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  :المستخلص
مــة مــن وجهــة ارتكــاب المــرأة األردنیــة للجری إلــى  العوامــل المؤدیــةعلــىهــدفت الدراســة للتعــرف 

 .النفـسیة واالقتصادیة والثقتفیة وقد شملت العوامل الجتماعیة و2018 - 2010نظرها ما بین 
 وقـد ،إزالة الغموض المعرفي نحو أنماط الجریمة التـي ترتكبهـا المـرأة فـي االردن إلى باالضافة

) 92(تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي لمالءمتــه ألغــراض الدراســة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
.  نـساء/ٕمستجوبة من النساء مرتكبات الجریمة المحكومات في مركز تأهیل واصالح الجویـدة 

العوامــل التــي تــدفع المــرأة الرتكــاب الجریمــة مرتفعــة المــستوى، وقــد  أن أظهــرت نتــائج الدراســة
احتلت عوامل الجریمة االقتصادیة المرتبة األولى، ومن ثم جاءت عوامـل الجریمـة االجتماعیـة 

ًثقافیة، وأخیرا جاءت عوامل الجریمة النفسیة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجـود فـروق ذات وال
بـین متوسـط إجابـات عینـة الدراسـة نحـو العوامـل ) 0.05(داللة إحصائیة عنـد مـستوى الداللـة 

ارتكـاب المـرأة األردنیـة للجریمـة والتـي  إلـى االجتماعیة والثقافیة والنفـسیة، واالقتـصادیة المؤدیـة
العمـــر، المـــستوى التعلیمـــي، الحالـــة االجتماعیـــة، والـــدخل الـــشهري (تعــزى الخـــتالف متغیـــرات 

ضـوء النتــائج أوصــت الدراسـة بــضرورة رفــع الـدعم المــادي لألســر ذوي   فــي.)بالـدینار األردنــي
ًالــدخل المحــدود، واتاحــة الفــرص أمــامهم لتمكیــنهم اقتــصادیا واجتماعیــا مــن خــالل مــنح مالیــة  ً ٕ

  .ع صغیرة تزید من دخلهم وتبعدهم عن الجریمة بشتى أشكالهاإلنشاء مشاری
  

  .، المرأة األردنیةعوامل، الجریمة، المرأة المجرمة ال:الكلمات المفتاحیة
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Factors Leading to the Commission of Crime by the 
Jordanian Women from their Viewpoint between 

 2010 - 2018 
Etab Saeed Abu-Sulb, Hussein Taha Mahadin 
Department of Criminology, Faculty of Social Sciences, University 
of Mu'tah, Jordan. 
E-mail: Etab.s.abusulb@gmial.com 
 
ABSTRACT: 
The present study aimed to identify the factors that lead Jordanian 
women to commit crime from her point of view from 2010 to 2018. 
The descriptive method was Utilized to fulfill the purpose of the study. 
The sample of the study consisted of (86) women who committed 
crime in the Juwaidah Rehabilitation and Reform Center for Women. 
The results of the study have shown that the factors drive women to 
commit crime are of a high level. The factors of economic crime came 
first, social and cultural crime factors came second, finally the factors 
of psychological crime came last. The results of the study showed that 
there were no statistically significant differences at (0.05) level of 
significance between the mean scores of the answers of the study 
sample towards the social, cultural, psychological, and economic 
factors that lead to the committing of the crime by the Jordanian 
women which are attributed to different variables (age, educational 
level, marital status, and monthly income). The study recommended 
stressing the importance of raising financial support for women with 
low income. Furthermore, the study suggested providing more 
opportunities to enhance their life level economically and socially 
through financial rewards to establish small projects that increase their 
income and keep them away from crime. 
Keywords: factors, crime, criminal woman, Jordanian Women. 
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  :مقدمة
فـراد فـي حیـاة األ ومع خطورتها التي تتمثل في تهدیـد مـصالح بـل وزلإن الجریمة منذ األ

مـع بـدء الخلیقـة  و ألنها موجودة،مجتمعیة طبیعیة ومختلف المجتمعات تعتبر ظاهرة اجتماعیة
تحظــى ظــاهرة الجریمــة مــع اخــتالف و. رضالــك أفــراد علــى قیــد الحیــاة علــى األلطالمــا كــان هن

 كعلــم االجتمــاع باهتمــام البــاحثین فــي شــتى العلــوم االنــسانیة معــدل انتــشارها ونوعهــا ومطهــاأن
بطبیعـــة الحـــال فقـــد عكـــست الجریمـــة انحرافـــا  و.غیرهـــا وعلـــم الـــنفس والعلــوم القـــانون الجنـــائيو

 همیـة العناصـر التـي یحـددها اي مجتمـعأ إلـى االشـارة إلـى ، والبـدواضحا عن معاییر المجتمع
قوانینه هي التي تحدد مـن هـو  وآرائه وقیمه و فمنظور المجتمع.جریمة ما  معینلیصبح سلوك

حتى الوقایة من الوقوع في الجریمة هـو أمـر نـسبي و. یضع ذاته ضمن قائمة المجرمین وسوي
 حیــث یحاســب ،أالنمــاط المختلفــة  والجریمــة لهــا مئــات االشــكل أن .الزمــان وبحــسب المكــان

عنـد انتهـاك  المنحرفـة فـي المجتمـع قوبـات كـساسیة ردع لتلـك الفئـةعلیها قانون الدولة بسن الع
فقـــد تكـــون الجریمـــة ســـرقة او تعـــاطي المخـــدرات او تنـــاول لحـــوم البـــشر . القـــوانین واالعـــراف

Cannibalism فهــــي ،حتــــى قیـــادة المركبــــة بـــسرعة عالیــــةو. و اتجــــار بالبـــشرأ، و زنــــى أ 
الجریمـة بمختلـف انواعهـا  أن بمـا و.اعلـهف یعـود بالـضرر علـى وبالمحصلة فعل یأذي المجتمع

التي هي موضـوع هـذه  وفجریمة المرأة على وجه التحدید. لیست موسومة بنوع اجتماعي معین
بغـض النظـر عـن و. الدراسة البحثیة فهي متزایدة في جمیع المجتمعـات غربیـة كانـت ام عربیـة

 فــإن جریمــة المــرأة أصــبحت ،غربیــة او غیرهــا واآلســیویة وفریقــة منهــا اإل،الــسالالت والجــذور
وجــود جریمــة المــرأة یعكــس نمــط طبیعــي للحیــاة التــي و. أساســیة غــي عــالم الجریمــة وطبیعیــة

 فما كان باالمس من ظـواهر اجتماعیـة لـم .التقلب عبر التاریخ وتتصف بوجود عنصر التغییر
 تتمـدد وتنمـو أن  فالظواهر االجتماعیة امـا.هكذا وما یحدث الیوم سوف یتغیر غدا ویكن الیوم

منــذ  اثبتــت جریمــة المــرأة وجودهــاو. ٕامــا تنحــصر فتتالشــى ضــمن حقــب زمنیــة عبــر العــصورو
مـسألة  أن ال شـك فـيو.  ونمـط تلـك الجریمـة مـع اخـتالف كـم،عبر مختلف المجتمعـات واألزل
لكن نسبة ارتكابها مقارنة مع جریمـة الرجـل هـي المـسألة  وغیر قابل للجدل جریمة للمرأة وجود
وقد حاول العدید من العلمـاء تفـسیر انخفـاض . علیها عالمات استفهام كبیرة وتبقى جدلیةالتي 

 البیولـوجي واعتمـد العلمـاء المنظـور االجتمـاعيو. معدل ارتكـاب المـرأة للجریمـة مقارنـة بالرجـل
 . السایكولوجي في تعلیل ذلكو

ٕانما هـي ، وو حكم علیهاأتوجیه اتهام  وإدانة المرأة إلى ن هذه الدراسة البحثیة ال تسعىإ
 ذلــك لفهـم دوافــع ولكــن بطریقـة علمیـة ومحاولـة للغـوص فــي أعمـاق المـرأة التــي ترتكـب جریمـة

 محاولة اسـتعادة التـوازن لجأت للجریمة ونسانة فقدت اتزانهاإخیرا أ ووالأ فهي .مسببات جرمهاو
  .التوافق مع الذاتو

  :الجریمة النسویة محلیا
 ظـــة علـــى العـــاداتفالمحامیـــزة  إلـــى ضــافة باإل. القبلـــيلطـــابعاردنـــي بیمتــاز المجتمـــع األ

