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  الشكر
  اللهم لك الحمد كله والشكر كله

ما يمكن أن يقدم عرفانا بالجميل فال  ألن الشكر هو أقل   
يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير واالحترام 

 :وأثني على مجهودات ونصائح أستاذتي الفاضلة الدكتورة 
  رواق عبلة 

شاكرة فيها التواضع في عزة ومحيية فيها روح المبادرة 
  .والكفاح من أجل جل طلبتها 

  آيات التقدير واالحترام  فلك مني سيدتي كل        
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين    

، تقبلوا مني تحملوا مشاق قراءة ونقد وتقييم هذه الدراسة 
    . الشكر والعرفان كله

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل سجينة    
تبصر  سمحت لي بفتح جراحها ومهدت الطريق لرسالتي أن

  .نورها بين البحوث
  مزوز بركو: الباحثة
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۩المقدمة  ۩  
تعد الجریمة من الظواھر التي حظیت بالدراسة والتقصي و       

توجھت إلیھا أبحاث العلماء وقراءات االستراتیجیین و أولوھا عنایة 
خاصة كحقل مھم یستدعي تسلیط الضوء علیھ ومحاولة تفسیره 
وفھم أبعاده و صیرورتھ وفق التغیرات التي تفرضھا الساحة 

و الوقوف على مسبباتھا  أشكالھاو حاولوا فھم  ؛االجتماعیة 
على والعوامل الكامنة وراء ارتكابھا و أیضا آثارھا على الفرد و

  .بناء المجتمع  
لھا لما  اھتمام الباحثین والعلماء رة  استقطبت ظاھالجریمة و     
آثار تنعكس على صیرورة الحیاة االجتماعیة بكل مجریاتھا من 

وتمس بسالمة األفراد المادیة و المعنویة ، فمعظم األبحاث حول 
الجریمة والمجرم بصفة عامة في میدان علم اإلجرام تناولت 

سة تحلیلیة بغرض اجتماعیة تحتاج إلى درا-الجریمة كظاھرة نفس
الوصول إلى األسباب الكامنة وراء ارتكاب ھذا الفعل وكذلك 

وجدیر بالذكر أن   ،دراستھا كسلوك فردي ناشئ عن إرادة إجرامیة
ھذه الظاھرة لیست نتاج عامل فحسب وإنما مجموعة متغایرة 
ومتباینة من العوامل التي تختلف باختالف الجریمة في حد ذاتھا 

  .ھا سواء كان رجال أو امرأةوباختالف مقترف
وكثیرة ھي الدراسات التي تناولت بالتحلیل والتدقیق الجریمة      

في عمومھا أو بالتطرق إلى نوع دون اآلخر،ومن أمثلة ھذه 
الدراسات التي تعد وال تحصى نذكرعلى رأسھا دراسة لمبروزو 

نظریتھ " الرجل المجرم"الذي حاول أن یبین في كتابھ) 1875(
رى التي تمیز المجرم عضویا ونفسیا عن باقي األفراد ، كما الكب

" أفاق جدیدة في القانون الجنائي"أیضا في كتابھ ) 1981(أشار فیري
إلى ضرورة األخذ بوجھة نظر العوامل االجتماعیة في تفسیر 

ومن جھتھما العالمین دي تیلیو ودو غراف . السلوك االجرامي 
  .          االحساس بالظلم في نشوء اإلجراملفتا االنتباه إلى دور ) 1950(
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ومن جھة أخرى حاول العالم دوالردو ومعاونیھ إیضاح سبب       
االنحراف والجریمة فطرح فرضیة أن كل عدوان ھو ناتج عن 
اإلحبا ط وھذا األخیر الذي یسانده مفھوم آخر ال یقل أھمیة عنھ أال 

شكال العدوان الذي ُیعد شكل من أ" الخوف من العقاب "وھو
  .تمارسھ القوى السائدة في المجتمع ضد القوى المضادة 

من جھتھ في فھم سیرورة الجریمة من ) 1953(وقد ساھم بولبي
الذي ُیعد میل أولي عند الطفل للبحث عن " االرتباط"خالل مفھوم 

االتصال مع اآلخرین وحاول أیضا تبریر ظھور الصراعات بنقص 
. طفال أو بالمواقف الصارمة جدا نحوھمالعاطفة األبویة نحو األ

الذي حاول أن یفسر اإلجرام ) 1952(ویساند بولبي العالم إیشھورن 
بالرجوع إلى سن الطفولة ، أما جیفري فقد حاول التركیب بین علم 
النفس وعلم االجتماع لتفسیر الظاھرة اإلجرامیة واعتمد على 

أن العالقات تفقد أي " ال شخصانیة العالقات االجتماعیة "مفھوم 
صدقھا عندما یشعر الفرد وسط الجماعة التي ینتمي إلیھا 
باإلغتراب الذي ُیعد أھم المفاھیم التي تجمع بین كل النظریات 
المفسرة للجریمة سواء في مجال الطب العقلي أو علم النفس أو علم 

غیاب " أي" األنومیا"كما أضاف أیضا دوركایم مفھوم . االجتماع 
" االنتحار"و" تقسیم العمل"في كتابھ" أو المعیار القانونيالقاعدة 

لتفسیر الجریمة التي یعتبرھا ظاھرة اجتماعیة عادیة وال معنى 
  .لإلجرام إال ضمن المجتمع أو الثقافة التي نتج عنھا ونشأ فیھا 

إن مالحظتنا لمعظم الدراسات التي أتى بھا العلماء في میدان     
مختلفة حینا ومتضاربة أحیانا أخرى فھي الجریمة تصب في قوالب 

في عمومھا تحاول أن تبرز حیثیات الفعل اإلجرمي وكذا والعوامل 
الكامنة  خلفھ حینا أو البحث واقتراح طرق للوقایة منھ أو عالج 
مرتكبیھ حینا آخر؛ لكن ھذه الدراسات كانت تھمل جانبا مھما في 

بصفتھ رجال أم الدراسة أال وھو مرتكب ھذا الفعل اإلجرامي 
الجریمة ؛ ما تناول الباحثین على مختلف مشاربھم  امرأة، فكثیرا

مع التركیزعلى الرجل مرتكب ھذا ومرتكبیھا بالتحلیل والتقصي ، 
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، ألن القوالب الثقافیة واالجتماعیة كثیرا ما تعمل على بلورة الفعل 
وھو   فكرة أن ُیْنظر للمجرم  على أنھ ذكر خارج على القانون

ألقدر على ارتكاب الفعل اإلجرامي في مختلف أشكالھ، ھذا من ا
جھة ومن جھة أخرى فإن اإلحصائیات التي تستقیھا ھذه الدراسات 
من المحاكم أو من مصادر الشرطة تشیر إلى وجود اختالف كبیر 
بین إجرام كل من المرأة والرجل سواء من حیث كمیتھ أو جسامتھ  

وجود فروق جوھریة بین الرجل  وُترجع ھذه الدراسات ذلك إلى
والمرأة سواء من حیث التكوین العضوي أو النفسي أو من حیث 

  .الدور االجتماعي المفروض على كل منھا

لما كانت الجریمة  التي یقترفھا الرجال لھا حظ األسد من ف        
حاط بكثیر من ُیھا عند المرأة ال زال تناول فإن  ،ھذه الدراسات
من أشكال  السریة و الغموض ، فھي ُتشكل شكال ، الحیطة والحذر

و الكشف أالطابوھات التي ال یحق للباحث أن ینفض الغبار عنھا ، 
  .عن ماھیتھا و أسرارھا 

الجزائري إجرام المرأة في المجتمع "فكان أن جاء البحث الحالي    
محاولة لتسلیط الضوء على الجریمة المقترفة " و اآلثـــار  العوامل

 ،و كشف خبایاھا وعمقھا ودالالتھا االجتماعیة المرأة،قبل ن م
  . النفسیة والقانونیة و واقعھا في المجتمع الجزائري 

فمن ھنا كانت األھمیة التي تولى للبحث الحالي مساھمة في     
الكشف عن الخصائص النفسیة و االجتماعیة للمرأة المجرمة ، 

المرأة ھذه امل التي تدفع بباإلضافة إلى تسلیط الضوء على أھم العو
إلى اقتراف الجریمة من خالل عمق وأشكال و داللة ھذه الجرائم 

  .  لدى المرأة في المجتمع الجزائري

في " المرأة المجرمة " كانت أسباب اختیاري لموضوع لقد        
تخصص علم النفس العیادي تستند على ضرورة كسر بعض 

اإلنسانیة وإعطاء نفس جدید  الطابوھات والممنوعات في الدراسات
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من خالل الكشف عن سیكولوجیة " علم نفس المرأة "لموضوع 
وكذا سوسیولوجیة الوسط الذي  تعیش فیھ والذي ، المرأة المجرمة

لنوعیة  إحصاءیدفعھا إلى ارتكاب جریمة ما ، ومن جھة أخرى 
الجرائم المرتكبة من قبل النساء في المجتمع الجزائري ومقارنتھا 

تسعى الدراسة الحالیة ف .نواع الجرائم المرتكبة من قبل الرجل بأ
  : لتحقیق ھدفین أساسیین ھما 

  :و الذي أسعى من خاللــھ إلى : الھدف العلمي 

  .معرفة أھم الخصائص النفسیة و االجتماعیة للمرأة المجرمة  -     
معرفة عالقة المرأة المجرمة بضحایاھا وكذا أھم الوسائل  - 

  .ملھا المرأة لتنفیذ الجریمة التي تستع
معرفة أھم العوامل و األسباب التي تدفع بالمرأة إلى   - 

  .اقتراف الفعل اإلجرامي 
  .معرفة اآلثــار المترتبة عن ارتكاب المرأة للجریمة  - 

و الذي یتجلى في الحصول على بعض : الھدف العملي 
اإلحصاءات و النتائج التي من شأنھا أن توضح نقاطا عدة 

ھریة في البحث عن ماھیة الجریمة عند المرأة في المجتمع وجو
الجزائري ، وبالتالي الوصول إلى اقتراح أفضل الطرق و الحلول 
التي یمكن من خاللھا الحد من الجریمة وأضرارھا على المرأة 

  .      نفسھا و على المجتمع 
 :جانبینفي التي استمرت قرابة أربع سنوات  تناولت الدراسة وقد   

نظري وتطبیقي، وھذا بعد أن ُحددت بدقة إشكالیة البحث وتساؤالتھ 
  .التي صغنا من خاللھا فرضیات الدراسة

للدراسة ركزنا الحدیث فیھ عن المرأة  في الجانب النظري      
والتنشئة االجتماعیة من جھة ومن جھة أخرى عالجنا موضوع 

  .المرأة والجریمة 
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عیة فقد حاولنا للحدیث عنھا وذلك من فبالنسبة للتنشئة االجتما     
خالل عرض لمفھومھا واألطر المرجعیة المفسرة، أنواعھا ، لنصل 

  .بعدھا للحدیث عن خصائص التنشئة في العائلة الجزائریة  
ثم تناولنا التنشئة االجتماعیة للمرأة عبر المجتمعات وھذا من     

عبر المجتمعات  خالل التعرض للتنشئة االجتماعیة للمرأة ومكانتھا
والدیانات السماویة، ثم نعرج بعدھا لعرض مكانة المرأة في العصر 
الحدیث، لنختم بالحدیث عن التغیر االجتماعي وأثره على تطور 

  . المرأة في المجتمع الجزائري
عن للحدیث بشيء من التفصیل واإلسھاب وتطرقنا بعدھا     

ض تحلیل مفاھیم حول االنحراف والجریمة وھذا باستعرا
ابستمولوجي لھا ثم عرض للنظریات المفسرة للجریمة، وننتقل 
بعدھا إلى العوامل المولدة لإلجرام ومحكات تقدیر خطورة السلوك 
اإلجرامي، ویلیھ خصائص شخصیة المجرم، و نختم الفصل 

  .  بالحدیث عن العالج والوقایة من الجریمة 
لمرأة في المجتمع جریمة عند االاقع ننتقل الستعراض وو        

من خالل شرح مظاھر وأبعاد جرائم المرأة عبر  ،الجزائري
مع تحدید العوامل المؤدیة بالمرأة إلى ارتكاب الجریمة   ،المجتمعات

 جریمة عند المرأة فيالإلى عرض اإلحصاءات عن  بعدھالنصل 
وبشيء من . من خالل ما تؤكده اإلحصاءات القضائیة  العالم

وكذا  في ختام الفصل المرأة وأنظمة السجونالتفصیل نستعرض 
  .المرأة والعنف

أما الجانب التطبیقي فتضمن الجانب المنھجي للبحث ، كما        
  .تضمن أیضا عرض وتحلیل البیانات المیدانیة 

المنھجي فقد تم استعراض إجراءات طار اإللحدیث عن ففي ا    
الدراسة الكمیة  الدراسة االستطالعیة ونتائجھا ، لنمر إلى عرض

، مجاالتھما، وكذا  ھمامنھجوالكیفیة وھذا من خالل الحدیث عن 
 وأھم الوسائل واألدوات المستخدمة فيخصائص مجموعة البحث 
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دون أن ننسى ذكر أھم الصعوبات  الدراسة الكمیة والكیفیة ، ھذه
  .التي القت واعترضت سبیل البحث 

وتحلیل البیانات وتلي ھذه الخطوة خطوة أھم وھي عرض      
المیدانیة للدراستین الكمیة والكیفیة من خالل استعراض وتحلیل 
دراسة السجالت، ثم عرض وتحلیل نتائج تفریغ استمارة البحث ، 
لندقق بشيء من التفصیل  لمحتوى المقابالت مع حاالت البحث 

  .وتحلیلھا
 عرض وتفسیر النتائج العامة للبحثتطرق إلى سناألخیر ففي و     

تحلیل وصیاغة النتائج  اختبار فرضیات البحث ثموھذا من خالل 
وأختم خالصة بحثي بما توصلت إلیھ الدراسة .   ھاتقییم العامة و

باألھداف المسطرة لھذه الدراسة ، وكذا من نتائج عامة تتعلق 
  .موضعة البحث بین الدراسات السابقة 
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  مشكلة البحث ومنطلقاته
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   : إشكالية البحث )1

التي عرفتها اإلنسانية منذ األزل وعلى الشائعة الجريمة من السلوكات        
التي قطعتها البشرية في ميدان التقدم والتطور إال أنها الرغم من الخطوات 

مازالت  تُرتكب ، األمر الذي دعا كثيرا من الدارسين و الباحثين أن يولوها 
  . عناية خاصة واهتماما بالغين 

للجريمة  لت التشريعات السماوية و الوضعية أهمية واهتماما بالغينوَألقد       
سالمية مثال أقرت بوجوب تطبيق العقوبة بحسب بكل أنواعها ، فالشريعة اإل

  :طبيعة كل جريمة ، حيث صنفت الجرائم إلى ثالث أنواع
وهي جرائم ماسة بكيان المجتمع في صلبه :  جرائم الحدود التامة •

السرقة،القذف، الردة، (وأساسياته ، وقد صنفها عز وجل في سبعة جرائم 
بشأنها نص قرآني ثابت ال نزل ) الزنا ، شرب الخمر، الحرابة، البغي

  .يجوز للقاضي تجاوزه أو العفو فيه
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هو ثابت بالنص القرآني ويتعلق بالجرائم التي يعاقب : جرائم القصاص  •
الجرح الخطأ، الجرح المتعمد، القتل :عليها بواحد من األمور التالية

  .الخطأ، والقتل المتعمد
فيها بشكل كاف  وهي جرائم غير تامة لم تثبت األدلة: جرائم التعزير •

  .لذلك يترك الحكم فيها لقناعة القاضي
قانون العقوبات الجزائري رتبها حسب خطورتها والعقوبة عليها، أما في     

وأخرى تمس بأمن الدولة ،  ،وصنفها إلى جرائم تمس بسالمة األشخاص
سواء من الناحية المادية ، وصنف أخر يمس بسالمة الممتلكات العامة والخاصة 

ن الناحية المعنوية و قد تبنى المشَرع الجزائري منهجا واضحا لتتبع الفعل أوم
وجعل  ،اإلجرامي فعرفه وبين حدوده و شرع عقوبته في مواد قانونية متعددة 

له أركانا ثالث إلثباته هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي ، 
أنظر (و العقوبة التي تنجر عنهكما يأخذ بعين االعتبار مسبباته ودوافع ارتكابه 

  ) .    2007يقانون العقوبات الجزائر
ولما كانت الجريمة التي يرتكبها الرجال قد حظيت بالدراسة والتقصي      

والبحث، فإن تناولها لدى المرأة الزال حبيس المعتقدات واألفكار الخاطئة في 
لفها فكرة أن مرتكب فقلما نجد نظرة األفراد نحو ظاهرة الجريمة تغ المجتمع،

، ونادرا جدا ما يتبادر إلى األذهان أن تقوم بهذا " رجل"هذا الفعل هو في العادة
، وإذا ما حدث وقامت المرأة بإتيان هذا الفعل فإن ردود الفعل " امرأة"الفعل 

على جميع األصعدة األخالقية ، االجتماعية وحتى النفسية تجعل حجم الفعل 
جل هو من اقترفه ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أكبر بكثير لو أن الر

اقتراف المرأة للجريمة يجعل األفراد المحيطين بها يتساءلون في غير انتهاء عن 
العوامل التي دفعتها إلى ذلك، إضافة إلى المستقبل الذي يرسمونه لها أسودا بعد 

   .اتيانها هذا الفعل الشنيع
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عند المرأة ألنها لم الجريمة ظاهرة  لذا كان من المفيد تسليط الضوء على   
فقد انصب اهتمام  .عطى حقها من  الدراسات و البحوث العلمية المتخصصةتُ

علماء اإلجرام في الماضي على دراسة الرجال المخالفين للقانون، والذين يتسم 
سلوكهم باالنحراف، والمرتكبين للجرائم ؛ إال أنهم من عقد ال بأس به من الزمن 

  .عض منهم نحو االهتمام بجرائم المرأة محاولين فهم أبعاد الظاهرة اتجه الب
ولقد تطور علم الجريمة النسائي بفعل عدة عوامل أهمها ظهور حركات    

الحقوق المدنية ، والحقوق النسائية في العالم، بالرغم من انقسامها على نفسها 
ثة في هذا الميدان؛ ايديولوجيا وعرقيا، ولعل الميزة األساسية للتوجهات الحدي

مثال من الفروق البيولوجية بين  - في ظاهرة اإلجرام  -أنها حولت االنتباه 
النساء والرجال إلى متغيرات أخرى لها دورها في إحداث الظاهرة، كالفروق 
في الخصائص النفسية واالجتماعية، حتى على الصعيد األخالقي الذي يميز كال 

  .الجنسين 
اركسية ترى أن المصدر الرئيسي للتميز بين الذكور واال فالحركات الم     

ناث هوالنظام اإلقتصادي الرأسمالي الذي يقوم على ثنائية استغالل المرأة في 
البيت ، وخضوعها للرجل بسبب عدم استقاللها االقتصادي ، أما الحركات 

نهائيا الراديكالية فترى أن العامل اإلقتصادي وإن كان صحيحا فإنه ليس تفسيرا 
على الجريمة النسائية وال يمكن له أن يفسرها تفسيرا مطلقا ، بل هناك عوامل 
أخرى تجعل من هذه الظاهرة تبرز كالبناءات والخصائص النفسية المميزة 
للمرأة كالغيرة وسرعة االنفعال والغضب ، وكذا أدوارها االجتماعية التي 

  .تختلف من مجتمع إلى آخر 
هي ال تزال فأة عبر المجتمعات واألزمان بشكل أو بآخر؛ لو تتبعنا وضع المر 

، ففي حقبة تاريخية ماضية كانت  غير الئقةفي بعض المجتمعات تتمتع بمكانة 
المرأة متاعا يعار قسم تقسيم السوائم بين الوارثين ، وكانت وصمةورث و ي 
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ائع دفن في مهدها فرارا من عارها ونفقة وجودها، وكانت مستعبدة في شرتُ
جلت عليها النجاسة وجردت من الروح في صدر المسيحية الرومان ، كما س

 ،و لم تكن أكثر حظا في باقي األمم ،واعتبرت بمنزلة الخادمة في شريعة اليهود
    .وهو ما جعل مشكلة المرأة تأخذ سمة دينية و عقائدية قوية

كلتها هي سمة لعل حصيلة السمات في مش قائمة ووقد ظلت مشكلة المرأة       
وعدم المساواة في الحقوق والواجبات مع والتعنيف واالضطهاد  االستثمار

الرجل ، فقد كانت مستثمرة منذ العصور القديمة جسدا وروحا وعمال ، فهي 
مضطهدة بنتا و أختا و زوجة و حتى أما،  و أن هؤالء المستثمرين هم أبناء و 

نها كانت مطالبة بتقديم حيث أ، )2003حسان عباس( أخا و زوجا و أبا
التضحيات والقيام بمعظم الواجبات في الوقت الذي يفرض عليها أن تقنع بالقليل 

حتى جاء اإلسالم وحررها من السيطرة والعبودية و أعطاها  ؛من الحقوق
ومع التغير االجتماعي الذي شهدته البشرية في جميع .حقوقها وأوضح واجباتها

خاصة مع عدم  –ت مشكلة المرأة مطروحة الميادين و جل األصعدة ؛ ظل
وبقيت معاناة المرأة قائمة و بعض حقوقها  –تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية 

وضع االستراتيجيات  مهضومة ما جعل الكثير من الهيئات تتحرك لفهم و
المالئمة لحل هذه المشكلة و أقيمت ألجلها المؤتمرات و عقدت الندوات و 

  . الخ…بة بحقوق المرأة و المساواة مع الرجل تكونت الجمعيات مطال
و ما فتئت المرأة تبحث عن مكانة  تليق بها كعنصر فاعـــل وفعال في     

وفي خضم هذه الحركية  .متخطية عديد العقبات التي تعترض طريقها ،المجتمع
والرغبة في التغيير تواجه هذه التحديات بالرفض والمجابهة من قبل من تعيش 

في كنفهم أختا كانت أم زوجة أم بنتا و حتى أما ، فهي تقف كنقطة المرأة 
العائلة  :مستهدفة لتكون في كثير من األحيان الضحية األولى لمؤسسات تسمى

وهذا االستهداف الذي تأسس على  )321:ص-1990- صفوت فرج (والمجتمع
ختالف خطأ أولي تكرس عبر تاريخ اإلنسانية الطويل و القائم على تحويل اال
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تحتل فيه القوة ) 2003عباس  حسان( الطبيعي بين الجنسين إلى تمايز قيمي
الجسدية الموقع اإليجابي وتنحصر القوة البيولوجية إلى الموقع السلبي و هو ما 

من حقوق يجعل العنف يتمظهر باستثمار الرجل لما منحه إياه هذا التمايز القيمي 
، وفي ذلك ذهب بعض العلماء والمفكرين أمثال كرستها المؤسسات السالفة الذكر

العقاد وابن المقفع، وزكي مبارك إلى إنتاج خطاب علمي يبرر تفوق الرجل 
وأولويته على المرأة باعتباره يمثل العوامل الذكورية ذات القدرات اإلنسانية، 

علي (ذات الصفات السلبيةأما المرأة فإنها تمثل عوامل األنوثة 
  )95:،ص1996أفرفار

مليون  2وهنا تشير اإلحصائيات إلى أنه خالل كل سنة تتعرض حوالي     
هبة محمد علي (إمرأة للعنف من قبل أزواجهن في الواليات المتحدة األمريكية 

والعنف هنا يشمل العنف الجسدي والنفسي وحتى الجنسي، ) 4:ص- 2003-
الرجل ضد المرأة أو إساءته إليها يكون بقدر ما يسمح  وجدير بالذكر أن عنف

  .له المجتمع وبقدر ما تسمح به الثقافة بأن يعتدي على المرأة 
فإذا تحدثنا هنا عن العنف كظاهرة يمكن القول أن العنف ظاهرة ذكورية لكنها   

ليست صفة مطلقة ،ألنها تنتشر بين النساء أيضا ، فالمرأة حين تكبت عدوانيتها 
أو توجه عدوانها نحو ذاتها فهي تعبر بذلك بلوم نفسها وعجزها عن مواجهة 
الصعوبات ، وأحيانا تخرج عن هذه الدائرة وتقتل الرجل الذي يهدد حياتها أو 

فقد بينت الدراسات أن إقدام الفرد على . يهدد أطفالها حتى وإن كان زوجها 
يكون استجابة لدافع معين ارتكاب فعل بما في ذلك ازهاق روح اآلخر، البد أن 

أي معايشة الفرد لدرجة من االستثارة الداخلية ال يحتملها وتدفعه للحصول على 
وإذا كان هناك شخص آخر يعوق سبيل هذا الوصول . ما يشعر باإلفتقار إليه

فإذا كان صحيحا أن المرأة . فال بد من التغلب عليه بأية وسيلة حتى ولو بقتله 
حية الرجل ، فهل   سيكون الرجل ضحيتها؟ ، وهل من هذا المنظورهي ض

متخذة من عديد  أو في حق المجتمع ككل؟ هستُقْدم على ارتكاب الجريمة في حق
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وباحثة لها في ذهنها عن مبررات هذا الفعل مهما األسباب ذريعة وحجة لفعلها 
  .كان نوعه وجسامته

زت و بقوة في اآلونة الجريمة عند المرأة أصبحت من الظواهر التي برإن      
نسبة  انخفاضاألخيرة في كل المجتمعات ؛ حتى وإن دلت اإلحصائيات على 

فإذا أخذنا مثال ، إال أن شواهد الحياة تدلل على وجودها ،مشاركتها في الجريمة
من قانون 254المادة "(إزهاق روح إنسان عمدا" جريمة القتل التي يقصد بها

: ونحن نبحث عن هذا الفعل عند المرأة ساءل قد نت ؛)2007العقوبات الجزائري
و عت وهي المخلوق الذي لطالما نُ ؟ما الذي يدفع المرأة إلى ارتكاب جناية القتل

والشعور بالدونية في الكثير من المجتمعات؛ على اعتبار أن  الضعفوصف ب
الشخص الضعيف من وجهة نظر سيكولوجية وحتى اجتماعية ال يمكنه أن يقدم 

الذي يتطلب جرأة وإقدام، ولكن الواقع يؤكد -القتل- يان هذا الفعل الخطيرعلى ات
من جرائم القتل تقوم بها  %10عكس هذا االعتقاد فقد بينت بعض الدراسات أن 

  ) .5:ص2003- هبة محمد علي حسن(سيدات
وإذا أخذنا فعل السرقة أيضا ؛ حق لنا أن نتساءل عن الدوافع التي تجعل        

ك مثل هذا السلوك؟ وهل تختلف أساليب السرقة المرتكبة من قبل المرأة تسل
المرأة عن تلك التي يقوم بها الرجل ؟ وبأي حجم تكون مشاركتها في مثل هذه 
األفعال ؟ دون أن ننسى الجريمة التي تعرف بها النساء في مختلف المجتمعات 

فرانسيس (ة للنساء عدان الجرائم الرئيسية والخفياللتين تُ" الدعارة واإلجهاض:" 
  ).21ص: هيدسون

وجد أن دافع " دوافع الجريمة عند المرأة"ففي دراسة ألحمد المجدوب عن    
االنتقام يأتي في مقدمة الدوافع الحاثة على ارتكابها للجريمة، ثم يأتي باعث 
النزاع العائلي ودفع العار، ثم الحصول على مال المجني عليه والغيرة، وأخيرا 

  .النفس واإلرث  الدفاع عن
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سواء كان  - وال يمكن في هذا المقام أن نهمل دور األسرة في دفع الفرد   
إلى ارتكاب السلوك االجرامي ، فاإلجرام يرتبط بطبيعة  - رجال أم إمرأة

العالقات األسرية السائدة، وكذا بالمناخ األسري الذي يتسم بالقسوة والحرمان 
ات األسرية؛ دون أن نسى أيضا من الحب، وكثرة المشاجرات والمشاحن

انخفاض مستوى التعليم والبطالة والفجوة بين المتطلبات واالمكانيات المادية، 
وكلها تمثل ظروفا محبطة تؤدي بالفرد إلى الخروج عن القواعد التي يرسمها 

  .المجتمع للسلوك السوي
ل أن المرأة لقد حاولت الكثير من الدراسات العلمية المهتمة بالجريمة أن تدل    

ال تقل إجراما عن الرجل ، إن لم تكن أكثر منه في كثير من المواقف، وتقول 
تلك الدراسات أن المرأة تملك إحباطا مزمنا ولده لديها وهنها الجسماني وحالة 
الضعف في التركيب الهيكلي لها ، وحاولت المرأة وفق مبدأ التعويض أن تتسلل 

تخدمت كثيرا من الوسائل مثل البكاء والخداع إلى االنتصار في هذا الجانب واس
لتحقيق الرضا والوصول إلى المبتغى، كما عوضت هذا النقص العضلي في دفع 

، هذا من جهة )162:ص-1987- ريكام ابراهيم(الرجل إلى مواقع الصراع 
ومن جهة أخرى؛ فإن عواطف المرأة كثيرة التبدل ، قاسية وصعبة ومجافية في 

قد تكون لينة ورقيقة في أحيان أخرى، وعلى حساب هذه بعض األحيان ، و
الفورات واالنطفاءات العاطفية تتأرجح المسألة العقلية كثيرا، وهذا ما يجعل 
الطريق أمامها شائكا صعبا عند اتخاذ قرار يتطلب المزيد من التبصر العقلي 

  .والمحاكمة الحسابية لألمور، فتنجر نحو األفعال اإلجرامية 
؛ يعد من المواضيع التي تجر ورائها " إجرام المرأة"وضوعا كموضوع مإن     

العديد من التساؤالت عن ماهية الظاهرة وعن أسباب بقائها والعوامل التي تعمل 
على إبرازها و عن انعكاساتها على المستوى النفسي واالجتماعي و خاصة 

األسري ، ربما قد نستطيع سفة حينا و المتضاربة العديد من اإلجابات المختل قَو
بصورة أدق نحاول أن ننقب عن الواقع الذي عاشته المرأة قبل لكن  ،حينا آخر
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وبعد ارتكابها للجريمة، ونبحث أيضا عن اآلثار التي يخلفها اقتراف هذا الفعل 
  .على المرأة نفسها وعلى محيطها االجتماعي واألسري 

  : لتساؤالت التالية  يمكن صياغة اإلشكالية في ا  :تساؤالت البحث  - 
  ما هي أنواع الجرائم التي تقدم المرأة على ارتكابها ؟ - 
بالمرأة إلى ارتكاب الفعل النفسية واالجتماعية التي تؤدي  ما هي  العوامل - 

 .اإلجرامي ؟ 

هل لبعض العوامل النفسية كالغيرة أو حب االنتقام أو سوء المعاملة دور في  -
  .ة؟دفع المرأة إلى ارتكاب الجريم

هل لبعض العوامل االجتماعية كالمستوى االقتصادي، الحالة المدنية للوالدين،  -
السوابق اإلجرامية ألسرة المجرمة، الحصول على المال أو تسلط وأنانية 

  الزوج؛ دور في دفع المرأة إلى ارتكاب الجريمة؟
 وهل هناك فروق بين ما هي اآلثار التي يخلفها ارتكاب المرأة للجريمة  ؟ - 

 .هذه اآلثار وأشكال الجرائم المرتكبة من قبل المرأة ؟

  
  فرضيات البحث) 2

  : األولى العامة  الفرضية 
  .هناك بعض العوامل النفسية واالجتماعية تؤدي إلى إجرام المرأة     

  :الفرضية االجرائية األولى 
م سوء المعاملة، عد: هناك  بعض العوامل نفسية تؤدي إلى إجرام المرأة     

، التمييز بين األبناء، حب االنتقام، دفع )العقاب(تلبية الرغبات، التعنيف المستمر
  .العار

  :الفرضية االجرائية الثانية 
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المستوى الدراسي ، : هناك بعض العوامل اجتماعية  تؤدي إلى إجرام  المرأة   
المستوى االقتصادي، الحالة المدنية للوالدين، السوابق اإلجرامية ألسرة 

  . لمجرمة، الحصول على المال ، تسلط وأنانية الزوجا
  : العامة الثانية  الفرضية 

  تُخلف ارتكاب المرأة للجريمة آثارا سلبية  عليها وعلى أسرتها
  :الفرضية االجرائية الثالثة  

اإلحساس بالذل و : تعاني المرأة المجرمة من آثار نفسية داخل السجن       
  فض العقوبة االحتقار، االمباالة ، ر

  :الفرضية االجرائية الرابعة 
انعدام العالقات : تعاني المرأة المجرمة من صعوبات اجتماعية داخل السجن   

مع السجينات ، العالقات الجنسية داخل السجن، األكل والنوم االنفرادي، الشجار 
  .مع السجينات، عدم زيارة األسرة ورفضها للسجينة

  : الفرضية االجرائية الخامسة
: تُقدم  المرأة المجرمة نظرة تشاؤمية عن مستقبلها بعد الخروج من السجن  

  .العودة إلى الجريمة، الحيرة، االنعزال، حب االنتقام 
  :الفرضية االجرائية السادسة 

  "توجد فروق بين المجرمات في اآلثار التي تنجر عن اقترافهن الجريمة "
  .تختلف باختالف نوع الجريمة ردة فعل عائلة السجينة تجاه جريمتها - 1
  .نظرة السجيات نحو المستقبل تختلف حسب طبيعة كل جريمة - 2
  .تختلف مدة الزيارة التي تحظى بها السجينة باختالف نوع الجريمة - 3
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  الـدراسـات الـسـابــقـــة ) 5
تساعد الدراسات السابقة الباحث على تكوين خلفية نظرية عن موضوع        

له الجهد في تبويب عناصر الفصول كما تنبهه إلى النقص  بحثه وتوفر
: دليو فضيل(واألخطاء التي وقع فيها الباحثين السابقين فال يعيد هذه األخطاء

وفيما يلي عرض ألهم الدراسات المالمسة لموضوع المرأة ). 23:ص 2000
  :والجريمة 

  ) : 1971"(عادل صادق "دراسة  )5-1
بهدف الكشف عن " نفسية العصبية للقتلة المصريينالدراسة ال"تناول الباحث 

العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل وباستخدام 
مقياس وكسلر لذكاء الراشدين ، اختبار تفهم : مجموعة من األدوات تكونت من 

 الموضوع ، اختبار اليد االسقاطي ، وجهاز رسم المخ ، وتكونت عينة البحث
قاتالت من السجون  إلى جانب عينة ضابطة مكونة من  10قاتال و 50من 

إيمان شريف محمد قائد : (الذكور واالناث وأسفرت الدراسة إلى النتائج التالية 
  ) 106:ص.1998
  سنة  43 -30أعلى نسبة من القتلة في الفئة العمرية  - 
 نسبة القاتالت أخفض من نسبة القتلة  - 

 الرجال من الفالحين أعلى نسبة  القتلة من  - 

 نسبة المتزوجين أكثر  - 

 المجني عليهم في الغالب أزواج أو زوجات  - 

 ظاهرة القتل ال تتأثربانتشار الجريمة في العائلة - 

نسبة مرتفعة من القتلة نشأت في ظروف عائلية سيئة نظرا لغياب أحد  - 
 .الوالدين بسبب الوفاة أو الطالق أو سوء المعاملة 
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  ):1978( KELBI KANGكانجدراسة كلبي  )5-2
قاتلة  48قاتال و78تناولت الدراسة الخصائص المميزة للقتلة وتكونت العينة من  

وباستخدام  اختبار تفهم الموضوع واختبار بقع الحبر توصلت الدراسة إلى 
  : النتائج التالية 

  وجود قدر كبير من االندفاعية وفرط االحساس لدى النساء القاتالت   -
المات االضطراب النفسي واالكتئاب والعدوان لدى المجموعتين من ظهور ع -

  .القتلة 
  وضوح خصائص النرجسية لدى النساء القاتالت  -
  .اختفاء الجانب الديني ومشاعر الذنب لدى المجتمع من القتلة  -
   ) :1980( SING et SINGدراسة سينج وسينج  )5-3
الناتج قبل دورة  الطمث مباشرة  العالقة بين التوتر"حيث تناولت الدراسة   

وذلك على عينة  تكونت من عدد من النساء " وجريمة القتل عند المرأة 
السجينات الالتي ثبت ادانتهن بجريمة القتل أو الشروع فيه وتوصلت الدراسة 

  ): 107:ص.1998مرجع سابق ، إيمان شريف محمد قائد( إلى النتائج التالية
 تكبن جريمة القتل قبل دورة الطمثمن القاتالت ار %  62إن -

  من القاتالت ارتكبن جريمة القتل بعد دورة الطمث   %23إن -
  من القاتالت ارتكبن جريمة القتل في منتصف دورة الطمث %15إن  -
  ): 1982(دراسة نادية الشرنوبي)5-4

دراسة بعض متغيرات وأبعاد الشخصية المرتبطة "حيث تناولت الباحثة 
 30سيدة منهن  80وذلك على عينة تكونت من " المرأة بالجريمة لدى 

قاتلة،وباستخدام مجموعة أدوات هي مقياس ترتيب القيم ومقياس السيكوباتية 
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ومقياس قوة األنا ومقياس العصابية واختبار تفهم الموضوع توصلت الدراسة 
  ):107:المرجع السابق ص(إلى النتائج التالية 

  كوباتية لدى النساء القاتالت ارتفاع نسبة العصابية والسي -
  انخفاض القيمة النظرية وقوة األنا لدى النساء القاتالت  -
ارتفاع الحاجة إلى العدوان والجنس واالنتماء األسري والزواجي والحاجة  -

  .إلى األمن لدى النساء القاتالت 
  ) :1984(BOX et HALLدراسة بوكس وهال) 5-5
بين مؤشرات تحرير المرأة والجريمة في  تحليل العالقة"تناولت الدراسة  

  ):108:المرجع السابق ص(حيث أوضحت الدراسة ما يلي " انجلترا 
هناك عالقة طردية بين جرائم العنف ضد النساء بما فيها جرائم القتل وبين  -

  .مشاركة المرأة في قوة العمل وعدم زواجها وتعليمها 
  .ومعدل الخصوبة والبطالة  توجد عالقة سالبة عكسية بين هذه الجرائم -
أبرزت الدراسة أيضا أن تأثير مؤشرات تحريض المرأة على ارتكاب  -

  .الجريمة يبدو أكثر وضوحا بين النساء الصغيرات السن 
  ): 1987(عن خصائص المرأة القاتلة " جالل عبد العال"دراسة )5-6

) 81 :ص -1987- جالل عبد العال(تناول الباحث جالل عبد العال       
بهدف " العوامل النفسية الكامنة وراء جريمة القتل لدى المرأة"دراسة عن 

الكشف عن العوامل النفسية التي تكمن وراء ارتكاب المرأة فعل القتل وباستخدام 
امرأة مرتكبات جريمة القتل مقابل عينة ضابطة مكونة من  33عينة تكونت من 

م مجموعة من األدوات تكونت امرأة غير مرتكبة ألي جريمة ، وباستخدا 33
من اختبار تفهم الموضوع ،اختبار وكسلر لذكاء الراشدين ومقياس قوة األنا 
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واختبار الشخصية للراشدين والمقابلة اإلكلينيكية وأسلوب دراسة الحالة توصل 
  : الباحث إلى 

أن القاتالت المصريات تميزت شخصيتهن بسبع عوامل هي الشك ،  - 
االكتفاء الذاتي ، شدة التوتر و القلق ، الجمود ، السيطرة ، التحرر ، 

كما توصل الباحث أيضا إلى تأكيد ما توصلت إليه سامية القطان 
في أن الشخصيات القاتلة تتميز ) 67: ص 1987: سامية القطان (

باالندفاعية هذه التي تتصاعد بصاحبتها سريعا إلى اللحظة الذهانية و 
رار بالقتل والوقوف عنده في جمود ، و التي تؤدي إلى سرعة اتخاذ الق

*. ة والمازوشية يأن توقيت التنفيذ ووسيلة الجريمة إنما يرتبط بالساد
فإذا ارتفعت السادية والتي تعبر عن حب تعذيب اآلخرين لدى القاتلة 

و يكون  ،مع وجود االندفاعية فإن اتخاذ القرار يعقبه مباشرة تنفيذه
  .)…أسلحة نارية، آالت حادة ، خنق( التنفيذ بوسائل رجالية عنيفة

مع االندفاعية ، فيكون  الذاتأما إذا ارتفعت المازوشية وهي حب تعذيب     
السم ، (تأجيل التنفيذ لحبك اإلخراج ، ويكون استخدام الوسائل األنثوية في القتل 

  . )مخدر
وجود فروق دالة احصائيا في السادية في جانب عينة القاتالت كما وجدت  -

  .فروق في قوة األنا في جانب عينة غير القاتالت 
  
  

  ـــــــــــــ

السادية و المازوشية مصطلحات في علم النفس المستعملة في تحديد الشخصية التي يكون لديها *  
حيث يقصد بالسادية حب تعذيب اآلخرين ، و .رغبة في تعذيب اآلخرين أو في تعذيب الذات 

 .المازوشية حب تعذيب الذات 
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  ):1988"(نجية اسحاق عبد اهللا"دراسة) 5-7
بهدف " مقارنة بين الجنسين في سيكولوجية الجريمة "تناولت الباحثة       

ماهي سمات شخصية المجرم والمجرمة  :االجابة على عدة تساؤالت مؤداها
وبين غير المجرمين ، وأجه االختالف واالتفاق بين المجرمين والمجرمات 

نساء من مرتكبات جرائم القتل  10قد تكونت الدراسة من وغير المجرمات ؟ و
نساء من مرتكبات جرائم المخدرات وعينة مماثلة من الرجال بنفس  10و

امرأة ، 20رجال و 20المواصفات إلى جانب عينة ضابطة تكونت من 
مقياس وكسلر، اختبار اليد االسقاطي :وباستخدام مجموعة من األدوات شملت

إيمان (ضوع والمقابلة االكلينيكية وتوصلت الدراسة إلى ما يلي،اختبار تفهم المو
  ) :111-110: ص: شريف محمد قائدمرجع سابق 

ارتفعت نسبة العدوان بالتنفيس لدى الفئة المجرمة عنه لدى المجموعة  -
  .الضابطة بشكل دال احصائيا 

  .المجرمين أكثر عدوانا من المجرمات  -
يير في مجموعة المجرمين عنه في مجموعة ارتفاع متوسط درجة فئة التس -

  .المجرمات بصورة دالة إحصائيا
توصلت من خالل الدراسة اإلكلينيكية إلى وجود اضطراب في الحياة  اكم -

األسرية في مجموعة المجرمين والمجرمات بمقارنتها بمجموعة  غير 
  .المجرمين وغير المجرمين 

تنشئة االجتماعية في مجموعتي تطرف أنماط النماذج األسرية وأساليب ال -
   .المجرمين والمجرمات بمقارنتها بالمجموعتين الظابطتين

  .زيادة درجة القابلية لإلستهواء في مجموعتي المجرمين والمجرمات  -
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دراسة سهير كامل عن البناء النفسي القائم وراء جريمة زنا الزوجات  )5-8
  : )1991(وعالقته بجريمة القتل

البناء النفسي القائم وراء جريمة زنا " :ير كامل أحمد عن وفي دراسة لسه 
: ص ص  1991سهير كامل أحمد أبريل "(الزوجات وعالقته بجريمة القتل 

و القائم على  -  وجدت الباحثة أن التكيف السوي للمفحوصات) 382،  307
 يكون بالتقريب - التفاعل الوظيفي بين المؤهالت الوراثية للفرد و عوامل بيئته 

غائبا لديهن نظرا لعدم قدرتهن على مواجهة مشاكلهن مع أزواجهن ، و يكون 
هروبهن دوما إلى مشاكل أخرى أكثر تعقيدا لم تكن في الحسبان كالقتل الذي 
يكون ضحيته الزوج ، وعادة ما يكون هذا الفعل بمساعدة شريك الزوجة و 

انفعاليا واجتماعيا و  حتى من تدبيره ويكون هذا عادة مرده إلى عدم نضج القاتلة
  .إلى عدم اتزانها النفسي  

  " جرائم النساء المصريات "دراسة عن )5-9
ماي  22- المساء–محمد .ق"( جرائم النساء المصريات "و في دراسة عن   

تحقيقا عن  1996ماي  22: نشرت يومية المساء الجزائرية بتاريخ )  1996
عدة نقاط عن الظاهرة و  محمد. الظاهرة ، حيث أورد صاحب المقال ق 

المتمثلة في أسباب الجريمة لدى المرأة ، أوقات ارتكابها ، وسائل اإلجرام التي 
تعتمد عليها المرأة للقيام بفعلها  ضحايا اإلجرام النسائي ، خصائص المرأة 

  . المجرمة 
فأسباب الظاهرة من خالل الدراسات التي أجراها العديد من علماء النفس   

من إجرام النساء تقع بسبب  % 33جتماع و الذين وجدوا أن نسبة وعلم اال
 % 6بسبب الشجار و الخصامات أو النزاعات ،   %  24دوافع عاطفية ، و 

  .بسبب الثأر و االنتقام  % 3بسبب الدفاع عن العرض و الشرف  ونسبة 
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م من الجرائ %  63وفيما يتعلق بأوقات الجريمة كتب في نفس المقال أن نسبة  
منها تقع نهارا و مرد ذلك أن المرأة تتوخى  % 36تقع ليال في حين نسبة 

  .الحذر و الدقة وشدة التستر أثناء قيامها بأفعال إجرامية 
من الوسائل تتعلق  %  36أما ما يتعلق بوسائل اإلجرام  فقد وجد أن نسبة 

ذا المواد منها تتعلق باستخدام المواد المخدرة و ك % 27بآالت حادة ، و نسبة 
كانت بواسطة  % 15عمليات الخنق و الشنق ، و  % 18السامة  وبنسبة 

كانت لهم معها عالقة جوار ، في حين كانت عالقة  % 24و ،عصى غليظة 
في حين كان ضحايا إجرام النساء بين الذكور و اإلناث .   % 12النسب بنسبة 

، و اإلناث  % 73حيث كان نصيب الذكور أعلى من نصيب اإلناث بنسبة 
  .  % 27بنسبة 
وقد وجد أن هذه النسب معقولة جدا إذا ما ربطت بأسباب الجريمة      

والمتعلق بالجانب العاطفي ، وفيما يخص مميزات و خصائص المرأة المجرمة 
  :أكدت الدراسة أن معظم الجرائم كانت من قبيل نساء كانوا 

  .سنة  35في سن الشباب و متوسط أعمارهن ال يتجوز  - 
  .معظمهن متزوجات   - 
  .مستواهن التعليمي منخفض   - 
  .يفقدن الثقة بالنفس   - 
  .يتميزن بالخشونة و الصالبة و الشك   - 
  .لديهن حب السيطرة و التملك   - 
  .العصبية و شدة التوتر   - 
 .االندفاعية الشديدة و سرعة رد الفعل العنيف   - 

 
 
  



 - 39 -

  ): 5200(ب  .دراسة مزوز)5-10
" جرئم القتل عند المرأة في المجتمع الجزائري "دراسة حيث قامت الباحثة ب     

بهدف  تفسير فعل القتل عند المرأة من جهة ومن جهة أخرى البحث عن 
العوامل التي تدفع المرأة في المجتمع الجزائري إلى هذا الفعل  حيث تم 

السجالت ، المالحظة ، والمقابلة نصف الموجهة ، وتوصلت : االستعانة بـ
  ):-2005- مزوز بركو(ى النقاط التالية الباحثة إل

خالفا لما هو شائع اجتماعيا من أن المرأة ال يمكنها أن تقترف جريمة القتل  -
فقد كانت  ،وحتى وإن فعلت فنصيبها منها ضئيل مقارنة بالجرائم األخرى

النتيجة المتوصل إليها من خالل هذا البحث أن جريمة القتل كانت أعلى نسبة 
من قبل المرأة مقارنة بالجرائم األخرى كالسرقة والتشرد والتزوير في االرتكاب 

  .الخ...

إن المرأة في جريمة القتل ال تولي القرابة الدموية أي اهتمام، و أن  -
عالقتها بضحاياها هي عالقة صراع دائم من أجل الدفاع تارة والهجوم 

ة واألكثر تارة أخرى ، وضحاياها كانوا يتراوحون بين األقل قرابة دموي
 .قرابة 

أن معظم الجانيات ينتمين إلى أسر مفككة متصدعة ، وعشن في ظل  -
ثقافي مضطرب ومن دالئل هذا االضطراب  –محيط وجداني واجتماعي 

  .التفكك العائلي سوء المعاملة والقسوة فيها ،اإلهمال العاطفي والمادي 

زمات االجتماعية واأل) محاوالت االغتصاب(إن التعرض للصدمات النفسية -    
؛ جعل المرأة القاتلة تقع فريسة إما لحاالت االنفعال الشديدة ) التصدع العائلي(
أو لضغوط اجتماعية  ساعدتهن على فعل القتل حيث يكون هذا ،) الغضب(
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األخير هو الوسيلة أو السبيل الوحيد للخروج من األزمة وحال للصراع الذي 
  .تعيشه 

اض تقدير الذات لدى القاتالت كان قويا جدا الشعور بالدونية وانخف -
جراء اقتراف جريمة القتل من جهة ومن جهة أخرى جراء المؤسسة 

  .العقابية التي يقضين فيها مدة العقوبة من جهة أخرى 

ولقد كانت هذه الدراسة في علم االجتماع والدراسات األخرى الدافع    
رأة كما منحها تصور الذي سمح للباحثة بالتعمق أكثر في جرائم الم

  .آخرعن الموضوع  لمعرفة أبعاده بصورة أشمل وبصورة أوضح  
  :مناقشة الدراسات السابقة *

إن مالحظاتنا للبحوث التي تعمقت أو المست موضوع المرأة القاتلة أو     
المجرمة على حد سواء ، تجعلنا نقف أمام حقيقة واقعية وهي أن هذه  البحوث 

ة قليلة و على الرغم من قلتها إال أنها تصب في قالب واحد و الدراسات العلمي
أال وهو البحث عن طبيعة السلوك المتمثل في الفعل اإلجرامي لدى المرأة ، 
وهذا في المجال الفردي من خالل السجينات و الالتي  تم إثبات إجرامهن ، إال 

ناصره أن الظاهرة بحدوثها تتطلب الرؤية الشاملة للموضوع ومدى تفاعل ع
  . بعضها ببعض 

  :وقد توصلنا من خالل عرض هذه الدراسات الميدانية إلى النقاط التالية 
البحث عن العوامل بمختلف ترسباتها في " عادل صادق"حاول الباحث  -  

شخصية الفرد التي تدفعه إلى اتيان فعل القتل الذي يعد أخطر األفعال اإلجرامية 
ة ، ساعدت في كشف هذه العوامل واألسباب مستعينا بأدوات سيكومترية مختلف

  .وراء الجريمة 
فهي دراسة تصب في نفس االتجاه للدراسة السابقة من حيث " كلي كانج"أما  -  

  .البحث عن الخصائص المميزة للقتلة 
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البحث عن عالقة االجرام بالحالة النفسية للمرأة " سينج وسينج"في حين حاول  -
شهرية محاوال ربط افرازات هذه الدورة في جانبها قبل، أثناء وبعد الدورة ال

  .النفسي واالنفعالي  على اتيان السلوك االجرامي 
فقد  قامت بالبحث عن أبعاد الشخصية لدى المرأة " نادية الشرنوبي"أما  -

المجرمة محاولة الربط  بين العصابية والجريمة أي اضفاء بعد تفسيري نفسي 
  .للجريمة والمرأة 

ربطا خروج المرأة إلى معترك الحياة ومشاركتها في " وكس وهال ب"أما  -
تبيان وجود هذه العالقة  حاوالو ،الحياة االجتماعية التي تفرز ظاهرة االجرام

المشتركة بين مشاركة المرأة في قوة العمل وعدم زواجها وتعليمها وإمكانية 
  .إجرامها 

العلمية المتخصصة تحتوي  وغيرها من الدراسات" جالل عبد العال"أما دراسة-
عل سلسلة من االفتراضات المستمدة من مناقشات عدة و هي أن النساء لسن 
أقل مقدرة عن الرجال في ارتكاب الجريمة و ال يواجههن بصورة رسمية قواعد 
و قوانين مختلفة ، وقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة أن يصبغ جريمة 

ية تتعلق بالجانب النفسي والدوافع الكامنة وراء القتل لدى المرأة صبغة سيكولوج
اقترافها هذه الجريمة ، كما أراد أيضا أن يبين أن إجرام المرأة الرسمي يجنح 

وفي هذا الصدد . إلى أن يكون ذو مستوى منخفض و أقل تكرارا وخطورة 
أورد " عندما يصبح الجنس اللطيف مجرما "حريز مقاال عنونه . د.كتب ج

جرائم "الت كثيرة في تاريخ إجرام لنساء ارتكبن ما يعرف باسم ضمنه أن حا
أي عددا كبيرا من جرائم القتل التي يرتكبها نفس الشخص في حـق  "السلسلة

بحـيث أنه توجد حوالي خمسين عينة شهيرة  ،ذات الصنـف مـن الضحايا
ريقة حالة رجال قتلة بنفس الط 500لنساء قاتالت بالسلسلة مقابل ما ال يقل عن 

  .)24: ص 2002حريز . د.ج( .
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أما نجية اسحاق قد حاولت معرفة الفروق بين الجنسين في الجريمة وهي -
  .دراسة سيكومترية هامة تسمح بكشف خصائص الجنسين في اإلجرام 

أن تبين بصورة جلية أن جرائم القتل " سهير كامل " ولقد حاولت الباحثة -  
بناء نفسي خاص لدى المرأة الذي ينبع  الممارسة من قبل المرأة مرده إلى 

بصورة خاصة من قصور في درأ مشكل من المشاكل الزوجية الذي يجابه 
بجريمة القتل الذي تعتبره المرأة أفضل الحلول لفض النزاع القائم بينها وبين 

  .زوجها 
  :إن هذه البحوث في مجملها تصب في طابعين 

نفسية  ثين على مجموعة اختباراتالذي اعتمد فيه الباح:  طابع سيكومتري -
، كما حاولوا لمعرفة الفروق خاصة إحصائية ومعرفية ووسائل قياس  متعددة ،

ووصلوا من خاللها إلى نتائج  وارتباطات بين متغيرات كثيرةإجراء مقارنات 
  .هامة في ما يتعلق بالمرأة والجريمة

ظاهرة والذي حاول الباحثون عبره لوصف ال:  طابع تحليلي وصفي -
حيث  االجرامية وخصائصها االنفعالية والنفسية واالجتماعية وعواملها المختلفة

كثيرا ما تحدثوا عن العوامل األسرية والمناح العائلي خاصة الذي يميز  
  ،  المجرمات عن غير المجرمات

الذي " األثر"جانب مهم في هذه الدراسات أال وهو جانب  لإال أنه وجدنا إهما -
جرام على مرتكبه وعلى المحيط االجتماعي للمجرم، ومعرفة آثار يخلفه اال

مهم جدا من حيث البحث من ، فهو الظاهرة اإلجرامية على الفرد والمجتمع 
على الجانب الخفي الذي تخلفه يسمح لنا بأن نُطل أخرى  ، ومن جهةجهة

لحالية الظاهرة على مرتكبها سواء كان رجال أم إمرأة ، وهو ما تسعى الدراسة ا
افة إلى جملة العوامل التي تدفع المرأة إلى اتيان السلوك ضإلى دراسته إ

 .اإلجرامي 
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 تمهيد الجانب التطبيقي  

إن ما تم استعراضھ من تراث نظري حول المرأة والجریمة عبر المجتمعات        
ع مسارھا یتطلب منا الوقوف على أبعاد وحقیقة ھذه الجریمة،  من خالل تتب

وحیثیات ارتكابھا من قبل المرأة في المجتمع عامة والمجتمع الجزائري خاصة ، 
  .كما وكیفا لذا جاء ھذا الجانب لیقدم لنا ھذه الجریمة من میدان وقوعھا 

عد اللبنة األساسیة لما سیتم عرضھ، وھو األرضیة محتوى الجانب التطبیقي  ُیف    
بالمرأة "لمعلومات والمعطیات الخاصة التي نؤسس عبرھا كل ما یتعلق با

عرض نتائج الدراسة المیدانیة "وھذا من خالل " والجریمة في المجتمع الجزائري 
لتلیھا عملیة فرز وتبویب وتحلیل معطیات وارقام استقیناھا من المیدان " وتحلیلھا

ومقارنتھا بما توصل إلیھ العلماء من نتائج وحقائق في بلدان أخرى وھذا 
  ".رض وتفسیر النتائج العامة للبحثع"عبر
ونحن إذ نقوم بالفرز والتحلیل والمقارنة فإننا نبحث عن تفسیر للعمل المیداني     

في التراث النظري لحوصلة الظاھرة وإعطائھا األبعاد التي تدلل علیھا وكذا 
  .موضعتھا في اإلطار المالئم لھا 

شائكة والتي تتطلب تكفال من المواضیع جد " إجرام المرأة" موضوعإن     
منھجیا مالئما یتناسب وطبیعة الموضوع، سنحاول عبر ھذا الجانب التطبیقي أن 
نتعرف على الدراسة االستطالعیة وإجراءاتھا ، ثم نتعرض بشيء من التفصیل 
لخطوات ومنھج ومجاالت ووسائل كل من الدراسة الكمیة والكیفیة على حد سواء 

تفریغ وتحلیل نتائج ھاتین الدراستین اللتین  تتكامالن من ، لنتمكن من بعد ذلك من 
بتحلیل دقیق لنتائج البحث وموضعتھ  بونختم ھذا الجان. حیث األھداف والوسائل 

الموضعة الدقیقة والمالئمة بین الدراسات السابقة  من خالل ما حققھ من نتائج 
  . ُیعتمد علیھا الحقا 
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  :  مفھوم التنشئة االجتماعیة - 1
 : التنشئة االجتماعیة لغة 1- 1

في اللغة الفرنسیة  socialisationماعیة ھي إن التنشئة االجت     
كما أمكن العلماء من تحدید مصطلح في اللغة اإلنجلیزیة ،  socializationو

  .ولكنھ قلیل االستعمال والتداول " الجتمعة"عربي مقابل لھا والمتمثل في مصطلح 
ولم لفظ غیر معتمد في قوامیس اللغة العربیة ومعاجمھا التنشئة االجتماعیة و    

حیث یمكن أن نجد لفظ تنشأ ونشأ وتنشئة ، وھي معاني تتضمن النمو  ةترد مجتمع
والحیاة وممارسة بعض الحركات والعملیات التربویة التي تعمل في مجموعھا 

و نشأ الطفل معناھا " أقام " تعني" تنشئة" فكلمة. على جعل الصغیر ینمو ویكبر
محي "(فالن أي ربي فیھم و شب  شب و قرب من اإلدراك ، و یقال نشأ في بني

  )25:ص)1998(الدین مختار
یصبح مدلولھا مقترنا بنمو الفرد في حالتھ " اجتماعیة " وبارتباطھا بلفظ 

وبھذا یمكننا استخالص أن لفظ التنشئة االجتماعیة من األلفاظ . االجتماعیة
  .العربیةة المستحدثة في میدان العلوم االجتماعیة ، وقلما تستخدم في میدان اللغ

  :التنشئة االجتماعیة اصطالحا) 2- 1
 التنشئة االجتماعیة بكونھا G. ROCHERروشي  قي یعرف العالم     

الصیرورة التي یكتسبھا الشخص عن طریقھا ویبطن طوال حیاتھ العناصر "
السائدة في محیطھ ویدخلھا في بناء   "socioculturel" االجتماعیة الثقافیة
ومن ھنا  ،یر من التجارب والعوامل االجتماعیة ذات الداللةشخصیتھ وذلك بتأث

" یستطیع أن یتكیف مع التنشئة االجتماعیة حیث ینبغي علیھ أن یعیش
)ROCHER-1986-, P :32 .(  
ھذا التعریف نجد أن التنشئة االجتماعیة تشمل اكتساب المعارف  إذا تمعناف  

عملیة ( حیث تبدأ ھذه العملیةوالنماذج والقیم والرموز المجودة في مجتمعھ ، 
وال شك في أن الطفولة األولى ھي . منذ الوالدة وتستمر طوال الحیاة ) االكتساب

ھ قابلیة كبرى ـالطفل ل( المرحلة األكثر تأثیرا وقوة في التنشئة االجتماعیة
ألنھ یكون فیھا أكثر طواعیة وأكثر استعدادا للتعلم وعلى إثـر ) الكتسابل

االجتماعیـــــة تصبح عناصر المجتمع والثقافة جزءا متمما في بناء التنشـــــئة 
لدرجة أن ھذه العناصر تصبح جزءا في مضمون البنیان،  لذلك فلیس  ،الشخصیة

من الممكن أن نقیس أي قدر من الثقافة أو  من النسق االجتماعي قد اندمج في 
   .الشخصیة وتكامل معھا 

فضال عن ذلك فما   ،ر مختلف من شخص إلى آخرإلضافة إلى ھذا فإن المقدابا   
یمكن تأكیده ھو أن الثقافة والنسق االجتماعي في الوقت الذي یندمجان فیھ في 

أو عادیة  ،أو كطریقة طبیعیةوجدانیة أو قاعدة  ،الشخصیة یصبحان إلزاما أخالقیا
افیة ثق - بفضل ھذا االندماج وتكامل العناصر االجتماع ،في الفعل أو في الشعور

  ). 17 ،16:ص  2000:صالح محمد علي أبو جادو(في الشخصیة
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ال یشعر بوعي على األقل أي فرد اجتماعي في نھایة األمر بثقل الرقابة     
والنتیجة األساسیة من  ،االجتماعیة وضرورات المحیط االجتماعي ومقتضیاتھ

شخص الذي وجھة نظر علم االجتماع أن الشخص تكیف مع بیئتھ االجتماعیة ، فال
  . تكیف مع حیاة المجتمع إنما ھو من المحیط وینتمي إلى العائلة والمجتمع 

  :التعریف النفسي للتنشئة االجتماعیة)1- 2- 1
العملیة التي یتم من خاللھا التوفیق بین "):  Murray" (مواري " تعریف - 

في دوافع الفرد الخاصة و بین مطالب واھتمامات اآلخرین و التي تكون متمثلة 
 )Percheron. -1974-, P. 70 ( البناء الثقافي الذي یتعرض لھ الفرد

فعل التنشئة االجتماعیة ھو التعلم تمثیل " ) :Percheron(تعریف بارشون  - 
العدیدة التي   )Signifiants(بواسطة واحد من الداالت) Signifie(المدلول

 .)Percheron. -1974-,P. 71(   "تستعمل لتكوین تصور عنھ 
التنشئة االجتماعیة ھي العملیة التي یتم " ):D.Ride( تعریف دافید رید - 

بواسطتھا إعداد األفراد و تعویدھم على قواعد التصرف و السلوك داخل المجتمع 
  .)26:ص 1998- محي الدین مختار"(
التنشئة ھي عملیة تشكیل وإعداد أفراد في مجتمع ":تعریف محمد النجیحي - 

ان معین حتى یستطیعوا أن یكتسبوا المھارات و القیم و معین، وفي زمان ومك
االتجاھات و أنماط السلوك المختلفة التي تیسر لھم عملیة التعامل مع البیئة 

-1992- مواھب إبراھیم عیاد" (فیھا ینشئوناالجتماعیة والبیئة المادیة التي 
  ).95:ص

تماعیة أنھا تركز على خالل التعاریف النفسیة المعطاة للتنشئة االج نالحظ من     
أھمیة كل من الدوافع والتوافق وداللة التصورات وفق ما یتطلبھ المجتمع والبیئة 
االجتماعیة والتي من خاللھا یتعلم الفرد أن یوازن بین رغباتھ ومطالب واھتمامات 

   .اآلخرین
  :اجتماعي للتنشئة االجتماعیة  - التعریف النفس)2- 2- 1
التنشئة االجتماعیة ھي " : Bitrian"بیطریان  "و  Citau"سیطو " تعریف - 

مراحل  ،مختلف تجارب التعلم االجتماعي و التي من خاللھا یعبر الطفل تدریجیا 
فھو یتعلم كیف یندمج مع عالمھ اٍألسري و استدخال المعطیات . نمو الشخصي 

یش  و التعرف على معاییر و قیم المجتمع الذي یع ،األولى عن األخالق و الثقافة 
أي التصرف وفق األطر التي تفرضھا التربیة التي یتحصل علیھا حتى  ،فیھ 

-,Citau, Bitrian )"(یصبح عضوا كامل العضویة في الجماعة االجتماعیة 
1999-, P. 104 . 
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التنشئة ھي عملیة التفاعل المتصل بین الفرد و " :  Clausenتعریف كالوسن  - 
  ) 26:الدین مختار ص.محي"(میھاآلخرین الذین یؤثرون فیھ و یؤثر ف

ھي عملیة إستدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصیة ، فھي ":تعریف ھدى قناوى- 
تدل على العملیات التي یتشرب بھا األنماط السلوكیة التي تمیز ثقافة مجتمعھ عن 

  )70:ص2000:محمد بیومي خلیل"(ثقافة المجتمعات األخرى
ي عملیة تعلم اجتماعي یتعلم فیھا الفرد عن ھ":تعریف حامد عبد السالم زھران - 

طریق التفاعل االجتماعي و أدواره االجتماعیة و یتمثل ویكتسب المعاییر 
فیكتسب االتجاھات النفسیة ویتعلم كیف یسلك . االجتماعیة التي تحدد ھذه األدوار

محمد بیومي "(بطریقة اجتماعیة توافق علیھا الجماعة ویرتضیھا المجتمع
  ).70:ص

تعمل التنشئة االجتماعیة على استمرار ثقافة المجتمع " :تعریف مصطفى زیدان  - 
، بما توفره من أنماط اجتماعیة عامة مقبولة یستجیب األفراد في ضوئھا لحاجاتھم 
البیولوجیة و االجتماعیة ، فتعمل على إشباع حاجاتھم وھي تنتقل من جیل إلى 

نتقال ، و یكتسبھا الفرد في سیاق نموه جیل في المجتمع ، و تتراكم نتیجة ھذا اال
  ).70:محمد بیومي ص"(وسط الجماعة 

التنشئة االجتماعیة ھي عملیة تعلم و تعلیم وتربیة تقوم " : تعریف مختار حمزة  - 
على التفاعل االجتماعي و تھدف إلى اكتساب الفرد سلوك ومعاییر و اتجاھات 

ندماج في الحیاة االجتماعیة و ھي مناسبة ألدوار اجتماعیة معینة و تیسر لھ اال
إن الفرد في تفاعلھ مع أفراد الجماعة . عملیة دینامیة تتضمن التفاعل و التغیر 

یأخذ ویعطي فیما یختص بالمعاییر واألدوار االجتماعیة واالتجاھات النفسیة و 
-1979- مختار حمزة" (الشخصیة الناتجة في النھایة ھي نتیجة لھذا التفاعل 

  )173:ص
التنشئة  ھي عملیة تھدف إلى إدماج عناصر الثقافة " :تعریف محمد سعید فرح   - 

في نسق الشخصیة و ھي مستمرة تبدأ من المیالد داخل األسرة و تستمر في 
المدرسة و تتأثر بجماعات الرفاق و نسق المھنة ومن ثم تستمر عملیة التنشئة 

كامل و التوحد مع العناصر باتساع دائرة أنساق التفاعل و ھي تسعى لتحقیق الت
  ).21:ص 2002 - محمد سعید فرج"(الثقافیة و االجتماعیة 

تجعلنا نستنتج أن مفاھیم التنشئة االجتماعیة من وجھة  إن قراءة ھذه التعاریف   
اجتماعیة تركز على التعلم االجتماعي  وتجاربھ في مختلف مراحل - نظر نفس

الق ؛ ویتعرف على المعاییر ، ویتصرف الحیاة ، حیث یستدخل الفرد القیم واألخ
وفق األطر التي یفرضھا المجتمع ، ومن جھة أخرى، فإن تعریف التنشئة 
االجتماعیة من ھذا المنظور تحاول أن تشرك الفرد في عملیة التفاعل واالتصال 

  ...ولعب األدوار وسط محیطھ االجتماعي
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  : التعریف االجتماعي للتنشئة االجتماعیة  )3- 2- 1
التنشئة االجتماعیة ھي سیرورة "):Claude Dubar(عریف كلود دبارت- 

بیومي .محمد"(متقطعة،غیر مستمرة من البناء الجماعي للسلوكات االجتماعیة
  ).70:خلیل ص

التنشئة االجتماعیة ھي من أھم الوسائل التي یحافظ " :تعریف فؤاد البھي السید  - 
ه الخصائص عبر األجیال بھا المجتمع على خصائصھ ، و على استمرار ھذ

  ).70:محمد بیومي خلیل ص"(
للتنشئة االجتماعیة تحاول أن تعطي بعدا كبیرا  إن التعاریف االجتماعیة      

وأھمیة بالغة للبناء االجتماعي ونسقھ ، والتي یجب على الفرد االمتثال لھا حتى 
  .یتمكن من المحافظة علیھ وتمریره لألجیال الالحقة 

 
 
 
 
 
   :مناقشة التعاریف )4- 2- 1

تباینت تعاریف مفھوم التنشئة االجتماعیة باختالف اإلطار النظري للباحثین      
فیرى دافید رید أنھا إعداد الفرد لقواعد السلوك و یعتبرھا میراي تعلیم الفرد 

للتنشئة االجتماعیة " قي روشي " و یحدد. التوفیق بین دوافعھ و مطالب اآلخرین 
  : لھامظاھر أساسیة  3
فالتنشئة االجتماعیة ھي ،قبل كل شيء صیرورة اكتساب لنماذج  :اكتساب الثقافة*

أو بمعنى آخر ھو اكتساب ثقافة اجتماعیة موجودة في . و قیم و طرق تفكیر وفعل
تتم صیرورة التنشئة مدى الحیاة ، و ھي متقطعة و لیست . محیط اجتماعي معین

لى عالم الشغل، وتغییر المھنة و البطالة و مستمرة تتخللھا فترات حرجة كالدخول إ
  .الخ...التقاعد

إن التنشئة االجتماعیة ھي سیرورة تعلم تفاعلي یفترض فیھ وجود تفاوض دائم    
بین فاعل التنشئة والمنفعل لھا ، یؤدي إلى اتفاق بین حاجات و رغبات الفرد من 

  .ة جھة ،وقیم مختلف الجماعات التي یتفاعل معھا من جھة ثانی
لیست التنشئة االجتماعیة مجرد نقل للقیم والمعاییر و : دمج الثقافة في الشخصیة* 

قانون " القواعد بل ھي ،في األساس، تكوین تصور عن العالم بواسطة تكوین
كما أن ھذا النسق المرجعي .منسجم یشكل نسق مرجعي و مقّیم للواقع " رمزي 
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ل اللغة  التي ھي بنیة للعالمات یملي السلوك و یفترض ھذا اكتساب و استعما
والرموز التي تترجم التصورات العقلیة للفرد،ھذا التصور للعالم لیس مفروض من 

) الخ ...األولیاء، األسرة، المدرسة، المؤسسة ، النقابة ، الجمعیة(طرف المنشئین 
و إنما كل فرد یكونھ بنفسھ تدریجیا مستعینا بعناصر لھا تصورات موجودة سلفا و 

و نفس .قدمھا لھ المنشئون لكنھ یعید تفسیرھا و یصیرھا في كل جدید و فریدی
الشيء نجده مع انساق التصورات اآللیة التي تسمح للفرد باالستجابة بكیفیة مقبولة 

فكل فرد یطبعھا بطابعھ الشخصي حسب . في عدد معین من الوضعیات المعتادة
للوسط جزء  ةعناصر الثقافیتجاربھ وطموحاتھ و بفضل صیرورة الدمج تصبح ال

ال یتجزأ من بنیة شخصیة ، فیحس الفرد أنھ ھو مصدر االمتثال لتوقعات الوسط 
االجتماعي و لیس مجرد منفعل لثقل الضبط االجتماعي أو اإللزام الذي یمارسھ 

  .ھذا الوسط 
وال یبقى ھذا التصور عن العالم جامدا بل ھو موضوع إلعادة ترتیب دوري     

  .حفاظ على االنسجام مع المجتمع بغرض ال
. التكیف ھو النتیجة األساسیة للتنشئة االجتماعیة :التكیف مع المحیط االجتماعي*

فھي لیست مجرد صیرورة عالقة تفاعلیة وإنما ھي أیضا صیرورة انتماء فالفرد 
عن طریقھا یعلن انتمائھ لجماعات أي یتعلم التفكیر مثل اآلخرین و اكتساب نفس 

ف و قانون رمزي و لغة مشتركة، وتقاسم قیم و طموحات وأھداف المعار
فنجاح التنشئة االجتماعیة یؤدي إلى اإلمتثالیة في كیفیات الفعل . ونشاطات

والتفكیر واإلحساس بالقدر الذي یجعل الفرد قادرا على االندماج و البقاء في وسط 
غیرات التي تحدث معین، و ھذا یعني أن یكون قادرا على التكیف السوي مع الت

  . لھذا الوسط
العمر، الخصائص البیوفیزیولوجیة ، (و یرتبط ھذا التكیف بعوامل تخص الفرد 

القدرات الذھنیة ، درجة االستجابة لمثیرات الوسط التاریخ الشخصي ، الطموحات 
، الدوافع ،كیفیة تصور المستقبل و كذلك عوامل تخص فعالیة المؤسسات 

المدرسة ، منظمات (تصریحا أو ضمنیا بھذا التكیف  االجتماعیة المكلفة ،
  ). التكوین

تساعد على المشاركة النشیطة للفرد في تطور وسطھ  التنشئة الناجحةإن 
بخلق عالقة جدیدة ، فالفرد ینتج اجتماعیا في نفس الوقت الذي یبني فیھ ذاتھ و 

ان و ال تنفصالن؛ فالدینامیة االجتماعیة و دینامیة الشخصیة متالزمت.یكتسب ھویة 
تعریف نشوئیا إذ یربطان التنشئة بسلسلة " بیطریان " و" سیطو" و یعرض 

أما التعاریف األخرى . الخبرات التي یكتسبھا الفرد أثناء مختلف مراحل نموه 
فتأخذ طابعا ثقافیا یتمثل في اكتساب ثقافة و لغة المجتمع ،في حین أنھا عند البعض 

لھ ما  فالفرد.ئص المجتمع واستمرارھا عبر األجیالتھدف إلى الحفاظ على خصا
یكفي من األشیاء المشتركة مع األعضاء اآلخرین من ھذه الجماعات كي یستطیع 



 - 52 -

أن یتصل بھم ویشاركھم في بعض خواطرھم ومشاعرھم وتقالیدھم في آمالھم 
الجسدیة  یشبھھم لیس فقط من الناحیة  وحاجاتھم ونشاطاتھم وبصورة أفضل فھو

فاالنتماء إلى مجتمع ما إنما . ا كذلك من الناحیة العقلیة والنفسیة واالجتماعیة وإنم
یعني مشاركة اآلخرین في كثیر من األفكار أو السمات العامة حتى أننا نجد دوافعا 

ویعني ذلك   التي تكونھا الجماعة) 28:سلوى محمد عبد الباقي ص"(النحن " في 
ستمد منھ جزءا على األقل من ھویتنا الخاصة لكي ن" النحن"ھ كثیرا بھذا التشُب

   .   االجتماعیة والنفسیة 
فیمكننا في األخیر أن نصل  إلى القول أن التنشئة االجتماعیة عملیة جد معقدة      

تستھدف مھام كثیرة ، ومن األمور التي یمكن مالحظتھا في ھذه العملیة أنھ مع 
الفا و تباینا في سلوكھم كما وأن أبناء نمو األفراد و تقدم السن بھم یزدادون اخت

الثقافة الواحدة یتشابھون فیما بینھم في بعض األنماط السلوكیة و یختلفون عن أبناء 
و یرجع ذلك إلى تعلم ) 19:ص:صالح محمد علي أبو جادو(الثقافات األخرى

قد ف.األدوار و تبطن القیم و االتجاھات والمعاییر التي تشكل الشخصیة االجتماعیة 
تباینت مفاھیم التنشئة االجتماعیة باختالف اإلطار النظري للباحثین ،ولكن معظمھا 
یصب في أن نجاح التنشئة االجتماعیة یؤدي إلى االمتثالیة في كیفیات العمل 
والتفكیر واإلحساس بالقدر الذي یجعل الفرد قادرا على االندماج والبقاء في وسط 

ى التكیف السوي مع المتغیرات التي تحدث في معین وھذا یعني أن یكون قادرا عل
ویرتبط ھذا التكیف بعوامل تخص الفرد كالعمر،الخصائص . ھذا الوسط 

البیوفیزیولوجیة، القدرات الذھنیة درجة االستیعاب واالستجابة لمثیرات الوسط، 
التاریخ الشخصي، الدوافع، كیفیة تصور المستقبل وكذلك عوامل تخص فعالیة 

  .جتماعیة المكلفة تصریحا ضمنیا بھذا التكیفالمؤسسات اال
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   :النظریات المفسرة للتنشئة االجتماعیة ) 2
یرورة البنائیة للتنشئة االجتماعیة سلقد حاول العدید من العلماء تحلیل ال      

ومن بین ھذه  ،وقدموا في ذلك أبحاثا عدة محاولین تحلیل عملیة التنشئة االجتماعیة
  . ت نجد االتجاه السلوكي ، االتجاه السیكولوجي ، وكذا االتجاه االجتماعي االتجاھا

   :)نظریة التعلم االجتماعي(النظریة السلوكیة  )1- 2
اھتمت النظریة السلوكیة بموضوع التنشئة االجتماعیة وقدمت تفسیرات     

حیث تقوم التنشئة االجتماعیة كغیرھا من ،متنوعة بخصوص تعلم األطفال 
اھیم األخرى على عملیة التعلم ، ھذا األخیر الذي یقوم على اكتساب المف

في العدید من أبحاثھ على الحیوان والتي  PAVLOV المنعكسات التي استخدمھا
عن طریق الترویض  PAVLOVأسماھا المنعكسات الشرطیة حیث بنى 

والتدریب في عضویة الجھاز العصبي الفیزیولوجي في الحیوان منعكسا أسماه 
وقد ذھب في ذلك إلى حد تعمیم ھذه النتائج على مختلف أنواع . المنعكس الشرطي 

السلوك اإلنساني حیث أكد أنھ یمكن االستفادة من ھذه التجارب في معرفة المزید 
  . من اكتساب اإلنسان للسلوك 

 -WATSON(والتنشئة االجتماعیة للفرد حسب وجھة نظر السلوكیین 
PAVLOV  (الطفل على تكرار الحركات الحسنة والتھذیب  تقوم على تدریب

والتي یقصد من خاللھا تنمیة المنعكسات المشروطة فیھ ، وعن طریق التعزیز 
فتتم للطفل . بالمحاوالت والخطأ وتطبیق الثواب والعقاب والتجارب واألخطاء 

التنشئة االجتماعیة و التي تعتمد على التعلم بصورة أساسیة أي على تعلم 
بات المناسبة للمــواقف واألحــداث واألشیـاء الخارجیـة التي تـفعل فـعلھا االستجا

 (.ھذا التعلـم یتــم على  األخص عن طریق التكرار وبحكم الجزاء .كمـؤثرات
  )47: ص   - 2000 - صالح محمد علي أبو جادو

ثورندایك : نجد  Pavlov ومن أھم علماء ھذا االتجاه باإلضافة إلى بافلوف
Thorndike   باتشرافBetcherev ،وواطسن Watson  و سكینرSkinner.  

فقد كان ثروندایك أول من أشار إلى العالقة بین مثیرات المحیط و استجابات       
، ورأى أن األفعال ) الخبرات (الشخص لھا و ذلك عن طریق تكرار التجارب 

قانون " سماه المكررة ال تكون فعالة إال إذا صحبھا عقاب أو مكافأة وھذا ما 
" بافلوف" حیث ربط ثورندایك بین التعلم و الدافعیة ، و من جھتھ أكتشف ". األثر

تمییزا لھ عن " االشراط الكالسیكي " أو " بالمنعكس الشرطي "ما یعرف 
االشراط " ، و من خالل ھذا "سكینر"الذي جاء بھ " االشراط اإلجرائي "

أولیة بین النشاط النفسي و المخ ، و  وجود عالقة" بافلوف " أظھر " الكالسیكي 
رأى النشاط العصبي العلوي أنھ تنبیھ و تثبیط ، و فسر الفروق الفردیة في السلوك 

  .بشدة سیورات التنبیھ و التثبیط و كثافتھما و سرعتھما 
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فیؤكد أن السیرورات النفسیة و الذاتیة ھي نتاج الضغط " باتشراف " أما       
  . یار العصبي في بعض ساحات القشرة المخیة العصبي أو حالة الت

حریصا على جعل التجربة الداخلیة لإلنسان قابلة للتفسیر انطالقا "واطسن"و كان 
من سلوكھ الخارجي ، ورأى دور الوراثة ضعیفا في السلوك اإلنساني فجزء كبیر 

  .من السلوك ھو مشروط اجتماعیا 
علم الذي یعني كل تغیر في السلوك أو تتكون الشخصیة بواسطة میكانیزم الت       

في النشاطات النفسیة بسبب تجربة الشخص، و التعلم أیضا ھو اكتساب و تصمیم 
قانون التواتر ومعناه أن تكرار بعض : انساق العادات تحت تأثیر قانونین

الوضعیات یؤدي إلى تكون العادات ، و قانون التجدد  ومعناه أولویة العالقات بین 
ویدافع . و االستجابات الجدیدة على المثیرات واالستجابات القدیمة المثیرات

على فكرة أّن العادات المركبة ما ھي إال تجمع لعادات بسیطة ، وألح " واطسن"
على أھمیة بنینة العادات و دورھا في االحتفاظ بما سبق تعلمھ، فكل اكتساب جدید 

وقت یندمج فیھا، وھذا االكتساب یدمج مع االكتسابات السابقة ویغیرھا و في نفس ال
الجدید سیتأثر ویتغیر بواسطة االكتسابات الالحقة ؛وحسب واطسن یرجع السلوك 

  ". عادة االشراط "الخاطئ إلى التعلم الخاطئ و بالتالي یعالج بواسطة تقنیة
إن شخصیة الراشد ھي ناتج عن اشراط محیطي و بالتالي یمكن دمجھ كما       

االشراط "بنظریتھ عن " سكینر"ثم جاء الباحث األمریكينرید نحن ذلك ، 
والذي یعني احتفاظ الفرد بالسلوك المكتسب إذا كان معززا إیجابیا، و " اإلجرائي 

  .نسیانھ إذا كان معززا تعزیزا سلبیا 
" ، طریقة تجریبیة؛ أن بعض أحداث المحیط تلعب دور"سكینر" وقد بین    

، ویرى أن أحداث الوسط )سلوك (استجابة معینة لتعزیز أو عدم تعزیز " الشرط 
یمكن أن تتغیر، فالسلوك الناتج عن مثیر لیس سلوكا أوحدا ، بل ھناك عدة 
سلوكات ممكنة و الشخص یختار من بینھا االستجابة األكثر تكیفا بفضل التعزیز 
الذي تلقاه ھذه االستجابة المختارة ، الوسط یحدث السلوكات و إنما ینتقیھا و 
یحفظھا أو یزیلھا ، والفرد ھو الذي یبني أنماط من السلوكات المالئمة أو غیر 

  .المالئمة 
إلى ھذه النظریة بسبب تعریفھا التجریبي إلى حد االنتقادات ولقد وجھت     

وقد اتھمت كذلك بإھمال الغائیة التي سعى . اإلفراط للسلوك اإلنساني وللتربیة 
فاتھ وبمیلھ إلى أن یعامل ھذا الفرد اإلنساني وكأنھ الفرد اإلنساني في سلوكھ وتصر

ومن أجل الرد على مثل ھذه االنتقادات أنشأ بعض علماء النفس . إنسان آلي 
السلوكیین طرائق نظریة جدیدة قائمة على األخذ بعین االعتبار المؤثرات 
الخارجیة والوراثیة ؛  بحیث یمكن االعتراف بأنھ ال یمكن أن نعطي تفسیرا 

رضیا عن التعلم دون أن ندع مجاال لمفھوم الداللة التي یستخدمھا بالنسبة للفرد م
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ومن یحیطون بھ والذین ھم عناصر فاعلة في عملیة التعلم ودون أن نحسب حسابا 
للعالقات اإلنسانیة ألن اإلنسان لدیھ طاقة تكوینیة في حین أن اآللة ھي قوة 

   .محركة
   :النفسیة  اتالنظری) 2- 2

ھناك مساھمات عدة للنظریة النفسیة في فھم صیرورة التنشئة      
وكذا االجتماعیة،وعلى رأسھا مساھمة التحلیل النفسي وما أكده بیاجیھ في أبحاثھ 

  . أنصار المدرسة النفسیة الثقافیة
لقد ساھم التحلیل النفسي في : التحلیل النفسي التنشئة االجتماعیة حسب)1- 2- 2

" آانا فروید"وعلى رأسھم فروید ثم لحقھ فیما بعد تالمیذهعیة االجتما التنشئةتفسیر 
" كارل ابراھام"و" كارل جوستاف یونج"و" ألفرد آدلر"و" میالني كالین"و
صالح محمد علي : (وقد أدرج ذلك في أربع نقاط أساسیة أھمھا " أوطو رانك"و

  )45:ص- 2000 - أبو جادو
               .عالقة الطفل مع والدیھ  - 
  .اذب الوجداني التج - 
 . Le transfertالنقلة  - 
  . األنا األعلى  - 

فیكون األنا األعلى عن طریق تبطن الصور ذات األھمیة العاطفیة ومن الجزاء 
إلى أن  PEARSONSوقد أشار  ،نفسھا الصور ذهھوالعقاب الذي فرضتھ 

إذ "  اإلرغام- القصر" فروید یلتقي ھنا بتحلیلھ لألنا األعلى بالمفھوم الدوركایمي 
أن القصر ممثل كاألنا األعلى الذي یمثل األساس أو المنبع االجتماعي للواجب 

  .مثل ًتبطن وُیاألخالقي ، فاألنا األعلى ھو الضبط االجتماعي الذي ُی
 كما یذھب أنصار مدرسة التحلیل النفسي إلى اعتبار أن مراحل النمو النفسي     

یرالسنین الخمس أوالست األولى من مكن أن تصلح لتفسی)شرجیة  - قضیتھ–فمیة (
في لسنوات الھامة التي تكون مسئولة عن تشكیل أنماط الشخصیة ھي االحیاة و

   ).234- 233:ص ص- 1984- سناء الخولي( الراشدةالحیاة 
و یرى العلماء المھتمین بالنمو النفسي أنھ یجب أن تدرس الحیاة النفسیة حسب     

  :عدة وجھات نظر
التي تقارب الحیاة النفسیة بالنسبة للجھاز   Structurale:  وجھة نظر بنیویة - 

  .النفسي 
إذ تنظر إلى الحیاة النفسیة على أنھا لعب  Dynamique: وجھة نظر دینامیة - 

  .قوى متصارعة 
   .تھتم بالجانب الكمي للعب القوى ھذا Economique:وجھة نظر اقتصادیة - 
الظواھر و البنیات النفسیة والذي یھتم بتطور  Genitique: وجھة نظر نشوئیة - 

.  
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نظر إلیھا على أنھا تظاھر و تطور تدریجیین للعب القوى و الحیاة النفسیة ُی    
على أنھ مجموعة  Frieudمتصارعة یتم في الجھاز النفسي الذي تصوره فروید 

مترابطة لكل واحد منھا وظائف و ممیزات خاصة بھا وھذه  Instancesأركان 
 -1980- محمد محروس الشناوي(األنا األعلى  ،األنا ،الھو :األركان ھي

  )381:ص
خزان الطاقة النفسیة فمن جوھره النزوي یتطور األنا واألنا   Le ça: الھــو-       

األعلى  حیث یحتوي الھو على االستعدادات الوراثیة و النزوات وكل ما تم كبتھ  
توترات الناتجة عن عدم ویشتغل الھو وفق مبدأ اللذة ویھدف إلى إقصاء بسرعة ال

یرورات األولیة أي على صعید العملیات العقلیة ساإلشباع ، و یقع على صعید ال
یمثل . منطقیین ، فیھ یسود التكثیف واإلزاحة نتیجة غیاب كل رفض إال والفكر 

  .في الشخصیة  القطب البیولوجيالھو 
ا نتیجة االحتكاك یعد جزء من الھو الذي یتطور تدریجی Le Moi:األنــا  -      

بالعالم الخارجي یشتغل حسب مـبدأ الواقع، ویقـع عـلى صعیـد الصیرورات 
الثانویة أي عـلى صعید الفكر الموضوعي و العقالني ، یلعب األنا دور الوسیط 
بین الھو و األنا األعلى و الواقع یتعرف على النزوات و یشبعھا بصورة تتماشى 

األنا األعلى من جھة أخرى یدیر األنا الصراعات و مع الواقع من جھة  ومتطلبات 
یراقب النشاط الوظیفي للنفسیة و ذلك باستخدامھ میكانیزمات دفاع الشعوریة و 
یضمن األنا الوظیفة التركیبة للشخصیة، و یتجنب التوترات الشدیدة و یجمع 

جابة المعلومات التي تصل إلیھ و یبحث عن تعدیل الوسط و ذلك بجعلھ قابل لالست
  .في الشخصیة  القطب النفسيیمثل األنـــا . لحاجاتھ و تلبیة رغباتھ 

ھـو بنیة تطورت انطالقا مـن األنـا     Le Super Moi: األنــا األعلى -      
األمر و  بادئالممنوعات و المتطلبات الوالدیة في  Intériorisationوذلك بتبطن 

نا األعلى ركن الممنوعات والمثالیات عد األُی. التي یصادفھا الطفل خالل نموه 
والمعاییر ، وھو بمثابة الركن الذي یرجع إلیھ الفرد لیحكم على نفسھ وعلى 

  .  في الشخصیة  القطب االجتماعيیمثل األنا األعلى . اآلخرین 
إن ھذه األركان الثالثة في میزان التحلیل النفسي مستقرة نسبیا تشكل      

ھا و تفاعل ھذه األركان یحدد السلوك وینمذج الشخصیة و تراقب صیرورت
عد من أعقد المفاھیم في علم النفس ألنھ یشمل على ھذه األخیرة التي ُت ،الشخصیة

كل المظاھر الفیزیائیة واالنفعالیة والعقلیة واألخالقیة التي تتفاعل و تتكامل عند 
      .فرد معین یعیش في وسط اجتماعي 

أن التحلیل النفسي عمل عـلى إبراز أھمیة التجارب تجدر اإلشارة إلـى        
األولى لتكوین الشخصیة و ذلك عن طریق الدراسة اإلكلـینیكیة للحاالت المرضیة 

و منح أھمیة بالغة للسنوات الخمسة األولى من )  - 1970–فیكتور سیمنوف (
و  الحیاة على أنھا ناتجة عن تفاعل المحددات البیولوجیة و المحددات النفسیة

خاصة المحیط العائلي الذي ھو عامل النقل المجسد و النوعي للثقافة ، وعموما إن 
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تكوین الشخصیة یظھر عـلى أنـھ تنشئة اجتماعیة فیھا عمل التحلیل النفسي عـلى 
 M.Meadإبراز التقمصات المتعددة و في ھذا الصدد بینت مارغریت مید 

االجتماعیة في تفسیر نشوء أھمیة تعلـم األدوار )- 1970–فیكتور سیمنوف (
الشخصیة ، وأن ھذا التعلم یتم في الطفولة عن طریق اللعب الذي سانده اكتساب 

. اللغة التي بفضلھا یستطیع تبطن مختلف أجزاء الفعل االجتماعي الذي یشارك فیھ 
یحتل القلق مكانة مركزیة في دینامیة الشخصیة و یعد بمثابة حالة توتر و بالتالي 

یرورات سأقوى في تصور الفرد ، و ال تبرز بنیات الشخصیة وال فھو حافز
النزویة المكونة في النفسیة ، بل ھي نتاج تطور لمراحل لیبیدیة التي ھي أنماط 
التنظیم النفسي و التي تتمایز ، وتمتاز بارتباطھا بمنطقة معینة من مناطق الجسم و 

لة من مراحل النمو النفسي بنمط عالئقي معین مع الواقع خالل مرور الفرد بمرح
و التي یستطیع أن یتثبت بھا أو ینكص إلیھا و ینقسم النمو النفسي كالسیكیا إلى 

  :ثالث فترات رئیسیة 
  .وتحتوي على المراحل الفمیة ، الشرجیة ، و القضیبیة : الفترة األولى 
اسلیة تسمى مرحلة التن: الفترة الثالثة ووتسمى مرحلة الكمون : الفترة الثانیة 

  . من خاللھا یصل الفرد إلى النضج ) البلوغ(
الفترة األولى یتمیز النمو النفسي للطفل بممیزات و ینقسم إلى مراحل تتمثل في في 

  . المرحلة الفمیة ، المرحلة الشرجیة المرحلة القضیبیة : 
 تتحدد ھـذه المرحلة  Stade Oraleشھر  14ــــــــ إلى 0من :  المرحلة الفمیة - أ- 

فالطفل على . بالفمیة ألن مختلف حوافـز الطفل تنتظم تحت سیادة الحساسیة الفمیة 
عالقة تبعیة بالوالدین و خاصة األم ، لم یتعلم بعد مراقبة حاجاتھ ویطلب إشباعا 

األلم لكن ال یمكن للمحیط أن یستجیب دائما فوریا  –فوریا و یعمل وفق مبدأ اللذة 
قع و ھكذا منذ بدایة تشكل حیاة الطفل تتشكل عدة نظرا لعدة عوامل خاصة بالوا

نماذج عالئقیة فطلب إشباع حاجة ما یشكل حافزا أو قوة یصادف جملة من 
إن ھذه المرحلة ھي .المتطلبات و كل حل جید لھذا الصراع یمكن من النضج 

 مرحلة اكتساب الثقة أو العكس الحذر ؛ إذا كان الطفل لم یتم إشباع حاجاتھ الفمیة و
لم یلقى الحمایة التي كان على المحیط توفیرھا حینئذ سوف یرسخ في الطفل 

إن الطفل في أواخر السنة األولى . اإلحساس بالحذر تجاه اآلخرین و تجاه نفسھ 
من الحیاة قد تدرب على االنتظار وبدأ في إخضاع حاجاتھ لمتطلبات الواقع و بدأ 

ھ بدأت تخضع أكثر فأكثر لمبدأ یشتغل وفق الصیرورة الثانویة إذ أن تصرفات
ال یدرك الطفل في ھذه السن األفراد اآلخرین إال كطعام أو كمصدر . الواقع 

  . للطعام ویتخیل في ھواماتھ أنھ مرتبط بھ عند ابتالعھ أو عند استبدانھ 
  :وقد قسم أبراھام ھذه المرحلة إلى مرحلتین جزئیتین  

أشھر و یطلق على ھذه المرحلة  6ــــ 0 من Primitive:  المرحلة الفمیة األولیة
مرحلة ما قبل التجاذب الوجداني و ھي المرحلة التي حددھا فروید بالمرحلة 
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النرجسیة و المرحلة اإلتكالیة ، والتي تتمیز بسیادة المص و استبدان اإلثارات 
  .اآلتیة من الخارج 

لنزوات التي قال شھر فیھا تسود ا14ــــ Tardif 6: المرحلة الفمیة المتأخرة - 
عنھا فروید أنھا افتراسیة ، وتتمیز بظھور األسنان وعض المواضیع كثدي األم ، 
وعملیة العض ھذه تكمل المص البسیط الخاص بالمرحلة الجزئیة و االستبدان في 

بمثابة الصراع  Sevrage  ویعد الفطام. ھذه المرحلة أصبح سادیا أي مدمرا 
بحل المرحلة الفمیة ، و ھذا الصراع یبدو ألول وھلة العالئقي النوعي الذي یرتبط 

أن الفطام ال ینفصل   Lacanأنھ یرتكز على معطیة بیولوجیة ، و لقد أشار الكان
و كثیرا ما یعاش الفطام إلى أنھ .على العملیة األمومیة كما أكد على بعدھا الثقافي 

اإلحباط و مھما صدمة إذ أنھ یعاش على أنھ نتیجة عدوان معبر عنھ على صعید 
كان األمر فالفطام یترك في نفسیة الفرد األثر الدائم للعالقة األولیة التي وضع حدا 

  . لھا أو أنھاھا 

تجدر اإلشارة إلى أن الفطام ومن ثم المرحلة الفمیة في الوسط التقلیدي تتمیز   
فل ھـو باالمتداد ، إذ أنھا تستمر إلى حوالي سنتین و أول إحباط حقیقي یعیشھ الط

عد أول إحباط یعیشھ أن الفطام ُی:  " الفطام كما یـرى ذلك الدكتور بن إسماعیل
 Gratifier ) "Dokiالطفل الجزائري الذي كان من قبل جـد مكافئ 

Moussawie Kacha 1984. (  
سنوات وھذه المرحلة اختلف العلماء في  3شھرـــ  14:  المرحلة الشرجیة - ب-  

یتعلم الطفل في ھذه المرحلة مراقبة الوظائف الساریة  .تحدیدھا الزمني بدقة 
یفسح لھ المجال أوسع " اكتساب المشي و اللغة " فتطور قدرات الطفل الحركیة 

للنشاط ھذا ما یسھم في اكتساب استقاللیتھ ، إذ أنھ وصل إلى الفترة التي فیھا 
سھ عن یستطیع اإلمساك أو اإلخراج حسب إرادتھ ألنھ یتدرب على تمییز نف

اآلخرین حسب رغباتھ إذ اعتبرنا النشاط الوظیفي للنفسیة فیتجلى مبدأ الواقع الذي 
الذي تواجھھ  یحل محل مبدأ اللذة  فاألنا یبنى أكثر فأكثر تحت ضغط الواقع 

  :مرحلتین جزئیتین  Abrahameوقد وصف أبرھام . مختلف حوافز الطفل 
طیبة  بإحساساتھو اإلحساس  الھدف Expulsive:  المرحلة اإلخراجیة - 1- ب

أثناء التبرز بالموازاة مع تفریغ التوترات ، فاإلخراج یسبب تنبیھ المنطقة الشرجیة 
الذي یثیر لذة تشبھ تلك التي یثیرھا المص أي لذة شبقیة ذاتیة إضافة لألھمیة التي 
و یولیھا األولیاء للوظائف الشرجیة التي تؤدي بالطفل إلى رفع اھتماماتھ بفعل أ

عضلي الذي یتطلب منھ جھد الدفع ، وھناك مصدر تنبیھ آخر - عبر الفعل عصبو 
شدید وھو الغسل المتواتر الذي تقوم بھ أمھات قلقة حیث ال یكتسي ھذا الغسل 
داللة إحباطیة خاصة بتفریغ معوي مجبر ، بل أیضا لھ داللة إثارة مولدة للشبق، 

ة و مظھرھا السادي الذي یمیز كل فالشبقیة الذاتیة التي تحتویھا ھذه المرحل
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المرحلة الشرجیة بحیث تسمى المرحلة السادیة الشرجیة  حیث یشتق ھذا المظھر 
السادي من المظھر المزدوج مـن جھة فعل اإلخراج لـھ معنى إذ تعتبر المادة 

  مدمرة ال یولي لھا الطفل أي اھتمام ، ومن  البرازیة على أنھا مواضیع 

مل  االجتماعیة تلعب دورا فیما بعد ألن الطفل یستطیع جھة أخرى فـالعوا 
استخدام قدراتھ على اإلخراج  لیتحدى أولیائھ الذین یصرون على تدریبھ على 

  .النظافة 
في ھذه المرحلة ترتكز اللذة على اإلمساك ، فیكتشف : مرحلة اإلمساك - 2- ب

عالقاتھ الموضوعیة  الطفل التنبیھ الشدید الذي یثیره اإلمساك  ؛ حیث یوجھ الطفل
بممیزاتھا الخاصة و ذلك على نموذج العالقات التي یقیمھا الطفل مع مواده 

  .البرازیة و تبعا أیضا للصراعات التي تثیرھا التربیة 
فالتربیة الساریة في الوسط التقلیدي متسامحة أو تسبب موقف استجابي من طرف  

 GHARBALEو یذھب غربال األم یتبع بتعلم جد مبكر و قاس على النظافة ، 
التبول متواتر عند الطفل المغاربي سواء تعلق األمر بتبول ثانوي ناتج " إلى أن 

عن تعلم جد مبكر على النظافة ، أو تبول أولي الذي یمتد على فترة أطول من تلك 
  " .التي تخص الغرب غالبا إلى سبع سنوات أو ثمانیة 

سنوات  تحقق  5ـــــــــ  3من    Stade Phallique:  المرحلة القضیبیة - ج- 
المرحلة القضیبیة توحیدا نسبیا للنزوات الجزئیة تحت سیادة األعضاء التناسلیة ، 
إال أنھ ال یتعلق األمر بتناسلیة حقیقیة ، یذھب بعض المحللین األورتودوكس إلى 

ة كمرحلة وسیطیة بین المرحلة الشرجیة و المرحل Iritraleإدخال مرحلة إحلیلیة 
القضیبیة ، فالھدف األول لھذه الشبقیة ھي لذة التبول و توجد أیضا لذة اإلمساك ، 
لذة شبقیة في بادئ األمر ثم تتجھ نحو المواضیع بینما التبول الالإرادي قد یكتسي 

عقدة "الشبقیة الذاتیة یعیش الطفل في المرحلة القضیبیة ما أطلق علیھ فروید 
  . في بناء الشخصیة  التي تلعب دورا جوھریا" أودیب

وتمثل عقدة أودیب المحور المرجعي الرئیسي في النشوئیة النفسیة اإلنسانیة     
بالنسبة للمحللین النفسیین مھما كان انتمائھم المدرسي ، فالصراع األودیبي صراع 

دشن یحدد الجنسیة و مسجل في إشكالیة یقال عنھا الثالثیة األودیبیة ،ھذا الصراع ُی
یمكن تحدید األودیب على أنھ إشكالیة عالئقیة أساسیة و .اللبیدو الحقیقیة تناسلیة 

للبعد االجتماعي و النشوئي والتاریخي بمعنى أن ھذه اإلشكالیة تظھر في وقت 
یمثل األودیب  .مبكر نسبیا في تطور الفرد وتمنح للتطور العاطفي الجنسي أھمیة 

لعب دورا أساسیا في انبناء الشخصیة العقدة األصلیة لكل العالقات اإلنسانیة و ی
  :وفي توجیھ الرغبة ، ویتجلى ھذا الدور في الوظائف األودیبیة وھي 

  .اختیار نھائي لموضوع الحب  1 - 
  .الوصول إلى التناسلیة الحقیقة  2  - 
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 ألن) األنا األعلى وریث عقدة أودیب ( آثار األودیب على تكوین األنا األعلى 
یمثل شرطا أولیا لبلوغ المرحلة الراشدة السویة بینما تجاوز المیول األودیبیة 

  .التعلق بھا ال شعوریا یعني وضع الحجر الزاویة للعصاب 
   :عقدة أودیب عند الطفل 

إن تطور العالقات الموضوعیة في ھذه المرحلة بسیطا نسبیا بما أن الطفل      
إن . االستثمار یبقى بموضوعھ األول ، و رغم أن داللة األم تتغیر على صعید 

الطفل في بادئ األمر تابع لألم و یواجھ فیما بعد العالقات بین الوالدین فیدخل 
طفل وھو یعني أن موضوع رغبة األم یوجد عند األب الذي  –األب الثنائیة أم

  .یمتلك القضیب ھذا الذي یرمز إلى السلطة و القوة والقانون 
م استثمارا جنسیا  على صعید ھوامي و تجدر اإلشارة إلى أن الطفل یستثمر األ     

والعدوانیة التي  Captatifلكي یمتلكھا سوف یظھر الطفل كل موارده االمتالكیة 
من شأنھا أن تؤكد وضعیتھ القضیبیة بفضل تقمص أولي لألب كما أن الطفل 
یستطیع أن یشعر أنھ یشارك األب في قوتھ السحریة لكن یتم ذلك منذ تلك اللحظة 

  .ند االتصال بالواقع و خاصة ع
العدوانیة النزویة الخام تتلقى تسامي بین نشاط لعبي و أداءات مدرسیة ، كما أن    

الھدف النزوي الخاص باللذة األولیة ھو في الوقت ذاتھ متسامي إلى ھدف عاطفي 
الذي یسمح للطفل أن یكتسب اھتمام أفراد العائلة المتقدمین في السن و تدعیم الثقة 

مھما كان األمر فالطفل في محاوالتھ اكتساب األم یصادف األب الذي یعد  بنفسھ و
بمثابة المنافس و نموذجا في الوقت ذاتھ ، بینما الھوامات األودیبیة تدعم المواضیع 
الھوامیة للخصاء یتوجب على األب أن یتحمل االستثمار الھوامي لالبن على 

  : صعیدین 
           .األب كمنافس  -    
  .األب كنموذج ینبغي على الطفل أن یتقمصھ  -    

  :و تعلق الطفل باألب یكشف عن 
  ) األمومي واألبوي للطفل (المشكل المعقد والخاص بالتقمص المزدوج  - 1
إن عالقات الطفل مع أبیھ یطبعھا التجاذب الوجداني لیست مختزلة إلى مجرد  - 2

لتھ اكتساب األم یسمح لھ إن تأكد الطفل من عدم جدوى محاو. تظاھر بالكراھیة 
بتجاوز قلق الخصاء الذي یلعب دورا مھما في تخلي الطفل عن الموضع المحرم 

  .والتخلي عن محاوالتھ اإلغرائیة الشبقیة لألم ومنافسة األب 
یختلف األمر، بما أن قلق الخصاء ھو مصدر الرغبة األودیبیة   للفتاةو بالنسبة    

قیدا بما أنھ یجب على البنت أن تقوم بخطوة فالتطور الموضوعي ھنا أكثر تع
  .إضافیة تتمثل في االنتقال من األم إلى األب 

إن التجارب الخاصة بخیبة األمل تتمثل في الفطام و التدریب على النظافة ،    
میالد األخوة و األخوات ن وھناك من جھة أخرى خیبة أمل ذات طابع أنثوي أكثر 

ا تملك قضیبا و أن أمھا أخذتھ منھا ، فھدف البنت ھنا تتمثل في كون البنت تظن أنھ
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ھو الحصول من األب على ما رفضت األم منحھا إیاه و من ثم ھناك كراھیة 
  مشحونة  بشعور بالذنب موجھ نحو األم 

إن التخلي عن عقدة األودیب یكون أكثر تدرجا ، و ھذا التخلي نابع عن خوف 
قوة دینامیة و قویة كما ھو الحال بالنسبة  البنت من فقدان حب األم ال یشكل ھذا

  .لقلق الخصاء    
  :في النمو النفسي و خالصة القول نجد عند الطفل المتتالیة التالیة 

تھدید ھوامي بالخصاء من طرف األب و قلق الخصاء یتجاوزه  –رغبة أودیبیة 
نھایة  –) الموضوع المحرم ( الطفل و ذلك بتقمص األب و یتخلى الطفل عن األم 

ثم تلیھا المرحلة التناسلیة الحقیقیة  ،مفاجئة لألودیب والدخول في مرحلة الكمون
   أین یكون الفرد یستعد للدخول في الحیاة الراشدة

إن قراءة متأنیة للنمو النفسي یمكننا من استنتاج أن النظریة التحلیلیة النفسیة     
مع أمھ، وأي خلل في ھذه  تنص على أھمیة العالقة بین الطفل و أولیائھ وخاصة

العالقة یكون لھا عواقبھا الخطیرة على صحة الطفل النفسیة و العقلیة 
واالجتماعیة، فقد یصبح الطفل مریضا عقلیا أو نفسیا أو اجتماعیا، و من 

والعصاب ) الفصام، الھوس، السوداویة(األمراض التي قد یصاب بھا الذھان 
االنحراف (سیكوباتیا والسوسیوباتیة وال) الخوف و الھیستیریا والوسواس(

  ) الخ...المخدرات و الكحول ن،اإلجرام، إدما
یعتقد سیجموند فروید أن حیاة الفرد یتحكم فیھا جھاز نفسي متكون من ثالثة    

أقدم ھذه األجزاء و یحتوي على ما " الھو"."أنا أعلى"و " أنا"و" ھو:"أقسام 
دور الماضي أي الوراثة " الھو"و ُیمثل  "النزوات " ُیعرف في اللغة التحلیلیة 

ویخضع لمبدأ اللذة المتمثل في محاولة تقلیص وإزالة التوترات الناتجة عن 
" على مستوى " لیبیدو"توجد الطاقة الضروریة لنزوة الحیاة والمسماة . الحاجات

  . و ھدفھا تحیید المیول التھدیمیة " الھو 
" یتحول جزء منھ لیلعب دور الوسیط بین العالم الخارجي " الھو" وعندما یواجھ

". األنا " وھذا ما أصطلح فروید على تسمیتھ بـ " العالم الخارجي " و" الھو 
وظیفة األنا ھي تخزین التجارب التي تنشأ من التنبیھات اآلتیة من الخارج ، و 

یحاول األنا بنشاطھ تغییر العالم . تكیفھ معھا أو الھروب منھا لما تكون أقوى
. لخارجي في صالحھ، كما یؤثر األنا أیضا على الھو بالتحكم في متطلباتھ النزویةا

األنا ھو الذي یقرر إشباع النزوات أو تأخیر أو منع ھذا اإلشباع إذا كان سیؤدي 
  إلى رد فعل خطیر من العالم الخارجي 

تبار یخضع األنا لمبدأ الواقع ببحثھ عن اللذة و تفادیھ لأللم مع أخذه بعین االع
متطلبات العالم الخارجي و إذا كان الھو یمثل دور الماضي ، فاألنا یمثل دور 

  .الحاضر 
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، وھو "األنا األعلى " ینمو األنا فیتحول جزء منھ إلى ما سماه فروید 
" األنا األعلى"یواصل . و ھو ینتج عن تبعیة الطفل ألولیائھ" األنا "یتعارض مع

ا والمربین و األشخاص المثالیین، وعادات األسرة و تأثیراتھ من األولیاء أو بدیلھم
  .الجماعة و المجتمع 

دور الماضي و ھو دور التقالید ، و یقوم أیضا بمراقبة األنا " األنا األعلى"و یمثل 
ویعطیھ األوامر و یھدده بالعقاب ، وتتجاوز قسوة األنا األعلى أحیانا قسوة المربین 

  " .األنا"إنما أیضا على أفكار و نوایا  ألنھ ال یحكم فقط على األفعال و
عدة إلى أنصار مدرسة التحلیل النفسي وخاصة فیما انتقادات قد وجھت ل      

یتعلق بأھمیة مراحل النمو األولى في الطفولة بالنسبة لتوافق الشخصیة ، فیما بعد 
د ذكر ، ألن أكثر ما ذكره فرویُیمن الناحیة االمبیریقیة بأي تأیید  ىحظتلم 

وأنصاره في ھذا الصدد كان متعلقـا بحـاالت مرضیة ال یمكن أن تكون دلیال على 
ما یـحدث بالـفعل بـالنسبـة للـغالبیــة العظمى من المجتمع الذین یحتمل أال 
یتعرضوا لظروف استثنائیة یمكن أن توصلھم إلى مستوى تلك الحاالت التي عكف 

  . استھا فروید و غیره ممن اقتنعوا بآرائھ على در
  :PIAGET بیاحي التنشئة االجتماعیة حسب )2- 2- 2

تتمثل بصورة أساسیة في تناولھ " العالم النفسي المعرفي "  PIAGETمساھمة    
لنمو الفكر والذكاء  واعتبر ھذا النمو عبارة عن عملیة اجتماعیة ونفسیة على حد 

إلیھ إن الطفولة بالنسبة . (CITEAU, BITRIAN.-1999-,p :116)سواء
تتصف من الوجھة المعرفیة ومن وجھة نظر أخالقیة على حد سواء بما یسمیھ 

أن الفرد لما یبتدأ " ویذھب في ذلك بقولھ   Egocentrismeالذات التمركزحول
فإنھ یبتدأ بأن یفھم كل شيء من خالل نفسھ قبل أن نمیز ما یخص األشیاء 

عند ذاك ،فعالي الخاصواألشخاص اآلخرین وما یصدر من تصوره الفكري واالن
یستلزم صراعا بالذات  ألن الوعي،ال یستطیع الفرد أن یكون واعیا بفكره شخصیا

من وجھة نظر منطقیة،تؤدي مركزیة الذات إلى نوع  "مستمرا بین األنا واآلخرین
 IL voit les »من الالعقالنیة مثل سیطرة االنفعاالت أحیانا على الموضوع

choses à travers lui ».  
من  ومن وجھة نظر أخالقیة تؤدي مركزیة الذات من ناحیة أخرى إلى نوع

  كمثل  الفوضى في المعاییر، وإلى نوع من الالمعیاریة مثل ذلك
مالزمة الرقة والنزاھة بشيء من األنانیة الساذجة دون أن یشعر الطفل تلقائیا أنھ 

تمثل إلیھ على الفور حالة حسنة دون حالة أخرى وبما أن األفكار التي تجتاز عقلھ ت
على شكل معتقدات وفرضیات ینبغي التحقق منھا ؛ كذلك فإن المشاعر التي تنبع 
بوعي الطفل فجأة یكون لھا قیمة كبرى دون أن تحتاج إلى أن تخضع إلى تقویم 
الحق،فالمعاییر والمعارف وقیم الوسط االجتماعي بعد أن كانت تفرض من 
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تدریجیا حتى تصبح منطق كل شخص ووعیھ  الخارج من طرف األولیاء ، تنتظم
للتقدم اللغوي والوظیفة  PIAGETومن ھنا تتضح األھمیة التي أعطاھا . الذاتي 

  .الرمزیة وقد اعتبرھما أساسان لالتصال االجتماعي 
ال ) 192:ص- 2001- محمد شمال حسن(یرى بیاجي أن الطفل كائن ال أخالقي     

في حضارتھ، ال یعرف شیئا عن القانون  یعرف شیئا عما تعارف علیھ األفراد
واألخالق والمعاییر والضوابط االجتماعیة التي یتمسك بھا األفراد، إذ یتعرف بھا 
أثناء المراحل االرتقائیة التي یمر بھا، فیبدأ بمعرفة بعضھا في مرحلة الطفولة ، ثم 

ارتقائیة  ینجز معرفتھ األخرى في المراھقة ، ثم یواصل ذلك بعد تقدمھ في مرحلة
أخرى لینجز عملیة فھم واستیعاب ما تعارف علیھ األفراد ، وبذلك یكون أكثر 

  .تجریدا ووعیا في فھم القضایا الخلقیة 
الكیفیة التي یستدل بھا األطفال لما یلعبون لعب ذو قواعد  ولقد درس بیاجي   

 أخالق  )Born-2003-P :165 .(وتمكن من استنتاج وجود نوعین من األخالق
  :مستقلة وأخالق غیریة

ویسمى أیضا أخالق اإللزام ویظھر خاصة عند األطفال :األخالق الغیریة - 
الصغار وفیھا تأتي القواعد من الخارج وھي قواعد مقدسة وغیر قابلة للتغییر 
والطفل ملزم باالمتثال لھا وأي تعدي على ھذه القواعد یؤدي إلى عقاب مباشر 

  .ینفذه واضع القاعدة
وتسمى أیضا أخالق المساھمة ، وتظھر خاصة عند األطفال : ق المستقلةاألخال- 

األكثر سنا ،توضع القواعد ھنا من طرف أشخاص لكنھا قواعد مستقلة ولیست 
مرتبطة بشخص یلزم بھا اآلخرین فھي قواعد مستدخلة وقابلة للتغییر وأي تعدي 

  . عة على ھذه القواعد ُیتخذ بشأنھ قرارا بالعقاب من طرف الجما
وھنا ُیشیر بیاجیھ إلى أن تقدم الفرد في العمر یؤدي إلى نضج أحكامھ الخلقیة    

بدلیل أن استجاباتھ للمواقف ال تكون في العادة استجابات مباشرة بل استجابات 
  .تنطوي على فھم وإدراك لھا

  :مساھمة النظریة النفسیة الثقافیة) 3- 2- 2
 Abraham ناریو أبراھام كارد Ralph Lintonمثلھا عالمان رالف لنتون وُی  

Kardiner .یعتقد رالف لینتون أن شخصیة األفراد ھي نتاج الثقافة التي ولدوا 
 ،مجموع منظم من السلوكات المتعلمة ونتائجھا :"والثقافة عنده ھي .وعاشوا فیھا

  )Linton,1986,p53 ( " ویتقاسم أفراد المجتمع العناصر المكونة لھذه الثقافة
تبع رالف لیتنون االتجاه السلوكي عندما یرى أن سلوك الفرد مشروط بالتعلم و و ی 

حیث یقصد بنتائج السلوك كما جاء في .التجربة التي یكتسبھا بواسطة اآلخرین 
  :التعریف السابق الظواھر المادیة و النفسیة

ناتجة عن تفاعل الفرد مع بیئتھ و ھذه الظواھر ھي التي : الظواھر النفسیة*
وتتضمن ھذه الظواھر . مارس تأثیر ھام على أنماط السلوك المستقبلیة للفردت
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النفسیة عناصر معرفیة ووجدانیة وتعبیریة ومؤسساتیة، وتتمثل العناصر المعرفیة 
في نوعیھ التفكیر والمعارف والتقنیات والمعتقدات و األدب والفنون والموسیقى، 

 ،واآلراء  ،ھرمیة القیم واألحكامأما العناصر الوجدانیة فتتمثل في أنساق و
تجاه  والمواقف واألحاسیس والممنوعات  التي یحرص علیھا المجتمع أو یظھرھا 

 . الخ...قیمة رمزیة 
عد دعامة للتعبیر عن التصورات العقلیة وتتمثل العناصر التعبیریة في اللغة التي ُت

ھناك أیضا كما أن اللغة توجھ مضمون ھذه التصورات، وإلى جانب اللغة ،
عناصر تعبیریة أخرى كاإلیماءات، والھیئة التي یأخذھا الجسم وتعبیر الوجھ، أما 

والقواعد التي تسیر ، العناصر المؤسساتیة فتتمثل في بنیة األسر وقواعد القرابة
العالقات واالتصال بین األفراد داخل الطبقة االجتماعیة الواحدة وبین الطبقات، 

الحكومة والنماذج التي تنظم من خاللھا العالقات وانساق التربیة، وشكل 
الطبقات،  ،عالقات اإلنتاج ـ األنساق االقتصادیة ـالھرمیة االجتماعیة(االجتماعیة 

 (.)والجماعات االجتماعیة، والعادات، والطقوس واألنساق الدینیة 
Linton,1986,p120(  

و المستعملة من  تضم مجموع العناصر المادیة المصنوعة :الظواھر المادیة* 
السكنات، الثیاب، األثاث، المواد المصنعة، التحف الفنیة، (طرف أفراد المجتمع 

آالت الموسیقى، وسائل النقل، وسائل االتصال، المواد الغذائیة المصنعة 
ویرى رالف لنتون أن العناصر المعرفیة و الوجدانیة تشكل ). الخ...والمستھلكة

لعناصر التعبیریة والمؤسساتیة والظواھر المادیة المظھر الضمني للثقافة أما ا
  فتشكل المظھر الظاھر والصریح للثقافة 

تعّد العناصر الثقافیة الظاھرة وسیطا أساسیا لنقل الثقافة، یوّلد االتصال 
حاالت " المباشر بالثقافة الظاھرة و التجربة الناتجة عن ھذا االتصال عند األفراد 

، و تنتقل عناصر "الثقافة الضمنیة" ا ما یعرف ب تشكل الحق" نفسیة مشتركة 
الثقافة إلى الصغار بواسطة األجیال السابقة، ویتم ھذا االنتقال بواسطة التقلید و 

یؤكد رالف لنتون على وجود وراثة اجتماعیة تختلف عن الوراثة . التعلم و التربیة
ف مع بیئتھم و محیطھم البیولوجیة، توفر ھذه الوراثة االجتماعیة لألفراد نماذج تكی

  .االجتماعي
ج ذاقترح رالف لنتون أربعة أنماط من العناصر أو السمات الثقافیة التي تنم

الشخصیات الفردیة وھي مرتبة حسب درجة انتشارھا بین أفراد مجتمع 
  :)Linton,1986,p123-124(ما

ساسیة یتقاسمھا الجمیع كاللغة ، و القیم ، و أنماط العالقات األ :سمات عامة*
" و عدد محدود من السلوكات المعتاد علیھا، كل ھذه السمات تشكل مایسمى 

   ."شخصیة قاعدیة



 - 65 -

مشتركة بین كل األفراد الذین لھم نفس المكانة ضمن  :سمات متخصصة*
حیث تبقى " ثقافات فرعیة " صنف اجتماعي معروف، و تشكل ھذه السمات 

 .سائدة عند األفراد  تأثیرات األسرة األصلیة و الطبقة االجتماعیة
وھي " الشخصیة المنزلة "ھذه السمات المتخصصة یسمیھا رالف لنتون 

تدخل ضمن الشخصیة القاعدیة، وجزء منھا ناتج عن التربیة التي یوفرھا 
األسرة المدرسة، الجماعات (المجتمع من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعیة 

بغرض تمكین الفرد ) دینیة والسیاسیةاالجتماعیة، المؤسسة، المنظمات المھنیة وال
وتساعد التربیة األفراد على . من أخذ مكانھ المناسب داخل البنیة االجتماعیة

معرفة واجباتھم و األھداف المرجوة منھم و بالتالي توجیھ طاقاتھم و جھدھم نحو 
 .ھذه األھداف 

ه وجود اختیارات عدیدة ممكنة أمام نفس الوضعیة وھذ :سمات اختیاریة*
االختیارات یقترحھا و یقبل بھا المجتمع وھذا یعطي نوع من الحریة لألفراد، 

 .ویحدد المجتمع ھنا السلوكات المنحرفة و المتمردة 
االختیارات التي یجریھا األفراد ضمن مجموع  :خصوصیات فردیة*

السلوكات المقترحة من المجتمع ، و ھذه االختیارات لیست مرتبطة فقط بقدرات 
األفراد ولكن أیضا مرتبطة بتاریخھم الشخصي والذكریات الباقیة ھؤالء 

وحاجاتھم، ودوافعھم ) نجاح، فشل، رفض، إحباط، تثبیط(المترسخة عنھ 
 ) .طموحھم (وتطلعاتھم 

یؤدي : "ویقول" المؤسسة"و یعطي ابراھام كاردنار أھمیة كبرى لمفھوم 
ھم اشراطا ما یلبث أن یخلق اتصال األفراد بالمؤسسات، أثناء تنشئتھم إلى اشراط

  ) Kardiner 1969.p :39(عندھم نمط معین من الشخصیة 
والعالقة بین الشخصیة و الوسط لیست عالقة من جانب واحد بل ھي عالقة 
تبادلیة فإذا كان الوسط مؤثرا على الشخصیة، فھذه األخیرة تمارس تأثیر على 

تبادلة جعلت أبراھام كاردینار الوسط و ذلك بخلق مؤسسات جدیدة ھذه العالقة الم
یقصد بالمؤسسات األولیة  : األولیة و الثانویة: ینظِّر لنوعین من المؤسسات 

األدبیات والقواعد األساسیة التي تعطي لألولیاء واآلخرین نماذج العنایة بجسم 
الرضاعة، وتغذیة الرضیع، كیفیة الفطام، العنایة واالھتمام بالمولود (الطفل 

،  )ریقة ارتداء الثیاب، تعلیم النظافة وكیفیة التصرف عندما یتبرز الطفلالجدید، ط
ثم تحدد ھذه القواعد التجارب األساسیة التي تساعد الطفل على استدخال ثقافة 
جماعتھ االجتماعیة داخل شخصیتھ، وتتمثل ھذه التجارب في أنماط التنظیم 

وجود أو (مع أفراد أسرتھ  وأنماط عالقات الطفل) أسرة نوویة أو ممتدة(األسري 
؛ تكون أنماط السلوك حسب الصنف الذي )العقاب أو انعدامھ، انعدام آداب تربویة
) الجنس، العمر، الطبقة االجتماعیة األصلیة، الوضع المدرسي(ینتمي إلیھ الطفل 
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 –فتى، فتاة  –فتى، فتى –العالقة فتاة (وأنماط العالقات مع األصناف األخرى 
ُیساعد استدخال ھذه النماذج الطفل على ) الخ...معلم–ي، تلمیذول–فتاة، طفل

التكیف مع وسطھ االجتماعي ، كل ھذه التجارب و السیرورات تشكل ما یسمیھ 
) Moi Abstrait (وھي عبارة عن أنا مجرد " الشخصیة القاعدیة " كاردینار 

   .مشترك بین كل األفراد الذین تلقوا في طفولتھم نفس تأثیرات الوسط
وتحقق ھذه النواة المشتركة، المختلفة حسب الثقافات، انسجاما بین كل    

األنا المشترك (وتؤدي الشخصیة القاعدیة .السلوكات الفردیة داخل مجتمع معین
االعتقادات، التصورات، أنساق (إلى ظھور المؤسسات الثانویة ) بین األفراد

، الفولكلور وتقنیات الطقوس أو الممارسات الرمزیة –الطابو–الممنوعات 
  ). الخ ...التفكیر

و حسب كاردینار تشكل المؤسسات الثانویة ایدیولوجیة المجتمع وتھدف إلى 
تخفیف وطأة الحاجات والضغوط التي تفرضھا المؤسسات األولیة،  كما تنظم 
المجتمع، وتوحد وتوجھ أنماط التفاعل بین األفراد، وتوفر أنماط السلوك التي 

األنا " د على التمایز الشخصي وبالتالي تكوین ما یعرف ب تساعد األفرا
  ).Moi Concret " (المحسوس 

  :االجتماعیة  اتالنظری) 3- 2
علم النفس االجتماعي موضوع التنشئة ولقد عالج كثیر من علماء االجتماع     

االجتماعیة باعتباره یشكل حلقة بارزة في فھم السلوك اإلنساني ویلقي الضوء على 
وتوقع ردود أفعالھ ومختلف تصرفاتھ  یة الفرد وبالتالي كیفیة التعامل معھ ،شخص

في المـواقف االجتماعیـة المختلفة ، ومـن أھـم العلماء واالتـجـاھـات الـنظـریـة 
اھتمت لھذا الموضع نركز على النظریة البنائیة الوظیفیة  االجـتماعیـة الـتي 
  .والتفاعلیة والرمزیة 

  
ینظر أنصار ھذا االتجاه إلى أن :البنائیة الوظیفیة  في ئة االجتماعیةالتنش)1- 3- 2

التنشئة االجتماعیة وظیفة ال یمكن للمجتمع أن یستغني عنھا لبنائھ واستمراره في 
 TALKOTT( ھا تلكوت بارسونزیمؤسس و الحیاة ومن أھم روادھا

PARSONS- 1902 -1980( اسعا حیث تشكل التنشئة االجتماعیة لدیھ جزءا و
ینطلق في معالجتھ لعملیة التنشئة االجتماعیة وومعقدا من تحلیلھ الوظیفي لألسرة ، 

ونظرتھ  من تحدید مفھومھا أوال ، ثم وضعھا في سیاق النظریة البنائیة الوظیفیة
ھنا ھي نظرة ثنائیة حیث تتضمن مفھوم التنشئة االجتماعیة معنیان 

  ) 52،56:صالح أبو جادو، مرجع سابق ص(مترابطان
  .أن التنشئة ھي التمثل الداخلي للثقافة التي تقدمھا األسرة الصغیرة ألفرادھا  - 
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التنشئة االجتماعیة تقوم بوظیفة إعداد الشخصیة للفرد لیأخذ دورا مستقال في  - 
  . المجتمع ھذه الوظیفة یمارسھا األفراد القائمین على التنشئة بصورة عامة 

الشخصیة أوھي عملیة ومتضمنة في مفھومي الثقافة فھنا التنشئة االجتماعیة     
فوظیفة التنشئة االجتماعیة ھي مسؤولیة األسرة . واحدة لوجھین مختلفین 

األساسیة في جمیع الثقافات حسب بارسونز ، وأن األسرة النوویة قد تخصصت 
بشدة في إنجاز ھذه الوظیفة ولیس كما یرى البعض بأنھا فقدتھا نتیجة لظھور 

  .أخرى   مؤسسات
أیضا على أن األسرة النوویة ال یمكن أن تكون وھي  PARSONدكما یؤك 

، بل ھي ترتبط بالنسق ) 53:ص - 2001 - مربوحة نوار(منعزلة عن النسق الكلي
جھة وأن األسرة لیست ثابتة بل  الكبیر عن طریق األب في المجال المھني من

عند معالجتھ  PARSON ولقد استعان.تخضع للتغیر عبر الزمان من جھة أخرى 
مید حیث طبق مفھوم مارجریت  MEADنظریة بلموضوع التنشئة االجتماعیة 

التفاعل القائم بین األم والطفل ورأى أن التنشئة االجتماعیة ھي عملیة تفاعلیة بین 
ھذین العنصرین من عناصر األسرة والتي فیھا یتوحد الطفل مع أمھ ویتمثل كل 

 Cognitive)معرفیة(تفاعل عناصر إدراكیة قیھما ، وبذلك فھي عملیة
 .  Evaluatrice وتقییمیة  Affectiveوعاطفیة

إلى أفعل " أفعل ھذا ألن األم تقولھ " وھي عملیة تدریجیة نحو التعمیم من مثل  
ومن ھنا تصبح األسرة ھي النسق المفتوح الذي یترك . ھذا ألنھ ھو الصحیح 

لخارجي من نافذة األب واألم الذین یعمالن المجال للطفل كي یتعرف إلى النسق ا
على نقل ثقافة المجتمع وترسیخھا في ذات الطفل كي یعیش حیاة سویة بالمجتمع 

  . ویحافظ على األنماط النظامیة القائمة 
یرى أصحاب ھذه  :التنشئة االجتماعیة في ضوء التفاعلیة الرمزیة )2- 3- 2

أن عملیة التنشئة االجتماعیة تستمر النظریة أن شخصیة الفرد لیست ثابتة ، كما 
مدى الحیاة وأن دور الوالدین واألجداد واألعمام والمعلمین في عملیة التفاعل 
بالنسبة لألطفال والراشدین معا مھم جدا في التنشئة االجتماعیة ، وإلى جانب 
الحاجات الداخلیة والدوافع باعتبارھا مصدر للطاقة، فإن التفاعل مع اآلخرین 

سناء الخولي (الخ لھ أھمیة في حیاة األفراد وسلوكھم .اني والرموزوالمع
وعلى رأسھم جورج مید ومن بعده تالمیذه ولقد انطلق أصحاب ھذا ) . 237:ص

التنشئة : اجتماعي لبحث موضوعین رئیسیین ھما  –االتجاه من مدخل  نفسي 
ھا لموضوع كما تنطلق التفاعلیة الرمزیة في معالجات  .االجتماعیة والشخصیة

األسرة من تحلیل السلوك اإلنساني باعتبارھا نسقا مغلقا من التفاعالت االجتماعیة 
وأن التفاعل االجتماعي عملیة تتم بین بني اإلنسان الذین یتعاملون مع األشیاء على 
أساس معانیھا بالنسبة لھم ھي المعاني التي تستمد من التفاعل االجتماعي الذي 

خرین فأصحاب ھذا االتجاه یرون أن الطفل عند الوالدة ال یمارسھ الفرد مع اآل
یكون اجتماعیا أو غیر اجتماعي ، لكنھ عن طریق التفاعل مع اآلخرین تنمو اللغة 
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ومن ھذا . وتستدمج لدیھ المعاني ، ومن ثم تبدأ الذات االجتماعیة في الظھور 
عن عملیاتھا ال  التصور تصبح التنشئة االجتماعیة والسلوك الذي یعتبر تعبیرا

یعتمد في كثیر  من نواحیھ على الدوافع أو الحاجات أو العملیات الالشعوریة أو 
الخصائص الفطریة أو البیولوجیة و إنما یعتمد أكثر على العملیات التفاعلیة وعلى 

  ) .  237:سناء الخولي ص(المعاني المستدمجة للذات ولآلخرین 
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   :مناقشة النظریات  المفسرة للتنشئة االجتماعیة ) 4- 2
في ضوء النظریات المختلفة التي حاولت تحلیل التنشئة االجتماعیة  وفق        

وكل رؤیة حاولت أن تشمل عملیة . سلوكیة ، نفسیة ، واجتماعیة : مختلف الرؤى
یقة أن التنشئة االجتماعیة من منظورھا الخاص ، وھو ما یجعلنا نقف أمام حق

اإلنسان ینشأ في المجتمع و ینمو في أحضانھ ویتعلم فیھ المبادئ األساسیة للحیاة 
  .االجتماعیة ویكتسب فیھا المعالم األولى لشخصیتھ 

فالتنشئة االجتماعیة في شكلھا التكاملي یمكن أن تمثل عملیة االكتساب والتلقین     
لھ مع األفراد والجماعات والتشكیل و التغیر التي یتعرض لھا الطفل في تفاع

.  وصوال بھ إلى مكانتھ التي تلیق بھ في المجتمع بقیمھ واتجاھاتھ وعاداتھ وتقالیده
وھي تلك العملیة التي یتم من خاللھا التفاعل االجتماعي و تتیح للفرد اكتساب 
شخصیتھ االجتماعیة التي تعكس ثقافة مجتمعھ ، وھي تتضمن عملیة اكتساب 

حیطھ الواسع وفي مقدمتھا اللغة ، الدین العادات والتقالید و القیم الفرد لثقافة م
  .واألخالق عن طریق التبطن و التعلم و االستدخال 

وحینما یتعلق األمر بكیفیة تلقین واكتساب السلوك اإلجرامي واالنحرافي من    
بقیة  المحیط الذي یعیش فیھ الفرد فإن ذلك یدفعنا لتأكید أن ھذا السلوك  مثلھ مثل

السلوكات االجتماعیة األخرى قد یتعلمھا الشخص نتیجة تقمص النماذج أو 
استدخال قیم  البیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا الفرد من جھة ومن جھة أخرى قد 
تدفع بھ الرغبات الشعوریة واالشعوریة إلى إتیان ھذا الفعل اإلجرامي لتحقیق 

فمجریات الحیاة االجتماعیة ومصاعبھا . المكاسب النفسیة التي ُتشعره باالرتیاح
والمشكالت التي یتخبط فیھا الفرد وفق ما یملیھ دوره االجتماعي المنوط بھ ُتعد 
اللبنات األولى لعوامل الخطورة التي تجعل من ھذا الفرد یشعر باإلحباط الدائم ، 
والحیاد عن تحقیق ذاتھ وسط بیئتھ وقد یعزز ھذا الشعور بتفاقم مشكالتھ 

الجتماعیة واالقتصادیة فیكون المرور إلى األفعال اإلجرامیة أحد المخارج التي ا
  . یعبر بھا عن رفضھ لھذا الواقع

  : أنواع وأنماط التنشئة االجتماعیة - 3
تتخذ التنشئة االجتماعیة أشكاال مختلفة حسب توقیتھا وحسب القائم بھا ، لذا 

  : یصنفھا العلماء إلى 
: ھناك نوعان من التنشئة االجتماعیة  :یة حسب توقیتھاالتنشئة االجتماع)1- 3

 ).Citeau et. Bitrian ,  p p . 104 – 105  (ابتدائیة و ثانویة
ھي ولوج الطفل منذ الوالدة، بل منذ و: التنشئة االجتماعیة االبتدائیة )1- 1- 3 

تھ الحمل، في عالم یراه الوحید الموجود والقابل للتصور وھو عالم أولیائھ وأسر
ھو عالم رمزي "العالم المعاش"وجماعتھ االجتماعیة ضمن مجتمع معین؛ ھذا 

وتسمح ھذه المعرفة . وتصور معین لھ" معرفة عن العالم"وثقافي وكذلك ھو 
القاعدیة للطفل ببرمجة الصور التي بواسطتھا سیدرك العالم الخارجي وتنظیم 
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معرفي تكون انطالقا من المواضیع المدركة في لغة أو بلغة وذلك بواسطة جھاز 
  .اللغة 

ویمنح ھذا الجھاز المعرفي للطفل البینة التي من خاللھا یستطیع تناول أو 
وتساعد المعرفة القاعدیة على تعریف ثم تصنیف الوضعیات . مقاربة ما ال یعرفھ

. االجتماعیة التي یعیشھا ھو ومن ھم حولھ، وكذلك معرفة األدوار االجتماعیة
یطا للسلوكات االجتماعیة ومنھ یكّون نماذج للسلوكات االجتماعیة یصمم الطفل تنم

وتلعب األسرة أوال ثم المدرسة . المكیفة لمختلف الوضعیات التي یمكن أن یصادفھا
دورا جذریا لیس ) الخ ...الجمعیة الریاضیة، الكشافة(و البنیات خارج مدرسیة 

تشریع بعض المعارف  فقط في اكتساب ھذه المعرفة وإنما أیضا في انتقاء و
وترتبط المعرفة القاعدیة التي . وبعض األدوار على حساب معارف و أدوار أخرى

  :سیدمجھا الطفل بثالثة شروط ھي
  .المعارف التي یتوفر علیھا الراشدون الُمَنِشئون - 
 . نوعیة العالقات التي یربطھا ھؤالء الراشدون مع الطفل - 
عالم المدرسي والخارج مدرسي من جھة العالقات بین األسرة من جھة،وال - 

 .ثانیة، أي العالقات بین الراشدین المنشئین أنفسھم 
ھي استدخال للعوالم الفرعیة المؤسساتیة :التنشئة االجتماعیة الثانویة)2- 1- 3

المتخصصة التي تكّون عوالم رمزیة یقدم كل واحد منھا تصور خاص عن 
اكتساب لمعارف متخصصة  وأدوار  فالتنشئة االجتماعیة الثانویة ھي.العالم

  .متجذرة مباشرة أو غیر مباشرة ضمن تقسیم العمل 
وتحتوي ھذه المعارف المتخصصة على حصیلة لغویة وإجراءات وبرامج        

ألداء السلوكات والتنبؤ بھا وتصمم ھذه المعارف بالرجوع إلى حقل متخصص من 
وإذا كان العالم المعاش الذي . ل النشاطات وال یكون لھا معنى إال ضمن ھذا الحق

یوجد فیھ الطفل أثناء التنشئة االجتماعیة ھو عالم وحید فإن العوالم الفرعیة التي 
ویدمج اإلنسان . یوجد فیھا أثناء التنشئة االجتماعیة الثانویة ھي عوالم متعددة 

أو  الراشد عدة عوالم في آن واحد، في إطار حیاتھ المھنیة، أو نشاطاتھ للتسلیة
  ).نقابیة ، سیاسیة و دینیة(انخراطھ في مختلف التجمعات و التكتالت 

 :التنشئة االجتماعیة حسب القائم بھا  )2- 3
-معین خلیل عمر(یرى معن خلیل عمر أن التنشئة االجتماعیة ثالثة أنواع    

  : وھي كالتالي)136- 131:ص- 2000
یة ناقصة أو خاطئة و بالتالي قد یتلقى الطفل تنشئة اجتماع :إعادة التنشئة )1- 2- 3

ولما " .إعادة التنشئة"ال بد من تكملة نقصھا و تصحیح خطأھا و ھذا ما یعرف بـ 
ینحرف الفرد عن القیم و معاییر جماعتھ أو مجتمعھ، یصبح الفرد لزاما على أولي 
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قد ینتقل الفرد إلى  األمر مساعدتھ على تصحیح سلوكھ و ذلك بإعادة تنشئتھ؛ و
تماعیة جدیدة فیقال انھ یعید تنشئتھ لألدوار الجدیدة كالدخول إلى الجامعة، أدوار اج

  .الخ ...والزواج وإنجاب األطفال وعالم الشغل 
ومعناھا تنشئة الفرد لمھام ومسؤولیات مستقبلیة كأن  :التنشئة المتوقعة )2- 2- 3

و تقوم .ل یصحب االبن أباه في زیارتھ العائلیة لیعّوده على زیارة األقارب واألھ
بعض الشركات بتھیئة إطاراتھا للمناصب الجدیدة بدورات تكوینیة و تأھیلیة حتى 

  .یحدث تقبل و تكیف وتوافق مع المواقف واألحداث الجدیدة 
و یقصد بھا تحول مرسل التنشئة إلى مستقبل لھا، :التنشئة المتبادلة  )2- 2- 3

نولوجیة تجعل البنت منشئة فمثال التغیرات التك. وتحول مستقبلھا إلى مرسل لھا
المھا في فن الطبخ و فن تنظیم األثاث وأسلوب التفكیر والفري في الشؤون النفسیة 
واالجتماعیة والفنیة وغیرھا ، كما قد یتحول االبن المھندس إلى منشئ ألبیھ في 

  . الخ ...شؤون الزراعة و المعرفة 
  :سیرورة التنشئة االجتماعیة )3- 3

د من السیرورات التي تسمح للفرد بالدخول في الرباط االجتماعي ھناك العدی      
و تنظم عالقاتھ مع اآلخرین والقانون وتساعد على الربط بین بناء الشخصیة 

  .وتكوین ھویة الجماعة 
وحتى قبل الوالدة، في الشھور األخیرة من ( وتبدأ ھذه السیرورات منذ الوالدة 

وبفضل التنشئة االجتماعیة .مراھقة و الرشد وتستمر في فترة الطفولة وال) الحمل
-نفسیة الطفلیة إلى التمایز النفسي –و سیروراتھا یخرج الفرد من التبعیة البیو

  ) .في سن الرشد (االجتماعي الرشدي
نمو الشخصیة أمر ھام جدا في مرحلة الطفولة والمراھقة ، فالطفل بحاجة 

وكلما كان ھناك توازن ، )عاطفة(وغذاء نفسي ) طعام (إلى غذاء حسدي 
حیث یتعلم .واستقرار بین ھذین الغذائین كلما كان نموه الجسدي واالنفعالي جیدا 

الطفل أثناء مختلف تبادالتھ مع المحیط ویعزز التبادالت التي توفر لھ اللذة وتبعد 
یعدل الطفل تصرفاتھ وسلوكاتھ حسب ردود أفعال ). األلم(لذة  سعنھ ما لی

الوقت الذي ُیحسن فیھ ھذا المحور العالئقي یبني استقاللیتھ  محیطھ، و في نفس
عن األفراد اآلخرین و خاصة أولئك المكلفین بتربیتھ والذین ) تمایزه(واختالفھ 

  . یفضل االتصال معھم 
إن السنة األولى والثانیة من حیاة الطفل ھامتین ألن التمایز الذي تعرفھ شخصیة 

االحترام و (ولیات التي یبدیھا أمامھ المتكفلین بھ الطفل فیھما مرتبط بروح المسؤ
وامتداد و صالبة األفعال المفیدة التي یجریھا على محیطھ وثراء ) االھتمام

  .واستمرار التبادالت معھ
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إّن اللغة المكتسبة ھي أداة االتصال بین األفراد و بفضلھا یدمج الطفل، 
لى توافق الجماعة التي ینتمي إلیھا، تدریجیا القیم االجتماعیة األساسیة التي یؤدي إ

كما یتعرف على معنى ھذه القیم و حدودھا التي ال ینبغي تجاوزھا ،و عندما یصل 
الطفل إلى سن التمدرس یخرج إلى المدرسة ویواجھ الواقع الخارجي بھدوء و 

  .استقبالیة
 نجاح التنشئة االجتماعیة في ھذه الفترة مرتبط ، في األساس ، بقدرة الطفل
على تسییر و إدارة ھذا التفتح على اآلخرین بتعقل ونقد واالبتعاد قلیال عن خیالھ 

إن فترة التمدرس وھي التي یجّود . وأولیائھ) كلیة القدرة والتمركز على الذات (
فیھا الطفل لغتھ؛ ھامة جدا ویرتبط نجاح الطفل أو فشلھ بالسند األسري الذي یتلقاه 

  . في ھذه الفترة 
مراھقة على تقویة الشخصیة المبنیة مسبقا، وعلى المراھق أن یؤكد تساعد ال

إّن األزمات والصراعات التي یعیشھا المراھق . فردیتھ للدخول إلى عالم الراشدین
في ھذه المرحلة كثیرة و خروجھ منھا ظافرا ، سواء عن طریق التسامي 

)sublimation (تھیئھ الذھني و  أو الترمیز یتطلب استقرارا عاطفیا في محیطھ و
المادي إلدارتھا و تسییرھا والنجاح أو الفشل في الخروج من ھذه الصراعات ھو 
الذي سیحدد تأكید اختالفھ ، و ھكذا تتواصل التنشئة االجتماعیة و تقوم بوظیفة 

  .الشخصنة 
ویعرف ھذا المخطط المثالي للتنشئة االجتماعیة و تكوین الشخصیة عند الطفل    

لراشد تغیرات لما یتعلق األمر بالفتیات حیث تربین على قابلیة والمراھق وا
  . (Disponibilité)و الحضوریة لآلخر ) (sociabilitéاالجتماع

  :التنشئة االجتماعیة والنمو الخلقي  )4- 3
: " النمو األخالقي الذي یقصد بھ ترتبط التنشئة االجتماعیة ارتباطا وثیقا ب         

داب المرعیة و نماذج السلوك التي تطابق المعاییر السائدة مجموعة العادات و اآل
) 109:ص - 1996–زیدان نجیب حواشین  ،مفید حواشین " (في مجتمع ما 

حصیلة البیئة االجتماعیة ویعني : فالمتمعن لھذا التعریف یجد أن النمو الخلقي ھو 
اعیة التي بصورة أوضح نمط السلوك الذي تحدده قواعد الخلق و المعاییر االجتم

یعمل  بھا المجتمع والتي یجب أن یلتزم األفراد بھا حتى ال یتعرضون لنبذ 
حكم على السلوك الخلقي ال على أساس المجتمع وعقابھ  وقد أكدت األبحاث أنـھ ُی

و من ثم ) 88:ص - 1998 - عالء الدین كفاني(نتائجھ و إنما على أساس دوافعھ 
أولھما االلتزام بالقواعد والمبادئ : أساسین فالنمو الخلقي الصحیح یتضمن عاملین 

  .  ، وثانیھما الشعور بالذنب عند القیام بسلوك یتنافى مع قواعد ومبادئ المجتمع 



 - 73 -

من تحدید ثالث مستویات ) KOHLBERG )1963وقد تمكن كوھلبرج         
یشمل كل مستوى على )  220:ص - 1998–فؤاد البھي السید (للنمو الخلقي

  :مرحلتین 
  : و أسماه مستوى ما قبل السلوك الخلقي ، ومرحلتیھ ھما :  المستوى األول - 1 - 

العقاب و الطاعة نتیجة العقاب و الخضوع لألوامر لتجنب :  المرحلة األولى-    
  .العقاب 

األداء البدني لتحقیق اللذة وبذلك یخضع الطفل لألوامر حتى :  المرحلة الثانیة - 
  .یثاب على فعلھ 

أسماه مستوى السلوك الخلقي إلرضاء اآلخرین و :  لثانيالمستوى ا - 2 - 
  : مرحلتیھ ھما 

السلوك الخلقي الطیب الذي یؤدي إلى إقامة عالقات اجتماعیة :  المرحلة األولى - 
  .قویة و بذلك یسایر الطفل األوضاع القائمة حتى ال یصبح منبوذا من الجماعة 

سلطة القائمة وبذلك یسلك الطفل السلوك الخلقي الذي یسایر ال:  المرحلة الثانیة - 
  . المسلك الخلقي لیتجنب رقابة السلطة القائمة و حتى ال یقع في الخطأ  

أسماه مستوى السلوك الخلقي الذي یعتمد على التقبل :  المستوى الثالث - 3 - 
  : الذاتي للمبادئ و القیم الخلقیة و مرحلتیھ 

قات االجتماعیة التي تحدد السلوك الخلقي القائم على العال:  المرحلة األولى - 
للفرد ما یجب علیھ وھذا یؤدي إلى أن یسلك مسلكا یتجنب بھ االعتداء على 

  .حقوق اآلخرین 
السلوك الخلقي الذي ینبع من القیم العلیا التي یحددھا الضمیر :المرحلة الثانیة - 

  .  للفرد وبذلك یتجنب الفرد سلوكا معینا ال یصبح ساخطا على نفسھ 
ر بالذكر أن الحدیث عن األخالق یعني بالضرورة الحدیث عن الشعور جدی      

اجتماعیا و  الفردعبر عن أھم الجوانب الھامة في نمو الذي ُی أو النمو الدینيالدیني 
في  الفردأخالقیا، ألن الدین یعتبر مصدر القیم و المبادئ و المثل التي یتقمصھا 

ي في تحدید قواعد الخطأ والصواب ھا ، وھو المرجع األساسمع مجتمعھ و یتوحد
من الناحیة االجتماعیة خاصة في ) 89: ص - 1998–عالء الدین كفاني (

ال یدرك  فردو ال. المجتمعات المعروف عنھا ظاھرة التدین كالمجتمعات اإلسالمیة 
في طفولتھ المبكرة المعاني التي تنطوي علیھا الـمعتقـدات الدینیة و ذلك ألن ذكاءه 

عد المستوى الذي یؤھلھ إلى إدراك ھذه النواحي المعنویة و المجردة و ھو لم یبلغ ب
قد یستطیع أن یحفظ بعض التعبیرات الدینیة ولكنھ یرددھا دون فقھ لھا  و دون 

  ) .221:ص - 1998–فؤاد البھي السید (وعي صحیح لمعناھا 
ة یناقش و فإذا بھ في مرحلة الطفولة المتأخر فردو یتطور النمو الدیني  بال    

یجادل معلمیھ و والدیھ في النواحي التي تتفق و منطقھ ، ویستطیع في ھذه المرحلة 
أن یدرك بعض المفاھیم الدینیة المجردة التي كان یعجز عن فھمھا في طفولتھ 
المبكرة  ویتم ذلك عن طریق ممارسة بعض العبادات ، فھو حینما یصلي مثال 
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عندما یرید شیئا فھو یھتم بالشعائر الدینیة التي یتوقع أن یحقق لھ اهللا أمانیھ ، و
یعتقد أنھا تساعده على إتمام الشيء المتمنى ، وھكذا تتبلور البذرة األولى للشعور 

  . درك الطفل معنى الدین على أنھ أسلوب حیاة الدیني الصحیح و بذلك ُی
یة حیاتھ مختلف یواجھ منذ بدا فردكر یمكننا أن ندرك أن الذُُفمن خالل كل ما        

النماذج التي توجد في محیطھ ، فمنذ والدتھ یواجھ  مختلف التأثیرات التي ستطبع 
على درجات مختلفة سلوكاتھ المستقبلیة والتي یسایرھا من خالل عملیة التنشئة 

التوحد، التقمص، (االجتماعیة مستعمال في ذلك كافة میكانیزماتھا الدفاعیة 
حیث یدفع أفعال و تصرفات اآلخرین و یعید فعلھا ) قلید المالحظة بالمشاركة ، الت

فیما بعد في سلوكاتھ ومن ھنا یؤكد العلماء على ضرورة أن تكون نماذج الطفل 
بالنسبة لھ حتى یرشد إلى ) -Marie –Hélène et ALL- 1999(أمثلة جیدة 

تتشكل في السنوات األولى من عمره فإن  فردأحسن طریق ، وبما أن شخصیة ال
یلعب دور النماذج التي یتبناھا   ھاألولیاء و األجداد  وكل المحیط المباشر القریب ل

  .  دائما من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة 
فاإلنسان یأتي إلى ھذا العالم وھو ال یعرف شیئا عن المعاییر والقیم والقواعد   

التحلیل النفسي  االجتماعیة ، ومع مرور الوقت یبدأ في تعلمھا تدریجیا ، فحسب
، أما السلوكیة فترى أن " األنا األعلى"تظھر األخالق عندما ینمو لدى الطفل 

فكلما كان النموذج   Modelage"النمذجة"الجانب الخلقي یعتمد على میكانیزم 
یتوفر على قدر من الخصائص الخلقیة المقبولة، كلما ارتقى الفرد بحكمھ الخلقي 

لمدرسة المعرفیة التطوریة التي ترى أن اإلنسان ال على مستوى أعلى ، وأخیرا ا
- 2001- محمد شمال حسن(یصبح أخالقیا إال بعد سلسلة من المراحل التطوریة 

  )197،198: ص ص
  : الفروق بین الجنسین في التنشئة االجتماعیة والنمو الخلقي  )5- 3

المستوى إن أسلوب التنشئة االجتماعیة یتقرر نوعھ بناءا على جنس الفرد و    
- ریف(االجتماعي واالقتصادي والتعلیمي لألسرة ، وكذلك یتقرر بطبیعة السكن 

فلقد ُوجد أن أسلوب التنشئة الذي ُیتبع مع الذكر یختلف عن األسلوب الذي ) حضر
ُیتبع مع األنثى ، والسبب یعود إلى طبیعة الثقافة السائدة ، فالثقافة التي یشیع فیھا 

تمیل في العادة إلى التساھل مع الذكر والتشدد مع  التسلط والصرامة والكبت
األنثى، بینما الثقافة التي یشیع فیھا أجواء من التساھل واللین تمیل إلى تخفیف 

وربما یفضي ) 145:ص- 2001- محمد شمال حسن(الضغوط على كال الجنسین 
ذلك إلى إسھام عوامل أخرى غیر العامل الثقافي في تقریر األسلوب السائد 

عامل االجتماعي واالقتصادي وحتى النفسي الذي یسھم إلى حد كبیر في تقریر كال
األسلوب المتبع في التنشئة االجتماعیة حیث وجد أن األفراد  من المستویات 
االجتماعیة واالقتصادیة الدنیا یمیلون إلى تأكید أسلوب الصرامة والعقاب والتسلط 

، في حین یمیل أقرانھم من في ضبط سلوك أبنائھم ، وعلى األخص اإلناث 
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المستویات الراقیة إلى األسلوب الدیمقراطي الذي ینطوي على الدفء والتقبل 
  .واإلیضاح في عملیة الضبط 

یؤثر في تقریر ) حضر–ریف (ومما لھ داللة في ھذا الصدد أن طبیعة السكن     
الریفیة أسلوب التنشئة االجتماعیة إذ وجد أن األفراد الذین یسكنون المناطق 

یمیلون إلى تأكید العقاب في عملیة الضبط بصورة أكبر من أقرانھم الذین یسكنون 
المناطق الحضریة وذلك طبعا یعود إلى قلة الحراك االجتماعي في المناطق 
الریفیة ومحدودیة االتصال باآلخرین خارج مناطقھم ، فرسوخ التقالید التي تؤكد 

ة بمكان تقبل فكرة الحوار والتفاھم مع األبناء االقتداء بالسابقین تجعل من الصعوب
وھو األمر الذي أدى بمرور الوقت إلى تبلور اتجاھات في ھذا الصدد تتمثل في 

  .تبلور مقاومة التغییر 
وتشیر الدراسات من جھتھا إلى غیاب الفروق بین الجنسین في الحكم الخلقي    

ات التنشئة االجتماعیة وذلك یرجع أساسا إلى أن ھناك ضغوطا موجھة من قنو
على كال الجنسین بضرورة االنسجام مع المعاییر االجتماعیة ، وفي بعض األحیان 

محمد (تظھر اإلناث درجة أعلى في الحكم الخلقي وااللتزام بھ مقارنة بالذكور
، ومرد ذلك أن الثقافة السائدة على العموم تطلب )205:ص- 2001- شمال حسن

اعة والوالء أكثر مما تطلبھا من الذكور، واإلناث من اإلناث تقدیم فروض الط
اللواتي یخرجن على السیاق الثقافي المعروف یواجھن بازدراء وسخریة لیس من 
الذكور فحسب بل حتى من اإلناث أیضا، لذا فإن اإلناث وفقا لھذا المنطق یحرصن 

  .على االلتزام بالقواعد الخلقیة العامة وذلك لتجنب الرفض االجتماعي 
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  :خصائص وسمات التنشئة في العائلة الجزائریة ) 4
  :الخصائص البنیویة للعائلة الجزائریة)1- 4

العائلة الجزائریة أبویة بمعنى األب والجد ھو القائد المنظم ألمور األسرة و      
ھي أیضا أغنوصیة ، أي أن النسب فیھا للذكور و االنتماء أبوي  وقد رأي 

خاصیتین أخریین ) 39. ص 1984: مصطفى بن تفنوشت (ت مصطفى بوتفنوش
أن العائلة الجزائریة ال منقسمة و موسعة، و تعني األولى أن األب لھ مھمة : ھما

و تعني .  ومسؤولیة على الممتلكات و یغادر أبنائھ و بناتھ المنزل بعد الزواج
ضا بوتفنوشت أن الثانیة أن األسرة ھي تجمع لعدد من األسرة النوویة، كما یرى أی

األسرة الموسعة بدأت تترك مكانھا لألسرة النوویة نتیجة للتغیرات 
  االجتماعیة،االقتصادیة، الثقافیة والسیاسیة التي یعرفھا المجتمع الجزائري 

أن المجتمع الجزائري متعدد و *: و یقول مصطفى بوتفنوشت في مداخلة لھ   
حسبھ أن الجزائر ما تزال تعیش معقد لدرجة یصعب تحدید نمط اجتماعي لھ، و

تصنیفیة  فترة انتقالیة و لم تصل بعد زمن العصرنة، و لذلك أقترح ثالث مستویات
  :للمجتمع الجزائري وھي 

  .النظام األسري الزواجي التقلیدي  - 
 .النظام األسري البطریقي أي أن السلطة في ید األب  - 
 .النظام األسري األبوي  - 

شكلت األسر : إلى النتائج التالیة) 1997(وتفشونت أشار بو في دراسة جزائریة 
في حین كانت نسبة األسر التي تعیش مع ، من مجموع األسر%  67المستقلة 

و من جھة أخرى لوحظ انتشار ظاھرة العزوبیة عن الفئة التي  ،%22األب 
وصلت العزوبیة عند الذكور إلى سن األربعین . سنة 29و  25یتراوح عمرھا بین 

  .بل وتعدتھا في الوقت الحالي  إلناث إلى سن الخامسة و الثالثینو عند ا
علم "ومن جھة أخرى أكدت األبحاث العدیدة المنجزة خاصة على مستوى   

إلى أن األسرة الممتدة بدأت تعود بقوة في الوقت الراھن خاصة " االجتماع العائلي
ئري ،وتزاید مطالب مع تزاید أزمة السكن وتدھور القدرات الشرائیة للفرد الجزا

جعل العائلة الجزائریة تتسم  )M.Guetta-2003(الحیاة الیومیة للمواطن
  . بالالثبات والتراجع نحو الوراء

  :الخصائص الوظیفیة للعائلة الجزائریة )2- 5
تضطلع األسرة الجزائریة بمھمة التنشئة االجتماعیة و ھي عملیة مستمرة تبدأ      

األسرة و المدرسة : الحیاة و تضطلع بھذه المھمة أیضامع الوالدة و تتواصل مدى 
و مؤسسات المجتمع األخرى كالمسجد، ومراكز التكفل و الجماعات االجتماعیة 

و ال یمكن إھمال  في المجتمع الجزائري دور األم واألب ) . الشارع  –الرفاق (
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كفل بالطفل كالھما في ھذه العملیة و ال یخفق الصوت أیضا عن دور المعلم ألنھ یت
حیث ینشأ الطفل الجزائري على فعل الخیر .في أول خروج رسمي لھ من المنزل 

وحب اآلخرین ومساعدة المحتاجین، و یربى الذكور على الرجولة و السلطة و 
الجلد و المسؤولیة، واإلناث على الحسن و الحیاء، والحب والعطف، وتبذل األسرة 

ماعیة سلیمة تحترم قیم وعادات وثقافة جھدا مستمرا لتنشئة الطفل تنشئة اجت
فالصغیر مطالب باحترام الكبیر : مجتمعھ، وتحكم العالقات األسریة ضوابط عدیدة

  .و طاعتھ و ھذا األخیر مطالب بالرفق بالصغیر و الشفقة علیھ 
من جھة ،و بین األولیاء و أطفالھم ) األم ، األب (تقوم العالقة بین الزوجین 

االحترام المتبادل و التكامل و التآزر وتقسیم األدوار في التربیة  من جھة ثانیة على
لكن أحیانا یسود الخالف وتتعارض األدوار كأن تستولي األم  و التسییر األسري،

على دور األب أو یتخلى ھذا األخیر عن مسؤولیاتھ و یعجز عن خلق االنسجام و 
على إعالة أسرتھا مادیا  الوئام داخل األسرة خاصة إذا كانت األم ھي من تعمل

،وكان األب عاطال عن العمل فھنا ومع مرور الوقت تتعود األسرة نظام وأوامر 
األم وُیغیب دور األب كلیا أو جزئیا وال یسمح لھ بالمشاركة أو االعتراض حتى 
من قبل األبناء الذین تغدو معظم تصرفاتھم طوع أمھم التي یتمثلونھا األب واألم 

  .في آن واحد 
كانت لألسرة فیما مضى وظیفة تعلیمیة ، أما اآلن فھذه الوظیفة من اختصاص    

المدارس  و المصانع و مراكز التدریب المھني أیضا، وكانت األسرة ھي التي 
ٌتـرفھ على األوالد فصارت السینما و الجمعیات و الفرق الریاضیة ودور الشباب 

فأصبحت أقل عددا ، و اشتھرت ھي التي تقوم بھذا الدور، و كانت أكثر حجما 
  .العالقات األسریة بالقوة والمتانة والضبط فأمست سطحیة، ومؤقتة و أقل ضبطا 

وتمیزت المرأة بتبعیتھا وارتباطھا بالرجل فصارت مساویة لھ في الحقوق و   
الواجبات، و تعلمت ، و خرجت للعمل و استقلت مالیا ، بل وأصبح ھناك صنف 

غییر القوانین و علمنتھا وعولمتھا محاكاة لما یجري في من النساء یطالب بت
المجتمعات األخرى المتمایزة عن مجتمعنا ثقافیا وحضاریا، كما وبرزت إلى 
ساحة الحیاة االجتماعیة ظواھر كثیرة كالعزوف عن الزواج، وكثرة العنوسة، 

بح الخ وفي األخیر كان المركز االجتماعي لألسرة وراثیا فأص...كثرة الطالق
  . مرتبط بوضعھا االقتصادي

   :التغییر االجتماعي  في العائلة الجزائریة)3- 5
إن العصر الحدیث یتسم بظھور عدد من التغیرات في النواحي المختلفة من      

الخ ،ھذا التغیر یفضي إلى التطور ...،اإلنتاجیة والتكنولوجیة  ةالحیاة االجتماعی
الجتماعي الذي نعیشھ والذي تشھده األجیال والتقدم ، وجدیر بالذكر أن التغیر ا

  . المتعاقبة ھو تغیر سریع ومستمر عمیق الجذور واسع النطاق ھادف المقصد 
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وقد جذبت ظاھرة التغیر االجتماعي اھتمام العلماء وخاصة علماء النفس     
وعلماء االجتماع واالنثروبولوجیا ورجال االقتصاد والتخطیط وكل المھتمین 

وكذا رجال اإلعالم  وقد أولوھا أھمیة كبرى من حیث الدراسة والفھم ؛  ،ةبالتربی
عدنان (فالتغیر االجتماعي تقابلھ عملیة أخرى ھي الضبط االجتماعي 

والتي یتم من خاللھا توجیھ سلوك األفراد بحیث ال ) 35:ص1995الدوري
وتلعب  ینحرفون عن معاییر الجماعة أو المجتمع حتى یتحقق التوازن االجتماعي 

  القیادة دورا ھاما في عملیة الضبط االجتماعي 
فالتغیر االجتماعي خاصیة أساسیة تتمیز بھا الحیاة االجتماعیة فھو سبیل بقائھا 
ونموھا وعن طریقھ تواجھ الجماعات متطلبات أفرادھا وحاجاتھم المتعددة ، حیث 

حیث نلمح التغییر یمكن أن نصل إلى حقیقة مفادھا أنھ ال یوجد مجتمع ال یتغیر ؛ 
یمس كل شيء األفراد ،العادات ،التقالید األعراف ،االتجاھات والفنون وحتى 
األیدیولوجیات ؛ فقد یبدو المجتمع مستقرا وسائرا في إنجاز وظائفھ في ھدوء 
طوال أجیال متعاقبة ولكنھ حین یصل إلى درجة من التجمع الحضاري یبدأ في 

قھ لتجدید األنساق أو لتأسیس نظم جدیدة ، ومن التغییر بسبب وجود تحول في أعما
ھنا تبدو حركیة المجتمع،  وتغیر ظواھره خاصة فیما یتعلق بالنمو الحضاري أو 
التغیر العمراني المصاحب للتغیر السكاني ، وحتى التغیر األسري من األسرة 

رة البیت الكبیرة التقلیدیة إلى األسرة المصغرة الحدیثة ، وكذا خروج المرأة من دائ
الضیقة إلى مجتمع العمل واإلنتاج ؛ وما أدى إلیھ ذلك من تدعیم اقتصادي لألسرة 
والمجتمع، وأیضا إلى تطورات في حیاة المجتمع وقیمھ المختلفة فیما یتصل بعالقة 

 .المرأة بزوجھا وأطفالھا وتنشئتھم  
یعرف كغیرھا من المجتمعات عایشت ھذا التغیر، حیث   والعائلة الجزائریة

 )- 1984- مصطفى بوتفنوشت،(مصطفى بوتفنوشت العائلة الجزائریة 
المؤسسة األساسیة التي تشمل رجال أو عددا من الرجال یعیشون زواجیا مع "أنھاب

كما یعرفھا أیضا  امرأة أو عدد من النساء ومعھم الخلف األحیاء، و أقارب آخرین 
ب األقارب المشكلون للكیان المجتمع المنزلي المسمى عائلة مكونة من أقر"أنھا

 ".االجتماعي واالقتصادي المؤسس على عالقات التزام متبادلة تبعیة ومساعدة 
التي حاول مصطفى بوتفنوشت أن  –ةفالمرأة التي تنتمي لھذه العائلة الجزائری

اختلفت أدوارھا وتعددت وتباینت على مر األزمان  –یوضح دعائمھا وصیرورتھا
  .والتوحد في الدور عبر األحقاب الزمنیة المختلفة  وإن اتصفت بالشمولیة

لقد كان للمستعمر الفرنسي الدور الكبیر في تدھور وضعیة المرأة بحیث أن     
بقائھا في البیت وغیابھا عن ممارسة أي نشاط خارجي كان من أجل أن ال تصطدم 

على  على اتصال مباشر بالمعمرین، وبالتالي كان مع المستعمر وحتى ال تكون
بتصرفھ ھذا ؛ وومنعھا من الخروج وحثھا على المكوث في البیت تھاالرجل حمای

ویفسر المؤرخون ھذا . كان یرمي إلى حمایة المجتمع ككل من االنحالل األخالقي
االتجاه لكون دور المرأة الجزائریة في تلك الحقبة الزمنیة ھو المحافظة على 
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فعل التھمیش والحرمان من كل مستلزمات الھویة الوطنیة وبذلك تراجعت مكانتھا ب
وأصبحت تعیش في الجھل وشتى أنواع االضطھاد  )…كالتعلیم، العمل(العصر

