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الرسل ، من  الميم عمى خاتم لوص بجاللو وعظمتو ذي المن والفضل واإلحسان ، حمدا يميق لحمد هللا    

غنا بيا أقصى الغايات من ترفعنا بيا أعمى الدرجات ، و تبمتقضي لنا بيا الحاجات ، و  ال نبي بعده ، صالة

بعد الممات . وهلل الشكر أوال وأخيرا ،عمى حسن توفيقو، وكريم عونو، وعمى ما من جميع الخيرات ، في الحياة و 

إنجاز ليذه األطروحة ، بعد أن يسر العسير، وذلل الصعب ،وفرج اليم ، وعمى تفضمو عمي من  وفتح بو عمي

    .ا لي طريق العمم ، وكانا خير سند لي طيمة حياتي الدراسية من تشجيع ودعاء وصبر وعطاءقبوالدين كريمين ش

لكثير من وقتو ، وجيده ، االذي منحني  جابر نصر الدين إلى األستاذ الدكتور أتوجو بالشكر والتقدير 

رشاداتو ، وآرائو ضل سائمة بالدراسة نحو األف يد العون لي دون ضجر لمسير قدما القيمة ومد وتوجيياتو ، وا 

  . األجر إن شاء اهلل المولى القدير أن يجزيو عني خير الجزاء ويثيبو

المجيودات التي بذلتيا  م والتوجيو ولكل الدع زرارقة فيروزالدكتورة  إلى األستاذةكما أخص بالشكر والعرفان 

  معي في إنجاز ىذا العمل .

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تحمموا مشاق قراءة ونقد وتقييم ىذه الدراسة فتقبموا 

 مني فائق التقدير واالحترام والشكر والعرفان

السماح لي بالقيام بالدراسة الميدانية رغم ندرة جون عمى كما ال يفوتني أن أشكر المديرية العامة إلدارة الس

بجاية واألخصائيين النفسانيين  موافقاتيم ليذا النوع من الدراسات وأيضا لكل من مدراء سجون سطيف باتنة و

 عمى حسن االستقبال وتسييل دراستي. 

لى كل من ساندني في إنجاز ىذا العمل.  وا 



 اتـــويـــحتـــالم
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 مقدمة

 
 أ

  الفصل األول:
 التعريف بموضوع الدراسة

 

  
 88 .....................................................تحديد وصياغة اإلشكالية   -1
 11  ............................................أىمية و  أسباب اختيار الموضوع  -2

 11 ................................................................األىمية - أ
 12     ...................................................أسباب اختيار الموضوع  - ب

 13                             ...............أىداف الدراسة........................................... -3
 13 ..............................................................الدراسات السابقة - 4
 28 .................................................................الفرضيات   -  5

 38 ................................................................تحديد المفاىيم  -6

 42 ........................................خالصة الفصل ....................... 
 لمدراسة األدبي التراث : األول القسم

 الفصل الثاني:
 الجريمة والنظريات المفسرة لها

 

 46 .............................................................................تمهيد
  ......................................................................أوال: الجريمة

 47 .................................................السموك اإلجرامي و تفسيره -1
 47 .................................................السموك اإلجراميخصائص  -2
 48 ....................................................مراحل السموك اإلجرامي -3
 49  ...........................................................فروع عمم اإلجرام -4
 49 ..............................................................أنواع الجرائم  -5
 58 ............................................................أشكال الجريمة  -6
 51 ......................................................عوامل انتشار الجريمة -7

  



 رقم الصفحة المحتوى
 57 االتجاهات النظرية المفسرة لمجريمة.ثانيا: 

 58 ...............................................................االتجاه الفردي. -1
 Lombroso............. 58نظرية لومبروزو النظرية الفيزيولوجية)البيولوجية( : 1-1
 62 .....................................................المدرسة النفسية. نظرية  1-2

 62 ............................................نظرية  مدرسة التحميل النفسي 1-2-1
 69 .........................................................النظرية السموكية 1-2-2
 78 .........................................................النظرية المعرفية  1-2-3
 71 ...........................................................االتجاه االجتماعي  -2
 71 .................................................... العوامل الطبيعيةنظرية   2-1
 74 ...................................................االجتماعينظرية التفكك  2 -2
 77 ...................................................االقتصادية العوامل نظرية 2-3
 81 ..........................................................النظرية الالمعيارية  2-4
 81 ..................................................................نظرية دوركايم -أ

 84 .................................................................نظرية ميرتون -ب
 86 ................................."االرتباط المتغاير".نظرية االختالط التفاضمي 2-5
 98 ...........................................................    دـيـمـقـتـالة ــظريــن 2-6
 92 ...............                                                  .......نظرية الوصم االجتماعي............................... 2-7
 97 ............................................االتجاه التكاممي في تفسير الجريمة-3
 Di Tullio................................ 97نظرية التكوين اإلجرامي دي تيميو  3-1
 Pende...................... 188بندي نظرية الجياز العصبي والظروف الخارجية 3-2
 182 ...................................................النظرية النفسية االجتماعية 3-3
 182 .......................................... التفسير اإلسالمي لمسموك اإلجرامي 3-4

 186 ..................................ثالثا :منهج وأساليب البحث في الظاهرة اإلجرامية
 Etude individuelle du cas  ...................... 187 أساليب البحث الفردية -1
 Etude sociologique du cas................... 113أساليب البحث االجتماعية  -2

 117 ................رابعا : السياسة الجنائية في الجزائر و دورها في التصدي لمجريمة
 119 ..........................................................................خالصة 

  



 رقم الصفحة المحتوى
 الفصل الثالث 

 الجزائرية الظاهرة اإلجرامية عند المرأةالتغيرات االجتماعية و  
 

 122 ............................................................................تمهيد
 123 .......................................التغيرات االجتماعية عند المرأة الجزائريةأوال:
 123 .........................................المرأة الجزائرية في المجتمع التقميدي  -1
 123 ..............................................مكانة المرأة في العائمة الجزائرية -2
 123 .........................................استقبال والدة البنت في العائمة الجزائرية.-أ

 124 .................................................التفرقة بين الذكور و اإلناث. -ب
 125 .................................الجزائري المجتمعفي المرأة مراحل  تطور دور  -3
 125 ..................................................المرأة الجزائرية قبل االستقالل  -أ

 125 ...............................................المرأة الجزائرية بعد االستقالل.   -ب
 126 ......................................................المرأة حياة في التغير أثر -4

 129 .................................................ثانيا: الظاهرة اإلجرامية عند المرأة
 131 ................................................النظريات المفسرة إلجرام المرأة -1
 132 ........................الكالسيكية األولى التي فسرت جريمة المرأة. النظريات  1-1
 134 .........................................................النظريات البيولوجية. 1-2
 135 ............................................................النظريات النفسية. 1-3
 139 .........................................................النظريات االجتماعية 1-4
 139 ......................................................نظرية اإلختالط التفاضمي -أ

 139 .....................................( 1977نظرية التعمم االجتماعي :باندورا ) -ب
 148 ............................نظرية انخفاض التحكم في  النفس) الضبط الذاتي( -ت
 141 ...............................................................نظرية الضغوط -ث
 143 ...................................................  جنس نظريات متعمقة بال 1-5
 143 .....................................................الفارقة  االجتماعية التنشئة -أ

 143 .....................................................................المسارات -ب
 La théorie féministe................................... 144النظرية النسوية : -ت

 149 .........................................الجرائم المرتكبة من قبل المرأةأنواع  -2
 156 .............األسباب والظروف المحيطة  بظيور  جرائم العنف لدى  النساء  -3

  



 رقم الصفحة المحتوى
 157 .....................................العوامل المييئة والمساعدة إلجرام المرأة  -4

 158 .........................................................العوامل الموضوعية  4-1
 165 .....................................................العوامل الذاتية الداخمية  4-2

 171 ...........................................إحصائيات إجرام المرأة في الجزائر -5
 173 ................................................................. خالصة الفصل

 الفصل الرابع 
 المرأة المجرمة ودورها في إعادة التأهيلفي الجزائر  المؤسسات العقابية 

 

 176 ..............................................................................تمهيد
 177 ............................................السجون لنظام التاريخي التطور -1

 178 ...............................................السجن في المجتمعات الغربية. 1-1
 184 ........................................................السجن عند المسممين. 1-2

 188 ..................................................التاريخية لمعقوبةالجذور  -2
 194 .................................................أشكال المؤسسات العقابية -3

 194 ......................................................مؤسسات البيئة المغمقة 3-1
 195 ......................................العقابية ذات البيئة المفتوحةالمؤسسات  3-2
 197 ............................................المؤسسات العقابية شبو المفتوحة 3-3

 199 ..........................................أساليب إدارة المؤسسات العقابية -4
 199 .............................................................النظام الجمعي  4-1
 288 ............................................................النظام االنفرادي. 4-2
 281 ...............................................................النظام المختمط 4-3
 282 ..............................................................التدريجيالنظام  4-4

 284 ..........................................................التصنيف العقابي -5
صالح نز تأهيل و  -6  285 ..................................المؤسسات العقابية يالتا 

 285 ..........................المؤسسات العقابية واإلصالحيةبرامج الرعاية داخل   6-1
 215 ..............................................................الرعاية الالحقة 6-2

 255 ...................................................................خالصة  الفصل
  



 رقم الصفحة المحتوى

 التطبيقي الجانبا : الثاني القسم
 الفصل الخامس : 

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية

 

 229 ................................................................منيج الدراسة -1
 229 ...............................................................مجتمع البحث -2
 238 ..............................................................المجال الزمني 2-1
 238 ............................................................المجال المكاني 2-2
 236 .....................................................وصف خصائص العينة 2-3
 248 .........................................................البياناتأدوات جمع  -3
 242 ....................................األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -4
 243 ...............................................الصعوبات التي واجيت الدراسة -5

 244 .........                                           .........................................................خالصة الفصل 
 الفصل السادس 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسير عرض وتحميل
 

  
 247 ............................................................................تمهيد.
 247 ..............................عرض وتحميل وتفسير بيانات الدراسة الميدانية: أوال 

 341 ...................................................: مناقشة  نتائج الدراسة ثانيا:
 341 ...................................................الدراسات السابقة في ضوء  -1
 345 ..................................................في ضوء االتجاهات النظرية -2
 353 ............................................................في ضوء الفرضيات -3

 374 .......................................................ثالثا :النتائج العامة لمدراسة
 378 ...................................................االقتراحات والتوصيات

 382 ................خاتمة...................................................
 385 .............................................................................المراجع
  المالحق

 



 

 

 

 

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 636 توزيع أفرا د العينة حسب نوع القضية التي سجنت من أجمها  .1
 638 يبين سن األفراد المبحوثين  .6
 639 يوضح توزيع أفراد العينة حسب دخولهن السجن من قبل  .3
 648 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية ونوع الجريمة  .4
 652 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية لموالدين  .5
 651 يبين الحالة المدنية لوالدي المبحوثات  .6
 656 توزيع جرائم النساء حسب مكان السكن  .7
 655 من قبل  يبين توزيع جرائم المرأة حسب تصرف األهل نحو األخطاء التي ارتكبتها  .8
 658 الضبط األسري من عدمهيبين توزيع أفراد العينة حسب وجود   .9

 661 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب وجود الضبط األسري من عدمه  .12
يبين توزيع أفراد العينة حسب عمر المرأة المتزوجة عينة الدراسة وأعمار أزواجهن   .11

 وقت الزواج )المرأة المتزوجة+المطمقة +األرممة (
666 

 663 الدراسة حسب إجبارها عمى الزواجيبين توزيع جرائم المرأة عينة   .16
 664 يبين انحرافات أزواج المرأة عينة الدراسة  .13
 665 يبين توزيع أفراد العينة حسب طمب أزواجهن القيام بسموكات منحرفة  .14
 665 يبين توزيع أفراد العينة حسب السبب وراء تنفيذ رغبات وطمبات زوجها المنحرفة  .15
 666 الزوجة عينة الدراسة أثناء حدوث المشاكليبين  تعامل الزوج مع   .16
 668 متكاكهم أصدقاءال تبعايبين توزيع أفراد العينة   .17
 669 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب قيام أصدقائهن بسموكات منحرفة  .18
 672 يبين المستوى التعميمي لممسجونات  .19
 676 التعميمييبين توزيع جرائم المرأة عينة الدراسة حسب المستوى   .62
 673 يبين المستوى التعميمي لوالدي السجينات عينة الدراسة  .61
يبين تصنيف عينة الدراسة من ناحية إحساسهن بالعطف والحنان أو الحرمان   .66

 العاطفي من قبل أسرهن
675 

 678 يبين تصنيف جرائم عينة الدراسة حسب إحساسهن باالستقرار و األمان النفسي  .63
  



 

 

 

 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
النساء عينة الدراسة حسب األشخاص الذين تمجأ إليهم عند حدوث يبين توزيع   .64

 المشاكل
681 

يبين توزيع جرائم  أفراد العينة حسب شعورها بوجود وقت فراغ طويل ال تستفيد   .65
 منه في حياتها أم ال

683 

يبين توزيع أفراد العينة حسب الشخص أو األشخاص الذين كانت تقضي معهم   .66
 وقت الفراغ

686 

 688 يبين توزيع أفراد العينة حسب وجود التوافق الزواجي بين الزوجين  .67
 689 يبين توزيع أفراد العينة حسب وجود االستقرار واألمان النفسي بين الزوجين  .68
 696    الوظيفة  يوضح توزيع  جرائم أفراد العينة حسب  .69
 694 يبين  توزيع أفراد العينة حسب وظيفة الوالدين  .32
 695 جرائم أفراد العينة حسب  مصدر دخل األسرة يبين توزيع  .31
 697 يبين  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع السكن    .36
 698 نوع الحي الذي تسكن فيه يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب   .33
 322 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب قوة وضعف الوازع الديني لديهن  .34
 323 حسب مستوى تدين األصدقاء يبين توزيع أفراد العينة  .35

 324 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب نوع البرامج التي تتابعها  .36
 326 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب تأثرهن باإلعكام المرئي  .37
 329 يبين األعراض االكتئابية التي تتعرض لها المرأة المسجونة بعد دخولها السجن  .38

 يبين توزيع أفراد العينة حسب مشاعر النقص لديهم وعدم ثقتهم بنفسهم بعد   .39
 دخولهم السجن

312 

ع أفراد العينة حسب وجود أعراض رهابية وشعورها باالغتراب بعد ييبين توز   .42
 دخولها إلى السجن

311 

 314 أسرة المرأة المجرمة لها عقب دخولها  إلى السجن. رد فعليبين   .41

الشيء الذي تضن المرأة المسجونة عينة الدراسة  أنها قد خسرته بعد دخولها يبين   .46
 إلى السجن 

315 

  



 

 

 

 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 318 السجن داخل تأهيمي برنامج أي في يبين توزيع أفراد العينة حسب مشاركتهم  .43
 319 يبين توزيع أفراد العينة حسب سبب عدم المشاركة في البرامج التأهيمية  .44
 319 حسب درجة استفادتها من البرامج التأهيمية داخل السجن يبين توزيع أفراد العينة  .45
 361 السجن عميها في التي يرغبون ويقبمون يبين توزيع أفراد العينة حسب البرامج  .46
 في إليها باالنضمام ترغب التي التدريبية يبين توزيع أفراد العينة حسب البرامج  .47

 وجهة نظرها من السجن
363 

في  السجن داخل حرفة أو مهنة تعمم العينة حسب استفادتهن منيبين توزيع أفراد   .48
 السجن. بعد حياتهن العممية

364 

يبين توزيع أفراد العينة حسب دور المؤسسة العقابية في إعادة تأهيمهن النفسي   .49
 واالجتماعي

365 

   يبين توزيع أفراد العينة حسب دور المؤسسة العقابية في إعادة تأهيمهن الثقافي  .52
 والتعميمي

369 

 336 يبين توزيع أفراد العينة حسب دور المؤسسة العقابية في إعادة تأهيمهن الديني  .51
 335 يبين توزيع أفراد العينة حسب دور المؤسسة العقابية في إعادة تأهيمهن الصحي  .56

 338 يبين توزيع أفراد العينة حسب دور المؤسسة العقابية في إعادة تأهيمهن المهني  .53
 342 يبين ترتيب البرامج التأهيمية حسب متوسطاتها الحسابية ترتيبا تنازليا  .54

 



 
 قائمة األشكال والرسوم البيانية

 
 الرقم لرسم البيانيعنوان ا الصفحة
 10 نوع القضية التي سجنت من أجمهاد العينة حسب  يوضح توزيع أفرا 636
 16 يبين سن األفراد المبحوثين 639
 13 يوضح توزيع أفراد العينة حسب دخولهن السجن من قبل 641
 14 الحالة االجتماعية ونوع الجريمة يوضح توزيع أفراد العينة حسب 649
 15 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية لموالدين 651
 16 يبين الحالة المدنية لوالدي المبحوثات 650
 17 توزيع جرائم النساء حسب مكان السكن 654
 18 من قبل  يبين توزيع جرائم المرأة حسب تصرف األهل نحو األخطاء التي ارتكبتها 656
 19 يبين توزيع أفراد العينة حسب وجود الضبط األسري من عدمه 659
 01 يبين توزيع جرائم المرأة عينة الدراسة حسب إجبارها عمى الزواج 664
 00 يبين  تعامل الزوج مع الزوجة عينة الدراسة أثناء حدوث المشاكل 667
 06 أصدقاءيبين توزيع أفراد العينة حسب امتالكهم  668
 03 يبين المستوى التعميمي لممسجونات 670
 04 يبين المستوى التعميمي لوالدي السجينات عينة الدراسة 674
يبين تصنيف عينة الدراسة من ناحية إحساسهن بالعطف والحنان أو الحرمان العاطفي  677

 من قبل أسرهن
05 

 06 باالستقرار و األمان النفسييبين تصنيف جرائم عينة الدراسة حسب إحساسهن  679
 07 يبين توزيع النساء عينة الدراسة حسب األشخاص الذين تمجأ إليهم عند حدوث المشاكل 680
يبين تىزيع جرائم  أفراد العينة حسب شعىرها بىجىد وقت فراغ طىيل ال تستفيد منه في  684

 حياتها أم ال
08 

األشخاص الذين كانت تقضي معهم وقت  يبين توزيع أفراد العينة حسب الشخص أو 687
 الفراغ

09 

 61 الوظيفة أفراد العينة حسبجرائم  يوضح توزيع  693
 60 الوالدينيبين  توزيع أفراد العينة حسب وظيفة  694
 66 دخل األسرةمصدر  توزيع جرائم أفراد العينة حسب  يبين 696
 63 نوع السكنتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  يبين  697

  



 
 الرقم لرسم البيانيعنوان ا الصفحة
 64 نوع الحي الذي تسكن فيه يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب  699
 65 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب قوة وضعف الوازع الديني لديهن 310
 66 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب نوع البرامج التي تتابعها 315
 67 حسب تأثرهن باإلعالم المرئيأفراد العينة جرائم يبين توزيع  317
 68 .مدى تقبل أسرة المرأة المجرمة لها عقب دخولها  إلى السجنيبين  306
ن المرأة المسجونة عينة الدراسة  أنها قد خسرته بعد دخولها إلى ظالشيء الذي تيبين  304

 السجن
69 

 31 يوضح نتائج إجرام المرأة ودخولها السجن عمى صعيدها الشخصي 306
 30 السجن داخل أهيميت برنامج أي في همشاركتيبين توزيع أفراد العينة حسب م 308
 36 يبين توزيع أفراد العينة حسب درجة استفادتها من البرامج التأهيمية داخل السجن 361
 33 السجن عميها في ونقبميو  يرغبون التي البرامجيبين توزيع أفراد العينة حسب  366
 من السجن في إليها باالنضمام ترغب التي التدريبية البرامجيبين توزيع أفراد العينة حسب  363

 هانظر  وجهة
34 

 



 

 

 

 

 
 
 

و
د

و
ة 

ي
ر

ئ
زا

جل
 ا

ة
رأ

مل
 ا

م
را

ج
 إ

ل
م

وا
ع

 ر
ة 

ي
ب
ا
ق

ع
ال

ت 
ا
ش

س
ؤ

مل
ا

 
ا
ه

ل
ي

ه
أ
ت

ة 
د

ا
ع

 إ
يف

 
ة 

س
را

د
ة

ه
ت

ا
ب
 ،

ة
ي

ا
جب

 ،
ف

ي
ط

س
 :

و
ج

س
و 

م
ل 

ك
يف 

ت 
ال

ي
ز

ه
ال

و 
م

ة 
ه

ي
ع

ى 
ل
ع

ة 
ي

ن
دا

ي
م

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

 ةــــــــــــــدمـــــــــقــــــم
وعانت منيا ، صورالجريمة من الظواىر االجتماعية التي الزمت المجتمعات البشرية منذ أقدم الع

المكان ، منيا: الزمان، عوامل كثيرة اتحددى ةنسبيبل ، ليست شيئا مطمقا فيي، الزمن مراإلنسانية عمى 
ولكنيا أصبحت جرائم في المجتمع ، اجرائمد بعض األفعال في الماضي ال تعكانت حيث ، والثقافة
 بل إن الجريمة في المجتمع الحاضر قد يختمف معناىا، ويعاقب عمييا القانون، يؤنب مرتكبوىا، الحديث

 .وقوانينيا، وحضارتيا وتشريعاتيا، ثقافتياالختالف المجتمعات في عناصر ، خرآلمجتمع  من
لجريمة ظاىرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأفراد المجتمع وعاداتيم وتقاليدىم كما تتأثر بالمتغيرات فا

، فيي تتطور وتتغير تبعا لمظروف المتغيرة، االقتصادية السياسية والثقافية التي يمر بيا المجتمع
و ال  ...رضتو ثورة االتصاالت والنقلل ما فعمنفتحة عمى بعضيا بففالمجتمعات اليوم أصبحت متداخمة 

فالعولمة أسيمت وتسيم في رسم ، شك أن ىاتو المتغيرات تؤثر عمى ىذا المجتمع أو ذاك تبعا لقوة مناعتو
مالمح الحياة االقتصادية واالجتماعية في عالم تذوب فيو الخصوصيات واليويات الوطنية والحدود تحت 

ما ترتب عنو ، رة المعموماتية وتحرير قوى السوق وتوقف تدخل الدولة في النشاط االقتصاديدواعي ثو 
 تفاقم وتفاوت في توزيع الثروات وشيوع البطالة وتفاقم حدة الفقر.

فالتغيرات البنيوية في المجتمعات التي رافقت وترافق عمميات العولمة كان ليا أثر واضح في نمو 
ساسيا أدا ييدتتشكل الجريمة حيث ، وبروز أنماط مستحدثة من االنحرافاتوتصاعد معدالت الجريمة 

 حيث  اتعنسبة كبيرة من الدخل الوطني لممجتمتستيمك كافة المجتمعات اإلنسانية و  لألمن االجتماعي في
مما يحرم جوانب ىامة في المجتمع من التنمية مبالغ ضخمة ينفق في مكافحتيا وضبطيا والتحكم بيا 

فالجريمة مشكمة اجتماعية خطيرة تيدد األمن االجتماعي ألي مجتمع وتنشر أثارىا ، واالقتصادية البشرية
فيي باإلضافة لما تحدثو من آثار  سمبية تتمثل في األوصمة االجتماعية ، األسرة والمجتمع، لتصيب الفرد

، وبالسمعة السيئة لألسرة وأفرادىا، ولما يتركو السجن من آثار سمبية لدى الفرد، السمبية لعممية االنحراف
 كما أن غياب األمن، ر االجتماعيتعيق أداء المؤسسات االجتماعية لوظائفيا وتيدد النمو والتطو  فيي

 ما مجتمع في األمن توافرف، واالستقرار يعثر خطط التنمية ويربك سير الحياة االجتماعية في المجتمع
 الخوف ونقيضو، بو العمل أو فيو لمعيش، لمناس قبمة ويجعمو، التقدم فرص ويمنحو، توسعاد يحقق
 كانت قرية مثال اهلل وضرب" :تعالى قولو في، الحالتين بين المقارنة الكريم القرآن لنا صور وقد، والجوع
 بما والخوف الجوع لباس اهلل فأذاقها اهلل بأنعم فكفرت مكان كل من رغدا رزقها يأتيها مطمئنة آمنة
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 وعمى وأسرتو، الضحية نفس في الواحدة الجريمة تتركيا التي فاآلثار (111النحل  ("يصنعون كانوا
 .وأخطر أعم فاآلثار الجرائم وتكررت تعددت إذا بالنا فما، الجميع يدركو أمر ككل المجتمع

 قديم أمر مرتكبييا وأمر بأمرىا تمعاتلمجا اىتمام فإن، عدوان يا البسيطمفيوم في الجريمة وألن
 الدراسة شكل الحال بطبيعة االىتمام ىذا يتخذ ولم، تمعاتلمجا ىذه فيو وجدت الذي التاريخ إلى يرجع

نما مكافحتيا ووسائل ابيأسبا واستقصاء اإلجرامية الظاىرة تفسير إلى الرامية العممية  األفكار شكل اتخذ وا 
 ووسائل ابيأسبا الستجالء نفسيا الظاىرة دراسة في غوص دون الجريمة ظاىرة حول المتناثرة واإلشارات
 .مواجيتيا

 قدرة تمميو ألمر مخالفة انيأ عمى الجريمة إلى تنظر الظاىرة ليذه التفسيرات أولى كانت حيث
 البشري الفكر أخذ ذنبو وحينما عن التكفير واجب عميو عاصيا صاحبيا من تجعل مجيولة مقدسة

 الجريمة مفاىيم عمى انعكست اجتماعية بصبغة يصطبغ بدأ الدينية التأثيرات من وتخمص استقاللو
 عن رملمجا مسؤولية فكرة تمع وبدأتلمجبا الضارة األفعال حدود في الجريمة دائرة فانحصرت والعقوبة
 إلى الجريمة أسباب عن بحثو في اإلنساني الفكر يتجو أن ذلك إزاء طبيعيا وكان، الظيور في أفعالو

لى رملمجا  اإلجرامية. لمظاىرة االجتماعية الدراسات لبروز بداية شكل ما وىذا مجتمعو وا 
ن  ظاىرة رصد عمى الغالب في ترتكز الموضوع ىذا بمعالجة اىتمت التي الدراسات جل  كانت وا 

 غموض من أحيانا بالمرأة يحيط ما يحيطيا التي األمور من ظمت المرأة إجرام ظاىرة فإن الرجل إجرام
 .اللمجا ىذا في والدراسات البحوث ندرة بسبب وذلك واإلىمال الالمباالة من  تمقاه ما أو 

 العممي االىتمام قمة في السبب أن اإلجرام وعمم الجنائي االجتماع عمم في المختصين بعض و يرى
 بعدد قورن ما إذا بكثير أقل القانون طائمة تحتن يقعلمواتي ا النساء عدد أن إلى يعزى النساء بجرائم
 منا محاولة في، المرأة بإجرام والمتعمق البحث ىذا لموضوع اختيارنا فكرة جاءت المنطمق ىذا ومن الرجال
 في المؤثرة والعوامل الظروف مختمف عمى قرب عن الوقوف من نتمكن حتى النساء إجرام حركية لرصد
جرت العادة أن تكون المرأة ىي حيث ، الجنائية اإلحصائيات عمى باالعتماد وذلك النسوي اإلجرام ظاىرة

خصوصا في مجتمعنا الجزائري المحافظ ، الضحية في كثير من الجرائم سواء داخل األسرة أو خارجيا
غير أن ، عمى العادات والتقاليد التي تعطي الرجل األولوية في كل شيء بما في ذلك العنف واإلجرام

 اتخذن من الجريمة سالحا إلثبات واتيالم ساءشيدت بروز نوع جديد من الن جرائم اآلونة األخيرة
ز في وعمى الرغم أن النسبة ال تزال ضئيمة إال أن الواقع يكشف تفوق النساء بامتيا، وقوتين خطورتين
فمم نعد نجد المرأة في جرائم تتعمق بالضرب والسرقة واالعتداء عمى األزواج بدافع الحقد واالنتقام ، الجريمة
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اقتحمن عالم اإلجرام من أوسع أبوابو وأصبحن يمعبن دور  -ارىنبمختمف أعم -بل إن النساء، فحسب
الزعامة داخل أكبر العصابات في جرائم االختطاف وقطع الطرقات وتيريب المخدرات واالتجار باألعضاء 

 ..وغيرىا من الجرائم التي كانت في الماضي حكرا عمى الرجال، البشرية
 إال يتأتى ال ىذا وأن، مستقبال تكرارىا تفادي إلى يؤدي وقوعيا إثر الجريمة معالجة أن ونظرا إلى

 تنفيذ عمى إشرافيا أساليب في تطورا عرفت التي العقابية المؤسسات داخل الجنائي الجزاء تنفيذ خالل من
 إعادة دفبي الجانحين وتأىيل إصالح بدور القيام إلى والخاص العام الردع تحقيق مجرد من العقوبة
 عممية وتسييل السجينات تأىيل إعادة في العقابية المؤسسات دور معالجة ارتأينا تمعلمجا داخل إدماجيم
باعتباره المنيج األنسب لمحاولة التعرف عمى باتباع المنيج الوصفي وذلك ، تمعلمجا في إدماجين إعادة

 . أىم عوامل إجرام المرأة الجزائرية واستقصاء دور المؤسسات العقابية في إعادة تأىيميا
 :تحتوي ىذه الدراسة عمى ستة فصول 

حيث تم فيو تحديد مشكمة الدراسة التي ، لدراسةا التعريف بموضوعو قد شمل عمى الفصل األول : 
العوامل  التي دفعت المرأة الجزائرية الرتكاب الجريمة وما أىم النتائج ما تمثمت في التساؤل التالي: 

و تمثمت أىمية ، ؟ تساىم برامج المؤسسات العقابية  في إعادة تأىميياالمترتبة عمى ذلك؟ إلى أي مدى 
محاولة التعرف عمى األوضاع االجتماعية الثقافية التي تعيشيا  الدراسة وأسباب اختيار الموضوع في

وكيف أن الحالة النفسية لممرأة المجرمة باعتبارىا أنثى ، المرأة والتي قد تكون سببا في ارتكابيا لمجريمة
والتي قد تكون دافعا ارتكابيا ، وليا من الخصائص السيكولوجية والفيزيولوجية ما يميزىا عن الجنس اآلخر

وكذا التعرف عمى مدى مساىمة  وسائل اإلعالم السيما المرئية منيا في ارتكاب المرأة الجزائرية ، لمجريمة
التأىيل ، السموك االجرامي، الجريمةومن أىم المفاىيم التي تطرقت إلييا الدراسة نذكر: ، لجرائميا

وقد ، التي تعرضت لموضوع بحثنا الدراسات السابقةالمؤسسات العقابية كما تناول ىذا الفصل أيضا 
 بين الدراسات العربية واألجنبية. اتتنوعت ىذه الدراس
أنواع ، فروع عمم اإلجرام بصفة عامة من خالل التطرق إلى الجريمة الفصل الثاني وقد تناول 

كما شمل  عوامل انتشارىاو  أشكال الجريمة، مراحمو وكيفية  تفسيره، خصائص السموك اإلجرامي، الجرائم
والتي تنوعت بين ما ىو سوسيولوجي وما ىو  ىذا الفصل أيضا االتجاىات النظرية المفسرة لمجريمة

 .اإلجراميةوأساليب البحث في الظاىرة  كما تطرق ىذا الفصل إلى منيج، نفسي
عند المرأة الجزائرية   اإلجرامية الظاىرةالتغيرات االجتماعية و  بموضوع  الفصل الثالثفي حين اىتم 

عمى التغيرات االجتماعية  التي طرأت عمى المرأة الجزائرية من خالل  التعرض  فالتعر  وذلك من خالل
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، حياتيا في التغير أثرتطورت من خالليا و ذكر المراحل التي  و، مكانة المرأة في العائمة الجزائرية إلى
أنواع ، يات المفسرة لوإلى جانب التركيز عمى السموك اإلجرامي لممرأة من خالل التطرق إلى أىم النظر 

الجرائم المرتكبة من قبل المرأة  مع ذكر األسباب والظروف المحيطة  بظيور  جرائم العنف لدى  النساء 
إحصائيات حول إجرام المرأة في  وفي األخير محاولة تقديم االمييئة والمساعدة إلجراميالعوامل  و

 .الجزائر
 التطورالمؤسسات العقابية من خالل التطرق إلى عمى  بإلقاء نظرة الفصل الرابع بينما انفرد 

أساليب إدارة المؤسسات ، و أشكال المؤسسات العقابية الجذور التاريخية لمعقوبة، السجون لنظام التاريخي
صالح نزالء المؤسسات العقابية، التصنيف العقابي، العقابية  تأىيل وا 

مجاالت الدراسة الميدانية  والمنيج المستخدم في الدراسة الميدانية  الفصل الخامسفي حين تناول 
 إلى جانب العينة المدروسة و أدوات جمع البيانات 

نتائج الدراسة الميدانية وذلك من خالل وتفسير  عرض وتحميل بينما تناول الفصل السادس 
مع تقديم نتائج ، ومحاولة عرض وتحميل بيانات الدراسة الميدانية، التطرق إلى وصف خصائص العينة

النظريات المفسرة و الفرضيات فالنتائج العامة والتوصيات ، الدراسات السابقة كل منالدراسة في ضوء 
 مة. واالقتراحات فالخات
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 تحديد المشكمة وصياغتيا -1
اجتماعية و سياسية سريعة تركت أثارىا ، شيدت الجزائر خالؿ العقود األخيرة تغيرات اقتصادية 
، تحديات كبيرة وأزمات تيدد أمنو و استقراره يواجوفالمجتمع الجزائري ، صعيد األمف االجتماعيعمى 

التغيرات االقتصادية السريعة  الناجمة عف التصنيع والتحضر والتنمية أدى إلى ما يشبو الفوضى حيث أف 
، في انتظاـ فاعمية آليات الضبط االجتماعي اعي مما كاف لو أثرالتكيؼ االجتم االجتماعية في أنماط

يضاؼ إلى ذلؾ الفجوة الثقافية الناتجة عف استقداـ التكنولوجيا الجاىزة وعدـ مواكبة التغيرات في الجوانب 
حيث يشكؿ المجتمع الجزائري في محتواه مجتمعا ناميا ، المادية ليا مع تمؾ المتعمقة بالجوانب المعنوية

فيو مثؿ باقي المجتمعات العربية األخرى يعرؼ منذ ، سعى بخطى مستمرة لمسايرة ركب الحضارة والتقدـي
، اليـو فالعولمة الزاحفة، انتقاؿ تدريجية مف ثقافة تقميدية ألشكاؿ ثقافية أكثر معاصرة عقود مراحؿ

حيث نتج ، بيراتيا الحاليةتع والتداخؿ مع ثقافات العالـ الصناعي أدخال تغييرات وظواىر جديدة تتسارع
توفيقية بيف مرجعيات متناقضة تتراوح المسافة بيف كؿ  عف ىذا االختالط و تداخؿ الجديد بالقديـ محاوالت

المكانة ، فتغدو قيمة الفرد أقؿ تعمقا بالدور، الشخصية و االجتماعية منيا باختالؼ األفراد و معاييرىـ
 قد تحدث اختالفات يسفر عنيا أزمات في النمو  ىذه التثاقؼلكف عممية ، الجنس و العمر، االجتماعية
فالمعاناة النفسية التي ، تختمؼ حدتيا مف بيئة ثقافية ألخرى، السموؾ و المعايير و القيـ في و اختالالت

الجريمة كشكؿ مف تعد  وترافقيا قد تكوف مؤلمة حيث مف تعبيراتيا ظواىر العنؼ و الجرائـ المختمفة...
فإذا كانت الجريمة ، نؼ ىي نتاج الخمؿ الوظيفي في أداء األنساؽ المشكمة لمفعؿ االجتماعيأشكاؿ الع

فإف ىذا الفعؿ ما ىو في نياية التحميؿ سوى ، في المجتمع مرتبطة بشكؿ كبير بالفعؿ االجتماعي الفردي
السموؾ حيث أف ، والنسؽ الثقافي االجتماعي، النتيجة الموضوعية لمخمؿ الذي يصيب نسؽ الشخصية

اإلجرامي ىو سموؾ إنساني يصدر عف إنساف أقؿ ما يقاؿ عنو بأنو ال اجتماعي ألنو يناقض في سموكو 
، اإلجرامي فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا مف القيـ و المثؿ العميا التي ال يقوـ المجتمع اإلنساني إال بيا

، عو يتأثر بالمحيط االجتماعي الذي يعيش فيوو باعتبار اإلنساف ابف بيئتو  وىو كائف اجتماعي بطب
الجريمة ليست سوى منتج اجتماعي لمقدمات سموكية يكتسبيا الفرد مف ف، ويتمقى مف بيئتو األعراؼ والقيـ

 الواقع الذي يعيش فيو. 
ففي ىذا اإلطار ، إف التغير الذي عاشو المجتمع الجزائري يمكف وصفو بالفوضوي أو المتناقض

في دراستو لالنتحار أف كؿ التغيرات االجتماعية تتبع وبشكؿ حتمي بحوادث اجتماعية  يؤكد دوركايـ
و ىي وضعية اجتماعية تتميز بتدىور القيـ و انعداـ المعايير السموكية ، فوضوية أسماىا بالالمعيارية
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 نتيجة، السموكية واالنحرافات الجريمة معدالت في زيادة تصحبيا التغير سرعة أفحيث ، االجتماعية
  ذلؾ إلى كما يضاؼ، لمتغير المصاحبة الجديدة والخبرات مع المواقؼ والتكيؼ التوافؽ لصعوبة

 فالنتيجة واالتجاىات الفكر والقيـ في وتغير تطور يصاحبو لـ إذا والتصنيع، التحضر نحو االتجاه أف
 تحدث التي العديدة بالتحوالت وثيقة صمة لو االجتماعي فالتغير، الثقافية باليوة يسمى ما ظيور المتوقعة

 اإلنساف عمى أثره ينعكس المجتمع في تغير كؿحيث نالحظ أف ، اإلنسانية الحياة أنماط مختمؼ في
نما، بالتقدـ يوصؼ إيجابي تغير عمى ينطوي ال قد التغير ىذا مسار أف كما، بالضرورة  يكوف أف يمكف وا 

 .وآخر مجتمع بيف حدوثو في نسبي االتجاىيف وكال، بالتدىور و االنحراؼ يوصؼ سمبيا تغيرا
 خروجيا واقتحاميا الفضاء الرجولي ، ولعؿ أحد أبرز أوجو ىذا التغير االجتماعي تعميـ المرأة

و إعادة ، أو الذكوري كحدث تاريخي يحمؿ ضمنيا فكرة إعادة توزيع كامؿ لألدوار و الوظائؼ االجتماعية
الكبيرة التي كانت تعيش بمورة السموؾ بشكؿ يساعد عمى التكيؼ مع الوضع الجديد في ظؿ انقساـ العائمة 

حيث نالحظ واقعيا نوعا مف االىتماـ و التوجو السياسي  بالمرأة ، بكامؿ أفرادىا تحت سقؼ واحد
ألنيا أثبتت واقعيا و في ظؿ جدلية و ، فعاؿ في بناء الدولة الجزائرية الجزائرية و بقضاياىا كونيا عنصر

  .االجتماعي التقميدي األبعاد كما وكيفاتماعي قوة إرادتيا في تغيير مسارىا التغير االج
 وحصوليا عمى حقوقيا السياسية ، فالتغيرات السياسية واالجتماعية بما في ذلؾ تحرر المرأة

أدت إلى التعامؿ ، مشاركتيا في سوؽ العمؿودخوليا في السمطة السياسية وفي البرلماف و ، و االجتماعية
فزيادة مشاركة المرأة في غالبية مجاالت الحياة لـ ، مع المرأة بالمساواة في الحقوؽ والواجبات مع الرجؿ

إال أف ىذه األخيرة ارتبطت تاريخيا ، تقؼ عند الجوانب اإليجابية و إنما تعدتيا إلى المشاركة في الجريمة
ولقمة الدور االجتماعي لممرأة في ، لشيوع ارتكابيـ لمختمؼ أنواع الجرائـ، ورفي أذىاف الناس بالذك

المرأة دخمت مختمؼ مياديف الحياة ونافست   أف  أما في عصرنا الحاضر فنجد، المجتمعات القديمة
فمـ يعد اإلجراـ ظاىرة ذكورية ولـ يعد السجف ، بما في ذلؾ خرؽ القانوف واقتراؼ الجريمة، الرجؿ فييا

نما دخمت المرأة السجوف  عوامؿ   وذلؾ بفعؿ تضافر، لمرجاؿ فقط كما يقاؿ عمى ألسنة العامة وا 
  . جرائم النساء وقد نشأ عف ىذا الواقع مصطمح، أوقعت بيا في شرؾ الجريمة، مختمفة
حيث لـ يتـ التطرؽ إليو بجدية في ظؿ ، ف موضوع إجراـ المرأة يعتبر مف المواضيع الحديثة نسبياإ

حيث يزخر ، الذي يعبر عف االختالؼ الثقافي، نظريات عمـ اإلجراـ التي كانت تستند إلى التحيز النوعي
عمـ الجريمة واالجتماع بالعديد مف الدراسات التي تناولت الجرائـ الواقعة عمى اإلناث وخاصة تمؾ التي 

  موضوعالبالرغـ مف أىمية و ، افتنظر إلى المرأة كضحية إال أف ىناؾ تجاىال لجرائـ المرأة كمذنب أو كج
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فيناؾ ندرة في دراسات الجريمة عند المرأة في المجتمعات العربية ما عدا بعض الدراسات والمقاالت التي 
فالدراسات حوؿ الجريمة وصمتيا بالمرأة تكاد تكوف ، تربط المرأة بشكؿ غير مباشر كفاعؿ في الجريمة

إضافة إلى أف المرأة ، فسموؾ األنثى يتنافى والجريمة، ة بالرجؿذلؾ أف جرائـ المرأة قميمة مقارن، شحيحة
حيث أف ىناؾ عوامؿ ، في المجتمعات العربية واإلسالمية تخضع لنوع مف الضبط الديني واالجتماعي

ورغـ كؿ ىذا ، ضبط لسموؾ األنثى يقـو بيا األب واإلخوة واألقارب والزوج تمنعيا مف ارتكاب الجريمة
المرأة قادرة عمى منافسة الرجؿ في النشاط اإلجرامي إذا تغيرت مشاعرىا مف الحب أف  فإف الواقع  يقر

حيث أصبحت المرأة متميزة في ارتكاب أنواع مختمفة مف الجرائـ التي ، إلى الكراىية أو دفعتيا الحاجة
يات بذلؾ متخم، والسطو والقتؿ ورمي الرضع في الشوارع، مثؿ السرقات بأنواعيا، كاف يحتكرىا الرجاؿ
 وغيرىا مف الجرائـ التي ال يتوقع أحد ، بجانب جرائـ التيديد والنصب واالحتياؿ، عف غريزة األمومة

بؿ أصبحت ، فالمرأة لـ تعد تكتفي بمعب دور ثانوي في العصابات المشتركة مع الرجاؿ، أف ترتكبيا نساء
يرى أف إجراـ النساء يقؿ كثيرا عف لكف المتفحص لإلحصائيات الجنائية ، تؤدي دورا فاعال و أساسيا

أف ظاىرة  اإلجراـنظريات حيث أكدت ، وفي ىذا السياؽ نجد أف التفسيرات قد اختمفت، إجراـ الرجاؿ
..  فمف الناحية البيولوجية ، اجتماعية، نفسية، انخفاض إجراـ النساء ترجع إلى عدة عوامؿ : بيولوجية

فقد قدر بعض العمماء القوة العضوية لممرأة بنصؼ القوة عند الرجؿ وىذا ما يفسر كوف إجراـ النساء ال 
 ينصب أساسا عمى حوادث العنؼ كالضرب والجرح وانتياؾ المنازؿ والسرقة باإلكراه والتخريب 

مـ النفس الجنائي دوما مف جرائـ العنؼ بالنظر إلى أما فيما يتعمؽ بجرائـ القتؿ فال يعدىا ع، و اإلتالؼ
فالمرأة قادرة عمى ارتكاب جرائـ القتؿ ولكف قمما ترتكبيا بالسكيف ، تنوع الوسائؿ التي تستخدـ في ارتكابيا

فيي تفضؿ ارتكابيا عف طريؽ ، أو القبضة الحديدية التي تتطمب قوة جسدية أو تشابكا مع المجني عميو
باإلضافة إلى دور العوامؿ ، بالسالح الناري الذي يمكف أف يصيب اليدؼ عف بعد استخداـ السـ أو

العضوية في تغمب الرجاؿ عمى النساء في الجريمة فسر عمماء االجتماع ىذا االختالؼ بعوامؿ اجتماعية 
ترجع إلى التنشئة االجتماعية حيث أنيـ يرجعوف التطور في الخصائص البيولوجية وفي وظائؼ 

إلى عوامؿ اجتماعية كالتقاليد والعادات واألعراؼ االجتماعية التي ليا الدور الميـ في انخفاض  األعضاء
كما يرى بعض المتخصصيف في عمـ االجتماع الجنائي وعمـ اإلجراـ أف ، نسبة الجريمة عند النساء

عية عف المجـر السبب في انخفاض االىتماـ بالبحث في إجراـ النساء راجع إلى صورتنا الثقافية المجتم
عمى أنو ذكر خارج عف القانوف وأف البحوث في عمـ االجتماع الجنائي وعمـ اإلجراـ وقعت تحت تأثير 
القوالب الثقافية في حيف يرى البعض اآلخر أف قمة االىتماـ العممي بجرائـ النساء يعزى  إلى أف عدد 
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فمشكمة المرأة الجزائرية  ومنو، رف بعدد الرجاؿالنساء المواتي يقعف تحت طائمة القانوف أقؿ بكثير إذا ما قو 
المجتمع " في مجتمع مثؿ طابولدرجة أننا يمكف تصنيفيا بالػ"، في اعتقادنا اىتماما كافياوالجريمة لـ تنؿ 

و قد يعود ذلؾ ، الغموض و السرية و ربما اإلىماؿ أيضا فالجرائـ النسوية محاطة بالكثير مف ، الجزائري
والتي حددت ، العائمة الجزائرية األبوية الذكورية المحافظة عمى عاداتيا و تقاليدىا و أعرافياإلى طبيعة 

 أساسو المحافظة عمى سمعة و شرؼ العائمة...، مكانة المرأة تحديدا مسبؽ األبعاد في الحياة االجتماعية
را ألىميتو و لخطورة البحث في الجرائـ المرتكبة مف طرؼ المرأة الجزائرية ضرورة عممية نظويعتبر 

السياسية و الثقافية ... والذي يقتضي الغوص ، االقتصادية، االجتماعية، تأثيراتو عمى جميع المستويات
وانعكاساتو عمى المستوى النفسي واالجتماعي والنتائج المترتبة ، في أسبابو والعوامؿ التي أدت إلى ظيوره

 ىي أىـ النتائج المترتبة عمى ذلؾ؟ ما ة الرتكاب الجريمة والعوامؿ  التي دفعت المرأة الجزائري ماف، عنو
لى أي مدى تساىـ برامج المؤسسات العقابية  في إعادة تأىمييا؟و   ا 

 أىمية وأسباب اختيار الموضوع -2
  أىمية الدراسة: -أ

 المرأة  تعتبر عضوا فعاال   ألف  مف أخطر الظواىر االجتماعية النساء يعتبر إجراـ
و أف عدـ االىتماـ ، وأف أي انحراؼ في سموكيا مف الممكف أف يترؾ آثاره عمى المجتمع، في المجتمع
ف   فالمرأة، يؤدي إلى تفشي ىذه الظاىرة بشكؿ كبير في المجتمع النساء بظاىرة إجراـ نصؼ المجتمع وا 

فكما يقاؿ حينما تربي رجال فأنت تربي فردا وحينما تربي امرأة فإنؾ تربي أسرة ، لـ تكف المجتمع بأكممو
تو يقدـ لمستقبمو أميات صالحات ينجبف أجياؿ مف األبناء و المجتمع الذي يحسف تربية فتيا، بأكمميا

والبنات األسوياء بعيدا عف الوقوع في مستنقعات الجريمة و اإلجراـ فالمجتمع الذي تتمكف الجريمة مف 
 نساءه يسير نحو الياوية و تسقط القيـ والمثؿ العميا فيو.

كمة اجتماعية تعتبر مف أىـ المشاكؿ يكتسب موضوع ىذه الدراسة أىمية كبيرة كونو يعالج مشكما  
التي قد يتعرض ليا المجتمع الجزائري وىي الجريمة وما يترتب عنيا مف خسائر وأضرار بشرية وصحية 

وتزداد أىمية ىذا الموضوع في أف اإلجراـ كاف سابقا صفة ذكورية وما ارتكبتو ، واجتماعية ومادية خطيرة
لجزائر تشيد منعرجا خطيرا يتمثؿ في إقباؿ العنصر النسوي عمى إال أف ا، النساء يكاد يعتبر استثناءا

حيث لـ تعد ، كما لو أف األمر يتعمؽ بالعنؼ المضاد أو عممية انتقاـ، ارتكاب الجرائـ عمى اختالفيا
نما ممارسة ليا ففي تقرير أعدتو مصالح الشرطة القضائية ، المرأة ضحية العنؼ و الجريمة فحسب وا 

فقد تورطت أكثر مف  2007ح الدرؾ الوطني فإنو خالؿ السداسي األوؿ مف سنةبالتعاوف مع مصال

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-09-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-09-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-09-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-09-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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سرقة السيارات و ابتزاز األمواؿ ب ، امرأة في مختمؼ قضايا اإلجراـ منيا السرقة بجميع أشكاليا 1594
 61، متورطة في الضرب و الجرح العمدي 897، امرأة متورطة في القتؿ العمدي 33، متورطة 142

 تحريض القصر عمى الفسؽ و الدعارة و غيرىا .متورطة في 
تجدر اإلشارة إلى أف المرأة لـ تعد تكتفي بالمشاركة كعضو في جماعة األشرار أو في تنفيذ 
نما أصبحت العقؿ المدبر واليد المنفذة لجرائـ كثيرة والقائد لعدد مف العصابات المختصة في  الجريمة وا 

 تيريب والتزوير...والسطو وسرقة السيارات وال االعتداء
أمر فرض ، كما أف ىناؾ مف وجد أف تطور المجتمعات البشرية وتحوليا إلى مجتمعات معاصرة

حيث  أف تورط المرأة في اإلجراـ ىو نتيجة لمتحوؿ مف ، أنماطا جديدة مف المعيشة عمى الجنسيف
باإلضافة لتكاليؼ الحياة المجتمع القديـ المحافظ عمى القيـ واألخالؽ إلى مجتمع معاصر يبيح كؿ شيء 

 كميا ظروؼ ساعدت عمى انحراؼ المرأة عف وظيفتيا الطبيعية.، الصعبة خاصة االقتصادية
 كما أف أىميتيا العممية تبرز مف خالؿ تناوؿ مشكمة الجريمة وصمتيا بالمرأة مف جميع  -
يجاد الحموؿ ، جوانبيا  سواء القانونية أو االجتماعية أو الميدانية وسعييا إلى معالجة ىذه المشكمة وا 

 وذلؾ لمتقميؿ مف خطورتيا والحد مف آثارىا الضارة.، ليا
وخاصة ، جزائريةتزداد أىمية موضوع ىذه الدراسة في ظؿ قمة االىتماـ بقضايا ومشاكؿ المرأة ال -

إضافة إلى النظرة السمبية والضيقة تجاه المرأة ، ستوى الرسمي أو الشعبيسواء عمى الم، مشكمة الجريمة
 وخاصة المرتكبة لمجريمة.، مف قبؿ المجتمع

 أسباب اختيار الموضوع -ب 
التي تحيط  تأتي ىذه المحاولة أي المعالجة العممية والميدانية لجرائـ المرأة لتكشؼ عف العوامؿ 

خصوصيات المجتمع الجزائري بما يشممو مف أوضاع اجتماعية أي البحث في ، بالمرأة المجرمة
 واقتصادية وبيئية وكذلؾ ذاتية تساىـ في ارتكاب الجريمة.

التي تدفع بالمرأة الرتكاب الجريمة أي  محاولة الكشؼ عف الدوافع واألسباب االجتماعية والنفسية -
خصيتيا والظروؼ االقتصادية والثقافية التركيز عمى مرتكبة الجريمة بيدؼ التعرؼ عمى تنشئتيا ونمط ش

 المحيطة بيا مف فقر وتفكؾ وتدىور أخالقي.
محاولة التعرؼ عمى  الدور الذي تقوـ بو إدارة السجوف في تأىيؿ السجينات  وكذا المساىمة في  -

جراـ المرأة وذلؾ مف خالؿ رؤية النزيالت ووجية نظرىف لياتو البرامج التأىيمية  الحد مف انحراؼ وا 
 المقدمة ليف وفائدتيا عمييف لتجنب العود إلى الجريمة.
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 أىداف الدراسة  -3
لكؿ بحث أو دراسة أىداؼ يحاوؿ الباحث الوصوؿ إلييا أو التطرؽ إلى أىـ تأثيراتيا عمى الواقع 

 ومف أىـ أىداؼ ىذه الدراسة نذكر: ، االجتماعي
المرأة والتي قد تكوف سببا في ارتكابيا  التعرؼ عمى األوضاع االجتماعية والثقافية التي تعيشيا -
 لمجريمة.
 التعرؼ عمى األوضاع االقتصادية التي تعيشيا المرأة والتي قد تكوف سببا في ارتكابيا لمجريمة.-
محاولة التعرؼ عمى الحالة النفسية لممرأة المجرمة باعتبارىا أنثى وليا مف الخصائص  -

وكذا ، والتي قد تكوف دافعا ارتكابيا لمجريمة، ف الجنس اآلخرالسيكولوجية والفيزيولوجية ما يميزىا ع
   .التعرؼ عمى المشكالت  السيكولوجية التي قد تواجو المرأة الجزائرية فتدفع بيا إلى ارتكاب الجريمة

التعرؼ عمى مدى مساىمة  وسائؿ اإلعالـ السيما المرئية منيا في ارتكاب المرأة الجزائرية  -
 لجرائميا.   

 محاولة التعرؼ عمى  المميزات و الصفات الخاصة بالجرائـ التي ترتكبيا المرأة مقارنة   -
 وفي مجتمع مثؿ المجتمع الجزائري.، بالرجؿ

عمى مستواىا الشخصي وكذا عمى مستوى األسرة  جرائـ المرأة فالتعرؼ عمى النتائج المترتبة ع -
 .والمحيط االجتماعي

 ابية في إعادة تأىيؿ المرأة المجرمة .دور المؤسسات العق التعرؼ -
 الدراسات السابقة -4
وفي ىذا ، فالباحث يبدأ مف حيث ينتيي اآلخروف، إف أي عمـ مف العمـو يتميز بالطابع التراكمي 

اإلطار ينبغي عمى كؿ باحث اإلطالع عمى ما كتب وتوصؿ إليو العمـ في مجاؿ بحثو خاصة في 
 البحث بصفة عامة.التخصصات التي ليا عالقة بيذا 

ولذلؾ تعد الدراسات السابقة مف المجاالت الفكرية ، تعتبر مرجعية نظرية لوفالدراسات السابقة 
كما تعتبر في بعض ، ذلؾ أنيا تعتبر بمثابة المرشد والموجو لمبحث، اليامة في نجاح أي دراسة ميدانية

 الدراسات المنطمؽ الفكري والمرجع المعرفي لمدراسة.
 ساعد التي تالحالية وكغيرىا مف الدراسات اعتمدت عمى عدد مف الدراسات السابقة  والدراسة

 في تخطي بعض الصعوبات المنيجية و اإلمبريقية.
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ونحف ، و ال بد مف اإلشارة إلى أف الخصوصيات الثقافية والتاريخية ليا عالقة كبيرة بنتائج الدراسة
 ات المشتركة بيف الظواىر االجتماعية رغـ اختالفيا نورد ىذه الدراسات لمتدليؿ عمى الخصائص والسم

 في الزماف والمكاف. 
 الدراسات السابقة 

  حول موضوع إجرام المرأة : -أ
 الدراسات العربية :

الدراسة األولى : " بعض متغيرات وأبعاد الشخصية المرتبطة بالجريمة لدى المرأة" لنادية 
 ( 34-33ص ص ، 2007، : )مزوز بركو2982الشرنوبي 

فاختارت عينة ، المجرمةالمصرية  حاولت الباحثة التعرؼ عمى بعض مميزات شخصية المرأة 
ومف أجؿ جمع البيانات ، ( ارتكبف جريمة القتؿ العمدي30( امرأة منيف ثالثوف )80متكونة مف ثمانوف)

مقياس ، ترتيب القيـالختبار فرضياتيا استعممت مجموعة المقاييس واالختبارات و ىي كاآلتي: مقياس 
 (TATاختبار تفيـ الموضوع )، مقياس العصابية، مقياس قوة األنا، السيكوباتية

 وبعد تحميؿ البيانات وتفسيرىا توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية:  
ػ أف ىناؾ عالقة ارتباطية وثيقة بيف نسبة القتؿ لدى النساء و نمط الشخصية العصابية  

 والسيكوباتية.
 ىناؾ عالقة ارتباطية قوية  بيف نسبة القتؿ لدى النساء وبيف ضعؼ قوة األنا لدييف.  ػ أف 
 ػ أف ىناؾ عالقة طردية بيف الرغبة في العدواف والجنس لدى النساء وبيف القتؿ لدييف. 
 ػ أف ىناؾ عالقة طردية بيف االنتماء األسري والزواجي وبيف جريمة القتؿ لدى النساء. 
 قة قوية بيف الحاجة إلى األمف وبيف ارتفاع نسبة الجريمة لدى النساء القاتالت.ػ أف ىناؾ عال 
 تقييم  وتوظيف الدراسة  
إف ىذه الدراسة أكدت األبعاد النفسية لمجريمة لدى المرأة حيث تبيف أنو كمما كانت المرأة في   

الوقت كمما كاف تقدير األنا  وفي نفس، حالة نفسية مرضية أو في إحباط وتوتر كمما ارتكبت جرائـ القتؿ
 ، أي أف المرأة في وضعيا النفسي مف خالؿ ضعؼ الثقة بالنفس، سمبيا كمما تفشت الجريمة لدى النساء

و النظرة التشاؤمية لمحياة وعدـ االطمئناف عمى نفسيا في ظؿ واقع اجتماعي وثقافي يسمط عمييا نظرة 
جعميا تحاوؿ أف تفرض وجودىا بطرؽ انتقامية مف ، األنثويةاحتقار وازدراء وتيكـ لجنسيا بحكـ طبيعتيا 

 .المرأة المجرمة في المجتمع الجزائري  نفسيةفيـ محاولة وىو بعد نفسي ميـ ل، ىذا المجتمع
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 .2987سنة لـجالل عبد العال " خصائص المرأة القاتمة" الدراسة الثانية :   
فع المرأة إلى ارتكاب جريمة القتؿ في المجتمع حاوؿ الباحث التعرؼ عمى العوامؿ النفسية التي تد

 ( امرأة ارتكبف جريمة القتؿ كعينة 33وقد اختار عينة متكونة مف ثالثة وثالثيف )، المصري
ومف أجؿ جمع البيانات التي تخدـ فرضيات البحث ، ( امرأة لـ يرتكبف أي جريمة33و ثالثيف )، تجريبية

 واالختبارات:استخدـ الباحث مجموعة مف األدوات 
، واختبار الشخصية لمراشديف، واختبار وكسمر لذكاء الراشديف (TATكاختبار تفيـ الموضوع ) 

وأسموب دراسة الحالة. وبعد جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا ، والمقابمة اإلكمينيكية، ومقياس قوة األنا
 توصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية:

ات في المجتمع المصري بالسمات السبع التالية: الشؾ بمعنى تتميز شخصية النساء المجرم - 
التحرر أي  تميؿ إلى ، السيطرة بمعنى  حبيا  لمسيطرة والتحكـ في الرجؿ، أنيا تشؾ بأف  زوجيا يخونيا

 شدة التوتر والقمؽ.، الجمود، االكتفاء الذاتي، أف تكوف أكثر تحررا مف قيود المجتمع و سمطة الرجؿ
ات داللة إحصائية بيف نمط الشخصية السادية و بيف ارتكاب جريمة القتؿ لدى فئة وجود فروؽ ذ -

 مف عينة الدراسة.
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في قوة األنا بيف النساء المجرمات وبيف النساء غير المجرمات. -

 تقييم  وتوظيف الدراسة    
ة السابقة في الجانب النفسي لدى المجرمات إف ىذه الدراسة أكدت بعضا مما أشرنا إليو في الدراس 

كما بينت أف نمط الشخصية ، حيث ضعؼ قوة األنا لدى  المجرمات مقابؿ قوة األنا لدى غير المجرمات
لدى المرأة المجرمة في المجتمع المصري خاصة الجرائـ ضد األزواج تطغى عميو صفات الشؾ في 

وىي تعبر  بشكؿ واضح عف ، الرغبة في التحرر أكثر الخيانة وحب التسمط والسيطرة عمى الرجؿ وكذا
القيـ االجتماعية والثقافية التي توجو تفكير المجتمعات العربية و اإلسالمية خاصة في تشكيؿ النظرة 

وىو ما يفسر التناقض الموجود في مجتمعاتنا بيف قيـ األصالة ، النمطية اتجاه المرأة وموقعيا في المجتمع
والمعاصرة خاصة بعد االنفجار اإلعالمي المتنوع والتطور وكؿ ذلؾ انعكس  عمى السموؾ االجتماعي 

 لألفراد والجماعات وعمى ديناميكية األسرة والمعايير التي تتحكـ فييا.    
ا أىمية مراعاة األبعاد النفسية والمعرفية في فيـ فنتائج ىذه الدراسة تضيؼ إلى سابقاتي    

 شخصية المرأة ودوافعيا لإلجراـ في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.
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لـ "زىوة بنت سعود عبد  العالقة بين التوافق األسري والسموك اإلجرامي الدراسة الرابعة: 
 "2983العزيز

زيالت السجوف في كؿ مف سجف امرأة مف ن 30أجريت ىذه الدراسة عمى عينة تكونت مف 
امرأة مف النساء مف خارج  20جدة والدماـ  بالمممكة العربية السعودية وعينة ضابطة مكونة مف ، الرياض
 مع مراعاة التماثؿ بيف المجموعتيف مف خالؿ :السجوف 
 سنة 40-18العمر: حيث تراوحت أعمارىف مابيف -
 المستوى االقتصادي: ما دوف المتوسط -
 المستوى التعميمي : جميعيف أميات -
 الجنسية سعودية -

 حاولت ىذه الدراسة االجابة عمى مجموعة مف التساؤالت أىميا: 
 ىؿ ىناؾ حقا زيادة في الميوؿ العدوانية لممنحرفات بالمقارنة بغيرىف مف السويات ؟

 ىؿ توجد عالقة بيف التوافؽ األسري أو انعدامو وبيف السموؾ اإلجرامي ؟
دمت الباحثة لجمع البيانات االستبياف وقد قامت بتطبيقو بالطريقة الفردية مف خالؿ المقابالت استخ

الحرة مع النزيالت واستعانت الباحثة باستبيانيف األوؿ حوؿ التوافؽ األسري والثاني يقيس االتجاىات 
 العدوانية

 التالية: اإلحصائيةلتفسير بيانات الدراسة قامت الباحثة باستخداـ األساليب 
 معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة نوع العالقة بيف المتغيريف التوافؽ األسري والسموؾ اإلجرامي-
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري -
 لداللة الفروؽ  Tاختبار-

 الدراسة إلى النتائج التاليةوقد توصمت 
ينات في مقياس االتجاىات بيف السجينات وغير السج إحصائيةىناؾ فروؽ ذات داللة  أفاتضح -

 .العدواني وىي تتفؽ مع الفرض األوؿ
 تحقؽ الفرض الثاني بداللة إحصائية مما يؤكد عمى أىمية الدور الذي يمعبو التوافؽ األسري  -

 في االبتعاد عف الجريمة .
افترضتو وبالنسبة لوجود فرؽ بيف السجينات وغير السجينات في التوافؽ بأبعاده المختمفة الذي  -

 الباحثة فمـ يتحقؽ ىذا الفرض بصورة متكاممة  لجميع المتغيرات التي يقيسيا االستبياف
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أما بالنسبة لممتغيرات األخرى والخاصة بالعالقة مع األب واإلخوة واألسرة واألىؿ والمعارؼ  -
 ى فترة الطفولة فمـ يتحقؽ ذلؾ. مواألصدقاء وتأثيره ع

جتماعية المرتبطة بجرائم المرأة في المجتم  السعودي:رسالة العوامل اال الدراسة الخامسة :
 (pdf)نسخة   2003ماجستير لمطالب : محمد إبراىيم الربدي

ولكنيا ، انطمؽ الباحث مف إشكالية مفادىا أف جرائـ النساء السعوديات قميمة مشكمة الدراسة:
ويجب سرعة ، بداية المشكمةوىذه ىي ، ظيرت عمى الواقع و أصبحت ممموسة في المجتمع السعودي

 مواجية ىذه الظاىرة والحد مف انتشارىا.
حاوؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى أىـ العوامؿ االجتماعية  أىمية الدراسة:

 المرتبطة بارتكاب المرأة السعودية لمجريمة ومحاولة وضع الحموؿ والبرامج لمحد مف ظاىرة إجراـ المرأة.
حاوؿ الباحث التعرؼ عمى السمات والخصائص الشخصية عند النساء السعوديات  أىداف الدراسة:

كما حاوؿ التعرؼ ، ومدى تأثير تمؾ السمات في ميميف لالنحراؼ وارتكاب الجريمة، المرتكبات لمجريمة
 عمى أىـ العوامؿ االجتماعية المرتبطة بميؿ النساء السعوديات الرتكاب الجريمة.

 تساؤالت الدراسة:
 الخصائص والسمات الشخصية عند النساء السعوديات المرتكبات لمجريمة؟ ماىي -
 ىؿ لمعوامؿ االجتماعية ارتباط بميؿ النساء السعوديات الرتكاب الجريمة؟ -

كما ، وذلؾ باعتماده ألسموب المسح االجتماعي، استخدـ الباحث المنيج الوصفيمنيج الدراسة:
 امرأة موقوفة في سجوف النساء . 228بمغت عينة الدراسة وقد ، استخدـ االستبياف لجمع البيانات

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كشفت الدراسة أف غالبية النساء السعوديات المودعات في سجوف النساء ومؤسسات رعاية -

 كما أف معظميف في سف ، ولـ يكف منافس مف القضايا األخرى، الفتيات جرائميف أخالقية
كما ، وأف أكثرىف متزوجات أو سبؽ ليف ذلؾ، وأف األمية وتدني مستوى  التعميـ ينتشر عندىف، الشباب

وأف ، أف معظميف يعشف في أسر متصدعة ماديا او عاطفيا أو أخالقيا و أنيف يتمقيف معاممة أسرية سيئة
لضبط كما أف معظميف يضعؼ أو ينعدـ عندىف ا، معظميف يفتقدف الشعور بالعطؼ والحناف األسري

 األسري ويزداد ىذا عند المرتكبات لمجرائـ األخالقية والمركبة.
 أو السكف ، تبيف أف ىناؾ ضعؼ في الحالة االقتصادية لدى العينة كتدني دخؿ أسرىف  -

 في أماكف ضيقة أو األحياء الشعبية.
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ت توصؿ الباحث أيضا أف كثيرا مف النساء أفراد العينة يرافقف صديقات السوء مف المرتكبا -
كما  وأف مستوى تدينيف ضعيؼ، لمجرائـ والمواتي دخمف أكثر مف مرة إلى السجوف مما أثر عمى انحرافيف

 باإلضافة إلى أف معظميف ال يقضيف وقت فراغيف ، تبيف أف وقت الفراغ لدييف طويؿ وال يستفدف منو
 (2003، محمد إبراىيم الربدي)مع أفراد أسرىف بؿ في أماكف يقؿ فييا الضبط األسري.

تبيف أيضا مف خالؿ ىذه الدراسة أف نوعية البرامج التي تتابعيا النساء عينة الدراسة عبر وسائؿ  -
اإلعالـ المختمفة ليا تأثير عمى ميميف الرتكاب الجرائـ فمعظميف تتابعف برامج مثيرة ومؤججة لمعواطؼ 

 والشيوات الجنسية.
الدراسة لو تأثير قوي في ميميف الرتكاب  كما توصمت الدراسة إلى أف ضعؼ تديف النساء عينة -
حيث رأى الباحث أف مستوى التديف عند المرأة السعودية المرتكبة لمجريمة مف حيث قوتو ، الجريمة

بؿ ىو العامؿ المؤثر ، وضعفو مف أىـ العوامؿ التي ليا ارتباط في ميؿ المرأة لالنحراؼ وارتكاب الجريمة
 عمى بقية العوامؿ االجتماعية.

يف أف معظـ النساء السعوديات المتزوجات مف أفراد العينة يشعرف بعدـ توافؽ زواجي مع تب -
 أزواجيف بشكؿ عاـ.

 تقييم وتوظيف الدراسة
التي تجعؿ المرأة منحرفة وتساىـ في  االجتماعية حاولت  ىذه الدراسة أف تمـ بجميع العوامؿ

دوف التطرؽ إلى العوامؿ النفسية التي ال تقؿ لكف نجد أنيا ركزت عمى العوامؿ االجتماعية  ، إجراميا
 فاإلنساف وحدة متكاممة نفسية اجتماعية اقتصادية ثقافية بيولوجية .، أىمية في االجراـ واالنحراؼ

مزوز بركو فوزية رسالة ، العوامل واآلثار، إجرام المرأة في المجتم  الجزائري الدراسة السادسة:
 (pdf)نسخة  2008، منتوري قسنطينةجامعة ، دكتوراه قسم عمم النفس

حيث قامت الباحثة بدراسة جرائـ القتؿ عند المرأة في المجتمع الجزائري بيدؼ تفسير فعؿ القتؿ 
عند المرأة مف جية و مف جية أخرى البحث عف العوامؿ التي تدفع المرأة في المجتمع الجزائري إلى ىذا 

و توصمت الباحثة إلى النقاط ، المقابمة نصؼ الموجية الفعؿ حيث تـ االستعانة بالسجالت القضائية و
 التالية:

*خالفا لما ىو شائع اجتماعيا مف أف المرأة ال يمكنيا أف تقترؼ جريمة القتؿ و حتى و إف فعمت 
فقد كانت أعمى نسبة في االرتكاب مف قبؿ المرأة مقارنة ، فنصيبيا منيا ضئيؿ مقارنة بالجرائـ األخرى

 كالسرقة و التشرد و التزوير.. بالجرائـ األخرى
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*أف المرأة في جريمة القتؿ ال تولي القرابة الدموية أي اىتماـ و أف عالقتيا بضحاياىا ىي عالقة 
 و ضحاياىا كانوا يتراوحوف بيف األقؿ قرابة ، صراع دائـ مف أجؿ الدفاع تارة و اليجوـ تارة أخرى

 و األكثر قرابة.
و عشف في ظؿ محيط وجداني اجتماعي ، أسر مفككة متصدعة *أف معظـ الجانيات ينتميف إلى

ثقافي مضطرب و مف دالئؿ ىذا االضطراب التفكؾ العائمي و سوء المعاممة و القسوة و اإلىماؿ العاطفي 
 و المادي.

)التصدع و األزمات االجتماعية  )محاوالت االغتصاب(*أف التعرض لمصدمات النفسية 
أو لضغوط اجتماعية  )الغضب(تقع فريسة إما لحاالت االنفعاؿ الشديدة جعؿ المرأة القاتمة العائمي(

ساعدىف عمى فعؿ القتؿ حيث يكوف ىذا األخير ىو الوسيمة أو السبيؿ الوحيد لمخروج مف األزمة و حال 
 لمصراع الذي تعيشو.

القتؿ *الشعور بالدونية و انخفاض تقدير الذات لدى القاتالت كاف قوي جدا جراء اقتراؼ جريمة 
 مف جية و مف جية أخرى جراء المؤسسة العقابية التي يقضيف فييا مدة العقوبة مف جية أخرى.

حاولت عبر ىذه الدراسة أف تبرز تداعيات السجف عمى المرأة الجزائرية التي تمج عالـ الجريمة كما 
حيث تناولت الموضوع ، وترتكب الجرائـ عمى اختالؼ أنواعيا؛ويزج بيا في دىاليز ىذه البيئة المغمقة

عادة التربية في العالـ عامة وفي الجزائر ، بالتطرؽ إلى ماىية السجف  ثـ أنظمة السجوف وا 
 لتواصؿ الحديث عف المرأة وعالـ السجف بشيء مف التفصيؿ . ، خاصة

أما عف  مصادر الضغوط لدى السجينات توصمت الباحثة في دراستيا إلى أنيا مصادر متباينة 
حيث الحظت أف أعمى نسبة لمصادر الضغوط ، طبيعة الجريمة المقترفة مف قبؿ السجينة وتختمؼ حسب

في حيف ، لدى السجينة كاف الوصـ االجتماعي ثـ تمتيا الحقرة التي يتمقينيا مف زميالتيف في السجف
جاء في حيف ، تساوى كؿ مف البرنامج المقدـ مف قبؿ إدارة السجف والحرماف مف حؽ رؤية الزائريف ليف

في المرتبة األخيرة سوء معاممة عامالت المؤسسة العقابية وكذا المباس النظامي لعماؿ المؤسسة.وىي 
مصادر تتفؽ مع المعاش النفسي لمسجينات المواتي حددف آالميف في"الوصـ االجتماعي"ونظرة االحتقار 

ف.وكميا مؤشرات تصب وكذا امتناع أىالي بعض النزيالت مف زيارتي، التي ستالحقيف عمى مدى العمر
 في أبعاد مختمفة منيا ما ىو نفسي ومنيا ما ىو اجتماعي.

ولقد وجدت الباحثة مف خالؿ نتائج ىذا البحث أيضا أف معظـ المؤسسات العقابية وطاقميا 
 النفسية و االجتماعية .، اإلداري والتربوي يحاولوف أف يكيفوا السجف حسب طبيعة المرأة البيولوجية
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والمجتمع ، الدراسة أكدت الباحثة أف التغيرات السريعة التي يشيدىا العالـ عامة و في نياية
وما  ، ساىـ بشكؿ مباشر في دخوؿ المرأة عالـ الجريمة مف أبوابو الواسعة، الجزائري عمى وجو الخصوص

خمؼ إجراـ إجراميا إال إفرازا لجممة ىذه التغيرات التي استعرضناىا مف خالؿ استقراء العوامؿ الكامنة 
وكذا استقصاء ألنظمة السجوف في العالـ وفي الجزائر وكاف البد أف تستوقفنا السجوف كبيئة ، النساء

 عقابية مغمقة ومعاش المرأة المجرمة وكذا الضغوط التي تتعرض ليا داخؿ ىذه البيئة المغمقة"
ناة التي تشعر بيا الكثير منيف والتي بينت لنا أنماط التفاعؿ التي تتـ بيف السجينات وكذا المعا، السجف

 (2008، )مزوز بركو فوزية نتيجة اقترافيف الجريمة مف جية وجراء دخوليف السجف مف جية أخرى .
 تقييم وتوظيف الدراسة   

ركزت ىذه الدراسة كثيرا عمى المعاش النفسي واالجتماعي لممرأة السجينة داخؿ السجف ومعاناتيا 
رتيا لحياتيا بعد خروجيا مف السجف ونظرة المجتمع  ليا بعد انتياء عقوبتيا ونظ، في ىاتو البيئة المغمقة

 إال أنيا لـ تحدد الدوافع الحقيقية وراء إجراميا.
تساعد ىذه الدراسة في بمورة فكرة مدى إسياـ  المؤسسات العقابية التي تعيش فييا النساء 

 المجرمات في إعادة تأىيميف.
جنادي لمياء: دراسة غير ، الفتاة المنحرفة و عوامل دينامكية الجريمة  الدراسة السابعة:

، جامعة  سكيكدة، قسم عمم اإلجتماع، قدمت في الممتقى الوطني حول المرأة و الجريمة، منشورة
2020 

 تبيف فييا ، عمى مجموعة مف الحاالت لفتيات منحرفات كاف عددىف خمس قامت الباحثة بدراسة
 ارتكبف جنحتيف معا كالحالة التي ارتكبت اإلدماف عمى الكحوؿ و المخدرات بعض الحاالت  أف

وأف طبيعة الجنح ال تعد جرائـ كبرى مثؿ  و الثانية التي ارتكبت الزنا الناتج عف فعؿ التشرد.، و الزنا
 وىذه الجرائـ ىي األكثر انتشارا و ممارسة مف طرؼ ، جرائـ القتؿ أو المشاركة في أعماؿ تخريبية

باإلضافة إلى ممارسة الدعارة و االنخراط في شبكات المتاجرة بالجسد.أما عف العوامؿ المحفزة ، المرأة
لمفعؿ اإلجرامي عند المرأة فقد بينتيا مف خالؿ خالصة المقابالت التي أجرتيا الباحثة مع حاالت 

المرأة ىي العوامؿ  كؿ العوامؿ التي أعطت حركية و ديناميكية لمجريمة عندحيث اتضح أف ، الدراسة
وما قد يتعرضف لو في ىذه المرحمة ، وىذه العوامؿ ساعدت عمى انحراؼ ىؤالء النساء، البيئية االجتماعية

فعندما تصادؼ ىذه العوامؿ الخارجية ، مف تشرد وفقر وجيؿ وغياب لمقدوة الحسنة ومصاحبة رفقاء السوء
نفسية وتغيرات فيزيولوجية مع عدـ النضج  ما يصيب الحدث في ىذه المرحمة العمرية مف اضطرابات
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ولذلؾ نجدىا ، كؿ ذلؾ يدفع المرأة إلى ارتكاب الجريمة، الذىني والرغبة الجارفة في االستمتاع بالحياة
كذلؾ ارتكاب الجريمة ، جوء إلى السرقة مف منزليا أو مف الخارجمتبحث عف إشباع نزواتيا وغرائزىا بال

كما الحظت الباحثة ، يزتيا الجنسية في ىذه المرحمة المضطربة جنسياالجنسية ىو رغبة في إشباع غر 
عمى إحدى الحاالت ارتكاب الزنا ليس بدافع إشباع الرغبة الجنسية و إنما بدافع لعب دور الضحية مف 

وبالحديث مع الحالة ، ألف ىذه الحالة كانت قد تعرضت لحدث صدمي متمثؿ في االغتصاب، جديد
كؿ ىذه األفعاؿ بقيت مكبوتة في ، ا أنيا تعرضت لتحرشات جنسية في الطفولةاكتشفت الباحثة أيض

إلى أف تفجرت تحت توظيؼ ميكانيـز التقمص بالمعتدي في فعؿ الزنا الذي اتخذت منو الحالة ، الالوعي
كما أف الحدث قد تمجأ إلى ارتكاب جرائـ ، سبيال لمتنفيس عف معاناتيا بمعب دور الضحية الدائمة

اء عمى األشخاص خاصة التشاجر مع الغير وىذا قد يعوض لدييا شعورا بالحرماف مما تجده االعتد
 متوافرا لدى اآلخريف.

 وقد توصمت الباحثة إلى  أف الجرائـ المرتكبة مف طرؼ الحاالت السابقة ىي ناتجة عما أسماه  
الذي يعكس االندماج السيئ في المجتمع وعدـ شخصانية  بفقدان الشخصية االجتماعية " جيفري "

فالفتاة أو المرأة ، العالقات االجتماعية التي تتظاىر في شكؿ عدـ إدماج قيـ ثقافة المجتمع بصورة سميمة
 فكؿ الحاالت تعبر ، المجرمة حممتيا البيئة الثقافية واالجتماعية تصورا خاطئا عف ذاتيا وعف وجودىا

قص و الذؿ الناتج عف طريقة التنشئة االجتماعية التي كانت تحمؿ في مجمميا دالئؿ عف الشعور بالن
ف ارتكبت المرأة ، التصدع والتفكؾ العائمي والصراع الدائـ بيف أفراد األسرة باإلضافة إلى أنو إذا صادؼ وا 

رت في والذي سيالحقيا دائما حتى لو فك بالوصمأي ما يسمى ، جرما ما فسيبقى معيا مدى حياتيا
 كما سيمنع المجتمع مف تقبميا مف جديد. ، فإف ىذا الوصـ سيمنعيا مف ذلؾ، الرجوع و التكيؼ مف جديد

 تقييم وتوظيف الدراسة
إف استعراض ىذه األبعاد التي تتعمؽ بالسموؾ اإلجرامي لممرأة حسب الباحثة يضعنا أماـ حقيقة أال 

ال بد أف نشير ىنا إلى أننا حينما و ، اـ المرأةىي أنو مف الصعب استعارة فكرة السبب الواحد في إجر و 
اوؿ تفسير جرائـ المرأة في المجتمع الجزائري نحاوؿ أف نبحث في كيفية آداء عوامؿ معينة إلى نح

فمف ، كيؼ يدفع مثال سوء المعاممة بالمرأة إلى اقترافيا لمجريمةو ، حركية الجريمة لدى المرأةو ديناميكية 
 الواضح جدا أف ىناؾ عوامؿ مشتركة جعمت جريمة المرأة تأخذ مكانيا عمى مسرح الحياة 

بالتعدد مف ناحية أخرى؛ فيي متنوعة أوال ألف منيا و فاإلجراـ عموما يتسـ بالتنوع مف ناحية ، االجتماعية
و ثانيا ، الظروؼ الطبيعية أو االجتماعية المتعددةأو ب، النفسي لممجرمة وما يتصؿ بالتكويف العضوي أ

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ألنو داخؿ كؿ مجموعة مف ىذه الظروؼ يوجد عدد كبير مف العوامؿ التي تقع كحافز الرتكاب الفعؿ 
 اإلجرامي.

–أنماط الجريمة في الوسط النسوي"دراسة ميدانية بمحاكم كل من:قسنطينة :الدراسة الثامنة
 يا:دراسة غير منشورة قدمت في الممتقى الوطني حول المرأة عنابة قاسمي صون –سطيف –باتنة

 2020، جامعة سكيكدة، و الجريمة
حاولت الباحثة إلقاء الضوء عمى أنماط الجريمة في الوسط النسوي مف خالؿ محاولتيا اإلجابة 

 عمى التساؤالت التالية: 
 : ما ىي أنماط الجريمة في الوسط النسوي؟التساؤل األول
 ىذا التساؤؿ الرئيسي تساؤالف فرعياف: و يتفرع عف

 (.2004-1980ما ىي الجرائـ المرتكبة مف طرؼ النساء في الفترة ) -أ
 (.2004-1980ما ىي الجرائـ األكثر انتشارا في الوسط النسوي في الفترة ) -ب

 : ما ىي الخمفية االجتماعية لمنساء الممارسات لمجريمة؟التساؤل الثاني
 تساؤؿ تساؤالت فرعية أخرى ىي:و يتفرع عمى ىذا ال

 ما ىو المستوى العمري لمنساء الممارسات لمجريمة؟ -
 ما ىو المستوى التعميمي لمنساء الممارسات لمجريمة؟ -
 ما ىي الحالة العائمية لمنساء الممارسات لمجريمة؟ -
 ما ىي الوضعية المينية لمنساء الممارسات لمجريمة؟ -
 تمي إلييا المجرمات؟ما ىي طبيعة المناطؽ السكنية التي تن -

 * منيج الدراسة
ضمف ىذا السياؽ فإف تناوؿ موضوع أنماط الجريمة في الوسط النسوي أمر يستمـز إسناد الدراسة 

ليذا حاولت ، إلى إستراتيجية منيجية انطالقا مف ديناميكية الظواىر وتناقضيا وتداخميا داخؿ المجتمع
تحممو المحاضر القضائية أو التقارير القضائية مف محتوى  الباحثة تممس معالـ ىذه الظاىرة مف خالؿ ما

 بيدؼ تحديدىا وترتيبيا.، وىذا بغرض الكشؼ عمى أنماط الجريمة عند المرأة، وبيانات
 ولتحقيؽ ىذا المسعى فقد استخدمت منيج تحميؿ المحتوى ألنو المنيج المناسب 

  



التعريف بموضوع الدراسة                          لفصل األول                                             ا  

 

23 
 

 عينة الدراسة*
لكؿ الممفات المتاحة والمتوفرة بالمحاكـ  حصرت حاولأي ، مت أسموب الحصر الشامؿاستخد

قضايا كانت قد حكـ فييا في سنوات معينة ما بيف  تر افقد اخت، مجاؿ البحث.أما عف العينة الزمنية
( ممؼ قضائي 300( وقد كاف عدد القضايا في ىذه السنوات نحو )2004( إلى غاية أوت )1980)

 عنابة. –باتنة  –سطيؼ  –موزع بيف أربعة محاكـ وىي: محكمة قسنطينة 
 * نتائج الدراسة 

بنسبة  سنة 37-32سف دتأكد أف أعمى نسبة في الفئات العمرية عند المرأة قد سجؿ عن -
وتبقى المراحؿ العمرية األخرى  %5سنة وذلؾ بنسبة  55-50دنى عند فئة األنسبة الوتأتي  46.66%

 . تتفاوت في النسب
وتأتي بعدىا فئة المطمقات بنسبة  %40عازبات بنسبة أغمب المجرمات  وجدت الباحثة أف -

 .%13.33وأخيرا فئة األرامؿ بنسبة  %16.66ثـ فئة المتزوجات بنسبة  30%
 تضح أف أغمب المجرمات متعممات بنسبة أما فيما يخص المؤشر التعميمي فقد ا -
المستوى ، المتوسطوكاف قد حدد لنا ىذه النسب مستويات مختمفة حيث نجد المستوى ، 66.66%
أما عف توزيع العمميات ، %18.33المستوى الجامعي وباقي المجرمات ىف غير متعممات بنسبة ، الثانوي

وجدت الباحثة أف جرائـ المرأة عند المستوى المتوسط قد احتمت المرتبة ، اإلجرامية عمى المستوى التعميمي
 .%40.25جريمة بنسبة  161األولى مف حيث عدد الجرائـ بمعدؿ 

أما باقي المجرمات فيف عامالت  %60أعمى نسبة ب كف أف المجرمات غير العامالت  وجدت -
، الرشوة، كجرائـ التزوير والتزييؼ، .وفي المقابؿ ظيرت أنماط إجرامية بنسب متفاوتة%40بنسبة 

 وجرائـ الضرب عند العاطالت عف العمؿ.، اإلختالس عند المجرمات العامالت
 الحظت الباحثة أف نسبة المجرمات الموجودات بالمدينة أكثر مف نسبتيف الموجودة في  -
وفي ، مف إجمالي النسب المعبرة عف المجرمات المواتي يقطف بالمدينة %66.66إذ سجمت نسبة ، الريؼ

ؤؿ بالنسبة لممجرمات المواتي يقطف بالريؼ األمر الذي يدعو إلى التسا %33.33 المقابؿ سجمنا نسبة
 وىؿ تختمؼ في المدينة عنيا في الريؼ أـ ال؟، عف أنماط الجريمة
 وجدت  حيث  ف أنماط الجريمة في الوسط النسوي تختمؼ في المدينة عنيا في الريؼكما وجدت أ

( قضية تمييا جرائـ 90ىي جرائـ البغاء بحوالي )في المدينة مثال أف أكثر أنماط الجريمة انتشارا 
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فإف أكثر أنماط الجريمة انتشارا ىي البغاء أيضا يمييا جرائـ ، أما في الريؼ، والقتؿاالختالس والتزوير 
 القتؿ واإلجياض.

( أنماط 10حددت الدراسة الميدانية حوالي )فقد  أنماط الجريمة في الوسط النسويأما عف  -
 إجرامية في الوسط النسوي ىي كالتالي:

 السرقة تمييا جرائـ االختالس والتزوير والتزييؼ.في مقدمتيا جرائـ  جرائم ضد المال: فئة -
 وجرائـ الضرب والجرح، وتنقسـ إلى جرائـ القتؿ  فئة الجرائم ضد النفس: -
  جرائـ البغاء وجرائـ اإلجياض وتنقسـ إلىفئة الجرائم ضد العرض:  -
 انحصرت في المخدرات استعماال و متاجرة والخمر فئة الجرائم ضد العقل: -

 تقييم وتوظيف الدراسة 
لقد حاولت ىذه الدراسة استقصاء الجرائـ المرتكبة مف طرؼ المرأة الجزائرية في فترة زمنية محددة 
مف خالؿ دراسة ممفات القضايا في المحاكـ دوف التطرؽ إلى العوامؿ واألسباب التي دفعت إلى ارتكاب 

مـ أف الممفات ال تأخذ بعيف االعتبار العوامؿ الجريمة مف وجية نظر المرأة المجرمة نفسيا حيث نحف نع
 واألسباب بؿ تأخذ بالنتائج فقط .

نالحظ أف ىذه الدراسة تعتبر مساعدة لنا في دراستنا الحالية حيث ساىمت وبشكؿ فعاؿ في تحديد 
 بعض الجوانب التي كنا غافميف عف التطرؽ ليا.

 الدراسات األجنبية
 : 2980 :دراسة سينج و سينجالدراسة األولى

 حيث تناولت الدراسة العالقة بيف التوتر الناتج قبؿ دورة الطمث مباشرة و جريمة القتؿ عند المرأة 
 و ذلؾ عمى عينة مكونة مف عدد مف النساء السجينات الالتي ثبتت إدانتيف بجريمة القتؿ أو الشروع 

 كبف جريمة القتؿ قبؿ دورة الطمثمف القاتالت ارت%  62و توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:أف ، فيو
مف القاتالت ارتكبف   %25ف كما أ مف القاتالت ارتكبف جريمة القتؿ بعد دورة الطمث % 23ف و أ

  جريمة القتؿ في منتصؼ دورة الطمث
  :2997دراسة كييف -الدراسة الثانية
ألزواجيف الالتي  جاءت لممقارنة بيف النساء القاتالتحيث ، دراسة في كاليفورنياأجريت ىذه  ال

فكانت النتيجة أف النساء المواتي تعرضف لمضرب ، والالتي لـ يتعرضف لذلؾ، العنؼ تعرضف لمضرب و
وأنيف أكثر استقرارا وشعورا ، والعنؼ والجرح مف طرؼ أزواجيف يمثمف النسبة األكبر مف بيف المتيمات
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 Claire)ذاب.حيث وصفف حياتيف مع أزواجيف بالع، بالرضا عمى ما أقدمف عميو
Chamberland,2003,pp59-60) 

 :2963دراسة كرمير وبالكر الدراسة الرابعة:
في المراحؿ  والتي أظيرت أف أىـ العوامؿ المؤدية لإلدماف عمى تعاطي المسكرات عند النساء 

الموارد االقتصادية  كإدماف األبويف أو تفكؾ األسرة أو ضعؼ، المبكرة مف العمر ىو سوء البيئة األسرية
 حيث أف النساء المنتميات لألسر شديدة الفقر ، أما في مرحمة البموغ فالوضع مختمؼ، وفقر األسرة

كما أف سوء ، أو فاحشة الثراء أكثر عرضة لالدماف عمى المسكرات مف النساء المتوسطات الدخؿ
 اليامة التي تدفع بالمرأة إلى اإلدماف.العالقات االجتماعية بيف الزوجيف وأفراد األسرة مف العوامؿ 

 (James)2978دراسة جيمس  :الخامسةالدراسة 
حيث تبيف أف متوسط أعمارىف بمغ ، امرأة مف الممارسات لمبغاء في سياتؿ األمريكية 110شممت 

فقط منيف عشف % 6.4حيث أف ، منيف مف البيض وأف معظميف مف أسر مفككة% 83سنة وأف 14.6
 منيف لـ يتمقوا التعميـ.  %69كما تبيف أف ، بيعييفمع آبائيف الط

 :(Orban) 2979دراسة أوربن  الدراسة الخامسة:
ثر األسباب التي دفعتيـ سجينة في بريطانيا متيمات بالقتؿ والتي أشارت إلى أف أك 89شممت 

 المشكالت المالية.، عدـ رغبتيف في األطفاؿ، الخالفات مع األصدقاء، : الخالفات الزوجيةلمقتؿ ىي
 Silbert& Pines1982دراسة سيمبرت وباينس  الدراسة السادسة:
حيث خمص أف سبب ، حالة مف المتيمات بالبغاء في ساف فرانسيسكو 200شممت الدراسة 
 الفعؿ يعود لرغبتيف في اليروب مف المشكالت التي يعانيف منيا سواء في المنزؿ انخراطيف في ىذا 
 مف رغبتيف في ممارسة الجنس.او في العمؿ أكثر 

 ((El-jumailly1987دراسة الجميمي  الدراسة السابعة:
والتي تمت مف خالؿ تحميؿ ممفات السجينات المتيمات بالبغاء في بعض سجوف الواليات المتحدة 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أف العديد ممف يمارسف الدعارة إنما يقمف بذلؾ كغطاء لممشكالت النفسية 

فقد كف ميمالت ولـ ، واالجتماعية التي يعانيف منيا وذلؾ لكونيف لـ يتمقيف تنشئة أسرية في صغرىف
 يجدف الرعاية الالزمة أو أنيف تعرضف لالغتصاب الجنسي وىف صغيرات .
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 حول المؤسسات العقابية ودورىا في تأىيل السجناء -ب
في تغيير اتجاىات النزالء وسموكيم"  دراسة األحمري "فاعمية برامج السجونة األولى : سالدرا

 دراسة ميدانية في سجف الحائر بمدينة الرياض
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر المتغيرات الشخصية لمسجيف ومدى فاعمية برامج السجوف وأثرىا 

تاحة في تغيير اتجاىات النزالء وسموكيـ مف خالؿ تحديد العوامؿ واألسباب الدافعة لممارسة البرامج الم
بالسجف وتحديد مدى االستفادة مف البرامج الثقافية والدينية واالجتماعية والرياضية و التأىيمية في تعديؿ 

إلى جانب تحديد المشكالت التي تضعؼ أثر البرامج اإلصالحية في السجف ودور ، سموؾ النزالء
 االختصاصي االجتماعي في تغيير اتجاىات النزالء وتعديؿ سموكيـ.

حيث أي استخدـ الباحث  منيج المسح االجتماعي ، الدراسة المنيج الوصفي التحميمي استخدمت
وقد اعتمد الباحث عمى االستبياف كأداة لجمع البيانات مع استخداـ التائج العينة ، عف طريؽ العينة

 مفردة. 178العشوائية المنتظمة وبمغ حجـ العينة 
 ما يمي:ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 

رضاء ، %90نسبة اقتناع النزالء بأىمية المشاركة في البرامج لمنفعتيـ الشخصية بمغت   - وا 
 .% 85المسؤوليف لمحصوؿ عمى العفو بنسبة 

 .%82المشاركة في البرامج التأىيمية تساىـ في التخفيؼ مف الضغوط والتوتر بنسبة -
ر الذي ينعكس عمى ممارستيـ لمبرامج بنسبة توثيؽ العالقات مع النزالء اآلخريف في السجف األم-

72%. 
 .%81ساىمت البرامج الدينية عمى تغيير اتجاىات النزالء وتعديؿ سموكيـ بنسبة -
 .% 78ساىمت البرامج الثقافية عمى تغيير اتجاىات النزالء وتعديؿ سموكيـ بنسبة  -
 .%75سموكيـ بنسبة ساىمت البرامج االجتماعية عمى تغيير اتجاىات النزالء وتعديؿ  -
 .% 74ساىمت برامج  التدريب الميني عمى تغيير اتجاىات النزالء وتعديؿ سموكيـ بنسبة  -
 .% 87أظيرت النتائج أف تأثير البرامج  في السجف عمى عالقة النزيؿ بأسرتو بنسبة -

في تأىيل ون لسجدي تحت عنوان " دور إدارة اشيرلد اعبين عمي بدراسة  الدراسة الثانية:
     2022ورة "   لمناينة دلماقة طفي منء لسجناا

ي ػفء جناػلساؿ ػي تأىيػفوف لسجدور إدارة التالي : ما ائيسي رلاؿ ؤالساسة في درالورت  مشكمة  اتبم
عامؿ في إدارة السجوف  100نت عينة الدراسة مف مف وجية نظر العامميف فييا؟ وقد تكو ة  ػيندلماة ػقطمن
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كما وقد تـ استخداـ االستبياف ، كما وقد استخدـ الباحث المنيج التحميمي الوصفي، ػورةلمناة ػيندلماة ػقطبمن
 لجمع البيانات .

 ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: 
والوجبات خالؿ شير رمضاف تشجيعا عمى تحرص إدارة السجوف عمى تحسيف الخدمات   -
 الصياـ.
 تحرص إدارة السجوف عمى حث النزالء لاللتحاؽ بالمراحؿ التعميمية المختمفة. -
 تحرص إدارة السجوف عمى تقديـ الوجبات وفؽ برنامج زمني محدد. -
اخؿ تحرص إدارة السجوف عمى منح النزالء شيادات مينية في حاؿ مشاركتيـ في تدريب ميني د -

 السجف وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات ذات الصمة بشأف التدريب الميني.
 تحرص إدارة السجوف عمى وجود عيادة صحية أو مركز رعاية أولية داخؿ السجف لمكشؼ  -

ونقؿ النزالء الذيف يعانوف مف مشكالت نفسية حادة إلى ، عف الحاالت  الصحية الطارئة لمنزالء وعالجيا
 (2022، ديشيرلد اعبين عمي ب)ة.المستشفيات المتخصص
أثر التأىيل الميني داخل السجون في الحد من بعنواف " 2995دراسة  العتيبي  الدراسة الثالثة:
 العودة إلى الجريمة"

ىدفت الدراسة إلى معرفة دور التأىيؿ الميني في الحد مف العود إلى الجريمة ومف ثـ تحديد نوع 
وكذا معرفة المعوقات التي تحوؿ دوف ، الميني والحد مف العودة لمجريمةالعالقة بيف كؿ مف التأىيؿ 

 نجاح التأىيؿ الميني داخؿ السجف ومدى مالءمتيا مع المحيط الخارجي لمسجف.
، نزيؿ مف نزالء إصالحية الحائر بالرياض ذوو جرائـ مختمفة ومتعددة 1200أجريت الدراسة عمى 

ماعي عف طريؽ المجتمع وذلؾ بتطبيؽ استمارة االستبياف كأداة وقد استخدـ الباحث منيج المسح االجت
 لجمع البيانات مع االستعانة بالمالحظة غير المنظمة.

مف العائدوف  %26ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف التدريب الميني لـ يشمؿ إال 
 موجب ما تعمموا مف المتدربيف صرحوا بأنيـ لـ يستظيعوا الحصوؿ عمى عمؿ ب %60إلى و

كما أجمع معظـ العائديف وغير العائديف عمى أف ما يتعممونو مف تدريب  مالئـ لمواقع أو مالئـ ، مف ميف
كما يعتقد العائديف أف عدد المدربيف كاففي حيف يعتقد غير العائديف ، بعض الشيء و أف المدربيف أكفاء

     (2995، العتيبي مناجي صالح)بأف عدد المدربيف غير كاؼ.
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 توظيف الدراسات: 
تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف كؿ منيما يناقش موضوع السموؾ اإلجرامي لممرأة 
ودور المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ والتعرؼ عمى األنشطة والبرامج التأىيمية داخؿ المؤسسات 

ف اختمفت في مواضيع الدراسة حيث ل العقابية ـ نجد أي دراسة تناولت موضوع السموؾ اإلجرامي لممرأة وا 
إال أف ىذا لـ يمنع مف أف دراستنا الحالية قد ، مع ربطو بدور المؤسسات العقابية في إعادة تأىيميا

استفادت مف ىذه الدراسات مف الناحية النظرية والمنيجية حيث أمدت الدراسة الحالية بإطار نظري يتمثؿ 
الخاص بالسموؾ اإلجرامي وأىـ المداخؿ النظرية التي حاولت تقديـ تفسيرات منطقية  في التراث المعرفي

 ؤسسات العقابية في إعادة والدور الكبير الذي تقوـ بو الم، ومبررات اجتماعية واقعية ليذه الظاىرة
مت حيث ت، كما ساىمت في تقديـ إطار منيجي لمدراسة تمثؿ خاصة في الجانب التطبيقي ليا، التأىيؿ

 االستفادة مف ىذه البحوث في عممية اختيار المنيج الذي سوؼ يتبع.
 فرضيات الدراسة: -5

 تحتؿ الفرضيات أىمية كبيرة في أي دراسة  فيي تزيد مف قدرة الباحث عمى فيـ المشكمة 
فالفرض ضروري ، أو الظاىرة المدروسة و تساعد في جمع البيانات ذات الصمة بالموضوع أو المشكمة

تساىـ الفروض في تقديـ تفسيرات لألحداث والظروؼ والظواىر  كما، لتوجيو العمؿ في اتجاىات منتجة
عف ىذه الحوادث والظواىر وىكذا تنصير الحقيقة والخياؿ بفف وميارة في  المسئولةوتمدنا باألسباب 

 .نفعا في استكشاؼ المجيوؿ وتفسيره األدواتبأكثر  اإلنساففروض تزود 
لرئيسية األولى : ىناك جممة من  العوامل التي تدف  بالمرأة الجزائرية الرتكاب الفرضية  ا

 مما قد يترتب عميو عدة نتائج الجريمة
 الفرضيات الفرعية

ىناؾ عوامؿ اجتماعية وثقافية تدفع بالمرأة الجزائرية إلى ارتكاب  -الفرضية الفرعية األولى 
 الجريمة 

 مؤشراتيا:
 العوامل االجتماعية  - 2
 الحالة االجتماعية 
 الحالة المدنية 
 مكاف السكف 
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 مف قبؿ  تصرؼ األىؿ نحو األخطاء التي ارتكبتيا 
 الضبط األسري 
 سف الزواج بالنسبة لممتزوجات 
  اإلجبار عمى الزواج 
 انحرافات الزوج 
 جماعة األصدقاء وانحرافاتيم -2
 المستوى التعميمي لممرأة عينة الدراسة والوالدينالعوامل الثقافية : تتمثل في   -3

 ىناؾ عوامؿ سيكولوجية  تدفع بالمرأة الجزائرية إلى ارتكاب الجريمة.  الفرضية الفرعية الثانية: 
 مؤشراتيا:

 جانب العطؼ والحناف 
 جانب الشعور باالستقرار واألماف النفسي 
 جانب الثقة 
 وقت الفراغ 
 التوافؽ الزواجي 

 : ىناؾ عوامؿ اقتصادية تدفع بالمرأة إلى ارتكاب الجريمةالفرعية الثالثةالفرضية 
 مؤشراتيا:

 وظيفة المبحوثات 
 وظيفة الوالديف 
 مصدر دخؿ األسرة 
 نوع السكف 
 نوع الحي 

 لضعؼ الوازع الديني تأثير عمى ارتكاب المرأة الجزائرية جرائـ متنوعة  الفرضية الفرعية الرابعة: 
 و خاصة. 

 مؤشراتيا:
 قوة وضعؼ الوازع الديني لدى المبحوثات 
 مستوى تديف األصدقاء 
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تساىـ وسائؿ اإلعالـ السيما المرئية منيا في ارتكاب المرأة الجزائرية الفرضية الفرعية الخامسة: 
 لجرائميا.   

 مؤشراتيا:
 نوع البرامج التي تتابعيا 
 التأثر باإلعالـ المرئي 

 إجرام المرأة نتائج شخصية أسرية واجتماعيةالفرضية الفرعية السادسة: يترتب عن 
 مؤشراتيا

 النفسي()عمى الصعيد الشخصينتائج إجراـ المرأة  -1
 نتائج إجراـ المرأة عمى الصعيد األسري المجتمعي -2

دماجيا في  لممؤسساتالفرضية الرئيسية الثانية:  العقابية دور في إعادة تأىيؿ المرأة المجرمة وا 
 مف خالؿ عدة برامج.المجتمع كفرد صالح 

إعادة التأىيؿ النفسي االجتماعي  في ر كبيت العقابية دور سساؤلمم الفرضية الفرعية األولى:
 لممرأة المجرمة مف وجية نظرىا.

لمرأة لمبرنامج الثقافي داخؿ المؤسسة العقابية دور في إعادة تأىيؿ االفرضية الفرعية الثانية: 
 .نظرىا مف وجيةالمجرمة 

إعادة التأىيؿ الديني  لممرأة المجرمة في ر كبيت العقابية دور سساؤلمم: الفرعية الثالثةالفرضية 
 مف وجية نظرىا.

إعادة التأىيؿ الصحي لممرأة المجرمة في ر كبيت العقابية دور سساؤلمم الفرضية الفرعية الرابعة:
 مف وجية نظرىا.

إعادة التأىيؿ الميني  لممرأة المجرمة في ر كبيت العقابية دور سساؤ: لممالفرضية الفرعية الخامسة
 مف وجية نظرىا.

  تحديد المفاىيم -6
تحديد المفاىيـ في العمـو االجتماعية يعتبر خطوة ىامة مف خطوات البحث العممي الدقيؽ ذلؾ إف 

تحديد ولذلؾ يمجأ الباحثوف إلى ، أف كثيرا مف المفاىيـ قد تحمؿ في طياتيا العديد مف المعاني والتأويالت
بأىمية التحديد الجاـز لمعاني الكممات  F. BIKONNحيث نادى فرنسيس بيكوف ، المفاىيـ تحديدا دقيقا

 حتى ال يتيو الباحث في خضـ التراكمات المغوية الكثيرة والمتشعبة وىو ما أسماه ب "الخمط المغوي" 
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محمد عمي )" ولة في ىذه الدراسة.أو "أوىاـ العامة" وليذا فإننا سوؼ نحاوؿ تحديد أىـ المفاىيـ المتدا
 (92ص ، 2986، محمد

  الجريمـة : 6-2
لقد استجاب العمماء في مختمؼ المياديف المعرفية وحتى داخؿ التخصص الواحد بطرؽ مختمفة  

وال شؾ أف ىذا التنوع في وجيات النظر قد أغنى حقؿ عمـ الجريمة حيث تتقاطع ، لتعريؼ الجريمة
وعمى أية حاؿ ال بد مف اإلشارة ، اإلنسانيات والطبيعيات والقانوف والديانات السماويةالمعرفة العممية بيف 

 إلى أف االختالفات التعريفية يمكف تفسيرىا بناء عمى الكثير مف العوامؿ منيا:
  :لدينيةمراحؿ منيا ا ثالثحيث أف الفكر اإلنساني قد مر ب درجة التطور المعرفي اإلنساني 

وىنا تـ اقتراح تعريفات قانونية ، والمثافيزيقية أو الفمسفية، الخطيئة حيث تمت المساواة بيف الجريمة و
 . الموضوعية العمميةوالتفسيرات ، وفمسفية
  اإليديولوجيا والفكر السياسي 
   الثانيةحركات التحرر في العالم الثالث بعد الحرب العالمية 
  (27-26ص ص، 2004، ريكاتالعوامل الثقافية)عايد عواد الو 

مرتبط بأفكار و مفاىيـ متعددة و متباينة لعؿ أبرزىا المفيوـ القانوني  ومنو نجد  أف مفيوـ الجريمة
و مرد ىذا التعدد  (24ص ، 2985، مصطفى عبد المجيد تارة)و االجتماعي و األخالقي و الطبيعي

 -أبحاثو و دراساتو عمى عموـ و معارؼ أخرىفيو عمـ يعتمد في ، تمؾ الطبيعة المركبة لعمـ اإلجراـ
مما أثار الجدؿ حوؿ معنى الجريمة و احتد بيف العمماء و الفقياء و تعددت  -منيجيا و موضوعيا

 إجاباتيـ حوؿ ىذه المسألة .
 ور حوؿ الجريمة أفكار و مفاىيـ متعددة و متباينة لعؿ أبرزىا المفيوـ القانوني و االجتماعي دت

و مرد ىذا التعدد تمؾ الطبيعة  (24ص ، 2985، مصطفى عبد المجيد تارة)الطبيعي و األخالقي و
 منيجا  -فيو عمـ يعتمد في أبحاثو و دراساتو عمى عموـ و معارؼ أخرى، المركبة لعمـ اإلجراـ

وىذا ما أثار الجدؿ حوؿ معنى الجريمة و احتد بيف العمماء و الفقياء و تعددت إجاباتيـ  -موضوعا و
 ذه المسالة و يمكف رد وجيات النظر المختمفة إلى أربعة مفاىيـ رئيسية ىي المفيوـ القانوني حوؿ ى

 و االجتماعي و األخالقي و الطبيعي  والنفسي:
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 :المفيوم القانوني لمجريمةالتعريف القانوني:  -2
الفقياء لتعريؼ ال تشير القوانيف عادة إلى تعريؼ الجريمة تاركة ذلؾ لمفقو و قد تعددت محاوالت 
، )عوض محمد الجريمة و التي يمكف حصرىا في أحد االتجاىيف: اتجاه شكمي و اتجاه موضوعي.

 (32ص ، 2973
 :االتجاه الشكمي-أ

فتعرؼ الجريمة ، يربط تعريؼ الجريمة بالعالقة الشكمية بيف الواقعة المرتكبة و القاعدة القانونية
 القانوف" أو ىي"نشاط أو امتناع يجرمو القانوف و يعاقب عميو".عمى ىذا األساس بأنيا "فعؿ يجـر بنص 

 :االتجاه الموضوعي-ب
يحاوؿ ىذا االتجاه إبراز جوىر الجريمة باعتبارىا اعتداء عمى مصمحة اجتماعية و عمى ىذا 
 األساس يمكف تعريؼ الجريمة عمى النحو التالي: "الجريمة ىي الواقعة الضارة بكياف المجتمع 

  (.82ص، 2979، مأمون سالمة)"و أمنو
يضر أو ييدد بالخطر مصمحة اجتماعية ، إذف فالجريمة ىي كؿ سموؾ يمكف إسناده إلى فاعمو 

 (.58ص، 2998، عبد اهلل سميمانمحمية بجزاء جنائي)
و يتضح مف ىذا التعريؼ أف الجريمة سموؾ يتسع ألف يكوف فعال ينيي عنو القانوف أو امتناعا 

أي أف يكوف ىذا الفعؿ ، عمى أف يكوف ىذا الفعؿ مما يمكف إسناده إلى فاعمو، لقانوفعف فعؿ يأمر بو ا
فتكوف إرادتو سميمة"مدركة و مميزة" و غير مكرىة مع ، صادرا عف إنساف يمكف االعتذار بإرادتو قانونا

 وجود صمة بيف اإلرادة و الواقعة المرتكبة. 
فمـ يجمعوا عمى ، أيضا إلعطاء مفيوـ لمجريمة ونشير إلى أف فقياء القانوف الجنائي اجتيدوا

 و يعود ىذا االختالؼ إلى اىتماـ كؿ واحد  بجانب أو عنصر مف عناصر الجريمة ، تعريؼ واحد
 و إىماؿ الجوانب أو العناصر األخرى .

يبيف في تعريفو عنصر العقاب في الجريمة قائال "بأنيا فعؿ يعرض لو  جاروفالعالـ الفرنسي  
و يعرفيا ، "فعؿ أو امتناع يرتب القانوف عمى ارتكابو عقوبة "محمود مصطفىو ىي لدى ، عقابا"القانوف 

مف خالؿ تحميؿ عناصرىا قائال بأنيا "فعؿ غير مشروع صادر عف إرادة جنائية  محمود نجيب حسني
 (39، 38ص ص 2002عبد الرحمان أبو توتة ) "يقرر لو القانوف عقوبة أو تدبيرا احترازيا
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 2982، محمد عارف)وفي اصطالح عمماء القانوف عرفت الجريمة بأنيا : " مخالفة القانوف "* 
، 2998، محمد أبو زىرة)وقيؿ :" ىي الفعؿ أو الترؾ الذي نص القانوف عمى عقوبة مقررة لو " (. 2ص 
  (22ص

كمخالفة  وىذه قد تكوف درجات تبدأ مف المخالفة، والجريمة في نظر القانوف ىي مخالفة القانوف
أو الجنحة كجنوح األحداث أو ارتكابيـ أعماؿ عدائية أو كمف يقوـ بحادث سير أو االعتداء ، السير مثال

وقد تكوف أعمى مف مخالفة وجنحة لتصؿ إلى حد الجريمة كجرائـ االغتصاب ، إلخالؿ باآلداب العامةاأو 
 (48ص، 2020، محمد عبد حسينوالقتؿ العمد والتزوير والتجارة بالمخدرات.)
والذي ، يقوؿ أف الجريمة ىي القياـ بفعؿ مضاد لمقانوف الجنائيتعريف محمد أبو النيل لمجريمة:

 (32ص ، 2004، عبد الرحمن محمد العيسوي)يقوـ بو أفراد يحكـ عمييـ بحكـ صادر مف المحكمة.
ى أمر واحد فإف أصحابيا يجمعوف عم، و رغـ تعدد ىذه التعريفات و اختالفيا مف حيث المضموف

وبمعنى آخر ىي" ، ىي ذلؾ الفعؿ الذي يعاقب عميو بموجب القانوف و أنيا ، و ىو إسناد الجريمة لمقانوف
ذلؾ الفعؿ أو االمتناع الذي نص القانوف عمى تحريمو وما يحوؿ سموؾ الشخص إلى فعؿ مرفوض 

 "اجتماعيا ىو النص القانوني الذي يحدد عناصر الجريمة والعقوبة المقدرة ليا 
 :وـ تعريؼ الجريمة عمى العناصر التاليةيق
انب المادي ليا وتعني بالفعؿ السموؾ اإلجرامي أوال: تفترض الجريمة ارتكاب فعؿ يتمثؿ فيو الج-

 . أيا كانت صورتو فيو يشمؿ النشاط اإليجابي كما يتسع االمتناع
ثانيا: تفترض الجريمة أف الفعؿ غير مشروع طبقا لقانوف العقوبات والقوانيف المكممة لو فال تقـو -

 .. جريمة بفعؿ مشروع
بأنيا كؿ عمؿ أو امتناع يعاقب عميو القانوف بعقوبة ومنو نصؿ إلى تعريؼ الجريمة في القانوف 

 جزائية.
 : التعريف االجتماعي -2

ينطمؽ االجتماعيوف مف االنتقادات التي قدمت لمتعريؼ القانوني والتي أبرزىا: إنكار ىذا التعريؼ 
عمى المشرع  ف التجريـ ليس حكراأو ، وىـ يعتبروف الجريمة  ظاىرة اجتماعية، لألبعاد االجتماعية لمجريمة

في اصطالح ف، )القانوني( بقدر ما ىو مستمد مف الواقع االجتماعي بما يحويو مف قيـ ومعايير اجتماعية
)بدوي  ويعاقب عميو القانوف، عمماء االجتماع عرفت الجريمة بأنيا " كؿ فعؿ يعود بالضرر عمى المجتمع

فيو ، االجتماعي والقانوني لمجريمةوقد جمع ىذا التعريؼ بيف كؿ مف البعد  (90ص، 2977أحمد زكي 
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وىي مف ، يرى أف الجريمة ىي الخروج عف المبادئ وقواعد السموؾ التي يحددىا ويرسميا المجتمع ألفراده
الوقائع االجتماعية التي الزمت المجتمعات البشرية منذ أقدـ عصورىا وعانت منيا اإلنسانية عمى مر 

 فعال نسبيا تحدده عوامؿ كثيرة كالزماف والمكاف والثقافة. كما أنيا  ليست فعال مطمقا بؿ، األجياؿ
وىو عمـ اإلجراـ عمى ، الجريمة بأنيا موضوع بحث خاص .Durkheim Eإيميل دوركايم ويعرؼ 

، )عبد الرحمن محمد العيسوي أف يكوف مفيوما لدينا أف الجريمة ىي كؿ فعؿ معاقب عميو قانونا.
 (32ص ، 2004

نو والذي يعني أف الظروؼ االجتماعية معمى ارتباط الجريمة بالمجتمع ارتباطا ال مناص  حيث أكد
بعض األفعاؿ في الماضي ال تعد مف الجرائـ ولكنيا أصبحت جرائـ في  فقد كانت، ىي المسببة لمجريمة

يختمؼ بؿ إف الجريمة في العصر الحاضر قد ، يحقر مرتكبوىا ويعاقب عمييا القانوف، المجتمع الحديث
 معناىا مف مجتمع آلخر الختالؼ المجتمعات في عناصر ثقافتيا و حضارتيا. 

فالمجتمع إذف ىو ، التي يضعيا المجتمع ألفراده، فالجريمة ىي نوع مف الخروج عمى قواعد السموؾ
 سامية حسن)الذي يحدد ماىية السموؾ العادي وماىية السموؾ المنحرؼ أو اإلجرامي وفقا لقيمو ومعاييره.

 (26ص ، 2983، الساعاتي
 التعريف النفسي -3

كما تنشأ عف التأثر بالبيئة ، تنشأ عف اتجاىات وميوؿ وعقد نفسية الجريمة مف المنظور النفسي
الفاسدة أو عف نقص جسمي أو ضعؼ عقمي  أو اضطراب انفعالي وتختمؼ األفعاؿ التي تجـر مف 

وجية التحميؿ النفسي حيمة دفاعية  فيي مف (90ص، 2977بدوي أحمد زكي  مجتمع إلى آخر)
 واألزمات الداخمية.، لمتخفيؼ مف الصراع النفسي

والشعور ، يرى أف الجريمة ىي نتاج لمصراع بيف غريزة الذات أي نزعة التفوؽ  Adlerأدلركما أف 
االجتماعي وىو يرى أف كؿ إنساف حر و قادر عمى أف يأخذ لنفسو إحدى الحياتيف:الحياة االجتماعية 

وحياة األنانية وااللتفاؼ حوؿ الذات وفي ىذه الحالة األخيرة ، التعاونية الجديرة بو مف حيث ىو إنساف
 حسين عبد الحميد أحمد يكوف قد ىيأ نفسو لإلجراـ أو المرض النفسي أو الشذوذ الجنسي,)

 (9ص ، 2995، رشوان
فإذا ما ، عمى نوع السموؾ فاالتجاه السيكولوجي يركز عمى حالة الفرد وقت ارتكاب الجريمة ال

ارتكبت الجريمة في حالة نفسية شاذة فال تعتبر جريمة بؿ ينظر إليو عمى أنو عمؿ شاذ ارتكب نتيجة 
  .مرض
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 ليا معنييف في اصطالح الشرعيين: الجريمة   -4
أو ترؾ فعؿ مأمور بو ، ويراد بو " إتياف فعؿ محـر معاقب عمى فعمو، معنى عاـالمعنى األول: 

 سواء أكاف العقاب دنيويا أـ أخرويا"، ب عمى تركومعاق
ويقصد بو ارتكاب معصية رتب عمييا الشارع عقوبة دنيوية يحكـ بيا ، : معنى خاصالمعنى الثاني

وىو ما عبر عنو بعض الفقياء في تعريفيـ لمجريمة بأنيا: " محظورات شرعية ، وينفذىا الحاكـ، القاضي
محمد شحاتة ربي  )" ؛ تحقيقا لمصمحة  الفرد والجماعة.  أو تعزيرعنيا بحد  –تعالى  –، اهللزجر 

 (572ص ، 2994، وآخرون
والمحظورات إما إتياف فعؿ منيي ، فإف الجريمة تعني ارتكاب محظورات شرعية زجر اهلل عنياومنو 

 عنو أو ترؾ فعؿ مأمور بو 
 المفيوم األخالقي لمجريمة: -5
إال أف أنصار ، يرى أصحاب ىذا االتجاه أف الجريمة ىي كؿ فعؿ يتعارض مع المبادئ الخمقية   

فمنيـ مف يجعؿ العالقة بيف الجريمة و األخالؽ قاصرة ، ىذا االتجاه انقسموا عمى أنفسيـ إلى قسميف
لقواعد الخمقية دوف و منيـ مف يجعؿ ىذه العالقة شاممة لكؿ ا، عمى مخالفة بعض القواعد الخمقية ال كميا

 تمييز.
و ىذا أحد أقطاب المدرسة الوضعية Garofallo  جاروفا لوو يتزعـ القسـ األوؿ الفقيو االيطالي 

كؿ فعؿ أو امتناع اعتبر جريمة في كافة المجتمعات "ويرى ىذا الفقيو أف الجريمة ىي ، االيطالية
 يا مع قواعد اإليثار و الرحمة و األمانة و التي اعتبرت كذلؾ عمى مر العصور بسبب تعارض، المتمدنة
أو بعبارة أخرى لتعارضيا مع المشاعر الغيرية التي تيدؼ مباشرة إلى تحقيؽ مصمحة الغير ، "و النزاىة

 ( .  .27ص ، 2002، عمي عبد القادر القيوجي)أو الشعور بالعدالة  . 
أف تكوف واحدة بالنسبة لجميع يالحظ أنيا يجب ، و بالنظر إلى تعريؼ الجريمة عمى ىذا النحو

و ثابتة ال تتغير بتغير الزماف و المكاف و أنيا تخالؼ بعض قواعد األخالؽ ال جميع ىذه ، المجتمعات
 (.64 ص2979، مأمون سالمة).القواعد

 فالقوؿ بوحدة الجريمة و ثباتيا أمر يكذبو الواقع ، لمنقد الشديد لو جاروفاو قد تعرض 
و ال يعد كذلؾ إذا ما تغيرت ، يثبتاف أف فعال معينا يعد جريمة في ظروؼ معينةفيما ، و التجربة
و يكفي لتأكيد ذلؾ النظر في تطور الجرائـ الدينية بيف التجريـ  و اإلباحة سواء بالنظر إلتالؼ ، الظروؼ

عاؿ التي المكاف أو تغير الزماف في المكاف الواحد يضاؼ إلى ما تقدـ أف قصر مفيوـ الجريمة عمى األف
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 تتعارض مع بعض قواعد األخالؽ فيو تضيؼ لنطاقيا إذ تشمؿ األفعاؿ التي تسبب أالما نفسية 
ذىب أنصار القسـ الثاني ، أو جسدية لمغير و األفعاؿ التي تضر بماؿ الغير و لتفادي االنتقادات السابقة

المتعارؼ عمييا في المجتمع.  إلى تعريؼ الجريمة بأنيا كؿ فعؿ أو امتناع يتعارض مع القيـ األخالقية
 (22ص ، 2982فوزية عبد الستار)

تتعارض مع  فالقانوف يجـر أفعاال تعد مخالفة لقيـ أخالقية سائدة و في الوقت نفسو ىناؾ أفعاؿ ال
يضاؼ إلى ذلؾ أف القيـ األخالقية فكرة مثالية و مف ثـ فإف التعريؼ ، و يجرميا القانوف القيـ األخالقية 

 .يضع تعريفا كما ىي في الواقع و إنما لما يجب أف يكوف جريمة  السابؽ ال
أنو ال شؾ في  أف التعريفات السابقة لمجريمة تبيف جوىرىا و حقيقتيا ومف كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ 

و مف أجؿ ىذا كاف التعريؼ القانوني لمجريمة أكثر انضباطا ، و لكنيا تفتقر إلى التحديد الدقيؽ لمفيوميا
مفيوميا و أكثر وضوحا في جعؿ أمرىا بيد سمطة ميمتيا حماية قيـ الجماعة و مصالحيا عف لتحديد 

طريؽ سف التشريعات الالزمة ليذا الغرض و لذات األسباب السابقة يأخذ االتجاه الغالب بالتعريؼ 
لفعؿ الذي فالجريمة وفقا ليذا التعريؼ كما أشرنا مف قبؿ ىي ا، القانوني لمجريمة في مجاؿ عمـ اإلجراـ
 يجرمو القانوف و يقرر لو جزاء جنائيا. 

 الفرق بين مصطمح الجريمة واالنحراف:  -6
يعتبر أغمب العمماء أنو ال وجود لفروؽ بيف االنحراؼ والجريمة ويقروف بأنيما مصطمحيف مترادفيف 

وتتمثؿ ىذه الفروؽ غير أف ىناؾ مف يقر بوجود فروؽ بيف الجريمة واالنحراؼ ، يشيراف إلى معنى واحد
في درجة اإلساءة أو حجـ األضرار التي تمحؽ بالفرد والمجتمع  مف جراء األفعاؿ الصادرة عف شخص ما 

فالفعؿ الذي ، أو جماعة ما وكذلؾ في موقؼ المجتمع ومدى تسامحو عف بعض األفعاؿ الضارة اجتماعيا
 ا يصدر عف شخص ما قد يوصؼ بأنو سموؾ انحرافي إذا كاف أقؿ خطر 

ويمكف أف يدخؿ ىذا الفعؿ الضار اجتماعيا في نطاؽ حدود ، عمى الفرد أو المجتمع أو القانوف
أما الفعؿ اإلجرامي فيو ذلؾ الفعؿ الضار اجتماعيا والذي ، التسامح وعندىا يوصؼ بأنو سموؾ انحرافي

 (24ص، 2983 حمد الربايعةأيتجاوز حدود التسامح وعندىا يوصؼ بأنو جريمة )
ذا الرأي منطقيا ويتماشى مع الواقع غير أف مفيوـ االنحراؼ االجتماعي بشكؿ عاـ ينصرؼ يبدو ى

لممعايير والقيـ التي يعتنقيا أغمبية أعضاء الجماعة أو المجتمع ويختمؼ ما يعتبر انحرافا بنفس القدر 
لبعض فما تعتبره الذي تتبايف فيو المعايير والقيـ التي تميز الثقافات الفرعية المختمفة عف  بعضيا ا

ولذلؾ فإف االنحراؼ االجتماعي ، جماعة بأنو  سموؾ انحرافي قد تراه جماعة أخرى أنو سموؾ عادي
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يتمثؿ في أي سموؾ ال يكوف متوافقا مع التوقعات والمعايير المعروفة داخؿ النسؽ االجتماعي ويشارؾ 
المعايير  واالختالفات والفروؽ  فييا الشخص بقية أعضاء المجتمع وقد اىتـ عمماء االجتماع بتحديد

وأف االنحراؼ عف ىذه المعايير االجتماعية تواجو بالرفض والمعارضة مف قبؿ ، المرتبطة بالتسامح
غير أف ىذه المعارضة والرفض مف قبؿ المجتمع تكوف متفاوتة حيث تبدأ بأبسطيا وتنتيي ، المجتمع

 (23ص ، 2005، )محمد ياسر خواجةبأشدىا حسب رد فعؿ المجتمع تجاه السموؾ اإلنحرافي 
 لتعريف اإلجرائي لمجريمة:ا

من خالل كل ما سبق يمكن القول أن الجريمة ىي الخروج عن المبادئ وقواعد السموك التي 
ويعاقب عمييا القانون فالمجتم  ىو الذي يحدد ماىية السموك ، يحددىا ويرسميا المجتم  ألفراده

وفي دراستنا ، وفق القيم االجتماعية التي رسميا لنفسو، اإلجراميالسوي و ماىية السموك المنحرف أو 
سواء )الحالية سنركز عمى الجريمة التي ترتكبيا المرأة والتي أدت بيا إلى اإليداع في مؤسسة عقابية

 مخدرات...(.، سرقة، قتل، كانت جريمة أخالقية
 تعريف المجرم:  6-2

أو ىو الشخص ، الجنائية في مجتمع ما مع سبؽ اإلصرارىو الفرد الذي ينتيؾ القوانيف والقواعد 
، محمد شحاتة ربي  وآخرون)الذي يرتكب فعال غير اجتماعي سواء كاف بقصد ارتكاب جريمة أـ ال.

ويشمؿ ىذا المعنى كؿ مف ينتيؾ األعراؼ أو يتصرؼ عمى نحو يخالؼ المعايير  (39ص ، 2994
 االجتماعية.

القانونية بأنو الشخص الذي ينتيؾ القانوف الجنائي الذي تقرره و يعرؼ المجـر مف وجية النظر 
فالمجـر في قانوف العقوبات ىو مف أتى فعال يعد جريمة في نظر ، السمطة التشريعية التي يعيش في ظميا

نجد أف ىذا التعريؼ ركز عمى وجود  حيث( 23ص ، 2995، حسين عبد الحميد أحمد رشوان)القانوف.
في حيف أنو ال يعتبر المجـر ، اقب عمى فعؿ ما ومنو يسمى صاحب ىذا الفعؿ مجرمامادة في القانوف تع

  مجرما إذا أقدـ عمى سموؾ ال يقره المجتمع ما داـ ىذا السموؾ ال يوصؼ قانونيا بأنو جريمة.
 التعريف االصطالحي لممجرم:

عراف أو يتصرف عمى ىو الفرد الذي ينتيك القوانين والقواعد الجنائية في مجتم  ما و ينتيك األ
 نحو يخالف المعايير االجتماعية.
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والمجرم في دراستنا ىنا ىو كل أنثى انتيكت القوانين والقواعد الجنائية في المجتم  وانتيكت 
األعراف أو تصرفت عمى نحو يخالف المعايير االجتماعية مما أدى بيا إلى اإليداع في مؤسسة 

  4-6 عقابية.
ومعناه الشرعي تعويؽ الشخص ومنعو ، والحبس معناه المنع، معناه الحبسفي المغة السجن  6-3

ص ص ، 2987، أبو غدة حسن)سواء كاف ذلؾ في بيت أو مسجد أو قبو أو غيره، مف التصرؼ بنفسو
93-40) 

بقولو ، والسجف مفيوـ قديـ وردت اإلشارة إليو في القرآف الكريـ في قصة سيدنا يوسؼ عميو السالـ 
ال تصرؼ عني كيدىف أصب إلييف وأكف مف "تعالى : قاؿ رب السجف أحب إلي مما يدعونني إليو وا 

  (33، )يوسفالجاىميف" 
وفي مصر نجد القرآف الكريـ يحدثنا عف السجوف في عيد فرعوف وكيؼ أنو اتخذىا كوسيمة عقاب 

:" ألف اتخذت ضد بعض خصومو فنراه ييدد موسى عميو السالـ بالسجف عند اتخاذه آللية غير فرعوف
 (96، ")الشعراءإليا غيري ألجعمنؾ مف المسجونيف.

 عمييـ المحكـو الستقباؿ خصيصا المعدة المؤسسات تمؾ الحبس أو بالسجف فيقصد اصطالحا أما
 مع ذلؾ في تشترؾ وىي ليا وسالبة (263ص، 2989، منصور إبراىيم اسحاقلمحرية) مقيدة بعقوبات
 عادي بشكؿ الحياة متابعة أو الخروج مف عمييـ المحكوـ يحـر حيث، االعتقاؿو  الشاقة باألشغاؿ الحكـ
 الحبس فإف" قولو في القيـ ابف إليو ذىب ما وىو، ما نشاط أي ممارسة دوف والحيمولة، طميقة أجواء وفي

نما، ضيؽ مكاف في الحبس ىو ليس الشرعي  سواء، بنفسو التصرؼ مف ومنعو الشخص تعويؽ ىو وا 
 محمد بن الكريم عبد)"لو ومالزمتو، عميو وكيمو أو الخصـ بتوكيؿ كاف أو، مسجد أو، بيت في كاف

 مراكز أو اإلصالحيات مثؿ وتسميات مفاىيـ عدة بالسجوف يرتبط ما ( وعادة73ص ، 2002، الالحم
 مف ذلؾ غير أو التربية إعادة مؤسسات أو التقويـ أو والتيذيب اإلصالح دور أو التأديب

 السجف الجزائري القانوني النظاـ يعرؼ كما، (263ص، 2989، منصور إبراىيم اسحاقالتسميات)
 واألوامر، السالبة لمحرية العقوبات لمقانوف وفقا فيو تنفذ لمحبس مكاف" أنيا عمى العقابية المؤسسة أو 

 (22ص، 2005، )الجريدة الرسميةاالقتضاء"  عند البدني واإلكراه، القضائية الجيات عف الصادرة
 في نصا بذلؾ مخالفا، أكثر أو جريمة ارتكب الذي الشخص" أنو عمى المسجوف تعريؼ يمكف كما

 وىذا، (75ص ، 2994، محمد حسن غانم)"العقابية المؤسسات إحدى في ومودعا، عمدا القانوف
 :اآلتية الخصائص لو التعريؼ
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 .أكثر أو لجريمة المرتكب الفرد عمى ركز  -
 .أكثر أو جريمة الفرد يرتكب أف المحتمؿ مف -
 .عفوية وليست عمدية بصورة يكوف الجريمة ارتكاب أف -
 العقابية. المؤسسات إحدى في يودع وأف البد المسجوف أف -

باإلضافة إلى ذلؾ فقد وردت تعاريؼ لمسجف في المدارس والنظريات المختمفة فعمى سبيؿ المثاؿ 
 بناء مقفؿ يوضع فيو األشخاص المتيموف في انتظار محاكمتيـ "بأنو السجفالمدرسة الوظيفية تعرؼ 

أو تنفيذ األحكاـ الصادرة ضدىـ "ومنو فالسجف عمى أساس تعريؼ المدرسة الوظيفية يقوـ بميمتيف 
 الحجز المؤقت والتنفيذ النيائي لمعقوبة السالبة لمحرية .، مزدوجتيف في ذات الوقت

 جيت إلى تعريؼ السجف اعتبارا لسببيف:فقد اتأما المدرسة القانونية  
أي وجوده كمؤسسة أوجدىا المشرع لتنفيذ قراراتو الصادرة ضد  انطالقا من وضعيتو القانونية : -1

 المجرميف.
مرده إلى تنفيذ العقوبات غير السالبة لمحرية وال يتطمب وجود أماكف تعد خصيصا لذلؾ  -2

قانونية السجف بالتعريؼ التالي:"إف المؤسسات العقابية واستنادا إلى ىذيف السببيف فقد عرفت المدرسة ال
عداد الشخص المنحرؼ لمتكيؼ واالندماج في  ىي المكاف المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة لمحرية وا 

 ( 62-62ص ص ، 2989، ")أحمد البقاليالحياة العامة داخؿ المجتمع
 المؤسسات العقابية: 6-4
 العقابيـة :المفيوم الموس  لممؤسسة  -1   
كؿ األنظمة العقابية المطبقة عمى المحكوـ عمييـ ، يشمؿ المفيوـ الموسع لممؤسسة العقابية 

 في حيف تعادؿ كممة مؤسسة بالفرنسية  systèmeفالمؤسسة ىنا ترد بمعنى النظاـ ، بعقوبات جزائية
 (28ص ، د ت، مصطفى العوجي)  institutionأو االنجميزية كممة

لنظاـ أساسي يرعى تركيبتيا و يحدد وسائميا و أىدافيا ووظائؼ كؿ حمقة مف تخضع المؤسسة 
و بغية التعرؼ عمى النظاـ المؤسسي ولد في ، حمقاتيا مع ما تفرضو مف تكامؿ و تنسيؽ في أدائيا

فساعد كثيرا في فيـ العمؿ المؤسسي و في تقدير أىمية التنظيـ ، عالمنا الحالي عمـ تحميؿ األنظمة
كما ساىـ بشكؿ فعاؿ في ، في المؤسسات و تقييـ األداء و اإلنتاج و تحقيؽ األىداؼ ضمنياالداخمي 

تحديد مواقع السمطة ضمف المؤسسة و صناعة القرار مف قبؿ المسؤوليف فييا و العالقة البشرية و المادية 
 القائمة بينيـ و بيف تابعييـ.
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 التي تتخذىا المحاكـ الجزائية بحؽ المذنبيف و بناءا عمى ىذا المفيوـ فإف جؿ التدابير العقابية  -
 و بكافة أنواعيا حمقات مرتبطة بالمؤسسة العقابية .

ذا كاف السجف يمثؿ الصورة األكثر بروزا ضمف المؤسسات العقابية - إال أنو ليس الحمقة الوحيدة ، وا 
المفتوحة و الورشات فالمراكز المخصصة لمنساء و األحداث و مؤسسات البيئة المفتوحة و شبو ، ضمنيا

الخارجية و بدائؿ العقوبة و طرؽ العالج العقابي كؿ واحدة منيا تشكؿ حمقة مف حمقات المؤسسة العقابية 
 التي ىي بدورىا خاضعة لفمسفة و لوجو نظاـ العدالة الجنائية في دولة معينة.

 المفيوم الضيق لممؤسسة العقابية: -2
 ي ليا نظاميا كما ليا بنيتيا و ىيكمتيا و عناصرىا المادية تتمتع المؤسسة العقابية بكياف مؤسس 

 اخمي الذي يضـ موظفييا كما ليا مجتمعيا الد، و البشرية ووظائفيا و أساليب أدائيا ليذه الوظائؼ
و لكؿ منيـ نظرتو إلى ىذه المؤسسة و نظرتو لنفسو ضمف ىذه المؤسسة و لتفاعمو معيا ، و نزالئيا

 (28ص ، دت، .)مصطفى العوجيكـ نظاميا  كنسؽ حياتي مفروض بح
و عرفيا ، ما يسجؿ عمى ىذا المفيـو أنو عرؼ المؤسسة العقابية مف خالؿ عناصرىا ووظائفيا  -

 العرب و المسمموف عمى أنيا مكاف لحجز مف تحـو حولو الشبيات بأنو ارتكب جرما ريثما يحاكـ 
 .(292ص  2962، .)أحمد بينسيو يعاقب بإنزاؿ العقوبة الجسدية بو 

المتعمؽ   72/02و بالرجوع  إلى  تعريؼ  المؤسسة  العقابية  الذي  أورده  المشرع في األمر  -
عادة تربية المساجيف في مادتو الرابعة والتي تنص عمى أف  مؤسسة السجوف ىي مركز »بتنظيـ السجوف وا 

و بمقارنتو مع التعريؼ الذي « ف.لالعتقاؿ تابع إلدارة العدؿ يوضع فيو األشخاص المعتقموف طبقا لمقانو 
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف المستحدث يمكف  أورده المشرع الجزائري في قانوف تنظيـ السجوف وا 

الذي يوحي مف خالؿ كممات االعتقاؿ ، القوؿ أنو حسف ما فعؿ المشرع عندما تخمى عف التعريؼ السابؽ
وىو الجانب ، ة واستبعاد الجانب اإلنساني في تنفيذ العقوبةوالمعتقميف بالقير وأساليب المعاممة القاسي

المنافي لمتوجييات العامة لحقوؽ اإلنساف بينما التعريؼ الوارد في القانوف المستحدث مستمد أساسا مف أف 
عادة إدماجو في ، المؤسسة العقابية ليست مكانا قابال لالعتقاؿ بؿ ىو مكاف لتأىيؿ المحكوـ عميو وا 

 المجتمع.
 لتعريف اإلجرائي لممؤسسات العقابيةا

ىدفيا ىو محاولة ، المؤسسة العقابية ىي مكان لتأىيل المحكوم عمييم وا دماجيم داخل المجتم 
 تكوين أفراد فعالين في المجتم . 
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عادتو إلى الجماعة مف التأىيل : 6-5 صالحو وردعو وتييئتو وا  يقصد بالتأىيؿ تقويـ النزيؿ وا 
عادة النظر، اليدؼ الرئيسي في السياسات العقابية الحديثةكما أنو يحقؽ ، جديد إلى النزيؿ بأنو شخص  وا 

مريض يجب عالجو وقد يكوف المرض نفسيا أو اجتماعيا وىو السبب الذي أودى بو إلى السموؾ 
. وأنو عند  تتبع السموؾ االنحرافي نحدد العالج الالـز لتأىيؿ النزيؿ مف خالؿ برامج التأىيؿ، االنحرافي

  (2ص، 2999، )غانم عبد اهلل عبد الغني
مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أنو ينظر إلى التأىيؿ عمى أنو الطريقة التي يتحقؽ بيا اليدؼ الرئيسي 

وأنو شخص مريض ، لمسياسات العقابية عمى عدـ النظر إلى المذنب عمى أنو شخص سيء أو مجـر
واإلجرامي ومنو تحديد العالج الالـز لتأىيمو وذلؾ مف خالؿ تحديد سبب سموكو االنحرافي ، يجب عالجو

 بإحداث تغييرات جذرية في النزيؿ مف خالؿ البرامج واألنشطة الخاصة بالتأىيؿ.
 التعريف اإلجرائي لمتأىيل :

في دراستنا يمكن القول أن إعادة التأىيل ىي مجموع البرامج اإلصالحية التي تقوم بيا إدارة  
زائرية إلصالح النساء المجرمات عينة الدراسة ومساعدتين عمى التكيف المؤسسات العقابية الج

 والعودة إلى المجتم  لعيش حياة سوية .
 العوامل النفسية : 6 -6

قوـ الفرد بسموكات مختمفة وىي مجموعة مف القوى تتجمى واضحا في ىي العوامؿ التي عمى إثرىا ي
في مسمكو كفرد  وىي العوامؿ المرتبطة بتكويف شخصية الفرد  سموؾ اإلنساف سواء كاف في الجماعة أو

 (55ص ، 2987، )غريب عبد الفتاح غريبوأجيزتو النفسية المختمفة 
 التعريف اإلجرائي لمعوامل النفسية

سيا وسماتيا العقمية تمك العوامل المنبثقة من المرأة نففي ىذه الدراسة نقصد بالعوامل النفسية 
 واالنفعالية.
 :والثقافية العوامل االجتماعية 6-7
فالسموؾ ، ىي العوامؿ التي تؤثر عمى الفرد و سموكاتو مف خالؿ الجماعة وعالقتو باآلخريف 

استعداداتو ميولو ، االجتماعي ما ىو إال نتاج العالقات الدينامكية الصادرة عف تفاعؿ الفرد  بكؿ قدراتو
التي حولو في البيئة سواء كانت مادية أو اجتماعية  اإلمكانياتورغباتو ونزعاتو واتجاىاتو ومعتقداتو مع  

 (76ص ، 2966، يوسف مراد)أو معنوية أو ثقافية 
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 االجتماعية والثقافية: التعريف اإلجرائي لمعوامل
العائمية والوسط البيئة  بنقصد بالعوامؿ االجتماعية الثقافية في ىذه الدراسة كؿ ما يتعمؽ 

ومنيا ما يرجع إلى المحيط االجتماعي كالوسط ، عمى المرأة منذ والدتيا )األسرة(االجتماعي المفروض 
أما العوامؿ الثقافية فنقصد بيا كؿ ما تعمؽ بالمستوى ، ووسط العمؿ واألصدقاء، المدرسي و الميني

 التعميمي سواء عمى صعيدىا الشخصي أو والدييا.
 
 
 
 

 خالصة الفصل
 

وكذا التطرق إلى أىمية وأىداف لقد تم ومن خالل ىذا الفصل تحديد اإلشكالية 
إضافة ، الدراسة الحالية وعرض بعض الدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوع دراستنا

 وضبط المصطمحات .إلى  ضبط وتحديد الفرضيات 
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 الرتاث األدبي للدراسة
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 الثاني الفصل
 هلا املفشرة والهظريات اجلرمية



 الجريمة والنظريات المفسرة لها                    الفصل الثاني                                             

45 
 

و
د

و
ة 

ي
ر

ئ
زا

جل
 ا

ة
رأ

مل
 ا

م
را

ج
 إ

ل
م

وا
ع

 ر
ة 

ي
ب
ا
ق

ع
ال

ت 
ا
ش

س
ؤ

مل
ا

 
ا
ه

ل
ي

ه
أ
ت

ة 
د

ا
ع

 إ
يف

 
ة 

س
را

د
ة

ه
ت

ا
ب
 ،

ة
ي

ا
جب

 ،
ف

ي
ط

س
 :

و
ح

س
و 

م
ل 

ك
يف 

ت 
ال

ي
ز

ه
ال

و 
م

ة 
ه

ي
ع

ى 
ل
ع

ة 
ي

ن
دا

ي
م

 

 

 :الثانيالفصل 
 هلا املفشرة والهظريات اجلرمية

 تمييد

 أوال: الجريمة
 السموؾ اإلجرامي وتفسيره  -1

 خصائص السموؾ اإلجرامي  -2

 مراحؿ السموؾ اإلجرامي -3

 فروع عمـ اإلجراـ  -4

 أنواع الجرائـ  -5

 أشكاؿ الجريمة -6

 عوامؿ انتشار الجريمة -7
 المفسرة لمجريمةثانيا: االتجاىات النظرية 

 االتجاه الفردي -1

   النظرية الفيزيولوجية)البيولوجة( : 1-1

 Lombrosoنظرية لومبروزو         
 المدرسة النفسيةنظرية  1-2

 مدرسة التحميؿ النفسي نظرية  1-2-1
 النظرية السموكية 1-2-2

 النظرية المعرفية  1-2-3

 االتجاه االجتماعي  -2
  العوامؿ الطبيعية نظرية  2-1
 نظرية التفكؾ االجتماعي 2 -2
 االقتصادية العوامؿ نظرية 2-3
 النظرية البلمعيارية  2-4
 نظرية دوركايـ -أ

 نظرية ميرتوف -ب
"االرتباط نظريػػػػػػػػػػػة االخػػػػػػػػػػػتبلط التفا ػػػػػػػػػػػمي 2-5

 المتغاير"
     دػيػمػقػتػة الػػظريػػن 2-6
 نظرية الوصـ االجتماعي 2-7

 
  

 االتجاه التكاممي في تفسير الجريمة-3

 نظرية التكويف اإلجرامي دي تيميو  3-1

Di Tullio: 
 العصػػػػبي والظػػػػروؼ الخارجيػػػػةنظريػػػػة الجيػػػػاز  3-2

 Pendeبندي
 النظرية النفسية االجتماعية 3-3
   التفسير اإلسبلمي لمسموؾ اإلجرامي 3-4

 ثالثا :منيج وأساليب البحث في الظاىرة اإلجرامية
 Etude individuelle أساليب البحث الفردية -1

du cas   
 أساليب البحث االجتماعية -2

 Etude sociologique du cas 
رابعا : السياسة الجنائية في الجزائر و دورىا في 

 التصدي لمجريمة
 خالصة
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  تمييد:
فمتى وجدت المجتمعات وجد ، اجتماعية يرتبط وجودىا بوجود المجتمعاتتعد الجريمة ظاىرة 

مما يجعؿ البعض يرى في ، األفراد برغباتيـ وأىوائيـ وأىدافيـ المختمفة التي قد تت ارب وتتعارض أحيانا
ولعؿ أوؿ ، فالجريمة قديمة قدـ الوجود اإلنساني، االعتداء عمى اآلخريف سبيبل لتحقيؽ أىدافو الخاصة

 يمة حدثت في التاريخ البشري ىي جريمة قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ.جر 
وتحظى أسباب الجريمة والرغبة في السيطرة عمييا بأوفر قدر مف االىتماـ والقمؽ لدى المسئوليف 

 وقد ظير العديد مف الدراسات الفمسفية والفكرية التي تدعو إلى االىتماـ بشخص ، والعمماء
بؿ واألىـ مف ذلؾ التفكير فيما يجب عممو نحو المجـر حتى يتحقؽ ، لجريمةودوافعو الرتكاب ا، المجـر

 صبلحو وعدـ عودتو لمجريمة مرة أخرى.
براز الدوافع المختمفة التي ، وىناؾ كثير مف النظريات حاوؿ أصحابيا تفسير السموؾ اإلجرامي وا 

وء عمى تمؾ الدوافع سنمقي ال وء عمى بع يا وقد يكوف في إلقاء ال ، تكمف وراء ىذا السموؾ
غير أف المبلحظ مبدئيا ، والنظريات كشؼ عف األسباب الحقيقية وراء ارتكاب بعض أفراد المجتمع لمجرائـ

أف كؿ تمؾ النظريات التي جاء بيا الفبلسفة وعمماء االجتماع والتربية الغربيوف انطمقوا فييا مف منطمقات 
ة منيجا لمبحث العممي وتغفؿ أي أثر لمروح أو القيـ التي مادية تتوافؽ مع ثقافاتيـ التي تتخذ مف الماد

 جاء بيا الديف.
ونحف كوننا مسمميف نمتمؾ مف الشجاعة ما يجعمنا قادريف عمى تقبؿ الفكر اإلنساني أيا كاف 
مصدره ثـ ننتقده ونخ عو لمعايير ديننا السمح فما وجدنا فيو اتفاقا مع شريعتنا وقيمنا قبمناه وما وجدناه 

 ذلؾ رددناه. غير
واألسباب الداعية الرتكاب الجريمة ال عبلقة ليا بالديف ولكف معرفتيا قد تساعد عمى التوصؿ إلى 

حيث يتـ ، وىدا ما يسمى بسياسة تجفيؼ المنابع، األساليب التي يمكف مف خبلليا إزالة ىذه األسباب
 .التغمب عمى المشكمة بإزالة أسبابيا
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 أوال: الجريمة
واختمفت اآلراء التي ، ظمت تشغؿ أذىاف الفبلسفة منذ أقدـ العصور، لجريمة ظاىرة قديمةتعتبر ا

كذلؾ اختمفت المدارس والنظريات التي حاولت أف ، حاولت أف تجد ليا معيارا لتحديد السموؾ اإلجرامي
 تفسر ذلؾ السموؾ أو تجد األسباب التي تبعث عميو.
مطمقا بمعنى أنيا تدؿ عمى فعؿ ثابت لو أو صاؼ كما يمكف القوؿ أف الجريمة ليست شيئا 

فقد كانت بعض األفعاؿ ، منيا الزماف والمكاف  والثقافة، ولكنيا شيء نسبي تحدده عوامؿ كثيرة، محددة
يحقر مرتكبوىا ويعاقب ، ولكنيا أصبحت جرائـ في المجتمع الحديث، تعد مف الجرائـ في الما ي ال
 جعؿ الفعؿ جريمة ليس الفعؿ ذاتو ولذاتو بؿ نظرة المجتمع إليو.ومف ثـ فإف ما ي، عمييا القانوف

ووفقا الختبلؼ المكاف بيف مجتمعات ، فالجريمة تتأثر وفقا الختبلؼ الزماف في المجتمع نفسو
كما تختمؼ الجريمة تبعا الختبلؼ الثقافات ، مختمفة في الزمف الواحد فيو ليس مطمقا في كؿ زماف ومكاف

وىي ليست نسبية إلى الثقافات فحسب بؿ إنيا نسبية أي ا بالنسبة لمثقافات الفرعية ، في الزماف نفسو
 داخؿ  المجتمع.

