جرائم اخلادمات باملجتمع السعودي

جرائم اخلادمات باملجتمع السعودي
(دراسة ميدانية على عينة من األسر مبدينة الرياض)
د .غادة بنت عبدالرمحن الطريف

(٭)

املقدمــة
اململكة العربية السعودية تغريا واضحا يف جوانب احلياة االجتامعية واالقتصادية
شهدت كافة وبرز مع هذا التغري يف املجتمع ظواهر كثرية منها ظاهرة استقدام اخلادمات
واملربيات األجنبيات من خمتلف اجلنسيات يف األرسة السعودية.
وظاه�رة االعتماد عىل العاملة املنزلية كخدم يف األرسة الس�عودية وجد منذ القدم
فقد اعتادت بعض العائالت الغنية يف املجتمع عىل هذا النوع من اخلدمات إال أهنا كانت
حمدودة .أما اآلن فقد أصبحت ظاهرة اخلادمات شائعة يف أغلب املنازل السعودية وأصبح
هلا أثر كبري يف حياة األرسة بطريقة ال يمكن إغفاهلا.

فلق�د أدت املتغيرات اإلقليمية واملحلية إىل تعرض األرسة الس�عودية للعديد من
التغيرات الت�ي أدت إىل حتوهلا من أرسة ممتدة إىل أرسة نووية ،إضافة إىل انتش�ار التعليم
وخروج املرأة للعمل ،وكثرة عدد أفراد األرسة ،واتس�اع حجم املسكن املعارص وترتب
عىل ذلك حاجة األرسة إىل من يرعى أبناءها إىل جانب إدارة شئون املنزل .كل هذا أدى
إىل تزايد الطلب عىل العاملة املنزلية ،وبدأت عملية استقدام اخلادمات تزداد بشكل مطرد
حتى أصبحت ظاهرة اجتامعية الفتة للنظر وانعكست آثارها السلبية عىل األرسة بصفة
خاصة واملجتمع السعودي بصفة عامة .
والعتب�ارات اقتصادي�ة كان غالبي�ة هؤالء اخلادمات م�ن دول أجنبية  ،ختتلف عن

(*) أستاذ مساعد علم االجتامع اجلنائي بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،الرياض ،السعودية.
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املجتمع السعودي ومغايرة له يف اللغة ،والعادات والتقاليد واألنامط السلوكية وربام الدين
ومعظمهن من ذوي التعليم املنخفض وغري مدربات عىل األعامل التي استقدمن من أجلها .

وتشري اإلحصاءات إىل أن عدد املوافق عىل استقدامهم من العاملة املنزلية لألفراد
لع�ام 1427ه�ـ 1428-هـ قد بلغ ( )445106تأشيرة ويبلغ ع�دد العاملة املنزلية من
الذكور ( )165226بينام يبلغ عدد اإلناث (( )279880الكتاب اإلحصائي الس�نوي
لوزارة العمل2007 ،م).
واملتتبع هلذه الظاهرة يالحظ أهنا تزداد باطراد عاما بعد عام ،بينام بلغ عدد املوافق
عىل استقدامهم من العاملة املنزلية لألفراد لعام 1428هـ 1429/هـ قد بلغ (،)495885
ويمثل عدد العاملة املنزلية من الذكور ( )186081بينام يبلغ عدد اإلناث ()309804
(الكت�اب اإلحصائ�ي الس�نوي ل�وزارة العم�ل2008 ،م) ،بينما بلغ ع�دد املوافق عىل
اس�تقدامهم م�ن العاملة املنزلية لألف�راد للعام /1430ه�ـ )496092(1431عام ً
ال،
أم�ا ع�دد املوافق عىل اس�تقدامهم للجه�ات احلكومية لنفس العام فق�د بلغ ()61143
عام ً
ال(الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل2009 ،م).

وق�د أفرزت هذه الظاهرة الكثري من الس�لبيات عىل األرسة الس�عودية منها تأثري
اخلادمة عىل لغة األبناء  ،وعاداهتم وعقيدهتم وسلوكهم لتظهر عادات وسلوكيات منحرفة
تسهم يف خلخلة قيم وعادت جمتمع كامل ،أو جزء منه  ،مع زيادة اجلريمة واالنحرافات
وتشويه اهلوية الوطنية.
ونظ�را للصعوب�ات التي واجهتها الباحثة من قص�ور اإلحصاءات وإحجام كثري
من اجلهات عن مساعدة الباحثة باإلحصاءات والبيانات الرسمية عن جرائم اخلادمات
باملجتمع الس�عودي فقد تم االطالع عىل اإلحصاءات الرس�مية لوزارة الداخلية للعام
1427هـ وذلك ملعرفة حجم جرائم النساء وقد بلغ عدد املتهامت يف القضايا األخالقية
م�ن النس�اء  ، 5465ويبلغ عدد املتهمات منهن يف قضايا االعت�داء عىل األموال ،406
وعدد املتهامت يف قضايا املسكرات  ،143أما بالنسبة لقضايا االعتداء عىل النفس فقد بلغ
عددهن  ،407وعدد املتهامت يف قضايا منوعة  1995متهمة (وزارة الداخلية1427،هـ).
ويرى الكثري من العلامء أن جرائم املرأة املس�جلة تقل كثري ًا عن اجلرائم الفعلية
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التي ترتكبها ويرى بوالك « »pollackأن إجرام املرأة اقل ذكرا يف التقارير واإلحصاءات
الرس�مية وبالذات لبعض اجلرائم مثل الرسقات من املحالت التجارية والرسقات التي
ترتكبها اخلادمات والبغايا واإلجهاض واجلرائم التي ترتكب بالنس�بة لألطفال ،فضال
عن بعض اجلرائم األخالقية غري املعلنة .كام يرى أن النساء املجرمات يتلقني احلامية من
الرجال ويرى أن غالبية النس�اء هن حمرضات عىل اجلرائم التي يرتكبها الرجال ،كام أن
ضب�اط الرشطة والقض�اة واملحلفني يكونون أكثر مرونة ولينا نحو النس�اء ،مما هم نحو
الرجال وهذه االعتبارات قادت «بوالك» وغريه من املتخصصني إىل مالحظة أن إجرام
النساء إنام هو إجرام خفي ومقنع إىل درجة كبرية (.)Pollack, 1950
ويتفق «مارشية»مع «جارنية» يف أن اإلناث يشرتكن يف اجلرائم اخلفية بنسبة تفوق
نسبة الذكور؛ نظرا ألهنن يفضلن أن يبقني بعيدا عن العدالة(الساعايت)1986 ،

وتطالعن�ا الصح�ف اليومية واملواق�ع اإلخبارية ببعض اجلرائ�م املرتكبة من قبل
اخلادمات ،فقد ذكرت صحيفة الرياض يف عددها()2804عن ممارسة إحدى اخلادمات
لبعض السلوكيات اجلنسية مع أطفال مكفوليها ،ويف العدد( )14272خادمة توهم أرسة
مكونة من ثامنية أشخاص بسحرهم وذلك لتزويد زوجها باملال  ،ويف العدد ()15308
خادمة منزلية تقتل طفال عمرة أربعة أشهر وذلك بإطعامه سم الفئران يف رضعته  ،ويف
العدد( )14828خادمة تس�حر أرسة بمدينة الرس بعد ضبط جمموعة من الطالس�م يف
حجرهتا،ويف العدد( )15193خادمة آسيوية ختنق ابن كفيلها البالغ من العمر  16عاما
حتى املوت؛ ألنه ييسء معاملتها ،ويف العدد ( )14961خادمة أندنوسية تعذب أطفال
مكفوليها بالكي ويف العدد ()13801خادمة أندنوسية مسلمة تعذب طفلة معوقة بتكسري
األي�دي واألرجل واحلرق بامل�اء املغيل،ويف جريدة عكاظ العدد()2910خادمة ختطف
ابن كفيلها إىل جهة غري معلومة  ،كام سجلت حمافظة جدة قتل خادمتني خمدومتهام خنق ًا
قب�ل رسقة املجوهرات واألموال ،واكتش�اف خادمتني اندنوس�يتني تضعان القاذورات
واألوس�اخ يف طع�ام ورشاب األرسة وه�ذه اجلرائم يتم اكتش�افها بالرتصد أو الصدفة
وتعد مؤرشات خطرية عىل وجود نزعات إجرامية لدى اخلادمات .
ول�ذا فإن دراس�ة جرائم اخلادم�ات غري املبلغ عنها تع�د رضورة علمية ،نظر ًا ملا
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تشكله هذه اجلرائم من آثار سلبية عىل البناء الثقايف والقيمي والديني واألخالقي لألرسة
يف املجتمع الس�عودي ،فاخلادمة تعيش داخل األرسة الس�عودية ،تتأثر وتؤثر هبا ،س�لبا
كان أو إجياب ًا ونتيجة هلذا االتصال املبارش باألرسة فقد تقوم اخلادمة بارتكاب سلوكيات
انحرافيه أو إجرامية يف حق مكفوليها  .وعىل اعتبار أن املرأة اقرب أفراد األرسة إىل اخلادمة
باعتبار أن األدوار التي تقوم هبا هي أساس�ا أدوار املرأة كاألعامل املنزلية وإدارة ش�ئون
املنزل ،ورعاية األبناء ،لذا فإن هذه الدراسة تسعى إىل التعرف عىل جرائم اخلادمات غري
املبلغ عنها وهي اجلرائم التي تكتشفها املرأة أو أي من أفراد األرسة عن طريق الصدفة
أو الرتصد وال يتم إبالغ اجلهات الرس�مية هبا لرصدها ومعرفة مدى خطورهتا وكيفية
التعامل األمثل معها.