  بالــسلمیةهــاضــمن مجتمعردنیــة األ حیــث تتــصف المــرأة ،كــسائر المجتمعــات العربیــةالتقالیــد و
یـصبح االنجـراف نحـو الجریمـة لـیس ، وتعـالیم المجتمـع وبما تملیه قـیم لدرجة عالیة االنضباطو
تنقــاد فیــه وراء  المــرأة أي أن ، ولكــن بطریقــة إیجایـةردنــي مجتمـع أبــوي فــالمجتمع األ.هینــامـرا أ
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تكــون جــسرا  فــي هــذا المجتمــع األنثــى تربیــة وتنــشئة  وطریقــة.زوجهــا بطریقــة عقالنیــة ووالــدیها
 دورا فــي تــدعیم ذلــكالجامعــة  والمدرســةإذ تلعــب  ،ق الجریمــةیــطر إلــى منیعــا یــصعب المــرور

 المـرأة فــي جریمـةإال أن . لمـساس بـاالنثىا الدولـة قــوانین وتـشریعات تـرفض  كمـا،البنـاء علیـهو
الجدول التالي یبین أعداد المحكومـات فـي سـجن و. رغم كل ذلك تأخذ وتیرتها باالرتفاعاألردن 

  :خالل العشر سنوات المنصرمة  األردن النساء الرئیسي في
تأهیــل  و التــي تظهــر أعــداد نــزیالت مركــز اصــالح"الغیــر تراكمیــة"الــسنویة  حـصائیاتاإل

   جویدة نساءال
  مركز اصالح النساء إلى اعداد المحكومات الداخالت

  العدد  السنة
2010  446  
2011  373  
2012  421  
2013  222  
2014  375  
2015  493  
2016  448  
2017  735  
2018  946  
2019  809  

  222  شهرتموز وقت توزیع االستبانة إلى 2020
   ).2020، مدیریة االمن العام(

  :دراسات السابقةعرض مختصر لل
تحدیــد اهــم العوامــل  إلــى هــدفتالتــي  و )2018 ،شــرهان،  حــسن ،شــاكر( فــي دراســة 

 حیــث ،أسـر كبیــرة لــدیهنمـن المبحوثــات % 75 نــسبة تكانـ ،المـؤثرة فــي إجـرام المــرأة العراقیــة
 ،خلـف اهللا(في دراسـة  و.ارتكاب جریمة إلى الدفع وعالقة بین كبر حجم االسرةوجدت الباحثة 

 وجـدحیـث  الوقوف على دوافع ارتكاب الجریمة النسویة في الـسودان إلى هدفت  التي )2017
علـى كانت النـسبة األ ومن عینة الدراسة %34.8نسبة االمیات من مرتكبات الجرائم بلغت أن 

 حیــث بلغــت نــسبة النــساء ،دافــع الفقــر كــان جلیــا فــي الدراســة أن كــانو. فــي ارتكــاب الجریمــة
فــي مـا أ . مـن مجتمــع الدراسـة% 82ة بـسبب االوضـاع المعیــشیة الـسیئة الالتـي یـرتكبن جریمــ

العوامل المؤدیة الرتكاب الجریمة النسویة سلطت الضوء على  التي  )2017،مناصرة( دراسة 
كــان ، و )3.30( بلــغ  علــى متوســط حــسابيأحققــت   قــدالعوامــل النفــسیة كانــت فــي فلــسطین
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 كانـت  )2016 ،الـشدیفات(دراسـة  إلـى بالنـسبةو. یمـةالعامل النفسي أهم العوامل الدافعـة للجر
 ،مــستوى الفقـر زادت معــدالت الجریمــةفكلمـا ارتفــع  ، عالقــة طردیــة بـین الفقــر والجریمــةهنالـك

 . یقعــون ضــمن خــط الفقــر المــدقع مــن الــسجیناتمــن عینــة الدراســة% 45.5 أن حیــث تبــین
 ارتفــاع نــسبة األمیــات وعلمــاتتــدني نــسبة المت أن  )2016 ،نــصراهللا وحمــة(فــي دراســة نــرى و

من المبحوثـات قـد تعرضـن للتعنیـف بـشكل % 76.5ان نسبة  وبین السجینات كان متغیرا بارزا
التـي اختبـرت  ) 2014 ،دراوشـة(في دراسة نالحظ  و.بولى من الزوج ثم األأبدرجة  ومستمر

نظـر العـاملین مـن وجهـة ذلـك و أثر الفقر والبطالة على الـسلوك الجرمـي فـي المجتمـع األردنـي
ثـرا بـالغ أ لمتغیـر الفقـر فـي الـسلوك الجرمـي فـي المجتمـع األردنـي كـان ،في جهاز األمـن العـام

 جریمـة المـرأة فـي دراسـتها التـي بحثـت فیهـا )2012 ،حـسناوي( مـن جهـة أخـرى رأت .االهمیـة
رأت سـیطرت عنــصر  وفئـة الــشابات إلــى ینتمـینفــي الـسجن اغلبیــة المجرمـات  أن فـي الجزائـر

 )2010كونـغ،  (فـي دراسـة المجرمات في المجتمـع الكنـدينجد أن و. لدیهن حرمان العاطفيال
) Jamie Kwong( تتسبب فـي تـدهور الـصحة النفـسیة التي  الضغوطات الحیاتیة یعانین من
األفكـار االنتحاریـة والـسلوكیات المؤذیـة  خلـق إلى ما ینتج عنه حالة من اإلكتئاب تؤدي یهنلد

فـي  و.و حرق انفـسهن خـالل إقـامتهن داخـل دور الرعایـةأستخدام أداة حادة اللذات عن طریق 
جــرائم یــرتكبن  (Phosle) )2009،وزلبــ(  فــي دراســة الــسجینات أن الحــظالمجتمــع الهنــدي ن

 ،فـي الهنـد مـن أهـم األنـشطة اإلجرامیـة التـي تقـوم بهـا اإلنـاثاعتبرهـا الباحـث و. القتل والسرقة
 إلــى أمــا بالنــسبة .وكانــت تحتــل المركـز األول% 31.1 إلــى حیـث وصــلت نــسبة جــرائم الـسرقة

 (Thompson Melissa)  )2008 ،ثومبـسون( فـي دراسـة الـسجینات فـي أمریكـا الـشمالیة 
النـساء الالتـي  أن حیـث وجـدتت الباحثـةاالمـراض النفـسیة یعانین من منهن كبیرة فكانت نسبة 

الرتكــاب  بــذلك یكــن أكثــر عرضــة و،یعــانین مــن االكتئــاب مــدى الحیــاة ولــدیهن تــاریخ مرضــي
 نتیجــة عنــد الــسجینات كمــال التعلــیمإ أن عــدم )2003 ،الربــدي( فــي دراســة نــرى و .الجریمــة
یحفــز ارتكــاب  صــدیقات الــسوءان عامــل  ونحــرافإلاالســتعداد ل إلــى و الهــروب یــؤديأالفـصل 
ـــــا .الجریمـــــة ت دوجـــــ )Tripkovic,Milena( )2018تریبكـــــوفیتش( فـــــي دراســـــة  وأمـــــا أوروب

 مــع اخــتالف القــوانین ذلــك والباحثــة زیــادة الفتــة فــي معــدل الــسجینات النــساء فــي دول العــالم
ـــــةو ـــــى االنظمـــــة مـــــن دول ـــــث،أخـــــرى إل ـــــاادزد ا حی  المحكومـــــات وت أعـــــداد المـــــسجونات إدارای
ــــا بنــــسبة و ــــى وصــــلت و%53المــــضبوطات عالمی أكــــدت  و،2017 خــــالل العــــام 714000 إل

 إلــى ٕانمــا عــزت الزیــادة ویس لهــا عالقــة بالتــضخم الــسكانياســباب الزیــادة لــ أن الباحثــة علــى
  تتعلــقألســباب  الغربیــةالــدول  المــرأة فــيدعمــت وجهــة نظرهــا بمثــال حــبس وصــیاغة القــوانین

   .بشكل غیر قانوني قیادة المركبةب
 إلـى العربیـة باإلضـافة وجنبیـة السابقة فإن مختلف المجتمعات األالدراسات  كما رأینا في

تــشجع الــسلوك الغیــر  ونفــسیة تحفــز الجریمــة واقتــصادیة ودوافــع اجتماعیــة  لــدیهاكــان المحلیــة
لیهـا البـاحثین المـذكورین لكـي بعین االعتبار النتائج التـي وصـل إ ولقد اخذت ،سوي لدى المرأة