 السموؾ اإلجرامي و تفسيره   -1
إال أف ىذا االىتماـ لـ يأخذ الطابع ، اىتـ رجاؿ الفكر والعمـ بمحاولة تفسير الجريمة منذ زمف بعيد

التفسيرات القديمة لمسموؾ اإلجرامي بأنيا ذات طابع ميتافيزيقي فقد تميزت ، العممي إال منذ عيد قريب
فقد كاف االعتقاد السائد يقوؿ بوجود قوى سحرية غيبية أو أرواح شريرة تؤثر عمى الفرد وتجعمو ، غيبي

 وبالتالي فإف ىذه التفسيرات تميزت بالبلمو وعية والبعد عف األسموب العممي.، يسمؾ سموكا إجراميا
 .(63ص، 1985، افالسيد رمض)

وكاف بعض القدامى أي ا يعتقدوف أف الجريمة قدر محتوـ مف قبؿ اآللية ولذا ال ينبغي أف نبحث 
كما ذكر بعض الفبلسفة أف الجريمة ، وىي تعبر عف غ ب اآللية، عف أسبابيا في الفرد أو المجتمع

 (37دوف سنة ص، عمي عبدالقادر القيوجيظاىرة تنشأ عف إىماؿ التربية والتيذيب الروحي)
ومف أقدـ النظريات الفمسفية في تفسير الجريمة قوؿ سقراط بأف السموؾ اإلجرامي والجريمة يرجعاف إلى 

وأف السموؾ السوي والف يمة يرجعاف إلى العمـ. وقاؿ أفبلطوف في كتابو )القوانيف( "إف سبب ، الجيؿ
في حيف يرى أرسطو أف ، اإلنساف معو أينما سار"ويساعده عميو شيطاف يحممو ، الجريمة طبيعي في الفرد

السيد )السبب وراء السموؾ اإلجرامي ليس غيبيا ولكنو يرجع إلى الجشع والحسد وحب الثروة والطموح.
 (63ص، 1985، رمضاف
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وترجع الدراسة المنظمة ألسباب الجريمة والسموؾ اإلجرامي إلى قرنيف فقط مف الزماف تقريبا حيث  
بمعنى ، ف السبب وراء ارتكاب الجرائـ ىو االنحطاط الفطري الذي يغرسو الشيطاف في الفردكاف المعتقد أ

أف ىناؾ شيئا ما خارجا عف الفرد والمجتمع ىو المسئوؿ عف الجريمة فكانت فكرة إمكانية الق اء عمى 
 James Williamالجريمة أو تخفيض معدالتيا بتعديؿ الظروؼ التي تنتجيا أمرا بعيدا تماما )

Coleman and Donald R. Cressy p. 406.) 
ومع بداية العصر الحديث بدأت مجموعة مف الدراسات المتعمقة بالبحث في أسباب الجريمة في 

ولـ يأخذ البحث في أسباب الجريمة الطابع العممي ، ولكف ىذه الدراسات افتقدت الطابع العممي، الظيور
والتي كانت تابعة لمثورة العممية في مجاؿ العمـو ، مـو االجتماعيةإال بعد الثورة العممية التي ظيرت في الع

وعميو فقد تعددت اتجاىات ، وقد تعددت الدراسات بتعدد العموـ التي تيتـ بالسموؾ اإلجرامي، الطبيعية
 (37دوف سنة ص، عمي عبدالقادر القيوجيتحديد عوامؿ وأسباب ىذا السموؾ)

وقد ظيرت مجموعة مف المراكز المتخصصة في مجاؿ الجريمة عالميا وعربيا منيا عمى سبيؿ  
في  المركز العربي لمدراسات األمنية" " في القاىرة و""المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائيةالمثاؿ 

 الرياض.
 خصائص السموؾ اإلجرامي  -2

مف توافرىا لمحكـ عمى السموؾ بأنو إجرامي أف ىناؾ سبع خصائص البد   T- HALLىوؿأو ح 
 وىي:

فالسموؾ اإلجرامي يؤدي إلى اإل رار بالمصالح الفردية ، ىو المظير الخارجي لمسموؾالضرر:  -1
 فبل يكفي القصد أو النية.، وىذا ىو الركف المادي لمجريمة، أو االجتماعية أو بيما معا

 صوصا عميو في قانوف العقوبات.يجب أف يكوف ىذا السموؾ ال ار محرما قانونا ومن -2
عمديا أو غير ، سواء كاف إيجابيا أو سمبيا، البد مف وجود تصرؼ يؤدي إلى وقوع ال رر  -3
 ويقصد بذلؾ توافر عنصر اإلكراه.، عمدي

فالجريمة ، أي وعي الفرد بما أقدـ عميو مف سموؾ إجرامي ومسئوليتو عنو توافر القصد الجنائي: -4
العاقؿ عف قصد ورغبة وتصميـ تختمؼ عف تمؾ التي يكره اإلنساف عمييا أو التي التي يرتكبيا اإلنساف 

 يرتكبيا الطفؿ أو المجنوف.
الشرطة عندما يدخؿ منزال  ومثاال عمى ذلؾ أف رجؿ: التوافؽ بيف التصرؼ والقصد الجنائي -5

وجوده في المنزؿ بعد تنفيذ  ليقبض عمى شخص ما بأمر مف القا ي أو المسئوؿ ثـ يرتكب جريمة أثناء
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جريمة ألف القصد الجنائي والتصرؼ فييا لـ  أمر القبض ال توجو إليو تيمو دخوؿ المنزؿ بقصد ارتكاب
  . يمتقيا معا
الفعمية بيف ال رر المحـر قانونا وسوء التصرؼ أو السموؾ حتى يمكف  يجب توافر العبلقة -6
 . تجريمو
 انونا وىذا ىو مبدأ الشريعة الذي ينص أنو ال جريمةالنص عمى عقوبة لمفعؿ المحـر ق يجب  -7

محمد شحاتة ربيع )وال عقوبة إال بنص وقد كانت الشريعة اإلسبلمية ىي أوؿ مف أرست ىذا المبدأ.
 (45-44ص ص ، 1994، وآخروف
 يمر السموؾ اإلجرامي بأربعة مراحؿ ىي:، حسب قاموس عمـ النفس مراحؿ السموؾ اإلجرامي: -3
ىنا تولد الفكرة اإلجرامية وتنمو بغموض أحيانا وبو وح أحيانا  الموافقة المخففة:مرحمة  -1
 أخرى.

: فييا يتأرجح الفرد بيف الرغبة بالفعؿ وبيف الخوؼ مف مرحمة الموافقة المبينة والموضحة -2
 الفعؿ.

 تتـ فييا الموافقة عمى التنفيذ. مرحمة األزمة: -3
 NORBERT.)ؿ ما تحمؿ مف شناعة وقبححيث يقدـ عمى فعمتو مع كمرحمة التنفيذ:  -4

(SILLAMY OP.CIT.P299 
مرحمة ، مرحمة السقوط، ويتـ التنفيذ بعد تحقيؽ المراحؿ النفسية عمى التوالي : مرحمة األنانية

 يصبح تكرار الجريمة أمرا سيبل.، وحينئذ وبعد أف تترسخ ىذه الحالة، العدوانية ومرحمة البلمباالة العاطفية
 .اإلجراـفروع عمـ  -4

يعنى عمـ اإلجراـ بدراسة الجريمة كظاىرة فردية و اجتماعية بيدؼ الكشؼ عف أسبابيا  و ألجؿ 
لذا يصؼ ، ىذا يستعيف عمـ اإلجراـ بكافة العموـ و المعارؼ اإلنسانية التي تعني باإلنساف و سموكو

مف أىـ العمـو التي يعتمد الباحثوف عمـ اإلجراـ بأنو عمـ تركيبي تكاممي قوامو عموـ أساسية أخرى و 
عمـ األنثروبولوجية "أو ما يسمى  عمـ الطبائع اإلجرامية "عمييا عمـ اإلجراـ في بحوثو و دراساتو نجد

  .عمـ النفس الجنائي، "وعمـ االجتماع الجنائي الجنائية
 : عمـ الطبائع اإلجرامية-أ

يعنى ىذا العمـ بدراسة الجريمة كظاىرة فردية مف خبلؿ ذات المجـر بوصفو إنسانا لو كياف بدني 
معقد التركيب و األداء فيذا العمـ يسعى لتقديـ إجابات عممية حوؿ دوافع ارتكاب إنساف معيف جريمة 
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 لفحوص مخبريو معينة و ال شؾ أف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تتطمب إخ اع اإلنساف المنعوت بالجريمة 
 و معممية و تشريحية.

مف جانب آخر ، فقد أثبتت البحوث العممية أف إلفرازات الغددية تأثيرا مباشرا عمى سموؾ اإلنساف
 ، فإف عمـ الطبائع اإلجرامية ييتـ أي ا بدراسة الجوانب المختمفة لنفسية المجـر و شخصيتو

 ، 2002عمي عبد القادر القيوجي)لممؤثرات الخارجيةكعواطفو و غرائزه و أخبلقو و مدى استجابتو 
 (.22-21ص ص 
 :عمـ االجتماع الجنائي-ب

و يرى العالـ اإليطالي فيري أف ىذا الفرع مف عمـ اإلجراـ يشمؿ كافة األنظمة الجنائية بما في ذلؾ 
أي أنو ميتـ فيو في نظره عمـ يدرس اإلجراـ و الدفاع االجتماعي  د ىذه الظاىرة ، القانوف الجنائي

بدراسة الجريمة كظاىرة فردية و اجتماعية بيدؼ الوصوؿ إلى غاية الوقاية و العبلج منيا .كما يدخؿ في 
إطار ىذا العمـ عمـ السياسة الجنائية التي تمد المشرع بأحسف الوسائؿ لمكافحة الجريمة ليتولى صياغتيا 

 . (26ص، 2001 ،عبد الرحماف أبو توتة)في المنظومة القانونية الجنائية
وىو ييتـ بدراسة األحواؿ النفسية لممجرميف كمستوى ذكائيـ وغرائزىـ عمـ النفس الجنائي:  -ت

، إسحاؽ إبراىيـ منصور)ومدى تأثيرىا عمى أنواع السموؾ اإلجرامي الذي يرتكبونو .، وانفعاالتيـ
 (13ص، 1991

اليػػدؼ مػػف التصػػنيؼ وفيمػػا يمػػي ىنػػاؾ عػػدة تصػػنيفات لمجػػرائـ تختمػػؼ بػػاختبلؼ أنػػواع الجػػرائـ  -5
 عرض ألىـ التصنيفات:

 التصنيفات القانونية: 2-1
تقسػـ  الجػرائـ مػف خػبلؿ ىػذا التصػنيؼ إلػى ثبلثػة أنػواع وىػي:  تصينؼ الجرائـ وفؽ جسامتيا: -أ

  وذلؾ وفقا لمعقوبة المقررة لكؿ نوع منيا، الجنح والمخالفات، الجنايات
تقسػـ الجػرائـ إلػى إيجابيػة وسػمبية وفقػا لمتعريػؼ القػانوني الػذي  تقسيـ الجػرائـ وفػؽ إيجابيتيػا: -ب

أمػػا ، وال ػػرب واالغتصػػاب ىػػي جػػرائـ إيجابيػػةالقتػػؿ والسػػرقة ف الفعػػؿ أو االمتنػػاع" يعػػرؼ الجريمػػة بأنيػػا " 
االمتناع عف القياـ بعمؿ يفر و القانوف كاالمتناع عف التبميغ عف بعض الجرائـ أو االمتناع عف دفع نفقة 

 بيا عمى شخص ىي جرائـ سمبية. حكـ
تقسػـ إلػى جػرائـ وقتيػة كػالتزوير والقتػؿ حيػث أف الفعػؿ   تقسيـ الجرائـ وفػؽ درجػة اسػتمرارىا: -ت

 وجرائـ مستمرة التي تتكوف مف فعؿ متجدد ومستمر مثؿ جريمة خطؼ األطفاؿ.، يحدث في وقت معيف
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ي يتعمد فييا الجاني ارتكابيػا أي تتػوفر تقسـ إلى جرائـ عمدية الت تقسيـ الجرائـ وفؽ تعمدىا: -ث
 وجرائـ غير عمدية ال يتوفر فييا القصد كالقتؿ الخطأ.، عمى القصد الجنائي

تقسػػـ إلػػى جػػرائـ  ػػارة بالمصػػمحة العامػػة كجػػرائـ أمػػف  تقسػػيـ الجػػرائـ وفػػؽ موضػػوع ضػػررىا: -ج
   (23-22ص ص ، 1995 ،حسيف عبد الحميد رشوافوجرائـ  ارة باألفراد كالقتؿ والسرقة.)، الدولة

تيػػػتـ التصػػػنيفات االجتماعيػػػة لمجريمػػػة بحيػػػاة النػػػاس ومصػػػالحيـ  التصػػػنيفات االجتماعيػػػة:  2-2
كمػػا ت ػػع فػػي بػػؤرة اىتماميػػا أي ػػا دوافػػع المجػػـر فػػي ، ومؤسسػػاتيـ االجتماعيػػة التػػي يقػػع عمييػػا ال ػػرر

 ع:وتقسـ الجرائـ مف الناحية االجتماعية إلى سبعة أنوا، ارتكاب الجريمة
 كالسرقة الحريؽ العمد. جرائـ ضد الممتمكات:  -أ

 كالقتؿ وال رب. جرائـ ضد األفراد  -ب
 والتخريب، كجرائـ أمف الدولةجرائـ ضد النظاـ العاـ:  -ت
ىماؿ األطفاؿ.جرائـ ضد األسرة:  -ث  كالخيانة الزوجية وا 
 كاالعتداء عمى أماكف العبادة  جرائـ ضد الديف: -ج
 في المناطؽ العامة  كاألفعاؿ الفا حة والجارحة لمحياءاألخالؽ:جرائـ ضد  -د
أو تبديد ثروات ، مثؿ الصيد في غير موسمو جرائـ ضد المصادر الحيوية لممجتمع : -ح
 (26-25ص ص، 1983، )سامية حسف الساعاتيالمجتمع
 أشكاؿ الجريمة -6

المجتمع بالتخريب والتدمير وأكثرىا الجريمة ليست فقط الفعؿ الدامي إنما كؿ فعؿ يطاؿ الفرد أو 
شيوعا أعماؿ القتؿ والسطو والتعدي عمى حريات اآلخريف وعمى ممتمكاتيـ إ افة إلى تفشي المواد 

وكذلؾ جرائـ التزوير وتيريب اآلثار وجرائـ الرشوة والخطؼ واإلرىاب ، المخدرة تيريبا واتجارا وتعاطيا
المسنات وتشغيؿ األطفاؿ واستغبلليـ كأداة  اؿ أو النساءواالغتصاب الموجية  د القاصرات أو األطف

  رخيصة في الكثير مف المشاريع 
وىناؾ أشكاؿ مستحدثة في العالـ لمجريمة التي تأخذ مظاىر مختمفة ومتنوعة كبعض المكاتب 

لكف في الخفاء تمارس عمبل جنسيا بحيث تروج ممارسة ، السياحية التي تأخذ في الظاىر شكبل ح اريا
لجنس لممنحرفيف مف الراشديف وقد يكوف األوالد ىـ ال حية أو كتمؾ الجريمة غير المنصوص عنيا في ا

   القانوف والمتمثمة بالحمؿ المأجور والمدفوع تكاليفو طيمة فترة الحمؿ ثـ بيع الطفؿ الوليد.
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جريمة  كؿ ذلؾ ال ينسينا شكبل آخر مف أشكاؿ الجريمة الذي يكثر في مجتمعاتنا الشرقية وىو
وعمى لساف جريمة الشرؼ في لبناف :  في رسالة الدكتوراه  ليمى شيخانيالشرؼ التي قالت فييا الباحثة 

المفكر الفرنسي " اإلنساف ليس مجرما ... بؿ المجتمع " وأ افت " أف القاتؿ ىو األداة الظاىرة التي 
عمى أنو يدعو لمشفقة والرثاء فيي  ووصفت و ع الفتاة الشرقية، تخفي وراءىا مفاىيـ اجتماعية فاسدة "

ف تزوجت الشاب الذي تحب تبرأ والدىا منيا وفي حاؿ استغؿ  عمى حد قوليا إف أحبت يغ ب شقيقيا وا 
وانتيت إلى أف الفرؽ ، شقي طيبتيا عقدت العائمة اجتماعا خاصا لتمسح بالدـ العار الذي لحؽ بشرفيا

ابف عـ ... أو مف يسموف بأنسباء ، أخ، ال حية أب وا ح بيف جريمة الشرؼ )يكوف القتؿ مف أنسباء
والبد مف التذكير ، الدـ( والجريمة العاطفية التي غالبا ما يكوف الزوج ىو القاتؿ أو قد يكوف العشيؽ

بالجرائـ التي يكوف أبطاليا أو  حاياىا مف األطفاؿ كأعماؿ النشؿ و المصوصية وتأليؼ العصابات 
مى قيـ المجتمع مما دفع إلى إقامة مؤتمر مكافحة الجرائـ الواقعة عمى وممارسة األفعاؿ الخارجة ع

ومع العمـ أف الجرائـ الواقعة عمى األطفاؿ واألوالد ىي األبشع في سجؿ الجرائـ التي سجميا تاريخ ، األوالد
 جميؿ وديع)البشرية وليس ذلؾ ألنيـ أبرياء بؿ ألنيـ  عفاء ال يممكوف إمكانيات الدفاع عف النفس

 (30-29ص ص ، 1997، شكور
: العنؼ ىو لغة التخاطب األخيرة الممكنة مع  مصطفى حجازيوحوؿ ظاىرة العنؼ يقوؿ الدكتور  

الواقع ومع اآلخريف حيف يحس المرء بالعجز عف إيصاؿ صوتو بوسائؿ الحوار العادي وحيف تترسخ 
ىو الوسيمة األكثر شيوعا لتجنب  القناعة لديو بالفشؿ في إقناعيـ باالعتراؼ بكيانو وقيمتو والعنؼ

 ومف خبلؿ توجيو ىذه العدوانية إلى الخارج بشكؿ مستمر ، العدوانية التي تديف الذات الفاشمة بشدة
وىكذا فالعنؼ قد يكوف عشوائيا مدمرا يذىب في كؿ ، أو دوري وكمما تجاوزت حدود االحتماؿ الشخصي

ماداـ ، الواقع ولكنو موجودا أبدا ولو اتخذ ألؼ وجو واتجاهاتجاه أو يكوف بناءا يوظؼ في أغراض تغيير 
 (253ص ، 1976، مصطفى حجازي)ىناؾ مأزؽ وجودي يمس القيمة الذاتية,

 عوامؿ انتشار الجريمة  -7
و يتميز عف غيره مف المسالؾ اإلنسانية بأنو ، الجريمة سموؾ إنساني يتأثر بو العالـ الخارجي  
لذى وجب األخذ بعيف االعتبار عند ، مة ىي ظاىرة اجتماعية و سموؾ فرديفقد قيؿ أف الجري، إجرامي

فمنيا ما نجده في المجتمع ، البحث في العوامؿ الدافعة لمجريمة في الو ع المركب لمسموؾ اإلجرامي
 الذي تأثر بيذا السموؾ و ما يتوافر لدى الفرد الذي صدر عنو ىذا السموؾ.إذف فدوافع السموؾ اإلجرامي 

فبع يا عاـ يتعمؽ باإلجراـ كظاىرة اجتماعية و ىي العوامؿ الخارجية البيئية لمسموؾ ، واممو مزدوجةو ع
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اإلجرامي و بع يا خاص بالمجرميف كأفراد و ىذه ىي العوامؿ الذاتية الفردية أو الداخمية لمسموؾ 
ة لمجريمة و اآلثار اإلجرامي وسنتعرض خبلؿ ىذا المبحث إلى ىذه العوامؿ البيئية و الفردية الدافع

 المترتبة عنيا.
 .العوامؿ البيئية الخارجية -1

 العوامؿ البيئية ىي مجموعة الظروؼ الخارجية المتعمقة بالنواحي الجغرافية و االقتصادية 
و السياسية و االجتماعية و الثقافية و الح ارية...و بيئة الشخص ىي مجموعة الظروؼ الخارجية التي 

 توجيو سموكو. تحيط بو و تؤثر في
و البيئة بيذا المعنى نسبية ليس واحدة بالنسبة لجميع األشخاص بؿ تختمؼ مف شخص آلخر 
حسب مدى اتصالو بالظروؼ الخارجية و مدى تأثره بيا كما تتميز كذلؾ بكونيا متكاممة فيي وحدة ال 

الدراسة تتطمب دراسة  اتفمقت ي، فتأثير البيئة يتحقؽ نتيجة ت افر الظروؼ الخارجية و تكاتفيا، تتجزأ
 كؿ عامؿ بيئي عمى حدة.

 .العوامؿ االقتصادية -2
تتميز بالحركة.وحركتيا قد تكوف تدريجية ، مثؿ كؿ ظاىرة اجتماعية، ذكرنا أف الظاىرة االقتصادية

بينما تتحقؽ ، و يتوافر في الصورة األولى حالة التطور االقتصادي، و قد تكوف فجائية و سريعة، بطيئة
و قد يكوف لكؿ مف ىاتيف الحالتيف أثر عمى الظاىرة ، لصورة الثانية حالة التقمبات االقتصاديةفي ا

 .(112ص ، 2002، عمي عبد القادر القيوجياإلجرامية)
 :عالقة التطور االقتصادي بالظاىرة اإلجرامية-أ

دوء الذي يسود في ففي مجتمع االقتصاد الزراعي يتميز اإلجراـ فيو بأنو قميؿ نسبيا نظرا لطابع الي
 و بسبب بساطة و قمة العبلقات بيف أفراده.، ىذا المجتمع

ويتخذ اإلجراـ في مجتمع االقتصاد الزراعي طابع العنؼ بسبب ظروؼ الحياة الصعبة و القاسية 
أما في مجتمع ، فتكثر جرائـ القتؿ و الجرح و ال رب و الحريؽ العمد  و اإلتبلؼ و السرقة، فيو

و التي يترتب عمييا تعقد الحياة ، اعي فتزداد فيو نسبة اإلجراـ بسبب كثرة النشاط و الحركةاالقتصاد الصن
و تشابؾ العبلقات بيف أفراده.و يأخذ اإلجراـ في ىذا المجتمع طابع الحيمة و الدىاء فتكثر فيو جرائـ 

 (.113السابؽ ص المرجع النصب و خيانة األمانة و السرقة و التزوير و الرشوة و الغش و التيريب)
و لموىمة األولى يمكف القوؿ أف ىناؾ عبلقة طردية بيف ارتفاع مستوى المعيشة بسبب التطور 

و ىذه النتائج و غيرىا ، و ارتفاع مستوى الدخؿ الفردي، االقتصادي و بيف حجـ الظاىرة اإلجرامية
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مما قد ، مناطؽ الصناعيةيصاحبيا ظيور عدة مشاكؿ منيا عدـ التكيؼ االجتماعي بيف المقيميف في ال
كما ، فتكثر جرائـ االعتداء عمى األشخاص و جرائـ الشرؼ، يدفع يبع يـ إلى إنتاج السموؾ اإلجرامي

فتكثر جرائـ إساءة االئتماف)خيانة ، يؤدي التبادؿ التجاري إلى ظيور فئة تسعى إلى الكسب بأي ثمف
 والرشوة.، غير المشروعة و الغش التجاري و االحتياؿ )النصب(   و المنافسة، األمانة( و التزوير

مما يزيد مف استيبلؾ المواد ، كما أف ارتفاع مستوى المعيشة يسيؿ ارتياد أماكف الميو و التسمية  
و ما ينجـ عف ذلؾ مف زيادة الجرائـ الجنسية بصفة خاصة.يت ح مما سبؽ أف ، المخدرة و المسكرة

  .الزمتيا ظروؼ جديدة ساىمت في ارتفاع عدد الجرائـ ،التطور االقتصادي أسفر عف نتائج متعددة
 أثر الوضع االقتصادي الثابت عمى الظاىرة اإلجرامية: -ب

فإف إشباع الحاجات الفردية يكوف ، فإذا كاف دخؿ الفرد مرتفعا أو متناسبا مع مستوى األسعار
د تغرى ىذه الظروؼ بعض ق، و مف ثـ تقؿ جرائـ السرقة.إال أنو مف الناحية األخرى، ميسرا و سيبل

 األفراد عمى زيادة ثرواتيـ بالطريؽ غير المشروع فتكثر بذلؾ جرائـ االحتياؿ و إساءة االئتماف و الرشوة.
فإف ىذا الفرد يوصؼ بأنو ، أما إذا كاف دخؿ الفرد منخف ا أو منعدما بسبب قمة موارده أو بطالتو

الشخص الذي يعجز عف إشباع الحد األدنى مف و حالة العوز أو الفقر تطمؽ عمى ، فقير أو معوز
 كما أف الفقر ، قد ينظر إليو كذلؾ في بمد آخر، .فمف يكوف فقيرا في بمد، متطمبات الحياة

، عمي عبد القادر القيوجيفي الما ي ليس لو ذات المفيوـ في الوقت الحا ر في المكاف الواحد)
 (.118ص ، 2002

 العوامؿ االجتماعية. -3
 األسرة:-أ
تت مف العوامؿ االجتماعية الوسط االجتماعي كمحيط بالشخص منذ ميبلده و حتى لحظة  

ارتكاب الجريمة سواء كاف الوسط بشريا أو سكانيا.فالوسط االجتماعي يكوف مفرو ا حيث ال يكوف إلرادة 
فيو تمؾ كأسرة اإلنساف الذي ولد فييا و السكف أو الحي الذي تقيـ ، دور في الموافقة عميو أو رف و

 األسرة يعتبراف وسطا مفرو ا ال دخؿ إلرادة األبناء في اختياره.
يخرج ، و بينيما و بيف البناء، فاألسرة القوية المتماسكة التي تقوـ عمى الود و التفاىـ بيف الوالديف 

و تقاوـ كؿ إغراء يدفع بيا إلى سموؾ سبيؿ ، منيا شخصية سوية ال تنساؽ وراء النزعات الشريرة
أو غياب ، ريمة.أما األسرة المفككة أيا كاف سبب تفككيا )الصراع المشاجرة المستمرة بيف الوالديفالج
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أو عدـ التكيؼ االجتماعي الناشئ عف ، أحدىما بسبب الموت أو الطبلؽ أو العمؿ بعيدا عف األسرة
 بو إلى اإلجراـ. و عدـ استقرار قد يدفع، التطور الصناعي...الخ( يتولد عنيا ا طراب نفسي لدى الطفؿ

 المسكف-ب
يتأثر اختيار مسكف األسرة إلى حد كبير بالمستوى االجتماعي و االقتصادي لموالديف.فوجود 

 و احتوائو عمى عدد كاؼ مف األماكف ألفراد األسرة و توافر شروط اإل اءة ، المسكف في مستواه رفيع
 ة  و النفسية لكؿ أفراد األسرة.كؿ ىذا لو تأثير طيب عمى الحالة الصحي، و التيوية البلزمة

أما حيث يكوف ، و بطبيعة الحاؿ فإف توافر مسكف بيذه الشروط يرتبط بالدخؿ المرتفع لؤلسرة
، و مسكف يتناسب و ىذا الدخؿ المنخفض، ت طر األسرة إلى اإلقامة في حي متوا ع، الدخؿ منخف ا

، و يتكدس فيو كؿ أفراد األسرة، و التيويةرديء اإل اءة  ، و غالبا ما يكوف ىذا المسكف  يؽ المساحة
و تكوف ، أو في غرؼ متجاورة، ي اؼ إلى ذلؾ حالة اشتراؾ أكثر مف أسرة في اإلقامة في شقة واحدة

 دورات المياه و الحمامات مشتركة  بيف أفراد ىذه األسر.
عات مع باإل افة إلى االحتكاؾ و المناز ، و ال شؾ أف ظروؼ مثؿ ىذا المسكف يتولد عنيا 
 وما يصحب ذلؾ مف االعتياد عمى اليرب ، سوء الحالة الصحية و النفسية لمقاطنيف فيو، الجيراف

 و االنخراط في جماعات تكوف في الغالب ذات ميوؿ إجرامية ، أو ق اء اغمب الوقت خارجو، منو
الحي. و قد دلت أو االنزالؽ نحو الجرائـ الخمقية أو جرائـ العنؼ بسبب االزدحاـ الشديد بيف سكاف 

عمي اإلحصائيات عمى أف نسبة مرتفعة مف المجرميف كانوا يقطنوف في أحياء فقيرة و مكتظة بالسكاف)
 (118ص ، 2002، عبد القادر القيوجي

 .العوامؿ الثقافية -4
م اميف الثقافة  وليس مف الممكف حصر، الثقافة ىي ما يميز الشعوب مف أفكار وعادات وتقاليد

الدينية والفمسفات السائدة حتى طريقة  وتتنوع عمى نحو يتعذر حصره ابتداء مف العقيدةفيي تتعدد 
 الممبس. 

المؤسسات واألشكاؿ التي  إذا ىي تشمؿ التعميـ مف خبلؿ كافة، تتنوع العوامؿ الثقافية تنوعا كبيرا
، العصر الحديث وسائؿ اإلعبلـ المختمفة في كما تشمؿ أي ا، ت طمع بيذا الدور ابتداء مف المدرسة

، بؿ إنيا ت ـ أي ا في تقدير البعض الديف، ودور السينما والصحؼ وىي كما ذكرنا اإلذاعة والتمفزيوف
عناصر البيئة “ باألساليب الفنية الحديثة ويتسؽ ىذا التعداد مع ما يطمؽ عميو البعض تعبير ومدى األخذ

، وفي تحديد معنويات المجتمع، نسانية العامةاإل التي تتسع لكؿ عامؿ يسيـ في تكويف الخبرة” الثقافية
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و أىـ عوامؿ الثقافة في المجتمع ، بحيث ال يستطاع حصرىا، جوانب متعددة وىذه الخبرة والمعنويات ذات
ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة.و نبيف اآلف عبلقة كؿ عامؿ مف ، و التقدـ العممي والديف، الحديث ىي التعميـ

 ة اإلجرامية.العوامؿ الثبلثة بالظاىر 
 :أثر التعميـ عمى حجـ الظاىرة اإلجرامية-أ
تعددت األبحاث و ت اربت ، في معرض بياف العبلقة بيف التعميـ و حجـ الظاىرة اإلجرامية  
فكمما انتشر ، فيناؾ دراسات انتيت إلى وجود عبلقة عكسية بيف التعميـ و الظاىرة اإلجرامية، نتائجيا

ف فتح " عف ىذا المعنى بالقوؿ "إ"فيري" و  فيكتور ىيجوو قد عبر" ، اـالتعميـ انخف ت نسبة اإلجر 
 (.170ص ، 1982، فوزية عبد الستار)مدرسة يعادؿ غمؽ سجف"

فانتشار ، و ىناؾ دراسات أخرى خمصت إلى عدـ وجود أية عبلقة بيف التعميـ و الظاىرة اإلجرامية 
فمف الثابت أف الجيؿ ليس معناه ، ثابتة لـ تتغيرالتعميـ لـ يؤد إلى انخفاض نسبة اإلجراـ التي ظمت 

فيوجد ، كما أف العمـ ليس معناه الف يمة و حسف الخمؽ و حميد الخصاؿ، الشر المطمؽ و إعداـ األخبلؽ
كما بيف الجيبلء ف بلء.فالتعميـ يييئ لمفرد مركزا مناسبا في المجتمع يكوف ، بيف المتعمميف مجرموف

و خاصة ، فإف التعميـ قد يساعد عمى اإلجراـ، و في المقابمة، غير المشروععاصما لو مف سموؾ الطريؽ 
 إذا صادؼ لدى الفرد ميوال أو استعدادات إجرامية.

 :أثر التعميـ عمى شكؿ الظاىرة اإلجرامية -ب
 و زادت جرائـ الذكاء ، فمع انتشار التعميـ تغير وجو الجريمة فقمت جرائـ العنؼ و القسوة  
أما ، و ال رب والجرح، ألميوف يغمب عمى إجراميـ العنؼ فيرتكبوف الحريؽ العمد و القتؿفا، و الحيمة

فيرتكبوف جرائـ االحتياؿ و إساءة االئتماف ، المتعمموف فيغمب عمى إجراميـ عدـ المجوء إلى القوة الع مية
 و السرقة و جرائـ الشيؾ و التزوير و التزييؼ.

 :اإلجراميةضعؼ الوازع الديني و الظاىرة -ج
فيو الذي يربط اإلنساف بخالقو عز وجؿ وىو القاسـ المشترؾ في ، يمثؿ الديف قواـ الحياة اإلنسانية

 مجموعة مف القيـ و المبادئ السامية التي تحض عمى الخير -بمعناه العاـ-الديفف، أموره الحياتية كميا
جرامية و ذلؾ عف طريؽ االبتعاد عف و تنيي عف الشر.و ليذا فإف لمديف أثر ال ينكر عمى الظاىرة اإل

 (115ص ، 1991، )فتوح عبد اهلل الشاذلياألفعاؿ اإلجرامية لمخالفتيا لمبادئ الديف الجرائـ
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 ثانيا: االتجاىات النظرية المفسرة لمجريمة.
وقد بدأ التفكير ، وىي مو ع تأمؿ ودراسة، منذ أف عرفت ظاىرة الجريمة في المجتمعات البشرية

ذلؾ التفسير الذي ال يستند عمى أسس مو وعية وال يعرؼ ، عمى مستوى التفسير الميتافيزيقي الغيبيفييا 
ػوأرواح شريرة ، حيث نجد أنو يفسر وجودىا عمى أساس تأثير قوى سحرية غيبية، طرؽ البحث العممي

 تسيطر عمى الفرد عمى نحو ما وتجعمو يسمؾ السموؾ اإلجرامي.
 نممس فييا آثار النظرة الغيبية في تفسير ، ة مف الفبلسفة القدماءو تمى ذلؾ محاوالت أولي

فنجد أنو تعرض ، لمجريمة وأسباب السموؾ اإلجرامي مف أقدـ ىذه النظرات سقراطوتعتبر نظرة ، الجريمة
فالفرد فينظره ، لسبب السموؾ المنحرؼ في حديثو عف الف يمة والرذيمة وربط بينيا وبيف الجيؿ والعمـ

ولكنو لو عرؼ طريؽ الف يمة أو العمؿ الخيري التجو ، يؽ الشر عف جيؿ ال عف قصد وتعمديسمؾ طر 
ومف ثـ فإنو يرى أف الجيؿ ىو أساس الرذيمة و أساس السموؾ اإلجرامي والعمـ ىو أساس الف يمة ، إليو

 والسموؾ السوي.
عرؼ عمى الكثير مف أما أرسطو فقد تعرض لمجريمة فيبحثو لعمـ الفراسة ورأى أنيمف الممكف الت

أخبلؽ الفرد عف طريؽ دراسة سماتو الجسمية وعبلماتو المميزة  التي تظير فيموف الشعر ونوعو ولوف 
وأف ىذه السمات الجسمية تدلنا عمى الكثير مف أخبلؽ ، البشرة وطوؿ القامة وجفف العيف إلى غير ذلؾ

 (364-363ص ص ، 2001، محمد محمود مصطفىالفرد ومزاجو و نفسيتو. )
لـ تمنع مف  اىتماـ العديد مف النظريات ، إال أف ىذه النظرة الغيبية في تفسير السموؾ اإلجرامي
 حيث حاوؿ العمماء عمى اختبلؼ ، العممية بدراسة و تفسير السموؾ اإلجرامي لدى الفرد

يرتكب ىذا وحقوؿ معارفيـ في محاولة لئلجابة عف تساؤليف رئيسييف أال وىما: "لماذا ، تخصصاتيـ
وماىي الدوافع واألسباب التي تدفعو ، الشخص الجريمة ويسمؾ السموؾ المنحرؼ دوف الشخص اآلخر؟

 نحو ارتكاب الجريمة؟
إف اإلجابة عف ىاتو التساؤالت أبرزت العديد مف النظريات في بعض العموـ اإلنسانية والسيما في 

مى الرغـ مف تعدد االتجاىات وتنوع العموـ التي وع، عمـ النفس وعمـ االجتماع لتفسير السموؾ اإلجرامي
 قامت بتفسير الظاىرة إال أنو يمكف حصر تمؾ النظريات في ثبلث اتجاىات:

 يرى أف السموؾ اإلجرامي يحدث نتيجة ألسباب ذاتية وع وية كامنة  االتجاه األوؿ:
بمعنى أف ، الجريمةوذلؾ بحدوث خمؿ ع وي أو نفسي أو عقمي يدفع الفرد نحو ارتكاب ، في الفرد



 الجريمة والنظريات المفسرة لها                    الفصل الثاني                                             

58 
 

الجريمة نتاج عوامؿ داخمية في ذات اإلنساف وال عبلقة لمعوامؿ الخارجية والبيئة المحيطة بيا وىذا االتجاه 
 .المدرسة السيكولوجية، المدرسة البيولوجيةىو ما يسمى بمدرسة العوامؿ الفردية )الذاتية(ومف أنصارىا: 

يحدث نتيجة ألسباب خارجية وبيئية بحتة :كالتعميـ ويرى أف السموؾ اإلجرامي  االتجاه الثاني:
وال ، جماعة الرفاؽ والمناخ وكؿ ىذه العوامؿ  ىي التي تدفع الفرد نحو الجريمة، والمستوى االقتصادي

بمعنى أف ىذا االتجاه يحاوؿ ربط تفسير ، عبلقة لمفرد بما يحممو مف صفات وسمات وخصائص داخمية
 بمدرسة العوامؿ االجتماعيةوىذا االتجاه ىوما يسمى ، والعوامؿ الخارجيةالسموؾ اإلجرامي بالمتغيرات 

النظرية ، مدرسة العوامؿ االقتصادية، نظرية التفكؾ االجتماعي، مدرسة العوامؿ الطبيعيةومف أنصارىا 
 نظرية التقميد.، نظرية االختالط التفاضمي، الالمعيارية

يعتقد أصحاب ىذا االتجاه أف السموؾ االجرامي ناتج عف التفاعؿ بيف العوامؿ  االتجاه الثالث:
وأف الجريمة ليست نتاج لعامؿ معيف واحد فقط بؿ ىي نتيجة لمجموعة العوامؿ ، الذاتية والخارجية

حت والتي ت، فالسموؾ اإلجرامي يظير نتيجة التفاعؿ بينيما، الخارجية البيئية والعوامؿ الداخمية الفردية
فيري ، ومف أنصارىا، وىذا االتجاه ىو ما يعرؼ بالمدرسة التكاممية،  غطيا يأتي سموؾ الفرد المنحرؼ

 ولتر كمكس، دي تيميو، وجمولد
 ويمكف تقسيـ االتجاىات النظرية المفسرة لمجريمة حسب ىاتو االتجاىات الثبلث إلى ما يمي:

 ف بينياتنطوي تحت ىذه الفئة عدة نظريات م :االتجاه الفردي -1
 :Lombrosoنظرية لومبروزو النظرية الفيزيولوجية)البيولوجية( : 1-1

الرائد في النظريات  -أستاذ الطب الشرعي والعقمي في الجامعات االيطالية  - لومبروزويعتبر 
الروح التأممية فقد ساعده ذلؾ كثيرا في تفسير ما يدور حولو مف الظواىر  لومبروزوالفردية وبحكـ امتبلؾ 

 وخصوصًا السموؾ اإلجرامي لدى األفراد.
لقد الحظ لومبروزو مف خبلؿ  عممو اإل افي في الجيش اإليطالي بأف الجنود المشاكسيف     

وشـ أجزاء مف أجساميـ  فالمشاكسيف اعتادوا، ينفردوف بخصائص لـ تكف متوافرة في الجنود الطيعيف
وكاف عند تشريح جثث المجرميف منيـ يجد عيوبا ممحوظة في تكوينيـ ، بصور فاحشة وكتابات ماجنة

الجثماني خاصة في جماجميـ التي كاف بيا شذوذ في حجـ الجبية وشكميا الخارجي وكذلؾ في األسناف 
ومظاىر قسوة تشريحية ونفسية  صفاتإلى أف لممجـر  التخمص لومبروزو مف دراستو لتمؾ الحاوقد 

إلى الجريمة عمى نحو حتمي  تدفعو، الحيوانات المتوحشةو إلنساف البدائي تشبو التي كانت توجد لدى ا
فالمجـر ىو نوع مف البشر يتميز بمظاىر جسمانية شاذة وسمات ، ع وي واؿبحكـ تكوينو البيولوجي 
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، 1983، .)سامية حسف الساعاتيالغابرةعصور في الاألصوؿ األولى لئلنساف نفسية معيبة يرتد بيا إلى 
 (93-92ص ص 

 فذكر منيا:، أو الرجعة اإلجرامية االرتدادوقد عدد لومبروزو مظاىر ىذا 
كثافة ، انحدار الجبية مع عدـ انتظاـ وتشابو نصفي الوجوو   يؽ، عدـ انتظاـ شكؿ الجمجمة

زيادة أو نقص في ، حجـ الوجو وعظاـ الوجنتيفزيادة في بروز ، الحاجبيف وشعر الجسـ مع نمو المحية
طوؿ زائد في األطراؼ مع وجود أصابع زائدة في ، حجـ األذنيف مع بروزىما لمخارج بما يشبو أذف القردة

.)محمد حسف امتبلء الشفتيف و خامتيما وبروزىما وشذوذ في تركيب سقؼ الحمؽ، اليديف أو القدميف
 (126-125ص ص ، 2008، غانـ

أسباب السموؾ اإلجرامي عمى  1897لومبروزو في كتابو االنساف الجانح المنشور عاـ   وقد فسر
باالندفاع كما أنو حصر السبب األساسي المباشر لمفعؿ الجنائي فيما أسماه ، أساس الحتمية البيولوجية

عدد أف ىناؾ ( الذي يولد المجرموف وىو متأصؿ في تكوينيـ و congenital implusiveness) الخمقي
عف غيره مف األفراد. مف تمؾ الصفات  التي تميز المجـروالمبلمح السموكية الخاصة الصفات النفسية مف 

انعداـ ، الغرور - المجرميفعمى أجساـ كثرة وجود الوشـ الذي كشؼ عنو  - عؼ اإلحساس باأللـ 
 عؼ الوازع ، ـ االستقرارالشعور بعد، الكسؿ والبلمباالة، سيولة االستثارة واالندفاع، الشعور بالشفقة

 (93ص ، 1983، .)سامية حسف الساعاتيعدـ الشعور بالذنب، األخبلقي
ذلؾ أنو لـ يقتنع بما انتيى إليو مف ، وقد كاف لومبروزو مثاؿ الباحث المثابر عمما والمرف فكرا

ت انتباىو  و إنما كاف  دائب المبلحظة والتسجيؿ لما يصادفو مف حاالت ومف الحاالت التي شد، تنظير
ىذا أف طارد  1884في عاـ حدث فقد ، مري ا بالصرعالذي كاف    Misdeaميسديا حالة الجندي 
ثمانية مف رؤسائو وزمبلئو  -بعد عدة سنوات ق اىا في الجيش وكاف مسمكو من بطا –الجندي فجأة 

التي ينتمي  كالبرياثـ سقط فاقد الوعي اثني عشر ساعة لمجرد أف أحدىـ سخر مف مقاطعة ، وقتميـ
وخمص لومبروزو مف ذلؾ إلى أف ىناؾ صمة بيف ، ولما أفاؽ مف جريمتو لـ يتذكر شيئا مما حدث، إلييا

مف شأنيا أف تدفع المجـر إلى ارتكاب أفعاؿ التي ، المصاحبة لمصرع اإلجراـ وبيف التشنجات العصبية
 (94ص)المرجع السابؽ ربما دوف أف يدري عنيا شيئا.تتسـ بالعنؼ 

 : المجرميف عند لومبروزو* تصنيؼ 
وتمسكو ، بفكرة االرتدادنقد شديد خاصة فيما يتعمؽ أباف ظيورىا لأفكار لومبروزو لقد تعر ت 

إذ مف الصعب جمع كافة المجرميف تحت ، بالفطرة كنمط إجرامي وحيد بيف المجرميفبالميبلد أو المجـر ب
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المجـر بالميبلد فقاـ باستبعاد ، إلى أف يطور مف نظريتولومبروزو وقد دفع ىذا النقد  نموذج واحد.
 ي ـ الفئات اآلتية :ممجرميف اعتماد تصنيؼ سداسي لوانتيى إلى ، أخرى مف المجرميفوائؼ وأ اؼ ط

 :Criminel aliéneالمجنوف  المجـر -أ
الخير فيفقد ممكة التمييز بيف ، يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقميالشخص الذي وىو 

 المجـر اليستيريو ىو ما يشبو في تصرفاتو المجـر بالفطرة وقد أدخؿ لومبروزو في ىذه الطائفة ، والشر
Criminel hystérique    مدمف الخمر والمخدرات.و 

 :  Criminel épileptiqueالمجـر الصرعي -ب
 الذي ينتقؿ عادة عند ، تأثير الصرع الوراثيتحت مف يرتكب الجريمة ىذا النمط ي ـ 

وقد  يحد مف الوظائؼ النفسية.و يؤدي إلى  مور في بعض الع بلت ويؤثر عمى األعصاب و ، الوالدة
بل طرابات العقمية لسبب استعداده الخاص بحالتو العقمية فتؤثر عمى المريض بالصرع تتطور حالة 

 إلى مجـر مجنوف. نقمبفي
 Criminel psychopathiqueالمجـر السيكوباتي )المجنوف خمقيا(  -ت

فيبدأ بالتصادـ معو في صورة خرؽ ، وىو الشخص الذي ينعدـ لديو القدرة عمى التكيؼ مع المجتمع
 القوانيف وارتكاب الجرائـ.

 : Criminel par passionالمجـر بالعاطفة  -ث 
يندفع إلى ، وسرعة االنفعاؿ وجموح العاطفةالمفرطة بالحساسية مجـر يتصؼ بحدة المزاج و وىو 

 نوع غالبا ما تكوف جرائمو مفتيار الجريمة تحت تأثير حب شديد أو حقد أو غيرة أو استفزاز ...الخ. و 
لذا غالبا ما ، عقب ارتكاب جريمتووسرعاف ما يندـ ، الجرائـ السياسية وجرائـ االعتداء عمى األشخاص

 كي يبتعد عف مكاف الجريمة تو و تغيير محؿ إقامأ، يض ال رر الناتج عف الجريمةيسارع إلى تعو 
 وقد يقدـ عمى االنتحار عقب جريمتو.، المجني عميوأو االتصاؿ ب

 : Criminel d’habitude المعتاد )بالعادة(المجـر  -د
صفات وخصائص المجـر عبلمات االرتداد أو يولد دوف أف تتوافر لديو وىو نمط مف المجرميف 

، إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير ظروؼ بيئية واجتماعية معينةإال أنو يندفع ، بالميبلدالمجنوف أو 
فيو مجـر باالكتساب وليس ، منذ الصغر اختبلطو بمحترفي اإلجراـو  أ، الفقر، البطالة، كإدماف الخمر

ينجح السجف في  وكثيرا ما، ـ االعتداء عمى األمواؿويغمب أف تكوف جرائمو بسيطة مف نوع جرائ، بالميبلد
 ويدفعو إلى اإلقبلع عنياويمو تيذيبو وتق
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 : Criminel d’occasionالمجـر بالصدفة  -
ما ولكنو غالبا ، ليس لديو صفات المجـر بالميبلدشخص ال يتوافر فيو االستعداد اإلجرامي و وىو 

المؤثرات الخارجية الطارئة التي تؤثر في قدرتو عمى  بط النفس يرتكب الجريمة تحت  غط عدد مف 
، اإلغراء الشديدتحت  غط أو ، الظيوروحب حب التقميد أو ، أو الحاجة الممحة، الكحولياتكإدماف 

ف  وكثيرا ما يرتكب ىذا النمط مف المجرميف طائفة الجرائـ الشكمية المح ة التي يعتبرىا القانوف كذلؾ وا 
روزو(. و سرعاف ما تجرد سموؾ الفاعؿ مف الخطورة اإلجرامية )المجـر حكما أو أشباه المجرميف عند لومب

تصنع منو مجرما و قد تفسده قاسية لعقوبة أال يتعرض  ةطيشر  وإجراميقمع المجـر مف ىذه الطائفة عف 
لذا يستحسف إتباع بدائؿ عقابية تباعد بينيـ وبيف االختبلط بالمجرميف المحترفيف في المؤسسات ، بالعادة

 (46-44ص ص، د س، .)محمد شفيؽالعقابية بإرساليـ إلى مستعمرة زراعية أو صناعية
 نقد نظرية لومبروزو:

لقد تعر ت نظرية لومبروزو إلى الكثير مف االنتقادات القاتمة وتمؾ التي ا طرتو في النياية إلى 
 إجراء تعديؿ عمييا فأدخؿ تأثير العامؿ العصبي في تفسير السموؾ اإلجرامي.

 ومف االنتقادات التي وجيت لنظرية لومبروزو نذكر:
 مف حيث أسموب البحث:* 

أسرفت في تمييز المجرميف بصفات جسدية ونفسية معينة نتيجة اقتصار لومبروزو عمى دراسة 
حيث ركز و جيوده عمى حاالت  لـ يكف أصحابيا مف الكثرة بحيث ، وتشريح جثث المجرميف دوف سواىـ

وىذا مف األخطاء الفظيعة التي ، يمكف استخبلص قانوف عاـ يمكف تطبيقو عمى جميع الحاالت اإلجرامية
 وقع فييا لومبروزو في صياغة نظريتو.

 * مف حيث نطاؽ البحث:
ىمالو بؿ إنكاره تأثير ، تركيزه عمى الجانب الع وي والمبالغة فيو كعامؿ لمسموؾ اإلجرامي - وا 

. -وغيرىا ، واجتماعية، بيئية -العوامؿ األخرى   في سموؾ المجـر
تي يحدثيا أي إنساف ف بل عف اإلنساف المجـر عبلمة عمى كوف اعتبار بعض المظاىر ال -

 -حسب قوؿ لومبروزو  -فيذا دليؿ ، وذلؾ مف قبيؿ إحداث الوشـ وتحمؿ األلـ ألجمو، محدثيا مجرما
وكذلؾ مسألة ، وبالتالي فإف عدـ اإلحساس باأللـ مف صفات المجرميف، عمى عدـ اإلحساس باأللـ
 ة عمى السموؾ اإلجرامي.استخداـ اليد اليسرى كعبلم
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إذ ، فتشبيو المجـر باإلنساف البدائي ىو تشبيو في غير مو عو* مف حيث صحتيا إلى حد بعيد: 
لـ يثبت عمميا قياـ لومبروزو بدراسة تاريخ الجنس البشري حتى يستطيع تكويف فكرة صحيحة عف اإلنساف 

 البدائي الذي تممكتو السرعة في تشبيو المجـر الحديث بو.
كما أف فكرة المجـر بالميبلد بدورىا فكرة غير صائبة عمى اإلطبلؽ ألف الشخص ال يكوف  -

ال بواقع ميبلده كإنساف مشوه الجسـ أو مختؿ ، مجرما إال بارتكابو سموكا يؤثمو الشارع الو عي عميو
ص ص ، 1999، عبد الخالؽ ف)جالؿ الديوىذا ما يجعؿ المجـر مسيرا وغير مسؤوؿ جنائيا، النفس
196-197 ) 

فسوؼ يظؿ لومبروزو "المؤسس األوؿ  لومبروزولكف ومع االنتقادات الكثيرة التي وجيت لنظرية 
لعمـ األنتروبولوجيا الجنائية أو اإلنساف المجـر كعمـ مستقؿ تجاه العموـ االجتماعية... أما نظريتو 

سة األولى التي استخدمت المنيج العممي البيولوجية في عوامؿ تكويف الظاىرة اإلجرامية فيكفييا أنيا الدرا
 في تفسير الظاىرة اإلجرامية"

 المدرسة النفسيةنظرية   -1-2
تحتؿ التفسيرات النفسية لمسموؾ اإلنساني مكانة مميزة في العموـ االجتماعية وبالذات في عمـ 

 وتشترؾ النظريات النفسية في مجموعة مف االفترا ات وىي كما يمي :، الجريمة
 تبر الفرد وحدة التحميؿ األولية.يع -1
 تعتبر الشخصية الجزء الرئيسي لمدافعية في الشخص فالشخصية ىي موطف النزاعات والدوافع. -2
 الجريمة ىي نتيجة لسموؾ شرطي غير مناسبة في الشخصية. -3
 العمميات العقمية غير الطبيعية نتيجة ألسباب متعددة غالبا ما تحدث في الطفولة المبكرة -4

 وتشمؿ أي  مف األسباب التالية : العقؿ المريض والتعمـ غير المناسب أو االشراط غير المناسب.
 نظرية  مدرسة التحميؿ النفسي 1-2-1

وىي تنقسـ عنده إلى ثبلث ، بتحميؿ المراحؿ التي يمر الجياز النفسي سيجموند فرويديبدأ العالـ 
 مراحؿ : النفس والذات العاقمة وال مير. 

( اليو( والذي يعني )ID( ويرمز ليا بالرمز )الذات الدنياالنفس ذات الشيوة ) بة األولى:المرت
ويتركز اىتماـ ىذه المرتبة مف ، واالستعدادات الموروثة، وتحوي ىذه المرتبة مف النفس الميوؿ الفطرية

اعتبارات المثؿ وار اء الغرائز بأية طريقة ممكنة بغض النظر عف ، النفس عمى االنسياؽ وراء الشيوات
 والقيـ والمبادئ النبيمة.
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( وتعني )األنا( egoالذات الشعورية أو الحسية )الذات العاقمة( ويرمز ليا بالرمز ) المرتبة الثانية:
وتتمثؿ وظيفتيا في السعي نحو إيجاد نوع مف التوازف بيف الميوؿ الفطرية واالستعدادات الموروثة مف 

إذف فيي ، والعادات والتقاليد، واألخبلؽ، والقيـ، الخارجية مف المثؿ العمياوبيف متطمبات البيئة ، جية
 لحمميا عمى التعبير عف نزعاتيا بالشكؿ الذي ، بمثابة الكابح بالنسبة إلى المرتبة األولى

، عدلي السمريوال يتعارض مع ما يسود المجتمع مف قيـ ومبادئ وأعراؼ)، ينسجـ مع مقت يات البيئة
 (78ص ، 1996

:فيشتمؿ عمى الجانب المثالي لمنفس البشرية حيث تتوافر المبادئ السامية المستقاة المرتبة الثالثة
والتي تراقب تحركات العقؿ نحو إشباع نزعات النفس مراقبة تصعد ، مف تعاليـ الديف واألخبلؽ والقانوف

 األنا العمياتعبير  دفروي صاحبيا إلى مرتبة اإلشباع المشروع لكؿ رغباتو وىي التي أطمؽ عمييا
 ( super - ego( ويرمز ليا بالرمز )الضمير)

لى أف ىناؾ صراعا خاصة إ يالسموؾ اإلنساني عامة و السموؾ اإلجرامتفسير رجع فرويد يحيث 
، Libidoخاصة الغريزة الجنسية ، المتمثمة في النزعات الغريزية لئلنساف عوامؿ اإلبداعور بيف يدعقميا 

بمعنى آخر أف ، المتمثمة في معاقبة المجتمع كؿ مف يخرج عمى قيمو األدبية والخمقي، وعوامؿ اليدـ
 " األنا العمياوالذات المثالية "، نزعات وميوؿ فطريةغرائز و الذات الدنيا بما تمثمو مف ىناؾ صراع بيف 

دور " ألنا"الذات الشعورية فمصراع ا، مثمو مف قيـ مكتسبة ومبادئ سائدة في المجتمعيبما أو ال مير 
وقيـ محاولة التوفيؽ بيف الرغبات الصادرة عف شيوات الذات الدنيا وبيف أوامر الذات المثالية يتمثؿ في 
  .المجتمع

بيف رغبات النفس الدنيا وبيف قيـ ال مير الدينية التوفيؽ "األنا"  الذات الشعوريةاستطاعت فإذا 
ف أخفقت في إقامة ، الحياة االجتماعيةما تتطمبو جاء سموؾ اإلنساف متكيفا ومنسجما مع والخمقية  وا 

يسعى اإلنساف إلى كبت رغباتو وميولو وغرائزه في إما أف فإف األمر يأخذ أحد مساريف : ، االنسجاـ بينيما
أومف خبلؿ  ، وعدـ التعبير عنيا إال مف خبلؿ قنوات غير مباشرة كاألحبلـ مثبل البلشعورمنطقة 
ية سموكأنماط تحوؿ إلى بحيث تتصعيدىا اإلعبلء منيا و و ، والميوؿ الفطريةوات بالرغبات والشي التسامي
فالفرد الذي ال يستطيع إشباع رغبتو الجنسية بالزواج يمكف أف يفرغ طاقتو الع مية في ممارسة ، مقبولة

 الريا ة. 
لكف عدـ ظيور ىذا الطبع يرجع إلى التدرب الذاتي ، Agressifاإلنساف بطبعة عدواني  إف

في نزواتنا ورغباتنا وكبتيا وعدـ الكشؼ عنيا إال في القالب الذي  واالجتماعي منذ الطفولة عمى التحكـ 
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وىذا أمر يتشكؿ منذ الطفولة إذ يتعود الطفؿ بالتدريج عمى أف البعض مف طمباتو ىي ، يرت يو المجتمع
وأنو يجب أف يتقبؿ إرجاء إشباع الجزء الباقي مف الرغبات لوجود قيود مختمفة تحيط ، التي يمكف إجابتيا

 بيا.
" عف التوفيؽ الذات الشعورية "األناأخفقت أي ، فإذا ما حدث خمؿ في عممية التدرب عمى الكبت

خماد  الذات المثاليةأو  الضميروأوامر الذات الدنيا بيف نزعات  إف ف، في البلشعورتمؾ النزعات وا 
أو عمى األقؿ ، مف أجؿ التعبير عف ميولو الغريزية ورغباتو الفطرية يسمؾ سموكا إجرامياقد الشخص 

ينا تكوف ف، أو  قد يصبح ميووساكإحساسو غير المبرر بالخوؼ أو باال طياد يصبح فردا عصابيا 
ما  عيفة منعدمة الوجود إما  الذات المثالية "األنا العميا" عاجزة عف ممارسة وظيفتيا في السمو وا 
قيـ المجتمع الدينية مشروع يتفؽ و تمؾ األخيرة بشكؿ إشباع والحرص عمى بالنزعات والميوؿ الفطرية 
مف كؿ رقابة أو قيد  الذات الدنياكبل األمريف ىو تعبير عف انفبلت و ، والخمقية وقواعده القانونية

 السموؾ اإلجرامي.إلى العالـ المحسوس في صورة شعور البل منطقةمف نطبلؽ برغباتيا ونزواتيا الاو 
تفرز كؿ واحدة منيا نمط مستقؿ ، ولقد كشؼ فرويد عف وجود مناطؽ اختبلؿ متعددة في النفس

وىوائية ، والمكتئبة، وىكذا ظيرت لنا نماذج مر ية منيا الشخصية القمقة، مف أنماط الشخصية اإلنسانية
مأموف والمتخوفة...الخ). ، و عيفة اإلرادة، والمصابة ببرود عاطفي ،والمتشككة، والخيالية، المزاج
 (193ص، 1975، سالمة

 يرى فرويد أف السموؾ الفردي يتوقؼ عمى مدى العبلقة بيف األقساـ الثبلثة لمنفس كما 
وتكوف ، فإف السموؾ يكوف منحرفا، فإذا تغمبت الشيوات والميوؿ الفطرية )النفس ذات الشيوة(، اإلنسانية

وتحكـ ال مير والعقؿ )األنا العميا( ، أما إذا تغمبت المثؿ والقيـ الموروثة، شخصية صاحبو غير نا جة
 كاف السموؾ قويما وكانت شخصية صاحبو نا جة.

ويعتقد سيجموند فرويد بغريزتيف أساسيتيف توجياف الفرد وتمدانو بالطاقة الحيوية ىما غريزة الموت 
والتدمير. وتأخذ طابع مشاعر اإلثـ ، العدواف، تعبر عف مظاىر اإليذاء " التيTHANATOS"تناتوس

دانة  الذات والقسوة عمييا " التي منبعيا الطاقة الجنسية EROS وغريزة  الحياة "أورس، والتشدد معيا، وا 
كما اعتبر فرويد   (267ص، 2003، )مصباح عامروتيدؼ إلى حماية النفس والمحافظة عمى الحياة. 

وات الكامنة في البلوعي ىي أىـ قوة محركة لمسموؾ اإلنساني وىي تخ ع لسمطة األنا األعمى أف النز 
 (03ص ، 1991، )إسحاؽ إبراىيـ منصورالذي يفحص مطابقتيا مع قوانيف الجماعة
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 -الجسدي-فعند إحساس الفرد بخطر الموت وبأف حياتو ميددة يختؿ لديو توازنو النفسي 
و بمبادئ المجتمع وتقاليده المتعار ة مع نزواتو التي يريد إشباعيا قبؿ أف االجتماعي ويتبلشى التزام

يدىمو الموت فيسوغ لنفسو ما يحمو ليا مف أعماؿ الرذيمة واإلدماف والفجور فتنمو تاليا مشاعر االنتقاـ 
 (46ص، 1970، جميؿ وديع شكوروفعؿ الجريمة.)
إما إخفاؽ الذات في تطويع ، بأحد األمريف بعد ذلؾ إلى تفسير السموؾ اإلجراميفرويد وينتقؿ  

وتيذيب النفس أي عجزه عف تحقيؽ التكيؼ بيف الميوؿ الغريزية والنزعات الفطرية مف ناحية والقيـ 
ما انعداـ وجود ال مير أو عجزه عف ممارسة  وظيفتو ، والمبادئ  السائدة في المجتمع مف ناحية أخرى وا 

ة المتقدمة إلى مرحمة اإلشباع اليادئ والمشروع الذي يفصح عف في السمو بالنزعات والميوؿ الفطري
وفي كمتا الحالتيف تنطمؽ النزعات الغريزية أي مف مرحمة البلشعور ، االحتراـ الكامؿ لقواعد الديف والقانوف

  (198ص، 1999، )جالؿ الديف عبد الخالؽ لتحقؽ إشباعا جزئيا أو كميا إلى مرحمة الشعور.
 وجود مستوييف مف النشاط ، مف خبرتو في عبلج المر ى العصابييف د فرويوقد استنتج 

أما الشعوري مف النشاط العقمي فيو معرفة النفس ما تخبره في ، أحدىما شعوري واآلخر الشعوري، العقمي
وىذا ما ، بما سبؽ ليا أف خبرتو واحتفظت بو في الذاكرة، أية لحظة وربطو بواسطة  عممية عقمية خاطفة

التي يمكف تصورىا عمى أنيا مجموعة اإلجراءات العقمية التي ، العقؿ الظاىر(ياة الفرد الشعورية)يميز ح
، كحاالت التفكير والتصور والفيـ، يحس بيا وقت حدوثيا ويدرؾ ماىيتيا وكيفيتيا وقد يعرؼ سببيا

، طفتي الحب والكرهوبعا، و اإلحساس بالرغبة والصد والحرماف، وانفعاالت السرور والغ ب والمذة واأللـ
ف كاف يشغمو ويؤثر فيو ، أما المستوى البلشعوري مف النشاط العقمي فخفي ال يفطف إلى وجوده عادة وا 

يستعصي فيميا عمى حقيقتيا دوف االستعانة بعممية نفسية ، تأثيرا يظير في ألواف مف السموؾ والمظاىر
األحبلـ ، ىفوات المساف وزالت القمـ، التمقائيوالتذكر ، فالنسياف، ىي التحميؿ النفسيجد تخصصية: 

مف وجية التحميؿ النفسي تدؿ عمى وجود خبرات في حياة ، واألعراض النفسية والعناد والعدواف واإلجراـ
الذي ال يكؼ عف النشاط ال ، العقؿ الباطفأو في جانب مف الذىف يسمى اصطبلحا ، األفراد البلشعورية

الرقيب الكابت لكؿ األفكار والمشاعر ، يتيح الفرص باستمرار لمغافمة ال مير بؿ، في اليقظة وال في النوـ
سامية حسف )ألف ظيورىا في الحياة الشعورية يؤدي إلى صراعات مؤلمة.، والرغبات والنزعات

 (102ص 1983، الساعاتي
الفرويدي أبرز  في تفسيره لمجريمة والعنؼ لدى المرأة وارتكابيا لجرائـ العنؼ متأثرا بالتحميؿفبوالؾ 

دور الطمث الشيري والحمؿ وسف اليأس مبرزا ما تحدثو ىذه  مف ا طرابات سيكولوجية تخؿ بالتوازف 
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ومف ذلؾ رأى أف المرأة حينما ترتكب الجريمة ، وت عؼ مقاومة المرأة الداخمية والقوى ال ابطة لسموكيا
بسبب المكانة الدنيا البلتي يجبرف عمى احتبلليا أثناء الطمث فيو نوع مف الفعؿ االنتقامي تقوـ بو النساء 

 بينما يرتبط سف اليأس بفقداف األنوثة فتعر يا لئلحباط وسرعة التييج واالنفعاؿ والقابمية لبلستثناء
 (93ص، 2004، عبداهلل عبد الغني غانـ)

عيا نتيجة وتميؿ مدرسة التحميؿ النفسي أو النظرية التحميمية في تفسير الجريمة إلى القوؿ بوقو 
 لؤلسباب الثبلث اآلتية:

العجز عف التحكـ في الدافع اإلجرامي )الذات الدنيا( بسبب وجود  عؼ أو عجز في الذات  -1
  reperssingالوسطى أو العميا ووقوفيـ دوف النمو المطموب و يقاؿ أف المجـر لديو قدرة قميمة لمكبت

يفوؽ في قوتو وتأثيره قوة وتأثير ، سموؾ اإلنساففرويد يرى أنو لقوة الكبت ىذه ابمغ األثر في  أف حيث
فإذا كانت تربية اإلنساف ، والحوادث النفسية المكبوتة، فيي تحوي ذكريات الطفولة، الشعور عمى اإلنساف

 حيث كاف طفبل قائمة عمى أسس متوازنة توفؽ بيف الرغبات والميوؿ وبيف أصوؿ التربية النفسية 
ال أصبح الكبت مر يا، تصعيد الرغبات المكبوتة تصعيدا متساميا صحيحافإف مف شأف ذلؾ ، السميمة ، وا 

واال طرابات النفسية والتي قد تؤدي إلى نشأة ، وكاف الفرد معر ا في مستقبؿ حياتو لبلمراض العصبية
 العقد النفسية.

ويحدث ، قد ينتج لتكويف الخمؽ الم اد لممجتمع مف حدوث ا طراب في نمو الذات الوسطى -2
 ا أثناء السنوات الثبلث مف الحياة.ىذ

ذلؾ ، قد يؤدي النمو الزائد عف الحد في الذات العميا إلى تكويف ما يسمى بالمجـر العصابي -3
ومنو مؤدى ىذه النظرية أف المبالغة في ، ألف ال مير الحاد جدا ال يوفر أي إشباع لمطالب الذات الدنيا

 في تكويف الذات العميا قد يؤدي إلى حدوث الجريمة.إىماؿ تكويف ذوات اإلنساف أو التشدد الزائد 
فالمدرسة الفرويدية وكذلؾ الفرويدية الجديدة وغيرىا مف النزعات التحميمية تعزو النزعة اإلجرامية 
لنوع مف الصراع الداخمي أو الصراعات الداخمية والمشكبلت االنفعالية والدوافع البلشعورية بعدـ اإلجابة 

ولذلؾ يعتبروف السموؾ اإلجرامي عرض ناتج عف مشاكؿ ، ة ومشاعر النقص والدونيةوكذلؾ عدـ الموادع
 (82-81ص  ص، 2004، )عبد الرحمف محمد العيسويانفعالية  .

كيت ومف أنصار االتجاه القائؿ بأف اإلجراـ نتيجة الصراع النفسي واال طرابات العاطفية الدكتورة "
الطويمة في التحميؿ النفسي لمصغار حيث ال تعتقد  الخبرةذات    Kate Friedlanderفريد الندر" 
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بؿ تؤمف بإمكاف عبلجيـ بالتحميؿ ، فحسب بأف اال طرابات النفسية أساس اإلجراـ بيف األحداث
 (104ص1983، سامية حسف الساعاتي)النفسي.

ويذكر فرويد ، الدوافع الكامنة في البلشعور مف أىـ القوى المحركة لمصراع بيف جنبات النفس تعتبر
 عقدة إلكترا وعقدة التقمص .، عقدة األوديب، عقدة الذنب، كعقدة النقصالعديد مف ىذه الدوافع 

 :التي تفسر اإلجراـ في شكميف مف أخطر أشكالو فعقدة أوديب
ومف وجية النظر ، وىو تعدي جنسي غير قانوني يرتكبو ولي أو بديمو عمى طفمو زنا المحاـر :

مف أىـ العمماء  كمود ليفي ستروساألنثروبولوجية كؿ المجتمعات تحـر حاالت زواج األقارب و يعد 
الذيف درسوا ىذه الظاىرة و توصؿ إلى أف كؿ المجتمعات المعروفة تتوفر عمى قاعدة سارية تحـر عمى 

 . الرجؿ اتخاذ بعض النساء كأزواج
 األخرى مف اإلجراـ أيف يقتؿ الطفؿ أباه و قد يكوف القتؿ رمزيا:حيث يفسر بعض أنواع قتؿ الولي

فالشعور بالذنب و عقدة أوديب حسب فرويد مف أىـ الدوافع نحو ارتكاب الجريمة و اإلحساس 
فحسبو الشاعر بالذنب يبحث عف العقاب عف طريؽ اإلجراـ و ىذا ، يسبقيا و ليس كما يعتقد أنو يتبعيا

 (3ص ، مقالة منشورة، مزوز بركو). ما يعرؼ بالعقاب الذاتي
حيث ، فوفقا لمنظرية التحميمية فإف عقدة أوديب تؤدي إلى النزعة اإلجرامية ما لـ تحؿ حبل ناجحا

يرى بعض عمماء المدرسة التحميمية أف  عقدة أوديب تمثؿ المحتوى الرئيسي البلشعوري والسيكولوجي في 
ليـ أف األمور التي يكبتيا الشخص الراشد ترتبط عاطفيا مع األعراض العصابية أي المر ية ولقد تبيف 
  (86ص ، 2004، عبد الرحمف محمد العيسوي)الموقؼ األوديبي الخاص بالطفولة المبكرة.

أف القوة الدافعة في اإلنساف ىي  Adler أدلر: يرى  اتجاه اإلحساس بالنقص آلدلر 1-2-2
مشاعر النقص التي تبدأ مف الطفولة عندما يرى الطفؿ أنو وىي نوع مف التعويض عف ، الرغبة في القوة

 ويدفع بو ىذا الشعور إلى الكفاح مف أجؿ التفوؽ ، أ عؼ مف الكبار المحيطيف بو جسميا وعقميا
)يوسؼ وما ارتكاب الجريمة إال محاولة سيئة مف اإلنساف لتحرير النفس مف الشعور بالنقص ، والسمو

  (55ص ، 2001، جمعة سيد
والخبلصة أف السموؾ اإلجرامي عند فرويد إنما يفسر عمى أساس الصراع القائـ في النفس  

ما بسبب عقدة مف العقد الكامنة ، الشعورية إما بسبب غمبة الذات الدنيا عمى الذات العميا  وا 
يود فينجـ مف ذلؾ كمو انطبلؽ الدوافع والنزعات والميوؿ الكامنة منذ الطفولة بغير ق، في البلشعور
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، )جالؿ الديف عبد الخالؽ ويحدث اال طراب النفسي الذي يؤدي إلى خمؿ عصابي أو سموؾ إجرامي.
  (200ص، 1999

فيرى أف معتقدات الشخص وطريقة تفكيره تؤثر كثيرا عمى تصرفاتو  BANDURA اأما بندور 
والعكس إذا ، سمبيةفكمما " كانت لمشخص معتقدات سمبية عف نفسو فكثيرا ما تكوف سموكاتو ، وأفعالو

 "حيث يؤدي ذلؾ إلى القياـ بسموكات فعالة وايجابية، كانت لديو معتقدات ايجابية
(Bandura Albert  ; traduit par : rondal ; 1976 ; p 245) 

فالشعور باالغتراب واالنعزاؿ عف اآلخريف غالبا ما يت مف مجموعة مف الصراعات الداخمية في 
فمثؿ ىذا ، ما يريد ويحكـ عمى نفسو بالسمبية وينطوي وينعزؿ عف اآلخريف ذات الفرد ألنو ال يدرؾ

ومنو إمكانية إقباؿ ىذا الشخص ، الشعور والصراع الداخمي ىو الذي يؤدي إلى تكويف مشاعر العدوانية
 ة و الجانحة.يعمى السموكات االنحراف

 نقد نظرية التحميؿ النفسي 
وركزت األ واء عميو بما ، التركيز عمى الجانب النفسي ال شؾ في أف ىذه النظرية قد نبيت عمى

بعد أف كاف البحث قاصرا بصفة ، ينطوي عمى إ افة عممية غير مسبوقة في مجاؿ الدراسة اإلجرامية
فبل يمكف ألحد أف ينكر ف ؿ مذىب التحميؿ النفسي في إبرازه أىمية ، رئيسية عمى الجانب الع وي فقط

األمر ، الدوافع اإلجراميةفيذه المنطقة تختزف فييا كؿ ، الشخصية اإلجراميةالجانب البلشعوري في بناء 
كما كاف لو أثره في عبلج بعض طوائؼ ، الذي كاف لو أثره في الكشؼ عف أسباب الكثير مف الجرائـ

 المجرميف مف المر ى النفسانييف والعقمييف.
سية في ىذا المجاؿ إال أف تفسيراتيا    لكف عمى الرغـ مف التطور الكبير الذي أحرزتو البحوث النف -

حيث ، سقوطيا في الخطأ المنيجيفما يعاب عمى تمؾ النظرية ، لمجريمة ظؿ تفسيرا جزئيا غير متكامؿ
لمبلحظة أف جميع المتغيرات والمفاىيـ التي قالت بيا يصعب دراستيا عمميا والتحقؽ مف فرو يا بطريؽ ا

 األنا واألنا العميا والبلشعور.فكيؼ يمكف قياس مفاىيـ ، التجربةأو 
أ ؼ إلى ذلؾ كوف عمماء النفس كثيرا ما يعمدوف عند تفسيرىـ لمظواىر إلى االتكاؿ عمى   -

ففي ربطيـ األعراض المر ية بالسموؾ اإلجرامي ، مر اىـ وتعميـ نتائج ىؤالء المر ى عمى األسوياء
فكثيرا ما يكوف ، لخمؿ النفسي و الجريمةوجيت ليـ انتقادات حادة مؤداىا عدـ وجود صمة حتمية بيف ا

إ افة إلى كوف ما أتت بو مدرسة التحميؿ ، الشخص مري ا نفسيا ؛ لكنو ال يرتكب أي فعؿ إجرامي
حيث وقعت ىذه النظرية في خطأ  التركيز عمى العامؿ الواحد في تفسير ، النفسي غير مبني عمى العممية
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التحميمية النفسية قد أعمت مف قيمة الغريزة الجنسية خاصة ما  أف النظرية كما ، ظاىرة السموؾ اإلجرامي
 يتصؿ بفترات الطفولة األولى  وأثرىا في السموؾ اإلنساني عامة واإلجرامي خاصة. 

كما أنو ليس صحيحا أف الوقوع في الجريمة يكوف دائما  تبعا لمصراع الذي يتـ في الجانب 
ومف ناحية أخرى : أنو ليس  صحيحا أف  عؼ ال مير ، ةىذا مف ناحي، البلشعوري مف النفس البشرية

أو األنا العميا يقود دائما إلى طريؽ الجريمة فمف الناس مف ي عؼ صوت ال مير لدييـ ومع ذلؾ ال 
كما أف انعداـ أو  عؼ ال مير ال يصمح تفسيرا لمجرائـ العاطفية التي كثيرا ما ، يقدموف عمى اإلجراـ

 (201-200ص  ص، 1999، جالؿ الديف عبد الخالؽ)يحتؿ فاعميا مكانة عميا.
ىو تجاىمو لمعامؿ ، ما يمكف قولو بعد استعرا نا لبلتجاه النفسي في تفسير السموؾ االنحرافي

ذلؾ أف معظـ السموكات ، في تشكيؿ السموؾ البشري وتكويف شخصية اإلنساف، الح اري -االجتماعي
وىي تختمؼ مف ، االجتماعية التي يخ ع ليا الفرد في حياتواإلنسانية تتشكؿ خبلؿ مراحؿ التنشئة 
وىذا ما يفسر وجود أنماط سموكية مقبولة اجتماعيا في بعض ، مجتمع إلى آخر ومف ثقافة إلى أخرى

تمؾ  فيعاب عمى، المجتمعات في حيف تكوف نفس ىذه السموكات مرفو ة ومحرمة لدى البعض اآلخر
فميما بمغت قوة ، اإلجراـالدفع نحو مؿ االجتماعية والظروؼ البيئية في لعوادور اإغفاليا النظرية أي ا 

 مسموؾ اإلجرامي.فإنو مف المتعذر التسميـ باعتباره وحده المخمؽ لالنفسي الخمؿ 
المدرسة السموكية كمدرسة و عية رف ت التفسيرات البلعممية النظرية السموكية :  1-2-2

فاقترحت أف الشخصية اإلنسانية والسموؾ اإلنساني بشكؿ عاـ ، صحتياوالتي ال يمكف قياسيا والتثبت مف 
لكنيا ، بافموؼمعتمدة عمى دراسات العالـ الروسي ، سموؾ متعمـ مف خبلؿ عمميات التفاعؿ مع اآلخريف

حيث يعتقد ىذا ، Skinner سكينروالعالـ  Watsonواطسوفاعتمدت بشكؿ أساسي عمى أبحاث 
فالسموؾ عادة ما ينشأ أو يقع ، خبلؿ مبلحظة رد فعؿ اآلخريف عمى سموكو األخير أف الشخص يتعمـ مف

ذا كاف رد الفعؿ إيجابيا ومعززا فإف ىذا السموؾ سيستمر ويتـ ، تحت تأثير مثير أو تغير في البيئة وا 
)عايد عواد  أما إذا تـ عقاب ىذا السموؾ فإنو لف يتكرر أويتـ تعممو وبالتالي سوؼ ينتيي.، تعممو

 (124-123ص ص ، 2004، الوريكات
كما يذىب سكينر إلى القوؿ أف السموؾ التمقائي ال يشترط فيو وجود المثير إذ أنيمف الممكف أف تتـ 

وفي ىذه الحالة تقاس قوة االستجابات التمقائية بدرجة االستجابة نفسيا ال ، االستجابة دوف وجود المثيرات
حيث ، الكائف الحي يميؿ إلى تكرار نفس العمؿ الذي قاـ بو وقت العزيز أو التدعيـكما أف ، بقوة المثيرات



 الجريمة والنظريات المفسرة لها                    الفصل الثاني                                             

70 
 

، يرى سكينر أف أىمية التعزيز في السموؾ التمقائي إنما تتوقؼ عمى ارتباطو باالستجابة ال بالمثير
 فالرابطة التي يؤكدىا سكينر ىي الرابطة بيف االستجابة و اإلثابة لعدـ وجود المثير.

و التدعيـ ، التدعيـ اإليجابيينر التدعيـ أو التعزيز إلى نوعيف تبعا ألثر كؿ منيما :ويقسـ سك
حيث يمكف تحديد دور التدعيـ أو التعزيز في التخفيؼ مف حدة التوتر التي تكوف ناتجة عف ، السمبي
لكف و ، فيو قد يخفض مف معدؿ االستجابة، كما يرى سكينر أف العقاب ال يعمؿ كمعزز سمبي، الحرماف

أي أف العقاب ليس لو أىمية ، ىذا أثر مؤقت سرعاف ما يزوؿ ويعود معدؿ االستجابة إلى حالتو األولى
ويؤكد سكينر أف العقاب ال يعادؿ أثر ، تذكر عمى المجموع الكمي لبلستجابات البلزمة لحدوث االنطفاء

-265ص ص ، 1996، عدلي السمري)حيث أف العقاب ال يؤثر في عممية اكتساب العادة . ، الثواب
266) 

عمـ الجريمة قد أىمؿ وتوماس وايت أف  فميف والترزيرى العالـ  النظرية المعرفية  : 1-2-3
فيما يرياف أف الجريمة واالنحراؼ ينتجاف عف التفكير ، الجانب أو البعد اإلدراكي والمعرفي في الشخص

 سوى الحد مف الخيارات الفردية غير العقبلني وليس لمعوامؿ االجتماعية واالقتصادية دور ميـ 
وقد  ربا مثاليف عمى ذلؾ فالمجرموف الذيف يتخذوف مف الجريمة مينة يتميزوف بعدـ الحس ، المتاحة

بالمسؤولية واالنغماس الذاتي والسعي وراء السموكات المنحرفة بينما يتميز المجرموف الذيف يتخذوف مف 
وكات المراىقيف وبالتالي ليس لدييـ الحس بالمسؤولية الجريمة أسموبا حياتيا يتشابو سموكيـ مع سم

ولقد ، ووجدا أف العمميات اإلدراكية ليؤالء األشخاص بغض النظر عف البيئة أو التكويف، وال بط الذاتي
وجد العالماف أف ىناؾ ثماني صفات إدراكية بدائية لممجرميف الذيف يتخذوف مف الجريمة أسموبا حياتيا 

ء األشخاص ومنذ نعومة أظفارىـ  يتميزوف بسوء اإلدارة فتكثر لدييـ المشاكؿ وألنيـ فيؤال، ونمطا معاشا
أقرب إلى المراىقيف في سموكاتيـ فسوؼ يسعوف وراء الممذات والمنافع ذات األمد القصير بدال مف القدرة 
 ف عمى تأجيؿ تمؾ المنافع والممذات لتحقيؽ أىداؼ ذات أمد أبعد ونتيجة لذلؾ نجدىـ  يدمرو 

 ،2004، )عايدعواد الوريكاتحياتيـ المستقبمية نتيجة الرتكابيـ الجرائـ و السموكات المنحرفة. 
 (117-116ص ص  

السموؾ اإلجرامي ينتج مف خبلؿ الطريقة التي ينظـ بيا األفراد أفكارىـ حوؿ ، فتبعا ليذه النظرية   
 األخبلؽ والقوانيف.
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)متخصص في عمـ النفس  Lawrence Kohlberg لورانس كوىمبرغ صاغ  1958ففي سنة 
حيث افترض أف ىناؾ ثبلث مستويات مف التفكير ، النمو( نظرية تركز عمى تطور التفكير األخبلقي

 األخبلقي ويتألؼ كؿ منيا مف مستوييف.
 The Pre-Conventional Levelالمستوى األوؿ: مستوى ما قبؿ التقاليد)العرؼ( 

وفي ىذا ، وسطة األطفاؿ يكونوف في المستوى األوؿ لمتطور الفكريفخبلؿ مرحمة الطفولة المت
 المستوى ترتبط فيو أحكاـ الفرد األخبلقية بااللتزاـ بالقواعد االجتماعية المحددة لما ىو مقبوؿ 

و ذلؾ مف خبلؿ القوة الخارجية التي تفر يا ىذه القواعد و النتائج المادية السارة أو غير ، أو مرفوض
 حيث يستند عمى الطاعة وتجنب العقوبة.، السارة

  Conventional Level العرفي أو التقميدي  المستوى : الثانيى المستو
حيث يستند المنطؽ األخبلقي لؤلفراد في ىذا المستوى عمى ، يستمر حتى نياية الطفولة المتوسطة

 أف االنتقاؿ إلى المستوى الثالث والذي سماه ، كوىمبرغوقد وجد ، توقعات أسرىـ واآلخريف ألفعاليـ
ففي ىذا المستوى ، والذي عادة ما يحدث خبلؿ البموغ المبكر  مستوى ما بعد التقاليد لمنمو األخالقي

   يكوف األفراد قادريف عمى تجاوز األعراؼ االجتماعية وقد يصبحوف أفرادا جانحيف.
 االتجاه االجتماعي-2

االتجاه الفردي يقؼ االتجاه االجتماعي عمى تفسير الجريمة بعوامؿ عمى الطرؼ النقيض مف 
فالجريمة في نظر أنصار ىذا االتجاه مخموؽ اجتماعي ساىمت في تكوينو عوامؿ ثقافية ، اجتماعية بحتة

وقد نشأ ىذا االتجاه في الواليات المتحدة األمريكية عمى أيدي عمماء ، واقتصادية ودينية وأسرية وغيرىا
ولذلؾ فإف ، وىذا االتجاه يقـو عمى اعتبار الجريمة ظاىرة اجتماعية ذات أبعاد اجتماعية معينة، ماعاالجت

ىذه التفسيرات االجتماعية ىي تحديد ىذه األبعاد وتشخيص تمؾ العوامؿ المختمفة التي تشكؿ تمؾ 
 األر ية أو الخمفية لتكويف السموؾ اإلجرامي.

  العوامؿ الطبيعية  نظرية 2-1
والجريمة ليست إال ، الشؾ فيو أف سموؾ اإلنساف بوجو عاـ يتأثر بفعؿ الظواىر الطبيعية مما

إلى حد ، وليذا فإف العبلقة وثيقة بيف قوى الطبيعة والسموؾ اإلجرامي، صورة مف صور السموؾ اإلنساني
يد في تحديد أف ذىب البعض إلى القوؿ بأنو عمى المدى الطويؿ تصبح البيئة الطبيعية ىي العامؿ الوح

سموؾ اإلنساف ألنيا تتحكـ في النمو والتطور الع وي لئلنساف الذي يترتب عميو تقسيـ البشر إلى أجناس 
 كما أنيا تحدد التطور الثقافي والح اري الذي تتميز بو المجتمعات اإلنسانية.، مختمفة
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فنجد أف المناخ ، مباشروتأثير البيئة الطبيعية عمى اإلنساف قد يكوف بطريؽ مباشر أو بطريؽ غير 
وحالة الطقس واختبلؼ الفصوؿ لو أثر عمى النفس واألعصاب وبالتالي عمى السموؾ اإلنساني عموما 

 (64ص ، 1991، إسحاؽ إبراىيـ منصوروعمى السموؾ اإلجرامي تبعا.)
 : العالقة بيف المناخ والجريمة :أوال 

برودتو وبيف الجرائـ المرتكبة مف حيث الكـ أكدت اإلحصائيات أنو توجد عبلقة بيف حرارة الجو أو 
وذلؾ مف خبلؿ ما أثبتتو اإلحصاءات الفرنسية أف جرائـ األشخاص تزيد في الجنوب عنيا في  والنوع

 الشماؿ بينما جرائـ األمواؿ يزيد عددىا في الشماؿ بالنسبة لمجنوب وعمى ىذا األساس انشأ العالـ الفرنسي
Guerry وكذلؾ ، (165ص ، 1985، فوزية عبد الستار) حراري لمظاىرة اإلجراميةما اسماه بالقانوف ال

في مؤلفو روح القوانيف أف عدد الجرائـ يزداد بالتدريج كمما اقتربنا مف خط االستواء كما منتسكيو أشار 
وقد تأكدت  (227ص، 1998، )عبد الرحمف أبوتوتةيتزايد حاالت السكر كمما اقتربنا مف القطبيف

مف خبلؿ اإلحصاءات المختمفة التي أجريت في دوؿ العالـ  Guerry اإلحصاءات التي قاـ بيا العالـ
يطاليا وحتى في مصر حيث  تشير اإلحصاءات أف فصؿ الصيؼ يغمب ، كالواليات المتحدة األمريكية وا 

ي إلى الوفاة في حيف فيو وقوع جرائـ االعتداء عمى األشخاص كالقتؿ العمد وال رب والجرح المف 
ينقص ارتكاب ىذه الجرائـ في فصؿ الشتاء كما أكدت اإلحصاءات أف جرائـ اإلعتداء عمى العرض يكثر 

 (389ص، 2001، )سميماف عبد المنعـ سميماف وقوعيا في فصؿ الربيع ويتناقص في فصؿ الشتاء
اإلجرامية وال يقتصر ىذا  إف أنصار ىذا االتجاه يروف أف المناخ يؤثر تأثير مباشرا في الظاىرة

التأثير عمى درجة الحرارة فقط بؿ يمتد إلى الرياح واألمطار والرطوبة و فيما يتعمؽ بتفسير عبلقة درجة 
الحرارة بالظاىرة اإلجرامية فإنيـ يروف أف درجة الحرارة تزيد مف حيوية اإلنساف مما يؤدي بو أف يكوف 

ف الحر يميب العواطؼ ويوقظ الغريزة الجنسية مما يؤدي بو إلى أكثر قابمية لئلثارة واالندفاع وكذلؾ فإ
االندفاع نحو الجريمة فعندىا يريد الفرد إشباع ىذه الغرائز بطرؽ غير مشروعة وبيذا تزيد جرائـ االعتداء 

 (195ص، 2007، فتوح عبداهلل الشاذلي)عمى األشخاص كجرائـ االعتداء عمى العرض
، 2006، )مكي دردوس الحرارة فإنيا تؤدي إلى الجرائـ  د الممتمكاتأما نتيجة انخفاض درجة 

 (137ص
التي تسيؿ ارتكاب بعض  أما فيما يتعمؽ بتأثير ال وء يرى أنصار ىذه النظرية أف الظبلـ مف العوامؿ

الجرائـ وبصفة خاصة جرائـ السرقة بحيث أف فترة الظبلـ أطوؿ في أياـ الشتاء منيا في أياـ الصيؼ 
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، )فوزية عبد الستار فإنو تزيد ارتكاب جرائـ االعتداء عمى األمواؿ في الشتاء أكثر مف الصيؼ وليذا
 (195ص ، 1985

إال أنو في جرائـ السرقة األخرى التي ترتكب في النيار كالسرقة باستعماؿ السبلح والعنؼ ال يمكف 
عبد الرحمف ) معدالت الجريمةأف يعزز القوؿ بأنو ىناؾ عبلقة طرديو بيف طوؿ فترة الظبلـ وارتفاع 

 (232ص، المرجع السابؽ، أبوتوتة
 ثانيا:العوامؿ الجغرافية)المتعمقة بالموقع(

وتعني مدى تأثير الموقع الجغرافي لممكاف الذي يقيـ فيو المجتمع عمى انتشار الظاىرة اإلجرامية 
 بيف أفراده.

فإذا فرقنا ، بخبلؼ العوامؿ المناخية فالعامؿ الجغرافي لو أثر غير مباشر عمى الظاىرة اإلجرامية
حيث اىتـ عمماء اإلجراـ بإجراء مقارنات بيف المدينة والقرية ، المدينة والقريةبيف مكانيف جغرافييف ىما :

حيث أثبتت اإلحصائيات ، مف حيث ارتفاع أو انخفاض نسب الجرائـ فيكؿ منيما واألسباب الكامنة وراءىا
مف مجموع السكاف يرتكبوف عددا مساويا  %33المدف وىـ يكونوف  التي أجريت في فرنسا أف سكاف

كما أف اإلحصائيات التي أجريت في ألمانيا أثبتت أف نسبة ، %73لمجرائـ مع سكاف القرية الذيف يمثموف 
في المدف التي  %13في حيف أف نسبة اإلجراـ تمثؿ %9اإلجراـ في القرية واألحياء الريفية ال تتجاوز 

 نسمة. 23333لسكاف فييا عف يزيد عدد ا
عمى أف الجرائـ ترتفع نسبتيا بوجو عاـ ، كما دلت اإلحصائيات التي أجريت في جميورية مصر

حيث ترتكب جرائـ القتؿ ، في المدف عف القرى إال أف نوعية الجرائـ وأساليب ارتكابيا تختمؼ في الحالتيف
بينما ترتكب في المدف باألسمحة ، ؽ الصيدفي الريؼ باستخداـ األسمحة البي اء أو العصي أو بناد

وأف جرائـ قتؿ األطفاؿ تكثر في الريؼ عف المدف لعدـ توفر وسائؿ اإلجياض الطبية والعممية ، النارية
 (73-72ص ص ، 1991، إسحاؽ إبراىيـ منصور) المتقدمة.

 ويمكف تفسير ظاىرة ارتفاع نسبة الجرائـ في المدف عنو في األرياؼ إلى األسباب التالية: 
 تعدد مشاكؿ الحياة في المدينة: -1

ألف كثافة السكاف يترتب عمييا زيادة الحاجيات التي يتطمع إلى إشباعيا كؿ فرد في المجتمع 
وتقع ، ي األفراد فتقع المخالفات لمقانوفوطريقة كؿ فرد في إشباع حاجاتو العديدة تتعارض مع مصالح باق

وتكوف فييا المنازؿ ، األفعاؿ المجرمة في المدينة بنسبة أكبر مف القرية التي يقؿ فييا التركيز العمراني



 الجريمة والنظريات المفسرة لها                    الفصل الثاني                                             

74 
 

أيف يقؿ االحتكاؾ بيف األفراد كما و أف الحاجات المراد إشباعيا تكوف قميمة مقارنة ، متباعدة ومستقمة
 جرائـ لقمة المشاكؿ االجتماعية في المجتمع الريفي.بالمدينة فينخفض عدد ال

ومرد ذلؾ أف وسائؿ اإلعبلـ المرئية المكتوبة متوافرة في المدينة عنيا  حب التقميد والمحاكاة: -2
وما يشاىد عمى شاشات السينما ، فما يراه ساكف المدينة مف أمثمة حية و أنماط إجرامية، في األرياؼ

يقرأه في الصحؼ والمجبلت يكوف لو األثر السيئ في  عاؼ النفوس الذيف وما ، واإلذاعة المرئية
يعتبروف الجريمة  ربا مف  روب اإلقداـ والشجاعة أو البطولة فيميموف إلى تقميد ما وقع تحت حواسيـ  

 وينحدروف إلى طريؽ الجريمة.
بمعنى ، المجتمع الريفي مجتمع شبو مغمؽ طبيعة الحياة في القرية وتقاليد المجتمع الريفي : -3

كما أنيـ يرتبطوف فيما بينيـ بروابط ، حيث يسيؿ التعرؼ بينيـ، أف األفراد يعرفوف بع يـ معرفة جيدة
 بؿ ويتعاونوف فيما بينيـ كذلؾ في شؤوف الزراعات المتجاورة ويتشاركوف ، القرابة أو المصاىرة

 الريؼ ولكف يندر وقوع جرائـ النشؿ التي تحتاج إلى تكدس بشري.  أما جرائـ السرقة فتقع في، في التجارة
فالجرائـ البسيطة مثؿ السب والقذؼ وال رب الذي ال  صعوبة إحصاء الجرائـ في الريؼ:  -4

ينشأ عنيا أذى جسيـ والسرقات البسيطة التي تقع عمى الثمار في الحقوؿ ال تصؿ إلى سجبلت 
كما أف رجاؿ الشرطة ال ، نازؿ عنيا صمحا بيف المجني عميو والمتيـفغالبا ما يتـ التإحصاءات الجريمة 

 ينتشروف في الريؼ بنفس النسبة في المدف.
حيث أف المجرميف في المدينة يجدوف الفرصة لمتنكر صعوبة تخفي المجرميف في الريؼ:  -5

 (76-79ص ص 1991، إسحاؽ إبراىيـ منصور)أما في الريؼ فيصعب ذلؾ.، واالختفاء عف األعيف
 نقد النظرية الطبيعية: 

لكف ىذه النظرية تعر ت لمنقد وذلؾ بأنيا عجزت عف إيجاد تفسير منطقي الرتفاع معدالت بعض 
الجرائـ األخرى كجرائـ النصب واالحتياؿ كذلؾ فإف اإلحصاءات أكدت إف جرائـ العرض تسجؿ أعمى 

إلحصائيات أف جرائـ السرقة بالكسر نسبة ليا في فصؿ الربيع وتنخفض في فصؿ الصيؼ كذلؾ أثبتت ا
 (160ص ، 1985، )فوزية عبد الستار أقؿ أنواع السرقة تغيرا بتغير فصوؿ السنة

 نظرية التفكؾ االجتماعي 2 -2
أف المقصود بالتفكؾ االجتماعي ىو أي ا طراب أو انشقاؽ أو صراع أو افتقار إلى  إليوت يرى

ويؤثر عمى العادات والتقاليد ، اإلجماع يحدث في نطاؽ جماعة مف الجماعات أوفي مجتمع ما
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االجتماعية السموكية المقررة أو عمى النظـ االجتماعية أو عمى ال وابط االجتماعية بصورة تجعؿ مف 
 (203ص ، المرجع السابؽ).ؿ أف يتحقؽ ليذه األمور أداء وظيفيا منسجماالمستحي

سيميف فقد استوحى ، وصاحبيا، رائد ىذه النظرية ثورستف سيميفو يعتبر عالـ االجتماع األمريكي 
ومف واقع المجتمعات التي عاصرىا ولـ يعايشيا ، نظريتو ىذه مف واقع المجتمع األمريكي الذي عاصره

مسامعو الظواىر االجرامية فييا وقارنيا بالمجتمعات الريفية التي وجد فييا انخفا ا في حجـ بؿ طرقت 
مما شجعو عمى إجراء مقارنة ، الظواىر االجرامية قياسا إلى حجـ تمؾ الظواىر في المجتمعات المتح رة

تح رة وانخفاض حجـ عددية كاف نتيجتيا ارتفاع حجـ الظاىرة االجرامية ارتفاعا كبيرا في المجتمعات الم
تتميز بالرقابة ، فالمجتمعات البدائية أو الريفية، ىذه الظاىرة انخفا ا كبيرا في المجتمعات الريفية

فيـ يحيوف حياة مشتركة تت اءؿ فييا النزاعات الفردية ويعمؿ الكؿ لخدمة ، واالنسجاـ بيف أع ائيا
ذلؾ إلى وجود نوع مف الترابط  ومرد، ومف ثـ كاف وقوع الجريمة بعيد االحتماؿ، الجماعة

يجمع بيف أفراد ىذا المجتمع مما ترتب عميو انكماش ظاىرة  social Organizationاالجتماعي
في حيف في المجتمعات الحديثة أو ما يسمى بالمدف فاألمر مختمؼ نتيجة لما أصابو مف تعقيد ، الجريمة

وكثيرا ما ، مختمؼ مراحؿ حياتو يعيش بيف أسرتو وتفشي الروح الفردية فاإلنساف عمى، وتصارع بيف أفراده
ذا  ، ما ينأى عف سبيؿ الف يمة خاصة إف دب الشجار بينيما، يجد في تصرفات أحد والديو أوكمييما وا 

فر نا وكاف أبواه صالحيف فتمقى منيما األسوة الحسنة فإنو يفاجأ في مجتمع المدرسة بطوائؼ مختمفة مف 
، ونفس األمر يجده في مجتمع األصدقاء، ا مف السموؾ لـ يألفيا في المنزؿالزمبلء قد يسمؾ بع يـ صور 

عندئذ عميو االختيار أف يبقى عمى ما ألفو وتمقاه أو أف يستجيب ألي مف التصرفات التي ، ومجتمع العمؿ
 تصدر مف ىذه الجماعات.

بذلؾ إلى تفسير السموؾ اإلجرامي إلى ما يفتقر إليو المجتمع مف انسجاـ ورتابة  سيمميفويخمص 
 الذي يتخذ صورsocial disorganization التفكؾ االجتماعيأي إلى ، كاف يتمتع بيما في الما ي

لتعاليـ مجموعة ال ترى مشكمة في انتياج  تصارع القيـ في الجماعات المختمفة وذلؾ حيف يستجيب الفرد
 (204-203ص ، 1999، جالؿ الديف عبد الخالؽ)سموؾ اإلجرامي. .ال

وقد تفرعت عف نظرية التفكؾ االجتماعي نظرية أخرى تفسر الجريمة مركزة عمى الصراع الثقافي 
عكس نظرية التفكؾ ، في المجتمع أي أنيا تقتصر في تفسيرىا لمجريمة عمى الجانب الثقافي دوف غيره

 االجتماعي التي تفسر السموؾ اإلجرامي بما يعانيو المجتمع مف صراع اجتماعي في مختمؼ 
 ويتخذ الصراع الثقافي وفقا ليذه النظرية أحد المظيريف:، جوانبو
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 :يقصد بو ذلؾ التعارض الذي يحدث بيف ثقافات مجتمعيف ح ارييف  الصراع الخارجي 
 بثبلث طرؽ وىي:وىو يتحقؽ ، مختمفيف
وما يصاحب ذلؾ مف ، االتصاؿ الذي يقع عمى مناطؽ الحدود بيف ح ارتي دولتيف متجاورتيف -

 تعارض فيسموؾ األفراد الذيف ينتموف إلى كمتييما.
والسموؾ الشائع ، اليجرة وما يعقب ذلؾ مف قياـ تعارض بيف سموكيـ الذي ألفوه في البمد األصؿ -

 في البمد المياجر إلييا.
ستعمار الذي يعمد إلى فرض مبادئو وقوانينو عمى أفراد الشعب الخا ع لسيطرتو مما يترتب اال -

عميو صيرورة بعض التصرفات التي كاف التي كاف يأتييا ىؤالء األفراد غير مشروعة في نظر قوانيف 
 الدولة المستعمرة.

 :لمجتمع يتحقؽ عند نشوء التعارض بيف المجموعات الوطنية داخؿ ا الصراع الداخمي
والعمؿ أيف قد تسود فيكؿ منيا قيـ ومبادئ تخالؼ تماما تمؾ التي تشيع في ، الواحد:كجماعة الدراسة

وأىـ مظير مف مظاىر الصراع الداخمي ما قد تتمسؾ بو جماعة معينة مف تقاليد وقيـ تختمؼ ، األخرى
ابة  لقيـ اجتماعية معينة كجريمة الثأر في صعيد مصر التي  ترتكب استج، عف تمؾ التي تحكـ المجتمع

 ال ير ى عنيا القانوف أو الشعور االجتماعي العاـ.
أف السبب الوحيد لمجريمة يكمف في ما ينتاب ، وحصيمة القوؿ عند أنصار ىذه النظرية في جانبييا

 المجتمع مف تفكؾ نتيجة ما أصاب الحياة العصرية مف تعقيد.
 نقد نظرية التفكؾ االجتماعي

الميزات التي تميزت بيا النظرية جعمتيا مقبولة بدرجة كبيرة بالنسبة لمبعض مف عمماء إف ىذه 
فيناؾ مف يتفؽ مع منطؽ ىذه النظرية بالنظر لما تمميو تربية ال مير مف معاٍف سامية تدفع ، االجراـ

ة ىذا وقد حث رسوؿ اهلل )ص( عمى اشاع، وحبو ألبناء مجتمعو، اإلنساف لسموؾ طريؽ الخير والرشاد
حديث الخير مف خبلؿ الربط بينو وبيف اإليماف بقولو: "ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو")

 شريؼ(.
وعمى الرغـ مف المزايا التي تميزت بيا ىذه النظرية حيث كانت تحمؿ بيف طياتيا دعوة إلى التحمي 

مع كؿ ىذا  -إال أنيا لـ تسمـ ، ة الجريمةبالقيـ والمثؿ العميا لمكاف أثرىا اإليجابي في التخفيؼ مف ظاىر 
 فمف ىذه االنتقادات نورد:، مف االنتقادات -
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عمى الرغـ مف اتساـ الغالبية العظمى مف أفراد المجتمع المتح ر إف لـ نقؿ الكؿ بسمات  -1
التفكؾ و عؼ الروابط االجتماعية فإف مف يقترؼ الجريمة مف ىؤالء ىو البعض وليس الجميع ممف 

ولو صح ارجاع السموؾ اإلجرامي إلى التفكؾ االجتماعي لمـز أف يكوف كؿ مف يتسـ ، بالتفكؾ يتسـ
 بالتفكؾ مف المجرميف وليس البعض فقط.

كاف قد استوحى نظريتو مف واقع  -صاحب ىذه النظرية  - ثورستف سيميفسبؽ أف قمنا بأف  -2
تقدير التسميـ بصحة ودقة نتائج ىذه فعمى ، وما يتميز بو مف ظروؼ خاصة بو، المجتمع األمريكي

أي أنيا ال تصمح لمتطبيؽ إال ، النظرية فإف مجاؿ تطبيقيا ىو المجتمع الذي نشأت وفؽ ظروفو ال غير
وذلؾ ألف غيره مف المجتمعات قد ال يتسـ بيذه السمات لذا ال يمكف قياسيا عمى ، في المجتمع األمريكي

ى حيث أنو لـ يحاوؿ تفسير كافة الجرائـ وجرائـ ، اسة عميوالمجتمع األمريكي الذي اجريت ىذه الدر 
 .عنصرية  الطبقات الوسطى والعميا أي  أف تفسيراتو كانت عرقية

 (133ص ، 2004، )عايدعواد الوريكات مفيـو التفكؾ االجتماعي غائي -3
 االقتصادية العوامؿ نظرية 2-3

الجريمة وليدة بعض الظروؼ االقتصادية وفي يذىب أنصار المدرسة االقتصادية إلى القوؿ بأف 
حيث  (369ص ، 2001، محمد محمود مصطفى)، مقدمتيا العوز والبطالة وسوء األحواؿ االقتصادية

باعتباره دافعا قويا الرتكاب األفعاؿ المنافية ، تبرز أىمية العامؿ االقتصادي في مجاؿ االنحراؼ والجريمة
مدى تأثير المستوى ، ولقد كشفت عدة دراسات، ال رورية وذلؾ بيدؼ إشباع الحاجات، لمقانوف

منيا دراسة عدلي السمري التي توصمت إلى ، االقتصادي لؤلسرة عمى ظاىرة جنوح األحداث واالنحراؼ
عدلي )أف الحالة االجتماعية واالقتصادية لؤلسرة ىي السبب الرئيسي في السموؾ العدواني لؤلبناء.

 ( 222ص ، 1996، السمري
استند أنصار ىذه المدرسة إلى بعض اإلحصائيات التي قاـ بيا الباحثوف االجتماعيوف لبياف وقد 

كما اعتمدوا عمى البيانات التي تشير إلى كثرة ، العبلقة بيف الفقر والجريمة لدى المذنبيف وخاصة األحداث
الواقع األسري والثقافي حيث بينت الدراسة التي أجريت عمى ، حوادث اإلجراـ إباف األزمات االقتصادية

ال ، أو أف الميف التي يعمؿ بيا األولياء قميمة الدخؿ، أف مستوى دخؿ األسرة، لمجموعة مف المنحرفيف
الشيء الذي يؤدي إلى إصابة أفرادىا بالعوز أو المرض مما ، يفي عائدىا متطمبات األسرة كثيرة الحجـ

تظير أي ا أىمية العوامؿ االقتصادية في مجاؿ  كما، ي طر أحد أفرادىا إلى ارتكاب بعض المخالفات
وقد يكوف ذلؾ بسبب الفقر أو إلشباع حاجة في نفس المنحرؼ ، الماؿ واالختبلسات والسرقة والتزوير
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فانخفاض مستوى المعيشة والحرماف قد يؤدي إلى صعوبة العيش مما يدفع باألفراد إلى ، )الطمع مثبل(
 عمى القوت. انتياج أساليب غير مشروعة لمحصوؿ

سببا في دفع بعض األفراد إلى ، إ افة إلى أنو قد يكوف حب السمطة والنفوذ والقوة االقتصادية
حتى و إف تطمب األمر االعتداء عمى ممتمكات ، سموؾ طرؽ ممتوية وغير سميمة في الحصوؿ عمييا

 الغير وسمب أمواليـ.
ية شخصية أفرادىا في قدرتيـ عمى ومف ىنا يت ح أف الو ع االقتصادي لؤلسرة ينعكس عمى نوع

، مما يؤدي بيـ إلى ارتكاب المخالفات والجنح، أو عدـ التمكف مف ذلؾ، تحمؿ الفقر والعوز ومقاومتو
وىذا ما ذىب إليو االشتراكيوف مف أنصار ىذه المدرسة إلى أف الجريمة في جوىرىا نتيجة حتمية 

ف االنحراؼ نتاج فساد النظاـ الرأسمالي الممموء حيث يرى الماركسيوف أ، الستغبلؿ الطبقات الكادحة
وما يترتب عمى االختبلؼ الطبقي مف ، بالتناق ات والمظالـ بسبب ما يسوده مف نظاـ طبقي بغيض

تفاوت ىائؿ في توزيع الثروات ودخؿ أفراد كؿ طبقة وىذا بدوره يساعد في تبني السموؾ االنحرافي فيو ال 
الح الطبقة البرجوازية ومف ثـ فإنيـ يروف أف اإلصبلحات االشتراكية يرمي إال إلى المحافظة عمى مص

 (38ص ، 1991إسحاؽ إبراىيـ مذكور: )وحدىا كفيمة بو ع حد لتمؾ الجرائـ الكثيرة. 
التي 1853وترجع النظرية االقتصادية في تفسير السموؾ اإلجرامي إلى النظرية الماركسية منذ عاـ 

ترى أف مرجع الجريمة والشرور واآلثاـ التي يعانييا البشر أساسيا النظاـ الرأسمالي الفاسد بما يحتويو مف 
ف الق اء عمى بقولو" أ K. MARXكارؿ ماركس منافسة حرة وصراع طبقي وبطالة ويؤكد ىذا  

 يسري أنور عمي إنما يتـ بإصبلح النظاـ االقتصادي")، المشكبلت االجتماعية ومنيا ظاىرة الجريمة
حيث نجد أنيـ ربطوا الظاىرة اإلجرامية بالظروؼ ( 19 ص، 1970و آماؿ عبد الرحيـ عثماف: 

فعدـ المساواة ، قتصاديةاالقتصادية معتبريف أف الجريمة و السموؾ االنحرافي حصيمة نوعية لمظروؼ اال
االقتصادية عامؿ أساسي في الجريمة التي تمثؿ رد فعؿ طبيعي النعداـ العدالة االجتماعية في المجتمع 

 الرأسمالي.
مف خبلؿ محاولتو إثبات أف النظاـ الرأسمالي وليـ بونجر وقد بسط ىذه النظرية العالـ اليولندي: 
المسؤوؿ عف جرائـ  الماؿ بؿ وعف الجرائـ األخرى بما  بما يصاحبو مف منافسة حرة وصراع طبقي ىو

الجريمة ما ىي إال سموؾ أناني يتوصؿ بو فاعميا  بونجرفحسب ، يثيره مف جو خمقي مبناه األنانية
وأف ىذه األخيرة تتكوف لديو حيف ال تجد الغرائز االجتماعية التي اكتسبيا ، إلشباع  رغبة فردية معينة
فحينئذ ، وؼ المبلئمة التي تساىـ في تنميتيا وتوجيييا صوب الوجية الصحيحةالشخص عبر حياتو الظر 
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تبرز النزعات األنانية وتطيح بالنزعات االجتماعية ويقدـ عمى الجريمة التي تعتبر مف أو ح الصور التي 
 (210-209ص ص ، 1999، جالؿ الديف عبد الخالؽ)تتجمى فييا الروح الفردية 

أنو لو تو ع مصادر اإلنتاج في يد الحكومة وألغي مبدأ الربح فإف الجريمة  بونجر كما يؤكد 
تنكمش إلى حد كبير إذ يحصؿ كؿ إنساف عمى حقو ويعمؿ لممصمحة العامة ال لمصمحتيا لفردية فحسب. 

  (371ص ، 2001، محمد محمود مصطفى)
في أبحاثو عف الجريمة وجناح األحداث في مدينة شيكاغو أف نسبة كبيرة مف  Chaw شوكما بيف 

لى  األحداث الجانحيف إنما يرجع سموكيـ الم اد لممجتمع إلى سوء األحواؿ االقتصادية واالجتماعية وا 
 ظروفيـ المعيشية.

 فيـو إال أف بعض العمماء مف يعترض عمى الربط بيف الفقر واإلجراـ و معتبريف أف الفقر م
وأنو إذا أظيرت اإلحصاءات زيادة نسبة ، وأنو ليس كؿ فقير البد أف يكوف مجرما أو منحرفا، نسبي

 فقد بدأت تظير جرائـ أخرى بيف الطبقات الغنية .  ، الفقراء بيف المجرميف
 نقد وتقييـ نظرية العوامؿ االقتصادية

و عبلج الكثير مف الظواىر التي إف العامؿ االقتصادي ىو نقطة اىتماـ ىذا التيار في تفسير 
فنظرتيـ ىذه جاءت انطبلقا مف نظرتيـ لئلنساف الذي أوجدتو الظروؼ ، تتعمؽ بالحياة اإلنسانية

التأثير في تكويف الطبقات  -وىو يتعدى ذلؾ إلى، وىذا ما يؤثر عمى سموؾ الفرد وتكوينو، االقتصادية
بؿ يتعداه إلى الصغار مف حيث اإلشباع ، الراشديف فحسبوىذا التأثير ال يكوف عمى األفراد ، االجتماعية

 والحرماف والرعاية والشعور باألمف أو فقدانو.
يؤثر فييا ويتأثر ، لكف البد مف اإلشارة إلى أف العامؿ االقتصادي متفاعؿ مع بقية العوامؿ األخرى

و السؤاؿ المطروح ، اعيةأو خارجية خاصة بالبيئة االجتم، بيا سواء كانت عوامؿ داخمية خاصة بالفرد
و إنما يتعمؽ بمدى مساىمتو في ، ىنا ليس متعمقا بمدى أىمية ىذا العامؿ في التأثير عمى شخصية الفرد

وىذه النقطة تقودنا إلى حقيقة مفادىا أف دخؿ ، التأثير عمى توجيو الشخصية نحو السواء  أو االنحراؼ
ولكنو مع ذلؾ ال يتمكف ، باع حاجات اإلنساف األساسيةالفرد مسألة كمية فقط فقد يكوف الدخؿ كافيا إلش

وكنتيجة لذلؾ فقد يصاب  (87ص، 1960سعد المغربي: )"مف تحقيؽ الراحة النفسية وال يحقؽ سعادتو
ف كاف مف الناحية ، الفرد باإلحباط أو الصراع بيف نزعاتو الفردية العدوانية وبيف واقعو االجتماعي وا 

 فإنو قد يمجأ إلى أشكاؿ مختمفة مف السموؾ المنحرؼ إلشباع نزعاتو ، ااالقتصادية المادية مكتفي
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كما يظير ذلؾ في األعماؿ غير المشروعة والممتوية التي ، خاصة منيا حب التممؾ والسيطرة، ونزواتو
 يقوـ بيا رجاؿ األعماؿ وأصحاب الماؿ لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف الربح. 

 تعر ت لمجموعة مف االنتقادات منيا: كغيرىا مف النظرياتوىذه النظرية   
وىو ، ( إف ىذه النظرية وقعت في ما أخذ عمى غيرىا مف نظريات تفسير الظاىرة االجرامية1

التركيز عمى العامؿ الواحد في تفسير ظاىرة السموؾ اإلجرامي وانكار أو اىماؿ دور غيره مف العوامؿ 
 األخرى الذاتية منيا وغيرىا.

أو الكسب غير المشػػػروع ، ػا في دعـ رأيػػػيـ عمى جرائـ معينة كػػػالسرقة مثبل( اعتماد أصحابيػػ2
)ولكف ، ومف ثـ تعميـ ىذه النتائج الجزئية عمى جميع مظاىر السموؾ اإلجرامي األخرى، بونجيوكما عند 

االعتداء  فإنيا ال تصمح لتفسير باقي الجرائـ كجرائـ، إذا كانت ىذه النظرية تصمح لتفسير جرائـ الماؿ
فيذه ال تتأثر إال قميبل بالتقمبات االقتصادية كما أثبتت ذلؾ الدراسات ، عمى األشخاص وجرائـ العرض

 (210ص، 1999، جالؿ الديف عبد الخالؽاإلحصائية. )
( إف ىذه النظرية تؤكد عمى أف العوامؿ االقتصادية السيئة تمثؿ عامبل أساسيا مباشرا في دفع 3

 ؾ اإلجرامي.األفراد إلى السمو 
كما إنيا "اعتبرت الفقر ممثبل ليذه الظروؼ باعتباره ظرفا اقتصاديا سيئ" حيث أكدت أف الفقر 

وىذا يعني أف ىذه النظرية ربطت ، الذي يصيب الفرد يكوف سببًا مباشرًا في دفعو نحو اقتراؼ الجريمة
 ربطا مباشرا بيف السموؾ اإلجرامي وبيف الفقر.

 وتأثيره ال يمكف قبولو لسببيف:، يترتب عميو مف إبراز ألىمية الفقر إف مثؿ ىذا الربط وما
: إف الفقر حالة نسبية تختمؼ باختبلؼ األشخاص تبعا التساع حاجاتيـ وتنوعيا ووسائؿ األوؿ

اشباعيا لذا يصعب تحديد الحالة التي يكوف عمييا الفرد ألنو ال توجد وسائؿ ثابتة يمكف بموجبيا اعتبار 
محمد )الختبلؼ األسس والمقاييس بيف األفراد والمجتمعات في تحديد مفيـو الفقر ، فقيراشخص ما 

 (.374ص ، 2001، محمود مصطفى
لمتأكد مف صحة الترابط بيف الفقر والسموؾ  -لقد أثبتت الدراسات في مجاؿ عمـ اإلجراـ  الثاني:

 ا مف غير الفقراء... مف أشخاص اإلجرامي  بأف الجريمة كما تقترؼ مف الفقراء يمكف أف تقترؼ أي
 وكبار ، ينتموف إلى الطبقة العميا في المجتمع ويشغموف المراكز المحترمة فيو وىـ رجاؿ االعماؿ

 والمستثمروف.، وأصحاب المشاريع التجارية ال خمة، التجار
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 :النظرية الالمعيارية  2-4
 انعػػػػداـ القػػػػانوف أو انعػػػػداـ ، "Anomie" تعنػػػػي كممػػػػة البلمعياريػػػػة المشػػػػتقة مػػػػف الكممػػػػة البلتينيػػػػة 
لتعنػي  "Anomie" أو انعداـ الثقة أو تعني الشؾ  وقد أوردت بعض القػواميس الكممػػة عمػى شػكؿ ، الخطة

أو الحيػػػاة دوف قػػػانوف . وعنػػػدما ، أو عػػػدـ اليقيػػػػػف، أو الشػػػؾ، أو اخػػػتبلؿ النظػػػاـ، حالػػػة مػػػف  اال ػػػطراب
أو في ، اعية فإنيـ يشيروف إلى خاصية تتعمؽ بالبناء االجتماعييستعمميا المتخصصوف في العموـ االجتم

فيػػػػي تعبيػػػػر عػػػػف انييػػػػار المعػػػػايير ، وليسػػػػت لحالػػػػة ذىنيػػػػة، أحػػػد األنظمػػػػة االجتماعيػػػػة التػػػػي يتركػػػػب منيػػػػا
وعنػػدما تنتػشػػػر حالػػة ، كمػػا تعبػػر أي ػػا عػػف  ػػعؼ التماسػػؾ االجتمػػاعي، االجتماعيػػة التػػي تحكػػـ السػػموؾ

التػػػػػي تحكػػـ السػػموؾ  فيػػو   تفقػػد القواعػػد ، واسػػع  بػػيف أع ػػاء مجتمػػع مػػف المجتمعػػاتالبلمعياريػػة  بشػػكؿ 
  (Clinard B.M , 1971 ;p 226).مفعوليا  أو قوتيا 

، نبيؿ رمزي إسكندر)بعض الباحثيف أف البلمعيارية تعني انعداـ أو انعداـ أو  عؼ المعيػارويري  
سػيؽ  قػيـ المجتمػػع وبيػاف عبلقتيػا ببع ػػيا والمعيػار شػرط  ػػروري  لتن  (297-296ص ص ، 1988

فػػالتغير التكنولػػوجي ، وقػػد ي ػػعؼ المعيػػار أو يػػزوؿ ألي سػػبب مػػف األسػػباب، مػػف حيػػث أىميتيػػا التراتيبيػػة
يستخدميا األفراد في عممية التوافػؽ مػع منتجػات ، لتطوير قيـ جديدة، السريع ي ع  غوطات عمى الثقافة

التكنولوجيا التي سيستخدمونيا . وكمما فاقت سرعة التغير التكنولوجي سرعة تطوير قيـ ثقافية جديػدة كممػا 
 ظيرت حالة مف حاالت  عؼ أو زواؿ المعيار. 
ف عمػػى طرفػػي حيػػث تعتبػػرا، وحالػػة التماسػػؾ االجتمػػاعي، ويقػػارف الػػبعض بػػيف حالػػة فقػػداف المعػػايير

بينمػا حالػة  فقػداف المعػايير ، فالتماسؾ االجتماعي يعتبر حالػة مػف التكامػؿ األيػديولوجي الجمػاعي، نقيض
وحينئػذ تكػوف التصػورات الجماعيػة فػي حالػة انحػبلؿ وتػدىور ، وانعػداـ األمػف، ىي حالة مف الخمػط والمػبس

 . (53ص ، 1990، سامية محمد جابر)
 نظرية دوركايـ : - أ

الػػذيف وظفػػوا ىػػذا المفيػػـو وروجػػوا لػػو فػػي أدبيػػات العمػػـو ، مػػف أىػػـ عممػػاء االجتمػػاعايـ دوركػػيعتبػػر 
مفيػػـو األنػػومي لديػػو  مػػر بمػػرحمتيف أساسػػيتيف ىمػػا: المرحمػػة األوؿ: فػػي دراسػػتو عػػف تقسػػيـ ف، االجتماعيػػة

 العمؿ والمرحمة الثانية في دراستو عف االنتحار.
ليشػير لمنتػائج ، 1893" الػذي صػدر عػاـ فػي المجتمػعتقسػيـ العمػؿ استخدمو أوؿ مرة في كتابو " 

ومػػا يسػػود المجتمػػػع مػػف ا ػػػطراب ، وأثرىػػا عمػػى درجػػػة تكامػػؿ التنظػػيـ االجتمػػػاعي، السػػيئة لتقسػػيـ العمػػػؿ
ففػػي كتاباتػػو عػػف تقسػػيـ العمػػؿ تفرقػػة بػػيف االحتياجػػات الفيزيقيػػة والمعنويػػة دوركػػايـ حيػػث و ػػع ، وتفكػػؾ



 الجريمة والنظريات المفسرة لها                    الفصل الثاني                                             

82 
 

تمع وتحدث عف نوعاف مف الت امف النوع األوؿ أسماه الت امف اآللي تحدث عف العبلقة بيف الفرد والمج
وىو الذي يقوـ عمى مبدأ التماثؿ بيف أع اء المجتمع حيث يتماثؿ األفراد فػي ىػذا الػنمط مػف المجتمعػات 
ويتشابيوف في الكثير مف الخصائص االجتماعية. أما النوع الثاني فيو الت امف الع وي الذي يقـو عمى 

والظاىرة األساسية عنػد دوركػايـ ىػي ظػاىرة تقسػيـ العمػؿ وذلػؾ ألنيػا تػرتبط ، بيف أع اء المجتمع التمايز
بالبناء االجتماعي وتعبر عف طبيعتو في اتساؽ الديف واألخبلؽ واالقتصاد وظاىرة تقسيـ العمؿ كما يراىػا 

حيث يرى دوركايـ أنػو عنػدما ، فدوركايـ ال تخمقيا اإلرادة الفردية ولكف يفسرىا دوركايـ بحجـ وكثافة السكا
يػػزداد المجتمػػع  نمػػوا وتطػػورا تػػزداد درجػػة تقسػػيـ العمػػؿ وتػػزداد الػػنظـ تعقيػػدا فتنشػػأ حالػػة مػػف االفتقػػار إلػػى 

وىػذا الو ػع مػف شػأنو أف يزيػد التمػايز والبلتجػانس بػيف ، التكامؿ والتبلؤـ المتبادؿ بػيف الطوائػؼ المختمفػة
مػػى تحقيػػؽ الت ػػامف وعمػػى خمػػؽ اتصػػاالت إيجابيػػة بيػػنيـ. كمػػا أع ػػاء المجتمػػع ويػػنقص مػػف قػػدراتيـ ع

ي ػػعؼ القػػوى االجتماعيػػة ويسػػمخ عػػف السػػمطة األخبلقيػػة لمعقػػؿ الجمعػػي مغزاىػػا فػػي نفػػوس النػػاس وىػػذه 
محمػػود صػػادؽ ، عػػدلي السػػمري) الحالػػة تػػدعى حالػػة األنػػومي وىػػي تعنػػي االفتقػػار إلػػى القواعػػد والقػػوانيف.

" تعنػػي "انييػػار المعػػايير االجتماعيػػة "دوركػػايـحسػػب فالبلمعياريػػة ( 71-70ص ص ، 1994، سػػميماف
المسئولة عف تنظيـ عبلقات األفراد بع يـ ببعض في إطار النظاـ االجتمػاعي الواحػد" فالبلمعياريػة تعبػر 

بحيػػػث اليسػػػتطعوف ، عػػػف غيػػػاب القػػػيـ و المعػػػايير االجتماعيػػػة المتحكمػػػة فػػػي السػػػموؾ االجتمػػػاعي لؤلفػػػراد
شباع ، و بذلؾ ينجرؼ األفراد نحو االنحراؼ، والجائز وغير الجائز، المشروع وغير المشروعالتفريؽ بيف  وا 

 .(270ص ، 2003)مصباح عامرالحاجات  دوف  بط أو قيد أخبلقي. 
حيػػػث يػػػرى أف "االنتمػػػاء ىػػػو ظػػػاىرة  االنتمػػػاءأمػػػا المرحمػػػة األخػػػرى فقػػػد بػػػرزت فػػػي كتاباتػػػو حػػػوؿ 

وقد فسر ظاىرة االنتحار بأنيا مرتبطة بق ية الت امف ، اعية أخرى"اجتماعية يجب تفسيرىا بظاىرة اجتم
حيػػث يػػرى أف االنتحػػار فػػي واقػػع األمػػر ال يخػػرج عػػف ثبلثػػة أنمػػاط تفسػػر فػػي ، االجتمػػاعي داخػػؿ المجتمػػع

مجمميػػا بظػػػواىر مرتبطػػة بشػػػدة أو  ػػعؼ التػػػرابط االجتمػػاعي داخػػػؿ بنػػاء وثقافػػػة المجتمػػع محػػػؿ الظػػػاىرة 
 وركايـ أنماط االنتحار وأشكالو إلى ثبلثة أنواع رئيسية وىي:ويصنؼ د، المدروسة
 االنتحار األناني: -1

يحدث ىذا االنتحار بسبب النزعة الفردية المتطرفػة وانفصػاؿ الفػرد عػف المجتمػع حيػث ال يجػد الفػرد 
مػػػف يسػػػانده عنػػػدما تحػػػؿ بػػػو أي مشػػػكمة فيصػػػبح المقػػػرر الوحيػػػد لشػػػؤونو الخاصػػػة وتصػػػبح ق ػػػية الخطػػػأ 
والصػػواب مػػف الق ػػايا التػػي يحػػددىا الفػػرد نفسػػو ولػػذلؾ سػػمي ىػػذا النػػوع باالنتحػػار األنػػاني وىػػو انعكػػاس 

 ل عؼ درجة الت امف االجتماعي داخؿ المجتمع ...
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 االنتحار اإليثاري: -2
ىذا النوع مف االنتحار يحدث عندما يكوف الفرد مرتبطًا بالجماعة ارتباطًا وثيقًا وقويًا ومػف ثػـ يكػوف 

ا الفػػػرد منػػػدمجًا ومت ػػػامنًا مػػػع الجماعػػػة وتصػػػبح قواعػػػد الجماعػػػة وقيميػػػا بمثابػػػة قػػػيـ الفػػػرد الخاصػػػة. ىػػػذ
فاالنتحار اإليثاري يعد نتيجة مباشرة لمت امف االجتماعي عمى العكس مف االنتحار األناني حيث تنفصػؿ 

مع إرادة الجماعة وينفذ أوامر  إرادة الفرد عف إرادة الجماعة أما في االنتحار اإليثاري فنجد أف الفرد مندمج
الجماعػػة وتعميماتيػػا وىػػي الجماعػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا ويكػػوف عمػػى اسػػتعداد بػػأف ي ػػحي بنفسػػو فػػي سػػبيؿ 

 مصمحة الجماعة.
 االنتحار األنومي أو االنتحار الناتج عف فقداف المعايير: -3

واألخبلقػي لممجتمػع ويظيػر  وىذا النوع مف االنتحار يحػدث عنػدما ينحػؿ البنػاء االجتمػاعي والثقػافي
ىذا النوع مف االنتحار عادة عندما تكوف ىناؾ أزمػة اقتصػادية بجميػع أشػكاليا كػذلؾ عنػدما يحػدث انييػار 
لمنظاـ السياسػي كمػا توجػد حػاالت االنتحػار عنػدما يكػوف االقتصػادي مزدىػرًا. وعنػدما يحػدث أي خمػؿ فػي 

اؾ ىوة كبيرة بيف ما ىو مرغػوب ومػا ىػو حػادث وىػذا توازف البناء االجتماعي. كما يحدث عندما تكوف ىن
متعمػػؽ بطمػػوح الشػػخص عنػػدما تتسػػـ مسػػتويات الطمػػوح بعػػدـ التحديػػد وتحػػدث ىػػوة كبيػػرة أو فػػراغ بػػيف مػػا 

 (54-52ص ص، 1982، )العفيفي عبد الحكيـيطمح إليو اإلنساف وبيف ما يستطيع تحقيقو بالفعؿ 
ظاىرة طبيعية ترتبط في وجودىا  أنيا فتوصؿ إلى، تمع" الجريمة مف خبلؿ المجدوركايـوقد درس "

حيث ، أي أف الجريمة جزء ال يتجزأ مف نظاـ المجتمع والثقافة، بنظاـ المجتمع و الثقافة السائدة فيو
أف المجتمع الذي ينتشر فيو روح الت امف وذو مستوى عالي مف الثقافة فإنو مجتمع يقؿ  دوركايـ"أو ح "

عبد الرحمف المجتمع الذي تسود فيو األزمات االقتصادية مثبل فإنو تكثر فيو الجرائـ. )عكس ، فيو اإلجراـ
 (24ص 1998، أبو توتة

فيي ظاىرة ، ويصعب الق اء عمييا، أف الجريمة ظاىرة اعتيادية في أي مجتمع دوركايـويرى 
نفسو وذلؾ بانتقاده والجريمة ظاىرة ينتجيا المجتمع ، لذا فيي جزء مف وظائفو، تتصؿ ببناء المجتمع

وعندما يقوـ أي مجتمع ، ومف ثـ يسمؾ ىذا المسمؾ مجرما، لبعض قواعد السموؾ الشاذ ة ويعدىا جريمة
 ؿ الممنوع والعمؿ المشروع ينعدـ بالق اء عمى ظاىرة  الجريمة نيائيا فإف المعيار الذي يفصؿ بيف العم

، 1985إبراىيـ الطخيس: في مجتمع مثالي)وىذا يستحيؿ تحقيقو إال، أي أف ال بط االجتماعي ينعدـ
 (82-81ص ص
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، أزلية وأبدية في الوقت ذاتو، ينظر إلى اإلجراـ باعتباره ظاىرة حتمية في كؿ مجتمعفدوركايـ 
يعني أف الجريمة تكشؼ عف مواطف ، وكوف الجريمة في نظره عامؿ مف عوامؿ الصحة العامة لممجتمع

حتى يمكف الوقاية منيا ، تظير موا ع الخمؿ في المجتمعالشذوذ  في شخصيات بعض األفراد أو 
 وشأف الجريمة شأف األلـ الذي يشعر بو اإلنساف عندما يصاب ع و ، بإصبلح الشذوذ أو الخمؿ

فموال الشعور باأللـ الذي يدفع باإلنساف إلى البحث عف أسبابو لظؿ الداء يسري في جسد ، مف أع ائو
 ه الحدود يكوف األلـ مف عوامؿ الصحة الفردية وتكوف الجريمة ففي ىذ، اإلنساف حتى يق ي عميو

 (21ص، 1971، )محمد محي الديف عوضمف عوامؿ الصحة العامة لممجتمع
  نقد نظرية دوركايـ:
 دوركايـ أنيا  اىتمت فقط بربط الظاىرة اإلجرامية بالتركيب أو التنظيـ االجتماعيعيب عمى نظرية 

تبايف كما أف ىذه النظرية لـ تفسر لنا عمة ، يصبح الفرد مجرمابيا في بياف الكيفية التي وأنيا لـ تفمح 
 ـ اجتماعي واحد.في الفروض التي يجمعيـ فييا تنظيردود أفعاؿ األفراد 

كما يؤخذ عمى ىذه النظرية إعطاؤىا العقؿ الجمعي دورا كبيرا عمى غرار بعض ال وابط األخرى 
وكذلؾ يؤخذ عمييا تيميشيا لمفرد وتعظيميا لدور المجتمع عمى الرغـ ف أف الفرد  ،الموجودة اخؿ المجتمع

 ىو أساس المجتمع وأداة التغيير فيو.
 نظرية ميرتوف: -ب

لحقيقة أف أفكار دوركايـ في تفسير ظاىرة االنتحار قد فتحت آفاقا عممية جديدة لظيور فرع افي 
والسموؾ االنحرافي حيث تبنى أفكار دوركايـ بعض عمماء  جديد مف فروع عمـ االجتماع لدراسة االنحراؼ

بتناوؿ فكرة دوركايـ في االنتحار وأكسبيا طابعا  ميرتوففعمى سبيؿ المثاؿ قاـ  االجتماع المعاصريف:
، نظريا جديدا في مجاؿ تفسير السموؾ الجانح وخرج بنظرية متوسطة المدى لتفسير السموؾ المنحرؼ

حرؼ في غالبيتو ال ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية لمخروج عمى قواعد ال بط حيث يرى أف السموؾ المن
االجتماعي ولكنيا عمى العكس مف ذلؾ تشكؿ انحرافا اجتماعيا ىو حصيمة تعاوف كؿ مف النظاـ 

، محمود صادؽ سميماف، عدلي السمري) االجتماعي وثقافة المجتمع التي تشجع عمى نشوئو وتطويره.
 (76-75ص ص ، 1994

ويشػػرح ميرتػػوف فكرتػػو بػػالقوؿ بػػأف ىنػػاؾ عنصػػريف أساسػػييف فػػي ثقافػػة المجتمػػع ونظمػػو االجتماعيػػة 
 ىما:
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األىػػػداؼ التػػػي ترسػػػميا الثقافػػػة ألفػػػراد المجتمػػػع حيػػػث يشػػػترؾ فػػػي ىػػػذه األىػػػداؼ جميػػػع أفػػػراد  -1
 المجتمع ويطمحوف في تحقيقيا.

 حقيؽ أىدافيـ بطريقة مشروعة.الوسائؿ االجتماعية المشروعة التي تتيح لؤلفراد ت -2
وتبػػرز المشػػكبلت االجتماعيػػة المتمثمػػة فػػي االنحػػراؼ عػػف السػػموؾ السػػوي عنػػدما يختػػؿ التػػوازف بػػيف 
ىذه األىداؼ وبيف وسائؿ تحقيقيا في أي مجتمع مف المجتمعات مما يعرض المجتمع إلى حالة ا طراب 

 وعدـ استقرار وعدـ تنظيـ وبروز االنحرافات.
رتوف مثاال بالمجتمع األمريكي المعاصر لتفسير حدوث مثؿ ىػذا االخػتبلؿ. فػالمجتمع وقد أعطى مي

يصنع ألفراده أىدافًا كبيرة وال يتيح ليـ مف الجية األخرى الفرص المتساوية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ وبطبيعة 
ئؿ المشػػروعة الحػاؿ فػإف األفػراد عنػدما يجػدوف أنفسػيـ غيػػر قػادريف عمػى تحقيػؽ أىػدافيـ المشػروعة بالوسػا

فإنيـ سوؼ يبحثوف عف وسائؿ جديدة لتحقيؽ أىدافيـ بشػكؿ غيػر مشػروع ممػا يشػكؿ خمفيػة معينػة لنشػوء 
 السموؾ االنحرافي عمى نطاؽ واسع.

ولوصؼ تأقمـ األفراد مع ما و عو المجتمع مف أىداؼ وما حدده مف وسائؿ مشروعة لتحقيػؽ تمػؾ 
 التأقمـ وىي عمى النحو التالي:األىداؼ فقد حدد ميرتوف خمسة أنماط لذلؾ 

ويعنػػػي قبػػػوؿ الفػػػرد لؤلىػػػداؼ التػػػي يحػػػددىا البنػػػاء الثقػػػافي لممجتمػػػع وقبػػػوؿ الوسػػػائؿ  التوافػػػؽ: -1
المشػػروعة اجتماعيػػًا لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ. إف ىػػذا الػػنمط ىػػو الشػػكؿ السػػموكي األكثػػر انتشػػارًا فػػي معظػػـ 

 تمؾ المجتمعات وغياب الظاىرة االنحرافية فييا. المجتمعات اإلنسانية والقوة الكامنة وراء استقرار
ىذا ومع غياب التوافؽ بػيف األىػداؼ والوسػائؿ التػي يقرىػا المجتمػع يشػعر األفػراد بال ػغط األنػومي 
ولمػػتخمص مػػف ىػػذا ال ػػغط فػػإنيـ يمجػػأوف إلػػى أحػػد الطػػرؽ األربعػػة اآلتيػػة التػػي ينػػتج عنيػػا أربعػػة أشػػكاؿ 

 (254ص، 1983، نبيؿ السمالوطي: )رئيسية لبلنحراؼ االجتماعي ىي
والتي تعني قبوؿ األىػداؼ التػي حػددىا البنػاء الثقػافي لممجتمػع ورفػض الوسػائؿ  عممية االبتكار -2

 المشروعة لتحقيقيا.
وتتمثػػؿ فػػي قبػػوؿ األفػػراد لموسػػائؿ المشػػروعة فػػي تحقيػػؽ اليػػدؼ ولكػػف دوف  التعمػػؽ بػػالطقوس -3

 وجود أي نوع مف األىداؼ.
وىػػي تقػػـو عمػػى أسػػاس رفػػض األىػػداؼ والوسػػائؿ التػػي يقرىػػا المجتمػػع ومثػػؿ ليػػذه  االنسػػحابية -4

 الفئة مدمنو المخدرات.
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وىػػو رفػػض األىػػداؼ والوسػػائؿ المشػػروعة والسػػعي البتكػػار أىػػداؼ ووسػػائؿ  العصػػياف والتمػػرد -5
 مشروعة جديدة مختمفة عف أىداؼ ووسائؿ المجتمع.
وفقا ليذه النظرية يختمؼ باختبلؼ نمط األنومي نفسيا  وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف السموؾ اإلجرامي

ففي حيف تنتشر جرائـ السرقة بيف االبتكارييف يبلحظ انتشار إدماف المخدرات والخمور لدى االنسحابييف 
 بينما تشيع جرائـ تخريب الممتمكات ونشر الفو ى االجتماعية لدى الثوار و العصاة

 نقد نظرية ميرتوف

الجادة في إظيار الميكانيـز الذي تتوالد بو الجريمة في إطار تركيب اجتماعي  ميرتوفرغـ محاولة 
إال أنيا قد تعر ت لمنقد في أكثر مف ، وعمة تبايف سموؾ األفراد في الوسط البيئي الواحد، معيف

 (: 107 ص، د ت، أحمد عوض بالؿجانب)
لتفسير قاصرة عف تفسير بعض األفعاؿ اإلجرامية فيي ال تصمح ىذه النظرية حيث  قيؿ بأف  -

نيا ال تفسر الجريمة في كما أ، لمجرد المرح مثبلكتمؾ التي تقع ، لغرض غير نفعيالتي تقع جرائـ ال
 .المجتمعات التي ال تقـو عمى اعتبار المكانة أو المركز ىدفا مفتوحا لمجميع

لـ تقترف النظرية بإجراء أبحاث تجريبية تثبت إذ ، حضوقد عيب عمييا أي ا طابعيا النظري الم -
 .صحة افترا اتيا

أي ا بيف إجراـ أفراد الطبقات الدنيا يوجد وال شؾ  ميرتوفيفسر لدى موقؼ التجديد الذي كما أف  -
 .أفراد الطبقتيف الوسطى والعميا

عناصر التركيب ال لو ممتغيرات االجتماعية النفسية تقيـ وزنا ال لال  ميرتوفوأخيرا فإف نظرية  -
 لدى فرد بعينو. أحد االحتماالت الخمسة عمى ما سواه تقؼ وراء ترجيح االجتماعي التي قد 

تشػكؿ تطػويرا منيجيػا آخػر لشػرح كيفيػة انتقػاؿ : "االرتباط المتغػاير"نظرية االختالط التفاضػمي 2-5
بػػالمجرميف وتعمػػـ األنمػػاط اإلجراميػػة السػػموؾ اإلجرامػػي بطػػرؽ الػػتعمـ مػػف اآلخػػريف أو مػػف خػػبلؿ االخػػتبلط 

والبواعػػث والمبػػررات التػػي تشػػجع عمػػى ارتكػػاب الجريمػػة مػػف خػػبلؿ عبلقػػات شخصػػية وثيقػػة وحميمػػة وقػػد 
" منػػذ عػػاـ سػػوذرالندظيػرت أولػػى فر ػيات ىػػذه النظريػة فػػي كتػػاب مبػادئ عمػػـ اإلجػراـ لؤلسػػتاذ األمريكػي "

 " يتطمب ما يمي:رالندسوذوالتدريب عمى السموؾ اإلجرامي في نظر " 1939
التػػدريب عمػػى فػػف ارتكػػاب الجريمػػة أي الطػػرؽ والوسػػائؿ التػػي يحتاجيػػا الفػػرد لكػػي يمػػارس وينفػػذ  -1

 "التفسير الميكانيكي". سوذرالندالجريمة وىذا ما يسميو 
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التػػػدريب عمػػػى فػػػف التصػػػػرفات وتوجيػػػو الػػػدوافع والميػػػوؿ الرتكػػػػاب السػػػموؾ اإلجرامػػػي واسػػػػتعداد  -2
فإذا كاف األشخاص الذيف يحيطوف بالفرد يحترموف القػوانيف فػإنيـ ، كما يتعمـ فف ارتكابيا الشخص لتعمميا

ذا كػػاف المحيطػوف بالشػػخص ال يحترمػوف القػػوانيف المحيطػػة  بػذلؾ يوجيػػوف الشػخص إلػػى الطريػؽ السػػوي وا 
فسػػير الت سػػوذرالندبيػػـ فػػإنيـ يوجيػػوف ميػػوؿ ودوافػػع الشػػخص إلػػى طػػرؽ تخػػالؼ القػػوانيف وىػػذا مػػا يسػػميو 

 التاريخي أو التكويني.
 ايػػدويف سػػوذرالندويمكػػف إيجػػاز الخطػػوات التػػي تػػؤدي إلػػى ارتكػػاب السػػموؾ اإلجرامػػي حسػػب نظريػػة 

E.Sutherlind :فيما يمي 
نما مكتسب -  وىذا ينفي فكرة وراثة السموؾ اإلجرامي، أف السموؾ اإلجرامي غير موروث وا 
يتعمـ السموؾ اإلجرامي مف خبلؿ االختبلط بأشخاص آخريف مف خبلؿ عممية اتصاؿ ويت مف  -

 االتصاؿ باآلخريف 
 عممية تعمـ السموؾ االنحرافي تتـ عبر العبلقات الشخصية الحميمية بيف األفراد. -
 إف انتقاؿ السموؾ االنحرافي يتـ حيف ترجحو كفة التعريفات االجتماعية المشجعة عمى مخالفة -
 .(271ص، 2003)مصباح عامر عمى تمؾ التي تدعو الحتراـ القانوف.، القانوف

يػػتـ تعمػػـ الجػػزء األساسػػي لمسػػموؾ اإلجرامػػي داخػػؿ الجماعػػات األوليػػة ذات العبلقػػة الحميمػػة وىػػذا  -
 يقمؿ مف أثر وسائؿ االتصاؿ العامة مثؿ السينما والصحافة والتمفزيوف وغيرىا.

 اإلجرامي نجد أف عممية التعمـ تت مف شقيف ىما:عندما يتـ تعمـ السموؾ  -
 تعمـ فف ارتكاب الجريمة الذي قد يكوف بسيطا وقد يكوف معقدا. -أ

 تعمـ االتجاىات و الدوافع والميوؿ وتعمـ تبرير التصرؼ العدواني والسموؾ الجانح. -ب
كػانوا معػاديف لؤلنظمػة  فإذا، عممية التعمـ لمدوافع والميوؿ تعتمد عمى األشخاص المحيطيف بالفرد -

ذا كانوا غير معاديف لؤلنظمة كاف التأثير إيجابيًا.  كاف التأثير سمبيًا وا 
ينحرؼ الشخص حيف تترجح لو كفة اآلراء التي تحبذ انتياؾ القوانيف عمػى كفػة اآلراء التػي تحبػذ  -

 االلتزاـ بيا.
العمػػػػؽ وتعنػػػي األسػػػػبقية أف االخػػػتبلط التفا ػػػمي يختمػػػػؼ حسػػػب التكػػػػرار واالسػػػتمرار واألسػػػبقية و  -

االتصاؿ في المراحػؿ األولػى مػف حيػاة الطفػؿ يكػوف تػأثيره أقػوى وأدـو مػف االتصػاؿ فػي المراحػؿ المتقدمػة 
حيػػث تبػػدو أىميػػة األسػػبقية فػػي حيػػاة الشػػخص عنػػدما يقػػؼ موقػػؼ االختيػػار بػػيف السػػموؾ السػػوي والسػػموؾ 

 المنحرؼ.
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تحتميػا الجماعػة المؤيػدة لئلجػراـ أو المخالفػة لػو عنػد أما عمؽ العبلقة فيقصد بو عمؽ العبلقة التػي 
 الشخص المتعمـ ليذا السموؾ المنحرؼ.

تت مف عممية تعمػـ السػموؾ اإلجرامػي عػف طريػؽ االتصػاؿ بالنمػاذج اإلجراميػة كػؿ اآلليػات التػي  -
المحاكػاة و ىػذا يعنػي أف تعمػـ السػموؾ اإلجرامػي ال يقػؼ عنػد حػد مجػرد ، يت منيا أي نوع ف أنواع التعمـ

نما يت مف تكويف االتجاىات والدوافع واألساليب وفف ارتكاب الجريمة.  أو التقميد وا 
السموؾ اإلجرامي يعبر عف الحاجات أو القيـ ولكف السموؾ اإلجرامي ال يمكف أف يفسر بيذه  -

غير  القيـ أو الحاجات ألف القيـ أو الحاجات تصمح لتفسير أصؿ السموؾ ال صفتو وكؿ سموؾ سوي أو
سوي يعبر عف حاجة أو قيمة عامة فالرجؿ الشريؼ الذي يعمؿ إلشباع حاجاتو المادية يشبو في ذلؾ 

 ,Siegel and Senna, 1988)الرجؿ الغير شريؼ الذي يسرؽ لكي يشبع حاجاتو المادية أي ا 
p215 )التنظيـ" وأف وىي تعبر عف ىذا ، " أف الجريمة متأصمة في التنظيـ االجتماعي سوذرالند ويرى

تجذبو بشكؿ تتغمب فيو عمى ، الجريمة بالنسبة لو تحدث عندما "يتعرض الشخص لمعايير جماعة جانحة
ويتمثؿ نمط ، كؿ معايير الجماعة المتكيفة ويتدرب مف خبلؿ االتصاؿ الشخصي عمى فنوف االنحراؼ

ص ص ، 2005، يزاب)ناصر مالوجود الجانح السائد في تمؾ الجماعة حتى تتبناه بشكؿ نيائي". 
150-151)  

 نظرية االختالط التفاضمي : نقد
السموؾ الدفع نحو ز أىمية العبلقات الشخصية في ابر في إ سوذرالندعمى الرغـ مف نجاح 

 إال أنو قد أخذ عمى نظريتو بعض المآخذ نذكر مف بينيا اآلتي :، اإلجرامي
إف لـ يكف ، االنتماء إلى جماعات منحرفةإف الفرد في كثير مف األحياف ال يكوف مجبرا عمى  -

كما أنو لـ يأخذ بعني االعتبار االختبلفات داخؿ المجموعة الواحدة ودور الفرد في ، ىو شخص منحرؼ
ىذا االختبلؼ ففي الوقت الذي يتبنى البعض موقفا إجراميا ينجح آخروف في احتراـ القانوف ويكوف 

االختيار بيف أحد الجانحيف وتركيز "سوذرالند" عمى التعمـ العنصر مف المجموعة قادرا عمى التأثير و 
ألف الفرد قد ال يكوف في حاجة ، واستبعاد العامؿ الشخصي الداخمي اصطدـ بطروحات تقوؿ عكس ذلؾ

لمف يعممو السموؾ المنحرؼ بقدر ما يكوف في حاجة إلى تعمـ السموؾ السوي فالطفؿ مثبل بطبيعتو مياؿ 
 .ذا ترؾ بغير تربية وال تيذيب فإنو يكبر نازعا إلى اإلجراـإلى الكذب والخداع وا  

فيي تعجز عف تفسير إجراـ ، النظرية ال تفسر كؿ صور السموؾ اإلجراميفقد قيؿ أف ىذه  -
والفرض أف ىؤالء ال يختمطوف مع المجرميف عمى النحو الذي ، المنتميف إلى الطبقة العميا في المجتمع
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الرد عمى ىذا النقد بقولو أف بعض األفراد قد يرتكبوف  Cresseyكريسي وقد حاوؿ ، سوذرالند يفتر و
 جرائـ دوف اختبلطيـ بمجرميف نتيجة تعر يـ لمواقؼ إجرامية يخمقيا ليـ أفراد غير مجرميف. 