مشكلة الدراسة

تتن�اول هذه الدراس�ة جرائ�م اخلادمات غري املبلغ عنها ،فعلى الرغم من خطورة
املشكلة إال أهنا تعد مشكلة اجتامعية كامنة وغري مدركة لدى كثري من األرس،ألن املشكلة
املدرك�ة نبح�ث هلا عن حلول ولكن اخلطورة يف املش�اكل غري املدركة التي ال يش�عر هبا
املجتمع  ،ومن ثم تتفاقم وتزداد خطورهتا  .والواقع أن مشكلة اخلادمات أصبحت هتدد
ثقافة املجتمع بكافة مش�تمالته من لغة وع�ادات وتقاليد وقيم  ،بجانب ضعف الضبط
االجتامع�ي ،وما ينتج عنه من زي�ادة االنحرافات واجلرائم التي هتدد األمن االجتامعي
للمجتمع ،مما يستلزم رضورة البحث والدراسة العلمية الشاملة هلذه الظاهرة .
وتتلخ�ص مش�كلة الدراس�ة يف أن هن�اك نس�بة ال يس�تهان هبا م�ن اجلرائم التي
ترتكبها اخلادمة لالنتقام من مكفوليها أحيان ًا ،أو لتحقيق مكاسب مادية .وهذه اجلرائم
التص�ل إىل عل�م الرشطة أو أي من األجهزة األمنية إما بس�بب عدم اكتش�افها أصال أو
لتعمد أفراد األرسة عدم إبالغ الرشطة لسبب أوآلخر .والشك أن طبيعة عمل اخلادمة
الذين تتضمن معايشة األرسة والتواجد املستمر يف حميطها والتعامل املبارش مع ممتلكاهتا
يمكنها من ارتكاب بعض اجلرائم التي يصعب عىل كل من جهاز الرشطة أو مكفوليها
اكتشافها .ولذا فجرائم اخلادمات غري املبلغ عنها حتتاج من وجهة نظر الباحثة إىل دراسة
علمية متخصصة لرصدها وحتديد الوسائل املناسبة ملعاجلتها .
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أمهية الدراسة

إث�راء الرتاث النظري يف علم االجتامع اجلنائ�ي ،فقد احتلت موضوعات اجلريمة
أمهية خاصة يف علم االجتامع اجلنائي عىل املستويني النظري والتطبيقي ،وذلك ملا للجريمة
من انعكاسات سلبية عىل خمتلف جوانب التنمية البرشية .
يزيد من األمهية العلمية هلذه الدراسة أهنا تدور حول اخلادمات وهذه الفئة آخذة
يف التزايد بش�كل مطرد يف دول اخلليج عامة ويف املجتمع الس�عودي خاصة ،وتأيت هذه
الدراسة امتدادا للرصد العلمي للمشكلة.

تعرض النظام األرسي يف املجتمع السعودي للعديد من التغريات نتيجة للتحوالت
االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،األمر الذي أدى إىل تغري نمط األرسة من أرسة ممتدة
إىل أرسة نووية واس�تقالل هذه األرسة النووية عن أرسها املرجعية الكبرية ،مما نتج عنه
تقليص الوظائف العديدة التي كانت تقوم هبا األرسة .أضف إىل ذلك تغري وضع املرأة
داخ�ل األرسة يف املجتم�ع الس�عودي كنتيجة طبيعي�ة للتعليم والعم�ل ،حيث ازدادت
مع�دالت تعلي�م املرأة وخروجها إىل العم�ل وترتب عىل ذلك تغري كبري عىل أدوار املرأة
كل ه�ذه التغيرات وغريها قلصت أدوار األرسة وجعلتها غري قادرة عىل تقديم الرعاية
الكاملة جلميع أفرادها ،كام كانت يف السابق ،مما دعاها إىل االستعانة باخلادمات ،مما أدى
إىل عدد من املشكالت لذا ينبغي االهتامم بالدراسة العلمية الشاملة ملواجهة أي مشكالت
تؤثر سلب ًا عىل األرسة واملجتمع .
وتتناول هذه الدراسة جرائم اخلادمات غري املبلغ عنها يف املجتمع السعودي فاجلرائم
املس�جلة ليس�ت إال نس�بة حمدودة من اجلرائم الفعلية التي ترتكبها اخلادمة  ،فدراسة هذه
اجلرائم يسهم يف التعرف عليها لرصدها والعمل عىل معاجلتها  ،واختاذ الوسائل واألساليب
الوقائية الالزمة ورسم بعد للسياسات األمنية التي تكفل شعور األرسة باألمن .

كام قد تفيد نتائج هذه الدراسة وتوصياهتا املختصني يف جمال اجلريمة وصناع القرار
إلجراء املزيد من البحوث والدراسات يف هذا املجال ،مما يثري الرتاث النظري للموضوع
بشكل عام ،ويؤدي إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة هذه املشكلة .
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أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل عدة جوانب هي :

 1ـ التع�رف على نوعي�ة اجلرائم غري املبل�غ عنها التي ترتكبه�ا اخلادمة يف املجتمع
السعودي.
 2ـ التعرف عىل األسباب التي متنع املبحوثات من إبالغ الرشطة عن اجلرائم التي
ترتكبها اخلادمة يف املجتمع السعودي.

 3ـ وضع مقرتحات للتعامل مع هذه املشكلة مستقبال للحد من آثارها عىل األرسة.

تساؤالت الدراسة

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عىل التساؤالت التالية :

 1ـ ما نوعية اجلرائم غري املبلغ عنها التي ترتكبها اخلادمة يف املجتمع السعودي؟

 2ـ م�ا أس�باب عدم إبلاغ الرشطة عن اجلرائ�م التي ترتكبها اخلادم�ة يف املجتمع
السعودي؟
 3ـ م�ا أب�رز املقرتح�ات للتعامل مع هذه املش�كلة مس�تقبال للحد م�ن آثارها عىل
األرسة ؟

مفاهيم الدراسة

املفه�وم ه�و الوس�يلة الرمزية املخترصة الواضح�ة التي يتم االس�تعانة هبا للتعبري
ع�ن معن�ى أو معان وأف�كار يراد إيصاهلا للمتلق�ي ،وعىل الباحث حتدي�د املفاهيم بدقة
ووضوح ليس�هل إيصال املعلومة وس�نعرض ألبرز املفاهيم املستخدمة يف هذه الدراسة
وهي مفهوم اجلريمة ،ومفهوم اخلادمات وس�نعرض لتعريف هذه املفاهيم بالرتتيب ثم
نعرض لتعريفها اإلجرائي .
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ً
أوال :مفهوم اجلريمة
اجلريم�ة يف اللغ�ة :اجلرم التعدي  ،واجلرم الذن�ب  ،واجلمع أجرام وجروم  ،وهو
اجلريم�ة  ،وق�د جرم جيرم جرم ًا  ،واجرتم وأج�رم  ،فهو جمرم وجريم  ،وجترم عيل فالن
أي ادعى ذنبا مل أفعله  ،وقال تعاىل َ ...{ :ولاَ يجَ ْ ِر َم َّن ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َعلىَ ٰ َأ اَّل َت ْع ِد ُلوا }8{...
(املائ�دة) ،أي ال حيملك�م بغض القوم عىل ت�رك العدل  ،وجرم جرم ًا  :أذنب  ،وأجرم :
ارتكب جرم ًا ،واجرتم الذنب  :ارتكبه (ابن منظور مجال الدين  ،ب.ت ).
وختتلف األفعال اإلجرامية تبع ًا لدرجة خطورهتا وخروجها عن خمتلف القوانني
االجتامعية و االقتصادية واألخالقية والقانونية وغريها املؤطرة هلا  ،فهناك مث ً
ال  :جرائم
اجلنايات وجرائم العنف ،واجلرائم االقتصادية والسياسية  ،واجلنح  ،وتعد هذه األخرية
بسيطة وخفيفة وغالب ًا ما تكون مرتبطة باألحداث.

ويعرفها( إميل دور كايم  ) Durkheim Emileبأهنا «موضوع بحث علم خاص
ه�و عل�م اإلجرام عىل أن يـكون مفهوم ًا لدين�ا .أن اجلريمة هـي كل فعل معاقب عليه»
(. ) emile durkheim،, 1977:p.67
ويعرفه�ا األزه�ر بأهن�ا« :ه�ي الفعل ال�ذي تعتقد اجلامع�ة أنه يش�كل رضر ًا عىل
مصلحتها االجتامعية كالفعل الشاذ والضار يف نفس الوقت  ،فهو انحراف عن املعايري
والضوابط املجتمعية للس�لوك  ،س�واء نص القانون عىل اعتباره جريمة أم مل ينص عىل
ذلك  ،واجلريمة يف حد ذاهتا أفعال شاذة وضارة باملجتمع»( األزهر حممد 2000 ،م).
ويعرف نجم اجلريمة من منظور اجتامعي بأهنا « :كل فعل يتناىف مع القيم السائدة
يف املجتم�ع  ،وه�ي خطيئة اجتامعي�ة تعارض قيم وأخالق املجتم�ع  ،وهي كل فعل أو
امتن�اع يص�در عن إرادة مدركة خترق أمن ومصالح وحقوق األفراد واملجتمع ويعاقب
مرتكبها بعقوبة أو بتدبري احرتازي» ( نجم حممد 1998 ،م).

عرف ( درافيز 1960 :م ) اجلريمة بأهنا «السلوك الذي ينحرف عن معايري املجتمع
السيايس الذي حتكمه القوانني التي ترشف عىل صياغتها وتنفيذها سلطة منظمة معرتف
هبا اجتامعي ًا ورسمي ًا  ،فهي كل فعل يعاقب عليه القانون».
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ويمكن تعريفها إجرائيا يف هذه الدراس�ة بأهنا كل سلوك تقوم به اخلادمة ويرتتب
علي�ه وقوع أرضار لألرسة ترض بمصلحتها االجتامعية كالفعل الش�اذ والضار يف نفس
الوق�ت على أن تنتهك هذه الس�لوكيات القيم واملعايري االجتامعي�ة املختلفة يف املجتمع
الس�عودي وتتجاوز املقبول منها اجتامعي ًا س�واء نص القانون عىل اعتبارها جريمة أم مل
ينص عىل ذلك .

ثاني ًا  :مفهوم اخلدم

يعرف«اخلادم مجعها خدام وخدم  ،واختدم أي خدم نفسه -والقوم خمدومون أي
كثريو اخلدم واحلشم» ( عبداحلميد1997،م) .

يعرفه�ا احل�واد (1408هـ) يعرف اخل�ادم يف اللغة الغالم الصغير أو اجلارية ممن
يعمل�ون يف امله�ن اليدوية التي تتطلب جهد ًا عضلي� ًا كبري ًا مقابل أجر مادي .وغالب ًا هم
من فئة الدخل املحدود.
وتعرف العراقي (2001م) مفهوم اخلادم بأنه اإلنسان ذكر ًا أو أنثى الذي يعمل
لدى الغري بصفة مستمرة أو خالل أوقات حمددة و يتقاىض أجرا نظري عمله ويؤدي أعام ً
ال
ذات طبيعة مس�اعدة تعتمد عىل اجلهد اجلسماين وال حتتاج إىل مؤهالت خاصة إال نادر ًا
حسب ظروف ومستويات العمل التي حتتاج إىل خدم .

ويقص�د بمفه�وم اخلادم�ات يف هذه الدراس�ة بأهن�ا العاملة األجنبي�ة اخلدمية من
املستقدمات ألعامل اخلدمة املنزلية لدى األرسة السعودية ،والتي تعتمد عليها عند القيام
بأعامل النظافة وطهي الطعام وتقديمه وتربية األطفال ،وتركز هذه الدراس�ة عىل اخلدم
(اإلناث) من العامالت يف املنازل حتت مسمى مربية أو خادمة .