  .لكي أبني دراستي علیها السابقة نظراجهات و وآراءء أجري دراستي في ضو
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  :سةمشكلة الدرا
 فنظریــــة الــــتعلم ،جتماعیــــة حاولــــت تفــــسیر ســــلوك الفــــرد الغیــــر ســــويالنظریــــات اال نأ

 فــي نظریــة االحبــاط، وببیئتهــا لتــصرفاتها تــأثرا االجتمــاعي للعــالم بنــدورا فــسرت اكتــساب المــرأة
المـــرأة تتـــصرف نتیجـــة الـــضغوطات الحیاتیـــة المتراكمـــة علـــى  أن العـــدوان للعـــالم دوالرد نـــرىو

الحـظ االغتـراب المـسیطر علــى المـرأة التـي تعـیش ضــمن فـي نظریـة العـالم میرتــون ن، وكاهلهـا
تطبیقا لتلـك النظریـات علـى المـرأة االردنیـة المرتكبـة للجریمـة  وهناو.  یسوده الالمعیاریةعمجتم

إزالــة الغمــوض  إلــى هــذه الدراســةمــن خــالل ســعى أ ;نتیجــة المبــررات المــذكورة فــي النظریــات 
ذلـك بالتزایـد و ،للجریمـة  في تحفییز المرأة االردنیـةالذي یحیط بالعوامل التي تلعب دورا جوهریا

حیــث بلــغ عــدد نــزیالت مراكــز . فــي االردنعــداد النــساء اللــواتي ارتكــبن الجــرائم الواضــح فــي أ
 ) خــالل العــام الواحــدخــرجن مــن الــسجن وي الالتــي دخلــنأ(تأهیــل النــساء التراكمــي  واصــالح

 ،ربـع سـنواتأذلـك خـالل  و امرأة)35.126( إلى  ثم قفز.2014خالل العام   امرأة)15.702(
نـه المفیـد الكــشف لـذا أرى أ  ).2019 مدیریـة االمـن العـام،احـصائیات  (.2018اي فـي العـام 

 .على أسباب ارتفاع أعداد المسجونات
  :سئلة الدراسةأ

التــي تــدفع المــرأة فــي المجتمــع  االقتــصادیة والنفــسیة والثقافیــة و االجتماعیــةمــا هــي العوامــل* 
   ؟ ني الرتكاب الجریمة من وجهة نظرهااالرد

  ؟ من وجهة نظر النزیالت طبیعة الجرائم التي ترتكبها المرأة االردنیة وما أنماط *
بین متوسط إجابات عینـة ) 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة * 

ارتكـــاب  إلـــى ة المؤدیـــةالدراســـة نحـــو العوامـــل االجتماعیـــة والثقافیـــة، والنفـــسیة، واالقتـــصادی
العمـر، المـستوى التعلیمـي، الحالـة (المرأة األردنیـة للجریمـة والتـي تعـزى الخـتالف متغیـرات 

   ؟)االجتماعیة، والدخل الشهري بالدینار األردني
  :أهمیة الدراسة

افـــراد  ومؤســسات وتفیــد فئـــات أن مــن المحتمـــل تجیــب عـــن اســئلةأن  إلـــى تــسعى الدراســة. 1
 .ٕارشادیة وا یشمل جمیع اعضاء االسرة وذلك من ناحیة توعویةالمجتمع ككل بم

تفیــد الدراســة صــناع القــرار فــي ســن التــشریعات او تعــدل القــوانین علـــى  أن مــن المحتمــل .2
تقلـل مـن  أن التـي مـن شـأنها ومستوى الجانب الوقائي او العالجـي او حتـى بعـد االحكـام

  .حجم الجریمة
  :أهداف الدراسة

ارتكاب المرأة االردنیة للجریمة من وجهـة نظـر النـزیالت  إلى لعوامل المؤدیة االتعرف على .1
  .في مراكز االصالح والتأهیل االردنیة

 ،العمــر( متغیــرات  و المؤدیـة الرتكــاب المـرأة االردنیــة للجریمـة العوامــلتحدیـد العالقــة بـین -2
ردنـي، الوظیفـة، مكـان الدخل الـشهري بالـدینار األ  المستوى التعلیمي،،الحالة االجتماعیة

  .) السكن، عدد األبناء
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تحـد  أن التي من شـأنهاساعدة المشرع في صیاغة قوانین تتالءم مع الوضع االقتصادي  م-3
 بنـد ٕاضـافة و)المرأة الغارمة (لجرائم الشیكات دون رصید من آلیة اتخاذ قرار حبس المرأة

  بحیــثلــشیكات  العمــل المــرأة المتعطلــة عــن عنــد امــضاء) ذكــر( كفیــل یــستوجب وجــود
 إلــى هنــا تهــدف الدراســةو. عــدم حــبس المــرأة و دفــع المبلــغ المــستحق هــذا الكفیــلیــضمن

  .المجلس التشریعي المسؤول عن سن القوانین إلى وصول المقترح
  :دراسة المفاهیم

 اهــم والمتعلقــة بــأبرز علــى التعــرف علــى المعــاني االجرائیــة تــسلط هــذه الجزئیــة الــضوء
 الـدالالت وذلـك لتوضـیح االشـارات و للمصطلحات التي تم استخدامها في البحـثاالكثر تكراراو

  .التي ترمز الیها
ـــل)اوال  هـــو االوزان التأیریـــة التـــي ســـاهمت فـــي ارتكـــاب النزیلـــة للجریمـــة جـــراء تـــأثیر:  العوام

تقاس بالمتوسط الحسابي الجابات المبحوثـات علـى  واالقنصادیة واالجتماعیة والعوامل النفسیة
العوامــل و.  مــن المتغیــرات الــسابقة فــي كــل محــور مــن محــاور االســتبانة الخاصــة بالدراســةكــل

تكـون عبـارة عـن عالقـة بـین  ولیـست مـؤثرات حـسیة وٕامارات وعالمات لشيء ما وهي دالالت
  .تأثیر وتفهم على انها عالقة تأثر ومترابطین في الجملة

ا الفعــــل الــــذي یقـــع مخالفــــا لقــــانون فــــي القــــانون فتعـــرف الجریمــــة علــــى أنهـــ:  الجریمــــة)ثانیـــا
 او الفعل الغیر المشروع الصادر عن إرادة جنائیة حیث یقـرر لهـا القـانون عقوبـة مـا ،العقوبات

 كمـــا تعـــرف الجریمـــة انهـــا ســـلوك إنـــساني معاقـــب علیـــه بوصـــفه خرقـــا .او تـــدبیر احتـــرازي مـــا
تـرتبط  وهـذا.بره المشرع كـذلكمصالح أفراده االنسانیة او ما یعت ومعاییر المجتمع وتهدیدا لقیمو

هـو عبـارة عـن جهـاز حكـومي لـدى الــدول  و"نظـام العدالـة الجنائیـة" الجریمـة بنظـام یطلـق علیـه
یكون مكلف بتطبیق قواعد القـانون الجنـائي الالزمـة لحمایـة أفـراد المجتمـع مـن خـالل اكتـشاف 

توقیـع العقـاب  وللمحاكمـةتقـدیمهم  والتحقیـق معهـم وٕالقاء القـبض علـى الجنـاة والجرائم المرتكبة
" 16"فــي قــانون العقوبــات االردنــي رقــم  و)2017 ،الــسعید. (همتــأهیل وعلــى مــن یثبــت إدانتــه

یقــرر لــه  و یعــرف الجریمــة أنهــا كــل فعــل او امتنــاع عــن فعــل صــادر مــن إنــسان1960لــسنة 
 مخالفـة في الوصف القانوني للجریمة تكـون الجریمـة جنایـة أو جنحـة أو و.القانون عقابا جنائیا

مــــن قــــانون ) 5(حـــسبما یعاقــــب علیهــــا بعقوبـــة جنائیــــة أو جنحیــــة أو مخالفــــة بحـــسب المــــادة 
حــین الوجــود  إلــى انــه هــو مــن أبــرز) 75( یعــرف فاعــل الجریمــة بحــسب المــادة و. العقوبــات

  . )2018،العبادي(. العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساهم مباشرة في تنفیذها
وجهـت  مـا  عقـبتالـذي أدینـ ي المـرأةحـسب مـا رأتـه هـذه الدراسـة هـب :ةالمجرمـالمرأة ) ثالثا 
بغـــض النظـــر عـــن الجـــنس (  فـــرد فـــي المجتمـــعيهـــو .مجتمعیـــا وقانونیـــا صـــابع االتهـــامأا الیهــ

