
69 
 

  2017)1(العدد  )1(المجلد  اآلداب والعلوم اإلنسانیةسلسلة _  للبحوث والدراسات العلمیة  طرطوس مجلة 
Tartous University Journal for Research and Scientific Studies - Arts and Humanities Series Vol.  (1) No.(1) 2017 

  

  سوریةجرائم القتل في الخصائص العامة لمرتكبي 
  2010 – 1995من في المنطقة الساحلیة دراسة إحصائیة لجرائم القتل 

  *حیاة عیسى السكاف 
  

  )2017 / 11 / 9قبل للنشر في . 2017/  10/  7تاریخ اإلیداع ( 
  

  � ملّخص �
ني على خصائص مرتكبي جریمة القتل لدى أفراد عینة البحث من نزالء سجهدف البحث الحالي إلى التعرف 

 الباحثة على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یصف الظاهرة المدروسة وصفا دقیقا المركزیین اعتمدتالالذقیة طرطوس و 
الربط بین عناصرها م على تحلیل الظاهرة و تفسیرها و كما أن المنهج الوصفي یقو  ویعبر عنها تعبیرا كمیا و كیفیا،

طریقة المسح  وتم في هذا البحث استخدامأثاره  منالحد  ه أوتحسینتنتاجات تسهم في معالجة الواقع و للوصول إلى اس
وقد تمت صیاغتها  لمجرمین،اعتمدت الدراسة على وسیلة المقابلة المقننة لجمع البیانات من ااالجتماعي الشامل و 

و قامت الباحثة الختبار صحة الفرضیات  ضعت كمحددات للبحث و طبیعة مساره،و  انطالقا من الفروض العلمیة التي
 Spss 15.0(أو نفیها بإدخال البیانات إلى الحاسب اآللي معتمدة في معالجتها على البرنامج اإلحصائي 

(statistical package for: social sciences وبعد ذلك تم حساب  .مج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةحزمة البرا
تم تمثیلها بواسطة والتي  Percent والنسب المئویةmean  بعض اإلحصاءات الوصفیة المعروفة كالوسط الحسابي  

المتوسط واالنحراف (یة كما أجرت الباحثة اختبارا وصفیا لمقاییس النزعة المركز . Frequenciesتقنیة التكرار 
ق الذي نستخدمه عندما یكون أحد المتغیرین أو كلیهما متعدد الفئات وهو وقامت باستخدام معامل التواف ).المعیاري

  :خلص البحث إلى النتائج التالیةو  .أو مدى تأثیره كل عنصر عن العنصر اآلخر، استقاللیة یس مدىیق
  .الوالدین ألفراد العینة المدروسة على ارتكاب جریمة القتللطریقة معاملة  إحصائیةذو داللة  وجود تأثیر-
ذو داللة إحصائیة للتعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة ألحد أفراد العینة المدروسة على ارتكاب  وجود تأثیر-

  .جریمة القتل
  .وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لخالف والدي أفراد العینة المدروسة على ارتكاب جریمة القتل-
في / الحالة االجتماعیة -المستوى الدراسي - العمر/لفرد ذو داللة إحصائیة للعوامل الدیموغرافیة ل وجود تأثیر-

 .ارتكاب جریمة القتل
  

  ).التفكك األسري جریمة القتل،( :الكلمات المفتاحیة
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�  ABSTRACT   � 

        The present research aims to recognition of the characteristic (properties)of those who 
commit. The killing crime members of research simple (biopsy) in Tartus and Lattakia's 
prison. The researcher depended on the analytical and adjwctival method which describes 
the thoughtful (deliberate) phenome non in aword-painting (wording) description and 
expresses about it in aqualify and aquantify expression. The adjectival method conductson 
analytic the phenomenon and explane it and connect between its elements to reach to 
conclusions which contribute in the treatment of the fact and improving and limiting from 
its effects.The method of social scanning acomplete (comprehensive) was used. the study 
depended on the condified interview(meeting)instrument to collect the data from the 
criminals. It was drafting from the scientific exactions (micks)that are described ascehers 
of the research and its track's nature. The researcher to choose the right exaction or to deny 
them enleved the data to  
the computer depending on the statistic programm's to treat them. The package of the 
statistic programm's of social sciences. After that some of the adjectival statistic as 
arithmetical mean and percents and represented by the technical of repetitions Frequencies. 
The researcher also did anadjectival exam to the measumment of the centrality tendency 
(Middle and standard deviation). And she used comfficient of concordance when of the 
variables or both of them are multi factions who measured the independence (liberity)of 
every element from the other or effection. The research ended to the following results:  

1-there is an indicative statistic effect to the method of parent's treatment to  the 
thoughtful sample's member's to commit the killing crime.  

2-there is an indicative statistic effect to face the violence by one member's of the 
family to the member's of the thoughtful sample to commit the killing crime.  

3-there is an indicative statistic effect to the disagreement's of the thoughtful 
sample's member's to commit the killing crime.  

4-there is an indicative statistic effect to the democratic charactevestics to the 
member (age-level of education- marital statues) in committing the killing crime. 

  
key word's: (the killing crime – the family's uniting.) 
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  :المقدمة

 عاتقها على یقع المجتمعي، الكیان في األساسیة البنیویة الوحدة هي األسرة وألن بیئته، ابن هو اإلنسان إن
 المسبب هي التكوین، لهذا كمصدر األم األب ثنائیة فإن وبالتالي للفرد، واألخالقي واإلنساني المعرفي المخزون تكوین
 اإلنساني التواؤم إن .الحاضنة المجتمعیة للبیئة إضافة حیاته، في اإلبن/الفرد یحققه الذي للفشل أو لإلنجاز سواء

ا فرًدا ینتج الوالدین، بین والمعرفي والعاطفي  الحب، وغیاب الفكري، االختالف یؤدي بینما محیطه، ومع ذاته مع متوافقً
 عنها تنشأ األبناء لدى سلوكیة تناقضات نشوء إلى الوالدین، بین والتناحر التنافر إلى إضافة للولد، الفكري التقبل وعدم

 ظاهرة الجریمة تعد ( The crime)   جریمة إلى وربما فشل، إلى یؤدي قد جنوًحا، تنتج وسلوكیة فكریة طفرات
فهي حدث ضروري  من كل مجتمع یتجزأ ال وهي جزأ إنساني مجتمع أي منها یخلو یكاد ال القدم، في موغلة اجتماعیة

 وآثارها أخطارها إلى القدم منذ الناس تنبه قد و ).301- 1981،294السراج،(وطبیعي مالزم لكل تطور اجتماعي 
 واألسالیب الطرق بعض استخدام وحاولوا .وتوازنه المجتمع استقرار وعلى االجتماعیة، الحیاة مسیرة على السلبیة