كما عيب عمييا عجزىا عف تفسير الجرائـ التي ترتكب في ثورة انفعاؿ أو الجرائـ التي تقع في  -
 ة قبؿ أف يخالط الطفؿ غيره مدة كافية لتعمـ السموؾ اإلجرامي.فترات الطفولة المبكر 

كما أف األخذ بمنطؽ ىذه النظرية يدفعنا إلى التساؤؿ : إذا ما كاف اختبلط الشخص بغيره مف  -
فبما نفسر إجراـ المجـر األوؿ ؟ أي مف الذي عمـ ىذا األخير ، المجرميف ىو المفسر لمسموؾ اإلجرامي

ولماذا ال يندفع البعض نحو الجريمة رغـ اختبلطيـ بأفراد مف المجرميف؟ ولماذا ال  فف ارتكاب الجريمة ؟
يتطابؽ سموؾ بعض األفراد مع القانوف رغـ اختبلطيـ مع أناس مف دعاة الف يمة والحرص عمى احتراـ 

 القانوف ؟
لمراحمو  كما أف تمؾ النظرية قد غفمت عف أف تأثير اختبلط الفرد بمجموعة إجرامية يختمؼ تبعا -
 أي أف التأثير ال يرجع ، قد يأتي متأثرا بالمزاج الفردي لمشخص وحالتو البدنية...الخو ، العمرية

لكاف ولو كاف االختبلط وحده سببا لمجريمة ، إلى االختبلط فحسب بقدر ما يرجع إلى عوامؿ أخرى كثيرة
اـ وحراس السجوف والعامميف في مؤدى ذلؾ أف يكوف كؿ المجرميف في العالـ مف الباحثيف في عمـ اإلجر 

 .مف المجرميف وذلؾ بحكـ اختبلطيـ بنزالء السجوف، السجوف
 كما قيؿ أف السموؾ اإلجرامي ىو نتاج النزعات الفطرية والميوؿ الغريزية وال يحتاج   -
يميؿ إلى الكذب  -وعمى نحو طبيعي ومبكر  -فالنفس بطبيعتيا أمارة بالسوء. فاإلنساف ، إلى تعمـ

 دوف تعمـ اإلجراـ. ، والعنؼ. ويظؿ اإلنساف ىكذا بحاجة إلى تعمـ السموؾ القويـ وتيذيب النفس
 فاسدة ، أف تمؾ النظرية لـ تبيف لنا العوامؿ التي تدفع الشخص نحو االختبلط بجماعة بعينيا -

وقد ، لمفردفبل شؾ أف ىذا األمر البد وأنو يتوقؼ عمى عوامؿ تتصؿ بالتكويف الداخمي ، أو غير فاسدة
بؿ أف تأثير جماعة معينة ، حاوؿ سوذرالند الرد عمى ىذا النقد قائبل أف الفرد ال يختار جماعة دوف أخرى

وال يمكف القوؿ بتوقؼ  ىذا االختيار عمى العوامؿ الداخمية ، يغمب عنده ويعمو عمى تأثير جماعة أخرى
وىو افتراض غير ، حيطة كاف عمى درجة واحدةوالتكوينية لمفرد إال إذا افتر نا أف تأثير الجماعات الم

بحسب أسبقيتيا ومدتيا ونظرة الفرد لمف  –كما سبؽ القوؿ  –صائب ألف تأثير المخالطة يتفاوت 
 يخالطيـ. 

 –حيث أف المخالطة ، والواقع أف ىذا الرد مف جانب سوذرالند ال يفمح في إنقاذ نظريتو مف النقد
 .ال تعني حتمية اكتساب السموؾ اإلجرامي – ومع توافر األمور الثبلث األخيرة
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تعتبر ىذه النظرية بحؽ أوؿ نظرية اجتماعية ذات منيج عممي وا ح وفر يات عممية محػددة فػي 
مجاؿ تفسير السموكيف اإلجرامي والمنحرؼ كسموؾ اجتماعي يمكف أف يتعممػو الفػرد كػأي سػموؾ اجتمػاعي 

 والحقيقػػػة أف مو ػػػوع تعمػػػـ السػػػموؾ االجتمػػػاعي بوجػػػو عػػػاـ والسػػػموؾ اإلجرامػػػي بوجػػػو خػػػاص سػػػبؽ ، آخػػػر
" مػػف خػبلؿ نظريتػو التقميػػد حيػث يػرى تػػارد أف جميػع أنمػػاط "تػاردأف تناولػو الفيمسػوؼ االجتمػػاعي الفرنسػي 

تػػارد يػػتـ وفػػؽ السػػموؾ تتكػػوف بتػػأثير مثػػاؿ يحتػػذى وفعػػؿ ينػػدفع النػػاس إلػػى النسػػج عمػػى منوالػػو والتقميػػد عنػػد 
 قوانيف ثابتة وىذه القوانيف الثبلثة ىي:

 يقمد الناس بع يـ بع ا كمما كانت صبلتيـ أكثر عمقا. -1
ينتقؿ التقميد مف األعمى إلى األسفؿ ومف األدنى إلػى األعمػى أي يقمػد الصػغير الكبيػر و الفقيػر  -2
 الغني.

احميػػا وحمػػوؿ بع ػػيا محػػؿ الػػبعض قػػانوف االنػػدماج أو قػػانوف تػػداخؿ المو ػػات والعػػادات وتز  -3
اآلخػػػر فالقتػػػؿ بالسػػػكيف كػػػاف عػػػادة عرفيػػػا أكثػػػر الشػػػعوب وحػػػيف ظيػػػرت مو ػػػة القتػػػؿ بالمسػػػدس زاحمتيػػػا 

 وصارت أكثر انتشارا منيا.
أف السموؾ اإلجرامي ال يشكؿ سمة أو مر ا ينتقؿ إلى اإلنساف بالوراثػة بػؿ ىػو مينػة  تارد"ويعتقد "

 بلطو باآلخريف وتقميده ليـ وذلؾ حيف يختار لنفسو مثبًل معينًا يحذو حذوه.يتعمميا اإلنساف مف خبلؿ اخت
والسموؾ اإلجرامي بيذا المعنى يشكؿ مينة قد ال تختمؼ عف أية مينة أخرى إال مف حيػث محتواىػا 

 اإلجرامي فحسب.
 Théorie d’imitation دػيػمػقػتػة الػػظريػػن 2-6

التكويف الع وي لممجـر معتبرا أىمية المحيط االجتماعي  Tarde Gabriel" غابرييؿ تاردتجنب "
في ظيور السموؾ اإلجرامي مركزا عمى عوامؿ نفسية واجتماعية ىي "التقميد" و"التنشئة االجتماعية" 
 و"المعتقدات الثقافية" فعوامؿ انحراؼ الفرد وخروجو عف أنماط السموؾ االجتماعي إنما ترجع أساسا 

بؿ اإلمكانيات واالختيارات الممنوحة والمنحة لؤلفراد وحيتيـ ، الطابع االجتماعيإلى عوامؿ يغمب عمييا 
في التف يؿ بيف المنيج السوي والمنيج غير السوي تبقى ىي المؤشر عمى استعداد بعض األفراد وميوليـ 

 الختيار طريؽ الجريمة.

نشئة مثميا مثؿ غيرىا خبلصة تمريف وتدريب وظروؼ تتارد" ىكذا يكوف احتراؼ الجريمة في نظر "
مف الحرؼ والميف مع فارؽ بسيط ىو أف المجـر ينشأ ويتربى في بيئة إجرامية ساعدت عمى انخراطو في 

 .(128ص، 1991، فتوح عبد اهلل الشاذلي)الجريمة 
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 -عمى النقيض مما قاؿ بو أنصار النظريات البيولوجية  – أف الفرد ال يولد مجرماعمى  تاردويؤكد 
نما ي أي ، وعمى األخص التأثر بالمثاؿ االجتماعي، العوامؿ االجتماعيةندفع إلى تيار الجريمة بفعؿ وا 

وىكذا يرى ، المثاؿ الذي ي ربو بعض األفراد في المجتمع لآلخريفالتوجو إلى سموؾ معيف تحت تأثير 
راميا إال ألنو يقمد في فالفرد ال يأتي سموكا إج، يفسر ارتكاب الجريمةىو الذي  Imitationالتقميد تارد أف 

 (71-70ص ص ، 2002، فتوح الشاذلي. عمي عبد القادر القيوجيذلؾ غيره )
 ولدى تارد ثبلثة مبادئ تحكـ فكرة التقميد :

تقميد كمما ازداد مستوى درجة تماسؾ العبلقات االجتماعية بيف األفراد أنو كمما زادت  المبدأ األوؿ:
 .لبعضابع يـ بيف 

أىؿ الريؼ ف، األدنى درجة في المجتمع يقمد مف ىو أعمى منو درجة: مؤداه أف الثاني المبدأ
وسكاف القرى أو المدف الصغرى يقمدوف ، مبلؾ األرا ي الزراعيةأىؿ الح ر أو الفبلحوف يقمدوف و 

 سكاف المدف الكبرى.
تاف في ذات أنو إذا تواجدت عادتاف مت اربوالذي يعني ، قانوف اإلدماجب: يتعمؽ  ثالثالمبدأ ال 

ف استعماؿ السكيف كأداة لمقتؿ كاف شائعا قبؿ ظيور مثاؿ ذلؾ أو ، الوقت فإف األحدث تتفوؽ عمى األقدـ
وبعد شيوع تمؾ األخيرة ظمت السكيف كأداة لمقتؿ ولكف الوسيمة الحديثة )األسمحة النارية( ، األسمحة النارية

 زاحمتيا وكانت ليا الغمبة عمييا.
أنو بقي متشبثا بقانونو األخبلقي الذي ربطو بالجريمة واعتبر أف مستوى    "تارد"و يبلحظ عمى 

، اإلجراـ ىو مؤشر حقيقي لؤلخبلؽ في المجتمع مما يعكس تبلـز وتماسؾ دائرة األخبلؽ ودائرة القانوف
في حيف أف ىذا التبلـؤ ال يصدؽ إلى عمى جانب  ئيؿ مف الجرائـ التي تمس الشعور العاـ بالعطؼ 

لتبقى الجرائـ االعتبارية واالصطناعية التي تكوف مف و ع المشرع في ظرؼ ومكاف معينيف ، تقامةواالس
 بعيدة عف ىذا التحديد.

 نقد نظرية التقميد:

فالواقع ، لظاىرة اإلجراميةقد أصابت قدر مف الحقيقة التي تتصؿ بانظرية فيو أف تمؾ الشؾ  المما 
لفرد قد تمثؿ نموذجا اجتماعيا سيئا في محيط بيئتو ارتكبت ألف اأف بعض الجرائـ يكشؼ عمى 

 .االجتماعية
في الدفع نحو العوامؿ الع وية والنفسية دور أنيا أغفمت تماما غير أنو عيب عمى تمؾ النظرية 

 السموؾ اإلجرامي.
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 نظرية الوصـ  االجتماعي  2-7
و يعرؼ الوصـ بأنو تمؾ العممية التي تنسب األخطاء أو اآلثاـ التي تدؿ عمى االنحطاط الخمقي 
إلي أشخاص في مجتمع فتصفيـ بصفات بغي ة وسمات تجمب العار وتثير حوليـ الشائعات وتتمثؿ ىذه 

 (187ص ، 1989، )سامية محمد جابرالصفات بخصائص جسمية أو عقمية أو نفسية أو اجتماعية 
يث نبلحظ وجود عبلمة ازدراء تمصؽ بفرد معيف عف طريؽ أفراد آخريف أو جماعة اجتماعية ويشير ح

ىذا المصطمح إلى أي إجراء سمبي أو تعبير عف استيجاف لعدـ االمتثاؿ أو أي اختبلؼ غير مرغوب 
ألشخاص في يتميز بو فرد معيف يحرمو مف التأييد االجتماعي أو التقبؿ االجتماعي الختبلفو عف بقية ا

 خاصية مف خصائصو الجسمية أو العقمية أو االجتماعية أو النفسية. 
ويعرؼ الوصـ النفسي بأنو كؿ ما يمارس مف ردود أو أفعاؿ أو مسميات تمنح بقصد أو بغير قصد 
تعبر عف االستيجاف والتحقير وأحيانا الشفقة المبالغ فييا وُتشعر المريض بالدونية وبأنو يحمؿ صفة سمبية 

 .تميزه عف اآلخريف وتؤثر عمى ذاتو وتحد مف تفاعمو االجتماعي وتشعره بالنبذ والعزلة
ظيرت ىذه النظرية نتيجة لمنقد الذي وجيو أتباع االتجاه الصراعي النقدي لمنظريات التي كانت 

لجريمة سائدة قبؿ عقد الستينيات في أوائؿ السبعينيات الواليات المتحدة األمريكية والتي كانت تعتبر ا
 واالنحراؼ خروجا ظاىرا عمى القيـ المشتركة السائدة في ثقافة المجتمع مما يسبب خمبل في التوازف 

ولـ ، وغالبا ما يتركز االىتماـ في ىذه الحالة عمى كيفية حدوث الفعؿ، كما تقوؿ النظرية الوظيفية، القائـ
وقد تزامف ىذا ، السموؾ الذي يوصؼ باالنحراؼُتعف الدراسات بردود فعؿ المجتمع نحو الفرد وأثرىا في 

النقد مع االحتجاجات التي ارتفعت في أمريكا  د حرب فيتناـ والتي شيدت ارتفاع معدالت الجريمة 
وارتفعت األصوات حينئذ مطالبة بإعادة النظر في تراث البلمعيارية الثقافية ، بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ

 (262ص ، 1973، عدناف الدوريككؿ.)
 وتوماس Mead ويمكف اعتبار نظرية الوصـ قد انبثقت مف مدرسة شيكاغو خاصة في أعماؿ ميد

Thomas  وكوليCooley وكذلؾ طبلب تمؾ المدرسة في األربعينيات والخمسينيات وبالذات بيكر 
Becker  وكذلؾ أعماؿ ليمرت Lemert ومفيوـ ميرتوف Merton " خدعة الر ا الذاتي" حيث ركز
أىمية التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد وأثر ذلؾ عمى الذات ورؤية اآلخريف وردود أفعاليـ نحو ىؤالء عمى 

أي أف الشخص يستجيب لمعنى الفعؿ )الوصـ( وليس ، األشخاص ومعاني تمؾ الردود المرتبطة بالفعؿ
نا نرى أنفسنا مف وىذا ما تؤكد عميو نظرية كولي المعروفة بمرآة الذات التي يؤكد بيا عمى أن، لمفعؿ نفسو

حيث يتـ تركيز الفرد عمى الذات وكيفية ظيورىا والكيفية التي ندرؾ بيا أفعاؿ اآلخريف ، خبلؿ اآلخريف
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وقد ساعدت ىذه الدراسات النقدية عمى ظيور ( 192ص، 2004، الوريكات عايد عواد)ليذه الذات .
ومف ناحية أخرى تدور نظرية ، عاؿالحاجة إلى دراسة االنحراؼ مف زاوية رد فعؿ المجتمع ليذه األف

الوصـ حوؿ فكرة أساسية وىي أف سبب االنحراؼ والجريمة ال يوجد في الفرد الذي يرتكبو بؿ في أجيزة 
الخميفة عبد المجتمع التشريعية والتنفيذية التي تصمو باالنحراؼ فيتصرؼ طبقا لما وصمو بو المجتمع )

 .(96ص، 2002، اهلل حسيف
" منذ فترة  " إميؿ دوركايـترجع جذور نظرية الوصـ في مجاؿ النظرية االجتماعية إلى ما أدركو 

طويمة قبؿ ظيور ىذه النظرية حيث أدرؾ أف كثيرا مف األفراد يتجيوف إلى االنحراؼ ال بسبب سمات 
جتماعي الذي متأصمة في ذواتيـ تدفعيـ إلى الجريمة واالنحراؼ ولكف بسبب تمؾ النظرة واالنطباع اال

وصمة( معينة نتيجة لسموكيـ االنحرافي وأف ىذه )تكوف  دىـ مف قبؿ المجتمع الذي ألصؽ بيـ 
 الوصمة تظؿ عالقة في تاريخيـ االجتماعي ومف خبلؿ الرؤى المتعددة والمتباينة لكؿ مف يتعامؿ 

اعات واألفراد وبيف حيث أف ىناؾ ارتباطا قويا بيف السموكيات غير السوية والكثير مف الجم، معيـ
تواجدىـ في أحياء فقيرة منحمو اجتماعيا وسموكيا وأف ىذا االنحبلؿ ناتج عف انعداـ أصوؿ التنشئة 

وأف نظرة المجتمع ليؤالء األفراد تتسـ باالزدراء واالحتقار مما يؤدي إلى إحساسيـ ، االجتماعية السميمة
لفرد الذي يتعرض لموصـ الرسمي يعيش حالة مف العزلة ألف ا، بالعزلة والكراىية لكؿ أفراد المجتمع السوي

والرفض االجتماعي وعدـ االستقرار يدفعو إلى تبني ثقافة فرعية تمنحو التبرير لبلنخراط في العمؿ 
، الجوىري وآخروف محمد)اإلجرامي ىروبا مف حياة العزلة التي فر ت عميو بسبب ىذه الوصمة 

 .  (287ص ، 1998
 (Tannenbaum) فرانؾ تاننباـ : االتجاه في دراسة االنحراؼ والجريمة ومف أشير رواد ىذا

   Howard Becker ىوارد بيكر، 1951Edwin Lemertأدويف ليمرت  
وذلؾ ، ىو الكيفية التي يعاممو بيا اآلخروف تاننباـ فما يؤدي إلى تكويف المجـر مف  وجية نظر

ميات مرحمية بما يبلزميا مف تأثير وتأثر متبادؿ بأف أشار إلى أف تمؾ الكيفية وما يصاحبيا مف عم
فاألفراد يرتكبوف السموؾ اإلجرامي نتيجة رد ، مشترؾ تؤدي إلى تأكيد الشر واإلثـ أو المبالغة في تصويرىا

فعؿ المجتمع نحوىـ سواء عمى المستوى غير الرسمي أو الرسمي حيث تساىـ الجيات الرسمية متمثمة في 
والجنائي في تكريس ىذا التوصيـ حيث نجد أف ما تقوـ بو تمؾ الجيات مف ، يوسائؿ ال بط االجتماع

حصر لؤلساليب اإلجرامية وتصنيفيا ما ىو إال عممية تصنيؼ لمسموكيات التي يمكف اعتبارىا سموؾ 
 منحرؼ.
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فإف ىذه العوامؿ ال تمثؿ أىمية بالنسبة لمعوامؿ التي تؤدي إلى إلصاؽ  ليمرتأما مف وجية نظر 
ال  االنحراؼ األوليأف ليمرت  ويرى، صفة الوصـ بالفرد المجـر والتي تت ح مف ردود الفعؿ االجتماعي

يمكف التنبؤ بو وال يتـ النظر إليو مف قبؿ أفراد المجتمع بكونو انحرافا ويتميز المنحرؼ األولي بعدـ تكيؼ 
فيشير إلى السموؾ  Secondary Deviance االنحراؼ الثانويأما  .سموكياتو مع ردود الفعؿ المجتمعية

رة اآلخريف لو والتي تتسـ بعدـ القبوؿ المنحرؼ الذي تـ ارتكابو نتيجة لمفيوـ المرء لذاتو ومف خبلؿ نظ
االجتماعي ليذا الفرد ونتيجة لمشاكؿ التفاعؿ االجتماعي التي نتجت وتولدت عف تمؾ النظرة المجتمعية 

 E. Lemert , ,1975)لمفرد باعتباره منحرفًا وما ينتج عف معاممة ليذا الفرد مف قبؿ أفراد المجتمع
173-P P 171) 

ظور رد الفعؿ المجتمعي في أنو يبتعد عف المشاكؿ االجتماعية والسيكولوجية إف الطابع المميز لمن
التي أشار إلييا بعض الباحثيف باعتبارىا عوامؿ نسبية لمسموؾ اإلجرامي ويتجو إلى اعتبار أف المنحرفيف 

  يتجيوف إلى أف يكونوا منفرديف بخصائص يوصميـ بيا اآلخروف وأف ىذه السمات ىي تسميات
Labels   وأوصاؼ تعمؿ عمى إثارة وتحري أنساؽ ال بط االجتماعي باإل افة إلى أف أنشطة وأساليب

ال بط التي تمارسيا ىذه األنساؽ تأخذ طابع الشرعية القانونية باعتبارىا تمثؿ ردود فعؿ حادة م ادة 
 (186ص ، 1989، جابر سامية محمدألسموب االنحراؼ)

ـ اىتمامو بالخصائص االجتماعية والشخصية لمف يقـو ويتسـ ىذا المنظور االجتماعي أي ا بعد
أف ليمرت وبناء عمى ذلؾ يستخمص  .بارتكاب السموؾ المنحرؼ إال مف خبلؿ تأثير السموؾ عمى اآلخريف

االنحراؼ في النياية حصيمة صراع ثقافي تتجسد آثاره في التنظيـ االجتماعي لممجتمع ويتـ مف خبلؿ 
  : ثبلث مستويات

 .: وىو ما يمكف إرجاع أسبابو إلى ذات الفرد ؼ الفردياالنحرا -1
  : وىو ما يحدث تحت ظروؼ ومواقؼ ال يمكف لمفرد معيا تجنب االنحراؼاالنحراؼ الظرفي  -2
:وىو الذي يقع عمى مستوى التنظيـ االجتماعي ويتكوف مف خبلؿ تبمور  االنحراؼ االجتماعي -3

تنظيـ قيمي أو تنظيـ ثقافي بحيث يصبح السموؾ المنحرؼ أسموبا مف أساليب العيش ومقبوال لدى الناس 
 (265-264ص ص، ، عدناف الدوري)

اآلخر خبلؿ تفاعؿ تمر عممية إلصاؽ الوصمة بعدد مف المراحؿ التدريجية التي يمحؽ الواحد منيا 
الجماعة أو أثناء قياميا بمختمؼ أنشطتيا الحياتية وتتصؼ ىذه المراحؿ بأنيا متداخمة ومتبادلة ومشتركة 
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مف خبلؿ  ليمرتتعتمد في كيفية انتقاليا عمى ما تحويو الظروؼ مف رموز ومعاف وثقافية وقد حددىا 
 : المراحؿ التالية

حيث ، المعتمد أحيانا عمى الشائعات واألقاويؿ باه واالتياـ(أو االشت: )مرحمة الجنوح األولية -1
 يرتكب الفرد جريمتو األولية لقياس ردود فعؿ المجتمع نحو ما يقترفو

: مف باب االستيجاف واالستنكار قد تشتمؿ مرحمة قياـ ردود فعؿ سمبية مف قبؿ المجتمع  -2
 د بأنواع العقاب المقررة في العرؼ حيث يرد المجتمع عمى سموؾ الفر ، عمى عقوبات معنوية فقط

وزيادة نسبتو أو كميتو أحيانا كرد فعؿ لما يواجو الفرد مف  مرحمة تكرار االنحراؼ األولي -3 .أو النظاـ
وتكوف نسبة أو عدد مرات ، ردود فعؿ سمبية ناتجة عف اشتباه أو اتياـ أو ترويج شائعات أو أقاويؿ

 التكرار أكبر مف المرة األولى.
توحي لمفرد بأنو مرفوض مف قبؿ مرحمة قياـ ردود فعؿ اجتماعية أكثر عنفا وأشد قسوة:   -4

 .الشخص أو األشخاص الذيف يتعامؿ في العادة معيـ
: وىي موجية نحو مف يقوموف بردود األفعاؿ مرحمة ازدياد االنحراؼ واألفعاؿ المعادية  -5 

  .السمبية أو تطبيؽ العقاب
: أيف تتخذ اإلجراءات الرسمية  ده والذي  مجتمع باتخاذ ردود فعؿ رسميةمرحمة قياـ ال  -6

  بالمرحمة الثانوية أو الالحقةيعني إلصاؽ التيمة أو الوصمة بو وىذا ما يسمى 
: وذلؾ بزيادة االنحراؼ  مرحمة استخداـ االنحراؼ كنوع مف أنواع التحدي والعقاب لممجتمع -7

نحو الفرد والمنحرؼ ومواجية وصمة المجتمع باالنتقاـ منو بزيادة  لمرد المباشر عمى موقؼ المجتمع
 ونتيجة لذلؾ يزداد الوصـ وتزداد ردود الفعؿ المجتمعة، االنحراؼ والجريمة

 أيف يقبؿ الفرد المنحرؼ بمركزه االجتماعي الجديد كشخص مجـر المرحمة األخيرة:   -8
 ابراىيـ) (موصوـ)جديدة ودوره الجديد كشخص مجـر أو منحرؼ ويحاوؿ التأقمـ والتوافؽ مع شخصيتو ال

 (101-100ص ص ، 1982، الطخيس
مو حا أف العبلقة بيف االنحراؼ و ردود الفعؿ تجاىو  ليمرتإلى نظرية  ىوارد بيكروقد أ اؼ 

نما تختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف وباختبلؼ  ليست عبلقة ثابتة واحدة في جميع الظروؼ واألحواؿ وا 
ال تحتاج إلى أكثر مف قياـ الفرد  لبيكرمف يصدر عنيـ رد الفعؿ ألف عممية وصـ الفرد باالنحراؼ وفقا 

رجؿ الذي قبض عميو في جريمة سرقو عادة ما ينظر إليو مف قبؿ المجتمع عمى أنو بارتكاب جـر واحد فال
سوؼ يقوـ بنفس السموؾ مرات أخرى ويدعـ ىذا االفتراض ما تقوـ بو األجيزة التنفيذية ممثمة في الشرطة 
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ؿ ال بعد وقوع جـر ما في مكاف ما بالتحقيؽ مع مف سبؽ ليـ ارتكاب مثؿ ىذا الجـر وينظر إليو أنو رج
 يحتـر القانوف واعتباره منحرفا إلى األبد والتعامؿ معو أوال عمى ىذا األساس قبؿ أي شيء آخر.

 نقد و تقييـ  
بناء عمى ما سبؽ عر و فإف ردة الفعؿ االجتماعي تجاه معاممة المنحرفيف وما يصاحبيا مف 

الرسمية تمنعيـ مف مواقؼ واتجاىات و تحيزات سمبية  دىـ مف قبؿ أفراد المجتمع والمؤسسات 
ونتيجة لرد الفعؿ ، الحصوؿ عمى األعماؿ التي تساعدىـ بالتمكف مف القياـ بأي نشاط يومي متاح لغيرىـ

ىذا وما ينتج عنو مف رفض المنحرؼ اجتماعيا فإنو ال يجد مناصا مف أف يطور أساليب غير مشروعو 
إلى امتياف اإلجراـ واعتباره وسيمة مف وسائؿ األمر الذي ينتيي بو ، تدور حوليا أنشطتو الحياتية اليومية
وعندئذ قد ، ألنو يكوف فاقدا لؤلمؿ في تبلشي تبعات الوصمة عنو، العيش وأسموبا مف أساليب الحياة

يتبنى ثقافة فرعية تجمعو مع غيره وتتمثؿ في مجموعة مف وجيات النظر واألفكار والتبريرات والمفاىيـ 
حولو ومجموعة مف األنشطة اليومية التي يتعمميا الفرد الممتحؽ بالجماعة المتعمقة بكراىية المجتمع مف 

ويجد مف خبلؿ ىذه ، الميمشة نتيجة لمعزؿ الذي ينتج مف الوصـ أو لجماعة فرعية مف السابقيف لو
الجماعات المساندة والتأييد والتشجيع لتساعده عمى مزاولة أنشطتو اليومية أو قبولو بخصائصو االنحرافية 

تي عممت الوصمة في مراحميا األخيرة عمى قبولو لذاتو مع عودتو إلى االنحراؼ والجريمة وىذه ىي ال
 . حمقة الوصؿ بيف الوصمة والعود إلى الجريمة كخيار معيشي

وعمى الرغـ مف وجود ىذه الجوانب اإليجابية إال أف ىناؾ عدة انتقادات وجيت إلى ىذه النظرية 
  :نذكر منيا
  ة السموؾ اإلجرامي وكيؼ كانت بدايتو إنما ركزت عمى ردة فعؿ المجتمع بعد لـ تفسر كيفي

ف بل عمى أنيا ال تستطيع أف تو ح سبب ارتكاب شخص معيف لبلنحراؼ ، ارتكاب السموؾ اإلجرامي
 أكثر مف شخص 

   بالغت في تأثير ردود الفعؿ المجتمعية عمى سموؾ الفرد ودور ذلؾ في تأصيؿ ىوية االنحراؼ
 لديو دوف العوامؿ الذاتية لدى الفرد في قبولو أو رف و لعممية الوصـ.

   عايد عواد )تجاىمت الحديث عف العوامؿ االقتصادية والسياسية والنفسية بشكؿ وا ح وصريح
 (203ص ، 2004، الوريكات
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 االتجاه التكاممي في تفسير الجريمة-3 
يتبيف مف العرض المتقدـ ألسس المذىبيف الفردي واالجتماعي في تفسير كؿ منيما لمسموؾ 

إذ اعتبر كبل منيما أف السموؾ اإلجرامي يعود ، اإلجرامي عدـ صبلحيتيما منفصمتيف لكفالة ذلؾ التفسير
حيث بات مف ال روري تطوير ، طائفة أخرى مف العوامؿ لطائفة واحدة مف العوامؿ وأغفؿ أي تأثير ألي

يرى أف السموؾ اإلجرامي ىو سموؾ  فظير ما سمي بالمذىب التكاممي والذي، كبل مف المذىبيف آلرائيما
بؿ ، أي لعوامؿ ذات صبغة اجتماعية أو ع وية أو نفسية خالصة، مركب ال يمكف أف يخ ع لمتجزئة
نجد أف المذىب الفردي ولذلؾ ، ىو الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمةإف مزيجا مشتركا مف عدة عوامؿ 

فذىب إلى أف الجريمة ترتد إلى ، "لومبروزو"الذي تنبو إلى األخطاء التي وقع فييا ، "فيري"تطور عمى يد 
وبذلؾ يكوف قد أ اؼ إلى العامؿ الشخصي الذي لـ ، جغرافية واجتماعية، ثبلثة مف العوامؿ : شخصية

إذ الحظ دعاتو ما ينطوي عميو مف ، وكذلؾ األمر بالنسبة لممذىب االجتماعي، بسواه"لومبروزو"  يعترؼ
غمو وتطرؼ حمؿ بع يـ إلى تفسير الخمؿ الع وي والنفسي لئلنساف بما يشوب المجتمع مف تفكؾ 

رفض  وصؿ إلى، وكاف ذلؾ نتيجة لما أحرزتو دراسات عمـ النفس االجتماعي مف تقدـ ممحوظ، وانحبلؿ
والتي كانت تدرس اإلنساف بطريقة نظرية مجردة ، الفكرة القديمة التي كاف ينيض عمييا عمـ النفس الفردي

 مما يحيط بيا مف مبلبسات وظروؼ اجتماعية .
ولذلؾ يرى أصحاب ، ومف ثـ يمكف القوؿ أنو مف الصعب رد ظاىرة الجريمة إلى عامؿ واحد

)جالؿ الديف عبد إال محصمة لتفاعؿ مجموعة مف العوامؿ  النظريات التكاممية أف الجريمة ما ىي
    يمي: ومف بيف ىذه النظريات ما، (212-211ص  ص ، 1999، الخالؽ

جاءت نظرية دي تيميو كرد فعؿ عمى نظرية :Di Tullioنظرية التكويف اإلجرامي دي تيميو  3-1
ف اتفؽ مع -كما تقدـ  -التي ركزت  لومبروزو  لومبروزو عمى وجود )المجـر بالتكويف( ودي تيميو وا 

نما يشكؿ مع غيره مف ، عمى وجود المجـر بالتكويف إال انو أنكر كونو عامبل وحيدا لمسموؾ اإلجرامي وا 
 العوامؿ االجتماعية عامبل مركبا لمسموؾ اإلجرامي.

بوجود  لومبروزوووافؽ مف حيث المبدأ ، لمسموؾ اإلجرامياعتبر دي تيميو الشخصية كمصدر  -1
"المجـر بالميبلد" ولكنو اعتبرىا وحدىا غير كافية  الرتكاب السموؾ اإلجرامي حيث نادى في مؤلفو عاـ 

والتي تقوؿ بأف المجرميف لدييـ استعداد أو تكويف ، بنظرية االستعداد أو "التكويف اإلجرامي 1945
فيترتب عمى ذؾ حدوث خمؿ ، تى توقظو مؤثرات بيئية اجتماعية وتتفاعؿ معوإجرامي يظؿ كامنا ح

والدليؿ ، وىذا االستعداد ال يوجد لدى جميع الناس، وا طراب نفسي يؤدي بالشخص إلى ارتكاب الجريمة
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عمى ذلؾ أف العوامؿ االجتماعية التي تدفعيـ إلى ارتكاب السموؾ اإلجرامي ال تحدث نفس األثر لؤلفراد 
 (81-80ص  ص ، 1996، محمد الجوىري، عدلي السمرةخريف.)اآل

 االستعداد اإلجرامي: بيف نوعيف مفدي تيميو ويميز  
 األوؿ: استعداد إجرامي أصيؿ

وىذا ما يسميو أي ا دي ، ويرجع إلى التكويف الع وي والنفسي لمفرد، يتميز بالثبات واالستمرار
، ف شخصية الجاني والذي يمثؿ مصدرا لمجرائـ الخطيرةتيميو االستعداد األصيؿ لئلجراـ المنبعث ع

                                                         بالمجرميف بحكـ التكويف"المجرميف الذيف يتوافر لدييـ االستعداد اإلجرامي األصيؿ "دي تيميو  ويسمي
 استعداد إجرامي عارض:الثاني

، ئية تعترض الفرد فت عؼ مف قدرتو عمى التحكـ في رغباتويرجع إلى عوامؿ داخمية وأخرى بي
ويزوؿ ىذا االستعداد بزواؿ ، فيندفع إلى ارتكاب الجريمة كتمؾ الجرائـ التي تحدث في حالة االنفعاؿ الحاد

  بالمجرميف العاطفييف"ويسمى المجرموف الذيف يتوافر لدييـ ىذا االستعداد العارض "، االنفعاؿ
 وقد ميز بيف نوعيف مف المجرميف:، بالمجرميف المجانيف ما يسمى إلى وجوددي تيميو كما ذىب 

 :ىو الذي يرجع سبب إجرامو إلى تكويف كامف فيو وسابؽ عمى إصابتو بالجنوفالمجـر المجنوف ،
 ولذلؾ فإف شفاء مثؿ ىذا المجـر مف الجنوف ال، و أف الجنوف ىو الذي زاد كـ وقوة ىذا التكويف اإلجرامي

 يمنعو مف العودة إلى اإلجراـ مرة أخرى. 
  :  ىو الشخص الذي يرجع إجرامو إلى جنونو دوف أف يكوف لديو أي استعداد المجنوف المجـر

وعميو فإذا شفي ىذا المجـر مف مر و العقمي زاؿ سبب ، أو تكويف إجرامي سابؽ عمى إصابتو بالجنوف
 إجرامو.

 اإلجرامي يستخمص وجوده لدى فرد ما بدراسة  أف التكويف أو االستعداد دي تيميويرى 
 وتكوف دراسة الشخصية مف ثبلث جوانب:، شخصيتو
  :لمعرفة ما إذا كانت عادية أـ  أعضاء الجسـ الخارجيةيكوف مف خبلؿ دراسة الجانب األوؿ

مف خبلؿ دراساتو أف المجـر بحكـ التكويف يكوف مصابا بعيوب ع وية تزيد  دي تيميووقد الحظ ، شاذة
 نسبتيا لديو عنيا لدى الشخص العادي.

 :والجياز ، كالجياز الي مي وظائؼ األعضاء الداخميةوذلؾ عف طريؽ دراسة  الجانب الثاني
أثرىا الكبير عمى سير إلفرازات الغدد  حيث اعتبر أنو، والجياز العصبي، والجياز التناسمي، التنفسي
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وبالتالي عمى ، والتي ليا انعكاساتيا في الوقت ذاتو عمى مظاىر الحياة النفسية لئلنساف، أجيزة الجسـ
 في النياية إلى وجود نموذج بشري غددي إجرامي. دي تيميو وقد خمص، معالـ شخصيتو

  :وبصفة خاصة درجة نشاط الغرائز والحاجات ، الحالة النفسية مف خبلؿ دراسةالجانب الثالث
مف خبلؿ دراساتو ليذا الجانب تميز المجرميف بشذوذ غريزي ال دي تيميو التي تتولد عنيا وقد الحظ 

 (68-64ص ص ، 1975، فوزية عبد الستاريتوافر لدى األفراد العادييف  .)
فيمثؿ عامؿ ، اإلجراميالعوامؿ المتفاعمة المؤدية بالشخص إلى السموؾ دي تيميو  وقد حمؿ

ثـ العوامؿ المساعدة منيا ، النواة األولى التي تتفاعؿ معيا باقي العوامؿ االستعداد أو التكويف اإلجرامي
المحركة لمسموؾ وأخيرا العوامؿ ، التي تساعد عمى تقبؿ الجريمة وارتكابيا  خارجيوما ىو  داخميما ىو 

حيث يظؿ ىذا االستعداد كامنا في داخمو إلى أف ، وىي التي تخرج الفعؿ اإلجرامي حيز التنفيذ اإلجرامي
توقظو مؤثرات خارجية معينة تتفاعؿ معو إلى الحد الذي يصيب بالخمؿ كبل مف الجيازيف الع وي 

ياف السموؾ نتيجة لثورة النزعات الفطرية وعجز أو  عؼ السيطرة النفسية عمييا فيقدـ عمى إت، والنفسي
 (213ص، 1999، )جالؿ الديف عبد الخالؽ اإلجرامي .
 نظرية التكويف اإلجرامي:  تقييـ و نقد

دورا كبيرا في االعتراؼ بدور التكويف النفسي لمفرد في إنتاج سموكو  دي تيميو لمعالـ يمكف القوؿ أف
العوامؿ االجتماعية أىمية خارجية وجعميا أساسا في تفسيره  دي تيميو اإلجرامي وف بل عف ىذا فقد أولى

إلجراـ المجـر العر ي ورغـ ذلؾ فثمة انتقادات توجو إلى ىاتو النظرية نظرا لقصورىا في م مونيا فيما 
فيي تقوؿ إنيا ال تصمح بمفردىا ، يتصؿ بمفيوميا عف دور العوامؿ االجتماعية في ظاىرة الجريمة

فقد ، وىو أمر ليس بمؤكد، تمكنت مف إيقاظ االستعداد اإلجرامي الكامف في دخيمة الجانيإلحداثيا إال إذا 
نجد بعض الجرائـ تتحقؽ نتيجة لتغمب أو انفراد العوامؿ الخارجية عمى العوامؿ الداخمية كما ىو الحاؿ 

إذ يقدـ الزوج عمى ، بالنسبة لجريمة قتؿ الزوج زوجتو عند مشاىدتو إياىا متمبسة بالزنا ىي ومف يزني بيا
 .قتميا بفعؿ عوامؿ خارجية بحتة دوف سبؽ استعداد إجرامي لديو وىو أمر يكفي لدحض ىذه النظرية 

 (214)المرجع السابؽ ص 
واف لـ تسمـ مف النقد كذلؾ إال أنيا تعتبر بالنسبة لعمـ اإلجراـ أكثر النظريات  دي تيميوإف نظرية 

 ليا النظرية نذكر:ومف االنتقادات التي تعر ت ، قبوال
 وىذا يعني ، ( لقد بالغت النظرية في اعتبار تأثير الجانب العاطفي المختؿ في سموؾ المجـر1

 كانت كغيرىا تقريبا في التركيز عمى الجانب الواحد.دي تيميو أف نظرية 
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في استخبلصو قانونا عاما مف حاالت قميمة  لومبروزو وقع فيما وقع فيو دي تيميو( إف 2
 أخ عت لمتجارب ال ترقى إلى مستوى استخبلص القانوف العاـ.

 ( إىمالو جانب المقارنة بيف المجرميف واألسوياء والذي يعد عمى جانب كبير مف األىمية.3
 (Pende)بندينظرية الجياز العصبي والظروؼ الخارجية 3-2

 المدرسة الطبيعية الحديثة  أنصارأحد  Pende بندينيكوال  اإليطالي "يقوؿ بيذه النظرية العالـ 
مدير بحكـ وظيفتو ككبار المتخصصيف في عمـ وظائؼ الغدد وواحد مف ، في تفسير السموؾ اإلجرامي

وم مونيا أف شخصية اإلنساف تتمثؿ في تكويف غير قابؿ ، لمعيد عمـ النماذج الحيوية اإلنسانية بروما
وأف ثمة نوعيف مف العوامؿ يتفاعبلف في إحداث ، كافة النواحي الع وية والروحية والمزاجيةالتجزئة مف 

 السموؾ اإلجرامي ىما:
كالتكويف الع وي  تشمؿ العوامؿ الفطرية الموروثة:  Determinanعوامؿ ذات صفة محددة  -أ

كما يشمؿ العوامؿ ، مع التركيز بصفة خاصة عمى التكويف العصبي الخا ع لسيطرة المخ مباشرة
 .المكتسبة مف البيئة التي يعيش الفرد فييا

عددا مف العوامؿ ال تقوى عمى التحرؾ  ويشمؿ: Conditionantعوامؿ ذات صفة شرطية -ب
نما تستمـز توافر شروط بيئية معينة وينبغي عند دراسة شخصية المجـر الجمع بيف ىاتيف ، التمقائي وا 

 (212ص، 1999، )جالؿ الديف عبد الخالؽ الطائفتيف مف العوامؿ.
وتجمؿ ىذه النظرية في القوؿ بأف الجياز العصبي وخاصة المخ ىو الذي يقؼ وراء كؿ سموؾ 

كما يساىـ في تحديد طباعو وصفاتو؛ وطالما أف الجريمة صورة مف صور ذاؾ السموؾ فيي ، إنساني
بخمؿ أو ا طراب وتصادؼ حدوث  حتى إذا ما أصيب، بدورىا تتأثر بحسف سير الجياز العصبي

في تدعيـ وجية بندي وقد استعاف ، احتكاؾ بينو وبيف الظروؼ الخارجية فإف السموؾ اإلجرامي يتحقؽ
  نظره بنوعيف مف األبحاث: 

أجراه عمى عدد كبير مف المجرميف فبلحظ وجود التيابات سحائية والتيابات في  األوؿ:النوع  
وحتى في محيط غير المجرميف فقد الحظ أف ، أغشية المخ كشفت عنيا األشعة حوؿ الجمجمة

األشخاص المصابيف بتمؾ االلتيابات يعانوف مف اال طرابات قدرا كبيرا ينعكس عمى تصرفاتيـ 
 واالندفاع والتصرفات األنانية والبلأخبلقية. كسرعة الغ ب، وأخبلقيـ
: تناوؿ فيو دراسة تفصيمية ألجزاء المخ فوصؿ إلى المنطقة الزرقاء المتواجدة عمى النوع الثاني 

أي مركز االستجابة لمنزعات النفسية والغريزية الكامنة ، جانبو والتي ينحصر فييا مركز "األنا" أو العقؿ
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يو فإف أي ا طراب يصيب تمؾ المنطقة يمتد إلى العقؿ ويصيبو بالعجز عف في النفس أو البلشعور وعم
  .كبح جماح النفس

 و تقييـ النظرية:  نقد
العالـ النفسي والعالـ الع وي الربط بيف حاولة يمكننا أف نؤكد عمى ف ؿ ىذه النظرية في م

السموؾ اإلنساني عموما واإلجرامي خاصة ال يتأتى إال بالوقوؼ عمى فيـ مؤكدة عمى أف ، لئلنساف
تجنبت  حيث، العوامؿ الداخمية في تكويف العالميف النفسي والع وي في دفع الفرد إلى السموؾ اإلجرامي

التطرؼ الذي وقعت فيو كؿ النظريات الفردية واالجتماعية حيف اعترفت بأثر كؿ ىذه العوامؿ في أحداث 
وقد حاولت التوغؿ في أعماؽ النفس البشرية لمكشؼ عف حقيقة العوامؿ التي تربط بينيا وبيف ، الجريمة

فأقامت بذلؾ رابطة وثيقة  بيف العالميف النفسي ، الجريمة كسموؾ إنساني ذي حقيقة مادية ممموسة
  اإلجرامي.وخمصت إلى مساىمة العوامؿ الداخمة في تكويف كؿ منيما إحداث السموؾ ، والع وي لئلنساف

  :ومع ذلؾ فإف ىذه النظرية قد شابيا قصور مف عدة نواح
أف ىذه النظرية تعجز عف أف تفسر لنا السبب الذي مف أجمو ال يرتكب البعض ممف قيؿ ب -

فالربطة بيف ىذه األشكاؿ ، أو خمؿ في وظائؼ الغدد سموكا إجراميافي أغشية المخ  اتالتيابيعانوف مف 
 ة ليس حتميا.مف اال طرابات والجريم

تجاىميا أف مبحث الغدد ووظائفيا مازاؿ أمرا يكتنفو الغموض وليس كما عيب عمى ىذه النظرية  -
 تمؾ اإلفرازات  تأثيرعف العبلقة القائمة بيف إفرازات الغدد المختمفة و لدينا المعمومات العممية الكافية 

 .عمى السموؾ اإلنساني
لـ يتأكد حاؿ قيامو ببحوثو عمى المجرميف ما إذا كاف الخمؿ المبلحظ لدى  بنداف بل عف أف  -

 المجرميف في وظائؼ الغدد ليس أمرا الحقا عمى ارتكابيـ لمجريمة وناشئ عف طوؿ المدة التي ق وىا 
 في المؤسسات العقابية أو ناجـ عف خمؿ عصبي أو عقمي أدى بدوره إلى وجود ا طرابات غددية.

بنسبة السموؾ اإلجرامي إلى وجود خمؿ ع وي يجعؿ مف المجرميف مر ى  كما أف القوؿ -
يستوجبوف العبلج ال العقاب وفي ذلؾ ىدـ لممفاىيـ التي يقوـ عمييا القانوف الجنائي حوؿ المسئولية 

 الجنائية. 
اعتمدت النظرية عمى دراسة الجانب النفسي بطريقة مو وعية تتفؽ مع الكيفية التي يدرس بيا 

وتفصيؿ ذلؾ: أف النظرية محؿ الدراسة قد أرجعت ، وىو خطأ منيجي كبير، ب الع وي لئلنسافالجان
ثـ أقامت العبلقة بيف ، الجريمة إلى خمؿ في التكويف النفسي نتيجة لخمؿ سابؽ عميو في التكويف الع وي
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النفسي ذو طبيعة مع أف الجانب ، ىذا األخير وبيف السموؾ اإلجرامي كما لو كانت عبلقة سبب بنتيجة
وىي ، معنوية ينبغي لدراستو البحث في أسباب معنوية مثؿ تحسس البواعث والدوافع التي تكمف وراءه

وىو ما لـ يتبعو صاحب ، أمور ال يتأتى الوقوؼ عمييا إال عف طريؽ التحميؿ النفسي لشخصية صاحبيا
  النظرية قط.

يندرج تحتيا مجموعة مركبة مف  العوامؿ  ىي النظرية التي النظرية النفسية االجتماعية: 3-3
ولذلؾ فإننا نعتبر اإلطار المرجعي ليذه ، المختمفة حيث أنيا ت ـ في تفسيرىا العوامؿ الذاتية والبيئية

النظريات التكاممية ىو الذي يحوي في نطاقو تآلفا بيف النظرية النفسية التي تركز اىتماميا عمى الفرد في 
 والنظريات االجتماعية التي تيتـ بالبيئة داخمية كانت أـ خارجية.، المختمفةعبلقتو بجوانب الشخصية 

 النظرية النفسية االجتماعية كما يمي:  افترا ات"   F, Hafungفرانؾ ىافنجوقد  أو  ح "
وأف لديو نفس ، أف المجـر إنساف عادي مف حيث تكوينو الجسماني والعقمي ونمط الشخصية -1

 سموؾ الشخص غير المجـر مف حيث فكرتو عف الخطأ والصواب في سموكو.الدوافع التي تؤثر عمى 
أف المجـر إنساف عادي يعيش في مجتمع مفكؾ يميؿ إلى خمؽ االنحبلؿ لدى أع ائو مف  -2
 األفراد.

ولذلؾ تعتبر النظرية النفسية االجتماعية الجريمة سموؾ ناشئ عف فشؿ ال وابط الشخصية 
وىو ما يسمى بنظرية ال وابط ، تساؽ بيف السموؾ والمعايير االجتماعيةالداخمية والخارجية في إيجاد ا
 االجتماعية الداخمية والخارجية.

أف فيـ أنواع السموؾ اإلجرامي يتطمب مف الباحث أف   يرى" W ,Recklessركمس كما أف  "
في إطار النظاـ يفسر العبلقة القائمة بيف الفرد والموقؼ االجتماعي المباشر الذي يوجد فيو وذلؾ كمو 

ال وابط الداخمية بالنسبة لؤلفراد الذيف يعيشوف في المجتمعات  عمى أىميةركمس "ويؤكد "، العاـ لممجتمع
نظرا ألف األفراد في ىذه المجتمعات يق وف وقتا كبيرا خارج األسرة أ وغيرىا ، الدينامية الصناعية الحديثة

وليذا فإف المعوؿ األساسي عمى اتساؽ ، الخارجي عمييـمف الجماعات التي تباشر ال بط االجتماعي 
ص ، 2004، محمد سالمة غباري)سموكيـ مع المعايير االجتماعية ىو قوة ال وابط الداخمية ليـ.

 (54-53ص
 التفسير اإلسالمي لمسموؾ اإلجرامي:  3-4

تفسد نقاء و رر يشمؿ الفرد والجماعة فيي ، إف في شرع اهلل تعالى خروج عف الفطرة السوية
 المجتمع وتعكر صفو أمنو.
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فأليميا ، ونفس وما سواىاوالنزاعات الطائشة التي يتولد عنيا اإلجراـ موجودة غريزيا قاؿ تعالى:"
 ونزعة الشر والظمـ.، أي أف اإلنساف لديو نزعتاف: نزعة الخير والرحمة (9 -7الشمس)فجورىا وتقواىا"

نما أحاط الفرد ، مف وارتكاب الجرائـ بخط دفاع واحدواإلسبلـ لـ يكتؼ في مواجية اإلخبلؿ باأل وا 
فقد بدأ بما يمكف أف يسمى ، بسياجات متعددة تت افر كميا عمى تحصيف الفرد  د االنحرافات والجريمة

ثـ السياج الحكومي: ، بالسياج الذاتي: أو سمطة األمف الذاتية المتمثمة في مراقبة اهلل في السر والعبلنية
مطة التنفيذية التي تعمؿ عمى وقاية الفرد مف الوقوع في الجريمة وىناؾ السياج االجتماعي ممثبل في الس

والرأي العاـ الذي يمقت الجريمة ويساعد عمى تقديـ مرتكبييا لمعدالة وفؽ منيج يت مف عنصر الوقاية 
 والعبلج.
 دثرث:3امؿ والناظر في المناىج والدراسات الغربية يجد أف غالبيا ترد الجريمة إلى عو  
 العامؿ البيولوجي أو النفسي. -1
 العامؿ االجتماعي. -2
 عوامؿ متعددة تسمى العوامؿ التكاممية. -3

أما  في الشريعة اإلسبلمية فإف العامؿ البيولوجي كعامؿ فريد ومسبب مباشر لمجريمة مستبعد ألف 
 ، 2000، عمي بف فايز الجحني)كؿ مولود يولد عمى الفطرة وأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو.

 (131-127ص  ص
بؿ تحاوؿ تقديـ ، ال تقتصر النظرية اإلسبلمية في تفسير أسباب ظاىرتي الجريمة االنحراؼ 

 حيث أرجعتيما إلى أربعة عوامؿ رئيسية ىي:، الحموؿ والعبلج ليذه المشكمة
ناء مجتمع إنساني يقوـ عمى لقد جاء اإلسبلـ لب العدالة االجتماعية واالقتصادية بيف األفراد: ●

وو ع في ذلؾ مجموعة مف القواعد والطرؽ ل بط سموكات األفراد والحفاظ عمييا مف ، العدالة والمساواة
، لتقميص الفوارؽ الطبقية بيف أفراد المجتمع، خاصة في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي، االنحراؼ

سبحانو وتعالى في محكـ تنزيمو" خذ مف أمواليـ كفرض الزكاة عمى األغنياء وفي ذلؾ يقوؿ المولى 
ودفع ال ريبة عمى األمواؿ والمحاصيؿ ، (103اآلية ، سورة التوبة)"صدقة تطيرىـ وتزكييـ بيا

وغيرىا مف األمور الحياتية التي تساعد عمى تحقيؽ ، لتدفع لمفقراء بغية سد حاجاتيـ ال رورية، والمعادف
 ع.العدالة االجتماعية داخؿ المجتم
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فقد أوجب اإلسبلـ القصاص والجزاء في جرائـ  العقاب ضد كؿ مف يخالؼ أحكاـ الشريعة: ●
وقد صنؼ اإلسبلـ ، والقذؼ والسرقة وغيرىا، القتؿ واالعتداء وىتؾ األعراض والزنا وشرب المسكرات

 (:117ص ، 1983)نبيؿ السمالوطياالنحراؼ في ىذا المجاؿ إلى أربعة أصناؼ ىي
 البغي والردة.، الحرابة، السرقة، شرب الخمر، القذؼ، د السبع وىي: الزناجرائـ الحدو  -
جرائـ القصاص: وتشمؿ كؿ جرائـ االعتداء عمى األشخاص بالقتؿ أو الجرح سواء بطريؽ العمد  -
 أما جرائـ غير العمد ففييا الدية.، وجرائـ العمد فييا القصاص، أو الخطأ
وىنا توسع  التي ال تدخؿ  مف الحدود والقصاص والديةجرائـ التعزير: وىي كؿ الجرائـ  -

حيث لـ تحدد عقوبات التعزيز ولمقا ي أف يختار العقوبة ، الشريعة اإلسبلمية مف سمطة القا ي
 المناسبة لطبيعة الجـر وشخصية الجاني وظروؼ ارتكاب الجريمة.

ألذى المماثؿ بالجاني أي إنزاؿ ا، ردع وتأديب المنحرؼ بشخصو، ويظير مف خبلؿ ىذه األحكاـ
مثؿ أف السارؽ في ، كما ىو معموؿ بو في النظاـ العقابي الغربي الرأسمالي، وليس عقوبة السجف فحسب
نما تقطع يده والزاني أي ا ال يسجف، الشريعة اإلسبلمية ال يسجف ولكنو يجمد حسب تقدير الشريعة ، وا 

 إلخ.، اإلسبلمية لو ولظروفو
، : وتعني تساوي الجميع أماـ الشريعة والقانوفالتعويض بيف األفرادالمساواة في العقوبة و  ●

نزاؿ العقوبة بالجاني فالسارؽ مع توفر الشروط تقطع  فاألغنياء والفقراء سواسية في مثوليـ أماـ القا ي وا 
 وبمجرد، بغض النظر عف مكانتو االجتماعية والطبقية بينما نجده في النظاـ الغربي يودع في السجف، يده

ولذلؾ ، فالعقاب في اإلسبلـ يردع المنحرؼ والمخالؼ لو، خروجو منو يعود مرة أخرى لبلنحراؼ والسرقة
ال تستثني الشريعة اإلسبلمية أي مخالؼ ألحكاميا لسبب طبقي أو اقتصادي أو سياسي ولكنو تراعي 

وأقرت لكؿ ، ؿ الخطأكما ميزت بيف القتؿ المتعمد وقت، كعدـ البموغ واال طراب العقمي، ظروؼ المنحرؼ
األحداث( بعبلج انحرافيـ )كما أف الشريعة اإلسبلمية قد تكفمت باألطفاؿ المنحرفيف ، منيما أحكاما خاصة

 وىذا عكس ما كاف يقوـ بو النظاـ الغربي.، بدال مف إنزاؿ العقاب بيـ
ومعناىا اشتراؾ كؿ األطراؼ التي تقع عمييا مسؤولية  المشاركة الجماعية في دفع االنحراؼ: ● 

وتعد ، حيث يعد ولي األمر مسئوؿ شرعا عف كؿ المخالفات التي قد يرتكبيا مف يتواله، انحراؼ األفراد
صبلح الفرد المنحرؼ فييا عادة تربية وا   ذلؾ ، األسرة الشريؾ االجتماعي األساسي في عممية التعاوف وا 

حيث أف األفراد ممزموف بالتعاوف ، اإلسبلمية ال يعيش منعزال عف الرابطة االجتماعية أف الفرد في الشريعة
 فيما بينيـ لمحاربة االنحراؼ االجتماعي.
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 تقييـ 
لقد أعطى لنا ىذا االتجاه تحميبل متكامبل ودقيؽ عف دوافع االنحراؼ والجريمة في المجتمع وىذا 

التو في معالجة االنحرافات االجتماعية بمختمؼ أشكاليا يدؿ عمى تكامؿ الديف اإلسبلمي وشموليتو وعد
، وقد حدد النظاـ اإلسبلمي مف أجؿ مكافحة والق اء عمى االنحراؼ والجريمة مف جذورىا، وأنواعيا

 ولذلؾ نجده يقسـ ىذه العقوبات إلى قسميف:، عقوبات متنوعة حسب نوع االنحراؼ والجريمة
ألوؿ خاص بالحدود والثاني خاص بالتعزيز حيث يشمؿ ا، عقوبات أدبية: وىي تشمؿ جانبيف -

ولـ يسمح لممشرع التصرؼ فييا ، األوؿ كؿ العقوبات التي أقرىا القرآف الكريـ وأكدتيا السنة الشريفة
 وتقديرىا كالقصاص في جرائـ القتؿ والزنا وشرب المسكرات...إلخ.
سبب الجناية عمى النفس أو دونيا ب، أما الثاني فيشمؿ العقوبات التي يقدرىا ويحددىا القا ي

 والديات التي فوض أمر تقديرىا إلى الحكومة أو الخبراء.، كالدية لمنفس
ومف كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف االنحرافات التي فصمت فييا الشريعة اإلسبلمية ال تخرج عف 

 ىذيف اإلطاريف:
والتي نيى عنيا في محكـ يتمثؿ اإلطار األوؿ كؿ ما يخص االعتداء عف حقوؽ اهلل عز وجؿ  -
 تنزيمو.

 واإلطار الثاني يخص االعتداء عمى حقوؽ اهلل والفرد معا. -
 ويمكننا تصنيؼ االنحرافات التي يتعامؿ معيا اإلسبلـ وقدـ ليا عبلجو الشرعي إلى:

 جرائـ االعتداء عمى النفس وغيره. ●
 جرائـ  د ممتمكات اآلخريف ●
 ل وابط االجتماعية.جرائـ االعتداء عمى األخبلؽ وا ●
 جرائـ  د المجتمع. ●
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  وقفة مع النظريات التي فسرت السموؾ اإلجرامي
تعتبر ىذه النظريات مف أشير النظريات التي أسست في مجاؿ عمـ اإلجراـ وتفسير السموؾ 

، حيث أف ىناؾ الكثير مف النظريات التي أسست في ىذا المجاؿ والتي أعر نا عف ذكرىا، اإلجرامي
 لبلختصار الذي يفر و المقاـ.

نقوؿ أف النظريات المتقدمة ، والتي كؿ يدعي صحتيا، وفي تقييـ عاـ لجميع النظريات المتقدمة
نما فييا مف الصحة، ليست عمى قدر مطمؽ مف الخطأ والخطأ الذي تشترؾ فيو جميع ، ومف الخطأ، وا 

واعتبرتو العامؿ الوحيد لتفسير ، تبنتالنظريات المتقدمة ىو أنيا ركزت عمى عامؿ واحد كؿ حسب ما 
ما عدا النوع الثالث مف ، في حيف أنكرت أىمية العوامؿ األخرى، ظاىرة السموؾ اإلجرامي لدى األفراد

 النظريات وىي نظريات االتجاه التكاممي التي عممت نوعا مف الموازنة.
 ظاىرة اإلجراميةأساليب البحث في الثالثا :منيج و 

في حيف أنيا ظاىرة حتمية ، ليست إال حدث عارض في حياة الفرد ظاىرة اإلجراميةال لما كانت
، كاف البد لطرؽ البحث في ىذه الظاىرة أف تتنوع بيف أساليب بحث فردية، وثابتة في حياة الجماعة
 تتصؿ بالجريمة ذاتيا.، وأخرى اجتماعية، تتصؿ بشخصية المجـر

ا النمط مف الدراسات يتبع في الغالب مف األحياف ىذويجب أف نشير إلى أف منيج البحث في 
بغية التوصؿ  Expérimentationوالتجربة  Observationيعتمد عمى المبلحظة استقرائيا منيجا عمميا 

يواجو مشاكؿ كثيرة تنبع مف لمقواعد والقوانيف العامة التي تحكـ الظاىرة اإلجرامية غير أف ىذا المنيج 
األمر الذي يعطي ، تمؾ التي تتأثر بجممة مف العوامؿ المتغيرة، ة اإلنسانيةكونو يتصؿ عموما بالشخصي

 لمتجربة ولممبلحظة في نطاؽ الدراسات اإلجرامية مدلوال مغايرا عنيا في العمـو الطبيعية
وكؿ ، . فالجريمة والمجـر مثبل ال يمكف أف يخ عا لمتجربة(19ص، دس، د. أحمد عوض بالؿ)

تطبيؽ نظاـ عقابي معيف ودراسة نتائجو بؿ وحتى في ىذا النطاؽ ال يؽ ال يمكف ما يمكف تجربتو ىو 
القوؿ بأف في األمر تجربة. ذلؾ أنو ال يمكف المقارنة بيف نتائج ىذا النظاـ ونتائج نظاـ آخر عمى ذات 

وحتى لو أمكف إجراء التجربة مف الناحية النظرية  (58ص ، 1987، محمد زكي أبو عامر. ) المجـر
ففحص الجريمة كظاىرة ال بد أف يختمؼ عند بحثيا ، يمكف أف يشكؿ األمر مساس بالحرية الشخصيةف

 ويختمؼ األمر في الحالتيف عف فحص المجـر ذاتو. فكؿ مف ىذه المستويات الثبلث، كحالة فردية
 طرؽ وأساليب بحث مختمفة –المجـر ، الجريمة، الظاىرة اإلجرامية –
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   Etude individuelle du cas يةأساليب البحث الفرد -1
بغية تقصي األسباب التي  دراسة مختمؼ جوانب شخصية المجـرإلى  تيدؼالوسائؿ ىي جممة مف 
ودراسة ، الع وى والنفسي لممجـرالفحص ويمكف أف نذكر مف بيف تمؾ الوسائؿ ، دفعتو إلى الجريمة

 دراسة الحالة.وأخيرا االستبياف والمقابمة و المبلحظة تاريخ المجـر عف طريؽ 
 :الفحص 1-1

بيدؼ الربط والعقمي فحصو النفساني وكذا ، أو الجسماني لممجـرالبيولوجي الفحص بو يقصد      
الخروج مف ىذا بيدؼ ، بيف سماتو الع وية والنفسانية مف جية وبيف سموكو اإلجرامي مف جية أخرى

وعمى  .(29ص، دس، أحمد عوض بالؿ)األخرىالفحص الفردي بقاعدة يمكف تعميميا عمى الحاالت 
 أحدىما بيولوجي واآلخر نفسي وعقمي.، ذلؾ يمكننا أف نميز بيف نوعيف مف الفحص

 : الفحص البيولوجي: 1-1-1
وقد يكوف ، اخارجيفيسمى فحصا بأع اء الجسـ الظاىرية قد يتصؿ الفحص البيولوجي      

 .أجيزة الجسـبوظائؼ إذا ما اتصؿ داخميا 
 : الخارجي البيولوجيالفحص   -أ

محاولة الربط بيف بعض السمات الخمقية لمفرد وبيف سموكو ييدؼ ىذا النوع مف الفحص إلى 
ىو أوؿ مف  لومبروزو. ويعتبر العالـ اإليطالي (79-78ص، 1987، محمد زكي أبو عامر) اإلجرامي

ع اء الجسـ الظاىرية مف نتائج أثار االنتباه لمفحص الع وي لممجـر وما يترتب عمى ىذا الفحص أل
عدد آخر مف العمماء ممف حاولوا إيجاد صمة بيف اإلجراـ  لومبروزوخاصة بالنزعات اإلجرامية. وتبع 

أو النطؽ أو فقداف ذراع أو ساؽ  البصرانعداـ السمع أو ع وية خارجية كوالعيوب الخمقية. فوجود عاىة 
 جرامية.اإلتترؾ أثرىا عمى نزعات وسموكيات الفرد قد 

األفراد في تفسير نزعاتيـ عمى كافة الخارجي بيولوجي يصعب تعميـ نتائج الفحص ال وأنالواقع و 
ان باطا مة قد تـ تجاوزه بتفسيرات أخرى أكثر يلمجر بيولوجي التفسير ال خاصة وأف ، ومسمكيـ اإلجرامي

 .عمميةمف الناحية ال
 :البيولوجي الداخميفحص ال -ب 

وظائؼ األع اء يمي مرحمة الفحص الخارجي مرحمة الكشؼ عف الخمؿ الذي قد يظير في 
البولي فحص األجيزة الداخمية لمجسـ كالجياز التناسمي والجياز ىذا النوع مف ال. ويشمؿ مجـرلمالداخمية 
قد يؤثر اختبلؿ عمؿ ىذه األجيزة فما مف شؾ أف  .والجياز التنفسي العصبي والجياز الي ميوالجياز 
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لخمؿ الحاصؿ لنا أف نذكر عمى سبيؿ المثاؿ أف او ، ميمو ناحية اإلجراـوكذا ، لمفردناحية السموكية عمى ال
كما قد يكوف ، جرائـ الفعؿ الفا ح أو جرائـ العرضقد يوجو الفرد ناحية ارتكاب في الجياز التناسمي 

ال سيما ارتكابيـ لمجرائـ ، األشخاصال طراب الجياز العصبي ارتباط باألفعاؿ العنيفة الصادرة عف 
فقد لوحظ وجود حركات شاذة في الجفوف والمساف والرقبة واليديف لدى بعض  .وجرائـ الدـ العاطفية

 .(69-68ص ص، 1991، حسف محمد ربيعالمجرميف نتيجة وجود خمؿ في سير الجياز العصبي )
صمة بيف اإلفراط مف  تومبلحظ أمكف لدراسة وفحص وظائؼ الغدد نصيب كبير مف االىتماـ لماو 

وقد يعود الخمؿ الغددي  .كالقتؿ وال رب والجرح الغدة الدرقية وبيف الميؿ إلى جرائـ العنؼافرازات في 
 إلى وجود ا طراب في الجياز العصبي لمفرد ناشئ أحيانا عف إدماف بعض أنواع المخدرات 

إذ تبيف أف بعض ، المجـر لممحيط الخارجيكما قد يشمؿ ىذا الفحص دراسة مدى استجابة ، أو الخمور
بما يدفعيـ أحيانًا ، مما يؤدى إلى ا طرابيـ وتغير أمزجتيـ، األفراد يزيد لدييـ اإلحساس بتقمبات الجو

 إلى سموؾ بعض المسالؾ العدوانية.
 : العقميو  الفحص النفسي:  1-1-2

عمـ ىو عف عمـ اإلجراـ عمى مسمكو العدواني فقد نشأ عمـ مستقؿ لمفرد  ةالنفسينظرا لتأثير الحياة 
 خاصة أفعاؿ وردود نزعات وميوؿ مف مختمؼ الجوانب النفسية شامبل بدراساتو ، النفس الجنائي

يأمموف في التعرؼ  Psychanalystesيف المتخصصيف الباحثعمى ىذا الفرع جانب مف ويقوـ ، المجـرب
بيدؼ الوقوؼ عمى تشخيص اال طراب مجـر شعور والعقؿ الباطف لدى الالجانب المستتر في ال عمى

أودى بو إلى طريؽ الجريمة وعادة ما يتـ ىذا الفحص عف طريؽ استجواب المجـر النفسي الذي 
 .(34-33ص ص، 2002، . )أحمد شوقي أبو خطوةومبلحظة تصرفاتو وانفعاالتو حاؿ ذلؾ
:يمكف المجوء إلييا في مجاؿ ىناؾ نوعيف مف االختبارات التي   الفحص النفسي لممجـر

أيا كاف لونيا في عرض عشر بقع حبر يتمثؿ  Rorschach: رورشاخ اختباراألوؿ يسمى  -
أو معنى  Forme indéterminéeيذه البقع شكؿ معيفدوف أف يكوف ل، محؿ الفحصمجـر عمى ال
وأوجو الشبو بينيا وبيف أشياء ، دالالتمف أشياء و  البقعويطمب إلى الفرد بياف ما تفصح عنو تمؾ ، وا ح

ـ بعد ذلؾ تسجيؿ انطباعاتو  وردود فعمو المختمفة عمى أف يؤخذ في االعتبار الوقت توي، ووقائع أخرى
الذي استغرقو في إبداء مبلحظاتو وعقب االنتياء مف تسجيؿ مبلحظات الفرد يتـ سؤالو عف مكاف وسبب 

الكشؼ التي أدلى بيا يمكف وعف طريؽ تحميؿ البيانات ، ء أو الوقائع التي ذكرىاووسيمة رؤيتو لتمؾ األشيا
)عف اال طرابات النفسية التي يعاني منيا   (77ص، 1987، محمد زكي أبو عامرالمجـر
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ثبلثيف تمثؿ في عرض في، أو ما يسمى اختبار فيـ المو وع: Mory اختبار موري يسمى الثاني
قد بطريقة عفوية مف الحياة العامة مختارة حص محؿ الفعمى الفرد  Images flouesميتزة صورة 

ويطمب مف الشخص أف يروي لمطبيب رواية قصة عما يراه ، أشياءأشخاص أو أحداث أو تنصب عمى 
ثـ يتولى الطبيب ، وانفعاالتوويتـ تسجيؿ روايات الفرد محؿ الفحص ، في كؿ صورة مف الصور الثبلثيف

، 1970، )يسر أنور عمي ف ما قد يعتؿ بداخؿ المجـر مف خمؿ نفسيالكشؼ عالمحمؿ مف خبلليا 
 (116ص

 الشعور لدى المجـر بشقيو الغريزي والعاطفيوعادة ما يعود الخمؿ النفسي إلى ا طراب في 
 زيادة، ينشأ السموؾ اإلجرامي كنتيجة لخمؿ كمي في ىذه الغرائزوقد  عمى ميولو ودوافعوينعكس بال رورة 

الكمي في قد يؤدي الخمؿ ف، أو لشذوذ كيفي في صورة إشباع الغريزة بطريقة غير عادية، اأو نقص
وقد تؤدي مظاىر الخمؿ الكمي ، وخيانة األمانةغريزة االقتناء إلى ارتكاب جرائـ األمواؿ كالسرقة والنصب 

الشذوذ الكيفي كما أف ، والفعؿ الفا ح وىتؾ العرضفي الغريزة الجنسية إلى ارتكاب جرائـ االغتصاب 
و المساحقة  ىتؾ عرض الصغار أو المواط يقؼ وراء ارتكاب جرائـ قد)الغريزة الجنسية(  لنفس الغريزة

قد تدفع صاحبيا إلى ارتكاب بقاء غريزة الاإلفراط في كما أف ، )العبلقات الجنسية بيف بني الجنس الواحد(
زىدا أو كرىا في ، ريزة قد يدفع الفرد إلى االنتحاركما أف  عؼ تمؾ الغ جرائـ العنؼ كالقتؿ والجرح.

  (75ص، 2002، أحمد شوقي أبو خطوة)الدنيا
األمر الذي يمكف ، بحث الجوانب العقميةال يقتصر البحث عمى الجانب النفسي فقط بؿ يمتد إلى و 
لدى فقد لوحظ أف الممكات الذىنية ، فيـ بعض المظاىر السموكية الصادرة عف الشخص المجـرمف 

كأحد  -لخياؿ أو التصور فقد يصاب ا، توافر لدى الرجؿ العادييالمجرميف تقؿ عف المتوسط الذي 
الزائد الشعور )ة يالمبالغة في بعض األمور الواقعبخمؿ لدى المجـر يؤدي بو إلى  - الممكات العقمية
األمر الذي ، بأنو م طيد( )كاعتقاد المرء خطأ أو باإلنشاء الخيالي ألمور ال وجود ليا( بالكياف الذاتي

الذي عادة ما يتصؿ باستخداـ وسائؿ ، قد يدفع مف يصاب بمثؿ ىذا الخمؿ إلى الوقوع في بؤرة اإلجراـ
 (85ص، 1993، رمسيس بيناـ)جرائـ النصباحتيالية ك

  



 الجريمة والنظريات المفسرة لها                    الفصل الثاني                                             

110 
 

 دراسة تاريخ المجـر : 1-2
عادة ال يفي الفحص البيولوجي والنفسي في الكشؼ عف ما يقؼ وراء الجريمة مف دوافع      

لذا كثيرا ما يمجأ إلى دراسة تاريخ حياة المجـر منذ بدء تكوينو وميبلده إلى المحظة التي ارتكب ، وعوامؿ
سرة والمدرسة بيدؼ اإللماـ بكافة الظروؼ االجتماعية التي أحاطت بو في محيط األ، فييا الجريمة

وكذا األمراض التي ظيرت لدية أو لدى أقرانو...الخ. ، والعمؿ والخبرات التي اكتسبيا والعادات التي ألفيا
 فما ي المجـر بكؿ ما فيو ال شؾ يقؼ وراء جريمتو التي أخ عتو لمدراسة.

ظة الواقع أف الكشؼ عف الما ي الذي يغمؼ حياة المجـر عادة ما يتـ بأساليب المبلح و
 واالستبياف والمقابمة ودراسة الحالة.

 :L’observationالمالحظة  -أ 
تسبؽ كما أنيا ، وىي أحد أدوات المنيج االستقرائي، المبلحظة أولى مراحؿ المنيج العمميتمثؿ 

تقوـ عمى رصد ومراقبة ظاىرة مف الظواىر بيدؼ استخبلص القاعدة العامة ىي في مجمميا و ، التجربة
 باقي الظواىر المشابية ليا.ويمكف أف تحكـ ، ياالتي تحكم

المباشرة مراقبة أي ال، عف طريؽ الدراسة الميدانيةالمبلحظة في مجاؿ الدراسات اإلجرامية وتجري 
 عاقبل ، حدثا صغيراأو سواء أكاف مجرما بالغا ، ودراستو المجـر في الوسط الحرممجـر ل

 تفسير السموؾ اإلجرامي.القوانيف العامة التي تحكـ استخبلص بيدؼ ، مري ا أو معافى، أو مجنونا
حتى تؤتي ثمارىا والعتمادىا طريؽ بحث في مجاؿ الدراسات توافرىا يجب  مانات ولممبلحظة 

، ت مف سبلمة التقدير واالستنتاجدوف الخبرة ال بف، المبلحظةومو وعية القائـ بأىما خبرة ، اإلجرامية
األحكاـ يعتمد في استخبلص نتائجو عمى ث إلى نزعاتو الشخصية و يحتكـ الباحقد المو وعية وبدوف 

 المبلحظة.حؿ واالنطباعات المسبقة بشأف المجـر م
، 1985، )فوزية عبد الستار مركبة األخرىو ، بسيطةأحدىما مبلحظة :  مبلحظة نوعيفولم

ويتـ ذلؾ ، إليو فقطعمى مشاىدة المجـر أو االستماع إذا ما اقتصرت  المبلحظة بسيطةوتكوف  (.26ص
فيي إذف ، دوف المجوء إلى أية طرؽ فنية أخرى لمتأكد مف صدؽ المعمومات التي يتوصؿ إلييا الباحث

 تعتمد عمى قدرة ىذا األخير الذاتية عمى الرصد والتسجيؿ.
 Sans أو دوف مشاركة Avec participationوقد تتـ المبلحظة البسيطة بالمشاركة 

participation (72-71ص ص، 1991، حمد ربيعحسف م) لمبلحظة بالمشاركة مف وتستوجب ا
مو وع اإلجرامية االندماج وسط الجماعة بيدؼ شخصيتو مخفيا النزوؿ إلى الميداف القائـ بالدراسة 



 الجريمة والنظريات المفسرة لها                    الفصل الثاني                                             

111 
 

ينطوي عدـ المو وعية نتيجة تأثر الباحث والشؾ أف ىذا األسموب قد  ـفرد منييبدو وكأنو الدراسة حتى 
ىذا النوع مف المبلحظة ورغـ ذلؾ فقد يمكف ، اندمج فيو ومشاركتو لعواطؼ وانفعاؿ أفرادهبالوسط الذي 

 .محؿ المبلحظة التحقؽ مف صدؽ أو زيؼ اإلقرارات الصادرة عف أفراد الجماعةمف 
يكشؼ الباحث عف حقيقة ميمتو ويكوف إذ ، المبلحظة دوف مشاركةوعمى العكس مف ذلؾ تجري 

وال يخفى ما يكتنؼ ىذا ، بصورة جزئيةوعادة ما يتـ ىذا االندماج ، مى ر ائيـقائما عاندماجو بينيـ 
القائـ بالمبلحظة خوفا مف  ؼ األفراد عف التعاوف معو عز األسموب مف صعوبات تنشأ غالبا نتيجة 

 .اإلجرامية المنظمة اتعصابالتعمؽ األمر بدراسة نشاط خاصة إذا ما ، افت اح أمرىـ
عممية الباحث ببعض األدوات التي تسيؿ لو إذا ما استعاف  منظمةمركبة أو المبلحظة وتكوف 

وال ، التصويرو التسجيؿ قياس المبلمح وأجيزة مثؿ االستمارات أو االختبارات أو أجيزة جمع المعمومات 
كما ، قائـ بالمبلحظةعمييا التحصؿ الدقة عمى المعمومات التي يي في االستعانة بيذه األدوات شؾ أف 

حؿ الدراسة والتخمص حاؿ األفراد معمى أحكامو المسبقة وابتعاده عف التأثر بلباحث نيا ت مف حياد اأ
 .(76ص، 2002، أحمد شوقي أبو خطوة)الخاصةنزعاتو الذاتية وانطباعاتو المبلحظة مف 

 :Questionnaire االستبياف -ب  
جمع البيانات البلزمة يستيدؼ ، المجـرطريقة مف طرؽ دراسة الجانب االجتماعي لحياة االستبياف 

االستبياف ويتـ ، (58-57ص ص، 1978، محمد إبراىيـ زيدلقياس عوامؿ تكويف الظاىرة اإلجرامية )
تسجيؿ إجابتيـ توجو إلى األفراد محؿ البحث ويطمب إلييـ ، في شكؿ استمارة تت مف عدد مف األسئمة

وتنصب ىذه األسئمة غالبا عمى أسباب ارتكاب ، الذي تولى صياغة األسئمة في غير ح ور الباحث
شكؿ أدوات  " فيSeelig "سيمجوىي تدور حوؿ سبعة أسئمة صاغيا عالـ الدراسات اإلجرامية ، الجريمة

 المجني عميو تتصؿ تمؾ األدوات بو ، : مف وماذا وأيف وبماذا ولماذا وكيؼ ومتىاالستفياـ 
، الظاىرة اإلجرامية، )جالؿ ثروتارتكاب الجريمة  ووقتوالمكاف والوسيمة والباعث وظروؼ المحؿ و 

 (.39ص، 1972
دور ىاـ  –إذا ما أحسف صياغة أسئمتو  - بلستبياف كأحد أساليب دراسة الفرد المجـرال شؾ أف لو 

دوف تدخؿ مف جانب ، حوؿ الظاىرة اإلجراميةالحصوؿ عمى بيانات مف الفرد مو وع البحث مباشرة في 
عدـ ح ور الباحث عممية اإلجابة عف األسئمة ومف المؤكد أف ، أثناء اإلجابة عميوثر بما قد يؤ الباحث 

، االستبياف يشجع الفرد محؿ البحث عمى اإلجابة عف كافة أنواع األسئمة دوف حرجاستمارة المقدمة في 
 (138 ص، 1970، )يسر أنور عميجنسيذات الطابع الجرائـ نوعية الاألسئمة بخاصة إذا ما اتصمت 
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لعؿ أىميا قصره عمى مف يعرؼ ، مساوئبعض المف ال يخمو االستبياف رغـ تمؾ المزايا فإف و 
وبالتالي ال يعطي ىذا األسموب نتائج ، بل صحيحاتمثييجعؿ عينة البحث غير ممثمة القراءة والكتابة مما 

بلوة عمى ذلؾ فإف وع، في المجتمعات التي تزيد فييا نسبة األمية السموؾ اإلجرامي لؤلفراددقيقة حوؿ 
خاصة إذا أخذنا في االعتبار أف بعض ، اإلجابات المقدمة مف األفراد مو وع البحث قد تكوف خادعة

وأف ، متصمة بالجريمةالوقوؼ عمى بعض التفصيبلت البما ال يمكف مف العمومية األسئمة قد تتصؼ ب
ومنيـ مف يفيـ ، بالمو وع لعدـ اىتماميـعف اإلجابة عف بعض األسئمة تنعوف يمقد األفراد بعض 
 .أو يعطي إجابات مبالغ فييا أو غير صحيحة، عمى غير المدلوؿ المباشر لوالسؤاؿ 
 :Interview المقابمة -ج  
وسيمة مباشرة تتميز بأنيا المقابمة فإف ، إذا ما كاف االستبياف وسيمة بحث تجري في غياب الباحث -

يتقابؿ الباحث وجيا لوجو مع الفرد ويقوـ بنوع ففييا ، دراسةال حؿاالتصاؿ بيف الباحث والفرد متمكف مف 
وعف الحالة النفسية  البيانات حوؿ وقائع معينةالمعمومات و مف االستجواب يمكنو مف تجميع كافة 

(  ( 84ص، 1987، محمد زكي أبو عامرواالجتماعية لممجـر
تشمؿ فتمؾ الوسيمة ، اـ استخداماجعمت منيا أكثر سبؿ البحث في عمـ اإلجر ، مزايا متعددةولممقابمة 

 كما أف ح ور الباحث يساعده ، وأيا كاف مستوى تعميميـاألفراد كافة المستويات الطبقية مف 
وقد توحي إجابات ، بعيدا عف اإلجابات أو االنفعاالت المزيفة عمى الحصوؿ عمى معمومات أكثر دقة

يمكنو مف ىذا األخير بؿ إف في ح ور ، مف قبؿ ولـ تكف في ذىنإ افية أسئمة األفراد لمباحث بطرح 
والوقوؼ عمى حقيقة  ووىو ما يساعده عمى فيـ دوافع، مجـر محؿ البحثإقامة عبلقة ثقة وتفاىـ مع ال

 . العوامؿ التي دفعتو إلى ارتكاب الجريمة
 :  Etude du cas دراسة الحالة-د 

الوسيمة العممية لجمع البيانات الخاصة في مجاؿ الدراسات اإلجرامية تمؾ يقصد بدراسة الحالة 
بيدؼ تحميؿ ، )عصبة مثبل(أو بمجموعة مف المجرميف واحد مجـر بوحدة اجتماعية بأكمميا سواء أكانت 

نفسيتيـ وفحص حالتيـ الع وية والكشؼ عف ظروفيـ االجتماعية. ويشمؿ ذلؾ البحث ما ي الفرد 
ذلؾ رصد مختمؼ الظروؼ االجتماعية مف خصيتو. و وحا ره والتعرؼ عمى مختمؼ الجوانب المتعمقة بش

 وطرؽ تنشئتو االجتماعية وعاداتو، اكتسبياوالخبرات التي التي صادفتو والحوادث  المجـرالتي مرت ب
 (.62P. Bouzat et J. Pinatel, 1975, p)اآلخريفوعبلقاتو مع  وتقاليده
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ف ؿ في استخداـ ىذا األسموب في مجاؿ دراسات  Healyولياـ ىيمي ويعود إلى العالـ األمريكي 
حينما أجرى دراسات حوؿ النواحي النفسية والع وية واالجتماعية التي ، 1915جناح األحداث منذ عاـ 
 (75ص، 1991، حسف محمد ربيع)قد تدفع الحدث لبلنحراؼ

محمد متعددة)إال أف لدراسة الحالة كأسموب بحث في نطاؽ الدراسات اإلجرامية تطبيقات أخرى 
، بصفة الشموؿفي مجاؿ دراسة المجـر يتصؼ أسموب دراسة الحالة و ، (74ص، 1987، زكي أبو عامر

قـو عمى الجمع بيف طرؽ مختمفة يبؿ ، عتمد عمى طريقة معينة في تجميع المعموماتيال لكونو 
األشخاص  مفمجموعة المجـر الشخص يشمؿ ف بل عف كالمبلحظة أو المقابمة أو االستبياف. وقد 

لدى فرد  في تفسير السموؾ اإلجراميوغؿ ساعد عمى التكؿ ذلؾ ي، بو كاألقارب واألصدقاء المحيطيف
 معيف أو طائفة مف األفراد.

تأثر الباحث بأفكاره الخاصة وقناعاتو ىذا األسموب أنو قد يحمؿ شائبة عيب عف  غير أنو ي
وال ، والحياد والتعميـ مو وعيةف صفات الموالباحث يجرد البحث مما قد ، عف الظاىرة اإلجراميةالمسبقة 

شؾ أف ذلؾ يكوف أكثر انطباقا إذا كاف الباحث مف بيف األشخاص المكمفيف مف جيات رسمية بالقياـ 
األمر الذي ، ووجيات نظر رؤساءه، حيث يكوف الباحث عادة أسير متطمبات وظيفتو، بتمؾ الدراسات

 .(25ص، د س، )أحمد عوض بالؿ وبيف وصؼ الدراسة العمميةيباعد بيف ىذا النوع مف الدراسات 
 Etude sociologique du casأساليب البحث االجتماعية  -2

تيدؼ أساليب البحث االجتماعية إلى تقصي حقائؽ الظاىرة اإلجرامية باعتبارىا ظاىرة حتمية      
الدراسة اإلحصائية األساليب في طريقتيف ىما أسموب تنحصر ىذه وتكاد ، وثابتة في حياة المجتمع

 .المسح االجتماعيوأسموب 
  :Etude statistique   الدراسة اإلحصائية:  2-1
 مفيـو األسموب اإلحصائي :  2-1-1

لو أي ا معنى خاص و ، جمع المادة عف ظاىرة معينةأحد األساليب العممية التي تت مف اإلحصاء 
 أي التعبير عف ظاىرة معينة ، الوقائع العددية حوؿ ظاىرة مف الظواىريقصد بو مجموعة مف 

عباس أبوشامةعبد )يؤخذ بو في مجاؿ الدراسات اإلجراميةالذي األخير ىو المعنى ذا وى، باألرقاـ
 إقميـ سنة معينة أو في عدد الجرائـ التي وقعت في بياف ومثاؿ ذلؾ  (36ص، 2010، المحمود

 أو عدد المحكوـ عمييـ المودعيف في سجف ، الصادرة في ىذه الجرائـ األحكاـأو عدد ، معيف
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ويكشؼ ىذا األسموب عف مدى ارتباط عدد معيف مف الجرائـ بوجود ظروؼ معينة كالفقر والجنس ، معيف
 والمينة والطقس والحالة األسرية والديف والظرؼ االقتصادية والسياسية والثقافية.

النصؼ فرنسا في ألوؿ مرة في  Statistiques criminelles وقد ظيرت اإلحصاءات الجنائية
، 1826عندما أصدرت وزارة العدؿ أوؿ إحصاء عف الجرائـ في عاـ  األوؿ مف القرف التاسع عشر

أوؿ مف استخدـ اإلحصاء  Qutelet أدولؼ كتيميو العالـ البمجيكيوكاف ، 1843وتبعتيا بمجيكا في عاـ 
وقد تبعو – مؤسس عمـ اإلحصاء الجنائيومف ثـ صار  -ؿ الدراسات اإلجرامية كوسيمة بحث في مجا

بتحميؿ اإلحصاءات الجنائية الفرنسية  1833الذي بدء في عاـ  Guerry أندريو جيري الفرنسيالعالـ 
، )رؤوؼ عبيدأجرى مقارنة بيف اإلحصاءات الجنائية الفرنسية ومثيمتيا اإلنجميزية 1864وفي عاـ 

 (21-20ص ص، 1977
ومف أىـ في مجاؿ تفسير الظاىرة اإلجرامية ئي مزايا متعددة اإلحصاوال شؾ أف ليذا األسموب 

فعمى  وء التحديد الذي يقدمو لمظاىرة ، وجيو السياسة الجنائية لمواجية الظاىرة اإلجراميةمزاياه دوره في ت
أو بيف ، إقميـ وحجميا في إقميـ آخراإلجرامية كما أو نوعا يمكف إجراء المقارنات بيف حجـ الجرائـ في 
بيانات ومما ال شؾ فيو أف ىذه ال، زيادة عدد المجرميف في فترة معينة وانخفاض عددىـ في فترة أخرى
األمنية معيا واقتراح وسائؿ المعاممة ، اإلحصائية تفيد كثيرا في تفسير الجريمة بحسب المكاف أو الزماف

 .(37)المرجع السابؽ صمف قبؿ رجاؿ األمف
في وتنجح يمـز حتى تكتسب المادة اإلحصائية والنتائج التي تسفر عنيا قيمة عممية الواقع أنو و 
وأف يكوف ، تمثيبل جيداأف تكوف العينة محؿ البحث ممثمة ، اإلجراميسموؾ جوانب الالكثير مف تفسير 

 . (64-63ص ص ، 1987، محمد زكي أبو عامركافيا) ىاعدد
 : اإلحصاءات الجنائية أنظمة 2-1-2

 حصاءات:الجنائية إلى نوعيف مف اإلاإلحصاءات أنظمة نقسـ يمكننا أف 
 اإلحصاءات الجنائية المتصمة بالجرائـ :  -أ

 جمع المادة العددية وتصنيفيا بقصد بياف عوامؿ االرتباط بيف عدد مف قبض عمييـ تيدؼ إلى 
ومنيا تمؾ اإلحصاءات ، صة الفردية أو االجتماعيةوبيف بعض المتغيرات الخا، أو حكـ عمييـ مف جية

أو الصمة ، السياسيةو التقمبات االقتصادية وبيف مختمؼ اإلجرامية الظاىرة بيف التي أجريت لبياف الرابطة 
 مستوى التعميـ أو المينة...الخ.ىرة البطالة أو وظااإلجراـ بيف 
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 أحد الفردية أو االجتماعيةالعوامؿ اإلحصائية في بياف الصمة بيف اإلجراـ وبعض ات الدراستتبع و 
ما أف ي صد كافة الجرائـ دوف تمييز بينيا مف حيث النوعا لر كميأسموبيف: إما أف يكوف األسموب  كوف وا 

الجرائـ الدـ أو الجرائـ المتعمقة باألمواؿ أو جرائـ ك، ا ينصب عمى رصد طائفة معينة مف الجرائـنوعي
 المتصمة بأمف الدولة وما إلى ذلؾ.

الثابت يعرؼ باإلحصاء أما في سبيؿ إجراء الدراسة اإلحصائية ذاتيا لمجرائـ فقد يتبع ما 
Statique  مناطؽ عدة دوؿ أو في دراسة الجريمة في فترة زمنية معينة في أو المكاني ينصب عمى

أو الزماني   Dynamiqueالمتحرؾ اإلحصاء ب وقد يتبع ما يسمى، متعددة داخؿ الدولة الواحدة
لبياف تحرؾ ، محددةأو خبلؿ فترة زمنية  دراسة الجريمة في منطقة جغرافية واحدة بييتـ ( الديناميكي)

الظاىرة اإلجرامية في تمؾ المنطقة خبلؿ فترة ما وبياف الصمة بيف ارتفاع أو انخفاض عدد الجرائـ وبيف 
ومف ذلؾ أي ا ، ثورة( –حرب  –المنطقة خبلؿ تمؾ الفترة )أزمة اقتصادية المتغيرات التي طرأت عمى 

الربط اإلحصائي بيف معدالت الجريمة في منطقة ما خبلؿ شيور معينة في السنة )كارتفاع معدالت 
 .(65ص، 1980، عوض محمد عوض) جرائـ األشخاص خبلؿ شيور الصيؼ(.

 إلحصاءات الجنائية المتصمة بالمجرميف :ا -ب
بياف الصمة بيف حركة اإلجراـ وبيف بعض الظروؼ المصيقة غية تعتمد عمى جمع المادة العددية ب

كما ، وبيئة العمؿ األصدقاءاألسرة و ومحيط ، ومستوى التعميـ، والمينة، والجنس، بشخص المجـر كالسف
مجرميف بيف المعينة أو اجتماعية فردية انتشار خصائص ييدؼ ىذا النوع مف اإلحصاء إلى تقصي 

التفكؾ الفقر والبطالة و مشاكؿ ومثاؿ ذلؾ الربط بيف اإلجراـ وتفشى ، غيرىـ مف األفرادومقارنة نسبيا لدى 
ومقارنة نسب اإلجراـ ، أو سفرىما لمعمؿ بالخارجالراجع لمطبلؽ أو وفاة أحد األبويف أو كمييما األسري 

سميماف عبد المنعـ )مف ذات الظروؼعاني تالتي ال سر لدي األسر التي تعاني مما سبؽ بغيرىا مف األ
 (193-192ص ص، 2001، سميماف
 :Social Surveyالمسح االجتماعي  -2-2
جمع الحقائؽ يدؼ إلى تطرؽ البحث االجتماعي أحد  ىومفيـو المسح االجتماعي :  2-2-1

استخداـ بعض  ويتـ ذلؾ عف طريؽ، ف ظاىرة اجتماعية معينة سواء أكانت متعمقة بالوقائع أو األفرادع
 (40ص ، 1977، )رؤوؼ عبيداألدوات البحثية األخرى كالمقابمة أو االستبياف أو دراسة الحالة

 وفي، عمى قطاع معيف في المجتمع وىو قطاع اإلجراـمجاؿ الدراسات اإلجرامية في وىو يقتصر 
كما قد يكوف المسح شامبل ، فقد يشمؿ األفراد الذيف خالفوا القانوف، ليس مسحا اجتماعيا عامابالتالي 
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مرتكبي جرائـ أو فئة ، فئة المدمنيف أو المشرديف مف المجرميفمثاؿ ذلؾ ، لقطاع مف األفراد بأكممو
. وقد ينصب المسح عمى إجراـ وقد يكوف شامبل لعينة فقط مف ىذه الفئة، السرقة خبلؿ فترة زمنية معينة

   كحي شعبي أو قرية مف القرى.، بيئة معينة
مف جميع جوانبيا اإلجرامية ىو تغطية الظاىرة في عمـ اإلجراـ دؼ مف المسح االجتماعي و الي

 وصياغتيا في قواعد عامة، شخصية كانت أو اجتماعية، وذلؾ بالكشؼ عف عوامؿ تكويف تمؾ الظاىرة
كبيانات السف والمينة ، شخصية المجرميفالمتعمقة ببيانات جمع أكبر عدد مف الحيث تساعد عمى 

 .المتعمقة بالصفات النفسية والبيئية ليـأو ، تعميـ والديانةوال
 أساليب المسح االجتماعي:  2-2-2
 المسح االجتماعي االستجوابي : -أ

يعتمد ىذا األسموب مف أساليب المسح عمى نماذج أسئمة معدة سمفا تت مف أسئمة حوؿ مجمؿ 
 كالحالة النفسية والمالية ، سواء أكانت ظروؼ شخصية، الظروؼ التي تحيط بالفرد

ومف تمؾ ، وتوزع ىذه النماذج عمى أفراد منطقة معينة تتميز بطابع إجرامي معيف، أو اجتماعية، والصحية
اإلجابات يمكف استخبلص القواعد التي تربط بيف أنواع اإلجراـ في تمؾ المنطقة وبيف الظروؼ التي 

 .(87ص، 2002، أحمد شوقي أبو خطوة)تحيط بمجموع سكانيا. 
فقد تتصؼ إجابات أىالي المنطقة بالكذب ، ويعاب عمى ىذا األسموب كونو ال يت مف نتائج مؤكده

وربما تعد النماذج وفقا لتصور شخصي سابؽ يفقد الباحث ، حوؿ ظروفيـ أو المبالغة في تصويرىا
 المو وعية والتجرد العممي.

 البيئي :  المسح االجتماعي -ب
عمى تقسيـ إقميـ محدود إلى بعض المجتمعات الصغيرة في قياـ الباحث القائـ بالمسح  يتمخص 
ثـ يتولى ، تتماثؿ وتتجانس ظروؼ أفرادىا مف الناحية الح ارية واالجتماعية واالقتصاديةتقسيما جغرافيا 

الرابط ص بيدؼ استخبل، بعد ذلؾ رصد حركة اإلجراـ في كؿ منطقة ومقارنتيا بالمنطقة األخرىالباحث 
)المستوى معيار التقسيـ والتأكد مما إذا كاف ، في منطقة وبيف الظروؼ التي تسودىا السموؾ اإلجراميبيف 

مف منطقة إلى اختبلؼ نسبة اإلجراـ الذي يقؼ وراء ىو الح اري أو االقتصادي أو االجتماعي...الخ( 
 (202ص ، 2001، سميماف عبد المنعـ سميماف)أخرى

اإلجرامية ما قاـ بو العالـ الدراسات البيئي في مجاؿ االجتماعي ممسح بيف النماذج الشييرة ل ومف
واستظياره ارتفاع  لدراسة السموؾ اإلجرامي في المناطؽ المتخمفة في إيطاليا دي توليواألمريكي اإليطالي 
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ذا أردنا أف نقيـ ىذا األسموب فإننا ال ش، نسبة اإلجراـ في تمؾ المناطؽ في مجاؿ ؾ ندرؾ مدى فائدتو وا 
جممة مف األسباب ترتبط تجميع المعمومات عف الظاىرة اإلجرامية ومحاولة رد بيانات ىذه الظاىرة إلى 

 الحياة االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية. بواقع 
ـ التي يتنتائج ومف ثـ عدـ دقة ال، مو وعيةاتسامو أحيانا بعدـ الىذا األسموب إال أنو يعيب 

مكانية تأثر كؿ منيـ القائميف بالمسح الباحثيف تعدد ويعود ذلؾ وال شؾ إلى ، التوصؿ إلييا بأفكاره وا 
، التي يدونيا كؿ منيـ عف الحالة محؿ الدراسةت امبلحظالو األسئمة المطروحة عمى بما ينعكس  الخاصة

  (203)المرجع السابؽ صكؿ باحث عمى حده النتائج التي يتوصؿ إلييا بما يؤدي أحيانا إلى ت ارب و 
 رابعا : السياسة الجنائية في الجزائر و دورىا في التصدي لمجريمة

اإلجمالي  % مف الحجـ 81لقد شكمت ببلدنا وحدات ألداء خدمات المراقبة و التأميف بمغت نسبتيا 
ىذه الوحدات في مياميا و حتى تنجح ، (3تعميمة توجييية لمنشاط األمف العمومي العاـ ص لممياـ)

مف أجؿ  ماف ، فإنيا تتطمب مساعدات اإلدارات و الجماعات المحمية و كذا تجنيد الموارد و الوسائؿ
 ح ور ردعي لممنحرفيف و حفظ النظاـ و السمـ العمومي و كذلؾ الحفاظ عمى اإلحساس باألمف الوطني.

ف و تطبيؽ القانوف والبحث عف إف المراقبة المستمرة و القمعية تيدؼ إلى احتبلؿ الميدا
االستعبلمات عف كؿ فعؿ أو حدث مف شأنو اإلخبلؿ بالنظاـ و السكينة العمومية والحفاظ عمى 
 الممتمكات و األشخاص و تبقى فعالية ىذه المراقبة العامة مرىونة باستمراريتيا في الزماف و المكاف 

 و بكيفيات تأديتيا.
 :ىذه الجرائـ فيما يمي و تتمثؿ األىداؼ المسطرة لمحد مف

  االىتماـ بانشغاالت المواطنيف خاصة االنشغاالت االجتماعية و االقتصادية نذكر عمى سبيؿ
 الحصر السكف و الوظيفة.

 ىذه األماكف التي ىي ، تحقيؽ األمف الجواري عف طريؽ الزيارات الدورية لؤلماكف األكثر عزلة
 باب.في أغمب األحياف المأوى الذي يتجو إليو الش

 .تكييؼ الوسائؿ و طرؽ التعامؿ مع أشكاؿ العنؼ اإلجرامي السائد في كؿ إقميـ 
 .تنظيـ التخطيط و االستخداـ و التوظيؼ المنتظـ لموسائؿ التقنية 
  إعادة تقييـ اإلجراءات الق ائية عف طريؽ التصحيح و الرقابة المستمرة مف طرؼ المستويات

 التصاعدية.
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 فاظ عميو و ذلؾ بإعطاء األىمية لكؿ معمومة مف شأنيا أف تؤدي حماية النظاـ العاـ و الح 
 إلى المساس بالنظاـ العاـ.

  اإلحاطة باألسباب الحقيقية وراء كؿ األحداث و التصرؼ حسب الحالة حيث يجب البحث عف
العوامؿ الدافعة لؤلجراـ مف خبلؿ دراسة كافة الظروؼ المحيطة بيا مف أجؿ رسـ سياسة وقائية 

 تيا.لمكافح
و قد خ عت شخصية المجـر و ظروؼ ارتكابو الجريمة إلى دراسات و أبحاث مكثفة ساىمت   

كما أفادت دوؿ عديدة أف إتاحة ، في و ع المناىج العقابية و اإلصبلحية في سياسة مكافحة الجرائـ
 ف فرص التوظيؼ أماـ العاطميف عف العمؿ و ىو جزء مف سياسة منع الجريمة و كذا دمج المجرمي

 و توظيفيـ في المؤسسات التجارية الخاصة إلعادة تأىيميـ.
حيث أف توعية المواطنيف و اتخاذ االحتياطات البلزمة ، و تبقى الوقاية ىي خير دواء لكؿ داء 

 لبلبتعاد عف السموكات العدوانية.
التقميؿ مف حيث ، كما يجب القياـ بتقديـ برامج و حمبلت توعية كبيرة فيما يخص تنظيـ األسرة  

إنجاب األوالد مف شأنو الحد مف النمو الديموغرافي و بالتالي الحد مف األزمات  ومف ىنا الحد مف 
 الجرائـ.
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 خالصة الفصؿ 
 

مف  خبلؿ محاولة البحث في  تفسير السموؾ اإلجرامي مع تحديد   لقد تناوؿ ىذا الفصؿ الجريمة
كما تطرقنا إلى أشكاؿ ، ، أىـ  خصائصو و مراحمو و معرفة أىـ فروع عمـ اإلجراـ و أنواع الجرائـ

االتجاىات النظرية التي عالجت مو وع الجريمة والسموؾ   و، الجريمة مع محاولة تحديد عوامؿ انتشارىا
رأينا أف كؿ منيا حاوؿ معالجة الجريمة انطبلقا مف معطيات واقعية وأخرى فكرية  وقد  حيث، اإلجرامي

اخترنا مف بيف االتجاىات النظرية االتجاه السوسيولوجي وذلؾ عمى اعتبار أنو قدـ إسياما كبير في 
شرؾ وخاصة فكرة البلمعيارية التي تشير إلى أف مف أىـ أسباب الوقوع في ، تفسير ظاىرة االنحراؼ

 كما حاوؿ االتجاه السيكولوجي تفسير الجريمة بالرجوع، الجريمة  فقداف المعايير وال وابط
 حيث يعتبر السموؾ المجـر ناتج عف وجود صراع بيف قوى النفس، إلى الحالة النفسية لمفرد 
قد أرجع أما االتجاه البيولوجي ف، أو أنو ناتج عف تعمـ خاطئ حدث في محيط اجتماعي محدد، الداخمية 

 يعاني منيا المجـر أو المنحرؼ إلى جانب ، سبب الجريمة إلى وجود تشوىات فيزيولوجية
ويرجع االتجاه االقتصادي الظاىرة المدروسة إلى عوامؿ ، أف اإلجراـ ظاىرة تنتقؿ بالوراثة بيف أفراد األسرة

اإلسبلمي عمى  رورة معاقبة بينما شدد االتجاه ، مادية تتمثؿ عمى وجو التحديد في الفقر والحرماف
.، االنحراؼ و الجريمة  وقدـ في ذلؾ القصاص لكؿ مجـر
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  اإلجرامية الظاهرة و االجتماعية التغريات

 اجلزائرية املرأة عهد
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  تمييد:
فيي تعتبر أىـ الركائز األساسية لبناء األسرة وقد ، تمعب المرأة دورا ميما في الحياة االجتماعية

وأيا كاف وضع المرأة فال يمكف إنكار مكانتيا االجتماعية ، العديد مف المجتمعات نصؼ المجتمعاعتبرتيا 
اليامة في بناء الحياة ومف ىذا المنطمؽ وىذه المكانة التي تحظى بيا المرأة فال شؾ مف وجود ظاىرة 
 اإلجراـ في حياة المرأة كما ىي في حياة المجتمع ككؿ ومثمما يرتكب الرجؿ الجريمة ترتكبيا المرأة 

بؿ إف المرأة الجزائرية أضحت تشكؿ ، اإلجراـ في الجزائر حكرا عمى الرجاؿ فقط لـ يعدحيث ، كذلؾ
وىذا ما الحظناه مف خالؿ مختمؼ القضايا التي تـ معالجتيا مف قبؿ ، عنصرا ميما في ىذا الميداف

 فال يكاد يمر يوـ واحد إال و تكوف فيو المرأة حاضرة مف بيف المتيميف ، المحاكـ الجزائرية
و أصبح ولوج المرأة إلى مختمؼ أنواع الجريمة ظاىرا بقوة في السنوات األخيرة ولـ تعد مجرد ، يفالموقوف

بؿ أضحت ىي المسيرة والقائدة التي تتحكـ في ، مجرمة فحسب أو وسيمة في يد الرجؿ الرتكاب الجرائـ
الجرائـ مف أصغرىا شبكات إجرامية تشغؿ العديد مف الشباب والمراىقيف وقد اقتحمت المرأة  كؿ أنواع 

 .إلى أكبرىا
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 أوال:التغيرات االجتماعية عند المرأة الجزائرية
 المرأة الجزائرية في المجتمع التقميدي -1

أما المرأة فيي عنصر ثانوي ، يعتبر المجتمع التقميدي مجتمع رجالي يييمف عميو النظاـ األبوي
ولكي تظؿ المرأة محؿ احتراـ وتقدير ، التعسؼ والقير ومنذ الصغر تترعرع البنت  في وسط  يحيط بيا

مف طرؼ الجميع يجب عمييا أف تبقى حبيسة بيف والدييا أو زوجيا وال يحؽ ليا المعارضة أو إبداء 
فدورىا ىامشي خاضع لسمطة الرجؿ "وبالتالي فإف وضعية المرأة كانت تتميز بموقؼ انعزالي ، الرأي

أما مف الناحية االجتماعية ، يا النسوية المتميزة بالتحفظ اتجاه الرجؿبالنسبة لمرجؿ ومف خالؿ وضعيت
 ( 281ص ، 1984، مصطفى بوتفنوشت).فدورىا اإلنجاب كي تضمف بقاء اسـ العائمة وتربية األبناء

ومف ىنا يمكف القوؿ أف مكانة المرأة في المجتمع التقميدي تبقى دونية لسيطرة الرجؿ عمييا فيو 
حيث أف  االعتبار األكبر يكوف بالنسبة لممرأة التي تجتمع ، حدد تصرفاتيا وسموكياتيايقرر مصيرىا وي

فييا أكثر الصفات االيجابية مف نسب أصيؿ وحسب وديف وشرؼ باإلضافة إلى إبدائيا لكفاءتيا وقيمتيا 
 وخصوصياتيا األنثوية.

 مكانة المرأة في العائمة الجزائرية:  -2
أنيا تمؾ األسرة الكبيرة الواسعة التي تتضمف ، حوؿ األسرة الجزائرية تشير الدراسات التي أجريت

والمرأة في ظؿ ، يكوف فييا األب أو الجد الحاكـ لتمؾ الجماعة والمسير لشؤونيا، عدة أسر  في دار واحدة
 ىذا النظاـ تبقى عنصرا مستقبال لألوامر والنواىي والتسمط.

 رية:استقباؿ والدة البنت في العائمة الجزائ - أ
نظرا لمكانة المرأة الدونية في المجتمع التقميدي الجزائري فإف" ميالد البنت يستقبؿ بمشاعر اإلحباط 

فكثيرا ما يكوف إنجاب أكثر مف بنت نذير شؤـ لألـ ، وخيبة األمؿ رغـ أف اإلسالـ قد نيى عف ذلؾ
وفي ، رى تنجب الصبيافوتكوف المرأة ىي المسؤولة عف ذلؾ وليس مف المستبعد أف تستبدؿ بزوجة أخ

 (31ص، 1995، )سعدو حورية "بعض األحياف يتزوج الرجؿ أكثر مف امرأتيف إذا لـ يولد عنده ولد
عمى أنيا المعنة  التي حمت ، فالبنت وىي تولد ألوؿ مرة تستقبؿ في عالميا الجديد بالحزف والسكوت

دة البنت غير المرغوب فييا يجعميا تعيش بالبيت والعار الذي سيطارد األىؿ مدى الحياة وبالتالي فإف وال
 والمكانة. والمفضمة ألخييا الرجؿ في المعاممة، موقع احتقار وذلؾ مف طرؼ العائمة الرافضة ليا
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 التفرقة بيف الذكور و اإلناث: - ب
لقد قوبمت المرأة في مراحؿ تاريخية عديدة بمقولة مشيورة "مف العسير تغيير أي شيء في وضع 

فالمرأة تتمتع بخصائص وىبيا  ليا اهلل ، شروط حياتيا فيذه الشروط تحددىا خصائص جنسياالمرأة وفي 
والتي ىي مختمفة جد االختالؼ عف خصائص الذكورة"و يترتب ىذه المقولة كثير مف النتائج منيا: أنيا 

.. وفي كما أنيا عاطفية وليست عقالنية.، أقؿ منو في القدرة عمى التحمؿ، أضعؼ جسمانيا مف الرجؿ
 مقابؿ ىذه الصيحات تظير قضية في غاية األىمية وفي قضية المساواة في الحقوؽ بيف الجنسيف.

 وبالطبع في مواجية ىذا تظير بعض الحجج  البالية القائمة:
"أف غياب حقوؽ المرأة وعدـ مساواتيا مع الرجؿ أمور يعمميا التاريخ وىي بالتالي غير قابمة لمزواؿ 

قديما قدـ الزمف لذا ال أمؿ في تغيير وضع المرأة وىكذا عاش أجدادنا وىكذا سيعيش وانصياعيا لمرجؿ 
 (102ص ، 1998، سيير كامؿ محمدأبناؤنا ومف بعدىـ أحفادنا.)

حيث تتعامؿ العائمة مع البنت بطريقة تؤكد ليا أف ، إف ىذه التفرقة بيف الجنسيف تبدأ مف الوالدة
أما األنثى ، ة لمذكر فإف والدتو تشيد مشاعر البيجة ويستقبؿ بالزغاريدأما بالنسب، وجودىا غير مرغوب فيو

فكانت تبعث الذعر واألسؼ حيف والدتيا عمى البيت ومف فيو ولعؿ السبب ىو أف الولد سيعمر المنزؿ 
وليذا فالذكر عندما يكوف صغيرا ، وسيرث ممتمكاتو وىو الذي سيصبح قوة العائمة وعمادىا في المستقبؿ

 (190ص، 1976، زىير حطببو  كثيرا وتمبى  كؿ نزواتو.) يعتنى 
حيث يعمؿ األولياء كمما في وسعيـ مف أجؿ تكريس مبدأ تفوؽ الذكر عمى األنثى والترسيخ في 
ذىنو حقوؽ وواجبات مع اإللحاح عمى أف اإلسالـ قد منحو ىذه الحقوؽ ألنو أرقى مف النساء ميما 

وأماـ كؿ ىذه االمتيازات لمرجؿ فإف البنت تكوف محؿ ( 78ص ، 1994-1993، جماؿ معتوؽكف.)
إذ تعمؿ األسرة عمى تدريبيا عمى الخضوع واالمتثاؿ و منعيا مف ، احتقار وتذليؿ وتصغير مف قيمتيا

عمى عكس ، القياـ بأي سموؾ خارج اإلطار القيمي لمعائمة كمنعيا مف الخروج إذا لـ تكوف ىناؾ مبررات
 و سموكاتو غير محددة أو مراقبة. الذكر الذي تكوف تصرفاتو

، مجتمع رجالي"ومف ثـ فإف مبدأ التمييز بيف الذكر واألنثى يرجع إلى كوف المجتمع الجزائري ىو "
كما يرجع لمتقاليد المفروضة عمى ، وعمى ىذا األساس تكوف األسرة منطؽ تقديس لمذكر و تدنيس لألنثى

يجب عمى البنت أف تحافظ عمى القيـ المتصمة في بنية وفي ظؿ المجتمع التقميدي ، المرأة دوف الرجؿ
النسؽ القيمي مف خالؿ إعطائيا أىمية لقيمة العفة والشرؼ الرتباطيما ببعضيما إذ "أف مفيوـ العفة 

 (253ص ، 1998، )عمياء شكري وآخروفكقيمة لو جانبيف: 
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السموؾ والتي مف خالليا يتعمؽ بمقتضيات القيـ و ىو التزاـ المرأة بمجموعة مف قواعد األوؿ: 
 تحافظ عمى القيـ.

ف تزوجت الثاني:  جانب ضبط النفس عف الشيوات ألف المرأة يجب أف تظؿ عذراء حتى تتزوج وا 
 ( 190ص، 1976، زىير حطبعمييا االستمرار في صوف شرفيا وشرؼ زوجيا.)

 مراحؿ  تطور دور المرأة في المجتمع الجزائري: -3
 قبؿ االستقالؿ:المرأة الجزائرية   -أ
عاشت المرأة الجزائرية في وسط تسوده مجموعة مف العادات واألعراؼ محاطة بقيـ وضوابط  

لكف ، اجتماعية صارمة تحدد وتوجو سموكياتيا ودورىا في الوسط االجتماعي ال يمكف الخروج منيا
 ة لتغير وضعية بمجيء الثورة التحريرية التي كانت بمثابة األمؿ المرتجى الذي ىيأ ظروؼ مالئم

وعمى الرغـ مف أف المرأة لـ تستعمؿ الثورة التحريرية في حد ذاتيا لمتخمص مف النظاـ األبوي ألف ، المرأة
غرضيف لـ يكف الثورة مف أجؿ التغيير االجتماعي عمى قدر ما كاف التحرر مف االستعمار والحفاظ عمى 

ذا كانت النساء قد شاركف في ، الشخصية الوطنية الحرب التحريرية  فإف قرار مشاركتيف لـ يكف بالشيء وا 
وبيذه المشاركة تحولت المرأة ، السيؿ نظرا لمعادات والتقاليد التي تمنع المرأة مف الخروج دوف سبب

ومع التصاعد الثوري ، الجزائرية مف عنصر منعزؿ اجتماعيا إلى عنصر يؤدي دورا اجتماعيا ىاما
لـ يكف منتظرا منيا لحالة التأخر والجيؿ والتقاليد التي كانت متفشية آنذاؾ أظيرت المرأة الجزائرية وعيا 

ومف ثـ نمت حركة نسائية عبر أوسع مشاركة في الثورة واحتمت حدود قيادة نسائية ، في المجتمع النسائي
ني ونشأت أوؿ منظمة نسائية مع بدأ التحرير تابعة لجبية التحرير الوط، لتجمعات قتالية ضد المستعمر

 (  54ص ، 1995، حورية سعدو) االتحاد الوطني لمنساء الجزائريات"تحولت فيما بعد إلى "
 المرأة الجزائرية بعد االستقالؿ:  -ب

لقد واجيت المرأة الجزائرية بعد االستقالؿ نوعا آخر مف الكفاح وىو الكفاح مف أجؿ تأكيد الذات 
يعد يقبؿ فكرة التصرؼ  الحر لممرأة مثمما كاف يقبمو  فالمجتمع الجزائري بعد االستقالؿ لـ، في المجتمع
حيث وجدت معارضة كبيرة في البداية ، ألف تصرفيا الحر كاف لمصالح العاـ ولصالح الثورة، إباف الثورة

   (24ص ، 1983، براش تموشت فوزية)خاصة المرأة الريفية 
 أثرت قد نسبيتو كانت ميما القيمي و االجتماعي النظاـ مست التي االقتصادية التغيرات بحكـو 

 تتمتع تكف لـ حرية و ذاتية باستقاللية تحس أصبحت و، لممرأة الدونية المكانة تغيرت حيث، األسرة عمى
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  قبؿ عميو تتعرؼ و، حياتيا شريؾ تختار و تعمؿ و لتتعمـ الفرصة ليا ىيأ مما "،قبؿ مف بيا
 .المأجور المرأة عمؿ بممارسة فقط مرتبط أنو إال، األرياؼ و المدف باختالؼ تماما يختمؼ ىذا و، الزواج

 تممؾ يجعميا بيا خاصة أجرة عمى حصوليا و لمعمؿ بخروجيا"مرىوف المرأة مكانة تطور إف
 حسب ذلؾ و -BENATIA, FROUK sans date, PP 41) "50)بذاتيا أكثر وعيا تكسب و 

 السمطة في المساواة و القرار اتخاذ في لممشاركة فرصة ليا ىيأ المرأة عمؿحيث أف ، عطية بف فاروؽ
 تغير عمى يساىـ االقتصادي العمؿ فيذا (99 ص، 1994، اميمياكالفتاح  عبد إبرايـزوجيا) جانب إلى
 األعماؿ في زوجتو يشارؾ أصبح الزوج فنجد أف، الزوجيف لكال االجتماعية األدوار توزيع إعادة و

 في لو الزوجة مساعدة كذا و األطفاؿ تربية، الغسيؿ، الطبخ في ليا كمساعدتو بيا تقـو التي المنزلية
 تعد فمـ .إلخ... اإلنفاؽ و، الشراء كعممية، قبؿ مف لوحده الزوج تخص كانت إذ، المنزؿ خارج األعماؿ
 أصبحت تماما ىذا مف العكس عمى و، اجتماعيا عبئا يشكؿ الذي الضعيؼ المخموؽ ذلؾ إذف المرأة
 الحياة في فعالية أكثر و، األسرة داخؿ ميـ و مستوى كبير عمى أىمية أكثر اجتماعية أدوارا تمارس المرأة

 .االجتماعية
 اختصاص مف قبؿ مف كانت ميمة بأدوار تقـو متميزة و  مكانة المرأة تحتؿ  حيث أصبحت

 عند بيـ تتكفؿ و، الطبيب إلى تأخذىـ و، المرض عند باألبناء تقوـ بالتكّفؿ  فيي اليـو أما، فقط الرجؿ 
 تقـو و المدرسة في مشكؿ حدوث حالة في بالمعمـ االتصاؿ و إلييا بمرافقتيـ المدرسة إلى دخوليـ
 .إلخ...لمتنزه عادة بمرافقتيـ

 بيا يقـو التي كاف األدوار مف كثير في زوجيا تشارؾ أصبحت العاممة فالمرأة" األساس ىذا وعمى
   (MICHEL ANDREE, Sans date, P 96) "قبؿ مف

 لممجتمع االجتماعية البيئة عرفتيا التي التحوالت إف :المرأة الجزائرية  حياة في التغير أثر -4
 الوضعية عمى واسع بشكؿ أثرت، الثقافية و االقتصادية و االجتماعية التغيرات منيا، الجزائري

 عممت و، عامة األسرة عمى كبيرة انعكاسات )المرأة( األخيرة ليذه كاف التي، الجزائرية لممرأة االجتماعية
 .تجاىيا الزوج و المجتمع نظر وجية تغيير عمى

 أدوارا تمارس المرأة أصبحت إذ، تعددىا و األدوار آليات في واسعة ديناميكية " أفرز التحوؿ ىذا
 عرفت حيث، الداخمي االقتصادي النشاط في مساىمتيا كذا و سابقا ليا الموجو الدور عف إضافية
 الحياة في ميما عضوا منيا جعمت  (,P9 MENDRAS Henri ,1983البيت ) خارج أخرى نشاطات
 مف كاف بأجرة العمؿ سوؽ في " اليـو المرأة فوجود، األسرة و المجتمع داخؿ ذلؾ و، الخاصة و العامة
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 ىبة رؤوؼ) "ىيمنتو و سيطرة الرجؿ مف تحررىا تتضمف، المالية استقالليتيا منو تتحقؽ مادي دافع ورائو
 (183 ص، عزت

 في الواضح بتدخميا ذلؾ و، األب سمطة ضعؼ أماـ سمطتيا تعزيز عمى ساعدىا العامؿ فيذا  
 . منو الكمالي و الضروري، االستيالؾ كعممية الميمة القرارات اتخاذ في مشاركتيا

 الحياة مشاريع في األـ سمطة بازدياد ذاتيا حد في غاية أو نفسيا تعد لـ األبوية فالسمطة وىكذا
 .قبؿ مف تعرفو لـ لممرأة االجتماعي لمدور جديدة صفحة يعطي ىذا و، لألسرة المستقبمية و اليومية

 ىذا يرجع و األسرة أفراد لدى معترفة إضافية اجتماعية أدوارا تكتسب المرأة جعمت التغير فعممية
 ىذا وبرز لمعمؿ وخروجيا المرأة تعميـ بأىمية اآلباء اعترؼ بعدما الجنسيف لدى التعميـ انتشار إلى

 عمى والعمؿ الرجؿ مع الوضعية في والتساوي المرأة بحقوؽ تنادي ونوادي جمعيات بظيور أكثر، االىتماـ
 المستوى رفع إلى ييدؼ الذي العاـ اإلنتاج في ومشاركتيا، وثقافيا واقتصاديا اجتماعيا المرأة مكانة ترقية

 منيا واسعة ثقافة لنفسيا تكتسب بعدما، األسرية حياتيا في أكثر يفيدىا وىذا وعييا ودرجة الثقافي
 ما وىو المنزلي التسيير آليات في التحكـ عمى تساعدىا، الخ... وسياسية اقتصادية، وصحية اجتماعية

 إلى يدفعو ما وىو األسرة تسيير تجاه ببراعتيا يقيف عمى ألنو بتحفظ زوجتو إلى ينظر الزوج يجعؿ
 إعادة مف مكنيا المرأة عرفتو الذي النسبي فالتغير األسرة داخؿ اجتماعية فعالية ذو مشاركتيا كعنصر

 . األسرة خارج و داخؿ تمعبو الذي االجتماعي لمدور اعتبار
 كعضو خارجو و األسرة داخؿ المرأة دور دراسة أنو يجب  عفيفي الفتاح عبد السيد حيث يرى

 داخؿ شاممة آلية نظرة إلقاء خالؿ مف يكوف أدوارىا في أف التعمؽ و، األسرة أفراد باقي مع متكامؿ
 .وظيفيا المتساند و المتكامؿ الطبيعي سياقيا

 المختمفة المراحؿ في األنتروبولوجيا و االجتماع عمماء فيو يرى ما حسب المرأة دور صنؼ ولقد
 :التالية
 :البنائي الجانب -أ

 نمط مثؿ البنائية و االجتماعية المتغيرات بعض ضوء في المرأة أدوار بدراسة المدخؿ ىذا ييتـ
 في المرأة مكانة عمى انعكس مما األدوار في تغير ذلؾ عف نتج حيث، االجتماعية المكانة و اإلنتاج
التحديث  بعممية ترتبط المختمفة المرأة أدوار إف "المدخؿ ليذا المصاحبة التحديث لعممية نتيجة المجتمع
 إلى يؤدي مما، المصاحبة والثقافية االجتماعية التجديدات و التصنيع و اليجرة و التحضر و كالتعميـ
 مرحمة إلى المعيشي االقتصاد مرحمة مف االنتقاؿ كذلؾ ىو و لممرأة المشاركة و العمؿ فرص زيادة
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 الفتاح عبد السيد)التحضر لعممية المصاحبة االقتصادية و االجتماعية التأثيرات و السوؽ اقتصاديات
 (25ص، 1996، عفيفي

 أدوارا يمارساف إذ السواء عمى الرجؿ و المرأة بيا تقـو كانت التي األدوار و الوظائؼ تغيرت لقد
 في الزوجة تكوف األحياف بعض في و الزوجيف بيف المشتركة األسرة سمطة أصبحت و، أخرى اجتماعية
 األسرة في القائـ البنائي لمنظاـ حدث الذي زوجيا "فالتغير جانب إلى األسرة داخؿ القرار تصنع مقدمتيا
 الثقافة تفرضو الذي االجتماعي النظاـ ليذا طبقا الفرد توجو التي المعايير و القيـ تربطيا التي الممتدة
 Henri mendras, sans) التغير ىذا إحداث في المؤثرة لمعوامؿ نتيجة تغير و تقمص التقميدية

date, P47) 
 :الثقافي الجانب -ب

 ثقافة خالؿ مف المجتمع في متعددة أدوار مف بو تقـو ما و المرأة مكانة العنصر ىذا يفسر
 عمى الثقافة أف إذ، المرأة بيا تقـو التي األدوار عمى اجتماعية، اقتصادية قيمة مف تضفيو ما و المجتمع

 لسموؾ محتممة كموجيات التاريخمدى  عمى تكوف التي الحياة مخططات جميع ىي آالكيوف تعريؼ حد
  .(26ص، 1996، عفيفي الفتاح السيد عبد) الضمنية و الصريحة الحياة مخططات وتضـ األفراد

 أنجع أخذ عمى والعمؿ النقاش و التعاوف في الزوجيف بيف القائمة المشتركة الحياة يطابؽ الشكؿ ىذا و
 لكيفية الواضح الفيـ إلى يؤدي و األسرة أفراد كؿ يساعد شيء أحسف توفر أف يمكف التي، األساليب
 في كبيرا دورا يمعب لمزوجة التعميمي المستوى فنجد، العصرية الحياة متغيرات تطمبو لما وفقا األسرة تسيير
 بمعارؼ فتزودىـ أبنائيا يتمقاىا تربية أحسف تقديـ و الزوجية حياتيا تسيير معرفة مف مكنيا حيث حياتيا

 .مستقبميـ في تفيدىـ تعميمية خبرات و
 :المادي الجانب -ت

 ضمف" اإلنتاج في مشاركتيا حجـ ضوء في " المجتمع في مكانتيا و المرأة أدوار المدخؿ ىذا يفسر
 يتطمب الذي واألمر، المالية األزمة حؿ في لمزوج مشاركتيا يحتـ أصبح الذي الجديد االقتصادي الوضع
 في يتمثؿ  والذي(32ص، 1997، غساسي فوزيةبكثير ) أوسع دور إلى الطبيعي الدور مف تحوليا
 يعد فمـ، المادي الكسب و االقتصادي العمؿ في لزوجيا الزوجة مشاركة و األسرية الميزانية تسيير حسف
 ىذا و الميمة ىذه تشاركو فالزوجة، الرزؽ و العيش موارد يكسب الذي العائمة في الوحيد الشخص الزوج

 .تقديرىا و احتراميا إلى يضيؼ
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 :المعنوي الجانب -ث
  ىويتيا عمى لمحفاظ األسرة داخؿ ميمة ركيزة ويعتبر توجيييـ و األوالد تربية في يدخؿ الذي و

، جسمية، مادية تربية تشمؿ و الكماؿ و التماـ حد يبمغوا حتى األبناء تنشئة ىي فالتربية، خصائصيا و
 .اجتماعية و سموكية و عقمية، وجدانية، روحية، نفسية

 صغار سواء باإلنساف المحيط االجتماعي الوسط مع التكيؼ في تتمثؿ " االجتماعية فالتربية
 يتـ، تردد أو خجؿ دوف الذات إلثبات األدبية الجرأة الطفؿ لدى فيكوف، الجيراف أو األصدقاء أو كبار أو 

 معيـ المزاح و األصدقاء و اختيار الرفاؽ أسس عمى التعرؼ و مرض إذا رعايتو و الطفؿ بمؤانسة ذلؾ
 .الخ ...

 موازيةوىي   وسعتو العقؿ قوة و األفكار و المدارؾ بتنمية العناية في فتتمثؿ العقمية التربية أما
 .منيا أىـ بؿ الجسـ لتربية

لقد تزايد االىتماـ بدور المرأة ودرجة مساىمتيا في الحياة االقتصادية واالجتماعية خصوصا عندما 
حيث أنيا  برىنت عمى كفاءة ال تقؿ أىمية عف الرجؿ وىذه الكفاءة النسوية ولدت  ، فعالة رصدت مشاركة

قناعة راسخة لالىتماـ بيا كعنصر فاعؿ في المجتمع وتمكينيا مف الحقوؽ التي تخوليا ليا الشريعة 
ا ليا وما والقانوف الوضعي وقد سف اإلسالـ لممرأة تشريعا مفصال في اإلرث والزواج والطالؽ مبينا م

 فاإلسالـ لـ ييضـ حقوقيا  ولـ ينقص مف مكانتيا  ويجعميا ذات حظ أدنى مف الرجؿ.، عمييا
 الظاىرة اإلجرامية عند المرأة: -ثانيا
 لقد انقسـ المفكروف في نظرتيـ لممرأة إلى اتجاىيف :  
 * اتجاه يرى أف مف طبيعة المرأة الميونة واليدوء الذي قمما  يصؿ إلى حد ارتكاب الجريمة .  
* واتجاه آخر يرى أف ما يشاع عف المرأة مف رقي وعفوية وكراىية لمقسوة ونفور مف العنؼ   

 يختفي وراءه عنؼ وقسوة تظير في كؿ مرة سنحت ليف الفرصة أيف يبديف مف القسوة ما تفوؽ 
ولكف ىذا األمر يرجع إلى ظروفيـ التي تسمح ليف ، ولنا في التاريخ ما يبرر ىذه النظرة، جاؿالر 

 باستعراض قدراتيـ . 
والمالحظ أف جؿ المجتمع يتوفر عمى نظرة جد ضيقة حوؿ طبيعة الجرائـ التي ترتكبيا المرأة  

والحقيقة أف دراسة ، يانة زوجيةفأغمب الناس يروف أف المرأة متخصصة في الجرائـ األخالقية مف فساد وخ
حجـ ونوعية الجرائـ التي ترتكبيا النساء يجب أف تراعى فييا عوامؿ  متعددة  مف شأنيا أف تؤثر بدرجة 

 ممحوظة عمى الفعؿ االجرامي لدى المرأة . 
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لكنيا تكره أف تكوف في نظر اآلخريف ، يمكف القوؿ إف المرأة مخموؽ بشري ضعيؼ وجد حساس
فياتو ، وىذا يعد أىـ سبب لكنو خفي، اوؿ بكؿ الطرؽ أف تبيف لمعالـ أنيا قوية مثؿ الرجؿفتح، ضعيفة

وال يخفى عمى أحد أف مجاؿ ، األخيرة وجدت نفسيا مضطرة لمعمؿ ومجابية الرجؿ في كؿ المياديف
ويساعدىا ، فالظروؼ االجتماعية القاىرة ونقص المادة يؤدي بالمرأة إلى ولوج عالـ الجريمة، اإلجراـ واحد

ومف جية ، ىذا مف جية، في ذلؾ نفسيتيا التي تجعميا مصرة عمى أف تكوف في مركز قوة عمى الدواـ
إذ يجعميا تفكر في ارتكاب ، أخرى الدافع لالنتقاـ يشكؿ جزءا أساسيا مف شخصية المرأة عمى العموـ
ويمكف ، األمر بخيانة الرجؿ الجرائـ دوف أي تفكير في العواقب خاصة إذا أحست بأنيا مظمومة أو تعمؽ

 القوؿ إف البيئة االجتماعية والنفسية التي تتربى فييا الفتاة يمكف أف تشكؿ نوعا مف شخصيتيا 
وبيف مف تنشأ في جو مف الكراىية ، فيناؾ فرؽ بيف مف تنشأ في أسرة تسودىا المحبة و المودة، اإلجرامية

أسباب ودوافع مرتبطة بالماضي الذي يبقى دوما لو دور  فالجريمة عند المرأة ليا، واالضطياد منذ الصغر
حيث تتأثر المرأة بالمحيط العائمي الذي تستمد منو مجموعة مف األحاسيس ، في تكويف شخصية الفرد

فالجريمة عند المرأة ىي رد فعؿ ، واألفعاؿ تنمو معيا وتنعكس عمى تصرفاتيا سواء باإليجاب أو السمب
فالمرأة تنساؽ وراء عواطفيا الغية ، كما يمكف أف تكوف بدافع اإلغراء، ايشتوطبيعي عمى المحيط الذي ع

أما عند األميات فغريزة األمومة تدفعيا الرتكاب الجريمة كدفاعيا عف أبنائيا مف أي خطر ، بذلؾ عقميا
، يمةفيما يذىب عمماء االجتماع إلى األسباب االجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجر ، قد ييدد حياتيـ

وفي ذات السياؽ كاف أىـ األسباب التي تدفع المرأة إلى المجوء لمعنؼ واعتمادىا أساليب الجريمة بمختمؼ 
حيث تتمرد في ىذه الحالة عمى المجتمع ساعية في الوقت ذاتو إلى ، أنواعيا ىو عدـ ممارسة حقوقيا

القيـ والمبادئ ، جممة مف المعاييركما أف المجتمع عند تحميؿ تشكيمتو يظير أنو عبارة عف ، تقميد الرجؿ
فعندما تصبح المعايير وظيفية فإنيا لف تتماشى ، وأي تغير يحدث عمى مستواىا يؤدي إلى اختالؿ التوازف

وبالتالي تتجمى أنواع ، وعميو يظير ما يعرؼ بخرؽ القواعد، مع طموحات األفراد سواء كاف رجال أو امرأة
كما أف جريمة المرأة تتفشى عندما ، الذي يمكف أف يقمعيا أو العكس مختمفة مف االنحرافات عمى المجتمع

فمثال المرأة السجينة في المجتمع الجزائري وصمة عار بالنسبة لعائمتيا ميما كاف نوع ، تعزؿ اجتماعيا
وبناء عمى ذلؾ ، لذلؾ مسألة اإلدماج االجتماعي بالنسبة ليا صعبة مقارنة بالرجؿ، الخطأ الذي اقترفتو

 نفسيا منبوذة اجتماعيا وىو ما يجعميا تسمؾ درب االنحراؼ ودخوؿ عالـ الجريمة مف بابو الواسع. تجد
إال أف مشكمة المرأة والجريمة لـ تنؿ مثؿ ، عمى الرغـ مف ازدياد االىتماـ بالمرأة في القرف العشريف

والتي أجري معظميا ، الواحدةعدىا عمى أصابع اليد يمكف ففيما عدا بعض البحوث التي ، ىذا االىتماـ
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فإف جرائـ النساء ظمت مف األمور التي يحيطيا ما يحيط بالمرأة ، في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية
 أحيانا مف غموض أو ما تمقاه مف الالمباالة واإلىماؿ . 

بصدور كتابيف أحدىما لمعالـ الفرنسي  1906وكانت البداية الحقيقية لالىتماـ بجرائـ النساء سنة 
 Lombrosoلمبروزو بعنواف "المرأة المجرمة" واآلخر لمعالـ االيطالي الطبيب  Grannierجرانييو 

بوالؾ بعنواف "المرأة المجرمة والعاىرة "ولـ تنشر مؤلفات في ىذا الموضوع فيما عدا دراسة العالـ األمريكي 
Pollak االت والبحوث المنشورة في المجالت العممية عف إجراـ النساء وبعض المق 

أحمد عمي )أو المقدمة لممؤتمرات المنعقدة لمناقشة الظاىرة االجرامية بصفة عامة.، المتخصصة
 (15-14ص ص، 1976، المجذوب

ويعد إجراـ النساء أحد أبعاد اإلجراـ المعاصر في العالـ وقد ازداد في اآلونة األخيرة في البمداف 
النامية والمتقدمة عمى حد سواء كنتيجة غير مباشرة الندماج المرأة تدريجيا في دائرة نشاط أكثر اتساعا 

لي لمنع الجريمة ومعاممة في مياديف العمؿ ومنافسة الرجاؿ وقد جاء في دراسة مقدمة لممؤتمر الدو 
أنو بمجرد توافر الفرص لمنساء التي كانت مقتصرة بحكـ العادة عمى  ـ1975جنيؼ المذنبيف المنعقد في 

الرجاؿ فإنيف يسعيف لمحصوؿ عمى مركز متساو مع الرجاؿ سواء في فرص العمؿ المشروع أو فرص 
 العمؿ اإلجرامي.

 النظريات المفسرة إلجراـ المرأة:  -1
ارتأينا في ىذا الفصؿ أف نتطرؽ ، ما تطرقنا في الفصؿ الثاني إلى نظريات الجريمة بصفة عامةبعد

إلى النظريات التي تحدثت عف إجراـ المرأة بصفة خاصة حيث يعد مجاؿ إجراـ النساء مجاال ميمال مف 
، 2005، اتيسامية الساع)مجاالت البحث عمي الرغـ مف ازدياد االىتماـ بالمرأة في القرف العشريف 

أقؿ  -كما تشير اإلحصائيات الجنائية  -أف النساء ، ومف أسباب إىماؿ الجرائـ النسائية، (174ص
ىذا باإلضافة إلى ، وأقؿ خطورة، كما أف جرائـ النساء غالبا ما تكوف تافية، تورطا في الجريمة مف الرجاؿ

إال أنو منذ السبعينيات مف القرف ، المواليدغالبا ما تنحصر في البغاء واإلجياض وقتؿ ، أف جرائـ المرأة
العشريف ارتفعت معدالت الجرائـ التي ترتكبيا المرأة األمر الذي دفع عددا كبيرا مف الباحثيف إلى دراستيا 

 (.89–88ص ص  1996، سامية إبراىيـ). 
نساء أقؿ بعض النظريات تتجاىؿ تماما المرأة وأخرى توقفت  لتشرح لماذا ال كما وقد وجدنا  أف 

ولكف ما كتب حوؿ ىذا ، وأخرى حاولت تفسير ظيور السموؾ المنحرؼ لدى األنثى، ارتكابا لمجرائـ
 الموضوع يبقى فقيرا وحظي بقميؿ مف التحقؽ  التجريبي. 
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 النظريات الكالسيكية األولى التي فسرت جريمة المرأة  1-1
حيث  كانوا ، جوىريا عف غير المجـر ركز المنظروف الوضعيوف األوائؿ أف المجـر مختمؼ اختالفا

المرأة مختمفة عف الرجؿ ، (1895) لومبروزو وفيريرووفقا و ، أوؿ مف ركز البحث عمى أسباب الجريمة
أف المرأة أقؿ  لومبروزو و لقد الحظوىو ما يفسر انخفاض تمثيميا في مجتمع اإلجراـ ، بيولوجيا ونفسيا

أما المرأة المجرمة فرأى أنو ، وأقؿ حساسية و ذكاء، لألطفاؿوأقرب في سموكيا ، تطورا مقارنة بالرجؿ
مع وجود ، وىي : أنيا كثيفة الشعر، يمكف تمييزىا عف المرأة الطبيعية مف خالؿ بعض الصفات الجسدية

وباختصار يرى لومبروزو أف المرأة المجرمة أقرب ، التجاعيد واعوجاج القدميف والجمجمة غير الطبيعية
 المجرميف و األسوياء منيا إلى المرأة.إلى الرجاؿ 

قد استخدـ مفيوـ االرتداد أو البدائية لتفسير الجريمة عند كؿ  لومبروزو بناء عمى ما سبؽ نرى أف
 مف النساء والرجاؿ ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو كيؼ نفسر تبايف معدالت الجريمة عند الطرفيف؟

قوؿ بأف معظـ النساء ال يرتكبف الجريمة بسبب وجود عمى ذلؾ مف خالؿ ال لومبروزووقد  أجاب 
تمؾ الصفات التي تعيد عممية التوازف ومف تمؾ الصفات : الطاعة والوالء لألسرة ، بعض الصفات لدييف

الحاجة إلى العطؼ والبرود الجنسي والضعؼ والذكاء غير المتطور وبالتالي فإف المرأة تشبو ، واألمومة
، .)عايد عواد الوريكاتأف جرائـ المرأة سرية لومبروزوالوة عمى ذلؾ اعتقد وع، الطفؿ في سموكياتيا

 (260-259ص ص ، 2004
أسباب  1800عاـ (L'umo delinquenteاالنساف الجامع )وقد فسر لمبروزو في كتابو 

كما أنو حصر السبب األساسي المباشر لمفعؿ الجنائي ، السموؾ اإلجرامي عمى أساس الحتمية البيولوجية
 الذي يولد المجرميف وىو متأصؿ  (Congenital impluseباالندفاع الخمقي)فيما أسماه 
ميما كانت الظروؼ البيئية التي تحيط ، ولذلؾ فيـ يستعصوف عمى التغير عما ىـ عميو، في تكوينيـ

حيث يرى أف الناحية النفسية ، البغي بيف النساء، رجاؿويرى لومبروزو أف مرادؼ الجانح بيف ال، بيـ
ولذلؾ ينخفض معدؿ إجراميف كما ، لإلناث تعتمد عمى تكوينيـ البيولوجي بدرجة أكبر مما لدى الذكور

 أضاؼ تفسيرات كثيرة النخفاض عدد اإلناث المجرمات عف عدد الذكور المجرميف عمى النحو التالي:
لذا فيي تتخذ موقؼ الترقب واالنتظار بعكس ، يجعميا ىدفا لمذكر: التكويف البيولوجي لألنثى -

 الذكر الذي يتخذ موقؼ السعي والتحرؾ نحوىا.
بتكوينيا البيولوجي الذي يفرض عمييا كثرة الجموس   يرتبط وىوالدور الجالس لألنثى :  -

 ومالزمة البيت وتوجيييا اىتماميا ألوالدىا.
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 حيث يبحث الذكر عف المرأة الجميمة السميمة لمزواج بيا.: عامؿ االختيار أو االنتقاء -
يؤثر بال شؾ  (أف التطور الفيسيولوجي لممرأة )أي تطور وظائؼ أعضائياكذلؾ الحظ لومبروزو 

 فالبموغ والطمث والحيض وانقطاع الطمث في سف اليأس تؤثر في إجراميا.، في جرائميا
أقصى ارتفاع في السف المتقدمة وفي مرحمة الطفولة  وألقى الضوء عمى حقيقة أف إجراـ االناث يبمغ

في حيف أنو في المرحمة األخرى تكوف ، وىي المرحمة التي ال تكوف الخصائص الجنسية قد نمت تماما
 (44ص ، 1986، سامية حسف الساعاتي) ىذه الخصائص عمى وشؾ الذبوؿ.

نذكر منيـ ، وائؿ القرف العشريفأثرا كبيرا عمى الكثير مف العمماء و خاصة أ لومبروزولقد ترؾ 
وقد حذا حذوه ، الذي ربط بيف انحراؼ اإلناث وفترة الطمث، 1926سنة  Burtبيرت عمى سبيؿ المثاؿ  

، 1926سنة Healy & Bronner ىيمي و برونروكذلؾ العالميف   1933سنة  Mideltonمدلتوف
، Masculinity Hypothesisفرضيات الذكور حيث أف ىذاف األخيراف كاف ليما الفضؿ في تطوير 

كما أوردت ، أي أف النساء المجرمات أقرب إلى الرجاؿ منيف إلى النساء فيما يتعمؽ بالصفات الجسدية
 (260ص ، 2004، عايد عواد الوريكات. )1981سنة  Campbellكامبؿذلؾ 

الحجـ الحقيقي ليس  أنو ميما تطورت جريمة المرأة يبقى يرى  Pollak   بوالؾ  كما نجد أف
بالصورة التي تعكسيا اإلحصائيات الرسمية حيث أف النساء أكثر إجراما مما ىو عمى الجداوؿ بحكـ أف 

ألف األدوار التي ، لممرأة مف القدرة و البراعة ما يجعميا تخفي جرائميا أو تتممص منيا بطريقة أو بأخرى
لمزوج  يخفينيا عف السمطات العامة: كالتسميـ البطيء تقوـ بيا النساء تسمح ليف بأف يرتكبف الجرائـ وأف

، إخفاء المسروؽ، السرقة مف المحالت العامة أومف منازؿ مخدمييف، قتؿ المولود، والمعاممة السيئة لمطفؿ
كما يفسر بوالؾ لتفسير ضعؼ مشاركة   (15ص، 1986، )سامية حسف الساعاتيالجرائـ الجنسية...

 Le traitement) المعالجة التمييزية لممرأة لدى القضاء الجزائي.المرأة فى الجريمة بمسألة 
différentiel des femmes au niveau de la justice pénale) أف أغمب ضباط  حيث

و قد ، الشرطة و كذلؾ رجاؿ القضاء و المحمفيف يكونوف أكثر مرونة ورقة نحو النساء منو نحو الرجاؿ
وغيره مف المتخصصيف إلى مالحظة أف إجراـ النساء إنما ىو "إجراـ بوالؾ قادت كؿ ىذه االعتبارات 

 ( إلى درجة كبيرة. (masqué  أو "مقنع" (invisible déviance)خفي" 
بأف اإلجراـ الخفي يتعمؽ خاصة بالجرائـ البسيطة و بما أف المرأة ترتكب عادة ىذا  بوالؾ يضيؼ

 La criminalité des)اإلجراـ تكوف ضعيفة.تمثيميا في ظاىرة  النوع مف الجرائـ فإف نسبة
femmes ,1986, p p 38-40) 
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ما يجب أف نتذكره  أف النظريات األولى اعتبرت الرجاؿ والنساء  نقد النظريات الكالسيكية :
فالنقاش حوؿ ، مختمفيف اختالفا جوىريا عف بعضيما البعض في مختمؼ االحتياجات و الدوافع

عمى الرغـ مف وجود الكثير مف  ، لجريمة الرجاؿ والنساء اليومية ال يزاؿ الخصائص والعوامؿ المشتركة
-Dans J. Barker pp 175).الباحثيف الذيف توصموا إلى  تبياف وجود أوجو الشبو واالختالؼ بينيما

199) 
 النظريات البيولوجية 1-2

لخمقية المتعمقة بشكؿ يقصد بالعامؿ البيولوجي التكويف العضوي لممرأة والذي يحتوي عمى الصفات ا
و لقد عني العمماء مف القدـ بفحص المرأة ، أعضاء جسميا الخارجية ووظيفة أجيزة الجسـ الداخمية

لييكؿ جسدىا ودماغيا ومالمح ، جسمانيا والمقارنة بينيما وبيف الرجؿ فما تناولو الفحص في إيطاليا
فرازىا وقوتيا وأمراضيا و شيوختيا وكذلؾ  حيث  كاف ىدؼ الباحثيف األوائؿ في ، أطرافياوجييا ودميا وا 

وفي ، المدرسة اإليطالية إيجاد صمة ترابط واقتراف بيف الخصائص الجسمانية لممرأة ونفسيتيا بوجو خاص
" أف المرأة ال تفعؿ أي شيء مثمنا وأنيا تفكر وتتكمـ Gulemicheletىذا الصدد صرح األديب "

حركاتيا تختمؼ عف حركاتنا وليست لدميا ذات الدورة الدموية لدمنا واف ، وتتصرؼ بطريقة مغايرة لطريقتنا
إضافة إلى  (44ص ، 1986، )سامية حسف الساعاتيوال تتنفس بنفس الطريقة التي نتنفس نحف بيا 

ذلؾ فإف المرأة تتعرض بحكـ تكوينيا البيولوجي إلى تغيرات فيزيولوجية تؤدي إلى اضطرابات تؤثر عمى 
، وحالة الحمؿ، العصبية مثاؿ عمى ذلؾ: حالة الحيض وانقطاعيا عند بموغيا سف اليأسحالتيا النفسية و 
وحالة الرضاعة فيي في ىذه المراحؿ التي تمر بيا تكوف أكثر انفعالية ومزاجية مما ، وحالة الوضع

ينة إلى يجعميا أكثر قابمية لإلثارة وسيمة االستجابة لممؤثرات الخارجية وبالتالي قد تندفع في ظروؼ مع
" إف المرأة مريضة تعاني كؿ شير جروحا : ولحالة micheletارتكاب الجرائـ وفي ىذا الصدد يقوؿ " 

، رمسيس بيناـ) الحيض تأثير في صورة السموؾ المنحرؼ الذي يبمغ أحيانا حد اإلجراـ أو االنتحار
 (40ص، 1970

تتأثر لدى المرأة القوة البصرية حتى ويقرر األطباء الشرعيوف والنفسيوف أنو مف خالؿ حالة الحيض 
وتقؿ ، وتكثر لدييا آالـ الرأس وفي بعض المواضع بالجسـ، أنو يضطرب لدييا التمييز بيف األلواف

ويسود االنقباض مف نشاطيا الذىني وتتخذ ، مقاومتيا العضمية وتزداد قابميتيا لالنفعاؿ والقمؽ وعدـ الثبات
عمى أية حاؿ فإنو الشؾ بأف حالة الحيض عامؿ مساعد إلجراـ و ، شييتيا الجنسية صورة غير عادية

كما أف الخمؿ أو االضطرابات التي تصيب إفرازات الغدد عند المرأة مف حيث زيادتيا أو نقصانيا ، المرأة
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إذ عند زيادة إفرازاتيا ، عف العدد المألوؼ قد يدفعيا إلى الوقوع في مستنقع الجريمة خاصة الغدة الدرقية
كما أف ، لى اإلصابة باألمراض النفسية والعصبية التي تعتبر عامال مؤديا إلى ارتكاب الجريمةتؤدي إ

زيادة إفرازات الغدة الكظرية يؤدي إلى تكويف شخصية ذات مزاج عنفواني تميؿ إلى الشراسة و الحدة في 
لى العدواف و التيور لى جانب ذلؾ فإف الخمؿ وا  ، ونتيجة لذلؾ قد تقع المرأة في ىاوية الجريمة، الطبع وا 

الذي قد يصيب إفرازات الغدة التناسمية عند المرأة يؤثر إلى حد كبير في غريزتيا الجنسية فزيادة إفرازتيا 
وخاصة في مرحمة المراىقة والشباب قد يدفع المرأة إلى تمبية رغباتيا الجنسية بطرؽ غير مشروعة وذلؾ 

 د عوامؿ اجتماعية مييئة مثؿ البيئة األسرية السيئة في ظؿ وجو ، تحت تأثير قوة غريزتيا الجنسية
 و العنوسة .. وبالتالي تنشأ عف ذلؾ الجرائـ األخالقية.