342

جرائم اخلادمات باملجتمع السعودي

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ً
أوال :اإلطار النظري

س�وف تقوم الباحثة باستخدام عدة نظريات وتوظيفها مما يمكن من فهم الظاهرة
موضوع الدراس�ة ،حيث إن اس�تخدام عدة نظريات يمكن من فهم الظاهرة ،مما يساعد
الباحث عىل اختيار بيانات الدراسة عن طريق أكثر من نظرية والنظر إليها من زوايا خمتلفة
مما يساعد عىل إجياد تفسريات متعددة ملوضوع الدراسة ،وعند استعراض اإلطار النظري
نجد هناك جمموعة من النظريات التي يمكن استخدامها لفهم الظاهرة املدروسة وسوف
تتم مناقشة كل نظرية من هذه النظريات وعالقتها بموضوع الدراسة عىل النحو التايل:

 1ـ النظرية الوظيفية
يدرس هذا االجتاه املجتمع كوحدة متكاملة  ،كام هيتم بدراس�ة العالقات املتبادلة
بني العنارص املكونة هلذه املجتمعات واملنظامت والبيئة املحيطة ،حيث ترى أن املجتمعات
عبارة عن أنس�اق بينها ارتباط متبادل ويكتس�ب كل جزء معناه يف ضوء عالقته بالكل.
كما يقوم كل جزء بأداء وظيفة معينة داخل النس�ق للوصول حلالة االس�تقرار والتوازن
(جلبي.)2001 ،

وعندم�ا تس�تخدم هذه النظري�ة كإطار لفهم موضوع الدراس�ة نجد أن اخلادمات
يؤثرن عىل نسق األرسة ونسق املجتمع السعودي ،فالنسق األرسي جزء من النسق العام
وهو املجتمع  ،والتغريات التي حتدثها اخلادمات عىل األرسة تنعكس عىل النسق األكرب
وه�و املجتمع الس�عودي ،حيث إن العالق�ات والتأثريات متبادلة بين العنارص املكونة
للمجتمع كام يرى علامء الوظيفية.

 2ـ نظرية النشاط الروتيني

Routine Activity theory

تعد نظرية النشاط الروتيني من أشهر نظريات علم اجلريمة املعارصة ،وانطلقت من
أن اجلريمة متثل جزء ًا مه ًام من احلياة اليومية لألفراد وذلك بسبب التفاعالت االجتامعية
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وعند حدوث تغري يف أنامط التفاعالت االجتامعية فإن معدل اجلريمة سيزداد.واستندت
هذه النظرية إىل ثالثة أبعاد أساس�ية حلدوث الفعل اإلجرامي :توفر اإلرادة اإلجرامية،
وجود ضحية مناسبة ،وغياب احلراسة القادرة.

وي�رى (  ) Cohen & Felsonأن هن�اك العديد من التغريات التي أدت إىل ظهور
أنواع جديدة من األنش�طة الروتينية للفرد ويرى الباحثان أن الروتني يمثل النش�اطات
اليومية التي يامرس�ها الفرد بش�كل روتيني دون التفكري هبا سواء كانت حمصلتها إجيابية
أوسلبية ،ويرى الباحثان أن النشاط الروتيني للفرد يتمركز خارج املنزل؛ إضافة إىل عوامل
أخ�رى مهمة مثل خروج امل�رأة للعمل وقضاء معظم الوقت خارج املنزل وزيادة أعداد
األرسة الت�ي ترعاه�ا األم أو الزوجة .)Cohen & Felson Maecus 1980( .وخلص
الباحث�ان إىل نتيج�ة مهم�ة مؤداها أن مجلة األنش�طة الروتينية الس�ابقة تفصل الفرد عن
منزله أو أرسته وممتلكاته وهذا يعطي املجرم صاحب اإلرادة اإلجرامية الفرصة املناسبة
أو املوقف املناس�ب الرتكاب اجلريمة س�واء كانت تعدي ًا عىل الفرد أم املمتلكات ويرى
الباحثان أن اإلرادة اإلجرامية تتوافر بغياب احلراسة القادرة التي هتيئ للمجرم الفرصة
أو املوقف املناسب (العموش2002 ،م).

ويمكن تفسري موضوع البحث من خالل هذه النظرية إىل أن اخلادمة املنزلية نظر ًا
لقرهب�ا م�ن األرسة ومهامه�ا يف داخل املنزل متكنها من معرفة األنش�طة الروتينية ألفراد
األرسة متى يتواجدون ومتى ينامون ومواعيد خروجهم للدراسة والعمل وتعلم بتغيبهم
ع�ن العم�ل وأدق تفاصي�ل حتركاهتم ...الخ ،مما يمكنها من اس�تغالل ذلك يف ارتكاب
جريمتها يف ظل غياب احلراسة القادرة ،هذا إذا توافرت لدهيا اإلرادة اإلجرامية .
 3ـ نظرية االغرتاب Alienation

بدأت منذ أن عرض عاملا اإلجرام واالجتامع األمريكيان والرتركلس وكالرينس
جفري لنظريتهام عن االحتواء و التحول أو االغرتاب عىل التوايل و املفكرون االجتامعيون
منش�غلون بفكرمها يف حماولتهام الس�تجالء معامل نظريتهام وإضافة املزيد إليها باعتبارمها
م�ن أوائ�ل الرواد يف هذا املج�ال  .وترجع هذه النظرية التي ت�رى أن معدالت اجلريمة
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واالنحرافات ترتفع بني اجلامعات التي يتسم تفاعلها باالنعزالية والالمعيارية ،فاملجرم أو
املنحرف شخص يفتقر إىل العالقات الشخصية املتبادلة ويعاين من فشله يف اكتساب تلك
العالقات  .وهو وحيد ومنعزل عاطفيا وال ينتمي إىل اجلامعات األولية اخلاضعة للقانون
كام يشعر بعدم األمن وبأنه غري حمبوب أو مرغوب فيه  ،ويتسم بالعدائية والعدوانية .

ومفهوم االغرتاب من املفاهيم املعقدة ،فهو يشري إىل انعدام السلطة  ،ويعني غياب
املعايري واالنعزال االجتامعي أو العزلة النفسية كام يعني االغرتاب الثقايف من جراء انتقال
املجتمع وحتوله من طور التقليدية التي تعايش معها طويال ووجد نفسه وكيانه فيها  ،إىل
طور ثقافة أخرى (حديثة ودخيلة ) حيس معها وفيها باحلرية والضياع  ،يكن هلا ش�عور
االس�تياء وعدم التقبل بل والعداء من جهة واإلعج�اب واالنبهار والتقبل والتمثل من
اجله�ة األخرى ويف أي من احلالتين يتعايش الفرد مع ظاهرة الرصاع الثقايف املقلق وإذا
كن�ا نرك�ز عىل اخلدم بالدرج�ة األوىل فإننا نعني هن�ا باغرتابه وانفصاله عن نس�ق القيم
واملعايري العامة واألهداف املحدودة التي يؤكد عليها املجتمع لتحقق النجاح االجتامعي
(بدر1993،م).

ويمكن تفسري االغرتاب كام ترى املاركسية إىل أن بعض األفراد مثل اخلدم يغرتبون
ع�ن بالده�م وأعامهلم ألس�باب موضوعية ،كام يؤدي يف نفس الوق�ت إىل اغرتاهبم عن
الطبيعة وعن ذواهتم ،ومعنى ذلك أن العمل يعد شيئا خارجي ًا عن العامل وليس جزا ًء
من طبيعته ،مما خيلف عنده ش�عورا بالبؤس وبعدم الرضا فال يس�تطيع أن ينمي بحريته
طاقاته الفسيولوجية أو العقلية ويفقد حريته واستقالله الذايت ويصبح ملكا لغرية أو عبدا
لألشياء املادية يترصف أصحاب السلعة فيه ترصفهم يف السلع التجارية (.)Frank, 1980

ثاني ًا :الدراسات السابقة

تعد الدراس�ات الس�ابقة من ه�م املرجعيات التي يرجع إليه�ا الباحث فهي تثري
التراث النظ�ري للبحث وتوصلت الباحث�ة إىل عدد كبري من الدراس�ات التي تناولت
ظاهرة اخلدم بالدراسة وسنقرص العرض عىل الدراسات التي تناولت املجتمع السعودي
بالدراسة:
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دراسة حاتم أمحد وآخرون (2008م)حول آثار العاملة املنزلية عىل النشء واألرسة
وهت�دف إىل رص�د آث�ار العاملة املنزلية عىل ع�ادات وتقاليد األبناء  ،ورص�د آثار تواجد
العاملة عىل العالقات بني أفراد األرسة  ،وهل توجد نزاعات فيام بينهم بس�بب العاملة .
وتوصلت هذه الدراس�ة إىل وجود العديد من اآلثار الس�لبية للخدم س�واء عىل مستوى
العالقات بني الزوجني أو األبناء .
دراس�ة صالح اخلضريي( 2004م) املشكالت االجتامعية للعاملة املنزلية وهتدف
ه�ذه الدراس�ة إىل التع�رف على أبرز املش�كالت االجتامعي�ة الناجتة عن العامل�ة املنزلية
وتوصل�ت الدراس�ة إىل أن م�ن أس�باب اعتماد األرسة عىل اخل�دم هو كثرة ع�دد أفراد
األرسة ،ومن أهم املش�كالت املرتبطة بالزوجني هو اعتامد الزوجة عىل اخلادمة يف كافة
شئون املنزل وبالنسبة للمشكالت التي تتعلق باملجتمع هي عدم التزام اخلادمة بعادات
وتقاليد املجتمع يف الشكل و املظهر أو يف إقامة عالقات غري مرشوعة .

دراسة سلامن العمري (2003م ) املرأة السعودية واخلادمة وهتدف هذه الدراسة
إىل التع�رف على اجتاهات امل�رأة باعتبارها أكثر األطراف تأثر ًا وتأثيرا يف ظاهرة وجود
اخل�دم وتوصلت الدراس�ة إىل زيادة اجتاه النس�اء غري املؤيدات خل�روج املرأة إىل العمل
خلال فرتة الدراس�ة  ،زي�ادة انخراط امل�رأة يف العمل خ�ارج األرسة ورغبتها يف القيام
بدورها يف املجتمع  ،زيادة املؤيدات إلمكانية التوفيق بني العمل والبيت  ،ويرى غالبية
املبحوثات أن العامل احلاس�م و املهم هو تربية األبناء واعتباره األهم بالنسبة هلن ويرى
الغالبية أنه يمكن التغلب عىل املشكالت الناجتة عن وجود اخلادمة يف األرسة السعودية .

