و(3)، حیث جاءت (3.82-3.36تراوحت ما بین (األسر�ة المؤد�ة إلى السرقة  

جهل الوالدین في أسالیب وطرق تنشئة   )، والذي ونصه: "23بدرجة تقدیر متوسطة، وجاء �المرت�ة األولى المؤشر رقم (

تجاهل الوالدین لسلوك   ")، والذي نصه:  26)، و�درجة تقدیر مرتفعة، تاله المؤشر رقم (3.82"، �متوسط حسابي (األبناء

في حین جاء في المرت�ة قبل األخیرة المؤشر رقم   ) و�درجة تقدیر مرتفعة،3.78( أبنائهم الدیني والخلقي"، �متوسط حسابي

)، و�درجة تقدیر متوسطة"، وجاء في  3.38"، �متوسط حسابي ( حب التملك لألش�اء دون وجه حق  )، والذي نصه: "27(

)، و�درجة تقدیر 3.36حسابي ("، �متوسط    التنافس والغیرة من اآلخر�ن)، والذي نصه:  22المرت�ة األخیرة المؤشر رقم (

) و�درجة تقدیر  3.58(العوامل االجتماع�ة األسر�ة المؤد�ة إلى السرقة  و�لغ المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات  متوسطة.  

 متوسطة.

 المجال الثاني: عوامل اقتصاد�ة أسر�ة.  -

العوامل الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على مؤشرات  ): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة  5جدول (

 مرت�ة تنازل�اً المؤد�ة إلى السرقة   األسر�ة االقتصاد�ة

 درجة ال االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم 

 مرتفعة  0.89 3.80 الوالدین. قضاء معظم الوقت في الشارع دون مراق�ة   2

 مرتفعة  0.90 3.77 حرمان األبناء من مصروفهم الیومي �سبب وضع األسرة االقتصادي.  6

 مرتفعة  0.92 3.74 الشعور �الحرمان �سبب العوز المادي.  4

 مرتفعة  0.94 3.71 المخالطة لرفاق السوء. 8

 متوسطة  0.96 3.60 اإلحساس �الغیرة من أبناء األغن�اء.  0

 متوسطة  0.98 3.54 الرغ�ة في شراء العدید من األش�اء الالزمة لهم.  3

 متوسطة  0.98 3.44 عدم تلب�ة الوالدین الحت�اجات أبنائهم الح�ات�ة.  1

 متوسطة  0.99 3.42 التفكك األسري الذي �ع�ش �ه األبناء.  5

 متوسطة  0.99 3.38 ضعف الوازع الدیني لدى األبناء. 7

 متوسطة  0.99 3.35 التر��ة األسر�ة الخاطئة لألبناء.  9

 توسطة م  0.95 3.57 الكلي 
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) رقم  الجدول  من  ا)  5یتضح  الحساب�ة  أّن  مؤشرات  لمتوسطات  على  الدراسة  عینة  أفراد  العوامل الستجا�ات 

مؤشرات بدرجة تقدیر مرتفعة،  )  4)، حیث جاءت (3.80- 3.35تراوحت ما بین (المؤد�ة إلى السرقة    األسر�ة  االقتصاد�ة

قضاء معظم الوقت في الشارع   )، والذي ونصه: "32) مؤشر بدرجة تقدیر متوسطة، وجاء �المرت�ة األولى المؤشر رقم (6و(

حرمان    ")، والذي نصه:36)، و�درجة تقدیر مرتفعة، تاله المؤشر رقم (3.80"، �متوسط حسابي (  دون مراق�ة الوالدین

في حین   ) و�درجة تقدیر مرتفعة،3.77هم الیومي �سبب وضع األسرة االقتصادي"، �متوسط حسابي (األبناء من مصروف

)،  3.38"، �متوسط حسابي (ضعف الوازع الدیني لدى األبناء  )، والذي نصه: "37جاء في المرت�ة قبل األخیرة المؤشر رقم (

) المؤشر رقم  األخیرة  المرت�ة  في  متوسطة"، وجاء  تقدیر  "،  39و�درجة  لألبناء  الخاطئة  األسر�ة  التر��ة  نصه:  والذي   ،(

و�لغ المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات عوامل التفكك األسري االجتماع�ة  )، و�درجة تقدیر متوسطة.  3.35�متوسط حسابي (

 ) و�درجة تقدیر متوسطة.3.57واألسر�ة (

إلى  ولمعرفة   المؤد�ة  عینة  السرقةالعوامل  المع�ار�ة الستجا�ات  واالنحرافات  الحساب�ة  المتوسطات  تم حساب   ،

 ) یبین ذلك.6، والجدول (العوامل المؤد�ة إلى السرقةالدراسة على مؤشرات مجالي  

): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة على مجالي العوامل 6جدول (

 ةالمؤد�ة إلى السرق

 الدرجة  الرت�ة  االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم 

 متوسطة  1 0.87 3.58 أسر�ة  عوامل اجتماع�ة 1
 متوسطة  2 0.95 3.57 عوامل اقتصاد�ة أسر�ة 2

 متوسطة   0.91 3.58 الكلي  

 

مجالي العوامل المؤد�ة  ) أن المتوسط الحسابي الكلي الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات  6یتضح من الجدول (

متوسطة، و�لغ المتوسط الحسابي الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات مجال العوامل و�درجة    )58.3إلى السرقة بلغ (

القتصاد�ة األسر�ة المؤد�ة للسرقة، و�درجة ) لمؤشرات العوامل ا57.3)، و�درجة متوسطة، و (58.3االجتماع�ة األسر�ة (

 تقدیر متوسطة.  