والعزلة من أجل الحفاظ على القیم المكونة للشخصیة الجماعیة من خالل المحافظة 
ومن جھة أخرى فھي منذ نشأتھا مكلفة . رعلیھا وجعلھا بعیدة عن مواجھة المستعم

و عدم تجاوز الممنوعات خاصة  - الذي ھو شرف العائلة - على شرفھا بالحفاظ 
الجنسیة منھا والحدود المرسومة لھا في التعامل إلى حین زواجھا، ألن أي موقف 
 :(مقلق منھا أو مشكوك فیھ من طرفھا كما یقول محفوظ بوسبسي

BOUCEBCI,1987,P139 (" یسقط ھیئة السلطة األبویة ویھدد األمان الداخلي
والخارجي للعائلة لذلك یعمل الرجل الجزائري بكل قوة وتعنت للسیطرة المطلقة 
" مادیا ومعنویا على المرأة بحكم كونھ معیل األسرة فلھ حق الطاعة والخضوع

للتحدث  SIMON DE BEOUVOIR بالعالم سیمون بوفار أیضا وھو ما دفع
 Le Statut(تقلیدیةعندما یتحدث عن المرأة في المجتمعات ال الجنس الثانيعن 

de la Femme Algérienne( .  ووفق الظروف االستعماریة التي مرت بھا
االجتماعي الذي انحصر  ھاالعائلة الجزائریة استقر في األذھان مكانة المرأة ودور

إذ ال یمٌكُنھا . و تجمد في الثنائیة أعباء البیت والجسد،عما جاء بھ الدین اإلسالمي 
، فالرجل فقط "الرجال"أو إبداء الرأي وال القدرة على مواجھةالرجل من المناقشة 

من یملك االمتیازات والحق في التفكیر والتدبیر واتخاذ القرار في كل المسائل 
الغفران من المجتمع كما یجد أیضا من في الخطأ الذي یجد  العائلیة والحق حتى

قیة للنبل والكرامة یبارك خطواتھ التي تعزز رجولتھ ھذه التي لیست كقیمة أخال
اإلنسانیة،إنما كمنظومة ذھنیة منبثقة من التربیة القاصرة التي تھیئ الذكر 
بضرورة العنف والعدوانیة والجفاف العاطفي وقھر األنثى جسدیا وفكریا و 

  ). 20:عبد الرحمان الوافي ص(اجتماعیا 
ا ی نفسمن جھة أخرى ظل میالد األنثى وال زال یشكل نغصا اجتماعیا وانفعاال

شدیدا سواء بالنسبة للزوج أوعائلتھ ال سیما إذا توالت والدتھا من غیر أن یأتي 
،كما أن العائلة ُتعد رھو ما یجعلھا تقبل التفاوت في االمتیازات لصالح الذكو ،الذكر

لھ البنت ألن االعتبار یكون للجنس ال للكفاءة والموھبة ، ففي  الولد لغیر ما ُتعد
تحاط بقیود اجتماعیة متعددة ومتنوعة وقاسیة و تزداد ھذه القسوة حیاتھا الزوجیة 

كلما انخفضت درجت العائلة االجتماعیة حیث تدور حریتھا في إطار ما یریده 
بدرالدین (الزوج وما ال یریده ؛ وھو دورلھ تأثیره التربوي والسیكولوجي السلبي

أیضا فھو أثر ینال ال على األنثى وحدھا بل وعلى الذكر  )95:ص1985السباعي 
من شخصیة األنثى ویعقدھا كما یزید من میع الذكر وإفراط داللھ وینمي أنانیتھ 
ویغرس فیھ الغطرسة وكره المساواة واالنصیاع للحق والعدل االجتماعي ، فقد 

الحداد (اعتاد المجتمع أن یرى الخطأ في المرأة أكثر مما یراه في الرجل
ھذا الوضع وتجُذر حقبة من الزمن حتى بعد لقد استمر و) .53:ص1992الطاھر

االستقالل وحتى بعد أن أثبتت المرأة الجزائریة جدارتھا في حرب التحریر 
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ولكن ھذا الوضع تخللھ بعض التغییر في نواحي ، وكفاءتھا في الذود عن الوطن 
  .مختلفة من البنیة االجتماعیة والثقافیة والعمرانیة والتكنولوجیة 

یمكن القول أن األسرة الجزائریة في العقود األخیرة عرفت تحوالت في األخیر     
جمة على األصعدة االجتماعیة ،الثقافیة ، السیاسیة و االقتصادیة مما أثر على 

و یرى محسن عقون أن التغیرات التي  ،البناء االجتماعي للمجتمع  الجزائري 
التمدن  و التصنیع و حدثت لألسرة الجزائریة مردھا إلى االستعمار الفرنسي و 

  ).131- 127. ص،  2002محسن عقون ( .العولمة
قتل المستعمر الفرنسي أكثر من ملیون و نصف جزائري و ما خلفھ ذلك من تیتم   

لألطفال و ترمل للنساء و فقدان العدید من األسر لمعیلھا ومسیرھا، و بعد 
یة من الجزائر إلى االستقالل حدثت ھجرة داخلیة من الریف إلى المدینة، و خارج

فرنسا  مما خلف آثارا على األسرة نتیجة تفاعلھا مع وسط صناعي متمایز عن 
الوسط الریفي ثقافیا و تقنیا و دیموغرافیا  أما العولمة فقد جعلت العالم قریة 
صغیرة، تعمل على إزالة الخصوصیات الثقافیة و االجتماعیة والدینیة و 

یرید الغربیون عولمة .و النموذج الغربي، التاریخیة، و فرض نموذج واحد ھ
نموذجھم األسري القائم على اإلباحیة واإلنجاب بدون عقد شرعي و تحریر المرأة 
من الزواج و تفضیل حیاة العزوبیة، والتشجیع على الطالق باسم حریة و حقوق 

أفالم (ویحاول إعالمھم) زواج امرأتین أو رجلین ( المرأة و الزواج المثلي
إبراز صورة جمیلة لألسر المفككة و الشاذة و المریضة فال یخلو فیلم ) ةوأشرط

  . الخ ...من أفالمھم من مشاھد ألسرة بال أب أو أم أو أسرة بال عقد زواج
 La" في كتابھ    Slimane madharسلیمان مظھر ومن جھتھ تحدث 

Violence Sociale En Algérie   " عن أشكال العنف االجتماعي القصدي
وتناول تحلیل ھذه . والرمزي الذي یصبغ الحیاة االجتماعیة للفرد الجزائري 

أسمى …األشكال المسلطة بصورة منظمة على المرأة ، و الزوجة ، وعلى الطفل
 La Violence de Organisation"عنف التنظیم  االجتماعي : "كل ذلك 

Sociale   " بتدائي ، بتكفل یستفید الفرد بسبب عدم نضجھ اال: "حیث كتب یقول
مطمئن وعنیف رمزیا وھو موضوعا إلجراءات الحمایة إال أنھا تمتصھ وتنتقي 
قدراتھ الكامنة، التي تحوي قدراتھ الشخصیة وتنمیطھا بغیة حمایتھ ومساعدتھ على 
مواجھتھ بكیفیة مستقلة المحیط الذي یعیش فیھ و الذي یغرق الفرد في تنظیم 

ن أبعاد ھذا التنظیم االجتماعي متداخلة ومرتبطة وتكو. اجتماعي تجزیئي ومقدس 
 : Slimane madhar (1997) – P(بعضھا ببعض و مشبعة باعتبارات دینیة 

كما تحدث أیضا عن عنف الفضاء العام الذي یرجعھ في جزء كبیر منھ إلى )  39
صعوبات التحكم في قسوة المحیط الفیزیقي الذي یحصر المجتمع في تطبیقات 

ھر خاصة في الوسط الریفي حیث یغلب على الخدمات وأماكن االلتقاء شدیدة ویظ
المدرسة ، مكتب (واالستراحة الطابع التقلیدي وتوضع الھیاكل الجدیدة في الغالب 
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في أطراف القریة وتكون وھذه الھیاكل ) …البرید ، المستوصف ، دور الشباب 
   .            ( Slimane madhar  P :102)أقل فعالیة 

و بالتحلیل یظھر العنف في المجتمع الجزائري وسیلة تنظیمیة معبرة عن    
الترابط أكثر منھ ظاھرة مرضیة تعكس التنافر ، و من ھنا ال یجد الفرد في ھذا 

 - 2000–محمدحمداوي (المجتمع تناقضا بین العنف والحب و الدفاع عن المصلحة
الجتماعیة بارتیاح وبدون قیود و یمارس العنف المنظم للحیاة افغالبا ماُ ، ) 23:ص

نادرا ما یجابھ بالرفض و العصیان ، ألن للتفاعالت االجتماعیة داخل المجتمع 
الجزائري خاصیة تتبلور وفق األسس التربویة التي غالبا ما تكون غایتھا رحمة 
حتى و إن مورست فوق إرادة األفراد ، و كان العنف و العقاب وسیلة لتكریسھا و 

أن یأخذ كل األشكال الممكنة و یمارس في كل المیادین على أنھ وسیلة  ھنا أمكن
  .تنظیمیة 

و العنف في الجزائر لیس ولید حقبة زمنیة معینة و لیس ولید انبعاث أفكار حرة أو 
متمردة ، بل إن المجتمع الجزائري عرف العنف عبر األزمنة التاریخیة المتعاقبة  

بغ الحیاة االجتماعیة للفرد الجزائري و أعطاھا عنفا متعدد الجوانب و األشكال ص
  . )2000–داود محمد (خصوصیة تمیزت بھا

من جراء األزمة المتعددة  لجزائرالتحوالت العمیقة التي عرفتھا ا إن
یة لم یعرف المجتمع بسل االجوانب ابتداء من نھایة عقد الثمانینات  تركت آثار

ظھرت على الساحة الوطنیة عدة  إذ الجزائري لھا مثیل ولم یألفھا  من قبل ،
  : یلي مؤشرات وظواھر اجتماعیة یمكن حسرھا فیما

انتشار البطالة بین فئات الشباب والتي مست خریجي الجامعات والمعاھد  - 
الھجرة أو ممارسة أعمال ال عالقة لھا  إلىالعلیا وھذا أدى بعدد ضخم 

  . بتخصصھم
سییر الذي تتحكم فیھ البیروقراطیة سبب سوء التبأزمة السكن الحادة وھذا  - 

  والمحسوبیة 
بالمائة من شباب تقل أعمارھم عن  70بة بحیث أن وارتفاع نسبة العز - 

  .الثالثین سنة معظم ال عمل وال مسكن لھم
تنامي الشعور باالغتراب أو االنعزال عن المشاركة في الحیاة االجتماعیة  - 

ھجرة  بحثا عن المكان الذي ال إلى تاإلطاراأدى بالكثیر ممن أسعفھم الحظ من 
  .یحقق لھم آمالھم

اتساع الفجوة بین  إلىتدھور القدرة الشرائیة نتیجة تدني المداخیل أدى  - 
  . الفقراء واألغنیاء

على فئة  إلرھابة المركزیة لقمع احمصلالوحسب دراسة قامت بھا  
أعلى نسبة من الموقوفین والجاري علیھم البحث، وجدوا أن نسبة البطالین ھي 

والعینة الثانیة من الموقوفین والجاري  اإلرھابحیث المھنة التي دخلت عالم 
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علیھم البحث ھم العمال الیومیون الذین یتعلق أمر بقائھم بفرصة عمل قد توجد في 
، ونعتقد أن ھذا االنضمام ھو  اإلرھابیینالحال أو یطول انتظاره فاستغلوا من قبل 

توفر لھم سبل  لمتي المن المجتمع الذي ھمشھم ومن السلطة انتقام بشكل أو بأخر 
  . اإلرھابالعیش بكرامة ، وھذا ما یدعم أن للبعد االجتماعي أھمیة في ظاھرة 

بالذكر أن ھناك عناصر مشتركة تكاد تتشابھ وھي التي دفعتھم أو  وجدیر
 ، وھذه العناصر یمكن حصرھا في عنصراإلرھاب إلىكانت وراء سھولة جرھم 

وھذا الحرمان ... اجتماعیا - سیاسیا - الحرمان بكل أشكالھ قد یكون عاطفیا فكریا
وقد یكون  )طةلاألسرة ، المدرسة، المجتمع، الس(یكون في الغالب منبعھ المؤسسة 

  . نابع من دوافع شخصیتھ
الكم العددي  لألوالد وعوامل أخرى اجتماعیة ونفسیة تفقد الوالدین  إن

جانب ذلك عدم القدرة  إلىاألبناء وسوء التقدیر في المعاملة  السیطرة والتحكم في
األسرة یدفع  أفرادانقطاع التواصل الطبیعي بین  إلى إضافة ،على توفیر رغباتھم

 الدفءالبحث عن فضاءات  أخرى خارج األسرة توفر لھم شيء من  إلىبناء باأل
طرف یغتنم فرصة تیھ ووسائل التعبیر المفقودة، كل ھذا جعل التیار األصولي المت

عن طریق تعویضھم بعض ما فقدوه في المؤسسة األسریة  لتجنیدھمھؤالء الشباب 
شباب سھلة في البدءا بالتواصل الخطابي الجذاب خصوصا أن فطرة ھؤالء 

في مجال الترصد  حیث یعملون االنصیاع وتطبیق األوامر وتفجیر القوة الكامنة ،
، ترقب تحركات  قوات األمن  اإلرھابیة المآوي لألفراد المراد اغتیالھم وحراسة

وجمع المعلومات واألخبار التي یسترشد بھا ویوجھ على أساسھا ضرباتھ، والطفل 
سھل تجنیده  لعنصر مسلح ویقوم بتنفیذ العملیات ن الالذي یمر بھذه المرحلة من 

 إذاة بل ھو أخطر من المسلح ألنھ یتمتع بحمایة القانون  من حیث أنھ حدث خاص
ثمانیة عشر سنة ،  إلىلم یصل مرحلة التمییز المحددة في التشریع بثالثة عشر 

وفي ھذه المرحلة أي مرحلة المراھقة والتي ھي مرحلة انتقالیة یبدأ الفرد فیھا 
بالخروج من عالم الطفولة للدخول في عالم النضج والرشاد ، ال تحصل في الغالب 

ن الھویة ھي المیزة المتصلة بھذه المرحلة دون اضطرابات نفسیة، وان البحث ع
للمراھق في الوقت الحالي صراعات مع المجتمع أكثر من الجیل السابق فھو ال  إن

یلتزم بضوابط السلطات ویعلن استقاللھ، وكثیر من األحیان ھو في ثورة مفتوحة 
  . على الضوابط والعادات والتقالید وفي ھذه المرحلة یكون االنحراف في قمتھ

، الحلقات الدیني  ولقد استطاعت قنوات التجنید لألصولیة الدینیة الخطاب
من تجنید قوة األطفال والمراھقین والذین دفعھم وضعھم النفسي الغیر ) الدینیة

لفئة فقط بل امستقر والفقر والجھل والتضلیل، ولم تنحصر عملیة التجنید على ھذه 
ة متدھورة ظھرت فئة فقدت شملت الفئات أخرى  حیث في ظل ظروف اجتماعی

مع معطیات المجتمع القدیمة  والحدیثة والمستحدثة  موالتأقلالقدرة على التعایش 
وفئة المغامرین الذین كرھوا الحیاة العادیة وفئة الباحثین  عن الثروة والمال وفئة 
. من الجانحین والمجرمین وفئة العمال البسطاء وفئة من الذین یؤمنون بالشھادة
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في  الدینینالعامل االجتماعي كان حاضرا وبقوة في  تمكین المتطرفین  إن وعلیھ
ھذا العامل الذي نتج من البطالة والفراغ ونقص في الحاجات  اإلرھابنار  إشعال

  . الضروریة والكمالیة
ھناك عوامل وأسباب كثیرة ومتشابكة لھا منطقھا الخاص في صناعة  إن
ضعف ) األجنبیةمن الدول  اإلرھابومساندة دعم (منھا عوامل خارجیة   اإلرھاب

مشاكلھ وھمومھ االجتماعیة  باستیعاالسلطة في مراقبة حركیة المجتمع وعدم 
بكل   اإلرھابالعامل االجتماعي الذي كان دوره فعال في تغذیة  إلى باإلضافة

وفي ھذا الصدد نذكر ما قالھ الباحث حسنین ھیكل حینما وصف ظاھرة  ،أشكالھ
 نبعت من حزام الفقر ویقصد بذلك المدن والقرى: "في مصر بأنھا اإلرھاب

تعیش في ظروف قاسیة ولدت الموت وانتقمت من والتي المجاورة للقاھرة، 
  ".المجتمع بحكم التھمیش والنسیان 

لقد شھد المجتمع الجزائري في تلك الحقبة الزمنیة أبشع الجرائم  وأعنفھا      
والجریمة حیث تورط الشباب أكثر في جرائم  وازدادت بذلك بؤرة االنحراف

التھریب بكل أنواعھ ، الخمر ، المخدرات، السرقة، جرائم القتل ، وتحاول أن تبین 
بدرة معتصم میموني سبب ذلك إلى تدھور القدرة الشرائیة للمواطن مع تقھقر قیمة 

المشاكل  الدینار الجزائري وغالء المعیشة ، التي اتبعھا التفكك األسري وازدیاد
  النفسیة واالجتماعیة على جمیع األصعدة 

      
لقد تتبعنا من خالل عناصر ھذا الفصل التحلیل الدقیق لمفھوم التنشئة     

االجتماعیة وكذا األطر المرجعیة التي حاولت تفسیرھا، انطالقا من وجھات نظر 
االجتماعیة  مختلفة أحیانا ومتكاملة أحیانا أخرى ،  وقد توصلنا إلى أن التنشئة

عنصر ھام في حیاة المجتمعات فھي التي تساعد األفراد على اكتساب شخصیة 
وثقافة مجتمعھم وتضبط سلوكاتھم وفق معاییر وقواعد المجتمع وتشبع حاجاتھم 
النفسیة كتحقیق الذات وكسب المكانة االجتماعیة المرجوة وكسب تقدیر اآلخرین 

: من مظاھر الشخصیة  وحاجاتھم االجتماعیة وھي تمس كل مظھر
وھو ما یتوافق إلى حد كبیر مع معطیات . المعرفي،الوجداني، العبیري والدافعي 

التنشئة في العائلة الجزائریة التي حاول أفرادھا تنمیط شخصیاتھم وفق ما فرضتھ 
 قوفي الفصل الالح. ظروف كل مرحلة من مراحل حیاة الفرد الجزائري 

والتنشئة االجتماعیة عبر المجتمعات عامة والمجتمع سنحاول التركیز على المرأة 
 .الجزائري على وجھ الخصوص 
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   :التنشئة االجتماعیة للمرأة و مكانتھا عبر المجتمعات)1
یعتبر موضوع المرأة من أصعب المواضیع التي تناولھا علماء التربیة      
واألنثروبولوجیین ورجال الدین قدیمھم  ، واالجتماعالنفس اءوعلم

الیونان، ( فصراع المرأة من أجل تحررھا ظل لعصور عدیدة ،وحدیثھم
حیث كان یسود االعتقاد بأنھا كائن ) …المسیح، الیھودالجاھلیة،الرومان 

قبر وھي وفي العصر الجاھلي كانت ٌت. مخلوق من الدرجة الثانیة و ،شریر
یع خشیة عارھا ، وكانت  نفوس الرجال وحتى النساء تشمئز إذا ما رض

شروا باألنثى ، حتى جاءت الرسالة اإلسالمیة وحررت المرأة وأعطت ٌب
لھا حقوقھا،موضحة مكانتھا كما كلفتھا بواجبات تتالءم و طبیعتھا كامرأة؛ 
بید أنھ ال یزال عندنا النقاش یحتد حول مبدأ تطور المرأة و بروزھا 

وأنھا أقل قیمة من  ،كعضو فعال في المجتمع أوفي بعض المجتمعات
و أیضا على اعتبار ،  الرجل ولیس لھا وجود إال من خالل إنجاب األطفال

أنھا موضوع جنس في ید الرجل ، و كثیرا ما یعمل المحیط األسري على 
 وھذا ما یدفعنا للبحث .تقویة وتعزیز ھذا االعتقاد حتى عند المرأة نفسھا

والتقصي عن صورة ومكانة المرأة في المجتمعات القدیمة وعند الیھود 
لوضعھا ومكانتھا في الدیانات وعند المجتمعات العربیة مع إطاللة معمقة 

شئ ، وما طبیعة المكانة التي حظیت ْنوعلى أي شاكلة كانت ُت المختلفة ؛
                                                                                                                            .بھا عبر مختلف األزمان و العصور ؟   

كان الرجل البدائي بحكم قوتھ  :المرأة في المجتمعات القدیمة)1- 1
صاحب السیطرة التامة على المرأة و كان یحتل المكانة األولى في األسرة  

 ھما عاملین أساسیین ؛للمرأة مكانة محددةولعل من أكسبھ ذلك وأعطى 
   :)28:ص1981-باسمة كیال(

ثقافة وھو أن المرأة كونھا أنثى فقد أھلتھا  العامل األول -
ألداء مھمة معینة وھي إدارة شؤون البیت وطبخ الطعام المجتمع 

  .وتربیة األطفال واالعتناء بشؤونھم 
یقضي أیامھ  توفیر الطمأنینة لزوجھا الذي كان العامل الثاني -

ومحاولة كسب عیشھ عن طریق الغارات  ،ولیالیھ في الغزو
 . والسلب والظفر بالمعارك التي یخوضھا ضد األعداء 

في رسم الوضع االجتم اعي للم رأة    فعاال او لقد كان لھذین العاملین أثر     
، وم ن األح داث الت ي تركھ ا لن ا الت اریخ       ىولحضارة اإلنسان األول ،البدائیة

   یرید أن تكونمن لرجل في تلك الحقبة من الزمن كان یأخذ فتاتھ أو ا أن
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معتمدا  )29:ص -1981-باسمة كیال(شریكة حیاتھ و أما ألوالده عن طریق الخطف
على القوة ، ثم تطورھذا النظام مع مرور الزمن فأصبح الرجل یشتري 

یشتغل زوجتھ بالمال أو عن طریق المبادلة ، وإذا كان غیر قادر على ذلك 
 موسى كما فعل. لھ  لدى أھل الفتاة عدد من السنیین حتى تصبح ملكا

  *.وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك في عدة سور ،یعقوب علیھما السالمو
نجد أنھا تخضع لتعالیم محددة ، ) العراقیة(المرأة البابلیةفإذا ما أخذنا مثال 

لتقالید والعادات أحیانا أمالھا الرجل ودأب على تنفیذھا باسم الدین مرة وا
وقد كانت تتمتع بوضع أدنى من الرجل  .أخرى وباسم الشرائع أحیانا

بدر الدین السباعي (وكانت محط استثمار أعمق ومحل انتقاص للحقوق أكثر

فالشرائع البابلیة و عاداتھا و تقالیدھا كانت متمیزة بالشدة على  )34:ص
البا ما یكون نصیب المرأة من العموم و قاسیة كثیرا في بعض األمور و غ

وصور القسوة في ھذه . ھذه القسوة و الشدة أعظم من حظ الرجل
أن األب من حقھ أن یبیع بناتھ بیع السلعة، أو  :اھالحضارة كثیرة لعل أھم

ما تعلق مثال بشكوى الزوجة من تكرار غیاب زوجھا و إھمالھ لھا على ما 
البیت ، فقد یكون لھا حق ھي علیھ من حسن السمعة و القیام بشؤون 

استرداد مھرھا ،على أن ھذا الحق یكون مقیدا بثبوت الشكوى وإال 
وقد  .)36:بدر الدین السباعي ص(تعرضت عند عدم إثباتھا بالقضاء علیھا غرقا

كانت المغاالة في العقوبات غالبا ما تسلط على المرأة بذنب أوبدون ذنب 
  .عة الفعل المرتكب وأن العقوبة كثیرا ما ال تتناسب وطبی

أكثر حظا من مثیالتھا ** المرأة اآلشوریةومن جھة أخرى لم تكن      
في الحضارات األخرى ، حیث یعتبر اآلشوریین من أقدم الشعوب التي 

وقد أكدت الحفریات ) . 31:باسمة كیال ص(أخضعت النساء للحجاب 
یتھ صفة اإلجراءات التي ینبغي اتباعھا عندما یرید الرجل إعطاء سر

الزوجة ، فینبغي علیھ أن یستدعي خمسة أو ستة من معارفھ و یحجب من 
وقد كانت  ھ ؛فتصبح زوجة ل" نھا زوجتيإ:"رھا زوجة أمامھم قائالایخت

تجعل لھ حقوقا أوفر وواجبات  ،سیطرة الرجل في األسرة سیطرة تامة
تبره أعنف شكل للسیطرة و العقوبة یتبدى عندما ینتھك حق یع أقل؛ ولعل

جزائیة  ادوالمطلقة المتعلقة بزوجتھ وتحتوي على م الزوج من حقوقھ
  إلى إعدام الزوجة، وقد تفرع عن ھذه السیطرة تمتع والتي قد تصل حتى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أنظر سورة البقرة ، سورة القصص في  القرآن الكریم * 
قامت إلى الشمال من بابل و غربي بالد الكس یین و جن وبي جب ل ماس یوس و ش رقي نھ ر الخ ابور و         الحضارة اآلشوریة *

   والتي تعرف حالیا بدولة العراق  نھر الفرات
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الرجل بحق تطلیق زوجتھ دون أن یخضع الطالق ألي قید من القیود 
وإذا كانت وفاة الزوج تنھي العالقة . ودون أن یكره على دفع نفقة تطلیقھا

ھا االزواجیة ، فإنھا ال تكون سببا دائما السترداد حریتھا فمن حق حم
  . الزواج منھا أو تزویجھا من أحد أبنائھ 

ھي األخرى مسلوبة اإلرادة و حتى )الیونانیة( المرأة اإلغریقیةوقد كانت  
سمح لھا مغادرة البیت الذي تتكفل ھي تماعیة حیث لم یكن ُیالمكانة  االج

بكل شؤونھ ، وھي لم تلقى حتى التدریبات األولیة للقراءة و الكتابة مما 
  باسمة كیال(یجعلھا أمام ذویھا غیر مؤھلة للتصرف في أموالھا و ممتلكاتھا 

  ) .32:ص
كانت خاض عة  فقد حصلت على بعض حقوقھا،إال أنھا  المرأة الرومانیةأما 

ورغ م ذل ك   . و لس یادة زوجھ ا إذا كان ت متزوج ة       ،لسلطة رب العائلة فتاة
وكانت سلطة الرجل علیھا ) 38:ص باسمة كیال(فإنھا كانت من األمور الھامشیة

سلطة وجاھة ولیست سلطة حمایة ، وعلى الرغم من تقدم ال بالد الرومانی ة   
   .كما ینظر إلى الرقیق  فقد بقیت المرأة لدیھم ینظر إلیھا بصورة عامة

و ربما أكثر حدة  المرأة الصینیةوھو الوضع ذاتھ التي كانت تعاني منھ  
ولقد عرفت . ت لدیھم بالمیاه المؤلمة التي تغسل السعادة و المال یحیث سم

ولیس لھا أي حق ) 42:ص باسمة كیال(في األدب الصیني بأنھا مزلة من الرجل
ئما متى یشاء أن یسلب شخصیة زوجتھ و و بإمكان الرجل دا ،من الحقوق

رملة تصبح كجزء من الثروة المتعلقة بعائلة زوجھا و الٌم. عھا كجاریة ییب
  .و لم یكن لھا حق التزوج   

 في بیت أھلھا و ال في الھي األخرى لم تعرف الحریة  والمرأة الھندیة 
ي منزل زوجھا،ھذا األخیر الذي إن توفي و لم یوجد قریب لھ تكون ف

حرق وإیاه في وأن ُت ،رعایتھ وجب علیھا أن تموت بموت زوجھا حیة
، والمرأة الھندیة التي تعزف عن ھذه العادة )48:ص باسمة كیال(موقد واحد 

وھي العادة القدیمة التي ظلت ساریة  ،جعل في موضع اإلھانة والتحقیرُت
ا یخص ومما أتى بھ التراث الھندي فیم. المفعول حتى القرن السابع عشر

المرأة تمكینھا من مضاجعة رجل أجنبي من أجل اإلنجاب، ھذا إن لم یكن 
  .لھا من زوجھا أوالد وینسب أوالد األجنبي إلى زوجھا 
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إن المتتبع لألحداث التاریخیة  :مكانة المرأة في المجتمعات الغربیة )2- 1
الكائن یرى أن مكانة المرأة كان یرتبط ارتباطا وثیقا بنظرة المجتمع لھذا 

الحي ، كما أننا نجد أن المجتمعات، یختلف فیھا وضع المرأة ودورھا في 
الحیاة ،فأحیانا یكون دورا سلبیا و أحیانا أخرى یكون دور إیجابیا نشیطا 
وذلك بحسب أنواع التدریبات المختلفة التي تتلقاھا  الفتاة خالل مراحل 

  .ن أن تسھم بھ المرأة حیاتھا ؛ وعلى استعداد المجتمع لتقبل أي نشاط یمك
والمالحظة البسیطة تؤكد أن المرأة استطاعت أن تؤدي أدوارا مختلفة 
متغایرة حسبما یتطلب منھا المجتمع ، فكأن األنظمة االجتماعیة وألوان 

  .التدریبات المختلفة ھي التي یمكن أن تكون األساس البیولوجي للمرأة 
مرت بتغیرات مست جل والمجتمعات الغربیة كغیرھا من المجتمعات 

وضع المرأة ومكانتھا في ھذه المجتمعات في ظل :"مجاالت الحیاة منھا
وخاصة بعد خروج المرأة إلى میدان العمل في " التغیرات السوسیوثقافیة

العصر الحدیث وقضیة دعوى تحریرھا من التبعیة للرجل ومساواتھا معھ 
یر من اآلثار السلبیة التي في الحقوق والواجبات ؛ الذي حمل بین ثنایاه الكث

أثرت في وضع المرأة الغربیة خاصة، وفي المرأة عموما في شتى أنحاء 
؛ حیث ساعد انھیار نظام االقطاع )24:ص-1995-ابراھیم بن مبارك الجویر(العالم 

الذي كان سائدا في المجتمعات الغربیة البورجوازیة والرأسمالیة على قیام 
األقالیم األوروبیة وبدأت معالم التغییر القویة الملكیات القویة في مختلف 

تظھر عند اكتشاف اآللة البخاریة وقیام الثورة الصناعیة ، فاضطرت 
المرأة إلى العمل بنفسھا لتعول نفسھا وأحیانا أسرتھا ،فاستغلھا أصحاب 
المصانع والسماسرة والرأسمالیین، وأعطوھا نصف األجر الذي یعطونھ 

  .ل في المصنع وبنفس العدد من الساعات أیضا للرجل ، مع أنھا تعم
فكانت الثورة النسائیة التي غیرت من وضع المرأة الغربیة وسمحت     

لھا من تبوأ المكانة المالئمة ندا للرجل الغربي ؛حركة منطقیة مع 
الظروف االجتماعیة التي عاشتھا المرأة الغربیة في تلك الحقبة من 

ان لھا أن طالبت بحقھا الطبیعي والمنطقي الزمن،حیث في تلك األوضاع ك
واستعملت كل الوسائل كاإلضراب والتظاھر واإلعالن ؛ ثم بدأت تفكر في 
الحلول التي سوف تخلصھا من ھذه األوضاع السیئة والتخلص أیضا من 

  .التبعیة والسیطرة التي كان یفرضھا علیھا الرجل 
غمار التجربة بكل  كانت المرأة في الغرب تعیش مع الرجل وتخوض    

إصرار وعناد، فتحاول جاھدة النجاح في جمیع مجاالت الحیاة والعمل من 
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خالل اثبات قدراتھا ومھاراتھا وكفاءتھا في أداء المھن وإثبات أیضا أن 
النجاح في العمل یعود إلى الشخص نفسھ وطموحھ ومھاراتھ وخبراتھ 

الموضوع ،كذلك  ولیس لتحدید الجنس الذكري أو األنثوي دور في ھذا
حاولت المرأة الغربیة من خالل عملھا المادي االستقالل المادي ومن ثم 
تخفیف القیود والسیطرة التي كان یفرضھا الرجل ، وكان البد لھا لتحقیق 
ذلك أن شاركت في مصدر التشریع لتستنبط تشریعات في صالحھا 

لمساواة في فطالبت بحق االنتخاب ثم حق دخول البرلمان ،فالمطالبة با
الوظائف والتعلیم ، وتقلدت العدید من الوظائف، بغض النظر عما إذا 

  . كانت تناسب أنوثتھا وتكوینھا الجسدي والنفسي أم ال
وكانت نتیجة كل ماقامت بھ المرأة من جھود ؛ قدرتھا على تحقیق بعض 
المكاسب وبذلك ارتفعت مكانة المرأة عالیا وقد ساعدھا على ذلك نداء 

المفكرین والثوار، أمثال كارل ماركس الذي ربط التقدم بوضع بعض 
إن التقدم االجتماعي :"المرأة في المجتمع ، حیث یقول في ھذا الصدد

إن "وقول لینین ". یمكن أن ُیقاس بدقة الوضع االجتماعي للجنس النسائي
األمة ال تكون حرة حیث ھناك نصف عدد السكان مغلولون بأعمال 

  ).      DEUTCH. 1997,P :303,304 " (المطبخ 
وعلى الرغم من كل الجھود المبذولة للرقي بالمرأة الغربیة إال أن     

الواقع أثبت أنھا تبقى دون مستوى الرجل الغربي، خاصة فیما یتعلق 
بالدخل، حیث نجد أن الرجل الغربي أعلى دخال من المرأة في ھذه 

فمثال لو تفحصنا . الوظیفة المجتمعات على الرغم من أنھما یشتغالن نفس
بالتدقیق في دراسات القانون المدني والجنائي الوضعي في غالبیة بالد 

  )162:ص- 1985- عبد الرحمن صدقي( :العالم الغربي نجد أنھا تتمیزبـ
  .المساواة القانونیة بین األسر الشرعیة واألسر غیر الشرعیة

  جزاء إسقاط الوالیة األبویة في بعض الحاالت
للطالق والتعسف في منح الطالق والتطلیق  السیئیم القانوني التنظ

حیث   أننا نجد تعدد التشریعات في ھذه الدول تحول دون الوصول 
 .إلى الھدف من الطالق

االختالف والتعارض بین أحكام القانون المدني والقانون الجنائي 
  .المتعلقة بتنظیم األسرة
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ثیق بوضع المرأة في تلك وھي من األمور ذات االرتباط الو     
وقد . المجتمعات كما وتعكس أیضا سیرورة تعامل القوانین الوضعیة معھا

في العدد العاشر من المجلد الثاني " حضارة اإلسالم"أشارت مجلة 
یؤخذ من تقریر نشرتھ مجلة طبیب العائلة التي تصدرھا  1204:ص

اتي یحاولن االنتحار إن عدد النساء اللو:"الجمعیة الطبیة البریطانیة بلندن
یزید على عدد الرجال ، ولكن عدد الرجال الذین ینجحون في عملیة 

" االنتحار یزید على عدد النساء ، ویقول الدكتور كاسون واضع التقریر 
إن عدد الرجال الذین یحاولون االنتحار أخذ في االنخفاض بالنسبة إلى 

- مصطفى السباعي" (دیادعاما  أما عدد النساء فأخذ في االز50عددھم قبل 

ویشیر التقریر إلى أن ھذا ربما یعود إلى تولي نساء ھذا ) 203:ص-2003
العصر مسؤولیات اقتصادیة أكبر، وإلى تحررھن من حیاة التزمت في 

.                                                                                                  عھود سابقة 
من خالل كل ذلك یتضح لنا أن المرأة الغربیة خاصة ومنذ بدایة     

تھا علیھا ظروف المجتمع البشریة قامت بأدوار مختلفة، ھذه األدوار فرض
الذي سیطر علیھ الرجل، بعد أن تحددت العالقة بین الرجل والمرأة ، ھذا 
األخیر الذي استشعر بأھمیة وجودھا إلى جانبھ في المجتمع خارج نطاق 
المنزل فأعطاھا أدوارا جدیدة، مختلفة عن الدور الذي تؤدیھ داخل المنزل 

  .امتیازات أكثرأزمانا طویلة لكنھ ظل یحتفظ بحقوق و
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لقد دل ت األخب ار أن الم رأة ف ي      :المرأة في المجتمعات العربیةمكانة  )1-3
المجتمع  ات العربی  ة كان  ت تفق  د بع  ض حریتھ  ا وكثی  ر م  ن حقوق  ا ك  اإلرث   

الت ي تخض ع خض وعا تام ا لنظ ام األس رة        ،وخاصة ف ي المجتمع ات القبلی ة   
س  ائدا ف  ي العص  ر الج  اھلي حی  ث كان  ت ال  ذي ك  ان ) 55:باس  مة كی  ال ص(القبل  ي

بمعناھ  ا الواس  ع وتض  م  LaParentèleتتك  ون القبیل  ة م  ن األس  رة أو العش  یرة  
جمیع األقارب ومن تربطھم صلة الدم أو القربى أو عالقة الوالء ولیس لھ ا  

باعتب ار أن الحق وق الش رعیة للم رأة ل م تك ن        ،على زوجھا أي حق ش رعي 
وقد كانت أیضا كالس ائمة ت ورث م ع     ،عصرمستویة وال معروفة في ذلك ال

وك ان للرج ل أن یخت ار    ، سوائم زوجھا وتصبح ملك ا خاص ا لورث ة زوجھ ا    
   .تھوذلك حتى یبلغ النسل غای،من النساء العدد الذي یرضاه لنفسھ بال تحدید

لك الحقبة أشكاال متعددة من الزواج ، تكون فیھا المرأة في توكان في   
یث كان بإمكان الزوج أن یتزوج من قبیلة أخرى ح، موضع ال تحسد علیھ 

ویزورھا من فترة إلى أخرى كلما مر في  ،یمكن لھ أن یترك زوجتھ فیھاو
وكذا زواج  ،أوالزواج العرفي . رحالتھ التجاریة على تلك القبیلة

سمح حیث كان ُی ؛دویةباغ الذي كان معروفا في بعض القبائل الباإلستص
عند رجل آخر حتى إذا حملت ردھا إلیھ ونسب وضع زوجتھ أمانة بللزوج 

التي * وأد األطفالومما أثبتتھ األحداث في الجاھلیة عملیة   . حملھا إلیھ
لد طفال على سبیل المثال كانت تأخذ أشكاال متعددة وكثیرة ، فإذا ما ُو

وأطل على العالم بقدمیھ أوال بدل رأسھ فإنھ بشارة نحس وشؤم على أبویھ 
ذراع واحدة أو ساق واحدة، كلھا تؤدي إلى وأد الطفل العتقاد أو إذا ولد ب

سیكون دلیال على الشؤم أو  ،أبویھ بأن روحا شریرة قد جاءت بھ إلى العالم
ویبدو أن المرأة العربیة في الجاھلیة كانت تعاني وطأة القیود  . النحس 

 التي كانت تفرضھا علیھا بعض التقالید والعادات الھمجیة فعلى سبیل
 المثال كان الرجل إذا مات ولھ زوجة وأوالد من غیرھا كان الولد األكبر

وإذا أنجبت المرأة وولدت أنثى فیتشاءمون . أحق بزوجة أبیھ من غیره 
وكان الوالد في ،وال یرحبون بمیالدھا العتقادھم أنھا مجلبة للعار لعائلتھا
ومرد . ھا فیھا أكثر األحیان یذھب بطفلتھ وھي حیة فیحفر لھا حفرة ویدفن

  ذلك  إلى اعتقاد العرب أن المرأة شخصا غیر عامل أو منتج فھي عالة 
  دنس على أھلھا ، أو خشیة الفقر،أو لشدة غیرتھم علیھا وعلى عرضھا أن ُی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شائعة لدى جمیع القبائل العربی ة ب ل ك ان مقتص را عل ى بع ض القبائ ل و ف ي         عادة وخاصة اإلناث لم تكن  إن وأد األطفال*

  .بعض األسر ، وقد ال تمارسھ األسرة أكثر من مرة ، ولكنھ على كل حال عد ظاھرة اجتماعیة وجدت و استمر حدوثھا 
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اھلیة تبدأ مع والدة األنثى ، إن مشكلة المرأة العربیة وخاصة في الج      
و تأخذ الوساوس و المخاوف  ،وربما قبل ذلك عندما تكون في رحم أمھا

تراود أھلھا من أن یكون المولود بنتا ، فوالدة األنثى تعني والدة المشاكل 
في األسرة و قد تمتد إلى العشیرة أو القبیلة، وقد عبر القرآن الكریم أقوى 

م ُھُدَحَأ َرشِّا ُبَذِإَو:"وجل في كتابھ الكریم تعبیرعن ذلك حیث قال عز
 َرِشا ُبَم وِءُس ْنِم ِمْوالَق َنى ِمَرَاَوَت، َییٌمِظَك َوُھا َودسَوُم ُھُھْجَو لَّى َظنَثُألْاِب
سورة   " (وَنُمُكْحا َیَم اَءَس َال، َأ اِبَري الُتِف ُھسُُّدَی ْمَأ ٍنْوى َھَلَع ُھُكِسْمُی، َأ ِھِب

  و الذي وقفھ ویقفھ ،فھذا الموقف الالودي من األنثى المولودة) 58،59: اآلیة النحل 
ینتھي بقبول األمر الواقع ، بل سیرافق نشأة األنثى یوما بعد الكثیرون  لن 

فاألنثى ولدت مكروھة وسیظل الصبي شقیقھا . یوم و ساعة بعد ساعة 
أوسع ذكاء وأكثر  ألنھ یتمتع بمنزلة أسمى من منزلتھا و بتمیز عائلي؛ ال

  . نشاطا و أعمق إدراكا وأكثر عطاء بل لمجرد أنھ صبي وأختھ أنثى
وھكذا نرى أن المرأة في الجاھلیة وقبل ظھور اإلسالم أخذت تسوء حالھا  

من سیئ إلى أسوء مما أدى إلى تدني قیمتھا ومركزھا االجتماعي إلى 
إلى المادة لسد  درجة أن بعض القبائل كان الرجال فیھا عندما یحتاجون

بعض حاجاتھم االقتصادیة یقدمون على رھن أو بیع نسائھم لسداد ما 
وما یمكن التنویھ بھ أن حال ) 62:ص باسمة كیال.(تراكم علیھم من دیون 

المرأة العربیة لم یبق كذلك بعد مجيء اإلسالم و الذي حرر العقول 
  .واألفكار اإلنسانیة وأعطى للمرأة حقھا ومكانتھا 

وعلى الرغم من حفظ االسالم لحقوق المرأة ؛ إال أن بعض التصورات     
االجتماعیة ظلت حبیسة بعض األفكار الجاھلیة وظل الرجل العربي إلى 
وقت قریب یحتل مرتبة سامیة داخل األسرة، وظل میالده فرحة عارمة 
مقارنة بمیالد األنثى، كما أن مركزه االجتماعي یوفر لھ شرط السلطة 

داخل وخارج األسرة ، ففي المنزل یعامل معاملة خاصة مختلفة  والعنف
عن معاملة األنثى، فإن أخطأ ٌوِبّخ توبیخا خفیفا وإن أخطأت األنثى وبخت 

وقد وجد أن األمھات أقل تسامحا في السلوك العدواني مع . توبیخا ثقیال 
نا نجد ومن ھ) 31:ص-1988-عبد الرحمان مرادفاروق (اإلناث عنھن  مع الذكور 

أن تربیة المرأة تختلف عن تربیة الرجل في المجتمعات العربیة ، إذ أن 
الذكر یملك حقوقا أكثر وواجبات أقل، بعكس األنثى نظرا لطبیعتھ 

) 128:ص-2002-ب.مزوز(البیوسوسیولوجیة التي یستمدھا من توحده مع األب 
بدوره في ومعنى ذلك توحد مع العنصر القوي في األسرة استعدادا للقیام 
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وحتى في ضوء التوقعات الثقافیة فإن المجتمع یتوقع أن یظھر .  المستقبل
الذكور مزیدا من القوة والعنف والسلطة أكثر مما یتوقع من اإلناث ، حیث 

، وفي ) 205:ص-1999-عبد الرحمان عیسوي(أن القوة ٌتشجع وٌتعزز  لدى الذكور
جد مصدر السلطة في إن الذكر ی:"ھذا الصدد كتب محمد حمداوي یقول

مركزه االجتماعي الذي تمنحھ إیاه الثقافة األبویة بوصفھ ولیا كافال وحامیا 
اجتماعیا ألفراد أسرتھ، والشك أن السلطة األبویة في ظروف موضوعیة 
ونفسیة كھذه، غالبا ما تمارس بإرتیاح وبدون قیود ، وإذا كانت السلطة 

دة أفراد العائلة ذكورا وإناثا على األبویة تمثل عالقة خاصة كونھا فوق إرا
السواء، وكان العنف كوسیلة لتكریسھا یأخذ كافة األشكال الممكنة 

وعلى الرغم من ھذه ). 17:ص-2000-محمد حمداوي" (ویمارس في كل المیادین
المعطیات السوسیوثقافیة إال أن المرأة العربیة حاولت كسر تلك الحواجز 

جتماعیة وبحثت لھا عن دور قیادي ورائد النفسیة وشاركت في الحیاة اال
  .وفق التغیرات االجتماعیة التي یشھدھا العالم في جمیع المجاالت 

وقد أصبحت المرأة في الدول العربیة تحاول أن تبرز وتلعب دورا     
ھاما في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة وحتى السیاسیة على الرغم من 

أخرى ، وحتى داخل الدولة ذاتھا؛ فـنجد  تذبذب ھذه األدوار من دولة إلى
إمرأة المدینة تختلف عن امرأة الریف في عدید األشیاء والخصائص 

  .السوسیوثقافیة وحتى البنیة النفسیة 
فمشاركة المرأة العربیة في الحیاة االجتماعیة أصبحت ضرورة من    

 المختلفة السھلةضرورات العصر حیث ُیلحظ تواجدھا على المستویات 
منھا والصعبة، فنجدھا ُمشاركة في المجال اإلعالمي والتنموي 
واالقتصادي، والسیاسي، ودورھا إلى جانب الرجل ھو دور ذو أھمیة 

  .بالغة في تحقیق النمو والتقدم للمجتمع 
وجدیر بالذكر أن نقول أن المجتمعات العربیة مجتمعات غیر متجانسة 

ادیة والسیاسیة والثقافیة ، لذا فلكل مجتمع خصوصیتھ االجتماعیة واالقتص
" المرأة العربیة"فنحن نجانب الدقة إلى حد ما عندما نستعمل مصطلح

وربما ما یشفع لنا ھو ما نراه من عوامل مشتركة في المجتمع العربي، 
وإذا كانت المرأة العربیة قد نجحت إلى حد ما .مثل اللغة والتراث والدین 

بالرجل فھذا لم یحقق لھا ما تصبو  في كسر الطوق الذي یؤطر عالقتھا
إلیھ ولم یضعھا في المكان الذي تستحقھ ألن الماضي بقي حیا یتدخل في 
جزئیات یومھا ویمارس تأثیره في تفكیر الجمیع ، لذا ظل المجتمع العربي 
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ینظر ولو بدرجات متفاوتة إلى المرأة على أنھا الضلع القاصر والجنس 
، وال یجب أن یتعدى )273:ص-2004- ة طھ جمان(األضعف في عملیة البناء

حضورھا مساندة الرجل في عملھ وحیاتھ ، فلو أمعنا النظر في الدساتیر 
العربیة نجد أن معظمھا مازال ینظر إلیھا على أنھا ال تصلح لغیر الزواج 
واألمومة في حین یضیف بعضھا اآلخر إلى المرأة وظائف اجتماعیة 

ن القیام بھذه الوظائف ضروري للمساواة واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة أل
بین الرجل والمرأة بقدر ما ھو ضروري لبناء المجتمع العربي الجدید بكل 

  .أبعاده
لم تكن المرأة العربیة في أي عصر من العصور بعیدة عن فالمرأة 

المساھمة في عملیة التنمیة االجتماعیة فھي التي استأنست الطبیعة وھي 
والرجل طورھا، وھي التي نسجت من وبر اإلبل التي أوجدت الزراعة 

اللباس والخیام وھي التي صنعت األواني الفخاریة ، وحین تعقدت الحیاة 
وتغیرت استمرت بالقیام بدورھا التنموي بمختلف الوسائل والطرق فھي 
خیاطة وناسجة وصانعة األفرشة وفالحة وبائعة متجولة وخادمة بالمنازل 

  .ھذا إلى جانب كونھا أما وزوجة وربة منزل والمؤسسات وموظفة وكل 
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  :مكانة المرأة في الدیانات السماویة  )2
اعتب رت الم رأة ف ي الدیان ة الیھودی ة لعن ة       :المرأة في الدیان ة الیھودی ة   )2-1

استنادا عل ى م ا م رد ف ي ت وراتھم وبع ض كت بھم المقدس ة ، ف التوراة تنظ ر           
الم رأة  " الجامع ة " ھا إلى الرجل وقد جعل سفر إلى المرأة نظرة دون نظرت

ن إوحس  بھ ف   . أم  ر م  ن الم  وت و أن الص  الح التق  ي ھ  و ال  ذي ینج  و منھ  ا      
وك ان ل ألب ف ي    .الیھودي التقي یحمد اهللا على أنھ لم یجعلھ عب دا وال ام رأة   

وك ان  . مرحلة من مراحل التطور حق إیجار أو بیع بناتھ وحتى ح ق ق تلھن  
ب در ال دین   (ر إلى الزواج على أنھ وسیلة الستمرار النوعنظیالمجتمع الیھودي 

 .الواجب  اتوألن  ھ عق  د ب  ین إنس  انیین متس  اویین ف  ي الحق  وق    ) 48:الس  باعي ص
لذلك ترى بع ض الطوائ ف الیھودی ة أن الم رأة دون مرتب ة أخیھ ا و مكانت ھ        
االجتماعیة حیث لیس بمقدورھا أن ترث إذا كان لھا أخوة ذكور، و أم ا إذا  

ن لدیھا أخوة ذكور و آل المیراث إلیھا فقد حال القانون الیھ ودي بینھ ا   لم یك
وفیما یخص الطالق فإن ھ م ن ح ق الرج ل      )47:باسمة كیال ص. (و بین الزواج 

ال المرأة ولم یكن لھا حق المطالبة بھ قدیما رغم أن نظام األسرة لدیھم ق ائم  
  . دون أبیھم  على النظام األموسي حیث أن األبناء ینسبون إلى أمھم

فقد أعطت تعالیمھا للمرأة بعض  :الدیانة المسیحیةالمرأة في ) 2- 2
الحقوق وفرضت علیھا بعض الواجبات ، فخفت أمامھا القیود و ارتفعت 
مكانتھا إلى المكانة التي كان علیھا الرجل باعتبارھما متممان بعضھما 

ناء أو إعدامھم والشریعة المسیحیة قد حرمت على اآلباء نبذ األب. البعض
بل نبذھا لوحدھا  اأو بیعھم أو إعدام الزوجة حتى ولو كانت في حالة الزن

الروحي  حاسب نفسھا بنفسھا وتعي واقعھا وتقیمھ حسب مفھومھاتحتى 
لھذه الزلة التي قامت بھا وتتوب عما بدر منھا ویحق للزوج في ھذه الحالة 

دا إلثبات زلتھا وفق إذا استطاع أن یقدم شھو ،أن یھجرھا أو یطلقھا
وربما ھذا ما جعل الكثیر من النساء . الشروط التي فرضتھا الكنیسة

اللواتي اعتنقن المسیحیة أن یجندن أنفسھن لخدمة الدین الجدید كراھبات 
و التشریع المسیحي قد جعل المرأة شخصیة .وقسیسات ومبشرات بــھ 

مبدأ ، أما من متساویة مع الرجل في الحقوق و الواجبات من حیث ال
أقر للزوج  ،الناحیة الفعلیة و الواقعیة فالدیانة المسیحیة و القانون الكنسي

في ) 53:باسمة كیال ص(الحق في اإلشراف و النیابة القانونیة عن الزوجة 
إدارة أموالھا ، وال یحق للزوجة أن تبعثر أموالھا و تنفقھا دون إذن مسبق 

الدیانة المسیحیة ولدت في قلب مجتمع و الجدیر بالذكر أن  من زوجھــــا
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یھودي معاد و كانت في جوھرھا ثورة على الظلم و االضطھاد من أجل 
فال یھودي "تحریر اإلنسان ومن أجل نشر العدل و المساواة بین الجمیع 

وال إغریقي وال عبد و ال حر ، و ال ذكر و ال أنثى كلكم واحد في یسوع 
فإن بعض الفرق المسیحیة ال تزال تنظر وعلى الرغم من ذلك " * المسیح 

ھا باب الشیطان ، وجمالھا نإلى المرأة نظرة احتقار یجب االبتعاد عنھا و أ
إن المرأة مدخل " یقول القدیس ترتولیان . سالح إبلیس للفتنة واإلغراء 

الشیطان إلى نفس اإلنسان ناقضة لنوامیس اهللا ، مشوھة لصورة اهللا أي 
  ).51:لسباعي صبدر الدین ا"(الرجل

لعل حصیلة السمات في مشكلة الم رأة ھ ي    :التصوراإلسالمي للمرأة )2-3
س  مة االس  تثمار واالض  طھاد وع  دم المس  اواة ف  ي الحق  وق والواجب  ات م  ع     
الرج    ل ، فاس    تثمارھا من    ذ العص    ور القدیم    ة جس    دا وروح    ا وعم    ال       

الكثی ر  طالب ة بتق دیم   جعل منھ ا مُ ، زوجة وحتى أما، أختا ،ا بنتا ھواضطھاد
ف رض علیھ ا أن   من التضحیات والقیام بمعظ م الواجب ات ف ي الوق ت ال ذي یُ     

و الواق  ع االجتم  اعي بك  ل معطیات  ھ یؤك  د أن      . تقن  ع بالقلی  ل م  ن الحق  وق    
الوضعیة الت ي وج د اإلس الم الم رأة ف ي المجتمع ات كان ت ف ي أس فل الس لم           

س اواة ب ین   االجتماعي ، وانطالقا من كون الدین اإلس المي ج اء إلق رار الم   
أف  راد المجتم  ع فإن  ھ ل  م یع  الج قض  یة الم  رأة منف  ردة ب  ل تم  ت معالجتھ  ا ف  ي  

) . 11:ص1992الط اھر ح داد  (من المجتم ع   ااإلطار الشمولي العام بصفتھا عضو
و اإلسالم عند معالجتھ لھذه القضیة فقد عالجھا انطالق ا م ن القاع دة العام ة     

الت درج ف ي التش ریع ؛    :  لإلسالم في معالجت ھ للكثی ر م ن المعض الت وھ ي     
فق  د اكتف  ى ف  ي البدای  ة بإعط  اء الم  رأة حقوقھ  ا األساس  یة باعتبارھ  ا كائن  ا        
إنس  انیا مثلھ  ا ف  ي ذل   ك مث  ل الرج  ل إض  افة إل   ى بع  ض الحق  وق المدنی   ة         

وحقوقھ ا   )عن د أب ي حنیف ة   (كالشھادة وأھلیة التصرف والمسؤولیة والقض اء 
الزوج وحقوقھ ا ف ي حال ة تع دد     الشخصیة الذاتیة التي تبدأ من حریة اختیار 

  .  الزوجات ومعاملة الزوج
إن ھذه الحقوق التي ضمنھا اإلسالم للمرأة في ذلك العص ر تعتب ر ث ورة        

كبرى في عالم المرأة و المجتمع بالنظر إلى العادات المتأصلة في المجتم ع  
  ین وقد بلغت المرأة المسلمة بفضل المبادئ التي أتى بھا الد یھاو نظرتھ إل

 اإلسالمي مكانة عظمى وأصبحت ال تختلف عن الرجل فیما عدا
البیولوجیة و المسؤولیات المالیة التي تبقى دائما على عاتق  االختالفات

ن َم:"الرجل ، فكال الجنسیین یعامالن معاملة متساویة یقول اهللا عز وجل 
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 ْمُھینَِّزْجَنَل َو ًةَبِیَط ًةوَیَح نُھَییَِْحُنَلَف ٌنِمْؤُم َوُھى َوَثْنُأ ْوَأ ٍرَكن َذا مًِّحِلَص َلِمَع
  ). 97: سورة النحل اآلیة ("وَنُلَمْعَی َما َكاُنوا ِنَسْحَأم ِبُھُرْجَأ

ورف  ع اإلس  الم مق  ام الم  رأة وأق  ر لھ  ا حقوق  ا و جع  ل لھ  ا ش  أنا ملحوظ  ا ف  ي  
الحیاة والشؤون العامة ، بل وأجاز لھا ت ولي منص ب القاض ي ، و ش اركت     

د والحروب و تولت في بعض األحی ان مرك ز الص دارة والتوجی ھ     في الجھا
  .)26:ص-1998- حسن عبد الحمید محمد رشوان(

 وُنُرُمْأَی   ٍضْع  َب اُءَی  ِلْوم َأُھُض  ْعَب ُتَن  ِمْؤُماْل ن َوَوُن  ِمْؤالُم"یق  ول ع  ز وج  ل   
 َةوَك   الزَّ وَنُت   ْؤُی َو َةوَلالصَّ    وَنیُم   ِقُی َو ِرَك   ْنُماْل ِنَع    َنْوَھ   ْنَی َو وِفُرْعَماْلِب   
  س ورة ("ُأْوَلِئَك َس َیْرَحُمُھْم اُهللا ِإَن اَهللا َعِزی ٌز َحِك یٌم     ُھوَلُسَر َو اَهللا وَنیُعِطُیَو

  ).71التوبة اآلیة 
" أول معلمة في اإلسالم "و قد أطلق المؤرخون على الشفاء بنت عبد اهللا 

ن اھتمام اإلسالم وم. فقد تعلمت القراءة والكتابة و علمتھا لنساء المسلمین
بالمرأة أن جعل لھا في القرآن الكریم سورة من طوالھ وسماھا سورة 

شملت على الكثیر من األحكام الخاصة بالمرأة متزوجة ومطلقة  "النساء"
السور  بعضمخاصمة ومسالمة، ما یجب لھا وما یجب علیھا، إضافة إلى 

والتي وردت … األحزاب  المجادلة، التحریم ،مثل سورة البقرة ،النور
حسن (ووجوب العنایة بھاوعلوشأنھا  فیھا أحكام حول حیاة المرأة وفضلھا

   .)30:ص علي مصطفى حمدان
ا ًھْرُك ُھُمُأ ُھْتَلَما َحاًنَسْحِإ ِھْیَدِلَوِب َنَسْنِإلْا اَنْیصََّوَو"یقول عز وجل     
َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َأُشدََّه َوَبَلَغ  اًرْھَش وَنُثَلَث ُھاُلَصِفَو ُھُلْمَحا َوًھْرُك ُھْتَعَضَوَو

َأْرَبِعیَن َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك ْالَِّتي َأْنَعْمَت َعَلىَّ َوَعَلى 
  )15: سورة األحقاف،اآلیة("َوِلَدىَّ َوَأْن َأْعَمَل َصِلًحا َتْرَضاَه

حادیث حول المرأة وفي الحدیث النبوي الشریف الكثیر من األ     
حجة الوداع في  "ص"ومكانتھا وما یجب لھا وعلیھا ومنھا قولھ 

یملكون منھن شیئا  استوصوا بالنساء خیرا، فإنھن عندكم عون لیس"
غیر ذاك إال أن یأتین بفاحشة مبینة فإن فعلن فاھجروھن في المضاجع 

لكم  واضربوھن ضربا غیر مبرح، فإن أطعنكم فال تبغو علیھن سبیال ،إن
من نسائكم حق وإن لنسائكم علیكم حق ، فأما حقھن فال یوطئن فرشكم 

یأذن في بیوتكم لمن تكرھون، أال وحقھن علیكم أن المن تكرھون و
و قولھ أیضا في موضع آخر " تحسنوا إلیھن في كسوتھن و طعامھن

  " .النساء شقائق الرجال" "صلى اهللا علیھ وسلم"



 - 99 -

یبادر إلى إنقاذ المرأة من الھوان الذي  فلیس غریبا على اإلسالم أن   
بل أضاف إلى ذلك حمایة ، ولم یكتف بحمایة آدمیتھا فحسب  عاشت فیھ
تؤھلھا ألن تكون فعالة في المجتمع تبني ) 106:ص1977:يزیدان عبد الباق( اجتماعیة

كما وحاول أن یجعلھا مستقلة في .وتساعد وتعیل بكل ما أوتیت من جھد 
نھا الذوبان في شخصیة الرجل دعوة منھ إلى احترام شخصیتھا ویمنع ع

ولقد عالج اإلسالم اإلشكال الذي نتج ؛ ذاتھا وإرادتھا في تصریف أمورھا
النساء "عن ظاھر النصوص الدینیة التي یبدو فیھا الحط من قیمة المرأة 

 ،سورة البقرة"وللرجال علیھن درجة"تعالى وقولھ" ناقصات عقل ودین 
ستحقة بتفضیل الفطرة ثم بما فرض على الرجل من واجب فالقوامة ھنا م

اإلنفاق على المرأة وھو واجب مرجعھ إلى واجب األفضل لمن ھو دونھ 
ھذا من )05:عباس محمود العقادص(فضال، ولیس مرجعھ إلى مجرد إنفاق المال

جھة ومن جھة أخرى فاإلسالم دین واقع ولیس في النصوص القرآنیة ما 
ولي أي عمل في المجتمع مھما كان ھذا العمل عظیما و یمنع المرأة من ت

ال یتنافى مع القواعد المنظمة للمجتمع اإلسالمي ، وھذا یدل على أن مثل 
ھذه المسائل التي ال تزال تحیر العلماء وأفراد المجتمع الحدیث فصل فیھا 
اإلسالم واعتبر اإلشكال المطروح لیس من جوھر الدین اإلسالمي 

لما تخضع لھ جل المسائل التي أتى اإلسالم من أجلھا  وتنظیمھ یخضع
  ) 27:مصطفى اسماعیل بغدادي ص(ویمكن تلخیص مكانة المرأة في اإلسالم فیما یلي

 .االعتراف بإنسانیتھا كاملة كالرجل: المجال اإلنساني
فتح أمامھا مجال التعلیم والمشاركة وإبداء الرأي : المجال االجتماعي

 .حصول على حقھا والجدل في سبیل ال
أعطاھا األھلیة المالیة الكاملة في جمیع التصرفات ولم :المجال الحقوقي

  .یجعل ألحد علیھا والیة وقرر لھا حق التملك والمیراث
والواقع أن الحدیث عن المرأة في اإلسالم ال یمكن حصره أو اختصاره    

طى للمرأة لھ مجرد إشارة ألن اإلسالم أع في نقاط أو عبارات أواإلشارة
حریتھا كأنثى ومنح لھا كامل حقوقھا فرفع من شأنھا مبرزا وظیفتھا 
ودورھا في الحیاة ، وساوى بینھا و بین الرجل في أمور و فرق بینھما في 

ومن  ثم حق .تستمر في أحلى صورھا وأمور أخرى، حتى تتكامل الحیاة 
والدة  عد فيإذا كانت المصیبة قبل اإلسالم ت: لنا القول في ھذا العنصر
  .تنزل بفقدانھا  ئھاألنثى فقد أصبحت بعد مجی
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:                                                                                                  التنشئة االجتماعیة للمرأة ومكانتھا في العصر الحدیث )3
أكث ر م ن الم رأة ، ل ذا نج د      إن الطبیعة قد َحَبْت الرج ل الق وة العض لیة          

الرج  ل الق  دیم ق  د حص  ل عل  ى مرك  ز اجتم  اعي أعل  ى م  ن مرك  ز الم  رأة ،    
ولكن األم ر ق د اختل ف ف ي عص ر التص نیع والنھض ة الت ي ش ملت مختل ف           
أنحاء الحی اة ، فأص بح أساس ي اإلنت اج ھ م الفك ر والمھ ارة الحركی ة ول یس          

ة عل ى ق  دم المس  اواة  الق وة العض  لیة األم ر ال  ذي یش  ترك فی ھ الرج  ل والم  رأ   
وھنا بدأ مركز المرأة االجتماعي ف ي التحس ن ، لك ن ھ ذا التغیی ر ف ي ق وى        
اإلنتاج وعالقات اإلنتاج لیس ھو العامل الوحید في تدعیم مركز المرأة ف ي  
ھذا العص ر ب ل ھن اك عام ل ھ ام ھ و ظھ ور األدی ان الس ماویة الت ي أك دت            

فمكان  ة  ) .271:ص-2001-د وآخ  رونغری  ب س  ید أحم    (ودعم  ت كرام  ة الم  رأة وحریتھ  ا    
الم  رأة ق  د تغی  رت ومازال  ت تتغی  ر إال أن درج  ة ھ  ذا التغی  ر تختل  ف م  ن        
مجتمع إلى آخر ومن طبقة ألخرى ومن امرأة ألخرى، والمالحظ أن نس بة  
النساء العامالت سواء في المجتمعات المتقدمة أو النامیة في زیادة مس تمرة  

حص لت عل ى حق وق     ثالمجتم ع، حی   وقد أثر ھذا على وضعھا النسبي ف ي  
وامتیازات، سمحت لھا بأن تتبوأ مكانة خاصة في محیطھا وتزاید حقھا في 

  .        الزوج والحصول على الطالق ومنافسة الذكور في أشیاء عدیدة  راختیا
فطموح الم رأة واھتماماتھ ا أص بحت مس اویة تمام ا لطموح ات الرج ل             

تقابلھا عند تحقیق ھذه الطموحات ألنھ ا ال  برغم المشاكل والصعوبات التي 
  .تتحصل على التأیید الذي یحصل علیھ الرجل

وقد كان خروج المرأة للعمل سببا ف ي تغیی ر ش كل وبن اء األس رة وغی ر           
من مكانة المرأة االجتماعیة داخل األسرة وفي المجتمع الكبیر أیض ا وغی ر   

عط ى العم ل الح دیث للم رأة     من نوع مسؤولیاتھا نحو أفراد أسرتھا ، كم ا أ 
شعورا بالطمأنینة والحریة االقتصادیة بصفتھ مورد منظم للدخل العائد م ن  

  )272:ص غریب سید أحمد وآخرون( .عملھا 
فلطالم  ا الواق  ع االجتم  اعي س  متھ األساس  یة التغی  ر فإن  ھ م  ن المتوق  ع أن      

تغیی  ر تتغی  ر مكان  ة الم  رأة ف  ي المجتم  ع الح  دیث وف  ق م  ا یملی  ھ طبیع  ة ال       
وطبیع   ة المعطی   ات السوس   یو ثقافی   ة للمجتم   ع ، وھ   ذا م   ا جع   ل العلم   اء    
والب  احثیین ی  زداد اھتم  امھم بدراس  ة الم  رأة ، ب  ل وأص  بحت م  ن المی  ادین      
الھام  ة الت  ي اجتمع  ت حولھ  ا العدی  د م  ن الدراس  ات النفس  یة ،االجتماعی  ة        

داخ  ل والسیاس  یة واألنثروبولوجی  ة، لمحاول  ة فھ  م م  دى فاعلیتھ  ا وتفاعلھ  ا   
الكی  ان االجتم  اعي، فك  ان أن أص  بحت لھ  ا مش  اركات ف  ي جمی  ع المی  ادین     
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االقتصادیة  االجتماعیة ، الثقافیة وحتى المشاركة السیاس یة أخ ذت نص یبھا    
منھا ، فتبوأت رئاس ة الدول ة ودخل ت مج الس الش عب والبرلمان ات المحلی ة        

  .والعالمیة وتحكمت في قیادة الجیوش 
لمرأة دورا تنمویا في مختلف أنحاء العمل فاألكید أن أصبح ل    

االجتماعي حیث تشارك فیھ طوعا بفكرھا أو على مستوى التنفیذ 
والمتابعة أو التقویم دون تدخل خارجي ، فنجدھا ربة بیت ومعلمة وأستاذة 

الخ  ...طائرة وشرطیة ، محامیة و مسئولة مؤسسة  ةوباحثة وسیاسیة وقائد
مجتمع ومكانتھا فیھ وكذا دورھا؛ من وقد أصبح وضع المرأة في ال

المقاییس التي تعبر عن تطور ھذا المجتمع ونموه وكذا انفتاحھ وتأثیره 
 )53:ص2002: عصام نور( .على المجتمعات 
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  :التغیر االجتماعي وأثره على تطور المرأة في المجتمع الجزائري)4
  :ة قبل حرب التحریروضعیة المرأة في العائلة الجزائری) 4-1

الفقر والحرمان : أھم ما میز المجتمع الجزائري في ھذه الفترة ھو     
والمعاناة من االستعمار الفرنسي ، المنظومة التربویة التقلیدیة لم تعطي 
أھمیة كبرى للوسائل المادیة مقارنة بالبناء الثقافي وھذا راجع لكون 

یركز بناءه على المعارف العلمیة  المجتمع الجزائري في تلك الفترة لم یكن
كرمز كانت أھمیتھا تعود " األرض"وكان اتصالھ مباشر بالمحیط حتى أن 

، أما )MADHAR ,1992 P :44(للتمثیل االجتماعي المعطى لھا ولیس لقیمتھا 
البناء الثقافي فكانت أھمیتھ تظھر من خالل التالحم الشعبي بین أفراد 

محاولة للحفاظ على  ،معاییر االجتماعیة والدینیةومبدأ االمتثال لل ،المجتمع
عقیدة وأصالة المجتمع الجزائري وھویتھ ولھذا كان الھدف الرئیسي 
للنسق التربوي في تلك الفترة ھو ضمان االلتحام بین الفرد والجماعة وھذا 

التربیة اھتمت "أن"تقلید ضد التطور:"ما یؤكده سلیمان مظھر في كتابھ
جتماعیة الثقافیة التي تتحكم في صیانة التفاعالت أوال بالقواعد اال

  . ) MADHAR ,1992p :45 "(االجتماعیة والنسق العالئقي 
فتربیة المرأة في تلك الحقبة بخالف تربیة الرجل حیث تعتبر میالد     

نقمة على العائلة ولھذا تتم تنشئتھا في حدود ضیقة للغایة حیث ال األنثى 
البیت في التنقل أثناء طفولتھا األولى قد ال یظھر یسمح لھا بتجاوز حدود 

لكن    Asexuéھذا التحدید ألنھا في ھذه المرحلة تعتبر فردا غیر مجنس
بمجرد ظھور عالمات البلوغ عالمات التراخي في المراقبة تنقص ویبدأ 
الحصار خوفا من أن تجلب العار للعائلة ،جسم الفتاة البالغة یحمل الكثیر 

والدالالت لذا یجب أن یحجب عن األنظار ،فالبنت منذ والدتھا من المعاني 
مبدأ الزواج ككیفیة وحیدة للوجود یرسخ مبكرا عند "تھیئ أن تكون زوجة 

،حیث تمر الفتاة من ھیكل الطفلة إلى ھیكل )MADHAR ,1992 p :38 "(البنت
  JROSZ 1983, P : 57)(المرأة مباشرة وتربیتھا تعتمد على المبادئ التالیة 
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 .االنقطاع عن الذكور
 الحفاظ على عذریتھا 

  .في البیت النساء یسكتن ویضعن بصرھن في األرض
وما لوحظ أیضا في تلك الحقبة في المجتمع الجزائري التقلیدي أن المرأة 
كلما تقدمت في السن كلما ارتقت إلى درجة أعلى من االحترام خاصة بعد 

  .زواجھا وإنجابھا األطفال 
   :ة المرأة في العائلة الجزائریة أثناء حرب التحریروضعی) 2- 4

في ھذه المرحلة من تاریخ الجزائر وجدت المرأة نفسھا مجبرة على      
الخروج إلى خارج البیت فھي إما مجاھدة أو قائمة على شؤون عائلتھا في 
غیاب الزوج أو الرجال فھم یحاربون في صفوف جبھة التحریر الوطني 

ھر أن تبعیة المرأة العمیاء للرجل لیست حكما قطعیا بل فحدث الثورة أظ
باستطاعة المرأة تخطیھ، ومما ساھم في بروز فكرة ھذا التغییر ھي 
انتشار مبادئ جمعیة العلماء المسلمین من قبل اندالع حرب التحریر حیث 
دعت إلى ضرورة تعلیم المرأة وتحریرھا من الخرافات واالعتقادات 

  ).1998یفة صالحي حن(البالیة 
أكثر فأكثر خالل حرب التحریر وساعدت  تھذه االعتقادات تبلور    

وبشكل جدي في استمراریتھا  وأثبتت جدارتھا في جل المیادین وأصبحت 
مثاال  عالمیا ُیحتذى بھ خاصة فیما یتعلق بالمقاومة والتضحیة والنضال 

سمائھن من وال أدل على ذلك من بطالت الجزائر الالتي  سجل التاریخ أ
" جمیلة بوحیرد:"ذھب وخلدھن في ذاكرة األمة الجزائریة والعالم أمثال 

  .الخ "....مریم بوعتورة "،"حسیبة بن بوعلي" "فضیلة سعدان"
وبھذا أصبح خروج المرأة وانفتاح العائلة في خدمة األمة الجزائریة     

تكاثفا والتي تطلبت  يخالل ھذه األزمة التي مر بھا المجتمع الجزائر
وتآزرا ووعیا من جمیع فئات المجتمع الجزائري، حتى استطاع أن یحقق 

  .النصر المرجو واالستقالل المرتقب
وجدیر بالذكر أن المرأة في ھذه الحقبة الزمنیة على الرغم من     

خروجھا إلى معترك الحیاة االجتماعیة والعسكریة ومشاركتھا إلى جانب 
ة أو متكفلة بشؤون عائلتھا ؛ إال أنھا أخیھا الرجل مجاھدة أو مناضل
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حافظت على وضعیتھا االجتماعیة القدیمة وحّصنت نفسھا وأفراد عائلتھا 
  .بتعالیم دینھا ومتطلبات عادات وتقالید مجتمعھا 

  : وضعیة المرأة في العائلة الجزائریة بعد االستقالل) 3- 4
والت بشتى عرفت الجزائر العدید من التغییرات والتح 1962منذ      

المیادین ، فالنشاط الھائل الذي أحدثتھ الثورة الصناعیة في العالم والحركة 
القومیة للثورة الجزائریة دفعت المجتمع الجزائري إلى األمام ما جعل ھذا 
األخیر یحس بضرورة تنظیم أموره حتى یستطیع مواكبة األحداث 

زائر ما بعد نقطة تحول في تاریخ ج 1976ولھذا كان میثاق  ،والعصر
استمد روحھ من میثاق الصومام ولكنھ ذھب في  1976میثاق االستقالل، ف

االتجاه التطوري الذي عرفتھ معظم المجتمعات في ذلك الوقت وھذا ما 
لم یأخذ بعین  1976میثاق:"یؤخذ علیھ حسب سلیمان مظھر حیث یقول 

ر ،عدم االعتبار الوضعیة الحقیقیة للمجتمع الجزائري بعد حرب التحری
أھداف المیثاق التطوریة والذھنیة التقلیدیة :التناسق بین ھاتین الوضعیتین 

للمجتمع الجزائري خلق العدید من المشاكل التي كانت تؤخذ على أنھا نتاج 
التطور حیث لم یحدد األدوار التي تتالءم  مع ھذه األھداف كما أنھ لم 

ربیة األسریة بمعنى أدق یحدد العالقات بین الجنسین ، ولم یتحدث عن الت
لم یول اھتماما كبیرا للبنیة التحتیة للمجتمع التي یبنى على أساسھا 

  ).MADHAR : P  :55(  .      "التطور

ھذه البنیة التحتیة ظلت لوقت كبیر ُتّسیر بذھنیات تقلیدیة قدیمة         
ساب اإلعداد للعب األدوار الجنسیة على ح: تمشي كلھا في اتجاه واحد ھو 

: األدوار األخرى ؛ وھذا ما أثبتتھ دراسات نور الدین طوالبي في كتابھ
 ،نور الدین طوالبي"(الُمَقّدس" ، وفي إشكالیة"الدین ، الطقوس والمتغیرات "

، فالتطور المطلوب كان یدعو للخارج والذھنیات ) -1988-ترجمة وجیھ البغیني 
من األسس  نیة الجنسیظلت مرتبطة بالداخل ولھذا ظلت التفرقة في ترب

التي یقوم علیھا المجتمع الجزائري ، فالمجتمع الجزائري كان ولفترة غیر 
بعیدة یجعل من الرجل دائما یحتل المكانة السامیة والمراتب األولى في 
العائلة والریادة ، وظل میالده فرحة عارمة مقارنة بالبنت ، لكن االختالف 

ئري ما بین األمس والیوم یكمن في في صورة الرجل داخل المجتمع الجزا
ً یَقّیم حسب امتالكھ لبیت بمفرده، سیارة، دخلھ  ممتلكاتھ حیث أصبح

الخ ؛أي أن صورتھ اكتسبت طابعا اقتصادیا أكثر منھ اجتماعیا ...الشھري
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أما المرأة فقد ،) TOUALBI-- 1988 (وسلطویا، ومع ھذا تظل السلطة بید الرجل
ھا التقلیدیة على الرغم من خروجھا في صورت 1976أبقاھا میثاق 

واقتحامھا مجال العمل والتعلیم الذي أصبح لھا الحق فیھ حتى وإن ظل ھذا 
الحق حكرا على البعض دون األخر خاصة في األریاف ، وھو دلیل على 
عدم ثبات ھیكل المرأة ، فالمرأة أصبح لھا الحق في العمل ولكن دورھا 

ذ كرفیق معادل ومكافئ للرجل ؛ ونظرا لھذه في التنمیة ظل ثانویا ولم ُتؤخ
الوضعیة الغامضة للفتاة، فقد أصبحت تأخذ من التقلیدي ومن المعاصر 
دون أن تقوم بعملیة تحلیل وغربلة لما ھو صالح وغیر صالح ولھذا أصبح 

  .   Hétéro cultureثقافة غیر متجانسة"مرجعھا 
ى استیعاب قیم جدیدة قد أصبحت مرتبطة بأنساق تقلیدیة رغم قدرتھا عل

  )33:صالحي حنیفة ص.(وظل ھدفھا الرئیسي ھو الزواج 
ومن ھنا یمكن أن نستشف أن وضعیة كل من الرجل والمرأة في ھذه     

الحقبة اتسمت بالال ثبات والفوضى والتأرجح بین قیم تقلیدیة وأخرى 
 فالمرأة أصبحت تلعب أدوارا في الخارج. معاصرة لھذا البناء األسري 

تختلف عن تلك التي تلعبھا في البیت ، ولم یعد باستطاعتھا أن تقوم 
بدورھا الرئیسي في التربیة على اكمل وجھ ألنھ یوكل إلیھا تلقین القیم 
التقلیدیة ألوالدھا ثم یجد ھؤالء أنفسھم في المدرسة یتلقون مبادئ عصریة 

تصل حد  بعیدة عما تعلموه في البیت والنتیجة اضطرابات في السلوك قد
حتى األب تنحت عنھ الحمایة التي . االنحراف أو اإلجرام على أبعد تقدیر

كان یتلقاھا في كنف العائلة الكبیرة وأصبح یواجھ مسؤولیاتھ وجھا لوجھ 
مع أفراد أسرتھ وھو ما حمل بعض الباحثین على القول أن البنیة األسریة 

لحق في اتخاذ أیة لم تعد تواكب المشروع التطوري وأنھ لم یمنح لھا ا
مبادرة لتتغلغل أكثر في البنیات االجتماعیة الجدیدة التي من شأنھا تحضیر 

  . الشباب للعب أدوار متمیزة وفعالة في المجتمع الجدید 
وھكذا ظلت األسرة تتخبط في اھتمامات تتعلق بالزواج وبالصراعات 

اث والذكور حول التحكم في اإلرادة المنزلیة، بالتدرج الُسلمي بین االن
وعموما ھذه الوضعیات یمكن أن ُتالحظ في وجود التعارض أو عدم 
التنسیق بین األدوار والقیم ، وھذا دلیل على وجود اضطرابات في بنیة 
النسق االجتماعي وفي وظائفھ وبالذات في وظیفة الثبات حیث أن مجموع 

  یسیر وفقھا  أفراد المجتمع لم یستطیعوا التعرف وفھم المعاییر والقیم التي
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ھذا األخیر نظرا للغموض أوالتعقد الذي یطبع ھذه المعاییر ، ھذا 
االضطراب قد مس كذلك بقیة الوظائف األخرى كاالدماج حیث أن متابعة 
األھداف كذلك أصبحت من الصعوبة بمكان ضف إلى ذلك مشكل التكیف 

 حیث یظھر اضطراب في استعمال الوسائل المالئمة للوصول إلى تحقیق
الغایات ھذا الخلل الواقع في بنیة المجتمع الجزائري، بعد االستقالل وبعد 
الدخول في الركب الحضاري، أسفر عن العدید من المشاكل التي مست 

وعلى الرغم  من الرقي الذي بلغھ المجتمع الجزائري ، خاصة بعد       .المراھقین أكثر من غیرھم  
الرصید الثقافي الموروث بقي االستقالل إال أن الجوھر االجتماعي و

- 1997-عبد الرحمان الوافي(المسیطر عند معظم الجزائریین ومن أمثلة ذلك

  ):32:ص
المكانة التي یحض بھا الرجل في األسرة والتي ترمز للسلطة -

والمسؤولیة، واعتباره حارس لجمیع القیم الدینیة واألخالقیة الموروثة ؛ 
الطاعة واالحترام من طرف األبناء حیث تستوجب ھذه المكانة الرفیعة ؛

  .وكذا الزوجة التي یجب أن تكون في حالة تبعیة وخضوع لھ 
َینظر المجتمع الجزائري للمرأة الكاملة؛ أنھا تلك التي تمتاز بالشرف  -

والعفة واألخالق والتي تضمن الحفاظ على شرف وسمعة العائلة وكذا 
  .أسرتھا التي ُتحسن إدارة شؤون زوجھا وبیتھا وأفراد

یمثل اإلنجاب الدعامة األساسیة لألسرة والذي من خاللھ یتم ضمان 
استمرار الكیان األسري واالجتماعي، حیث یمثل األبناء الركیزة األولیة 
للحفاظ على العالقة الزوجیة وغیابھ یھددھا ، ویترجم ذلك في الحدیث 

  .السعید الذي تعیشھ األسرة إثر تلقي نبأ الوالدة 
المجتمع الجزائري حتى الوقت الراھن في بعض المناطق الریفیة  مازال -

وحتى الحضریة یمقت اإلناث وتثیر والدتھن قلقھ واشمئزازه ، فمازال ھذا 
المجتمع متمسكا بتقدیسھ وحبھ للذكر ألنھ یقوي نرجسیة األب ویزید من 
نشاطھ وحیویتھ، باإلضافة إلى أنھ یرى في ابنھ رجولتھ وشجاعتھ وقدرتھ 

  ).76:مصطفى بوتفشونت ص(على تخطي كل المشاكل والصعاب
یتمیز أیضا المجتمع الجزائري بتربیة خاصة قائمة على التفریق بین الذكر 
واألنثى حیث تتم تربیة الذكر وفق أسس خاصة ومستقلة عن تلك التي 

  .تغرس في ذھن األنثى
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یة وكل ما ویتسم المجتمع الجزائري بالحذر فیما یتعلق بالتربیة الجنس -
یتصل بموضوع الجنس ، حیث مازال خاضعا لألفكار والمعتقدات 
التقلیدیة ، ویتمیز بطابع قمعي متشدد ، ویترجم ذلك في منع أو رفض أي 
كالم أو استفسار عن كل ما یتعلق بالجانب الجنسي ؛ألن األسرة الجزائریة 

  .ترى في ذلك مجاال للتحریم والنھي ومحال للعقاب 
ھنا نجد أن دور المرأة في المجتمع الجزائري قد حدد تبعا لثقافة ومن       

مجتمعنا على الرغم من التطور الھائل في مختلف جوانب الحیاة فدورھا 
یختلف حسب المكانة التي تحتلھا داخل األسرة ، فقد أصبحت عضوا 

؛ فأصبحت )306:ص 1980: فوزیة دیاب(اجتماعي واقتصادي ال یستھان بھ 
ى حد كبیر من حیث التوجیھ والمراقبة ولھا حریة معتبرة في مستقلة إل

؛ ویكون دورھا محددا في إطار )38: ، ص:علیاء شكري وآخرون(اتخاذ قراراتھا
المبادئ األساسیة لألسرة ومحدد باالحترام والمحافظة على االندماج 

دائما نظیفة خلقیا، ویترك عائلتھا بعیدة عن كل  المعنوي الذي یتركھا
ھات،محافظة على سمعتھا وعلى شرف العائلة وبالتالي تبقى المرأة الشب

). R.ABADIR, P :145(دائما تحافظ على شرفھا وكرامتھا لمن تحمل اسمھم 
وتجدراإلشارة ھنا إلى اختالف دور ومكانة المرأة الجزائریة سواء داخل 

الریف  األسرة أو خارجھا ، وتلك المتعلقة بالمرأة في المدینة ونظیرتھا في 
حیث نجد أن ھناك اختالفا كبیر وشاسع سواء في األدوار التي تقوم بھا 

  .كل واحدة منھما وكذلك بالنسبة للمكانة التي تحتلھا كلتیھما 
إن ھذا التغییر الذي شھده المجتمع الجزائري عموما والعائلة الجزائریة     

ھذا إال أن على وجھ الخصوص على الرغم من سلبیاتھ التي ذكرناھا آنفا 
التغییر أتاح للمرأة االلتحاق بالمدارس والثانویات وحتى الجامعات بالعمل 

والحصول على أجر نظیر ھذا العمل وبالتالي  ،الرجلمع والمساواة 
وقد فتح التحاق المرأة بالعمل   ،المشاركة اإلیجابیة في میزانیة األسرة

یرات ھامة في وأحدث تغ ،محاوالت واسعة للنشاط االجتماعي ھاأمام
مكانتھا في المجتمع وفي الوقت ذاتھ حدثت تغیرات عدیدة في حیاة األسرة 

من مسؤولیات ، عندما زاد اضطالع المرأة بمسؤولیات كانت من قبل
وتمیز بحصولھاعلى عدة  ھاالرجل وفي القرن العشرین ازداد االھتمام ب

 الحقوق حقوق لم تكن لتتمتع بھا من قبل كالحق في التعلم وممارسة
  . خإل… السیاسیة كاالنتخاب وتولي مناصب سیاسیة علیا 
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وعلى الرغم من تطور المجتمع الجزائري في نواحي مختلفة وعلى    
لتحسن مكانتھا الجزائریة  التي قطعتھا المرأة الرغم من األشواط المختلفة

والقفزات التي استحقتھا عن جدارة في  ،المجتمع في شتى المیادینھذا  في
، إال أنھ ال تزاال الكثیر من العقول الرافضة للتغیر ھموضعھا داخل كیانت

باالعتراف بأحقیة المرأة أن تساھم مساھمة فعالة في بناء المجتمع و الحلم 
المشروع في تحمل مسؤولیة العمل بوعي وبناء مجتمع یعترف بإنسانیتھا 

  .وفكرھا وحقوقھا 
ا لثقافة مجتمعنا التقلیدي ، على فقد ُحدد دور المرأة الجزائریة  تبع   

الرغم من التطورات العدیدة التي حدثت في مختلف الجوانب ففي األسرة 
التقلیدیة كان دورھا یقتصر على االنجاب من أجل ضمان النسل العائلي 
وبالتالي المحافظة على وضعھا وكرامتھا خصوصا إذا كانوا ذكورا ، أما 

رأة عضوا اجتماعي واقتصادي ال یقل في األسرة الحدیثة فقد أصبحت الم
أھمیة عن الرجل وتحتل بذلك مكانة بارزة  باعتبارھا منتجة، وأصبحت 
مستقلة إلى حد كبیر من حیث التوجیھ والمراقبة ولھا بعض الحریة في 
اتخاذ قراراتھا، وكل تلك المكانة تبقى مشروطة بأن تبقى بعیدة عن 

وھو . امة من تحمل اسمھم الشبھات وتحافظ على شرف العائلة  وكر
الشیئ الذي یبین أنھ یوجد میل تقلیدي قوي یؤید المقیاس الذكوري ، لذا 
نجد أن نظرة المجتمع في الماضي والحاضر إلى حد كبیر مازالت تنظر 

  .إلى المرأة باعتبارھا أدنى من الرجل منزلة 
 فعلى سبیل المثال ال الحصر الزواج في المجتمع الجزائري أصبح   

ُمركزا أكثر على المرأة ، والفتاة التي ال تتزوج لسبب أو آلخر ُتعد مصدر 
قلق بالنسبة للعائلة ، كما أن فكرة الزواج في وسطنا الجزائري التقلیدي 
ُتغرُس مبكرا في األذھان وبحساسیة عند الفتیات عن طریق التنشئة 

یة دیاب والتحضیر المسبق للدخول في الوضعیة االجتماعیة ، وتقول فوز
الزواج في مجتمعنا الجزائري :" عند دراستھا للقیم والعادات االجتماعیة 

لھ أھمیة بالغة خاصة بالنسبة للمرأة ، إذ ُیعد ترقیة اجتماعیة لھا ، فالمرأة 
المتزوجة تحظى بتقدیر واحترام من قبل محیطھا، على عكس المرأة 

لتشفع بھم من أجل حل  العازبة لدرجة أن العانس تزور العرافین واألولیاء
، ونظرا ألن االنجاب ذو أھمیة بالغة في المجتمع "عقدتھا وتتزوج

الجزائري فإن التساؤالت حول حمل الزوجة تكثر بعد أشھر قلیلة من 
الزواج ، وظنا من المرأة  أنھا ستؤمن حیاتھا باإلنجاب المتكرر لألطفال 
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ایتھا من الطرد فتكثف عدد الوالدات، وترى أنھ المخرج الوحید لحم
  .وضمان بقائھا في مسكن الزوجیة 

ف  ي الوق  ت الح  الي یجعلن  ا المجتم  ع الجزائ  ري الم  رأة ف  ي و الح  دیث ع  ن   
نضع نصب أعیننا التغیرات السریعة التي شھدھا ھ ذا المجتم ع خاص ة ف ي     
العش  ریة األخی  رة م  ن ال  زمن ، فق  د م  رت عل  ى الدول  ة الجزائری  ة س  نوات    

ئل  ة ف  ي ك  ل أبعادھ  ا االجتماعی  ة واالقتص  ادیة   س  وداء ض  ربت أواص  ر العا 
العنف في المجتمع الجزائري بظاھرة اإلرھ اب ال ذي    والسیاسیة فقد ارتبط 

عرفتھ الجزائر و الذي كان دین ي المنب ت ، حی ث أنن ا نعل م م ا یش كلھ البع د         
عتبر طعم ا  إذ ُی ،عد محورا ھاما في التأثیر على الشعوبالعقائدي ؛ والذي ُی

اال ف   ي إح   داث التغی   رات االجتماعی   ة والثقافی   ة والسیاس   یة     حاس   ما وفع    
واالقتصادیة وكأحد أدوات الض بط االجتم اعي الھام ة ف ي الش عوب النامی ة       

م ا  ویتجلى ذلك من خالل القن اع ال ذي یس تر م ن ورائ ھ       ؛على وجھ التحدید
والھدف المعلن حول إقام ة الدول ة اإلس المیة، وھ و الش يء       "الجھاد"یسمى

في العشریة الماضیة الت ي كان ت تمی ز أیامھ ا س فك      في الجزائر  الذي حدث
ال  دماء والتقتی  ل بأبش  ع الط  رق دون التمیی  ز ب  ین م  دني أو عس  كري ، ب  ین    

ك ل تل ك األح داث المتش ابكة والمعق دة      . امرأة ورجل ، أو بین صغیر وكبیر
أف  رزت لن  ا ظ  واھر مختلف  ة ، فق  د ترم  ل م  ن ترم  ل ، وتع  رض للص  دمات    

تع  رض ، وانقس  مت األس  رة الجزائری  ة عل  ى نفس  ھا وذھ  ب    والنكب  ات م  ن
، وخرج   ت الم   رأة ب   دورھا إل   ى معت   رك الحی   اة       أبنائھ   ا م   ذاھب ش   تى  

ع  ن مكان  ة اجتماعی  ة تلی  ق بھ  ا، وأخ  رى خرج  ت باحث  ة    االجتماعی  ة باحث  ة
عن لقمة العیش حینا ومعیلة ألسرتھا ، أو متم ردة ف ي أحی ان أخ رى،  وق د      

س تھا ع ن الجن وح واالنح راف ف ي الجزائ ر أن       أكدت بدرة معتص م ف ي درا  
م  ن الس  لوكات الت  ي یق  وم بھ  ا المنحرف  ون تتمث  ل ف  ي الس  رقة         % 84.42

البسیطة السرقة الموصوفة ، االختالط بأشخاص ذوي سوابق عدلیة، القت ل  
، حی  ث تحت  ل الس  رقة المرتب  ة الثانی  ة ، االغتص  اب ومح  اوالت االغتص  اب
م  ا اإلن  اث فیغل  ب عل  یھن التش  رد ،      عن  د الجنس  ین وتغل  ب عن  د ال  ذكور أ     

تع  دي عل  ى اإلن  اث م  ن   %7.6اغتص  اب ال  ذكور و %2ووج  دت الباحث  ة 
ب المراكز المختص ة نظی  ر    ط رف المح ارم مم ا ی ؤدي بالعائل ة إل ى إی داعھا       

  .رفضھا أو عدم قدرتھا على حمایتھا 
یمكن في األخیر أن نصل إلى القول أن التنشئة االجتماعیة تعد       

اما في حیاة المجتمعات واألفراد ، فھي التي من خاللھا یستدخل عنصرا ھ
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الفرد ویبطن ویكتسب طوال حیاتھ شخصیة وثقافة مجتمعھ ،كما تعمل 
  .على ضبط سلوكھ وفق معاییر وقواعد ونظم المجتمع 

والمرأة كفرد من المجتمع تندمج وفق طبیعة ھذه التنشئة االجتماعیة     
تمع الذي تعیش فیھ، وجدیر بالذكر أن ووفق طبیعة ومعطیات المج

التغیرات السریعة التي تعرفھا المجتمعات عموما والمجتمع الجزائري 
على وجھ الخصوص وعلى جمیع األصعدة یؤثر كثیرا على تطور المرأة 
في المجتمع ھذه األخیرة التي ما فتئت تبحث عن مكانة لھا في المجتمع 

ا وأھمیتھا وفق المتغیرات اإلنساني حتى ُتـبرز دورھا ومكانتھ
وفي الفصل الالحق سنحاول التعمق في .  السوسیوثقافیة لكل مجتمع 

  .ماھیة الجریمة مسبباتھا وخصائص شخصیة مرتكبیھا
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  :لمفاھیم االنحراف والجریمة  تحلیل إبیستیمولوجي ) 1
الب  احثین عل  ى جریم  ة باھتم  ام العلم  اء وتحالی  ل ال مفھ  وم لق  د حظ  ي         

األنثروبولوجی    ة ،  ة،الس    یكولوجی ، ةالسوس    یولوجیاخ    تالف مش    اربھم  
الت  ي   الس  لوكاتول  ى ال  خ ، عل  ى اعتب  ار أنھ  ا أ   ....والبیولوجی  ا والقانونی  ة 

  .باإلضافة إلى قیمتھا و داللتھا االجتماعیة  ، عرفتھا اإلنسانیة 
فكان لزاما أن نق ف م ع ھ ذا المفھ وم بالت دقیق و التحلی ل اإلبیس تیمولوجي          

نح  اول أیض  ا   النح  راف م  ن حی  ث التط  رق لمفھ  وم الجریم  ة والمج  رم وا   
أھ  م األط  ر المرجعی  ة المفس  رة الجریم  ة ، وم  ن جھ  ة  تس  لیط الض  وء عل  ى 

أخرى نبحث وننق ب ع ن أھ م العوام ل المس اھمة ف ي ارتك اب ھ ذا الس لوك          
اإلنساني  الخطیر، لنصل في األخیر إلى طرح ط رق الع الج والوقای ة م ن     

  .ھذه الظاھرة 
  : الجریمةمفھوم ) 1-1
ھ   ي المص   طلح العرب   ي المقاب   ل للمص   طلح    : اللغ   ويالمفھ   وم ) 1-1-1

لمش  تق م  ن اللف  ظ الالتین  ي  وا CRIMEو اإلنجلی  زي  CRIMEالفرنس  ي 
CRIMEN     و التي تعني كل فعل معارض للقانون سواء ك ان ھ ذا الق انون

كما یش یر لف ظ الجریم ة    ) .  p-2001-  Le Petit la rousse 282:(إنسانیا أو إلھیا 
أم  ا اتھ  ام الش  خص بارتك  اب  ، ل الش  ر أو الخطیئ  ةعل  ى أن  ھ فع  ل م  ن أفع  ا  

  . )13:ص-1992-عبد الرحمان عیسوي(جریمة معینة فیسمى تجریما 
ھ  ي فع  ل مقت  رن ، وال  ذنب  :یقص  د بالجریم  ة الجریم  ة ف  ي اللغ  ة العربی  ة*

وجمع جرم جروم وأص ل  ، ) 104:ص-ابن منظ ور (بالجرم و ھو الذنب و التعدي 
فنق ول أج رم أي أذن ب ، و الج رم     ) 508:ص-1956-االش یخ أحم د رض    (المعنى القطع 

س میح  (اآلخ رة   ما یفعلھ اإلنسان مما یوجب القصاص أو العق اب ف ي ال دنیا و   

  .) 208:عاطف الزین،ص
  :من منظور شرعي  الجریمة)1-1-2
لم یرد لفظ الجریمة بھذا اللفظ إال أن ھ وردت ف ي ع دة    : في القرآن الكریم *

" مجرم ا،المجرمون  ، وا، تجرم ون، إجرام ي  أجرمنا أجرم"أسماء و أفعال
م رة  وكلھ ا ك ان ی راد منھ ا       66و ھي كلھا دالة على الجرم وجاء ورودھ ا  

ف ي مث ل    ، ) 204-203:ص ص-1996-محمد فؤاد عبد الب اقي ( إعطاء الصفة أو الجزاء
  : قولھ تعالى 

 "ِبَما َكاُنْوا َیْمُك ُرونَ  یُدِدَش ابَُُذَعَو اِهللا َدْنِع اٌرَغوا ِصُمَرْجَأ یَنِذلََّا یُبِصُیَس" 
   124: سورة األنعام اآلیة
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   47: سورة الروم اآلیــة " وا ُمَرْجَأ یَنِذالَّ َنا ِمَنْمَقنَتْاَف ِتَنیِّلَبْام ِبوُھاُءَجَف" 
طـ ـھ  " يْح  َی َالا َویَھ  ِف وُتُم  َی َال َمّنَھ  َج ُھَل   نَِّإا َف  ًم  ِرْجُم ُھبَّ  َر ِتْأَی   ْنَم   ُھنَِّإ" -

   74: اآلیـة 
   99: سورة  الشعراء اآلیـــة "  وَنُمِرْجُماْل الَّا ِإَنلََّضا َأَمَو "

: الرحم ان اآلیــ ـة   "اِمَدألْق  َاَوي ِصَولّنْاِب ُذَخْؤُیَف ْمُھیَمِسِب وَنُمِرْجُمْلَا ُفَرْعُی" 
41    

لم ترد لفظ الجریمة على لسان :  الجریمة في الحدیث النبوي الشریف*
الكریم كثیرا؛ وإنما أشار في ھذا الموضع إلى خطورة فعل الرسول 

والذي ُیْنبئ بمدى ما یخلفھ ھذا الفعل من آثار على الفرد  نفسیا " التجریم "
أعظم المسلمین جرما "قولھ صلى اهللا علیھ و سلم ومادیا، ویظھر ذلك في 

سول فالر.) 204:ص محمد فؤاد عبدالباقي" ( ل عن شيء لم یجرم علیھئِسمنُ 
الكریم أراد أن یوضح أن أخطر ما یمكن أن نصف بھ إنسان ھو اتھامھ 

وھي أمثلة دالة على أن لفظ الجریمة یأخذ معنى . وتجریمھ بما لم یفعل
فالجریمة في الفقھ  . ةالنبویة الشریفالذب في القرآن الكریم والسنة 

رك فعل نھى عنھ نھي تحریم أو تإتیان إما فعل ُم" عرف بأنھاُت اإلسالمي
  ).64:ابن منظور،ص.("مأمور بھ ،ألي فعل أمر اهللا عز وجل بھ أمر إیجاب

فنظرة الشریعة اإلسالمیة ھي نظرة عامة وشاملة لكل المعاصي      
ویعرف من جھتھ البارودي .والذنوب والجنایات التي یرتكبھا اإلنسان

أو الجرائم محظورات شرعیة زجر اهللا تعالى فیھا بحد "قولھالجریمة ب
وأساس اعتبار الفعل أو الترك جریمة  ،)1996-عبد الرحمان سید سلیمان(بتعزیر

حیث  ؛ضرر على حیاة الجماعة منیرجع إلى ما في ذلك الفعل أو الترك 
فسد أمن المجتمع لذلك قررت أن كل األفعال التي تشكل جرائم ھي أعمال ُت

افظة على كیان الشریعة جزاءا دنیویا یمنع بھ أضرارھا و انتشارھا للمح
یھتمون أبلغ  المسلمون المجتمع و ضمان استقراره  وھذا ما جعل الفقھاء

اھتمام ببیان العناصر الجوھریة للجریمة وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة 
 التي تلتزم إلى حد بعید بنصوص التحریم خاصة فیما یتعلق بجرائم الحدود 

  . و القصاص التامة 
  : االجریمة اصطالح )1-1-3
س لوك ینتھ ك القواع د    "  یقص د بالجریم ة  :  الجریمة من منظور اجتماعي*

" األخالقیة التي وضعت لھا الجماعات ج زاءات س لبیة ذات ط ابع رس مي     
تك  ب ض  د   ْرأي خط  أ یُ " كم  ا تعن  ي أیض  ا    ) 94:ص-1997-عب  د الرحم  ان ع  اطف غی  ث    (
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المجتمع و یعاقب علی ھ و ق د یك ون ھ ذا الخط أ ض د ش خص مع ین أو ض د          
  . )13:ص-1992-عبد الرحمان عیسوي" (ماعة من األشخاص ج

أن الجریمة ھي ثورة على أسباب العیش الھادئ الشریف ومن ھنا تصبح الجریمة  عدنان الدوريومن جھة أخرى یؤكد 
مصدر لمجموعة كبیرة من االنفعاالت أو ردود الفعل فھي تثیر  الخوف والحیطة والحذر وقد تحرك في النفس مشاعر 

. ھو واإلعجاب وتأكید الذات وھي تجسید لموقف العنف والتمرد والعدوان الز  

ومن ھنا نستشف أن الجریمة من ھذه الوجھة تشكل تحدیا لكل ما ھو 
وقد دفع ذلك دوركایم إلى حد اعتبار  عادي و مألوف في المجتمع ،

- 1997- عبد الرحمان محمد العیسوي(الجریمة ظاھرة طبیعیة و سویة في المجتمع 

،كما أكد أیضا أن األفعال المستنكرة متوزعة بشكل غیر متساوي )95:ص
الطبقات الدنیا من المجتمع ، : جرائم السرقة(ھذا التوزیع ولید الصدفة و

بوریكوترجمة .ف.و.ربؤدون)(من المجتمع الطبقات العلیا: جرائم الیاقة البیضاء 

    .)243:ص1986سلیم حداد
مد وجودھا من شرعیة القوانین واللوائح التي فالجریمة بھذا المفھوم تست   

تضعھا جماعة معینة وھي بھذا تختلف باختالف القیم واختالف الجماعات  
   .فما یمكن أن یعبر عن جریمة في مجتمع قد ال یعد كذلك في مجتمع األخر

   :من منظور قانونيالجریمة *
لك لعدم یتفق أغلب فقھاء القانون على صعوبة تعریف الجریمة وذ     

فالجریمة  ھاثبات المعاییر التشریعیة والقضائیة والعرفیة المؤثرة في تعریف
لھ  فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر"یمكن أن یقصد بھا 
حیث یقوم تعریف  ،"ویعتبر فاعلھ مسئوال عنھتدابیر  القانون عقوبة أو

صدور الفعل عن  – مخالفة القانون –الفعل : الجریمة على العناصر التالیة
كل فعل " كما یقصد بھا أیضا . )11:ص-1991-رزق سند ابراھیم لیلة(إرادة الجاني

یخالف أحكام قانون العقوبات أو یكون تعدیا على الحقوق العامة أو خرقا 
- عبد الرحمان عیسوي"(للواجبات  المترتبة نحو الدولة أو المجتمع بوجھ عام 

  .) 14:ص-1992
نوع من التعدي المتعمد على " یمة أیضا على أنھا وتعرف الجر      

سامیة محمد " (القانون الجنائي یحدث بال دفاع أو مبرر و تعاقب علیھ الدولة 

  ) . 7:ص- 1999-جابر
  :تشیر إلى  أنھا لجریمة من وجھة نظر قانونیة نجدامن خالل تعاریف 

اھیھ نو متعمد یخالف أوامر القانون الجنائي أو أنھا فعل مقصود أو
  . وذلك  تحت تأثیر ظروف ال یطبق فیھا أي عذر قانوني  ومحرماتھ

  .أنھ لیست ھناك جریمة بال قانون 
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  .یكون فعل االعتداء ال أنھ لیست ھناك جریمة حیثما 
  .أنھ لیست ھناك جریمة بال عمد أو قصد و ال أھلیة  وال كفاءة 

  : علم اإلجراممن منظورالجریمة *
بأنھ الدراسة العلمیة للظاھرة اإلجرامیة :"جرامعرف علم اإلُی        

 http :www.toxibase.org ( "المجرم  والبحث الذي یكون ھدفھ تحدید أسباب

/Thesaurus/tm_discip.osp=haut.(  
  JEAN PINATELویعود الفضل في ظھوره إلى العالم جون بیناتال     

 Pierre Bouzat, Jean("مقالة في القانون الجنائي وعلم االجرام"صاحب كتاب

Pinatel-1963- ( أواخر الخمسینات حیث حاول وضع قاعدة منھجیة تسمى
وبفضلھا یمكن التمییز بین   Niveau d’interprétation" مستویات التفسیر"

وھذه المستویات للتفسیر في علم   Criminalitéجرام اإلو  CRIMEالجریمة 
  .الجریمة  –المجرم  –اإلجرام: اإلجرام ھي

 Actionوینبغي أن نجمع المعطیات المتوفرة عن الفعل اإلجرامي     

criminelle   على أساس ھذا المحك ویجري التفسیر فقط على المستوى الذي
  ) .THIERRY ALBERT(sous direction):1997 p :116(جمعت على أساسھ 

 كل سلوك إنساني "بالجریمة في علم اإلجرام أنھایقصد لذا نجد أنھ    
معاقب علیھ بوصفھ خرقا لقیم المجتمع ولمصالح أفراده األساسیة متى كان 

عبد الرحمان (عن تكوین إجرامي  عن نفسیة منحرفة أوا ھذا السلوك كاشف

  .) 25:ص- 1992- عیسوي
   :الجریمة من منظور نفسي*

إن فھم  الجریمة من وجھة نظر سیكولوجیة كان من خالل التقدم الذي     
فس وخصوصا الخطوات التي خطتھا مدرسة التحلیل أحرزه علم الن

النفسي و تقنیات أبحاثھا ، فكانت ھناك دراسات رائدة مركزة على الشعور 
و الالشعور والكبت الناتج عن وجود صراع نفسي ، وقد اعتبرت الجریمة 

عن طاقة غریزیة كامنة في الالشعور تبحث عن مخرج وھي غیر  اتعبیر
  . مقبولة اجتماعیا 

 مخالف  ة خطی  رة للق  انون الم  دني أو"الجریم  ة بأنھ  ا SILLAMYویع  رف     
مرض یة  "وحسبھ الجریم ة نوع ان   ) THIERRY ALBERT OP CIT P :116"(األخالقي

وغیر مرضیة ؛ فأما الجریمة المرض یة فقلیل ة االنتش ار نس بیا وھ ي تظھ ر       
عیة عند المصابین بالصرع في مرحلة الخلط العقلي التي تتبع النوب ة الص ر  

حیث بعد النوبة ٌتفقد ال ذاكرة وال وعي فیق وم بأفع ال إجرامی ة خ ارج إرادت ھ        

http://www.toxibase.org
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وال یتذكر أي شيء م ن تل ك األفع ال، القت ل غی ر المتوق ع أو الفج ائي ال ذي         
وك  ذا الھ  ذیانیون ال  ذین   Paranoïaques یقترف  ھ الفص  امیون أو العظ  امییون 

ؤولین ع ن  یتوصلون عن طریق استقراءات خاطئة إلى جع ل اآلخ رین مس    
  .Acte Justicierآالمھم وأحزانھم فیقترفون الجریمة ألنھا في أعینھم فعل عادل 

أما الصنف الثاني من الجرائم فیظھر عند األشخاص ال ھم عصابیین وال 
عالھم ھذه لالنعزال عن المجتمع لكنھم اختاروا أف مرضى عقلیین ،

)SILLAMY : 1999 pp : 69.70(  
تعبیر عن طاقة غریزیة :"ة من منظور نفسي بأنھاكما تعرف الجریم      

ن عبد الرحم"(كامنة في الالشعور تبحث عن مخرج،وھي غیر مقبولة اجتماعیا

 .)96:ص-1996- وافي
فبھذا المفھوم ال یكاد یخرج مفھوم الجریمة عن الغریزة والالشعور     

والدوافع الكامنة في شخصیة الفرد المجرم وكذا نزواتھ واندفاعاتھ 
  .المترسبة في شخصیتھ 

  :  مفھوم المجرم) 1-2 
عد مفھوم المجرم من المفاھیم األساسیة التي نالت اھتمام العلماء ُی   

الباحثین على اختالف تخصصاتھم و حضي الفرد المجرم بدراسات 
القانونیة ووأبحاث مركزة في مختلف المیادین العلمیة البیولوجیة 

  إلخ …یة واالجتماعیة والنفسیة و التربو
المجرم ھو فاعل الجریمة أو الجاني و الشخص :  فمن وجھة نظر قانونیة

  :یعد مجرما من منظور قانون العقوبات بتوافر شرطین 
 -المعنوي - المادي :أن تتوافر في حقھ أركان الجریمة الثالثةل األو

  )2007من قانون العقوبات الجزائري1أنظر المادة .(الشرعي 
 یمة بأركانھا الثالث إلى الفاعل الذي یجب أن یكونالثاني إسناد الجر

  ).من قانون العقوبات الجزائري 48- 47المادة (لتحمل المسؤولیة الجنائیة  مؤھال
فھو كل شخص صدر من القضاء   أما المجرم من منظور قانون العقوبات

انظر قانون (متى صار ھذا الحكم نھائیا  ،حكم بإدانتھ عن ارتكاب جریمة

 . )2007ت الجزائريالعقوبا
فیقص د ب ھ ذل ك الش خص ال ذي یثب ت ارتكاب ھ         المجرم ف ي عل م اإلج رام   أما 

للفعل اإلجرامي بمقتضى حكم ص ادر ع ن طری ق الس لطة القض ائیة بص فة       
ف  ال ب  د إذن لثب  وت  ،أساس  یة أو ع  ن طری  ق س  لطة االتھ  ام بص  فة اس  تثنائیة  

  .) 120:ص-1979-محمد عاطف غیث(صفة المجرم من صدور حكم اإلدانة 
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ب   ین المفھ   ومین م   ن حی   ث التحلی   ل الق   انوني   انالح   ظ أن ھن   اك تقارب       
واإلجرام   ي عل   ى اعتب   ار أن المج   رم ال یمك   ن إدانت   ھ إال إذا ت   وفرت ف   ي  
شخصیتھ شروط معینة بالنسبة للقانون أو بالنسبة لعل م اإلج رام ،  ف المجرم    

ون وك ذلك  یعتب ر ف ي نظ ر الق ان     ،إذن ھو الشخص الذي یرتك ب جریم ة م ا   
  .ومجرما  المجتمع شخصا منحرفا

  :مفھوم االنحراف  )3- 1
 كلمة انحراف ھي مرادف للكلمة الفرنسیة:التعریف اللغوي)3-1- 1

Déviance  والكلمة اإلنجلیزیة Deviance   كل سلوك یتعدى " ویقصد بھ
 )  .Jaques Postel, 1998 , p. 147 "( المعاییر المتفق علیھا في مجتمع    معین

انحراف ظاھر ، یعاقب علیھ القانون و انحراف : و االنحراف نوعان 
و ھو أكثر انتشارا من االنحراف الظاھر،وھو كامن ألنھ ال ) خفي(كامن 

الشرطة، (یصل إلى علم المؤسسات المكلفة بإحصاء أو عقاب المنحرفین 
 ،و ال َیعرف االنحراف)الخ...المحاكم،مؤسسات عقابیة،مركزإعادة التربیة

، واألشخاص المكلفون برعایة )المعلمون (الكامن إال األولیاء و المربون 
أخصائیون نفسیون واجتماعیون وموجھون تربویون (األطفال والمراھقین

، وجدیر بالذكر أن نشیر إلى أن مصطلح االنحراف یأخذ طابعا )الخ ......
 اجتماعیا؛ أي أن المجتمع وحده من یحدد ھل السلوك الصادر سلوك

  .مقبول أو منحرف
وجنوح )  Deviance(و یمیز بعض العلماء بین مصطلحي انحراف       

)Délinquance ( ؛ فاالنحراف ھو سلوك ال سوي، لكن ال یصحب بالضرورة
،أما الجنوح فھو یصدم ) المدنیة أو الجنائیة (باعتداء على قواعد المجتمع 

ن كما ھو موجود في المجتمع في طریقة السلوك أو نمط العیش المختلفی
بمعنى الجنوح ھو بالضرورة  )Jaques Postel, 1998 ,p. 147 ( الوسط االجتماعي

وھو أیضا ). 334:ص- 2001- زینب محمود شقیر(تعدي على قواعد المجتمع
الخروج على القانون في المجتمع بحیث یحدث من شخص راشد أو طفل 

  ).122:عاطف غیث،صمحمد (وعادة ما یستخدم لإلشارة إلى جنوح األحداث
إن كل جنوح ھو انحراف و كل انحراف لیس بالضرورة جنوحا و        

فقد ینحرف اإلنسان فیكذب .ال یصبح كذلك إال إذا حدد عقابا لھ في القانون 
أو یتآمر لكن ھذا الكذب و التآمر ال یصبح جنوحا إال إذا تحدد  بسلوكھ 
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إن كلمة انحراف أعم و أوسع  .تعدیا على مادة أو فقرة من فقرات القانون 
  ."جریمة"أو "جنوح " و أشمل من كلمة 

في القرآن بل " انحراف " لم یذكر مصطلح  : التعریف الشرعي)3-2- 1
" المیالن"،"الظاللة"،" اإلثم"بمعاني عدیدة و منھا" جناح " ُذكر مصطلح

مرتبط بتقییم السلوك وظبطھ وھل ) الجناح (فالتعریف القرآني لالنحراف 
" جناح"و لقد ورد لفظ. ھو مقبول ُمجازى عنھ ، أم ھو مرفوض وآثم عنھ

الممتحنة، (ثالثة و عشرین مرة في القرآن الكریم في أكثر من سورة 
  ).326، ص1997:الفیروز أبادي )(الخ....النور، النساء،البقرة

  :التعریف االصطالحي لالنحراف) 3-3- 1
نمط السلوك " ء القانون ھو االنحراف عند علما: التعریف القانوني  *

الذي یحرمھ القانون و یستوجب عقوبات  خاصة، و یعتبر خروجا على 
و تختلف النظرة إلى ). 106:ص- 1977- أحمد زكي"(قیم المجتمع و تقالیده 

االنحراف باختالف الثقافات و األقطار و األزمنة ، و من مظاھر ھذا 
  .ظاھرا أو كامنا نوع االنحراف الذي  قد یكون  -:   االختالف 

  .السن الذي یحدده القانون  -           

  .أسس الوقایة و العالج و العقاب من االنحراف  -                     
: یعرف بعض علماء النفس االنحراف بأنھ: التعریف النفسي لإلنحراف*

: خروج عن السلوك السوي أو العادي ؛إذا یقسم ھؤالء السلوك إلى اثنین 
رضي فأما السوي فھو الذي حقق للفرد توازنھ و سعادتھ و قبولھ سوي وم

من طرف اآلخرین ، أما السلوك المرضي فھو الذي احدث اضطرابا و 
و تذھب مجموعة . خلال في شخصیتھ وعاب علیھ الناس أو تحرجوا منھ 

أخرى من علماء النفس المنتمین إلى مدرسة التحلیل النفسي مذھب آخر 
" و " الھو " اف فیرون أنھ یتعلق بعدم التوازن بین في تعریف االنحر

االنحراف ھو سلوك شخص تتغلب عنده : "، فیقولون"األنا األعلى 
أنا (على القیم و التقالید االجتماعیة ) الھو(الدوافع الغریزیة و الرغبات 

  ).111:ص-1974-منیرة عصرة) "(أعلى
وقایة من و تضمن تعریف االنحراف من طرف المؤتمر الثاني لل

بعض مظاھر  1960الجریمة الذي عقدتھ األمم المتحدة في لندن سنة 
االنحراف مثل عدم الطاعة و العناد و التمرد و التدخین و التسكع 
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االنحراف سلوك مرضي یقوم بھ المنحرف إلشباع :"وھذا نصھ) التشرد(
 حاجاتھ، واالنحراف أیضا ھو عدم الطاعة، العناد ،المرموق، عدم احترام

محمد (الكبار،التدخین دون إذن، جمع بقایا السجائر والتسكع في الطرقات

بعیدا )   AICHHORN(و ال یذھب أوجست ایكھورن). 117:ص-1994-أیوب شخیمي
انحراف عن العملیات " عن التعریف األول لما یقول االنحراف ھو 

یة كل ما ، و یقصد بالعملیات النفس)61:ص-1954-أوجست ایكھورن"(النفسیة السویة
میكانیزمات دفاع ، إشباع ،نزوات  : یحدث داخل الجھاز النفسي لإلنسان 

  .الخ....إرواء الغرائز، تحقیق الطموحات ، التوازن بین مختلف الحاجات
ھناك تعاریف اجتماعیة عدیدة لكلمة :التعریف االجتماعي لإلنحراف*
سلین ف فمن بین التعاریف االجتماعیة الوظیفیة نجد تعری" انحراف"
)Sellin (  مجموعة السلوكات التي تناقض معاییر السلوك أو "وھو

  ).90، ص 1994دوني سزابو ، دوني قانیي ،ألیس بالیزو  " (التوقعات المؤسسة 
بمعنى أن األفراد داخل المجتمع لھم أدوار معینة منتظرة منھم وإذا    

. نحرفونابتعدوا، أو خرجوا عن ھذه األدوار فھم في نظر المجتمع م
كل سلوك ):"  Sofia Robinson(لصوفیا روبینسنوھناك تعریف  آخر 

یعارض مصلحة الجماعة في زمان ومكان معین محددین بصرف النظر 
  )51منیرة العصرة، ص " (عن كشف ھویة الفاعل و تقدیمھ إلى المحكمة

ویالحظ في ھذا التعریف إشارة إلى نقطة ھامة ھو ربط االنحراف بزمان  
ن معینین ، فإذا تغیر الزمان و المكان فقد یتبدل مفھوم و تصور و مكا

االنحراف على  Gabriel Mugnyجبریل مینیة و یعرف أیضا . االنحراف
تعدى على قواعد ومعاییر سائدة داخل نسق اجتماعي معین و ھو :" انھ

سلوك  یعارض و ال یتقبل المعاییر االجتماعیة و وحدة النسق االجتماعي 
)"( Gabriel Mugny et All, 1991,p. 65.  

عن قوى المجتمع الضابطة )Hirtch Travis(ھیرتش ترافیسویتحدث 
االنحراف ھو مجموعة االفعال التي : " للسلوك و المعاقبة على االنحراف 

ھیرتش  "(یؤدي اكتشافھا إلى عقاب مرتكبھا بواسطة قوى المجتمع األكبر

  ).77. ترافیس ،ص
اء االجتماع في تحدید الشخص المنحرف، ومن ھو ولقد اختلف علم     

أم "أسلوب حیاة " أولى بالدراسة؟ المنحرف الذي یتخذ من االنحراف 
بالشخص "المنحرف الظرفي الذي یرتكب فعال منحرفا، بقدر ما یھتمون 

الذي یمثل نموذجا مستمرا من االنحراف لفترة زمنیة طویلة ، و یتخذ من 
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" ویرسم لشخصیتھ نموذجا معینا من االنحرافاالنحراف أسلوبا لحیاتھ،
ویخالف كل من ألبرت كوھین و جاكسن طوبي .)78-77:نفس المرجع السابق ص(

 .ھذا الرأي عن االنحراف، فھو كل فعل یخالف قیم و تقالید المجتمع 
كثیرا ما یحدث خلط وعدم تمیی ز   : مقارنة بین االنحراف و الجریمة )1-4

ی  ة و اإلنس   انیة نظ   را  ات ف  ي العل   وم االجتماع ب  ین العدی   د م  ن المص   طلح  
لت  داخلھا و اقترابھ  ا وتش  ابھھا ف  ي المعن  ى م  ن جھ  ة ، وم  ن جھ  ة أخ  رى        
لتوظیفھا اجتماعیا بمعنى واحد من قبل األفراد وھو ما نجده مع مص طلحي  

  )1:(ليی مااالنحراف و الجریمة ، فكان من الضروري التفریق بینھما فی
  *بین مصطلحي االنحراف والجریمة یمثل الفرق -1 -جدول رقم
  الجریمة  االنحراف

مفھوم شامل ینطوي على أنواع كثیرة من السلوكات 
  .المضادة لقواعد المجتمع  بحسب خطورتھا 

بمعنى أنھ یشمل  مفھوم أقل عمومیة من االنحراف
  .جزء محدد من األفعال المنحرفة 

 ظاھرة نفسیة اجتماعیة تتمثل في سلوك الفرد الناتج
عن عوامل اجتماعیة تؤدي إلى التوتر النفسي وعدم 

  .التكیف مع النظام االجتماعي 

سلوك منحرف على أعلى درجة من الخطورة من 
حیث إلحاق الضرر باآلخرین ولھا عوامل نفسیة 
واجتماعیة تجعل الفرد في حالة رفض لكل القوانین 

  .االجتماعیة 
الجانب ال یمكن فصل الجانب النفسي لالنحراف على 

  .االجتماعي لھ
اجتماعي -ضمن المنظور النفس یكون تحلیل الجریمة 

  .ودوافع تؤدي بالفرد إلى اقترافھا  ألن للجریمة
سلوك مضاد لقواعد المجتمع یعبرعن حالة نفسیة تتمیز 

 االنفعال الشدیدوبالتوتر واإلفراط في التعبیرعن النزوات 
  جتماعيعدم التوافق مع النظام اال یؤدي إلى الذي

تتمیز بمسؤولیة جزائیة واجتماعیة بالنسبة لفاعلھا و 
الفاعل المجرم یكون جانحا عند ارتكابھ نفس جریمة 

  .الراشد 
یشیع استخدامھ في الدراسات القانونیة و یرتبط 

الخروج عن القانون المكتوب و القواعد : بعنصرین 
المتعارف علیھا بین الناس ، والثاني یرتبط بالحدث 

  ر من ارتباطھ بالراشدین أكث

یشیع استخدامھ في الدراسات القانونیة والفقھ العربي 
اإلسالمي و یدل على مرتبة أعلى من الجنحة تبعا 
لخطورة السلوك و األضرار التي تلحق بالفرد أو 

  .المجتمع 
  رسلوك عدواني یعني إلحاق الضرر بالغی  یعتبر سویا في المجتمع ماالخروج عن ھو  االنحراف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة  ،دراسة العوامل واآلثار وطرائق العالج:جرائم القتل في المجتمع الجزائري: نوار الطیب:01مصدر الجدول رقم*

،ص 1994علم االجتماع كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة باجي مختار عنابة دكتوراه غیر منشورة قسم 
  36-35: ص
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من خالل التعاریف المقدمة حول مفھومي االنحراف : مناقشة التعاریف*
والجریمة؛ نالحظ أن كالھما یشتركان من حیث البعد النفسي واالجتماعي 

فس مثال یردون المصطلحین إلى وحتى القانوني والشرعي، فعلماء الن
السلوك المرضي الناتج عن الخلل في الشخصیة والمتمثل خاصة في تغلب 
النزوات والرغبات الغریزیة على القیم والتقالید الخارجیة، أما علماء 
االجتماع فیرون فیھما خروج األفراد عن األدوار المنتظرة منھم داخل 

دیر بالذكر أن القانون ال یعاقب المجتمع، أما من وجھة نظر قانونیة فج
التي  على االنحراف مثلما یعاقب على الجرائم ، فكثیرة ھي السلوكات

یتسم أصحابھا باالنحراف عن قواعد الجماعة،  ولكن القانون لم یجعل لھا 
قاعدة قانونیة یستند إلیھا لتنفیذ العقوبة ، بخالف الجریمة التي یستند 

نیة عامة وخاصة ،حتى ُتنفذ في حق المجرم القانون فیھا إلى قواعد قانو
  .المقترف للجریمة  العقوبة المالئمة 

ومن جھة أخرى بین االنحراف والجریمة یغلفھما طابعین مختلفین       
فاالنحراف ذو طابع اجتماعي محض ، في حین الجریمة تأخذ الطابع 

  .االجتماعي والقانوني
غم من وجود نقاط كثیرة مشتركة وما یمكن التنویھ بھ؛  أنھ على الر    

بین المفھومین إال أنھ یجب أن ندرك بأن ھناك اختالف في مجال كل من 
االنحراف والجریمة فمصطلح االنحراف أشمل من مصطلح الجریمة 
وھذا ما یقودنا إلى قول أن كل جریمة ھي انحراف أما العكس فھو غیر 

  .صحیح ؛ أي لیس كل انحراف جریمة 
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  :النظریات المفسرة الجریمة)2
منطلقین من رؤى الجریمة  العلماء إلى محاوالت تفسیر لقد عمد عدید      

ولعل أولى . مختلفة حینا ومتضاربة أخرى ومتداخلة أحیانا أخرى 
الخطوات في تفسیر الجریمة كانت تلك المتعلقة بالمدرسة الفلسفیة التي 

أن إرادة "روادھا كانط حیث یقول  ربطت مشكلة الجریمة باألخالق، ومن
عد خیرا على اإلطالق دون قائد أو شرطي الخیر ھي الشيء الوحید الذي ُی

ثم تلتھا خطوات أخرى حاولت أن ". وترتبط إرادة الخیر بمفھوم الواجب 
تسلط الضوء على الجریمة وأن تمنحھا التفسیر العلمي الجزئي أو 

  : نذكر  تومن ھذه النظریا. المتكامل للظاھرة 
ھذه النظریة حاولت إعطاء الجریمة تفسیرا : النظریة البیولوجیة )1- 2

انطالقا من وجود تكوینات عضویة محركة للفعل اإلجرامي، و أھم 
الذي اشتغل ) C.LAMBROSO)1835- 1909لمبروزو رازیسروادھا العالم 

رة طبیبا بالجیش اإلیطالي وعمل بالمستشفیات العقلیة وھذا ما أكسبھ خب
 ،في المیدان و أتیحت لھ فرصة التعامل مع المجرمین و غیر المجرمین

و قد مكنتھ أبحاثھ من وضع نظریتھ التي  .من حیث التكوین الجسماني 
أكرم نشأت ابراھیم (1876الصادر سنة " الرجل المجرم"الشھیر عرضھا في كتابھ

حبھا إلى ب لمبروزو دور العوامل الوراثیة التي تؤدي بصاوقد غّل). 9:ص
    :)59:ص-1999- فرانك ولیام(وقد انتھى إلى أمرین اثنین  فعل اإلجرامي،ارتكاب ال

أن الصفات االرتدادیة الخالقة معھ تتوافر لدى معظم  - 1
  . المجرمین ال لدى جمیعھم

أن الوراثة وحدھا ال تؤدي إلى الجریمة و إنما تؤدي إلى  - 2
ل معینة قد توافر میل نحو الجریمة ما لم یكن مقترنا بعوام

  .تكتسب بعد المیالد 
  :وقد صنف لمبروزو المجرمین إلى خمسة أنماط         

  المجرم بالمیالد -
  المجرم المجنون -
  المجرم بالعادة -
  بالصدفة المجرم -
  .بالعاطفة المجرم -

حیث  جراماالتجاه األنثروبولوجي في علم اإلوقد أرسى بذلك قواعد       
لتمییز المجرم  اي ونفسي تبعي واعتبره أساسوضع نمط بیولوجي أساس
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ثم تلت أعمال ، "أسبابھاوعالجھا:الجریمة"وذلك في كتابھ عن غیره،
لمبروزو محاوالت أخرى حاولت ربط الجریمة بنشاط الغدد 
والمورفولوجیا والكروموزومات ، ومما ساعد ذلك ھو التقدم الكبیر الذي 

لم عة بوظائف الغدد والوراثة وأحرزتھ العلوم والدراسات العلمیة الخاص
فاالتجاه البیولوجي ھو الذي یعطي الدور ، )،وجلوك شیلدون( األجنة 

الجسمیة للفرد في إحداث السلوك اإلجرامي  الجوھري للعوامل الوراثیة و
إلى تأیید ھذا االتجاه  W . H. Sheldon، وقد ذھب في ذلك ولیام شیلدون 
من حیث نوع  ،جرمین و غیر المجرمینحیث ابتدع طریقة للتمییز بین الم

حیث خلص إلى حالة من األحداث الجانحین،  200الخالیا الجسمیة لدى 
أن الجانحین یختلفون عن غیر الجانحین من حیث الخالیا الجسمیة و 

والتي تتجھ لدى الجانحین نحو ، األنماط المزاجیة و النفسیة المرتبطة بھا 
كما وتحدث أنصار ھذه المدرسة  . )13:ص–أكرم نشأت (انحطاط موروث 

العالم التي قدمھا " الجنحة الطبیعیة"أیضا على مفاھیم كثیرة مثل 
 Kretschmeكریتشمروھو تلمیذ لمبروزو،و كذا زمیلھ  Garofaloغالوفالو

القائم على إیجاد عالقة "التنمیط البیولوجي"الذي وضع ) طبیب عقلي(
ھذا )Jaques Postel , P :253(ع اإلنسان وارتباط بین الشكل الفیزیقي للجسم وطب

التكوینیة  االتجاه یذھب أیضا إلى اعتبارات أخرى ھي أن االستعدادات
التي توجد لدى الفرد من تشوھات و ضعف في القدرات العقلیة و نقص 
في القدرات الجسمیة ؛ ھي عائق من توافق صاحبھا مع البیئة المحیطة بھ 

كمحركات للخروج عن تواضعات المجتمع  والتي یعیش فیھا، مما یجعلھا
كما تحدث أنصار ھذه النظریة عن ،والتمرد علیھ بالسلوك اإلجرامي

والتي تكون سببا في دفع الفرد   اضطرابات الغدد وبخاصة الغدة الكظریة
  .إلى الفعل اإلجرامي 

إن ما ذھبت إلیھ المدرسة البیولوجیة من رؤى قائمة على  : مناقشة*
ات علمیة و على الرغم من أنھا فتحت األبواب للبحث أفكار و دراس

العلمي المتخصص في ھذا المجال ؛ إال أنھا لم تسلم من النقد الذي وجھھ 
) B. VOLD. GEORGE )1958عدید من العلماء ، مثل ما تقدم بھ فولد جورج 

- 1994-عدنان الدوري(الذي رأى أن التفسیرات البیولوجیة ھي تفسیرات ھشة 

كل المحاوالت التي من   R.KORNكما انتقد أیضا ریتشارد كورن). 157:ص
 ،الجریمة شأنھا أن تمنح األھمیة القصوى للعوامل العضویة في تفسیر
 عدنان الدوري(وأكد أنھا محاوالت تفتقر إلى العلمیة والدقة في البحث 
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وأن الفروق التي تحدث عنھا لمبروزو  ترجع إلى الصدفة و ال   ).158:ص
كما كان النقد الذي ،روقا حقیقیة بین المجرمین و غیر المجرمین تعكس ف

كانوا یستخدمون أسلوب الذین جھ للمدرسة قائم أیضا على أن أنصارھا ُو
ضعف أیضا القمع بحكم السلطة التي یمتلكونھا على الجنود ، ومما ُی

جد لدیھ دالئل مجرم یؤخذ مباشرة حص و ُومصداقیتھا أن الطفل إذا ما ُف
  . حسب تصنیف لمبروزو و أنصار النظریة البیولوجیة   ،السجن إلى
ن االتجاه السیكولوجي في فھم الظاھرة إ :النفسیة  اتالنظری)2- 2

اإلجرامیة كان من خالل التقدم الذي أحرزه علم النفس و خصوصا 
الخطوات التي خطتھا مدرسة التحلیل النفسي و تقنیات أبحاثھا ، فكانت 

ة مركزة على الشعور و الالشعور والكبت الناتج عن ھناك دراسات رائد
عن طاقة غریزیة  اوجود صراع نفسي ، وقد اعتبرت الجریمة تعبیر

كامنة في الالشعور تبحث عن مخرج وھي غیر مقبولة اجتماعیا ، ومن 
ھنا یمكننا القول أن النظریة النفسیة لم تعط للفعل اإلجرامي أھمیة كبرى 

وحسبھا أن ھذا السلوك ھو  ،زیة و قیمة عرضیةبل كانت تعطیھ قیمة رم
التعبیر المباشر عن الحاجات الغریزیة و التعبیر الرمزي عن الرغبات 

  . المكبوتة،أو ھو نتاج عن أنا غیر متكیف بین متطلبات األنا األعلى والھو 
فالبحث في موض وع الجریم ة م ن ض وء التفس یر الس یكولوجي أص بح م ن         

 La Psychologie Criminelleبعل م ال نفس الجن ائي     اختصاص عل م جدی د  یع رف   
الذي یبحث ف ي  العوام ل النفس یة للجریم ة م ن خ الل  االتجاھ ات المختلف ة         

في ھذا الصدد نج د أبحاث ا ودراس ات و اتجاھ ات     .المنتمیة للمدرسة النفسیة 
مختلفة منحاھا النظری ة النفس یة و تفس ر الجریم ة وف ق رؤى نفس یة مختلف ة        

  : تجاھات نجدھذه اال ومن

یرى فروید مؤسس مدرسة التحلیل النفسي وأنصاره :  االتجاه الفرویدي*
أن المجرم شخص لم یتمكن من التحكم كفایة في نزواتھ أولم یتمكن من 

فالسلوك اإلجرامي حسب  ،بھا في سلوكات مقبولة اجتماعیا *التسامي
الرمزي عن فروید ھو التعبیر المباشر عن الحاجات الغریزیة  التعبیر 

الرغبات المكبوتة ، أوھو نتاج ألنا غیر متكیف بسبب تمزق ھذا األخیر 
   )96:ص- 1999- عبد الرحمان وافي(بین متطلبات الھو المتناقضة واألنا األعلى

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ  و میك  انیزم دف اعي  ال ش  عوري یس  تخدم لتبی  ین النش اطات اإلنس  انیة الت  ي ال ص  لة لھ ا ظاھری  ا م  ع الرغب  ات      التس امي * 
  الجنسیة المكبوتة   
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: كما یؤكد أیضا أن سیكولوجیة المجرم تتوفر على سمتین أساسیتین ھم ا    
 إل  ى جان  ب عق  دة أودی  باندفاعی  ة محطم  ة كبی  رة و أنانی  ة  غی  ر  موج  ودة  

  : التي تفسر اإلجرام في شكلین من أخطر أشكالھ 
وھ و تع دي جنس ي غی  ر ق انوني یرتكب ھ ول ي أو بدیل ھ عل  ى        :  زن ا المح ارم  

وم  ن وجھ  ة النظ  ر  األنثروبولوجی  ة  ك  ل    ) THierry Albernhe (1999) P :  267(طفل  ھ 
ستروس من أھم عد كلود لیفي و ُی ،المجتمعات تحرم حاالت زواج األقارب

العلم   اء ال   ذین درس   وا ھ   ذه الظ   اھرة و توص   ل إل   ى أن ك   ل المجتمع   ات    
المعروفة تتوفر على قاع دة س اریة تح رم عل ى الرج ل اتخ اذ بع ض النس اء         

  ) .LOPEZ. SBORNSTEIN  (1995), P : 80 (كأزواج 
نواع األخ رى م ن اإلج رام أی ن یقت ل الطف ل       األحیث یفسر بعض :قتل الولي

فالشعور بالذنب و عقدة أودیب حسب فروی د   ،یكون القتل رمزیا  و قد ،أباه
م  ن أھ  م ال  دوافع نح  و ارتك  اب الجریم  ة  و اإلحس  اس  یس  بقھا و ل  یس كم  ا   
یعتق  د أن  ھ یتبعھ  ا ، فحس  بھ الش  اعر بال  ذنب یبح  ث ع  ن العق  اب ع  ن طری  ق   

ولق د أی د الكثی ر م ن العلم اء ھ ذا        .اإلجرام و ھذا ما یعرف بالعق اب ال ذاتي   
  STAUBوستوب KEIKتجاه الفرویدي في تفسیر الجریمة ومنھم كاییكاال
حیث یق وم   )1937-1870(وضعھا آدلر : اتجاه اإلحساس بالنقص آلدلر*

نس  قھ النظ  ري عل  ى الش  عور ب  النقص و الص  راع م  ن أج  ل التف  وق ، و ف  ي  
مجال الجریمة فإن عقدة النقص ق د ت ؤدي إل ى ارتك اب الجریم ة ، ألن ھ ذه       

 حس ن الوس ائل لجل ب االنتب اه و لیص بح مرك ز اھتم ام فیع وض        العقدة ھ ي أ 
وف  ي ھ  ذا الص  دد یوج  د اتج  اه آخ  ر ھ  و  . اإلحس  اس ب  اقتراف الجریم  ة  ھ  ذا

) 1950(حیث لف ت دوق راف   : اتجاه اإلحساس بالظلم لدو قراف ودي تیلو
الح ظ  حساس یة    كم ا  ،االنتباه إلى دور اإلحساس بالظلم في نشوء اإلج رام  

ن د بع ض المنح رفین المنتكس ین وھ ذه الحساس یة ت دل عل ى         مفرطة للظل م ع 
  )28:ص-1991-اسحاق ابراھیم منصور( .حرمان عاطفي شبھ كلي 

ینطل ق أنص ار ھ ذا    :  وغی ره ) 1939(اتجاه اإلحس اس باإلحب اط ل دوالرد    -
االتجاه من فكرة مفادھا أن اإلحباط  یؤدي إلى العدوان و ھذا األخیر یؤدي 

النس  بة  أنتك  ون ال  دورة مغلق  ة ، و یعتق  د أنص  ارھا  وھك  ذا  ،إل  ى اإلحب  اط 
العالی  ة م  ن اإلج  رام ف  ي الجماع  ات الفقی  رة وازدی  اد ارتف  اع اإلج  رام ف  ي       

 اوجدیر بال ذكر أن ھ ذ  . یفسران  برد الفعل عن اإلحباط ؛اللحظات الحرجة 
  االتجاه یرجع كثیرا إلى الطبیعة اإلنسانیة عند تفسیره للظواھر اإلنسانیة 
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ف  اإلجرام حس  ب ھ  ذه  . وم  ـن ھن  ا أخ  ذ اس  م النظری  ة اإلنس  انیة    ، ة المختلف  
النظریة ناتج ع ن ردود أفع ال تج اه اإلحباط ات بس بب ال تعلم االجتم اعي ،        
ھذه اإلحباطات مفروضة علینا من ط رف أش خاص آخ رین ال یری دوننا أن     

ع  ن MILGRAM )1974(وق  د تح  دث ف  ـي ملیج  رام   . نط  ور ك  ل ق  دراتنا   
طات  االجتماعی  ة الت  ي تج  ـبر الن  اس عل  ى ممارس  ة     ن  وعین م  ـن الض  غو  

  : )18:ص-1995-حسن حسن(اإلجرام 
  ).تنفیذ أوامر سلطویة (ضغط اجتماعي من موقع السلطة  - 1     
ض  غط م  ن خ  ارج الس  لطة یص  در ع  ن األق  ران والمع  ارف وحت  ى   - 2  

  .عن مجموع الناس العادیین 
أو ع دوانیا تج اه اآلخ رین      وفي بحثھا عن األسباب التي تجعل الفرد مجرما

ت  رى ھ  ذه النظری  ة أن  ھ لم  ا یك  ون الن  اس أح  رارا ف  ي اختی  ار مس  ار حی  اتھم  
  .والتعبیر عن انفعاالتھم  فإنھم ال یختارون اإلجرام 

   AICHHORN اتجاه الكائن البشري معدوم األنا األعلى  لـ إشھورن *
إلج رام ب الرجوع   كان رائد إعادة تربیة المنحرفین ، وق د ح اول تفس یر ا       

إل  ى س  ن الطفول  ة  وتمك  ن رفق  ة علم  اء آخ  رین بتمیی  ز  أرب  ع أن  واع م  ن         
النمط العصابي الذین یجرمون تحت ض غط س یرورات عض ویة    :المجرمین

محطم    ة وس    امة كالم    دمنین ، والمج    رمین األس    ویاء غی    ر العص    ابیین   
وذھ    ب   .كالمتس    ولین، والمجرم    ون الحقیقی    ین مع    دومي األن    ا األعل    ى

إل  ى ح  د اعتب  ار أن نق  ص العاطف  ة األبوی  ة تج  اه األطف  ال  أو   Boulbyب  ولبیي
مواق  ف ص  ارمة ض  دھم بس  بب أن  ا أعل  ى ق  اس ل  دى األولی  اء م  ن ش  أنھ أن    
ی  ؤدي إل  ى ص  راعات وأحاس  یس یح  اول الش  خص إش  باعھا ع  ن طری  ق         

   .) Szabo ,Abdelfattah (1969): p : 37915(وضعیات تجعل منھ موضوع العقاب 
یرى م ایو أن ك ل جریم ة     :Maillouxم الشعور للجماعة لمایو اتجاه انعدا -

مقص  ود لآلخ  رین ألج  ل مص  لحة شخص  یة، ف  المجرمین ھ  م    اتش  كل جرح  
غی ر   أفراد تكون عندھم المصلحة الجماعیة والمشاعر للجماعة معتمدان أو

و راج  ع إل  ى أخط  اء ف  ي التنش  ئة االجتماعی  ة، ل  ذلك یقت  رح   ھ  و متط  وران،
لوقایة من اإلجرام تطویر الق درة الفطری ة عن د الطف ل     أصحاب ھذا االتجاه ل
) 1962(فحس ب م ایو   ) Szabo ,Abdelfattah (1969): p : 37915(لإلحس اس بالجماع ة  

الصراع ف ي أن یك ون الف رد خاض عا أو متم ردا عل ى المجتم ع یلع ب دورا         
النفس  ي اجتماعی  ا یماث  ل م  ا یلعب  ھ الص  راع األودیب  ي ف  ي النم  و      ف  ي النم  و
س لبیا بالمكان ة الت ي یأخ ذھا      لجنسي، ویحل ھذا الص راع إیجابی ا أو  النفسي ا
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الف رد داخ ل المجتم ع ، ف الفرد إم ا أن یقب ل أن یق دم خدمات ھ لمجتمع ھ أو أن          
  .یحس باالستالب فیقاومھ 

وعلى الرغم من التطور الكبیر الذي أحرزتھ البحوث النفسیة : مناقشة*
ظل تفسیرا جزئیا غیر متكامل ،  في ھذا المجال إال أن تفسیراتھا للجریمة

أضف إلى ذلك كون علماء النفس كثیرا ما یعمدون عند تفسیرھم الظواھر 
وتعمیم نتائج ھؤالء المرضى على األسویاء ،  ،إلى االتكال على مرضاھم

ففي ربطھم األعراض المرضیة بالسلوك اإلجرامي وجھت لھم انتقادات 
لخلل النفسي والجریمة ، فكثیرا حادة مؤداھا عدم وجود صلة حتمیة بین ا

ما یكون الشخص مریضا نفسیا ؛ لكنھ ال یرتكب أي فعل إجرامي ، 
أسس  إضافة إلى كون ما أتت بھ مدرسة التحلیل النفسي غیر مبني على

  . دقیقة علمیة 
  
 "BANDURA"لباندورا االجتماعي تعلمنظریة ال":النظریة السلوكیة)3- 2

التعلم أن معظم السلوكات اإلجرامیة ھي  یرى العلماء المتبنون لنظریة
؛ ثمرة تعلم تلك السلوكات أكثر ممـا ھي ناتجة عـن المخزون الوراثـي 

سلوك مكتسب بالتعلم ویتوطد "فاإلجرام حسب نظریة التعلم االجتماعي
ومعنى ھذا أن األشخاص ال ینشئون  )17:حسن حسن ص( "بالتعزیز اإلیجابي

یتعلمون اإلجرام عن طریق مالحظة  بل) فطریا (مجرمـین طبیعیا 
  .النماذج أو بالتجربة المباشرة 

وھ و م ن أھ م المنظ رین لنظری ة      (  Banduraفي ھذا الصدد یشیر بان دورا     
إلى أنھ باإلضافة إلى التعزیز توج د عملی ة أخ رى ھ ي     )  االجتماعي  التعلم

ختلف ة م ن   حی ث ی تعلم الن اس أن واع الس لوك الم     Identification عملیة التقمص
بحوث ھ وتوص ل   ) 1965(ولق د ط ور ب ـاندورا    .خالل مراقبة أفع ال اآلخ رین   

إل ى المص ادر الت  ي تعل م الس  لوكات اإلجرامی ة  وق دم تص  نیفا للنم اذج الت  ي       
  : وصنفھا إلى ثالث نماذج ) Marie-Hélène et All(1999)(یتبناھا األطفال

  . یمكن أن یتعلم الطفل اإلجرام من عائلتھ  -1    
  )المدرسة الحضانة(رمباشمحیطھ ال یمكن أن یتعلم الطفل اإلجرام من -2    

 یمكن أن یتعلم الطفل اإلجرام من وسائل اإلعالم التي ما فتئت تشغل-3    
  . حیزا أكبر من الوقت      
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وتـأخذ السلوكات اإلجرامیة التي یتعرض لھا الطفل أھمیة كبرى ،     
مكافأة ، قبول استحسان اجتماعي لسلوك ال: ویمكن أن تعزز عن طریق 

وھذا ما یساھم في تكوین طبع الفرد في المستقبل ؛ و من ھنا … انحرافي 
یمیل الذین تعلموا اإلجرام إلى ممارستھ فـي مـواقف خاصة ، عندما یكون 

  .اإلجرام والسلوكات العنیفة مالئمة ظرفیا 
ریمة مثل كل إن أنصار المدرسة السلوكیة یرون أن الج: مناقشة*

الظواھر ناتجة عن تعلم ألفعال منعكسة شرطیة خاطئة في بیئة مریضة 
وغیر سویة وقد رسخت ھذه األفعال بداخل الفرد بواسطة التعزیز والتقویة 
من المحیطین بھ ، إال أن ھذا الطرح أیضا لم یسلم ھو اآلخر من االنتقاد 

مین ، أو بالعكس السیما أن ھناك بیئات فاسدة وتنتج أفرادا غیر مجر
بیئات اجتماعیة جد سویة  إال أنھا تنتج أفراد على درجة عالیة من اإلجرام  
ومن ھنا یرى العلماء أن التفسیر السلوكي للجریمة واالنحراف یبقى نسبیا 

  .تتسبب فیھ عوامل أخرى غیر التعلم 
ظ اھرة    لق د ح اول العدی د م ن العلم اء تفس یر       :النظریات االجتماعی ة  )2-4
إلج   رام ، كم   ا عمل   وا عل   ى تحدی   د المؤش   رات الت   ي تعم   ل عل   ى إب   راز    ا

الظ  اھرة ف  ي المجتم  ع ، وم  ن ب  ین ھ  ؤالء العلم  اء نج  د علم  اء االجتم  اع         
ك  ان لھ  م دور كبی  ر ف  ي مح  اوالت تفس  یر الجریم  ة وح  اولوا حص  ر     ال  ذین

األس  باب االجتماعی  ة أو المؤش  رات االجتماعی  ة الت  ي تس  اعد بش  كل مباش  ر  
و ج  دیر بال  ذكر ف  ي ھ  ذا   .ر عل  ى نم  و الجریم  ة أو انطفائھ  ا  أو غی  ر مباش  

المق   ام أن نؤك   د أن ھن   اك اتجاھ   ان ف   ي المقارب   ة االجتماعی   ة لإلج   رام        
  :سي یمكن تلخیصھا في ھذا الجدولاتجاه أمریكي واتجاه رو:واالنحراف

  
  يمثل االتجاهات الكبرى المقاربة لالنحراف والجريمة - 2–جدول رقم 

  أھم العلماء  أھم االتجاھات  طبیعة ظاھرة اإلجرام  االتجـــــــاه
  انجلز–ماركس   النموذج االقتصادي  اجتماعیة–اقتصادیة   روسیا

النموذج الثق افي لل تعلم     ثقافیة –اجتماعیة   أمریكا 
ص        راع الثقاف        ة ،  
  ثقافات فرعیة منحرفة

Sutherland, 
Sellin Cohen 
et Wolfong    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من كتاب -2-مصدر الجدول رقم 
Szabo D ,Abdelfattah (1969): La Socio-Criminologie ,in Encyclopédie  Medecochirugical 
,PUF , Paris 
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إلى المدرسة  إن الدراسات األولى في علم االجتماع اإلجرامي تعود      
والمدرسة   Geverry et Queteletبزعامة "  الخرائطیة " الجغرافیة 

حیث تؤكد ھذه   1850الماركسیة بزعامة ماركس وانجلز توي منذ 
وبعد سنوات سادت . المدارس أن اإلجرام مرتبط بالظروف االقتصادیة

ة نظریة لومبروزو والمدرسة الوضعیة اإلیطالیة لمدة عقدین ، وھي نظری
بیولوجیة حیث لقت العدید من االنتقادات من بعد ، أین أوحت لفیري 

ویقول ) 1898(االجتماعیةوتركیب أو جمع بین العوامل الفردیة بإجراء 
كـل الجرائم ناتجة عن ظروف فردیة و اجتماعیة "فیري في ھذا الصدد 

و من العوامل " ویكون تأثیرھا مختلف حسب الظروف المحلیة الخاصة 
  : یأخذھا فیري بعین االعتبار التي 

  كثافة السكان         -
  العادات   -
  الــدیــن    -
  الرأي العام  -
  التقالید                        -
  الـــعـــائلة  -
  مستوى التعلیم  -
  درجة التصنع -
  الــكـحـولــیة   -

 ظروف الحیاة:وقد أضاف العلماء بعد فیري عوامل أخرى تتمثل في    
قانونیة ، سیاسیة ، (آراء المؤسسات العمومیة-االقتصادیة واالجتماعیة

  .)……شرطة ، سجون
و یرى دوركایم أن ال معنى لإلجرام إن لم یعطى االھتمام للمجتمع       

والثقافة فھذه الثقافة ال تحمل فقط عناصر مادیة بل عادات خاصة و مرتبة 
وفیما یلي إدراج ألھم . تكون لھا داللة حسب نسق القیم الخاص بھا 

  ):1( *االتجاھات السوسیولوجیة  المفسرة لإلجرام
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " ما ورد في ھذه األجزاء قمنا بترجمتھ من ھذا المرجع*" 

1)Szabo D ,Abdelfattah (1969): La Socio-Criminologie ,in Encyclopédie Medecochirugical 
,PUF , Paris pp : 37906 , 37920 
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  :La Théorie de l’ Imitation  :نظریة التقلید *

وقد كانت دراسات لعلماء  1890سنة   G. Tardوضعھا جبریل طارد  19ظھرت ھذه النظریة في نھایة القرن     

 Morelمورال: ور أو سببیة التقلید في ظھور الجریمة واالنحراف وھمفرنسیین سبقوا طارد عن د
و یرى طارد أن التقلید ھو   Aubry (1875)، أوبري  Moreau (1875)و،مور(1870)

أول ( العنصر النمطي الممیز للحیاة االجتماعیة ألنھ یمثل الومضة األولى للشعورو ھو رمز االندفاع البیوعقلي األولي 
  : ؛ وتتمثل  القوانیین األساسیة للتقلید في) لياندفاع بیوعق

یقلد الناس بعضھم البعض ویكون التقلید أكبر كلما كانت الروابط أقرب  -
  .وأوثق 

  . )الضعیف یقلد القوي( في مجتمع معین یقلد األدنى األعلى  -
  .إذا التقى نموذجان متعارضان و متنابذان فأحدھما یستبدل اآلخر  -
  :   La Théorie de l'Association Différentielleرقي لسوترالندنظریة االرتباط الفا*

عل ى ی د س وترالند ، طورھ ا فیم ا بع د        1934ظھرت ھذه النظریة س نة      
حیث تلخص ت الص یرورة الت ي م ن خاللھ ا الف رد  یص بح         ، تلمیذه كریسي

  :فیما یلي  مجرما
تكوینا السلوك اإلجرامي مكتسب و ھو لیس وراثي و الذي لم یتلقى  -

   . إجرامیا ال یخلق مجرما
یتعلم الفرد السلوك اإلجرامي وھو على اتصال بأشخاص آخرین و یتم  -

ذلك التعلم عن طریق االتصال، واالتصال ھو باألخص اتصال لفظي 
   . قد یكون اتصال بالقدوة أو المثل

یتعلم السلوك اإلجرامي داخل جماعة صغرى ضیقة من العالقات  -
   . الشخصیة

تعلیم تقنیات اقتراف المخالفة و تكون :التكوین اإلجرامي على  یحتوي -
وتوجیھ األنماط والمیوالت االندفاعیة .أحیانا معقدة وأحیانا بسیطة 

   .واالستدالل والمواقف
یصبح الفرد مجرما عندما تتغلب التفسیرات غیر المالئمة الحترام  -

   االرتباط الفارقي القانون على التفسیرات المالئمة لھ و ھذا ما شكل مبدأ
إن من یصبحون مجرمین ھم كذلك ألنھم على اتصال بنماذج إجرامیة  -

  . یقتدون بھا إجرامیةغیر  وأنھم لم یجدوا نماذج 
عب ثقافة الوسط الذي یعیش فیھ إال إذا تعرض ذلك توكل فرد یس -

  .الوسط لنماذج أخرى سیئة 
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دة و في الشدة و كذا قد تتغایر االرتباطات الفارقیة في الوتیرة و في الم -
األقدمیة أي أن االرتباطات مع سلوك إجرامي أو ال إجرامي مختلف 

  .حسب ھذه المتغیرات األربعة 
التكوین اإلجرامي ع ن طری ق االرتب اط بنم اذج إجرامی ة أو ال إجرامی ة        -

یستعمل میكانیزمات ھي ذاتھا المستعملة في أي تكوین ، وھ ذا یعن ي أن   
تم فق ط ع ن طری  ق التقلی د ، فالش خص المنج  ذب     التك وین اإلجرام ي ال ی    

یتعلم السلوك اإلجرامي عن طریق االرتباط ، بی د أن ھ ذه الص یرورة ال    
  . یجب أن توصف على أنھا  تقلید 

 . أن السلوك اإلجرامي ھو تعبیر عن نفس الحاجات و نفس القیم  -
  : في )  1959(یلخصھا جیفري  :نقد النظریة 

  لماذا یجرم المجرم األول ؟  :ال تفسر مصدر اإلجرام  - 1
  ال تفسر الجرائم العاطفیة أو الحدیثة  - 2
ال تفسر الجرائم التي یكون أصحابھا ال عالقة لھم بالمجرمین أو بنماذج  - 3

  إجرامیة 
  ال تفسر حالة من یعیش في وسط إجرامي لكنھ ال یجرم   - 4
  ال تمیز بین السلوك المنحرف وغیر المنحرف ألن كل منھما متعلم   - 5
رد الفعل "تأخذ في االعتبار العامل النفسي للدافعیة أو نموذج ال   - 6

  ." الفارقي 
ال تفسر النسبة الفارقیة حسب العمر و الجنس و االنتماء إلى جماعة   - 7

  .أقلیة 
   :La Théorie de l'Aliénation Socialeجیفريل نظریة االستالب االجتماعي*

أن یجري تركیبا  أین حاول جیفري 1959ظھرت ھذه النظریة سنة     
" المجتمع" "الشخص"بین علم االجتماع وعلم النفس معتمدا على مفھوم 

  " .االستالب االجتماعي "وتصور 
لقد : " و یرى جیفري أن المنحرف یتصف بفقدان الشخصیة االجتماعیة 

) غیر الكامل(كان تكوین أناه وأناه األعلى مختال نتیجة تقمصھ الناقص 
أن اندماجھ في المجتمع لیس جیدا فھو لم یتمكن من للصور الوالدیة كما 

مما  ،أخذ الموضع الذي یریده ولم یستدمج قیم الثقافة العامة إال جزئیا
ویشیر جیفري خاصة إلى .یضعھ في حالة تھمیش عقلي بالنسبة لوسطھ 

الشخصانیة العالقات االجتماعیة وتتظاھر في شكل عدم صدقھا بسبب 
ویجمع مصطلح استالب كل  .أوالحادثیةعدم االستطاعة العضویة 
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نظریات اإلجرام في الطب العقلي وعلم النفس وعلم االجتماع التي  تبحث 
في أسباب اإلجرام واالضطرابات ذات المصدر االجتماعي التي تمس 

مع المجتمع ، وینتج عن ھذه االضطرابات وتكیف الشخصیة مع ذاتھا 
الفصام واالضطرابات ، تالمخدرا لوالكحولیة تناومثال االنتحار 

ي انطالقا من مفھوم رالسلوك اإلجرامي وقد حاول جیف العصابیة أو
أن یثبت أن كل نتائج الدراسات اإلجرامیة تتوافق مع  االستالب االجتماعي

وحسبھ دائما  فإن اإلجرام یكون مرتفعا في المناطق التي تعرف . نظریتھ 
إلحصائیات تثبت أن اإلجرام فا . تھمیشا اجتماعیا وال شخصانیة مجھولة

الراشدین من جنس ذكر و أتوا لیقطنوا  –مرتفع جدا عند فئة من الشباب 
في أكواخ في المدن و ینتمون إلى أقلیات ، وھذا ما یبدو مؤكدا لنظریة 

  :جیفري الذي یمیز بین عدة أنواع من االستالب االجتماعي 
عالق ات ب ال شخص یة    الفرد المستلب و معزول عن ال:  االستالب الفردي -

  .و یوصف غالبا بالمریض اجتماعیا ، وھو ال یقبل بقیم المجتمع  
تك  ون الجماع  ة الت  ي ینتم  ي إلیھ  ا الف  رد مس  تلبة و    :   اس  تالب الجماع  ة -

معزولة عن المجتمع و من یتقمص ھذه الجماع ة یوص ف بأن ھ منح رف     
  .ثقافیا أو شخص ال اجتماعي

ل   ف الجماع   ات بش   أن العدال   ة ھن   ا ف   ارق ب   ین مخت:   اس   تالب ق   انوني -
فمعظ م الق وانین تعك س الق یم     ) ال خ ...أبیض أسود غني ، فقی ر  )(القانون(

  ) السائدة(األخالقیة و السیاسیة للطبقة المالكة 
  La Théorie de l'Anomie میرتون–نظریة األنومیا لدوركایم  *
 . ك.أول من وضع مصطلح األنومیا ھو دوركایم  ثم طوره من بع د ر       

فاألنومی ا مص طلح یقابل ھ الالمعیاری ة ف ي      .  1957س نة   R.k.Mertonمیرتون
فك رة األنومی ا تس مح ببی ان     اللغة العربیة والتي تعني ع دم وج ود مع اییر، و   

اجتم  اعي والثق  افي و الت  ي یك  ون    -ع  دد م  ن ح  االت ع  دم التكی  ف النفس  و    
م ا یش یر   ویمیز میرتون  بین الثقاف ة والمجتم ع ك  . االنحراف أحد مظاھرھا 

إلى وجود من جھة نسق منظم من القیم الت ي تس یر س لوك األف راد المنتم ین      
إلى نفس الجماعة ، ومن جھة أخرى نسق المع اییر و الوس ائل المؤسس اتیة    

و الت ي ت نظم الوص ول إل ى األھ داف  الت  ي      ) المقبول ة م ن ط رف المجتم ع    (
المقبول ة ، فل یس   فعندما یحدث توتر بین األھداف والوس ائل  . تحددھا الثقافة

بمق  دور الجمی  ع الحص  ول عل  ى الوس  ائل وھ  م ال یملك  ون نف  س الق  درة أو       
 و المھ  ارة الس  تعمال الوس  ائل المس  موح بھ  ا ؛ ویالح  ظ حس  ب المجتمع  ات 
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وھ ذه  (مراح ل تاریخھ ا أن الوس ائل أحیان ا ھ ي الت ي تتف وق عل ى األھ داف          
اقتص  ادیا  حال  ة المجتمع  ات المس  تقرة و المتالحم  ة و الت  ي تع  رف تط  ورا    

كنت اج ع ن االنقط اع ف ي البنی ة االجتماعی ة        األنومیاوتعرف  .) سریعا جدا 
الثقافیة و ھو انقطاع أو تمزق راجع للھوة الكبیرة جدا و الت وتر الق وي ج دا    
بین األھ داف المقترح ة والوس ائل المت وفرة أو المش روعة ، ق د ت ؤدي الق یم         

منافی ة لھ  ذه الق یم ذاتھ  ا كم  ا   إل ى س  لوكات  ) ف  ي الح االت القص  وى (الثقافی ة  
ی  ؤدي ع  دم التواف  ق ب  ین الثقاف  ة و المجتم  ع إل  ى تحل  ل أو تفك  ك المع  اییر و   

. بروز األنومیا ، وھذه األنومیا ھي حال ة اجتماعی ة تتمی ز بغی اب المع اییر      
و یك  ون الس  لوك المنح  رف حس  ب المنزل  ة االجتماعی  ة الت  ي ت  نظم وص  ول  

یھ  ا الثقاف  ة ، و تح  ت الض  غط یخت  ار   األف  راد إل  ى األھ  داف الت  ي ت  نص عل  
  .البعض وسائل غیر شرعیة لتحقیق أھدافھم  

كی  ف یت  أقلم الف  رد ال  ذي یع  یش ف  ي    : و الس  ؤال ال  ذي یط  رح نفس  ھ ھ  و      
  : مجتمع  تسوده األنومیا ؟ یجیب میرتون بأن ھناك خمس إمكانات 

  )         قبول األھداف والوسائل(االمتثالیة-1
  )ألھداف و رفض الوسائلقبول ا(اإلبداع -2
  ) أھداف مرفوضة ووسائل مقبولة(طقوسیة-3
  )      رفض األھداف والوسائل (انطوائیة -4
  ) .رفض األھداف والوسائل و تغییرھما (التمرد  -5

و األنومی   ا حس   ب دورك   ایم و میرت   ون تخ   ص المجتم   ع و ل   یس الف   رد        
  . علین معھا فاألنومیا حسبھما وضعیة اجتماعیة و ما األفراد إال منف

  :  La Théorie de conflit de culture( SELLIN):نظریة صراع الثقافة لسیالن  *

ح  ول ص  راع الثقاف  ة و اإلج  رام و    1938أج  رى س  یالن دراس  ة س  نة        
أش ار إل ى أھمی  ة الص راعات الثقافی  ة ف ي نش وء اإلج  رام و ھ و دور ظ  اھر       

ی ة م ن المھ اجرین ،    بجالء في المجتمع األمریكي الذي عرف موجات متتال
ویرى أن السلوك اإلجرامي ناتج عن التصادم بین معاییر الس لوك المختلف ة   

یختلف مصطلح الص راع الثق افي المس تعمل عن د س یالن      .في نفس المجتمع 
عم ا تس  تعملھ مدرس  ة ش  یكاقو االجتماعی  ة فھ  ذه األخی  رة تس  تعمل مص  طلح  

اتج ع   ن ص   راع الص   راع لتفس   یر ظ   اھرة فق   دان التنظ   یم االجتم   اعي الن    
و یص  رح أن مفھ  وم الص  راع الثق  افي ال یعط  ي تفس  یرا كافی  ا   . الجماع  ات 

الخ  تالف نس  بة اإلج  رام و إنم  ا یؤخ  ذ م  ن ض  من ع  دة عوام  ل اجتماعی  ة و  
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ساھم مفھوم الص راع الثق افي ف ي ظھ ور نظری ة الثقاف ات       .اقتصادیة أخرى 
  .) التحتیة( الفرعیة 

 : La Théorie Des zones de Délinquanceك اي  نظریة مناطق االنحراف لشاو ماك*
 1912من ذ ع ام    واالج رام  بدأت الدراسات األمریكیة عن مناطق االنح راف 

و  1929حی  ث أج  رى كلیف  ورد ش  او و ھین  ري م  اك ك  اي دراس  تان س  نتي      
، فف  ي إح  دى دراس  تھما الدقیق  ة ع  ن االنح  راف الش  بابي ف  ي مدین  ة        1942

س نة و ب ین أن  ھ یمك ن تقس  یم     17و  11ش یكاغو عل ى عین  ة م ن ال ذكور ب  ین     
من اطق   7المدینة إلى عدد من المناطق أو نواحي االنحراف ، وتوصل إل ى  

حیث یسیر االنحراف من المركز إلى األطراف بصورة تدریجیة و تنازلی ة  
و ال تتغی ر الح دة ف ي المرك ز رغ م      ) یعني أن المركز ھو األكثر انحرافا ( 

ذلك بأن االنحراف مرتبط بالظروف مجيء األجانب و المھاجرین ، وفسر 
  .االجتماعیة و االقتصادیة و لیس بطبیعة الجماعة الموجودة في المنطقة 

ف  ي نیوی  ورك و ل  م یص  ل إل  ى نف  س 1933ھن  اك دراس  ة أجراھ  ا م  الر س  نة 
لكن وجد أنھ باإلمكان ع دة من اطق انح راف ع وض      )طرف-مركز(التقسیم

ثیق بین االنح راف و عوام ل   منطقة واحدة مركزیة في حین یوجد ارتباط و
  .عدیدة ككثافة السكان و المستوى االقتصادي 

 Théorie Des sous culture )فیراكوطتي–كوھن وولف(نظریة الثقافات الفرعیة *
 اإلجرامی   ةوھ   و یبح   ث ع   ن مص   ادر الس   لوكات      1955الح   ظ ك   وھین 

المستدیمة في بعض األوساط ، أن الوسط البرولیتاري األمریكي في الم دن  
ف  القیم و المع  اییر  الس  ائدة ف  ي ھ  ذه   .إجرامی  ةالكب  رى ین  تج ثقاف  ات فرعی  ة   

وت وفر ھ ذه الثقاف ات    . الثقافات التحتیة تسمح لألف راد باإلحس اس باالن دماج    
و  .التحتیة استقرار ومدة العالق ات االجتماعی ة المتوافق ة و س لم قیمھ ا ھ ي       

