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المستخلص
يتجه الهدف من البحث الى الكشف عن العوامل المختلفة التيي تيدفع الميرأة اليى أ رتكيار الجريميةع والتعيرف عليى االثيار
الناجم ة عن العنف الموجه ضد الزوج وانعكاسات ذلك على االسرة وباالخص االبناء ومن ثم معرفة اشكال العنف الموجه
ضد الزوج ومحاولة توثيق قاعدة معلومات علمية لبحوث اخرى ذات عالقة بالموضوع .
اتجه البحث الى اثارة بعض االفتراضات والتحقق من صياغة هذه االفتراضات عن طريق عدد مين التسياؤالت التيي تسيعى
الدراسة االجابة عنها والتحقق منها وقد توصل اليى ان اغلير المبحوثيات تقيع اعميارهم ميابين ( ) 03-03سينة وبنسيبة
وصييلت الييى ( )%6226مييع انخفيياض اعييدادهن عنييد الفئيية العمرييية( ) 04سيينة في كثر عوان ديانيية اغليير المبحوثييات هييي
االسالم وبلغ عددهن ( ) 60وبنسبة () %9420عاما االداة المسيتخدمة فيي تنفييذ الجريمية فقيد سيجلت االسيلحة الناريية
النسبة االكبر وبلغت ( ) %1121يليها استخدام مادة سمية وبنسبة ( )%2621تليها طرق اخرى مختلفية مثيل االسيلحة
البيضيياء والخنييق والحييرق  .وقييد جييرت الدراسيية علييى نييزيالت فييي قسييم النسيياء فييي بغييدادع وقسييم الحماييية القصييوى فييي
بغدادعوقسييم النسيياء فييي سييجن الحليية لالحكييام الخفيفيية واسييتغرق السييقف الزمنييي لجمييع البيانييات مايقييارر الشييهرين .
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المقدمة
إن دراسة أي ظاهره إجرامية تقتضي الوقوف عند حركية اإلجرام وما يط أر عليها من تغير باختالف الزمان والمكان
وذلككل لمعر ككة امككاكن تركيزهككا وطبيعكة الجماعككاا اإلنسككانية التككي تتفشككف يهككا وبالتككالي العوامككس التككي تسككاهم ككي انتشككارها مككدة
زمنيككة معينككة وانحسككارها ككي ت كراا زمني ك أُخككر مككن هنككا تعككد الجريمككة مككن الظ كواهر التككي ه ازلككا تسككتقط

اهتمككام البككاح ين

والعلماء لما لها من اه ار التي تنعكس علف صورة الحياة اهجتماعية بكس مجرياتها وتمس بسالمة األ راد الماديكة والمعنويكة
معظم اهبحاث التي تناولا الجريمكة والمجكرم بصكف عامك كي ميكدان علكم اإلجكرام تناولكا الجريمكة كظكاهرة نفكس اجتماعيك
تحتاج إلف دراسة تحليلية من اجس الوصوس إلف األسبا

الكامنة وراء ارتكا

عن ارادة إجرامية ومن الجدير بالذكر ان هذه الظاهره ليسا نتاج عامس حس

هذا الفعس وكذلل دراستها كسلول ردي ناشئ
وانما مجموعة متغايرة ومتباينك مكن العوامكس

التي تختلف باختالف الجريمة ي حد ذاتها وباختالف مقتر يها سكوا ءككان رجكالو او امكراءه وتعكد جكرامم القتكس عنكد المكرأة مكن
الظ كواهر التككي بككرزا ككي اهونككة اهخي كره علككف السككاحة اهجتماعيككة اه انهككا لككم ترخككذ حقهككا ككي الد ارسككاا والبحككوث العلميككة
المتخصص ورغم وجود دراساا وبحوث غربي تخص هذا الموضوع لكنها هتطابق ي النتامج الواقع الذي تعيش المرأة ي
العكراق هككي تختلككف مككن حيككث تنشككمتها والبيمك التككي تعيشككها سكواء كانككا الجغ ار يككة او اهجتماعيككة او األسكرية او الدينيككة ممككا

يؤدي ذلل إلف اختالف األسبا

والدوا ع التي تد ع بها إلف ارتكا

الجريمة بس واختالف الجريمة نفسكها علكف سكبيس الم كاس

ان الدوا ع التي تد ع المرأة إلف قتس ولدها غير الشرعي ي البلدان العربية ه تد ع المرأة الغربية للقيام بنفس الفعس هن هكذه
المجتمعاا تنظر إلف الوليد غير الشرعي بنفس النظره إلف الولد الشرعي هذا وقد اشتملا الدراسة علف مقدمة وست مباحث
احتو اهوس وال اني مشكل الدراسة ومنهجيتها  ،وتحديد المفاهيم والمصطلحاا العلمية بينمكا اشكتمس المبحكث ال الكث وال اربكع

النظريكاا التكي تفسكر السككلول اإلج ارمكي والعنكف الموجك ضكد الرجكس واخيك اور تنكاوس الخكامس والسككادس عكرل البيانكاا العامك
والخاص للبحث وتحليلها واهستنتاجاا والتوصياا والمالحق وخالص باللغة اهنكليزي .
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المبحث االول

اوالا :مشكلة الدراسة

مشكلة الدراسة ومنهجيتها

 .1لم يحظف موضوع المرأة والعنف باهتمام يذكر ي ادبياا علم اهجتماع اه منذ اوامس السبعينياا اما قبس ذلل قد ككان
اتجاهاو مهمالو عند الباح ين والدارسين ي هذا العلم.

 .2إن البحث عن عوامس العنكف اهسكري قكد تنوعكا و قكاو لتنكوع الشخصكية اهنسكانية واهتمكام الطك
كي ذلككل علككف موضككوع القلككق واهكتمككا

النفسكي بد ارسكتها مركك اوز

والشخصككية المعتلككة ودورهككا ككي الجريمككة ضكالو عككن د ارسككت لموضككوع اهدمككان

هنواع المختلفة واسهام ي زيادة حاها العدوان والذي يتجلف ي اعلف صوره ي ارتكا

الجرامم.

 .3محاولة الباح ة دراسة ما يتعرل لك الكزوج مكن عنكف وانعكاسكاا ذلكل علكف األسكرة والمجتمكع إذ سكلط علمكاء اهجتمكاع
والجريمككة علككف د ارسككة المجككرم والجريمككة ولكنك لككم يككدرس الضككحية هسككيما عنككدما يكككون القتككس بسككب

الخيانككة الزوجيككة او

عندما تكون الزوجة هي الطرف المعنف ي العملية الزوجية وهذا ما نسمي بك (علم ضحايا اهجرام).

ثانيا  :اهمية الدراسة

 .1تب كرز اههميككة العلميككة للد ارسككة ككي تناولهككا لمشكككلة الجريمككة وصككلتها بككالمرأة العراقيككة س كواء مككن الناحيككة اهجتماعيككة او
القانونيككة او الميدانيككة وسككعيها الككف معالجتهككا وايجككاد الحلككوس لهككا ومحاولككة التقليككس مككن خطورتهككا والعمككس علككف الحككد مككن

آ ارها ضالو عن كشف العوامس المختلفة التي تد ع المرأة الف ارتكا

السلول اإلج ارمكي ومعر كة الوسكامس العديكدة التكي

تساعد علف الحد من .

 .2بيان الحقوق التي نصا عليها القوانين العراقية والتي يج

ان تحصس عليها المرأة عند ارتكابها الجريمة.

 .3التوعية العلمية والقانونية ه راد المجتمع وخاصةو المرأة بالجوان

المختلفكة التكي تحكيط بموضكوع الد ارسكة القكانون يميكز

ي اهحكام بين الرجكس والمكرأة كي موضكوع الخيانكة الزوجيكة .قكد نصكا المكادة ( )904مكن قكانون العقوبكاا ذي الكرقم

( )111لسككنة ( )1494وتعديالت ك (ان ك يعاق ك

بككالحبس مككدة ه تزيككد علككف ككالث سككنواا مككن اجككر زوجت ك أو إحككد

محارم ك ككي حالككة تلبسككها بالزنككا او وجودهككا ككي كراش واحككد مككع ش كريكها قتلهككا ككي الحككاس او قتككس أحككدهما او اعتككد

عليهما اعتداء ا ضف الف الموا او الف عاهكة مسكتديمة وه يجكوز اسكتعماس حكق الكد اع الشكرعي ضكد مكن يسكتفيد مكن
()1

هذا العذر وه تطبق ضده احكام الظروف المشدد)

بينما ه يعطي القانون المرأة نفس الحق ان تو ر السب

نفس .

ثالثا :أهداف الدراسة

ويمكن ايجازها باآلتي:
 .1الكشف عن العوامس المختلفة التي تد ع المرأة الف ارتكا

الجريمة.

 .2التعرف علف اآل ار الناجمة عن العنف الموج ضد الزوج وانعكاساا ذلل علف اهسرة وباهخص اهبناء.
 .3معر ة اشكاس العنف الموجهة ضد الزوج ومحاولة تو يق قاعدة معلوماا علمية لبحوث أُخر .
 .9البحث عن الوسامس المختلفة التي تسهم ي الحد من العوامس التي تد ع المرأة إلف ارتكا

الجريمة.

 .5محاولكة الخككروج باسككتراتيجية مالممكة للحككد مككن مشككلة العنككف الزواجككي كي األسكرة العراقيككة والكذي يقككود إلككف ارتكككا
جريمة القتس التي نحن بصدد دراستها.
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رابعا :افتراضات وتساؤالت الدراسة

ينطلككق بح نككا مككن مجموعككة مككن اه ت ارضككاا والتسككاؤها األساسككية اعتمككدنا ككي صككياغتها الككف عككدة نظريككاا تناولككا د ارسككة
السككلول العنفككي الموجك ضككد الككزوج وهككذا يككد عنا الككف القككوس ( ان العنككف مككا هككو إهع رد عككس ألوضككاع ضككاغطة مختلفككة) وهنككا
يمكننككا اضككا ة عامككس القهككر اهبككوي والتنشككمة اهجتماعيككة الخاطمككة التككي تسككود بموجبهككا سككلطة اه

أي (السككلطة الذكوريككة)

ويعني اخضاع هذه اه تراضياا الف البحث والتحقيق ووضع وصياغة عدد من التساؤها تسعف الدراسة الكف اهجابكة عنهكا

والتحقيق منها وهي:
س /1إلف اي الطبقاا اهجتماعية تنتمي النساء الالمي يرتكبن الجرامم؟
س /2هس هنال عالقة بين اجبار المرأة علف الزواج والقتس؟
س /3متف تشعر المرأة برغبة ي قتس زوجها؟ ولماذا؟
س /9هس تقتس الزوجة زوجها ألمور مادية؟
س /5هس تقتس الزوجة زوجها بسب

زواج مرة انية؟

س /9هس نفذا الجريمة بمفردها ؟

س /7ما هي الوسامس المستعملة ي القتس؟
س /8كيف ُكشف أمر الجريمة؟

س /4هس م لا بج ة المجني علي ؟
س /10هس تعاني اعتالس ي الشخصية؟

س /11هس يعاني الزوج من اعتالس ي الشخصية؟
س /12هس تعاني الزوجة من احد األمرال النفسية؟
س /13هس يعاني الزوج من احد األمرال النفسية؟
س /19ما هو الحكم القضامي الذي صدر بحقها ؟
س /15كيف يمارس العنف الزواجي داخس األسرة؟
س /19هس لد الزوجة أوهد من المجني علي ؟

س /17من الذي احتضن اهبناء بعد صدور حكم قضامي بحقها؟

خامس ا :منهجية الدراسة وادواتها

لقككد اعتمككدا الد ارسككة المككنهج الوصككفي الككذي يسككتهدف تقريككر خصككامص ظككاهره معينككة او موقككف تغلك

عليك صككفة

التحديككد وتعتمككد علككف جمككع الحقككامق وتحليلهككا وتفسككيرها هسككتخالص دههتهككا وقككد اسككتعملا الباح تككان أك ككر مككن وسككيلة لجمككع
البيانككاا بهككدف الحصككوس علككف المعلومككاا التككي تتطلبهككا ككي تحقيككق أهككدا ها واإلجابككة علككف تسككاؤهتها والتحقككق مككن صككدق
رضكياتها ،كمكا ان اسكتعماس أك كر مكن أداه يسكاعد كي الكشكف عككن صكدق البيانكاا وتكو ر عامكس الموضكوعية يهكا كمكا تهككئ
رصاُ وامكاناا ي هم مجتمع الدراسة ووحدات بصورة واضحة ومتكامل وبما يخدم أهكداف البحكث والوسكامس التكي اعتمكدا
ي البحث من قبس القاممون ب وهي-:

 .1المقابلة ()interview

تهككدف المقابلككة ككي البحككوث اهجتماعيككة معر ككة اراء النككاس واتجاهككاتهم ورغبككاتهم وسككلوكهم .ويعتقككد اغلك

المهتمككين

بهذا الموضوع ان المقابلة وتوجي اهسكملة لأ كراد هكي ا ضكس طريقك لجمكع البيانكاا ولكيس المقصكود بهكا تبكادس بضكعة جمكس
()2

بين اهطكراف او جماعكة معينكة تجمعهكم عالقكة مكا

ويشكير بوككاردوس  bogardasبانك ه يمككن هكم المواقكف اهجتماعيكة
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اه عككن طريككق معر ككة اهتجاهككاا والمعتقككداا والقككيم التككي ترتكككز عليهككا وه يمكككن التعككرف علككف اهتجاهككاا والتغيككر الحاصككس
يها اه عن طريق المقابلة الشخصية(.)3

وقككد اسككتعملا المقابلككة ا نككاء الزيككاراا اهولككف لسككجن النسككاء مككن اجككس تو يككق ال قككة مككع المبحو ككاا وتكككوين صككورة

واضحة وعميقة عن الموضوع المدروس واطالعهن علف طبيعة العمس وهد لغرل التعاون وكسك

ال قكة كمكا اسكلفنا والتكي

تتحقق ي اعطاء اجاباا صادقة ودقيق عن اهسملة التي تناولتها صحيفة اهستبان ومعر ة األسبا

الكامنة وراء ارتككابهن

للجريمة وليس معر كة اسكمها او التشكهير بهكا وان الموضكوع تغلفك السكرية تمامكاو وهكو شكرط مهكم واساسكي يجك

ان يتكو ر كي

البحوث العلمية مع مراعاة توضيح اهسمل ه سيما ان الك ير من المبحو اا ه يعر ن القراءة والكتابك او غيكر قكادراا علكف
هم السؤاس الذي يطرح عليهن وقد يحتاج إلف توضيح واعادة ألك ر من مكره وصكياغ بطكرق مختلفكة ضكالو عكن ان المقابلكة

تكشف عن بياناا جديده قد تكون غامب عن ذهن الباحث ويستفيد منها ي تحليس البياناا بشكس دقيق.

 .2المالحظة البسيطة()simple observation

()9

وتعني مالحظة الظواهر كما تحدث تلقامياو ي ظرو ها الطبيعي دون اخضاعها للضبط العلمي .

هبككد ان يكككون الباحككث نشككط و عككاس وموضكوعياو ككي مالحظتك ولقككد قككدما هككذه اهداة امككدة كبيكرة لك اذ عككن طريقهككا

تمكنككا مككن التعككرف علككف ردود ا عككاس المبحو ككاا ض كالو عككن معر ككة ظككروف واح كواس معيشككتهن وكككان لككذلل ا ك اور كبي ك اور ككي
شككعورهن بالنككدم ه ارتكككابهن الفعككس اإلج ارمكي واخيك اور مكنتنككا المالحظككة مككن ادرال طبيعككة سككلول وتصككر اا المبحو ككاا داخككس
المؤسسكة اهصككالحية وعالقككة بعضكهن بككالبعل اهخككر مكن جهككة وعالقككاتهن مكع اهدارة وبقيككة العككاملين يهكا مككن جهككة أُخككر

وخاصككة مكت ك

البحككث اهجتمككاعي وطبيعككة الخككدماا التككي تقككدم له كن والبرنككامج اهصككالحي المطبككق داخككس هككذه المؤسس ك

المهمة.