 أن إال الجریمة، حول دراسات من التخصصات مختلف من العلماء قدمه ما كل ورغم .منها والوقایة ومنعها لمحاربتها
وعدد  بفرد واحد أن الجریمة تبدأ )1993(ویرى الطخیس  الظاهرة، هذه من تعاني تزال ال اختالفها على المجتمعات

فراد المجتمع عن طریق أجرامي ینتقل بین إلفراد فالسلوك افراد ثم یتسع حجمها فیرتكبها مجموعة من األقلیل من األ
 مع متماشیة بالظهور بدأت مختلفة أنواًعا للجریمة أن ذلك من األخطر إن بل ال .)1993،39الطخیس ،(االختالط 

 أخرى جرائم بقاء إلى إضافة جدیدة، جرمیة أنماط نشوء استدعى الذي األمر المجتمعات، في والتقني الحضاري التطور
 حق من وحرمانه األخر روح إزهاق بأنها تعرف والتي )(The Murder القتل كجریمة موجودة تزال وال القدیم منذ كانت

  .الحیاة في حقه وهو حقوقه من أساسي
   

  :مشكلة البحث -1
ا االجتماعیة الظواهر أخطر من القتل جریمة تعد  مً  عندما التاریخ، فجر منذ اإلنسان عرفها فقد بالبشریة، تحكُّ

 مختلفة، وبدوافع مختلفة وأشكال بصور تتكرر الجریمة وهذه الوقت ذلك ومنذ .أخاه السالم علیه آدم ابني أحد قتل
 من مباشرة تكون وقد مشروعة، غیر منفعة جلب أجل أومن الثأر أجل من كالقتل وتعمد قصد عن یرتكبها من فمنهم
 أجل من األبریاء وقتل اإلرهاب مثل أخرى مآرب تحقیق أجل من كالقتل مباشرة غیر منفعة أجل أومن السرقة، أجل

ا یكون قد هدف تحقیق ا أو سیاسیً ا، أو اقتصادیً سباب الجریمة لیس إن دراسة أ )1979(هنا یرى سالمة  و اجتماعیً
نمااته ذ اإلجراميمجالها الفعل   یرتكبها من ومنهم ).23 ،1979 ،سالمة(  (The criminal) المجرم اإلنسان وإ

 جرائم في القتل مثل جوارحه على السیطرة یفقد وضع إلى الفاعل توصل التي والتقالید العادات وثقل بضغط مدفوًعا
ا ما1شخص له نقل ربما أو ما، شخص مع تتكلم محارمه أحد یرى عندما والعرض، الشرف  هذا مثل وافتراء كذبً

 اجتماعي وسط نتیجة تحدث أن یمكن القتل جریمة أن كما .الشرف بدافع القتل مظلة تحت القتل على فیقدم الموقف،
 ،القتل جریمة ارتكاب إلى صاحبها تدفع متوازنة غیر حالة إلى واالستقرار التوازن حالة من األسرة أفراد ینقل متفكك

نشأتهم فور والكراهیة ال تكون نفرادها الأسرة مفككة بین ون في أشؤ ینالذین  األبناء أن )2001( وآخرونویرى الجابر 
لنظم في االنحراف والتمرد على القیم واحیاء والحیاة ویتمثل ذلك عماقهم مشاعر الكراهیة نحو األأطبیعیة وتترسب في 
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 حتى الغضب نار فیها تتأجج مشاجرة عقب القتل یحدث أن یمكن وكذلك)  70، 2001،  وآخرونالجابر (والقوانین 
 یدهس كمن تعمد أو قصد بدون یرتكبها من ومنهم وحواسه، نفسه على السیطرة معها یفقد مرحلة إلى بصاحبها تصل

 على القتل جرائم مرتكبو یقتصر وال هذا .إلخ... المریض لموت عالجه یؤدي الذي كالطبیب أو بموته، ویتسبب شخًصا
 ارتكاب عن تختلف أسباب الجریمة مرتكب لنوع كان وربما واألنثى الذكر قبل من ترتكب الجریمة هذه الجنسین، أحد

 الجریمة هذه فإن القتل، لجریمة المؤدیة األسباب تنوع من الرغم وعلى فیه، شك ال ومما .اآلخر الجنس من الجریمة
 أمنهم وتعرض المجتمع في األفراد حیاة مباشر بشكل تهدد كونها واستقراره، المجتمع أمن على الجرائم أخطر من تعد

 مع مقارنة ضئیلة السوري المجتمع في القتل جرائم معدالت كانت ولما .فیه لألفراد وهلع رعب مصدر وتشكل للخطر،
 حدوثها وتكرار حدوثها مجرد ولكن ،)سوریة في 1990 لعام ،%3.25 القتل جرائم(األخرى المرتكبة الجرائم من غیرها
ا یعد ضآلته على ا أمرً  غیر للفرد األسري الوسط یجعل كونه المجتمع في أكبر تأثیرات یترك قد مما ذاته بحد خطیرً

 به المنوطة المختلفة األدوار الستقبال ویعدهالمجتمع،  في للفرد والتوازن األمن یحقق أن یفترض الذي الوسطآمن، وهو 
 في القتل جرائم لمرتكبي المفكك األسري الجو على التعرف الدراسة هذه ذلك، تحاول على وتأسیًسا .األسرة إطار خارج

ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة  .القتل جریمة الرتكاب الفرد دفع في دوره على للتعرف سوریة في الساحلیة المنطقة
الفرعیة  األسئلةفرع عنه الذي یت و ؟ في سوریا هل تشكل جریمة القتل نسبة مرتفعة .التاليبالتساؤل الرئیسي 

  :التالیة
 هل تشكل جریمة القتل نسبة مرتفعة في محافظة طرطوس ؟- 1
 هل تشكل جریمة القتل نسبة مرتفعة في محافظة الالذقیة؟ - 2
  

 :أهدافه البحث و أهمیة -2
 وبتأثیره جوانبه، وبمختلف خاص بشكل األسري النسق عالقة بدراسةكونه یهتم  البحث هذا أهمیة تأتي-2/1

 .القتل جریمة مرتكب على
التي تناولت موضوع جریمة القتل في المنطقة الساحلیة من خالل  األولىالبحث من البحوث  هذا یعتبر-2/2

  .دراسته على فئة المجرمین في السجنین المركزیین وذلك حسب علم الباحث واطالعه
 أن شأنها من التي األسریة العالقات أنماط عن والكشف التعرف إلى یسعى بأنهالبحث  ذاه أهمیة تأتي-2/3