على الم دى القص یر    أن نسق قیم ھذه الثقافات التحتیة یشجع:"یقول كوھین 
نم اذج الس لوك أال نفع ي  الس لبي و الوحش ي ؛ یس رق الف رد ل یس م ن أج  ل          

یتمرد أفراد الطبقات ال دنیا  .  "السرقة   "بضاعة لكن إلصباغ أھمیة لمكانة
ضد قیم و ثقافات الطبقات الوسطى و ذلك بتك وین ثقاف ة تحتی ة تع اكس ف ي      

تی  ة بفض  ل وج  ود سلس  لة م  ن    قیمھ  ا س  ابقتھا ، وتتك  ون ھ  ذه الثقاف  ات التح   
  .األشخاص في تفاعل دائم فیما بینھم و یعرفون نفس صعوبات التكیف  

و یرى كوھین أن األطفال المنتمین إلى الطبقة الشغیلة لھم صعوبة 
و األنومیا ال تصیب . استدخال قیم الطبقات الوسطى و بالتالي ینحرفون 
  . الطبقات الشغیلة الدنیا  كل الطبقات في كل المجتمعات و إنما تصیب أكثر
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إلى تصور مكتمل عن  1967ولقد توصل وولف قنف و فیراكوطي سنة 
  :الثقافة التحتیة للعنف و أشار إلى ما یلي 

  ال توجد ثقافة تحتیة مختلفة كلیا أو في صراع كلي مع المجتمعات  -
 .معیار معاكس ھو للعنف  -
تحتیة تستدعي  إن تطویر مواقف محبذة للعنف و استعمالھ في ثقافة -

  .سلوك متعلم وصیرورة تعلم و االرتباط أو تقمص متمیز 
إن معظم النظریات االجتماعیة حاولت تفسیر ظاھرة الجریمة : مناقشة*

سوسیولوجي والذي انطلق من التفاعل بین األفراد  -وفق تحلیل میكرو
ى والجماعات وحتى الجماعات فیما بینھا، وكذا األنساق االجتماعیة و البن

التحتیة المكونة لكل مجتمع ، وقد حاول أنصار االتجاه االجتماعي أن 
یبرزوا الدور الكبیر الذي تلعبھ البیئة االجتماعیة بكل معطیاتھا في خلق 
السلوك االجرامي ، ومن المؤشرات التي أولوھا االھتمام الكبیرالتقلید 

المیكانیزم  وقوانینھ التي تؤكد على وجود صلة مباشرة بین االجرام وھذا
االجتماعي ، نجد أیضا االتصال بالنماذج االجرامیة التي تسھل فعل عملیة 
انتشار الجریمة ، ومن جھة أخرى حاول علماء االجتماع أن یمزجوا بین 
العلوم المختلفة فأعطوا مفھوم الالشخصانیة الفرد الذي یأخذ شكل من 

للقیم والمعاییر  أشكال االستالب االجتماعي ، كما أضافوا بعدا جدیدا
التي تعبر على قمة انھیار الروابط والقیم، والبؤرة التي " األنومیا"أسموه 

یتسع من خاللھا اإلجرام في أخطر أشكالھ ، ولم یھملوا مفاھیم دقیقة في 
  . علم االجتماع كصراع الثقافات والثقافات الفرعیة 

السلوك اإلجرامي وھذا التحلیل أعطى لھذه األبعاد أھمیة حتمیة في تكوین 
ولكنھ أھمل الدوافع الشعوریة و الالشعوریة ، حیث ال یمكننا أن نفسر 

  .جرم المرضى العقلیین وفق ھذه الرؤیة لماذا ُی
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   : نظریة التكاملیة ال ) 5- 2
ھو سلوك مركب ال  اإلجراميیرى أصحاب ھذا االتجاه أن السلوك     

مل دون آخر ، بل إن مزیج من عدة یمكن إخضاعھ للتجزئة أو لوسمھ لعا
فالنظریة التكاملیة تحاول أن   .عوامل ھو الذي یؤدي إلى ارتكاب الجریمة

تربط العوامل في صورة من التفاعل الدینامي أي تآلف العوامل المسببة 
للجریمة واالنحراف في ضوء التطور الفعلي للشخصیة كما تبدو متفاعلة 

  . فیھ  مع الوضع االجتماعي الذي توجد
وم  ن أنص  ار المدرس  ة التكاملی  ة ال  ذي یجم  ع ب  ین مختل  ف العوام  ل               

ص  احب نظری  ة   WALERKLES وال  ركلسالمس  ببة للجریم  ة ع  الم اإلج  رام   
التي ترجع السلوك اإلجرامي إلى الض عف أو  ) 58-57:حسن عیسى ص(االحتواء

فش  ل االحت  واء ال  داخلي ال  ذي یعب  ر عل  ى ق  درة الف  رد عل  ى اإلمس  اك ع  ن       
غباتھ بطرق منافیة للمع اییر االجتماعی ة واالحت واء الخ ارجي وھ و ق درة       ر

الجماع  ة أو ال  نظم االجتماعی  ة عل  ى أن تجع  ل لمعاییرھ  ا االجتماعی  ة أث  ر ا  
فع  اال عل  ى األف  راد و تظھ  ر ق  وة االحت  واء الخ  ارجي ف  ي درج  ة مقاومت  ھ      

ن أمث ال  ولقد دلت الكثیر من أعمال العلماء و الباحثی .للضغوط االجتماعیة 
ش  یلدون و الی  انور جل  وك عل  ى اتج  اه تع  ددي ینظ  ر إل  ى اإلنس  ان عل  ى أن  ھ   

                     .    وحدة عضویة نفسیة و اجتماعیة  
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  :العوامل المولدة للجریمة  )3
خمسة عوامل مولدة   ). Hanigan, ,1997, PP. 205, 236( ُتحدد باتریسیا ھانقان       

  :كالتالي لإلجرام وھي

إذا كانت األسرة ھي عامل التنشئة األول، فھي كذلك عامل : األسرة )1- 3
فاألسرة تلعب دورا حاسما في تكوین شخصیة الفرد وفي .مولد للجریمة

توجیھ سلوكھ، وتحدید معالم مستقبلھ، فھي المجتمع األول الذي یبدأ فیھ 
انت لألسرة الشخص حیاتھ ویقضي طفولتھ بین أحضانھا ، من أجل ذلك ك

فكل ) 272:ص-2004-،فتوح عبد اهللا الشاذليعلي عبد القادر القھوجي(أھمیتھا في علم اإلجرام
خلل أو اضطراب ؛ یعرقل األسرة عن أداء رسالتھا في تربیة األطفال 
والتي تؤدي إلى حاالت من االنحراف واإلجرام ، ویكون ذلك بطریقة 

  :مباشرة أو غیر مباشرة 
یمیل الطفل بطبعھ إلى : ر لألسرة على ظاھرة اإلجرامالتأثیر المباش*

التقلید وأول صور السلوك التي تصادفھ ما یحدث في نطاق األسرة ومن 
ھنا یمكن لألسرة أن تمارس تأثیرا مباشرا على الطفل عندما یكون أحد 
الوالدین أو كالھما مجرما أو منحرفا، فاالبن یكتسب السلوك اإلجرامي 

شرة والتدریب على العنف، من خالل صورة القسوة التي عن أبویھ بالمعا
، )273:ص -2004-،فتوح عبد اهللا الشاذليعلي عبد القادر القھوجي(تغلف حیاة أفراد األسرة 

من جھة ومن جھة أخرى یشب َنزَّاًعا  رحیث ینشأ الطفل مشبعا بھذا الشعو
  .إلى اإلجرام 

لحیاة األسریة وقواعد السلوك فتأثیر األسرة یأتي من التفاوت بین نمط ا    
التي یكتسبھا الطفل من تلك الحیاة وبین القیم السائدة في محیطھ 

نوع من الصراع الذي یؤثر على  تاالجتماعي ، حیث ینشأ عن ھذا التفاو
تكیف الطفل مع المجتمع وھو صراع یظھر أثره في حالة تعرض الفرد 

واجھة اختیار بین الذي تربى في مثل ھذه الظروف ألزمة تضعھ في م
إما مخالفة القانون أو احترامھ؛ وھنا تتغلب قاعدة السلوك :موقفین 

  .المكتسب من الوسط الذي نشأ فیھ الفرد 
إن منزل األسرة ھو : الثأثیر غیر المباشر لألسرة على ظاھرة اإلجرام*

الموطن األول الذي یتلقى فیھ الطفل في سنواتھ األولى، بناء ھیكل 
عناصر ھذا الھیكل ھو تكوین الضمیر األخالقي للطفل  شخصیتھ،وأول

الذي یتكون من المبادئ السامیة والقیم الدینیة والخلقیة والمعاییر 
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االجتماعیة، كما أن من أھم عناصر ھیكل شخصیة الطفل ھو تطویر 
ملكات الجانب العاطفي لدیھ والتي من دون شك یكون للوالدین دورا حاسم 

؛ غیر أن غیاب ھذا الدور أو التقصیر فیھ یمكن أن وأساسي في استدخالھم
یكون لھ تأثیر قوي على تكوین الشخصیة اإلجرامیة للطفل ،ألن ھذا الدور 
یتطلب من األبوین موقفا ایجابیا ینمي لدى الفرد الحد األدنى من النزعة 

علي عبد . (االجتماعیة،  ومن التھذیب الضروریان لحسن التأقلم مع المجتمع

  ).2004-،فتوح عبد اهللا الشاذلير القھوجيالقاد
ومن األمور التي تؤدي إلى فشل األسرة في قیامھا بدورھا في تأھیل     

التفكك المادي لألسرة بغیاب األب أو :الطفل للحیاة االجتماعیة السلیمة 
األم ، انفصال الطفل عن أمھ لقوة قاھرة، غیاب األب لفترة طویلة من 

ي تواجده ، سوء العالقات داخل األسرة ، باإلضافة عمر الطفل التي تقتض
  .للطفل أو اإلسراف في القسوة) العاطفي طاإلفرا(إلى التدلیل الزائد

تلعب المدرسة بعد األسرة، دورا في تعلیم الطفل بعض  :المدرسة )2- 3
القواعد وتقترح علیھ بعض النماذج التي تساعده على تحقیق انسجام في 

كما تساعد المدرسة أیضا في نموه العقلي و الوجداني و . حیاتھ االجتماعیة
االجتماعي ،لكن رغم كل ھذا األثر اإلیجابي للمدرسة في حیاة الطفل  إال 
أنھا قد تتسبب في انحرافھ أو حتى إجرامھ، فقد توصلت الكثیر من 

ففي سنة .واإلجرام  (*)الدراسات إلى وجود عالقة بین التكیف المدرسي 
إلى إیجاد إرتباط قوي جدا )  Laberge Altmejd( بارج ألتمدالتوصل  1976

و ) المراھقین (بین عدم التكیف المدرسي و اإلجرام في عینة من الشباب
سنة ) West et Loeber"(لوبر" و" وسط " من جھتھ أستنتج الباحثان 

أن عدم التكیف المدرسي إذا ظھر منذ االبتدائي یشكل مؤشر على  1982
  )..Hanigan, ,1997, P P. 219 . 222(رف واإلجرامي مستقبال السلوك المنح

توصل إلى أن عدم النجاح ) Farrington(وفي دراسة أجرھا فارینطن  
ھو محك )  10و  8بین سن (المدرسي في السنوات األولى من التمدرس

جید لتمییز المنحرفین عن غیر المنحرفین ، و كذلك كشف األشكال  
أن " فریشات " و " لي بلون : و من جھتھما یرى ، المزمنة لإلنحراف 

من أفراد عینتھما المنحرفین المتابعین قضائیا تأخروا سنة دراسیة  42%
  . تأخروا سنتین   %26واحدة ، و أن 

                                                
  و انعدام االهتمام بالدراسة والنشاطات الدراسية ) ...شغب ، تشويش (عدم االنضباط ، الفشل الدراسي : مظاهر  3يف  عدم التكيفيتجلى   (*)
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مقارنة بین مراھقین منحرفین غیر " فریشات " و" لي بلون" و یعرض 
راھقین المنحرفین متابعین قضائیا ومجرمین متابعین قضائیا، فتبین أن الم

  ) عدم انضباط ،عدم اھتمام بالدراسة ،فشل دراسي (غیر متكیفین مدرسیا
باإلضافة إلى عدم التكیف المدرسي ھناك أیضا صور أخرى ألثار 
المدرسة في ظھور االنحراف والجریمة، فالمدرسة بمظھرھا الھرمي و 

لخاصة ، التنافسي تخلق وضعیات خطیرة كالفشل والتوجیھ إلى األقسام ا
ویلعب ، مما یولد إحباطات و اتجاھات سلبیة و تمرد و تخلي عن الدراسة

دورا في تولید انحراف تلمیذه إذا كان األول نموذج ) األستاذ (المعلم 
تقمص سلبي للثاني ، فكثیرا ما یتسبب المعلم في التولید مشاعر النبذ و 

  .عدم الفھم و الظلم عند التلمیذ 
وب معالجة المدرسة للتالمیذ الھامشیین ھو في و في األخیر إن أسل

حدّّّّّّ ذاتھ عنصر مساعد على عدم التكیف المدرسي ، و یتمثل أسلوب 
المعالجة في وضع التالمیذ الذین یعانون من صعوبات مدرسیة في أقسام 

فالصعوبات التي یعاني منھا التالمیذ في .خاصة أو طردھم مؤقتا أو نھائیا 
األحیان صعوبات سابقة عن الدخول المدرسي المدرسة في أغلب 

  .كالمشاكل األسریة و االجتماعیة
لقد شغل الدخول المبكر لألطفال لسوق الشغل بال الباحثین  :العمل )3 –3

ورغم منطقیة ) .Hanigan, ,1997,  p . 223(والعلماء في مجال االنحراف والجریمة
في الفئة التي تدخل سوق  وعقالنیة االفتراض القائل بارتفاع نسبة اإلجرام

العمل مبكرا ، إال أن النتائج لم تنفي ولم تؤكد ھذه الفرضیة وجاءت 
" لي بلون " و" برونوفوسط " فقد الحظ . التحالیل متناقضة في كل مرة 

). Pronovoste et Le blanc,. 1979 . PP . 69 - 73 .( 
فراد الذین أن ترك المدرسة قد یخفض من شدة السلوك المنحرف عند األ 

  .یندمجون جیدا في عالم الشغل
 .,Glueck et Glueck. 1950. Pronovoste et Le blanc ( "قلوك " و" قلوك " و یعتقد 

1979 P. 223. ( بوجود إرتباط موجب بین الشغل و االنحراف أي أن
المنحرفین یشغلون عمال أكثر من غیر المنحرفین ، و من جھتھ یشیر 

أن عدد كبیر من المنحرفین ال یبقون في عملھم إال  إلى) CUSSON(كیسون 
  .لمدة زمنیة قصیرة ویغادرونھ بعد أول مناوشة مع مستخدمھم 
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إن جماعة الرفاق ذا أثر كبیر على  ) :األصدقاء (جماعة الرفاق  )4 –3
بعیدا ویقرران أن مصاحبة " لي بلون " و" فریشات " ویذھب المراھق

ر األساسیة لتشخیص اإلجرام واالنحراف رفاق منحرفین تعد من العناص
فقط من المنحرفین غیر القضائیین  %23في سن المراھقة ،و یریان ان 

ینتمون إلى جماعة رفاق یمارس بعض أفرادھا أعمال غیر قانونیة ، في 
وحسب .عند المنحرفین القضائیین %62حین تصل ھذه النسبة إلى 

ماعة الرفاق المنحرفین على یتأثر الشباب بج" لي بلون " و " فریشات "
المدى القصیر حتى تقبلھ الجماعة و دون أن یكون بالضرورة متقبل 
للنشاط المنحرف أو اإلجرامي المطلوب منھ القیام، أما على المدى 
المتوسط و الطویل تأثیر جماعة الرفاق على الشاب متى كان ھو متقبال 

یرغب في التشبھ على الشاب أن : أي یصبح ھناك قبول متبادل ، لھا
  .باآلخرین و على الجماعة أن تقبل الشاب بكل ما فیھ 

 إن االنحراف واإلجرام بصحبة جماعة الرفاق لھ إیجابیات ومزایا
فالجماعة تمنح الشاب تعلما نفسیا و تعلما تقنیا یساعداه على الشھرة و ربح 

التحضیر  :و یقصد بالتعلم النفسي  ).Hanigan.,1997, P. 227 .(أوفر للمال 
المعنوي الضروري القتراف فعل انحرافي ، فجماعة الرفاق تساعد 
الشاب على التغلب على المخاوف و تفادي مشاعر الذنب الناتجة عن 

كما یأخذ الشاب من جماعة رفاقھ الشجاعة للمرور للفعل ، مخالفة القانون 
ه ، و تساعد جماعة الرفاق على تبریر السلوكات المنحرفة ، كما یمّو

أما التعلم التقني .الشعور بالذنب ألن المسئولیة جماعیة و لیست فردیة
فیقصد بھ تعلم أسرار و خفایا عمل المنحرفین اآلخرین األكثر تجربة    

وخبرة ، و بواسطة ھذان التعلمان یصبح االنحراف مع الجماعة أكثر 
م الشھرة فائدة،  فتزداد اللذة لـن أفراد الجماعة یتقاسمونھا معھ ، و تعظ

ألن أفراد الجماعة یتبادلون الحدیث فیما بینھم عن حسن األداء و القوة 
  .والشجاعة التي یبدیھا الشاب أثناء القیام باألفعال المنحرفة 

 .  West "(فارطن"و" وسط"یرى:االقتصادیة –العوامل االجتماعیة)5 –3

Farrington. . P 228  (امل الخمسة أن انخفاض الدخل األسرى ھو إحدى العو
إلى ) (Robins وتوصل روبنس . التي تمیز المنحرفین عن غیر المنحرفین

ھم ) مھن(أن األطفال المنتمین ألسر فقیرة و یشغل األولیاء وظائف دنیا 
ومن جھتھ یرى بلومشتاین و من . األكثر انحرافا من األطفال اآلخرین

نخفاض الدخل و ھم باحثون من بریطانیا ، أن ا) Blumsten et All(معھ
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األسري ھو العامل األكثر تمیزا بین المنحرفین المزمنین و المنحرفین 
أن المنحرفین " فریشات "و "  لي بلون " غیر المزمنین، ویعتقد 

القضائیین یأتون من أوساط اجتماعیة فقیرة  ففي دارستھما التي أجریاھا 
ن م % 46عن المنحرفین القضائیین و غیر القضائیین وجدا أن 

یصرحون أنھم من أسر تتلقى ) متابعین قضائیا ( المنحرفین القضائیین 
و تنزل . مساعدات من الضمان االجتماعي أو مصالح العنایة بالبطالین 

فقط عند المنحرفین غیر القضائیین كما صرح  %22ھذه النسبة إلى  
في حین  امن المنحرفین القضائیین أنھم من أسر تستأجر ساكناتھ 76%
من المنحرفین غیر القضائیین تملك أسرھم سكناتھا، وفي األخیر  50%

ھناك عوامل اجتماعیة  اقتصادیة أخرى تأثر على االنحراف كالوسط 
االجتماعي وما یحدث فیھ من حراك  والتغیر االجتماعي و التنوع الثقافي 

  .و أنماط العالقة بین الرجال والنساء
  :ي محكات تقدیر خطورة السلوك اإلجرام) 4

تسع محكات لتقدیر خطورة السلوك اإلجرمي و  lemay یقترح لیماي      
  ) :Hanigan, ,1997, p p . 194 .196(ھي

یعتقد أن معظم الشباب یمر بفترة انحراف قد تؤدي  :سن الشاب  )4-1  
بھ إلى السلوك اإلجرامي وھذا في النصف األول من سن المراھقة ، 

  .داد كلما ُاْرُتِكب في سن المراھقة فخطورة االنحراف والجریمة تز
ھل الجنوح سھل أم خطیر؟ ھل یعرف   :نوع اإلجرام و مدتھ )2- 4

المنحرف أ و المجرم ضحیتھ؟ و ھل یستمر االنحراف مع الوقت ؟ وھل 
یتطور إلى إجرام حقیقي؟ كلھا مؤشرات تدل على عالقة مدة اإلجرام 

  .بتجذره مع الفرد
ما ھي الروابط التي یربطھا  :د المجرمالقطاعات المضطربة عن)3- 4

الشاب مع مجتمعھ، ھل توجد قطاعات یحس الشاب فیھا بقیمتھ كالمدرسة، 
الثقافة؟ وعلى الصعید النفسي ھل  –الریاضات والنشاطات االجتماعیة 

الحیاة الخیالیة مرنة لدرجة تسمح للشاب التذكر و اللعب و اإلبداع؟ ھل 
الوجداني، المعرفي والحسي : لثالثیوجد انسجام بین القطاعات ا

  حركي؟وھل ینتمي الشاب إلى جماعة رفاق منحرفة أو مجرمة؟
طلب الشاب للمساعدة ھو محك جید لنجاح : الرغبة في المساعدة  )4- 4

في  عالج السلوك االنحرافي ، بید أن ھذا الطلب كثیرا ما یبدیھ الشاب
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تزول الرغبة في التغیر األول لما یعیش أحاسیس االكتئاب و ما یلبث أن 
  .لما یجد الفرصة الرتكاب سلوك انحرافي أو إجرامي جدید 

یمارس كثیر من الشباب انحرافھم : شدة اإلحساس بالقوة الكلیة)5- 4
وسلوكاتھم اإلجرامیة و ھم یعتقدون بأن قوتھم و ذكائھم سیكونان حمایة 

  .لھم من الوقوع في العقاب 
ّد من وجود شخص قدوة للشاب سواء الب: غیاب الراشد القدوة )6- 4

و ...داخل أو خارج األسرة، كاألخ، واألخت، والمعلم  والمدرب والمنشط 
یسمى ھذا الشخص الراشد الدال ،فإن انعدام العالقات مع راشد اجتماعي 

  .یعد عامل خطورة لإلجرام
عادات الحیاة المتعلقة بأسلوب العیش المجرم : الحالة الجسدیة ) 7- 4

كل . ف كتناول األدویة النفسیة، والنشاطات اللیلیة، واعتالل التغذیةالمنحر
ھذه العادات تساعد على ظھور مشاكل صحیة جسدیة و تغیر السلوك 

  .الشخصي و االجتماعي للفرد 
ما المقدار الذي یمكن لألسرة أن تساعد الشاب لیسلك  :العائلـــة )8- 4

لى الشاب ؟ ما ھي إمكانات سلوك مقبوال اجتماعیا ؟ كیف تنظر األسرة إ
  التغیر في العالقات األسریة ؟ ما حجم التھمیش داخل األسرة ؟

ھل الشاب متابع من طرف : األوساط المھنیة و أوساط التسلیة ) 9- 4
مربي أو بیداغوجي ؟ ما ھو التقدم الذي أحرزه في الشاب ؟ ما نوع 

سط الدراسي الذي العالقات بین الشاب و المھنیین المختصین ؟ما قیمة الو
یوجد فیھ الشاب؟كیف یندمج الشاب في وسطھ الدراسي أوفي المركز الذي 

  یتكون فیھ ؟ 
كل ھذه المحكات تسمح بتعدیل أو انحراف السلوك إلى سلوك مضاد     

تخرجھ إلى للمجتمع خاصة إذا ما وجدت التربة التي ترعى ھذا السلوك و
االجرام "أھم خصائصھ الساحة االجتماعیة معبرة عن میالد شخص 

  ".واالنحراف
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  :خصائص شخصیة المجرم)5
یعتقد بعض الباحثین أن المجرم لھ شخصیة نمطیة تمیزه عن غیره من      

ال یصلح و " الناس،و یرى باحثون آخرون أن مفھوم الشخصیة المجرمة 
ال یمكن تداولھ إال عند بعض المجرمین ولیس كلھم و فیما یلي نحاول 

  :نظریات تفسرفي الشخصیة المنحرفة والمجرمة 4إلى التطرق 
یرى ھذان )   ,p.197.Hanigan, ,1997("فریشات"و"لي بلون"نظریة)1- 5

الباحثان أن المنحرفین القضائیین یتمیزون عن المنحرفین غیر القضائیین  
  :بثالث صفات 

  السلوك االنحرافي  -
 االجتماعي أي صعوبات االندماج :Dyssocialitéعسر التجتمع  -
 تمركز مفرط حول الذات  -

وتتمیز شخصیة المنحرفین القضائیین باالنعزال أي صعوبة ربط   
و نقص التجتمع أي عدم القدرة أمام متطلبات ، عالقات متینة مع اآلخرین 

عدم األمن و البدائیة ، و ضغوط الحیاة االجتماعیة و السلبیة تجاه اآلخر 
یة لحاجاتھ الشخصیة أن المنحرفون أي أن یعطي الفرد فقط األولو

منغلقون على ذواتھم بسبب رؤیتھم للواقع من خالل منظار متمركز حول 
    .ذواتھم    ولیس متمركز على اآلخرین

 YOCHELSON et SAMENOW "سامینو " و " یوشلسن " نظریة  )2- 5
)Hanigan, ,1997,  p.197. ( 1976قام ھذین المختصین في الطب العقلي في سنة 

مجرمین " وفیھ یؤكدان بوجود "  شخصیة المجرم " بنشر كتاب 
أي أفراد أختاروا نمط العیش المنحرف منذ السنوات " ومنحرفین بالعادة 

وأن مساوئ المنحرفین توجد على ) .سنوات  6 – 4(األولى من عمرھم 
الصعید المعرفي أكثر مما ھي على الصعید الوجداني،إنھم یتمیزون 

في التفكیر یدركون الواقع من منظور خاص بھم  و من  بطریقة خاصة
  :أھم األفكار التي یؤمن بھا المنحرفین نجد ما یلي 

ال یتكلمون عن أنفسھم ، و ال یقبلون اآلخرین و یغیب نقد الذات -
  .عندھم 

 " ال أرید"و في الواقع یقصد" ال أستطیع"یستعمل المنحرف عبارة -
 .مجتمع و األحداث یعتبر المنحرف نفسھ ضحیة ال -
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 . یفكر أن لھ الحق في امتالك األشخاص و األشیاء ملكیة مطلقة -
 .یرفض الخوف رغم أنھ مسكون بمخاوف عدیدة -
 .یعمل دائما لیكون ھو األحسن في كل المیادین  -
 .ال یھتم باألضرار أو اآلالم التي یسببھا لآلخرین  -

ھذان الباحثان ) .Hanigan, ,1997, p.198 ("فابیانو"و" روس"نظریة  )3- 5
الكندیان مختصین في علم اإلجرام ، و یرجعان ھما أیضا االنحراف 

  :واإلجرام إلى علل معرفیة ، و من أھم ھذه العلل أن المجرم  
  .ال یتحكم في ذاتھ و ال یفكر قبل اإلقدام على فعل ما  -
 ) انحراف(إحساسھ ضعیف أو منعدم بمسئولیتھ فیما یحصل لھ  -
ال یظھر ، تفكیره متصلب، وھو لیس منفتح على اآلراء الجدیدة -

 .مرونة كبیرة و ال إبداع 
 .یصعب علیھ حل المشكالت -
 . متمركز حول ذاتھ -
قّیمھ متمركزة حول ذاتھ، ویمیل إلى تعریف الخیر و الشر بما  -

 . یتفق و ذاتھ
 اآلنا المنحرف و" تعرف بنظریة ":وینمان"و"ردل "نظریة  )5-4

"    الطفل العدواني"ولقد عرضاھا في الفصل الرابع من كتابھما " تقنیاتھ
) Redl et Wineman, , 1971 . PP. 169 – 234. ( و تعني ھذه النظریة أن أنا المنحرف

یستعمل العدید من میكانیزمات الدفاع حتى یستمر و یبقى أنا منحرفا، و قد 
  :اتیجیات ھي صنفا ھذه التقنیات الدفاعیة ضمن أربع استر

أو ما یعرف بتقنیات إزالة اإلحساس  :استراتیجیة تفادي العقاب الداخلي*
األطفال المنحرفین ) Redl et Wineman, , 1971.p :174(تتوفر شخصیة.بالذنب 

فال یستطیع أناھم الحصول على " مجموعات من القیم" سلوكیا على 
؛ إن ھؤالء "ذنباإلحساس بال"اإلشباع دون دفع ثمن لذلك و یتمثل في

األطفال حائرون و قلقون، ویتغلبون على حیرتھم و قلقھم بواسطة السلوك 
لي ما ی" الھروب من العقاب " السوي لفترة من الوقت و من أھم تقنیات 

)Redl et Wineman, , 1971  p p . 176.187(  
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  .كبت و إخفاء النوایا و المقاصد الحقیقیة   -
  ". لوكھناك من فعل قبلي ھذا الس"  -
  ".ھذا السلوك ، على األقل ، الجمیع فعل "  -
  ".لقد كنا جمیعا مشاركین في ھذا السلوك "  -
  ".لقد فعل بي نفس الشيء من قبل "  -
  ".ھو من أراد ھذا "  -
  ". لقد اضطررت لفعل ذلك و إال كنت أنا الخاسر"  -
  ".لم أستفد بشيء "  -
  ".لكنني تصالحت معھ فیما بعد "  -
 )".بریئا ( اھو لیس استثنائی"  -
 ".و یستفزونني ، ال أحد یحبني ،إنھم كلھم ضدي "  -
 ".لم یكن بوسعي الحصول علیھ بغیر ھذه الطریقة "  -

یملك المجرم أو :استراتیجیة البحث عن سند لإلجرام واالنحراف *
،و یبحث جاھدا عن إغراءات " رفقاء السوء"المنحرف براعة في اختیار 

ال یكتفي األنا المنحرف بمبررات .لھالالنحراف و أھداف یدافع من أج
ذكیة لیریح ضمیره بل یعتمد أیضا على الوسائل التي تضمن لھ اإلشباع 

 .Redl et Wineman, , 1971. p .(من اإلطراء االنحرافي دون اإلحساس بالذنب

اإلطراء االنحرافي ھو كل ما یتلقاه المنحرف من شكر ومدح وثناء ) 187
وشجاعتھ، وذكائھ، ، كاالعتراف بقوتھ ، حرف ومزایا نتیجة فعلھ المن

  .الخ ...ودھائھ
 Redl etو فیما یلي بعض االستراتیجیات المستعملة لتحقیق سند لالنحراف 

Wineman, , 1971 p188 –198 (.(  
  ".رفقاء السوء"البحث عن  -
  ".تشكیل عصابة "المیل و الرغبة في  -
ام ألول مرة بفعل أي القی(االنجذاب نحو الفعل المنحرف االبتدائي  -

  ).منحرف ثم یقوم أشخاص آخرون بتقلیده و محاكاتھ 
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  .البحث عن إغراءات االنحراف -
  .استغالل النوبات المرضیة المعتادة القتراف السلوك المنحرف  -
  .التمرد على مبررات اآلخرین  -
 .لھا ثقافة تفضل االنحراف " مثالیة األنا"  -

 ". النتیجة بسببھا"و " ثر بعلتھاأل"التوھم أنھ سیستثني من قوانین  -
 .التبعیة لطموحات و كفاءات ترتبط باالنحراف  -

یتفادى المنحرف الوضعیات أو األفراد  :استراتیجیة مقاومة التغییر* 
الذین یستھجنون انحرافھ و یستمر في نفي أفعالھ المنحرفة، وإذا قبض 

األماكن (افھ علیھ متلبسا رفض التخلي عن العوامل التي تشجع على انحر
أنا الشخص المنحرف فعال جدا ). المولدة لالنحراف،الرفقاء،االستھالك 

" و ذلك بتغذیتھ بسلسلة من ) األنا األعلى (في تنویم صوت الضمیر 
 ."الحیل و المبررات 

 .Redl et Wineman, p p(ومن أھم التقنیات المستعملة للدفاع ضد التغییر ما یلي 
199.205.(  

  .الكالم لحظة االعتراف  االمتناع عن -
 .الھروب إلى الصفة الحمیدة  -
 .تفادي الناس الخطیرین في حالة االنحراف الشخصي  -
  .حاجاتھ للحب و التبعیة و النشاط ) كف(خنق  -

یلم المجرم بسرعة  )Hanigan. op cit . p. 199 الحرب ضد عوامل التغییر * 
ھر معارضة بنقاط ضعف اآلخرین ویحاول استعمالھا في صالحھ ویظ

  .كبیرة باستعمال أسلوب خاص ال یستعملھ اآلخرون في العادة 
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   :العالج و الوقایة من الجریمة )6
بقدر ما نحتاج إلى الوقایة من الجریمة نحتاج أیضا عالج  المجتمع من     

ھذه الظاھرة التي احتار العماء والفقھاء في الحد من بؤرتھا التي شملت 
یاتیة ، فما دام ھناك أفراد یرتكبون الجرائم وھناك أبسط األمور الح

ضحایا لتلك الجرائم ، وھناك نظام العدالة الجنائیة الذي یخرج عددا البأس 
بھ من المجرمین ، لكل ذلك وجبأن تكون برامج وقائیة فعالة تستأصل 

  .أسباب الجریمة وتوقف األفعال اإلجرامیة 
ائیة  وجود مؤسسات یتلقى فیھا ولعل من بین خصائص نظام العدالة الجن

المجرمون العقاب على أفعالھم اإلجرامیة ویستثنى من ذلك فقط المجرمون 
المتھمون المضطربون عقلیا والذین یخضعون لتشریعات الصحة النفسیة 

- محمد شحاتھ وآخرون(وقد برز صراع كبیر . أكثر من القانون  الجنائي 
لتأھیل واإلصالح وأصبح بین دعاة العقاب ودعاة ا) 521:ص- 1993

الحدیث عن اإلصالح وتأھیل المتھمین مقبوال بشكل واسع مع بدایة ھذا 
القرن خاصة مع ضھور نظریات الجریمة التي تؤكد دور العوامل الفردیة 

  .واالجتماعیة في الجریمة 
وحینما نتحدث عن الوقایة والعالج والتأھیل في ھذا السیاق فإن الجمھور 

األول یضم المجرمین وھؤالء :حدیث ینقسم إلى قسمین المعني بھذا ال
یوجدون في السجون أو المؤسسات العقابیة ، أما القسم الثاني یخص مجمع 
العقاب في حد ذاتھ كامؤسست العقابیة ومراكز إعادة التربیة التي تقدم 

وجدیر بالذكر في . برامج تأھیلیة وتربویة یكون ھدفھا اإلصالح والتأھیل 
  .ام أن نتحدث عن فلسفة العقفوبة وماھیتھا ھذا المق

عبد الرحمان (فالغرض من العقاب ھو إلزام الناس باحترام القواعد والنظم 
جزاء جنائي یقرره المشرع لمن "كما وتعبر عن ) 282:ص-العیسوي

وھي تعني أن ) 219:فوزیة عبد الستار ص" (تثبت مسؤلیتھ عن الجریمة
در بھ حكم قضائي ،فالقضاء ھو المختص ھذا الجزاء الجنائي یجب أن یص

  .بإقامة الدلیل على مسؤلیة المتھم عن الجریمة المنسوبة إلیھ
وترجع نشأتھا إلى وقت وجود اإلنسان على وجھ األرض فقد الزمت 
العقوبة المجتمع البشري منذ نشأتھ وسارت جنبا إلى جنب في تطوره عبر 

اع الغریرزي التلقائي عن القرون ، ومرد ذلك أن العقوبة نوع من الدف
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وجدیر بالذكر أن . النفس یأخذ صورة االنتقام من الجاني واإلضرار بھ 
  .العقوبة تتمیز بكونھا یجب أن تكون معادلة ومكافئة للجریمة 

فالمقصود بھ إعادة المجرم إلى وضعھ السابق في المجتمع  أما التأھیل
نقصد بھ التأھیل  ،أما عندما)523:محمد شحاتھ ص(والحیاة بصفة عامة

وعلى أیة . االجتماعي والمھني فإنھ ینظر إلیھ كجزء منفصل وقائم بذاتھ
غیر أن ھذا التداخل ال  والتأھیلحال ھناك تداخل بین كبیر بین العالج 

یبرر الخلط بین المصطلحین فمن الناحیة التصوریة یشیر المصطلحان 
الھدف الرئیسي إلى مجموعتین مختلفتین من اإلجراءات والعملیات ف

للعالج سواء البدني أو النفسي ھوالرواسب واألعراض المصاحبة 
والناجمة عن التورط في األفعال اإلجرامیسة ، أما التأھیل فالتركیز 
الرئیسي على الشخص ، مع اھتمام خاص بقدراتھ ومھاراتھ المھنیة وسلم 

وفي . لدیھ القیم لدیھ والواجھة االجتماعیة التي یقدمھا عن صورة الذات 
التأھیل یكون من المسلم بھ عادة أن الشخص قد تم شفاؤه فعال أوعلى 
وشك أن یتم وأنھ قد استوعب المبدأ من وراء عقابھ وعقد العزم على 
اإلقالع عن السلوك اإلجرامي ، ثم تأتي إجراءات اإلرشاد العام والتوجیھ 

دادا للعودة ثانیة المھني والتدریب بما یناسب أعماال أو مھنا معینة ،استع
  .  للمجتمع 

ینبغي أن تحدد أھداف عالج المجرمین :  عالج المجرمین)1- 6
والمنحرفین ولكي یمكن تحقیق ھذا العالج تجب أن تستھدف برامج 

  )282:عبد الرحمان العیسوي ص: (اإلصالح تحقیق ما یلي 
  حمایة المجتمع من خطر المجرمین وأضرارھم 

 ا أشخاصا نافعین بطریقة سریعة واقتصادیة اعداد النزالء لكي یصبحو
 تعویدھم على طاعة القانون واحترامھ 

 تعویدھم على االعتماد على النفس وتحمل الفرد أعباء نفسھ
 تنمیة الكفاءات الذاتیة والقدرة الذاتیة للفرد 

خلق مواطن یطیع القانون ال ألنھ خائف منھ ولكنھ یرغب في طاعة 
 .القانون رغبة تلقائیة 

ویجب أن تستھدف برامج العالج أن یصبح النزالء أفضل عما كانوا       
وإذالل " األخذ بالثأر"علیھ قبل دخول السجن ، فال یمكن األخذ بسیاسة 

النزیل ومعاملتھ بالمثل أو تبعا لمبدأ العین بالعین والسن بالسن ، فقدیما 
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یقاسوا الذل كان المجرمون یعاملون تبعا لنظریة مؤداھا أنھ ال بد أن 
والھوان والعذاب و االنتقام نتیجة ألخطائھم السابقة ، باإلضافة إلى أن ذلك 
كان العقاب یفرض كردع للسلوك اإلجرامي على افتراض أنھ یمثل نوعا 

  .من العبرة لآلخرین وبذلك تمنع الجریمة 
لكن البحوث التي أجریت في میدان التعلیم ونظریاتھ توضح أن العقاب ال 

إلى زیادة القدرة على السلوك المرغوب فیھ ، إن التعلیم یحدث یؤدي 
بطریقة أفضل تحت ظروف المكافأة والتعزیز ، فالكائن الحي یمیل إلى 
تكرار السلوك الذي یثاب علیھ وینال منھ الجزاء واإلشباع والرضا ولكن 
بعض المجتمعات مازالت تمارس سیاسة العقاب وعلى الرغم من ذلك إال 

العود إلى الجریمة ما زالت عالیة ومعنى ذلك أن العقاب ال یردع  أن نسبة
المجرم وال یمنعھ من العودة إلى ارتكاب الجریمة وھي نتیجة كفیلة 

  . بتحویل االھتمام من العقاب إلى التأھیل والعالج 
الوقایة بأنھا عمل مخطط نقوم بھ  مصطفى سویفیعرف :  الوقایة)2- 6

أو تحسبا لمضاعفات ) صحیة،اجتماعیة( توقعا لظھور مشكلة معینة
مشكلة قائمة بالفعل ویكون الھدف من ھذا العمل ھو اإلعاقة الكاملة أو 

محمد شحاتھ .(الجزئیة لظھور المشكلة أو المضاعفات أو كلیھما
  ) .524:ص

وتصنف اإلجراءات الوقائیة طبقا لمنشورات األمم المتحدة والصحة 
  :العالمیة إلى ثالث مستویات 

ویقصد بھا منع اإلصابة أصال ، وھو ھدف :  لوقایة من الدرجة األولىا
صعب التحقیق ، فبرغم كل ما بذل ویبذل حتى اآلن سواء في مجال 
الوقایة أو العالج أو حتى استخدام البدائل العقابیة المختلفة لم تختف 

ویستخدم في ھذا األسلوب عدة . الجریمة ولم یتوقف السلوك اإلجرامي 
تحدید الجماعات ) 527-526:محمد شحاتھ ص:(ات من بینھاإجراء

الھشة والمستھدفة أو األكثر تعرضا والتي یكون احتمال تورطھم في 
المسالك اإلجرامیة أعلى منھ في حالة سائر الجماعات األخرى في 
المجتمع وذلك في ضوء عدد من المؤشرات المتوفرة والمھیئة لذلك 

في مجال الجریمة ، والتفكك األسري  مثل وجود تاریخ سابق لألسرةو
فیھا وضعف أسالیب التنشئة االجتماعیة أو عدم  االنضباطواختالل 

اتساقھا وضعف الوازع الدیني والظروف االقتصادیة ووجود خصائص 
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الشخصیة ذات الصلة بالسلوك اإلجرامي كاالندفاعیة،العدوانیة والقلق 
ترتكز على المحاوالت  إلخ  ومن ھنا تكون االستراتیجیة األولى...

المتعددة لتصحیح مشكالت الشخصیة وتغییر الممارسات في أسالیب 
التنشئة االجتماعیة بالطریقة التي تصبح معھا االصابات االجتماعیة 

ثم استخدام األسالیب التربویة المختلفة في . والنفسیة أقل ما تكون 
وغیر المباشرة توصیل المعلومات العلمیة الدقیقة والتوعیة المباشرة 

وبخاصة للمراحل العمریة المعرضة أكثر من غیرھا ، كذا العنایة 
المبكرة بالحاالت تحت إكلینیكیة لفھم العالقة القائمة بین السلوك 

  . اإلجرامي  وبعض االضطرابات النفسیة الخطیرة 
حیث یرى البعض أن ممارسات نظام العدالة :  التحویل كوسیلة وقائیة

وك اإلجرامي وحتى وقت قریب كان ھناك اعتقاد بأن تقود إلى السل
احتمال ظھور المزید من الجانحین یقل بتغییر مسار األحداث وإبعادھم 
عن المحاكم وقد وجد عالقة وطیدة بین شدة العقوبة وارتفاع معدالت 
الجریمة یمكن أن تفسر كدلیل على عملیة التصنیف وإطالق تسمیات أو 

لى جنوح األحداث ، وقد بادرت الشرطة في فئات أو عناوین معینة ع
الوالیات المتحدة األمریكیة من إنشاء مكتب الوقایة من الجریمة لكي 

جانحا  163ینحى أو یبعد الجانحین عن المحاكم وقد ضبط ھذا المكتب 
جانحا فقط  34ارتكبوا جرائم ألول مرة ولم یحول منھم للمحاكم سوى 

التحویل  بعیدا عن المحاكم نجح في   وھنا العلماء استنتجوا أن مشروع
  .خفض معدالت الجریمة لدى ھؤالء 

صممت بعض البرامج اإلرشادیة :  البرامج اإلرشادیة كوسیلة وقائیة
لتوجیھ المجرمین، وھذا من خالل تقدیم الخدمات اإلرشادیة لھم على 
أن تكون ھذه الخدمات ذات العالقة الوطیدة بطبیعة الجریمة وكذا 

اجات المجرمین وظروف معیشتھم منخالل التدخل في البیئة طبیعة ح
  .ومحاولة كشف الخلل الذي یعاني نمھ ھؤالء المجرمین 

تم استخدام األسالیب العشوائیة لتقدیم :  المعالجة البیئیة كوسیلة وقائیة
عدة برامج صممت أصال للتأثیر في المیل للجریمة من خالل تغییر بیئة 

ریمة ،وقد خصص أحد ھذه البرامج للتعامل مع األشخاص المھیئین للج
البیئة التعلیمیة لععد من األوالد بھدف تحسین تقدیر الذات لدیھم وقد 
وجدوا األوالد الذین وضعوا في مجموعات یشرف علیھا خبراء تحسن 

  .سلوكھم 
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تعتمد على البرامج التربویة واالكتشاف  الوقایةمن الواضح جدا أن  
رامیة ، والعالج المبكر أیضا ذلك أن تعلیم الناس المبكر للمیول اإلج

عالمات االضطراب واالنحراف وتنمیة الموارد النفسیة لمواجھة الظغوط 
والوعي بالذات والحساسیة االجتماعیة وكیفیة حصول المرء على 
المساعدة حین یكون بحاجة إلیھا كل ذلك یكون األساس المتین للوقایة ، 

كرعلى ما سیواجھ الفرد من ضغوط ومعاناة ییسر كذلك فإن اإلكتشاف المب
الوضع المبكر للخطط الوقائیة التي تقلل من الفرصة للمتخصصین في 
الصحة النفسیة والعمل االجتماعي والتشریعي والسلطات التنفیذیة من 
  المناقشة المبكرة لمثل ھذه المشكالت ودرأ خطرھا قبل أن تقع أو تستفحل 

قصد بمصطلح العالج جمیع اإلجراءات التدخل ی:  أسالیب العالج)3- 6
محمد (الطبي والنفسي والنفس اجتماعي التي تؤدي إلى التحسن الجزئي 

ویرى الكثیر من المتخصصین أنھ عند الحدیث عن ) 533:شحاتھ ص
العالج في السیاق الجنائي فأن ھناك عدة تشخیصات تتفاعل مع خصائص 

اإلرادة والمواصلة :للمجرمین وھي  الموقف لتنتج أربعة  أنواع من العالج
ویبدوا أن ھذه النظرة تنطلق من قاعدة تأھیلیة .والعالج النفسي والبرامج 

والتي تعتبر أن العالج مكون من مكونات التأھیل لذا سنتطرق إلى ھذا 
  :العالج بنوع من التفصیل 

 یمكن تصنیف العالجات أو التدخالت الطبیة على أكثر من:  العالج الطبي
محور  على مستوى تواجد السجین بالمؤسسة العقابیة أو بعد انقضاء 
فترة العقوبة ویتمثل التدخل الطبي ھنا في الخدمات الطبیة العامة التي 
تخص عالج جمیع األمراض واألعراض الجسمیة أو البدنیة وھي 
خدمات متاحة ومتوفرة ومكفولة داخل المؤسسة العقابیة ، والنوع 

الخدمات ھي العالجات التي تقدم في حالة االضطرابات الثاني من ھذه 
 )353:محمد شحاتھ ص(النفسیة والعقلیة 

فمن المھم القول بأن ممارسة العالج الطبي النفسي في السجن قد یختلف 
عنھا في المستشفى  وخاصة فیما یتعلق بتفھم مشكالت السلوك 

المناسبة  اإلجرامي ودوافعھ ومصاحبتھ ومن ثم وضع الخطط العالجیة
وخاصة أن ھناك نسبة ال بأس بھا بین المسجونین وتعاني من أعراض 
اضطرابات نفسیة عمیقة وبالتالي فإن أھم األھداف التي یمكن تحقیقھا 
عن طریق الطب النفسي في المؤسسات العقابیة أو خارجھا ھو مساعدة 
المجرمین والمرضى على التخلص من حالة التوتر واالضطراب 
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عن االضطرابات االنفعالیة وعالج الذین یتعرضون ألعراض الناجمة 
       .نفسیة وعقلیة أثناء فترة العقوبة 

بمعناه العام ھم نوع من العالج یستخدم أیة طریقة : العالج النفسي -
نفسیسة لعالج مشكالت أو اضطرابات أوأمراض ذات صبغة انفعالیة 

عالج النفسي تبعا یعاني منھا المریض وتؤثر على سلوكھ ویختلف ال
ویتفق الجمیع ) 540:محمد شحاتھ ص(للمدرسة التي یتبعھا المعالج النفسي

على معنى عام ھو أن الغرض األساسي ھو مناقشة أفكاروانفعاالت 
المریض واكتشاف مصادر الصراع واإلجھاد ومحاولة إعادة توافق 

فعالي المریض مع المجتمع في حدود قدراتھ الشخصیة مع إقامة تجاوب ان
وتتعدد األبعاد التي یصنف . بین المعالج والمریض واستخدامھ في شفائھ 

على أساسھا العالج النفسي من عالج فردي إلى عالج جماعي ومن عالج 
عمیق إلى عالج سطحي ومن عالج موجھ إلى عالج غیر موجھ ومن 
عالج قصیر المدى إلى عالج طویل المدى  ، ومن أھم األسلیب المستعملة 

  : العالج النفسي نذكر  في
  العالج بالتحلیل النفسي  -
  العالج النفسي المتمركز حول العمیل  -
دینامیة الجماعة ، العالج السلوكي العالج (العالج النفسي الجماعي  -

  )541:محمد شحاتھ ص(إلخ ....بالغمر ،العالج بالتنفیر 
ج البیئي یدخل تحت ھذا العالج ما یسمى العال:  العالج االجتماعي -

وعالج المحیط البیئي وھو عبارة عن التعامل مع البیئة االجتماعیة 
للمریض أو المضطرب وتعدیلھا أو تغییرھا أو ضبطھا بما یحقق اتوافق 

  . النفسي واالجتماعي
ویشارك في ھذا النوع من العالج األخصائي النفسي واألخصائي 

ن طبیعة العالج االجتماعي بما لدیھ من خلفیة اجتماعیة ، ونظرا أل
االجتماعي أقرب إلى التأھیل وأكثر وضوحا في ھذا الجانب فسوف یتضح 

فمن المعروف أن التواجد المزمن .   بجالء أكثر عند حدیثنا عن التأھیل 
داخل المؤسسات العقابیة یؤدي إلى فقدان المھارات االجتماعیة وإلى النبذ 

ي یشكلون شبكة العالقات من قبل أفراد األسرة وآخرین كانوا في الماض
  االجتماعیة للمریض أو المجرم ، لذا فإن المجرمین معرضون لمضاعفات 
  االضطرابات المختلفة ویھدف التأھیل إلى تحقیق أعلى مستوى من األداء
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، حیث یمكن أن ننظر إلى ) 555:محمد شحاتھ ص(بالنسبة لھؤالء األفراد 
رحلة یتم إعدادالمجرم السابق عملیة التأھیل في جملتھا على أنھا تمثل م

عندھا لكي یتقدم نحو االستیعاب االجتماعي ومن ھنا وجب على مصممي 
برامج العالج التأھیلي أن یكونوا على وعي بھذا الكطریق المتصل من 

ویرى الكثیر من . العالج إلى التأھیل إلى االستیعاب االجتماعي 
  ن المتخصصین أن برامج التأھیل للمجرمین ینبغي أ

تتضمن مكونا سیكولوجیا جوھریا ومن أجل تصمیم وتنفیذ برامج تأھیل 
فعالة فإن ھناك بعض المھارات المتقدمة مطلوبة لتأھیل المجرمین وبناء 
على ذلك فإن مفھوم التأھیل یتضمن االفتراض أن السلوك اإلجرامي یمكن 

اإلرشاد أن یتغیر من خالل العمل مع المجرمین ، وبالتالي یكون التوجیھ و
  .   فعالة في التأھیل  عناصر

ویمكن أن یشترك في عملیة التقییم النھائیة للبرامج العالجیة والتأھیلیة     
أكثر من شخص وأكثر من جھة منھم المشرفون على تنفیذ البرامج 
والمجرمون المشاركون في برنامج التأھیل وبقیة األفراد من المؤسسة ھذا 

ابعة الموضوعیة من مقاییس واختبارات قبلیة باإلضافة إلى سجالت المت
وقبل ذلك ال بد من التنویھ أن أجراء العالج بكل أشكالھ ال یمكن . وبعدیة 

أن تعمل منفردة وال یمكن الفصل بینھا من الناحیة العملیة وال بد أن تكون 
  . متكاملة فیما بینھا 

على مشكلة  وقد قدم العالم ریبیوكي عددا من الحلول المقترحة للتغلب
  )561:محمد شحاتھ ص:( تكامل البرامج العالجیة على النحو التالي 

  فلسفة واضحة یفھمھا كل من یشملھم برنامج التأھیل  - 1
 إشراك الھیئة الفنیة في اتخاذ القرار  - 2
 االستمرار في التوجیھ الخاص بالمجتمع الخارجي  - 3
       تحدید توقیت المشاركة في برامج متطورة لمقاومة ضغط       - 4

التعامل مع الكثیرین في وقت قصیر أو بمعنى آخر خطة زمنیة 
 .تتناسب مع العدد الموجود واألھداف المسطرة والمطلوب تحقیقھا 
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إن اإلجرام ظاھرة متعددة األسباب والرؤى ، ولقد اختلف العلماء في     
تحدید معالمھا وحدودھا نظرا الختالف مقارباتھم وتوجھاتھم وأدوات 

ثھم،فالبیولوجیون یھتمون بالمجرم ومورفولوجیتھ وتكوینھ الفیزیولوجي بح
  .والوراثي أمثال لمبروزو وفیري وفالوفالو وكریتشمر وغیرھم

في حین یھتم علماء النفس باإلجرام كفعل یعبر عن عرض كما     
یركزون على نفسیة المجرم وشخصیتھ ودوافعھ الشعوریة والالشعوریة 

ماع بالظروف المحیطة والتي تدفع بالفرد إلى اإلجرام ویلم علماء االجت
كاألسرة والثقافة التحتیة واألنومیا واالستالب االجتماعي والصراعات 

  .الثقافیة السائدة بین أفراد المجتمع 
وإسقاطا لھذه الرؤى على واقع اإلجرام في المجتمع الجزائري نجد      

كل تفسیر یصلح لفئة معینة من أنھا حتى وإن كانت تفسیرات جزئیة إال أن 
المجرمین، فكما نجد المجرمین یتصفون بالخشونة وغرابة المظھر 
والمرفولوجیا، یوجد صنف آخر من المجرمین الذین تدفعھم رغباتھم 
الالشعوریة والشعوریة إلى إتیان السلوك اإلجرامي ، دون أن ننسى تلك 

اصره إلى دفعھا إلى الفئة التي یعمل المحیط االجتماعي بمكوناتھ وعن
  .القیام باإلجرام قصرا 

وسنحاول في الفصل التالي استعراض ظاھرة المرأة والجریمة في      
المجتمعات عامة والمجتمع الجزائري خاصة وذلك بالتقصي والبحث 
والتفسیر عن العوامل الكامنة خلف ارتكاب المرأة للجریمة من جھة ، 

قد تشكل المرأة المجرمة وھذا ومن جھة أخرى نقدم األرضیة التي 
  .بالحدیث عن المرأة وظاھرة العنف
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   : أبعاد و مظاھر جرائم المرأة  في المجتمعات) 1
المرأة والجریمة ھو أن  الحقیقة التي ال یختلف عنھا اثنان عنإن       

المرأة تسھم بنسبة ضئیلة من إجمالي مجموع الجرائم، وھو ما جعل 
قافیة البحث في مجال جرائم النساء مجاال مھمال وذلك أن تصوراتنا الث
وأن  ،واعتقاداتنا المرجعیة عن المجرم دائما ھو ذكر خارج عن القانون

معظم البحوث في علم اإلجرام واقعة تحت تأثیر تلك القوالب الثقافیة 
ویرى البعض اآلخر من العلماء أن قلة االھتمام العلمي  .الجتماعیةاو

ة القانون أقل ى إلى أن عدد النساء الذي یقع تحت طائلَزْعبجرائم النساء ُی
  .عدد الرجال من  بكثیر

وجھ كثیر من الباحثین أنظار العاملین في میادین  ،وعلى الرغم من ذلك   
االجتماع وعلم اإلجرام إلى ضرورة البحث في ھذه الظاھرة  النفس علم

وولتر   THORSEN SELINومن ھؤالء نجد ثورسین سیلین  ؛وعدم إھمالھا
ا أن العالقة بین الواقع وبین الظاھر فیما الذین أكدوW.RECKLESS ریكلس 

سامیة حسن الساعاتي (یتعلق بجرائم النساء ال بد أن تدرس و أن یكشف عنھا

  : وفي ھذا المجال ثالث تساؤالت رئیسیة  تفرض نفسھا)194:ص
ھل ھناك جرائم خاصة بالنساء فقط أو جرائم تشتركن فیھا اشتراكا  -

  االت أقل بكثیر من الواقع ؟ واضحا ولكن ال یبلغ عنھا إال في ح
ھل النساء الخارجات عن القانون أقل تعرضا للقبض علیھن  -

  وللمساءلة القانونیة ؟ 
لقین معاملة لینة في اإلجراءات تھل النساء الالتي یقبض علیھن  -

  التي تتخذ حیالھن ؟
أنھ من الواضح أن  POLLACKلإلجابة على ھذه التساؤالت یرى بوالك    

وبالذات بالنسبة لبعض الجرائم مثل  ،ء أقل ذكرا في التقاریرجرائم النسا
، وجرائم قتل األطفال حدیثي الوالدة ،وجرائم اإلجھاض ،السرقة  والبغاء

في  یقول بوالك. فضال عن بعض الجرائم األخرى مثل الشذوذ الجنسي
أن النساء المجرمات یتلقین الحمایة من الرجال حتى ولو " ھذا الصدد 
ایاھن فھم یكونون أقل میال إلى الشكوى للسلطات ھذا من جھة كانوا ضح

ومن جھة أخرى النساء ھن في أغلب األحیان المحرضات على الجرائم 
 POLLACK كما الحظ) 195:سامیة حسن الساعاتي ص" (التي یرتكبھا الرجال

  عنھا ، مقارنة بجرائم  وجود جرائم عدیدة ترتفع نسبتھا عندما یكشف
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ألن ألدوارھن كربات بیوت  ؛ین تنخفض بالنسبة للنساءالرجل ، في ح
تسمح لھن أن ؛ ومربیات أطفال  وممرضات و زوجات وغیر ذلك 

یرتكبن الجرائم وأن یخفینھا عن السلطات العامة مثل التسمیم البطيء 
المعاملة السیئة لألطفال، وربما ھذا ما دفع المتخصصین في  للزوج أو

ام النساء إنما ھو إجرام خفي و مقنع إلى اإلجرام إلى مالحظة أن إجر
  ). 195:سامیة حسن الساعاتي ص(درجة كبیرة 

 األبعاد الحقیقی ة إن معرفة الطبیعة المتخفیة لجرائم النساء یمكننا من فھم     
فق  د ترتك  ب النس  اء جمی  ع الج  رائم المعروف  ة والمس  جلة         ،لج  رائم النس  اء  

كم ا   ،س تطیع الم رأة الوف اء بھ ا    ندما توج د متطلب ات قانونی ة ال ت   وع ،رسمیا
وتوج  د ج  رائم  ،ھم بالمش  اركة ف  ي الجریم  ةَتفق  د ُت   ؛ف ي ح  االت االغتص  اب 

ج  رائم قت  ل األطف  ال ح  دیثي ال  والدة    كمعین  ة تتعل  ق ب  المرأة ف  ي ح  د ذاتھ  ا    
المتع  ة الح  رام واألفع  ال المش  ابھة الت  ي ترتكبھ  ا النس  اء      وتق  دیموال  دعارة 

ن المھ  م اإلش  ارة إل  ى أن مش  اركة الم  رأة ف  ي   وم  ). 8:ص-1999-فرانس  یس ھیدس  ون (
 1982شرائح الجرائم المختلفة ممیزة بطریقة ملحوظ ة ، فف ي إنجلت را ع ام     

سیدة أو یتم إن ذارھا بس بب الس رقة بینم ا ارتفع ت األرق ام        200تتھم حوالي 
، وف ي الوالی ات    4300إل ى   3500الخاصة بالرجال خالل الفترة ذاتھا من 

أكدت اإلحصائیات المتعلقة بعمرھن تزداد بس رعة أكب ر    المتحدة األمریكیة
، بینما المع دالت الخاص ة بالنس اء     % 3إلى 2من تلك الخاصة بالرجال من

  ). 9: ، ص 1999-فرانسیس ھیدسون (1981و 1977بین عامي  % 4ـــ3تصل إلى
وعلى الرغم م ن أن المعلوم ات الرس میة لیس ت ذات فائ دة كبی رة ف ي ھ ذا          

یب دو أن النس اء ی رتكبن ج رائم خطی رة ولك ن احتم ال ع ودتھن          ھالمجال فإن
  .لتلك الجرائم یكون ضئیال

ولقد ارتبط النمو في معدالت الجرائم ارتكاب النساء للجرائم بتحریر    
) BECK )1976ویقول العالم بیك. المرأة لما یزید على قرن من الزمن 

فإنھا تزداد إجراما  أنھ كلما ازدادت المرأة استقاللیة" في ھذا الصدد 
وجود عالمات لزیادة إجرام المرأة ) PICHON )1931 ویناقش بیشون"

والذي أعزاه إلى تحریر المرأة حیث لم یكن بمقدور النساء تحقیق المساواة 
  .مع الرجال

لذلك فال بد أن یتم التقدیر الحقیقي إلجرام المرأة باالستعانة بالمصادر      
من المھم عقد مقارنات دولیة تفید في تحلیل غیر الرسمیة ، كما أنھ 

 GUIRETالخصائص النوعیة الممیزة لجرائم النساء ، وقد حاول جیري 
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مقارنة بجرائم  ،أن یحدد باإلضافة إلى أنماط الجرائم التي ترتكبھا اإلناث
فتبین لھ أن في جریمة قتل  ؛ الذكور الذین یرتكبون نفس أنماط الجرائم

ة واحدة مقابل سبعة رجال، و في جرائم السرقة توجد الموالید توجد امرأ
امرأتان مقابل رجل واحد، أما اإلجھاض فتوجد ثالث نساء مقابل ثمانیة 
رجال ، بینما توجد أربعة نساء مقابل خمسة رجال في جرائم القتل مع 
سبق اإلصرار والترصد ؛ و تزید نسبة النساء في جرائم التزییف فیصل 

ابل أربعة رجال ، في حین یتساوى الرجال و النساء عددھن إلى خمسة مق
  ).195:ص سامیة حسن الساعاتي(في جرائم الحریق العمد وھو ستة لكل منھما 

ومن الذین اھتموا بتحدید الحجم الحقیقي لجرائم النساء مارشیھ     
MARCHAIS فضال عما ترتكبھ من جرائم  ؛أن المرأة لھ الذي تبین

وجد أن حیث یسیا فیما یسمى بالجرائم الخفیة، تلعب دورا رئ،معلومة 
 5من جرائم السرقة ومن  % 10نسبة الجرائم التي ترتكبھا النساء تبلغ 

من جرائم القتل مع سبق  %10من جرائم القتل العمد ،  %20إلى 
  ) 197:ص سامیة حسن الساعاتي .(من جرائم اآلداب % 40اإلصرار و الترصد و

البحث الذي أجراه على ظاھرة قتل الموالید أن  و قد الحظ جاك لیونیھ في
نسبة الجرائم الخفیة تختلف من جریمة إلى أخرى من الجرائم التي ترتكبھا 

وقد ،فقط  % 20اإلناث فجرائم قتل الموالید الیصل إلى علم الشرطة سوى
كما ھو الحال في فرنسا ، وھي نسبة  %  40یصل في بعض األحیان إلى 

نت بمثیالتھا في الجرائم األخرى التي ترتكب من قبل مرتفعة إذا ما قور
  .اإلناث كاإلجھاض والدعارة 

ف المعروف   ؛ویفسر العلماء ھذا االرتفاع بطبیعة الجریمة ف ي ح د ذاتھ ا        
أن قت ل الموالی د یكتش ف بس رعة، ف  ي ح ین أن جریم ة اإلجھ اض تتض  اءل        

نساء یفض لن  ومن جھة أخرى فإن ال ،فیھا فرص الكشف عنھا ھذا من جھة
حت  ى ال  ھاإل  ى رج  ل و یبق  ین بعی  دا ع  ن مس  رح الجریم  ة أن یعھ  دن بتنفی  ذ 
ألن السقوط في ید العدالة یعني  )198:ص سامیة حسن الساعاتي(یقعن في ید العدالة

التخ    اذل والنب    ذ ال    ذي س    یطال الم    رأة عل    ى جمی    ع األص    عدة، النفس    یة 
  .أمامھا أبواب الحیاة االجتماعیة واألسریة، فبولوجھا بوابة السجن ُتغلق 

وقد تب ین م ن الرج وع     ": وتقول سامیة حسن الساعاتي في ھذا الصدد      
إلى إحصاءات السجون في العقد الثالث من ھذا القرن أن نسبة المس جونات  

وأن الج  زء األكب  ر م  ن ج  رائم    %4م  ن النس  اء إل  ى الرج  ال یبل  غ ح  والي    
ن إل ى مجم وع المس جونات    النساء ترتكب ھ المتزوج ات الالت ي بلغ ت نس بتھ     
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ث   م األبك   ار   %25تل   یھن األرام   ل الالت   ي بلغ   ت نس   بتھن  ،%50ح   والي 
كذلك تبین أن نس بة م ا ترتكب ھ النس اء م ن الج رائم الخطی رة ال         .فالعاھرات

ف ي مق دمتھا القت ل     المرتكب ة ، حی ث ی أتي    م ن إجم الي الج رائم    %1یتجاوز
المفض  ي إل  ى الم  وت   التزوی  ر ف  العود الجن  ائي فالض  رب   فج  رائمالعم  دي 

  ).199:ص سامیة حسن الساعاتي( "فالحریق فالسرقات
یمكن القول في ختام ھذا العنصر أن جرائم النساء تب دو منخفض ة ف ي           

مختلف الدول والمجتمعات و على الرغم من اختالف وضع المرأة في ھ ذه  
إال أن ھ  الدول و على الرغم من التغیرات المختلفة التي تش ھدھا المجتمع ات   

یمكننا أن نلتمس تشابھا متمایزا في جرائم الم رأة ل دى ھ ذه المجتمع ات ، و     
ھ انخف  اض نس  بة ج  رائم الم  رأة مقارن  ة بنس  بة ج  رائم  ُموِس  أن ھ  ذا التش  ابھ ُی

، ویتعل  ق ھ  ذا االنخف  اض بكمی  ة اإلج  رام ، ال بنوع  ھ ، فق  د تب  ین         الرج  ل
  .ة إمكانیة سیطرة المرأة فیما یسمى بالجرائم النسائی
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  : العوامل المؤدیة إلى ارتكاب المرأة جریمة) 2
إن الحدیث عن  علم إجرام نسائي یجعلنا نقف أمام حقیقة واضحة       

المعالم أال وھي أن المدارس و النظریات األساسیة المفسرة للجریمة لم 
ھا و إن وجدت تمتاز تأتي إال بالقلیل في مجال إجرام المرأة و أن بعض

بالجمود والندرة في معالجة الموضوع في شمولیتھ ، وقد حاولت ھذه 
المدارس وبعض ھذه الدراسات أن یلقوا الضوء على جملة العوامل التي 

  :تؤدي إلى إجرام المرأة وأھمھا 
الدراس ات التقلیدی ة تعتم د ف ي تفس یرھا لإلج رام ال ذي        : عامل الن وع   )2-1

عل  ى العام  ل البیول  وجي والفیزیول  وجي ل  دى الم  رأة ،فم  ن    تقترف  ھ الم  رأة   
حیث الكم فمعظم الدراس ات واإلحص اءات أك دت أن نس بة مش اركة الم رأة       
ف   ي اإلج   رام أق   ل بكثی   ر م   ن مش   اركة الرج   ل فیھ   ا، وُیفس   ر ذل   ك عل   ى    
المس  تویین البیول  وجي والنفس  ي؛ فم  ن الناحی  ة البیولوجی  ة الرج  ل أكث  ر ق  وة 

لتركیبیة ومن الناحیة األدائیة ، في حین أن المرأة فإن وصالبة من الناحیة ا
طبیعتھ   ا األنثوی   ة وض   عفھا م   ن الناحی   ة البیولوجی   ة یجعالنھ   ا أق   ل أداءا    
ومقدرة على ارتكاب األفعال اإلجرامیة ،أما من الناحیة النفسیة فإن الرج ل  
أكث  ر مق  درة عل  ى تحم  ل المش  اق والص  عاب والص  بر، عك  س الم  رأة الت  ي    

ا تلك الصفة حتى وإن ُوج دت ، خاص ة إذا علمن ا أن الس لوك     تضعف عندھ
  .اإلجرامي یتطلب جھدا وقدرة عضلیة عالیة 

وقد تلت ھذه الدراسات دراس ات أخ رى أثبت ت ع ن طری ق اإلحص اء أن          
یقص د ب ھ    يھناك ص لة وثیق ة ب ین ظ اھرة إج رام الم رأة وعام ل الن وع ال ذ         

ت  ت ھ  ذه الدراس  ات أن نس  بة   وق  د أثب. الف  روق ب  ین الجنس  ین ف  ي اإلج  رام    
إجرام الرجل یتجاوز نسبة كبیرة إجرام الم رأة، وذل ك ف ي جمی ع ال دول ب ل       
وحتى داخل الدولة ذاتھا ، وعبر كافة مراح ل الت اریخ بالنس بة لكاف ة أن واع      
الجرائم، ما ع دى م ا ك ان وثی ق الص لة ب المرأة كجریم ة اإلجھ اض، وقت ل          

لص دد أثبت ت اإلحص ائیات المقدم ة ف ي      الموالید حدیثي ال والدة ، وف ي ھ ذا ا   
ھذا الشأن أن ع دد الج رائم المرتكب ة ف ي الوالی ات المتح دة األمریكی ة م ثال         

م   رات م   ا تق   وم ب   ھ النس   اء ،كم   ا ق   درت       10م   ن قب   ل الرج   ال تف   وق    
م   ن ح   االت اإلج   رام الت   ي تع   رض س   نویا عل   ى   % 85اإلحص   ائیات أن 

  )50:ص-1972-ضانعمر السعید رم. (المحاكم یكون مقترفیھا الذكور
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ومعظم الدراسات تؤكد أن نسبة إجرام المرأة أقل بكثیر من نسبة إجرام 
الرجل؛ وذلك ألن العامل البیولوجي ال یمكن اعتباره لوحده كعامل حاسم 
لتحدید السلوك اإلجرامي للمرأة ، ألن ھذا العامل یرتبط ارتباطا وثیقا 

یختلف عن دور المرأة ، ناھیك  بالدور االجتماعي المنوط بالرجل والذي
  .عن البنیة المورفولوجیة والفیزیولوجیة لكل منھما

لھذا توجب على العلماء البحث عن عوامل أخرى تحاول فھم الظاھرة؛     
وھذا ما یدفعنا إلى التأكید على أن المجتمعات الغربیة لھا تقالید ومیول 

ینتمي إلیھا وھنا نجد  تختلف عن تقالید ومیول المجتمعات العربیة، التي
بأن جریمة المرأة جدیرة بالدراسة ألنھا تؤثر تأثیرا واضحا في استقرار 
المجتمع، بدرجة ال تقل عن تأثیر إجرام الرجل؛ ذلك أن المرأة تلعب دورا 

  .جوھریا في حیاة أسرتھا وفي تنشئتھا االجتماعیة و في تحدید سلوكھا 

مرأة في المجتمعات الغربیة مقارنة وبالنظر إلى حجم ظاھرة إجرام ال    
بالمجتمع العربي والجزائري خاصة، یمكن القول أنھا ال تمثل حجما كبیرا 
وال انتشارا واسعا مقارنة بجرائم الرجل ، ویمكن أن نلمس ھذا الفرق 
واضح من خالل ما تعرضھ المحاكم في تونس والجزائر بحیث نجد أن 

یمكنھ أن یتعدى   حیث ال ا قلیل جداالنساء المتھمات في مثل ھذه القضای
  )55:ص1972-عمر السعید رمضان .(من إجمالي الجرائم المرتكبة  5%
المالحظة التي ال بد من اإلشارة إلیھا ھي أن :  ةامل االجتماعیوالع )2- 2

عدد النساء المتابعات قضائیا ال یمثل لوحده نسبة جرائم المرأة حقیقیة ، إذ 
صفة عامة مجتمع تقلیدي ویفضل أفراده اإلبقاء  أن المجتمع الجزائري ب

  . على الجرائم النسائیة خاصة مخفیة وإیجاد حلول ودیة وسریة لــھـا 
وعلى الرغم من ھذا التعتیم والسریة في معالجة إجرام المرأة ، إال أن 
الوضع االجتماعي یلعب دور كبیرا في دفع إجرام المرأة إلى الساحة ، 

  :وذلك من خالل 
ھناك دراسات تؤكد تقارب في نسبة إجرام المرأة والرجل في  أن - 1

بلدان تتمتع فیھا المرأة بقدر كبیر من الحریة والمساواة مع الرجل 
  .كما في الدول الغربیة 

تختلف نسبة إجرام المرأة عن نسبة إجرام الرجل داخل الدولة  - 2
 .الواحدة وذلك تبعا الختالف األوضاع االجتماعیة للطرفین 
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ع نسبة إجرام المرأة  عن الرجل في أوقات الحروب خاصة في ترتف - 3
جریمة السرقة، وذلك أن المرأة تأخذ على عاتقھا كثیر من أعباء 

 )  55:ص 1972-عمر السعید رمضان .(الحیاة التي كان یتحملھا الرجل 
ومما ال شك فیھ أن ھناك فروقا جوھریة بین الرجل والمرأة من        

یة والفیزیولوجیة والنفسیة قد یكون لھا تأثیرھا على النواحي البیولوج
إجرام كل منھما، فبینما تمیل المرأة أكثر إلى ارتكاب الجرائم التي ال 
تحتاج إلى قوة بدنیة، وعنف ، مما یتالءم وطبیعتھا الجسدیة مثل جرائم 
اإلجھاض وجرائم قتل الموالید حدیثي الوالدة وكذلك جریمة القتل عن 

یم ، في حین نجد میل الرجل نحو ارتكاب الجرائم األكثر عنفا طریق التسم
مما یتالءم وطبیعتھ الجسدیة أیضا كجرائم القتل والسرقة باستعمال العنف 

  .الخ ....والكسر
فجرائم المرأة جدیرة بالدراسة ألنھا تؤثر تأثیرا واضحا في استقرار     

  أن المرأة تلعب دورا المجتمع بدرجة ال تقل عن تأثیر إجرام الرجل ، ذلك

جوھریا في حیاة أسرتھا وفي إعدادھا وصالحھا  وفي تحدید نمط سلوكھا 
فالمرأة تحظى عادة بقدر أوفر من الرعایة ) 23:ص-1978-محمد شفیق(

واإلشراف وتتصرف وفقا للسنن االجتماعیة التي تلقتھا بعنایة فائقة أكبر 
اإلناث الوداعة و الرقة بینما من التي ُتلقن للذكور ، فمنذ الطفولة ُتلقن 

  . ُیعود الذكور على الخشونة والعنف 
ومن جھتھ یرى لمبروزو أن المرأة قد تفوق الرجل إجراما و أن ما         

تبرزه اإلحصائیات من تفاوت بین إجرامھا وأجرام الرجل لیعدو كونھ 
 مسألة ظاھریة ال تطابق الواقع، فاإلحصائیات  التي تثبت سیطرة نسب

إجرام الرجل على إجرام المرأة غیر واقعیة ،إذ لو أضفنا حاالت البغاء 
إلى إجرام المرأة ألرتفع رصیدھا من اإلجرام إلى ما یوازي إجرام الرجل 

ومن جھة أخرى فإن ظروف المرأة تتیح لھا أن تخفي من . أو یفوقھ 
لمرأة جرائمھا الشيء الكثیر، فاإلجھاض مثال قلما یكتشف حینما تقوم بھ ا

: محمد عبد القادر قواسمیة.(وكذا بالنسبة للسرقات التي كثیرا ما ال یبلغ علیھا

  ).100،  97:ص1992

والمھم في كل ذلك أن قلة إجرام المرأة ھو ابتعادھا ع ن الحی اة العام ة،         
وقلة احتكاكھا بالناس، فق د الح ظ تقری ر ح دیث لألم م المتح دة أن ھ بق در م ا          

  .حیاة االقتصادیة بقدر ما ترتفع نسبة إجرامھا تساھم المرأة في ال
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فمن نافلة القول عند البحث عن أس باب أي ظ اھرة أن نق ف    : تأثیر األسرة*
عن  د األس  رة نستقص  ي تأثیرھ  ا، خاص  ة إذا م  ا تعل  ق األم  ر بظ  اھرة مث  ل       
اإلج   رام ، فموق   ع الم   رأة ف   ي أس   رتھا ل   ھ انعكاس   اتھ عل   ى شخص    یتھا         

لى شیوع التوتر والصراع والتفك ك ب ین أف راد    وتصرفاتھا ، ھذا باإلضافة إ
األسرة ، فقد تكون المرأة مھمشة مم ا یجعلھ ا تش عر بالدونی ة أو ال نقص أو      
قد تكون المرأة تعاني من معاملة سیئة من طرف ش خص أو ع دة أش خاص    
في العائل ة ق د یك ون ال زوج أو األب أو أھ ل ال زوج وغی رھم م ن ال ذین ق د           

ن والقسوة والعدوانیة وتعنیف المرأة ، وھنا تك ون  یكونا مسرفین في الطغیا
إقامة المرأة في ھذا البیت إقامة مادی ة محض ة خالی ة م ن أي عاطف ة ، وق د       
وجد علماء االجتماع أن أھم األسباب التي تؤدي بالمرأة إل ى إتی ان الس لوك    

ال ذي ق د یك ون انحالل ھ نفس یا أو فیزیقی ا        بالبیت المنحلاإلجرامي ما یسمى 
ضافة إلى االنھیار العاطفي في العائل ة، ال ذي ق د یرج ع ف ي أساس ھ إل ى        باإل

الطغی  ان ال  ذي ینبع  ث ف  ي الع  ادة م  ن األب أو الرج  ل المتس  لط والمس  یطر     
  )  .156:حسن عبد الحمید رشوان ص(وكذلك االنھیار المادي والخلقي للعائلة 

س  ریة یواج  ھ الب  احثون ف  ي مج  ال التربی  ة األ   : أس  الیب التربی  ة األس  ریة  *
ص   عوبات ف   ي االتف   اق عل   ى تص   نیف مح   دد ألس   الیب التنش   ئة والتربی   ة   
المالئم ة ، وربم ا یع ود ذل ك إل ى اخ تالف المنطلق ات النظری ة الت ي ینطل  ق          
منھا ھؤالء الباحثین ، أو ربما یعود األمر إلى أن ھؤالء ق د كون وا ألنفس ھم    

كث رت  ذل ك   ىوجھة نظ ر معین ة طیل ة عملھ م ف ي می دان التنش ئة، وبمقتض         
األن  واع الدال  ة عل  ى أس  لوب الض  بط الوال  دي ، فم  نھم م  ن ی  رى أن أس  الیب 
التنشئة الوالدیة ینطوي عل ى األس لوب ال دیمقراطي والتس لطي والتس یب أو      

، "وای  ت"و"لیب  ت"األس  لوب ال  ذي یتس  م بالفوض  ویة ، وھ  و رأي ك  ل م  ن   
ح ومنھم من ی رى أن أس الیب التربی ة الوالدی ة تنط وي عل ى أس لوب التس ام        

، وم ن الب احثین م ن یؤك د     " بومرین د "والتسلطي وأسلوب الحزم وھو رأي 
" ھ وفمن "على أسالیب العق اب الب دني وس حب الح ب واإلیض اح وھ و رأي      

  ).140:محمد شمال حسن ص(
وم  ن ھن  ا یمك  ن أن نخل  ص إل  ى الق  ول أن ع  دم وج  ود تص  نیف مح  دد         

إل  ى ص  عوبة تحدی  د  ألس  الیب التربی  ة الوالدی  ة ق  د ی  ؤدي بالمحص  لة النھائی  ة
اآلثار المترتبة على األسلوب المتبع، إن نوع ھذه األسالیب تجع ل الب احثین   
یمیل  ون إل  ى االعتق  اد أنھ  ا تلتق  ي بالمض  مون وتختل  ف م  ن حی  ث التس  میة ،   

  : وھي معظمھا تصب في بعدین ھامین ھما
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عادة " التقبل"أن أثر تنشئة الفرد على نمط حیث : النبذ –بعد التقبل 
ؤدي إلى تشكیل سلوك إیجابي، فیتمثل بمراعاة لمشاعر ما ی

اآلخرین واحترامھم وتقبلھم والتوجھ إلیھم ، كما ینمي لدى الفرد 
الضمیر الذي ُیعد من الضوابط الداخلیة للسلوك، إذ یتمكن بموجبھ 
الفرد أن یوجھ سلوكھ الوجھة المرغوب بھا اجتماعیا ، كذلك فإن 

رد أیضا اإلحساس باالنتماء إلى أسلوب التقبل ُینمي لدى الف
الجماعة وكذلك الثقة بالنفس والرضا عنھا وعن العالقات مع 

مما یؤدي إلى تكوین صورة واضحة عن المستقبل ویؤدي . الغیر
بالفرد إلى التحكم بالبیئة المحیطة بھ، وذلك عن طریق تعلم أسالیب 
یة الراشدین ، وقد وجد أن ھذا األسلوب یؤدي إلى نبذ العدائ

). 142:محمد شمال حسن ص(والعدوانیة عند التفاعل في الوسط االجتماعي 
فلقد كشف العلماء من خاللھ " النبذ"أما األسلوب الذي ینطوي على

أن العدوان یعد من الخصائص النفسیة التي تمیز ھذا الفرد الذي 
تربى وفقا لھذا األسلوب ، كذلك یتصف األفراد الذین ینشئون على 

وب بالخجل وعدم اإلحساس باألمان عندما یواجھون ھذا األسل
العالم المحیط بھم، كذلك یتصف سلوكھم بالعناد والعصبیة والسادیة  
وھي سلوكات ُتفسر على أنھا محاولة لالحتجاج على ظروف القھر 
واأللم والحرمان والنبذ التي عاشوھا  ، وعلى ذلك فقد یشعر الفرد 

اآلخرین واالستمتاع بمشاھدة اآلالم باالرتیاح جراء إلحاقھ األذى ب
بادیة علیھم، ومن الخصائص النفسیة التي ینتجھا ھذا النمط أیضا 
االعتمادیة واالتكالیة التي  تجعل الفرد غیر قادر على مواجھة 
العالم المحیط بھ ، ومن ثم غیر قادر على التعامل معھ واألخطر 

حراف والجریمة من ذلك أن ھذا األسلوب قد یھیئ الفرد إلى االن
فلقد تبین من نتائج الدراسات التي أجریت على المجرمین 
والمنحرفین أن النبذ الوالدي ُعد من الخصائص التي میزت 

 ).143:محمد شمال حسن ص(شخصیات المنحرفین والمجرمین
إن األسلوب التسلطي ھو ذلك األسلوب :  الدیمقراطي –البعد التسلطي

ألفراد بطریقة تجعلھم یمیلون إلى الذي یؤدي إلى تشكیل سلوك ا
، فھو ینمي لدیھم المیل إلى  ممراعاة قواعد األدب والعنایة بأنفسھ

نبذ الخشونة والفضاضة في السلوك واعتماد الرقة أسلوبا في 
التعامل مع اآلخرین، غیر أن الرقة والوداعة في السلوك التي 
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دیة التي تكون ُیظھرونھا عالنیة عادة ما ترتبط بوجود السلطة الوال
رقیبا مستمرا على التصرفات الصادرة عنھم، إن ثمة خطورة 
تترتب على شیوع ھذا األسلوب في التنشئة وھي المخالفة للقواعد 
. الخلقیة المقبولة تصبح أمرا متوقعا عند غیاب ھذه  السلطة الوالدیة

أما األسلوب الدیمقراطي فھو على العكس تماما إذ أن األفراد الذین 
ئوا على ھذا األسلوب كانوا أكثر تعبیرا عن مشاعرھم وأكثر نش

تفاعال مع اآلخرین دون توجس أو خجل بسبب أن السلطة الوالدیة 
كونت لدیھم بمرور الوقت أسلوب استكشاف العالم المحیط بھم، 
وذلك من خالل استطالعھ ومحاولة تجریب أشیائھ بعیدا عن 

محمد شمال حسن (سر والتوبیخالتھدید والوعید واستخدام أسالیب الق

وتبعا لذلك أصبح ھؤالء أكثر اندماجا في الحیاة االجتماعیة ) 144:ص
ویحضون بالشھرة وینالون االحترام وعند متابعة سلوكھم 
االجتماعي في الحیاة الیومیة فقد تبین أنھم أكثر انجازا ونجاحا 
وأقدر من غیرھم في اإلفصاح عن مشاعرھم ومواجھة اآلخرین 

  . كل موقف اجتماعي في
إن ثمة عالقة بین المناخ األسري واألنماط السلوكیة  :المناخ األسري* 

الصادرة عن الفرد ، إذ تنطلق ھذه العالقة من التسلیم إلى أن األفراد الذین 
یفدون من منازل ھادئة ومستقرة أظھروا أنماطا سلوكیة مقبولة اجتماعیا 

عیة على خالف أولئك الذین یفدون من من قبیل المجاراة للمعاییر االجتما
منازل یسودھا التفكك واالضطراب ، إذ أظھروا أنماط من السلوك مخالفة 

 أن ثمة نوعین من للقواعد الخلقیة العامة، وتأسیسا لذلك یمكن القول 
مناخ أسري یتسم بالدفء وآخر یتسم باالضطراب وعدم :المناخ األسري 

خ األسري الذي یتسم بالدفء األحرى أن ، ولمعرفة طبیعة المنااالستقرار
  .نعرف ما الذي یجعل المناخ العائلي غیر دافئ وال مستقر؟

یمكن  المناخ األسري غیر دافئ وال مستقر  إن األسباب التي تجعل    
  ) :147:محمد شمال حسن ص(األسباب التالیة  حصرھا في

  .انحراف أو إجرام بعض أفراد األسرة -
  تر والخالفات والمشاحنات بین أفراد األسرة شیوع أجواء التو -
  ضعف الروابط العائلیة داخل األسرة  -
البطالة التي یعاني منھا أحد أفراد األسرة أو البعض منھم وعدم كفایة  -

  .الدخل والذي یساھم في التفكك األسري ألنھا تؤدي إلى الفقر
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  .رةإشاعة أجواء من الفردیة وغیاب التعاون بین أفراد األس -
  .إدمان أحد أو بعض أفراد األسرة -
  شیوع أسالیب العنف واإلكراه والقسر والصراخ بین أفراد األسرة  -
تكدس أفراد األسرة في منزل ضیق ال یتسع لھم جمیعا والذي یبعث على  -

  .الضیق وعدم االرتیاح 
تأسیسا لكل ھذه العوامل ُیعد المناخ األسري واحدا من أھم العوامل      
مؤثرة في تشكیل سلوك األفراد سواء تم ھذا التشكیل بطریقة تناصر ال

  .النظام االجتماعي أو بطریقة تخالفھ تماما 
لقد ارتكزت بحوث علم النفس اإلجرامي على :  ةامل النفسیوالع)3- 2

أبحاث فروید ، آدلر ویونغ وغیرھما من علماء النفس خصوصا على 
الھو ، األنا ، األنا األعلى : الثالثة  تقسیم فروید للجھاز النفسي و أجزائھ

وعالقة ھذه األجزاء بالرغبات المكبوتة وتأثیر ذلك على السلوك 
فقبل أن نغوص في فرز العوامل النفسیة الباعثة على ارتكاب . اإلجرامي

السلوك اإلجرامي ، البد من التذكیر أن الجریمة من وجھة نفسیة ھي قبل 
خلي للفرد المقدم على ارتكابھا، وال یكفي كل شيء استجابة لسوء معاش دا

منع الفرد من إتیان ھدا السلوك إلزالة المشكل بل یجب تناول األسباب 
أنا "وتوفیر الوسائل للفرد حتى یتمكن من تجاوز ھذا السلوك، وقد أشارت

في بدایة النمو النفسي أن للطفل عدوانیة موجھة نحو الذات أسمتھا " فروید
، وفي مرحلة متقدمة من التمایز األنا یتحكم في شدة " میةالمیوالت التھدی"

األلم الذي یسببھ لنفسھ وقدرة التحكم ھذه ھي معیار تحدید السواء 
فالجریمة كظاھرة ُتعد اشكالیة كبیرة  .)Gurra-1970-P :482(والالسواء

بالنسبة للفرد وتسبب لھ معاناة فوریة مباشرة وقد یكون لھا عواقب وخیمة 
  .دى الطویل خاصة على مستوى تكیفھ النفسي واالجتماعي على الم

ومن أھم العوامل النفسیة المساعدة على ارتكاب المرأة للجریمة حسب ما  
  ): 61:ص-1994- میخائیل أسعد(یراھا العلماء 

إن اختالف المرأة عن الرجل من حیث  :الخصائص النفسیة للمرأة
یجعلھا تتصف بصفات  التكوین المورفولوجي و الھرموني والجسماني

تمیزھا عن الرجل في كثیر من األمور  ففي مقابل القسوة والخشونة تتمیز 
والرقة والحنان ولربما كانت ھذه الصفات ھي الباب إلى  ةالمرأة بالعاطف

دخول المرأة عالم الجریمة ، واالنحراف  فقد دلت اإلحصائیات أن كثیرا 
لمعاملة وفي ظل ظروف ما تنخرط النساء في عصابات نتیجة سوء ا
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معینة قد تجبر على ممارسة البغاء وقد یغرر بھا من قبل الرجال وتساعد 
الخ وأكثر النساء الالتي ....على جلب المخدرات أو جلب زبائن القمار 

ُیقبض علیھن ویحاكمن أو یودعن مراكز إعادة التربیة، ھن من الطبقات 
في التعلق بالناس  الفقیرة ومن خصائصھن كثرة التمارض واإلسراف

وغالبا ما یكون انحراف . وتتأثر بسرعة وتمیل إلى االنطواء أو االنعزال
المرأة أو إجرامھا ناتجا عن استغالل عائلتھا لھا أو حرمانھا من عاطفة 
األم أو األب أو إساءة األب أو األم إلیھا  أو ھروبھا من البیت ھو البحث 

كون سقوطھا في االنحراف أو عن الحب المفقود فیخالطھا الرجال وی
  .اإلجرام سھال 

حیث تبحث المرأة عن متنفس لھا للتقلیل من ھذا الشعور مما :  اإلحباط*
  .یؤدي بھا إلى ارتكاب جرائم،  أخطرھا جرائم القتل 

یرجع ھذا الكبت إلى السنین : الكبت الناتج عن الصراعات الطفولیة*
خلل في التنشئة االجتماعیة للمرأة  األولى لحیاة المرأة الذي قد یكون نتیجة

أو حرمان عاطفي أو غیرھا من الصدمات التي قد تكبت أثناء حیاة  
الطفولة مما یؤدي إلى حدوث صراعات ال شعوریة تبحث عن مخرج لھا 

  . تؤدي إلى ارتكاب السلوك اإلجرامي
قد تشعر بأن حقوقھا مھضومة وبأنھ البد من أن :  اإلحساس بالظلم*

  .ى حقوقھا تامة مقابل ما تقوم بھ من أعمال تحصل عل
یرى فروید أن الفرد الشاعر بالذنب یبحث عن العقاب :  الشعور بالذنب*

  .عن طریق اإلجرام وھذا ما یسمى بالعقاب الذاتي 
یعتبر من أھم العوامل النفسیة المؤدیة إلى ارتكاب المرأة :  الحرمان*

یؤدي بالمرأة إلى البحث عن للجریمة ، فالشعور باإلھمال و الحرمان 
  .التعویض مما یؤدي إلى ارتكابھا أفظع الجرائم 

قد تكون ھذه الضغوط ناتجة ألزمات نفسیة أو : كثرة الضغوط النفسیة*
اقتصادیة أو اجتماعیة وقد تكون مجتمعة ، مما یجعل المرأة تبحث عن 

أو  مخرج من ھذه الضغوط ، ما قد یؤدي إلى إتیانھا لسلوكات إجرامیة
  . انحرافیة أخطرھا جرائم القتل التي عادة ما تكون مرتكبة ضد الزوج 

أنا "إن التقمص بالمعتدي ھو آلیة دفاعیة استخلصتھا : التقمص بالمعتدي *
، فحینما یجابھ الشخص بخطر خارجي  1936ووصفتھا عام " فروید

ھ؛ یتمثل نموذجا بانتقاد صادر عن سلطة ما فإنھ یتماھى مع المعتدى علی
إما بأن یتبنى لحسابھ العدوان بحد ذاتھ، وإما من خالل المحاكاة الفیزیقیة 
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أو المعنویة لشخص المعتدى، أو من خالل تبني بعض رموز القوة التي 
تدل علیھ تسود ھذه اآللیة تبعا ألنا فروید في تكوین المرحلة التمھیدیة لألنا 

، إذ أنھ لم یرتد بعد األعلى حیث یظل العدوان عندھا موجھا نحو الخارج 
  ).203:ص ترجمة مصطفى حجازي-1987- نتالیسبوو البالسب(على الشخص ذاتھ

إلى تعبیر التقمص بالمعتدي بمعنى خاص " فرنزي"ومن جھتھ یلجأ    
جدا ، فالعدوان موضوع البحث لیس سوى محاولة التعزیز الحسي الذي قد 

الشعور باإلثم على یقدم علیھا الراشد الذي یعیش في عالم من الولھ و
الطفل الذي ُیفترض أنھ بريء ویتخلص السلوك الناتج عن الخوف 
ورضوخ كلي إلرادة المعتدي حیث یتخذ التغیر الحاصل في الشخصیة 

  ".اجتیاف شعور الراشد بالذنب"شكل
أن التقمص بالمعتدي نشطا في السیاقات المتنوعة " أن فروید"وترى 

الخ، حیث یمكن أن یتدخل التماھي بعد ...كالعدوان الفیزیقي ، االنتقاد 
العدوان المرھون أو قبلھ ویكون السلوك المالحظ نتیجة قلب األدوار 

  ).203:ص ترجمة مصطفى حجازي- 1987-نتالیسبوو البالسب(فیصبح المعتدى علیھ معتدیا 
والمرأة في سیاق التفاعل االجتماعي كثیرا ما تتعرض منذ طفولتھا إلى   

وُتعنف حتى وھي في سن رشدھا من قبل العدید من  سوء المعاملة
األشخاص الذین ینتمون لعائلتھا أو محیطھا االجتماعي الواسع ، فیمكن أن 
ینتج عن ھذا االعتداء المتكرر تجاه المرأة ردود  أفعال تكون بمثابة 
استجابات لما تعرضت لھ من إھانة وتعنیف ، فتتحول من معتدى علیھا 

  .ة إلى معتدیة حقیقی
  

في األخیر یمكن القول مھما تعددت األسباب وتنوعت في محتواھا        
إال أنھ یمكن أن نخلص أن كل عامل من العوامل السالفة الذكر  یساھم في 
دفع المرأة إلى ارتكاب الجریمة سواء كان ھذا السبب نوعیا أو اجتماعیا 

سباب استعداد أو نفسیا وحتى اقتصادیا ؛ وینضاف للسبب أو جملة ھذه األ
المرأة إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي ، ھذا االستعداد  الذي ما إن یجد التربة 

  ".     امرأة"التي تغذیھ حتىُ یخرج إلى الساحة جریمة خاصة یكون مقترفھا 
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  التغیر االجتماعي وأثره على السلوك اإلجرامي لدى المرأة )3
د من التغیرات في النواحي إن العصر الحدیث یتسم بظھور العدی     

االجتماعیة،النفسیة،اإلنتاجیة،التكنولوجیة واالقتصادیة ومن ثم یجب إتباع 
األسلوب العلمي لفھم مسیرة التغیر االجتماعي بحیث یكون تغیرا متوازیا 

والتغیر االجتماعي الذي . متكامال یفضي إلى التطور والنمو والتقدم 
عاقبة ھو تغیر مستمر وسریع، عمیق نعیشھ والذي تشھده األجیال المت

الجذور، واسع النطاق، ھادف المقصد، منطلق المسیرة، لم یقتصر فقط 
على مجرد اآلالت وتطویر قوى اإلنتاج؛ بل تناول كیاننا كلھ 

ولقد قلب ھذا التغییر الكثیر من القیم واالتجاھات والمفاھیم " األسرة"وھو
  .وأسالیب التفكیر والسلوك 

الضبط "تقابل عملیة التغیر االجتماعي عملیة أخرى ھي عملیة ھذا و     
وھي العملیة التي تحاول بھا الجماعة أو المجتمع عدم " االجتماعي

التمكین ألي تغییر غیر مرغوب فیھ أن یحدث، وھي التي یتم عن طریقھا 
توجیھ سلوك األفراد بحیث ال ینحرف عن معاییر الجماعة والمجتمع حتى 

زن االجتماعي ، ومن جھتھا تلعب القیادة دورا ھاما في عملیة یتحقق التوا
الضبط االجتماعي وقد یعمل المجتمع أفراد وجماعات لحمایة الضبط 

  .االجتماعي مثل رجال الشرطة 
ویعتبر التغیر االجتماعي خاصیة أساسیة تتمیز بھا الحیاة االجتماعیة،      

توافق مع الواقع ویتحقق التوازن فھو سبیل بقائھا ونموھا، وبھ یتھیأ لھا ال
واالستقرار االجتماعي ، وعن طریقھ تواجھ المجتمعات متطلبات أفرادھا 
وحاجاتھم المتعددة ، وجدیر بالذكر أن التغیر االجتماعي یختلف من 
مجتمع إلى آخر وحتى داخل المجتمع ذاتھ ؛ ألنھ یطال كل مقومات الحیاة 

نسانیة، حیث نلحظھ في النمو الحضري، االجتماعیة، والنظم والعالقات اإل
التغیر العمراني المصاحب للتغیر السكاني، تغیر األسرة من حیث حجمھا 
ووظائفھا والمراكز االجتماعیة ألركانھا وعناصرھا وعادات الزواج بھا 

  .ووسائل تكوینھا وعوامل استقرارھا أو تفككھا 
من التفكك أننا نعیش في حالة ) 1972" (روبار بارك"یذكر     

االجتماعي ، فكل شيء عرضة للتغییر حیث ینتج عن ھذا التغییر تعدیالت 
في الحیاة االجتماعیة ومنھا بعض التغییرات التي أدت إلى تحطیم الروتین 
وإضعاف العادات االجتماعیة ، وفي بعض األحیان قد یكون التغییر 

لذي یعرف االجتماعي مشتت فیكون من أسباب حدوث التفكك االجتماعي ا
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عدم قدرة النظام االجتماعي على التضامن مع األفراد والجماعات : "بأنھ
، ) 261:ص -2008- عدلي أبو طاحونة"(في حفظ وتحقیق أھدافھم التي یرغبونھا

والتغیر االجتماعي یؤدي إلى تدھور العالقات بین األفراد والجماعات كما 
الجتماعیة مما یؤدي یؤدي إلى ضعف العالقات التي تؤثر على األعراف ا

  .إلى عدم تحقیق األھداف واألغراض المتجمعة ألفراد المجتمع 
أن الفجوة الثقافیة ھي أحد عوامل ) 1950"(ولقد اعتبر ولیام أوجبرن      

التغیر االجتماعي نتیجة الزیادة في المستحدثات واالكتشافات المادیة التي 
ماعي یترتب علیھ نوع من ال یقابلھا تغیر معنوي، فحدوث التغیر االجت

التفكك االجتماعي مما یؤدي إلى خلل في العالقات االجتماعیة ویترتب 
 -2008-عدلي أبو طاحونة(عن ھذا الخلل ظھور الجرائم واالنحرافات وغیرھا 

  ).264:ص
ومن مالمح التغیر االجتماعي في العصر الحدیث ظھور التصنیع     

البیت الضیقة إلى مجتمع العمل  والتمدن وكذا خروج المرأة من دائرة
واإلنتاج وما أدى إلیھ ذلك من تدعیم اقتصادي لألسرة والمجتمع من جھة، 
ومن جھة أخرى التطورات الخطیرة في حیاة المجتمع وقیمھ المختلفة فیما 

  .یتصل بعالقة المرأة بزوجھا وأطفالھا وطریقة تنشئتھم 
أة ومن تعیش تحت كنفھم وقد تنتج عن ھذه التفاعالت بین المر       

عن األسرة والحیاة ،فإذا ما تحدثنا مثال عن العنف "تصورات سلبیة "
الموجھ نحو المرأة الزوجة أو المرأة الزوجة واألم ؛ فإن تأثیراتھ في كلتا 
الحالتین مختلفة ، فمضاعفاتھ على المرأة الزوجة أخف بكثیر منھ على 

نف على الحالة األولى تطال المرأة الزوجة واألم ألن انعكاسات الع
  ).116:ص- 1997-خلیل ودیع شكور(الزوجة فقط ،بینما الثانیة تطال الزوجة واألبناء  

یمكن أن نضیف ھنا أنھ یخشى أن تنطبع في ذاكرة النساء صورة التعامل 
  :الدائر على ھذا الشكل 

بنت تشھد عنف أبیھا علیھا وعلى أمھا ثم ما تلبث أن تتعرض لمثل ھذا " 
وھكذا تتوارث المرأة في ذھنھا صورة " العنف من زوجھا في المستقبل 

لتعزف عن الزواج انتقاما لبنات  "La Femme Victime"المرأة الضحیة 
خلیل ودیع (جنسھا طابعة في ذھنھا صورة الرجل المرفوض لعنفھ وعدوانیتھ 

حراف ، وإما تقاوم ھذا العنف بعنف آخر أین تتخذ من االن)118:ص1997-شكور
منھجا والسلوك اإلجرامي طریقا لتعویض النموذج الذي غاب في حیاتھا 
االجتماعیة ، فھي تواجھ ظروفا اجتماعیة واقتصادیة متغیرة وتقع علیھا 
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أعباء كثیرة وبال شك تتأثر بتلك األوضاع ، ففي ھذا العصر وفي ظل مثل 
ة الصعبة ھذه التغیرات التي یشھدھا المجتمع خاصة التغیرات االقتصادی

التي تفرض علیھا النزول إلى سوق العمل واالحتكاك بما یملیھ العمل من 
ضغوط یومیة والتي ال تقتصر على العمل فحسب لكن یمكن أن یمتد طیف 
ھذه المشاكل إلى الشارع مثل تعرضھا لمحاوالت االغتصاب في الطرق 

عمل العامة ، أو تعرضھا للتحرش الجنسي في الحافالت أو في مكان ال
باإلضافة ألعباء المنزل وقلقھا المستمر مع أبنائھا من بعض الظواھر 
االجتماعیة المتفشیة في المجتمع كخوفھا على األوالد من االنحراف 
واإلدمان أو أن یلحق بھا شبح العنوسة ،كل ذلك یولد لدیھا الشعوریا 
اإلحساس بالخوف والوساوس باإلضافة إلى ما تراه وما یتردد على 

عھا من قصص زواج فاشل وتعدد الخیانات الزوجیة ،سوء معاملة مسم
بنات جنسھا كل ذلك یؤدي إلى قلة قدرتھا على االحتمال وفقدان الثقة كما 
یترتب علیھ سرعة انفعالھا فاإلجرام كحل جزئي للخروج من معاناتھا 

رأة فقد دلت الدراسات عن اإلجرام النسائي أن الم) le :24/01/2005 حازم یونس (
في معظم حاالت القتل، عادة ما تصاب بصدمة من زوجھا ؛ حیث أن 
صورة الرجل تغیرت في نظرھا في الوقت الحاضر ألنھ عادة ما یكون 

یفتقد إلى المعنى الحقیقي للرجولة؛ حیث یكون ) القتیل(ھذا الزوج 
انتھازیا، وصولیا، أنانیا،و في أغلب األحیان حقیرا ، فھو یدفعھا بغبائھ 

قتلھ باقتراف الخیانة في حقھ أو سرقة مالھا أو السطو على ممتلكاتھا  إلى
أو أن یتزوج بأخرى دون علمھا ، وتمتد ھذه اإلرھاصات  إلى حد ال 
تطیقھ المرأة فتجد في القتل منفذا للتخلص من مشاكلھا دون أن تنتبھ إلى 

  .أنھا ستغدو وصما اجتماعیا ال یمكن أن ُیْغَفر لھ
رأة واإلجرام تتحكم فیھ عوامل مختلفة وتدلل علیھ فموضوع الم   

مؤشرات اجتماعیة ھامة منھا ما یتعلق باألسرة ومنھا ما یتعلق بالمحیط 
االجتماعي خاصة المھني ، ومنھا ما یتعلق خاصة بالجانب االقتصادي 
الذي یظھر أن لھ عالقة وطیدة وطبیعة بالجریمة حتى وإن كانت ھذه 

  .العالقة غیر حتمیة 
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  اإلحصاءات عن الجریمة عند المرأة في العالم  )4
إن الدراسات اإلحصائیة لجرائم المرأة تؤكد أن إجرام المرأة أقل      

بكثیر عن إجرام الرجل في العالم بأسره ؛ وحتى وإن اختلفت نسبة إجرام 
المرأة من دولة إلى أخرى إال أن النقطة المشتركة تظل انخفاض نسبة 

  :مرأة عن إجرام الرجل وھم ما سنتعرض لھ في النقاط التالیة إجرام ال

)204،  200: سامیة حسن الساعاتي ص (نسبة جرائم النساء في الدول المختلفة ) 1- 4  

 150الت ي أخ ذت بنظ ام اإلحص اءات الجنائی ة من ذ أزی د م ن          في فرنس ا     
ن الج رائم  عاما أكدت أن الجرائم التي ترتكبھا اإلناث تق ل بدرج ة كبی رة ع     

وفیم ا یل ي ج دول یب ین     .التي یرتكبھا الذكور كما أنھا تختلف عنھا في النوع
إحصائیات حول إجرام المرأة في فرنسا مستمد من التقریر النھ ائي ل وزارة   

  . 1970العدل الفرنسیة الصادر سنة 
  )*(یمثل إجرام المرأة في فرنسا  –3 –جدول رقم 

  ثنسبة إجرام إنا  إناث  ذكور   السنة 
1946  27.623  5.231  15.9%  
1948  33.603  4.785  12%  
1950  26.640  3.399  11.3%  
1952  22.299  2.607  10.4  
1954  19.884  1.803  9%  
1956  18.073  1.589  8%  
1958  22.163  1.168  5%  
1960  25.761  1.034  3.8%  
1962  28.608  1.125  3.7%  
1964  27.915  1.242  4.2%  
1966  30.915  1.342  4.1%  
1968  23.795  1.288  3.7%  
1970  28.088  938  3.2%  

ما یالحظ على ھذه اإلحصائیات الصادرة عن مدیریة إدارة السجون      
بوزارة العدل الفرنسیة حسب الجدول أعاله أن أعلى نسبة إلجرام المرأة 

  حاول العلماء تفسیر ھذا وقد  %15.9أي ما یقارب  1946سجلت سنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    -3-مصدر الجدول رقم*) 
*) Ministère de la Justice(France):direction de l’administration Pénitentiaire .Rapport générale   



 - 176 -

االرتفاع على أنھ یع ود  إل ى نت ائج وآث ار الح رب العالمی ة الثانی ة  ف ي تل ك          
الحقب  ة م  ن ال  زمن وم  ا خلفت  ھ م  ن فق  ر وب  ؤس ل  دى الفرنس  یین  والع  الم           
ككل،حیث كثرت الیت امى واألرام ل وح دثت األزم ات االقتص ادیة ف ي ك ل        
بق اع الع الم ، وخرج ت النس اء للبح ث ع ن لقم ة الع یش وكث رت ف ي حینھ  ا           

عتداءات والسرقات ، وبعد مرور زمن ال بأس ب ھ أی ن تحس نت أوض اع     اال
الفرنس  یین اجتماعی  ا واقتص  ادیا ل  وحظ أن ھ  ذه النس  بة ق  د انخفض  ت ف  ي         

  %3.2السنوات الموالیة حتى وصلت إلى حدود 
یبلغ عدد الذین یقبض علیھم سنویا من  في الوالیات المتحدة األمریكیة    

  .عشرة أمثال ما یقبض علیھن من اإلناث مرتكبي الجرائم من الذكور 
  .مرة من عدد جرائم اإلناث  242بلغ عدد جرائم الذكور  وفي بلجیكا   
فإن اإلحصاءات الخاصة ب الجرائم الت ي ارتكب ت ف ي الفت رة       وفي السوید   

م ن   % 1.5تبین أن نسبة النساء ال یمثلن أكثر من  1967و  1965ما بین 
  من مرتكبي جرائم السكر % 3و أقل من  جملة األشخاص المدانون

بلغت نسبة النساء المجرمات إلى إجمالي المجرمین  وفي الدانمارك  
  . % 14حوالي 

م  ن مجم  وع   % 2بلغ  ت نس  بة إج  رام اإلن  اث ح  والي      وف  ي س  یریالنكا   
  .الجرائم 

فق  د تب  ین أن ف  ي الجزائ  ر ترتك  ب جریم  ة واح  دة    أم  ا ف  ي ال  دول العربی  ة   
وھي نفس النس بة تقریب ا ف ي ك ل م ن       ،جریمة یرتكبھا الرجال 2744مقابل 

 % 5وفي مصر بلغت نسبة الجرائم التي ترتكبھا اإلن اث  . المغرب وتونس
و تنخفض ھذه النسبة في الجنای ات   ،إلى إجمالي الجرائم التي ترتكب سنویا

و إن كانت ترتفع في الج نح فتص ل    ،% 4فال تزید في أغلب األحوال على 
ج  رائم الم  رأة ف  ي  وھ  ي نس  بة مماثل  ة للنس  بة الت  ي كان  ت علیھ  ا  ،% 6إل  ى 

وھي رغم انخفاضھا الملحوظ إال أنھا تبدو عكس ذل ك واقعی ا   . بدایة القرن 
فھي مرتفع ة إذا م ا قورن ت بمثیالتھ ا ف ي الس وید أو فرنس ا ، حی ث یختل ف          

  .وضع المرأة في ھذه المجتمعات عنھ في المجتمعات العربیة
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  دولیة عن جرائم القتل عند المرأة الحصائیات اإلبعض   )4-2 
وإذا أخذنا أمثلة عن ھذه الجرائم كالقتل مثال نجد أن المرأة في أنحاء     

العالم تسھم في حدوث ھذه الجریمة من قریب أو بعید وإن نسبتھا في ھذه 
  .الجریمة مرتفعة مقارنة بالجرائم األخرى 

یة للصحة نسبة جرائم القتل المقترفة من قبل فقد أحصت المنظمة العالم    
 : المرأة فوجدت النسب التي یوضحھا الجدول التالي 

  إمرأة100.000یمثل مقارنة دولیة عن جرائم القتل عند المرأة لكل  - 04- جدول رقم 
  1997-1996  1990-1989  1980-1978  السنة / الدولة 
  0.7  0.9  0.8  فرنسا

  3.2  4.02  0.4  أمریكیة .م.الوالیات 
  0.4  0.5  0.9  الصین

  0.8  0.5  0.5  ھوالندا 
  1.5  1.8  1.6  األرجنتین 

  

إن مالحظتنا لنتائج ھذا الجدول یجعلنا نقف أمام حقیقة واضحة المعالم    
أنھ ال ُیمثل االستقرار في جریمة القتل لكن تظھر الفروق الكبیرة التي 

یة التي تأتي في المرتبة توجد بین الدول خاصة الوالیات المتحدة األمریك
ثم تلیھا األرجنتین ثم .األولى في ارتكاب نسائھا لھذا النوع من الجریمة 

  .ھولندا ففرنسا وأخیرا الصین 
وقد حاولت منظمة الصحة العالمیة أن تلفت االنتباه إلى نسب النتائج      

ة حول انحراف المرأة، فكل دولة تحدث طرقا مختلفة تكون سببا لدفع المرأ
إلى ارتكاب الجریمة وھو ال یعكس االختالف في البنیات النفسیة بقدر ما 

  یعكس االختالف في البنیات االجتماعیة والثقافیة  للمدن والدول 
 )MICHEL BORN2003, P :24   (  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ھـو -4- مصدر الجدول رقم *) 

*)MICHEL BORN ,La Psychologie de la délinquance ,Bruxelles ED de Boeck et 
larcier.2003, P :24 
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   إحصاءات عن الجریمة عند المرأة في المجتمع الجزائري) 3- 4
دقیقة وفعلیة عن نسبة إجرام المرأة في المجتمع في غیاب إحصاءات      

الجزائري إال أن الواقع یؤكد تصاعد وتیرتھا فقد تفاقمت في ھذا المجتمع 
واتسعت لتشمل الوسط النسوي، حیث اقتحمت المرأة عالم الجریمة من 

) 2005أمال فیطس(2004إمرأةخالل سنة 3038بابھ الواسع؛ إذ تم تسجیل 
لوطني في مختلف أنواع الجریمة ؛ كالترویج موقفة على المستوى ا

. للمخدرات والتزویر والسرقة والقتل إضافة إلى جرائم القانون العام
  ) .جرائم ضد األمالك العامة واألشخاص واألسرة واآلداب العامة(

بالنسبة لجرائم القانون العام احتلت والیة وھران المرتبة األولى بـ  
مرأة موقوفة ،لنجد بعدھا باتنة إ121إمرأة ثم العاصمة بـ158

إمرأة في حین بلغ عدد الموقوفات بكل من النعامة وبرج 65بـ
حاالت 3موقوفات لتسجل بالجلفة واألغواط 5بوعریریج وأدرار 

  .توقیف 
حالة توقیف منھا 259وبالنسبة للجرائم  ضد األمالك تم تسجیل 

 یزانبغیل 15بغردایة و 17عاصمة وبال 37موقوفة من وھران و43
أما الجرائم ضد األشخاص  والتي تضم الضرب والقتل والجرح 

حالة بوھران لتلیھا العصمة  79العمدي والخطأ فقد تم تسجیل 
امرأة وحالتین  33موقوفة ثم قسنطینة بـ 35إمرأة ، ثم باتنة بـ45بـ

 .في كل من المدیة ،تیارت، البیض ، برج بوعریریج 
 232داب العامة فقد أوقفت حوالي وبالنسبة للجرائم ضد األسرة واآل 

حالة  19بوھران و23بمستغانم و  24منھن بسطیف،  27إمرأة،
بالعاصمة وحالتین في كل من أم البواقي باتنة ،بجایة تمنراست 
والجلفة وقسنطینة والبیض وبرج بوعریریج وخنشلة وسوق 

 .أھراس والنعامة 
رأة حیث سجلت ام 118وسجلت أیضا بالنسبة لجرائم السرقة حوالي  

نساء موقوفات 8امرأة بالعاصمة و12حالة بوھران و 26
 .بالطارف

وأشارت اإلحصائیات أیضا إلى أن عدد الموقوفات بتھمة الترویج 
بوھران  79امرأة حیث تم تسجیل 450للمخدرات حوالي 

بالبلیدة  23امرأة بباتنة  و 25بقسنطینة و28حالة بالعاصمة و32و



 - 179 -

خنشلة،تمنراست ،المدیة ، أدرار، الوادي، وحالة واحدة في كل من 
  . تیبازة، إلیزي، تندوف واألغواط 

إن مالحظاتنا لھذه اإلحصائیات التي قامت بھا الجھات القضائیة      
مكنتنا من تسجیل بعض المالحظات لعل ) الشرطة القضائیة(المختصة 

) 2004(أھمھا أن مدینة وھران احتلت المرتبة األولى في ھذا اإلحصاء
وفي معظم أنواع الجرائم ، وقد یعزو ذلك لكون مدینة وھران مدینة 
استقطاب لعدة والیات جزائریة قریبة أو بعیدة باإلضافة إلى استقطابھا 
أیضا للدول الحدودیة المجاورة ، فلكونھا سیاحیة بالدرجة األولى فھي ُتعد 

من جھة ومن ، ھذا ) الخ...اسبانیا ، فرنسا،المغرب(أیضا مكانا للتثاقف 
من حیث ) الغربیة(جھة أخرى تعد وھران أكبر الوالیات الجزائریة

خاصة (المساحة ومن حیث عدد السكان ، فنزوح المدن الداخلیة إلیھا 
وخروج النساء فیھا بكثرة للعمل یجعل إمكانیة حدوث ) المدن الغربیة

عدام االنحرافات والسلوكات اإلجرامیة ممكن، وھذا ال یعني بالضرورة ان
إجرام النساء في المدن الجزائریة األخرى ، بل لقد سجل اإلحصاء ضلوع 
المرأة في الجریمة في معظم المدن الجزائریة ولكن بنسب متفاوتة من 

  . مدینة إلى أخرى 
األستاذ بجامعة تیزي وزو أن  *الدكتور بویزريوفي المقابل أكد     

من الجرائم أما  %85ى إل75سنة یرتكبون ما نسبتھ  18- 16الذكور بین 
منھن ترتكبن جرائم ، %16اإلناث فھن بدرجات متفاوتة ، ففي أمریكا 

وتنحصر أنواع  %5أما الجزائر فتقدر النسبة بـ %10.5وفي بریطانیا 
الجرائم المرتكبة من قبل المرأة بین جرائم ضد الممتلكات وضد 

  ).-2005- :معاذ(األشخاص وضد اآلداب العامة 
یمكن أن نصل في األخیر إلى حقیقة ال یختلف عنھا اثنان  مما سبق     

فیما یتعلق بنسب إجرام المرأة، سواء في العالم أو في المجتمع الجزائري 
حیث نالحظ أن نسبة إجرامھا منخفض، مقارنة بإجرام الرجل؛ لكن ھذا ال 
یعني أن أرقام حقیقیة وثابتة،  فجرائم المرأة كثیرا ما تتسم بالخفاء وفي 
كثیر من األحیان ال یبلغ عنھا، وبالتالي ستظل ھذه األرقام مجرد 

  .إحصاءات ُیستعان بھا لفھم الظاھرة وحوصلة العوامل التي تحیط بھا 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجریمة في :"التي ألقیت في الملتقى الوطني األول حول " األسباب واألنماط:الجریمة "مداخلة الدكتوربویزري بعنوان ) *

   2005دیسمبر 09/10المنعقد بالبویرة نتاریخ  "المجتمع 
  
  



 - 180 -

  : المرأة والسجون )5
نواع األسالیب تعتبر عقوبة السجن أحد أ: أنظمة السجون  في العالم) 1- 5

مثل عقوبة التعذیب الجسدي ،الغرامات (العقابیة التي تقع على األشخاص 
نتیجة اقترافھم أفعال إجرامیة ) إلخ …  المالیة ، النفي و اإلبعاد ، اإلعدام

ولعل تاریخ الفكر الجنائي . و سالمة أفراده  ،مست بأمن الدولة والمجتمع
ھا المفكرون والباحثون في مجال یشھد بكثیر من اإلنجازات التي ساھم ب

تطویر أسالیب رد الفعل االجتماعي تجاه المحكوم علیھم أمثال جون 
  . وغیرھم  … ھوارد جیفري ، ھیبوورث دیكیسون 

فبعد أن كان السجن في المجتمعات القدیمة وسیلة لردع الجاني بوضعھ في 
اع یضاف أماكن مغلقة تعزلھ عن المجتمع دون مراعاة  أدنى شروط اإلید

إلى ذلك القسوة المطبقة و الشدة في التنفیذ ، جاءت مرحلة سیطرت 
الكنیسة على الحكم في الكثیر من الدول فطبق نظام السجن واستخدم بشكل 

واسع حیث ظھرت فكرة السجن االنفرادي وكان الھدف منھ تھذیب 
وفي أوائل القرن السابع زاد االھتمام بأمر .وإصالح المحكوم علیھم 

مسجون فأنشئ سجن خاص بالنساء بإسبانیا وسجن خاص باألحداث ال
بإیطالیا وعرفت السجون حركة اھتمام واسعة وحركة نوعیة ساعدت على 
تبني سیاسات اإلصالح في العدید من الدول للقضاء على مظاھر القسوة و 

التعسف والفساد التي سادت السجن وفي القرن العشرین انتقل الباحثون 
دید أنواع السجون و أنظمتھا العقابیة إلى أنواع أسالیب من فكرة تع

  .المعاملة العقابیة أي البحث في فلسفة اإلصالح وتقویم التدابیر الحالیة 
مكان إلیداع المحكوم علیھم قضائیا ، أو بیئة مغلقة یتم  وھ: تعریف السجن

  (*).یةمن خاللھا تنفیذ العقوبة التي تصدر فیھا الھیئة المخولة أحكام جزائ
ھناك من یعدد أنظمة السجون حسب عالقة :  أنواع السجون في العالم

المسجونین بالعالم الخارجي من جھة وعالقتھم ببعضھم البعض من جھة 
  )322-315:ص 1978-فوزیة عبد الستار(: أخرى ، بحیث في األولى یكون التقسیم إلى 

  سجون في بیئة مغلقة  -
  سجون في بیئة شبھ مفتوحة  -
  فتوحة سجون م -

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1979،  دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر قانون إصالح السجون و إعادة تربیة المساجین: وزارة العدل )*
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  :أیضا من حیث الجنس یكون التقسیم إلى 
  سجون خاصة بالنساء و سجون خاصة بالرجال  -

  :و أیضا تعدد أنظمة السجون حسب السن و یكون التقسیم إلى 
سنة و سجون خاصة  18سجون خاصة بالبالغین ما فوق سن  -

  سنة  18 أقل من باألحداث 
وھناك أسس أخرى یعتمد علیھا في تعدید وتنویع نظم السجون وھذا حسب 

  :و یكون التقسیم إلى ؛ عضعالقة المسجونین بعضھم بب
وھو الجمع بین المحكوم علیھم في زنزانة :  النظام الجماعي - 1 -

واحدة و یكون العیش سویا في إطار جماعي لیال ونھارا و یكون النوم 
ویعتبر الحبس . جماعیا في عنابر كبیرة و اإلطعام یكون جماعیا 

تي السجن مرحل اجتیازالجماعي آخر مرحلة یصل إلیھا المسجون بعد 
 . االنفرادي و السجن المزدوج 

أقل تكلفة بحیث ال یكلف : ومن ممیزات ھذا النوع من األنظمة أنھ -
المجتمع عناء التكفل بجمیع المحكوم علیھم من حیث الرقابة و الضبط 
و التكفل العالجي و التھذیبي و التكویني وأنھ سھل التنفیذ ، كما یساعد 

ة والتوافق االجتماعي بین المسجونین على توفیر شروط الصحة النفسی
من خالل فرص التقارب و االختالط بحیث یشعر السجین أنھ غیر 
معزول و أنھ في بیئة اجتماعیة ، ومن جھة أخرى یعطي فرصة للعمل 
الجماعي و تقاسم المھام و االشتراك في اإلنتاج كما یعطي فرصة 

لتفاعل االجتماعي لتحقیق الذات و الثقة في النفس و االستمرار في ا
ورغم ھذا ال یمنع من وجود سلبیات وعیوب بھذا النوع من . السوي 

  :األنظمة وقد عددھا العلماء في النقاط التالیة 
االختالط بین النزالء یمثل مصدر خطر بحیث یساعد على خلق   -

ثقافة منحرفة وحتى إجرامیة یكتسبھا المنحرفین الصغار من خالل 
  . المعاشرة داخل السجن

بانتقال ثقافة اإلجرام یشیع الفساد و تكتسب المھارة و الخبرة من  -
  .اإلجرام وتقل نسبة األمل في اإلصالح و التأھیل 

   .تكوین ما یسمى بالزعیم الروحي للمساجین والكل یحاول االقتداء بھ -
 .المؤسسة العقابیة تصبح مدرسة للجریمة و تكوین المجرمین  -
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ھو اإلفراد بین المحكوم علیھم و یكون و:  النظام االنفرادي - 2 -
العیش انفرادیا لیال نھارا ومن ممیزاتھ العزل الفردي التام و یمنع علیھ 
االختالط مع باقي المسجونین، وھذا النوع ارتبط تاریخھ بظھور 
السجون الكنسیة أین كان المسجون یوضع في السجن االنفرادي حتى 

والوالیات بإیطالیا  17ایة القرن تقبل توبتھ ، ثم انتشر تطبیقھ في نھ
أین كان یمیز بین النزالء الخطرین و غیر الخطرین . المتحدة األمریكیة

أنھ یقلل من انتشار ثقافة اإلجرام كما یسمح للسجین أن : ومن ممیزاتھ . 
یعیش وفق ظروفھ الشخصیة وھنا التكفل یكون على مستوى فردي أي 

من العقاب یولد الشعور بالندم  فردا فردا ومن جھة أخرى ھذا النوع
  .لدى السجین 

أنھ من : وعلى رغم كل ذلك لم یسلم ھذا النظام من االنتقاد بحیث   -
الصعوبة إیجاد لكل سجین غرفة خاصة بھ وصعوبة التكفل بكل 
المساجین ، ومن جھة فإن ھذا النوع یتطلب الحراسة والرقابة الشدیدة 

د السجین معنى التواصل و تموت كما أن غیاب التفاعل االجتماعي یفق
 .لدیھ الروح االجتماعیة 

وھو نظام وسیط بین النظامین و یكمن ذلك في :  النظام المختلط - 3 -
أثناء الطعام العمل (اختالط المحكوم علیم مع بعضھم البعض نھارا 

وكان أول . ولكن بدون كالم وعزلھم كل على حده في اللیل  )التكوین
طبق حیث كانت ُت ،1823مدینة أوبرن األمریكیة ما ظھر ھذا النظام ب

لیبدأ تطبیق السجون االنفرادیة  ،1821السجون الجماعیة إلى غایة 
ومن ممیزاتھ . وھو ما دفع إلى تبني النظام المختلط  ،لكنھ لم یدم طویال

أنھ أقل تكلفة من النظام االنفرادي وما الزنزانة إال للنوم فقط ، ھناك 
للعمل و تنظیم البرامج التكوین و التأھیل في إطار إمكانیة التخطیط 

جماعي منظم ھناك كما أنھ ھناك اختالط ولكنھ بصمت مما یقلل فرص 
لھ من انتقاد  وعلى الرغم من كل ھذه الممیزات لكنھا لم تشفع.الوحدة 

أنھ یصعب مراقبة حالة : العلماء الذین یحصرون جملة ھذه العیوب في 
الصمت یولد الكبت نتیجة التراكمات . سجناء الصمت المفروض بین ال

مما قد یخلق التمرد ، كما أن ھذا األسلوب ال یساعد على منح فرصة 
التأھیل و التكفل الجید مع غیاب التفاعل الحقیقي الذي یؤمن التوافق 

  .النفسي و االجتماعي 
  



 - 183 -

وھو أحد أنماط العقاب یسلب المحكوم علیھ :  النظام التدرجي -4  -
ج من الحیاة المأساویة إلى الحیاة الحرة وھذا باتباع أسلوب بالتدر

ویعود نشأة ھذا .اإلصالح والعالج الذي یساعده  على تعدیل سلوكھ 
حیث طبق أول مرة في سجن جزیرة نورفولك  1840النظام إلى سنة 

ویقوم ھذا .بأسترالیا على ید الكسندر ماكونوثي ثم طبق في ایرلندا 
  :احل یمر بھا السجین النظام على ثالث مر

بحیث یعزل السجین عزال تاما و بتحسن سلوكھ : مرحلة العزل  -
  .ینتقل إلى المرحلة الثانیة 

بعد تحسن سلوك السجین یتمكن من :  مرحلة الحبس الجماعي -
االندماج في الوسط االجتماعي داخل السجن و تسمى ھذه المرحلة 

لھ االختالط والعمل  بمرحلة االندماج المھني و العالجي بحیث یسمح
  .الجماعي نھارا و العزل لیال 

وفیھا یسمح للسجین بالعمل خارج أسوار :  مرحلة اإلفراج المشروط -
ومن شأن ھذا  ،)حریة كاملة(في بیئة شبھ مفتوحة أو مفتوحة  ،السجن

و یعطیھ الثقة  ،األسلوب أن ینمي روح المسؤولیة لدى المحكوم علیھم
 ،یسمح لھ أیضا باكتشاف الحیاة داخل المجتمعفي إمكاناتھ وقدراتھ و 

یساعد على  وھو .مع العلم أن الخروج یتم نھارا و العودة لیال للمبیت
السرعة في التأھیل ، ینمي لدى السجین الثقة في النفس وفي المجتمع 
واإلحساس بالمسؤولیة ویخلق لدیھ عامل الضبط واالستفادة من 

یعتبر أفضل األنظمة الراھنة امتیازات التحسن في السلوك وھو 
 . باحتوائھ على تدابیر إصالح جادة 

 ھاوعلى الرغم من ھذه اإلیجابیات فإنھ طالتھ بعض السلبیات ومن -
أنھ قد تطول فترة التحسن وبالتالي یفقد السجین  :نذكر على سبیل المثال

فرصة االنتقال من مرحلة إلى أخرى ، كما أن من الصعوبة قیاس 
ومن جھة أخرى فإن التطبیق المرن لھذا النظام یفقد  مستوى التحسن
  .العقوبة معناھا 
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  : في الجزائر أنظمة السجون وإعادة التربیة )2- 5
إن أنظمة إعادة التربیة في الجزائر و إدارة السجون تكاد تكون      

متشابھة مثل أنظمة بقیة الدول ، فنظام السجون یقوم عادة على البیئة 
ن یكون فیھا األسلوب المتبع لتطبیق العقوبة السالبة للحریة في المغلقة أی

وسط تحكمھ حواجز مادیة تمنع أي تصرف من السجین قد یساعده على 
الھرب أو الخروج من المؤسسة دون أمر من قاضي تطبیق األحكام 

األسوار العلیة،القضبان، األسالك الشائكة حول األسوار ، "الجزائیة 
  إلخ ...الحراسة المشددة 

  :(*)تتمیز معظمھا بنظام البیئة المغلقة وھي:  أنواع السجون في الجزائر
وتنشأ ھذه المؤسسات الستقبال المتھمین والمحكوم : مؤسسات الوقایة  - 1

من قانون  26علیھم بعقوبات تقل عن ثالثة أشھر حسب ما أوردتھ المادة 
ص كل مجلس تحدث في دائرة اختصا:"تنظیم السجون و إعادة التربیة

قضائي مؤسسات للوقایة تقام قرب المحاكم وتخصص لحبس المتھمین 
والمحكوم علیھم بأحكام مدتھا ثالث أشھر فأقل أو الذین تبقى على انتھاء 

ومؤسسات " . عقوبتھم مدة ثالث أشھر فأقل وكذلك لحبس المكرھین بدنیا 
بحیث یبلغ  الوقایة في الجزائر معممة تقریبا على كامل التراب الوطني،

مؤسسة على مستوى التراب الوطني ، كما تعرف ھذه  76عددھا 
  ).159-156:ص ص-1991- یوسف دالندا( بمؤسسات االحتیاطالمؤسسات أیضا 

ھي نوع من السجون ذات البیئة المغلقة : مؤسسات إعادة التربیة  - 2
 وتنشأ ھذه المؤسسات الستقبال المتھمین والمحكوم علیھم بعقوبات تقل عن

من قانون تنظیم  26من المادة المادة  2سنة حبس وھذا ما أكدتھ الفقرة 
كما تحدث بالنسبة لكل مجلس قضائي مؤسسة :" السجون و إعادة التربیة

إلعادة التربیة معدة لحبس المتھمین والمحكوم علیھم بأحكام تقل عن سنة 
مؤسسات و" واحدة أو الذین بقي على انتھاء عقوبتھم مدة سنة واحدة فأقل

مؤسسة على مستوى  36إعادة التربیة في الجزائر ھي متواجدة بعدد 
 .التراب الوطني 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :للمزید من االطالع أنظر )*
-38-37-33-25-26، والمواد  1979جامعیة الجزائر طبعة جدیدة ،دیوان المطبوعات القانون إصالح السجون  

  من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین 30
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ھي نوع من مؤسسات السجون ذات البیئة :  مؤسسات إعادة التأھیل - 3
المغلقة التي تنشأ الستقبال المتھمین والمحكوم علیھم بعقوبات تفوق السنة 

من قانون تنظیم السجون و  26ن المادة وھو ما نصت علیھ الفقرة الثالثة م
وتحدث مؤسسات إلعادة التأھیل مكلفة بحبس المتھمین :"إعادة التربیة

والمحكوم علیھم بأحكام تفوق السنة والمحكوم علیھم بعقوبة السجن المؤبد 
مؤسسات ". والجانحین المعتادین مھما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقھم 

 6یبلغ عددھا  بمؤسسات التكییفر أو ما یعرف إعادة التأھیل في الجزائ
  . مؤسسات على مستوى التراب الوطني

ھذه المؤسسات خاصة بالمتھمین والمحكوم علیھم :  مؤسسات مختصة - 4
الذین ثبت أن الطرق المعتادة للتربیة غیر نافعة في حقھم، وكذلك المحكوم 

اكز مختصة مراكز مختصة بالنساء ومر: علیھم المتمردین وھي نوعان 
ویمكن أن نضیف فیما یخص األحداث ھناك مراكز تابعة . باألحداث

لوزارة العدل تسمى مؤسسات إعادة التربیة واألخرى تابعة لمدیریات 
  .النشاط االجتماعي تسمى مراكز والتي ُتسیر وفق نظام تربوي ال عقابي

سساتھا وجدیر بالذكر أن أنظمة السجون وإعادة التربیة في الجزائر بمؤ   
المختلفة ُتسیر معظمھا وفق أنواع األنظمة المختلفة المتعارف علیھا عالمیا 
، فالتحاق المجرم بالسجن بعد تسلیط العقوبة علیھ من القضاء ألول مرة 
یجعلھ یعیش في البیئة المغلقة في النظام الجماعي رفقة مساجین آخرین 

متعددة ، أما النظام ) زنزانات(یجتمعون في عنابر) اقترفوا جرائم مختلفة(
الفردي فیكون اللجوء إلیھ في حاالت خاصة والمتمثلة خاصة في قیام أحد 
المساجین بشجارات داخل السجن أو أن یعتدي على موظف ، أو عدم 
االلتزام بقوانین المؤسسة العقابیة أو محاولة المساس بأمنھا ، حیث ُیتھم 

انة منفردا ، أما النظام السجین مرة أخرى بقضیة ثانیة ویوضع في زنز
التدرجي فقد بدأ بھ العمل كإستراتیجیة وقائیة وعالجیة لتمكین السجناء من 
التكیف مع العالم الخارجي بعدما یكون قد قضى مدة ال بأس بھا بعیدا عن 
المجتمع ، ُفیدمج تدریجیا مع العالم الخارجي وھي من الطرق المستحدثة 

لى أسالیب أخرى وقائیة منھا التكفل في إصالح المساجین، باإلضافة إ
النفسي بالمساجین والذي یشرف علیھ أخصائیین نفسانیین یعملون في ھذه 

وجدیر بالذكر أن طریقة تسییر المؤسسات العقابیة . المؤسسات العقابیة 
، مع  تالتي تأوي المجرمین الرجال ھي نفسھا المتبعة مع النساء المجرما

  .النساء قلیل جدا مع سجون الرجال اختالف بسیط أن عدد سجون 
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  :المرأة والسجون) 3- 5
لقد أسھم تاریخ العقاب نفسھ وتطوره في تأخر ظھور االھتمام       

بدراسة السجون بشكل عام وسجون النساء بوجھ خاص، حتى في الدول 
التي اھتمت بمجال دراسة السجون إال أن سجون النساء لم تنل فیھا نصیبا 

ھذا  في BETTE KAROLINEبات كارولینتقول الباحثة  من الدراسة حیث
إنھ یوجد فعال الكثیر من الدراسات عن السجون في بریطانیا ومع "الصدد

ھذا فإن الدراسات االجتماعیة التي اھتمت بسجن النساء تكاد تنعدم وأغلبھا 
 "قلیلة وھي مجرد وصف للتطور التاریخي لسجون النساء في بریطانیا

وجدیر بالذكر أن اإلیداع بالسجن في ، )13:ص-1998-الغني غانم عبد اهللا عبد(
لم یكن یعرف الفصل بین الجنسین ،حیث كانت السجینات تودعن  ،أوروبا

مع السجناء من الرجال بنفس المكان وبنفس العنبر دون أدنى فواصل أو 
وكانت النزیالت یعاملن بنفس المعاملة التي یعامل بھا النزالء،  ،حواجز

أدى ھذا إلى ظھور الدعارة والفوضى والفساد الخلقي داخل السجون ، وقد 
كما أن فكرة سجن منفصل للنساء لم تكن مطروحة كفكرة علمیة حتى عام 

نشئ أول سجن نظامي حكومي للرجال ملحقا بھ سجن حیث ُأ ،1595
  ) .14:ص - 1998-عبد اهللا عبد الغني غانم(خاص بالنساء

تختلف السجون الخاصة بالنساء عن تلك  وفي الوقت الحالي ال      
و یمكن القول أیضا أنھا بالكاد  في كل بلدان العالم ، المخصصة للرجال

ونتیجة لذلك فاألمن بھذه السجون یكون مشددا بل  ،تتشابھ في معظم البلدان
مما ھو ضروري للنساء والعمل في السجون ضئیل  ،وعلى أعلى صفة

یٍّفت  لتتفق  مع نیت السجون للرجال وُكد ُببالنسبة للنساء وغیر ممتع، فق
وال تلبي في بعض البلدان حتى االحتیاجات  ،االحتیاجات الخاصة بالنساء

الحیویة لھن مثل احتیاجات الدورة الشھریة ، الحمل والوالدة واألمومة 
الخ وھو ما ظھر في تقریر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان الخاص ...

، وھذه الحالة السیئة تؤثر في الحالة )96:ص م زید محمد إبراھی(بالسجون
و أكثر من ذلك فالنساء في  ،الصحیة للنساء وكذلك في حالتھن العقلیة

السجون أكثر تعرضا لالعتداء بما في ذلك محاوالت االغتصاب بواسطة 
  . أحد أفراد طاقم السجن
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  : إجراءات الرعایة الصحیة للسجینات وأطفالھن*
الدنیا الحاجة الماسة إلى قواعد وأحكام خاصة بالنساء  أكدت القواعد     

  :الحوامل والمرضعات واألمھات داخل السجون نذكر منھا 
في سجون النساء ": األمم المتحدة"لمنظمة حقوق اإلنسان  :23القاعدة 

یجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضروریة لتوفیر الرعایة والعالج قبل 
ا كان ذلك في اإلمكان اتخاذ ترتیبات لجعل الوالدة وبعدھا، ویجب حیثم

األطفال ُیولدون في مستشفى مدني ، وإذا ولد الطفل في السجن ال ینبغي 
أن ُیذكر ذلك في شھادة میالده ؛حیث یكون من المسموح بھ بقاء األطفال 
الرضع إلى جانب أمھاتھم  في السجن وتتخذ التدابیر الالزمة لتوفیر دار 

وظفین مؤھلین یوضع فیھا الُرضع خالل الفترات الحضانة، مجھزة بم
  )96:ص زید محمد إبراھیم  .(التي ال یكونون في رعایة أمھاتھم 

لمنظمة حقوق اإلنسان والتي تنص على ضرورة احترام : 25القاعدة 
  :حقوق النساء السجینات فیما یلي 

  .الحق في النظافة خاصة أثناء الدورات الشھریة  -
  .عمل داخل السجن الحق في التعلم وال -
یجب أن تحصل الحوامل على كشف طبي منتظم قبل الوضع وعلى  -

 .نظام غذائي مناسب 
 .یجب أن تحصل المرضعات على نظام غذائي مناسب  -
یجب بذل الجھود من أجل توفیر االتصال بین األمھات و أطفالھن  -

 .واحترام حقھن في تربیتھن بصورة مباشرة 
ا عندما نتكلم عن المرأة والسجن أن نطرق باب وجدیر بالذكر أیضا أنن     

العالقات االجتماعیة المستقرة والطارئة أو العارضة والدائمة في مجتمع 
على الرغم من أن الكثیر من " سجن النساء ، حیث أوضحت الدراسات أنھ

النساء ینتابھن الذعر والخوف الشدید من االحتكاك واالتصال بالسجینات 
فإن الغالبیة العظمى من السجینات بغض النظر عن  ،عند إدخالھن السجن

یتغلبن على مخاوفھن وسرعان ما یتیقن أنھن جمیعا في  ،عامل السن
ویعمدن إلى عمل صداقات مع زمیالتھن من السجن وتتجھ  ،قارب واحد

إلى اختیار صدیقتھا أو صدیقاتھا على أسس عدیدة أھمھا  ،النزیلة الجدیدة
معیار التماثل في الخبرات واالنتماء  لمنطقة سكنیة التقارب في العمر كذا 
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عبد اهللا عبد الغني غانم  "(مثال أو نوعیة اإلجرام یلعب دورا ھاما في االختیار

  .)180:ص

كما وتعتبر المشاركة في المأكل واإلنفاق والملبس بین النزیالت من       
اقة المؤشرات الھامة للحیاة داخل السجن ،ففي حین قد تعكس الصد

والزمالة فإنھا أیضا تعكس نمطا من التسلط والتبعیة خاصة في حالة 
  .اختالف المستوى االقتصادي بین النزیالت 

من جھة أخرى یعتبر الشذوذ الجنسي في السجون مشكلة یصعب       
عبد اهللا عبد (حلھا رغم اإلشارة إلیھا كثیرا في كثیر من الدراسات واألبحاث 

بالوضع المزري للسجن :" التي حاولت تفسیر ذلك) 189:ص  الغني غانم
والتزاحم في الزنزانة ومن جھة أخرى ضعف الرقابة على النزالء وعدم 

والذین یواجھون  ،استجابة إدارة السجن لصرخات النزالء المغَتَصبین لیال
العنف من جانب قدامى النزالء ،وكذا الحرمان الجنسي الذي یصیب 

وأوضحت الدراسات أیضا في ھذا الصدد .طویلة سجن لمدة النزیل الذي ُی
أن العالقات الجنسیة بین النزیالت تشكل حدثا أو واقعة عادیة في حیاة 
النزیالت وإن كانت رغم كل ذلك مرفوضة من كثیرات منھن وینظر 

  ".البعض منھن على أنھا رذیلة كبیرة 
ن ومجتمع سجن النساء مليء أیضا بالمشادات والشجارات بی       

استخدام أدوات الغیر، استعمال الحمام : النزیالت ألسباب عدیدة  منھا
وغسل الثیاب  بسبب النوم والضوء ، األقدمیة،السرقة، نظافة 

ھا لوكالخ؛  ...العنبر،اقتراض األطعمة والسجائر،بسبب أطفال النزیالت
  .داخل السجنالمرأة حیاة  من األمور التي یمكن أن تعقد

  : لدى السجینات  مصادر الضغوط*   
استراتیجیات "حول )* 2006"(ب.مزوز"من خالل بحث أجرتھ    

 توصلت الباحثة إلى تحدید" مواجھة الضغوط لدى المجرمة السجینة
التي وجدت أنھا مصادر متباینة وتختلف مصادر الضغوط لدى السجینات 

حسب طبیعة الجریمة المقترفة من قبل السجینة ، وفیما یلي عرض ألھم 
  :  صادر ھذه الضغوط في الجدول الموالي م
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :لمزید من اإلطالع أنظر*

في مجلة شبكة " استراتیجیات  مواجھة الضغوط لدى المرأة المجرمة السجینة):"2006(مزوز بركو
 11http://www.arabpsynet.comالعلوم النفسیة العربیة ، العدد 

http://www.arabpsynet.com
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  یمثل مصادر الضغوط لدى السجینة - 5-جدول رقم 
  %  التكرار  مصدر الضغط

  %15.15  5  البرنامج الیومي للسجینة*
  %03.03  1  اللباس النظامي لعمال مؤسسة العقابیة *
  %24.24  8  الوصم االجتماعي *
  %12.12  4  عدم زیارتھا من قبل األھل *
  %15.15  5   حرمانھا من حق رؤیة الزائرین*
  %09.09  3  سوء المعاملة من قبل عامالت المؤسسة*
  %21.21  7  الحقرة من قبل النزیالت*

  %100  33  المجموع
من خالل نتائج ھذا الجدول نالحظ أن أعلى نسبة لمصادر الضغوط      

لدى السجینة كان الوصم االجتماعي ثم تلتھا الحقرة التي یتلقینھا من 
كل من البرنامج المقدم من قبل  ىواحین تس فيالسجن،  زمیالتھن في

إدارة السجن والحرمان من حق رؤیة الزائرین لھن ، في حین جاء في 
المرتبة األخیرة سوء معاملة عامالت المؤسسة العقابیة وكذا اللباس 

وھي مصادر تتفق مع المعاش النفسي للسجینات . النظامي لعمال المؤسسة
ونظرة االحتقار التي " وصم االجتماعي ال"اللواتي حددن آالمھن في 

ستالحقھن على مدى العمر ، وكذا امتناع أھالي بعض النزیالت من 
وكلھا مؤشرات تصب في أبعاد مختلفة منھا ما ھو نفسي  . زیارتھن 

  . ومنھا ما ھو اجتماعي
إن معظم ولقد وجدت الباحثة من خالل نتائج ھذا البحث أیضا      

السجن  واكیفطاقمھا اإلداري والتربوي یحاولون أن ُیوالمؤسسات العقابیة 
إلى  واالنفسیة واالجتماعیة حیث عمد ،جیةحسب طبیعة المرأة البیولو

من النزیالت حیث یجب أن " الرئیسة"علیھ قائدة واتقدیم برنامج وجعل
تتوفر فیھا القوة والصالبة وقدرة التحكم في كل النزیالت ویجب علیھن 

وھي من تقوم بتوزیع األعمال یومیا وأسبوعیا ،  ،لقائدةطاعة أوامر ھذه ا
عن مواد التنظیف ، واستقبال الوجبات الغذائیة  مسئولةكما تكون أیضا 

.للسجینات وتوزیعھا ومراعاة شؤون كل سجینة ومتطلباتھا   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -5-مصدر الجدول رقم
في مجلة شبكة " استراتیجیات  مواجھة الضغوط لدى المرأة المجرمة السجینة):"2006(وز بركومز

 11http://www.arabpsynet.comالعلوم النفسیة العربیة ، العدد 

http://www.arabpsynet.com
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  :ویتمثل البرنامج المسطر من قبل اإلدارة فیما یلي
  : النظافة*

  كل یومین حمام لكل السجینات وبالتناوب:  نظافة السجینات -
كل یم یكون حملة التنظیف وتوكل المھمة بالتناوب : ظافة المكان ن -

 .بالتناوبلثالث سجینات 
كل یوم سبت تكون لكل سجینة الحق في الذھاب لرؤیة من : الزیارة *

یقوم بزیارتھا ، إال إذا منعت من قبل اإلدارة نتیجة قیامھا بإخالل النظام 
  . العام أو حدثت بسببھا مناوشات بین النزیالت

الفطور، الغذاء :من حق كل سجینة في ثالث وجبات رئیسیة :  اإلطعام*
  والعشاء تقوم بتوزیعھ القائدة 

حیث تستفید مرتین في األسبوع من دروس في محو األمیة :  محو األمیة*
  . یقدم من قبل معلمة متخصصة 

نظام جماعي وھو عبارة عن مكان واسع تشترك فیھ كل :  طبیعة السجن*
  ...) األكل، النوم ،الحدیث(ات السجین

حیث من حق كل سجینة أن تتعلم حرفة ما بمساعدة من : األشغال الیدویة*
  .زمیلتھا أو من تلقاء نفسھا 
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  :المرأة وظاھرة العنف  )6
  :العـنـف  حولمفـاھیـم  )1- 6

یثیر العنف منذ الوھلة األولى معاني الخوف أو التخویف ، ویعد           
من  أھم الظواھر االجتماعیة التي استقطبت اھتمام الباحثین في اآلونة 

األخیرة في جل العلوم اإلنسانیة ، وخاصة علم النفس ، وقد احـتل حیزا 
من الجھود في التعریف بھ و تحدید طبیعتھ و توضیح جوانبھ وما انتماء 

ا ، وقد ظاھرة العنف إلى أطر مرجعیة مختلفة إال دلیل على تعدد مفاھیمھ
ثین من حیث محاولة التعریف بھا لقیت االھتمام من قبل العلماء والباح

فمنھم مـن ركز في تعریفھ للعنف على . ذھبوا في ذلك مذاھب شتى و
اآلثـار المترتبة مـن جراء ممارستھ فـي حین یركز آخرون على كـونـھ 

إتیان ھذا حالـة انفعالیة یعیشھا الفرد كقوة أو كضغط یدفع باألفراد إلى 
  .السلوك ، ومنھم مـن یركز في تعریفھ على كلیھمـا 

  المفـھـوم اللـغـوي  )1-1- 6
والذي " violenta"كلمة تنحدر من الكلمة الالتینیة  la violenceأو : العنف*

السمات الوحشیة :  "بأنھ le Petit la Rousse من قاموس) 2001(تعرفھ طبعة
غتصاب  والالعقل والتدخل في حریات اال:، إضافة  إلى القوة ،كما تعني 

  .( le Petit la Rousse – p : 1068) " اآلخرین 
:                         بأنھ " "العنف  le Petit Robert"من قاموس -1994–وتعرف طبعة *
التأثیر على شخص أو جعلھ یقوم بشيء ضد إرادتھ باستعمال القوة أو "

   "التحرش 
لفعل الذي تمارس بھ ھذه القوة و استعداد طبیعي ا "وھو یعني  أیضا   

  )(Eric-Noël Bouchard 1999 "للتعبیر الفجائي عن المشاعر
الخرق باألمر ، و قلة الرفق بھ :" و في اللغة العربیة  تعني كلمة  عنف* 
التعبیر واللوم و التوبیخ و التفریغ ، وھـو یعني : " ومنھ التعنیف یعني "

بیخ و یتضمن أیضا أنواع كثیرة  من  األذى و أیضا اللـوم و التو
  )  .207:ص - 1994–ابن منظور (االغتصاب للمرأة والشدة و القسوة  

سلوك "فـالعنـف مـھما تعددت اللغات التي یجيء بھا فھو یدل على    
یحمل في طیاتھ معنى واحدا ھو الشدة و القسوة و القوة مھما كان ھدفھ  أو 

  ".دوافعھ 
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  :المفـھـوم االصطالحي  ) 1-2 - 6
إظھار غیر مراقب للقوة ردا على استخدام  "العنف اصطالحا یعني         

وقد ذھب العلماء في تعریفھم ) . 43: ص 1996عبد الناصر حریز (معتمد للقوة 
للعنف مذاھب شتى فاختلفت رؤاھم و تعددت وجھات نظرھم حولھ  كل 

  .حسب زاویة نظره إلى الظاھرة 
  :اریف التي أعطیت للعنف من قبل العلماء نجد و من التع

ضغط جسدي أو معنوي ذو : "یرى أن العنف ھو    Piere .Fبییر فیو -
طابع فردي أو جماعي ینـزلھ اإلنسان باإلنسان بالقدر الذي یتحملھ على 

: ص 1996عبد الناصر حریز "(أنھ مساس بممارسة حق أقر بأنھ حق أساسي

نجد أنھ یضع مادیة الفعل العنیف في  فمن خالل ھذا التعریف  )43
الجانب المعنوي من المرتبة الثانیة في حین أن المرتبة األولى تخص 

   .الفعل العنیف 
العنف یحدث كلما لجأ شخص :"فیذھب إلى القول بأن   Pereuxأما  بیرو -

أو جماعة لھم قوتھم إلى وسائط ضغط بقصد إرغام اآلخرین مادیا على 
یدونھا أو على القیام بأعمال ما كانوا لوال ذلك قاموا اتخاذ مواقف ال یر

وھو یضع في المرتبة األولى مادیة ) . 43: ص 1996عبد الناصر حریز " (بھا 
  .الفعل العنیف 

الـعنف ھـو جمـیع أشكال الضغط  و :"   G. Laviosالفـوا . و یـقـول ج  -
ید بمس الـسیطرة  واالستغالل شریطة أن تصل إلى حد المس أو التھد

  ) .المرجع السابق" (األفراد أو الجماعات جسدیا 
جیر . وت . H.Grahameجراھام . ویـرى عـالمـا االجتماع األمریكیان ھـ  -

T. Jure  سلوك یمیل إلى إیقاع أذى جسدي باألشخاص  أو :"العنف على أنھ
خسارة بأموالھم و بغض النظر عن معرفة ما إذا كان ھذا السلوك یبدي 

  ) .  44: ص 43: ص 1996عبد الناصر حریز ". (جماعیا أو فردیا طابعا 
لغة التخاطب األخیرة : " و العنف برأي الدكتور مصطفى حجازي ھو  - 

الممكنة مع الواقع و مع اآلخرین حین یحس المرء نفسھ بالعجز عن 
إیصال صوتھ بوسائل الحوار العادي و حین تترسخ القناعة لدیھ بالفشل 

  ) . 253: ص  -1976–مصطفى حجازي " (باالعتراف بكیانھ و قیمتھ في إقناعھم 
ظاھرة العنف السیاسي في النظم  " ویشیر حسنین توفیق إبراھیم في كتابھ 

ة مركبة لھا جوانبھا السیاسیة ظاھر: " أن العنف یعبر عن " العربیة 
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االقتصادیة  واالجتماعیة و النفسیة و ھو ظاھرة عامة تعرفھا كل و
  ) . - 1990–حسنین توفیق إبراھیم " ( معات البشریة بدرجات متفاوتة المجت

سلوك شاذ : "في تعریفھ للعنف بأنھ   Carson و یشیر من جھتھ كرسون  
غیر متكیف یرجع إلى استعداد شخصي و یرجع إلى وجود عدد من 
الضواغط تلك الضواغط التي تتحدى استعدادات الفرد للتكیف و یرجع 

  ).248:ص - 1984–فیصل محمد خیر الزیاد " (السلطة إلى فكرة رفض 
فمن خالل التعاریف السابقة یتبین لنا أنھا تتفاوت فیما بینھا من حیث  

تركیز بعضھا على  طبیعة األفعال التي یقترن بھا العنف و من حیث 
في . إعطاء األولویة للجوانب المادیة أو الجوانب النفسیة و المعنویة للعنف

لبعض انطالقا من مسبباتھ و دوافعھ ، وھي تعاریف في حین یعرفھ ا
  .   صورتھا مجتمعة تساھم في فھم الظاھرة 

  :المفـھـوم الـنـفسي للعـنف*
العنف صورة من صور القصور الذھني حیال موقف ما ، و ھو           

وجھ آخر من أوجھ النقص و عدم القدرة على حل أو مواجھة معضلة ما ، 
من وسائل العقوبة و التأدیب ، أو صورة من صور تأنیب  وقد یكون وسیلة

و العنف دلیل من دالئل النفس غیر . الضمیر على جرم أو خطیئة مرتكبة 
المطمئنة ، و صورة من صور الخوف من الطرف اآلخر مــھمــا تعددت 
أشـــكال ذلك الخوف و انعكاس للقلق و عدم الصبر  والتوازن ، و وجھ 

در وقلة الحیلة و قد یلم العنف بصاحبھ فتراه یضرب من وجوه ضیق الص
نفسھ ، أو ینطح رأسھ بالجدار أو یقطع شعر رأسھ ألما أو انتـقاما مــن 
فكرة  وھــو مــؤشر لضعف الشخــصیة ونقصان في رباطة الجأش و 

  ) . -  2000 - عالء الدین القبانجي ( توازن السلوك 
 :لدكتورعبدالرحمان العیسوي ھوا والعنف من وجھة نظر نفسیة كما یراه

ممارسة القوة فوق إرادة الناس و یعني ھذا إثارة الفزع و الھلع و الخوف "
  ) .89:ص  – 1984–عبد الرحمان العیسوي " (في النفس 

كغیره من أشكال السلوك و :  "العنف بأنھ    Issnardeفي حین یرى اسنارد 
الشخص في نفس الوقت  ھو نتاج مأزق عالئقي بحیث یصیب التدمیر ذات

الذي ینصب فیھ على اآلخر إلبادتھ فتشكل العدوانیة  طریقة معینة للدخول  
  " .في عالقة مع اآلخر 
كل مبادرة تتدخل بصورة : "العنف .D.Rumounریمون .ومن جھتھ یدعو د 

خطرة في حریة اآلخر وتحاول أن تحرمھ حریة التفكیر و الرأي و التقدیر 
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حویل اآلخر إلى وسیلة أو أداة من مشروع تمتصھ و و تنتھي خصوصا بت
  ) 43: ص ) 1996(عبد الناصر حریز " (تكتنفھ دون أن یعاملھ كعضو حر و كفء 

فالعنف من ھذا المنظور یدل على فعل أو جملھ من األفعال التي تؤدي      
إلى اختالل في شخصیة الفرد ، و ذلك بسبب إثارة القلق و الفزع في 

اد مما یؤثر على سلوكھم  فیؤدي إلى حدوث االضطراب الذي نفوس األفر
والعنف قد یتحول في النفس إلى نوع آخر ال . یمیز حیاة الفرد أو األفراد

تحده حدود غیر الحقد و الكراھیة من أشكال القتل الجماعي و التمثیل 
الجسماني ، إضافة إلى ذلك فالقسوة و الفضاضة الكامنة في العنف قد 

صفة االكتساب إلى صفة الوراثة ، فاالغتصاب و التحرش  تتحول من
الجنسي لن یخلفا إال كمدا و لن یزرعا إال اضطرابا و حرقة في النفس 
المتلقیة لھ ، فتخلق لدیھ معادلة الكآبة و تستمر بانتھاء الحیاة بل و تتوالد 

  .  من جدید في أصالب قادمة 
ظر نفسیة تستوقفنا الظاھرة و عند التطرق إلى ظاھرة العنف من وجھة ن  

العنف الفكري ھذا : عند أثر قد یكون لھ من النفسیة الشيء الكثیر أال وھو
األخیر الذي تمارس وفقھ سلطة على األفكار و المشاعر و تثبیط للطاقات 
وھو شكل من أشكال كبح المبادرات الذھنیة و اختیارات األفراد 

ینة فاالعتراف بوجود اآلخر والمجتمعات و ذلك من خالل فرض تبعیة مع
یعني اإلقرار بنسبة كل فكرة و التنافس الحر بین األفكار ألن كل فكرة لھا 
تجلیاتھا الجزئیة و من حق األفراد والجماعات أن یطلعوا على االختیارات 
المتاحة ، و كل الحواجز التي تقام أمام ھذا الحق تعتبر عنفا فكریا یتمثل 

  .و إلغائھ  خاصة في فكرة نفي اآلخر
  :المـفـھـوم الـقـانـونـي للعـنـف *

 :ب ما یراه سلیمان الفاروقي ھو العنف من وجھة نظر القانون حس    
حارث سلیمان الفاروقي  "(قوة مادیة ومراغمة بدنیة، واستعمال القوة بغیر حق "

فالعنف من ھذه الوجھة یدل على أنھ  فعل غیر معترف ) .  7: ص  -  1980-
نیا ، و یعاقب علیھ القانون ألن ھذا السلوك قائم على استعمال القوة بھ قانو

  .القتل ، الضرب  التخریب و الشغب :بأنواعھا ، ومثال ذلك 
فـمـھـما تعددت المفاھیم و اختلفت في مضامینھا و مھما كانت        

ن ھدفھ ھــو تدمیر األفراد و إیذائھم سواء كان فعلیا  فإالرؤى  حول العنف 
و ھو یتضمن اإلرغام واإلكراه و التأثیر أو سلوكیا و معنویا  أو قولیا ، أ

  .في إرادة المستھدفین و محاولـة إلحاق الضرر باآلخر  



 - 195 -

  :   في المجتمعاألسباب المساھمة في ظھور العنف   ) 2 - 6
لكل ظاھرة عوامل وأسباب تساعد على ظھورھا و تعمل على      

ماعیة ونفسیة یتأثر في ظھوره بعوامل تطورھا  والعنف كظاھرة اجت
ومسببات یكون لھا األثر البین على تطوره ، على اعتبار أن ھـذه األسباب 
تعبر عن مجموعة من العوامل والمثیرات التي تمثل األفراد والمواقف 
االجتماعیة الجدیدة وغیر المألوفة والتي تكون مثیرة للعنف  إضافة إلى 

وقد  ذھب . یة كاالستعداد للعنف لدى األفراد الخصائص الشخصیة و النفس
استحالة " إلى اعتبار ) 36:ص- 1997- خلیل ودیع شكور(الدكتور غسان رباح 

الخروج بنظریة عامة حسابیة أو علمیة یمكن اعتمادھا لتفسیر السلوك 
إال أن عدیدا من  الدراسات و األبحاث تمكنت من "   أو العنیفالعدواني 

: ھمة في ظھور العنف في ثالث أسباب رئیسیة ھي حصر األسباب المسا
  .األسباب النفسیة ،األسباب االجتماعیة و األسباب االقتصادیة 

  : األسـبـاب النـفـسیـة ) 2-1- 6
قـد یـقع الشخص تحت تأثـیـر عوامل داخلیة وتفاعالت تؤدي بـھ إلى        

اآلخرین ، أو اإلحساس باإلحباط والعجز و القلق فـي كیفیة التعامل مع 
شعور الفرد بـعدم الرضا عن مظھره أو صفاتھ الشخصیة ، و الذي ال 

                                                                                                                      شتركون في الشعور بالنقص ویعرف إن كان ناجحا أم فاشال  كـل ھؤالء ی
مواجھة اآلخرین ، وقد یصلون إلى نوع من الرفض  في العجز یحسون

وعدم تقبل الذات نتیجة الشعور بالھزیمة  وعندما یواجھون المواقف 
الجدیدة أو الصعبة فإنھم یتوقعون الفشل مسبقا  ومن ھنا یكون إحساسھم 

باط الذي یھدد الذات  بالخوف والقلق سببا للشعور الدائم بالھزیمة و اإلح
فیحاولون وقایة أنفسھم من القلق واإلحباط عن طریق الحط من قدر 

الحقد علیھم وحسدھم أو توجیھ اإلساءة إلیھم بـأي شكل من  اآلخرین ، أو
) .  34:ص1997–محمد علي قطب ھمشیري ، وفاء محمد علي الجواد (أشكال العنف والعدوانیة 

صریح إذ تبقى المشاعر العدوانیة تعمل  والذي یمكن أن یظھر عـلى شكل
لدیھم عـلى خفض القلق و التوتـر الناشئ عـن اإلحباط ، وھـذا ما یتوافق 

  ) .نظریة اإلحباط (مع ما تذھب إلیھ النظریة اإلنسانیة 
لھا طابع استفزازي للغایة ) الوجھ وتعبیرالنظر (أیضا المواقف العدائیة   

ن جدا كرد فعل استجابة لھا ، كذا األلفاظ وقد تولد عدوانیة وعنفا كبیری
تفجر عدوانیة صریحة عند ) الشتم  التھدید  االنتقام السخریة (العنیفة
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وكلھا مواقف نفسیة تؤثر في الفرد و تدفع بھ إلى السلوك . الطرف اآلخر
. العنیف كوسیلة لتخفیف الضغوط و اإلحباطات التي ولدھا الموقف 

واقف و یتعلم من المواقف االستفزازیة كیف یتنمذج مع ھذه الم فردوال
  .یستجیب بسلوكات عنیفة یحفظ بھا توتره وإحباطاتھ 

أیضا إلى إتیان السلوك  فردومــن العوامل النفسیة التي تدفع بال       
و التي لھا تأثیر كبیر على ) Bouchard-1999(العنیف الغضب واإلحباط 

الطاقة التي تسمح للطفل بالتعبیر السلوكات العنیفة  ویمكن القول أنھما 
التحكم في االنفعاالت التي یحسھا  یھیحسھ ، قد یكون من الصعب علعما 

ویعیش ظروفا صعبة وغیر متحكم فیھا كطالق  غیر قادرخاصة إذا كان 
  .الوالدین أو جو عائلي مضطرب 

عوره و ش الفردإن الظروف القاسیة تعكر وتحدث اضطرابا في عالم    
. المعاناة التي یعیشھا أولیاءه و انفعاالتھم وھو الذي یحس بقوة باألمن 
أن یشعر إذا كان مقبوال أم محبوبا ولو كان صغیرا جدا  شخصبإمكان ال

ضحیة  فردحس ما إذا كان أولیاءه سعداء أم تعساء ، فالفي العمر ، كذلك ُی
عنف أمن وبالتالي یتظاھر الالااالعتداء والعنف یتعرض بالضرورة لخطر 

  .عنده الحقا
نت عاخصیة مریضة و یرى بعض العلماء أن السلوك العنیف یخص ش    

من حرمان عاطفي حقیقي فـي فترة الطفولة و تعاني مـن عدم الثقة في 
النفس والشعور بالنبذ والغیرة وعجز عـن إقامة و تكوین عالقات 
 اجتماعیة و صعوبة في التكیف االجتماعي وفق ما تفرضھ طبیعة كل

  .  مجتمع 
  :    األسباب االجتماعیة  ) 2-2- 6

إن الحدیث عن األسباب االجتماعیة یعني تصنیف ھذه األسباب          
وفق ما تقتضیھ طبیعة المجتمع و ما تحویھ الحیاة االجتماعیة من مرافق 

وظاھرة العنف . ومؤسسات ذات الصلة الوثیقة بتكوین الفرد و نشأتھ 
لیھ ھذه المؤسسات االجتماعیة على األفراد وثیقة الصلة بمـا تمـ

والمجتمعات من أسالیب و طبوع تتبلور على إثرھا الذھنیات و تتنوع 
  .  وفقھا الشخصیات

یعیش  وسط مجتمعھ وفي أحضان بیئتھ ، یتفاعل مع األفراد  نسانو اإل
تفاعال قد یكون سلبیا وقد یكون إیجابیا ، فأما اإلیجابي فیسمح لھ بتحرك 
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و مستمر و تفتح على آفاق جد واسعة تساعده في ذلك عوامل كثیرة،  دائم
ویعیقھ عن تحقیق مطالبھ وتعمل عوامل  اجتماعیتھوأما السلبي فیثبط 

عدیدة في إیضاح  ذلك التفاعل،  ألن الطفل ابن بیئتھ  ھذه البیئة التي تعني 
  .مؤسسات المجتمع بكافة أدوارھا 

لقد تبین ): " 36:ص - 1997- خلیل ودیع شكور (  "B. zelere"وقد كتب برنار زیلر
 1984ملفات أعمال إجرامیة قام بھا أحداث بین  106لي بعد معاینة 

إنھم أبناء : أن لدى ھؤالء قاسما مشتركا أو عدة قواسم مشتركة  1985و
عائالت ممزقة ، و إن األسباب السوسیولوجیة و االقتصادیة كارتفاع نسبة 

تمزق العائلة ھي ذات شأن في اإلجرام والعدوانیة البطالة ، إضافة إلى 
  " .یفوق بكثیر شأن التلفزیون 

ومن ثم فاألسباب االجتماعیة التي تؤدي إلى ممارسة العنف ال تخرج       
عن نطاق المحیط االجتماعي الذي یعیش فیھ الفرد بصفة عامة و الطفل 

  :بصفة خاصة و ھذه األسباب تتمثل فــــــي 
  :األسریة  األسباب *

كمؤسسة اجتماعیة وباعتبارھا المؤسسة األولى لتنشئة  إن األسرة     
الطفل وتھیئتھ ؛ تلعب دورا ھاما في تكوین شخصیتھ ، و إبراز قدراتھ و 

فمن البدیھي جدا أن تلعب دورا ھاما في تكوین ظاھرة  . نمذجة طبعھ 
  . كالعنف و العدوانیة 

