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وفرضيات البحث ،أهميته وأهدافه ثم عرض ألهم الدراسات السابقة 

أما بالنسبة لإلطار المنهجي للبحث فقد تضمن . التي تناولت الموضوع
البحث وكذا إجراءات الحديث عن خصائص المناهج المستخدمة في 

الدراسة الميدانية ومجاالتها وأهم الوسائل واألدوات المستخدمة في البحث 
ثم وصف دقيق لعينة البحث وخصائصها ، دون أن ننسى ذكر أهم 

  .الصعوبات التي القت واعترضت سبيل البحث 

وفي الفصل الثاني الخاص باإلطار المفهمي للبحث فقد تطرقت لمفاهيم 
خاصة لكل من الجريمة ،المجرم،جريمة القتل ، التنشئة الدراسة ال

،ثم انتقلت بعدها لعرض أهم األطر .االجتماعية وأخيرا المجتمع الجزائري 
  .المرجعية المفسرة لكل من الجريمة والتنشئة االجتماعية 

في حين خصص الفصل الثالث للحديث بشيء من التفصيل واإلسهاب 
نية لجريمة القتل من خالل إعطاء لمحة عن األبعاد التاريخية والقانو

تاريخية عن الجريمة ، فالنصوص القانونية المتعلقة بجريمة القتل وفق 
المشرع الجزائري ، فعرض ألشكال هذه الجريمة وأركانها وفق منظور 
المشرع الجزائري دون أن ننسى الظروف المشددة والمخففة لهذه الجريمة 

ة من الجريمة وكذا واقع أنظمة السجون ، مع إطاللة عن محاوالت الوقاي
  .وإعادة التربية في الجزائر 

وجاء الفصل الرابع لينقلنا إلى واقع جريمة القتل عند المرأة في 
المجتمع الجزائري من خالل عرض للتنشئة االجتماعية للمرأة ومكانتها 
عبر المجتمعات لنعرج بعدها على التغير االجتماعي وأثره على تطور 

ة في المجتمع الجزائري لننتقل بعدها لشرح مظاهر وأبعاد جرائم المرأ
المرأة عبر المجتمعات مع تحديد العوامل المؤدية بالمرأة إلى ارتكاب 
الجريمة ، لنصل في األخير إلى عرض اإلحصاءات عن جريمة القتل عند 

  . المرأة في المجتمع الجزائري من خالل ما تؤكده اإلحصاءات القضائية 

ن الفصل الخامس وعرض وتحليل البيانات الميدانية وهذا من خالل وتضم
وفق طريقة تحليل المحتوى  حيث أتطرق  عرض لحاالت البحث وتحليلها

  عبره إلى اختبار فرضيات البحث  

وخصص الفصل السادس واألخير لتقييم النتائج التي توصل إليها البحث من  
  .امة التي توصلت إليها هذه الدراسة خالل تحليل البيانات وصياغة النتائج الع

وأختم خالصة بحثي بما توصلت إليه الدراسة من نتائج عامة تتعلق بجم   
جريمة القتل لدى المرأة ، وكذا عالقة الجانية بمن تقوم بقتلهم ، وكذا 
استقراء للعوامل التي تدفع بالمرأة إلى اقتراف جريمة القتل وأخيرا اآلثار 

  .  التي تترتب عن ذلك

من المواضيع التي " المرأة وجريمة القتل"إن هذه اإلطاللة على موضوع   
تتطلب جهود متضافرة ورؤى موسعة حتى نعطي للدراسة مكانتها ، نتمنى 
أن يضحى هذا المجهود زادا لكل طالب علم ويستفيد منه كل قارئ عربي 

  .يبحث عن فهم عمق وداللة الظاهرة 
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تعد الجريمة من الظواهر التي الزالت تستقطب اهتمام الباحثين والعلماء 
لما لها من اآلثار التي تنعكس على صيرورة الحياة االجتماعية بكل 

، فمعظم األبحاث حول مجرياتها و تمس بسالمة األفراد المادية و المعنوية 
الجريمة الجريمة والمجرم بصفة عامة في ميدان علم اإلجرام تناولت 