 فیه، نعیش الذي العصر بسبب كبیرة وبسرعة باستمرار یتغیر مجتمع في ونحن خاصة الجریمة ارتكاب إلى الفرد تدفع
 اإلنترنت والمعلومات، وتحدیًدا االتصال بشبكات للشباب الزائد واالهتمام المعلوماتي باالنفجار یتسم أنه حیث

المفكك لمرتكبي جرائم القتل في المنطقة الساحلیة  األسريالبحث في التعرف على الجو  هذا أهمیة تأتي-2/4
  .ومعرفة دوره في دفع الفرد الرتكاب جریمة القتل

كانت معدالت جرائم القتل في المنطقة الساحلیة  إذا البحث من خالل االهتمام بمعرفة ما هذا أهمیة تأتي-2/5
  . خطیرا أمراقلیلة یعد  ضئیلة او مرتفعة ولكن مجرد حدوثها وتكرارها ولو بنسبة

رشادیةفي وضع برامج توعیة یمكن االستفادة من نتائج البحث -2/6 واقتصادیا  في المناطق المتدنیة تعلیمیا وإ
  .والمجتمع  األسرةیناسب  یكون لها الدور الفعال بما بحیث
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 :الدراسة أهداف -3
 .الساحلیة المنطقة في القتل جرائم مرتكبي لدى األسریة الظروف إلى التعرف-3/1
 .)الساحلیة المنطقة( سوریة في القتل جرائم انتشار حجم إلى التعرف-3/2
 الدور إبراز خالل من األسرة وهي أال المجتمع في األولى والخلیة الرئیسة المؤسسة إلى األنظار لفت-3/3

  .القتل جریمة الرتكاب الفرد دفع في تلعبه أن یمكن الذي السلبي
 :البحث فرضیات -4

 .القتل جریمة الرتكاب الفرد دفع في /والمعنوي المادي/األسري التفكك یؤثر قد-4/1
 ارتكاب في إلخ.. االجتماعیة الحالة –الدراسي المستوى-الجنس-العمر للفرد الدیموغرافیة العوامل تؤثر قد-4/2

 .القتل جریمة
 :اإلجرائیة وتعریف مصطلحات البحث العلمیة 

 جدي بشكل ذلك إلیه أسند متى اإلجرامي الفعل یرتكب الذي الشخص) ت.ب (ابو عامر  یعرفه :المجرم-5/1
 .أسریة دوافع نتیجة القتل جریمة ارتكب أنه الشخص الذي" ویعرف اجرائیا ).51 ،ت. ب عامر ، أبو(

 ارتكابه على جزاء عقوبة تجریمه، ووضع على القانون نص الذي االمتناع أو الفعل ذلك هي :الجریمة-5/2
  )3 ت، ،ب اهللا، عبد(

وبما  آخر، شخص ضد شخص ارتكبه متعمد فعل عن الناشئة الوفاة) 2000(یعرفه الخلیفة  :العمد القتل-5/3
وحرمانه من حق أساسي من حقوقه ویعرف إجرائیا إزهاق روح اآلخر  ،)18،  2000،الخلیفة (الولید الطفل ذلك في

  .وهو حقه في الحیاة
آخر،  شخص ارتكبه متعمد غیر فعل عن الناشئة الوفاة )2000(یعرفه الخلیفة  :العمد الغیر القتل-5/4

صرار، سبق دون القتل جریمة ویشمل  السابق، المرجع (وفاة أشخاص إلى المفضیة المرور حوادث استثناء مع ولكن وإ
  .)18 ص

 : االجتماعیة العوامل  -5
 من لغیره حیاته بعالقاته مراحل جمیع في بالشخص تحیط التي الظروف مجموعة (2003) یعرفها الربدي

ا، اختالًطا بهم واختالطه الناس، ا سلوكه في یؤثر أن شأنه من وثیقً ا  تأثیرً     .)11 ، 2003 الربدي،(كبیرً
 :الدراسات العربیة التي تناولت موضوع الجریمة 6/1:الدراسات السابقة -6

 االجتماعیة المؤثرة في انحراف اإلناث في سوریةبعنوان العوامل  :دمشق) 2000(دراسة الحافي  - 1
طریقة  التحلیلي،الوصفي  الباحثة المنهج دمشق، واستخدمتدراسة میدانیة لظاهرة البغاء عند موقوفات سجون "

وهدفت الدراسة الى التعرف إلى الخصائص  .المسح االجتماعي بالعینة وكانت أداة البحث هي االستمارة
والنفسیة االجتماعیة  ومعرفة اآلثار. التي أدت إلى ممارسة األنثى للبغاء والعوامل االجتماعیة الدیموغرافیة للبغایا

  .لظاهرة البغاء والصحیة
مهاتهن من وسط أخالقي أو  .وبینت الدراسة أن النسبة الغالبة ممن یمارسن البغاء قد هربن من منزل األهل

  .هذه المهنة ن أزواج البغایا كانوا یقومون بتشغیلهن فيأسيء، و 
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بعنوان أثر العوامل االجتماعیة في الدافع إلى ارتكاب الجریمة دمشق  :)1995(دراسة برقاوي - 2
طریقة المسح االجتماعي بالعینة  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسة كما استخدمت

التعرف إلى العوامل االجتماعیة الرتكاب الجنسین وهدفت  وطریقة دراسة الحالة لبعض مرتكبي الفعل الجرمي من
- 1970ومعرفة حجم الجریمة في المجتمع السوري من خالل دراسة إحصائیة للجریمة  خالل األعوام  الجریمة
وبینت الدراسة ان األسرة هي العامل األساسي واألهم في دفع الفرد إلى ارتكاب الجریمة، وتعد جماعة 1992

ا ببیئة أسریة محطمةاألصدقاء هي العامل الثانوي  بینت الدراسة اإلحصائیة أن مختلف أنواع الجرائم . المرتبط حتمً
  .في المجتمع السوري في تناقص باستثناء تعاطي المخدرات الذي كانت معدالته تمیل نحو االرتفاع

 بعنوان الدافع إلى ارتكاب جریمة القتل في الوطن العربي الریاض،  :)ت.د (دراسة بن معاویة - 3
والثقافي العام، وما یؤثر  وهدفت الدراسة لمعالجة موضوع الدافع على ارتكاب جریمة القتل في اإلطار االجتماعي

الدوافع الرتكاب جریمة القتل في الوطن العربي، منها ما هو  أنفیه من عوامل اقتصادیة أو اجتماعیة، وبینت 
في بعض األحیان وذلك ألسباب قد تكون تافهة، ومنها راجع إلى السرعة التي یقع بها اللجوء إلى العنف الجسدي 

ما یتعلق بالممارسات الالشرعیة للجنس وبالدفاع عن الشرف، ومنها ما یتصل بالكیان المعنوي للفرد وكرامته، 
وجود عالقة قرابة بین الجاني والمجني علیه فیما یقارب نصف الجرائم  كذلك. االقتصاديومنها ما یتصل بالعامل 

