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 سوذرالند "االختالط التفاضمي" "إدوين المحاضرة الرابعة: نظرية 

 حين الفرد بأن لالقو  إلى 9191عام  ذرالند" نظريتوسإدوين "العالم األمريكي  صاغلقد  
 من يمنع األخر والبعض، اإلجرام إلى يدفع بعضيا عوامل بعدة يتأثر مختمفة جماعاتب يختمط
 . وعمقو واستمراره أسبقية حسب الفرد في تمك أو العوامل ىذه تأثير ويختمف القانون مخالفة
 أسرتو ىي معينة عةمجمو  في السائد بالسموك حياتو فجر منذ يتأثر الفرد أن تعني التأثير فأسبقية

 أن "رالندسذ " افترض وقد، لو مخالفا يكون وقد القانون مع متفقا السموك ىذا يكون وقد
 مع المتناسبة السموكية األنماط يكتسبون مثمما اإلجرامية السموكية األنماط يكتسبون األشخاص
 . آخرين أشخاص مع التعامل عممية خالل منويكتسب  تعممي   اإلجرامي السموك أن أي القانون،
ذا   في األساسية فرضيتو عمى السموك انتقال في نظريتو أقام قد" TARDتارد  "كان وا 
 لمسموك بالنسبة االنتقال ىذا حدوث كيفية في دقة أكثر كان "رالندذس" فإن التقميد أو اإليحاء

 سماىا جديدة فرضية عمى الجتماعيةا نظريتو "رالند"سذ بنى ولقد خاص، بوجو اإلجرامي
 العمميات تمك لتشخيص جادة عممية محاولة وىي أو المخالطة الفارقة فاضميتال االختالط
 . اإلجرامي السموك تطور وفي تكوين في الضرورية

 يييئ الذيو  االجتماعي التنظيم عدم حالة وجود ىيو  واحدة مسممة منذرالند" "س بدأ 
 أشخاص إلى مجرمين أشخاص من يةاإلجرام السموكية األنماط بعض النتقال المالئمة المواقف

 . ويمكن تمخيص أىم ما جاءت بو "المخالطة الفارقة في فرضيات ىي:مجرمين غير

 



 بأفراد اختالطو خالل من الفرد يتعممو موروث غير مكتسب سموك اإلجرامي السموك أن :1ف -
 آخرين. 

 الجماعة إلى ينتمون الذين األفراد بين اجتماعي تفاعلال عممية أو تواصلال عمميةإن   :2 ف-
 بالمغة أو المفظي باالتصال االجتماعي التواصل ىذا مثل ويتم الواحد، المجتمع أو الواحدة
 . أحيانا اإلشارة بمغة أو الشائعة الكالمية

 بل عشوائية، بصورة أو متباينين أطراف بين تجرى ال التعمم عممية أن "رالندذس " يرى :3ف -
 وىذا والزمالة الصداقة من واضحة درجة عمى أشخاص بين إال يتم ال االتصال ىذا مثل أن

  وطيدة.  مباشرة أولية عالقات األفراد ىؤالء بين يكون أن يعني
 باآلخرين اختالطو خالل من الفرد يتعممو التدريب عمى السموك اإلجرامي أن يرى :4ف -
 : أساسين جانبين من يتكونو 

 ووسائل الجريمة ارتكاب بطرق تتعمق التي والتقنية المادية بالعناصريتصل الجانب األول: 
 .ارتكابيا عمى الالحقة األعمال وكافة والتنفيذ واإلعداد التخطيط وعمميات الرتكابيا التحضير

 تدفع الذي والتبريرات والبواعث واالتجاىات المواقف عمى يشتمل الذي فيو الجانب الثاني:أما 
 ارتكاب يبرر الذي اإلجرامي الفمسفي اإلطار لو ترسم أو ،الجريمة ارتكاب سبيل عمى الفرد

 . اإلجرام مجتمع إلى االنتماءو  الجريمة عالم في العيش لو يميد أو المجرم الفعل أو الجريمة
ي تعمم وي كتسب السموك اإلجرامي عن طريق االختالط باألشخاص المجرمين، وىذا  :5ف -

 ميد فقط كما قال "تارد". يشمل جميع الطرق التعميمية األخرى وليس التق
، بمعنى كمما تكرر واالستمراريةلتكرار ب ااكتساب السموك اإلجرامي حستعمم و يختمف  :6ف -

االتصال كمما تكرر أي أو اتصل باألشخاص مدة أطول،  تعرض الفرد لمموقف أكثر من مرة
 كمما زادت نسبة االستجابة لمنمط السموكي.  ادت المدةوز 

 ،االيجابية القوى عمى السالبة القوى كفة تغمب عندما جانحا أو مجرما الفرد يصبح: نتيجة
 تمك عمى الجريمة ارتكاب عمى تشجع التي االتجاىات قوة تطغى حين يتم أخرى بعبارة

 اتجاىاتو غمبت إذا مجرما يصبح ال الفرد أن معناه وىذا ،ارتكابيا عن تصرف التي االتجاىات
 .ةالسمبي اتجاىاتو عمى االيجابية

 حيث ليا، يتعرض التي اإلجرامية باألنماط اتصالو زاد إذا مجرما الفرد يصبح األولى الحالة في
 فيأما ، الجريمة ارتكاب طريق في يندفع وبالتالي ومحاكاتيا، تقميدىا عمى ويعمل بيا، يتأثر



 عزلتو دتزا أو اإلجرامية االتجاىات تمك عن انفصالو زاد إذا مجرما الفرد يصبح ال ثانيةال الحالة
 شخصا بالنياية فيضل تقميدىا، عمى يعمل وال بيا، يتأثر ال وبالتالي اإلجرامية، األنماط تمك عن

 متناقضتين مجموعتين بين قوى تعادل العممية تصبح وىكذا يخالفو ما يرتكب وال القانون يحترم
 واالتجاىات.  المواقف من

 : نقد نظرية "سذرالند"
 .األول المجرم يجرم لماذا : اإلجرام مصدر تفسر ال -
 .إجرامية بنماذج أو بالمجرمين ليم عالقة ال أصحابيا يكون التي الجرائم تفسر ال -
 . الحديثة أو العاطفية الجرائم تفسر ال -
معنى ليس بالضرورة من صبح مجرما، بي ال لكنو إجرامي وسط في يعيش من حالة تفسر ال -

 يعيش في محيط ووسط إجرامي يصبح مثميم منحرفا ومجرما. 
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 ان شاء اهلل إخوتي الطمبة موفقين 
Stay safe *  * 

 أ/ طرافي صادق 
 