 .3صحيفة االستبانة :Questionnaire
اسككتعملا صككحيفة اسككتبان مكونككة مككن( )90س كؤاهو تضككمنا بيانككاا اولي ك عككن العمككر ،محككس الككوهدة ،نككوع الديانككة،

وأُخر صمما لدراسة المستو التعليمي والمهني ومقدار الدخس الشهري وأُخر تناولا حو البحث وكانكا معظكم اهسكمل

مكن النكوع ذي العبكاراا السكهلة التكي يفهمهكا اقكس البمحكو ين تعلمكاو ،وقبكس تصكميمها بشككلها النهكامي اجرينكا د ارسكة اسكتطالعية

علف( )30مبحو او حيث استبعدا كا ة اهسملة ذاا الصكي المباشكرة واوجكزا الطويلكة وبوبكا األُخكر كمكا تكم تقكديم الكبعل
منها وتكاخير اهخكر مكن اجكس تكوخي التكرابط والدقكة بغيكة الوصكوس إلكف نتكامج دقيقكة ولغكرل تحليكس البيانكاا اسكتعملا بعكل
المقاييس اهحصامية منها النس

المموي و ي جميع الجداوس .كما استعمس مربع كاي

 .9العينة Simpling
اختيككرا العينككة والبككال عككددها( )99مبحو كاو وهككي تم ككس المجككاس البشككري مككن ن كزيالا دام كرة اهصككالح العراقيككة(قسككم

النساء بغكداد ،قسكم الحمايكة القصكو  /قسكم النسكاء كي سكجن الحلكة لالحككام الخفيفكة) ،وككان مجالهكا المككاني وبطريقكة العينكة
القصككدية وهككي العينككة التككي يتعمككد الباحككث ان تتكككون مككن وح ككداا معين ك هنكك يعتقككد بانهككا تم ككس المجتمككع اهصككلي تم ككيالو

صحيحاو( .)5هذا وقد استغرق السقف الزمني لجمع البياناا ما يقار شهرين.
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المبحث الثاني
تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية

يعد تحديد المفاهيم العلمية أم اَر ضرورياو ي البحث العلمي كلما اتسما بالوضوح سكهس علكف القكراء الكذين يتكابعون

البحث ادرال المعاني واأل كار التي يتناولونها.
 .1العنف ()Violence

يقصكد بككالعنف مكن الناحيككة اللغويك ((الحكذف بككاهمر وقلكة الرمككف بك  ،وهكو ضككد الر كق ،وعنككف بك عنفكاو وعنا ككة اخككذه

بشدة وقسوة وهمة وعبره ،واعتنف اهمر اخذه بعنف واتاه ولم يكن علف علم ودراي ب ))(.)9

بمعن ككف آخ ككر يتض ككمن المعن ككف لغويك كاو مع ككاني الش ككدة والقس ككوة والت ككوبيل ام ككا اهص ككس الالتين ككي لكلم ككة( )voilenceه ككو
كككرد علككف اسككتعماس القككوة المتعمككدة اي اسككتعمالها بشكككس مباشككر و ككوري(.)7

كار عفوي كاو وغيككر م ارق ك
( )voilentaويعنككي اظهك او

ويتجاوز تحديد المصطلح دهلت اللغوية المباشرة سواء ي العربية او الالتين .
اما من الناحية اهجتماعية يعرف بان ((سلول او عس يتسم بالعدوانية ،يصدر عن طرف قد يكون كرداو او جماعك

او طبقك اجتماعيككة او دولككة يهككدف اسككتغالس واخضككاع طككرف اخككر ككي إطككار عالقككة قككوة غيككر متكا مك اقتصككادياو واجتماعي كاو

وسياسكياو ،ممكا قكد يتسكب

العنف الجسدي من (.)))8

كي احكداث اضكرار عديكده والعنكف انكواع منك اللفظكي والجسككدي والجنسكي ومكا يهمنكا كي بح نكا هككذا

 .2العنف االسريthe family violence

يقصد بالعنف اهسري من الناحية القانونية((اسكتعماس غيكر شكرعي للقكوة تصكدر مكن كرد واحكد او أك كر مكن اعضكاء

األسرة ضد اخر او اخرين يها لغرل قهرهم او اخضاعهم بشكس ه يتفق مكع حكريتهم وارادتهكم الشخصكية وه تقرهكا القكوانين
المكتوبة او غير المكتوبة(.)))4

ومن الناحية اهجتماعية يعرف بان ((احد انماط السكلول العكدواني الكذي ينكتج عكن وجكود عالقكاا قكوة غيكر متكا مكة

ي إطكار نظكام تقسكيم العمكس بكين المكرأة والرجكس داخكس األسكرة ،ومكا يترتك

علكف ذلكل مكن تحديكد اهدوار ومكانكة ككس كرد مكن
()10

أ راد األسرة و قاو لما يملي النظام اهقتصادي واهجتماعي السامد ي المجتمع

)).

 .3الجريمة Acrime

تعني الجريمة ي المنظور اهجتماعي انها كس عس يتعارل مع ماهو نا ع للجماعك ومكا هكو عكدس كي نظرهكا او

هككي انتهككال العككرف السككامد ممككا يسككتوج

توقيككع الخب كراء علككف منتهكي ك او هككي انتهككال وخككرق للقواعككد والمعككايير األخالقي ك

للجماع وقد تبنف هذا التعريف اهخصكاميون كي تعكريفهم للجريمكة كي المجتمعكاا البداميك التكي ه يوجكد يهكا قكانون مكتكو
وعلف هذا ان عناصر او اركان الجريمة من هذا المنظور هي-:
 .1قيم تقدرها وتؤمن بها جماعة من الناس.
 .2صراع قا ي يوجد بين مة وأُخر .
 .3موقف عدواني ضاغط من جان

اناس يقدرون قيمة معين تجاه اخرين ه يحترمونها.

وتعككرف مككن المنظككور النفسككي بانهككا اشككباع غريككزه إنسككاني بطريق ك شككاذة وهككذا اهشككباع يص كاحب عل ك او أك ككر مككن
الصككحة النفسككي وصككادف وقككا ارتكككا

الجريمككة انهيككار ككي القككيم والككدوا ع السككامية وهككي نتككاج للصكراع بككين غريكزة الككذاا اي

نزعة التفوق والشعور اهجتماعي بينما يعر هكا القكانون بانهكا ككس عمكس يعاقك

عليك بموجك

القكانون او هكي ذلكل الفعكس الكذي

نككص القككانون علككف تجريمككة ووضككع ج كزاء علككف مككن ارتكب ك ككي حككين يعر هككا علككم اإلج كرام بانهككا((خككروج علككف اوامككر قككانون
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العقوبككاا او نواهيككة خروجكاو يتبعك عقوبككة مككاعلف اعلك ويصككفها بانهككا ظككاهرة سككلوكي تتضككمن خروجكاو شككاذاو علككف اي وضككع

اجتماعي مستقر علف نحو ما ويلحق ضر اور ب (.)))11
 .9المجرم :Criminal

يعرف من المنظور اهجتمكاعي بانك الشكخص الكذي ه يلتكزم وه يخضكع لقكانون الدولكة ويحكاوس انتهاكك بينمكا يعكرف

نفسياو ،بان الشخص الذي يعاني من اضطراباا او انح ار اا ي الشخصي او السم او ان الفكرد الكذي يعكاني قصكور كي
التو يق بين غرامزه وميول الفطري وبين مقتضياا البيمة الخارجيك التكي يعكيش يهكا امكا قانونيكاو يعكرف بانك الشكخص الكذي

ينتهككل القككانون الجنككامي الككذي تقككرره السككلطاا التش كريعية التككي يعككيش ككي ظلهككا ومككن وجهككة النظككر القانوني ك ه يطلككق علككف

الشخص المرتك

للجريمة مجرماو اه بعد التحقيق وصدور الحكم واه هو برئ حتف ت با ادانت (.)12

 .5الضحية victim

نعني بها الفرد الذي اصابة ش اور او اذ نتيجة لخطر او عدوان او حادث والضحايا انواع يختلفون باختالف الجكرامم

التككي يرتكبهككا المجرمككون بحقهككم وبككين طككرف قككوي وضككعيف وبككين المواقككع المالك ك للنفككوذ والسككلط و اقككديها اي بككين قطبككين،
مختلفين ومتناقضين ومتنا رين ي القوة والماس واألخالق والمبادئ اإلنسانية بتعبيكر اخكر وادق ان الضكحية هكي نتكاج صكراع
ردي ينطوي علف مضامين اجتماعي غير متكا مة وعلف قو اقتصادية غير متوازنة(.)13
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المبحث الثالث

النظريات التي تفسر السلوك اإلجرامي:
اوالا :النظرية النفسية:

يقسم علم النفس المجرمين إلف طوامف ال ة-:
 .1اهشخاص الشواذ بسب

ا ة عقلي

 .2المجرمون العادين وهما طامفتان-:
أ -المجرمون الخطرون الذين يختفون وراء قناع زامف من الترقلم او التكيف اهجتماعي.

 -المجرمون غير الخطرين وهم الذين يقومون بسلول يوصف بان إجرامي هن يخالف قانون المجتمع.

ا -اهشخاص العاديون.
ويكون الموقع الطبيعي لهؤهء خارج دامرة اإلجرام اذا ارتكبوا الجريمة انهم يرتكبونها بصورة عارضة او است نامية.
ثاني ا :النظرية البيولوجية المفسرة للجريمة

اعتقدا هكذه النظريك بوجكود تكوينكاا عضكوية محرككة للفعكس اإلج ارمكي واهكم روادهكا العكالم سكيزار لمبكروز(-1832

 )1404حيث اكد بان العوامس الو ار ية تلع
هما-:
 .1ان الو ار ة وحدها ه تؤدي إلف ارتكا

دو اور مهماو واضحاو ي ارتكا

اه عكاس اإلجراميكة وقكد انتهكف إلكف امكرين مهمكين

الجريمة وهبد من تو ر ميس نحوها تعززه عوامس معين قد تكتس

بعد الميالد.

 .2ان الصفاا اهرتدادية الخالق مع تتو ر لد معظم المجرمين ولكيس جمكيعهم وقكد صكنف المجكرمين إلكف خمسكة انمكاط
هي-:

المجكرم بكالميالد ،المجنكون ،العكادة ،الصكد  ،العاطفك  ،كم تلكا بحكوث هكذا العكالم محكاوها أُخكر حاولكا ربكط الجريمككة
بنش ككاط الغ ككدد والمور ولوجي ككا والكروموس ككوماا .ه ككذا وق ككد س ككاعد التق ككدم الكبي ككر ال ككذي احرزتك ك العل ككوم والد ارس ككاا العلمي ككة
الخاص بوظامف الغدد والو ار ة وعلم اهجن إلف تفسير السلول اإلجرامي وقد اككد هكذا اهتجكاه ككس مكن (شكيلدون جلكول

ووليام شيلدون( . ) H. sheldon

ثالثا :النظرية السلوكية (نظرية التكيف االجتماعي)

يعتقد العلماء الذين تتبعكوا هكذه النظريكة ان معظكم السكلوكياا اإلجراميكة هكي مكرة الكتعلم وه دخكس للمخكزون الكو ار ي يهكا
بالتعلم يتوطد بالتعزيز اهيجابي ومعنف ذلل ان المجكرمين ه ينشكمون طريكاو بكس

بناء علف ذلل((سلول مكتس
اإلجرام و
ور  Bandurالذي ُيعد من اهكم المنظكرين لنظريكة
يتعلمون عن طريق مالحظة النماذج او بالتجربة المباشرة ويشير بالز ا
التكيف اهجتماعي بان التعزيز غير كا ي لقيام االفرد بالسلول اإلجرامي ان لم ي ار ق عملي التقمص dentification

بعبككارة أُخككر يككتعلم النككاس ان كواع السككلول المختلككف ع كن طريككق مراقبككة ا عككاس اآلخ كرين ولقككد طككور عككام( )1495بحو ك

وتوصككس إلككف المصككادر التككي تعلككم السككلوكياا اإلجراميككة كمككا قككدم تصككنيفاو للنمككاذج التككي يتبناهككا اهطفككاس عككام()1444

وصنفها إلف الث نمكاذج هكي تعلكم الطفكس اإلجكرام مكن عاملتك  ،محيطك المباشكر(الر كاق ،الحضكان  ،المدرسكة)  ،وسكامس
اإلعالم ،وهكذا يمارسون عندما يكون اإلجرام والسلوكياا العنيفة مالممة ظر ياو(.)))19
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رابعا :النظريات االجتماعية المفسرة للسلوك.

ارجع علماء اهجتماع الك ير من الجرامم من تفسيرهم إلف الصراع ال قا ي والتفكل اهجتماعي وانعدام التكامس ي البيمة
اهجتماعية كما اكدوا ي دراستهم لهذا الموضوع علف ساد الحكم وانتشار الرشوة وك كرة المفاسكد األخالقيكة الناشكمة عكن
الص كراع السياسككي وتطككاحن اهنظمككة الحزبيككة وتككروي الوضككع اهقتصككادي والبطال ك وقككد اشككار معظككم البككاح ين ككي هككذا

المجككاس إلككف أن هككذه الظككاهرة اهجتماعيككة معقككده وه يمكككن ارجاعهككا إلككف عامككس اساسككي واحككد لككذلل هبككد مككن م ارعككاة
العوامس اهربعة اهتية عند دراسة السلول اإلجرامي وهي-:
 .1البايولوجي

 .2الشخصية.
 .3المجاها اهولية المباشرة
 .9العملياا اهجتماعية الواسعة النطاق
اذا هب ككد م ككن د ارس ككة ه ككذه الظ ككاهره عل ككف نح ككو دين ككاميكي نك كربط يك ك حال ككة المج ككرم الجس ككمية ومايحيطك ك م ككن اح ككداث

س ككيكولوجية وم ككا اح ككاط بك ك م ككن مالبس ككاا اجتماعي ككة و قا ي ككة وع ككن ه ككذا الطري ككق نس ككتطيع ان نف ككرق ب ككين نم ككاذج متع ككدده م ككن
المجرمين وانماط مختلف من السلول اإلجرامي(.)15
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المبحث الرابع

العنف الموجه ضد الزوج
تمهيد-:

لقد صاحبا الزيادة التي حد ا ي العنف بمختلف مجتماعاا العكالم إلكف زيكادة ايضكاو كي جكرامم النسكاء .ومكع هكذا

ككال يمكككن مقارنككة معككدها الجريمككة ككي المجتمعككاا النامي ك بم يالتهككا مككن المجتمعككاا الصككناعية ال أرسككمالي ككاذا نظرنككا إلككف
الوهياا المتحدة اهميركية والتي تعتبر راس هذه المجتمعكاا لوجكدنا ت ازيكد معكدهتها بشككس ملفكا للنظكر خاصكة يمكا يسكمون

بككالجرامم الخط كرة( )serious crimesإذ ه يمكككن ان نع كزي سككب

هككذه المشكككل لعامككس واحككد قككط علككم اهجتمككاع هيككؤمن

بجبرية العامس الواحد إذ يظهر عن طريق تحليل قوة تر ير عامس معين قياساو بالعوامس األُخر  .ومشكلة العنف اهسري ضكد

الزوج هي احد المشكالا اهجتماعية التي تتكداخس يهكا اعكداد كبيكرة مكن العوامكس وتتشكابل مكع بعضكها بحيكث يعكد بعضكها

سبباو لالخر ونتيجة ل ي الوقا نفس ويتعلق بعضكها بمكن يقكوم بسكلول المعتكدي(الزوجكة) وبعضكها اهخكر يتعلكق بمكن يقكع
علي سلول العنف الضحية(الزوج).

اذ هيمكن هي مشكلة اجتماعية او ظكاهره ان تكدرس د ارسكة علميكة اذا جردناهكا مكن محتواهكا اهجتمكاعي .وان ككان
العنككف اهسككري اقككس حككده مككن غيكره اه اننككا نككر انك أك ككر خطككوره علككف الفككرد والمجتمككع وتكمككن خطورتك ككي النتككامج المباشكره
والتككي تحككدث خلككس ككي النسككق القيمككي واهتكزاز ككي نمككط الشخصككي خاصككة عنككد اهطفككاس ممككا يككؤدي ككي النهايك وعلككف المككد
البعيد إلف خلق اشكاس مشوه من العالقاا اهجتماعية وانماط من الشخصية المهتزه نفسياو وعصبياو.