دراسة عبدا هلل اخلليفة ( 2001م )عن أثر اجتاهات اجلريمة واخلصائص االجتامعية
واالقتصادية ملجتمعات الوافدين األصلية يف سلوكهم اإلجرامي يف املجتمع السعودي
وهدف�ت الدراس�ة إىل التع�رف عىل حتليل ظاه�رة اجلريمة يف أوس�اط العاملة الوافدة يف
املجتم�ع الس�عودي وتوصلت الدراس�ة إىل وج�ود عالقة بني ظاه�رة اجلريمة بأنامطها
املتنوع لدى العاملة الوافدة حسب اجلنسية يف املجتمع السعودي وبني كل من اخلصائص
االجتامعي�ة و االقتصادية والثقافية وكذلك خصائص واجتاهات الس�لوك اإلجرامي يف
املجتمعات التي قدموا منها .
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دراس�ة سعد الش�هراين( 1997م) وعنواهنا العاملة اآلسيوية النسوية وأثرها عىل
انحراف األحداث باملجتمع الس�عودي وهتدف الدراس�ة إىل التعرف عىل أثر االستعانة
بالعاملة اآلسوية النسوية عىل بعض األرس السعودية وبعض حاالت األحداث املتواجدين
بدار املالحظة بمدينة الرياض ،وتوصلت الدراسة إىل أن اخلادمة تؤثر عىل األطفال من
الناحية الدينية وفش�لها يف توفري األمان لألطفال  ،أو تعليمهم عادات محيدة  ،وفش�لها
يف تعليم اللغة العربية أو نقل الثقافة املناس�بة  ،ومن أبرز الس�لبيات قيام اخلادمة بتعليم
األطفال عادات خمالفة للرشيعة اإلسلامية كام تشير الدراس�ة إىل أن غالبية األحداث
تعرض�وا للمعاملة الس�يئة م�ن قبل اخلادمة  ،أو أن اخلادمة حاول�ت إغواءهم  ،أو أهنم
ش�اهدوا اخلادمة يف أوضاع غري حمرتمة أو مع احد الرجال ويشري البعض من األحداث
إىل أن للخادمة دور ًا يف انحرافهم ،كام أهنم ال يشعرون باحلب جتاه اخلادمة .

ويف دراس�ة للعبي�دي و اخلليف�ة( 1994م) وه�ي بعنوان اخلصائ�ص االجتامعية
واالقتصادية والديموغرافيه لألرس املس�تخدمة للعاملة النسائية املنزلية وهتدف الدراسة
إىل التقيص عن العوامل التي تدفع األرس السعودية إىل استخدام العاملة املنزلية النسائية
من خالل الرتكيز عىل األرس املستخدمة وغري املستخدمة للعاملة النسائية املنزلية وتوصلت
الدراس�ة إىل أن ظاهرة االس�تعانة بالعاملة النسائية تتأثر عىل وجه التحديد بكل من نسبة
النس�اء العاملات داخ�ل األرسة  ،دخ�ل رب األرسة  ،وخلصت الدراس�ة إىل أن أهم
تلك املتغريات كان عدد العامالت داخل األرسة وحجم األرسة وملكية املنزل وارتفاع
مستوى التعليم لربة األرسة .
دراس�ة عبدال�رؤوف اجل�رداوي (1990م) عن ظاهرة اخل�دم واملربيات أبعادها
االجتامعية يف الدول اخلليجية وهتدف الدراسة إىل التعرف عىل احلاجة لوجود اخلدم يف
األرسة السعودية والتعرف عىل املشكالت التي تواجهها ربة املنزل مع اخلدم  .وتوصلت
الدراسة إىل أنه من أهم األسباب التي تدعو األرسة لالستقدام هي عجز ربة املنزل عن
إدارته بمفردها  ،والتفرغ ألداء االلتزامات االجتامعية  ،عمل املرأة  ،كرب السن أو املرض
املظهر االجتامعي وتقليد اآلخرين  ،كثرة املناس�بات  ،البقاء مع ربة املنزل يف حال س�فر
الزوج وبالنسبة للمشكالت التي تواجهها ربة املنزل مع اخلدم اختالف اللغة ،اختالف
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الدي�ن صعوب�ة التعل�م  ،اختالف الع�ادات  ،التقصري يف أداء الواج�ب  ،املطالبة بزيادة
األج�ور  .وبالنس�بة للمش�كالت الناجتة ع�ن وجود اخلدم  :التدخل يف ش�ئون املنزل ،
القي�ام بأعمال انتقامي�ة ض�د األرسة  ،اخلوف من نش�أة عالقة بني اخلادم�ة والذكور يف
املنزل  ،االتصال ببعض األصدقاء دون علم األرسة  ،املطالبة بالس�فر املفاجئ  ،التبذير
واإلرساف يف امل�واد واألدوات املنزلي�ة  ،اختالف لغة وديانة اخلادمة او املربية يؤثر عىل
نمو الطفل  ،نقل بعض األمراض املعدية  ،زيادة األعباء املادية عىل األرسة  ،وجود غرباء
داخل األرسة حيرم األرسة من اخلصوصية والراحة النفسية .
دراسة عنربة األنصاري( 1990م )عنواهنا أثر اخلادمات األجنبيات يف تربية الطفل
دراس�ة ميدانية ملدينة مكة املكرمة وجدة وهتدف الدراس�ة إىل التعرف عىل أثر اخلادمات
عىل تربية األطفال وأثرهم عىل البناء االجتامعي و النس�ق الثقايف وتوصلت الدراسة إىل
وجود تأثريات س�لبية عىل األبناء من الناحية اللغوية و النفس�ية واالجتامعية  ،إضافة إىل
ح�دوث عالق�ات غير مرشوعة مع رجال أجان�ب  ،إغواء كبار الس�ن داخل األرسة ،
اخلروج عن عادات وتقاليد املجتمع .
دراس�ة نورة العيدان( 1986م) وعنواهنا أثر اخلدم عىل األرسة الس�عودية دراسة
وصفية بمدينة الرياض وهتدف الدراسة إىل حتديد العوامل األساسية التي دفعت األرسة
السعودية إىل استخدام اخلدم من خارج املجتمع السعودي مع دراسة حجم هذه الظاهرة
ومدى تأثريها عىل تنشئة األطفال وعىل الرتابط  ،ومن نتائج هذه الدراسة أن للخادمات
العديد من اآلثار السليبة عىل األطفال منها ضعف اللغة  ،وتعلم االتكاليه  ،إرهاق ميزانية
األرسة  ،كشف أرسار األرسة  ،حدوث رسقات وخمالفات أخالقية.
دراسة جامعة امللك سعود قسم الدراسات االجتامعية عن ظاهرة استخدام املربيات
واخلادمات األجنبيات يف األرسة السعودية (1983م) وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل
اآلثار السلبية واإلجيابية لظاهرة استقدام ملربيات واخلادمات األجنبيات و التعرف عىل
الدوافع احلقيقية الستقدام هذه العاملة ومدى االحتياج الفعيل هلا وتوصلت الدراسة إىل
أن هناك العديد من السلبيات الستقدام اخلادمة منها عدم اعتامد األطفال عىل أنفسهم ،
اعتامد األرسة اعتامدا كليا عىل اخلادمة  ،تعلق األطفال هبن  ،إرهاق األرسة مادي ًا  ،التأثري
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عىل األطفال من حيث اللغة واللهجة  ،حرمان الطفل من حنان األم  ،التسبب يف حدوث
خالفات بني أفراد األرسة  ،اإلس�هام يف عدم متكن األرسة من اس�تغالل وقت فراغها ،
سوء معاملة األطفال  ،التأثري السيئ عىل سلوك األطفال  ،تعليم األطفال بعض املبادئ
الدينية املعارضة لإلسالم والسلوكيات غري األخالقيه التي تصدر عن هذه العاملة .

دراس�ة مويض اجلنويب (1983م) عن أثر اخلادمة عىل البيت الس�عودي وهتدف
الدراس�ة إىل التعرف عىل تأثري اخلادمة عىل األرسة الس�عودية بمدينة نجران وتوصلت
الدراس�ة إىل أن الس�يدات يف املجتم�ع الس�عودي لدهين خادمة س�واء ك�ن عامالت أو
غير عاملات  ،االعتامد عىل اخلادمة يف إدارة املن�زل  ،تأثري اخلادمات عىل لغة األطفال
والس�لوكيات  ،أن وج�ود خادم�ة يش�كل عامل قلق لدى كثري م�ن ربات األرس وذلك
لشعور ربة األرسة بوجود غرباء .
دراسة عبد الرمحن عسريي ( 1983م)عن العاملة غري السعودية وآثارها االجتامعية
يف اململكة العربية الس�عودية وهدفت الدراس�ة إىل التعرف على حجم العاملة باملجتمع
السعودي واملشكالت املرتتبة عىل تواجد تلك العاملة يف املجتمع السعودي وهذه الدراسة
تناولت ظاهرة لدى نوعية معينة من العاملة غري السعودية من منظور شامل ،حيث شملت
كل اجلنس�يات األجنبية وكل املهن واألعامل ومل تقترص عىل نوعية معينة من األعامل أو
جنسية معينة ومن خالل املنظور الشامل أيضا شملت الدراسة أبعادا ثقافية واقتصادية
وأمنية واجتامعية بوجه عام فهي دراس�ة تتس�م بالعمومية وأش�ارت نتائج الدراس�ة إىل
وجود عدد من السلبيات لوجود العاملة منها ارتفاع أسعار بعض اخلدمات نتيجة لتواجد
هذه العاملة  ،و النظرة الدونية لبعض األعامل البس�يطة واملهنية من جانب الس�عوديني ،
باإلضافة إىل انتش�ار بعض العادات مثل االتكاليه واالعتامد عىل اخلدم  ،وهناك العديد
من التداعيات األمنية مثل زيادة جرائم القتل والرسقة والنصب والتزوير .

ويالحظ بوجه عام عىل الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة اخلدم بالدراسة أن
أغلب هذه الدراسات تناولت اآلثار االجتامعية للخدم عىل األرسة ونالحظ أهنا اتفقت
غالب�ا يف نتائجه�ا عىل خطورة ظاهرة العاملة املنزلية وتداعياهتا عىل األرسة والنشء  .كام
أن هناك العديد من الس�لبيات واملش�كالت التي ترتتب عىل وجود العاملة يف املجتمع ،
ومن املالحظ أن الدراس�ات الس�ابقة اهتمت بالرتكيز عىل الظاهرة ة من حيث أبعادها
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االجتامعية واالقتصادية والنفسية  .وهذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة؛ ألهنا
تنف�رد بالرتكي�ز عىل اجلوانب األمنية م�ن خالل التعرف عىل اجلان�ب اخلفي من جرائم
اخلادم�ات  ،وختتل�ف هذه الدراس�ة عن دراس�ة اخلليف�ة (2001م) والت�ي ركزت عىل
جرائم العاملة الوافدة التي تعمل بمختلف املهن بشكل عام أما هذه الدراسة فرتكز عىل
جرائم اخلادمات غري املبلغ عنها بشكل خاص وهو ما تركز عليه الدراسات السابقة .