 نقد وتقييـ:
لقد تعرضت ىذه النظرية لمنقد ال مف حيث األساس الذي تـ بناؤىا عميو ولكف لكونيا ال تكفي 

جراـ الرجؿ حيث انتقد بعض الباحثيف القوؿ بأف المرأة ، لتفسير كؿ أوجو االختالؼ بيف إجراـ المرأة وا 
كما ، أضعؼ بدنيا مف الرجؿ مستنديف في ذلؾ إلى أف متوسط العمر لدى المرأة أطوؿ منو لدى الرجؿ

أنيا أكثر مقاومة لألمراض عف الرجؿ وأكثر تحمال لأللـ الجسدي . فضال أف نسبة الوفاة بيف المواليد 
استخمصوا مف ذلؾ أف المرأة أكثر قوة وتحمال مف الرجؿ وليست اإلناث أقؿ منيا لدى الذكور . وقد 

 . أضعؼ منو بؿ أنو ىو الجنس الضعيؼ
ذا سممنا حسب ىذه النظرة التي تصر عمى أف التكويف البيولوجي لممرأة ىو العامؿ  كما أنو وا 

، نة بنسبة إجراـ الرجؿالحاسـ في تحديد سموكيا اإلجرامي فإننا البد أف نتوقع نسبة إجراـ عالية لممرأة مقار 
بحكـ أف التقمبات الفيزيولوجية أكثر بالنسبة لممرأة وىو ما يتعارض مع اإلحصائيات المتحصؿ عمييا في 

، حيث يالحظ أف نسبة إجراـ المرأة أقؿ بكثير مف إجراـ الرجؿ، وفي مختمؼ األزمنةمختمؼ الدراسات 
فالبد مف ، لعامؿ الحاسـ لتحديد السموؾ اإلجرامي لممرأةوبالتالي فال يمكف اعتبار العامؿ البيولوجي وحده ا

 البحث عف عوامؿ أخرى.
 النظريات النفسية : 1-3

 يرد أنصار االتجاه النفسي اإلجراـ إلى عامؿ نفسي رئيسي يكوف مف فعؿ النفس التي تختؿ 
التي يولد بيا  وليس باختالؿ وظائؼ بعض أعضاء الجسـ كالمخ أو الغدد أو العاىات، أو تتأثر بذاتيا

فيـ يروف أف المرأة مف الناحية النفسية  ، بعض الناس أو تكوف مكتسبة نتيجة حوادث تترؾ آثارىا فييا
مف ذلؾ حاالت ، تؤثر عمى نفسيتيا وتدفعيا إلى ارتكاب بعض الجرائـ، تتعرض لظروؼ خاصة بيا
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وت عمى جانب كبير مف الحقيقة والشؾ أف التفسيرات السابقة قد احت، الحمؿ والوضع والرضاعة والحيض
خاصة وأنيا تتفؽ عمى ما تؤكده اإلحصاءات مف أف المرأة ال تميؿ إلى الجرائـ الجسمية عادة والتي 

كما أف عددا كبيرا مف جرائميا ترتكبو في فترة الحيض وفي فترة ، تحتاج إلى قوة بدينة ونفسية خاصة
ى قابمية إجراميا قياسا بالرجؿ وال يرجع ذلؾ فحسب إلى كما  يبدو أف نفسية المرأة تمقي ضوءا عم، الحمؿ

نما مصدره أف وظيفة األمومة التي أعدتيا ، وعدـ اشتراكيا في الحياة خارج البيت، نقص قوتيا العضمية وا 
الطبيعة ليا والتي ىي خصاال نفسية خاصة مف شأنيا أف تحد مف ميميا إلى اإلجراـ كالحناف البالغ والبذؿ 

رمسيس فضال عف النزعة إلى المحافظة أي إلى المسايرة والتجانس مع أوضاعيا القانونية.)واإليثار 
 . (37ص ، 1970، بيناـ

براز  ولعؿ ىذا ما يالحظ بوضوح في اىتماميف بإخفاء أعمارىف الحقيقية ومبالغتيـ في التزيف وا 
تبره في نظرىا مجاال طبيعيا مفاتنيف والتركيز عمى وضع ما قد ال يرضى المجتمع بالكشؼ عنو ولكنيا تع

ومع ذلؾ ، ووسيمة فعالة في االستحواذ عمى االىتماـ مف جانب النساء قبؿ الرجاؿ، لممناقشة مع األخريات
ال تخمو المرأة مف نوازع نفسية قد تييئ لصور خاصة مف اإلجراـ مثؿ الغرور والشغؼ والميؿ إلى الكذب 

 ي والنصيب الضئيؿ مف الشرود العقمي ومف ممكة النقد.وعدـ القدرة عمى تقدير األمور بمعيار خمق
إال أنيا ليا ، فعمى الرغـ مف تعرضيا لمنقد، وفي ىذا السياؽ يجب التكمـ عف النظرية الفرويدية

حيث تقوـ نظرية ، 1920ثقميا في تراث عمـ الجريمة فيي تمثؿ األساس التفسيري لمعظـ الكتابات قبؿ  
 Mala-adjustementإلجرامي لممرأة عمى مفيوـ أساسي ىو انعداـ التكامؿ فرويد في تفسيرىا لمسموؾ ا

فيي تعاني مف حالة عدـ ، وليس لدييا قدر مف االستقرار، فالمرأة إف لـ تكف متقبمة ألدوارىا كأـ وزوجة
ظيور  فرويدوطبقا ليذا االفتراض فسر ، ، (12ص ، 1983، )سامية مصطفى الخشابالتكيؼ 

االنحراؼ في سموؾ المرأة سواء اتخذ مظير رغبتيا في أف يكوف ليا نشاط ميني خارج المنزؿ أو فتور 
أي أنيا تعاني ، إلى عدـ وجود العضو الذكري عندىففي رغبتيا في الزواج أو ارتكابيا أفعاال إجرامية 

ى المرأة عمى شكؿ رغبتيا ومف أعراض ىذه العقدة تظير لد، Masculility Complexمف عقدة الذكورة 
في تحقيؽ ما يتطمع إليو الرجاؿ مف نجاح و شيرة في المحيط الميني ومف ناحية القوة 

، فمف وجية نظرىف عدـ وجود العضو الذكري يعتبر  بمثابة عقوبة، (E.leonard;1982;p02والماؿ)
ومف ىذا ، النساء كما يرى أيضا أف الذكور وبسبب خوفيـ مف قطع العضو الذكري ليـ يخافوف مف

 حيث تتمنى اإلناث أف يصبحف  Penis Envey "حسد القضيب"الصراع يظير ما يسميو فرويد "
وبناءا عمى عقدة النقص تمؾ تحاوؿ الفتيات ، وىذا الحسد مف قبؿ اإلناث يولد لدييف عقدة نقص، ذكورا
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لدييف الشخصية  ومف جية أخرى يمكف أف يصبح، تعويض ذلؾ النقص مف خالؿ لعب دور األمومة
 النرجسية بمحاولة تعويض ذلؾ النقص بالمباس األنيؽ والمباىاة بالجماؿ.

 ويتساءؿ فرويد : ماذا يحدث لإلناث لو لـ يتغمبف عمى مسألة الحسد القضيبي؟
 يرى فرويد أف ىناؾ نوعيف مف االستجابات :

 قد تمر األنثى بنوبات عصابية ويمكف اف تصبح شاذة جنسيا.  -1
 فتختار مثال ميف تختص بالرجاؿ.، تصبح ذات شخصية رجولية قد -2

عالوة عمى ذلؾ يرى فرويد أف الفروؽ الجنسية والبنائية تبيف لنا الفروؽ بيف الذكور واإلناث مف 
حيث الغرائز والسموؾ العدواني...فطبيعة األنثى مترافقة دائما مع حاجتيا لمعطؼ والرعاية وىذا ما يفسر 

 النساء.لنا تدني إجراـ 
كاريف لكف في الواقع فإف أفكار فرويد قد تعرضت لمعديد مف االنتقادات أبرزىا ما تعرضت إليو 

مف أف رغبة البنت في أف تصبح ذكرا ليس ألنيا تنشد العضو الذكري كما يعتقد فرويد بقدر ما ىورني 
 (carol smart;1977;p33).يرجع إلى تطمعيا لمحصوؿ عمى االمتيازات االجتماعية التي يتمتع بيا الذكر

لكف عمى الرغـ مف االنتقادات التي تعرض ليا اتجاه فرويد الفكري إال أف تأثيره كاف كبيرا عمى 
العديد مف الدراسات التي اىتمت بالسموؾ اإلجرامي لممرأة في حقبة الستينيات وىو ما يبدو جميا وواضحا 

 مف خالؿ التفسيرات التالية
 القتؿ التي ترتكبيا النساء إلى معاناتيف مف انعداـ التكيؼيمكف أف تعزى جرائـ  -
، يمكف أف يكوف ارتكاب النساء لمجريمة شكال مف أشكاؿ االحتجاج ضد الدور النسائي الطبيعي-

فمـ يستطعف التكيؼ إضافة إلى شعورىف بالدونية فأصبحف حاسدات باحثات ، بسبب أنيف لـ يخمقف ذكورا
 عض نماذج السموؾ الالجتماعي واإلجرامي .عف االنتقاـ المتمثؿ في ب

صراع الفتاة المراىقة  G.KONOPKAكونوبكا دراسة فرويد ومف الدراسات التي تأثرت بتحميؿ 
حيث توصمت ىاتو الدراسة إلى أف انحراؼ الفتيات يرجع إلى عامؿ نفسي يتمثؿ في الشعور بالوحدة 

انحراؼ الفتيات وجنوحيف مف خالؿ التسميـ بالتصورات  كونوبكاحيث فسرت ، وعدـ القدرة عمى التكيؼ
الخاصة بجنس المرأة دوف محاولة مناقشتيا في إطار البناء االجتماعي وليذا لـ ينجح تحميميا في إزاحة 

 النقاب عف انحراؼ المرأة وسموكيا اإلجرامي. 
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 األنثوية  أف ىناؾ ربط بيف الجرائـ، وىو أحد عمماء النفس التحميميف  Blosبموصيرى 
أف الصراع الجنسي موجود عند كؿ أنثى وقد يعزى ذلؾ   Brombergبرومبرغويضيؼ ، والجنس

 (262-261ص ص، 2004، عايد عواد الوريكاتالصراع المغمؼ لممتع الجنسية . )
وفي األخير يمكف إجماؿ وجية نظر عمـ النفس التحميمي فيما يتعمؽ بجرائـ النساء أنو يحدث نتيجة 

 لجنسي النفسي عند اإلناث .لمنمو ا
 عمـ النفس االجتماعي:

قمؿ أنصار ىذا االتجاه الميتميف بدراسة انحراؼ المرأة وسموكيا اإلجرامي مف دور العوامؿ 
حيث نجدىـ حاولوا دراستو في إطار سمات الشخصية التي تعتبر ، الفيسيولوجية والبيولوجية النحرافيا

حيث أف الشخصية تتشكؿ بصفة أساسية في البيئة ، البشري بمثابة عوامؿ ىامة في تحديد السموؾ
األسرية خالؿ فترة الطفولة المبكرة حيث أجريت العديد مف الدراسات لعزؿ السمات الشخصية التي تفرؽ 
المنحرفات والبغايا عف غيرىف مف النساء وقد تمثمت السمات الشخصية التي دارت عمييا محاور ىذه 

فصال عف التعرؼ عمى األصوؿ ، االنفعالي والميوؿ الجنسية ومستويات الذكاءالدراسات في االستقرار 
ولقد أظيرت ىذه الدراسات  اتساـ المنحرفات ببعض السمات الشخصية السمبية ، األسرية لممنحرفات

فضال عف اتساـ البيئة األسرية ليف بالتفكؾ مما أدى ، كانخفاض مستوى الذكاء وعدـ االستقرار االنفعالي
 معاناتيف مف خبرة الطفولة التعيسة في أسرىف. إلى

تحدة تػنػاولت لم( بدراسة ليػما عف االنحرافات في الواليات اشمػدف جموؾ وزوجتو الينورولقد قاـ )
وقػرر الػبػاحثػاف أف نػسػبة كبيرة مف النساء المواتي ، خػمػسمػائػة مف نػزيالت اإلصالحػيات في مػاسػاشػوستس

يندفعف إلى ذلؾ األمر إما لضعؼ عقميف أو التػػسػاـ شػػخػصػػيػاتػػيف  ر مشروعةيشتغمف بأعماؿ غي
بػػالػطػػابع الػسػػيػكػػوبػاتي أو لػػظػيػػور مالمح واضػػحػة مف انػػعػداـ  االستقرار االنفعالي لدييف ومف ىنا يتعذر 

 عمييف كسب الحياة بالوسائؿ المشروعة ػػ 
نػفسػي يسػتنػد في تفػسيػره إجراـ المػرأة إلى قضػية أسػاسػيػػة تػتػمػثؿ في نالحظ مما سبؽ أف االتجػاه ال

أف انػػحػراؼ المػرأة يػرجع إلى نػقػص أصػيؿ في تػكػويػػنػيػا الػنػفػسي أو تعرضيا لخبرات ذات أثر مرضى 
ذا ما حػممنا ىػذه القضيػة التي يستػند إلييػا االتجاه النفسػي عمى النفس أنػيا تقمؿ مف أىػميػة  يتضح لنا، وا 

الػبيػئػة االجتػماعػيػة في تشػكيػؿ ىذا الػنمط مف الػسػموؾ أو تػكػاد تحصػره في الوسط المػبػاشر دوف أف تػصؿ 
  .إلى أبعػادىا األكػثػر اتسػاعا كػما تػبدو في الػتػكويف االجػتمػاعي كمو
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لػتكويف االجتمػاعي في تحديد طبيػعة السموؾ فػمػقػد أوضحت الػعػديػد مف الػبػحوث االجتماعػية أىمية ا
وتشػكيمو سواء في صورتو السػويػة أو في خػمؽ الػعوامؿ الػتي تػعػمؿ عػمى اعتالؿ شػخػصيػة اإلنػسػاف 

نما ، ذلؾ أف شػخػصػية اإلنػسػاف ال يػتـ نمػوىا وتػطػورىػا في فراغ مػسػتػقؿ بالمػرض الػنػفسي واالضػطراب وا 
فيي ، فػالػشػخػصػيػة اإلنػسػانػيػة نػتػاج لػتػاريػخػيػا االجتماعي، ػويف االجػتػمػاعي كػمو في تػشػكػيػمػيػايػتػدخؿ الػتػك

 التطور االجتماعي. ال تػتشكؿ تبػعا لقػوانيف سيػكولوجػية وبيولػوجية ولػكف تبعػا لقوانيف
 ويمكف تقسيميا إلى عدة نظريات : النظريات االجتماعية : 1-4
 نظرية اإلختالط التفاضمي -أ

بحسب درجة ، أف السموؾ اإلجرامي سموؾ متعمـ يتعممو الفرد مف محيطو االجتماعي سذرالند يرى
فالفرد إما أف ، فكمما زاد ىذا التقارب زادت إمكانية التعمـ، التقارب بيف الفرد ومحيط المخالطة الطبيعية

فإذا كاف الرأي ، لممخالطة يحصؿ التدريب و التعمـونتيجة ، أو محبذة ليا، يحاط بقوى معادية لمجريمة
 يتعمـ الفرد ىذا الرأي ويصبح معاديا ، المعادي لمجريمة ىو الغالب لدى الجماعة المختمط بيا

بينما العكس صحيح فعندما يكوف محيط المخالطة محبذا لمجريمة فإف الفرد بدوره سيرتكب الفعؿ ، لمجريمة
 مناسب لذلؾ. االجرامي عندما يكوف في موقؼ

ونجد أف نظرية االختالط التفاضمي تشكؿ تطورا منيجيا آخر لشرح كيفية انتقاؿ السموؾ اإلجرامي 
بطرؽ التعمـ مف اآلخريف أو مف خالؿ االختالط بالمجرميف وتعمـ األنماط اإلجرامية والبواعث والمبررات 

 (1947ساذرالند )فنجد أف ، وحميمةالتي تشجع عمى ارتكاب الجريمة مف خالؿ عالقات شخصية وثيقة 
حيث رأى أف تفاعؿ المرأة مع  وسط منحرؼ في ، قد حاوؿ  تفسير زيادة أو نقصاف الجريمة بيف النساء

ونظرا لتغير دور المرأة في المجتمع حيث أصبحف أقؿ ، وقت مبكر سيزيد فرص أف تصبح مف الجانحيف
كاف دور المرأة يقتصر عمى وجودىا في البيت ومع  مكوثا في منازليـ ومع أسرىـ مقارنة بالماضي أيف

 .لذا فقد أصبحت المرأة أكثر عرضة إلى دوائر جنائية وأشخاص عنيفيف، أسرتيا
 (  1977نظرية التعمـ االجتماعي :باندورا ) -ب

وىو : مالحظة نموذج معيف ثـ تقميد سموكو ويصعب   ركز باندورا في ىذه النظرية عمى التقميد
 نموذج في شخص معيف.حصر ىذا ال

وتستخدـ نظرية التعمـ االجتماعي المصطمحات السموكية واإلنسانية لكي تشرح الوظائؼ 
السيكولوجية عمى أساس مف التفاعؿ المتبادؿ المستمر بيف محددات الشخصية  والمحددات البيئية وتأثير 
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يستجيبوف ببساطة لممثيرات كما ىي  لكف سموؾ الفرد بدوره يحدد جزئيا بيئتو فالناس ال، البيئة في السموؾ
 وذلؾ ألنيـ يستجيبوف ليا كما يفسرونيا.

 ويرى باندورا اف عممية التعمـ االجتماعي تتكوف مف جزأيف ىما:
 وجود قدوة ومالحظتيا وتقميد سموكيا.  -1
ومف ىنا نجد أف نظرية باندورا ترتكز أساسا  (مفيوـ الفرد عف قدراتو)النظاـ النفسي لمفرد   -2
 ;J Pinatel) .التقميد والتعمـ بالمالحظة لنموذج معيف وكذلؾ إحساس الفرد وقدرتو عمى اإلنجازعمى 

1987, P62) 
، تعتبر ىذه النظرية مف أكثر النظريات استخداما لشرح السبب في أف النساء أقؿ عنفا مف الرجاؿ

المعاديف لممجتمع أما الفتيات فأكثر فوفقا ليذه النظرية الذكور غالبا ما يكونوف أكثر اتصاؿ مع األفراد 
وغالبا ما يكافأ األوالد لسموكاتيـ العدوانية  بينما تعاقب الفتيات عمى مثؿ ىذه ، تأثرا بنماذج األميات

 و وفقا ليذا التفسير فإنو سيكوف مف غير المقبوؿ اجتماعيا تقبؿ  أف  تكوف الفتاة عدوانية ، السموكات
ف في وقت مبكر جدا منع وقمع الدوافع العدوانية و تحويميا إلى عدوانية سمبية أو عنيفة ألف الفتيات يتعمم
التالعب أو الرفض... وىذا النوع مف العدوانية السمبية  ال يعاقب  عميو ، تتمثؿ في  االعتداء المفظي

-pp485 , 2007).القانوف وىذا  ما يبرر التمثيؿ  المنخفض لممرأة العنيفة في اإلحصاءات الرسمية
490 ،Harratis Sonia) 

 (Gottfredson and Hirschi1990 )الضبط الذاتي()نظرية انخفاض التحكـ في  النفس -ت
فيذه ، يرتبط التحكـ في النفس ارتباطا ضمنيا بالجريمة (1990) غوتفرسوف و ىيرشيوفقا لػ

تتطمب الكثير مف التخطيط وىذه الرغبة تكوف بسيطة و ال ، األخيرة تقع بغرض  اإلشباع الفوري لرغبة ما
 وعادة ما يتـ  تعمـ ضبط النفس في مرحمة الطفولة المبكرة مف خالؿ التنشئة ، أو الميارات
حيث أنو لتربية األبناء بشكؿ فعاؿ  ينبغي عمى اآلباء  أف يرصدوا  ويراقبوا سموكيـ ويحاولوا ، االجتماعية

 نذ البداية.معرفة متى  يكوف السموؾ  ذو طبيعة منحرفة  لقمعو م
 ومنو يمكف القوؿ أف التنشئة االجتماعية قد تكوف غير فعالة ألربعة أسباب ىي :

 قد ال ييتـ اآلباء اىتماما كافيا باألبناء.   -1
إذا كاف األباء حرصيف عمى مراقبة سموؾ األبناء فيذا ال يعني قدرتيـ عمى معرفة متى  يكوف  -2

 السموؾ  ذو طبيعة منحرفة . 
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ولكنيـ غير  قادريف عمى تحديد السموؾ ، اف اآلباء متخوفيف و حرصيف عمى أبنائيـإذا ك -3
 المنحرؼ.
لكف إذا لـ تتوفر لدييـ الرغبة والوسائؿ لمعاقبة ، يمكف أف يقوـ األباء بكؿ العناصر السابقة -4

 األبناء تصبح التنشئة االجتماعية مضطربة وغير فعالة.
فإف الطفؿ يكوف قادرا عمى ، التنشئة االجتماعية فعالة وسميمةإذا كانت كؿ ممارسات ، وباختصار

يعتبر الذكور أقؿ قدرة عمى الضبط  الذاتي لمنفس مف ، فوفقا لييرشي وغوتفروسف، الضبط  الذاتي لمنفس
 وىذا ما يفسر زيادة مشاركة الذكور في عالـ الجريمة.، اإلناث
( التحقؽ مف صحة نظرية انخفاض الضبط  الذاتي لمنفس 2005وقد حاولت  بالكويؿ  وبيكروا ) 

 (. 350تجريبيا  عف طريؽ استخداـ مقابالت عمى  عينات عشوائية مف البالغيف )ف = 
 سواء بالنسبة لمنساء ، الجريمة وقد أظيرت نتائجيا أف ىناؾ ارتباطا سمبيا  بيف تحكـ الوالديف و

خصوصا ، ووجدوا أف تحكـ الوالديف لو تأثير عمى الضبط الذاتي لمنفس في كمتا الحالتيف، الرجاؿأو 
لقد ارتبط انخفاض الضبط  الذاتي لمنفس ، بالنسبة لممرأة التي نشأت في أسرة  يطبؽ فييا األب االنضباط

سيرىا لجريمة حيث أنو عموما  ثبت أف  ىذه النظرية قد تفسر جريمة المرأة مثؿ تف، بالجريمة
 (Blackwell, B.S. & Piquero; 2005, p33).الرجاؿ

اتجو ، في المناطؽ التي حصمت فييا المرأة عمى قدر كبير مف الحرية و المساواة بالرجؿكما أنو 
مثمما ىو الحاؿ في دوؿ ، معدؿ الجرائـ التي ترتكبيا اإلناث إلى االقتراب مف المعدؿ الخاص بالذكور

أستراليا والواليات المتحدة األمريكية بينما يقؿ ىذا المعدؿ كثيرا عف المعدؿ الخاص غرب أوروبا و 
فحسب نشرية مكتب التحقيقات ، بالذكور في المناطؽ التي تقؿ فييا حرية المرأة و مساواتيا بالرجؿ

مع نمو حركات الفدرالي في الواليات المتحدة األمريكية إف معدؿ الجريمة بيف النساء ارتفع ارتفاعا شديدا 
بينما زادت الجرائـ بينيف ، 1965بالمائة منذ 95 فقد زادت االعتقاالت بيف النساء بنسبة، التحرر النسائية

 .  (77ص، 1976، أحمد مجدوب)52% بنسبة
  نظرية الضغوط: -ث

" أف انحراؼ اإلناث يكوف نتيجة كمووارد وأوىمػيف" و "ميرتوفيرى أصحاب نظػػػػػرية الضغوط مثؿ "
"االغتراب االجتماعي" في المجتمع  وتولد الضغوط لدى األفراد عندما  Anomieلشيوع حالة األنومي 

 يفشؿ المجتمع في  تقػػديـ الفػػػرصة لألفػراد لتحقيؽ أىػػدافيـ مما يؤدي إلى اإلحباط وبالتالي 
وتُػشكؿ الظػػروؼ االجتماعيػػػة واالقتصاديػػة والثقافية عوامؿ ضاغطػػة تؤدي إلى دفع األفػػراد ، االنحػراؼ
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)اإلناث( إلى االنحراؼ عندما تكسر العػػالقة بيف الطموح االجتماعي والطرؽ المقبولة اجتماعيا في تحقيؽ 
ة عنػػدما يمػػروف بخػػػبرات تعػارض األىػػداؼ االجتماعيػػة. وتكثر الضغوط لدى الشباب والمراىقػػيف خاصػػ

 بيف طمػػوحاتيـ وفرصيـ في اإلنجاز وأف أكثر الطبقػػات معاناة ىـ أبناء الطبقػػػات الدنيا.
تحدث الجريمة عندما يرى الفرد أف الوصوؿ إلى أىدافو ، (1938، )ميرتوف  وفقا لنظرية الضغوط
دؼ الفرد لمحصوؿ عمى الدعـ المالي فإذا أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ ى، الشخصية معرض لمخطر

فإف الغالبية ترى أف  الوسائؿ القانونية والتقميدية تحقؽ اليدؼ كالعمؿ عمى سبيؿ ، الحتياجاتو وكذا ألقاربو
 المثاؿ. 

 فالذيف لـ تكف  لدييـ الوسائؿ لتحقيؽ أىدافيـ )ليس لدييـ مستوى تعميمي ، وفقا لنظرية ميرتوف
ومف بيف الذيف  أخذوا ، ى عمؿ بأجر كافي( يتجيوف مباشرة إلى الجريمةأو قدرة جسدية لمحصوؿ عم

حيث أكد أف أىداؼ المرأة في الزواج و إنجاب  (1955كوىيف )بتطبيؽ ىذه  النظرية عمى المرأة  
 .وبالتالي ال تعاني مف الضغوط المرتبطة بالوصوؿ إلى ىاتو األىداؼ، األطفاؿ ىي األسيؿ لمتحقؽ

في ، الرجاؿ يتجيوف إلى الجريمة عندما يعانوف مف الضغوط االقتصادية، (1964لموريس )وفقا 
، حيف أف النساء تستخدمف الجريمة  واالنحراؼ عندما تكوف لدييف ضغوطات نفسية مرتبطة بالعالقات

لكف ، فإذا كانت افتراضات موريس صحيحة فإف النساء  يقمف بارتكاب المزيد مف الجرائـ ضد األشخاص
 : J Barker;2009)في الحقيقة أنيف يرتكبف في كثير مف األحياف الجرائـ ضد الممتمكات المالحظ 

p24 ) 
نظرية الضغط عمى عينة مختمطة باستخداـ عبارات  كمحاولة لتقييـ كيؼ  (1979سميث )اختبر 

لو  فتوصؿ إلى نتائج بينت أف الضغط، يمكف لألفراد تقييـ  الفرص المتاحة ليـ لتحقيؽ أىداؼ مختمفة
 لكف رغـ ىذا تبقى نسبة الجريمة لدى الرجاؿ أعمى منو عند ، تأثير مماثؿ عمى الرجاؿ و النساء

حيث أف نتائج ىذا البحث ستسمح لنا أف نفترض أف الضغط يمكف أف يكوف عامال مشتركا في ، النساء
 .اإلجراميالجريمة لمرجاؿ والنساء في حيف  ال يمكف ليذه النظرية وحدىا تفسير ظيور السموؾ 

حيث أنو بعد ، نظرية الضغط صالحة لتفسير عنؼ النساء، Gravers(2007لقرايفز)وفقا 
استخمص أف ىذه النظرية يمكف أف تفسر كيؼ أف تاريخ ، االنتياء مف البحث الدقيؽ حوؿ ىذه الظاىرة

نو مف الممكف لممرأة أو ، اإلساءة يعتبر أفضؿ عامؿ لمتنبؤ  بانحراؼ النساء منو في أوساط الرجاؿ
العنيفة التعبير عف الضائقة الشخصية التي تراكمت خالؿ اإليذاء النفسي واالعتداء الجسدي والجنسي 
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الذي عايشتو و تشعر بالضغط المتصؿ عف عدـ قدرتيا عمى العيش ضمف عالقات صحية ومنو تمجأ 
 .إلى  التحوؿ إلى العنؼ

 Les théories sexo-spécifiques جنسنظريات متعمقة بال 1-5
 الفارقة  التنشئة االجتماعية -أ
أولى النظريات المتعمقة بالنوع عمى مفيـو نمطي عف الرجؿ والمرأة و التي نجد مف خالليا  تستند 

السمبية و المتفانية ، وأف النساء  ىف الطبقة الدافئة، النشطة و المستقمة، أف الرجاؿ ىـ الطبقة  المييمنة
 لخدمة الرجؿ .التي تكرس نفسيا 

ىذه الخصائص والمواقؼ االجتماعية المتوقعة لكال الجنسيف جعميـ يتجيوف العتماد بعض الميف 
وىكذا يتـ تعميـ النساء لمحصوؿ عمى الخبرات الالزمة لمحفاظ عمى العالقات االجتماعية ، المواقؼ و

وزيادة المراقبة مف اآلباء ، معفالتنشئة االجتماعية التفاضمية تكوف أيضا مف خالؿ زيادة سيطرة المجت
 واألميات عمى الفتيات .

(  1636اختبر النظرية عمى عينة مختمطة مف المراىقيف )ف =  Heimer (1996)    ىايمر
الصفات التي تطورت عمى أساس نوع الجنس ، عاما ووفقا لتحميمو 17 -  11تراوحت أعمارىـ بيف 

لمرأة حساسة جدا نحو ردود أفعاؿ المحيطيف بيا وتشعر تندمج بسرعة في مرحمة الطفولة  مما يجعؿ ا
و ىكذا تميؿ اإلناث  لرؤية السموؾ الجانح عمى أنو سموؾ  غير ، بالخجؿ والنفور مف السموؾ العنيؼ

 ولكنو  سموؾ مالئـ لمذكور.، مالئـ لنوع جنسيـ
-1960نظرية التنشئة االجتماعية التفاضمية ىي واحدة مف أقدـ نظريات المرأة المجرمة ) 
فنظرية التنشئة ، (.  حيث أنيا ال تزاؿ تستخدـ اليوـ في الكتب  حوؿ جرائـ النساء العنيفة و غيرىا1970

ؿ. كما أف ىناؾ االجتماعية الفارقية ىي األطروحة األكثر تركيزا عمى  أف النساء أقؿ عنفا مف الرجا
فوفقا ليـ مثمما تطورت األدوار ، زيادة العنؼ بيف النساء سبب بعض  مف الكتاب  يشيروف إلى أنيا تشرح

تشجعت النساء الشابات اليوـ عمى أف تكف أكثر نشاطا وعدائية )ظيور الصفات ، االجتماعية وتغيرت
 سموؾ الذكر( لتحقيؽ غاياتيـ. الذكورية( وبالتالي فيف أكثر ميال الستخداـ السموؾ العنيؼ )

(V. J. Pinatel, 1975, p 229) 
 المسارات -ب

 ىناؾ أربعة مسارات رئيسية تقود المرأة إلى ارتكاب الجريمة.، (1994وفقا لدالي )
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 Blessées qui blessent اإلصابات المؤذية  :المسار األوؿ 
، و المواتي لدييف مشاكؿ نفسية، الطفولةيشمؿ النساء المواتي  تعرضف إليذاء كبير في فترة  

 عاطفية واضطرابات السموؾ.
  Connectées à la toxicomanie االرتباط بالمخدرات  المسار الثاني :

حيث أف ىاتو الفئة مف النساء غالبا ما ، ويشمؿ النساء المواتي يتاجرف و / أو يستخدمف المخدرات
أف جرائـ العنؼ المرتكبة مف قبؿ ىذه الفئة تعتبر قميمة وعندما  كما، تتجو إلى الفعؿ مع الشريؾ أو الزوج

 نجد بعض مف الجرائـ فإنيا تكوف مرتبطة باالستيالؾ لممخدر.
 Femmes أو النساء ضحايا العنؼ المنزلي ىو مسار النساء المعنفات:  الثالث المسار

Battues حيث تعتبر جرائميـ مف النوع العنيؼ : 
الفئة الرابعة تشمؿ النساء الذيف يرتكبوف جرائـ مف أجؿ الحصوؿ عمى مستوى : المسار الرابع
مثؿ األغمبية التي  ترتكب ، حيث  تشمؿ ىذه الفئة  جميع األنواع األخرى مف اإلجراـ، معيشي أكثر راحة

فقد كانت ىناؾ  Dalyدالي لكف المسارات  لـ تدرس كثيرا بعد، جرائـ ضد الممتمكات )السرقة والسطو(
( الختبار عدـ تجانس المسارات التي 2008ودوغاف )، Yahnerياىنار ، كؿ مف سيمبسوف  محاوالت

و النتائج التي حصموا ، (351)ف =  ماريالندتؤدي إلى انحراؼ في عينة مف النساء السجينات في والية 
 les مسار خامس الذي سمي بنساء الشوارع عمييا تؤكد موقؼ دالي ولكف يمكف أيضا إضافة 

Femmes des rue يشمؿ ىذا المسار  النساء المواتي لدييف أسموب حياة معادي لممجتمع  حيث ،
ىذه النتائج تشير إلى وجود ، حيث يرتكبف أكبر عدد  مف الجرائـ  مقارنة بالنساء مف المسارات األخرى

لمنحرفيف مف مجموعة مف النساء تختمؼ عف نموذج األنثى المنحرفة الجانية وبالتالي فيي  تشبو ا
 الذكور.

 La théorie féministeالنظرية النسوية : -ت
حيػػث إنيػػا عمػػى مػػر التػػاريخ لػػـ ، انتقػػد أنصػػار عمػػـ اإلجػػراـ النسػػوى نظريػػات عمػػـ اإلجػػراـ  التقميػػدي

وظيػرت حػركتيـ خػالؿ القػرف العشػريف ، بسػبب النػوع، تظير أي اىتماـ بالتبايف النوعي بيف الرجػؿ والمػرأة
وىنػػاؾ خمسػػة عناصػػر فػػي نظريػػة ، وقػػد أيػػدىا كثيػػر مػػف عممػػاء الجريمػػة، وأمريكػػا الشػػماليةفػػي غػػرب أوربػػا 

 عػػػػػػدلى )الحركػػػػػػة النسػػػػػػائية تميزىػػػػػػا عػػػػػػف األشػػػػػػكاؿ األخػػػػػػرى مػػػػػػف النظريػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة ىػػػػػػي كمػػػػػػا يمػػػػػػي 
 : (366 - 365 ص ص، 2002، السمري
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وبػالرغـ مػف ، وثقػافي  معقػدولكنو نتاج اجتماعي وتػاريخي  ، (حقيقة طبيعية فقطGender)ال يعد النوع .1
 .  ارتباطو بالتبايف البيولوجي فإنو ال يستند عميو ببساطة

 يؤدي النوع دورا أساسيا وحيويا في تنظيـ الحياة االجتماعية . .2
فإنيػا ترتكػز عمػى تػدعيـ ، واألنوثػة (الػذكورة)عمى الػرغـ مػف تبػايف عالقػات النػوع وأبنيػة الرجولػة  .3

 وسيطرتو عمييا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا .، ى المرأةمبدأ أساسي ىو تفوؽ الرجؿ عم
إلى أف ، التي تعكس وجيات نظر الرجؿ عف العالـ الطبيعي واالجتماعي، تذىب أنساؽ المعرفة .4

 إنتاج المعرفة أمر مرتبط بالنوع . 
.   يجب أف تكوف النساء محور البحث الفكري , وأال يكوف وضعيف ىامشيا وغير منظور 5
 لمرجاؿ.بالنسبة 

ركزت النظرية النسوية في تفسير جرائـ النساء عمى السموؾ االجتماعي لممرأة المرتبط 
لى االعتقاد بأف النساء أقؿ ارتكابا لمجرائـ مقارنة بالرجاؿ، بفيزيولوجيتيا لذا فقد تركزت الدراسات عمى ، وا 

 الطريقة التي تظير فييا المرأة بصفات ذكرية.
 لنظرية لجرائـ النساء مف خالؿ:ويمكف حصر تفسيرات ىذه ا

 : التنشئة االجتماعية( )  Liberal Feministاالتجاه النسوى الميبرالى  -أ
ترجػػع جػػذور االتجػػاه النسػػوي الميبرالػػي إلػػى المثاليػػات االجتماعيػػة عػػف الحريػػة والمسػػاواة فػػي القػػرنيف 

وخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ ، الدولػػػةحيػػػث كانػػػت الحريػػػة تعنػػػي التحػػػرر مػػػف تػػػدخؿ ، الثػػػامف عشػػػر والتاسػػػع عشػػػر
حتػى تحصػؿ المػرأة عمػى ، ويركز أنصار ىذه االتجاه عمي ضرورة إعادة تنظيـ الدولػة، باألمور الشخصية
 فإنكار حقوقيا يترتب عميو خضوعيا واستعبادىا .، نفس حقوؽ الرجؿ

لتنشػػػئة ىػػػو ا، ويػػػرى أنصػػػار االتجػػػاه النسػػػوي الميبرالػػػي أف أحػػػد أسػػػباب التحيػػػز النػػػوعي ضػػػد المػػػرأة 
فاإلنػػػاث حتػػػى فػػػي المجتمعػػػات الغربيػػػة المتقدمػػػة صػػػناعيا تفػػػرض ، االجتماعيػػػة القائمػػػة عمػػػي أسػػػاس النػػػوع
فضػػػال عػػػف تمقػػػييـ ، األمػػػر الػػػذي يتػػػيح مزيػػػدا مػػػف الحريػػػة لمػػػذكور، عمػػػييف رقابػػػة حازمػػػة أكثػػػر مػػػف الػػػذكور

ومػف ، لحيػاة المنزليػة العائميػةإال أف اإلناث يتعممف السمبية وا، التشجيع عمي الطموح والنضاؿ خارج المنزؿ
ف كانػت تػتعمـ ميػارات ، ىنا فإف المرأة غالبا ما تكوف غير فعالة لمعنؼ لعػدـ اكتسػابيا االسػتعداد والخبػرة وا 

ويرجػػع انخفػاض معػػدالت جػرائـ النسػػاء مػف وجيػػة نظػرىـ إلػػي أف نمػط ومعػػدؿ الجػػرائـ ، الػدفاع عػػف الػنفس
حيث يدعـ ىذا االتجاه ، والدور االجتماعي الذي يقـو بو، التي يرتكبيا كؿ جنس تعبر عف نمط شخصيتو

وأف غالبية الجرائـ التي تعتقؿ فييا اإلناث ذات طبيعػة نسػوية ، انخفاض معدالت جرائـ العنؼ عند اإلناث
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فالنشػػؿ مػػرتبط ، وىػػذه مرتبطػػة بالتوقعػػات االجتماعيػػة المختمفػػة المرتبطػػة بػػأدوار اإلنػػاث، كالػػدعارة و النشػػؿ
 أة كمزود لمعائمة .بدور المر 

ومػف ثػـ فػإف ذلػؾ ، تعػد مػف سػمات ومحػددات الػذكورة، فالجريمة مف وجية نظر أنصار ىػذا االتجػاه
يسػػاعد فػػي تفسػػير انخفػػاض معػػدالت جػػرائـ النسػػاء . ويػػري بعضػػيـ اآلخػػر أف الحركػػة النسػػائية أدت إلػػى 

 قائمػػػػػػة عمػػػػػػي التبػػػػػػايف وتضػػػػػػاءلت بعػػػػػػض الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف األدوار ال، المسػػػػػػاواة بػػػػػػيف الجنسػػػػػػيف فػػػػػػي الحقػػػػػػوؽ
 وأصبح انحراؼ الذكور واإلناث أكثر تماثال.، النوعي
 "أخػوات فػي الجريمػةفػي كتابيػا "  (Adler, 1975" )فريػدا أدلػر وقػد أشػارت إلػى ىػذه النقطػة "  

كمػا أدت إلػى ميػؿ ، حيث تػرى أف حركػة تحريػر المػرأة أدت إلػى زيػادة معػدالت الجػرائـ التػي ترتكبيػا المػرأة
 واالنضػػػػػماـ إلػػػػى عصػػػػػابات ، بػػػػػؿ والشػػػػجار، وتػػػػػدخيف السػػػػجائر، والخمػػػػور، إلػػػػػي تنػػػػاوؿ المخػػػػػدراتالمػػػػرأة 
 وأف مثؿ ىذه السموكيات تساير طبيعة األدوار الذكورية.، إجرامية

إلى أف ىناؾ عالقة ايجابية بيف مشاركة المرأة في العمؿ عمى اخػتالؼ ، R.simon" ريتا سيموف "  كما تشير
والتزييؼ ، كجراـئ التزوير، خاصة ما يعرؼ بجراـئ ذوي الياقات البيضاء، ارتكابيا لمجراـئ في مجاؿ العمؿمستوياتو وبيف 

زادت بالضرورة جرائميػا فػي المسػتقبؿ ، واالختالس . كما ترى أيضا أنو كمما زادت فرص العمؿ الميني لممرأة، واالحتياؿ
 سيصػػػاحب ذلػػػػؾ تغيػػػر فػػػي أنمػػػاط الجػػػراـئ التػػػػي و ، Crime as Careerوتورطيػػػا فػػػي اتخػػػاذ الجريمػػػة كمينػػػػة 

 واألدوار التي تقـو بيا في زمرة الجماعات اإلجرامية .، ترتكبيا
 . (الوضع الطبقي) Marxist Feminist االتجاه النسوى الماركسى  -ب

يركز أيضا ىذا االتجاه عمى نقد المجتمع الرأسمالي الذي ينحػاز دائمػا إلػى الرجػؿ نتيجػة أيديولوجيػة 
أي ، فالممكيػػة الخاصػػة التػػي تعػػد محػػور اإلنتػػاج الرأسػػمالي ينػػتج عنيػػا سػػيطرة الػػذكور، العالقػػات الرأسػػمالية

ولػػػذا يعػػػد تحكػػػـ الػػػذكور مػػػف سػػػمات المجتمػػػع ، وأيضػػػا بػػػيف الطبقػػػات، عػػػدـ المسػػػاواة بػػػيف الرجػػػاؿ والنسػػػاء
ومػف ، المرأة باألسػرة والمنػزؿولذا يرتبط وضع ، فالمجتمع الرأسمالي يتطمب إعادة إنتاج قوة العمؿ، الطبقي

وفػي حالػػة تػػورط المػػرأة فػػي جػػرائـ ، ثػـ فػػإف جػػرائـ المػػرأة ال تتسػػـ بػالعنؼ مثػػؿ السػػرقة مػػف المحػػالت والبغػػاء
فيػػػي أقػػػؿ اسػػػتخداما ، فػػػإف طريقػػػة مشػػػاركتيا تظيػػػر انعكاسػػػا لػػػدورىا النػػػوعي ووضػػػعيا االجتمػػػاعي، عنيفػػػة

ذا قتمػػػت فإنيػػػا تقتػػػؿ الػػػزوج ، لألسػػػمحة الناريػػػة وىكػػػذا تعكػػػس جػػػرائـ المػػػرأة ، أو العشػػػيؽ باسػػػتخداـ السػػػكيفوا 
الضػبط االجتمػاعي الصػاـر ويظيػر ىػذا االتجػاه مػف خػالؿ ، وضعيا السيئ والمتدني في النظػاـ الرأسػمالي

حيػػث يفػػرض الػػذكور ضػػغوطا تتعمػػؽ بانصػػياع األنثػػى لمقػػوانيف واألعػػراؼ االجتماعيػػة فػػي عػػدة لإلنػػاث:  
 مجاالت:
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وىذا ناتج عف االعتقاد بأف ، اؾ مف يرى أف األسرة النووية ىي سجف المرأةنجد أف ىن* البيت: 
كما أف اإلناث المواتي يفشمف في أداء ىذه األدوار غالبا ما يعانيف ، مكاف المرأة ىو المنزؿ ورعاية األطفاؿ

 مف أوصمة اجتماعية سمبية.
ومف الضغوطات ، تعمـ الطريقة التي يتحكـ بيا اإلناث في المنزؿ عمى المجتمع عامة * المجتمع:

كما أف التنشئة االجتماعية لمذكور فتعزز العنؼ عكس ، التي تواجييا اإلناث في السيادة الذكرية لمعنؼ
لحؿ فالعنؼ عند الرجاؿ أسموب مقبوؿ ، التنشئة االجتماعية لإلناث التي تعزز الرعاية و الحناف

والتي تتجاوز ذلؾ تعتبر سيئة ، Passiveسمبية في حيف يتوقع مف األنثى أف تكوف أكثر ، المشكالت
 السمعة في المجتمع.

والمحالت ، واألمكنة العامة المرتبطة بو مثؿ البقاالت، * إف عالـ اإلناث ىو عالـ خاص )المنزؿ
لذا فإف ، الشارع في الميؿ، مثؿ مكاف العمؿأما عالـ الرجاؿ فيو عالـ عاـ ، التجارية المكممة لممنزؿ(

 غالبية األماكف خارج المنزؿ ىي عالـ خطير جدا عمى األنثى.
:نتيجة الضبط االجتماعي الصاـر تقؿ فرص االناث في الفرص القميمة الرتكاب المرأة لمجريمة* 

رتكاب الجرائـ عند كال االنغماس في السموؾ اإلجرامي ففي مرحمة المراىقة والتي تمثؿ أخطر المراحؿ ال
وبالتالي فإف اإلناث تطور ما ، الجنسيف نجد أف الضبط األسري لإلناث أكثر صرامة منو عند الذكور

والمقصود بيا ثقافة المنزؿ : بثقافة غرفة النـو  McRobbie& Garberماؾ روبي و غاربيروصفو 
أما في مرحمة الشباب فإف اإلناث ، مى الرؽالتي تشمؿ الزيارات المتبادلة بيف اإلناث والمعب أو التدريب ع

فيذه المتطمبات ، تضبط مف خالؿ كثرة المتطمبات الزواجية المتمثمة في رعاية الصغار والمنزؿ و الزوج
 وبالتالي ال يوجد وقت لمنشاطات األخرى.، تأخذ معظـ الطاقة والوقت عند األنثى

(Moore;1991;pp99-101)  
ولذلؾ فإف ، يتحكـ الرجاؿ بالنساء بطرؽ مختمفة بخرؽ القانوف : *  عدـ الرغبة في المجازفة

 ىناؾ احتمالية عالية لوصـ اإلناث باالنحراؼ عندما يقمف بسموكات تتعارض وأدوارىف 
ففي ، وكذلؾ فإف معايير االستقامة واالنحراؼ في المجتمع قد وضعت مف قبؿ الرجاؿ، في المجتمع

بينما تزج اإلناث ، اجتيـ لمجنس بسبب وجود دافع جنسي قوي لدييـالمجتمعات الذكرية يبرر الرجاؿ ح
، ولذلؾ فإف السموؾ السوي في المجتمع  ىو سموؾ الرجؿ، في سموكات الدعارة بسبب العامؿ االقتصادي

وىذا يتطابؽ مع ما قالو Moore;1991;p) 13) وىذا المعيار يطبؽ عمى األنثى وتوصـ مف خاللو.
 رجاؿ يصنعوف القوانيف لمنساء.في أف ال Beckerبيكير



  الجزائرية المرأة عند اإلجرامية الظاهرة و االجتماعية التغيرات                             الثالث الفصل

148 
 

   (الحتمية أو الطبيعية البيولوجية) Radical Feministاالتجاه النسوي الراديكالي  -ت
 يركػػػػز بعػػػػض أنصػػػػار االتجػػػػاه الراديكػػػػالي عمػػػػى الحتميػػػػة البيولوجيػػػػة أو الطبيعػػػػة البيولوجيػػػػة عنػػػػد مناقشػػػػة 

وتعػد المػرأة بحكـػ ، الرجؿ بحكـ الطبيعػة ىػو المفتػرسيعد ، فعمى سبيؿ المثاؿ بالنسبة لجريمة االغتصاب، الجريمة
. رجػاؿ تكمػف فػي الطبيعػة البيولوجيػةوأسػباب سػيطرة ال، ولذا فإف أسباب خضوع النساء، الطبيعة أيضا ىي الفريسة

 ويػػػػػػذىب بعضػػػػػػيـ اآلخػػػػػػر إلػػػػػػي أف أوضػػػػػػاع النسػػػػػػاء االجتماعيػػػػػػة مػػػػػػف أسػػػػػػباب وقػػػػػػوعيف ضػػػػػػحايا عمػػػػػػي أيػػػػػػدي 
والصػػورة الطبيعيػػة لألنثػػى ىػػي األنثػػى التػػي تعػػاني وتقاسػػي ، مػػذكر ىػػو الػػذكر العػػدوانيفالصػػورة الطبيعيػػة ل، الرجػػاؿ

فعنػؼ الػذكر ىػو انعكػاس لعالميػة سػيطرة ، فالعنؼ ضد النساء يعد سموكا شائعا في كؿ زمػاف ومكػاف، ىذا العدواف
 (390، 379ص ص ، 2002، عدلي السمري)وثانوية مكانة المرأة . ، الذكر

  (التفاعؿ بيف النوع والطبقة)    Socialist Feministاالتجاه النسوي االشتراكي  -ث 
أف القػػوة الناتجػػة عػػف التبػػايف النػػوعي والطبقػػي تعػػد أمػػرا حيويػػا فػػي فيػـػ ودراسػػة ، يػػرى أنصػػار ىػػذا االتجػػاه

فػػػػإنيـ ، معظػػػـػ القػػػػوة وأعضػػػػاء الطبقػػػػات الرأسػػػػمالية يمتمكػػػػوف، ورجػػػػاؿ اإلدارة العميػػػػا، ونظػػػػر ألف الرجػػػػاؿ، الجريمػػػػة
وليػػػذا فػػإف الػػػذكور فػػػي معظػػـػ الطبقػػػات ، يمتمكػػوف أيضػػػا الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػف الفػػرص المتاحػػػة الرتكػػػاب الجريمػػػة

ويختمػػػؼ نمػػػط الجريمػػػة تبعػػػا الخػػػتالؼ الوضػػػع الطبقػػػي  ، االجتماعيػػػة يرتكبػػػوف معػػػدالت جػػػرائـ أعمػػػى مػػػف اإلنػػػاث
وكػذلؾ فقػد أدى ، جرائميـ عف جرائـ ذكػور الطبقػات العميػا والمػديريففذكور الطبقات الدنيا والعاممة تختمؼ ، لمذكور

لػذا يػذىب أنصػار االتجػاه النسػوي االشػتراكي إلػى ، تدني وضع النسػاء فػي أمريكػا إلػى انخفػاض معػدالت جػرائميف
 أف كـ الجريمة وأنماطيا يرتبط بالفرص التي يتيحيا وضع الفرد تبعا لمنوع والطبقة التي ينتمي إلييما . 

فػػإف ليػػا شػػرؼ السػػبؽ فػػي إبػػراز عوامػػؿ ، وعمػػي الػػرغـ مػػف أف االتجاىػػات السػػابقة لػػـ تسػػمـ مػػف النقػػد
ص ، 2009، ماجػػػدة فػػػؤادمػػػف خػػػالؿ عمػػػـ اإلجػػػراـ النسػػػوي )، اخػػػتالؼ إجػػػراـ المػػػرأة عػػػف إجػػػراـ الرجػػػؿ

 .  (113 -109ص
 Théorie de la libération نظرية التحرر -ج

النظرية التي ركزت عمى الحركة التحررية التي شيدتيا المرأة في ىذه  Adler (1975)أدلر اقترح 
فالمرأة ، والتي كانت متجية نحو اعتماد مواقؼ تعتبر تقميديا ذكورية كالعدواف وروح المنافسة، السبعينات

 فمما ال يمكنيا المشاركة حتى في األنشطة اإلجرامية.، تذوقت طعـ إثارة المغامرة
نظرية تتعمؽ بتحرر المرأة  واإلجراـ عمى الرغـ مف االنتقادات التي أوؿ مف وضع  أدلر يعتبر

  affaire d’hommes » "عمؿ ذكوري"شنتيا الحركات النسوية عمى أف الجريمة 
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 أنواع الجرائـ المرتكبة مف قبؿ المرأة -2
التي تختص بيا إف نوعية الجرائـ التي يمكف أف نطمؽ عمييا جرائـ النساء ىي تمؾ الجرائـ المتميزة 

جرائميف المرأة أو ىي ذلؾ النوع مف الجرائـ الذي يزداد ارتكابو مف قبؿ النساء أو ىي بمعنى آخر "
، 1986، )سامية حيف الساعاتي  "جرائميف الشائعة أو الغالبة" كما يمكف أف نطمؽ عمييا، الرئيسية"

 (29ص 
 :(Les crimes contre  les personnes) جرائـ النساء ضد األشخاص 2-1

حيث نجد أف جرائـ ، جرائـ الدـ التي ترتكبيا النساء ىي أقؿ بكثير مف تمؾ التي يرتكبيا الرجاؿ
 نجدىا تقتؿ بأبشع الصور. ، لكنيا عندما تقتؿ، القتؿ عند المرأة أقؿ

ويتفؽ معظـ المتخصصيف في جرائـ النساء عمى أف النساء يستخدمف الخداع و المكر في اقتراؼ  
رغـ مف أف النساء يمعبف دور ثانوي في ال: أنو ب (بيرس سميث)الجرائـ أكثر مما يستخدمو الرجاؿ فيرى 

جرائـ النصب و االحتياؿ مقارنة بالدور الرئيسي الذي يمعبو الرجاؿ إال أنيف يستخدمف الدىاء و الحيمة 
في ىذه الجرائـ , وذلؾ في صورتيف , الصورة األولى ىي القياـ بإغراء الرجؿ حتى يجد نفسو منغمس 

ا وىو عادة الزوج أو األخ المزعوـ فييدده بالقتؿ أو بالتشيير معيف في وضع مخؿ بالشرؼ فيظير شريكي
 بو بيف الناس إذا لـ يدفع مبمغ مف الماؿ يتناسب مع درجة ثرائو . 

وأما الصورة الثانية فيي التي نجد فييا المرأة تقوـ بدور الزوجة الميذبة أو األخت الرقيقة المطيفة 
 عمى الموقؼ الذي يتـ بو االحتياؿ عمى المجني عميو . التي تقتصر ميمتيا عمى إطفاء جو مف الثقة

أما فيما يخص طريقة االرتكاب ليذه الجرائـ فتطير أنيا متشابية مع الطرؽ التي ينتيجيا الرجؿ  
 لكف نجد أف ىناؾ أسموبيف يميزاف المرأة عمى الرجؿ في طريقة ارتكابيما لمجرائـ ، في ارتكاب الجرائـ

 يتمثالف في القتؿ بالسـ  (les crimes passionnelsجرائـ العاطفية )و يستخدماف خاصة في ال
فنجد أف التسميـ ىو واحد مف طرؽ ارتكاب  النساء لمجرائـ حيث ، أو عف طريؽ حمض الكبريت المركز

في حيف أف اليجوـ عمى ، نجد أف "سبعة مف أصؿ عشرة " جرائـ التسميـ ىو مف اقتراؼ  المرأة
 مما ترتكبو المرأة . %20األشخاص  ال يمثؿ سوى نسبة 

لذا نجد أنو في ، السـ ىو السالح المفضؿ لمقاتؿ اليستيري Charpentier لػ شاربونتييوبالنسبة 
غالب حاالت المرأة المسممة ىناؾ حاجة إلى الفحص العقمي فمف خالؿ ىذه الخبرة فقط يمكف تحديد 

وىذه المرأة المسممة  الييستيرية  يجب أف تكوف رىف االعتقاؿ داخؿ السجوف أو في ، المتيمةمسؤولية 
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وتعتبر المرأة المسممة "قاتمة" بكؿ ما لمكممة مف ، أحد المصحات النفسية تحت إشراؼ أطباء نفسانييف
 معنى.

Martine.Kaluszynski; 2012; p288)) مف  كما أف الجرائـ التي تقترفيا النساء تعد
ففي الماضي القريب كاف عدد مف األطفاؿ ، الجرائـ الخفية مما يتفؽ مع الطبيعة المقنعة لجرائميف

غار الذيف يوضعوف تحت رعاية النساء يتعرضوف لمقتؿ نتيجة اإلىماؿ االجرامي أو التجويع دوف أف صال
 ت رعاية المربيات كما نجد أف ىناؾ أطفاؿ ماتوا بطريقة غامضة وىـ تح، يكوف اكتشاؼ ذلؾ ممكنا

 (31ص ، 1986، الساعاتي)أو النساء المواتي أنجبف دوف زواج 
وتتميز جرائـ القتؿ التي تقوـ بيا النساء بالكراىية الشديدة لممجني عميو , فقد ال تكتفي المرأة بقتؿ 

 زوجيا الخائف بؿ تقـو بتشويو جثتو .
 Les crimes des femmes contre les جرائـ النساء ضد الممتمكات2 -2

propriétés  
حيث يوجد نموذجيف مستخمصاف مف الكتابات ، تتمثؿ جرائـ النساء ضد الممتمكات عموما في السرقة والسطو

 كالسرقة في مكاف العمؿ وىو حاؿ الخادمة التي تسرؽ  السرقة في مكاف خاصاإلجرامية في ىذا الموضوع : 
حيث يكوف السارؽ مف كؿ الطبقات االجتماعية وغير معروؼ  في مكاف عاـ السرقةمف المنزؿ الذي تعمؿ فيو و 

 مثؿ سرقة المحالت التجارية الكبرى
: فيما يتعمؽ بجرائـ السطو le vol dans un espace public السرقة في األماكف العامة -أ

الواقع كشؼ عف بعض إال أف ، والسرقة في األماكف العامة  فإنو عمى الرغـ مف اعتبارىا جرائـ ذكرية
القضايا وذلؾ أف النساء يتدخمف أحيانا في ارتكابيا سواء بالتحريض عمييا أو بالمساندة في ارتكابيا كأف 
تقدـ المعمومات الضرورية عف المجني عميو أو عف المكاف الذي سترتكب فيو الجريمة أو أف تقـو 

وميما يكف فإف ، يتمكنوا مف القبض عمى الجناة بالمراقبة أثناء التنفيذ أو أف تضمؿ رجاؿ الشرطة حتى ال
األدوار االجتماعية العديدة لممرأة تقدـ ليا  فرصا غير عادية لمسرقة وتمنحيا حصانة كبيرة ضد القبض 

 والمحاكمة فالنساء النشاالت يستفدف مف قيمة أنيف إناثا.
 دة ىذا النوع ومف المالحظ أف عدد جرائـ السرقة مف المتاجر الكبرى قد زاد مع زيا

حتى انغمس في عممية السرقة ، والتوسع في طريقة حصوؿ المشتريف عمى السمع بأنفسيـ، مف المتاجر
ولعؿ سرقة النساء ، مف المتاجر الكبرى النساء المحترفات والسارقات المحترفات والمصابات بجنوف السرقة

وعدـ تعبيرىا عف ، الجنائية إلى الدقةمف المتاجر تعد الدليؿ الواضح عمى مدى افتقار االحصاءات 
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ولكف القميؿ ، فمف المعروؼ أف آالؼ النساء يرتكبف جرائـ السرقة مف المحالت الكبرى كؿ عاـ، الواقع
والشيء القميؿ مف ىاتو الجرائـ ، منيا ىو الذي يكشؼ عنو وبعضيا يتـ التصالح يشأنو إذا انكشؼ أمره

 (33-32ص ص، 1986، )الساعاتييصؿ إلى عمـ الشرطة.  
تتمثؿ أساسا في : le vol dans un espace privé جرائـ السرقة في األماكف الخاصة -ب

 ارتكاب السرقة في مكاف العمؿ كارتكاب الخادمات لسرقات بأعداد كبيرة سواء مف مخدوميف 
شديد فترتكب ذلؾ بأف الدور الذي تقـو بو الخادمة يعرضيا إلغراء "لومبروزو" وقد فسر ، أو مف الغير

ولكف نظرا ألف معظـ السرقات التي ترتكبيا الخادمات تقع عمى أشياء قميمة القيمة كالمأكوالت ، السرقة
 (34المرجع السابؽ صوالمالبس فإنيا ال تبمغ إلى الشرطة بسبب تسامح المخدوميف.)

العالقة بيف عمى ، المختص في ىذا النوع مف الجرائـ المنزلية R. de Ryckèreديريكار ويركز 
حوؿ الجريمة المينية استأنؼ لوجود  TARDEتارد كما أف  تصور ، المينة وطبيعة الجريمة و الجاني

 ;Martine.Kaluszynski) ارتباط وثيؽ بيف إمكانية اإلجراـ أثناء الممارسة الطبيعية ألي عمؿ.
2012; p28) 

 جرائـ المرأة ضد الطبيعة 2-3
 L'infanticideالوأد )قتؿ الرضع(  -أ 
الوأد  ىو "انحراؼ عف مشاعر  Lacaze الكازفبالنسبة  لػ ، يعد الوأد واإلجياض جريمة 
اعتقادىا بأنيا لف تكوف قادرة عمى ، واحتماؿ فقداف المكانة، العار، كما أف الخوؼ مف الفقر، األمومة"

األسباب  غير كافية لمحد مف ولكف ىذه ، ىذه ىي عمى األرجح  أسباب قتؿ الرضع، تربية ذلؾ الطفؿ
وغالبا ما ، الرعب الذي يربطيا بالجريمة ضد مخموقات صغيرة عاجزة ال يمكنيا إال البكاء "فبالنسبة لو

تكوف األـ التي تقتؿ طفميا تحركيا دوافع أخرى تأخذ عمى محمؿ الجد حيث  أنيا تقتؿ لمتخمص مف 
لمواصمة ، لمحفاظ عمى شبابيا ومفاتنيا، الرعاية لتجنب فرض الرضاعة الطبيعية أو جيد، اعباء مزعجة
 فإنيا تقتؿ السترضاء الكراىية المكرسة لوالده ضد  المخموؽ الصغير. ، وأحيانا وأخيرا، حياتيا المغامرة

 اإلجياض: -ب
يرى فريؽ مف المتخصصيف في عمـ اإلجراـ أف اإلجياض ىو أكثر الجرائـ التي ترتكبيا اإلناث 

والتقديرات بالنسبة ليذا النوع مف الجرائـ ، ر في اإلحصاءات ومف حيث الوقوعمف حيث عدـ الظيو 
والموقؼ أسوأ مف ذلؾ في فرنسا مما ، جريمة إجياض سنويا في الواليات المتحدة 200000تجاوزت 

حيث ، حيف نضيؼ إليو ما يقع مف جرائـ اإلجياض وحدىا، يجعؿ معدالت الجرائـ التي ترتكبيا اإلناث
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فانتشار تمؾ الجريمة كاف ، يمة اإلجياض مركز الصدارة في الجرائـ التي ترتكب مف قبؿ المرأةاحتمت جر 
 وخروجيا إلى العمؿ وشعورىا باستقالليتيا مما أدى إلى تحررىا ، نتاج لتحرر المرأة االقتصادي

 الدييا معنى جديدومف ثـ اكتسبت الحياة الجنسية ، مف الروابط والقيود التي كانت مفروضة عمييا مف قبؿ
مرادفا لمفيوـ حرية التصرؼ بجسدىا والستقالليا في حياتيا الخاصة مما أدى إلى ارتفاع في نسبة الحمؿ 

أيضا مف أىـ أسباب اإلجياض تدني ، غير المشروع وبالتالي إلى اإلجياض تخمصا مف عبء ال تريده
ؼ الحياة والبطالة وسوء األحواؿ األمنية المستوى المادي لمعائالت متوسطة الدخؿ فضال عف ارتفاع تكالي

فضال عف قياـ معظـ الدوؿ المتخمفة اقتصاديا بشف حمالت توعية تيدؼ ، وقمة الوازع الديني واألخالقي
إلى الحد مف اإلنجاب بسبب االنفجار السكاني الذي أصبح قنبمة موقوتة تيدد البشرية بكارثة مجاعة وفقر 

ببعض الدوؿ إلى سف تشريعات تبيح اإلجياض حتى مرحمة معينة مف   كؿ ىذا أدى، لـ تعرفيا مف قبؿ
قوانينيا  ولكف معظـ البمداف تجـر، 1970الحمؿ مثؿ قانوف والية نيويورؾ الصادر في شير جويمية 

قانونا يبيح اإلجياض في حاالت  1977سويسرا التي رفض شعبيا في ، اإلجياض مثؿ الجزائر
 ( 470ص، 1980، مصطفى العوجي).معينة

 الجرائـ الجنسية: )الزنا والدعارة البغاء( 2-4
 التفسير النفسي  -أ

ترى بعض النظريات النفسية أف السموؾ الجنسي المنحرؼ يتشكؿ أساسا نتيجة عوامؿ ترجع 
لمخصائص النفسية لمفرد والتي ترتبط أساسا بسمات الشخصية وتكوينيا دوف تجاىؿ لمجانب المتعمؽ 

فييا اإلنساف وما تتضمنو ىذه البيئة مف معطيات الحرماف النفسي والعاطفي وما توفره بالييئة التي يعيش 
أسباب ارتكاب األنماط السموكية ) (Gibbens& redجيبينز وريدويرجع ، مف إثارة وعدـ مراقبة وتوجيو

توفيؽ عبد المنحرفة إلى الميؿ إلى العدوانية وعدـ النضج العاطفي والخوؼ والشعور بعدـ األمف العاطفي)
 (8ص، 1993، المنعـ

وفي سياؽ استعراض وجية النظر النفسية في تفسير الجرائـ الجنسية يمكف تحديد وجية نظر 
 التحميؿ النفسي في ارتكاب الجرائـ الجنسية عمى النحو التالي:

  إف الكثير مف الجرائـ الجنسية التي ترتكب تكوف مف قبؿ أشخاص يعانوف مف نوع مف الصراع
واألزمات الداخمية وىنا تعبر الجريمة الجنسية عف نوع مف مظاىر العصاب والذىاف مف خالؿ ما  النفسي

 يظير عمى مرتكبي الجرائـ الجنسية مف اضطراب انفعالي.
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  تعبر الجريمة الجنسية عف خمفيات مضطربة مر بيا اإلنساف في طفولتو حيث يمثؿ السموؾ
امي المكتسب في الطفولة المبكرة وىذا االستعداد يجعؿ الفرد أشد اإلجرامي امتدادا مباشرا لالستعداد اإلجر 

 تأثرا باإلثارة الجنسية وأكثر اندفاعا في السعي لإلشباع الجنسي.
  إف الجرائـ الجنسية قد تمارس مف قبؿ أشخاص يعانوف مف مظاىر العصاب أو مف غيرىا وىي

 قد تحؿ محمو أو ترتكب لتالقيو أو تجنبو.
 الجرائـ الجنسية تعبيرا عف حاجات نفسية غير مشبعة. قد يكوف ارتكاب 
  السموؾ اإلجرامي عموما والجنس عمى وجو الخصوص يمثؿ نوعا مف التعبير عف الدوافع

 الالواعية والمكبوتة وقد يكوف أيضا مبررا لظيور ىذه الدوافع الالواعية.
، فرويد"رائـ الجنسية نظرية"ومف أىـ النظريات النفسية التي طورت تفسيرات السموؾ الجنسي والج

 حيث أنو يعتقد أف كؿ العمميات الفكرية التي يقوـ بيا اإلنساف ترتبط بأجيزة عقمية ىي:
 :وىو مصدر كؿ الطاقة النفسية ، وىو الجزء الرئيس الذي تبنى عميو األجيزة األخرى اليو

لتأكيد عمى أف غريزتي الجنس وناشئ عف الغرائز البيولوجية عند اإلنساف ومنيا الغريزة الجنسية مع ا
في نظرية التحميؿ النفسي يمثؿ كؿ ماىو  فاليووالعدواف ىما المسؤوالف عف توجيو معظـ سموؾ اإلنساف 

 فطري أي أنو يمثؿ الجانب غير العقالني في حياة اإلنساف وىو أيضا مكمف الدوافع الالشعورية.، غريزي
  :ت الطبيعة المنطقية التي تسيؿ توافؽ اإلنساف مع تمؾ العمميات الفكرية ذا األناوتمثؿ األنا

كما أف ، الوسط الذي يعيش فيو فاألنا مف ىذه الزاوية يسعى دائما لمسيطرة عمى النزعات الغريزية لإلنساف
 فالمجتمع ال يقر باالغتصاب ، التعبير المفرط  عف الحوافز الغريزية قد يؤدي إلى نتائج وخيمة

" األنالذلؾ يقوـ "، الزنا أو غير ذلؾ مف الجرائـ القائمة عمى نزعات التيورأو االعتداء أو الدعارة و 
 والسيطرة عمييا أثناء قيامو بتوجيو تفاعالت الفرد مع بيئتو. اليو"بتعطيؿ قوى"
 :يمثؿ ما يعرؼ بالضمير والشعور بالذنب وىو يمثؿ درجة عالية مف إدراؾ القيـ  األنا األعمى

واألنا األعمى في ، في بعدىا الغريزي الفطري غالبا ما تتعارض مع األنا ليو"ااإليجابية وحيث أف قوى "
فاإلنساف الذي يحاوؿ التعبير عف غرائزه الجنسية بشكؿ متيور أو مندفع ، بعدىا العقالني والقيـ اإليجابية

مف كما يستمدىا ، أو غير مقيد أو منظـ يتصادـ مع المحرمات والضوابط التي يضعيا األنا األعمى
المجتمع وبالتالي تكوف النتيجة غير مرضية لمشخص و منو فإف  قياـ ذلؾ الشخص بسموكيات غير 

وفيو تظير مشاعر  النوع األوؿ ذاتيقد يتعرض لنوعيف مف المواقؼ ، منظبطة إشباعا لنزعاتو الجنسية
 السموكات . ويتمثؿ في مقاومة المجتمع ليذه النوع الثاني اجتماعياإلثـ وعدـ الرضا عف النفس و
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 ألف التعبير ، " أف ىناؾ مف األشخاص ال يقدروف دائما عمى قمع غرائزىـ "فرويدويشير 
 ( 47ص ، 1984، أحمد عبد العزيز سالمةعف الغرائز أمر تقتضيو الطبيعة البشرية وطبيعة )

أف أصؿ االنحراؼ الجنسي يعود في األساس إلى شيء مف نقص الحب مف جانب  شوزييوضح 
  Choisyشوزييطمؽ عميو ، وىؤالء  البنات المحبطات يمجأف إلى ميكانيـز دفاعي رئيسي، بنتواألب ال

بمعنى أف تجربة ىؤالء البغايا في )وىو ما تعبر عنو البغايا عمى أنو تمبد انفعالي "الدفاع باالبتعاد" 
االبتعاد ويدفعف مما يجعميف يؤثرف ، مضمار الحب مف خالؿ مرحمة الطفولة كانت اإلحباط الشديد

وتحت ىذه الالمباالة الزائفة  يغمي حقد قديـ ، بعواطفيف في اتجاه التبمد و ال يتفتحف لمحب مرة أخرى(
فإنيا ، فكيفما تنتقـ البنت مف أبييا، وعدوانية مكبوتة وتكوف أشكاؿ العدوانية ىذه متممة بعضيا البعض

كذا فإف تحقير النفس وتحقير اآلخر يمتقياف في تسعى إلى الحط مف قدر ابنتو أي مف قدر نفسيا... وى
  (Maryse Choisy;1960 p 60) جماع سادي ىو البغاء بعينو.

 في عدة نقاط ىي :  Choisyشوزيوعمى ىذا يمكف تمخيص الجوانب األساسية لتفسير 
 قمؽ شديد ناشئ عف نقص الحب في مرحمة الطفولة . -أ
مما يفرض ، عورىا بأنيا أخفقت في أف تسحر لب أبييايستتبع ىذا مف جانب االبنة الطفمة ش -ب

 عمييا أحاسيس اإلحباط .
فإنيا تستشعر انعداـ القيمة وانحطاط ، ولكف نتيجة لفقدانيا المبكر لقيمة ذاتيا عند أبييا -ت

 ألف الطفؿ ينظر إلى نفسو كما ينظر أبواه إليو.، الذات
وتمضي بيذه العدوانية المتأججة ، لنفسيا مف أبيياومف ىنا تكوف ثورتيا ورغبتيا في االنتقاـ  -ث

لالنتقاـ مف األب في صورة بدالئو مف العمالء وىو ما ينتج في رأي الباحثة وبالضرورة عف نوع مف 
وفي نفس الوقت وعمى مستوى أعمؽ ، التعميـ تجاه كؿ الرجاؿ ابتداءا مف أبييا الرجؿ األوؿ في حياتيا

العدوانية المقموبة وتمؾ ىي صورة ، أقصى صور االنمحاؽ لقيمة ذاتيا تكوف بممارستيا ىذه قد بمغت
 (52-51ص ص، 1984، ، نجية اسحاؽ عبد اهلل محمد)ضد الذات.

 التفسير االجتماعي لمجرائـ الجنسية - ب
اىتـ عمماء االجتماع بدراسة وتفسير الجريمة واالنحرافات الجنسية داخؿ المجتمع باعتبارىا تمثؿ 

 ويركز عمماء االجتماع ، وتشكؿ خطرا عمى إيجابية األدوار فيو، ألمف المجتمع واستقرارهتيديدا 
في تفسيرىـ لالنحرافات أو الجرائـ الجنسية عمى أىمية العوامؿ االجتماعية الكامنة وراء ارتكاب مثؿ ىذه 

سوء التنشئة ، رضعؼ الرقابة عمى الصغا، والتي مف بينيا تفكؾ األسرة، السموكيات المضادة لممجتمع
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إلى جانب فساد البيئة االجتماعية ، االجتماعية وانحطاط القيـ والمعايير األخالقية السائدة وفسادىا
 (31ص، 1986، حسف الساعاتيالمباشرة كالحي والجيراف.)

أثر التسامح في العالقات الجنسية في ممارسة البغاء  ، إلى العوامؿ السابقةبنجاميف وقد أضاؼ 
 حيف يشير إلى ضرورة التمسؾ بالقيـ المستمدة مف الديف ، الرأي الدكتور نيازي حتاتة ويؤيد ىذا
حيث أف ذلؾ يحفظ المجتمع مف ، واالحتفاظ بقدر كاؼ مف القيود عمى العالقات بيف الجنسيف، واألخالؽ

 (34ص ، 1961، .)محمد نيازي حتاتةاالنحالؿ و التدىور
 يمكف أف تؤدي إلى الجرائـ الجنسية : كما أنو مف العوامؿ االجتماعية التي

فشؿ المجتمع في ترويض النزعات الغريزية البدائية لدى اإلنساف في طفولتو بحيث تظؿ  -
 سموكاتو قوية وفي صورتيا األولية دونما ترويض أو تطويع .

 فشؿ المجتمع في تمكيف الطفؿ مف تكويف ذات أو أنا اجتماعية  سوية يكوف بمقدورىا السيطرة -
 عمى النزعات البدائية والغريزية وتوجيييا بحيث تتالءـ ومتطمبات ونظـ الحياة االجتماعية.

فشؿ المجتمع في جعؿ الطفؿ قادرا عمى استيعاب القيـ والمعايير االجتماعية والمبادئ الخمقية  -
 السامية لتكوف جزءا مف تكوينو الذاتي.

سرة والمدرسة يعتبر عامال مسؤوال وبدرجة كبيرة وىكذا فإف فشؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية كاأل
 عف انحراؼ األفراد عموما واالنحرافات الجنسية عمى وجو الخصوص.

باإلضافة إلى فشؿ عمميات التنشئة االجتماعية في تكويف الشخصية السوية ىناؾ عوامؿ أخرى 
االجتماعي والتفكؾ العائمي النتشار السموكيات الجنسية المنحرفة مثؿ التحضر والتصنيع والتفكؾ 

والظروؼ المعيشية المتدنية والبطالة وتأخر سف الزواج سف الزواج وتعاطي و إدماف المخدرات والمسكرات 
 وغيرىا.
 التفسير االقتصادي-ت

يركز في تفسير حوادث الجرائـ الجنسية عمى أثر العوامؿ االقتصادية في دفع األفراد إلى ارتكاب 
فالمرأة التي ، ىنا تجدر اإلشارة إلى العالقة بيف مستوى الدخؿ وارتكاب الجرائـ الجنسيةو ، مثؿ ىذه الجرائـ

فالفقر يعد مف األسباب ، تعاني مف الفقر والحرماف االقتصادي قد تجد نفسيا مدفوعة لممارسة البغاء
 (57ص، 1992، سالـ خياطالجوىرية التي تدفع بالمرأة لممارسة البغاء.)
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  لظروؼ المحيطة  بظيور  جرائـ العنؼ لدى  النساءاألسباب وا -3
 و التي ، اتجيت النظريات المعاصرة ؿ تحديد األسباب  التي تدفع بالمرأة الرتكاب جرائـ العنؼ

وتشير األدلة التجريبية الجديدة أف ىناؾ أسبابا ، أف تكوف وسيمة لمنجاة مف القمع و االعتداء، مف شأنيا
 تي تميز مرتكبي جرائـ العنؼ. أخرى قد تختمؼ عف تمؾ ال

 سوؼ نركز عمى تمؾ الجوانب التي تكوف فييا المرأة ىي المحرض الرئيسي ، في ىذا القسـ
وىذا يعني أنيـ ال يمجأوف إلى العنؼ كشكؿ مف أشكاؿ االنتقاـ أو الدفاع عف النفس ضد العدواف ، لمعنؼ

تجارب مؤلمة في ، الفقر، االقتصادي المتدني بؿ يمجأوف إلى العنؼ نتيجة الوضع، أو التيديد بالعدواف
كما أف أنماط الشخصية الشاذة  تشكؿ كؿ السياؽ ، وعدـ القدرة عمى التعامؿ مع الضغوطات، وقت مبكر

 .الذي يجعميا أكثر عرضة لخطر المجوء إلى العنؼ 
ما يحدث  والعنؼ غالبا، فإف األدلة حتى اآلف تشير بوضوح الى أف النساء، وباإلضافة إلى ذلؾ

كما أف انخراط المرأة في جماعات سيئة يخمؽ بيئة ، في سياؽ العالقات الشخصية ويرتبط عادة باإلدماف
 فمف جية  تظير النساء المنخرطات في عصابات عوامؿ خطر متعددة ، مواتية لمسموؾ العنيؼ

 لذاتو مف جية أخرى ألف العنؼ يشكؿ استراتيجية لمتكيؼ مف أجؿ الحفاظ عمى ا، لمعنؼ
إف دوافع و أسباب النساء إلى المجوء لمعنؼ عديدة ويمكف أف تختمؼ عف تمؾ التي تدفع بالرجاؿ 

 فالرجؿ يتجو نحو جرائـ العنؼ أكثر مف النساء نتيجة ألسباب اقتصادية ، إلى ارتكاب جرائـ العنؼ
ء عمى قيد الحياة في يمكف لمعنؼ أف يساعد عمى البقا، وفي ظؿ ىذه الظروؼ، أو لمبقاء عمى قيد الحياة

والمساىمة في الوضع المالي لألسرة أو مساعدة المرأة لمحصوؿ عمى مساعدة اآلخريف عف طريؽ ، الشارع
 اقتناء السمع المادية.

تصبح المرأة عنيفة في كثير مف األحياف نتيجة تعرضيا لإليذاء  في الماضي أو نتيجة لمعنؼ 
تختمؼ ردود أفعاؿ المرأة عمى العنؼ الموجو ضدىا وغالبا ما الذي عايشوه داخؿ  أسرىـ األصمية  حيث  

يتمثؿ في إذعانيا واستمرارىا في الحياة الزوجية بسبب مجمؿ الضغوط ، يتخذ رد الفعؿ شكال سمبيا
و أف نسبة كبيرة مف حاالت العنؼ التي وصمت إلى القضاء تـ الصمح ، االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قبؿ المرأة ألف األحكاـ التمثؿ عامؿ ردع لمرجؿ الذي يمارس العنؼ فضال عف صعوبة  والتنازؿ فييا مف
كؿ ىذا ال يشجع النساء عمى ، إثباتيا لمضرر الذي يقع عميو عند إساءة معاممتيا  مف طرؼ زوجيا

 مما قد يدفع ببعضيف إلى استخداـ العنؼ المضاد الذي يصؿ إلى حد، المجوء إلى القضاء لطمب الحماية
 (89-81ص ص ، 1994، ليمى عبد الوىابارتكابيف الجريمة لمتخمص مما يتعرضف لو)
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ىو العنؼ الذي تمارسو المرأة ضد األخريف بقياميا بجرائـ متنوعة أو ضد ذاتيا  العنؼ المضاد:
وفي بعض ، فكثيرا ما نجد أف المرأة ترتكب جريمتيا كرد فعؿ لمعنؼ الذي الذي وقع عمييا، باالنتحار

وفي أحياف أخرى ترتكب ما ترتكبو كرد فعؿ عف األفكار ، األحياف تكوف في حالة الدفاع عف النفس
وتحط مف قدر المرأة ... وىكذا ، والتي تعمي مف وضع الرجؿ، واألعراؼ والتقاليد المسيطرة اجتماعيا

مرة والمعاممة ولإلىانات المست، تمارس الزوجة العنؼ ضد زوجيا بعد تعرضيا لمضرب المبرح مف قبمو
والتشيير بسوء سموكيا لمضغط عمييا كي يناؿ منيا شيئا يريده ، السيئة والمشاجرات العنيفة أماـ األطفاؿ
وذلؾ في ظؿ رفض األسرة مساندتيا بحجة أف مف حؽ الزوج ، أو لزواجو مف أخرى ورفضو تطميقيا

 وعمييـ. وأف طالقيا منو عار عمييا، ومف حقو أف يتزوج مف أخرى، ضرب زوجتو
أو تدمر ذاتيا باالنتحار أو تحاوؿ االنتحار يأسا ، وىكذا تقوـ بضرب زوجيا أو تحاوؿ قتمو أو تقتمو

، كما يمكف أف تحدث جرائـ قتؿ األزواج بسبب عالقة الزوجة برجؿ آخر، مف تغيير أوضاعيا...
ف طالقيا منو أمر مستبعد ذلؾ ألنيا تتصور أ، وتصورىا أف بإمكانيا ممارسة ىذه العالقة لو مات زوجيا

لحماية نفسيا ، كما أف المرأة تخطؼ األطفاؿ الذكور، سواء إلدانتو اجتماعيا أو لصعوبة الحصوؿ عميو
أو ألنيا تريد لبناتيا أخا "يحمييف مف أىواؿ ، مف زوجيا الذي ييددىا بالطالؽ إف لـ تنجب لو طفال ذكرا

 الزمف" .
يجة لمغيرة الشديدة مف تدليؿ الوالد الزائد ليـ... وىكذا حتى وتقوـ البنت بقتؿ إخوتيا الذكور نت

تكوف في حقيقة األمر ضحية إما لمعنؼ ، عندما تكوف مف وجية نظر القانوف جناية تستحؽ العقاب
  (20-9ص ص، 1993، .)أميرة بيي الديفضدىا أو لألفكار السائدة في المجتمع

 العوامؿ المييئة و المساعدة إلجراـ المرأة  -4
بتكوينيا العضوي أو النفسي   -سوؼ نتحدث عف الظروؼ والوقائع التي ال تتصؿ بشخص المرأة

نما ترجع إلى الوسط الذي تعيش فيو أو البيئة االجتماعية التي تحيط بيا. -  وا 
 فاإلنساف ليس مخموقا منضويا عمى نفسو يعيش في عزلة عف المحيط االجتماعي الذي يحيط 

نما ىو خاضع لتأثير كؿ ما يحيط بو مف عوامؿ موضوعية يطمؽ عمى مجموعيا لفظ الوسط ، بو  وا 
مييز لذا يمكف الت، فالوسط أو المحيط قد يكوف عامال عابرا وقد يكوف عامال ثابتا، أو المحيط االجتماعي

وبيف ما ىو مجرد طرؼ عرضي عابر يكوف بمثابة العامؿ ، بيف ما ىو في الجريمة عامال مييأ مساعدا
 الطارئ المحرؾ .
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أما العامؿ المييأ المساعد فيتميز بقدر مف ، فالعامؿ الطارئ ىو ابف لحظة وال يمكف التكيف بو
 .الدواـ والثبات 

 العوامؿ الموضوعية  4-1
  السوسيولوجية:العوامؿ   4-1-1

ومستوى النمو  تتعمؽ بالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد مثؿ الزيادة في كثافة السكاف 
الظروؼ العائمية وبصفة عامة كؿ الظواىر االجتماعية التي تؤثر عمى حياة الفرد فتوجو ، االقتصادي

نما ىي في ،  سموكو االجتماعي في ىذا االتجػػػػاه أو ذاؾ كما أف أف الجريمة ليست حسب مقدمة لنتائج وا 
 . بمعنى أف المجـر بالنسبة لمجريمة يعد مسيرا ال مخيرا، ذاتيا نتيجة لمقدمات

ذا كاف السموؾ اإلجرامي ىو إفرازات اجتماعية ينسجـ مع مظاىر السموؾ والتفاعالت والعمميات  وا 
لفيـ طبيعة إجراـ المرأة يقتضي ، االجتماعية المخالفة بدال مف المتغيرات البيولوجية والسيكولوجية الخاصة

 قافية السائدة في المجتمع.منا دراسة العالقة بيف سموؾ المرأة اإلجرامي والقيـ االجتماعية والث
باعتبارىا مجتمع مصغر ومنيا ، األولى التي ينشأ فييا األفراد ىي النواة و الجماعة األسرة : -أ

فيي  الوسط ، وفييا تنشأ أسس العالقات بيف األفراد، تتكوف مبادئ العالقات االجتماعية و الطباع
 باعتبارىا المصدر األساسي لكؿ فعؿ ، االجتماعيةاالجتماعي األكثر أىمية في عممية التربية والتنشئة 

فيي المجاؿ ، والمتيـ األوؿ في كؿ عممية خروج عف قيـ ومعايير المجتمع، أو سموؾ يقـو بو األبناء
األوؿ الذي تتـ فيو عممية التنشئة االجتماعية لمفرد والتي يتمقى فييا الطفؿ طريقة إدراؾ الحياة و أيضا 

ص ، 2003، عفاؼ محمد عبد المنعـ)فؽ والتفاعؿ مع المجتمع و اآلخريف"كيفية التوجيو والتوا
فاألسرة إذف تعتبر مف أىـ العوامؿ المؤثرة في التكويف النفسي لمفرد لكونيا المدرسة األولى  (50.49ص

التي يبدأ فييا تعميمو األوؿ فور أف يرى نور الحياة فمصير الفرد يظؿ رىينا بنوعية التربية التي يتمقاىا 
ما أف ، فإما أف توجيو نحو الطريؽ السوي و السميـ، داخؿ محيطو األسري تدفع بو إلى السموؾ وا 

 المنحرؼ.
 فتفكؾ األسرة وعدـ تماسؾ أعضائيا بعدـ وجود األبويف في نطاؽ األسرة إما بغيابيما معا 
ما النحراؼ أحد  و /أو بغياب أحدىما بسبب الطالؽ أو الوفاة أو اليجرة أو قضاء العقوبة في السجف وا 

كما قد يكوف أفراد ، رعاية والحناف الالزميفالوالديف إلى عالقة عشؽ تمييو عف اآلخر وعف مقتضيات ال
 ، األسرة أحيانا قدرة سيئة في سموؾ جامح سواء تمثؿ في عادات سيئة كاإلدماف عمى المخدرات

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Ff%3D58#_ftn13
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أو متسما بالطابع اإلجرامي كالتحريض عمى ، أو في نشاط مناؼ لألخالؽ، أو االعتياد عمى القمار
 الجريمة باإلكراه أو التيديد.
الدراسات أف المنحرفيف ينحدروف في الغالب مف أسر مفككة يغيب عنيا أحد  فقد كشفت بعض

وأف ىذه األسر غالبا ما يشاع بداخميا انحراؼ مف نوع ما كأف ، الوالديف سواء لموفاة أو الطالؽ أو اليجرة
ا ىذا فضال عف عجز األسر الممتدة عادة مف تعميـ أبناءى، يكوف األب سكيرا أو مدمنا عمى المخدرات

والسير عمى تنشئتيـ االجتماعية فيذه العوامؿ كثيرا ما تكوف سببا لميروب مف الوسط العائمي سعيا وراء 
البحث عف العطؼ والرعاية خارجيا أو التسوؿ أو السرقة أو أعماؿ العنؼ التحمؿ مف قيود النظاـ 

سموكيا كزوجة وأـ فما بالؾ إذا وأىـ دور لألسرة في تنشئة الفرد إنما تمعبو المرأة إذ يتوقؼ عمى ، األسري
 (366ص ، 1980، )مصطفى العوجيكانت ىذه المرأة ضحية األسرة؟ 

حيث أف الفرد ، فاألسرة تمعب دورا ىاما وحيويا وأساسيا في تكويف شخصية الفرد ذكرا كاف أو أنثى
التقميد ىو مايحدث وأوؿ صور السموؾ الذي تصادفو وتثير فيو النزعة إلى ، يميؿ في طفولتو إلى التقميد

ومف ثـ كانت لألسرة أىميتيا البالغة في عمـ اإلجراـ نظرا لما ليا مف دور خطير في ، في نطاؽ أسرتو
وقد صدؽ اإلماـ الغزالي حيف قاؿ : "إف الطفؿ أمانة عند والديو في ، تكويف الشخصية اإلجرامية لمطفؿ

، ابؿ لكؿ ما ينقش ومائؿ لكؿ ما يماؿ إليو"قمبو الطاىر جوىرة نفيسة ساذجة مف كؿ نقش وصورة وىو ق
وفي منزؿ األسرة يبدأ األبويف ، فأوؿ صورة يراىا الرضيع عندما يفتح عينيو عمى الدنيا ىي منزؿ أسرتو

وعماد شخصية الطفؿ ىو تكويف الضمير األخالقي لديو عف طريؽ غرس القيـ ، في بناء شخصية طفميما
فتوح نفس الطفؿ فضال عف تطوير وتنمية ممكات الجانب العاطفي لديو)الدينية والخمقية واالجتماعية في 

 (289ص ، 1993، عبداهلل الشاذلي
فاألـ ىي المدرسة والمعمـ األوؿ لطفميا ، كما أف احتياج الطفمة ألميا يفوؽ احتياجيا لمماء واليواء

 ذا كانت األـ مجرمة حيث تساىـ بنسبة كبيرة في تكويف شخصية طفميا ومف ثـ نستطيع أف نقوؿ أنو إ
أو منحرفة فمف البدييي أف ينتقؿ سموكيا اإلجرامي ىذا إلى طفميا بالمعاشرة والمخالطة خاصة إذا كانت 

ترى في والدتيا القدوة فتقمدىا في ، أنثى لما ىو معروؼ مف أف الطفمة تكوف دائما شديدة الصمة بأميا
ولكننا ، رور الوقت تصبح الطفمة صورة مصغرة ألمياوبم، التصرفات وتقمدىا في الممبس والمأكؿ والحديث

وأف مثالية األـ تتبعيا مثالية االبنة فكثيرا ما ، ال نستطيع التأكيد عمى أف انحراؼ األـ يتبعو انحراؼ االبنة
نجد فتاة فاضمة ألـ ساقطة أو فتاة ساقطة ألـ فاضمة لكف كؿ ىذا مرتبط  في كيفية معاممة األـ البنتيا 

ثرة تعمؽ البنت بأميا تولد لدييا عقدة نفسية تكوف مف آثارىا حاجة االبنة الدائمة إلى العطؼ حيث أف ك
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 أما ابتعاد األـ عف ابنتيا ، وخوفيا مف االبتعاد عف اآلخريف وتأثرىا الشديد بما توحي إلييا بو أميا
 و اآلخريف وعدـ تأثرىا أو وفاتيا يولد لدى االبنة فراغا عاطفيا يكوف مف شأنو تجمد عاطفة االبنة نح

أو انفعاليا بما يصيب الغير وطمس شعور الرأفة والحناف لدييا مما يجعميا إنسانة حادة يمكف أف ترتكب 
األفعاؿ القاسية دوف رادع ودوف أف يؤثر فييا بكاء أو توسؿ وكأف في قياميا بتعذيب اآلخريف تعويض ليا 

ومف جية أخرى فإف ضعؼ شخصية األـ في معاممتيا  ىذا مف جية، عف عذابيا وشفاء ليا مف أمراضيا
مع ابنتيا يجعميا تشب عمى ىواىا ال تعرؼ حدودا لتصرفاتيا وال حرمة لمف يكبرىا في العمر وال طاعة 

أما إذا كانت األـ قوية الشخصية شديدة المراس عنيفة في ، مستيترة ال تقدر عواقب األمور، ألىميا
سيمة االنقياد ألي شخص ، كبيرة نشأت االبنة محرومة مف الشعور بالعطؼمعاممتيا مع ابنتيا بدرجة 
وفي كؿ الحاالت ، تعاني مف كبت في شخصيتيا وميوليا، منكمشة عمى نفسيا، يغمرىا بالحناف والعطؼ

ال تنشأ االبنة نشأة طبيعية بؿ نشأة يعترييا خمؿ جوىري يؤثر في تكويف شخصية االبنة وحاستيا 
 االجتماعية . 

وليذا ترتئي ، كما وأنو مف أسباب جنوح المرأة ىو االعتداءات الجنسية في البيت مف المحاـر
وترغـ عمى ممارسة الدعارة والسرقة مف اجؿ البقاء عمى قيد ، اليرب مف البيت وتجد نفسيا في الشارع

ب مف ذوييـ والوقوع كما أف العنؼ االسري يعتبر مف العوامؿ الرئيسية التي تدفع النساء الى الير ، الحياة
أف كؿ امرأة مف ثالث نساء  2008ولقد ذكر تقرير منظمة العفو الدولية لعاـ ، في الرذيمة ومف ثـ الجنوح

والعنؼ الذي تتعرض لو المرأة ، رقـ مفزع، تتعرض لمعنؼ ليصؿ عدد المعنفات في العالـ الى مميار امرأة
و ىناؾ مف في الشارع و األماكف العامة والساحات مف ، بدءا مف األزواج و اآلباء  و اإلخوة و األوالد

المركز العربي لممصادر ) يتطاوؿ ويتحرش بالمرأة جنسيا ويضربيا ويسرؽ حقيبتيا ويضربيا إف قاومتو...
جميع ىذه الضغوطات التي تتعرض ليا المرأة مف العنؼ الممارس ضدىا قد يكوف سببا  و (والمعمومات
الممارس مف قبؿ االىؿ وتقييد حرية المرأة سيما أف المرأة في يومنا ىذا كذلؾ الضغط  .في جنوحيا

متطمعة عمى االنفتاح الفكري وتعدد الثقافات التي تؤدي بالمرأة إلى الرغبة بالتجربة وممارسة حريتيا 
الشخصية ولكنيا تصطدـ برغبة االىؿ في كتـ حريتيا ومصادرتيا مما يجعؿ المرأة في حالة صراع نفسي 

ف حريتيا الشخصية كحؽ مف حقوقيا المشروعة بممارستيا وبيف رغبة أىميا مما يولد انفجار وليذا نجد بي
أف المرأة إما أف تختار الزواج لكي تتحرر مف ىذه القيود أو تتمرد ولكف المحزف ىو وصوؿ المرأة إلى 

ومات االكتفاء المادي طريؽ مغمؽ يدفعيا الى اليروب مف أسرتيا وفي الغالب نجدىا  ال تمتمؾ أي مق
  .فتتمقفيا األيدي اآلثمة ومصيرىا إما ممارسة البغاء أو االنخراط مع صحبة السوء والجنوح نحو الجريمة
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يراد بالمسكف مجموع العوامؿ والمؤثرات المحيطة بالفرد في المأوى الذي يأوي إليو   المسكف -ب
الشمس أو بدرجة النظافة ومراعاة الشروط  سواء تعمقت بقدر التيوية أو بقدر الضوء أو بقدر أشعة

وقد أثبتت أبحاث بعض ، فال شؾ أف كؿ ىذا لو تأثير في التكويف الجسماني والنفساني لمفرد، الصحية
العمماء والدارسيف مدى تأثير الوسط العائمي في الظاىرة اإلجرامية كما توصمت مجموعة مف األبحاث إلى 

مسكف ف، (144ص ، 1970، رمسيس بيناـ)اء شعبية ىامشيةأف أغمب المجرميف نشأوا داخؿ أحي
فضيؽ ، األسرة لو تأثيره الخاص عمى تكويف شخصية الفرد فيو يحدد مدى استجابتو لممؤثرات الخارجية

مسكف األسرة ينعكس عمى سموؾ األبناء ويؤثر عمى صحتيـ ويقمؿ مف قدرتيـ عمى التركيز وأداء 
نازؿ األصدقاء مما يسيؿ اء في المنزؿ ويفروف إلى الشوارع ومالواجبات مما يجعميـ يكرىوف البق

 .انحرافيـ
وقد دلمت العديد مف الدراسات المتعمقة بإجراـ الريؼ والمدف عمى أف التكدس السكاني في ضواحي 
المدف ىو الذي يؤثر عمى معدؿ اإلجراـ حيث دلت دراسات عديدة أجريت في فرنسا إلى أف األحداث 

إلى طريؽ اإلجراـ يأتي معظميـ مف العمارات السكنية الجماعية . ولكف ال يمكف الجـز بأف الذيف ينزلقوف 
فتوح وجود مسكف األسرة في التجمعات السكنية الشعبية ىو الذي يساىـ في تكويف الشخصية اإلجرامية)

 . (291ص، 1993، عبداهلل الشاذلي
إنما ننطمؽ مف حقائؽ تقع عمى ، بالعبقريةعندما نصؼ المنيج اإلسالمي : الوازع الديني -ج

، رأسيا ما يتمتع بو اإلنساف في ظؿ المنيج اإلسالمي مف حرية ثـ ذلؾ اإلشباع الروحي واألمف النفسي
حدى القوى العامة التي تحوؿ دوف خمؽ الظواىر السموكية غير السوية فالديف اإلسالمي سياسة ومنيج ، وا 

يج وذلؾ مف خالؿ ، ابي بالنسبة لظاىرة االنحراؼ عف القواعد القانونيةيمكف أف يكوف لو دور مباشر وا 
ف كاف الديف ، التثقؼ في الشريعة اإلسالمية وجعميا المصدر األوؿ لمتشريع وذلؾ إيمانا بعدالة اإلسالـ وا 

، عاطؼ أحمد فؤاد)أحد الوسائؿ اليامة لمضبط االجتماعي تحقيقيا لنظاـ اجتماعي داخؿ المجتمع
. فإنو مف المؤكد أف سيادة القيـ الدينية كمنيج أو إطار فكري عاـ سوؼ يدرأ عف (160ص ، 1983

المجتمع في الكثير مف الحاالت الخطيرة مف حدوث عدد كبير مف االنحرافات الخمقية كالسرقة أو الدعارة 
المنحرؼ  أو االختالس .. حيث تؤكد األبحاث والدراسات أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف اتجاىات السموؾ

واالفتقار إلى القدرة الدينية التي توجو وترشد وتقود بحكمة واستشارة الشباب ليتمقوا حوليا ويسترشدوف بيا 
وىذا ما جعؿ المجتمعات اإلسالمية عاجزة عف تحقيؽ التوازف بيف األخذ بأسباب القيـ الدينية وتحقيؽ ما 

أف يتـ في غيبة الصفوة المستنيرة مف رجاؿ يمكف وىو األمر الذي ال ، يسمى باإلشباع الروحي أو البدني
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أما بالنسبة لمنساء المنحرفات فمف المؤكد أف ، الديف الذيف يقع عمييـ عبء التوجيو والقيادة واإلرشاد
حاجتيف إلى اإلرشاد والتوجيو الديني أمر الشؾ فيو وىو دور يمكف أف تؤديو مجموعة مف النساء 

ة النسائية شريطة أف يكف عمى مستوى عاؿ مف الكفاءة والقدرة عمى المتطوعات مف الجمعيات الديني
 التعامؿ مع ىذه النوعية مف النساء غير السويات .

فالديف عبارة عف "مجموعة مف القيـ والمبادئ السامية التي تأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر 
 وتستمد قوتيا مف مصدر غيبي ىو اهلل سبحانو وتعالى.

الوازع الديني عند المرأة يعني غياب أو ضعؼ قيميا الدينية واألخالقية ومبادئيا  وعميو فإف ضعؼ 
حيث أف ، فتمسؾ المرأة بتعاليـ دينيا يعتبر مانعا حصينا يبعدىا كؿ البعد عف ارتكاب الجريمة، السامية

 أثيرىا .الديف يمثؿ جزء مف المقاومة النفسية التي تعترض الدوافع اإلجرامية لدى الشخص فتحد مف ت
 العوامؿ الثقافية )الوسط الثقافي( 4-1-2

عرفت عممية تحرير المرأة الجزائرية مف آفة الجيؿ تطورا ممحوظا منذ بداية االستقالؿ والحرية 
فتثقيؼ عقؿ المرأة يؤكد شخصيتيا الحضرية ويفتح أماميا طريؽ المعرفة واإلدراؾ بحيث تبحث وتفكر 

فبفصؿ تثقيؼ المرأة ، وضاع الفكر والمجتمع إلى ما ىو أفضؿإلى جانب الرجؿ في سبيؿ تطوير أ
نما وفؽ منطؽ ، عرفت صيغ جديدة لمتعامؿ معيا، وتعميميا ال وفؽ النظرية األنانية السائدة عند الرجاؿ وا 

سموكي جديد يعترؼ بالمرأة ككائف حضاري لو قدراتو وكفاءتو ودور تدبير سير المجتمع بحسب ما تقرره 
وعميو سنتطرؽ في ىذا الصدد إلى أىـ ، االجتماعي في المجتمعات المتحضرة والواعية أنساؽ التغير

 والعادات والتقاليد.، ووسائؿ اإلعالـ، العوامؿ المؤثرة أو التي ليا صمة باإلجراـ وىي المدرسة
:"إف فتح مدرسة يعادؿ غمؽ سجف  وفيري  Victor Hugoفيكتور ىيجوقاؿ المدرسة :  -أ

ذلؾ أف التعميـ ييذب النفوس ويغرس فييا قيـ ومبادئ تقع حاجزا ( 310ص، 1986، عبود السراج")
بينيا وبيف ارتكاب الجريمة فالتعميـ يوسع المدارؾ ويفتح ذىف الشخص ويجعمو أكثر دقة في اختيار 

يبدأ يبدأ مف خالؿ المدرسة حيث  أوؿ احتكاؾ لمطفؿ بالعالـ الخارجيف، سموكو وأكثر تقديرا لعواقب أفعالو
إذ يتمقى المعمومات ويدرب عمى ، في تكويف عالقات صداقة مع أقرانو ويبدأ في التعامؿ مع أساتذتو

 ففي ىذه المرحمة تبدأ شخصية الطفؿ ، الحياة االجتماعية المشتركة وعمى القيـ الدينية واألخالقية
، جاـ مع الحياة االجتماعيةأو الطفمة في التكويف والنمو فيظير حينئذ استعداده الشخصي لمتكيؼ واالنس

فضال عف بروز مواىبو الخاصة ودرجة ذكائو واستيعابو لما يتمقاه مف دروس ومعمومات . فالطفؿ يقضي 
 في مدرستو ساعات يوميا يكوف خالليا بعيدا عف أسرتو تماما .
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، بيفالمدرسة ال تقوـ فقط بدور تعميمي وتثقيفي تجاه طالبيا بؿ تقوـ أيضا بدور تربوي وتيذي
فالمدرسة في رأينا سالح ذو حديف فمو استطاعت القياـ بدورىا التربوي والتعميمي عمى أكمؿ وجو لكانت 

والعكس صحيح فإذا أخمت المدرسة ولو بصورة ، حينئذ عامال فعاال يقي الطفؿ مف االنحراؼ واإلجراـ
جرامو .  بسيطة في أداء دورىا التعميمي أو التربوي ألصبحت عامال مف عوامؿ انحراؼ  الطالب وا 

وتشير اإلحصاءات الجنائية إلى أف المتيميف في الجرائـ الخطيرة معظميـ مف األمييف أو مف 
الذيف تمقوا مبادئ القراءة والكتابة . وفي مصر توضح اإلحصاءات الجنائية أىمية الدور الوقائي لمتعميـ 

فالمدرسة تربية وتعميـ وباألخص في ، (293ص، 1993، فتوح عبداهلل الشاذليفي مكافحة الجريمة)
بؿ تيذيب وتعميـ القيـ ، فترة المراىقة حيث ال يقتصر دور المدرسة عمى التعميـ وتمقيف المعمومات فقط

االخالقية واالجتماعية وفشؿ المدرسة في ميمتيا يؤثر سمبا عمى شخصية الطالبة في المستقبؿ وتبدأ 
وارع وااللتقاء بنساء قد يكف أكبر منيا سنا وتنحرؼ معيف في الطالبة بإىماؿ دراستيا والتسكع في الش

التسوؿ او السرقات البسيطة أو ممارسة الدعارة مما يحذو بيا الى االلتقاء بشباب ممتيني اإلجراـ وبالتالي 
 الجنوح المحتـ. 

 وسائؿ اإلعالـ -ب
السريع لألخبار واآلراء المقصود بوسائؿ اإلعالـ مجموع الوسائؿ الفنية التي تسمح باالنتشار 

وعف أثر وسائؿ ، واألفكار وتشمؿ ىذه الوسائؿ الصحافة والمسرح والسينما و االذاعة المسموعة والمرئية
اإلعالـ في تكويف السموؾ اإلجرامي كاف ىناؾ خالؼ كبير بيف الباحثيف فيناؾ مف يدعي أف وسائؿ 

يما في السنوات األخيرة في حيف ذىب آخروف اإلعالـ ىي وسائؿ مشبوىة تؤدي إلى زيادة اإلجراـ الس
ومف ثـ ال يمكف أف يكوف ، إلى القوؿ بأف ىذه الوسائؿ ليست سوى انعكاس لمحالة التي عمييا المجتمع

وىذا الخالؼ الزاؿ قائما بؿ زادت حدتو السيما مع التطور ، ليا تأثير باعتبارىا مف عوامؿ اإلجراـ
 ترنيت والكمبيوتر .الحديث لوسائؿ اإلعالـ وظيور االن

فيي تمقف األفراد أو تنقؿ ليـ مف خالؿ ، فموسائؿ اإلعالـ المختمفة تأثير معيف عمى إجراـ المرأة
األفالـ والتمثيالت األساليب والحيؿ التي يمجأ إلييا المجرموف في ارتكاب الجريمة والقرار بعد تنفيذىا 

 القاصرات منيف ومف لدييف ضعؼ عقمي  وىذا يشجع عمى الفساد وخاصة، وكيفية تضميؿ العدالة
كما أف لوسائؿ اإلعالـ ، أو استعداد إجرامي عمى تقميد المجرميف أو المجرمات وارتكاب الجرائـ المختمفة

تعمؿ عمى تحريؾ ، وخاصة القنوات الفضائية في ظؿ انتشارىا وعدـ وجود رقابة توعوية وتثقيفية عمييا
ثارة الغزيرة الجنسية عند بعض ا وخاصة المراىقات والشابات منيف عف طريؽ ما يعرض مف ، لنساءوا 



  الجزائرية المرأة عند اإلجرامية الظاهرة و االجتماعية التغيرات                             الثالث الفصل

164 
 

قصص رومانسية وأفالـ غرامية فاضحة مما يكرس لدى البعض بأنيا سموكيات مقبولة ويدفع بيف إلى 
إرضاء غرائزىف الجنسية بطرؽ غير مشروعة تنشأ عنيا الجرائـ األخالقية كالزنا وىتؾ العرض والسحاؽ 

 التربية ونشر القيـ واألخالؽ في تمؾ الوسائؿ .وخاصة في ظؿ ضعؼ تبني 
وىذا يبدو ، إف لمعادات والتقاليد دورا ميما في الوقوع في قفص الجريمة: العادات والتقاليد -ج

واضحا مف خالؿ جرائـ معينة مثؿ اإلجياض وقتؿ المولود الجديد وذلؾ حفاظا عمى العار والشرؼ 
المرأة ألحد أقربائيا لألخذ بالثأر عف طريؽ القتؿ أو قياميا وسمعة األسرة أو العشيرة أو مثؿ تحريض 
ورا في ارتكاب الجريمة مف خالؿ كما أف لمعادات والتقاليد د، بنفسيا بذلؾ مف خالؿ ممارسة بعض النساء

، التنشئة االجتماعية التي تذىب بعيدا في مراقبة سموؾ وتحركات المرأة مما يشعرىا بدونيتيا وعدـ أىميتيا
 وبالتالي المجوء إلى طرؽ متعددة ومتنوعة إلثبات الذات ومنيا ارتكاب الجريمة .

 العوامؿ االقتصادية  4-1-3
و سار ، (Ramsy clark; 1970; p 36أبو الثورة و الجريمة" )قديما قاؿ أرسطو "الفقر ىو 

، االعتقاد بذلؾ أمرا شائعا منذ القدـ ولذا نادى الكثيروف بالقضاء عمى الفقر لكي تزوؿ الجريمة بزوالو
تشكؿ العوامؿ االقتصادية أحد دوافع ارتكاب المرأة لمجريمة بغض النظر عف اليدؼ منيا سواء  حيث 

فمممرأة تأثير كبير عمى المجتمع فمف ، كاف بدافع الحاجة والعوز أو بيدؼ المزيد مف الرخاء ومتع الحياة
وبإمكانيا نيؿ ، اتشعر المرأة أف باستطاعتيا تأكيد ذاتيا و شخصيتي، خالؿ نزوليا إلى سوؽ العمؿ

برازا لمواىبيا خارج البيت ولذلؾ ، حقوقيا بالكامؿ ككائف بشري وفي نفس الوقت تحقيؽ رضاىا عاطفيا وا 
وكاف ليا  ، في اآلونة األخيرة نرى أف ىناؾ غزوا كاسحا مف قبؿ المرأة لجؿ الميف والوظائؼ المختمفة

بنفسيا واستطاعت أف تعبر عف نفسيا بصوت مرتفع  ففي المقاـ األوؿ اكتسبت، آثارىا اإليجابية و السمبية
أما مف الناحية السمبية فاشتغاؿ المرأة جمب ليا الكثير مف المشاكؿ منيا المنافسة مع ، بكؿ قوة وجرأة

إال أنو بالنظر إلى ىذه السمبيات فميس ، الرجؿ وفقد الكثير مف العطؼ الذي كانت تحظى بو مف قبؿ
فالبطالة ظاىرة تحوؿ ، الة وآثارىا عمى الفرد بصفة عامة والمرأة بصفة خاصةأكثر واقعا مف سمبيات البط

كما ومضمونا مع تحوالت المجتمعات بحيث يعكس مضمونيا في كؿ مرحمة مف مراحؿ التطور 
 االجتماعي بمختمؼ جوانب ىذا التطور .

شأنيا تطوير و طبقا لما ذكره بعض الباحثيف الجنائييف فإف ىناؾ بعض الميف التي يكوف مف 
حيث ذكر تقرير لمكتب المخدرات في الواليات ، االستعداد اإلجرامي الكامف لدى بعض األشخاص

( أف ممارسة مينة التمريض أو بيع األدوية تساعد عمى Marshol clinard, 1968, p310المتحدة)
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طة مف قبؿ الفتيات تعاطي المورفيف أو تسييؿ تعاطيو و ذكر بعض الباحثيف أيضا أف احتراؼ مينة الخيا
الحديثات العيد بالحياة االجتماعية يعرضيف لالنحراؼ حيث أف أغمب الفتيات يأتيف مف مستويات 
اجتماعية ضحمة فينبيرف بمظاىر الثراء التي ترافؽ حياة زبائف المحالت فيتولد لدييف شعور بالغيرة وعند 

 انضماميف إلى شبكات الرقيؽ األبيض  مثؿ، محاولتيف التقميد يجدف أنفسيف قد سمكف طريؽ اإلجراـ
ومما سبؽ يتضح لنا أف المينة يمكف أف تشكؿ عامال مساعدا عمى ، أو التيريب أو بيع المخدرات سرا

االنحراؼ بما توفره مف أجواء وظروؼ تمكف الممارسيف ليا مف اإلقداـ عمى ارتكاب بعض 
 . (572ص ، 1987، )مصطفى العوجيالجرائـ

 اتية الداخمية العوامؿ الذ 4-2
إف السموؾ ىو نشاط إنساني لو أساس بيولوجي وثيؽ الصمة بالمجموعة العصبية واألجيزة المييمنة 
عمى كياف اإلنساف . والعدؿ يقتضي عند دراسة السموؾ اإلنساني أف نعود إلى اإلنساف نفسو كي نتبيف 

العضوي لإلنساف ومف ثـ مقدرتو  فالعامؿ األساسي في دراسة السموؾ المنحرؼ ىو التكويف، كنو سموكو
و ىذا مايجعؿ ، عمى التكيؼ االجتماعي والتوافؽ مع متطمبات البيئة االجتماعية التي يعيش ضمنيا

الباحث في العمـ الجنائي يرتد نحو تكويف اإلنساف البيولوجي لموقوؼ عمى ماىيتو وأثره في عممية تكويف 
ثـ آثرنا أف نتناوؿ بالدراسة أىـ العوامؿ الداخمية ومف ، (406ص، مصطفى العوجيالسموؾ المنحرؼ)

 المؤثرة في إجراـ النساء ومف أىـ ىذه العوامؿ الداخمية ما يمي:
 السموؾ اإلجرامي -4-2-1
( وىو مف مؤسسي المدرسة السموكية أف اإلنساف 1958-1878) واطسف كاف مضموف ما قالو 

حيث أف القدرة الوراثية ، ات الوراثية والعادات المكتسبةيسعى لتحقيؽ التكيؼ مع بيئتو مف خالؿ االستعداد
والعادات التي يتعمميا الفرد تعد بمثابة السالح الذي يساعد الفرد عمى التكيؼ مع ظروؼ البيئة المادية 

كما ، ويجب عمى الفرد أف يتمتع بالمقدرة العضوية حتى يتفاعؿ مع محيطو، واالجتماعية التي يعيش فييا
و ىذه المقدرة تفترض أصال ، لديو المقدرة الذىنية عمى التعمـ والتحميؿ واالختيار والتقرير يجب أف تكوف

ىذا الحمؿ الوراثي البد لإلنساف في تحديد ، محال وراثيا مقوماتو التكويف العضوي والجسدي والفيزيولوجي
عاىة موروثة أو لتوقؼ في  معالمو وماىيتو ومقدرتو عمى التفاعؿ والتعمـ . فاإلنساف المتأخر عقميا بسبب

نمو خالياه الدماغية يكوف غير قادر عمى التعمـ والتكيؼ مع بيئتو وذلؾ ألف تكوينو العضوي عاجز عف 
تمبية متطمبات التكيؼ والتعمـ حيث أف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف مقدرة اإلنساف عمى التعمـ والتكيؼ وبيف 
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كما يكوف عاكسا لمخمؿ الذي ، لشخص عمى االكتسابفالسموؾ دائما يكوف عاكسا لمدى قدرة ا، سموكو
 (72ص، 1979، )عبدالرحمف عيسوييعترض تمؾ المقدرة . 

فالسموؾ االجتماعي الذي تفرضو البيئة عمى الفرد يقوـ عمى مجموعة مف المبادئ والقيـ األخالقية 
فإذا كاف ، يا ومراعاتياوالثقافية واالجتماعية والدينية و بمرور الوقت أصبح الفرد مطالب بالتكيؼ مع

أما إذا تخمؼ االستعداد الفردي ، االستعداد الفردي مالئما ليذا التكيؼ كاف التوافؽ والسموؾ القويـ لمفرد
عف التكيؼ ألسباب عضوية أو نفسية أو بيئية كاف التناقض بيف سموؾ الفرد وسموؾ الجماعة فاالنحراؼ 

 ثـ اإلجراـ .
 الوراثة: 4-2-2

البالغة لموراثة فقد احتؿ عمـ الوراثة المركز األوؿ في دراسة العوامؿ الشخصية التي نظرا لألىمية 
حيث أنو ميما تطور ، ومدى أثر الوراثة عمى االستعداد اإلجرامي لمشخص، تؤثر في تكويف الشخص

الوالداف اإلنساف وميما ابتعد عف والديو واختمؼ عف نيجيما فإنو يحمؿ دائما الطابع الذي منحو إياه 
وميما حاوؿ اإلنساف ونجح في تطوير ، ويشمؿ ىذا الطابع الناحية الطبيعية والفيزيولوجية وأحيانا النفسية

وتعديؿ نواحي كثيرة مف شخصيتو فإف ىذا التعديؿ ال يمثؿ سوى تحسيف مقصود لحالة وجد فييا نتيجة 
 لما ورثو عف والديو .

 ة ووراثة غير حقيقية .وتنقسـ الوراثة إلى نوعيف : وراثة حقيقي
ىي التي تنتج مف التقاء الخاليا الحياتية الصادرة عف الرجؿ والمرأة والتي تحمؿ  الوراثة الحقيقية :

ىذه الميزات أيضا ىي حصيمة مايحممو كؿ منيما عف أصولو ، في طياتيا ميزات الكائنيف المذيف صدراىا
 لخاص .والتي تنتقؿ مف آبائو وأجداده وتسدؿ عميو طابعو ا

 ىي التي تنتج عف عوامؿ طارئة عمى الجنيف وتدمغو بطابع خاص  الوراثة غير الحقيقية :
حيث يكوف أحدىما قد تعرض لمرض ، ويكوف مصدر تمؾ العوامؿ الطارئة الوالداف، أو عرض معيف

اتية طارئ أو لحالة خاصة مثؿ تعاطي أحد الوالديف الكحوؿ بإسراؼ مما يؤثر في تكويف الخاليا الحي
فالوراثة غير الحقيقية إذف التحمؿ صفات الوالديف الرئيسية بؿ ىي عبارة ، ويسبب فييا بعض االنحالؿ

 عف نتيجة لألحداث الطارئة التي رافقت تكويف الجنيف ونموه أثناء الحمؿ .
لى مجـر  تمعب الوراثة و االنحالالت المكتسبة دورا رئيسيا في تحوؿ اإلنساف إلى مجـر بؿ وا 

في داخؿ تكويف اإلنساف مف ، حيث أثبتت الدراسات البيولوجية انتقاؿ بعض السمات الخطرة، دمعتا
نما يجب أف ، أصولو ولكف ليس معنى ذلؾ أف نكتفي ببحث أثر عامؿ الوراثة بيف األصوؿ والفروع فقط وا 
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 ، 1985، عبدالرحيـ صدقي)بؿ "والحواش"، يتسع نطاؽ الدراسة ليشمؿ اآلباء واألجداد واألجناس
 ( .139-138ص ص

 وعناصر الوراثة ىي :
والمقصود بيا أف يكوف آباء معتادي اإلجراـ وأجدادىـ قد أدينوا بأحكاـ * وراثة عميقة الجذور :

ولصدى ، والتاريخ زاخر بقصص أسر المجرميف الخطيريف في الكثير مف بمداف العالـ، عقابية نفذت عمييـ
 راؼ األوالد وفي اعتيادىـ عمى اإلجراـ.تاريخ األسرة اإلجرامي أثره في انح

% عمى األقؿ مف المجرميف 60حيث أثبتت الدراسات الباثولوجية أف  : * وراثة باثولوجية
أي أف المجـر المعتاد في أغمب األحواؿ ، المعتاديف يكونوف في حاالت خطرة مؤذية منذ لحظة ميالدىـ
حالة النورستانيا وىي الوىف أو الضعؼ ، ةيكوف مريضا بمرض عصبي وراثي مثؿ )النرفزة العصبي

الصرع( حيث يكوف إجرامو ماىو إال تنفيس أو رد فعؿ عكسي لحاالت مرضية تستوجب العالج ، العصبي
 الطبي ال العقاب أو اإليالـ .

ف كانت أقؿ مف نسبة  % ألفراد 60والجدير بالذكر أف مف بيف معتادي اإلجراـ يوجد نسبة كبيرة وا 
واليفوتنا في ىذا المقاـ اإلشارة إلى تأثير اإلدماف ، ري )مرض جنسي خطير( أو السؿمصابيف بالزى

 مخدرات( وراثيا عمى اإلنساف المعتاد اإلجراـ.، )خمور
حيث اتضح عند دراسة بعض حاالت معتادي اإلجراـ عدـ وجود * وراثة فردية أو ذاتية : 

بعض الحاالت شريفة حسنة السمعة لـ يتعرض العنصريف السابقيف حيث تكوف أسرة معتاد الجريمة في 
 ومف ناحية أخرى تكوف الحالة الصحية العامة جيدة داخؿ األسرة ، الوالديف ألي عقوبة جنائية

 االنحالالت المكتسبة : -3
 قد تالحظ عند بعض معتادي اإلجراـ أنو ال يوجد أي خمؿ باثولوجي وراثي أو ذاتي خمؼ 

الدراسات العممية أنو قد تحدث اضطرابات في "األجنة" بسبب إصابة في حيث أشارت بعض ، انحرافيـ
مع مالحظة أف ىذه االنحالالت ، الرحـ ناجمة مف عدوى أو نتيجة تأثير إشعاعات معينة كأشعة اكس

المكتسبة قد تظير في مرحمة الحقة عمى اإلنجاب أي في مرحمة "الطفولة" وىنا يحدث االنحالؿ 
أو إصابات أخرى مف ، أو التياب سحائي معدي، النحراؼ بفعؿ إصابة في الجمجمةوبالتالي ا، المكتسب

 ىذا القبيؿ.
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 الشخصية اإلجرامية: -4-2-3
مف المحاوالت  نظرية بينتاؿ في نواة الشخصية اإلجرامية(عناصر نظريتو ) بينتاؿاستخمص 

ناؾ أربعة أوصاؼ تميز حيث تبيف أف ى، العممية المختمفة التي ألقت الضوء عمى شخصية المجـر
 اإلجرامية: . الشخصية

 الجمود العاطفي : -أوال 
، ينمو الجمود العاطفي مع اإلنساف نتيجة الختبارات سمبية تؤدي بو إلى جفاؼ العاطفة لديو 

بؿ ، والجمود العاطفي يجعؿ اإلنساف ال يشعر بما يصيب أقرانو والمحيطيف بو مف ظروؼ قاسية ومؤلمة
 حولو وكأف ال وجود ليـ وال إحساس لدييـ وكأنيـ جماد .إنو ينظر لمف 

 األنانية : -ثانيا 
تتميز الشخصية اإلجرامية باألنانية حيث يتحوؿ اىتماـ اإلنساف كمو نحو نفسو ونحو إشباع  
فاإلنساف األناني ال ، حتى أنو ينظر إلى جميع األشياء الخارجية مف خالؿ إرضاء مصمحتو منيا، شيواتو
واألنانية كثيرا ما تدفع اإلنساف إلى ارتكاب أي عمؿ مف شأنو تحقيؽ ، االعتبار مصالح اآلخريف يأخذ في

مصمحتو الشخصية دوف النظر لشرعية ىذا العمؿ أو قانونيتو أو مخالفتو لمناحية األخالقية واالجتماعية 
 مف عدمو .
 عدـ االستقرار :-ثالثا 

وسيولة انقياد الشخص وتنقمو مف فكرة إلى أخرى دوف تتميز الشخصية اإلجرامية بعدـ االستقرار 
ودوف اتباع منيج معيف في الحياة يؤدي بو إلى مثؿ عميا يسعى لموصوؿ ، التركيز عمى ىدؼ معيف

 حيث يكوف كؿ ىمو إرضاء حاجة آنية دوف النظر إلى المستقبؿ .، إلييا
 اليجومية : -رابعا 

ي عمى اآلخريف وتمؾ ىي أىـ ميزة تتميز بيا األعماؿ يتميز الفرد ذو الشخصية اإلجرامية بالتعد
 اإلجرامية.
 دور الغدد الصماء واليرمونات -4-2-4

، الغدد الصماء ىي مايسترو الجسـ البشري فيي المدير والمنظـ والموجو ألجيزة اإلنساف العضوية
الكائنات الحية في جسـ فعمى الرغـ مف التقدـ العممي بكؿ ما وصؿ إليو الزاؿ حائرا ومندىشا أماـ ىذه 

اإلنساف وما تقوـ بو مف عمؿ فائؽ الدقة حيث أف جميع التفاعالت الوظيفية تتـ بواسطتيا سواء بصورة 
ولعؿ أكثر غدد اإلنساف أىمية ىما الغدة النخامية والغدة ، مباشرة أو نتيجة لتأثيرىا عمى باقي األعضاء
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ولذلؾ آثرنا أف نتناوؿ كؿ ، تنظيـ فيزيولوجيا اإلنسافنظرا لما تقوماف بو مف دور رئيسي في ، الدرقية
 منيما بالتفصيؿ .

 : أوال : الغدة النخامية
مما حدا بالعمماء بأف يطمقوا عمييا ، تقوـ الغدة النخامية بدور حيوي وىاـ جدا في جسـ اإلنساف

 "الغدة الموجية أو الغدة السيدة" وذلؾ ألف سائر الغدد تخضع لمؤثراتيا .
ضح العمماء أف أي زيادة في إفراز الغدة النخامية أو سائر الغدد يكوف مف شأنو زيادة غير وقد أو 

ومف ثـ يتسـ ، طبيعية في نشاط الفرد ونموه حيث يزداد حجـ الوجو واليديف والرجميف وتزداد قوة العضالت
مستعدا ، والتصرفاتواألنانية في التفكير ، طابع مثؿ ىذا الشخص بكثرة الحركة والحماس وشدة االنفعاؿ

ذا نقص اإلفراز حصؿ كسؿ في عمؿ سائر األعضاء وأصبح اإلنساف يشكو ، دوما لممشاجرة والتعدي وا 
 الكسؿ والبطء في الحركة والتفكير وتسيطر عميو حالة مف الخموؿ المرضي .

وقد قاـ بعض األطباء باستئصاؿ الغدة النخامية مف كالب معروفة بشراستيا فتبيف ليـ أنيا 
 ثـ عادت إلى شراستيا بعد حقنيا بيرمونات النخامية مرة ثانية .، أصبحت وديعة بعد عممية االستئصاؿ

 1959وقد ظير مف دراسة إحصائية أجراىا المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية في مصر عاـ 
% منيف كف 85أف عمى فئة مف النسوة المواتي يمارسف البغاء كمينة ليف حيث ظير مف ىذه الدراسة 

 مصابات باضطرابات في افرازاتيف اليرمونية .
 (343ص،)مصطفى العوجي د/غيبنيزوقد تأكدت تمؾ النتيجة بما توصؿ إليو الطبيب االنجميزي 

في دراساتو لمنساء السارقات مف المحالت الكبرى حيث ذكر في تقريره عنيف المقدـ لممؤتمر الجنائي 
أف أغمب السارقات كف يشكيف أثناء ارتكابيف الجـر أو قبمو بفترة  1960نة الرابع الذي عقد في الىاي س

 قصيرة اضطرابات ىرمونية ناتجة عف وجودىف في فترة الحيض أو دخوليف سف اليأس أو أثناء الحمؿ .
 ثانيا : الغدة الدرقية :

تجعؿ اإلنساف سريع إذ أف كثرة إفرازاتيا ، نفس ماقيؿ عف الغدة النخامية ينطبؽ عمى الغدة الدرقية
أما إذا قؿ إفراز تمؾ الغدد أقؿ مما يجب أصبح اإلنساف خامال وفاقدا لمنشاط ، عصبي المزاج، االنفعاؿ
 العقمي .
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 السف -4-2-5
الشيخوخة والسؤاؿ الذي ، النضج، المراىقة، يقسـ الباحثوف مراحؿ العمر إلى أربعة  مراحؿ الطفولة

يتعرض فيو اإلنساف ذكرا كاف أو أنثى لإلجراـ؟ أو  ىؿ لمسف تأثير يطرح نفسو ىو ىؿ يوجد سف معيف 
 عمى السموؾ اإلجرامي؟

مما الشؾ فيو أف السف يعد مؤشرا لنمو اإلنساف ونضوجو الجسدي والعقمي حيث أنو كمما تقدـ في 
ولكف  السف كمما اكتسب خبرة وأصبح أكثر سيطرة عمى ردود أفعالو الفطرية وأكثر تحكما في تصرفاتو .

فقد يتعرض اإلنساف لكبوات صحية ، تجدر اإلشارة إلى أف النمو العمري ال يعد قرينة عمى النمو العقمي
أو عقمية مف شأنيا التأثير عمى نموه العقمي مما يؤثر في إرادتو وقوة تحكمو في نزعاتو فينعكس بالتالي 

 بالسمب عمى سموكو االجتماعي .
 نساف معرض في كؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو لخطر انحراؼ ونحف نؤيد الرأي القائؿ بأف اإل

وطبقا لما توصمت إليو اإلحصاءات في بعض البمداف أف اإلنساف يكوف أكثر تعرضا لخطر ، معيف
بينما تفيد بعض ، (25-21االنحراؼ بيف سف الحادية والعشريف والخامسة والعشريف مف عمره )

تعرضا لخطر االنحراؼ بيف سف الرابعة عشرة والسابعة عشرة اإلحصاءات األخرى أف اإلنساف يكوف أكثر 
 كما أف ذروة اإلجراـ تكوف عند المرأة بيف الخامسة والعشريف والثالثيف ، (17-14مف عمره )
وأف ، سنة 25-20بينما اإلحصاءات األلمانية تقوؿ أف ذروة اإلجراـ عند النساء والرجاؿ بيف ، مف عمرىا

قمة إجراميا في الثالثيف تعود إلى المستوى الطبيعي ثـ تقفز أحيانا وفجأة في سف المرأة بعد أف تصؿ إلى 
األربعيف أو الخامسة واألربعيف وذلؾ بتأثير فيزيولوجي عائد إلى تكوينيا الجسماني ودخوليا سف اليأس . 

 (482 - 481ص ص، 1987، مصطفى العوجي)
 األمراض النفسية وتأثيرىا عمى السموؾ -4-2-6

 : الصدمات النفسية :أوال 
الصدمة النفسية ىي : اصطداـ آماؿ الشخص وأمنياتو التي يسعى إلى تحقيقيا بالواقع الفعمي 

ومف طبيعة ىذا ، المعاكس لتمؾ اآلماؿ واألمنيات بصورة يصعب ويستحيؿ معيا تحقيؽ تمؾ اآلماؿ
 ياع السيطرة عمى النفس.االصطداـ التأثير عمى شخصية اإلنساف وثقتو بنفسو إلى درجة التدىور وض

مصطفى كما أف أنواع الصدمات متباينة عمى حسب الشخص والظروؼ المحيطة بو والتي يتعرض ليا).
وتجدر اإلشارة إلى أف ليس كؿ اصطداـ أمؿ معيف مع الواقع الفعمي ينتج (482ص ، 1987، العوجي

حيث أف الصدمة النفسية التي تولد مركب النقص ، معو استحالة تحقيقو مف شأنو أف يولد مركب نقص
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يجب أف تكوف ذات تأثير عمى شخصية اإلنساف ونفسيتو وأف تنحدر بو إلى مستوى دوف المستوى 
فالعوامؿ النفسية ليا تأثير فعاؿ عمى السموؾ اإلنساني ال ، الطبيعي مف الثقة بالنفس ومواجية الصعاب

 .ج في نفس اإلنساف مف شعور وتفكيرا ماىو إال تعبير يختمفالسموؾ دائم، يمكف تيميشو أو تجاىمو
 ثانيا : األمراض النفسية :

 يصاب الفرد أحيانا ببعض األمراض النفسية التي مف شأنيا أف تحدث خمال في ذكائو أو إرادتو 
 أو تفكيره حيث يسيطر المرض عمى شخصيتو وسموكو بصورة قد تؤدي بو أحيانا إلى اإلجراـ .

األمراض النفسية ، شارة إلى أف ىناؾ اختالؼ بيف األمراض النفسية واألمراض العقميةوتجدر اإل
أما األمراض العقمية فتنتج غالبا عف إصابة الدماغ بعوارض عضوية ، تنتج عف خمؿ عضوي أو نفسي

ناجمة عف خمؿ أو مرض يعتري الخاليا الدماغية فيشؿ حركتيا وفعاليتيا بصورة جزئية أو كاممة مما 
 يؤدي إلى توقؼ المواىب اإلنسانية وانحالؿ الشخصية وفقداف السيطرة عمى النزعات العضوية 

حيث يصبح رد الفعؿ نتيجة لمعادلة ، فتنطمؽ دوف وازع أو رقيب تحقؽ غاياتيا بصورة حيوانية، والغريزية
تحكـ باالستجابة ميكانيكية قواميا : مثير واستجابة ليذا المثير دوف المرور بالمحوؿ الذىني الذي ي

 المذكورة .
، عدناف الدوريومف األمثمة عمى العوارض المرضية مرض الصرع ومرض انفصاـ الشخصية)

 ( .184ص ، 1973
وتندرج تمؾ ، ومنو يمكف القوؿ أف األمراض النفسية والعقمية ليا تأثير ىاـ عمى السموؾ اإلجرامي

نستطيع أف نفيـ شخصية المجـر وتحميميا التحميؿ األمراض تحت عمـ النفس الجنائي الذي بدراستو 
 العممي الدقيؽ لموقوؼ عمى ماتسببو األمراض النفسية والعقمية مف اضطرابات ونتائج .

امرأة و فتاة  1585أحصت مصالح الدرؾ الوطني  إحصائيات إجراـ المرأة في الجزائر : -5
 كما يمي : 2008لى غاية أوت متورطة في جرائـ مختمفة في الفترة الممتدة بيف جانفي إ

 .موقوفة في جرائـ تكويف واالنضماـ لجماعة أشرار 201
 .موقوفة في جرائـ الضرب والجرح العمدي 191
 .موقوفة لتورطيا في جرائـ اليجرة السرية الالشرعية 141
 .موقوفة في قضايا تزوير وثائؽ إدارية 40
 .موقوفة في قضايا قتؿ عمدي 26
 .قضايا مخدراتموقوفة في  26
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ىذا وكشفت مصادر قضائية ، امرأة في جرائـ أخرى مختمفة 648كما سجمت ذات المصالح تورط 
فيما ، نوع مف الجريمة وذلؾ منذ بداية العاـ الجاري 119امرأة في حوالي  644عف تورط أكثر مف 

اقترفت ، جرمةامرأة م 2169، عبر كامؿ التراب الوطني 2008أوقفت وحدات الدرؾ الوطني في سنة 
 10مختمؼ أنواع وأصناؼ الجريمة ولعؿ أبرز ما يثير في ىذا الممؼ ىو تورط المرأة في أخطر وأكبر 

وقد أبرزت دراسة أعدتيا خمية االتصاؿ بقيادة ، كانت في السابؽ مف اختصاص الرجؿ دوف غيره، جرائـ
تحت عنواف:"  2008، ؿ سنةالدرؾ الوطني حوؿ الجريمة المرتكبة مف طرؼ المرأة في الجزائر خال

مف خالؿ تحميميا لإلحصائيات حوؿ تورط النساء في مختمؼ الجرائـ ىذه ، المرأة تواصؿ ارتكاب الجريمة"
التي تصدرت قائمة اإلجراـ  جريمة التيريب، السنة. وأىـ الجرائـ التي سجؿ فييا أكبر عدد مف النساء

وذلؾ ، امرأة ميربة لمختمؼ أنواع السمع 307ني بتسجيؿ وحدات الدرؾ الوط، مف طرؼ المرأة المنظـ
شخص ميرب موقوؼ عبر كؿ مف الشريطيف الحدودييف الشرقي والغربي لمبالد  2941مف أصؿ 

 كمحاولة مف الشبكات الميربة لمخادعة أفراد ، واألخطر ىنا ىو إقحاـ المرأة في شبكات التيريب
باستغالؿ المرأة مف طرؼ شبكات ، محاوالت التيريبالذيف بفطنتيـ وخبرتيـ تمكنوا مف إجياض ، الدرؾ

احتمت المرتبة الثانية مف مجموع الجرائـ  جرائـ الضرب والجرح العمديالتيريب وسجمت الدراسة أف 
 اقترفف جريمة الضرب والجرح ، امرأة مجرمة 241، 2007وأحصت وحدات الدرؾ الوطني سنة 

نظرا القترافيا الفعؿ اإلجرامي العنيؼ ، ا جنسا لطيفامما أصبح يعني أف المرأة ليست دائم، العمدي
 .امرأة 192فقد تـ توقيؼ  اليجرة غير الشرعيةوبخصوص 

امرأة متورطة في  77تـ توقيؼ ، بجريمة السرقةذكرت الدراسة أنو في ما يتعمؽ ، ومف جية ثانية
ختمؼ شخص متورطيف في م 6168مف أصؿ  % 1225مختمؼ أصناؼ وأنواع السرقات بنسبة 

، منتشرة في مختمؼ مناطؽ الوطف رغـ تفاوتيا مف والية ألخرى جريمة الدعارةوال تزاؿ   Kالسرقات
وقد ، س بشكؿ جماعي في مجموعة تديرىا امرأة أو رجؿار وأحيانا تم، وأصبحت تتخذ مينة ودخال فرديا

أي ، شخص متورطيف في ذات الجريمة 122وىذا مف أصؿ ، امرأة تمارس جريمة الدعارة 57أوقفت 
وقد ذكرت الدراسة أبرز قضية سجمتيا فصيمة األبحاث لممجموعة الوالئية  % 46272نسبة النساء بػ 

تعود إلى ، تتعمؽ بالدعارة الجماعية لمجموعة مف النساء يديرىا رجؿ 2008لمدرؾ الوطني بتيبازة سنة
رجؿ  15شخصا مف بينيـ  30لقي القبض عمى حيث أ، بمخيـ السالـ بشنوة 2008مارس  8تاريخ 

صاحبيا ال يراقب الوثائؽ الشخصية لمزبائف  19امرأة معيـ مسير المخيـ وقاصرة لـ تتجاوز سف الػ  15و
ثـ ، إضافة إلى ضبط المسير وىو في حالة تمبس مع القاصرة، أو تسجيميـ بالسجؿ الذي ىو منعدـ تماما
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وقد أوقفت ، ى ممارسة الدعارة في مكاف عمومي عمى قارعة الطريؽتمى ىذه الجريمة جريمة التحريض عم
 امرأة. 52بيذا الخصوص 

 50حيث أوقفت ، وجيا جديدا لإلجراـ المنظـ الذي تمارسو المرأة تزوير الوثائؽ اإلداريةوأصبح  
حالة قتؿ  47وسجمت · بكثرة القتؿ العمديوقد مارست المرأة أيضا ، شخص 930امرأة مف مجموع 
بؿ انتقؿ إلى أبشع وأخطر جريمة ىي ، ولـ يتوقؼ إجراـ المرأة عند ىذا الحد، عمدي مف طرفيا

 275امرأة خاطفة مف مجموع  22وىنا أوقفت ، ويكوف ضحاياىا غالبا مف األطفاؿ القصر الختطاؼا
اقترفت  2008ة وقد أشارت الدراسة إلى أف المرأة الجزائرية في سن، شخص متورطيف في ىذه الجريمة

أحمد  نسيمة).إال أف قائمة جرائميا طويمة ، جرائـ مف اختصاص الرجاؿ في السابؽ 10أكبر وأخطر 
 (.الدالالت واألبعاد إجراـ المرأة:، الصيد

حيث تشير ، يةالجزائر  المرأة أما خالؿ السنوات األخيرة فقد ازدادت نسبة الجرائـ التي ترتكبيا
خالؿ األشير ، قاصرة 90مف بينيف ، في الضرب العمد امرأة 2109مديرية األمف الوطني إلى تورط 

 نساء تورطف في قضايا  306باإلضافة إلى إحصاء ، (2014التسعة األولى مف العاـ الماضي)
 93مف بينيا ، قاصرة في قضايا سرقة متنوعة 427كذلؾ تشير إحصائيات الشرطة إلى تورط ، دعارة

 48كما يضاؼ إلى ذلؾ تورط ، امرأة في قضايا رشوة 14 باإلضافة إلى اتياـ، قضية سرقة ىواتؼ نقالة
  .امرأة في تجارة المخدرات 33وتورط ، امرأة في قضايا حيازة واستيالؾ مخدرات

في جرائـ القتؿ العمد ، بينيف قاصرتاف، امرأة 34وتؤكد إحصائيات مديرية األمف الوطني تورط 
 (جزائريات يرتكبف الجريمة، 2015، جازية سميماني)والضرب العمد الذي أدى إلى الوفاة.

  
 خالصة الفصؿ

تطورىا إباف الثورة   مكانة المرأة في العائمة الجزائرية و لقد تـ ومف خالؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى
ثـ انتقمنا إلى التعرؼ عمى الظاىرة االجرامية عند ، التحريرية وبعد االستقالؿ وكيؼ أثر التغير في حياتيا

لنظريات المفسرة و أنواع الجرائـ المرتكبة مف طرفيا مع ذكر األسباب والظروؼ المرأة مف خالؿ ا
العوامؿ المييئة والمساعدة إلجراـ المرأة وذكر المحيطة بظيور جرائـ العنؼ لدى النساء وكذا التطرؽ إلى 

 .بعض اإلحصاءات عف إجراـ المرأة الجزائرية
 

 

http://www.aranthropos.com/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af/
http://www.alaraby.co.uk/society/112f4cff-c199-43c8-a866-039b0667f788
http://www.alaraby.co.uk/society/112f4cff-c199-43c8-a866-039b0667f788
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 :الرابعالفصل 

  تأهيل إعادة يف ودورها اجلزائر يف العقابية املؤسشات

 اجملرمة املرأة
 

 تمييد
 السجون لنظام التاريخي التطور -1
 السجف في المجتمعات الغربية 1-1
 السجف عند المسمميف 1-2
 الجذور التاريخية لمعقوبة -2
 أشكال المؤسسات العقابية -3
 مؤسسات البيئة المغمقة 3-1
 المؤسسات العقابية ذات البيئة المفتوحة 3-2
 شبو المفتوحة المؤسسات العقابية 3-3
 أساليب إدارة المؤسسات العقابية -4
 النظاـ الجمعي 4-1
 النظاـ االنفرادي 4-2
 النظاـ المختمط 4-3
 النظاـ التدريجي 4-4
 التصنيف العقابي -5
صالح نز تأىيل و  -6  المؤسسات العقابية يالتا 
 برامج الرعاية داخؿ المؤسسات العقابية واإلصبلحية  6-1
 الرعاية البلحقة 6-2

 الفصل خالصة 
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 تمييد
دارة  السجف مؤسسة اجتماعية لمواجية الجريمة كخطر اجتماعي ييدد كياف المجتمع  وتسيير وا 

 إذا ما نظرنا ليا بمفيوـ النجاح والفشؿ في مياميا ، تشييدىا السجوف أىـ مف بنائيا و
وىدفيا في كانت وما زالت مقترنة بفمسفة العقوبة ، فاختبلؼ أىداؼ ووظائؼ السجف، االجتماعية
فإذا كانت العقوبة سابقا تيدؼ بالدرجة األولى إلى االقتصاص التطييري واالنتقاـ أو الزجر في ، المجتمع

حيث أف تطور المجتمعات وتقدـ العمـ نتج عنو تطور في النظرة ، الجاني ثـ تطورت ىذه األخيرة تدريجيا
عيا وأخبلقيا( يتطمب العبلج بدؿ حيث أصبح في نظر المجتمع مريضا اجتما) إلى الجاني في نفسو

التيذيب والعمؿ عمى إعادة احتواء الجاني  وأصبح اليدؼ األساسي مف العقوبة ىو اإلصبلح و، العقاب
وىو ما يؤكد أف صالح المجتمع وصالح ، في المجتمع بالتأىيؿ والرعاية االجتماعية االحترافية المناسبة

أف الحرب ضد الجريمة ال تعني أبدا الحرب عمى شخص  وىو ما يعني أيضا، الفرد الجاني متبلزماف
 الجاني ألف الجريمة ليست المجـر أو الجاني وأف حماية المجتمع مف الجريمة تتطمب حماية الجاني 

 وحماية المجـر مف العود لمجريمة.، مف نفسو
 و السجف كمؤسسة اجتماعية ىو الذي يحوؿ فمسفة و أىداؼ ووظائؼ العقوبة إلى واقع 

 وأف الطرؽ المتبعة في إدارة المؤسسات اإلصبلحية والسجوف ىي التي تنجح أو تفشؿ فمسفة ، نفيذيت
 و أىداؼ المجتمع مف العقوبة.

أشكاؿ المؤسسات ، السجوف لنظاـ التاريخي إلى التطورلذا سنحاوؿ في ىذا الفصؿ التعرض  
صبلح  التصنيؼ العقابي وكذا ، العقابيةإلى جانب التطرؽ إلى أساليب إدارة المؤسسات ، العقابية تأىيؿ وا 

 نزالء المؤسسات العقابية
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 السجون: لنظام التاريخي التطور -7
وتتبع   العقوبة أغراض بتطور نقرنو أف مف البد السجوف لنظـ التاريخي التطور الحديث عف عند

  المجتمعات إلى وصوال آنذاؾ السائدة واالعتقادات القديمة المجتمعات تفكير مف ابتداءا مسارىا
 اإلصبلح بغرض الجناة عقاب إلزامية إلى االنتقاـ بغرض العقوبة تفريد مف نظرىا التي حولت، الحالية
 .والتأىيؿ
 الذي والبحث االىتماـ بيذا الحبس أو السجف عقوبة بتطبيؽ الجنائي الجزاء يحظى تنفيذ يكف لـ

 لتوقيع فقط االىتماـ كاف ما بقدر، الحاضر وقتنا في والمختصيف الدارسيف مف الكثير لو يوليو
 طبيعتو حسب المجتمع يعتقد بيا التي العدالة وفرض، إجراء الحكـ مف والتأكد، العقوبة 
 وظيفة وتطور، بوظيفتيا مرتبط المختمفة عبر العصور السجوف مفيـو تطور عف والحديث، الخاصة 

 جعؿ حاولوا الذيف الميتميف وجيود خبلؿ عمؿ مف، والمضني الشاؽ العمؿ مف مراحؿ اجتاز السجف
 النظرة كانت" عندما قيؿ ما وىو، واالنتقاـ القديمة العقاب فكرة وتجاوز واإلصبلح لمتأىيؿ كمؤسسة السجف

 عف جرمو ثمف يدفع المجتمع وجعمو عف الجاني عزؿ بو يراد عقابي تنظيـ أنو إلى تشير السجف إلى
عادة وتيذيبو النزيؿ إلصبلح مكاف بأنو السجف إلى ينظر أصبح فقد اليـو أما، العقاب طريؽ  إدماجو وا 
 لردع وسيمة القديمة المجتمعات في السجف كاف أف فبعد، (43ص ، 2002، مصطفى دحام)المجتمع في

 إلى يضاؼ، اإليداع لشروط مراعاة دوف المجتمع عف تعزلو مغمقة بيئة بمثابة أماكف في بوضعو، الجاني
 الجناة إصبلح بغرض اإليداع عممية لتصبح النظرة اليـو تغيرتو ، التنفيذ في والشدة المطبقة القسوة ذلؾ

 .السوية الحياة معايير وفؽ وتكييفيـ عبلجيـ ومحاولة
البدائية األولى كاف اإلنساف يعيش في شبو عزلة عف بقية أقرانو مف بيف البشر  ففي العصور 

غريزة البقاء لديو ويدفعو إلى الثأر لنفسو بنفسيمف المعتديف دوف قيود وكاف أي اعتداء يقع عميو يحرؾ 
 تحدد لو نوع العقاب ومقداره وليذا كانت العقوبة رد فعؿ غريزي يتمثؿ في انتقاـ المجني عميو مف الجاني.
وحيف خرج اإلنساف مف عزلتو وتكوف مجتمع األسرة استمر االنتقاـ الفردي في عبلقة األسرة 

أما في داخؿ األسرة الواحدة فكاف رب األسرة ىوالذي يتولى تأديب أفرادىا إذا اعتدى أحدىـ ، ببعضيا
وظير بعد ذلؾ التقارب بيف  ، عمى غيره مف أفراد األسرةوكانت سمطة رب األسرة تمتد إلى الطرد أو القتؿ

ر وتحولت إلى فتكونت العشائ (Totemتوتماألسر عمى أساس االعتقاد بأنيـ ينحدروف مف أصؿ واحد )
قبائؿ وكاف عمى رأس كؿ عشيرة أو قبيمة رئيس أو شيخ يتولى إدارة شئونيا الخاصة وخاصة توقيع 

حسين نجيب العقوبات عف الجرائـ التي يرتكبيا أحد أفرادىا وتحوؿ االنتقاـ الفردي إلى انتقاـ جماعي )
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رة فكرة التكفير لطرد عمى ىذا الحاؿ مف خبلؿ سيط  واستمر الوضع(45-44ص ص، 1996، محمود
رضاء األلية واستمرت العقوبات عمى قوتيا بعد ظيور المدف كمدينة  األرواح الشريرة مف نفس المجـر وا 

ف كاف ، روما وأثينا وظمت العقوبة تيدؼ إلى االنتقاـ اإلجتماعي الذي يستند في الظاىر إلى الديف وا 
قاسية كثيرا مف مفكري القرف الثامف عشر إلى وقد دفعت العقوبات ال، يخفي في الحقيقة ىدفا سياسيا

المناداة بالحد مف القسوة ومياجمتيا لتعارضيا مع آدمية اإلنساف المجـر وحقوقو األساسية التي ال يمكف 
وكاف عمى رأس ىؤالء المفكريف نخبة مف فبلسفة الثورة الفرنسية ، أف تختمؼ عف حقوؽ غير المجرميف

ولقد ميدت  (35ص ، 1982، تيروجون جاك روسو)عبد الفتاح الصيفيفول، مونتكيوومفكرييا أمثاؿ 
أفكار ىؤالء الفبلسفة إللغاء العقوبات البدنية التي كانت تتصؼ بالوحشية وعدـ االنسانية والتي فشمت في 

وكنتيجة ليذا الفشؿ تـ استبداليا بعقوبات سالبة لمحرية متمثمة في السجف كعقوبة جزائية ، مكافحة الجريمة
باإلضافة إلى ذلؾ فقد ميدت أفكار فبلسفة الثورة الفرنسية ومفكرييا ، مة الكثير مف الجرائـ المقترفةع

لظيور المدارس العممية التي تيتـ بدراسة مشكمة الجريمة وبصفة خاصةسياسة العقاب مف حيث أساسو 
كافحة الجريمة عبلوة وقد ساعد عمى ظيور ىذه المدارس فشؿ السياسات الجنائيةالسابقة في م، وأغراضو

عمى السمطات المطمقة التي كاف يتمتع بيا القضاة في حؿ  الجرائـ والعقوبات وبصفة خاصة القسوة التي 
جاءت كرد فعؿ عمى   و في ىذا الصدد سوؼ نتناوؿ المدارس المختمفة التي، كانت عمييا تمؾ العقوبات

المجـر عمى أنو شخص تتحكـ فيو قوى خفية  السياسة الجنائية التي كانت تطبؽ والتي كانت تنظر إلى
باإلضافة إلى استعراض أغراض العقوبة في كؿ مدرسة مف المدارس ، شريرة تدفعو إلى السموؾ اإلجرامي

 المختمفة.
 السجن في المجتمعات الغربية: 1-1

في   يتفؽ مؤرخو العقاب عمى أف المجتمعات التاريخية القديمة لـ تعرؼ الحبس كعقوبة أساسية إال
ولعؿ ىذا يرجع إلى طغياف مبدأ القصاص أو مطمب الثأر و االنتقاـ مف ، بعض الحاالت االستثنائية
األمر الذي لـ يترؾ لتمؾ المجتمعات مجاال آخر الستعماؿ أية عقوبة سالبة ، المجـر فوؽ كؿ مطمب آخر

األماكف التي أنشئت ومع ذؾ فإف تاريخ العقاب أشار إلى بعض ، لمحرية كأسموب مف أساليب العقاب
في أفالطون فعمى سبيؿ المثاؿ اقترح الفيمسوؼ اإلغريقي ، لحفظ المجرميف أو لحبسيـ أو لسبب آخر

عقوبة الحبس لجرائـ السرقة المقترفة باإلكراه وجرائـ اإليذاء العمدية وجريمة عدـ التقوى "القوانين " كتابو
 (Herbert et al, 1970, pp448-451وجريمة العقوؽ)
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و قد كاف المموؾ والحكاـ واألمراء وكبار اإلقطاعييف يبنوف سجونا صغيرة داخؿ قصورىـ وقبلعيـ 
وقد بنيت السجوف في روما و أينا القديمتيف وفي بعض الدوؿ األوروبية ، ألىداؼ وأغراض مختمفة

ى بضعة األخرى خبلؿ عيود اإلقطاع وكاف اليدؼ منيا ىو حفظ بعض المجرميف لفترات قصيرة ال تتعد
كما وقد بنيت بعض الزنزانات االنفرادية في الكنائس لتكوف أماكف مخصصة لمدراسة الدينية ، أشير

وىذا يوضح أف وظيفة السجف القديمة كانت  (200-199ص ص ، 1989، .)عدنان الدوريوالتفكير
مع سياسة الكثير  وظيفة ثانوية غير عقابية إذ لـ تتعد الحجز االحتياطي أو الحفظ المؤقت وىذا ما يتفؽ

" أف السجوف ينبغي أنتكوف أماكف Olpian"أولبيان مف العمماء في القرف الثالث الميبلدي حيث يقوؿ 
 (Paul Tappan :1960 ;p590لمحجز االحتياطي أو التوقيؼ فحسب دوف العقاب)

العقاب فقد شيد وكاف القرف السابع عشر ميبلدي بالذات مرحمة انتقالية ذات أىمية كبيرة في تاريخ 
حيث شرعت بعض أقطار أوروبا وأمريكا ، ىذا القرف بداية استخداـ عقوبة الحبس كعقوبة جنائية أصمية

وكاف ذلؾ ، بناء بعض السجوف ودور اإلصبلح وذلؾ في مراحؿ عمرانية وفي أىداؼ إصبلحية أولية
تخدمت في مواجية الجريمة نتيجة إدراؾ ووعي بفشؿ غالبية الوسائؿ والممارسات التقميدية التي اس

لقد كاف ظيور السجف كعقوبة جنائية رد فعؿ ضد عدـ جدوى المطالب التقميدية ، والتصدي لممجرميف
-200ص ص، 1989، عدنان الدوريالتي استخدمت في عقاب المجرميف واستئصاليـ بصورة نيائية.)

