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إن مالحظتنا لمعظم الدراسات التي أتى بها العلماء في ميدان الجريمة 
تصب في قوالب مختلفة حينا ومتضاربة أحيانا أخرى فهي في عمومها 
تحاول أن تبرز حيثيات الفعل اإلجرمي وكذا والعوامل الكامنة  خلفه حينا 

لبحث واقتراح طرق للوقاية منه أو عالج مرتكبيه حينا آخر؛ لكن هذه أو ا
الدراسات كانت تهمل جانبا مهما في الدراسة أال وهو مرتكب هذا الفعل 

ما تناول الباحثين على مختلف  اإلجرامي بصفته رجال أم امرأة، فكثيرا
رجل مع التركيزعلى الالجريمة ومرتكبيها بالتحليل والتقصي ، ؛ مشاربهم 

، ألن القوالب الثقافية واالجتماعية كثيرا ما تعمل على مرتكب هذا الفعل 
وهو   بلورة فكرة أن ينْظر للمجرم  على أنه ذكر خارج على القانون

األقدر على ارتكاب الفعل اإلجرامي في مختلف أشكاله، هذا من جهة ومن 
محاكم أو جهة أخرى فإن اإلحصائيات التي تستقيها هذه الدراسات من ال

من مصادر الشرطة تشير إلى وجود اختالف كبير بين إجرام كل من 
المرأة والرجل سواء من حيث كميته أو جسامته  وتُرجع هذه الدراسات 
ذلك إلى وجود فروق جوهرية بين الرجل والمرأة سواء من حيث التكوين 
العضوي أو النفسي أو من حيث الدور االجتماعي المفروض على كل 

  .منها
لما كانت الجريمة  التي يقترفها الرجال لها حظ األسد من هذه ف

حاط بكثير من الحيطة والحذر يها عند المرأة ال زال تناول فإن  ،الدراسات
من أشكال الطابوهات التي ال  السرية و الغموض ، فهي تُشكل شكال ،

  .و الكشف عن ماهيتها و أسرارها أيحق للباحث أن ينفض الغبار عنها ، 

الجزائري إجرام المرأة في المجتمع "فكان أن جاء البحث الحالي 
محاولة لتسليط الضوء على الجريمة المقترفة من " و اآلثـــار  العوامل

النفسية  ،و كشف خباياها وعمقها ودالالتها االجتماعية المرأة،قبل 
  . والقانونية و واقعها في المجتمع الجزائري 

ي تولى للبحث الحالي مساهمة في الكشف فمن هنا كانت األهمية الت
عن الخصائص النفسية و االجتماعية للمرأة المجرمة ، باإلضافة إلى 

المرأة إلى اقتراف الجريمة هذه تسليط الضوء على أهم العوامل التي تدفع ب
من خالل عمق وأشكال و داللة هذه الجرائم لدى المرأة في المجتمع 

  .  الجزائري

تستند على " المرأة المجرمة " ختياري لموضوع كانت أسباب القد 
ضرورة كسر بعض الطابوهات والممنوعات في الدراسات اإلنسانية 

من خالل الكشف عن " علم نفس المرأة "وإعطاء نفس جديد لموضوع 
لوسط الخصائص االجتماعية والثقافية لوكذا ، سيكولوجية المرأة المجرمة

ارتكاب جريمة ما ، ومن جهة أخرى الذي  تعيش فيه والذي يدفعها إلى 
لنوعية الجرائم المرتكبة من قبل النساء في المجتمع الجزائري  إحصاء

تسعى الدراسة الحالية ف .ومقارنتها بأنواع الجرائم المرتكبة من قبل الرجل 
  : لتحقيق هدفين أساسيين هما 

  :و الذي أسعى من خاللــه إلى  :الهدف العلمي 

  .ص النفسية و االجتماعية للمرأة المجرمة معرفة أهم الخصائ -

معرفة عالقة المرأة المجرمة بضحاياها وكذا أهم الوسائل التي  - 
  .تستعملها المرأة لتنفيذ الجريمة 

  معرفة أهم العوامل و األسباب التي تدفع بالمرأة إلى اقتراف الفعل اإلجرامي  - 

  :مقدمــــة الكتــــاب 

ظيت بالدراسة والتقصي و توجهت تعد الجريمة من الظواهر التي ح
إليها أبحاث العلماء وقراءات االستراتيجيين و أولوها عناية خاصة كحقل 
مهم يستدعي تسليط الضوء عليه ومحاولة تفسيره وفهم أبعاده و صيرورته 