 3ـ منهج البحث وإجراءات الدراسة

سأتناول يف هذا الفصل حتديد اإلجراءات املنهجية الالزمة لإلجابة عىل تساؤالت
الدراس�ة  ،وس�يكون عرضه�ا كالتايل حتدي�د منهج البحث ،ث�م نوع الدراس�ة  ،بعدها
نس�تعرض جمتم�ع وعينة البح�ث  ،يليها عرض ملجاالت الدراس�ة  ،ثم نعرض أدوات
وإجراءات مجع البيانات واألساليب اإلحصائية التي ستتم هبا معاجلة البيانات .

ً
أوال  :منهج البحث

يعد منهج املسح االجتامعي عن طريق العينة من أنسب املناهج لطبيعة هذه الدراسة
وهذا املنهج يس�اعد يف وصف الظاهرة موضع الدراس�ة ويمكن من تفسير العالقات
االرتباطية بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع الواردة يف هذا البحث من خالل توفري
البيانات الالزمة لذلك.

ثاني ًا :نوع الدراسة

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية التي تعتمد عىل طريقة املسح
االجتامعي باستخدام العينة.

ثالث ًا:جمتمع الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من أرس طالبات املرحلة اجلامعية (البكالوريوس) يف جامعة
األمرية نورة بنت عبدالرمحن التي تعد أكرب جامعة نسائية بالعامل.
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رابع ًا :عينة الدراسة
اس�تخدمت هذه الدراس�ة العينة العشوائية من أرس الطالبات امللتحقات باملرحلة
اجلامعية يف خمتلف التخصصات النظرية والعملية،وهذه العينة تتيح جلميع أفراد جمتمع
الدراسة الفرصة املتكافئة يف الظهور دون أن يتم أي حتيز أو تدخل من قبل الباحث.

تم س�حب عينة عش�وائية قوامها( )%2من املجتمع األصيل للدراس�ة ،حيث بلغ
عدد طالبات املرحلة اجلامعية املس�جلني بالبكالوريوس للعام ( 1430هـ) ()18250
طالبة ،وبذلك يبلغ عدد العينة ( )365تم حتليل ( )300اس�تامرة والباقي تم استبعادها
لعدم اكتامهلا .

خامس ًا :أداة مجع البيانات

ويف هذه الدراسة تم اختيار االستبيان ،حيث يعد االستبيان « أداة مالئمة للحصول عىل
معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني  ،ويقدم االس�تبيان بش�كل عدد من األسئلة
يطلب اإلجابة عليها من قبل األفراد جمتمع الدراسة » .ذوقان عبيدات وآخرون ( 1993م).

وقد تم اختيار االس�تبيان ليكون األداة الرئيس�ية جلمع املادة امليدانية؛ نظرا ملا متليه
طبيعة املوضوع وأهداف الدراسة وقد تم إجراء اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة،
وتض�م ه�ذه االس�تبانة يف اجل�زء األول منها :بيان�ات ديموغرافي�ة واجتامعي�ة وثقافية
واقتصادية عن أفراد العينة من املبحوثات ،أما اجلزء الثاين :من االس�تبانة فيش�تمل عىل
أس�ئلة تقي�س اجتاهات املبحوثات نح�و جرائم اخلادمات غري املبلغ عنه�ا التي تقوم هبا
اخلادمة يف األرسة السعودية .

سادس ًا :جماالت الدراسة

املجال املكاين :مدينة الرياض .

املج�ال الزم�اين :ت�م مج�ع البيان�ات يف الفترة الزمني�ة 1430 /11/10هـ إىل
1431/3/9هـ
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سابع ًا :أسلوب معاجلة البيانات
بعد تعبئة االس�تامرات واسترجاعها ،تم مراجعة البيانات وترميزها ،وتفريغها،
ث�م حتليل البيانات وتم اس�تخدام عدد من األس�اليب اإلحصائي�ة لتوضيح العالقة بني
املتغريات.

 4ـ نتائج الدراسة امليدانية

ً
أوال :البيانات األولية للمبحوثات
نتن�اول يف ه�ذا الفصل كتابة وحتليل البيانات واس�تخراج النتائج التي انبعثت من
البيانات امليدانية التي تم مجعها والتي سوف تسهم يف حتقيق أهداف البحث ويف اإلجابة
عىل تساؤالته.
اجلدول رقم ( ) 1

م

يوضح عمر املبحوثني

التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

الفئة العمرية

من  25سنة إىل أقل من  30سنة

98

32.7

2

 35سنة فأكثر

55

18.3

3

1

أقل من  25سنة

3

من  30سنة إىل اقل من  35سنة

2
4
5
6

45

مل جييبوا

املجموع

15

101

33.7

1

0.3

300

%100.0

4
1

5

-

يوضح اجلدول أعاله عمر املبحوثات ،حيث نجد اللوايت ترتاوح أعامرهن ما بني
 30سنة إىل أقل من  40سنة يف املرتبة األوىل من بني سائر الفئات العمرية بنسبة بلغت
 ، %33.7بينام نجد الفئة العمرية التي ترتاوح أعامرهن ما بني  25سنة إىل أقل من 30
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سنة يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت  ، %32.7أما الفئة العمرية و التي ترتاوح أعامرهن أكثر
من  35س�نة ،فكانت يف املرتبة الثالثة بنس�بة بلغت  ، %18.3أما املرتبة الرابعة فكانت
للفئة العمرية التي ترتاوح أعامرهن أقل من  25س�نة بنس�بة بلغت  %15ويوضح هذا
تنوع الفئات العمرية للعينة .
اجلدول رقم ()2

م

الفئة العمرية

التكرار

متزوجة

150

50.0

أرملة

54

18.0

1

عزباء

3

مطلقة

2
4
5

يوضح احلالة االجتامعية
8

النسبة املئوية%

الرتتيب
1
3

2.7

88

املجموع

29.3
%100.0

300

4
2

-

يوض�ح اجل�دول رق�م ( )2أن املتزوج�ات كن يف املرتبة األوىل م�ن عينة البحث
حي�ث بلغت نس�بتهن  ،%50.0ويف املرتب�ة الثانية كانت عينة البح�ث من املطلقات إذ
بلغ�ت نس�بتهن  ،%29.3بينام بلغت نس�بة األرامل  %18.0وكان�ت يف املرتبة الثالثة،
ويف املرتبة الرابعة واألخرية كانت لفئة عزباء بنسبة بلغت %2.7
اجلدول رقم ()3

م

يوضح املستوى التعليمي للمبحوثني

الفئة العمرية

التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

تقرءا وتكتب

10

3.3

6

متوسط

33

11.0

1

أمية

3

ابتدائي

2
4

9

12
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5

ثانوي

7

دراسات عليا

88

املجموع

300

6
8
9

13

جامعي

مل جييبوا

4.3

4

134

44.7

1

1

0.3

-

29.3
%100.0

2

-

يوضح اجلدول رقم ( )3املستوى التعليمي للمبحوثات ويتضح من اجلدول ان
أعىل نسبة لفئة التعليم اجلامعي ( )%44.7وكانت يف املرتبة األوىل  ،ويف املرتبة الثانية نجد
املستوى التعليمي فوق اجلامعي بنسبة بلغت  ، %29.3ويف املرتبة الثالثة نجد املستوى
التعليمي املتوسط بنسبة بلغت  ،11.0ويف املرتبة الرابعة نجد املستوى التعليمي الثانوي
بنس�بة بلغت  .%4.3ويف املرتبة اخلامس�ة نجد املستوى التعليمي االبتدائي بنسبة بلغت
 ،%4.0ويف املرتبة السادسة كانت للمستوى التعليمي تقرأ وتكتب بنسبة بلغت ،%3.3
وأخري ًا كانت نسبة األميات يف املرتبة السابعة واألخرية بنسبة بلغت .%3.0ولعل ارتفاع
املستوى التعليمي للمبحوثات وهذا يشري إىل االهتامم بتعليم املرأة.
اجلدول رقم ()4

م

يوضح عمل املبحوثني

الفئة العمرية

التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

موظفة يف قطاع الصحة

87

29.0

1

موظفة يف قطاع التعليم

81

املجموع

300

1

ربة منزل

3

موظفة يف قطاع البنوك

2
4
5
6

64
66
2

مل جييبوا
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21.3
22.0
27.0
0.7

%100.0

4
3
2

-
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يوضح جدول رقم ( )4عمل املبحوثات وقد بلغ نس�بة اللوايت يعملن موظفات
يف القط�اع الصح�ي  %29.0وكان�ت يف املرتب�ة األوىل  ،بينام بلغت نس�بة العامالت يف
قط�اع التعلي�م  %27.0وكان�ت يف املرتبة الثانية ،ويف املرتبة الثالث�ة كانت للعامالت يف
قط�اع البنوك بنس�بة بلغ�ت ، %22.0ويف املرتب�ة الرابعة واألخرية ربات املنازل بنس�بة
بلغت . 21.0
اجلدول رقم ()5

م

يوضح الدخل الشهري للمبحوثات
التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

الفئة العمرية

من  4000ريال غىل اقل من  6000ريال

29

9.7

5

من  8000ريال إىل اقل من  10000ريال

81

1

من  2000ريال إىل أقل من  4000ريال

3

من  6000ريال إىل اقل من  8000ريال

2
4
5
6
8
9

34
73

من  10000ريال إىل اقل من  12000ريال

60

مل جييبوا

3

من 12000ريال فأكثر
املجموع

20
300

11.3

4

24.3

2

20.0

3

27.0
6.7
1.0

%100.0

1
6

-

جدول رقم ( )5يوضح الدخل الش�هري للمبحوثات وكانت أعىل نس�بة ملن يبلغ
دخله�ن الش�هري «م�ن  8000ريال إىل اقل من  10000ريال» بنس�بة بلغت %27.0
وكان�ت يف املرتب�ة األوىل  ،ويف املرتب�ة الثانية اللوايت يبلغ دخلهن الش�هري «من 6000
ريال إىل أقل من  8000ريال» بنسبة بلغت  ،%24.3ويف املرتبة الثالثة كانت اللوايت يبلغ
دخلهن الشهري « من  10000ريال إىل اقل من  12000ريال» بنسبة بلغت ، %20.0
ويف املرتبة الرابعة كانت ملن يبلغ دخلهن الشهري «من  2000ريال إىل أقل من 4000
ريال» بنس�بة بلغت  .%11.3ويف املرتبة اخلامس�ة كانت ملن يبلغ دخلهن الشهري «من
 4000ريال إىل أقل من  6000ريال» بنس�بة بلغت قيمتها  ،%9.7ويف املرتبة السادسة
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واألخيرة كان�ت مل�ن يبلغ دخلهن الش�هري «م�ن 12000ري�ال فأكثر» بنس�بة بلغت
،%6.7وهذا يوضح تنوع املستوى االقتصادي للعينة .
اجلدول رقم ()6