م بحثها، وهذا راجع إلى الطابع القبلي للتركیبة االجتماعیة في الوطن العربي، ووجود عدد من الحاالت التي التي ت
تم فیها قتل الجاني والده حیث لم یعثر على حالة واحدة قتل الجاني فیها والدته، وهذا راجع إلى اختالف مقومات 

ثل عادة السلطة القیادیة التسییریة في المنزل، في حین عالقة الفرد العربي مع كل من أبیه وأمه، إذ إن األب یم
تكاد تنفرد األم بمصدر العطف والحنان، كما بینت وجود عدد من الجناة ارتكبوا جرائم بدافع متصل بالجنس أو 
الدفاع عن الشرف ممن یحملون صورة سلبیة وسیئة إلى حد ما عن أمهاتهم ممن كانوا قد قضوا طفولتهم في 

 .ربة تشكو من مشاكل مختلفةعائالت مضط
  :الدراسات األجنبیة التي تناولت موضوع الجریمة 6/2

"  Female crime and poverty "بعنوان ,Shubert): 2003( دراسة شابرت - 1
الجریمة النسویة والفقر وهي دراسة سلطت الضوء على المرأة المجرمة وعالقتها بالفقر حیث شملت الدراسة 

الجرائم  أنماطمعرفة  إلىوذلك باستخدام المقابلة المعمقة معهن وهدفت الدراسة  اإلفریقیاتعینة من النساء 
ارتكاب الجریمة و ما العالقة بین جریمة  إلىالتي ترتكبها النساء المهمشات اقتصادیا والدوافع التي تؤدي بهن 

 ،على الكحول والمخدرات اإلدمانهي ء الجرائم التي ترتكبها النسا أنماط أنالمرأة  والفقر وبینت هذه الدراسة 
عن وسیلة إلنهاء  وان الدافع وراء ارتكاب هذه الجرائم هو البحث ،ار بالمخدرات واالحتیال والتزویرواالتج

  .الفقر والحاجة
 The cycle of violence abuse in "بعنوان  ):Gertie,2006(دراسة جیرتي - 2

women who kill an intimate male partner ". 
معرفة حیث هدفت الدراسة ل أزواجهنموجة العنف وسوء المعاملة للنساء قاتالت  - 3

 ،أسلوب المعاملةو  ،ات االجتماعیة للسجینة مع أسرتهاالتعرف على العالق وخصائص السجینات االجتماعیة 
وسیلة القتل وبینت الدراسة من حیث العرق واللغة السجینات كانوا من عرق مختلف ولغات مختلفة وفیما  و

 أسرهنوعالقة السجینات مع %43،33یخص التعلیم اغلب السجینات لدیهن مستوى التعلیم الثانوي بنسبة 
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حدهما في أو أین منهن تعرضن لسوء المعاملة من الوالد %30عالقتهن جیدة و%53،33طفولتهن  أثناء
كثر شیوعا من سوء المعاملة التي تعرضن لها استغالل نواع األسري واألتعرضن للعنف األ %16،66حین 

منهن بسبب  %88،33ما بالنسبة لعوامل القتل عند السجینات حیث أاقتصادي وعنف جسدي وعنف جنسي 
ما الوسیلة أخرى أعوامل %11،66خرى للزوج خارج العالقة الزوجیة وأالعنف من قبل الزوج وعالقات 

 . حرق حتى الموت أو و مسدسأالمستعملة في القتل سكین 
  

  :التعقیب على الدراسات السابقة- 6/3
ا القت التي االجتماعیة الظواهر من الجریمة تعد ا اهتمامً  والقانونیة الدینیة من النواحي والتحلیل بالبحث واسعً

 متجهة بأنها الحالیة الدراسة مع متفقة جمیعها أنها السابقة یتضح الدراسات استعراض خالل فمن واالجتماعیة، والنفسیة
 د،(معاویة  دراسة بن ،)2000(دراسة الحافي ) 1995(فدراسة برقاوي السلوك الجرمي أنماط من محدد نمط لدراسة

 الجانب تأثیر تناولونی بأنهم الحالیة الدراسة مع یتفقون )2006(ودراسة جیرتي  ،)2003(دراسة شابرت  ،)ت
السابقة،  الدراسات في علیه االعتماد تم الذي ذاته المنهج الدراسة هذه تستخدم الفعل الجرمي، كما لمرتكب االجتماعي

 االجتماعي المسح على طریقة أساسي بشكل اعتمدت التي السابقة الدراسات عن تختلف الحالیة الدراسة طریقة إال أن
 المسح طریقة وهي السابقة، الدراسات في بشكل مفصل تستخدم لم منهجیة طریقة تستخدم الحالیة بالعینة، فالدراسة

 بقیة مع مقارنة مرتفعة غیر نسبة یشكلون الجریمة هذه مرتكبي علیها كون االقتصار سیتم التي الشامل االجتماعي
في  األولى الخلیة صمیم في تصب اجتماعیة ناحیة من القتل جریمة تتناول ّأنها األخرى المرتكبة، كما الجرمیة األنماط
 أن كما .أعضائها المباشر على التأثیر مع ومادي اجتماعي وتصدع تفكك من یصیبها ما و األسرة وهي أال المجتمع
نما على السابقة الدراسات من كمثیالتها تعتمد لن الحالیة الدراسة  القتل جرائم تدرس أن ستحاول مدینة دمشق، وإ
 أو للجریمة السابقة الدراسات تناولتها التي المناطق عن مختلفة سوریة، وهي منطقة في الساحلیة المنطقة في المرتكبة
للعوامل  دراستها حیث من والزمان، كذلك والمكان البیئة حیث من مختلفة الدراسة فهذه .تناولت القتل التي الدراسات

 من) القتل(الجرمي هذا الفعل أن إلى باإلضافة هذا .(القتلك إجرامیة أفعاال یرتكبوا ألن مجتمعنا في األفراد تدفع التي
 السابقة الدراسات مع تشكل قد ربما والتي المجتمع السوري، في والتحلیل بالبحث تناوله یتم لم التي الجرمیة األنماط

ا  للتقلیل األمر في المعنیون منها یستفید والتي قدإلیها،  المؤدیة االجتماعیة حیث العوامل من القتل لجریمة جدیًدا فهمً
شاعة هذه حدوث من   .المجتمع ألفراد والطمأنینة الهدوء من جو الجریمة، وإ