و  أشكالهاو حاولوا فهم  ؛وفق التغيرات التي تفرضها الساحة االجتماعية 
ل الكامنة وراء ارتكابها و أيضا آثارها على الوقوف على مسبباتها والعوام

  .بناء المجتمع  على الفرد و

آثار من لها لما  اهتمام الباحثين والعلماء ظاهرة  استقطبت الجريمة و
تنعكس على صيرورة الحياة االجتماعية بكل مجرياتها وتمس بسالمة األفراد 

م بصفة عامة في المادية و المعنوية ، فمعظم األبحاث حول الجريمة والمجر
اجتماعية تحتاج إلى -ميدان علم اإلجرام تناولت الجريمة كظاهرة نفس

دراسة تحليلية بغرض الوصول إلى األسباب الكامنة وراء ارتكاب هذا الفعل 
وجدير بالذكر أن   ،وكذلك دراستها كسلوك فردي ناشئ عن إرادة إجرامية
متغايرة ومتباينة من هذه الظاهرة ليست نتاج عامل فحسب وإنما مجموعة 

العوامل التي تختلف باختالف الجريمة في حد ذاتها وباختالف مقترفها سواء 
  .كان رجال أو امرأة

وكثيرة هي الدراسات التي تناولت بالتحليل والتدقيق الجريمة في 
عمومها أو بالتطرق إلى نوع دون اآلخر،ومن أمثلة هذه الدراسات التي تعد 

الذي حاول أن يبين  )1875(ها دراسة لمبروزو وال تحصى نذكرعلى رأس
نظريته الكبرى التي تميز المجرم عضويا ونفسيا " الرجل المجرم"في كتابه

أفاق جديدة في "أيضا في كتابه  )1981(عن باقي األفراد ، كما أشار فيري
إلى ضرورة األخذ بوجهة نظر العوامل االجتماعية في " القانون الجنائي

ومن جهتهما العالمين دي تيليو ودو غراف . جرامي تفسير السلوك اال
  .          لفتا االنتباه إلى دور االحساس بالظلم في نشوء اإلجرام )1950(

ومن جهة أخرى حاول العالم دوالردو ومعاونيه إيضاح سبب االنحراف 
والجريمة فطرح فرضية أن كل عدوان هو ناتج عن اإلحبا ط وهذا األخير 

الذي " الخوف من العقاب "فهوم آخر ال يقل أهمية عنه أال وهوالذي يسانده م
يعد شكل من أشكال العدوان تمارسه القوى السائدة في المجتمع ضد القوى 

  .المضادة 

من جهته في فهم سيرورة الجريمة من خالل  )1953(وقد ساهم بولبي
مع الذي يعد ميل أولي عند الطفل للبحث عن االتصال " االرتباط"مفهوم 

اآلخرين وحاول أيضا تبرير ظهور الصراعات بنقص العاطفة األبوية نحو 
ويساند بولبي العالم إيشهورن . األطفال أو بالمواقف الصارمة جدا نحوهم

الذي حاول أن يفسر اإلجرام بالرجوع إلى سن الطفولة ، أما  )1952(
ظاهرة جيفري فقد حاول التركيب بين علم النفس وعلم االجتماع لتفسير ال

أي أن " ال شخصانية العالقات االجتماعية "اإلجرامية واعتمد على مفهوم 
العالقات تفقد صدقها عندما يشعر الفرد وسط الجماعة التي ينتمي إليها 
باإلغتراب الذي يعد أهم المفاهيم التي تجمع بين كل النظريات المفسرة 

كما . لم االجتماع للجريمة سواء في مجال الطب العقلي أو علم النفس أو ع
غياب القاعدة أو المعيار " أي" األنوميا"أضاف أيضا دوركايم مفهوم 

لتفسير الجريمة التي يعتبرها " االنتحار"و" تقسيم العمل"في كتابه" القانوني
ظاهرة اجتماعية عادية وال معنى لإلجرام إال ضمن المجتمع أو الثقافة التي 

  .نتج عنها ونشأ فيها 
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 ،جريمة عند المرأة في المجتمع الجزائريالاقع ننتقل الستعراض وو