لقد اتضح لنا عند التخطيط لمشروع البحث ان العنف تتعدد الوان واشككال بتعكدد اطكراف العالقكة الداخلك يك بكرغم

كس اشكالة التي تمارس ضد الزوجة لوحظ ايضاو وجود ممارساا عنيف تقع ضد الزوج وتتجلف كي اقصكف صكوره كي جكرامم
قتككس اهزواج والتم يككس بهككم وسككنحاوس ككي بح نككا هككذا تقككديم تفسككير موضككوعي لهككذه الحال ك مككن خككالس التعككرف علككف األسككبا

بالمرة إلف قتس زوجها والذي يم س اعلف اشكاس العنف الزواجي.
أ
والعوامس التي تد ع
اوالا  :المرأة وجرائم العنف

لم يحظ موضوع المرأة والجريمة باهتمام يذكر ي ادبيكاا علكم اهجتمكاع اه منكذ اوامكس السكبيعناا امكا قبكس ذلكل قكد

كان مجاهو مهمالو عند الباح ين والدارسين ي هذا العلم وعلكم الجريمكة ويكر ويكمكان( )wickmanان مجكاس المكرأة والجريمكة
لم يجذ

انتباه العلماء ي الوقا الذي لقف اهتماماو واسع النطاق كي وسكامس اإلعكالم التكي سكاهما إلكف حكد كبيكر كي تقكديم

تفسك ك ك ك ككيراا خاطم ك ك ك ك ك ومضك ك ك ك ككلل

()19

 .امك ك ك ك ككا سك ك ك ك ككمارا( )smartتقك ك ك ك ككوس ان هك ك ك ك ككذا الموضك ك ك ك ككوع تناولت ك ك ك ك ك النظريك ك ك ك ككاا العام ك ك ك ك ك

( )General theoresبالدراسة والتقصي وان ذكر ان يذكر علف هامش الجريمة التي يرتكبها الرجكس وتؤككد بكان اههتمكام

بك جكاء حكدي او وعنكد بعكل الفمكاا الخاصك والجماعكاا المهمشك ويعكزي ويكمكان سكب
إلككف زيككادة نسك

هكذا اههمكاس إلكف سكببين اهوس يعكود

هككذه الج كرامم وال ككاني إلككف ظهككور حركككاا تحككرر الم كرأة ككي اوربككا وامريكككا ولكن ك ككي نفككس الوقككا يحمككس هككذه
()17

الحركاا مسؤولي ارتفاع نسبة اجرامم عند المرأة

.

و ي إطار مناقشة المنظوراا المختلفة ي تفسير الجريمة وسلول المجرمين عند المرأة بصف خاص حاوس ويكمان
ان يصنفها إلف نموذجين يسمف اهوس الدور العكسي ( )Role Reversal Modelوالذي يفسر ي السكلول اإلج ارمكي عنكد

المكرأة بسككب

امككتالكهن لخصكامص ذكوريك وال ككاني يسككمي نمكوذج الفرصك ( )opportunity Modelومفككاده ان جكرامم المكرأة

ليسككا اه نتيجك طبيعيككة للوضككع الككذي تشككغل ككي المجتمككع والككذي يتميككز بالخضككوع اهقتصككادي واهجتمككاعي والسياسككي كمككا
يؤكككد بككان التغيككر اهجتمككاعي والص كراع وغيرهككا مككن العوامككس اضككف إلككف ذلككل عمليككاا التمييككز بينهككا وبككين الرجككس ككي الحيككاة
اليومي وكس ذلل قادر علف وضع الظاهره ي منظورها الصحيح(.)18
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و ي تصنيف اخر للمنظوراا التي اهتما بتفسير ظاهره الجريمة والسلول اإلجرامي بصف عام  .قدم(سكمير نعكيم)
تصنيفاو يعتمد علف السلول اإلجرامي قامم علف اسس يزيقي او و ار ي كما يسكتند منظكور الطك

النفسكي علكف اسكس مرضكي
()14

ككي تفس ككير ه ككذا الن ككوع م ككن الس ككلول ويع ككز ذل ككل إل ككف وج ككود م ككرل نفس ككي او عقل ككي ل ككد المج ككرمين

 .ويعتم ككد المنظ ككور

اهجتماعي الغربي اهمريكي والتفكل اهجتماعي واهنحراف علف عوامكس اجتماعيك كالتحضكر والتصكنيع والتفككل اهجتمكاعي
والتصكدع اهسكري كمكا ان التكا ير المتعكاظم لل قا كة كمكا اككدا العالمك ( )Karen Horneyعلكف ككرة اعتمكاد المكرأة الشككديد

علف زوجها واظهار ضعفها وانها ه حوس وه قكوة لهكا وانهكا تعكيش داممكاو كي كنكف الكذكور ورعكايتهم( .)20لكذلل تسكعف جاهكدة

إلف التخلص من هذه النظره التي تحاوس تحقيرها والتقليس من شرنها ي األسرة والمجتمع عن طريق استعماس اسالي

العنكف

بشتف انواع ومن الجريمة.
ثاني ا :العوامل االجتماعية المؤدية إلى العنف ضد الزوج

 -1العوامل االجتماعية الخاصة بالزوجة

أ-

الجهل باسالير التعامل الجيد مع الزوجة
يشككس الجهكس باسكالي

التعامكس الجيكد مكع الزوجكة عكامالو مهمكاو مكن عوامكس العنكف ضكد الكزوج قكد يحتكاج ككس منهمككا

إلف قيكام اسكاس للتعامكس الجيكد بينهمكا والمشكاركة الوجدانيك التكي تتضكمن اهحسكاس المتبكادس كي ككس امكر مكن امورهمكا سكواء
كانا هذه اهمور تتسم بالبهج والسعاده او تتصف بالحزن ويحاوس كس منهمكا ان يشكارل اهخكر كي ا ارحك او اح ازنك علكف
حد سواء والمشاركة اهجتماعية يج

ان تتضمن تحمس المسكؤولية الكاملكة يمكا يتعلكق بوظكامف ككس منهمكا وادواره كي نطكاق
()21

األس كرة بحيككث تكككون حقوقهم كا وواجباتهم كا معرو ككة وواضككحة لكليهمككا

وممككا هشككل ي ك كان األس كرة تنظككيم اجتمككاعي كبقيككة

التنظيماا األُخكر ويعكد التعكاون اساسكاو كي بنكاءه وبواسكطت يصكبح مكن المسكتطاع احكالس عمليكة التعكايش بكين األ كراد وبكدهو
من الفردية وجود اهنانية بين الزوجين يؤدي إلف عرقلة تحقيق رغباتهم وطموحاتهم التي هيمكن ان تتم دون عملية التعاون

بينهما(.)22

كما قد يكون الزوج المتسلط علف زوجت واطفال كا

مختلفة من اهمكر والنهكي والنقكد والتكوبيل والعقكا

يكون صارماو ي معاملة اطفال وتاخذ هذه الصك ارمة مظكاهر

والمقاومكة هبسكط رغبكاتهم لدرجكة ان كلمكة(ه) تككون داممكاو علكف لسكان هكذا
()23

الطراز من اهبكاء اذا مكا قكدم ابنكاءهم علكف عمكس مكن اهعمكاس

لكذلل يعكد جهكس الكزوج باسكالي

التعامكس الجيكد مكع الزوجكة

واهوهد عامس اساسي لتوجي العنف يما بعد ضده.
ر -المطالر الزائره من قبل الزوجة

تعد القضايا اهقتصادية من المسكامس المهمكة والتكي تكؤدي إلكف توجيك العنكف ضكد الكزوج كالمرأة علكف اهغلك

المظككاهر اهسككتهالكية وبمككا ان اغل ك

مشككترياتها تكككون ككي نطككاق مسككؤولياتها وقككد يقصككر الككزوج ويرتك ك

تحك

اخطككاء عديككدة ككي

اهنفاق وخاصةو ي بداية تكوين حياتهم الزوجية وغالبكاو مكا يفكرل الرجكس سكيطرت وسكيادت وذلكل بالضكغط علكف الزوجكة مكن
الناحية اهقتصادية كحج

النفقة عليهكا واعتمكاد اسكلو البخكس والسكيطرة علكف مكدخالتها الماديكة وعكدم تلبيكة حاجكاا المنكزس

اهساسية( .)29وللدكتور عبكد الخكالق الخنانكة راي كي هكذا الموضكوع اذ يؤككد((ان الزوجكة قكد تتعكرل للعنكف اهقتصكادي كي
إطار األسرة من قبس الزوج حينما يستعمس هذا الجان

للضكغط عليهكا ومكن ذلكل التلككؤ كي اعالكة األسكرة بقصكد اذهس المكراة

مادياو ،كالسيطرة علف راتبها وعدم تلبية احتياجاتها الشخصية او متطلباا الحياة اهسرية و اهعتماد علف راتبها قط لالنفاق
علف األسرة دون راتب )) والواقع ان المراة ه تصس إلف مرحلة العنف ضد الزوج اه بعد ان تكون قكد اسكتنفذا جميكع الطكرق

والوسككامس الت كي تحككاوس بهككا التخفيككف من ك او انهككا قككد مككرا او عايشككا ان كواع أُخككر مككن العنككف النفسككي والجنسككي واللفظككي
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والجسدي والصحي واهقتصادي كما ان ضكيق اهحكواس اهقتصكادية للرجكس وتكدني دخلك يد عك للسككن كي مسككن رخكيص ه
تتو ر ي ابسط الشروط الصحية وهذا يد ع بها إلف الشعور بالتوتر و القلق علف ابنامها وكلها عوامس تد ع إلف العنف الذي

يتجلف باعلف صوره وهو ارتكابها للسلول اإلجرامي.
ج -الغيرة المفرطة من قبل الزوجة على الزوج

ان الشعور بالغيرة  jealousyقد يكون موجود عند حميع الناس ولكن بدرجاا متفاوتك مكن النكاس مكن يشكعر بهكا

كي بعككل المواقككف وسككرعان مككا تكزوس والككبعل اهخككر تسككيطر علكف غضككبة ومخاو كة وه يشككعر بتهديككد الككذاا وه تهتككز قتك

بنفس وتمر مشاعر الغيره عنده وكانها عامس يحرك إلف النجاح والتفوق(.)25

لكذلل قكد تكؤدي الغيكرة المفرطككة مكن قبكس الزوجكة علككف الكزوج إلكف نشكاط يشكبة عمليككة التحسكس وعمليكاا التحكري وقككد
()29

تككؤدي إلككف ارتفككاع درجككة التككوتر بككين الككزوجين ككم إلككف العنككف

ومككن ككم إلككف اهنتقككام تفسككد حياتهككا الزوجيككة بك كرة الشككجار

والخال اا التي قد تؤدي إلف توجي العنكف ضكدها وقكد تقكودهم كي بعكل اهحيكان بوجكود منا سك أُخكر
انصرف عنها هي سب

كي حبهكا لك  ،كاذا

شعرا بالغيرة والتشكل ي سكلوك تعكيش كي غكم وحكزن وتبتعكد شكيماو شكيماو عكن اصكدقام واقاربكة

وقد تكون لشكوكها ي بعل اهحيان اساساو من الصحة لكنها تضخم اهمور ألسبا

ي نفسها(.)27

وعلي قد يكؤدي الشكل او الغيكره المرضكية واتهكام الزوجكة لزوجهكا بالخيانك إلكف ا سكاد العالقكة بينهمكا ممكا يكؤدي إلكف

انحراف ي تفكيرها وا ارة مماا التسامالا عندها علف أسكبابها وخاصكة اذا كانكا غيكر مقصكره كي اداء مسكؤولياتها الزوجيك
وهذه اهمور كلها تد عها إلف ارتكا

العنف ضد زوجها.

ثالثا :بعض التفسيرات النظرية لظاهرة العنف الموجه ضد الزوج
المنظور المحا ظ ي تفسير العنف ضد الرجس

ينطلكق هكذا المنظككور مكن رؤيكة تقسككيم النسكاء ككي المجتمكع إلكف متككين مختلفتكين مكة طيبككة وطبيعيكة( )Normalلككيس

لكديها أي اسكتعداد للعنكف و مكة غيكر طبيعيكة( )Up normalهتهكتم بالمعكايير األخالقيكة وهكن المجرمكاا وه يختلكف كي هكذا
العلماء الذين يعتمدون علف محدداا بيولوجية او اجتماعي وكالهما يفترل ان األ راد يمتلككون حريكة اهختيكار بكين النشكاط

اإلجرامي وغير اإلجرامي(.)28

 .1النظرية البنائية الوظيفيةThe structural function theory

تدور كرة هذه النظرية حوس تكامس األجزاء ي كس واحد بتحليس العالقة بين اهجزاء والككس ،بمعنكف ان ككس عنصكر

ي المجموعة يساهم ي تطكور او صكياغة الككس ،اصكحا

هكذه النظريك يكرون ان اي نسكق اجتمكاعي او نظكام يتكرلف مكن

عدد من اهجزاء المترابطة ،وبالتالي ان كس جزء من اجزاء النسق يكون وظيفياو اذ ان لكس جزء وظيفة(.)24

ومن اشهر رواد هذه النظري العالم تالكوا بارسونز ( )Talcott parsonsوالذي يؤكد برن(( هنال نسكقاو اجتماعيكاو

يقوم ي األ راد با عاس تجاه بعضهم البعل وهذه اه عكاس عكادة مكا تككون منظمكة هنهكم يشكتركون معكاو كي اهعتقكاد و كي قكيم
معين واسالي

مناسبة من السلول ويمكن تسمية بعل القكيم معكايير والكذين يتبعونهكا ويتصكر ون بشككس متشكاب كي المواقكف

المتشك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككابهة وهك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككذا يحقك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككق اهنتظك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككام ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككي المجتمك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككع ومك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا نسك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككمية بك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككالتوازن اهجتمك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككاعي

( )))social Equilibriumوهككذا الت كوازن مهككم جككداو ككي المجتمككع وتككتم المحا ظككة علي ك عككن طريككق اسككلوبين همككا التطبي كع
اهجتماعي ) (social normalizationوالضبط اهجتماعي ).)30( (social control
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وقكد قكدم((بارسكونز)) شكروطاَ ضكرورية لكدوام النسكق اهجتمكاعي ) (social systemوتوازنك وتسكمف هكذه الشكروط

المتطلبكاا الوظيفيك ) (functional Reauistesاو الحاجكاا اهساسكية ( )Basic neeadsلبقكاء النسكق وهكذه المتطلبكاا

هي (-:)31

 .1التكيف Adoption
 .2تحقيق الهدف Gool attainment
 .3التكامس integration

 .9خفل التوتر والمحا ظة علف النمط pattern maintenance
واذا قمنا بتطبيق هذه المتطلباا الوظيفية لبقاء اي نسق ومنها النسق الزواجي انها تكون علف النحو اهتي-:
أ-

التكيف :حيث يشير إلف ضرورة تكيف المرأة مع البيمة اهجتماعية والطبيعية التي تعيش يها.

 -تحقيق الهدف :جميع اهنساق اهجتماعيكة بمكا يهكا الزواجكي بحاجكة إلكف سكب

للبقكاء او الوجكود ،وهكذا يعنكي

وجككود أهككداف رديككة او جمعيككة يتعككين بلوغهككا مككع ايجككاد الوسككامس المالممككة لتحقيقهككا ،سككب

بقككاء الككزواج هككو

المحا ظة علف األسرة والمجتمع معاو.

ا -التكامس :يشير إلف العالقة بين الوحداا او اهجزاء داخس النسق الزوجة مسؤول عكن تكدعيم روابكط التماسكل
بين اجزاء النسق وهذا يعتمد إلف حكد بعيكد علكف وضكع المجتمكع الكذي تعكيش يك عنكدما يككون المجتمكع ابكا
نسككبياو وتعمككس انمككاط الجماع ك بصككورة محكمككة انهككا ه تشكككس مشكككلة امككا ككي المجتمعككاا المتغي كرة ككان تنقككس
اعضاء الجماعة وتغيرهم قد يزيد من صعوبة التوصس إلف وحدة اني .

ث -خفل التوتر او المحا ظة علف بقاء النمط :ويركز هذا المطل

علف الموقف الداخلي مكن النسكق الزواجكي،

هككو يهككتم بككاأل راد الفككاعلين ككي توقعككاا وايككديولجياا وقككيم .قككد يعككاني الفككرد مككن ص كراع الككدور والالمعياريككة

وتكون الزوجة كي هكذه الحالكة هكي المسكؤوس اهوس عكن مواجهكة هكذه المتطلبكاا حيكث تمكتص التكوتر وتعطكي
الوقككا وتمككنح اههتمككام مككن داخككس عمليككة التنشككمة اهجتماعيككة هعضككامها ،بحيككث تطككبعهم تبع كاو لاليككديولوجياا
والقيم الخاص بالنسق ،ولما كان اهطفاس يتعلمون هذه القكيم داخكس محكيط األسكرة كان احكد واجباتهكا اهساسكية
ان تعمس علف تما س اعضامها وامتصاص توتراتهم ،وبدون انجكاز هكذه الوظكامف ه يمككن للنسكق الزواجكي ان
يوجد وكذلل المجتمع.