یعتبـر  و)2019 ،مقـداد (.الذي ارتكب فعال غیر اجتمـاعي بحیـث یـضر المجتمـع )االجتماعي
 دم علـى ارتكـاب الجریمـة بأركانهـا المادیـةالشخص الذي أقـ المجرم من منظور قانون العقوبات

نزیلـــة مركـــز ردنیـــة المجرمـــة بأنهـــا حـــددت الدراســـة المـــرأة األ و.)2018 ،العبـــادي (.المعنویـــةو
  .الصادر بحقها حكم قضائي والمدانة األردن التأهیل في واالصالح

ـــل ومركـــز االصـــالح) رابعـــا   صـــالحمراكـــز اإلمـــن قـــانون ) 32(قانونیـــا تـــشرح المـــادة : التأهی
 التأهیــل والمهــام المناطــة بمراكــز االصــالح واالهــداف 2017لــسنة ) 9(التأهیــل االردنــي رقــم و
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 منهـا تهیئـة الـسجناء ،حمایـة المجتمـع مـن الجریمـة والحـد مـن معـاودة اإلجـرام إلـى التي ترميو
َّلإلفــراج عــنهم واعــادة إدمــاجهم بنجـــاح فــي المجتمــع مــن خـــالل البــرامج المنفــذة فــي الـــسجون  ٕ

التأهیـــل  وصـــالحتكـــون نزیلـــة مركـــز اإل األردن فـــي و.ندیم الـــدعم إلـــیهم بعـــد اإلفـــراج عـــنهوتقـــ
. علیهــا للحفـاظ ةي محتجــزأ و محبوســة إداریـاأو محبوســة قـضائیا اي مــدانات بجـرم أ مـسجونة

   )2017 ،البطوش(
  :اإلطار النظري

  :إضاءات تاریخیة -تطور مفهوم الجریمة 
 -م . ق460 موالیـد - یمـة امثـال عـالم الطـب ابقـراطحاول فالسـفة االغریـق تفـسیر الجر

 أن  بینمــا وجــد الفیلــسوف افالطــون.خلــل عقلــي لــدى الفــرد إلــى الــذي یعــزو ارتكــاب الجریمــة
المــریض الــذي  انــه بمثابــة الــشخص والجریمــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه إلــى المجــرم یــدفع

د مـن تخلـص المجتمـع مـن ذلـك اذا كان ذلك مستحیال فـال بـ وتستوجب حالته العالج اذا امكن
 الحیـاة إلـى جـاء بهـا لدیـه عیـوب عقلیـة خلقیـة أن كما اعتقد أرسطو فـي منظـوره للمجـرم. الفرد

نـستدل  أن انه مـن خـالل التعـرف علـى تلـك العیـوب الخلقیـة العقلیـة لـدى المجـرم مـن الممكـنو
 قــد ربطــوا بــین غریــقة اإلالفالســفوالجــدیر بالــذكر أن  .ســلوكه المنحــرف وعلــى طبــاع المجــرم

كـل فــرد مرتبطــا بكوكــب  ومـصیر كــل مجــرماعتقــدوا أن   حیــث،الكواكـب وعلــم الفلــك والجریمـة
   )1987،العوجي(یرسم مجرى حیاته  ومعین منذ والدته یتحكم بتصرفاته

 القــــوانینوثــــق  –م . ق1750موالیــــد  -حمــــورابي  فقــــد ســــن فــــي المنطقــــة العربیــــة مــــاأ 
الجریمـــة مرتبطـــة بعـــاملي خـــرى وجـــد ابـــن خلـــدون أن أة  مـــن جهـــ.نحكـــام لـــردع المجـــرمیاألو

 فالطبیعـــة الجبلیـــة الـــوعرة مـــن وجهـــة نظـــره تـــساعد علـــى اختبـــاء المجـــرمین. المنـــاخ والجغرافیــا
ي مالبــسات تتعلــق بارتكــاب الجریمــة كمــا تلعــب دورا فــي جعــل مــسرح الجریمــة اكثــر إٔاخفــاء و

دار الكتــــــاب اللبنــــــاني ، مقدمــــــة موســــــوعة العالمــــــة ابــــــن خلــــــدون،ابــــــن خلــــــدون (.غموضــــــا
فـــي  البـــاحثین واالهتمـــام الكـــافي مـــن قبـــل العلمـــاء لـــم تنـــل جریمـــة المـــرأة وهـــذا )1999للنـــشر،

   .المنطقة العربیة
مؤلفـه عـن  "Della Porta" "دیال بورتا" صدر المفكر االیطاليأ 1586الغرب عام  فيو

االجــرام هــو عبــارة  أن -1834موالیــد -ا Tard“ "تــارد" اعتبــر العــالم الفرنــسيو. علــم االجــرام
كانت تلك اساسـیات نظریـة  واالجتماعي للسلوك المنحرف واستسالم الفرد تحت التأثیر النفسي

ـــتعلم االجتمـــاعي  فـــي ایطالیـــا كتـــاب المـــرأة Lombroso”"یـــضا وضـــع العـــالم لمبـــروزو أو. ال
ساء عــام م النــجــراإب كتــا ”Pollak“" بــوالك "ثــم نــشر العــالم االمریكــي . 1906المجرمـة عــام 

 .ن ذلـــك یــؤثر علـــى مجــرى العدالـــةأ وجـــرائم المــرأة یـــسهل إخفاؤهــا حیــث رأى فیهــا أن 1950
  ) 1972 ،رمضان(

العــشرون تمیــز بحــصول المــرأة علــى الحقــوق التــي لــم  والقــرن الواحــدالجــدیر بالــذكر أن 
 الترشـح والمـشاركة فـي الحیـاة الـسیاسیة بمـا فیهـا االنتخـاب وبهـا سـابقا مثـل الـدخول تكن تتمتـع

خـــص المجتمـــع علـــى األ وتهیـــئ لتنمیـــة مجتمعـــات العـــالم بأســـره وحقـــول حیویـــة اساســـیة تعـــدو
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تأخـــذ  وظـــواهر اجتماعیـــة جدیـــدة وتبـــرز مـــشكالت وتطـــرأ تطـــوراتأمـــر طبیعـــي أن و ،العربـــي
 ال نـستهین بتلـك الطاقـة الـسلبیة الموجـودة داخـل المـرأة أن یجـب و.بالنمو مع تقـدم المجتمعـات

 أن بعـد ومربیـة ومأقاتلة بعـد أن كانـت  وفقد تصبح مجرمة .طالق العنان لهاإت ذا قررإالتي و
  . عاطفتها وحاسیهاألرقة " بالقواریر"  -السالم وعلیه الصالة -وصفها الرسول محمد 

  :النظریات المفسرة لجریمة المرأة
  “ Social Learning Theory“ نظریة التعلم االجتماعي )اوال

الــسلوكیات الجدیــدة  أن  نظریــة تقتــرح1963عــام " ألبــرت بنــدورا "وضــع عــالم االجتمــاع 
 أن رأى و1977ثـم طـور النظریـة الحقـا عـام . یمكن اكتسابها من خالل مراقبة وتقلید اآلخـرین

تحـدث مـن خـالل المالحظـة أو  أن التعلم هو عملیة معرفیة تحدث في سیاق اجتماعي ویمكن
  .یعزز السلوك من خالل المكافآت والعقوباتو. لسلوكمراقبة ا إلى التعلیم المباشر باإلضافة

  "  Subcultural Theory"   نظریة الثقافة الفرعیة)نیاثا
فـي عمـر صـغیر فـي مایــسمى  انخـراط الـشباب تحدیـدا إلـى "البـرت كـوهین "یـشیر العـالم 

  تفـــسر هـــذه.المنحرفـــة علـــى تلـــك الفئـــة  االفكـــار وتـــسیطر القـــیم والثقافـــة الفرعیـــة حیـــث تـــسود
. فـي المجتمعـات الغربیـة) التخریـب والتـسكع (النظریة المعدالت المتزایدة للجـرائم غیـر النفعیـة 

ًمثــل هــذه اإلجــراءات ال تــوفر مكــسبا مالیــا للجــاني أن علــى الــرغم مــن  إال أنهــا تــأتي للحفــاظ ،ً
المكانـــة بـــین مجموعـــة األقـــران  إلـــى بهـــدف الوصـــول. علـــى القیمـــة ألعـــضاء الثقافـــة الفرعیـــة