م

يوضح استقاللية املسكن للمبحوثني
التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

الفئة العمرية

مسكن غري مستقل

43

14.3

2

املجموع

300

1

مسكن مستقل

5

مل جييبوا

2
6

254

84.7
1.0

3

%100.0

1

-

جدول رقم ( )6يوضح مدى استقاللية املسكن للمبحوثات اتضح أن غالبية أفراد
العينة يس�كنون يف مس�كن مستقل بنس�بة بلغت  %84.7وكانت يف املرتبة األوىل وهذا
يشري إىل انتشار األرسة النووية،ويف املرتبة الثانية املبحوثات الاليت يسكن يف مسكن غري
مس�تغل بنس�بة بلغت  %14.3وه�ذا يعني أهنن يقمن مع أهل ال�زوج  ،أو مطلقات أو
أرامل يقمن مع أرسهن املمتدة.
اجلدول رقم ()7

م

1

2
6

يوضح وجود أطفال لدى املبحوثات

الفئة العمرية

التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

نعم

279

93.0

1

21

ال

300

املجموع

7.0

%100.0

2

-

يوض�ح اجل�دول رق�م ( )7وج�ود أطفال ل�دى أفراد العين�ة واتض�ح أن غالبية
املبحوثات لدهين أطفال بنس�بة بلغت  %93وهو يف املرتبة األوىل  ،بينام بلغت نس�بة من
لي�س لدهين أطفال  %7.0وكن يف املرتب�ة الثانية واألخرية وهذه النتيجة منطقية بالنظر
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إىل جدول احلالة االجتامعية للمبحوثات نجد أن أغلب املبحوثات متزوجات.
اجلدول رقم ()8

م

يوضح جنسية اخلادمة

الفئة العمرية

التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

الفلبني

88

29.3

2

1

اندونيسيا

3

سرييالنكا

83

املجموع

300

2
4
9

111

18

نيبال

37.0
27.7
6.0

%100.0

1
3
4

-

جدول رقم ( )8يوضح جنس�ية اخلادمة واتضح من اجلدول أن اغلب اخلادمات
اللوايت يعملن مع عينة البحث من اجلنس�ية االندونيس�ية بنسبة بلغت  %37.0وكن يف
املرتبة األوىل ،ويف املرتبة الثانية كانت للخادمات من اجلنسية الفلبينية بنسبة بلغت قيمتها
 ،%29.3ويف املرتبة الثالثة كانت اجلنسية السرييالنكية بنسبة بلغت  ،%27.7ويف املرتبة
الرابعة واألخرية كانت اجلنس�ية النيبالية بنس�بة بلغت  ، %6.0وقد يرجع ذلك ألنه تم
فتح باب االستقدام من نيبال قبل فرتة قصرية.
اجلدول رقم ()9

م

الديانة

التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

غري مسلمة

186

62.0

1

املجموع

300

1

مسلمة

3

مل جييبوا

2
4

يوضح ديانة اخلادمة

105
9

35.0
3.0

%100.0

2

-

جدول رقم ( )9يوضح ديانة اخلادمة كانت النسبة األعىل للخادمات غري املسلامت
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بنسبة بلغت  %62.0وكانت يف املرتبة األوىل  ،ويف املرتبة الثانية كانت اخلادمات املسلامت
بنسبة بلغت  ، %35.0فمكاتب االستقدام اخلاصة تتيح لألرسة عند االستقدام اختيار
اجلنسية والديانة فقط.

اإلجابة عىل التساؤل األول  :ما نوعية اجلرائم غري املبلغ عنها التي ارتكبتها اخلادمة ؟
اجلدول رقم ()10

يوضح نوعية اجلريمة التي قامت اخلادمة بتنفيذها

3

املتوسط

2

االنحرف
املعياري

1

ك

٪

ك

٪

الرتتيب

م

اجلريمــــة

نعم

ال

الرسقة

0.49550 1.5729 42.0 126 56.3 169

االعتداء عىل ربة املنزل

0.49931 1.5392 45.0 135 52.7 158

6

تسهيل دخول آخرين للمنزل 0.49116 1.5979 39.0 117 58.0 174

4

 4االعتداء عىل األطفال وإيذائهم 65.3 196

97

0.47140 1.6689 32.3

9
2

5

إقامة عالقات غري مرشوعة مع 0.50085 1.5034 48.0 144 48.7 146

6

إقامة عالقات غري مرشوعة مع 0.49346 1.5856 40.3 121 57.0 171

5

7

إقامة عالقات غري مرشوعة مع 0.49032 1.6021 38.3 115 58.0 174

3

8

السب والشتم

0.49991 1.5396 46.0 138 52.0 156

استخدام السحر

0.49887 1.5445 44.3 133 53.0 159

اهلروب من املنزل

0.45919 1.6997 29.3

9

10
11

أحد أفراد األرسة
أحد أفراد املنزل
غرباء

68.3 205

88

التقرب من الزوج أو الزواج به 0.49899 1.5433 44.0 132 52.3 157

11

10
7
1
8

يوض�ح اجلدول رق�م ( )10اخلاص بنوعية اجلريمة التي قامت اخلادمة بتنفيذها
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م�ن وجه�ة نظر العينة املبحوث�ة ،حيث تراوحت قيمة املتوس�ط يف املح�ور ككل ما بني
( 1.6997م�ن )2و ( ، )1.5034أم�ا النتائج التي يرى فيه�ا عينة البحث أن جريمة
اهل�روب م�ن املن�زل كانت يف املرتبة األوىل من جرائم اخلادمة املنزلية بمتوس�ط حس�ايب
بلغ�ت قيمت�ه ( )1.6997وانحراف معياري بلغت قيمته ( ) 0.45919ملن يرون أن
اخلادم�ة قام�ت بتلك اجلريمة وهبذه تكون ضمن اجلرائم الت�ي قامت اخلادمة بتنفيذها،
ويف املرتبة الثانية كانت جريمة االعتداء عىل األطفال وإيذائهم بمتوس�ط حس�ايب بلغت
قيمته ( )1.6689وانحراف معياري بلغ ( ، )0.47140ملن يرون أهنن تعرضن لتلك
اجلريمة من اخلادمة وهبذه تكون ضمن اجلرائم التي قامت اخلادمة بتنفيذها ،ويف املرتبة
الثالثة كانت جريمة إقامة عالقات غري مرشوعة مع غرباء بمتوسط حسايب بلغت قيمته
( )1.6021وانحراف معياري بلغ ( ، )0.49032ملن يرون أهنن تعرضن لتلك اجلريمة
م�ن اخلادم�ة وهبذه تكون ضمن اجلرائم التي قامت اخلادمة بتنفيذها  ،ويف املرتبة الرابعة
كانت جريمة تس�هيل دخول آخرين للمنزل بمتوسط حسايب بلغت قيمته ()1.5979
وانحراف معياري بلغ ( ، )0.49116ملن يرون أهنن تعرضن لتلك اجلريمة من اخلادمة
وهب�ذه تك�ون ضمن اجلرائم الت�ي قامت اخلادمة بتنفيذه�ا ،أما املرتبة اخلامس�ة فكانت
جريمة إقامة عالقات غري مرشوعة مع احد خدم املنزل بمتوس�ط حس�ايب بلغت قيمته
( )1.5856وانحراف معياري بلغ ( ، )0.49346ملن يرون أهنن تعرضن لتلك اجلريمة
من اخلادمة وهبذه تكون ضمن اجلرائم التي قامت اخلادمة بتنفيذها  ،ويف املرتبة السادسة
كانت جريمة الرسقة بمتوسط حسايب بلغت قيمته ( )1.5729وانحراف معياري بلغ
( ، )0.49550مل�ن ي�رون أهنن تعرضن لتل�ك اجلريمة من اخلادمة وهبذه تكون ضمن
اجلرائم التي قامت اخلادمة بتنفيذها  ،أما املرتبة السابعة فكانت جريمة استخدام السحر
بمتوس�ط حس�ايب بلغت قيمته ( )1.5445وانحراف معياري بلغ( ، )0.49887ملن
ي�رون أهن�ن تعرضن لتلك اجلريمة م�ن اخلادمة وهبذه تكون ضم�ن اجلرائم التي قامت
اخلادمة بتنفيذها  ،ويف املرتبة الثامنة كانت جريمة التقرب من الزوج أو الزواج به بمتوسط
حس�ايب بلغ�ت قيمت�ه ( )1.5433وانحراف معي�اري بل�غ ( ، )0.49899ملن يرون
أهن�ن تعرض�ن لتلك اجلريمة من اخلادمة وهبذه تكون ضمن اجلرائم التي قامت اخلادمة
بتنفيذها ،ويف املرتبة التاسعة كانت جريمة االعتداء عىل ربة املنزل بمتوسط حسايب بلغت
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قيمته ( )1.5392وانحراف معياري بلغ ( ، )0.49931ملن يرون أهنن تعرضن لتلك
اجلريمة من اخلادمة وهبذه تكون ضمن اجلرائم التي قامت اخلادمة بتنفيذها  ،ويف املرتبة
العارشة كانت جريمة السب والشتم بمتوسط حسايب بلغت قيمته ( )1.5306وانحراف
معي�اري بل�غ ( ، )0.49991ملن يرون أهنن تعرضن لتل�ك اجلريمة من اخلادمة وهبذه
تك�ون ضم�ن اجلرائم التي قامت اخلادمة بتنفيذه�ا  ،ويف املرتبة احلادية عرشة واألخرية
كانت جريمة إقامة عالقات غري مرشوعة مع أحد أفراد األرسة بمتوسط حسايب بلغت
قيمته ( )1.5034وانحراف معياري بلغ ( ، )0.50085ملن يرون أهنن تعرضن لتلك
اجلريمة من اخلادمة وهبذه تكون ضمن اجلرائم التي قامت اخلادمة بتنفيذها ،وذلك عىل
حسب استجابات العينة املبحوثة.