وعلي ان هذه المتطلباا اهربعة السابقة من وجهة نظر((تالكوا بارسونز)) هي اساسية ي النسق الزواجي ،ذلل
هن الفشس ي انجاز هذه المتطلباا يؤدي إلف سيادة التوتر ي العالقة بين أ رادهكا ومكن كم العنكف الكذي يكؤدي إلكف انهيكار

النسق الزواجي(.)32

وباختصككار ككان هككذه النظريككة تهككتم بككالطرق التككي تحككرص علككف تككو ير درجككة عاليككة مككن الت كوازن بككين عناصككر البنككاء

اهجتمككاعي وانمككاط السككلول وال بككاا النسككبي للنسككق الزواجككي وعلككف هككذا اهسككاس تنظككر الوظيف ك البناميككة للعنككف الموجك ضككد
الككزوج مككن قبككس الزوجككة مككن منطلككق موقعك ككي السككياق اهجتمككاعي ،هككو امككا ان يكككون نتاجكاو لمعتقككداا اهرتبككاط بالجماعككاا
اهجتماعيككة تلككل التككي تهككتم وتوجك السككلول او نتيجككة لطغيككان الالمعياريككة و قككدان التوج ك والضككبط اهجتمككاعي ينككد عون إلككف

العنف او ربما يكون األ راد عنيفكين يسكلكون طكريقهم بعنكف هنهكم ه يعر كون طريقكة أُخكر للحيكاة غيكر تلكل او نتيجكة للقهكر
اهجتماعي الواقع علف المرأة والذي يكرس لعبودتيها.
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 -2النظرية التفاعلية الرمزية : the symbolic interaction theory
التركيز اهساس لفكرة هذه النظرية علف ان الفرد((يعيش ي عالم من الرموز المحيطة ب ي كس موقف أو

ينص

تفاعككس اجتمككاعي يتككر ر بهككا ويسككتفيد منهككا يومي كاو وباسككتمرار ،ويتضككح اسككتعماس الفككرد للرمككوز مككن خككالس معانيهككا للتعبيككر عككن
حاجات ك اهجتماعيككة ورغبات ك الفرديككة وتتجلككف اهميككة الرمككوز عنككد اسككتعمالها مككن قبككس أ كراد المجتمككع علككف صككعيد الممارسككة

اليوميككة ككي الحيككاة اهجتماعيككة ،اذ يككتعلم الفككرد مككن خككالس تفاعل ك مككع اآلخ كرين المحيطككين ب ك بشكككس شككعوري او ه شككعوري

استعماس الرموز م س اللغة او تحريل الرأس او اليد للدهلة علف الر ل والقبوس()))33

وو قاو لهذه النظرية ان التفاعس الرمزي ي األسرة يشير إلف دراسة التفاعس والعالقاا الشخصية بين الزوج والزوجة

واهوهد وعلكف هككذا سكلول األ كراد كي األسكرة مكاهو اه تفاعككس اجتمكاعي او انعكككاس للرمكوز التككي يشكاهدها الفككرد ويتكر ر بهككا
()39

سكلباو او ايجابكاو ككي مواقككف الحيكاة اليوميككة بشكككس مباشككر

ويكر ((جككورج ميككد))  gearage H. meadاحكد اقطابهككا ان

المجتمع ما هو اهحصيلة العالقة المتفاعلكة بكين العقكس والكنفس البشكرية ،وان الكوعي بالكذاا والشخصكية انمكا هكو نتكاج للقكدرة

اإلنسككانية علككف اهتصككاس باسككتعماس اإلشككاراا واألصكواا الرمزيككة ،واللغككة عنككده تم ككس الخاصككية الممي كزة لإنسككان وقككد ظهككرا
نتيجككة للتفاعككس بككين األ كراد وكككان اوس صككورة لهككا هككي اإلشككاراا التككي يصككدرها اإلنسككان عنككد انفعاهتك منككذ وجككود األس كرة(.)35

الذاا لد الفرد تتكون عن طريق عملية التفاعس الرمزي ((اذ يولد الطفس ي بيمة ملمية باإلشاراا والرموز التكي يسكتخدمها
أ راد أسرت مكن حولك عكن طريكق مالحظكة الطفكس لتككرار ممارسكة هكذه اإلشكاراا والرمكوز مكن قبكس اهم واه

يبكدء بادراكهكا

وتصبح عامة وتحمس معاني خاصة بها ومن م يقوم بتقليدها ي هذا اهستعماس الرمزي ،لكي يحصس علف مكانة اجتماعية
()39

داخس األسرة))

واإلشاراا عند ميد ((تعني السلول اهجتماعي)) ووضع الث مراحس لتطور النفس البشرية وهي-:

 -1مرحلة التقليد اهولية :اذ ان الطفس يقوم بتقليد ومحاككاة بعكل اهدوار اهجتماعيكة ككدور اه  ،اهم ،اهخكوة واهخكواا
()37

عن طريق القيام بالدور(اخذ الدور ،تقمص الدور) Roletaking

.

 -2مرحلككة التقليككد ال ككانوي ،و ككي هككذه المرحلككة تتسككع دام كرة معككارف الطفككس ويتسككع محيط ك اهجتمككاعي ،وهككذا يبككدأ بتقليككد دور
المدرس او البطس الرياضي(تقليد اآلخرين) ومشاركة الغير عند ميد هكو مشكاركة مواقكف اآلخكرين والجماعكة اهجتماعيكة
المنظمة التي ينتمكي هكو واألعضكاء اآلخكرين لهكا ،وتككون العمليكة اهجتماعيكة العامكة والخاصكة بخيكر ،وسكلول الجماعكة
معروف للفرد عن طريق خبرت الخاص

وبذلل يستطيع ان يوج سلوك بصورة واعية سواء اكان ذلكل يتعلكق بعالقكاا

بالجماعة اهجتماعية ككس او باهشخاص المشتركين يها(.)38

 -3مرحلككة اههتمككام بقيمككة واتجاهككاا المجتمككع ،ككي هككذه المرحلككة يهككتم بككالقيم والض كوابط اهجتماعيككة للمجتمككع المحلككي ،وقككد
سككمف ميككد هككذه المرحلككة اهخككذ بتقككيم اآلخكرين ،اذ ان اتخككاذ موقككف الجماعككة مككن قبككس األ كراد واطلككق عليك ((تعمككيم الغيككر
()34

))Generalized other
الحركاا العشوامية باكتسا

ويقتضي هذا المفهوم للذاا أيضاو وصفاو لعملية التنشمة اهجتماعية في حياة الفرد تاخذ

المعاني شيماو شكيماو عنكدما يتعكرف علكف الحرككاا التكي لهكا معنكف عنكد اآلخكرين ،كم يكتعلم

الطفككس اخككذ ادوار أ كراد اآلخ كرين ،وكلمككا كبككر تعلككم ان ينسككق نشككاطات مككع نشككاطاا اآلخكرين ،وان ينظككر إلككف نفسك كمككا

تنظكر اليك الجماعك ككم يصككبح قكاد اور مككن خكالس اهقكران((اهصككدقاء)) علكف رؤيككة نفسك ككي إطككار اوسكع ،إلككف ان يصككبح
قاد اور علف اخذ دور اهخر العام ( )The generalzited otherباصطالح((ميد)) اي ان المرحلة التكي يسكتطيع يهكا
رؤيككة نفس ك كمككا ي كراه المجتمككع كل ك  ،وبكلمككاا أُخككر يصككبح لككد الفككرد عنككد هككذه النقط ك نككوع مككن الضككمير اهجتمككاعي

.)90( social conscience

وعلي ان النظرية التفاعلية الرمزية ي دراستها للعنف الممارس من قبكس الزوجكة ترككز علكف عمليكاا التفاعكس التكي

تشككمس علككف اهدوار اهس كرية واتخككاذ الق ك ارراا وارتباطهككا بالمنزلككة ككي سككياق الهيكككس اهسككري ،كمككا تهككتم بالتنشككمة اهجتماعيككة
وتقليد الدور او الجماع المرجعي وتركز علف العملياا الداخلية لأسرة ،ان وحدة الدراسة يك تقكوم اساسكاو علكف العالقكاا
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بين الزوج والزوجة وما تتضمن هذه العالقاا من انماط سلوكي وعملياا التكيف .لذلل هي ترككز عنكد د ارسكة العنكف علكف
العالقككاا السككلبي بككين الككزوج والزوجككة واهبنككاء وتتنككاوس مظككاهر اهتصككاس السككلبي بككين أ كراد األس كرة الواحككدة ،وتككا ير مشككاهدة

اهبنككاء للعنككف بككين اهبككوين والككدور المسككتقبلي ككي اسككتعارة هككذا العنككف لغككرل ممارسككت مسككتقبالو ككي اسككرهم بعككد البلككو او

الكزواج((تعلكم العنكف)) اذ يالحككظ التفكاعليون ان عمليكة تعلكم العنككف تكتم مكن خكالس تعلككم اهدوار المرتبطكة بكالنوع (الجككنس) اذ
نجد ان اهبناء وخاصة الذكور من خالس عملية التنشمة اهجتماعية هذه يتم تعليمهم سلول العنف من خالس تشكجيعهم علكف
الخشونة واهستغالس واهعتماد علف النفس بينما ي الجان

اهخر يتم تعليم اهناث ايضكاو سكلول العنكف او السككون والتبعيكة

والخضككوع( .)91و ككي ضككوء التفاعليككة الرمزيككة ككان سككلول العنككف ضككد الككزوج هككو س ككلول مككتعلم مككن خككالس عمليككة التنشككمة
اهجتماعية ،ومن خالس تقليد اهدوار كتقليد البناا لسلول اهباء العنيف ،مما يؤدي إلف توليد العنف مرة أُخر  ،عكن طريكق
سلول اهبناء العنيف ي حياتهم العالمقية والعامة.
 -0النظرية الصراعية The conflict theory

تركز هذه النظرية علف كرة اساسية وهي ان العنف الذي يحدث ي المجتمع انما هو ا راز طبيعي لكذلل الميكراث

العظيم من الظلكم اهجتمكاعي إذ إن اإلطكار العكام لنظريكة الصكراع يرتككز علكف صكراع اهدوار ،الشكعور الشخصكي بالحرمكان
بين ما يرغ

ي الناس وما يحصكلون عليك وبكين انخفكال المسكتو اهقتصكادي مكع تكوا ر الحرمكان النفسكي ،ممكا يزيكد مكن

النزوع نحو العنف نتيجة لالحساس بالظلم اهجتماعي ،وانعدام العدالة اهجتماعية وسيطرة القيم الماديكة( .)92إذ اهتمكا هكذه

النظرية بهذة المفردة وبح ا ي صورها المختلفة والتي تتراوح مابين الخال اا والمشكاحناا الشخصكية إلكف الصكراع الطبقكي
والحكرو الدوليكة ،كمكا تناولكا العوامكس المختلفكة المؤديكة إلكف العنكف وارجاعهكا إلكف جكذر واحكد هكو الملكيكة الخاصك  .اذ انك
كما يقوس الماركسيون ه تنتمي إلف الطبيعة البشرية ،بكس هكو ظكاهرة تاريخيكة وعنكف تكاريخي ،كاذا ازلكا أسكباب وهكو الملكيكة
الخاصة واهنقسام الطبقي ،اند ر تماماو وحس الود والومام(.)93
اذا ير اصكحا

هكذه النظريكة ان العنكف هكو نتكاج لكذلل القهكر الكذي يتعكرل لك النكاس اذ ان ضكحايا القهكر يسكتعيرون غالبكاو

نفس اهسلو التعسفي الذي استخدم ضدهم ،وربما جاء نتيجة لحاها الضغط واهضط ار

واإلحباط التي يعانون منها يسلكون غالباو
()99

سلول العنف والحدة ي وج أصدقامهم وأهلهم بدهو من اهشخاص الذين قاموا بقهرهم ،وذلل لعدم قدرتهم علف توجيهة لهم
كمككا يككر أصككحا

.

هككذه النظريككة ان العنككف سككالح قككوي ككي الن كزاع بككين الم كرأة والرجككس ويعككد احككد الوسككامس اهساسككية لغككرل

()95

سيطرتها علف الزوج والماركسي أك ر وضوحاو وقرباو ي تفسير عالقاا القو غير المتكا مة بين الرجس والمرأة ي مختلكف العصكور

مككن جهككة أُخككر يعككد كككوزر( )coserمككن المنظكرين الككذين يؤكككدون علككف الجانك

اهيجككابي للصكراع ككي اسككتمرار اهنسككاق وتكيفهككا ومنهككا

النسككق اهسككري فككي كتابككة(وظككامف الص كراع اهجتمككاعي) و(العنككف الككداخلي كجهككاز هنهككاء الص كراع) قككدم د ارسككة معمق ك للعالقككة بككين

التماسل اهجتماعي والصراع والعنف الذي ينشر عندما هيجد األ راد او الجماعاا من يستمع لهم(.)99
و ي ضوء تركيد ككوزر للجانك

اهيجكابي للصكراع كي اسكتمرار األنسكاق وتكيفهكا ومنهكا النسكق الزواجكي ،و كي ذلكل يقكوس ((اذا

اخذنا األسرة كنسق ي حالة تكرار المشاجراا بين الزوجة وزوجها وتعمق الخال اا بينهمكا ولجؤهمكا إلكف حكس الصكراعاا دون الطكالق

ان كس ما نستطيع ان نقول حوس النسق الزواجي ككس هنا ان مستمر ولم يتعرل لالنهيار ،ولكننا ه نستطيع ان نقكوس شكيماو حكوس اذا

كككان الص كراع وظيفي كاو ام ه(حسككن أو سكيء) بالنسككبة لأس كرة( )))97ككاذا د ككع الرجككس ال ك من وكككان كككبش الفككداء حس ك

رأي كككوزر ه يكككون

الصراع هنا سلبياو وايجابياو لأسرة هن تنازس عن حق مقابس الحفاظ علف بناء األسرة من غير تفكل كما ان اهعراف والتقاليد ونظرة المجتمكع ه
تسمح بم س تلل اه عاس التي من خاللها يحقر الرجس ويصبح اجتماعياو (مخنكث) او(عكار) حسك

مغلو علف امره.
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اهقكواس الشكعبية التكي يوصكم بهكا ويككون

المبحث الخامس
عرض البيانات العامة والخاصة للبحث وتحليلها-:

االول /البيانات العامة لوحدة العينة

نعني بكالظروف اهجتماعيكة لوحكداا العينكة المعطيكاا واهحكواس التكي تعيشكها كمكا تشكمس كا كة العوامكس الموضكوعية

والذاتية التي تحيط باأل راد من عملياا التطبيع اهجتمكاعي اي التفاعكس مكع البيمكة والتكي تكتم مكن خاللهكا تشككيس شخصكياتهم
وصقلها ونموها ودرجة احترامهم ي المجتمع.
 .1البياناا الخاصة بالعمر لوحداا العينة
جدول ( )1يوضح الفئات العمرية ألفراد العينة
فئات العمر

التك اررات

النسبة المئوية

( )18-23سنة

5

7.8

( )29-24سنة

5

7.8

( )30-35سنة

20

31.3

( )39-91سنة

20

31.3

( )92-97سنة

11

17.2

( 98سنة رك ر)

3

9.9

المجموع

99

%100

المقارنه المعنويه

Chi- sq. test
p=0.000
Hs

35.797 ± 7.523 × ± S.D.
تبين نتامج البحث الميداني ان متغير العمر سجس ارتفاعاو ملحوظاو عنكد الفمتكين العمكرتين ال ال كة والرابعكة ()91-30

سنة وبنسبة( )%92.9من بين كا ة اعداد المبحو اا مع انخفال نسبة اعدادهن عند الفمة اهخرية( 98سنة رك ر) حيث
سجلا نسكبة قكدرها( )%9.9وقكد تريكد ذلكل كي ضكوء مكا جكاءا بك نتكامج المقارنكة المعنويكة هختبكار الفكروق المسكجلة باعكداد
المبحو ككاا ك ككي المواقك ككع ال ال ك ككة حي ككث اسك ككفرا نتامج ك ك اإلحصك ككامية لمرب ككع كك ككاي عك ككن وجك ككود كككروق معنويك ككة عنك ككد مسك ككتو

دهلككة( )0.05مككابين مسككتوياا الفمككاا العمريككة للمتغيككر المعككروف( )35.8سككنة و( )7.5سككنة علككف الت كوالي ممككا يؤكككد ذلككل
العمر الحرج هارتكا

الجريمة والجدوس اعاله يوضح ذلل.

يعد العمر من المتغيراا اهجتماعية التي تؤ ر تا ي اور واضحاو كي اهجابكاا اذ تبكين ان اهقكدام علكف الجريمكة مرتفكع

عنككد الفمككاا العمريككة المككذكورة اعككاله وانخفاضككها ككي المرحلككة العمريككة المتم لككة بالفمككة اهخي كرة كككون الفمتككين ال ال ككة والرابعككة

تم الن العمر األك ر صالبة وحيوية وانفعاهو.