عدوانیة ذا عالقة وطیدة باألخطاء التي إذ من المسلم بھ أن العنف أو ال
یرتكبھا الكبار في حق أو أمام الصغار ؛ نتیجة عـدم فھمھم لطبیعة نمـو 
الطفل و كذا سوء فھمھم لما یصدر عنھ مـن سلوكات تعتبر في نظرھم 

  . خاطئة 
فكثیرة ھي الدراسات واألبحاث التي تناولت العالقة بین الطفل واألب و 

میة اآلباء كنموذج أو مثال للطفل ، فالطفل یتوحد أو التي تؤكد على أھ
وبذلك یشكل سلوكھ أیضا تبعا لسلوك والده  أو یتقمص شخص الوالد 

وھو ما ) .363:ص-1999-عبد الرحمان عیسوي(یسلك على غرار سلوك والده 
 Identification àیسمى في مصطلحات التحلیل النفسي التقمص بالمعتدي 

l’agresseur . الدراسات التي اھتمت بھذا الجانب أیضا ؛ دراسات  و من
تذھب إلى اعتبار أن تسامح اآلباء إزاء السلوك العنیف أو العدواني یؤدي 

فكثرة المشاحنات . إلى زیادة السلوك العدواني بین أفراد األسرة 
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والشجارات المستمرة بین الوالدین و التي تؤدي ھي األخرى إلى كثرة 
د األسرة ؛ تعمل على تكوین أحاسیس ومشاعر ذات الشجارات بین أفرا

صبغة عدوانیة مما یؤدي إلى انعدام اإلحساس باألمن داخل األسرة وكذا 
إلى الشعور بالطرد النفسي منھا وھذا ما یدفع بالفرد للبحث خارج األسرة 

عن ملجأ یؤمن لھ تلك الحاجات فیكون االنحراف سبیال و العنف وسیلة 
  . لتحقیق ذلك  

إضافة إلى كل ما سبق فإن  الكیفیة التي ینظر بھا األولیاء إلى العنف     
والعدوانیة لھا تأثیر على الكیفیة التي یعبر بھا األطفال عن غضبھم ، في 
الغالب یكون ھناك تحمل للعدوانیة التي تأتي من ذكور صغار أكثر من 

یل غضبھن التي تأتي من إناث صغار، مما یجعلھن یتعلمن مبكرا جدا تحو
دائما وعقاب غیر عادل واعتباطي إن تربیة غیر منسجمة . إلى أسى 

شدید أو عقاب جسدي متجاوز الحد كل ھذه األمور بإمكانھا أن تجعل من و
  .الطفل طفال عنیفا أو عدوانیا

  : األسباب المدرسیة *
تلعب ھي  –وھي المؤسسة التربویة الثانیة في المجتمع  -المدرسة        
ى دورا ھاما في تنمیة الخبرات و المعارف و تساھم مساھمة فعالة األخر

في التنشئة االجتماعیة لألفراد وخاصة األطفال منھم ، ومما الشك فیھ أن 
األطفال العنیفین أو العدوانیین في المدرسة ینالون كثیرا من العقاب الذي 

  . بدوره ال یمنع أبدا من االستمرار في ممارسة العنف 
فكثیرا ما نجد المدرسة و بوسائلھا البیداغوجیة ال تسمح بحركیة أو        

دینامیة مستمرة لتطور األطفال ونموھم وفق أسس سلیمة ، بل تعمل على 
كبح ھذه الدینامیة وتتدخل بشكل ال عقالني في الحد من حریة و نشاط و 

  ) . 42:ص .محمد علي قطب ھمشیري ، وفاء محمد عبد الجواد (حركة الطفل و سلوكھ 
) 227:ص -1996عبد الرحمن عیسوي ( Goldeومن ھذا المنطلق یذھب غولد      

التالمیذ الذین یفشلون في دراستھم یلجئون إلى التورط : "إلى اعتبار أن 
في السلوك االنحرافي أو العدواني مع أقرانھم المنحرفین أو العدوانیین 

الدعم والثناء على بحثا عن االعتراف ، بحیث یؤازر بعضھم البعض ب
القیام بالسلوك المنحرف تعویضا عن الدعم والثناء الذین لم یجدھما في 

  " .اإلطار االجتماعي العادي 
  : أسباب إعالمیة  *
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ال أحد ینكر على وسائل اإلعالم دورھا الفاعل و الفعال في المجتمع        
بار ، بحیث برمتھ وخاصة منھا التلفزة، وما تنقلھ یومیا من برامج و أخ

یكون للعنف فیھا مجاال أوسع ؛ السیما تلك المشاھد التي تمجد العنف 
  .في حیاة كل فرد  مة علیا وتجعل منھ غایة منشودةوتعطیھ قی

و تعتبر التلفزة من أفضل الوسائل الكاشفة للعملیات العنیفة في شتى    
. العالم أنحاء العالم وھي من أكبر النوافذ التي تطل على أنحاء شتى من

فالصوت و الصورة یلعبان دورا مھما في عملیات التثقیف و استدخال 
والسلوكات في نظام حیاة الفرد وخاصة إذا كان للتكرار  المعاییر

واإلصرار في إبراز فكرة أو صورة دور یخطط لھ ، فالتلفزة لھا تأثیر 
ي واضح في إعادة تشكیل شخصیة األفراد من الداخل سلبا وإیجابا ، و ھ

تشارك في مسؤولیة إعداد األطفال وفي تربیتھم أیضا ، حتى و إن تم ذلك 
  .بطریقة غیر مباشرة 

وقد ظھرت منذ الستینات وحتى وقتنا الحالي بحوث عدة و دراسات 
وقد أشارت معظم ھذه البحوث . و عالقتھ بالتلفزیون الفرد إعالمیة عن 

لرعایة االجتماعیة ھو األقل حظا من ناحیة ا فردبداللة قویة على أن ال
األكثر مشاھدة للتلفزیون وبالتالي فإن تأثیر التلفزیون على ھذه الفئة من 

ذوي الممیزات االجتماعیة األفضل  األشخاصأكثر خطورة على  األفراد
  ) .  221:ص - 1999- علي محمد النجعي(

وقد وجد أن العنف الذي یتبع أسلوبا تقلیدیا و الذي لھ نتائج متوقعة ال 
خیف المشاھدین ، إنما العنف المعقد الذي یظھر في الدراما المخصصة ی

و قد . للكبار ھو الذي یخیف أو یتیح الشعور بالخوف لدى األطفال خاصة 
على صور العنف  - Charles .A –1983ركز من جھتھ تشارلز تكن 

الحقیقیة و شكل العنف الخیالي و افترض أن أشكال العنف الواقعیة تسھم 
أثیر على المشاھد أكثر من العنف الخیالي واستند ھذا االفتراض في الت

على أبحاث عدیدة و خلص إلى أن التعلم بالمالحظة من أكثر التفسیرات 
      .قبوال للعالقة اإلیجابیة للعنف التلفزیوني و السلوك العدواني

  :األسباب االقتصادیة  *
عدة ظواھر سواء تعمل الظروف االقتصادیة على التحكم في          

االجتماعیة منھا أو النفسیة أو غیرھا ، كما ھو الحال مع ظاھرة كالعنف 
الذي و البد أن تكون للظروف االقتصادیة دورا في الحد من انتشاره ، أو 

  .على العكس المساھمة في تطوره 
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فالفقر مثال من بین أحد المؤشرات االقتصادیة األكثر تأثیرا على       
ى الفرد إلو ھذا عبر قلة تلبیة الحاجات األسریة التي تدفع  ظھور العنف

  .ممارسة العنف إلشباع رغباتھ و دوافعھ
و المنطقة السكنیة ھي األخرى كما أكدت الدراسات و األبحاث لھا دور 
في ظھور العنف ، فالمنطقة السكنیة التي یرتفع فیھا المستوى الثقافي و 

اما و العكس بالنسبة للمنطقة التي ینخفض االجتماعي نجد أبناءھا أكثر التز
فیھا المستوى الثقافي  واالجتماعي  فالعنف یكثر عادة في األحیاء الشعبیة 
أكثر منھ في األحیاء الراقیة بسبب كثرة رفقاء السوء بھاتھ األحیاء دون 

 فردغیرھا ، حیث یكون تعلم العنف سھال و مطلبا ضروري لحمایة ال
جھا ؛ كما یعد من األشیاء المستحبة و المقبولة  داخل مجموعتھ أو خار

فالطفل األكثر عنفا  تصبح لدیھ حق الزعامة و أسبقیتھا دون رفاقھ 
  .     اآلخرین 

إضافة إلى المؤشرین السابقین ھناك مؤشرات أخرى تعمل على إبراز 
  :العنف أو الحد منھ من مثل 

  .كثرة عدد األفراد في العائلة  -
  .ضیق السكن   -
  ص وسائل الترفیھ و الراحة نق  -

شكل كبیر في انتشار ظاھرة و كلھا عوامل و أسباب اقتصادیة تسھم ب
بطریقة  األفرادو ھذه األسباب ال تعمل على إبراز العنف لدى  العنف 

  .مباشرة بل یكون تأثیرھا بطریقة غیر مباشرة 
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  : أشـكـال و مظاھـر الـعـنـف )3- 6
حددت وفق األھداف و األغراض و االستقبال  فللعن ھناك عدة أشكال    

  ) 39: ص) 1996(زیدان نجیب حواشین .مفید نجیب حواشین (  :و األسلوب في 
  ) : الھدف(من حیث الغرض *

  .ویقصد بھ إیقاع األذى والضرر باآلخرین : عنف ھـجـومـي  -
ویقصد بھ الدفاع عن النفس من أجـل ) : وسیلي(عنف دفاعي  -   

  .اة الحـیـ
  :من حیث األسلوب  *

  .كالضرب والقتل وإتالف األشیاء : عنف جسدي  -
  .الشتم والتھدید والتخویف : عنف لفظي   -

  : من حیث استقـبالــھ  *
  .أي توجیھ األذى نحو المصدر األصلي لإلحباط : عنف مباشر  -
أي توجیھ األذى نحو جھة لھا عالقة بالمصدر : عنف غیر مباشر  -   

  .بب لإلحباطاألصلي المس
وجدیر بالذكر أن عدیدا من الدراسات و األبحاث لم تقف بعد على      

ینشأ وھو یتوفر  فردفال.  األفرادالمصادر الدقیقة للعنف والعدوانیة لدى 
ومع والدتھ یتنمذج   نموه على خصائص و ھو فرید من نوعھ في بدایة

. ھا مع الوقت یتكیف و یتأقلم حسب التجارب واالكتسابات التي یتعلمو
 من محیطھ موجود في مكان ما بین طبیعة الطفل و ما تعلمھ  نففأصل الع

عدادا من اآلخرین إلظھار الحزن ینشئون أكثر است األشخاصبعض 
األسى ما یجعلھم أكثر عرضة لإلحباط و األخطار  دون غیرھم من و

  ) .Bouchard-1999(  .اآلخرین األشخاص 
لغة التخاطب الممكنة مع الواقع و "عد العلماء ُیإن العنف حسب عدید       

مع اآلخرین حین یحس المرء بالعجز عن إیصال صوتھ بوسائل الحوار 
العادي و حین ترسخ القناعة لدیھم بالفشل في إقناعھم باالعتراف بكیانھ و 

  ) .253:ص - 1976–مصطفى حجازي "( قیمتھ 
أن نستشف عدة مالحظات فحینما نتمعن ھذا التعریف للعنف یمكن لنا     

لعل أھمھا أن ھذا الفعل التدمیري ھو محاولة للوصول إلى أولى الخطوات 
نحو فك الرباط العاطفي باآلخر، و ھي أحد النتائج المترتبة عن ممارسة 
العنف حیث تنھار روابط األلفة و المحبة و الحمایة و التعاطف ،كما تنھار 

و تدفعنا إلى احترامھا ، فتحل محل كل الروابط التي تحمي حیاة اآلخرین 
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تلك الروابط مشاعر الغربة  و من األمور األخرى االضطھاد و العداوة و 
  ) 32:ص - 1997-خلیل ودیع شكور(من ثم المرور بشكل تلقائي نحو العنف بكل أشكالھ 

ف إذ كثیرا ما یلقى الصد یعنفرد الونفس الشيء یمكن أن یعمم على ال
ن ثم تتصدع عالقاتھ االجتماعیة جتماعي و موالنبذ من محیطھ اال

  .العاطفیة مع أقرب األشخاص إلیھ و
الذین تعرضوا للعنف سیصبحون انعزالیین أكثر و  شخاصن األإ    

یصعب علیھم التعامل مع اآلخرین ، أما الذین مارسوا العنف بمختلف 
أشكالھ فمن المرجح أن یتأخروا علمیا و یدمنون على شرب الخمر و 

سجائر و المخدرات وأظھرت الدراسة أیضا أن األطفال األشرار و ال
  .العدوانیین في طفولتھم سیصبحون مجرمون في شبابھم 

أحیانا تكون عواقب العنف كبیرة لدرجة أنھا تسبب لألفراد الضحایا و     
مشاكل ال یمكن تصحیحھا من أمثلة  الشتم أو الضرب المبرح الذي یولد 

  .ر و تجاه الذات عدوانیة تجاه اآلخ
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  :ظاھرة العنف ضد المرأة )4- 6
  :تعریف العنف ضد المرأة )4-1- 6

عرفتھ المادة األولى من اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد       
أي فعل :" 1993النساء الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

نھ أو یحتمل أن ینجم عنھ أي عنف قائم على أساس نوع الجنس، ینجم ع
أذى بدني أو جنسي، أو نفسي للمرأة بما في ذلك التھدید باقتراف مثل ھذا 
الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء أوقع ذلك في الحیاة 

، كما جاء في الوثیقة الصادرة عن المؤتمر العالمي "العامة أو الخاصة
أي عنف مرتبط بنوع الجنس ، " 1995عامالرابع للمرأة في بكین صیف 

یؤدي على األرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة 
للمرأة والحرمان من الحریة قسرا أو تعسفا سواء حدث ذلك في مكان عام 

  )106:ص- 2004كمال بوزیدي"(أو في الحیاة الخاصة
 1960إلیھا عام  ولقد بدأ االھتمام بموضوع العنف ضد المرأة واإلساءة   

وزاد مع اھتمام المختصین بالظاھرة ومع ازدیاد حركات تحرر المرأة 
الواسعة في كل بقاع العالم، وقد بدا ذلك جلیا من خالل الندوات الدولیة 
واألبحاث والدراسات العالمیة التي تطرقت لھذا المجال ، كما أظھرت ھذا 

وعلماء النفس  نكادیمییالعنف في أشكال ودرجات متفاوتة ، مما حدا باأل
وعلماء االجتماع إلى السعي إلیجاد قوانین وتشریعات تحمي المرأة من 
الظاھرة ، وانطالقا من أھمیة دور المرأة في عالمنا المعاصر ، قررت 

تحت  1985حتى  1975األمم المتحدة تخصیص عام دولي للمرأة في عام 
  " .مساواة، تنمیة، سالم" شعار 

  :لعنف ضد المرأة أشكال ا) 4-2- 6
تتضمن أشكال اإلساءة إلى المرأة أشكاال مختلفة تتراوح من الضرب       

والدفع والركل وشد الشعر إلى التھدید بالسكین أو المسدس أو الحرق أو 
اإلھانة واالحتقار والتحكم في تصرفات الزوجة ، والتحكم في مسار 

ھبة محمد علي (م احترامھاالحدیث وفي شؤونھا الخاصة والتدخل في عملھا وعد

  :وكل ھذه األشكال تصب في ) 13:ص-2003-حسن
  .العنف الجسدي والنفسي الذي یقع في إطار العائلة أو خارجھا  -
العنف المتصل باالستغالل والذي یقع في اإلطار العام كاالغتصاب  -

واإلساءة الجنسیة أو التحرش أو التخویف  الجنسي في العمل 
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التعلیمیة الخاصة والعامة وأي مكان آخر  والجامعات والمؤسسات
 ) 107:ص-2004-كمال بوزیدي(وإرغام النساء على ممارسة الدعارة والبغاء

ُیعد عنفا أیضا بعض الممارسات ضد المرأة كإجھاض األجنة  -
 .اإلناث، واختیار جنس الطفل قبل الوالدة 

العنف المرتكب في إطار النزاعات المسلحة واألعمال العسكریة  -
لموجھة ضد النساء كاالغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه ا

 . على البغاء أو أي شكل آخر من آخر من العنف الجسدي أو الجنسي 
وتشمل الضرب والقذف باألشیاء على الزوجة :  اإلساءة الجسمیة -

ودفعھا بعنف وتھدیدھا بالسالح والحرق والخنق، ویترتب عن ھذه 
الكدمات، الحروق، الجروح، كسر :راض مثلاإلساءة البدنیة عدة أع

العظام، تمزق األنسجة، ارتجاج المخ، اإلجھاض، فقد جزئي للسمع 
والبصر ھاالت سوداء حول العینین، التأثیر على األعضاء الداخلیة 

وتشیر ) 15:ص- 2003-ھبة محمد علي حسن(مثل الرحم والكبد والطحال
السیدات قد تلقین  من %21اإلحصائیات في ھذا الصدد أن حوالي 

خدمة طبیة من خدمات الجراحة والطوارئ في المستشفیات بعد  
 .الشجار مع الزوج وتعرضھا للضرب

وتكون إما ممارسة مباشرة مع المرأة أو تعبیرات :  اإلساءة الجنسیة -
لفظیة أو تعلیقات جنسیة عن المرأة ، وھناك أشكال أخرى تشمل 

املة الزوجة كموضوع جنسي العملیات الجنسیة غیر المرغوبة ومع
ولقد ُوجد أن النساء إذا تعرضن إلى جریمة االعتداء أو التحرش 
وحتى االغتصاب فإنھن تصمتن وال تتحدثن عن ذلك إلدراكھن أن 
المجتمع سیوجھ اللوم إلیھن من جھة ومن جھة أخرى أن ھذا 
المعتدي خاصة في حاالت التحرش أو االغتصاب فإنھ یعتقد أن ھذا 

 ك ھو نمط طبیعي للذكر السلو
إذالل المرأة، التقلیل من شأنھا : والتي تتضمن :  اإلساءة النفسیة -

وتخویفھا ورفض الحدیث معھا ، مناداتھا باألسماء القبیحة، سوء 
 ءالمعاملة واإلھمال والتحقیر وتحطیم ممتلكاتھا الشخصیة واالستیال

الصراخ الدائم  علیھا، كما تشمل أیضا،  اإلھانة ، التوعد ، التجاھل
في وجھھا تھدیدھا باستمرار بالضرب والعقاب، ویشیر الباحثون أن 
االضطرابات االنفعالیة المترتبة على العنف ضد المرأة تشمل ما 
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؛ وكذلك من اآلثار "زملة  أعراض المرأة المضروبة :"ُیطلق علیھ
 النفسیة للعنف الذي تتعرض لھ المرأة التي یتم االعتداء علیھا نذكر

أعراض اإلكتئاب، الشعور بعدم الكفایة : على سبیل المثال ال الحصر
وعدم الثقة ، الشعور بالسلبیة والعجز، الشعور المستمر بالتھدید ، 
األفكار االنتحاریة ، الشعور بعدم القدرة على إیقاع الضرر أو األذى 
أو إیقاف العنف كما تلجأ المرأة المضروبة أحیانا إلى إدمان المواد 

 .لمھدئة والكحول ، كي تھرب من المشكالت وتنساھا ا
  أسباب العنف ضد المرأة ) 4-3- 6

  :من أھم أسباب استعمال العنف ضد المرأة            
تسامح المرأة والخضوع للعنف الواقع علیھا والسكوت علیھ مما یدفع  -

ون بالمعتدي التمادي في جریمتھ ، وقد یزید ھذا االعتداء  أكثر عندما تك
  .المرأة خاصة فاقدة لمن تلجأ إلیھ أو من یقوم بحمایتھا

تدني المستوى الثقافي أو االختالف في المستوى الثقافي الكبیر بین الزوج  - 
والزوجة، خاصة إذا كانت الزوجة متفوقة على الرجل ثقافیا مما یؤدي 
باختالل التوازن عند الزوج كرد فعل فیعبر عن تعویض نقصھ بالشتم 

  .انة وربما الضربواإلھ
عدم معرفة الحقوق والواجبات التي تعتبر كالقانون الذي ینظم حیاة الرجل  - 

والمرأة، وجھل كیفیة التعامل فیما بینھما ، مما یدفع بھما إلى عدم احترام 
  .بعضھما البعض وربما إلى استعمال العنف وتجاوز الحدود

العنف  ببا كبیرا في غرسالبیئة العنیفة التي نشأ فیھا الفرد قد تكون س - 
وما یتولد عنھا من ضعف الشخصیة مما یدفع  واالنتقام في سلوك الشخص،

بھذا الشخص إلى استعمال العنف ضد زوجتھ وأوالده وھذا طبقا للقاعدة 
  .السلوكیة التي نشأ علیھا

الخالفات الزوجیة أمام األوالد أو داخل البیت بحیث ال ُیحترم الزوج زوجتھ  - 
نائھ وربما یضربھا ، وھذه الحالة أیضا تولد العنف أیضا لدى األطفال أمام أب

  .في كبرھم
األعراف والتقالید واألفكار الظالمة لحقوق المرأة والسائدة في العالم والتي  - 

تعطي السلطة الكاملة للرجل وتھضم حق المرأة بالكلیة من تمییز الرجل عنھا 
مع مما یدفع بالرجل إلى استعمال وتصغیرھا ونكران وجودھا في بناء المجت

مشكل كذلك . العنف ضدھا وفرض ھذا الواقع علیھا وتعویدھا على قبول ذلك 
السكن وتزاید عدد السكان وضغط المستوى المعیشي حیث ال یجد الشخص ما 

  .سلوكھ فیصبح عنیفا  یسد بھ رمقھ فینعكس ذلك على 
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  :اآلثار المترتبة على العنف ضد  للمرأة) 4-4- 6
تناذر المرأة "من اآلثار المترتبة عن العنف ضد المرأة ما یسمى      

وھي تناذر تتضمن أعراض  Syndrome de la femme battue"المضروبة
االكتئاب وانخفاض الشعور بالقیمة ومع تكرار اإلساءة لھا تصاب بما 

حیث تشعر باالكتئاب وبأنھا ال تستطیع " العجز المكتسب"أطلق سیلجمان 
طرة على أمور حیاتھا أو التنبؤ بما یحدث لھا وال تستطیع إیقاف إساءة السی

وھناك مظھران رئیسیان للمرأة ) 18:ھبة محمد علي حسن ص(أي شخص لھا
  :ھما  المعنفة

  .الخوف من عدم القدرة على تجنب العنف بكل أنواعھ  -
 .عدم القدرة على التنبؤ بوقت التعنیف -
راض الجسمیة والنفسیة إلى قیام المرأة ویتراوح ھذا التناذر من األع   

بقتل من ُیسيء إلیھا دفاعا عن النفس ، فعندما ُیھدد الرجل حیاتھا ؛ ففي 
ھذه الحالة فھي تدافع عن حیاتھا ضد قتل الرجل لھا بقتل ذاتھ؛  خاصة إذا 

  ) . كأن یكون مخمورا مثال(كان الرجل في غیر حالتھ الطبیعیة 
حدثا صدمیا "أن الضرب العنیف ضد المرأة یعتبر وُیشیر الباحثون إلى    
تحاول المرأة خاللھ أن تتجنبھ أو تقي نفسھا من آثاره خاصة الجسمیة ، " 

أما اآلثار النفسیة فتتمثل أیضا في االكتئاب وانخفاض الشعور بالقیمة 
والشعور باإلجھاد ومحاوالت االنتحار ویمر العنف كخبرة صدمیة بعدة 

  :مراحل ھي 
  االضطراب النفسي -مة                             الصد -
 الخوف من تكرار العنف -االنسحاب                           -
 االرتباك  - اإلنكار                              -

ونتیجة لأللم الجسمي وانخفاض تقدیر الذات وزیادة أعراض     
خدرات والخمور أو االكتئاب قد تلجأ المرأة المعنفة إلى إدمان الم

تنحرف بإتیان السلوكات الالسویة كي تھرب من المشكالت ، وقد 
أظھرت المقابالت وأسالیب التقریر الذاتي في بعض الدراسات أن 
    .النساء المعنفات ھن أكثر میال لالكتئاب وأكثر انخفاضا في تقدیر الذات
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  : خالصة الجانب النظري
ي ھذه المقاربة یمكننا أن نصل أن التغیرات إن ما تم استعراضھ ف       

السریعة التي یشھدھا العالم عامة، والمجتمع الجزائري على وجھ 
 الخصوص، یؤثر كثیرا على مكانة المرأة وتطورھا وحتى انحرافھا ، وما 
إجرامھا إال إفرازا لجملة ھذه المتغیرات التي استعرضناھا عبر ھذا 

ل استقراء العوامل الكامنة خلف إجرام من خالالجانب النظري للدراسة 
النساء، وكذا استنطاق األرقام التي تسجل عن إجرامھن بالتحلیل والتفسیر  

المرأة ومن ثم كان البد أن تستوقفنا السجون كبیئة عقابیة مغلقة ومعاش 
، ومن جھة أخرى كان ال بد أن نتحدث عن المجرمة داخل ھذه البیئة

الظاھرة التي ُتعد األرضیة التي تھیئ الرتكاب المرأة وظاھرة العنف ھذه 
  .الجریمة على مختلف أنماطھا 

وفي الجانب الثاني من الدراسة سنحاول أن نبین بدقة الخطوات     
المنھجیة المتبعة إلنجاز ھذا البحث ُثم نعرض ونحلل بالتفصیل البیانات 

ما تقدم بھ المیدانیة ومن ثم نخلص إلى مقارنة ما توصلت إلیھ الدراسة ب
  .العلماء والباحثین 
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 تمهيد الجانب التطبيقي  
إن ما تم استعراضھ من تراث نظري حول المرأة والجریمة عبر        

المجتمعات یتطلب منا الوقوف على أبعاد وحقیقة ھذه الجریمة،  من خالل 
تتبع مسارھا وحیثیات ارتكابھا من قبل المرأة في المجتمع عامة والمجتمع 

الجانب لیقدم لنا ھذه الجریمة من میدان  الجزائري خاصة ، لذا جاء ھذا
  .كما وكیفا وقوعھا 

عد اللبنة األساسیة لما سیتم عرضھ، وھو محتوى الجانب التطبیقي  ُیف    
األرضیة التي نؤسس عبرھا كل ما یتعلق بالمعلومات والمعطیات الخاصة 

عرض نتائج "وھذا من خالل " بالمرأة والجریمة في المجتمع الجزائري "
لتلیھا عملیة فرز وتبویب وتحلیل معطیات " دراسة المیدانیة وتحلیلھاال

وارقام استقیناھا من المیدان ومقارنتھا بما توصل إلیھ العلماء من نتائج 
  ".عرض وتفسیر النتائج العامة للبحث"وحقائق في بلدان أخرى وھذا عبر

سیر للعمل ونحن إذ نقوم بالفرز والتحلیل والمقارنة فإننا نبحث عن تف    
المیداني في التراث النظري لحوصلة الظاھرة وإعطائھا األبعاد التي تدلل 

  .علیھا وكذا موضعتھا في اإلطار المالئم لھا 
من المواضیع جد شائكة والتي تتطلب " إجرام المرأة" موضوعإن     

تكفال منھجیا مالئما یتناسب وطبیعة الموضوع، سنحاول عبر ھذا الجانب 
أن نتعرف على الدراسة االستطالعیة وإجراءاتھا ، ثم نتعرض التطبیقي 

بشيء من التفصیل لخطوات ومنھج ومجاالت ووسائل كل من الدراسة 
الكمیة والكیفیة على حد سواء ، لنتمكن من بعد ذلك من تفریغ وتحلیل 

. نتائج ھاتین الدراستین اللتین  تتكامالن من حیث األھداف والوسائل 
بتحلیل دقیق لنتائج البحث وموضعتھ الموضعة الدقیقة  بنونختم ھذا الجا

والمالئمة بین الدراسات السابقة  من خالل ما حققھ من نتائج ُیعتمد علیھا 
  . الحقا 
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   :الدراسة اإلستطالعیة وإجراءاتھا) 1
إن البحث عن المرأة المجرمة  في المجتمع لیس باألمر الھین سواء      

وھي تمضي فترة العقوبة بالمؤسسات المختصة ، أو خارج أسوار ھذه 
الباحثة أن تبحث  المؤسسات بعد أن قضت فترة العقوبة ، لذا توجب علي

عن كل الطرق والوسائل للحصول على عینة البحث، التي یتدعم بھا 
عدة وقفت (*)الجانب النظري للموضوع، فكان أن واجھت صعاب 

كحاجز في وجھ حیثیات ھذه الدراسة خاصة فیما یتعلق بالدخول إلى 
  .المؤسسة العقابیة  

ارة سجن النساء لزی**من اإلجراءات المتخذة في ذلك طلب ترخیص    
والذي ُوجھ إلى مدیریة تنظیم السجون بوزارة العدل بالجزائر العاصمة 

  )1أنظر الملحق(انتظرت قرابة السنة والنصف حتى تم الرد على طلبي بالقبول
وأثناءھا كنت أبحث عن نساء خارج أسوار السجن كّن قد اقترفن جریمة  

  . تماعیةما وقضین فترة العقوبة وخرجن إلى الحیاة االج
سواء داخل أسوار السجن  أو  -ولقد اقتصر البحث عن المرأة المجرمة    

، أما الجریمة التي تقع بالخطأ الجریمة العمدیةعلى دراسة  -خارجھ
كالضرب المفضي إلى الموت ؛ فقد استبعدتھ عن مجال الدراسة وذلك 

ما یحدث  ألنني من خالل ھذه الدراسة أھتم بنیة اإلجرام لدى المرأة، أما
  .خارج نطاق اإلرادة أو النیة اعتبرتھ خارجا عن نطاق بحثي 

وقد اقتصر ھذا البحث أیضا على دراسة الجرائم التي ارتكبتھا نساء     
یبلغن من العمر ثمانیة عشر سنة أو أكثر ، ألنھا ُتعد السن القانونیة لتحمل 

ل البحث أما الجانحات فتم استبعادھن عن مجا. المسؤولیة الجنائیة
  .   والتقصي ؛ كما واستبعدت أیضا المرأة المصابة باضطراب عقلي

الدراسة ھذه تستدعي من الباحث قیامھ بكانت طبیعة البحث ف       
ووجھ اإلفادة من ذلك ھو الكشف عن الظاھرة المراد  ،االستطالعیة

وأیضا بھدف جمع أكبر قدر ممكن  ،لدراسةادراستھا في البحث لدى عینة 
تساھم في تركیب أو بناء وسیلة البحث ، وبھدف   المعلومات التي من 

  إثراء إشكالیة البحث وتحدید فرضیاتھ تحدیدا دقیقا ، وكذا التعرف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )العنصر الرابع من ھذا الفصل (حق الصعوبات سیتم الحدیث عنھا في عنصر ال*) 
الترخیص طلب بواسطة قسم علم االجتماع جامعة عنابة ، ألن الباحثة أثناء انجازھا لرسالة الدكتوراه في علم **) 

  .النفس كانت أیضا بصدد تحضیر مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع جامعة عنابة 
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حیث . حث على جمیع األصعدةعلى الصعوبات التي قد تعترض سبیل الب
قامت الباحثة باستشعار المشكلة وذلك من خالل جمع البیانات والمعلومات 
النظریة التي تساعد على تحدید وصیاغة المشكلة  ومن أھم السبل المتبعة 
في ذلك شبكة االنترنات وكذا قراءة أھم بحوث الدكتوراه والماجستیر التي 

جرام عند المرأة خصوصا ، وقد درست موضوع اإلجرام عموما واإل
حرصت على تجمیع الكتب والمجالت المتخصصة والذي الحظت من 

بعدھا أتت مرحلة االتصال . خاللھ أنھ موضوع ُمَھمَّْش وقلیل التناول 
  .بالمؤسسات القائمة على التكفل بالمرأة المجرمة المراد دراستھا 

ذلك أنھا  ؛األمر الھینلیس ببالمرأة المجرمة ولعل عملیة االتصال       
البحث حاالت تتطلب  جھدا ووقتا كبیرین ، ولتسھیل ذلك ارتأیت أن تكون 

نزیالت المؤسسات العقابیة ، من حاالت الدراسة االستطالعیةابتداء من 
ھا  یتم بمعیة مسئولو،  المختصةاالتصال بالمؤسسات قید الدراسة حیث تم 

مجموعة البحث التي اسة الختیار الدر نجرى علیھتي ُتالالالنساء تحدید 
تتالئم وطبیعة الموضوع؛ حیث بدأت الدراسة االستطالعیة لمعرفة 
حیثیات موضوع الدراسة ومن أجل جس نبض قدرة السجینات على 

  .التحدث وقابلیتھن على إجراء مقابلة مع الباحثة 
  :وكانت الدراسة االستطالعیة مقسمة في أھدافھا إلى قسمین 

  .االت من النساء قمن بالجریمة العمدیة مقابالت ح -
  .االطالع على سجالت المؤسسة العقابیة  -
لقد كنت أقوم بزیارات یومیة  :الدراسة االستطالعیة حاالت  )1- 1

للسجینات وكنت أثناءھا أدرس ملفاتھن بغیة حصر الحاالت التي تتوفر 
رافھا فیھن شروط دراستي والمتمثلة في ارتكاب المرأة للجریمة واعت

اخترت  2004/2005حالة متواجدة بالسجن خالل  30انطالقا من و .بذلك
: ختیارھذا اال، وكان الھدف من منھن حاالت تتوافق وطبیعة ھذا البحث

معرفة طبیعة حیاة النساء المجرمات داخل السجن وكذا تنشئتھن 
. االجتماعیة و عوامل إجرامھن وكذا اآلثار التي انجرت على اجرامھن

تكونت من خمس حاالت من  مجموعةابتدائیة  مرحلةاخترت  كوقد 
وكانت ھذه  -باتنة- إمرأة سجینة متواجدة بمؤسسة إعادة التربیة 30مجموع 

بعضھن ثبت إدانتھن وبعضھن لم یصدر ضدھن أي ) إمرأة30(المجموعة
حكم قضائي بعد ، كما كّن أیضا بعضھن متھمات وبعضھن اآلخر یرفض 
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لجریمة، وُیصر بعدم ارتكابھ للجریمة التي اتھمن بھا ، االعتراف بقیامھ با
  لذا عمدت كما أشرت سابقا إلى البحث عن نساء اقترفن الجریمة العمدیة؛ 

ن اعترفن بقیامھن ألنھإمرأة  30واخترت الحاالت الخمس من بین 
 محاور وأسئلةلفھما و استیعابا  ینأبد بالجریمة المنسوبة إلیھن كما و

طالعیة والتي كانت تدور حول المعاش النفسي للمجرمة الدراسة االست
وكذا المحیط االجتماعي الذي نشأت فیھ، الحدث اإلجرامي وتأثیراتھ على 

ھذه األسئلة  بكل تلقائیة  استطاعوا التعبیر عن آرائھم حول وقد. حیاتھا
  .وصدق في كثیر من األحیان

السجینات والجرد  وفي الخطوة الثانیة كنت أقوم باالطالع على ملفات -
  .الیومي الذي یقوم بھ عمال وموظفوا المؤسسة العقابیة 

  :وفیما یلي جدول یمثل خصائص حاالت الدراسة االستطالعیة  
االستطالعیةیمثل خصائص حاالت الدراسة  -6–جدول رقم   

  المجموع الحاالت فئاتال الخاصیة

  29-20من  العمر

  39-30من 
 49-40من 

2  

2  
1 

  

5 

  بدون مستوى التعلیمي المستوى
  ابتدائي 

 متوسط

2  
2  

1 

  
5 

  عزباء الحالة المدنیة 

  متزوجة 
 مطلقة

2  

1  
2 

  

5 

  القتل نوع الجریمة
  السرقة

 الدعارة

2  
1  

2 

  
5 

  [من ثالث أشھر إلى سنتنین مدة العقوبة 

  [ من سنتین إلى خمس سنوات
  [سنة  15من حمس سنوات إلى 

 سنة فما فوق   15من 

2  

1  
1  

1 

  

  
5 

نالحظ من خالل ھذا الجدول أن حاالت الدراسة االستطالعیة لھذا    
سنة ،وھي الفئة 49و 20البحث تمیزت بأنھن ینتمین إلى الفئة العمریة بین 

، وكان مستواھن )سجینة30(العمریة األكثر شیوعا عند مجموع السجینات
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ا التعلیمي یتراوح بین بدون مستوى، متوسط واالبتدائي وھي الصفة أیض
السائدة عند معظم السجینات، في حین كانت الحالة المدنیة لھن بین عزباء 
ومتزوجة ومطلقة ، وھذه الحاالت قمن بأفعال إجرامیة تمیزت بالقتل ، 

  . سنة 15أشھر و3السرقة والدعارة، وقد أخذن عقوبة تراوحت مدتھا بین 
في فھم صعوبة نوع من الكانت ھناك : أسئلة الدراسة االستطالعیة )2- 1

من قبل النساء المتواجدات  في بادئ األمر، أسئلة الدراسة االستطالعیة
وذلك نظرا للخاصیة المشتركة التي وجدتھا ) الحاالت(بالمؤسسة العقابیة

لدیھن وھي ضعف مستواھن الدراسي أوحتى انعدامھ في الكثیر من 
وجھا لوجھ مع  تمت الدراسة االستطالعیة على شكل مقابلةو.المرات

، ولقد تم ذلك في شكل حوار )باتنة(النساء نزیالت المؤسسة العقابیة 
وذلك من أجل توجیھ المفحوص نحو أھداف البحث مع ترك حریة  ،موجھ
  :لھ للتعبیر والنقاش،ولقد دار الحوار حول المحاور اآلتیة نسبیة

  . التنشئة االجتماعیة للمرأة السجینة      --01
  . اإلجرامي  عوامل وظروف الفعل    --02
  . العالقات المتكونة داخل السجن     --03
  .الزیارات التي تحضى بھا السجینة من قبل ذویھا      --04
  .   عن الفعل اإلجرامي النتائج المترتبة اآلثار و    --05
  :یلي الدراسة في عمومھا ماھذه بینت :نتائج الدراسة االستطالعیة  )3- 1
  .رأة السجینة تمیزت في عمومھا بالقسوة التنشئة االجتماعیة للم) 1
  عانت معظمھن من سوء المعاملة نتیجة لعدة عوامل نفسیة أواجتماعیة ) 2 
النساء داخل السجن یكّوّن عالقات مع زمیالتھن  وجدت الباحثة أن) 3 

  .وتتعلق طبیعة العالقة خاصة بقرب السن وتقارب األفكار 
تحضى بھا بعضھن في حین ال  وجدت الباحثة أیضا أن الزیارات  )4 

  .یزور األخریات أي أحد حتى لمدة طویلة من الزمن 
معظم السجینات  كما توصلت الدراسة االستطالعیة أیضا إلى أن) 5 

ینظرن إلى الحیاة نظرة تشاؤمیة فیھا الیأس ،البحث عن الموت الوصم 
  .االجتماعي الذي یعتبرنھ سیالحقھن مدى الحیاة 
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الع على السجالت وجدت أن نسبة دخول النساء إلى من خالل االط) 6
  .السجن ضئیلة جدا مقارنة بدخول الرجال، بمعدل امرأتین كل شھر 

الدراسة االستطالعیة مكنت الباحثة من بناء أدوات البحث المتمثلة في ) 7
محاور المقابلة نصف الموجھة ، وكذا االستمارة اللتین سیتم شرحھما 

اعلى حساب الخصائص السیكومیتریة ألدوات الحقا، كما ساعدت أیض
معرفة حیثیات موضوع الدراسة ، حدوده ، تساؤالتھ البحث، وكذا 

وفرضیاتھ،  ومن ثم حصر البحث في إطاره المالئم والمناسب ومن ثم تم 
  .للباحثة إجراء الدراسة  األساسیة في بعدیھا الكمي والكیفي 

  :الدراسة الكمیة ) 2
   : الدراسة الكمیة خدمة في المنھج المست)  1- 2

منھج : ینطوي المنھج عموما على جانبین یكمالن بعضھما البعض       
، ومن ھنا ) عملیات عقلیة(ومنھج للتفكیر ) محاولة كشف الواقع(للبحث 

فإن استخدام المنھج العلمي یتضمن محاولة الوصول إلى الیقین عن طریق 
لقواعد المنھجیة الخاصة بالتحلیل الشك  بإخضاع المعلومات أو البیانات ل

و التركیب واإلحصاء ، فالباحث في دراستھ ال یخرج عن ھذه القواعد 
 .المنھجیة في تحدید الحقائق و التأكد من المعلومات 

إن البحث في الجرائم في المجتمع الجزائري موضوع سبق اإلشارة     
اسة نوار إلیھ حسب معلومات الباحثة  في دراسات متعددة منھا در

الذي تناول جرائم القتل في المجتمع  ،)1996نوار الطیب(الطیب
التي تناولت في ) -2005-مزوز بركو("ب.مزوز"دراسة و الجزائري 

أما إذا تعلق األمر دراستھا جرائم القتل عند المرأة في المجتمع الجزائري، 
ولوجیة بالمرأة المجرمة  فالدراسات تكاد تكون منعدمة في الدراسات السیك

باستخدام منھج أو  اوحتى السوسیولوجیة ، لذا فالباحث ھنا یجد نفسھ مقید
طائفة من المناھج و المقاربات لمعالجة مثل ھذه المواضیع حتى یتسنى لـھ 

وقد اخترت أن أنتھج . الوصول إلى حقائق حول الظاھرة المراد دراستھا 
ستھا والتي تبدو في اجتماعیة المراد درا-مناھج مھمة حول الظاھرة النفس

تستدعي اتباع المنھج وحتى بعدھا القانوني  شقیھا النفسي و االجتماعي 
في بعدیھ التحلیلي والمقارن ، فبالنسبة لھذه الجزء من الدراسة  الوصفي

  :اعتمدنا على ) إحصاءات ومجموعة بحث( التي تعتمد على الكم 
یصف الوقائع  أن كل من كارل بیرسونیرى : المنھج الوصفي ) 1-1- 2

وینظر في عالقاتھا المتبادلة و یصف صیاغتھا إنما ھو رجل علم یطبق 
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ولعل أفضل أنواع ھذا  .)28:ص1973-زیدان عبد الباقي(المنھج العلمي
عتبر الذي ُی المنھج الوصفي التحلیليھو  ،المنھج مالئمة للموضوع

موقف أوأفراد الطریقة المنظمة لدراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بظاھرة أو
أو أوضاع بھدف اكتشاف حقائق جدیدة أوالتأكد من صحة حقائق قدیمة و 
آثارھا والعالقات التي تتصل بھا وتفسیرھا والكشف عن الجوانب التي 

المنھج ویعرف أمین الساعاتي ). 51:ص-1974- الزویبعي الغنام(تحكمھا
ھا وصفا الظاھرة كما توجد في الواقع ویھتم بوصف"الوصفي بأنھ یدرس 

دقیقا ویعبر عنھا كیفیا أو كمیا؛ فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویوضح 
مقدار ھذه خصائصھا ،أما التعبیر الكمي فیعطیھا وصفا رقمیا یوضح 

-أمین الساعاتي".(الظاھرة أو حجمھا أو درجة ارتباطھا مع الظواھر
  ) 98:ص1992

وصف فقط بل یتعدى ومن أھداف ھذا المنھج عدم الوقوف عند حد ال    
االستنتاج لكي تتضح الظاھرة و المقارنةذلك إلى التفسیر و التحلیل و

فالمھم ھنا . البحثالمدروسة أكثر وھذا یتوافق إلى حد ما مع ما یسعى إلیھ 
جریمة و الوقوف الھو التعرف على العوامل المؤدیة بالمرأة إلى اقتراف 

الوصف الخاص بالمرأة  ولتحقیق ھذا .على اآلثار المترتبة عن ذلك
المجرمة وبیئتھا والعوامل الباعثة على ارتكابھا للفعل اإلجرامي واآلثار 
التي تنجر عنھ، وسنستعین على وسائل مساعدة لتحقیق ھذا الھدف نذكرھا 

  .الحقا 
  :مجاالت الدراسة الكمیة) 2- 2
كان من الصعب أیضا تحدید مجاالت الدراسة للبحث وھذا لصعوبة  

فیما  الكمیة یمكن أن نشرح مجاالت الدراسة وبمیدان البحث ،  االتصال
  :یلي 

 استغرقت ھذه الدراسة ثالث سنوات ونصف:  المجال الزمني) 2-1- 2
  :و تمت حسب المراحل التالیة  2007إلى منتصف سنة2004من سنة

تجلت في القراءات و جمع المراجع حول موضوع : المرحلة األولى•
  .الدراسة 

االستطالع و جمع المعلومات في المیدان و الوثائق التي : مرحلة الثانیةال•
ساعدتنا في بناء محاور المقابلة والمالحظة واالستمارة والتي بدأت مع 
وصول الترخیص بزیارة سجن النساء بوالیة باتنة وكان ھذا في سبتمبر 

2004 .  
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الحظة وبناء تم خاللھا بناء محاور المقابلة والم: المرحلة الثالثة•
االستمارة وتطبیقھا في المیدان، وجمع معلومات من السجالت الخاصة 
بمؤسسة إعادة التربیة باتنة ثم تلتھا عملیة تفریغ البیانات وفرزھا 

 .فتحلیلھا وتفسیرھا واستخالص النتائج وكتابة التقریر النھائي ، وجدولتھا
ث مؤسسات إلعادة تحددت الدراسة مكانیا بثال:المجال المكاني)2-2- 2

وھي مؤسسات ) ألنھا المؤسسات الوحیدة التي ُسمح لنا بزیارتھا(التربیة
قائمة على تطبیق العقوبة الصادرة من القضاء ضد المتھمین من الجنسین 

سجن "في قضایا مختلفة وزیارة الباحثة كانت مقتصرة فقط على زیارة 
 : وھذه المؤسسات ھي  ". النساء
 )توزیع االستمارة ودراسة السجالت(باتنة  –یة مؤسسة إعادة الترب •
  )توزیع االستمارة(سكیكدة –تامالوس  –مؤسسة إعادة التربیة  •
و أرمز لھ بالرمز  )توزیع االستمارة(" س"مؤسسة إعادة التربیة   •

طلبت من الباحثة عدم ذكر اسم ) المؤسسة(ألن إدارة السجن" س"
احثة فإن الدراسة المؤسسة لظروف أمنیة خاصة ، ومن جھة الب

الحالیة ال تھتم باسم المؤسسة  أو كنیتھا أو ماھیتھا وال یؤثر اسم 
 .المؤسسة ال على عینة البحث و ال على نتائج البحث 

 جریمةالتحددت الدراسة بشریا بـنساء اقترفن  :المجال البشري)2-3- 2
وتم اعترافھن بھا ونلن عقوبة جراء ذلك؛ وقد مرت الدراسة  العمدیة

 :ھيشریا بمراحل ب
 مرحلة دراسة السجالت : المرحلة األولى •
 مجموعةتطبیق االستمارة على :المرحلة الثانیة  •

وقد تم تمریر االستمارة على مدة سنتین ) حالة90(البحث
كاملتین ألن نسبة دخول المرأة السجن منخفض جدا لذا كنت 
ل ُُأْخبر بدخول امرأة جدیدة في كل مرة حتى یتسنى لي االتصا

  .  بھا 
المقترفات  حاالت من السجینات10دراسة الحالة لـ : المرحلة الثالثة •

 )الدراسة الكیفیة(للجریمة العمدیة 
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  ): مجموعة البحث(عینة البحث *
من المعروف علمیا أنھ من الصعب على أي باحث : تعریف العینة      

ولھذا  إجراء دراسات شاملة لكل مفردات المجتمع الخاص بالدراسة ،
فمعظم البحوث العلمیة تكتفي بعینة من المجتمع المدروس ؛ ألن البحث 

والعینة كما تشیر كتب . تحكمھ عوامل مادیة وبشریة وكذلك زمنیة 
وأما " جزء من المجتمع یتم اختیارھا لتمثیل المجتمع بأجمعھ "المنھجیة 

 عملیة اختیار جزء من المجتمع اإلحصائي"المعاینة فتعرف بأنھا 
عبد (لالستدالل على خواص المجتمع بأكملھ عن طریق تعمیم نتائج

  :وقد اعتمدت على نوعین ) 13: ص1994الرزاق أمین أبو سعیر
اجتماعیة وھو  -فالبحث المراد دراستھ ذو طبیعة نفس:  النوع األول  

یتطلب دراسة  وصفیة إحصائیة، لذا حاولت تتبع ذلك من خالل إحصاء  
من قبل المرأة في المجتمع الجزائري في الفترة الزمنیة للجرائم المقترفة 

مسح شامل لجرائم  المرأة بمؤسسة ( 2006حتى أفریل  2000من سنة 
من واقع البیانات واإلحصاءات الرسمیة للملفات ) إعادة التربیة باتنة

والقضایا الخاصة بإجرام المرأة عموما ؛ والتي حكم فیھا والمحفوظة في 
بمؤسسة ) بسجالت الید الجاریة، سیتم شرحھا الحقا: تسمى (السجالت 

  ).سجال301عددھا (إعادة التربیة بوالیة باتنة 
مجموع السجینات الموجودة في السجن في  :في حین كان النوع الثاني
والتي اقترفت جریمة  2006حتى أفریل  2004الفترة الممتدة من سبتمبر 
حالة  وقد تم اختیارھن  90وقد بلغ عددھن . ما ، وحكم ضدھن بالعقوبة

  .بطریقة طبقیة وقصدیة حیث تتماشى وشروط وأھداف البحث 
  :والجدول التالي یمثل توزیع العینة والمجتمع األصلي 

  یمثل توزیع العینة المختارة والمجتمع األصلي -7-جدول رقم
  %النسبة   العینة المختارة  المجتمع األصلي  

  %36.24  50  138  سجن باتنة
  %21.60  27  125  یكدةسجن سك

  %08.78  13  148  "س"سجن 
  %100  90  441  المجموع

  ):طبقات(فالمجتمع األصلي فیھ أنواع مختلفة من السجینات 
 .سجینات ارتكبن الجریمة العمدیة  - 
  )بالخطأ(سجینات ارتكبن الجریمة غیر عمدیة  - 
 .سجینات اتھمن بالجریمة ویرفضن االعتراف بھا - 
 .دانتھن بعد سجینات متھمات لم تتم إ - 
 ).قابل لالستئناف(سجینات مدانات بحكم نھائي أو ابتدائي - 
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وتماشیا وأھداف البحث تم اختیار طبقة السجینات المرتكبات للجریمة 
العمدیة والمعترفات بھا والمدانات بحكم قضائي بطریقة قصدیھ حیث 

 ُیطلب من السجینات الذھاب إلى الباحثة بإرادتھن ، والمجموعة التي أتت
  ) .عینة البحث(ھي مجموعة البحث 

  :الوسائل المستخدمة في الدراسة الكمیة  )3- 2

حیث تم الحصول على إحصائیات :سجالت المؤسسة العقابیة)3-1- 2
حول جرائم النساء من مؤسسة إعادة التربیة باتنة في الفترة الممتدة من 

سجالت وقد تم للباحثة الموافقة على ھذه ال 2006حتى أفریل  2000سنة 
فقط ألن إدارة المؤسسة اعتبرت أن الملفات قبل ھذه المدة دخل األرشیف 

  . وال یحق ألي أحد االطالع علیھ فاكتفینا بسجالت ھذه الفترة
تفید ھذه اإلحصائیات لمعرفة أكثر الجرائم المرتكبة من قبل النساء و     

وقد اعتمدت . الرجال ، وكذا مقارنة نسبة جرائم المرأة بتلك التي یرتكبھا 
الباحثة في جمع اإلحصائیات على السجالت والتقاریر الشھریة الموجودة 

  :بمؤسسة إعادة التربیة  
وھي تقاریر یقوم  من خاللھا الموظفون العاملون  : التقاریر الشھریة*

بمؤسسة إعادة التربیة بجرد وتسجیل كل نزالء المؤسسة العقابیة أي 
وترسل ھذه  ،ن المؤسسة خالل كل شھرإحصاء كل سجین  دخل أو خرج م

  .التقاریر إلى مدیریة تنظیم السجون وإعادة التربیة بوزارة العدل بالعاصمة
رجاال أو نساء   ،وتضم ھذه التقاریر معلومات عن نوع الجریمة ومرتكبیھا

وقد اعتمدت على ھذه التقاریر لمعرفة نسبة إجرام الرجال . أو أحداثا 
  .فترة والنساء خالل تلك ال

وھي سجالت  رسمیة خاصة بإحصاءات المساجین :سجالت الید الجاریة*
، یقوم العاملون ) باتنة(موجودة على مستوى إدارة مؤسسة إعادة التربیة

من خاللھا بإحصاء السجناء والسجینات وتسجیل كل المعلومات التي 
وقد ركزت في انتقاء المعلومات الخاصة بإجرام النساء . تخص السجین 

مع التركیز خصوصا  2006حتى أفریل2000خالل الفترة الممتدة من سنة 
على المرأة المجرمة خالل ھذه الفترة واعتمدت في انتقاء المعلومات على 

  :ما یلي 
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 –المستوى الدراسي  –مكان إقامة الجانیة  –العمر  –نوع الجریمة  -
ذه العناصر األحكام السابقة للجانیة وتم اختیار ھ –الحالة العائلیة 

اللقب واالسم : ـلعالقتھا بموضوع البحث دون بقیة العناصر األخرى ك
  .غیرھا من العناصر التي تم إھمالھا  والحكم الصادر و

لقد اعتمدت الباحثة إلعداد ھذه األداة األساسیة : االستمارة ) 3-2- 2
على أدوات أخرى ثانویة كالمقابلة مع المدیر واألخصائي النفسي 

وعمالھا والوثائق الرسمیة والحوارات مع السجینات وحتى  للمؤسسة
أولیائھا أثناء الزیارة، وكذا االعتماد على ما ُكتب في ھذا المجال من 

؛وھي وسائل مكنت الباحثة من (*)معلومات حول المرأة والجریمة
  .إعداد ھذه األداة الثانیة الرئیسیة للبحث  

لمقابلة تساعد على مقاربة جیدة إذا كانت ا :خطوات إعداد االستمارة )أ
ومعمقة ومكثفة لعدد محدود من الحاالت؛ فإن االستمارة تمنح البحث 
امتدادا أكبر وإمكانیة تأكید المعلومات والفرضیات إحصائیا،  حیث 

تكونت االستمارة من سلسلة منظمة من األسئلة صممت لتقدم                                                  
 : للمفحوصة في وضعیة وجھ لوجھ،وكان محتواھا العام كما یلي 

  .ظروف التنشئة االجتماعیة للمرأة المجرمة  -
 .العوامل الباعثة على ارتكابھا الجریمة العمدیة  -
 .ة المجرمة داخل السجن المرأ -
 .اآلثار التي انجرت وراء ارتكابھا الجریمة  -
تم االستعانة بدراسات وبحوث :مصادر اختیار عبارات االستمارة)ب

وأدوات قیاس في موضوع المرأة والجریمة، كما وقد تمت المقابلة مع 
نساء حبیسات المؤسسات العقابیة، وحتى من یقوم بزیارتھن في المؤسسة 

یة، حیث حاولت تقصي آرائھن عن الجو األسري العام، والعوامل العقاب
الباعثة على اإلجرام وآثار ارتكابھن ھذه الجرائم ودخولھن السجن؛ كل 
ھذا تم في الدراسة االستطالعیة التي  ساعدت نتائجھا على تحدید اإلطار 
العام للبحث، وكذا ساعدت أیضا على اختیار مفردات الدراسة وترتیب 

 .ت االستمارةعبارا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ) جرائم القتل في المجتمع الجزائري(نوار الطیب  -                                                       :   أنظر في ھذا الصدد*) 
  ، )جرائم القتل عند المرأة في المجتمع الجزائري(مزوز بركو -             ،                         )المرأة والجریمة(فرانسیس ھیدسون -
  ،) سجن النساء (عبد اهللا عبد الغني غانم  -        ،)التربیة األسریة وأثرھا في انحراف األحداث(بوفولة بوخمیس  -
  )          مالمح جریمة القتل( عثمان نجاتي -                              ) .المرأة علم اجتماع ( سامیة حسن الساعاتي -  
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یرى بعض الباحثین أنھ البد من ترتیب :ترتیب عبارات االستمارة)ج
العبارات ترتیبا عشوائیا، وفي ھذه الدراسة قامت الباحثة بترتیب العبارات 

عینة، وكذا خلط عبارات ترتیبا عشوائیا، وبنفس الترتیب لكل أفراد ال
  .المحاور حتى یتفادى تعود أفراد العینة على عبارات نفس المحور

الھدف من وضع ذلك ھو التعرف على  :الشكل األولي لالستمارة)د
األفراد المعنیین بالدراسة ومعرفة عالمھم اللغوي ومستواھم العلمي وھل 

سجینات   8ى العبارات مفھومة ومالئمة ولقد طبقت في بادئ األمر عل
وبعد اإلطالع على إجابات المفحوصات قامت الباحثة بتصحیح الكلمات 
الغامضة، وتعدیل العبارات الخاطئة نحویا وداللیا وتبسیطھا بأكبر قدر 

متدن  جدا وھو ما ) الدراسي(ممكن، ألني وجدت أن المستوى التعلیمي
  .یستلزم اختیار ألفاظ قریبة في الفھم من اللغة العامیة 

أنظر الملحق (تكونت االستمارة من قسمین  :الشكل النھائي لالستمارة)ه
 ) :-2-رقم 
یحتوي على معلومات وبیانات عن الجانیة و أسرتھا :  القسم األول -

  )11إلى 1من (وكانت أسئلة ھذا القسم مغلقة وباختیار متعدد
  محاور تتوزع كما یلي  5عبارة تمثل  24یحتوى على :القسم الثاني -
ویخص الحیاة داخل السجن ویشمل العبارات من     01محور*

  .17إلى 12
 1-18ظروف التنشئة االجتماعیة ویشمل العبارات من   02محور*

  8 - 18إلى 
  1-19ویخص المرأة وحیثیات الجریمة ویشمل العبارات 03محور*

  .4- 19إلى 
ویخص المعاش النفسي للمرأة الجانیة داخل السجن  04محور*

  . 6-20إلى 1-20ارات من ویشمل العب
ویخص ردة فعل العائلة تجاه سجن المرأة  ویشمل  05محور*

  . 24،  23،  22، 4-21إلى 1-21العبارات 
  
طبقت في حضور الباحثة أو بمساعدة  : طریقة تطبیق االستمارة*

  .األخصائیین النفسانیین العاملین بالمؤسسات العقابیة السالفة الذكر 
لكي تكون االستمارة مقبولة وصحیحة علمیا ینبغي   ةصدق وثبات االستمار*

  :أن تتوفر على الصدق والثبات وفیما یلي األسلوب المتبع لتحقیق ذلك 
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  : استخدمت الباحثة نوعین من الصدق :الصدق) أ
إلیجاد صدق االستمارة حیث یعتمد ھذا األخیر على  صدق المحكمین) 1-أ

الءمة أو صالحیة البنود استطالع آراء عدد من المحكمین بخصوص م
التي تشتمل علیھا االستمارة و في مدى تمثیل ھذه البنود لألبعاد وتماشیھا 
و أھداف البحث ، تساؤالتھ وفرضیاتھ ، و كانت لجنة المحكمین التي تم 
اللجوء إلیھا من الذین یشتغلون في المجال السیكولوجي والسوسیولوجي 

  :والقانوني وھذه اللجنة تتكون من 
  .ستاذین محاضرین من جامعة قسنطینة أ -
  .أستاذي التعلیم العالي من جامعة بـــاتـــنـــة  -
  .أستاذة محاضرة من جامعة عنابة  -

  :و من المالحظات التي اعتمدوھا على العموم تتمثل في 
ات سجینضرورة التزام الباحث نفسھ بتطبیق االستمارة على ال -

، وتبسیط ارةلتفادي بعض اللبس في فھم مفردات االستم
  . العبارات بالقدر الذي یجعل السجینة ال تجد صعوبة أو تأویل 

و قد أخذت ھذه المالحظات و غیرھا مأخذ الجد و من ثم العمل بھا و علیھ 
من %  90تم انتقاء ألفاظ و مفردات و عبارات االستمارة التي أقر 

  .المحكمین صالحیتھا ومالءمتھا و أھداف ھذه الدراسة  
ھو صدق الدرجات التجریبیة لالختبار بالنسبة  :لصدق الذاتيا) 2-أ

یساوي . للدرجات الحقیقیـة التي خلصـت من شوائب أخطاء القیاس
  الصدق الذاتي الجذر التربیعي لمعامـل الثبـات 

  )معامل الثبات  =   الصدق الذاتي (
یحّدد الصدق الذاتي النھایة الكبرى لمعامالت الصدق التجریبي 

ق العاملي، أي أن الحّد األكبر لمعامل صدق االختبار یساوي والصد
  .معامل صدقھ الذاتي وال یتجاوزه

  0.5وھذا الصدق مقبول فھو أكبر من  0.72= الصدق الذاتي 
 :قاست الباحثة الثبات بالطریقة التالیة : الثبات ) ب

حیث طبقت على عینة من :التطبیق وإعادة التطبیق )1
یوم أعید تطبیقھا على نفس العینة  20وبعد ) 10ن(سجیناتال

وحسب معامل االرتباط بین درجات تطبیق األول والتطبیق الثاني 
بواسطة معامل االرتباط لسبیرمان ثم عدل بواسطة معادلة االرتباط 
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 -وقد رمز إلى درجات التطبیق األول بحرف   - سبیرمان براون   
  .-ص -والتطبیق الثاني بحرف  -س
  0.52یساوي " ر " امل ارتباط بیرسون وكان مع       

 .0.68أصبح یساوي "  /ر" وبتعدیلھ بمعامل ارتباط سبیرمان براون 
  :وكانت النتیجة موضحة من خالل الجدول التالي 

 یمثل ثبات االستمارة بطریقة التطبیق وإعادة التطبیق) 8(جدول                      

 رقم العبارة
)س(التطبیق األول  )ص(یق الثاني التطب  2س  2ص  ص× س    

01 58 70 3364 4900 4060 
02 62 64 3844 4096 3968 
03 50 54 2500 2916 2700 
04 70 60 4900 3600 4200 
05 54 50 2916 2500 2700 
06 62 58 3814 3364 3596 
07 40 58 1600 3364 2320 
08 62 66 3844 4356 4092 
09 64 46 4096 2116 2944 
10 58 50 3364 2500 2900 
11 68 60 4624 3600 4080 
12 68 78 4624 6084 5304 
13 46 42 2116 1764 1932 
14 60 58 3600 3364 3480 
15 54 60 2916 3600 3240 
16 46 50 2116 2500 2300 
17 62 52 3844 2704 3224 
18 60 72 3600 5184 4320 
19 68 64 4624 4096 4352 
20 68 64 4624 4096 4352 
21 52 62 2704 3844 3224 
22 52 56 2704 3136 2912 
23 46 54 2116 2916 2484 
24 70 76 4900 5776 5320 
 84004 86376 83384 1424 1400 المجموع
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  : األدوات اإلحصائیة) 3-3- 2
  معامل االرتباط ر ) أ* 

  :لحساب صدق وثبات استمارة البحثاستعملت الباحثة المعادلتین التالیتین 
  " ر"معادلة ارتباط بیرسون  )1

                
  ص*ص ـــ مج س* ن مج س                      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ر
  ]2)مج ص(ـــ 2ن مج ص][ 2)مج س(ـــ 2ن مج س[        

  
  حیث 
  عدد مفردات المتغیر= ن  
  مجموع= مج    
  )التطبیق األول(المتغیر األول = س    
  )التطبیق الثاني(المتغیر الثاني = ص       

 : معامل ارتباط سبیرمان براون )2
  

  ر+  1/ ر  2=  /ر                     
  معامل ارتباط بیرسون= ر : حیث

  معامل ارتباط سبیرمان براون=  /ر       
وھو یعد من اختبارات  : للداللـة اإلحصائیة الالبرمتریة ²اختبار كا) ب* 

شكل التوزیع  الداللة اإلحصائیة األكثر شیوعا ؛ ألنھا ال تعتمد على
التكراري و ھي تعد من المقاییس الالبرمتریة ، أي مقاییس التوزیعات 

وھو یستعمل أیضا لدراسة الفروض الصفریة  وال یستعمل إال إذا . الحرة 
ھو مقیاس الختالف  ²و كا. كانت الدرجات التكراریة على سلم اسمــي

في الواقع یعبر  التكرار المشاھد أو الواقعي عن التكرار المحتمل و ھـو
عـن مجمـوع مربعات انحرافات التكرار الواقعي عن التكرار المتوقع ، 

وكلما زاد ھذا . ثــم تنسب مربعات االنحراف بعد ذلك إلى التكرار المتوقع
االنحراف زادت تبعا لذلك داللة الفروق بین التكرارین الواقعي والمتوقع 

: مقدم عبد الحفیظ (ير اإلحصائزیادة متمایزا عن الصفوأصبح طبقا لھذه ال

  )112: ص -  1993
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ألن المعطیات التي حصلنا علیھا ²كاوقد استعمل ھذا االختبار اإلحصائي  
  Echelle Nominal من السجالت واالستمارة كانت موزعة وفق سلم اسمي

  .وھذا االختبار ھو الذي یصلح في ھذه الحالة 

  )498: ص - 3ط1979:  فؤاد البھي السید (: وفق المعادلة التــالـیــة  ²و یحسب كا
  ²)ت م      - ت و  ( مج  =   ²كا                

  ت م                                         
  .یدل على المجموع  :  مج  :   حیث 

  .یدل على التكرار الواقعي :  ت و           
  .یدل على التكرار المتوقع  :  ت م           
الجدولیة والتي سأرمز لھا ²م ، أما كا²كا:المحسوب بــ²ز إلى  كاو سأرم

 0.05ج ، فتحسب عن طریق درجة الحریة عند مستوى الداللة²كا: بـــ
  ) .-  3  -أنظر الملحق رقم (

تعبر عن عدد القیم الذي یمكن ) دح :( و درجة الحریة التي یرمز لھا بـ
وتحسب ) 150: ص -1987:بو القاسم علي أ(اختیارھا اعتباطیا لحساب تغیر معین 

  :وفق المعادلة التالیة 
  )1 –عدد األعمدة )( 1–عدد الصفوف = (دح

  :وھي  ²ونتبع عدة طرق لحساب كا
وإذا  5یشترط أن تكون التكرارات أكبر أو تساوي  2ولكي یطبق كا

بمعامل  2بتعدیل معادلة كا ةالباحث تقام 5وجدت تكرارات أقل من 
  :باسم الباحث الذي وضعھ وھي) Yates(تصحیح یاتس 

2كا 
  ت م/  2)1/2 - | ت م –ت و |(مج = ي

  :وھي 2وتتبع عدة لحساب كا
والتي تنص على عدم وجود ) 0ف(وضع الفرضیة الصفریة  - 

فروق ذات داللة إحصائیة بین التوزیع التجریبي والتوزیع 
  .المتوقع

روق ھناك ف) 1ف: (وضع فرضیة بدیلة للفرضیة الصفریة    - 
 .ذات داللة إحصائیة بین التوزیع التجریبي والتوزیع المتوقع

حساب التكرار المتوقع لكل تكرار مالحظ بضرب مجموع    -
سطر في مجموع عمود الخانة التي یوجد فیھا التكرار المالحظ 

 .وتقسیمھ على المجموع الكلي للتكرارات



 - 227 -

 2اك" ویسمى ھنا 2أول باستعمال معادلة كا 2كا حساب-    
 ".المحسوب 

 ".الجدولي 2كا" ویسمى ھنا 2ثاني باستعمال معادلة كا 2حساب كا - 
الموجود في كتب اإلحصاء والقوائم اإلحصائیة ھو  2كا جدول -

مدخل عمودي خاص بدرجات الحریة : عبارة عن جدول بمدخلین
عدد [(و ،في حالة العینة الواحدة) 1 -عدد األعمدة (وتساوي 
 ،في حالة أكثر من عینة)] 1 - عدد السطور (× ) 1 -األعمدة 

وقد یكون ، αومدخل أفقي خاص بمجال الثقة ویرمز لھ بالحرف 
 . الخ...0.5أو  0.1أو  0.05أو  0.01یساوي 

 α = (0.05(:  وفي ھذه الدراسة نستعمل - 
الجدولي  2المحسوب وكا 2بعد االنتھاء من حساب كل من كا -    
لفرضیة الصفریة ینھما بھدف تأكید أو نفي ابالمقارنة ب ةوم الباحثتق

  :والفرضیة البدیلة
نفي الفرضیة : الجدولي 2المحسوب أقل من كا 2إذا كان كا •

البدیلة وتأكید الفرضیة الصفریة بعدم وجود فروق ذات داللة بین 
  .التوزیعین وأنھما متشابھان

نفي : الجدولي 2المحسوب أكبر أو یساوي كا 2إذا كان كا •
الصفریة وإثبات الفرضیة البدیلة بمعنى أن ھناك فروق الفرضیة 

 .ذات داللة بین التوزیعین وأنھما مختلفان
 la-5- عندما تكون التكرارات أقل من القیمة النظریة:مــالحــظــة*

valeur Théorique  فإنھ یتم حساب درجة الحریة عن طریق تجمیع
  . الصفوف مع بعضھا حتى نتحصل على القیمة النظریة

إلجراء مقارنات بین والتي یتم اللجوء إلیھا : النسبة المئویة )ج*
وھذا في حالة ما إذا الصفوف أو األعمدة ،التكرارات التي ُتالحظ في 

بحیث یتم حساب ،  ²كا :وجدت الباحثة أن المعطیات ال تصلح لقیاسھا بـ
ب ،مع مراعاة أن ُتحسنسبة  التكرارات و مقارنة المتغیرات األكثر ورودا

  .النسبة الحرجة عند حساب النسبة المؤویة
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  :الدراسة الكیفیة )3
إن الھدف من ھذه الدراسة ھو التعمق أكثر والغوص في أبعاد       

الجریمة النسائیة بعد االستعانة بنتائج الدراسة الكمیة، فحاولت إجراء 
مقاربة إكلینیكیة لنفسیة وشخصیة ھذه السجینات المجرمات وذلك بمعرفة 
معمقة حول طبیعة شخصیتھن حیث بدت أنھن قلقات وفي الوقت ذاتھ 

فیما یلي . شاعرات بالذنب لما آلت إلیھن حیاتھن داخل المؤسسة العقابیة 
  :عرض إلجراءات الدراسة الكمیة

  :منھج الدراسة الكمیة  )1- 3
لقد تم االعتماد على منھجین في ھذه الدراسة الكیفیة المنھج اإلكلینیكي      

لذي یعتمد على الغوص في أعماق السجینات ، ومنھج دراسة الحالة الذي ا
یعتمد على تتبع الحالة منذ والدتھا حتى لحظة التقائھا بالباحثة في السجن 

  .أو خارج أسوار السجن
طریقة تنظر إلى السلوك من منظور "ھو :المنھج اإلكلینیكي)1-1- 3

ه في موقف معین ، خاص ، فھو یحاول الكشف عن مكنون الفرد وشعور
كما یبحث عن ومدلول ھذا السلوك والبحث عن سبب الصراعات النفسیة 

)" Reuchlin, ,1982,P4.(  ویعد المنھج اإلكلینیكي المنھج األنسب لھذه الدراسة
العوامل الكامنة خلف الجریمة النسائیة وكذا  التي تحاول تبیان مختلف

  .ول عالم السجن اآلثار التي انجرت عن اقتراف الجریمة ودخ
المستخدمة في الدراسات  المناھجوھو أحد :  دراسة الحالة منھج )1-2- 3

 .اإلنسانیة وأكثرھا مالئمة وقدرة وفعالیة في الكشف عن خبایا حیاة الفرد
وكثیرا ما ُعد من األدوات التي تخص المنھج اإلكلینیكي ، ونحن في ھذه 

   .الدراسة نعده منھجا قائما بحدا ذاتھ 
یھدف منھج دراسة " :في ھذا الصدد   P.PICHOTو   J.DELAY یقول     

الحالة إلى إبراز الشيء النوعي األكثر خصوصیة عند الشخص المدروس 
  ) .DELAY, J et PICHOT, 1990 p: 11 "(عن طریق دراسة الحاالت و المقابالت 

ي فھ ،فمنھج دراسة الحالة ھو طریقة تنظر إلى السلوك بمنظور خاص    
تحاول الكشف بدقة وبعیدا عن الذاتیة كینونة الفرد و الطریقة التي یشعر 

وذلك في موقف ما ، كما یبحث في إیجاد مدلول  ،بھا و یسلك من خاللھا
السلوك والكشف عن أسباب الصراعات النفسیة مع إظھار دوافعھا 
وصیرورتھا وما یحسھ الفرد إزاء ھذه الصراعات من سلوكات تتخلص 

دراسة الحالة یتم عن طریق جمع  إن. )REUCHLIN, M 1960  P : 10(منھا 
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البیانات ودراستھا و تركز على الموقف الكلي أو مجموع العوامل التي 
تساعد في إیجاد سلوك معین و تحلیل الحاالت أو مقارنتھا ، وھي طریقة 

لھ میزة خاصة ، وھي  لتنظیم المعطیات النفسیة و االجتماعیة لموضوع
افة إلى ذلك طریقة تحلیلیة استكشافیة للعوامل المتشابكة التي لھا أثر باإلض

  .في قیام موضوع الدراسة 
فھذا األداة لمن یبحث في القضایا االجتماعیة و المشكالت االنسانیة      

ُتستعمل لفھم وضعیات انسانیة وحل ھذه المشكالت، وُتستعمل خصیصا 
رارات الالزمة في مجال مشاكل للتكوین من أجل التشخیص، و اتخاذ الق

  )    ROGERS ,MUCCHIELLI 1979  P 15 .(اإلنسانیة 
وجدیر بالذكر في ھذا المقام أن نذكر اختالف العلماء والباحثین على     

مختلف مشاربھم فیما یخص دراسة الحالة على اعتباره منھجا أم أداة ، 
ھج البحث ونحن في ھذا البحث نستعین بھ كمنھج لتدعیم ووصف من

األساسي وھو المنھج الوصفي ، فلكي نصف ظاھرة ما البد أن تتوفر لنا 
  . الوسائل المالئمة لذلك

فإن وحدة " إجرام  المرأة العوامل واآلثار:"بما أن موضوع دراستنا ھو    
الدراسة التحلیلیة ھي المرأة والتي یتجھ الباحث إلى تسجیل مختلف 

تشمل العدید من المعلومات عن تاریخ حیاة  البیانات عنھا، والتي یجب أن 
المرأة المجرمة وحالتھا الصحیة والعقلیة وأفراد أسرتھا والعالقات السائدة 
في بیئتھا، وھي نوع من البحث المكثف عن مختلف العوامل التي تساھم 
في فردیة، وحدة اجتماعیة ونفسیة معینة، وھذا باستخدام عدد من أدوات 

البیانات المالئمة عن الوضع الحالي للوحدة موضوع  البحث لمعرفة وجمع
الدراسة، وخبراتھا الماضیة وعالقاتھا مع البیئة االجتماعیة التي تعیش 
فیھا  بعد التعمق  والوقوف على العوامل والمؤثرات والقوى التي تحكم 

حیث یستطیع الباحث أن . سلوكھا ، وتحلیل نتائج تلك العوامل وعالقتھا 
  ).1994-محمد شحاتھ ربیع(متكاملة عنھا كما تعمل في المجتمع یكون صورة 

  

 
 
 
 
 
 



 - 230 -

  :مجاالت الدراسة الكیفیة ) 2- 3
  
  :المجال الزمني  )2-1- 3

 2006إلى  2004تحددت الدراسة الكیفیة زمنیا بالفترة الممتدة  من 
وكانت الزیارات یومیة بمعدل ثالث زیارات في األسبوع وكل سجینة 

  .ا ومحاورتھا لمدة ثالث أو أربع أشھر على األقلكنت أقوم بزیارتھ
  
  :المجال المكاني )2-2- 3

  : بــ  تحددت الدراسة الكیفیة مكانیا    
  . باتنة - نساء -مؤسسة إعادة التربیة -
" باتنة"التربیة من مؤسسة إعادة  نبعد خروجھ ةحاالت خارج المؤسس -

وقد اخترت .  باتنة في مكان إقامتھن الكائن بوالیة نحیث قمت بزیارتھ
حالة واحدة من بین خمس حاالت اللواتي التقیت بھن بسبب عدم توفر نیة 

 .)تماشیا مع أھداف البحث(اإلجرام لدى األربع حاالت األخرى 
  :المجال البشري  )2-3- 3

حاالت أجرت الباحثة معھن مقابالت تحددت الدراسة الكیفیة بشریا ب    
فت الجریمة و بعد استبعاد مؤثرات امرأة اقتر 15نصف موجھة وھن 

عشرة نساء 10الجریمة غیر العمدیة أصبحت حاالت البحث تتكون من 
حاالت من السجینات الموجودات بسجن  9، كلھن نفذن الجریمة العمدیة 

 )بلدیة نقاوس(واحدة قضت فترة العقوبة وعادت إلى البیت، و )نساء(باتنة
  . ألھداف المسطرة في البحثوكلھن أجریت معھن لقاءات یومیة وفق ا

حالة ُمررت علیھن استمارة  90وقد تم اختیار الحاالت التسعة من مجموع 
  :البحث وقد كان االختیار مبنیا على عدة مؤشرات نذكر منھا

  .اعتراف السجینة بقیامھا بالجریمة المنسوبة إلیھا -
 .الرغبة الملحة للسجینة في التعبیر عن نفسھا -
 شعور باالفتخار أثناء اعترافھن بالقیام بالجریمة بعض السجینات لدیھن -
 .كلھن مدانات بحكم قضائي وھن في فترة قضاء العقوبة  -
ترك الحریة الكاملة للسجینات في المجيء إلى غرفة استقبال  -

 .المسجونات إلجراء المقابالت
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  :خصائص حاالت البحث )3- 3
  : العشرة وفیما یلي نقدم الخصائص الممیزة لحاالت البحث      

  یمثل خصائص الحاالت العشرة للبحث  -9 -جدول رقم 
  %النسبة   المجموع الحاالت اافئات الخاصیة

  29-20من  العمر

  39-30من 

 فما فوق-40من 

5  

3  

2 

  

10 

50%  

30%  

20%  

  بدون مستوى المستوى التعلیمي

  ابتدائي 

  متوسط
 ثانوي

5  

1  

2  
1 

  

10 

50%  

10%  

20%  
10%  

  اءعزب الحالة المدنیة 
  متزوجة 

  مطلقة
 أرملة

6  
2  

1  
1 

  
10 

60%  
20%  

10%  
10%  

  القتل نوع الجریمة
  السرقة

 الدعارة

5  
3  

2 

  
10 

50%  
20%  

20%  

[من ثالث أشھر إلى سنتنین مدة العقوبة   

[ من سنتین إلى خمس سنوات  
[سنة  15من حمس سنوات إلى   

سنة فما فوق   15من   

2 

3 
3 

2 

 

10 

20% 

30% 
30% 

20% 

  
ظ أن حاالت البحث یتوزعن على ثالث فئات عمریة حیث یمثل نالح     

وكانت جرائم  % 50أعلى نسبة ) خاصة المرحلة األولى منھ(عمر الشباب
قتل أصول، قتل طفل حدیث العھد (ھذه الفئة العمریة تدور حول القتل

والسرقة الموصوفة وتكوین جمعیة أشرارأما الفئة ) بالوالدة،قتل عمدي
فقد كانت جرائمھم تدور حول  %30التي جاءت نسبتھا) 39-30( العمریة

فتمثلت جرائمھم خاصة )سنة فأكثر 40(سرقة والدعارة ، أما الفئة العمر
  . في القتل العمدي وقد جاءت نسبة ھذه الفئة العمریة نوعا ما منخفضة

أما فیما یتعلق بالمستوى التعلیمي فنالحظ أن أعلى نسبة مثلتھا النساء      
العمدي، (وجرائمھن تمثلت في القتل  %50بنسبة ) بدون مستوى(ت األمیا

وقتل طفل حدیث العھد بالوالدة والسرقة الموصوفة وتكوین جمعیة 
في حین غابت المرأة المتعلمة تعلیما  جامعیا على الرغم من ) أشرار
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)  المتوسط(وجود بعض المتعلمات في المستوى االبتدائي واألساسي
قتل األصول، ( القتل: ت جرائم ھذه الفئة متمثلة في وحتى الثانوي وكان

  .والدعارة) قتل الطفل حدیث العھد بالوالدة
المدنیة للمرأة  من الحالة %60وكان للمرأة العزباء النسبة العالیة حوالي 

جرائم القتل ، : وكانت جرائمھا خاصة في  في ھذه الدراسة  المجرمة
مھا في القتل العمدي خاصة ، في أما المتزوجة فقد سجلت جرائ، السرقة

حین كانت المرأة األرملة التي جاءت نسبتھما منخفضة فجرائمھما كانت 
  الدعارة "خاصة في 

وفیما یخص نوع الجریمة المقترفة من قبل المرأة فقد سجلنا أعلى نسبة   
 %20و %30الدعارة بنسبة السرقة ووتلیھا جرائم ) %50(لجرائم القتل 
  .على التوالي 

سنة سجن  15وكانت األحكام العقابیة التي تلقتھا ھاتھ النسوة تتراوح بین 
وتحصل  %30سنة بنسبة  15سنوات إلى  5ثم من  %20فما فوق بنسبة 

وفي  %20بعضھن على مدة عقوبة من ثالث أشھر إلى سنتین بنسبة 
وكلھا أحكام عقابیة تتوافق   %30:سنوات ب5األخیر من سنتین إلى 

  .یمة المقترفة من قبل السجینات المجرمات وطبیعة الجر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 233 -

  :الدراسة الكمیةالمستخدمة في  لالوسائ)4- 3
إن المنھج لن یتأتى لھ أن ترتسم معالمھ إال باستخدام الوسائل التي      

 الدراسة الكمیةتتماشى وأھمیتھ طبیعتھ وأھدافھ وعلى اعتبار أن طبیعة 
من  ل و األدوات المستخدمة ستكون متعددةفإن الوسائ اكلینیكیة محظة

  : طبیعة ھذا الدراسة وھذه الوسائل ھي
تعتبر وسیلة یعتمد علیھا الباحث بالنسبة لكل  :المالحظة )4-1- 3

الدراسات العلمیة ، إذ تسمح لنا بالكشف عن النقاط الغامضة التي یعجز 
االختبارات و وال تقل المالحظة أھمیة عن نتائج . المحیط في اإلدالء بھا 

االستبیانات ألنھ یصعب تفسیر االختبارات دون مالحظة كل الظروف 
واالتجاھات و التغیرات النفسیة واالنفعالیة للفرد ونھدف من خالل وسیلة 
المالحظة مالحظة كل ما یبدرعن العینة ، وقد وضعت شبكة لھذه 

  ) .  -4-أنظر الملحق رقم (المالحظة 
عالقة "لعالم ألین روس المقابلة على أنھا یعرف ا :المقابلة )4-2- 3

:  ص - 1986-یاسین عطوف محمود " (دینامیة و تبادل لفظي بین شخصین أو أكثر

والمقابلة لھا دور بارز في تجمیع المعلومات والبیانات لتزوید الباحث  )399
بصدد دراستھا أو تشخیصھا ، و تبرز ولفھم الحالة أو المشكلة التي ھو 

عن اآلراء واألفكار و یة التعبیر ا في عملیة إتاحة حرأھمیتھا أیض
  ) .405:ص -1986-یاسین عطوف محمود (المعلومات

و جدیر بالذكر أنھ استندنا في المقابلة على النوع الخاص جدا وھو     
و التي تھدف إلى توجیھ حدیث الحالة نحو أھداف  المقابلة نصف الموجھة

مع  ،أقل توجیھ و ضبط األسئلةو السیر في اتجاه واضح و  ،البحث
المحافظة على حریة التعبیر للحالة و البحث عن المعلومات التي تخدم 

وھي عبارة عن حوار تتحدث  ،الموضوع ، وتتمیز بكثیر من الخصوصیة
الحالة فیھ بشيء من الحریة أمام الباحث الذي یوجھھ ضمن أسئلة 

بة الجمع وقلیلة مضبوطة وذلك تجنبا للحصول على معلومات عدیدة صع
 المقابلة نصف الموجھةو . بل توجیھ الحوار نحو ما یخدم البحث ،الفائدة

ھي توافق مخطط عمل خاص بل  ،ھدفھا لیس التشخیص أو العالج 
فالمقابلة بھدف . بالباحث ، وھذا النوع من المقابلة یدعى أیضا الحوار 

على التمعن  البحث تعمل على المحافظة على الطابع الجدي و العمیق و
في النظر  حیث أن الفاحص لدیھ دلیل مرن أو لین من األسئلة غیر مشكلة 

وقبل كل  ،من أجل الحصول على أجوبة الحالة؛ صاغة من قبل و غیر ُم
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بناء وصیاغة األسئلة  بدقة ،  قد تم إعداد الفرضیات أوال من أجل ،شيء
ن موضوع وقبل ذلك تم اللقاء بعدة أشخاص یعبرون بحریة كاملة ع

البحث ، ومن خالل العناصر التي تم جمعھا والوصول إلیھا في ھذه 
اللقاءات أو المقابالت تم تحدید األسئلة التي نرید و نسعى إلى التطرق إلیھا 

ویجب أن نذكر ھنا أن الباحثة  ،في المقابلة نصف الموجھة ،والتحدث عنھا
ین أثناء سرد ھذه أثناء جمعھا المعلومات من الحالة نفسھا فإنھا تستع

المعلومات الخاصة بالمرأة المجرمة بما تقولھ الجانیة حرفیا دون تشویھ أو 
  " .اللغة العامیة"تغییر حیث تقدم المعلومات بلغة السجینة المتحدثة وھي 

تتضمن المقابلة نصف الموجھة ثالث محاور رئیسیة :  محاور المقابلة -
  ) -5 -أنظر الملحق رقم(  .وكل محور یشمل بدوره على محاور فرعیة

 12إلى  01ویتضمن العبارات من من :   محور المعلومات العامة*
 32إلى 12ویتضمن العبارات : محور التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي*
  37إلى33ویتضمن العبارات:محور الخصائص النفسیة واالجتماعیة للمرأة*
 45إلى  38من العبارات من ویتض: محورعوامل  الفعل اإلجرامي للمرأة *
 54إلى  46ویتضمن العبارات من : محور آثار الجریمة  والشعور بالدونیة *

وفي تفسیرنا استجابات المبحوثات اعتمدنا  :تحلیل المحتوى) 4-3- 3
عبارة عن مجموعة من تقنیات استثمار :والذي ھو تقنیة تحلیل المحتوى

: ھذا األسلوب بقولھR ,MUCCHIELLI المعطیات ویعرف روجي میكیلي
تحلیل المحتوى رسالة أو مستند ھو بحث وتعداد للمعلومات الموجودة "

فیھ ، واستخراج المعاني التي تمثلھا و أخیرا صیاغة وتصنیف ھذا 
فتقنیة تحلیل المحتوى تختلف ) ROGERS ,MUCHEILLI 1979  P 15. (المحتوى

وفي تحلیل أجوبة .لیلھ باختالف الخطاب أو الرسالة أو االتصال المراد تح
  : األسئلة نصف الموجھة یقترح میكیلي الطریقة التالیة في تحلیل المحتوى 

  ) .عموما كلمات (تقسیم وتشكیل الوحدات  - 1
توزیع وتصنیف الكلمات تحت فئات كما یتم استخراجھا من        - 2

 .النص أي من دراسة الحاالت 
 . تعداد تكراري للفئات  - 3
 .النظریة و ما تتضمنھ دراسة الحالة  التحلیل وفق المعطیات - 4

وھي نفسھا الخطرات التي تم اتباعھا ، وقد راعینا خاصة المعاییر    
المنھجیة من صدق وثبات الوحدات كما تشیر إلى ذلك كتب منھجیة تحلیل 

  )2004:رشدي طعیمة (المحتوى أو تحلیل المضمون 
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تویھ ملفات إن اللجوء إلى دراسة ما تح: ملفات السجینات )4-4- 3
یعد دعما قویا لتثبیت  ،السجینات من معلومات حول المرأة المجرمة

من جھة ، ومن جھة أخرى إلضافة ما التي تدلي بھا السجینة المعلومات 
وال یمكن أن  ،یمكن إضافتھ من معلومات قد تجدھا السجینة غیر مھمة

إعادة حیث تم اللجوء إلى ملفات المودعة بمؤسسة . تدلي بھا للباحثة 
حتى  2004التربیة باتنة للسجینات المدانات في الفترة الممتدة من سبتمبر 

  ) .حاالت البحث(والالتي اقترفن جریمة عمدیة   2006أفریل 
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مــالحـــظـــة :المعالجة اإلحصائیة للمعطیات تمت عن طریق استخدام 
 Modélisa  version 04 2002برنامج   لتنفیذ العملیات اإلحصائیة 
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 صـعـوبـات الـبـحـث)  4
من الصعوبات والمشاكل التي تواجھ الباحث في مجال إجرام النساء      

ولكنھا محصورة خاصة في الجانب اإلداري للمؤسسات متعددة ومتشعبة 
ربیة التي ال تسمح بإعطاء فضاء واسع للباحث حتى یجري بحثھ إعادة الت

: ھذه الصعوبات فیما یليیمكن حصربالطریقة العلمیة المقبولة عالمیا ، و   
صعوبة االتصال بھن من طرف الباحث لدراسة مشاكلھن أو ) 1 •

  .الجرائم المرتكبة من طرفھن 
قة و إذا كان اإلجرام عند الرجال خاصة في فترتي المراھ) 2 •

الشباب یجعل من الرجل المجرم ال یبالي بأن یجیب على أسئلة 
الباحثین ؛ألنھ قد یعتبر ما قام بھ عمال بطولیا ، فإن ذلك یختلف 
بالنسبة للنساء مما یؤدي  إلى صعوبة البحث في ھذا المجال و أیضا 
صعوبة الحصول على إحصائیات دقیقة عن جرائم النساء و التي 

الجرائم المرتكبة من قبل النساء تبقى مخفیة و ال  تتجلى في كثیر من
 .لغ عنھا َبُی

الصعوبة الحقیقیة في الدراسة المیدانیة ھو عدم السماح لنا ) 3 •
بزیارة  نزیالت المؤسسات العقابیة ، ولقد تم انتظارنا لمدة سنة 

أنظر الملحق ( لنا حق الزیارة المیدانیة  َحِنحتى ُم ،ونصف تقریبا
 .)  -1-رقم  

أثناء مقابلة الحاالت كانت الباحثة محاطة بحراسة تامة باإلضافة ) 4 •
إلى التدخل في عملھا، ومنعھا من تطبیق بعض أدوات البحث إال بعد 

 .عرضھا على الجھات المختصة 
جلوس الحارسة مع الباحثة أثناء المقابلة وھو األمر الذي یخلق ) 5 •

 .الكثیر من االرتباك لدى حاالت البحث 
في حد ذاتھا  المجرمةالصعوبة األخرى التي واجھتنا ھي المرأة ) 6 •

سواء داخل السجن أو خارجھ ، حیث من الصعوبة جدا أن تجعلھا 
تدلي بالمعلومات حیث الحظت أن معظمھن یتمیزن بالتحفظ والتكتم 
و عدم قبولھن بالمساعدة و اإلجابة على األسئلة إال بعد عدة مقابالت 

أكیدي في كل مرة بأنھ من الضروري أن یصل ومحاوالت  ، وبعد ت
صوتھن ومعاناتھن إلى المسؤولین وھي الوسیلة الوحیدة التي جعلت 

 . من االتصال بھن داخل السجن یكون في صورة جیدة 
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أما من تمت زیارتھن بالبیت ، فقد كانت أشبھ بالمغامرة  وقد  )7 •
 حاولت لدیھن أن أشرح ظروف إنجاز البحث الذي أنا بصدد

التحضیر لھ ، و لقد مھدت لھن بتقبلي لرفضھن لإلدالء بأي معلومة  
إن كن ال یردن أن یصرحن بأي شيء ، ومع عدید المحاوالت 
وجدت لدیھن استعدادا كبیرا للتحدث عن مشاكلھن و ظروفھن 

 . وباألخص جریمتھن على الرغم من معارضة أھلھن للفكرة 
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  عرض نتائج الدراسـة المیدانیة وتحلـیلـھا
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 1) عرض وتحلیل نتائج الدراسة الكمیة
  

  عرض وتحلیل نتائج دراسة السجالت ) 1-1
  إجرام المرأة وإجرام الرجل ) 1- 1-1   

نسبة جرائم المرأة بجرائم الرجل خالل الفترة ما : أوال       
  .2006و2000بین 

أنواع الجرائم المقترفة من قبل الجنسین خالل : ثانیا      
  2006و2000الفترة ما بین 

  أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة ) 2- 1-1   
أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة وعالقتھا ) 3- 1-1   

  غیرات ببعض المت
   وعالقتھا بعمر المجرمة أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة) 3-1- 1
أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة وعالقتھا بمكان إقامة )3-2- 1

  الجانیة
  أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة وعالقتھا باألحكام السابقة ) 3-3- 1
رأة وعالقتھا بالحالة المدنیة أنواع الجرائم المرتكبة من قبل الم)3-4- 1

  .للمرأة المجرمة
أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة وعالقتھا بالمستوى ) 3-5- 1

  .للمرأة المجرمة الدراسي 
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  عرض وتحلیل نتائج الدراسة الكمیة)1
  :عرض و تحلیل نتائج   دراسة السجالت )1- 1

المرأة في المجتمع الجزائري  لقد كان من الصعب جدا حصر جرائم     
واإللمام بجل معطیاتھا في بحث واحد ، بل یتطلب ذلك جھودا كبیرة 
وأبحاثا عدیدة، حتى یتسنى للباحث أن یستجمع كل ما یتعلق بجرائم المرأة 

  . في المجتمع الجزائري 
وفي ھذه اإلطاللة التي ُاستقیت معلوماتھا من سجالت الید الجاریة     

الشھریة لمؤسسة إعادة التربیة باتنة أین حاولت الباحثة تتبع والتقاریر 
واستقراء جل الجرائم التي ارتكبت من قبل المرأة خالل الفترة الممتدة من 

) وقت انتھاء الدراسة المیدانیة بالمؤسسة* (2006إلى سنة  2000سنة 
عدت والتحلیل بالتدقیق للجریمة، بشتى أنواعھا خالل ھذه الفترة، وقد ُاستب

عن مجال البحث كل النساء اللواتي دخلن السجن وحصلن على حكم 
وقد تم عرض ھذه اإلحصاءات والمعلومات الخاصة . البراءة من الجریمة 

بجرائم المرأة في المجتمع الجزائري والمستقاة من سجالت الید الجاریة 
والتقاریر الشھریة للمؤسسة الجاري فیھا البحث ، وتقسیمھا إلى  ثالث 

  : محاور رئیسیة وھي 
ویخص نسبة جرائم المرأة مقارنة بجرائم الرجل :  المحور األول -

  .2006إلى سنة  2000خالل الفترة ما بین سنة 
ویخص أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة خالل : المحور الثاني -

  .2006إلى سنة  2000الفترة ما بین سنة 
م المرتكبة من قبل المرأة ویخص أنواع الجرائ:  المحور الثالث -

وعالقتھا ببعض المتغیرات النفسیة واالجتماعیة والقانونیة خالل 
  . 2006إلى سنة  2000الفترة ما بین سنة 

عملیة فرز وتبویب المعلومات، وأیضا نظرا لتعدد الجرائم   ولتسھیل -
وتشعبھا، تم فرز وتقسیم ھذه الجرائم حسب نوعھا وطبیعتھا خاصة 

قانونیة، حیث صنفت الجرائم في فئات مختلفة كل فئة من الوجھة ال
تحتوي على أنواع تنتمي حسب الطبیعة والخصائص إلى تلك الفئة 

  :والجدول التالي یوضح ھذا التقسیم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألن السجالت  2000/2006ُسِمح لنا باإلطالع فقط على السجالت الموجودة في ھذه الفترة لقد * 
  .قبل ھذه الفترة وضعت في األرشیف وال ُیسمح ألي أحد باإلطالع علیھا 
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سجالت الید الجاریة الخاصة بمؤسسة إعادة التربیة +التقاریر الشھریة(مصدر الجداول : مالحظة 
  .ھذه الدراسة ) ستمارة وتحلیل محتوى المقابالت، باإلضافة إلى تفریغ اال

 

  یمثل الجریمة واألنواع التي تنطوي تحتھا - 10 - جدول رقم
 األنواع التي تنطوي علیھا الجریمة
القتل 

 وأنواعھ
قتل الطفل حدیث - القتل الخطأ  -الضرب والجرح العمدي - القتل العمدي-قتل األصول

 اإلجھاض-الوالدة 
 مة بذاتھا ال تحتوي على أنواعجریمة قائ التشرد
 حیازتھا –المتاجرة بالمخدرات تناولھا -السكر العلني اإلدمان

 الدعارة
–ممارسة الدعارة  - اإلغراء-الوساطة في الدعارة-فعل فاضح علني- ھتك عرض

 تحریض قصر علي الدعارة - إحداث محل لھا
أعمال 
 إرھابیة

مساعدة  -نشر أعمال العنف -عدم التبلیغ-ءاإلخفا -المؤامرة من أجل التقتیل -االنتماء
 جماعة إرھابیة

اختالس أموال النصب -إخفاء مسروقات-الموصوفة االشتراك فیھا–السرقة البسیطة  السرقة
 تكوین جمعیة أشرار-إصدار شیك بدون رصید-سوء االئتمان- لواالحتیا

 الفاحشة العلنیة–زنا المحارم  –الزنا  الزنا 
جرائم 
 مختلفة 

- اإلقامة غیر الشرعیة-القذف- تصریح كاذب- فانتحال أسماء وظائ - انة موظفإھ
 الفرار- االتجار في العملة الصعبة

  

وبالنسبة ألنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة و عالقتھا ببعض     
المتغیرات النفسیة واالجتماعیة وحتى القانونیة،  فقد راعیت أن آخذ بعین 

  :یمة وعالقتھا بـــكل من  االعتبار نوع الجر
  وتم تقسیمھ إلى فئات عمریة :  عمر المجرمة -
 والمتمثل في قریة أو مدینة :  مكان إقامة المجرمة -
 )معاودة للجریمة(انتكاسیة –ابتدائیة :األحكام السابقة على المجرمة -
 ....ثانوي - متوسط -ابتدائي  -أمیة:  للمجرمة المستوى التعلیمي  -
 أرملة -مطلقة  -متزوجة  -عزباء : العائلیة للمجرمة الحالة -
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  إجرام المرأة وإجرام الرجل  )1-1- 1

نسبة جرائم المرأة مقارنة بجرائم الرجل خالل الفترة ما بین سنة :  أوال
  2006إلى سنة  2000

  ال توجد فروق بین الجنسین في ارتكاب الجریمة :  الفرضیة الصفریة
  توجد فروق بین الجنسین في ارتكاب الجریمة :  ةالفرضیة البدیل

  2006إلى 2000یمثل نسبة جرائم النساء مقارنة بجرائم الرجال من  - 11- جدول رقم 
  ج²كا  م²كا المجموع % عدد النساء % عدد الرجال السنة

2000 1510 
98.50 % 23 01.50 % 1533 16.11  5.34   

  عند 
α  =0.05  

  و 
  6= دح 

2001 1537 97.35 % 42 02.65 % 1579 
2002 1809 97.79 % 41 02.21 % 1850 
2003 1875 97.05 % 57 02.50 % 1932 
2004 2346 98.16 % 44 

01.84 % 
2390 

2005 2421 98.05 % 48 01.94% 2469 

2006  2758 98.35 % 46 01.64 % 2804 

 14557 % 01.97 301 % 97.89 14256 المجموع
 ج²كام أكبر من ²كانالحظ من خالل ھذا الجدول أن : على الجدول التعلیق

وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، وبقراءة للجدول 
نالحظ أن نسبة جرائم الرجال أكبر بكثیر من نسبة جرائم النساء  11-رقم 

، وأن ھذه النسبة تكاد تكون 2006إلى  2000خالل الفترة الممتدة من 
إلى  %01.50(قاربة خالل كل سنة ، حیث نالحظ أنھا تتراوح بین مت

مقارنة بنسبة إجرام الرجل التي تراوحت ) %01.97(أي بمعدل) 2.65%
  . %97.89أي بمعدل ) %98.35إلى  %97.05(بین
  

انتھت النتائج المتوصل إلیھا من خالل ھذا الجدول وعبر : جتفسیر النتائ
الرجال یفوق بكثیر إجرام المرأة ، وھي ھذه اإلحصائیات إلى أن إجرام 

النتائج نفسھا التي أثبتتھا الدراسات األكادیمیة في الكثیر من دول العالم ، 
من  % 02.7ومن أمثلة ذلك إجرام المرأة في جمھوریة لبنان تمثل 

 % 4اإلجرام الكلي ، وكذا دولة مصر التي بلغت نسبة إجرام المرأة لدیھا 
وفرنسا بـ  % 08الوالیات المتحدة األمریكیة تمثل من اإلجرام الكلي، و

من  %14وفي ألمانیا وصل الحد األقصى إلى  %12وفي سویسرا 10%
  ) .98:ص1985فوزیة عبد الستار،(اإلجرام الكلي
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خاصة (وھي نسب تقارب النسب المتوصل إلیھا خالل ھذا البحث      
بعین االعتبار ارتفاع وحتى إذا ما أخذنا ) . النسب الخاصة بالدول العربیة

نسبة إجرام المرأة في الدول الغربیة فإننا نجد أن ھذا االرتفاع ضئیل جدا 
  إذا ما ُقـورن بإجرام الرجل الذي یكون لھ حظ األسد من ارتكاب الجریمة 

وبقراءة متأنیة ألرقام الجدول نجد بدقة واضحة ال یشوبھا أي التباس     
ئم النساء متذبذبة نوعا ما، ففي سنة أن جرائم الرجال في تزاید وجرا

 2758حوالي 2006وبلغ سنة  1510كان عدد جرائم الرجال  2000
؛أما  %82.64جریمة أي ما نسبتھ 1248:جریمة أي بزیادة مذھلة تقدر بـ

: جریمة أي بزیادة تقدر بـ 23/57عدد جرائم النساء فبالكاد تراوحت بین 
ن السیادة في الجرائم تعود جریمة ؛ وھي أرقام تدل في جوھرھا أ34

  .للرجل في الدرجة األولى دون المرأة 
و یؤكد الخبراء والباحثین والدراسات المھتمة بالموضوع أیضا أن      

نسبة إجرام المرأة أقل بكثیر من نسبة إجرام الرجل وذلك في معظم الدول 
مر ع(بل وحتى داخل الدولة ذاتھا، وعبر كافة مراحل التاریخ اإلنساني 

، وبالنسبة لكافة الجرائم ما عدا ما كان وثیق ) 89:السعید رمضان مرجع سابق ، ص
  . الصلة بالمرأة كجریمة اإلجھاض، التي تكون المرأة المحرك األساسي لھا
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أنواع الجرائم المرتكبة من طرف الجنسین خالل الفترة ما بین سنة : ثانیا
  2006إلى سنة 2000

   أنواع الجرائم ال توجد فروق بین الجنسین في :  رضیة الصفریةالف
   أنواع الجرائمتوجد فروق بین الجنسین في :  الفرضیة البدیلة

  2006إلى 2000یمثل أنواع الجرائم المرتكبة لدى الجنسین  من  -12-جدول رقم 
أعمال   اإلدمان التشرد الزنا السرقة الدعارة القتل 

 إرھابیة 
جرائم 
لفةمخت  

 المجموع

2000 

 1510 67 498 40 9 35 321 80 460 رجال

% 30.46 05.29 21.25 02.17 0.52 02.64 32.98 04.43 100% 

 23 00 5 1 3 1 4 4 5 نساء

% 21.73 17.39 17.39 04.34 13.04 04.34 21.73 00 100% 

2001 

 1537 86 463 78 19 97 295 102 397 رجال

% 25.82 06.63 19.19 06.31 01.23 05.07 30.12 05.60 100% 

 42 4 10 2 3 6 3 8 6 نساء

% 14.28 19.04 07.14 14.28 07.14 04.76 23.80 09.52 100% 

2002 

 1809 59 503 210 18 45 569 150 255 رجال

% 14.09 08.29 31.45 02.48 0.99 11.60 27.80 03.26 100% 

 41 1 11 2 3 8 3 6 7 نساء

% 17.07 16.63 07.31 19.51 07.31 04.87 26.82 02.43 100% 

2003 

 1875 165 386 276 35 14 579 97 216 رجال

% 11.52 05.17 30.88 0.75 01.86 14.72 20.58 08.80 100% 

 57 7 12 4 3 4 6 12 9 نساء

% 15.78 21.05 10.52 07.01 05.26 07.01 10.52 12.28 100% 

2004 

 2346 23 981 195 12 70 509 211 345 رجال

% 14.70 08.99 21.69 02.98 0.51 08.31 41.81 0.98 100% 

 44 7 4 2 2 9 5 8 7 نساء

% 15.90 18.18 11.36 20.45 04.54 04.54 09.09 15.90 100% 

2005 

 2421 87 590 235 19 215 597 198 480 رجال

% 19.82 08.17 24.65 08.88 0.78 09.70 24.37 03.59 100% 

 48 6 6 5 2 8 5 7 9 نساء

% 18.75 14.58 10.41 16.66 04.16 10.41 12.5 12.5 100% 

2006 

 2758 188 408 357 12 165 899 232 497 رجال

% 18.02 08.41 32.60 05.98 0.43 12.94 14.79 06.81 100% 

 46 10 3 4 2 2 9 9 7 نساء

% 15.21 19.56 19.56 04.34 02.34 04.68 06.52 21.73 100% 
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  7= و  دح  α  =0.05عند  14.06= ج²كاو  228.06=م²كا: النتیجة 
وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، حیث أن الفروق 

  .المالحظة بین الجنسین في ارتكاب الجرائم فروق جوھریة وعالیة جدا 

أمدنا بھا ھذا الجدول نالحظ من خالل األرقام التي :  تفسیر نتائج الجدول
أن ھناك اختالفا نوعیا وكمیا في الجرائم المرتكبة من قبل الرجال والنساء 

إلى الفروق البیولوجیة  عوقد حاول العلماء تفسیر ذلك بالرجو
والمورفولوجیة بین الجنسین وكذا إلى طبیعة التنشئة االجتماعیة التي 

وث أنھ یوجد اختالف یتلقاھا كل من الرجل والمرأة، حیث أثبتت البح
جوھري فیما ُیًقدم للرجل، وفیما ُیًقدم للمرأة،  من قیم ومعاییر تتعلق 
بطبیعة المجتمع في حد ذاتھ تجعل المرأة أكثر امتثاال لألوامر من الرجل 
التي ینخفض لدیھ ھذا االستعداد، ومن جھة أخرى احتكاك الرجل وتعاملھ 

والخروج المتكرر وفي كل بصورة مباشرة بالمجتمع من خالل العمل 
  .  األوقات ، في حین تقل فرص التفاعل واالحتكاك والخروج لدى المرأة 

ومن جھة أخرى حاول بعض العلماء إنكار وجود ھذا االختالف الكمي 
بین إجرام كل من الرجل والمرأة،  وذلك باعتباره مجرد اختالف ظاھري  

طریقة التنشئة االجتماعیة  وذھبوا إلى حد القول أن العامل البیولوجي أو
للجنسین ال یمكن اعتبارھم كعوامل حاسمة لتحدید السلوك اإلجرامي 
للمرأة، وإنما من الضروري البحث عن عوامل أخرى تدفع بالمرأة إلى 
إتیان نفس السلوك اإلجرامي، الذي یؤتیھ الرجل ، فقد ذھب لمبروزو إلى 

ى مجموع جرائم النساء إذا أضیف ما تمارسھ النساء من بغاء إل"أنھ 
ویرى آخرون أن ھذا " . لتساوى الرجل والمرأة من حیث كمیة اإلجرام

النقص الظاھري الذي تثبتھ اإلحصاءات في كمیة إجرام النساء یر جع إلى 
  ) :98:فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق ص(سببین

تیح للرجل أن كثیرا من جرائم النساء یتم في الخفاء ، بینما ال ت:  األول     
ظروفھ أن ُیخفي ما یرتكب من جرائم ومن أمثلة تلك الجرائم التي تخفیھا 
المرأة السرقات من المحالت الكبیرة ، وما ترتكبھ الخادمات من سرقات 
من المنازل التي یقمن بالخدمة فیھا وكذا جرائم اإلجھاض التي كثیرا ما ال 

  .یبلغ عنھا 
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التي یرتكبھا الرجال یكون سببھا المرأة أن كثیرا من الجرائم :  يالثان   
  .وھي التي تدفعھ إلى القیام بھا 

وعلى الرغم من كل ذلك یظل إجرام المرأة أقل بكثیر من إجرام الرجل 
في كل المجتمعات ال لشيء إال ما یعول علیھ في تحدید نسبة جرائم النساء 

تحملھ من بالنسبة إلى جرائم الرجال ھو اإلحصاءات الرسمیة مع كل ما 
مآخذ وما یوجھ إلیھا من نقد وتفتقد إلى السند العلمي ، فبالرغم من قصور 
اإلحصاءات الجنائیة عن إعطاء دالالت محددة نظرا لألھمیة القلیلة 
للتحلیالت التي تستند إلى وجود اختالفات في نسب الجریمة  ،حیث أن 

جرائم ھذه االختالفات لیست سوى مجرد فروق في إجراءات تسجیل ال
إال أن دراسة  .أكثر منھا اختالفات حقیقیة یتعلق األمر بالجرائم ذاتھا

العالقة بین معدالت الجریمة واالختالفات في التنظیم االجتماعي من ناحیة 
واالختالفات في الثقافات والحضارة من جھة أخرى وإجراء عملیة مقارنة 

یمة، من حیث للمجتمعات والجماعات ذات المعدالت المختلفة في الجر
بعض السمات االجتماعیة العدیدة ، ال یزال لھ قیمة وخاصة من حیث 
التباین في التغیر االجتماعي والصراع الثقافي والحضاري والمنافسة 
والطبقات االجتماعیة وتركیب السكان و كثافتھم وتوزیعھم ومذاھبھم 

  ) .31،33: ص1976أحمد المجدوب . (السیاسیة و االقتصادیة والدینیة
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  أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة )2- 1
  2000/2006یمثل أنواع جرائم التي اقترفتھا المرأة خالل الفترة  - 13- جدول رقم 

 

 أنواع الجرائم 
 % التكرار

 %18.45 50 القتل 
 %17.71 48 الدعارة 
 %14.76 40 السرقة 
 %11.43 31 الزنا 

 %11.07 30 التشرد 
 %4.79 13 اإلدمان 

 %11.80 32 أعمال إرھابیة 
  % 9.96  27 جرائم مختلفة 

 % 100 *271 المجموع 
من خالل ھذا الجدول نالحظ أن جریمة القتل : التعلیق على الجدول 

بأنواعھا المختلفة تحصلت على أعلى نسبة من أنواع الجرائم األخرى 
ثم السرقة ) %17.71(نسبة تأتي بعدھا جریمة الدعارة ب) 18.45%(
وتلتھا كل من الزنا والتشرد واألعمال اإلرھابیة بـ ) %14.76(بــ
  ).%4.79(وفي األخیر اإلدمان بأقل نسبة ) 11.80%(

لقد وجدنا من خالل نتائج ھذا الجدول أن نصیب :  تفسیر نتائج الجدول 
 المرأة من جریمة القتل والدعارة كان جد مرتفع مقارنة بالجرائم

األخرى،ثم تلتھا جریمة السرقة، فاألعمال اإلرھابیة، فالتشرد والزنا وفي 
األخیر اإلدمان، ویمكن تفسیر ذلك  بالرجوع  إلى طبیعة جریمة القتل 
خاصة ، فھي جریمة ال یمكن إخفاؤھا نظرا لوجود أثر ھذه الجریمة وھو 

فعل  وھو وجود جثة، ونظرا لما یترتب عن: الركن المادي من الجریمة 
وتلتھا مباشرة جریمة الدعارة وھي الجریمة التي . القتل من إزھاق للروح 

سامیة حسن  "(الجرائم الرئیسیة بالنساء:"یدرجھا علماء اإلجرام فیما یسمى بــ

وقد تبین من الرجوع إلى إحصاءات السجون في ) . 208:ص) 1999(الساعاتي 
ات من النساء من الجرائم العقد الثالث من القرن الماضي أن نسبة المسجون

من إجمالي ھذا النوع یأتي في مقدمتھا القتل  %1الخطیرة ال یتجاوز 
ثم جرائم التزویر والعود اإلجرامي ) 105:ص سامیة حسن الساعاتي(العمدي

فالضرب المفضي للموت فالحریق فالسرقات وھو ما یتفق مع الدراسة 
  . الحالیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  امرأة تم تبرئتھا من قبل العدالة  30ألنني استبعدت في ھذا اإلحصاء ) 13الجدول رقم (301امرأة بدل  271* 
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أما فیما یخص جریمة السرقة فإنھ على الرغم من اعتبارھا جرائم       
قع الذي كشفھ البحث والدراسات المتخصصة ھو أن رجالیة، لكن الوا

النساء یتدخلن أحیانا في ارتكابھن لھذه الجریمة سواء بالتحریض علیھا أو 
المشاركة في ارتكابھا؛ كأن تقدم المعلومات الضروریة عن المجني علیھ 
أو عن المكان الذي سترتكب فیھ الجریمة، أو أن تقوم بالمراقبة أثناء 

ن تضلل رجال الشرطة حتى ال یتمكنوا من القبض على التنفیذ، أو أ
الجناة، ومن جھة أخرى  فإن األدوار االجتماعیة للمرأة تقدم لھا فرصا 

میة سا.(غیر عادیة للسرقة ویمنحھا حصانة كبیرة ضد القبض والمحاكمة

ولخیر دلیل على ذلك السرقة من المحالت الكبیرة أو ) 212:ص حسن الساعاتي
عندنا في المجتمع الجزائري فیما یسمى السرقة في  ما یحدث مثال

خاصة في -األعراس والحفالت ،فعادة ما ال ُتكتشف معظم السرقات 
وحتى وإن اكتشفت ال یتم التبلیغ علیھن ویمتنعون عن فعل ذلك  -األعراس
وھي عبارة تحمل أكثر من داللة سوسیولوجیة لعل " امرأة"بحجة أنھا

ارقة مخلوق ضعیف وھي قبل كل شيء ُحرمة ال أھمھا أن ھذه المرأة الس
یمكن أن ُتدنس بدخول السجن، والتعرض لرجال الشرطة ففیھا قمة 
المھانة والذل لھا ، وبالتالي یكون االكتفاء بازدرائھا أو توبیخھا وحتى 
ضربھا واستعادة ما تم سرقتھ منھا ، وبالتالي یمكن أن نستنتج أن القلیل 

  .قات التي ترتكبھا النساء یصل إلى علم الشرطة جدا من أمثلة ھذه السر
فیرى ) 10-أنظر الجدول رقم(أما فیما یخص جریمة اإلجھاض       

فریق من المتخصصین في علم اإلجرام أن ھذه الجریمة ھي أكثر الجرائم 
ثقافي  -التي ترتكبھا النساء وھي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالطابع السوسیو

ألف امرأة قامت  200فقد دلت اإلحصاءات أن  .الذي یمیز مجتمع ما 
بجریمة اإلجھاض في الوالیات المتحدة األمریكیة، وضعفھا حدث في 

، لكن اإلحصاءات الحدیثة دلت )سامیة حسن الساعاتي(سنة خلت 50فرنسا  منذ 
أن ھذه الجریمة في انخفاض ومرد ذلك االعتراف بحقوق الولد غیر 

ى عدم اعتبار اإلجھاض جریمة في الشرعي من جھة ، ومن جھة أخر
  . بعض البلدان الغربیة خاصة

أما األعمال اإلرھابیة فنسبتھا مرتفعة في ھذه الدراسة ألنھا متعلقة    
بطبیعة المرحلة التاریخیة التي مرت بھا الدولة الجزائریة، والظروف 
األمنیة التي عاشھا المجتمع الجزائري في العشریة األخیرة، من القرن 
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ماضي ، بحیث یجرَّم كل من یشارك من قریب أو بعید في مساندة ال
  . اإلرھاب مادیا أومعنویا 

وقد كان نصیب المرأة من ھذه الجریمة لیس جریمة اإلرھاب في حد     
ذاتھا وإنما تمثلت جریمتھا في إعانة اإلرھابیین والتستر علیھم وتقدیم ید 

من وھو في نظر القانون یعد العون لھم وعدم التبلیغ عنھم إلى مصالح األ
جریمة المشاركة والتمویل، وقد كان حظھا من ھذه الجریمة حظ مصادفة 

  .أي اإلعانة دون معرفة بأنھا جریمة  
أما بقیة الجرائم التي انخفضت نسبتھا في ھذه الدراسة ، فإن االنخفاض     

تضلیل  ال یعزو إلى غیاب ممارسة المرأة لھذه الجرائم بقدر ما یعزو إلى
ھذه اإلحصاءات ألرقام ھذه الجرائم ،ألنھا عادة ماال تكتشف أویتم التستر 
علیھا،  وال أدل من ذلك ما ُینشر مثال عن إدمان المرأة خاصة المخدرات 
والتي أشارت إلیھ الیومیات اإلخباریة الوطنیة والدولیة، وكذا اإلعالم 

  . المرئي منھ والمسموع 
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أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة وعالقتھا ببعض المتغیرات ): 3- 1
  .2006إلى سنة  2000النفسیة واالجتماعیة والقانونیة خالل الفترة بین 

  أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة وعالقتھ بعمر المرأة المجرمة - 1
  مرالمرأة المجرمةوع أنواع الجرائم  بینال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
  وعمر المرأة المجرمة  أنواع الجرائمتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة  وعالقتھ بعمر المرأة المجرمة -14-جدول رقم 

  20 -29 
 سنة

% 30 -
 سنة39

% 40 -
 سنة49

سنة 50 %
 فأكثر

 المج %

 50 17.14 6  19.59 9  18.75 15  %18.19 20 القتل
 48 00 00  19.59 9  %25 20  %17.27 19 الدعارة
 40 5.71 2  17.39 8  %10 8  %20 22 السرقة
 31 00 00  19.59 9  %12.5 10  %10.90 12 الزنا
 التشرد

16 14.55% 
9 11.25  

2 4.34 3 
8.57 30 

 13 00 00  2.17 1  %6.25 5  %6.36 7 اإلدمان
 32 60 21  4.69 4  8.75 7  %00 00 أعمال إرھابیة
  27  8.57  3  4.69  4  6.25  5  %12.72  14  جرائم مختلفة 
  271  12.9  35  16.9  46  %29.5  80  %40.7  110  المجموع
  21= و  دح  α  =0.05عند  32.67= ج²كاو  91.03=م²كا: النتیجة 

وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، حیث أن الفروق 
م المرتكبة من قبل المرأة وعمرھا ھي فروق المالحظة بین أنواع الجرائ

  .جوھریة وعالیة جدا 

فبقراءة متأنیة لما أمدنا بھ الجدول نسجل مالحظة مھمة والتي تخص   
وتاله العقد الثاني ) %42.10(العمر؛ فقد ُسجلت أعلى نسبة للعقد الثالث بـ

في حین تحصلت المرأة )%21.05(ثم العقد الرابع بنسبة)%28.94(بنسبة
  ).%7.89(سنة على أخفض نسبة50البالغة من العمر 

إن ارتكاب المرأة لجریمة القتل جاءت نسبتھا عالیة :تفسیر نتائج الجدول 
لدى كل الفئات العمریة،إذ ُتعد جریمة ظاھرة ال یمكن إخفاؤھا كبقیة 
الجرائم مثل الدعارة أو اإلدمان أو السرقة ؛ وھي نتیجة تتشابھ كثیرا مع 

یھ الباحثون واإلحصاءات التي أثبتت أن أعلى نسبة سجلتھا ما توصل إل
المرأة في الجرائم ھي جریمة القتل وخاصة القتل العمدي، وقد حاول 
العدید من العلماء تفسیر ھذا القتل العمدي وآلیة تنفیذه من قبل المرأة ومن 
أة بینھم العالم بوالك الذي اھتم كثیرا بالظاھرة اإلجرامیة وعالقتھا بالمر

والذي ذھب إلى حد التأكید أن القتل بالسم ھو األسلوب الرئیسي للقتل الذي 
تستخدمھ النساء على اعتبار أنھا مشتریة وربة بیت وأن جریمة القتل التي 
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تقوم بھا یمكن أن تدرج ضمن ما یسمى الجرائم الخفیة، وھو ما یتفق مع 
  .)210:سامیة حسن الساعاتي ص(الصبغة المقنعة لجرائمھن 

ویلي القتل العمدي الذي ترتكبھ المرأة نوع آخر ھو قتل الطفل حدیث    
العھد بالوالدة وھي جریمة جاءت نسبتھا مرتفعة نظرا لخاصیة المجتمع 
الجزائري الذي ال یعترف بالطفل غیر الشرعي فالمجتمع الجزائري 
یعطي قیمة كبیرة للِعرض وأھمیة كبیرة للشرف، خاصة في المعتقدات 

بیة وھو السبیل الوحید أمام الفتاة لتثبت عفتھا وتصون شرفھا وشرف الشع
عائلتھا ؛ فالفتاة التي تنجب من غیر زواج یعني أنھا ستتعرض للنبذ ھي 
وطفلھا من قبل المجتمع برمتھ ، ولتفادي ھذا النبذ تلجأ إلى قتل الطفل 

ستالقیھ حدیث الوالدة، لتخلیص نفسھا وطفلھا من ذل المھانة والنبذ الذي 
ولكن ما یمكن التنویھ . وحتى تتمكن من محو وصمة انحرافھا من األذھان 

بھ أن ھذا النوع من جرائم النساء في طریقھ إلى االختفاء من المجتمعات 
الحدیثة لكنھ سیظل قائما في المجتمعات التقلیدیة ،حیث ُیعد من الناحیة 

ات غیر المتزوجات والنساء العملیة ھو الطریقة الوحیدة التي تلجأ إلھا الفتی
  ) .206:سامیة حسن الساعاتي  ص(إلخفاء تورطھن وتجنبا لنبذ المجتمع لھن 

العقد (وإذا عدنا إلى الفئة العمریة التي وجدنا من خاللھا أن امرأة الثالثین
ھي أعلى نسبة في ارتكابھا ) العقد الثاني(وكذا امرأة العشرین ) الثالث

عمر الذي یكثر فیھ احتكاك المرأة بصورة أكبر للجرائم المختلفة وھو ال
بالعالم الخارجي من خالل األدوار المختلفة التي تؤدیھا أختا وزوجة وأما  
فالمرأة تعایش الصراعات في خضم التفاعل مع مجریات الحیاة 

الحماة، أخت الزوج ،أخ الزوج  ، الزوج:"االجتماعیة وقد ُتجرم خاصة مع
وصدامات تالقیھا المرأة مع من تعیش معھم  وھي صعوبات "*..الجیران

،ھذه الصراعات التي بعدم القدرة على تحملھا تحولھا إلى دفاعات قد 
تكون شرعیة أو غیر شرعیة بالضرب أو الجرح العمدي أو القتل أو 

وجدیر بالذكر في ھذا المقام أن ھذه النسبة ھي األخرى . بالسرقة انتقاما
الحیاة االجتماعیة ھو أكثر بكثیر من األرقام مضللة ألن ما یحدث في واقع 

التي بین أیدینا وھي جرائم في الغالب ال یبلغ عنھا وعادة ما ُتَسوى 
  . بالصلح أو االنفصال التام بین المرأة ومن تعتدي علیھم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .مالحظات استقیناھا من سجالت الید الجاریة من مؤسسة إعادة التربیة باتنة* 



 - 253 -

سنة فما فوق تكاد 50ومن جھة أخرى نجد المرأة البالغة من العمر      
تكون عندھا الجریمة منعدمة، و یرجع ھذا إلى ضعف البنیة الجسدیة من 

ه الفترة العمریة  في مجتمع جھة ؛ ومن جھة أخرى إلى أن المرأة في ھذ
كالمجتمع الجزائري ُیفترض فیھا النضج التام فھي األم والزوجة والجدة 
والعمة والخالة ؛ وقبلھا المرشدة والموجھة لسلوك أفراد أسرتھا ویعّول 
علیھا في كثیر من أمور الحیاة وبالتالي تكون قدرتھا على التحمل أكثر من 

  .األعمار األخرى
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    أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة وعالقتھ بمكان إقامة المرأة -2
  ومكان إقامة المرأة المجرمة أنواع الجرائم  بینال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
  ومكان إقامة المرأة المجرمة  أنواع الجرائمتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  
  اع الجرائم المقترفة من قبل المرأة  وعالقتھ بمكان إقامة المرأة المجرمةیمثل أنو -15- جدول رقم 
 المج % مدینة % قریة  
 50  %17.82 23  %19 27 القتل
 48  %26.35 34  %9.85 14 الدعارة
 40  %17.05 22  %12.67 18 السرقة
 31  %6.20 08  %16.20 23 الزنا
 التشرد

13 9.15% 
17 13.17%  

30 

 13  %6.20 08  %3.52 05 اإلدمان
 32  %2.32 03  %20.42 29 أعمال إرھابیة
  27  %10.32  14  %9.15  13  جرائم مختلفة 
  271  %47.60  129  %52.40  142  المجموع

%  52.40%  100%  47.60%  100%  100%  
  

  7= و  دح  α  =0.05عند  14.06= ج²كاو  96.37=م²كا: النتیجة 
لصفریة، حیث أن الفروق وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة ا

المالحظة بین أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة ومكان إقامتھا ھي 
  .فروق جوھریة وعالیة جدا 

فبقراءة متأنیة لما أمدنا بھ الجدول نسجل مالحظة مھمة وھي أن      
حیث ) %52.40(المرأة التي تقطن القریة أعلى نسبة في جل أنواع الجرائم 

ثم ) %20.42(بة خاصة في جرائم األعمال اإلرھابیة كان أعلى نس
وأخیرا الدعارة ) %12.67(فالسرقة ) %16.20(ثم جریمة الزنا) %19(القتل

  .والتشرد واإلدمان بنسب مختلفة ولكنھا ضئیلة
)  %47.60(في حین تحصلت المرأة التي تقطن المدینة على أخفض نسبة  

ئم في مقدمتھا الدعارة وكانت موزعة على أنواع مختلفة من الجرا
فالجرائم ) %13.17(ثم القتل والسرقة بنسب متقاربة ،فالتشرد) 26.35%(

  .وتنخفض جرائمھا في الزنا اإلدمان) %10.32(المختلفة 
من خالل نتائج ھذا الجدول یتبین لنا أن المرأة : تفسیر نتائج الجدول 

سبة من المرأة المقدمة على ارتكاب الجریمة  والتي تقطن القریة أعلى ن
التي تقطن المدینة ، وأن ھذه المرأة أعلى نسبة خاصة فیما یتعلق 

والزنا ) قتل الطفل حدیث الوالدة خاصة(األعمال اإلرھابیة، القتل :بجرائم
أما امرأة المدینة فإن . وانخفضت جرائمھا في اإلدمان ،الدعارة والتشرد 
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ة القریة حیث سجلت أعلى نسبھا في أنواع الجرائم فجاءت متباینة عن امرأ
،الزنا، ) خاصة قتل الزوج (نسبة في جریمة الدعارة وتلتھا جرائم القتل

نسبة كانت في األعمال اإلرھابیة  ، وما تفسیر ذلك سوى  ضالتشرد وأخف
أن المرأة التي تقطن القریة تعیش معاییر ونماذج مختلفة عن تلك التي 

قوالب االجتماعیة على صقل تعیشھا المرأة في المدینة، حیث تعمل ال
سلوكھا ونمذجتھ وفق ما تتطلبھ طبیعة المنطقة، فالتشدد فیما یخص الطفل 
غیر الشرعي یكون كبیر جدا، وبالتالي ضرورة التخلص من ھذا الطفل 
تكون قویة جدا لدى المرأة التي تقطن القریة ، كما أن إمكانیة اكتشاف ھذه 

القریة تعرف بعضھا البعض، وأدنى  الجریمة كبیر نظرا ألن العائالت في
تحرك ُیثیر التساؤل ویجعل الكل یحاول التحري والكشف عن الفاعل ، 
وھي صفة تغیب في جو المدینة أین تقل التفاعالت بین اُألسر والسلوكات 
المریبة عادة ما ال ُتعطى أھمیة كبیرة، فیكون إخفاء الجریمة سھال، وقلما 

فاع نسبة ھذه الجریمة في القریة أكثر منھ ُیكتشف وھو دلیل على أن ارت
في المدینة لیس مرده إلى عدم وجودھا في المدینة بقدر ما ھو إمكانیة 

  . التستر على ھذه الجریمة یكون سھال في المدینة عنھ في القریة 
أما األعمال اإلرھابیة فنسبتھا مرتفعة لدى المرأة التي تقطن القریة ألنھا 

لة التاریخیة التي مرت بھا الدولة الجزائریة متعلقة بطبیعة المرح
والظروف األمنیة التي عاشھا المجتمع الجزائري في العشریة 

من القرن الماضي ، بحیث یجرَّم كل من یشارك ) 2000- 1990(األخیرة
من قریب أو بعید في مساندة اإلرھاب مادیا ومعنویا  وقد كان نصیب 

بالجرائم األخرى ولم تقترف جریمة المرأة التي تقطن القریة عال مقارنة 
اإلرھاب في حد ذاتھا، وإنما تمثلت جریمتھا في إعانة اإلرھابیین والتستر 
علیھم وتقدیم ید العون لھم وعدم التبلیغ عنھم إلى مصالح األمن وھو في 
نظر القانون یعد جریمة المشاركة وتمویل وإعانة اإلرھابیین ، وقد كان 

مصادفة أي اإلعانة دون معرفة بأنھا جریمة   حظھا من ھذه الجریمة حظ
وھو الشيء الذي استقیناه من سجالت الید الجاریة التي أكدت اتھام ھذھھ 
النسوة بمساعدة اإلرھابیین وما أدل على أنھا مصادفة انخفاض نسبتھا 
لدى المرأة التي تقطن المدینة ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى الطابع 

تلف عن الطابع الجغرافي للمدن، فقد أكدت الجغرافي للقرى الذي یخ
الشواھد التاریخیة أن اإلرھابیین اتخذوا من القرى والمداشر مأوى لھم من 
أعین الشرطة واألمن العسكري للتخفي واالختباء عن المطاردة ولم تكن 
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ویمكن أن نصل في األخیر إلى مكان  المدینة سوى مسرح لبعض أعمالھم
 یتعلق بالمدینة أو القریة بقدر ما یتعلق بالطبیعة إقامة المرأة الجانیة ال

ثقافیة التي یفرضھا كال المكانیین في حصول الجریمة أو  -السوسیو
  انخفاضھا  أو اختفائھا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :مكان إقامة المرأة في الجدول أعاله تتمثل في المدن التالیة حسب السجالت :مالحظة

  ...)أریس مدوكال،تالخمت،أوالد سالم،مروانة،المعذر، بریكة واد الطاقة(والیة باتنة وبعض ضواحیھا -
  )جالل  دالقنطرة، أوال(والیة بسكرة وبعض ضواحیھا  -
  )تاوزیانت ، فایس،الحامة (لة وبعض ضواحیھا والیة خنش  -
 ) تاملوكة (والیة قالمة وبعض ضواحیھا  -
  ، )عین كرشة،عین فكرون(والیة أم البواقي وبعض ضواحیھا  -
  .والیة البلیدة  -
  .والیة تلمسان  -
  .والیة سعیدة  -
  .والیة تیزیوزو  -
  .والیة البویرة  -
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  األحكام السابقة  للمرأة  المرأة وعالقتھأنواع الجرائم المقترفة من قبل  - 3
  أنواع الجرائم واألحكام السابقة للمجرمة بینال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
  واألحكام السابقة للمجرمة أنواع الجرائمتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  قتھ األحكام السابقةیمثل أنواع جرائم أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة وعال-16- جدول رقم 
 المج % *انتكاسیة  % *ابتدائیة  
 50  %10.25 4  %27.58 46 القتل
 48  %35.89 14  %14.65 34 الدعارة
 40  %20.52 8  %13.79 32 السرقة
 31  %15.38 6  %10.77 25 الزنا
 التشرد

23 9.91% 
7 17.94%  

30 

 13  %00 00  %5.60 13 اإلدمان
 32  %00 00  %13.79 32 أعمال إرھابیة
  27  %00  00  %11.63  27  جرائم مختلفة 
  271  %14.40  39  %85.60  232  المجموع

%  85.60%  100%  14.40%  100%  100%  
  7= و  دح  α  =0.05عند  14.06= ج²كاو  20.99=م²كا: النتیجة 

وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، حیث أن الفروق 
م المرتكبة من قبل المرأة واألحكام السابقة ھي المالحظة بین أنواع الجرائ
فبقراءة متأنیة لما أمدنا بھ الجدول نالحظ أن   .فروق جوھریة وعالیة جدا 

األحكام السابقة للمرأة الجانیة معظمھا كانت ابتدائیة بنسبة جد عالیة 
في حین تحصلت المرأة المنتكسة والمعاودة للجریمة على أخفض ) 85.60%(

  ) %14.40(نسبة 
إن نتائج ھذا الجدول بینت بوضوح أن المرأة المجرمة : تفسیر نتائج الجدول 

تتمیز بصورة مطلقة بأنھا ابتدائیة؛ أي أنھا ال تعاود الفعل اإلجرامي، وھي 
ظاھرة تمیز المرأة؛ أي عدم العود إلى الجریمة عموما وحتى إن عاودت 

قد تمتھنھا،بخالف الرجل  الجریمة تكون في جرائم خاصة جدا، كالدعارة التي
الذي یكون لدیھ العود متكررا في الكثیر من الجرائم وباختالف أنواعھا خاصة 
السرقة  ، أما المرأة فعموما یتمیز سلوكھا بعدم تكرار الفعل اإلجرامي خاصة 
بعد تجربة دخول السجن األولى ، ومرد ذلك أن المرأة لدیھا قدرة كبیرة على 

والنظم االجتماعیة، وكما تبین البحوث الخاصة بالتنشئة االستجابة للقوانین 
االجتماعیة أن المرأة أكثر التزاما تجاه القوانین وأكثر استجابة لألوامر 
والنواھي التي تفرض من قبل السلطة ، وخاصة إذا ما تعلق األمر بالسلطة 

وبة القضائیة فمعاودة دخول السجن بالكاد تكون منعدمة بعد انقضاء فترة العق
  . أو متھمة دون دلیل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أن الشخص لم یسبق لھ دخول السجن واإلدانة من قبل العدالة :  یقصد باالبتدائي*
  .لسجن بسبب جریمة ما أن الشخص سبق لھ و أن ُأدین في قضیة أخرى أو دخل ا:  ویقصد باالنتكاسي*
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  الحالة المدنیة للمرأة  أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة وعالقتھ - 4
  والحالة المدنیة للمرأة المجرمة أنواع الجرائم  بینال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
  والحالة المدنیة للمرأة المجرمة أنواع الجرائمتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل أنواع جرائم أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة وعالقتھ بالحالة المدنیة -17- قم جدول ر
 المج % مطلقة % متزوجة % عزباء  
 50  %7.22  6  %31.70 26  %16.98 18 القتل
 48  %21.68  18  %13.41 11  %18.86 20 الدعارة
 40  %10.84  09  %9.75 08  %21.70 23 السرقة
 31  %18.07  15  %10.97 09  %6.60 07 الزنا
 التشرد

18 16.98% 
00 00%  12  14.45%  

30 

 13  %1.20  01  %00 00  %10.37 11 اإلدمان
 32  %6.03  5  %28.04 23  %3.77 4 أعمال إرھابیة
  27  %20.48  17  %6.10  5  %4.71  5  جرائم مختلفة 
  271  %30.63  83  %30.25  82  %39.91  106  المجموع

%  39.91%  100%  30.25%  100%  30.63%  100%  100%  
  14= و  دح  α  =0.05عند  23.68= ج²كاو  88.92=م²كا: النتیجة 

وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، حیث أن الفروق 
المالحظة بین أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة والحالة المدنیة ھي 

  .فروق جوھریة وعالیة جدا 

كن أن نالحظ من خالل نتائج ھذا الجدول أن یم: تفسیر نتائج الجدول
المرأة العزباء أكثر ارتكابا للجریمة من المرأة المطلقة أو المتزوجة وأن 
ھذا االختالف ھو اختالف خاصة نوعي حیث نالحظ أن المرأة العازبة 
أكثر میال الرتكاب أفعال السرقة والدعارة والقتل والتشرد وأخیرا اإلدمان 

بیة، أما المرأة المتزوجة فھي أكثر میال الرتكاب، فعل واألعمال اإلرھا
فالضرب ) الزوج خاصة(القتل والذي یتبین نوعھ من خالل القتل العمدي 

والجرح العمدي ،ثم  الدعارة والسرقة وینعدم عندھا اإلدمان والتشرد،  أما 
المرأة المطلقة فجاءت نسبتھا قریبة من نسبة المرأة المتزوجة حیث كانت 

ئمھا خاصة في الزنا ، الدعارة والتشرد ، في حین غابت المرأة جرا
  .األرملة ولم نسجل حضورھا في ارتكاب الجرائم في ھذه الدراسة 

وھذه النتیجة تتشابھ إلى حد كبیر مع ما توصل إلیھ العالم بوالك في 
دراستھ حول البیانات المتاحة عن الحالة الزواجیة للذكور واإلناث 

فقد أظھر أن نسبة اإلناث المتزوجات أقل من " سجونین المجرمین الم"
نسبة اإلناث غیر المتزوجات ، وھو وضع یشابھ ما ھو علیھ وضع الذكور 

) 214:سامیة حسن الساعاتي ص(الذین بین أن نسبة كبیرة منھم لیسوا متزوجون 
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ویحاول العلماء تفسیر ذلك بالرجوع إلى الخصائص النفسیة للمرأة بحیث 
ثیر من المتخصصین في علم اإلجرام أن النساء المجرمات یرى الك

یظھرن قدرة عالیة على المراوغة والخداع أكثر مما یظھره الرجال 
المجرمون والسبب وراء ھذا القدر العظیم من المكر والمخادعة یختفي 
وراء الخصائص النفسیة والخلقیة من رقة ولیونة والتي تفرض إخفاء 

  .لمختلفة السلوكات االنحرافیة ا
فالكثیر من النساء یستخدمن الخداع والمكر في ارتكاب الكثیر من الجرائم 

،حیث تسمح لھا ) 208 :سامیة حسن الساعاتي ص(أكثر مما یستخدمھ الرجال 
خصائصھا النفسیة من تمثیل دور األخالق والرقة والمرأة المھذبة، 

على المراوغة حتى والقدرة الكبیرة على إضفاء جو الثقة واألمان والقدرة 
تستكمل جریمتھا التي تقوم بھا بإحكام ، وما أصدق من اهللا قوال حین 

  ).28:سورة یوسف اآلیـــة  "(إن كیدكن عظیم"یقول
وھي رؤیة سلبیة تجاه المرأة عموما والمجرمة خصوصا حاول العلماء    

ھا من خاللھا أن یرجعوا جریمتھا إلى كوامن الخداع والمرواغة التي تمتلك
وربما تناسوا أن ھذا المخلوق قد یمر بصعوبات وقدُ یساء معاملتھ ، وقد 
ُیحرم حتى من أبسط حقوقھ فما یكون منھ إال سبیل االنحراف طریقا 

وما یفسر لنا . واإلجرام منھجا للدفاع عن النفس أكثر منھ سلوكا للھجوم 
الزوج وھي ذلك أن المرأة المتزوجة أكثر األشخاص الذین تقوم بقتلھم ھو 

  .جریمة تحمل أكثر من مدلول سیكولوجي وأكثر من بعد  سوسیولوجي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 - 260 -

  المستوى الدراسي للمرأة أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة وعالقتھ- 5
   أنواع الجرائم والمستوى الدراسي للمرأة بینال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
  و المستوى الدراسي للمرأة أنواع الجرائموق بین توجد فر:  الفرضیة البدیلة
  یمثل أنواع جرائم أنواع الجرائم المقترفة من قبل المرأة وعالقتھ بالمستوى الدراسي-18-جدول رقم

 % ثانوي  % متوسط % ابتدائیة % بدون مستوى  
 %25  07  22.64  12  %28.78 19  %09.67 12 القتل
 %39.28  11  09.43  05  %25.75 17  %12.09 15 الدعارة
 %00  00  18.86  10  %18.18 12  %14.51 18 السرقة
 %07.14  2  09.43  05  %07.57 05  %15.32 19 الزنا
 التشرد

21 16.93%  
07 10.60%  02  03.77  00  

00% 

 %14.28  04  09.43  05  %01.51 01  %02.41 3 اإلدمان
 %00  00  05.66  03  %03.03 02  %21.77 27 أعمال إرھابیة
  14.28  04  20.75  11  %4.54  03  %07.25  9  ة جرائم مختلف
  %10.33  28  %19.55  53  %24.35  66  %45.75  124  المجموع

%  45.75%  100%  24.35%  100%  19.55%  100%  10.33  100%  
  21= و  دح  α  =0.05عند  32.67= ج²كاو  74.04=م²كا: النتیجة  

الفروق  وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، حیث أن
المالحظة بین أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة والمستوى الدراسي 

  .للمرأة المجرمة ھي فروق جوھریة وعالیة جدا 

نالحظ أن أعلى نسبة سجلتھا المرأة  فبقراءة متأنیة لما أمدنا بھ الجدول  
ثم تلتھا المرأة ذات المستوى ) %45.75( –األمیة  –بدون مستوى 

بالنسبة للمرأة ذات المستوى ) %19.55(و) %24.35(بنسبة  االبتدائي
؛ وفي المرتبة األخیرة كان المستوى الثانوي للمرأة )أساسي(المتوسط 

، في حین غابت عن ھذه اإلحصائیات المرأة ذات ) %10.33(بنسبة 
  .عد أي منھما في أي نووالمستوى الجامعي في ھذا  البحث، ولم نسجل ور

لقد كشف لنا ھذا الجدول أن أعلى نسبة سجلتھا :ول  تفسیر نتائج الجد
المرأة الجانیة فیما یخص المستوى الدراسي المتدني جدا أي المرأة األمیة  
ثم تلیھا المرأة ذات المستوى االبتدائي فالمستوى األساسي فالثانوي ، في 

  .حین المستوى الجامعي غابت فیھ المرأة الجانیة في ھذه الدراسة 
والظاھرة  مف علماء اإلجرام في تحدید الصلة بین التعلیوقد اختل

  )182:فوزیة عبد الستار ص:(اإلجرامیة وذھبوا في ذلك مذاھب شتى 
یقلل نسبة ارتكاب  میرى أنصار ھذا المذھب أن التعلی: المذھب األول    

الجرائم في المجتمع بما یودعھ في نفوس األفراد من معلومات وقیم ویولد 
ع تحول دون إقدامھم على ارتكاب الجریمة وتقاوم العوامل لدیھم موان
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اإلجرامیة التي قد تدفعھم إلیھا ؛ وقد دفع ذلك األدیب العالمي فیكتور ھیجو 
وقد استند " . إنشاء مدرسة یعني إغالق سجن"في التعبیر عن ذلك بقولھ

ھذا الرأي إلى بعض الدراسات واإلحصاءات في الوالیات المتحدة 
التي أثبتت أن انتشار التعلیم، یقابلھ انخفاض نسبة المجرمین من  األمریكیة

المتعلمین، وكذا اإلحصاء اإلیطالي الذي بین أن مقارنة نسبة إجرام 
المتعلمین مع غیر المتعلمین أثبت أن؛ انتشار التعلیم یقابلھ انخفاض في 

  .نسبة الجرائم 
ال یقلل من نسبة  ذھب إلى حد القول بأن التعلیم: المذھب الثاني     

اإلجرام بل على العكس یزید من ھذه النسبة ألنھ یزود الشخص المتعلم 
بوسائل وطرق أكثر نظامیة في اإلجرام وبأفكار تعینھ على ارتكاب 
الجریمة بأسالیب دقیقة یصعب معھا اكتشاف المجرم ، وقد استند ھذا 

ین األمیین الرأي إلى إحصاءات أجریت في فرنسا أثبتت أن نسبة المجرم
قد قلت بانتشار التعلیم مما یعني أن نسبة المجرمین المتعلمین إلى مجموع 

  .المجرمین قد زادت 
ویرى أن التعلیم ال تأثیر لھ على الظاھرة اإلجرامیة  :المذھب الثالث      

في مجموعھا ألنھ یمنع من ارتكاب الجریمة في بعض الحاالت ویدفع إلى 
، ویستندون في ذلك إلى أن إحصاءات جنائیة ارتكابھا في حاالت أخرى

أجریت في كل من المجر وبلجیكا وبلغاریا أثبتت أن نسبة إجرام األمیین 
أقل من نسبة إجرام المتعلمین بینما اإلحصاءات في كل من النمسا وإیطالیا 

  .أن نسبة إجرام األمیین أكثر من نسبة إجرام المتعلمین 
أن للتعلیم دور كبیر وفعال على  لحاليوالرأي بالنسبة للبحث ا      

فالتعلیم یمكن أن یفتح ذھن . الظاھرة اإلجرامیة التي نحن بصدد دراستھا 
الفرد ویجعلھ أكثر دقة في اختیار سلوكھ وأكثر تقدیرا لعواقب فعلھ، 

وفي ذلك حاول . خاصة إذا ما تعلق األمر بالجریمة التي تقترفھا المرأة 
وعیة الجریمة والمستوى التعلیمي فوجد أن جرائم لمبروزو أن یربط بین ن

السرقة أكثر ما تكون لدى المتعلمین بینما جرائم القتل یرتكبھا األمیون في 
الغالب ألن حسب اإلحصاءات واألبحاث التي تلت لمبروزو أن إجرام 
األمیین غالبا تتمیز بأنھ إجرام عضلي یعتمد على العنف مثل جرائم القتل 

وھو ما یتوافق مع ما توصلت ) 183: فوزیة عبد الستار ص(كراه والسرقة باإل
إلیھ الدراسة الحالیة من كون أكثر النساء ارتكابا للجریمة ھم من الفئة 

  .األمیة التي قلما یكون لھا حظ من التعلیم 
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  عرض وتحلیل نتائج تفریغ االستمارة:ثانیا 
  عرض وتحلیل نتائج تفریغ االستمارة ) 1-2
  ائص عینة البحثخص) 2-1- 1

  خاصیة العمر  )أ          
  خاصیة المستوى الدراسي )ب         
  داخل األسرة  مجرمةخاصیة ترتیب ال) ج         

  خاصیة مھنة المجرمة) د          
    مرأة المجرمةخاصیة الحالة المدنیة لل) ھـ         

  خاصیة مكان إقامة المجرمة) و          
  ئص أسرة  المرأة المجرمةصاخ) ي         

  عدد اإلخوة واألخوات*                
  الخصائص الدیموغرافیة واالجتماعیة لألب واألم *                
  الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة*                
  الحالة المدنیة ألولیاء السجینات *                
  ل الشھري لألب أو الزوجمتوسط الدخ*                

  خصائص إجرام المرأة ) 2-2- 1
  سبب دخول السجن) أ         
  مكان ارتكاب الجریمة) ب         
  مدة العقوبة) ج         
  السوابق اإلجرامیة عند المرأة المجرمة وأفراد أسرتھا ) د         
  ذوي السوابق اإلجرامیة مجرمةأفراد أسرة ال)ھـ         

  طریقة حدوث الجریمة ) و         
  شریك المرأة في الجریمة ) ي         

  لتنشئة االجتماعیة للمرأة المجرمةخصائص ا) 2-3- 1
  عالقة المرأة المجرمة بالوالدین أو الزوج) أ         
  نوع العقاب الذي تتلقاه المرأة المجرمة من الوالدین أو الزوج) ب        
  )إخوة المرأة المجرمة(ن للذكور واإلناثمعاملة الوالدی) ج        
  وصف المرأة المجرمة لمعاملة الوالدین أو الزوج ) د         
  شعور المرأة المجرمة تجاه والدیھا  ) ھـ        

  خصائص المرأة وحیثیات الجریمة ) 2-4- 1
  عالقة المرأة المجرمة بضحایاھا) أ            
  رتكاب الجریمة وسیلة المرأة في ا) ب           
  سبب ارتكاب المرأة للجریمة ) ج          
  جنس ضحایا المرأة ) د          
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  داخل السجن مرأة المجرمةخصائص المعاش النفسي لل) 2-5- 1
  من حكم القاضي بالعقوبة موقف المرأة المجرمة) أ       
  شعور المرأة المجرمة داخل السجن) ب       
  داخل السجن صداقات المرأة) ج       

  مشاركة المرأة في األكل والعمل داخل السجن) د        
  وجود عالقة جنسیة بین السجینات) ھـ      

  التشاجر مع السجینات) و       
  خصائص ردة فعل العائلة تجاه سجن المرأة الجانیة) 2-6- 1

  ردة فعل العائلة بعد قیام المرأة بالجریمة ) أ       
  حاضرا مع المرأة أثناء المحاكمة من كان ) ب       
  من یقوم بزیارة المرأة المجرمة في السجن ) ج      

  كیف تتصور المرأة نظرة العائلة بعد خروجھا من السجن ) د       
  نوایا المرأة المجرمة بعد الخروج من السجن) ھـ      
  لعقوبة كیف تنظر المرأة المجرمة إلى مستقبلھا بعد انقضاء فترة ا) و      
  كم مرة تستقبل المرأة المجرمة الزیارة في السجن  ) ي     
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  عرض وتحلیل نتائج تفریغ االستمارة) 2- 1
  خصائص عینة البحث )2-1- 1
  ر    خاصیة العم) أ

  یمثل خصائص عینة البحث من حیث العمر  -19 - جدول رقم 
 النسبة التكرار 

 %50 45 سنة 29سنة ـــــــ20
 %20 18 سنة 39سنة ـــــــ30
 %20 18 سنة 49سنة ـــــــ40

 %10 9 سنة فما فوق50
 %100 90  المجموع

  
  تمثیل دائري ألفراد مجموعة البحث حسب فئات العمر - 1- شكل رقم 

  
التكرار

ــ29 سنة 20سنة ـــــ

ــ39 سنة 30سنة ـــــ

ــ49 سنة 40سنة ـــــ

50سنة فما فوق
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نالحظ من خالل ھذا الجدول  أن أفراد عینة البحث یتوزعن : التعلیق     
 29إلى  20یمثل عمر الشباب والممتد من  على أربعة فئات عمریة حیث

مقارنة باألعمار األخرى ، في حین جاء  %  50سنة أعلى نسبة وھي 
  . % 10عمر الشیخوخة في األخیر بنسبة 

لقد وجدت الباحثة أن أفراد العینة التي طبقت علیھم استمارة البحث     
ة، سن39ـــ30سنة ،29ـــ20: [یتوزعون على أربع فئات عمریة ھي 

سنة، 29ـــ20[حیث مثل عمر الشباب ]. سنة فما فوق50سنة، 49ــــ40
، في %70أي بمعدل  %20و  %50ما نسبتھ على التوالي  ]سنة39ـــ30

] سنة فما فوق50[والشیخوخة] سنة49ــــ40[ةحین جاء عمر الكھول
  .%30بأخفض نسبة 

یتالءم إلى " العقد الثاني والثالث من العمر"ویالحظ أن عمر الشباب      
حد بعید وطبیعة البحث ، حیث أنھ ُیعد العمر أكثر إثارة ، وھو العمر الذي 
تكثر فیھ احتكاك المرأة بصورة أكبر بالعالم الخارجي من خالل األدوار 
المختلفة التي تقوم بھا في ساحة الحیاة االجتماعیة  فقد ُتعایش األلم كما 

یش الحزن ، وقد تتبوأ مكانتھا ُتعایش السعادة، وُتعایش الفرح كما ُتعا
اعیة الالئقة في مقابل أنھا یمكن أن  تجترع الفقر والذل وشتى أنواع االجتم

العنف وسوء المعاملة من محیطھا األسري أو المھني أو االجتماعي بصفة 
عامة ، ما قد یجعلھا غیر قادرة على التحمل، أو أن تقرع أبواب الجریمة 

، أو بحثا عن تحسین وضعھا من خالل أفعال بشتى أنواعھا إما انتقاما
  .إجرامیة كالدعارة التي تصبح مصدر رزق لھا 
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  خاصیة المستوى الدراسي) ب
  یمثل خصائص عینة البحث من حیث المستوى الدراسي  -20-جدول رقم 
 النسبة التكرار 

 %50 45 بدون مستوى
 %20 18 ابتدائي

 %30 27 متوسط 
 %100 90 المجموع

  
  تمثیل دائري ألفراد مجموعة البحث حسب مستواھا الدراسي -2-شكل رقم 

  
التكرار

بدون مستوى

ابتدائي

متوسط 

المجموع

من خالل ھذا الجدول نالحظ أن أعلى نسبة مثلتھا النساء :التعلیق      
في حین غابت المرأة المتعلمة سواء في الثانویة أو  %50األمیات 

  .الجامعة،رغم وجود بعض المتعلمات في المستوى االبتدائي واألساسي 
من ھذا البحث على المستوى الدراسي  09لقد طالعنا الجدول رقم      

أي المرأة " بدون مستوى"األكثر شیوعا لدى المجرمات، والمتمثل في 
وتاله المستوى  %50األمیة ،حیث جاءت نسبة ھذا المستوى بأعلى نسبة 

وھي أخفض ،  %20: وفي األخیر المستوى االبتدائي بـ %30: المتوسط بـ
  .ن غابت المرأة المتعلمة تعلیما ثانویا أو جامعیا في ھذه الدراسة في حی

عن )1964(بحثنا ھو تلك النسب التي قدمھا حسن الساعاتي  روما یسای
" فرانسیس ھیدسون"وتذھب  %79.8وجود األمیة عند المجرمین بنسبة 

من المجرمات الالتي ال  %62.79في ھذا االتجاه عندما تقدم لنا نسبة 
مستواھن التعلیمي االبتدائي ، ویحاول العلماء تفسیر ذلك في كون یتعدى 

المرأة المتعلمة أكثر حصانة من المرأة األمیة ، فھي تعتمد على الوسائل 
وتستعمل العقل في التخطیط والتدبیر للخروج من المآزق ، في حین ینعدم 
لدى المرأة األمیة الربط المنطقي لألشیاء، ویضاف إلى خاصیتھا 

جتماعیة أنھا قلیلة االحتكاك بالعالم الخارجي، وكثیرا ما ینتج عن اال
احتكاكھا بھذا العالم مشاكل وصعوبات ال عد لھا وال حصر، قد یكون من 

  . بینھا اإلجرام الذي تتخذه مالذا وملجأ حین تنسد أمامھا  كل السبل 
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  :خاصیة ترتیب المجرمة داخل األسرة)ج
  :األسرة من حیث ترتیب الجانیة داخل*

  ة داخل العائلةمجرمیمثل خصائص عینة البحث من حیث ترتیب ال -21–جدول رقم 
 النسبة التكرار 

 %30 27 الكبرى
 %50 45 الوسطى
 %20 18 الصغرى
 %100 90 المجموع

  
  تمثیل دائري ألفراد مجموعة البحث حسب ترتیب المجرمة داخل األسرة -3-شكل رقم 

التكرار

الكبرى

الوسطى

الصغرى

المجموع

  
   

من خالل ھذا الجدول نالحظ أن أكبر نسبة :  لالتعلیق على الجدو  
في حین انخفضت عند الكبرى  %50لترتیب الحالة كانت للبنت الوسطى 

  .%20فالصغرى  30%
لقد وجدنا أن ھناك اختالف نسبي فیما یخص ترتیب المجرمة داخل     

ثم تلتھا  %50األسرة ، حیث تحصلت البنت الوسطى على أعلى نسبة 
وقد توصل ولیام .  %20:ثم الصغرى بـ %30: البنت الكبرى بـ

إلى نتیجة ھامة ومخالفة لنتائجنا وتخص ترتیب (W.Healy)ھیلي
األطفال المجرمین؛ فحسبھ الطفل األول واألخیر یدلالن أكثر مما قد 

یمة ، وھذا ما لم نتوصل إلیھ نحن في ھذه یعرضھما لالنحراف والجر
بعض المعطیات السوسیوـ ثقافیة الدراسة ،حیث قد ترجع ھذه الفروق إلى 

، خاصة وأن المعني باألمر ھو المرأة في المجتمع الجزائري فالبنت 
الكبرى في ھذا المجتمع یفترض أن تكون بدیل األم والراعیة لإلخوة 
والقائمة على شؤون البیت بخالف الصغرى التي كثیرا ما ال ُیعول علیھا 

   . صغیرة  وكثیرا ما كان ُینظر لھا بأنھا ال تزال
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  : خاصیة مھنة المرأة المجرمة)د
  عینة البحث من حیث مھنة المرأة المجرمة یمثل خصائص - 22-جدول رقم

 المجموع بدون مھنة أعمال حرة )موظف(إطار 
  90  63  27  - التكرار 

%  -  30%  70%  100%  

  
  تمثیل دائري ألفراد مجموعة البحث حسب مھنة المرأة المجرمة -4-شكل 

التكرار

إط ار (موظف)

أعم ال ح رة  

بدون مھنة

المجموع

 
  

من خالل ھذا الجدول نالحظ أن معظم الجانیات ال یمتھن أي :لیق التع
مھنة، عدا بعضھن الالتي یقمن بمھن من بینھا الخیاطة والطرز والحالقة، 

  .  أما المرأة اإلطار فھي غائبة في ھذه الدراسة 
وھنَّ  %70الحظنا أن معظم أفراد العینة ال یمتھنون أي مھنة ما نسبتھ    

لبیت بدون عمل ، ال یعرفون من الحیاة سوى األعمال كن ماكثات في ا
المنزلیة وأداء الواجب المفروض علیھن من قبل ذویھن ، أما النسبة 

فتكاد تكون أعمالھن بسیطة إلى فنیة حیث تمارس كل  %30األخرى 
الخیاطة أو الحالقة واألشغال الیدویة التي تسترزق منھا ، أما المرأة منھن 

  .في ھذه الدراسة اإلطار فھي غائبة 
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  : خاصیة الحالة المدنیة للمجرمة)ھـ

  مجرمةیمثل خصائص عینة البحث من حیث الحالة المدنیة للمرأة ال - 23-جدول رقم
 النسبة التكرار 
 %70 63 عزباء

 %20 18 متزوجة 
  %10  9  مطلقة

 %100 90 المجموع
  

  لحالة المدنیة للمرأة المجرمةتمثیل دائري ألفراد مجموعة البحث حسب ا -5-شكل رقم
التكرار

عزب  اء 

متزوجة 

مطلقة

المجموع

  
نالحظ من خالل ھذا الجدول أن الحالة العائلیة للجانیات في ھذا : التعلیق 

،أما المتزوجة فكانت  %70البحث مثلتھا المرأة العز باء بنسبة 
،وكانت أخفض نسبة للمرأة المطلقة، في حین غابت المرأة  %20نسبتھا

  . دراسةاألرملة المقترفة للجریمة في ھذه ال
لقد سجلنا من خالل نتائج ھذا الجدول أن النساء العازبات المرتكبات    

للمرأة  20مقابل  %70للجریمة أكثر بكثیر من نسبة المرأة المتزوجة أي 
  .المتزوجة ، وجاءت نسبة المرأة المطلقة ضعیفة في ھذه الدراسة 

في " كبوال"وھي نسب تتشابھ إلى حد كبیر مع ما توصل إلیھا لعالم 
دراستھ عن البیانات المتاحة عن الحالة الزواجیة للذكور واإلناث 

المسجونین، حیث أظھرت دراستھ أن اإلناث والذكور غیر المتزوجین  
  .أكثر إجراما من الذكور واإلناث المتزوجین 
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  : خاصیة مكان إقامة المجرمة)و
  ة یمثل خصائص عینة البحث من حیث مكان اإلقامــ - 24-جدول رقم
 النسبة التكرار 

 %60 54 قریة 
 %40 36 مدینة 

 %100 90 المجموع
  

  لمرأة المجرمةا مكان إقامةدائري ألفراد مجموعة البحث حسب  تمثیل -6-شكل رقم
التكرار

قریة 

مدینة 

المجموع

  
من خالل ھذا الجدول تبین لنا أن النسبة الكبرى للحاالت تنتمي : التعلیق 

  %40:،ومن تقطن المدینة ب%60إلى مناطق ریفیة بنسبة 
لقد أوضح لنا الجدول أن النسبة الكبرى للمكان الذي تقطنھ المرأة     

في حین تحصلت المرأة الجانیة  %60القریة بنسبة تفوق :المجرمة ھو 
  .%40التي تقطن المدینة على أخفض نسبة 

وجدیر بالذكر في ھذا المقام أن نؤكد أن ھذه الفروق بین اإلجرام في    
ھا مضللة ومرده إلى الطبیعة الجریمة في حد ذاتھا المدینة والریف أرقام

ونوعھا ، فمن خالل استقراء نتائج االستمارة الموزعة على المبحوثات 
الجرائم : وجدنا أن المرأة التي تقطن الریف تمثلت جرائمھا في

الزنا، وانخفضت جرائمھا في ) ةقتل الطفل حدیث الوالد(اإلرھابیة،القتل
أما امرأة المدینة فقد وجدنا أعلى نسبة في . شرداإلدمان والدعارة والت

جرائم الدعارة وتلتھا جرائم القتل ،الزنا،التشرد وانخفضت في الجرائم 
-فھذه الفروق ترجع كما سبق وأن أشرنا إلى طبیعة السوسیو. اإلرھابیة

  .ثقافیة والطبوغرافیة لكل من القریة والمدینة 
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   ةخصائص أسرة المرأة المجرم)ي
  : اإلخوة واألخوات عدد*)

  یمثل خصائص عینة البحث من حیث عدد األخوة واألخوات - 25-جدول رقم
 النسبة العدد األخوات اإلخوة 

 %40 72 45 27 )أو أقل2(قلیل
 %45 81 36 45 )6من رأكث(كثیر

 %15 27 09 18 )5-3(متوسط
 %100 180 90 90  المجموع

  
  مكان عدد اإلخوة واألخواتلبحث حسب دائري ألفراد مجموعة ا تمثیل -7-شكل رقم

  
اإلخوة

قلی ل (2أو أق ل )

كثیر(أكثر من6)

متوسط(5-3)

المجموع

نالحظ من خالل ھذا الجدول أن حاالت البحث ینتمین إلى : التعلیق     
أسر مختلفة من حیث العدد سواء بالقلة أو الكثرة أو المتوسطة والنسب 

  ) . %50، %40( جاءت متقاربة قیما یخص األسرة كثیرة وقلیلة العدد 
سة والتي تنتمي إلى أسر أكثر اكتظاظا تمثل تبدو المرأة في ھذه الدرا    

  ، حیث یصل عدد أفرادھا إلى ثمانیة أفراد ، وتلیھا المرأة  %45ما نسبتھ 
و حیث یصل عدد أفرادھا إلى  %40التي تنتمي إلى أسر قلیلة العدد بنسبة 

فردین ، ویبدو من خالل ھذه النسب أن ھناك تقارب بین الجانیات اللواتي 
سر عدد أفرادھا كثیر، والمجرمات اللواتي ینتمین إلى أسر ینتمین إلى أ

عدد أفرادھا قلیل ، وعلیھ یمكن أن نصل في ھذا البحث أن عدد اإلخوة 
واألخوات لیس مؤشر من المؤشرات التي یمكن االعتماد علیھا في تفسیر 

  . السلوك اإلجرامي لدى المرأة 
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  للوالدین  الخصائص الدیموغرافیة و االجتماعیة والمھنیة*
 

ولیاء المرأة المجرمةة واالجتماعیة المھنیة ألیمثل الخصائص الدیموغرافی -26- جدول رقم   
عمر ومستوى تعلیم  ومھنة كل من  

 ماألب واأل
 األم األب

 % العدد % العدد

 العمر
 03.33 03 06.66 06  سنة 40أقل من  

 55.55 50 35.55 32   50أقل من  – 40

 17.77 16 32.22 29  60 أقل من – 50
 08.88 08 25.55 23  فأكثر 60من 

 100 90 100 90  المجموع

المستوى 
 الدراسي

 100 90 85.55 77  بدون مستوى

 - - 13.33 12  ابتدائي
 100 90 100 90  المجموع

 المھنة
 100 90 44.44 40  بدون عمل 

 - - 22.22 20  مزارع
 - - 23.33 21  رأجی - تاجر - حرفي

 - - 12.22 11  موظف

 - - 7.77 07  متقاعد
 100 90 100 90  المجموع

  
سنة 40تتراوح أعمار كل من األب واألم في ھذه الدراسة بین: التعلیق   
أما فیما یتعلق بالمستوى الدراسي للوالدین فھما . سنة بأعلى النسب 60و

ألب ذو المستوى  دون مستوى خاصة األم، مع تسجیل بعض الحاالت
وفیما یخص المھنة فإن كل أمھات الحاالت غیر عامالت، أما .االبتدائي 

بالنسبة لألب فقد تراوحت نسبتھ من دون مھنة إلى كونھ یعمل حرفي أو 
  .أجیر أو أعمال حرة أو موظف أو  متقاعد

ل ھذه الدراسة أن عمر األب واألم وصل أدناه عند أقل تبین لنا من خال   
سنة والغالبیة تراوحت أعمارھم 60سنة وأقصى عمر أكثر من  40من 
  %67.77سنة ما نسبتھ 60سنة و  40بین 

% 85.55فحوالي  البحثویبدو مستوى تعلیم األب أضعف في عینة 
لألمھات،  %100بدون مستوى تعلیمي مقابل  المجرماتمن أباء 
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يء ال شلھم مستوى ابتدائي مقابل حاالت البحث من أباء % 13.33و
  .بالنسبة لألمھات 

مقابل % 44.44باء وقد قدرت نسبتھا بـ اآل لدىوتنتشر البطالة 
% 22.22باء مھن أقل أجرا بنسبة اآلویشغل بالنسبة لألمھات ،  100%

اآلباء المتقاعدین فنسبتھم منخفضة قدرت  أما.)مھني وسیط،عامل،مزارع(
فكانت منعدمة ھن األكثر أجر الم ، في حین%07.77:في ھذه الدراسة بـ
  .في ھذه الدراسة

والدخل الشھري أن مستوى تعلیم ) 1984(ویرى محي الدین مختار 
. ألولیاء المنحرفین والمجرمین لھ دخل كبیر في االنحراف واإلجرام 