201) 
عممية وليست نتيجة أسس ، اقعيةويمكننا القوؿ أف فكرة الحبس ذاتيا ولدت مف خبلؿ اعتبارات و 

أما الحركة اإلنسانية الكبرى التي أفرزتيا حضارة القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر ، نظرية أو عممية
فيي التي أمدت الفكر اإلنساني بطاقات فكرية جدية لمتعامؿ مع اإلنساف بأسموب إنساني يعيد الثقة 

لحياة الكريمة ويجنبو األلـ الناشئ عف العقاب إلى الحد بآدميتو و يثمف حؽ اإلنساف في العيش الحر وا
 األدنى مف المعاناة .

 لقد أفرزت ىذه األفكار اإلطار النظري والفقيي الذي تمثؿ في ظيور اتجاىات ومدارس نذكر منيا: 
 المدرسة التقميدية القديمة: 1-1-1
مجموعة مف ظيرت ىذه المدرسة مف خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر عمى يد  

حيث كانت ىذه المدرسة بمثابة رد فعؿ مضاد لقسوة العقوبات وأساليب ، "بكاريا" و"ينثام"المفكريف أمثاؿ:
التعذيب التي كاف يمقاىا المنحرفوف في العصور الوسطى وضد تسمط القضاة في الحكـ دوف التقيد 

 بنصوص واضحة.
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فالمجـر يقدـ عمى ممارسة ، السموؾ اإلجرامي أساسيات االتجاه النفعي عند تفسير"بكاريا" وقد طبؽ 
سموكو االنحرافي بعد موازنة يجرييا بيف المذة  التي يحصؿ عمييا واأللـ الذي قد يتعرض لو بتوقيع العقاب 

 و محصمة ىذه المعادلة إما اإلقداـ عمى السموؾ االنحرافي أو العدوؿ عنو حسب تقدير ، عميو
عند تحديد العقوبة  أف يتجاوز ألميا ما يمكف أف يحصؿ عميو مف وليذا فإف يجب أف يراعى ، الشخص

 وىذا ما يحقؽ وظيفة الردع والتخويؼ مف االنحراؼ.، لذة نتيجة إقدامو عمى السموؾ االنحرافي
ال خرجت عف أىدافيا  غير أف ىذا ال يعني المبالغة في التعذيب والقسوة المفرطة في العقوبة وا 

ويمكف إيجاز أىـ مبادئ المدرسة التقميدية القديمة مف ، يؿ ليس لو ما يبررهالحقيقية وانقمبت إلى تنك
 المنظور العقابي فيما يمي:

 .أف العقوبة أمر ضروري تحقيقا لمردع العاـ والردع الخاص 
  أف العقوبة وظيفتيا الحيمولة دوف إقداـ الجاني عمى الجريمة ورد فعؿ المجتمع ضد كؿ ما ييدد

ال تتطرؽ نحو القسوة والتعذيب.، األمف واالستقرار  ويجب أف تبقى في ىذا اإلطار وا 
 .يجب تقييد سمطة القاضي في اختيار العقوبة تجنبا الستبداد القضاة 
  ضرورة النص عمى الجرائـ والعقوبات قبؿ تطبيقيا حتى تكوف عامبل مانعا مف إقداـ البعض

 عمى السموؾ االنحرافي وحتى يتقيد بيا القضاة.
  مساواة بيف مرتكبي الجرائـ في المسؤولية والعقاب.ضرورة ال 
 .عدـ التأثر بشخصية الجاني أو ظروفو عند فرض العقوبة 
 . نبيل السمالوطيشخصية العقوبة : فبل تطبؽ العقوبة إال عمى مرتكبي الجريمة فقط( ،
 (43-39ص ص، 1983
 المدرسة التقميدية الحديثة : 1-1-2

حبلؿ بدؿ منيا العقوبات  لقد نادى أنصار ىذه المدرسة بإلغاء العقوبات القاسية وغير المفيدة وا 
، جوفريالمعتدلة التي تتناسب مع ظروؼ الجاني وشخصيتو ومف أبرز رواد ىذه المدرسة الفرنسي 

المبادئ حيث تحتفظ ىذه المدرسة بجوىر ، دودند وفايتر، وااليطالي روسي وجارو وجارسون، أوتوالن
التي نادت بيا المدرسة التقميدية القديمة لكف مع إقرار عناصر جديدة وىي أف األفراد ال يتمتعوف بقدر 

نما تتفاوت مقاومتيـ لمدوافع التي تدفع إلى اإلجراـ والمتمثمة في حرية ، واحد متساو مف حرية االختيار وا 
 اإلرادة ومدى مقدرة كؿ منيـ عمى اإلدراؾ والتميز. 
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ء عمى ذلؾ فإف أنصار ىذه المدرسة يسمموف باختبلؼ المسؤولية الجنائية وتنوعيا حسب درجة وبنا
حيث أخذت المدرسة التقميدية الحديثة المناداة بمبدأ المسؤولية ، تمتع كؿ فرد بالحرية واإلدراؾ والتمييز

الطرفيف حسب القدر الذي المخففة ألنو بيف كامؿ اإلرادة وفاقدىا توجد فئة أخرى مف األفراد تتوسط ىذيف 
كما يرى ، لذلؾ فيي ترفض مبدأ العقوبة الموحدة عمى جميع الجناة، يوجد لدييا مف اإلرادة والتميز

أصحاب ىذه المدرسة أنو يجب أف تتناسب العقوبة مع درجة المسؤولية الجزائية وتتفاوت بيف حد أدنى 
 وحد أقصى. 

أنصار المدرسة التقميدية الجديدة أف يجمعوا بيف الردع  أما فيما يتعمؽ باليدؼ مف العقوبة فقد رأى
ليذا كانت العقوبة ، ألف الجريمة شر والعدالة تقتضي أف يقابؿ الشر بشر مثمو، العاـ والعدالة المطمقة

كما أف لمعقوبة وظيفة أخرى ىي منع وقوع الجرائـ في المستقبؿ بما يحقؽ مصمحة المجتمع ، عدال
 (86-85ص ص، 1988، جم.)محمد صبحي نومنفعتو
 المدرسة الوضعية: 1-1-3
رفضت مبدأ حرية  حيث، رافاييل جاروفالو، فيري، لومبروزومف أىـ أقطاب ىذه المدرسة  

االختيار وقالت بحتمية الظاىرة اإلجرامية فيي عندىا نتاج الـز لعوامؿ إجرامية ال يممؾ الجاني إزاءىا 
 وىذه العوامؿ نوعاف:، حرية

 التكويف البدني والعضوي والنفسي لمجاني.ترجع إلى داخمية: 
 ترد إلى ظروؼ البيئة المحيطة.خارجية:

أي أنيا ، وىذه المدرسة تؤمف بمبدأ الحتمية الذي يقود إلى القوؿ بأف المجـر منقاد إلى الجريمة
أسس ومنو فبل مجاؿ إلسناد مسؤوليتو إلى ، مقدرة عميو وليست لو الحرية في ارتكابيا أو عدـ ارتكابيا

نما يسأؿ المجـر مسؤولية اجتماعية باعتباره مصدر خطورة إجرامية عمى المجتمع ويتفرع مف  أخبلقية وا 
 ذلؾ أمراف:

أف يتجرد التدبير الذي يتخذ نحو المجـر مف معاني الموـ والجزاء ليغدو مجرد وسيمة األمر األول: 
 بير احترازي إزاء ىذه الخطورة.دفاع اجتماعي تيدؼ إلى توخي الخطورة اإلجرامية : أي مجرد تد

فكؿ مجـر و لو كاف ، أف ال يكوف لموانع المسؤولية: كالجنوف أو صغر السف محؿاألمر الثاني:
 مجنونا ىو مصدر خطورة والبد مف تدبير يتخذ في مواجيتيا.

ومنو فالمدرسة الوضعية تتجو عمى المستقبؿ لتضع المجـر في وضع ال يستطيع فيو اإلضرار 
ويتحقؽ ىذا الغرض باستئصاؿ ، وىو الغرض الحقيقي الذي تيدؼ إليو التدابير االحترازية، بالمجتمع
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العوامؿ اإلجرامية لدى الجاني بالعبلج والتيذيب أو استئصاؿ الجاني نفسو إف كاف استئصاؿ العوامؿ 
دأ حتمية  الظاىرة وقد اقترف ذلؾ بإغفاؿ شأف العدالة والردع العاـ كأثر لمب، اإلجرامية غير ممكف

 (232-230ص ص، د ت، حسين محمود)اإلجرامية.
 مدرسة الدفاع االجتماعي: 1-1-4

استعمؿ بعض الفقياء والمحدثوف تعبير الدفاع االجتماعي في معنى جديد أكثر اتساعا وشموال مف 
دفاع فإف ال، معناه القديـ ففيما كاف الدفاع االجتماعي القديـ ييدؼ إلى حماية المجتمع مف المجـر

يرمي إلى حماية المجـر والمجتمع مف ، االجتماعي بمفيومو الحديث ينطوي عمى معاني إنسانية نبيمة
ظاىرة اإلجراـ وقد اختمفت أساليب تحقيؽ الدفاع ضد الجريمة اختبلفا يرجع إلى اتجاىيف تزعـ األوؿ 

-301ص ص، 1985، فوزية عبد الستار)الفرنسي مارك أنسلوتزعـ الثاني:، االيطالي جراماتيكا
302) 

مف فكرة تحقيؽ الدفاع االجتماعي عف جراماتيكا انطمؽ  الدفاع االجتماعي عند جراماتيكا:  - أ
طريؽ التزاـ المجتمع بتأىيؿ المنحرفيف ومنشأ ىذا االلتزاـ أف الشخص المنحرؼ يكوف ضحية ظروؼ 

ؾ السبيؿ الذي يتحقؽ بو بعد ذل  جراماتيكاوقد رسـ ، اجتماعية معينة دفعت بو إلى طريؽ االنحراؼ
 الدفاع االجتماعي فيما يمي:

 قرر إلغاء فكرة الجريمة باعتبارىا ظاىرة قانونية دالة عمى شخصية إجرامية. -
وأحؿ محميا كؿ ما مف شأنو الداللة ، أنكر فكرة المسؤولية الجنائية المترتبة عمى ارتكاب الجريمة -

 ذ سورة الفعؿ اإلجرامي.عمى عدـ التكيؼ مع المجتمع حتى ولو لـ يتخ
نما تدابير غير  - أف اإلجراءات التي تتخذ في حؽ الشخص غير االجتماعي ال تكوف عقوبة وا 

 محددة المدة تتناسب مع شخصية الفرد وتيدؼ إلى إصبلحو وتأىيمو.
عمى        ، أف ال تزيد القيود المفروضة عميو عف تمؾ التي يخضع ليا شخص مريض يخشى ضرره -

جوز توقيع التدابير سواء بعد ارتكاب الفعؿ الذي يدؿ عمى الشخصية غير االجتماعية أو قبؿ أنو ي
 (302ص ، 1985، فوزية عبد الستار)صدوره.

تنكر حؽ الدولة في توقيع العقاب عمى جراماتيكا ويمكف القوؿ أف نظرية الدفاع االجتماعي عند 
 فيما يمي:ويمكف إيجاز أىـ عناصر ىذه النظرية   المذنبيف
  يجب عمى الدولة أف تساعد أعضاءىا عمى التخمص مف القمؽ و أف تساعدىـ عمى التكيؼ

 االجتماعي السوي والفعاؿ.
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 ولكنيا يجب أف تساعدىـ عمى العودة إلى الحياة السوية ، ليس مف حؽ الدولة معاقبة المنحرفيف
 ع المجتمع.مف خبلؿ برامج إعادة التأىيؿ ومساعدتيـ عمى استعادة توافقيـ م

  ال يجوز أف تساعد الدولة المنحرفيف عمى التكيؼ عف طريؽ الجزاءات ولكف عف طريؽ مختمؼ
 اإلجراءات الوقائية والتربوية والعبلجية.

 يجب أف يقوـ رد الفعؿ العبلجي واإلصبلحي عمى أساس حالة كؿ منحرؼ عمى حدة ،
 افي ونتائجو.تفريد العبلج( وليس عمى أساس طبيعة العمؿ االنحر )وظروفو
 أو عدـ التوافؽ االجتماعي محؿ فكرة المسؤولية ، يجب إحبلؿ فكرة المناىضة االجتماعية
 (304-303ص ص ، 1983، نبيل السمالوطيالجنائية.)

 نقد و تقييم:
 ، قد غالى حيف طالب بإلغاء قانوف العقوبات جرامتيكامف خبلؿ ىاتو األفكار يتبيف أف 

عبلوة عمى أف تجريده لمجزاءات ، إىداره لمبدأ شرعية الجرائـ و العقوباتوبصفة خاصة ، و المسؤولية
 الجنائية مف أي إيبلـ معناه إلغاء وظيفة العدالة و الردع العاـ و الخاص .

 الدفاع االجتماعي عند مارك أنسل: - ب
جتمع وىي مكافحة اإلجراـ عف طريؽ حماية المجراماتيكا مف النقطة التي بدأ منيا مارك أنسل يبدأ 
وذلؾ بمكافحة الظروؼ التي تدفع إلى ارتكابيا وعف طريؽ حماية المجـر بإصبلحو وتأىيمو ، ضد الجريمة

 جراماتيكافإنو يمتقي مع  "مارك انسل"و بالنسبة لمسياسة التي اعتمدىا ، حتى ال يعود إلى ارتكاب الجريمة
ومراعاة أدمية المجـر و كرامتو ىو   المجـر   في أغراض التدابير الجنائية المتمثمة في تيذيب و إصبلح 

في إلغاء قانوف العقوبات  جراماتيكاال يتفؽ مع  مارك انسلو رغـ ذلؾ فإف ، الطابع المميز ليذه التدابير
القانونية المسمـ بيا في التشريعات  و المجـر و العقوبة و المسؤولية الجنائية و غيرىا مف المصطمحات

عبلوة عمى أف أساس ، يبقي عمى قانوف العقوبات و المجـر و الجريمة فمارك انسل، الجنائية المعاصرة
أف المجتمع عميو  مارك انسلو يقوؿ ، المسؤولية لديو ىو حرية االختيار المدعمة بالعناصر الشخصية

ف فرص الوقوع فيو :كمحاربة الكحوؿ و المخدرات ووضع واجب محاربة اإلجراـ بوسائؿ عامة تقمؿ م
 سياسة لمرعاية  والمساعدة االجتماعية لؤلفراد .

و أف اتخاذ التدابير االحترازية يراعى فيو العوامؿ العضوية و النفسية و االجتماعية التي 
 حقوؽ ال التدابير لمبدأ الشرعية وحمايةأف تخضع ىده و يجب ، المجـر إلى الجريمة  دفعت

 و يتـ تأىيؿ المجـر ، ألف ىدؼ التدابير االحترازية  التأىيؿ و اإلصبلح، الحريات الفردية  و ضماف 
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و كذلؾ جمع ىذا االتجاه بيف ، و إصبلحو بإحدى الميف أو تثقيفو أو عبلجو إذا اقتضى األمر ذلؾ
التدابير فيستطيع القاضي أف يجد العقوبات والتدابير االحترازية في نظاـ واحد يشمميا معا بحيث تتحدد 

. .  (304-303ص ص ، 1985، فوزية عبد الستار)فييا التدابير المناسبة لكؿ مجـر
 السجن عند المسممين: 1-2

تيدؼ العقوبات في النظاـ الجنائي اإلسبلمي إلى حماية المصالح األساسية المعتبرة وذلؾ عف 
مطمقة بالحدود والقصاص و التعازير التي تترؾ لولي وتحقيؽ العدالة ال، طريؽ زجر الجاني وردع غيره

وىو شفاء ، كما تيدؼ العقوبات المقدرة إلى تحقيؽ ىدؼ ال نظير لو في أي تشريع جنائي وضعي، األمر
 فبالقصاص يتـ شفاء الصدور.، غيظ المجني عميو أو ذويو

 عاف:وقد عرؼ اإلسبلـ سمب الحرية في صورة واحدة وىي الحبس أو السجف وىو نو 
أو في حاالت درء ، يوقع عمى الشخص عمى سبيؿ التعزير عمى المعاصي الحبس كعقوبة: - أ

 الحدود بالشبيات أو استيفاء لمحؽ العاـ عند التنازؿ عف الحؽ الخاص.
يكوف عندما يحبس الشخص عمى ذمة قضية معينة عمى سبيؿ الحبس كاستظيار: - ب
 (17-16ص ص ، 1984، .)عبد الفتاح خضراالحتياط

وأبا بكر رضي اهلل ، ثبوت مشروعية الحبس في اإلسبلـ فإف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ومع
نما كاف السجيف يوضع في البيوت والدىاليز والمساجد والخيمة.، لـ يتخذا مكانا لمحبس، عنو  وا 

الذي مكث  أبو لبابة رفاعة بن المنذر ففي مسجد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  تـ حبس 
وآخروف حبسوا أنفسيـ وربطوىا باألعمدة لتخمفيـ عف الغزو مع الرسوؿ صمى اهلل ، ست لياؿمحبوسا 

 ثمامة ابن أثال ومف المحبوسيف أيضا في مسجد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، عميو وسمـ
سجد في الم ثمامةويبدو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أراد بحبس ، حيث بقي محبوسا ثبلثة أياـ، الحنفي

أف يجعمو فيما يسمى فيعصرنا ىذا بدار اإلصبلح والتقويـ ويعرفو عمى نظاـ المسمميف العاـ وعبادتيـ 
وفي ، زعيـ في قوموثمامة خاصة وأف ، وأخبلقيـ االجتماعية ألف المسجد كاف مجتمع الناس وممتقاىـ

 حسن)عف دينو وأعمف إسبلمو ثمامةوكاف ذلؾ فبعد ثبلث لياؿ تحوؿ ، إسبلمو كسب كبير لممسمميف
 (281ص ، 1987، أبوغدة

ضرورةإعداد مكاف  عمر بن الخطابومع اتساع رقعة الببلد اإلسبلمية وزيادة عدد الرعية رآى 
 وتنفيذا لذلؾ فقد ابتاع رضي اهلل عنو دارا في مكة مف صفواف بف امية وجعميا ، لحبس المجرميف

 وىو أوؿ مف لفت األنظار في اإلسبلـ إلى وجوب ، في الكوفةسجنا عمي  بن أبي طالب كما أقاـ ، حبسا
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 ثـ فعؿ ذلؾ معاوية في الشاـ ثـ توالت الجيود مف بعدىـ مف جانب التابعيف.، العناية بالمسجونيف
 (.29-28ص ص، 1984، عبد الفتاح خضر)

ة فإنيا منظمة أما بالنسبة لمنظاـ العقابي وأساليب تحقيؽ الدفاع االجتماعي في الشريعة اإلسبلمي
ومف أبرز مبلمح ، نظاما محكما وناجحا لمكافحة االنحراؼ أصبل ولمواجيتو بشكؿ فعاؿ إذا ما وقع فعبل

 النظاـ العقابي اإلسبلمي:
فإف لـ تنص الشريعة عمى عقوبة أو تحريـ في ، ال جريمة وال عقوبة إال إذا نصت الشريعة -1

 حالة الفعؿ أو الترؾ فبل جريمة.
وذلؾ ألف عدـ إنزاؿ عقوبة بالجاني ، العقوبة في الشرع ىو زجر الجاني وردع لغيرهاليدؼ مف  -2

 والتسيب يقضي عمى أساسيات التنظيـ كما رسمو اإلسبلـ.، يعرض المجتمع كمو لبلنييار والدمار والتفكؾ
 تنصب كميا عمى، تتفاوت العقوبات المقدرة و التعزيرية في اإلسبلـ تبعا لمعايير بالغة الدقة -3

 نوعية األذى الذي أحدثتو الجريمة وتتمثؿ ىذه المعايير في ثبلثة:
 .مقدار األذى الذي ينزؿ بالمجني عميو 
 .مقدار الترويع واإلفزاع العاـ الذي تحدثو الجريمة 
 .مقدار ما في الجريمة مف ىتؾ لمفضائؿ و القيـ اإلسبلمية 
أساسيا العقوبات وسمطات القاضي تنقسـ الجرائـ في اإلسبلـ إلى ثبلثة أنواع تختمؼ عمى  -4

 وىي كما يمي:
 :وىذه الجرائـ إذا ثبتت وتوافرت ، وىي عقوبات الجرائـ المحددة بنص الكتاب والسنة جرائم الحدود

وال يممؾ كذلؾ المجني ، أركاف الجريمة العامة والخاصة فإف القاضي ال يممؾ الحؽ في العفو عف الجاني
 البغي والردة .، الحرابة، السرقة، شرب الخمر، القذؼ، سبع ىي: الزناوجرائـ الحدود ، عميو حؽ العفو

  :وتشمؿ كؿ جرائـ االعتداء عمى األشخاص بالقتؿ أو الجرح سواء بطريؽ العمد جرائم القصاص
و إذا كانت العقوبة مقدرة ، أما الجرائـ  غير العمدية ففييا الدية، وجرائـ العمد فييا القصاص، أو الخطأ
تختمؼ عف الحدود في أف اهلل تعالى منح المجني عميو أولوية حؽ العفو عف القصاص واستبدالو إال أنيا 

 بالدية أو العفو عنيما معا لحكمة دينية واجتماعية.
 :وىنا توسع ، وىي كؿ الجرائـ التي ال تدخؿ ضمف الحدود  والقصاص والدية جرائم التعزير

التعزير ولمقاضي أف يختار العقوبة المناسبة لطبيعة  الشريعة مف سمطة القاضي حيث لـ تحدد عقوبات
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الجـر وشخصية الجاني وظروؼ ارتكاب الجريمة بما يحقؽ مصمحة المجتمع وما يحقؽ إصبلح شأف 
 المنحرؼ ويمنعو مف العودة لبلنحراؼ.

اتضح الصراع في نظريات العقاب الحديثة بيف أنصار تفريد العقاب أو استبدالو باإلجراءات  -5
 فالناظر إلى الشريعة اإلسبلمية، ابير العبلجية واإلصبلحية وبيف أنصار توحيد العقاب والعقوباتوالتد

فيناؾ العقوبات المحددة ، أو النظاـ العقابي في اإلسبلـ يرى أنو عالج ىذا األمر بمنتيى اإلحكاـ والدقة
لعقاب وتحديده استنادا إلى وتتمثؿ في جرائـ الحدود والقصاص وىنا يأخذ اإلسبلـ بعمومية ا، بنص شرعي

أما فيما يخص التعزير فيأخذ ىنا ، طبيعة الجريمة لما ليا مف آثار مدمرة عمى بناء المجتمع ونظمو وقيمو
 اإلسبلـ نظاـ تفريد العقوبة.  

عالجت الشريعة اإلسبلمية موضوع العود لمجريمة أو تكرار السموؾ االنحرافي مف خبلؿ تشديد  -6
 إذا عاود سموكو اإلجرامي.العقوبة عمى المجـر 

 ىناؾ مجموعة مف األركاف العامة التي يجب توافرىا قبؿ إطبلؽ مصطمح الجريمة عمى  -7
 أي فعؿ وىي:

 :فبل جريمة وال عقوبة إال بنص.  ، يتمثؿ في وجود نص شرعي يحـر الفعؿ ركن شرعي 
 :د الشروع فيو.يتمثؿ في اإلتياف بالسموؾ اإلجرامي بالفعؿ وىذا يختمؼ عف مجر  ركن مادي 
 ويتمثؿ في عدـ محاسبة أي إنساف إال إذا كاف مكمفا ومختارا مسئوال.ركن إنساني  : 
 ىناؾ مجموعة مف الشروط التي يجب توافرىا في العقوبة وتتمثؿ فيما يمي: -8
 :أي أنو ال يجوز أف يتحمؿ إنساف جريمة لـ يرتكبيا ىو وارتكبيا غيره. شخصية العقوبة 
 :ي التجرد مف اليوى واألحكاـ المسبقة عند إصدار األحكاـ عمى المنحرفيف.أ موضوعية العقوبة 

 ، 1983، نبيل السمالوطيأف تكوف جميع األحكاـ مستمدة مف الشريعة اإلسبلمية )
   (133-115ص ص

  :اإلسالمية النظرة حسب السجناء * معاممة
 كاف ولما، المعتبرة األساسية حماية المصالح إلى اإلسبلمية النظرية تصور حسب العقوبات تيدؼ

 معاممة فإف، نفسو في مف التصرؼ ومنعو الشخص لتعويؽ ىو اإلسبلمية الشريعة في رأينا كما السجف
 والتي الحسنة األساليب مف الكثير يتبع، إنساني منيج ىو اإلسبلمية الشريعة وفؽ السجف داخؿ السجناء

 :منيا
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 أسوة اهلل رسوؿ في لكـ كاف "لقد تعالى لقولو مصداقا وىذا :النزالء عمى وأثرىا الصالحة القدوة -أ
 دور يكمف وىنا، (21اآلية ، سورة األحزاب)كثيرا" اهلل وذكر اآلخر واليـو اهلل يرجو كاف حسنة لمف
 ديف رجاؿ مف سواء، المجتمع ليذا خيرا كانوا بمف مف االقتداء النزالء تمكيف في السجف مؤسسات

 الحياة. في المنتيجة وطرقيـ وسموكيـ بتفكيرىـ واالقتداء تجاربيـ لمحاكاة وذلؾ، ...عمـ رجاؿ أو 
 لقولو صمى اهلل عميو وسمـ "نعمتاف مصداقا وىذا :المفيد بالنافع النزالء فراغ أوقات إشغال - ت
 عمى يجب وىنا، عنو( اهلل رضي عباس ابف والفراغ" )رواه الصحة :مف الناس كثير فييما مغبوف

 بو يفيد بما وتأىيمو الخيرة األعماؿ تدبير في بالسجف النزيؿ تواجد تستثمر أوقات أف اإليوائية المؤسسات
   ... والتدريب والرياضة كالقراءة واآلخريف نفسو

، سورة النحل)" ...أحسف ىي بالتي "وجادليـ تعالى لقولو مصداقا وىذا :الحوار أسموب  - ث
 دور يبرز وىنا، واإلقناع الحجة عمى يعتمد الذي، والبناء، اليادؼ بالحوار ىنا ويقصد، (125اآلية

 المشكبلت في ومشاركتيـ، الخاطئ مف السميـ ليـ الفكر وتبيف النزالء فكر تنوير في اإليوائية المؤسسات
 وصرفيـ، الحسف التفكير إلى طاقاتيـ وتوجيو، الحموؿ إيجاد كيفية عمى تشجعيـ بطريقة تعترضيـ التي
 بالخير المجتمع عمييـ وعمى يعود ما في طاقاتيـ واستثمار، المجتمع ويضر، يضرىـ عما

 (118ص، 2004، الوادعي مسفر بن سعيد).والمنفعة
 الكثير فييا تـ عديدة مراحؿ عبر تطورىا في سارت قد السجوف أنظمة أف عرضو تـ مما يتضح

 عمييـ المحكـو مع تعامميا وأساليب، وأىدافيا، السجوف مؤسسات ووظائؼ أدوار حيث االنجازات مف مف
 بطبيعة أشد االرتباط مرتبط السجوف أنظمة مستوى عمى حدث الذي التغير ىذا وأف، يودعوف فييا الذيف

، المجتمع في تطبؽ وقانونية اجتماعية ظاىرة العقاب أنظمة العتبار وذلؾ، المتواجدة بيا المجتمعات
 آللية اإلسبلمية النظرة أف عمى التأكيد األخير في يبقى لكنو، السائدة فيو االجتماعية بالنظـ وترتبط
 وأكثر، فعالية وأكثر، دقة أكثر نظاما قدمت العقابية والمسجونيف بالمؤسسات عمييـ المحكـو مع التعامؿ
 محاوالت قدمتيا نظرية أو مدرسة أي آراء تضاىييا النظرة  ىي اإلسبلمية فالنظرة وبالتالي، تكامبل

 أولى في تعطي عقيدة مف مستمدة ىي ىذه النظرة منابع ألف، و السجناء السجف لقضايا الدارسيف
 عمى يدؿ إنما دؿ إف وىذا شيء كؿ قبؿ قيمتو كإنساف عمى والتأكيد، اإلنساف كرامة عمى الحفاظ أولوياتيا
  السبلمة في الفرد حؽ عمى أثناء تنفيذىا في تحرص والتي، أحكاميا وبعد اإلسبلـ  رسالة شمولية

 المجتمع. في العامة المصمحة يحقؽ بما، واالستقرار األمف لممجتمع وتضمف، و الطمأنينة
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 الجذور التاريخية لمعقوبة:   -8
فبإمكاننا القوؿ أنيا وجدت منذ أف خمؽ اهلل تعالى ، إذا أردنا التقصي عف الجذور التاريخية لمعقوبة

و أوؿ مف عصى اهلل كاف إبميسا استنكارا لخمقو أدـ أبى ، الكوف والمبلئكة وبث الروح فييا قبؿ البشر
وقػد اميمو اهلل تعالى عمى فعمو  فػأخر العقوبة والعذاب  الى يـو ، وأنكػر السجود واالنقياد ألوامره مستكبرا

قال فبعزتك ألغوينيم ، " فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعمومإذ قاؿ في كتابو الكريـ ، يبعثوف
 .( 83و 80اآليتان ، سورة ص)إال عبادك منيم المخمصين " أجمعين 

وأوؿ مف غواه ابميس كاف آدـ عميو السبلـ  إذ جعمو يتذوؽ ما حـر عميو وقد حذره اهلل تعالى مف  
، سورة طو)  " فقمنا يا آدم إن ىذا عدو  لك ولزوجك فال يخرجنكما من الجنة فتشقى "قبؿ فقاؿ تعالى 

ولوال سبقت كممة مف ربو تفضبل منو عميو ورحمة ، كشفت عورتو وانحطت درجتووحيف فعؿ ان( 117أية 
بو لكاف لزاما عميو العقوبة وعمى كؿ مف عصى مػف ذريتػو كػاف يتعجؿ بالػعقػوبة مػف ساعتو لكنو أميؿ 

ن لم تغفر لنا  "قاال ربنافمما تاب وندـ استحؽ الغفراف والعفو ، إلى وقت ما وترحمنا ظممنا أنفسنا وا 
فغفر اهلل لو وخفؼ عنو العقوبة ومع ذلؾ أنزؿ اهلل  (23أية ، )سورة األعراف   لنكونن من الخاسرين "

 تعالى أدـ )ع( مف الجنة الى األرض .
 .(123أية ، )سورة طو " قال اىبطا منيا جميعا بعضكم لبعض عدو "قاؿ تعالى 

   والحسد المفسد في طبيعة اإلنساف ، المةالغيرة الظ (أبناء آدـ)وفي األرض ولدت عند اإلنساف 

. وخير شاىد عمى ذلؾ قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ مف أجؿ قرباف قدمو (79ص ، 1963، محمد، )أبو زىرة
إذ كاف أحدىما يرجو ما عند اهلل في حيف أف األخر قدـ قربانو إخبلص فقاؿ تعالى ، كؿ واحد منيما

قال ، ولم يتقبل من األخر، قربا  قربانا فتقبل من أحدىماإذ ، َواتل عمييم  نبأ ابني آدم بالحق))
، لئن  بسطت إلي يدك لتقتمني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتمك، قال إنما يتقبل اهلل من المتقين، ألقتمنك

فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ، إني أخاف اهلل رب العالمين إني أريد أن تبوأ بإثمي و إثمك
فأصبح من الخاسرين فبعث اهلل غرابا يبحث في األرض ، و نفسو قتل أخيو فقتموفطوعت ل، الظالمين

قال ياويمتي أعجزت أن أكون مثل ىذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح ، ليريو كيف يواري سوءة أخيو
من أجل ذلك كتبنا عمى بني إسرائيل أنو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض ، من النادمين

 .( 32 – 27اآليات ، )سورة المائدة ومن أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا." ، قتل الناس جميعافكأنما 
وبتمؾ يحيا الناس حياة ، يتضح مف النص الكريـ أنو ال شيء يردع األشرار إال القصاص العادؿ

 (79ص ، 1963، . )أبو زىرةوالجزاء األوفى عند اهلل العميـ الحكيـ، طيبة في الجممة في ىذه األرض
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وقد شيدت العقوبة نوعا مف التطور في المجتمعات البدائية والتقميدية إذ اتجيت نحو التخصص 
فالمجتمع ، بشكؿ قميؿ وأصبح إنزاليا بالمجرميف مف قبؿ المجتمع وأفراده وليس مف اهلل تعالى مباشرة

ية صيغة قانونية جامدة البدائي ىو مجتمع عرقي تقميدي يقوـ فيو وجود القانوف المكتوب وتغيب فيو أ
فيو مجتمع تقميدي يعتمد كميا عمى قواعد العرؼ العامة ، تنظـ العبلقات االجتماعية بيف أفرادىا وجماعاتو

والتقاليد المتوارثة التي تشكؿ في مجموعيا األرضية الواحدة لكافة المعايير التنظيمية الضابطة لسموؾ 
وفي مثؿ ىذه المجتمعات تكوف الجريمة وعقوبتيا  (40ص، 1989، )عدنان الدورياألفراد والجماعات 

 حقيقتاف نسبيتاف ترتبطاف عضويا بالتركيب االجتماعي الكمي لممجتمع البدائي .
لذا فاف العقوبة في ىذا المجتمع ذات صفة غيبية ألنيا تصدر عف قوى روحية غير مػنظورة تتػحكـ 

ث عف المجـر حتى تجده . وتناؿ منو باالنتقاـ وتظؿ بمنظورىـ تبح، في مصير المجتمع وتطارد الفرد
 الشديد فضبًل عف المعتقد الغيبي لمصدرىا فيي في المجتمع البدائي أداة اجتماعية تحقؽ تماسؾ 

 وتحفظ توازنو وتعمؿ عمى تكاممو وتكاتفو فيي اذف تحقؽ وظيفة اجتماعية سامية، أفراده
 (41ص ، المرجع السابق) 

إذ تحقؽ مطمبيف ، فيما يتعمؽ بالجاني نفسو وبأسموب التعامؿ معو، ثانويةولمنظور العقوبة وظيفة 
 أساسيف معا ىما القصاص والردع . ويمكف القوؿ أف العقوبات في المجتمعات البدائية ذات طبيعة 

كنوع ، غير متشابية بسبب خضوعيا لمجموعة مف العناصر الحضارية والظروؼ االجتماعية، نسبية
ومدى العبلقة التي تربط بيف ، ومنزلة الجاني بيف أفراد مجتمعو، ة الضرر الناتج عنووكمي، الفعؿ ذاتو

وغيرىا مف االعتبارات االجتماعية وىكذا نجد أف أسموب وطرؽ ، جماعة الجاني وجماعة المجني عميو
تمي تنفيذ العقوبة لبلقتصاص مف الجاني قد تنوع تبعًا لمظروؼ المحيطة بالجاني او الجماعة التي ين

 الييا. 
ومف ىذا المنطمؽ فاف المجتمع البدائي ال يعرؼ مبدأ فردية العقاب فالقصاص عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 .(      1963، أبو زيد أحمد) يقتصر عمى شخص الجاني وحده بؿ يشمؿ غيره مف افراد عشيرتو او جماعتو
الف العقاب لدييا أجراء لـ ، عميولذا فأف المجتمعات البدائية لـ تعرؼ العقاب بالمعنى المتعارؼ 

عدنان ) يقصد بو إيقاع األلـ بالجاني او فرض الضرر العمدي مف قبؿ الجماعة كيدؼ أساسي لمعقاب
 .(43ص ، 1989، الدوري



  الفصل الرابع                    المؤسسات العقابية في الجزائر ودورها في إعادة تأهيل المرأة المجرمة
 

190 
 

يتضح مما سبؽ أف فكرة العقوبة في المجتمع البدائي تختمط ببعض التصورات الغيبية وتمتزج 
إجراءات التحقيؽ في التيمة او في أسموب تنفيذ العقوبة بحؽ بطقوس سحرية معقدة سواء كاف ذلؾ ب

 الجاني .
وىكذا نجد اف المجتمعات البدائية مارست نوعيف مف العقوبات أحدىما عقوبات مادية ممموسة 
تمحؽ بالمجـر ذاتو وىذه تتدرج بيف التوبيخ والتعزير والمقاطعة والنفي واإلعداـ وذلؾ عف بعض الجرائـ 

األخر عقوبات ذات صفة روحية غيبية ىدفيا التخمص مف الجاني ترضية لمرب ، اخميةالشخصية والد
 والقوى الغيبية والتضحية لمفاعؿ طمبا لمغفرة ىذه القوى وال سيما في الجرائـ التي تتصؼ بالقدسية 

 او المجتمعية  .
رر المتعمد فحسب أف المطمب األساسي لمعقوبة في المجتمعات البدائية لـ يكف إيقاع األلـ أو الض

بؿ التخمص مف الجاني والتضحية بو مف أجؿ إرضاء اآللية ودرء نقمة القوى الروحية فصبل عف توبيخ 
الفرد والحط مف منزلتو االجتماعية او الوقاية المجتمعية بإعداـ الجاني او الثأر منو أحياناً  في بعض 

 الجرائـ الشخصية . 
االجتماعية بوجو عاـ تظير لنا كيؼ أف المجتمعات البشرية  ف نظرة سريعة في تاريخ الحياةإلذا ف

عمى اختبلؼ درجة تطورىا الثقافي استفادت مف بعض ردود الفعؿ االجتماعية ذات الطبيعة العقابية ضد 
بعض األفراد الذيف يخرجوف عف طاعتيا ويسيئوف الى أعرافيا وتقاليدىا أو يدنسوف مقدساتيا أو ينحرفوف 

 جتماعية او األخبلقية او الدينية .عف معاييرىا اال
أال أف المختصيف بيذا الموضوع يروف باف ، ىذه صفة العقوبة بالنسبة لممجتمعات البدائية والقديمة

 تتشابو فيما بينيا سواء مف ناحية مبادئيا ونظميا ، تاريخ العقوبات في اكثر الشرائع والقوانيف القديمة
او مف ناحية األدوار التي مرت بيا وكذلؾ العوامؿ التي أدت الى تطورىا . وال يمكف وضع أسس ثابتة 

 (14ص، ، )جعفر عمي محمد حوؿ المرحمة التي نشأ فييا القانوف عند الشعوب القديمة 
ؿ والمراح، وبقدر ما تعمؽ األمر بالجانب العقابي فأف كؿ السبؿ التي سمكتيا المجتمعات القديمة

 ،بدر محمد عبد المنعم وآخرونالتي مرت بيا العقوبة خبلؿ حقبة تطورىا سارت وفؽ مراحؿ ثبلثة)
التي تعد مراحؿ انتقالية مف االبتدائية الى مراحؿ اكثر تطورا وتنظيما داخؿ  (489-486 ص ص 

 المجتمع الواحد ونوجز ىذه المراحؿ بما يمي :
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 المرحمة األولى : حؽ االنتقاـ أو الثار 
إذ يترؾ لممجني عميو الخيار في المجوء ، في العصر القديـ كاف حؽ االنتقاـ الفردي أساسا لمعقوبة

إذ لـ يكف ىناؾ قانوف منظـ يتناوؿ تفسير أو تحديد ىذا ، الى استعماؿ ىذا الحؽ بالكيفية التي ترضيو
    (272ص ، ، مدكور محمد سالم) الحؽ

 المجتمعات القديمة فإنيا كانت تستند عمى فكرتيف : أما بالنسبة إلى الحالة القانونية في
 : سيادة رب األسرة عمى أفرادىا وتسمى بالسمطة األبوية . أوليما 
  : سواء كاف ، إذ يخضع المنتسبوف ألسرة واحدة، ىي السمطة الجماعية أو حكـ القانوف والثانية

، حقوقيـ الخاصة لسمطات رب األسرةجميعيـ خضوعا  تاما في ، ذلؾ االنتساب حقيقيا أو باالنتماء
وتصؿ سمطاتو غير المحدودة إلى ، ويمثموف إلرادتو ويطيعونو طاعة عمياء، فكممتو تمثؿ القانوف الداخمي
 ودوف أف يكوف ليـ حؽ في التظمـ وااللتماس، سواء حكـ بينيـ بالعدؿ أـ ال، أرواحيـ وحرياتيـ وأمواليـ

 (14ص ، 1979، أحمد أبو الوفا)
المتاف توحدتا ، سمطة القبيمةومف ثـ  رب العائمةوىكذا ظيرت سمطتاف لتوجيو العقوبة ىما سمطة 

 في تنظيـ االنتقاـ بالجاني نتيجة األذى الذي يوقعو بالمجني عميو والمتيف تقرراف نوع ىذه العقوبة 
لى جانب القصاص يظؿ االنتقاـ المطمؽ ىو الوسيمة لمقابمة االعتدا، أو القصاص ء الموجو مف أحد وا 

أفراد أسرة أو قبيمة معينة الى فرد ثاف ينتمي الى أسرة او قبيمة أخري وكثيرا ما كاف ىذا االنتقاـ الفردي 
 .  (17ص ، 1988، )نشأت أكرم يتطور الى انتقاـ جماعي

 أما طبيعة العقوبة في العصور القديمة فكانت عقوبة بدنية إال أنيا كانت صارمة لمغاية توقع بحؽ
مرتكب الجريمة لمتخمص مف جرائمو مثؿ بتر أحد أعضاء جسمو أو تشوييو أو تجريده مف حؽ االنتماء 

أو في العراء تحت ، إلى القبيمة وذلؾ عف طريؽ النفي أو الطرد ووضعو تحت رحمة الحيوانات المفترسة
بمعنى آخر ، .( 212ص، 1985، عبد الستار  فوزية) طائمة رجاؿ القبائؿ لمتصرؼ بو كيفما يشاوؤف

 وليذه القبيمة الحؽ في االنتقاـ منو ، خمعو  مف العائمة أو القبيمة ونفيو أو تسميمو إلى القبيمة المتضررة
إال أف ىذا النوع مف ، او جعمو ممموكا أو محكـ عميو بتنفيذ بعض األعماؿ اإلجبارية لفائدتيما أو تقتمو

إذ لعب الظمـ دوره في ، مف قبؿ المتنفذيف بالمجـرالعقوبات أصبح نوعا مف إشباع األىواء الشخصية 
 االنتقاـ البشع وارتكاب الجرائـ ونشر الفوضى وروح الخصومة بيف األطراؼ .

وحسب ىذا النظاـ كاف الػجاني يسمػـ إلى المجني عميو لينتقـ منو بنفسو وبشكؿ مباشر و بمقدار 
والضارب بالضرب وشاىد الزور بقطع ، القتؿفكاف القاتؿ يعاقب ب، الضرر الذي لحقو مف جراء جريمتو
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مع األخذ بنظر االعتبار أف ىذه المرحمة تميزت بعدـ وجود فكرة المسؤولية ، لسانو والسارؽ بقطع يده
فالفرد كاف ينتقـ مف الذي أوقع بو االعتداء حتى ولو صدر ىذا االعتداء مف حيواف أو طفؿ ، بشكؿ تاـ

 (486ص ، ، وآخرونبدر محمد عبد المنعم غير راشد. )
وىي تمثؿ  (الدية) (الصمح والتعويض)لقد استمر تنفيذ العقوبات عمى ىذا النحو حتى ظيور نظاـ 

المرحمة الثانية مف تطور نظاـ العقوبة حيث يمكف تعريؼ ىذا النظاـ بأنو: "مبمغ مف الماؿ يدفعو الجاني 
)أحمد أبو أر وذلؾ تفاديا لمخاطر الحرب" أو عشيرتو إلى المجني عميو مقابؿ تنازليـ عف األضرار بالث

 ( .47ص، 1979، ألوفا
وجاءت ىذه المرحمة نتيجة تزايد عدد الجماعات   (الدية)المرحمة الثانية : الصمح والتعويض 

دراكيـ أىمية  الجانب االقتصادي في حياتيـ ولغرض التقميؿ  اإلنسانية وتكتميا  وتعدد حاجات األفراد وا 
تبنت بعض الجماعات مبدأ التعويض ، جة عف الجريمة والعقوبة الذي ساد مدة طويمةمف األضرار النات

المالي ذا المردود األكثر فائدة بالنسبة لممجني عميو وذويو أو حتى قبيمتو وأصبح بديبل عف االنتقاـ  
العيني المطمؽ أو المحدود بعقوبة القصاص المضاعؼ لمضرر الحاصؿ بضرر أخر أو ضرر أكثر 

 .  (18ص ، 1988، نشأت أكرم)تـ إقرار الدية وىكذا
، إذ أنيا تدفع باالتفاؽ بيف الجاني والمجني عميو أو بيف أفراد أسرتو أو عشيرتو في أغمب األحياف

، 1979، أحمد أبو الوفا)ويتـ عف طريؽ تنازؿ المجني عميو أو ذويو مف الثأر مقابػؿ دية يدفعيا الجاني 
وكما كانت تدفع أما بعدد مف الماشية أو ما كاف ، محددا أوؿ األمر ولـ يكف مقدار الدية، (14ص 

وبعد اكتشاؼ النحاس صارت ، أو كاف ذلؾ قبؿ ظيور العممة النقدية، يتعامؿ بو أصحاب تمؾ الجماعة
 الدية تدفع بشكؿ سبائؾ مف النحاس .

قبؿ الجاني لمتعويض  وال يقصد بدفع الماؿ مف، وبعد ظيور العممة النقدية أصبحت الدية تقدر نقدا
 ولذلؾ فإف التعويض ، عف الضرر الذي سببو لممجني عميو فحسب كما ىو ظاىر في معنى العقوبة

بدر فيو ممف يدفعو الجاني ليشتري بو حياتو)، أو الدية تفوؽ أحيانا مستوى الضرر الذي الحؽ بالشخص
 . (488ص ، ، محمد عبد المنعم وآخرون

فقد تقبميا عشيرة الجاني أو المجني عميو أو ترفضيا ، لى اختياريةكانت الدية في العصور األو 
وقد يرفض الجاني أحيانا" الدية التي يطمبيا منو المجني عميو إذا كاف ذا ، ويعتمد ذلؾ عمى نفوذىا وقوتيا

وعمى ىذا األساس حؿ نظاـ ، وكذلؾ يستطيع المجني عميو رفض الصمح ويصر عمى األخذ بالثأر، قوة
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واستمر عمى ما ىو عميو حتى بدأت سمطات الدولة ، المادي أو الدية عمى االنتقاـ والثأرالتعويض 
 بالظيور واالستقرار عندىا نشأت فكرة العقوبة العامة ضمف االنتقاـ العاـ.

 المرحمة الثالثة : العقوبة بعد نشوء الدولة :
وبرزت ظاىرة الطبقات وظاىرة حيف تطورت المجتمعات البشرية وازداد تركيبيا السكاني تعقيدا 

الممكية العامة والخاصة والسمطة العامة المركزية مف جانب بدأ مفيـو الجريمة ىو األخر يتبمور مف خبلؿ 
عدنان مفيوـ اجتماعي جديد إذ صار الفعؿ الخاطئ جريمة موجية ضد الدولة وضد المجني عميو معا  )

واىتمت ، وأقرت الدية، لعقوبة وعنيت بتنظيـ قواعدىا. ولذلؾ اعترفت الدولة با(44ص ، 1989، الدوري
، محمد محي الدين عوض)بتحديد مبالغيا فتبمورت بذلؾ العقوبات لمجرائـ المرتكبة ضد األشخاص

وىكذا انتقؿ العقاب مف الحؽ الشخصي الخاص بالمجني عميو أو المتضرر مف ( 12ص ، 1963
 فعبل يشكؿ جريمة . الجريمة إلى حؽ الدولة في معاقبة كؿ مف يرتكب

ومع استقرار عبادة األسبلؼ في ىذه المرحمة وظيور رئيس الجماعة كوسيط بيف أفراد جماعتو 
 والذي كاف يمثؿ في الوقت نفسو رئيسًا لمديف أيضا . وبذلؾ حؿ الديف محؿ القوة ، واآللية

، أبو طالب  صوفيالمختمفة )في تنظيـ العبلقات بيف أفراد الجماعة الواحدة أو بيف أفراد الجماعات 
 ( .81 ص، 1963

ورغـ ذلؾ فمـ يكف العقاب في تمؾ المرحمة يستند عمى أية قاعدة فقيية أو مبررات فمسفية محددة 
 فاستعمؿ العقاب البدني مثبل كرد فعؿ رسمي أو أجراء واقعي لمتصدي لمجريمة دونما ىدؼ معيف 

  (44ص ، 1989، عدنان الدوريأو أرضية فمسفية يستند عمييا. )
ولكف بمرور الزمف وفي مرحمة الحقة اتخذت األحكاـ اإلليية صفة العمومية ال سيما وأف 
المنازعات والوقائع المتشابية أخذت تتكرر بعد زيادة التكتبلت البشرية وتكويف العبلقات االجتماعية 

ـ متشابية بصدد المنازعات واالرتباطات الوثيقة في مجاؿ االقتصاد مما أدى بالقضاة الى إصدار أحكا
والوقائع التي تصدر عف المسيئيف وألسباب أىميا سمطة التشريع والتنفيذ والقضاء والعتقادىـ أف اآللية 
ىي مصدر ما ينطقوف بو مف أحكاـ فوجب عمييـ مراعاة ما سبؽ وأف يحكموا بو خشية غضب اآللية 

أف األحكاـ القضائية المتشابية أصبحت سوابؽ عمييـ أي نشأت عادة دينية ذات طبيعة قضائية مقتضاىا 
 ومع التطور الذي صاحب وجود تنظيـ لمدولة ، قضائية تتحكـ في المستقبؿ في المنازعات المماثمة

أو التطور االقتصادي أصبحت حاالت المجوء إلى االنتقاـ الفردي أقؿ بكثير عف السابؽ في حيف ازدادت 
وكاف رئيس ، حتكاـ إليو فيما يحدث مف منازعات بيف األفرادحاالت المجوء الى رئيس الجماعة واال
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الجماعة بدوره يشاور رجاؿ الديف الذيف كانوا يمثموف إرادة اآللية مف أجؿ إيجاد الحكـ المناسب مف خبلؿ 
 وبذلؾ أصبح التقارب واالتفاؽ بيف الدولة والسمطة الدينية يسد الفجوة بيف الحكـ، العادات والتقاليد السائدة

رضاء جميع األطراؼ وتثبيت القانوف لمصمحة المجتمع ككؿ ، الوضعي والروحي لتوحيد مبدأ العقوبة وا 
نما أصبحت السيادة لمشعب وذلؾ بعد اف ، وفي ظؿ ىذه التقاليد العرفية لـ يعد الحاكـ يحكـ باسـ االلية وا 

 (18 -17ص ص ، )جعفر  عمي محمدأصبح الشعب مصدر السمطات 
ؼ والتقاليد معموال بيا بمثابة قوانيف حيف درج الناس عمى اتباعيا في معامبلتيـ واستمرت األعرا

 جيبل بعد جيؿ التي ال بد ليـ مف احتراميا خشية العقوبة التي تنزؿ بيـ عند مخالفتيا .
لـ تستقؿ المرحمة الجديدة التي نشأت وعرفت بمرحمة التدويف عف مراحؿ تكويف الشرائع بسبب اف 

انونية اكتممت خصائصيا مػنذ عصر التقاليد الدينية  ومرحمة التقاليد العرفية وبدأت القاعدة القاعدة الق
 . (102 ص، )أبو طالب  صوفي القانونية تنفصؿ عف الديف واتسمت بكيانيا المستقؿ

إذ كانت ، غمب عمى العقوبات في ىذه المرحمة طابع القسوة والشدة وعدـ المساواة في العقاب
فاألبعاد االجتماعية لمعقوبة ، باختبلؼ الطبقات التي ينتمي إلييا كؿ مف المتيـ والمجني عميوتختمؼ 

 و رد اعتباره ومبرراتيا االجتماعية المختمفة كالردع أو اإلصبلح أو تقويـ شخصية المجـر أو تعديمو أ
 لبشرية . وىي أبعاد ظيرت في مراحؿ متأخرة مف تاريخ المجتمعات ا، أو تأىيمو أو عبلجو

اتصمت الجذور التاريخية العميقة لمعقوبة ببداية الخمؽ واستمرت إلى وقتنا الحاضر مع تعدد 
عمى األفراد والجماعات وال سيما بعد ، أشكاليا وأسموب تنفيذىا كبل حسب واقعيا االجتماعي وتأثيرىا

 ف العرفية منيا تكويف التجمعات السكانية وتأسيس المجتمعات والحكومات واألنظمة والقواني
 اإلليية والوضعية .، والمكتوبة

ومف حضارة ألخرى تبعا  ، ومف مجتمع ألخر، وقد خضع مفيوـ العقوبة لمتغير مف وقت آلخر
لمتانة الحضارة والدولة وقوتيا في السيطرة والحد مف الجرائـ لتحقيؽ االستقرار واألمف في تمؾ الحضارات 

 لفيف لقوانينيا . مف خبلؿ تطبيؽ العقوبات عمى المخا
 أشكال المؤسسات العقابية: -3
 مؤسسات البيئة المغمقة: 3-1

وىي الصورة األولى التي عرفت بيا المؤسسات العقابية في العالـ التي ىي الصورة األقدـ تاريخيا 
حيث أنيا مباني مرتفعة األسوار تقاـ بجانبيا أبراج مف أجؿ ، وتقاـ عادة في ضواحي المدف الكبرى

، دردوس مكييعامؿ فييا المساجيف معاممة قاسية )، وعمييا حراسة مشددة في الداخؿ والخارج، الحراسة
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ويختص ىذا النوع مف المؤسسات العقابية بالمجرميف الذيف ليـ ميوؿ ، (117-116ص ص، 2010
وكبار كبار ، إجرامية واضحة ضد المجتمع والذيف يمثموف ويشكموف خطرا عمى موظفي المؤسسة

ويتميز النظاـ الداخمي لممؤسسة المغمفة ، لمجرميف وأخطرىـ المحكوـ عمييـ بعقوبات طويمة المدةا
 بالصرامة والحـز حيث توقع عقوبات تأديبية عمى كؿ سجيف يخالؼ قواعد ىذا النظاـ.

 مميزات مؤسسات البيئة المغمقة: -أ
فيي تمثؿ الصورة التقميدية ، عالـإف ىذا النوع مف المؤسسات العقابية يعد األكثر انتشارا في ال

يتـ فييا عزؿ المساجيف عف العالـ الخارجي داخؿ مبنى لو أسوار عالية وقضباف حديدية ، لمسجوف
وتخصص لؤلشخاص ذوي الميوؿ ، وتبنى ىذه المؤسسات بعيدة عف العمراف، وحراسة ورقابة مشددة

 (224ص، 2009خوري عمروالذيف يمثموف خطرا عمى المجتمع.)، اإلجرامية
كما أف ىذه المؤسسات تصمح في الحاالت التي يكوف فييا اليدؼ مف العقاب ىو الردع والزجر 

، ويمجأ إلى ىذا النوع مف المؤسسات عندما تكوف العقوبة طويمة المدة، قبؿ أف يكوف اليدؼ ىو اإلصبلح
 (122ص، ثروت جالل)ولكؿ مف يتطمب إتباع أسموب حاـز لمردع و اإليبلـ.

 سمبيات المؤسسات العقابية المغمقة:  -ب
باإلضافة إلى النفقات ، يعاب عمى ىذا النوع  مف المؤسسات العقابية التكاليؼ الباىظة في إنشائيا

كما أف المحكوـ عمييـ داخؿ ىذا النوع مف المؤسسات يتعرضوف إلى ، التي تستمزميا الحراسة المشددة
محمد عبد )ادة تكييفيـ مع المجتمع بعد انقضاء مدة عقوبتيـ ما يؤدي إلى إعاقة إع، اضطرابات نفسية

كما ينتج عنو فقداف الثقة بالمسجونيف وفقداف المسجونيف الثقة ، (399ص، 2009، اهلل الوريكات
ومنو فإف ىذا النوع مف المؤسسات ال يصمح وال يسيـ في ، بأنفسيـ مما يصعب في عممية إصبلحيـ

عادة دمج المجرميف  (198ص، 2010، عماد محمد ربيع وآخرونفي المجتمع.) التأىيؿ وا 
ىي مؤسسات عادية في شكميا ومظيرىا المؤسسات العقابية ذات البيئة المفتوحة:  3-2
ييدؼ ىذا ، فيي بناية كغيرىا مف البنايات العادية، فيي تتجرد مف مظاىر الحيطة والحذر، الخارجي

في نفوس المحكوـ عمييـ وبث الطمأنينة فييـ إلعدادىـ إلى النوع مف المؤسسات العقابية إلى غرس الثقة 
حيث توجو المحكوـ عمييـ ، العودة  لممجتمع وىي عادة  ما تكوف مشيدة في األرياؼ وضواحي المدينة

كما تشيد بالقرب مف المناطؽ الصناعية لتسمح لممسجونيف ، نحو األعماؿ الزراعية والنشاطات الريفية
ونجد ىذا النوع مف المؤسسات مخصص لممحكوـ عمييـ بالعقوبات قصيرة ، القياـ ببعض النشاطات

  (Abdul-Aziz el yousef Abdullah;1999,p85المدة.)
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النشأة األولى ليذا النوع مف المؤسسات العقابية إلى أواخر القرف التاسع عشر عندما أنشأ وترجع 
انتقمت ىذه الفكرة إلى الواليات المتحدة ومف ثـ ، بسويسرا"فيترزفل"مستعمرة زراعية في  كمر ىالس""

 (400ص ، 2009، )محمد عبد اهلل الوريكاتاألمريكية وألمانيا و الدانمرؾ.
 مميزات المؤسسات العقابية المفتوحة: -أ

يعتبر نظاـ البيئة المفتوحة مف أنجح و أفضؿ األنظمة بالنسبة لممحكوـ عمييـ بالحبس لمدة 
الوسائؿ لمراجعة أنفسيـ بعيدا عف الضغوطات والمضايقات وىو كذلؾ أصمح فيو يوفر ليـ  كؿ ، قصيرة

نظاـ يوصي بو عمـ العقاب بتطبيقو عمى المحكوـ عمييـ بعقوبة سالبة لمحرية لمدة طويمة إذا تحسف 
والحياة بيذا النظاـ ىي شبيية إلى حد كبير بالحياة العادية في ، سموكيـ خبلؿ تواجدىـ بالبيئة المغمقة

وأف الحياة داخؿ ىذه المؤسسات تصوف صحة المحكـو  ، (118ص، 2010، دردوس مكيجتمع)الم
ىذا باإلضافة إلى أنيا تمتاز بقمة نفقاتيا ، عمييـ البدنية والعقمية والنفسية عكس المؤسسات المغمقة

 Abdul-Aziz el yousef).وبمساحتيا الواسعة غير المكتظة بالنزالء مما يدرأ أضرار االختبلط
Abdullah;1999,p85) 

 سمبيات المؤسسات العقابية المفتوحة: -ب
يعاب عمى ىذا النوع مف المؤسسات العقابية أنيا ال تحقؽ ال الردع العاـ وال الردع الخاص نظرا 

ومف جية أخرى  فيي تسيؿ اليروب نظرا لفتور ، لما يجد فيو المحكوـ عمييـ مف معاممة سيمة مف جية
ىذا ، ) ;p85 Abdul-Aziz el yousef Abdullah ; OP citوسائؿ الحراسة)وقمة ، الحراسة فييا

باإلضافة إلى أنيا ال تناسب إال فئة معينة مف النزالء يكوف مستواىـ الشخصي واالجتماعي أعمى مف 
وىو أمر ال يتحقؽ إال في المجتمعات ، وتعمو لدييـ قيمة الحرية عمى كؿ قيمة، مستوى النزالء في السجف

 (126ص ، د س، )ثروت جاللوبالنسبة ألشخاص عمى درجة معينة مف الثقافة والتيذيب ، دمةالمتق
 نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة:العوامل المساعدة عمى  -ت

 البد مف توفر الشروط التالية:، ألداء ىذا النوع مف المؤسسات دورىا كامبل
 وىذا حتى يتوفر ليا االتساع في ، يجب أف يكوف مقرىا في الريؼ أو في ضواحي المدينة

ولكي يوجو نزالؤىا إلى األعماؿ الزراعية بصفة أساسية وبعض األعماؿ ، المساحة والنقاء في الجو
 الحرفية األخرى.

 وىذا نظرا لمعبلقة التي تربطيـ بالنزالء.، تحري الدقة في اختيار موظفييا 
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 فبل يستفيد كميـ مف ىذه المؤسسات، فتوحةيتعيف العناية في اختيار نزالء المؤسسات العقابية الم ،
 وال بد أف يستبعد كؿ نزيؿ يتضح عدـ جدارتو.

 مداده بالعناية التي ، ينبغي أف يكوف عدد النزالء محدودا كي تاح العمـ بظروؼ كؿ منيـ وا 
 (198-197ص ص ، 1973، حسني محمود نجيبيحتاجيا.)
 المفتوحة:معيار اإليداع في المؤسسات العقابية  -ث

لقد تضاربت اآلراء في تحديد المعيار الذي يمكف االعتماد عميو في إيداع المساجيف في ىذا النوع 
 مف المؤسسات العقابية.

وفيو ينتقؿ المحكـو عميو قبؿ انتياء مدة ، المعيار الزمنيفنجد الرأي األوؿ ذىب إلى تطبيؽ 
أي ال بد أف تمضي مدة معينة في ، إلى المفتوحةعقوبتو لفترة كافية مف المؤسسات العقابية المغمقة 

لكي تكوف ىذه الفترة  ، ثـ ينفؿ إلكماؿ ما تبقى مف مدة عقوبتو في المؤسسة المفتوحة، المؤسسة المغمقة
 بمثابة تدريب لو عمى مواجية الحرية. 

ؤسسات وقيؿ أنو مف األصمح أف يوضع المحكوـ عمييـ منذ البداية في الم، وقد انتقد ىذا الرأي
 المفتوحة الجتناب التحكـ في المساجيف.
فيـ ، وىو النظر إلى مدة العقوبة المحكوـ بيا، بالمعيار الماديوذىب الرأي الثاني إلى األخذ 

أما إذا كانت مدة ، يروف أنو إذا كانت مدة العقوبة طويمة فبل بد أف يودع المسجوف في المؤسسة المغمقة
 العقوبة قصيرة فبلبد أف يودع المسجوف في المؤسسة المفتوحة 

لكف يعاب عمى ىذا الرأي العتباره طوؿ المدة أو قصرىا قرينة لوضع المحكوـ عميو في المؤسسة 
 ألف ىذه القرينة غير مطمقة ويمكف أف يكوف عكسيا صحيح.، العقابية المغمقة أو المفتوحة

أيف يجب دراسة شخصية  بالمعيار الشخصيوىناؾ رأي ثالث والذي يعتبر رأي وسط  وىو األخذ 
فإذا تبيف أنو موقع ثقة فيجب وضعو في المؤسسة العقابية المفتوحة أيا كانت مدة ، المحكوـ عميو

 (180-179ص ص ، 2008، محمد أحمد المشيدانيعقوبتو)
 المؤسسات العقابية شبو المفتوحة: 3-3

مؤسسات تتبنى في نظاميا إجراءات ال تصؿ في شدتيا إلى ما ىو متبع في المؤسسات  ىي
كما يقترب ، فبل تكوف فييا الحراسة مشددة، وال تبمغ في مرونتيا المؤسسات المفتوحة، العقابية المغمقة

ف ويتمتع المساجي، (175ص، 1993، جعفر عمي محمدنظاـ العبلج فييا مف العبلج في البيئة الحرة)
إما ، حيث يسمح ليـ الخروج مف المؤسسة العقابية دوف رقابة مستمرة، وفؽ ىذا النظاـ بقدر مف الحرية
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ما لتمقي تعميـ في إحدى المؤسسات التعميمية، لممارسة أعماؿ حرة ما أف بتدرب عمى تعمـ إحدى ، وا  وا 
ع بحرية شبو كاممة خارج كما يتمت، وبعد االنتياء يعود إلى السجف، الميف أو الخضوع لبرنامج عبلجي

 كما يحتفظ بقدر مف الماؿ لمطعاـ والمواصبلت.، السجف حيث نجده ال يضع مبلبس السجف الخاصة
 لكف تفرض عميو بعض االلتزامات أىميا :

 العودة إلى السجف بعد انقضاء العمؿ . -
 ال يتسمـ أجره بؿ تستممو إدارة المؤسسة العقابية. -
 المسجونيف.يخضع لنظاـ تأديب  -
 كما ال يمكنو االرتياد إلى أماكف معينة كأماكف الميو.-

 وليذا النظاـ صورتيف:
تعتبر مرحمة انتقالية في نظاـ تدريجي بيف الوسط المغمؽ والحر الذي يسبؽ  الصورة األولى: -1

سجف ذلؾ بالنسبة لممحكوـ  عمييـ الذيف تكشؼ شخصياتيـ وسموكيـ الحسف داخؿ ال، اإلفراج الشرطي
 عف جدارتيـ بثقة تتيح ليـ االستفادة مف مزايا ىذا النظاـ.

تتمثؿ في اعتباره نظاما مستقبل بالنسبة ألشخاص معينيف وخاصة بالنسبة الصورة الثانية: -2
عمي عبد القادر القيوجي وىذا لتفادي تأثير السجوف المغمقة عمى شخصياتيـ.)، لمعقوبات القصيرة المدة

 (131-130صص ، 1999، وآخرون
تقاـ المؤسسات العقابية شبو المفتوحة في الغالب في المناطؽ الزراعية لكي يعمؿ المحكوـ عمييـ 

 وقد تقاـ الورش المختمفة داخؿ المؤسسات لتدريب النزالء عمى األعماؿ المناسبة ، بالزراعة والصناعة
قد انتشرت ىذه المؤسسات في كؿ مف و ، وتتفؽ مع ميوليـ ويرغبوف مزاولتيا بعد انتياء مدة عقوبتيـ، ليـ

، 2008، محمد أحمد المشيداني)السويد ومصر.، انجمترا، إيطاليا، سويسرا، الواليات المتحدة األمريكية
 (181ص

 تقييم المؤسسات العقابية شبو المفتوحة: -أ
 يعتبر ىذا النوع مف المؤسسات قميؿ التكاليؼ. -
عميو حفظ توازنو البدني والنفسي بحكـ عممو في وسط  يسمح بتنظيـ أفضؿ لمعمؿ ويتيح لممحكوـ -

صبلحو.)، قريب مف الحياة العادية ، 2007، فتوح عبد اهلل الشاذليوكؿ ذبؾ يساعد عمى تأىيمو وا 
 (525ص
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 أساليب إدارة المؤسسات العقابية: -4
 إف أساليب إدارة المؤسسات العقابية ىي الكيفية التي يعيش بيا السجناء مف حيث عزلتيـ 

والنظـ التي تتبعيا الدوؿ في ىذا ، وأسموب تطبيؽ البرامج اإلصبلحية عمييـ، أو اتصاليـ بعضيـ ببعض
 الموضوع ىي خمسة نظـ كالتالي:

 النظام الجمعي:  4-1
بعضيـ البعض نيارا وليبل حيث يمتقوف في أماكف العمؿ يعيش المسجونوف في ىذا النظاـ مع 

 و يناموف جماعات في أماكف تتسع لعدد قميؿ أو كثير مف النزالء، والطعاـ والفسحة والتعميـ والتيذيب
ويمكف أف تقسـ أفراد المحكوـ عمييـ إلى فئات حيث ، (438-431ص ص ، 1990، عبود السراج)

ويعتبر ، روؼ مثؿ الفصؿ بيف الكبار والصغار أو بيف الرجاؿ و النساءيجمع بيف أفراد كؿ فئة تشابو الظ
وقد استمر تطبيقو حتى ألوائؿ الفرف التاسع عشر حتى ظير النظاـ االنفرادي الذي ، مف أقدـ السجوف

 . ( 310ص ، 2001، بكار حاتم)بنسمفانياطبؽ ألوؿ مرة في 
 أىم مزايا النظام الجمعي: -أ
دارتو.أنو قميؿ التكاليؼ  -  سواء مف حيث نفقات إنشاء السجف وا 
 يكفؿ بتنظيـ جيد لمعمؿ العقابي. -
كما يساعد عمى ، يعتبر أقؿ األنظمة إضرارا بالصحة البدنية والعقمية والنفسية لممحكوـ عمييـ -

 إعادة التأىيؿ  في المستقبؿ.
 أىم أىداف النظام الجمعي: -ب
 الضبط االجتماعي في المؤسسات العقابية لوقاية الخارجيف عف قواعد  حماية المجتمع بتجميع

أفراد المجتمع مف سموكاتيـ اإلجرامية المضادة لمشعور العاـ ولمضبط االجتماعي مع مراعاة إنسانية 
 ( 65ص، 2002، أحسن طالبالعقوبة مف خبلؿ تجنب عزؿ النزالء)

 عادة تأىيمو لدمجو في المجتمع مف جديد كعضو فعاؿ وص الح مف خبلؿ إصبلح المجـر وا 
 (30ص، 1999، غانم عبد اهلل عبد الغنيتدريبو عمى العمؿ في مجموعات.)

 إيجابيات النظام الجمعي: -ت
  إعداد النزالء فنيا ومينيا بتعميميـ حرفة يكتسبوف بيا ويحسنوف معيشتيـ بعد الخروج مف
تعميـ الفني والتدريب الميني عف طريؽ برامج الرعاية االجتماعية التي توفر لمنزيؿ حد أدنى مف ال، السجف

 إلتقاف حرفة.
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 .منع اختبلط الرجاؿ بالنساء 
 قمة نفقات إنشاء السجوف 
 ما يييئ المحكوـ عمييـ العيش في المجتمع الخارجي بعد ، يتيح التعود عمى العيش في الجماعة
 (Jean Larguier, 2001; p158)اإلفراج.
  فيو أقربيا إلى طبيعة ، والنفسية لممحكـو عمييـأقؿ األنظمة إضرارا بالصحة البدنية والعقمية
 البشر.

  مساعدة النزيؿ عمى االستفادة مف برامج الرعاية االجتماعية والتأىيؿ الميني مف خبلؿ العمؿ
، عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسفالجماعي الذي يساعد عمى سرعة تأىيميـ و إعدادىـ مستقببل.)

 (167ص، 2003
 عي:عيوب النظام الجما -ث
  يتيح االختبلط بيف المحكوـ عمييـ فيتأثر األقؿ إجراما باألكثر خطورة فيتحوؿ السجف بذلؾ 

 إلى مدرسة إجرامية.
 كما ، كما أف ىذا االختبلط يؤدي إلى نشوء رأي عاـ معاد لمقائميف عمى إدارة السجف 

حسين انقضاء مدة العقوبة)أف التعارؼ بيف المسجونيف نواة تكويف عصابات إجرامية يتأثر نشاطيا بعد 
 (260-255ص ص، د س، محمود

  تفشي األمراض الخمقية نتيجة ممارسة بعض النزالء لممارسات شاذة يترتب عمييا أمراض
 خطيرة مثؿ اإليدز.

 .صعوبة تفريد العقوبة في ظؿ اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزالء 
 النظام االنفرادي: 4-2
ولو أسسو المستمدة مف فكر ، إف لمنظاـ االنفرادي أصوؿ تاريخية قديمة في النظـ العقابية الكنسية 

كرد فعؿ لمساوئ النظاـ الجمعي وما يحممو مف أخطار عمى  19وقد ساد خبلؿ القرف ، التوبة الدينية
لنظاـ االنفرادي الذي ما أدى إلى المناداة إلى ضرورة  التخمي عف النظاـ الجمعي واألخذ با، المساجيف

وىو بالفعؿ ما أدى إلى إنشاء سجف بنسمفانيا الغربي بالواليات المتحدة األمريكية ، يطبؽ نظاـ العزلة
متضمنا عددا وفيرا مف الزنزانات الكبيرة بحيث يستطيع كؿ محكوـ عميو أف يمارس فييا  1821سنة
، 1973، نسمفاني")حسني محمود نجيب" النظام البومف ىذا السجف استمد اسمو الحديث وىو، عممو
 (162ص 
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 ومف خصائص ىذا النظاـ فرض عزلة عمى كؿ سجيف بحيث يفصؿ بينو وبيف السجناء 
ومف خصائص ىذا النظاـ كذلؾ ىو ، ويوضع في زنزانة ال يفارقيا إال حيف تنقضي مدة عقوبتو، اآلخريف

في زنزانتو إال موظفي  وال يستقبؿ، (1156ص، 1986، سالم الكسوانيعدـ االختبلط بيف السجناء )
كما يسمح ، كما يسمح لو بممارسة بعض األعماؿ اليدوية والقراءة و المطالعة، السجف ومعمميو وميذبيو

ص ، 1990، السراج عبود)لو بالخروج مف زنزانتو لممارسة الرياضة في مكاف منعزؿ مرة أو مرتيف يوميا
 (437-431ص 

 مميزات النظام االنفرادي: -أ
 بمعنى تبلفي اآلثار السمبية الناتجة عف االختبلط ، استبعاد االختبلط بيف المحكوـ عمييـ

 بمجرميف ذوي أنماط وخطورة إجرامية متباينة.
 ( 217، 2009، عمر خوريإتاحة الفرصة لممحكوـ عميو التأمؿ في عواقب ارتكابو لمجريمة) 
 عيوب النظام االنفرادي -ب
 .ارتفاع تكاليفو 
  بطبيعة البشر لما لو مف آثار عمى الصحة النفسية والبدنية لمسجونيف وىذا ما يؤدي اصطدامو

 وحتى أنو لـ يعد يطبؽ في بنسمفانيا.  ، إلى عرقمة تأىيميـ الشيء الذي أدى بالعديد مف الدوؿ إلى ىجره
بمرض  يمكف المجوء إليو كجزاء تأديبي في حالة إصابة المحكـو عميو، لكف بالرغـ مف ىذه العيوب

كما يمكف المجوء إلى ىذا النظاـ ، معد أو كاف مصدرا لمخطر عمى بقية النزالء أو عمى إدارة السجف
ويعتبر مناسبا أيضا في حالة تنفيذ العقوبات قصيرة المدة ، كإجراء مؤقت تمييدا لتصنيؼ المحكوـ عمييـ

 (379-378ص ص ،1999، .)عمي عبد القادر القيوجيلتجنب االختبلط وما يحممو مف أضرار
  النظام المختمط: 4-3

وىو األكثر استعماال وشيوعا في النظام الجمعي"و "النظام االنفرادي"يجمع النظاـ المختمط بيف "
حيث يتاح االختبلط في فترات ممارسة النشاطات ، األنظمة اإلصبلحية والعقابية عمى مستوى العالـ

 أو يتـ تجميعيـ معا في بعض ، النزالء ليبلبينما يتـ فصؿ ، المختمفة داخؿ السجف نيارا
 (130ص، 1997، )أحسن طالبوفصميـ في بعض األنشطة األخرى.، األنشطة

لكف  16وتمتد أصوؿ ىذا النظاـ إلى السجوف اليولندية الحديثة التي انشئت منذ نياية القرف 
بيؽ نظاـ تصنيؼ جديد حيث قرر الشارع في والية نيويورؾ تط  1821أصولو المباشرة ترجع إلى سنة 

 في سجف مدينة أوبرف الذي يقوـ عمى أساس تقسيـ المحكوـ عمييـ إلى ثبلثة أنواع لكؿ نوع نظاـ 
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 أيف تفرض عمييـ العزلة في الميؿ ، فقد وضع  في الفئة األولى أخطر المجرميف، يميزه
أما ، خبلؿ أوقات قميمةوأوسطيـ خطرا تفرض عمييـ العزلة أساسا لكف يسمح ليـ االجتماع ، و النيار

وىو النظاـ الذي تبناه الشارع وأخذ يفرضو عمى ، الفئة الثالثة فتفرض عمييا العزلة في الميؿ دوف النيار
")حسني محمود "النظام األوبرنيوليذا أنسب إليو وأصبح يسمى " أوبرن جميع المساجيف داخؿ سجف

 (169-168ص ص ، 1973، نجيب
 مزايا النظام المختمط: -أ
 .أقؿ تكمفة مف النظاـ االنفرادي 
 .يكفؿ تنظيـ العمؿ وفؽ أساليبو اآللية الحالية 
 ألف االختبلط لو فائدتو في النيار بيف ، ال يصطدـ مع الطبيعة البشرية مثؿ النظاـ االنفرادي

ة كما يوفر لمسجناء خبلؿ جمعيـ فرص، النزالء ألنو يحافظ عمى التوازف النفسي والبدني ويميد لتأىيميـ
 (139ص، 2006، نجم محمد صبحيالتيذيب والتعميـ والعمؿ.)

 عيوب النظام المختمط-ب
صعوبة العمؿ بقاعدة الصمت التي يفرضيا ىذا النظاـ ألف فيو مخالفة لمطبيعة البشرية أيف يميؿ 

 (438ص ، 1990، السراج عبود)اإلنساف لمحديث مع األخريف ومف الصعب مقاومة ىذه الميوؿ
 التدريجي:النظام 4-4

إذا كاف سمب الحرية في األنظمة السابقة غاية فإف سمب الحرية في  النظاـ التدريجي لـ يعد غاية 
بؿ أصبح وسيمة تيدؼ إلى عودة المحكوـ عميو تدريجيا عمى مراحؿ إلى الحياة العادية إذ يقوـ النظاـ 

ثبلثة إلى خمسة( تتدرج مف التدريجي عمى أساس تقسيـ مدة عقوبة سمب الحرية إلى عدة مراحؿ )مف 
ففي المرحمة األولى يطبؽ عمى السجيف نظاـ السجف االنفرادي نيارا ، التشدد في العزؿ إلى التخفيؼ فيو

ثـ يسمح لو بالزيارات ، وليبل وفي المراحؿ التالية ييعزؿ السجيف ليبل ويختمط بالمسجونيف اآلخريف نيارا
كما يسمح لو بالعمؿ  اإلدارة الذاتية لمسجن"ف تطبيقا لمبدأ "والمراسبلت ويمكف أف يشرؾ في إدارة السج

وفي المرحمة األخرى يطبؽ عمى المحكوـ عميو نظاـ اإلفراج الشرطي ، خارج السجف نيارا والعودة إليو ليبل
لكف انتقاؿ المحكوـ عميو مف مرحمة إلى أخرى مرىوف بسموكو وبالدرجات التي يحصؿ عمييا فيذه 

 مدى قدرتو عمى استيعاب البرامج االصبلحية. الدرجات تكشؼ عف
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بأستراليا مف "نورفولك" أيف طبؽ في سجف جزيرة  1840األولى ليذا النظاـ إلى عاـ  وترجع النشأة
يطالياوىو ، النرويج، فنمندا، الدانمارؾ، ثـ عمـ تطبيقو ليشمؿ إيرلندا اسكندر ماكونتيطرؼ  اليوناف وا 

 عمى صورتيف قديمة وحديثة:
  :ىي عبارة عف تقسيـ مدة العقوبة السالبة لمحرية إلى عدة أقساـ بحيث كؿ قسـ الصورة القديمة

وأف ىذه المزايا تكوف بمثابة الدافع الذي يشجع المحكـو عميو واالنتقاؿ إلى ، منيا يتضمف مزايا معينة
 المرحمة التالية أيف يستفيد مف مزايا ىذه المرحمة وىكذا.

 :ت عمى منح مزايا معنوية لممحكـو عميو تمنحو الثقة في نفسو وتنمي لديو ركز الصورة الحديثة
روح الحياة الطبيعية وذلؾ مف خبلؿ إضافة مرحمة إلى جانب المراحؿ األخرى أيت يسمح لممحكوـ عميو 

وكؿ ىذه ، واستفادتو كذلؾ بمرحمة أخرى تكاد تزوؿ فييا كؿ وسائؿ الحراسة، بالعمؿ خارج أسوار السجف
 حؿ التي يمر بيا المحكوـ عميو تسمح بتدريبو عمى الحرية.المرا

وليذه الصورة الحديثة في النظاـ التدريجي إيجابيات تتمثؿ في تنمية ثقة المحكـو عميو في نفسو 
 ما يجعؿ حياة المحكـو عميو داخؿ السجف، وقدرتو عمى التجاوب مع نظاـ الحياة الطبيعي

صبلحو.  ما يساعد قريبة مف الحياة العادية   ، 1999، عمي عبد القادر القيوجي)عمى تأىيمو وا 
 (383-381ص ص 
 مزايا النظام التدريجي: -أ

حيث أف االنتقاؿ ، مف أىـ مزايا النظاـ التدريجي ىو تمتعو بقيمة تيذيبية ال توجد في أي نظاـ آخر
قواعد التيذيب المختمفة مف مرحمة دنيا إلى مرحمة عميا يزرع الثقة في نفس المحكوـ عميو ويدربو عمى 

كما أنو يخمؽ الحوافز لكي يبذؿ مجيودا أكبر في ، وعمى حياة الحرية واالتصاؿ بالناس داخؿ المجتمع
 التعمـ والتيذيب والعمؿ ليصؿ إلى وضع أفضؿ.

  عيوب النظام التدريجي: -ب
 حوىا مرحمة يؤخذ عمى ىذا النظاـ التناقض في مراحمو ألف المزايا التي تحققيا مرحمة قد تم

كما يؤخذ عميو أنو يحـر السجيف في المراحؿ األولى مف بعض المزايا ذات القيمة التيذيبية دوف ، أخرى
 (438-431ص ص، 1990، عبود السراجوجود مبرر لحرمانو منيا.)
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 التصنيف العقابي: -5
المؤسسة الواحدة ثـ تقسيميـ داخؿ ، التصنيؼ ىو توزيع المحكوـ عمييـ عمى المؤسسات العقابية

طو أحمد إلى فئات تتشابو ظروؼ أفرادىا بيدؼ إخضاع كؿ فئة لممعاممة العبلجية والعقابية المبلئمة)
 (.98ص، 2007، حسني أحمد

إلى تعريؼ  1955عاـ الىاي وقد تطرؽ المؤتمر الجنائي الدولي  الثاني عشر الذي عقد في 
مييـ إلى فئات معينة طبقا لمسف والجنس والعود والحالة التصنيؼ العقابي بأنو " عممية تقسيـ المحكـو ع

االجتماعية كي تقوـ بإجراء بحوث أخرى فرعية يتحدد عمى أساسيا أسموب المعاممة العقابية المبلئـ 
 (129-128ص ص ، د س، ثروت جالللمتأىيؿ االجتماعي)

تصنيؼ يؤدي إلى نجد أف لمتصنيؼ أىمية كبيرة كخطوة أولى عمى التأىيؿ ألف أي خطأ في ال
كما أف ، (186ص، 2006، اسحاق ابراىيم منصورفشؿ سياسة التأىيؿ أو تكوف لو نتائج سمبية )

لمتصنيؼ أىمية تكمف في وضع برنامج تشخيصي عبلجي لممحكوـ عميو يراعى فيو وضعو في المؤسسة  
ألف ، في المؤسسة العقابيةكما يؤدي التصنيؼ إلى زيادة اإلنتاج العقابي ، حتى يكوف أكثر مناسبة لحالتو

كما أنو يقوي مف التعامؿ بيف النزيؿ والقائميف ، اختيار العمؿ المبلئـ لكؿ نزيؿ يمكنو مف زيادة اإلنتاج
إذ يدرؾ النزيؿ المجيود الذي يبذؿ لمصمحتو فتقوى لديو الرغبة في تحسيف ، عمى إدارة المؤسسة العقابية

 (333ص، 1962، األلفي أحمدسموكو.)
حيث يكوف أفقيا إذا تـ توزيع المحكـو عمييـ عمى ، والتصنيؼ العقابي قد يكوف أفقيا أو رأسيا

ويكوف رأسيا حيف يتـ توزيعيـ داخؿ المؤسسة ، المؤسسات العقابية المختمفة وفقا لتخصص كؿ منيا
 (95ص ، د س، السيد رمضانالواحدة وفقا لمظروؼ الخاصة لكؿ منيـ.)

 أسس التصنيف: -أ
  أف يراعى الفصؿ بيف األحداث و البالغيف وحتى فيما بيف البالغيف.يجب 
 .يجب الفصؿ بيف الرجاؿ والنساء ومنع االختبلط بينيـ 
  يكوف الفصؿ بيف السجناء عمى أساس نوع الجرائـ التي ارتكبوىا ومدى خطورة الجاني
 اإلجرامية.
 حيث يفصؿ بيف الذيف يحكـ عمييـ ، الفصؿ بيف السجناء تبعا لمدة العقوبة المحكوـ بيا عمييـ

 لمدة طويمة عف المحكـو عمييـ مدة قصيرة.
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  الفصؿ بيف المرضى الذيف يعانوف مف عمؿ نفسية أو مف أمراض جسدية عف السجناء األصحاء
 منعا النتشار األمراض .

 (.1997، جعفر عمي محمدالفصؿ بيف المحكوـ عمييـ المبتدئيف والمحكوـ عمييـ العائديف ،
 (151-150صص 

صالح نزيالت المؤسسات العقابية:تأىيل و -6  ا 
إف إصبلح نزيبلت المؤسسات العقابية وتأىيميف إلعادة اندماجيف في المجتمع يتطمب إمكانيات  

وىو ما جعؿ البعض يشكؾ في ىذه المقاربة ، وجيود مادية وبشرية ال حصر ليا لتفريد العقاب و العبلج
ومع ذلؾ فإنو مراعاة لخصوصيات ، ا بمثالية العبلج و اإلصبلحإلى درجة أف البعض أصبح يصفي

ومتطمبات نزيبلت المؤسسات العقابية فإننا نأمؿ أف تحقؽ مختمؼ الجيود المبذولة مف طرؼ مختمؼ 
قدرا مف التقدـ والعناية أمبل في الحفاظ عمى آدمية السجيف  -رسمييف وغير رسمييف–الفاعميف والميتميف 
، 1987، عبد المجيد مصطفى كارهمؼ العوامؿ لمسقوط في متاىة الجريمة والجنوح )الذي أجبرتو مخت

 (.79ص
وعمى الرغـ مف الخطط المسطرة تشريعيا لتحقيؽ ىدؼ إعادة التأىيؿ فإف أكبر عائؽ لتحقيؽ ىذه  

ذاتو والذي يعتبر في حد عقابية الذي يواكب السجيف بعد مغادرتو لممؤسسة ال "الغاية ىو وصـ "المجـر
عقوبة إضافية لممنع مف االندماج في المجتمع يكرسو اإلقصاء مف ولوج العديد مف الوظائؼ واقتحاـ عالـ 

ويكوف السبب في العودة إلى الجريمة باعتبارىا الفعؿ الوحيد ، مما يسد أبواب األمؿ أماـ ىؤالء، العمؿ
ندثر مع السجيف ماضيو اإلجرامي إذا كنا لذا يتعيف أف ي، عمييـ القانوف أي شرط لمقياـ بو الذي ال يشترط

وىذا لف يتحقؽ إال بعدـ تضميف السجؿ العدلي لمسوابؽ القضائية ، نرغب في إدماجو في المجتمع حقيقة
وفي نفس الوقت ، (466ص، 2004، بمقاسم الفضل)لمف يثبت حسف سموكو خبلؿ إقامتو بالسجف 

ذا الدور إلى المؤسسات العامة بمقتضى نصوص تدعيـ الرعاية البلحقة بشكؿ جدي مف خبلؿ إسناد ى
قانونية واجبة التطبيؽ وكذلؾ مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفره عمى اإلمكانيات البلزمة 
صبلح المحكوـ عمييـ في المؤسسات العقابية ما  لذلؾ ومف بيف البرامج التي تساعد عمى إعادة تأىيؿ وا 

 يمي:
 ل المؤسسات العقابية واإلصالحيةبرامج الرعاية داخ  6-1 

يقع السجيف أثناء دخولو المؤسسة العقابية فريسة لمصراع النفسي والتوتر والقمؽ واإلحساس بالخوؼ 
، وتكوف ىذه المرحمة بالنسبة لو مرحمة مقاومة لمنظاـ والبرامج ولعمميات اإلصبلح والعبلج، واالغتراب
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يستقبمونيـ ويعمموف عمى إعدادىـ ، ف يقدموف ليـ يد العوفوليذا يوجد داخؿ كؿ مؤسسة عقابية أخصائيو 
لتقبؿ الواقع والعالـ الجديد وىذا يكوف عف طريؽ إزالة التوترات النفسية والمشاعر السمبية التي تسيطر 

حيث تتولى المؤسسات العقابية إسداء جممة مف ، (176-174ص ص، 1995، السيد رمضانعمييـ)
التي ترمي إلى معالجة اليزات واألزمات التي تعرض ليا النزالء بسبب فشؿ الخدمات وعدد مف البرامج 

سواء كانت األسرة أو البيئة أو التعميـ وغيرىا مف مؤسسات ، أجيزة التنشئة االجتماعية في آداء مياميا
 التنشئة ذات الصمة سواء كانت دينية أو ثقافية أو ترفييية...

 يا المؤسسات العقابية إلى:ويمكف تقسيـ أوجو الرعاية التي تقدم
  أوال: الرعاية الصحية

حيث يجرى عميو فحص طبي لتشخيص األمراض التي قد ، تبدأ الرعاية الصحية منذ دخوؿ النزيؿ
وليذا الغرض فإنو غالبا ما توجد بالمؤسسات العقابية ، يكوف مصابا بيا ثـ معالجتيا بالسرعة المطموبة

أما إذا كانت الحالة الصحية مستعصية ، فييا األدوية والمواد الصيدالنيةمراكز صحية أو عيادات تتوافر 
ص ، 2004، دحام مصطفىعمى عيادة المؤسسة العقابية فيتـ نقؿ النزيؿ إلى أحد المستشفيات.)

 (30-29ص
وفي مجاؿ الرعاية الصحية أيضا تسير المؤسسات العقابية عف طريؽ اإلطار الطبي عمى الصحة 

 مف خبلؿ نظافة فضاءات المؤسسة وحفظ الصحة فييا والكشؼ عف الحاالت المرضية  العامة لمنزالء
 أو الوبائية واتخاذ االجراءات الكفيمة بتبلفييا ومعالجتيا. 

ولقد كفؿ المشرع الجزائري الرعاية الصحية لكؿ محبوس منذ دخولو لممؤسسة العقابية إلى غاية 
إذ تنص المػادة ، ؿ الذي كاف لو اثر في انحراؼ المجػـراإلفراج عنو خاصة متى كاف المرض ىو العام

عمى وضع قانون تنظيم السجون إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين() 05/04مف قانوف  61
المحبوس المحكوـ عميو الذي ثبتت حالة مرضو العقمػي أو الذي ثبت إدمانو عمى المخدرات أو المدمف 

و إذا كاف المحبوس امرأة حامؿ ، استشفائي متخصص لتمقيو العبلجالذي يرغب في إزالة التسمـ بييكػؿ 
فإف رعايتيا الصحية تتطمب اىتماما مف نوع خاص السيما مف حيث التغذية المتوازنة و الرعاية الطبية 

و في حالة ، فبل تكمؼ بأعماؿ شاقة ترىقيا أو تضعؼ مقومات تكويف الجنيف تكوينا سميما، المستمرة
ارة المؤسسة العقابية عمى إيجاد جية تتكفؿ بالمولود و تربيتو بالتنسيؽ مع المصالح الوضع تسيػر إد

و في حالة تعذر ذلؾ يسمح لممرأة باالحتفاظ بمولود ىا معيا إلى غاية ، المختصة بالشؤوف االجتماعية
 (.51و   50المادتيف )بموغو ثبلث سنوات مع إحاطتيا بظػروؼ احتباس مبلئمة 
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فيي تيدؼ إلى إصبلح ، اية الصحية داخؿ المؤسسات العقابية أغراضا عديدةونجد أنو  لمرع
كما نجد ، وىذا اليدؼ يعتبر اليدؼ األوؿ واألصمي ليذا النوع مف الرعاية، وتيذيب المحكوـ عمييـ

فعندما يكوف اإلجراـ عمى عبلقة وطيدة بالمرض)كاإلدماف مثبل( فينا يمكف أف تعمؿ ، أغراض أخرى ليا
باإلضافة إلى أف سمب الحرية يترؾ آثارا ، الصحية بمثابة عبلج واستئصاؿ لمعوامؿ االجرامية لديو الرعاية

سمبية عمى نفسية المحكوـ ما يستدعي الرعاية الصحية التي تزيؿ تمؾ اآلثار الضارة أو التخفيؼ مف 
  (90ص، 2002، أبو عامر محمد زكي وآخرونحدتيا)

 ثانيا :الرعاية النفسية
موعة أمراض نفسية تصيب الفرد في قواه النفسية كالغرائز و العواطؼ و تؤدي الى ىناؾ مج

 انحراؼ نشاطيا عمى نحو غير طبيعي يصؿ الى حد ارتكاب الجرائـ.
فحاالت الشذوذ النفسي التي ليا صمة وثيقة باإلجراـ تجعؿ مف الفرد ، و حسب عمماء عمـ اإلجراـ

بحيث يرتكب أعماال عدائية ، يز بسموؾ اجتماعي منحرؼغير قادر عمى التحكـ في غرائزه و يتم
 ..(49ص ، 1991، إسحاق إبراىيم منصور)لممجتمع 

 أو بينيـ و بيف ، و في داخؿ السجف تنشأ عبلقات إنسانية عميقة بيف المساجيف انفسيـ
و منيا و بذلؾ يمعب السجف دورا ىاما في إعادة بعث الميارات النفسية في نفوس المساجيف ، األعواف

ميارة االتصاؿ التي تساعدىـ عمى حؿ أو تجنب المشكبلت النفسية الناجمة عف الجو المغمؽ الذي 
مما يساعػػد عمى تنمية قدرات السجناء العقمية التي تساعدىـ في اعادة ، تفرضو ظروؼ االحتباس

 االندماج مستقببل في المجتمع.
يختمج في نفسو سواء بالمفظ كالثرثرة و النميمة  فالسجيف يتخػػػذ في السجف عدة مظاىر لمتعبير عما

أو بالكتابة أيف يجد السجيف مخرجا لمتنفيس عف حياتو الماضية أو معاناتو الحالية و عواطفو ، و التمفيػؽ
و قد يعبر السجػػيف بالكتابة ، فيسمميا إلى األخصائي النفساني قصد اإلطبلع عمييا أو يحتفظ بيا لنفسو

ف أو ألي موظؼ مختص و حتى لممنظمات الوطنية و الدولية الصعوبات التي يعاني شاكيا لمدير السج
 و في حاالت أخرى يقوـ بالخربشة عمى الطاوالت و الكراسي و المراحيض ، منيػا داخؿ السجف

و الفناءات لتمرير رسائؿ معينة كالوشاية بمسجوف او بأحد الحراس أو لتحديد مواعيد مشفرة و إشارات 
  غرامية.
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كما قد يتخذ السجيف وسائؿ أخرى لمتعبير كاإلضراب عف الطعاـ محاوال جمب أنظار مسؤولي 
و قد يمجأ ، السجف و السمطات القضائية لمشاكمو و التأثير عمييـ لئلسراع في اتخاذ إجراء معيف لصالحو

 الى تشويو جسمو و محاولػػػة االنتحار كرسالة إنذار لحالة اليأس التي يعيشيا.
ىناؾ أنماط اتصاؿ أخرى تصدر عف السجيف تساعد األخصائي النفساني ، الى كؿ ما سبؽ إضافة

و حركات ، عمى مراقبة و معرفة مرجعية سموكػػو كالتعابير و االرتسامات الوجيية مثؿ الضحؾ و الحزف
 اض اليد كالرفػض و الوداع و استعماؿ الحيز المكاني كالمكوث في مكاف واحد مدة طويمة و حتى انخف

فيي كميا دالالت لحاالت نفسية يريد السجيف مف ، و ارتفاع الصوت و االىتماـ بالنظافة أو التفريط فييا
 ورائيا الحصوؿ عمى العبلج المناسب.

 و األخصائي النفساني لنجاح ميمتو يعتمد عمى مجموعة ميارات مف خبلؿ اتصالو بالمساجيف 
 و المتمثمة في:

 يتـ بمكتب الفحص و العبلج حيث تكوف لممسجوف كامػػؿ الحرية : و ميارات االتصال المفظي
 أيف يقـو األخصائي النفساني باالستماع إليو باىتماـ ، في التعبير عف مشاعره و أفكاره و تطمعاتو

و تزويده بصورة عف ، و إعطائو االعتبار البلـز مف خبلؿ التشجيع أحيانا و التوجيو أحيانا أخرى
التقيد بيا اتجاه المجتمع محاوال بذلؾ تغيير فكرة شخصية المجـر التي يحمميا عف التصرفات الواجب 

مما يبعث ثقة لديو تؤىمو لمتأقمـ دوف مشاكؿ و ال عقد نقص اتجاه ، نفسو و التي نمت لديو داخؿ السجف
 االخريف و تساىـ في إعادة اندماجو في المجتمع.

 جيف في حالة استرخاء تاـ فوؽ أريكة : و تقوـ عمى وضع السميارات االتصال الجسمي 
و دعوتو لمتخمػػي عف األفكار المزعجة والمقمقة حتى يتـ إدخاؿ أفكار سارة في تفكير المسجوف باالستعانة 
بالصػور الجميمة و الموسيقى المريحة مع قياـ االخصائي بتمرير يده مف حيف ألخر عمى جبيتو أو يديو 

 لتحسس الحرارة المتدفقة إلييا.
 حيث يقوـ االخصائي النفساني باصطحػاب سجيف أو أكثر لحضور  ميارة االتصال الجماعي:

الخطب و الدروس الدينية التي يمقييا إماـ منتدب مف طرؼ مديرية الشؤوف الدينية داخؿ السجف بما 
أجنحة  كما يقوـ بزيارات إلى مختمؼ، يساعدىػػـ عمى تحسيف سموكيـ و االلتزاـ بتعاليـ دينيـ في السجف

السجف لموقوؼ عمى المشاكػؿ الشخصية و االجتماعية لممساجيف مف خبلؿ محاورتيـ و مشاركتيـ بعض 
 األلعاب و الجموس معيـ في الفناء و في أوقات تناوؿ الوجبات الغذائية فيحاوؿ خمؽ جو مف التآخي 

ي عمى تزويدىـ بنصائح تخص يعمؿ األخصائ، و بالنسبػػة لممساجيف الطمبة و الممتينيف، و التفاىـ بينيـ
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كما يقوـ باالتصاؿ بأىالي ، كيفية مراجعة الدروس و االستفادة منيا و التحضير لبلمتحانات دوف خوؼ
المساجيف خبلؿ محادثتيـ فيتعرؼ عمى طرؽ التعبير لدى المساجيف مف محيطيػـ األصمي و كذا سموكيـ 

 ي تخدـ المسجػوف أثناء تأدية عقوبتو.أماـ أوليائيـ فيقدـ ليـ بعض التوجييات البلزمة الت
 حيث يتـ إصدار مجمة تحت إشراؼ األخصائي النفساني تسمح ميارات االتصال عن بعد :

كما يعمؿ األخصائي عمى تنشيط حصص تبث عبر اإلذاعة الداخمية ، لممساجيف المساىمة فييا بكتاباتيـ
لممساجيف الذيف يمكنيـ متابعتيا عمى شاشة لممؤسسة العقابية أيف يقدـ خطابات مباشرة أو مسجمة توجو 

النص عمى  05/04و مف بيف االحكاـ الجديدة التي تضمنيا قانوف ، التمفػاز أو الراديو مباشرة مف السجف
المادة )وجوب استفػػػادة المحبوسيف مف الفحص النفساني عند الدخوؿ و الخروج مف المؤسسة 

 (28ص، 2005، مزيان وناسأ).(58
  الرعاية االجتماعيةثالثا: 

تعتبر الرعاية االجتماعية وسيمة مساعدة لمسجيف عمى التكيؼ مع الحياة داخؿ المؤسسة العقابية 
، بصدمة السجونفالسجيف عند دخولو السجف يتعرض لئلصابة بما يعرؼ ، ومحاولة توجييو لحؿ مشاكمو

ؾ الحالة النفسية التي يترتب عمييا الذي يتمثؿ في تمبالمعاش النفسي لمسجين أو يترتب لجيو ما يعرؼ 
حيث يرى أنو مكاف غير ، وأوؿ رد فعؿ يصدر عنو ىو رفض الوسط العقابي، دخوؿ الفرد إلى السجف

آمف مما يشعره بالنقص والقمؽ والتوتر واالنفعاؿ كما يشعر بأنو منبوذ مف طرؼ المجتمع ما يسمح 
تدىور حالتو النفسية وقد يصؿ حتى اف يصاب  وكؿ ىذا يؤدي إلى، بتكويف ذات سمبية وشعور بالسخط

وليذه ، بالذىاف نتيجة القمؽ والكآبة واالضطرابات السموكية كفقداف الشيية واالنزواء والعزلة مع عدـ النوـ
األسباب يوجد داخؿ المؤسسة العقابية أخصائيوف اجتماعيوف ميمتيـ تقديـ المساعدة لمنزالء قصد إزالة 

 (204ص، 1993، فرج نظير ميناتماعية لسمب الحرية)اآلثار النفسية واالج
تيدؼ الرعاية االجتماعية داخؿ المؤسسات العقابية إلى إزالة اآلثار النفسية واالجتماعية وكذلؾ 
تيدؼ إلى إبقاء المحكوـ عميو عمى اتصاؿ مع المجتمع مما يسيؿ في تحقيؽ التكيؼ واإلصبلح 

ويكوف دور األخصائي االجتماعي ، (348، 2009، عمر خوريواإلدماج في الحياة االجتماعية الحرة)
ىو الخدمة االجتماعية داخؿ المؤسسة العقابية ورعاية المنحرفيف مف خبلؿ دوره في خدمة الرد ومف 

 خبلؿ دوره في خدمة الجماعة كما أنو قد يمثؿ دور المنظـ االجتماعي.
سية واالجتماعية لذا فخدمة الفرد تيتـ إف اآلداء االجتماعي ىو محصمة التفاعؿ بيف القوى النف

مادية ، كما تيتـ بمساعدة الفرد عمى إيجاد أو استخداـ الوسائؿ المتاحة، بدراسة القوى الداخمية والخارجية
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نفسية واجتماعية لمقضاء عمى الضرر البلحؽ باآلداء أو التخفيؼ مف ىذا الضرر وتحسيف قياـ الفرد 
 (292-291ص ص، 2004، مة محمد غباريمحمد سالباألدوار االجتماعية )

ويتجمى دور األخصائي االجتماعي في خدمة الجماعة بتكويف الجماعات المختمفة  في المؤسسة 
العقابية مف خبلؿ إشراؾ أكبر عدد مف النزالء في البرامج واألنشطة ويراعى مف خبلليا التجانس 

الجتماعية لدى النزالء مف خبلؿ العمؿ ومحاولة غرس القيـ ا، واالنسجاـ في الجماعات و أعضائيا
الجماعي وتوفير فرص التعاوف بيف أعضاء الجماعة وتعويدىـ عمى تحمؿ المسؤولية وتعميميـ كيفية 

 (47-46ص ص ، 2000، )عبد الرحمن أحمد الباراتخاذ القرار السميـ.
يسقطوف في فػخ  كما يعمؿ األخصائيوف االجتماعيوف عمى تنظيـ اوقات الفراغ لممحبوسيف حتى ال

 و بالتالي اليأس مف التغيير في حالتيـ و التفكير في إيذاء أنفسيـ ، االستسبلـ لماضييػـ األسود
 أو المحيطيف بيـ.

عمى أف الرعاية االجتماعية تعتمد عمى وسيمة أخرى ليا مف الفعالية ما يساعد عمى تأىيؿ 
 و أفراد أسرتو و أصدقائو ، المحبوس مف جيةالمسجونيف تتمثؿ في كفالة االتصاؿ الخارجي بيف 

 و بالمجتمع ككؿ مف جية اخرى نظرا لما لو مف تأثير ايجػػابي عمى نفسية المحبوس و يتـ ذلؾ بػ:
 إبقاء الصمة بين المسجون والعالم الخارجي  : 

 ، المحادثةويتـ تنظيـ الصمة بيف المسجوف والعالـ الخارجي عف طريؽ الزيارات أو المراسبلت و 
-190ص ص، د س، السيد أحمد لطفيأو التصريح لمنزيؿ بالخروج المؤقت مف المؤسسة العقابية)

ألف  ىذا االتجاه في األنظمة العقابية الحديثة ييدؼ إلى القضاء عمى آثار االنغبلؽ واالنعزاؿ  (191
يحضره عمى العودة إلى  ويساعد السجيف عمى االندماج االجتماعي كما، عمى العائمة والعالـ الخارجي

وىذا االنقطاع قد يكوف ، ألف سمب الحرية ينتج عنو انقطاع في العبلقات مع العائمة، الحياة الطبيعية
 Pierreمؤلما لممحكوـ عميو كما يساعد ىذا النظاـ عمى حفظ األمف داخؿ المؤسسة العقابية)

Darbida;1998; p591) 
سيف المحكوـ عمييـ نيائيا أو مؤقتا داخؿ المؤسسة حيث تمنح تراخيص لآلخريف لزيارة المحبو 

بأحكاـ جديدة في ىذا المجاؿ دعما لحقوؽ المحبوسيف و أنسنة  05/04العقابية و قد جاء القانوف 
 المعاممػػة و ذلؾ بػ :

  توسيع قائمة األشخاص المستفيديف مف الترخيص بالزيارة إلى غاية الدرجة الرابعػة لؤلصوؿ 
 رجة الثالثػة لؤلصيار.و الد، و الفروع
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  الترخيص لمجمعيػات اإلنسانية و الخيرية و رجاؿ الديف بزيارة المحبوسيف متى تبيف أف في
 (.3، 66/2المادة )زيارتيـ فائػػدة إلعادة إدماجيـ 

  إجراء المحادثة بيف المحبوس و زائريو دوف فاصؿ مف أجؿ توطيد أواصر العبلقات العائمية
 (.119، 69، 50المواد )و إعادة إدماجو اجتماعيا أو تربويا مف جية اخرى ، لممحبوس مف جية

  الترخيص لممحبوسيف باالتصاؿ بعائبلتيـ بمناسبة التحويؿ أو المرض أو البعد و ذلؾ باستعماؿ
 .(119، 72المادتيف )وسائؿ االتصاؿ عف بعد 

  ي حػدود أىميتو القانونية تمكيف المحبوس مف الممارسة الكاممة لحقوقو الشخصية و العينية ف 
 .(67المادة )و ذلؾ بتمقيو زيػػارة األشخاص المؤىميف و استيفاء االجراءات االدارية التي يفرضيا القانوف 

  كما تضمف القانوف الجديػد أحكاما أكثر مرونة لمتكفؿ بفئتي األحداث و النساء في مجاؿ الرعاية
منو عمى  125نص في المادة  (119، 50)دوف فاصؿ  االجتماعية فإلى جانب اعتماد نظاـ الزيارات

صبلحية مدير مركػز إعادة تربية و إدماج األحداث أو مدير المؤسسة العقابية في منح الحدث المحبوس 
 يقضييا عند عائمتو أو بإحدى المخيمات الصيفية ، ( يوما30)أثناء فصؿ الصيؼ إجازة لمدة ثبلثيف 

 إخطار لجنة إعادة التربية دوف أخذ رأييا كما كاف في ظؿ األمر أو مراكز الترفيو و اشترط فقط 
في كؿ ثبلثة أشير التي كانت  07أياـ بدال مف  10كما رفع مجموع مدد العطؿ االستثنائية إلى ، الممغى
أياـ خبلؿ  09و في ىذا اإلطار نظمت عطمة صيفية لفائدة عدد مف المحبوسيف األحداث لمدة ، سابقا

 50في حيف نصت المادة ، ة مسيمة بوىراف أشرفت عميو الكشافػة اإلسبلمية الجزائريةبغاب 2005صيؼ 
عمى جعؿ المحبوسة الحامؿ تستفيد مف ظروؼ احتباس مبلئمة و حاؿ وضعيا لحمميا تسيػر إدارة 
 المؤسسة العقابية بالتنسيؽ مع المصالح المختصة بالشؤوف االجتماعية عمػى إيجاد جية تتكفؿ بالمولود 

 (.51المادة )و تربيتو 
 تعتبر مف بيف طرؽ الحفاظ عمى الصمة بيف المسجوف والعالـ  اعتماد نظام المراسالت :
حيث يسمح لمسجناء بتبادؿ الرسائؿ بيف المحبوسيػف و أقاربيـ أو أي شخص آخر و العكس ، الخارجي

المادة )شريطة أال يخؿ ذلؾ بأمف المؤسسة العقابية أو بإعادة تربية المساجػيف و إدماجيـ في المجتمع 
س و اليدؼ مف كؿ ذلؾ الحفاظ عمى روابط االتصاؿ بيف المحبوس و محيطو الخارجي فبل يح، (73

بالوحػدة و انقطاعو عف أخبار أقرب الناس إليو خاصػة و أف نظاـ الزيارات مقتصر عمى فئة معينة ال 
 و يدخؿ في ىذا النظاـ الحؽ في تمقي الحواالت البريدية ، تشمؿ كؿ معارؼ المحبوس و أصدقائو
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 ػمي لممؤسسة العقابية أو المصرفية و الطػرود و األشياء التي ينتفع بيا المحبوس في حدود النظاـ الداخػ
 .(76المادة )و تحت رقابػة إدارتيا 

 و في المقابؿ قد يتـ الحد مف حؽ مراسمة المحبوس لعائمتو لمدة ال تتجاوز شيريف عمى األكثر 
أو الحد مف االستفادة مف المحادثة دوف فاصؿ و مف االتصاؿ عف بعد لمدة تتجاوز شيرا واحدا أو المنع 

متى أخؿ المحبوس بالقواعد المتعمقة بسير ، تتجاوز شير واحد فيما عدا زيارة المحاميمف الزيارة لمدة ال 
المؤسسة العقابية و نظاميا الداخمػػي و أمنيا و سبلمتيا أو اخؿ بقواعد النظافػة و االنضباط داخميا 

 .(83المادة )
ىو ، والعالـ الخارجيباإلضافة إلى ذلؾ نجد أنو مف بيف الوسائؿ التي تبقي الصمة بيف المحبوس 

تمكينو مف االطبلع عمى المستجدات التي يعرفيا مجتمعو وذلؾ بتزويد القاعات الخاصة باالحتباس 
-210ص ص، 2008، عثامنية لخميسيبأجيزة تمفزيوف وأجيزة الراديو والجرائد اليومية و المجبلت.)

213) 
 رابعا: الرعاية التعميمية والتأىيل الميني

ت المؤسسات العقابية عمى االىتماـ بتعميـ نزالئيا لمقضاء عمى عامؿ الجيؿ حرص التعميم: -1
وقد (280ص، 1999، أنور عمي يسر وآخرون)الذي يقود إلى الجريمة أو يييء ليا في بعض األحواؿ

كشفت بعض الدراسات في عمـ اإلجراـ عف وجود عبلقة بيف اإلجراـ والجيؿ واعتبرت األمية مف العوامؿ 
 (46ص، 2009، .)الطاىر بريكعمى ظيور اإلجراـ وتفشيو داخؿ المجتمعالمساعدة 

 ويوسع لدييـ المدارؾ وينمي القدرات ، فالتعميـ يسمح باستئصاؿ عوامؿ اإلجراـ لدى المساجيف
وكؿ ىذا ، كما يساعد عمى إمكانية الحصوؿ عمى عمؿ بعد اإلفراج، و يساعد عمى التفكير اليادئ السميـ

، 1999، عمي عبد القادر القيوجيالسجيف بالتكيؼ االجتماعي داخؿ السجف وخارجو.)ينعكس عمى 
 (299-298ص ص

 ومف وسائؿ التعميـ المتوفرة في المؤسسات العقابية نجد:
حيث يتعيف وجود مكتبة في كؿ مؤسسة عقابية والتي بدورىا تحتوي عمى شتى الكتب  المكتبات: -

العممية واألدبية والفنية والقانونية التي تتيح فرص اطبلع السجناء المباشر عمييا والذي مف شأنو القضاء 
انتقاء الكتب مع مراعاة أنو يجب ، عمى المشاكؿ النفسية ومساعدتيـ عمى تكويف أنفسيـ وتنمية إبداعاتيـ

 جيدا مف طرؼ المؤسسة العقابية.
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حيث تعتبر الصحؼ والمجبلت مف أىـ وسائؿ توزيع الصحف والمجالت عمى السجناء: -
ومف شأف ذلؾ أف يشعرىـ بأنيـ ما ، االتصاؿ بالعالـ الخارجي إذ يقفوف عمى أىـ أحداثو ويتابعوف مشاكمو

ف أف تسمح المؤسسة العقابية بإصدار صحيفة خاصة كما يمك، ال زالوا أعضاء فيو و إف سمبت حريتيـ
تعبر عف آرائيـ وتعالج مشاكميـ مع السماح لمف يدفع اإلشتراؾ منيـ في تحريرىا تعويدا لو عمى مثؿ ىذا 

 أو االستفادة مف خبرتو إذا كاف يمارسيا مف قبؿ.  ، العمؿ الكبير
ف المدرسيف الذيف تعينيـ إدارة حيث يقوـ بيذه الميمة عدد م إلقاء الدروس و المحاضرات:-

والذيف يجب أف يكونوا عمى قدر كبير مف اإللماـ بأصوؿ التربية الحديثة ، المؤسسات العقابية ليذا الغرض
وثمة شرط ينبغي توافره في ، وأف يتوخوا في عمميـ الوضوح التاـ الذي يتفؽ مع عقمية المحكـو عمييـ

حتى يتمكف ، مع التعميـ العاـ السائد خارج المؤسسة العقابيةنوعية ىذا التعميـ يتعمؽ بوجوب تطابقو 
ص ص ، 1999، جالل الدين عبد الخالقالمحكوـ عميو مف متابعة دراستو إف أراد عقب اإلفراج عنو.  )

234-236) 
 والتعميـ في المؤسسة العقابية نوعاف:

لذي ييدؼ إلى القضاء عمى :ويشمؿ المرحمة األولى والتي تتمثؿ في التعميـ األولي ا تعميم عام-
ويكوف التعميـ في ، وتعميـ القراءة والكتابة وبعض المعمومات األساسية، األمية داخؿ المؤسسات العقابية

لى جانب ىذا توجد مراحؿ أخرى لمتعميـ العاـ ، ىذه المرحمة إجباريا عمى كؿ المساجيف المحكوـ عمييـ وا 
وال بد عمى إدارة المؤسسة العقابية أف توفر ، ذلؾ ممكنا التي تصؿ حتى الدراسة في الجامعة كمما كاف

ص ، 1999، القيوجي عبد القادر)ىذه المراحؿ مف التعميـ كما يمكف االستعانة بنظاـ التعميـ بالمراسمة.
 (416-415ص

يتمثؿ في التدريب عمى مينة بالنسبة لمسجناء المحكوـ عمييـ التأىيل الميني(:)التعميم التقني-
وىذا بمراعاة ميوالتيـ واستعداداتيـ ورغبتاىـ حيث توفر المؤسسة العقابية ، ينقصيـ التأىيؿ المينيوالذيف 

 وحتى، ىذا النوع مف التعميـ حسب إمكانياتيا ألنو تتطمب وجود آالت و أدوات لمتدريب والتطبيؽ العممي
ذه الميف والحرؼ التي توفرىا يحقؽ التعميـ الميني أو التقني ىدفو المتمثؿ في التأىيؿ يجب أف يكوف لي

 (325ص، 2009، خوري عمرإدارة المؤسسات العقابية مثيبل في الحياة المينية الحرة.)
ويعتبر التعميـ بنوعيو العاـ والميني في القانوف الجزائري مف أىـ أساليب الرعاية والمعاممة داخؿ 

بوسيف والغرض منو خمؽ وتنمية اإلرادة وىو كذلؾ مف أىـ أساليب إعادة تربية المح، المؤسسات العقابية
واإلمكانات والقدرات العقمية والذىنية التي تساعد السجناء المحكوـ عمييـ عمى العيش في احتراـ القانوف 
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واالعتماد عمى النفس  وىذا مف خبلؿ تمكيف النزالء األمييف منيـ بمزاولة برامج محو األمية أو الذيف 
 يرغبوف في مواصمة الدراسة.

 امسا: التيذيبخ
ال يعتبر التعميـ لوحده كاؼ إلعادة تأىيؿ المحكوـ عمييـ بؿ ال بد مف رعاية تيذيبية لمنزالء وذلؾ 

و التيذيب ال يقتصر فقط ، مف خبلؿ تعديؿ القيـ االجتماعية غير السوية لدى السجناء المحكوـ عمييـ
ويمكف تقسيـ التيذيب إلى ، إلى نفسيتيـعمى تقويـ السموؾ الظاىري لممحكوـ عمييـ بؿ يتعداه  ليصؿ 

 نوعيف ىما:
 التيذيب الديني:  -
وقد بدأ التعميـ في السجوف تعميما ، لقد كاف االىتماـ بالتربية الدينية أمرا مبلزما لنشأة السجوف 

حيث كاف التيذيب الديني الوسيمة األولى في تحقيؽ توبة السجناء المحكوـ عمييـ اليادؼ إلى ، دينيا
فعف طريؽ الديف يتيقظ ضمير السجيف ، المبادئ والقيـ الدينية المتصمة باألخبلؽ االجتماعية غرس

وتتعدؿ أفكاره وطباعو وأنماطو السموكية واتجاىاتو االجتماعية الخاطئة وتنمي فيو الرغبة ألف يعيش بعد 
مؿ مف عوامؿ كما يكوف أيضا مف شأف التيذيب الديني استئصاؿ عا، اإلفراج عنو في ظؿ القانوف

حيث نبلحظ أف كثيرا مف المحكوـ عمييـ يرجع إجراميـ إلى نقص الوازع الديني ، اإلجراـ
 (34-33ص ص، 2001، الضحيان سعود بن الضحيانوالخمقى.)

ويشرؼ عمى التيذيب الديني رجؿ ديف تتوافر فيو بعض الشروط كالعمـ بقواعد الديف وشرط الكفاءة 
حيث مخاطبتيـ والتأثير عمى مشاعرىـ ليكوف القدوة الحسنة لممحكـو  في معاممة المحكوـ عمييـ مف

عمييـ في القوؿ والفعؿ وفي سبيؿ كفالة ىذا النوع مف التيذيب تعمد إدارة المؤسسة العقابية إلى اتخاذ 
 الوسائؿ اآلتية:

 : ية يقوـ بتمؾ الميمة عدد مف الرجاؿ ذوي الكفاءة العالتنظيم المحاضرات والدروس الدينية
 والخبرة بأساليب المعاممة العقابية.

 :فيجب أف يخصص داخؿ كؿ مؤسسة عقابية مكاف إلقامة الشعائر  إقامة الشعائر الدينية
 ويرتبط ذلؾ بوجوب إقامة االحتفاالت أثناء حموؿ األعياد الدينية.، الدينية دوف تفرقة بيف األدياف

 (237-236ص ص ، 1999، إقامة المسابقات الدينية.)جالل الدين عبد الخالق 
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 التيذيب الخمقي أو السموكي: -
والذي يقصد بو غرس وتنمية القيـ ، يقود التيذيب الديني آليا إلى التيذيب السموكي أو الخمقي

ويتفاعؿ ىذا النوع ، الخمقية في نفس المحكوـ عميو إلى الحد الذي يجعمو يحجـ عف سموؾ سبيؿ الجريمة
ومع ذلؾ فقد يقوـ بدور أكثر فاعمية منو ، ني في كفالة التأىيؿ المأموؿمف التيذيب مع التيذيب الدي

فالتيذيب الخمقي ينطوي عمى تنمية القيـ المعنوية في ، بالنسبة لمف ال يمثؿ الديف في نفوسيـ مكانة كبرى
دا نفس المحكـو عميو مما مف شأنو أف يباعد بينو وبيف السموؾ الخاطئ فيو خطوة في طريؽ التأىيؿ تميي

ويتـ التيذيب الخمقي مف خبلؿ البدأ في دراسة شخصية المحكـو ، الستئناؼ الحياة الحرة بعد اإلفراج عنو
عميو لتحديد نوع القيـ السموكية واالجتماعية لديو و أسباب تخمفيا ثـ رسـ برنامج تيذيبي يخضع لو 

 (36ص، 2001، الضحيان سعود بن الضحيان)السجناء.
ونظرا لتعدد جوانب ، التيذيبي فريؽ مف األخصائييف في شؤوف التيذيب الخمقيويقوـ بيذا الدور 

فقد وجب أف يكوف الميذب عمى درجة كافية مف عمـو ، ىذا التيذيب واختبلؼ شخصيات مف يوجو إلييـ
 حتى يكوف دوره في التأىيؿ مثمرا.، األخبلؽ والنفس والتربية و العقاب

وـ عميو عمى حدى ليتعرؼ عمى جوانب الخمؿ في شخصيتو يبدأ الميذب عممية االتصاؿ بالمحك
عف طريؽ استقراء ماضيو وما اعترض مسيرة حياتو مف مشاكؿ أوصمتو إلى جدراف السجوف ثـ يشرع بعد 

حتى يتخذىا ، ذلؾ في اختيار أنسب الطرؽ لتوعيتو وغرس القيـ الخمقية في نفسيتو وتعميؽ مفيوميا عنده
ومع ذلؾ فميس ىناؾ ما يحوؿ دوف عقد مناقشات جماعية ذات مضموف ، أساسا لسموكو في المستقبؿ

أخبلقي سواء بيف الميذب والمحكوـ عمييـ أو بيف اآلخريف فيما بينيـ تحت إشراؼ الميذب تعويدا ليـ 
جالل الدين عبد عمى الحوار المنتج وما يرتبط بو مف تنمية قدراتيـ عمى البحث والتفكير و التصرؼ.)

 (238-237ص ص ، 1999، الخالق
 الرعاية الالحقة: 6-2

إف االىتماـ بالمعاممة داخؿ المؤسسة العقابية ظؿ محورا أساسيا لمدراسات العقابية وكأف ميمة 
غير أف ىذه النظرة تحمؿ في طياتيا ، اإلصبلح والمعاممة التأىيمية تنتيي عندما يغادر النزيؿ المؤسسة

عداده فإذا كانت األساليب ، نوعا مف التناقض اإلصبلحية داخؿ السجف تيدؼ إلى إعادة تأىيؿ النزيؿ وا 
فإف ىذه المسؤولية يجب أف ، عضوا صالحا ال يعود إلى ارتكاب الجريمة، لبلندماج في المجتمع مف جديد

تستمر حياؿ نزيؿ المؤسسة العقابية حتى بعد اإلفراج عنو حتى يتمكف مف التغمب عمى كافة العقبات التي 
، (127ص، د س، رمضان األلفيما يصطمح عميو لدى عمماء العقاب "بصدمة اإلفراج" ) وىو، تواجيو
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ولتجاوز ىذه األزمة عف طريؽ تيسير اندماج النزيؿ في المجتمع بشكؿ تدريجي ظير نظاـ الرعاية 
 البلحقة كامتداد لما يبذؿ مف جيود لتيذيب وتأىيؿ نزالء المؤسسات العقابية أثناء التنفيذ.

ية البلحقة تعتبر التنمية الطبيعية لجيود إعادة التأىيؿ والتيذيب أثناء التنفيذ العقابي إف الرعا
ىو صيانة الجيود كي ال تفسدىا العوامؿ  والثانيىو تكميمي  األولفيي تؤدي دوراف: ، السالب لمحرية
 االجتماعية.

آنذاؾ عمى زيارة  وكاف يقتصر، وقد ظير مفيوـ الرعاية البلحقة في نياية القرف التاسع عشر
المرضى الذيف ىـ في فترة نقاىة بيدؼ توفير اإلمكانيات الكافية ليـ لمتابعة برامج العبلج و الحيمولة 

إال أنو بعد ظيور الرعاية ، دوف تعرضيـ لعوامؿ مف شأنيا أف تؤدي بيـ إلى المرض مرة أخرى
ؿ الجريمة واالنحراؼ ارتبطت الرعاية االجتماعية كخدمة وانتقاليا إلى كافة المجاالت بما في ذلؾ مجا

حيث أنو لـ يكف مف الصواب ترؾ المفرج عنو الذي قضى مدة ، البلحقة بالتأىيؿ االجتماعي لممنحرفيف
داخؿ المؤسسة العقابية يواجو صعوبات حياة قد ال تمت بصمة لمحياة التي ترؾ عمييا المجتمع قبؿ سمب 

لتي يستقبؿ بيا الناس المفرج عنو والتي تنـ عف عدـ الترحيب حريتو ولعؿ أخطرىا ىو النظرة الدونية ا
باإلضافة إلى صعوبة إيجاد وسائؿ لمعيش بالطرؽ المشروعة وتحقيؽ مطالبو بشكؿ يشجعو عمى احتراـ 

وكؿ ىذا أدى إلى ضرورة الوقوؼ بجانبو لتذليؿ الصعاب مع افتراض أف ، القيـ االجتماعية و القانونية
تفاد مف البرامج اإلصبلحية المعتمدة داخؿ المؤسسة وعمى ذلؾ تيدؼ الرعاية البلحقة النزيؿ يكوف قد اس

تماـ النتائج التي تـ تحقيقيا باتباع إجراءات مف شأنيا أف تحوؿ دوف ارتكاب المفرج عنو  إلى تدعيـ وا 
 ة ومف ىذا المنطمؽ تعتبر الرعاية البلحقة أىـ أساليب المعاممة العقابي، لمجريمة مرة أخرى

، )محمود نجيب حسنيعمى اإلطبلؽ لكونيا ىي التي يتوقؼ عمييا بشكؿ كبير تحقيؽ العقوبة ألىدافيا 
 (.651ص، 2008
ولـ يكف المجتمع الدولي جاىبل ليذا األمر إذ أقرت القواعد الدنيا النموذجية لمعاممة السجناء أف  

إطبلؽ سراحو ويشجع ويساعد عمى أف  مستقبؿ السجيف بعد، يوضع في االعتبار منذ بداية تنفيذ الحكـ
يواصؿ أو يقيـ مف العبلقات مع األشخاص أو الييئات خارج السجف كؿ ما مف شأنو خدمة أسرتو 

 وتيسير إعادة تأىيمو اإلجتماعي .
 وقد أثارت الرعاية البلحقة جداال واسعا في أوساط الميتميف بحقوؽ نزالء المؤسسات العقابية  

يتعمؽ بتحديد مدلوليا إذ يرى البعض بأف الرعاية البلحقة تبدأ منذ صدور الحكـ  و كذا الباحثيف فيما
باإلدانة والعقوبة السالبة لمحرية فتكوف في ىذا المعنى الواسع جدا الحقة مباشرة لمحكـ باإلدانة وتمتد إلى 
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تطبيؽ نظاـ  ما بعد مغادرة المعتقؿ لممؤسسة العقابية حتى ولو كاف ذلؾ أثناء مرحمة اختيارية عند
وفي حالة اإلفراج الشرطي المعروؼ في تشريعنا  ألنجموسكسونيةاالختبار القضائي المعروؼ في الدوؿ ا

وعمى عكس ىذا ىناؾ مف يقوؿ أف الرعاية البلحقة تقتصر عمى مغادرة ، وحتى في إطار إيقاؼ التنفيذ
وىذا ىو  (24ص، 1996، محمد عياضالمعتقؿ لممؤسسة العقابية عمى إثر انتياء تنفيذ العقوبة كاممة )

 المدلوؿ الضيؽ. 
 أبرز المشكالت التي تواجو السجين المفرج عنو :6-2-1

وبعض ىذه المشكبلت باإلمكاف منع وقوعيا ، ىناؾ العديد مف المشكبلت التي تواجو المفرج عنيـ
لتي تغطي السجيف نفسو لو تعاممنا مع مفيوـ الرعاية البلحقة وفؽ النظرة المتكاممة لمرعاية البلحقة ا

 : أما أبرز المشكبلت التي قد تواجو السجيف فيي، وأسرتو
  : فقد تطالب بعض ، كثيرا ما يعيش المسجوف صعوبات أسرية تبدأ بدخولو السجفتشتت األسرة

إما ، وبغياب ذلؾ األب السجيف يبدأ أفراد األسرة بالتشتت وىجراف الدراسة، الزوجات بالطبلؽ مف أزواجيف
وقد يتطور األمر إلى انحراؼ بعض ، أو لعدـ وجود الرقيب، أو الفقر، لعدـ وجود المصاريؼ البلزمة

وىذا الوضع السيئ لؤلسرة ىو ، وتتنامى ىذه المشكبلت لتصؿ إلى الذروة بانحراؼ األسرة بكامميا، األبناء
مفرده بيدـ معظـ الجيود وىذا الموقؼ كفيؿ ب، أوؿ ما يقابؿ السجيف بعد خروجو مف المؤسسة العقابية

فضبل عما يسببو مف انعكاسات ، اإلصبلحية التي قدمت لمسجيف خبلؿ وجوده في المؤسسة العقابية
نفسية عمى السجيف قبؿ خروجو وخبلؿ إقامتو بالمؤسسة العقابية مما يحوؿ دوف كثير مف النجاح 

 لمعمميات اإلصبلحية بسبب القمؽ النفسي الذي يعيشو السجيف .
  تقبل المجتمع لممفرج عنو :عدم 

فمجتمعو الخاص الذي يبدأ بأسرتو وينتيي ، ونقصد بالمجتمع ىنا المجتمع العاـ والمجتمع الخاص
بؿ قد يتطور األمر منيـ إلى النفور والتحذير منو نتيجة ، بأفراد الحي الذي يقطنو قد ال يجد منو القبوؿ

اـ فيو سائر عموـ الناس ويتمثؿ ذلؾ في طبيعة أما المجتمع الع، ما قاـ بو ضد أسرتو أو مجتمعو
وىذه المعاممة تنعكس بآثارىا السمبية عمى ، التعامؿ الذي يواجيو منيـ حيف معرفتيـ عنو بأنو خريج سجف

وتقؿ أثارىا ، أو في القرى، وتتضح تمؾ المشكمة بشكؿ أكبر في المجتمعات الصغيرة، نفسية المفرج عنو
ومما يؤسؼ لو أف ذلؾ  النفور اتجاه المفرج عنو سواء مف المجتمع العاـ ، برىفي المجتمعات المدنية الك

فيي تبدأ بمجرد إطبلؽ ، أو الخاص غالبا ما يوجد بغض النظر عف صبلح المفرج عنو مف عدمو
وىذه النظرة لممفرج عنو غالبا ما تكوف مستمدة مف ثقافة المجتمع ، وقبؿ التأكد مف عدـ صبلحو، سراحو
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 وبعيدة عف التعامؿ الشرعي مع المفرج عنو .، هو تقاليد
  إف عدـ تشغيؿ المفرج عنو متولدة  البطالة( أو عدم إمكانية العثور عمى العمل :)عدم العمل

باإلضافة إلى شيادة السوابؽ المسجمة عميو في ، مف عدـ تقبؿ المجتمع لو والنظرة الدونية لممفرج عنو
فيجد ، عقبة في وجيو ومانعا لو أحيانا في سموؾ طريؽ االستقامةالدوائر األمنية والتي غالبا تكوف 

أو قد يكوف عدـ ، األبواب قد سدت أمامو ولـ يبؽ لو طريؽ سوى االنتكاس والعودة لبلنحراؼ مرة أخرى
تأىيمو أو تدريبو عمى صنعة ما خبلؿ فترة سجنو سببا مف األسباب المانعة لحصولو عمى عمؿ شريؼ 

 انعا لو مف العودة لمجريمة مرة أخرى .ويكوف م، يتكفؼ بو
 : الصعوبات المادية 

يحتاج السجيف إلى كثير مف المستمزمات إلصبلح أحوالو التي تيدمت خبلؿ إقامتو في المؤسسة 
إضافة إلى ، إال أنو نتيجة النقطاع أو فصؿ السجيف عف عممو، العقابية وعصب تمؾ المستمزمات الماؿ

فإف ذلؾ يعد مف أبرز المشكبلت الرئيسية التي تواجو ، جوده بالمؤسسة العقابيةعدـ العناية بأسرتو خبلؿ و 
وتزداد ىذه المشكمة حدة عندما يخرج ، بؿ قد تكوف دافعة لو لمعودة لبلنحراؼ مرة أخرى، المفرج عنو

المفرج عنو وىو لـ يؤىؿ لعمؿ ما داخؿ السجف وبخاصة إذا تصورنا وجود ىذه االحتياجات بجوار 
 مة السابؽ ذكرىا .المشك

 : تأثير العناصر اإلجرامية 
 وىذه العناصر اإلجرامية قد يكوف المفرج عنو تعرؼ عمييا وارتبط بيا إجراميا قبؿ دخولو 

فيجد صعوبة بالغة في التخمص مف تمؾ العبلقة السابقة وخاصة عندما يكوف ذلؾ المفرج عنو ، السجف
وقد تكوف تمؾ العناصر اإلجرامية ممف ، النشاط المستمرعضوا في عصابة مف العصابات اإلجرامية ذات 

وارتبط بعبلقات حميمة فرضتيا الظروؼ السيئة التي كاف يعيشيا ، تعرؼ عمييا المفرج عنو خبلؿ سجنو
فبمجرد خروج المفرج عنو مف المؤسسة العقابية تتمقفو تمؾ العناصر ، السجيف داخؿ المؤسسات العقابية

ويمكف ، وينتج عنيا عودة المفرج عنو لبلنحراؼ والجريمة مرة أخرى، ىو عنيااإلجرامية أو قد يبحث 
ص ، 2006، عبد اهلل بن ناصر السدحان)مبلحظة ذلؾ بشكؿ واضح في جرائـ الدعارة و المخدرات. 

 (13-11ص
 أىمية الرعاية الالحقة : 6-2-2 

 التالية : نستطيع أف نتبيف أىمية الرعاية البلحقة مف خبلؿ استعراض المقدمات
وتطبعو في الغالب بخصائص ، العزلة التي عاشيا السجيف خبلؿ فترة بقائو في المؤسسة العقابية ( 1
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مجتمعو الخاص في السجف أو ما يسمى مجتمع السجف بكؿ ما يحممو ذلؾ المجتمع الجديد مف معتقدات 
 وأفكار وقيـ جديدة .

ومدي ، فترة بقائو في المؤسسة العقابيةالمتغيرات التي حدثت في بيئة السجيف الخارجية خبلؿ  ( 2
فالسجيف خبلؿ فترة بقائو في المؤسسة ، بعد خروجو مف المؤسسة العقابية، قدرتو عمى التكميؼ معيا

العقابية ال شؾ أنو قد اكتسب العديد مف القيـ والسموؾ الجديدة بغض النظر عف سمبية أو إيجابية ما 
، ذيف المتغيريف المذيف حدثا في حياتو وىي : متغيرات في بيئتوإال أف عممية المواءمة بيف ىا، اكتسبو

 ومتغيرات في سموكو تبرز أىمية الرعاية البلحقة.
مرور المفرج عنو بما يسمي بصدمة اإلفراج وىي الحالة النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي  ( 3

وخاصة وأف ىناؾ العديد مف ، يعيشيا المفرج عنو خبلؿ األشير األولى لخروجو مف المؤسسة العقابية
الدراسات أثبتت أف أغمب الجرائـ التي يرتكبيا العائدوف لمجريمة إنما تقع في األشير الستة التالية لئلفراج 

 عنيـ .
تزايد نسبة العائديف الرتكاب الجريمة مما يدؿ عمى أف العممية اإلصبلحية التي قدمت ليـ داخؿ  ( 4

، مما يؤكد ضرورة وجود روافد تقاوـ اندفاع التزايد في الجريمة، عميةالمؤسسات اإلصبلحية لـ تكف ذات فا
 الرعاية البلحقة لممحكوـ عميو وأسرتو .، ومف تمؾ الروافد

 انحراؼ العديد مف أسر المسجونيف والسقوط في وكر الرذيمة والسرقة عند سجف عائميا  ( 5
 أو كبيرىا.

برامج لمرعاية البلحقة ال تغطي السجيف إف كؿ ما ذكر مف نقاط سابقة تؤكد عمى أىمية وجود 
وفي خط متوازي مع ما يقدـ لو مف برامج وجيود إلصبلحو داخؿ المؤسسة ، فحسب بؿ تشمؿ أسرتو

 (20-17ص ص، 2006، عبد اهلل بن ناصر السدحان)اإلصبلحية.
 أىداف الرعاية الالحقة: 6-2-3
 عمى الحد مف ظاىرة العود إلى ارتكاب الجريمة. تعمؿ  
 مكافحة الجريمة 
 . تحقيؽ األمف واالستقرار الداخمي 
 .احتراـ القانوف وعدـ اختراقو 
 .تنمية الطاقات البشرية دوف إىدارىا 
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  حؿ استباقي لبعض المشكبلت االجتماعية الناجمة عف الجريمة كالتفكؾ األسري والجريمة
 المنظمة واالحتراؼ اإلجرامي والتشرد وجنوح األحداث.

  شعاره بأنو مواطف صالح لو حقوؽ عمى الدولة كثمما عميو واجبات نحوىا.متابعة المفرج  عنو وا 
  تقديـ العوف عمى مواجية مشاكؿ ما بعد اإلفراج تمكينا لممفرج عنو مف التأقمـ مع المجتمع الحر

 (42-41ص ص، 2006، العمر معن خميلوحماية لجيود التأىيؿ والتيذيب مف الضياع.)
 لى إقناع المفرج عنو بإمكانية عودتو إلى الطريؽ الصواب ومساعدتو تيدؼ الرعاية البلحقة إ

 عمى تحقيؽ التوبة الصادقة وااللتزاـ بالسموؾ الحسف.
 .كما تيدؼ الرعاية البلحقة إلى توفير فرص العمؿ الشريؼ لممفرج عنيـ 
  وكيفية تيدؼ إلى توفير المعمومات البلزمة لممفرج عنيـ عف االمكانيات الموجودة في المجتمع

 (447ص، 2009، خوري عمراالستفادة منيا بيدؼ مساعدتيـ عمى االستفادة مف االمكانات المتاحة.)
 أنماط الرعاية الالحقة: 6-2-4

 أوال: النمط التقميدي)البدائي(
وقد بدأت ، تسند ميمة الرعاية البلحقة فيو إلى أفراد متطوعيف أو جمعيات وىيئات خيرية تطوعية

ولـ تكف لمرعاية عندئذ صفة عقابية إذ ، في صورة مساعدات حثت عمييا التعاليـ الدينية الرعاية البلحقة
ويعني ذلؾ أف ، اعتبر المفرج عنيـ صنفا مف بؤساء الناس يقدـ إلييـ العوف كما يقدـ إلى سائر البؤساء

ريات الجنائية وقد أكدت النظ، ىذا النمط تولتو جمعيات الخير ولـ تتحمؿ الدولة في شأنو أية مسؤولية
التي سادت في بداية القرف التاسع عشر ىذا الطابع حيث وصفت العقوبة بأنيا محض إيبلـ تستيدؼ 

ف واجب الدولة ينحصر في مجرد إنزاؿ اإليبلـ بتنفيذ العقوبة، الردع العاـ والعدالة فإذا انقضى  التنفيذ ، وا 
 رج عنو.انقضى كذلؾ واجب الدولة ولـ تعد ممتزمة بشيء اتجاه المف

 ثانيا : النمط شبو الرسمي
وفيو تقوـ الدولة بتفويض منظمات تطوعية لمقياـ بالنيابة عنيا بخدمات الرعاية البلحقة بعد أف 
تكوف تمؾ المنظمات قد حددت أغراضيا ووظائفيا تحديدا واضحا وتعيدت رسميا بالقياـ بالتزاماتيا تحت 

 رقابة الدولة.
 ثالثا: النمط الرسمي

مط الذي يعتبر أرقى أنماط الرعاية البلحقة و أكثرىا فاعمية ... ويتضمف إنشاء إدارة وىو الن
وال يمنع ، لمرعاية البلحقة و إنما يعني أف الدولة أصبحت مسئولة مسؤولية أساسية عف الرعاية البلحقة
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مية مع ذلؾ مف وجود أجيزة أىمية تدعـ األجيزة الحكومية عمى أف تكوف تحت إشراؼ األجيزة الحكو 
أحمد التأكيد عمى أىمية تنسيؽ الجيود حتى ال تحدث عممية االزدواج والتضارب في تقديـ الخدمات.)

 (106-105ص ص، 1988، فوزي الصادي
  الرعاية الالحقة في  الشريعة اإلسالمية 6-3

 تمؾ ممارسة وتتعدد، رئيسية أشكاؿ أربعة إلى - اإلسبلـ في لممساجيف البلحقة تصنؼ الرعاية
 عنو. المفرج حاؿ و، الجـر بحسب الرعاية مف الجوانب
 .عنو المفرج تقبل عمى المجتمع حث في تتمثل الحقة رعاية 6-3-1

  بؿ، نبذه عدـ عمى ويؤكد، الحد عميو وأقيـ عوقب مف المجتمع يتقبؿ أف عمى اإلسبلـ يحرص
 االنحراؼ يرسخ لو المجتمع بنبذ المعاقب فشعور، بالمغفرة لو بالدعاء والرحمة الود بمظاىر إشعاره و
 وبيف بينو الحاجز ذلؾ زاؿ أف بعد أخرى مرة االنحراؼ معاودة إلى ذلؾ يدعوه قد و لديو الجريمة و 

 .جـر أي ارتكاب مف يردعو ي الذ االستحياء في والمتمثؿ مجتمعو
 منع عدـ عمى الفقياء نص فقد والعامة الخاصة بيئتو و عنو المفرج بيف التقبؿ مف مزيدا ولتحقيؽ

 ذىب و، منيـ الرسائؿ واستقباؿ إرساؿ مف وتمكينو، أصدقائو و أىمو  مف الزيارات تمقي مف السجيف
 لمقاصد تحقيقا ذلؾ و، أقربائو مف توفى مف عمى الجنازة لصبلة بالخروج لمسجيف السماح إلى آخروف
 محيطو و المسجوف بيف االرتباط مف قدر أكبر تحقيؽ إلى تؤدي كميا، السجيف ذلؾ إصبلح في الشريعة

 عمى العمؿ و السجف دخولو بعد بينيـ السابقة العبلقة استمرار إلى تَؤدي كما، السجف خارج االجتماعي
 .المجتمع مف عنو اإلفراج بعد المسجوف تقبؿ وبالتالي بعدخروجو استمرارىا
 عنيم: لممفرج االقتصادية اإلعانة في تتمثل الحقة رعاية 6-3-2

 ونفقة كسوة عنو أفرج إذا السجيف إعطاء وجوب النبوية السيرة و اإلسبلـ وحي مف الفقياء استنبط
 كانوا المسمميف أف التاريخ كتب ذكرت وقد، أىمو إلى محتاجا كاف أف أىمو إلى الوصوؿ عمى تعينو

 .وأسرىـ المساجيف االقتصادية أحواؿ لتحسيف ريعيا يعطى خاصة أوقافا يجعموف
  :األولى الجريمة فييا ارتكب التي بيئتو عن المعاقب إبعاد في تتمثل الحقة رعاية 6-3-3

 ارتكب التي البيئة عف العقوبة مدة انقضاء بعد الجرائـ بعض مرتكبي إبعاد عمى اإلسبلـ يحرص
 عف كاالبتعادفوائد  عدة لتحقيؽ وذلؾ الجـر ذلؾ ارتكابو في دور ليا يكوف ما غالبا التي و انحرافو فييا
 تطبؽ التي التغريب عقوبة مثؿ الشرعية العقوبات بعض في اإلجراء ىذا مثؿ نجد، السابقيف السوء رفاؽ
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 ويقيـ كامبل عاـ بمدآخر لمدة إلى جمده بعد بكرا كاف إف الزنا جريمة مرتكب يبعد حيث، البكر الزاني بحؽ
 .صالحيف أفراد مع

 . عنو المفرج النفسي الدعم في تتمثل الحقة رعاية 6-3-4
 حتى اإلمكاف قدر ايجابية لنفسو نظرتو وجعؿ عنو لممفرج النفسي الدعـ تقديـ عمى اإلسبلـ حرص

 ربو و عنو المفرج بيف العبلقة الروحية إصبلح خبلؿ مف وذلؾ، مجتمعو في فعاال فردا يصبح و يطير
 مف الشرع في ورد ما ذلؾ ومف، الناس مف جمع في بذلؾ والتصريح فات ما عمى الندـ و لمتوبة بدعوتو
 بينو جديدة صفحة فتح عميو يسيؿ مما اهلل ومغفرة رحمة مف القنوط وعدـ، عاـ بشكؿ التوبة عمى حث
 عنو المفرج تينئة إلى أشارت اإلسبلمي الفقو كتب بعض أف نجد ذلؾ ومف، العقوبة انتياء بعد ربو وبيف

 في وتقبمو لو مالي مورد أو، عمؿ تدبير الماؿ أو ببذؿ تكوف المواساة ىذه و السجف مف بخروجو
عبد اهلل ) .المواساة تمؾ في تتحقؽ البلحقة الرعاية جوانب فجميع السيئ بماضيو تذكيره وعدـ، المجتمع

 (69-57ص ص، 2006، بن ناصر السدحان
 :دوليا الالحقة الرعاية  6-4
 أنظمة قوانيف أف غير، عنيـ المفرج لممحبوسيف البلحقة الرعاية سياسة عديدة دوؿ تبنت لقد
 مايمي:  نذكر البلحقة الرعاية مبادئ تبنت التي الغربية الدوؿ ومف بيف، ألخرى دولة مف تختمؼ السجوف
 : الغربية الدول بعض في الالحقة الرعاية 6-4-1
 عنو المفرج بمبدأ مساعدة 1792 عاـ منذ االنجميزي البرلماف اعترؼ حيث : المتحدة المممكة 
 1932 سنة في وتشكؿ، تزيد و تدعـ الدولة جيود و الحيف ذلؾ منذ و، المجتمع في مكانتو الستعادة
 .عنيـ المفرج المسجونيف مساعدة لجمعيات القومي االتحاد
 التقميدي عمى النمط حافظت حيث البلحقة لمرعاية المركزية الجمعية أنشأت 1949 سنة في و
 التمويؿ حيث مف عنيـ مساعدة المفرج لجمعيات القومي االتحاد تنظيـ عمية قاـ الذي التنظيمي لمييكؿ
 .واإلدارة

 المتحدة الواليات: 
 حكومية منظمات و ىيئات بيا تقـو األمريكية المتحدة الواليات في البلحقة الرعاية برامج إف

 إصبلح وىيئات، البارول كنظاـ أسماء عدة ليا السجوف إدارات مع متعاونة و متخصصة أىمية و 
 .دينية جمعيات إلى باإلضافة، عنيـ المفرج المحبوسيف مساعدة جمعيات و البالغيف



  الفصل الرابع                    المؤسسات العقابية في الجزائر ودورها في إعادة تأهيل المرأة المجرمة
 

223 
 

 لمعاممة األدنى الحد قواعد فنجد، البلحقة بالرعاية بالغا اىتماما الدولية المؤتمرات اىتمت ولقد
 تفرض، (1955) جنيؼ المذنبيف معاممة و الجريمة لمكافحة األوؿ الدولي المؤتمر اقرىا التي المساجيف

 " عنواف تحت 81، 80، ."79القواعد البلحقة وىي الرعاية لبرنامج ادني كحد أساسية قواعد ثبلثة
 )23-19ص ص، 2003، )نجوى عبد الوىاب البلحقة" والرعاية االجتماعية الصبلت
 فرنسا في لممحبوسين الالحقة الرعاية: 
 مصالح أف إلى أشارت فقد، لممحبوسيف البلحقة الرعاية مجاؿ في رائدة تجربة لفرنسا كانت لقد
 "les services d’insertion et de probation)المحبوسيف  واالختبار العقابي اإلدماج

pénitentiaire " SPIPمحؿ حمت حيث 1999 ابريؿ 13 بتاريخ 276 99 -رقـ المرسـو مف ( نشأت 
 مياميا تحدد، العقابية لممؤسسات التربوية االجتماعية والمصالح عنيـ المفرج ومساعدة االختبار مجالس
 العقابية المصالح موظفي كؿ ":نصيا و 2009األوؿ تشريف 24  ؿ العقابي القانوف مف 13 المادة

 االشخاص واختبار بإدماج المتعمقة القضائية السمطات قرارات بتنفيذ مكمفوف واالختبار لئلدماج
، العود مف الوقاية و اإلدماج سياسات يضعوف ليذا و، عمييـ" محكـو أومتيميف ، العدالة بيد الموضوعيف

 تتدخؿ أنو بمعنى، المساجيف خروج يحضروف و العدالة أماـ الماثموف األشخاص ومراقبة متابعة يضمنوف
 الشراكة مف شبكة عمى المصالح ىذه وتعتمد، سواء حد عمى المفتوح و المغمؽ الوسط مستوى عمى

 (Beziz. A, Boesel. A. 2010. p33).وجو أكمؿ عمى بمياميا لمقياـ والجمعويةالمؤسساتية 
 :العربية الدول بعض في الالحقة الرعاية 6-4-2
  : ألغيت حيث اإلشارة إلييا تجدر جديدة تجربة البلحقة الرعاية في العراؽ تجربة تعدالعراق 
 رقـ القانوف بمقتضى ذلؾ و" االجتماعيلئلصبلح  العامة المؤسسة " محميا استحدثت و السجوف مصمحة
 التي الرعاية نوع تحديد و النزيؿ أحواؿ دراسة البلحقة بالعراؽ الرعاية جياز يتولى 1981 لسنة 104
 تجاوز عمى ومساعدتو، بو الخاصة األمور و المعامبلت وتأميف إنجاز، عنو اإلفراج قبؿ يحتاجيا
 .اإلفراج بعد تعترض طريقو قد التي المعوقات
 :مراحؿ ثبلثة عمى تنفيذه وتـ بالعراؽ البلحقة لمرعاية وضع برنامج وقد

 وكذلؾ واجتماعيا نفسيا المحبوس يدرس حيث الحبس فترة خبلؿ تبدأ و : األولى المرحمة
مكاناتو رغباتو مع تتفؽ التي المينة عمى تدريبو ويتـ، احتياجاتو  .وا 

 إذا المشروط اإلفراج إلى المحبوس نقؿ يتـ حيث، أشير بستة اإلفراج قبؿ تبدأ : الثانية المرحمة
 .بأسرتو عبلقتو توثيؽ و المجتمع إلى لمخروج تييئو و القانونية الشروط فيو توفرت
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 . لذلؾ موانع أو معوقات أي يوجد وال عممو إلى عنو اإلفراج فور إعادتو فييا يتـ : الثالثة المرحمة
 مف فريؽ يد دمشؽ عمى في وأسرىـ المحبوسيف رعاية جمعية 1967 سنة تأسست : سوريا 
 مف الظيور في أسبؽ المؤسسات الحكومية كانت ولقد، أسرىـ رعاية و المحبوسيف برعاية الميتميف

 :الجمعيات تمؾ أىداؼ ومف اإلفراج قبؿ وبعد المحبوسيف رعاية في المتخصصة األىمية المؤسسات
 لممحبوسيف العبلج وسائؿ توفير. 
 وألوالدىـ لعائبلتيـ واالجتماعي األخبلقي المستوى رفع. 
 السجف مف الخروج بعد مساعدتيـ. 
 صالحيف مواطنيف لجعميـ السبؿ تييئة. 
 عبلجيا ومحاولة والنفسية التربوية المحبوسيف أحواؿ دراسة عمى العمؿ. 