جدول ( )2يبين متغير محل الوالدة للمبحوثات
محل الوالدة

التك اررات
44

قضاء

11

ناحية

9

14

المجموع

64

%100

محا ظة

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

68.8
17.2

Chi- sq. test
p=0.000
HS
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تكمككن أهميككة معر ككة هككذا المتغيككر ككي التعككرف علككف المككوروث اهجتمككاعي للبيمككة المكانيككة ودورة ككي تحديككد انمككاط
السلول والقيم والعاداا التي نشر وتربكف عليهكا المبحكوث وتك كر الجريمكة كي المكدن بسكب

تفككل مجتمعهكا وضكعف العالقكاا

اهجتماعيككة يهككا وقلككة ككرص العمككس وصككعوبة الحصككوس عليهككا وانتشككار البطالككة وزيككادة المنا سككة القويككة ككي كككس المجككاها إذ
تشير الدهها اهحصامية ان متغير محس الوهدة لمفرداا عينة البحكث قكد جكاءا متوا قكة بحسك
اهداري ككة المتم ل ككة

الك ا كة السككانية للوحكداا

(محا ظ ككة ،قض ككاء ،ناحي ككة) إذ ارتفع ككا اع ككداد المبحو ككاا عن ككد مس ككتو محا ظ ككة بينم ككا ان ككدرج انخفك كال

اعدادهن عند مستو قضاء واخي اور عند مستو ناحية وقد تريد ذلل ي ضكوء مكا جكاءا بك نتكامج المقارنكة المعونيكة هختبكار
الفككروق المسككجلة باعككدادهن لمتغيككر محككس الككوهدة حيككث اكككدا النتككامج ان( )99مبحو ككة وبنسككبة( )%98.8مككن المحا ظككاا

وان( )11وبنسبة( )%17.2من سكنة القضاء وأخي اور ( )4وبنسبة( )%91من سكنة النواحي هذا وقد اسفرا نتامج اهختبار
المعنوي هحصاء مربع كاي عن وجود رق مقبوس عند مستو دهل ( )0.05والجدوس اعاله يوضح ذلل.
جدول ( )0يبين نوع الديانة
نوع الديانة

التك اررات
63

مسيحية

1

المجموع

64

مسلمة

النسبة المئوية
98.4
1.6
%100

المقارنة المعنوية

Bin. test
p=0.000
Hs

إن الكدين بمككا يك مككن تككا ير عميككق وقككوي ككي الككنفس اإلنسككانية واحتوام ك علككف قواعككد األخككالق والحككث علككف السككلول
القككويم هككو يجعككس اإلنسككان بمنككر عككن اهنح كراف طالمككا رس كخا التعككاليم الدينيككة الصككحيحة ككي نفس ك ومنككذ الصككغر تصككبح
حينككذال القككيم اإلنسككانية مظهك اور مككن مظككاهر القككوة ذاتك العليككا .وقككد اسككتعملا المبحو ككاا العنككف ضككد ازواجهككن بككدوا ع عديككدة

بعيكدة كككس البعككد عككن الككدين الككذي يككدعو إلككف التسككامح وقككد أشككارا الد ارسككة الميدانيككة إلككف ان معظككم المبحو ككاا يعتككنقن الديانككة
اهسككالمية وبنسككبة قككدرها( )%84.9باسككت ناء حالك واحككدة قككط كانككا ديانتهككا مسككيحية اهمككر الككذي يؤكككد مككا جككاءا بك نتككامج
المقارنة اهحصامية عن تحقق حالة الفرق المعنوي عند مستو الدهلة المعتمدة(.)0.05
جدول ( )0يبين عمر المبحوثة في اثناء الزواج
الفئات

التك اررات

النسبة المئوية

(اقس من  )20سنة

99

71.4

()29 -21

18

28.1

المجموع

99

%100

المقارنة المعنوية

Bin. Sq test
p=0.000
Hs

قككد يكككون لعمككر المبحو ككة ا نككاء الككزواج دور ككي زيككادة او قلككة العنككف اهسككري ضككد الككزوج اذ تبككين ان اعمككار()99
مبحو ككة وبنسككبة( )%71.4اقككس مككن عش كرين سككنة وهككي نسككبة مرتفعككة ممككا يعكككس ارتفككاع ككرص عككدم اهنسككجام بيككنهن وبككين
المجن ك ككي عليك ك ك بسك ك ك

ص ك ككغر اعم ك ككارهن بينم ك ككا بلك ك ك ع ك ككدد المبحو ك ككاا عن ك ككد الفم ك ككة العمري ك ككة م ك ككابين( )29-20س ك ككنة ()18

وبنسككبة( )%28.1كمككا سككجلا نتككامج اهختبككار اهحصككامي رق كاو معنوي كاو عنككد مسككتو الدهلككة المعتمككد( )0.05مككابين الفمتككين
العمريتين المدرجتين ي الجدوس المذكور.

14

جدول ( )1يبين عمر المجني عليه اثناء الزواج
الفئات

التك اررات

النسبة المئوية

(اقس من  )20سنة

9

9.3

()29 -21

27

92.2

( 27سنة رك ر)

33

51.9

المجموع

99

%100

المقارنة المعنوية

Chi- sq test
p=0.000
Hs

يكنعكس العمككر علكف مسككتو التفكيكر واسككلو المعيشككة ووجكود التواصككس الفككري واهجتمككاعي مكن عدمك بككين اهزواج
لغكة الحكوار .ويك كر او يقكس اسكتعماس العنكف ضكد

ذوي الفارق العمري الكبير وتزاداد شقة التباعد بينهما يوماو بعكد يكوم وتغيك

الزوج او الزوجة من مة عمرية إلف أُخر هنالل نسبة من النساء يمارسن العنف بطريقة مختلفة بحس

ترغ

دامماو ي رجس يعينها علف متاع

عمر الزوج المرأة

الحياة ويشعرها بالرعاية والحنان وعندما تفتقد هذان العامالن بسب

يكبرها ك ي اور انها تحاوس ان تجد ظالتهكا كي رجكس اخكر متخكذة منك خلكيالو يعينهكا علكف مصكاع

ارتباطهكا بكزوج

الحيكاة كمكا تعتقكد لكذلل هبكد

مككن تقليككس الفككروق العمريككة بككين الككزوجين قككد سككجلا نتككامج التكك ارراا المالحظككة ارتفاعكاو ككي اعمككار المجنككف علككيهم عنككد الفمككة

اهخيك كرة( 7س ككنة ك كرك ر) مسك ككجلة( )33حال ككة وبنس ككبة( )%51.6تلي ك ك الفم ككة العمري ككة المحصك ككورة ب ككين( )29-21س ككنة وكك ككان
العدد( )27وبنسبة ( )%92.2اهمر الذي يؤكد وجكود كروق عمريكة كبيكرة بكين المبحو كاا والمجنكف علكيهم منكذ بدايكة حيكاتهم
الزوجية كما سجلا نتامج اهختبار اهحصامي رقاو معنوياو عند مستو الدهلة المعتمد( )0.05مابين الفماا المذكورة.
جدول ( )6يوضح الحالة التعليمة للمبحوثات
الحالة التعليمة

التك اررات

النسبة المئوية

امية

10

15.9

يق أر ويكت

4

19.1

خريج ابتدامية

14

24.7

خريج متوسطة

13

20.3

خريج انوية

11

17.2

خريج معهد او كلية

2

3.1

المجموع

99

%100

يجعككس التعلككيم صككاحب يتعامككس مككع المواقككف باسككتعماس البككدن أو العقككس ككي التغل ك

المقارنة المعنوية

Chi- sq test
p=0.0B
Hs

علككف المعضككالا التككي تواجه ك

والتعبير عن معانات بطريقة عقالنية او عدامية كما يجعس الفكرد مكدرل بمجريكاا اهمكور ومكا يمكوس اليك الحكاس نتيجكة ارتكابك
الفعكس اإلج ارمكي كيعلم بككان القكانون والمجتمكع سيحاسككبان ضكالو عكن انخفكال المسككتو التعليمكي وتدنيكة عنككد المكرأة يحكد مككن
رصتها ي الحصوس علكف عمكس او عملهكا كي مهنكة هامشكية تتسكم عمومكاو بضكعف مكدخوهتها والتكي ه تسكهم كي بنكاء أسكرة

وتحمككس اهلت ازمككاا المختلفككة لهككا وقككد اشككارا البيانككاا الميدانيككة ان ( )10مبحو ككاا وبنسككبة( )%15.9اميككاا وان( )4مككنهن
وبنسككبة( )%19.1يقككرمن ويكتككبن ككي حككين ان( )14مبحو ككة وبنسككبة( )%24.7خريجككاا المرحلككة اهبتداميككة وان( )13وبنسككبة
( )20.3خريج كاا الد ارسككة المتوسككطة وان( )11مبحو ككة وبنسككبة ( )%17.2خريجككة المرحلككة ال انويككة ككي حككين كككان ع ككدد
خريجككاا معهككد او كليككة( )2مبحو ككة وبنسككبة( )%3.1وعنككد اسككتعماس مربككع كككاي وج ككد ان هنككال ككرق معن ككوي عنككد مسككتو

( )0.05مما يؤكد ا ر المستو التعليمي عند الفمة المذكورة ي ارتكا

الجريمة.

جدول ( )7يوضح مهن المبحوثات

19

الحالة التعليمة

التك اررات

النسبة المئوية

موظفة

2

3.1

كاسبة

9

9.3

مهن عمالية

2

3.1

عاطلة عن العمس

3

9.7

أُخر تذكر

53

82.8

المجموع

99

%100

المقارنة المعنوية

Chi- sq test
P = 0.05
Hs

يعطككي متغي كراا المهنككة دهها اجتماعيككة للباحككث اذ يوضككح العالقككة بككين الظككروف اهجتماعيككة واهقتصككادية التككي
تعيشها المبحو ة كما انها تعد المؤشر الرميس لتحديد الرات

او اهجر ي المجتمع الحديث والذي علكف اساسكة تحكدد الطبقكة

اهجتماعيككة التككي يصككنف ضككمنها الفككرد وتشككير البيانككاا إلككف ان( )2مككن المبحو ككاا وبسككنبة( )%3.1موظفككاا وان( )9مككنهن

بنسبة( )%9.3كاسباا بينما كانا ( )2مبحو كة بنسكبة( )%3.1يعملكن بمهكن عماليكة وان ال كة عكاطالا عكن العمكس واخيك اور
بل عدد رباا البيوا( )53من مجمكوع( )99مبحو كة وبنسكبة( )%82.8والتكي تضكمنتها قكرة أُخكر تكذكر حيكث سكجلا هكذه
ارتفاعاو كبي اور من بين اعداد المبحو اا وقد تريد ذلل ي ضوء ما جاءا ب نتامج المقارنة المعنوية هختيار الفروق المسكجلة
باعداد المبحو اا حسك

المهنكة حيكث اسكفرا نتكامج اهختبكار اهحصكامي هحصكاءه مربكع ككاي عكن وجكود كرق معنكوي عنكد

مستو ( )0.05مابين مستوياا مكاا المهكن اهمكر الكذي يرشكح عامكس عكدم ممارسكة الزوجكة للعمكس مؤشك اور ملحوظكاو وبدرجكة
عالية هارتكا

جريمة القتس بغل النظر عن حي اا وأسبا

وقوع الجرم.

جدول ( )4يوضح مقدار الدخل بالدينار العراقي
مقدار الدخل بالدينار العراقي

التك اررات

النسبة المئوية

اقس من  100الف ينار

11

17.2

()300-101

1

1.9

()900-301

5

7.8

()400-901

11

17.2

( 4001دينار رك ر)

39

59.2

المجموع

99

%100

المقارنة المعنوية

Chi- sq test
p=0.000
Hs

إن الدخس الشهري لأسرة يعد من العوامس التي تتحكم ي تلبية احتياجاا أ رادها والحصوس علف مكا يحتاجونك مكن
متطلبكاا كمكا يتعلكق بخكدماا التعلكيم والصكحة وطبيعكة السككن والرقعكة الجغ ار يكة التكي يقكع ضكمنها وقكد اشكارا نتكامج البحككث
الميداني ان متغير الدخس الشهري لمفرداا عينة البحكث جكاء غيكر متوا كق بحسك

الفمكاا المختلفكة اهرتفكاع النسكبي باعكداد

المحبو اا عند مستو اقكس مكن( 100الكف دينكار) شكهرياو ككان بنسكبة( )%17.2كم تكنخفل عنكد المسكتوياا الالحقكة لترتفكع

نسبياو عند الفمة( )400-901الف دينار شهرياو وبكنفس النسكبة المكذكورة واخيك اور قكد سكجلا الفمكة اهخيكرة ارتفاعكاو كبيك اور وصكس
إلف( )%59.3وقد تريد ذلل ي ضوءماجاءا ب نتامج المقارنة المعنوية هختبار الفروق المسجلة باعداد المبحو كاا لمتغيكر
الدخس الشهري إذ اسفرا نتامج اهختبار اهحصامية هحصاءة مربع كاي عن وجود رق معنوي عند مستو دهل (.)0.05

23

ثانيا :البيانات التخصصية غير المباشرة

جدول ( )9يبين معيشة والدي المبحوثات مع بعضهما من عدمه

البيانات التخصصية غير

الفئات

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

هس الوالدين يعيشان مع

نعم

12

1808

Bin - test

المباشرة
بعضهما

اذا كان الجوا

p=0.000

كال ما هي

األسبا

كال

52

81.2

و اة احدهما او كليهما

18

39.9

تعدد الزوجاا

29

99.2

الطالق

5

4.9

2

الهجر

Hs

3.8
Chi- sq.

أُخر تذكر

3

5.8

المجموع

52

%100

test p=0.000
Hs

Hs: Highly significant at p<0.01
المموية واهختبا ارا المعنوية لمتغيكراا البيانكاا التخصصكية

سجلا بياناا الجدوس( )4التك ارراا المالحظة والنس

غيككر المباش كرة المتضككمنة علككف بعككل اهسككملة المتعلقككة بد ارسككة خصككامص المبحو ككاا(اهجتماعيككة العام ك ) المرتبطككة بعوامككس

مف ككرداا عين ككة البح ككث ،حي ككث س ككجلا نت ككامج الفقك كرة(ه ككس الوال ككدين يعيش ككان م ككع بعض ككهما؟) ارتفاعك كاو ح ككاداو عن ككد مس ككتو كك كال

وبنسبة( )%81.2من بين كا ة اعداد المبحو اا .وباستبعاد اعكداد ممكن كانكا أسكبا
بلغككا نسكبة الوقككوع لأسككبا
س ككوي ) اح ككد األس ككبا

ذلكل هكي و كاة احكدهما او كليهمكا قكد

األُخككر ( )%95.9وهككي نسككبة مرتفعككة جككداو اهمككر الككذي يرشككح حالك (عككدم تعككايش كككال األبككوين

الج ككرم ك كالمرأة التك كي تع ككيش ككي أسك كرة مض ككطربة ومفككك ك من ككذ الطفول ككة تتس ككم

غي ككر المباشك كرة هرتك ككا

شخصيتها بعدم التوازن وتكون عالقتها باسكرتها ضكعيفة كمكا تككون قيمهكا وسكلوكياتها متصكدعة بسكب

قكدانها عنصكر اهمكن

والطمرنين منذ الصغر.
جدول ( )13يوضح الفترة الزمنية للزواج
الفئات

التك اررات

النسبة المئوية

( )5-1سنة

3

9.7

()10-9

10

15.9

()15-11

20

31.3

()14-19

29

37.5

(20سنة رك ر)

7

10.4

المجموع

99

%100

21

المقارنة المعنوية

Chi- sq test
p=0.000
Hs

لقككد سككجلا نتككامج التك ك ارراا المالحظككة ارتفاع كاو عنككد الفمتككين ال ال ككة والرابعككة بنسككبة( )%98.8مككن بككين كا ككة اعككداد

المبحو ككاا كمككا سككجلا نتككامج اهختبككار اهحصككامي وجككود رق كاو معنوي كاو عنككد مسككتو الدهلككة المعتمككد( )0.05مككابين الفمككاا
المدرجة ي الجدوس المذكور.

ومككن المعككروف ان طككوس الفت كرة الزمنيككة للككزواج يجعل ك أك ككر بات كاو واسككتق ار اور ض كالو عككن قلككة الخال ككاا الزوجيككة وقككوة

العالقاا بين اه نين خاصتاو مع وجود اهبناء ولكن ماجاءا ب البياناا الكوارده اعكاله ككان بعككس التوقعكاا انبعكاث الملكس
وعدم مقدره احدهما عن هم اهخكر رغكم طكوس تكرة الكزواج وككان سكبباو مشكجعاو كي زيكادة العنكف بيكنهم والكذي جسكدت الزوجكة

اخي اور بانهاء حياة شريكها والبحث عن البديس.

جدول ( )11يوضح اجبار المبحوثة على الزواج من المجني علية من عدمه

نوع االجابة

التكرار

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

نعم

28

93.7

Bin. test p=0.382

كال

39

59.3

Ns

المجموع

99

%100

وعن اهجبار علف الكزواج مكن المجنكي عليك  ،قكد اشكارا نتكامج التكك ارراا المالحظكة ارتفاعكاو عنكد الفمكة(نعكم) ب ك(28
غيككر المباشكرة هرتكككا

ونسككبة  )%93.7األمككر الككذي يرشككح ذلككل باد ارجك كاحككد األسككبا

السككلول اإلج ارمكي .كمككا لككم تسككجس

نتامج اهختباراا اهحصكامية رقكاو معنويكاو عنكد مسكتو الدهلكة المعتمكد ( )0.05مكابين الفمتكين
مستوين اإلجابة المتضادة احصكامياو .ممكا يعككس الدرجكة العاليكة هعتمكاد السكب

(نعكم او ككال) .حيكث تما كس

المكذكور كاحكد عوامكس الخطكورة كي ارتككا

الجرم وبصورة غير مباشرة.