من % 85من اآلباء أمیین وأكثر من % 80) 1981(وحسب علي مانع 
  .یرةینتمون إلى أسر فق المجرمینمن  40األمھات أمیات وأن 
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  :الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة*
  لوالدینالحیاتیة لحالة الیمثل خصائص عینة البحث من حیث  - 27-جدول رقم

 النسبة  التكرار  
 %50 45 على قید الحیاة

 %20 18 متوفیین 
 %30 27 أحدھما متوفى 

 %100 90 المجموع
  

  الحالة الحیاتیة للوالدینفراد مجموعة البحث حسب دائري أل تمثیل -8-شكل رقم
  

التكرار

على قید الحی اة 

متوفیین 

أحدھما متوف ى  

المجموع

  
  

من خالل ھذا الجدول نالحظ أن حاالت البحث معظم أولیاء : التعلیق 
ثم یأتي بعدھم أحد الوالدین متوفى بنسبة  %50المبحوثات على قید الحیاة 

  . %20، یلیھ في المرتبة األخیرة متوفیین بنسبة  30%
نا بالحالة الحیاتیة للوالدین حیث كانت نسبة أولیاء فھذا الجدول الذي أمد    

، فیحین بلغت نسبة المتوفین %50الجانیات الذین الزالوا على قید الحیاة 
  % .30، أما حالة أحدھما متوفى فقد بلغت نسبة% 20منھم حوالي 
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  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة *
  ث من حیث الحالة المدنیة لألولیاءیمثل خصائص عینة البح - 28-جدول رقم
  %النسبة   التكرار  الحالة المدنیة
  %32.22  29  متزوجون 
  %33.33  30  مطلقون 

  %13.34  12  زواج ثاني لألب 
  %10.00  9  زواج ثاني لألم
  %11.11  10  أحدھما أرمل 

  %100  90  المجموع 
  یاتیة للوالدینالحالة الحدائري ألفراد مجموعة البحث حسب  تمثیل -9-شكل رقم

التكرار

متزوجون 

مطلقون 

ب  ي لأل زواج ثان

ألم ي ل زواج ثان

  
  

من أولیاء الجانیات  %33.33من خالل نتائج ھذا الجدول نالحظ أن :التعلیق      
تعاني من زواج  ثاني ألحد الوالدین   %23.24أرامل ، و % 11.11مطلقون، و

، في حین كانت نسبة المتزوجون من أولیاء  %67.68وھذا ما یمثل في المجموع 
  %32.22الجانیات بأخفض نسبة 

لقد وجدنا أن أولیاء السجینات مطلقون، و أرامل ، والبعض منھم  تعاني من     
في حین كانت   %67.68زواج  ثاني ألحد الوالدین وھذا ما یمثل في المجموع 

نسبة المتزوجون من أولیاء الجانیات بأخفض نسبة ، وعلیھ یمكن أن نستنتج أن 
ي ویتجلى ھذا التفكك في الفارق أسر المرأة المجرمة تعاني من تفكك وتصدع أسر

الشاسع في نسبة األولیاء المتزوجون والمنفصلون؛ حیث یشیع الطالق، كما 
وتنتشر حاالت الزواج الثاني ألحد األولیاء في عینة البحث وتقدر نسبتھا بـ 

ویذكر بعض % .11.11وتوجد أیضا حالة ترمل أحد األولیاء بنسبة %. 23.24
من المجرمین % 67.4یرى أن ) 1946(سن الساعاتي الباحثین نسب مشابھة فح

لغیر المجرمین، ویعطي أحمد یاسر % 34.2ینتمون إلى أسر مفككة مقابل 
نسب ذات داللة عن حاالت الطالق في أسر المجرمین بـ ) 1972(العسكي 

فیقدر الطالق في أسر المجرمین بنسبة ) 1946(أما حسن الساعاتي %. 20.75
في أسر % 2.6ي أسر غیر المجرمین، وحاالت االنفصال ف% 3.4مقابل % 15.8

في أسر % 45في أسر غیر المجرمین والترمل بنسبة % 2المجرمین مقابل 
  .في أسر غیر المجرمین% 25المجرمین مقابل 
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  الدخل الشھري لألب أو الزوج *
  یمثل الدخل الشھري لألب أو الزوج -29- جدول رقم 

متوسط الدخل الشھري لألب أو 
 )بالدینار الجزائري(وج  الز

 الزوج  األب 

 % العدد % العدد

 %33.33 09 %66.66 42 8000أقل من 
 %62.96 17 %23.80 15 [ألف  11أقل من  –آالف  8

 %03.70 01 %09.52 06 [ألف  17أقل من  –ألف  14
 %100 27 %100 63 المجموع

دخل الشھري ألب من خالل نتائج ھذا الجدول نالحظ أن ال:التعلیق      
ما نسبتھ "دج8000أقل من"المرأة المجرمة ضعیف حیث مثل مثلت قیمة

من  دخل األب الذي ُیعد دخال ضعیفا ، في حین من كان % 66.66
،وفي %23.80:قدرت نسبتھ بـ[ ألف  11أقل من  –آالف  8"الدخل

فقد كانت نسبتھ [ ألف  17أقل من  –ألف 14األخیر الدخل الذي قیمتھ 
 %09.52بأضعف نسبة تقدر 

وھي نسب تكاد تتقارب مع دخل الزوج أیضا والذي كما أظھر الجدول في 
[ ألف  11أقل من  –آالف  8نتائجھ أن دخل الزوج كان أعلى نسبة في

الذي كانت نسبتھ " دج8000، مقابل أقل من% 62.96حیث كانت النسبة 
أقل من –ألف14" ، وكانت أضعف نسبة للدخل المرتفع نوعا ما 33.33%

  %03.70بأخفض نسبة [ " ألف 17
یوجد  تناسب بین نسب الراتب الشھري  18من خالل نتائج الجدول رقم  

لألب أو زوج  المرأة المجرمة ؛ إذ تقدر نسبة آباء السجینات الالئي 
مقابل % 09.50ألف دینار جزائري بـ  14یتجاوز دخلھم الشھري 

  .لزوج الجانیة % 03.70
وافق بین نسب الراتب الشھري لألب والزوج إذ تقدر كما یوجد عدم ت

ألف دینار جزائري  11نسبة د خل اآلباء الذین ال تتجاوز أجرتھم الشھریة 
أما نسبة اآلباء الذین لم یتعدى . للزوج% 33.33مقابل % 66.66بـ 

% 62.96مقابل % 23.80ألف دینار جزائري بـ  14أجرھم الشھري 
ن أباء وأزواج الجانیات في عمومھم  أقل أجرا وھذا یعني أ.عند األزواج 

  .وأضعف راتبا 
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  . خصائص إجرام المرأة) 2- 1-2
  سبب دخول المرأة السجن)أ

  .المرأة المجرمة إلى السجن سبب دخول  -30-الجدول 

 أنواع الجرائم
 % التكرار

 %22.22 20 القتل 
 %21.11 19 الدعارة 
 %13.33 12 السرقة 

 %14.44 13 الزنا 
 %3.33 03 التشرد 
 %4.44 04 اإلدمان 

 %21.11 19 أعمال إرھابیة 
 %100 90  المجموع

  
  سبب الدخول إلى السجندائري ألفراد مجموعة البحث حسب  تمثیل -10-شكل رقم

التكرار

القت ل  

ال دعارة  

السرقة 

الزن ا  

  
 ندخل% 22.22فحوالي  السجن إلى المرأة تعددت أسباب دخول  :التعلیق
مة الدعارة واألعمال كل من جری بسبب% 21.11وجریمة القتل بسبب 

 بسبب السرقة % 13.33و الزنا رتكاب فعل ال% 14.44و اإلرھابیة، 
  .التشرد% 3.33وأخیرا  بسبب اإلدمان والمتاجرة بالمخدرات% 4.44و

إن السلوك اإلجرامي ال یرجع إلى الشخص فقط وإنما ھو مرتبط في      
سرة وطریقة الغالب بعدم كفاءة األولیاء والصراع األسري، وحجم األ

–http:www.hrdc–drhc–gc.(التنشئة االجتماعیة
ca/ca/common/dept( ونحن إذ نتحدث عن أنواع السلوك اإلجرامي ،

المقترف من قبل المرأة فنحن سنحدد بدقة أي األسالیب أكثر ارتكابا من 
قبل ھذه المرأة ، والتي وجدنا أن ھذه المرأة  قد تمیزت في جرائم القتل، 

  .األعمال اإلرھابیةالدعارة، 



 - 278 -

  مكان ارتكاب المرأة للجریمة ) ب
  یمثل مكان ارتكاب الجریمة من قبل المرأة -31 -جدول رقم

 % العدد مكان ارتكاب المرأة للجریمة 

 %40 36 منزلالداخل 

 %60 54 المنزلخارج 
 %100 90 المجموع

  
  ب الجریمةمكان ارتكادائري ألفراد مجموعة البحث حسب  تمثیل -11-شكل رقم

العدد

داخ ل الم نزل  

خ ارج الم نزل  

المجموع

  
المرأة منزل اإلجرامیة تمت خارج من األفعال % 60الحظ أن ی:التعلیق 

جرامیة التي تقوم بھا اإلبمعنى أن األفعال ، بداخلھ% 40المجرمة مقابل 
ھي خارج أسریة المرأة فیھا نوع من التقارب بین داخل المنزل وخارجھ 

)Extra Familial(تكاب الفعل اإلجرامي ، باإلضافة إلى قدرتھا أیضا على ار
  . داخل المنزل أیضا 

فمن خالل ما ُأستوِضح من خالل نتائج ھذا الجدول وما بینتھ التقاریر    
الشھریة المستمدة من سجالت الید الجاریة للمؤسسات العقابیة التي 
أجریت فیھا الدراسة المیدانیة؛ وجدنا أن المرأة ترتكب أفعالھا اإلجرامیة 

الدعارة، : ذه األفعال المرتكبة خارج البیت تمثلت في خارج البیت وأن ھ
السرقة ، التشرد، اإلدمان، وأما ما تعلق بالجرائم المرتكبة داخل منزل 

خاصة قتل الزوج ،قتل الطفل حدیث (الزنا، القتل : المجرمة فتمثلت في 
و أخیرا األعمال اإلرھابیة التي كما وسبق ) العھد بالوالدة، قتل األصول

 .وتعینھم  نأنھا تساعد اإلرھابیی وأشرت
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  مدة العقوبة ) ج
  یمثل مدة العقوبة التي تلقتھا المرأة جراء فعلھا اإلجرامي -32-جدول رقم         

 % العدد مدة العقوبة

 %05.55 05 [إلى سنتین أشھر6من 

 %31.11 28 [سنتین إلى خمس سنوات [من
  %48.88  44  [سنوات10خمس سنوات إلى [من 

 %10 9 [ سنة  15سنوات إلى  10[ن م
  %4.44  4  سنة  15أكثر من 
  %100  90  المجموع 

  مدة العقوبةدائري ألفراد مجموعة البحث حسب  تمثیل -12-شكل رقم
العدد

من 6أشھر إلى سنتین[

من[سنتین إلى خمس
سنوات [

من [خمس سنوات إلى
10سنوات[

من [10 سنوات إلى
15 سنة [ 

  
تمتد من لفترة ؤسسة العقابیة بالم اتمتواجدمن النساء  %48.88: التعلیق 

سنتین إلى [تمتد من  إقامتھم% 31.11و، [سنوات 10خمس سنوات إلى [
 15سنوات إلى 10[فترة عقوبتھم تمتد من  %10، مقابل [ خمس سنوات

، [أشھر إلى سنتین6یقضین فترة عقوبة من %05.55وأخیرا  ،[ سنة 
سنة ، ومع تحلیل  15یقضین فترة العقوبة ألكثر من  %04.44 لمقاب

 ذة لتنفیقانوني لھذه الجرائم التي اقترفتھا النساء الماكثات بالمؤسسة العقابی
)  أشھرإلى سنتین6من(حكم العقوبة نجد أنھا أفعال إجرامیة تتراوح من المخالفة

  ) .أكثر من خمس سنوات(إلى الجنایة) سنوات5من سنتین إلى (إلى الجنحة
للمؤسسة العقابیة حیث أنھا وھذه النتائج متوافقة مع القانون الداخلي     

لسالبة للحریة والذین یدانون تقوم باستقبال المحكوم علیھم بالعقوبات ا
بتنفیذ ھذه العقوبة،حیث تتراوح جرائمھم من المخالفات إلى الجنح 

واألفعال اإلجرامیة التي أتت بھا . أعلى درجات الجرائم  يفالجنایات وھ
النساء تتراوح من الجنح إلى الجنایات فكانت األحكام العقابیة تتماشى 

  .رأة المجرمة وطبیعة الجریمة المرتكبة من قبل الم
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  :السوابق اإلجرامیة عند المرأة المجرمة  وأفراد أسرتھا)د
  .اوأفراد أسرتھالمرأة المجرمة عند اإلجرامیة السوابق یمثل  - 33 –رقم  الجدول        
 المرأة المجرمةأسرة  المرأة المجرمة 

  % العدد  % العدد

  %43.33 39  %02.22 2 وجود السوابق
  %56.66 51  %97.77 88 انعدام السوابق

  %100 90  %100 90 المجموع

 اوأسرتھالمرأة المجرمة سوابق ) 33(لنا الجدول رقم یبین   :التعلیق 
% 97.77مقابل إجرامیة لھم سوابق  حاالت البحثمن % 2.22أن حیث 

فتقدر بـ أما سوابق أفراد أسرة المرأة المجرمة  .إجرامیة  بدون سوابق
  .  ون سوابق انحرافيبد% 56.66مقابل % 43.33

إلى الحقائق التي أثبتتھا البحوث والدراسات وقد أشرنا في عدة سابقة     
تكاد تكون منعدمة ألن المرأة  "العود للجریمة"العلمیة أن المرأة وظاھرة 

في العادة ال تعاود الفعل اإلجرامي وھي ظاھرة تمیز المرأة على العموم ؛ 
جرائم خاصة جدا كالدعارة التي قد  وحتى إن عاودت الجریمة تكون في

تمتھنھا، بخالف الرجل الذي یكون لدیھ العود متكررا في الكثیر من 
الجرائم وباختالف أنواعھا خاصة السرقة  ، أما المرأة فعموما یتمیز 
سلوكھا بعدم تكرار الفعل اإلجرامي ، خاصة بعد تجربة دخول السجن 

رة كبیرة على االستجابة للقوانین األولى ، ومرد ذلك أن المرأة لدیھا قد
والنظم االجتماعیة وكما تبین البحوث الخاصة بالتنشئة االجتماعیة أن 
المرأة أكثر التزاما تجاه القوانین وأكثر استجابة لألوامر والنواھي التي 

  .تفرض من قبل السلطة ، سواء كانت سلطة أسریة أو حتى سلطة قضائیة 
وجود أفراد أسرتھا لدیھم لمرأة فنسجل وفیما یخص أفراد أسرة ھذه ا

سوابق إجرامیة، ولقد سبق وأشرنا في العنصر السابق أن المرأة الجانیة 
تنتمي ألسر مفككة ومتصدعة وبالتالي إمكانیة إجرام أحد أفرادھا كان 

  .  واردا
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  :أفراد أسرة المرأة المجرمة  ذوي السوابق اإلجرامیة ) ھـ
  .اإلجرامیة ذوي السوابق  المرأة المجرمة فراد أسرة أیمثل  -34 –رقم  الجدول

 %النسبة  التكرار األفراد
 %30.76 12 األب

 %12.83 05 األم
  %43.58  17  األخ

  %12.83  05  األخت- 
 %100 39 المجموع

  
السوابق اإلجرامیة ألفراد  دائري ألفراد مجموعة البحث حسب تمثیل - 13- شكل رقم

  أسرة المرأة المجرمة 
التكرار

األب

ألم ا

ألخ ا

األخت- 

  
  

 المرأة المجرمة عند مختلف أفراد أسرة  إجرامیةتوجد سوابق :التعلیق
 ،عند األب% 30.76و ،عند األخ% 43.58حیث تقدر نسبتھا 

ویالحظ أن السوابق  .األخت عند% 12.83وأخیرا  ،عند األم% 12.83و
أكثر من سوابق أفراد األسرة ) األب واألخ(عند أفراد األسرة الذكور 

% 74.34حیث تقدر نسبتیھما على التوالي ) األختاألم و(اإلناث 
  .%25.66و

وھذا % 74.34إن األب واألخ ھما أكثر أفراد األسرة سوابقا بنسبة      
أفراد خطیر إذا علمنا أنھما مصدر تقمص وتقلید من طرف مؤشر 

ویرى . أسرتیھما والنموذج الذي تحتذي بھ المرأة أو الرجل على حد سواء
یتأثر بمن ھم  كلما الفرد كلما كان صغیراأن ) W. Healy(ولیام ھیلي 

وعن واإلجرام ،  أكثر منھ سنا سواء كانوا إخوة أو زمالء لھ في االنحراف
 .اإلجراماألولیاء یرى ھیرتش ترافیس أن األب یتسبب أكثر من األم في 
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  :طریقة حدوث الجریمة )  و
  یمثل طریقة حدوث الجریمة - 35- الجدول رقم 

ث طریقة حدو
  الجریمة

  المجموع  نھارا  لیال  المجموع  دون تخطیط  بتخطیط

  90  36  54  90  25  65  التكرار

%  72.22%  27.28%  100%  60%  40%  100%  

                                      حدوث الجریمة تمثیل دائري لوقت -15- شكل رقم                تمثیل دائري لطریقة حدوث الجریمة  -14- شكل رقم

بتخطی  ط 
ون تخطی ط  د
وع المجم

لیال
نھارا
المجموع

  

من خالل نتائج ھذا الجدول وجدنا أن المرأة المجرمة تقدم على ارتكاب :التعلیق
، مقابل نسبة ضئیلة ممن قمن  %72.22، ما یعادل "بتخطیط مسبق"الجریمة 
  .%27.28حوالي " دون تخطیط"بالجریمة 

تتم بتخطیط مسبق، وإذا ما عدنا إلى اإلحصائیات الخاصة بنوع الجریمة التي      
القتل العمدي للزوج أو قتل الطفل : فقد تمثلت خاصة في نوع خاص من القتل ھو

حدیث العھد بالوالدة ، حیث كثیرا ما یتم ھذا الفعل في شيء من الكتمان، مع 
وجود شریك واحد على األكثر، یساعد في ذلك ویكون شریكا للمرأة في الجریمة 

أما الجرائم .السرقة ؛ الدعارة والزنا وكذا اإلدمان  والھدف منھا ، تلي فعل القتل
التي حدثت بدون تخطیط فیتعلق األمر في المقام األول بجرائم األعمال اإلرھابیة 
التي حدثت دون إرادة المرأة التي تكون غیر مدركة لخطورة الفعل الذي تقوم بھ، 

حدث بالصدفة أو ثم تأتي جریمة التشرد وبعض أألنواع األخرى من القتل الذي ی
وفیما یخص وقت ارتكاب الجریمة فقد وجدت الباحثة .تحت تأثیر ظروف خاصة 

أن المرأة ترتكب جریمتھا لیال في أغلب األحیان حیث دلت النسب على ذلك 
  . من النساء یرتكبن جرائمھن نھارا  %40مقابل   %60وھي

رة ،السرقة واألعمال وتتعلق الجرائم التي تحدث لیال بكل من جرائم القتل ،الدعا
اإلرھابیة ، أما الجرائم التي تحدث نھارا فھي تتمثل خاصة في جرائم التشرد، 

  .وبعض أنواع القتل خاصة تلك التي تحدث صدفة ) بیع،تناول(الزنا ، اإلدمان
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  شریك المرأة في الجریمة   )ي
  یمثل شریك المرأة في الجریمة - 36-جدول رقم 

  %  التكرار   

  %35.55  32  كالیوجد شری

  %64.45  58  یوجد شریك 

  %100  90  المجموع

  %36.21  21  شریك من العائلة 

  %63.79  37  شریك من خارج العائلة 

  %100  58  المجموع

  

  تمثیل دائري وجود شریك المرأة في الجریمة - 16- شكل رقم
التكرار

الیوجد ش ریك 

یوجد ش ریك  

المجموع

  
  

  لشریك المجرمة من العائلة وخارج العائلةتمثیل دائري  - 17- شكل رقم

شریك م ن العائل ة   

شریك م ن خ ارج العائل ة    

المجموع
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من خالل نتائج ھذا الجدول یمكن استخالص أن المرأة في الغالب :علیق الت
مقابل  %64.45: تستعین بشریك لتنفیذ جریمتھا؛ وقد قدرت نسبة ذلك بـ

ممن قمن بالجریمة بمفردھن، وقد كان شریك المرأة من خارج  35.55%
 في حین كان شركائھا %63.79:العائلة یمثل النسبة العالیة أي ما یقدر بـ

  .%36.21من العائلة أضعف نوعا ما أي ما یمثل 
أن تقوم بالجریمة  ةواستنطاقا لھذه النسب نجد أن المرأة لیس بالضرور    

بمفردھا على الرغم من قدرتھا على اقتحام عالم الجریمة من بابھ الواسع، 
إال أنھا تحتاج لمن یمد لھا ید العون ویشاركھا ھذه الجریمة وحیثیاتھا 

ركة فعلیة أو بتحریضھا أو حتى التستر علیھا ، فقد تقوم بجریمة سواء مشا
القتل بمفردھا ولكنھا في التخلص من الجثة قد تستعین بشخص یساعدھا 
على مواراتھا ، ومن واقع الحیاة الیومیة قلما یشارك أحد أفراد العائلة في 
الجریمة عدا في جرائم خاصة كالتستر على قتل الطفل حدیث العھد 

والدة ألنھ یحمل طابعا وصمیا یالحق األم العازبة ، فتساعد األخت أو بال
األم في إخفاء جریمة ابنتھا ، أما ما تعلق بالجرائم األخرى كالدعارة 

الخ فیكاد یكون الشریك من خارج العائلة ومن ھنا ....واإلدمان والزنا
اإلجرام  یمكن أن نصل إلى أنھ كلما كانت الروابط أكبر كلما كانت إمكانیة

  .والمشاركة فیھ أقل والعكس 
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  خصائص التنشئة االجتماعیة للمرأة المجرمة ) 2-3- 1
  عالقة المرأة المجرمة بالوالدین أو الزوج) أ

   في عالقة المرأة بالوالدین والزوج  ال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
   والدین والزوج  في عالقة المرأة بالتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل عالقة المرأة المجرمة بوالدیھا أو الزوج - 37-جدول رقم 

  المجموع  أبدا  أحیانا  دائما  نوع العالقة           

  90  63  20  07  ھل كان والدیك یلبیان كل رغباتك

%  07.77%  22.22%  70%  100%  

  90  8  15  67  ھل كان والدیك یعاقبانك جسدیا

%  74.44%  16.66%  08.88%  100%  

  18  3  2  13  ھل كان زوجك یعاقبك جسدیا

%  72.22%  11.11%  16.66%  100%  

  2= و  دح  α  =0.05عند  5.99= ج²كاو  91.96=م²كا: النتیجة 
وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، حیث أن الفروق 
یة المالحظة في عالقة المرأة بالوالدین والزوج ھي فروق جوھریة وعال

  .جدا 

من خالل نتائج ھذا الجدول یتبین لنا أن المرأة في ھذه : التعلیق     
النساء  %70الدراسة نادرا ما یلبي والدیھا كل رغباتھا حیث مثلت نسبة 
أحیانا یلبي "اللواتي یرفض األولیاء تلبیة رغباتھن ، وتأتي بعدھا ، عبارة 

 %07.77سبة ضعیفة وفي األخیر وبن %22.22األولیاء رغباتھن بنسبة 
  .تمثل النساء اللواتي  یلبي أولیائھن كل رغباتھن 

في المقابل نسبة عالیة من ھذه النساء أقرت بأن والدیھا یعاقبانھا      
 امن النساء الالتي یتعرضن أحیان %16.66تلیھا نسبة  %74.44جسدیا 

تي للعقاب الجسدي من طرف الوالدین  ، في حین تنخفض نسبة النساء الال
  .%08.88ال یتعرضن للعقاب الجسدي من قبل األولیاء 

ومن جھة أخرى المرأة المتزوجة ھي األخرى تعرضت للعقاب     
مقابل  %72.22الجسدي من قبل الزوج وقد كانت نسبتھا جد مرتفعة 

  . من النساء الالتي ال یتعرضن للعقاب من طرف الزوج 16.66%
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  رأة المجرمة نوع العقاب الذي تتلقاه الم) ب
   أنواع العقاب التي تتلقاه المرأة المجرمة  بینال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
   أنواع العقاب التي تتلقاه المرأة المجرمة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل نوع العقاب الذي تتلقاه المرأة المجرمة -38 -جدول رقم 

  المجموع  ال یعاقب  الحرمان  التوبیخ  الضرب  التكرار/العقاب  نوع

  90  07  15  39  29  عقاب الوالدین 

%  32.33%  43.33%  16.66%  07.77%  100%  

  32  02  09  10  11  عقاب الزوج 

%  34.37%  31.25%  28.12%  06.25%  100%  

  3= و  دح  α  =0.05عند  7.81= ج²كاو  2.76=م²كا: النتیجة 
صفریة، حیث أن الفروق وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة ال

في عالقة المرأة المجرمة بوالدیھا أو زوجھا في حالة ما إذا كانت  - المالحظة 
ھي فروق لیس لھا داللة إحصائیة ، أن معاملة الوالدین والزوج لھذه  - متزوجة 

      .المرأة یكاد یكون متشابھا ویتسم في الغالب بالعقاب الجسدي
ل السابق بنتائج ھامة تبین نوع العقاب الذي تعرضت لقد أمدنا الجدو :التعلیق     

لھ المرأة المجرمة من قبل والدیھا أو من قبل الزوج إذا كانت متزوجة ، حیث مثَّـل 
الضرب والتوبیخ أعلى السلوكات العنیفة التي تعرضت لھا المرأة في ھذه :كل من

الزوج وھي على  الدراسة حیث كانت أعلى نسبة سواء كان القائم بھا الوالدین أو
بالنسبة لسلوكات الزوج مع الزوجة المجرمة ، ) %34.37، %31.25( التوالي

بالنسبة لسلوك الوالدین مع المرأة ، ویلي الضرب ) %32.22،  %43.33(و
بالنسبة للوالدین ،  %06.25عند الزوج مقابل  %28.12والتوبیخ الحرمان بنسبة 

عقاب بكل أشكالھ، سواء من طرف وفي األخیر النساء الالتي لم یتعرضن لل
الوالدین أو من قبل الزوج فقد جاءت نسبتھن جد منخفضة  وھي على التوالي 

وجدیر بالذكر في ھذا المقام أن نشیر إلى أن ) . 06.25%،  07.77%(
قد یتعرضن ألنواع مختلفة من العقاب ) مطلقات(المتزوجات أو من كن متزوجات

  .واحد من العقاب  ولیس بالضرورة أن یتعرضن لنوع
وھذه النتائج تكشف لنا على نموذج من التنشئة السائد في العائلة التي تعیش في     

كنفھا المرأة سواء بنتا أو زوجة،  فھي كثیرة التعرض للعنف والعقاب بكل أشكالھ 
سواء في بیت والدیھا، أو في بیت زوجھا ، حیث یمكن أن یتحول ھذا السلوك 

في حیاة المرأة وقد یكون أحد األسباب التي تدفع بھا اتخاذ السلبي سمة سائدة 
  .االنحراف واإلجرام سبیال
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  )إخوة المرأة المجرمة (لذكور واإلناث لالوالدین  معاملة) ج
   في معاملة الذكور واإلناث أخوات المرأة المجرمةال توجد فروق :  الفرضیة الصفریة
   لذكور واإلناث أخوات المرأة المجرمةفي معاملة اتوجد فروق :  الفرضیة البدیلة

  الذكور واإلناث : إلخوةیمثل معاملة والدي المرأة المجرمة ل - 39- جدول رقم 

  المجموع  بلین  باعتدال  بشدة  

  90  68  12  10  الذكور

%  11.11%  13.33%  75.55%  100%  

  90  6  25  59  اإلناث

%  65.55%  27.77%  06.66%  100%  

  2= و  دح  α  =0.05عند 1.38= ج²كاو  92.14=م²كا: النتیجة 
وعلیھ نقبل الفرضیة البدیلة ونرفض الفرضیة الصفریة، حیث أن الفروق 
المالحظة بین أنواع العقاب التي تتلقاه المرأة من قبل الوالدین والزوج و ھي 

  .فروق جوھریة وعالیة جدا 
ن والدي من خالل نتائج ھذا الجدول یتبین لنا أ:التعلیق على نتائج الجدول

المرأة المجرمة في ھذه الدراسة یعامالن الذكور بلین وقد جاءت النسبة 
لإلناث ، وجاءت المعاملة ) %06.66(مقابل ) %75.55(جد مرتفعة 

لإلناث ، في حین كانت  %27.77مقابل  %13.33باعتدال للذكور نسبتھا 
مقابل أعلى نسبة لإلناث  %11.11المعاملة بشدة للذكور أخفض نسبة 

وھو ما یدل على أن المرأة المجرمة عاشت في بیئة تفضل  ، 65.55%
  .الذكور على اإلناث وتعاملھم بلین وتسامح ، وتعامل اإلناث بشدة وقسوة 
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  وصف المرأة المجرمة  لمعاملة والدیھا أو زوجھا ) د
  ل وصف المرأة المجرمة لمعاملة والدیھا  یمث - 40 -جدول رقم وصف المجرمة لوالدیھا        تمثیل دائري ل -81- شكل رقم

متسامحین

متسلطین

أحدھما متسامح

المج

  
  یمثل وصف المرأة المجرمة لمعاملة زوجھا  - 41- جدول رقم 

وصف ال
  التكرار/

  المج  أناني  معتدل  متسلط  متسامح

  31  15  2  12  2  الزوج

%  6.45%  38.70%  6.45%  48.38%  100%  

  

  
تمثیل دائري لوصف المجرمة  - 19- شكل رقم

  لزوجھا 

  

نالحظ أن المرأة في ھذه الدراسة تصف والدیھا بأن أحدھما  :التعلیق     
 %26.66ومتسلطین بنسبة  %42.22بنسبة عالیة  حمتسلط واآلخر متسام

تكاد تكون متشابھة مع لوصف متسامحین، وھي نسب  %31.11مقابل 
وصف المرأة لزوجھا الذي تصفھ بأنھ أناني ومتسلط بالنسب 

. لوصف معتدل ومتسامح  %6.45مقابل ) %38.70،%48.38(عالیة
وھي تعبر بصورة جد واضحة عن طبیعة الجو االنفعالي األسري الذي 

   .   كان یسود حیاة المرأة المجرمة
  
  

/ وصف ال
  التكرار

أحدھما   متسلطین  متسامحین
  متسامح

  المج

  90  38  24  28  الوالدین

%  31.11%  26.66%  42.22%  100%  

وصف الزوج

متس امح 

متسلط

معتدل

أن اني 

المجموع
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  یھا شعور المرأة المجرمة تجاه والد)ھـ
  یمثل شعور المرأة المجرمة تجاه والدیھا  -42 - جدول رقم 

  المجموع  أبدا  أحیانا  دائما  العبارة/ شعور الجانیة 

  90  06  23  61  شعور الجانیة بقسوة الوالدین

%  67.77%  25.55%  06.66%  100%  

  
  شعور المرأة المجرمة تجاه قسوة أبیھا تمثیل دائري ل - 20- شكل رقم

دائم ا 

أحیان  ا 

أبدا

المجموع

  
  

تجاه قسوة والدیھا كان واضحا من خالل  ةشعور الجانی   :  یقالتعل      
ذا الجدول ، حیث كانت النسبة العالیة من نصیب شعور ما بینتھ أرقام ھ

في حین مثلت نسبة ) %67.77(المرأة بقسوة والدیھا دائما أعلى نسبة 
شعور المرأة بأن والدیھا قاسیین معھا أحیانا، ولم تشعر ) 25.55%(

  ) .%06.66(سوة والدیھا أبدا بنسبة المرأة بق
أن سلوك وھذه األرقام تتفق كثیرا مع األبحاث والدراسات التي تؤكد    

الوالدین مع األبناء لھ دور كبیر في تنمیط شخصیتھم والوصول بھم إما 
  .الحیاة بكل مشكالتھا  تإلى بر األمان أو الرمي بھم إلى متاھا
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  ریمة المرأة وحیثیات الج) 2-4- 1
  )المجني علیھم(عالقة المرأة المجرمة بضحایاھا ) أ

  یمثل عالقة المرأة المجرمة بضحایاھا - 43-  جدول رقم
  المجموع  غرباء  جیران  قرابة  زواج  أصول  العالقة

  90  36  6  12  28  8  التكرار 
%  08.88%  31.11%  13.33%  06.66%  40%  100%  

  
  مجرمة بضحایاھاعالقة المرأة التمثیل دائري ل - 21- شكل رقم

أص ول 

زواج

قرابة

جیران

 
    
نالحظ من خالل نتائج ھذا الجدول أن عالقة المرأة المجرمة : التعلیق     

 %31.11:، ثم عالقة الزواج بـ %40:بضحایاھا مثلتھا أعلى نسبة للغرباء بـ
،في حین جاءت عالقة المرأة المجرمة بالجیران %13.11:والقرابة بـ

  . %08.66،  %06.66:واألصول بأخفض نسبة وھي على التوالي
وباستقراء نتائج تفریغ االستمارة نجد أن العالقة بین المرأة وضحایاھا    

تتعلق بنوع الجریمة المرتكبة ، فبالنسبة لجرمة القتل تختلف حسب طبیعة 
القتل حیث یأتي قتل الزوج في المرتبة األولى ویلیھ قتل الطفل حدیث العھد 

خص غریب ، وبالنسبة لجریمة الدعارة بالوالدة ، فقتل األصول ، ثم قتل ش
فھي تحدث في الغالب مع أشخاص غرباء ، ونجد في المقابل جریمة السرقة 
التي یكون ضحایا المرأة فیھا من الغرباء ثم الجیران فاألصول، ومن جھة 
أخرى جریمة الزنا ھي األخرى تحدث إما مع الغرباء أو مع 

كشفت لنا اإلحصائیات أیضا فیما  كما). المحرمین وغیر المحرمین(األقرباء
یخص جریمة اإلدمان؛ فھي غالبا ما تحدث مع الغرباء أو الجیران  ولكنھا 
نادرا جدا ما تحدث وسط العائلة ،أما جریمة األعمال اإلرھابیة فھي تختلف 

أو مساعدتھم ، فقد  نبحسب التھمة الموجھة للمرأة بالتستر على اإلرھابیی
ھا أو تتستر علیھم أو تساعد أیضا إرھابیین آخرین تساعد ھذه المرأة إخوت

من خالل مدھم بالغذاء واللباس أو حتى التستر على إیوائھم لدى ) غرباء(
  .العائلة 
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  وسیلة المرأة في ارتكاب الجریمة ) ب
  في ارتكاب الجریمة المرأة  وسیلة یمثل  -44 -  جدول رقم

رة متاج  الحرق  السم  سالح أبیض  آالت حادة  الوسیلة 
  الجسدب

  المجموع  أخرى

  90  18  32  02  04  19  15  التكرار
%  16.66%  21.11%  04.44%  02.22%  35.55%  20%  100%  

  
  في ارتكاب الجریمةالمرأة  وسیلة تمثیل دائري ل -22-شكل رقم

آالت ح ادة 

سالح أبی ض 

السم

الحرق

الجسد

أخرى

   
من خالل نتائج ھذا الجدول نالحظ أن المرأة تستعمل وسائل :التعلیق     

تي في مقدمة ھذه الوسائل الجسد الذي جاءت نسبتھ مختلفة لتنفیذ جرائمھا ، وتأ
مقارنة بالوسائل األخرى ، ثم تلیھ وسیلة السالح األبیض  %35.55عالیة 
السم، : "في حین جاءت وسیلتي %16.66، ثم اآلالت الحادة %21.11بنسبة
، وجاءت  %2.22، %4.44:بأخفض نسبة  وھي على التوالي " الحرق

حیث كانت ھذه الوسائل الخاصة تتمثل  %20ة استعمال وسائل أخرى بنسب
  .الخنق ، التمثیل بالجثة، واإلخفاء: في 
ومما ال شك فیھ أن نوع الجریمة لھ دور كبیر في تحدید الوسیلة التي    

: تستعملھا المرأة الرتكاب جریمتھا، ففي جرائم القتل تلجأ إلى استعمال 
سم ،والسالح األبیض وُیضاف األدوات الحدیدیة أو الحادة ، كما تستعمل ال
قطع الجثة إلى قطع وتوضع في (لكل تلك الوسائل التمثیل بالجثة والتنكیل بھا 

وتستعین ) أكیاس لمحو آثار الجریمة من جھة ولشفاء الغلیل من جھة أخرى
وسیلة  ذفي جریمة السرقة، في حین تأخ لبالتنُكر واألسلحة الحادة وكسر األقفا

حظ األسد في جرائم الدعارة والزنا وحتى اإلدمان ) جسد المتاجرة بال(الجسد 
  .للوصول إلى المال الذي یوفر لھا المادة المخدرة 

إن تمعننا لھذه الوسائل یؤكد أن المرأة تستعمل وسیلتھا األولى والفطریة    
، ومن ) الدعارة(وھي اإلغراء واإلغواء فیما یسمى الجرائم الخاصة بالنساء

نا ما نعتقده عن المرأة في عدم قدرتھا على استعمال وسائل جھة أخرى تنفي ل
حیث نحن نجدھا تستعمل وسائل مختلفة مثل التي یستعملھا الرجل  خشنة، فھا

وھي داللة على الخ ...والفأس  آالت حادة وسالح أبیض  :وجدنا أنھا تستعمل 
  .مقدرتھا على ارتكاب الفعل اإلجرامي مھما كانت مخاطره 
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  كاب المرأة للجریمة سبب ارت) ج
  للجریمة المرأة سبب ارتكاب یمثل  - 45-  جدول رقم

النزاع   االنتقام  
  العائلي

الحصول   دفع العار
  على المال

الدفاع 
  عن النفس

  المجموع   أخرى   الغیرة

  90  04  20  03  24  04  17  18  التكرار 
%  20%  18.88%  4.44%  26.66%  3.33%  22.22%  4.44%  100%  

  
  للجریمةالمرأة  سبب ارتكابتمثیل دائري ل - 23- شكل رقم

االنتقام
النزاع العائلي
ع العار دف
لى المال الحصول ع
الدفاع عن النف س 
الغیرة

  
  

نالحظ أن المرأة في ھذه الدراسة تقوم بالجریمة تحت وطأة   :التعلیق      
أسباب ودوافع كثیرة ومختلفة؛ تأتي في مقدمتھا الحصول على المال الذي 

ثم  %20، %22.22: یلیھ دافع الغیرة واالنتقام بـ %26.66جاءت نسبتھ 
وفي األخیر بسبب دفع العار والدفاع  18.88:عائلي بنسبة بسبب النزاع ال

) %3.33، %4.44(على النفس جاءت بأخفض نسبة وھي على التوالي 
عن أسباب أخرى ) المستجوبات(وطالعتنا من جھة أخرى حاالت البحث

غیاب الوعي (للجریمة وھي عدم إدراك المرأة لما تقوم بھ بأنھ جریمة 
تستر على مجرم أو إرھابي، مساعدة اإلرھابیین في كال) بالثقافة القانونیة

الھرب أو الملبس أو توفیر الغذاء لھم ، أو مساعدتھم بشتى أنواع وسائل 
  .المساعدة ، شتم موظف أو االعتداء علیھ أثناء تأدیتھ واجبھ 
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  جنس ضحایا المرأة المجرمة )  ھـ
  المجرمة المرأة جنس ضحایا  یمثل  -46 -  جدول رقم

  المجموع  إناث  ذكور  جنس الضحیة
  90  23  67  تكرار
%  74.44%  25.56%  100%  

  
  المجرمةالمرأة  جنس ضحایاتمثیل دائري ل - 24- شكل رقم

ذكور
ث إنا
المجموع

  
نالحظ  أن ضحایا المرأة المجرمة من الجنسین ولكن بفارق  :التعلیق 

كبیر بینھما ، فالذكور یمثلون الحظ األكبر من ضحایا المرأة وبنسبة عالیة 
في حین كانت نسبة الضحایا ) الزوج،األخ،أحد األقارب الغریب(74.44%

  .%25.56:من اإلناث منخفضة وقدرت بـ
فمن ھنا یمكن أن نستنتج أن المرأة تصطاد ضحایاھا من الجنسین ولكن     

استھدافھا للرجال أكثر ما یكون للنساء وقد عبرت إحدى المستجوبات على 
مرأة ،لو یخلیوھا في حالھا ویقدمولھا الرجال ھم سباب ال"ذلك بقولھا

، وتقول أخرى في نفس .."اإلحسان ما تنتقم منھم بھذه الطریقة
راھم كرھونا حیاتنا واش یَحْوُسوا عندنا ،رانا ملینا حتى وصلنا :"السیاق

ھي بعض العبارات التي قالت بھا المبحوثات تنبیھا " للحبس بسببھم
ین الذكور من جھة، وبحثا عن سبب وإنذارا  على سوء العالقة بینھن وب
  . أو مبرر لجرائمھن من جھة أخرى
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  خصائص المعاش النفسي للمرأة المجرمة داخل السجن ) 2-5- 1
  موقف المرأة المجرمة من حكم القاضي بالعقوبة)أ

  من حكم القاضي بالعقوبة یمثل موقف المرأة المجرمة -47 - جدول رقم 
  المجموع  أخرى  الرفض واالستئناف  القبول  الموقف من الحكم 

  90  03  37  50  التكرار
%  55.56%  41.11%  03.33%  100%  

  
  

  المجرمة من الحكم القضائيالمرأة موقف تمثیل دائري ل - 25- شكل رقم

القبول
الرفض واالستئناف
أخرى
المجموع

  
  

من النساء مجرمات حكم القاضي بالعقوبة  %55.56قبلت :التعلیق      
 %41.11حین رفضت  المسلطة في حقھن نتیجة اقترافھن لجریمة ما ، في

من ھؤالء  03.33منھن حكم القاضي وطالبت باالستئناف ، في حین 
النسوة ال یھمھن األمر ویبدو علیھن أنھن غیر مكترثات لحكم القاضي وال 
للعقوبة ویتعلق األمر ھنا بصنف من النساء ال تملك مأوى وال تعرف أین 

عن مأوى ومأكل  تتجھ وتتمنى أن تظل في السحن حتى ال تتعب في البحث
وملبس ، في ھذه البیئة المغلقة التي توفر لھن ما یحتجنھ من طعام ومكان 

  .للنوم أفضل بكثیر من العیش في الشارع الذي ال یرحم حسب تعبیرھن
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  ة المجرمة داخل السجنالمرأشعور  )ب
  داخل السجن شعور المرأة المجرمة یمثل  - 48- جدول رقم 
  %  لتكرارا  التكرار/ الشعور

  %50.70  72 الذل
  %42.25  60  احتقار النفس
  %07.05  10  ال یھمني األمر

  %100  142  المجموع 
  
  

  المجرمة داخل السجنالمرأة شعور تمثیل دائري ل - 26- شكل رقم

ال ذل 

احتقار النف س 

ال یھمني األمر

المجموع 

  
شعور المرأة المجرمة داخل السجن یبدو سیئ للغایة وذلك من : التعلیق

ان شعور الذل یتصدر النتائج خالل ما طالعنا بھ الجدول السابق؛حیث ك
تمثل  %92.95أي نسبة  %42.25:ویلیھ احتقار النفس بـ  %50.70:بـ

الشعور بالمھانة والذل واحتقار النفس، وكانت الجرائم التي المتھمة فیھا 
جرائم القتل، السرقة، األعمال : المستجوبات في ھذا السؤال تمثل كل من 

  .اإلرھابیة واإلدمان 
لنساء الالتي ال یھمھن تواجدھن في السجن نسبتھن جاءت جد في حین ا    

، وھي نسبة تمثل فقط النساء المشردات و والالتي  %07.05:منخفضة ب
لیس لھن مأوى ، وكذا ممتھنات الدعارة وال ینتمین إلى أسر أو لدیھن أسر 

 -خاصة زنا المحارم -ویرفضن العودة إلیھا  أو من اقترفن جریمة الزنا 
تقینا ذلك من خالل الحدیث إلى ھذه الفئة التي أكدت أنھ ال یھمھا وقد اس

  أمر أن تكون داخل السجن أو خارجھ
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  صدقات المرأة المجرمة داخل السجن) ج
  داخل السجن صداقات المرأة المجرمة یمثل  - 49- جدول رقم 

  المجموع  ال توجد صداقة  توجد صداقة  وجود صداقة/تكرار
  90  12  78  التكرار

%  86.66%  13.33%  100%  
  
  

  المجرمة داخل السجنالمرأة صداقات تمثیل دائري ل - 27- شكل رقم

توجد صداقة

ال توجد صداقة 

المجموع

  
  

من النساء یكوِّن صداقات  %86.66لقد بین لنا ھذا الجدول أن   :التعلیق
داخل السجن مقابل نسبة منخفضة منھن من ال یقمن عالقة صداقة داخل 

ورة خاصة في وھي سمة بارزة لدى المرأة بص) . %13.33(السجن 
كونھا تجید بناء العالقات اإلنسانیة، واالتصال باآلخر إلقامة عالقة مھما 

  .كان نوعھا 
فقد دارت بعض الدراسات حول شبكة العالقات االجتماعیة خاصة بین    

السجینات والتي أوضحت أنھ على الرغم من أن الكثیرات ینتابھن الذعر 
لھن السجن أول مرة ، إال أن والخوف من االتصال بالسجینات عند دخو

الغالبیة العظمى یتغلبن على مخاوفھن وسرعان یتیقن أنھن جمیعا في 
قارب واحد ، ویعمدان بناء صداقات واختیار الصدیقة من بین الزمیالت ، 
حیث تتجھ النزیلة الجدیدة إلى اختیار صدیقتھا أو صدیقاتھا على أسس 

دورا كبیرا في اختیار الصدیقة الذي یلعب ) السن(عدیدة من بینھا العمر
وكذا معیار تماثل القیم والخبرات، أو االنتماء إلى منطقة سكنیة واحدة 

  .  أو االنتماء أیضا لنفس األصول ) نفس المنطقة(
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  مشاركة المرأة المجرمة داخل السجن) د
  

  داخل السجن مجرمة المرأة ال مشاركةیمثل  - 50- جدول رقم 
  

  %  رارالتك  المشاركة/تكرار
  %20  18  آكل وأعمل  لوحدي

  %64  58  آكل وأعمل مع زمیالتي
  %15.55  14  أحیانا 
  %100  90  المجموع

  
  
  

  المجرمة داخل السجنالمرأة مشاركة تمثیل دائري ل - 28- شكل رقم
  

دي   آكل وأعم ل لوح 

آكل وأعم ل م ع زمیالت ي   

أحیان  ا 

المجموع
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یوضح لنا ھذا الجدول سیادة أسلوب المشاركة في الطعام  :التعلیق 
من  %64.44اء داخل السجن حیث وجدنا والعمل بین النس) األكل(

النزیالت یتناولن طعامھن ویقمن بالعمل بمشاركة األخریات ، في حین 
بلغت نسبة من یبقین وحیدات وال یشاركھن أحد ال في الطعام وال في 

قلن بأنھن یتناولن الطعام  %15.55بینما الباقیات حوالي  %20العمل 
  .ت أحیان أخرى ویقمن بالعمل مشاركة أحیانا ومنفردا

  ) :185:ص - 1988- عبد اهللا عبد الغني(فالمشاركة في الطعام والعمل تأخذ معنیین   
قد تعني التبعیة والسیادة لسجینة قائدة ، أو من تقوم على توفیر نوع من  -

  . العون واألمن للسجینات 
أما الصورة الثانیة فإنھا ترتبط بالنزیالت من ذات المستوى االقتصادي  -
فس نوع الجریمة وكذا الجنس حیث تبین من خالل الزیارة الیومیة ون

لسجن النساء أن السن یلعب دور ھام في إقامة العالقات والمشاركة 
االجتماعیة بین السجینات داخل مجتمع السجن، والمتمثلة في اختیار 

الطعام والعمل الیومي والمشاركة في ) ھن(ومشاركتھا ) صدیقات(صدیقة
  ...دل الخبرات والمعانات، المشاركة في اللباس ، تبادل الھدایاالحدیث وتبا

في حین من تفضل العمل لوحدھا وعدم مشاركة أي واحدة لھا ال في      
الطعام وال اللباس أو أبسط شيء كان؛ فإن ذلك یكون بسبب مرض ھذه 

أو بسبب موقف ..)سكري، ضغط،مرض معدي: مرض مزمن(األخیرة
ا ، أو بسبب وسخ النزیلة الظاھر من عدم اھتمامھا النساء المجرمات منھ

  .منھا  ببنظافتھا وثیابھا ، فتمتنع األخریات من االقترا
وإذا كانت المشاركة في الطعام والعمل بین السجینات تعبر عن نمط     

معین من العالقات، فإن الوضع االقتصادي للسجینة ھنا یبرز بقوة في ھذه 
ت الكثیرات الزیارة والتي یجلب لھن أھلھن كل الدراسة، حیث أن النزیال

ما یحتجنھ ، تتحول إلى شخص مطلوب ومرغوب في مشاركتھ الطعام 
من جھة؛ ومن جھة أخرى ؛ عدم تركھ یقوم بالعمل ، فھو یعد بمثابة 
العون والمساعد والمنجد والمحقق للرغبات داخل السجن ، ومن ھنا تبرز 

ت والتي تحمل طابعا خاصا حیث تكون العالقة االجتماعیة بین النزیال
المشاركة في الطعام أو العمل تتعلق بعالقة السیادة والتبعیة واالنصیاع 

  .بین طرفي المشاركة 
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  وجود عالقات جنسیة داخل السجن بین السجینات) ھـ
  جن ال توجد فروق بین السجینات في وجود أو عدم وجود العالقات الجنسیة داخل الس:الفرضیة الصفریة
   توجد فروق بین السجینات في وجود أو عدم وجود العالقات الجنسیة داخل السجن:  الفرضیة البدیلة

  وجود عالقات جنسیة داخل السجن بین السجیناتیمثل  -51 - جدول رقم 
  المجموع  نوع الجریمة المرتكبة من قبل المرأة   

  إرھاب   اإلدمان  التشرد  الزنا  السرقة  الدعارة  القتل
  73  16  2  2  11  10  17  15  ودوج

%  16.66%  18.88%  11.11%  12.22%  2.22%  2.22%  17.7%  81.11%  
  17  3  2  1  02  02  02  5  عدم وجود

%  5.55%  2.22%  2.22%  2.22%  1.11%  2.22%  3.33%  18.89%  
  90  19  04  03  13  12  19  20 المجموع

  7= و  دح  α  =0.05عند  14.06= ج²كاو  1.53=م²كا: النتیجة 
، حیث أن الفروق بدیلةونرفض الفرضیة ال صفریةلیھ نقبل الفرضیة الوع

غیر دالة إحصائیا بین السجینات فیما یخص وجود أو انعدام المالحظة ھي فروق 
  . العالقات الجنسیة بینھن 

لقد أوضح لنا الجدول الذي بین أیدینا عدة حقائق بشأن وجود العالقة : التعلیق    
ھل توجد عالقة :بوضوح، حتى وإن كان السؤال عن  الجنسیة بین السجینات

جنسیة أم ال ؟ ألن اعتماد صیاغة السؤال في شكلھ الحالي أفضل من صیاغتھ 
ھل تمارسین الجنس مع السجینات؟ فاألكید أن حاالت :بشكل آخر كأن نقول مثال 
  .البحث ستتھرب من اإلجابة

أقرت ) %81.11(لسجینات ولقد أوضح لنا ھذا الجدول أن نسبة عالیة جدا من ا
بوجود العالقة الجنسیة بین النزیالت داخل السجن ، في حین نسبة منخفضة من 

  .أدلت بعدم وجود ھذه العالقة ) %18.89(السجینات 
وبالرجوع إلى مرشدات السجن وحاالت البحث المدروسة وكذا مالحظاتنا الیومیة 

لسجن وذلك من خالل العالمات للسجینات، تأكد لنا أن الظاھرة موجودة فعال في ا
  :التالیة 

  .تغییر الثیاب لیال خاصة الثیاب الداخلیة - 
 .االستعراض بالجسد شبھ عاري أمام السجینات خاصة لیال - 
النوم في سریر واحد، مع تغطیة السجینتین لوجھھما وجسدھما أثناء نومھما   - 

 . مع بعض في سریر واحد
 .الھمس اللیلي و الحدیث الجنسي لیال - 

وكل ھذه المظاھر تمثل حدثا غیر عادي في حیاة السجینة خاصة في بدایة أیامھا    
مع السجن،  وأنھا ظاھرة موجودة ولكنھا مرفوضة من الكثیرات منھن ، وینظر 

وقد أوضحت الدراسة أن أكثر . إلیھا البعض على أنھا رذیلة وفاحشة ال تغتفر
الدعارة والزنا ھن أكثر جرأة في النساء المتھمات في جرائم اإلدمان، المخدرات، 

ممارسة ھذه الرذیلة ، وقد وجدت أن السجینات یخفن من التصریح بوجود ھذا 
  ) .العیب: (األمر كما أنھن یخجلن حتى من ذكره، ویسمونھ
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  شجار المرأة المجرمة داخل السجن) و
  شجار المرأة المجرمة  داخل السجنیمثل  - 52- جدول رقم 

  سبب الشجار   
    كرارالت

  
  

ممارسة   السرقة  العمل  الطعام
  القسوة

إطفاء   األقدمیة
  النور

  أخرى

  8  22  19  15  13  17  16  التكرار  85  نعم
%  94.45%  
  %7.27  %20  %17.27  %13.63  %11.81  %15.45  %14.54  %  05  ال
  %100/  110  المجموع  5.55%  %

  90 المجموع
  

  وجود الشجارات داخل السجن  وجود أو عدمتمثیل دائري ل - 29- شكل رقم

نعم

ال

المجموع

          
  

  سبب الشجارات داخل السجنتمثیل دائري ل - 30- شكل رقم
  

  

  
  
  
  
  
  

الطع ام 

العم ل 

السرقة

ممارسة القس وة 

األقدمیة

إطف اء الن ور  

أخرى
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لقد أقرت أغلبیة النساء على أنھن یتشاجرن داخل السجن  :التعلیق     
في حین األقلیة منھن ال یقمن  %94.45: وبنسبة عالیة جدا تقدر بـ

  ) .%5.55(بالمشاجرة على اإلطالق 
والمشاجرات بین النساء داخل السجن تأخذ أشكاال مختلفة وبالغة القسوة    

والعنف منھا على سبیل المثال اقتالع الشعر، الخدش، العض، الندبات 
  ).الضرب(على الوجھ، وانتھاء باستعمال أواني الطعام والغسیل 

ولقد أوضحت لنا حاالت البحث عن أسباب وقوع الشجارات الرئیسیة     
لنساء ،حیث كانت األسباب متفاوتة من حیث الورود ،حیث یتصدرھا بین ا

، فالعمل  %17.77:تلیھ األقدمیة بـ %20:إطفاء النور كسبب رئیسي بـ
  %13.63:، وممارسة القسوة بـ %14.54:ثم بسبب الطعام بـ %15.45:بـ

  .   %11.81:وفي األخیر بسب السرقة بـ
للقیام بالمشاجرات  والتي  كما كشفت الدراسة أیضا عن أسباب أخرى 

ولكنھا تؤكد أنھا أسباب فعلیة موجودة ) %7.27(جاءت نسبتھا منخفظة 
  ): المستجوبات(وذات عالقة بالجریمة، وھي كما قالت بھا حاالت الدراسة 

  .التحرش الجنسي على السجینة من قبل سجینة أخرى خاصة لیال -
 .استخدام األدوات الخاصة  -
 الحمام والغسیل  -
  م ومكانھ النو -
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  ردة فعل العائلة تجاه سجن المرأة المجرمة) 2-6- 1
  ردة فعل العائلة بعد القیام بالجریمة) أ

  یمثل ردة فعل العائلة تجاه سجن المرأة المجرمة - 53- جدول رقم 
  المجموع  أحدھم ساعدني  ساعدوني  الھجر  

  90  49  12  29  التكرار
%  32.22%  13.33%  54.45%  100%  

  
  ردة فعل العائلة بعد القیام بالجریمةتمثیل دائري ل - 31- شكل رقم

الھجر

ساعدوني

أحدھم ساعدني

المجموع

  
لقد كانت ردة فعل عائلة المرأة المجرمة بعد ارتكاب الجریمة  :التعلیق

أحدھم ساعدني :"متراوحا بین الھجر والمساعدة حیث احتلت عبارة
من ردة الفعل ، وتالھا  %54.45أعلى نسبة " واآلخر قاطعني

بأخفض " ساعدني أھلي"، في حین جاءت عبارة%32.22:بـ" الھجر"ردة
  .%13.33نسبة 

" إلى نسبة" الھجر"وإذا ما استنطقنا ھذه النسب نجد أنھ إذا أضیفت نسبة  
قامت بھجر  %86.67لوجدنا أن ما نسبتھ " أحدھم ساعدني وآخر قاطعني

 المرأة المجرمة وتركھا بمفردھا تتخبط في المشكلة التي تعاني منھا جراء
للجریمة والزج بھا إلى دھالیز السجن؛ دون زیارة ودون سؤال  اارتكابھ

عنھا وعن أحوالھا ، قد امتد بأھالي السجینة سواء العائلة أو أھل الزوج 
إلى حتى منع عنھا زیارة األبناء ومقاطعة تامة لالتصال بھم، في حین بقي 

یقمن  إلى جانب النساء سجینات المؤسسة العقابیة حیث %13.33فقط 
  . بزیارتھا وإحضار ما تحتاجھ السجینة،كذا التخفیف عنھا في البیئة المغلقة

وإذا ما دققنا في نوع الجریمة نجد أن من قاطعھن أھلھن  ھن المدانات   
الدعارة، الزنا، التشرد وبعض أنواع القتل كقتل الطفل حدیث :في جرائم 

ھن فمعظمھن من ممن العھد بالوالدة، قتل األصول، أما من یقمن بزیارت
الذي یحدث دفاعا عن (قمن بجرائم األعمال اإلرھابیة ،السرقة والقتل

  .وكذا اإلدمان)  النفس أو الشرف
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  من كان حاضرا مع المرأة أثناء المحاكمة) ب
  یمثل من كان حاضرا مع المرأة أثناء المحاكمة -54 - جدول رقم 

عدم وجود   وجود أحد األفراد   
  أي فرد

  المجموع
  األصدقاء  األقارب  اإلخوة  الوالدین

  20  11  -  02  03  04  القتل
  19  17  02  -  -  -  الدعارة
  12  11  -  -  01  -  السرقة
  13  10  02  -  -  01  الزنا
  03  03  -  -  -  -  التشرد
  04  02  -  -  -  02  اإلدمان
أعمال 
  أرھابیة

10  02  01  -  06  19  

  90  60  04  03  06  17  المجموع
%  18.88%  6.66%  3.33%  4.44%  66.67%  100%  

  تمثیل دائري لمن كان حاضرا مع المرأة أثناء المحاكمة -23 - شكل رقم

الوالدین 

اإلخوة 

األق ارب 

دقاء  األص  

ال أحد 

  
نالحظ أن المرأة المجرمة في ھذه الدراسة تكاد تكون  قد حظرت :التعلیق         

في حین جاء حضور  %66.67المحاكمة بمفردھا حیث أحتل ال أحد بأعلى نسبة 
، في حین %18.88بنة في المرتبة الثانیة بنسبة الوالدین أو أحدھما لمحاكمة اال

كان حضور اإلخوة واألقارب واألصدقاء متذبذبا وبنسب جد منخفضة تراوحت 
  .%3.33و  %6.66بین  

وإذا ما عدنا لنوع الجریمة المرتكبة من قبل المرأة نجد أن المدانات في جرائم   
دین واإلخوة واألقارب في اإلرھابیة أكثر حظا في حضور األھل من الوال لاألعما

حین یغیب حضور األصدقاء،خاصة وأن الجریمة تأخذ طابعا خاصا فھي تصنف 
ضمن الجرام الخاصة والماسة بأمن الدول حتى وإن كانت في شكل تقدیم المساعدة 

فاألكید أن مساندة األھل من الوالدین أو األقارب . المادیة أو المعنویة لإلرھابیین
كما أشرنا - دا في مثل ھذه الجرائم ألنھا ال تحمل طابعا وصمیا واإلخوة یكون وار

وقلیل جدا من المدانات في ھذه الجریمة من لم یحضر  - في ذلك في نقاط سابقة 
محاكمتھن أحد ، فقد حظین بمشاركة األھل لھن والوقوف إلى جانبھن في ھذه 

التي جاءت و...المحنة عكس الجرائم األخرى من قتل أو دعارة أو سرقة وزنا
نسبھا دالة على انخفاض حضور األشخاص أثناء المحاكمة مھما كانت صلتھم 
القرابیة بالمجرمة ، وكثیرات حوكمن في غیاب الوالدین واإلخوة واألھل بصورة 

  .عامة 
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  من یقوم بزیارة المرأة المجرمة في السجن) ج
  یمثل من یقوم بزیارة المرأة المجرمة في السجن -55 - جدول رقم 

 ال أحد  األصدقاء  األقارب  الوالدین  
  یزورني

  المجموع

  التكرار
  

30  05  02  53  90  

%  
  

33.33%  5.55%  2.22%  58.88%  100%  

  
  یقوم بزیارة المرأة  في السجنتمثیل دائري لمن  -33 - شكل رقم

الوالدین 

األق ارب 

األص  دقاء 

ال یزورني أحد 

  
نالحظ أن المرأة المجرمة في ھذه الدراسة تكاد ال تحظى بالزیارة :التعلیق      

سواء من العائلة القریبة أو البعیدة، حیث كانت نسبة ذلك مرتفعة  داخل السجن
وبنسب جد منخفضة لكل  %33.33:مقابل زیارة الوالدین بـ %58.88:وتقدر بـ

وھي نسب دالة .  %2.22و %5.55:من األقارب واألصدقاء وھي على التوالي 
ما بالك بإجرامھا بشكل أو بآخر أن العائلة الجزائریة ال تتسامح مع أخطاء المرأة ف

الذي یعد وصما وذال سیالحق العائلة ككل ولیس المرأة وحدھا، وبالتالي ستكون 
  .زیارتھم إلى ھذه المرأة قلیل إن لم یكن منعدما 

وقد وجدنا من خالل ھذه األرقام أن النساء الالتي تحضین بالزیارة ھن النساء    
التي تأتي في المرتبة األولى  األعمال اإلرھابیة:المدانات في جرائم خاصة وھي 

الدفاع عن النفس أو (ثم تلیھا جرائم اإلدمان والسرقة وبعض أنواع جرائم القتل
، ) خاصة زنا المحارم(، أما النساء المدانات في جرائم الدعارة أو الزنا) الشرف

والتشرد، والقتل خاصة قتل األصول فھن بالكاد تحضین بزیارات قلیلة ، وفي 
أو ) الوالدین أو اإلخوة (ان ال تحضین بأي زیارة تذكر من قبل األھل غالب األحی

األقارب وحتى األصدقاء الذین نادرا جدا ما یقومون بزیارة السجینات مھما كانت 
نوع الجریمة التي ترتكبھا المرأة ، فقد دلت شواھد الحیاة داخل السجن أن المرأة 

دخولھا السجن ما عدا األقربون جدا  یبدأ انقطاع اتصالھا بالعالم الخارجي بمجرد
كم مرة ( من یحاولون زیارتھا بین الحین والحین والتي سنراھا في عنصر الحق

  ) .تستقبل المرأة  الزیارة في السجن
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  كیف تتصور المرأة نظرة العائلة بعد خروجھا من السجن)د
  ن السجنكیف تتصور المرأة لنظرة العائلة بعد خروجھا میمثل  - 56- جدول رقم 

  %  التكرار  
  %15.55  14  یقبلون عودتك إلى البیت

  %21.11  19  یقبلون عودتك إلى البیت بصعوبة
  %63.34  57  یرفضون  عودتك إلى البیت

  %100  90  المجموع
  

  تصورات المرأة تجاه العائلة بعد الخروج من السجنتمثیل دائري ل -43 - شكل رقم

یقبلون عودتك إلى البی ت 

یقبلون عودتك إلى البی ت 
بصعوبة

یرفضون  عودتك إل ى 
البیت

  
ن نظرة عائلتھا بعد انقضاء فترة  نالحظ أن تصورات المرأة ع :التعلیق

عقوبتھا یكاد یتمیز بنظرة سوداء عاتمة ، حیث الكثیرات منھن أقررن أن 
العائلة ترفض عودتھن إلى البیت وكانت نسبة من أكدن ذلك عالیة 

من كان تصورھن عن العائلة بقبول عودة ) %15.55(مقابل ) 63.34%(
صورن بأن عائلتھن تقبل المرأة المدانة إلى البیت ، في حین من یت

  . %21.11: بعودتھن إلى البیت ولكن بصعوبة كانت تمثل ما نسبتھ
فالمرأة السجینة تدرك جیدا تصورات العائلة ونظرتھا العامة إلى ھذه     

المرأة وجریمتھا وكذا سجنھا ، فتصور الرفض كان سید الموقف ؛ لذا 
ھن بعد انقضاء فترة جاءت نظرة السجینات یشوبھا الیقین برفض األھل ل

العقوبة، فالشعور بالنبذ العائلي لھن یكاد یكون واضحا من خالل ھذه 
األرقام ، فلو أضفنا نسبة من یتصورن أنھن مرفوض عودتھن إلى البیت 
إلى نسبة من یتصورن أن ُتقبل عودتھن بصعوبة على اعتبار أن قبول 

العائلة ؛ سنجد أن العودة بصعوبة فیھ تأكید على إمكانیة الرفض من قبل 
من لدیھن یقین بأن عائلتھن  %15.55مقابل  %84.45النسبة جد مرتفعة 

  .تقبل عودتھن إلى البیت 
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  نوایا المرأة المجرمة بعد الخروج من السجن ) ھـ
  یمثل نوایا المرأة المجرمة بعد الخروج من السجن - 57- جدول رقم 

وقف عن الجریمة سأت  سأعود بقوة للجریمة  ال أعرف ماذا أفعل  
  وأبحث عن عمل

  المجموع

  90  48  12  30  المجموع
%  33.33%  13.33%  53.33%  100%  

  
  

  نوایا المرأة  بعد الخروج من السجنتمثیل دائري ل -53 - شكل رقم

ال أعرف م اذا أفع ل  

سأعود بقوة للجریم ة 

سأتوقف عن الجریم ة 
وأبحث عن عم ل 

  
  

من  %53.33النتائج التي یبن أیدینا تشیر إلى أن : التعلیق        
عمل ، في حین أن  السجینات سوف یتوقفن عن الجریمة  ویبحثن عن

منھن ال تعرف ماذا ستفعلن بالضبط بعد مغادرة دھالیز السجن؛  33.34%
وال یعرفن ما إذا كن سیعدن إلى أھلیھن ویقلعن عن الجریمة، أو أنھن 

  .سیعدن إلى االنتظام في سلك األفعال اإلجرامیة من جدید
 من السجینات أنھن سیعدن إلى ارتكاب %13.33في حین أكدت نسبة  

أفعال إجرامیة بعد الخروج من السجن ، فلو أضفنا إلى ھذه النسبة نسبة 
من قلن أنھن ال یعلمن ماذا سیفعلن بعد الخروج من السجن ، على اعتبار 
أن عودتھن إلى االنتظام في سلك الجریمة أمر وارد واحتمال قائم 

وھي نسبة ال ) %46.67(ألصبحت نسبة من یعدن إلى الجریمة من النساء 
یستھان بھا ، حیث أنھا قریبة جدا من نسبة من سیبحثن عن عمل شریف 
یرتزقن منھ ، وال شك أن ھذه األرقام تحمل أكثر من داللة نفسیة 
واجتماعیة خاصة فیما یتعلق بعدم جدوى السجن كشكل من أشكال العقوبة 

  .في الحد من بؤرة الجریمة 
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  بعد انقضاء العقوبةكیف تنظر المرأة المجرمة إلى مستقبلھا ) و
  ى مستقبلھا بعد انقضاء العقوبةلالمرأة المجرمة إ ة یمثل نظر -58 - جدول رقم 

  %  التكرار  
  %33.34  30  ال مستقبل لي 

  %26.66  24  سأنعزل
  %25.55  23  سأكافح من جدید

  %14.44  13  سأنتقم
  %100  90  المجموع

  
  

  لمستقبلھا بعد انقضاء فترة العقوبة نظرة المرأة  المجرمةتمثیل دائري ل -63 - شكل رقم

ال مستقبل لي

سأنعزل

سأكافح من جدید

سأنتقم

  
  

لقد أوردت الكثیر من السجینات إجابة متشائمة حول مستقبلھن  :التعلیق 
بعد انقضاء فترة العقوبة حسب ما طالعتنا بھ نتائج ھذا الجدول، فقد قالت 

) %14.44(بعض السجینات إجابات تعكس تصمیما تاما على الجریمة
بعض اإلجابات تحمل استسالما تاما  وعدم الشعور بالذنب، في حین

أو استسالم لمستقبل قاتم عبرت عنھ ) %26.66(لمصیر إما غیر معروف
كلھن  %60أي ما یقابل ) %33.34"(ال مستقبل لي"نسبة كبیرة من قلن

  . لدیھن ھذه النظرة التشاؤمیة القاتمة 
؛  %74.44ترتفع النسبة إلى " سأنتقم"وإذا ما أضیفت لھا نسبة من قلن   

وھي تعكس بصورة جلیة فكرة ونظرة السجینة إلى بیتھا الخارجیة التي 
ترى فیھا العدو والظالم الدامس الذي صبغ ویصبغ حیاتھا ، والعار الذي 

  .یالحقھا وسیالحقھا ، كوشم حفرتھ الحیاة على تقاسیم ذكریاتھا 
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  كم مرة تستقبل المرأة المجرمة الزیارة في السجن) ي
  م مرة تستقبل المرأة المجرمة الزیارة في السجنیمثل ك -59 - جدول رقم 

  المجموع  الیزورني أحد  مرة في السنة  مرة في الشھر  مرة في األسبوع  
  90  51  03  08  28  المجموع

%  31.11%  08.88%  03.33%  56.66%  100%  
  

  لسجنعدد مرات التي تستقبل المرأة  المجرمة الزیارة في اتمثیل دائري ل -73 - شكل رقم

مرة في األسبوع

مرة في الشھر

مرة في السنة

الیزورني أحد

  
        

لقد طالعنا ھذا الجدول بنتائج ھامة عن عدد الزیارات التي تخص :التعلیق 
ال یزورني "بھا المرأة السجینة داخل السجن، حیث جاء في مقدمة النتائج

،   %31.11:تلتھا زیارة كل أسبوع بـ)  %56.66(بنسبة معتبرة " أحد
: على التوالي وجاءت الزیارة مرة كل شھر وكل سنة جد منخفضة وھي

  .%03.33و 08.88%
وھي نتائج تتوافق كثیرا مع طبیعة الوصم االجتماعي الذي یصبغ    

سلوك المرأة المرتكبة لجریمة ما مھما كان نوعھا ، فكثیرات جدا من 
امتنع األھل واألصدقاء عن زیارتھن،كما فعلوا معھن في المحاكمة، 

  ع أوفي الشھر أوفي السنةوقلیالت جدا من تحضین بزیارة مرة في األسبو
والالتي ال وإذا ما دققنا في أنواع النساء المدانات في جرائم معینة     

تحضین بأي زیارة تذكر نجد أنھن المدانات في جرائم الدعارة، فالسرقة 
  . ثم یلیھ كل من القتل والزنا وفي األخیر اإلدمان والتشرد

المدانات في جرائم األعمال أما النساء الالتي یأتي األھل لزیارتھن فھن 
والتي أشرنا لھا في أكثر من عنصر بأنھا جرائم خاصة وال  –اإلرھابیة 

  .ثم تلیھا جرائم اإلدمان والمتھمات في جرائم القتل   –تحمل طابعا وصمیا
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  عرض نتائج الدراسة الكیفیة -2
 عرض حاالت البحث وتحلیلھا )2-1

 االت المتواجدة بالسجنعرض وتحلیل المقابلة مع الح )1-1- 2    
 عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة األولى* 1*           

 عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة الثانیة* 2*             
 عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة الثالثة * 3*             
 عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة الرابعة * 4*             
 وتحلیل المقابلة مع الحالة الخامسة  عرض* 5*             
 عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة السادسة * 6*             
 عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة السابعة * 7*            
 عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة الثامنة * 8*            
  اسعة عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة الت* 9*            

  خلف  المتواجدةعرض وتحلیل المقابلة مع الحاالت )2- 2-1   
         السجنأسوار           

  عرض وتحلیل المقابلة مع الحالة العاشرة *  10*      
 .البحث حاالتمحتوى المقابالت مع العام ل لالتحلی) 2- 2
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  عرض نتائج الدراسة الكیفیة) 2
 البحث وتحلیلھاعـرض حـاالت   )1- 2
جاءت لتّدعم البحث في جانبھ التحلیلي وكذا  المقابلة مع حاالت البحثإن   

جدیر بالذكر في ھذا المقام أن نذكر أن الباحثة اعتمدت في اإلحصائي ، ف
تحلیل المحتوى على مؤشرات معینة استقیت من فرضیات البحث 

 :ومحاور المقابلة والتي تتمثل في 
والذي یضم المالمح العامة  :الحالةلوك المظھر الخارجي وس 1

 .المقابلةوتصرفاتھا أثناء  مرأة المجرمةعن ال
والذي ضم  :لحالةالتنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي ل 2

ي شكلت نموذج البیئة التي نشأت فیھا الجانیة والعوامل الت
 مجرمةالمرأة ال

أو  والذي ضم العامل المفجر :عوامل الفعل اإلجرامي  3
إلى ارتكاب الجریمة والذي  مرأةبال تدفع  وامل التيالع

، وقد تضمن أیضا ھذا المؤشر األولىالفرضیة  من استقیناه
وأما  .تجرم ضدھمعلى طبیعة القرابة التي تربط الجانیة بمن 

قد تظھر لدى الحاالت  غیر مباشرة  ما یتعلق بعوامل أخرى
 . ین فیھا في التحلیل العام فإننا نستع

 اإلجراميفعل الوالذي ضمناه نواتج  :تكاب الجریمة آثار ار 4
الذي ارتكب من قبل الجانیة والذي استقیناه من فحوى 

، وإذا ما آثار ارتكاب الجریمةوالخاص بالثانیة الفرضیة 
نستعین بھا ھي  أثناء الحوار مع الحاالت ظھرت آثار أخرى

 .للنتائج األخرى في التحلیل العام
  
والوحدات ویب تحلیل المحتوى للحاالت وفق الفئات لقد تم تب :مالحظة *

 :التالیة 
 یمثل توزیع وحدات تحلیل المحتوى حسب الفئات 60--جدول رقم 

 رقم الوحدات اسم الوحدة ما یندرج ضمنھا
 4إلى 1من  المظھر الخارجي وسلوك الحالة  كل ما یصدر عن الحالة 

 10إلى  5من   حالةالتنشئة االجتماعیة لل اعیةیخص التنشئة االجتم الجانیة فیماكل ما تلقتھ 
 18إلى 11 اإلجرامي عوامل الفعل  كل ما یتعلق بحیثیات الفعل اإلجرامي وكیفیة وقوعھ

بعد فترة  ةحالكل ما یتعلق بآثار الجریمة ومستقبل ال
 السجن

 22إلى 19من  آثار الجریمة ورؤیتھا للمستقبل 
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 )مؤسسة إعادة تربیة نساء(ن الحاالت الموجودة بالسج )1-1- 2
باب الغرفة التي أستقبل فیھا  *)س،خ(فتحت :ىالحالة األولـــ *1*

المبحوثات ، لم تمھلني فرصة الترحیب بھا و إعالمھا عن المھمة التي أنا 
علم بأنك أخصائیة في علم النفس أنا أ" :بصدد إنجازھا ، وقالت بقوة

ري من وضعي شیئا ألنني بكل أدرك جیدا أنھ مھما فعلت ألجلي لن تغیو
تنھدت عمیقا ،ثم أردفت قائلة بعد أن رفعت رأسھا  "....بساطة قتلت أبي

بالقدر  ھل فعال تریدین اإلصغاء إلي " :عن األرض ونظرت إلي بقوة
الذي أرید بھ البوح و التحدث حتى یصل صوتي إلى آخر العالم ؟ وتأكدي 

أستمیلك حتى تجدي لي  قي أوبأن كل ما سأقولھ لك ال أطلب فیھ تصدی
أجبتھا بكل  "أعذارا وال أبحث لك عن مبررات أو أسباب لجریمتي البشعة 

لك ولكل معاناتك ، وسأتقبل كل ما تقولینھ ،غیةانعم كلي آذان ص :اطمئنان
 . "بصدر رحب

بسیطة  شابة بیضاء البشرة،) س،خ(حالةوسلوك ال المظھر الخارجي*
وى الوجھ والیدین ، ترتدي لباسا محتشما البنیة ال یظھر من جسدھا س

یغطي كامل جسدھا ما تزال مالمح الطفولة لم تغادر وجھھا تتكلم بلغة 
عربیة جد عالیة تستعین باألمثال والحكم لكبار الفالسفة والعلماء تتكلم 
بھدوء وتعي جیدا مشكلتھا وكیف وصلت إلى دھالیز السجن ، في المرات 

إنني  كانت صائمة وحینما سألتھا لماذا؟ أجابت الخمس التي قابلتھا فیھا
تشھد لھا زمیالتھا في  "أكفر عن ذنبي وسأكمل صیام شھرین متتالیین

السجن بأنھا مؤدبة وتؤدي صلواتھا في وقتھا لم تؤذي أحدا وتعامل الكل 
 .باحترام

تبلغ من  )س،خ:( حالةوالجانب العالئقي للالتنشئة االجتماعیة *
ھي  - وھو من أقدم أحیاء مدینة باتن -تقطن حي بوعقالسنة فتاة 20العمر

تربطھم بالجانیة عالقة  )إناث5ذكورو 3(األخت الكبرى لثمانیة أطفال
حتى السنة التاسعة أساسي ولم یتركھا األب أن  )س،خ(جیدة ،درست 

تقول   **تكمل دراستھا ألنھ حسب رأیھ المرأة ال تخرج إال ثالثا
أستاذة وال مھندسة،وشوفي وین راني  وأبة طبی كنت نحلم نخرج":)س،خ(

  .."سخریجة حبا)تضحك(الیوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .للمبحوثة ، و ال یمثل بالضرورة األحرف األولى السمھا  َعِضھو االسم الذي ُو)س ،خ  (*
ھناك اعتقاد اجتماعي مغروس بأذھان بعض األفراد مفاده أن المرأة ال تخرج إال ثالثا مرة من بطن أمھا ،  **

  .ومرة إلى بیت زوجھا ومرة أخیرة إلى قبرھا ، وكان والد الجانیة یؤكد لعائلتھ  صحة ھذا االعتقاد
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عالقة الجانیة بأمھا جیدة تكاد تكون حسب تصریحھا كاألصدقاء،أما مع 
 ب فتكاد تكون منعدمة نتیجة سوء المعاملة التي تتلقاھا الجانیة وأفراداأل

أقصد  )كانت ال تذكره بأبي ("موسى ":من قبل األب تقول الجانیة العائلة
األب اهللا یرحمھ عیشنا في المیزیریة والھم و الرعب ، موسى تزوج أمي 

فیھ وھو  على الطمع ألنھا كانت عندھا ورثة جدي وھو البیت اللي نسكنوا
باسمھا، ومنذ أن تزوج أمي وھو یطالبھا بأن تكتب لھ المنزل حتى  مكتوب

سنة وھو وأمي على نفس الموضوع 15یشعر بأنھ رب المنزل، قرابة 
بدونھ یشتمنا نحن أطفالھ و یضربنا حتى أمي لم تسلم من  أو،الذي بسببھ 

ق لكنھ وجد معاملتھ القاسیة ، وحین سئم ولم ترضخ أمي لطلبھ أراد الطال
نفسھ أمام ثمانیة أطفال، مأكلھم وملبسھم تدریسھم،فزادت معاملتھ حدة 

بیتنا ارتعد بمجرد "  "وأسلوبھ أكثر عنفا مع الكل وضد الكل دون استثناء
تذكره عبارة عن شبھ بیت فیھ غرفة لنوم أبي و أخرى ننام فیھا ثمانیتنا 

ب خالیة من أي نسمیھا غرفة التعذی )تنھدت(ومطبخ صغیر ، وغرفة 
مظلمة معلق على حائطھا  ،أثاث نزع أبي عنھا كل شيء حتى المصباح

كان موسى ظالما "."الویل لمن أدخلھ موسى لھذه الغرفة المظلمة  *تویو
 و -سائق حافلة -وحشا كان إذا عاد من عملھ...كان،متغطرسا  ،جبارا،

أس و أول من یجده في طریقھ یمسكھ من أعلى الر ؛مزاجھ معكركان 
یجره إلى غرفة التعذیب، وقبل البدء في الضرب یشعل شمعة ویضعھا في 

و ال یتوقف ؛ زاویة الغرفة ثم یمزق عنا ثیابنا و ینھال علینا بالضرب 
حتى یبدأ في الضحك ،كان ال یھمھ ما سیصیبنا جراء ذلك الضرب ثم 

رد یخرج ویعود وكأن شیئا لم یكن، لم یسلم أحد من ھذا العذاب كنا بمج
عودتھ إلى البیت نحاول بكل جھد أن ال نعكر صفوه ونلبي كل طلباتھ 

 ."نختبئ منھ وال نصدر أي صوت قد یزعجھ **ونصبح مثل الفاللس
كانت المرة األولى التي كشفت لي عن كتفھا الموشوم بآثار الشریط 

وكذا فخذھا الذي تشعر بمالمستھ كأنھ محفور بتكتالت ) التویو(المطاطي 
استسمحتني في تلك اللحظة وأحضرت لي صورة ألخیھا نزع  لحمیة ،

األب قطعة لحم من ساقھ وصورة أخرى ألمھا وآثار الضرب بادیة على 
جسدھا خدوش في الوجھ في الیدین و في الرجل الیسرى  وحینما كنت 

   :أتأمل تلك الصور قاطعتني دون أن أسألھا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الضربصغیر یصبح أداة للعقاب و  منھ جزءللسقي وإذا أخذ  مطاطي یستعملھو شریط   :التویو *
 ھي صغار الدجاج  العامیةفي اللغة :  الفاللس **
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مانحسش بكلمة بابا "دیھ أبي ألنني ال أشعر بھا،أتدرین موسى ال أنا"
وعمري ما تكلمت معاه وجھا لوجھ ، صدقیني ال أعرف صورة أبي جیدا 

ل زیت وملح 5كغ دقیق للشھر،25مانعرفش تقاسیم وجھھ، كان حقنا منھ 
الباقي نجیبوه من بقایا السوق ویحنو علینا الجیران أما اللباس نلبسوا 

. اس الصیف ، ویاویلوا لي یطلب أكثر من ھذامرتین لباس الشتاء ولب
 :حاولت معھ أمي بكل الطرق وفي األخیر طلبت منھ الطالق فأجابھا

تقول الجانیة  .عمري ما دخلت صفقة خاسرة ، أكتبیلي الدار أوال
مافھمتش واش عجبو في الدار السقف یقطر علینا في الشتاء و نموتو من "

ویقوللھا مانطلعش دیار  يار على أمالحرارة في الصیف كان یرد الدم
ي العید عمرنا ما فرحنا بالعید واللباس واللحم اللي یصدقوه علینا ف". الناس

الجیران ، وكان یأكل ھو أوال ثم یأتي الباقي ، ال یسلم علینا مثل باقي 
نھربوا من قداموا كان یضرب  یوم العیداآلباء ، كان كي یدخل للدار

، والغریب  "راني نربي عقارب في حجري" :األرض برجلیھ و یصرخ 
ثم ("....في األمر أنھ كان یصلي ركعة بركعة ، یصوم وكان ینوي الحج 

 ) .........بكت طویال
 يكنت صغیرة وشفت كل شيء شفت أم"أضافت بعد أن مسحت دموعھا 

تظلمت ، شفتو كیفاش نزع قطعة اللحم من ساق أخي لسبب تافھ ، شفتو 
قدمیھ ویشبعھا ضربا أمام كل أبنائھا و حینما بدأ  یضع رقبة أمي تحت

یضحك تركھا وسط دمائھا وكلنا نصرخ ونبكي أمنا یومھا، وخوفا منھ لم 
نستطع التقدم إلنقاذھا حتى أغلق الباب فارتمینا نمسح عنھا دموعھا 
ودماءھا وھي تھدؤنا وتقول لنا لم یبقى لنا عیش مع أبیكم ، في تلك اللیلة 

في وسط الدار أخذت وعاء بھ ماء  )شجرة العنب(ت إلى دالیة ذھب ،لم أنم
بارد و أقسمت عند تلك الدالیة أن ال ترى عیني عین موسى و غسلت یدي 

غسلت یدي منك یا موسى كیما یغسلوا الناس یدیھم ' :بالماء البارد وقلت 
منذ تلك اللحظة فرضت على نفسي نظام خاص ال أضحك ، ال  ' من المیت

یرا ما نلعبش والزم نحوس على عمل وكنت نفكر نھرب بأمي و أتكلم كث
في تلك األثناء ضغطت على یدھا وكأنھا تتوضأ وجحظت عیناھا (إخوتي 

وكأنھا تعیش اللحظة من جدید ، لم تبك و لكنھا تنھدت عمیقا وصمتت مدة 
فعلت ما فعلت من أجل أمي،ألجل اخوتي الصغار، " :ثم قالت  )من الزمن
 ."لقد قتلت أبي  ....فعلتھ حرام لكن قدر اهللا وما شاء فعل  إیھ أعلم أن ما
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طلبت األم من الجانیة  2002أفریل 5في یوم :  عوامل الفعل اإلجرامي*
وقد طلب األب من ؛ أن تقوم بشؤون البیت ألنھا ذاھبة إلى بیت والدتھا 

 األم أن ال تمكث للمبیت لدى والدتھا ألنھ یكرھھم ویعتبرھم سبب نحسھ
 :فبكت أمي وقالت لھ *ال تنامي في دار البردیل"وقال لھا بالتعبیر الشعبي 

خاوتي ودارنا من المسجد ما یخرجوش راك ناوي ،موسى حرام علیك یا
وحین عودتھ . فجرھا إلى خارج البیت وقادھا إلى بیت والدتھا"على الغدر

ما الذبانة  -وكان الوقت ظھرا-سأنام اآلن  "من البیت قال ألطفالھ
  . وأنامتھم إخوتھا )س،خ(أخذت "نسمعھاش

بعد مدة نھض األب وخرج إلحضار األم وحین أحضرھا كان ینظر إلیھا 
نظرة تنبئ بأنھ سیدخلھا بیت التعذیب  ألنھ أشعل الشمعة وبدأ یثور ألتفھ 
األسباب،كانت الرابعة والنصف وكانت الجانیة تقوم بتحضیر العشاء 

باباك راھو ناوي " :دج وقالت لھا 600طتھا حینما دخلت إلیھا أمھا وأع
على الخدع یابنتي حاسة الیوم یقتلني كي یدخل یضربني في الدار ھزي 

خافت الجانیة وتداخلت األفكار   "خاوتك واھربوا من الدار وما تعودوش 
برأسھا ولم تعلم من أین تبدأ وما العمل ، في تلك األثناء طلب األب من 

غرفة النوم ألنھ یرید أن ینام وفي خطواتھا إلى غرفة األم أن تقوم بإعداد 
نومھ جذبھا من شعرھا إلى غرفة التعذیب ونزع الشریط المطاطي من 
على الحائط وانھال علیھا ضربا وبدأت تصرخ وكاد تنفسھا أن یتوقف 

ولم تشفع أزمة الربو لألب أن یوقف ھجومھ على ) ألنھا مصابة بالربو(
ت بین یدیھ وشاھد األطفال الثمانیة المشھد من جدید األم التي كادت أن تمو

وكانت األم بین یدیھ تتلفظ ببعض  ،یرتعدون خوفاو یصرخونوبدؤوا 
سنة 20حاكمني على قلبك  سنة20،طلقني یا موسى واتھنى "العبارات 

كانت آخر كلمة تسمعھا  "محتمني على روحك ، اقتلني واتھنى یاموسى
طبخ لترى أمھا ممددة على األرض واألب الجانیة بعد أن ھرعت من الم

إلى ظھر ) س،خ(ارتمت .ینھال علیھا ضربا دون أدنى إصغاء لمعاناتھا 
استدار ...األب ودفعتھ بكل ما أوتیت من قوة حتى ارتطم وجھھ بالحائط 

أنا ...أنت اللعینة الحشرة الضعیفة تدفعینني إلى الحائط  :إلیھا وقال لھا 
كانت المرة الوحیدة التي  "."وجھي یا رخیصة ولدتك وترفعین یدك في 

أرى وجھ موسى كامال وتقع عیني على تفاصیلھ ، كانت المرة األولى التي 
  " : وجھھأشعر فیھا بقوة ال بضعف وذل أمام موسى صرخت في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .في التعبیر الشعبي یقصد بھ بیت ممارسة الدعارة  : البردیل* 
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راك حولت حیاتنا ، ماعندكش قلب ستقتلھا ارحمھا وارحمنا معاھا 
حینما أنتھي منھا  "فدفعني بقوة إلى خارج الغرفة وقال لي    "لجحیم

حملت نفسي من على األرض لم أعلم حینھا  ."سأعود إلیك یاوجھ البخص 
ر بھ البطاطا أمسكھ بین یدي لم أشعر بنفسي إال أن السكین الذي كنت أقش

واش ندیرلك ظرك "وأنا أرتمي إلى ظھره من جدید وقلت لھ بكل جرأة
على  بالسكین وضربتھ  "ونھني خاوتي منك يناكل كبتك سخونة نھني أم

مسحت دموعھا وأردفت دون أن أسألھا أي ....تنھدت عمیقا"...رقبتھ
الظالم ، موسى الذي یلبس  ،س المتكبرسبحان اهللا موسى المتغطر :سؤال

 crème Neviaوكرام نیفیا؛ دج ویدیر السیشوار الصباح5000غیر بــ
لرجلیھ و یاكل بالموس و الفرشیطة موسى اللي كي یتكلم ھو، الكل یسكت 

موسى یأكلھ الدود و یدخل  ،)تضحك(یموت ....وكي یدخل للدار نتفرزعوا
ربة سكین وسكین مطبخ ، موسى وقبل كل ذلك یموت بض ؛ تحت التراب

كنت نعتقد أنھ سیموت بمدفع بمسدس بطیارة بوینغ ولیس بسكین مطبخ ما 
حینما سقط ) تضحك وتضم على أصابعھا ( یقصش الزبدة في الصیف

وحاول أن یتبعھا وكانت " س"لقد فعلتھا یا  موسى نظر إلي بقوة وقال لي
ام عتبة الباب ولفظ قد ھربت خارجا لتسلم نفسھا للشرطة وسقط ھو أم

 .أنفاسھ األخیرة
بعد أن سقط أبي نھضت أمي عن دمائھا وبدأت  :آثار ارتكاب الجریمة *

واش درتي یابنتي ودرتي مستقبلك   ":تجھش بالبكاء وتصرخ وتقول 
وفعال ضیعت حیاتي بیدي ، ضاع مستقبلي أصبحت ال "ضاعت حیاتك 

. وھبني الحیاة و أنا أنھیتھا لھ بابا . أساوي شیئا ال ربي و ال العبد یرحمني
وأصبحت (رغم الشيء اللي عملوا فینا یبقى دائما بابا حبیت والكرھت

بین الحین والحین ألنني طلبت منھا أن تحاول فعل  "أبي"تقول عن موسى
 . )ذلك
ھل ؛ ألف شریط ذاكرتي یوم بیوم  :حالةتقول ال؛  حینما یحضرني النوم   

قصد أبي أدعو اهللا أن یسامحھ و یسامحني أ ؛ أفكر في موسى ؟تعلمین
أیضا على فعلتي أتمنى أن أزور قبره و أطلب منھ مسامحتي ، أبي رغم 

أحاول أن أفتش لھ بذاكرتي عن  ،أن صورتھ بداخلي مظلمة باللون األسود
أي ذكرى ولو بسیطة ألجعل من صورتھ تنطق باللون األبیض و األزرق 

أمحو من ذاكرتي ذكراه المؤلمة و السیئة و األحمر والبنفسجي ، أرید أن 
   .و استبدلھا بذكرى طیبة
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المرارة الحقیقیة التي أشعر بھا أنني أدفع ثمن خطأ لم أتسبب فیھ أنا ،    
دارت حیاتھا  يأم"عشت قصة الخاسر فیھا األول و األخیر ھو أنا ، 

دمرت اأنا  .ودارت لوالد ، أبي تزوج وعاش وكتبلو ربي یتقتل ویموت
 .؛ دافعت علیھا ودفعت الثمن مستقبلي و أحالمي ي من حكایة أم

وحسب ) األم طلبت االستئناف(سنة سجنا 15) س،خ(صدر الحكم ضد    
و قبل ، ال یھم ألنني مقتنعة بأن ما فعلتھ أستحق علیھ ھذا العقاب "رأیھا 

ربي ، حیاتي كامل و أنا نسلك  ما یحكم علي القاضي بغیت یحكم علي
ي ننھي السجن المجتمع ما یرحمنیش وخایفة حتى من خاوتي حتى ك

یرجعوا ضدي خاصة الصغار ، الموت أفضل لي لو یعطیھالي ربي ، 
و بابا لو كان فاق بكري وبدل  ،نحس بلي الدنیا سكرت أبوابھا في وجھي

دار من أوالده أعداء والضحیة ...ما یصغر الھوة بینو وبین أوالده 
 . "ت ھي أناوالمجرمة في نفس الوق

اآلن بعد سنتین سجن أفكر في ھدف واحد ھو أھلي كي نخرج نعمل "
ألجلھم،طیلة سنتین سجن لم یتركوني ویقومون بزیارتي أمي و اخوتي 
حتى أخوالي و أعمامي وعماتي ، صورتي عن الرجال كلھا سیئة لكني 

  ".نعاود حكایة أمي    Jamaisعمري ما نفكر نكون زوجة ألي رجل
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 :تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة األولى  *
بأن المقابلة ستكون مع أخصائیة نفسیة أحدث عندھا ) س،خ(إدراك الحالة      

مقاومة تظھر جلیا من خالل قولھا في بدایة اللقاء ودون سوابق خاصة باالستقبال 
لنا تعكس ھذه المقاومة الظاھریة  "...مھما فعلت لن تغیري شيء في حیاتي"

ألن للمفحوصة رغبة في كسب تعاطف وتقبل اآلخرین وھو أمر  ،میكانیزم دفاعي
 .یتضح أحسن في نھایة المقابلة 

  
 : عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة *

 یمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة األولى -61-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة لحالة العبارة من المقابلة مع ا

 1 لباس محتشم  مالحظات الباحثة وزمیالت الحالة في السجن
مالحظات الباحثة واألفكار التي تتطرق إلیھا أثناء الحدیث 

 )...........أرى صورة أبي باللون األسود(
الحدیث بلغة عالیة واالستعانة 

 باألمثال والحكم
2 

 3 تصوم وتصلي تكفیرا عن ذنبھا الحالة في السجنمالحظات الباحثة مع شھادة زمیالت 
  
  :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي وردت الوحدات التالیة *

 یمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي للحالة األولى   -62- جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة

 4 األولى مع عالقة جیدة مع األخوة واألخوات  إناث  5ذكور و  3ـ األخت الكبرى ل
 .....كنت نحلم نخرج طبیبة أو أستاذة 

 حسب رأي أبي المرأة ال تخرج إال ثالثا 
حرمان الحالة من إكمال دراستھا من قبل 

 األب رغم طموحھا الكبیر 
5 

 كي الصحاب  ...مع أمي كي الخاوا 
 ي المیزیریة موسى اهللا یرحمھ عیشنا ف

العالقة مع األم جیدة وعمیقة على العكس مع 
 جة عن سوء المعاملةیاألب منعدمة نت

6 

بابا تصفھ بالسیئ المعاملة ولكنھا تقول اهللا "ال تنادیھ 
 )وكأنھ شعور بالذنب(یرحمو

تناقض وجداني في تصور وتمثیل الوالد  في 
 وعي المبحوثة

7 

أن تزوجھا وھو موسى تزوج أمي على الطمع ، ومنذ 
 ........یطالبھا بأن تكتب لھ المنزل 

 8 رغبة الوالد في الزواج من األم كان مادي

 9 رغبة األب في تطلیق زوجتھ لوال أطفالھ  أراد الطالق لكنھ وجد نفسھ أمام ثمانیة أطفال 
بالنسبة لھذه الوحدة طغت كثیرا في المقابلة واحتلت 

یسبنا، یشتمنا  :اجزء كبیر منھا نكتفي بذكر بعضھ
یضربنا؛غرفة التعذیب،التویو،ینھال علینا بالضرب أول 

 ...من یجده في طریقھ یمسكھ من أعلى الرأس 

 .عنف الوالد وسوء معاملتھ لكل أفراد األسرة 
 عنف لفظي 
 عنف جسدي 

10 

 11 وصف الحالة للوالد وصورتھ السلبیة   كان ظالما جائرا متغطرسا وكان وحشا 
ول بكل قوة تلبیة رغباتھ ، نصبح مثل الفاللس نحا

 نختبئ منھ ، الذبانة ما یسمعھاش 
 12 وصف سائر أفراد العائلة بالخضوع والخوف 

كتفھا موشوم بعالمة الضرب صورة األخ واألم وآثار 
 الضرب بادیة في الصور وجسد المفحوصة

 13 آثار العنف على معظم أفراد العائلة 

 14 غیاب  شبھ تام لدور األب لباس الصیف والشتاء......دقیق كغ25كان حقنا منھ 
 15 تنھدات بین ندم وتألم بتذكر الحیاة مع األب (..تنھد، بكاء،حسرة)وصف األب ومعاملتھ القاسیة 

أقسمت  :رؤیتھا رفقة  أخوتھا لمنظر األم بین یدي األب
 على عدم رؤیة األب، فرضت على نفسھا نظاما خاصا 

 16 یر الحالة في إیجاد حل لتلك الوضعیةبدایة تفك
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 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 یمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلجرامي للحالة األولى -63-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
باباك راھو ناوي على الخدع حاسة الیوم یقتلني 

 ....ألفكار بداخلھا ، ولم تدري ما العمل تداخلت ا
تصرف األم مع الحالة قبل ضربھا من قبل 

 الوالد أفقد الحالة السیطرة على انفعاالتھا 
17 

جذبھا إلى غرفة التعذیب، نزع الشریط المطاطي 
 انھال علیھا ضربا حتى انتابتھا أزمة الربو

خضوع األم لنوبة عنف شدیدة من قبل األم 
ة السیطرة على األمور واالستعداد أفقد الحال

 لتلقي صدمة ما 

18 

یا :سمعت أمي تصرخ وتھذي ببعض العبارات
 .........موسى طلقني واتھنى وھنینا معاك 

 19 صراخ األم ومعاناتھا مھد للفعل اإلجرامي

حیثیات الجریمة مع ذكر الوصف لتفاصیل الفعل 
اإلجرامي والذي یحمل في طیاتھ حالة نفسیة 

 (.....شعورھا بالقوة ال بالضعف)فعالیة ممیزة وان

إقبال الجانیة من المطبخ حاملة سكین إلى 
 غرفة التعذیب وھجومھا للدفاع عن األم 

20 

موسى اللي یدیر  )سبحان اهللا موسى یموت بسكین
موسى كنت نعتقد یموت  (...السیشوار،وكرام نیفیا

 .بمسدس بطیارة ولیس بسكین 

نھا ھي من تسببت في عدم تصدیق الحالة أ
وفاة األب بتلك الطریقة البسیطة مع وصف 

 ھذا األب بصفات خاصة 

21 

بعد طعن األب على مستوى الرقبة ھربت  
 .الجانیة خارج البیت لتسلم نفسھا للشرطة 

 22 عدم ھروبھا من مواجھة العدالة 

 
 :عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *

 یمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالدونیة  للحالة األولى -64-رقم جدول
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

بابا وھبني الحیاة وأنا أنھیتھا لھ،ھو یبقى أبي ،أتمنى 
أن أزور فبره وأطلب منھ مسامحتي، بدأت تقول عن 

 موسى أبي

ة التي شعور كبیر بالذنب تجاه الجریم
 أقدمت علیھا الجانیة 

23 

 24 الشعور بالدونیة للخطأ الذي ارتكبتھ أصبحت ال أساوي شیئا ال ربي وال العبد یرحمني
أبحث ألبي عن ذكرى ولو بسیطة أجعلھا تنطق 

 .....باللون األزرق و األخضر و األحمر 
محاولة إیجاد عذر لألب الذي أنھت 

 حیاتھ
25 

، دافعت علیھا ودفعت الثمن  أنا دمرت من حكایة أمي
أنا عشت قصة الخاسر األول فیھا واألخیر أنا، بابا لو 
كان فاق بكري وبدل ما یصغر الھوة بینھ وبین أوالده 

 جعل من أوالده أعداء

محاولة التشبث بأي سبب یخفف عنھا 
 وطأة الشعور بالذنب 

26 

أنا مقتنعة أن ما فعلتھ أستحق علیھ ھذا العقاب وقبل 
یحكموا علي الناس یحكم علي ربي ، أفكر في ما 

ھدف واحد ھو أھلي كي نخرج نعمل ألجلھم خاصة و 
 أنھم یزوروني طیلة مدة مكوثي في السجن 

تقبلھا التام لحكم القضاء والرغبة في 
تحمل مسؤولیة األسرة  بعد قضائھا لمدة 

 العقوبة

27 

صورتي عن الرجل كلھا سیئة لكني عمري ما نفكر 
 نعاود حكایة أمي  Jamaisوجة ألي رجل نكون ز

فكرتھا عن الرجل سیئة نتیجة رسوخ 
  .فكرة الوالد السیئ 

28 
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  :الحالة الثانیة * 2*

كان من الصعب جدا الحدیث إلیھا من شدة  ،فتاة في مقتبل العمر )رل،(    
في بادئ ، البكاء الذي كان یالزمھا ویخنقھا وھي تروي تفاصیل قضیتھا

العبد مجروح وانتم تزیدو علیھ،راني " :ت البوح بقصتھا قائلةاألمر رفض
بغیت ننسى لو كان في مقدوري نمحي من دماغي كل شيء حدث لي في 

وظلت تبكي حیث حاولت تھدئتھا و أخبرتھا بأنھ من ....." الماضي
الضروري أن تفرغ نفسھا من كل آثار الماضي حتى یتسنى لنا مساعدتھا 

فكان أن بادرت   ،ي حفره الزمن بذاكرتھافي مداواة الجرح الذ
 .باالعتراف

معتدلة الھیئة جمیلة  شابة )رل،( : حالةوسلوك ال المظھر الخارجي*
عینان سوداوان و شعر أسود طویل بیضاء البشرة ، كان الحدیث ؛المنظر

إلیھا في بادئ األمر صعبا إال أنھا في مقابالتي الالحقة أبدت تعاونا كبیرا 
و تروي تفاصیل قضیتھا بدقة متناھیة من  ،كي كل شيءو أصبحت تح

میالدھا إلى لحظة وصولھا إلى دھالیز السجن ، تلمح في نظراتھا أنھا 
تتأھب لتعاقب كل من تسبب في إدانتھا بجرم لم ترتكبھ ، تتوعد و ترسم 

 .عقوبتھاتفاصیل طریقھا حین تنھي سنوات 
في  )*س،ف(من )م،ر(جتزو :والجانب العالئقيالتنشئة االجتماعیة *

دوار القیقبة بلدیة راس لعیون والیة باتنة وبعد شھرین زواج نشب خالف 
حیث قام ؛ حاد بینھما بسبب تحرش جنسي على الزوجة من قبل أخ الزوج 

الزوج بتكذیب االدعاء و أشبعھا ضربا نافیا التھمة عن أخیھ ، فما كان من 
وھناك وضعت  إال أن عادت إلى بیت أھلھا ؛)س،ف(الزوجة 

وبعد طالقھا من والد الطفلة تزوجت مرة أخرى تاركة  )ل،ر(الطفلة
وھي ) ل،ر(نشأت . في أحضان جدھا و أخوالھا)ل،ر(وراءھا الطفلة 

تقول للجد أبي و للجدة أمي وبقیة أفراد العائلة خالي و خاالتي حتى أمھا 
ال ھم في القریة تنادیھا خالتي ، لم تدرس و ال تعرف الكتابة و  القراءة ألن

تربت في بیت أخوالھا حتى توفي جدیھا فأخبرھا ،یسمحون للبنت بالدراسة
لم تتقبل الفكرة و لكنھا حاولت  ؛)س،ف(و) م،ر(خالھا بحقیقتھا و أنھا ابنة 

و أن معاملة الخال لھا كانت جیدة و بدأت  ،أن تتأقلم مع الوضع خاصة
  لى اإلطالق ألنھ ھو اآلخر لم بزیارة أمھا ، أما األب فلم تقم بزیارتھ ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .       )ل،ر(ھما والدا الحالة ) س،ف(و) م،ر(*



 - 321 -

نة لقیت س 15مكثت في بیت خالھا قرابة .یسأل عنھا ولم تره منذ والدتھا 
حیث تقدم  ،سنة 21فیھ التربیة الحسنة وحسن المعاملة حتى بلوغھا سن 

كان موجودا ) م،ر(أحدھم لخطبتھا ولم یستطع الخال تزویجھا، ألن األب 
ألنھا كانت غیر )م،ر(ومن جھة أخرى ال تملك أي وثیقة تثبت بأنھا ابنة 

فطلب الخال  مسجلة في سجالت الحالة المدنیة و ال تملك أوراق ثبوتیة،
فأبى وطلب  األب أن یحضر خطبة ابنتھ أن یطلبوا من* من جماعة الدوار

وحینما حاول  ،منھم أن یتم تزویجھا من بیتھ و إال فلن یعترف بأبوتھ لھا 
لن أذھب إلى رجل ال أعرف " :الخال إقناعھا بذلك رفضت بشدة وقالت

وأمام  "حلوى  منھ سوى االسم ،ال أذھب إلى رجل ماكلیتش من یدیھ حبة
إصرار الفتاة رفض األب االعتراف بھا، فرأى الخال في الموضوع 
خطورة كبیرة ، فحمل القضیة إلى العدالة حتى یتسنى للفتاة التمتع بكامل 

 )باتنة ،سطیف،الجزائر( ومرت القضیة على ثالث محاكم .حقوقھا
ھا وطالبھا وفصلت فیھا المحكمة العلیا لصالح الفتاة في التمتع بكامل حقوق

فقالت للقاضي بما  ،القاضي بأن تختار بین الذھاب مع الخال أو مع األب
یا سیدي القاضي ھذا الرجل الذي أثبتم بأنھ أبي    ":تشعره وتحس بھ حقیقة

لم أره في حیاتي سوى الیوم ، الیوم فقط نظرت إلى وجھھ و عرفت بأنھ 
سوى االسم  والدي ، سیدي الرئیس ال أذھب مع رجل ال أعرف منھ

سأذھب مع الرجل الذي سھر على تربیتي و راحتي وحقق لي االستقرار 
ولم تعلم بأن ھذه الكلمات التي   "وكل ما تحتاجھ أي فتاة سأذھب مع خالي 

  )كما قالت(قالتھا أمام المأل ستجر لھا التعاسة و توقعھا فیما ال یحمد عقباه
نفقة ابنتھ والتي قدرت  دفع )م،ر(انتھت المحاكمة وحكم على األب    
ملیون سنتیم وتسجیلھا كابنة شرعیة و كذا النفقة علیھا إلى أن 12:بــ

وعادت رفقة خالھا وظھر أثناءھا اخوتھا غیر األشقاء وعماتھا و .تتزوج 
بنات العم وبدؤوا یتوددون إلیھا وطالبوھا بالعودة إلى بیت والدھا حتى 

لیس أدوم لھا  ، فلبت لھم الدعوة تتعرف إلیھ وأن تترك بیت خالھا ألنھ 
وذھبت للعیش في بیت   .ظنا  منھا أنھا ستجد أسرة مثل أسرة خالھا 

 :والدھا وواجھتھا زوجة األب بسوء المعاملة منذ اللحظة األولى قائلة لھا
خلیتي باباك لي ولدك یحط راسو في األرض ، وخالك خرج من "

  ."بنت لحرامواش من عار درتیھ یا  ؛المحكمة رافع راسو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھم كبار أھل القریة و أعیانھا وھي عبارة عن تجمع لرؤساء األعراش وعملھم ھو التدخل لحل النزاعات و  : جماعة الدوار**
  لتي یمكن أن تنشب بین أھالي القریة أو الدوار  الصراعات ا
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 ھا،وتحاول أن تتأقلم مع أفراد قرابة الشھرین وھي تعیش بمنزل والدھا"
كما وحرموھا من رؤیة أمھا أو  ؛الذین لم یكونوا قد استحسنوا بقاءھا معھم

ذكر اسمھا في مجلسھم حتى الخال ال یسمح لھا بزیارتھ إال نادرا جدا ، 
طلب منھا األب أن تذھب إلى خالھا وتطلب منھ أن یعید نفقتھا بعد مدة 

وحین  .التي ھي من حقھا اآلن ما دامت تعیش عنده اآلن )ملیون 12(
ذھبت إلى خالھا لطلب ذلك أقسم لھا ھذا األخیر أنھ لم یتسلم وال دینارا من 

 نفقتھا ، وعندما عادت للبیت وأخبرت والدھا بما قالھ الخال ثارت ثائرتھ
وأجبرھا أن تحضر النفقة و إال سیصیب الخال ما ال یحمد عقباه ، وظلت 
قرابة الستة أشھر بین األب والخال ، ھذا األخیر الذي طلب من جماعة 
الدوار التدخل لحل ھذه المشكلة، وتم لھ ذلك فزادت ثائرة األب فقام بمنع 

  ، "نسایھا ریحة خوالك ا":ابنتھ من زیارة الخال وأشبعھا ضربا وقال لھا 
وإنما كان ینادیھا  ،ومما زاد من معاناتھا أن األب لم یكن ینادیھا باسمھا

إضافة إلى أن ؛ وأصبح كل من في البیت ینعتھا بھذا االسم  ،ببنت لحرام
وحینما لم تتحمل ھذه المعاناة  .أعباء البیت أصبحت ملقاة على عاتقھا 

أفراد العائلة ، طلبت من  وطریقة العیش و الظلم المسلط علیھا من قبل كل
ألنھا لم تعد اإلھانة أن یتدخل لیكفوا عنھا ) ع،ر(أخیھا من األب المدعو 

تستطیع أن تصبر أو تتحمل أكثر خاصة و أنھا أول من ینھض و آخر من 
ضرك ":ینام فضحك في بادئ األمر وقال لھا بسخریة لم تفھمھا إال الحقا

خدمة العسكریة التي یعمل بھا ألنھ وعاد إلى ال "نتولھ بیك ونعدلك أیامك
 .كان أثناءھا في عطلة  

 )ل،ر(بعدما أكملت  2000مارس  14في یوم  : عوامل الفعل اإلجرامي*
تحضیر وجبة العشاء والتعب قد تمكن منھا، وكانت لیلتھا تعاني من ألم في 
معدتھا  آوت إلى فراشھا وكانت لیلتھا نائمة بمفردھا ألن أختیھا غیر 

رقدت في تلك اللیلة متألمة ") ل،ر(قة ذھبتا إلى بیت العمة ، تقولالشقی
شعرت بأحد یتلمسني استعذت باهللا واستغفرت  ،حینا و غایصة حینا آخر

وحاولت أن أرقد ولكن  ،ضنا مني أنھ كابوس أو شیطان أو تخیالت
) ع،ر(اللمسات أصبحت في كامل جسدي استدرت خائفة فوجدتھ أخي 

ل ثیابھ وحین حاولت أن أصرخ أغلق فمي وسمعتھ عاریا تماما من ك
بدیت نصرخ ونقولوا  "ك نتولھ بیك ونعدلك أیامكضر ألم أقل لك " :یقول

ولم یسمع كلماتي بل قام بوضع شریط ....راني أختك راني بنت باباك 
الصق على فمي وانقض علي كالوحش ومزق عني كل ثیاب ، شویة 
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أن أقاومھ ، وحینما انتھى حمل خوف شویة خلعة شویة مرض لم أستطع 
ضربت  ،)الخدمة الوطنیة(حقیبتھ وقال نبقیك على خیر راني رایح للعسكر

في وجھي و صرخت بأعلى صوتي بعد أن نزعت الشریط الالصق عن 
رثى لھا ملطخة بالدماء وجدوني في حالة ُی،وفنھض  أھل الدار  ،فمي

و حتى بابا وقلتلھم وبدیت نتكلم بدون وعي وأسب وأشتم في زوجة بابا 
جبتوني بنتكم وال عروستكم وراكم تتفرجوا علي و أنا في  :في األخیر

كیفاش  :فقام أبي بضربي وقال ،دمي  عجبك یا بابا واش صرا لبنتك
یاك راح للعسكر ھذا ما یكون غیر كانش واحد دخل عندك ؛ تقولي خویا 

للطاكسیات ماھوش خوك ، فقلت وأنا أبكي ھاھي ثیابھ روحوا الحقوه 
یابنتي :وقالت انتلقاوه رایح للعسكر، أول مرة تتدخل زوجة أبي بحن

مدة ثالث أشھر وأنا نبكي  .ھذا مكتوب اكتبھولك ربي ،استري ما استر اهللا
الكل  والكل بدأ یتھرب من مواجھتي و یعاملونني وكأن شیئا لم یكن ،

ن فعل ذلك ، بدؤوا في معاداتي، األب یتوعدني بالذبح إن قلت أن أخي م
خویا دارھا واھرب ولم یعد إلى البیت منذ ذلك الیوم، أما زوجة األب 

طیلة تلك المدة وأنا ال أعلم ماذا أفعل وال أین .بدأت تنكر على ابنھا الفعل 
أتجھ، مستقبلي ضاع حیاتي ضاعت ،حسیت روحي تافھة رخیصة وما 

من البیت  نسواش ؛منعوني من مالقاة أي شخص یأتي للبیت أو الخروج
خاصة بعد أن ظھرت علي بوادر الحمل وقاموا باتھامي بالخیانة و تلطیخ 
شرف العائلة وھم من شھد مذبحي على ید ابنھم في تلك اللیلة وحین 
 ظھرت بطني للعیان وكنت في الشھر السادس أصبحت أنام في الزریبة

د ، وإن ال یحق لي التكلم مع أحد و ال الظھور أمام أح ،)بیت للحیوانات(
وفي یوم من األیام تركتھم حتى ذھبوا للعرس  . فعلت ذلك ستكون نھایتي

وھربت من المنزل ولم أكن أدري أین أتجھ جریت في الطریق دون توقف 
حتى وجدت نفسي أمام طریق خالیة من المباني، مرت سیارة توقفت 
أمامي وقال لي سائقھا اركبي یا بنت فالن فقلت لھ كیف تعرفني ؟ 

ئنني اركبي یا بنتي نوصلك عند خالك ، فركبت دون خوف ال أملك فطم
شیئا أخاف علیھ وخفت أن أذھب عند خالي و أتسبب لھ في مشكلة ، 
وطلبت منھ ما دام یعرفني أن یأخذني عند خالتي فالنة ، ففعل وحینما 
وصلت إلیھا ارتمیت في أحضانھا ومن شدة البكاء لم أستطع إفھامھا  

سألني فقط عن بطني المنتفخة وتصرخ في وجھي وتقول وھي ت؛ حالتي 
وحینما ھدأت وأخبرتھا بالقصة كاملة حملتني من  "مسختي بینا یا بنتي"
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وقالت أمامي إلى الدرك الوطني في البدایة خفت من أبي ثم تشجعت  ،یدي
وقلت الزم یرجع لي حقي ، قدمنا الشكوى ، وألن والدي كان معروف 

عادنني رئیس الدرك الوطني لبیت والدي دون أن وذو شأن في القریة أ
یا بنتي استري  "یمرر قضیتي إلى العدالة ، وقال لي بالحرف الواحد 

أعطاني طریحة بابا  "عمرھا ما صرات حكایة مثل ھذه في قریتنا 
ورجعت للمیزیریة من جدید ، وانتبھت أثناء تلك المعاناة أنھ قرب موعد 

واش  ؛لذي سألده وكیف سیكون مصیرهوضعي وبدأت أفكر في الطفل ا
نسمیھ خویا وال ابني، واش یقولي ھو عمتي وال أمي ، وخویا باباه وال 

ودارت بیا الدنیا ورجعتلھم المعیشة مرة  كل یوم صراخ كل یوم ...خالوا
نبكي،الشجار وكي ما حملونیش أخذوني إلى مستشفى سطیف، وكي نتفكر 

یم الدنیا وال أقعدھا بالمستشفى إلى موعد الوضع والطفل الذي سیولد، أق
  .درجة أني فكرت حتى باالنتحار

وحین وضعت الطفل طلبت مني الممرضة إرضاعھ فرفضت بشدة لم    
احملھ یوما ولم ألمسھ یوما ولم أنظر إلى المالیكة إن كان ذكر أو أنثى ، 
وكانت الممرضة ھي من تقوم بإرضاعھ من ثدي جبرا، حتى أثناء 

ت أدیر وجھي عنھ ، كنت حینھا على حافة الجنون ، الرضاعة كن
حكموني في المستشفى مدة شھر ونصف ، وأثناءھا كان یراودني شيء 

كنت أرید أن أقتل فیھ "واحد فقط وھو التخلص من الطفل بأي طریقة 
وتم لي ذلك ؛إذ بمجرد إحضاره لي وتركھ على السریر "صورة باباه 

ت منھم إخراجي من المستشفى قمت بخنقھ ، ثم لبست ثیابي وطلب
وأخبرتھم بأنني تنازلت علیھ ، ولیس لي بد من المكوث ھنا وھددتھم إن لم 
یستجیبوا لي سأرمي نفسي من الطابق العلوي للمستشفى ، وفعال خرجت 
من المستشفى لیس إلى بیت أبي بل إلى بیت خالتي التي أخبرتني بأن أخي 

یكن وأن العائلة تحتفل بعودتھ ، قد عاد وكأن شیئا لم ) ع،ر(المزعوم 
وحولت لھم ذلك االحتفال إلى فضیحة ،حیث دخلت  ،فذھبت إلى بیت أبي

على أبي وھو بین الرجال وأعیان القریة وقدامھم حكیت حكایتي، وھنا 
 .ثار الرجال ضدي واتھموني بالجنون وأني أرید فقط تلطیخ سمعة العائلة 

ت إن كان مرر لي الشكوى التي فحملت نفسي إلى الدرك الوطني و سأل
تقدمت بھا ضد أخي ، فقال لي بأنھ لم یمررھا، وأعاد لي نفس الكلمات 

أنھا فضیحة في حق بلدتنا  وإن كنت والبد من فعل ذلك فاتھمي "السابقة 
فقام  "فقلت لھ إذن سأتھمك أنت إذا لم تصدق بأنھ أخي "شخصا آخر
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جھا بتوكیل محامي الذي بصفعي، وعدت أبكي إلى بیت خالتي فقام زو
ذھب معھا صبیحة الیوم الموالي لتقدیم الشكوى رسمیا وحینما جابھھا 
الدركي بالرفض مرة أخرى، ھددتھ إن ھو لم یمرر الشكوى ستتصل 

وتخبره بكل ما حصل ، فما كان علیھ إال أن  ،بباتنةبوكیل الجمھوریة 
بھ منتصرة ، وعدت إلى بیت خالي متألمة وش.مرر القضیة إلى العدالة

أفقت صباح الیوم الموالي على دقات غیر طبیعیة ، فتحت الباب وجدتھم 
الحمد هللا جاء الفرج سیعیدون لي ":الدرك الوطني فرحت وقلت في نفسي 

فأخبرني بأنني  .بلى :أنت فالنة ؟ أجبت  :فقال لي رئیسھم بغضب "حقي 
لتھ لم أكن أعلم صدقیني حینما قت): ل،ر(تقول   بتھمة قتل الولدموقوفة 

 :بأنني أرتكب جریمة ، ولم أفكر إطالقا بأنھ فعل حرام ، كنت أفكر فقط 
كیف أخلص نفسي وھذا الطفل من كابوس من یكون ومن یكون والده ، لم 
أفكر بأنني سأعاقب وأنني بفعلي ھذا قضیت مرة أخرى على مستقبلي ، 

الث أیام أصبحت بین سبحان اهللا خویا لم یرد أحد استجوابھ  أما أنا في ث
دم ملفي للعدالة بشقیھ وتمت مواجھتي بأخي الذي نفى جدران السجن ، وُق

نھائیا التھمة المنسوبة إلیھ وكان یقف إلى جانبھ كافة أفراد األسرة وأعیان 
البلدة ، أوكل لھ أبي محامیین، أما أنا فلم یدافع عني سوى محامي اختارتھ 

یا بنتي باباك " تى لزیارتي قال ليلي الدولة،خاصة وأن خالي حین أ
وما یقدر علیھ غیر ربي، اسمحي لي ما نقدر ندیر لك والوا راه  شراني

سنة بأنھ ھو من قام باالعتداء علیك ولیس  13یتھم في ولدي لي في عمره
ال أعرف القانون و لكني  ؛لم یتكلم المحامي مثلما تحدثت أنا   "ابنھ

تفاصیل قضیتي منذ البدایة إلى  قصصت الواقعة كما حدثت ، ورویت
وقت اقترافي لجریمة القتل ضد ذلك الطفل ، وحینھا قام القاضي بنفي 

 )ع،ر(التھمة عن ابن خالي الذي اتھمھ أبي ،وثبتت التھمة على أخي 
أما أنا فقد حكم ضدي بثالث سنوات  ،وحكم علیھ بعشر سنوات سجن

 .بتھمة قتل طفل حدیث العھد بالوالدة 
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أنا ال أنتظر  :)ل،ر( وعن رؤیتھا للمستقبل تقول   :آثار ارتكاب الجریمة*
أو أحلم مثل بقیة بنات جیلي ،  ،أن تتحسن حالتي أو أخرج و أبني أسرة

ھذا كلھ لم یعد یھمني ، لقد قضیت من المدة عامین بقي لي عام و أعود 
ص إلى دوار القیقبة ، سأعود إذا طولي ربي في عمري إلى ذلك الشخ

وسیدفع ثمن معاناتي جحیما ، كل من تسبب في إیالمي و ؛ دعى أبيالذي ُی
أقترف شیئا أدفع بھ ثمن خطأ لم أرتكبھ ، سأقف لھم ،فلم تعذیبي ومعاناتي

حول حیاتھم إلى جحیم، لن كالعظم في الحلق، سأكون الكابوس الذي ُی
یھنئ لھم بال ولن یغمض لھم جفن والدماء تسري في عروقي سأحول 

لم یعرفوه من قبل وخوفا لم یشھدوه ال من قبل وال  ،حیاتھم جحیما ورعبا
ال أنتظر من المستقبل سوى السواد ، مستقبلي ضاع ال أتمنى ما .من بعد 

ال أحلم فمثلي لم یخلق للحلم بل للعذاب سأعود لالنتقام،  ،یتمناه غیري
   .رقھم نسال طوبة عندھم یعطیوھالي و إال فالنار التي أحرقتني  ستح

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 327 -

 ة نیتحلیل محتوى المقابلة مع الحالة الثا *
وھي تروي تفاصیل قضیتھا یشعر أنھ أمام بركان  )ل،ر(إن من یصغي للحالة     

و أنھ أمام مأساة ال تمت لمجتمعنا الجزائري بأیة صلة ، تتحدث  ،یغلي سینفجر
البدایة لم یكن بمقدوري فھم   في .الحالة وھي تحترق ألما وحزنا ، تبكي وتتوعد

الجروح التي كانت تتحدث عنھا وال حجم الدموع التي تذرفھا بشدة إال بعد أن 
وتفھمت ماھیة ھذه الدموع التي لم تغادر محیاھا منذ  ،المست عمق ھذه الجروح

  .لقائي بھا إلى نھایتھ 
 :عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة  *

 الثانیةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة  -65-رقم  جدول
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

مالحظات الباحثة وزمیالتھا ، حیث كان من الصعب 
 التحدث إلیھا من شدة بكائھا

تبكي بشدة وتتألم لقضیة ھي 
 فیھا  واألخیرة الضحیة األولى

1 

ثة من خالل سردھا لتفاصیل قضیتھا مالحظات الباح
 بالتفصیل

أبدت تعاونا كبیرا مع الباحثة ولم 
                                                                                                                             تبدي أي مقاومة 

2 
 مالحظات تلمح في نظراتھا أنھا تتأھب لتعاقب كل من

 تسبب في إدانتھا بجرم ھي الضحیة األولى فیھ 
فھمت أبعاد قضیتھا ورسمت 

 أھدافھا بعد الخروج من السجن 
3 

 4 أصبحت مملوءة بالحقد والكراھیة  تتوعد وترسم ھدفھا بع انتھاء مدة عقوبتھا 
 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي وردت الوحدات التالیة *

 نیةتحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة الثایمثل  -66-جدول رقم
 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة

نشب خالف حاد بین األب واألم وعادت األم إلى 
 أھلھا وتم طالقھا ، ثم تزوجت ورحلت مع زوجھا

أم الحالة قطعت صلتھا بزوجھا وتخلت 
 حتى على أمومتھا ألبنتھا

5 

عند جدھا و أخوالھا  (الحالة)لة تركت األم الطف
 ونشأت تقول للجد أبي وألمھا خالتي 

عدم إخبار الحالة بحقیقة أبویھا من قبل 
 األم

6 

لم تتقبل الفكرة ولم تكن تحب سماع أخبار األب 
 وتأقلمت في بیت خالھا ألنھ كان یحسن معاملتھا

الخال قال الحقیقة للحالة بعد وفاة الجد 
 ا لحسن المعاملة،وتأقلمت مع وضعیتھ

7 
لقیت في بیت الخال التربیة الحسنة والسلوك 

 .المعتدل وحسن المعاملة من الخال 
 8 تربت على حسن المعاملة والخلق الحسن 

ب من جماعة ِلالحالة ال تملك أي وثیقة ثبوتیة، ُط
 الدوار أن یطلبوا من األب حضور خطبة ابنتھ

وصولھا لسن الزواج جعل الخال یفكر في 
 الطریقة المقبولة اجتماعیا لتزویجھا 

9 

طلب األب من الخال أن یتم تزویج البنت من بیتھ 
 وإال فلن یعترف بأبوتھ لھا 

تعنت األب ورفضھ أن یتم تزویج ابنتھ 
 ببیت الخال صلب من المشكلة 

10 

لن أذھب مع رجل ال أعرف منھ سوى االسم ،ولم 
 آكل من یدیھ حبة حلوى 

لد كان صریحا وجریئا رفض الحالة للوا
 ویحمل في طیاتھ الحرمان الكلي من حنانھ

11 

أمام إصرار الفتاة رفض األب االعتراف بھا كابنة 
 شرعیة 

موقف الفتاة جعل األب یعلن تمرده 
 ورفضھ لھا علنا   

12 
خطورة الوضع جعلت الخال یحول القضیة إلى 

 العدالة حتى یحفظ حقوق ابنة أختھ 
ین األب والخال جعل من احتدام الصراع ب

 القضیة تأخذ أبعادا أخرى 
13 

 .....ھذا الرجل الذي أثبتم بأنھ أبي لم أره في حیاتي
 سأذھب مع الرجل الذي رعاني وسھر على راحتي

أمام القاضي أصرت الفتاة على موقفھا 
 واختارت العاطفة بدل مال وجاه أبیھا

14 
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ھ خلیتي باباك یحط راسو في األرض وخالك رفع
 واش من عار درتیھ یا بنت الحرام 

اكتشاف المبحوثة أن العبارة التي قالت بھا 
 أمام القضاء جرت علیھا وابل من المشاكل

15 

أجبرھا األب أن تحضر نفقتھا من عند الخال الذي 
 تسلم ھذه النفقة ما دامت قد عادت للعیش عند األب

احتدام الصراع بین األب والخال من جدید 
  (الحالة)الفتاة  بسبب نفقة

16 

ثارت ثائرة األب حین عودتھا من عند الخال دون 
 النفقة فحرمھا من زیارتھ وأشبعھا ضربا

ردة فعل األب كانت عنیفة تجاه ابنتھ عند 
 عدم إحضارھا  للنفقة

17 
سوء المعاملة تعدت الضرب وأصبحت  لم یكن ینادیھا باسمھا وكان ینادیھا ببنت الحرام 

لحرام من قبل كل أفراد العائلة تنعت ببنت ا
18 

طلبت من أخیھا غیر الشقیق التدخل لیكفوا عنھا 
 اإلھانة وسوء المعاملة  

محاولة الحالة البحث عن حل لمشكلتھا 
 بالتحدث ألخیھا غیر الشقیق

19 

ضرك نتولھ بك :قال لي بسخریة لم أفھمھا إال الحقا
 مل بھا ونعدلك أیامك وعاد للخدمة العسكریة التي یع

إدراكھا جاء متأخر لما تلفظ بھ األخ أنھ 
 یحمل في طیاتھ تحطیمھا 

20 

  
 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *

 نیةیمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلجرامي للحالة الثا -67-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

اء والتعب تمكن مني لیلتھا كنت أكملت وجبة العش
 وكنت شبھ نائمة  ....أعاني من ألم 

أتعاب البیت وشعورھا بالمرض كان وراء 
 استسالمھا للنوم العمیق وھجوم األخ علیھا 

21 
راني بنت باباك راني أختك :كنت أصرخ وأقول
وحینما خرج بدأت أصرخ ...ومزق عني ثیابي

 بأعلى صوتي وأشتم الكل و أبكي 

ھاك شرف الفتاة وطابو زنا المحارم انت
 عرضھا لصدمة قویة 

22 

كیفاش تقولي خوك ھذا ما :قام أبي بضربي وقال
 یكون غیر كانش واحد دخل عندك 

الصدمة أتبعھا تكذیب ادعاء الفتاة وإساءة 
معاملتھا التي اعتبرت كأنھا لطخت سمعة 

 العائلة 

23 

لى مالبس األخ التي نسیھا بغرفتھا وإصرارھا ع
 تتبع األخ الذي سافر إلى عملھ بعد فعلتھ

محاولة الفتاة تبرئة نفسھا بإیجاد دلیل جرم 
 أخیھا

24 

مدة ثالث أشھر و أنا أبكي والكل بدأ یتھرب من 
مواجھتي ویعاملونني وكأن شیئا لم یكن واألب 

 یتوعد بالذبح إن ھي أصرت على اتھام أخیھا

وقع الصدمة جعل من الجمیع یتھرب من 
اجھة الفتاة التي ظلت تعاني بمفردھا مو

 وعدم تحملھم لمسؤولیة ما أقدم علیھ االبن

25 

تلطیخ ب منعوني من مالقاة أي أحد واتھموني
 "وھم من شھد مذبحي على ید ابنھم"سمعة العائلة

أھل البیت حاولوا إخفاء الجریمة المرتكبة 
 من قبل األخ بالتنكر لھا وقسوة المعاملة 

26 

یت أبي و ال أعلم إلى أین أتجھ حتى ھربت من ب
 حملني السائق إلى بیت خالتي

عدم قدرتھا على تحمل قسوتھم علیھا جعلھا 
 تفكر في الھرب

27 

حملتني خالتي من یدي إلى الدرك الوطني وقدمنا 
 الشكوى 

ھروبھا إلى الخالة شجعھا على محاولة 
 استرداد حقھا بالتبلیغ عن جریمة األخ 

28 

ذو شأن في القریة،أعادوني إلیھ وقال أبي كان  و
لي یا ابنتي استري عمرھا ما صرات حكایة مثل 

 ھذه في قریتنا ضربني بابا ورجعت للمیزیریة

تدخل الدرك الوطني لحل المشكلة بشكل 
ودي زاد من معاناة الحالة وبعودتھا إلى بیت 

 والدھا عادت إلى سوء المعاملة والقسوة 

29 

ذي سیولد من ھو خویا أو انتبھت إلى الطفل ال
 ورجعتلھم المعیشة مرار كل یوم شجار .....أبني

اقتراب موعد الوضع جعلھا تواجھ واقعھا 
 بصورتھ االجتماعیة غیر المقبولة 

30 
أقیم الدنیا وال أقعدھا بالمستشفى ورفضت 
إرضاع الطفل أوالنظر إلیھ ولم أعلم إن كان بنتا 

 أو ولدا 

أجبرت أھلھا  عدم تحمل تصرفات الفتاة
ألخذھا إلى المستشفى مع اقتراب موعد 

 الوضع ورفضھا للطفل بعد وضعھ

31 
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 32 اتخاذ القرار بالتخلص من الطفل  كان یراودني شيء واحد ھو التخلص من الطفل 
دخلت على أبي وھو بین الرجال وأمامھم حكیت 

 حكایتي وھنا ثار الكل ضدي واتھموني بالجنون 
ة لمواجھة عائلتھا من جدید العودة إلى البلد

 وأمام جماعة الدوار فجرت غضبھا
33 

إنھا فضیحة في حق بلدتنا وإن كان وال بد من 
 االتھام فاتھمي شخصا آخر 

مجابھتھا من قبل أعیان القریة برفض 
االدعاء على اعتبار أن مثل ھذه القضیة عار 

 ببلدتھم ومحاولة إیجاد مخرج مقبول لھا 

34 

رك الوطني أسأل إن كان مرر لي ذھبت إلى الد
 القضیة 

إصرارھا على رفع الدعوى القضائیة 
 متناسیة الجریمة المرتكبة من قبلھا

35 

لم أكن أعلم أني أرتكب جریمة كنت أخلص 
 الطفل ونفسي من كابوس من ھو 

إدراكھا في األخیر أنھا بفعل جریمتھا قد 
 عقدت من وضعھا 

36 

  
 :بالدونیة  وردت الوحدات التالیة  عن آثار الجریمة و الشعور*

 انیةیمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالذنب  للحالة الث -68-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

لم أكن أعلم أنني أرتكب جریمة و لم أكن أفكر إطالقا 
بأنھ فعل حرام كنت فقط أخلص نفسي من كابوس ھذا 

 طفل         ال

إدراكھا أن ما قامت بھ جریمة ستعاقب 
 علیھا

37 

لم أفكر أنني سأعاقب و أني بفعلتي ھذه قضیت مرة 
 أخرى على مستقبلي 

ندم على ارتكاب جریمة القتل في حق 
 الطفل 

38 

سبحان اهللا خویا لم یرد أحد استجوابھ أما أنا في ثالث 
 أیام أصبحت بین جدران السجن 

دانتھا  ألن األخ الذي حطمھا لم لم تتقبل إ
یعاقبھ أحد أما ھي فأدینت في فترة 

 قصیرة جدا

39 

ثبتت التھمة على األخ واعتراف الحالة بجریمتھا و 
 إدانة كل منھما حسب الجریمة 

المواجھة مع األخ جعل العدالة تدین 
 (زنا المحارم وقتل الولد)األخ والفتاة معا

40 

أو أخرج وأبني أسرة أو ال أنتظر أن تتحسن حالتي 
 أحلم مثل البنات  لم یعد یھمني شيء

رؤیتھا للمستقبل سوداویة وكأن الحیاة 
 انتھت باغتصابھا 

41 

لن یغمض لھم جفن والدماء تسري في 
 عروقي،سأحول حیاتھم إلى جحیم 

تتأھب لالنتقام وترسم ھدفھا في ذلك 
 لمواجھة كل من تسببوا في إدانتھا 

42 
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  الثالثة الحالة*3*
إجراء المقابلة معي في كل مرة أحاول التقرب منھا  )أ، ب(رفضت         

بحجة أن رأسھا یؤلمھا ، وأنھ لیس لھا استعدادا لتذكر الماضي الذي 
یؤلمھا جدا العودة إلیھ حتى من باب مساعدتي، وكانت كلما رأتني تحاول 

للصداع ،  االدعاء بأوجاع الرأس ثم تطلب مني إن كنت أحمل دواءا
وكنت في كل مرة أذكرھا بأنني ال أحمل أدویة معي، لكن یمكن أن تزول 
أوجاعھا بأن تبادر بالحدیث معي ، وفي األخیر قبلت التحدث حیث جاءت 

لیوم بالذات لدي استعداد أن أتحدث ا :بمفردھا إلى غرفة االستقبال، وقالت 
 :إلیك بمشكلتي 

فتاة في الخامسة والعشرین من  )،بأ(: وسلوك الحالة المظھر الخارجي *
العمر سمراء البشرة ذات شعر مجعد ، تظھر الھالة السوداء على دائرة 
عینیھا الغائرتین ال تھدأ أثناء الجلوس ، تتحرك بصورة كبیرة جدا بحیث 
ال تمكث عشر دقائق على الكرسي دون أن تقف ثم تعود للجلوس، رأسھا 

 جدا شاحبة الوجھ، كثیرة التألم ھا مریضةمعصوم دائما، الناظر إلیھا یعتقد
 .والشكوى 

فتاة في منتصف عقدھا  )أ،ب( : والجانب العالئقي التنشئة االجتماعیة*
مستغانم بالغرب والیة الثاني أخت لخمسة أخوات ھي أوسطھم تقطن 

الجزائري رفقة أمھا وأخواتھا ، عاشت ظروفا اجتماعیة سیئة كان یسودھا 
ین األم و األب الذي كثیرا ما كان یأتي إلى البیت في الضجیج و الشجار ب

ویبدأ في الصراخ وتكسیر أواني البیت و في  ،منتصف اللیل وھو مخمور
وأمام  .الصباح حین تطالبھ زوجتھ بتفسیر أفعالھ یقوم بضربھا أو شتمھا

إصرار الزوجة أن یجد حال لھا ولبناتھا حیث في كثیر من األحیان كانت 
وآخر مرة عاد األب إلى البیت  .أطفالھا جوعسد رمقھا وال تجد ما ی

كعادتھ مخمورا فاحتدم الصراع بینھما انتھى بتحریم الزوجة ،حتى بعد أن 
استعاد الزوج وعیھ قام بتطلیق زوجتھ وحمل أغراضھ وترك المنزل 

عدا ما یتناقلھ بعض أصدقائھ  ،للزوجة وبناتھا ولم یسمعوا عنھ أي خبر
ھاربا من مسؤولیاتھ تجاه بناتھ  ،ل إلى وھران التي استقر بھاوأھلھ أنھ انتق

الخمسة وكانت مثل ھذه الظروف السبب األول الذي دفع باألم والبنات 
الخمسة لالنحراف ، فاألم لم تدرس ولیس لھا أي مھنة ترتزق منھا وكذا 

بسبب الفاقة والحاجة ، فاألم  ،لم تزاول إحداھن الدراسة الالتيبناتھا 
لت عبأ تربیة البنات الخمسة لوحدھا ومما زاد من تأزم العائلة طالق تحم
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البنت الكبرى وعادت بطفلین فلم تجد األم أمامھا سوى طریق االنحراف 
كي تسد رمق بناتھا وكانت كثیرا ما تدفعھم إلى الذھاب خارج البیت 

 .للحصول على لقمة العیش ولم یكن یھمھا مصدر ھذه اللقمة 
لى الشارع وھي ابنة السابعة عشر سنة بحثا عن لقمة إ )أ، ب(خرجت

العیش ولم تكن تعلم ببشاعة ما ستجده   في ھذا المحیط الواسع ، تعرفت 
وكان یعمل رئیسا لعصابة تمارس كل أنواع اإلجرام  )ف،ل(على المدعو

ولم تكن تعلم  ھویتھ إذ  ...من سرقة ومخدرات واغتصاب واختطاف 
وأنھ یشقى ویتعب لیحصل  )أعمال حرة( لتراباندوأوھمھا أنھ یشتغل في ا

على لقمة العیش ھو اآلخر، فصدقتھ ظنا منھا أنھ سینقذھا من الھوان 
والعیشة المرة ، فطلب منھا أن تأتي للعیش معھ فقبلت و أقامت معھ مدة 

إن كانت أمھا قد بحثت عنھا؟ أجابت نعم  :ثالث سنوات ، وحینما سألتھا
عن اختفائي وسمعت أنھا تشاجرت معھم بسببي  فعلت وأخبرت أعمامي

ألنھم اتھموھا بأنھا سبب اختفائي المفاجئ، و لكني رفضت الظھور إلیھم 
كان ال یمنع عنھا أي شيء ووجدت لدیھ الراحة و االطمئنان  )ف،ل(ألن 

  .واللقمة الطیبة 
ولما طالت مدة بقائھا معھ وخاصة وأنھم أصبحوا یعیشون مثل األزواج 

منھ أن یتزوجھا ما داما قد ألفا بعضھما البعض ،وھنا ثارت ثائرتھ  طلبت
، وطالبھا بعدم ذكر ھذا الموضوع ما لم یعمل ثروة كبیرة ، فلم تعجبھا 
الفكرة من جھة ومن جھة أخرى بدأت تالحظ أنھ بدأ یتغیر وبدأ یقوم 
بسلوكات غریبة ویحضر إلى البیت غرباء و یطلب منھا أن تقوم على 

م وبدأت تتعب فكان یقوم بإعطائھا مخدرات على أساس أنھا خدمتھ
مسكنات لأللم ، ولم تكن تدري بأنھا تدمن ھذه المواد ، وكلما اشتد علیھا 

وحینما  .األلم یزید في إعطائھا الجرعة ، حتى أصبحت مدمنة حقیقیة 
كانت تطلب تلك الجرعات كان یطالبھا أن تلبي أوال رغبات أصدقائھ 

یھملھا  )ف،ل(ذلك من أجل الجرعة ، وبدأت تشعر بأن  وكانت تفعل
الذي أصبح یتردد علیھ  )ك،ي(ویعطیھا لمن ھب ودب وخاصة صدیقھ 

كثیرا ویعاشرھا بالقوة وكان یضربھا ویقوم بتعذیبھا وإحراقھا في ذراعھا 
لیدافع ) ف،ل(ولم یتدخل .بالسیجارة و في األخیر یغتصبھا ویتركھا تتألم 

: كان یخبرھا بأنھ الشرس؛)ك،ي(بت منھ أن ال یتركھا لــعنھا وكلما طل
  .یمكنھا أن تذھب إن لم یعجبھا الوضع
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حینما وصلت إلى مرحلة لم تستطع فیھا  :عوامل الفعـل اإلجرامــي *  
الذي كان كلما أراد أن یشبع رغباتھ الجنسیة إال ولجأ إلى  )ك،ي(تحمل 

جارة، وشم عبارة عن قلب بھ أرتني أثار الحرق بالسی(تعذیبھا و ضربھا 
حد الذي لم تستطع فیھ تحمل كل الووصلت إلى  ).سھم على كتفھا 

أصدقائھ وكل األعمال التي كانت تقوم بھا من أجلھم من سھرات ، وقد 
تزامن ھذا مع اكتشافھا أنھ لیس عملھم التراباندو، بل ھم عصابة إجرام 

لعنف ، فقررت في بادئ تتاجر في المخدرات وتقوم بالسرقة وكل أشكال ا
األمر أن تھرب وتغادر الشقة دون أن ینتبھ لھا أحد ، ولكنھا لم تستطع 
وخاصة وأنھا أصبحت مدمنة وال یمكن لھا أن تعود إلى والدتھا بھذا 

 .الشكل فقررت أن تبحث عن حل آخر 
كعادتھ وطلب منھا أن تحضر لھ وجبة  )ك،ي(جوان  جاء 12وفي یوم 

على مضض وحینما انتھى طلب منھا ممارسة  الغذاء ففعلت ذلك
فرفضت بشدة فقام بجرھا إلى الغرفة فھربت إلى المطبخ  "الجنس"الفاحشة

؛ وھددتھ إن لم یبتعد عن طریقھا ستقوم بقتلھ ، وكان السكین بیدھا 
لن تستطیعي فعل ذلك فتجاھلھا وحاول أن  : استصغر األمر وقال لھا

عد السكین عنھا ، فما كان منھا إال أن یرمي بنفسھ إلیھا محاوال أن یب
في ھذه اللحظة كانت ترتجف یداھا ، بدأت في ضم (غرستھ في بطنھ 

وحین  )یدیھا كما أصبحت تتفوه بكالم غیر مفھوم وكالم غیر مترابط 
ربي ال یشوفك شيء لي شفتو مع " :سألتھا عن سبب ھذه األعراض قالت 

و خدامة بال دراھم ، وخاصة ھذه العصابة ، راھم حولوني إلى سلعة أ
یستحق أكثر من لي صرالو ، لوكان كنت نعرف بلي ) ك،ي(المدعو 

 . "قادرة نقتل ، راني قتلتوا بكري ما نقعدش تحت عذابھم عام كامل 
حكم علیھا خمسة أعوام بعد أن حملت في بادئ  : آثار ارتكاب الجریمة *

لعالج اإلدمان، ثم األمر إلى المستشفى الذي مكثت بھ مدة ستة أشھر 
السجن أفضل  : )أ،ب(تقول  .دخلت السجن وھي اآلن في عامھا الثاني 

بكثیر من الخروج إلى الشارع ، لست نادمة على ما قمت بھ تجاه ذلك 
الوحش ، أحمد اهللا أني وصلت ھنا والدولة قایمة بینا، ما یخصني 

، كل والو،عندي صدیقاتي ھنا وفي كل مرة نتعرف على وحدة جدیدة 
 . "وحدة وحكایتھا وكي تسمعي للناس تنساي ھمك 

وحین سألتھا عن من یقوم بزیارتھا في السجن؟ خفضت رأسھا في 
أنا اآلن ما عندي حتى واحد، زارتني أمي مرة وحدة " :األرض وقالت
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 تطمئنوقالتلي بلي مانیش قافزة كیما البنات وبدل ما  )شتمتني( وسبتني
ي اللي فلحوا خیر مني ، مافھمتش فیماه ھما علي، راحت تذكرني بخواتات

ثم انقطعت زیارتھا عني بعد أن ھل كي یبیعوا لحمھم قافزین؟ خیر مني ؟ 
 .تشاجرنا وطلبت منھا عدم زیارتي 

أطالت (وعن رؤیتھا للمستقبل و أین ستتجھ بعد انقضاء فترة العقوبة ،    
حمش ربما نزید نقتل ربي یسھل ال أدري الدنیا ما تر :ثم قالت  )التفكیر 

وال واحد  : لمھم اللي عمبالي بیھا) تضحك( ما ش نرجع نسكن في الحبس
ثم أمسكت  !!!! .....راح یقبل بیا ، واش راح ندیر ربما نخدم ، ربما

 ك  ما یحس بالجمرة غیر للي كواتورأسھا وقالت الدوار ، راسي راني قلتل
 .وخرجت دون أن تستأذنني في إنھاء المقابلة  
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 الثالثة تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة *
إجراء المقابلة خلق لدیھا مقاومة تمثلت في التھرب من  )أ،ب(إن رفض الحالة      

  مالقاة الباحثة ، إضافة إلى كونھا كانت تختفي  وراء أوجاع الرأس ثم تطلب من 
خلف كل ذلك نسیان الماضي وكانت الباحثة إن كانت تحمل دواءا للصداع وترید 

 .مصرة على عدم البوح بقضیتھا وتم للباحثة لقاءھا بعد عدید المحاوالت 
 :عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة  *

 الثالثةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة  -69-جدول رقم 
 رقم الوحدة دةالوح العبارة من المقابلة مع الحالة 

 1 سمراء البشرة ذات شعر مجعد مالحظة الباحثة
عالمات اإلدمان على المخدرات  الھالة السوداء على دائرة عینیھا الغائرتین

 بادیة على مالمح وجھھا 
2 

 3 كثیرة الحركة  ال تھدأ أثناء الجلوس تتحرك بصورة كبیرة جدا 
تتمارض في كل لقاءاتھا مع  ریضة دائمارأسھا معصوم دائما الناظر إلیھا یعتقدھا م

 الباحثة 
4 

  
 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي وردت الوحدات التالیة *

 الثالثةیمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة  -70-جدول رقم 
 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

 5 الة ھي أوسط أخوتھا الح أخت لخمس بنات ھي أوسطھم  
عاشت ظروفا اجتماعیة سیئة كان یسودھا الضجیج 

 والشجار الدائم بین األب و األم
عالقتھا متوترة  مع األم واألخوات وأما 

 عالقتھا مع األب فتكاد تكون منعدمة 
6 

الشجار دائم بین األم واألب الذي  یعود إلى البیت 
 ...لصراخفي منتصف اللیل وھو مخمور ویبدأ في ا

األب سیئ السلوك دائم الشجار مع األم 
 بسبب وبدون سبب 

7 
احتدم الصراع بین الوالدین بسبب إھمالھ ألسرتھ 

 قام بتطلیق الزوجة وحمل أغراضھ وترك المنزل
في قمة إدمانھ وغضبھ قام األب بالتخلي 

 عن البیت وھجر عائلتھ بعد طالق األم
8 

م وبناتھا وكانت ھرب األب من مسؤولیاتھ تجاه األ
مثل ھذه الظروف السبب األول الذي دفع األم 

 والبنات لالنحراف ألنھم ال یملكون مصدر رزق

انعدام مورد الرزق وضع األم أمام خیار 
 االنحراف ھي وبناتھا 

9 

األم تحملت أعباء تربیة البنات الخمس وطالق 
البنت الكبرى العائدة بطفلین ، فلم تجد األم ما یسد 

 األسرة سوى االنحرافرمق 

صعوبة الحیاة ومتطلباتھا جعلت األم تفكر 
في مصدر رزق لم یكن یھمھا سوى تلبیة 

 حاجیات أسرتھا 

10 

وكان یعمل رئیسا  (ف،ل)تعرفت على المدعو
 للعصابة تمارس كل أنواع اإلجرام 

خروج الحالة إلى الشارع بحثا عن لقمة 
 العیش جعلھا تقع في مخالب االنحراف

11 

سنة وتعرفت على  17خرجت للشارع وھي ابنة 
الذي كان یشتغل رئیسا لعصابة   (ف،ل)المدعو 

 والذي أوھمھا بأنھ یعمل في التراباندو

صغر سنھا لم یمكنھا من فھم أمور الحیاة 
 كما یجب 

12 
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 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 ةالثالثمل الفعل اإلجرامي للحالة یمثل تحلیل محتوى عوا -71-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
سنوات كاألزواج طلبت منھ أن 3أقامت معھ 

یتزوجھا ما داما قد ألفا بعضھما البعض وھنا 
 ثارت ثائرتھ ألنھ حسبھ لم یكون ثروة كبیرة  

) ف،ل(إقامتھا بصورة غیر شرعیة مع
یجعل من عالقتھما جعلھا تطلب منھ أن 

 شرعیة ،لكنھ تنكر للموضوع بسبب المال

13 

بدأ یحضر غرباء إلى البیت ویطلب منھا أن تقوم 
 ك،ي(على خدمتھم وتلبي كل رغباتھم خاصة مع

یعامل الجانیة كخادمة كما  )ف،ل(أصبح
 والحظت إھمالھ لھا  

14 

تزامن ھذا مع اكتشافھا أنھ لیس عملھم التراباندوا 
 ابة إجرام تتاجر في كل شيء ممنوع بل ھم عص

اكتشافھا بعد مدة أنھا تعاشر عصابة إجرام 
 ولیس أفرادا یعملون في التراباندوا

15 

الذي كان كلما أراد (ك،ي)لم تستطع تحمل 
 معاشرتھا إال ولجأ إلى ضربھا وتعذیبھا وحرقھا

خضوعھا للضرب والتعذیب والحرق جعلھا 
   تفكر في البحث عن حل لمشكلتھا

16 
لم تستطع الھرب ألنھا اكتشفت أنھا أصبحت 

 مدمنة مخدرات وأنھا ال تعرف أین ستذھب
لم تكن فكرة الھرب من البیت صعبة بالنسبة 

 لھا 
17 

ھذه العصابة حولتني إلى سلعة أو خدامة بال 
  (ك،ي)دراھم وخاصة

شعورھا بأنھا خادمة دون مقابل دفعھا ألن 
 )ك،ي(ترفض طلبات 

18 

نھا معاشرتھ فرفضت فقام بجرھا إلى طلب م
 الغرفة فھربت إلى المطبخ محتمیة بسكین

جعلھ یستصغر ما ) ك،ي(رفضھا لطلب 
 ستقدم علیھ 

19 

ھددتھ إن لم یبتعد عنھا ستقوم بقتلھ فاستصغر 
األمر ورمى بنفسھ إلیھا فما كان منھا إال أن 

 طعنتھ 

 20 إقدامھا على القتل العمدي للدفاع عن نفسھا 

 
 :عن آثار الجریمة والشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *

 ثالثةیمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالدونیة للحالة ال -72-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

ترتجف یداھا وتضمھما بقوة،تتفوه ) :مالحظة الباحثة
 (.....بكالم غیر مفھوم 

تذكرھا للحادثة جعلھا ترتعد وتستعید 
 الصدمة من جدید 

21 
یستحق أكثر من ھذا  ولو كنت أعرف أنني قادرة 

 على القتل لقمت بذلك منذ من 
 22 عدم شعورھا بالذنب تجاه جریمتھا 

 23 شعورھا بالراحة داخل السجن  السجن أرحم بكثیر من الشارع 
 24 غضبھا من األم التي لم تقدر وضعھا  ما لبنات سبتني أمي وقالت لي ما نیش قافزة كی

ربي یسھل ال أدري ربمن نعما وال نقتل ما نرجع 
 وخرجت  ....للسجن ربما 

ال تعرف ھدفھا في الحیاة وال تعلم أین 
 ستتجھ بعد انقضاء فترة عقوبتھا 

25 
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 رابعةالحالة الــ *4*
ي إلى غرفة السجینات  إلى االتصال بي بمجرد وصول )ب، ل(بادرت     

وأكدت أنھا على أتم االستعداد للحدیث حول مشكلتھا وترجت زمیالتھا 
قلبھا مملوء وتبحث عن من  :بالسجن للسماح لھا بالحدیث ألن حسبھا

وفعال تم لھا ذلك، وسردت  .یصغي إلیھا وال یتواجد معھا في الزنزانة 
 :تفاصیل قضیتھا فكانت حكایتھا 

سیدة متوسطة القامة والبنیة،  )ب،ل:( وسلوك الحالة المظھر الخارجي *
ترتدي لباسا عادیا عالقتھا مع زمیالتھا في السجن تبدو وكأنھم في بیت 

تأمر حینا وتبادر إلى المعونة حینا آخر، تحب أن تكون  ،كبیر فیھ نسوة
القائد ویظھر ھذا من خالل ما تقولھ زمیالتھا عنھا وما تحاول أن تظھره 

 .جدید یحضر لزیارتھم لكل شخص 
امرأة في عقدھا الرابع  )ب،ل(: والجانب العالئقي التنشئة االجتماعیة *
كانت تقطن بلدیة القنطرة والیة بسكرة متزوجة وأم لثالث  )سنة43(

أطفال بنت وولدین، أخت لخمسة أخوات وستة أخوة، الوالدان الزاال على 
ھا متزوجون إال األخت كل أخوتھا وأخوات .قید الحیاة، لم تدرس یوما

الوالدین  .سنة حین وفاتھا فإنھا كانت مطلقة 48التي بلغت)ب،ج(الوسطى
على قید الحیاة وكانت تربطھما بالجانیة عالقة طیبة خاصة وأنھا كانت 

واحات النخیل،وأراضي (في رغد من العیش )م،ق(تعیش رفقة زوجھا
اتھم الیومیة من جعلھا تعیل عائلتھا بكل ما یحتاجونھ في حی )فالحیة

مصروف وملبس ومأكل ، وھو الشيء الذي جعلھا محط محبة كل أفراد 
وھو الشيء ذاتھ الذي أثار غضب وضغینة  أھل زوجھا وخاصة  .أسرتھا

أخ الزوج الذي طالبھا في العدید من المرات عدم تبدید أموال العائلة 
وجھا الذي كان لصالح أھلھا ، ولم تأبھ لألمر بل ظلت تعیل عائلتھا بعلم ز

یرضى حینا ویرفض أحیانا أخرى ، وقد وصل بھا األمر مع أخ الزوج 
حد االعتداء علیھا بالضرب حیث وصل بھم األمر للوصول إلى العدالة 
وتم تعویضھا عن االعتداء ، وبقیت العالقات متوترة بینھا وبقیة أفراد 

ھا خاصة العائلة مدة كبیرة من الزمن،األمر الذي جعل عائلتھا تزور
التي كانت تزورھا باستمرار وخاصة و أن مكان  (ب،ج)األخت
قریب من بیت أختھا وكانت تقضي  )كانت عاملة في حمام معدني(عملھا

 .معھا مدة من الزمن كانت تصل في أحیان كثیرة إلى ثالث أشھر 
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لعملیة ) ب،ل(سبتمبر خضعت12بتاریخ  : عوامل الفعل اإلجرامي*
 )ب،ج(ومكثت معھا أختھا  )نالمصرا(معي الغلیظجراحیة على مستوى ال

لتقوم على رعایتھا واالھتمام بشؤون عائلتھا وكانت تضع كامل ثقتھا في 
األخت ، ھذه األخیرة التي استأنست المكوث بالبیت وخاصة وأن زوج 
أختھا یعاملھا معاملة جد رائعة ، وكانت الجانیة تفرح كثیرا حینما یثني 

ولم تكن تعلم أن شیئا ما بدأ ینمو بینھما ولم یكن لیخطر على أختھا أمامھا، 
 ، على بالھا أن أختھا التي تأتمنھا على كل ما تمتلكھ من مجوھرات وأموال

و كثیرا ما حملتھا إعالة البیت و التصرف في شؤونھ على أنھ بیتھا ، 
قرابة الشھر واثنتا  .یمكن أن تكون مصدر خطر یھددھا و یھدد أسرتھا 

وما وھي جد مطمئنة وخاصة وأن أختھا تحمل كل أعباء البیت عشر ی
بمفردھا وال تترك أختھا الجانیة تحرك أي شيء مھما كان بسیطا إذ 
وفرت لھا الرعایة الالزمة ، لكنھا في المقابل كانت بدأت في إقامة عالقة 

حسب تصریح  –غرامیة مع الزوج الذي أصبح یأتي كثیرا إلى البیت 
یكن یھتم ألمر زوجتھ مثل اھتمامھ بأختھا ھذه األخیرة التي ولم  -الجانیة

یتم ؛ وطورت عالقتھا بھ إلى درجة أنھ أصبح یعاشرھا معاشرة الزوجة 
كل ھذا بغرفة نومھ حیث یتم اللقاء لیال،أین یخلد كافة أفراد األسرة إلى 

  .النوم بما فیھم الزوجة 
 )ب،ج(انیة أن أختھا استمرت األخت على ذلك الحال إلى أن انتبھت الج

فساورتھا  .تقترب كثیرا من زوجھا وتھتم بشؤونھ بدرجة جد ملفتة لالنتباه 
الظنون وبدأت الشكوك تتسلل إلى داخلھا بشأن وجود عالقة بین زوجھا 

وفي یوم من األیام ادعت الجانیة استسالمھا للنوم ومكثت تراقب  .وأختھا
وكانت إلى تلك اللحظة -زوجھا عن بعد ما ستقدم علیھ أختھا وما سیفعل 
وعاد الزوج حوالي العاشرة  -مطمئنة بشأن أختھا ولكنھا أرادت التأكد

في انتظاره كعادتھا، وذھبا سویا إلى غرفة نوم  )ب،ج(واجدا األخت 
في  .الزوج حیث أن الزوجة منذ إجرائھا العملیة كانت تنام رفقة أبنائھا

ء وستعود األخت إلى مكانھا، ولكنھا بادئ األمر كانت تعتقد أنھا مجرد لقا
بعد مدة  انتبھت إلى الضحكات و الھمسات  المنبعثة من غرفة الزوجیة ، 

خاصة وأن الجرح لم -فثارت ثائرتھا وأعمتھا الغیرة حملت نفسھا بثقل 
استرقت السمع أوال ثم فتحت الباب علیھما ببطء ووجدتھما في  -یلتئم جیدا

أردت أن أصرخ وشعرت أن  ":تقول الجانیةوضعیة المعاشرة الزوجیة  
الدنیا تدور من حولي والنار تشتعل بداخلي وفجأة شعرت بلساني ثقیل و 
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ركبتاي ال تقویان على حملي ، عدت إلى فراشي بین الكابوس و الحقیقة 
وبدأت أشعر أنني أحلم ، لم أنم طیلة اللیل وأنا أستمع إلى ما یقوالنھ 

أتى الصباح وخرجت أختي من غرفتي لبعضھما البعض ، إلى أن 
الزوجیة المزعومة، وأتت كي توقظني فوجدتني مستیقظة وحینما سألتني 
ما بي لم أجبھا وأدرت عنھا وجھي ، لم تأبھ بادئ األمر ولكنھا بعد مدة 

إنك دائما  :سألتني إن كان یزعجھا أن أھتم بزوجھا ، فأجبتھا بكل برودة 
فاطمأنت   .ك سیھتم بھ و أنا قعیدة الفراشتقولین إنھ مثل أخي  ومن غیر

وأكدت بالفعل أنھ مثل أخیھا في تلك اللحظة قررت التخلص منھا بأي 
ثمن، فحاولت أن أتناسى غیرتي وغضبي وحقدي دفنتھ دون أن تلمح منھ 
أي شيء، ألنني أبحث لھا عن وسیلة أرد بھا الخیانة التي ألحقتھا بي وأنا 

ما لمتش زوجي "ا أملك وعلى أھل بیتي وزوجيالتي استأمنتھا على كل م
مضى على  "ألنھ راجل أما ھي فھي الخاینة وھي لي تستاھل الموت

معرفتي بھذه الواقعة قرابة الثالث أشھر وأنا ال یغمض لي جفن وأنا 
أحترق كل یوم ،وجاء الیوم الذي خرجت فیھ للتبظع وكنت تماثلت للشفاء 

فئران ، وقررت أن أنھي عبره حیاة اشتریت من بین ما اشتریت سما لل
ألنھا خائنة ومفسدة .تلك الخائنة ولم تكن تستحق سوى ذلك النوع من السم 

وفعال بدأت في تنفیذ خطتي  .كالفأر كي یدخل لبیت یفتت ویفسد كل ما فیھ
خر كنت أعمل على القیام آلحین  منوكنت أوھمھا بأنني متعبة حینا و

 .بشؤون البیت 
نھضت باكرا وقمت بتحضیر قھوة الصباح  2001دیسمبر 19وفي یوم     

وكانت متوجھة إلى عملھا في الحمام ، فوجدت كل شيء مجھز فسألتني 
لماذا أتعب نفسي من أجلھا ، فقلت لھا بكل بساطة أنا فقط أرد لك الجمیل ، 
وكلي غیض وحقد وفرح أیضا وأملي فقط أن تأخذ فنجان القھوة الساخن 

 .وترتشفھ 
حملت الفنجان وشربتھ دفعة واحدة وبمجرد أن انتھت منھ قالت طعمھ      

غریب جدا عمري ما شربت قھوة مثل ھذه، فأجبتھا بكل فرح بربي إنشاء 
اهللا ما تزیدي تشربي حتى قھوة ؛ فاستغربت األمر وحملت حقیبتھا وقالت 
لي أن ال أتعب نفسي وحینما تعود من عملھا ستقوم بشؤون البیت ، 

أنت  :وقلت لھا باستھزاء وھل ستعودي إلى بیتي ؟ فأجابتني فضحكت 
غریبة جدا ھذا الصباح وتركتني وقلت لھا في نفسي ھذه آخر مرة نشوفك 
فیھا ، وعدت إلى عملي وقمت بشؤون البیت وفي العاشرة و النصف 
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أحضرت صاحبة الحمام أختي في حالة یرثى لھا تتقیأ و تصرخ من شدة 
آخذھا إلى المستشفى ألن وضعھا خطیر جدا ،  األلم وطلبت مني أن

اغتظت كثیرا وقلت في نفسي أن الكمیة التي وضعتھا لم تكن كافیة أن 
تنھي حیاتھا فأوھمت صاحبة الحمام أنني سأتكفل بھا وأدخلتھا إلى البیت 
وحاولت أن أقنعھا أن تشرب النعناع الذي مألتھ بسم الفئران وأشربتھ لھا 

ي الصراخ أخبرتھا بكل شيء أخبرتھا بأنني وضعت غصبا، وحین بدأت ف
لھا السم وأنني أنتقم لكرامتي من خیانتھا و أنھا تستحق الموت بأبشع 

بدأت أحدثھا عما سمعت وعما رأیت  :تقول الجانیة "طریقة وأرخصھا 
وعما شاھدت من مناكر في بیتي ولم یكن یھمني إن كانت تسمع أو تتوجع 

وحدثتھا بكل  لصوتي ، وآالمي في تلك األیام  أو تتألم كنت أصغي فقط 
احترت في بادئ األمر كیف أفعل  .شيء وحینما أفقت وجدتھا جثة ھامدة 

وماذا أفعل ؟ فقمت أوال بغسل كل األواني التي شربت منھا والتي طھوت 
فیھا القھوة و النعناع ، ودفنت بعدھا سم الفئران في حدیقة المنزل بین 

ت إلى خارج البیت وبدأت أصرخ و أبكي معلنة أن النباتات ، ثم خرج
أختي ماتت ، فھرع إلي الجیران والتفوا من حولي واتصلوا بالشرطة 
وأھلي، وحینما بدؤوا یسألونني اتھمت مباشرة صاحبة لحمام ، ألنھا ھي 
آخر من رآھا وھي من أحضرتھا في حالة یرثى لھا بعده ا الطب الشرعي 

لھا في القھوة وفي مشروب آخر ، ومن غریب  أثبت أنھا توفیت بسم وضع
الصدف أن زوجي المصون كان یحب االعتناء بالنباتات وكنت قد نسیت 
ذلك ، فانتبھ إلى أن بعض نباتاتھ التي تزین حدیقة المنزل قد ماتت فقام 
بنبش التراب عنھا فوجد بقایا سم الفئران فقام عن مكانھ واستدعى الشرطة 

حیثیات السم وأمام الشعور بالذنب تجاه صاحبة ومع التحقیق معي عن 
الحمام التي دخلت السجن دون أي ذنب ، اعترفت بالجریمة وحكمولي بـ 

 .سنة سجن و النائب العام كسر الشرع وطالب بإعدامي 25
ما فھمتش القانون نتاعنا  )ب،ل(تقول الجانیة  :آثار ارتكاب الجریمة  *

وأنا أختي ما خدعتني، وأنا كي دارت لمن تعمل للمظلومین وال للظالمین 
لحرام في داري عاله ما ھزھاش بعین االعتبار، بصح أنا لي ذبحت 

كان بإمكاني مفاجأتھم بالجرم وأنني كي   :كیما قالي القاضي ،روحي
فتحت علیھم الباب كنت نقولھم بلي راني شفتھم وكي نقتلھم في تلك 