بنا ًء عىل ما تقدم من عرض و حتليل و تفسري الستجابات العينة املبحوثة عن حمور
نوعية اجلريمة التي قامت اخلادمة بتنفيذها  ،فإنه يمكن القول إن تلك اجلرائم املوجودة
عىل حمور نوعية اجلريمة التي قامت اخلادمة بتنفيذها كانت جرائم قامت بتنفيذها اخلادمة
املنزلية  ،وذلك عىل حسب استجابات العينة املبحوثة وعىل حسب الرتتيب وضعت أكثر
اجلرائم التي تعرضت هلا عينة البحث من اخلادمة املنزلية.

اإلجاب�ة على التس�اؤل الث�اين  :التبلي�غ ع�ن جرائ�م اخلادمة م�ن وجهة نظر
املبحوثات؟
اجلدول رقم ()11

م

يوضح هل تم اإلبالغ عن جرائم اخلادمة

الفئة العمرية

التكرار

النسبة املئوية%

الرتتيب

ال

284

94.7

1

1

نعم

6

املجموع

2

16

300

5.3

100.0

2

-

ج�دول رق�م ( )11يوضح اإلبالغ عن جرائم اخلادمات ويتضح من اجلدول ان
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أعىل نس�بة كانت للمبحوثات الاليت ملن يقمن بإبالغ الرشطة عن جريمة اخلادمة بنسبة
بلغ�ت ، %94.7أم�ا الل�وايت قمن بإبالغ الرشط�ة عن جريمة اخلادمة فبلغت نس�بتهن
 %5.3وهذا يشري إىل مدى تسامح األرسة السعودية وعدم رغبتهم يف تعريض اخلادمة
للعقاب الرسمي.
اجلدول رقم ()12

يوضح أسباب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة

3
4

املتوسط

2

االنحرف
املعياري

1

ك

٪

ك

٪

الرتتيب

م

اجلريمــــة

نعم

ال

العفو والتقايض

90.0 270

11

0.19429 1.9609 3.7

االحتجاج الشديد للخادمة

85.7 257

18

0.24778 1.9345 6.0

1

االكتفاء بالطرد وتسفريها

84.7 254

25

0.28613 1.9104 8.3

عدم جسامة اجلريمة

78.3 235

41

0.35629 1.8514 13.7

4

19

6.3

4ـ0.25322 1.93

29

0.30869 1.8938 9.7

 5عدم جدوى الشكوى للرشطة 86.0 258

6

عدم معرفة األنظمة والقوانني 81.3 244

7

17

5.7

0.24251 1.0625 85.0 255

26

8.7

0.29596 1.0959 81.7 245

8

يف التعامل مع اخلدم
خشية الفضيحة
أسباب أخرى

2
6
3
5
8
7

يوض�ح اجل�دول رق�م ( )12واخل�اص بأس�باب عدم تبلي�غ الرشطة ع�ن جرائم
اخلادمة من وجهة نظر العينة املبحوثة ،حيث تراوحت قيمة املتوسط يف املحور ككل ما
بني ( 1.9609من )2و ( ، )1.0625أما النتائج التي يرى فيها عينة البحث أن العفو
والتغايض كانت يف املرتبة األوىل من بني أس�باب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة
بمتوس�ط حس�ايب بلغت قيمته ( )1.9609وانحراف معياري بلغ ( )0.19429ملن
يرون أن العفو والتغايض من ضمن أس�باب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة،ويف
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املرتبة الثانية كان من أسباب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة هو االحتجاج الشديد
للخادمة بمتوس�ط بلغت قيمته ( )1.9345وانحراف معياري بلغ ( )0.24778ملن
يرون أن االحتجاج الش�ديد للخادمة من ضمن أس�باب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم
اخلادم�ة ،ويف املرتب�ة الثالث�ة كان من أس�باب عدم تبليغ الرشطة ع�ن جرائم اخلادمة هو
عدم جدوى الش�كوى للرشطة بمتوس�ط بلغت قيمته ( )1.9314وانحراف معياري
بلغ ( )0.25322ملن يرون أن عدم جدوى الش�كوى للرشطة من ضمن أس�باب عدم
تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة ،ويف املرتبة الرابعة كان من أسباب عدم تبليغ الرشطة
عن جرائم اخلادمة هو االكتفاء بالطرد وتس�فريها بمتوس�ط بلغ�ت قيمته ()1.9104
وانحراف معياري بلغ ( )0.28613ملن يرون أن االكتفاء بالطرد والتس�فري من ضمن
أسباب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة ،ويف املرتبة اخلامسة كان من أسباب عدم
تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة هو عدم معرفة األنظمة والقوانني يف التعامل مع اخلدم
بمتوس�ط بلغت قيمته ( )1.8938وانحراف معياري بلغ ( )0.30869ملن يرون أن
عدم معرفة األنظمة والقوانني يف التعامل مع اخلدم من ضمن أسباب عدم تبليغ الرشطة
عن جرائم اخلادمة ،ويف املرتبة السادس�ة كان من أس�باب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم
اخلادمة هو عدم جسامة اجلريمة بمتوسط بلغت قيمته ( )1.8514وانحراف معياري
بلغ ( )0.35629ملن يرون أن عدم جسامة اجلريمة من ضمن أسباب عدم تبليغ الرشطة
عن جرائم اخلادمة ،ويف املرتبة الس�ابعة كان من أس�باب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم
اخلادمة هو أسباب أخرى غري املوجودة عىل املحور بمتوسط بلغت قيمته ()1.0959
وانحراف معياري بلغ ( )0.29506ملن يرون أن أسباب ًا أخرى غري املوجودة عىل املحور
من ضمن أسباب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة ،ويف املرتبة الثامنة واألخرية كان
من أس�باب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة هو خش�ية الفضيحة بمتوس�ط بلغت
قيمت�ه ( )1.0625وانح�راف معياري بل�غ ( )0.29506ملن يرون خش�ية الفضيحة
من ضمن أس�باب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة،وذلك عىل حسب استجابات
العينة املبحوثة .
بنا ًء عىل ما تقدم من عرض و حتليل و تفسري الستجابات العينة املبحوثة عن حمور
أس�باب ع�دم تبليغ الرشطة ع�ن جرائم اخلادم�ة  ،فإنه يمكن القول إن تلك األس�باب
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املوجودة عىل حمور أسباب عدم تبليغ الرشطة عن جرائم اخلادمة كانت مربر ًا لعد تبليغ
الرشطة بجرائم اخلادمة من وجهة نظر العينة املبحوثة  ،وذلك عىل حس�ب اس�تجابات
العين�ة املبحوثة وعىل حس�ب الرتتيب وضعت أكثر األس�باب الت�ي أدت إىل عدم تبليغ
الرشطة عن جرائم اخلادمة.وعىل الرغم من تنوع األس�باب إال أهنا تشير يف جمملها إىل
التسامح الكبري الذي تتمتع به األرسة السعودية .

 5ـ مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة نتائج الدراسة امليدانية

اتضح أن هناك أنواع ًا من اجلرائم تقوم هبا اخلادمات بدرجة كبرية ،وتشمل :اهلروب
من املنزل واالعتداء عىل األطفال ،إقامة عالقات غري مرشوعة مع غرباء ،تس�هيل دخول
آخرين للمنزل ،إقامة عالقات غري مرشوعة مع اخلدم داخل املنزل .وهي اجلرائم اخلمس
األوىل التي حصلت عىل أعىل نس�ب من اس�تجابات عينة الدراس�ة .املالحظة األوىل عىل
ه�ذه النوعي�ة م�ن اجلرائم أهنا تن�درج يف أغلبها يف إط�ار اجلرائم األخالقي�ة وهو ما هيدد
بصفة رئيس�ية القيم األرسية والثقافية لألرسة السعودية،ولعل أول اجلرائم وأكثرها نسبة
ه�ي ظاه�رة هروب اخلادمات التي حتتاج إىل رصد مناس�ب هلذه الظاهرة التي باتت تقلق
راح�ة الكثريي�ن وتتفق ه�ذه النتيج�ة م�ع دراس�ةحاتم(2008م)واخلرضي(2004م)،
واخلليفة(2001م)،ودراس�ة الش�هراين(1997م)،واجلرداوي،واألنصاري(1990م)،
ودراسة جامعة امللك سعود (1983م)،واجلنويب(.)1983كام تتفق هذه النتائج مع نظرية
االغرتاب التي ترى أن اخلادمة قد تشعر باالغرتاب الثقايف الختالف الثقافات بني جمتمعها
واملجتمع الذي أتت إليه ،كام تتفق مع نظرية األنشطة الروتينية ،فاخلادمة من خالل معرفتها
باألنش�طة الروتينية لألرسة يمكنها من اس�تغالل ذلك الرت�كاب جريمتها يف ظل غياب
احلراسة القادرة وعند توافر اإلرادة مثل اهلروب من املنزل ،أو االعتداء عىل األطفال عند
انشغال أفراد األرسة بالدراسة والعمل ،أوإقامة عالقات غري مرشوعة مع غرباء ،أوتسهيل
دخول آخرين للمنزل ،إقامة عالقات غري مرشوعة مع اخلدم داخل املنزل ونحوها.

هناك جمموعة من اجلرائم تتكرر بصفة متوس�طة ،وتش�مل :الرسقة  ،واس�تخدام
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الس�حر،وحماولة التق�رب من الزوج أو الزواج منه .وه�ذه النوعية من اجلرائم نابعة من
ثقافات خمتلفة عن ثقافة املجتمع السعودي وتتفق يف نتائجها مع دراسة العيدان( 1986م)
ودراس�ة عسريي(1983م) ويعكس ذلك اختالف ثقافة املجتمع عن ثقافة اخلادمات.
ولذا ينبغي إلزام مكاتب االستقدام بإعطاء اخلادمات دورات تأهيلية يتعرفن من خالهلا
عىل ثقافة املجتمع السعودي .
أما املجموعة الثالثة من اجلرائم ،فهي التي جتمع ما بني اجلوانب الثقافية واألخالقية
واالجتامعية واالقتصادية ،وتشمل :االعتداء عىل ربة املنزل ،ثم جريمة السب والشتم،
ث�م إقام�ة عالق�ات غري مرشوعة م�ع أحد أف�راد األرسة من إمجايل عينة الدراس�ة وهذا
يتف�ق م�ع ما توصلت إليه الدراس�ات الس�ابقة كدراس�ة اخلرضي(2004م)،ودراس�ة
الشهراين(1997م)،ودراسة اجلرداوي(1990م) ،ودراسة األنصاري(1990م) .وهذه
النتائج تتفق مع نظرية االغرتاب ونظرية األنشطة الروتينية.
وبالنس�بة إلبلاغ الرشطة عن جرائم اخلادم�ات غري املبلغ عنها اتض�ح أن غالبية
أفراد العينة اليقمن بإبالغ الرشطة عن جرائم اخلادمات التي يتم اكتشافها  ،واقترصت
اجلرائم املبلغ عنها عىل جريمة هروب اخلادمات وذلك عىل اعتبار أن هناك آلية واضحة
ومركز ًا خاص ًا لإلبالغ عن هروب اخلادمة ،كام حيق لألرسة استخراج تأشرية أخرى بدل
اخلادمة اهلاربة .