  .دیةالفر
 للعالمة میرتون ریة االنومي نظ)ثالثا

ة الالمعیایــ وبــاالغتراب فــي مجتمــه نتیجــة عوامــل التفكــك االجتمــاعي  الفــردشعرحیــث یــ
  )2013الوریكات،(

  "Frustration & Aggression Theory" العدوان ونظریة االحباط) رابعا
الــــذین یعــــانون مــــن أولئــــك أن  إلــــى "میللــــر" و"دوالرد" تــــشیر نظریــــة اإلحبــــاط للعالمــــان 

اإلجهاد النفسي یكونوا أكثر عرضـة لالنخـراط فـي الجریمـة واالنحـراف كطریقـة او آلیـة للتكیـف 
هــذا و. التــسبب فــي اضــطراب عقلــي إلــى قــد یــصل تــأثیر االجهــاد النفــسيو. مــع الــضغوطات 

كـر نثـى او ذزیادة احتمـال النـشاط اإلجرامـي الـذي یرتكـب مـن قبـل الفـرد أ یلعب دورا رئیسا في
 رض اواقـــع تتمثــل فــي أذى الـــنفسأ الــذي قــد یأخـــذ ترجمــة علــى .للتخفیــف مــن ذلــك الـــضغط

االرشــاد النفــسي  وحامــد، التوجیــه’زهــران ( .أنماطــه والغیــر أي ممارســة العنــف بــشتى درجاتــهو
 . )2002 ،انماطه والتفكیر،سعد’ رزوقي (

   
  نظریات النتحار للعالم إمیل دوركایم  )خامسا

كــون االنتحــار إمــا قــدري أو أنــاني أو حــسب الظــروف ی وفــع اجتماعیــةیكــون هنالــك دوا
  .خرى المحیطةاأل
  نظریة تباین الفرص  )دساسا

أفـراد المجتمـع ن إ ، حیثیة الفرعیة تحدد السلوك المنحرفاألنماط الثقاف أن ترى النظریة
وهنالــك طــرق مــشروعة وغیــر مــشروعة لتحقیــق األهــداف . نــسق قیمــي مــشترك یــشتركون فــي
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لحیاتیــة، لكــن هــذه الوســائل والطــرق ال تتــوفر لجمیــع أفــراد المجتمــع بــشكل متــساوي لطبقــات ا
 فالفرص المشروعة تتـوفر للطبقـات العلیـا والمتوسـطة بینمـا ال یبقـى ،والشرائح االجتماعیة كافة

جرمـوني  (.للطبقات الفقیرة إال الفرص غیر المشروعة، وبالتالي االتجـاه نحـو الجریمـة المنظمـة
  )2011،درشی

 Marxist and Socialist feminism " : ةكسیراملا ةیونسلالنظریة ا )سابعا
المـسیطرة علـى الحیـاة  سیاسـة الرأسـمالیة إلـى یرجـع اضطهاد المرأة أن یرى هذا المنظور
 إلـى نثـى المـؤدياأل ویكـون مبنـي علـى تجـذر الالمـساواة بـین الـذكرو. االقتصادیة واالجتماعیة

  ).2008كندي،( .عملهاتضاؤل فرص  ویشهاتهم وإقصاء المرأة
تفسیر العالم لمبروزو في انخفاض نسبة جریمة المرأة مقارنـة  والمنظور البیولوجي) ثامنا

  مع الرجل
 األنثــى بالتـالي تلعــب والتكـوین البیولــوجي للمــرأة یجعلهـا هــدفا للرجــل أن یـرى لمبــروز) 1

نـشاط  إلـى  االضـافة.الـسعي نحوهـا ولحركـةاالنتظار بینما یكمن دور الذكر فـي ا ودور الترقب
نـشاط قـشرة الـدماغ فهـو  إلـى االضـافة. مقارنـة بالـذكر األنثـى قشرة الدماغ فهو یكـون اقـل عنـد

  .مقارنة بالذكر األنثى یكون اقل عند
بإلقاء الضوء على وظائف الغـدد الجنـسیة لـدى االنـسان بغـض النظـر علـى الجـنس  و)2

 فالنظـام الهرمـوني هـو المـسؤول .الغـدد تختلـف بـاختالف االفـراد افـرازات هـذه  أن وجد العلمـاء
هـو مـسؤول عـن ، وعن تحدید جنس الجنین حینما یكون بویضة مخصبة في بدایة فتـرة الحمـل

توضـــیحا لـــذلك یكـــون النظـــام الهرمـــوني فـــي جـــسم و. االنـــسان فیمـــا بعـــد میـــول وتحدیـــد ســـلوك
االنثـى فـي تلـك المرحلـة  وفریق بین الـذكر حیث یصعب الت.االنسان في مرحلة الطفولة متشابه

. المظهـر العـام وحتـى الـسلوك سـیان ویكون الـصوتو. إذا لم یتم الكشف عن العضو التناسلي
تعمــل تلــك ، یبـدأ عمــل النظــام الهرمــوني عـن طریــق افــرازات الغـدة النخامیــة فـي مرحلــة البلــوغو

 .لة فـي إظهـار الخـصائص الجنـسیةاالفرازات الهرمونیة في اسـتثارة االعـضاء التناسـلیة المـسؤو
 حیـث تعتبـر الهرمونـات الجنـسیة لـدى .هنا یكون النظام الهرموني لدى الذكر اقوى مـن االنثـى

  . )1976المجدوب،  ( .دافعیة للقیام بالنشاط الجنسي والذكر اكثر نشاطا
  تفسیر انخفاض جریمة المرأة عالمیا وللعالم فرویدالمنظور النفسي ) ثامنا

الفــسیولوجیا فــي  والبیولوجیــا و علمــاء الــنفس العوامــل التــي وضــعها علمــاء االجتمــاعنكــرأ -)1
ارتكـاب المـرأة للجریمـة  أن نهـم اعتقـدواإ حیـث .انخفاضـها مقارنـة بالرجـل وتفسیر جریمـة المـرأة

مـا و األنثـى دور العوامـل النفـسیة لـدى إلـى انخفاض النـسبة مقارنـة بالرجـل یعـود وبكل انماطها
الالشـــعور یعـــد المـــرأة الرتكـــاب  أن .ظـــروف تهیـــئ نفـــسیتها الرتكـــاب الجریمـــةتمـــر بـــه مـــن 

ــدالعــالم  حیــث یــرى .الجریمــة  اي انــه ."الدونیــة"فــي شــعور الالوعــي تــشعر ب األنثــى  أنفروی
 مـا یفـسر الوضـع ."العـضو الـذكري" الـنقص لمـا یمتلكـه الـذكر  ویـسیطر علیهـا شـعور االفتقـار

الـذكر  أن  بینمـا یجـد فرویـد.فـي مرحلـة البلـوغ األنثـى لبیة لـدىالـس والنفسي القلق الغیر مـستقر
حــد الــسلوك  إلــى بــشكل متفــاوت ودرجــة تــصل إلــى الفعــل وفــي الفتــرة ذاتهــا یــتعطش لالنطــالق
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  حیـث انهـم فـسروا سـلبیة.و القى رأي فروید انتقـادا شـدیدا مـن قبـل كثیـر مـن العلمـاء.العدواني
 فــاالنثى .التكیـف مــع تفــوق الـذكر علیهــا ومــن التموضــعحالـة  إلــى فــي تلــك الفتـرة تعــوداألنثـى 
 ما یفسر اخـتالف درجـة .تكبح جماح ذاتها بینما الذكر یتمعن في االنطالق بال حدود وتتكیف
 فهم بهـذا التفـسیر .ال بد من الوقوف عند تفسیر علماء النفسو. العدوانیة لدى الجنسین والجرأة

قواعــده مــع مــا یترتــب عنــه مــن توزیــع  و المجتمــعربطــوا شــعور االنــسان فــي الالوعــي بمعــاییر
  ).  2016الغامدي  (..االنثى واالدوار على الذكر

 فقــد أثبتــت .هنالــك نقطــة جوهریــة فــي علــم الــنفس تركــز علــى طــرق التعبیــر لــدى الجنــسین-)2
فـي " الـداخل" بینمـا تركـز المـرأة علـى  ”الخـارج“یتجـه بنـشاطه نحـو  والذكر یعبـر أن الدراسات
 )1994،عقیدة(ا مع االمورتعاطیه