اجتماعية تحتاج إلى دراسة تحليلية بغرض الوصول إلى -كظاهرة نفس
األسباب الكامنة وراء ارتكاب هذا الفعل وكذلك دراستها كسلوك فردي ناشئ 
عن إرادة إجرامية ، وجدير بالذكر أن هذه الظاهرة ليست نتاج عامل فحسب 

اختالف الجريمة وإنما مجموعة متغايرة ومتباينة من العوامل التي تختلف ب
 .في حد ذاتها وباختالف مقترفها سواء كان رجال أو امرأة

وإذا ما خصصنا في نوعية وطبيعة الجريمة وتحدثنا بإسهاب عن 
جريمة القتل البد أن نقف عند حقيقة واضحة المعالم أال وهي أن هذه 
الجريمة تعتبر أولى الجرائم التي عرفتها البشرية وأخطرها ، وهي جريمة 

س بسالمة األشخاص سواء من الناحية الجسمية أو من الناحية المعنوية ، تم
وقد تبنى المشرع الجزائري منهجا واضحا لتتبع فعل القتل ،فعرفه وبين 
حدوده وشرع عقوبته في مواد قانونية متعددة وجعل له أركانا ثالثة إلثباته 

ذ بعين هي الركن المعنوي والركن المعنوي والركن الشرعي ،كما ويأخ
  . االعتبار مسبباته ودوافعه والعقوبة التي تنجر عليه 

وكثيرة هي الدراسات التي تناولت بالتحليل والتدقيق الجريمة عموما والقتل 
خصوصا لكن هذه الدراسات كانت تهمل جانبا مهما في الدراسة أال وهو مرتكب 

الجتماعية هذا الفعل بصفته رجال أم امرأة ، وربما يعزى ذلك أن نظرتنا ا
  .المتخصصة حول المجرم دائما ؛هو أنه رجل أو ذكر خارج عن القانون 

فجريمة القتل لدى المرأة من الظواهر التي برزت في األونة األخيرة  
على الساحة االجتماعية إال أنها لم تعطي حقها من الدراسات والبحوث العلمية 

أكاديمية في  إضافة إلى عدم وجود دراسات- المتخصصة،هذا ما دفعني
أن أختار هذا الموضوع اسهاما من الباحثة في   -الجزائر حول هذا الموضوع

فهم الظاهرة في المجتمع الجزائري  على غرار ما قام به الباحثيين في أروبا 
و أمريكا وبعض البلدان العربية، والذين أولوا الموضوع عناية علمية  وقدموا 

قد تفيد في الجانب النظري لهذا الموضوع ، غير أنها و إن كانت . نتائج قيمة 
إال أنها ال يمكن أن تتطابق مع الواقع الجزائري على اعتبار أن المرأة في 
المجتمع الجزائري ليست كالمرأة في تللك البلدان ، فهي تختلف من حيث 
تنشئتها ومن حيث البيئة التي عاشت فيها سواء كانت جغرافية أواجتماعية أو 

دينية ، مما يؤدي بالضرورة  إلى اختالف أسباب ودوافع أسرية وحتى 
ارتكاب هذه الجريمة بل واختالف الجريمة نفسها  فعلى سبيل المثال نجد 
المرأة في المجتمع الجزائري لديها أسبابا قوية الرتكاب جريمة قتل الولد غير 

ل الشرعي ، في حين ليست هناك أسبابا تدفع المرأة الغربية إلى ارتكاب مث
هذه الجريمة ،على اعتبار أن المجتمع الغربي ينظر إلى الولد غير الشرعي 

  .  نفس نظرته للولد الشرعي خالف المجتمع الجزائري 

وعلى هذا األساس حاولت التركيز على جريمة القتل عند المرأة في 
المجتمع الجزائري وفي المقابل البحث عن العوامل واآلثار التي تنجر عن 

الفعل اإلجرامي الخطير في أبعد حدوده ، أين تناولت الدراسة  اقتراف هذا
  . في عدة فصول 

الفصل األول خصص للحديث عن إشكالية البحث وإطاره النظري حيث  
  كان التطرق عبر إشكالية البحث من خالل عرض اإلشكالية
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