یب العقل في تلك اللحظة ھذه اللحظة القانون ما یعاقبنیش ، لكن شكون یج
حالة لي ما قراش ، وزاد راجلي نفى التھمة واعتبرني أنا المذنبة وأنا لي 
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وأنا لي نختلق األعذار و التبریرات للجریمة لي اقترفتھا  ،مریضة بالغیرة
أختك جاءت لمساعدتك وانتھت " :  في حق أختي وقالي بالحرف الواحد
" تقتلیھا أنت بتلك الصورة الیھودیة ؟اجثة ھامدة في بیتك واشكون یقتلھ

أختي دات نصیبھا وماتت وأنا غضبانة علیھا لیوم .ربي كاین ویظھر الحق
الدین ھي وراجلي،أھلي عاداوني وبابا قالي في وجھي انساي بلي عندك 
أھل، راني غضبان علیك لیوم الدین، لم یزرني أحد منذ دخولي السجن 

 .حتى أوالدي حرموھم علي 
فكر تدور بي األرض ، ولو كان جاء الزمان یرجع للوراء لقتلتھما كي نت

معا وھما على السریر، واش داني نخطط ونفصل تفصیلة ما ھیش قدي 
ربما ربي مكتبھا لي ھكذا ، لكن الشيء  ....إیــھ"وندفع ثمن خطیئتھما معا،

لم أرھم مدة  )تبكي بشدة ( لي حز في نفسي خسرت كل شيء حتى أوالدي
وربما تقیسني وین  )العفو(ونصف، وحتى لو كان تجيء القراص  عامین

راح نروح ولمن نروح ، حتى أوالدي راح یقساو علي ألنھم كانوا 
متعلقین جدا بخالتھم التي تظھر و كأنھا ھي الشریفة العفیفة الطاھرة  و أنا 
من قمت بظلمھا ، وأنا ناكرة الجمیل و أنا من ال یستحق أن ینظر إلى 

 ".؟؟؟......وأنا خائنة الجمیل وووو وجھھا،
المھم ضیعت مستقبلي وضیعت حیاتي وضیعت أوالدي وضیعت معھم "

حلم عمري یكبارو ویقراو ویتعلموا أحسن تعلیم وأكون أنا الشاھدة على 
نجاحھم ، بیتي بنیتھ طوبة بطوبة مع زوجي وفي لحظة حقد وكراھیة و 

قلي الصغیر،غرت على غیرة ما عندھا حتى معنى ،ھدمتھ بیدي وبع
الراجل، وھو كي لقي الخیط األول رماني في السجن بال ما یعرف بلي 
ھذا كلھ حدث من جلھ ، راني اكتشفت بأن الرجال كلھم خائنین وخداعیین 

تنھدت ثم بكت طویال وقالت بصح قلبي  .ولي یأمن لیھم كأنھ یأمن للذئب 
    ".يراه محروق على أوالدي أرید أن أرى أوالد
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 الرابعــة  تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة  *
ھي من طلبت مقابلتي وحاولت االتصال بي حیث أبدت )ب،ل(كانت الحالة    

رغبة قویة في الحدیث عن مشكلتھا ، وحسبھا ال أحد یرید أن یصغي إلیھا في 
وكأنھا ترید أن  السجن وترید أن تسمع صوتھا إلى كل شخص جدید یزور السجن

كما وتحاول بكل ما أوتیت من . تنبھ العالم وكل النساء إلى ضرورة كره الرجال 
 .قوة أن تبر فعلھا إعطائھ الشرعیة الدینیة والقانونیة 

 :عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة  *
 رابعةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة ال -73-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة ة من المقابلة مع الحالة العبار

 1 سمراء البشرة متوسطة القامة والبنیة   مالحظة الباحثة 
عالقتھا مع زمیالتھا عالقة القائد مع   // // // // // //

 قواده 
2 

 3 لدیھا قدرة فائقة على النھي واألمر   // // // // // //
  
 :عالئقي وردت الوحدات التالیة عن التنشئة االجتماعیة والجانب ال*

 رابعة یمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة ال -74-جدول رقم 
 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

 5 أخت بین خمس أخوات وستة أخوة  أخت لخمس أخوات وستة أخوة  كلھم متزوجون
   6 ال الكتابة أمیة ال تعرف ال القراءة و لم تدرس یوما 

 7 كل أخوتھا متزوجون ما عدا الضحیة  سنة فلقد كانت مطلقة 48األخت البالغة من العمر 
وھو ما زاد من ضغینة أھل زوجھا الذین طالبوھا 

 بعدم تبذیر مال ابنھم على أھلھا 
عالقتھا مع أھل الزوج متوترة بسبب مال 

 الزوج الذي تتصرف فیھ كما تشاء 
8 

قات متوترة مع أھل زوجھا ما جعل بقیت العال
 (ب،ج)عائلتھا تزورھا باستمرار خاصة األخت 

انقطاع العالقة مع أھل زوجھا جعل 
 عائلتھا تقترب منھا أكثر خاصة الضحیة

9 

مكان عمل الضحیة قریب من بیت أختھا جعلھا 
 تقضي معھا مدة كانت تصل حتى ثالث أشھر

قرب مكان عمل األخت من بیت الجانیة 
 ل زیاراتھا تتكرر جع

10 

خضعت الجانیة لعملیة جراحیة ومكثت األخت لدیھا 
 تقوم على رعایتھا واالھتمام بشؤون عائلتھا 

خضوع الجانیة لعملیة جراحیة جعل   
 أختھا تمكث عندھا للمساعدة 

11 
كانت الجانیة تفرح كثیرا حینما یثني على أختھا 

 ویعاملھا معاملة جد حسنة 
في أختھا جعلت ال تنتبھ إلى  ثقتھا العمیاء

 ما یخفیھ ثناء زوجھا ومعاملتھ ألختھا  
12 

 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 رابعةیمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلجرامي للحالة ال -75-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
البیت ولم یكن یھتم أصبح یأتي كثیرا إلى 

لمرضھا وأن األخت بدأت تقترب منھ وتھتم 
 لشؤونھ بدرجة ملفتة لالنتباه 

انتباه الجانیة أن الزوج ال یھتم بمرضھا 
اھتمامھ بأختھا التي بدأت تقترب منھ 

 وتحاول جلب اھتمامھ 

13 

ادعت الجانیة استسالمھا للنوم وانتظارھا لحظة 
ھ إلى غرفة وصول زوجھا الذي أخذ أخت زوجت

 نومھ وصدمت مع استراقھا السمع ورؤیتھما معا

شكوكھا حول وجود عالقة بین زوجھا 
وأختھا جعلھا تبحث عن حل لتأكید أو نفي 

 شكوكھا

14 
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وجدتھما في وضعیة المعاشرة الزوجیة أردت 
الصراخ وشعرت أن الدنیا تدور من حولي لساني 

 ثقیل و رجالي ال تقویان على حملي  

كانت قویة جدا علیھا باكتشافھا الصدمة 
 معاشرة زوجھا ألختھا معاشرة زوجیة 

15 

 16 عدم قدرتھا على مصارحة أختھا لمراوغتھا  كانت تقول عن زوج أختھا أنھ مثل أخیھا 
قررت التخلص منھا بأي ثمن حیث حاولت تناسي 

 غیرتي وحقدي
اتخاذھا قرار قتل أختھا مع سبق اإلصرار و 

 الترصد 
17 

 18 محاولة إیجاد عذر لزوجھا فقط ألنھ رجل لمتش زوجي ألنھ راجل أما ھي فإنھا خائنة  ما
اشتریت سما للفئران وقررت أن أنھي حیاة تلك 

 الخائنة وتستحق فقط الموت ذلك السم
إیجاد الوسیلة التي تقوم بواسطتھا التخلص 
 من أختھا وربط طبیعة الجریمة بوسیلة القتل 

19 

 20 وصف األخت بكونھا مفسدة كالفئران  مفسدة كالفأر كي یدخل للبیت یفسدكانت خائنة و
حضرت لھا القھوة وكلي غیض وحقد وفرح 

 وكان أملي أن ترتشف القھوة وتم لي ذلك 
بدایة تنفیذھا لجریمتھا وفرحھا لشرب أختھا 

 لفنجان القھوة الممزوجة بسم الفئران
21 

وھل -إن شاء اهللا ماتزیدي تشربي حتى قھوة
 ستعودین إلى بیتي 

حقدھا جعلھا تتفوه بما كان یجول بخاطرھا 
 أمام أختھا الضحیة

22 

كانت الضحیة تتقیأ وتتألم وطلبت صاحبة الحمام 
 من الجانیة نقل أختھا إلى المستشفى

صاحبة الحمام أحضرت الضحیة وھي في 
حالة یرثى لھا وطلبت من الجانیة أخذھا إلى 

 المستشفى

23 

ثیرا وقلت في نفسي أن كمیة السم لم اغتظت ك
تكن كافیة وأشربتھا النعناع الذي مألتھ ھو اآلخر 

 سما 

عدم نجاح خطتھا جعلھا تزید من جرعة 
 السم للضحیة 

24 

بدأت أحدثھا عما سمعت وعما رأیت وشاھدت في 
بیتي ولم یكن یھمني أنھا تتألم كنت فقط أصغي 

 إلى آالمي حتى أصبحت جثة ھامدة

م غضبھا أخبرتھا بكل شيء وبأنھا في خض
 ھالكة ال محالة 

25 

غسلت األواني التي شربت منھا ودفنت السم في 
 حدیقة المنزل وھرعت تستغیث بالجیران

مداراتھا آلثار جریمتھا وإخفائھا ألداة 
 جریمتھا   

26 

 27 إلقاء التھمة على صاحبة الحمام  اتھمت صاحبة الحمام أنھا وراء مقتل أختي 
اكتشاف الزوج للسم جعل من الجانیة تعترف 
 وخاصة مع شعورھا بالذنب تجاه صاحبة الحمام

اكتشاف الزوج للسم المدفون بین النباتات 
 وأمام شعورھا بالذنب اعترفت بفعلھا 

28 

 :عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *
 رابعةكاب الجریمة والشعور بالدونیة  للحالة الیمثل تحلیل محتوى آثار ارت -76-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
وأمام شعوري بالذنب من صاحبة الحمام أما أختي 

 فتستحق أكثر من ذلك
شعورھا بالذنب لیس من أجل الضحیة 

 بل من أجل من تحملت ذنبا لیس لھا
29 

ل وعاله ماھزش ما فھمتش القانون نتاعنا لمن عم
 بعین االعتبار كي خانتني ودارت لحرام في داري

تبحث عن تبریرات لفعلھا وتتھم العدالة 
 بعدم إنصافھا

30 

راجلي ودارنا عاداوني وبابا قالي انساي بلي عندك 
 أھل

 31 شعورھا بخاسراتھا لكل شيء

 32  تتمنى لو قتلتھما معا لو كان الزمان یرجع إلى الوراء لقتلتھما معا 
ضیعت مستقبلي بیدي وحیاتي و أوالدي وضیعت 

 ......معاھم حلم عمري نشوفھم یكباروا ویقراو 
إدراكھا في األخیر أنھا حطمت مستقبلھا 

 بیدھا 
33 
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 ــــةســـامـخالحالة الـ *5*
سیدة في عقدھا السادس كانت كلما طلبت إلیھا الحضور لمقابلتي تمتنع    

ة بإصبعھا أنھ ال تستطیع الحدیث ، وحینما كررت وال تتكلم وتجیبني بإشار
یا بنتي ال أعرف التكلم :معھا المحاولة ، تكلمت وقالت لي باللھجة الشاویة

  .باللغة العربیة فطمأنتھا أني أتقن اللھجة الشاویة وسأجیبھا باللھجة الشاویة
 سیدة في عقدھا السادس )ر،ب(السیدة: وسلوك الحالة المظھر الخارجي*
، تظھر علیھا مالمح المرأة الشاویة عالمات الوشم مرسومة  )سنة65(

على خدیھا وجبینھا ، تلف رأسھا بمجموعة المنادیل المختلفة األلوان 
عیب "  :وحینما تتكلم تخفي فمھا بیدھا أو بمندیل وكانت تقول في كل مرة

 ." المرأة یظھر منھا أي شيء
سنة  65تبلغ من العمر  )ر،ب( : والجانب العالئقي التنشئة االجتماعیة*

أخت لثالث أخوة وأختین الوالدین متوفین، لم تدرس أبد ا وال تعرف من 
أمور الحیاة سوى الزراعة وتربیة الماشیة ألنھم كانوا یقطنون بإحدى 

طریقة تقلیدیة ب)أ،م(من المدعو )ر،ب(تزوجت  .قرى مروانة والیة باتنة
كلھم ،  )أربعة ذكوروابنتان (ناء ستة أبنھ أثناء حرب التحریر وأنجبت م

عاشت الجانیة رفقة زوجھا قرابة الثالثین . عدا البنت الصغرىن وتزوجم
سنة حیاة بسیطة وھادئة وتقوم بكل واجباتھا الدینیة تصلي وتصوم وحجت 
رفقة زوجھا إلى البقاع المقدسة ، ولم یعكر صفوھما سوى أنھا ورثت عن 

المال أعطتھ جماعة الدوار إلى زوج الجانیة أخیھا المتوفى مبلغا كبیرا من 
الذي لم یسلمھا ذلك المال وتصرف فیھ على أساس أنھ مالھ، وحینما 
طالبتھ باسترداده رفض بحجة أنھ زوجھا ویحق لھ التصرف في كل شيء 

وكانت كلما طالبتھ باسترداد المال یقوم بشتمھا ، وقد بدأت تالحظ  تملكھ ،
یبدأ بالشتم ویدخل زریبة الحیوانات ویبدأ في  علیھ أنھ كلما اشتد غضبھ

ضرب كل حیوان یجده في طریقھ وخاصة الدجاج حیث یقوم بخنق 
الدجاجة وال یتركھا سوى جثة ھامدة ، وكانت الجانیة تتقبل ھذا السلوك 

وكثیرا ما  .وأن سلوكھ ال إرادي  )ناقص عقلیة(حیث كانت تعتبر زوجھا 
وكان حینما یھدأ  .أباھم عن تعذیب الحیوانات كان األبناء یتدخلون لیمنعوا

غضبھ یندم ویقول لن أعاود ھذا الفعل تجاه الحیوانات ما ذنبھا ، ولكنھ 
كان یكرر ذلك في كل مرة وكانت زوجتھ تخاف غضبھ ولم تتدخل یوما 

 .في ردعھ أو منعھ 
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 وزوجھا بسبباشتد الصراع بین الجانیة  : عوامل الفعل اإلجرامي *
 ولم تعد تقوم بواجبھا تجاھھ ،؛ ن المال وأصبحت ناقمة علیھ حصتھا م

وكان كلما طلبھا بعمل أي شيء یخصھ ترفض وتذكره بأنھ استولى على 
مالھا بدون وجھ حق وكان بدل ما یفرغ غضبھ في الحیوانات كعادتھ حول 

یا بنتي لو كان یضربني بكري كان ":تقول الجانیة .عدوانیتھ تجاه الزوجة
أتقبل ذلك ونقول ھذا طبعھ ، ولكنھ بدأ یضربني حین كبرت  یمكن أن

 "وبلغت من العمر الستین ، ما بقى لیش الضرب ، واش یقولوا الناس علي
وزاد العناد بینھما ورفضت الزوجة السكوت عن حقھا ومن جھتھ الزوج 

وتطور األمر بھ إلى درجة أنھ أصبح یضربھا بسبب ودون ؛ زادھا ضربا 
ا دخل ولم یجد أحدا في البیت،یجدھا فرصة لیشبعھا سبب ،خاصة إذ

وكانت الوسیلة التي یضربھا ھي .ضربا وال أحد یتدخل لیمنعھ عنھا 
ولم تتوقف معاملتھ إلى ھذا الحد بل امتد بھ األمر إلى منعھا حتى   السوط

  .من تناول األكل
وكان كلما رآھا تضع شیئا بفمھا یشتمھا وینزعھ عن فمھا ، وكانت  
ضب وتذھب عند أخیھا وتمكث مدة من الزمن حتى یقوم ابنھا بردھا تغ

إلى بیتھا ، وكانت تعود إلى البیت تحت شرط واحد ھو عدم تعرض 
الزوج لھا من جدید، یتعھد األب أمام أبنائھ بذلك، ولكن بعد مرور عدة أیام 
أو أسابیع یعود من جدید إلى ضربھا بنفس الطریقة؛ بل وتعداه إلى خنقھا 

 .لما حاولت االستنجاد بأحد أبنائھا واستمرت معاناتھا قرابة العشرة أشھرك
عاد الزوج من حقلھ  في  2001أوت  03وفي یوم األحد  الموافق لــ 

حدود الساعة الرابعة زواال ، وجد ابنتھ تساعد أمھا في تحضیر وجبة 
مھا العشاء فطلب منھا أن تقوم بتحضیر القھوة  ثم توجھ لزوجتھ وقام بشت

ال نرید منك أن تطعمینا أو أن تقومي بخدمتنا عودي إلى  " :وقال لھا 
، فقامت بشتمھ ھي األخرى فما كان علیھ إال وانھال علیھا ضربا "أھلك

وشتما وقام بخنقھا وأدخلھا بیت نومھا وأغلق علیھا الباب ومنعھا من 
یسة تناول وجبة العشاء التي أكملت إعدادھا البنت ، وظلت الزوجة حب

الغرفة إلى غایة الواحدة لیال حیث دخل علیھا الزوج ووجدھا نائمة فھجم 
علیھا بالسوط وأشبعھا ضربا حتى تدخل االبن األكبر ودافع عن أمھ وقال 
عن أبیھ بأنھ مجنون فثارت ثائرة الزوج ، وقال لھا عندما یطلع النھار 

قام بشرب  -ینوكان یوم اثن -سترین وذھب للنوم ، وفي صبیحة ذلك الیوم 
 )الدوش(القھوة وطلب من ابنتھ أن تقوم بتسخین الماء لیقوم  بحمامھ 
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ففعلت البنت ذلك ثم فتح على زوجتھ البیت وطلب منھا أن تقوم ھي 
بتحمیمھ ، فرفضت فقام بجرھا إلى المطبخ أنزلھا ضربا بعصى حدیدیة 

وجة إلى ما فانتبھت الز "الیوم نھارك وال نھاري":وقام بخنقھا وقال لھا 
ھو من یبحث عنھا سأقوم بتحمیمھ وأحرقھ بالماء "قال ، فقالت في نفسھا 

فأخبرتھ أنھا قبلت تحمیمھ ، وحینما حضر نفسھ لذلك ؛ قامت  "الساخن 
بحمل الماء الساخن ورمتھ بقوة على كامل جسده وكان یدیر لھا ظھره 

امت بضربھ وحینما بدأ یصرخ حملت العصى الحدیدیة التي ضربھا بھا وق
على مستوى البطن وضربة أخرى على مؤخرة الرأس ، وكانت تقصد من 
ذلك تخویفھ من معاودة ضربھا من جدید ، فسقط على األرض وبدأ 
یصرخ ویتألم فھربت إلى غرفة أخرى وحینما دخلت ابنتھا ووجدت أباھا 
ملقى على األرض خافت ولحقت أمھا وھربا معا إلى بیت أختھا المتزوجة 

 .تا اللیلة عندھا وقض
عادت البنت و أمھا إلى  -وكان یوم الثالثاء-وفي صباح الیوم الموالي 

البیت كي تأخذ حاجیاتھا ، وحین اقتربت من البیت وجدت أشخاصا كثر 
في ساحة بیتھا ولمحت سیارة الدرك الوطني فلم یتبادر إلى ذھنھا أن 

و أخبرھا أن أباه قد زوجھا قد مات ، وحین رآھا ابنھا األكبر ھرع إلیھا 
توفي محروقا ، فذھبت مباشرة إلى الدرك الوطني و أخبرتھم بما حصل ، 
وأكدت لھم أنھا لم ترد قتلھ ولكنھا قصدت تخویفھ ألنھ أصبح ضربھ لھا ال 

  .یطاق فحملھا الدرك رفقة ابنتھا إلى السجن 
حكم على العجوز عشر سنوات وحكم على  : الجریمة  ارتكاب أثار*
نت ستة أشھر ثم بعد إعادة التحقیق تم تبرئة البنت وخرجت من السجن الب

الجانیة اآلن ھي نادمة جدا على  .بعد أن مكثت فیھ قرابة الثالث أشھر 
تصرفھا الذي أصبحت تقول عنھ أنھ غیر منطقي ، وكان بإمكانھا تفادیھ 

ضیة لو كنت أقصد موتھ لما أخبرت الدرك بكل تفاصیل الق  :تقول الجانیة 
، أردت إخافتھ فقط ولم كنت أعلم أنھ سیموت لتركتھ ھو یقتلني ولن 
أتسبب مطلقا في قتلھ ، ولكان ھو مكاني بین ھذه الجدران ، مرت ثالث 
سنوات على محاكمتي ، وأنا بین جدران ھذا القفص ، وال أستطیع تحملھ 

و  ألنني كبیرة في السن و قد تعودت على األماكن الواسعة ورؤیة األرض
الطبیعة  وھذا السجن تسبب لي في ارتفاع ضغط الدم ، أصبحت آكل 

وكل من معي في  ؛ وال أحتمل الكالم كثیرا )الطعام بدون ملح(المسوس
السجن صغیرات ویحببن الفرح والضحك ومشاھدة التلفزیون وأنا ال 
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وعلى الحریة كنت في  )القریة(أحتمل الضجیج ، اعتدت على الدوار
 أینأقلق أخرج إلى الحقل أو إلى المزرعة وتحت الشجر الماضي حینما 

أمضي معظم وقتي ، واآلن مساحة السجن تبدو لي كالقفص وأنا كالطائر 
قوم ی". محبوسة فیھ، وراني نسلك في الغلطة اللي ما حسبت لھاش حساب

االبن األكبر بزیارتھا كل شھر أما بقیة األبناء فلم یزرھا أحد منذ دخولھا 
البنت التي كانت معھا لم تزرھا ألنھم عندھم في القریة ال  السجن حتى

 :تقوللھا أبنائھا  إھمالبیسمح للمرأة الخروج من البیت ، وعن إحساسھا  
یا بنتي كل واحد وظروفھ، وما نلوم حتى على واحد، وما یھمني واش "

راح یقولوا الناس بعد العشرة سنین میت وإال حي ، كي نخرج من السجن 
اهللا والزم نرجع لبیتي ، لكن ال أعلم واش راح ینتظر في ، أوالدي  إن شاء

ولو كان ما یھتموش  "شافوا كل شيء بعیونھم ، وما حقھمش یلومو علي 
 .بي نغضب علیھم لیوم القیامة ، ما زالت أمھم والزم یقموا برعایتي 
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 خامسةتحلیل محتوى المقابلة مع الحالة ال *
ال تختلف كثیرا عن بقیة المقابالت األخرى من  )ر،ب(كانت المقابلة مع الحالة     

نسب لھ جریمتھا ، إال أن االختالف ـحیث بحث كل حالة عن عذر تتشبث بھ وت
فبحكم عمرھا الكبیر كان یظھر  ؛كان فقط على مستوى اللغة وعلى مستوى العمر

إلى ھذه الحالة أنھ یتحدث إلى  علیھا الوقار ولوال تواجدنا بالسجن لظن المتحدث
وكیف كانت تعتني  ،التاریخ نفسھ تسرد تاریخ الثورة وجھادھا مع زوجھا

بمزرعتھا وكیف ساھمت في بناء بیتھا وسرد كل تفاصیل حیاتھا بدقة وفخر 
 .واعتزاز

 : عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة *
 خامسةى المظھر الخارجي وسلوك الحالة الیمثل تحلیل محتو -77-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
لباسھا محتشم یمیز منطقة الشاویة  تلف رأسھا بمجموعة منادیل مختلفة األلوان 

 باألوراس
1 

تظھر علیھا مالمح المرأة الشاویة عالمات الوشم 
  مرسومة على جبینھا وخدیھا              

 2 یظھر علیھا وشم المنطقة
عیب  :حین تتكلم تخفي یدھا بفمھا أو بمندیل وتقول

 المرأة یظھر منھا أي شيء 
ال تزال محتفظة بسلوك الخوف 
 من الغرباء وحشمة امرأة الماضي

3 

 
 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي  وردت الوحدات التالیة *

 خامسةالتنشئة االجتماعیة للحالة الیمثل تحلیل محتوى  -78-جدول رقم 
 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

 4 تتوسط أخوتھا، ولم تلتحق بمقاعد الدراسة أخت لثالث أخوة وأختین لم تدرس أبدا 
بطریقة تقلیدیة أثناء  (أ،م)تزوجت من المدعو 

 حرب التحریر 
م زواجھا كان تقلیدي شأن بنات المنطقة أیا

 حرب التحریر 
5 

حینما طالبتھ باسترداده قام بشتمھا وبدأت تالحظ 
 علیھ أنھ كلما اشتد غضبھ یبدأ في الشتم والسب

استیالء الزوج على حقھا من المیراث  
 أشعل فتیل الصراع بینھما

6 

كلما اشتد غضبھ یدخل زریبة الحیوانات ویبدأ في 
 ضرب كل حیوان یجده في طریقھ 

غضبھ وعدوانیتھ على تفریغ الزوج ل
 الحیوانات

7 

اشتداد الصراع بین الزوجین بسبب حصتھا من 
 المال  وأصبحت ناقمة علیھ وال تقوم بواجبھا نحوه

 8 توتر العالقة بین الزوجین بدرجة كبیرة 

 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 خامسةرامي للحالة الیمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلج -79-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
كان كلما طلب منھا عمال ترفض وتذكره بأنھ 

 استولى على مالھا دون وجھ حق
 9 عدم االنصیاع ألوامر الزوج زاد من غضبھ 

بدل ما یفرغ غضبھ في الحیوانات حول عدوانیتھ 
 "الجانیة "تجاه الزوجة 

 10 من الحیوانات إلى الجانیة   تحویل غضبھ

لكنھ بدأ یضربني حین بلغت من العمر الستین ما 
 بقي لیش الضرب واش راح یقولوا الناس علي 

شعور الجانیة بالمھانة والذل وھو یضربھا 
 وھي في سن متقدمة 

11 
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كان یضربھا بسبب وبدون سبب ، إذا دخل ولم 
 یجد أحدا في البیت یشبعھا ضربا 

حدة تعنیف الحالة من قبل الضحیة   زیادة في
 بسبب وبدونھ 

12 

امتد بھ األمر إلى منعھا حتى من األكل والخنق 
 أشھر 10وھذه المعاناة استمرت قرابة 

التعنیف تعدى الضرب إلى سلوكات أكثر 
 قسوة 

13 

ظلت الحالة حبیسة الغرفة حتى الواحدة لیال أن 
 عاود مھاجمتھا 

ب على الجانیة الھجوم الفجائـي بدون سب
 فجر غضبھا من جدید 

14 
 15 تحول الجانیة من حالة دفاع إلى حالة ھجوم  ھو من یبحث عنھا سأقوم بتحمیمھ وأحرقھ بالماء

ھربت رفقة ابنتھا إلى بیت ابنتھا المتزوجة 
 وقضتا اللیلة عندھا 

ھروبھا خوفا من سخطھ بعد االعتداء على 
 من جدید  الزوج معتقدة أنھ سیلحقھا ویعنفھا

16 

 17 غیاب القصد الجنائي لدى  الجانیة  كانت تقصد تخویفھ من معاودة ضربھ لھا 
 
 :عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *

 خامسةیمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالدونیة  للحالة ال -80-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

اآلن ھي نادمة جدا على تصرفھا الذي أصبحت تقول 
 عنھ غیر منطقي 

 18 شعورھا بالندم على الجریمة 

تمنیھا لو قام ھو بقتلھا كشكل من أشكال  لتركتھ ھو یقتلني ولن أتسبب مطلقا في قتلھ
 التكفیر عن الذنب

19 

مرت ثالث سنوات وأنا بین جدران ھذا القفص وال 
 تطیع تحملھ ألنني ألفت جو البادیة أس

عدم قدرتھا على تحمل السجن الذي 
 ترى فیھ القفص

20 

 21 لم تھتم لما سیقولھ الناس علیھا  ما یھمنیش واش راح یقولوا الناس 
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 :ــــةدسـاسالحالة الـ *6*
فني أثناء زیارتي الیومیة للسجینات بمؤسسة إعادة التربیة كانت تستوق    

نظرات فتاة صغیرة السن والبنیة تبدو مالمحھا بریئة، لم تكن تلقي السالم 
علّي كما تفعل زمیالتھا كلما دخلت إلیھن، بل تمقتني بنظرات غریبة 

وكنت كلما ألقیت علیھا السالم تجیب بھز رأسھا وتذھب ألداء عملھا ...

ي القائمة وقد اندھشت حینما أخبرتني مربیة السجن أن ھذه الفتاة ھ...
والمسئولة على شئون السجینات ؛ تقوم بتقسیم العمل الیومي علیھن 
باإلضافة إلى تقسیم وجبات الطعام وأدوات التنظیف والنظافة داخل سجن 
النساء ، وكل ما یتعلق بالسجینات  تكون ھي المسئولة على إیصالھ 

لفتاة ذات تساءلت عدة مرات بیني وبین نفسي لما ُحِملت ھذه ا....لإلدارة 
دون غیرھا ؟ وما سر جریمتھا ؟ وكنت أكاد  ةالبنیة الضعیفة ھذه المسؤولی

أجزم بیني وبین نفسي أن ھذا الوجھ البريء وھذه النظرات الغائرة ال 
یمكن إال أن تكون ضحیة الحیاة ومشاقھا، أو أن تكون جریمتھا بسیطة 

یوم وأثناء  ذات...قد ارتكبتھا في لحظة طیش أو ضعف  ،بساطة مظھرھا
أظن أنھ جاء :"زیارتي الیومیة إذ بي أجدھا تتصدر السجینات وتقول لي 

كنت أصغي إلیھا وأنا شبھ متیقنة بأن ھذا ...دوري ، أرید التحدث إلیك 
ال یسعھ أن یقدم على ارتكاب أبسط الجرائم، " المالئكي"الوجھ الھادئ 

غیت إلیھا ومع كل أص..... وأنھا البد أن تكون ضحیة من ضحایا المجتمع
كلمة كانت تتلفظ بھا كانت تتھاوى كل افتراضاتي وتتبخر، وتسقط كل 

.... اعتقاداتي وتكھناتي عن ھذه الحالة التي تحمل خلفھا خمس جرائم
 .وأبدعت في إنتاج دراما حقیقیة بطلتھا الحالة التي بین أیدینا

صغیرة  فتاة بیضاء البشرة) س،ل(  :وسلوك الحالة المظھر الخارجي*
السن والبنیة ،ذات مالمح ساكنة،  كالمھا یحمل بین طیاتھ ھدوء وسكینة ، 

تتقن  "المافیا العالمیة "حینما تصغي إلیھا تبدو وكأنك تشاھد فیلما عن 
كل ألوان الحیاة ، نظرتھا حادة وثاقبة ما جعلھا األجدر بقیادة السجینات 

بالصرامة والجدیة في الالتي یخفنھا ویمتثلن ألوامرھا ، ویشھدن لھا 
العمل ، ال تقسم أجزاء العمل الیومي فحسب بل تساعد بقسط كبیر في 
انجازه من غسیل وتنظیف وتنظیم مواعید األكل وتوزیعھ بالتساوي على 

وقد تساءلت بیني وبین نفسي متى وكیف وأین تعلمت ذلك ؟ ...السجینات
  .ما سیتم عرضھ الحقا سیجیبنا على ھذه التساؤالت
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 25فتاة تبلغ من العمر ) س،ل(:لتنشئة االجتماعیة والجانب العالئقيا*
ذكور وبنت واحدة متزوجة ، كانت تبلغ 4سنة ، ھي األخت الصغرى بین 

سنوات حینما توفي والدھا ، تزوجت أمھا من شخص 4من العمر 
سنوات ھذا األخیر الذي طلب من األم ترك أطفالھا 7: یصغرھا بـ

رضخت األم . ملھ بإحدى مدن الجنوب الجزائريوااللتحاق بھ مكان ع
ذكور وبنت وكانت قد زوجت البنت األخرى، ومن 4لطلبھ مخلفة وراءھا 

جھتھم لم یرضى األبناء الخمسة الذھاب مع أمھم؛ وقرروا البقاء جمیعھم 
یقودھم األخ األكبر ) نقاوس(بمنزل أبیھم الكائن بإحدى قرى والیة باتنة

  . سنة  15:ة بـالذي كان یكبر الجانی
كان ھذا األخ بمثابة المعیل والمعین األول لھؤالء األطفال ، كان مدرستھم 
والنور الذي یبصرون من خاللھ العالم ، لم یلتحق أحد منھم بالمدرسة ألن 
في اعتقاد ھذا األخ األكبر أنھم لیسوا في حاجة إلى التعلیم ألن الحیاة 

شيء وسیتولى ھو تعلیمھم  وحدھا ھي أكبر مدرسة یتعلمون منھا كل
أصول الحیاة وأسباب العیش الجید، ترعرع األبناء الخمسة في جو تنعدم 
فیھ كل القیم والمبادئ ، ونشئوا في أحضان الجریمة بمختلف أشكالھا ، 
وتنمطوا على أن كل ما ھو موجود من حقھم ، وأن كل األغنیاء من حقھم 

  .سرقتھم وأخذ أموالھم 
ناء الخمسة كل ألوان االنحراف، وكان معلمھم األول علمت الحیاة األب

واألب الروحي لھؤالء األطفال األخ األكبر ؛ الذي فتح عیونھم على 
؛ حتى ) تزویر الدراھم،األوراق(السرقة وتجارة المخدرات ، التزویر 

تجارة السالح كان لھم نصیب منھا ، كان یعلمھم كیف یصطادون الضحیة 
دون خطر وتحسنت أحولھم من تلك األعمال وكیف ینفذون جریمتھم 

ة التي لاحاإلجرامیة التي كانوا یقومون بھا خمستھم دون استثناء ؛ حتى ال
نشأت في ھذا الجو الذكوري ساھمت بقسط كبیر في ھذه الجرائم  ولم 

وكان األخ األكبر یأمرھا أن  ،تسمح حتى ألنوثتھا أن تأخذ حقھا من الحیاة
ز كالرجال ، وتكون صلبة كالرجال وتقص شعرھا تتكلم كالرجال ، وتقف

  .كل یوم * كالرجال  وتتریض
كان ھمھ الوحید أن نظل متماسكین ونكتسح العالم :" ة عن أخیھاحالتقول ال

كان اإلجرام في دمھ؛ علمھم كل األسالیب اإلجرامیة وعلمھم أیضا كیف 
  ؟....ال أعلم ھل فعال ...یحمون أنفسھم من المخاطر، ولكنھ أیضا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . تقوم بالتمارین الریاضیة یومیا حتى ال تبدو علیھا المالمح األنثویة: تتریض*
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أجلنا ولم یتزوج ألجل أن نظل معا لكنھ تعب من ...ھل یحق لي معاتبتھ؟  
وسألتھا عما تلومین أخاك؟ " ھل ألوم أخي ؟ ) طأطأ رأسھا ثم تكملت(

في یوم ما أردت : "وارتبكت ثم قالت بنبرة حزینة ...فأجابت ال شيء فقط 
ارتداء فستان مثل باقي الفتیات فنزلت إلى السوق واشتریت أغلى فستان 

ال ...وجدتھ ولبستھ وبقیت استعرض نفسي أمام المرآة ، وحینما دخل أخي 
أدري وال أذكر ما حدث بالضبط ھل ضربني اذكر فقط أنھ انھال علي 
بكامل جسده ومزق عني الثیاب وال أدري بالضبط ماذا فعل؟ثم قال لي 

ثم " لم یبقى لك ما تخافین أو نخاف علیھ:"جملة الزالت راسخة بذھني 
نھض وصرخ طالبا مني عدم ارتداء أي فستان ألنني یجب أن أكون رجال 

  .امرأة ولست 
صراحة خفت منھ كثیرا ومنذ ذلك الحین لم "سنة 14كان عمري أنذاك "

في السجن فقط فھمت ما قام بھ …البس أي شيء یدل على أنني امرأة 
كانت تتذكر تفاصیل الحادثة (ألیس كذلك؟  !!! لقد اغتصبني…أخي معي 

من دون أن تذرف أي دمعة ، لم تبكي أو تتنھد ، بل كانت تبحث ألخیھا 
  ).عن أي مبرر

حسیت روحي :"وأكملت ) فجأة توقفت وكأنھا تھرب من تذكر الحادثة (  
كنا نعمل في بیع المخدرات وتجارة السالح تكون " ماني امراة ماني راجل

دائما لیال ، سرقنا، زورنا ، لم نقرأ ولكننا نزوروا الدراھم خیر من دراھم 
خوتي یتشاجرون أنا ندخل ، وكي كانوا ا" الزطلة"الحكومة ، بعنا الحشیش

ونفك الشجار ویرجعوا لبعضھم البعض، كنت نحب خاوتي وخویا لكبیر 
؟ تصوري كانوا یضربوا الناس !شكون یحبھا ؟ ما كانش) س،ل(بصح 

  .ولست امرأة " كي یجیو لخطبتي ممنوع علي الحب ألنني راجل
؟ )س،ل(ھل تبكي:ودون أي مقدمات تبادر إلى ذھني سؤال فسألتھا

 حال أنا عمري ما بكیت أمام أي أحد ُم.... أبكي:"ت باستھزاء وقالتضحك
 ضي والنطق بالحكم شبعت علیھحتى قدام القا ،ما بكات )س(عمرھا

ضحك ، أنا نبكي وحدي وفي اللیل فقط ، حتى أمي الي ما نعرف تزوجت 
عمري ما بكیت قدامھا كي كانت .... خالتنا وحدنا... وال ھربت ما دریت 

من عام لعام ؛ خویا ھو لي لّمنا ودار علینا الدار، بعد ما كنا تزورنا 
نسكنوا في بیت قدیم ، انتقلنا إلى مدینة باتنة واشترینا منزال واسعا ومؤثثا 
بكل شيء نحتاجھ في حیاتنا الیومیة ، وكملنا األعمال نتاعنا لي بدیناھا في 

ونتاجر في كل نقاوس ھنا في باتنة؛ وأصبحنا نسرق أكثر وُنَزٍور أكثر 
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ملیون نقسموھا مع بعضنا 60الممنوعات ، في الشھر كنا نخلوا حوالي 
البعض ،وكل واحد منا یساھم بشيء من نصیبھ في مصروف البیت ، 

  .ومن حقھ أن یفعل بنصیبھ ما یشاء 
ألنني صغیرة ومرحة استطیع أن ُأْقِنَع أي : عوامل الفعل اإلجرامي*

؛مدة شھرین كاملین  وھو * أحد الصاغة شخص بكل ما أرید ؛ صّیْد أخي 
یراقب كل تحركاتھ حتى عرف عنھ كل شيء یتعلق بمواعید ذھابھ 
ورجوعھ إلى محل المجوھرات ، وأخبرنا أنھ یرید أن نسرق معھ ذلك 
الصائغ وتكون ضربة العمر،ألنھ لدیھ مجوھرات كثیرة وثمینة ، فذھبنا 

خطرت لي فكرة طرحتھا  خمستنا إلى محل الصائغ وراقبناه من بعید ،
أن أقوم بكراء المحل : على إخوتي حین عدنا إلى البیت وتمثلت في

المجاور لھ ثم ندخل من خالل إحداث فتحة بین المحلین إلى محل 
سوى جھدا بسیطا ھو كسر  االمجوھرات وتكون السرقة سھلة وال تكلفن

الغذاء  الحائط بین المحلین ، ویكون ذلك خالل غلق الصائغ لمحلھ وقت
ھتف لي إخوتي بالفكرة الجیدة . وصالة الظھر التي یبدو أنھ مواظب علیھا

وبدأت عملیة تزویر الوثائق؛ حیث أحضرنا بطاقة تعریف إلحدى الفتیات 
سرقھا أخي مع محفظة دراھم ذات یوم ، وقمنا بتزویرھا، وكذا شھادة 

، وذھبت إلى  حالقة باسم تلك الفتاة الموجودة في بطاقة التعریف الوطنیة
الصائغ المستھدف ، وعرفتھ على نفسي بأنني أحمل شھادة حالقة وأعیل 
أسرتي والبد أن أعمل وإال متنا من الجوع وأمنا مریضة واألب متوفى 

لنا نحن الخمس بنات،وأخبرتھ عن إمكانیاتي المادیة التي ال  لوال عائ
ْبُت للصائغ الحالة تسمح لي حتى بشراء أدوات الحالقة إال القلیل منھا ،َصعَّ

المزیة التي أعیشھا َفرََّق المسكین لحالي وضرب لي موعدا مع صاحب 
المحل الذي قبل على مضض، وكان الصائغ یشجعھ ویؤكد لھ بأني 

خویا خسر علیھ شھرین "مسكینة ویتیمة واحتاج إلى عمل، فتم بیننا العقد، 
حل المجوھرات في بحث ومتابعة ؛ أما أنا خسرت علیھ ثالث أیام أصبح م

  ).تقولھا بافتخار وكأنھا ارتكبت عمال بطولیا" (خبر كان 
دخلت الحیلة على الصائغ وفتحت المحل وأحضرت بعض أدوات الحالقة 
من مصفف الشعر وبعض الكراسي البالیة والمرایا ، وفي الیوم الموالي 

  أحظر إخوتي معدات فتح الحائط الذي یفصلنا عن محل المجوھرات ، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   جمع مفرده صائغ وھو بائع المجوھرات: الصاغة *
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وكان ذلك أثناء ذھابھ إلى تأدیة صالة  الظھر وتناول وجبة الغذاء ، 
قاموا في نصف ساعة  بمجرد ذھابھ أغلقت المحل على إخوتي الذین

بتكسیر الحائط والمرور إلى محل المجوھرات وقمنا  بسرقة كل شيء 
حیث تركنا المحل خالیا من المجوھرات والمال، ولذنا بالفرار إلى والیة 
وھران التي كان ألخي أصدقاء بھا ساعدوه على كراء بیت وبدأنا نبیع 

ما تقولي عنھ مسكین؟ سألتھا ل....المجوھرات وتمتعنا بمال ذلك المسكین 
ولكني من دم ولحم أیضا، المؤلم في كل الحادث ما  ؛أجابتني أنا سارقة

حدث للصائغ الذي عاد كعادتھ لمحلھ وتفاجأ بمجرد فتحھ بالفتحة الكبیرة 
      .ثالث أشھر comaوالمجوھرات المختفیة ، فسقط أرضا حیث بقي في 

یف الوطنیة ، فوجدوا أنھا وتم البحث عن صاحبة العقد وبطاقة التعر    
لیست من تم االتفاق معھا ومن حسن حظھا وسوء حظنا نحن ، أنھا 
حررت  محضرا بضیاع بطاقة التعریف الوطنیة وإال لكانت مكاني، 

؛ )وتضحك دون ألم أو حزن أو شعور بالذنب(وتتحدثین إلیھا بدال مني 
في . الجریمة ظل البحث متواصل عن الفتاة التي كانت السبب في مثل ھذه

تلك األثناء كنا نحن اإلخوة الخمس في وھران التي مكثنا فیھا عامین ثم 
انتقلنا إلى  عین البیضاء وسطیف ، ثم شعرنا بأن األجواء قد ھدأت فعدنا 
إلى مدینة باتنة وقد بقیت معنا بعض مجوھرات ذلك الصائغ الذي أصبح 

ة كنت أذھب شبھ مقعد یتحرك بصعوبة ، تصوري أنني مرة على مر
لمراقبتھ من بعید لماذا؟ ألنني لم أتصور أن یحدث لھ ما حدث أصبح 

  .یمشي بخطى متثاقلة والزال یصلي كما كان في السابق 
) وكنت لم أسألھا بعد... (قد تتساءلین كیف تم القبض علینا ؟ سأجیبك

أسورة من الذھب المسروق )* الباندیة(أخي األوسط أعطى صدیقتھ "
أخبرھا عن مكان شراءھا لھذه  ،ت لتبیعھا عند أحد الصاغةوحینما ذھب

األخیرة ، فلم ترد إخباره فقام بإبالغ الشرطة ألن االسورة كانت ضمن 
قائمة المبحوث عنھم ، فتم القبض على الفتاة التي اعترفت تحت التھدید 
على مكان أخي الذي ھرب، كما أعطتھم أوصافي التي تتطابق مع 

المنطقة التي نسكن  ي قامت بالسرقة ، فحاصرت الشرطةأوصاف الفتاة الت
خرجت صباحا لشراء مستلزمات فطور  -وكنا ال نعلم حینھا بالحادثة - فیھا

المكان، وحین رات الشرطة وعناصرالشرطة یملئون الصباح تفاجئت بسیا
َدَوْخِتینا ) س،ل(أنت: نظر إلي باستغراب وقال لي: أمسك بي قائد الشرطة

..." كغ تعملي كل ھذا واهللا وال أفالم الرعب40أنت موالت  ،سنواتثالث 
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السرقة - تكوین جمعیة أشرار: وتم القبض علینا خمستنا ووجھت لنا خمس تھم 
الھروب من العدالة ،  - التسبب في عاھة مستدیمة لشخص - التزویر - المصوفة

  .   وكان األخ األكبر ھو من تحمل الجزء األكبر من المسؤولیة الجنائیة
سنوات واألخ األكبر 5بـ ) س،ل(حكم القاضي لـ : آثار ارتكاب الجریمة*     
سنوات ، ھي اآلن جد متألمة من الحكم الذي 8و 5سنة وبقیة اإلخوة بین 15بـ

تعتبره حكما جائرا وقاسیا جدا خاصة على األخ األكبر، تقول الجانیة في ھذا 
اذا كان قاسیا معي أثناء المحاكمة النائب العام ال أدري ماذا فعلت لھ؟ لم:" الصدد

التي تمنى من خاللھا أن یسلط علّي أقسى العقوبة تصوري طرح كعقوبة لي 
سنة سجن، كل الناس تسرق 20سنة لماذا؟؟؟ ماذا فعلت حتى أنال 20وحدي 

بعضھا البعض والقافز یسلك، الجزائر كلھا ملیئة باللصوص، یعني توقفت على 
ا أنا وخاوتي، صراحة حكم القاضي كان جائرا بعض المجوھرات الي سرقناھ

سنة تمر أیضا ونخرجوا إلى 15سنوات تمر و5خاصة األخ األكبر ، لكن ال بأس 
ذلك الصائغ الذي من األكید عندو معریفة بالقاضي لي حكم علینا ، سنحطمھ ألنھ 

،المرة األولى )ل(فرقنا عن بعضنا البعض ، وسیرى الوجھ اآلخر لعائلة
comaتتكلم بحقد كبیر على (نیة ما بعد الكومة، حسابنا معاه بره بعد الخروج ،الثا

  ) .الصائغ الذي تعتبره سبب تفرقتھم
ھل تعتقدین أن ما فعلتم بالصائغ مقبول وجائز ؟ فاجأني :وسألتھا باستغراب 

لو كان یزكي على مالھ ما : "جوابھا الذي یحمل معھ ألف داللة اجتماعیة وأخالقیة
، علمتني الحیاة أن المال الحالل صعب نسرقوه  !!!نحن بالساھلندیوھولوش 

وسألتھا مرة ..." والمال الحرام نسرقوه بسھولة مثلما حدث مع الصائغ وغیره
كیف تصنفین ما قمتم بھ ھل ھو حرام أم حالل مادمت تفرقین بین المال :أخرى 

ف ما ھو الحالل الحالل والمال الحرام  ؟ لم تجبني معللة صمتھا بأنني وھي نعر
: ثم أكملت الحدیث عن مغامرتھا البطولیة قائلة.وما ھو الحرام فال داع للسؤال 

كغ رئیسة عصابة ، بربك 40الزلت أتذكر ما قالھ لي النائب العام أنت موالت "
قولي لي متى وكیف ومتى تعلمت كل ذلك؟ وال أفالم ألفرید ھیتشكوك تستطیع 

ھل أنتم مدمنوا األفالم البولیسیة؟ ...ا خمستكمفبركة أحداث كالتي أقدمت علیھ
ثالث سنوات ونحن نبحث ... أن اسمك سیظل محفورا بجبھتي) س،ل(تذكري یا 

عنكم والمسكین یصارع المرض والدمار الذي ألحقتموه بھ، وخمستكم تتمتعون 
بمجھود وتعب ھذا الصائغ الضحیة، ولوال خطأ بسیط صدر عن أحدكم لضللتم 

: حظرة القاضي....ین من العدالة  وقد تستھدفون ضحایا آخرین أحرارا ھارب
النیابة العامة تطالب بتطبیق أقصى العقوبة على ھذه المجموعة المجرمة الخطرة 

) س(سنة سجن لكل فرد من أفراد العصابة خاصة 20وأدنى عقوبة یستحقونھا 
  ...." .فھي القائد المدبر حتى یتعظ من یرید أن یتعظ 



 - 355 -

ما فھمتش ما دخل النائب العام ولما ھو حاقد علینا بھذه :"نیةتقول الجا
الصورة وكأنھ ھو من سُِرق، الصائغ لم یتكلم عنا بالسوء كما تحدث ھو 

حینما نطق القاضي بالحكم خاصة ضد أخي شعرت بالدنیا ...علینا
سنوات 5ضحكت في وجھ الصائغ وقلت في نفسي ...تزعزعت من تحتي

، كي نخرج أنا وخاوتي نتحرش بیك كیما یتحرش سنة تمر أیضا 15تمر و
تتحدث بصورة الضحیة (نرد حقي وحق خاوتي ...الذباب على الوسخ

  ) .وكأنھم لم یفعلوا شيء یستحقون علیھ العقاب
ھل بكیت حینما نطق : وعاودت مساءلتھا عن سؤال طرحتھ علیھا من قبل

قلت لك أنا  ماكنتش نتصور بلي تسألیني ھذا السؤال،: "بالحكم؟ قالت
) س،ل(عمري ما نبكي قدام راجل،عمره راجل ما یشوف دموعي، دموع 

قلیل جدا لي یشوفھا ، أنا نبكي وحدي كي یطیح اللیل ....غالیة وقلیل 
لماذا؟ ألن شخصیتي شخصیة راجل ماذا تنتظرین من فتاة تعلمت تبیع 

) ة(سنوات لبست كي الراجل وعملت منظف10وعمرھا ) الكیف(الزطلة
ھزیت الطوب والرمل ، تعلمت الترافیك   mécanicienریق، میكانیسیانط
تعرفي تعلمت كل شيء ....بعت السالح وھزیتوا على ظھري )...تزویر(

ھو حاجة زایدة ) لست بحاجة إلیھ(الراجل ما نحتاجوش. إال نبیع لحمي
ألني قادرة ندیر كل شيء لي یدیرو الراجل  نصرف على روحي، نشري 

ما نخافش من الظالم وال من أي أحد ، عمري ماعشت في لي بغیت، و
وسط النساء إال في السجن ، كنت نعتبر كل النساء جبنات وخوافات ، 
نكره نشوف صورتي في المرآة یقولولي زینك مخبي ھل ھذا صحیح؟ في 
بعض األحیان نتساءل شكون أنا؟ امرأة وال راجل ؟ عاقلة وال مانیش 

الراجل في نفس الوقت ، في كثیر من األحیان عاقلة؟ شكون ھذا المرأة 
كنت نسھر مع صحاب خاوتي حتى الثالثة صباحا واحد ما اكتشف بلي 

  ...راني امرأة ، كانوا یحسبوني خوھم الصغیر
یخافوا مني ما نعرفش عاله راني ) تضحك(عالقتي مع السجینات عادیة   

بصدق وتحس  قلتلك كل النساء خوافات، نحب الي تفھمني وتحكي معایا
ال أحد یزورنا في السجن ...ال أفكر في الزواج ...بیا كیما نحس أنا بیھا 

ال ھدف لي بعد الخروج من ... حتى أمي أو أختي لن تجرءا على زیارتنا
  .السجن غیر رد االعتبار لكرامة أخي 
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 السادسةتحلیل محتوى المقابلة مع الحالة  *
تختلف كثیرا عن المقابالت األخرى من حیث  )س،ل(كانت المقابلة مع الحالة      

الختالف كان على فانسب لھ جریمتھا ، ـبحث كل حالة عن عذر تتشبث بھ وت
التي كانت تبحث من خاللھا عن أسباب  والتبریرات تالقیم واالعتقادامستوى 

إجرامھا، وھروبھا في الكثیر من األحیان عن فتح الجراح التي تنزف بداخلھا وال 
ر بھا إال ھي ،باإلضافة  إلى تلك التناقضات النفسیة وحتى البیولوجیة التي أحد یشع

وسرد كل تفاصیل تشعر من خاللھا باالھویتھا الجنسیة  وُیضاف إلیھا الدقة في 
  .شعور بالبطولةحیاتھا بدقة وفخر و

فالغموض الذي كانت تطبع بھ نفسھا، ومحاولة الظھور بمظھر البریئة، یجعل كل 
لیھا للوھلة األولى یعتقد أنھا ضحیة مجتمع بأكملھ، وھو غموض ُیخفي من ینظر إ

خلفھ وجھ امرأة ناقمة على المجتمع، تتقن لعب الضحیة، تضرب بالقیم والمبادئ 
عرض الحائط، ال َیُھُمَھا من الحیاة، سوى أن تظل تحت رحمة أخیھا والعالم 

كان الحدیث إلیھا یضع أي المظلم الذي عاشت فیھا حقبة ال بأس بھا من الزمن ، و
 .من المجرم ، ومن الضحیة؟: باحث أمام خیارات متناقضة

 :عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة  *
 سادسةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة ال -81-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
لم تبد أي مقاومة واختارت المجيء  جاء دوري ، أرید التحدث إلیك أظن أنھ

 بمفردھا للقاء الباحثة
1 

مالمحھا بریئة، ساكنة، كالمھا یحمل بین طیاتھ الھدوء 
 والسكینة

میزة سلوكھا الھدوء والسكینة، 
 والثقة العالیة في النفس

2 

تقسم أجزاء العمل الیومي بین السجینات، وتساعد بقسط 
 في إنجازه كبیر

القدرة على القیادة وتقسیم األدوار 
 بین السجینات

3 

 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي  وردت الوحدات التالیة *
 سادسةیمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة ال -82-جدول رقم 

 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة
 4 ترتیبھا األخیر بین اإلخوة واألخوات ذكور وبنت واحدة4ین ھي األخت الصغرى ب

لم یلتحق أحد بالمدرسة،ألن األخ األكبر أكد لھم 
 أنھم لیسوا في حاجة إلى التعلیم

 5 حرمان الحالة من االلتحاق بمقاعد الدراسة

سنوات حین توفي األب ، وتزوجت 4كانت تبلغ 
 األم تاركة أطفالھا في حضن األخ األكبر

 6 عالقة مضطربة مع األم في غیاب األب

كان یریدنا أن نتماسك، لكنھ تعب من أجلنا، ھل 
 ...ألومھ ؟ لكنھ یحبنا

 7 تناقض وجداني في تمثل صورة األخ 
ال أدري ماذا فعل لي بالضبط؟ لقد اغتصبني ألیس 

 كذلك ؟ تتھرب من تذكر الحادثة
حیرة وتساؤل عند اكتشاف حقیقة ما فعلھ 

 بھااألكبر 
8 

لم تسمح ألنوثتھا أن تأخذ حقھا من الحیاة حسیت 
  روحي ماني امرأة وال رجل 

خلل في تمثل صورة الذات والھویة 
  الجنسیة للحالة

9 

محال نبكي، عمري ما بكیت، أنا نبكي وحدي وفي 
  ....اللیل فقط ، حتى أمي عمري ما بكیت قدامھا

صعوبات انفعالیة وعدم القدرة على 
  الحزنالتعبیر عن 

10  
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 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 سادسةیمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلجرامي للحالة ال -83-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
علمت الحیاة اإلخوة كل ألوان االنحراف، وفتحوا 

 .....راتأعینھم على عالم السرقة وتجارة المخد
 11 االجرامي في وقت جد مبكر كاكتساب السلو

خویا خسر علیھ شھرین مراقبة، أنا خسرت علیھ 
 .ثالثة أیام المحل أصبح في خبر كان

التخطیط للفعل اإلجرامي واستھداف 
 الضحیة الصائغ

12 

أعیل أسرتي وأنني البد أن أعمل وإال متنا جوعا 
 ح المحلأخبرتھ عن إمكانیاتي  البسیطة في فت

استعطاف الضحیة ومحاولة إیھامھ بصعوبة 
 وضع الحالة االقتصادي 

13 

أحظر إخوتي معدات فتح الحائط، وقمنا بسرقة 
 كل شيء وجدناه في محل المجوھرات

 14 التخطیط الجماعي والمشاركة في الجریمة
ھربنا بالمجوھرات وتمتعنا بمال ذلك المسكین 

  comaالذي دخل في 
طفي والشعور بالذنب تجاه التناقض العا

 الضحیة
15 

أخي أعطى إسورة من الذھب المسروق إلى 
 صدیقتھ التي ذھبت ألبتیاعھا

 16 االسورة وراء القبض على العصابة 

قال لي أنت موالت :حین أمسك بي قائد الشرطة
 كیلو تعملي كل ھذا واهللا وال أفالم الرعب40

مفاجئة الحالة وشكلھا البسیط لعناصر 
 طةالشر

17 

 
 :عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *

 لسادسةیمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالدونیة  للحالة ا -84-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

لماذا كان معنا قاسیا، ماذا فعلت حتى أنال كل تلك 
 اس تسرق، الجزائر كلھا لصوصالعقوبة،كل الن

الشعور بأن الحكم كان قاسیا ولم یفعلوا 
 شیئا یستحقون علیھ كل ھذا العقاب

18 

لوكان یزكي على مالوا ما ندیھ أنا بالساھل حین نطق 
 القاضي بالحكم شعرت أن الدنیا تزعزعت من تحتي

المقترفة شعر بالندم على الجریمة لم ت
 قوبتھموتحمیل الصائغ الضحیة ذنب ع

19 

كي نخرج أنا أوخاوتي نتحرش بالصائغ كیما یتحرش 
 الذباب بالوسخ، نرد حقي وحق خاوتي

االنتقام لألخ ھدف الحالة بعد الخروج 
 من السجن

20 

واش تنتظري من امرأة عملت الترافیك،ھزت الطوب 
میكانیسیان، باعت السالح عمري ما نزوج الراجل ما 

 الراجل في نفس الوقتشكون ھذا المرأة ...نحتاجوش 

 21 تمُلك الحال شعور الالھویة الجنسیة 
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   :السابعةالحالة  *7*
ھي فتاة بسیطة متوسطة الجمال ، رمت بھا الحیاة إلى الشارع فرمت     

بنفسھا إلى دھالیز السجن، كنت كلما طلبت منھا الحضور لمقابلتي تطلب 
غرفة الة قبلت الجلوس معي في أن أدعھا في األخیر ، وبعد محاوالت عد

كانت لقاءاتي بھا كثیرة ألنھا قلیلة الكالم ...التي أحدث فیھا المبحوثات 
وبطیئة الفھم ، إذ وجدت صعوبة كبیرة في إفھامھا المھمة التي أنا بصدد 

فھمت أنك تبحثین عن سبب إجرام المرأة ، أنا : " البحث عنھا ، قالت
كان جوابھا ھذا عن سؤال " ؟اتریدین أیض أجیبك أنا سرقت آلكل فقط ماذا

حتى ال تجیب على أسئلتي  ،لم أطرحھ بعد بمثابة الحاجز الذي تختفي خلفھ
  :بدایتي معھا كانت صعبة جدا ، وحكایتھا تخطھا األسطر التالیة 

فتاة بسیطة المظھر والمنظر ) د،ك: (المظھر الخارجي وسلوك الحالة*
تبدو مالمح الرجولة على محیاھا، الحركة ،قلیلة الكالم و،ذات عیون بارزة

سروال وقمیص (ال تلبس اللباس النسوي، تلف نفسھا في لباس ذكوري
تشعر حین تحدثھا أنك تحدث إنسانا آلیا ، تبدو عالمات الغباء  )وطاقیة

على محیاھا ، بطیئة الفھم واالستیعاب ، ال تفھم من كالمھا إال أولھ الباقي 
طتھا من بساطة الحیاة التي عاشت فیھ قفزات ، بسا تشعر أنھ غیر مترابط،

 ،، حینما تنتھي الساعة التي تجمعني بھا تقف دون إذن نظراتھا تائھة
" لقد انتھى الوقت سأعود غدا في نفس الموعد: وتنصرف دون وداع قائلة 

عاود الحضور في الموعد المحدد وتقف أمام الباب وفي الغد ُت ،وتمضي
  .تى أفتح الباب وأطالبھا بالجلوس كالصنم ال تتحرك ح

  سنة30فتاة تبلغ من العمر) د،ك(:  التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي*
نتمي إلى ت) إناث خمسذكور و ثالث(الثمانیة ابین إخوتھ كبرىعتبر الت  

كان یشتغل حارسا  ،)مرض مزمن(األب مریض  ؛أسرة معسورة الحال
 األم ال  ،حال على التقاعدقبل أن ُی لیلیا بإحدى مؤسسات والیة الطارف

عالقتھا بأبنائھا وزوجھا جد مضطربة، منعتھم من  ،تعمل ولم تدرس
وكانت ترمي بھم إلى الشارع مع بزوغ فجر كل یوم  ،االلتحاق بالمدارس

حتى یبحث تسعتھم عن لقمة العیش، ومن لم یحصل علیھا  ،ودون استثناء
لیھ بوابل من الشتم والضرب یعود إلى البیت وإن عاد تنھال ع ال

وفي أحیان كثیرة تصل إلى حد الطرد إلى الشارع  .والحرمان من الطعام
  ).وجبة العشاء(لیال، في حال لم تجد العائلة ما تتعشى بھ
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 ختفي مرات ،تعود إلى البیت مرة وت ،بین أحضان الشارع) ك،د(تنشأ  
بواب طالبة من في بدایة مشوارھا مع الشارع كانت تتسول ، وتقرع األ

أصحابھا ید المساعدة حتى تسد رمق عائلتھا ، ولكنھا بدأت تشعر بالملل 
والضجر ، وبدأت تتعب ، خاصة بعد أن كانت تتعرض أثناء تسولھا على 
قارعة الطریق أو األبواب إلى السب والضرب والطرد في كثیر من 

 ،أو أصحاب المنازل)خاصة الشبان منھم(األحیان من طرف المارة
الفخمة، وكان ھذا یشعرھا بالمھانة والذل، فقررت وھي في العشرین من 
عمرھا أن تتوقف عن مد یدھا وأن تبحث عن طرق أخرى للعیش كان في 

فإنھا ال " ابنة شارع:"مقدمتھا، العمل كخادمة في البیوت، وألنھا كما تقول
تستطیع أن تمسك نفسھا عن سرقة أصحاب البیت ، فیكون مصیرھا 

إلى الشارع من جدید، وھكذا عاشت شبھ مشردة تعود إلى بیت  الطرد
والدھا كلما سمحت لھا الفرصة في تدبیر مبلغ من المال ، وكانت األم 
تشتمھا حینا، وتتوعدھا أحیانا أخرى إن ھي خالفت أوامرھا ولم تدبر 
شؤونھا وشؤون عائلتھا، وكانت تذكرھا دائما بأنھا كبرى أخواتھا وإخوتھا 

ئولة عن إطعامھم، مادام اإلخوة الذكور ال زالوا صغارا وھي وھي مس
  .أولى بإطعامھم أمام الحالة المزریة التي یعیشھا أفراد ھذه األسرة

 اصادق أحد شبان حارتھُت) د،ك(الحالة  تكان:عوامل الفعل اإلجرامي*
النصب واالحتیال على الناس وسرقة أموالھم ، وكانا قد اتفقا  ھاعلمحیث 
والذي كان یحلم  ،سنة 17تزاز أموال ابن جارھم البالغ من العمرعلى اب

بالسفر إلى خارج الوطن حتى یبني مستقبلھ ، فزعما لھ أنھما یستطیعان أن 
،وأقنعاه بأن یلبیا طلبھ ویحضران لھ جواز السفر والفیزا في أقل من شھر

ر الحالة تشتغل في القنصلیة الفرنسیة ، التي بإمكانھا  أن تسھل مرو
وأخبراه أن  ،ن سنتیموملی20بشرط أن یحضر لھما مبلغا قیمتھ  أوراقھ،

وھو  یھاولیست في حاجة إل وھي كبیرة في السن ،والدتھ لدیھا مجوھرات
أحق بھا ، فما كان من ھذا األخیر سوى االنصیاع وراء طلبھما، وقام 

لھ  حتى یحققا حالة وصدیقھابسرقة مجوھرات أمھ وبیعھا وإعطاء المبلغ لل
    .الحلم بالسفر خلف البحار

جواز السفر المزعوم وتأشیرة  الثالثة أشھرقرابة  ابن الجار وانتظر     
 صدیق الحالة والحالة،حیث كان  ، ولكن بدون فائدة ،إلى فرنسا السفر

طلب  ؛فلما أیقن بأنھما خدعاه یتھربان منھ بحجة صعوبة اإلجراءات ،
 لفضح أمرھما ألبیھ، فخاف الصدیقان من وإال ،منھما أن یردا إلیھ المبلغ
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فھربا إلى والیة عنابة بالمبلغ المسروق ، وبدءا في التفكیر إفشاء السر، 
بمشروع یرتزقا منھ ، وأول ما فكرا فیھ ھو فتح مطعم ، حیث یقتسمان 
عملھ أموالھ؛ ھي للطبخ وغسل األواني، وھو لتوزیع األطعمة ، وفعال تم 

) الحالة وصدیقھا(ألثناء تقدم والد الضحیة الذي ابتزالھما ذلك ، وفي تلك ا
أموالھ بالنصب واالحتیال، برفع دعوى قضائیة ضدھما ، وباشرت العدالة 
في فتح تحقیق ضدھما ، وكان من السھل جدا الوصول إلیھما ، حیث تم 

. 2004القبض علیھما وھما ُیباشران عملھما صباح یوم من أیام جویلیة
علیھما  ملنصب واالحتیال وتكوین جمعیة أشرار، وُحكواتھما بجریمة ا

  .بالسجن لمدة خمس سنوات للحالة وثماني سنوات للصدیق
) : د،ك(، تقول الحالة السجنھذا  عمشكلتي م :آثار ارتكاب الجریمة*
أني أكاد ُأجن فیھ، ألنني أشعر بأني مقیدة، وقد ظھرت علي أعراض "

اتي داخل غرفة ألكثر من سویعات، الربو ، خاصة وأنني لم أعش طیلة حی
عمري كلھ وأنا أتسكع في الشوارع ، أنظري لشكلي ال یشبھ امرأة ، كل 
مالمحي رجولیة، حتى الصدیق الذي كنت معھ ، لم یعاملني إطالقا على 
أني امرأة كان یطالبني فقط بتوفیر النقود، ولم أقم معھ أي عالقة ، ألن 

ن رمیا بنا إلى الشارع ، ھذا األخیر الذي قاسمنا المشترك كان أھلینا الذی
ضمنا وجمعنا وجعل قلوبنا على بعضنا البعض، لقد كان لي مثل األخ ، 

  .یدافع عني، ولم یخدعني وكل ما كنا نجمعھ معا نقتسمھ معا
واهللا العظیم :" وعن سؤالي إن كان یزورھا أحد؟أجابتني بضحكة باھتة

أین أبیت ، أو أین أنام ، وال ھل شكون التي بیا ، عمرو ما فكر في أحد 
أكلت أو مرضت؟  طبعا ال أحد سیفكر في زیارتي ، وال أحد طبعا یعلم 
أنني في السجن، على ما أعتقد، فأنا في سنتي الثانیة ولم یسأل عني أحد ، 
ال أعلم ما أفعلھ بعد خروجي من السجن ، حیاتي تافھة، أمي المسكینة ال 

ال إخوتي، فعال ھنا أرحم من الشارع بكثیر ، أعلم ماذا حل بھم ، وكیف ح
خاصة أنني وجدت اللقمة التي أسد بھا جوعي ، والمكان الذي أنام فیھ ، 
أنا منذ طفولتي لیس لي مستقبل ، حیاتي كلھا كانت ضیاع في ضیاع ، لم 

ال أحد ) تضحك بشدة(أحلم یوما ولم أفكر مطلقا في بناء بیت أو الزواج 
، ووقفت )"لقد انتھیت ھذا كل ما عندي(وغیر جمیلة یتزوج بنصف امرأة 

  .خرجت من الغرفة دون استئذان كعادتھا
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 السابعةتحلیل محتوى المقابلة مع الحالة *
بقدر ما وجدت صعوبة كبیرة في إفھامھا المھمة ) د،ك(بقدر بساطة الحالة      

یر فعلھا ، أو اتھام التي أنا بصدد تحضیرھا، فھي الفتاة الوحیدة التي لم تحاول تبر
أحد أنھ سبب معاناتھا، وكأنھا قابلة لوضعھا منذ والدتھا ، ال تتذمر وال تشكو، وال 
تلعن قدرھا ، وكأنھا على أتم االستعداد لتلقي كل صعوبات ومشاكل الحیاة التي 

ال تعلم للحیاة ھدفا ، وال معنا تعیش .  ترى فیھا شیئا حتمیا البد أن تتعرض لھ 
  .كار ومعتقدات ال تعلم إن كانت صحیحة أم خاطئة حبیسة أف

  
 :عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة  *

 سابعةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة ال -85 -جدول رقم
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة

كانت لدیھا مقاومة كبیرة للقاء  ا في األخیر كلما طلبت منھا الحضور ، تطلب أن أدعھ
 الباحثة

1 

تشعر أنك تحدث إنسانا آلیا، نظرتھا تائھة، بطیئة الفھم 
 واالستیعاب،ال تفھم من كالمھا إال أولھ

سلوكھا بالغباء وعدم إدراك  زیتمی
 عوقب األمور 

2 

في الغد تعاود الحضور في الموعد المحدد وتقف 
 تتحرك حتى أفتح الباب وأطالبھا كالصنم أمام الباب وال

 بالجلوس

التبعیة المطلقة للشخص الذي 
 یملي علیھا شروطا أو أوامر

3 

 
 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي  وردت الوحدات التالیة *

 سابعةیمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة ال -86-جدول رقم 
 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

 4 وأخواتھا الثمانیة خوتھاإ كبرى خمس أخوات إخوة ولثالث  كبرى أخت
 5 لم تلتحق بمقاعد الدراسة منعت األم أبناءھا من االلتحاق بالمدارس

األب قعید المرض، وال یعمل واألم ذات مزاج 
 .مضطرب مع الزوج واألبناء

  تنتمي إلى أسرة معسورة الحال ومتصدعة
 قة مضطربة مع األموعال

6 
كانت ترمي بھم إلى الشارع مع بزوغ فجر كل یوم 

 حتى یبحث تسعتھم عن لقمة العیش
مطالبة األم ألبناء بضرورة العمل 

 والمشاركة في مصاریف العائلة
7 

ومن لم یحصل علیھا ویعود إلى البیت دونھا تنھال 
 ....علیھ بوابل من الشتم والضرب والحرمان 

لطرد والحرمان من الطعام سمة التوبیخ وا
 األم مع من لم یحقق أوامرھا

8 

نشأت الحالة بین أحضان الشارع، تعود إلى البیت 
  .حینا وتختفي أحیانا

 9  التقط الشارع األطفال التسعة ومعھم الحالة
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 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 سابعةمل الفعل اإلجرامي للحالة الیمثل تحلیل محتوى عوا -87-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
ألنني ابنة شارع ال أستطیع مسك نفسي عن سرقة 

 أصحاب المنزل ،فیكون مصیري الطرد 
تعودھا على النماذج االنحرافیة التي 
 اكتسبتھا من الشارع حتى مع عملھا الجدید

10 
ان حیث علمھا النصب كانت تصادق أحد الشب

 واالحتیال على الناس وسرقة أموالھم
مصادقة أحد الشبان الذي دفعھا إلى تعلم 

 النصب واالحتیال
11 

اتفقا على ابتزاز أموال ابن جارھم الذي كان یحلم 
 بالسفر خارج الوطن

 12 بدایة التخطیط لالحتیال على ابن جارھم

ھ زعما أنھما یستطیعان تلبیة طلبھ ویحضرا ل
 جواز السفر،وأقنعاه أن الحالة تعمل بالقنصلیة

استعمال حیلة التأشیرة لدفع الضحیة لسرقة 
 مجوھرات أمھ

13 
فلما أیقن أنھما خدعاه، طلب منھما أن یردا إلیھ 

 .المبلغ وإال لفضح أمرھما ألبیھ
اكتشاف الضحیة أنھما یتالعبان بھ،وھددھما 

 البإفشاء السر لوالده إن لم یعیدا لھ الم
14 

فخافا من إفشاء السر،فھربا إلى عنابة بالمبلغ 
 المسروق وبدءا في التفكیر بمشروع یرتزقان منھ

الھروب بالمبلغ المالي وبدأ حیاة جدیدة 
 خشیة اكتشاف االحتیال والنصب 

15 

ُقبض علیھما وھما یباشران عملھما صباح یوم 
 2004من أیام جویلیة 

سھال من قبل  القاء القبض علیھما بعنابة كان
 الشرطة

16 

  
 :عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *

 لسابعةیمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالدونیة  للحالة ا -88-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة

عش أكاد ُأجن في السجن،ألنني أشعر بأني مقیدة ،لم أ
 طیلة حیاتي داخل غرفة ألكثر من سویعات

عدم قدرة الحالة على تحمل البیئة 
 المغلقة ألنھا تعودت على التحرك أكثر

17 

شكون التي بي عمرو ما فكر واحد بي، أین بت؟أو 
 .أین أنام؟ وھل أكلت؟ طبعا ال أحد سیفكر في 

تقدیر منخفض للذات یعایشھا منذ 
 الطفولة

18 

ا یعلم بأني ُسجنت،فأنا في سنتي الثانیة ال أعتقد أن أحد
 ولم یزني أحد

اعتقادھا أن ال أحد یعلم بسجنھا یمنعھا 
 من الحدیث عن الوصم االجتماعي

19 

ھنا أرحم من الشارع بكثیر ، خاصة أني وجدت لقمة 
 العیش، والمكان الذي أنام فیھ

نظرتھا نحو المستقبل یكتنفھا الغموض، 
  السجن وھي راضیة بما یفره لھا

 

20  
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   الحالة الثامنة *8*
حتى ال تضیع مني وقت زیارة السجن المحدودة بإجراءات صارمة ،        

- جنح(كنت أعددت مخططا یشمل تقسیم النساء حسب طبیعة جرائمھن 
وكنت قد بدأت مع النساء المتھمات في الجنایات ، وحینما قاربت ) جنایات

ة جمیلة ،لكن تبدو علیھا مالمح العصبیة من االنتھاء تقدمت نحوي سید
وشدة االنفعال لدرجة أنھا ال تمتثل ألوامر أي أحد، ورغم أنھا حدیثة العھد 

تقدمت ...إال أنھا تشاجرت مع معظم النزیالت ) حوالي شھرین(بالسجن 
متى تنتھي من الجنایات ھل الجنح لیس :"نحوي ویداھا على خصرھا قائلة

؟ فأخبرتھا أنني مھتمة بكل األفعال اإلجرامیة لدیھا نصیب في دراستك
التي تقوم بھا المرأة وال یھمني نوع الجریمة إن كانت جنایة أم جنحة ، 

أرید أن أتحدث إلیك ..."ازدادت اقترابا مني وكأنھا على أھبة الشجار 
وأخاف أن أخرج دون الحدیث  إعادة محاكمتي أیام على 10الیوم، بقي لي 

في انجاز بحثك، فأنا لدي معلومات كثیرة جدا أكثر مما إلیك، ومساعدتك 
تتصورین كوني متعلمة ، باإلضافة إلى ما شاھدتھ بعیني في 

السجن ھذا ومشاكلھ ال یمكن أن یمثل سوى قطرة من بحر ما ...المیدان
فتحت باب الغرفة التي أستقبل (مشاكل النساء صعبة ...یحدث في الحیاة

وبدأت ) ون أن أطلب منھا الحدیث وجلستفیھا المبحوثات بمفردھا د
  .تسرد تفاصیل حیاتھا

شابة شقراء اللون، في بدایة ) س،ح: (المظھر الخارجي وسلوك الحالة*
عقدھا الثالث ، متوسطة البنیة ، جمیلة المظھر والمنظر مالمحھا توحي 

والقلق یحمر  والعضب بالغلیان الذي یسري بداخلھا  ، سریعة االنفعال
وھي تروي تفاصیل  انقبض عضالت وجھھا وتبرز عروق دمھجسدھا وت

حیاتھا ، تعترف بجرائمھا بجرأة دون خجل أو خوف ، ناقمة على المجتمع 
ال تعتبر أي أحد قدوتھا ، ال یلتمس المصغي ...حاقدة على كل األمھات 

  ...إلیھا إحساس األنثى بداخلھا تشعر وكأنك تتحدث مع حجر أو آلة 
شابة تبلغ من العمر ) س،ح: ( ماعیة والجانب العالئقيالتنشئة االجت* 
سنة ولدت وترعرعت في مدینة خنشلة ، نشأت بین أحضان أسرة  31

بنات ھي أكبرھن وأب وأم شبھ  4متكونة من أخ ھو األكبر والوحید و
منفصلین ، فاألب یعمل بالجیش بالعاصمة واألم لم تشأ االلتحاق بھ 

ترك عائلتھا الكبیرة والذھاب إلى مكان ال  ألنھا بكل بساطة ال ترید...
تعرف فیھ أحد، كانت العطلة التي یعود فیھا األب من العمل بمثابة 
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الصاعقة التي تحل بالبیت، یبدأ الشجار وتبادل الشتائم بین الوالدین ، األم 
ال تمل من اتھامھ بالخیانة والتھرب من مسؤولیة المنزل ، واألب ال یمل 

ون والغیرة العمیاء وقلة التربیة ، ویعاود األب الرحیل من وصفھا بالجن
تاركا أبناءه الست إلى األم التي تكون أثناء فترة غیابھ األب واألم في آن 

وبدأت زیارات األب تقل إلى بیتھ ولكنھ ظل یوفر لھم كل ما ...واحد 
  .یحتاجونھ من مالبس وغذاء ودواء 

األم أن تتركھ یأخذ الفتاة  سنوات طلب األب من10) س،ح(وحینما بلغت 
معھ إلى العاصمة ألن مدارس العاصمة أفضل وستتلقى أحسن تعلیم ، 
وافقت األم وذھبت الفتاة مع األب وأكملت تعلیمھا األساسي وانتقلت 
بجدارة إلى فرع العلوم الطبیعیة ، كانت من المجتھدات وكانت تأمل أن 

بعد انتقالي إلى الثانویة " ة تكون طبیبة ولكن حلمھا تبخر كما تقول الحال
ثانوي طلبت أمي من أبي أن  ةوبالضبط حینما كنت على أبواب السنة الثالث

یعیدني إلى والیة خنشلة ، ألنھا بدأت تالحظ أنني أصبحت متمردة وتخاف 
علي في ھذه السن الحرجة فاستجاب أبي لھا وأعادني أبي إلى والیة 

ھا خاصة وأني كنت قد تعودت على خنشلة التي لم أتمكن من الدراسة فی
جو العاصمة وتعودت أن أذھب إلى أي مكان یذھب إلیھ أبي ولم أكن 

ففشلت بھذه ...أخشى الرجال ، فقد عودني أبي على الجرأة والال خوف
من اجتیاز البكالوریا ، وتعرفت على  -التي كانت تبدو لي كالسجن-الوالیة 

ت أمي وقبل أبي ، حیث تزوجت شاب من والیة باتنة تقدم لخطبتي فرفض
من ھذا الشاب  -دون أن یحضر أحد من أخوتي وحتى أمي-من العاصمة

كانت أجمل أیام ... سنة وعدت معھ إلى والیة باتنة17وأنا أبلغ من العمر 
حیاتي رفقة زوجي الذي عمل على إسعادي وكان یلبي كل طلباتي ، لم 

" سھى"بنت جمیلة أسماھا  یحرمني من شيء ، كان نعم الزوج ورزقنا اهللا
حتى یذكر الحرف األول من اسمي، وبقدر ما كانت ھذه الفتاة رابطة قویة 

؟ ألنھا بعد ازدیادھا ...لماذا) تنھدت بعمق...(بیننا بقدر ما أكرھھا والزلت 
وكما كرھت أنا ...بشھرین تعرض زوجي إلى حادث مرور أودى بحیاتھ 

رھني أھل زوجي وخاصة والدتھ ؛ ك" وجھ نحس"ابنتي التي اعتبرتھا 
وكما امتنعت ... على األسرة كاملة" فأل شر"التي اعتبرت دخولي علیھم 

عن إرضاع المسكینة، منعني أھل زوجي من حضور مراسیم الدفن 
انتبھت إلیھا ووجدت أنھا ...(والعزاء، كانت أیام مرة ال تمحى من الذاكرة 
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علیھا شدة االنفعال، الحمرة لم تذرف وال دمعة واحدة، كل ما كان یبدو 
  ) . تغطي كامل جسدھا ، عروق دمویة بارزة، جحوظ العینین

حضرت مراسیم العزاء بین السب والشتم ولم أسلم من الطرد وكأني أنا 
وكان ھو –من قتلھ ، صبرت حتى وضعت ابنتي على جسد زوجي المیت 

قي لي في حملت تلك الطفلة وحملت أشیائي وما ب -من طلب ذلك قبل موتھ
ذلك البیت وأقفلت عائدة إلى التي لم ترحم معاناتي وانھالت علي بوابل من 

أنت بنت باباك "التأنیب والشتم محملة أبي مسؤولیة ما حدث لي قائلة 
لم أصغي " رّوْحتیلي بطفلة واش راح ندیر بیك ...روحي عندو یلقالك حل 

لذي كانت تتلفظ بھ ، إلیھا كثیرا ألن حزني وھمي أكبر بكثیر من الكالم ا
وأمام ھول الفاجعة وأمام كالمھا الجارح الذي لم اسمع منھ إال القلیل ، 
حملت حقائبي، تاركة لھا الفتاة ، وسافرت بمفردي إلى أبي بالجزائر 
العاصمة ، ھناك التقطني أبي بكل عاطفة وحنان وخفف عني أحزاني كما 

ین رفضوا في بادئ تكفل أیضا بحقوقي من أھل زوجي المتوفى ، الذ
وأدخلني معھد التكوین ... األمر اعطائي وابنتي حقنا في میراث زوجي 

المھني الذي خرجت منھ بشھادة في الحالقة وبدأت البحث عن عمل في 
العاصمة ولم أجد، فقررت العودة إلى خنشلة وفتح محل ارتزق منھ أنا 

تعرف عني سوى وابنتي التي تركتھا رضیعة ألجدھا في عامھا الثالث ال 
االسم ، وطلبت من أمي أن تعطیني المستودع الذي أردت تقسیمھ إلى 
قسمین قسم أنام فیھ أنا وابنتي وقسم آخر أفتحھ محال للحالقة وأساھم بذلك 
في مصروف البیت ، قبلت أمي بذلك وبدأت العمل وكسبت من عملي 

  .الكثیر 
ن العائلة ، خاصة كان أخي األكبر كثیر ما یعتبرني وصمة عار في جبی

وأني لم أكن محجبة ومنطقة مثل خنشلة ترفض المنطق الذي كنت أعیش 
بھ ، فقررت ارتداء الحجاب حتى یتركني أخي وشأني ، وأصبحت من 
رائدات المساجد أصلي بانتظام وبدأت أتكیف مع وضعي الجدید ، وذات 

كف مرة طلب أخي المدلل من أمي أن أقبل من الزواج من صدیقھ حتى ی
الناس عن التكلم علینا ، فرفضت بشدة ألني بعد زوجي ال أستطیع 
االرتباط بأي أحد، فقام بإعطائي مھلة أسبوع وإال سیطردني أنا وابنتي من 
المستودع ، ورفضت بشدة وطلبت من أمي أن تتدخل لیتركني وشأني فأنا 
لست مستعدة للزواج ، بعد ذلك األسبوع جاء والشر یتطایر من عینیھ 
وقال تتزوجي وإال أخرجي عنا ، فواجھتھ أنني جالسة في بیت أبي وال 
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یحق لھ التصرف كما یشاء وأن لي حق مثلھ، جن جنونھ وحمل كل 
ورماھا في الشارع ، ولم تحرك أمي ساكنا فما كان علي إال أن  يأشیائ

حملت أشیاؤه ورمیتھا بدوري في الشارع ، وتدخل الجیران لفض النزاع 
أیقنت بعدھا أنني ال أستطیع ...تني أمي فضربتھا ھي األخرى بیننا وضرب

العیش معھم ،حملت ما بقى لي من أشیاء سلیمة إلى بیت خالتي وذھبت 
اكتریت بیتا متواضعا جدا في أحد األحیاء الشعبیة .أبحث عن بیت للكراء 

،ألن سكانھ شبھ معدومین نادرا جدا ما یأتون عندي للحالقة ،وبدأت في 
وھراتي وكان أبي یأتي عندي بین الحین والحین كما كان یساعدني بیع مج

أشھر ، كانت الحادثة 5بالمال حتى أستطیع تربیة ابنتي ، ثم توفي بعد 
وتوفي من " أمي"الصدمیة الثانیة في حیاتي فقد بقیت عقدتي في الحیاة 

  .كان سندي في الحیاة وتركني لكالب الشارع 
ت یوم من أیام الصیف طرقت بابي فتاة ذا:  عوامل الفعل اإلجرامي*

صغیرة في حدود العشرین سنة طلبت مني المبیت عندي ألنھا غریبة عن 
المنطقة ،أدخلتھا وسردت لي تفاصیل حیاتھا وكیف ھربت یوم زفافھا مع 
فتى أحالمھا الذي أحظرھا إلى والیة خنشلة وتركھا مطمئنا إیاھا بأنھ 

كھا في فندق وذھب من غیر رجعة وبعد سیعود بعد أن یخبر أھلھ عنھا تر
أن نفذت دراھمھا ، أخبرھا صاحب الفندق عن محل للدعارة یمكن أن 

فكرت الحالة ...تعمل بھ كمنظفة أو تعمل في غسل األواني؛ فبدأت العمل 
في األمر وطلبت منھا أن تجد لھا عمال معھا ویقتسما معا كراء ) س،ح(

ما وبدأتا العمل في غسل األواني البیت ، ففعلت ورحب صاحب المحل بھ
والتنظیف وكانتا تقارنان مجھودھما بمجھود من یحترفن الدعارة فیجدنھ 
أجرا ضئیال ، فقررتا الدخول سویا إلى عالم الدعارة من بابھ الواسع بعد 

  .ثالثة أشھر من العمل انتقلنا من منظفات إلى بائعات الھوى
ن فارغات األیدي ویخرجن بأیدي كنت أرى الفتیات یدخل: تقول الجانیة  

ملیئة، قررت نزع الحجاب وجني المال بالطریقة السھلة، واحترفت 
الدعارة ، وارتمیت بین أحضان الرذیلة وأصبحت مطلوبة أكثر ، ولما 
جمعت المال الكافي قررت تغییر المدینة وذھبت إلى مدینة باتنة بمساعدة 

السنة والنصف ، بدأ مشواري أحد كبار تجار الوالیة ، مكثت بھا قرابة 
ثم استقر بي  –وھران –البلیدة   –سكیكدة –عنابة :إلى والیات أخرى 

األمر بالجزائر العاصمة وكنت مطلوبة في أفخم وأرقى الفنادق 
والكباریھات ، وجلبت من عملي ذلك ثروة كبیرة  ، ثم عدت إلى والیة 
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وجي المتوفى الذي لم باتنة ؛ وكأن القدر أراد أن ینتقم مني لخیانتي لز
أذكر فقط أنني بمجرد عودتي لھذه المدینة ...ولكني ....أحفظ ذكراه وأبي

ومع أول عملیة دعارة لي بھا ؛ ُمِسْكُت متلبسة من طرف الدرك الوطني 
  ...."وأنا ھنا بین جدران السجن مع المغفالت مثلي

لة تامة، أتقنُت فنون اإلغواء وكسب المال بسھو :آثار ارتكاب الجریمة*
علمتني الحیاة أن ال أعطي ...وفي بعض األحیان دون ممارسة أي شيء 

حتى أقبض الثمن ، نعم أنا لست حزینة ولكني أنا الحزن بعینھ، بعت 
جریت "لحمي وقبضت الثمن حیاتي ومستقبلي ، أنا إنسانة ذات قلب میت 

س ما إنسانة بال روح  وال إحسا...على الدنیا والمال والثمن قلب حجر 
نحسش غیر بالدراھم، الیوم لي مات فیھ زوجي ربي یرحمھ مات قلبي 
معاه، خالني حجرة حتى بنتي لي خلیتھا عند أمي ما نحس بلي بنتي وما 

حسیت } الدرك{نعرفش احساس األمومة ، الیوم اللي حكمتني الجدارمیة 
عمري ما كنت نتصور ... بلي الدنیا عطاتلي صفعة جدیدة من صفعاتھا 

حي في الحبس، ماكنتش نتصور بلي یجي الیوم الي تتوضع فیھ رو
قادرة نقتل قادرة ) تضرب الطاولة بقوة(تاألغالل في یدي ، قلبي ما

أنا سبابي أمي ...نسرق قادرة ندیر كل شيء واش بقى بعد ما بعت لحمي 
.......  

أمي ربي ...عندي اختي طبیبة ھي الوحیدة لي تزورني دون علم أي أحد   
محھا علي عمالتو في ، حولتني إلى دمیة في ید الرجال ، عالقتي مع یسا

السجینات سیئة جدا ، راني ما نحملھمش، كل وحدة تنافق في األخرى، أنا 
نتاع كباریھات وھما نساو واش یدیروا في اللیل راھم عایشین كي المرأة 

  ) . عالقتھا سیئة مع كل السجینات(مع الراجل 
في یدي، نشري دار   Diplôme، عندي الدبلوم كي نخرج نھني روحي

ونفتح محل للحالقة، ونرجع لطریق ربي،  بعید على الناس لي یعرفوني 
  .بغیت نبدأ حیاة جدیدة ونربي بنتي في حجري 

  
  
  
  
  
  



 - 368 -

 الثامنةتحلیل محتوى المقابلة مع الحالة *
ومتیقنة أنھا  طلب اللقاء بھا ، وبادرت ترید الحوار) س،ح(لم تمھلني الحالة       

ھي من ستقدم للباحثة ید المساعدة، خاصة وأنھا أكثر السجینات مستوى تعلیمي ، 
كانت الحالة  امرأة كلھا فوضى، صراخھا كان یمأل المكان مع كل یوم كنت أزور 

تحب أن تجلب انتباه الكل نحوھا، كانت  يفیھ السجینات، وھي نوع من النساء الالت
بكل بساطة .... وتتقن الصراخ والضرب على الطاولة  تجید نسج تفاصیل قضیتھا

  ".امرأة من نار"، كما كان یحلو لي تسمیتھا ،كانت
  
 :عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة  *

 ثامنةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة ال -89-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة

لیست لدیھا أي مقاومة مع أي أحد  مالحظة الباحثة
 تتكلم بتلقائیة دون أي تصنع

1 

كالمھا یوحي بالغلیان الذي یسري بداخلھا سریعة 
 االنفعال والقلق، یحمر جسدھا وتنقبض عضالتھا

شدیدة الغضب واالنفعال وال 
 تتسامح مع أي شخص ُیِضر بھا

2 

 3 العاطفي واالنفعالي الجمود  مالحظة الباحثة 
 
 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي  وردت الوحدات التالیة *

 ثامنة یمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة ال -90-جدول رقم 
 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

نشأت بین أحضان أسرة متكونة من أخ ھو األكبر 
 ت ھي أكبرھنوأربع بنا

 4 )خمسة(أكبر أخواتھا وإخوتھا 

كانت تعیش مع أب وأم شبھ منفصلین، األب یعمل 
 بالعاصمة واألم لم تشأ اللحاق بھ

طالق نفسي بین الوالدین كان یمیز عائلة 
 الحالة 

5 

كانت العطلة التي یعود فیھا األب من العمل بمثابة 
دل الصاعقة التي تحل بالبیت ویبدأ الشجار وتبا

 الشتائم والتھم

الشجارات العائلیة سمة بارزة في الجو 
 األسري الذي عاشت فیھ الحالة

6 

تزوجت من عند أبي دون أن یحضر أحد من 
 إخوتي أو أمي

التحاق الحالة بوالدھا وعدم رضا األم 
 بزواجھا فجر الفجوة بینھا  وأمھا

7 
تعرض زوجي لحادث مرور ومنعني أھلھ من 

 زاءحضور مراسیم الع
الترمل المبكر للحالة خلف لدیھا شعور 

 بالیأس والقنوط
8 

أنت بنت باباك، روحي عندو روحتیلي بطفلة واش 
راح ندیر بیك،وأمام كالمھا الجارح سافرت 

  بمفردي إلى أبي 

عودة الحالة مع ابنتھا إلى بیت أمھا خلق 
  لھا صراعات مع األم 

9 
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 :وحدات التالیة وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت ال*
 ثامنة یمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلجرامي للحالة ال -91-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
قررت العودة إلى خنشلة وفتح محل أرتزق منھ 

 وطلبت من أمي إعطائي المستودع لفتح المحل
مة بدایة تفكیر الحالة في االستقاللیة والمساھ

 في مصروف البیت
10 

كثیرا ما كان أخي یعتبرني وصمة عار في جبین 
العائلة،خاصة أني لم أكن محجبة، ورفضت 

 الزواج من صدیقھ

سوء معاملة األخ وتعاملھ مع الحالة بتطرف 
وخشونة وإجبارھا على الزواج من جدید 

 أزم الوضع في العائلة

11 

ة وبدأت اكتریت بیتا متواضعا بأحد األحیاء الشعبی
 أبیع مجوھراتي آلكل

طرد الحالة من منزل والدھا جعلھا تبحث 
 عن مصدر آخر لتعیل نفسھا

12 

توفي من كان سندي في الحیاة، وتركني لكالب 
 " أمي"الشارع وبقیت عقدتي في الحیاة 

وفاة األب جعلت الحالة تشعر أنھا فقدت 
 سندھا في الحیاة

13 
نتھاء أموالھا جعلھا تبحث عن مصدر آخر ا بدأت في غسل األواني والتنظیف

 للرزق 
14 

كانت تقارن مجھودھا بمجھود من یحترفن 
الدعارة،فتجده أجر ضئیل، فقررت الدخول إلى 

 عالم الدعارة من بابھ الواسع

الطمع في المال أكثر جعل الحالة ترمي 
 "الدعارة"بنفسھا في أحضان الرذیلة

15 

طلوبة في أفخم استقر بي األمر بالجزائر وكنت م
 وأرقى الفنادق والكباریھات

امتھان الحالة للدعارة واحترافھا لھا بشكل 
 جدي كمصدر للرزق والمال الوفیر

16 

  
 :عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *

 لثامنةیمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالدونیة  للحالة ا -92- جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة ارة من المقابلة مع الحالة العب

 17 شعور الحالة بالحزن العمیق بكل حیاتھا أنا لست حزینة ولكني أنا الحزن بعینھ
بعت لحمي وقبضت الثمن حیاتي ومستقبلي، أنا 

 إنسانة بال روح وال إحساس قلبي میت
 18 شعور الحالة بالذل وجمود عاطفتھا

قادرة نقتل، نسرق، بعد ما  ما نعرفش إحساس األمومة
 بعت لحمي

 19 إحساس الحالة بتفاھة حیاتھا

أنا سبابي أمي ، ربي یسامحھا علي عمالتو في 
 حولتني لدمیة في ید الرجال

  20 تحمیل األم ذنب الحالة 
 

جدا مع السجینات أنا نتاع كاباري واش  ةعالقتي سیئ
یدیرو ھما في اللیل راھم عایشین كي المرأة مع 

  راجل  ال

تبریر سلوكھا مع السجینات ومحاولة 
  الحدیث عن عالقتھن الجنسیة لیال

21  
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  الحالة التاسعة *9*
مقابلتي عدة مرات أثناء زیارتي الیومیة ) م،ح(طلبت الحالة      

أماما من یمكن أن یصغي إلیھا " كما قالت"للسجینات، وقررت فتح ملفھا 
فھم لماذا وصلت إلى دھالیز السجن، وال ُیدینھا ، بل ویساعدھا على 

  :استقبلتھا بترحاب كما فعلت مع كل السجینات ، وكانت قضیتھا كالتالي
فتاة بیضاء البشرة ، ممتلئة ) م،ح: (المظھر الخارجي وسلوك الحالة*

الجسم ، تحمل ضرب بالسكین على خدھا األیسر، ھي العالمة التي تحاول 
نھا تحاول أن تخفي من خاللھا قضیة مداراتھا كلما نظر إلیھا أحد،وكأ

أنا بشوشة،مرحة :"كانت تعرضت لھا فیما مضى، تقول الحالة عن نفسھا
) م،ح(، الحالة" أحب الحیاة، ولكني أحسن مداراة حزني وإخفاء دموعي

كثیرة الحركة والكالم أیضا ال تحتمل الجلوس كثیرا ، أثناء مقابالتي معھا 
یمتزج كالمھا بشيء من المعاناة كانت تقف بین الحین واآلخر ، 

والسخریة، ال تزال تتذكر طفولتھا وینتابھا شعور دائم بالندم على الحال 
الذي وصلت إلیھ وكانت شدیدة التعبیر عن ھذا الند بشتى العبارات 

  ".خسرت حیاتي،راني نادمة علي صرالي ولي درتو في حالي"والتأوھات
شابة تبلغ من العمر ) م،ح( :يالتنشئة االجتماعیة والجانب العالئق* 
سنة، نشأت بین أحضان أسرة كثیرة العدد ھي الفرد الثاني بین خمس 31

إخوة وأختین، التحقت بالمرحلة االبتدائیة ، وألن األب كان شبھ غائب عن 
البیت ، واألم لم تجد ما یسد رمق أطفالھا ، فطلبت من معظم أطفالھا 

یساعدون من خاللھ األسرة حتى بالتوقف عن الدراسة والبحث عن عمل 
فلم یكن توقفھا فقط من أجل الحاجة بل ) م،ح(تستمر وتعیش وأما الحالة

حتى تساعد أمھا في أشغال البیت ، فاألب على الرغم أنھ موظف ھام في 
إحدى الشركات الوطنیة الكبرى لكنھ كانا سكیرا ، مقامرا غیر مبالي بما 

لى حد رھن البیت الذي یأوي یحدث لألسرة ، وقد وصل بھ األمر إ
األسرة، لتسدید دیون قماره، وأصبحت األسرة شبھ مشردة بعد أن ابتیع 
البیت الذي كانوا یسكونونھ، وُقسم أفراد األسرة على عدد من األھالي، إلى 
حین توفر لألب دخل واستطاع أن یكتري لھم بیتا، ثم طالبھم بالعمل 

، فخرج األطفال سبعتھم، ذكورھم  جمیعا لمساعدتھ على استرجاع ما فقده
وإناثھم إلى الشارع بحثا عن لقمة العیش، اإلخوة باعة في األسواق، وفي 
بعض األحیان أجراء لتحمیل البضائع ، أما الحالة فقد توجھت لخدمة 

سنة ، حینما اضطرتھم الظروف  15البیوت ، وكانت تبلغ من العمر 
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الد الذي لم یرأف حتى باألطفال للبحث عن لقمة العیش ، ومساعدة ھذا الو
سنة تقدم أحدھم لخطبتھا، فوافق األب  20وحینما بلغت . الصغار منھم

على الفور وطالب من العریس أن یعجل في أخذھا ویسرع في إعطائھ 
مھرھا، ففعل العریس، ولم تمسك الحالة أي مبلغ  من مھرھا الذي رماه 

أن تقوم بتجھیز نفسھا كباقي  األب من جدید في القمار، ولم یسمح لھا حتى
بنات جیلھا، بل حرمھا فرحة االستمتاع بعرسھا، وفي بیت زوجھا الذي 
ُزفت إلیھ لم یكن الحال بأحسن بیت والدھا ، فقد كان الزوج شحیحا ، 
بخیال، وكان یضربھا ألتفھ األسباب خاصة إذا ما قامة بتكسیر أو إتالف 

ومحاولة سرقة أموالھ، وكثیرا ما أي شيء یخص البیت، ویتھمھا بالتبذیر 
كان یعیِّرھا بأنھ ابنة سكیر ومدمن مقامر،، وترید أن تتصرف في مالھ 
كما فعل األب بمالھ، وكان یذكرھا أنھ أتى بھا من الشارع ولم تحضر 
معھا أي شيء وامتدت معاملتھ إلى درجة أن یمنع عنھا حتى لقمة العیش 

  .التي كانت ال تسد رمقھا
" كنت نحلم نھرب من الھم، طحت في المیزیریة):"م،ح(ل الحالةتقو      

عمري ما شبعت كیما الناس، عمري ما عشت "، "راني َمْدِعَیة شر" 
متھنیة، كیما الناس، واهللا ما فھمتش واش درت في حیاتي حتى یحدث لي 

واثمر بازدیاد مولود جدید ، كانت ) م،ح(، استمر زواج الحالة" كل ھذا
اه سیغیر معاملتھ ویشفق علیھا بعد أن أصبحت أما ، لكنھ على تعتقد أن أب

العكس أصبح یطالبھا أن تتصرف في تدبیر حاجیاتھا وحاجیات مولدھا ، 
كنت نعتقد أنھ سیحن على ابنھ ویمنحھ ما لم یمنحني ، ) م،ح(الحالة تقول

لكنھ لم یكن یرأف بأحد ، كان ال یرى إال نفسھ وال یشعر إال بجوعھ ھو ، 
ومع بكاء الطفل وشدة معاناتي " ما نحن فنصیبنا فقط ، ما بقي من طعامھأ

والیأس الذي تملك كل حیاتي، لم أشعر بنفسي إال  وأنا أھرب من بیتھ 
تضحك (عائدة إلى بیت أبي ، طالبة منھ الطالق ، والغریب في األمر 

 طلقني دون أي محاولة منھ لردي إلى بیت الزوجیة التعیس، وكأني) بشدة
كنت ھما وانزاح على قلبھ، ال أدري لما فعلت بي الحیاة كل ھذا ، وما 

  ذنبي إن كان أبي سكیرا ومدن قمار؟؟؟
عدت إلى البیت ، وثارت ):" م،ح(تقول الحالة: عوامل الفعل اإلجرامي* 

ثائرة أبي، ثمانیة أفواه تطلب الطعام وصغیر رضیع، ، لم یكن أمامي 
عن لقمة العیش، أرتزق منھا وطفلي، سوى النزول إلى الشارع بحثا 

وأساھم منھا أیضا في مصروف البیت، ، لم یشأ أحد أن یفتح لي باب 
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الرزق الحالل خاصة بعد أن أصبحت مطلقة ، وفي المقابل كانت أبواب 
الحرام تفتح لي أبوابھا وتستقبلني بفرح ، ودخلت عالم االنھیار بإیعاز من 

سأتقاضى مبلغا من المال لم أحلم بھ "يإحدى صدیقاتي ، التي أخبرتني أن
من قبل، ولن أخسر شیئا ما دمت مطلقة ، وال أحد سیشعر بما نقوم بھ 

ارتمیت في أحضان الرذیلة دونما تفكیر أو تقدیر ". خاصة أنھ سیتم نھارا 
، لم یكن بوسعي أن  ةللعواقب، ودخلت عالم الدعارة من أبواھا الواسع

يء ، أو أن أصبر حتى یأتي الفرج ، ویفتح لي أمانع في أن ُیفعل في أي ش
اهللا أبواب الخیر، فقد نفذ صبري وأصبحت قدرتي على التحمل معطلة، 
وسلكت الطریق السھل ، وبدأت أتلمس المبالغ المالیة الكبیرة ، ولم أكن 
أعلم ما سأفعلھ بھا ، كنت أرمیھا یمینا وشماال ، بعضھ أوزعھ على إخوتي 

، وما تبقى لي كنت أخبئھ لحاجیات ابني الذي یبقى  وبعضھ على صدیقاتي
  .في رعایة أمي، مادام أبوه لم ولن یسأل عنھ

لم یسألني أحد من أفراد عائلتي عن مصدر المال الذي كنت أوزعھ علیھم   
لم یكن یھم أحد إن كان حالال أم حراما ، إن كنت بعت لحمي أم لم أفعل؟   

م التي أدر بھا علیھم، حتى أمي ، لم كانت فرحتھم فقط في وفرة الدراھ
تتجرأ یوما وتسألني عن مصدر ھذه الثروة التي نزلت علي من السماء، 

، ومن جھتي أعجبتني الفكرة ، " صحیح المال الحرام ، یدیھ الھواء"
وخاصة أني أمارسھا نھارا ، وال خوف من مداھمة الدرك أو الشرطة 

لصباحیة والمسائیة في اإلیقاع لألمكنة التي كنا نقضي فیھا فتراتنا ا
بالفتیات واختیار الرجال الذین یتالءمون مع طبیعة كل امرأة منا ، وكنا 
  .نفترق في حدود الساعة السابعة مساءا، وُنعاود اللقاءات من جدید كل یوم

مكثت على ھذه الحال مدة عام ونصف ، وتطورت عالقاتي من عالقات 
) ملیون سنتیم للیلة الواحدة(دخلي أكبر  نھاریة، إلى عالقات لیلیة، وأصبح

وكنت أخبرت أسرتي بأني أعمل في بیع المالبس، وفي السھرات اللیلیة، 
أخبرھم بأن صاحب المحل اضطرني للسفر لجلب السلعة المطلوبة ، وأني 
أتقضى أجرا إضافیا نظیر ذلك، وكانت فرحة أسرتي أكبر ، فلم یكن 

  .الیھمھم سوى ما أدر بھ علیھم من م
وذات یوم ونحن في لیلة من لیالي السھر والسمر الحمراء، أین تلعب 
الخمر بالعقول، وتذھب باألفئدة، إذ بر جال الدرك ُیحاصرون المكان، 
ھرب من ھرب، ولكني كنت ثقیلة الوزن كما ترین ، لم أستطع أن أنفذ 

  . بجلدي وُزج بي في السجن بتھمة الدعارة العلنیة
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ّصدقیني لم أكن أعرف أن ):" م،ح(تقول الحالة : یمةآثار ارتكاب الجر*
ما نقوم بھ جریمة ، أعلم فقط أنھ حرام، ولكن لم أكن أدري بأنھ فعل ُیدخل 

عن ھذا العمل الذي جر لي المتاعب  تإلى السجن،، ولو كنت أعلم النقطع
والمصائب، أنظري إلى خدي ، ھذا أحد المخمورین الذي نزل على 

ر، وأدى إلى تشویھ وجھي وترك ھذه العالمة التي لن وجھي بزجاجة الخم
اآلن : "وتضیف أیضا " یمحوھا الزمن من ذاكرتي وال من ذاكرة جسدي

أنا سجینة، ال أشعر بشيء فحیاتي كلھا سجنا، لم أشبع لقمة العیش ال في 
بیت والدي وال في بیت زوجي السابق، كانت حیاتي جحیما، ولم أرى 

ن دخلت عالم الدعارة، عرفت معنى األكل اللذیذ طعم الحیاة إال بعد أ
والنظیف، واللباس الفاخر ، واستمتعت بالمال ، عرفت معنى أن یمتلك 

أنا جد محطمة، ألنني ال أستطیع ....شخص مصدر الرزق، وكیف ُیعامل
العودة للحرام من جدید، ألني بكل صراحة ، ال أرید أن أعود إلى السجن، 

فذ وعائلتي ال تعلم حتى اآلن أین أنا، ألنني بعثت حكموا علي بسنة سجن نا
لھم بأني مسافرة إلى خارج الوطن وسأعود بعد عام ، وطبعا أنا ھنا ال 
یزورني أحد، والشيء الذي أتألم لھ حینما یكبر ابني ویعلم بأنني كنت من 

ال أعلم حطمت حیاتي ) .....تبكي بشدة(نساء اللیل وكنت مع المسجونات، 
، وحینما سألتھا ماذا ستفعل بعد انقضاء فترة " ني المجتمع بیدي وحطم

سأبحث عن عمل شریف، وأبدأ حیاتي من جدید :" العقوبة أجابت الحال
  " .بعیدا عن أوالد الحرام ، ھذا قدري واش راح ندیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 374 -

 التاسعةتحلیل محتوى المقابلة مع الحالة *
لة من دون عناء، بل وبادرت رضت الحالة وقبلت بالحدیث إلى الحا     

إلى ذلك، وكلھا أمل أن تفھم لماذا وصلت إلى دھالیز السجن، وكیف 
وصلت إلى ارتكاب الجریمة التي لم تدري أنھا جریمة إال بعد إدانتھا ، 
لدیھا خلط في القیم والمفاھیم وتفرق بین ماھیة الحرام ولماذا ُوجد ؟ 

  .وماھیة الجریمة ، ولماذا ُیعاقب علیھا؟
  
 : عن المظھر الخارجي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة *

 تاسعةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة ال -93-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

لم تبد أي مقاومة حیث أصرت  مالحظة الباحثة 
 على لقاء الباحثة 

1 

، تحمل ظربة سكین على خدھا مالحظات الباحثة 
 األیسر ،تحاول مداراتھ كلما نظر إلیھا أحد

تمیز سلوكھا بالبشاشة والفرح 
خجلھا لیس سمة في شخصیتھا 

 إنما مداراة للعالمة على وجھھا

2 

ال تحتمل الجلوس تقف أثناء الجلسة یمتزج كالمھا 
 بشيء من المعاناة والسخریة 

 3 یتمیز سلوكھا باال ھدوء والقلق 

  
 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي  وردت الوحدات التالیة *

 تاسعةیمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة ال -94-جدول رقم 
 الوحدة رقم الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

 4 ترتیبھا الثانیة بین إخوتھا السبعة إخوة وأختین5ھي الفرد الثاني بین 
م طلبت من معظم أطفالھا التوقف عن الدراسة األ

 والحالة ألجل مساعدة األم 
حرمانھا من أكمال دراستھا وتوقفھا 

 بالمرحلة االبتدائیة 
5 

األب موظف لكنھ كان سكیرا ، مقامرا غیر مبالي 
 لما یحدث لعائلتھ 

أنانیة األب وانحرافھ كان سببا في تعاسة 
 العائلة وتشردھا

6 

لذي یأوینا لتسدید دیون قماره رھن البیت ا
 وأصبحت األسرة شبھ مشردة بعد بیع البیت

تشرید األسرة بسبب ال وعي األب وإھمالھ 
 لدوره كحامي لھا

7 

ثم طالبھم جمیعا بالعمل ومساعدتھ على استرجاع 
ما فقده، فخرج ذكورھم وإناثھم إلى الشارع بحثا 

 عن العمل 

عمل دعوة أفراد األسرة للخروج جمیعا لل
 ومساعدة ھذا األب 

8 
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 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 ثامنةیمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلجرامي للحالة ال -95-جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
لم تمسك أي مبلغ من مھرھا الذي رماه األب من 

 ولم یسمح لھا بتجھیز نفسھا جدید في القمار 
حرمان الحالة من حقھا في المھر والحق في 

 تجھیزھا كعروس
9 

كان الزوج شحیحا بخیال، یضربھا ألتفھ األسباب 
 .ویعیرھا بأبیھا السكیر ویتھما بسرقة أموالھ

حرمان وسوء معاملة الزوج للحالة وسع 
 ھوة التعامل بینھما

10 

المیزیریة  كنت نحلم نھرب من الھم طحت في
 "راني مدعیة شر"

على نفسھا " نذیر شؤم"إحساس الحالة بأنھا 
 وعلى عائلتھا 

11 

كان نصیبنا ما بقي من طعامھ لم أشعر بنفسي إال 
 وأنا أھرب من بیتھ إلى بیت والدي طالبة الطالق

حرمان الزوج للحالة من أبسط ضروریات 
 الحیاة كان سببا في طلبھا عن الطالق

12 
البیت وثارت ثائرة أبي لم یكن أمامي  عدت إلى

 سوى النزول إلى الشارع بحثا عن لقمة العیش
أمام ولد جائع وثورة األب تجاه طالق ابنتھ 
خرجت الحالة إلى الشارع بحثا عن مصدر 

 للرزق لھا ولطفلھا 

13 

في المقابل كانت أبواب الحرام تفتح لي ذراعیھا 
 يودخلت عالم الدعارة بإیعاز من صدیقت

تدني المستوى الدراسي للحالة مع صعوبة 
 إیجاد عمل جعلھا تختار أقصر السبل 

14 

ارتمیت في أحضان الرذیلة دونما تفكیر أو تقدیر 
 للعواقب ودخلت عالم الدعارة من بابھ الواسع

عدم تقدیر الحالة لعواقب األمور وجھلھا 
 القانوني بما تقوم بھ على انھ جریمة

15 

ن مصدر المال الذي كنت أوزعھ لم یسألني أحد ع
 علیھم كانت فرحتھم فقط في وفرة المال  

الفقر والحاجة جعال العائلة تھمل مصدر 
 األموال التي كانت تدر بھا علیھم 

16 

  
 :عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت الوحدات التالیة *

 لتاسعةونیة  للحالة ایمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالد -96-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

صدقیني لم أكن أعرف أن ما نقوم بھ جریمة تؤدي 
 إلى السجن ، كنت أعلم بأنھ حرام فقط

عدم إدراك الحالة أن ما قامت بھ جریمة 
تؤدي إلى السجن وعدم تفرقتھا بین 

 الحرام والجریمة 

17 

م أشبع لقمة العیش ال في بیت حیاتي كلھا سجن ل
 والدي وال في بیت زوجي السابق،كانت حیاتي جحیما 

ندم على الماضي والحاضر وجع 
 الزمھا وھي تتذكر أیام الفقر والحرمان

18 

أحد المخمرین نزل على وجھي بزجاجة الخمر وترك 
 العالمة التي لن یمحوھا الزمن من على وجھي

فتھ شعورھا بالندم خاصة على ما خل
 الدعارة من وشم على خدھا 

19 

أنا محطمة ومتألمة حینما یكبر ابني ویعلم أني كنت 
 من نساء اللیل وكنت مع السجینات ماذا سیفعل؟

شعور الحالة بالدونیة والخجل تجاه ابنھا 
 إن علم بحالھا

20 

سأبحث عن عمل شریف وأبدأ حیاتي من جدید بعیدا 
  عن الحرام 

مل في البحث عن نظرة إلى المستقبل بأ
  عمل شریف 

  
  
  

21  
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  السجن ارجخ ةدوالموج ةعرض وتحلیل المقابلة مع الحال) 1-2- 2
    الحالة العاشرة *1*

بعد خروجھا من مؤسسة إعادة التربیة ) ح،ي(بالحالة  تم االتصال      
باتنة بمقر سكنھا الكائن ببلدیة نقاوس والیة باتنة، وقد القیت صعوبة 

ل الحالة بالحدیث إلیھا ،وبعد محاوالت عدة سمحوا لي كبیرة إلقناع أھ
بالحدیث مفردا إلیھ؛ شریطة أن أكتم الخبر، وقد كان لقائي بھا بقدر ما 
میزه االرتباك والخجل من قبل الحالة نفسھا ، واالشمئزاز والرفض من 
قبل أھلھا، بقدر ما كان سھل التعامل إلى الحالة في البیت دون قیود أو 

  .منع وتفتیش كنت عھدتھ بالمؤسسة العقابیة رقابة أو
شابة في منتصف عقدھا ) ح،ي: (المظھر الخارجي وسلوك الحالة*

الثاني، متوسطة الجمال، ضعیفة البنیة، حدیثھا بسیط بساطة حیاتھا 
االجتماعیة ،تنظر بین الحین والحین إلى السماء وكأنھا ترجو الرحمة، 

تبكي كثیرا ، ) ذكر أحادیث االستغفاربین الحین والحین ت(وتطلب المغفرة
الندم متمكن منھا بصورة كبیرة، تنظر إلى المستقبل نظرة متشائمة، 
حزینة المنظر، تلبس لباسا أسودا وأقرت لي في  المقابالت التي أجریتھا 

  .معھا بأنھ سیالزمھا طوال حیاتھا ، مادامت على قید الحیاة
سنة  26تبلغ من العمر) ح،ي( :يالتنشئة االجتماعیة والجانب العالئق* 

تقطن بلدیة نقاوس والیة باتنة، األخت الوسطى بین أربع ذكور وبنتین ، 
الوالدین على قید الحیاة، ال یعرفان ال القراءة وال الكتابة، األم ماكثة بالبیت 
واألب یعمل حارسا لیلیا بإحدى المؤسسات الوطنیة، وعن عالقتھما 

قتي بوالدي جیدة، أما أمي فلم تربطني بھا أي عال):" ح،ي(بالحالة، تقول 
عالقة منذ نعومة أظافري ، بسبب تعنت وجبروت أخي الذي كانت تسانده 
دائما ضدنا بسبب ودون سبب، وكان األخ یتعامل معنا وكأنھ ھو رب 
األسرة ومعیلھا األول، فكل أوامره ُمطاعة، وكل ما یطلبھ ُمستجاب ، فقد 

الدراسة مبكرا ، رغم أني كنت متفوقة وكنت  كان السبب في خروجي من
أحلم بان ألتحق بالجامعة ، وكانت حجتھ أن البنت عملھا في البیت وطاعة 
الرجل، وقد رضخت أمي لطلبھ ولم ُیمانع أبي ، وتركت مقاعد الدراسة 
ولم أكمل بعد السنة التاسعة أساسي، وكانت معاملتھ لي ، معاملة 

ى أخواتي ، والویل لي إن لم أستجب الخادمة،خاصة وأني كنت كبر
ألوامره أو تأخرت في طلب قصده مني، سیكون الضرب دون رحمة أو 
شفقة من نصیبي ، كان صعب المعاملة مع الكل ولكني كنت أول من 
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یصب جم غضبھ في ، وقد تمكن من احتالل ھذه المكانة ألنھ كان یتكفل 
  . بمصاریف البیت، ودخلھ أفضل من دخل أبي بكثیر

وكان یقیم مع ھذه العائلة ابن عم األب ، ھذا األخیر الذي جاء للدراسة    
في بادئ األمر،  ثم توقف بسبب عدم قدرتھ على االنتقال إلى السنة الثانیة 
ثانوي ثالث مرات ، فقرر أن یبقى للعمل  وبدأ یساعد األخ في إدارة محلھ 

دى العائلة قرابة السبع ، وقد مكث ل)كان ابن العم فقیر وشبھ معدم(التجاري
مثل معاملة (معاملة قاسیة حینا ) ح،ي(سنوات، وخاللھا كان یعامل الحالة 

حیث ُیطالبھا ھو اآلخر ، بأن تطھو لھ وتغسل ثیابھ ، وفي أحیان ) األخ
أخرى یحاول التقرب منھا ومالطفتھا، وكانت مشاعرھا تجاھھ غیر 

ألنھ ُیشبھ أخي ، ومرة  مرة نشعر تجاھھ بكره:" مستقرة، تقول الحالة
أشعر بأنني أحبھ، خاصة حینما یعاملني برقة، وحدث أن بدأت حالتھ 
المادیة في التحسن وبدأ یشتري لي األشیاء الجمیلة والھدایا ویمدني 

وكان كثیرا ما یلمح لي . بالدراھم ، وكان ال یمنع عني أي شيء أحتاجھ
ھا القسوة والظلم ، وقد بأنھ غیر راض عن معاملة أخي لي ، ألنھ یرى فی

أصبح ال یطیق منھ ھذه المعاملة ، كانت تلك المالحظات التي یبدیھا لي 
بمثابة الجرح الذي ینزف بداخلي ، فقد كان أول من یالمس ھذا الجرح 

  . ،وأول من یقاسمني معاناتي تجاه أخي
تطورت العالقة بین وبین ابن العم ھذا إلى :  عوامل الفعل اإلجرامي*

كبیرة ، وكنا نلتقي في المستودع كل منتصف لیل، وكثیرا ما كان  درجة
یشكو لي من قسوة أخي معھ ھو أیضا ، وبدأ یشاركني معاناتي التي لم یرد 
أحد االستماع إلیھا ، وبدأ یتذمر من األجر الزھید الذي یتلقاه من أخي، 
 ویصور لي أخي بأنھ یربح كثیرا وال یعمل سوى القلیل ألن كل أعباء

المحل على عاتقھ، فقررت مساعدتھ في أخذ حقھ، الذي كنت متیقنة من أن 
سبب تعاسة ھذا الحبیب الذي لم أفكر في لحظة أنھ " الوحش"األخ 

یستغلني حتى یسرق مال العائلة، وأنني سأكون یده التي یسرق بھا ، 
  .والشریكة التي تتستر على سرقاتھ فیما بعد

داخل حقیبة خاصة یأخذھا معھ كلما أراد أخبرتھ أن أخي یضع دراھمھ    
أن یبتاع أشیاء جدیدة للمحل ، وشرحت لھ كیف یمكنھ أن یترصده عند 

، وفعال تمت ) إحدى بلدیات میلة ومشھورة بالسوق األسبوعي للتجار(ذھابھ إلى تاجنانت 
الخطة كما أعددنا لھا، وھاجم ابن العم أخي الذي كان متوجھا إلى تاجنانت 

ألنھ تعرض لضرب وجرح من (ل أربعاء، وعاد األخ في دمائھكعادتھ ك
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، ومن دھاء ابن العم أنھ داھمھ متلثما  ثم عاد إلى فراشھ ) طرف المعتدي
وكأن شیئا لم یكن، ونھض كأنھ مفزوع من الصدمة التي أصابت أخي، 
لدرجة أنا بدوري صدقت بأنھ لیس الفاعل، وذھبا معا وقاما بتبلیغ الشرطة 

تھما أحدا ، ألن الفاعل بالنسبة ألخي ظل مجھوال، وفرحت دون أن ی
بداخلي أیما فرح ، فلم أفرح بالمال الذي منحني منھ ھذا الحبیب نصیبا 
معتبرا، بقدر ما فرحت بانتقامي من ھذا الجبار الذي القیت منھ العذاب 
أیام حیاتي وشبابي الذي ضاع وذبل بین الضرب والشتم ألتفھ األسباب، 

  .والغسیل كأنني خادمة غیر مرغوب في إقامتھاوالطبخ 
وبدأ ابن العم یفكر في السرقة كمھنة یرتزق منھا وتطور بھ األمر أن 
یسرق أشخاصا آخرین ، وكان یخبرني بذلك وكنت في بادئ األمر أساعده 
من أجل المساعدة ، حیث أقوم بإخفاء مسروقاتھ ، وأشھد بأنھ نام اللیل وقد 

اء وأتستر على كل أفعالھ ضانة منھ أنھ یبادلني حضرت لھ وجبة العش
مشاعر الحب كما أفعل أنا معھ ، وألن عالقتي معھ  تطورت من مجرد 
حبیبین إلى أكثر من زوجین ، فقد طالبتھ أن یتقدم لخطبتي ، فأبى بحجة 
أنھ ال یفكر في الزواج اآلن، ویحتاج إلى بناء بیت وتأثیثھ، وھذا كلھ 

لمال غیر المتوفر ، كما كثرت أیضا تھربھ مني كلما یحتاج إلى الوقت وا
  .فاتحتھ في موضوع الزواج خاصة بعد أن أصبحت غیر عذراء

وفي أحد المرات وأنا أطالبھ بالموضوع ذاتھ ، إذ بي أجده یھدنني إن 
فاتحتھ في الموضوع من جدید سیخبر أخي بأنني من دبر حادث السرقة 

فتملكني الخوف والذعر ، ولم أدري وأنني اقتسمت المبلغ كامال معھ، 
بنفسي إال وأنا طریحة الفراش أعاني من غیر علة، وأصبت بشبھ غیاب 
عن الوعي ، وبدأت سرقات ابن العم تشتد ، وبدأ الناس یشكون في كونھ 
وراء معظم السرقات ، وحدث أن تم مسكھ وھو على أھبة فتح أحد 

ریكتھ ، وكنت أقوم إخفاء المحالت، ومن نذالتھ ، أخبر عني بأني كنت ش
  .وحكم علي بالسجن لمدة سنة كاملة. كل مسروقاتھ
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لم تتقبل األسرة خبر اتھام ابنتھم بھذه التھمة،  :آثار ارتكاب الجریمة*
األم ُنقلت إلى المستشفى، (ونزل الخبر كالصاعقة على كامل أفراد األسرة 

ا في اتھامھا حتى األب ثارت ثائرتھ، وتوعدھا بالقتل، واإلخوة بدءو
بالسرقات التي لم یكن لھا دخل فیھا، واألخ األكبر یتوعد بالذبح بعد 

إلى السجن ، واجھت سیال ) ح،ي(وقبل توجھ الحالة ) خروجھا من السجن
من الشتائم والركل والضرب، واعتبرت وصمة عار في جبین العائلة، 

مرغتي راسنا "ي تقول الحالة ، ال زلت أتذكر كالم أمي المحفور في داخل
في التراب، باباك ما یزیدش یھز راسوا من األرض، أخوك طحنتیھ وسط 

  .....).صحابو ، واش من عار درتیھ یاطفلة
كان شعوري ):" ح،ي(شعورھا أثناء تواجدھا في السجن، تقول الحالة

عادي جدا داخل السجن، ألنني كنت قبلھ في سجن شبیھ بھ ھو بیتنا، من 
النوم، طیلة العام حتى التلفزة أراھا بین الحین والحین، المطبخ إلى غرفة 

بمقدار ما یسمح بھ أخي، لكني في السجن تعلمت أشیاء كثیرة جدا، لم أكن 
حتى ألسمع عنھا ، ھو بمثابة وكر لإلجرام ، ومدرسة لتعلم سلوكات 

وعن أمثلة ھذه السلوكات ، تضیف " غریبة ، لم أسمع بھا في حیاتي
أیت النساء یعشن كاألزواج داخل السجن ، واهللا عیب ر) " ح،ي(الحال

وعار الشيء اللي یدیرو فیھ ، ھذا الشيء عمري ما نقدر ننساه وال ُیمحى 
  ".من بالي مادمت حیة

اآلن ھي نادمة جدا على تصرفاتھا وجریمتھا، التي لم تدرك من قبل أنھا 
أنھا انتقمت مشاركة في جریمة، ونادمة بسبب معاناة العائلة التي تعتبر 

منھا بطریقة خاطئة، نادمة على معاناتھا ھي شخصیا ، ألنھا عالجت 
الخطأ بخطأ أكبر منھ، فاألخ حمل كل حاجیاتھ وسافر تاركا المحل لإلخوة 
الثالثة، األب امتنع عن رؤیة البنت وال یالقیھا على اإلطالق وطلب من 

األم ال تزال  أخواتھا أن یخبروھا باالبتعاد عنھ كلما شعرت بمجیئھ،
ثالث (ُتذكرھا بجریمتھا مع مطلع كل یوم، تذكرھا ألیامھا في السجن

أحس أني تافھة، بدون :" ُیشعرھا بالدونیة والخجل،تقول الحالة) سنوات
فائدة، بدون معنى ، أنا محطمة كلیا، ولكني حطمت نفسي بیدي ، وأكذب 

سبب  على نفسي وأتھم أي شخص حتى وإن كان أخي الذي كان فعال
تشعر أنھا مھملة منذ والدتھا حتى اآلن، وال أحد یستطیع أن " معاناتي

یغفر لھا ما قامت بھ ، لذا قررت االنتقام من نفسھا بلبس األسود مدى 
  .الحیاة
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 العاشرة تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة *
لعقابیة بقد ما كانت دون قیود عھدتھا بالمؤسسة ا) ح،ي(إن المقابلة مع الحالة       

بقدر ما كانت رقابة المجتمع أشد وأقوى ، فقد یشعر الباحث بأنھ یخترق جدارا 
ممنوعا عالي، وأنھ یعتدي على حرمات ومقدسات، فطبع العائلة الجزائري التكتم، 

فالمقاومة لم تخلقھا الحالة . وخاصة إذا ما تعلق األمر بوصم وإجرام وإدانة المرأة 
أیضا وقفوا عائقا أمام انجاز مھمتي،  باإلضافة إلى فحسب ، بل أھل الحالة ھم 

خطورة الموقف في حد ذاتھ، فأنا كثیرا ما كنت أشعر أنني لن أخرج سالمة من 
ھذه العائلة، التي كان یرمقني أفرادھا بنظرات من الحقد والكره الذي تحول فجأة 

 . إلى حقد موجھ نحو الباحثة  ممن حقد البنتھ
  
 :ي وسلوك الحالة  وردت الوحدات التالیة عن المظھر الخارج *

 عاشرةیمثل تحلیل محتوى المظھر الخارجي وسلوك الحالة ال -97-جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

 1 بسیطة المنظر والمظھر متوسطة الجمال ضعیفة البنیة 
 تجنب تالقي العینین والنظر دائما مالحظات الباحثة 

 نحو األرض أو السماء
2 

المقاومة والخجل المفرط إضافة  مالحظة الباحثة 
 إلى الحزن والكآبة متمكنان منھا

3 

 
 :عن التنشئة االجتماعیة والجانب العالئقي  وردت الوحدات التالیة *

 عاشرة یمثل تحلیل محتوى التنشئة االجتماعیة للحالة ال -98-جدول رقم 
 الوحدة رقم الوحدة الحالة  العبارة من المقابلة مع

 4 الستة  تتوسط أخوتھا  ھي األخت الوسطى بین أربع ذكور وبنتین
كان األخ األكبر سببا في خروجي من الدراسة 

 مبكرا
حرمانھا من إكمال الدراسة على الرغم 

 من تفوقھا
5 

العالقة مع األب جیدة أما مع أمي وأخي فھي سیئة 
 يللغایة بسبب تعنت وجبروت أخ

عالقة سیئة مع األم واألخ األكبر دون بقیة 
 أفراد العائلة

6 

كان یعاملني كالخادمة خاصة أني كبرى أخواتي 
 وكان یصب جم غضبھ علي 

سوء معاملة مستمرة ودائمة للحالة من قبل 
 األخ

7 

ابن العم الذي رحبت بھ العائلة كونھ یساعد األخ في 
 محلھ التجاري

 8 من العائلة انضمام ابن العم للعیش ض

 9  بدایة تكون عالقة عاطفیة مع ابن العم   ابن العم الذي یحاول التقرب منھا ومالطفتھا 
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 :وعن عوامل الفعل اإلجرامي وردت الوحدات التالیة *
 عاشرةیمثل تحلیل محتوى عوامل الفعل اإلجرامي للحالة ال -99- جدول رقم 

 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 
 10 استمرار العالقة بین الحالة وابن العم  كنا نلتقي في المستودع

كان یشكو من قسوة األخ ، لذا یشاركني معاناتي 
 التي لم یرد أحد االستماع إلیھا 

قسوة األخ أصبحت الھم المشترك للحالة 
 وابن العم 

11 

نتقام من األخ مھدت الطریق الرغبة في اال "الوحش"قررت مساعدتھ في أخذ حقھ من ھذا 
 لبدایة الجریمة 

12 

أخبرتھ عن الحقیبة التي یضع فیھا أخي مالھ، 
والت یأخذھا معھ كلما ذھب للتسوق وشرحت لھ 

 كیف یترصده  

 13 التخطیط لسرقة األخ بإیعاز من الحالة 

لم أفرح بالمال كما فرحت من انتقامي من ھذا 
 الجبار الذي القیت منھ العذاب

وع السرقة وفرحة الحالة بانتقامھا من وق
 أخیھا 

14 

مشاركة الحالة البن العم في جرائم سرقة  كنت أخفي مسروقاتھ 
 أخرى 

15 

إدانة الحالة بالسجن بتھمة إخفاء مسروقات  أخبر عني أني كنت شریكتھ وأخفي مسروقاتھ 
 والتستر على مجرم

16 

 
 :الوحدات التالیة  عن آثار الجریمة و الشعور بالدونیة  وردت*

 لعاشرة یمثل تحلیل محتوى آثار الجریمة والشعور بالدونیة  للحالة ا -100- جدول رقم 
 رقم الوحدة الوحدة العبارة من المقابلة مع الحالة 

وقبل توجھي للسجن واجھت سیال من الشتائم والركل 
 واعتبرت وصمة عار في جبین العائلة

قبل  تعرض الحالة لإلھانة والضرب من
 أفراد عائلتھا فبل التحاقھا بالسجن

17 

كان شعوري عادي جدا، ألنني قبل السجن كنت في 
 ھو بیتنا من المطبخ لغرفة النوم ھسجن یشبھ

 18 عدم إدراكھا لمفھوم السجن والعقوبة 
 19 شعورھا بالدونیة وسوء تقدیر الذات  أشعر أني تافھة وبدون معنى محطمة كلیا 

تصرفاتي وعلى الجریمة التي لم أدرك أنا نادمة على 
 بأنھا جریمة ونادمة على معاناة عائلتي بسببي

شعور بالندم ال زم الحالة قبل وبعد 
 العقوبة

20 

ُیشعرھا ) ثالث سنوات(تذكرھا ألیامھا في السجن
  بالدونیة والخجل

إحساسھا بالخجل والدونیة كلما تذكرت 
  سنوات سجنھا 

21  

  22  رؤیتھا للمستقبل رؤیة متشائمة یائسة   بلبس األسود مدى الحیاة قررت االنتقام من نفسي
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 البحث حاالتمحتوى المقابالت مع العام ل لالتحلی) 2- 2
ألننا بصدد دراسة وتحلیل السلوك اإلجرامي عند المرأة ، ال بد أن       

 نتوقف وقتا طویال نستقرأ بعمق محتوى المقابلة مع الحاالت ، حتى نتمكن
من اكتشاف العوامل المشتركة أو الخصائص التي تمیز ھذه الحاالت ، 
فالنظرة المعمقة لتحلیل محتوى الحاالت العشرة، مكننا من استنتاج عوامل 

  :مشتركة بین ھذه الحاالت یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة 
  
  :تمیزت الحاالت في مظھرھن عموما بــ: المظھر الخارجي وسلوك الحالة *
 سلوك تعاوني  -1-
 .......)، صراخبكاء، الحزن ( والغضب شدة االنفعال -2-
في حالة  صیام شھرین متتالیین( التكفیر عن الذنب بالصیام -3-

 .)القتل، والصالة في حالة الجرائم األخرى
 .مشحونات بالغضب على المجتمع وفي أحیان أخرى بالحقد  -4-
  .في عمومھن  متوسطات الجمال -5-
  .ة منھن تبحث عن مبرر مقنع لفعلھا دكل واح -6-
 
وعلى العموم فھذه الخصائـص التي لوحظت على حاالت البحث      

العشرة یظھر من خاللھا الطبیعة النفسیة واالجتماعیة للمرأة ، من حیث 
تمیزھا بالعاطفة التي تظھر كثیرا من خالل شدة البكاء والحزن عند 

جھة ومن جھة أخرى یحاولن أن یظھرن  معظمھن والوالء للعائلة ، من
ومن جھة  -حتى وإن كانت في الحقیقة مأساة-كضحایا لمأساة حقیقیة 

ة دوتحاول كل واح، جدا  اكبیر كان لدیھن اإلجرامي فعلالتبریر أخرى 
منھن أن تبرر جریمتھا وھذا من خالل قدرتھن الفائقة على سرد التفاصیل 

ائما الضحیة قبل أن تصبح مجرمة ، من زاویة كونھا د، بدقة متناھیة 
بحیث ال یبقى أمام من یصغي إلیھن من شك في أنھن الضحیة األولى 
واألخیرة في القضیة ، وأنھن ما ارتكبن ھذا الفعل إال ألن الظروف كلھا 

في البدایة وراء ھذا اإلحساس، المصغي إلیھن جاءت ضدھن  وقد ینساب 
توصیم المرأة بأن لھا القدرة الكبیرة  وربما ھذا ما جعل العلماء یذھبون في

ألمر على المخادعة ومحاولة التضلیل والمراوغة خاصة حینما یتعلق ا
    .وخاصة كرامتھا وكبریائھا بشيء یخصھا أو قد یمس حیاتھ
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   -    :بـتمیزت :وجانبھن العالئقي لتنشئة االجتماعیة لحاالت البحثا أما*
       )، األملدین،الزوج، األخ، زوجة األبالوا(سوء المعاملة األسریة      -
   إكمال الدراسة من قبل أحد أفراد العائلةااللتحاق أو  الحرمان من     -

       غیاب الدور الفعلي لألب -   
   التصدع والتفكك العائلي     -

  اإلھمال األسري  -    
  النزاعات حول اإلرث  -     
  )ة األب أو األمخاص(انحراف بعض أفراد األسرة  -     

  .العنف تجاھھن ظھرا جلیا من خالل الكثیر من الحاالت      -
إن النقاط السالفة الذكر التي استقیناھا من محیط الحیاة االجتماعیة   

وحتى من وجھة  جيوللحاالت تصب في نقاط مھمة في البحث السوسیول
  :والتي تتمثل في النقاط التالیة  نظر سیكولوجیة 

  .وة وتصلب المحیط العائلي لمعظم السجینات تقریبا قس -      
  انخفاض المستوى االقتصادي لعائالت السجینات -      
  الحرمان العاطفي،  تصلب المحیط األسري الذي یحمل بین طیاتھ -      
إشباع الحاجات، الحرمان من         مالفقر،القسوة في المعاملة، عد       

  .الدراسة أو إكمالھا 
وھي مؤشرات تقودنا للكشف عن طبیعة األسر التي ترعرعت ضمنھا    

حاالت البحث ، وھي أسر مزعزعة الكیان ، ھشة البناء تسودھا عالقات 
متوترة بین معظم أفرادھا ، مشحونة بالنزاعات والصراعات تقف فیھا 

موقف المدافع حینا والمھاجم حینا آخر ، تبحث عن  )مجرمةال(المرأة 
لب منھا ؛ كما ولوحظ ْسُتتماعیة التي في كثیر من األحیان جمكانتھا اال

أیضا أن معظم حاالت البحث لدیھن شعور قوي بالذنب یحمل تبطنا للقیم 
إال أن غیاب تقدیر عواقب  ،وتصورا عن الواجبات الملقاة على عاتقھن

الفعل الذي أقدمن علیھ یكاد یكون منعدما ، كما وسجلنا أیضا أنھن ولدن 
ئة شاذة اجتماعیا وما جریمتھن إال تعبیرا صارخا لرفضھن لواقعھن في بی

في إصالح ما یمكن إصالحھ ، وقد  )غیر الصائبة(ومحاولتھن الخاطئة 
أنھ إذا كانت عالقة المرأة بوالدیھا طیبة وھم ؛ األبحاثمن عدید الأكدت 

متھا وبأھمیة أنوثتھا وقی ، شعرونھا بمدى حبھم لھا تجعلھا تشعر باألمانُی
ن َوّكتخاصة لو أشعراھا أنھ ال فرق بین الذكورة واألنوثة، فال ت ؛ الذاتیة

تشعر األنثى أن الوالدین أو حینما  آثار ذات قیمة ترسخ في داخلھا، بینما 
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ففي ھذه الحالة تشعر   ؛المجتمع أو الثقافة تفضل الذكور فقط ألنھم ذكور
على نفس المزایا لدى المرأة بالنقص لمجرد أنھا أنثى حیث ال تحصل 

  )  65،66: ، ص2003ھبة محمد علي حسن ( .م الثقافةالوالدین أوالمجتمع أ
وھذا ما لمسناه لدى حاالت البحث من أنھن في المقام الثاني بعد األخوة     

كشخص مھم في حیاة عد التي ُت دائما والمرأة ال یحق لھا كثیر من األمور
وجود األخ الذي ُیفضل علیھا ة ضروري وجودھا مثل ضروراألسرة و

في كثیر من المرات ، بل ویتعدى ذلك إلى أنھ قد تفوق قوتھ قوة وجود 
  . األب في أحیان أخرى 

مكننا من تسجیل  حاالت البحث ىاإلجرامي لدالفعل  حیثیاتأما عن *
  :النقاط التالیة

وجود مھیئات للفعل تمثل معظمھا في األسباب القائمة وراء   - 1
 .جریمة مھما كان نوعھا لرأة لارتكاب الم

  .بدایة التفكیر في تنفیذ جریمة   - 2
 .تنفیذ الجریمة بدقة وإحكام  - 3
سواء كان قتال أو سرقة أم  إن ھذه النقاط التي خصت الفعل اإلجرامي      

یؤكد بصورة صریحة أن المرأة أثناء قیامھا ،المرأة ھذه من قبل  دعارة ؛
وھذه  بعدة مراحل لجریمةلتنفیذھا ر على مختلف أشكالھا؛ یم جرائمالب

المراحل التي تتشابھ إلى حد كبیر إلى ما توصل إلیھ العلماء فیما یخص 
 )19:عثمان نجاتي  ص(مراحل ارتكاب الجریمة والتي تتمثل  في 

 مرحلة التفكیر والعزم  - 1
 مرحلة التحضیر للجریمة  - 2
 مرحلة البدء في التنفیذ - 3

مرأة في ارتكاب الجریمة إال ما التي خطتھا الوھي المراحل نفسھا     
القدرة على التحمل  :ضاف إلیھا وھو الطابع األنثوي الذي یتمثل فيُی

الذي الحظناه من خالل تأنیھا وحذرھا ومداراتھا لمشاعرھا  ؛والصبر
إزھاق روح "وھي  ،ومواصلتھا حتى تحقیق النتیجة ،وسلوكھا ومثابرتھا

ومن ثم تحقیقھا ".... دعارة علنیة"أو "سرقة موصوفة "أو   "إنسان
 .لمبتغاھا والھدف الذي رسمتھ في خطتھا 
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ا سجلنا نقاط فقد :داخل السجن المعاش النفسي لحاالت البحث*
 : نوجزھا فیما یليمھمة تتعلق بعضھا بالسجینة  

 تقدیر منخفض للذات عند معظم السجینات  - 1
 الشعور بالدونیة عند معظم السجینات  - 2
 الشعور بالندم عند معظم السجینات  - 3
 تصور المستقبل بصورة متشائمة عند معظم السجینات  - 4
 )، الصالةصیام شھرین (بالصیام اإلجرامي التكفیر عن الفعل - 5
 :فقد ورد ما یلي : محیطھن االجتماعي ردة أما ما یتعلق ب*
 اإلحساس بعدم القدرة على مواجھة الحیاة بعد انقضاء فترة - 1

  .وخاصة بعد تجربة الدخول إلى السجن العقوبة
 الخوف من أحكام المجتمع وما ینتظرھن في الحیاة  - 2
  امتناع أفراد العائلة عن زیارتھن  - 3
 الخجل المتبوع بالندم عن كل ما اقترفنھ من جرائم  - 4
معظمھن ینتظرن العفو الرئاسي لتقلیص العقوبة أو اإلفراج  - 4

  .من الجرمالمشروط أو التبرئة 
لجریمة تكشف على لإن ھذه اآلثار التي ترتبت عن ارتكاب المرأة     

للمرأة في محیطھا االجتماعي ، )9: ھبة محمد علي حسن،  ص(الھویة االجتماعیة
بأنھ مشارك  هھذه الھویة التي تتعلق بانتماء الفرد لجماعة معینة وشعور

الجماعة ، وقد ھذه راد كما توجد عالقات بینھ وبین أف ،في ھذه الجماعة
وضع الفرد أو مكانتھ وأدواره ھا ركز علماء االجتماع على الھویة باعتبار

في المجتمع أو الجماعة التي ینتمي إلیھا ، والمرأة على اعتبار أنھا شدیدة 
جاءت اآلثار التي ؛ ومتطلبات بیئتھا  ،االنتماء واالستجابة لمجتمعھا

و ما فرضتھ ثقافة  وشدیدة  مي متالزمةانجرت عن ارتكابھا للفعل اإلجرا
ھذه البیئة من شعور بالدونیة للمرأة التي انحرفت عن المسار الذي رسمتھ 
الثقافة لھذه المرأة ، وكما وجاء النبذ االجتماعي الذي تشعر بھ المرأة من 
خالل تخوفھا من العودة لمواجھة متطلبات وثقافة المجتمع من جدید من 

ال تعرف بما ستواجھ ھذا المجتمع خاصة مع جھة ومن جھة أخرى 
 .انخفاض مستواھن الدراسي 
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لقد تم عرض البیانات المیدانیة من واقع السجالت الموجودة         

بمؤسسة إعادة التربیة التي أمدتنا بالواقع الفعلي للجریمة النسائیة في كل 
ت حول أبعادھا من خالل استقراء ما حفظتھ ھذه المؤسسة من إحصاءا

  .طبیعة الجریمة وكذا بعض المؤشرات المرتبطة بھا 
ومن جھة أخرى تم تمریر وتفریغ االستمارة التي أعدت للكشف عن        

أھداف الدراسة حیث مكنتنا من اكتشاف العوامل الباعثة على إجرام 
المرأة، ومن جھة أخرى أمدتنا باآلثار التي تنجر عن اقتراف المرأة للفعل 

      اإلجرامي
حبیسة تم استعراض حاالت البحث التي تم اللقاء بھا سواء وھي و    

أو بعد إنھائھا فترة العقوبة ، وتم تحلیل محتوى ھذه المؤسسة العقابیة 
المقابالت التي تمت بموافقة كل حالة ، حیث لمست لدیھن استعدادا كبیرا 
على التعبیر عن معاشھن وعن صعوباتھن، ومن خالل  األھداف 

لمسطرة للمقابلة وللبحث بصفة عامة تم التعرف على المحیط االجتماعي ا
 الذي عاشت فیھ الجانیة ، وكذا العوامل الذي دفعت المرأة إلى ارتكاب

وأیضا اآلثار التي ، وسرقة وإجھاض ودعارة قتل الفعل اإلجرامي من 
وفي الفصل نفسھا وعلى محیطھا االجتماعي خلفھا ھذا الفعل على المرأة 

الالحق سنحلل بالتفصیل والتدقیق النتائج العامة التي توصل إلیھا البحث ، 
، والوصول إلى صیاغة النتائج التي دون أن ننسى اختبار فرضیات البحث

  .توصلت إلیھا ھذه الدراسة 
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  عرض وتفسیر النتائج العامة للبحث
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  عرض نتائج المتغیرات - 1
  نتائج متغیر عمر المرأة المجرمةعرض ) 1- 1 

  ومستواھا الدراسي عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-1    
  و ترتیبھا داخل العائلة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-2    
  الفروق بین عمر المرأة المجرمة و الحالة الحیاتیة للوالدین) 1-1-3    
  ومھنتھا مجرمةعمر المرأة الالفروق بین ) 1-1-4    
  و مكان إقامتھا عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-5    
  وحالتھا المدنیة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-6    
  والحالة المدنیة ألولیائھا عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-7    
  و سبب دخولھا السجن عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-8    
  ومكان ارتكابھا للجریمة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-9    

  ومدة العقوبة  عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-10    
  و السوابق اإلجرامیة ألفراد األسرة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-11    
  و طریقة حدوث الجریمة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-12    
  و وقت حدوث الجریمة  عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-13    
  و شریكھا في الجریمة  عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-14    
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-15    
  لدین لھاو نوع عقاب الوا عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-16    
  ومعاملة الوالدین للذكور عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-17    
  و معاملة الوالدین لإلناث عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-18    
  و قسوة والدیھا عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-19    
  ایا و عالقتھا بالضح عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-20    
  ووسیلة ارتكاب الجریمة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-21    
  و دوافع ارتكاب الجریمة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-22    
  و جنس الضحایا عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-23    
  وموقفھا من العقوبة عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-24    
  و الصداقات داخل السجن عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-25    
  و المشاركة داخل السجن  عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-26    
  و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة  عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-27    
  بزیارتھا داخل السجنو من یقوم  عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-28    
  و نظرة العائلة لھا بعد خروجھا من السجن عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-29    
  و نوایاھا بعد الخروج من السجن عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-30    
  ونظرتھا للمستقبل عمر المرأة المجرمةالفروق بین ) 1-1-31    
  وعدد الزیارات في السجن مر المرأة المجرمةعالفروق بین ) 1-1-32    
  عرض نتائج متغیر المستوى الدراسي للمرأة المجرمة) 2- 1

  و ترتیبھا داخل العائلةالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-1    
  الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة والحالة الحیاتیة للوالدین) 1-2-2    
  ومھنتھاالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-3    
  و مكان إقامتھاالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-4    
  وحالتھا المدنیةالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-5    
  یة ألولیائھاوالحالة المدنالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-6    
  و سبب دخولھا السجنالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-7    
  ومكان ارتكابھا للجریمةالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-8    
  ومدة العقوبة المستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-9    
  و السوابق اإلجرامیة ألفراد األسرةوى الدراسي للمرأة المجرمة المستالفروق بین ) 1-2-10    
  و طریقة حدوث الجریمةالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-11    
  و وقت حدوث الجریمة المستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-12    
  و شریكھا في الجریمة لمجرمة المستوى الدراسي للمرأة االفروق بین ) 1-2-13    
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  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدینالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-14    
  و نوع عقاب الوالدین لھاالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-15    
  الدین للذكورومعاملة الوالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-16    
  و معاملة الوالدین لإلناثالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-17    
  و قسوة والدیھاالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-18    
  و عالقتھا بالضحایا المستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-19    
  ووسیلة ارتكاب الجریمةالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة ن الفروق بی) 1-2-20    
  و دوافع ارتكاب الجریمةالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-21    
  و جنس الضحایاالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-22    
  وقفھا من العقوبةومالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-23    
  و الصداقات داخل السجنالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-24    
  و المشاركة داخل السجن المستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-25    
  ریمة و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-26    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-27    
  و نظرة العائلة لھا بعد خروجھا من السجنالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-28    
  ج من السجنو نوایاھا بعد الخروالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-29    
  ونظرتھا للمستقبلالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-30    
  وعدد الزیارات في السجنالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین ) 1-2-31    
  عرض نتائج متغیر ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة) 3- 1   
  رمة داخل العائلة والحالة الحیاتیة للوالدینالفروق بین ترتیب المرأة المج) 1-3-1    
  ومھنتھاترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-2    
  و مكان إقامتھاترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-3    
  وحالتھا المدنیةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-4    
  والحالة المدنیة ألولیائھاترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-5    
  و سبب دخولھا السجنترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-6    
  ومكان ارتكابھا للجریمةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-7    
  ومدة العقوبة ب المرأة المجرمة داخل العائلة ترتیالفروق بین ) 1-3-8    
  و السوابق اإلجرامیة ألفراد األسرةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-9    
  و طریقة حدوث الجریمةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-10    
  و وقت حدوث الجریمة داخل العائلة ترتیب المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-3-11    
  و شریكھا في الجریمة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-12    
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدینترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-13    
  و نوع عقاب الوالدین لھاترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-14    
  ومعاملة الوالدین للذكورترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-15    
  و معاملة الوالدین لإلناثترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-16    
  ھاو قسوة والدیترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-17    
  و عالقتھا بالضحایا ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-18    
  ووسیلة ارتكاب الجریمةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-19    
  و دوافع ارتكاب الجریمةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-20    
  و جنس الضحایاترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ق بین الفرو) 1-3-21    
  وموقفھا من العقوبةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-22    
  و الصداقات داخل السجنترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-23    
  و المشاركة داخل السجن ل العائلة ترتیب المرأة المجرمة داخالفروق بین ) 1-3-24    
  و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-25    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-26    
  و نظرة العائلة لھا بعد خروجھا من السجنمة داخل العائلة ترتیب المرأة المجرالفروق بین ) 1-3-27    
  و نوایاھا بعد الخروج من السجنترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-28    
  ونظرتھا للمستقبلترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین ) 1-3-29    
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  وعدد الزیارات في السجنرمة داخل العائلة ترتیب المرأة المجالفروق بین ) 1-3-30    
  عرض نتائج متغیر الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة) 4- 1   
  ومھنتھاالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-1    
  و مكان إقامتھاالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-2    
  وحالتھا المدنیةالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-3    
  والحالة المدنیة ألولیائھاالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-4    
  و سبب دخولھا السجنالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-5    
  ومكان ارتكابھا للجریمةالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  وق بین الفر) 1-4-6    
  ومدة العقوبة الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-7    
  و السوابق اإلجرامیة ألفراد األسرةالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-8    
  و طریقة حدوث الجریمةالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  روق بین الف) 1-4-9    
  و وقت حدوث الجریمة الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-10    
  و شریكھا في الجریمة الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-11    
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدینالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  ین الفروق ب) 1-4-12    
  و نوع عقاب الوالدین لھاالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-13    
  ومعاملة الوالدین للذكورالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-14    
  و معاملة الوالدین لإلناثالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-15    
  و قسوة والدیھاالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-16    
  و عالقتھا بالضحایا الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-17    
  ووسیلة ارتكاب الجریمةالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  روق بین الف) 1-4-18    
  و دوافع ارتكاب الجریمةالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-19    
  و جنس الضحایاالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-20    
  وموقفھا من العقوبةالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-21    
  و الصداقات داخل السجنالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-22    
  و المشاركة داخل السجن الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-23    
  الة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة الفروق بین الح )1-4-24    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-25    
  وجھا من السجنالفروق بین الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  و نظرة العائلة لھا بعد خر) 1-4-26    
  و نوایاھا بعد الخروج من السجنالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-27    
  ونظرتھا للمستقبلالحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-28    
  لزیارات في السجنوعدد االحالة الحیاتیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-4-29    
  عرض نتائج متغیر مھنة المرأة المجرمة) 5- 1   
  و مكان إقامتھامھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-1    
  وحالتھا المدنیةمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-2    
  والحالة المدنیة ألولیائھامھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-3    
  و سبب دخولھا السجنمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-4    
  ومكان ارتكابھا للجریمةمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-5    
  ومدة العقوبة مھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-6    
  و السوابق اإلجرامیة ألفراد األسرةمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-7    
  و طریقة حدوث الجریمةمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-8    

  و وقت حدوث الجریمة مھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-9    
  و شریكھا في الجریمة مھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-10    
  لوالدینوتلبیة رغباتھا من قبل امھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-11    
  و نوع عقاب الوالدین لھامھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-12    
  ومعاملة الوالدین للذكورمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-13    
  و معاملة الوالدین لإلناثمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-14    
  و قسوة والدیھا مھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-15    
  و عالقتھا بالضحایا مھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-16    
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  ووسیلة ارتكاب الجریمةمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-17    
  و دوافع ارتكاب الجریمةمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-18    
  و جنس الضحایا مھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-19    
  وموقفھا من العقوبةمھنة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-5-20    
  و الصداقات داخل السجنمھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-21    
  و المشاركة داخل السجن مھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-22    
  ة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة و ردمھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-23    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنمھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-24    
  و نظرة العائلة لھا بعد خروجھا من السجنمھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-25    
  السجنو نوایاھا بعد الخروج من مھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-26    
  ونظرتھا للمستقبلمھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-27    
  عدد الزیارات في السجن ومھنة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-5-28    
  عرض نتائج متغیر مكان إقامة المرأة المجرمة) 6- 1   
  وحالتھا المدنیةمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-1    
  والحالة المدنیة ألولیائھامكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-2    
  و سبب دخولھا السجنمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-3    
  ومكان ارتكابھا للجریمةمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-4    
  ومدة العقوبة مكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-5    
  و السوابق اإلجرامیة ألفراد األسرةمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-6    
  و طریقة حدوث الجریمةمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-7    
  و وقت حدوث الجریمة مكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-8    
  و شریكھا في الجریمة مكان إقامة المرأة المجرمة  ن الفروق بی) 1-6-9    
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدینمكان إقامة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-6-10    
  و نوع عقاب الوالدین لھامكان إقامة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-6-11    
  ملة الوالدین للذكورومعامكان إقامة المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-6-12    
  و معاملة الوالدین لإلناثمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-13    
  و قسوة والدیھامكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-14    
  و عالقتھا بالضحایا مكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-15    
  ووسیلة ارتكاب الجریمةن إقامة المرأة المجرمة  مكاالفروق بین ) 1-6-16    
  و دوافع ارتكاب الجریمةمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-17    
  و جنس الضحایامكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-18    
  وموقفھا من العقوبةمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-19    
  و الصداقات داخل السجنمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-20    
  و المشاركة داخل السجن مكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-21    
  و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة مكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-22    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنإقامة المرأة المجرمة   مكانالفروق بین ) 1-6-23    
  و نظرة العائلة لھا بعد خروجھا من السجنمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-24    
  و نوایاھا بعد الخروج من السجنمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-25    
  ونظرتھا للمستقبلالمرأة المجرمة  مكان إقامة الفروق بین ) 1-6-26    
  وعدد الزیارات في السجنمكان إقامة المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-6-27    
  عرض نتائج متغیر الحالة المدنیة للمرأة المجرمة) 7- 1   
  والحالة المدنیة ألولیائھاالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-1    
  و سبب دخولھا السجنالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  بین  الفروق) 1-7-2    
  ومكان ارتكابھا للجریمةالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-3    
  ومدة العقوبة الحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-4    
  وابق اإلجرامیة ألفراد األسرةو السالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-5    
  و طریقة حدوث الجریمةالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-6    
  و وقت حدوث الجریمة الحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-7    
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  و شریكھا في الجریمة الحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-8    
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدینالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-9    
  و نوع عقاب الوالدین لھاالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-10    
  ومعاملة الوالدین للذكورالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-11    
  و معاملة الوالدین لإلناثالحالة المدنیة للمرأة المجرمة   الفروق بین) 1-7-12    
  و قسوة والدیھاالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-13    
  و عالقتھا بالضحایا الحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-14    
  سیلة ارتكاب الجریمةووالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-15    
  و دوافع ارتكاب الجریمةالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-16    
  و جنس الضحایاالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-17    
  وموقفھا من العقوبةالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-18    
  و الصداقات داخل السجنالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  بین  الفروق) 1-7-19    
  و المشاركة داخل السجن الحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-20    
  و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة الحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-21    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنالمدنیة للمرأة المجرمة   الحالةالفروق بین ) 1-7-22    
  و نظرة العائلة لھا بعد خروجھا من السجنالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-23    
  و نوایاھا بعد الخروج من السجنالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-24    
  ونظرتھا للمستقبللحالة المدنیة للمرأة المجرمة  االفروق بین ) 1-7-25    
  وعدد الزیارات في السجنالحالة المدنیة للمرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-7-26    
  عرض نتائج متغیر الحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة) 8- 1   
  ولھا السجنو سبب دخالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-1    
  ومكان ارتكابھا للجریمةالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-2    
  ومدة العقوبة الحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-3    
  فراد األسرةو السوابق اإلجرامیة ألالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-4    
  و طریقة حدوث الجریمةالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-5    
  و وقت حدوث الجریمة الحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-6    
  مة و شریكھا في الجریالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-7    
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدینالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-8    
  و نوع عقاب الوالدین لھاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-9    
  الدین للذكورومعاملة الوالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-10    
  و معاملة الوالدین لإلناثالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-11    
  و قسوة والدیھاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-12    
  ا و عالقتھا بالضحایالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-13    
  ووسیلة ارتكاب الجریمةالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-14    
  و دوافع ارتكاب الجریمةالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-15    
  و جنس الضحایاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-16    
  وموقفھا من العقوبةالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-17    
  و الصداقات داخل السجنالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-8-18    
  و المشاركة داخل السجن الحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة الفروق بین ) 1-8-19    
  و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة الحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  وق بین الفر) 1-8-20    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-21    
  ا بعد خروجھا من السجنالفروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   و نظرة العائلة لھ) 1-8-22    
  و نوایاھا بعد الخروج من السجنالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-23    
  ونظرتھا للمستقبلالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة  الفروق بین ) 1-8-24    
  وعدد الزیارات في السجنالحالة المدنیة ألولیاء المرأة المجرمة   الفروق بین ) 1-8-25    
  عرض نتائج متغیر سبب دخول المرأة المجرمة للسجن) 9- 1   
  ومكان ارتكابھا للجریمةسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-1    
  ومدة العقوبة سبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-2    
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  و السوابق اإلجرامیة ألفراد األسرةة المجرمة للسجن  سبب دخول المرأالفروق بین ) 1-9-3    
  و طریقة حدوث الجریمةسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-4    
  و وقت حدوث الجریمة سبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-5    
  كھا في الجریمة و شریسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-6    
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدینسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-7    
  و نوع عقاب الوالدین لھاسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-8    
  ومعاملة الوالدین للذكورسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-9    
  و معاملة الوالدین لإلناثسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-10    

  و قسوة والدیھاسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-11    
  و عالقتھا بالضحایا سبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-12    
  ووسیلة ارتكاب الجریمةأة المجرمة للسجن  سبب دخول المرالفروق بین ) 1-9-13    
  و دوافع ارتكاب الجریمةسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-14    
  و جنس الضحایاسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-15    
  ةوموقفھا من العقوبسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-16    
  و الصداقات داخل السجنسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-17    
  و المشاركة داخل السجن سبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-18    
  و ردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة سبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-19    
  و من یقوم بزیارتھا داخل السجنسبب دخول المرأة المجرمة للسجن  الفروق بین ) 1-9-20    
  اختبار وتحلیل فرضیات البحث - 2

  األولى اإلجرائیة اختبار وتحلیل الفرضیة 1- 2       
  الثانیة اإلجرائیة اختبار وتحلیل الفرضیة 2- 2       
    الثالثة اإلجرائیة اختبار وتحلیل الفرضیة 3- 2       
  الرابعة   اإلجرائیة اختبار وتحلیل الفرضیة 4- 2       
  ة  خامسال اإلجرائیة اختبار وتحلیل الفرضیة 5- 2       
  ة  سادسال اإلجرائیة اختبار وتحلیل الفرضیة 6- 2       

  تحلیل وصیاغة النتائج العامة - 3
  أنواع الجرائم ) 1- 3    
  عمر المرأة المجرمة) 2- 3    
  مستوى الدراسيال) 3- 3    
  مھنة المرأة المجرمة) 4- 3    
  مكان اإلقامة ) 5- 3    
  الحالة المدنیة للمرأة المجرمة) 6- 3    
  األحكام السابقة ) 7- 3    
  خصائص األسرة التي تنتمي إلیھا المرأة المجرمة ) 8- 3    
  حیثیات الجریمة ) 9- 3    
   الجانب العالئقي والتنشئة االجتماعیة) 10- 3    
  وسیلة الجریمة وجنس الضحایا) 11- 3    
  عوامل الفعل اإلجرامي ) 12- 3    
  اآلثار المترتبة عن ارتكاب المرأة للجریمة ) 13- 3    

  ةنتائج محققة عبر البحث في ضوء الدراسات السابق -4
  الخاتمة 

  التوصیات واالقتراحات 
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  عرض نتائج المتغیرات  )1
  لمرأة المجرمةعرض نتائج متغیر عمر ا) 1- 1
  :الفروق بین عمر المرأة المجرمة ومستواھا الدراسي) 1-1- 1

  ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة ومستواھا الدراسي:  الفرضیة الصفریة
  توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة ومستواھا الدراسي:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  أقل وھي) 4.91(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة ومستواھا  :التعلیق

خفض مھما الدراسي، حیث أن معظم النساء في ھذه الدراسة مستواھن الدراسي من
  .كانت الفئة العمریة التي تنتمي إلیھا ھذه المرأة 

  
   ترتیبھا داخل العائلة الفروق بین عمر المرأة المجرمة و) 2- 1- 1

  وترتیبھا داخل العائلة ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة الصفریة
  .داخل العائلة  ترتیبھاتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة و:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.86( المحسوبة ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ھا داخل لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة وترتیب :التعلیق

العائلة ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة یتوزعن على الترتیب األوسط والكبرى 
  .ثم الصغرى بحسب الفئات العمریة التي تنتمي إلیھا ھذه المرأة  

  
   الحالة الحیاتیة للوالدین الفروق بین عمر المرأة المجرمة و )3- 1- 1

والحالة الحیاتیة رمة ال توجد فروق بین عمر المرأة المج:الفرضیة الصفریة
  للوالدین

  والحالة الحیاتیة للوالدینتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.88(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .قبل الفرضیة الصفریة البدیلة ون

لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة  والحالة  :التعلیق
الحیاتیة للوالدین ، حیث أن مختلف الفئات العمریة تحتوي مختلف الحاالت 

  الحیاتیة للوالدین من على قید الحیاة إلى متوفى إلى أحدھما متوفى 
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   ومھنتھا المجرمة  الفروق بین عمر المرأة )4- 1- 1

  ومھنتھاال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :الفرضیة الصفریة
  ومھنتھاتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین عمر المرأة المجرمة ومھنتھا  -101-جدول رقم
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  أعمال حرة  بدون مھنة  المھنة/العمر
20 -29  36  9  45  8.25  7.81  
30 -39  6  12  18  
40 -49  12  6  18  

  9    9  فما فوق50
  90  27  63  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كامن  أكبر المحسوبة ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 3=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة ومھنتھا ،  لقد :التعلیق

إال أن الفروق المالحظة لیست فروقا كبیرة حیث أن المرأة في ھذه الدراسة والتي 
معظمھن ال یمتھن أي مھنة ) فما فوق50، و49- 40، 29- 20(تنتمي للفئة العمریة

لدیھا بعض األعمال ) 39- 30(في حین ظھرت المرأة التي تنتمي للفئة العمریة 
باإلضافة إلى أن ) الحالقة والخیاطة(الحرة والتي أشرنا إلیھا في مواضع سابقة 

  .بعضھن لیست لدیھن أي مھنة 

  
   ومكان إقامتھا الفروق بین عمر المرأة المجرمة  )5- 1- 1

  ومكان إقامتھاال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :الفرضیة الصفریة
  ومكان إقامتھاتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  یلةالفرضیة البد

  ومكان إقامتھا یمثل الفروق بین عمر المرأة المجرمة   -102-جدول رقم
مكان /العمر

  اإلقامة
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  قریة  مدینة

20 -29  23  22  45  8.21  7.81  
30 -39  8  10  18  
40 -49  4  14  18  

  9  8  1  فما فوق50
  90  54  36  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
  .، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(الداللة 
لقد وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة ومكان إقامتھا ، : التعلیق

فروق المالحظة لیست فروقا كبیرة حیث أن المرأة في ھذه الدراسة والتي إال أن ال
تكاد تتقارب من حیث اإلقامة في المدینة والقریة، في حین )29-20(تنتمي للفئة العمریة
تختلف من حیث إقامة األكثریة في ) فما فوق50، 49- 39،40-30(أن الفئة العمریة

  .القریة 
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   حالتھا المدنیة المجرمة والفروق بین عمر المرأة  )6- 1- 1

  .وحالتھا المدنیةال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :الفرضیة الصفریة
  .وحالتھا المدنیةتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.60(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(الداللة  عند مستوى) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة  وحالتھا  :التعلیق

المدنیة ، حیث أنھا تتراوح من عزباء إلى متزوجة إلى مطلقة وفق مختلف الفئات 
  .العمریة 

  
  الحالة المدنیة لألولیاءالمرأة المجرمة والفروق بین عمر  )7- 1- 1

  .ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة والحالة المدنیة لألولیاء:الفرضیة الصفریة
  .والحالة المدنیة لألولیاءتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كان م وھي أقل) 6.94(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة  والحالة  :التعلیق