 :تصمیموالمنهجیة لا

ـــةمنهج  هجاالمنـــ اهـــممـــن العتبـــاره اعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي  : الدراســـةی
  . التي أقوم بهامالءمة للدراسة وشیوهةأكثرها  واالجتماعیة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع النـساء مرتكبـات الجریمـة المحكومـات فـي  :مجتمع الدراسة
  . محكومة لدى المركزامرأة) 222( نساء، والبالغ عددهن /ٕأهیل واصالح الجویدة مركز ت

 نــساء/ تأهیـل الجویــدة  ومركـز إصــالح أخــذت عینـة الدراســة مــن :الزمانیــة والحـدود المكانیــة
  . بإشراف كوادر االمن العام2020تموز ذلك في و

  :عینة الدراسة
المجرمـة كـان مـن الـضروري اختیـار عینـة الدراسة تتناول موضوع المرأة االردنیـة  أن بما

هــو  وعــيیالطبفــي مكانهــا أخــذ العینــة  ضــرورةفــرض الــذي ی الدراســة ضــمن مجتمــع تلــك المــرأة
تم إختیار عینة الدراسة مـن النـساء مرتكبـات الجریمـة المحكومـات فـي بناءا على ذلك ، السجن

 حیـث ،العـشوائیة لطریقـةباذلـك ، وة الـسجونربإشـراف إدا نـساء/ٕمركز تأهیل واصـالح الجویـدة 
جمـع   وبعـد،بكامـل حریـاتهن و دون إكـراهامرأة على المشاركة في تعبئـة االسـتبانة) 92(وافقت 

اســتبانات لعــدم صــالحیتها ألغــراض التحلیــل االحــصائي بــسبب ) 4(االســتبانات، تــم اســتبعاد 
مة في مركز تأهیـل محكواستبانة المرأة ) 86( فتمثلت العینة النهائیة بـ ،جاباتعدم اكتمال اإل

مــن العینــة الرئیــسة وفیمــا یلــي %) 95.5( نــساء، والتــي تمثــل مــا نــسبته -ٕواصــالح الجویــدة 
   .ًتوضیحا للتوزیع الدیموغرافي ألفراد عینة الدراسة

تــم  و.علــى غــرار مقیــاس لیكــرت الخماســي) االســتبانة(هــي  وتــم تــصمیم األداة :أداة الدراســة
 ت هـــذا وقـــد تكونـــ.األدب النظـــري والدراســـات الـــسابقة إلـــى وعبـــالرج) االســـتبانة(داة األتطـــویر 
  : من جزأیناالستبانة

العمر، المستوى التعلیمـي، الحالـة :  یتضمن المعلومات الدیمغرافیة، والمكونة من:الجزء االول
  .االجتماعیة، الدخل الشهري بالدینار األردني، الوظیفة، مكان السكن، وعدد األبناء

 دوافــع الجریمــة، ن خــصائص الجریمــة المرتكبـة، المتعلقــة بنــوع الجریمــة،یتــضم :الجــزء الثــاني
  .باقیاتساإل

  ).19 -11(الفقرات من  یتناول عوامل الجریمة االجتماعیة والثقافیة، ویتضمن :الجزء الثالث
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  ). 30 - 20(والمتعلق بعوامل الجریمة النفسیة، ویتضمن الفقرات من  :الجزء الرابع
  ).46 - 31(تعلق بعوامل الجریمة االقتصادیة، ویتضمن الفقرات من والم: الجزء الخامس

  :صدق أداة الدراسة
فقرة بعد إعداد الصورة األولیة كمـا ) 46(تم عرض المقیاس الذي یتكون من : صدق المحتوى

مـن أعـضاء الهیئـة التدریـسیة فـي جامعـة مؤتـة كلیـة العلـوم ) ً محكمـا7( علـى) 1(في الملحـق 
ٕ وذلـك إلبـداء آرائهـم فـي صـدق المـضمون وانتمـاء ،العلوم التربویـة  وة الحقوقكل واالجتماعیة،

العبــارات للمقیــاس ومــدى مالءمتهــا لقیــاس مــا وضــعت لقیاســه، ودرجــة وضــوحها، ومــن ثــم تــم 
لبیـان صــالحیة الفقـرة، وبنــاء علــى %) 80(اقتـراح التعــدیالت المناسـبة، وقــد تـم اعتمــاد معیــار 

ض الفقرات من ناحیة الصیاغة لزیادة وضوحها، وتم حـذف بعـض آراء المحكمین تم تعدیل بع
الفقرات بسبب تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى، وتم حذف فقـرات أخـرى لعـدم مناسـبتها 
ألغــراض الدراســـة وعـــدم مناســبة بعـــضها للبعـــد الــذي تنتمـــي إلیـــه، وبالنتیجــة أصـــبح المقیـــاس 

، واعتبـرت الباحثـة آراء )3(ئیسة فـي الملحـق فقرة موزعة على خمسة أقسام ر) 46(یتألف من 
المحكمـین وتعـدیالتهم داللـة علـى صـدق محتــوى أداة الدراسـة ومالءمـة فقراتهـا وتنوعهـا، وبعــد 
إجـــراء التـعــدیالت المطلوبـــة، تحقـــق التـــوازن بـــین مـــضامین المقیـــاس فـــي فقراتهـــا، وقـــد عبـــر 

  .دق الظاهري لألداةالمحكمین عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتها، مما یشیر للص
إتــساق كــل فقــرة مــن المقیــاس مــع البعــد الــذي تنتمــي إلیــه  إلــى للتعــرف :ثبــات أداة الدراســة

الفقرة، تم إستخدام حساب معامالت اإلرتباط بین كل فقرة من الفقرات فـي المقیـاس عـن طریـق 
  .)ألفا كرونباخ(استخدام معامل 

ًتبعــــا لقواعــــد )لیكــــرت الخماســــي(س یتــــدرج مقیــــا أن تــــم مراعــــاة :مفتــــاح تــــصحیح المقیــــاس
  : تاليوخصائص المقاییس ك

  المستوى

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة

5  4  3  2  1  
ًالمتوسطات الحـسابیة التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة علـى النحـو اآلتـي وفقـا تم التعامل مع 

  :للمعادلة التالیة
  : ل اإلجابة مقسومة على عدد المستویات، أي القیمة الدنیا لبدائ–القیمة العلیا 

  . وهذه القیمة تساوي طول الفئة1.33=  4 = )5-1(
 3  3  

  2.33= 1.33 + 1.00وبذلك یكون المستوى المنخفض من 
ویكــــون المـــستوى المرتفــــع مــــن  3.67= 1.33+ 2.34ویكـــون المــــستوى المتوســـط مــــن 

3.68- 5.00  
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  : الدراسة بالخطوات التالیةمرت عملیة إعداد أداة: إجراءات الدراسة
 اإلطــالع علــى الدراســات الــسابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســة والمختــصة بالعوامــل المؤدیــة -1

 .ارتكاب المرأة األردنیة للجریمةإلى 
 .بناء أبعاد وفقرات المقیاس بحیث یتماشى وأسئلة الدراسة -2
 .دیالت المقترحةٕتحكیم المقیاس من قبل مجموعة من المحكمین المختصین واجراء التع -3
ٕمركـز تأهیـل واصـالح  إلى الحصول على كتاب تسهیل مهمة من إدارة جامعة مؤتة موجه -4

 . نساء، لتطبیق أداة الدراسة/الجویدة 
النــزیالت المحكومــات فــي مركــز ( علــى أفــراد عینــة الدراســة )االســتبانة (توزیــع أداة الدراســة -5

اعدة إدارة الــسجون بتوضـیح بعــض ، وقـد تــم التطبیـق بمـس)نـساء/ٕتأهیـل واصـالح الجویــدة 
الجوانــــب المتعلقــــة بالدراســــة وشــــرح أهــــدافها وأهمیتهــــا والتأكیــــد علــــى ســــریة المعلومــــات 

 ةواستخدامها لغرض البحث العلمي فقط،، وبعـد االنتهـاء مـن التطبیـق تـم جمـع أداة الدراسـ
 .واستبعاد ما هو غیر صالح للتحلیل اإلحصائي

ٕالحاســـوب واجـــراء  إلـــى ت خـــام، تـــم إدخـــال البیانـــاتدرجـــا إلـــى بعـــد تحویـــل االســـتجابات -6
ٕ واجـراء التحلـیالت (SPSS)المعالجات اإلحصائیة لها بإستخدام برنـامج الـرزم اإلحـصائیة 