  
 :منهجیة البحث -7

یقع البحث الحالي في إطار األبحاث الوصفیة التحلیلیة التي تعتمد المنهج الوصفي الذي یصف الظاهرة 
ا حیث  ا وكیفیً ا كمیً ا ویعبر عنها تعبیرً ا دقیقً یصف لنا الظاهرة ویوضح خصائصها، " إن التعبیر الكیفي"المدروسة وصفً
ا یوضح لنا مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر  أما التعبیر الكمي فیعطینا وصًفا رقمیً

كما أن المنهج الوصفي یقوم على تحلیل الظاهرة وتفسیرها والربط بین عناصرها للوصول إلى استنتاجات . المختلفة
وتستند إلى المنهج الوصفي في هذا البحث سلسلة من . )83، 1982عبیدات، . (تسهم في معالجة الواقع وتحسینه 

اإلجراءات المنهجیة المترابطة تبدأ بوضع الفروض العلمیة ومن ثم تحدید المجتمع األصلي وعیناته وتحدید مجاالت 
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د من البحث وطرائقه المستخدمة في عملیة جمع البیانات ومعرفة النتائج التي تسفر عنها والتي یمكن على أساسها التأك
  .صحة الفروض أو خطئها

  
  

 :المجتمع األصلي للبحث -8
 جریمة ارتكابهم على عقوبتهم مدة یقضون الذین الذكور المجرمینتكون المجتمع األصلي للبحث من جمیع 

 القتل جریمة ارتكابهم عل عقوبتهم مدة یقضون الذین الذكور المجرمینو  الالذقیة محافظة في المركزي السجن في القتل
 المنطقة في المركزیین السجنین كونهما السجنین هذین اختیار تم وقد. طرطوس محافظة في المركزي السجن في

 .الساحلیة
 :البحث مجاالت -9

 :الزماني المجال -10/1
   2016/6/15 بتاریخ بالالذقیة المركزي السجن في البحث تحدید تم
  21/6/2016 بتاریخ بطرطوس المركزي السجن في البحث تحدید تم

 :المكاني المجال -10/2
 .والالذقیة طرطوس في المركزیان السجنان

 :التحلیل وحدة -10/3
 ال لمدة بالسجن وهو محكوم القتل، جریمة بارتكاب قام الذي الرجل بأنها التحلیل وحدة تتحدد الدراسة هذه في

 ظل في المركزیین الالذقیة وسجن طرطوس سجن/السجنین أحد في وموجود عشرة الثامنة تجاوز وقد سنتین، عن تقل
 ./للجریمة دفعته التي الظروف

 :وأدواته البحث طرائق -10/4
 لجمع المقننة المقابلة وسیلة على الدراسة واعتمدت الشامل االجتماعي المسح طریقة متاستخد البحث هذا في

   .مساره وطبیعة للبحث كمحددات وصفت التي العلمیة الفروض من انطالًقا صیاغتها تمت و المجرمین من البیانات
  

 :والمناقشةالنتائج - 10
  
 
 :عرض نتائج اسئلة البحث  - أ
یقاس حجم الجریمة التي تم تسجیلها في فترة زمنیة معینة بالنسبة للمجموع الكلي للسكان خالل فترة  و

عدد	الجریمة	في	سنة   = سوریة في الجریمة معدل :زمنیة معینة وعلیه فإن
عدد	السكان	خالل	السنة	ذاتها

  نسبة مئویة×   

  معدالت جرائم القتل في سوریا خالل السنوات التي تناولتها الدراسة  )1(یبین الجدول رقم 
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  معدالت جرائم القتل في سوریة خالل السنوات التي تناولتها الدراسة )1(الجدول               
  جرائم القتل معدل  عدد السكان  عدد جرائم القتل  السنوات
1990  394  12116000  3.25 %  
1995  329  14186000  2.31 %  
2000  357  17938000  2.09 %  
2005  430  20479000  2.09 %  
2010  363  23695000  1.53 %  

  
  .39-37- 36تقاریر عن حالة األمن العام في سوریة الصادرة عن وزارة الداخلیة لألعوام المذكورة : المصدر

أخذت باالنخفاض التدریجي  أن معدالت جریمة القتل في سوریة خالل السنوات المدروسة) 1(یبین الجدول رقم 
  .2010ثم تراجعت بشكل كبیر جًدا عام 

  

  
  

 = R2وهي معادلة من الدرجة األولى، كما أن قیمة  y=1185x-0.78نالحظ أن معادلة االتجاه العام 
  . وهي قیمة ارتباط خفیفة جدًا وتدل على وجود انخفاض في معدالت جریمة القتل في سنوات الدراسة 0.025

  معدالت جرائم القتل في طرطوس خالل السنوات التي تناولتها الدراسة )2(الجدول رقم                    
  معدل جرائم القتل  عدد السكان  عدد جرائم القتل   السنوات
1990  9  602000  1.4 %  
1995  5  596000  0.8 %  
2000  9  787000  1.1 %  
2005  12  859000  1.3 %  
2010  12  938000  1.2 %  

  
  .103 - 32 -25تقاریر عن حالة األمن العام في سوریة الصادرة عن وزارة الداخلیة لألعوام المذكورة  :المصدر 
  

y = ٠.٧٨x -١١٨٥.

R² = ٠.٠٢٥
٠

٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠

١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠

معدالت جرائم القتل في سوریة
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ثم عاد لیرتفع خالل األعوام  1995خالل أن أدنى معدل لجرائم القتل في طرطوس كان ) 2(یبین الجدول رقم 
   .2010و 2005

  

  
 

 = R2وهي معادلة من الدرجة األولى، كما أن قیمة  y=0.26x-510.6نالحظ أن معادلة االتجاه العام     
  .وهي قیمة ارتباط طردي قویة وتدل على وجود ازدیاد في معدل الجرائم في سنوات الدراسة 0.509

  
  جرائم القتل في الالذقیة خالل السنوات التي تناولتها الدراسة معدالت)3(الجدول رقم 

  معدل جرائم القتل  عدد السكان  عدد جرائم القتل  السنوات
1990  24  735000  3،26 %  
1995  13  766000  1،69 %  
2000  15  1009000  1،48 %  
2005  11  1102000  1  %  
2010  13  1207000  1،07 %  

 – 82 - 70األمن العام في سوریة الصادرة عن وزارة الداخلیة لألعوام المذكورة تقاریر عن حالة  :المصدر
101.  