الثالث: السؤال  في    نتائج  السرقة  التفكك األسري وعوامل ممارسة  بین عوامل  إ�جاب�ة  ارت�اط  توجد عالقة  هل 

 المجتمع الُعماني؟ 
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تم استخراج   السؤال  التفكك األسري  لإلجا�ة عن هذا  إلى  المؤد�ة  العوامل  بین  بیرسون  ارت�اط  مصفوفة معامل 

 ) یبین ذلك. 7والجدول (والعوامل المؤد�ة إلى السرقة.  

 ): مصفوفة معامل ارت�اط بیرسون بین عوامل التفكك األسري وعوامل ممارسة السرقة7دول (ج           

 المتغیر  عوامل اجتماع�ة أسر�ة  عوامل اقتصاد�ة أسر�ة  الكلي

 التفكك األسري  72.** 78.** 74.**
 السرقة 68.** 74.** 71.**

 الكلي 70.** 76.** 

αإحصائ�ا عند مستوى الداللة (  **  دالة ≤ 0.05.( 

، حیث  عوامل التفكك األسري وعوامل ممارسة السرقة) وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة بین  7�ظهر من الجدول ( 

αكانت جم�ع معامالت االرت�اط بین التفكك األسري وممارسة السرقة دالة إحصائ�ة عند مستوى الداللة ( ≤ ). وتدل 0.05

 هذه النتائج على أن التفكك األسري یز�د من حاالت ممارسة السرقة لدى األبناء.  

 مناقشة النتائج 

العوامل االجتماع�ة األسر�ة تعد من أهم األس�اب والعوامل التي تساهم في حدوث  أن  أظهرت نتائج السؤال األول  

النتائج أن   بینت  الدراسة، حیث  التفكك األسري من وجهة نظر األسر واألبناء عینة  �الضوا�ط ظاهرة  التزام األسرة  عدم 

الق�ام بواج�اته األسر�ةوت،  وضعف الرقا�ة الوالد�ة على األبناءللتنشئة األسر�ة،    الشرع�ة واالجتماع�ة ، قصیر الزوج في 

، والتسیب األسري، جم�عها تؤدي إلى ممارسة العنف األسري داخل األسرة، و انفصال الوالدین �الطالق أو الهجروحاالت  

 ضعف في العالقة العاطف�ة بین الزوجین ومع األبناء. 

). 2016الشد�فات والرشیدي،  ؛ و 2018  ؛ وأبو القاسم،2020(الجماعي،  وتتفق هذه النت�جة من نت�جة دراسة  

إلى   أشارت  التفكك والتي  التي تساهم في حدوث ظاهرة  أهم األس�اب والعوامل  تعد من  العوامل االجتماع�ة األسر�ة  أن 

 األسري.

كما بینت النتائج أن العوامل االقتصاد�ة األسر�ة تعد سبً�ا آخر �ساهم في حدوث التفكك األسري، ور�ما تنسجم  

نت�جة مع الواقع الذي تع�شه �عض االسر التي تعاني من ضعف من الفقر أو الضعف في الدخل المادي الالزم هذه ال

لمتطل�ات األسرة، حیث أن معاناة األسرة من الفقر وال�طالة، ومرورها �أزمات مال�ة مستمرة، وضعف الدخل المادي، �اإلضافة  

ة لألسرة، �ل ذلك �ساهم في ظهور عالقات متوترة ومضطر�ة بین إلى غالء األسعار في ضوء �ثرة المتطل�ات األساس�
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الوالدین و�ما ینعكس سلً�ا نفسً�ا وسلو�ً�ا على األبناء، ومن ثم شعورهم �أنهم �ع�شون في جو أسري غیر آمن نفسً�ا وتر�وً�ا، 

 مما قد یلجأون إلى التمرد ومخالفة تعل�مات وتوجیهات الوالدین. 

). 2016الشد�فات والرشیدي،  ؛ و 2018؛ وأبو القاسم،  2020(الجماعي،  نت�جة دراسة  وتتفق هذه النت�جة من  

 أن العوامل االقتصاد�ة األسر�ة تساعد على حدوث التفكك األسري. والتي أشارت إلى  

و�رى ال�احث أن العوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة األسر�ة التي قد تساهم في حدوت حاالت التفكك األسري من 

ي من جهة أخرى تساعد على تعز�ز �عض السلو�ات السلب�ة لدى األبناء �اللجوء إلى السرقة، أو االعتداء على جهة، فه

أموال الغیر، ور�ما �عزى إلى شعورهم �أن والدیهم عاجزون عن تلب�ة احت�اجاتهم األساس�ة للع�ش الكر�م، وهم في الوقت 

الفعل، ور�ما یرجع ذلك إلى ضعف العالقة األسر�ة، و�لى عدم توج�ه    نفسه �عتقدون أن والدیهم لن �عاقبوهم على مثل هذا

 ومراق�ة أفعال وتصرفات األبناء التي تخالف تعل�مات األسرة السل�مة والمجتمع.