وبالنسبة ألسباب عدم اإلبالغ عن هذه اجلرائم من وجهة نظر عينة الدراسة اتضح
أن أعىل نسبة كانت بسبب«العفو والتغايض» يف املرتبة األوىل من بني أسباب عدم تبليغ
الرشطة عن جرائم اخلادمة وهذا يشير إىل تس�امح األرسة الس�عودية  ،بينام يرى الكثري
م�ن املبحوثات عدم جدوى الش�كوى للرشطة وهذا م�ؤرش خطري لعدم ثقة املبحوثات
باجله�ات األمني�ة ،ويف املرتبة الثالثة من أس�باب عدم تبليغ الرشط�ة عن جرائم اخلادمة
«االحتياج الش�ديد للخادم�ة» وعىل الرغم من حجم الرضر املرتت�ب عىل اجلريمة التي
ترتكبها اخلادمة بحق مكفوليها ،إال أن االحتياج للخادمة قد يكون سبب ًا يمنع املبحوثات
م�ن إبلاغ الرشطة عن جرائمهن خاصة إذا كانت املبحوثة موظفة ولدهيا أطفال يف ظل
نق�ص دور احلضان�ة التي تقدم خدماهتا يف حال الرضورة ،يف حني جاء يف املرتبة الرابعة
السبب اخلاص بـ «االكتفاء بالطرد وتسفريها»وهذا يعني أن بعض األرس ترى أن الطرد
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يكون بدي ً
ال أساس�ي ًا للعقاب الرس�مي عن طريق الرشطة والقوانني وهذا يعكس روح
التسامح لدى األرسة السعودية ،ثم جاء السبب اخلاص بـ «عدم معرفة األنظمة والقوانني
يف التعام�ل مع اخلدم» ،يف املرتبة اخلامس�ة وهذا مؤرش لعدم وضوح األنظمة والقوانني
بني الكفيل واملكفول ،مما جيعل األرسة جتتهد حلل هذه املشكالت بأساليبها اخلاصة.ويف

املرتبة السادسة ،جاء السبب اخلاص بـ «عدم جسامة اجلريمة» يرى املبحوثات أن رسقة
مبلغ بس�يط أو التش�اجر مع ربة األرسة ونحوها تصنفها ربة األرسة بأهنا جرائم ليس�ت
جس�يمة لدرجة حتتاج العقاب وهذا يوضح روح تس�امح األرسة الس�عودية النابعة من
ديننا احلنيف الذي حيث عىل التسامح،ويف املرتبة األخرية جاء السبب اخلاص بـ «خشية
الفضيحة» ولعل هذا األمر مرتبط باجلرائم األخالقية التي تقوم هبا اخلادمة مثل التقرب
من الزوج أو إقامة عالقات غري مرشوعة مع الغرباء أو احد خدم املنزل كالس�ائق مث ً
ال
وخوفا من الفضيحة يتم التكتم عىل مثل هذه األمور عىل الرغم من خطورهتا.

وهذه النتائج تتفق مع النظرية الوظيفية ،فكلام كانت األم عاملة كان هناك احتياج
شديد للخادمة فتضطر ربة األرسة إىل التغايض عن جرائم اخلادمة كالرسقة أو املشاجرة
البسيطة ونحوها ،ويف حال هروب اخلادمة قد يؤدي ذلك إىل حرمان األم من الذهاب إىل
عملها خاصة عند وجود أطفال دون سن املدرسة ويف ظل نقص دور احلضانة يف املجتمع
الس�عودي إذن نجد أن جرائم اخلادمات تؤثر بش�كل أو بآخر عىل نس�ق األرسة ونسق
املجتمع بشكل عام ،فالنسق األرسي جزء من النسق العام وهو املجتمع  ،والتغريات التي
حتدثها اخلادمات عىل األرسة تنعكس عىل النسق األكرب وهو املجتمع السعودي ،حيث
إن العالقات والتأثريات متبادلة بني العنارص املكونة للمجتمع كام يرى علامء الوظيفية.

توصيات الدراسة

بن�اء على م�ا توصلت إليه الدراس�ة احلالية من نتائ�ج فإهنا يمك�ن أن تقدم بعض
التوصيات العلمية التي يمكن أن تسهم يف التخفيف من املشكلة موضوع الدراسة :
 1ـ رضورة السماح للباحثين باحلص�ول على املعلومات اجلنائي�ة اخلاصة بجرائم
اخلادمات ملعرفة حجمها ودراستها ،وعدم اعتبارها معلومات رسية.
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 2ـ االهتامم بدراس�ة جرائم اخلادمات غري املبلغ عنها التي ال تظهر يف الس�جالت
الرس�مية ووض�ع مناه�ج لتطوير ه�ذه الدراس�ات والبح�وث ملعرفة احلجم
احلقيقي الواقعي جلرائم اخلادمات وليس ما هو مسجل فقط .
 3ـ رضورة العمل عىل معاجلة املتغريات االجتامعية واالقتصادية وغريها يف األرسة
السعودية التي أدت إىل تزايد الطلب عىل اخلادمات .من خالل التوسع يف دور
احلضان�ة ورياض األطف�ال ،عىل أن يتم إحلاقها بكافة امل�دارس واجلامعات،
والوزارات والدوائر احلكومية التي تكون فيها أقسام نسائية وتوفريها بأجور
رمزية لرعاية أطفال النساء الدارسات والعامالت أثناء خروجهن للعمل.
 4ـ أظه�رت ه�ذه الدراس�ة األوضاع املس�تقاة من الواقع وم�ن التعامل الفعيل مع
اخلدم والتي تؤثر بشكل أو بآخر عىل األرسة خاصة السلوكيات غري األخالقية
كالتقرب من الزوج أو األبناء وإقامة عالقات غري مرشوعة مع اخلدم أو الغرباء
أو احد أفراد األرسة وهذه سلوكيات مغايرة لثقافة املجتمع السعودي وختلق
س�لوكيات انحرافي�ة ضارة باألرسة عىل اعتبار أن هذه الس�لوكيات للخادمة
غري جمرمة يف موطنها األصيل الذي قدمت منه.
 5ـ عىل اجلهات الرس�مية االهتامم بوضع الضوابط والرشوط ملكاتب االس�تقدام
احلالي�ة يف جم�ال العاملة املنزلية وإل�زام هذه املكاتب بمن�ح اخلادمات دورات
تدريبية ال تقل مدهتا عن شهر توضح هلم القوانني واللوائح واألنظمة املعمول
هبا باململكة العربية السعودية ،والعادات والتقاليد ونحو ذلك .أو توفريها من
خالل كتيبات يتم توزيعها يف املطارات عند وصول اخلادمة .
6ـ كانت جريمة هروب اخلادمات هي األوىل من بني اجلرائم التي ترتكبها اخلادمة
وعلى اجلهات األمنية املختصة تطبيق أنظم�ة رادعة بحق اخلادمات اهلاربات
نظر ًا النعكاس�اته األمنية كانتش�ار اجلرائ�م األخالقية،والرسقة والقتل وبيع
املخ�درات ونحوه�ا  ،لتحقيق عائ�د مادي يف أقرص فرتة ممكن�ة ،وهذا بدوره
ينعك�س على األمن الوطن�ي .لذا تويص الباحث�ة برضورة إج�راء املزيد من
الدراسات حول هذه الظاهرة للحد منها وسن القوانني والترشيعات الرادعة
التي حتفظ حق املواطنني .
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 7ـ البد من تدريب أبنائنا عىل املسئولية وعدم االعتامد عىل اخلادمات يف كافة شئون
حياهتم  ،ألن نجاح الفرد يف حياته الواقعية و التكيف مع ظروفها املتغرية هو
إحساس الفرد باملسئولية و قدرته عىل القيام بأعبائها .إعداد بحيث يمكنه من
العيش معتمدا عىل نفس�ه و جيعله قادرا عىل املش�اركة اإلجيابية بأداء الوظائف
واألعامل التي تسند إليه يف املجتمع .
 8ـ رضورة القيام بالتوعية األرسية من خالل الندوات العلمية املتخصصة ،مما قد
يس�هم يف تغيير اجتاه�ات األرسة نحو اخلادمات األجنبي�ات  ،وتنمية الوعي
الحتواء خماطر هذه العاملة التي تتواجد داخل أغلب األرس السعودية.
 9ـ االهتمام بضحاي�ا اجلريمة (األرسة الضحية) وذلك بتس�جيل كافة املعلومات
عن�د وص�ول القضية للرشطة  ،واالهتامم بوضع الربام�ج العالجية للضحايا
ملساعدهتم عىل جتاوز هذه األزمة .
 10ـ توعي�ة األف�راد بضرورة أخ�ذ احلذر واالبتع�اد عن أي مش�كلة قد جتعلهم
يصبح�ون ضحاي�ا للخ�دم مثل عدم كش�ف املبال�غ املالية الت�ي بحوزهتم أو
املجوهرات ونحوها من األمور التي قد تثري أطامع اخلدم وجتعلهم ينتظرون
الفرصة املناسبة لتحقيق مكاسب مادية عىل حساب مكفوليهم.
 11ـ أن عدم إبالغ الرشطة عن جرائم اخلادمات التي يتم اكتشافها .ومعاجلة هذه
اجلرائم بش�كل فردي داخل األرسة قد ي�ؤدي ملعاجلات خاطئة أحيانا ً.وهذه
النتيجة تدفعنا إىل التوصية برضورة قيام اجلهات األمنية بدورها لتعريف كل
م�ن الكفي�ل واملكفول بحقوقه وواجباته ومنح الثقة للمبحوثني الذين أش�ار
بعضهم بعدم جدوى الشكوى للرشطة.
 12ـ أن جلرائم اخلادمات هلا آثارها عىل التوجهات القيمية واألخالقية للمجتمع
السعودي التي ينبغي أن يتحىل هبا املجتمع املسلم ورضورة معاجلتها لذا البد
من دراس�تها ووضع أس�س الوقاي�ة والعالج الالزمني بام يس�هم يف احلد من
هذه اجلرائم.
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