ن المدنیة ألولیائھا، حیث یتمیز أولیاء المرأة المجرمة بأنھم متزوجون أو مطلقو
عند مختلف األعمار، إال أن ھناك اختالفا طفیفا فیما یخص الترمل أو إعادة 

  ).سنة49- 40سنةو29- 20(الزواج بالنسبة لألب أو األم فیما یخص الفئات العمریة 
  
   سبب دخولھا السجن الفروق بین عمر المرأة المجرمة و )8- 1- 1

  .سبب دخولھا السجنوال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :الفرضیة الصفریة
  .وسبب دخولھا السجنتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.25(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 18=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 28.86(

  .ة البدیلة ونقبل الفرضیة الصفری
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین عمر المرأة المجرمة  وسبب  :التعلیق

دخولھا السجن، حیث أن مختلف الفئات العمریة تتشابھ في سبب دخول السجن عدا 
والتي میزتھا القتل واألعمال اإلرھابیة أما ) فما فوق 50(الفئة العمریة الخامسة

ولھا السجن متنوعا من القتل والسرقة الفئات العمریة األخرى فقد كان سبب دخ
  .وكذا اإلدمان وبعض حاالت التشرد وأیضا الدعارة 
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   مكان ارتكاب الجریمة  الفروق بین عمر المرأة المجرمة و )9- 1- 1

  .ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة ومكان ارتكاب الجریمة :الفرضیة الصفریة
  .ومكان ارتكاب الجریمة المرأة المجرمة  توجد فروق بین عمر:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.39(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ن ارتكاب الجریمة تكاد ال إن الفروق المالحظة فیما یخص العمر ومكا :التعلیق

تذكر حیث أن النساء ترتكب  الجرائم خارج المنزل وداخلھ بدون فروق في 
مستویات العمر، على الرغم  أن النساء في ھذه الدراسة في عمومھن ُترتكبن 

  .الجرائم خارج المنزل
  
   مدة العقوبة   الفروق بین عمر المرأة المجرمة و)10- 1- 1

  .ة ومدة العقوبة وجد فروق بین عمر المرأة المجرمال ت:الفرضیة الصفریة
  .ومدة العقوبة  توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.62(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 15=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 24.99(
  .بدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة ال

ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار ومدة العقوبة ، حیث أن  :التعلیق
  .ھذه األخیرة ترتبط بنوع وجسامة الفعل اإلجرامي ال عمر المرأة المجرمة 

  
   الفروق بین عمر المرأة المجرمة والسوابق اإلجرامیة ألفراد األسرة   )11- 1- 1

ة السوابق اإلجرامیة ألفراد ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الصفریة الفرضیة
  .األسرة 

والسوابق اإلجرامیة ألفراد توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة : الفرضیة البدیلة
  .األسرة 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.53(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(الداللة  عند مستوى) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار السوابق اإلجرامیة ألفراد  :التعلیق

أسرة المرأة ، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم وجودھا 
  .حسب الفئات العمریة
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   الفروق بین عمر المرأة المجرمة وطریقة حدوث الجریمة   )12- 1- 1

  .ة وطریقة حدوث الجریمةال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  .وطریقة حدوث الجریمة توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  ھي أقلو) 4.99(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار وطریقة حدوث الجریمة  :التعلیق

  . يحیث أن معظم النساء وفي مختلف األعمار تخططن قبل تحقیق الفعل اإلجرام

  
   وقت حدوث الجریمة   الفروق بین عمر المرأة المجرمة و)13- 1- 1

  .ة ووقت حدوث الجریمة ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  .ووقت حدوث الجریمة توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.63(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
إن الفروق المالحظة فیما یخص عمر المرأة ووقت تنفیذ الجریمة تكاد ال  :التعلیق

الجریمة سواء ُتذكر حیث أن النساء في مختلف أعمارھن یتقارب لدیھن وقت تنفیذ 
  .كان لیال أم نھارا

  
   و شریكھا في الجریمة   الفروق بین عمر المرأة المجرمة )14- 1- 1

  .ة وشریكھا في الجریمة ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  .وشریكھا في الجریمة توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.62(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار وشریك المرأة في  :التعلیق

األعمار تعمدن إلى التعاون مع الشریك  الجریمة  ، حیث أن النساء في مختلف
  .سواء كان من العائلة أو من خارج العائلة وبنسب متفاوتة 
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  : الفروق بین عمر المرأة المجرمة وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین   )15- 1- 1
ة وتلبیة رغباتھا من قبل ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة

  .ن الوالدی
وتلبیة رغباتھا من قبل توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

  .الوالدین 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.77(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  . البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة

ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار وتلبیة الوالدین لرغبة  :التعلیق
المرأة، حیث أن معظم النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف أعمارھن أقررن بأن 

  .الوالدین نادرا جدا ما یلبون رغباتھن 
  
      :لھا  الوالدین مر المرأة المجرمة ونوع عقابالفروق بین ع)16- 1- 1
  .ة ونوع عقاب الوالدین لھاال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:لفرضیة الصفریةا

  ونوع عقاب الوالدین لھاتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.74(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α= ( 0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار ونوع العقاب الذي تتلقاه  :التعلیق
المرأة من قبل الوالدین ، حیث أن معظمھن وعلى مختلف فئاتھن العمریة أقررن 

  .وحرمان بأنھن تعرضن لشتى أنواع العقاب من توبیخ وضرب 
  
      ة ومعاملة الوالدین للذكورالفروق بین عمر المرأة المجرم)17- 1- 1

  ة ومعاملة الوالدین للذكورال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
 ومعاملة الوالدین للذكورتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.17(المحسوبة  ²كان أ لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار ومعاملة الوالدین للذكور  :التعلیق

ف فئاتھن العمریة أقررن بأن الوالدین حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى مختل
  .یعاملن الذكور بلین ونادرا ما یعاملوھم بشدة 
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      ة ومعاملة الوالدین لإلناثالفروق بین عمر المرأة المجرم)18- 1- 1
  ة ومعاملة الوالدین لإلناثال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
 ومعاملة الوالدین لإلناثبین عمر المرأة المجرمة  توجد فروق:  الفرضیة البدیلة

 ²كامن  وھي أقل) 7.11(المحسوبة  ²ا كأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض 9=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(الجدولیة 

  .الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
المختلفة لألعمار ومعاملة الوالدین لإلناث ال توجد فروق بین المستویات  :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى مختلف فئاتھن العمریة أقررن بأن الوالدین 
  .یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا باعتدال ونادرا ما یعاملوھم بلین 

  
      ة وقسوة والدیھا الفروق بین عمر المرأة المجرم)19- 1- 1

  ة وقسوة والدیھافروق بین عمر المرأة المجرم ال توجد:الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھاتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.08(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(

  .نقبل الفرضیة الصفریة البدیلة و
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار ووصف المرأة لقسوة  :التعلیق

والدیھا، حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى مختلف فئاتھن العمریة أقررن بأن 
  .الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة علیھن ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال 

  
      ة وعالقتھا بضحایاھابین عمر المرأة المجرمالفروق )20- 1- 1

  ة عالقتھا بالضحایاال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  وعالقتھا بالضحایاتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

یة الجدول ²كامن  وھي أقل) 8.51(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 15=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 24.99(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة وعالقتھا  :التعلیق

بضحایاھا الذین جاءوا متمایزین من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة 
  .األصول وأیضا 
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      ة ووسیلة ارتكاب الجریمةالفروق بین عمر المرأة المجرم)21- 1- 1
  ارتكاب الجریمة ةة ووسیلال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
 ووسیلة ارتكاب الجریمة توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.36(المحسوبة  ²كاأن  ا لقد وجدن:النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 15=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 24.99(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة ووسیلة  :التعلیق

یات أن النساء في مختلف أعمارھن ارتكابھا للجریمة، حیث بینت لنا المعط
یستخدمن أسالیب متنوعة من أدوات الجریمة من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، 

  . الخ....السم، الحرق

  
      ة ودافع ارتكاب الجریمةالفروق بین عمر المرأة المجرم)22- 1- 1

  ة ودافع ارتكاب الجریمة ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  ودافع ارتكاب الجریمةتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.72(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 18=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 28.86(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة ودوافع ال  :التعلیق

ارتكابھا للجریمة، حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في مختلف أعمارھن یكون 
  .دافعھن متقارب ، ویتعلق خاصة بنوع الجریمة ال بعمر المرأة المجرمة 

     ة وجنس الضحایاالفروق بین عمر المرأة المجرم)23- 1- 1
  ة وجنس الضحایاال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:رضیة الصفریةالف

  وجنس الضحایا توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.32(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

الفرضیة البدیلة  ، وعلیھ نرفض3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة وجنس  :التعلیق
الضحایا الذین وإن كانون في غالبیتھم ذكورا ، فعمر المرأة لم یكن لھ تأثیر 

  .باختیار جنس الضحیة 
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     فھا من العقوبة ة وموقالفروق بین عمر المرأة المجرم)24- 1- 1
  ة وموقفھا من العقوبة ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  وموقفھا من العقوبة  توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.40(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(الداللة  عند مستوى) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة وموقفھا  :التعلیق

من العقوبة ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة  وعلى اختالف أعمارھن أقررن 
  .االستئناف  بقبول العقوبة وأخریات رفضنھا وطلبن

  
     ة والصداقات داخل السجنالفروق بین عمر المرأة المجرم)25- 1- 1

  ة والصداقات داخل السجنال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  والصداقات داخل السجن توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.98(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة  وصداقاتھا داخل  :التعلیق

في العمر وكذا المیل السجن ، فكل سجینة تختار الصداقات بحسب التقارب 
العاطفي والنفسي ومن جھة أخرى االنتماء لنفس المنطقة كان لھ دور في اختیار 

  .السجینة لصدیقاتھا
  
    ة والمشاركة داخل السجنالفروق بین عمر المرأة المجرم)26- 1- 1

  ة والمشاركة داخل السجنال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  والمشاركة داخل السجنتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  دیلةالفرضیة الب

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.07(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ن المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة ال توجد فروق بی :التعلیق

ومشاركتھا داخل السجن وھذا من خالل المشاركة في العمل واألكل الجماعي 
وھي نتیجة تؤكد أن ھناك تشابھا بین النساء في ھذه المشاركة على اختالف 

  .أعمارھن
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    الجریمةة وردة فعل العائلة بعد ارتكاب الفروق بین عمر المرأة المجرم)27- 1- 1
ة وردة فعل العائلة بعد ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  ارتكاب الجریمة 
وردة فعل العائلة بعد توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة
  ارتكاب الجریمة 

جدولیة ال ²كامن  وھي أقل) 7.47(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
وردة فعل  ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة  :التعلیق

ا العائلة بعد ارتكابھا للجریمة ، فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھ
  .الھجر وأخیر ساعدتھا العائلة في المقام األخیر عند كل الفئات العمریة 

  
  ة ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنالفروق بین عمر المرأة المجرم)28- 1- 1

ة ومن یقوم بزیارتھا داخل ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  السجن

ومن یقوم بزیارتھا داخل  لمرأة المجرمةتوجد فروق بین عمر ا:  الفرضیة البدیلة
  السجن 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.17(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لفة ألعمار المرأة المجرمة فقد أكدت ال توجد فروق بین المستویات المخت :التعلیق

معظمھن وعلى اختالف أعمارھن أنھن ال تحظین بالزیارة من أحد ، ومن تحظى 
ونادرا جدا  بالزیارة فإن من یقوم بذلك في المقام األول األولیاء ثم بعض األقارب 

  .األصدقاء
   من السجن  الفروق بین عمر المرأة المجرمة ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا)29- 1- 1

ة ونظرة العائلة لھا بعد ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  خروجھا من السجن
ونظرة العائلة لھا بعد توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

  خروجھا من السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.51(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة ونظرة  :التعلیق
منھن أن العائلة ترفض  تالعائلة لھا بعد الخروج من السجن ، حیث ترى الكثیرا

ن وأخریات ترین أن العائلة تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا من ترین عودتھ
  .أن العائلة ستقبل بعودتھن دون مشاكل ُتذكر
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    نوایاھا بعد الخروج من السجن الفروق بین عمر المرأة المجرمة و)30- 1- 1
ة ونوایاھا بعد الخروج من ال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة

  جنالس
ونوایاھا بعد الخروج من توجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

  السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.34(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة ونوایاھا  :تعلیقال
بعد الخروج من السجن حیث ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاولن أن تبحثن 
عن عمل ویلیھ ال أعرف ما ذا سأفعل؟ وفي األخیر سأعود للجریمة بقوة وھي 

  .جاءت متشابھة عند كل األعمار
  
   ین عمر المرأة المجرمة ونظرتھا للمستقبل الفروق ب)31- 1- 1

  ة ونظرتھا للمستقبلال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  ونظرتھا للمستقبلتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.68(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة ونظرتھا  :التعلیق

ال (للمستقبل حیث كادت تتشابھ نظرتھا والتي كانت تدور حول أفكار متشائمة 
   . وھذا لدى كل النساء وعلى اختالف أعمارھن...) سأنتقم مستقبل لي ،سأنعزل،

    
  عدد الزیارات في السجنالفروق بین عمر المرأة المجرمة و)32- 1- 1

  ة وعدد الزیارات في السجنال توجد فروق بین عمر المرأة المجرم:الفرضیة الصفریة
  في السجن وعدد الزیاراتتوجد فروق بین عمر المرأة المجرمة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.26(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة وعدد  :التعلیق

یارات التي تحظى بھا داخل السجن حیث أن معظمھن تقضین فترة السجن الز
فیكون ذلك  خالل أسبوع  نبدون زیارات ُتذكر على مر الزمن، أما من تتم زیارتھ

  . أو خالل شھر أو خالل سنة 
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  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةعرض نتائج متغیر ) 2- 1
ترتیبھا داخل و أة المجرمةالمستوى الدراسي للمرالفروق بین ) 1- 2- 1

   العائلة 
وترتیبھا  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  داخل العائلة 
ترتیبھا و المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .داخل العائلة 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.37( المحسوبة ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة  :التعلیق
یكن مستواھن وترتیبھا داخل العائلة ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة مھما 

الدراسي فإنھن ال تختلفن في الترتیب داخل العائلة فمنھن من ھي في المقام األول 
  .   في الترتیب ومنھن من ھي في الترتیب األوسط وأخریات جاء ترتیبھن األخیرات

  
الحالة الحیاتیة و المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین  )2- 2- 1

   للوالدین 

والحالة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الحیاتیة للوالدین
والحالة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الحیاتیة للوالدین

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.41(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(ى الداللة عند مستو) 9.84(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة   :التعلیق

والحالة الحیاتیة للوالدین ، حیث أن مختلف المستویات الدراسیة في ھذه الدراسة 
یة للوالدین من على قید الحیاة إلى متوفى إلى تحتوي مختلف الحاالت الحیات

  .أحدھما متوفى 
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   ومھنتھا  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین  )3- 2- 1

  ومھنتھا المستوى الدراسي للمرأة المجرمةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ومھنتھا مةالمستوى الدراسي للمرأة المجرتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومھنتھا  -103-جدول رقم
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  أعمال حرة  بدون مھنة  المھنة/دراسي.م

  5.99  9.19  45  13  32  بدون مستوى
  18  5  13  ابتدائي
  27  9  18  متوسط
  90  27  36  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كامن  أكبر المحسوبة ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
لقد وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین المستوى الدراسي للمرأة  :التعلیق

لبا ما تكون المجرمة ومھنتھا ، حیث أن المرأة ذات المستوى المنعدم في التعلیم غا
بدون مھنة ، أما المرأة ذات المستوى المتوسط واالبتدائي فتكاد تقترب بین بدون 
مھنة وأعمال حرة ، حیث كما سجلنا أن بعض األعمال التي تقوم بھا النساء في 

  .ھذه الدراسة تتطلب على األقل مستوى معین من الفھم 

   ومكان إقامتھا  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین  )4- 2- 1

ومكان  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  إقامتھا

  ومكان إقامتھا المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  ومكان إقامتھا یمثل الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة   -104-جدول رقم

مكان /دراسي.م
  اإلقامة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  قریة  مدینة

  5.99  7.73  45  31  14  بدون مستوى
  18  9  9  ابتدائي
  27  14  13  متوسط
  90  54  36  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
فریة ونقبل الفرضیة ، وعلیھ نرفض الفرضیة الص2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
لقد وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین المستوى الدراسي للمرأة : التعلیق

المجرمة ومكان إقامتھا، حیث أن المرأة في ھذه الدراسة بدون مستوى معظمھن 
یقطن القریة، في حین من كان مستواھا ابتدائي أو متوسط فتتشابھ في منطقة 

  .مدینةالقریة وال :السكن 
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   حالتھا المدنیة و المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین  )5- 2- 1

وحالتھا  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .المدنیة

  .توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وحالتھا المدنیة:الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.96(المحسوبة  ²كاأن  وجدنا  لقد:النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة   :التعلیق
وح من عزباء إلى متزوجة إلى مطلقة وفق مختلف وحالتھا المدنیة ، حیث أنھا تترا

  .المستویات الدراسیة  
  
  الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة والحالة المدنیة لألولیاء )6- 2- 1

والحالة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .المدنیة لألولیاء

والحالة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةق بین توجد فرو:  الفرضیة البدیلة
  .المدنیة لألولیاء

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.57(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ذات داللة إحصائیة بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة  لم نجد فروقا  :التعلیق

والحالة المدنیة ألولیائھا، حیث یتمیز أولیاء المرأة المجرمة بأنھم متزوجون أو 
  .مطلقون عند مختلف المستویات الدراسیة للمرأة في ھذه الدراسة

  
    الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وسبب دخولھا السجن )7- 2- 1

ال توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وسبب دخولھا :الفرضیة الصفریة
  .السجن

توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وسبب دخولھا : الفرضیة البدیلة
  .السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.17(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(ستوى الداللة عند م) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة   :التعلیق

وسبب دخولھا السجن، حیث أن مختلف المستویات الدراسیة تتشابھ في سبب 
لتي میزتھا الزنا واألعمال اإلرھابیة أما دخول السجن عدا فئة بدون مستوى وا

المستویات الدراسیة األخرى فقد كان سبب دخولھا السجن متنوعا من القتل 
  .والسرقة وكذا اإلدمان وبعض حاالت التشرد وأیضا الدعارة 
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   الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومكان ارتكاب الجریمة   )8- 2- 1
ومكان  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةجد فروق بین ال تو:الفرضیة الصفریة

  .ارتكاب الجریمة 
ومكان  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .ارتكاب الجریمة 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.56(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α(  =0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

إن الفروق المالحظة فیما یخص المستوى الدراسي للمرأة المجرمة  :التعلیق
ومكان ارتكاب الجریمة تكاد ال تذكر حیث أن النساء ترتكب  الجرائم خارج 

غم  أن النساء في المنزل وداخلھ بدون فروق في المستویات الدراسیة، على الر
  .ھذه الدراسة في عمومھن ُترتكبن الجرائم خارج المنزل

  

   مدة العقوبة   و المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین )9- 2- 1

  .المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومدة العقوبة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ومدة العقوبة   راسي للمرأة المجرمةالمستوى الدتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.55(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لفة ومدة العقوبة ، حیث أن ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة المخت :التعلیق

ھذه األخیرة ترتبط بنوع وجسامة الفعل اإلجرامي ال المستوى الدراسي للمرأة 
  .المجرمة 

  
والسوابق اإلجرامیة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین )10- 2- 1

   ألفراد األسرة   
ة السوابق المستوى الدراسي للمرأة المجرمال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .اإلجرامیة ألفراد األسرة 
والسوابق  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

  .اإلجرامیة ألفراد األسرة 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.61(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

ھ نرفض الفرضیة البدیلة ، وعلی3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة المختلفة والسوابق اإلجرامیة  :التعلیق
ألفراد أسرة المرأة ، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم 

  .وجودھا حسب كل مستوى دراسي 
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مرأة المجرمة وطریقة حدوث الفروق بین المستوى الدراسي لل)11- 2- 1
   الجریمة   

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وطریقة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .حدوث الجریمة
وطریقة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .حدوث الجریمة 

 ²كامن  وھي أقل) 5.34(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا : النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(الجدولیة 

  .الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة المختلفة وطریقة حدوث الجریمة  :التعلیق

  . جراميحیث أن معظم النساء وفي ھذه الدراسة تخططن قبل تحقیق الفعل اإل
  

وقت حدوث و المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین )12- 2- 1
   الجریمة   

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ووقت حدوث ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

ووقت  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .حدوث الجریمة 

  یمثل الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة  ووقت حدوث الجریمة   -105-جدول رقم
وقت /دراسي.م

  الجریمة
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  نھارا  لیال

  5.99  8.30  45  14  31  بدون مستوى
  18  8  10  ابتدائي
  27  14  13  متوسط
  90  36  54  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاة أكبر من المحسوب ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
إن الفروق المالحظة فیما یخص المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ووقت  :التعلیق

تنفیذ الجریمة ھي فروق جوھریة ، حیث نالحظ أن المرأة بدون مستوى دراسي 
) ابتدائي ومتوسط(جریمتھا في الغالب لیال ، أما المستویات الدراسیة األخرىتنفذ 

  .فتنفیذ الجریمة یتقارب بین لیال ونھارا
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و شریكھا في  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین )13- 2- 1
   الجریمة   

ھا في المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وشریكال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

وشریكھا في  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  الجریمة 

  یمثل الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة  وشریكھا في الجریمة   -106-جدول رقم
وجود /دراسي.م

  شریك
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  یوجد شریك  ال یوجد شریك

  5.99  8.41  45  27  18  بدون مستوى
  18  12  6  ابتدائي
  27  19  8  متوسط
  90  58  32  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
ویات الدراسیة واستعانة المرأة بالشریك في توجد فروق بین المست :التعلیق

سواء ( الجریمة  ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون مع الشریك
وبنسب متفاوتة بین المرأة بدون مستوى التي ) كان من العائلة أو من خارج العائلة

أخرى  تبین أنھا في بعض األحیان ال تستعین بشریك لتنفیذ جریمتھا وفي أحیان
تستعین بھ وھو الشيء ذاتھ والذي نجده عند المرأة المتعلمة تعلیما ابتدائیا أو 

  .متوسطا 
  
وتلبیة رغباتھا من قبل  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین )14- 2- 1

  : الوالدین   
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وتلبیة رغباتھا ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .ن قبل الوالدین م
وتلبیة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .رغباتھا من قبل الوالدین 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.86(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

لة ، وعلیھ نرفض الفرضیة البدی4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة المختلفة للمرأة وتلبیة الوالدین  :التعلیق
لرغبتھا، حیث أن معظم النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف مستویاتھن 

  .الدراسیة أقررن بأن الوالدین نادرا جدا ما یلبون رغباتھن 
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   :   ونوع عقاب الوالدین لھا دراسي للمرأة المجرمةالفروق بین المستوى ال)15- 2- 1
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونوع عقاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .الوالدین لھا
ونوع عقاب  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .الوالدین لھا
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.16(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة المختلفة للمرأة ونوع العقاب الذي  :التعلیق
عظمھن وعلى مختلف مستویاتھن تتلقاه المرأة من قبل الوالدین ، حیث أن م

  .الدراسیة  أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع العقاب من توبیخ وضرب وحرمان 
  
   الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومعاملة الوالدین للذكور   )16- 2- 1

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومعاملة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  لذكورالوالدین ل

ومعاملة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  الوالدین للذكور

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.63(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .فریة ونقبل الفرضیة الص
ال توجد فروق بین المستویات المختلفة لألعمار ومعاملة الوالدین للذكور  :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى مختلف مستویاتھن الدراسیة أقررن بأن 
  .الوالدین یعاملن الذكور بلین ونادرا ما یعاملوھم بشدة 

  
   ومعاملة الوالدین لإلناث    الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة)17- 2- 1

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومعاملة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الوالدین لإلناث

ومعاملة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  الوالدین لإلناث

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.74(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة المختلفة للمرأة ومعاملة الوالدین  :التعلیق

لن اإلناث بشدة لإلناث، حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعام
  .وأحیانا باعتدال ونادرا ما یعاملوھم بلین 
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      المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وقسوة والدیھا الفروق بین )18- 2- 1
  المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وقسوة والدیھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھا أة المجرمةالمستوى الدراسي للمرتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.81(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
سوة والدیھا، ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة للمرأة ووصفھا لق :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى مختلف مستویاتھن الدراسیة أقررن بأن 
  .الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة علیھن ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال 

  
      المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وعالقتھا بضحایاھاالفروق بین )19- 2- 1

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وعالقتھا بین ال توجد فروق :الفرضیة الصفریة
  بالضحایا

وعالقتھا  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  بالضحایا 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.92(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
علیھ نرفض الفرضیة ، و8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة للمرأة المجرمة وضحایاھا الذین  :التعلیق

جاءوا متمایزین من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة وأیضا 
  . األصول

  
ارتكاب  المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ووسیلةالفروق بین )20- 2- 1

      الجریمة
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ووسیلة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  ارتكاب الجریمة 
ووسیلة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .ارتكاب الجریمة 

الجدولیة  ²كا من وھي أقل) 2.67(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 10=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 18.30(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة للمرأة المجرمة ووسیلة ارتكابھا  :التعلیق

للجریمة، حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في مختلف مستویاتھن الدراسیة 
ستخدمن أسالیب متنوعة من أدوات الجریمة من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، ی

  . الخ....السم، الحرق
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      المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ودافع ارتكاب الجریمةالفروق بین )21- 2- 1
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ودافع ارتكاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  الجریمة 
ودافع ارتكاب  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  البدیلةالفرضیة 
  الجریمة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.90(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة للمرأة المجرمة ودوافع ارتكابھا  :التعلیق

للجریمة، حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یكون دافعھن 
  .متقارب ، ویتعلق خاصة بنوع الجریمة ال بالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة 

     وجنس الضحایاالمستوى الدراسي للمرأة المجرمة الفروق بین )22- 2- 1
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وجنس ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .الضحایا
وجنس  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .الضحایا 
  یمثل الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة  وجنس الضحایا  -107-جدول رقم

جنس /دراسي.م
  الضحایا

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  إناث  ذكور

  5.99  7.87  45  9  12  بدون مستوى
  18  6  36  ابتدائي
  27  8  19  متوسط
  90  23  67  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
ة ونقبل الفرضیة ، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفری2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
على الرغم من میل النساء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ضحایا لھن  :التعلیق

إال أن المستوى الدراسي لعب دورا في تحدید أكثر الفئات استھدافا للذكور على 
حساب اإلناث ، ففئة بدون مستوى اتجھت جرائمھا أكثر نحو الذكور بخالف 

األخرى والتي تتجھ نحو الذكور واإلناث بنسب تكاد تكون الفئات الدراسیة 
  . متقاربة
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     المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وموقفھا من العقوبة الفروق بین )23- 2- 1
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وموقفھا من ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  العقوبة 
وموقفھا من  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةن توجد فروق بی:  الفرضیة البدیلة

  العقوبة  
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.83(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

یات الدراسیة للمرأة المجرمة وموقف المرأة من ال توجد فروق بین المستو :التعلیق
العقوبة ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف مستواھن الدراسي 

  .أقررن بقبول العقوبة وأخریات رفضنھا وطلبن االستئناف 
  

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة والصداقات داخل الفروق بین )24- 2- 1
     السجن

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة والصداقات توجد فروق بین  ال:الفرضیة الصفریة
  داخل السجن

والصداقات  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  داخل السجن 
  یمثل الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة  والصداقات داخل السجن  -108-جدول رقم

الصداقات /دراسي.م
  جنالس

ال توجد   توجد صداقات
  صداقات

  ج ²كا  م ²كا  المجموع

  5.99  9.25  45  6  39  بدون مستوى
  18  3  15  ابتدائي
  27  3  24  متوسط
  90  12  78  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
ة الصفریة ونقبل الفرضیة ، وعلیھ نرفض الفرضی2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
توجد فروق بین المستویات الدراسیة للمرأة  وصداقاتھا داخل السجن ،  :التعلیق

تؤكد أنھا تربط عالقات )بدون مستوى(فكل سجینة تكون ذات مستوى متدني 
جدیدة وصداقات بینھا وبین زمیالتھا ونادرا جدا ما ال ُتقیم ھذه الصداقات، أما 

فیتشابھ میلھن لتكوین ھذه ) متوسط،ابتدائي(الدراسیة األخرى  المستویات
  .الصداقات أو عدم تكوینھا 
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الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة والمشاركة داخل )25- 2- 1
   السجن 

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة والمشاركة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  داخل السجن
والمشاركة  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  دیلةالفرضیة الب
  داخل السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.69(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
وجد فروق بین المستویات الدراسیة للمرأة المجرمة ومشاركتھا داخل ال ت :التعلیق

السجن وھذا من خالل المشاركة في العمل واألكل الجماعي وھي نتیجة تؤكد أن 
  .ھناك تشابھا بین النساء في ھذه المشاركة على اختالف مستواھن الدراسي

  
ل العائلة بعد الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وردة فع)26- 2- 1

   ارتكاب الجریمة 
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وردة فعل ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  العائلة بعد ارتكاب الجریمة 
وردة فعل  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  العائلة بعد ارتكاب الجریمة 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.49(المحسوبة  ²كاأن  دنا لقد وج:النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات الدراسیة للمرأة المجرمة  وردة فعل العائلة : التعلیق
اءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھجر بعد ارتكابھا للجریمة ، فالردود ج

  .عند كل الفئات الدراسیة جاءت بنسب قلیلة  وأخیر ساعدتھا العائلة 
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الفروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومن یقوم بزیارتھا )27- 2- 1
  داخل السجن

جرمة ومن یقوم المستوى الدراسي للمرأة المال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  بزیارتھا داخل السجن

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ومن یقوم توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  بزیارتھا داخل السجن 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.98(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
ض الفرضیة ، وعلیھ نرف6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة فقد أكدت معظمھن  :التعلیق

أنھن ال تحظین بالزیارة من أحد ، ومن تحظى بالزیارة فإن من یقوم بذلك في 
  .ونادرا جدا األصدقاء المقام األول األولیاء ثم بعض األقارب 

  
وق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونظرة العائلة لھا بعد الفر)28- 2- 1

   خروجھا من السجن 
المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونظرة العائلة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  لھا بعد خروجھا من السجن
 ونظرة العائلة المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  لھا بعد خروجھا من السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.36(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ة العائلة لھا ال توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونظر :التعلیق
منھن أن العائلة ترفض عودتھن  تبعد الخروج من السجن ، حیث ترى الكثیرا

وأخریات ترین أن العائلة تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا من ترین أن 
  .العائلة ستقبل بعودتھن دون مشاكل ُتذكر
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عد الخروج نوایاھا بو المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین )29- 2- 1
    من السجن 

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونوایاھا بعد ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الخروج من السجن
ونوایاھا بعد  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الخروج من السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.34(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستویات المختلفة ألعمار المرأة المجرمة ونوایاھا  :التعلیق
ن أن تبحثن بعد الخروج من السجن حیث ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاول

عن عمل ویلیھ ال أعرف ما ذا سأفعل؟ وفي األخیر سأعود للجریمة بقوة وھي 
  .جاءت متشابھة عند كل المستویات الدراسیة 

   ونظرتھا للمستقبل  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةالفروق بین )30- 2- 1
تھا ال توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونظر:الفرضیة الصفریة

  للمستقبل
  توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونظرتھا للمستقبل:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.68(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 16.91(

  .صفریة البدیلة ونقبل الفرضیة ال
ال توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة ونظرتھا للمستقبل  :التعلیق

ال مستقبل لي (حیث كادت تتشابھ نظرتھا والتي كانت تدور حول أفكار متشائمة 
   . وھذا لدى كل النساء وعلى اختالف مستواھن الدراسي...) ،سأنعزل، سأنتقم

    
  اسي للمرأة المجرمة وعدد الزیارات في السجنالفروق بین المستوى الدر)31- 2- 1

المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وعدد ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الزیارات في السجن
وعدد  المستوى الدراسي للمرأة المجرمةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الزیارات في السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.01(وبة المحس ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین المستوى الدراسي للمرأة المجرمة وعدد الزیارات  :التعلیق
بدون زیارات  التي تحظى بھا داخل السجن حیث أن معظمھن تقضین فترة السجن

فیكون ذلك  خالل أسبوع أو خالل شھر  نُتذكر على مر الزمن، أما من تتم زیارتھ
  . أو خالل سنة 



 - 419 -

  ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلةعرض نتائج متغیر ) 3- 1
  
الحالة الحیاتیة وترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین  )1- 3- 1

   للوالدین 

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والحالة توجد فروق بین ال :الفرضیة الصفریة
  .الحیاتیة للوالدین
ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والحالة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الحیاتیة للوالدین

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.84(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(ستوى الداللة عند م) 9.84(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة  :التعلیق

والحالة الحیاتیة للوالدین ، حیث أن مختلف ترتیب المرأة داخل العائلة في ھذه 
حاالت الحیاتیة للوالدین من على قید الحیاة إلى متوفى الدراسة یحتوي مختلف ال

  .إلى أحدھما متوفى 
  
    اترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومھنتھالفروق بین  )2- 3- 1

  اترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومھنتھال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  امجرمة داخل العائلة ومھنتھترتیب المرأة التوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  ایمثل الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومھنتھ  -109-جدول رقم
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  أعمال حرة  بدون مھنة  المھنة/الترتیب

  5.99  9.19  18  5  13  الصغرى 
  45  13  32  الوسطى
  27  9  18  الكبرى
  90  27  63  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كامن  أكبر المحسوبة ²كاأن  لقد وجدنا :ةالنتیجة اإلحصائی
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
لقد وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین ترتیب المرأة المجرمة داخل  :التعلیق

غالبا ما تكون )الوسطى(متوسط، حیث أن المرأة ذات الترتیب ال االعائلة ومھنتھ
بدون مھنة ، أما المرأة الصغرى والكبرى فتكاد تقترب بین بدون مھنة وأعمال 

  .حرة 
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   إقامتھا  نترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومكاالفروق بین  )3- 3- 1

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومكان ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  إقامتھا

 نترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومكاتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  إقامتھا

  ومكان إقامتھا یمثل الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة  -110-جدول رقم
مكان /الترتیب

  اإلقامة
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  قریة  مدینة

  5.99  9.04  18  9  9  الصغرى
  45  28  17  الوسطى

  27  17  10  لكبرىا
  90  54  36  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
مة داخل ترتیب المرأة المجرلقد وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق
 ذات الترتیب المتوسطفي ھذه الدراسة  إقامتھا، حیث أن النساء نومكا العائلة

 صغرى  تمن كانحین في  ثم المدینة على الترتیب، معظمھن یقطن القریة،
، أما ذات الترتیب الكبرى فتقطن  القریة والمدینة :فتتشابھ في منطقة السكن 

  .المدینة أكثر من القریة أكثر من المدینة
  
   المدنیة  اوحالتھ ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلةالفروق بین  )4- 3- 1

 اترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وحالتھال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .المدنیة

  .المدنیة اوحالتھ ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلةتوجد فروق بین :الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.16(المحسوبة  ²كاأن  قد وجدنا ل:النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة  :التعلیق
تتراوح من عزباء إلى متزوجة إلى مطلقة وفق وحالتھا المدنیة ، حیث أنھا 

  .الترتیب الذي تكون علیھ المرأة داخل العائلة   
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  المدنیة لألولیاء ةالفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والحال )5- 3- 1
 ةال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والحال:الفرضیة الصفریة

  .ولیاءالمدنیة لأل
 ةتوجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والحال:  الفرضیة البدیلة
  .المدنیة لألولیاء

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 3.81(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .رضیة الصفریة البدیلة ونقبل الف
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة : التعلیق

والحالة المدنیة ألولیائھا، حیث یتمیز أولیاء المرأة المجرمة بأنھم متزوجون أو 
  .مطلقون عند مختلف مستویات ترتیب المرأة داخل العائلة في ھذه الدراسة

  
   دخولھا السجن  برتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وسبالفروق بین ت )6- 3- 1

 بال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وسب:الفرضیة الصفریة
  .دخولھا السجن

 بتوجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وسب: الفرضیة البدیلة
  .دخولھا السجن

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 6.84(المحسوبة  ²اكأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة : التعلیق

تتشابھ في سبب دخول  المرأة ترتیباتوسبب دخولھا السجن، حیث أن مختلف 
السجن عدا فئة الكبرى والتي میزتھا األعمال اإلرھابیة بصورة واضحة أما 
الوسطى والصغرى فقد كان سبب دخولھا السجن متنوعا من القتل والسرقة وكذا 

  .اإلدمان وبعض حاالت التشرد وأیضا الدعارة 
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   ارتكاب الجریمة   نومكا اخل العائلةترتیب المرأة المجرمة دالفروق بین  )7- 3- 1
 نومكا ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .ارتكاب الجریمة 
 نترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومكاتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .ارتكاب الجریمة 
  أة المجرمة داخل العائلة ومكان ارتكاب الجریمةیمثل الفروق بین ترتیب المر  -111-جدول رقم

مكان /الترتیب
  االرتكاب

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  خارج المنزل  داخل المنزل

  5.99  9.04  18  13  5  الصغرى
  45  26  19  الوسطى
  27  15  12  الكبرى
  90  54  36  المجموع

دولیة عند مستوى الج ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
  .،وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة2=ودحα(=0.05(الداللة

إن الفروق المالحظة فیما یخص ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة  :التعلیق
ارتكاب الجریمة فروق واضحة، حیث أن النساء في ھذه الدراسة ترتكبن   نومكا

كن االختالف في أن الصغرى عادة ما تمیل إلى الجرائم خاصة خارج المنزل، ول
ارتكاب جرائمھا  خارج المنزل ، بخالف الكبرى والمتوسطة اللتین ترتكبان 

  .الجرائم خارج المنزل و داخلھ ولكن بنسب متفاوتة 
  
   العقوبة    ةومد ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلةالفروق بین )8- 3- 1

  العقوبة  ةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومدبین ال توجد فروق :الفرضیة الصفریة
  العقوبة   ةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومدتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.06(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
ھ نرفض الفرضیة ، وعلی8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة ومدة العقوبة ، حیث أن ھذه  :التعلیق

  .األخیرة ترتبط بنوع وجسامة الفعل اإلجرامي ال بترتیبھا داخل العائلة
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اإلجرامیة  قابوالسو ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلةالفروق بین )9- 3- 1
   ألفراد األسرة   

 قترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة السوابال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .اإلجرامیة ألفراد األسرة 

 قترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والسوابتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  .اإلجرامیة ألفراد األسرة 

  روق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والسوابق اإلجرامیة ألفراد األسرةیمثل الف  -112-جدول رقم
السوابق /الترتیب

  اإلجرامیة
عدم وجود   وجود سوابق

  سوابق
  ج ²كا  م ²كا  المجموع

  5.99  7.05  18  7  11  الصغرى
  45  29  16  الوسطى
  27  15  12  الكبرى
  90  51  39  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  دنا لقد وج:النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة

توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة والسوابق اإلجرامیة ألفراد :التعلیق
عدم وجودھا أسرتھا، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو 

  .بالنسبة للبنت الصغرى والكبرى واختالف لدى البنت الوسطى 
  
   حدوث الجریمة    ةالفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وطریق)10- 3- 1

ال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وطریقة :الفرضیة الصفریة
  .حدوث الجریمة
روق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وطریقة حدوث توجد ف:  الفرضیة البدیلة

  .الجریمة 
  یمثل الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وطرقة حدوث الجریمة  -113-جدول رقم

طریقة  /الترتیب
  حدوث الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  دون تخطیط  بتخطیط 

  5.99  9.19  18  2  17  الصغرى
  45  13  32  الوسطى
  27  10  17  الكبرى
  90  25  65  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
لجریمة حیث أن وطریقة حدوث اترتیب المرأة داخل العائلة توجد فروق بین : التعلیق

لدى البنت  ةتخططن قبل تحقیق الفعل اإلجرامي خاص معظم النساء وفي ھذه الدراسة
  .والصغرى، أما الكبرى فتتقارب طریقة حدوث الجریمة لدیھا  الوسطى
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   الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ووقت حدوث الجریمة   )11- 3- 1
ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ووقت ین ال توجد فروق ب:الفرضیة الصفریة

  .حدوث الجریمة 
ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ووقت توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .حدوث الجریمة 

  یمثل الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ووقت حدوث الجریمة   -114-جدول رقم
وقت /الترتیب

  الجریمة
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  انھار  لیال

  5.99  9.25  18  9  9  الصغرى
  45  18  27  الوسطى
  27  9  18  الكبرى
  90  36  54  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
  الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة  ، وعلیھ نرفض الفرضیة2=ودحα=(0.05(الداللة

إن الفروق المالحظة فیما یخص ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة  :علیقالت
ووقت تنفیذ الجریمة ھي فروق جوھریة ، حیث نالحظ أن المرأة ذات الترتیب 
األصغر تتشابھ في وقت تنفیذ الجریمة لیال ونھارا في حین ذات الترتیب األوسط 

  .والكبرى فتنفذ جریمتھما یكون لیال أكثر من نھارا
   الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة و شریكھا في الجریمة   )12- 3- 1

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وشریكھا في ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وشریكھا توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  في الجریمة 

  یمثل الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وشریكھا في الجریمة   -115-رقمجدول 
وجود /الترتیب

  شریك
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  یوجد شریك  ال یوجد شریك

  5.99  8.41  18  12  6  الصغرى
  45  27  18  الوسطى
  27  19  8  الكبرى
  90  58  32  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كا أن لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
  ،وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 2=ودحα=(0.05(الداللة

توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة ووجود شریك في الجریمة  ،  :التعلیق
من  سواء كان(حیث أن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون مع الشریك 

وبنسب متفاوتة بین المرأة ذات الترتیب األوسط والكبرى ) العائلة أو من خارجھا
و الصغرى، حیث تبین أنھا في بعض األحیان ال تستعین بشریك لتنفیذ جریمتھا 

  .وفي أحیان أخرى تستعین بھ 
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وتلبیة رغباتھا من قبل ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )13- 3- 1
  : ین   الوالد

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وتلبیة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .رغباتھا من قبل الوالدین 

وتلبیة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .رغباتھا من قبل الوالدین 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.25(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة وتلبیة الوالدین لرغبتھا،  :التعلیق

ن بأن الوالدین حیث أن معظم النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف ترتیبھن أقرر
  .نادرا جدا ما یلبون رغباتھن 

  
   :   ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ونوع عقاب الوالدین لھاالفروق بین )14- 3- 1

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ونوع عقاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الوالدین لھا

ونوع عقاب مرأة المجرمة داخل العائلة ترتیب التوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الوالدین لھا

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.07(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
رأة ونوع العقاب الذي تتلقاه المرأة من قبل ال توجد فروق بین ترتیب الم :التعلیق

الوالدین ، حیث أن معظمھن  أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع العقاب من توبیخ 
  .وضرب وحرمان 

  
   ومعاملة الوالدین للذكور   ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )15- 3- 1

مجرمة داخل العائلة ومعاملة ترتیب المرأة الال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الوالدین للذكور
ومعاملة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الوالدین للذكور

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.85(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
لیھ نرفض الفرضیة البدیلة ، وع4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة ومعاملة الوالدین للذكور  :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن الذكور بلین ونادرا ما 
  .یعاملوھم بشدة  مھما یكن ترتیب المرأة داخل العائلة 
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   ومعاملة الوالدین لإلناث   ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )16- 3- 1
ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومعاملة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  الوالدین لإلناث
ومعاملة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  اثالوالدین لإلن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.14(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة ومعاملة الوالدین لإلناث،  :التعلیق
النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا  حیث أن

  .باعتدال ونادرا ما یعاملوھم بلین 
  
      والدیھا  ةترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وقسوالفروق بین )17- 3- 1

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وقسوة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  والدیھا

وقسوة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  والدیھا

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.83(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة ووصفھا لقسوة والدیھا،  :قالتعلی

حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة 
  .علیھن ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال مھما یكن ترتیبھن داخل العائلة

  
      عائلة وعالقتھا بضحایاھاترتیب المرأة المجرمة داخل الالفروق بین )18- 3- 1

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وعالقتھا ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  بالضحایا

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وعالقتھا توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  بالضحایا 

الجدولیة  ²كامن  لوھي أق) 9.06(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة وضحایاھا الذین جاءوا  :التعلیق

  . متمایزین من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة وأیضا األصول
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ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ووسیلة ارتكاب الفروق بین )19- 3- 1
      الجریمة

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ووسیلة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ارتكاب الجریمة 
ووسیلة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .ارتكاب الجریمة 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.34(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 10=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 18.30(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل عائلتھا  ووسیلة ارتكابھا للجریمة،  :التعلیق
بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یستخدمن أسالیب متنوعة من حیث 

  . الخ....أدوات الجریمة من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، السم، الحرق

  
      ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ودافع ارتكاب الجریمةالفروق بین )20- 3- 1

لمجرمة داخل العائلة ودافع ترتیب المرأة اال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ارتكاب الجریمة 
ودافع ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  ارتكاب الجریمة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.11(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
نرفض الفرضیة ، وعلیھ 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل عائلتھا  ودوافع ارتكابھا للجریمة،  :التعلیق

حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یكون دافعھن متقارب ، ویتعلق 
  .خاصة بنوع الجریمة ال بترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة
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     ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وجنس الضحایاالفروق بین )21- 3- 1
ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وجنس ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .الضحایا
وجنس ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .الضحایا 
  مثل الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وجنس الضحایای  -116-جدول رقم

جنس /الترتیب
  الضحایا

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  إناث  ذكور

  5.99  7.73  18  2  16  الصغرى
  45  14  31  الوسطى
  27  7  20  الكبرى
  90  23  67  المجموع

دولیة عند مستوى الج ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
على الرغم من میل النساء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ضحایا لھن  :التعلیق

إال أن ترتیب المرأة داخل العائلة لعب دورا في تحدید أكثر الفئات استھدافا للذكور 
اإلناث ، ففئة البنت الصغرى اتجھت جرائمھا أكثر نحو الذكور على حساب 

والتي تتجھ نحو الذكور واإلناث ) الوسطى والكبرى(بخالف الفئات األخرى 
  . بنسب تكاد تكون متقاربة

  
     ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وموقفھا من العقوبة الفروق بین )22- 3- 1

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وموقفھا من ن ال توجد فروق بی:الفرضیة الصفریة
  العقوبة 

وموقفھا من ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  العقوبة  

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.85(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=دحو α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل عائلتھا  وموقفھا من العقوبة ،  :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف ترتیبھن أقررن بقبول العقوبة 
  .وأخریات رفضنھا وطلبن االستئناف 

  
  
  
  



 - 429 -

رتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والصداقات داخل تالفروق بین )23- 3- 1
     السجن

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والصداقات ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  داخل السجن

والصداقات ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  داخل السجن 
  روق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة والصداقات داخل السجنیمثل الف  -117-جدول رقم

الصداقات  /الترتیب
  داخل السجن

ال توجد   توجد صداقات
  صداقات

  ج ²كا  م ²كا  المجموع

  5.99  8.19  18  3  15  الصغرى
  45  5  41  الوسطى
  27  4  22  الكبرى
  90  12  78  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل عائلتھا  وصداقاتھا داخل السجن ،  :التعلیق

قات فكل سجینة تكون ذات ترتیب األوسط تؤكد أنھا تربط عالقات جدیدة وصدا
بینھا وبین زمیالتھا ونادرا جدا ما ال ُتقیم ھذه الصداقات، أما الترتیب الصغرى 

  .والكبرى فیتشابھ میلھن لتكوین ھذه الصداقات أو عدم تكوینھا 
والمشاركة داخل ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )24- 3- 1

   السجن 
رأة المجرمة داخل العائلة والمشاركة ترتیب المال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  داخل السجن
والمشاركة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  داخل السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.02(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

ھ نرفض الفرضیة البدیلة ، وعلی4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل عائلتھا  ومشاركتھا داخل السجن  :التعلیق
وھذا من خالل المشاركة في العمل واألكل الجماعي وھي نتیجة تؤكد أن ھناك 

  .تشابھا بین النساء في ھذه المشاركة على اختالف ترتیبھن داخل العائلة 
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وردة فعل العائلة بعد ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )25- 3- 1
   ارتكاب الجریمة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وردة :الفرضیة الصفریة

  فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة 
ل العائلة وردة فعل توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخ:  الفرضیة البدیلة

  العائلة بعد ارتكاب الجریمة 
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 7.82(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

داخل عائلتھا وردة فعل العائلة بعد ال توجد فروق بین ترتیب المرأة : التعلیق
ارتكابھا للجریمة ، فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھجر 

  .وأخیر ساعدتھا العائلة  جاءت بنسب قلیلة  عند كل الفئات
  
الفروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومن یقوم بزیارتھا )26- 3- 1

  داخل السجن
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومن :ریةالفرضیة الصف

  یقوم بزیارتھا داخل السجن
توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ومن یقوم :  الفرضیة البدیلة

  بزیارتھا داخل السجن 
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 7.52(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة فقد أكدت : التعلیق
معظمھن أنھن ال تحظین بالزیارة من أحد ، ومن تحظى بالزیارة فإن من یقوم 

  .ولیاء ثم بعض األقارب  ونادرا جدا األصدقاءبذلك في المقام األول األ
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ونظرة العائلة لھا بعد ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )27- 3- 1
   خروجھا من السجن 

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ونظرة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  العائلة لھا بعد خروجھا من السجن

ونظرة ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  ة البدیلةالفرضی
  العائلة لھا بعد خروجھا من السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.46(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ة الصفریة ونقبل الفرضی
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ونظرة العائلة لھا  :التعلیق

منھن أن العائلة ترفض عودتھن  تبعد الخروج من السجن ، حیث ترى الكثیرا
وأخریات ترین أن العائلة تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا من ترین أن 

  .ُتذكر العائلة ستقبل بعودتھن دون مشاكل
  
نوایاھا بعد الخروج وترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )28- 3- 1

    من السجن 
ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ونوایاھا بعد ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الخروج من السجن
نوایاھا بعد وترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الخروج من السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.24(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

یاھا بعد الخروج من ال توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل عائلتھا  ونوا :التعلیق
السجن حیث ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاولن أن تبحثن عن عمل ویلیھ ال 
أعرف ما ذا سأفعل؟ وفي األخیر سأعود للجریمة بقوة وھي جاءت متشابھة عند 

  .كل الفئات
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   ونظرتھا للمستقبل ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )29- 3- 1
ونظرتھا ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ال توجد فروق بین :الصفریة الفرضیة
  للمستقبل

ونظرتھا ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  للمستقبل

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.85(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 9=ودح α = (0.05(داللة عند مستوى ال) 16.91(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة ونظرتھا للمستقبل  :التعلیق

ال مستقبل لي (حیث كادت تتشابھ نظرتھا والتي كانت تدور حول أفكار متشائمة 
   . لنساء وعلى اختالف ترتیبھنوھذا لدى كل ا...) ،سأنعزل، سأنتقم

    
  وعدد الزیارات في السجنترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة الفروق بین )30- 3- 1

ترتیب المرأة المجرمة داخل العائلة وعدد ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الزیارات في السجن
وعدد لعائلة ترتیب المرأة المجرمة داخل اتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الزیارات في السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.40(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ائلة وعدد الزیارات ال توجد فروق بین ترتیب المرأة المجرمة داخل الع :التعلیق
التي تحظى بھا داخل السجن حیث أن معظمھن تقضین فترة السجن بدون زیارات 

فیكون ذلك  خالل أسبوع أو خالل شھر  نُتذكر على مر الزمن، أما من تتم زیارتھ
  . أو خالل سنة 
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  الحالة الحیاتیة للوالدینعرض نتائج متغیر ) 4- 1
    االحیاتیة لوالدي المرأة ومھنتھ الحالةالفروق بین  )1- 4- 1

  االحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومھنتھال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  االحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومھنتھتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومھنتھا  -118-جدول رقم
ن حیاة الوالدی

  المھنة/
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  أعمال حرة  بدون مھنة

  5.99  7.87 27 14 13  أحدھما متوفي
 45 11 34  على قید الحیاة 

 18 2 16  متوفین
 90 27 63  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كامن  أكبر المحسوبة ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
ھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة ، وعلی2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
لقد وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة  :التعلیق
، حیث أن المرأة  التي یكون والدیھا على قید الحیاة أو متوفیین غالبا ما  اومھنتھ

متوفى فتكاد تقترب بین تكون بدون مھنة ، أما المرأة التي یكون والدیھا متوفیین 
  .بدون مھنة وأعمال حرة 

   إقامتھا  نالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومكاالفروق بین  )2- 4- 1

  الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومكان إقامتھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  متھاإقا نالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومكاتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومكان إقامتھا   -119-جدول رقم
حیاة الوالدین 

  مكان اإلقامة/
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  قریة  مدینة

  5.99  9.04  27  16  11  أحدھما متوفي
  45  26  19  على قید الحیاة 

  18  12  6  متوفین
  90  54  36  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :ةالنتیجة اإلحصائی
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة لقد وجدنا فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق
ثم  لدراسة معظمھن یقطن القریة،في ھذه ا إقامة المرأة، حیث أن النساء نومكا

فمن كان والدیھا أحدھما متوفي أو على قید الحیاة أو  المدینة على الترتیب،
متوفیین فإنھا ھناك فروقا في مكان إقامتھا حیث نالحظ أنھا تقطن القریة أكثر من 

  .المدینة 
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   المدنیة  االحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وحالتھالفروق بین  )3- 4- 1

 االحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وحالتھال توجد فروق بین :فرضیة الصفریةال
  .المدنیة

  .المدنیة اوحالتھالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.06(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة  :التعلیق
وحالتھا المدنیة ، حیث أنھا تتراوح من عزباء إلى متزوجة إلى مطلقة وفق الحالة  

  .الحیاتیة التي یكون علیھا أولیائھا
  
  المدنیة لألولیاء ةوالحالالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین  )4- 4- 1

المدنیة  ةوالحالالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .لألولیاء

المدنیة  ةوالحالالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .لألولیاء
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 1.40(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :اإلحصائیة النتیجة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

والحالة الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق
ولیائھا، حیث یتمیز أولیاء المرأة المجرمة بأنھم متزوجون أو مطلقون المدنیة أل

  .في ھذه الدراسة الحالة الحیاتیة لألولیاءعند مختلف مستویات 
  
   دخولھا السجن  بوسبالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین  )5- 4- 1

دخولھا  بوسبالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .السجن

دخولھا  بوسبالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  .السجن

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 6.24(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .رضیة الصفریة البدیلة ونقبل الف
وسبب الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق

تتشابھ في سبب دخول  الحاالت الحیاتیة للوالدیندخولھا السجن، حیث أن مختلف 
من القتل والسرقة وكذا اإلدمان  كان متنوعا ان سبب دخولھا السجنسجن حیث ال

  .واألعمال اإلرھابیةأیضا الدعارة وبعض حاالت التشرد و
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   ارتكاب الجریمة   نالمرأة ومكا لوالديالفروق بین الحالة الحیاتیة  )6- 4- 1
ارتكاب  نالمرأة ومكا لوالديال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة :الفرضیة الصفریة

  .الجریمة 
  ارتكاب الجریمة  ناالمرأة ومك لوالديتوجد فروق بین الحالة الحیاتیة :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.25(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ارتكاب  نومكاالمرأة  لوالديإن الفروق المالحظة فیما یخص الحالة الحیاتیة : التعلیق

الجریمة فروق غیر دالة حیث أن النساء في ھذه الدراسة ترتكبن  الجرائم خاصة خارج 
  .المنزل، مھما تكن الحالة الحیاتیة لوالدیھا 

   العقوبة    ةالمرأة ومد لوالديالفروق بین الحالة الحیاتیة )7- 4- 1
  العقوبة  ةمرأة ومدال لوالديال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة :الفرضیة الصفریة
  العقوبة   ةالمرأة ومد لوالديتوجد فروق بین الحالة الحیاتیة : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 9.52(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .الصفریة ونقبل الفرضیة 
ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة للوالدین ومدة العقوبة التي تتلقاھا المرأة : التعلیق

  .جراء فعلھا اإلجرامي، حیث أن مدة العقوبة ھذه ترتبط بنوع وجسامة الفعل اإلجرامي
   اإلجرامیة ألفراد األسرة    قالمرأة والسواب لوالديالفروق بین الحالة الحیاتیة )8- 4- 1

اإلجرامیة  قالمرأة السواب لوالديال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة :الفرضیة الصفریة
  .ألفراد األسرة 
اإلجرامیة  قالمرأة والسواب لوالديتوجد فروق بین الحالة الحیاتیة : الفرضیة البدیلة
  .ألفراد األسرة 
  تھالسوابق اإلجرامیة ألفراد أسرواالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة یمثل الفروق بین   -120-جدول رقم

/ حیاة الوالدین 
  وجود السوابق

عدم وجود   وجود سوابق
  سوابق

  ج ²كا  م ²كا  المجموع

  5.99  8.05  18  7  11  أحدھما متوفي
  45  29  16  على قید الحیاة 

  27  15  12  متوفین
  90  51  39  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كامن المحسوبة أكبر  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
  .،وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة2=ودحα(=0.05(الداللة

توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة والسوابق اإلجرامیة ألفراد :التعلیق
أسرتھا، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم وجودھا 

أولیاؤھم على قید الحیاة أما وجود السوابق فكانت عند من كان بالنسبة لمن كان 
  . أولیاؤھم متوفیین أو أحدھما منوفي أكثر 
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   حدوث الجریمة    ةالمرأة وطریق لوالديالفروق بین الحالة الحیاتیة )9- 4- 1
وطریقة حدوث الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .الجریمة
الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وطریقة حدوث توجد فروق بین :  لفرضیة البدیلةا

  الجریمة 
  یمثل الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وطرقة حدوث الجریمة  -121-جدول رقم

/ حیاة الوالدین 
  طریقة الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  دون تخطیط  بتخطیط 

  5.99  6.63  27  7  20  أحدھما متوفي
  45  9  36  على قید الحیاة 

  18  9  9  متوفین
  90  25  65  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
وطریقة حدوث الجریمة حیث أن اتیة ألولیاء المرأة الحالة الحیتوجد فروق بین : التعلیق

لدى المرأة  ةتخططن قبل تحقیق الفعل اإلجرامي خاص معظم النساء وفي ھذه الدراسة
التي یكون أولیاءھا على قید الحیاة أو أحدھما متوفى ، أما المرأة التي یكون أولیاءھا 

  .یط لھا متوفین فإنھا یتشابھ لدیھا التخطیط للجریمة وعدم التخط
  
   ووقت حدوث الجریمة   الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )10- 4- 1

الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ووقت حدوث ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ووقت حدوث توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الجریمة 

  یمثل الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ووقت حدوث الجریمة   -122-جدول رقم
  /حیاة الوالدین 
  وقت الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  نھارا  لیال

  5.99  9.25  27  13  14  أحدھما متوفي
  45  18  27  على قید الحیاة 

  18  5  13  متوفین
  90  36  54  المجموع

  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن   لقد وجدنا:النتیجة اإلحصائیة
  الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة  ، وعلیھ نرفض الفرضیة2=ودحα=(0.05(لداللةا

إن الفروق المالحظة فیما یخص الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ووقت تنفیذ  :التعلیق
حد والدیھا الجریمة ھي فروق جوھریة ، حیث نالحظ أن المرأة التي یكون أ

متوفین تقوم بالجریمة لیال ونھارا بنسب متقاربة ، أما المرأة التي یكون والدیھا 
  .متوفیین أو على قید الحیاة فتقومان بالجریمة لیال أكثر من نھارا 
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   و شریكھا في الجریمة   الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )11- 4- 1
الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وشریكھا في ین ال توجد فروق ب:الفرضیة الصفریة

  .الجریمة 
الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وشریكھا في توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الجریمة 
  یمثل الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وشریكھا في الجریمة   -123-جدول رقم

/ حالة الوالدین
  وجود شریك

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  وجد شریكی  ال یوجد شریك

  5.99  9.25  27  19  8  أحدھما متوفي
  45  29  16  على قید الحیاة 

  18  10  8  متوفین
  90  58  32  المجموع

  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
  بل الفرضیة البدیلة ،وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونق2=ودحα=(0.05(لداللةا

توجد فروق بین ترتیب المرأة داخل العائلة ووجود شریك في الجریمة  ،  :التعلیق
سواء كان من (حیث أن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون مع الشریك 

وبنسب متفاوتة بین المرأة التي یكون والدیھا على قید الحیاة )العائلة أو من خارجھا
فى ، أما المرأة التي یكون والدیھا متوفیین فإنھا تتشابھ بین وجود أو أحدھما متو

  .وعدم وجود شریك لھا في الجریمة 
  
وتلبیة رغباتھا من قبل الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )12- 4- 1

  : الوالدین   
ھا من الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وتلبیة رغباتال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .قبل الوالدین 
وتلبیة رغباتھا من الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .قبل الوالدین 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.63(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

بدیلة ، وعلیھ نرفض الفرضیة ال4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وتلبیتھم لرغبتھا، حیث  :التعلیق
أن معظم النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف الحالة الحیاتیة للوالدین أقررن بأن 

  .الوالدین نادرا جدا ما یلبون رغباتھن
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   :   حیاتیة لوالدي المرأة ونوع عقاب الوالدین لھاالحالة الالفروق بین )13- 4- 1
الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ونوع عقاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .الوالدین لھا
ونوع عقاب الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .الوالدین لھا
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.77(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ونوع العقاب الذي تتلقاه   :التعلیق
أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع من قبل ھذین الوالدین ، حیث أن معظمھن  

  .العقاب من توبیخ وضرب وحرمان 
  
   ومعاملة الوالدین للذكور   الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )14- 4- 1

الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومعاملة الوالدین ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .للذكور

ومعاملة الوالدین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .للذكور

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.12(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ة الحیاتیة لوالدي المرأة  ومعاملة الوالدین للذكور ال توجد فروق بین الحال :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن الذكور بلین ونادرا ما 
  .یعاملوھم بشدة  

   ومعاملة الوالدین لإلناث   الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )15- 4- 1
الة الحیاتیة لوالدي المرأة ومعاملة الوالدین الحال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  لإلناث
ومعاملة الوالدین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  لإلناث
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.32(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة ، 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة  ومعاملة الوالدین لإلناث،  :التعلیق
حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا 

  .باعتدال ونادرا ما یعاملوھم بلین 
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      والدیھا  ةالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وقسوق بین الفرو)16- 4- 1
  الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وقسوة والدیھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھاالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.70(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة  ووصفھا لقسوة والدیھا،  :التعلیق

دا ما یكونون قساة حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین كثیرا ج
  .علیھن ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال 

  
      الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وعالقتھا بضحایاھاالفروق بین )17- 4- 1

  الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وعالقتھا بالضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  لوالدي المرأة وعالقتھا بالضحایا  الحالة الحیاتیةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.12(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
مرأة  وضحایاھا الذین جاءوا ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي ال :التعلیق

  . متمایزین من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة وأیضا األصول
  
      الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ووسیلة ارتكاب الجریمةالفروق بین )18- 4- 1

الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ووسیلة ارتكاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الجریمة 

ووسیلة ارتكاب الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الجریمة 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.05(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 10=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 18.30(

  . البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة
ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة  ووسیلة ارتكابھا  :التعلیق

للجریمة، حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یستخدمن أسالیب 
  . الخ....متنوعة من أدوات الجریمة من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، السم، الحرق
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      تیة لوالدي المرأة ودافع ارتكاب الجریمةالحالة الحیاالفروق بین )19- 4- 1
الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ودافع ارتكاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  الجریمة 
  المرأة ودافع ارتكاب الجریمة لوالديتوجد فروق بین الحالة الحیاتیة :الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.52(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة  ودوافع ارتكابھا  :التعلیق

ون دافعھن للجریمة، حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یك
  .متقارب ، ویتعلق خاصة بنوع الجریمة ال بالحالة الحیاتیة للوالدین

  
     الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وجنس الضحایاالفروق بین )20- 4- 1

  .الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وجنس الضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .وجنس الضحایا لحیاتیة لوالدي المرأة الحالة اتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وجنس الضحایا  -124-جدول رقم
/ حالة الوالدین
  جنس الضحایا

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  إناث  ذكور

  5.99  9.18  27  10  17  أحدھما متوفي
  45  11  34  على قید الحیاة 

  18  2  16  متوفین
  90  23  67  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
على الرغم من میل النساء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ضحایا لھن  :التعلیق

حیاتیة للوالدین لعبت دورا في تحدید أكثر الفئات استھدافا للذكور إال أن الحالة ال
على حساب اإلناث ، حیث جاءت المرأة التي یتمیز والدیھا بأنھما على قید الحیاة 
أو متوفیین بفروق بین جنس الضحایا حیث كانت األكثریة للذكور، في حین 

استھداف كال الجنسین  تقاربت المرأة التي تمیز أولیائھا بأن أحدھما متوفى في
  وبنسب نوعا ما متقاربة
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     الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وموقفھا من العقوبة الفروق بین )21- 4- 1
  الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وموقفھا من العقوبة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وموقفھا من العقوبة  دي المرأة الحالة الحیاتیة لوالتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.85(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ة وموقفھا من العقوبة ، ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة ألولیاء المرأ :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة  أقررن بقبول العقوبة وأخریات رفضنھا وطلبن 
  .االستئناف 

     الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة والصداقات داخل السجنالفروق بین )22- 4- 1
  السجنال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة والصداقات داخل :الفرضیة الصفریة
  توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة والصداقات داخل السجن :  الفرضیة البدیلة
  یمثل الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة والصداقات داخل السجن  -125-جدول رقم
/ حالة الوالدین
  جنس الضحایا

ال توجد   توجد صداقات
  صداقات

  ج ²كا  م ²كا  المجموع

  5.99  9.52  27  3  24  وفيأحدھما مت
  45  6  39  على قید الحیاة 

  18  3  15  متوفین
  90  12  78  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
روق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وصداقاتھا داخل السجن ، توجد ف :التعلیق

فكل سجینة یكون أولیاءھا على قید الحیاة أو متوفیین أو كان أحدھما على قید 
الحیاة   تمیل إلى تكوین الصداقات داخل السجن ، وقلیالت جد منھن من ال ترضى 

  .بتكوین الصداقات داخل مجتمع السجن
   والمشاركة داخل السجن الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ن الفروق بی)23- 4- 1

الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة والمشاركة داخل ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  السجن

والمشاركة داخل الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.25(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومشاركتھا داخل السجن  :التعلیق

عي وھي نتیجة تؤكد أن ھناك وھذا من خالل المشاركة في العمل واألكل الجما
  .تشابھا بین النساء في ھذه المشاركة على اختالف حالة الوالدین الحیاتیة  
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   الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة )24- 4- 1
وردة فعل الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  لعائلة بعد ارتكاب الجریمة ا
وردة فعل العائلة الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  بعد ارتكاب الجریمة 
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 4.23(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

الفرضیة البدیلة ، وعلیھ نرفض 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

وردة فعل العائلة بعد الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین : التعلیق
ارتكابھا للجریمة ، فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھجر 

  .وأخیر ساعدتھا العائلة  جاءت بنسب قلیلة  عند كل الفئات
  وق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنالفر)25- 4- 1

ومن یقوم الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  بزیارتھا داخل السجن

ومن یقوم بزیارتھا الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  داخل السجن 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 9.54(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :ة اإلحصائیةالنتیج
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
فقد أكدت معظمھن أنھن الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین : التعلیق

ارة من أحد ، ومن تحظى بالزیارة فإن من یقوم بذلك في المقام ال تحظین بالزی
  .األول األولیاء ثم بعض األقارب  ونادرا جدا األصدقاء

ونظرة العائلة لھا بعد الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )26- 4- 1
   خروجھا من السجن 

مرأة ونظرة العائلة لھا الحالة الحیاتیة لوالدي الال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  بعد خروجھا من السجن

ونظرة العائلة لھا الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  بعد خروجھا من السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.56(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=دحو α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ونظرة العائلة لھا بعد  :التعلیق

منھن أن العائلة ترفض عودتھن  تالخروج من السجن ، حیث ترى الكثیرا
ن ترین أن وأخریات ترین أن العائلة تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا م

  .العائلة ستقبل بعودتھن دون مشاكل ُتذكر
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   الفروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ونوایاھا بعد الخروج من السجن  )27- 4- 1
الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ونوایاھا بعد ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الخروج من السجن
ونوایاھا بعد الة الحیاتیة لوالدي المرأة الحتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الخروج من السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.23(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

الة الحیاتیة لوالدي المرأة ونوایاھا بعد الخروج من ال توجد فروق بین الح :التعلیق
السجن حیث ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاولن أن تبحثن عن عمل ویلیھ ال 
أعرف ما ذا سأفعل؟ وفي األخیر سأعود للجریمة بقوة وھي جاءت متشابھة عند 

  .كل الفئات
   للمستقبل  ونظرتھاالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )28- 4- 1

  ونظرتھا للمستقبلالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ونظرتھا للمستقبلالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.38(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(ند مستوى الداللة ع) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة ونظرتھا للمستقبل حیث  :التعلیق

ال مستقبل لي (كادت تتشابھ نظرتھا والتي كانت تدور حول أفكار متشائمة 
   . دى كل النساء وعلى اختالف الحالة الحیاتیة لألولیاءوھذا ل...) ،سأنعزل، سأنتقم

    
  وعدد الزیارات في السجنالحالة الحیاتیة لوالدي المرأة الفروق بین )29- 4- 1

الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة وعدد الزیارات في ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  السجن

وعدد الزیارات في اتیة لوالدي المرأة الحالة الحیتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.53(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
والدي المرأة وعدد الزیارات التي ال توجد فروق بین الحالة الحیاتیة ل :التعلیق

تحظى بھا داخل السجن حیث أن معظمھن تقضین فترة السجن بدون زیارات ُتذكر 
فیكون ذلك خالل أسبوع أو خالل شھر أو  نعلى مر الزمن، أما من تتم زیارتھ

  .خالل سنة 
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  مھنة المرأة المجرمة عرض نتائج متغیر ) 5- 1
   إقامتھا  نمكامھنة المرأة والفروق بین  )1- 5- 1

  مھنة المرأة ومكان إقامتھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  إقامتھا نمھنة المرأة ومكاتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین مھنة المرأة ومكان إقامة المرأة المجرمة   -125-جدول رقم
مھنة المرأة 

  مكان اإلقامة/
  ج ²كا  م ²كا  المجموع  قریة  مدینة

  3.84  7.03  63  38  25  بدون مھنة
  27  16  11  أعمال حرة
  90  54  36  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
إقامة المرأة،  نومكامھنة المرأة ت داللة إحصائیة بین لقد وجدنا فروقا ذا: التعلیق

 ثم المدینة على الترتیب، في ھذه الدراسة معظمھن یقطن القریة، حیث أن النساء
فمن كانت بدون مھنة  تقطن القریة أكثر من المدینة، أما من تقطن القریة فتملك 

عامل المشترك بعض المھن والمتمثلة في األعمال الحرة ، على الرغم من أن ال
  ).بدون مھنة(لھذه النسوة ھو عدم عملھن 

   المدنیة  امھنة المرأة وحالتھالفروق بین  )2- 5- 1

  .المدنیة امھنة المرأة وحالتھال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .المدنیة اوحالتھمھنة المرأة توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.01(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین مھنة المرأة وحالتھا المدنیة ، حیث  :التعلیق

ق طبیعة المھنة التي یكون علیھا أنھا تتراوح من عزباء إلى متزوجة إلى مطلقة وف
  .المرأة 

  المدنیة لألولیاء ةوالحالمھنة المرأة الفروق بین  )3- 5- 1
  .المدنیة لألولیاء ةوالحالمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .المدنیة لألولیاء ةوالحالمھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 2.05(المحسوبة  ²كاأن  د وجدنا لق:النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
والحالة المدنیة مھنة المرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق

سواء كان المجرمة بأنھم متزوجون أو مطلقون  ألولیائھا، حیث یتمیز أولیاء المرأة
  .في ھذه الدراسة للمرأة مھنة أم ال 
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   دخولھا السجن  بوسبمھنة المرأة الفروق بین  )4- 5- 1
  .دخولھا السجن بوسبمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .دخولھا السجن بوسبمھنة المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 1.97(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :تیجة اإلحصائیةالن
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
وسبب دخولھا السجن، مھنة المرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق

تتشابھ في سبب دخول المھنة التي تشغلھا المرأة في ھذه الدراسة طبیعة حیث أن 
من القتل والسرقة وكذا اإلدمان  كان متنوعا ان سبب دخولھا السجنسجن حیث ال

  .واألعمال اإلرھابیةوبعض حاالت التشرد وأیضا الدعارة 
  
   ارتكاب الجریمة   نالفروق بین مھنة المرأة ومكا )5- 5- 1

  .ارتكاب الجریمة  نومكامھنة المرأة توجد فروق بین  ال:الفرضیة الصفریة
  ارتكاب الجریمة  نومكامھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 0.25(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
بدیلة ، وعلیھ نرفض الفرضیة ال1=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 3.84(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ارتكاب الجریمة فروق  نومكامھنة المرأة إن الفروق المالحظة فیما یخص : التعلیق

غیر دالة حیث أن النساء في ھذه الدراسة ترتكبن  الجرائم خاصة خارج المنزل، مھما 
  .تكن الحالة الحیاتیة لوالدیھا 

  
     العقوبة  ةالفروق بین مھنة المرأة ومد)6- 5- 1

  العقوبة  ةومدمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  العقوبة   ةومدمھنة المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 2.32(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
یة البدیلة ، وعلیھ نرفض الفرض4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
مدة العقوبة التي تتلقاھا المرأة جراء فعلھا مھنة المرأة وال توجد فروق بین : التعلیق

  .اإلجرامي، حیث أن مدة العقوبة ھذه ترتبط بنوع وجسامة الفعل اإلجرامي
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   اإلجرامیة ألفراد األسرة    قوالسوابمھنة المرأة الفروق بین )7- 5- 1
  .اإلجرامیة ألفراد األسرة  قالسوابمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .اإلجرامیة ألفراد األسرة  قوالسوابمھنة المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 2.82(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 1=ودح α = (0.05(لة عند مستوى الدال )3.84(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
السوابق اإلجرامیة ألفراد أسرتھا، حیث أن مھنة المرأة وال توجد فروق بین : التعلیق

ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم وجودھا بالنسبة للمرأة سواء 
  . كان لھا مھنة أو ال 

  
   حدوث الجریمة    ةوطریقمھنة المرأة بین  الفروق)8- 5- 1

  .وطریقة حدوث الجریمةمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  مھنة المرأة وطریقة حدوث الجریمة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 0.32(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 1=ودح α = (0.05(ند مستوى الداللة ع) 3.84(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
أن معظم النساء  مھنة المرأة وطریقة حدوث الجریمة، حیثال توجد فروق بین : التعلیق

لدى المرأة التي یكون  ةتخططن قبل تحقیق الفعل اإلجرامي خاص وفي ھذه الدراسة
حیاة أو أحدھما متوفى ، أما المرأة التي یكون أولیاءھا متوفین فإنھا أولیاءھا على قید ال

  .یتشابھ لدیھا التخطیط للجریمة وعدم التخطیط لھا 
   ووقت حدوث الجریمة   مھنة المرأة الفروق بین )9- 5- 1

  .مھنة المرأة ووقت حدوث الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .مھنة المرأة ووقت حدوث الجریمة ق بین توجد فرو:  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین مھنة المرأة ووقت حدوث الجریمة   -126-جدول رقم
/ مھنة المرأة 
  وقت الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  نھارا  لیال

  3.84  4.68  63  21  42  بدون مھنة
  27  15  12  أعمال حرة
  90  36  54  المجموع

  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  ا لقد وجدن:النتیجة اإلحصائیة
  الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة  ، وعلیھ نرفض الفرضیة1=ودحα=(0.05(لداللةا

إن الفروق المالحظة فیما یخص مھنة المرأة ووقت تنفیذ الجریمة ھي  :التعلیق
ت تنفیذ فروق جوھریة ، حیث نالحظ أن المرأة التي تكون بدون مھنة تختار وق

الجریمة لیال أكثر من نھارا ، في حین أن من تشتغل في المھن الحرة تختار وقت 
  .تنفیذ الجریمة نھارا أكثر نوعا ما من لیال 
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   و شریكھا في الجریمة   مھنة المرأة الفروق بین )10- 5- 1
  .مھنة المرأة وشریكھا في الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  مھنة المرأة وشریكھا في الجریمة توجد فروق بین :  بدیلةالفرضیة ال
  یمثل الفروق بین مھنة المرأة وشریكھا في الجریمة   -127-جدول رقم

/ مھنة المرأة 
  وجود شریك

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  یوجد شریك  ال یوجد شریك

  3.84  6.97  63  40  23  بدون مھنة
  27  18  9  أعمال حرة
  90  58  32  المجموع

  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
  ،وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 1=ودحα=(0.05(لداللةا

توجد فروق بین مھنة المرأة ووجود شریك في الجریمة  ، حیث أن النساء  :التعلیق
سواء كان من العائلة أو من (ع الشریك في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون م

وبنسب متفاوتة بین المرأة التي تكون لدیھا مھنة أو ال یكون لدیھا أیة )خارجھا
  .مھنة 

  
  : وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین   مھنة المرأة الفروق بین )11- 5- 1

  .دین مھنة المرأة وتلبیة رغباتھا من قبل الوالال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین مھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.55(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة وتلبیتھم لرغبتھا، حیث أن معظم النساء  :علیقالت

في ھذه الدراسة وعلى اختالف وضعھن المھني أقررن بأن الوالدین نادرا جدا ما 
  .یلبون رغباتھن

  
   :   مھنة المرأة ونوع عقاب الوالدین لھاالفروق بین )12- 5- 1

  .المرأة ونوع عقاب الوالدین لھامھنة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .ونوع عقاب الوالدین لھامھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.55(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .یة الصفریة ونقبل الفرض
ال توجد فروق بین مھنة المرأة ونوع العقاب الذي تتلقاه من قبل ھذین  :التعلیق

الوالدین ، حیث أن معظمھن  أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع العقاب من توبیخ 
  .وضرب وحرمان 

  
  



 - 448 -

   ومعاملة الوالدین للذكور   مھنة المرأة الفروق بین )13- 5- 1
  .مھنة المرأة ومعاملة الوالدین للذكورفروق بین ال توجد :الفرضیة الصفریة
  .ومعاملة الوالدین للذكورمھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.60(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
دیلة ، وعلیھ نرفض الفرضیة الب2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة ومعاملة الوالدین للذكور حیث أن النساء  :التعلیق

  .  في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن الذكور بلین ونادرا ما یعاملوھم بشدة

   ومعاملة الوالدین لإلناث   مھنة المرأة الفروق بین )14- 5- 1
  مھنة المرأة ومعاملة الوالدین لإلناثال توجد فروق بین :یةالفرضیة الصفر
  ومعاملة الوالدین لإلناثمھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.62(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
فرضیة البدیلة ، وعلیھ نرفض ال2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة ومعاملة الوالدین لإلناث، حیث أن النساء  :التعلیق

في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا باعتدال ونادرا ما 
  .یعاملوھم بلین 

      والدیھا  ةمھنة المرأة وقسوالفروق بین )15- 5- 1
  مھنة المرأة وقسوة والدیھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھامھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.74(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
ة البدیلة ، وعلیھ نرفض الفرضی2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة  ووصفھا لقسوة والدیھا، حیث أن النساء  :التعلیق

في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة علیھن ونادرا جدا 
  .ما یعاملنھن باعتدال 

      مھنة المرأة وعالقتھا بضحایاھاالفروق بین )16- 5- 1
  مھنة المرأة وعالقتھا بالضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  مھنة المرأة وعالقتھا بالضحایا توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.89(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
فض الفرضیة البدیلة ، وعلیھ نر4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة  وضحایاھا الذین جاءوا متمایزین من  :التعلیق

  . غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة وأیضا األصول
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      مھنة المرأة ووسیلة ارتكاب الجریمةالفروق بین )17- 5- 1
  مھنة المرأة ووسیلة ارتكاب الجریمة ق بین ال توجد فرو:الفرضیة الصفریة
  .ووسیلة ارتكاب الجریمة مھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 0.93(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 5=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 11.07(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة البدیلة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة  ووسیلة ارتكابھا للجریمة، حیث بینت لنا  :التعلیق

المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یستخدمن أسالیب متنوعة من أدوات الجریمة 
  . الخ....من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، السم، الحرق

  
      افع ارتكاب الجریمةمھنة المرأة ودالفروق بین )18- 5- 1

  مھنة المرأة ودافع ارتكاب الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ودافع ارتكاب الجریمةمھنة المرأة توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.42(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة  ودوافع ارتكابھا للجریمة، حیث بینت لنا  :التعلیق

  .المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یكون دافعھن متقارب 
  
     مھنة المرأة وجنس الضحایاالفروق بین )19- 5- 1

  .مھنة المرأة وجنس الضحایاال توجد فروق بین :لصفریةالفرضیة ا
  .وجنس الضحایا مھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین مھنة المرأة وجنس الضحایا  -128-جدول رقم
/ مھنة المرأة 
  جنس الضحایا

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  إناث  ذكور

  3.84  6.18  63  14  49  بدون مھنة
  27  9  18  ل حرةأعما

  90  23  67  المجموع
الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 1=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
حایا لھن على الرغم من میل النساء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ض :التعلیق

إال أن الوضع المھني كان لھ دور في تحدید أكثر الفئات استھدافا للذكور على 
حساب اإلناث ، حیث جاءت المرأة بدون مھنة أكثر استھدافا للذكور من اإلناث، 

  .في حین من لدیھا بعض األعمال الحرة تتقارب في استھداف الذكور واإلناث 
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     قفھا من العقوبة مھنة المرأة وموالفروق بین )20- 5- 1
  مھنة المرأة وموقفھا من العقوبة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وموقفھا من العقوبة  مھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.58(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α= ( 0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة وموقفھا من العقوبة ، حیث أن النساء في  :التعلیق

ھذه الدراسة وعلى اختالف أقررن بقبول العقوبة وأخریات رفضنھا وطلبن 
  .االستئناف 

  
     ت داخل السجنمھنة المرأة والصداقاالفروق بین )21- 5- 1

  والصداقات داخل السجنمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  والصداقات داخل السجن مھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین مھنة المرأة والصداقات داخل السجن  -129-جدول رقم
/ مھنة المرأة 

  وجود صداقات
د ال توج  توجد صداقات

  صداقات
  ج ²كا  م ²كا  المجموع

  3.84  6.91  63  9  54  بدون مھنة
  27  3  24  أعمال حرة
  90  12  78  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 1=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 

توجد فروق بین مھنة المرأة وصداقاتھا داخل السجن ، فكل سجینة سواء  :علیقالت
كانت بمھنة أو بدونھا تمیل إلى تكوین الصداقات داخل السجن ، وقلیالت جد منھن 

  .من ال ترضى بتكوین الصداقات داخل مجتمع السجن
  
   والمشاركة داخل السجن مھنة المرأة الفروق بین )22- 5- 1

  مھنة المرأة والمشاركة داخل السجنال توجد فروق بین :یةالفرضیة الصفر
  والمشاركة داخل السجنمھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.57(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
البدیلة ، وعلیھ نرفض الفرضیة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة ومشاركتھا داخل السجن وھذا من خالل  :التعلیق

المشاركة في العمل واألكل الجماعي وھي نتیجة تؤكد أن ھناك تشابھا بین النساء 
  .في ھذه المشاركة على اختالف وضعھن المھني
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   عل العائلة بعد ارتكاب الجریمة وردة فمھنة المرأة الفروق بین )23- 5- 1
وردة فعل العائلة بعد ارتكاب مھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  الجریمة 
وردة فعل العائلة بعد ارتكاب مھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الجریمة 
الجدولیة  ²كان وھي أقل م) 2.60(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

وردة فعل العائلة بعد ارتكابھا للجریمة ، مھنة المرأة ال توجد فروق بین : التعلیق
لعائلة  فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھجر وأخیر ساعدتھا ا

  .جاءت بنسب قلیلة  عند كل الفئات
  
  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنمھنة المرأة الفروق بین )24- 5- 1

  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجن مھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 1.14(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :اإلحصائیةالنتیجة 
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
فقد أكدت معظمھن أنھن ال تحظین مھنة المرأة ال توجد فروق بین : التعلیق

بالزیارة فإن من یقوم بذلك في المقام األول األولیاء  بالزیارة من أحد ، ومن تحظى
  .ثم بعض األقارب  ونادرا جدا األصدقاء

  
   ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا من السجن مھنة المرأة الفروق بین )25- 5- 1

مھنة المرأة ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا من ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  السجن

ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا من مھنة المرأة توجد فروق بین :  لةالفرضیة البدی
  السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.12(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
فروق بین مھنة المرأة ونظرة العائلة لھا بعد الخروج من السجن  ال توجد  :التعلیق

منھن أن العائلة ترفض عودتھن وأخریات ترین أن العائلة  تحیث ترى الكثیرا
تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا من ترین أن العائلة ستقبل بعودتھن دون 

  .مشاكل ُتذكر
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   الخروج من السجن  ونوایاھا بعد مھنة المرأة الفروق بین )26- 5- 1
  مھنة المرأة ونوایاھا بعد الخروج من السجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ونوایاھا بعد الخروج من السجنمھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.63(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(وى الداللة عند مست) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة ونوایاھا بعد الخروج من السجن حیث  :التعلیق

ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاولن أن تبحثن عن عمل ویلیھ ال أعرف ما ذا 
  .قوة وھي جاءت متشابھة عند كل الفئاتسأفعل؟ وفي األخیر سأعود للجریمة ب

  
   ونظرتھا للمستقبل مھنة المرأة الفروق بین )27- 5- 1

  ونظرتھا للمستقبلمھنة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ونظرتھا للمستقبلمھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.86(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة ونظرتھا للمستقبل حیث كادت تتشابھ  :التعلیق

...) ، سأنتقمال مستقبل لي ،سأنعزل(نظرتھا والتي كانت تدور حول أفكار متشائمة 
   . وھذا لدى كل النساء وعلى اختالف وضعھن المھني

    
  وعدد الزیارات في السجنمھنة المرأة الفروق بین )28- 5- 1

  مھنة المرأة وعدد الزیارات في السجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وعدد الزیارات في السجنمھنة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.88(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :جة اإلحصائیةالنتی
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مھنة المرأة وعدد الزیارات التي تحظى بھا داخل  :التعلیق

تقضین فترة السجن بدون زیارات ُتذكر على مر الزمن، السجن حیث أن معظمھن 
  .فیكون ذلك خالل أسبوع أو خالل شھر أو خالل سنة  نأما من تتم زیارتھ
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  مكان إقامة المرأة المجرمة عرض نتائج متغیر ) 6- 1
   المدنیة  امكان إقامة المرأة وحالتھالفروق بین  )1- 6- 1

  .المدنیة امكان إقامة المرأة وحالتھال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .المدنیة اوحالتھمكان إقامة المرأة توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.47(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ضیة الصفریة ونقبل الفر
لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین مكان إقامة المرأة وحالتھا المدنیة ،  :التعلیق

حیث أنھا تتراوح من عزباء إلى متزوجة إلى مطلقة وفق مكان اإلقامة الذي تكون 
  .علیھ المرأة 

  
  المدنیة لألولیاء ةوالحالمكان إقامة المرأة الفروق بین  )2- 6- 1

  .المدنیة لألولیاء ةوالحالمكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :یةالفرضیة الصفر
  .المدنیة لألولیاء ةوالحالمكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.92(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
والحالة المدنیة مكان إقامة المرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق

  .ألولیائھا، حیث یتمیز أولیاء المرأة المجرمة بأنھم متزوجون أو مطلقون 
   دخولھا السجن  بوسبمكان إقامة المرأة الفروق بین  )3- 6- 1

  .دخولھا السجن بوسبمكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .دخولھا السجن بوسبمكان إقامة المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 1.02(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
وسبب دخولھا مكان إقامة المرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق

تتشابھ في سبب دخول  على اختالف المكان الذي تقیم فیھ المرأة السجن، حیث أن 
قة وكذا اإلدمان من القتل والسر كان متنوعا أن سبب دخولھا السجنسجن حیث ال

، أما األعمال اإلرھابیة فكانت من نصیب وبعض حاالت التشرد وأیضا الدعارة 
النساء الالتي یقطن القریة ونادرا جدا ما نجد المرأة التي تقطن المدینة ُتتھم في 

  .مثل ھذه القضایا
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   ارتكاب الجریمة   نومكامكان إقامة المرأة الفروق بین  )4- 6- 1
  .ارتكاب الجریمة  نومكامكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :فریةالفرضیة الص

  ارتكاب الجریمة  نومكامكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  یمثل الفروق بین مكان إقامة المرأة ومكان ارتكاب الجریمة   -130-جدول رقم

/ مكان اإلقامة  
  مكان الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  زلداخل المن  خارج المنزل

  3.84  9.84  54  28  26  قریة
  36  8  28  مدینة

  90  36  54  المجموع
  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة  ، وعلیھ نرفض الفرضیة1=ودحα=(0.05(لداللةا
ارتكاب الجریمة  نومكامكان إقامة المرأة الحظة فیما یخص إن الفروق الم: التعلیق

والالتي تقطن القریة تكون جرائمھن في  حیث أن النساء في ھذه الدراسة  ،فروق دالة
متقاربة في االرتكاب بین خارج المنزل وداخلھ ، في حین المرأة التي تقطن المدینة 

  .ون من النادر ھا خرج المنزل أما داخلھ فیكترتكب جرائمفغالبا ما 
  
   العقوبة    ةومدمكان إقامة المرأة الفروق بین )5- 6- 1

  العقوبة  ةومدمكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  العقوبة   ةومدمكان إقامة المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 0.63(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
مدة العقوبة التي تتلقاھا المرأة جراء مكان إقامة المرأة وال توجد فروق بین : التعلیق

ال  اإلجراميفعلھا اإلجرامي، حیث أن مدة العقوبة ھذه ترتبط بنوع وجسامة الفعل 
  .بمكان اإلقامة

  
   اإلجرامیة ألفراد األسرة    قوالسوابمكان إقامة المرأة الفروق بین )6- 6- 1

اإلجرامیة ألفراد  قالسوابمكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .األسرة 

  راد األسرة اإلجرامیة ألف قوالسوابمكان إقامة المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 3.82(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 1=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة  )3.84(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

د السوابق اإلجرامیة ألفرامكان إقامة المرأة وبین ُتذكر ال توجد فروق : التعلیق
أسرتھا، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم وجودھا 

  . بالنسبة للمرأة سواء كانت تقطن القریة أو المدینة 
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   حدوث الجریمة    ةوطریقمكان إقامة المرأة الفروق بین )7- 6- 1
  .وطریقة حدوث الجریمةمكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  مكان إقامة المرأة وطریقة حدوث الجریمة توجد فروق بین :  یة البدیلةالفرض
  یمثل الفروق بین مكان إقامة المرأة وطریقة حدوث الجریمة    -131-جدول رقم

/ مكان إقامة 
  طریقة الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  دون تخطیط  بتخطیط

  3.84  9.39  54  21  33  قریة
  36  4  32  مدینة

  90  25  65  المجموع
  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

  ، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 1=ودحα=(0.05(الداللة
تمیل نساء القریة في ھذه الدراسة إلى التخطیط للجریمة قبل تنفیذھا : التعلیق

، أما نساء المدینة ، فغالبا ما تتم جرائمھن بتخطیط بصورة أكبر من عدم التخطیط 
   ،مسبق قبل التنفیذ ونادرا ما تتم الجریمة المرتكبة من قبلھن دون تخطیط 

  
   ووقت حدوث الجریمة   مكان إقامة المرأة الفروق بین )8- 6- 1

  .مكان إقامة المرأة ووقت حدوث الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .مكان إقامة المرأة ووقت حدوث الجریمة توجد فروق بین :  البدیلة الفرضیة

  یمثل الفروق بین مكان إقامة المرأة ووقت حدوث الجریمة   -132-جدول رقم
/ مكان اإلقامة 
  وقت الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  نھارا  لیال

  3.84  4.68  54  21  33  قریة
  36  15  21  مدینة

  90  36  54  المجموع
  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :تیجة اإلحصائیةالن
  الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة  ، وعلیھ نرفض الفرضیة1=ودحα=(0.05(لداللةا

إن الفروق المالحظة فیما یخص مكان إقامة المرأة ووقت تنفیذ الجریمة  :التعلیق
التي تقطن القریة تمیل لتنفیذ جرائمھا  ھي فروق جوھریة ، حیث نالحظ أن المرأة

لیال أكثر من تنفیذھا نھارا، أما من تقطن المدینة فجرائمھا یمكن أن تحدث لیال 
  .وأیضا نھارا 
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   و شریكھا في الجریمة   مكان إقامة المرأة الفروق بین )9- 6- 1
  .الجریمة مكان إقامة المرأة وشریكھا في ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  مكان إقامة المرأة وشریكھا في الجریمة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.28(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 1=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 3.84(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ووجود شریك في الجریمة  ، حیث  :قالتعلی

سواء كان من العائلة أو (أن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون مع الشریك 
  .وبنسب متفاوتة بین المرأة التي تكون تقطن القریة أو المدینة  ) من خارجھا

  : یة رغباتھا من قبل الوالدین   وتلبمكان إقامة المرأة الفروق بین )10- 6- 1
  مكان إقامة المرأة وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین مكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.03(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة وتلبیتھم لرغبتھا، حیث أن معظم  :التعلیق

جدا  النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف مكان إقامتھن أقررن بأن الوالدین نادرا
  .ما یلبون رغباتھن

   :   مكان إقامة المرأة ونوع عقاب الوالدین لھاالفروق بین )11- 6- 1
  .مكان إقامة المرأة ونوع عقاب الوالدین لھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .ونوع عقاب الوالدین لھامكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.62(المحسوبة  ²كاأن  د وجدنا لق:النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ونوع العقاب الذي تتلقاه من قبل  :التعلیق

أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع العقاب من ھذین الوالدین ، حیث أن معظمھن  
  .توبیخ وضرب وحرمان 

   ومعاملة الوالدین للذكور   مكان إقامة المرأة الفروق بین )12- 6- 1
  .مكان إقامة المرأة ومعاملة الوالدین للذكورال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الوالدین للذكور ومعاملةمكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.11(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
حیث أن ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ومعاملة الوالدین للذكور  :التعلیق

  .  النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن الذكور بلین ونادرا جدا بشدة 



 - 457 -

   ومعاملة الوالدین لإلناث   مكان إقامة المرأة الفروق بین )13- 6- 1
  مكان إقامة المرأة ومعاملة الوالدین لإلناثال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ومعاملة الوالدین لإلناثمكان إقامة المرأة ن توجد فروق بی:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.38(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ة ومعاملة الوالدین لإلناث، حیث أن ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأ :التعلیق

النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا باعتدال 
  .ونادرا ما یعاملوھم بلین 

      والدیھا  ةمكان إقامة المرأة وقسوالفروق بین )14- 6- 1
  مكان إقامة المرأة وقسوة والدیھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھامكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.26(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
بین مكان إقامة المرأة  ووصفھا لقسوة والدیھا، حیث أن ال توجد فروق  :التعلیق

النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة علیھن 
  .ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال 

      مكان إقامة المرأة وعالقتھا بضحایاھاالفروق بین )15- 6- 1
  مة المرأة وعالقتھا بالضحایامكان إقاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  مكان إقامة المرأة وعالقتھا بالضحایا توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 1.47(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .الصفریة  ونقبل الفرضیة
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة  وضحایاھا الذین جاءوا متمایزین  :التعلیق

  . من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة وأیضا األصول

      مكان إقامة المرأة ووسیلة ارتكاب الجریمةالفروق بین )16- 6- 1
  أة ووسیلة ارتكاب الجریمة مكان إقامة المرال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .ووسیلة ارتكاب الجریمة مكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 0.29(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 5=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 11.07(

  .رضیة الصفریة البدیلة ونقبل الف
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ووسیلة ارتكابھا للجریمة، حیث  :التعلیق

بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یستخدمن أسالیب متنوعة من أدوات 
  . الخ....الجریمة من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، السم، الحرق
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      دافع ارتكاب الجریمةمكان إقامة المرأة والفروق بین )17- 6- 1
  مكان إقامة المرأة ودافع ارتكاب الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ودافع ارتكاب الجریمةمكان إقامة المرأة توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 0.13(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(توى الداللة عند مس) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة  ودوافع ارتكابھا للجریمة، حیث  :التعلیق

  .بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یكون دافعھن متقارب 
  
     وجنس الضحایامكان إقامة المرأة الفروق بین )18- 6- 1

  .مكان إقامة المرأة وجنس الضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .وجنس الضحایا مكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین مكان إقامة المرأة وجنس الضحایا  -133-جدول رقم
/ مكان اإلقامة 
  جنس الضحایا

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  إناث  ذكور

  3.84  4.41  54  11  43  قریة
  36  12  24  مدینة

  90  23  67  المجموع
الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 1=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
اء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ضحایا لھن على الرغم من میل النس :التعلیق

إال أن مكان اإلقامة كان لھ دور في تحدید أكثر الفئات استھدافا للذكور على حساب 
اإلناث ، حیث جاءت المرأة التي تقطن القریة أكثر استھدافا للذكور من اإلناث، في 

  .حین من تقطن المدینة تتقارب في استھداف الذكور واإلناث 

  
     مكان إقامة المرأة وموقفھا من العقوبة الفروق بین )19- 6- 1

  مكان إقامة المرأة وموقفھا من العقوبة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وموقفھا من العقوبة  مكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  أقلوھي ) 1.40(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة وموقفھا من العقوبة ، حیث أن  :التعلیق

النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف أقررن بقبول العقوبة وأخریات رفضنھا 
  .طلبن االستئناف و
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     مكان إقامة المرأة والصداقات داخل السجنالفروق بین )20- 6- 1
  والصداقات داخل السجنمكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  والصداقات داخل السجن مكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.46(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 1=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 3.84(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
توجد فروق بین مكان إقامة المرأة وصداقاتھا داخل السجن ، فكل سجینة  :التعلیق

ن الصداقات داخل السجن ، سواء كانت تقطن القریة أو المدینة تمیل إلى تكوی
  .وقلیالت جد منھن من ال ترضى بتكوین الصداقات داخل مجتمع السجن

  
   والمشاركة داخل السجن مكان إقامة المرأة الفروق بین )21- 6- 1

  مكان إقامة المرأة والمشاركة داخل السجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  والمشاركة داخل السجنامة المرأة مكان إقتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.01(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
داخل السجن وھذا من ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ومشاركتھا  :التعلیق

خالل المشاركة في العمل واألكل الجماعي وھي نتیجة تؤكد أن ھناك تشابھا بین 
  .النساء في ھذه المشاركة على اختالف مكان إقامتھن

  
   وردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة مكان إقامة المرأة الفروق بین )22- 6- 1

وردة فعل العائلة بعد ة المرأة مكان إقامال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ارتكاب الجریمة 
وردة فعل العائلة بعد ارتكاب مكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الجریمة 
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 1.17(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

ھ نرفض الفرضیة البدیلة ، وعلی2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

وردة فعل العائلة بعد ارتكابھا مكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین : التعلیق
للجریمة ، فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھجر وأخیر 

  .ساعدتھا العائلة  جاءت بنسب قلیلة  عند كل الفئات
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  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنمكان إقامة المرأة ق بین الفرو)23- 6- 1
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ومن یقوم بزیارتھا داخل :الفرضیة الصفریة

  السجن
  توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ومن یقوم بزیارتھا داخل السجن :الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 3.43(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
فقد أكدت معظمھن أنھن ال تحظین مكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین : التعلیق

لمقام األول األولیاء بالزیارة من أحد ، ومن تحظى بالزیارة فإن من یقوم بذلك في ا
  .ثم بعض األقارب  ونادرا جدا األصدقاء

ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا من مكان إقامة المرأة الفروق بین )24- 6- 1
   السجن 

مكان إقامة المرأة ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  من السجن

ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا كان إقامة المرأة متوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  من السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.06(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
إقامة المرأة ونظرة العائلة لھا بعد الخروج من ال توجد فروق بین مكان  :التعلیق

منھن أن العائلة ترفض عودتھن وأخریات ترین أن  تالسجن  حیث ترى الكثیرا
العائلة تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا من ترین أن العائلة ستقبل بعودتھن 

  .دون مشاكل ُتذكر
   روج من السجن  ونوایاھا بعد الخمكان إقامة المرأة الفروق بین )25- 6- 1

مكان إقامة المرأة ونوایاھا بعد الخروج من ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  السجن

ونوایاھا بعد الخروج من مكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.03(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ونوایاھا بعد الخروج من السجن  :التعلیق

حیث ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاولن أن تبحثن عن عمل ویلیھ ال أعرف 
سأعود للجریمة بقوة وھي جاءت متشابھة عند كل ما ذا سأفعل؟ وفي األخیر 

  .الفئات
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   ونظرتھا للمستقبل مكان إقامة المرأة الفروق بین )26- 6- 1
  ونظرتھا للمستقبلمكان إقامة المرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ونظرتھا للمستقبلمكان إقامة المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.90(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :یةالنتیجة اإلحصائ

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین مكان إقامة المرأة ونظرتھا للمستقبل حیث كادت  :التعلیق
ال مستقبل لي ،سأنعزل، (ول أفكار متشائمة تتشابھ نظرتھا والتي كانت تدور ح

   . وھذا لدى كل النساء وعلى اختالف مكان إقامتھن...) سأنتقم
    
  وعدد الزیارات في السجنمكان إقامة المرأة الفروق بین )27- 6- 1

  مكان إقامة المرأة وعدد الزیارات في السجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وعدد الزیارات في السجنمكان إقامة المرأة فروق بین  توجد:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.23(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 3=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 7.81(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ة المرأة وعدد الزیارات التي تحظى بھا ال توجد فروق بین مكان إقام :التعلیق

داخل السجن حیث أن معظمھن تقضین فترة السجن بدون زیارات ُتذكر على مر 
  .فیكون ذلك خالل أسبوع أو خالل شھر أو خالل سنة  نالزمن، أما من تتم زیارتھ
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  الحالة المدنیة للمرأة المجرمة عرض نتائج متغیر ) 7- 1
  المدنیة لألولیاء ةوالحالالحالة المدنیة للمرأة وق بین الفر )1- 7- 1

المدنیة  ةوالحالالحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .لألولیاء

  .المدنیة لألولیاء ةوالحالالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 2.93(وبة المحس ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

والحالة المدنیة الحالة المدنیة للمرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق
  .أنھم متزوجون أو مطلقون ألولیائھا، حیث یتمیز أولیاء المرأة المجرمة ب

   دخولھا السجن  بوسبالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین  )2- 7- 1
  .دخولھا السجن بوسبالحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .دخولھا السجن بوسبالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 3.37(المحسوبة  ²كاأن  نا لقد وجد:النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
وسبب دخولھا الحالة المدنیة للمرأة لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق

تتشابھ في  المدنیة التي تكون علیھا المرأة  على اختالف الحالةالسجن، حیث أن 
من القتل والسرقة  كان متنوعا أن سبب دخولھا السجنسجن حیث سبب دخول ال

  .، األعمال اإلرھابیة وكذا اإلدمان وبعض حاالت التشرد وأیضا الدعارة 
   ارتكاب الجریمة   نومكاالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین  )3- 7- 1

  .ارتكاب الجریمة  نومكاالحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ارتكاب الجریمة  نومكاالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  یمثل الفروق بین الحالة المدنیة للمرأة ومكان ارتكاب الجریمة   -134-جدول رقم
/ الحالة المدنیة
  مكان الجریمة

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  اخل المنزلد  خارج المنزل

  5.99  9.99  63  22  41  عزباء 
  18  9  9  متزوجة
  9  5  4  مطلقة
  90  36  54  المجموع

  الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :لنتیجة اإلحصائیةا
لة الصفریة ونقبل الفرضیة البدی ، وعلیھ نرفض الفرضیة1=ودحα=(0.05(لداللةا

ارتكاب الجریمة  نومكاالحالة المدنیة للمرأة إن الفروق المالحظة فیما یخص : التعلیق
، حیث وجدنا أن المرأة العزباء جرائمھا تكون خارج المنزل أكثر من داخلھ فروق دالة

أما المتزوجة فتتساوى في الجرائم بین خارج المنزل وداخلھ، في حین أن المطلقة تكون 
  .ل أكثر من خارجھ جرائمھا في المنز
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   العقوبة    ةومدالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )4- 7- 1
  العقوبة  ةومدالحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  العقوبة   ةومدالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 6.59( المحسوبة ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
مدة العقوبة التي تتلقاھا المرأة جراء الحالة المدنیة للمرأة وال توجد فروق بین : التعلیق

ال  ط بنوع وجسامة الفعل اإلجراميفعلھا اإلجرامي، حیث أن مدة العقوبة ھذه ترتب
  .بالحالة المدنیة للمرأة 

  
   اإلجرامیة ألفراد األسرة    قوالسوابالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )5- 7- 1

اإلجرامیة ألفراد  قالسوابالحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .األسرة 

اإلجرامیة ألفراد  قوالسوابحالة المدنیة للمرأة التوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  األسرة 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 2.75(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة  )5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
السوابق اإلجرامیة ألفراد الحالة المدنیة للمرأة وبین ُتذكر ال توجد فروق : التعلیق

أسرتھا، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم وجودھا 
  . بالنسبة للمرأة سواء كانت متزوجة أو مطلة أو عزباء

  
   حدوث الجریمة    ةوطریقالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )6- 7- 1

  .وطریقة حدوث الجریمةالحالة المدنیة للمرأة بین  ال توجد فروق:الفرضیة الصفریة
  الحالة المدنیة للمرأة وطریقة حدوث الجریمة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 3.17(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
رضیة البدیلة ، وعلیھ نرفض الف2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة  )5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
في ھذه الدراسة إلى  المتزوجات والمطلقات وحتى العازباتتمیل نساء : التعلیق

، وھن یتشابھن في التخطیط للجریمة قبل تنفیذھا بصورة أكبر من عدم التخطیط 
  .التخطیط للجریمة وعدمھ
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   الجریمة    ووقت حدوثالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )7- 7- 1
  .الحالة المدنیة للمرأة ووقت حدوث الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الحالة المدنیة للمرأة ووقت حدوث الجریمة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 3.15(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(لداللة عند مستوى ا )5.99(

  ونقبل الفرضیة الصفریة 
إن الفروق المالحظة فیما یخص الحالة المدنیة للمرأة ووقت تنفیذ الجریمة  :التعلیق

ھي فروق غیر دالة ، حیث نالحظ أن المرأة على اختالف حالتھا المدنیة تمیل 
  .ھا نھارالتنفیذ جرائمھا لیال أكثر من تنفیذ

  
   و شریكھا في الجریمة   الحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )8- 7- 1

  .الحالة المدنیة للمرأة وشریكھا في الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الحالة المدنیة للمرأة وشریكھا في الجریمة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.23(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ووجود شریك في الجریمة  ،  :التعلیق

سواء كان من (ن مع الشریك حیث أن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاو
  .وبنسب متفاوتة بین المرأة المتزوجة والمطلقة والعازبة) العائلة أو من خارجھا

  
  : وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین   الحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )9- 7- 1

الحالة المدنیة للمرأة وتلبیة رغباتھا من قبل ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الدین الو

وتلبیة رغباتھا من قبل الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  الوالدین 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.92(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .فریة ونقبل الفرضیة الص
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة وتلبیتھم لرغبتھا، حیث أن معظم  :التعلیق

النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف الحالة المدنیة للمرأة أقررن بأن الوالدین 
  .نادرا جدا ما یلبون رغباتھن
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      :الحالة المدنیة للمرأة ونوع عقاب الوالدین لھاالفروق بین )10- 7- 1
  .الحالة المدنیة للمرأة ونوع عقاب الوالدین لھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .ونوع عقاب الوالدین لھاالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.69(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(الداللة عند مستوى ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ونوع العقاب الذي تتلقاه من قبل  :التعلیق

ھذین الوالدین ، حیث أن معظمھن  أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع العقاب من 
  .توبیخ وضرب وحرمان 

   ومعاملة الوالدین للذكور   الحالة المدنیة للمرأة روق بین الف)11- 7- 1
  .الحالة المدنیة للمرأة ومعاملة الوالدین للذكورال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .ومعاملة الوالدین للذكورالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.46(حسوبة الم ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ومعاملة الوالدین للذكور حیث أن  :التعلیق

  .  ن الذكور بلین ونادرا جدا بشدة النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعامل
   ومعاملة الوالدین لإلناث   الحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )12- 7- 1

  الحالة المدنیة للمرأة ومعاملة الوالدین لإلناثال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  اثومعاملة الوالدین لإلنالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.28(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ومعاملة الوالدین لإلناث، حیث أن  :التعلیق

ساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا باعتدال الن
  .ونادرا ما یعاملوھم بلین 

      والدیھا  ةالحالة المدنیة للمرأة وقسوالفروق بین )13- 7- 1
  الحالة المدنیة للمرأة وقسوة والدیھاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھاالحالة المدنیة للمرأة ین توجد فروق ب:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.16(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ووصفھا لقسوة والدیھا، حیث أن   ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة :التعلیق

النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة علیھن 
  .ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال 
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      الحالة المدنیة للمرأة وعالقتھا بضحایاھاالفروق بین )14- 7- 1
  قتھا بالضحایاالحالة المدنیة للمرأة وعالال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الحالة المدنیة للمرأة وعالقتھا بالضحایا توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.11(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  . البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة  وضحایاھا الذین جاءوا متمایزین  :التعلیق

  . من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة وأیضا األصول

  
      الحالة المدنیة للمرأة ووسیلة ارتكاب الجریمةالفروق بین )15- 7- 1

  للمرأة ووسیلة ارتكاب الجریمة  الحالة المدنیةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .ووسیلة ارتكاب الجریمة الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.06(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 10=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 18.30(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة  البدیلة
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ووسیلة ارتكابھا للجریمة، حیث  :التعلیق

بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یستخدمن أسالیب متنوعة من أدوات 
  . الخ....الجریمة من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، السم، الحرق

  
      لة المدنیة للمرأة ودافع ارتكاب الجریمةالحاالفروق بین )16- 7- 1

  الحالة المدنیة للمرأة ودافع ارتكاب الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ودافع ارتكاب الجریمةالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.60(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة  ودوافع ارتكابھا للجریمة، حیث  :التعلیق

  .بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یكون دافعھن متقارب 
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     الحالة المدنیة للمرأة وجنس الضحایاالفروق بین )17- 7- 1
  .الحالة المدنیة للمرأة وجنس الضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .وجنس الضحایا الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  لضحایایمثل الفروق بین الحالة المدنیة للمرأة وجنس ا  -135-جدول رقم
/ الحالة المدنیة 
  جنس الضحایا

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  إناث  ذكور

  5.99  9.96  63  20  43  عزباء 
  18  2  16  متزوجة
  9  1  8  مطلقة
  90  23  67  المجموع

الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
رفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة ، وعلیھ ن2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
على الرغم من میل النساء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ضحایا لھن  :التعلیق

إال أن الحالة المدنیة للمرأة كان لھا دور في تحدید أكثر الفئات استھدافا للذكور 
كور من اإلناث، على حساب اإلناث ، حیث جاءت المرأة العزباء أكثر استھدافا للذ

  .في حین من كانت متزوجة أو مطلقة تتقارب قلیال في استھداف الذكور واإلناث 

  
     الحالة المدنیة للمرأة وموقفھا من العقوبة الفروق بین )18- 7- 1

  الحالة المدنیة للمرأة وموقفھا من العقوبة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وموقفھا من العقوبة  الحالة المدنیة للمرأة ن توجد فروق بی:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.40(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
للمرأة وموقفھا من العقوبة ، حیث أن ال توجد فروق بین الحالة المدنیة  :التعلیق

النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف أقررن بقبول العقوبة وأخریات رفضنھا 
  .وطلبن االستئناف 

     الحالة المدنیة للمرأة والصداقات داخل السجنالفروق بین )19- 7- 1
  السجنوالصداقات داخل الحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  والصداقات داخل السجن الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.47(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 2=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة وصداقاتھا داخل السجن ، فكل  :لیقالتع

سجینة سواء كانت متزوجة أو عزباء أو مطلقة تمیل إلى تكوین الصداقات داخل 
  .السجن ، وقلیالت جد منھن من ال ترضى بتكوین الصداقات داخل مجتمع السجن
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   داخل السجن  والمشاركةالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )20- 7- 1
  الحالة المدنیة للمرأة والمشاركة داخل السجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  والمشاركة داخل السجنالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.86(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(ى الداللة عند مستو) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ومشاركتھا داخل السجن وھذا من  :التعلیق

خالل المشاركة في العمل واألكل الجماعي وھي نتیجة تؤكد أن ھناك تشابھا بین 
  .ختالف حالتھن المدنیةالنساء في ھذه المشاركة على ا

  
   وردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة الحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )21- 7- 1

وردة فعل العائلة بعد الحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ارتكاب الجریمة 
العائلة بعد وردة فعل الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  ارتكاب الجریمة 
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 3.30(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

لعائلة بعد ارتكابھا وردة فعل االحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین : التعلیق
للجریمة ، فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھجر وأخیر 

  .ساعدتھا العائلة  جاءت بنسب قلیلة  عند كل الفئات
  
  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )22- 7- 1

ومن یقوم بزیارتھا داخل للمرأة  الحالة المدنیةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  السجن

  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجن الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 9.77(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

ة ، وعلیھ نرفض الفرضی6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

فقد أكدت معظمھن أنھن ال الحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین : التعلیق
تحظین بالزیارة من أحد ، ومن تحظى بالزیارة فإن من یقوم بذلك في المقام األول 

  .األولیاء ثم بعض األقارب  ونادرا جدا األصدقاء
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ونظرة العائلة لھا بعد خروجھا من مدنیة للمرأة الحالة الالفروق بین )23- 7- 1
   السجن 

الحالة المدنیة للمرأة ونظرة العائلة لھا بعد ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  خروجھا من السجن
ونظرة العائلة لھا بعد الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  خروجھا من السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.24(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ونظرة العائلة لھا بعد الخروج من  :التعلیق
منھن أن العائلة ترفض عودتھن وأخریات ترین أن  تالسجن  حیث ترى الكثیرا

العائلة تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا من ترین أن العائلة ستقبل بعودتھن 
  .دون مشاكل ُتذكر

  
   ونوایاھا بعد الخروج من السجن  الحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )24- 7- 1

للمرأة ونوایاھا بعد الخروج من الحالة المدنیة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  السجن

ونوایاھا بعد الخروج من الحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.94(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
البدیلة  ، وعلیھ نرفض الفرضیة4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ونوایاھا بعد الخروج من السجن  :التعلیق

حیث ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاولن أن تبحثن عن عمل ویلیھ ال أعرف 
ما ذا سأفعل؟ وفي األخیر سأعود للجریمة بقوة وھي جاءت متشابھة عند كل 

  .الفئات
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   ونظرتھا للمستقبل الحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )25- 7- 1

  ونظرتھا للمستقبلالحالة المدنیة للمرأة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  ونظرتھا للمستقبلالحالة المدنیة للمرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.79(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمرأة ونظرتھا للمستقبل حیث كادت  :التعلیق

بل لي ،سأنعزل، ال مستق(تتشابھ نظرتھا والتي كانت تدور حول أفكار متشائمة 
   . وھذا لدى كل النساء وعلى اختالف حالتھن المدنیة...) سأنتقم

    
  وعدد الزیارات في السجنالحالة المدنیة للمرأة الفروق بین )26- 7- 1

  الحالة المدنیة للمرأة وعدد الزیارات في السجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وعدد الزیارات في السجنة المدنیة للمرأة الحالتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.50(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
أة وعدد الزیارات التي تحظى بھا ال توجد فروق بین الحالة المدنیة للمر :التعلیق

داخل السجن حیث أن معظمھن تقضین فترة السجن بدون زیارات ُتذكر على مر 
  .فیكون ذلك خالل أسبوع أو خالل شھر أو خالل سنة  نالزمن، أما من تتم زیارتھ
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  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  المجرمة عرض نتائج متغیر )  8- 1
   دخولھا السجن  بوسبالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین  )1-  8- 1

دخولھا  بوسبالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .السجن

دخولھا  بوسبالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  .السجن

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 9.21(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 24=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 36.41(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
وسبب الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  لم نجد فروقا ذات داللة إحصائیة بین : التعلیق

 لحالة المدنیة التي یكون علیھا أولیاءھا  على اختالف ادخولھا السجن، حیث أن 
من القتل  كان متنوعا أن سبب دخولھا السجنسجن حیث تتشابھ في سبب دخول ال

  .، األعمال اإلرھابیة والسرقة وكذا اإلدمان وبعض حاالت التشرد وأیضا الدعارة 
  
     ارتكاب الجریمة نومكاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین  )2-  8- 1

ارتكاب  نومكاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

  ارتكاب الجریمة  نومكاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.86(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ارتكاب  نومكاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  إن الفروق المالحظة فیما یخص : التعلیق
، حیث وجدنا أن المرأة  وعلى اختالف الحالة المدنیة ألولیائھا دالةغیر  الجریمة فروق

  .مھا تكون خارج المنزل أكثر من داخلھجرائ
  
   العقوبة    ةالفروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ومد)3-  8- 1

  العقوبة  ةال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ومد:الفرضیة الصفریة
   العقوبة  ةتوجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ومد: الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 4.16(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 16=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 26.29(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
 ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ومدة العقوبة التي تتلقاھا: التعلیق

المرأة جراء فعلھا اإلجرامي، حیث أن مدة العقوبة ھذه ترتبط بنوع وجسامة الفعل 
  .اإلجرامي ال بالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  
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   اإلجرامیة ألفراد األسرة    قوالسوابالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )4-  8- 1
اإلجرامیة  قالسوابة ألولیاء المرأة و الحالة المدنیال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .ألفراد األسرة 
اإلجرامیة  قوالسوابالحالة المدنیة ألولیاء المرأة توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  ألفراد األسرة 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.07(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة  )9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
السوابق اإلجرامیة الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وبین ُتذكر ال توجد فروق : التعلیق

ألفراد أسرتھا، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم 
  . الحالة المدنیة ألولیائھا وجودھا بالنسبة للمرأة في ھذه الدراسة على اختالف

  
   حدوث الجریمة    ةوطریقالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )5-  8- 1

وطریقة حدوث الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة

حدوث  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وطریقةتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  الجریمة 

 الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.08(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
ھا ي ھذه الدراسة إلى التخطیط للجریمة قبل تنفیذفنساء معظم التمیل : التعلیق

  .، وھن یتشابھن في التخطیط للجریمة وعدمھبصورة أكبر من عدم التخطیط 
  
   الفروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ووقت حدوث الجریمة   )6-  8- 1

الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ووقت حدوث ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ووقت حدوث  توجد فروق بین:  الفرضیة البدیلة
  .الجریمة 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.97(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة ، 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  ونقبل الفرضیة الصفریة 
ص الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ووقت تنفیذ إن الفروق المالحظة فیما یخ :التعلیق

الجریمة ھي فروق غیر دالة ، حیث نالحظ أن المرأة على اختالف الحالة المدنیة 
  .ألولیائھا تمیل لتنفیذ جرائمھا لیال أكثر من تنفیذھا نھارا
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   و شریكھا في الجریمة   الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )7-  8- 1
الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وشریكھا في ال توجد فروق بین :ة الصفریةالفرضی

  .الجریمة 
الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وشریكھا في توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الجریمة 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.23(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(لداللة عند مستوى ا) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ووجود شریك في  :التعلیق
سواء (الجریمة  ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون مع الشریك 

  .متفاوتة وبنسب ) كان من العائلة أو من خارجھا
وتلبیة رغباتھا من قبل الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )8-  8- 1

  : الوالدین   
الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وتلبیة رغباتھا من ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  قبل الوالدین 
لبیة رغباتھا من وتالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  قبل الوالدین 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.85(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

وتلبیتھم لرغبتھا، حیث أن ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  :التعلیق
معظم النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف الحالة المدنیة ألولیائھن أقررن بأن 

  .الوالدین نادرا جدا ما یلبون رغباتھن
   :   الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ونوع عقاب الوالدین لھاالفروق بین )9-  8- 1

دنیة ألولیاء المرأة  ونوع عقاب الحالة المال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الوالدین لھا

ونوع عقاب الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الوالدین لھا

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.98(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
یھ نرفض الفرضیة ، وعل12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ونوع العقاب الذي تتلقاه  :التعلیق

من قبل ھذین الوالدین ، حیث أن معظمھن  أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع 
  .العقاب من توبیخ وضرب وحرمان 
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   ومعاملة الوالدین للذكور   دنیة ألولیاء المرأة  الحالة المالفروق بین )10-  8- 1
الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ومعاملة الوالدین ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .للذكور
ومعاملة الوالدین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .للذكور
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.08(المحسوبة  ²كان أ لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ومعاملة الوالدین للذكور  :التعلیق
بأن الوالدین یعاملن الذكور بلین ونادرا  حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن

  .  جدا بشدة 
  
   ومعاملة الوالدین لإلناث   الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )11-  8- 1

الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ومعاملة الوالدین ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  لإلناث

ومعاملة الوالدین لة المدنیة ألولیاء المرأة  الحاتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  لإلناث

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.58(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
لمدنیة ألولیاء المرأة  ومعاملة الوالدین لإلناث، ال توجد فروق بین الحالة ا :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا 
  .باعتدال ونادرا ما یعاملوھم بلین 

  
      والدیھا  ةالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وقسوالفروق بین )12-  8- 1

  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وقسوة والدیھابین ال توجد فروق :الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھاالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.96(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
الفرضیة  ، وعلیھ نرفض8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة   ووصفھا لقسوة والدیھا،  :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة 
  .علیھن ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال 
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      لحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وعالقتھا بضحایاھااالفروق بین )13-  8- 1
  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وعالقتھا بالضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وعالقتھا بالضحایا توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.75(سوبة المح ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 16=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 26.29(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة   وضحایاھا الذین جاءوا  :التعلیق

  . والقرابة وأیضا األصولمتمایزین من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران 

  
      الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ووسیلة ارتكاب الجریمةالفروق بین )14-  8- 1

الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ووسیلة ارتكاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الجریمة 

ة ارتكاب ووسیلالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الجریمة 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.16(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 20=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 31.41(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
تكابھا للجریمة، ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة ووسیلة ار :التعلیق

حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یستخدمن أسالیب متنوعة من 
  . الخ....أدوات الجریمة من آالت حدیدیة ، سالح أبیض، السم، الحرق

  
      الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ودافع ارتكاب الجریمةالفروق بین )15-  8- 1

الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ودافع ارتكاب بین ال توجد فروق :الفرضیة الصفریة
  الجریمة 

  ودافع ارتكاب الجریمةالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 9.16(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 24=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 36.41(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ودوافع ارتكابھا للجریمة،  :التعلیق
حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یكون دافعھن متقارب  وبحسب 

  .طبیعة الجریمة 
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     المدنیة ألولیاء المرأة  وجنس الضحایاالحالة الفروق بین )16-  8- 1
  .الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وجنس الضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .وجنس الضحایا الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.62(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
على الرغم من میل النساء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ضحایا لھن  :التعلیق

ھدافا فالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  لم یكن لھا دور في تحدید أكثر الفئات است
للذكور على حساب اإلناث ، حیث جاءت معظم النساء أكثر استھدافا للذكور من 

  .اإلناث
  
     الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وموقفھا من العقوبة الفروق بین )17-  8- 1

  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وموقفھا من العقوبة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وموقفھا من العقوبة  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  ةالفرضیة البدیل

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.79(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
د فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وموقفھا من العقوبة ، ال توج :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف أقررن بقبول العقوبة وأخریات 
  .رفضنھا وطلبن االستئناف 

  
   الفروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  والصداقات داخل السجن  )18-  8- 1

فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  والصداقات ال توجد :الفرضیة الصفریة
  داخل السجن

توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  والصداقات داخل :  الفرضیة البدیلة
  السجن 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.20(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 4=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 9.48(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
داخل السجن ، توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وصداقاتھا : التعلیق

تمیل إلى  ون أو أحدھما أرملأو مطلق ونمتزوج فكل سجینة سواء كان أولیاؤھا
ترضى بتكوین  تكوین الصداقات داخل السجن ، وقلیالت جد منھن من ال

  .الصداقات داخل مجتمع السجن
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   والمشاركة داخل السجن الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )19-  8- 1
الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  والمشاركة داخل ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  السجن
والمشاركة داخل لمرأة  الحالة المدنیة ألولیاء اتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.95(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ومشاركتھا داخل السجن ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة   :التعلیق
وھذا من خالل المشاركة في العمل واألكل الجماعي وھي نتیجة تؤكد أن ھناك 

  .تشابھا بین النساء في ھذه المشاركة على اختالف الحالة المدنیة ألولیائھن
  
   وردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )20-  8- 1

وردة فعل الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ال توجد فروق بین :ة الصفریةالفرضی
  العائلة بعد ارتكاب الجریمة 

وردة فعل العائلة الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  بعد ارتكاب الجریمة 
الجدولیة  ²كان وھي أقل م) 4.68(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

وردة فعل العائلة بعد الحالة المدنیة ألولیاء المرأة ال توجد فروق بین : التعلیق
جر ارتكابھا للجریمة، فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھ

  .عند كل الفئاتجاءت بنسب قلیلة  وأخیر ساعدتھا العائلة
  
  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنالحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )21-  8- 1

ومن یقوم بزیارتھا الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  داخل السجن

ومن یقوم بزیارتھا داخل الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ین توجد فروق ب:الفرضیة البدیلة
  السجن 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 7.05(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ن أنھن فقد أكدت معظمھالحالة المدنیة ألولیاء المرأة ق بین ال توجد فرو: التعلیق

 ، ومن تحظى بالزیارة فإن من یقوم بذلك في المقامال تحظین بالزیارة من أحد
  .ونادرا جدا األصدقاءاألول األولیاء ثم بعض األقارب 
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ونظرة العائلة لھا بعد الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )22-  8- 1
   ھا من السجن خروج

الحالة المدنیة ألولیاء المرأة ونظرة العائلة لھا ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  بعد خروجھا من السجن

ونظرة العائلة لھا الحالة المدنیة ألولیاء المرأة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  بعد خروجھا من السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.78(وبة المحس ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ونظرة العائلة لھا بعد  :التعلیق

لة ترفض عودتھن منھن أن العائ تالخروج من السجن  حیث ترى الكثیرا
وأخریات ترین أن العائلة تقبل عودتھن بصعوبة ، وقلیالت جدا من ترین أن 

  .العائلة ستقبل بعودتھن دون مشاكل ُتذكر
  
   ونوایاھا بعد الخروج من السجن  الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  الفروق بین )23-  8- 1

لیاء المرأة ونوایاھا بعد الخروج الحالة المدنیة ألوال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  من السجن

ونوایاھا بعد الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  الخروج من السجن
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.99(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

یھ نرفض الفرضیة ، وعل8=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 15.50(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة ونوایاھا بعد الخروج من  :التعلیق
السجن حیث ترى النساء في ھذه الدراسة أن یحاولن أن تبحثن عن عمل ویلیھ ال 

تشابھة عند أعرف ما ذا سأفعل؟ وفي األخیر سأعود للجریمة بقوة وھي جاءت م
  .كل الفئات
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   الفروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  ونظرتھا للمستقبل )24-  8- 1
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة ونظرتھا :الفرضیة الصفریة

  للمستقبل
  بلتوجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة ونظرتھا للمستق:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 8.34(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة ونظرتھا للمستقبل حیث : التعلیق
 ال مستقبل لي،(تتشابھ نظرتھا والتي كانت تدور حول أفكار متشائمة  كادت

  .  وھذا لدى كل النساء وعلى اختالف حالتھن المدنیة...) سأنعزل، سأنتقم
    
  الفروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وعدد الزیارات في السجن)25-  8- 1

ألولیاء المرأة  وعدد ال توجد فروق بین الحالة المدنیة :الفرضیة الصفریة
  الزیارات في السجن

توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وعدد الزیارات :  الفرضیة البدیلة
  في السجن

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 9.46(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
الفرضیة  ، وعلیھ نرفض12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 21.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین الحالة المدنیة ألولیاء المرأة  وعدد الزیارات التي : التعلیق

تحظى بھا داخل السجن حیث أن معظمھن تقضین فترة السجن بدون زیارات ُتذكر 
فیكون ذلك خالل أسبوع أو خالل شھر أو  نعلى مر الزمن، أما من تتم زیارتھ

  .الل سنة خ
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  سبب دخول المرأة للسجن  المجرمة عرض نتائج متغیر ) 9- 1
   ارتكاب الجریمة   نومكاسبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین  )1- 9- 1

ارتكاب  نومكاسبب دخول المرأة للسجن  ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

  ارتكاب الجریمة  نومكاخول المرأة للسجن  سبب دتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  یمثل الفروق بین نوع الجریمة  ومكان ارتكابھا  -136-جدول رقم

مكان / نوع الجریمة
  ارتكابھا

  ج ²كا  م ²كا  المجموع  خارج المنزل  داخل المنزل

   الجرائم الجنسیة
  )زنا، دعارة(

3  29  32  6.33  5.99  

جرائم القتل واألعمال 
  اإلرھابیة

32  7  39  

  االنحرافات 
  )سرقة، إدمان، تشرد( 

1  18  19  

  90  54  36  المجموع
الجدولیة عند مستوى  ²كاالمحسوبة أكبر من  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة 2=ودح α = (0.05(الداللة 
  .البدیلة 
ارتكاب  نومكاسبب دخول المرأة للسجن یخص إن الفروق المالحظة فیما : التعلیق

، حیث وجدنا أن المرأة المرتكبة للجرائم الجنسیة من دعارة وزنا دالة الجریمة فروق
وكذا الجرائم الخاصة بالسرقة واإلدمان والتشرد كثیرا ما تحدث خارج المنزل، في 

داخل المنزل حین أن الجرائم التي تخص القتل واألعمال اإلرھابیة تحدث في الغالب 
  . ونادرا جدا ما تحدث خارجھ 

  
   العقوبة    ةومد  سبب دخول المرأة للسجنالفروق بین )2- 9- 1

  .العقوبة ةومد سبب دخول المرأة للسجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
   .العقوبة ةومد سبب دخول المرأة للسجنتوجد فروق بین : الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 7.49(المحسوبة  ²كاأن  وجدنا  لقد:النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 24=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 36.41(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ومدة العقوبة التي تتلقاھا   سبب دخول المرأة للسجنال توجد فروق بین : التعلیق

ث أن مدة العقوبة ھذه ترتبط بنوع وجسامة الفعل المرأة جراء فعلھا اإلجرامي، حی
  .  سبب دخول المرأة للسجناإلجرامي ال ب
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   اإلجرامیة ألفراد األسرة    قوالسوابسبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )3-  9- 1
اإلجرامیة  قالسوابسبب دخول المرأة للسجن ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .ألفراد األسرة 
اإلجرامیة ألفراد  قوالسوابسبب دخول المرأة للسجن توجد فروق بین : لفرضیة البدیلةا

  األسرة 
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.97(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة  )12.59(
  .ونقبل الفرضیة الصفریة 

السوابق اإلجرامیة سبب دخول المرأة للسجن وبین ُتذكر ال توجد فروق : التعلیق
ألفراد أسرتھا، حیث أن ھناك تقارب طفیف في وجود ھذه السوابق أو عدم 

  . وجودھا بالنسبة للمرأة في ھذه الدراسة على اختالف الحالة المدنیة ألولیائھا
  
   حدوث الجریمة    ةوطریقسبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )4-  9- 1

وطریقة حدوث سبب دخول المرأة للسجن  ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة

  سبب دخول المرأة للسجن  وطریقة حدوث الجریمة توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
 الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 5.87(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ي ھذه الدراسة إلى التخطیط للجریمة قبل تنفیذھا فنساء معظم التمیل : التعلیق
، وھن یتشابھن في التخطیط للجریمة وعدمھ مھما بصورة أكبر من عدم التخطیط 

  .یكن سبب دخولھن للسجن
  
   ووقت حدوث الجریمة     سبب دخول المرأة للسجنالفروق بین )5-  9- 1

سبب دخول المرأة للسجن  ووقت حدوث ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .الجریمة 

سبب دخول المرأة للسجن  ووقت حدوث توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الجریمة 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 9.52(حسوبة الم ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
وعلیھ نرفض الفرضیة البدیلة ، 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .ونقبل الفرضیة الصفریة 
إن الفروق المالحظة فیما یخص سبب دخول المرأة للسجن ووقت تنفیذ  :التعلیق

ف سبب دخولھا الجریمة ھي فروق غیر دالة، حیث نالحظ أن المرأة على اختال
  .للسجن تمیل لتنفیذ جرائمھا لیال أكثر من تنفیذھا نھارا
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   و شریكھا في الجریمة   سبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )6-  9- 1
  سبب دخول المرأة للسجن  وشریكھا في الجریمة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
أة للسجن  وشریكھا في سبب دخول المرتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  الجریمة 
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.16(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

شریك في الجریمة   ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن  ووجود  :التعلیق
سواء كان من (حیث أن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون مع الشریك 

  .وبنسب متفاوتة ) العائلة أو من خارجھا
  
   وتلبیة رغباتھا من قبل الوالدین   سبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )7-  9- 1

ن وتلبیة رغباتھا من قبل سبب دخول المرأة للسجال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الوالدین 

وتلبیة رغباتھا من سبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  قبل الوالدین 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.36(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
رضیة ، وعلیھ نرفض الف12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 20.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن وتلبیتھم لرغبتھا، حیث أن  :التعلیق

معظم النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف سبب دخولھن السجن أقررن بأن 
  .الوالدین نادرا جدا ما یلبون رغباتھن

  
   :   نوع عقاب الوالدین لھاسبب دخول المرأة للسجن  والفروق بین )8-  9- 1

سبب دخول المرأة للسجن ونوع عقاب الوالدین ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .لھا

ونوع عقاب الوالدین سبب دخول المرأة للسجن توجد فروق بین : الفرضیة البدیلة
  .لھا

یة الجدول ²كامن  وھي أقل) 8.77(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 18=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 28.86(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن ونوع العقاب الذي تتلقاه من  :التعلیق

قبل ھذین الوالدین ، حیث أن معظمھن  أقررن بأنھن تعرضن لشتى أنواع العقاب 
  .رب وحرمان من توبیخ وض
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   ومعاملة الوالدین للذكور   سبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )9-  9- 1
سبب دخول المرأة للسجن  ومعاملة الوالدین ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة

  .للذكور
ومعاملة الوالدین سبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

  .للذكور
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.74(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :ائیةالنتیجة اإلحص

، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 20.02(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن ومعاملة الوالدین للذكور  :التعلیق
اسة أقررن بأن الوالدین یعاملن الذكور بلین ونادرا حیث أن النساء في ھذه الدر

  .  جدا بشدة 
   ومعاملة الوالدین لإلناث   سبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )10-  9- 1

سبب دخول المرأة للسجن ومعاملة الوالدین ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  لإلناث

ومعاملة الوالدین أة للسجن  سبب دخول المرتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  لإلناث

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 7.35(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 20.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
عاملة الوالدین لإلناث، ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن وم :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین یعاملن اإلناث بشدة وأحیانا 
  .باعتدال ونادرا ما یعاملوھم بلین

  
      والدیھا  ةسبب دخول المرأة للسجن  وقسوالفروق بین )11-  9- 1

  الدیھاسبب دخول المرأة للسجن  وقسوة وال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وقسوة والدیھاسبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 4.93(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 20.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن   ووصفھا لقسوة والدیھا،  :التعلیق

حیث أن النساء في ھذه الدراسة أقررن بأن الوالدین كثیرا جدا ما یكونون قساة 
  .علیھن ونادرا جدا ما یعاملنھن باعتدال 
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      سبب دخول المرأة للسجن  وعالقتھا بضحایاھاالفروق بین )12-  9- 1
  سبب دخول المرأة للسجن  وعالقتھا بالضحایاال توجد فروق بین :ریةالفرضیة الصف

  سبب دخول المرأة للسجن  وعالقتھا بالضحایا توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 2.17(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

وعلیھ نرفض الفرضیة  ،24=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 36.41(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن وضحایاھا الذین جاءوا  :التعلیق
  . متمایزین من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران والقرابة وأیضا األصول

  
      سبب دخول المرأة للسجن  ووسیلة ارتكاب الجریمةالفروق بین )13-  9- 1

سبب دخول المرأة للسجن ووسیلة ارتكاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الجریمة 

ووسیلة ارتكاب سبب دخول المرأة للسجن توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  .الجریمة 

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 0.91(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 30=ودح α = (0.05(اللة عند مستوى الد) 43.77(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق ُتذكر بین سبب دخول المرأة للسجن ووسیلة ارتكابھا  :التعلیق

للجریمة، حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یستخدمن أسالیب 
رائم الجنسیة تكون وسیلتھا متنوعة من أدوات الجریمة حیث وجدنا أن الج

تستعمل ) السرقة واإلدمان ، والتشرد (المتاجرة بالجسد، في حین االنحرافات 
المرأة فیھا آالت حادة، سالح أبیض، مواد ممنوعة، أما جرائم القتل واألعمال 

  .اإلرھابیة فكثیرا ما تستعمل اآلالت الحادة، الحرق، السم 

  
      مرأة للسجن  ودافع ارتكاب الجریمةسبب دخول الالفروق بین )14-  9- 1

سبب دخول المرأة للسجن  ودافع ارتكاب ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  الجریمة 

  ودافع ارتكاب الجریمةسبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة
الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 3.41(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 36=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 50.99(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن  ودوافع ارتكابھا للجریمة،  :التعلیق
حیث بینت لنا المعطیات أن النساء في ھذه الدراسة یكون دافعھن متقارب  وبحسب 

  .ة الجریمة طبیع
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     سبب دخول المرأة للسجن  وجنس الضحایاالفروق بین )15-  9- 1
  .سبب دخول المرأة للسجن  وجنس الضحایاال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  .وجنس الضحایا سبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 5.58(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
على الرغم من میل النساء في ھذه الدراسة من الذكور لجعلھم ضحایا لھن  :التعلیق

ئات استھدافا للذكور فسبب دخول المرأة للسجن  لم یكن لھ دور في تحدید أكثر الف
  .على حساب اإلناث ، حیث جاءت معظم النساء أكثر استھدافا للذكور من اإلناث

  
     سبب دخول المرأة للسجن  وموقفھا من العقوبة الفروق بین )16-  9- 1

  سبب دخول المرأة للسجن وموقفھا من العقوبة ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  وموقفھا من العقوبة  سبب دخول المرأة للسجن روق بین توجد ف:  الفرضیة البدیلة

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 8.86(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 20.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ل المرأة للسجن  وموقفھا من العقوبة ، حیث ال توجد فروق بین سبب دخو :التعلیق

أن النساء في ھذه الدراسة وعلى اختالف أقررن بقبول العقوبة وأخریات رفضنھا 
  .وطلبن االستئناف 

  
   والصداقات داخل السجن    سبب دخول المرأة للسجنالفروق بین )17-  9- 1

لصداقات وا  سبب دخول المرأة للسجنال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  داخل السجن

والصداقات داخل   سبب دخول المرأة للسجنتوجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  السجن 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 8.13(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 6=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 12.59(

  .الصفریة  البدیلة ونقبل الفرضیة
داخلھ، فكل سجینة وصداقاتھا سبب دخول المرأة للسجن توجد فروق بین : التعلیق

میل إلى تكوین الصداقات داخل السجن ، وقلیالت جد منھن من ال ترضى بتكوین ت
  .الصداقات داخل مجتمع السجن
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   والمشاركة داخل السجن سبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )18-  9- 1
سبب دخول المرأة للسجن  والمشاركة داخل ال توجد فروق بین :ة الصفریةالفرضی
  السجن

والمشاركة داخل سبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  السجن

الجدولیة  ²كامن  وھي أقل) 6.49(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 20.02(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ال توجد فروق بین سبب دخول المرأة للسجن  ومشاركتھا داخل السجن  :التعلیق

وھذا من خالل المشاركة في العمل واألكل الجماعي وھي نتیجة تؤكد أن ھناك 
  .مدنیة ألولیائھنتشابھا بین النساء في ھذه المشاركة على اختالف الحالة ال

  
   وردة فعل العائلة بعد ارتكاب الجریمة سبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )19-  9- 1

وردة فعل العائلة سبب دخول المرأة للسجن ال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  بعد ارتكاب الجریمة 

عائلة بعد وردة فعل السبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :  الفرضیة البدیلة
  ارتكاب الجریمة 
الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 8.96(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة

، وعلیھ نرفض الفرضیة 12=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 20.02(
  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 

لعائلة بعد وردة فعل اسبب دخول المرأة للسجن ال توجد فروق بین : التعلیق
ارتكابھا للجریمة، فالردود جاءت متقاربة أغلبھا أحدھم ساعدني وتلتھا الھجر 

  .عند كل الفئاتجاءت بنسب قلیلة  وأخیر ساعدتھا العائلة
  
  ومن یقوم بزیارتھا داخل السجنسبب دخول المرأة للسجن  الفروق بین )20-  9- 1

ومن یقوم بزیارتھا للسجن   سبب دخول المرأةال توجد فروق بین :الفرضیة الصفریة
  داخل السجن

ومن یقوم بزیارتھا داخل سبب دخول المرأة للسجن  توجد فروق بین :الفرضیة البدیلة
  السجن 

الجدولیة  ²كاوھي أقل من ) 6.04(المحسوبة  ²كاأن  لقد وجدنا :النتیجة اإلحصائیة
ضیة ، وعلیھ نرفض الفر18=ودح α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 28.86(

  .البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة 
ن أنھن ال فقد أكدت معظمھسبب دخول المرأة للسجن ال توجد فروق بین : التعلیق

األول  ، ومن تحظى بالزیارة فإن من یقوم بذلك في المقامتحظین بالزیارة من أحد
  .ونادرا جدا األصدقاءاألولیاء ثم بعض األقارب 
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  ثوتحلیل فرضیات البح  اختبار  - 2
  : اختبار وتحلیل نتائج الفرضیة اإلجرائیة  األولى  1- 2

  "ھناك عوامل نفسیة تؤدي إلى إجرام المرأة"
سواء من ُطبقت علیھن االستمارة أو من  - عانت السجینات كثیرا         

من سوء معاملة أسریة وتعنیف شدید،  فقد ظھر ذلك  - تمت معھن المقابلة
كن یعانین من قسوة  %93.34حظ أن كعامل ھام في إجرامھن، حیث نال

یعانین من تشددھم وعقابھم ، كما  %60الوالدین أو أحدھما، وأكثر من 
  ).38،42،- 37-أنظر الجدول(منھن ال ُتلبى رغباتھن من طرف األسرة  %70كان 
ومن العوامل النفسیة أیضا المساعدة على دفع المرأة إلى اقتراف      

دفع " أو " الدفاع عن النفس " جرام بدافع الفعل اإلجرامي نجد أیضا اإل
أقرت بھا المجرمات على التوالي بنسبة  ث، حی"االنتقام"و" العار 
؛ وھي  %18.88والنزاع العائلي بنسبة  %22.22والغیرة بنسبة  27.77%

كلھا مؤشرات تدل على دور معاملة األسرة في انحراف النساء وذلك من 
بالحرمان حینا، وسوء المعاملة خالل خلق معاش نفسي سيء، یتصف 

  ).-45- أنظر الجدول(والقسوة حینا آخر 
إن تتبعنا لما أفرزتھ نتائج تفریغ االستمارة من جھة ومن جھة أخرى     

تقصي المقابالت التي تمت مع حاالت البحث، مكننا من استنتاج أكثر 
ة في العوامل دفعا بالمرأة إلى ارتكاب الجریمة والتي تراوحت بین القسو

المعاملة ، الحرمان من الحاجیات الضروریة ، غیاب الدور الفعلي 
الخ ، وقد كان أھم عنصر ) ...المیراث(للوالدین، الحرمان من الحقوق 

مشترك ھو القسوة والشدة في المعاملة، ھذه القسوة التي الحظناھا في أكثر 
جنسي الضرب،الحرق، التعذیب، االعتداء ال(من حالة ورود ھذه القسوة 

وھي مؤشرات على أن المرأة ) الخ...تكرار الضرب ، الشتم بألفاظ بذیئة 
تحملت ما ال طاقة لھا من ألوان التعذیب التي تعرضت لھا على ید 
األشخاص الذین حولت انتقامھا ضدھم بجریمة اختزلت كل معاناتھا 
وعبرت من خاللھا عن الرفض المطلق لطریقة تنشئتھا في وسط لم یحترم 

ونتھا ووجودھا كإنسان یستحق العیش الكریم الھادئ، ویستحق أن كین
یحقق ذاتھ في خضم الحیاة ومجریاتھا، فحرمت التعلیم وحرمت الخروج 

المرأة ال تخرج "إلى الحیاة والنھل من ینابیعھا المختلفة ال لشيء سوى أن 
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 إال ثالثا ؛مرة من بطن أمھا ومرة إلى بیت زوجھا ومرة أخیرة إلى لحدھا
  .على حد تعبیر والد الحالة األولى "  

ھذه الرؤیة األحادیة تجاه المرأة تجعلھا تشعر بالمھانة والتحقیر وأن      
األب (الزوج أو األب وحتى األم : من یقوم بذلك ھم أقرب الناس إلیھا ھم 

كما في الحالة األولى ،األخ كما في الحالة العاشرة والزوج كما في الحالة 
وحتى األم كما في الحالة الثامنة التي ترضى بما یملیھ األب الخامسة، 

واالبن وتخضع خضوعا كلیا لألوامر التي تأتیھا من فوق من مصدر 
السلطة في األسرة ألن رفضھا ألوامر یعني تھدید حیاتھا بالخطر وھو 

، فالعائلة الجزائریة تتمیز بقوة الترابطات الجماعیة التي تشھد ") الطالق"
األنا الجماعي القائم على السلطة األبویة والتي تعتبر مؤسسة سیطرة 

اجتماعیة رسمیة قائمة بذاتھا وراسخة بقوة إلى درجة تأثیرھا في 
  . التصورات والسلوكات 

وتتقارب ھذه النسب مع تلك التي أتى بھا أحمد مجدوب مدیر مركز      
ن أھم األسباب البحوث الجنائیة والقومیة بالقاھرة ، والذي توصل إلى أ

، یلیھ  %29.9:دافع االنتقام بـ: التي تدفع المرأة إلى ارتكاب الجریمة 
: ، ثم یأتي دفع العار في المرتبة الثالثة بـ%18.80: النزاع العائلي بـ

12%  
، وقد أكد ) -2005-حازم یونس .(%10.5یلیھ الحصول على المال بنسبة 

تواجھ ظروفا اجتماعیة أحمد المجدوب أن المرأة في الوقت الحاضر 
واقتصادیة  متغیرة یقع علیھا أعباء كثیرة وبال شك فھي تتأثر بھذه 

عن جریمة القتل مثال نجد :" -یقول أحمد المجدوب- األوضاع ، فإذا تحدثنا
أن معظم حاالت القتل عادة ما تصاب المرأة فیھا بصدمة من زوجھا ، 

وقت الحاضر ، ألنھ حیث أن صورة الرجل تغیرت في نظر المرأة في ال
یفتقد إلى الر جولة ، وھذا على ) القتیل (عادة ما یكون الزوج الضحیة 

عكس ما كان علیھ في الماضي ، فقد أصبح على درجة عالیة من 
االنتھازیة ، وفي غالب األحیان یكون إنسانا حقیرا ، فإذا نظرنا إلى 

، بعد أن یكون المشكلة بعمق لوجدنا أنھ ھو من یدفعھا بغبائھ إلى قتلھ
السبب في إشعال نار الغیرة والكراھیة والعداوة بینھ وبینھا بشكل 

  ) - 2005-حازم یونس".(متفاقم
ومن ھنا یمكن أن نصل إقدام الفرد على السلوك اإلجرامي البد أن یكون 
استجابة لدوافع معینة ، أي االستجابة لمعایشة الفرد لدرجة من االستثارة 
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تملھا ، فیكون دافع االنتقام یتصدر معظم السلوكات التي الداخلیة التي ال یح
  .تتسم بالسلبیة كالسلوك اإلجرامي 

فاختالف الدور االجتماعي للمرأة عن الرجل یجعل من المرأة تتمتع    
بنوع من الحمایة التي قد تتحول إلى سیطرة مطلقة على كل شيء وھو 

مقارنة بدور  –غالب في ال –األمر الذي یحولھا إلى شخص ذو دور سلبي 
الرجل في القرارات الھامة حتى التي تتعلق بھا كشخص ینتمي إلى نفس 

  .البیئة التي ینتمي إلیھا ھذا الرجل 
وفي ھذا السیاق بحث فروید في موضوع المرأة ووجد أن التمییز     

الفاصل ما بین المرأة والرجل راجع إلى األحكام المفترضة اجتماعیا 
ت معینة بجنس معین واعتبر ذلك أمرا غیر مطابق والتي تربط صفا

للواقع النفسي عند كل من الطرفین ، كما واعتبر أن التمییز بین الرجل 
والمرأة إنما ھو تمییز قائم على تغلب نفسي لقسم من المواصفات على 

  ) .13:ص-2001-رشا عبد الفتاح الدیدي(حساب اآلخر
حلیال متكامال في غیاب إحصاءات إن العنف ضد المرأة ال یمكن تحلیلھ ت  

دقیقة حول الظاھرة ، ال لشيء سوى أنھا ال ُترتكب في الغالب على مرأى 
من الناس، فالخوف من الرجل وعدائیتھ في بعض األحیان یمنع المرأة من 
التفكیر بالحیاة المستقلة واالستغناء عن الدعم الرجالي والذي یكون في 

األذى واإلبقاء على تابعیتھن للرجال مما  حاالت كثیرة سببا لتعرضھن إلى
ُیعرقل مسیرة اقتدار المرأة، إضافة إلى ذلك فإن تعرض المرأة للعنف قد 

بصمات وخیمة مستعصیة  -إضافة لألضرار الجسمیة–یترك في نفسیتھا 
العالج كاالكتئاب، واضطرابات الشخصیة، وأخیرا التبعات النفسیة السیئة 

الشخصیة وشل قدرة المرأة على اتخاذ أي قرار  للعنف والمتمثلة في محو
من الناحیة النفسیة ، وھي حالة تسمى باإلیذاء والتي تتضمن الشعور 

- 2001- شكوه نوابي نزاد. (بالخوف، وتحمل شتى المواقف والظروف
  ) 183، 182:ص
فبعض النساء في مختلف مراحل حیاتھن تواجھن أشكاال متنوعة من      

ألسرة، ویختلف نوع العنف حسب المستوى الثقافي العنف خاصة داخل ا
السائد في المجتمع، ویكون في الغالب متأطرا بإطار التھدید ، االغتصاب، 
العنف الجسمي، المؤلم كالضرب والرفس وتسدید اللكمات، الصفع ، 

الخ، دون أن ننسى سوء المعاملة أو التعذیب النفسي الذي ُیعد ...الخنق
العنف ضد المرأة ، والذي یتضمن فرض القیود بغایة نوعا ھاما في أنواع 



 - 490 -

منع رقي المرأة االجتماعي ، الحرمان االقتصادي خاصة، تحقیر المرأة 
وإذاللھا، وھي كلھا أسالیب تؤول في النھایة إلى اإلصابة بالخوف والھلع 
واالضمحالل النفسي الذي یؤدي بالتالي إلى فقدان الثقة بالنفس وانعدام 

-شكوه نوابي نزاد(اتخاذ القرارات، والشعور بالعجز والوھن القدرة على
، وجدیر بالذكر في ھذا المقام أن ُنذكر بأن المرأة )183:ص- 2001

المعنفة كثیرا ما تخرج عن صمتھا بثورات انفعالیة شدیدة ، وقد ُیغیرن مع 
مرور الوقت من مسار حیاتھن الذي قد یكون سویا ویحول بالتعنیف إلى 

حیث أن  -خاصة -سوي، كما الحظنا مع حاالت البحث مسار غیر 
  .التعنیف الدائم والظاھر جعلھن عرضة الختیار طریق اإلجرام

وفي ختام ھذا العنصر یمكن أن نصل إلى أننا ال نقصد فقط بسوء     
المعاملة األسریة في أبسط معانیھا؛ و إنما نقصد بھا التمادي في القسوة 

فترة ال بأس بھا من الزمن وھي تشمل أیضا كل التي تتعایش معھا المرأة 
 .حیثیات التفاعل االجتماعي القائم بین أفراد األسرة الواحدة 

لقد تأكدت الفرضیة األولى في ھذه الدراسة؛ وقد : استنتاج الفرضیة     
تمثلت جملة العوامل النفسیة الباعثة على ارتكاب المرأة السلوك 

) القسوة، العقاب(سوء المعاملة : خاصة فياإلجرامي،وھذه العوامل تتمثل 
الحرمان بكل أبعاده، االنتقام والغیرة، التمییز بین الذكور واإلناث  ومن 
ھنا یمكن أن نصل إلى أن المرأة المجرمة في ھذه الدراسة تعرضت خالل 
مسار حیاتھا إلى التعنیف وسوء المعاملة من أشخاص ُیعدون األقرب إلیھا 

لھا عالم الجریمة ھذه السلوكات غیر المسئولة التي أقدم لذا كان مبعث دخو
العنف ال :" علیھا األقربون منھا تجاھھا لذا یمكن أن نقول في األخیر أن  

  ". یولد إال عنفا
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  : اختبار وتحلیل نتائج الفرضیة اإلجرائیة  الثانیة  2- 1
  "ھناك عوامل اجتماعیة  تؤدي إلى إجرام  المرأة"

لقد أمدتنا نتائج ھذه الدراسة بأھم الخصائص والمؤشرات          
االجتماعیة التي تمیز المرأة المجرمة ، والتي تمثلت في األسرة المتصدعة 

وأیضا أن ھذه  %67.77التي تنتمي إلیھا ھذه المرأة والتي جاءت نسبتھا
المرأة تنتمي ألفراد أسرة یحترف أفرادھا اإلجرام حیث كانت السوابق 

ومن جھة أخرى سجلنا فیما یخص المرأة المتزوجة أو حتى المطلقة       ).34أنظر الجدول،( %43.33میة ألفراد أسرة ھذه المرأة نسبتھااإلجرا
كانت تتعرض لتسلط وعقاب الزوج وأنانیتھ حیث مثلت نسبة 

  )  38-37-أنظر الجدول.(87.08%
دفعت بالمرأة فالمؤشرات التي تدلل على العوامل االجتماعیة التي       

؛ منھا ما یتعلق بطبیعة في ھذه الدراسة  إلى اقتراف الفعل اإلجرامي
األسرة التي تنتمي إلیھا المرأة المجرمة من حیث التفكك والتصدع، 

ومنھا ما . واإلھمال المادي والعاطفي، والذي لمسناه في أكثر من مرة 
دة مع ارتكاب یتعلق بالجانب االقتصادي كالفقر الذي ظھر ذو عالقة وطی

ھذه المرأة للجریمة ؛ حتى وإن كانت ھذه العالقة غیر حتمیة ، حیث 
ظھرت السجینات في ھذه الدراسة ، معظمھن ینتمین إلى أسر فقیرة كما 
وأنھن غیر منتجات في ھذه األسر أي ال تمارس أي منھن أي وظیفة 

حروم وھي أمور تجعل من المرأة المجرمة تقف موقف الذلیل والم) مھنة(
  ). 26،28،29أنظر الجدول(أمام من یمدونھا بمصدر الرزق والعیش 

وحتى الحاالت التي ُأجریت معھا المقابلة ، فكل حالة من حاالت البحث     
كانت تحمل وجعا الزمھا قبل وبعد ارتكاب الجریمة تمثل فیما أسماه 

 )"فقدان الشخصیة االجتماعیة"جیفري
SZABO ,D.ABDELFATTAH ,) یعكس االندماج السیئ في  الذي

المجتمع وال شخصانیة العالقات االجتماعیة التي تتظاھر في شكل عدم 
استدماج قیم ثقافة المجتمع بصورة سلیمة، فالمرأة المجرمة حّملتھا البیئة 
الثقافیة واالجتماعیة تصورا خاطئا عن ذاتھا وعن وجودھا من خالل 

وتجاھل حقوقھا سواء   محاولة طمس شخصیتھا ، وعدم االعتراف بھا
، فطریقة التنشئة االجتماعیة ) حسن المعاملة(أو المعنویة ) میراث(المادیة 

التي تلقینھا والتي كانت في مجملھا تحمل دالئل التصدع والتفكك العائلي ، 
والصراع الدائم بین أفراد األسرة ، كانت المؤشر األكبر والدافع األكبر 
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اطفي والوجداني بین أعضاء األسرة كلھا إلجرامھن، فنقص اإلشباع الع
  .مظاھر تشیر إلى االنحراف المتوقع من أحد أفراد ھذه األسرة

ولقد بینت الكثیر من الدراسات أن األولیاء یساھمون كثیرا في نمو       
الوعي الخلقي أو الضمیر عند أطفالھم وذلك من خالل تعلیمھم القیم ، 

سلطة یكون داخل األسرة، أین یمیل حیث أن أول اتصال األطفال مع ال
األطفال إلى تقلید نمط السلطة السائد في األسرة أي أنھم كلما كانوا أمام 
نمط سلطوي معین تصرفوا بمثل ما كانوا یتصرفون مع السلطة الوالدیة ، 
ولقد أكد العلماء أیضا أن غیاب الرقابة األبویة عامل مھم في اإلجرام یقول 

كانت رقابة األب ضعیفة وال تعطي الحنان الكافي إذا " بلون وفریشات
لألطفال فإنھم یمیلون للتجذر في االنحراف ، وبالنسبة للدراسة الحالیة 
فغیاب دور األب واستعمالھ للعنف والتعذیب كوسیلة لفرض سیطرتھ 
المطلقة في معاملة أفراد أسرتھ بما فیھم المرأة المجرمة، جاءت معبرة 

ث، إضافة  إلى دینامیة النبذ الذي ُمورس على عند معظم حاالت البح
المرأة قبل إقدامھا على الفعل اإلجرامي، حیث القت النبذ من شخص على 
األقل أو أكثر من أفراد أسرتھا ، وكثیرا ما أكدت األبحاث في ھذا الشأن 
أن األسرة غالبا ما تكون مولدة للمرض لما تسقط مجموع الصراعات غیر 

أحد أفراد أسرتھا، فیعبر ھذا األخیر بسلوكھ إلى المعبر عنھا على 
 . االنحراف أو الجریمة 

إن السمة البارزة في أسرة المجرمین ھو التفكك والتصدع كما یقدرھا      
% 60إلى % 30ھي أن نسبة ) ,Svtherland 1978(ادوین سوترالند 

وقبلھ قدر كنیت بولك . من المجرمین جاءوا من أسر متصدعة
)1958Renneth, ( من المجرمین  الذین حولتھم الجھات % 43أن

ویرى ولیام ھیلي أن .  القضائیة إلى السجون جاءوا من بیوت متصدعة
غیاب األبوین یجعل الفرد یبحث عن األمن خارج األسرة فیجده في 
الشارع، إن التوتر والشجار داخل األسرة یخلف بیئة غیر صالحة لتنشئة 

للخالفات ) 1988(ویعطي عبد اهللا بن عیش  .الفرد مما یھیئھ لإلجرام
األسریة دورا كبیرا في إجرام الفرد وھذه الخالفات ناتجة عن اختالف 

 .أسالیب الوالدین في التربیة
إن عالقات المرأة تمثل جانبا ھاما في إحساسھا بھویتھا وشعورھا     

و الزوج بالقیمة خاصة عالقاتھا مع أبویھا أو زوجھا، فإذا كان ھذا األب أ
یسئ معاملتھا فإن ھذا سیؤدي إلى انخفاض شعورھا بالقیمة وكذلك 
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شعورھا بالعجز وانعدام الھدف والمعنى في حیاتھا مما یمثل أزمة حقیقیة 
ففي دراسة لكلموس . لھویتھا كفرد ینتمي لألسرة التي ُتعنفھا أو تنبذھا

" انھ علیھااعتمادیة الزوجة بین إساءة الرجل إلى المرأة وعدو"وستراوس
أوضحت نتائجھا أن النساء األكثر اعتمادیة مادیة على األزواج ھن أكثر 
تعرضا ومرورا بخبرات اإلساءة الجسمیة من الزوجات األكثر استقاللیة 
مادیة، على اعتبار أن الزوجة العاملة لدیھا استقاللیة مادیة ولدیھا مصادر 

لي ال تتقبل عدوان زوجھا اشباع نفسیة متعددة وھي تشعر بقیمتھا ، وبالتا
علیھا، على عكس الزوجة االعتمادیة والتي ال تعمل أو لیس لدیھا دخل 
تنفقھ على احتیاجاتھا فلیس لدیھا بدائل أخرى سوى االعتماد على الزوج 

-2003-ھبة محمد علي حسن.(ومن ثم قد تتحمل إساءة الزوج لھا
  ).97:ص
اإلدراك "دراستھا عن ومن جھتھا وجدت ماري عبد اهللا حبیب في    

أن التوتر والمعاناة " المتبادل للزوجین في العالقات الزوجیة المتوترة
موجودان في كل العالقات الزواجیة بنوعیات مختلفة ودرجات متفاوتة، 
ویرجع ھذا االختالف في نوع التوتر ومداه إلى اختالف نوع الضغوط 

لتوتر، وكل ذلك یرتبط واختالف البناء النفسي للزوجین ومدى إدراكھما ل
بالخبرات التي یمر بھا األزواج الذین شاھدوا آباؤھم یعتدون على أمھاتھم 

ھبة محمد علي حسن (ویعتبرون ما ھم بصدد فعلھ یجانب الصواب،
فعنف الرجل ضد المرأة یأتي في إطار تأكید الرجل لھویتھ ). 108:ص

ماعیة والتوحد تشیر الذكریة ، حیث أن ھویة الجنس في إطار التنشئة االجت
إلى أن ھویة الذكر تتضمن أن یكون الذكر عدوانیا، والمرأة ال بد أن تكون 

  .خاضعة
وال یمكن أن نغفل أیضا الدور الذي یلعبھ المستوى المعیشي لألسرة      

التي تمثل من وجھة نظر نفسیة  -وقلة الدخل، وزیادة عدد األبناء والبطالة
في دفع الفرد إلى البحث  - ر الدائم باإلحباطحدثا ضاغطا یؤدي إلى الشعو

الدائم عن مصدر للرزق والعیش، ویطول البحث وتطول معھ المعاناة، 
فیكون طریق اإلجرام سھال ممھدا لكل من لم یستطع تحمل مشاق الحیاة 

فالعامل االجتماعي واالقتصادي یساھم إلى حد كبیر في . وصعوباتھا
ئة االجتماعیة حیث وجد أن األفراد  من تقریر األسلوب المتبع في التنش

المستویات االجتماعیة واالقتصادیة الدنیا یمیلون إلى تأكید أسلوب 
الصرامة والعقاب والتسلط في ضبط سلوك أبنائھم،وعلى األخص اإلناث، 
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في حین یمیل أقرانھم من المستویات الراقیة إلى األسلوب الدیمقراطي 
ولقد أكد واإلیضاح، في عملیة الضبط الذي ینطوي على الدفء والتقبل 

علماء النفس وعلماء االجتماع أن أھم األسباب التي تؤدي بالمرأة إلى 
إتیان السلوك اإلجرامي ما یسمى بالبیت المنحل الذي قد یكون انحاللھ 
نفسیا أو فیزیقیا باإلضافة إلى االنھیار العاطفي في العائلة، الذي قد یرجع 

الذي ینبعث في العادة من األب أو الرجل المتسلط  في أساسھ إلى الطغیان
حسن عبد الحمید (والمسیطر وكذلك االنھیار المادي والخلقي للعائلة

  ).       156:رشوان ص
إن ثمة عالقة بین المناخ األسري واألنماط السلوكیة الصادرة عن         

سلیم إلى أن الفرد سواء كان رجال أم امرأة ، إذ تنطلق ھذه العالقة من الت
األفراد الذین یفدون من منازل ھادئة ومستقرة أظھروا أنماطا سلوكیة 
مقبولة اجتماعیا من قبیل المجاراة للمعاییر االجتماعیة، على خالف أولئك 
الذین یفدون من منازل یسودھا التفكك واالضطراب ، إذ أظھروا أنماط 

التي تجعل  المناخ  من السلوك مخالفة للقواعد الخلقیة العامة،فاألسباب
محمد شمال حسن (األسري غیر دافئ وال مستقر یمكن حصرھا في 

  ) :147:ص
  .انحراف أو إجرام بعض أفراد األسرة -
  .شیوع أجواء التوتر والخالفات والمشاحنات بین أفراد األسرة  -
  .ضعف الروابط العائلیة داخل األسرة  -
رة أو البعض منھم وعدم كفایة البطالة التي یعاني منھا أحد أفراد األس -

  .الدخل والذي یساھم في التفكك األسري ألنھا تؤدي إلى الفقر
  .إشاعة أجواء من الفردیة وغیاب التعاون بین أفراد األسرة -
  .إدمان أحد أو بعض أفراد األسرة -
  .شیوع أسالیب العنف واإلكراه والقسر والصراخ بین أفراد األسرة  -
ة في منزل ضیق ال یتسع لھم جمیعا والذي یبعث على تكدس أفراد األسر -

  .الضیق وعدم االرتیاح 
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  : استنتاج الفرضیة الثانیة
في ھذه الفرضیة الثانیة على ھذا األساس یمكن أن نصل إلى أن     