ولذلك، بینت نتائج السؤال الثاني أن العوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة األسر�ة التي قد تؤدي إلى التفكك األسري  

تشجع األبناء على اللجوء إلى السرقة واالعتداء على أموال الغیر، لذلك، فإن جهل الوالدین في أسالیب هي نفسها التي  

وطرق تنشئة األبناء، وتجاهل الوالدین لسلوك أبنائهم الدیني والخلقي، وعدم رقا�ة الوالدین لممتلكات أبنائهم التي حصلوا 

ة فعل السرقة، �ونهم �عتقدون �أنهم ال رقیب علیهم، وال عقاب تجاه  علیها �أنفسهم، �ساهم في تشج�ع األبناء إلى ممارس

 أفعالهم وسلو��اتهم السلب�ة. 

). والتي  2018؛ وأبو القاسم،  2019؛ وحمید وساجت،  2020(الجماعي،  وتتفق هذه النت�جة من نت�جة دراسة  

التفكك األسري تشجع األبناء على اللجوء إلى   أن العوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة األسر�ة التي تساهم في ز�ادةأشارت إلى  

 السرقة واالعتداء على أموال الغیر.

و�رى ال�احث أن األسرة التي �سودها جو من التفكك األسري بین الوالدین واألبناء یؤدي حتًما إلى انحراف في  

وب من المنزل في معظم األوقات، وقضاء  سلوك الوالدین أوًال وسلوك األبناء تالً�ا، ونت�جة لذلك قد یلجأ األبناء إلى الهر 

معظم الوقت في الشارع ور�ما �كونون ضح�ة لرفقاء السوء من ذوي الجرائم �السرقات والتعاطي للمخدرات أو المسكرات 

 وغیرها، و�نت�جة للعالقة التي تبدو وث�قة وقو�ة بین التفكك األسري وممارسة األبناء للسرقة أو الجرائم المختلفة حتى و�ن 

 بدت �س�طة في بدا�اتها.

مما سبق، �عتقد ال�احث وجود عالقة ارت�اط بین ظاهرتي التفكك األسري وانحراف األبناء نحو ممارسة فعل السرقة 

عوامل طرد�ة بین  أو االعتداء على أموال الغیر، وهذا ما أكدته نت�جة السؤال الثالث، والتي أشارت إلى وجود عالقة ارت�اط  
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، حیث �انت جم�ع معامالت االرت�اط بین عوامل التفكك األسري وعوامل ممارسة  عوامل ممارسة السرقةالتفكك األسري و 

السرقة قو�ة ووث�قة، مما یدل على أن التفكك األسري یز�د من حاالت ممارسة السرقة لدى األبناء، فاألسرة التي تتعامل مع 

أفراد األسرة الواحدة قد تكون نت�جته في أغلب األح�ان انحراف أبنائها في جو أسري مفكك وال �سوده الود واالحترام بین  

 األبناء، ور�ما ارتكاب جرائم سرقة أو غیر ذلك. 

). والتي  2018؛ وأبو القاسم،  2019؛ وحمید وساجت،  2020(الجماعي،  وتتفق هذه النت�جة من نت�جة دراسة  

 امل ممارسة السرقة لدى األبناء. عوامل التفكك األسري وعو طرد�ة بین  عالقة ارت�اط  أظهرت وجود  

 التوص�ات والمقترحات: 

 ل�احث یوصي �اآلتي: ّن افي ضوء ما توصلت إل�ه الدراسة من نتائج، فإ

إقامة برامج تثق�ف�ة وتوعو�ة تعقدها وزارة التنم�ة االجتماع�ة لألسر الُعمان�ة للوقا�ة من المشكالت األسر�ة والتفكك   .1

 األسري.

 توع�ة األسر الُعمان�ة �أسالیب التنشئة األسر�ة السل�مة.   .2

 إنـشاء موقـع معلومـاتي الكترونـي خـاص �األحـداث ذوي جنح السرقة، لتعر�فهم �مخاطر السرقة على مستقبلهم.   .3

 وضع خطة تنمو�ة شاملة لمعالجة ظاهرة الفقر وال�طالة لدى األسر الُعمان�ة. .4

عب للش�اب الُعمان ي لملء اوقات الفـراغ لدیهم و��عادهم عـن االنحراف والسرقة �سبب توفیر األماكن العامة والمال .5

 العطل وأوقات الفراغ. 

 إجـراء دراسة اخرى تتناول أس�اب التفكك األسري وطرق عالجها في المجتمع الُعماني.   .6
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