ان من اهكم الشكروط ه ارتبكاط الرجكس والمكرأة بعقكد زواج يكنظم العالقكة بينهمكا ويعطيهكا صكيغتها المشكروع والمقبولكة
تو ر شرط القبوس واهيجا

ي ذلل ومراعاة رغبة اه نين واهبتعكاد عكن عامكس اهجبكار قكد كفكس الشكرع والقكانون هكذا الحكق

لهما اه ان و ي الك ير من اهحيان تجبر المرأة علف الزواج من رجس يختاره اههس لها وتمر السنواا والفشس كي التكييكف
للمعيشككة معك وتككزداد الشككق بينهمككا يومكاو بعككد يككوم وخاصككتاو اذا لككم يحسككن معاملتهككا وبككدهو مككن ان تسككود اجكواء المككودة والرحمككة
بينهما يحس العنف محس ذلل وتزداد عندها الرغبة ي التخلص من .

جدول ( )12يبين ارتباط المبحوثة بعالقة قرابية مع المجنى عليها من عدمها ونوع القرابه بينهما
نوع االجابة

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

نعم

92

95.9

Bin. Test

كال

22

39.3

p=0.018

المجموع

99

%100

نوع القرابة

التك اررات

النسبة المئوية

ابن العم او العمة

21

50.0

Chi- sq test

ابن الخال او الخاله

12

24.0

أُخرى تذكر

4

21.0

p=0.000
Hs

المجموع

92

%100

22

S

اما اهرتبكاط بعالقكة قرابيكة مكع المجنكف عليك  ،قكد بينكا نتكامج التكك ارراا المالحظكة ارتفاعكاو عنكد الفمكة(نعكم)

مبحو ة وبنسبة( )%95.9اهمر الذي يرشح ذلل بادراج احد األسبا

غير المباشرة ايضاو هرتكا

اهختبار اهحصامية رقاو معنوياو عند مستو الدهلة( )0.05مابين الفمتين
السكب

المككذكور كاحكد عوامككس الخطكورة ي ارتكككا

()92

الجرم كما سجلا نتكامج

(نعم و كال) مما يعكس الدرجك العاليكة هعتمكاد

الجكرم وبصككورة غيكر مباشكرة وعكن درجككة ق اربكة المجنككف عليك مككن المبحو ككة

اتضح ان( )21وبنسبة( )%50.0متزوجاا مكن ابكن العكم او ابكن العمك و( )12مكنهن وبنسكبة( )%24.0متزوجكاا مكن ابكن
الخاس او الخال بينما اشارا قرة أُخر تذكر بان( )4وبنسبة( )%21.0متزوجاا من اقكاربهن مكن نفكس العشكيرة وهكذا يؤككد
علكف ان المجتمككع الع ارقكي يشككجع ويعككزز ويكدعم الككزواج باهقككار ويفضكل علككف الكزواج الخككارجي مجسككداو بكذلل معقولككة (بنككا

العم هبن العم) مصاد اور بذلل رغبة المرأة ي اختيار شريل حياتها.

الذي سترسس أسرة مع وتشارك اههتماماا نفسها قد يكون اهمر عادياو ي بداية الكزواج ولككن المشكاركة الحقيقكة

تظهر بعد مرور ترة زمني علي وهذا ما اكده الجدوس رقم(.)13

جدول ( )10يبين عدد مرات الزواج
نوع االجابة

التكرار

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

مرة واحدة

55

85.4

Bin. test

مرتان

4

19.1

p=0.000

المجموع

99

%100

تضمن الجدوس اعاله ادراج بعل مصادر المعلوماا عن مرتكب الجرم مم لة

Hs
(عدد مراا الزواج) حيث اشارا

( )55مبحو ككة وبنسككبة( )%85.4انهككن تككزوجن لم كره واحككده وان( )4مككنهن وبنسككبة( )%19.1ت كزوجن مرتككان وهككذا يؤكككد عككدم
وجود عالقكة ذاا ا كر يكين زواج المبحو كة ألك كر مكن مكرة علكف سكلوكها العنيكف الموجك ضكد الكزوج ولكنك يوضكح حالكة عكدم

اهستقرار الذي تعيش نتيجة شس زواجها اهوس

20

جدول ( )10يبين امتالك المبحوثة البناء من المجني عليه من عدمه وعددهم واعمارهم ومع من يعيشون
نوع االجابة

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

نعم

93

48.9

Bin. test

كال

1

1.9

المجموع

99

%100

عدد االبناء

التك اررات

النسبة المئوية

()0-1

24

29.8

Chi- sq -test

()7-0

39

31.5

p=0.000

()11-4

95

91.7

المجموع

108

%100

اعمارهم

التك ارراا

النسبة المموية

اقل من سنة

15

13.8

()0-1

90

37.2

()9-1

39

33.3

(13سنوات ف كثر)

17

15.7

المجموع

108

%100

عيش االبناء

التك ارراا

النسبة المموية

اهل المجنى عليه

92

38.8

Chi- sq test

اهل المبحوثة

13

12.1

p=0.000

مؤسسة إيوائية

32

24.7

أُخرى تذكر

21

14.9

المجموع

108

%100

p=0.000
Hs

Hs

Chi- sq test
p=0.000
Hs

Hs

اشككارا نتككامج الجككدوس اعككاله ان( )93مبحو ككة وبنسككبة( )%48.9يمتلكككون ابنككاء وان( )39مككنهن وبنسككبة()%81.5
تتكراوح اعمككارهم مككابين( )7-9سككنواا بينمككا تراوحككا اعمككار( )95وبنسككبة( )%91.7مككابين ( )11-8سككنواا وان( )92بنسككبة
( )38.8يعيشون مع اهس المجنف علي مقابس ( )13منهم وبنسبة( )%12.1يعيششون مع اهس المحبو ة بينما كان عدد من
اودعوا ي مؤسسة إيوامية اي دور الدولة لاليتام( )32وبنسبة ( )%24.7بعد ان ر ل ككس مكن اهكس المحنكف عليك والجانيك

رعايتهم واخي اور سجس عدد من ترعاهم امهاتهم السجيناا داخس المؤسسة اهصالحية( )21وبنسبة(.)%14.9

ان النتككامج المالحظككة ككي الجككدوس المككذكور هتعكككس امكانيككة ترشككيح تلككل المصككادر باعتبارهككا عوامككس للخطككورة ككي

ارتكا

الجرم بسب

تما لها واتساقها مع الحكاها الطبيعيكة المتحققكة بكالمجتمع عمومكاو ولككن كبكر حجكم األسكرة وككون اهنبكاء

ي اعمار حرج يساعد علف زيادة حجم العنف يها خاصة اذا كان الوضع اهقتصكادي لهكا متكدني وتككون غيكر قكادرة علكف

تلبي احتياجاا ابنامها ضالو عن ضيق مكان السكن وازدحام الجميع ي بيمة محددة مكانياو .

واخي ك اور سككجلا اعككداد الككذين يعيشككون ككي المؤسسككاا اهيواميككة واهصككالحية التككي تضككمنتها ق كرة أُخككر تككذكر()53

وبنسككبة( )%94.1اهمككر الككذي يرشككح ذلككل باد ارجك احككد األسككبا
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غيككر المباشكرة ايضكاو ه ارتكككا

الجككرم نتيجكة لحالككة التشككرد

والفقر والحرمان الذي اصا

المجتمع العراقي ي الوقا الراهن الحرمان الطفولي النكاجم عكن رغبكة الطفكس كي امكتالل امك

وحرمان ك مككن ذلككل يككؤدي إلككف نشككرة اولككف الرغبككاا العدواني ك لدي ك  .كمككا سككجلا نتككامج اهختبككار اهحصككامي رق كاو معنوي كاو عنككد

مسككتو الدهلككة المعتمككد( )0.05مككابين الفمككاا المبحو ككة ممككا يعكككس الدرجككة العاليككة هعتمككاد السككب
الخطورة ي ارتكا

المككذكور كاحككد عوامككس

الجرم وبصورة غير مباشرة.

ثالثا :التكرارت المالحظة والنسر المئوية واالختبارات المعنوية لمتغيرات البيانات التخصصية المباشرة.
جدول ( )11يبين نوع العالقة الزوجية التي تربط المبحوثة بالمجنى عليه وأسبار ضعف العالقة من وجهة نظرها
واشكال العنف الزواجي الممارس ضدها

نوع العالقة الزوجية

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

جيدة

4

19.1

Chi- sq test p=0.000

متوسطة

3

9.7

Hs

ضعيفة

52

81.3

المجموع

99

%100

أسبار ضعف العالقات الزوجية

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

اقامته عالقات خارج حدود الزوجية

23

17.4

M-z test p=0.000

تدخل اهله المستمر في حياتك الزوجية

37

28.0

Hs

وجود رجل اخر في حياتك

39

25.8

االدمان على المسكرات والمخدرات

28

21.2

أُخرى تذكر

10

7.9

المجموع

132

%100

اشكال العنف الزوجي

التك ارراا

النسبة المموية

المقارنة المعنوية

المشادات الكالمية والشتائم

39

22.9

M-z test p=0.000

االهانة امام اآلخرين

39

21.3

Hs

الضرر والطرد من البيت

93

27.2

ايذاء االوالد

25

15.7

قطع المصروف عن البيت

19

8.8

أُخرى تذكر

7

9.9

المجموع

154

%100

ج ككاءا نت ككامج التكك كرارا المالحظ ككة اع ككاله والنسك ك

المموي ككة واهختب ككاراا المعنوي ككة لمتغيك كراا البيان ككاا التخصص ككية

المباشكرة والمتعلقككة بد ارسككة خصككامص المبحو ككاا(اهجتماعيككة الخاصككة) المرتبطككة بنككوع عالقككتهن الزوجيككة حيككث سككجلا الفقكرة
عند مستو ضعيف ارتفاعاو حاداو بل ( )52وبنسبة( )%81.3من بين كا ة اعداد المبحو اا وبدهلة معنوية عالي بينمكا بلك
عدد من ترتبط بعالقة جيدة( )4وبنسبة( )%91.1وهي قليلة قياساو بالفماا األُخر  .كما اكدا نتكامج أسكبا

الزوجية علف عموم األسبا

ضكعف العالقكة

المذكورة تديناو كي مسكتو التكرابط اهسكري وبشككس كبيكر ومم لكة ب ك(اقامكة المجنكف عليك عالقكاا

خارج حدود الزوجية ،تدخس اهس المستمر ي حياة المبحو كة الزوجيكة ،وجكود رجكس آخكر كي حياتهكا اهدمكان علكف المسككراا

والمخككدراا) مشكككلة نسككبة قككدرها( )%42.9بينمككا اشككتملا الفق كرة اهخي كرة أُخككر ت كذكر( تعككدد الزوجككاا ،عاطككس عككن العمككس،
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امتالك ملف سامق ي الشرط ) وبنسبة( )%7.9اهمكر الكذي يرشكح ذلكل كاحكد األسكبا

المباشكرة كي ارتككا

الجكرم كالمرأة

التي تعيش ي أسرة مضطربة او مفكك انها تفقد القدرة علف التوازن النفسي كما تككون قيمهكا ومبادمهكا متصكدعة وككس ذلكل

يد عها ارتكا

الفعس اإلجرامي امكا اشككاس العنكف الزواجكي الكذي مارسك المجنكف عليك قبكس وقكوع الجكرم تم كس كي(المشكاداا

الكالميككة والشككامم ،اههان ك امككام اآلخ كرين ،الضككر والطككرد مككن البيككا ،ايككذاء اهوهد ،قطككع المصككروف عككن البيككا) وبنسككبة
قك ككدرها( )%45.9ك ككي حك ككين شك ككملا ق ك كرة أُخك ككر تك ككذكر الغيك ككا

المتكك ككرر عك ككن البيك ككا والهجك ككر الجنسك ككي ومحك ككاوها الخنك ككق

وبنسبة(.)%9.9

وهبد من اهشارة هنكا إلكف ان السكلول العكدواني العنيكف لك أسكبا

متنوعكة منهكا وجكود صكفاا الشخصكية اهند اعيكة

لد الزوج العنيف والتي تجعل يفقد السيطره علف اعصاب بسهولة او استعماس بعل المواد األدمانيكة كمكا يكزداد العنكف كي
حككاها الشككل المرضككي الناتجك

عككن مككرل نفسككي يمكككن ان يككؤدي إلككف نتككامج خطيكرة ضكالو عككن ازديككاده عنككد اهزواج ذوي

الشخصككياا المضككادة للمجتمككع وينتقككس العنككف الزواجككي عككن طريككق الككتعلم ككي أسكرة الككزوج وأبيك إلككف أسكرت الجديكده .كمككا ان
ضككر الزوجككة ه يكزاس عر كاو شككامعاو ومقبككوهو ككي بعككل البيمككاا الجاهلك وسككط صككمتها وخو هككا مككن ضككح حيككث يككؤدي هككذا

اهسلو إلف جعل أك ر انفالتاو وعنفاو بسب

عدم نشوء الضوابط الرادعة لدي .

جدول ( )16يوضح مدة الحكم والفترة التي انقضت منه
مدة الحكم

التك اررات

النسبةوالفترة المئوية

المقارنة المعنوية

اعدام

29

37.9

Chi- sq. test

اقل من عشرين سنة

12

18.7

أكثر من عشرين سنة

28

93.7

المجموع

99

%100

الفترة التي انقضت من الحكم

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

اقل من سنة

20

31.3

Chi- sq. test

()0-1

23

35.4

p=0.009

()7-0

19

25

( 4سنوات ف كثر)

5

7.8

المجموع

64

%100

p=0.000
hs

Hs

وعن مدة الحكم اتضح ان هنال اعداد ليسا بالقليلة ممن صكدرا بحقهكن عقوبكة سكالب للحريكة بكرك ر مكن عشكرون
سكنة مشككلة( )28حالككة بنسكبة ( )%93.7بينمككا حكمكا بعقوبككة اهعكدام( )92مبحو ككة بنسكبة( )%37.9هككذا وقكد قضككا()23

مبحو ة بنسبة( )%35.4مدة حككم تتكراوح مكابين( )3-1سكنة كي حكين قضكا( )20حالكة وبنسكبة( )%31.3مكدة اقكس مكن()8
سنواا رك ر من مدة محكوميتهن .اما أسبا
أو ترخير المصادقة عليها أو طل

عدم تنفيذ أحكام اإلعدام حاس صدورها يرجع الف طل

اهكس المجنكف عليك ،

القاضي الترخير عسف ولعس أن تستجد أدلة جديدة ي القضية.
جدول ( )17يبين الوسائل المستعملة في تنفيذ الفعل اإلجرامي

الوسائل المستخدمة

التكرار

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

اهسلحة البيضاء

4

17.2

Chi- sq test p=0.000

26

الخنق

3

9.9

اهسلحة النارية

33

51.5

استعماس مادة سمية

17

29.5

الحرق

2

3.2

المجموع

99

%100

Hs

لقككد شكككلا اهسككلحة البيضككاء اعلككف نسككبة كوسككيلة مسككتعملة ككي تنفيككذ الفعككس اإلج ارمكي كمككا مبككين ككي الجككدوس اعككاله

وبالتحديككد(المس كدس) وبنسككبة( )51.5ألسككبا

عديككدة منه كا سككهولة اسككتعمال او حيازت ك ككي اغل ك

البيوت كاا العراقيككة كوسككيلة

للد اع عن النفس ضالو عن صغر حجم وسكهولة اخفامك كاحكد اهدواا الجرميكة واحتلكا قكرة اسكتعماس مكادة سكمية المرتبكة

ال انيككة مسككجلة نسككبة قككدرها( )%29.5بمككا ككي ذلككل اسككتعماس الككنفط كمككا ذكككرا احككد المبحو ككاا عككن طريككق زرقككة ككي وريككد
المجنف علي ا ناء استغراق ي نوم عميكق بعكد ان وصكس إلكف اعلكف درجكاا ال مالك نتيجكة تناولك الكحكوس المخلكوط بكاقراص

الفاليوم وما ان مرا دقامق حتف ارق الحياة واخذا رامحة البانزين تنبعث من انفاس علف حكد قولهكا .وجكاء الخنكق بالمرتبكة
ال ال ة مسجس نسكبة قكدرها( )%9.9واخيك اور احرقكا ( )2مكن المبحو كاا وبنسكبة( )%3.2الغر كة التكي خلكد المجنكي عليك للنكوم
يها كطريقة للقتكس والكتخلص مكن الج كة وايهكام اآلخكرين بكان احتكراق البيكا ككان السكب