الدراسة  تحققت ، وعلیھ یمكن أن نستشف أن العوامل االجتماعیة الباعثة 
  :مة في ھذه الدراسة تتمثل خاصة فيعلى ارتكاب المرأة للجری

  التصدع العائلي  -
  األسر ذات التعدد االجرامي  -
  تدني المستوى االقتصادي   -
ومن جھة أخرى ظھرت بقوة سوء العالقة الزوجیة وعدم انسجام  -

  .  الزوجین كبعد اجتماعي ھام قد یدفع المرأة إلى ارتكاب الجریمة
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  وتحلیل الفرضیة الثالثة اختبار ) 3- 1
  "تعاني المرأة المجرمة من آثار نفسیة داخل السجن"

  یمثل اآلثار النفسیة للمرأة المجرمة داخل السجن -137-جدول رقم
  %  التكرار  التكرار/ اآلثار

  %80  72  اإلحساس بالذل
  %66.66  60  اإلحساس باالحتقار

  %11.11  10  الالمباالة
  %44.44  40  رفض العقوبة 

تعیش السجینة داخل السجن مشاعر الدونیة : التعلیق على الجدول      
و  %66.66و %80وتعبر عنھا في شكل اإلحساس على التوالي بنسبتي 

ترفض تقریبا نصفھن العقوبة المسلطة في حقھن ، حیث بلغت نسبة 
سجینات بما یحدث لھن داخل  10وفي األخیر ال تبالي . %44.44الرفض 

و ھذه الالمباالة ما ھو إال دفاع تستعملھ السجینة  %11.11السجن بنسبة 
، من جھة )السجن(للقضاء على القلق الذي تشعر بھ بسبب القید والحبس

ومن جھة أخرى ھؤالء النسوة  لیس لھن خارج المؤسسة العقابیة من ملجأ 
یجدن فیھ الراحة فتكون الالمباالة شكل من أشكال االرتیاح المؤقت إلى 

لقد طالعتنا نتائج الجدول وكذا حاالت البحث عن معاشھن النفسي بعد       .اء فترة العقوبة حین انقض
اقترافھن الجریمة، ھذا المعاش الذي حمل آثار ارتكاب المرأة للفعل 
اإلجرامي من جھة، ومن جھة أخرى حمل لنا آثار دخولھن المؤسسة 

   -السجن -العقابیة 
حتى عند الحاالت التي أنھت -بدى جلیافقد : أما عن آثار دخولھن السجن*

أنھن جد متأثرات بالبیئة التي ُحملن إلیھا لقضاء فترة  –فترة العقوبة 
من ثالث أشھر إلى (العقوبة ھذه األخیرة، وإن اختلفت عند حاالت البحث 

إال أن معاناتھن كانت تحمل العبارات نفسھا عند معظم ) عشرین سنة
  :حاالت البحث من أمثلة 

  مت حیاتي وضیعت مستقبلي بیدي حط -
  ضیعت أوالدي وشكون یقبل بي بعد السجن  -
  ال أنتظر من المستقبل سوى السواد ، أنا متشائمة  -
  ال أحلم مثل بنات جیلي ال أستطیع أن أحلم ببناء أسرة  -
ھذه العبارات وغیرھا تحمل ) إلخ...امتنعت عن زیارتھا(عائلتي عادتني  -

ما یتعلق بالسجینة ومنھا ما یتعلق بنظرتھا لمحیطھا دالئل مختلفة منھا 
  .االجتماعي 
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فشعورھا بالدونیة كان عالیا جدا ، من خالل  فأما ما یتعلق بالسجینة*
تقدیرھا المنخفض لذاتھا وھي حبیسة السجن ، وكما الزم الشعور بالندم 
معظم حاالت البحث ال للجریمة في حد ذاتھا فحسب بل كان ھذا الندم 

الذي الحق وتظن السجینة أنھ " الوصم"ل طابعا اجتماعیا أال وھو یحم
سیالحقھا بعد انقضاء فترة العقوبة وتتساءل كیف ستواجھ المجتمع من 
جدید بعد الخروج من السجن؟ وھو ما جعل تصورات السجینات للمستقبل 

والتشاؤم ، ومما لوحظ أیضا لدى ) السواد(تكتنفھ الضبابیة والعتمة 
أن كلھن یحاولن التكفیر عن ذنبھن بصیام شھرین متتالیین حیث  السجینات

الحظت الباحثة أن معظم السجینات بمؤسسة إعادة التربیة واللواتي اقترفن 
جریمة القتل، مھما كان نوعھا، یستجبن  بالصیام منذ الوھلة األولى 
لدخولھن السجن ؛ حیث یتردد بین السجینات ضرورة الصیام للتكفیر عن 

ب المقترف جراء إزھاق روح إنسان؛ فتكون االستجابة سریعة الذن
دون معرفة إن ) مثلما حدث مع الحالة األولى ،الثالثة والخامسة(وفوریة 

أو ُتكفرن  بالصالة كما في . كان ھذا الصیام شرعي أو غیر شرعي 
الحالة الثامنة ، أو باالنتقام من الذات وتعذیبھا كما حدث مع الحالة 

  .العاشرة
وجدیر بالذكر في ھذا المقام أن ُنذكر أن المرأة تضع أھمیة كبیرة على     

عالقاتھا مع اآلخرین ، بمعنى آخر أن عالقاتھا مع اآلخر تشكل لھا 
مصدرا ھاما من مصادر تقدیر الذات كما یبدو أنھا تشعر بالقلق لدى 
 تدھور أي عالقة ذات معنى في حیاتھا، ألن تدھور أي عالقة ذات معنى

في حیاتھا یؤدي إلى تدھور مفھومھا لذاتھا وشعورھا بعدم القیمة ولذلك 
ھبة "(ھویة في إطار عالقات"یمكن أن یطلق على المرأة وھویتھا أنھا

  ).90:،ص2003محمد علي حسن 
وعلى ھذا األساس یمكن أن نصل في األخیر أن : استنتاج الفرضیة
 "ر نفسیة داخل السجنتعاني المرأة المجرمة من آثا:"الفرضیة القائلة

واإلحساس بالذل  الشعور بالدونیة  حیث كانت في ھذه الدراسة تحقق
 ھل جریمة وأن ھذا الشعور یالزم المرأة كفردلیالزم المرأة بعد اقترافھا ل

  .القابلیة الكبیرة للوالء واالستجابة ألنماط التنشئة االجتماعیة 
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   اختبار وتحلیل الفرضیة الرابعة) 4- 1
  "ي المرأة المجرمة من صعوبات اجتماعیة داخل السجنتعان"

  یمثل الصعوبات االجتماعیة التي تعاني منھا السجینة داخل السجن - 138- جدول رقم 
  %  التكرار  المؤشرات 
  %13.33  12  انعدام العالقات مع اآلخرین 

  %81.11  73  انعدام العالقات الجنسیة 
  %23.07  18  األكل على انفراد 

  %32.7  18  ى انفرادالعمل عل
  %94.55  85  الشجار مع الزمیالت 
  %58.88  53  عدم زیارة األسرة لھا

  %63.34  57  اإلحساس برفض األسرة لھا  بعد خروجھا 

  
نالحظ أن الحیاة االجتماعیة للسجینات یسودھا :التعلیق على الجدول    

وإن وتنعدم العالقات اإلنسانیة بینھن  %94.55الشجار  بینھن بنسبة 
من الحاالت عالقة جنسیة منحرفة  %81.11وجدت عالقة فتكون في 

ومن أھم الصعوبات التي تعیشھا ...) استعراض، تلصصیة، جنسیة مثلیة (
السجینة إحساسھا برفض األسرة لھا بعد انتھاء مدة السجن حیث رأت 

  .من السجینات أنھن تعانین من ھذا الرفض األسري لھن  63.33%
المغلقة التي تعیش ضمنھا السجینة ستجعلھا تقع فریسة للكثیر إن البیئة    

من الصعوبات والمشاكل التي ال تعد وال تحصى ، منھا ما یتعلق بطبیعة 
البیئة في حد ذاتھا، ومنھا ما یتعلق بتصورات السجینة لنفسھا وسط 

الذي بعد انقضاء فترة عقوبتھا فیھ ترى أنھ سیصد  يمحیطھا االجتماع
  .نھااألبواب ع

ففي بیئة السجن تتلقى نموذجا تربویا خاصا ، فھي في احتكاك دائم مع     
نماذج مختلفة من النساء المقترفات لكل أنواع الجرائم، إضافة إلى 

خاصة إذا طالت فترة مكوثھا  - االختالف على مستوى القیم الذي یجعلھا 
ھو ما یجعلھا تتبنى قیما جدیدة قد ال تمت لقیم أسرتھا بصلة، و -في السجن

فریسة سھلة لتقمص نماذج جدیدة من ألوان السلوك المنحرف واإلجرامي 
في كثیر من األحیان، كما تقف أیضا كنقطة مستھدفة خاصة إذا كانت 
حدیثة العھد بالسجن من قبل اللواتي طالت مدتھن بالسجن، فتكثر 

 الشجارات ، وقد تُُرغم على سلوكات لم تعھدھا ، خاصة فیما یتعلق
باستھدافھا كحقل للتجارب الجنسیة في ظل غیاب العالقات الجنسیة 



 - 499 -

السلیمة والمسموح بھا، فیكون الِسَحاق بین السجینات كأھم مشكل تعانیھ 
  .كل سجینة في ھذه البیئة المغلقة

أما الصعوبة األخرى التي تفرض نفسھا وھي تتعلق بتصورات السجینة    
ارتھا، بل وتشعر السجینة أنھ عن محیطھا االجتماعي الذي یرفض زی

سیرفض عودتھا بعد انقضاء فترة العقوبة، وھي مشاعر یأس وقنوط 
  .ُتضاف لجملة الصعوبات التي تعیشھا السجینة داخل السجن 

وتضاف لجملة ھذه الصعوبة تصوراتھا عن العائلة بعد خروجھا من  
السجن حیث بینت معظم السجینات أن عائلتھا ترفض عودتھا بعد 

  روجھا من السجن، أو تقبل عودتھا بصعوبة، وقلیالت جدا من أكدن أن خ
  .عائلتھن ستستقبلھن من جدید

لقد تحققت ھذه الفرضیة الرابعة في ھذه الدراسة :  استنتاج الفرضیة
  "تعاني المرأة المجرمة من صعوبات اجتماعیة داخل السجن": والقائلة 

ن والتي تتمثل بصورة داخل السج: حیث ظھرت الصعوبات على صعیدین
كبیرة في وجود العالقات الجنسیة بین السجینات وكثرة الشجارات بینھن 
والثاني یتعلق بفترة ما بعد السجن والمتمثلة خاصة بإحساس الرفض 
األسري الذي تشعر بھ السجینة كمعاش نفسي سیئ یالزمھا طیلة فترة 

  .فترة العقوبة  ءالسجن وبعد انقضا
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   اختبار وتحلیل الفرضیة الخامسة ) 5- 1
  "تقدم  المرأة المجرمة نظرة تشاؤمیة عن مستقبلھا بعد الخروج من السجن"

  نظرة الجانیة لمستقبلھا بعد الخروج من السجن یمثل  - 139- جدول رقم 
  %  التكرار  المؤشرات

  %33.34  30  ال مستقبل لي 
  %13.33  12  العودة إلى الجریمة بقوة

  %33.33  30  ) تعرف ماذا ستعرفال(الحیرة 
  %26.66  24  االنعزال
  %14.44  13  االنتقام 

  %25.55  23  سأكافح من جدید 

  
انقسمت السجینات إلى أصناف من األشخاص :  التعلیق على الجدول     

في نظرتھن لمستقبلھن بعد الخروج من السجن ، الصنف األول عبرت فیھ 
ا سیفعلنھ وحیرتھن مما یخفیھ من النساء بعدم معرفتھن م 33.33%

منھن موقفا سلبیا من  %60المستقبل لھن ، وفي الصنف الثاني اتخذت 
المستقبل ؛ حیث رأین أن ال مستقبل لھن وأنھن سیعتزلن الناس ، وفي 

إلى تكرار الفعل اإلجرامي انتقاما أو  %27.77الصنف الثالث اتجھت 
خذ موقفا ایجابیا من عودا للجریمة ، وفي األخیر الصنف الرابع ات

تصحیح مسار حیاتھ والكفاح من جدید للعودة إلى  ىالمستقبل وطمح إل
وبصورة أخرى یمكن أن نصل إلى أن .  %25.55المجتمع وكانت نسبتھ 

من نظرة السجینات تكون سلبیة وھذا یعني أن السجن ال یؤدي  75%
م ، سواء في وظیفتھ التربویة في إعادة اإلدماج أو الحد من بؤرة اإلجرا

فمعظم حاالت البحث كان لدیھن تخوف كبیر من مواجھة الحیاة بعد        .الحد من الجریمة النسائیة أو الرجالیة على حد سواء
انقضاء فترة العقوبة، وكذا التخوف من أحكام المجتمع ضدھن وما 
ینتظرھن في الحیاة االجتماعیة من مصاعب ومآزق، أیضا الخوف خاصة 

الجتماعي الذي سیالحقھن، وتستدل كل منھن بامتناع أفراد من الوصم ا
العائلة عن زیارتھن وكذا بعد انتھاء فترة العقوبة من سیكفلھن ، فجاءت 
نتیجة لذلك  نظرتھن تشاؤمیة راسخة بعدم تقبل المجتمع لھن من جدید 
وبالتالي إمكانیة تكوین أسرة أو العیش في أحضان أسرة یكون شبھ غائب 

  .لدیھن 
یمكن أن نكتشف في األخیر أن ھذا الشعور بالدونیة ال یتعلق بالجریمة  

كجریمة فحسب، إنما یتعلق أیضا بالتصور االجتماعي عن المؤسسة 
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التي تقضي فیھا السجینة فترة عقوبتھا من جھة  -أال وھي السحن-العقابیة 
ومن جھة أخرى یتعلق األمر اإلحساس بالذنب العالي الذي تشعر بھ 

ینة جراء اقترافھا للجریمة ودخولھا للسجن الذي ُیعد وصمة عار السج
  .ستالحقھا مدى الزمن   

  
  : استنتاج الفرضیة 

على ھذا األساس یمكن أن نصل إلى أن الفرضیة الخامسة في ھذه    
الدراسة قد تحققت، حیث جاءت نظرة السجینات عن المستقبل نظرة 

لداخلي جراء ارتكابھن الجریمة تشاؤمیة في عمومھا ، تجسیدا لمعاشھن ا
من جھة ، ومن جھة أخرى البیئة المغلقة التي ُحملن إلیھا وعانین فیھا 
على مختلف األصعدة ، منھا ما یتعلق بمحیط السجینة االجتماعي ، ومنھا 

  .ما یتعلق بالحیاة التي تتصور أنھا ستعیشھا بعد انقضاء فترة العقوبة
رة السجینات نحو المستقبل الذي وجدنا وعلیھ یمكن أن نتصور معا نظ   

  .أنھ یكتنفھ الیأس والنظرة التشاؤمیة المطلقة
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   اختبار الفرضیة السادسة 6- 1
  " توجد فروق بین المجرمات في اآلثار التي تنجر عن اقترافھن الجریمة"

  ةردة فعل عائلة السجینة تجاه جریمتھا تختلف باختالف نوع الجریم)1- 6- 1
توجد فروق في ردة فعل العائلة السجینة تجاه جریمتھا :  الفرضیة البدیلة

  .باختالف طبیعة الجریمة 
توجد فروق في ردة فعل العائلة السجینة تجاه جریمتھا ال  :الفرضیة الصفریة

  .باختالف طبیعة الجریمة
  نیمثل الفروق بین المجرمات في ردة فعل العائلة تجاه إجرامھ -140-جدول رقم

ساعدھا واحد   المساعدة  الھجر  
  على األكثر

  ج²كا  م²كا  المجموع

الجرائم الجنسیة 
  )زنا،دعارة(

15  2  15  32    
  

10.54  

  
9.48   
   4=ج.عند د
  و

)α = (0.05  

جرائم القتل واألعمال 
  اإلرھابیة

6  8  25  39  

االنحرافات 
  )سرقة،إدمان، تشرد(

8  2  9  19  

  90  49  12  29  المجموع
المحسوبة  ²كا من خالل نتائج ھذا الجدول نالحظ أن: اإلحصائیةالنتیجة 

  α = (0.05( عند مستوى الداللة) 9.48(الجدولیة  ²كاأكبر من ) 10.54(
مما یدل على أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجرمات وردة 
فعل العائلة تجاه إجرامھن، إال أن ھذه الفروق ضئیلة ، حیث نالحظ أن 

وعلیھ نؤكد الفرضیة .  الجدولیة ²كا والمحسوبة  ²كابین قاربا ھناك ت
  .البدیلة ، ونرفض الفرضیة الصفریة 

یتضح لنا من خالل القراءة المتأنیة لنتائج ھذا الجدول أنھ : ةتفسیر النتیج
توجد فروق بین المجرمات في ردة فعل العائلة تجاه إجرامھن ، لكن ھذه 

یرة ، بل االختالفات كانت طفیفة ، حیث الفروق المالحظة لیس فروق كب
سجلنا أن النساء المدانات في الجرائم الجنسیة ردة فعل عائلتھن تراوحت 
بین الھجر وتلقي مساعدة من قبل واحد على األكثر لھذه المجرمة، في 
حین عدد قلیل جدا من ھذا الصنف من النساء من قامت العائلة بمساعدتھا،  

لى جانبھا أثناء المحاكمة ، أو بزیارتھا من حین وھذا من خالل الوقوف إ
  .آلخر أو إمدادھا بما تحتاجھ داخل السجن 
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أما الُمدانات في جرائم القتل واألعمال اإلرھابیة، فقد تمیزت ردة فعل      
العائلة تجاه إجرامھن بالمساعدة حینا، والھجر أحیانا أخرى، وقد ارتبطت 

ماھیتھا ، فالمرتكبات لجرائم القتل العمدي في ردة الفعل بطبیعة الجریمة و
حق الزوج بمساعدة عشیق ، أو قتل األصول ، أو قتل الطفل حدیث العھد 
بالوالدة فقد امتنعت العائلة عن تقدیم المساعدة لھا ، أما القتل الذي حدث 
بغرض الدفاع عن النفس ، أو استرجاع حق من الحقوق فقد وجدنا أن ھذا 

اء تلقین المساعدة على األقل من فرد من أفراد العائلة، أما الصنف من النس
المدانات في األعمال اإلرھابیة فبصورة شبھ مطلقة تقوم العائلة بمساعدتھا 

كما أشرنا في عدة مواضع –ونادرا جدا ما ُتجابھ بالھجر ، ومرد ذلك 
لطبیعة جریمة األعمال اإلرھابیة في حد ذاتھا والتي تتمیز بالمساندة 

والمتمثلة في تقدیم الطعام لھم أو إیوائھم، أو  نالجتماعیة لبعض اإلرھابییا
من أفراد   نالتستر علیھم بحكم أنھم أصحاب حق، أو أن ھؤالء اإلرھابیی

العائلة ویتم إیوائھم وتقدیم ید المساعدة لھم من قبل التكافل االجتماعي 
التي نشأ علیھا  والواجب الخلقي الذي تفرضھ طبیعة التنشئة االجتماعیة

  .الفرد في المجتمع الجزائري
) السرقة، اإلدمان، التشرد(أما النساء المدانات في جرائم االنحرافات    

فقد كان رد العائلة تجاه إجرامھن أیضا متذبذبا بین الھجر والمساعد من 
قبل فرد على األكثر من قبل العائلة، وقلیالت جدا من منحت لھن مساعدة 

  .أثناء المحاكمة أو بعدھا  عائلیة سواء
إن الطبیعة اإلنسانیة توكل للمرأة مسؤولیة األسرة والمشاركة الفعالة في    

الرقي بھا ، وعلیھا الحفاظ على مستویات من النظام العائلي التي تسمح 
ألفراد األسرة أن یتطوروا ، ویصلوا أعلى المراتب ، وقد اتفق العلماء 

األولى لروابط المجتمع ونسیجھ وكذا  على أن المرأة ھي المحافظة
المحافظة بصورة أدق على الروابط العائلیة ، وكثیرا ما ُیلقى اللوم على 

فرانسیس (فشل المرأة في االضطراب العام الذي قد یمس عائلتھا

، ھذا في الحالة العادیة؛  أما إذا ما انحرفت المرأة عن القیم ) 162:ھیدسون،ص
عالم اإلجرام ، فإن ردود فعل المجتمع تكون الممیزة للمجتمع وتدخل 

صارمة وقاسیة جدا خاصة في المجتمعات التي تقدس القیم والعادات، فلقد 
ظلت صورة وسمعة المرأة على مستوى التقالید أمرا ھاما بالنسبة للمرأة 
: والمجتمع من جمیع الطبقات، والتي تتمنى دائما أن توصف بـ

  ).178:فرانسیس ھیدسون، ص(العامخاصة أمام الرأي " المحترمة"
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  نظرة السجیات نحو المستقبل تختلف حسب طبیعة كل جریمة) 6-2- 1
توجد فروق بین المجرمات في نظرتھن نحو المستقبل : الفرضیة البدیلة

  .حسب طبیعة كل جریمة
توجد فروق بین المجرمات في نظرتھن نحو  ال:الفرضیة الصفریة

  .المستقبل حسب طبیعة كل جریمة 
  یمثل الفروق بین المجرمات في نظرتھن للمستقبل - 141- جدول رقم 

  ج²كا  م²كا  المجموع  التوقف والتوبة  العودة  الحیرة  
الجرائم الجنسیة 

  )زنا،دعارة(
12  6  14  32    

  
3.92  
  

  
9.48  
   2=ج.عند د
  و

)α = (0.05  

جرائم القتل واألعمال 
  اإلرھابیة

12  3  24  39  

االنحرافات 
  )تشردسرقة،إدمان، (

6  3  10  19  

  90  48  12  30  المجموع
 ²كامن خالل نتائج ھذا الجدول نالحظ أن :النتیجة اإلحصائیة    

  α =(0.05(عند مستوى الداللة)9.48(الجدولیة ²أقل من كا) 3.92(المحسوبة
مما یدل على أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجرمات في 

رفض الفرضیة البدیلة، ونؤكد الفرضیة وعلیھ ن. نظرتھن للمستقبل
  .الصفریة 

یتضح لنا من خالل القراءة األولیة لنتائج ھذا الجدول : ةتفسیر النتیج    
أنھ ال توجد فروق بین المجرمات المدانات في جرائم مختلفة ونظرتھن 
للمستقبل، حیث وجدنا أنھ مھما كان نوع الجریمة المقترفة من قبل المرأة، 

تنظرن إلى الحیاة بعد السجن نظرة ) تقریبا(حظ أن كل السجینات فإننا نال
" الالعود إلى الجریمة "یطبعھا الطابع االجتماعي الممیز للمرأة أال وھو، 

حیث عبرت الكثیرات عن التوقف والتوبة عن السلوك اإلجرامي ، وعدم 
العودة إلى طریق االنحراف واإلجرام ، سواء كّن مدانات في الجرائم 

جنسیة أو جرائم القتل أو االنحرافات األخرى من سرقة وإدمان، ال
وقلیالت جد من كل أصناف ھذه الجرائم من كانت ترغب في العودة إلى 
الجریمة ، ومرد ذلك إلى الرغبة في االنتقام ، أو عدم توفر مأوى لھا ، أو 

صة خا(بسبب رفض العائلة لھا بالعودة إلى البیت بعد انقضاء فترة العقوبة 
  ).المدانات في الجرائم الجنسیة

لكن ما یمكن التنویھ بھ أن إحساس الحیرة والتردد التي أدلت بھ بعض     
لتساوى في الورود " العودة إلى الجریمة"السجینات لو أضیف إلى عبارة 

مع من ستقلعن عن ارتكاب الجریمة ، على اعتبار أن الحیرة والتردد قد 
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للجریمة، ما دام السجن لم یستطع تھذیب تحمل معھا إمكانیة العودة 
وتعدیل سلوك المرأة اإلجرامي من جھة ، ومن جھة أخرى عدم وجود 
تدابیر تأھیلیة فعالة لمتابعة السجناء على اختالف أصنافھم وأجناسھم، 
سواء داخل المؤسسة العقابیة ، أو عند انقضاء فترة العقوبة، وعودة 

  .من جدید  إلى الحیاة االجتماعیة) ة(السجین
إن النساء یرتكبن جرائم قلیلة نسبیا والقلیل :" تقول فرانسیس ھیدسون      

نسبیا من ھؤالء النساء یعاودن الجرم أو یرتكبن جنحا خطیرة ، فحینما 
تتورط المرأة في ارتكاب الجریمة تنوي التنصل من وضعھا المنحرف 

في الدعارة ، وأن  حتى عندما تختار ھي بنفسھا اإلجرام أو االنحراف كما
ھذا التنصل القوي ما ھو إال رد فعل عقالني یمكن مشاھدتھ في صور 
النساء المنحرفات في المجتمع، وُیعد ذلك كلھ تدمیر عمیق لدور ومكانة 
النساء التقلیدیات لیس على األقل بالنسبة لمكانتھن كزوجات وأمھات 

  ).191:فرانسیس ھیدسون، ص "(مناسبات
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  تختلف مدة الزیارة التي تحظى بھا السجینة باختالف نوع الجریمة)3- 6- 1
توجد فروق بین السجینات في مدة الزیارة التي تحضین بھا  :الفرضیة البدیلة

  .حسب نوع الجریمة
ال توجد فروق بین السجینات في مدة الزیارة التي تحضین : الفرضیة الصفریة

  .بھا حسب نوع الجریمة
  مدة الزیارة التي تحظي بھا یمثل الفروق بین السجینات في - 142- جدول رقم 

على األقل   
  مرة في السنة

ال یزورني 
  أحد

  ج²كا  م²كا  المجموع

الجرائم الجنسیة 
  )زنا،دعارة(

8  24  32    
  

15.15  

  
5.99  
   2=ج.عند د
  و

)α = (0.05  

جرائم القتل 
  واألعمال اإلرھابیة

25  12  37  

سرقة، (االنحرافات 
  )ان، تشردإدم

6  15  21  

  90  51  39  المجموع
المحسوبة  ²كامن خالل نتائج ھذا الجدول نالحظ أن : النتیجة اإلحصائیة    

  α = (0.05(عند مستوى الداللة ) 5.99(الجدولیة  ²أكبر من كا) 15.15(
مما یدل على أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین السجینات في مدة 

وعلیھ نؤكد الفرضیة البدیلة ، ونرفض الفرضیة . ین بھاالزیارة التي تحض
  .الصفریة 

بنتیجة ھامة فیما یتعلق  -142-لقد أمدنا الجدول : ةتفسیر النتیج
بالزیارات التي تحظى بھا السجینة ، حیث كانت الفروق جد واضحة 
وكبیرة بین السجینة التي تقوم العائلة بزیارتھا على األقل مرة في السنة ، 

السجینة التي ال یزورھا أحد منذ وطأت قدماھا ساحة المؤسسة  وبین
  .العقابیة 

المالحظة األولى التي یمكن تسجیلھا في ھذه الدراسة أن معظم     
، في حین من % 56.66السجینات ال تحظین بزیارة من األھل ما نسبتھ

  ).59أنظر الجدول رقم( % 43.32تتم زیارتھن نسبتھن ال تتعدى 
مالحظة الثانیة فتتعلق بنوع الجریمة ومدة الزیارة التي تحظى بھا أما ال   

زنا، (السجینة، فلقد وجدنا أن السجینات المدانات في الجرائم الجنسیة 
تمتنع العائلة عن زیارتھن ) سرقة، إدمان، تشرد(واالنحرافات ) دعارة

بصورة شبھ مطلقة وال تحظى بھا إال نادرا ، وفي كثیر من األحیان من 
یقوم بزیارتھا یفعل ذلك خفیة، ومرد ذلك أن الجریمة الجنسیة في مجتمع 
كالمجتمع الجزائري الذي یتمیز بقوة الترابطات والمحافظة على القیم 



 - 507 -

والعادات ال یمكنھ أن یتسامح مع مثل ھذه االنحرافات التي ُتعد شكال من 
ثل ھذا أشكال المساس بكیان العائلة وسمعتھا ، فال یمكن التغاضي عن م

  .السلوك ، خاصة إذا كان مرتكبھ امرأة 
أما المدانات في جرائم القتل تحظى بالزیارة من قبل ذویھا على األقل      

مرة في السنة ، في حین عدد قلیل منھن من امتنعت العائلة عن زیارتھن ، 
ویتعلق األمر ھنا بنوع القتل خاصة إذا ما تعلق األمر بقتل الطفل حدیث 

لوالدة و الذي یحمل طابعا الوصم االجتماعي  والذي ُیعد ھو العھد با
اآلخر من الطابوھات التي ال یمكن أن ُیغفر للمرأة اقترافھا لھ مھما تكن 

  .دوافعھا أو ظروفھا 
في حین أن المدانات في الجرائم اإلرھابیة فالعائلة تقوم بزیارتھن على     

یارتھا ، وھذا لخصوصیة األقل مرة في السنة أكثر من امتناعھا عن ز
الجریمة في حد ذاتھا والتي أشرنا لھا سابقا في أكثر من موضع ، على 
أنھا ال تحمل طابعا وصمیا بقدر ما تحمل طابعا اجتماعیا وسیاسیا میز 

  .المجتمع الجزائري في حقبة زمنیة ماضیة
) سرقة،إدمان، تشرد(ولقد وجنا أیضا فیما یخص االنحرافات األخرى     
العائلة امتنعت السجینات المدانات في مثل ھذه الجرائم ، ونادرا جدا ما  أن

  .تقوم بزیارة السجینة 
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  ةالعام وصیاغة النتائج تحلیل )3
عد أعلى درجات العنف الذي قد یمارسھ الفرد ُی اإلجراميفعل الإن        

لنتیجة التي في مجتمع بشري ، واستھجان ھذا الفعل وتجریمھ یتعلق با
أو تعریض  ،تنجر عنھ من إزھاق روح إنسان والمساس بأمنھ وسالمتھ

شیوع الرذیلة، وضرب قیم المجتمع عرض المجتمع لمظاھر االنحالل و
جریمة عند المرأة ، البد أن مظاھر ال لوألننا بصدد دراسة وتحلی.الحائط 

ص السجالت البیانات المیدانیة التي تخنستقرأ بعمق  ،نتوقف وقتا طویال
من خالل استمارة  توالتقاریر الشھریة للمؤسسة العقابیة، وكذا المستجوبا

حتى نتمكن من اكتشاف البحث، ومحتوى المقابلة مع حاالت البحث ؛ 
جریمة المرأة بكل أبعادھا في و الخصائص التي تمیز العوامل المشتركة أ

  .ھذه الدراسة 
ستخرجة من اإلحصاءات ومن لنتائج الدراسة الممعمقة النظرة فال    

أن من ننا مكِّالتي جاءت في ھذه الدراسة،  تتحلیل محتوى الحاالت العشرة 
یمكن اإلشارة إلیھا في النقاط ، عوامل مشتركة بین ھذه الحاالت استنتاج
  :التالیة 

ن نصیب المرأة من جریمة القتل والدعارة كان إ :الجرائم  أنواع -1 -3   
لجرائم األخرى،ثم تلتھا جریمة السرقة فاألعمال مقارنة باجد مرتفع 

اإلرھابیة ،فالتشرد فالزنا وفي األخیر اإلدمان ، ویمكن تفسیر ذلك  
ال (بالرجوع  إلى طبیعة جریمة القتل خاصة ، فھي جریمة غیر مخفیة

نظرا لوجود أثر ھذه الجریمة وھو الركن المادي من ) یمكن إخفاؤھا
ونظرا لما یترتب عن فعل القتل من إزھاق . وھي وجود جثة : الجریمة 

وتلتھا مباشرة جریمة الدعارة وھي الجریمة التي یدرجھا علماء . للروح 
 : -1999-سامیة حسن الساعاتي"(الجرائم الرئیسیة بالنساء:"اإلجرام فیما یسمى بــ

وقد تبین من الرجوع إلى إحصاءات السجون في العقد الثالث من ). 208:ص
ي أن نسبة المسجونات من النساء من الجرائم الخطیرة لم القرن الماض

سامیة حسن (من إجمالي ھذا النوع یأتي في مقدمتھا القتل العمدي %1یتجاوز 

والعود اإلجرامي فالضرب  ،ثم جرائم التزویر) 205:ص -1999-الساعاتي
  .المفضي للموت فالحریق فالسرقات وھو ما یتفق مع الدراسة الحالیة 

لجریمة كظاھرة فردیة واجتماعیة ال تخص الرجل فقط من حیث إذن فا   
، إال أن إجرام المرأة بوجھ عام  اارتكابھا وإنما أیضا تشمل المرأة أیض

كما دلت علیھ الكثیر من األبحاث مثلما  ،الرجل یقل كثیرا عن إجرام 
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كما . أشرنا إلى ذلك سابقا ، وخاصة في المجتمعات العربیة و اإلسالمیة 
نوعیة إجرامھا یختلف أیضا عن نوعیة إجرام الرجل حیث یتمیز  وأن

بالقلة في جرائم العنف واالعتداء ، وتزید في جرائم العرض واآلداب 
  ).23:،ص -2002-نجیب علي سیف الجمیل(

فمن خالل نتائج ھذه الدراسة یمكن القول أن االختالف في نسبة جرائم     
تكبھا من جھة ، ومن جھة أخرى یتعلق المرأة یتعلق بنوع الجریمة التي تر

فقد دلت الدراسات أنھ یمكن األمر بطبیعة المجتمع ونظرتھ للجریمة؛ 
قتل األطفال حدیثي العھد للمرأة أن تتفوق في نوع معین من الجرائم مثل 

بالوالدة والتسمیم وشھادة الزور في حین تنخفض  في جرائم   العنف 
، كما ، )379:،ص2003د المنعم سلیمان عب(واالعتداء على العرض 

وأشرت سابقا في تفسیر النسب المختلفة لجرائم المرأة فإن ھذه النسب ال 
تعكس بشكل كامل حقیقة إجرام المرأة في المجتمع الجزائري ، وفي 
المقابل ھذه اإلحصائیات أثبتت لنا أن نصیب المرأة من جرائم القتل مرتفع 

  .  مقارنة بالجرائم األخرى 
اإلحصاءات ھنا بینت بصورة قطعیة أن إجرام المرأة أقل من إجرام ف    

الرجل، وقد ذھب العلماء في تفسیر ھذا االنخفاض مذاھب مختلفة ، فمنھم 
من یستند على اإلحصاءات، ومنھم من یستند على طبیعة ونوعیة الجریمة 

  .المقترفة من قبل المرأة
في تفسیر انخفاض أو فالعلماء الذین یستندون على اإلحصاءات      

ارتفاع معدالت الجریمة یرون في ھذا االنخفاض أمرا طبیعیا وھذا الرأي 
وجھ لھ العدید من االنتقادات لعل أھمھا أنھ ال ینبغي األخذ بصدق 

فالتفاوت ) 377:ص -2003-سلیمان عبد المنعم(اإلحصائیات صدقا كلیا 
ھریا في حقیقة األمر ، بین إجرام الرجل وإجرام المرأة لیس إال تفاوتا ظا

والواقع أن المرأة ترتكب العدید من الجرائم التي ال تظھر في اإلحصائیات 
كجرائم البغاء والذي ُیعد إجرام طبیعي حتى ولو لم ُتَجِرمھ بعض 
التشریعات ، وإذا أضیفت جرائم البغاء إلى سجل المرأة لربما فاقت في 

أخرى، أن الجانب األكبر  إجرامھا إجرام الرجل ،ھذا من جھة ومن جھة
من إجرام المرأة ال یظھر في اإلحصاءات فثمة فارق ضخم بین إجرام 

سلیمان (المرأة الخفي وإجرامھا المعلن ، وھذه ھي مشكلة الرقم األسود 
أو المطموس التي تعد أھم نقاط ضعف )  378: ص  -2003-عبد المنعم

ُیكشف عنھا و ال تظھر الدراسات اإلحصائیة ، ومن أھم الجرائم التي ال 
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في اإلحصائیات جرائم اإلجھاض، السرقة من البیوت التي تقع من قبل 
الخادمات ، السرقة من المحالت التجاریة الكبیرة وحتى الصغیرة، 
الجرائم الجنسیة التي تشارك المرأة فیھا حیث یكون طالب الجنس من 

تھان بھ وراء عدد الرجال ھم ضحایاھا ، كما أن للمرأة دورا فعلیا ال ُیْس
غیر قلیل من الجرائم ، فالمرأة قد ال تظھر مباشرة كفاعل أصلي في 
الجریمة والواقع یؤكد أن كثیرا من الجرائم التي تقع من الرجال یكون 
للمرأة فیھا دورا ھاما باإلیحاء أو التحریض ، ولو أخذنا بعین االعتبار 

ل في ارتكابھا ألرتفع عدد الجرائم التي ترجع إلى توریط المرأة للرج
معدل إجرام المرأة  كثیرا عن ذلك المعدل المتواضع الذي تكشف عنھ 

  . اإلحصاءات 
وجدیر بالذكر أن العلماء في ھذا المقام حاولوا حصر اختالف إجرام    

المرأة عن إجرام الرجل في نوعیة الجرائم ال في كمھا ، بحیث حاولوا 
اإلجرام تختلف باختالف فئات الجرائم ، تبیین أن نسبة مساھمة المرأة في 

ففي بعض فئات اإلجرام تكون مساھمة المرأة فعالة إلى حد أنھا تقترب من 
نسبة إجرام الرجل ویظھر ذلك من خالل مثال جرائم اإلجھاض وقتل 
األطفال حدیثي العھد بالوالدة و كذا التسمیم وشھادة الزور ، في حین 

سلیمان عبد (ف واالعتداء على العرضتنخفض مساھمتھا في جرائم العن
وقد حاول العلماء أیضا تفسیر اختالف إجرام ) . 379: ، ص2003-المنعم

  :الرجل و إجرام المرأة بالرجوع إلى
بحیث من الثابت :  اختالف التكوین العضوي والنفسي للمرأة عن الرجل

 أن المرأة أضعف من الناحیة البیولوجیة من الرجل ، فھي أقل منھ في
  .القوة البدنیة وتنعكس ھذه الخصوصیة على السلوك اإلجرامي لكل منھما 

ویتمثل ذلك في أن المرأة :  اختالف الدور االجتماعي للمرأة عن الرجل
تتمتع غالبا بحمایة ال یحظى بمثلھا الرجل فھذا األخیر مسئول عن حمایتھا 

إلى أن ویمكن حتى أن یتحمل المسؤولیة الجنائیة عنھا ، ھذا إضافة 
خروجھ للعمل واالحتكاك المطلق باآلخرین والمنافسة والصراع من أجل 
العیش كلھا قد تھیئ فرص ارتكاب الجرائم ، أما بالنسبة للمرأة فدورھا 
االجتماعي یجعلھا في منأى عن الصراع، وبالتالي أقل فرصة في ارتكاب 

  .الجرائم 
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أن العمر األعلى نسبة  أثبتت لنا السجالت :عمر المرأة المجرمة) 2 - 3

وتاله العقد ) في الثالثین(بین من مررن بالمؤسسة العقابیة ھو العقد الثالث
بنسبة أقل، وتقل نسبة النساء اللواتي یصل عمرھن ) في العشرین(الثاني 

من (وھي نفس النسب تقریبا التي أمدتنا بھ المستجوبات . ما بعد الخمسین
لق بالمستوى العمري للمرأة المجرمة فیما یتع) مررت علیھن االستمارة

سنة ، ثم تلتھا العقد  39إلى 20حیث كانت النسبة العالیة للفئة العمریة من
الرابع وبصورة جد منخفضة عمر الشیخوخة ، وھي تتقارب أیضا مع 

  . حاالت البحث المستعرضة في الفصل السابق
ح على العالم ومرد ذلك أن المرأة في ھذه السن تكون أكثر میال للتفت   

الخارجي والتعرف أكثر على العالم من جھة، ومن جھة أخرى بحثھا عن 
المكانة والدور وسط بیئتھا االجتماعیة یجعلھا أكثر عرضة لبعض 
األخطاء والھفوات التي قد تحولھا إلى انحراف عن السلوك المطلوب ، 

یفترض  فتلج عالم الجریمة من بابھ الواسع ، بخالف امرأة الخمسین التي
فیھا النضج، ویعّول علیھا المجتمع في القیام واالضطالع بالكثیر من 
الواجبات ، كما وُتعد النموذج الذي ُیحتذ بھ ، والشخص الذي ُیطلب 

  .مشورتھ ، فیتسم سلوكھا في الغالب باالنضباط واالعتدال
ولقد وجدنا أیضا أن عمر المرأة الجانیة ال یرتبط ال بمستواھا الدراسي   

وال ترتیبھا داخل العائلة وال بالحالة الحیاتیة للوالدین والحالة المدنیة لھا 
وأیضا مكان ارتكاب ) سبب دخول السجن(وألولیائھا، وكذا نوع الجریمة

الجریمة ومدة العقوبة وكذا السوابق اإلجرامیة لھا وألفراد أسرتھا، 
في ھذه وطریقة حدوث الجریمة ووقتھا وشریكھا، وأقرت معظم النساء 

الدراسة على اختالف فئاتھن العمریة أن أولیائھن ال یلبون رغباتھن، 
وكثیرا ما یتلقون أنواعا شتى من العقاب على أیدیھن، وأن ھؤالء األولیاء 
یمیزون في معاملة الذكور واإلناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة 

، ومن جھة أخرى األولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة بالنسبة لإلناث 
فإن ضحایا المرأة في ھذه الدراسة وعلى اختالف الفئات العمریة للمرأة 
. جاءوا متمایزین من غرباء إلى عالقة زواج ، إلى جیران وأیضا أصول

أما جنسھم فكان الذكور أكثر الفئات استھدافا من اإلناث ، وتباینت وسیلة 
لى استعمال السم ارتكاب الجریمة من آالت حادة إلى سالح أبیض إ

والمتاجرة بالجسد ولكنھا كانت مستعملة عند كل الفئات العمریة دون 
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وھو األمر نفسھ بالنسبة . تخصیص أو تمییز لفئة عمریة عن األخرى 
لدوافع ارتكاب المرأة للجریمة حیث جاءت متنوعة بتنوع الجریمة 

ھن العمریة المقترفة من قبل المرأة ، ولم تختلف النساء على اختالف فئات
في موقفھن من العقوبة الذي جاء مشابھا في كون معظمھن قبلن العقوبة 
وقلیالت جدا من رفضنھا وطلبن االستئناف، وفي مجتمع السجن تحاول 
النساء إقامة عالقات مع السجینات وتشارك بعضھن البعض في العمل 
واألكل وتقاسم الطعام الذي تحض بھ السجینة من الزیارة ، وجاءت 
نظرتھن للمستقبل یكتنفھا الیأس والخوف من حكم العائلة ومن المستقبل 
ومن الوصم االجتماعي عند كل الفئات العمریة ، ومن جھة أخرى 

  .بعضھن تحض بالزیارة والبعض اآلخر امتنعت العائلة عن زیارتھن
في حین أن ارتباط عمر المرأة المجرمة  كان من خالل مھنة المرأة      

متھا حیث بینت لنا الدراسة الحالیة أن المرأة التي تنتمي لفئة ومكان إقا
) فما فوق 50، 49-29،40-20(العمریة الثانیة والرابعة والخامسة 

فإن لھا ) 39-30(معظمھن ال یمتھن أي مھنة ، في حین أن الفئة العمریة
بعض المھن الحرة التي تشتغلھا مثل الخیاطة والطرز والحالقة ، أما فیما 

مكان اإلقامة فقد وجدنا أن ھناك ارتباطا بین عمر المرأة في ھذه  یخص
الدراسة ومكان إقامتھا حیث أن أكثر القریة كانت أكثر المناطق السكنیة 

) 39-30، 29-20(التي تمیز معظم الفئات العمریة، بخالف الفئة العمریة
  ).قریة ومدینة(والتي جاءت متقاربة في منطقة اإلقامة 

المستوى الدراسي للمرأة : ى الدراسي للمرأة المجرمة المستو) 3- 3
المجرمة في ھذه الدراسة یتسم بكونھ متدني  ، فجل النساء المستجوبات 
كّن من الفئة األمیة التي لم تلتحق بالمدارس على اإلطالق، أو التحقت 
ولكنھا توقفت مبكرا عند المستوى االبتدائي أوالمستوى المتوسط ، 

حظین بالدراسة في الثانویة ،وھي النتائج المشابھة لما  وقلیالت جدا من
أتى بھ تفریغ االستمارة، حیث كانت النسبة العالیة للمرأة األمیة ، وتاله كل 

، وحتى حاالت البحث فقد ) األساسي(من المستوى االبتدائي والمتوسط
كان عاملھن المشترك انخفاض المستوى الدراسي ،وھو ما یؤكد أن 

دراسي لھ دور كبیر في الظاھرة اإلجرامیة لدى المرأة في ھذه المستوى ال
جدیر بالذكر أن ارتباط المستوى الدراسي ببعض متغیرات . الدراسة 

البحث لم یكن كبیرا، حیث لم نجد فروق في المستوى الدراسي لھذه المرأة 
ا وترتیبھا داخل العائلة والحالة الحیاتیة للوالدین، وكذا الحالة المدنیة لھ
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وللوالدین ، وجدنا أن المستوى الدراسي للمرأة غیر مرتبط أیضا بسبب 
دخولھا السجن وال بمكان ارتكاب الجریمة ومدة العقوبة وال السوابق 
اإلجرامیة لھا وألفراد عائلتھا ، وال بطریقة حدوث الجریمة، وقد أجمعت 

ال  النساء في ھذه الدراسة على اختالف مستواھن الدراسي أن أولیائھن
یلبون رغباتھن، وكثیرا ما یتلقون أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم ، 
وأن ھؤالء األولیاء یمیزون في معاملة الذكور واإلناث حیث اتفقت 
معظمھن على أن معاملة األولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة 

وق ُتذكر فیما بالنسبة لإلناث، أما بالنسبة لعالقتھا بالضحایا فلم ترد أي فر
یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعالقة 
زواج، وأیضا األصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على 
ارتكاب المرأة للجریمة  فھي األخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبھ 

داة المالئمة الجریمة ولم یكن للمستوى الدراسي ھنا أي دخل في اختیار األ
وقد أقرت معظم السجینات على . لالرتكاب الجریمة وال الدافع من ورائھا

اختالف مستواھن الدراسي أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیالت 
جدا من رفضنھا وطالبن باالستئناف ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن 

طعام ، ولم تختلف میزتھا العالقات مع السجینات والمشاركة في األكل وال
السجینات أیضا على اختالف مستواھن الدراسي في نظرتھن للمستقبل 
وتصوراھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة وال بعد خروجھن 

  .من السجن والتي جاءت متذبذبة بین الرفض والقبول 
 أما االرتباطات التي جاء بھا المستوى الدراسي للمرأة المجرمة في      

ھذه الدراسة فتمثلت خاصة مع مھنة المرأة ، حیث اشتغال المرأة في 
) ابتدائي ومتوسط(بعض المھن الحرة كان مترتبا باألكثر حظا في التعلیم

كما ارتبط أیضا المستوى الدراسي بمكان اإلقامة، حیث أن من كن بدون 
مستوى أغلبھن یقطن القریة ومن حظین ببعض المستوى یقطن أغلبیتھن 

مدینة والقریة بنسب متقاربة ، وجدن أیضا فروقا بین المستوى الدراسي ال
وقت ارتكاب الجریمة حیث أن المرأة بدون مستوى تمیل إلى ارتكاب 
جریمتھا في الغالب لیال ، أما المستویات األخرى فتمیل لتنفیذ جریمتھا 

ومن جھة أخرى وجنا أن ھناك عالقة بین . نھارا ولیال بنسب متقاربة
مستوى الدراسي وشریك المرأة في الجریمة حیث تعمد المرأة بدون ال

مستوى إلى عدم التعاون مع شریك، في حین من تتمتع بقدر من التعلیم 
وھو . تعمد إلى االستعانة بشریك لھا سواء من العائلة أو من خارج العائلة 



 - 514 -

الشيء نفسھ مع جنس الضحایا الذي یكون الذكور أكثر استھدافا من 
اث وبنسب متفاوتة بین مختلف المستویات الدراسیة للمرأة المجرمة اإلن

وأیضا تكوین الصداقات داخل السجن التي تختلف باختالف المستوى 
  .الدراسي للمرأة 

أمدتنا النتائج المتحصل علیھا فیما یخص  :مھنة المرأة المجرمة)4- 3
عرفن من مھنة السجینات أنھن في غالبیتھن ال یمارسن أي مھنة ، وال ی

وھو مؤشر ھام جدا ، في كون المرأة " عمل البیت"فنون الحیاة سوى 
غیر العاملة حبیسة أركان البیت والمواٍجھة لصعوبات الحیاة ، كثیرا ما 
تجرھا األقدار نحو االنحراف واإلجرام، بخالف المرأة العاملة والمنتجة 

والحفاظ على والتي تتجھ إرادتھا إلى الحذر في التعامل مع اآلخرین ، 
  .منصب العمل والتفكیر في أمور الحیاة برویة ودون اندفاع 

لقد وجدنا من خالل ھذه الدراسة أن مھنة المرأة ال ترتبط بحالتھا المدنیة    
حیث مھما تكن نوع حالتھا المدنیة ھي أو أولیائھا فإنھا في الغالب ال 

سبب (لجریمةتمتھن أي مھنة ، وھو نفس الشيء الذي وجدناه مع نوع ا
حیث أن المھنة لم تلعب أي دور في اختیار نوع الجریمة ) دخول السجن

ومدة العقوبة ، والحظنا أیضا أن مھنة المرأة لم ترتبط بمكان ارتكابھا 
للجریمة والتي أتت في الغالب خارج المنزل، أما السوابق اإلجرامیة 

نة وھو الشيء للمرأة وأفراد أسرتھا فقد جاءت غیر دالة مع طبیعة المھ
نفسھ الذي وجدناه مع طریقة حدوث الجریمة ، وقد أجمعت النساء في ھذه 
الدراسة على اختالف طبیعة مھنتھن أن أولیائھن ال یلبون رغباتھن، 
وكثیرا ما یتلقون أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم، وأن ھؤالء األولیاء 

ن على أن معاملة یمیزون في معاملة الذكور واإلناث حیث اتفقت معظمھ
األولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة بالنسبة لإلناث، أما بالنسبة 
لعالقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق ُتذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من 
أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعالقة زواج، وأیضا األصول، وفیما 

على ارتكاب المرأة للجریمة  فھي یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة 
األخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبھ الجریمة ولم تلعب المھنة ھنا أي 
. دور في اختیار األداة المالئمة لالرتكاب الجریمة وال الدافع من ورائھا

وقد أقرت معظم السجینات أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیالت 
ناف، ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن جدا من رفضنھا وطالبن باالستئ

میزتھا العالقات مع السجینات والمشاركة في األكل والطعام ، ولم تختلف 
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السجینات أیضا على اختالف وضعھن المھني في نظرتھن للمستقبل 
وتصوراھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة وال بعد خروجھن 

  .الرفض والقبولمن السجن والتي جاءت متذبذبة بین 
أما ارتباطات مھنة المرأة ببعض المتغیرات فقد جاء داال عند مكان    

الجریمة حیث وجدنا ن خالل ھذه الدراسة أن المرأة التي تقطن القریة في 
الغالب تكون بدون مھنة ، أما من تقطن المدینة فعلى الرغم من أنھا تمتھن 

تمیزت بعدم عملھا في أي بعض المھن إال أننا وجدنا أنھا ھي األخرى 
مھنة عامة أو خاصة، وھو الشيء الذي تقتضیھ الطبیعة السوسیو ثقافیة 
لكل منطقة، كما وجدنا أیضا فروقا في وقت تنفیذ الجریمة حیث أن المرأة 
التي تكون بدون مھنة تختار وقت تنفیذ الجریمة لیال أكثر من نھارا، في 

فتختار وقت تنفیذ الجریمة  )الحرة(حین من تملك بعض المھن الخاصة
نھارا أكثر من لیال ، وفیما یخص الشریك فإن النساء في ھذه الدراسة 
تعمدن إلى التعاون مع الشریك وبنسب متفاوتة بین من لدیھا مھنة أو ال، 
وبخصوص جنس الضحایا فالمرأة بدون مھنة تستھدف الذكور أكثر من 

قارب في استھداف الذكور اإلناث، أما من تشتغل بعض المھن الحرة فتت
واإلناث على حد سواء، وتمیل المرأة بدون مھنة أو لدیھا أعمال حرة إلى 

  . تكوین صداقات داخل السجن ولكن بنسب متفاوتة 
لقد وجدنا من خالل ھذه الدراسة وخاصة بعد تحلیل : مكان اإلقامة ) 5- 3

ن القریة نتائج إحصاءات السجالت أن ھناك فروقا بین المرأة التي تقط
والمرأة التي تقطن المدینة ، حیث وجدنا أن ھذه الفروق ھي فروق كیفیة ، 
ولیست فروقا كمیة ، فاألمر ال یتعلق بانخفاض أو ارتفاع الجریمة النسائیة 
في القریة أو المدینة، بقدر ما یتعلق  بنوعیة الجریمة المرتكبة في ھاتین 

تماعیا ، فقد تبین أن امرأة المدینة البیئتین المختلفتین جغرافیا وثقافیا واج
جرائمھا تكون في الدعارة ، فالقتل ، ثم السرقة ، فالتشرد واإلدمان ، في 

خاصة قتل (حین المرأة التي تقطن القریة  كانت جرائمھا تتصدرھا القتل
وھي نتائج تتوافق .، فالزنا واألعمال اإلرھابیة)الطفل حدیث العھد بالوالدة

الالتي أجریت (ا توصلت إلیھ الباحثة مع المستجوباتإلى حد كبیر مع م
، حیث كانت المرأة التي تقطن القریة أعلى نوعا ما في ) معھن المقابلة

ارتكاب الجرائم من المرأة التي تقطن المدینة ، ولكن ھذه الفروق وجدنا 
أنھا فروق طفیفة ، غیر حقیقیة ، بحیث یتعلق األمر بنوع وطبیعة الجریمة 

  .ا ال بكمھ
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فمكان إقامة المرأة یرتبط بمتغیرات دون أخرى، حیث وجدنا من خالل     
تفریغ النتائج أن مكان إقامة المرأة ال یرتبط بالحالة المدنیة للمرأة أو 
والدیھا ، وال الجریمة  وال بمدة العقوبة وال باألحكام السابقة لھا وألفراد 

  .ذ الجریمةأسرتھا وال باختیارھا لشریك یساعدھا على تنفی
وقد أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختالف مكان إقامتھن أن     

أولیائھن ال یلبون رغباتھن، وكثیرا ما تتلقین أنواعا شتى من العقاب على 
أیدیھم، وأن ھؤالء األولیاء یمیزون في معاملة الذكور واإلناث حیث اتفقت 

للذكور والقسوة والشدة معظمھن على أن معاملة األولیاء میزھا التدلیل 
بالنسبة لإلناث، أما بالنسبة لعالقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق ُتذكر فیما 
یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعالقة 
زواج، وأیضا األصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على 

اءت بحسب طبیعة ما تتطلبھ ارتكاب المرأة للجریمة  فھي األخرى ج
الجریمة ولم یلعب مكان اإلقامة ھنا أي دور في اختیار األداة المالئمة 

وقد أقرت معظم السجینات على . لالرتكاب الجریمة وال الدافع من ورائھا
اختالف مكان إقامتھن، أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیالت جدا 

جھة أخرى الحیاة داخل السجن من رفضنھا وطالبن باالستئناف ومن 
میزتھا العالقات مع السجینات والمشاركة في األكل والطعام ، ولم تختلف 
السجینات أیضا على اختالف مكان سكنھن في نظرتھن للمستقبل 
وتصوراھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة وال بعد خروجھن 

  .ول من السجن والتي جاءت متذبذبة بین الرفض والقب
أما بالنسبة للفروق المالحظة فیما یخص مكان اإلقامة فقد وجدنا أن ھذا     

المكان یرتبط  بمكان ارتكاب الجریمة ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة 
والالتي تقطن القریة تكون جرائمھن متقاربة في االرتكاب بین خارج 

ائمھا تكثر خاصة المنزل وداخلھ، في حین أن المرأة التي تقطن المدینة جر
خارج المنزل، وارتبط مكان اإلقامة أیضا بطریقة حدوث الجریمة ووقتھا 
حیث تعمد امرأة القریة إلى تنفیذ جرائمھا بدون تخطیط  وغالبا ما تتم 
نھارا، أما امرأة المدینة فغالبا ما تتم جرائمھا بتخطیط مسبق قبل التنفیذ 

سب متفاوتة ،وفیما یخص جنس وجرائمھا یمكن أن تحدث نھارا أو لیال بن
الضحایا فامرأة القریة تستھدف الرجال أكثر من النساء أما امرأة المدینة 

  فیكون استھدافھا للجنسین على حد سواء
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لم تعطي لنا السجالت فیما یتعلق : الحالة المدنیة للمرأة المجرمة) 6- 3
ف الحاالت بالحالة المدنیة للمرأة المجرمة، فروقا عالیة بین مختلف أصنا

المدنیة ، ولكنھا أعطت بصورة متذبذبة دالالت عن وجود وتصدر حالة 
المرأة العازبة في الجرائم ، ثم تلتھا المرأة المطلقة ،فالمرأة المتزوجة أما 
األرملة فلم نسجل أي إحصاء بخصوصھا في ھذه الدراسة ، أما فیما یتعلق 

ة حیث كانت الصدارة بنتائج تفریغ االستمارة فقد كانت النسب متقارب
للمرأة العازبة أیضا مقابل نسبة نوعا ما منخفضة للمرأة المتزوجة ، وھو 

ما یجعلنا نرى بأن الحالة المدنیة للمرأة المتزوجة تلعب دورا في اإلجرام  
بقدر الذي تلعبھ الظروف المحیطة بالمرأة في بیئتھا االجتماعیة والنفسیة ، 

  .عل الشنیعفي دفعھا إلى ارتكاب ھذا الف
فالحالة المدنیة للمرأة ارتبطت ببعض متغیرات البحث ولم ترتبط      

ببعضھا اآلخر، حیث وجدنا أن لم تتأثر بالحالة المدنیة لألولیاء المرأة  
وبسبب دخول السجن وال بمدة العقوبة والسوابق اإلجرامیة لھا وألفراد 

وال بشریك المرأة في أسرتھا، وبطریقة حدوث الجریمة وال بوقت تنفیذھا  
الجریمة ، وقد أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختالف حالتھن 
المدنیة أن أولیائھن ال یلبون رغباتھن، وكثیرا ما تتلقین أنواعا شتى من 
العقاب على أیدیھم، وأن ھؤالء األولیاء یمیزون في معاملة الذكور 

اء میزھا التدلیل واإلناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة األولی
للذكور والقسوة والشدة بالنسبة لإلناث، أما بالنسبة لعالقتھا بالضحایا فلم 
ترد أي فروق ُتذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من 
جیران وغرباء وعالقة زواج، وأیضا األصول، وفیما یخص وسیلة 

یمة  فھي األخرى الجریمة والدوافع الباعثة على ارتكاب المرأة للجر
جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبھ الجریمة ولم یلعب مكان اإلقامة ھنا أي 
. دور في اختیار األداة المالئمة لالرتكاب الجریمة وال الدافع من ورائھا

وقد أقرت معظم السجینات على اختالف وضعھن االجتماعي، أنھن 
البن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیالت جدا من رفضنھا وط

باالستئناف، ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العالقات مع 
السجینات والمشاركة في األكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على 
اختالف حالتھن المدنیة في نظرتھن للمستقبل، وتصوراھن عن ردة فعل 

ءت العائلة بعد ارتكابھن للجریمة وال بعد خروجھن من السجن والتي جا
  .متفاوتة بین الرفض والقبول 
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أما نقاط االلتقاء بمتغیرات البحث فیما یخص الحالة المدنیة للمرأة فقد      
وجدنا فروقا ذات داللة فیما یخص مكان ارتكاب الجریمة، بحیث وجدنا 
أن المرأة العزباء جرائمھا تكون خارج المنزل أكثر منھ داخلھ في حین 

ارتكاب الجریمة بین داخل المنزل وخارجھ،  المتزوجة فتتساوى في مكان
في حین أن المطلقة تكون جرائمھا في المنزل أكثر من خارجھ، ومرد ذلك 
كون المرأة العازبة أكثر حریة في التنقل إلى خارج المنزل بخالف 
المتزوجة وحتى المطلقة  الالتي ُتفرض علیھما القیود االجتماعیة وال 

ولقد وجدنا أیضا فروقا فیما یتعلق . ت شروطُیسمح لھما بالخروج إال تح
بالحالة المدنیة للمرأة وجنس الضحایا حیث جاءت المرأة العازبة أكثر 
استھدافا للذكور من اإلناث في حین من كانت متزوجة أو مطلقة تتقارب 

  قلیال لدیھما استھداف كال الجنسین
م تكرار أو لقد تمیز سلوك المرأة المجرمة بعد :األحكام السابقة)7- 3

معاودة السلوك اإلجرامي،وھو الشيء المشترك الذي وجدناه والمسناه من 
خالل نتائج دراسة السجالت وتفریغ االستمارة والمقابلة مع حاالت 

فھي كما "  العود اإلجرامي"البحث؛  فنادرا ما نجد المرأة تالزمھا ظاھرة 
معاودة السلوك قلنا سابقا أكثر میال لالمتثال لألوامر والنواھي ، و

اإلجرامي من األمور التي تبتعد عن إتیانھا ،مھما تكن ظروفھا االجتماعیة 
أو االقتصادیة فھي في الغالب ال تكر فعلھا أو أفعال إجرامیة أخرى، فحتى 
من خالل المستجوبات أو حاالت البحث العشرة طالعتنا النتائج عن انعدام 

الیة، مقابل وجود سوابق والتي السوابق اإلجرامیة لدى المرأة وبنسبة ع
  .جاءت فیھا النسبة جد منخفضة خاصة بعد دخول السجن  

  :خصائص األسرة التي تنتمي إلیھا المرأة المجرمة ) 8- 3
لقد وجدنا أنھ على الرغم من أن : ترتیب المرأة بین اإلخوة واألخوات* 

أكثر العلماء یرون بخصوص ھذه النقطة ، أن الطفل األول واألخیر ھما 
األشخاص عرضة لالنحراف واإلجرام ، إال أن نتائج بحثنا جاءت مخالفة 
لذلك ، فقد دلت اإلحصاءات على ارتفاع نسبة المرأة الذي یأتي ترتیبھا في 
الوسط مقابل انخفاض من تتصدر إخوتھا أو تكون آخر طفل في العائلة ، 

ذات الترتیب ولعل مرد ھذه الفروق في كون المرأة في المجتمع الجزائري 
األول بین اإلخوة ُیفترض فیھا النضج المبكر والكامل ، وُینظر إلیھا بأنھا 

،وُیعول علیھا في تدبیر شؤون البیت وھي بمثابة  القائم األول " بدیل األم"
على رعایة اإلخوة واألخوات وحاجیات البیت ككل وبالتالي ھذا یمنعھا 
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رأة داخل العائلة ارتبط فترتیب الم. من الوقوع في مخالب اإلجرام
إحصائیا ببعض متغیرات البحث ولم یرتبط بمتغیرات أخرى ، فبالنسبة 
للمتغیرات التي لم تكن ذات داللة إحصائیة فقد سجلنا أن ترتیب المرأة 
داخل العائلة لم یرتبط بالحالة الحیاتیة للوالدین وال بالحالة المدنیة لھا 

وال بمدة العقوبة ، ومن جھة أخرى  وألولیائھا وال بسبب دخولھا السجن 
أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختالف ترتیبھن داخل العائلة أن 
أولیائھن ال یلبون رغباتھن، وكثیرا ما تتلقین أنواعا شتى من العقاب على 
أیدیھم، وأن ھؤالء األولیاء یمیزون في معاملة الذكور واإلناث حیث اتفقت 

ألولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة معظمھن على أن معاملة ا
بالنسبة لإلناث، أما بالنسبة لعالقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق ُتذكر فیما 
یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعالقة 
زواج، وأیضا األصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على 

للجریمة  فھي األخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبھ  ارتكاب المرأة
الجریمة ولم یلعب ترتیب المرأة داخل العائلة ھنا أي دور في اختیار األداة 

وقد أقرت معظم . المالئمة لالرتكاب الجریمة وال الدافع من ورائھا
السجینات على اختالف ترتیبھن داخل العائلة، أنھن رضین بالعقوبة 

قلیالت جدا من رفضنھا وطالبن باالستئناف ومن جھة المسلطة علیھن و
أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العالقات مع السجینات والمشاركة في 
األكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على اختالف مكان سكنھن 
في نظرتھن للمستقبل وتصوراھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن 

من السجن والتي جاءت متذبذبة بین الرفض للجریمة وال بعد خروجھن 
  .والقبول 

أما فیما یخص المتغیرات ذات الصلة بترتیب المرأة داخل العائلة فقد      
وجدنا أن لھا عالقة مع المھنة حیث أن المرأة ذات الترتیب المتوسط غالبا 
ما تكون بدون مھنة ، أما المرأة الصغرى والكبرى فتكاد تتقارب بین 

مھنة أو عدمھا ، كما وسجلنا أیضا أن ھناك عالقة بین ترتیب ودود ال
المرأة داخل العائلة ومكان اإلقامة حیث تبین أن المرأة ذات الترتیب 
المتوسط معظمھن یقطن القریة ، أما ذات الترتیب األصغر والكبرى 
فتقطنان المدینة أكثر من القریة ، وفیما یخص مكان ارتكاب الجریمة ظھر 

الوسطى والكبرى عادة ما ترتكبان جرائمھما خارج المنزل أو  أن البنت
داخلھ ولكن بنسب متفاوتة بخالف الصغرى التي تمیل إلى ارتكاب 
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جرائمھا خارج المنزل ، وبخصوص السوابق اإلجرامیة ألفراد أسرة 
المرأة فقد تبین أن البنت الوسطى أفراد أسرتھا أقل سوابق من البنتین 

وفیما یتعلق بطریقة حدوث الجریمة فقد وجدنا من الصغرى والكبرى ، 
خالل النتائج أن البنت الوسطى والصغرى تمیل إلى ارتكاب جرائمھا 
بتخطیط أكثر ، في حین البنت الكبرى فتتقارب في طریقة حدوث الجریمة 
، وھو األمر نفسھ الذي وجدناه فیما یخص وقت حدوث الجریمة ، أما 

البنت الصغرى أكثر استھدافا للذكور من جنس الضحایا فقد میزنا أن 
، وھو األمر نفسھ الذي وجدناه فیما ) الوسطى والكبرى(الفئات األخرى

یخص متغیر وجود الصداقات داخل السجن حیث تبین أنھن وعلى 
اختالف ترتیبھن داخل األسرة تمیل النساء في ھذه الدراسة إلى تكوین 

  .اوتة بین فئات الترتیب صداقات جدیدة داخل السجن ولكن بنسب متف
فقد وجدنا من خالل النتائج أن المرأة :  أما عدد اإلخوة واألخوات*

المجرمة في ھذه الدراسة ، تنتمي إلى أسر متنوعة منھا ما ھو كثیر العدد، 
ومنھا ما ھو قلیل العدد ، والفارق بین أنواع ھذه األسر لم یكن كبیرا 

  . لیھ كسبب أو دافع من دوافع اإلجرامبالقدر الذي یجعل منھ مؤشرا ُینظر إ
  :فقد میزتھم خصائص ھامة أھمھا :  والدي المرأة المجرمة*
  .سنة  60إلى  40عمر الوالدین مثلتھا أعلى نسبة للفئة العمریة ما بین  -
أولیاء السجینات تنتشر البطالة لدیھم ، وإن كان ألحدھم مھنة ما، فإنھا  -

  .مھنة بسیطة ، وقلیلة األجر 
تنتمي المرأة المجرمة في ھذه الدراسة إلى أنواع مختلفة من األسر ؛  -

حیث یشیع الطالق بین األولیاء أو الترمل ، أو الزواج الثاني ألحد الوالدین 
، مقابل نسبة منخفضة لآلباء المتزوجین %67.68وكلھا بنسبة 

33.22% .  
ممن ھم على قید  الكثیر منھم إما متوفى أو أحدھما متوفى ونسبة متقاربة -

  .الحیاة
أن من كان والدیھا على قید الحیاة غالبا ما تكون بدون مھنة في حین من  -

  ) .حرة(كان والدیھا متوفیین أو أحدھما متوفى فغالبا ما تكون صاحبة مھنة
أن ھناك فروقا في الحالة الحیاتیة للوالدین ومكان إقامة المرأة في ھذه  -

دیھا على قید الحیاة أو أحدھما متوفى تقطن الدراسة ، حیث من كان وال
  . القریة أكثر من المدینة ومن كان والدیھا متوفین تتقارب في منطقة السكن
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ھناك تقارب طفیف بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة المجرمة وسوابق  -
  .أسرتھا اإلجرامیة

ي ھناك تقارب فیما یتعلق بطریقة حدوث الجریمة حیث وجدنا أن الت -
یكون أولیاءھا على قید الحیاة أو أحدھما متوفى تخططن أكثر للجریمة ، 

  .أما من كان والدیھا متوفین فإنھا تتشابھ لدیھا التخطیط للجریمة وعدمھ 
الحظنا أن المرأة التي یكون أحد والدیھا متوفین تقوم بالجریمة لیال -

یین أو على قید ونھارا بنسب متفاوتة أما المرأة التي یكون والدیھا متوف
  .الحیاة فتقوم بالجریمة لیال أكثر من نھارا

المرأة التي  یكون والدیھا على قید الحیاة أو أحدھما متوفى فتعمد إلى  -
االستعانة بشریك في الجریمة ، أما المرأة التي یكون والدیھا متوفیین 

  فتتشابھ في االستعانة أو عدم االستعانة بشریك لھا في الجریمة 
  :فیما یتعلق ھذا العنصر سجلنا النقاط التالیة : حیثیات الجریمة )9- 3
ترتكب المرأة الجریمة خارج المنزل وداخلھ أیضا، وبفارق ضئیل في  -

ذلك ؛ حیث أن الفارق یدلل على نوعیة الجرائم التي تحدث خارج المنزل 
 أو داخلھ ، وقد وجدنا من خالل اإلحصائیات أن أكثر الجرائم التي  تحدث

الدعارة، الزنا ، اإلدمان والتشرد ، ونوع خاص من : خارج المنزل ھي 
، أما الجرائم التي تحدث ) القتل في حالة الدفاع عن النفس(جرائم القتل 

األعمال اإلرھابیة ، وبعض أنواع : داخل المنزل ، فتتمثل في المقام األول
) ، قتل األصولقتل الزوج، قتل الطفل حدیث العھد بالوالدة (جرائم القتل 

  .وأخیرا زنا المحارم
إن المرأة تخطط للفعل اإلجرامي بشكل ملفت لالنتباه، وما جریمتھا ھذه  -

إال تعبیر نفسي على قدرتھا الفائقة في اصطیاد ضحیتھا، وتمویھ الحقیقة ، 
وھي مؤشر ھام في القیام بالسلوك اإلجرامي بإتقان ؛ وال أدل على ذلك 

كوقت ھام لالرتكاب الجرم ، فاللیل سكون " ل اللی"من كونھا تختار 
وھدوء والتنفیذ فیھ، ُیسھل و وُیتیح للعوائق أن ُتزاح أمامھا ، كما وتستعین 
في تنفیذ جریمتھا بشركاء تختارھم بدقة فائقة، حیث أن ھذا الشریك كثیرا 

وإن شاركھا أحد من أفراد األسرة جریمتھا ، . ما یكون من خارج العائلة 
ھذه المشاركة في جرائم خاصة جدا ، حیث یتعلق األمر بجرائم فتكون 

العرض ، كأن تحمل المرأة من غیر زواج ، فتشاركھا األم أو األخت 
عملیة اإلجھاض أو قتل الطفل حدیث العھد بالوالدة ، ألن ھذا الحمل في 
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غیر إطاره الشرعي في المجتمع الجزائري یحمل طابعا وصمیا، ال على 
  .،  بل تمتد جذوره إلى كامل أفراد العائلة المرأة فحسب

حسب طبیعة الجریمة المرتكبة من قبل المرأة كانت تسلیط العقوبة ،  -
فجرائم المرأة في ھذه الدراسة متنوعة تصدرھا القتل وختمھا التشرد ، 
وبالتالي ستكون عقوبتھا أیضا متنوعة ؛ فمدة العقوبة توافقت إلى حد كبیر 

 10، وقد تصدرت ھذه المدة فترة خمس سنوات إلى  مع طبیعة الجریمة
سنوات بأعلى نسبة ، وھي عقوبة تخص كل من الجنح والجنایات ، وقد 
أمدتنا ھذه الدراسة بأنواع األفعال اإلجرامیة المقترفة من قبل المرأة ، 
حیث كانت في الصدارة جریمة القتل ، ثم تلتھا الدعارة وألعمال اإلرھابیة 

منخفضة كل من جرائم اإلدمان والتشرد وكلھا أفعال وانتھت بنسب 
  . إجرامیة تتراوح من الجنایات إلى الجنح

  :الجانب العالئقي والتنشئة االجتماعیة للمرأة المجرمة)10- 3
إن المرأة في ھذه الدراسة تبین بوضوح عالقتھا مع الوالدین یشوبھا     

ھن نادرا جدا ما نوع من االضطراب، فقد أكدت الكثیرات منھن على أن
ممن تمتعن ) %07.77(یلبي الوالدین رغباتھن، مقابل نسبة ضئیلة جدا 

بذلك ولم تتوقف العالقة بین المرأة ووالدیھا في عدم تلبیة الرغبات 
فحسب؛ بل تعدتھا إلى أسالیب عقابیة تعرضت لھا بنتا أو زوجة ، في 

. و الزوجيمقابل نسبة ضعیفة جدا ممن لم یتعرضن للعقاب الوالدي أ
فالمتزوجة كان تعرضھا للعقاب من قبل الزوج واضحا جدا من خالل 

  .النسبة العالیة الدالة على ذلك 
وإذا ما تحدثنا بشيء من اإلسھاب عن نوع العقاب الذي تعرضت لھ     

المرأة من قبل والدیھا أو زوجھا لوجدنا أنھ تراوح بین الضرب 
سبة ضعیفة جدا من السجینات اللواتي والحرمان ، مقابل ن) الشتم(والتوبیخ

  .لم یتعرضن ألي نوع من أنواع العقاب، سواء كان جسدیا أو نفسیا 
ولن نذھب بعیدا عن اإلحصائیات، فمحتوى المقابالت مع الحاالت أكدت 
بوضوح ال یشوبھ أي التباس، نمط العالقة السائدة بین المرأة السجینة 

كما في الحالة (تعذیبھا وأسرتھا وأسرتھا ، فمنھن من تمادى األب في 
، ومنھن من كانت سلوكات األم سببا في دفعھا لإلجرام )األولى والثانیة

ومنھن من كانت سلوكات الزوج ) كما في الحالة الثالثة ، السابعة والثامنة(
كما في (التي ال تطاق سببا كافیا لدفع المرأة إلى التفكیر في التخلص منھ 
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خرى شھدت خیانة زوجھا فأعمتھا الغیرة والغضب ، وأ)الحالة الخامسة
  .ودفعاھا الرتكاب الجریمة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى

فنحن إذ نحفر في أعماق السجینات، ونبحث عن مكامن الضعف فیھن      
واألسباب التي دفعتھن إلى ارتكاب الجریمة، فإننا ال نبحث لھن عن مبرر 

عة البیئة االجتماعیة التي نشأن إلجرامھن،  بقدر ما نبحث عن طبی
وترعرعن فیھا ، ھذه البیئة التي تحمل بین ثنایاھا عالقات مضطربة ، 

  .صراعات دائمة ، ھشاشة في العالقات االجتماعیة بین أفرادھا 
التمییز بین الذكور واإلناث في البیئة : ومن مؤشرات ھذه البیئة أیضا     

الوالدان یعامالن الذكور بلین بنسبة التي عاشت فیھا السجینات، حیث كان 
عالیة مقابل نسبة منخفضة لإلناث، الالتي تكون معاملتھن بشدة نسبتھا 

. عالیة مقارنة بمعاملة الذكور ، بھذه السمة التي جاءت نسبتھا منخفضة 
وربما ھذا ما جعل المرأة تصف والدیھا بالمتسلطین أو أحدھما متسلط 

لتي أطلقتھا المرأة المتزوجة على زوجھا  ، وھي نفس الصفات ا)متسامح(
الذي ترى فیھ الرجل المتسلط واألناني ، والتي جاءت أیضا نسبھا عالیة 

  .في ھذه الدراسة 
ومن جھة أخرى عبرت السجینات عن شعورھن تجاه قسوة الوالدین     

بأنھ شعور یتسم بالقسوة في المعاملة ، في غالب األحیان، وھو مؤشر ھام 
فحاالت البحث أمدتنا . فھم دینامیة العالقة بین السجینة ووالدیھا جدا في 

عن ھذه الدینامیة العالئقیة بین المجرمة ووالدیھا ، حیث ترفض إحداھن 
، " الظالم الجبار ، المتغطرس، والوحش"، وترى فیھ أخرى" أبي"مناداتھ

 "، الخائن، الذي ال یستحق الشكر"الرجل السكیر"وعبرت أخرى عنھا بـ
، في حین " الجبانة"و" سبب شقائھا ودمارھا"وھناك من تصف أمھا بأنھ

تبقى نسبة ضعیفة جدا منھن من تصف والدیھا بأنھما أحسنا إلیھا ولم 
  .یقسوا علیھا ، وال تزال تذكر لھما الجمیل 

تعددت الوسائل التي تستعملھا : وسیلة الجریمة وجنس الضحیة)11- 3
فقد تراوحت ما بین آالت حادة ، وسالح المرأة في ارتكاب جرائمھا ، 

أبیض وناري، السم، ووصال بالمتاجرة بالسالح ، وكان العلماء فیما 
ھو الوسیلة الرئیسیة في جرائم " السم"مضى یذھبون إلى حد التأكید بأن 

  .النساء، على اعتبار أنھا مشتریة جیدة وربة بیت  
وسیلة في تنفیذ الجریمة ؛  فخالفا لما ھو ُمعتقد وراسخ في األذھان عن    

السكین، الساطور، السم  :الحظنا أنھا استعانت بأدوات مختلفة من أمثلة
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الخ، وھي وسائل إن ... ،)المتاجرة بالجسد(عصا حدیدیة ،الحرق،الجسد
دلت على شيء إنما تدل على أن المرأة أثناء ارتكابھا للجریمة تستخدم كل 

 یتعلق ھذا بالنظرة التقلیدیة التي تنظر الوسائل المتاحة لتحقیق فعلھا ، وال
إلى المرأة في استخدامھا وسائل ممیتة من فئة األكثر تأثیرا واألقل قوة 
كالسم مثال ؛  ولكن ثبت إمكانیتھا في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقیق 
فعل القتل أو السرقة ، وأن النظرة السطحیة والتقلیدیة التي تخص المرأة 

ریمة یجب أن تلغى من األذھان؛ إذ  ال یمكن األخذ بھا عند ووسیلة الج
  .تفسیر جرائم المرأة 

فلحظة اقتراف الجریمة یسود انفعال الغضب والحقد ، والكراھیة التي     
تعمي بصیرتھا عن البحث عن أقل الوسائل ، فیكون المرور إلى الفعل 

في التخطیط  وبالنسبة للسرقة فھي تساھم. بالوسیلة الممكنة السریعة
والتحضیر لمعدات الجریمة، كما وقد الحظنا أنھا تسرق بإتقان وجدیة 

  .تُُغلفھا الدقة المتناھیة في الحذر 
أما فیما یتعلق بجنس ضحیة المرأة، فقد أمدتنا الدراسة بنسبة عالیة    

مقابل نسبة ضعیفة من النساء ) %77(للذكور الذین یكونون ضحیتھا 
  .للمرأة المستھدفات كضحایا 

وھذه النتیجة تعكس صیرورة اجتماعیة معینة أال وھي المجال الذي     
تدور فیھ المرأة من جھة ، ومن جھة أخرى یعكس نمط التفاعل 
االجتماعي القائم في بعض العائالت الجزائریة التي یكون فیھا التفاعل 
 شبھ غائب، ویكون التعنیف أو اإلساءة إلى المرأة من خصائصھا، فإذا

أخذنا جریمة القتل مثال سنجد أن في مقدمة الضحایا قتل الزوج الذي ما 
ھو إال انعكاسا وتعبیرا عن الصراع القائم في الحیاة الزوجیة بین الرجل 

، والمرأة التي قد تعتبر نفسھا الضحیة ، وعدم تحملھا للحیاة )الزوج(
ق الزوج الزوجیة التي قد ُتحملھا على اإلقدام على جریمة القتل في ح

أما قتل الطفل العھد بالوالدة فقد أشرنا إلى طبیعة الطفل . لتخلیص نفسھا 
غیر الشرعي، ووصم المرأة من قبل المجتمع ؛ھذا الوصم الذي یدفعھا 

تخلیص نفسھا : إلى التخلص من ھذا الطفل ، والتخلص ھنا یحمل مدلولین
من الوصم أوال من عار الطفل من جھة ، ومن جھة أخرى تخلیص الطفل 

أما األھل فقد ). كما في الحالة الثانیة (االجتماعي الذي سیالحقھ في كبره 
، ) الربیب(األخت ، األخ ، ابنة العم ، ابن الزوج:تم إحصاء قتل كل من 

الذي إذ إما حللناه سیكولوجیا فھو قتل للقانون ) قتل األب(فقتل األصول 
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من وجھة نظر سوسیولوجیة والسلطة  وللقوة التي یمثلھا األب من جھة و
قد یعكس نمطا من أنماط التنشئة االجتماعیة الدیكتاتوریة التي یمارسھا 

  . رب األسرة في البیت 
وإذا ما دققنا أیضا العالقة الدمویة التي ربطت المجرمة بمن تقوم       

التي استعرضناھا في ) الحاالت الخمسة (بقتلھم بالنسبة لحاالت البحث 
قتل األب ،قتل الطفل حدیث : ق فإننا نجد أنھا تراوحت بینالفصل الساب

العھد بالوالدة ، قتل الزوج ، قتل األخت ، قتل عشیق ، وعلى الرغم من 
تعدد واختالف األشخاص الذین تقدم المرأة  على قتلھم بین بعیدي القرابة 

تقتل  الدمویة وقریبي القرابة الدمویة ، فبالنسبة لھذا البحث وجدنا أن المرأة
كل شخص یھدد أمنھا ویشكل لھا خطرا و ال صلة للقرابة الدمویة بفعل 

  .القتل الذي تقدم علیھ المرأة 
فالمرأة تعیش وسط مجموعة من العالقات والروابط والصالت التي     

تنشأ بینھا وبین غیرھا من الناس في البیئة االجتماعیة التي تعیش فیھا ، 
صغیرة في نطاق مجتمعھا الكبیر ، وذلك من فمنذ والدتھا تمر بمجتمعات 

خالل مراحل عمرھا المختلفة، حیث تختلط بھذه المجتمعات الصغیرة 
اختالطا وثیقا؛ وتتفاعل مع أفرادھا عبر عالقات اجتماعیة وطیدة ، فتتأثر 
بھم إما سلبا أو إیجابا ، ومن أھم ھذه المجتمعات الصغیرة التي قد یكون 

سیف (األسرة ، المدرسة  وبیئة الصدیقات  : لمرأة لھا تأثیر على سلوك ا
وفي ھذه البیئات المختلفة تتلقى مجموعة مختلفة وألوان )-2002-الجمیل

من المعاملة تختلف باختالف البیئة وباختالف الجنس الذي تتعامل معھ 
ھذه المرأة ، كما وقد تالقي التعنیف وسوء المعاملة من أشخاص أكثر منھا 

نھا منزلة ، قد تصبر مرة وقد تبادر بالھجوم في الكثیر من قدرة وأعلى م
  .المرات فیكون جریمة القتل أبشع أشكال التصدي لھذا العنف  

لقد أمدتنا نتائج ھذه الدراسة باألسباب :عوامل الفعل اإلجرامي ) 12- 3
التي دفعت المرأة إلى اقتراف الفعل اإلجرامي ، حیث كانت بواعث ھذا 

ومنھا ما یتعلق ....یتعلق بالجانب النفسي كاالنتقام والغیرة الفعل منھا ما 
بالجانب االجتماعي والمتمثل خاصة في دفع العار،الحصول على المال 

وھي مؤشرات ھامة ، خاص إذا علمنا أن في مقدمة ھذه . والنزاع العائلي 
الحصول على المال ، الغیرة واالنتقام ، وھي دالئل ھامة على : األسباب 

ة من البواعث والكوامن التي تدفع بالمرأة إلى اقتراف الفعل اإلجرامي  جمل
  .في أبعد أشكالھ 
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لقد توصلت الدراسة الحالیة إلى أن المرأة یمكنھا أن تقتل الشخص      
الذي یھدد أمنھا وسالمتھا ،خاصة إذا كان ھذا اآلخر مصدرا للخیانة أو 

التخلص من ھذا اآلخر مطمئنا الغدر أو التھدید أو الوصم ، ومن ھنا كان 
وقد كشفت الدراسة الحالیة أن نظرة المرأة القاتلة للزوج جاءت  . لھا 

مشوھة للغایة، وأن ھذه القاتالت لدیھن إسراف في الغیرة على الزوج ، 
وشدة الغیرة ھنا ال تناظر على اإلطالق شدة الحب لھذا الزوج، بقدر ما 

محبوبات من اآلخر خاصة الزوج،  تعكس الحاجة الدائمة للشعور بأنھن
وھو تنافس یھدد أمن واستقرار الزوجة أو یحاول تدمیرھا  فیعكس 

 - 1994-عبد الرحمن عیسوي(بمحاولة الزوجة الدفاع عن نفسھا 
  . بقتل الزوج ) 96:ص
وقد تال قتل الزوج قتل الطفل حدیث العھد بالوالدة وھي الجریمة التي      

الطفل غیر الشرعي من حیث تخلیص المرأة  تعكس تصورا اجتماعیا عن
نفسھا والطفل من الوصم االجتماعي ، وجدیر بالذكر أن قتل الطفل حدیث 
العھد بالوالدة كثیرا ما یسبق بمحاوالت متعددة لإلجھاض تنتھي في 

 -اإلجھاض-معظمھا بقتل الطفل غیر الشرعي بعد والدتھ،ھذه الجریمة أي
عنھا مؤخرا في ملتقى وطني حول  القائمة بحد ذاتھا والتي كشف

، أن عدد حاالت اإلجھاض سجل أكثر من "اإلجھاض في الجزائر"
ألف حالة طفل غیر شرعي سنویا بالجزائر، حیث  حاول العلماء 250

والباحثین البحث عن طریقة إلجبار الجھات المسئولة في البالد على تبني 
 .حلول للظاھرة قصد ردعھا 

المعاملة األسریة في بعده النفسي جلیا في ھذه  وقد ظھر مؤشر سوء    
الدراسة، سواء لدى المستجوبات، أو من خالل محتوى المقابالت، حیث 
كانت قسوة الوالدین على المرأة وعدم تلبیة رغباتھا ، وتعرض ھذه 
األخیرة للعقاب والعنف بشتى أشكالھ في حیاتھا الیومیة؛ من العالمات 

بعت حیاة ھذه المرأة ، فال یمكن ألحد أن یتحمل والدالئل النفسیة التي ط
قسوة أب الحالة األولى أو الثانیة ، وال أحد أیضا یمكن أن یغض النظر 
عن ال وعي أم الحالة الثالثة والثامنة والتي كانت أحد أھم األشخاص الذین 
َزجوا ببناتھم إلى مخالب الشارع، فصحیح أن المرأة لدیھا من القدرة ما 

تحمل ما ال یقدر علیھ سائر المخلوقات ، ولكن ال یسبب انفراط یجعلھا ت
زمام األمور من یدھا إال تحت تعرضھا لوطأة حالة من العنف النفسي 
  والجسدي الحاد والذي یثیرھا ویدفعھا الرتكاب الجریمة في أبشع صورھا 
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ویرى علماء التحلیل النفسي في تفسیرھم لدینامیة الفعل اإلجرامي أن     
مجرم ال یعي التھدید الذي تشكلھ كارثتھ الداخلیة فحسب، لكن أفعالھ ال ال

یمكن فھمھا إال بافتراض أنھ مأخوذ بحاجة ماسة إلیجاد ضحیة كبدیل عن 
نفسیتھ، ھذا االفتراض وحده یمكنھ تفسیر الغیاب الكلي للتعاطف مع 

جم من الضحیة تلك الھمجیة التي تُُمارس خالل الفعل اإلجرامي، والتي تتر
خالل التلذذ بفعل بنزعات الموت الذي تمر بھ الضحیة 

)HEIMANN,1992,P :309 ( وھذا اإلسقاط لمشاعر الشر واإلثم ھو
آلیة دفاعیة فاعلة في حیاتنا الیومیة ، وفي كل صراعاتنا العالئقیة ، وھناك 
من العلماء من یربط بین المیول التدمیریة وإحباط تحقیق الذات ، أو 

الجنسي خصوصا، ھؤالء ینكرون إجماال عالقة العدوانیة بنزوات اإلحباط 
إن المرء یمكن أن "في ھذا الصدد YOUNGالموت  حیث یقول یونغ 

یشعر بالذنب  ال على إثر فعل ممنوع، ولكن أیضا عندما ال یستطیع 
الوصول إلى تحقیق ذاتھ، وإبراز فردیتھ الخاصة والعمیقة، ھذا الشعور 

 -1984-مصطفى حجازي" (ولد عدوانیة غیر محددةبالذنب ھو الذي ی
  )197:ص
ال جدال في أنھ " المذھب ذاتھ حین یقول MENDELویذھب ماندل   

یوجد عند اإلنسان قوة استثنائیة من النزوات العدوانیة التي یمكن إرجاعھا 
النابع من وضعیة القصور والعجز -لما أسمیناه الجرح النرجسي األصلي

بد أن یعیشھا الطفل بالمقارنة بقوة والدیھ ، وما نعتقد  واإلحباط التي ال
الذي یتعدى فیما بعد من مجموع اإلحباط  -أنھما یتمتعان بھ من جبروت

وقیود تبعیة الطفولة فالعدوانیة تعتبر في الواقع كجواب األنا على معاناة 
، ھذا من وجھة نظر التحلیل .(MENDEL,1968,P :43)"النرجسیة

جھة أخرى ال یمكن إغفال أھمیة المعاملة الوالدیة في بناء النفسي ، ومن 
شخصیة األبناء ذكورا كانوا أم إناثا ؛ فقد دلت الدراسات المیدانیة على 
الدور الفعلي لألسرة في حمایة األفراد من االنحراف والوقوع في مطبات 
الجریمة ، فسلوك األولیاء مع أبائھم ذو أثر جد فعال في تنمیة القدرات 
واتجاھات  األبناء نحو السلوك المعتدل الذي یتماشي ومعاییر وقیم 

  . المجتمع
ُیعد وجود األب عامال مھما في اكتساب الفرد خصائص : غیاب األب    

شخصیة ،السیما لدى الذكور، حیث أن وجود األب یساعد الطفل الذكر 
تنمیط على استدخال األدوار الذكوریة المطلوبة وھو ما ُیعرف بعملیة ال
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أما غیابھ عن عالمھ ) 148:ص- 2001-محمد شمال حسن(الجنسي
االجتماعیة في وقت مبكر من حیاتھ فقط، یختلط األمر علیھ وال یعرف 
الدور الجنسي والنفسي واالجتماعي المطلوب تأدیتھ ، وأن ھذا الغیاب عن 
الطفل في فترة السنوات الخمس األولى تجعلھ یكتسب خصائص الذكورة 

قل، فمن الواضح جدا ھنا أن غیاب األب یعني غیاب النموذج بدرجة أ
الذي ُینمذج سلوك الطفل، ولما كان النموذج غائبا ولم یكن ثمة بدیل في 
حیاتھ یحل محلھ، فإن الطفل یتشكل سلوكھ في الواقع استنادا إلى النماذج 
الموجودة في محیطھ االجتماعي والسیما إذا كانت ھذه النماذج منحرفة 

 عن أن األم لم تعد من النوع المكترث بإیجاد النموذج المناسب لھ، فضال
محمد (لذا یصبح من السھل اجتذابھ إلى مستنقعات االنحراف والجریمة

  ).150:ص -2001-شمال حسن
ومن اآلثار النفسیة المترتبة على غیاب األب ھو أن الطفل تنتابھ     

م محل األب الغائب في مشاعر الخوف غیر الطبیعیة ، وإذا ما حلت األ
تنشئة الطفل خاصة الذكر یؤدي ذلك إلى انشغالھ باھتمامات أنثویة من 

  .قبیل اإلحساس باأللفة 
وجود األم ال تقل أھمیة من وجود األب بل وتزید، وغیابھا : وجود األم

  :یترتب عیھ بعض المشكالت النفسیة والتي یمكن انجازھا في
  تدني انجازه الدراسي  -
 ھ القدرة على حب الغیرتنقص لدی -
 عدم االكتراث باآلخرین  -
ھؤالء  األطفال الذین یعیشون في غیاب األم كانوا أقل ضبطا للنفس  -

وأشد انفعاال ، ومثل ھذه الخصائص تھیئ أفرادھا الرتكاب جرائم 
  .مختلفة ضد المجتمع ، كما ھو الحال بالنسبة لحاالت البحث خاصة

تماعیة ، فنجد أن المرأة المجرمة في ھذه وإذا تحدثنا عن العوامل االج   
الدراسة عملت العدید من ھذه العوامل على دفعھا الرتكاب الجریمة لعل 

  :أھمھا 
وأبرز مؤشرات ھذا التصدع والتفكك العائلي :  التصدع والتفكك العائلي -

  :الذي ُاستمد من اإلحصاءات ومحتوى المقابالت
حد أولیائھا على قید الحیاة أو فارقا السجینات معظمھن ینتمین إلى أسر أ* 

  .الحیاة كالھما، أي أن السجینات  معظمھن عشن یتیمات 
  ).غیاب الدور الفعلي لألب(معظم أولیاء السجینات متسلط أو غائب * 
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اإلھمال األسري وعدم االكتراث بحاجیات األبناء وضروریات الحیاة * 
  . المعیشیة 

سرة حیث تبین أن أفراد األسرة انحراف أو إجرام بعض أفراد األ* 
منھم لدیھم السوابق  %56.66المجرمة لدیھم سوابق إجرامیة ، حیث كان 

لم یكن لدیھم سوابق، وھو مؤشر على طبیعة األسر التي  %43.83مقابل 
تنتمي إلیھا المرأة في ھذه الدراسة ، وقد كان األب واألخ األكبر في 

امیة ، فعملیة التنشئة االجتماعیة صدارة األشخاص الذین لدیھم سوابق إجر
للمرأة ھنا باألكید ستختل وتتنمط شخصیتھا على السلوكات الشاذة ، 
وبالتالي ستكون البیئة التي تشب فیھا وتكبر، عائلھا أو كبیرھا فرد لھ 

وخیر دلیل على ھذا النموذج ما أفرزتھ لنا حاالت . سوابق إجرامیة 
 صیل، مشاھد أقل ما ُیقال عنھا أنھاالبحث التي سردت لنا بشيء من التف

صعبة التصدیق ، عن بنیة أسریة عالئقیة ھشة ، یضرب أفرادھا القیم 
والمبادئ السامیة وبنیة األسرة وتماسكھا عرض الحائط، غیر آبھین بما 
سینجر عن ھذا الخلل ، غیر مدركین لعواقب الالمباالة وعدم تحمل 

  .المسؤولیة 
  :وھو یحمل بین طیاتھ :  سريقسوة وتصلب المحیط األ -

الحرمان من إكمال الدراسة، حیث وجدنا أن المرأة المجرمة تنتمي للفئة * 
األمیة وأن حظھا من التعلیم ضعیف جدا، ونادرا ما ُیسمح لھا بمواصلة 

  .التعلیم
  .الحرمان العاطفي وغیاب العاطفة األبویة أو األمومیة تجاه األبناء * 
  .والالعدل في معاملة الذكور واإلناث على حد سواء القسوة في المعاملة* 
  .عدم إشباع الحاجیات حتى الضروریة  منھا * 
قد یصل األمر بالمحیط االجتماعي الذي تعیش فیھ ھذه المرأة إلى حد * 

  ).الطرد من منزل األسرة، أو من منزل الزوجیة(طردھا من البیت 
ن البیئة التي عاشت فیھا انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة  ، حیث أ* 

المرأة المجرمة بیئة فقیرة ، فاألب یمتھن أبسط المھن ، واألم لیس لھا 
دخل اقتصادي سوى ما تنتظره من األب ، وكل المؤشرات تدل على 

  .المستوى االقتصادي المتدني للعائالت التي عاشت فیھا ھذه المرأة 
یا أن عدم التفاھم بین عدم االنسجام في العالقة الزوجیة ، حیث ظھر جل*

أنانیة الزوج، تسلطھ ، وعقابھ المستمر : الزوجین الذي ظھر من خالل 
   . للزوجة ؛ كان لھ دورا كبیرا في دفع المرأة إلى االنحراف واإلجرام
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إن استعراضنا لھذه األبعاد التي تتعلق بالسلوك اإلجرامي الذي تقترفھ      

أنھ من الصعوبة بمكان استعارة فكرة المرأة یضعنا أمام حقیقة أال وھي 
السبب الواحد في إجرام المرأة ، وال بد أن نشیر ھنا إلى أننا حینما نحاول 
تفسیر جرائم المرأة في المجتمع الجزائري،  فنحن ال نؤكد سببا على سبب 
آخر، وإنما نحاول أن نؤكد كیف تؤدي عوامل معینة إلى دینامیكیة وحركة 

ة ؟ وكیف یدفع مثال سوء المعاملة بالمرأة إلى اقتراف الجریمة  لدى المرأ
 - خاصة بعد استعراض حاالت البحث -ھذه الجریمة ؟ فمن الواضح جدا

أن عوامل مشتركة جعلت الجریمة تأخذ مكانھا على مسرح الحیاة 
فاإلجرام عموما یتسم بالتنوع من ناحیة وبالتعدد من ناحیة . االجتماعیة

 ألن منھا ما یتصل بالتكوین العضوي أو النفسي أخرى ؛ فھي متنوعة أوال
أو بالظروف الطبیعیة أو االجتماعیة المتعددة ، وثانیا ألنھ داخل )ة(للمجرم

كل مجموعة من ھذه الظروف یوجد عدد كبیر من العوامل التي تقع 
  ).164: جابر عوض ، ص.(كحافز الرتكاب الفعل اإلجرامي 
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لقد : المترتبة عن ارتكاب المرأة للجریمة ودخولھا السجناآلثار ) 13- 3

األول یتعلق بالسجینة نفسھا ومجتمع : جاء ھذه اآلثار تحمل طابعین
  :السجن، والثاني  یتعلق بمحیطھا االجتماعي 

  : فأما ما یتعلق بالسجینة فقد أحصینا النقاط التالیة
لألمر الواقع ،  نسبة ال بأس بھا من السجینات قبلت العقوبة ورضخت* 

مقابل نسبة معتبرة ممن رفضن حكم القاضي بالعقوبة وطالبن باالستئناف، 
كما ظھرت أخریات غیر آبھات بالعقوبة وال بمكترثات بالبیئة التي ُحملن 
إلیھا، ویتعلق األمر ھنا بنوعیة الجریمة ومدة العقوبة، حیث أن من 

لن على عقوبة رفضن العقوبة كن من أدن في الجنایات خاصة، وحص
، أما من استسلمن للواقع فھن المدانات في )سنة20إلى 10من (طویلة

سنوات ، أما من أبدین سلوك 5أشھر و6الجنح فعقوبتھن تراوحت بین 
الالمباالة ، فكن نوع من النساء ال تملكن مأوى وال تعرفن أین تتجھن بعد 

 .  عوبات الحیاة انقضاء العقوبة ، فكان السجن بمثابة المالذ والمفر من ص
تعاني السجینات داخل ھذه البیئة المغلقة  معاناة نفسیة ، وھذا طبعا یئثر * 

على تكیفھن وسوائھن ، فالمعاش النفسي للسجینة سیئ للغایة، فإلى جانب 
رفض الحكم ، تعیش المجرمة أیام وسنوات سجنھا على حساب طاقتھا 

، وھو ما یجبر "دونیةال"وقوتھا النفسیة ، حیث تتغلب علیھا مشاعر 
أو " اإللغاء" أو " اإلنكار: "بعضھن إلى استعمال میكانیزمات دفاعیة مثل

والتي نراه بصورة جلیة مع محتوى المقابلة مع الحاالت ، وقد " النفي"
  . عبرت أخریات بالالمباالة حیال إجرامھن أو إدانتھن

عبارات التي مشاعر الدونیة تستمد تواجدھا لدى السجینات من خالل ال* 
الشعور بالذل ، احتقار النفس ،حطمت حیاتي، :" أدلت بھا، والمتمثلة في 

 ..." ال أحد یقبل بي بعد انقضاء فترة العقوبة
تمیل السجینات إلى بناء عالقات اجتماعیة داخل السجن ، حیث یحاولن * 

مع بعضھن البعض، تكوین مجتمع جدید تحكمھ قیم وأخالق مستمدة من 
یم كل واحدة منھن ، وھو شكل من أشكال التخفیف من الوحدة ثقافة وق

والعزلة المفروضة علیھن ، وتحاول كل منھن مشاركة زمیالتھا في األكل 
 .والعمل ، وقلة منھن من تحبذ األكل والعمل بمفردھا 

إن حرمان المرأة السجینة حریتھا یعني حرمانھا أیضا من بناء أو إقامة * 
ھذا الحرمان یدفع بالسجینة إلى محاولة إشباع ھذه  عالقات جنسیة، طبیعة
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الرغبة داخل ھذه المؤسسة المغلقة، حتى بالطرق غیر المشروعة، حیث 
من السجینات بوجود ھذه العالقة الشاذة بین السجینات  %81.11أقرت 

  .في السجون الجزائریة 
) %94.44(كما أكدت الدراسة أیضا أن نسبة عالیة من السجینات * 
ضن للشجار مع الزمیالت داخل السجن ، وقد كان سبب ھذا الشجار تعر

إطفاء النور أثناء النوم، الطعام، : متفاوت النسب بین أسباب عدیدة منھا
العمل، السرقة واالعتداء على األشیاء الفردیة ، ممارسة القسوة من قبل 

  .الخ ....النزیالت 
وردت عدة مؤشرات تدل فقد : أما ما یتعلق بالمحیط االجتماعي للسجینة

على قسوة ھذا المحیط وتصلبھ حتى بعد سجن المرأة، ویمكن تلخیص ذلك 
  :في النقاط التالیة

أوردت السجینات نسبة عالیة عن ردة فعل أسرھن حیال قیامھن * 
  .من األھل ، ھذه المرأة وقاطعوھا  %32.33بالجریمة ، فقد ھجر 

رأة المجرمة، وینظر إلیھا على فالمجتمع مع األسف الشدید، ال ُینصف الم
أنھا امرأة منحرفة ضالة غیر قابلة لإلصالح، وھذه النظرات لیست 
قاصرة على مجتمعنا التقلیدي فحسب ، بل أنھا في كل بلدان العالم ، 
وھناك الكثیر من النساء لم یسأل عنھن أھالیھن حتى بعد انتھاء فترة 

تشریعیة المنظمة للمؤسسة عقوبتھن، ، فإذا أخذنا مثال أحد النصوص ال
یجب على إدارة السجن أن "منھ تنص على أنھ 19العقابیة سنجد المادة

ُتفرج عن المسجون صباح نفس الیوم النتھاء مدة العقوبة المنصوص 
، ورغم أن النص واضح في توجیھ الخطاب إلى " علیھا في الحكم

ي ذلك المؤسسة العقابیة ، لكن نالحظ أن ذلك ال یحدث ، حیث یقتض
اإلفراج إجراءات إداریة ومتابعة طویلة قد تمتد إلى بضع أیام ، أما بالنسبة 

للمرأة ، فالوضع أكثر تعقیدا ، حیث مبعث الصعوبة لیس اإلجراءات  
اإلداریة فقط، بل القانون العرفي الذي لیس لھ سند قانوني في تشریعات 

راط إدارة اشت:قانون إصالح السجون وإعادة تربیة المساجین ، وھو
السجن قیام أحد أقارب المرأة المسجونة باستالمھا، وإذا لم یحدث ذلك في 
ظل تخلي األھل عن المرأة تظل ھذه األخیرة في سجنھا تنتظر فترات 

  . أطول حتى یأتي أحد ویقوم باستالمھا
امتنع أھل السجینة عن حضور المحاكمة وكانت نسبة من قاموا بذلك * 

ولم تتوقف سلوكات العائلة عند ھذا الحد بل  ،)%66.67(عالیة جدا 
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 %58.88تعدتھا إلى قطع الزیارة عن السجینة طیلة فترة سجنھا، حیث 
من السجینات امتنع الكل عن زیارتھن ، مقابل نسبة متفاوتة لزیارة 

  .الوالدین واألقارب واألصدقاء
ظرة كل ھذه المؤشرات والعوامل جعلت من المرأة تنظر إلى مستقبلھا ن* 

تشاؤمیة ، فھي تعتقد أن عائلتھا ال تقبل بعودتھا ، وحتى إن قبلت سیكون 
ذلك بصعوبة فائقة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى ، نسبة من یقبلون بعودة 
المرأة ضئیلة جدا ، وھي تتعلق بجرائم خاصة جدا ال یكون فیھا الوصم 

العائلي االجتماعي قد لعب دوره في مسح المرأة من على خارطة السجل 
األعمال اإلرھابیة،والتشرد، واإلدمان، والقتل :ومن أمثلة ھذه الجرائم 

قتل الطفل، قتل الزوج، (دفاعا عن النفس، أما جرائم الدعارة، الزنا، القتل 
فتصورات المرأة عن قبول العائلة یشوبھا نوع من الیأس ) قتل األصول

من خالل حاالت  في العودة إلى أحضان األسرة ، وقد لمسنا ذلك جلیا
البحث، التي عبرت معظمھن عن تخوفھن من حكم األسرة علیھن ، وعدم 
تقبل عودتھن إلى أحضانھا بعد انقضاء فترة العقوبة ، ومن أمثلة ھذا 

أنا ال أنتظر أن تتحسن حالتي أو أخرج  :"التصور على لسان حاالت البحث
ل بي، ضیعت أسرتي عاداتني، مستقبلي ضاع، أین سأتجھ، ال أحد سیقب
  "الخ ....حیاتي، ضیعت أوالدي، وضیعت معھم حلمي، أین سأذھب

حتى الزیارات التي تحظى بھا السجینات قلیلة جدا، سواء من قبل * 
األسرة أو غیر األسرة، فقد أعطتنا الدراسة نتائج ھامة فیما یخص ھذه 
لة النقطة، حیث وجدنا أن السجینات غالبیتھن لم تحضین بزیارة األھل طی

مدة سجنھن، وقلیالت جدا من قام األھل بزیارتھن، وھذه الزیارات كانت 
وھي نفس النقاط المستقاة . متذبذبة بین مرة في األسبوع أو مرة في الشھر

من محتوى المقابلة مع حاالت البحث ، حیث ظھر مؤشر الشعور بالیأس 
یاة بعد  والدونیة المالزم لحیاة السجینة داخل السجن وتصوراتھا عن الح

  . فترة  السجن أیضا 
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  نتائج محققة عبر البحث في ضوء الدراسات السابقة)4
: إن النظرة المدققة والشاملة لنتائج الدراسة الحالیة الموسومة بــ       
تمكننا من صیاغة " العوامل واآلثار: إجرام المرأة في المجتمع الجزائري"

ا توصل إلیھ العلماء والباحثین في ھذا وتبویب ھذه النتائج، ومقارنتھا مع م
  : المجال نوجزھا في النقاط التالیة 

نسبة إجرام المرأة إلى جرائم الرجل في المجتمع الجزائري منخفضة،  - 1
وبفارق كبیر جدا لصالح الرجل، وھي نفسھا النتائج التي توصل إلیھا 

. العالم العلماء من خالل الدراسات واألبحاث التي أجریت في كل بقاع 
وقد بین محمد شفیق في دراستھ عن األبعاد االجتماعیة للجریمة أن 

جابر عوف ( الرجال أكثر إقداما على اقتراف الجریمة داخل المجتمع،
 %3.9حیث بلغت نسبة النساء المتھمات) 162: ص -2004-وآخرون

فقط ، وھناك أیضا من اإلحصاءات التي تؤكد أن الفارق ھائل بین إجرام 
 1/8الجنسین وفقا للدراسات اإلحصائیة؛ فقد وجد أن إجرام المرأة یبلغكال 
من إجرام الرجل ، وال تختلف ھذه النسب كثیرا من دولة إلى  1/10و

أخرى؛ فالنتائج التي خلصت إلیھا اإلحصاءات في معظم الدول تتراوح 
 %6.3تقریبا بین ھذین الرقمین ، فمثال  في الیابان تبلغ نسبة المجرمات 

وفي فلندا لم تزد النسبة  % 6.9من إجمالي المجرمین  وفي الیونان تبلغ 
وھي نسبة تتقارب ) 377:ص  -2003-سلیمان عبد المنعم( %4.6عن 

  .إلى حد كبیر مع نتائج الدراسة الحالیة
ھناك فروق نوعیة وكمیة في عدد ونوع الجرائم المرتكبة من قبل  - 2

تكثر جرائم الرجال في السرقة الرجال والنساء على حد سواء ، حیث 
، وبشكل منخفض في كل )اإلدمان(والقتل واألعمال اإلرھابیة والمخدرات

: من الدعارة، والزنا والتشرد، في حین تكون الجرائم الرئیسیة للنساء 
القتل، الدعارة، الزنا، ولھا نصیب منخفض في األعمال اإلرھابیة ، 

اء فھم وتفسیر ذلك وفق رؤى وقد حاول العلم. والتشرد وكذا اإلدمان
متشابھة حینا ومتضاربة أحیانا أخرى، فمنھم من یرى بأن جرائم المرأة 
تتسم بالخفاء، نتیجة قدرتھا الفائقة على المراوغة والحذر والحیطة 
الشدیدة، وما اإلحصائیات المعتمدة إال وسیلة تضلیلیة ال تكشف الواقع 

  .الحقیقي ألجرام المرأة 
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ن یرى فریق آخر أن ھذه اإلحصائیات، ما ھي إال تعبیر عن في حی      
خصائص تنشئة المرأة في المجتمع، التي كثیرا ما تتمیز بالقدرة العالیة في 
االمتثال لألوامر بخالف الرجل الذي ینخفض لدیھ ھذا االستعداد ، 
باإلضافة إلى الفروق البیولوجیة والمورفولوجیة التي تمیز الجنسین ، 

لعب دورا كبیرا حتى على مستوى نوعیة الجرائم التي ترتكب من والتي ت
  . قبل الجنسین 

عمر المرأة المجرمة في ھذه الدراسة كانت الغلبة فیھ للعقد الثاني  - 3
والثالث ، وھي نسب مشابھة لتلك التي توصل إلیھا أحمد المجدوب فیما 

ھن في یتعلق بالنساء المجرمات، حیث كانت الجانیات تتراوح أعمار
 %77سنة ، وقت ارتكاب الجریمة ، وكانت نسبتھن 40و 20دراستھ بین 

سنة  50في حین لم ترد نسبة الالتي ارتكبن الجریمة بعد أن بلغن عمر 
  . %4.3فأكثر على 

المستوى الدراسي للسجینات منخفض ، حیث أن العامل المشترك بین  - 4
ر ویقترب مع ما السجینات ھو ھذا المؤشر والذي یتوافق إلى حد كبی

توصل إلیھ العلماء والباحثون في ھذا المجال ، من كون التعلیم یعطي 
  .حصانة للفرد ویمنعھ من مطیة االنزالق خلف االنحراف والجریمة 

وقد توصل أحمد المجدوب إلى نسبة مشابھة لنسبة الدراسة فیما یتعلق      
رمات أمیات ، من المج %71بالمستوى الدراسي للجانیة ، حیث وجد أن 

بینما الحاصالت على شھادة االبتدائیة أو اإلعدادیة أو الثانوي نسبتھن 
منخفضة، ویرى ھذا الباحث أن  ھذا المستوى التعلیمي المتدني أثر على 

 %47.3طبیعة المصادر التي تستمد منھا المرأة ثقافة اإلجرام ، فوجد أن
  .من النساء تعلمن ذلك من األفالم والمسلسالت

وقت ارتكاب المرأة للجریمة وشركاؤھا والذي كشفتھ ھذه الدراسة  - 5
یقترب إلى حد كبیر مما توصل إلیھ العلماء ومن بینھم أحمد المجدوب 

 %24.20من جرائم المرأة تتم لیال، مقابل  %34.30الذي توصل إلى أن 
من جرائم القتل النسائیة تمت صیفا  %30تتم نھارا ، كما أضاف أیضا أن 

، وُیرجع ذلك لتزاید  %10أقل نسبة جرائم تقع یوم الجمعة بنسبة وأن 
معدل الحركة والنشاط عقب عطلة نھایة األسبوع ، وبالتالي یكون فرصة 
أكبر لتزاید المشاكل التي تتطور إلى القتل، وفیما یخص وجود شریك مع 

من المجرمات  %48.60المرأة في الجریمة، فقد وجد أیضا أن 
منھن كان  %4.3ن بشریك في ارتكاب الجریمة ،وفي المصریات استع
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، أو %4.1:الضحیة ھو الزوج،  وكان الشریك في قتل الزوج عشیقا بـ
  .أیضا %3.6:، أو نسیبا بـ %3.6:قریبا بـ

وسیلة المرأة في الجرائم متعددة ،حیث وجدنا أنھا تستعمل اآلالت  - 6
ة بالجسد ، وھي نتائج الحادة كما تستعمل السالح األبیض ،السم  والمتاجر

تتشابھ إلى حد كبیر بتلك التي أتى بھا أحمد مجدوب حول الوسائل التي 
والخنق بنسبة  %20وجد أنھا تأتي في مقدمتھا اآلالت الحادة بنسبة 

" السم"، وھو ما یعني تراجع %11.50، والسالح األبیض بنسبة 15.7%
عملھ سوى الذي كان الوسیلة المفضلة في الماضي ، حیث لم تست

  . من الحاالت  04.20%
) الذكور(لقد دلت اإلحصاءات فیما یتعلق بجنس الضحیة أن الرجال  - 7

أكثر استھدافا من قبل المرأة ، فھم یمثلون ضحایا المرأة بفارق كبیر على 
اإلناث ، وھي نتائج تتوافق مع ما ذھب إلیھ أحمد المجدوب، من كون 

من اإلناث ، وأن  %34.3في مقابل  من الذكور كانوا ضحایا المرأة 65%
تربطھم عالقة زواج بالمجرمة، وأن نصفھن ارتكبن الجریمة  39.3%
  .انتقاما

لقد انتھت الدراسات إلى أن أسباب إجرام المرأة یأخذ اتجاھین أساسیین  - 8
مرتبط باألسباب المادیة، حیث یرجع ذلك لشیوع القیم المادیة بعید : أولھما

یتعلق بالصراعات : لتي شھدھا المجتمع ككل، والثانيالتغیرات الحادة ا
األسریة التي ازدادت بسبب نمو العالقات الفردیة وغیاب التماسك 

  .والضبط االجتماعي 
لقد أكدت الكثیر من الدراسات على أھمیة االنسجام األسري والزواجي  - 9

سر في الحد من السلوكات اإلجرامیة والوقایة من االنحراف ، فطبیعة األ
التي تنتمي إلیھا المرأة في ھذه الدراسة، ھي أسر ھشة البناء متصدعة 
األعمدة واألركان یغیب فیھا الدور الفعلي لألب واألم على حد سواء ، وقد 

للعالج والتأھیل النفسي، في " الندیم"ماجدة العدلي، مدیرة مركز.أكدت د
أن  :"حل مشكالت المتزوجات المعرضات للعنف من قبل أزواجھن 

العنف على الزوجات مشكلة منزلیة كبرى، وكثیرا ما یصل العنف الموجھ 
للزوجات من خالل الحاالت الواقعیة إلى إحداث إصابات جسدیة ونفسیة 
شدیدة، بالطرف األضعف اجتماعیا، الزوجة ، وعلى الرغم  من أنھ یصل 

علیھ  األمر إلى استجابة استمرار الحیاة الزوجیة ، إال أن ذلك ال یترتب
بالضرورة االنفصال أو الطالق، فھناك ترسانة من القیود تكبل النساء 
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ثقافیة للمرأة المطلقة في المجتمع التي - تأتي في مقدمتھا الرؤیة السیوسیو
تمییز الرجل عن المرأة وتحاول تصغیرھا ونكران وجودھا في بناء 

لواقع المجتمع مما یدفع بالرجل إلى استعمال العنف ضدھا وفرض ھذا ا
  ).كما تتبعنا ذلك من خالل الحالة الخامسة"(علیھا وتعویدھا على قبول ذلك

لقد تمیزت حاالت البحث بخصائص نفسیة واجتماعیة ھامة ، وھذه  -10
) 1991(الخصائص تقترب من الدراسة التي قام بھا محمد رمضان 

لة ، ، والتي انتھج فیھا منھج دراسة الحا"سیكولوجیة المرأة القاتلة" حول
حیث ُروعي في اختیار الحاالت إن كان القتل تم وھن في كامل قواھن 
العقلیة، وبإرادتھن، أي لم تكن جریمة القتل دفاعا شرعیا عن النفس 
والشرف، ولم تحدث أثناء مشاجرة ممن تراوحت األحكام الصادرة 

سنة إلى اإلعدام شنقا ، وقد توصل الباحث إلى أن ھناك  20ضدھن من 
  :من الخصائص المشتركة بین القاتالت وھيمجموعة 

ھناك اضطراب في شخصیة النساء القاتالت یتجاوز ظاھرة العالقات  -
  .العصابیة لیكشف عن خصائص ذھانیة حاسمة 

  .ھناك سیطرة فعالة للمشاعر واالضطھاد البارانویة لدیھن -
  .ھناك مشاعر اكتئابیة تتخذ مسارا سیكوباتیا للتفعیل -
  . ائل من اضطراب العالقة مع اآلخر یتجھ إلى قتلھ بدل الذات ھناك كم ھ -

تحبذ معظم السجینات بناء عالقات اجتماعیة داخل السجن، ویشارك   -11
بعضھن البعض األكل والشرب والعمل، وھو ما كشفتھ نتائج ھذه الدراسة  
وھي نتیجة تتفق إلى حد كبیر مع ما توصل إلیھ عبد اهللا عبد الغني 

،إلى مظاھر الصداقة بین " سجن النساء"في دراستھ عن ) 1988(غانم
السجینات ، حیث یرى أن الصداقة، والزمالة تأخذ مظاھر محددة في 
سجن النساء بین نزیالت الجریمة الواحدة، ویمكن تلخیص أھم مظاھرھا 
بأنھا ؛ تدور حول المشاركة في المأكل واإلنفاق واالقتراض وتبادل 

االقتصادي ، وغیر ذلك من صور التبادل األخرى ،  األدوار، في المجال
كما أنھا تلعب دورا أساسیا في عملیة التنشئة االجتماعیة ، بالسجن 
وإكساب النزیلة الجدیدة ثقافة السجن، التي تختلف اختالفا جذریا عن ثقافة 
المجتمع المحلي، وتعبر مظاھر الصداقة مظھر من مظاھر البناء 

  .جن، كما تعكس خصائص ھذا البناء االجتماعي لمجتمع الس
لقد أكدت الدراسة قیام العالقات الجنسیة بین السجینات وبنسبة عالیة  -12

، وھي نتائج تتقارب مع ما أشار إلیھ عبد اهللا عبد الغني ) %81.11(جدا 
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غانم في نفس الدراسة المذكورة سابقا ، عن وجود ھذه العالقة حیث 
  ور العالقات الجنسیة بین النزیالت أشارتعندما متابعة دوافع ود" یقول

عبد اهللا عبد (المبحوثات أنفسھن إلى أن ھذه العالقة ترتبط بالعوامل التالیة 
  ) :192: ص -1998-الغني غانم

  العامل االقتصادي للسجینة  -
  .عامل الحرمان الجنسي -
  الممارسة الجنسیة باستخدام القوة -

الدائم مع زمیالتھا ، وھي نتائج  المرأة في السجن تجنح للشجار - 13
تتشابھ مع تلك التي طالعنا بھا عبد اهللا غانم، حیث توصل ھو اآلخر إلى 

من النزیالت قد تعرضن أو اشتركن في مشاجرات  في فترة  %80أن 
من السجینات أقرت بعدم تشاجرھن مع أي واحدة  %17سجنھن ، مقابل 

اقتراض : تتراوح ما بین طیلة فترة سجنھن، وكانت أسباب ھذا الشجار
األطعمة والسجائر، السرقة، ممارسة الفتوة على النزیالت ، نظافة العنبر، 
مشاجرات بسبب أطفال النزیالت ، ومن ھنا یمكن أن نصل في ختام ھذه 
النقطة إلى أن كثرة الضغوط النفسیة والعضویة واالجتماعیة داخل السجن 

دام أو سوء االتصال، والذي یظھر انع: تولد مشاكل عدیدة للسجینة أھمھا 
  .في شكل شجارات أو انحرافات جنسیة 

لقد دلت اإلحصائیات على أن السجینات لم یحضر محاكمتھن أحد من  -14
، في حین كان حضور الوالدین واإلخوة  %66.67األھل بنسب فارقة
  .واألقارب متذبذبا 

السجینات  خصائص المرأة المجرمة  فقد سجلت الباحثة على معظم -15
الرغبة الملحة في تبریر فعلھن والذي یظھر خاصة من سلوكھن التعاوني 
في معظم أجزاء البحث  والمقابلة ، وھذا یعكس بصورة جلیة الرغبة 
الملحة لدیھن في إعطاء تفسیر مقنع لجریمتھن، التي ُأدن بسببھا ، ھذا 

وكذا محاولتھا التفسیر التي تحاول كل مجرمة أن ُتقنع بھ كل متحدث إلیھا 
البكاء،الحزن  (في إیصال صداھا إلى كل اآلذان ، ومن خالل شدة انفعالھن 

تعبر كل واحدة منھن على مأساة ...) الشدید البحث عن مخرج لمأساتھن
وإذا ما نظرنا إلى جریمة . تظھر من خاللھا الجانیة كضحیة أولى وأخیرة 
سیة فقد أعطى أنصارھا القتل مثال عند المرأة من وجھة نظر تحلیلیة نف

تفسیرا لھذه الجریمة بحیث حاولوا أن یوضحوا أن ھناك كم ھائل من 
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العدوانیة واالضطراب الموجھ نحو الموضوعات الخارجیة المحبطة 
  الشدیدة كما تتسم أیضا عالقتھن باآلخر* آلمالھن والتي تتسم بالنرجسیة 

عالقة باآلخر لم أنھا عالقة إشباع فلدیھن مستوى بدائي  غریزي في ال
تصل إلى المستوى اإلنساني بعد ، فمشكلة المرأة القاتلة حسب وجھة نظر 
مدرسة التحلیل النفسي ھي ضعف كیانھا الداخلي وتشوھھ وعجزه فترید 

  التخلص من ھذا الكیان المشوه العاجز ، لكنھا تتخلص من اآلخر بدال من 
ومن وجھة  ). -Pronovoste.L,Le Blanc.M-1979" (قتل الذات"

نظر اجتماعیة تعبر ھذه الجریمة عن فشل التنشئة االجتماعیة في خلق 
التكیف االجتماعي لدى المرأة من جھة وعدم القدرة على إقامة عالقات 

 .اجتماعیة متوافقة في محیطھا االجتماعي من جھة أخرى 
أما بالنسبة للنقطة األخیرة التي برزت من خالل ھذه الدراسة تمثلت في  -

اآلثار التي أفرزھا إجرام المرأة المجرمة، حیث تمثلت اآلثار في الشعور 
بالدونیة كمؤشر مھم في معاش المرأة الداخلي من جھة ومن جھة أخرى 
الرؤیة التشاؤمیة تجاه المجتمع والمستقبل من جھة أخرى ، فمھما كان 

) الخ...قتل العمدي، قتل األصول(نوع الجریمة المرتكبة سواء كانت قتال 
أو سرقة أو دعارة أو إدمان أو تشرد وحتى األعمال اإلرھابیة، فإن 
شعورھن كان ینصب حول فكرة ثابتة أال وھي الشعور بالندم وكذا 

الذي ترجمتھ مشاعرھن ) الشعور بالدونیة(الشعور بانخفاض تقدیر الذات 
تجاه الجریمة من جھة وتجاه السجن مكان إقامتھن المؤقت من جھة 

  . أخرى
إال أنھ خلصنا من خالل ھذه اآلثار أن شعور المرأة بالمھانة والذل       

دخولھن السجن وما و إنما كان مرده   لیس مرده إلى الجریمة فحسب،
دلیل ذلك إال خوفھن الدائم من مواجھة المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة 

اعیة جدیدة ، مع تالزم عدم إمكانیة بناء أسرة جدیدة أو البدء في حیاة اجتم
فعملیة الوصم تشعر أنھا بدأت مع دخولھن السجن وتحتدم أكثر بعد 

  . انقضاء فترة العقوبة وخروجھن إلى مسرح الحیاة االجتماعیة 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  یقصد بھ عشق الذات  مصطلح من مصطلحات التحلیل النفسي الذي النرجسیة*  
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  ۩الخاتمة  ۩
  :كشفت الدراسة الحالیة نتائج أھمھا
 المرأة ال یمكنھا أن تقترف جریمةأن  خالفا لما ھو شائع اجتماعیا من

القتل وحتى وإن فعلت فنصیبھا منھا ضئیل مقارنة بالجرائم األخرى 
فقد كانت النتیجة المتوصل إلیھا من خالل ھذا البحث أن جریمة القتل 
كانت أعلى نسبة في االرتكاب من قبل المرأة مقارنة بالجرائم األخرى 

 .الخ... كالسرقة والتشرد والتزویر واألعمال اإلرھابیة
أن معظم المجرمات ینتمین إلى أسر مفككة متصدعة، وعشن في ظل 

ثقافي مضطرب ومن دالئل ھذا  –محیط وجداني واجتماعي 
لة والقسوة فیھا، اإلھمال االضطراب التفكك العائلي سوء المعام

 .العاطفي والمادي 
الشعور بالدونیة وانخفاض تقدیر الذات لدى السجینات كان قویا جدا 
جراء اقتراف الجریمة من جھة ومن جھة أخرى جراء المؤسسة 

 .العقابیة التي یقضین فیھا مدة العقوبة من جھة أخرى 

ات حرمتھن من التكیف فھشاشة العالقات السائدة في أسر السجین          
الجید والتوافق مع المجتمع ومعطیات الحیاة االجتماعیة بكل مجریاتھا 

، واألزمات )محاوالت االغتصاب(كما أن التعرض للصدمات النفسیة
جعل المرأة المجرمة تقع فریسة إما لحاالت ) التصدع العائلي(االجتماعیة 

اعدتھن على الفعل ، أو لضغوط اجتماعیة س)الغضب(االنفعال الشدیدة 
اإلجرامي، حیث یكون ھذا األخیر ھو الوسیلة أو السبیل الوحید للخروج 

  .من األزمة وحال للصراع الذي تعیشھ 
إن عوامل إجرام المرأة ھي مجموعة الوقائع التي تؤثر على المرأة    

وتدفعھا إلى طریق الجریمة ، وال یمكن أن نجزم في ھذه الدراسة ببروز 
خر في دفع المرأة إلى إتیان ھذا السلوك اإلجرامي أو ذاك ، عامل دون آ

وإنما نحن نرى أنھ قد توافرت مجموعة من العوامل سواء كانت داخلیة 
مرتبطة بشخص المرأة في حد ذاتھا ، أي بتكوینھا العضوي والبیولوجي 
وحتى النفسي، أو كانت مجموعة العوامل الخارجیة المتعلقة بالبیئة 

لتي تعیش في كنفھا ھذه المرأة خاصة ما یتعلق بالعادات االجتماعیة ا
  .كرس دونیة المرأة على الرجل والتقالید والقیم التي ُت

فكلنا یعلم ما للبیئة من دور ھام في حیاة الفرد فھي النواة األساسیة     
لتكوین شخصیتھ والتي منھا یستمد أخالقیاتھ ومبادئھ وقیمھ؛ وبالتالي فإن 
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من صالح المرأة كفرد فاعل في المجتمع ، ولقد أثبتت صالح األسرة 
الدراسات العلمیة أن التربیة غیر السویة والقائمة خاصة على التعنیف 
والضرب أو الشتم خاصة أمام اآلخرین، أو اإلھمال المطلق للفتاة، یؤدي 
في كثیر من األحیان إلى نشوء اضطرابات نفسیة لدیھا قد یدفعھا إلى 

) المنحرفات(سط العائلي وااللتفاف حول رفیقات السوء الھروب من الو
مما یجعلھا فریسة سھلة الستغاللھا في االنحراف وولوج عالم الجریمة من 

  . أبوابھ الواسعة
وفیما یتعلق باآلثار التي یخلفھا اقتراف المرأة للجریمة فقد وجدنا أن    

والقنوط ،  دخول المرأة عالم اإلجرام، یجعل منھا فریسة سھلة للیأس
والنظرة التشاؤمیة تجاه المستقبل وتجاه العائلة التي تعتقد جازمة في الكثیر 
من األحیان؛ بأنھا سترفض عودتھا بعد انقضاء فترة عقوبتھا ، وھو 

  . الشيء الذي ُیصعب علیھا التفكیر في المستقبل بصورة أفضل
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  ۩التوصیات واالقتراحات ۩
    

حد من الجریمة النسائیة نقترح ونوصي باتخاذ التدابیر واالقتراحات لل    
  :التالیة 

  .یأتي محو األمیة ونشر ثقافة الوعي القانوني في مقدمة ھذه التدابیر -
إنتاج برامج تلفزیونیة، ھادفة تعید لألسرة مكانتھا وإحیاء روابط المودة  -

  .والمحبة بین أفرادھا
لزواجي في جمیع والیات الوطن ، وكذا تفعیل إنشاء مراكز اإلرشاد ا  -

  .دور األخصائیین النفسانیین واالجتماعیین فیھا
فتح مجاالت عمل جدیدة للمرأة خارج المنزل، وھو ما ُیؤھلھا لتفریغ  -

الشحنة االنفعالیة لدیھا ،خاصة مع النسیج العمراني الذي یتمیز بالضیق 
  .الت وغیر منتجاتوالحصر، خاصة وأن معظم السجینات غیر عام

إعداد برامج إرشادیة دینیة، من خالل دور العبادات ومراكز الشباب  -
  .للتعریف بحقوق المرأة والرجل كما شرعھا اهللا عز وجل

إنشاء خالیا الثقافة القانونیة یتكفل بھا القائمون على تشریع القانون  -
شر الوعي المدني والجنائي ، باالشتراك مع مراكز اإلرشاد الزواجي لن

  .بالثقافة القانونیة والتعریف أكثر بظاھرة العنف ضد المرأة 
لسیاسات تربویة جدیدة تسمح " السجن"ضرورة تبني المؤسسة العقابیة  -

من خاللھا للباحثین واألخصائیین للتكفل أفضل بھذه الشریحة وذلك من 
خالل فتح قنوات االتصال وفضاءات للحوار وللجمعیات ولألبحاث 

یارات المیدانیة، التي كثیرا ما یجد الباحثین أنفسھم مجبرین على والز
  . إتباع الطرق غیر القانونیة للوصول إلى میدان البحث الجنائي
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یمكن في األخیر تصنیف ھذه االقتراحات والتوصیات وفق ثالث          
  :أبعاد ھي

تى أسالیب والذي یرجى من خاللھ توعیة العائالت بش:  البعد العائلي •
برامج تلفزیونیة ، حصص إعالمیة خاصة بالتنشئة :التوعیة 

االجتماعیة و أھمیتھا في خلق مواطن صالح وفرد سلیم اجتماعیا ، 
وكذا التوعیة بضرورة حمایة المرأة من شتات بعض االعتقادات 

  .والعادات السیئة 
إن المؤسسة العقابیة بقدر ما تحقق الضبط : البعد المؤسساتي  •

جتماعي من خالل تطبیق العقوبة بقدر ما تخلف لدى النزیل آثارا اال
على المستوى السلوكي والنفسي واالجتماعي، لذا أصبح من 
الضروري جدا تبني أسالیب إصالحیة تقوم على الرعایة اآلنیة 
للسجینات والالحقة لھن  كتوفیر أخصائیین نفسانیین واجتماعین 

تقھم المھمة ، مع خلق فضاء متخصصین في المیدان تلقى على عا
 ) .ة(أوسع للجمعیات التي تتكفل بالسجین

أقترح تأسیس مركز بحث علمي ومخابر علمیة : البعد العلمي  •
إلجراء البحوث المیدانیة الكتشاف وفھم عمق وداللة إجرام المرأة ، 

 ."علم نفس المرأة " قد یندرج تحت اسم مخبر
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  .، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان  المرأة في القرآن الكريم:  )بدون سنة(العقاد عباس محمود -14
 .، دار النهضة العربية، بيروت، لبنانسيكولوجية الجنوح: )1984(العيسوي عبد الرحمن -15
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  اعة والنشر والتوزيع ، االسكندرية، الدار الجامعية للطب علم النفس الجنائي:  )1997(العيسوي عبد الرحمن  -19
  .، المكتب العربي الحديث مصر  الصحة النفسية والجريمة الجنائيةا:  )بدون سنة(العيسوي عبد الرحمن  -20
  .، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائرفي سيكولوجية المرأة والمجتمع) :1997( الوافي عبد الرحمان-21
  .، ترجمة السيد محمد غنيم ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر  الشباب الجانح ) :1954(ايكهورن أوجيست  -22
، المنظمة  اإلسالمية حقوق المرأة المسلمة في المجتمع اإلسالمي ):بدون سنة(بغدادي اسماعيل مصطفى -23
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  للتربية ، المغرب
، ديوان المطبوعات الجامعية ، دمري أحمد:،  ترجمةالعائلة الجزائرية): 1984(بن تفنوشت مصطفى  -24

  .الجزائر 
  .، مكتبة العبيكان، الرياض ،السعودية عمل المرأة في المنزل وخارجه ):1995( بن لمبارك ابراهيم الجوير-25
، ترجمة محمد سالمة محمد غباري ، المكتب الجامعي أسباب جنوح األحداث ) : بدون سنة( ترافيس هيرتش -26

  .الحديث ،مصر
  .1، دار المعرفة الجامعية مصر ، طالجريمة والقانون والمجتمع): 1999(ابر سامية محمد ج -27
  .المكتب الجامعي الحديث،مصر ،االنحراف والجريمة في عالم متغير ):2004( جابر عوف وآخرون  -28
جامعية، معجم التحليل النفسي،ترجمة مصطفى حجازي، المؤسسة ال: )987(جان البالس وج،ب بونتاليس -29

 بيروت لبنان

 ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق سورياالمرأة العربية في منظور الدين والواقع: )2004(جمانة طه  -30

  .، دار الفكر العربي ، القاهرة ،مصر علم اجتماع المرأة): 1999(حسن الساعاتي سامية -31
العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ظاهرة العنف السياسي في النظم :)1990(حسنين توفيق ابراهيم -32

 .بيروت

  . ، شركة الشهاب ،الجزائر قانون اإلجراءات الجزائية ) : 1991(دالندا يوسف  -33
  .ج ، الجزائر .م.د . دراسات في المنهجية) : 2000(دليو فضيل -34
  .شر، بيروت ، لبنان،دار النهضة العربية للنالقيم والعادات االجتماعية ): 1980( ذياب فوزية -35
  .، المكتب الجامعي الحديث ،مصر  علم اجتماع المرأة: )1998(رشوان حسن عبد الحميد -36
  ، المكتب الجامعي الحديث ،مصر الجريمة ،دراسة في علم النفس الجنائي:)بدون سنة(رشوان حسن عبد الحميد-37
، المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي لمعاملة السجناء دليل تفعيل القواعد الدنيا): 1997(زيد محمد إبراهيم  -38

  سويسرا 
 . 3، دار المعارف مصر ، ط قواعد البحث االجتماعي:  )1973(زيدان عبد الباقي  -39

  .، مطبعة السعادة القاهرة ، مصر  المرأة بين الدين والمجتمع:  )1977(زيدان عبد الباقي  -40
، ترجمة الطاهر عبس واألزهر بوغنبور، ديوان المراهق والمجتمع  ) :1994( سزابو دوني وآخرون -41

  .الجزائر  ،المطبوعات الجامعية
، مكتبة زهراء الشرق، السواء في النظريات النفسية واآليات القرآنية : )1996((سيد سليمان عبد الرحمن  -42

  .القاهرة 
، دراسات حول حقوق ظور القانون االجتماعيالمرأة والجريمة من من:  )2002(سيف الجميل نجيب علي  -43

 .اإلنسان  ، جمهورية اليمن 

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، علم النفس الجنائي ) :1993(شحاته محمد وآخرون  -44
  .السعودية
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  وت ،دار الفكر اللبناني، بيردور علم النفس في الحياة المدرسية: )1994(يمي محمد أيوب حش -45
  .، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ، مصر الجريمة والمجتمع :  )1978(شفيق محمد  -46
،دار المعرفة الجامعية  المرأة والمجتمع من وجهة نظر علم االجتماع):بدون سنة(شكري علياء وآخرون -47

  .مصر
  .، بيروت ، لبنان  ، الدار العربية للعلوم العنف والجريمة:  )1997(شكور وديع خليل -48
 .صبوري يكانة، دار الهادي ، بيروت ،لبنان زهراء ، ترجمة علم نفس المرأة: )2001(شكوه نوابي نزاد  -49

  .،دار الفكر العربي،القاهرة، مصرتحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية):2004(طعيمة رشدي -50
  .ج الجزائر.م.، ترجمة وجيه البغيني،دراتلدين والطقوس والمتغيا:  )1984(طوالبي نور الدين  -51
، مركز اإلسكندرية للكتاب  آفاق جديدة في علم النفس االجتماعي): بدون سنة(عبد الباقي سلوى محمد  -52

  .،مصر
 .2، دار المعارف ، القاهرة،طمبادئ علم الكريمونولوجي: )1985(عبد الرحمان صدقي  -53

  .، المكتب الجامعي الحديث مصر  سجن النساء دراسة انثروبولوجية:  )1998(عبد اهللا عبد الغني غانم  -54
  .، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان علم اإلجرام والجزاء: )2003(عبد المنعم سليمان  -55
 1، مكتبة مدبولي، مصر، طاإلرهاب السياسي: )1996(عبد الناصر حريز -56

 ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ،مصر االجتماعي التغير: )2008(عدلي أبو طاحون  -57

  .مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية مصر دور األسرة في تنمية المجتمع :  )2002(عصام نور  -58
  .، المكتب المصري الحديث ، القاهرة ، مصر انحراف األحداث ومشكلة العوامل :  )1974(عصرة منيرة  -59
  . 2: ، دار النهضة العربية بيروت  طعلم النفس العيادي  : )1986(ين عطوف محمد ياس -60
 .، دار قباء للطكباعة والنشروالتوزيع، القاهرةرعاية نمو األطفال:)1998(عالء الدين كفاني  -61

 .، دار الطليعة، بيروت ، لبنان صورة المرأة: )1996(علي أفرفار  -62

  .، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان في علم اإلجرام دروس : )1972(عمر السعيد رمضان -63
  .، دار المعارف الجامعية ، مصر  علم اجتماع األسرة:  )2001(غريب سيد أحمد وآخرون  -64
  .3دار الفكر العربي القاهرة ،مصر ط  علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري:)1979(فؤاد البهي السيد -65
 .، دار الفكر العربي، القاهرةاألسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة: )1998(لسيدفؤاد البهي ا -66

  .، ترجمة عدلي سمري ،دار المعارف الجامعية مصر  السلوك اإلجرامي:  )1999(فرانك وليام  -67
  .مصر، اإلسكندرية، دار الثقافة العلمية ، التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية :  )2002(فرج محمد سعيد -68
  .5دار النهضة العربية بيروت ط ،مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب: )1985(فوزية عبد الستار  -69
 ، دار القلم، بيروت واالضطرابات السلوكية األمراض العصابية والذهانية: )1984(ادرفيصل محمد خير الز -70

  .، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب التشريع الجزائري جنوح األحداث في: )1992(عبد القادرمحمد قواسمية-71
  .، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،لبنانتطور المرأة عبر التاريخ:  )1981(كيال باسمة  -72
  .،دار النهضة العربية بيروت ، لبنان قراءات في علم النفس الجنائي :  )1991(ليلة سند رزق ابراهيم  -73
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  .دار قباء القاهرة، مصر.:  سيكولوجية العالقات األسرية:  )2000(محمد بيومي خليل   -74
  ، دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع،القاهرة علم النفس الجنائي:  )1994(محمد شحاته ربيع  -75
 .1ط ، دار اآلفاق ، القاهرة ، مصر ، سيكولوجية الفرد في المجتمع: )2001(محمد شمال حسن -76

 . مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة اإلساءة إلى المرأة ،: )2003(محمد علي حسن هبة  -77

، مكتبة العبيكات،الرياض، عدوان األطفال: )1997(محمد علي قطب همشيري، وفاء محمد علي الجواد -78
 1السعودية،ط

،  والتوزيع دار غريب للطباعة والنشر ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي: )1980(محمد محروس الشناوي  -79
 القاهرة

  .دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية التنشئة االجتماعية و سمات الشخصية ،: )2002(محمد نعيمة  -80
  .دار المجتمع العلمي ، السعودية: جدة . أسس علم النفس االجتماعي:  )1979(مختار حمزة  -81
 2، دار السالم ، القاهرة،طة بين الفقه والقانونالمرأ: )2003(مصطفى السباعي  -82

، معهد االنماء التخلف االجتماعي ،مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور: )1976(مصطفى حجازي -83
 العربي، بيروت، لبنان

 ، شركة الشهابمكانة المرأة في اإلسالم، دراسة في علم اإلجتماع العائلي:)بدون سنة(مصطفى حمدان حسن -84
  .،الجزائر

  .دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن.  علم اجتماع األسرة:  )2000(معين خليل عمر -85
  النمو االنفعالي، دار الفكر ، عمان: )1996(مفيد زيدان حواشين، زيدان نجيب حواشين -86

  المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ديوان اإلحصاء والقياس النفسي و التربوي:  )1993(مقدم عبد الحفيظ  -87
دار المعارف  ، .نمو و تنشئة الطفل من الميالد حتى السادسة:  )1992(مواهب ابراهيم عياد  -88

  .اإلسكندرية،مصر
، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، مطابع مالمح جريمة القتل : )1970(نجاتي محمد عثمان  -89

  .األهرام التجارية ،مصر
  .، ترجمة ريهام ، المجلس القومي للثقافة والفنون ، القاهرة  المرأة والجريمة:  )2000(هيدسون فرانسيس -90
  .، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائرالوجيز في األمراض العقلية والنفسية :  )1999(وافي عبد الرحمن  -91
  ج ، الجزائر .م.، د ة تربية المساجيننون إصالح السجون وإعادقا:  )1979(وزارة العدل  -92
 . ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر قانون إصالح السجون طبعة جديدة: )1997(وزارة العدل -93

 قانون العقوبات ، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر: )2007(وزارة العدل  -94

 القواميس والمعاجم -2
  دار المعارف ، مصر ) أ،ج(، الجزء األول لسان العرب  ) :بدون سنة(ابن منظور -95
  ، الجزء األول  معجم متن اللغة) : 1956(أحمد رضا الشيخ -96
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  ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 1، جالقاموس المحيط ): 1997(الفيروز أبادي -97
  .ج ، الجزائر.م.، ترجمة سليم حداد، دلعلم اإلجتماع المعجم النقدي ) :1986(ر.ف ، بودون .بوريكو-98
معجم التحليل النفسي،ترجمة مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعية، : )987(جان البالس وج،ب بونتاليس -99

 بيروت لبنان

  .، مكتبة بيروت ، لبنان معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ) : 1977(زكي أحمد -100
، الدار الجامعية ،  مجمع البيان الحديث في تفسير مفردات القرآن الكريم) : دون سنةب(سميح عاطف الزين -101
  .مصر
، دار الحديث  ، القاهرة ،مصر، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  ):1996(عبد الباقي محمد فؤاد -102

  .1ط
  . ب ، القاهرة  ، مصر، الهيئة المصرية للكتاقاموس علم االجتماع ): 1979(غيث محمد عاطف -103
 .، دار المعرفة الجامعية ، مصر قاموس علم االجتماع) 1997(غيث محمد عاطف -104

 المجالت -3
  ، قسنطينة الجزائر10، في مجلة إنسانيات عدداألدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن):2000(داود محمد -105
، في مجلة الثقافة األمنية ، المركز العربي للدراسات  كيلعنف السلوا): 1988(فاروق عبد الرحمان مراد  -106

  .األمنية والتدريب  الرياض ،السعودية 
، في مجلة علم النفس  محاولة تفسيرية لسيكولوجية القتل مابين الجريمة والعصاب): 1987(سامية القطان -107

  العدد الثاني الهيئة المصرية للكتاب مصر
،   دراسة للعوامل النفسية التي تكمن وراء جريمة القتل عند القاتالت المصريات: )1987(جالل عبد العال -108

  .في مجلة علم النفس العدد الثاني الهيئة المصرية للكتاب ،مصر 
، جانفي ، 43، المجلد 8، في مجلة القافلة،العددالعدائية في محتواها االجتماعي ): 1995(حسن حسن-109

  الكويت
في مجلة   وضعية المرأة والعنف داخل األسرة في المجتمع الجزائري التقليدي): 2000(حمداوي محمد-110

  .، جامعة منتوري قسنطينة10إنسانيات عدد 
، في  البناء النفسي القائم وراء جريمة زنا الزوجات وعالقته بجريمة القتل) : 1991(سهير كامل أحمد  -111

، الجزء الثاني العدد األول الدار المصرية " رانم " سيين المصريين مجلة دراسات نفسية ، رابطة األخصائيين النف
  .أبريل، مصر

، في مجلة الدراسات النفسية  العنف ضد المرأة وعالقته ببعض سمات الشخصية) :1990(صفوت فرج-112
  . المجلد التاسع العدد الثالث جويلية مصر . رابطة األخصائيين النفسية المصرية 

الضبط وتقدير  العدوانية وعالقتها بموضوع) : 1994(سليمان ابراهيم، محمد نبيل عبد الحميد عبد اهللا -113
  .في مجلة علم النفس ،الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر  الذات،
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، في كتاب السجون مزاياها بيئة السجين في ماضيه وحاضره وتأثيرها على سلوكه ): 1993(عيسى حسن -114
  .ز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، السعودية وعيوبها ، المرك

جامعة منتوري  17، في مجلة العلوم اإلنسانية العدد ) تغيير بناء العائلة الجزائرية) (2002(محسن عقون -115
  .، الجزائر ) قسنطينة (

،جامعة  9لعلوم اإلنسانية العددفي مجلة ا التنشئة االجتماعية المفهوم واألهداف) :1998(محي الدين مختار -116
  .قسنطينة، الجزائر 

  
  المذكرات والرسائل الجامعية -4
 

دراسة نفسية اجتماعية لمرتكبي قتل األقارب :سيكولوجية قتل األقارب ): 1998(إيمان شريف محمد قائد  -117
داب جامعة عين شمس القاهرة ، ةمقدمة لنيل الدكتوراه قسم علم النفس كلية اآل،دراسة امبيريقية اكلينيكية مقارن

  .مصر
،مذكرة ماجستير غير منشورة ،  التربية األسرية وأثرها في انحراف األحداث): 2004(بوفولة بوخميس  -118

  قسم علم االجتماع ، جامعة باجي مختار عنابة  
قسم علم النفس ، مذكرة ماجستير غير منشورة ، صورة األب عند الفتاة الجانحة ،) :1998(صالحي حنيفة -119

  .جامعة وهران، الجزائر
،مذكرة ماجستير غير منشورة ، قسم  جريمة القتل عند المرأة في المجتمع الجزائري): 2005(مزوز بركو  -120

  علم االجتماع ، جامعة باجي مختار عنابة 
، لطفل العنيفأراء األطفال حول ظاهرة العنف وأشكال العقاب الممارس على ا: (2002)مزوز بركو - 121

  .مذكرة ماجستير غير منشورة قسم علم النفس جامعة منتوري قسنطينة
، رسالة دكتوراه غير منشورة قسم علم االجتماع   جرائم القتل في المجتمع الجزائري:  (1996)نوار الطيب-122

  .جامعة باجي مختار عنابة  
  
  
 

 الملتقيات والمحاضرات-5
جانفي  21الذي انعقد في "  تغيرات االجتماعية و التغيرات األسريةال: الملتقى الوطني حول  -123

  .بقسم علم االجتماع في جامعة الجزائر  2004
،محاضرات في  التنشئة االجتماعية في النسق االجتماعي البارسوني ):2002(مربوحة نوار  -124

االجتماع ،جامعة باجي  علم النفس االجتماعي لطلبة الماجستير دفعة االنحراف والجريمة قسم علم
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  .مختارعنابة 
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  االستمارة - 2- ملحق رقم 
  جامعة منتوري قسنطینة           :02الملحق رقم 

  
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا

  علم النفس العيادي : تخصص 
  
  

  وراه في العلومالدكتاستمـارة بحـث لنيـل شهـادة 
  

  
  
  
  
  
  
إشراف                                            :إعداد الطالبة    

  األستاذة
 /د.أ                                 مـزوز بـركـــو       

  رواق عبلة
  

  
  
  
  

 ......رقم االستمارة

المعلومات الواردة في هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض 
  البحث العلمي
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  2004/2005السنة الجامعية 
  

  البیانات األولیة :أوال 
  بیانات عن المرأة المجرمة *
  سنة 39- سنة 30                  سنة29- سنة 20:      لعمرا - 1

                             سنة فأكثر50سنة              49- سنة 40                
  بدون مستوى                   ابتدائي:   المستوى الدراسي - 2

متوسط                       ثانوي             

  6إخوة            أكثر من 5-3       أو أقل  2: عدد اإلخوة واألخوات -3          
ترتیبك بین إخوتك - 4  

  األولى
  الوسطى
  األخیرة

بدون مهنة              أعمال حرة                         :مرأة المجرمةمهنة ال - 5       
  إطار

  اء                 متزوجة                عزب: الحالة المدنية للمرأة المجرمة - 6       
  مطلقة                   أرملة                                             

  مدينة         قرية                              : مكان اإلقامة  -7      
  معلومات عن األب -8 

  سنة 40اقل من -:               السن ) 8-1
40 -50  
50 -60  

  سنة 60أكثر من 
  ابتدائي - :        المستوى التعلیمي) 2- 8

  متوسط
  ثانوي
  جامعي

  بدون مستوى
  : مھنة األب ) 3- 8
- موظف            - حرفي، تاجر،أجیر               - مزارع             - بدون عمل             - 

  متقاعد
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  معلومات عن األم-9

  سنة 40اقل من -      :    السن ) 9-1
40 -50  
50 -60  

  سنة 60أكثر من 
  ابتدائي - :        المستوى التعلیمي) 2- 9

  متوسط
  ثانوي
  جامعي

  بدون مستوى
  :  مھنة األم) 3- 9
  متقاعدة - موظفة                      - أعمال حرة                - بدون عمل                - 

  :أو الزوج  متوسط الدخل الشھري لألب- 10
  [دج ألف11أقل من- دج آالف8                       
  [ألف دج14أقل من -ألف دج11                      
  [ألف دج 17ألف أقل من 14                      
  ألف دج فما فوق       17                      

  متزوجين -:     الحالة المدنية للوالدين  -11
  مطلقين -                                   

  منفصلين -                                   
  أحدهما أرمل -                                   
  زوج ثاني لألب-                                  
  زواج ثاني لألم -                                  

  قتل          الحياة داخل السجن *
  سرقة         :       سبب دخول السجن-12

  تشرد                                
  دعارة                                    
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  زنا                                
  إدمان                                         
  ................أخرى             إرهاب                                     

  داخل منزل الجانية    :              مكان ارتكاب الجريمة -13 
  خارج منزل الجانية                                            

  [             سنتين -أشهر6:      مدة العقوبة-14
  [ سنوات5-سنتين                        

  [سنوات10-سنوات5                      
  سنة               15-سنوات10                      
  سنة فأكثر  15                     

  : للمرأة المجرمةالسوابق اإلنحرافية  -15
  نعم                       ال : هل سبق لك الدخول إلى السجن ) 15-1
إذا كان نعم *

  ......................................................................لماذا؟
  نعم                 ال:  هل سبق ألحد أفراد أسرتك الدخول إلى السجن ) 15-2
  ..................................................................إذا كان نعم من هو *

  تخطيط مسبق             الجريمة حدثت بـ: حدوث الجريمة  -16
  دون تخطيط                                                

  وقت حدوث الجريمة       ليال                                       
  نهارا                                                     

  ال        نعم    :      هل كان لك شريك في الجريمة -17
  إذا كان نعم من هو ؟            من العائلة            -

  خارج العائلة                                   
   وسوء المعاملة  ظروف التنشئة االجتماعية-18
  هل كان والديك يلبيان كل رغباتك ؟        دائما           18-1

  أحيانا                                                   
  أبدا                                                    
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هل كان والديك يعاقبانك جسديا؟            دائما                                                         18-2
  أحيانا                                                   

  أبدا                                                   
  ما نوع العقاب الذي تلقيته؟        الضرب                التوبيخ        *      

  من الحقوق              ال يعاقب  الحرمان                               
  

       هل كان زوجك يعاقبك ؟             دائما       18-3
  أحيانا                                                 

  أبدا                                             
  التوبيخ             ما نوع العقاب الذي تلقيته ؟                الضرب   * 

  يعاقبالحرمان من الحقوق         ال                                    
  شدة             اعتدال         بلين :        هل كان والديك يعامالن الذكور بـ 18-4
  شدة            اعتدال        بلين:         هل كان والديك يعامالن اإلناث بـ 18-5
  متسامحين     :        بأي صفة تصفين والديك   18-6

  متسلطين                                           
أحدهما متسلط                                                         

  ........................أخرى
  متسامح      :         بأي صفة تصفين زوجك   18-7

  متسلط                                             
  معتدل                                                   

أناني                                                                     
  .......................أخرى

دائما       أحيانا         :      هل تشعرين أن والديك أو أحدهما كان قاسيا معك  -18-8
  أبدا 
  أصول                 المرأة وحيثيات الجريمة -19
  زواج      :                  عالقتك بالمجني عليهم19-1

  قرابة                                                     
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  جيران                                                  
   غرباء                                                                  

  آالت حادة     :            وسيلة ارتكاب الجريمة  19-2
  سالح أبيض                                                  

  السم                                                 
  الحرق                                                 

  الجسد                                            
االنتقام                النزاع العائلي        دفع :          سبب ارتكاب الجريمة  19-3

  العار 
الحصول على المال                  الدفاع عن النفس                الغيرة          

  ..............أخرى
ر                            إناث                 ذكو:         المجني عليهم  19-4

  أطفال
  

  : داخل السجن المجرمة ة المعاش النفسي للمرأ -20
  القبول       :            موقفك من حكم القاضي بالعقوبة 20-1

الرفض واالستئناف                                                         
  ................أخرى

  الذل       :                    شعورك داخل السجن  20-2
  احتقر نفسي                                                     

  اليهمني هناك كثيرات مثلي                                      
  يوجد  يوجد                  ال:         هل لديك صداقات داخل السجن  20-3
  أكل وأعمل وحدي     :  المشاركة في األكل والعمل داخل السجن 20-4

  أكل وأعمل مع زميالتي                                              
  أحيانا                                                              

وجود عالقة       عدم وجود     :       وجود عالقات جنسية بين النزيالت   20-5
  عالقة 
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  نعم                       ال :                        هل تتشاجرين مع النزيالت 20-6
  الطعام              :      إذا كان نعم يكون بسب 

  العمل                                                   
  السرقة                                 

  ممارسة القسوة                                     
  األقدمية                                            
  .............................إطفاء النور            أخرى                              

  : مرأة ردة فعل العائلة تجاه سجن ال -21
  الهجر    :            ة فعل العائلة بعد القيام بالجريمةرد 21-1

  ساعدوني                                                        
  أحدهم ساعدني وآخر قاطعني                                         

من كان حاضرا معك أثناء المحاكمة  21-2
  .......................................................؟

من يقوم بزيارتك في السجن  21-3
  ...............................................................؟

  كيف تتصورين نظرة عائلتك بعد الخروج من السجن ؟ 21-4
  يقبلون عودتك إلى البيت           
  يقبلون عودتك إلى البيت بصعوبة          

  يرفضون عودتك إلى البيت          
  

  ما هي نواياك بعد الخروج من السجن  -22
  ال أعرف ماذا سأفعل         

  سأعود بقوة إلى الجريمة          
  سأتوقف عن الجريمة وأبحث عن عمل         

  كيف تنظرين إلى مستقبلك بعد انقضاء فترة العقوبة ؟ -23
  ي                       ال مستقبل ل                      

  سأنعزل                              
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  سأكافح من جديد                           
  سأنتقم                              

  كم مرة تستقبلين الزيارات في السجن ؟   مرة في األسبوع       -24
  مرة في الشهر                                                   
  مرة في السنة                                                

  ال يزورني أحد                                                
                                                

  
   بما يفيد البحث نوحسن إدالئك شكرا على تعاونكن                      

                                                  
   مزوز بركو:الباحثة                                             
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  الجدولية  2كا   -3-الملحق رقم 
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  -4 -الملحق رقم
  شبكة المالحظة 

  
  معلومات عامة عن الحالة 

 
 :وتشمل مالحظة ما یلي  سمیةخصائص ج

 لون الثیاب وطبیعتھ *               
 شكل الوجھ وتقاسیمھ *               
  )وجود عالمة ممیزة(المظھر الخارجي *               

 
  :وتشمل مالحظة   خصائص سلوكیة

  طریقة الجلوس*         
  طریقة التعبیر *         
  طریقة الحدیث *         
  : وتشمل مالحظة ما یلي   انفعالیة خصائص

  البكاء *       
  الضحك *      
  الغضب *      
  احمرار الوجھ *      
  مواقف انفعالیة *      
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  المقابلة -5-                                     -5-الملحق رقم 
  بیانات عامة *

  )ترمیز الحروف األولى(االسم واللقب  - 1
 فما فوق  50         50ـــــــــــ40        39ــــــــــــــــــــ30        29ــــــــــ20    العمر - 2
 بدون مستوى      ابتدائي       متوسط       ثانوي        جامعي  : المستوى الدراسي للجانیة  - 3
   الذكور                     اإلناث :             عدد األخوة واألخوات  - 4
 األخیرة      الوسطى          ترتیب الجانیة داخل العائلة         األولى     - 5
 أحدھما متوفى       متوفیین             الوالدین    على قید الحیاة         - 6
 مستواه الدراسي                         مھنة األب       - 7
 ھا الدراسي مستوا                      مھنة األم         - 8
 قریة             مدینة      : مكان اإلقامة  - 9

 عزباء        متزوجة       مطلقة          أرملة    : الحالة المدنیة للجانیة  - 10
  الجانب االجتماعي والعالئقي * 

  ..........................................................عالقة الجانیة باألب  - 11
 .........................................................عالقة الجانیة باألم  - 12
 ..................................................عالقة الجانیة باألخوة واألخوات - 13
 ......................................................................عالقة الجانیة بالزوج - 14
 ................................................................عالقة الجانیة بأھل الزوج - 15
 .......................................................عالقة الجانیة بزمیالتھا السجینات  - 16
........................ ............................كیف نشأت الجانیة في أحضان األسرة  - 17

 ......................................................... .........................................................
......................................................... .............................................................. 

......................................................... ...... ھل سبق وأن سجن أحد أفراد أسرتك  ؟ - 18
......................................................... ......................................................... 

 ................................................     ریمة قتل؟ھل سبق وأن ارتكب أحد أفراد أسرتك ج - 19
 .........................................................المستوى االقتصادي للعائلة - 20
 : بالنسبة للجانیة المتزوجة - 21

  منذ كم سنة تم الزواج* 
 عدد األوالد  ومستواھم الدراسي * 
......................................................... ل ارتكاب الجریمةعالقة الجانیة بالزوج قب* 

 .................................................................................................................
................................................................................................................ 

.................................................. عالقة الجانیة بأھل الزوج قبل ارتكاب الجریمة* 
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
  المستوى االقتصادي للعائلة - 22

  الخصائص النفسیة واالجتماعیة للجانیة *
  ما ھي خصائص الجانیة قبل اقتراف الجریمة - 23
..........) ......................................................... .بالقلق و العدوانیة،  الخجل (ھل تشعر  - 24

 ......................................................... .........................................................
............ ......................................................... .............................................

......................................................... ......................................................... 
............................... ماھو الشعور الحالي للجانیة ھل زادت الخصائص السابقة أو نقصت ؟ - 25

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................
.... .......................................................... ..................................................... 

....................................................... ............................ عالقة الجانیة بالسجینات ؟ - 26
....................................................................................................... ........... 

....................................................... ھل تجد صعوبة في االتصال بالسجینات ولماذا؟  - 27
.......................................................................................................................

 ........................................................... .......................... ................................
............................................ ........................................................... .............

..................................................................................................................... 
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  العوامل واآلثـار: إجرام المرأة في المجتمع الجزائري
 مزوز بركو : إعداد 

  :ملخص الدراسة 
فع تھدف ھذه الدراسة إلى اكتشاف العوامل النفسیة واالجتماعیة التي تد       

بالمرأة إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي ، وكذا معرفة اآلثار التي تنجر عن اقتراف 
  . ھذا الفعل 

وقد تضمنت الدراسة سبعة فصول أربعة منھا في الجانب النظري وثالثة في    
  .الجانب التطبیقي 

استعملت الباحثة كل من المنھج الوصفي والمنھج اإلكلینیكي ودراسة الحالة،      
وجمع بیانات من المیدان " ظاھرة إجرام المرأة "استعانت بوسائل مختلفة لفھم كما 

  .السجالت، المالحظة، المقابلة واالستمارة: نعتبرھا مالئمة لطبیعة البحث وھي 
على مستوى ثالث  2006إلى  2004واستغرقت الدراسة الفترة الممتدة من    

الدراسة على ثالث مجموعات وطبقت أدوات . مؤسسات إعادة التربیة بالجزائر
امرأة مجرمة، والثالثة  90سجال ، والثانیة تحتوى على 310األولى دراسة : بحث
  . احاالت ُدرست وُحللت إكلینیكی10

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة 
توجد عدة عوامل نفسیة تدفع المرأة إلى اقتراف الجریمة كالغیرة من  - 

سبب في انحرافھا وكذا سوء المعاملة الذي الزوج، واالنتقام من كل من ت
  .تعرضت لھ 

توجد عوامل اجتماعیة تدفع المرأة إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي كتدني  - 
المستوى الدراسي واالقتصادي للمرأة  التفكك والتصدع العائلي ، سوء 

 .العالقة الزوجیة 
" جتماعيالوصم اال"و" الشعور بالدونیة "یكون معاش السجینة سیئا تكتنفھ  - 

. 
تنظر المرأة نظرة تشاؤمیة إلى مستقبلھا بعد انقضاء فترة العقوبة والخروج  - 

العود "و" االنتقام"، "االنعزال االجتماعي"من السجن حیث تفكر في
  " .اإلجرامي

  
  آثار اإلجرام - عوامل اإلجرام- السجن –المرأة المجرمة:الكلمات األساسیة
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La Criminalité de La Femme Dans la Société 
Algérienne : Facteurs et Conséquences    

Présentée Par :Mazouz Barkou   
Résumé : 
         L’objectif de cette étude est d’élucider les facteurs 
psychologiques et sociologiques qui motivent la femme à commettre 
un acte criminel, et diagnostiquer ses conséquences. 
 L’étude a été organisée en sept chapitres : quatre Théoriques et trois 
Pratiques. 
      On a utilisé la méthode descriptive, et la méthode clinique, et on a 
collecté les données à l’aide de l’observation, l’entretien et le 
questionnaire. 
      L’étude s’est déroulée au niveau de trois institutions de 
rééducation en Algérie durant les années 2004/2006, sur trois 
groupes : le1er renferme 310 dossiers, le 2eme contient 90 femmes 
criminelles, et le 3eme constitué de 10 femmes étudiées et analysées 
cliniquement.   
    L’analyse des données a abouti aux résultats suivants : 

- Il existe plusieurs facteurs psychologiques qui incitent la femme 
à commette un crime : la jalousie envers son marie, la vengeance 
contre celui ou celle qui a causé sa délinquance, et la 
maltraitance parentale subie par ces femmes. 

- Parmi les facteurs sociologiques qui favorisent le crime chez la 
femme : le niveau scolaire et économique bas, la dissolution de 
la cellule familiale reconnue par le divorce, la mort d’un parent, 
ou la mauvaise relation conjugale. 

- La femme criminelle qui séjourne en prison vit des difficultés à 
cause de son sentiment d’infériorité lié à son crime, et la 
stigmatisation qu’elle subit. 

- La femme criminelle a une vision pessimiste concernant son 
avenir après la sortie de prison ; parce qu’elle pense à la 
l’isolement, la vengeance ou la récidive. 

Mots Clés : femme criminelle- prison- facteurs criminologiques- 
conséquences criminologiques. 
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 Factors and consequences 
 Presented by: Mazouz Barkou   

ABSTRACT 

 The objective of this study, Called : "Criminality of woman in Algerian 

society:factors and consequences, is to elucide psychological and sociological 

factors which motivate women to commit a criminal act, and to diagnose some 

consequences. 

 This study was organised on seven chapters: four theorical and three 

pratical chapters. 

 We have used descriptive and clinical methods, with application of three 

means: observation, interview and questionnaire. 

 This study started in 2004 and finished in 2006 in three Algerians 

institutions of rehabilitation. We have three groups: the first contained 310 file 

(dossiers), the second with 90 criminal women, and the third included 10 cases. 

 After data analysis, the result can be exposed as follow: 

- Many psychological and sociological factors oblige women to commit a 

crime: Jealousy against their husbands, vengeance against the responsible 

of their deviation, parental maltreatment, low scholastic and economic 

level, and family disintegration (divorce, death of one parent, husband 

mistreatment). 

- In the prison (Jail), the life of criminal woman was very difficult, because 

she had a guilt feeling (sense of guilt) and suffered about the labelling 

(stigma). 

- Criminal woman have a pessimist vision to her future after coming out of 

prison, because she thinks on isolation, vengeance and recidivism. 

Keys words: - Criminal woman – Prison (Jail) – Factor – Consequence          
                                                                            

                                                                                          
                                                                        