 لممحاكـ تقارير وتقدـ المحبوسيف أحواؿ بدراسة تقـو االجتماعية الخدمة مكاتب ٌأنشأت حيث
نشاء، والعقمية والصحية االجتماعية المحبوس حالة عف المختصة  بعد تشغيميـ تتولى ومكاتب مصانع وا 
 .عنيـ اإلفراج

 إعطاء أعماليا مف أىـ التي "البلحقة الرعاية مصمحة" تونس في البلحقة بالرعاية تقـو :تونس 
 اجتماعي بحث يجرى حيث ، المفرج عنيـ تشغيؿ عمى لمموافقة المؤسسات و األعماؿ ألصحاب ضماف
 قبؿ األعماؿ و المؤسسات بأصحاب المصمحة باالتصاؿ وتقـو مباشرة السجف دخولو فور المحبوس حوؿ

 بمتابعة المصمحة تقـو بالعمؿ عنو المفرج التحاؽ وبعد، عمى عمؿ الحصوؿ مف يتمكف حتى عنو اإلفراج
عداد مكاف في سموكو ذا، عنو تقرير عممو وا   .أخرى مرة السجف إلى يعاد سمبيا عنو التقرير جاء وا 

 التنظيـ قانوف يجمع الذي القانوف بإصدار تميزت بالجزائر العقابية السياسة مراجعة أف :الجزائر 
عادة العقابي  لممحبوسيف اجتماعية و مالية مساعدة منح، الحبس ظروؼ َأنسنة، إدماج المساجيف وا 

 العقابية المؤسسات جميع مستوى عمى تطبيؽ العقوبات لجنة إنشاء، السجف مف الخروج المحتاجيف عند
 شرعت حيث، إدماج المحبوسيف إعادة و تربية وإلعادة األنشطة لتنسيؽ الوزارات بيف المجمس خمؽ و 

 ، لمتكويف موظؼ ENAP 16000 جديد خضع مقر كما، موظؼ 4630 توظيؼ في العدؿ وزارة
 2005 سنة ومف، بيداغوجية مقعد 800 استيعاب بقدرة بالقميعةالسجوف  إلدارة الوطنية لممدرسة أصبح و

اكتظاظ  مشكمة عمى تقضي و الدولية المعايير مع تتجاوب عقابية مؤسسة 81إنشاء تـ 2009 سنة إلى
 Hamoud. A. 2010. p 132)).العقابية المؤسسات
 



  الفصل الرابع                    المؤسسات العقابية في الجزائر ودورها في إعادة تأهيل المرأة المجرمة
 

225 
 

 
 خالصة  الفصل

فعمدت إلى بناء سجوف ، دوال كثيرة و لكف بصورة إجمالية يمكف القوؿ أف الحركة اإلصبلحية عمت
متكيفة مع متطمبات برامج التأىيؿ االجتماعي و الميني ضمنيا. و طبقت نظما جديدة و متطورة ، حديثة

داخميا و أعيد لمسجيف اعتباره تحت رقابة قضائية و إدارية تؤمف الحد األدنى لحقوؽ اإلنساف المحرـو 
فورد في القاعدة ، وف و متطمبات حفظ النظاـ و االنضباطمف حريتو و بصورة تتوافؽ مع أنظمة السج

أف حرماف الحرية يجب أف يتـ ، األولى مف مقدمة القواعد العقابية األوروبية التي أقرىا مجمس أوروبا
ضمف ظروؼ مادية و معنوية تقدـ فييا الكرامة اإلنسانية كما ورد أف الغاية مف القواعد العقابية األوربية 

عة مف النظـ التي تتناوؿ اإلدارة العقابية و التي تشكؿ أساسا لتوفير الظػروؼ اإلنسانية ىو وضع مجمو 
و بالفعؿ سعت الدوؿ إلى تطوير السجوف ، لحجز الحرية و عبلجا إيجابيا ضمف نظاـ حديث و متطور

يعادلو  و لكف السجف يبقى سجنا و حرماف الحرية ال، بما يتوافؽ مع القواعد التي أقرىا مجمس أوروبا
 ذلؾ أف لمسجف وظيفة عقابية قبؿ الوظيفة اإلصبلحية.، تعويض
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 القشم الثاني
 اجلانب التطبيقي
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 :اخلامصالفصل 

 امليدانية للدراسة املههجية اإلجراءات

 
 تمهيد 

 منيج الدراسة -1

 مجتمع البحث -2
 المجال الزمني 2-1
 المجال المكاني 2-2
 وصف خصائص العينة 2-3
 جمع البياناتأدوات  -3
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -4
 الدراسة الصعوبات التي واجيت -5

 خالصة الفصل
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 تمهيد 
ثم ، ويحدد مجتمعيا وعينتيا وطريقة اختيارىا، مجاالت الدراسة، يتناول ىذا الفصل منيج الدراسة

وفي ، جمع المعمومات الالزمة لمدراسةيستعرض ىذا الفصل أيضا أداة الدراسة التي تم استخداميا في 
 األخير تناولنا األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل بيانات الدراسة.

  منهج  الدراسة  -1
المنيج عبارة عن مجموعة من الخطوات المنظمة التي يستخدميا الباحث لفيم الظاىرة موضوع 

يمكن حل مشكمة البحث والكشف عن جوىر  وىذا يعني أن المنيج يجيب عن سؤال مؤداه كيف، الدراسة
 (.253ص ، 2:93، حسن أحمد)الحقيقة والوصول إلى قضايا يقينية"

 وتندرج ىذه الدراسة ضمن الدراسات االستكشافية الوصفية التي تحاول تشخيص واقع معين 
، معين حيث تيدف الدراسة الوصفية إلى تحديد الوظائف الواقعية من خالل موضوع بحث، أو ظاىرة ما

وليذا تبدو الضرورة إلقامة ىذه الدراسات باعتبارىا تيدف إلى جمع وتحديد مثل ىذه الوقائع االجتماعية 
بوذراع أحمد; )كالمشاكل االجتماعية التي تظير بصورة جمية داخل المحيط االجتماعي."، الممموسة
 (244ص ، 5::2

الحاضرة المرتبطة بطبيعة وبوضع ييتم بعممية جمع وتمخيص الحقائق  فالمنهج الوصفيوعميو 
فيو أكثر المناىج انتشارا واستخداما لما يتضمنو من دراسة لمحقائق الراىنة ، جماعة معينة من الناس

المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو موقف أو مجموعة من األحداث واألوضاع واألشخاص حيث وبالنسبة 
، امل التي  تساىم في اتجاه المرأة نحو اإلجرامالستخداماتو في ىذه الدراسة فيو ييتم بتحديد أىم العو 

ويمكن أن نستخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي لجمع الحقائق وتحميميا وتفسيرىا واستخالص دالالتيا 
صدار اقتراحات وتفسيرات بصدد الظاىرة المدروسة والتي تتمثل في عوامل  المرأة نحو اإلجرام ودور ، وا 

 إعادة تأىيميا .المؤسسات العقابية في 
 مجتمع البحث ; -3

طبقت الدراسة عمى عدد من النساء الجزائريات المرتكبات لمجريمة والالتي صدر بحقين حكم 
 . مفردة 57باتنة وبجاية والالتي قدر عددىن بـ ، والموقوفات بكل من سجن سطيف، نيائي

الجزائرية وقد تم اختيارىا بطريقة امرأة مسجونة ببعض السجون  56ومنو فالعينة اإلجمالية بمغت 
 وىذا ىو العدد األقصى الذي سمحت لنا المديرية العامة إلدارة السجون  بدراستو.، عشوائية
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 عدد السجينات الالئي أجريت عميهن الدراسة المؤسسة العقابية
 سجينة 34 سطيف
 سجينة 28 بجاية
 سجينة 36 باتنة

 سجينة 76 المجموع
طبقت الدراسة عمى الموقوفات في المؤسسات العقابية الثالث السابقة في  الزمني;المجال  3-2
 20/06/2013إلى  2013/ 28/04الفترة من 
 طبقت الدراسة في كل منالمجال المكاني;  3-3
شرقا مركز   يحدىا، : تقع بحي اليواء الجميل بمير سطيفالمؤسسة العقابية  بيمير سطيف -2
 . مسكن 200 و شماال حي، السعيد جنوبا تعاضدية عقارية بوخريصةغربا اإلقامة الجامعية ، األحداث

  .م 1972 بداية انجازىا عام -  
  .م 1983 بداية استقبال النزالء سنة -
 ²م 23247 الغير مبنية، ²م 5150 المبنية منيا، ²م 28397 مساحتيا االجمالية -

و عدد المصالح و تتمثل   المؤسسات العقابية من حيث نوعو مؤسسة إعادة التربية سطيف كباقي 
 في:

  مصمحة كتابة الضبط القضائية -1
   مصمحة كتابة الضبط المحاسبة -2
   مصمحة المقتصدة -3
  و تكمف بما يأتي مصمحة االحتباس -4
  مصمحة األمن -5
 مصمحة الصحة و المساعدة االجتماعية -6
 مصمحة االدارة العامة -8
 مصمحة إعادة اإلدماج -8
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  :التكوين المهني -أ
يسخر جميع اإلمكانيات المادية   نظرا ألىمية التكوين والتعميم في صفوف األحداث فإن المركز  

والبشرية المتاحة لصالح سياسة إعادة التربية نظرا لما تمعبو ىذه العممية من دور كبير في تنفيذ سياسة 
لممساجين وانطالقا من ىذا المبدأ فإن المركز يتوفر عمى عدة اختصاصات إعادة اإلدماج االجتماعي 
  :متعددة في التكوين الميني

  حدث 11 اختصاص النجارة العامة عدد المسجمين في بداية الدورة1 -
 أحداث 18 اختصاص البناء العام عدد المسجمين في بداية الدورة 2- 

  أحداث 10 المسجمين في بداية الدورةاختصاص الكيرباء المعمارية عدد 3 -  
  حدث 20 اختصاص الطبخ الجماعي عدد المسجمين في بداية الدورة4 -  
  أحداث 10 اختصاص البستنة عدد المسجمين في بداية الدورة5 -  
  أحداث 10 اختصاص الحالقة رجال عدد المسجمين في بداية الدورة6 -  
  حدث 24 د المسجمين في بداية الدورةاختصاص الطالء وتركيب الزجاج عد7 -  
  أحداث 10  اختصاص التصوير المحترف عدد المسجمين في بداية الدورة8 -  
  حدث 17 اختصاص إصالح اآلالت الكيرومنزلية عدد المسجمين في بداية الدورة 9 - 
 عمييم( )متيمين او محكوم مبادئ في االعالم اآللي إلزامي لجميع األحداث النزالء10 -

  :التعميم -ب
نظرا ألىمية التعميم في صفوف المساجين األحداث وخاصة الذين غادروا مقاعد الدراسة في سن     

مبكر أو الذين انقطعوا عن الدراسة لسبب من األسباب فان المركز يتيح ليم الفرصة من أجل استدراك ما 
  :فاتيم وخاصة أنيم في سن الطفولة و ىذا يتمثل فيما يمي

  :قسم محو األمية
عادة االدماج       في اطار االتفاقيات الثنائية المبرمة بين المديرية العامة إلدارة السجون وا 

والديوان الوطني لمحو االمية وتعميم الكبار وبالتنسيق مع ممحقة سطيف تم فتح قسم لمحو األمية بالمركز 
ىائل من األحداث النزالء من ىذه السياسة  تحت إشراف الديوان المذكور وبتأطير منو حيث استفاد عدد

حدث في كل  15 كان في حدود 2008-2007 نذكر من بينيا السنة الدراسية بمختمف مستوياتيا 
 الثالث(- الثاني - )األول األطوار
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  :قسم التعميم بالمراسمة •   
التكوين و التعميم عن بعد مع مركز  تم اعتماد ىذا النظام من التعميم بالمركز منذ سنوات طويمة 
وتم   حدث من مختمف المستويات 28 لوالية سطيف حيث تم تسجيل في بداية الموسم الدراسي ما يقارب

بالمناسبة تنظيم امتحانات إثبات المستوى بالمركز عند نياية كل موسم دراسي حيث تم تسجيل العدد 
 . في كل موسم دراسياليائل من المساجين الناجحين في ىذا الفرع من التعميم 

    :قسم التعميم الداخمي •   
يوفر المركز جميع اإلمكانيات المادية والبشرية لممساجين األحداث من اجل مواصمة التعميم داخل 

الدروس يتكفل   المركز بالنسبة لألحداث النزالء الذين ىم في فترة التعميم الخارجي ومن اجل عدم قطع
 وذلك وفقا لبرامج بيداغوجية المطبقة في المؤسسات.المركز باستكمال تعميميم 

  :النشاطات الثقافية والرياضية -ج 
ونظرا لتوفر المركز عمى  نظرا ألىمية ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية في الوسط العقابي 

النشاطات إمكانيات مادية وبشرية في ىذا الجانب فان إدارة المركز تسطر سنويا برنامج لممارسة ىذه 
 النشاط الداخمي والنشاط المزدوج) أو بينيم وبين عناصر الكشافة اإلسالمية  سواء فيما بين األحداث

مع االشارة الى أنو   األعياد الوطنية و المناسبات الثقافية، و كذلك إحياء المناسبات واألعياد الدينية (
أداء أناشيد ، مسابقات فكرية عروض مسرحيةأنشطة مختمفة تتمثل في ، عادة ما تتضمن ىذه االحتفاالت

  بمؤطر في الرياضة  متعدد الرياضات (Matico) ممعب و يتوفر المركز عمى    دينية و وطنية...الخ
في الرياضات   و ممارسة الرياضة تتم دوريا لجميع األحداث كما تنظم دورات رياضية

  .تختتم بتوزيع جوائز تشجيعية عمى الفائزين بالدورةوغالبا ما ، بالمناسبات الوطنية أو الدينية  الجماعية
بالمركز مكتبة تحوي عدد ىائل من الكتب القيمة توضع في متناول األحداث لممطالعة ويقبل   

  .عمييا جل األحداث الكتساب المعارف وتنمية الجانب الفكري ليم
 :التغطية الصحية بالمركز -د

الجانب الطبي بالمركز فإن المركز بو مرافق طبية ونفسية  نظرا لمدور الفعال واليام الذي يوليو
وذلك من خالل إجراء الفحوصات الطبية التي يقوم بيا أطباء   تسير عمى الرعاية التامة لألحداث النزالء

المركز و التي ىي إلزامية عند دخول الحدث وخروجو من المركز زيادة عمى الفحوصات الدورية 
ة األسنان بحيث يتوفر المركز عمى كرسي بو كل المستمزمات مع وجود قاعة باإلضافة إلى عالج جراح

  24 سا  /سا 24 لمعالج بيا ثالث ممرضين مؤىمين مع اإلشارة إلى أن الفريق الطبي يضمن المناوبة
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ونظرا ألىمية المتابعة النفسية لألحداث والتكفل بيم من ىذا الجانب فان المركز يسخر ثالث أخصائيين 
عداد تقارير تسمم إلى إدارة المركز عن كل نفسان يين لمتابعة الحالة النفسية لجميع األحداث حالة بحالة وا 

النشاط الذي يقوم بو األخصائيين النفسانيين مع وجود مساعدة اجتماعية تمعب دور كبير في الحفاظ عمى 
 مجمس) .و العالم الخارجيالروابط األسرية بين الحدث وأسرتو بمعنى أخر تعتبر ىمزة وصل بين الحدث 

 (قضاء سطيف
تقع ىذه المؤسسة بشارع الحرية وسط مدينة بجاية  المؤسسة العقابية بمنطقة الخميس بجاية; -3

  .المتيمينالستقبال المساجين من فئة   كمم و ىي مخصصة 02تبعد عن مقر المجمس بحوالي
 تطبيق العقوبات. منشأة عمى مستوى كل مؤسسة و يترأسيا قاضي لجنة تطبيق العقوبات:  -1
 مهامها;      
 ترتيب و توزيع المحبوسين داخل المؤسسة العقابية. •
 متابعة طمبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة •
 البث في طمبات اإلفراج المشروط و إجازات الخروج. •
 و الورشات الخارجية.، الحرية النصفية، في الوسط المفتوح  دراسة طمبات الوضع • 
 تفعيميا. متابعة تطبيق برامج إ عادة التربية و  • 
 نشاط لجان تطبيق العقوبات 
 .02 : عدد المستفيدين:2012 في مجال اإلفراج المشروط لسنة •
 .20 المستفيدين:: عدد 2012 في مجال إجازات الخروج لسنة •
 00: عدد المستفيدين:  2012 في مجال الحرية النصفية لسنة •
المصمحة الخارجية إلعادة اإلدماج: وىي مكمفة بتطبيق برامج إعادة اإلدماج بالتنسيق مع  -2

مصالح و الييئات العمومية و مؤسسات المجتمع المدني لمتكفل بالمحبوسين المفرج عنيم و الموضوعين 
 لقضاء .تحت يد ا
 مهامها; 
اإلفراج المشروط و الحرية  متابعة وضعية األشخاص الخاضعين لمختمف األنظمة و ال سيما *

 النصفية و التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المفرج عنيم بناءا عمى  السير عمى استمرارية برامج إعادة اإلدماج االجتماعي لألشخاص * 
 طمبيم.

http://www.courdesetif.mjustice.dz/?p=penitentier
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 تسييل عممية اإلدماج االجتماعي لألشخاص الذين تنوي التكفل بيم.اتخاذ اإلجراءات الخاصة ل *
لمدولة و الجماعات المحمية  و المصالح األخرى المختصة  *تنسيق التعاون مع السمطات القضائية

 .)مجمس قضاء بجاية(و المؤسسات و الييئات العمومية
بوعبسة تبعد عن مقر المجمس تقع ىذه المؤسسة بشارع اإلخوة   المؤسسة العقابية باتنة; 4-
كمم وىي مخصصة الستقبال المساجين من فئة المتيمين والمحكوم عمييم نيائيا بعقوبة  03 بحوالي

 .سنوات 05 تساوي أو تقل عن
مسكن بوعقال الثالث  853 تقع بالعنوان التالي حي :المصمحة الخارجية إلعادة اإلدماج  

االدماج بالتنسيق مع المصالح والييئات العمومية ومؤسسات وىي مكمفة بتطبيق برامج اعادة   باتنة
 المجتمع المدني لمتكفل بالمحبوسين المفرج عنيم والموضوعين تحت يد القضاء.

 :مهامها 
متابعة وضعية االشخاص الخاضعين لمختمف االنظمة والسيما االفراج المشروط و الحرية •

 .النصفية التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
السير عمى استمرارية برامج إعادة اإلدماج االجتماعي بالنسبة لألشخاص المفرج عنيم بناءا  • 
 .عمى طمبيم
 .إتخاذ اإلجراءات الخاصة لتسييل عممية اإلدماج االجتماعي لألشخاص الذين تنوي التكفل بيم • 

الجماعات المختصة لمدولة و   تنسيق التعاون مع السمطات القضائية و المصالح األخرى •  
 .المحمية و المؤسسات و الييئات العمومية

   برامج إعادة اإلدماج; 
 محبوسا في التعميم بالمراسمة و ىم حسب المستويات التالية:  101 تم تسجيل  التعميم العام; -1
أولى  المستوى

 متوسط
ثانية  
 متوسط

ثالثة 
 متوسط

رابعة 
 متوسط

 أولى
 ثانوي 

ثانية 
 ثانوي

ثالثة 
 ثانوي

 المجموع

عدد 
 المسجمين

49 21 08 13 05 01 04 101 

 2012 لدورة: جوان 09: عدد المسجمين الجتياز امتحان التعميم المتوسط -   
 2012 لدورة: جوان 03 امتحان شيادة البكالوريا  عدد المسجمين الجتياز -     
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إطار التكوين محبوسا في مختمف فروع التكوين في  115 تم تسجيل التكوين الميني: -2
تدفئة ، كيرباء معمارية، حالقة، حسب فروع التكوين كالتالي:خبازة وفطائر  وىم موزعين  الداخمي
 الرسم عمى القماش، طبخ الجماعات، مركزية

 النشاطات التربوية; -4
نظرا لضيق المؤسسة وانعدام الفضاءات المخصصة لمرياضة فان النشاط الرياضي   الرياضة; •
 منعدم.
، الشطرنج، تنس الطاولة، توفر المؤسسة لصالح النزالء وسائل الترفيو كمعبة الدومينو الترفيه; •

  الرسم كما فتحت المجال أمام األشغال اليدوية أين أبدعت أنامل السجناء بأعمال فنية.
 الثقافة; •

كشافة االسالمية عن تسير المؤسسة عمى احياء جميع االعياد الدينية والوطنية بالتنسيق مع منظمة ال 
 طريق تنظيم مسابقات فكرية بين القاعات وعروض مسرحية وأعمال شعرية.

 النشاطات الدينية; -5
يتولى إماما تقديم دروس الوعظ و اإلرشاد لفائدة المحبوسين لمدة مرة في الوعظ و اإلرشاد;  •
 رشاد لين مرة في االسبوع كذلك.اما فئة النساء فتتكفل مرشدة دينية بتقديم دروس الوعظ واال، األسبوع
 (:50 )م أحكام خاصة بفئة النساء -
 تستفيد المحبوسة الحامل من: -
 ظروف إحتباس مالئمة.  -
 وجبة غذائية متوازنة. -
   رعاية طبية مستمرة. -
 (قضاء باتنة مجمس(.  )51 )م تحتفظ بوليدىا الى بموغو سن الثالثة من عمره 

  

http://www.courdebatna.mjustice.dz/?p=penitentier-batna
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 وصف خصائص العينة   3-4
 نوع القضية التي سجنت من أجمها د العينة حسب  ; يوضح توزيع أفرا01جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار نوع القضية
 %40 26 أخالقية
 %15.38 10 مخدرات
 %23.08 15 سرقة
 %15.38 10 تزوير
 %6.16 04 قتل

 %211 65 المجموع
 

:أن الجرائم األخالقية  ىي الغالبة في ارتكاب المرأة الجزائرية لمجريمة حيث  12 الجدول رقميبين 
في حين جاءت جريمة  السرقة في المرتبة الثانية ، من مجموع النساء عينة الدراسة %40كانت نسبتيا 

في حين ، %15.38تمتيا جرائم التزوير والمخدرات  والتي كانت نسبة  كل منيما ، %23.08بنسبة 
فقط من مجموع الجرائم المرتكبة من طرف المرأة الجزائرية عينة  % 6.16احتمت جرائم القتل نسبة

 الدراسة .
 

 

من الجرائم المرتبطة  من الجرائم األولى لممرأة فيي تعتبر (زنا ودعارة)ويالحظ أن الجرائم األخالقية 
فال يخفى عمى الكثير أن العالم لما لممرأة يد في الضموع في ىذا النوع من الجرائم ، ارتباطا كبيرا بالمرأة

، اليوم يعيش كارثة من ضمن عدد كبير من الكوارث وىي كارثة تمس العرض والدين والخمق و الحياء

 أخالقية

 مخدرات

 سرقة

 تزوير
 قتل

يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع : 01رسم بياني رقم 
 الجريمة التي سجنت من أجلها 
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رذيمة وىي مشكمة البغاء أو الدعارة أو بشكل أدق امتيان ييبط بيا اإلنسان لمراتع الحيوانية واليمجية وال
وىناك من تمجأ ليذا ، حيث أن ىناك من النساء من يمتين الدعارة كعمل قار لين لكسب األموالالزنا 

فأغمب الدراسات تشير إلى أن النساء المواتي يمارسن ىذا النوع من ، النوع من الجرائم إلشباع غرائزىا
حياة عائمية مضطربة في طفولتين ومشحونة بالكراىية مما يؤدى إلى العديد من الجرائم كانت لين 

و ىذا ما قد يفسر أن الغالبية منين يعانين من كراىية جنس الرجال االضطرابات النفسية والجنسية لديين 
 و بالتالي يمارسن البغاء كتنفيس عن ىذه الكراىية باستغالل الرجال جنسيا خاصة. 

 مختمف من ،الرجال من أكثر النساء مينة أصبحت التي السرقة ظاىرة انتشار اأيض نالحظ كما
 ألفعال الزجرية بالقوانين النساء لجيل ناتج وذلك ،الغنية و الفقيرة ،الكبرى و الصغرى االجتماعية الفئات
 اليشاشة وضعيات في تعيش التي الحاالت بعض عمى مؤشرا تعطي النساء لدى السرقة أن كما ،السرقة
 نشأن المواتي النساء من فئة لدى واالحتيال النصب ميارات تترجم قد لمسرقة الدافعية وأن ،األسري والتفكك

 وىذه ،األخالقي والفساد واإلدمان والتسول الدعارة مثل ،المختمفة االجتماعية باألمراض موبوء محيط في
 لمسرقة... آخر دافع ىناك أن أيضا ونجد ،النساء لدى السرقة ظاىرة النتشار الرئيسية األسباب إحدى
 في باضطرابات مشحونة مرضية داخمية بعوامل النفسية الدراسات تفسره ما وىذا ،النفسية األعراض منيا

 ،العرض قوة اتجاه الشخصية إرادة ضعف عن تكشف حيث ،العاطفية البنية في وأزمة ،الطفولة مراحل
 ومن ،بين الخاصة والمعروضات ،المنزلية السمع عمى الحصول يف رغبة يمتمكن النساء أغمبية أن وتبين
 تدفع اليد ذات ضعف يجعل مما المبكرة طفولتين في مكبوتة رغبات تحقيق يحاولن النساء معظم فان ىنا

رر معظمين تحسين الظروف االقتصادية لخمق ومب السرقة طريق عن مخرج إيجاد إلى النساء بعض
 .االستقرار األسري
ومرد ذلك أن ىاتين الجريمتين مرتبطين  كانت جرائم التزوير والمخدرات في المرتبة الثالثةفي حين 

كما إن غالبيتين ، تتسم مرتكبات جرائم المخدرات بعدم االستقرار العاطفي، بخروج المرأة إلى خارج المنزل
يمكن القول أنو  وتتفوق في ذلك اإلناث عمى الذكور حيث، ينتمون ألسر تضم أفراد ليم ماضي إجرامي

فإن العوامل ، إذا كانت العوامل االقتصادية من أىم العوامل المؤدية إلى ارتكاب الذكور لجرائم المخدرات
حيث نجد أن بعض النساء ، االجتماعية من أىم العوامل المؤدية إلى ارتكاب اإلناث لجرائم المخدرات

وذلك لمتستر عمى نشاط ، ية معرفة بالمخدراتيتورطن في ارتكاب جرائم المخدرات دون أن يكون لديين أ
كما  أن العوامل المؤدية إلى ارتكاب  جرائم المخدرات األكثر تكرارا في إجابات اإلناث ، أحد أفراد األسرة

وأن أية مينة شريفة لن تحقق المستوى ، والمعيشة في أسر تشجع عمى الجريمة، ىي أصدقاء السوء
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، وأن العائد من الجريمة يفوق العقوبة عمييا، ىي المصدر الوحيد لمعيش وأن المخدرات، المعيشي المالئم
 . والمعيشة في أسر مفككة

نتيجة خروجيا أما فيما يخص جرائم التزوير فيي من الجرائم المستحدثة التي انخرطت فييا النساء 
النساء المواتي تورطن في إلى العمل ونتيجة لجيميا بالقوانين الرادعة ليذا النوع من الجرائم فمعظم حاالت 

وأنين لم يكونوا واعون بأن ىذا سيؤدي بين إلى ، ىذا النوع من الجرائم قمن أنين انخرطن فيو دون قصد
 السجن .

 ; يبين سن األفراد المبحوثين02جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار السن
28-18 40 %63,1 

29- 39 15 %21,5 
-4050 8 %10,8 

50+ 2 %4,6 
 100% 65 المجموع

 

حيث نجد ، سنة 50و أكثر من   18أن سن المبحوثات  قد تراوح بين   13مالجدول رقيتضح من 
، أنيا تمثل فئة الشباب أي %74.2سنة بنسبة  28سنة و  18أن أعمى نسبة تمركزت في سن مابين 

في حين سجمت العينة التي ، من النساء المجرمات الالتي ىن في سن النضج  %32.6تمييا نسبة 
عمر النساء كبار السن وكل ىذا يدل عمى أن   والتي تمثل فئة %5.7سنة نسبة   50تجاوز سنيا 

من مجموع أفراد العينة أقل من سن % 63الالتي ارتكبن الجرائم يتمركز في عمر الشباب حيث أن نسبة 
سنة ويشير ذلك إلى أن عمر  39و  29من مجموع أفراد العينة أعمارىم بين  %21.5وأن نسبة ، 30

من مجموع عينة % 84حيث أن نسبة ، النساء المرتكبات لمجريمة يتمركز في سن الشباب و سن النضج
حيث أن ، سنة وىذا يدل عمى مؤشر خطير في كيان المجتمع الجزائري 39و 19الدراسة أعمارىن بين 

 ا السن تنجب المرأة وتربي األبناء ولكنو أىدر فعند ىذ، ىذا السن ىو سن العطاء واإلنتاجية عند المرأة
و ضيع في االنحراف والجريمة والذي يكون ضرره ليس عمى المرأة وحدىا بل يتعدى ضرره عمى المجتمع 

 بأكممو من ناحية القوى العاممة ومن ناحية العطاء الزواجي ومن ناحية اإلنجاب وتربية األبناء.
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من مجموع أفراد عينة  % 4.60ومنو يمكن القول أن الجريمة النسوية تقل مع تقدم العمر حيث أن نسبة 
الدراسة أعمارىن فوق الخمسين سنة وىذا مؤشر يدل عمى قمة نسبة جرائم النساء المسنات مقارنة بالفئات 

تقدير التي تتمقاىا المرأة المسنة في وىذه النسبة القميمة ترجع لعدة عوامل منيا االحترام وال، العمرية األخرى
وتزيد نسبة ، المجتمع ويتعاطف معيا ويساعدىا بكل ما تريد مما يحد من انحرافيا وارتكابيا لمجريمة

وذلك من خالل ظيور عالمات األنوثة ، إجراميا في مرحمة الشباب أين تتميز بصفات وخصائص معينة
ا يجعميا عرضة لالغراءات المختمفة والتحرش الجنسي من قبل مم، وزيادة غريزتيا الجنسية، لدييا وبروزىا

خاصة في ظل ، وكل ىذه الظروف قد توقعيا في حاالت كثيرة في جرائم الزنا والبغاء والدعارة، الرجال
باإلضافة إلى اتسام المرأة في ىذه المرحمة العمرية بنوع من التيور وعدم ، عدم نضوجيا النفسي و العقمي

 المغامرة  وتقمب المزاج وقمة خبرتيا في الحياة. المباالة وحب
 

 ظاهرة العود إلى الجريمة عند النساء عينة الدراسةيوضح  14;جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار الدخول إلى السجن من قبل

 %21.5 14 العائدات
 %78.5 51 غير العائدات

 %100 65 المجموع
أن أغمب أفراد العينة كان دخولين إلى السجن ألول مرة بنسبة  14 الجدول رقمنالحظ من خالل 

 %21.5أما النساء المواتي كان دخولين متكرر فكانت نسبتو  78.5%
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28-18 29- 39 40-50 50+

يوضح توزيع أفراد العينة : 02رسم بياني رقم 

 حسب السن
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يجدر بالذكر أن المرأة عند ارتكابيا لمجريمة تجد ابتعاد ونفور وعدم اتصال من قبل الصديقات 

كما أن  ىناك نوع من عدم تقبل المجتمع ، السويات وفي نفس الوقت قبول وطمب من صديقات السوء
فنجدىا تشعر بالنبذ والموم المتكرر وشدة المراقبة ، وبالخصوص أىميا، لممرأة التي سبق وأن دخمت السجن

وكل ىذا يجعميا تيرب من ىذا الواقع إلى أماكن أخرى مشبوىة وصديقات ، ونظرات الريبة و الشك
 السوء.

 : أدوات جمع البيانات  -4
 ولكل، المطموبة المعمومات عمى لمحصول المالئمة األدوات اختيار حسن عمى البحوث نجاح يعتمد

 األبحاث بعض في تصمح أدوات فيناك، المرجوة النتائج إلى توصمو بو خاصة أدوات بحثو يراد موضوع
 التالية: األدوات البحث ىذا في اختيار تم ولقد، صحيح والعكس غيرىا دون

حيث يعتبر ، االستبيان( كأداة من أدوات  جمع البيانات)بتصميم استمارة قمنا االستبيان;   4-2
، :::2، عبيداتاالستبيان أداة مالئمة لمحصول عمى معمومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين )

  (236ص
 وعند تصميم أداة جمع البيانات  تم اتباع اإلجراءات التالية لمتأكد من صدقيا الظاىري:

   ومن ، مراجعة أىم الدراسات والبحوث ذات العالقة بموضوع الدراسة واالستفادة منيا كثيراتمت
 والتي من خالليا تم التوصل إلى المسودة األولى ألداة الدراسة.، أدوات جمع بياناتيا

  تم عرض المسودة األولى ألداة الدراسة عمى عدد من المحكمين من تخصصات مختمفة )عمم
حيث استفدنا كثيرا من مالحظاتيم ومنو تم إجراء بعض التعديالت عمى ، ماع وحقوق(عمم االجت، النفس

 االستبيان بإضافة أو حذف بعض األسئمة.

 العائدات 
22% 

 غير العائدات 
78% 

يوضح ظاهرة العود إلى الجريمة يوضح : 03رسم بياني رقم 
 عند النساء عينة الدراسة
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  )تم إرسال نسخة من االستبيان إلى المديرية العامة إلدارة السجون بالجزائر العاصمة )األبيار
 لمزيارة الميدانية. والتي بدورىا اطمعت عمى محتوى االستبيان وأمدتنا بالموافقة

 تم توزيع استبيانين عمى كل حالة:
حيث تمثمت محاور ، وكان يمثل األسئمة المتعمقة بالعوامل المؤدية إلجرام المرأة االستبيان األول; 

 االستمارة في: 
 عوامل اجتماعية  -1
 عوامل اقتصادية -2
 عوامل ثقافية -3
 عوامل التنشئة االجتماعية -4
 عوامل نفسية -5
 عوامل دينية -6
 أسئمة حول اإلعالم المرئي -7

وكان يمثل األسئمة المتعمقة بدور المؤسسات العقابية في إعادة تأىيل المرأة  االستبيان الثاني ;  
 المجرمة حيث قسمت أسئمة االستبيان كما يمي:

 (مشاركة المرأة من عدميا في برامج إعادة التأىيل )األسباب  -
 البرامج الموجودة في السجونمحاولة معرفة أىم  -
تخص محور دور األخصائي في إعادة تأىيل المرأة المجرمة من وجية  8-1العبارات من -
 نظرىا.
تخص محور البرنامج الثقافي داخل المؤسسة العقابية ودوره في إعادة  18 -9العبارات من  -
 تأىيميا.
 تخص برنامج التأىيل الميني. 25 -19العبارات من  -

 تخص برنامج التأىيل الصحي. 33 -26رات من العبا
 تخص دور المرشد الديني في إعادة تأىيل النزيالت. 39-34العبارات من 

 وقد تم تقسيم اإلجابات عمى النحو التالي:
 درجة واحدة 2أبدا=   ، درجات 3أحيانا =     ، درجات 4دائما =

 لمدى من خالل المعادلة التالية : كما تم تصنيف تمك اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية ا
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 عدد بدائل المقياس÷ (أقل قيمة-طول الفئة = )أكبر قيمة 
 3(÷1-3طول الفئة = )
 0.66طول الفئة= 

 لنحصل عمى التصنيف التالي :
 مدى المتوسطات الوصف تدرج المقياس 

 ] 3.46-4.11] درجة كبيرة دائما

 ]2.78 -3.45] درجة متوسطة أحيانا
 ]2.13-2.79]  درجة منخفضة جدا أبدا
 المقابمة;  4-3

حيث تسمح بالحصول عمى معمومات ، تستخدم المقابمة في جمع البيانات مباشرة من المبحوث
بمعنى أن المقابمة ىي أسموب لمحصول عمى بيانات مفصمة عن ، دقيقة عن الظاىرة أو المشكمة المدروسة

محمد الجوهري و عبد اهلل )معينة ليذه األنماط من السموك"أنماط من السموك االجتماعي أو تفسيرات 
 (.218ص ، 2:93، الخريجي

لألسف لم تستخدم المقابمة في ىذه الدراسة ليذا الغرض بل استخدمت مع األخصائيين النفسيين 
 واالجتماعيين الذين يعممون داخل المؤسسات العقابية لشرح المقياسين والخطوات التي يجب اتباعيا لمأل

حيث أجبرت عمى ، وذلك نظرا لعدم السماح لنا بمقابمة النزيالت داخل المؤسسات العقابية، االستبيانين
لذا ارتأيت أن أقوم بالمقابمة مع األخصائيين الذين سيشرفون عمى ، توقيع تعيد بعدم مقابمة السجينات

 القيام بالمقابالت مع النزيالت لإلجابة عمى االستبيانين.
 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ;األساليب  -5

استعنا باألساليب اإلحصائية البسيطة كاستخراج النسب المئوية وبعض العمميات الكمية التي تكون 
كما أنيا تكون صورة صادقة لتدعيم بعض اآلراء ، أكثر عمقا وأدق تعبيرا عن الظاىرة المدروسة

حصائية التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة الراىنة ومن أىم العمميات اإل، واالستنتاجات النظرية المحضة
 Statistical Package forالذي ىو اختصار لمحزم اإلحصائية االجتماعية  (spss)برنامج 

social sciences  مع ، تجييزه و تحميل بياناتو إحصائيا، وىو عبارة عن برنامج يسمح بتسيير الممف
 (Louis Martin.1986 ;p3) .إعداد الرسوم البيانية ووضع التقارير
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العوامل ، ( لقياس االرتباط بين المتغيرات المستقمة)العوامل االجتماعية²واستخدمنا اختبار )كا
 النفسية( والمتغير التابع )الجريمة بجميع أشكاليا(

كما تم استخدام المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة 
مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى ، كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسيةعمى 

 (:9ص ، 7::2، )كشك محمد بهجتمتوسط حسابي 
لمتعرف عمى مدى انحراف  Standard deviationوأيضا تم استخدام االنحراف المعياري 

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات االستبانة ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسطيا 
ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من ، الحسابي

سب المتوسط الحسابي لصالح أقل تشتت عند عبارات االستبانة عمما بأنو يفيد في ترتيب العبارات ح
 (226ص، 3113)حسن امتثال محمد وآخرون تساوي المتوسط المرجح

 الصعوبات التي واجهت الدراسة  -6
واجيتنا مجموعة من المشاكل تمثمت أساسا في طول اإلجراءات وكثرة االنتظار لمقيام بالدراسة  

الميدانية والحصول عمى رخصة لمقيام بالزيارة الميدانية لممؤسسات العقابية أو الحصول عمى اإلحصائيات 
مبي لمحصول عمى ىذه المتعمقة بإجرام المرأة الجزائرية حيث أنو ولحد يومنا ىذا لم يتم الرد عمى ط

أضف  إلى ذلك وعند تمقينا ردا من المصمحة العامة إلدراة السجون بالجزائر العاصمة ، اإلحصائيات
وأنو ال يسمح لي إال باستخدام االستبيان وليس دراسة الحالة مثال ، طمبوا مني إرسال نسخة من االستبيان
ردىم إيجابي بالسماح لنا بإجراء الدراسة الميدانية  وبعد مدة جاء، أو غيرىا من أدوات الدراسات الميدانية

وأنو عمي أن أتوجو إلى المديرية العامة إلدارة السجون أين طمبوا مني توقيع تعيد خطي بعدم مقابمة 
 السجينات داخل السجون مع إرسال نسخة من الرسالة بعد استكماليا.

قبميم بحيث لم يسمحوا لنا إال بـعينة متكونة إضافة إلى كل ىذا فقد تم تحديد أفراد عينة الدراسة من 
كما أنو واجيتنا مشكمة قمة المراجع ، سجينة  فقط في جميع المؤسسات العقابية التي طمبنا زيارتيا 65من 

 وندرتيا حول إجرام المرأة .
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 خالصة الفصل
التعريف بمنيج جاء ىذا الفصل كتمييد لعرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية فقد اشتمل عمى 

الدراسة ووصف عينة الدراسة من حيث حجميا وخصائصيا وكيفية اختيارىا وكذا التطرق إلى األدوات 
المستخدمة لجمع بيانات الدراسة الميدانية والتي تمثمت في االستمارتين باإلضافة إلى التعريف باألساليب 

 طرق إلى الصعوبات التي واجيت الدراسة.اإلحصائية المختمفة التي تم االعتماد عمييا وفي األخير الت
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 الشادسالفصل 
 نتائج وتفشري وحتليل عرض

 امليدانية الدراسة
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 :الشادسالفصل 

 امليدانية الدراسة نتائج وتفشري وحتليل عرض

 تمييد
 بيانات الدراسة الميدانية وتفسير وتحميؿعرض : أوال 

 نتائج الدراسة  مناقشة : ثانيا:
 الدراسات السابقة في ضوء  -1

 االتجاىات النظرية في ضوء -2

 في ضوء الفرضيات -3

 العامة لمدراسة ائجا :النتثالث
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  تمييد
ىذا الفصؿ عرض سنحاكؿ في ، بعد أف قمنا بجمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بمكضكع الدراسة

كتحميؿ معطيات الدراسة الميدانية مف خبلؿ دراسة البيانات المتحصؿ عمييا مف المبحكثيف لمكصكؿ إلى 
إجابة منطقية كمكضكعية لتساؤالت الدراسة كصكال إلى استخبلص النتائج العامة لمدراسة كالخركج 

 باقتراحات كتكصيات.
 ميدانية أوال: عرض وتحميؿ وتفسير بيانات  الدراسة ال

مما  الرئيسية األولى : ىناؾ عدة عوامؿ تدفع بالمرأة الجزائرية الرتكاب الجريمة الفرضية العامة
 قد يفرز عدة نتائج

العوامؿ االجتماعية  والثقافية  التي تدفع بالمرأة الجزائرية إلى  الفرضية الفرعية األولى : -1
العائمية كالكسط االجتماعي المفركض عمى اإلنساف منذ كىي ما يعكد إلى البيئة  ارتكاب الجريمة: 

كمنيا ما يرجع إلى المحيط االجتماعي كىك الكسط الذم يعيش فيو الفرد فترة زمنية معينة كالذم ، كالدتو
أما العكامؿ الثقافية ، ككسط العمؿ كاألصدقاء، يرتبط فيو بميمة معينة كخاصة كالكسط المدرسي كالميني

فيي عناصر المستكل الحضارم بكؿ مقكماتو كالتي عمى أساسيا يتشكؿ الضمير الفردم كالجماعي في 
كالعادات ، كأىـ عناصر الثقافة ىي مستكل التعميـ( 80ص، 2006، محمد صبحي نجـ)المجتمع 

انية دراسة العبلقة بيف كؿ عنصر كسنحاكؿ مف خبلؿ بيانات  الدراسة الميد، كالتقاليد السائدة في المجتمع
 مف ىذه العناصر كالظاىرة اإلجرامية لدل المرأة الجزائرية.

عف مجمكعة مف العبلقات كالركابط كالصبلت التي تنشأ بيف  كىي عبارةالعوامؿ اإلجتماعية:  1-1
 المرأة كغيرىا مف الناس في البيئة االجتماعية التي تعيش فييا.

كذلؾ خبلؿ مراحؿ عمرىا ، تمر بمجتمعات صغيرة في نطاؽ مجتمعيا الكبيرفالمرأة منذ كالدتيا 
حيث تختمط بيذه المجتمعات الصغيرة اختبلطا كثيقا كتتفاعؿ مع أفرادىا عبر عبلقات ، المختمفة

كمف أىـ ق المجتمعات التي قد يككف ليا تأثير سمبي ، اجتماعية كطيدة فيتأثر سمككيا بيا إيجابا أك سمبا
ؾ المرأة بكجو عاـ ك منو السمكؾ اإلجرامي بيئة األسرة كبيئة جماعة األصدقاء كلذلؾ سنبيف عمى سمك 

 تأثير ىاتيف البيئتيف عمى إجراـ المرأة عمى النحك التالي: 
 
 
 



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

248 
 

 العوامؿ األسرية -أ 
 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية ونوع الجريمة04الجدوؿ رقـ 

 نوع الجريمة
 

 الحالة االجتماعية

 المجمكع قتؿ تزوير سرقة مخدرات أخالقية

 18 عازبة
47.36% 

09 
23.68% 

06 
15.80% 

04 
10.52% 

01 
2.60% 

38 
58.48% 

 02 متزكجة
22.22% 

01 
11.11% 

03 
33.33% 

02 
22.22% 

01 
11.11% 

09 
13.84% 

 03 مطمقة
23.07% 

00 
00% 

05 
38.46% 

04 
30.76% 

01 
7.69% 

13 
20% 

 02 أرممة
50% 

00 
00% 

01 
25% 

00 
00% 

01 
25% 

04 
%6.15 

 10 أـ عازبة
100% 

00 
00% 

00 
00%9 

00 
00% 

00 
00% 

01 
1.53% 

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يتضح لنا أف أغمب أفراد العينة كانكا عازبات حيث مثمت نسبة النساء 
حيث مثمت نسبة ، األخرلكىي نسبة كبيرة جدا مقارنة بالحاالت االجتماعية %58.5المجرمات العازبات 

في حيف جاءت في المرتبة الثالثة النساء المتزكجات %20النساء المجرمات المطمقات عينة الدراسة 
أما األميات العازبات فكانت  %6.15أما نسبة األرامؿ فقد كانت نسبتيف قميمة جدا حكالي  %14بنسبة 

 حالة . 65ىناؾ حالة كاحدة فقط مف مجمكع 
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ىذه النسب يمكف القكؿ أف النساء العازبات أكثر ميبل لممارسة الجريمة كالسمكؾ مف خبلؿ 

كيمكف تفسير ذلؾ بأف ىناؾ ضعؼ في التماسؾ االجتماعي بيف النساء ، االنحرافي مف النساء المتزكجات
عمى عكس النساء ، العازبات ك أسرىف ككذا ضعؼ الركابط االجتماعية التي تربطيـ بأعضاء المجتمع

متزكجات فيف أكثر تمسكا بمعايير المجتمع كقيمو كمعاييره االجتماعية في أسرىف بيدؼ تنشئة ال
 اجتماعية سميمة.

، كما يمكف القكؿ أيضا أف أغمب جرائـ العازبات كانت الجرائـ األخبلقية  كجرائـ المخدرات كالسرقة
أك ربما ، غريزة الجنسية لديياحيث نجد أف المرأة في سف معينة )سف الزكاج(  تككف بحاجة إلشباع ال

أما بالنسبة لمنساء المطمقات عينة ، يككف دافعيف في ارتكاب الجرائـ األخبلقية ىك البحث  عف الماؿ
كيمكف رد ذلؾ إلى نظرة ، الدراسة فمـ ترتكز جرائميف عمى نكع معيف حيث نجدىف في كؿ أنكاع الجرائـ

فيستغميا بعض ، لقمة سيمة خاصة تمؾ التي ال تجد معيبل المجتمع إلى المرأة المطمقة عمى اعتبار أنيا
 فبل تستطيع االبتعاد عنيـ.، المترصديف لتحقيؽ رغباتيـ أك لتكريطيا في إدماف المخدرات لمسيطرة عمييا

كما أف تصرؼ أىؿ المطمقة معيا بعد طبلقيا يككف لو دكر كبير كدافع في ارتكاب الجريمة كرد 
مف  %77 حيث نجد أف نسبة(01في  الممحؽ رقـ 01)أنظر الجدوؿ رقـ فعؿ تجاه ذلؾ التصرؼ  

فثقافة المجتمع الجزائرم ، النساء المطمقات عينة الدراسة كانت معاممة عائبلتيف ليف بعد الطبلؽ سيئة
حيث تصبح منبكذة مف طرؼ ، دكف الرجؿدائما يحمؿ المرأة المطمقة السبب كالمسؤكلية عف الطبلؽ 

كحتى لك أراد ، كيعزؼ الكثير مف الشباب عف الزكاج بيا، نفكرا مف بعض المحيطيف بياالعائمة كتمقى 
تدخؿ المرأة المطمقة في حالة اكتئاب كتؤنب نفسيا قد كمف ىنا ، أحدىـ ذلؾ فإنو يمقى الرفض مف أىمو
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ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب الحالة االجتماعٌة ونوع  04رسم بٌانً رقم 
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تجربة كأحيانا تعاني مف الخكؼ كالشؾ كمختمؼ الظركؼ النفسية بسبب خيبة األمؿ كالخكؼ مف تكرار ال
لذا نجد أف بعض النساء المطمقات مف ضعاؼ النفكس يمجأف إلى االستقبللية ، كاتياميا بعدـ الصبر

 يرحـ . فيقعف فريسة لمجتمع ال
 

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية لموالديف05جدوؿ رقـ
 النسبة المئكية التكرار الحالة االجتماعية لموالديف

 %20 13 فقط أبي متزكج أمي
 %64.62 42 أبي كأمي مطمقاف
 %15.38 10 أخرلأبي متزكج أمي كامرأة 

مف مجمكع عينة الدراسة مف أسر متصدعة  %  64.62نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف نسبة 
في ، مف مجمكع عينة الدراسة مف أسر فييا تعدد  الزكجات % 15.38بينما كانت نسبة ، بسبب الطبلؽ

 مف مجمكع عينة الدراسة . %20حيف  بمغت نسبة األباء المتزكجكف مف األـ فقط  

 
نجد ، مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ الذم نحاكؿ مف خبللو تبياف مدل تفكؾ أك ترابط أسر المسجكنات

كالذم ربما كاف لو ، أف أغمب عائبلتيف ىي أسر مفككة بسبب الطبلؽ أك ما يسمى بالتصدع المادم
حيث أف الفتاة أكثر تأثرا بالظركؼ االجتماعية المحيطة بيا مف ، في ميميف الرتكاب الجريمةاألثر 
كمف ، فتشعر بعدـ االستقرار كفقداف العاطفة كالتأثر النفسي مف انفصاؿ الكالديف ىذا مف جية، الرجؿ

 أبً متزوج أمً فقط
 

 أبً وأمً مطلقان
 

أبً متزوج أمً وامرأة 
 أخرى

 

ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب الحالة االجتماعٌة لوالدي : 05رسم بٌانً رقم 
 المسجونات 
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قياـ بما يحمك ليا جية أخرل نجد أف الفتاة تستغؿ انفصاؿ الكالديف كانعداـ الضبط األسرم فتتجو إلى ال
بينما جاءت األسر ذات الزكجة الكاحدة أال كىي أـ المبحكثات ، فتسقط في فخ اإلجراـ كالسمكؾ المنحرؼ

في المرتبة الثانية فميس كؿ أب كأـ عمى قيد الحياة كرابطة الزكجية قائمة بينيما كيعيشاف مع أكالدىـ 
مر أك يككف أحدىما أك كبلىما قدكة سيئة لؤلبناء تسكد بينيما عبلقات جيدة فنجدىـ دائما في شجار مست

كإدماف  األب أك األـ المخدرات فينصرؼ عف العناية بأبنائو كتربيتيـ كتيذيبيـ كىك ما يسمى بالتصدع 
 المعنكم .

أما فيما يخص األسر التي فييا تعدد الزكاج فيمكف رد ذلؾ إلى أنو يمكف أف يككف تفضيؿ ألبناء 
فإما نجد األب يعامؿ أطفالو بقسكة كشدة أك بإفراط في التدليؿ كالمحبة كتكفير جميع امرأة عمى أخرل 

الطمبات كفي كبل الحالتيف يؤدم إلى عكاقب كسمككات انحرافية فالطفؿ المدلؿ يريد تمبية جميع رغباتو 
و إلى حتى كلك بالسرقة في حيف الطفؿ الذم عاممو كالداه بقسكة فيصبح قاسيا مستقببل مما يؤدم ب

  سمككات انحرافية دكف تأنيب مف ضميره.
 

 : يبيف الحالة المدنية لوالدي المبحوثات 06جدوؿ رقـ
 النسبة المئوية األب النسبة المئوية األـ الحالة المدنية
 67.70% 44 %66.15 43 عمى قيد الحياة

 %32.30 21 %33.84 22 متوفى
 %100 65 %100 65 المجموع

أما ، كالداىف متكفي سكاء األب أك األـ  %33أف مف أكثر ثمث عينة الدراسة بنسبة  06الجدوؿ رقـيبيف 
 مف كالدم عينة الدراسة عمى قيد الحياة. %67ما نسبتو 
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إف لمكالديف دكر كبير في األسرة كفقداف األب أك األـ أك كمييما لو تأثير عمى األبناء مف جية 
ف جانب تأميف المعيشة كالتربية كالتكجيو كغيرىا مف الرعاية كالضبط كمف جية العطؼ كالحناف كم

خاصة األـ حيث أنو مف المعمـك أىمية األـ خاصة لؤلنثى فيي تعتبر بالنسبة ليا األـ ، كظائؼ الكالديف
عمى قيد الحياة كىنا (كلكف نجد أف النسبة األكبر مف عينة الدراسة كالدييا )األـ كاألب، كالصديقة كاألخت
 كىؿ ىما قدكة حسنة ألبنائيما ، ىؿ األب كاألـ يقكماف بدكرىما التربكم أـ أنيما مفرطافيمكف التساؤؿ 

 أـ ال؟
 فالتربية غير السميمة مثؿ اإلىماؿ المطمؽ لمفتاة أك القسكة البالغة في المعاممة كذلؾ بإىانتيا 

الت كثيرة إلى كخاصة أماـ اآلخريف قد يؤدم في حا، أك ضربيا ألتفيو األسباب مثؿ الضرب العنيؼ
 أك يدفعيا ذلؾ لميركب مف الكسط العائمي كااللتفات حكؿ المنحرفات ، نشكء عقد نفسية  لدييا

كخاصة جرائـ الزنا ، مما يجعميا فريسة سيمة بيد مف قد يستغميا في ارتكاب الجرائـ، أك الفاسدات أخبلقيا
 .كالدعارة كالتسكؿ كالسرقة مف المحبلت التجارية 

 
 : يبيف توزيع جرائـ النساء حسب مكاف السكف07جدوؿ رقـ 

 مكاف السكف  مدينة شبو حضري ريؼ المجموع
 الجريمة
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08 
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35 
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 0.05و درجة حرية  0.025عند مستوى الداللة   32.89=²كا
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مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يتبيف أف ارتكاب المرأة لمجريمة يككف فػي المدينػة أكثػر منػو فػي الريػؼ حيػث 
فػػي الكسػػط شػػبو الحضػػرم فػػي حػػيف  %32.30كنسػػبة ، %53.84احتمػػت نسػػبة جػػرائـ النسػػاء فػػي المدينػػة 

كيمكػػف رد ذلػػؾ إلػػى أف المػػرأة فػػي المدينػػة أكثػػر  %12.30كانػػت نسػػبة جػػرائـ النسػػاء فػػي الريػػؼ ال تتعػػدل 
كليػػذه العبلقػػة تأثيرىػػا الكاضػػح عمػػى السػػمكؾ ، إذ أف التحضػػر لػػو عبلقػػة بسػػكء التنظػػيـ االجتمػػاعي، تحػػررا

ىػػػذا فضػػػبل عمػػػى أف ىنػػػاؾ  سػػػمة مشػػػتركة بػػػيف مجرمػػػات المنػػػاطؽ  ،االجتمػػػاعي عمػػػى األفػػػراد كالجماعػػػات
الحضػػرية التػػي تتسػػـ بػػالحراؾ كالعبلقػػات غيػػر الشخصػػية كاالحتكػػاؾ بالجماعػػات المختمفػػة كغيػػاب الرابطػػة 

فػي حػيف  أف الريػؼ يتسػـ ، بالمجتمع المحمي كزيادة ميؿ األفراد الرتكاب الجرائـ في إطػار جماعػة منظمػة
لى حد ما فػي بالعبلقات الشخصية  ككضكح أدكات الضبط االجتماعي باعتبارىا معايير سائدة في الريؼ كا 

فػػيمكف تمخػػيص حيػػاة المػػرأة ، المنػػاطؽ شػػبو الحضػػرية كذلػػؾ عكػػس مػػا ىػػك حػػادث فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية
الريفيػػة فػػي أنيػػا  محافظػػة عمػػى التمسػػؾ بالػػديف كاالقتصػػاد فػػي النفقػػات كالشػػؾ فػػي الغريػػب كالثرثػػرة كمػػف 

أف كثرة السػكاف فػي المدينػة ككثػافتيـ كتنػكعيـ كػؿ ذلػؾ يػؤثر بالضػركرة فػي العبلقػات االجتماعيػة  الكاضح
كالتي تربط الجماعات بعضيا ببعض كىي عبلقات تقـك عمى أساس ، التي تربط بيف المرأة بأفراد المجتمع

لتفاعؿ بينيمػا كاضػحا فػي المكاجية مع أفراد األسرة كالمدرسة كأىؿ الحي تؤثر فيو كيتأثر بيا بحيث يبدك ا
التنشػػػػئة كىنػػػػاؾ عامػػػػؿ دخػػػػر يسػػػػاعد عمػػػػى تفيػػػػـ الفػػػػركؽ بػػػػيف المػػػػرأة  الحضػػػػرية كالريفيػػػػة ىػػػػك  ، سػػػػمككيا

   حيػث أف األسػرة فػي المجتمػع الريفػي ىػي أىػـ عمػاد ليػذه التنشػئة كعنػدما تنعػزؿ المجتمعػات االجتماعية
دىػػا حتػػى يصػػبح ىػػؤالء األفػػراد أقربػػاء بعػػد عػػدد الريفيػػة كتسػػتقر دكف حػػراؾ تػػزداد شػػدة صػػمة القرابػػة بػػيف أفرا

كلصمة القرابة ىػذه احتراميػا كمػا أف المػرأة فػي الريػؼ طمكحاتيػا محػدكدة فنجػدىا تكتفػي ، قميؿ مف األجياؿ
كأيضػػا نجػػد أف المػػرأة فػػي  الريػػؼ تكػػكف ، كتقتنػػع بمػػا لػػدييا كال تطمػػب كابنػػة المدينػػة حيػػاة التػػرؼ كالرخػػاء

حيػث نجػد أف المػرأة الريفيػة تسػاعد العائمػة كالرجػؿ بالفبلحػة ، ا كتقػكـ بمسػاعدتيـمتعاكنة مع أفػراد جماعتيػ
، إلػػى جانػػب اعتنائيػػا بأبنائيػػا كمنزليػػا ممػػا يقمػػص مػػف كقػػت فراغيػػا، فػػي األرض كرعايػػة األغنػػاـ ك األبقػػار

عػف الدراسػة كما أف الفتاة كبحكـ انعداـ أكقمة  المؤسسات التعميمية كالمتكسطات كالثانكيػات نجػدىا تنقطػع 
 في مراحؿ مبكرة مما يقمص مف احتكاكيا باألكساط االجتماعية المختمفة كالكسط التعميمي ككسط العمؿ .
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كتزكيػر ، مخػدرات، سػرقة، كما نجد أف المرأة في المدينة تمارس كؿ أنكاع الجرائـ مف جرائـ أخبلقية

الػذم كانػت قيمتػو   ²كىػذا مػا أكػده اختبػار كػا، كالقتؿ بينما نجدىا تنخفض كمما اتجينا إلػى المنػاطؽ الريفيػة
مما يدؿ عمى كجػكد عبلقػة بػيف الجػرائـ  0.05كىي أقؿ مف  0.025عند  مستكل داللة   32.89تساكم 

 المختمفة ك مكاف السكف.
( 01فػي الممحػؽ رقػـ  02)أنظػر  الجػدوؿ رقػـ كما أف نكع الحي أيضا لو دكر في ارتكػاب الجػرائـ

ة أقؿ إجراما مف األحياء الشعبية كالمتكسطة حيث بمغت نسبة النسػاء المػكاتي يسػكف حيث أف األحياء الراقي
في حيف تصػدرت األحيػاء المتكسػطة الصػدارة فػي نسػبة جػرائـ النسػاء حيػث بمغػت  %26في أحياء شعبية 

كىػػػذا يمكػػػػف رده إلػػػػى ، %13.8أمػػػا األحيػػػػاء الراقيػػػة فقػػػػد قػػػدرت نسػػػػبة النسػػػػاء المرتكبػػػات لمجريمػػػػة  60%
حيػػػث أنػػػو كفػػػي األحيػػػاء ، االحتكػػػاؾ الكبيػػػر بػػػيف أفػػػراد األحيػػػاء الشػػػعبية كالمتكسػػػطة عكػػػس األحيػػػاء الراقيػػػة

الشعبية كالمتكسطة كنتيجة لبلحتكاؾ  الدائـ مع الجيراف تتكلد بينيـ النزاعات كالمشػاجرات حتػى عمػى أتفػو 
الظػػركؼ ممػػا يػػؤدم بيػػـ إلػػى  زيػػادة عمػػى سػػكء الحالػػة النفسػػية كالصػػحية لمقػػاطنيف فػػي مثػػؿ ىػػذه، األسػػباب

محاكلػػة اليػػركب منيػػا كقضػػاء أغمػػب أكقػػاتيـ خارجيػػا ممػػا يػػؤدم إلػػى انخػػراطيـ فػػي جماعػػات تكػػكف فػػي 
الغالب ذات ميكؿ إجرامية أك االنزالؽ نحك الجرائـ األخبلقية أك جرائـ العنؼ بسبب االزدحػاـ الشػديد  بػيف 

 اذج السمكؾ التي يختمط بيا األفراد.كبذلؾ يمعب نكع الحي دكرا كبيرا في نم، سكاف الحي
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 مف قبؿ  يبيف توزيع جرائـ المرأة حسب تصرؼ األىؿ نحو األخطاء التي ارتكبتيا 08جدوؿ رقـ 

 الجريمة أخالقية مخدرات سرقة تزوير قتؿ المجموع
 تصرؼ األىؿ
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 يثقوف بي أبداال 
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 0.012عند مستوى الداللة  35.9 =²كا

نبلحظ أف تعامؿ أسر النساء المبحكثات نحك األخطاء التي ارتكبنيا  08الجدوؿ رقـ  مف خبلؿ  
مف أسر المبحكثات لـ ييتمكا كلـ يبالكا كييتمكا بالسمككات  %30.7حيث أف ، مف قبؿ قد تنكعت

مف أسر المبحكثات تعاممف معيف بالضرب كالقسكة  %23في حيف نجد أف ، الخاطئة التي ارتكبتيا بناتيف
في حيف كاف ما ، كف اليثقف في بناتيف مف أسر المبحكثات %15أما ما نسبتو ، كبالطرد مف البيت

 قامكا بتكجيييف نحك الطريؽ الصكاب . %7 نسبتو
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األسمكب الغالب في تعامؿ أسر المبحكثات مع أخطائيف  إلى أف 08الجدوؿ رقـتشير بيانات 

يتمثؿ في ترؾ الفتاة دكف إرشاد أك تكجيو  إلى ما يجب أف تفعمو السابقة ىك عدـ االىتماـ كالبلمباالة كىك 
مما يفقدىا االنتماء ، حيث ينظر إلييا مجرد فرد يسكف في المنزؿ، تتجنبوأك إلى ما ينبغي أف ، أك تقـك بو

فتككف أكثر ، كذلؾ لعدـ كضكح القكاعد كالقكانيف المتعارؼ عمييا، لؤلسرة كيظير عمى تصرفاتيا التخبط
، ةعرضة لتأثير جماعة الرفاؽ لما تمقاه مف اىتماـ مف قبميـ مما يؤدم بيا إلى االنحراؼ كمخالفة األنظم

كما نبلحظ أيضا أف األسر التي استعممت ىذا النكع مف التصرؼ كانت معظـ جرائـ بناتيا الجرائـ 
األخبلقية فالفتاة التي تمجأ إلى ىذا النكع مف الجرائـ ينقصيا االىتماـ كالحناف فتمجأ إلى عبلقات مشبكىة 

 لمبحث عف الحب كالطمأنينة المذاف افتقدتيما في أسرتيا.
كيمكف أف نسميو أيضا الثاني الذم اعتمدتو أسر المبحكثات ىك الضرب بقسكة كقكة  أما األسمكب

إال أف المستكل ، كينتشر ىذا النمط بيف مختمؼ األسر سكاء الغنية أك الفقيرة، أسمكب القمع األسرم
لذيف غالبا ما نرل االبناء اك ، الثقافي لؤلسرة يمعب دكرا في الحد مف استخداـ ىذا النمط مف التنشئة

كالشعكر بالنقص ، يعامميـ أباءىـ بالقكة يتسمكف باالنطكاء أك االنزكاء أك االنسحاب مف الحياة االجتماعية
كما قد يتصفكف بالعناد كالعدكاف كالنشاط الزائد ، كعدـ الثقة بالنفس كالشعكر بالذنب ككره السمطة الكالديو

ة تشعر بالقمؽ كالحيرة غير كاثقة مف نفسيا كىذا مف شأنو أف يؤدم الى تككيف شخصية ضعيف، كالفكضى
ابف كنجد أف ، تنزع الى الخركج عف القكاعد كاألنظمة كتعكيض عف الحرماف العاطفي كفقداف االستقبللية

ذىب في مقدمتو إلى القكؿ:  أف أساليب العسؼ كالقير مف طرؼ المربيف تقكد إلى القير كضيؽ  خمدوف
، كبالتالي يقكد ذلؾ إلى الكسؿ كيحمؿ عمى الكذب ك الخبث، ياكالتقميؿ مف نشاطيا ك فعم، النفس
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كيفسد خمقو كتفسد معالـ ، فينشأ الطفؿ عمى المكر كالخديعة، خكفا مف القير، كالتظاىر بغير الحقيقة
)ابراىيـ عبد أال يستبدا عمييما في التأديب.  ، كلمكالد في كلده، اإلنسانية فيو... كينبغي لممعمـ في متعممو

     (76-75ص، 2002، الكريـ الحسيف
 كما نبلحظ أف المبحكثات البلتي تعاممت أسرىف معيف بعنؼ كقسكة لجأف إلى الجرائـ األخبلقية 
ك السرقة كيمكف رد ىذا إلى أف المرأة التي عاممتيا أسرتيا بعنؼ كقسكة تمجأ إلى ىذا النكع مف الجرائـ 

الخركج عف القكاعد كاألنظمة كتعكيض عف الحرماف العاطفي  تنزع إلىمرد عمى السمطة الكالدية كما لمت
 كفقداف االستقبللية.

كما كنجد أيضا أف ىناؾ مف أسر المبحكثات مف تعاممت مع سمككات بناتيف بأسمكب الطرد مف 
كىذا إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى ، البيت كىك أسمكب يفتح مجاال كبيرا لمفتاة لبلنحراؼ مف أبكابو الكاسعة

كفي ىذا ، سرة تخمت عف أىـ كاجب ليا أال كىك رعاية األبناء كحمايتيـ كاحتكائيـ كاحتكاء مشاكميـأف األ
كأنو ال يمكف إلقاء المكـ عمى فتاة ، الصدد يمكف القكؿ أف األسرة ىي السبب كراء انحراؼ ىاتو الفتاة

 كجدت نفسيا أماـ مجتمع ال يرحـ.
تي عاممتيا أسرتيا بالطرد ىك المجكء إلى المخدرات سكاء كمف أبز الجرائـ التي ترتكبيا الفتاة ال

 بالتعاطي لميركب مف الكاقع أك باالتجار لمحاكلة تكفير متطمبات العيش .
فانعداـ ثقة األىؿ يكلد لدل الفتاة شعكرا ، كما كقد سجمنا أسمكب عدـ الثقة بيف األىؿ ك المبحكثات

تتمرد لترتكب  مما يجعميا، ف كانت تصرفات صائبةبأف كؿ تصرفاتيا مرفكضة مف طرؼ األىؿ حتى كا  
أفعاؿ خاطئة ألنيا لـ تجد نكع مف التقبؿ ألفعاليا الصائبة لذا فبل ييميا تكبيخيـ عند قياميا بأفعاؿ 

 منحرفة.
مما يدؿ  0.05 كىي أكبر مف Sig  0.012عند مستكل الداللة 35.9 =²كاكما نجد أف قيمة 

أم أنو كمما كاف تصرؼ ، األىؿ كاتجاه المرأة نحك االنحراؼ كاإلجراـعمى كجكد عبلقة بيف تصرؼ 
 األىؿ متسامحا كمتفيما كمحتكيا لمشاكؿ الفتاة كمما قؿ اتجاىيا نحك اإلجراـ.
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 يبيف توزيع أفراد العينة حسب وجود الضبط األسري مف عدمو: 09جدوؿ رقـ 

 الضبط األسري نعـ ال

 التكرار النسبة التكرار النسبة 

 أبي غائب دائما حتى في غير أوقات العمؿ 35 53.84% 30 20%

 مو ليـ دوف أي توجيوحأفراد أسرتي يتصرفوف كما ي 42 64.61% 23 35.38%

 أخرج وأرجع إلى البيت متى أشاء 40 61.53% 25 38.46%

 مورىـ الخاصةأإخوتي منشغموف عنا ب 39 60% 26 40%

 ربناانتبادؿ الزيارات مع أق 23 35.38% 42 64.61%

أف أغمب المبحكثات يعشف في أسر مستكل الضبط لدييا متدني  09 الجدوؿ رقـما نستشفو مف 
كما أف أفراد أسر المبحكثات ، % 54حيث نجد أف األب  غائب حتى في غير أكقات العمؿ  بما نسبتو

المبحكثة تدخؿ كتخرج مف البيت كما ك أف الفتاة ، %65يتصرفكف كما يحمك ليـ دكف أم تكجيو بنسبة 
كأف كؿ فرد مف األسرة منشغؿ بأمكره الخاصة بعيدا عف األمكر العائمية بنسبة  %62يحمك ليا بنسبة 

ألف ىذا يشير إلى  %65في حيف نجد أف تبادؿ الزيارات مع األىؿ كاألقارب كاف ضعيفا بنسبة ، 60%
خكتيا كأقاربياعدـ الترابط كصمة األرحاـ بيف المرأة المرتكب ألننا نعمـ أف المرأة تككف دائما ، ة لمجريمة كا 
في أف عنصر االرتباط كاالندماج  ىيراشيكىذا ما أشار إليو ، في حاجة لمف يتفقد حاليا كيقض حاجتيا

 ليما دكر كبير في تقكية الركابط االجتماعية التي تقكم عممية الضبط االجتماعي عند الفرد.
 



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

259 
 

حيث يفرض عمييـ الديف ضركرة تكلي ، الكالداف ىما  المسؤكالف عف الجك األسرم العاـحيث يعتبر 
كما قاؿ رسكؿ اهلل ، كتكجيييـ إلى الخير، كضبط سمككيـ، كمعرفة حاجاتيـ، اإلشراؼ الكامؿ عمى األبناء

لكالديف: .  كأف مف أىـ التكاليؼ المناطة باكمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتوصمى اهلل عميو كسمـ : 
خاصة مف كاف منيـ في مرحمة المراىقة كما بعدىا ، إقامة االنضباط الخمقي في األسرة عمى جميع األكالد

كتبنى ، حتى يكتمؿ نضجيـ العاـ، كضبط بحـز كدقة، فإنيـ يحتاجكف إلى مزيد رعاية، في سف الشباب
 شخصياتيـ.

ة باعتباره المسئكؿ األكؿ في عممية فمتكاجد األب في البيت في غير أكقات العمؿ  أىمية كبير  
بمشاكميـ  كعالما، فإذا كاف متكاجدا في البيت كقريبا مف أبنائو كاف عمى دراية بتصرفاتيـ كميكليـ، الضبط

الفتيات في سف كما نجد أف ، كفي نفس الكقت يككف المكجو كالمرشد ليـ، كمع مف يقضكف أكقات فراغيـ
كأكثر رضا عف نيج الكالديف ، كامتثاال لمسمطة األسرية مف الفتيافالشباب غالبا ما يكف أكثر ميبل 

كيقبمف بدكرىف الذم ، كالطبيعة االجتماعية، حيث يتكيفف مع القيـ األسرية، كطريقتيما في الضبط األسرم
كرغـ ىذا االنقياد الطبيعي عند الفتيات عمى كجو ، أكثر مما يبديو أقرانيف مف الذككر، تحدده األسرة

كالمسؤكلية المناطة بيما في ، فإف بعضيف يغفؿ عف طبيعة دكر الكالديف في الضبط األسرم، كـالعم
 السجانيف.  كأنيما يمارساف عمؿ، كتقييد التصرفات، فيتصكركف بأف دكرىما كبت الحريات، ذلؾ

فتدرؾ ، كما أف سعي الكالديف في الضبط األسرم إنما ييدؼ إلى تحقيؽ نضجيـ العقمي ك الخمقي
فالشباب مف الجنسيف في ىذه المرحمة ، كيسعياف لو، لفتاة أف استقامتيا الخمقية: أسمى ما يطمبو الكالدافا
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، مما قد يدفعيـ في المكاقؼ المختمفة إلى اتخاذ قرارات غير سميمة، تتقكل لدييـ األحاسيس كالمشاعر
دكر الكالديف في الضبط األسرم: فيذا الفيـ لطبيعة ، كمف ىنا يستحسف تدخؿ الكالديف بالتكجيو ك الضبط

 كأساليبيما في الضبط الخمقي، يعيف الفتاة عمى القبكؿ كالرضى بدكرىما القيادم في األسرة
فقد دلت الدراسات  عمى ، كتستعيف الفتاة عمى االمتثاؿ بالضكابط األسرية مف خبلؿ التعكد عمييا

حتى يصبح االمتثاؿ جزءا ، الممارسة كالتدريب أف التعكد عمى امتثاؿ األكامر كالقبكؿ بيا يأتي مف خبلؿ
كمنو ، كتقؿ بالتالي معاناتيا مف أساليب االنضباط األسرم، مف سمكؾ الفتاة يصدر عنيا بيسر كسيكلة
حيث أنو كمما كاف الضبط األسرم منعدما أك ضعيفا كمما ، نستنتج أىمية الضبط األسرم في حياة المرأة

كىذا مؤيد لنظرية الضبط االجتماعي التي تفترض أف الجريمة ، الجريمةكثر ميكليا لبلنحراؼ كارتكاب 
كما أف درجة الضبط ، كمنو الضبط األسرم ىك األىـ، ترتكب عندما ينعدـ أك يقؿ الضبط االجتماعي

 األسرم يجب أف تككف مكزكنة فبل يزداد الضبط  في قكة كشدة كال يتساىؿ فيو.
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 أفراد العينة حسب وجود الضبط األسري مف عدمو :يبيف توزيع جرائـ10جدوؿ رقـ 
 الضبط األسري
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 0.036عند مستوى الداللة  31.82= ²كا

بيف انعداـ أك ضعؼ الضبط األسرم في نبلحظ أف ىناؾ ارتباطا كبيرا  10الجدوؿ رقـ كمف خبلؿ
في مستكل  31.82كالذم كانت قيمتو تساكم ²حياة المرأة كارتكابيا لمجريمة كىذا ما أثبتو اختبار كا

 .0.05كىي داللة قكية ألنيا أقؿ مف  Sig  0.036داللة
حيث نبلحظ أف أعمى نسبة في عدـ كجكد الضبط األسرم أك ضعفو كانت لدل النساء المرتكبات 

األثر في انحرافيف كارتكابيف ليذا النكع مف الجرائـ ذك الصمة بشرؼ  مما كاف لو، األخالقيةلمجرائـ 
حيث نجد أنو كفي ىذا النكع مف الجرائـ الغياب التاـ لؤلب عف البيت يككف لو األثر األكبر في ، العائمة
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كما نجد أيضا أف ، غياب الضبط كالمراقبة سكاء في خركجيف  مف البيت متى يحمك ليا أك غير ذلؾ
أف ما ك ، مف إخكتيف مشغكلكف بأمكرىـ الخاصة %88.5حيث أف ، ىناؾ نكع مف انعداـ رقابة اإلخكة

حيث أف زيارة ، مف مجمكع النساء المرتكبات لمجرائـ األخبلقية ال يزكركف أىميـ كأقاربيـ%62نسبتو 
األىؿ كاألقارب تساعد بشكؿ كبير عمى الضبط األسرم مف خبلؿ تقكية العكاطؼ األسرية مف تبادؿ 

فنجد أف المرأة تسعى حيث يتككف نكع مف االنتماء كالضبط بيف األقارب ، الزيارات كحضكر المناسبات
كما أف ىذه ، ألف تككف سيرتيا كسمعتيا طيبة فتتجنب الكثير مف األمكر المخمة بالعادات كالتقاليد

 الزيارات تعمؿ عمى شغؿ كقت فراغ المرأة.
مف دباء النساء المتيمات بالسرقة غائبكف عف المنزؿ حتى في  %66.66تمتيا جرائـ السرقة فػ 

مف إخكتيف منشغمكف بأمكرىـ  %60كأنيف يخرجف مف البيت كما يحمك ليف كأف ، غير أكقات العمؿ
 .الخاصة كىذا إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى عدـ كجك ضبط أسرم 

 

: يبيف توزيع أفراد العينة حسب عمر المرأة المتزوجة عينة الدراسة وأعمار أزواجيف 11جدوؿ رقـ 
 وقت الزواج )المرأة المتزوجة+المطمقة +األرممة(

 عمر الزوجة 16أقؿ مف  22-17 28-23 34-29 35أكثر مف  المجموع
 عمر الزوج

10 

%38.5 

00 00 00 

 

01 

%12.5 

09 

%60 

 30اقؿ مف 

12 

%46.15 

01 

%100 

01 

%100 

01 

%100 

03 

%37.5 

06 

%40 

30-40 

04 

%15.38 

00 

 

00 

 

00 

 

04 

50% 

00 

 

 40أكثر مف 

 

26 

%100 

01 

3.84% 

01 

3.84% 

01 

3.84% 

08 

30.76% 

15 

57.69% 

 المجموع
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قد تزكجف كأعمارىف  مف مجمكع النساء المتزكجات عينة الدراسة % 58أف  11 الجدوؿ رقـيبيف 
كالمشكؿ ىنا يكمف ، كىك ما يمكننا أف نعتبره سف صغيرة لمزكاج كاختيار شريؾ الحياة، سنة 16لـ تتجاكز 

عمى تحمؿ المسؤكلية كما أنيا غير مستعدة لبناء في أف أغمب الفتيات في ىذا السف تكف غير قادرات 
مما تككف لو عكاقب في المستقبؿ كعدـ التكافؽ كاالنسجاـ فإما ، كخصكصا إذا أجبرت عمى الزكاج، أسرة

يحصؿ الطبلؽ أك الخيانة كاالنحراؼ كخصكصا إذا تزكجت المرأة مف رجؿ يكبرىا كثيرا في السف حيث 
 22-17دراسة المكاتي أعمارىف تراكحت أعمارىف عند الزكاج ما بيف مف النساء عينة ال  %50نجد أف 

  سنة  40سنة تزكجف مف رجاؿ أكبر مف 
 

 : يبيف توزيع جرائـ المرأة عينة الدراسة حسب إجبارىا عمى الزواج12جدوؿ رقـ 
 إجبار عمى الزواج          

 نوع الجريمة
 لـ أجبر عمى الزواج نعـ أجبرت عمى الزواج

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 00 00 %38.8 07 أخالقية
 %25 02 %38.8 07 سرقة
 %50 04 %11.11 02 تزوير
 %12.5 01 %00 00 مخدرات
 %12.5 01 %11.11 02 قتؿ

 %100 08 %100 18 المجموع
 69.23% 30.76% 

 0.045عند مستوى داللة 23.29= ²كا

بينما ، قد أجبرف عمى الزكاج مجمكع النساء عينة الدراسةمف  %69أف  12الجدوؿ رقـ يبيف 
 تزكجف بشخص يرغبف فيو. فقط مف مجمكع النساء عينة الدراسة 31%
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الفراغ  إلىإف زكاج  المرأة بشخص ال ترغب فيو أك أجبرت عمى الزكاج منو يؤدم في الغالب  

 العاطفي في العبلقة الزكجية كىك الحالة التي يشعر فييا أحد الزكجيف بفقداف الحب مف الطرؼ 
التي ال ، التي تسبب حالة مف التكتر كالقمؽ المستمر، فتنشأ لديو حالة مف االحتياج العاطفي، اآلخر
فبل تككف ، رضا كالتكيؼ معوبعدـ ال ككذا الشعكر، إال بإشباع ذلؾ االحتياج العاطفي، أك تيدأ، تتكقؼ

، في غالب األحياف  بينيما المكدة كالرحمة كال السكينة كال عبلقات عاطفية مع زكجيا لككنيا ال تريده
كىذا ما أكده ، فينتج عنو إما الطبلؽ أك البحث عف التعكيض مف شخص أجنبي عف طريؽ ارتكاب الزنا

حيث أف أغمب النساء المرتكبات لمجرائـ األخبلقية مف المتزكجات أجبرف عمى  الزكاج  12الجدوؿ رقـ 
بشخص ال يرغبف فيو مما جعميف يبحثف خارج منزؿ الزكجية عف شخص يعكضيف ما افتقدنو عند 

 أزكاجيف.
: يبيف انحرافات أزواج المرأة عينة الدراسة 13جدوؿ رقـ   

 انحرافات الزوج نعـ ال
 التكرار النسبة التكرار النسبة المجمكع 

 
26 
 

%100 

 معاكسات 07 %26.92 18 %69.23
 سكر 14 %53.84 11 %42.30
 مخدرات 14 %53.84 12 %46.15
 سرقة 04 %15.38 22 %84.61
 انحرافات أخبلقية 08 %30.76 16 %61.53

أف أغمب أزكاج  النساء عينة الدراسة يقكمكف بسمككات  يتبيف لنا 13الجدوؿ رقـ  مف خبلؿ
منحرفة مف معاكسات كشرب الخمر كتعاطي المخدرات كىذا ما يؤدم في غالب األحياف إلى كراىية 

0

2

4

6

8

 قتل مخدرات  تزوٌر  سرقة أخالقٌة

جرائـ المرأة عينة الدراسة حسب إجبارىا يبيف توزيع 10:رسـ بياني رقـ
 عمى الزواج 

 نعم أجبرت على الزواج

 لم أجبر على الزواج 



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

265 
 

الزكجة لزكجيا كعدـ الثقة بو فترتكب بعض السمككات المنحرفة كمخرج كمتنفس ليا لميركب مف الكاقع 
 حناف. المعاش أك لمبحث عف العاطفة كال

أك يقكـ باالعتداء ، كمما يزيد األمر سكءا إذا كاف ىذا الزكج ميمبل لكاجباتو تجاه عائمتو كبيتو
مما ، بالضرب عمى زكجتو خصكصا في حاالت السكر كالتعاطي مما يزيد مف معانات المرأة نفسيا

 يجعميا ال تحس باالستقرار كاألمف .
 

 حسب طمب أزواجيف القياـ بسموكات منحرفة: يبيف توزيع أفراد العينة 14جدوؿ رقـ 
 طمب الزوج مف الزوجة القياـ بأفعاؿ منحرفة التكرار النسبة المئكية

 نعـ 05 19.23%
 ال 21 80.76%

 المجمكع 26 %100
مف أزكاج النساء عينة الدراسة لـ يطمبكا منيف القياـ  %81أف  14الجدوؿ رقـ ما نستشفو مف 

طمبكا مف زكجاتيـ القياـ بسمككات منحرفة كرغـ قمة النسبة إال أنو  %19بسمككات منحرفة في حيف أف 
فيذا يدؿ عمى أف الزكج لديو ميؿ انحرافي شديد لدرجة ، يمكف اعتبارىا مؤشرا خطيرا ييدد األسرة الجزائرية

كىذا منافي ، القياـ بانحرافات كالتي مف الممكف أف تتعدل حتى إلى طمبو ىذا مف أبنائو طمبو مف زكجتو
 لفطرة الرجؿ التي تجعمو غيكرا عمى زكجتو محافظا عمييا كصائنا لعرضو كشرفو.

 
 : يبيف توزيع أفراد العينة حسب السبب وراء تنفيذ رغبات وطمبات زوجيا المنحرفة 15جدوؿ رقـ 

 لماذا كنت تنفذيف طمباتو التكرار النسبة
 بدافع الحب 00 %00
 لتجنب غضبو 03 %60
 خكفا مف الطبلؽ 01 %20
 لمحصكؿ عمى الماؿ 00 %00
 ييددني 01 %20
 المجمكع 05 100%
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في حيف ، كانت مفادىا تفادم كتجنب غضب الزكج % 60أغمب  إجابات المبحكثات ك بنسبة
إما بإفشاء سر ، الدراسة حكؿ الخكؼ مف الطبلؽ أك ألنو ييددىالكؿ مف إجابات عينة %20كانت نسبة 

ىذا كمو يمكنو أف يجر المرأة  إلى متاىات اإلجراـ ك ، يعرفو عنيا أك بتمفيؽ تيمة ليا إف لـ تطع أكامره
كمنو يمكف القكؿ أنو ليس كؿ امرأة في السجف ذىبت بإرادتيا بؿ ىناؾ عكامؿ عديدة جعمتيا ، كاالنحراؼ
لتي مف بينيا إجبار زكجيا  ليا عمى القياـ بانحرافات سمككية أدت بيا إلى دخكؿ السجف رغما تجـر كا
 عنيا.

 
 :يبيف  تعامؿ الزوج مع الزوجة عينة الدراسة أثناء حدوث المشاكؿ 16جدوؿ رقـ 

 تعامؿ الزكج مع الزكجة نعـ ال
 التكرار النسبة المجمكع

 
 التكرار النسبة

 
26 
 
100% 

 السب كالشتـ 26 %100 00 %00
 التيديد بالطبلؽ 22 %84.61 04 %15.38
 الضرب كاالعتداء 18 %69.23 08 %30.77
 الطرد مف البيت 10 %38.46 16 %61.54
 يحؿ المشاكؿ بيدكء كحكمة 01 %3.84 25 %96.15

يتعاممف بالسب كالشتـ  %100أف كؿ أزكاج أفراد العينة بنسبة  16  الجدوؿ رقـنبلحظ مف خبلؿ 
كما أنو ال تقؼ عند التيديد ، ييددف زكجاتيـ بالطبلؽ%85أثناء المشاكؿ التي تكاجييا أسرتيـ كأف 

في ، %38كالطرد مف البيت بنسبة  %69كالسب كالشتـ فقط بؿ يتعداىا إلى الضرب كاالعتداء بنسبة 
فقط مف األزكاج يحمكف المشاكؿ بيدكء كحكمة كىي نسبة ضئيمة جدا باعتبار  %4حيف نجد أف نسبة 

 أنيا ىي السبيؿ األمثؿ لحؿ المشاكؿ الزكجية التي ال تخمك مف أم بيت.
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كمف خبلؿ ما سبؽ نجد أف المرأة الجزائرية عينة الدراسة تتعرض لعنؼ لفظي أك ما يسمى بأسمكب 

، تب عف ىذا األسمكب شخصيات انسحابية منطكية غير كاثقة مف نفسياغالبا ما يتر إثارة األلـ النفسي ك 
كحتى أنو مف ، الييستيريا، كما تككف عرضة لعدد مف األمراض النفسية كالقمؽ، تكجو عدكانيا نحك ذاتيا

كما ، الممكف إصابتيا بالكسكاس القيرم الذم اتفؽ العمماء عمى أنو مرتبط بشكؿ عاـ بالحرماف مف الحب
المرأة الجزائرية عينة الدراسة تتعرض أيضا إلى التيديد الدائـ بالطبلؽ كالطرد مف البيت  مما يجعميا أف 

دائما في خكؼ مف المستقبؿ كحذر عمى عكس الحياة الطبيعية التي يجب أف يكفرىا الزكج لزكجتو مف 
ج مع زكجتو الضرب كما أنو مف بيف أساليب تعامؿ الزك ، راحة نفسية كالشعكر باألماف كاالطمئناف

كاالعتداء الذم يعد مف األمكر التي تكتر العبلقة الزكجية فتؤدم إلى الشعكر باحتقار المرأة لزكجيا 
 كشعكرىا بالكره نحكه كمحاكلة االنتقاـ منو بأم كسيمة .

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف ىناؾ ارتباط بيف تعامؿ الزكج السيئ لزكجتو تجاه الخبلفات كالمشاكؿ 
كالذم ربما يدفعيا إلى ارتكاب ، األسرية  كعدـ التكافؽ الزكاجي كالذم يؤثر عمى شخصيتيا ك نفسيتيا

ما ، أك إلشباع غريزة الحب كالجنس عندىا، الجرائـ كاالنحرافات لمتعكيض كالتنفيس أك لبلنتقاـ كالتشفي كا 
 االنسحاب كاليرب مف ىذا الكاقع بتعاطي المخدرات.

  

 السب والشتم
34% 

 التهدٌد بالطالق
29% 

 الضرب واالعتداء
23% 

 الطرد من البٌت
13% 

 ٌحل المشاكل بهدوء وحكمة
1% 

يبيف  تعامؿ الزوج مع الزوجة عينة الدراسة أثناء حدوث : 11رسـ بياني رقـ 
 المشاكؿ 
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 ءجماعة األصدقا -ب
 المتالكيـ أصدقاء تبعا: يبيف توزيع أفراد العينة 17جدوؿ رقـ 

 النسبة التكرار امتالؾ  األصدقاء والصديقات
 %66.2 43 أمتمؾ أصدقاء
 %33.8 22 ال أمتمؾ أصدقاء

 %100 65 المجموع
ىك أف أغمب أفراد العينة يمتمككف أصدقاء كصديقات بنسبة 17الجدوؿ رقـما نبلحطو مف خبلؿ 

 اليمتمكف أصدقاء %33.8 في حيف أف66.2%

 
حيث تختار المرأة أصدقاءىا ، تتأثر المرأة بكسط األصدقاء، فباإلضافة إلى الكسط العائمي

كمما الشؾ فيو أف ، كصديقاتيا إما مف الحي الذم تقيـ فيو أك مف الكسط التعميمي أك مف كسط العمؿ
فكؿ منيـ يؤثر في تككيف شخصية اآلخر ، تأثيرا متبادالكجكد المرأة كسط مجمكعة مف األصدقاء يحدث 

 بدرجات تتفاكت حسب مقدرة كؿ منيـ في اإلقناع كقكة الشخصية.
كعميو فإذا سادت داخؿ جماعة األصدقاء قيـ كمثؿ عميا كقيـ سميمة انعكس ذلؾ عمى سمككيـ 

حك سمكؾ طريؽ الجريمة كالعكس صحيح فكمما سادت بينيـ انحرافات كمما كاف اتجاىيـ ن، كغرائزىـ
 أكبر. 

  

 ال أمتلك أصدقاء
 

 أمتلك أصدقاء
 

ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة تبعا المتالك : 12رسم بٌانً رقم
 األصدقاء
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 : يبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب قياـ أصدقائيف بسموكات منحرفة18جدوؿ رقـ
 أخالقية سكر سرقة مخدرات المجموع

 )معاكسات+تحرش(
 انحراؼ األصدقاء

 
 جريمة المرأة
 المسجونة

16 
100% 

03 
18.75% 

01 
6.25% 

04 
25% 

08 
50% 

 أخالقية

13 
100% 

06 
46.15% 

02 
%15.38 

03 
%23.07 

02 
15.38% 

 مخدرات

11 
100% 

00 
00% 

05 
45.45% 

01 
9.09% 

05 
%45.45 

 سرقة

02 
100% 

01 
50% 

00 
00% 

00 
00% 

01 
50% 

 تزوير

01 
100% 

00 
00% 

00 
00% 

01 
100% 

00 
00% 

 قتؿ
 

43 
100% 

10 
23.26% 

08 
18.60% 

09 
20.94% 

16 
37.20% 

 المجموع

 0.002مستوى داللة عند  38.92= ²كا
)ذككر  نبلحظ أف جرائـ المرأة عينة الدراسة تتأثر بشكؿ كبير بأصدقائو 18مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

ناث( حيث نجد أف المرأة مرتكبة الجرائـ األخبلقية  مف أصدقائيف كانكا يقكمكف بانحرافات تمس  % 50كا 
مف أصدقائيا مف  %46مخدرات  كالمرأة التي اتيمت في قضية ، األخبلؽ كالمعاكسات كالتحرش

 متعاطي المخدرات أك المتاجريف فييا.
كىذا إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى أف المرأة الجزائرية مرتكبة الجريمة تتأثر بأصدقائيا كيككف لدييا 

كفي الغالب ترتكب نفس االنحرافات التي يرتكبيا أصدقاؤىا كىذا ما أكده اختبار ، ميؿ الرتكاب الجريمة
كبالتالي  0.05كىي قكية جدا ألنيا أقؿ مف   0.002عند مستكل داللة  38.92بمغت قيمتو الذم  ²كا

كىذا االفتراض مؤيد ، فيناؾ ارتباط كبير بيف انحرافات األصدقاء كالنكعية جرائـ المرأة عينة الدراسة
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االجتماعي الذم الفتراضات نظرية التقميد في ككف السمكؾ اإلجرامي مكتسب كيتـ تقميده مف المحيط 
 يعيش فيو الفرد.

تشير إلى أىمية نكع االرتباط كاالنتماء مع األصدقاء مف  ميرتوف كنظرية  سذرالند كما أف نظرية 
، حيث قكتو كضعفو كبيف عممية التفاعؿ فيما بينيـ مف ناحية التأثير كالتقميد لتصرفات بعضيـ البعض

، يككف لعدة أسباب فإما يككف بسبب ارتياحو كاندماجو معيـفشعكر الفرد بانتمائو كارتباطو تجاه أصدقائو 
كما أف كجكد ، أك بسبب شعكره بالثقة كالتقدير مف قبميـ أك بسبب حصكلو عمى المتعة كالتسمية معيـ

أك غير ذلؾ مف األسباب كالمصالح التي يتحصؿ عمييا الفرد  ، مصالح مادية معيـ يجعميـ أكثر ارتباطا
في الممحؽ رقـ  03الجدوؿ كىذا ما بينو ، شكؿ نكعية كقكة الرابطة كاالنتماء إلييـمف أصدقائو كالتي ت

منيف يجدف المتعة  %25كأف ، يشعرف بالثقة كالتقدير مف قبؿ أصدقائيـ %46حيث أف نسبة  01
مف مجمكع العينة يشعرف أف أصدقاءىـ يتسمطكف كيسخركف   %15في حيف أف ، كالتسمية مع أصدقائيـ

 منيف .
كيبلحظ أف الدافع النتماء كارتباط المرأة المرتكبة لمجريمة بأصدقاء ىك إما شعكرىف بالثقة كالتقدير 

أك إليجاد المتعة كالتسمية كالبحث ، أك لككنيف يفضيف ليف ىمكميف كمشاكميف، المذاف فقدناه مف أسرىف
ميد أفعاليـ كالتأثر بكبلميـ ككؿ ىذا يجعميف يشعرف باالنتماء لجماعة األصدقاء كلما تق، عف المغامرة

 كتصرفاتيـ حتى كلك كانت منحرفة.
كمنو يمكف القكؿ أف تأثير جماعة األصدقاء لو دكر كبير عمى المرأة الجزائرية المرتكبة لمجريمة  

 كىذا يعتمد عمى  قكة االنتماء كاالرتباط .
 العوامؿ الثقافية  1-2

 اتيبيف المستوى التعميمي لممسجون :19الجدوؿ رقـ
 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي
 13.8% 9 دكف مستكل
 49.2% 32 ابتدائي
 23.1% 15 متكسط
 10.8% 07 ثانكم
 3.1% 02 جامعي
 %100 65 المجموع
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إلى أف أغمب النساء المجرمات عينة الدراسة مستكاىـ التعميمي  19الجدوؿ رقـتشير معطيات 
مف مجمكع النساء  %23تبلىا المستكل المتكسط بنسبة ، % 50ابتدائي    حيث بمغت نسبتيف 

كاحتؿ المستكل الثانكم نسبة ، % 14في حيف احتمت النساء األميات  نسبة  ، المجرمات عينة الدراسة
  % 3أما المستكل الجامعي فكاف بنسبة ضئيمة جدا قدرت بػ  11%

 
 

 حيث أف ىناؾ عبلقة قكية بيف األمية ، كمرد ذلؾ إلى أف المستكل التعميمي يمعب دكرا ىاما
فكمما كانت المرأة ، ك الجيؿ كتدني المستكيات التعميمية ألفراد العينة كبيف اإلتجاه نحك السمكؾ اإلجرامي

فالمدرسة تمعب دكر ميـ في ، التعميـ كمما زاد كعييا بفضاعة الجريمة كما يقابميا مف عقكبةعمى قدر مف 
 فيي  تعتبر الكسط األكؿ الذم ينضـ لو الفرد بعد طفكلتو األكلى التي يقضييا كسط ، حياة األفراد

ع معمميو كيككف خبللو عبلقات م، كىي المجتمع الذم يقضي فيو الطفؿ جانبا كبيرا مف يكمو، أسرتو
 كرفاقو كيتمقى منيـ معمكمات كدراسات ترسـ لو الطريؽ السكم نحك حياتو كمستقبمو. 

نشرت عدة دراسات في بريطانيا حكؿ دكر التعميـ كاإلكثار مف  19لذا نجد أنو كخبلؿ القرف 
ت كلكف كفي ذا، المدارس ككسائؿ كطرؽ أساسية لمكافحة الجريمة أك لمتقميؿ كحد أدنى مف انتشارىا

الصدد كجد أف التعميـ في حد ذاتو ال يكفي  لحؿ المشكمة فكثرة المدارس قد يؤدم إلى كثرة المتعمميف 
حيث يحالكف عمى البطالة التي تعتبر ، الذيف ليس لدييـ فرص عمؿ كيصبحكف بذلؾ عالة عمى المجتمع

في نشر التعميـ عمى أف التكسع   Tobiasتوبياس كيعتقد ، أحد عكامؿ االندفاع نحك ارتكاب الجريمة
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نطاؽ كاسع في المجتمع دكف تكفير فرص عمؿ مناسبة كتزايد ىذه الفرص باضطراد مف شأنو أف يزيد 
 الفرص أماـ األفراد ألف يصبحكا مجرميف .

ذلؾ ألف التعميـ قد يجعؿ الشخص أكثر ميارة في اإلجراـ كأف التعميـ في ىذه الحالة سكؼ يعمؿ 
.عمى تغيير خصائص الجريمة   (Tobias,1976; p174  (كلكنو لف يغير خصائص الشخص المجـر

لكف ال يمكف تعميـ القكؿ أنو كمما تدنى المستكل التعميمي لممرأة كمما اتجيت كارتكبت جرائـ بدليؿ 
 ، النساء األميات المكاتي لـ يدخمف مدارس كمستكل تعميميف متدني لكنيف لـ يرتكبف أم نكع مف اإلجراـ

كلـ يمنعيف مستكل ، مف النساء الجامعيات عينة الدراسة  المكاتي ارتكبف جرائـ %3مانسبتو ك أف ىناؾ 
 تعميميف مف ارتكاب الجرائـ .

لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ ، كمنو يمكف القكؿ أف التعميـ يشكؿ عامبل مف عكامؿ اإلجراـ الكثيرة
 .اىتماـ بالتعميـ بشكؿ مكازم مع العكامؿ األخرل لمجريمة 

 
 :يبيف توزيع جرائـ المرأة عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي 20جدوؿ رقـ

دوف مستوى  ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع
 أمية()

 المستوى التعميمي
 الجريمة

26 
100% 

00 
00% 

01 
20% 

03 
20% 

18 
56.26% 

04 
44.44% 

 أخالقية

10 
100% 

02 
50% 

00 
00% 

01 
6.66% 

03 
%09.37 

04 
44.44% 

 مخدرات

15 
100% 

00 
00% 

01 
20% 

05 
33.33% 

08 
25% 

01 
11.11% 

 سرقة

10 
100% 

01 
25% 

01 
20% 

06 
40% 

02 
06.25% 

00 
0.00% 

 تزوير

04 
100% 

01 
25% 

02 
40% 

00 
00% 

01 
3.12% 

00 
00% 

 قتؿ
 

 0.022عند مستوى داللة 41.38= ²كا
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نبلحظ أنو كمما كاف المستكل التعميمي منخفضا كمما زادت الجرائـ  20الجدوؿ رقـمف خبلؿ  
 المكاتي % 56و % 45األخبلقية حيث أنو بمغت نسبة األميات المكاتي ارتكبف الجرائـ األخبلقية 

ت مف نصيب الجامعيات حيث كصؿ إلى ما نجد أف جرائـ المخدرات فكان في حيف، ابتدائي مستكاىف
فكانت النسبة األكبر مف نصيب النساء  أما جرائـ التزكير كالسرقة  %45 بنسبةك األميات  %50نسبتو

 .%40فاحتؿ المستكل الثانكم ما نسبتو  في حيف أف جرائـ القتؿ %40المتكسط  بنسبة  ذات المستكل 
كيمكف رد ذلؾ إلى أنو كمما كانت المرأة متكقفة عف الدراسة منذ كقت طكيؿ فيذا يدؿ عمى كجكد 

كما أف ، فالمرأة التي تتمقى تعميميا نجدىا منشغمة بالدراسة كالمذاكرة كالتخطيط لممستقبؿ، غ طكيؿكقت فرا
في حيف يمكف ، التعميـ يركز كثيرا عمى زرع مبادئ كقيـ دينية تمنع المرأة مف ارتكاب الجرائـ األخبلقية

 االختبلط كمرافقة أصدقاء السكء.مرد أف ىناؾ بعض مف الفتيات الجامعيات المكاتي ارتكبف الجرائـ إلى 
كمنو يمكف أف نستنتج أنو كمما كاف المستكل التعميمي ضعيؼ كمتدني كمما كاف ميؿ المرأة 

عند مستكل الداللة  41.38حيث بمغت قيمتو  ²الجزائرية الرتكاب الجرائـ كبيرا كىذا ما بينو معامؿ كا
ية قكية بيف المستكل التعميمي كنمط فيذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طرد 0.05كىك أقؿ مف  0.022
 الجريمة. 
 

 : يبيف المستوى التعميمي لوالدي السجينات عينة الدراسة21جدوؿ رقـ 
 الكالديف

 المستكل التعميمي
 األـ األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %20 13 %41.5 27 أمي
 %70.8 46 %23.1 15 ابتدائي
 %3.1 02 %20 13 متكسط
 %6.2 04 %15.4 10 ثانكم
 %00 00 %00 00 جامعي
 %100 65 %100 65 المجمكع

أف المستكل التعميمي لكالدم المبحكثات قد تراكح ما بيف األمية  21الجدوؿ رقـتشير معطيات 
مف األباء كاألميات عمى الترتيب يعانكف مف األمية إال  %20ك %41.5حيث أف ىناؾ ، كالتعميـ الثانكم
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كمف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله أف نسبة األمية منتشرة بكثرة نكعا ما  عند  اآلباء  أكثر أنو مف المبلحظ 
تقابمو نسبة  %23.1في حيف أف المستكل االبتدائي  حيث كصمت  نسبة اآلباء ، منو  عند  األميات

في حيف سجمت % 20أما المرحمة المتكسطة فقد حيث كصمت نسبة اآلباء ، لصالح األميات 46%
 %6.2ك نسبة ، لصالح اآلباء %15.4أما المرحمة الثانكية فقد سجمنا نسبة %3.1نسبة األميات 
  في حيف لـ يحظ المستكل الجامعي بأم نسبة.، لصالح األميات

 
كمف خبلؿ ىذه النسب يمكف القكؿ أف المستكل التعميمي لمكالديف قد تراكح بيف األمية ك التعميـ 

ف، الثانكم إذ  أنو تكجد فركؽ كبيرة بيف المستكيات  ، كانت ىذه النسب متفاكتة بيف األميات كاآلباء كا 
المستكل الثقافي كالتعميمي لمكالديف يمعب دكرا كبيرا في تحديد حيث أف ، التعميمية لكؿ مف اآلباء كاألميات

المثبطة عمى تقديـ تنشئة سكية فيك مف العكامؿ المساعدة أك ، أساليب التربية كالتنشئة االجتماعية لؤلبناء
حيث أف الكالديف المتعمميف يعرفاف حتى كلك القميؿ عف ىذه المرحمة ، خاصة في مرحمة المراىقة، لؤلبناء

 الحرجة التي يمر بيا االبف كما يمكنيما التعرؼ عمى األساليب التنشئكية التي مف الممكف أف تساىـ 
 .ك تجعؿ مف ابنيما فردا فعاال في المجتمع

كمف المعركؼ لدل معظـ الباحثيف االجتماعييف كالنفسانييف كالتربكييف أف األسمكب الذم يسمكو 
األبكاف في معاممتيما مع األبناء غالبا ما يترؾ ركاسب سمبية أك إيجابية ذات أثر كبير عمى شخصية 

 ؿ.الطف
جراـ المرأة مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف لمعكامؿ االجتماعية كالثقافية دكر كبير  في انحراؼ كا 

جراـ ، الجزائرية عينة الدراسة كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ االجتماعي الثقافي  عامبل أساسيا في انحراؼ كا 
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ففي ظؿ غياب التنشئة األسرية السميمة كانعداـ الضبط االجتماعي كمرافقة أصدقاء السكء المرأة الجزائرية 
جراـ المرأة.كالزكاج باإلكراه كالزكاج بمنحرؼ ك ال  جيؿ كاألمية كميا تؤدم إلى انحراؼ كا 

 : ىناؾ عكامؿ سيككلكجية تدفع بالمرأة الجزائرية إلى ارتكاب الجريمة الفرضية الفرعية الثانية -2
نقصد بالعكامؿ النفسية تمؾ العكامؿ المنبثقة مف المرأة نفسيا كسماتيا العقمية كاالنفعالية كالتككينية 

فالسمكؾ اإلنساني بشكؿ عاـ ، حيث أنيا تختمؼ مف امرأة ألخرل كمف شخص آلخر، كحالتيا الجسمية
مقبكال أك غير مقبكؿ ىك نتاج  تفاعؿ اإلنساف مع بيئتو المحيطة بو التي يعيش فييا كيتفاعؿ مع أفرادىا  

عيش كما أف الفركؽ الفردية بيف األشخاص كاختبلؼ البيئات يؤدم إلى تفاعؿ اإلنساف مع بيئتو التي ي
فييا كىذا بدكره كىذا يؤدم بدكره إلى كجكد أسباب متعددة كمختمفة تعمؿ عمى زيادة احتماؿ ظيكر أشكاؿ 

 العنؼ كالجرائـ عند بعض األفراد دكف غيرىـ .
 جانب العطؼ والحناف -أ

: يبيف تصنيؼ عينة الدراسة مف ناحية إحساسيف بالعطؼ والحناف أو الحرماف العاطفي 22جدوؿ رقـ 
 بؿ أسرىفمف ق

 عطؼ أوحرماف يوجد عطؼ وحناف حرماف عاطفي
 

 القضية
 التكرار   النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 أخالقية 50   21.92% 178 %78.08
 مخدرات 61   %61 39 %39

 سرقة 35   %23.33 115 %76.66
 تزوير 49   %49 51 %51
 قتؿ 12   %30 28 %70

 0.017داللة  عند مستوى 44.56= ²كا

 (01الممحؽ رقـ 04)لمزيد مف التفاصيؿ أنظر الجدوؿ رقـ 
أف معظـ النساء عينة الدراسة يعانيف مف الحرماف العاطفي  22رقـ نستشؼ مف خبلؿ الجدكؿ 

في حيف  % 78حيث كاف معظـ النساء المرتكبات لمجرائـ األخبلقية يعانيف مف حرماف عاطفي بنسبة 
فقط مف  %22ارتكبف جرائـ أخبلقية ممف يشعرف بالعطؼ كالحناف مف قبؿ أسرىف كانت النساء المكاتي 
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كىذا الحرماف العاطفي لدييف قد يككف الدافع لمبحث عمف ، مجمكع النساء المرتكبات لمجرائـ األخبلقية
كفي الغالب تككف الفتاة في ىذه ، يشعرىف بحناف كعطؼ خارج أسكار البيت كخارج نطاؽ الشرع كالديف

 عبلقات تعيش تحت خدعة  الحب بقصد الزكاج .ال
مف النساء المكاتي ارتكبف جرائـ القتؿ كالسرقة عمى التكالي  عانيف  %76ك %70كذلؾ يبلحظ أف 

مف الحرماف العاطفي الذم يحدث عادة كما كشفت الدراسات النفسية كاالجتماعية في المناخ األسرم غير 
تضطرب بسبب المشاحنات كالمشاجرات المستمرة كالمناقشات الحادة السميـ عندما تسكد العبلقات السيئة ك 

، نتيجة لعدـ كجكد انسجاـ كتكافؽ كاحتراـ كتفاىـ، بيف الكالديف كاألكالد أك بيف األزكاج بعضيما مع بعض
كقد يصؿ األمر إلى الضرب كالكممات الفاحشة كالبذيئة كالشقاؽ كالتكتر كعدـ االستقرار كاالجتماعي 

فالقتؿ يعتبر مف الجرائـ العاطفية فالمرأة المرتكبة لجرائـ القتؿ ، النفسي كفقداف الحناف العاطفة كاألماف
عينة الدراسة نجدىا إما قتمت كالدىا أك صديقتيا أك صديقيا كبالتالي فيي مرتبطة عاطفيا بيؤالء 

لمقسكة كالرعب الذم كف  األشخاص كالسبب الذم قالتو النساء المرتكبات ليذا النكع مف الجرائـ كاف إما
يعشف فيو معيـ أك لبلنتقاـ في حيف كانت امرأة كاحدة فقط مف كانت قضيتيا الضرب المفضي لمقتؿ 

 كالتي قالت أنيا لـ تكف تنكم قتميا.
كما أف السرقة قد تعبر عف الحرماف المادم كالعاطفي فالمرأة التي تسرؽ قد تككف بحاجة إلى الماؿ 

يا تكفيره كما أف غياب الرقابة الكالدية يككف دافعا في التمادم في ىذا النكع مف الذم ال تستطيع أسرت
الجرائـ فاألب أك األـ المذاف ال يسأالف عف  مصدر النقكد التي لدل ابنتيما أك مصدر األشياء التي 

 ة.تجمبيا معيا إلى المنزؿ يعبر عف عدـ اىتماـ كعدـ اكتراث ككنكع مف التشجيع عمى جرائـ السرق
كمنو يمكف القكؿ أف ىناؾ ارتباطا كبيرا بيف إحساس المرأة بالحرماف العاطفي األسرم كميميا 

كىي دالة عند  44.56الذم كانت قيمتو  ²كىذا ما أكده معامؿ االرتباط كا، الرتكاب معظـ الجرائـ
 . 0.012مستكل داللة

كف مف خبلليا عبلقة العاطفة كإلعطاء مزيد مف التفاصيؿ حكؿ تمؾ العبلقات األسرية كالتي تتك
أيف تبيف أف مصدر الحناف  01في الممحؽ رقـ  05خالؿ الجدوؿ رقـ كالحناف أك الحرماف العاطفي مف 

كالعطؼ ىك األـ فمؤلـ دكر ىاـ في حياة المرأة فيي تحتاج إلييا كثيرا في التكجيو كاإلرشاد كتبكح ليا بكؿ 
 ا لحؿ مشاكميا الزكجية.ككذلؾ فيي تمجأ إليي، أسرارىا كتساؤالتيا
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كما تبيف أف تعرض المرأة لمقسكة كالشدة الزائدة مف قبؿ األب قد تؤدم إلى نتائج عكسية كخاصة 
إضافة إلى افتقادىف لمجالسة اآلباء كالحديث معيـ ، أف الفتاة تحتاج إلى قميؿ مف الميف كالرقة كالحناف

الحناف كالعطؼ مما يجعميف يشعرف بالنقص فاألب ليس دكره فقط مادم بحت كلكف لو جانب مف 
كالحرماف مف مجالسة األباء فسؤاؿ األب ابنتو عف حاليا كدراستيا كطمكحيا كمستقبميا يساىـ في التكجيو 

 كاإلرشاد كاإلحساس بنكع مف االىتماـ كمنو لو دكر في الضبط كالرقابة.
قد تمجأ إلى أصدقاء قد ، لديف أك اإلخكةفالفتاة التي التجد أم فرد يصغي إلييا مف أسرتيا سكاء الكا

 يككنكف أصدقاء سكء فتنحرؼ إلى ما ال يحمد عقباه.
كما أف  شعكر الفتاة بعدـ  العدؿ في المعاممة مع بقية اإلخكة سكاء مف الكالديف كمييما أك أحدىما 

الغيرة بيف اإلخكة كعدـ كقد يؤدم إلى الحقد كالضغينة  كالكراىية كينمي ، مما لو أكبر األثر عمى نفسيتيا
الثقة بالجنس االخر كىذا ما نبلحظو غالبا في األسر الجزائرية أيف نجد نكعا مف التفضيؿ كالمحاباة 
كالتحيز كعدـ المساكاة بيف االبناء جميعيـ في الرعاية كالعناية كيككف التفضيؿ بينيـ عمى أساس المركز 

كيتحمى السمكؾ الكالدم المتحيز أك المحابي ، بب دخرأك الجنس أك السف أك المكف أك المرض أك ألم س
 بينيـ بأف يبدم الكالداف أك أحدىما حبا أكبر لبلبف األكبر أك األصغر أك يفضؿ الذككر عمى اإلناث 

لذلؾ يجب ، أك أف يعطي أحد األبناء أكلكية كامتيازات مادية أك معنكية أكثر مف باقي إخكانو، أك العكس
ف كجد أف كاف حبيـ البف أكبر مف اآلخريف يجب أف عمى الكالديف أف يك  زعا حبيما عمى جميع األبناء  كا 

 يخفكه .
إضافة إلى كؿ ىذا نجد المرأة كغيرىا تحتاج إلى بعض الحاجات الضركرية سكاء في البيت أك في 

فعندما ال تمبى ليا تمؾ الحاجات قد تشعر بالحرماف ، لذا يجب أف يككف ليا مصركؼ شخصي، المدرسة
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يبيف تصنيؼ عينة الدراسة مف ناحية إحساسيف : 15رسـ بياني رقـ 
 بالعطؼ والحناف أو الحرماف العاطفي

 ٌوجد عطف وحنان

 حرمان عاطفً
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كالنقص مما يضطرىا إلى البحث عف الماؿ بكؿ الطرؽ كالتي منيا ارتكاب جرائـ السرقة سكاء مف البيت 
 أك مف خارجو.

جانب الشعور باالستقرار واألماف النفسي -ب  

 رار و األماف النفسي: يبيف تصنيؼ جرائـ عينة الدراسة حسب إحساسيف باالستق23جدوؿ رقـ 
 استقرار وأماف    واألماف يوجد شعور باالستقرار ال يوجد شعور باالستقرار واألماف

 
 القضية

عدد   النسبة المئوية
 االجابات

النسبة 
 المئوية

 عدد  
 االجابات

 أخالقية 50   38.46% 80  61.54%
 مخدرات  27   %49.09 28  %50.91
 سرقة  53   %70.66 22  %29.33

 تزوير 34   %68 16  %32
 قتؿ 14   %70 6  %30

 0.032عند مستوى داللة  15.23= ²كا
  

  (01في الممحؽ رقـ06* )لمزيد مف التفاصيؿ أنظر الجدوؿ 
مف مجمكع أفراد العينة كاف دباؤىـ ييددكف أمياتيـ  % 54نبلحظ أف 23مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

النساء عينة الدراسة كاف كالدييما يتشاجراف عمى مردل كمسمع مف مجمكع %60كأف ، أماميف بالطبلؽ
 مف مجمكع النساء عينة الدراسة كاف دباءىف يضرب أمياتيف أماـ أعينيف. %45كأف حكالي ، أكالدىـ
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كمف ، إف جميع األسر الجزائرية  تعاني مف حيف آلخر مف المشاكؿ كالمشاحنات بيف الزكجيف

عف األبناء كعادة ما يمتقط األبناء ىذه الخبلفات حتى كاف لـ تحدث عمى الصعب إخفاء ىذه المشاحنات 
كقد يمتد ىذا التأثير كيستمر ، كلؤلسؼ فيذه المشاحنات تؤثر تأثيرا سمبيا شديدا عمى  األبناء، مرأل منيـ

ما نشأ فكم، كمف بيف ىاتو التأثيرات اإلصابة بالتكتر كالضغط النفسي، مع األبناء في حياتيـ المستقبمية
األبناء في بيئة جدلية محاطة بالمشاكؿ بيف األبكيف فإنو مف الممكف أف يصابكا بحالة مف االضطراب 
العاطفي أيف تبدأ العديد مف األسئمة بالتبلعب بعقؿ االبف حكؿ إذا ما كاف كالداه يحبانو أك إف كانا 

 سينفصبلف كماذا سيككف مصيرىـ؟
كالبعض األخر ، األبناء فالبعض قد يمجأ الى إيذاء نفسو كتختمؼ أعراض االضطراب العاطفي عند

عبلمات القمؽ المفرط مثؿ قمة االنتباه أك اإلصابة  يتحكؿ إلى شخصية عنيفة بينما يظير بعض األبناء
 .بنكبات الغضب أكثر مف أقرانيـ

 األبناء أك بيف األىؿ ك ، سكاء كاف ذلؾ ما بيف الزكجيف، عندما تككف النزاعات شائعة في المنزؿ
 .فكثيرا ما يصاب األبناء بالمشاكؿ النفسية، أك مزيج مف النكعيف

تضع األبناء في ، فالمعارؾ الكبلمية المستمرة التي تصؿ إلى االزدراء كالتحقير كليس فقط الصراخ
 كانخفاض، كالعدكاف، كاالكتئاب، بما في ذلؾ القمؽ، خطر متزايد لئلصابة بالمشاكؿ االجتماعية ك النفسية

 .تقدير الذات كصعكبة االندماج مع األقراف
فكفقا لدراسة نشرت في ، كلكف دثارىا يمكف أف تككف طكيمة األمد، قد تبدك المشاكؿ العائمية صغيرة

فاألطفاؿ الذيف ينشئكف بيف مشاكؿ ، مجمة األكاديمية األمريكية لمطب النفسي لؤلطفاؿ ك المراىقيف
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باالستقرار  يبيف تصنيؼ عينة الدراسة مف ناحية إحساسيف: 16رسـ بياني رقـ 
 واألماف النفسي
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  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

280 
 

، االكتئاب أثركا في مرحمة البمكغ حيث يككنكف أكثر عرضة لخطراألبكيف المتكررة مف المحتمؿ أف يت
مع مخاطر الفشؿ في العبلقات ، القياـ بالسمككيات المعادية لممجتمع، تعاطي المخدرات كالكحكؿ

 .الشخصية كالحياة المينية حتى بعد تخطي سف المراىقة
بعدـ شعكرىـ باألماف كاالستقرار  األبناء عمى الزوجية الخالفات أثر كتكمف المشكمة الحقيقية في

فضبل عف شعكرىـ بالذنب كتنامي اإلحساس ، حيث أف كظيفة المنزؿ يجب أف تككف عكس ذلؾ تماما
مما ، حتى كلك كانت خبلفات الكالديف ال عبلقة ليا بيـ إطبلقا، لدييـ بأنيـ سبب الخبلفات بيف الكالديف

كاء البيت المشحكنة فيقعكف في شرؾ المخدرات يدفعيـ إلى اليرب مف ىذا اإلحساس كاليرب مف أج
ككما نعمـ كمنا أنو غالبا ما تككف  الفتاة أكثر تأثرا مف الذككر في مسألة االستقرار ، كأصدقاء السكء

 كاألماف النفسي لذا فيي تتأثر بالمشاكؿ العائمية أكثر مف الذككر.
ك أف ، يتعاممف مع أزكاجيف بطريقة سيئة مف أميات النساء عينة الدراسة%37كما تبيف أف حكالي 

فكمنا نعمـ أف األـ ىي ، مف أميات النساء عينة الدراسة يجالسف صديقات سيئات السمعة %66حكالي
فإذا كانت ىذه القدكة سيئة التعامؿ مع زكجيا كتجالس ، القدكة كالنمكذج الذم تحاكؿ الفتاة أف تقمده
 الفتاة بشكؿ خاص عمى اكتساب تمؾ التصرفات مف أمياتيف.صديقات السكء مما يجعؿ األبناء عمكما ك 

 جانب الثقة -ت
في ىذا الجانب سكؼ نتطرؽ إلى  مف تمجأ المرأة عينة الدراسة عند حدكث ضائقة أك مشكمة 

 لصحكار ك التكالافيو لغة حت ضأفي مجتمع كالتي كثيرا ما تعبر عف أزمة ثقة بيف الفتاة كعائمتيا ، لدييا
ما قائديا مائيـ اىتماما بأبناء آلبااىتماـ اصبح يث أحء ألبناء ك اآلباا نمة بيمعدكلغة شبو ة رألسافي 

حتى أصبح الحكار في كقتنا الحاضر ، متطمبات الحياة المادية مف مأكؿ كمشرب كممبس لك رفيوعمى ت
تكاصؿ عممة نادرة كمف المؤسؼ أف نممس اتساع فجكة الصمت لتكبر شيئا فشيئا إلى عزلة تحكؿ دكف 

 األبناء مع اآلباء.
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 يبيف توزيع النساء عينة الدراسة حسب األشخاص الذيف تمجأ إلييـ عند حدوث المشاكؿ 24جدوؿ رقـ
 الشخص الذي تمجأ إليو التكرار النسبة المئوية

 أبي 02 %2.43
 أمي 13 %15.85
 أحد إخوتي الذكور 01 %1.21
 إحدى أخواتي 23 %28.05
 أصدقائي 18 %21.96
 أحد األقارب 12 %14.63
 إلى زوجي 04 %4.88
 ال ألجأ إلى أحد 09 %10.98

*مالحظة :المجموع ال يساوي عدد أفراد العينة ألف ىناؾ مف قالت أنيا تمجأ إلى أكثر مف 
 شخص

نبلحظ أف المرأة عينة الدراسة تمجأ في حؿ المشكبلت كالعكائؽ التي  24مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ممف يمجأف إلى  %22تمتيا نسبة ، %28إلى إحدل أخكاتيا بالمرتبة األكلى كالتي كانت نسبتيا  تكاجييا

كىناؾ مف النساء عينة الدراسة مف ال ، %16في حيف جاءت األـ في المرتبة الثالثة بنسبة ، أصدقائيـ
كانت نسبة لجكئيف تمجأ إلى أم أحد كتعتمد عمى نفسيا في حؿ مشاكميا أما عف النساء المتزكجات فقد 

مف  %5نساء بنسبة  4امرأة متزكجة نجد فقط  26إلى أزكاجيف ضئيمة مقارنة بعددىف حيث أنو مف 
 تمجا إلى زكجيا لحؿ مشاكميا.

 

 أبً
 أمً 

 
 أحد إخوتً الذكور 

 

 إحدى أخواتً
 أصدقائً 

 

 أحد األقارب
 

 إلى زوجً
 

 ال ألجأ إلى أحد
 

يبيف توزيع النساء عينة الدراسة حسب األشخاص الذيف تمجأ : 17رسـ بياني رقـ
 إلييـ عند حدوث المشاكؿ
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 فمف المممكس في عصرنا الراىف شككل اآلباء مف صمت أبنائيـ ؟ ك المجكء إلى أصدقائيـ 
ك إغبلؽ أبكاب غرفيـ ك كأف البيت فندؽ مف فنادؽ الدرجة األكلى يكفر ليـ الطعاـ ك الشراب ك كؿ 
 الخدمات األساسية كما نجد تذمرىـ مف إدماف أبنائيـ مف الجمكس لفترات طكيمة حكؿ االنترنت 

 .ك الماسنجر انشغاليـ باأللعاب االلكتركنية ك الفضائيات
تغاثة بعض األبناء ك لسانيـ ينطؽ بحاليـ حيث يتذمركف مف ك عمى الضفة األخرل نسمع اس

فيفركف مف منيـ بسبب ليجتيـ ك التي اصطبغت ، كال إلى مناقشاتيـ، تسمط دبائيـ فيـ ال يستمعكف إلييـ
بصبغة األمر الناىي حيث يفرضكف عمييـ درائيـ ك يمغكف ذكاتيـ متحكميف بقدراتيـ ك رغباتيـ بحكـ 

 .ات..دكرىـ كآباء أك أمي
ال يغيب عف أذىاننا أف الحكار األسرل مف أىـ كسائؿ االتصاؿ بيف أفراد األسرة فيك طريقة  كما

مف طرؽ غرس المحبة ك كسيمة مف كسائؿ زرع المكدة ك األلفة ك عامبل أساسيا في تعزيز العبلقة 
 ك بناء جسكر مف الحب ، األسرية فعبر الحكار نتمكف مف إزالة حكاجز العزلة ك كسر أسكار الكحدة

مف شأنيا أف تعمؿ عمى تكطيد العبلقة األسرية فمما ال شؾ فيو أننا بحاجة ماسة لمتكاصؿ مع ، ك التفاىـ
أبنائنا ك ىـ بحاجة إلينا لبلستماع ليـ كغرس الثقة في نفكسيـ فالحكار دعامة أساسية مف دعائـ استقرار 

شخصية المتكازنة لؤلبناء كالمبنة األساسية لبناء مجتمع األسرة ك تماسكيا ك عامبل أساسيا في بناء ال
ك ال يغيب عف أذىاننا أف لؤلب ك األـ دكرا رئيسيا ك ميما في ، إيجابي أفراده متحابيف متعاكنيف منتجيف

نشأة الحكار فيما المذاف يدفعاف األبناء نحك الحكار إما إيجابيا الستخداميـ الحب كالتفاىـ ك الحناف 
تصاؿ بأبنائيـ أك سمبيا الستخداميـ السيطرة ك الشدة ك الصرامة ك التنفير في معاممتيـ مما ككسيمة لبل

يفرز العزلة ك االنطكاء ك الصمت ك بالتالي البعد عف محيط األسرة ك االنعزاؿ عنيا ك التقكقع عمى 
  .النفس

 وقت الفراغ : -ث
كنكعية النشاط ، مدتو مف شخص آلخركىذا الكقت تختمؼ ، إف الفرد البد أف يككف لديو كقت فراغ

الذم يشغمو فيو مختمؼ مف شخص آلخر ككذلؾ المكاف كاألشخاص الذيف يقضي معيـ ذلؾ الكقت 
 تختمؼ مف شخص آلخر.

رسولنا الكريـ صمى اهلل عيو إف كقت الفراغ يعتبر ميما جدا في حياة اإلنساف كنظرا ألىميتو نجد 
اغتنـ خمسا قبؿ خمس: حياتؾ قبؿ موتؾ وصحتؾ قبؿ حديثو:  يأمرنا باستغبلؿ كقت الفراغ في وسمـ

 سقمؾ وفراغؾ قبؿ شغمؾ وشبابؾ قبؿ ىرمؾ وغناؾ قبؿ فقرؾ".
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كالعتبار ، كتأتي أىمية االىتماـ بكقت الفراغ العتباريف ىما: أف خطكرتو تزداد في مرحمة الشباب
 لجزائرم.أف الشباب يمثمكف القاعدة العريضة في اليـر السكاني لممجتمع ا

 

: يبيف توزيع جرائـ  أفراد العينة حسب شعورىا بوجود وقت فراغ طويؿ ال تستفيد منو 25جدوؿ رقـ 
 في حياتيا أـ ال

ال أشعر بكقت  المجمكع
 فراغ طكيؿ

أشعر بكقت فراغ 
 طكيؿ

 كقت الفراغ
 الجريمة

26 
%100 

09 
%34.62 

17 
%65.38 

 أخبلقية

10 
%100 

00 
%00 

10 
%100 

 مخدرات

15 
%100 

02 
%13.33 

13 
%86.66 

 سرقة

10 
%100 

06 
%60 

04 
%40 

 تزكير

04 
%100 

02 
%50 

02 
%50 

 قتؿ

65 
%100 

19 
%29.23 

46 
%70.77 

 المجمكع

 0.001عند مستوى داللة  11.21= ²كا
 

مف مجمكع أفراد العينة يحسكف بكجكد كقت فراغ  %70أف  25الجدوؿ رقـ  نبلحظ مف خبلؿ
فقط مف  %29طكيؿ في حياتيـ  ال تستفيد منو كىك يمثؿ أكثر مف نصؼ أفراد العينة في حيف أف 

 مجمكع أفراد العينة ليس لدييـ شعكر بأف لدييف كقت فراغ .



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

284 
 

فيناؾ مف ، إف مصطمح كقت الفراغ يختمؼ باختبلؼ طريقة حساب ذلؾ الكقت كاالستفادة منو
، ينظر إليو عمى أنو الكقت الفائض عف العمؿ ككاجبات الحياة مثؿ األكؿ كالنـك كالضركريات األخرل

يرل  أف كقت الفراغ ىك الكقت الحر المتبقي بعد االنتياء مف أداة النشاطات  Nashناشحيث نجد أف 
بو الفرد أم ينظر إلى الكيفية دكف كىناؾ مف ينظر إليو باعتباره نشاطا يستمتع ، األساسية في حياة الفرد 

يعتبرانو عمى أنو  كقت اكتساب القيـ   Gray& Pelegrinoبميجرينو جراي وحيث نجد ، اعتبار لمكـ
يرل أف  Robertsروبرتس في حيف نجد أف ، حيث أف الفرد يقكـ بعممية اختيار لمنشاط الذم يقكـ بو 

كالذم يككف مفيدا لبلسترخاء ، ؿ كالكاجبات األخرلكقت الفراغ ىك الذم يككف فيو الفرد حرا مف العم
 (22ص، 1994، عبد اهلل ناصر السدحافكالتسمية كالتككيف االجتماعي أك النمك الشخصي)

إف كقت الفراغ في العصر الحديث بعد أف طكر اإلنساف كسائؿ إنتاجو كمكاصبلتو كاتصاالتو 
كىك جانب إف أحسنا االستفادة منو سارت حياتنا ، كأنظمتو المعيشية أصبح يحتؿ جانبا كبيرا مف الحياة

ف أسأنا استغبللو كقعنا في  كيبلت الفراغ:  الفسؽ، إلى بر األماف ، القتؿ، الميسر، الخمر، المجكف، كا 
كما مشكمة المخدرات التي اجتاحت ، فيك ببل شؾ االرتداد إلى جاىمية تسحؽ المجتمعات، كالسرقة

ت كالتي بدأت تيدد بعض المجتمعات اإلسبلمية إال جانب كاحد مف جكانب الكاليات المتحدة في الستينا
فكقت الفراغ لو عبلقة بالجريمة كاالنحراؼ حيث تزدىر الجريمة ، عدـ تكظيؼ أكقات الفراغ تكظيفا بناء

كمف ىنا يتبيف لنا أىمية كقت الفراغ كالجناح عندما ال يجد الشباب كالراشدكف شيئا لو أىمية يقكمكف بو 
كىذا ما أكدتو نتائج الجدكؿ ، في حياة اإلنساف كعمى كيفية شغؿ ىذا الكقت تترتب بعض الجكانب النفسية

حيث أف شعكر المرأة عينة الدراسة بكجكد كقت فراغ طكيؿ جعميا إما أف تمجأ إلى المخدرات  26رقـ 

0
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 قتل تزوٌر سرقة مخدرات أخالقٌة

 أفراد العينة حسب شعورىا بوجود وقت فراغ جرائـ يبيف توزيع: 18رسـ بياني رقـ
 أـ ال يافي حيات طويؿ ال تستفيد منو

 أشعر بوقت فراغ طوٌل

 ال أشعر بوقت فراغ طوٌل
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فراغ ال يجدف مايفعمف فيو  حيث أف كؿ أفراد العينة الذيف احتجزكا بتيمة المخدرات قمف أنيف يعشف أكقات
، مف مجمكع المتيمات في جرائـ المخدرات كذلؾ إما لممئ أكقات الفراغ أك حبا في التجربة %100بنسبة 

مف مجمكع النساء عينة الدراسة المرتكبات لجرائـ أخبلقية كف يشعرف بكقت  %65كما أف ما نسبتو  إلى 
 ليف بممئ ىذا الفراغ بارتكاب الجرائـ األخبلقية. كىك ما يجعؿ لمشيطاف طريقا نحك عقك ، فراغ طكيؿ

تعتبر خبرة  االستغبلؿ الجيد لكقت الفراغ مصدرا ىاما مف مصادر الرضا الذاتي كاإلحساس 
كىذه األنشطة تساعد الفرد عمى تنمية ىكيتو الذاتية التي تعتبر ىامة في المحافظة عمى صحة ، بالسعادة

د أيضا عمى حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات كاالتجاه نحك اإلبداع ككذلؾ ك تساع، الفرد النفسية ك البدنية
فإف أنشطة كقت الفراغ يمكف النظر إلييا عمى أنيا جكانب عبلجية إذ أنيا تساعد عمى تنمية األساليب 

كما يمكف استخداميا كأساليب كقائية ، كالميارات التي يمكف االستفادة بيا في استعادة التكافؽ كالتأىيؿ
تحرر األفراد مف التكترات المعيقة التي قد تمنعيـ مف المكاجية الناجحة كالتعامؿ المناسب مع مياـ الحياة 

 كمطالبيا اليكمية.
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: يبيف توزيع أفراد العينة حسب الشخص أو األشخاص الذيف كانت تقضي معيـ وقت 26جدوؿ رقـ 
 الفراغ

 الجريمة أخبلقية مخدرات سرقة تزكير قتؿ المجمكع
 الشخص الذم

 تقضي معو كقت الفراغ
09 

%13.84 
01 

%25 
01 

%10 
02 

%13.33 
01 

%10 
04 

%15.38 
 مع عائمتي

07 
%10.76 

00 
%00 

01 
%10 

01 
%6.66 

03 
%30 

02 
%07.96 

 مع أخكاتي فقط

28 
%43.07 

02 
%50 

02 
%20 

07 
%46.66 

05 
%50 

12 
%46.15 

 مع األصدقاء

06 
%9.23 

00 
%00 

00 
%00 

02 
%13.33 

01 
%10 

03 
%11.53 

 مع بعض القريبات

04 
%6.15 

00 
%00 

01 
%10 

02 
%13.33 

00 
%00 

01 
%03.84 

 مع زكجي

11 
%16.92 

01 
%25 

05 
%50 

01 
%6.66 

00 
%00 

04 
%15.38 

 كحدم

65 
%100 

04 
%100 

10 
%100 

15 
%100 

10 
%100 

26 
%100 

 المجمكع
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مف مجمكع النساء أفراد العينة كف يمجأف إلى  %43أف حكالي  26ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
كىذا قد يؤثر سمبا خصكصا عندما يككف سمكؾ األصدقاء ، أصدقائيف كصديقاتيف لقضاء أكقات الفراغ

كىذا ، منيف ال يمجأف إلى أحد لقضاء كقت الفراغ كيفضمف قضاءه بمفردىف %17كأف ما نسبتو ، منحرفا
ية لكحدىا كمشاىدة األفبلـ اإلباحية أك لكجكد مشاكؿ كخبلفات إما لكجكد انحرافات خفية تمارسيا خف

أما النساء عينة الدراسة المكاتي كف يفضمف قضاء ، أسرية تجعميا تيرب مف كاقعيا لتتقكقع عمى نفسيا
كيمكف رد ىذا إلى انشغاؿ األب كاألـ كاإلخكة الذككر ، فقط%10أكقات فراغيف مع أخكاتيف فجاء بنسبة 

كىذا االقتصار عمى األخكات فقط لو سمبياتو مف حيث أنيف ، ف سكل أخكاتيف الفتياتعنيف فبل يجد
كمنو يمكف أف يرتكبف األخطاء عف طريؽ ، كما نجد أنيف يتسترف عمى أخطاء بعضيف، يقمدف بعضيف

كىذا ، في حيف كجدنا أف قضاء كقت الفراغ كسط العائمة أك مع الزكج فكانت نسبتو ضئيمة جدا، التقميد
 ، إما بسبب المشاكؿ األسرية، يشير إلى عدـ كجكد ترابط أك تعاطؼ بيف المرأة مرتكبة الجريمة كأسرتيا

ما يدفعيا إلى البحث إلى البحث عف شخص تجالسو ، بسبب انشغاؿ كؿ منيـ بشؤكنو الخاصةأك  
 كترتبط معو مما قد يقكدىا إلى االنحراؼ كالجريمة.

األخبلقية  كجرائـ السرقة عينة الدراسة يمجأف كثيرا إلى  مجالسة كما نستشفو أف مرتكبات الجرائـ 
كىذا ، %50ك جرائـ القتؿ كالمخدرات بنسبة  %46حيث بمغت نسبتيف ، األصدقاء لقضاء أكقات الفراغ

إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى أف ىذا النكع مف الجرائـ ال يأتي مف العدـ فيك بمثابة تراكـ لخبرات اآلخريف 
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مع بعض  مع األصدقاء مع إخوتً فقط  مع عائلتً
 القرٌبات

 وحدي مع زوجً

يبيف توزيع أفراد العينة حسب الشخص أو األشخاص : 19رسـ بياني رقـ  
 الذيف كانت تقضي معيـ وقت الفراغ

 تزوٌر

 سرقة

 مخدرات

 أخالقٌة

 قتل
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كما كأنو يدؿ عمى أف معظـ أصدقاء النساء عينة الدراسة مف النكع المنحرؼ ما أدل ، تقميدعف طريؽ ال
 أك أف أصدقاءىف ضغطف عمييف لمسير في ىذا النكع مف الطرؽ المنحرفة. ، إلى تأثرىف بيف كتقميدىف

 
 التوافؽ الزواجي : -ج

العامؿ األساسي إلقامة حياة أسرية كىك ، يعد التكافؽ الزكاجي أحد الحاالت اليامة في التكافؽ العاـ
حيث عرؼ عمى أنو عممية دخذة في النمك رغـ حالة الرككد التي تككف نتيجة الصراعات ، سعيدة

التعبير ، كالتكترات الزكجية اليكمية كمف أىـ مككنات التكافؽ : التكافؽ في الرأم كالتماسؾ الزكاجي
 العاطفي كاإلشباع الزكاجي.

 
 توزيع أفراد العينة حسب وجود التوافؽ الزواجي بيف الزوجيف: يبيف 27جدوؿ رقـ 

 العبارة
 

 المجموع اإلجابة
 ال نعـ

 04 يحترمنى زكجي
%15.38 

22 
%84.62 

 
 
 
 
26 
 
 
100% 

 15 يخرج زكجي مف البيت في غير أكقات العمؿ
%57.70 

11 
%42.30 

 12 أشعر أنني غير سعيدة مع زكجي
%46.15 

14 
%53.84 

 06 كؿ يـك سيرات طكاؿ الميؿ خارج المنزؿلديو 
%23.08 

20 
%76.92 

 10 زكجي يعاني مف البركد العاطفي
%38.46 

16 
%61.15 

 22 مشاكمي مع زكجي كثيرة
%84.61 

04 
%15.38 

 0.001عند مستوى داللة  22.15=   ²كا
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أف أغمب أفراد العينة يعانيف مف قمة احتراـ مف طرؼ  27رقـ ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ 
مف النساء % 85منيف يشعرف بعدـ السعادة مع أزكاجيف كأف حكالي % 46كأف  %84أزكاجيف بنسبة 

أما فيما يخص خركج الزكج مف البيت في غير ، عينة الدراسة يعانيف مف مشاكؿ كثيرة مع أزكاجيف
 . % 58أكقات العمؿ فكانت نسبتو حكالي 

كمنو ، كيككف زكجيا متكافقا معيا، فمف المعمكـ أف كؿ امرأة تحب أف تعيش حياة زكجية سعيدة
فإف حدث العكس كلـ تحقؽ المرأة التكافؽ الزكاجي تتأثر حالتيا ، فتشعر بالرضا كالراحة النفسية إلى جانبو

مع اتحاد عكامؿ أخرل إلى النفسية كالسمككية مما قد يشعرىا بالحرماف العاطفي الذم قد يجرىا غالبا 
كما كأف مف سمبيات عدـ كجكد تكافؽ بيف الزكجيف إلى شعكر المرأة بالممؿ كالفراغ خاصة ، االنحراؼ

كما تضعؼ العبلقة العاطفية بيف الزكجيف فيقؿ ، المكاتي قمف أف أزكاجيف يخرج في غير أكقات العمؿ
 ير في الحياة الزكجية إما بالطبلؽ أك االنحراؼ. ككؿ ىذا يؤشر عمى منعرج خط، الترابط كالتكاصؿ بينيما

كمنو يمكف القكؿ أف ىناؾ ارتباطا كبيرا بيف التكافؽ الزكاجي ك جرائـ المرأة كىذا ما أكده اختبار 
 . 0.05وىي أصغر مف  0.001عند مستوى داللة  كالذم كانت قيمتو دالة ²كا

 االستقرار واألماف النفسي بيف الزوجيف -د
 : يبيف توزيع أفراد العينة حسب وجود االستقرار واألماف النفسي بيف الزوجيف28جدوؿ رقـ 

 المجموع اإلجابة العبارة
 ال نعـ

 06 أجد أف زكجي حنكف ككدكد
%23.08 

20 
%76.92 

26 
 
 
100% 

 10 أشعر أف زكجي يحميني مف اآلخريف
%38.46 

16 
%61.14 

 03 يسافر زكجي كيتركني كحدم دائما
%11.54 

23 
%88.46 

 13 ييمؿ زكجي كاجباتو  معي  كفي متابعة أمكر البيت كاألكالد
%50 

13 
%50 

 16 يحرص زكجي عمى تمبية حاجياتي
%61.14 

10 
%38.46 

 11 يسمح ألىمو بالتدخؿ في حياتنا
%42.30 

15 
%57.70 

 0.018عند مستوى داللة     33.29=   ²كا
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 المرأة المجرمة عينة الدراسة تعاني مف عدـ االستقرارىك أف  28الجدوؿ رقـ  ما نستشفو مف
 عند مستكل داللة الذم كاف داال ²كاكىذا ما أكدتو قيمة اختبار  كانعداـ األماف النفسي مع زكجيا 

 . 0.05التي ىي أقؿ مف   0.018
مف النساء عينة الدراسة لدييف حرماف عاطفي فبل يشعرف  %77فمف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف 

مف  ال يشعرف أف أزكاجيف يحمينيف مف الزكجات عينة الدراسة %61كأف ، بحناف الزكج كال محبتو
  %88كما مثمت نسبة النساء عينة الدراسة المكاتي يسافر أزكاجيف كيتركنيف لكحدىف  ما يقارب ، اآلخريف

فشعكرىا  بحبو ليا كحنانو  األماف في الحياة الزكجية بالنسبة لممرأة مصادرمف  ككؿ ىاتو العكامؿ تعتبر
المخاطر كيؤمف احتياجاتيا  عمييا يضمف ليا مصدرم األماف الباقييف كىما الحماية كالكفاية فيحمييا مف

 المادية دكف بخؿ.
فتنتقؿ المسؤكلية ، األكالدكذلؾ نجد أف ىناؾ مف األزكاج مف يترؾ أمكر البيت كييمؿ متابعة أمكر 

فالمرأة ميما بمغت قكتيا فيي ، مما يعرضيا لمتعب كاإلرىاؽ كالقمؽ الذم يؤثر عمى سمككيا، إلى الزكجة
 بحاجة إلى المساعدة ك  كتؼ تمجأ إليو .

فالعبلقات ، مف األزكاج مف يسمح ألىمو بالتدخؿ في حياتو العائمية %42كما نجد أف حكالي 
المجتمع الجزائرم تمثؿ نكعا مف الركابط القرابية التي تظير فييا العبلقة بيف األزكاج االجتماعية في 

كتتحدد باعتبارات مختمفة حيف يعتبر الكالداف أف الكصاية عمى ابنيما ال ، ككالدييـ بصكرة عميقة كقكية
إلصرار عمى تكجيو تزاؿ قائمة كيقؿ اعترافيما باضطبلع ىذا االبف بأدكار جديدة إضافية كمستقمة بيما ا

الزكجيف التخاذ قرارتيما التي تتعمؽ بمصمحتيما كعبلقتيما كيزيد مثؿ ىذا التدخؿ كمما كاف ىناؾ نكع مف 
كما يمكف أف ينتج عف ، فيككف تدخميما مقابؿ دعميـ  المادم لو، عدـ استقرلية االبف ماديا عف أىمو

 جي عف الكالديف كالذم يقكد إلى طمب األبناء االرتباط الشديد كعدـ المقدرة عمى االنفصاؿ السيككلك 
، كمف ثـ حدكث مشكبلت العبلقات بيف الزكجيفأك مكافقتيـ عمى تدخؿ كالدييـ في حياتيـ الزكجية 

نما بيد أىمو فتككف دكما في خكؼ مف قرارات أىمو تجاىيا  فتحس المرأة أف القرار ليس بيد زكجيا كا 
 أمف . فتعيش في نكع مف عدـ االستقراركالبل

فاألماف  كاالستقرار النفسي ىك أحد المكاـز الضركرية لمنفس اإلنسانية حيث يككف الفرد مطمئنا 
كىك كذلؾ ، متمتعا بالتكيؼ النفسي كالشعكر بالرضا عف ذاتو كعف المجتمع، عمى نفسو في حاضره كغده

يككف مستمرا  كلكنو شيء يفترض أف، فيك ليس حالة مطمقة، أحد ضركريات الحياة االجتماعية
يرل أف سمـ الحاجيات  فيما لك شبو باليـر بأنو  أبراىاـ ماسموحيث نجد أف العالـ النفسي ، كمتكاصبل
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ثـ تقـك مستكيات جديدة ، مثؿ الجكع كالعطش كالنكـ، يستكم عمى قاعدة الحاجيات األساسية البيكلكجية
فالطابؽ الثاني ، التقدير كتحقيؽ الذاتكاالنتماء كالحاجة إلى ، األمف، ىي أربع حاجات جديدة، فكقو

لذلؾ فإف تكفير األمف يشكؿ مباشرة الحاجة األساسية التي تعطي التكازف ، مباشرة ىك اإلحساس باألمف
 .الركحي لئلنساف عندما يرتبط بالمجتمع

لذا فبلبد مف أف يككف اإلنساف متحررا مف مشاعر الخكؼ كاليمع كالفزع كالرىبة كعدـ األمف 
كبالتالي القدرة عمى اإلبداع كاإلنتاج ، يعكد مجمكعيا عمى الفرد باإلحساس بالطمأنينة كالثقة، افكاألم

حيث أف لو دكر رئيسي في ، كحسف التصرؼ فى جميع مجاال الحياة عامة كفى الحياة الزكجية خاصة
النفسي ىك  كمف ىذا يتضح أف األمف، كىك مف أىـ مقكمات األسرة معنكيا، استقرار الحياة األسرية

 .ألنيا بحاجة إلى الدؼء كالحناف كثقة الزكج بيا، الشعكر بالراحة مع مف ترتبط بو الزكجة
عدـ تكفير ، الكذب، الخيانة، ك مف األسباب التي تؤدم إلى القمؽ كعدـ االستقرار صعكبة المعيشة

كال ، عف نطاؽ األسرة كانشغاؿ الزكج كليكه بأمكر خارجية، عدـ احتراـ كؿ مف الطرفيف لآلخر، المسكف
 مباالة الزكج بالمسؤكليات المترتبة عميو مما يدعك إلى القمؽ كيشعر الزكجة بعدـ األماف.