كي و اتك محاولكة بكذلل اخفكاء معكالم

الجريمككة والتنصككس مككن المسككؤولية وابعككاد اصككابع اهتهككام عنهككا وقككد تحقككق كككس مككا تقككدم بدهلككة احصككامية عنككد مسككتو الدهلككة

المعتمد(.)0.05

جدول ( )14يبين التمثيل بجثة المجنى عليه من عدمه واألسبار التي دعت إلى ذلك واماكن اخفائها

التمثيل بالجثة من عدمه
نعم
كال
المجموع
أسبار التمثيل
غير مشمول
سهولة اخفائها والتخلص منها
ارضاء النفس والشعور بالراحة
المجموع
اماكن االخفاء
دفنها داخل البيت
رميها في النهر
وضعها في مكان رمي النفايات
تركها في مكانها
أُخرى تذكر
المجموع

النسبة المئوية
3.1
49.4
%100
النسبة المئوية
49.8
1.9
1.9
%100
النسبة المئوية
10.4
9.7
10.4
92.9
10.4
%100

التك اررات
2
92
99
التك اررات
92
1
1
99
التك اررات
7
3
7
90
7
99

المقارنة المعنوية
Bin -test p=0.000
Hs

المقارنة المعنوية
Chi- sq test p=0.000
Hs

المقارنة المعنوية
Chi- sq test p=0.000
Hs

اكككدا البيانككاا ال كوارده ككي الجككدوس اعككاله بككان( )92مبحو ككة بنسككبة( )%49.8لككم يم ك لن بالج ككة بعككد ارتكككا
اإلج ارمكي ككي حككين م لككا( )2مككنهن بنسككبة( )%3.1بالج ككة ألسككبا

الفعككس

عديككدة منهككا سككهولة اخفامهككا والككتخلص منهككا عككن طريككق

تقطيعهككا ووضككعها ككي اكيككاس للنفايككاا او ارضككاء الككنفس والشككعور بال ارحككة المتحققك مككن نشككوة اهنتقككام وال ككرر لهككا كمككا ذكككرا
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اح ك ك ككداهن وش ك ك كككلا نس ك ك ككبتهن ( )%3.2وع ك ك ككن ام ك ك ككاكن اخف ك ك ككاء الض ك ك ككحية والمستمس ك ك كككاا الجرمي ك ك ككة تب ك ك ككين ان( )90مبحو ك ك ككة
بنسككبة( )%92.9تككركن الج ككة ككي المك كان الككذي ارتكبككا ب ك الجريمككة ألسككبا
د نتهكا داخككس البيككا بمسككاعدة احككد او وضككعها ككي مكك

سنوضككحها هحق كاو وان( )19بنس كبة()%21.4

النفايككاا بينمككا رمككا( )3بنسككبة( )%9.7الج ككة ككي النهككر لقربك مككن

مككان تنفيكذ الفعككس واخيك اور ككان البسككتان الموضكع الكذي احتككو ج كة( )5مكن الضككحايا كي حكين ابتلعككا بالوعكة البيكا( )2مككن
اهشالء المقطعة والتي وردا اهشارة اليها ي بداي الجدوس وهذا ما تضمنت قرة أُخر تذكر وقد تحقق ككس مكا تقكدم بدهلكة
احصامية عند مستو الدهلة المعتمد(.)0.05
جدول ( )19يبين امتالك المبحوثة لملف سايق في مركز الشرطة من عدمه وتعاطيها اي نوع من المسكرات او
المخدرات
وجود ملف من عدمه

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة

نعم

0

0

Bin. test

كال

99

100

المجموع

99

%100

التعاطي من عدمه

التك ارراا

النسبة المموية

نعم

0

0

Bin. test

كال

99

100

p=0.000

المجموع

99

%100

المعنوية
p=0.000
HS

HS

لككم تشككر احصككامياا الجككدوس إلككف امككتالل اي مككن البمحو ككاا لمفككالا سككابقة ككي م اركككز الشككرطة او قيككامهن با عككاس
خارج ككة ع ككن الق ككانون وه ككذا م ككا اكدتك ك ( )99مبحو ككة وبنس ككبة( )%100كم ككا ل ككم تتع ككاطف جم ككيعهن اي ن ككوع م ككن المس كككراا او
المخككدراا بانواعهككا ال ال ككة الطبيعيككة والكيماميككة او المخلوط ك مككن النككوعين ومككن الجككدير بالككذكر كان تنككاوس الم كواد اهدمانيككة
المذكور يؤدي إلف زيكادة حكاها الغضك
ارتكككا

والعكدوان عنكد متعاطيهكا واللكذان يعكدان عكامالن مشكجعان علكف اهنحكراف وخاصكتاو

الج كرامم المختلفككة ض كالو عككن عككدم قككدرة متعاطيهككا علككف ضككوء دوا عك السككلبي او ذاتك التككي تربط ك ايضكاو بجملككة مككن

العوامس األُخر

ي بينهكا اهصكابة بكاألمرال العصكابية والذهانيكة ،المسكتو التعليمكي ،المكانك اهجتماعيكة ،الضكبط الكديني،

ال كرادع القككانوني والتش كريعي .ويبككدو ان القتككس كككان الفعككس اإلج ارم كي اهوس ككي حيككاة المبحو ككاا والككذي حككدث بسككب
الزواجي الممارس ضدهن وقد تحقق كس ما تقدم بدهلة احصامية عند مستو الدهلة المعتمد(.)0.05
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العنككف

جدول ( )23يبين الكيفية التي اكتشفت بها الجريمة والطرف المبلغ عنها
التكرار

اكتشاف الجريمة

المقارنة المعنوية

النسبة المئوية

والمبلغ عنها
29

90.9

Chi- sq test p=0.000

اهس الزوج
اهس الزوجة

7

10.4

Hs

الجيران

7

10.4

الطرف اهخر

5

7.4

أُخر تذكر

14

24.7

المجموع

99

%100

يعد التبلي واهخبار احد الوسامس المهمة ي الكشف عن الفعس اإلجرامي وكان اهس الزوج اوس المبادرين ي القيام

بهذه المهم حكين وجهكوا اصكابع اهتهكام والشكل ل ك( )29جانيكة بنسكبة( )%90.9بيينمكا بلغكا( )14مبحو كة وبنسكبة()%24.7
عن الواقع معتقدة برن ذلل يبعد الشكول عنها ويحصنها من الوقوع ي قبضة العدالة متناسية ان خطواا التحقيق تبكدأ مكع
المخبر اهوس وهذا ما اكدت قرة أُخر تذكر وان( )7بنسبة( )%10.4بل اهلهن عنهن هذا وتساو الجيران معهم ي العدد
والنسكبة إذ يعكدون مككن وسككامس الضككغط اهجتمككاعي غيككر الرسككمية المهمككة التككي تسككهم ككي مراقبككة وضككبط سككلول مككن يشككاركهم
السكن ي الشارع والحي يحدون بذلل من كس التصر اا غير المقبولة واخيك اور بلك الطكرف اهخكر اي المشكارل كي الجريمكة

بعد ان اختلف مع شريكت ألسبا

مختلفة وبطريقة غير مباشرة وكان عددهم( )5وبنسبة(.)%7.4

جدول ( )21يوضح مدى شعور المبحوثة بالندم من عدمه وأسبار ذلك
الشعور بالندم من عدمه

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

نعم

59

89.9

Bin. test p=0.000

كال

10

15.9

المجموع

99

%100

أسبار الشعور بالندم

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

لوم النفس وتانير الضمير

25

99.3

Chi- sq. test

الخوف من عقار االخرة

13

29.1

p=0.000

التفكير في مصير االبناء

12

22.2

أُخرى تذكر

9

7.9

المجموع

99

%100

HS

HS

ان موضع الندم ل جذوره اهساسية الضاربة ي التنشمة اهجتماعية واألخالقية للفكرد والمرتبطك بالضكمير والمتعلقك
باحاسيس ك وانفعاهت ك ض كالو عككن ارتباطهككا بعامككس الككذن

ومشككاعر اه ككم ولككوم الككنفس وتاني ك

الضككمير وهككذا مككا اكدت ك ()25

مبحو ة وبنسبة( )%99.3وتعتبر هذ الفقرة نتاج البناء النفسي للشخصية تكون بم ابة اهلم الذي ينجم عكن قيكام الفكرد بعمكس
هيرضاه ضميره وهو شعور ايجابي وقوي ذو قيمة تهذيبيك تجعلك يفككر الكف مكره عنكدما يريكد ان يرتكك

عكالو خاطمكاو يعكزف

ع ككن القي ككام بك ك ضك كالو ع ككن انك ك يش كككس وظيفك ك تحذيري ككة يوجك ك اه ع ككاس المقبل ككة للف ككرد كم ككا اس ككلفنا .بينم ككا اش ككارا( )13م ككنهن
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وبنسككبة( )29.1بككانهن يفكككرن ك ي ك اور بككالخوف مككن عقككا

هخ كرة وان( )12وبنسككبة( )%22.2يشككغلهن مصككير ابنككامهن وكيككف

سكينظر المجتمككع لهككم والككذي يككذكرهم دومكاو بامهككاتهم السككجيناا واخيك اور ذكككرا( )9وبنسككبة( )%7.9بككانهن ككي حيكرة مككن امككرهن

وقد قاطعهن اههس والناس ولم يعد احد يتذكرهن وان خرجن بعفكو عكام كمكا يتكرملن ايكن سكيذهبن وهكذا مكا اشكتملا عليك قكرة

أُخر تذكر.
جدول ( )22يبين فيما اذا ساعد المبحوثة احد في تنفيذ العمل اإلجرامي
التكرار

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

المساعدة من عدمها

93

97.2

Chi- sq test p=0.000

احد أ راد اسرتي

12

18.8

Hs

احد أ راد اسرت

2

3.1

الجيران

3

9.7

أُخر تذكر

9

9.2

المجموع

99

%100

بمفردي

اكككدا( )93مبحو ككة وبنسككبة( )97.2بارتكككابهن الفعككس اإلج ارمكي بمفككردهم ومككن دون مشككاركة احككد وهككذا يعككزز ارتفككاع
نسبة استعماس اهسلحة النارية كاحد الوسامس المستخدمة ي التنفيذ لأسبا

التي ذككرا سكلفاو كي حكين ذككرا( )12مبحو كة

وبنسككبة( )%18.8بانهككا نفككذا بمشككاركة احككد أ كراد اس كرتها(اهخ ،اهبككن) وان ( )3مبحو ككة وبنسككبة( )9.7كانككا بمعونككة ابككن
الجي كران التككي ت كرتبط مع ك بعالق ك خككارج حككدود الزوجيككة بينمككا كككان العشككيق المسككاند لهككا وهككذا مككا تضككمنت قككرة أُخككر تككذكر
وبنسبة( )%9.2واخي اور اوضحا( )2منهن وبنسبة ( )%3.1بان ابن الزوج ساهم كي ذلكل بسكب
مع ابي الذي كان يعنف ك ي اور وباستمرار وعلف م ار ومسمع اآلخرين.

ارتباطك بعالقكة غيكر جيكده

جدول ( )20يوضح زيارة المبحوثة من عدمها وعالقة الزائرين
الزيارة من عدمها

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

نعم

90

92.5

Chi- sq. test p=0.061

كال

29

37.5

المجموع

99

%100

عالقة الزائرين

التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة المعنوية

احد أفراد اسرتي

31

77.5

Chi- sq. test p=0.000

احد أفراد أسرة المجنى عليه

1

2.5

HS

االبناء

8

20.0

المجموع

90

%100

Ns

اوضحا( )90مبحو ة وبنسبة( )%92.5بان ذويهم متواصلون معهم عن طريق الزيارة التي يقومون بها لهن وان
كانككا تككتم بفت كراا متباعككدة وخاصككة ككي اهعيككاد الديني ك يقابل ك ( )29مبحو ككة وبنسككبة( )%37.5ه يككزورهن احككد وتقككوم ادارة
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السككجن وبككاهخص مكت ك

البحككث اهجتمككاعي بتقككديم المعونككاا لهككن والمتم ل ك بككبعل اهطعم ك البسككيطة والمالبككس واغطي كة

الراس اسوة باهخرياا الالمي يتفقدهن اهلهن ويجلبوا المعنوناا لهن.

وهككذه السياسككة اعتمككدتها دوامككر اهصككالح العراقيككة كخطككوة ايجابيككة للتخفيككف عككن هككذه الش كريحة والنظككر اليهككا نظ كرة

إنسانية ملمها الرحمة ه سيما ان الجميع محكوماا باحكام سالب للحري طويلة اهمد.
وعند السؤاس عن درجة القرابة بين المبحو اا وزامريهن ذكرا( )31منهن وبنسبة( )%77.5بانهم من أ راد اسكرتها
وخاصة اهم يليها ي الترتي
اهعمككار الكبيكرة اهغلك

اه

وبنسبة ضميلة كما يواصس( )8مبحو ة وبنسبة( )%20.0ابنامهن من الكذكور قكط وذوي

يعيشككون مككع اهككس المجنككف عليك وان واحككدة قككط وبنسككبة( )%02.5يزورهككا احككد أ كراد أسكرة المجنككف

علي وهذه مسرل طبيعية اذ ينظر المجتمع إلكف المكرأة القاتلكة بكازدراء واحتقكار بينمكا ه ينظكر إلكف الرجكس بهكذه النظكره القاسكية
حتف ان القانون يعفي من العقوبة المشددة ويدخس القتس عنده تحا عنوان ومسمف غسكس العكار اذ ككان القتكس بسكب
الزوجية ي حين يعاق

المرأة برشد العقوباا ولنفس السب

الخيانكة

وان كانا هي الضحية.

جدول ( )20يوضح البرنامج االصالحي المعتد في السجن
التك اررات

النسبة المئوية

المقارنة

البرنامج االصالحي

95

32.5

M-Z- test

محاضراا ارشادية

37

29.9

p=0.000

تعليم القراءة والكتاب

33

23.7

ورش حر ية

18

12.4

أُخر تذكر

9

9.9

المجموع

99

%100

محاضراا دينية

المعنوية

Hs

احتلا المحاضراا الدينية ي البرنامج اهصالحي المعتمد ي السجن المرتبة اهولف وهذا ما اكدتك ( )95مبحو كة
وبنسك ككبة( )%32.5تليهك ككا حس ك ك

الترتي ك ك

التنك ككازلي المحاض ك كراا اهستشك ككارية والتربويك ككة بعك ككدد( )37وبنسك ككبة( )%29.9بينمك ككا

تككتعلم( )33مككنهن وبنسككبة( )%23.7القككراءة والكتابككة كككونهن اميككاا وان( )18وبنسككبة ( )%12.4انخ ككرطن ككي ورش لككتعلم
الخياطككة والحياكككة وبعككل الصككناعاا اليدويككة والتككي تعتبككر جككزء مككن البرنككامج التككرهيلي الككذي تعتمككده دامككرة اهصككالح العراقيك
واخي اور هنالل برنامج صحي توعوي للوقاية من اهصابة باألمرال اهنتقاليكة والوباميكة حيكث تعتبكر بيمكة السكجن تربكة صكالحة

هنتشككارها ض كالو عككن زيككارة طبي ك

اختصككاص ككي الط ك

العككام و حككص العيككون لفحصككهن ميككدانياو واحالككة الحككاها الصككعبة

المحتاجة إلف معاينة سريرية إلف المستشفف واجراء حوصاا مختبرية لهن ضالو عن تزويدهن بانواع المعالجاا الدوامية.
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المبحث السادس
االستنتاجات والمقترحات والتوصيات

اوالا :االستنتاجات

لقد توصلنا من خالس البحث الميداني إلف مجموعة من النتامج ندرجها بما يلي-:

 .1تقع اعمار اغل

المبحو اا ضمن الفمة العمرية الواقعة بين ( )30-91وبنسبة( )%92.9مع انخفال نسبة اعكدادهن

عند الفمة العمرية( 98سنة رك ر) كما كانا نسكبة مكن يسككن المحا ظكاا( )99مبحو كة وبنسكبة( )%98.8يقابلهكا()11
منهن وبنسبة( )%17.2يسكن قضاء واخي اور يسكن( )4وبنسبة( )%19ناحية.

 .2ان ديانة اغل

المبحو اا اهسالم إذ بل عكددهن( )93وبنسكبة( )%48.9مقابكس مسكيحية واحكدة وبنسكبة( )%1.9وككان

عم ككر ( )99مبحو ككة ككي أ ن ككاء ال ككزواج وبنس ككبة ( )%71.4اق ككس م ككن ( )20س ككنة ككي ح ككين ك ككان عم ككر ( )18وبنس ككبة
( )%28.1ضمن الفمة العمرية المحصورة بين ( )29-21سنة اما يما يخص عمر المجنف علي ي ا ناء الكزواج قكد
وقع ككا نس ككبة( )%92.2وبع ككدد( )27م ككنهم ض ككمن الفم ككة العمري ككة ( )29 -21و ( )33بنس ككبة ( )%51.9ض ككمن الفم ككة
العمرية ( 27سنة رك ر).