مع تحديد  ،من خالل شرح مظاهر وأبعاد جرائم المرأة عبر المجتمعات
إلى عرض  بعدهاالعوامل المؤدية بالمرأة إلى ارتكاب الجريمة  لنصل 

من خالل ما تؤكده  عالمال جريمة عند المرأة فيالاإلحصاءات عن 
وبشيء من التفصيل نستعرض في ختام الفصل . اإلحصاءات القضائية 
  .وكذا المرأة والعنف المرأة وأنظمة السجون

أما الجانب التطبيقي فتضمن إشكالية الدراسة ومنطلقاتها ثم الجانب 
  .المنهجي للبحث ، كما تضمن أيضا عرض وتحليل البيانات الميدانية 

المنهجي فقد تم استعراض إجراءات الدراسة طار اإللحديث عن ففي ا
االستطالعية ونتائجها ، لنمر إلى عرض الدراسة الكمية والكيفية وهذا من 

، مجاالتهما، وكذا خصائص مجموعة البحث  همامنهجخالل الحديث عن 
دون  الدراسة الكمية والكيفية ، هذه وأهم الوسائل واألدوات المستخدمة في

  .نسى ذكر أهم الصعوبات التي القت واعترضت سبيل البحث أن ن

وتلي هذه الخطوة خطوة أهم وهي عرض وتحليل البيانات الميدانية 
للدراستين الكمية والكيفية من خالل استعراض وتحليل دراسة السجالت، 
ثم عرض وتحليل نتائج تفريغ استمارة البحث ، لندقق بشيء من التفصيل  

  .مع حاالت البحث وتحليلها لمحتوى المقابالت

عرض وتفسير النتائج العامة للبحث وهذا تطرق إلى سناألخير ففي و
 تحليل وصياغة النتائج العامة و اختبار فرضيات البحث ثممن خالل 

بما توصلت إليه الدراسة من نتائج  هذا الكتابوأختم خالصة .   هاتقييم
وكذا موضعة البحث بين باألهداف المسطرة لهذه الدراسة ، عامة تتعلق 

  .الدراسات السابقة 

  2007الجزائر -قسنطينة

  .معرفة اآلثــار المترتبة عن ارتكاب المرأة للجريمة  -  

و الذي يتجلى في الحصول على بعض اإلحصاءات و : الهدف العملي 
النتائج التي من شأنها أن توضح نقاطا عدة وجوهرية في البحث عن ماهية 

في المجتمع الجزائري ، وبالتالي الوصول إلى اقتراح الجريمة عند المرأة 
أفضل الطرق و الحلول التي يمكن من خاللها الحد من الجريمة وأضرارها 

  .      على المرأة نفسها و على المجتمع 

نظري وتطبيقي، وهذا بعد أن حددت : جانبين تناولت الدراسة وقد   
  .خاللها فرضيات الدراسة بدقة إشكالية البحث وتساؤالته التي صغنا من

في الجانب النظري للدراسة ركزنا الحديث فيه عن المرأة والتنشئة 
  .االجتماعية من جهة ومن جهة أخرى عالجنا موضوع المرأة والجريمة 

فبالنسبة للتنشئة االجتماعية فقد حاولنا للحديث عنها وذلك من خالل 
، لنصل بعدها للحديث  عرض لمفهومها واألطر المرجعية المفسرة، أنواعها

  .عن خصائص التنشئة في العائلة الجزائرية  

ثم تناولنا التنشئة االجتماعية للمرأة عبر المجتمعات وهذا من خالل التعرض 
للتنشئة االجتماعية للمرأة ومكانتها عبر المجتمعات والديانات السماوية، ثم نعرج 

بالحديث عن التغير  بعدها لعرض مكانة المرأة في العصر الحديث، لنختم
  . االجتماعي وأثره على تطور المرأة في المجتمع الجزائري

عن مفاهيم حول للحديث بشيء من التفصيل واإلسهاب وتطرقنا بعدها 
االنحراف والجريمة وهذا باستعراض تحليل ابستمولوجي لها ثم عرض 

رام للنظريات المفسرة للجريمة، وننتقل بعدها إلى العوامل المولدة لإلج
ومحكات تقدير خطورة السلوك اإلجرامي، ويليه خصائص شخصية المجرم، 

  .   و نختم الفصل بالحديث عن العالج والوقاية من الجريمة 
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