لمعكامؿ النفسية أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف  
، انحراؼ المرأة الجزائرية عينة الدراسةكلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ النفسي  عامبل أساسيا في ، اإلجرامي

عمى اعتبار أف الحرماف العاطفي الذم تحسو المرأة سكاء مف الكالديف أك الزكج ك إحساسيا بعدـ 
كشعكرىا بالفراغ كميا تجعؿ المرأة تتجو إلى اإلجراـ كاالنحراؼ لتعبئة ىذا ، االستقرار كاألماف النفسي

 الفراغ الذم تحسو.
 عية الثالثة : ىناؾ عوامؿ اقتصادية تدفع بالمرأة الجزائرية إلى ارتكاب الجريمةالفرضية الفر  -3
مف الناحية النظرية يفترض أف األكضاع االقتصادية السيئة تكفر الدكافع بصكرة أكبر لدل بعض  

السكاف نحك المجكء إلى الممارسات غير الشرعية مثؿ السرقة أك القتؿ أك غيرىا مف أشكاؿ الجرائـ 
كمع اتساع انتشار األزمة ترتفع مستكيات الجريمة كتتعدد أشكاليا كاستجابة طبيعية مف األفراد ، ختمفةالم

فضبل عف اآلثار االجتماعية ، النخفاض مستكيات الدخكؿ التي يحصمكف عمييا كارتفاع معدالت البطالة
 كالنفسية التي تنتج عف ارتفاع معدالت البطالة بيف السكاف.
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 المرأة عينة الدراسة قبؿ دخوليا السجفوظيفة  -أ
 الوظيفة أفراد العينة حسبجرائـ  : يوضح توزيع 29الجدوؿ رقـ 

 نوع الجريمة أخالقية مخدرات سرقة تزوير قتؿ المجموع
 الوظيفة

23 
35.38% 

02 
50% 

02 
20% 

07 
46.66% 

00 
%00 

12 
46.15% 

 دوف وظيفة

03 
04.61% 

00 
00% 

02 
20% 

01 
06.66% 

00 
%00 

00 
%00 

 موظفة

21 
32.07% 

01 
25% 

06 
60% 

05 
33.33% 

09 
90% 

00 
%00 

 أعماؿ حرة

18 
27.69% 

01 
25% 

00 
%00 

02 
13.33% 

01 
10% 

14 
53.83% 

 العمؿ في مميى

65 
100% 

04 
100% 

10 
100% 

15 
100% 

10 
100% 

26 
100% 

 المجموع

 0.001عند مستوى الداللة  44.35=  ²كا
 

، أف كظائؼ النساء عينة الدراسة تراكحت بيف دكف كظيفة 29 رقـ الجدوؿما نبلحظو مف خبلؿ 
حيث قدرت نسبة النساء ، الخياطة التجارة...( كالعمؿ في مميى ليمي، أعماؿ حرة)كالحبلقة، كمكظفة

أما المكاتي يمتيف  %5 كما بمغت نسبة المكظفات %35المكاتي قمف أنيف ال يشغمف أم كظيفة حكالي 
 .%28 كالمكاتي يشتغمف في مبلىي ليمية قدرت نسبتيـ ب %32ة فقد بمغت نسبتيف حكالي األعماؿ الحر 
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مف النساء المتيمات في جرائـ أخبلقية كف  %46ىك أف  29الجدوؿ رقـ ما نستشفو مف خبلؿ 
فالمرأة التي ال تجد كظيفة نجدىا قد ، منيف كف يعممف في مميى ليمي %54دكف كظائؼ كأنو حكالي 

مف المكاتي ارتبطف بجرائـ المخدرات كف يعممف  %90كأف ، إلى ىذا النكع مف الجرائـ لمتكسب السيؿتمجأ 
كما كانت تسيؿ ليف العثكر ، مينا حرة كالخياطة كالحبلقة كغيرىا مف الميف التي كانت بمثابة غطاء

مف المكاتي  %10و في حيف مثمت الجرائـ  المرتبطة بالمخدرات ما نسبت، عمى المستيمكيف كالمستيمكات
في ، يعممف في المبلىي كذلؾ نتيجة لبلختبلط كالمناخ الفاسد كاالنحرافات المتكاجدة في ىاتو األماكف

كما نسبتو  %60حيف أف جرائـ التزكير بمغت نسبة كبيرة لدل النساء العامبلت في الميف الحرة بمغت 
ىذا النكع مف الجرائـ دكف عمميف سكاء مف بالنسبة لمنساء المكظفات كالبلتي قمف أنيف تكرطف في  20%

أما جرائـ ، طرؼ مدرائيف أك مف خبلؿ مكظفيف دخريف استغمكا  منصب ىاتو المرأة لتحقيؽ أغراضيـ
 % 50القتؿ فقد تركزت في الفئة التي ال تعمؿ كال تشغؿ أم كظيفة بنسبة 

، كمنو يمكف القكؿ أف ىناؾ عبلقة قكية بيف نكع الجريمة كالمينة التي تمارسيا المرأة عينة الدراسة 
كمنو يمكف القكؿ أف جرائـ المرأة ، 0.001الذم كاف داال عند مستكل داللة  ²حيث أكد ىذا اختبار كا

 تتنكع حسب الكظيفة التي تشغميا 
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 العمل فً ملهى أعمال حرة موظفة دون وظٌفة

 يوضح توزيع  جرائـ أفراد العينة حسب وظيفتيف: 20رسـ بياني رقـ 
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 الوالديفوظيفة  -ب
 الوالديف: يبيف  توزيع أفراد العينة حسب وظيفة 30جدوؿ رقـ 

 المجموع متقاعد أعماؿ حرة مكظؼ دكف كظيفة الكظيفة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %100 65 04.62% 03 %12.30 08 %24.62 16 %58.46 38 األب

 %100 65 %15.39 10 %18.47 12 %12.30 08 %53.84 35 األـ

نبلحظ أف أغمب دباء كأميات أفراد العينة دكف عمؿ حيث بمغت نسبتيما  30مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف اآلباء مف ىـ مكظفكف كلدىـ عمؿ  %25تمتيا نسبة ، بالنسبة لؤلـ% 53لؤلب ك  %58عمى التكالي 
مف األميات %18مف اآلباء تقابميا نسبة   %12ك نسبة ، مف األميات المكظفات %12قار تقابميا 

 مف المتقاعديف . %15مف األباء  تقابميا نسبة  %4في حيف كانت نسبة ، يشتغمكف في األعماؿ الحرة
 

فمف اليـك األكؿ.. دكر األـ كاضح أال كىك تربية األبناء  ،  أىـ حجريف في بناء األسرة ىما األب كاألـ
المنزؿ إال أنو كفي اآلكنة األخيرة اضطرت المرأة لمنزكؿ إلى العمؿ لصعكبة كالعناية بيـ كتدبير شؤكف 

إال أنو كبالرغـ مف ىذا  ،  كغبلء المعيشة أك أنو  دعتيا الحاجة لمقياـ بالعمؿ كفقداف المعيؿ كالزكج مثبل
ة فيك العائؿ يعتبر عمؿ األب أساسيا في الحياة األسريفبل يعتبر عمؿ المرأة أساسيا بكجكد الرجؿ حيث  

األساسي لؤلسرة كفي نظر األبناء ىك األماف االقتصادم لدييـ فإف تغير دكره كأىممو نجد أف األبناء 
يبحثكف عف ممجأ دخر لتأميف احتياجاتيـ المادية فقد يمجؤكف إلى السرقة أك لبلنحرافات األخبلقية التي 
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 متقاعد أعمال حرة موظف دون وظٌفة

 الوالديفيبيف  توزيع أفراد العينة حسب وظيفة :21رسـ بياني رقـ 

 األب

 األم



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

295 
 

أك االتجار بالمخدرات كالميمكسات لمتكسب تدر عمييـ بالماؿ كالعمؿ في المبلىي أك في بيكت الدعارة 
إال أف ىذا الكبلـ ليس مطمقا فيناؾ مف األسر التي نجد فييا األب ، السريع فيقعكف في خيكط الجريمة

متقاعسا عف دداء كاجباتو اتجاه أسرتو إال أف األبناء حاكلكا تعكيض فشؿ دبائيـ بالنجاح في العمؿ 
ا نجد أيضا مف األباء المذيف قامكا بكاجباتيـ عمى أحسف كجو إال كم، الشريؼ كمكاجية صعكبات الحياة

أف أبناءىـ اتجيكا لبلنحراؼ فالماؿ الكثير يؤدم لممغامرة في تجربة كؿ ممنكع كالتعاطي كتناكؿ الخمكر 
كالمسكرات كاالنحرافات األخبلقية كالزنا مثبل.كمنو يمكف القكؿ أف الحالة المادية لؤلسرة قد تؤثر عمى 

كر بعض الجرائـ لدل األبناء باجتماع عكامؿ أخرل كشخصية األبناء كمدل تقبميـ لكاقعيـ المعاش  ظي
                                 لكنيا ليست عامبل أساسيا في االنحراؼ كالجريمة.

 مصدر دخؿ األسرة -ت
 يبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب  مصدر دخؿ األسرة  31جدوؿ رقـ

دخؿ  المجمكع
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ليس ىناؾ 
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29 
 المجمكع %44.61

 0.26عند مستوى داللة  18.33= ²كا

، نبلحظ أف مصدر دخؿ أسر المبحكثات قد تعدد بيف دخؿ األب كاألـ 31الجدوؿ رقـ مف خبلؿ 
حيث مثمت ، دخؿ الزكج بالنسبة لممتزكجات كبيف دخؿ اإلخكة كاألخكات أم األبناء، دخؿ المبحكثة ذاتيا
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كاف باالعتماد عمى دخؿ األـ  %15كما نسبتو ، اعتماد أسر المبحكثات عمى دخؿ األب % 44نسبة 
كمثمت ما نسبتو ، مف عينة الدراسة تعتمد عمييا أسرتيا في إعالتيـ شخصيا %18في حيف كانت نسبة 

خكة كأخكات المبحكثات بصفة خاصة 10% أما ، األسر التي تعتمد عمى دخؿ األبناء بصفة عامة كا 
يف يعتبركف مصدر دخؿ أسرة المرأة فقط مف األزكاج الذ %09بالنسبة لممتزكجات فقد مثمت نسبة 

 المبحكثة عينة الدراسة.

 
مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف أغمب أسر المبحكثات يعتمدكف عمى دخؿ األب في معيشتيـ 
فاألب ىك مصدر دخؿ األسرة إال أنو نبلحظ أنو في جرائـ السرقة كانت المبحكثة ىي التي تعيؿ عائمتيا 

انحرافيا كجريمتيا كانت بسبب الحاجة إلعالة العائمة إال أف ىذا ال يعتبر  كىك يدؿ عمى أف % 40بنسبة 
كمنو يمكف القكؿ أنو ليس ىناؾ ، مبررا لمجريمة فيناؾ أعماؿ يمكف أف تقكـ بيا المرأة إلعالة أسرتيا
جراـ المرأة كىذا ما أكده اختبار كا ند الذم كانت قيمتو غير دالة ع ²ارتباط بيف مصدر دخؿ األسرة كا 

 .  0.05كىك أكبر مف  0.26مستكل داللة 
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 قتل تزوٌر سرقة مخدرات أخالقٌة 

 يبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب  مصدر دخؿ األسرة 22رسـ بياني رقـ    
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 نوع السكف -ث
 : يبيف  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع السكف 32جدوؿ رقـ 

 نكع السكف التكرار النسبة المئوية
 فيبل 05 %07.93
 شقة 30 %46.15
 منزؿ شعبي 17 %26.15

 بيت قصديرم 13 %20
 المجموع 65 %100

أف  31حظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ كثيقة بالمستكل االقتصادم حيث  نبلإف لنكع السكف صمة 
منيف يسكف في أحياء  %26تبلىا ، مف النساء عينة الدراسة المرتكبات لمجريمة  يسكف في شقؽ 46%

كىذا ، %20منيف يسكف في فيبل في حيف كانت نسبة المكاتي يسكف في أحياء قصديرية  %7ك ، شعبية
 كالذم ىك متكسط في عمكمو .، االجتماعي كاالقتصادم لممجتمع الجزائرمالجدكؿ يعكس المستكل 

 

 
إف العيش في شقة أك في بيت شعبي أك في بيت قصديرم دليؿ عمى تدني أك تكسط  مستكل 
المعيشة أك الحالة االقتصادية ألسر النساء عينة الدراسة فيذا النكع مف السكف يدؿ عمى الضيؽ كقمة 

يعتبر مشكؿ السكف مف المشاكؿ الناتجة عف النمك الغرؼ فيو مما يقمؿ فرص الراحة فيو حيث 
كما أف ، يمكغرافي المتزايد كالذم ال يقابؿ اقتصاديا أك اجتماعيا بمشاريع سكنية جديدة تبلئـ ىذه الزيادةالد

 فٌال
9% 

 شقة
52% 

 منزل شعبً
30% 

 بٌت قصدٌري
20% 

  يبيف  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع السكف: 23رسـ بياني رقـ  
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فالمنزؿ يجب أف تتكفر ، لو تأثير كبير عمى الحالة النفسية لؤلفراد، نكعية المسكف كعدـ مبلءمتو صحيا
 فيو الشركط التالية:

 فراد البيت.أف يتربع عمى مساحة تككف مناسبة مع عدد أ -
ككؿ المرافؽ الضركرية كالغاز كالكيرباء كالماء كقنكات ، أف يتكفر عمى التيكية كاإلضاءة -

 الصرؼ الصحي.
 نكعية المسكف مف حيث البناء فبل يجب أف يككف مبنيا مف القصدير مثبل. -
، عبيكفاخر أك أف ال يككف في حي ش، مكقع السكف كال نقصد بو أف يككف البيت في حي راقي -

نما يجب أف ال يككف في مكقع تنتشر فيو الرذيمة كالمفاسد الخمقية كاالنحرافات.  كا 
 نوع الحي -ج

 : يبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب  نوع الحي الذي تسكف فيو 33جدوؿ رقـ 
 نوع الحي حي راقي حي شعبي حي متوسط المجموع

 القضية
26 
100% 

02 
%7.70 

17 
%65.38 

07 
%26.92 

 أخالقية

10 
100% 

01 
%10 

09 
%90 

00 
%00 

 مخدرات

15 
100% 

05 
%33.33 

10 
%66.66 

00 
%00 

 سرقة

10 
%100 

05 
%50 

02 
%20 

03 
%30 

 تزوير

04 
100% 

03 
%75 

01 
%25 

00 
%00 

 قتؿ

65 
100% 

16 
%24.61 

39 
%60 

10 
%15.38 

 المجموع

 0.001عند مستوى داللة  14.5= ²كا
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مف  %60نبلحظ  أف النساء المكاتي يسكف في األحياء الشعبية  يمثمف  33مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مجمكع أفراد العينة حيث نجد أنيف أكثر ميبل أكثر إلى جرائـ السرقة كالمخدرات كالجرائـ األخبلقية حيث 
  كانت نسبة النساء عينة الدراسة المكاتي اتيمف في جرائـ أخبلقية  كالمكاتي يسكف في األحياء الشعبية 

مف مجمكع أفراد  %66مف المكاتي سجف في قضايا مخدرات ك حكالي  %90كأف  ما مجمكعو ، % 65
 العينة المتيمات بجرائـ السرقة أيضا يسكف في األحياء الشعبية.

مف المتيمات في ىذا النكع مف القضايا يسكف في أحياء  %50أما جرائـ التزكير فقد كانت نسبة 
 بالنسبة لممتيمات في جرائـ القتؿ .ككذلؾ ىك الحاؿ  ، متكسطة

 
إف نكع الحي يؤثر بشكؿ كبير عمى األفراد فتكسط الحالة االقتصادية كالمادية يحتـ عمى األسر 
، السكف في أماكف شعبية قديمة أك شقؽ صغير كالتي تكجد غالبا في األحياء الشعبية أك المتكسطة

ة لمجريمة ىي في الغالب أحياء قديمة كشعبية أك متكسطة كاألحياء التي تسكنيا المرأة الجزائرية المرتكب
مما يؤثر عمى المرأة في ارتكاب الجرائـ ، نكعا ما أيف يكثر فييا السكاف كيقؿ فييا الضبط االجتماعي

ك ىذا ، 0.001الذم كانت  قيمتو دالة إحصائيا عند مستكل الداللة    ²كانحرافيا  كىذا ما أكده اختبار كا
كلكف ىذا ليس مطمقا حيث ال كجكد لحتمية بيف ، عبلقة  بيف نكع الحي كجريمة المرأة يعني أف ىناؾ

الفقر كاإلجراـ ألنو إذا كاف معظـ المجرميف مف الفقراء فإنو ليس كؿ الفقراء مف المجرميف فيناؾ مف 
ي بعض المجرميف أثرياء كثر كمنو يمكف اعتبار الفقر عامبل مساعدا فقط قد يييئ الفرصة لئلجراـ ف

 .األحياف

0
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 قتل تزوٌر سرقة مخدرات أخالقٌة

 يبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب  نوع الحي الذي تسكف فيو: 24رسـ بياني رقـ 

 حً شعبً

 حً راقً

 حً متوسط
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لمعكامؿ االقتصادية أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف  
 حيث أنو ككمما كانت المرأة بحاجة لمماؿ لجأت إلى كؿ الطرؽ سكاء المشركعة، االنحرافي اإلجرامي

أك غير المشركعة لتمبية رغباتيا المادية في ظؿ عالمنا الذم أصبح  ماديا بحتا  كلذلؾ يمكف اعتبار  
 العامؿ االقتصادم مف بيف أىـ العكامؿ التي تدفع بالمرأة الجزائرية إلى االنحراؼ كالجريمة .

لضعؼ الكازع الديني تأثير عمى ارتكاب المرأة الجزائرية جرائـ  الفرضية الفرعية الرابعة:  -  4
 متنكعة ك خاصة. 

يقصد بالكازع الديني ىنا ىك درجة تمسؾ المرأة بتعاليـ الديف اإلسبلمي كمدل قياميا بما أمرت بو 
فإذا ضعؼ اإليماف سيؿ عمى اإلنساف ارتكاب المعاصي كالمنكرات حيث  قاؿ صمى اهلل عميو كاجتنابيا 

 يشرب وال ،مؤمف وىو يسرؽ حيف السارؽ يسرؽ وال ،مؤمف وىو يزني حيف الزاني يزني ال  :"كسمـ 
  رواه مسمـ " مؤمف وىو يشربيا حيف الخمر

النفسية كيساعده عمى التغمب عمى الكثير  حيث أف تمسؾ الفرد بتعاليـ دينو يزيد مف مستكل صحتو
كما أف تركو لتمؾ التعاليـ أك ضعفو في االلتزاـ بيا يؤدم بو لمكقكع فريسة لكثير ، مف مشكبلتو النفسية
 مف تمؾ المشكبلت .

 قوة وضعؼ الوازع الديني لدى المرأة عينة الدراسة -أ
 وضعؼ الوازع الديني لدييفيبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب قوة  34جدوؿ رقـ 

 الوازع الديني
 

 الجريمة

 وازع ديني ضعيؼ جدا وازع ديني متوسط وازع ديني قوي

 التكرار/النسبة التكرار/النسبة التكرار/ النسبة

 21 أخالقية
13.46% 

38 
24.35% 

97 
61.17% 

 10 مخدرات
16.66% 

19 
31.66% 

31 
51.66% 

 21 سرقة
23.33% 

22 
24.44% 

47 
52.22% 

 25 تزوير
41.66% 

18 
30% 

17 
28.33% 

 11 قتؿ
45.83% 

07 
29.16% 

06 
25% 

 88 المجموع
22.57% 

104 
%26.66 

198 
50.77% 
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 01في  الممحؽ رقـ  07* لمزيد مف التفاصيؿ أنظر الجدوؿ 
أف ىناؾ نكع مف ضعؼ الكازع الديني لدل المرأة المجرمة عينة  34الجدوؿ رقـ نبلحظ مف خبلؿ 

مف النساء عينة الدراسة لدييف كازع ديني ضعيؼ  جدا كىي نسبة  %50. 77حيث نبلحظ أف  ، الدراسة
 كبيرة جدا  مقارنة بأف الجزائر بمد يحكمو الديف اإلسبلمي كنيج كشريعة كنمط حياة.

 
نبلحظ أف الكازع الديني لديو عبلقة كطيدة مع إجراـ كانحراؼ المرأة عينة الدراسة كىذا ما أكده 

مما يجعمنا نقكؿ أنو   0.001كىك ذا داللة قكية عند مستكل داللة  32.5الذم كانت قيمتو  ²اختبار كا
 كمما كاف الكازع الديني ضعيؼ كمما كانت المرأة أكثر ميبل الرتكاب الجريمة .

يؼ كازع ديني ضع ييافالمبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف المرأة  الجزائرية المرتكبة لمجرائـ األخبلقية لد
 %52ك %51مقارنة بباقي الجرائـ المرتكبة مف طرؼ النساء عينة الدراسة تمتيا نسبة  % 61جدا بنسبة 

لممخدرات كالسرقة عمى التكالي مف حيث ضعؼ الكازع الديني في حيف أف باقي الجرائـ كالتزكير كالقتؿ 
 فمـ يكف الكازع الديني ضعيؼ مقارنة بالجرائـ السابقة الذكر.

فالكازع الديني لمشخص يعتبر الكاقي بإذف اهلل مف االنحراؼ كالكقكع في الجريمة فاإليماف باهلل لو 
أىميتو في الكقاية فاإليماف باهلل ىك عمكد فقرم لكافة ألكاف الحياة فمف ال عقيدة لو ال استقامة لو كال كازع 

ماف باهلل رقيب عمى كؿ عامؿ في أم يردعو عف ارتكاب أم جريمة سكاء عكقب أـ لـ يعاقب  عمييا كاإلي
مجاؿ صناعي أك زراعي أك تعميمي أك كظيفي أك عسكرم كيأتي بعد اإليماف باهلل دكر العبادة كاستشعار 

 ىذه العبادة كلمف تؤدل كعظمة المعبكد. 
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 قتل تزوٌر سرقة مخدرات أخالقٌة

يبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب قوة وضعؼ الوازع الديني :  25رسـ بياني رقـ
 لدييف

 وازع دٌنً قوي

 وازع دٌنً متوسط

 وازع دٌنً ضعٌف جدا 
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فالصبلة ليا دكر كقائي كىي مف الكازع الديني لمف أداىا عمى ما شرعو اهلل كما جاء عمى لساف 
صمى اهلل عميو كسمـ لقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى  كأقـ الصبلة إف الصبلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر  نبيو 

 (45)العنكبوت 
فالصبلة تنيي المصمي عف الفحشاء كالمنكر كىي كسيمة فعالة مف الكسائؿ الكقائية لمكافحة 

كىي مدرسة لمتمريف عمى ، والجريمة إذا اقيمت لحقيقتيا المشركعة فيي تقكم الصمة بيف العبد كبيف رب
 .الطيارة كالنزاىة كاألمانة فيي تدفع العبد المسمـ إلى الخير كتقيو مف الشر كاالنزالؽ في الجريمة

كازع ديني لمعبد المسمـ يقيو مف الكقكع في الجريمة فإذا صاـ  أـ نفبل كالصياـ سكاء أكاف فرضا
، رجؿ كالعيف حفظتو مف االنحراؼ كاقتراؼ الجريمةالمسمـ عف المفطرات كصامت جكارحو اليد كالمساف كال

ككاف الصياـ كازعا دينيا عندما تصكـ جكارحو كال يقع في الجريمة سكاء أكانت قكال أـ فعبل منتييا عف 
قكؿ الزكر كفعؿ الزكر كعف الغيبة كالنميمة فتصكـ يده عف التعدم عمى الغير ككذلؾ الرجؿ ال تمشي 

ذلؾ المساف صكمو عف الكبلـ المؤذم كالتطاكؿ عمى الناس كصكـ العيف عف كك، الفساد إلى الرذيمة ك
 .عفتيا عف عكرات الناس كصـك األذف عف عدـ سماع كؿ باطؿ

بإذف اهلل رادعا عف  ككذلؾ بقية أركاف اإلسبلـ مثؿ الحج كالزكاة متى ما التـز بيا المسمـ كانت سببا
ليست عقابية فقط كما في القكانيف الكضعية بؿ ىي ، لؾالجريمة فاإلسبلـ عالج الجريمة ككضع طرقا لذ

إصبلحية عقابية فالشريعة اإلسبلمية تحرص عمى عبلج الجاني فمف ذلؾ العقكبة كما ذكر في كتاب اهلل 
فالتكبة طريؽ عبلجي كليس عقابيا فعند النظر لمقضايا ينظر ، بالنسبة لبعض الحدكد كالتي ىي حؽ اهلل

ؿ قضية أـ لو سكابؽ في الجريمة نفسيا أك غيرىا كينظر لندمو كصدؽ تكبتو لحاؿ المتيـ كىؿ ىي أك 
ال يزني الزاني كىك »كمراعاة ذلؾ عند إيقاع العقكبة كلقد صح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو قاؿ: 

فكما سمؼ بأف االيماف ك نقصانو أك انعدامو سبب االنحراؼ « مؤمف كال يشرب الخمر كىك مؤمف..
 .في الجريمة كاقترافيا كالكقكع
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 مستوى تديف األصدقاء -ب
 : يبيف توزيع أفراد العينة حسب مستوى تديف األصدقاء 35جدوؿ رقـ 

 العبارة
 اإلجابة

 المجموع
 أبدا أحيانا دائما

أصدقائي يقكمكف بتسييؿ كتزييف األمكر 
 المحرمة أمامي

22 
33.84% 

16 
24.61% 

27 
41.15% 

65 
100% 

 أصدقائي أفعالي المحرمةيشاركني 
17 
26.15% 

12 
18.46% 

36 
55.38% 

أصدقائي يقكمكف بنصحي كتكجييي نحك 
 الطريؽ الصحيح

18 
27.7% 

22 
33.84% 

25 
83.46% 

 أصدقائي ال يؤدكف الصبلة
33 
50.76% 

20 
30.77% 

12 
18.84% 

 0.001عند مستوى داللة  22.15= ²كا

الكازع الديني لدل جماعة األصدقاء لديو تأثير كبير عمى أف  35نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
أم أنو كمما انخفض مستكل الكازع ، 0.001كانت دالة عند مستكل داللة  ²عينة الدراسة حيث أف قيمة كا

حيث نبلحظ أف المرأة ، الديني لدل جماعة األصدقاء كمما أثر عمى ارتكاب المرأة عينة الدراسة لمجريمة
أثر كثيرا بجماعة األصدقاء  الذيف يعتبركف كعامؿ مساعد عمى الكلكج في عالـ الجريمة عينة الدراسة تت

كما أف حكالي % 33مف خبلؿ تسييؿ كتزييف األمكر المحرمة حيث بمغت نسبة األصدقاء مف ىذا النكع 
ال يساىمف في النصح  %83مف ىؤالء األصدقاء يشاركف في األفعاؿ المحرمة كما أف حكالي  26%

مف ىؤالء األصدقاء يتياكنكف في دداء الصبلة المفركضة ككؿ ىذا  %18كاإلرشاد  إلى الطريؽ القكيـ ك 
جعؿ المرأة عينة الدراسة  تنساؽ معيـ في أفعاؿ محرمة حيث أف األصدقاء الذيف لدييـ كازع ديني قكم 

 حكف مكجيكف كالعكس صحيح.حيث يككنكف ناص، ال يأمرف إال بالخير كينييف عف الشر
لضعؼ الكازع الديني لدل المرأة الجزائرية كلضعؼ الكازع الديني مف كؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف  

حيث أنو كمما ابتعدت المرأة عف ، ألصدقائيا أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي اإلجرامي
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جراميا سيبل كدكف أم تأنيب ضميرااللتزاـ الديني كاالنسياؽ كراء األفعاؿ المحرمة ك ، مما كاف انحرافيا كا 
 كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ الديني  عامبل أساسيا في انحراؼ المرأة الجزائرية عينة الدراسة .

تساىـ كسائؿ اإلعبلـ السيما المرئية منيا في ارتكاب المرأة الفرضية الفرعية الخامسة :  -5
 الجزائرية لجرائميا.   

كيمعب حاليا بعد التطكر في كسائؿ االتصاؿ ، اإلعبلـ محكرا مف محاكر الثقافة بيف األفراديعتبر 
، فالصحافة بما تتضمنو مف صحؼ كمجبلت كالسينما كالتمفزيكف كالمسرح، دكرا كبيرا في حياة الناس

، بياأصبحت مف أىـ الكسائؿ التي تنقؿ المعارؼ كتؤدم إلى كسب المزيد مف الثقافة لكؿ مف يتصؿ 
كمده بمختمؼ ، سكاء كاف متعمما أك أميا.. كىذه األجيزة ىي التي تتكلى تثقيؼ ىذا الجيؿ في عصرنا ىذا

كدكرىا ببل شؾ مفيد ، كيتأثر بيا كؿ مف يتصمكف بيذه الكسائؿ مف الصغار ك الكبار، كسائؿ المعارؼ
سيمة جديدة مف كسائؿ الثقافة كقد ظيرت أخيرا ك ، كمدمرا إذا أسيء استخداميا، جدا إذا أحسف تكجيييا

كقد أسيمت بدكر معيف في ظيكر أنكاع ، كىك ما يعرؼ باالنترنت كاإلعبلـ بناء عمى ثكرة االتصاالت
 .جديدة مف الجرائـ بدال مف استغبلليا في الثقافة

 البرامج التي تتابعيا المرأة عينة الدراسة -أ
 نوع البرامج التي تتابعيايبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب  36جدوؿ رقـ 

 نكع البرامج
 الجريمة

 المجمكع برامج سيئة غير ىادفة برامج جيدة ىادفة
 النسبة التكرار  النسبة التكرار

 92 73.91% 68 %26.09 24 أخبلقية
100% 

 40 %57.5 23 42.5% 17 مخدرات
100% 

 62 %62.90 39 %37.10 23 سرقة
100% 

 33 %48.48 16 %51.51 17 تزكير
100% 

 19 %52.63 10 %47.36 9 قتؿ
100% 

 246 %63.42 156 %36.58 90 المجمكع
100% 

 0.001عند مستكل داللة  19.84= ²كا
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 01في الممحؽ رقـ  08مالحظة: لمزيد مف التفاصيؿ أنظر الجدوؿ رقـ 
مف مجمكع أفراد العينة يفضمف متابعة البرامج المرئية السيئة غير  %63أف   36رقـ  يبيف الجدكؿ

األفبلـ ، السيرات كالمنكعات، أفبلـ العنؼ، اليادفة )المسمسبلت التركية كالككرية الغرامية كغير الكاقعية
 األخبار، فقط منيف يتابعف البرامج الجيدة اليادفة)كالمسمسبلت االجتماعية %36في حيف أف  اإلباحية(

 الثقافية كالبرامج الدينية(
كىاتو المعطيات تشير إلى أف المرأة الجزائرية تقبؿ كتفضؿ مشاىدة البرامج السيئة  غير اليادفة 
أكثر مف البرامج الجيدة في كسائؿ اإلعبلـ المرئية مما كاف لو األثر السيئ عمى سمككيا مف تعمـ فنكف 

ثارة الغرائز الجنسية لدييا.   الحب كالغراـ كالعنؼ كا 

 
ىناؾ ارتباطا كثيقا كقكيا بيف مشاىدة المرأة الجزائرية لمبرامج السيئة  غير  كمنو يمكف القكؿ أف

 ²حيث يؤيد ىذا االرتباط قيمة اختبار كا، اليادفة في كسائؿ اإلعبلـ المرئية كميميف الرتكاب الجريمة
 . 0.05كىي قيمة دالة عند درجة حرية  0.001الذم كاف داال عند مستكل داللة 

لمرأة المرتكبة لمجرائـ األخبلقية تتابع كتفضؿ مشاىدة البرامج السيئة  بنسبة فمثبل نبلحظ أف ا
كالتي كاف ليا األثر الكبير في إثارة غرائزىا الجنسية مما ىيأ ليا الميكؿ الرتكاب ىذا النكع مف  73%

ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لباقي الجرائـ إال جرائـ التزكير أيف نجد أف المرأة المرتكبة ليذا النكع ، الجرائـ
  . % 51مف الجرائـ تحبذ متابعة البرامج الجيدة بنسبة 

كىي تختبئ في مكاف ما في ىذا ، إف رسالة اإلعبلـ ليست نزيية في الغالب  ألنيا رسالة مكجية
فأكثر البرامج المخصصة ، أك ىذه االستعراضات، أك ذلؾ المسمسؿ أك ىذا الفيمـالبرنامج أك ىذا اإلعبلف 

حيث أف  الدراسات الجنائية كشفت عف أف أحد ، لمشباب تعمؿ عمى بمكرة الشخصية االنحرافية لديو
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 قتل تزوٌر سرقة  مخدرات أخالقٌة

 يبيف توزيع جرائـ أفراد العينة حسب نوع البرامج التي تتابعيا: 26رسـ بياني رقـ

 برامج جٌدة

 برامج سٌئة
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كأف أحد ، أسباب السرقة كالعنؼ ىك مشاىدة األفبلـ التي يتفنف فييا السارقكف باقتحاـ المنازؿ كالبنكؾ
ف سببا ميما مف أسباب ، أسباب الدعارة كالخبلعة ىك األفبلـ اليابطة كعرض األزياء كالحفبلت الماجنة كا 

، السكر كالتدخيف كتعاطي المخدرات ىك ظيكر ممثميف ك سينمائييف يزاكلكف ذلؾ كىـ في حالة انتشاء
غريزة أك ما يسمى يعمؿ كمنبو أك كجرس يقرع بشكؿ دكرم لمخاطبة ال، فتكرار أمثاؿ ىذه المقطات

فمـ يبؽ شيء يرمز إلى الحياء كالعفة كااللتزاـ إال كىتؾ التمفاز ، بالعكاطؼ السفمية لدل الشباف كالفتيات
تأتي خطكرة المنحى اإلعبلمي بالدرجة األكلى مف أسمكب العرض المشكؽ كالجذاب كالمغرم ك ، أستاره

ىد فبل يممسيا أك يقتنصيا ألنو يسترخي كيسترسؿ لمدرجة التي تنطمي فييا الرسالة اإلعبلمية عمى المشا
األمر ، فالمشاىد عمكما يستقبؿ مكاد البث التمفازم كمسممات، أماـ التمفاز فبل يحاكمو كال ينتقده إال نادرا

الذم يزرع في كعيو أك ال كعيو ثقافة السرقة كالعنؼ كالغش كالخداع كالتيالؾ عمى المادة كشرب الخمر 
 ات.كالدخاف كالمخدر 

 تأثر المرأة عينة الدراسة باإلعالـ المرئي -ب
أفراد العينة حسب تأثرىف باإلعالـ المرئي)لتفاصيؿ أكثر أنظر جرائـ يبيف توزيع  37جدوؿ رقـ 

 (01في الممحؽ رقـ  09الجدوؿ

 باإلعالـ المرئي التأثر
 الجريمة

 المجموع تأثر منعدـ تأثر متوسط تأثر كبير
 النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار

 182 %51.64 94 10.99% 20 %37.36 68 أخالقية
100% 

 70 40% 28 21.43% 15 38.57% 27 مخدرات
100% 

 105 43.80% 46 17.14% 18 39.04% 41 سرقة
100% 

 70 54.28% 38 18.57% 13 27.14% 19 تزوير
100% 

 28 39.28% 11 %21.42 06 %39.28 11 قتؿ
100% 

 455 %47.70 217 %15.82 72 %36.48 166 المجموع
100% 

 0.014عند مستوى داللة 20.87= ²كا
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نبلحظ أف المرأة عينة الدراسة قد تأثرت باإلعبلـ المرئي لكف ىذا التأثر  37مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
أما  %48في حيف كاف عدـ التأثر يقارب ما نسبتو  %36لـ يكف كبيرا حيث مثمت نسبة التأثر الكبير 

كرغـ كجكد نسبة كبيرة لعدـ التأثر بكسائؿ اإلعبلـ المرئية إال أف   %16التأثر المتكسط فقد مثؿ حكالي 
نسبة التأثر كانت كبيرة مقارنة بسف المبحكثات كمدل كعييف بأف  ىاتو البرامج ما ىي إال برامج 

 استيبلكية تجارية فقط كال صمة ليا  بالكاقع االجتماعي .
كىي تدؿ عمى كجكد ارتباط قكم  0.014نجد أنيا دالة عند مستكل داللة  ²قيمة كا كبالنظر إلى
 بيف التأثر ببرامج 

 اإلعبلـ المرئي ك ارتكاب الجريمة.
مف النساء عينة الدراسة تيتـ بمتابعة أخبار الجريمة في نشرات األخبار ك أف  %52كما نجد أف 

منيف  %40منيف ييتممف بمتابعة برامج التي تيتـ بالجريمة كالمجرميف كما أف حكالي  %56أكثر مف 
في حيف نجد أف ، يرغبف في ممارسة الزنا %58يتابعف كبشكؿ يكمي األفبلـ الجنسية مما يجعؿ حكالي 

كمحاكاة أما عف التأثر عند متابعة أفبلـ العنؼ ، منيف اكتسبف أساليب السرقة مف التمفاز %20ما نسبتو 
الشخصيات العنيفة فنجد أف المرأة عينة الدراسة ال تتأثر كثيرا بيا كمرد ىذا أف المرأة  بطبيعتيا ال تميؿ 

 كثيرا إلى العنؼ كالجرائـ العنيفة. 

 
 65كيبلحظ أف المرأة المرتكبة لمجرائـ األخبلقية تتأثر أكثر عند متابعة األفبلـ الجنسية  بنسبة 

في حيف أف المرأة المرتكبة لجرائـ المخدرات نجدىا تيتـ ، %88بنسبة  ة الزنامما يدفعيا لممارس%
 كما أنيا تتأثر بمشاىدة األفبلـ الجنسية مما يدفعيا لممارسة الزنا.، بمتابعة برامج الجريمة
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 قتل تزوٌر  سرقة مخدرات أخالقٌة
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في حيف نجد أف المرأة عينة الدراسة  المرتكبة لجرائـ السرقة ترغب في متابعة أخبار الجريمة بنسبة 
مف النساء المرتكبات لجرائـ السرقة  %40كما أف ، %73كمشاىدة برامج عف الجريمة بنسبة  66%

منيف قد اكتسبف بعض أساليب  %40أما عف جرائـ التزكير فنجد أف حكالي ، تعممف أساليبيا مف التمفاز
محاكاة الشخصيات في يحف نجد أف المرأة عينة الدراسة المرتكبة لجرائـ القتؿ تتأثر ب، السرقة مف التمفاز

 . %50العنيفة بنسبة 
عبلـ المرئي دكر ك أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي اإلجرامي  كمنو نستنتج أف  لئل

حيث أف البرامج التمفزية كمشاىدة االنترنيت ليا دكر في الجريمة لكف بتكفر ظركؼ كعكامؿ أخرل 
رئية سيرتكب جرائـ أك ىك مجـر فعبل فيناؾ الكثير مف مساعدة فميس كؿ متمقي لكسائؿ اإلعبلـ الم

 المتابعيف لكسائؿ اإلعبلمية المرئية لكنيـ أناس معتدليف .
، نفسية، كمنو يمكف القكؿ أف إجراـ المرأة الجزائرية ىك نتيجة لتفاعؿ عدة عكامؿ اجتماعية ثقافية

 . ذه العكامؿ مجتمعة كميا أك بعضياعف ىدينية كأف الفعؿ اإلجرامي ال يمكف أف يحدث بمعزؿ ، اقتصادية
 الفرضية الفرعية السادسة: ينتج عف إجراـ المرأة عدة نتائج سمبية سكاء عمى مستكل أسرتيا 

كىك ما يمكننا أف نطمؽ عميو التكمفة التي يتكبدىا الفرد كالمجتمع مف انتشار  أك عمى مستكاىا الشخصي
نما ىي مجمكع األثار السمبية المدمرة عمى النكاحي االنسانية  الجريمة فالتكمفة ليست مادية فقط كا 

 : كتتمخص فيما يميكاالجتماعية لكافة فئات أفراد المجتمع  
 المسجونة النفسي( لممرأة)عمى الصعيد الشخصي -1

إف خبرة الشعكر بالكحدة النفسية تعد في حد ذاتيا خبرة أليمة كمريرة كشاقة عمى النفس البشرية  فما 
حيث تعاني مف جراء ىذا الشعكر البغيض كالتعس مف ، بالؾ بالمرأة التي تعتبر حساسة ألتفو األشياء

كفقداف التكاصؿ االجتماعي بؿ كفقداف  فقداف الحب كالتقبؿ األسرم ككذلؾ الشعكر بانعداـ الثقة باآلخريف
أم ىدؼ أك معنى لمحياة مما يؤدم في نياية األمر إلى اإلحساس بأنيا شخص غير مرغكب فيو أك أنو 

 ال فائدة منيا فتظير لدييا بعض األعراض النفسية كاالكتئاب كاالغتراب االجتماعي ...
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 المسجونة بعد دخوليا السجفاألعراض االكتئابية التي تتعرض ليا المرأة  -أ
 يبيف األعراض االكتئابية التي تتعرض ليا المرأة المسجونة بعد دخوليا السجف 38جدوؿ رقـ 

مف النساء عينة الدراسة يعانيف مف  %46.66أف حكالي  38ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 التكاجد في السجف مف األمكر التي تدعك السجيف إلى الشعكر بالحزف ف، أعراض اكتئابية داخؿ السجف

كفي ، أك االكتئاب كتزايد أعراضو بحيث يشعر السجيف بتدني ركحة المعنكية كىبكطيا إلى درجة الصفر
الحياة العادية خارج السجف فإف أم شخص معرض بالطبع لمشعكر باالكتئاب لكنو يستطيع خارج السجف 

 أعراض اكتئابية اإلجابة المجموع
 نعـ ال

 
 
 
65 
 
 
100% 

37 
%56.93 

28 
43.07% 

 أشعر بالحزف كالتكدر

32 
%49.23 

33 
%50.77 

 أفرح كأحزف بدكف سبب كاضح.

30 
%46.16 

35 
%53.84 

 مزاجي متقمب باستمرار.

32 
%49.23 

33 
%50.77 

 أحس أنني متضايقة بدكف سبب كاضح

39 
%60 

26 
%40 

 أشعر بالقمؽ بدكف سبب كاضح

47 
%72.30 

18 
%27.70 

 إرادتي  تأتيني نكبات مف الضحؾ أك البكاء بدكف

21 
%32.30 

44 
%67.70 

 أشعر أف ال أحد  يفيمني

53 
%81.54 

12 
%18.46 

 أعاني مف شعكر بالذنب دكف سبب كاضح

21 
%32.30 

44 
%67.70 

 أشعر أف ال أحد  يفيمني

585 
100% 

312 
53.33% 

273 
46.66% 

 المجمكع
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مف التكتر عف نفسو بشيء مف التسمية أك التركيح أك التماس صحبة مف يرغب مف األىؿ أف يخفؼ شيئا 
لكف ىذه الميدئات ألعراض االكتئاب في الحياة ، كاألصدقاء بؿ يمكنو زيارة الطبيب النفسي طالبا المشكرة

جناء العزلة كمف المظاىر التي يتخذىا االكتئاب عند الس، اليكمية خارج السجف ليست متاحة داخؿ السجف
 .عف الزمبلء كاالنكفاء عمى الذات كاجترار ذكريات الحياة خارج السجف

كتبمغ نكبات االكتئاب أكجيا عند بعض السجناء بمحاكلة االنتحار إذ قد يبادر السجيف إلى قطع 
شرايينو أك إلقاء نفسو مف مكاف عاؿ كتككف محاكلة السجيف لبلنتحار بسبب شعكره أف مدة المحككمية 

 .طكيمة كيتصكر لديو أنو لف يطكؿ بو العمر إلى أف يرل الحياة خارج أسكار السجف
 مشاعر النقص لدى المرأة عينة الدراسة وعدـ ثقتيا بنفسيا  -ب

يبيف توزيع أفراد العينة حسب مشاعر النقص لدييـ وعدـ ثقتيـ بنفسيـ بعد دخوليـ  39جدوؿ رقـ 
 السجف

عينة الدراسة يشعرف بالنقص كعدـ الثقة بالنفس أف النساء  39ما نستشفو مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
باعتبار أف الثقة بالنفس ىي شعكر الفرد بتقبؿ اآلخريف لو ككذلؾ كىي نسبة كبيرة  %54.35بنسبة 

كما تعتبر الثقة بالنفس أساس ألنيا جكىر ، شعكره بالكفاءة كالجاذبية كالقناعة كعدـ التمركز حكؿ الذات
، عمكما كأف ثقة الفرد بقدرتو عمى النجاح شيء أساسي عند اكتساب أم ميارةالنجاح لمفرد في الحياة 

فالدخكؿ إلى السجف يعتبر بمثابة حاجز لدل المرأة السجينة نحك التقدـ كالمضي قدما في حياتيا كأف 

 وعدـ الثقة بالنفسمشاعر النقص  اإلجابة المجموع
 نعـ ال 

65 
 
 
 
100% 

26 
40% 

39 
60% 

 أشعر بأني عديمة األىمية

40 
%51.54 

25 
%38.46 

 أشعر بأنني أقؿ قيمة مف اآلخريف

23 
%35.39 

42 
%64.61 

 ثقتي بنفسي قميمة

195 
100% 

89 
45.65% 

106 
54.35% 

 المجمكع
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صبلح ما يمكف  التفكير في المستقبؿ اآلف خطكة ميمة يجب أف تتخطاىا كتتجاكزىا مع محاكلة تصحيح كا 
حو فالسجف ليس نياية الحياة الحياة بؿ ىك فترة انتقالية في حياتيا لمعاكدة حساباتيا لذا عمى المرأة إصبل

المسجكنة أف تثؽ في قدرتيا عمى أف تككف فردا صالحا في المجتمع كأف ال تشعر بالنقص أبدا بؿ ىي 
تماعي كالنفساني أف اآلف في معركة مف أجؿ إثبات ذاتيا كليس العكس كىذا ما يمكف لؤلخصائي االج

 يركز عميو خبلؿ فترة السجف.
 

يبيف توزبع أفراد العينة حسب وجود أعراض رىابية وشعورىا باالغتراب بعد دخوليا إلى  40جدوؿ رقـ 
 السجف

 العبارة اإلجابة المجموع
 نعـ ال

 
65 
 
 
100% 

10 
15.38% 

55 
84.61% 

 أخاؼ عند كجكدم كحدم في مكاف مغمؽ

24 
36.93% 

41 
63.07% 

 أفزع بسيكلة حتى دكف سبب معقكؿ

10 
15.38% 

55 
84.61% 

 أخاؼ مف الكحدة.

12 
18.47% 

53 
81.53% 

 أشعر بأني غريبة عف الناس كاألشياء مف حكلي.

40 
61.54% 

25 
38.46% 

 أشعر بأني غريبة عف نفسي.

48 
73.85% 

17 
26.15% 

 أشعر بضعؼ شييتي لمطعاـ

390 
100% 

144 
36.93% 

246 
63.07% 

 المجمكع
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أف المرأة المسجكنة عينة الدراسة تعاني مف أعراض رىابية  40ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
يشعر حيث   %84ناتجة عف تكاجدىا في السجف فالرىاب مف األماكف المغمقة أىـ تمؾ األعراض بنسبة 

كمغمقة كبما أف السجف مكاف  الشخص المصاب بيذا الرىاب بخكؼ شديد عند تكاجده في مساحات ضيقة
مغمؽ فنجد أف المرأة المسجكنة عينة الدراسة تحس بأعراض رىابية قد التزكؿ حتى بعد خركجيا مف 

 السجف.
كما أنو كمف األعراض الرىابية أيضا كالتي كاف ليا أثر كبير عمى المرأة بعد دخكليا إلى السجف 

اليمع كالفزع  تحدث في مكاقؼ غير متكقعة مف  أف مشاعرحيث  % 63كىك أنيا تفزع دكف سبب بنسبة 
دكف أم سبب كجيو فيي عادة ليست مرتبطة بذلؾ النكع مف المكاقؼ المثيرة لمخكؼ فعادة ما تستثار 

كاألعراض ، مشاعرؾ، نكبات اليمع بفكرة سمبية أك حمـ يقظة مرعب فعند حكدث نكبة اليمع تغذل أفكارؾ
يخفؽ قمبؾ كتتسابؽ أفكارؾ مع تصبب األدرياليف فى دمؾ ، مقةالجسدية كؿ منيا اآلخر فى دكرة مغ

فتنبيؾ ىذه المشاعر كتجعمؾ تفكر قائبل:   شىء مف المحتمؿ أف يككف خطأ   حتى إف ىذه الفكرة تكلد 
، خكفا أكثر كأعراض جسدية مرعبة كفى نفس الكقت فإف أفكارؾ السمبية كمشاعرؾ يغذل كؿ منيا اآلخر

 شديد إف شىء ما خطأ .تشعر بقمؽ كتكتر 
كالعقد النفسية التي ، كما أف دثار اليمع كالفزع دكف سبب تختمؼ بحسب تككيف شخصية المرأة

كيمكف أف ، لذلؾ فإف الفزع المرضي تتفاكت حدتو كأعراضو مف شخص إلى دخر، تشكؿ شخصيتيا
كخيمة تؤثر عمى حياتو كأحيانا قد تتحكؿ إلى مرض لو أبعاد كنتائج ، يعيش بيا اإلنساف طيمة حياتو

كقد ، بحيث يتكلد لدل المصاب شعكر باالضطياد كالتخكؼ االجتماعي، كعمى حالتو النفسية، االجتماعية
  ...تصؿ إلى حد اإلصابة بأزمات نفسية أك بحالة اكتئاب

 

 أعراض اكتئابٌة
44% 

مشاعر النقص وعدم 
 الثقة بالنفس

17% 

أعراض رهابٌة وشعور 
 باالغتراب

39% 

ٌوضح  نتائج إجرام المرأة ودخولها إلى السجن على صعٌدها 28رسم بٌانً رقم 
 الشخصً
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ففي السجف يتشكؿ مجتمع  كما أف شعكر المرأة باالغتراب يمثؿ صعكبة تجاكزىا مرحمة السجف 
كمعايير تتمركز ، بالمعنى الحقيقي، تحكـ ىذا المجتمع ثقافة، غير ذاؾ المجتمع الخارجي، كضيؽصغير 

مف المحتمؿ ، كتتشكؿ قكاعد رئيسية كخطكط عامة داخؿ السجف، حكؿ الشعكر بالظمـ كالغبف كالعنؼ
في التأقمـ  السيما في ظؿ جيكد كبيرة عانى منيا السجناء، إيجاد صعكبة كبيرة في تجاكزىا بعد الخركج

كبيذا فإف السجيف يجد نفسو مضطرا إلى إعادة إنتاج كخمؽ دليات ، كالتكيؼ مع كضعيـ داخؿ السجف
حسب القيـ كالمعايير المجتمعية ، ألف ىذه المشكمة ىي مشكمتو، تمكنو مف التعاطي مع العالـ الخارجي

 .جربة السجف كاالنعزاؿ عف المجتمعجيكد مضاعفة بالمقارنة مع الفرد الذم لـ يعاف مف ت، بالتأكيد، كىي
فالمرأة المسجكنة تفقد الثقة بالمجتمع كما يجعميا تصاب باالغتراب االجتماعي كالشعكر بعد 

 االنتماء لممجتمع الذم أدار ليا ظيره.
ينتج عف إجراـ المرأة عدة نتائج سمبية سكاء عمى مستكل أسرتيا  قكؿ أنومف خبلؿ ما سبؽ يمكف ال

عمى مستكل أسرتيا مف خبلؿ عدـ تقبميـ ليا بعد خركجيا مف السجف ، أك عمى مستكاىا الشخصي
كالتبرم منيا  أك مف خبلؿ تطميؽ زكجيا ليا كمنع أكالدىا مف زيارتيا كعمى مستكاىا الشخصي  مف 

سية  التي تعد في حد ذاتيا خبرة أليمة كمريرة كشاقة عمى النفس البشرية  فما بالكحدة النفخبلؿ شعكرىا 
حيث تعاني مف جراء ىذا الشعكر البغيض كالتعس مف ، بالؾ بالمرأة التي تعتبر حساسة ألتفو األشياء

كفقداف فقداف الحب كالتقبؿ األسرم ككذلؾ الشعكر بانعداـ الثقة باآلخريف كفقداف التكاصؿ االجتماعي بؿ 
أم ىدؼ أك معنى لمحياة مما يؤدم في نياية األمر إلى اإلحساس بأنيا شخص غير مرغكب فيو أك أنو 

 ال فائدة منيا فتظير لدييا بعض األعراض النفسية كاالكتئاب كاالغتراب االجتماعي...
 :عمى الصعيد األسري االجتماعي لممرأة المجرمة -2

نرل ، الجتماعي)األىؿ كالزكج كالزكجة كاألبناء كاألصدقاء(بالعكدة إلى محيط السجينة األسرم كا
يجابا، أف بنية العبلقات في مجتمعنا تسيـ في تكريس أك تجاكز مشكمة عبلقة السجيف مع محيطو ، سمبا كا 

بؿ ليا الدكر األساس في تجاكز أزمات ما   كالتخفيؼ مف اآلثار النفسية المحتممة كالمتكقعة ؛، المجتمعي
رغـ التغيرات التي طالت األسرة الجزائرية ، لما ليا مف دكر فاعؿ في حياة الفرد، مف السجف بعد الخركج
 -مف شأنيا تجنيبو الكقكع في أزمات اجتماعية، فإف درجة قبكؿ كتفيـ المحيط لتجربة السجيف، كعمى ىذا

 .فكرية -نفسية
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 تقبؿ أسرة المرأة المجرمة ليا عقب دخوليا  إلى السجف -أ
 رد فعؿ أسرة المرأة المجرمة ليا عقب دخوليا  إلى السجف.: يبيف 41جدوؿ رقـ

 النسبة التكرار مدى تقبؿ األسرة
 %16.92 11 تقبؿ كتفيـ كتقدير
 %27.70 18 عدـ االىتماـ بأمرم
 %15.38 10 تجنب زيارتي
 %35.38 23 معاممتي باحتقار

 %04.61 03 أخرل تذكر )التبرم مني(
 %100 65 المجموع

أف أسرة المرأة المجرمة عينة الدراسة تعامميا باحتقار عقب  41الجدوؿ رقـما نبلحظو مف خبلؿ 
مف النساء عينة الدراسة قمف أف  %28مف كجية نظرىا كأف حكالي  كىذا %35دخكليا إلى السجف بنسبة 

نسبة أسر السجينات يتجنبكف زيارتيف في السجف في حيف كانت  %15أسرىف ال ييتمكف بأمرىا ة ألف 
 .%16المكاتي يتقبمنيف كيقدرنيف بنسبة 

 
فاألسرة ىي الخمية األكلى التي يتككف منيا البنياف االجتماعي كىي أكثر الظكاىر االجتماعية 

فيي أساس االستقرار في الحياة االجتماعية كتعتبر األسرة اإلطار العاـ الذم يحدد ، عمكمية كانتشارا
في حيف أف  أسرة المرأة ، فيي التي تشكؿ حياتيـ كتضفي عمييـ خصائصيا كطبيعتيا، تصرفات أفرادىا

كداعما كسندا ليا أثناء كجكدىا في السجف  كمف ثـ فإف ، المسجكنة ىي مبلذىا كممجؤىا بعد اإلفراج عنيا

 تقبل وتفهم وتقدٌر

 

 عدم االهتمام بأمري
 

 تجنب زٌارتً

 

 معاملتً باحتقار
 

أخرى  
تذكر 

التبري )
 (  منً
 

يبيف رد فعؿ أسرة المرأة المجرمة ليا عقب دخوليا  إلى :29رسـ بياني رقـ 
 .السجف
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مسجكنة حيث يجب عمى األسرة تقبؿ المرأة ال، مد يد العكف ليا أثناء تنفيذ العقكبة أمر بدييي ك ىاـ
فإما أف تككف أسرة المرأة ، كاستقباليا بعد اإلفراج عنيا حيث أنيا  تعد نقطة بدء لحياتيا في المجتمع

ما أف تككف سببا ، المسجكنة دافعا ليا لبلستمرار في مناخ يبعدىا عف العكد لمتجربة المريرة مرة أخرل كا 
حنك عميو كتتقبمو كترضى بو عائبل يرجى منو كافيا ألف يجرب األلـ بعد أف فقد األمؿ في حياتو في أسرة ت

 الخير مرة أخرل. 
كىذا ما لـ نبلحظو في عائبلت السجينات عينة الدراسة حيث نجد أف أغمب األسر ال يتقبمف المرأة 
المسجكنة خاصة عمى غرار الذككر الذيف نجدىـ يتقبمكنيـ كينسكف أخطاءىـ ميما كانت شنيعة في حيف 

لذا يعتبر عدـ تقبؿ األسرة لممرأة المسجكنة مف األثار السمبية ، ئ فأخطاؤىا ال تغتفرأف المرأة عندما تخط
ذات األثر الكبير عمى المرأة المسجكنة حيث أنيا ال تجد مف يساندىا في محنتيا فتبحث عف ممجأ دخر 

رفة كالذم قد يككف رفيقات السكء في السجف مما قد يساىـ في اكتساب المزيد مف السمككات المنح
 مستقببل.
 خسارة المرأة المسجونة بعد الدخوؿ إلى السجف  حسب ظنيا  -ب

الشيء الذي تضف المرأة المسجونة عينة الدراسة  أنيا قد خسرتو بعد دخوليا إلى يبيف  42جدوؿ رقـ 
 السجف

 النسبة التكرار الشيء الذي خسرتو
 %20 13 أكالدؾ
 %23.07 15 عائمتؾ

 %46.15 30 نظرة المجتمع  اإليجابية
 %10.76 07 لـ أخسر أم شيء

 %100 65 المجمكع
أف أكثر سيء تحس المرأة أنيا خسرتو بعد دخكليا إلى  42ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

في حيف جاءت خسارة العائمة في  %46السجف ىك نظرة المجتمع اإليجابية ليا حيث كانت نسبتيا 
منيف قمف  %10فيما يخص خسارة األكالد في حيف نجد أف  %20كما نسبتو  %23المرتبة الثانية بنسبة 

 أنيف لـ يخسرف أم شيء .
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يعتبر السجف مف أسكأ التجارب المرة لمرجؿ كلممرأة عمى حد سكاء ..لكف نظرة المجتمع إلى المرأة 
مع قضية سجف السجينة تممؤىا الريبة كالشؾ كتعد كصمة عار بخبلؼ المجتمعات الغربية التي تتعامؿ 

المرأة بشكؿ مرف قد ال يؤثر في مستقبميا حيث تخرج المرأة بعد تأديتيا العقكبة لتمارس حياتيا بصكرة 
فبل يجب أف يحكـ الناس كالمجتمع كالزمف عمى السجينات مف النساء فربما يككف دخكليف إلى ، طبيعية

عدـ تقبميف كاعتبارىف كصمة عار شيء  كأف، السجف شيئا مدبرا أك ىي صدفة أرادىا القدر أك ربما ظمما
 يجعؿ المرأة مريضة نفسيا كلو نتائج سمبية عمى نفسيتيا.

، فالكثير منيف دخمف السجف مرغمات كليس مخيرات، فذلؾ السجف قد يككف إصبلحا كتأىيبل ليف
حتى  كعمى المجتمع كالناس أف يترككىف يعشف بسبلـ كأف يككف ىناؾ بعض الدعـ المعنكم كالنفسي ليف

كعمى أسرىف أف تتقبميف كما ىف كيجب ، يتمكف مف االستمرار في الحياة كمكاصمة العيش بشكؿ عادم
أف يعرفكا شيئا كاحدا أف اإلنساف قد يخطئ أحيانا كأف مف خمقنا عمى ىذه األرض يغفر لمف يشاء في 

 حيف عباده مميئكف بالحقد كالكراىية لبعضيـ البعض .
السمبية التي ليا دثار عمى المستكل الشخصي لممرأة المجرمة ىك فقدانيا  كما أنو أيضا مف النتائج

لعائمتيا سكاء مف خبلؿ التبرم منيا أك مف خبلؿ تطميقيا إذا كانت متزكجة أك محاكلة افتكاؾ أكالدىا 
 منيا كحرمانيـ مف رؤيتيا كتشكيو صكرتيا لدييـ ككؿ ىذا لو بالغ األثر عمى المرأة المجرمة.

 
، كالحماية مف تأثير الضغكطات، قات االجتماعية أىـ مصدر مف مصادر الدعـ االجتماعيفالعبل

ىادئ النفس كما تساعده ، مما تجعمو يعيش مطمئنا، بحيث تشكؿ لمفرد درعا كاقيا مف االنحرافات كالعزلة
فالمرأة التي تفقد عبلقاتيا االجتماعية مع أسرتيا بعد دخكليا ، عمى أف يككف شخصا فعاال في المجتمع

إلى السجف تشعر بنكع مف الكحدة النفسية كىذه األخيرة ليا صمة كثيقة بفقداف األمف النفسي كالتي تتضمف 

 أوالدك
 

 عائلتك
 

 نظرة المجتمع
 

 لم أخسر أي شًء
 

الشيء الذي تضف المرأة المسجونة عينة الدراسة  أنيا يبيف 30رسـ بياني رقـ 
 قد خسرتو بعد دخوليا إلى السجف 
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فأم خمؿ يمكف أف يعكؽ المرأة عف تحقيؽ تفاعميا ، انخفاض كؿ مف السمكؾ التككيدم كتقدير الذات
كيمكف اعتبار السجف ، يقكدىا إلى الدخكؿ في دائرة االضطرابات النفسية كاالجتماعية االجتماعي قد

بمثابة عائؽ لتحقيؽ التفاعؿ االجتماعي مع أسرتيا خاصة مما قد يقكدىا إلى بعض االضطرابات 
 النفسية.

الجريمة فميما كانت فداحة ، كما يؤدم االتجاه العدائي مف جانب المجتمع إلى المزيد مف االنحراؼ
فإذا شعرت بأف المجتمع ، التي ارتكبتيا المرأة فربما تككف ىناؾ درجات مف اإلجراـ لـ تصؿ إلييا بعد

يتصرؼ نحكىا بطريقة طاغية كعنيفة فالنتيجة الطبيعية لذلؾ ىي الشعكر باالغتراب عف المجتمع كالنظر 
لذا قد تغادر المرأة ، اـ كرفؽإلى زميبلتيا  مف المجرمات بكصفيف األشخاص الذيف يعاممنيا باحتر 

 كأكثر ميبل عف ذم قبؿ إلى مكاصمة االنحراؼ االجرامي.، السجينة السجف كىي تعتبر المجتمع كعدك ليا
أكد عمى أف رد الفعؿ المجتمعي إزاء السمكؾ المنحرؼ غالبا ما يفضي   Limertلذا نجد أف ليمرت

 إلى تقكيتو كليس اختزالو . 
دماجيا في الفرضية الرئيسية الثانية: لممؤسسات  العقابية دور في إعادة تأىيؿ المرأة المجرمة وا 

 المجتمع كفرد صالح.
 لتنفيذ مبلئـ كمكاف السجكف أنشئت، لمحرية السالبة العقكبات كظيكر، العقابية السياسات تطكر مع

 تنفيذم كاقع إلى، العقكبة ككظيفة كأىداؼ  فمسفة تترجـ التي العقابية المؤسسة فيي، العقكبات تمؾ
 كتثقيفو، الجاني سمكؾ بتيذيب المتمثمة، ك التأىيمية اإلصبلحية مجراالب تطبيؽ خبلؿ مف، مممكس

 الميدانية الدراسات كتكشؼ، المجتمع في اندماجو إلعادة، اجتماعيا كرعايتو، نفسيا كتأىيمو، كدينيا، مينيا 
 كأف، ك تأىيميـ الجناة إصبلح في العقابية المؤسسات فاعمية ضعؼ، المجاؿ ىذا في المتخصصة

 إعادة في كالمعقكلة المقبكلة الحدكد إلى تصؿ لـ كأنيا، بكثير اإليجابية تفكؽ النزيؿ عمى السمبية تأثيراتيا
 لئلصبلح أماكف تككف أف مف بدال، اإلجراـ أساليب لتعميـ مدارس بذلؾ فأصبحت، عمييـ المحكـك تأىيؿ

 حديثة إدارية نظـ عف البحث إلى دفع الذم األمر، الجريمة معدالت عمى ذلؾ انعكس كقد، كالتأىيؿ
 العقابية. المؤسسات إلدارة
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 السجف داخؿ التأىيمية البرامج  يبيف توزيع أفراد العينة حسب مشاركتيف في 43جدوؿ رقـ 
 النسبة التكرار المشاركة في البرامج التأىيمية

 %95.38 62 نعـ
 %04.62 03 ال

 %100 65 المجمكع
أف أغمب أفراد العينة يشارككف في البرامج التأىيمية داخؿ  43الجدوؿ رقـ ما نبلحظو مف خبلؿ 

فقط مف النساء عينة الدراسة ال يشاركف في البرامج التأىيمية  %4في حيف أف  %95السجف بنسبة 
اىتماـ المسجكنات بالبرامج التأىيمية إلى عكامؿ كثيرة حيث يمكف رد ، المقدمة مف طرؼ إدارة السجف

حيث أف انخفاض المستكل ، مشجعة عمى االنضماـ لياتو البرامج التأىيمية كالتي أىميا الحالة االقتصادية
االقتصادم لدل النزيبلت يجعميف يسعيف لتعمـ أية حرفة أك مينة تقييمف مف العكز المادم كتساعدىف 

كما أنيف يمجأف لمبرامج التأىيمية مف ، البلزمة ليف ك ألىميف بعد الخركج مف السجففي تكفير النفقات 
 كلمحاربة الضجر كالممؿ .، أجؿ شغؿ أكقات الفراغ الذم يشعرف بو
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يبيف توزيع أفراد العينة حسب مشاركتيـ : 31رسـ بياني رقـ 
 في أي برنامج تأىيمي داخؿ السجف
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 يبيف توزيع أفراد العينة حسب سبب عدـ المشاركة في البرامج التأىيمية 44جدوؿ رقـ 
 النسبة التكرار التأىيميةسبب عدـ المشاركة في البرامج 

 %00 00 .السجف داخؿ تأىيمية برامج كجكد عدـ
 %00 00 السجف داخؿ لي مفيدة تأىيمية برامج كجكد عدـ

 %33.33 01 السجف بالبرامج التأىيمية داخؿ الشخصي اىتمامي عدـ
 %00 00 السجف داخؿ لمتعمـ كقت كافي كجكد عدـ

 %66.67 02 اليـك طكاؿ بالتعب شعكرم
 %00 00 لذلؾ مؤىميف أكفاء مدرسيف كجكد عدـ

 %00 00 بالتأىيؿ السجف إدارة اىتماـ عدـ
 %100 03 المجمكع

نبلحظ أف النساء المسجكنات عينة الدراسة ال يشاركف في البرامج   44فمف خالؿ الجدوؿ رقـ 
حالة كاحدة التي أبدت  كالتي تمثؿ %33في حيف أف  %66التأىيمية لشعكرىف بالتعب طكاؿ اليـك بنسبة 

عدـ اىتماميا بالبرامج التأىيمية داخؿ بالسجف كيمكف  أف يككف رفض االلتحاؽ بالبرامج التأىيمية كأسمكب 
حيث أف رفض المرأة ، دفاعي لعقاب النفس كحرمانيا مف االختبلط بأفراد المجتمع في حدىا األدنى

ف اعتبار ىاتو البرامج عبئا ال جدكل منو خاصة أنيا السجينة لبللتحاؽ بالبرامج التأىيمية يككف ناتجا ع
متيقنة أنيا مرفكضة مف قبؿ المجتمع بعد الخركج مف السجف حيث يبلحقيا الكصـ االجتماعي الذم 

 يجعؿ مف البرامج التأىيمية مضيعة لمكقت فيي لف تستفيد منيا في كؿ األحكاؿ.
 

 تفادتيا مف البرامج التأىيمية داخؿ السجفيبيف توزيع أفراد العينة حسب درجة اس 45جدوؿ رقـ 
 النسبة التكرار درجة االستفادة

 %55.38 36 كبيرة
 %33.84 22 متكسطة
 %10.78 07 ضعيفة
 %100 65 المجمكع
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مف النساء عينة الدراسة قمف أف استفادتيف مف  %55نبلحظ أف حكالي  45مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
في حيف كانت نسبة النساء المكاتي قمف أف درجة استفادتيف ، البرامج التأىيمية داخؿ السجف كانت كبيرة

 قمف أف درجة استفادتيف كانت ضعيفة. %10أما مانسبتو  %33مف البرامج التأىيمية كانت متكسطة 
 

 

 
ة االستفادة إلى اختبلؼ مستكيات التعميـ لدل النساء المجرمات عينة كيمكف رد ىذا التنكع في درج

الدراسة كالتي قمنا أنيا تراكحت بيف األمية  ك المستكل الجامعي فأغمب الظف أف البرامج التأىيمية في 
السجف مكجية بدرجة كبيرة إلى النساء المكاتي مستكاىف التعميمي متدني حيث نجد أف أغمب النساء عينة 

، دراسة كالبلتي يقبمف عمى البرامج التأىيمية ىف مف فئة األميات كذكات المستكل االبتدائي كالمتكسطال
حيث نجدىف يحاكلف تعكيض ما فاتيف مف تعميـ عف طريؽ التعميـ بالمراسمة أك تعمـ ميف كحرؼ 

ثانكم أك جامعي تساعدىف عمى العمؿ بعد خركجيف مف السجف لكف النساء المكاتي مستكاىف التعميمي 
ىف المكاتي قمف أف درجة استفادتيف مف البرامج التأىيمية داخؿ السجف كذلؾ إما ألنيف قمنا بدكرات في 

 التككيف الميني مف قبؿ أك ألنيف ال ييتممف بيذا النكع مف البرامج المتاحة داخؿ السجف.
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يبيف توزيع أفراد العينة حسب درجة :  32رسـ بياني رقـ
 استفادتيا مف البرامج التأىيمية داخؿ السجف
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 السجف عمييا في يقبموفو  يرغبوفالتي  يبيف توزيع أفراد العينة حسب البرامج 46جدوؿ رقـ 
 المجمكع ال لحد ما نعـ البرامج

 شيادة عمى لمحصكؿ التعميمية البرامج
 أعمى دراسية

35 
%53.84 

11 
%16.93 

19 
%29.23 

65 
 
 
 
 
100% 

 اإلسبلمي الديف لفيـ الدينية البرامج
 

44 
%67.69 

05 
07.70% 

16 
24.61% 

 العامة الثقافية البرامج
 

11 
%16.93 

16 
24.61% 

38 
58.46% 

 كالبيئية الصحية البرامج
 

08 
12.30% 

20 
30.77% 

37 
56.93% 

 النفسية البرامج
 

26 
40% 

18 
27.70% 

21 
32.30% 

 المينية البرامج
 

46 
70.77% 

16 
24.61% 

03 
04.62% 

 أخرل تذكر)كمبيكتر(
 

15 
23.07% 

00 
00% 

50 
76.93% 

أنكاع معينة مف البرامج التأىيمية التي تقبؿ عمييا أف ىناؾ  46ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
، %70النساء عينة الدراسة كترغب فييا حيث نجد أف أغمب أفراد العينة يرغبف في البرامج المينية بنسبة 
ثـ ، %67تمتيا اإلقباؿ عمى البرامج الدينية مف حفظ لمقردف كاألحاديث الدينية كسماع المكاعض بنسبة 

في ، %53البرامج التعميمية كالدراسة عف بعد  لمحصكؿ عمى شيادة دراسية أعمى بنسبة جاءت بعدىا 
أما البرامج الثقافية فيي ال تمقى إقباال كبيرا مف طرؼ ، %40حيف احتمت البرامج النفسية ما نسبتو 

اؿ ككذلؾ ىك الح %56السجينات حيث كانت نسبة النساء التي ال تكد ىذا النكع مف البرامج بنسبة 
أما عف دكرات الكمبيكتر فقد طمبت مجمكعة مف النساء عينة الدراسة ، بالنسبة لمبرامج الصحية كالبيئية

ىذا النكع مف البرامج كالتي لـ نذكرىا في الخيارات التي قدمناىا ليا فجاءت عمى أساس اختيارات أخرل 
 .%23تذكر حيث كانت نسبة النساء المكاتي طمبف دكرات في الكمبيكتر 
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كمرد اإلقباؿ الكبير عمى بعض البرامج كالنفكر مف البعض األخر إلى أف النساء عينة الدراسة 
تحاكؿ االستفادة مف كجكدىا في السجف لتعمـ شيء ينفعيا عند خركجيا منو حيث أف أغمبيف يقبمف عمى 

مف السجف ككذلؾ  برامج التككيف الميني لتعمـ الحرؼ كالميف التي يمكف أف تككف ليا سندا بعد خركجيا
أما بالنسبة لمبرامج الدينية فيي ، ىك الحاؿ بالنسبة لمنساء المكاتي يردف الحصكؿ عمى شيادة دراسية أعمى

حيث نجد أف السجينات يعانيف مف االضطرابات ، تعتبر كنكع مف سد الفراغ الركحي الذم تعيشو السجينة
بمجكئيا إلى حمؽ ، كاالرتياح النفسي، إلييا الطمأنينةفتحتاج إلى ما يعيد ، كالصراع الداخمي، النفسية

، (28سورة الرعدالقردف كالتي ليا دثار جمية كاضحة كصدؽ اهلل العظيـ  أال بذكر اهلل تطمئّف القمكب   )
أما عف اتجاه السجينات نحك البرامج النفسية فيك بمثابة ممجأ ليف لتجاكز االضطرابات النفسية التي قمنا 

في حيف أف ، لنساء المسجكنات يعانيف منيا بعد دخكليف السجف لتخفيؼ الضغط النفسي لدييفسابقا أف ا
اإلقباؿ يككف أقؿ عمى البرامج البيئية كالصحية كالبرامج الثقافية كذلؾ نظرا لعدـ أىميتيا في نظرىف 

نشاء جك م، مستقببل ف المرح كالترفيو كىذا ال يمنع مف أىمية ىاتو البرامج في التركيح عمى السجينات كا 
 عنيف داخؿ أسكار السجف.  
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ويقبموف يرغبوف يبيف توزيع أفراد العينة حسب البرامج التي :33رسـ بياني رقـ 
 عمييا في السجف 

 نعم 

 لحد ما 

 ال
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 السجف في إلييا باالنضماـ ترغب التي التدريبية يبيف توزيع أفراد العينة حسب البرامج 47جدوؿ رقـ 
 نظرىا وجية مف

 المجموع التكرار البرامج الترتيب
 ال نعـ

 الكمبيكتر دكرات 02
 

46 
70.77% 

19 
29.23% 

65 
 
 
100% 

 كالخياطة التفصيؿ عمى التدريب 03
 

44 
67.70% 

21 
32.30% 

 التدريب عمى الحبلقة 01
 

50 
76.92% 

15 
23.07% 

 الطرز  كالرسـ عمى القماش 04
 

39 
60% 

26 
40% 

 الحياكة 05
 

34 
52.30% 

31 
47.70% 

تبلىا  %76 أف التدريب عمى الحبلقة احتؿ المرتبة األكلى بنسبة 47نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
كما احتؿ   %67كجاء برنامج التفصيؿ كالخياطة في المرتبة الثالثة بنسبة  %70دكرات الكمبيكتر بنسبة 

أما الحياكة فجاءت في المرتبة الخامسة  %60برنامج الطرز كالرسـ عمى القماش المرتبة الرابعة بنسبة 
 .%52بنسبة 
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يبيف توزيع أفراد العينة حسب البرامج التدريبية :34رسـ بياني رقـ 
 التي ترغب باالنضماـ إلييا في السجف مف وجية نظرىا
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أما دكرات ، أكثر مف الميف األخرل كأقؿ مجيكدا كيمكف رد ىذا الترتيب لككف مينة الحبلقة مربحة
أما الخياطة كالتفصيؿ ، الكمبيكتر فيي أكثر طمبا في السكؽ لما لمكمبيكتر مف أىمية في كؿ المجاالت

فيي مف الميف المربحة أيضا لكنيا متعبة كشاقة لذا كاف الطمب عمييا أقؿ في حيف أف الطرز كالرسـ 
ك ال يستيكم كؿ المسجكنات إال الفئة التي تمتمؾ المكىبة كالرغبة في تعممو عمى القماش يعتبر فنا لذا في

أما الحكاية فقد جاءت بالمرتبة األخيرة لكجكد عدد كبير مف المصانع المنتجة لياتو المنتكجات كبالتالي 
كما أف المجتمع الجزائرم يعزؼ عف المنتكجات ، فإف المجكء إلى ىذا النكع مف الميف يككف أقؿ

 مصنكعة يدكيا لتكمفتيا الباىضة مقارنة بالمنتجات الصناعية األقؿ ثمنا.ال
في  السجف داخؿ حرفة أو مينة تعمـ يبيف توزيع أفراد العينة حسب استفادتيف مف 48جدوؿ رقـ 

 السجف. بعد حياتيف العممية
 النسبة التكرار درجة االستفادة

 %84.61 55 نعـ
 %03.77 02 لحد ما
 %12.30 08 ال

 %100 65 المجمكع
أف النساء عينة الدراسة يركف أف استغبلؿ كقتيف في تعمـ  48الجدوؿ رقـما نبلحظو مف خبلؿ 

كليذا عمى إدارة  %84مينة أك حرفة في السجف سيساعدىف كثيرا بعد خركجيف مف السجف بنسبة 
السجكف الجزائرية االىتماـ أكثر بالبرامج التأىيمية عمكما كالتككيف الميني كالتعميـ خصكصا كذلؾ لما لو 
مف فائدة عمى السجينات فيما بعد لمبحث عف سبؿ رزؽ حبلؿ كاالعتماد عمى النفس في حياتيف كبالتالي 

ت دائما كيمؤل  أكقات الفراغ التي رصدنا أنيا مف عدـ العكد إلى الجرائـ حيث أف العمؿ يجعميف منشغبل
 .المرأة الجزائريةبيف العكامؿ  المساىمة في إجراـ كانحراؼ 

 الفرضية الفرعية األولى :لممؤسسات العقابية دور في إعادة التأىيؿ النفسي واالجتماعي لممرأة المجرمة
سي كاالجتماعي لممرأة المجرمة عينة المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ النف دكر تحديد أجؿ مف
 إلجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات تـ استخراج التكرارات كالنسب المئكية ك الدراسة فقد

تنازليا  حسب أعمى قيـ لمتكسطاتيا الحسابية   الفقرات ترتيبا كترتيب حدة عمى فقرة لكؿ عينة الدراسة 
 ىك مبيف يمثمو االنحراؼ المعيارم عند تساكم قيـ المتكسط الحسابي كماكحسب أقؿ قيـ لمتشتت كالذم 

 .49الجدوؿ رقـ  في
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دور المؤسسة العقابية في إعادة تأىيميف النفسي  حسبيبيف توزيع أفراد العينة  49جدوؿ رقـ 
 واالجتماعي

االنحراؼ  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي*

 ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػػػػػػػػال اإلجابة

 دائما أحيانا نادرا
02 0.45 2.70 00 

00% 
19 
29.2% 

46 
70.8% 

قـك األخصائي النفسي كاالجتماعي بمساعدتنا ي
 عمى حؿ المشكبلت

01 0.55 2.76 04 
06.2% 

07 
10.8% 

54 
83.1% 

يقـك األخصائي النفسي كاالجتماعي  بمساعدتنا 
 لمكاجية األزمات. عمى تنمية القدرة الذاتية

02 0.45 2.70 03 
4.6% 

24 
36.9% 

38 
58.5% 

يساعدنا األخصائي النفسي كاالجتماعي  عمى 
 تحقيؽ التكيؼ مع جك السجف

09 0.47 2.10 04 
6.2% 

50 
76.9% 

11 
16.9% 

الكقت الذم يخصصو لنا األخصائي النفسي  
كاالجتماعي لحؿ المشكبلت التي نعانييا يعد 

 كافيا
06 0.68 2.41 07 

10.8% 
24 
36.9% 

34 
52.3% 

يساعدنا األخصائي النفسي كاالجتماعي  عمى 
تحقيؽ تنمية ميارات التفاعؿ اإليجابي مع 

 اآلخريف
03 0.49 2.69 01 

1.5% 
18 
27.7% 

46 
70.8% 

يساعدنا األخصائي النفسي كاالجتماعي  عمى 
 االستفادة مف خبرات اآلخريف اإليجابية لمتعمـ

05 0.70 2.53 08 
12.3% 

14 
21.5% 

43 
66.2% 

ينبينا األخصائي النفسي  كاالجتماعي إلى عدـ 
 االختبلط برفقاء السكء

07 0.60 2.36 4 
6.2% 

33 
50.8% 

28 
43.1% 

أشعر بعدـ تمبية حاجياتي لقمة عدد 
 األخصائييف النفسييف كاالجتماعييف

10 0.46 1.30 45 
69.2% 

20 
30.8% 

00 
00% 

النفسية كاالجتماعية بالسؤاؿ تيتـ األخصائية 
 عني

04 0.58 2.53 03 
4.6% 

24 
36.9% 

38 
58.5% 

تساعد األنشطة االجتماعية التي يكفرىا السجف 
في تككيف عبلقات جيدة مع زميبلتنا داخؿ 

 السجف
08 0.64 2.26 07 

10.8% 
34 
52.3% 

24 
36.9% 

يساعدني األخصائي النفسي  كاالجتماعي عمى 
برامج التدريب كرصد الحكافز المشاركة في 

 لمتعمـ
 2.39المتوسط الحسابي العاـ لممحور=
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 درجات 3* المتوسط الحسابي مف 
أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات  49 الجدوؿ رقـما نبلحظو مف خبلؿ 

( كأف المتكسط 1.30( ك )2.76العقابية في إعادة التأىيؿ النفسي كاالجتماعي قد تراكحت بيف  )
الحسابي العاـ لدكر األخصائي النفسي كاالجتماعي في التأىيؿ النفسي كاالجتماعي لممرأة المجرمة  كاف 

مف ثبلث نقاط في تكزيع  2.39جتمع الدراسة إذ بمغ المتكسط الحسابي العاـ كبيرا مف كجية نظر أفراد م
أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف إدارة المؤسسات العقابية تقـك بدكر 

إجابات  حيث أنو كحسب، فعاؿ ككبير في إعادة التأىيؿ النفسي كاالجتماعي لممرأة المجرمة  عينة الدراسة
قكـ بمساعدتيا عمى تنمية القدرة ي النساء المجرمات عينة الدراسة فإف األخصائي النفسي  كاالجتماعي

 2.76الذاتية لمكاجية األزمات حيث جاءت ىذه العبارة في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدر بػ 
 %10يمييا أحيانا بنسبة %83أيف كانت النسبة األعمى لمف أجابكا دائما بنسبة  0.55كانحراؼ معيارم 

ف دؿ عمى شيء يدؿ عمى أف % 06في حيف أف نسبة الذيف أجابكا نادرا كانت ضئيمة بمغت  كىذا كا 
النساء عينة الدراسة راضيات عمى خدمات األخصائييف النفسانييف كاالجتماعييف المتكاجديف بالمؤسسات 

في حيف جاءت عبارتي أف األخصائي ، لمكاجية األزماتالعقابية كأف دكرىـ كبير في تنمية القدرة الذاتية 
قكـ بمساعدتيا عمى حؿ المشكبلت كيساعدىف عمى تحقيؽ التكيؼ مع جك السجف  يالنفسي كاالجتماعي  

كىذا يدؿ عمى مدل مساىمة  0.45كانحراؼ معيارم    2.70في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي قدر بػ 
، اعييف في المؤسسات العقابية عمى حؿ مشكبلت النساء السجيناتاألخصائييف النفسانييف كاالجتم

كالمساىمة الفعالة في مساعدتيا عمى تخطي عقبة الدخكؿ إلى السجف كتحقيؽ التكيؼ مع الجك العاـ 
 لمسجف.

كما كقد جاءت العبارة التي تعبر عف مساعدة األخصائي النفساني كاالجتماعي لمنساء عينة الدراسة 
حيث كانت نسبة النساء عينة ، ة مف خبرات اآلخريف اإليجابية لمتعمـ في المرتبة الثمثةعمى االستفاد

الدراسة البلتي أجبف عمى ىذه العبارة بػ دائما ما يتمقيف مساعدات مف األخصائي النفسي كاالجتماعي 
العبارة التي  تمتيا في المرتبة الرابعة، % 70مف تجارب الفشؿ كالنجاح لآلخريف عمى حد سكاءلبلستفادة 

كيؼ أف األنشطة االجتماعية التي يكفرىا السجف تساعد في تككيف عبلقات جيدة مع الزميبلت داخؿ تدؿ 
ينبييا إلى عدـ االختبلط برفقاء السكء  كاالجتماعياألخصائي النفسي السجف كما كجاءت عبارة  أف 

 مرافقة أصدقاء السكء داخؿ السجف.أجبف بالتنبيو الدائـ لؤلخصائي النفسي بعدـ %66حيث سجمنا نسبة 
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كما جاءت عبارة كيؼ أف يساعد األخصائي النفسي  كاالجتماعي عمى تنمية ميارات التفاعؿ 
فيما كانت ، 2.41كانحراؼ معيارم قدر بػ  %52اإليجابي مع األخريف في المرتبة السادسة بنسبة 

كاالجتماعي يجعميا تشعر بعدـ تمبية ني إجابات المبحكثات أف قمة عدد  األخصائييف  األخصائي النفسا
 .0.60كانحراؼ معيارم قدر بػ  2.36حاجياتيا بمتكسط حسابي 

كفي المرتبة الثامنة جاءت عبارة كيؼ يساعد األخصائي النفسي  كاالجتماعي المرأة عينة الدراسة  
لمرتبة التاسعة كفي ا  2.26عمى المشاركة في برامج التدريب كرصد الحكافز لمتعمـ بمتكسط حسابي 

عبارة أف الكقت الذم يخصصو ليا األخصائي النفسي  كاالجتماعي لحؿ المشكبلت التي تعانييا يعد 
بالسؤاؿ عف المبحكثات  أما عبارة اىتماـ األخصائييف النفسييف كاالجتماعييف  2.10كافيا بمتكسط حسابي

 1.30فجاءت في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي قدر بػ
مما سبؽ يتضح أف أكثر أدكار المؤسسات العقابية مف ناحية إعادة التأىيؿ النفسي كاالجتماعي  

تحقيؽ التكيؼ مع جك السجف كالمساعدة ، مساعدتيا عمى تنمية القدرة الذاتية لمكاجية األزماتيتمثؿ في 
صائييف بالسؤاؿ عف كأف ىناؾ عكائؽ لمقياـ بالتأىيؿ كالتي منيا عدـ اىتماـ األخ، عمى حؿ المشكبلت

نظرا لقمة عدد   الذم يخصصو األخصائي لحؿ المشكبلت ال يعد كافيا المبحكثات كأف الكقت
 األخصائييف في المؤسسات العقابية.

كمنو يمكف القكؿ أف األخصائي النفسي كاالجتماعي لو دكر كبير في إعادة تأىيؿ المرأة المسجكنة 
مف النساء عينة الدراسة قمف أف األخصائي النفسي % 66في نظرىا بنسبة كبيرة حيث كانت نسبة 

حيث يبدأ دكر األخصائي النفسي ، (10)أنظر الممحؽ رقـ كاالجتماعي ساعدىف داخؿ السجف 
كاالجتماعي منذ دخكؿ السجينة  فيقكـ بالتعرؼ عمييا كمحاكلة معرفة كضع أسرتيا كما تحتاج إليو مف 

لحالة السجينة مف حيث اندماجيا مع بيئة السجف كمع بقية  كيظؿ متابعا، خدمات خبلؿ فترة سجنيا
كتككيف عبلقات إيجابية معيـ كدراسة المشكبلت التي قد تحدث داخؿ السجف كمف ثـ كضع ، المسجكنات

كما يقترح األخصائي النفسي كاالجتماعي خطة شاممة لمتخفيؼ ، خطط لمتعامؿ معيا كفؽ أسمكب عممي
ات كفي األخير يتكلى تييئة السجينة قبؿ إطبلؽ سراحيا لمحياة االجتماعية مف الضغكط النفسية كالتكتر 

 خارج السجف . 
لكف ىذا ال يعني أنو ال تكجد بعض النقائص كالتي مف بينيا نقص كقمة عدد األخصائييف 
االجتماعييف كالنفسانييف داخؿ السجف بحيث ال يتناسب كعدد النزيبلت كمف ثـ ال يتـ تقديـ الخدمات 

كرة كافية تشبع احتياجاتيف كال يعطى لكؿ نزيمة حقيا مف االىتماـ كالرعاية ذلؾ أف الرعاية تخفؼ مف بص
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حدة القمؽ كالتكتر كتزيؿ الضغكط النفسية عمى النزيمة بمساعدتيا في الحد مف مشكبلتيا مف جميع 
 ستقامتيا الحقا.النكاحي كتييئتيا لبللتحاؽ ببرنامج إصبلحي تأىيمي كتدريبي مما قد يساىـ في ا

كفي ضكء النتائج السابقة يمكف القكؿ أف لممؤسسات العقابية دكر كبير في إعادة التأىيؿ النفسي 
كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ الدرجات المرتفعة لكجيات نظر ، كاالجتماعي لممرأة المجرمة عينة الدراسة

حصمت جميع العبارات في المحكر عمى إذ ، المرأة عينة الدراسة في إجاباتيـ عمى عبارات المحكر األكؿ
متكسطات حسابية عالية كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير مف قبؿ المؤسسات العقابية بإعادة التأىيؿ النفسك 

كالذم ينعكس إيجابا عمى الصحة النفسية لمنزيبلت مما يقمؿ مف ، اجتماعي لممرأة المجرمة عينة الدراسة
 لبلضطرابات النفسية .خطكرة المشكبلت التي تحدث نتيجة 

الفرضية الفرعية الثانية : لمبرنامج الثقافي التعميمي داخؿ المؤسسة العقابية دور في إعادة 
 لمرأة المجرمةتأىيؿ ا

عمى  ، التأىيؿ الثقافي كالتعميمي مف أىـ الكسائؿ اإلصبلحية المتبعة في المؤسسات العقابية يعتبر
إعادة تشكيؿ شخصية السجيف كاتجاىاتو كقدراتو حتى يتمكف مف شؽ اعتبار أف برامج التعميـ تيدؼ إلى 

فيصبح لديو دافع قكم النتياج الطريؽ السكم ، طريقو في الحياة كالعكدة إلى مجتمعو كمكاطف صالح
 فيعرؼ حقكقو ككاجباتو كحتى يككف قادرا عمى خمؽ عبلقات طبيعية مع اآلخريف.

المعارؼ التي تؤثر في اإلنساف كيتأثر بيا في مختمؼ كما مف شؾ أف الثقافة تشمؿ مختمؼ 
حداث األثر اإليجابي كالفعاؿ في  مجاالت الحياة كتيدؼ البرامج التأىيمية الثقافية إلى تكجيو السجناء كا 

فمف كسائؿ الثقافة العامة التي تكفر لجميع السجناء ، سمككيـ كتصرفاتيـ داخؿ السجف كبعد الخركج منو
ككذلؾ إقامة المحاضرات كالندكات كما  كالمقركءة المسمكعة كالمرئية كسائؿ اإلعبلـ  بصكرة شبو دائمة

يقكـ مجمكعة مف الدعاة كالمرشديف سكاء المتطكعيف منيـ أك الرسمييف بزيارات لمسجكف بصفة دكرية 
 إللقاء المحاضرات كتكزيع األشرطة الدينية كالكتيبات.
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 دور المؤسسة العقابية في إعادة تأىيميف الثقافي حسبلعينة يبيف توزيع أفراد ا 50جدوؿ رقـ 
 والتعميمي

االنحراؼ  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي*

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة اإلجابة

 دائما أحيانا نادرا
04 0.93 2.32 21 

32.3% 
02 
3.1% 

42 
64.6% 

داخؿ السجف في تساعدني البرامج الثقافية 
 التخفيؼ مف الضغكط النفسية التي أعانييا

03 0.84 2.43 15 
23.1% 

07 
10.8% 

43 
66.2% 

تنظـ إدارة السجف المحاضرات كالندكات 
 الثقافية باستمرار

05 1.73 2.32 10 
15.4% 

23 
35.4% 

32 
49.2% 

ساعدتني البرامج الثقافية في تعميؽ 
 السجفاالنتماء لمجماعات الصالحة داخؿ 

02 0.68 2.43 07 
10.8% 

23 
35.4% 

35 
53.8% 

تتكفر داخؿ السجف كسائؿ تعميمية حديثة 
 )كمبيكتر ...(

03 0.73 2.35 10 
15.4% 

22 
33.8% 

33 
50.8% 

أفادتني المحاضرات كالندكات الثقافية في 
 تككيف أفكار إيجابية نحك المجتمع.

01 0.73 2.50 09 
13.8% 

14 
21.5% 

42 
64.6% 

إدارة السجف عمى تكفير الجك  تعمؿ
 المناسب لممذاكرة لمف يرغب في التعميـ

10 0.91 1.93 28 
43.1% 

12 
18.5% 

25 
38.5% 

اىتماـ إدارة السجف بالمكتبة كتزكيدىا 
بالعديد مف الكتب كالمجبلت العممية 

 الحديثة
07 0.99 2.16 27 

41.5% 
- 38 

85.5% 
يكجد فصكؿ مخصصة كمجيزة لمحك 

 األمية
08 0.81 2.01 19 

29.2% 
24 
36.9% 

22 
33.8% 

تسمح إدارة السجف بالذىاب إلى المكتبة 
 لمقراءة كاإلطبلع

09 1.00 2.01 32 
49.2% 

- 33 
50.8% 

اىتماـ إدارة السجف باستكماؿ دراستي في 
 مراحؿ التعميـ المختمفة

  2.24المتوسط الحسابي العاـ لممحور=
 درجات 3*المتوسط الحسابي مف 

أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات العقابية في  50الجدوؿ رقـما نستشفو مف 
( كأف 1.93( ك )2.50إعادة التأىيؿ الثقافي كالتعميمي لممرأة المجرمة عينة الدراسة قد تراكحت بيف )
يمي كاف كبيرا جدا مف المتكسط الحسابي العاـ لدكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ الثقافي كالتعم
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مف ثبلث نقاط في ضكء تكزيع أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج  2.24كجية نظر مجتمع الدراسة إذ بمغ 
المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية تساىـ كبشكؿ كبير في إعادة تأىيؿ 

رل الستكماؿ دراستيا حيث نجد أف المشرع كمنحيا فرصة أخ، المرأة المجرمة عينة الدراسة ثقافيا كتعميميا
ك ذلؾ بتنظيمو حمقات محك أمية بالنسبة لممحكـك ، الجزائرم أكلى عناية بالتعميـ في نظاـ البيئة المغمقة

كما اىتـ بالتعميـ حيث كضع أسس تنظيـ تعميـ  2.16كمتكسط حسابي بمغ، %  85عمييـ األمييف بنسبة 
 -التقدـ إلى امتحاف شيادة التعميـ االبتدائي ك اعتنى بالتعميـ الثانكم  ابتدائي يقكد المحككـ عمييا إلى

ك ذلؾ في جميع مراحمو حتى تقدـ المحككـ عمييا إلى امتحاف شيادة البكالكريا كما  -التقني منو ك العاـ 
ف عمى اىتـ بمرحمة التعميـ العالي الذم يككف عف طريؽ المراسمة ك ذلؾ بالنسبة لممحككـ عمييـ الحاصمي

حيث بمغت نسبة النساء عينة الدراسة المكاتي أجبف أف المؤسسة العقابية تيتـ باستكماؿ ، شيادة البكالكريا
 .2.01كبمتكسط حسابي بمغ  %50دراستيا في كؿ مراحؿ التعميـ المختمفة بػ 

تػػنص عمػػى  كجػػكب العمػػؿ عمػػى  25الفقػػرة  77القاعػػدة كمػا نجػػد  أف قكاعػػد الحػػد األدنػػى ال سػػيما 
تكفير كسائؿ تنمية تعميـ المساجيف . مف خبلؿ تييئة كتكفير الجك المناسب لممذاكرة لمف يرغب في التعميـ 

جيػػػث جػػاءت ىػػػذه العبػػارة فػػػي المرتبػػػة %  64حيػػث أجابػػػت عينػػة الدراسػػػة أف المؤسسػػة تيػػػتـ بيػػػذا بنسػػبة 
جػبلت العميمػة ككػؿ مػا كأيضػا مػف خػبلؿ تزكيػد المكتبػة بالكتػب كالم، 2.50األكلى بمتكسط حسػابي قػدر بػػ

تحتاجو السجينة لممطالعة كالمذاكرة حيػث كانػت إجابػات عينػة الدراسػة عمػى ىػذه النقطػة بنسػبة قميمػة حيػث 
كمنػػو ، 0.91كانحػػراؼ معيػػارم  1.93أتػػت فػػي المرتبػػة األخيػػر بمتكسػػط حسػػابي ضػػعيؼ نكعػػا مػػا قػػدر بػػػ
فػي حػيف أف النػزيبلت قمػف بػأف ، الجانػبفحسب رأم النساء عينة الدراسة أف إدارة السػجف مقصػرة فػي ىػذا 

 كتكفير الكمبيكتر كاالنترنيت. %53المؤسسة تكفر كسائؿ تعميمية حديثة بنسبة 
كما احتمت العبارة التي تقكؿ أف إدارة المؤسسات العقابية تنظـ المحاضرات كالندكات الثقافية المرتبة 

ة تفيد المرأة المجرمة عينة الدراسػة فػي تكػكيف أفكػار الثالثة تمتيا عبارة أف تمؾ المحاضرات كالندكات الثقافي
إيجابيػػة نحػػك المجتمػػع كأف البػػرامج الثقافيػػة داخػػؿ السػػجف تسػػاىـ فػػي التخفيػػؼ مػػف الضػػغكط النفسػػية التػػي 

 .%64تعانييا النساء عينة الدراسة ب
تسػاىـ  كمنو يمكف اعتبار البرنػامج الثقػافي بصػفة عامػة كالتعمػيـ  بصػفة خاصػة مػف األسػاليب التػي

في تحقيؽ اليدؼ األساسي المتمثؿ في إصبلح المحبكس ك إعادة إدماجػو فػي المجتمػع مػف خػبلؿ تحقيػؽ  
 فكائد كثيرة نذكر منيا:

 تكسيع مدارؾ المحبكس ك ممكاتػو الذىنيػة. -
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التخفيؼ مف العكامؿ الدافعة إلى السػمكؾ اإلجرامػي لػدل المحبػكس ال سػيما تمػؾ المتصػمة بالجيػؿ  -
 ك األميػة.
 مساعدة المحبكس عمى التكيؼ مع المجتمع. -
 فتح أبكاب العمؿ لممحبكس ال سيما بعد حصكلو عمى شيادة نجاح. -
 يجعؿ المحبكس أكثر قدرة عمى ضبط نفسو ك التحكـ في غرائزه. -

كمما سبؽ يتضح أف أكثػر أدكار المؤسسػات العقابيػة فػي البػرامج الثقافيػة كالتعميميػة مػف كجيػة نظػر 
نة الدراسة يتمثػؿ فػي تػكفير الجػك المناسػب لممػذاكرة كالمطالعػة كمحاكلػة تػكفير الكسػائؿ التعميميػة النساء عي

لقػػاء المحاضػػرات كالنػػدكات بصػػفة دكريػػة كأف أقػػؿ األدكار فػػي ىاتػػو البػػرامج يتمثػػؿ فػػي تقصػػير ، الحديثػػة كا 
 المؤسسة العقابية عمى تكفير الكتب كالمجبلت  العممية الحديثة لممكتبة .

ضكء النتائج السابقة يمكف القػكؿ أف المؤسسػات العقابيػة ليػا دكر كبيػر جػدا فػي إعػادة التأىيػؿ كفي 
كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينػة عمػى عبػارات المحػكر ، التعميمي كالثقافي
ؿ المتكسػط عبػارات عمػى درجػة كبيػرة كيظيػر ىػذا مػف خػبل 10عبػارات مػف مجمػكع  09الثاني إذ حصمت 

، نقاط في ضكء تكزيع أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسػة 3مف  2الحسابي الذم تجاكز 
كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير مف قبؿ إدارة السجكف في الجزائر بالجانب التعميمي الثقافي لمنزيبلت كالذم 

سيامي  ف في تطكير كتنمية المجتمع.ينعكس إيجابا عمى حياتيف بعد الخركج مف السجف كا 
إعػػادة التأىيػػؿ الػػديني  لممػػرأة في ر كبير ثت العقابيػػة دور وأسساؤلممالفرضػػية الفرعيػػة الثالثػػة: 

 .المجرمة
يمعػػػب التأىيػػػؿ الػػػديني دكرا فعػػػاال فػػػي عمميػػػة االصػػػبلح كالتأىيػػػؿ لمنػػػزيبلت إذ ال بػػػد أف الػػػديف يػػػكقظ 

السػػػمككية كاتجاىاتػػػػو االجتماعيػػػة الخاطئػػػػة إلػػػى سػػػػمككيات الضػػػمير كيعػػػدؿ كيغيػػػػر أفكػػػار النزيػػػػؿ كأنماطػػػو 
كما أف غرس مخافة اهلل في نفس النزيمة مف أىػـ األسػس التػي تمنعيػا مػف ، كاتجاىات مقبكلة مف المجتمع
فالتأىيػػؿ الػػديني فػػي المؤسسػػات العقابيػػة سػػكؼ يػػؤدم إلػػى استئصػػاؿ عامػػؿ ، ارتكػػاب الجػػرائـ كالعػػكدة إلييػػا

 ؼ كالجريمة الذم ىك ضعؼ الكازع الدينيميـ مف عكامؿ االنحرا
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 دور المؤسسة العقابية في إعادة تأىيميف الديني حسبيبيف توزيع أفراد العينة  51جدوؿ رقـ 
االنحراؼ  الترتيب

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي*

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة اإلجابة

 دائما أحيانا نادرا
07 0.65 2.60 06 

9.3% 
14 
21.5% 

45 
69.2% 

يتـ تكفير الكسائؿ المساعدة 
)دالت التسجيؿ كسماعات 

عمى حفظ القردف الكريـ  (األذف
 داخؿ السجف كقت الفراغ

03 0.58 2.76 05 
7.7% 

05 
7.7% 

55 
84.6% 

تكفر إدارة السجف عددا كافيا مف 
 المرشديف الدينييف

01 0.38 2.90 02 
3.08% 

02 
3.08% 

61 
93.8% 

تنظيـ محاضرات كدركس دينية 
 منتظمة لتكعية النزيبلت

02 0.51 2.83 04 
%06.16 

03 
%04.61 

58 
%89.23 

ساعدتني األنشطة الدينية عمى 
 اكتساب القيـ الدينية كاألخبلقية

04 0.70 2.70 09 
%13.84 

01 
%1.53 

55 
84.61% 

أفادتني برامج التكعية الدينية في 
الحياة التعامؿ مع مكاقؼ 
 المختمفة

05 0.61 2.67 05 
7.7% 

11 
16.92% 

49 
%75.38 

ساعدتني األنشطة الدينية عمى 
القضاء عمى التصرفات الخاطئة 

 كالسمككات غير السكم
09 0.91 1.83 34 

52.32% 
09 

%13.84 
22 

%33.84 
أفادني حفظ القردف الكريـ داخؿ 

 السجف في تيذيب سمككي
08 0.76 2.43 12 

%18.46 
14 

%21.54 
39 

%60 
ساعدتني البرامج الدينية في 
 االلتزاـ بمكاقيت الصبلة

06 0.77 2.62 13 
%20 

22 
%33.84 

30 
%46.15 

تيتـ إدارة السجف بتنكيع 
األنشطة الدينية داخؿ السجف 

، محاضرات، )تحفيظ القردف
 مسابقات دينية(، ندكات

 2.55المتوسط الحسابي العاـ لممحور=
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 درجات 3الحسابي مف * المتوسط 
أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات العقابية  51يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

كأف المتكسط الحسابي  1.83ك  2.90في إعادة التأىيؿ الديني لممرأة الجزائرية المجرمة قد تراكحت بيف 
مف ثبلت نقاط في ضكء  2.55إذ بمغ  العاـ ليذا المحكر كاف كبيرا مف كجية نظر النساء عينة الدراسة

تكزيع أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية تقـك 
 بدكر كبير جدا في إعادة التأىيؿ الديني لممرأة الجزائرية السجينة.

ة التأىيؿ الديني كانت أف درجة دكر المؤسسات العقابية في إعاد 51كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
حيث جاءت عبارات ىذا المحكر مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أعمى ، كبيرة مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة

 كحسب أقؿ قيـ لمتشتت كالذم يمثمو االنحراؼ المعيارم عمى النحك التالي، قيـ لمتكسطاتيا الحسابية
:جاءت ىذه العبارة  في المرتبة النزيالتتنظيـ محاضرات ودروس دينية منتظمة لتوعية  -1

 2.90كبمتكسط حسابي بمغ  %93األكلى حيث كانت نسبة البلتي أجبف دائما 
: كفي ىذه العبارة جاءت  ساعدتني األنشطة الدينية عمى اكتساب القيـ الدينية واألخالقية  -2

  2.83ك بمتكسط حسابي بمغ %89أعمى نسبة لبلتي أجبف دائما حيث بمغت نسبتيف 
في المرتبة الثالثة    إدارة السجف توفر عددا كافيا مف المرشديف الدينييفجاءت عبارة أف  -3

    2.76بمتكسط حسابي بمغ
: في ىذه العبارة اتضح أفادتني برامج التوعية الدينية في التعامؿ مع مواقؼ الحياة المختمفة -4

 2.70بمتكسط حسابي قدر بػ% 84أف أعمى نسبة كانت لبلتي أجبف بػ دائما بنسبة  
:  ساعدتني األنشطة الدينية عمى القضاء عمى التصرفات الخاطئة والسموكات غير السوي -5

 2.67لبلتي أجبف بػ دائما ك بمتكسط حسابي قدر بػ %75حصمت ىذه العبارة عمى نسبة 
، ندوات، محاضرات، إدارة السجف بتنويع األنشطة الدينية داخؿ السجف )تحفيظ القرآف تيتـ -6

 2.62: حصمت ىذه العبارة عمى المرتبة السادسة  بمتكسط حسابي قدر بػ  مسابقات دينية(
عمى حفظ القرآف الكريـ داخؿ  (يتـ توفير الوسائؿ المساعدة )آالت التسجيؿ وسماعات األذف -7

 2.60ػ : جاءت ىاتو العبارة في المرتبة السابعة بمتكسط حسابي قدر بالسجف وقت الفراغ 
 2.43: بمتكسط حسابي قدر بػ ساعدتني البرامج الدينية في االلتزاـ بمواقيت الصالة -8
  1.83: بمتكسط حسابي قدر بػأفادني حفظ القرآف الكريـ داخؿ السجف في تيذيب سموكي -9
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فالتغيير في سمككات كاتجاىات النزيبلت يعد اليدؼ الذم يسعى إليو مخططكا البرامج التأىيمية 
ء الشريعة كعمماء الديف كالمصمحكف االجتماعيكف كعمماء النفس يتفقكف عمى فأغمب عمما، إلصبلحيةكا

 المجتمع.  أف التمسؾ بالقيـ الدينية لو تأثير عمى األفراد كسمككيـ كارتباط ذلؾ بالحد مف كقكع الجرائـ في
مف كجية نظر النساء كمما سبؽ يتضح أف أكثر أدكار المؤسسات العقابية في البرامج الدينية  

تنظيـ محاضرات كدركس دينية منتظمة لتكعية النزيبلت ك أف إدارة السجف تكفر  عينة الدراسة يتمثؿ في
كأف أقؿ  األدكار في ىاتو البرامج يتمثؿ في أف حفظ القردف لـ يفد ، عددا كافيا مف المرشديف الدينييف

 النزيبلت في تيذيب سمككيف.
ة يمكف القكؿ أف المؤسسات العقابية ليا دكر كبير جدا في إعادة التأىيؿ كفي ضكء النتائج السابق

كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الثالث إذ ، الديني
عبارات عمى درجة كبيرة كيظير ىذا مف خبلؿ المتكسط الحسابي  09عبارات مف أصؿ     08حصمت 
كىذا يدؿ ، نقاط في ضكء تكزيع أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة 3مف  2تجاكز الذم 

عمى االىتماـ الكبير الذم تكليو إدارة السجكف في الجزائر بالجانب الديني لمنزيبلت كالذم ينعكس إيجابا 
جف إلى الحياة عندما يخر كيساعدىف عمى إزالة عكامؿ اإلجراـ كتيذيب أنفسيف ، عمى سمككات النزيبلت

 .العادية بعد السجف
إعادة التأىيؿ الصحي لممرأة في ر كبير ثت العقابية دور وأسساؤلممالفرضية الفرعية الرابعة: 

 المجرمة. 
فعبلج المحكـك ، تعتبر الرعاية الصحية في السجكف ضركرة تستمزميا عممية التأىيؿ ك اإلصبلح

ة كالنفسية كاإلشراؼ عمى حالتو الصحية يسيـ في إعداده لتقبؿ برامج عمييـ مف األمراض البدنية كالعقمي
باإلضافة إلى أف ىذه الرعاية الصحية تشعره بإنسانيتو كثقتو ، السجف كالتفاعؿ معيا في التعميـ كالتأىيؿ

 في نفسو ك في المجتمع.
 كيكجد نكعاف مف الرعاية الصحية :

: تشمؿ تطعيـ السجناء ضد األمراض المعدية كالحرص عمى تبديؿ  الرعاية الصحية الوقائية -
كالكشؼ عمى النزالء بصفة دكرية  لمتابعة حالتيـ ، مبلبس السجناء كتزكيدىـ ببعض اإلرشادات الطبية

 الصحية 
تتمثؿ في تحكيؿ السجيف عندما تستدعي حالتو إلى المستشفيات  الرعاية الصحية العالجية : -

 لتو فييا.لتتـ متابعة حا
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 دور المؤسسة العقابية في إعادة تأىيميف الصحي حسبيبيف توزيع أفراد العينة  52جدوؿ رقـ 
االنحراؼ  الترتيب

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي*

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة اإلجابة

 دائما أحيانا نادرا
01 0.17 2.96 00 02 

%3.1 
63 

%96.9 
إدارة السجف بالتفتيش تقـك 

الدكرم لمتأكد مف نظافة 
 العنابر داخؿ السجف

03 0.47 2.84 03 
%4.6 

04 
%6.2 

58 
%89.2 

تيتـ إدارة السجف بتكفير كافة 
األدكات الصحية البلزمة 

 لمعيادة الطبية
02 0.40 2.89 02 

%3.1 
03 

%4.6 
60 

%92.3 
يتـ تقديـ خدمات الرعاية 
 الصحية بشكؿ سريع

05 0.73 2.53 09 
%13.3 

12 
%18.5 

44 
%67.7 

يتـ الكشؼ الطبي عمينا عند  
 الدخكؿ إلى السجف ألكؿ مرة

04 0.68 2.69 08 
%12.3 

04 
%6.2 

53 
%81.5 

تقدـ الرعاية الخاصة 
باألمراض المزمنة مثؿ السكر 
 كالضغط كاألمراض النفسية

08 0.84 1.55 44 
%67.7 

06 
%9.2 

15 
%23.1 

تحاليؿ طبية لجميع يتـ إجراء 
النزيبلت بصفة دكرية لمكقاية 

 مف األمراض المختمفة
07 0.91 1.81 34 

%52.3 
09 

%13.8 
22 

%33.8 
تكفر إدارة السجف المكاد 
 البلزمة لمعناية الشخصية

06 0.81 2.10 18 
%27.7 

22 
%33.8 

25 
%38.5 

تساعد إدارة السجف المدمنات 
عمى المخدرات عمى تخطي 

اإلدماف كتساعدىـ عمى نكبات 
 الشفاء

 2.42المتوسط الحسابي العاـ لممحور=
 درجات 3* المتوسط الحسابي مف 

أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات العقابية  52يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
كأف المتكسط  1.55ك  2.96في إعادة التأىيؿ الصحي  لممرأة الجزائرية المجرمة قد تراكحت بيف 
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مف ثبلت  2.42الحسابي العاـ ليذا المحكر كاف كبيرا جدا مف كجية نظر النساء عينة الدراسة إذ بمغ 
طكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات نقاط في ضكء تكزيع أ

 العقابية تقـك بدكر كبير جدا في إعادة التأىيؿ الصحي لممرأة الجزائرية السجينة.
أف درجة دكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ  52كما نبلحظو مف خبلؿ  الجدكؿ رقـ 

حيث جاءت عبارات ىذا المحكر مرتبة ، كجية نظر أفراد عينة الدراسةالصحي  كانت كبيرة جدا مف 
كحسب أقؿ قيـ لمتشتت كالذم يمثمو االنحراؼ ، ترتيبا تنازليا حسب أعمى قيـ لمتكسطاتيا الحسابية

حيث جاءت عبارة أف إدارة السجف تقكـ بالتفتيش الدكرم لمتأكد مف نظافة العنابر داخؿ السجف ، المعيارم
كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية تكلي أىمية  3بة األكلى بمتكسط حسابي قريب جدا مف في المرت

تمتيا عبارة تقديـ خدمات الرعاية الصحية بشكؿ ، كبيرة لمنظافة داخؿ السجف ألف النظافة أساس الصحة
ؿ سريع كىذا دليؿ عمى سرعة االستجابة لرعاية الحاالت الصحية بشك 2.89سريع بمتكسط حسابي بمغ 

كما أنو تقدـ خدمات ، 2.84ككذا تكفير كافة األدكات الصحية البلزمة لمعيادة الطبية بمتكسط حسابي بمغ 
 لرعاية الحاالت المصابة بأمراض مزمنة كالسكرم كالضغط كبعض األمراض النفسية كالقمؽ.
سجينات عند باإلضافة إلى كؿ ىذا نجد كأف المؤسسات العقابية تقـك بإجراء كشؼ طبي  عمى ال

أما في ، كما تساعد النزيبلت عمى تخطي نكبات اإلدماف إلى غاية الشفاء النيائي، الدخكؿ إلى السجف
حيث أف ىذه ، المراتب األخيرة جاءت عبارتي أف المؤسسة العقابية تكفر بعض المكاد لمعناية الشخصية

يتـ إجراء تحاليؿ طبية بصفة دكرية كعبارة أنو ، المكاد تكفرىا عائبلت السجينات أك يمكف شراؤىا ليف
كمف ىنا يتضح أف ، حيث أنو ال تككف بصفة دكرية بؿ عند المزكـ فقط، لمكقاية مف األمراض المختمفة

أكثر أدكار المؤسسات العقابية في برامج الرعاية الصحية مف كجية نظر النساء عينة الدراسة يتمثؿ في 
كأف أقؿ  األدكار في ، يـ خدمات الرعاية الصحية بشكؿ سريعالمحافظة عمى نظافة العنابر كمحاكلة تقد

جراء التحاليؿ بصفة دكرية.، ىاتو البرامج يتمثؿ في تكفير بعض مكاد الرعاية الشخصية  كا 
كفي ضكء النتائج السابقة يمكف القكؿ أف المؤسسات العقابية ليا دكر كبير في إعادة التأىيؿ 

الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الرابع إذ كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ ، الصحي
عبارات عمى درجة كبيرة كيظير ىذا مف خبلؿ المتكسط الحسابي  08عبارات مف أصؿ 06حصمت    
كىذا يدؿ ، نقاط في ضكء تكزيع أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة 3مف  2الذم تجاكز 
الكبير الذم تكليو إدارة السجكف في الجزائر بالجانب الصحي لمنزيبلت كالذم ينعكس إيجابا  عمى االىتماـ

 .مما يقمؿ مف خطكرة انتشار األمراض بينيـ كخصكصا األمراض المعدية، عمى صحتيـ العامة
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إعادة التأىيؿ الميني  لممرأة في ر كبير ثت العقابية دور وأسساؤلممالفرضية الفرعية الخامسة: 
 لمجرمةا

ك قد خصو ، يعد التككيف الميني مف أنجع الطرؽ لتحقيؽ التأىيؿ االجتماعي في الكسط المغمؽ
مف قانكف إصبلح السجكف ك إعادة  109-106المشرع بعناية خاصة مف خبلؿ النص عميو في المكاد 

المؤسسات العقابية إذ نصت عمى تنظيـ تككيف ميني لصالح المحككـ عمييـ داخؿ ىذه ، تربية المساجيف
عمى أف تييئ لذلؾ المنشئات البلزمة, مع تكفير أجيزة تسيير العممية  ك عند الضركرة إنشاء ممحقات 
لمقياـ بيذه العممية ك في ىذا اإلطار يمكف لممحككـ عميو أف يتمقى الجانب النظرم لمتككيف ك جانبو 

 العممي داخؿ المؤسسة أك خارجيا.
المتعمؽ بقانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف نػص كما أف التعديؿ الجديد 

 عمػػى أنػػو يػػتـ التكػػكيف المينػػي داخػػؿ المؤسسػػة العقابيػػة أك فػػي معامػػؿ المؤسسػػات العقابيػػة  95فػػي مادتػػو 
 أك في الكرشات الخارجية أك في مراكز التككيف الميني.
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 دور المؤسسة العقابية في إعادة تأىيميف الميني حسبيبيف توزيع أفراد العينة  53جدوؿ رقـ 

االنحراؼ  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي*

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة اإلجابة

 دائما أحيانا نادرا
09 0.81 2.09 18 

%27.7 
23 
35.4% 

24 
36.9% 

تفي المينة التي أتدرب عمييا 
بعد الخركج مف بحاجاتي المادية 

 السجف
06 0.80 2.27 15 

23.1% 
17 
26.2% 

33 
50.8% 

يتـ إشراؾ منتجاتي اليدكية في 
 معارض السجكف

05 0.70 2.53 08 
12.3% 

14 
21.5% 

43 
66.2% 

نتمقى التشجيع كالدعـ مف قبؿ 
إدارة السجف حكؿ منتجاتنا 

 اليدكية
04 0.66 2.67 07 

10.8% 
07 
10.8% 

51 
78.5% 

برامج التأىيؿ الميني ساعدتني 
عمى التغمب عمى شعكرم 
باليأس الذم أعانيو داخؿ 

 السجف
08 0.56 2.20 05 

7.7% 
42 
64.6% 

18 
27.7% 

تكفر إدارة السجف معظـ 
 األشغاؿ اليدكية التي أرغب بيا

10 0.80 2.06 19 
29.2% 

23 
35.4% 

23 
35.4% 

ساعدتني برامج التأىيؿ الميني 
 المجتمععمى تييئتي لمعكدة إلى 

01 0.41 2.83 01 
1.5% 

09 
13.8% 

55 
84.6% 

تعممنا إدارة السجف لبللتحاؽ 
بالدكرات التدريبية المختمفة 

 لمتأىيؿ
02 0.48 2.83 03 

4.6% 
05 
7.7% 

57 
87.7% 

يتكفر بالسجف مدربات لمخياطة 
 كالحبلقة كاألشغاؿ اليدكية

03 0.45 2.72 00 18 
27.7% 

47 
72.3% 

التي يتـ التدريب تتكافؽ الميف 
 عمبيا مع رغباتي كميكلي

07 0.87 2.26 18 
27.7% 

12 
18.5% 

35 
53.5% 

فترة التدريب كالتأىيؿ كافية لكي 
 أتعمـ

 2.46المتوسط الحسابي العاـ لممحور=
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 درجات 3* المتوسط الحسابي مف 
أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات العقابية   53يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

كأف المتكسط الحسابي  2.06ك  2.83في إعادة التأىيؿ الميني  لممرأة الجزائرية المجرمة قد تراكحت بيف 
مف ثبلت نقاط في ضكء  2.46العاـ ليذا المحكر كاف كبيرا مف كجية نظر النساء عينة الدراسة إذ بمغ 

ؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية تقـك تكزيع أطكا
 بدكر كبير جدا في إعادة التأىيؿ الميني لممرأة الجزائرية السجينة.

حيث أف المؤسسات العقابية تيتـ ، كقد جاءت العبارات مرتبة كما ىك مبيف في الجدكؿ أعبله
حيث نجد أف المؤسسة تبمغ النزيبلت بكجكد دكرات تدريبية ، ميني لمسجيناتاىتماما بالغا بالتككيف ال

كما تكفر مدربات متخصصات في بعض الميف كالخياطة كالحبلقة كاألشغاؿ ، كمينية بصفة دكرية
كىذه البرامج المينية تساعد النزيبلت عمى التغمب عمى شعكر اليأس كتشغؿ أكقات فراغيـ فبدؿ ، اليدكية

كالمنتجات التي تنتجيا ، الكحدة داخؿ السجف نجدىا تيتـ بأنشطة مختمفة تشغؿ فراغيا التفكير في
النزيبلت تباع أك تؤخذ إلى معارض بيف المؤسسات العقابية كىذا تشجيعا لمنزيبلت عمى مجيكداتيف 

نجد أف فترة لكف في مقابؿ كؿ ىذا ، كبالتالي تشجيعيف لمقياـ بالتككيف كاالنخراط في برامج التأىيؿ الميني
كما أف بعض النزيبلت يشتكيف مف عدـ كجكد بعض ، التككيف تعتبر في نظر النزيبلت غير كافية لمتعمـ

كما انو ، البرامج التي يرغبف فييا كأف بعض ىاتو الميف ال تمبي حاجاتيا المادية بعد خركجيا مف السجف
فالعكدة إلى ، يؤىا لمخركج كالعكدة إلى المجتمعكفي نظر النزيبلت عينة الدراسة فياتو البرامج المينية ال تي

نما ىي مترابطة بعضيا ببعض فبرامج التأىيؿ النفسي   المجتمع ليست مرتبطة ببرنامج تأىيمي كاحد كا 
 الصحي كالميني تمثؿ كحدة متكاممة ال نستطيع الفصؿ بينيا .، ك االجتماعي التعميمي

المؤسسػػػات العقابيػػػة ليػػػا دكر كبيػػػر فػػػي إعػػػادة التأىيػػػؿ كفػػػي ضػػػكء النتػػػائج السػػػابقة يمكػػػف القػػػكؿ أف 
كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ الػدرجات المرتفعػة إلجابػات أفػراد العينػة عمػى عبػارات المحػكر الخػامس ، الميني

عبػػػارات عمػػػػى درجػػػػة كبيػػػػرة كيظيػػػر ىػػػػذا مػػػػف خػػػػبلؿ المتكسػػػػط  10عبػػػػارات مػػػػف أصػػػػؿ 10إذ حصػػػمت    
، تكزيع أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسػةنقاط في ضكء  3مف  2الحسابي الذم تجاكز 

كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم تكليو إدارة السجكف في الجزائر بجانب التأىيؿ الميني لمنزيبلت كالذم 
فالتأىيؿ الميني يعتبر كسيمة فعالة إلكساب النزيبلت ، ينعكس إيجابا عمى حياتيف بعد الخركج مف السجف

رات البلزمة إلتقاف حرفة أك مينة  لمتكسب بيا بعد قضاء فتػرة العقكبػة كضػماف عػدـ العػكدة الرتكػاب الميا
  الجريمة.
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 يبيف ترتيب البرامج التأىيمية حسب متوسطاتيا الحسابية ترتيبا تنازليا 54جدوؿ رقـ 
 الترتيب المتوسط الحسابي* المحور

 04 2.39 النفسي كاالجتماعيدكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ 
 05 2.24 دكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ الثقافي التعميمي

 01 2.55 دكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ الديني
 03 2.42 دكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ الصحي
 02 2.46 دكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ الميني

 2.41 الدرجة الكمية
 درجات 3* المتوسط الحسابي مف 
أف الدرجة الكمية لدكر المؤسسات العقابية في إعادة تأىيؿ المرأة  54يتضح مف الجدكؿ رقـ 

المجرمة عينة الدراسة كانت كبيرة جدا مف كجية نظر النزيبلت عينة الدراسة إذ بمغ متكسطيا الحسابي 
حيث يتضح أف ، أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في المقياس مف ثبلت نقاط في ضكء تكزيع 2.41

أكثر األدكار التي تقكـ بيا المؤسسات العقابية تتمثؿ في إعادة التأىيؿ الديني كأف أقؿ األدكار تتمثؿ في 
إقباؿ إعادة التأىيؿ التعميمي كالثقافي كىذا مف كجية نظر النزيبلت عينة الدراسة كىذا ربما يعكد إلى عدـ 

 السجينات عمى البرامج التعميمية كعدـ رغبتيف في الدراسة.
كفي ضكء النتائج السابقة يمكف القكؿ أف المؤسسات العقابية في الجزائر تمعب دكرا كبيرا جدا في 

كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ الدرجات المرتفعة لممتكسطات العامة لمحاكر ، إعادة تأىيؿ المرأة المجرمة
كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم تكليو ، حيث حصمت جميع المحاكر عمى درجة كبيرة، إعادة التأىيؿ

كأف السجف ىك مؤسسة إصبلحية في المقاـ األكؿ قبؿ ، المؤسسات العقابية بإعادة تأىيؿ المرأة المجرمة
 أف يككف مكانا لقضاء فترات العقكبة.
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 ثانيا : مناقشة نتائج الدراسة
 الدراسة في ضوء الدراسات السابقةمناقشة نتائج   -1

ك التي حاكلت الكشؼ ، التي تناكلت مكضكع اجراـ المرأة، بعد استعراض بعض الدراسات السابقة
تكصمت معظـ ىذه الدراسات إلى أف أسباب االنحراؼ كالجريمة عديدة ، عف العكامؿ المؤدية إليو

نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي سكؼ نحاكؿ مناقشة ، اجتماعية كثقافية كنفسية ك اقتصادية
 تعرضت إلييا.

 الدراسات المتعمقة بإجراـ المرأة1 -1
 في ضوء الدراسات األجنبية -أ

 كقد تكصمت ىذه الدراسات إلى:
أف مف أسباب الجريمة كالعنؼ  لدل المرأة ىك العنؼ الذم تتعرض لو فينتج عنو ما يسمى  -

 بالعنؼ المضاد.
 أسباب الجريمة ىك التغيرات اليرمكنية التي تحدث لدييا أثناء فترة الطمث .أف مف  -
جراـ المرأة. -  غياب األب طكاؿ الكقت عامؿ مف عكامؿ انحراؼ كا 
 نساء دفعتيـ ظركفيـ االجتماعية كاالقتصادية كالفقر كالتفكؾ لبلنحراؼ كاالجراـ. -
جراـ المرأة يعكد  -  المشكبلت التي يعانيف منيا. لرغبتيف في اليركب مفانحراؼ كا 
جراـ المرأة يعكد إلى كجكد مشكبلت نفسية كاجتماعية كاالىماؿ األسرم أك تعرضيف  - انحراؼ كا 

 لبلغتصاب.
ف خبلؿ الدراسة الميدانية أف أغمب المبحكثات يعشف في أسر مستكل الضبط لدييا كقد تبيف م

حيث يعتبر الكالداف ىما  المسؤكالف عف ، العمؿمتدني حيث نجد أف األب  غائب حتى في غير أكقات 
كمعرفة ، حيث يفرض عمييـ الديف ضركرة تكلي اإلشراؼ الكامؿ عمى األبناء، الجك األسرم العاـ

كأف مف أىـ التكاليؼ المناطة بالكالديف: إقامة االنضباط ، كتكجيييـ إلى الخير، كضبط سمككيـ، حاجاتيـ
خاصة مف كاف منيـ في مرحمة المراىقة كما بعدىا في سف ، الدالخمقي في األسرة عمى جميع األك 

كتبنى ، حتى يكتمؿ نضجيـ العاـ، كضبط بحـز ك دقة، فإنيـ يحتاجكف إلى مزيد رعاية، الشباب
 شخصياتيـ.

نجد أف أغمب عائبلتيف ىي أسر مفككة بسبب الطبلؽ أك ما يسمى كما كشفت الدراسة الحالية أف 
حيث أف الفتاة أكثر تأثرا ، ربما كاف لو األثر في ميميف الرتكاب الجريمة كالذم، بالتصدع المادم
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فتشعر بعدـ االستقرار كفقداف العاطفة كالتأثير النفسي مف ، بالظركؼ االجتماعية المحيطة بيا مف الرجؿ
 كمف جية أخرل نجد أف الفتاة تستغؿ انفصاؿ الكالديف كانعداـ الضبط، انفصاؿ الكالديف ىذا مف جية

 األسرم فتتجو إلى القياـ بما يحمك ليا فتسقط في فخ اإلجراـ كالسمكؾ المنحرؼ.
 كما تبيف أيضا مف خبلؿ الدراسة الحالية أف المرأة الجزائرية عينة الدراسة تتعرض لعنؼ لفظي 

غالبا ما يترتب عف ىذا األسمكب شخصيات انسحابية منطكية أك ما يسمى بأسمكب إثارة األلـ النفسي ك 
، كما تككف عرضة لعدد مف األمراض النفسية كالقمؽ، تكجو عدكانيا نحك ذاتيا، ر كاثقة مف نفسياغي

كحتى أنو مف الممكف إصابتيا بالكسكاس القيرم ك الذم اتفؽ العمماء عمى أنو مرتبط بشكؿ ، الييستيريا
تتعرض  إلى التيديد الدائـ كما كجدنا  أيضا أف المرأة الجزائرية عينة الدراسة ، عاـ بالحرماف مف الحب

بالطبلؽ كالطرد مف البيت  مما يجعميا دائما في حذر ك خكؼ مف المستقبؿ عمى عكس الحياة الطبيعية 
كما أنو مف بيف أساليب ، التي يجب أف يكفرىا الزكج لزكجتو مف راحة نفسية كالشعكر باألماف كاالطمئناف

عد مف األمكر التي تكتر العبلقة الزكجية فتؤدم إلى تعامؿ الزكج مع زكجتو الضرب كاالعتداء الذم ي
الشعكر باحتقار المرأة لزكجيا كشعكرىا بالكره نحكه كمحاكلة االنتقاـ منو بأم كسيمة  كىك ما يسمى 

 بالعنؼ كالعنؼ المضاد.
كمف كؿ ما سبؽ يتبيف أف ما تكصمت إليو الدراسة الحالية يمكف اعتباره منظكرا شامبل لمدراسات 

جراـ المرأة، نبية مجتمعةاألج ، حيث تناكؿ كؿ منيا جانب أك جانبيف مف العكامؿ المسببة النحراؼ كا 
كىك ما يبيف اتساع أفؽ ىذه الدراسة كنظرتيا المتكاممة في البحث  عف عكامؿ  ، كأغفؿ باقي الجكانب

 إجراـ المرأة
 الدراسات العربيةفي ضوء  -ب

 التالية:كقد تكصمت ىذه الدراسات إلى النتائج 
 أف إجراـ المرأة يعكد لظركؼ عائمية سيئة في ظؿ التفكؾ األسرم. -1
جراـ المرأة األمراض النفسية  -2  مف بيف أىـ العكامؿ المسببة النحراؼ كا 
إلى جانب ، االجتماعية كالثقافية كالمادية في السمكؾ اإلجرامي لممرأة، تؤثر العكامؿ النفسية -3

ل الدراسي ك تأثير التغيرات الفيزيكلكجية التي تطرأ عمى المرأة كانعكاساتيا تأثير عامؿ الطقس كالمستك 
 عمى حالتيا النفسية كارتباط ذلؾ بسمككيا اإلجرامي.      

أك السكف في أماكف ، ىناؾ ضعؼ في الحالة االقتصادية  كتدني دخؿ أسر النساء المجرمات -4
 ضيقة أك األحياء الشعبية.
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جرمة صديقات السكء مف المرتكبات لمجرائـ كالمكاتي دخمف أكثر مف مرة إلى ترافؽ المرأة الم  -5
 السجكف مما أثر عمى انحرافيف.

 ضعؼ تديف النساء عينة الدراسة لو تأثير قكم في ميميف الرتكاب الجريمة -5
باإلضافة إلى أف ، كما تبيف أف كقت الفراغ لدل المرأة المجرمة  طكيؿ كال تستفيد منو -6
 ف ال يقضيف كقت فراغيف مع أفراد أسرىف بؿ في أماكف يقؿ فييا الضبط األسرم.معظمي
تبيف أيضا مف خبلؿ ىذه الدراسات  أف نكعية البرامج التي تتابعيا النساء عينة الدراسة عبر  -7

كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ليا تأثير عمى ميميف الرتكاب الجرائـ فمعظميف تتابعف برامج مثيرة كمؤججة 
 عكاطؼ كالشيكات الجنسية.لم

 أف عدـ التكافؽ الزكاجي مع األزكاج يؤثر كبشكؿ كبير عمى انحراؼ المرأة .  -6
ك عشف في ظؿ محيط كجداني ، أف النساء المجرمات  ينتميف إلى أسر مفككة متصدعة -7

  اجتماعي ثقافي مضطرب ك مف دالئؿ ىذا االضطراب التفكؾ العائمي ك سكء المعاممة ك القسكة
 ك اإلىماؿ العاطفي ك المادم.

كىذا ما تكصمت إليو الدراسة الحالية حيث كجدنا أف المرأة الجزائرية المجرمة تتجو نحك اإلجراـ 
 نتيجة تظافر عدة عكامؿ :

تحدؽ كنتيجة لغياب التنشئة األسرية السميمة كانعداـ الضبط  عوامؿ اجتماعية وثقافية -1
 االجتماعي كمرافقة أصدقاء السكء كالزكاج باإلكراه كالزكاج بمنحرؼ ك الجيؿ كاألمية .

كلذلؾ يمكف ، أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي ك اإلجرامي لمعوامؿ النفسية -2
عمى اعتبار أف الحرماف ، أساسيا في انحراؼ المرأة الجزائرية عينة الدراسةاعتبار العامؿ النفسي  عامبل 

، العاطفي الذم تحسو المرأة سكاء مف الكالديف أك الزكج ك إحساسيا بعدـ االستقرار كاألماف النفسي
 كشعكرىا بالفراغ كميا تجعؿ المرأة تتجو إلى اإلجراـ كاالنحراؼ لتعبئة ىذا الفراغ الذم تحسو.

حيث كجدنا أنو  ككمما كانت المرأة بحاجة لمماؿ لجأت إلى كؿ الطرؽ وامؿ اقتصادية:  ع  -3
سكاء المشركعة أك غير المشركعة لتمبية رغباتيا المادية في ظؿ عالمنا الذم أصبح  ماديا بحتا  كلذلؾ 

 نحراؼ كالجريمة.يمكف اعتبار العامؿ االقتصادم مف بيف أىـ العكامؿ التي تدفع بالمرأة الجزائرية إلى اال
تجـر المرأة نتيجة لضعؼ الكازع الديني حيث أنو كمما ابتعدت المرأة عف االلتزاـ الديني  -4

جراميا سيبل كدكف أم تأنيب ضمير كلذلؾ يمكف ، كاالنسياؽ كراء األفعاؿ المحرمة كمما كاف انحرافيا كا 
 ية عينة الدراسة.اعتبار العامؿ الديني  عامبل أساسيا في انحراؼ المرأة الجزائر 
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عبلـ المرئي دكر ك أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي اإلجرامي  حيث أف لئل -5
البرامج التمفزية كمشاىدة االنترنيت ليا دكر في الجريمة لكف بتكفر ظركؼ كعكامؿ أخرل مساعدة كأف 

 ميا أك بعضيا.الفعؿ اإلجرامي ال يمكف أف يحدث بمعزؿ عف ىذه العكامؿ مجتمعة ك
كبناءا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف الدراسة الحالية ال تخرج مف حيث مضمكنيا كأىدافيا كحتى 
نتائجيا عف ما تكصمت إليو ىذه الدراسات التي تشترؾ مع الدراسة الحالية في خاصية ميمة أال كىي 

كما ينبغي التأكيد عميو في ، لفردمالتقارب في القيـ كالمعايير كالقكاعد االجتماعية التي تحددىا لمسمكؾ ا
ىذا اإلطار ىك محاكلة ىذه الدراسة معالجة طابك إجراـ المرأة الجزائرية  مف زاكية شمكلية مف خبلؿ 
محاكلة معرفة العكامؿ كالظركؼ المييئة لكلكج المرأة الجزائرية عالـ الجريمة كاالنحراؼ مف جية كالنتائج 

تكاىا الشخصي أك عمى مستكل عائمتيا كالمجتمع ككؿ إضافة إلى المترتبة عف إجراميا سكاء عمى مس
محاكلة ىذه الدراسة إلى التطرؽ إلى مكضكع إعادة تأىيؿ المرأة داخؿ المؤسسة العقابية كالذم يعتبر 
أساسيا إلعادة إدماجيا بعد خركجيا مف السجف داخؿ المجتمع لتككف فردا صالحا كبالتالي الحد مف 

 ة كاالنحراؼ.عكدتيا إلى الجريم
 الدراسات المتعمقة بدور المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ 1-2

 كقد تكصمت  ىذه الدراسات إلى النتائج التالية:
 أف المشاركة في البرامج التأىيمية يساىـ في التخفيؼ مف الضغكط كالتكتر . -
 تساىـ البرامج الدينية عمى تغيير اتجاىات النزالء كتعديؿ سمككيـ  -
 تساىـ البرامج الثقافية عمى تغيير اتجاىات النزالء كتعديؿ سمككيـ  -
 تساىـ البرامج االجتماعية عمى تغيير اتجاىات النزالء كتعديؿ سمككيـ  -
 تساىـ برامج  التدريب الميني عمى تغيير اتجاىات النزالء كتعديؿ سمككيـ   -
 احؿ التعميمية المختمفة.تحرص إدارة السجكف عمى حث النزالء لبللتحاؽ بالمر  -
تحرص إدارة السجكف عمى منح النزالء شيادات مينية في حاؿ مشاركتيـ في تدريب ميني داخؿ  -

 السجف كذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات ذات الصمة بشأف التدريب الميني.
تحرص إدارة السجكف عمى كجكد عيادة صحية أك مركز رعاية أكلية داخؿ السجف لمكشؼ عف  -
كنقؿ النزالء الذيف يعانكف مف مشكبلت نفسية حادة إلى ، الصحية الطارئة لمنزالء كعبلجيا  الحاالت

 المستشفيات المتخصصة



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

345 
 

كما ، أف ما يتعممو  السجناء مف تدريب  مبلئـ لمكاقع أك مبلئـ بعض الشيء ك أف المدربيف أكفاء
 يعتقد  النزالء أف عدد المدربيف كاؼ .
قكؿ أف الدراسة الحالية ال تخرج مف حيث مضمكنيا كأىدافيا كحتى كبناءا عمى ما سبؽ يمكف ال

نتائجيا عف ما تكصمت إليو ىذه الدراسات التي تشترؾ مع الدراسة الحالية في ككنيا تبحث عف أىمية 
كدكر البرامج التأىيمية كاإلصبلحية داخؿ المؤسسات العقابية كمدل فعاليتيا ك نجاعتيا في تككيف المجـر 

لكف مما يمكف مبلحظتو أف أغمب ىذه الدراسات كاف أفراد عينتيا مف ، دا صالحا في المجتمعلجعمو فر 
كبما أف احتياجات الرجؿ كالمرأة مختمفة ، الذككر فيي لـ تركز عمى المرأة المجرمة بؿ ركزت عمى الرجؿ

دخكليا السجف  ارتأت ىذه الدراسة التركيز أكثر عمى الجانب النفسك اجتماعي باعتبار أف المرأة عند
، فالمرأة تنبذ مف المجتمع كحتى مف طرؼ أسرتيا، تكصـ عكس الرجؿ الذم ال يتأثر كثيرا بدخكلو السجف

لذا فإعادة تأىيميا لو دكر كبير في استعادتيا لثقتيا بنفسيا ك إصبلحيا كجعميا فردا منتجا فعاال في 
 المجتمع كبالتالي عدـ عكدتيا لمجريمة.

أف أكثر أدكار المؤسسات العقابية مف ناحية إعادة التأىيؿ كقد تبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية 
مساعدتيا عمى تنمية القدرة الذاتية النفسي كاالجتماعي لممرأة الجزائرية المجرمة عينة الدراسة  يتمثؿ في 

كأف ىناؾ عكائؽ لمقياـ ، تتحقيؽ التكيؼ مع جك السجف كالمساعدة عمى حؿ المشكبل، لمكاجية األزمات
الذم يخصصو  بالتأىيؿ كالتي منيا عدـ اىتماـ األخصائييف بالسؤاؿ عف المبحكثات كأف الكقت

 نظرا لقمة عدد  األخصائييف في المؤسسات العقابية. األخصائي لحؿ المشكبلت ال يعد كافيا
زيبلت إذ ال بد أف الديف يكقظ كما يمعب التأىيؿ الديني دكرا فعاال في عممية االصبلح كالتأىيؿ لمن

الضمير كيعدؿ كيغير أفكار النزيؿ كأنماطو السمككية كاتجاىاتو االجتماعية الخاطئة إلى سمككيات 
كما أف غرس مخافة اهلل في نفس النزيمة مف أىـ األسس التي تمنعيا مف ، كاتجاىات مقبكلة مف المجتمع
ي في المؤسسات العقابية سكؼ يؤدم إلى استئصاؿ عامؿ فالتأىيؿ الدين، ارتكاب الجرائـ كالعكدة إلييا

ككؿ ىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير  ميـ مف عكامؿ االنحراؼ كالجريمة الذم ىك ضعؼ الكازع الديني
كأف السجف ىك مؤسسة إصبلحية في المقاـ ، الذم تكليو المؤسسات العقابية بإعادة تأىيؿ المرأة المجرمة

 لقضاء فترات العقكبة. األكؿ قبؿ أف يككف مكانا
 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء االتجاىات النظرية  - 2

حيث أف كؿ منيا ، تعددت االتجاىات النظرية التي تـ استخداميا كالتطرؽ إلييا في ىذه الدراسة
فمنيا مف ركز عمى الجكانب النفسية ، اىتـ بتفسير مكضكع اإلجراـ مف الزاكية التي يراىا مناسبة لذلؾ
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كمنيا مف ، كمنيا مف ركز عمى الجكانب البيكلكجية في تفسير ىذه الظاىرة، كالشخصية كالعقمية لممجـر
كما ىك الشأف ، ركز عمى العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كمنيا مف حاكؿ الجمع بيف العكامؿ كميا

اـ المرأة مف زاكية أكثر كقد حاكلت ىذه الدراسة تناكؿ مكضكع إجر ، بالنسبة لبلتجاه  التكاممي اإلسبلمي
لذلؾ ركزت عمى ، شممت كؿ الجكانب التي قد تككف سببا في االنحراؼ كاإلجراـ بشكؿ أك بآخر، شمكلية

 االقتصادية كحتى الثقافية كالدينية  لتأثيرىا الكبير عمى شخصية اإلنساف .، النفسية، الجكانب االجتماعية
 النظريات الكالسيكية: -1
 جرمة أقرب إلى الرجاؿ المجرميف ك األسكياء منيا إلى المرأة.ترل أف المرأة الم 
 البغي بيف النساء.، يرل لكمبركزك أف مرادؼ الجانح بيف الرجاؿ 
  إجراـ االناث يبمغ أقصى ارتفاع في سف الرشد بينما ينخفض في السف المتقدمة كفي مرحمة

في حيف أنو في المرحمة األخرل ، اماالطفكلة كىي المرحمة التي ال تككف الخصائص الجنسية قد نمت تم
 تككف ىذه الخصائص عمى كشؾ الذبكؿ.

  ميما تطكرت جريمة المرأة يبقى الحجـ الحقيقي ليس بالصكرة التي تعكسيا اإلحصائيات
الرسمية حيث أف النساء أكثر إجراما مما ىك عمى الجداكؿ بحكـ أف لممرأة مف القدرة ك البراعة ما يجعميا 

 أك تتممص منيا بطريقة أك بأخرلتخفي جرائميا 
كقد اتضح مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف المرأة المجرمة تمارس الجرائـ الجنسية في المرتبة األكلى 

فالنساء المكاتي يمارسف ، فيي تمجأ ليذا النكع مف الجرائـ إلشباع غرائزىا مف مجمكع الجرائـ %40بنسبة 
ىذا النكع مف الجرائـ كانت ليف حياة عائمية مضطربة في طفكلتيف كمشحكنة بالكراىية مما يؤدل إلى 

ك ىذا ما قد يفسر أف الغالبية منيف يعانيف مف كراىية العديد مف االضطرابات النفسية كالجنسية لدييف 
لكف ىذا ، ه الكراىية باستغبلؿ الرجاؿ جنسيا خاصةجنس الرجاؿ ك بالتالي يمارسف البغاء كتنفيس عف ىذ

ال يعني أف جرائـ المرأة تتكقؼ إال عمى الجرائـ الجنسية بؿ تعدتيا لمسرقة كاالتجار بالمخدرات كتعاطييا 
 كالتزكير ككصمت حتى إلى القتؿ.

يدؿ عمى أف  كما تبيف أيضا مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف المرأة ترتكب الجرائـ في سف الشباب ثـ
مف مجمكع أفراد  %21.5كأف نسبة ، 30مف مجمكع أفراد العينة أقؿ مف سف % 63حيث أف نسبة 

سنة كيشير ذلؾ إلى أف عمر النساء المرتكبات لمجريمة يتمركز في سف  39ك  30العينة أعمارىـ بيف 
فقد  سنة 39 ك 19مف مجمكع عينة الدراسة أعمارىف بيف % 84حيث أف نسبة ، الشباب ك سف النضج

مف مجمكع  % 4.60بينت نتائج الدراسة الميدانية أف الجريمة النسكية تقؿ مع تقدـ العمر حيث أف نسبة 



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

347 
 

أفراد عينة الدراسة أعمارىف فكؽ الخمسيف سنة كىذا مؤشر يدؿ عمى قمة نسبة جرائـ النساء المسنات 
لعدة عكامؿ منيا االحتراـ كالتقدير التي تتمقاىا كىذه النسبة القميمة ترجع ، مقارنة بالفئات العمرية األخرل

، المرأة المسنة في المجتمع كيتعاطؼ معيا كيساعدىا بكؿ ما تريد مما يحد مف انحرافيا كارتكابيا لمجريمة
كذلؾ مف خبلؿ ظيكر ، كتزيد نسبة إجراميا في مرحمة الشباب أيف تتميز بصفات كخصائص معينة

مما يجعميا عرضة لبلغراءات المختمفة كالتحرش ، كزيادة غريزتيا الجنسية، عبلمات األنكثة لدييا كبركزىا
، ككؿ ىذه الظركؼ قد تكقعيا في حاالت كثيرة في جرائـ الزنا كالبغاء كالدعارة، الجنسي مف قبؿ الرجاؿ

 باإلضافة إلى اتساـ المرأة في ىذه المرحمة العمرية بنكع، خاصة في ظؿ عدـ نضكجيا النفسي ك العقمي
 مف التيكر كعدـ المباالة كحب المغامرة  كتقمب المزاج كقمة خبرتيا في الحياة .

حيث سجمنا جرائـ ، مف خبلؿ الدراسة الميدانية ثبت أف المرأة ال تمارس الجرائـ الجنسية فقط
 ، متعددة تقكـ بيا المرأة الجزائرية كالتي مف بينيا جرائـ المخدرات السرقة كالتزكير كحتى القتؿ

ا بينت الدراسة الميدانية أف الجريمة تقؿ مع تقدـ المرأة في السف كتزيد في مرحمة النضج كم
 كالشباب عكس ما جاءت بو ىذه النظرية.