 .3تبك ككين ان( )14مك ككنهن وبنسك ككبة( )%24.7خريجك ككاا المرحلك ككة اهبتدامي ك ككة وان( )13بنسك ككبة( )%20.3خريجك ككاا المرحلك ككة
المتوسككطة ككي حككين كانككا( )10وبنسككبة( )%15.9أميككاا امككا مككا يخككص مهككن المبحو ككاا قككد بل ك عككدد ربككاا البيككوا
( )53وبنسككبة ( )%82.8بينمككا كانككا( )9مككنهن وبنسككبة( )%9.3يعمككس ككي اعمككاس تكسككبية وقككد بلك اعلككف دخككس ضككمن
الفمة اهخيرة المتم لة بك( 401الكف دينكار كرك ر) يليهكا الفمكة الواقعكة بكين( )400-901الكف دينكار والفمكة(اقكس مكن 100

الف دينار) وبنسبة(.)%39.9

 .9اتضك ككح ان والك ككدي( )52مبحو ك ككة وبنسك ككبة( )%81.2ه يعيشك ككان مك ككع بعض ك ككهما لأس ك ككبا

ال ك كواردة نسك ككبها تنازليكك كاو تعك ككدد

الزوجك ككاا( ،)%99.2و ك ككاة احك ككدهما اوكيلهمك ككا( ،)%39.9الطك ككالق( .)%4.9ق ك كرة أُخك ككر تك ككذكر غيك ككا

اه (،)%5.8

الهجر( )%3.8وعن الفترة الزمنية التي قضتها المبحو اا مع المجني علي ذكرا( )29منهن وبنسبة( )%37.5بكانهن
قضين ترة تتراوح مابين( )14-19سنة يقابلها( )20مبحو ة وبنسبة( )%31.3قضا ترة تتراوح مكابين( )15-11سكنة
امكا يمكا يخككص اجبكار المبحو ككة علكف الككزواج مكن المجنكي عليك اككدا( )28وبنسككبة( )%93.7بكانهن اجبككرن علكف ذلككل
وعككن ارتبككاطهن بعالقككة قرابيككة مع ك مككن عككدمها اكككدا( )92وبنسككبة( )%59.9بككانهن ي كرتبطن بهككذا النككوع مككن العالقككاا
وان( )21وبنسبة( )%50.0كان شريل الحياة اما ابن العم ابن أو العمة يقابل ( )12وبنسبة ( )%24.0اما أبن الخكاس
او الخال .

 .5وعككن عككدد مكراا زواج المبحو ككاا تبككين بككان( )55مككنهن وبنسككبة( )%85.4تككزوجن مكرة واحككدة مقابككس( )4تككزوجن مكرتين
وبنسبة(.)%19.1
 .9تمتلككل( )93مبحو ككة وبنسككبة( )%48.9ابنككاء وان( )95مككنهن وبنسككبة( )%91.7لككديهن ابنككاء يت كراوح عككددهم مككابين(-8
 )11واعمار( )90منهم وبنسبة( )%37.2تقع ما بين الفمة العمرية الواقعة ما بين( )9-1سنة واخي اور يعكيش( )92مكنهم

وبنسبة( )%38.8مع اهكس المجنكف عليك مقابكس( )32وبنسكبة( )%24.7يعيشكون كي مؤسسكة ايواميكة دور الدولك لاليتكام
واخي اور يحتضن السجن مع امهاتهم( )21منهم وبنسبة( )%14.9وخاصتاو الصغار.

 .7اتضح ان ( )52من المبحو اا وبنسبة( )%81.3عالقتهن بالمجنف علي ضكعيفة لأسكبا

الكواردة نسكبها تنازليكاو تكدخس

اهل المستمر( )%28.0وجود رجس اخر ي حياتهن ( .)%25.8اهدمان علف المسكراا والمخدراا( ،)%12.2اقامة
عالقاا خارج حدود الزوجية.)%17.9(،
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 .8وعككن اشكككاس العنككف الزواجككي اوضككحا( )39مبحو ككة وبنسككبة( )%22.9بككان المشككاداا الكالميككة والشككتامم الوسككيلة التككي
يتخككذها المجنكف عليك لحكس الخال ككاا بينهمككا بينمككا اكككدا( )39مككنهن وبنسككبة( )%21.3بككان المجنككف عليك يهينهككا علككف

مك كراي ومس ككمع اآلخك كرين وان( )93وبنس ككبة( )%27.2ك ككان الض ككر والط ككرد م ككن البي ككا لك ك حصك ك م ككن نص ككيبهن بينم ككا
اعتمك ككد( )25وبنسك ككبة( )%15.7وسك ككيلة ايك ككذاء اهوهد كطريقك ككة إللحك ككاق الضك ككرر بش ك كريكت وتعنيفهك ككا واخي ك ك اور لجك ككر ()19

وبنسبة( )%8.8الف قطع المصروف عن البيا.

 .4ام ككا ع ككن م ككدة الحك ككم اش ككارا( )29مبحو ككة وبنس ككبة( )%37.9ب ككانهن حكم ككن بعقوب ككة اهع ككدام بينم ككا كان ككا احك ككام()28

وبنسبة( )%93.7أك كر مكن عشكرين سكنة واخيك اور حككم علكف ( )12مبحو كة وبنسكبة( )%18.7بعقوبكة سكالب للحريكة باقكس
من عشرين سنة.

.10

تبين ان ( )53مبحو ة وبنسبة ( )%35.4قضين مدة تتكراوح مكا بكين ( )3-1سكنة مكن محكوميكاتهن كي حكين قضكا
( )20منهن وبنسبة( )%31.3مدة اقس من سنة.

.11

ام ككا ع ككن اهداة الت ككي اس ككتعملا ككي تنفي ككذ الجريم ككة س ككجلا اهس ككلحة الناري ككة النس ككبة األك ككر وكان ككا( )%51.5تليه ككا

.12

وعككن امككاكن اخفككاء ج ككة المجنككف علي ك تبككين ان( )90مبحو ككة وبنسككبة( )%92.9تركتهككا ككي مكانهككا وان( )19مككنهن

استعماس مادة سمية وبنسبة( )%29.5تليها الطرامق األخر األسلحة البيضاء  ،الخنق ،الحرق.
وبنسك ككبة( )%21.8امك ككا د نتهك ككا داخك ككس البيك ككا او وضك ككعها لك ككيالو ك ككي مك ك ك

.13

النفايك ككاا ك ككي حك ككين رمك ككا( )3مبحو ك ككاا

وبنسبة( )%9.7الج ة ي النهر لقربة من بيوتهن او رميها ي بالوعة الدار وهذا ماتضمنة قرة أُخر تذكر.

لم تمتلل اي من المبحو اا والبال عددهن( )99اي ملف سكابق كي م ارككز الشكرطة كمكا لكم تتعكاطئ اي مكنهن مكادة

مسكرة او مخدرة.
.19

اما عن الكيفية التي اكتشفا بها الجريمة ذكرا( )29مبحو ة وبنسبة( )%9.9بان اهس الزوج هم الكذين خبكروا عنهكا
اما( )19مبحو ة وبنسبة( )%21.8اكدن بكرن المخبكر ككان امكا مكن اهكس الكزوج او الجيكران واخيك اور بلغكا( )14مكنهن

وبنسبة( )%24.7برنفسهن عن الحادث.
.15

وعككن الشككعور بالنككدم اكككدا( )59وبنسككبة( )%89.9بككانهن يشككعرون بالنككدم ه ارتكككابهن الفعككس اإلج ارم كي بسككب
الككنفس وتاني ك

الضككمير وه ككذا مككا ذكرت ك ( )25مككنهن وبنسككبة( )%99.3وان ( )13مبحو ككة وبنسككبة( )%29.1ب ككدمن

يفكرن بالخوف من عقا
.19

لككوم

اهخرة بينما كرا ( )12وبنسبة( )%22.2بمصير ابنامهن بعد ايداعهن ي السجين.

وعنككد الس كؤاس يمككا اذا نفككذا المبحو ككة الفعككس اإلج ارم كي بمسككاعدة احككد إشككاراا( )93مككنهن وبنسككبة( )%97.2ب كرنهن
قمككن بالفعككس بمفككردهن بينمككا سككاعد( )12وبنسككبة( )%18.8الجانيككة ككي التنفيككذ احككد أ كراد اس كرتها بينمككا كككان نصككي

الجيران( )3وبنسبة( )%9.7ي حين كان العشيق المساند لها ي اربع حاها وبنسبة(.)%9.2
.17
.18

اتضك ككح ان( )90مبحو ك ككة وبنسك ككبة( )%92.5يك ككزورهن احك ككد أ ك كراد اسك ككرهن وبنسك ككبة( )%77.5بينمك ككا يك ككزور( )8مك ككنهن
وبنسبة( )%20.0ابنامهن وهي نسبة قليلة.

اما البرنامج اهصالحي الذي تستفيد من المبحو اا ي السجن يتضمن محاضراا دينيكة ،ارشكاداا تربويكة ،تعلكيم

القراءة والكتابة ،ورش حر ية ومحاضراا صحية وتوعوية ضالو عن اهعتناء بالنزيالا صحياو.
ثاني ا :المقترحات والتوصيات
 .1اعادة العمكس بم ارككز التنميكة اهجتماعيكة الملغكاة والتكي كانكا منتشكرة كي اهحيكاء المختلفكة ،الريفيكة منهكا والحضكرية
وتضككم وحككداا اس كرية استشككارية تاخككذ علككف عاتقهككا تقككديم الخككدماا المختلفككة لهككذه المؤسسككة المهمككة والنظككر ككي

مشاكلها.
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 .2اج كراء مراجعككة شككاملة لكككس الق كوانين واهنظمككة والتشككريعاا والعمككس علككف الغ ككاء الفق كراا التككي تشككجع علككف العنككف
الزواجككي وشككموس المكرأة بككنفس اهحكككام المترتبك علككف الفعككس اإلج ارمكي الككذي يقككوم بك الرجككس والمتم ككس بقتككس الزوجككة

وتحا عنوان ومسمف القتس غسالو للعار.

 .3شموس النساء بالتعييناا ي مراكز الشرطة وذلل هستقباس اهزواج المعنفين وكذلل الزوجاا علف اهغلك

هيبكوح

الرجس بمكنوناا اس ارره العاملية لرجس م ل هعتقاده بان ذلل يمس او يقلكس مكن رجوليتك بينمكا يتسكاهس كي الحكديث
مرة.
عندما تكون متحد ت ا أ

 .9العمس علف تقليص الفوارق العمرية بين األزواج واهبتعاد عن تزويج الفتياا ي عمر مبكر يفتقرن ي إلكف الخبكرة
والد اريككة بالحيككاة الزوجيككة واهبتعككاد قككدر اه مكككان عككن اجبكارهن علككف الككزواج ومصككادرة حكريتهن ككي اختيككار شكريل
الحياة المجتمع العراقي ما زاس يعاني مكن انتشكار الكنمط الريفكي كي العالقكة التكي يكرتبط بهكا أ كراده ويؤسكس لسكيادة
الككنمط الق اربككي ككي زيجات ك مؤكككداو علككف زواج ابككن العككم ببنككا العككم وذلككل عككن طريككق زيككادة الككوعي ال قككا ي ككي هككذا

الموضوع باستعماس وسكامس اإلعكالم المرميكة والمسكموعة والمقكروءة كاحكد الوسكامس ذاا التكر ير اهيجكابي الفاعكس كي

هذا الموضوع.

 .5وضككع خطككط إعالميككة تسككلط الضككوء علككف المشكككالا اهسكرية وبككاهخص العنككف الموجك ضككد الزوجككة ومككايمكن ان
يؤوس الي الحاس ي حالة ازدياده ضالو عن اعداد برامج خاص تعمس علف تغيير المفكاهيم واأل ككار التكي تحكرل
علف العنف الموج ضد الزوج.

 .9توجي ودعوة رجاس الدين واهصالح للنهول بدورهم الديني واألخالقي ي توجي األسرة نحو كس ما يك صكالحها
والرقككي برخالقيككاا أ رادهككا وخاصككة الككزوج والزوجككة ودعككوة الرجككاس لالهتمككام بنسككامهم ورعككايتهن وتككو ير احتياجككاتهن
والعمككس بمبككدأ الر ككق بككالقوارير مككن اجككس عككدم تنفيرهككا تب كدأو ب كالتفكير ككي البككديس وقككد يكككون اقككر رجككس تتعككرف ب ك
يشعرها بالحنان المزيف الذي ا تقدت مع زوج يعنفها باستمرار.

 .7ضرورة التعامس اإلنساني الجيد من قبس اهداريين والفنيين والباح ين مع النكزيالا بغيكة جعكس المؤسسكة اهصكالحية
مدرسة تهدف إلف اعادة بناء شخصياتهن وجعلهن قادراا علف مواجهة مواقف الحياة المختلفة ي حالكة خكروجهن
منها.
 .8قيام دامرة اهصالح العراقية بالعمس علف تفعيس موضوع الرعاية الالحقة للنزيالا وشموس من يتمتعن بحسن السيرة
والسلول ببرنامج الزيارة المنزلية واهمتيازاا األُخر الممنوحة لغيرهن والمشموها باحكام أُخر .

 .4اعداد برنامج شامس للترهيس النفسي واهجتماعي والمهني للنزيالا بعد خروجهن من المؤسسة اهصكالحية وايجكاد
رص عمس لهن من اجس تحسين اوضاعهن اهقتصادية.
 .10تعزيككز ودعككم مكات ك

البحككث اهجتمككاعي ككي المؤسسككاا اإلصككالحية والتركيككد علككف التخصصككاا العلميككة الدقيقككة

للعككاملين يهككا واش كراكهم ككي دوراا مسككتمره لزيككادة خب كراتهم الميدانيككة والتطبيقيككة ككي العمككس مككع الن كزيالا ومحاولككة

اإل ادة من تجار الدوس المتقدمة ي هذا المجاس وعن طريق شمولهن باهيفاداا والدوراا التدريبية.
 .11ككي سككجون النسككاء يجك

ان تتككو ر المنشككرا الخاصككة الضككروية لتككو ير الرعايككة والعككالج قبككس الككوهدة وبعككدها واتخككاذ

الترتيباا لجعس اهطفاس يولدون ي مستشفي مدني واذا ولد الطفكس كي السكجن ه ينبغكي ان يكذكر ذلكل كي شكهادة
ميالده ضالو عن تو ير دار حضان مجهزة بموظفين مكؤهلين يوضكح يهكا اهطفكاس الرضكع خكالس الفتكراا التكي ه
يكونون ي ا نامها ي رعاية امهاتهم.
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خالصة باللغة االنكليزية
Abstract of the
Wife violence against the spouse a model
A field study
Inst. Muna Hameed Hatem / Foundation technology education. Institute of medical
technology. Baghdad . department people with special needs.
Inst. Dr. Asawer Abdul Hussein Abdul Sada / university of Baghdad / college of
education for women / dept. of social work.
Abstract
The study of any criminal phenomenon entails standing at crime movement and the
change occurs on it with the difference of time and place in order to know the places
of its focus and the nature of human groups in whom they spread and consequently
the factors that contribute in it and the circumstances that lead to its circulation in a
certain period of time and its recession in other periods of time. Hence, the crime is
regarded as one of the phenomena that still polarize the interest of researchers and
scholars for its impacts reflected on the construction of social life with all its courses
and touching the physical and spiritual safety of individuals, for most researchers
addressed the crime and the criminal in general in the field of criminology dealt with
the crime as a psycho-social phenomenon which needs an analytical study in order to
arrive at the causes behind committing this action as well as studying it as an
individual behavior resulted from a criminal will. Thus, the killing crime for woman is
considered as one of the phenomena that emerged recently at the social arena, yet it
did not take its right in specialist scientific studies and researches and despite the
presence of western and Arabic studies and researches concerning this topic, they
were not matching in the results of the reality lived by the woman in Iraq for she
differs in her upbringing and the environment she live in whether geographic, social,
familial or religious, resulting in the difference of causes and motives pushing her to
commit the crime, but even the difference of crime itself. Thus, the study consists of
an introduction and six sections, the first and second sections contain the study
problem and methodology, definition of concepts and scientific terms, while the third
and fourth sections comprise of the theories that explain the criminal behavior and the
violence directed against man. Finally, the fifth and sixth sections address the display
of the research general and specific data and their analysis as well as conclusions,
recommendations, appendices and an English abstract
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