ثم انخفضت بشكل  1990أن معدالت جریمة القتل في الالذقیة كانت مرتفعة خالل ) 3(یبین الجدول رقم    
  .2010لتعود وترتفع بنسبة قلیلة في  2005ملحوظ في 

 
 = R2وهي معادلة من الدرجة األولى، كما أن قیمة  y=-0.48x975.2نالحظ أن معادلة االتجاه العام    

  .وهي عالقة ارتباط عكسیة قویة وتدل على وجود انخفاض في معدل الجرائم في سنوات الدراسة 0.549
  

y = ٠.٢٦x -٥١٠.٦
R² = ٠.٥٠٩

٠

٥

١٠

١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥

معدالت جرائم القتل في طرطوس

y = -٠.٤٨x + ٩٧٥.٢
R² = ٠.٥٤٩٠

١٠
٢٠
٣٠

١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥

معدالت جریمة القتل غي الالذقیة
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  : نتائج الدراسة اإلحصائیة
تراجعت بشكل ملفت ، إال أنها 1995أظهرت الدراسة أن جرائم القتل في سوریة قد أخذت باالنخفاض منذ  – 1

  .2010لالنتباه في 
كانت منخفضة بدرجة  1995أظهرت الدراسة أن نسبة جرائم القتل في محافظة طرطوس خالل عام  – 2 

  .2010و 2005كبیرة إال أنها ارتفعت خالل عامي 
دنى وسجلت أ 1990أظهرت الدراسة أن جرائم القتل في محافظة الالذقیة سجلت أعلى نسبة لها في عام  – 3

  . 2010وعادت لالرتفاع بشكل بسیط في  2005نسبة لها في عام 
   : اختبار الفرضیات 

  .ال یوجد تأثیر للتفكك األسري المادي والمعنوي في دفع الفرد الرتكاب جریمة القتل:اختبار الفرضیة األولى –1
  :تقسم هذه الفرضیة إلى عدة فرضیات فرعیة 

عمدًا أو (على ارتكاب الجریمةراد العینة المدروسة ال تؤثر طریقة معاملة الوالدین ألف - 1
  ).    بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد

  )(طریقة معاملة الوالدین *  جریمة): 1(جدول رقم 
Crosstab 

 
 

 Total معاملة  
معاملة طیبة یغلب 

 علیها االحترام
یقسوان علیك أكثر 
 من اآلباء اآلخرین

ال یهتمون 
 لوضعك

ریمة
 ج

عن سابق إصرار 
 وتصمیم

Count 1 11 29 41 
% within 100.0 %70.7 %26.8 %2.4 جریمة% 

بطریق الخطأ أو 
 القتل الغیر العمد

Count 0 0 6 6 
% within 100.0 %100.0 %0. %0. جریمة% 

Total Count 1 11 35 47 
% within 100.0 %74.5 %23.4 %2.1 جریمة% 

أو اإلهمال  %26.8من الجدول السابق نالحظ أن غالبیة عناصر العینة تتعرض للقسوة فبلغت النسبة       
  .لمعاملة الوالدیة على سلوك الفردوقد أوضحت العدید من الدراسات تأثیر ا ، %70.7بنسبة بلغت  في أحسن األحوال

  Symmetric Measures):2(جدول رقم 
  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .608 .000 

وقیمة  0.608بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق    
Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي

  . )عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةتؤثر طریقة معاملة الوالدین ألفراد العینة المدروسة 

                                                             
  غیر قصد أثناء تفریغ البیانات 6عن قصد ،  41تم التمییز  
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عمدًا أو (على ارتكاب  الجریمة العینة المدروسةال یؤثر التعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة ألفراد : ثانیاً 
  ). بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد

  یبین التعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة ألفراد العینة المدروسة) 3(جدول رقم
Crosstab  

 
 

 Total أحد  
 نعم ال

 Count 5 36 41 عن سابق إصرار وتصمیم جریمة
% within 100.0 %87.8 %12.2 جریمة% 

بطریق الخطأ أو القتل الغیر 
 العمد

Count 0 6 6 
% within 100.0 %100.0 %0. جریمة % 

Total Count 5 42 47 
% within 100.0 %89.4 %10.6 جریمة% 

 %87.8بلغت التعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة من الجدول السابق نالحظ أن نسبة الذین عانوا من    
  .وهي نتیجة مرتفعة وتؤكد أن التعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة یمكن أن یعزز ردة الفعل العنیفة في أفراد العینة

  Symmetric Measures):4(جدول رقم
  Value    Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .525    .000 
وقیمة  5250.بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق    

Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي
عمدًا أو بطریق الخطأ أو (ى ارتكاب الجریمةعل یؤثر التعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة ألفراد العینة المدروسة

  .ونقول بقبول الفرضیة البدیلة التي تقول بوجود تأثیر) القتل الغیر العمد
عمدًا أو بطریق الخطأ (على ارتكاب الجریمة ال یؤثر استخدام اآلباء العنف ألفراد العینة المدروسة: ثالثاً     

  ). القتل الغیر العمد أو 
  
  

  یبین استخدام اآلباء العنف ألفراد العینة المدروسة) 5(جدول رقم
Crosstab  

 
 

 Total اآلباء  
 نعم ال

 Count 10 31 41 عن سابق إصرار وتصمیم جریمة
% within 100.0 %75.6 %24.4 جریمة% 

 Count 0 6 6 بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد
% within 100.0 %100.0 %0. جریمة% 

Total Count 10 37 47 



  Tartous University Journal. Arts and Humanities Series 2017) 1(العدد ) 1(اآلداب والعلوم اإلنسانیة المجلد   طرطوس مجلة جامعة

 
 

81 
 

% within 100.0 %78.7 %21.3 جریمة% 
وهي نتیجة مرتفعة   %75.6من الجدول السابق نالحظ أن نسبة الذین عانوا من عنف األب بلغت النسبة     

  .وتؤكد مدى تأثیر عنف األب في سلوك األبناء وارتكابهم للعنف في المستقبل كوسیلة لحل الخالفات 
  

  Symmetric Measures):6(رقمجدول 
  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .476 .000 

     
وقیمة  4760.بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق 

Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي
  ). عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمة یؤثر استخدام اآلباء العنف ألفراد العینة المدروسة

  
عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل (الجریمة على ارتكابال تؤثر خالفات والدّي أفراد العینة المدروسة  :رابعاً 
  ).الغیر العمد

خالفات والدّي مع الجریمة جداول تقاطع ): 7(جدول رقم  
Crosstab  

 
 

 Total خالفات  
 نعم ال

 Count 4 37 41 عن سابق إصرار وتصمیم جریمة
% within 100.0 %90.2 %9.8 جریمة% 

 Count 0 6 6 بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد
% within 100.0 %100.0 %0. جریمة% 

Total Count 4 43 47 
% within 100.0 %91.5 %8.5 جریمة% 

        
وهي نتیجة مرتفعة   %90.2من الجدول السابق نالحظ أن نسبة من قالوا بوجود الخالفات بین الوالدین بلغت 

  .وتؤكد تأثیر خالفات سلبًا في أوالدهم مستقبالً 
  Symmetric Measures):8(جدول رقم

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .848 .000 
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وقیمة  4760.بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق  
Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي

  ).عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةتؤثر خالفات والدّي أفراد العینة المدروسة 
  .   الرتكاب جریمة القتل ال یوجد تأثیر للتفكك األسري المادي والمعنوي في دفع الفرد: الفرضیة األولى

  :من النتائج السابقة نخلص إلى     
عمدًا أو بطریق الخطأ أو (على ارتكاب الجریمةال تؤثر طریقة معاملة الوالدین ألفراد العینة المدروسة  - 1

 .رفضت وقبلنا الفرضیة البدیلة بوجود تأثیر). القتل الغیر العمد
عمدًا أو (على ارتكاب الجریمة راد األسرة ألفراد العینة المدروسةال یؤثر التعرض للعنف من قبل أحد أف - 2

  .رفضت وقبلنا الفرضیة البدیلة بوجود تأثیر) بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد
عمدًا أو بطریق الخطأ أو ( على ارتكاب الجریمة ال یؤثر استخدام اآلباء العنف ألفراد العینة المدروسة - 3

  .فضت وقبلنا الفرضیة البدیلة بوجود تأثیرر ) القتل الغیر العمد
عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل (على ارتكاب الجریمةال تؤثر خالفات والدّي أفراد العینة المدروسة  -  4

 .رفضت وقبلنا الفرضیة البدیلة بوجود تأثیر). الغیر العمد
  أي الفرضیات الفرعیة رفضناها جمیعها وبالتالي ترفض الفرضیة األولى ونقبل الفرضیة البدیلة   
  .یوجد تأثیر للتفكك األسري المادي والمعنوي في دفع الفرد الرتكاب جریمة القتل   

 ..ة االجتماعیةالحال –المستوى الدراسي  -العمر(ال تؤثر العوامل الدیموغرافیة للفرد :اختبار الفرضیة الثانیة
.في ارتكاب جریمة القتل) الخ  

  :تقسم الفرضیة إلى عدة فرضیات تتعلق بالعوامل الدیموغرافیة
  ).  عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةال یؤثر عمر أفراد العینة المدروسة  :أوالً 
  

  
  العمر* جریمة  ):9(جدول رقم

Crosstab 
 
 

 Total العمر  
18 
- 

22> 

22-
26> 

26-
30> 

30-
34> 

34-
38> 

38
-

42> 

42-
46> 

46-
50> 

50< 
 

جری
 مة

عن سابق 
إصرار 
 وتصمیم

Count 0 2 23 8 15 6 14 1 1 70 
% 

within 
 جریمة

.0% 2.9
% 

32.9
% 

11.4
% 

21.4
% 

8.6
% 

20.0
% 

1.4% 1.4% 100.0
% 

بطریق 
الخطأ أو 
القتل الغیر 

Count 3 6 9 15 4 1 0 0 0 38 
% 

within 
7.9
% 

15.8
% 

23.7
% 

39.5
% 

10.5
% 

2.6
% 

.0% .0% .0% 100.0
% 
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 جریمة العمد
Total Count 3 8 32 23 19 7 14 1 1 108 

% 
within 
 جریمة

2.8
% 

7.4
% 

29.6
% 

21.3
% 

17.6
% 

6.5
% 

13.0
% 

.9% .9% 100.0
% 

وهي تعتبر سن نضوج ومع ذلك وجدنا  30-26من الجدول السابق نالحظ أن أعلى نسبة هي للعمر بین      
  .22- 18نسبة هي لعمر  ، وأقل38-34د المستجوبین، یلیها العمر نسبة عالیة من األفرا

  
  

  Symmetric Measures):10(جدول رقم
  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .351 .010 

وقیمة  351.بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق    
Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي

  ).عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةتؤثر خالفات والدّي أفراد العینة المدروسة 
الخطأ أو القتل  عمدًا أو بطریق(الجریمةعلى ارتكاب ال تؤثر الحالة االجتماعیة أفراد العینة المدروسة  :ثانیاً 
  ).    الغیر العمد

  
                                                   

 الجریمة* الحالة االجتماعیة ): 11(جدول رقم
Crosstab  

 
 

 Total الحالة  
 أرمل مطلق متزوج عازب

عن سابق  جریمة
 إصرار وتصمیم

Count 34 22 8 6 70 
% within 100.0 %8.6 %11.4 %31.4 %48.6 جریمة% 

بطریق الخطأ 
أو القتل الغیر 

 العمد

Count 13 5 19 1 38 
% within 100.0 %2.6 %50.0 %13.2 %34.2 جریمة% 

Total Count 47 27 27 7 108 
% within 100.0 %6.5 %25.0 %25.0 %43.5 جریمة% 
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لألفراد العازبین ما یؤكد أن تحمل مسؤولیة أسرة هي % 48.6من الجدول السابق نالحظ أن أعلى نسبة    
یدفع الفرد للتفكیر ملیا قبل اإلقدام على أي عمل یمكن أن یزجهم في السجن لسنوات عدیدة ما یسبب األذى ألسرهم، 

  . %31.4یلیها المتزوجون بنسبة 
  

  
  Symmetric Measures):12(جدول رقم

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .399 .000 

    
وقیمة  399.بلغت Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق   

Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي
  ).  عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةتؤثر الحالة االجتماعیة أفراد العینة المدروسة 

عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل (على ارتكاب الجریمةال یؤثر المستوى التعلیمي ألفراد العینة المدروسة  :ثالثاً 
  ).  الغیر العمد
  

  
 التعلیم* جریمة ): 13(جدول رقم

Crosstab  
 

 
 Total تعلیم  

 جامعة معهد ثانوي إعدادي ابتدائي أمي

 جریمة

عن سابق 
إصرار 
 وتصمیم

Count 3 18 22 11 14 2 70 
% within 

 جریمة
4.3% 25.7% 31.4% 15.7% 20.0% 2.9% 100.0% 

بطریق الخطأ 
أو القتل 
 الغیر العمد

Count 2 11 6 12 7 0 38 
% within 

 جریمة
5.3% 28.9% 15.8% 31.6% 18.4% .0% 100.0% 

Total Count 5 29 22 23 21 8 108 
% within 

 جریمة
4.6% 26.9% 20.4% 21.3% 19.4% 7.4% 100.0% 

هي لحملة الشهادة اإلعدادیة یلیها لحملة الشهادة االبتدائیة  %31.4من الجدول السابق نالحظ أن أعلى نسبة       
  . %2.9وأقل نسبة هي لحملة اإلجازة الجامعیة  %25.7بنسبة 

  
  Symmetric Measures):14(جدول رقم
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  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .400 .001 