 كمنو يمكف القكؿ أف ىذه الدراسة لـ تؤكد ما جاءت بو ىذه النظرية .
 النظريات النفسية  -2

 حاكلت ىذه النظرية الكشؼ عف أف :
  يفسر عمى أساس الصراع القائـ في النفس الشعكرية إما بسبب غمبة الذات السمكؾ اإلجرامي

ما بسبب عقدة مف العقد الكامنة في البلشعكر، الدنيا عمى الذات العميا فينجـ مف ذلؾ كمو انطبلؽ ، كا 
الدكافع كالنزعات كالميكؿ الكامنة منذ الطفكلة بغير قيكد كيحدث االضطراب النفسي الذم يؤدم إلى خمؿ 

 .صابي أك سمكؾ إجراميع
 تؤثر عمى نفسيتيا وتدفعيا إلى ، المرأة مف الناحية النفسية  تتعرض لظروؼ خاصة بيا

 حاالت الحمؿ والوضع والرضاعة والحيض.ؾ ارتكاب بعض الجرائـ
  تعزك النزعة اإلجرامية لنكع مف الصراع الداخمي أك الصراعات الداخمية كالمشكبلت االنفعالية
كلذلؾ يعتبركف السمكؾ ، البلشعكرية بعدـ اإلجابة ككذلؾ عدـ المكادعة كمشاعر النقص كالدكنيةكالدكافع 

 اإلجرامي عرض ناتج عف مشاكؿ انفعالية.
  يرجع السمكؾ اإلجرامي إلى الصراعات الداخمية كالمشاكؿ االنفعالية كالمشاعر غير الشعكرية

 .بالخكؼ كعدـ األماف كعدـ المكاءمة كالشعكر بالنقص
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 .أف السمكؾ اإلجرامي يحدث نتيجة الصراع النفسي كاالضطرابات العاطفية 
، ماضي الفتاة خاصة في العبلقة بالكالديف عمى اإلجراـ كقد دلت الدراسة الميدانية عمى كجكد تأثير

حيث أف  شعكر الفتاة بعدـ  العدؿ في المعاممة مع بقية اإلخكة سكاء مف الكالديف كمييما أك أحدىما لو 
كقد يؤدم إلى الحقد كالضغينة  كالكراىية كينمي الغيرة بيف اإلخكة كعدـ الثقة ، أكبر األثر عمى نفسيتيا

بالجنس االخر كىذا ما نبلحظو غالبا في األسر الجزائرية أيف نجد نكعا مف التفضيؿ كالمحاباة كالتحيز 
 ضيؿ بينيـ عمى أساس المركز كعدـ المساكاة بيف االبناء جميعيـ في الرعاية كالعناية كيككف التف

كما أف معظـ النساء عينة الدراسة يعانيف مف ، أك الجنس أك السف أك المكف أك المرض أك ألم سبب دخر
الحرماف العاطفي حيث كاف معظـ النساء المرتكبات لمجرائـ األخبلقية يعانيف مف حرماف عاطفي بنسبة 

أخبلقية ممف يشعرف بالعطؼ كالحناف مف قبؿ أسرىف  في حيف كانت النساء المكاتي ارتكبف جرائـ % 78
كىذا الحرماف العاطفي لدييف قد يككف الدافع ، فقط مف مجمكع النساء المرتكبات لمجرائـ األخبلقية 22%

كفي الغالب تككف ، لمبحث عمف يشعرىف بحناف كعطؼ خارج أسكار البيت كخارج نطاؽ الشرع كالديف
 تحت خدعة  الحب بقصد الزكاج.الفتاة في ىذه العبلقات تعيش 

كما تبيف أف تعرض المرأة لمقسكة كالشدة الزائدة مف قبؿ األب قد تؤدم إلى نتائج عكسية كخاصة 
إضافة إلى افتقادىف لمجالسة اآلباء كالحديث معيـ ، أف الفتاة تحتاج إلى قميؿ مف الميف كالرقة كالحناف

الحناف كالعطؼ مما يجعميف يشعرف بالنقص  فاألب ليس دكره فقط مادم بحت كلكف لو جانب مف
كالحرماف مف مجالسة األباء فسؤاؿ األب ابنتو عف حاليا كدراستيا كطمكحيا كمستقبميا يساىـ في التكجيو 

 كاإلرشاد كاإلحساس بنكع مف االىتماـ كمنو لو دكر في الضبط كالرقابة.
 فاألطفاؿ الذيف ، ف طكيمة األمدكلكف دثارىا يمكف أف تكك ، قد تبدك المشاكؿ العائمية صغيرة

ينشئكف بيف مشاكؿ األبكيف المتكررة مف المحتمؿ أف يتأثركا في مرحمة البمكغ حيث يككنكف أكثر عرضة 
مع مخاطر الفشؿ في ، القياـ بالسمككيات المعادية لممجتمع، تعاطي المخدرات كالكحكؿ، االكتئاب لخطر

 .تخطي سف المراىقة العبلقات الشخصية كالحياة المينية حتى بعد
بعدـ شعكرىـ باألماف كاالستقرار  األبناء عمى الزوجية الخالفات أثر كتكمف المشكمة الحقيقية في

فضبل عف شعكرىـ بالذنب كتنامي اإلحساس ، حيث أف كظيفة المنزؿ يجب أف تككف عكس ذلؾ تماما
مما ، الكالديف ال عبلقة ليا بيـ إطبلقاحتى كلك كانت خبلفات ، لدييـ بأنيـ سبب الخبلفات بيف الكالديف

يدفعيـ إلى اليرب مف ىذا اإلحساس كاليرب مف أجكاء البيت المشحكنة فيقعكف في شرؾ المخدرات 
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ككما نعمـ كمنا أنو غالبا ما تككف  الفتاة أكثر تأثرا مف الذككر في مسألة االستقرار ، كأصدقاء السكء
 ؿ العائمية أكثر مف الذككر.كاألماف النفسي لذا فيي تتأثر بالمشاك

بناءا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف نتائج ىذه الدراسة جاءت متقاربة إلى حد ما مع تفسيرات 
النظرية النفسية التي تركز عمى أىمية مرحمة الطفكلة في عممية التنشئة االجتماعية كدكر كؿ مف األب 

اطفي كعدـ الشعكر باألماف كاالستقرار كاألـ في صقؿ شخصية الطفؿ كما أف اإلحساس بالحرماف الع
 النفسي مف أىـ العكامؿ النفسية الدافعة لمجريمة  

 النظرية االقتصادية: كشفت ىذه النظرية  -3
  أف الجريمة كليدة بعض الظركؼ االقتصادية كفي مقدمتيا العكز كالبطالة كسكء األحكاؿ
 االقتصادية
  مما يدفع باألفراد إلى انتياج ، صعكبة العيشانخفاض مستكل المعيشة كالحرماف يؤدم إلى

 أساليب غير مشركعة إلشباع حاجاتيـ.
 .أف الكضع االقتصادم لؤلسرة عامؿ ميـ في دفع أفرادىا نحك ارتكاب الجرائـ 

كقد دلت الدراسة الميدانية عمى أف الكضع كالظركؼ االقتصادية كانت عامبل ميما فيدفع المرأة 
ت نتائج الدراسة الميدانية  أف النساء المكاتي يسكف في األحياء الشعبية  يمثمف الرتكاب الجرائـ حيث بين

مف مجمكع أفراد العينة حيث نجد أنيف أكثر ميبل أكثر إلى جرائـ السرقة كالمخدرات كالجرائـ  60%
في األخبلقية حيث كانت نسبة النساء عينة الدراسة المكاتي اتيمف في جرائـ أخبلقية  كالمكاتي يسكف 

فتكسط الحالة االقتصادية كالمادية يحتـ عمى األسر السكف في أماكف شعبية ، % 65األحياء الشعبية   
كاألحياء التي تسكنيا المرأة ، قديمة أك شقؽ صغير كالتي تكجد غالبا في األحياء الشعبية أك المتكسطة

سطة نكعا ما أيف يكثر فييا السكاف الجزائرية المرتكبة لمجريمة ىي في الغالب أحياء قديمة كشعبية أك متك 
كمانجد أف أغمب النساء ، مما يؤثر عمى المرأة في ارتكاب الجرائـ كانحرافيا، كيقؿ فييا الضبط االجتماعي

عينة الدراسة كاف األب أك الزكج ىك المعيؿ حيث  يعتبر عمؿ األب أساسيا في الحياة األسرية فيك 
اء كىك األماف االقتصادم لدييـ فإف تغير دكره كأىممو نجد أف العائؿ األساسي لؤلسرة كفي نظر األبن

األبناء يبحثكف عف ممجأ دخر لتأميف احتياجاتيـ المادية فقد يمجؤكف إلى السرقة أك لبلنحرافات األخبلقية 
الميمكسات  التي تدر عمييـ بالماؿ كالعمؿ في المبلىي أك في بيكت الدعارة أك االتجار بالمخدرات ك

 السريع فيقعكف في خيكط الجريمة.لمتكسب 
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 كيمكف تمخيص أىـ نقاطيا في:النظريات االجتماعية  -4
  أف السمكؾ اإلجرامي سمكؾ متعمـ يتعممو الفرد مف محيطو االجتماعي فاالختبلط بالمجرميف

 كتعمـ األنماط اإلجرامية كالبكاعث كالمبررات التي تشجع عمى ارتكاب الجريمة.
  كمما يككف الفرد قادرا عمى الضبط  ، التنشئة االجتماعية فعالة كسميمةكمما كانت ممارسات

فكمما كانت المرأة عمى قدر ، فيناؾ ارتباط بيف انخفاض الضبط  الذاتي لمنفس كالجريمة، الذاتي لمنفس
 كبير مف الحرية كمما زاد إجراميا.

  فالذيف لـ ، لمخطرتحدث الجريمة عندما يرل الفرد أف الكصكؿ إلى أىدافو الشخصية معرض
تكف  لدييـ الكسائؿ لتحقيؽ أىدافيـ )ليس لدييـ مستكل تعميمي أك قدرة جسدية لمحصكؿ عمى عمؿ بأجر 

 كافي( يتجيكف مباشرة إلى الجريمة
 حيث أف تحكـ ، سكاء بالنسبة لمنساء أك الرجاؿ، الجريمة أف ىناؾ ارتباطا بيف تحكـ الكالديف ك

 الذاتي لمنفس. الكالديف لو تأثير عمى الضبط
  أف انحراؼ اإلناث يككف نتيجة لشيكع حالة األنكميAnomie  االغتراب االجتماعي  في 

المجتمع  كتكلد الضغكط لدل األفراد عندما يفشؿ المجتمع في  تقػػديـ الفػػػرصة لؤلفػراد لتحقيؽ أىػػدافيـ 
 مما يؤدم إلى اإلحباط كبالتالي االنحػراؼ كاإلجراـ

  أف النساء العازبات أكثر ميبل لممارسة الجريمة كالسمكؾ بلؿ الدراسة الميدانية اتضح مف خكقد
كيمكف تفسير ذلؾ بأف ىناؾ ضعؼ في التماسؾ االجتماعي بيف النساء ، االنحرافي مف النساء المتزكجات

عمى عكس النساء ، العازبات ك أسرىف ككذا ضعؼ الركابط االجتماعية التي تربطيـ بأعضاء المجتمع
كما دلت الدراسة الميدانية  أف ، لمتزكجات فيف أكثر تمسكا بمعايير المجتمع كقيمو كمعاييره االجتماعيةا

كالذم ربما ، أغمب عائبلت النساء عينة الدراسة أسر مفككة بسبب الطبلؽ أك ما يسمى بالتصدع المادم
ؿ الكالديف كانعداـ الضبط كاف لو األثر في ميميف الرتكاب الجريمة حيث نجد أف الفتاة تستغؿ انفصا
 األسرم فتتجو إلى القياـ بما يحمك ليا فتسقط في فخ اإلجراـ كالسمكؾ المنحرؼ

تبػػيف أف ارتكػػاب المػػرأة لمجريمػػة يكػػكف فػػي المدينػػة أكثػػر منػػو فػػي الريػػؼ حيػػث احتمػػت نسػػبة جػػرائـ 
فػػي الكسػػط شػػبو الحضػػرم فػػي حػػيف كانػػت نسػػبة جػػرائـ  %32.30كنسػػبة ، %53.84النسػػاء فػػي المدينػػة 

كيمكػػػػف رد ذلػػػػؾ إلػػػػى أف المػػػػرأة فػػػػي المدينػػػػة أكثػػػػر تحػػػػررا إذ أف  %12.30النسػػػػاء فػػػػي الريػػػػؼ ال تتعػػػػدل 
 كمػا تبػيف أف نػكع الحػي أيضػا لػو دكر فػي ارتكػاب الجػرائـ، التحضر عمى عبلقة بسكء التنظيـ االجتمػاعي

مف األحياء الشعبية كالمتكسطة حيث بمغت نسبة النسػاء المػكاتي يسػكف  حيث أف األحياء الراقية أقؿ إجراما
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في حيف تصػدرت األحيػاء المتكسػطة الصػدارة فػي نسػبة جػرائـ النسػاء حيػث بمغػت  %26في أحياء شعبية 
كىػػػذا يمكػػػػف رده إلػػػػى ، %13.8أمػػػا األحيػػػػاء الراقيػػػة فقػػػػد قػػػدرت نسػػػػبة النسػػػػاء المرتكبػػػات لمجريمػػػػة  60%

حيػػػث أنػػػو كفػػػي األحيػػػاء ، يف أفػػػراد األحيػػػاء الشػػػعبية كالمتكسػػػطة عكػػػس األحيػػػاء الراقيػػػةاالحتكػػػاؾ الكبيػػػر بػػػ
الشعبية كالمتكسطة كنتيجة لبلحتكاؾ  الدائـ مع الجيراف تتكلد بينيـ النزاعات كالمشػاجرات حتػى عمػى أتفػو 

بيػػـ إلػػى زيػػادة عمػػى سػػكء الحالػػة النفسػػية كالصػػحية لمقػػاطنيف فػػي مثػػؿ ىػػذه الظػػركؼ ممػػا يػػؤدم ، األسػػباب
محاكلػػة اليػػركب منيػػا كقضػػاء أغمػػب أكقػػاتيـ خارجيػػا ممػػا يػػؤدم إلػػى انخػػراطيـ فػػي جماعػػات تكػػكف فػػي 
الغالب ذات ميكؿ إجرامية أك االنزالؽ نحك الجرائـ األخبلقية أك جرائـ العنؼ بسبب االزدحػاـ الشػديد  بػيف 

 تمط بيا األفراد.كبذلؾ يمعب نكع الحي دكرا كيرا في نماذج السمكؾ التي يخ، سكاف الحي
  كما كجدنا أيضا أف تعامؿ أسر النساء المبحكثات نحك األخطاء التي ارتكبنيا مف قبؿ قد
مف أسر المبحكثات لـ ييتمكا كلـ يبالكا كييتمكا بالسمككات الخاطئة التي  %30.7حيث أف ، تنكعت

مف أسر المبحكثات تعاممف معيف بالضرب كالقسكة كبالطرد مف  %23في حيف نجد أف ، ارتكبتيا بناتيف
قامكا  %7 في حيف كاف ما نسبتو، كف اليثقف في بناتيف مف أسر المبحكثات %15أما ما نسبتو ، البيت

األسمكب الغالب في تعامؿ أسر المبحكثات مع أخطائيف  بتكجيييف نحك الطريؽ الصكاب / حيث أف
كالبلمباالة كىك يتمثؿ في ترؾ االبف دكف إرشاد أك تكجيو  إلى ما يجب أف السابقة ىك عدـ االىتماـ 

مما يفقدىا ، حيث ينظر إلييا مجرد فرد يسكف في المنزؿ، أك إلى ما ينبغي أف يتجنبو، يفعمو أك يقكـ بو
 ،كذلؾ لعدـ كضكح القكاعد كالقكانيف المتعارؼ عمييا، االنتماء لؤلسرة كيظير عمى تصرفاتيا التخبط

فتككف أكثر عرضة لتأثير جماعة الرفاؽ لما تمقاه مف اىتماـ مف قبميـ مما يؤدم بيا إلى االنحراؼ 
 كمخالفة األنظمة.

   دلمت الدراسة الميدانية أيضا أف أغمب المبحكثات يعشف في أسر مستكل الضبط لدييا متدني
أف أفراد أسر المبحكثات  كما، % 54حيث نجد أف األب  غائب حتى في غير أكقات العمؿ  بما نسبتو

ك أف الفتاة المبحكثة تدخؿ كتخرج مف البيت كما ، %65يتصرفكف كما يحمك ليـ دكف أم تكجيو بنسبة 
كأف كؿ فرد مف األسرة منشغؿ بأمكره الخاصة بعيدا عف األمكر العائمية بنسبة  %62يحمك ليا بنسبة 

ألف ىذا يشير إلى  %65كاف ضعيفا بنسبة  في حيف نجد أف تبادؿ الزيارات مع األىؿ كاألقارب، 60%
خكتيا كأقاربيا ألننا نعمـ أف المرأة تككف دائما ، عدـ الترابط كصمة األرحاـ بيف المرأة المرتكبة لمجريمة كا 

 في حاجة لمف يتفقد حاليا كيقض حاجتيا.
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 طمبكا مف زكجاتيـ القياـ بسمككات منحرفة كرغـ  %19أف  كقد ثبت مف خبلؿ الدراسة الميدانية
فيذا يدؿ عمى أف الزكج لديو ميؿ ، قمة النسبة إال أنو يمكف اعتبارىا مؤشرا خطيرا ييدد األسرة الجزائرية

انحرافي شديد لدرجة طمبو مف زكجتو القياـ بانحرافات كالتي مف الممكف أف تتعدل حتى إلى طمبو ىذا مف 
 ي لفطرة الرجؿ التي تجعمو غيكرا عمى زكجتو محافظا عمييا كصائنا لعرضو كشرفو.كىذا مناف، أبنائو

  ناث( حيث نجد كما الحظنا أف جرائـ المرأة عينة الدراسة تتأثر بشكؿ كبير بأصدقائيا )ذككر كا 
مف أصدقائيف كانكا يقكمكف بانحرافات تمس األخبلؽ  % 50أف المرأة مرتكبة الجرائـ األخبلقية 

مف أصدقائيا مف متعاطي  %46كالمرأة التي اتيمت في قضية مخدرات  ، ات كالتحرشكالمعاكس
 المخدرات أك المتاجريف فييا.

كىذا إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى أف المرأة الجزائرية مرتكبة الجريمة تتأثر بأصدقائيا كيككف لدييا 
أصدقاؤىا كيبلحظ أف الدافع  كفي الغالب ترتكب نفس االنحرافات التي يرتكبيا، ميؿ الرتكاب الجريمة

، النتماء كارتباط المرأة المرتكبة لمجريمة بأصدقاء ىك إما شعكرىف بالثقة كالتقدير المذاف فقدناه مف أسرىف
ككؿ ىذا ، أك إليجاد المتعة كالتسمية كالبحث عف المغامرة، أك لككنيف يفضيف ليف ىمكميف كمشاكميف
اء كلما تقميد أفعاليـ كالتأثر بكبلميـ كتصرفاتيـ حتى كلك كانت يجعميف يشعرف باالنتماء لجماعة األصدق

 منحرفة.
 بناءا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ إلى حد كبير مع  النتائج 
أك التفسيرات كالتحميبلت التي قدمتيا النطريات االجتماعية  كخاصة التفسيرات كالتحميبلت التي قدمتيا 
نظرية الضبط االجتماعي ك البلمعيارية كنظرية التفكؾ االجتماعي كنظرية انخفاض التحكـ في الذات 

تعمـ مف المحيط كنظرية التعمـ االجتماعي لبندكرا كالتي تقضي بأف السمكؾ االجتماعي سمكؾ م
 االجتماعي كالذم ما ىك إال تقميد لنمكذج معيف ككذا نظرية االختبلط التفاضمي. 

 التفسير اإلسالمي لمسموؾ اإلجرامي: -5
ك كجكد فكارؽ ، كشفت النظرية االسبلمية أف انعداـ العدالة االجتماعية كاالقتصادية بيف األفراد

 كالجريمة طبقية مف أىـ األسباب التي تؤدم لبلنحراؼ
لذلؾ نادل اإلسبلـ ، أف مف أسباب االنحراؼ انعداـ المساكاة في العقكبة كالتعكيض بيف األفراد -

 ، بضركرة تساكم الجميع أماـ الشريعة كالقانكف
كازع ديني ضعيؼ  يياأف المرأة  الجزائرية المرتكبة لمجرائـ األخبلقية لدكقد دلت الدراسة الميدانية 

 %52ك %51مقارنة بباقي الجرائـ المرتكبة مف طرؼ النساء عينة الدراسة تمتيا نسبة  % 61جدا بنسبة 
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لممخدرات كالسرقة عمى التكالي مف حيث ضعؼ الكازع الديني في حيف أف باقي الجرائـ كالتزكير كالقتؿ 
 فمـ يكف الكازع الديني ضعيؼ مقارنة بالجرائـ السابقة الذكر.

الكاقي بإذف اهلل مف االنحراؼ كالكقكع في الجريمة فاإليماف باهلل لو فالكازع الديني لمشخص يعتبر 
أىميتو في الكقاية فاإليماف باهلل ىك عمكد فقرم لكافة ألكاف الحياة فمف ال عقيدة لو ال استقامة لو كال كازع 

فالصبلة تنيي المصمي عف الفحشاء ، يردعو عف ارتكاب أم جريمة سكاء عكقب أـ لـ يعاقب  عمييا
كالمنكر كىي كسيمة فعالة مف الكسائؿ الكقائية لمكافحة الجريمة إذا اقيمت لحقيقتيا المشركعة فيي تقكم 

كىي مدرسة لمتمريف عمى الطيارة كالنزاىة كاألمانة حيث تدفع العبد المسمـ ، الصمة بيف العبد كبيف ربو
 .إلى الخير كتقيو مف شر االنزالؽ نحك الجريمة

فإذا صاـ المسمـ عف المفطرات كصامت  أـ نفبل سبة لمصياـ سكاء أكاف فرضاككذلؾ ىك األمر بالن
جكارحو حفظتو مف االنحراؼ كاقتراؼ الجريمة ككذلؾ بقية أركاف اإلسبلـ مثؿ الحج كالزكاة متى ما التـز 

 بإذف اهلل رادعا عف الجريمة. بيا المسمـ كانت سببا
أعطى لنا ىذا االتجاه تحميبل متكامبل كدقيقا عف دكافع االنحراؼ كالجريمة في المجتمع كىذا يدؿ 
 عمى تكامؿ الديف اإلسبلمي كشمكليتو كعدالتو في معالجة االنحرافات االجتماعية بمختمؼ أشكاليا 

، حتيما مف جذكرىماكقد حدد النظاـ اإلسبلمي مف أجؿ القضاء عمى االنحراؼ كالجريمة كمكاف، ك أنكاعيا
كىك ما أكدتو الدراسة الميدانية حيث أنو كمما ابتعدنا عف ، عقكبات متنكعة حسب نكع االنحراؼ كالجريمة

 تعاليـ ىذا الديف كمما كنا أكثر عرضة لبلنحراؼ ك االجراـ.
 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات الدراسة -3

مما قد  عوامؿ تدفع بالمرأة الجزائرية الرتكاب الجريمةالفرضية  الرئيسية األولى : ىناؾ عدة 
 .يفرز عدة نتائج

ىناؾ عكامؿ اجتماعية كثقافية تدفع بالمرأة الجزائرية إلى ارتكاب  -الفرضية الفرعية األولى 
  .الجريمة

مف خبلؿ معطيات الدراسة الميدانية تبيف أف ىناؾ عدة عكامؿ تدفع بالمرأة الجزائرية الرتكاب 
 كقد تمت دراسة ىذا الفرض مف خبلؿ المؤشرات التالية: يمةالجر 
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 العوامؿ االجتماعية  -أ 
 العوامؿ األسرية -1
 الحالة االجتماعية 
 الحالة المدنية 
 مكاف السكف 
 مف قبؿ  تصرؼ األىؿ نحك األخطاء التي ارتكبتيا 
 الضبط األسرم 
 سف الزكاج بالنسبة لممتزكجات 
  اإلجبار عمى الزكاج 
 انحرافات الزكج 
 جماعة األصدقاء وانحرافاتيـ -2
 العوامؿ الثقافية : تتمثؿ في  المستوى التعميمي لممرأة عينة الدراسة والوالديف -ب
 .أف النساء العازبات أكثر ميبل لممارسة الجريمة كالسمكؾ االنحرافي مف النساء المتزكجات 
   كجرائـ المخدرات كالسرقة.أغمب جرائـ العازبات كانت الجرائـ األخبلقية 
 .تصرؼ أىؿ المطمقة معيا بعد طبلقيا يككف لو دكر كبير كدافع في ارتكاب الجريمة 
 .معظـ النساء عينة الدراسة مف أسر متصدعة بسبب الطبلؽ أك مف أسر فييا تعدد  الزكجات 
  كالداىف متكفي سكاء األب أك األـ .أف أكثر مف ثمث عينة الدراسة 
 ر تأثرا بالظركؼ االجتماعية المحيطة بيا مف الرجؿ.أف الفتاة أكث 
  .أف ارتكاب المرأة لمجريمة يككف في المدينة أكثر منو في الريؼ 
 كتزكير ، مخدرات، سرقة، أف المرأة في المدينة تمارس كؿ أنكاع الجرائـ مف جرائـ أخبلقية

 كالقتؿ بينما نجدىا تنخفض كمما اتجينا إلى المناطؽ الريفية .
 كع الحي أيضا لو دكر في ارتكاب الجرائـ حيث أف األحياء الراقية أقؿ إجراما مف األحياء أف ن

 الشعبية كالمتكسطة كفي األحياء الشعبية كالمتكسطة .
  أف األسمكب الغالب في تعامؿ أسر المبحكثات مع أخطائيف السابقة ىك عدـ االىتماـ

أك إلى ما ، أك تكجيو  إلى ما يجب أف تفعمو أك تقكـ بوكالبلمباالة كىك يتمثؿ في ترؾ الفتاة دكف إرشاد 
 ينبغي أف تتجنبو.
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  اعتماد أسر المبحكثات أسمكب الضرب بقسكة كقكة كيمكف أف نسميو أيضا أسمكب القمع
 األسرم.
 . أف المبحكثات البلتي تعاممت أسرىف معيف بعنؼ كقسكة لجأف إلى الجرائـ األخبلقية ك السرقة 
 لمبحكثات مف تعاممت مع سمككات بناتيف بأسمكب الطرد مف البيت كىك أف ىناؾ مف أسر ا

 أسمكب يفتح مجاال كبيرا لمفتاة لبلنحراؼ مف أبكابو الكاسعة .
  أبرز الجرائـ التي ترتكبيا الفتاة التي عاممتيا أسرتيا بالطرد ىك المجكء إلى المخدرات سكاء

 كفير متطمبات العيش .بالتعاطي لميركب مف الكاقع أك باالتجار لمحاكلة ت
 الذم يكلد لدل الفتاة شعكرا بأف كؿ تصرفاتيا ، اعتماد أسر المبحكثات عمى أسمكب عدـ الثقة

ف كانت تصرفات صائبة مما يجعميا تتمرد لترتكب أفعاؿ خاطئة ألنيا ، مرفكضة مف طرؼ األىؿ حتى كا 
 ند قياميا بأفعاؿ منحرفة.لـ تجد نكع مف التقبؿ ألفعاليا الصائبة لذا فبل ييميا تكبيخيـ ع

 أم أنو كمما كاف ، تبيف كجكد عبلقة بيف تصرؼ األىؿ كاتجاه المرأة نحك االنحراؼ كاإلجراـ
 تصرؼ األىؿ متسامحا كمتفيما كمحتكيا لمشاكؿ الفتاة كمما قؿ اتجاىيا نحك اإلجراـ.

  كمما كاف تبيف أف أغمب المبحكثات يعشف في أسر مستكل الضبط لدييا متدني حيث أنو
أف ىناؾ ارتباطا كبيرا أم ، الضبط األسرم منعدما أك ضعيفا كمما كثر ميكليا لبلنحراؼ كارتكاب الجريمة

كالذم ²بيف انعداـ أك ضعؼ الضبط األسرم في حياة المرأة كارتكابيا لمجريمة كىذا ما أثبتو اختبار كا
 .0.05قكية ألنيا أقؿ مف  كىي داللة Sig  0.036في مستكل داللة 31.82كانت قيمتو تساكم 

  تبيف أف أعمى نسبة في انعداـ  أك ضعؼ الضبط األسرم كانت لدل النساء المرتكبات لمجرائـ
 مما كاف لو األثر في انحرافيف كارتكابيف ليذا النكع مف الجرائـ ذك الصمة بشرؼ العائمة.، األخبلقية
 ئبكف عف المنزؿ حتى في غير أكقات تبيف أف نسبة كبيرة مف دباء النساء المتيمات بالسرقة غا

مف إخكتيف منشغمكف بأمكرىـ الخاصة كىذا إف  %60كأنيف يخرجف مف البيت كما يحمك ليف كأف ، العمؿ
 دؿ عمى شيء يدؿ عمى عدـ كجك ضبط أسرم

  أف أغمب النساء المرتكبات لمجرائـ األخبلقية مف المتزكجات أجبرف عمى  الزكاج بشخص تبيف
 مما جعميف يبحثف خارج منزؿ الزكجية عف شخص يعكضيف ما افتقدنو عند أزكاجيف.ال يرغبف فيو 
  تبيف أف أغمب أزكاج  النساء عينة الدراسة يقكمكف بسمككات منحرفة مف معاكسات كشرب

الخمر كتعاطي المخدرات كىذا ما يؤدم في غالب األحياف إلى كراىية الزكجة لزكجيا كعدـ الثقة بو 
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كات المنحرفة كمخرج كمتنفس ليا لميركب مف الكاقع المعاش أك لمبحث عف العاطفة فترتكب بعض السمك 
 كالحناف.
  طمبكا مف زكجاتيـ القياـ بسمككات منحرفة كرغـ قمة النسبة إال أنو يمكف اعتبارىا  %19أف

 مؤشرا خطيرا ييدد األسرة الجزائرية
 ك ما يسمى بأسمكب إثارة األلـ اتضح أف المرأة الجزائرية عينة الدراسة تتعرض لعنؼ لفظي أ

 النفسي كغالبا ما يترتب عف ىذا األسمكب شخصيات انسحابية منطكية غير كاثقة مف نفسيا.
  اتضح أف المرأة الجزائرية عينة الدراسة تتعرض أيضا إلى التيديد الدائـ بالطبلؽ كالطرد مف

 البيت  مما يجعميا دائما في خكؼ مف المستقبؿ كحذر.
 مع زكجتو بالضرب كاالعتداء الذم يعد مف األمكر التي تكتر العبلقة الزكجية  تعامؿ الزكج

 فتؤدم إلى الشعكر باحتقار المرأة لزكجيا كشعكرىا بالكره نحكه كمحاكلة االنتقاـ منو بأم كسيمة .
  ىناؾ ارتباط بيف تعامؿ الزكج السيئ لزكجتو تجاه الخبلفات كالمشاكؿ األسرية  كعدـ التكافؽ
كالذم ربما يدفعيا إلى ارتكاب الجرائـ كاالنحرافات ، ي كالذم يؤثر عمى شخصيتيا ك نفسيتياالزكاج

ما االنسحاب كاليرب ، أك إلشباع غريزة الحب كالجنس عندىا، لمتعكيض كالتنفيس أك لبلنتقاـ كالتشفي كا 
 مف ىذا الكاقع بتعاطي المخدرات.

  أة عينة الدراسة انحرافات كمما كاف تبيف أيضا أنو كمما سادت داخؿ جماعة أصدقاء المر
 اتجاىيـ نحك سمكؾ طريؽ الجريمة أكبر.

 تبيف أف المرأة الجزائرية مرتكبة الجريمة تتأثر بأصدقائيا كيككف لدييا ميؿ الرتكاب الجريمة ،
الذم بمغت قيمتو  ²كفي الغالب ترتكب نفس االنحرافات التي يرتكبيا أصدقاؤىا كىذا ما أكده اختبار كا

كبالتالي فيناؾ ارتباط كبير بيف  0.05كىي قكية جدا ألنيا أقؿ مف   0.002عند مستكل داللة  38.92
 انحرافات األصدقاء كالنكعية جرائـ المرأة عينة الدراسة.

  أف الدافع النتماء كارتباط المرأة المرتكبة لمجريمة بأصدقاء ىك إما شعكرىف بالثقة كالتقدير المذاف
أك إليجاد المتعة كالتسمية كالبحث عف ، لككنيف يفضيف ليف ىمكميف كمشاكميف أك، فقدناه مف أسرىف

ككؿ ىذا يجعميف يشعرف باالنتماء لجماعة األصدقاء كلـ ال  تقميد أفعاليـ كالتأثر بكبلميـ ، المغامرة
كبة كتصرفاتيـ حتى كلك كانت منحرفة فمجماعة األصدقاء تأثير ك دكر كبير عمى المرأة الجزائرية المرت

 لمجريمة كىذا يعتمد عمى  قكة االنتماء كاالرتباط .
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  تبيف أف ىناؾ عبلقة بيف األمية ك الجيؿ كتدني المستكيات التعميمية ألفراد العينة كبيف اإلتجاه
فكمما كانت المرأة عمى قدر مف التعميـ كمما زاد كعييا بفضاعة الجريمة كما ، نحك السمكؾ اإلجرامي

ال أنو ال يمكف تعميـ القكؿ أنو كمما تدنى المستكل التعميمي لممرأة كمما اتجيت إ، يقابميا مف عقكبة
كارتكبت جرائـ بدليؿ النساء األميات المكاتي لـ يدخمف مدارس كمستكل تعميميف متدني لكنيف لـ يرتكبف 

، كبف جرائـمف النساء الجامعيات عينة الدراسة  المكاتي ارت %3ك أف ىناؾ مانسبتو ، أم نكع مف اإلجراـ
كمنو يمكف القكؿ أف التعميـ يشكؿ عامبل مف عكامؿ كلـ يمنعيف مستكل تعميميف مف ارتكاب الجرائـ 

 .لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ اىتماـ بالتعميـ بشكؿ مكازم مع العكامؿ األخرل لمجريمة ، اإلجراـ الكثيرة
  كمما كاف المستكل التعميمي منخفضا كمما زادت الجرائـ األخبلقية حيث أنو بمغت نسبة األميات

في حيف نجد أف جرائـ ، المكاتي مستكاىف ابتدائي % 56ك % 45المكاتي ارتكبف الجرائـ األخبلقية 
 أما %45ك األميات بنسبة  %50المخدرات فكانت مف نصيب الجامعيات حيث كصؿ إلى ما نسبتو

في  %40جرائـ التزكير كالسرقة  فكانت النسبة األكبر مف نصيب النساء ذات المستكل  المتكسط  بنسبة 
 .%40حيف أف جرائـ القتؿ فاحتؿ المستكل الثانكم ما نسبتو 

  أنو كمما كاف المستكل التعميمي ضعيؼ كمتدني كمما كاف ميؿ المرأة الجزائرية الرتكاب الجرائـ
 0.05كىك أقؿ مف  0.022عند مستكل الداللة  41.38حيث بمغت قيمتو  ²معامؿ كاكبيرا كىذا ما بينو 

 فيذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية قكية بيف المستكل التعميمي كنمط الجريمة. 
  المستكل الثقافي كالتعميمي لمكالديف يمعب دكرا كبيرا في تحديد أساليب التربية كالتنشئة أف

خاصة في ، العكامؿ المساعدة أك المثبطة عمى تقديـ تنشئة سكية لؤلبناءفيك مف ، االجتماعية لؤلبناء
حيث أف الكالديف المتعمميف يعرفاف حتى كلك القميؿ عف ىذه المرحمة الحرجة التي يمر ، مرحمة المراىقة

بيا االبف كما يمكنيما التعرؼ عمى األساليب التنشئكية التي مف الممكف أف تساىـ ك تجعؿ مف ابنيما 
 دا فعاال في المجتمع.فر 

جراـ المرأة  مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف لمعكامؿ االجتماعية كالثقافية دكر كبير في انحراؼ كا 
جراـ ، الجزائرية عينة الدراسة كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ االجتماعي الثقافي  عامبل أساسيا في انحراؼ كا 

لسميمة كانعداـ الضبط االجتماعي كمرافقة أصدقاء السكء ففي ظؿ غياب التنشئة األسرية االمرأة الجزائرية 
جراـ المرأة، كالزكاج باإلكراه أك بمنحرؼ  الجيؿ كاألمية كميا تؤدم إلى انحراؼ كا 
 :ىناؾ عكامؿ سيككلكجية تدفع بالمرأة الجزائرية إلى ارتكاب الجريمة.  الفرضية الفرعية الثانية

 المؤشرات التالية:كقد تـ قياس ىذا الفرض مف خبلؿ 
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 جانب العطؼ كالحناف 
 جانب الشعكر باالستقرار كاألماف النفسي 
 جانب الثقة 
 كقت الفراغ 
 التكافؽ الزكاجي 
  تبيف أف معظـ النساء عينة الدراسة يعانيف مف الحرماف العاطفي حيث كاف معظـ النساء

حيف كانت النساء المكاتي ارتكبف في  % 78المرتكبات لمجرائـ األخبلقية يعانيف مف حرماف عاطفي بنسبة 
فقط مف مجمكع النساء المرتكبات  %22جرائـ أخبلقية ممف يشعرف بالعطؼ كالحناف مف قبؿ أسرىف 

كىذا الحرماف العاطفي لدييف قد يككف الدافع لمبحث عمف يشعرىف بحناف كعطؼ ، لمجرائـ األخبلقية
 خارج أسكار البيت كخارج نطاؽ الشرع كالديف

 رتباطا كبيرا بيف إحساس المرأة بالحرماف العاطفي األسرم كميميا الرتكاب معظـ أف ىناؾ ا
 0.012كىي دالة عند مستكل داللة  44.56الذم كانت قيمتو  ²كىذا ما أكده معامؿ االرتباط كا، الجرائـ

 قد تمجأ إلى ، أف الفتاة التي ال تجد أم فرد يصغي إلييا مف أسرتيا سكاء الكالديف أك اإلخكة
 أصدقاء قد يككنكف أصدقاء سكء فتنحرؼ إلى ما ال يحمد عقباه.

 لذا يجب أف ، نجد المرأة كغيرىا تحتاج إلى بعض الحاجات الضركرية سكاء في البيت أك خارجو
فعندما ال تمبى ليا تمؾ الحاجات قد تشعر بالحرماف كالنقص مما يضطرىا ، يككف ليا مصركؼ شخصي

 كالتي منيا ارتكاب جرائـ السرقة سكاء مف البيت أك مف خارجو. إلى البحث عف الماؿ بكؿ الطرؽ
 فاألطفاؿ الذيف ، كلكف دثارىا يمكف أف تككف طكيمة األمد، قد تبدك المشاكؿ العائمية صغيرة

ينشئكف بيف مشاكؿ األبكيف المتكررة مف المحتمؿ أف يتأثركا في مرحمة البمكغ حيث يككنكف أكثر عرضة 
مع مخاطر الفشؿ في ، القياـ بالسمككيات المعادية لممجتمع، ي المخدرات كالكحكؿتعاط، االكتئاب لخطر

 .العبلقات الشخصية كالحياة المينية حتى بعد تخطي سف المراىقة
  غالبا ما تككف  الفتاة أكثر تأثرا مف الذككر في مسألة االستقرار كاألماف النفسي لذا فيي تتأثر

 الذككر.بالمشاكؿ العائمية أكثر مف 
  ك أف ، مف أميات النساء عينة الدراسة يتعاممف مع أزكاجيف بطريقة سيئة%37تبيف أف حكالي
فاألـ ىي القدكة كالنمكذج ، مف أميات النساء عينة الدراسة يجالسف صديقات سيئات السمعة %66حكالي
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الس صديقات السكء مما فإذا كانت ىذه القدكة سيئة التعامؿ مع زكجيا كتج، الذم تحاكؿ الفتاة أف تقمده
 يجعؿ األبناء عمكما كالفتاة بشكؿ خاص عمى اكتساب تمؾ التصرفات مف أمياتيف.

  أف شعكر المرأة عينة الدراسة بكجكد كقت فراغ طكيؿ جعميا تمجأ إلى المخدرات حيث أف كؿ
مجمكع  مف %100أفراد العينة الذيف احتجزكا بتيمة المخدرات صرحف أنيف يعشف أكقات فراغ بنسبة 

كما أف ما نسبتو  إلى ، المتيمات في جرائـ المخدرات كذلؾ إما لممئ أكقات الفراغ أك حبا في التجربة
كىك ما ، مف مجمكع النساء عينة الدراسة المرتكبات لجرائـ أخبلقية كف يشعرف بكقت فراغ طكيؿ 65%

 األخبلقية.يجعؿ لمشيطاف طريقا نحك عقكليف بممئ ىذا الفراغ بارتكاب الجرائـ 
  مف مجمكع النساء أفراد العينة كف يمجأف إلى أصدقائيف كصديقاتيف لقضاء  %43أف حكالي

 %17كأف ما نسبتو ، كىذا قد يؤثر سمبا خصكصا عندما يككف سمكؾ األصدقاء منحرفا، أكقات الفراغ
نحرافات خفية كىذا إما لكجكد ا، منيف ال يمجأف إلى أحد لقضاء كقت الفراغ كيفضمف قضاءه بمفردىف

تمارسيا خفية لكحدىا كمشاىدة األفبلـ اإلباحية أك لكجكد مشاكؿ كخبلفات أسرية تجعميا تيرب مف كاقعيا 
 لتتقكقع عمى نفسيا.  

  تبيف أف مرتكبات الجرائـ األخبلقية  كجرائـ السرقة عينة الدراسة يمجأف كثيرا إلى  مجالسة
كىذا ، %50ك جرائـ القتؿ كالمخدرات بنسبة  %46بتيف حيث بمغت نس، األصدقاء لقضاء أكقات الفراغ

إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى أف ىذا النكع مف الجرائـ ال يأتي مف العدـ فيك بمثابة تراكـ لخبرات اآلخريف 
كما كأنو يدؿ عمى أف معظـ أصدقاء النساء عينة الدراسة مف النكع المنحرؼ ما أدل ، عف طريؽ التقميد

 أك أف أصدقاءىف ضغطف عمييف لمسير في ىذا النكع مف الطرؽ المنحرفة. ، يدىفإلى تأثرىف بيف كتقم
 كالذم كانت  ²أف ىناؾ ارتباطا كبيرا بيف التكافؽ الزكاجي ك جرائـ المرأة كىذا ما أكده اختبار كا

حيث أف أغمب أفراد العينة يعانيف مف قمة   0.05كىي أصغر مف  0.001قيمتو دالة عند مستكل داللة 
 راـ مف طرؼ أزكاجيف كمنيف مف يشعرف بعدـ السعادة مع أزكاجيف .احت

  أف المرأة المجرمة عينة الدراسة تعاني مف عدـ االستقرار كانعداـ األماف النفسي مع زكجيا 
حيث  0.05التي ىي أقؿ مف   0.018الذم كاف داال عند مستكل داللة  ²كىذا ما أكدتو قيمة اختبار كا

 ة الدراسة لدييف حرماف عاطفي فبل يشعرف بحناف الزكج كال محبتو .أف أغمب  النساء عين
  تبيف أف النساء المتيمات في جرائـ أخبلقية كف دكف كظائؼ كأف نسبة كبيرة منيف كف يعممف

كأف أغمب ، فالمرأة التي ال تجد كظيفة قد تمجأ إلى ىذا النكع مف الجرائـ لمتكسب السيؿ، في مميى ليمي
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ارتبطف بجرائـ المخدرات كف يعممف مينا حرة كالخياطة كالحبلقة كغيرىا مف الميف التي النساء المكاتي 
 .كما كانت تسيؿ ليف العثكر عمى المستيمكيف كالمستيمكات، كانت بمثابة غطاء

لمعكامؿ النفسية أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف  
، كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ النفسي  عامبل أساسيا في انحراؼ المرأة الجزائرية عينة الدراسة، اإلجرامي

عمى اعتبار أف الحرماف العاطفي الذم تحسو المرأة سكاء مف الكالديف أك الزكج ك إحساسيا بعدـ 
حراؼ لتعبئة ىذا كشعكرىا بالفراغ كميا تجعؿ المرأة تتجو إلى اإلجراـ كاالن، االستقرار كاألماف النفسي

 .الفراغ الذم تحسو
 

 : ىناؾ عكامؿ اقتصادية تدفع بالمرأة إلى ارتكاب الجريمةالفرضية الفرعية الثالثة
 تمت دراستيا مف خبلؿ المؤشرات التالية

  كظيفة المبحكثات 
 كظيفة الكالديف 
 مصدر دخؿ األسرة 
 نكع السكف 
 نكع الحي 
  مف خبلؿ ، كالمينة التي تمارسيا المرأة عينة الدراسةأف ىناؾ عبلقة قكية بيف نكع الجريمة تبيف
كمنو يمكف القكؿ أف جرائـ المرأة تتنكع حسب ، 0.001الذم كاف داال عند مستكل داللة  ²اختبار كا

 الكظيفة التي تشغميا.
  جراـ المرأة كىذا ما أكده اختبار كا انعداـ االرتباطتبيف الذم كانت  ²بيف مصدر دخؿ األسرة كا 

   0.05كىك أكبر مف  0.26قيمتو  غير دالة عند مستكل داللة 
  تبيف أف األحياء التي تسكنيا المرأة الجزائرية المرتكبة لمجريمة ىي في الغالب أحياء قديمة

مما يؤثر عمى المرأة ، ف كيقؿ فييا الضبط االجتماعيكشعبية أك متكسطة نكعا ما أيف يكثر فييا السكا
 2امف خبلؿ  ؾ، الذم كانت  قيمتو دالة إحصائيا ²في ارتكاب الجرائـ كانحرافيا  كىذا ما أكده اختبار كا

كيعني ، 0.001عند مستكل الداللة  6.63أكبر مف المجدكلة كالتي تساكم  14.5المحسكبة التي تساكم 
 ةيف نكع الحي كجريمة المرأة المرتكبة لمجريمىذا أف ىناؾ عبلقة  ب
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 حيث أنو ككمما ، لمعكامؿ االقتصادية أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي اإلجرامي
كانت المرأة بحاجة لمماؿ لجأت إلى كؿ الطرؽ سكاء المشركعة أك غير المشركعة لتمبية رغباتيا المادية 

بحتا  كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ االقتصادم مف بيف أىـ العكامؿ التي في عالمنا الذم أصبح  ماديا 
 تدفع بالمرأة الجزائرية إلى االنحراؼ كالجريمة

لمعكامؿ االقتصادية أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي كمنو فيمكف القكؿ أف  
الطرؽ سكاء المشركعة أك غير حيث أنو ككمما كانت المرأة بحاجة لمماؿ لجأت إلى كؿ ، اإلجرامي

المشركعة لتمبية رغباتيا المادية في ظؿ عالمنا الذم أصبح  ماديا بحتا  كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ 
 االقتصادم مف بيف أىـ العكامؿ التي تدفع بالمرأة الجزائرية إلى االنحراؼ كالجريمة .

ارتكاب المرأة الجزائرية جرائـ متنكعة لضعؼ الكازع الديني تأثير عمى  الفرضية الفرعية الرابعة: 
 كخاصة. 

 كقد تمت دراستيا مف خبلؿ المؤشرات التالية
 قكة كضعؼ الكازع الديني لدل المبحكثات 
 مستكل تديف األصدقاء 
  تبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف ىناؾ نكع مف ضعؼ الكازع الديني لدل المرأة المجرمة

مف النساء عينة الدراسة لدييف كازع ديني ضعيؼ  جدا كىي نسبة  %50حيث كجدنا أف ، عينة الدراسة
 كبيرة جدا  مقارنة بأف الجزائر بمد يحكمو الديف اإلسبلمي كنيج كشريعة كنمط حياة.

 مقارنة  % 61كازع ديني ضعيؼ جدا بنسبة  ييافالمرأة الجزائرية المرتكبة لمجرائـ األخبلقية لد
لممخدرات كالسرقة عمى  %52ك %51بباقي الجرائـ المرتكبة مف طرؼ النساء عينة الدراسة تمتيا نسبة 

التكالي مف حيث ضعؼ الكازع الديني في حيف أف باقي الجرائـ كالتزكير كالقتؿ فمـ يكف الكازع الديني 
 ضعيؼ مقارنة بالجرائـ السابقة الذكر.

 كقائي فيي  تنيي المصمي عف الفحشاء كالمنكر كىي كسيمة  كنحف نعمـ أف الصبلة ليا دكر
كازع ديني لمعبد المسمـ  أـ نفبل كالصياـ سكاء أكاف فرضا، فعالة مف الكسائؿ الكقائية لمكافحة الجريمة

يقيو مف الكقكع في الجريمة فإذا صاـ المسمـ عف المفطرات كصامت جكارحو اليد كالمساف كالرجؿ كالعيف 
نحراؼ كاقتراؼ الجريمة ككذلؾ بقية أركاف اإلسبلـ مثؿ الحج كالزكاة إذا التـز بيا المسمـ حفظتو مف اال

ليست عقابية فقط كما ، بإذف اهلل رادعا عف الجريمة فاإلسبلـ عالج الجريمة ككضع طرقا لذلؾ كانت سببا
 جانيفي القكانيف الكضعية بؿ ىي إصبلحية عقابية فالشريعة اإلسبلمية تحرص عمى عبلج ال
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 ²فالكازع الديني لديو عبلقة كطيدة مع إجراـ كانحراؼ المرأة عينة الدراسة كىذا ما أكده اختبار كا 
مما يجعمنا نقكؿ أنو كمما كاف الكازع   0.05كىك ذا داللة قكية عند درجة حرية  32.5الذم كانت قيمتو 

 الديني ضعيؼ كمما كانت المرأة أكثر ميبل الرتكاب الجريمة .
  كانت  ²كاف لو تأثير كبير عمى عينة الدراسة حيث أف قيمة كا مستوى تديف األصدقاءأما عف

أم أنو كمما انخفض مستكل الكازع الديني لدل جماعة األصدقاء كمما أثر ، 0.05دالة عند درجة حرية 
را بجماعة حيث نبلحظ أف المرأة عينة الدراسة تتأثر كثي، عمى ارتكاب المرأة عينة الدراسة لمجريمة

األصدقاء  الذيف يعتبركف كعامؿ مساعد عمى الكلكج في عالـ الجريمة مف خبلؿ تسييؿ كتزييف األمكر 
كمشاركتيا ىؤالء األصدقاء في األفعاؿ المحرمة في حيف أف ىؤالء األصدقاء ال يساىمف في  المحرمة 

في دداء الصبلة المفركضة ككؿ ىذا النصح كاإلرشاد إلى الطريؽ القكيـ كما أف ىؤالء األصدقاء يتياكنكف 
جعؿ المرأة عينة الدراسة  تنساؽ معيـ في أفعاؿ محرمة حيث أف األصدقاء الذيف لدييـ كازع ديني قكم 

 حيث يككنكف ناصحكف مكجيكف كالعكس صحيح.، ال يأمرف إال بالخير كينييف عف الشر
رية كلضعؼ الكازع الديني ألصدقائيا لضعؼ الكازع الديني لدل المرأة الجزائكعميو يمكف القكؿ أف  

حيث أنو كمما ابتعدت المرأة عف ، أثر بالغ عمى انتياج المرأة الجزائرية السمكؾ االنحرافي اإلجرامي
جراميا سيبل كدكف أم تأنيب ضمير ، االلتزاـ الديني كاالنسياؽ كراء األفعاؿ المحرمة كمما كاف انحرافيا كا 

 الديني  عامبل أساسيا في انحراؼ المرأة الجزائرية عينة الدراسة .كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ 
تساىـ كسائؿ اإلعبلـ السيما المرئية منيا في ارتكاب المرأة الجزائرية الفرضية الفرعية الخامسة: 

 لجرائميا.   
 تمت دراستيا مف خالؿ المؤشرات التالية

 نكع البرامج التي تتابعيا 
 التأثر باإلعبلـ المرئي 
  مف مجمكع أفراد العينة يفضمف متابعة البرامج المرئية السيئة)المسمسبلت  %63تبيف لنا أف

فقط منيف  %36األفبلـ اإلباحية(في حيف أف ، السيرات كالمنكعات، أفبلـ العنؼ، الغرامية كغير الكاقعية
 نية(األخبار الثقافية كالبرامج الدي، يتابعف البرامج اليادفة)كالمسمسبلت االجتماعية

  فمثبل نبلحظ أف المرأة المرتكبة لمجرائـ األخبلقية تتابع كتفضؿ مشاىدة البرامج غير اليادفة
كالتي كاف ليا األثر الكبير في إثارة غرائزىا الجنسية مما ىيأ ليا الميكؿ الرتكاب ىذا النكع  % 73بنسبة 
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ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لباقي الجرائـ إال جرائـ التزكير أيف نجد أف المرأة المرتكبة ليذا ، مف الجرائـ
  . % 51النكع مف الجرائـ تحبذ متابعة البرامج اليادفة المفيدة بنسبة 

 فأكثر البرامج المخصصة لمشباب ، فرسالة اإلعبلـ ليست نزيية في الغالب  ألنيا رسالة مكجية
حيث أف  الدراسات الجنائية كشفت عف أف أحد أسباب السرقة ، شخصية االنحرافية لديوتعمؿ عمى بمكرة ال

كأف أحد أسباب الدعارة ، كالعنؼ ىك مشاىدة األفبلـ التي يتفنف فييا السارقكف باقتحاـ المنازؿ كالبنكؾ
ف سببا ميما مف أسباب ، كالخبلعة ىك األفبلـ اليابطة كعرض األزياء كالحفبلت الماجنة السكر كا 

فتكرار ، كالتدخيف كتعاطي المخدرات ىك ظيكر ممثميف ك سينمائييف يزاكلكف ذلؾ كىـ في حالة انتشاء
يعمؿ كمنبو أك كجرس يقرع بشكؿ دكرم لمخاطبة الغريزة أك ما يسمى بالعكاطؼ ، أمثاؿ ىذه المقطات

، زاـ إال كىتؾ التمفاز أستارهفمـ يبؽ شيء يرمز إلى الحياء كالعفة كااللت، السفمية لدل الشباف كالفتيات
تأتي خطكرة المنحى اإلعبلمي بالدرجة األكلى مف أسمكب العرض المشكؽ كالجذاب كالمغرم لمدرجة ك 

التي تنطمي فييا الرسالة اإلعبلمية عمى المشاىد فبل يممسيا أك يقتنصيا ألنو يسترخي كيسترسؿ أماـ 
األمر الذم ، اىد عمكما يستقبؿ مكاد البث التمفازم كمسمماتفالمش، التمفاز فبل يحاكمو كال ينتقده إال نادرا

يزرع في كعيو أك ال كعيو ثقافة السرقة كالعنؼ كالغش كالخداع كالتيالؾ عمى المادة كشرب الخمر 
يمكف القكؿ أف ىناؾ ارتباطا كثيقا كقكيا بيف مشاىدة المرأة الجزائرية لمبرامج كالتدخيف كالمخدرات كمنو ف

الذم  ²حيث يؤيد ىذا االرتباط قيمة اختبار كا، سائؿ اإلعبلـ المرئية كميميف الرتكاب الجريمةالسيئة في ك 
 . 0.05كىي قيمة دالة عند درجة حرية  0.001كاف داال عند مستكل داللة 

  فقد تبيف أف المرأة عينة الدراسة قد أما مف ناحية تأثر المرأة عينة الدراسة باإلعبلـ المرئي
في حيف كاف عدـ  %36ـ المرئي لكف ىذا التأثر لـ يكف كبيرا حيث مثمت نسبة التأثر تأثرت باإلعبل

كرغـ كجكد نسبة كبيرة لـ تتأثر   %16أما التأثر المتكسط فقد مثؿ حكالي  %48التأثر يقارب ما نسبتو 
بكسائؿ اإلعبلـ المرئية إال أف نسبة التأثر كانت كبيرة مقارنة بسف المبحكثات كمدل كعييف بأف  ىاتو 

 البرامج ما ىي إال برامج استيبلكية تجارية فقط كال صمة ليا  بالكاقع االجتماعي .
 كىي تدؿ عمى كجكد ارتباط قكم  0.014نجد أنيا دالة عند مستكل داللة  ²كبالنظر إلى قيمة كا

 بيف التأثر ببرامج اإلعبلـ المرئي ك ارتكاب الجريمة.
  مف النساء عينة الدراسة تيتـ بمتابعة أخبار الجريمة في نشرات األخبار  %52كما تبيف أف 

 %40منيف ييتممف بمتابعة برامج التي تيتـ بالجريمة كالمجرميف كما أف حكالي  %56ك أف أكثر مف 
في حيف ، يرغبف في ممارسة الزنا %58منيف يتابعف كبشكؿ يكمي األفبلـ الجنسية مما يجعؿ حكالي 
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أما عف التأثر عند متابعة أفبلـ العنؼ ، منيف اكتسبف أساليب السرقة مف التمفاز %20نجد أف ما نسبتو 
كمرد ىذا أف المرأة  بطبيعتيا  كمحاكاة الشخصيات العنيفة فنجد أف المرأة عينة الدراسة ال تتأثر كثيرا بيا

 ال تميؿ كثيرا إلى العنؼ كالجرائـ العنيفة.
  65تبيف أف المرأة المرتكبة لمجرائـ األخبلقية تتأثر أكثر عند متابعة األفبلـ الجنسية  بنسبة 

في حيف أف المرأة المرتكبة لجرائـ المخدرات نجدىا تيتـ ، %88بنسبة  مما يدفعيا لممارسة الزنا%
 كما أنيا تتأثر بمشاىدة األفبلـ الجنسية مما يدفعيا لممارسة الزنا.، بمتابعة برامج الجريمة

  في حيف نجد أف المرأة عينة الدراسة  المرتكبة لجرائـ السرقة ترغب في متابعة أخبار الجريمة
ئـ مف النساء المرتكبات لجرا %40كما أف ، %73كمشاىدة برامج عف الجريمة بنسبة  %66بنسبة 

منيف قد اكتسبف بعض  %40أما عف جرائـ التزكير فنجد أف حكالي ، السرقة تعممف أساليبيا مف التمفاز
في يحف نجد أف المرأة عينة الدراسة المرتكبة لجرائـ القتؿ تتأثر بمحاكاة ، أساليب السرقة مف التمفاز
 . %50الشخصيات العنيفة بنسبة 
أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي اإلجرامي   عبلـ المرئي دكر ككمنو نستنتج أف  لئل

حيث أف البرامج التمفزية كمشاىدة االنترنيت ليا دكر في الجريمة لكف بتكفر ظركؼ كعكامؿ أخرل 
مساعدة فميس كؿ متمقي لكسائؿ اإلعبلـ المرئية سيرتكب جرائـ أك ىك مجـر فعبل فيناؾ الكثير مف 

 مية المرئية لكنيـ أناس معتدليف .المتابعيف لكسائؿ اإلعبل
 الفرضية الفرعية السادسة: ينتج عف إجراـ المرأة عدة نتائج سمبية سواء عمى مستوى أسرتيا 

 أو عمى مستواىا الشخصي
 تمت دراستيا مف خبلؿ المؤشرات التالية

 النفسي()عمى الصعيد الشخصي -1
 عمى الصعيد األسري االجتماعي لممرأة المجرمة -2
  النتائج السمبية التي ليا دثار عمى المستكل الشخصي لممرأة المجرمة ىك فقدانيا لعائمتيا  مف

سكاء مف خبلؿ التبرم منيا أك مف خبلؿ تطميقيا إذا كانت متزكجة أك محاكلة افتكاؾ أكالدىا منيا 
 كحرمانيـ مف رؤيتيا كتشكيو صكرتيا لدييـ ككؿ ىذا لو بالغ األثر عمى المرأة المجرمة.

 فميما كانت فداحة ، أف االتجاه العدائي مف جانب المجتمع يؤدم إلى المزيد مف االنحراؼ
فإذا شعرت بأف ، الجريمة التي ارتكبتيا المرأة فربما تككف ىناؾ درجات مف اإلجراـ لـ تصؿ إلييا بعد

ب عف المجتمع يتصرؼ نحكىا بطريقة طاغية كعنيفة فالنتيجة الطبيعية لذلؾ ىي الشعكر باالغترا
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لذا قد ، المجتمع كالنظر إلى زميبلتيا  مف المجرمات بكصفيف األشخاص الذيف يعاممنيا باحتراـ كرفؽ
كأكثر ميبل عف ذم قبؿ إلى مكاصمة ، تغادر المرأة السجينة السجف كىي تعتبر المجتمع كعدك ليا

 االنحراؼ االجرامي.
  نساء عينة الدراسة يعانيف مف مف ال %46.66أف حكالي  39ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

 التكاجد في السجف مف األمكر التي تدعك السجيف إلى الشعكر بالحزفف، أعراض اكتئابية داخؿ السجف
كفي ، أك االكتئاب كتزايد أعراضو بحيث يشعر السجيف بتدني ركحة المعنكية كىبكطيا إلى درجة الصفر 

بالطبع لمشعكر باالكتئاب لكنو يستطيع أف يخفؼ الحياة العادية خارج السجف فإف أم شخص معرض 
شيئا مف التكتر عف نفسو بشيء مف التسمية أك التركيح أك التماس صحبة مف يرغب مف األىؿ 

لكف ىذه الميدئات ألعراض االكتئاب في الحياة ، كاألصدقاء بؿ يمكنو زيارة الطبيب النفسي طالبا المشكرة
كمف المظاىر التي يتخذىا االكتئاب عند السجناء العزلة ، ؿ السجفاليكمية خارج السجف ليست متاحة داخ

 .عف الزمبلء كاالنكفاء عمى الذات كاجترار ذكريات الحياة خارج السجف
  تبمغ نكبات االكتئاب أكجيا عند بعض السجناء بمحاكلة االنتحار إذ قد يبادر السجيف إلى قطع

السجيف لبلنتحار  تككف بسبب شعكره أف مدة المحككمية ك محاكلة ، شرايينو أك إلقاء نفسو مف مكاف عاؿ
 .طكيمة كيتصكر لديو أنو لف يطكؿ بو العمر إلى أف يرل الحياة خارج أسكار السجف

  الحظنا أف النساء عينة الدراسة يشعرف بالنقص كعدـ الثقة بالنفس   40مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
لنفس ىي شعكر الفرد بتقبؿ اآلخريف لو ككذلؾ كىي نسبة كبيرة باعتبار أف الثقة با %54.35بنسبة 

فالدخكؿ إلى السجف يعتبر بمثابة حاجز لدل ، شعكره بالكفاءة كالجاذبية كالقناعة كعدـ التمركز حكؿ الذات
المرأة السجينة نحك التقدـ كالمضي قدما في حياتيا كأف التفكير في المستقبؿ اآلف خطكة ميمة يجب أف 

صبلح ما يمكف إصبلحو فالسجف ليس نياية الحياة بؿ ىك فترة تتخطاىا كتتجاكزىا مع م حاكلة تصحيح كا 
انتقالية في حياتيا لمعاكدة حساباتيا لذا عمى المرأة المسجكنة أف تثؽ في قدرتيا عمى أف تككف فردا 
صالحا في المجتمع كأف ال تشعر بالنقص أبدا بؿ ىي اآلف في معركة مف أجؿ إثبات ذاتيا كليس العكس 

 ذا ما يمكف لؤلخصائي االجتماعي كالنفساني أف يركز عميو خبلؿ فترة السجف.كى
  أف المرأة المسجكنة عينة الدراسة تعاني مف أعراض رىابية ناتجة  41مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

يشعر حيث   %84عف تكاجدىا في السجف فالرىاب مف األماكف المغمقة أىـ تمؾ األعراض بنسبة 
الشخص المصاب بيذا الرىاب بخكؼ شديد عند تكاجده في مساحات ضيقة كمغمقة كبما أف السجف مكاف 
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مغمؽ فنجد أف المرأة المسجكنة عينة الدراسة تحس بأعراض رىابية قد التزكؿ حتى بعد خركجيا مف 
 السجف.
 عد دخكليا إلى كما أنو كمف األعراض الرىابية أيضا كالتي كاف ليا أثر كبير عمى المرأة ب

حيث أف مشاعر اليمع كالفزع  تحدث في مكاقؼ غير  % 63السجف كىك أنيا تفزع دكف سبب بنسبة 
كما أف متكقعة مف دكف أم سبب كجيو فيي عادة ليست مرتبطة بذلؾ النكع مف المكاقؼ المثيرة لمخكؼ 

، سية التي تشكؿ شخصيتياكالعقد النف، دثار اليمع كالفزع دكف سبب تختمؼ بحسب تككيف شخصية المرأة
كيمكف أف يعيش بيا اإلنساف طيمة ، لذلؾ فإف الفزع المرضي تتفاكت حدتو كأعراضو مف شخص إلى دخر

كعمى حالتو ، كأحيانا قد تتحكؿ إلى مرض لو أبعاد كنتائج كخيمة تؤثر عمى حياتو االجتماعية، حياتو
كقد تصؿ إلى حد اإلصابة ، ؼ االجتماعيبحيث يتكلد لدل المصاب شعكر باالضطياد كالتخك ، النفسية

  ...بأزمات نفسية أك بحالة اكتئاب
 ففي السجف يتشكؿ ، شعكر المرأة باالغتراب كالذم يتمثؿ في صعكبة تجاكزىا مرحمة االحتجاز

كمعايير ، بالمعنى الحقيقي، تحكـ ىذا المجتمع ثقافة، غير ذاؾ المجتمع الخارجي، مجتمع صغير كضيؽ
مف ، كتتشكؿ قكاعد رئيسية كخطكط عامة داخؿ السجف، الشعكر بالظمـ كالغبف كالعنؼتتمركز حكؿ 

السيما في ظؿ جيكد كبيرة عانى منيا السجناء في ، المحتمؿ إيجاد صعكبة كبيرة في تجاكزىا بعد الخركج
مؽ كبيذا فإف السجيف يجد نفسو مضطرا إلى إعادة إنتاج كخ، التأقمـ كالتكيؼ مع كضعيـ داخؿ السجف

حسب القيـ كالمعايير ، ألف ىذه المشكمة ىي مشكمتو، دليات تمكنو مف التعاطي مع العالـ الخارجي
جيكد مضاعفة بالمقارنة مع الفرد الذم لـ يعاف مف تجربة السجف كاالنعزاؿ ، بالتأكيد، المجتمعية كىي
 .عف المجتمع

باالغتراب االجتماعي كالشعكر بعد فالمرأة المسجكنة تفقد الثقة بالمجتمع كما يجعميا تصاب 
 االنتماء لممجتمع الذم أدار ليا ظيره.

  أف أسرة المرأة المجرمة عينة الدراسة تعامميا باحتقار عقب   42الجدوؿ رقـتبيف مف خبلؿ
مف النساء عينة الدراسة قمف أف  %28مف كجية نظرىا كأف حكالي  كىذا %35دخكليا إلى السجف بنسبة 

يتجنبكف زيارتيف في السجف في حيف كانت نسبة أسر السجينات  %15ييتمكف بأمرىا ة ألف أسرىف ال 
 .%16المكاتي يتقبمنيف كيقدرنيف بنسبة 

  تبيف أف عائبلت السجينات عينة الدراسة ال يتقبمف المرأة المسجكنة خاصة عمى غرار الذككر
حيف أف المرأة عندما تخطئ فأخطاؤىا ال الذيف نجدىـ يتقبمكنيـ كينسكف أخطاءىـ ميما كانت شنيعة في 
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لذا يعتبر عدـ تقبؿ األسرة لممرأة المسجكنة مف األثار السمبية ذات األثر الكبير عمى المرأة ، تغتفر
المسجكنة حيث أنيا ال تجد مف يساندىا في محنتيا فتبحث عف ممجأ دخر كالذم قد يككف رفيقات السكء 

 لمزيد مف السمككات المنحرفة مستقببل. في السجف مما قد يساىـ في اكتساب ا
  أف أكثر شيء تحس المرأة أنيا خسرتو بعد دخكليا إلى السجف ىك  43مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

في حيف جاءت خسارة العائمة في المرتبة الثانية  %46نظرة المجتمع اإليجابية ليا حيث كانت نسبتيا 
منيف قمف أنيف لـ  %10فيما يخص خسارة األكالد في حيف نجد أف  %20كما نسبتو  %23بنسبة 

فالسجف يعتبر مف أسكأ التجارب المرة لمرجؿ كلممرأة عمى حد سكاء . لكف نظرة ، يخسرف أم شيء
التي ، المجتمع إلى المرأة السجينة تممؤىا الريبة كالشؾ كتعد كصمة عار بخبلؼ المجتمعات الغربية

حيث تخرج المرأة بعد تأديتيا العقكبة ، لمرأة بشكؿ مرف فبل يؤثر في مستقبمياتتعامؿ مع قضية سجف ا
فبل يجب أف يحكـ الناس كالمجتمع كالزمف عمى السجينات مف النساء ، لتمارس حياتيا بصكرة طبيعية

كأف عدـ تقبميف ، فربما يككف دخكليف إلى السجف شيئا مدبرا أك ىي صدفة أرادىا القدر أك ربما ظمما
 كاعتبارىف كصمة عار شيء يجعؿ المرأة مريضة نفسيا كلو نتائج سمبية عمى نفسيتيا.

فعمى أسرىف أف تتقبميف كما ىف كيجب أف يعرفكا شيئا كاحدا أف اإلنساف قد يخطئ أحيانا كأف مف 
 خمقنا عمى ىذه األرض يغفر لمف يشاء في حيف عباده مميئكف بالحقد كالكراىية لبعضيـ البعض .

ينتج عف إجراـ المرأة عدة نتائج سمبية سكاء عمى مستكل أسرتيا أك عمى   مستكاىا  قكؿ أنوليمكف ا
عمى مستكل أسرتيا مف خبلؿ عدـ تقبميـ ليا بعد خركجيا مف السجف كالتبرم منيا  أك مف ، الشخصي

لكحدة باخبلؿ تطميؽ زكجيا ليا كمنع أكالدىا مف زيارتيا كعمى مستكاىا الشخصي  مف خبلؿ شعكرىا 
كمريرة كشاقة عمى النفس البشرية  فما بالؾ بالمرأة التي تعتبر  النفسية  التي تعد في حد ذاتيا خبرة أليمة

حيث تعاني مف جراء ىذا الشعكر البغيض كالتعس مف فقداف الحب كالتقبؿ ، حساسة ألتفو األشياء
االجتماعي بؿ كفقداف أم ىدؼ أك معنى األسرم ككذلؾ الشعكر بانعداـ الثقة باآلخريف كفقداف التكاصؿ 

لمحياة مما يؤدم في نياية األمر إلى اإلحساس بأنيا شخص غير مرغكب فيو أك أنو ال فائدة منيا فتظير 
 لدييا بعض األعراض النفسية كاالكتئاب كاالغتراب االجتماعي...

بالمرأة الجزائرية  تدفعمف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف الفرضية القائمة بأف ىناؾ عدة عكامؿ 
مما قد يفرز عدة نتائج قد تحققت حيث أف إجراـ المرأة ىك نتيجة لتفاعؿ عدة عكامؿ  الرتكاب الجريمة
دينية...كأف الفعؿ اإلجرامي ال يمكف أف يحدث بمعزؿ عف ىذه ، اقتصادية، نفسية، اجتماعية ثقافية

 العكامؿ مجتمعة كميا أك بعضيا .
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دماجيا في الفرضية الرئيسية الثانية: لممؤسسات  العقابية دور في إعادة تأىيؿ المرأة المجرمة وا 
 مف خالؿ عدة برامج. المجتمع كفرد صالح

 مشاركة المرأة عينة الدراسة مف عدميا في البرامج التأىيمية داخؿ السجف -1
ارككف في البرامج التأىيمية داخؿ أف أغمب أفراد العينة يش وجدنا  44الجدوؿ رقـ  تبيف مف خبلؿ 

فقط مف النساء عينة الدراسة ال يشاركف في البرامج التأىيمية  %4في حيف أف  %95السجف بنسبة 
حيث يمكف رد اىتماـ المسجكنات بالبرامج التأىيمية إلى عكامؿ كثيرة ، المقدمة مف طرؼ إدارة السجف

حيث أف انخفاض المستكل ، لتي أىميا الحالة االقتصاديةمشجعة عمى االنضماـ لياتو البرامج التأىيمية كا
االقتصادم لدل النزيبلت يجعميف يسعيف لتعمـ أية حرفة أك مينة تقييمف مف العكز المادم كتساعدىف 

كما أنيف يمجأف لمبرامج التأىيمية مف ، في تكفير النفقات البلزمة ليف ك ألىميف بعد الخركج مف السجف
 كلمحاربة الضجر كالممؿ .، غ الذم يشعرف بوأجؿ شغؿ أكقات الفرا

 سبب عدـ المشاركة في البرامج التأىيمية -2
أف النساء المسجكنات عينة الدراسة ال يشاركف في البرامج  45الجدوؿ رقـ كجدنا مف خبلؿ نتائج 

أبدت  كالتي تمثؿ حالة كاحدة التي %33في حيف أف  %66التأىيمية لشعكرىف بالتعب طكاؿ اليـك بنسبة 
عدـ اىتماميا بالبرامج التأىيمية داخؿ بالسجف كيمكف  أف يككف رفض االلتحاؽ بالبرامج التأىيمية كأسمكب 

حيث أف رفض المرأة ، دفاعي لعقاب النفس كحرمانيا مف االختبلط بأفراد المجتمع في حدىا األدنى
برامج عبئا ال جدكل منو خاصة أنيا السجينة لبللتحاؽ بالبرامج التأىيمية يككف ناتجا عف اعتبار ىاتو ال

متيقنة أنيا مرفكضة مف قبؿ المجتمع بعد الخركج مف السجف حيث يبلحقيا الكصـ االجتماعي الذم 
 يجعؿ مف البرامج التأىيمية مضيعة لمكقت فيي لف تستفيد منيا في كؿ األحكاؿ.

 السجفدرجة استفادة المرأة عينة الدراسة مف البرامج التأىيمية داخؿ  -3
مف النساء عينة الدراسة صرحف أف استفادتيف مف البرامج التأىيمية داخؿ  %57اتضح أف حكالي 

في حيف كانت نسبة النساء المكاتي صرحف أف درجة استفادتيف مف البرامج التأىيمية ، السجف كانت كبيرة
 صرحف أف درجة استفادتيف كانت ضعيفة. %7أما مانسبتو  %34كانت متكسطة 
رد ىذا التنكع في درجة االستفادة إلى اختبلؼ مستكيات التعميـ لدل النساء المجرمات عينة  كيمكف

الدراسة كالتي صرحف أنيا تراكحت بيف األمية  ك المستكل الجامعي فأغمب الظف أف البرامج التأىيمية في 
ف أغمب النساء عينة السجف مكجية بدرجة كبيرة إلى النساء المكاتي مستكاىف التعميمي متدني حيث نجد أ

، الدراسة كالبلتي يقبمف عمى البرامج التأىيمية ىف مف فئة األميات كذكات المستكل االبتدائي كالمتكسط
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حيث نجدىف يحاكلف تعكيض ما فاتيف مف تعميـ عف طريؽ التعميـ بالمراسمة أك تعمـ ميف كحرؼ 
مستكاىف التعميمي ثانكم أك جامعي تساعدىف عمى العمؿ بعد خركجيف مف السجف لكف النساء المكاتي 

ىف المكاتي قمف أف درجة استفادتيف مف البرامج التأىيمية داخؿ السجف كذلؾ إما ألنيف قمنا بدكرات في 
 التككيف الميني مف قبؿ أك ألنيف ال ييتممف بيذا النكع مف البرامج المتاحة داخؿ السجف.

 السجف وتقبؿ عمييا في ترغب المرأة عينة الدراسةالتي  البرامج -4
تمتيا اإلقباؿ عمى البرامج ، %70تبيف أف أغمب أفراد العينة يرغبف في البرامج المينية بنسبة 
ثـ جاءت بعدىا البرامج ، %67الدينية مف حفظ لمقردف كاألحاديث الدينية كسماع المكاعض بنسبة 
في حيف احتمت البرامج ، %53بة التعميمية كالدراسة عف بعد  لمحصكؿ عمى شيادة دراسية أعمى بنس

أما البرامج الثقافية فيي ال تمقى إقباال كبيرا مف طرؼ السجينات حيث كانت ، %40النفسية ما نسبتو 
ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمبرامج الصحية  %56نسبة النساء التي ال تكد ىذا النكع مف البرامج بنسبة 

  % 23كالبيئية ككذا دكرات الكمبيكتر بنسبة 
كمرد اإلقباؿ الكبير عمى بعض البرامج كالنفكر مف البعض اآلخر إلى أف النساء عينة الدراسة 

حيث أف أغمبيف يقبمف عمى ، تحاكؿ االستفادة مف كجكدىا في السجف لتعمـ شيء ينفعيا عند خركجيا منو
مف السجف ككذلؾ  برامج التككيف الميني لتعمـ الحرؼ كالميف التي يمكف أف تككف ليا سندا بعد خركجيا

أما بالنسبة لمبرامج الدينية فيي ، ىك الحاؿ بالنسبة لمنساء المكاتي يردف الحصكؿ عمى شيادة دراسية أعمى
أما عف اتجاه السجينات نحك البرامج النفسية فيك ، تعتبر كنكع مف سد الفراغ الركحي الذم تعيشو السجينة

تي قمنا سابقا أف النساء المسجكنات يعانيف منيا بعد بمثابة ممجأ ليف لتجاكز االضطرابات النفسية ال
في حيف أف اإلقباؿ يككف أقؿ عمى البرامج البيئية ، دخكليف السجف لتخفيؼ الضغط النفسي لدييف

كىذا ال يمنع مف أىمية ىاتو ، كالصحية كالبرامج الثقافية كذلؾ نظرا لعدـ أىميتيا في نظرىف مستقببل
نشاء جك مف المرح كالترفيو عنيف داخؿ أسكار السجف.  البرامج في التركيح عمى ال  سجينات كا 

 وجية مف السجف في إلييا باالنضماـ ترغب المرأة عينة الدراسة التي التدريبية البرامج -4
 نظرىا

كجاء  %70تبلىا دكرات الكمبيكتر بنسبة  %76احتؿ التدريب عمى الحبلقة المرتبة األكلى بنسبة 
كما احتؿ برنامج الطرز كالرسـ عمى القماش   %67برنامج التفصيؿ كالخياطة في المرتبة الثالثة بنسبة 

 .%52أما الحياكة فجاءت في المرتبة الخامسة بنسبة  %60المرتبة الرابعة بنسبة 
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دكرات  أما، كيمكف رد ىذا الترتيب لككف مينة الحبلقة مربحة أكثر مف الميف األخرل كأقؿ مجيكدا
أما الخياطة كالتفصيؿ ، الكمبيكتر فيي أكثر طمبا في السكؽ لما لمكمبيكتر مف أىمية في كؿ المجاالت

فيي مف الميف المربحة أيضا لكنيا متعبة كشاقة لذا كاف الطمب عمييا أقؿ في حيف أف الطرز كالرسـ 
ي تمتمؾ المكىبة كالرغبة في تعممو عمى القماش يعتبر فنا لذا فيك ال يستيكم كؿ المسجكنات إال الفئة الت

أما الحكاية فقد جاءت بالمرتبة األخيرة لكجكد عدد كبير مف المصانع المنتجة لياتو المنتكجات كبالتالي 
 فإف المجكء إلى ىذا النكع مف الميف يككف أقؿ .

في  أف النساء عينة الدراسة يركف أف استغبلؿ كقتيف كجدنا 49الجدوؿ رقـمف خبلؿ كما أنو ك 
كليذا عمى إدارة  %84تعمـ مينة أك حرفة في السجف سيساعدىف كثيرا بعد خركجيف مف السجف بنسبة 

السجكف الجزائرية االىتماـ أكثر بالبرامج التأىيمية عمكما كالتككيف الميني كالتعميـ خصكصا كذلؾ لما لو 
مف فائدة عمى السجينات فيما بعد لمبحث عف سبؿ رزؽ حبلؿ كاالعتماد عمى النفس في حياتيف كبالتالي 

ت دائما كيمؤل  أكقات الفراغ التي رصدنا أنيا مف عدـ العكد إلى الجرائـ حيث أف العمؿ يجعميف منشغبل
 .المرأة الجزائريةبيف العكامؿ  المساىمة في إجراـ كانحراؼ 

الفرضية الفرعية األولى :لممؤسسات العقابية دور في إعادة التأىيؿ النفسي واالجتماعي لممرأة 
 المجرمة

قابية في إعادة التأىيؿ الثقافي أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات الع تبيف
( كأف المتكسط الحسابي العاـ 1.93( ك )2.50كالتعميمي لممرأة المجرمة عينة الدراسة قد تراكحت بيف )

لدكر المؤسسات العقابية في إعادة التأىيؿ الثقافي كالتعميمي كاف كبيرا جدا مف كجية نظر مجتمع الدراسة 
كزيع أطكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا مف ثبلث نقاط في ضكء ت 2.24إذ بمغ 

يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية تساىـ كبشكؿ كبير في إعادة تأىيؿ المرأة المجرمة عينة الدراسة ثقافيا 
كأف أكثر أدكار المؤسسات العقابية في البرامج الثقافية كالتعميمية مف كجية نظر النساء عينة ، كتعميميا

لقاء  الدراسة يتمثؿ في تكفير الجك المناسب لممذاكرة كالمطالعة كمحاكلة تكفير الكسائؿ التعميمية الحديثة كا 
كأف أقؿ األدكار في ىاتو البرامج يتمثؿ في تقصير المؤسسة العقابية ، المحاضرات كالندكات بصفة دكرية

 عمى تكفير الكتب كالمجبلت  العممية الحديثة لممكتبة .
كقد ، كف القكؿ أف المؤسسات العقابية ليا دكر كبير في إعادة التأىيؿ التعميمي كالثقافيكمنو يم

اتضح ذلؾ مف خبلؿ الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الثاني كىذا يدؿ عمى 



  المٌدانٌة الدراسة نتائج وتفسٌر وتحلٌل عرض                                              السادس الفصل

371 
 

كالذم ينعكس إيجابا  االىتماـ الكبير مف قبؿ إدارة السجكف في الجزائر بالجانب التعميمي الثقافي لمنزيبلت
سياميف في تطكير كتنمية المجتمع.  عمى حياتيف بعد الخركج مف السجف كا 

إعػػادة التأىيػػؿ الػػديني  لممػػرأة في ر كبير ثت العقابيػػة دور وأسساؤلممالفرضػػية الفرعيػػة الثالثػػة: 
 .المجرمة

أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات العقابية  52كجدنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
كأف المتكسط الحسابي  1.83ك  2.90في إعادة التأىيؿ الديني لممرأة الجزائرية المجرمة قد تراكحت بيف 

مف ثبلت نقاط في  2.55العاـ ليذا المحكر كاف كبيرا جدا مف كجية نظر النساء عينة الدراسة إذ بمغ 
طكاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية ضكء تكزيع أ

 تقكـ بدكر كبير جدا في إعادة التأىيؿ الديني لممرأة الجزائرية السجينة.
فالتغيير في سمككات كاتجاىات النزيبلت يعد اليدؼ الذم يسعى إليو مخططكا البرامج التأىيمية 

ء الشريعة ك الديف كالمصمحكف االجتماعيكف كعمماء النفس يتفقكف عمى أف عممافأغمب ، كاإلصبلحية
 المجتمع.  التمسؾ بالقيـ الدينية لو تأثير عمى األفراد كسمككيـ كارتباط ذلؾ بالحد مف كقكع الجرائـ في

كممػػا سػػبؽ يتضػػح أف أكثػػر أدكار المؤسسػػات العقابيػػة فػػي البػػرامج الدينيػػة  مػػف كجيػػة نظػػر النسػػاء 
تنظيـ محاضػرات كدركس دينيػة منتظمػة لتكعيػة النػزيبلت ك أف إدارة السػجف تػكفر  نة الدراسة يتمثؿ فيعي

 .عددا كافيا مف المرشديف الدينييف  
كفػػػي ضػػػكء النتػػػائج السػػػابقة يمكػػػف القػػػكؿ أف المؤسسػػػات العقابيػػػة ليػػػا دكر كبيػػػر فػػػي إعػػػادة التأىيػػػؿ 

المرتفعػػة إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى عبػػارات المحػػكر الثالػػث كقػػد اتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الػػدرجات ، الػػديني
كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى االىتمػػػاـ الكبيػػػر الػػػذم تكليػػػو إدارة السػػػجكف فػػػي الجزائػػػر بالجانػػػب الػػػديني لمنػػػزيبلت كالػػػذم 

كيسػػػاعدىف عمػػػى إزالػػػة عكامػػػؿ اإلجػػػراـ كتيػػػذيب أنفسػػػيف عنػػػدما ، يػػػنعكس إيجابػػػا عمػػػى سػػػمككات النػػػزيبلت
 ادية بعد السجف .يخرجف إلى الحياة الع

إعادة التأىيؿ الصحي لممرأة في ر كبير ثت العقابية دور وأسساؤلممالفرضية الفرعية الرابعة: 
 المجرمة. 

أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات العقابية في  تبيف 53مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
كأف المتكسط الحسابي  1.55ك  2.96إعادة التأىيؿ الصحي  لممرأة الجزائرية المجرمة قد تراكحت بيف 

مف ثبلت نقاط في  2.42العاـ ليذا المحكر كاف كبيرا جدا مف كجية نظر النساء عينة الدراسة إذ بمغ 
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كاؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية ضكء تكزيع أط
 تقكـ بدكر كبير جدا في إعادة التأىيؿ الصحي لممرأة الجزائرية السجينة.

حيث أف أكثر أدكار المؤسسات العقابية في برامج الرعاية الصحية مف كجية نظر النساء عينة 
كأف ، المحافظة عمى نظافة العنابر كمحاكلة تقديـ خدمات الرعاية الصحية بشكؿ سريعالدراسة يتمثؿ في 

جراء التحاليؿ بصفة ، أقؿ  األدكار في ىاتو البرامج يتمثؿ في تكفير بعض مكاد الرعاية الشخصية كا 
 دكرية.

تأىيؿ كفي ضكء النتائج السابقة يمكف القكؿ أف المؤسسات العقابية تمعب دكر كبير في إعادة ال
، كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الرابع، الصحي

كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم تكليو إدارة السجكف في الجزائر بالجانب الصحي لمنزيبلت كالذم 
ينيـ كخصكصا األمراض مما يقمؿ مف خطكرة انتشار األمراض ب، ينعكس إيجابا عمى صحتيـ العامة

 المعدية.
إعادة التأىيؿ الميني  لممرأة في ر كبير ثت العقابية دور وأسساؤلممالفرضية الفرعية الخامسة: 

 المجرمة
أف المتكسطات الحسابية لعبارات محكر دكر المؤسسات العقابية   54اتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

كأف المتكسط الحسابي  2.06ك  2.83في إعادة التأىيؿ الميني  لممرأة الجزائرية المجرمة قد تراكحت بيف 
مف ثبلت نقاط في ضكء  2.46العاـ ليذا المحكر كاف كبيرا مف كجية نظر النساء عينة الدراسة إذ بمغ 

ؿ الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المؤسسات العقابية تقـك تكزيع أطكا
 بدكر كبير في إعادة التأىيؿ الميني لممرأة الجزائرية السجينة.

حيث نجد أف المؤسسة تبمغ ، فالمؤسسات العقابية تيتـ اىتماما بالغا بالتككيف الميني لمسجينات
كما تكفر مدربات متخصصات في بعض الميف ، يبية كمينية بصفة دكريةالنزيبلت بكجكد دكرات تدر 

كىذه البرامج المينية تساعد النزيبلت عمى التغمب عمى شعكر اليأس ، كالخياطة كالحبلقة كاألشغاؿ اليدكية
، كتشغؿ أكقات فراغيـ فبدؿ التفكير في الكحدة داخؿ السجف نجدىا تيتـ بأنشطة مختمفة تشغؿ فراغيا

جات التي تنتجيا النزيبلت تباع أك تؤخذ إلى معارض بيف المؤسسات العقابية كىذا تشجيعا لمنزيبلت كالمنت
لكف في مقابؿ ، عمى مجيكداتيف كبالتالي تشجيعيف لمقياـ بالتككيف كاالنخراط في برامج التأىيؿ الميني

أف بعض النزيبلت يشتكيف  كما، كؿ ىذا نجد أف فترة التككيف تعتبر في نظر النزيبلت غير كافية لمتعمـ
مف عدـ كجكد بعض البرامج التي يرغبف فييا كأف بعض ىاتو الميف ال تمبي حاجاتيا المادية بعد خركجيا 
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كما انو كفي نظر النزيبلت عينة الدراسة فياتو البرامج المينية ال تييؤىا لمخركج كالعكدة إلى ، مف السجف
نما ىي مترابطة بعضيا ببعض فالعكدة إلى المجتمع ليست مرتبط، المجتمع ة ببرنامج تأىيمي كاحد كا 

الصحي كالميني تمثؿ كحدة متكاممة ال نستطيع الفصؿ ، فبرامج التأىيؿ النفسي ك االجتماعي التعميمي
 بينيا .

كفي ضكء النتائج السابقة يمكف القكؿ أف المؤسسات العقابية ليا دكر كبير في إعادة التأىيؿ 
مف خبلؿ الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الخامس  كقد اتضح ذلؾ، الميني

كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم تكليو إدارة السجكف في الجزائر بجانب التأىيؿ الميني لمنزيبلت كالذم 
 .ينعكس إيجابا عمى حياتيف بعد

ي تقكـ بيا المؤسسات العقابية تتمثؿ فقد كجدنا أف أكثر األدكار الت 55أما مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
في إعادة التأىيؿ الديني كأف أقؿ األدكار تتمثؿ في إعادة التأىيؿ التعميمي كالثقافي كىذا مف كجية نظر 
النزيبلت عينة الدراسة كىذا ربما يعكد إلى عدـ إقباؿ السجينات عمى البرامج التعميمية كعدـ رغبتيف في 

 الدراسة.
العقابية دكر في إعادة تأىيؿ لممؤسسات  كف القكؿ أف الفرضية القائمة بأفمف خبلؿ ما سبؽ يم

دماجيا في المجتمع كفرد صالح مف خبلؿ عدة برامج نفسية اجتماعية ، دينية، مينية، المرأة المجرمة كا 
قد تحققت حيث أف المؤسسات العقابية في الجزائر تمعب دكرا كبيرا في إعادة تأىيؿ المرأة  صحية 

أف السجف ىك مؤسسة إصبلحية في المقاـ األكؿ قبؿ أف يككف مكانا لقضاء فترات المجرمة حيث 
 العقكبة.
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 ثالثا:النتائج العامة لمدراسة
العقابية سطيؼ بجاية باتنة كبعد اختبار مف خبلؿ الدراسة الميدانية في كؿ مف المؤسسات 

 الفرضيات تكصمت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج يمكف إيجازىا في النقاط التالية:
 جراـ المرأة الجزائرية عينة الدراسة كأنو ، أف لمعكامؿ االجتماعية كالثقافية دكر كبير في انحراؼ كا 

جراـ المرأة الجزائرية يمكف اعتبار العامؿ االجتماعي الثقافي عامبل أساس ففي ظؿ غياب يا في انحراؼ كا 
التنشئة األسرية السميمة كانعداـ الضبط االجتماعي كمرافقة أصدقاء السكء كالزكاج باإلكراه كالزكاج 

جراـ المرأة  بمنحرؼ ك الجيؿ كاألمية كميا تؤدم إلى انحراؼ كا 
   كلذلؾ ، سمكؾ  االنحرافي اإلجراميلمعكامؿ النفسية أثر بالغ عمى انتياج المرأة  التبيف أف

عمى اعتبار أف ، يمكف اعتبار العامؿ النفسي  عامبل أساسيا في انحراؼ المرأة الجزائرية عينة الدراسة
الحرماف العاطفي الذم تحسو المرأة سكاء مف الكالديف أك الزكج ك إحساسيا بعدـ االستقرار كاألماف 

 رأة تتجو إلى اإلجراـ كاالنحراؼ لتعبئة ىذا الفراغ الذم تحسو.كشعكرىا بالفراغ كميا تجعؿ الم، النفسي
   حيث ، لمعكامؿ االقتصادية أثر بالغ عمى انتياج المرأة  السمكؾ  االنحرافي اإلجراميتبيف أف

أنو ككمما كانت المرأة بحاجة لمماؿ لجأت إلى كؿ الطرؽ سكاء المشركعة أك غير المشركعة لتمبية رغباتيا 
كلذلؾ يمكف اعتبار العامؿ االقتصادم مف بيف أىـ العكامؿ التي تدفع بالمرأة الجزائرية إلى المادية  

 االنحراؼ كالجريمة .
   لضعؼ الكازع الديني لدل المرأة الجزائرية كلضعؼ الكازع الديني ألصدقائيا أثر بالغ تبيف أف

كمما ابتعدت المرأة عف االلتزاـ الديني  حيث أنو، عمى انتياج المرأة الجزائرية السمكؾ االنحرافي اإلجرامي
جراميا سيبل كدكف أم تأنيب ضمير كلذلؾ يمكف ، كاالنسياؽ كراء األفعاؿ المحرمة كمما كاف انحرافيا كا 

 اعتبار العامؿ الديني  عامبل أساسيا في انحراؼ المرأة الجزائرية عينة الدراسة.
 اج المرأة  السمكؾ  االنحرافي اإلجرامي  عبلـ المرئي دكر ك أثر بالغ عمى انتيتبيف أف  لئل

حيث أف البرامج التمفزية كمشاىدة االنترنيت ليا دكر في الجريمة لكف بتكفر ظركؼ كعكامؿ أخرل 
مساعدة فميس كؿ متمقي لكسائؿ اإلعبلـ المرئية سيرتكب جرائـ أك ىك مجـر فعبل فيناؾ الكثير مف 

 ناس صالحيف.المتابعيف لكسائؿ اإلعبلـ المرئية لكنيـ أ
 ينتج عف إجراـ المرأة عدة نتائج سمبية سكاء عمى مستكل أسرتيا أك عمى   مستكاىا  تبيف أنو
عمى مستكل أسرتيا مف خبلؿ عدـ تقبميـ ليا بعد خركجيا مف السجف كالتبرم منيا  أك مف ، الشخصي

بالكحدة ؿ شعكرىا خبلؿ تطميؽ زكجيا ليا كمنع أكالدىا مف زيارتيا كعمى مستكاىا الشخصي  مف خبل
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كمريرة كشاقة عمى النفس البشرية  فما بالؾ بالمرأة التي تعتبر  النفسية  التي تعد في حد ذاتيا خبرة أليمة
حيث تعاني مف جراء ىذا الشعكر البغيض كالتعس مف فقداف الحب كالتقبؿ ، حساسة ألتفو األشياء

لتكاصؿ االجتماعي بؿ كفقداف أم ىدؼ أك معنى األسرم ككذلؾ الشعكر بانعداـ الثقة باآلخريف كفقداف ا
لمحياة مما يؤدم في نياية األمر إلى اإلحساس بأنيا شخص غير مرغكب فيو أك أنو ال فائدة منيا فتظير 

 لدييا بعض األعراض النفسية كاالكتئاب كاالغتراب االجتماعي...
  الجزائرية الرتكاب الجريمة  تدفع بالمرأةتكصمنا إلى أف الفرضية القائمة بأف ىناؾ عدة عكامؿ

، مما قد يفرز عدة نتائج قد تحققت حيث أف إجراـ المرأة ىك نتيجة لتفاعؿ عدة عكامؿ اجتماعية ثقافية
دينية...كأف الفعؿ اإلجرامي ال يمكف أف يحدث بمعزؿ عف ىذه العكامؿ مجتمعة كميا ، اقتصادية، نفسية

 أك بعضيا .
  كبير في إعادة التأىيؿ النفسي كاالجتماعي لممرأة المجرمة تبيف أف لممؤسسات العقابية دكر

كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير مف قبؿ المؤسسات العقابية بإعادة التأىيؿ النفسك اجتماعي ، عينة الدراسة
كالذم ينعكس إيجابا عمى الصحة النفسية لمنزيبلت مما يقمؿ مف خطكرة ، لممرأة المجرمة عينة الدراسة

 لتي تحدث نتيجة لبلضطرابات النفسية .المشكبلت ا
 كقد اتضح ذلؾ ، تبيف أف المؤسسات العقابية ليا دكر كبير في إعادة التأىيؿ التعميمي كالثقافي

مف خبلؿ الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الثاني كىذا يدؿ عمى االىتماـ 
الجانب التعميمي الثقافي لمنزيبلت كالذم ينعكس إيجابا عمى الكبير مف قبؿ إدارة السجكف في الجزائر ب

سياميف في تطكير كتنمية المجتمع.  حياتيف بعد الخركج مف السجف كا 
 كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ ، تبيف أف المؤسسات العقابية ليا دكر كبير في إعادة التأىيؿ الديني

ر الثالث كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحك 
، تكليو إدارة السجكف في الجزائر بالجانب الديني لمنزيبلت كالذم ينعكس إيجابا عمى سمككات النزيبلت

 كيساعدىف عمى إزالة عكامؿ اإلجراـ كتيذيب أنفسيف عندما يخرجف إلى الحياة العادية بعد السجف .
 كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ ، دكر كبير في إعادة التأىيؿ الصحي تبيف أف المؤسسات العقابية ليا

كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم ، الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الرابع
مما ، تكليو إدارة السجكف في الجزائر بالجانب الصحي لمنزيبلت كالذم ينعكس إيجابا عمى صحتيـ العامة

 طكرة انتشار األمراض بينيـ كخصكصا األمراض المعدية.يقمؿ مف خ
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 كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ ، تبيف أف المؤسسات العقابية ليا دكر كبير في إعادة التأىيؿ الميني
الدرجات المرتفعة إلجابات أفراد العينة عمى عبارات المحكر الخامس كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم 

 جزائر بجانب التأىيؿ الميني لمنزيبلت كالذم ينعكس إيجابا عمى حياتيف بعدتكليو إدارة السجكف في ال
 لممؤسسات العقابية دكر في إعادة تأىيؿ المرأة  كقد تكصمنا إلى  أف الفرضية القائمة بأف

دماجيا في المجتمع كفرد صالح مف خبلؿ عدة برامج نفسية اجتماعية  صحية ، دينية، مينية، المجرمة كا 
ث أف المؤسسات العقابية في الجزائر تمعب دكرا كبيرا جدا في إعادة تأىيؿ المرأة المجرمة قد تحققت حي

 أف السجف ىك مؤسسة إصبلحية في المقاـ األكؿ قبؿ أف يككف مكانا لقضاء فترات العقكبة.حيث 
  اجتماعية كفي األخير يمكف القكؿ القكؿ أف إجراـ المرأة الجزائرية ىك نتيجة لتفاعؿ عدة عكامؿ

 كأف الفعؿ اإلجرامي ال يمكف أف يحدث بمعزؿ عف ىذه العكامؿ مجتمعة دينية، اقتصادية، نفسية، ثقافية
يفرز عدة نتائج سمبية سكاء عمى المستكل األسرم المجتمعي أك عمى  كالذم  كميا أك بعضيا 

عادة تأىييا: اجتماعيا ك أف المؤسسات العقابية في الجزائر تمعب دكرا كبيرا في إ، مستكاىا الشخصي
 .نفسيا دينيا صحيا كمينيا
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 والتوصيات االقتراحات
لقد خمصت الدراسة الميدانية إلى أن المرأة الجزائرية ولجت عالم الجريمة من أوسع األبواب وذلك 

دينية ... وأن إجراميا أفرز عدة نتائج سمبية عمى المستوى ، بتظافر عدة عوامل اجتماعية ثقافية اقتصادية
 األسري المجتمعي أو عمى مستواىا الشخصي

وفي النياية يمكن أن نضع بعض االقتراحات في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة  
 ومن ىذه االقتراحات نذكر:

 على مستوى األسرة -1
 قيم  مع  ينبغي عمى األسرة توعية األنثى وتوجيييا نحو اختيار أفضل الصديقات بما يتفق

 .ومعاييرىا األسرة
  األسموب الصحيح لذلك من خالل خمق روح  توظيفتنشئة األبناء و ينبغي تعاون الوالدين في

دون التميز بين الذكر واألنثى من خالل إعطائيا حرية التعبير عن  من الديمقراطية بين الوالدين واألبناء
رأييا واخذ القرارات التي تتعمق بشؤون حياتيا الشخصية إلى جانب توعيتيا وتوجيييا نحو ما ىو صواب 

 . يا وىذا ما يساعد عمى بناء شخصية متكيفة وواثقة من نفسيا غير ىامشيةتا أو اتجاىسموكيي ف
 الديني واألخالقي وتنميتو بقوة لدى األنثى وتعميق القيم السوية التي تؤكد  زعالتركيز عمى الوا

 ا مبكرا.عمى االستقامة واألمانة والسموك الجيد والتأكيد عمى إدراك وتعميم العقائد الدينية منذ  عمر 
  توجيو األسرة وتوعيتيا إلى أن استقرار السموك واتزان الشخصية وبدرجة أساسية بإشباع حاجات

 األفراد األساسية فضغوط الحاجة تدفع نحو مسالك االنحراف السموكي االجتماعي .
 خاصة بان المرأة  امني وسابقا أو قريب اي كانت تحتميتعمى األسرة إعطاء مكانة لممرأة ال

من خالليا أعادة العالقات االجتماعية  وتيدف  ينة تقوم بأغمب األعمال المنزلية التي تحاولالسج
 رة ومن ثم تحقيق التكيف النفسي واالجتماعي ليا .سالطبيعية  معيا داخل اال

 على مستوى المجتمع  -2
  دون إعطاء فرصة لممرأة التي دخمت إلى السجن من قبل فرصة لالنخراط واالندماج من جديد
 كي ال تعود من جديد لطريق االنحراف والجريمة.، وصميا
   تعميم الى  خاصة بالنساء في كل حي سكني  تيدفمن قبل المساجد  إقامة دورات دينية

الدين اإلسالمي وكيفية ممارسة تعاليمو وذلك الن بتقوية الجانب الديني لمفرد أساس  ئومباد لعقائدا
 التكيف النفسي واالجتماعي
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 يد عمى تعميم المرأة وخمق حالة الوعي لدى الجميور بضرورة أكمال المرأة لدراستيا الن التأك
ذلك احد الضمانات األكيدة التي تجعل من المرأة قادرة عمى االعتماد عمى ذاتيا في حالة إذا ما اضطرتيا 

احد سبل  دلذي يعفي العمل وا العممية  يل نفسيا أو غيرىا من خالل أمكانية توظيف الشيادةعالظروف لت
 التكيف االجتماعي ليا.

 أثناء تعميميا لمطالب بالواقع االجتماعي وكيفية استثمار ما يتعممو  في ربط المواد الدراسية
العقل البشري  تم توظيفواقتراح الحمول لذلك وبيذه الطريقة ي والطالب مع ىذا الواقع ومواجية مشاكم

 .لياتو لخدمة الفرد الوصول إلى التكيف آو 
  عمى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع فرض المزيد من الوعي القانوني لدى المرأة في كل

 حالة تواجييا في المجتمع . 
   ىا األولالبد لممؤسسات  والدوائر من إعطائيا فرصة أخرى لمعودة إلى عمميا ومسامحة خطا ،

عادة النظر بما تقدمو من نشاط نجازات تحتاجيا اتوا   .والدوائر المؤسسات وفعاليات  وا 
   لية مناسبة وقاعدة دائمة لتامين الوظائف لممفرج عنيم بالتنسيق مع الجيات آالعمل عمى أيجاد

 .بيذه الميمة  االستفادة من القطاع الخاص يمكن  الحكومية األخرى و 
 على مستوى المؤسسات العقابية -3
 ل الميني الذي يقوم يدون التأكيد عمى برامج التأى من تنشيط فعالية البرامج اإلصالحية كافة

 توفير الوسائل العممية والعممية المتخصصة.إلى بتدريب النزيالت عمى األعمال البسيطة فقط باإلضافة 
  عدألنو ي ياضرورة العمل بقانون الرعاية الالحقة وذلك لفائدة النزيمة خاصة بعد إطالق سراح 

 .حمقة وصل بين النزيمة والمجتمع وكيفية العودة إليو
  ضرورة اعطاء محاضرات مكثفة لمنزيالت قبل اطالق سراحن بثالثة اشير تقريبا وذلك لتنمية

 االستعداد النفسي والفردي واالجتماعي لمتكيف مع العالم الخارجي.
 ة العقابية بالتعاون مع متابعة التعميم بعد اإلفراج عن المحكوم عميو و ذلك بقيام المؤسس

جمعيات رعاية السجين و المؤسسات التعميمية و المينية بتييئة سبل اندماج المفرج عنيم ضمن برامجيا 
فالمتابعة عامل أساسي في توفير الظروف المالئمة لإلندماج ، فيكمل ما سبق و حصل عميو أثناء  حبسو

بة أثناء الفترة التعميمية و التأىيمية التي قضتيا اإلجتماعي و في توظيف المعمومات و التقنيات المكتس
 المفرج عنيا في المؤسسة العقابية.
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  اتخاذ برامج العالج واإلصالح والتأىيل لنزالء المؤسسات العقابية طريقة التفريد وليس التوحيد
ولظروفيا  أي دراسة حالة كل نزيمة عمى حدى كي تقدم ليا الرعاية والتأىيل المناسبين لحالتيا النفسية

 االجتماعية االقتصادية والثقافية
 كما وقد خمصت ىذه الدراسة بعدة توصيات عممية والمتمثمة في:

 القيام بدراسة ميدانية حول تأثير البرامج التمفزية عمى انحراف المرأة الجزائرية  -
 القيام بدراسة ميدانية حول عالقة ضعف الوازع الديني لدى المرأة بإجراميا -
بدراسة ميدانية حول أساليب المعاممة الوالدية  وعالقتيا بظيور السموك االنحرافي لدى القيام  -

 المراىقات.
  .بناء برنامج تأىيمي خاص لنزيالت السجون -
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 خاتمة

جريمة المرأة ظاىرة اجتماعية جديرة بالدراسة وال تقل أىمية عن غيرىا من الظواىر تعتبر 
وبطبيعة الحال تؤثر تأثيرا واضحا في أمن المجتمع ، االجتماعية التي تمعب المرأة في حركتيا دورا بارزا

أن المرأة تمعب  بينت الدراسات االجتماعية والنفسيةحيث ، واستقراره بدرجة ال تقل عن تأثير إجرام الرجل
حيث تبذل مجيودا ، يفوق في األىمية والتأثير الدور الذي يقوم بو الرجل، دورا خطيرا في حياة أبنائيا

كبيرا من أجل استمرار المجتمع وتقدمو من خالل رعايتيا ألبنائيا وتنشئتيم؛ مما لم يعد يبرر إىمالنا 
وىذا ما أثبتتو الدراسة ، شروعا أو غير مشروعلشأنيا وتغاضينا عن دراسة سموكيا ونشاطيا سواء كان م

الميدانية حيث أن الجريمة تنشأ بتظافر عدة عوامل ساىمت في اتجاه المرأة الجزائرية نحو االنحراف 
النفسية  تأثيرا كبيرا وقويا  في دفع المرأة الجزائرية ، معوامل االجتماعية  الثقافيةحيث تبين أن ل، واإلجرام

فتشعر بعدم ، الفتاة أكثر تأثرا بالظروف االجتماعية المحيطة بيا من الرجلامي فنحو السموك االجر 
ومن جية أخرى نجد أن ، االستقرار وفقدان العاطفة والتأثير النفسي من انفصال الوالدين ىذا من جية

فخ اإلجرام الفتاة تستغل انفصال الوالدين وانعدام الضبط األسري فتتجو إلى القيام بما يحمو ليا فتسقط في 
، األمية، والمتمثمة في الجيل، والتربوية، كما أكدت ىذه الدراسة أن العوامل االجتماعية والسموك المنحرف

 وانخفاض، والتفكك األسري وانييار البناء االجتماعي لألسرة، رفيقات السوء، سوء التنشئة االجتماعية
ن نجاح مواجية استمرارية ارتكاب الجرائم من م عوامل رئيسة تحد كميا تعد، المستوى التعميمي لمفتيات

قبل الفتيات المراىقات في الجزائر كما أن العوامل االقتصادية تسيم في ارتكاب الجريمة فكمما كانت 
المرأة بحاجة لممال لجأت إلى كل الطرق سواء المشروعة أو غير المشروعة لتمبية رغباتيا المادية في ظل 

حتا  حيث تبين من خالل الدراسة الميدانية أن ىناك نوع من ضعف الوازع عالمنا الذي أصبح  ماديا ب
أنو كمما ابتعدت المرأة عن االلتزام الديني الديني لدى المرأة المجرمة عينة الدراسة وأصدقاؤىا حيث 

جراميا سيال ودون أي تأنيب ضمير.  واالنسياق وراء األفعال المحرمة كمما كان انحرافيا وا 
عالم المرئي دور و أثر بال  عمى انتياج المرأة  لإل  الدراسة إلى نتيجة مفادىا أنكما خمصت 

السموك  االنحرافي اإلجرامي  حيث أن البرامج التمفزية ومشاىدة االنترنيت ليا دور في الجريمة فرسالة 
مج استيالكية البرامج ما ىي إال برا اإلعالم ليست نزيية في الغالب  ألنيا رسالة موجية كما أن ىاتو 

 تجارية فقط وال صمة ليا  بالواقع االجتماعي .
عدة نتائج سمبية تنتج عن إجرام المرأة سواء عمى كما أنو قد تبين من خالل ىذه الدراسة أن ىناك  

مستوى أسرتيا من خالل عدم تقبميم ليا بعد خروجيا من السجن والتبري منيا  أو من خالل تطميق 
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بالوحدة النفسية  التي ا من زيارتيا وعمى مستواىا الشخصي  من خالل شعورىا زوجيا ليا ومنع أوالدى
ومريرة وشاقة عمى النفس البشرية  فما بالك بالمرأة التي تعتبر حساسة ألتفو  تعد في حد ذاتيا خبرة أليمة

 حيث تعاني من جراء ىذا الشعور البغيض والتعس من فقدان الحب والتقبل األسري وكذلك، األشياء
الشعور بانعدام الثقة باآلخرين وفقدان التواصل االجتماعي بل وفقدان أي ىدف أو معنى لمحياة مما يؤدي 
في نياية األمر إلى اإلحساس بأنيا شخص غير مرغوب فيو أو أنو ال فائدة منيا فتظير لدييا بعض 

 األعراض النفسية كاالكتئاب واالغتراب االجتماعي...
سة تطرقت إلى موضوع إعادة تأىيل المرأة داخل المؤسسة العقابية والذي إضافة إلى أن ىذه الدرا

يعتبر أساسيا إلعادة إدماجيا داخل المجتمع بعد خروجيا من السجن لتكون فردا صالحا وبالتالي الحد من 
ا عودتيا إلى الجريمة واالنحراف خاصة وأن احتياجات الرجل والمرأة مختمفة باعتبار أن المرأة عند دخولي

فالمرأة تنبذ من المجتمع وحتى من طرف ، السجن توصم عكس الرجل الذي ال يتأثر كثيرا بدخولو السجن
لذا فإعادة تأىيميا لو دور كبير في استعادتيا لثقتيا بنفسيا و إصالحيا وجعميا فردا منتجا فعاال ، أسرتيا

 في المجتمع وبالتالي عدم عودتيا لمجريمة.
مية الوقاية من السموك االجرامي تستمزم تظافر جيود كل المؤسسات ومما سبق نرى أن عم     

لتجد ليا حياة ذات معنى ، المحيطة بالمرأة أوليا األسرة والحي لتمتد لكل المؤسسات الحضارية األخرى
ىذا ، إنساني بما يشكل ىويتيا التشكيل الخالق المتفاعل والمتوافق مع النسيج الحضاري المحيط بيا

بشكل سميم ، يد عمى أىمية إدماج من دخموا في خط االنحراف وقرروا الرجوع عن ىذا الخطويجب التأك
واضعين نصب أعيننا قول رسولنا األكرم ، وعدم التعامل معيم عمى أساس غير إنساني، في المجتمع

   وخير الخطائين التوابون.."، كل ابن آدم خطاءمحمد صمى اهلل عميو وسمم: "
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 المناسبة ( أما اإلجابةxضعي عالمة) -3
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 وأسباب إجرام المرأة عوامل :1ماستمارة رق
 أوال : البيانات الشخصية :    

 االسـ والمقب : ترميز الحروؼ األولى 
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 أخرى تذكر....................................
 السجف قبؿ ىذه المرة؟ىؿ سبؽ وأف دخمت  -6

 نعـ                           ال             
 كـ كاف عمرؾ حينيا؟..........................سنة -7
 ما نوع القضية التي أدخمت بسببيا إلى السجف)القضية الحالية( -8

 قتؿ أخالقية                             سرقة                                
 مخدرات                             سكر                           

 أخرى تذكر......................................................................
 الحالة االجتماعية:  -9

 أرممة               عازبة  )لـ أتزوج بعد(               متزوجة              مطمقة               
 الحالة االجتماعية لموالديف: -12
 أبي متزوج أمي فقط                             
                   أخرىأبي متزوج أمي وامرأة     
 والداي مطمقاف     
 ىؿ والداؾ عمى قيد الحياة؟ -11

 متوفي عمى قيد الحياة بالنسبة ألبي
 متوفي عمى قيد الحياة  بالنسبة ألمي

 المستوى التعميمي لألب:     دوف مستوى      ابتدائي        متوسط           ثانوي -12
 أخرى تذكر......         مينة األب: دوف عمؿ       موظؼ      أعماؿ حرة         متقاعد -13
 ابتدائي        متوسط           ثانوي المستوى التعميمي لألـ:          دوف مستوى     -14
 أخرى تذكر......         مينة األـ: دوف عمؿ       موظفة      أعماؿ حرة         متقاعدة -15
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 يعتمد دخؿ األسرة عمى: -16
 دخؿ األب                                                   دخؿ اإلخوة واألخوات      
 دخؿ األـ                                                   دخمي أنا       

 دخؿ الزوج  ) لممتزوجات(                                            ال يوجد دخؿ ثابت
 السكف الحالي في:           المدينة           شبو حضري            الريؼ

 نوع السكف: -17
 فيال                    شقة                بيت شعبي             بيت قصديري        

 أخرى تذكر................................................      
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 نعـ                              ال                 
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 أخالقيات)زنا مثال( سرقة تعاطي المخدرات تناوؿ الخمور )المسكرات( 

     األب
     األـ 
     اإلخوة

     األخوات
عندما ارتكبت أوؿ سموؾ منحرؼ في حياتؾ في السابؽ ، كيؼ كاف تصرؼ أفراد أسرتؾ معؾ تجاه  -21

 ذلؾ العمؿ؟
 ؽ الصوابيلـ ييتموا ولـ يبالوا                                        قاموا بتوجييي إلى الطر      
 بضربي بقوة وقسوة                                    قاموا بطردي مف البيت اقامو     
 ال يثقوف بي أبدا                                                

 خر أذكريو...........................................................................آقاموا بتصرؼ  
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 في الخانة المناسبة لؾ أماـ كؿ فقرة (xضعي عالمة)-22
 ال نعـ العبارة

   أشعر أنني محرومة مف حناف  وعطؼ األـ 
   كنت أجد مف أمي الشدة والقسوة في صغري

   أمي منشغمة عني وعف إخوتي
   كاف أبي جد قاسي في صغري

   نفتقد لمجالسة أبي في البيت والتحدث إليو 
يميز والداي أو أحدىما بيني وبيف إخوتي في 

 المعاممة  
  

   يحاوؿ والداي تمبية حاجياتنا الضرورية
   يعطيني والدي بعض المصروؼ الشخصي

   ييتـ أبي بأمري ويسأؿ عني
أسرتي غير قادرة عمى توفير جميع الحاجات 

 الضرورية
  

   ييدد أبي دائما أمي بالطالؽ أمامنا
   والداي دائما أمامنايتشاجر 

   يضرب أبي أمي دائما أمامنا
   تتعامؿ أمي بطريقة سيئة مع أبي
   ألمي صديقات سيئات السمعة

   أبي غائب دائما حتى في غير أوقات العمؿ
   أفراد أسرتي يتصرفوف كما يحمو ليـ دوف أي توجيو

   أخرج وأرجع إلى البيت متى أشاء
   إخوتي منشغموف عنا بأمورىـ الخاصة 

   نتبادؿ الزيارات مع أقربنا 
  

 مشكمة لديؾ  إلى مف كنت تمجئيف في حميا قبؿ دخولؾ إلى السجف؟ أو عند حدوث أي  ضائقة -23
 أصدقائيإلى               إلى أبي     
 إلى أمي                                                                     إلى أحد أقاربي           
 إلى زوجي  إلى أحد إخوتي     
 ال ألجأ ألحد إلى أحد أخواتي     

 إلى آخريف وىـ .......................................................................
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 نعـ                                  ال       ىؿ لديؾ صديقات  أو أصدقاء؟ -24
 إذا كاف الجواب نعـ فيؿ كانوا يقوموف بفعؿ بعض ىذه السموكات المنحرفة؟-25

 سكر                       مخدرات              سرقة             أخالقية         ال يوجد         
 ال           ىؿ لديؾ صديقات أو أصدقاء دخموا إلى السجف أو مركز األحداث؟       نعـ       -26
 أصدقائؾ؟ ما ىو شعورؾ عندما تكونيف برفقة -27

 أحكي ليـ جميع مشاكمي الثقة والتقدير مف قبميـ                                           
 أشعر أنيـ يتسمطوف ويسخروف مني                         يستغمونني في تحقيؽ مصالحيـ         
 أتسمى وأستمتع بوقتي معيـ                                 يدعمونني ماديا          
 ( في الخانة المناسبة لؾ أماـ كؿ فقرةxضعي عالمة) -28

 نادرا أحيانا دائما العبارة
    أصدقائي يقوموف بتسييؿ وتزييف األمور المحرمة أمامي

    يشاركني أصدقائي أفعالي المحرمة
    أصدقائي يقوموف بنصحي وتوجييي نحو الطريؽ الصحيح

    أصدقائي ال يؤدوف الصالة
 نعـ                       ال           ؟ال تستفيديف منوىؿ كنت تشعريف أف لديؾ وقت فراغ طويؿ  -29
 مع مف كنت تقضيف وقت فراغؾ؟ -32

 مع بعض القريبات مع عائمتي       
 مع إخوتي فقط                                           مع زوجي      
 مع األصدقاء                                             وحدي      

 وىـ...................................................مع آخريف 
 

 مف بيف البرامج التي تفضميف متابعتيا في وسائؿ اإلعالـ المرئية المتنوعة) تمفزيوف، انترنيت...( -31
 (                       البرامج الدينية، الكورية..مسمسالت الدراما)التركية     
  المسمسالت االجتماعية                                  السيرات والمنوعات الغنائية    
 األفالـ اإلباحية  أفالـ العنؼ والرعب    
  األخبار والثقافة العامة    

 برامج أخرى أذكرييا.............................................................      
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32-  
 أبدا أحيانا دائما العبارة

    ىؿ تتأثريف عند مشاىدة أفالـ العنؼ
تحاوليف محاكاة بعض الشخصيات التي 

 تتصؼ بالعنؼ
   

ترغبيف في قراءة أخبار الجريمة ومتابعتيا في 
 نشرات األخبار والصحؼ والمجالت

   

    متابعة بعض البرامج التي تيتـ بالجريمة 
األفالـ الجنسية لديؾ الرغبة في متابعة 

 بصورة شبو يومية
   

    اكتسبت مف التمفاز بعض أساليب السرقة
    الرغبة في الزنا بعد مشاىدة أفالـ جنسية

 

 ( في الخانة المناسبة لؾ أماـ كؿ فقرةxضعي عالمة) 
 ال نعـ أحرص عمى سماع المواعض واألشرطة الدينية قبؿ دخولي إلى السجف

 ال نعـ الشيطاف حتى تدفعني الرتكاب المحرماتتسيطر عمي وساوس 
 ال نعـ أقوـ بأعماؿ أعمـ أنيا محرمة ولكف ال تستطيع نفسي تركيا

 ال نعـ  ألجأ إلى الكذب لتحقيؽ أغراضي الشخصية
 ال نعـ أفطر رمضاف دوف عذر شرعي
 ال نعـ أحرص عمى الصالة المفروضة

 نعـ                                    ال    ىؿ تريف أنؾ اكتسبت السموؾ المنحرؼ مف أحد؟    -33
 إذا كاف الجواب نعـ ، فممف اكتسبت ذلؾ السموؾ؟ -34
 مف أبي                                                         مف زوجي      

 مف أصدقائي في الحي                                    مف أمي                            
 مف إخوتي                                                        مف بعض األقارب     
 مف أخواتي                                                         مف وسائؿ اإلعالـ       
 .................................................................مف آخريف وىـ     
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 ارتكبت جريمتي والتي أدخمت مف أجميا إلى السجف مف أجؿ: -35
 الحصوؿ عمى الماؿ لسد حاجتي                          الحصوؿ عمى الماؿ لمثراء     
شباع الغريزة                   البحث عف مشاعر الحب والحناف               البحث عف المذة وا 
 إشغاؿ وقت الفراغ                                         حبا في التجربة    
 ياي                         تمردا و ىروبا مف قسوة  والداىروبا مف مشاكؿ وخالفات والد     
 ىروبا مف مشاكؿ  و خالفات زوجي                      مف أجؿ االنتقاـ      
 التعويض عف فشمي في حياتي الزوجية                  مف أجؿ كراىيتي لزوجي     
 إحساسي بالظمـ والقير                                        
 أخرى تذكر...................    
 كنت لـ تتزوجي بعد فما سبب ذلؾ؟إذا  -36
 ليس لدي الرغبة في الزواج                            لـ يتقدـ أحد لخطبتي    
 بسبب سمعة أىمي السيئة    

 بسبب آخر ىو............................................................................
  واألرامل أسئمة خاصة بالمتزوجات والمطمقات

 كـ كاف عمرؾ عند الزواج : .................... سنة -37
 كـ كاف عمر زوجؾ عند الزواج: ...............سنة -38
 نعـ                                             ال            ىؿ أجبرت عمى الزواج بو؟ -39
 ال                                                      نعـ            ىؿ لدى زوجؾ زوجات أخرى؟ -42
 ىؿ يقـو زوجؾ باألفعاؿ التالية: -41
 معاكسات              سكر           مخدرات          سرقة                 انحرافات أخالقية   
 ال         نعـ                                 ىؿ سبؽ لزوجؾ أف دخؿ السجف؟ -42
 ىؿ طمب منؾ زوجؾ القياـ معو أو بمفردؾ القياـ بأعماؿ غير شرعية و منافية لألخالؽ؟ -43

 نعـ                                               ال             
 إذا كاف الجواب نعـ فمماذا كنت تنفذيف تمؾ الطمبات؟ -44

 بدافع حبؾ لو                                             لمحصوؿ عمى الماؿ      
 لتجنب غضبو وعقابو                                      ييددني      
 خوفا مف الطالؽ                                                
 ..............................................مف أجؿ أمور أخرى أذكرييا.............    
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 إذا حدث خالؼ أو مشاجرة  مع زوجي يقـو ب: -45
 السب والشتـ                                       التيديد بالطالؽ     
 الضرب واالعتداء                                  يحؿ المشاكؿ بيدوء وحكمة     
 يطردني مف البيت                                      
 أفعاؿ أخرى ىي ..................................................................     
 ( في الخانة المناسبة لؾ أماـ كؿ فقرةxضعي عالمة) -46

 ال نعم العبارة
   يحترمنى زوجي

   العمؿ يخرج زوجي مف البيت في غير أوقات
   أشعر أنني غير سعيدة مع زوجي

   مشاكمي مع زوجي كثيرة
   زوجي يعاني مف البرود العاطفي

   لديو كؿ يـو سيرات طواؿ الميؿ خارج المنزؿ
   أجد أف زوجي حنوف وودود

   أشعر أف زوجي يحميني مف اآلخريف
   يسافر زوجي ويتركني وحدي دائما

   حاجياتييحرص زوجي عمى تمبية 
ييمؿ زوجي واجباتو  معي  وفي متابعة أمور 

 البيت واألوالد
  

   يسمح ألىمو بالتدخؿ في حياتنا
47 

 سؤال خاص بالمطمقات
 كيؼ كاف تصرؼ أىمؾ معؾ بعد الطالؽ -84

 سيئة                                         عادية                                       جيدة
 ؟................................................ه الجريمةالذي جعمؾ تقوميف بيذفي رأيؾ ما  -49

.....................................................................................................
......................  
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 .إلى السجفما مدى تقبؿ أسرتؾ لؾ عقب دخولؾ  
 تقبؿ وتفيـ وتقدير -1
 عدـ االىتماـ بأمري -2
 تجنب زيارتي -3
 معاممتي باحتقار -4
 أخرى تذكر -5

.......................................................................... 
 ما ىو شعورؾ بعد ارتكابؾ لجريمتؾ

 الالمباالة                           الندـ  
 ما الشيء الذي تضنيف أنؾ قد خسرتيو بعد دخولؾ إلى السجف 

 أوالدؾ                                  عائمتؾ                         نظرة المجتمع إليؾ    
  

 ىؿ تشعريف بيذا الشعور بعد دخولؾ السجف
 الشعور نعـ ال                       

 أشعر بالحزف والتكدر.  
 أفرح وأحزف.  
 متقمب باستمرار.مزاجي   
 أحس أنني متضايقة   
 أشعر بالقمؽ   
 إرادتي  تأتيني نوبات مف الضحؾ أو البكاء بدوف  
 أشعر أف ال أحد  يفيمني  
 أعاني مف شعور بالذنب   
 أشعر بأني عديمة األىمية  
 أشعر بأنني اقؿ قيمة مف اآلخريف  
 ثقتي بنفسي قميمة  
 أخاؼ عند وجودي وحدي في مكاف مغمؽ   
 أفزع بسيولة حتى دوف سبب معقوؿ.  
 أخاؼ مف الوحدة.  
 أشعر بأني غريبة عف الناس واألشياء مف حولي.  
 أشعر بأني غريبة عف نفسي.  
 أشعر بضعؼ شييتي لمطعاـ  
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -بسكرة  -جامعة محمد خيضر 
 كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

 
 
 

 
 عنوان األطروحة

 

 املؤسشات العقابية  رعوامل إجرام املرأة اجلزائرية ودو

 يف إعادة تأهيلها

 ميدانية على عيهة مو الهزيالت يف كل مو سجو: سطيف، جباية و باتهةدراسة 

 

 

 علم النفس  أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتىراه  العلىم  يف
 ختصص:  علم النفس االجتماعي

 
 
 
 

 إشراف األستاذ الدكتور:                                                  إعداد الطالبة :            
                    نصر الدين جابر                                                                          زرارقة فضيمة

  
  

 
 

 م 5102 -5102السنة الجامعية 
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 المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل المرأة المجرمةدور  02استمارة رقم :
 االسم والمقب : ترميز الحروف األولى

 السجن؟ داخل أىيميت برنامج أي في شاركت ىل -1
  ال                              نعم                    
 البرنامج؟ ىذا من االستفادة درجة مدى ما المشاركة حالة في -2

  ضعيفة                           متوسطة              كبيرة                           
 السبب؟ أذكري أىيميت برنامج ألي مشاركتك عدم حالة في -3

 .السجن داخل أىيميةت برامج وجود عدم             
  السجن داخل لي مفيدة أىيميةت برامج وجود عدم            

 السجن داخل برامج التأىيميةبال الشخصي اىتمامي عدم            
 .السجن داخل لمتعمم افيك وقت وجود عدم            
 اليوم طوال بالتعب شعوري            
 لذلك مؤىمين أكفاء مدرسين وجود عدم           
 .أىيلبالت السجن إدارة اىتمام عدم           

 (  في المكان المناسبx؟ ضعي عالمة) السجن فيعمييا  ينوتقبمين ترغب التي البرامج ىي ما -4
 ال لحد ما  نعم  البرامج
    أعمى دراسية شيادة عمى لمحصول التعميمية البرامج
    اإلسالمي الدين لفيم الدينية البرامج
    العامة الثقافية البرامج
    والبيئية الصحية البرامج
    النفسية البرامج
    المينية البرامج

 أخرى تذكر..........................................................................................
 (  في المكان المناسبxالسبب؟ ضعي عالمة) ىو ما لمتدريب برنامج أي في مشاركتك عدم حالة في -6

  السبب
  السجن داخل المين أو الحرف عمى تدريب برامج وجود عدم
  السجن داخل شخصياً  لي مفيدة تدريب برامج وجود عدم
  البرامج بيذه اىتمامي عدم
  السجن داخل لمتدريب كافي وقت وجود لعدم

  المتعب السجن يوم بعد واإلرىاق بالتعب لشعوري
  التدريب ببرامج السجن إدارة اىتمام لعدم
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 تذكر..........................................................................................أخرى 
 
 نظرك؟                وجية من السجن في إلييا باالنضمام ترغبين التي التدريبية البرامج ىي ما -8

  .الكمبيوتر دورات             
 .والخياطة التفصيل عمى التدريب              

 التدريب عمى الحالقة               
 الطرز  والرسم عمى القماش 
 الحياكة 

 ..........................................................................    تذكر؟ أخرى -
 
 بعد العممية حياتك في تنجحين يجعمك أن يمكن السجن داخل حرفة أو مينة تعمم أن تشعرين ىل -9

 السجن؟
 ال                     ما حد إلى                   نعم                   

 ؟داخل السجن األخصائي النفسي واالجتماعي ساعدك في رأيك ىل   -11
  ال                     ما حد إلى                   كثيرا                   
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 في الخانة المناسبة لك أمام كل فقرة (xضعي عالمة) -11
  ارةـــــــــــــــــــــــعبـــــــــــــــــال دائما أحيانا نادرا

 1 بمساعدتنا عمى حل المشكالت  واالجتماعي قوم األخصائي النفسيي   
بمساعدتنا عمى تنمية القدرة الذاتية لمواجية  واالجتماعي  قوم األخصائي النفسيي   

 األزمات.
2 

 3 عمى تحقيق التكيف مع جو السجن واالجتماعي  ساعدنا األخصائي النفسيي   
لحل المشكالت التي نعانييا  واالجتماعي  يخصصو لنا األخصائي النفسيالوقت الذي    

 يعد كافيا 
4 

عمى تحقيق تنمية ميارات التفاعل اإليجابي مع واالجتماعي   ساعدنا األخصائي النفسيي   
 اآلخرين

5 

باستمرار عند طمبنا لممساعدةواالجتماعي   تواجد األخصائي النفسيي     6 
عمى االستفادة من خبرات اآلخرين اإليجابية  واالجتماعي  يساعدنا األخصائي النفسي   

 لمتعمم
7 

التي يوفرىا السجن في تكوين عالقات جيدة مع زميالتنا تساعد األنشطة االجتماعية    
 داخل السجن

8 

يساعدني األخصائي النفسي  واالجتماعي عمى المشاركة في برامج التدريب ورصد    
 الحوافز لمتعمم

9 

 11 تساعدني البرامج الثقافية داخل السجن في التخفيف من الضغوط النفسية التي أعانييا   
السجن المحاضرات والندوات الثقافية باستمرارتنظم إدارة      11 
 12 ساعدتني البرامج الثقافية في تعميق االنتماء لمجماعات الصالحة داخل السجن   
 13 تتوفر داخل السجن وسائل تعميمية حديثة )كمبيوتر ...(   
 14 المجتمع.أفادتني المحاضرات والندوات الثقافية في تكوين أفكار إيجابية نحو    
 15 تعمل إدارة السجن عمى توفير الجو المناسب لممذاكرة لمن يرغب في التعميم   
 16 اىتمام إدارة السجن بالمكتبة وتزويدىا بالعديد من الكتب والمجالت العممية الحديثة    
 17 يوجد فصول مخصصة ومجيزة لمحو األمية   
 18 المكتبة لمقراءة واإلطالعتسمح إدارة السجن بالذىاب إلى    
 19 اىتمام إدارة السجن باستكمال دراستي في مراحل التعميم المختمفة   
 21 تفي المينة التي أتدرب عمييا بحاجاتي المادية بعد الخروج من السجن   
 21 يتم إشراك منتجاتي اليدوية في معارض السجون   
السجن حول منتجاتنا اليدويةنتمقى التشجيع والدعم من قبل إدارة       
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  ارةـــــــــــــــــــــــعبـــــــــــــــــال دائما أحيانا نادرا
ساعدتني برامج التأىيل الميني عمى التغمب عمى شعوري باليأس الذي أعانيو داخل    

 السجن
22 

 23 توفر إدارة السجن معظم األشغال اليدوية التي أرغب بيا   
 24  برامج التأىيل الميني عمى تييئتي لمعودة إلى المجتمعساعدتني    

 25 تقوم إدارة السجن بالتفتيش الدوري لمتأكد من نظافة العنابر داخل السجن   
 26 تيتم إدارة السجن بتوفير كافة األدوات الصحية الالزمة لمعيادة الطبية    
 27 يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل سريع   
 28 يتم الكشف الطبي عمينا عند الحضور ألول مرة وقبل الدخول إلى السجن   
 29 تقدم الرعاية الخاصة باألمراض المزمنة مثل السكر والضغط واألمراض النفسية   
 31 يتم إجراء تحاليل طبية لجميع النزيالت بصفة دورية لموقاية من األمراض المختمفة   
 31 الالزمة لمعناية الشخصية توفر إدارة السجن المواد   
تساعد إدارة السجن المدمنات عمى المخدرات عمى تخطي نوبات اإلدمان وتساعدىم عمى    

 الشفاء
32 

يتم توفير الوسائل المساعدة )آالت التسجيل وسماعات األذن ( عمى حفظ القرآن الكريم    
 داخل السجن وقت الفراغ

33 

 34 كافيا من المرشدين الدينيينتوفر إدارة السجن عددا    
 35 تنظيم محاضرات ودروس دينية منتظمة لتوعية النزيالت   
 36 ساعدتني األنشطة الدينية عمى اكتساب القيم الدينية واألخالقية   
 37 أفادتني برامج التوعية الدينية في التعامل مع مواقف الحياة المختمفة   
 38 عمى القضاء عمى التصرفات الخاطئة والسموكات غير السويةساعدتني األنشطة الدينية    
 39 أفادني حفظ القرآن الكريم داخل السجن في تيذيب سموكي   
 41 اقيت الصالةو ساعدتني البرامج الدينية في االلتزام بم   
تيتم إدارة السجن بتنويع األنشطة الدينية داخل السجن )تحفيظ القرآن ، محاضرات،    

 ندوات، مسابقات دينية(
41 

 



 03ممحق رقم

 
 
 

جدول يبين تصرف األهل مع المرأة بعد طالقها :10جدول رقم  

 تصرف األهل التكرار النسبة المئوية
 سيئ 01 %29.67
 عادي 17 %03.51
 جيد 10 %2.96

 
 

 جدول رقم 10: يبين نوع الحي الذي تسكن فيه النساء المجرمات

 النسبة المئوية التكرار نوع الحي
 %01.02 01 حي شعبي
 %1..0 10 حي راقي

 %11 0. حي متوسط
 %011 12 المجموع

 

 يبين تصنيف قوة ارتباط وانتماء النساء عينة الدراسة بأصدقائهم: .1رقم   جدول

 النسبة المئوية التكرار قوة ونوع االرتباط
 59.03% 51 الثقة والتقدير من قبمهم

 03.51% 01 أشعر أنهم يتسمطون ويسخرون مني
 75.90% 09 معهمأتسمى وأستمتع بوقتي 

 6.75% 19 أحكي لهم جميع مشاكمي
 0.35% 10 يستغمونني في تحقيق مصالحهم

 %5.90 15 يدعمونني ماديا
 %011 12 المجموع

 
 



      03ملحق رقم 
 

 إحساسهن بالعطف والحنان أو الحرمان العاطفيحسب عينة الدراسة جرائم يبين تصنيف :  04رقم جدول 

 

نفتقد لمجالسة أبي في البيت 
 والتحدث إليه

كان أبي جد قاسي في 
 صغري

أمي منشغمة عني وعن 
 إخوتي

كنت أجد من أمي الشدة والقسوة 
 في صغري

أشعر أنني محرومة من حنان  
 وعطف األم

العطف            
 والحنان األسري

 
 

 القضية
 نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال 

10 
64.83% 

16 
35.16% 

08 
67.33% 

18 
95.96% 

02 
67.33% 

24 
59.67% 

07 
93.59% 

19 
36.73% 

78 
%15.38 

99 
48.35% 

 أخالقية

06 
37% 

04 
87% 

09 
57% 

01 
57% 

06 
37% 

04 
87% 

05 
17% 

05 
17% 

08 
47% 

02 
97% 

 مخدرات

07 
83.33% 

08 
16.66% 

06 
87% 

09 
37% 

01 
3.33% 

14 
56.66% 

04 
93.33% 

11 
36.66% 

03 
97% 

12 
47% 

 سرقة

03 
67% 

07 
37% 

06 
37% 

04 
87% 

07 
37% 

03 
67% 

10 
577% 

00 
77% 

09 
57% 

01 
57% 

 تزوير

00 
77% 

04 
577% 

00 
77% 

04 
577% 

02 
17% 

02 
17% 

00 
77% 

04 
577% 

01 
57% 

03 
57% 

 قتل

26 
87% 

39 
37% 

29 
88.39% 

36 
11.64% 

18 
93.37% 

47 
39.67% 

26 
87% 

39 
37% 

25 
64.1% 

40 
35.1% 

 المجموع



      03ملحق رقم 
 

 40رقم  جدولتابع ل

أسرتي غير قادرة عمى توفير جميع 
 الحاجات الضرورية

يهتم أبي بأمري ويسأل 
 عني

يعطيني والدي بعض 
 المصروف الشخصي

يحاول والداي تمبية حاجياتنا 
 الضرورية

يميز والداي أو أحدهما بيني وبين 
 إخوتي في المعاممة

جانب العطف            
 والحنان األسري

 
 القضية

 
 نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال

02 
3.37% 

24 
59.67% 

23 
44.83% 

03 
55.1% 

24 
59.67% 

02 
3.37% 

22 
48.39% 

04 
51.64% 

08 
67.33% 

18 
35.96% 

 أخالقية

06 
37% 

04 
87% 

06 
37% 

04 
87% 

01 
57% 

09 
57% 

04 
87% 

06 
37% 

02 
97% 

08 
47% 

 مخدرات

02 
56.66% 

13 
43.33% 

11 
36.66% 

04 
93.33% 

14 
56.66% 

01 
3.33% 

10 
33.33% 

05 
66.66% 

02 
56.66% 

13 
43.33% 

 سرقة

01 
57% 

09 
57% 

05 
17% 

05 
17% 

08 
47% 

02 
97% 

08 
47% 

02 
97% 

04 
87% 

06 
37% 

 تزوير

00 
77% 

04 
577% 

03 
31% 

01 
91% 

03 
31% 

01 
91% 

00 
77% 

04 
577% 

03 
31% 

01 
91% 

 قتل

11 
53.59% 

54 
46.73% 

48 
36.41% 

17 
93.51% 

17 
33.56% 

15 
96.73% 

44 
33.37% 

21 
69.67% 

19 
95.96% 

46 
37.33% 

 المجموع
 

 



      03ملحق رقم 
 

 يبين تصنيف جرائم عينة الدراسة حسب إحساسهن باالستقرار واألمان النفسي 05رقم  جدول

ألمي صديقات سيئات 
 السمعة

تتعامل أمي بطريقة سيئة مع 
 أبي

يضرب أبي أمي دائما 
 أمامنا

يتشاجر والداي دائما 
 أمامنا

يهدد أبي دائما أمي بالطالق 
 أمامنا

االستقرار واألمان      
 النفسي

 
 القضية 

 
 نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال

78 
51.65% 

99 
48.35% 

73 
93.56 

55 
36.73% 

51 
13.37% 

55 
89.67 

74 
67.33% 

54 
35.96% 

53 
35.18 

57 
64.83% 

 أخالقية

76 
67% 

73 
37% 

74 
47% 

79 
97% 

78 
87% 

73 
37% 

75 
57% 

75 
57% 

76 
67% 

73 
37% 

 مخدرات

78 
93.33% 

55 
36.66% 

76 
97% 

59 
47% 

73 
87% 

75 
37% 

74 
16.66% 

73 
83.33% 

79 
56.66% 

56 
43.33% 

 سرقة
 

74 
47% 

79 
97% 

57 
577% 

77 
77% 

75 
57% 

75 
57% 

73 
37% 

78 
87% 

73 
37% 

76 
67% 

 تزوير

76 
31% 

75 
91% 

78 
577% 

77 
77% 

79 
17% 

79 
17% 

76 
31% 

75 
91% 

79 
17% 

79 
17% 

 قتل

99 
66.48% 

86 
33.53% 

85 
36.76% 

98 
63.56% 

63 
11.64% 

95 
88.39% 

93 
87% 

65 
37% 

67 
83.51% 

61 
16.48% 

 المجموع

 



      03ملحق رقم 
 

 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب قوة وضعف الوازع الديني لديهن 06رقم  جدول

ألجأ إلى الكذب لتحقيق أغراضي  أفطر رمضان دون عذر شرعي أحرص عمى الصالة المفروضة
 الشخصية

أقوم بأعمال أعمم أنها محرمة 
 ال تستطيع نفسي تركهاولكن 

تسيطر عمي وساوس الشيطان حتى 
 تدفعني الرتكاب المحرمات

أحرص عمى سماع المواعض 
واألشرطة الدينية قبل دخولي إلى 

 السجن

 الوازع الديني
 
 

 القضية
 دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا 

95 
83.51

% 

71 
55.96

% 

77 
77% 

59 
83.51

% 

78 
51.64

% 

57 
64.83

% 

76 
55.16

% 

59 
83.51

% 

55 
89.67

% 

77 
77% 

78 
51.64

% 

99 
48.35

% 

79 
73.37

% 

71 
55.96

% 

55 
36.73

% 

58 
16.48

% 

74 
67.33

% 

78 
51.64

% 

 أخالقية

71 
17% 

76 
67% 

79 
97% 

79 
97% 

76 
67% 

71 
17% 

75 
57% 

79 
97% 

73 
37% 

79 
97% 

79 
97% 

73 
37% 

79 
97% 

71 
17% 

76 
67% 

71 
17% 

78 
87% 

75 
57% 

 مخدرات

73 
87% 

78 
93.33
% 

71 
66.66
% 

55 
36.66
% 

79 
56.66
% 

79 
56.66
% 

75 
73.33
% 

79 
56.66
% 

59 
47% 

75 
73.33
% 

76 
97% 

55 
36.66
% 

79 
56.66
% 

78 
93.33
% 

75 
37% 

73 
83.33

% 

73 
83.33

% 

75 
3.33
% 

 سرقة

76 
67% 

79 
97% 

71 
17% 

74 
47% 

79 
97% 

77 
77% 

76 
67% 

78 
87% 

76 
67% 

76 
67% 

71 
17% 

79 
97% 

78 
87% 

79 
97% 

78 
87% 

71 
17% 

76 
67% 

79 
97% 

 تزوير

79 
17% 

75 
91% 

75 
91% 

78 
577% 

77 
77% 

77 
77% 

76 
31% 

77 
77% 

75 
91% 

75 
91% 

76 
31% 

77 
77% 

79 
17% 

79 
17% 

77 
77% 

76 
31% 

75 
91% 

77 
77% 

 قتل

63 
13.59
% 

51 
96.73
% 

56 
97% 

63 
13.59
% 

55 
53.59
% 

53 
93.51
% 

55 
53.59
% 

97 
67.33
% 

68 
19.67
% 

73 
57.33
% 

53 
93.51
% 

85 
36.73
% 

59 
54.83
% 

54 
93.35
% 

61 
16.48
% 

68 
19.67
% 

96 
61.64
% 

74 
59.6
% 

 المجموع

 



      03ملحق رقم 
 

 يبين توزيع جرائم أفراد العينة حسب البرامج التي تتابعها 07رقم  جدول

السهرات والمنوعات  أفالم العنف والرعب األفالم اإلباحية األخبار والثقافة العامة
 الغنائية

 مسمسالت الدراما البرامج الدينية المسمسالت االجتماعية
، )التركيةالعاطفية 

 (الكورية..

 نوع البرامج
 

 
 

 القضية
 نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال 

55 
36.74% 

73 
93.59% 

76 
55.18% 

96 
44.83% 

95 
47.33% 

71 
55.96% 

78 
51.65% 

99 
48.35% 

51 
13.37% 

55 
89.67% 

97 
33.56% 

73 
96.73% 

74 
67.33% 

54 
35.96% 

 أخالقية

71 
17% 

71 
17% 

73 
37% 

78 
87% 

76 
67% 

73 
37% 

79 
97% 

74 
47% 

78 
87% 

73 
37% 

78 
87% 

73 
37% 

73 
37% 

78 
87% 

 مخدرات

73 
87% 

75 
37% 

57 
33.33% 

71 
66.66% 

78 
93.33% 

55 
36.66% 

75 
73.33% 

58 
56.66% 

78 
93.33% 

55 
36.66% 

59 
47% 

76 
97% 

73 
87% 

75 
37% 

 سرقة
 

78 
87% 

73 
37% 

73 
37% 

76 
67% 

73 
37% 

78 
87% 

78 
87% 

73 
37% 

76 
67% 

73 
37% 

73 
37% 

78 
87% 

73 
37% 

76 
67% 

 تزوير

77 
77% 

78 
577% 

79 
17% 

79 
17% 

75 
91% 

76 
31% 

75 
91% 

76 
31% 

77 
77% 

78 
577% 

76 
31% 

75 
91% 

79 
17% 

79 
17% 

 قتل

68 
19.67% 

65 
83.37% 

94 
86.74% 

63 
13.59% 

61 
16.41% 

67 
83.51% 

59 
54.83% 

16 
45.16% 

93 
87% 

65 
37% 

81 
35.96% 

97 
67.33% 

95 
88.39% 

63 
11.64% 

 المجموع



      03ملحق رقم 
 

 العينة حسب تأثرهن باإلعالم المرئي أفرادجرائم يبين توزيع  08رقم جدولتابع لل

الرغبة في ممارسة الزنا بعد 
 مشاهدة أفالم جنسية

اكتسب من التمفاز بعض أساليب 
 السرقة

لديك الرغبة في متابعة األفالم 
 الجنسية بصورة شبه يومية

متابعة بعض البرامج التي تهتم 
 بالجريمة

ترغبين في قراءة أخبار الجريمة 
األخبار  ومتابعتها في نشرات

 والصحف والمجالت
 

تحاولين محاكاة بعض 
الشخصيات التي تتصف 

 بالعنف

هل تتأثرين عند مشاهدة 
 أفالم العنف

التأثر   
بالبرامج             

 المرئية 
 
 
 

 القضية 
 

 دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا  أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أحيانا أبدا

75 
76.48

% 

79 
73.35

% 

32 
%

44.88 

96 
%

44.83 

79 
%

73.35 

00 
%02.48 

78 
%51.64 

71 
%

55.96 

01 
83.24

% 

75 
%

68.35 

78 
%

51.64 

02 
30% 

58 
%

89.67 

75 
%

76.48 

00 
83.20

% 

96 
44.83

% 

79 
73.35

% 

00 
02.48

% 

97 
33.59

% 

78 
51.6

4% 

03 
01.80

% 

 أخالقية

75 
57% 

79 
97% 

01 
10% 

71 
17% 

76 
67% 

03 
30% 

71 
17% 

79 
97% 

02 
20% 

79 
97% 

79 
97% 

08 
80% 

71 
17% 

79 
97% 

02 
20% 

73 
37% 

79 
97% 

03 
30% 

78 
87% 

79 
97% 

08 
80% 

 مخدرات

71 
66.66

% 

78 
93.33

% 

08 
80% 

71 
66.66

% 

78 
93.33

% 

08 
80% 

57 
33.33% 

75 
73.33

% 

08 
38.88

% 

76 
97% 

75 
73.33

% 

00 
12.22

% 

76 
97% 

79 
56.66

% 

00 
88.88

% 

59 
47% 

75 
73.33

% 

03 
02.22

% 

74 
16.66

% 

71 
66.6

6% 

03 
02.22

% 

 سرقة

73 
37% 

79 
97% 

00 
00% 

78 
87% 

79 
97% 

08 
80% 

73 
37% 

76 
67% 

00 
00% 

79 
97% 

76 
67% 

03 
30% 

76 
67% 

75 
57% 

08 
80% 

75 
57% 

75 
57% 

00 
00% 

73 
37% 

75 
57% 

03 
30% 

 تزوير

76 
31% 

77 
77% 

00 
33% 

76 
31% 

75 
91% 

00 
00% 

76 
31% 

77 
77% 

00 
33% 

77 
77% 

79 
17% 

03 
30% 

77 
77% 

77 
77% 

08 
000% 

75 
91% 

75 
91% 

03 
30% 

75 
91% 

79 
17% 

00 
33% 

 قتل

17 
93.51

% 

10 
51.64

% 

38 
34.88

% 

40 
35.18

% 

12 
54.83

% 

13 
30% 

38 
14.83% 

11 
53.59

% 

26 
80% 

16 
98.35

% 

12 
54.83

% 

37 
38.03

% 

25 
64.83

% 

06 
75.96

% 

34 
33.20

% 

51 
34.83

% 

07 
57.33

% 

07 
00.11

% 

40 
35.18

% 

14 
95.1

6% 

11 
08.03

% 

 المجموع

 



 30ممحق رقم 

 

 دور األخصائي النفسي واالجتماعي في إعادة تأهيل المرأة المجرمة حسب رأيها : 00رقم جدول 

 

 

 

 

 

 لجريمتها حسب رأيهادوافع ارتكاب المرأة : يبين 00جدول  رقم 
 اإلجابة دوافعها حسب رأيها 

 النسبة التكرار
 %41.60 40 الحصول عمى المال لمثراء

 %42.14 40 الحصول عمى المال لسد حاجتي                          
شباع الغريزة                              %40.76 60 البحث عن المذة وا 

 %07.51 64 والحنانالبحث عن مشاعر الحب 
 %46.00 46 إشغال وقت الفراغ                                         

 %40.42 40 حبا في التجربة
 %40.16 40 ي                         اهروبا من مشاكل وخالفات والد 

 %46.00 46 ياتمردا و هروبا من قسوة  والد
 %40.42 40 هروبا من مشاكل  و خالفات زوجي                      

 %40.42 40 من أجل االنتقام
 %04.50 43 التعويض عن فشمي في حياتي الزوجية                   

 %40.42 40 من أجل كراهيتي لزوجي
 %41.60 40 إحساسي بالظمم والقهر                                      
 %00.11 42 أخرى تذكر) لم أقصد ارتكاب جريمتي( 

 %644 10 المجموع
 

ساعدك األخصائي النفسي واالجتماعي  التكرار النسبة
داخل السجن   

 كثيرا 00 %11.61
 لحد ما 60 %04

 ال 44 %60.30
 المجموع 10 %644