     
وقیمة  400.بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق 

Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي
  ).  عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةیؤثر المستوى التعلیمي ألفراد العینة المدروسة 

  ). عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةال تؤثر مهنة أفراد العینة المدروسة  :رابعاً 
  

 المهنة * جریمة ): 15(جدول رقم
Crosstab  

 
 

 Total المهنة  
موظف  ال اعمل

 حكومي
وظیفة 
 خاصة

عمل 
 مهني حر

عمل تجاري 
 حر

 جریمة

عن سابق 
إصرار 
 وتصمیم

Count 11 0 2 54 3 70 
% within 
 جریمة

15.7
% 

.0% 2.9% 77.1% 4.3% 100.0
% 

بطریق 
الخطأ أو 
القتل الغیر 

 العمد

Count 3 8 4 19 4 38 
% within 
 جریمة

7.9% 21.1% 10.5% 50.0% 10.5% 100.0
% 

Total Count 14 8 6 73 7 108 
% within 
 جریمة

13.0
% 

7.4% 5.6% 67.6% 6.5% 100.0
% 

       
یلیها لحملة الشهادة االبتدائیة  للعمل المهني الحرهي  %77.1من الجدول السابق نالحظ أن أعلى نسبة 

بینما بلغت نسبة  %15.7لمن ال یعملون بنسبة   %2.9وأقل نسبة هي لحملة اإلجازة الجامعیة  %25.7بنسبة 
  .ما یؤكد أن عدم االستقرار الوظیفي أحد عوامل الجریمة% 0الموظف الحكومي 

  
  

  Symmetric Measures):16(جدول رقم
  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .417 .000 
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وقیمة  400.بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق   
Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي

  ).  عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةیؤثر المستوى التعلیمي ألفراد العینة المدروسة 
أو القتل الغیر  عمدًا أو بطریق الخطأ(على ارتكاب الجریمةال یؤثر مكان إقامة أفراد العینة المدروسة :خامساً 

  ).  العمد
  

 اإلقامة*جریمة):17(جدول رقم
Crosstab  

 
 

 Total اإلقامة  
 ریف مدینة

 Count 51 19 70 عن سابق إصرار وتصمیم جریمة
% within 100.0 %27.1 %72.9 جریمة% 

 Count 13 25 38 بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد
% within 100.0 %65.8 %34.2 جریمة% 

Total Count 64 44 108 
% within 100.0 %40.7 %59.3 جریمة% 

   
هي لإلقامة في المدینة نظرا التساع مجتمعها وتعرض  %72.9من الجدول السابق نالحظ أن أعلى نسبة  

الفرد فیها لتأثیرات مختلفة قد تدفعه لطریق الجریمة باإلضافة إلى تفكك الروابط األسریة والعائلیة في المدینة بینما ال 
  .یزال الریف محافظا على عاداته

  Symmetric Measures):18( جدول رقم 
  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .352 .000 

     
وقیمة 352.  بلغت  Contingency Coefficientمن الجدول السابق نالحظ أن نتیجة معامل التوافق 

Approx. Sig  > 0.05 وهذا یؤدي إلى رفض الفرضیة التي تقول أنه ال ). ذو داللة إحصائیة(أي التأثیر معنوي
  ).عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةیؤثر مكان إقامة أفراد العینة المدروسة 

     
في )الخ ..الحالة االجتماعیة –اسيالمستوى الدر  -العمر(ال تؤثر العوامل الدیموغرافیة للفرد :الفرضیة الثانیة

  .ارتكاب جریمة القتل
  :تقسم الفرضیة إلى عدة فرضیات تتعلق بالعوامل الدیموغرافیة 
، )عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةال یؤثر عمر أفراد العینة المدروسة  :أوالً  

 .بوجود تأثیرتم رفضها وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول 
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عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل (على ارتكاب الجریمةال تؤثر الحالة االجتماعیة أفراد العینة المدروسة  :ثانیاً 
 .، تم رفضها وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول بوجود تأثیر)الغیر العمد
عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل (ریمةعلى ارتكاب الجال یؤثر المستوى التعلیمي ألفراد العینة المدروسة  :ثالثاً 
  .، تم رفضها وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول بوجود تأثیر)الغیر العمد
، )عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر العمد(على ارتكاب الجریمةال تؤثر مهنة أفراد العینة المدروسة  :رابعاً 

 .تأثیرتم رفضها وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول بوجود 
عمدًا أو بطریق الخطأ أو القتل الغیر (على ارتكاب الجریمةال یؤثر مكان إقامة أفراد العینة المدروسة  :خامساً 

  .، تم رفضها وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول بوجود تأثیر)العمد
 –المستوى الدراسي -العمر(ال تؤثر العوامل الدیموغرافیة للفردلذلك نقول برفض الفرضیة الثانیة التي تقول 

  .وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول بوجود تأثیر. في ارتكاب جریمة القتل) الخ ..الحالة االجتماعیة
  
  

  :التوصیات
حاولت الباحثة تقدیم مجموعة من التوصیات التي نتمنى أن تسهم إذا ما تم تطبیقها في خلق أجواء أسرة       

  : واء األسریة غیر المالئمة في انحراف األبناءمالئمة لألبناء والحد من تأثیر األج
أن یكون مجال الحوار والنقاش واسعًا ضمن األسرة بحیث نسمح لألبناء بالتعبیر عن آرائهم وأفكارهم والعمل  –1

  . على تلبیة احتیاجاتهم
لك بهدف العمل وذ،  لبعض المحكومین الذین كان دافعهم للقتل هو السرقة) دراسة حالة(إجراء دراسة متمیزة –2

  . على إیجاد حلول لتحسین الوضع االقتصادي لألسر
تقویة المنظومة القیمیة و األخالقیة لدى المحكومین داخل السجن من خالل أناس مختصین لتوعیتهم  –3

  .باألضرار الناتجة عن سلوكهم اإلجرامي لیكونوا أفرادًا أسویاء بالمجتمع
خالل تقدیم برامج توعیة في وسائل اإلعالم تكون موجهة لآلباء العمل على زیادة الوعي األسري من  –4

  .واألمهات لیكونوا مثاًال وقدوة صالحة ألبنائهم
من أجل ، وعدم االنشغال بمطالب الحیاة الیومیة، یجب على اآلباء تخصیص جزء من وقتهم ألبنائهم –5

  . محاربة الفراغ لدى أبنائهم والتواصل البنَّاء معهم
وأن ، على عاتق الدولة إقامة مراكز للتوجیه واإلرشاد األسري في المناطق المتدنیة تعلیمیًا واقتصادیاً یقع  – 6

  .یكون لها الدور الفعال والمتطور بما یناسب األسرة والمجتمع
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