 .اإلحصائیة المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة واستخراج النتائج ومناقشتها
 .ًیوما) 14(الجویدة نساء -من مركز االصالح   عملیة جمع البیاناتتاستغرق -7

  : متغیرات الدراسة
المتغیــرات المــستقلة وتــشمل بعــض المتغیــرات الدیموغرافیــة والمتمثلــة فــي كــل مـــن : ًأوال

  ). العمر، والمستوى التعلیمي، والحالة االجتماعیة، والدخل الشهري بالدینار األردني(
  .)القتصادیةا و،النفسیة، وعوامل االجتماعیة والثقافیةال(:المتغیرات التابعة: ًثانیا 

تم استخدام أسالیب األحصاء الوصـفي لإلجابـة عـن : المعالجات اإلحصائیة المستخدمة
  : أسئلة الدراسة، كاآلتي

 .استخراج التكرارات والنسب المئویة لوصف أفراد عینة الدراسة -
  . استخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة -
مـستوى اسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة  إلـى فتم إستخدام المتوسطات الحسابیة للتعر -

مــــستوى تــــشتت  إلــــى علـــى فقــــرات وأبعــــاد الدراســـة، واإلنحرافــــات المعیاریــــة للتعـــرف
  .استجابات أفراد عینة الدراسة عن المتوسط الحسابي للفقرات

  .One Way ANOVAتم استخدام تحلیل التباین األحادي  -
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  :المعالجة االحصائیة والجداول
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب العمر)1(جدول

  النسبة المئویة  التكرار  العمر
 18.6  16   سنة18-24

 50.0 43   سنة25-34

 22.1 19   سنة35-45

 9.3 8   سنة51 -46

 100.0 86  المجموع الكلي

من أفـراد عینـة الدراسـة هـن مـن ضـمن الفئـة %) 18.6(ما نسبته  أن یتضح من الجدول
من أفراد عینة الدراسة هن ضـمن الفئـة %) 50(ما نسبته  أن ، ولوحظ) سنة24-18(العمریة 
مــن أفــراد عینــة الدراســة ضــمن الفئــة %) 22.1(مــا نــسبته  أن ، وتبــین) ســنة34-24(العمریــة 
مـن أفـراد عینـة الدراسـة ضـمن الفئـة %) 9.3(ما نسبته  أن ، فیما تبین) سنة45-35(العمریة 
  %).9.3(العمریة 

  فراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیميتوزیع أ:)2(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  المستوى التعلیمي

 15.1 13  بكالوریوس أو أعلى

 7.0 6  دبلوم

 67.4 58  توجیهي أو أقل

 10.5 9  غیر متعلم نهائي

 100.0 86  المجموع الكلي

ستوى مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة یتمـــتعن بمـــ%) 15.1(مـــا نـــسبته  أن تـــضح مـــن الجـــدول
مــن أفــراد عینــة الدراســة %) 7(مــا نــسبته  أن ، وتبــین)بكــالوریوس أو أعلــى مــن ذلــك(تعلیمــي 

، فیمــا كــان التوزیــع األعلــى مــا بــین أفــراد عینــة الدراســة لــصالح )الــدبلوم(كــانوا یحملــن شــهادة 
مــن أفــراد عینــة الدراســة %) 10.5(مــا نــسبته  أن ، وتبــین)تــوجیهي أو أقــل(المــستوى التعلیمــي 

  .ًمتعلمات نهائیاغیر 
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  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة االجتماعیة:)3(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 55.8  48  متزوجة

 24.4 21  مطلقة

 10.5 9  أرملة

 5.8 5  منفصلة دون طالق

 3.5 3  عزباء

 100.0 86  المجموع الكلي

مــن أفــراد عینــة الدراســة مــن المتزوجــات، %) 55.8(مــا نــسبته  أن یتــضح مــن الجــدول
مـــا نـــسبته  أن ، ولـــوحظ)مطلقـــات(مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة %) 24.4(مـــا نـــسبته  أن وتبـــین

مـا  أن ٕمن مرتكبات الجریمة في مركز تأهیل واصالح الجویـدة مـن األرامـل، وتبـین%) 10.5(
%) 3.5(مـا نـسبته  أن من أفـراد عینـة الدراسـة منفـصالت دون طـالق، وتبـین%) 5.8(نسبته 

  .منهن عازبات
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الدخل الشهري:)4(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  الدخل الشهري

 25.6 22   دینار200أقل من 

 39.5 34   دینار220-319

 26.7 23   دینار320-419

 8.1 7   دینار فأكثر420

 100.0 86  المجموع الكلي

من أفراد عینة الدراسة كـان دخلهـن أقـل %) 25.6(ما نسبته  أن )4 (یتضح من الجدول
من السجینات مرتكبات الجریمة كان دخلهـن مـا %) 39.5( دینار أردني، وما نسبته 200من 
مــن أفــراد عینــة الدراســة مــا %) 26.7(مــا نــسبته  أن ، ولــوحظ) دینــار أردنــي319-220(بــین 
مــن أفــراد عینـة الدراســة دخلهــن %) 81( نـسبته مــا أن ، وتبــین) دینــار أردنـي419-320(بـین 

  ). دینار أردني420(الشهري یزید عن 
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  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الوظیفة:)5(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  الوظیفة

 17.4  15  متعطلة عن العمل

 29.1 25  أعمال حرة

 27.9 24  قطاع خاص

 18.6 16  قطاع عام

 7.0 6  ربة منزل

 100.0 86  المجموع الكلي

مـــن أفـــراد عینــــة الدراســـة مرتكبــــات %) 17.4(مـــا نــــسبته  أن )5(یتـــضح مـــن الجــــدول 
مـــا نـــسبته  أن ٕالجریمـــة داخـــل مركـــز تأهیـــل واصـــالح الجویـــدة مـــتعطالت عـــن العمـــل، وتبـــین

ّمــن الــسجینات كــن %) 27.9(مــا نــسبته  أن كــان لــدیهن وظــائف أعمــال حــرة، وتبــین%) 29(
مــنهن یعملــن فــي القطــاع العــام، %) 18.6(مــا نــسبته  أن طــاع الخــاص، وتبــینّیعملــن فــي الق

  .ربات منازل من أفراد عینة الدراسة من مرتكبات الجریمة%) 7(ما نسبته  أن ولوحظ
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مكان السكن:)6(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  مكان السكن

 10.5 9  بادیة

 12.8 11  ریف

 59.3 51  ینةمد

 10.5 9  مخیم

 7.0 6  ال یوجد سكن ثابت

 100.0 86  المجموع الكلي

مـــن أفـــراد عینــــة الدراســـة مرتكبــــات %) 10.5(مـــا نــــسبته  أن )6(یتـــضح مـــن الجــــدول 
مــا  أن مـنهن یــسكنون الریـف، وتبــین%) 12.8(مـا نــسبته  أن الجریمـة یــسكنون البادیـة، وتبــین

مــنهن %) 10.5(مــا نــسبته  أن  فــي المدینــة، لــوحظمــن الــسجینات یــسكنون%) 59.3(نــسبته 
مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة مـــن مرتكبـــات %) 7(مـــا نـــسبته  أن یـــسكنون فـــي المخیمـــات، وتبـــین

  .الجریمة ال یوجد لدیهن سكن ثابت
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  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد األبناء:)7(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  عدد األبناء
 11.6  10  ابن واحد

 36.0 31  ابنان

 29.1 25  ثالثة أبناء

 17.4 15  أربع أبناء وأكثر

 5.8 5  ال یوجد أبناء

 100.0 86  المجموع الكلي

مــن أفــراد عینــة الدراســة مرتكبــات الجریمــة %) 11.6(مــا نــسبته  أن )7(یظهــر الجــدول 
 أفـراد مـن%) 36(مـا نـسبته  أن ٕداخـل مركـز تأهیـل واصـالح الجویـدة لـدیهن ابـن واحـد، وتبـین

ـــدیهن ابنـــان اثنـــان، ولـــوحظ ـــدیهن ثالثـــة أبنـــاء مـــن النـــساء مرتكبـــات  أن عینـــة الدراســـة ل مـــن ل
مــن النـساء مرتكبــات الجریمــة كــان %) 17.4(، ومـا نــسبته %)29.1(الجریمـة كانــت نــسبتهن 

لدیهن أربع ابناء وأكثر، أما النـساء مرتكبـات الجریمـة اللـواتي لـیس لـدیهن أبنـاء بلغـت نـسبتهن 
  .من أفراد عینة الدراسة) 5.8%(

  ًتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب نوع الجریمة مرتبة تنازلیا:)8(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  نوع الجریمة

 15.1 13  ترویج مخدرات
 10.5 9  سرقة

 10.5 9  شیك بدون رصید
 10.5 9  هتك عرض

 8.1 7  خطف
 5.8 5   بنك نوتتزویر

 4.7 4  تعاطي مخدرات
 4.7 4  زنا

 3.5 3  االعتداء بالضرب
 3.5 3  تداول عملة مزورة
 3.5 3  تسبب في عاهة
 3.5 3  تغیب عن المنزل

 3.5 3  دعارة
 3.5 3  نشل

 2.3 2  اختالس
 1.2 1  تهریب بضاعة
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  النسبة المئویة  التكرار  نوع الجریمة
 1.2 1  قتل

 1.2 1  مخدراتتجارة 
 100.0 86  المجموع الكلي

تلــت جریمـــة تــرویج المخـــدرات حیــث اح تنــوع الجــرائم المرتكبـــة) 8(یتــضح مــن الجـــدول 
%) 10.5(مــا نــسبته  أن مــن توزیــع الجــرائم، وتبــین%) 15.1(المرتبــة األولــى وجــاءت بنــسبة 

للجرائم المتعلقة بالسرقة، وشیك بدون رصید، وهتـك العـرض وجـاءت جمیعهـا بالمرتبـة الثانیـة، 
المرتكبــة لــدى مــن الجــرائم %) 8.1(جریمــة الخطــف جــاءت بالمرتبــة الثالثــة وبنــسبة  أن وتبــین

مـن الجـرائم كانـت متعلقـة بـالتزویر واحتلـت %) 5.8(مـا نـسبته  أن أفراد عینة الدراسة، ولـوحظ
تعــاطي المخــدرات والزنــا جــاءت فــي المرتبــة الخامــسة وحــازت علــى  أن المرتبــة الرابعــة، وتبــین

الـضرب، االعتـداء ب أن من التوزیع العام للجـرائم المرتكبـة، ولـوحظ%) 4.7(نسبة مئویة بلغت 
وتــداول عملــة مـــزورة، والتــسبب فـــي عاهــة، والتغیــب عـــن المنــزل، والـــدعارة، والنــشل، جـــاءت 

كل على حده من التوزیع %) 3.5(جمیعها بالمرتبة السادسة وبلغت نسبة كل من هذه الجرائم 
مــن الجــرائم كانــت متمثلــة فــي جریمــة %) 2.3(مــا نــسبته  أن العــام للجــرائم المرتكبــة، ولــوحظ

 واحتلت المرتبة السابعة، أما تهریب البضاعة، والقتل والمخدرات جاءت فـي المرتبـة االختالس
مـــن التوزیـــع العـــام الرتكـــاب الجـــرائم لـــدى أفـــراد عینـــة %) 1.2(األخیـــرة وبنـــسبة مئویـــة بلغـــت 

  . الدراسة
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب دوافع الجریمة:)9(لجدول ا

  یةالنسبة المئو  التكرار  دوافع الجریمة
 16.3 14  االنتقام

 25.6 22  المال إلى الحاجة

 38.4 33  التأثر بالمحیط

 4.7 4  المتعة والمغامرة

 15.1 13  التورط

 100.0 86  المجموع الكلي

مــن أفــراد عینــة الدراســة كــان دافعهــن وراء %) 16.3(مــا نــسبته  أن )9(یظهــر الجــدول 
من أفراد عینة الدراسة مـن النـساء %) 25.6(ما نسبته  أن ارتكاب الجریمة هو االنتقام، وتبین

مــن النــساء %) 38.4(مـا نــسبته  أن المــال، وتبــین إلــى مرتكبـات الجریمــة دافعهــن هــو الحاجـة
مـــن ارتكـــاب %) 4.7(كـــان دافعهـــن وراء ارتكـــاب الجریمـــة هـــو التـــأثر بـــالمحیط، ومـــا نـــسبته 
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مـــن النـــساء یـــرتكبن %) 15.1(مـــا نـــسبته  أن الجریمـــة كـــان بـــدافع المتعـــة والمغـــامرة، وتبـــین
  .الجریمة بدافع التورط

  سباقیاتتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد األ: )10(الجدول 
  النسبة المئویة  التكرار  عدد السوابق

 36.0 31  ال یوجد سوابق

 24.4 21  سابقة

 19.8 17  سابقتان

 10.5 9  ثالثة سوابق

 9.3 8  أكثر من ثالثة سوابق

 100.0 86  المجموع الكلي

مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة لـــم یكـــن لهـــن أي %) 36(مـــا نـــسبته  أن )10(یظهـــر الجـــدول 
مــن النــساء لــدیهن ســابقة جرمیــة %) 24.4(مــا نــسبته  أن ســوابق فــي ارتكــاب الجریمــة، وتبــین

ـــدیهن ســـابقتان جرمیتـــان، %) 19.8(مـــا نـــسبته  أن واحـــدة، ولـــوحظ مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة ل
مــا نــسبته  أن  عینــة الدراســة لــدیهن ثالثــة ســوابق جرمیــة، ولــوحظمــن أفــراد%) 10.5(وبنــسبة 

  .من أفراد عینة الدراسة لدیهن أكثر من ثالثة سوابق جرمیة%) 9.3(
 معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا:)11(الجدول 

  معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا  أبعاد الدراسة
  0.888  مة االجتماعیة والثقافیةعوامل الجری

  0.921  عوامل الجریمة النفسیة
  0.911  عوامل الجریمة االقتصادیة
  0.961  األداة ككل

قــیم معامـل كرونبــاخ ألفـا لألبعــاد الفرعیـة للمقیــاس تراوحــت  أن )11(یتـضح مــن الجـدول 
 للدرجـة الكلیـة وكما بلغت قیمة معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفـا) 0.921 – 0.888(بین 

  ).0.961(للمقیاس 
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  :نتائج الدراسة
یتضمن هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، حیث تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابیة 

استجابات أفـراد عینـة الدراسـة وفیمـا یلـي االجابـة عـن أسـئلة  إلى واالنحرافات المعیاریة للتعرف
  :الدراسة التالیة

ــا هــي العوامــل :ولال األالنتــائج المتعلقــة بالــسؤ* ــةم  النفــسیة والثقافیــة و االجتماعی
ذلـك  و التي تدفع المرأة في المجتمع االردني الرتكاب الجریمة من وجهة نظرهـااالقتصادیةو

  ؟  األردن في في ظل تنامي معدالت الجریمة التي ترتكبها المرأة
حرافــات المعیاریــة  تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابیة واالنلإلجابــة عــن الــسؤال األول

  :كالتالي استجابات أفراد عینة الدراسة إلى للتعرف
 )12(الجدول 

المتغیرات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن 
 العوامل التي تدفع المرأة في المجتمع األردني الرتكاب الجریمة من وجهة نظرهاالمتعلقة ب

 .ً تنازلیاًمرتبة ترتیبا

 العوامل التي تدفع المرأة الرتكاب الجریمة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

  مرتفع  1 0.59  4.29  عوامل الجریمة االقتصادیة  3
 مرتفع  2 0.63 4.23  عوامل الجریمة االجتماعیة والثقافیة  1

  مرتفع 3 0.71 4.14  عوامل الجریمة النفسیة  2
 مرتفع   0.59 4.22  المتوسط الحسابي العام 

، )4.14 و4.29(تراوحــت مــا بــین  المتوســطات الحــسابیة أن )12(یتــضح مــن الجــدول 
حیــث حــازت العوامـــل التــي تــدفع المـــرأة الرتكــاب الجریمـــة بــشكل عــام علـــى متوســط حـــسابي 

وامـل الجریمـة ، وهو من المستوى المرتفع، وقـد جـاء فـي المرتبـة األولـى ع)4.22(إجمالي بلغ 
وبــانحراف معیــاري ) 4.29(االقتــصادیة، وقــد حــازت علــى أعلــى متوســط حــسابي والــذي بلــغ 

ًوهـــو مـــن المـــستوى المرتفـــع، وثانیــــا جـــاءت عوامـــل الجریمـــة االجتماعیـــة والثقافیــــة، ) 0.59(
، وهــو مـــن المــستوى المرتفــع، وفـــي )0.63(وانحـــراف معیــاري ) 4.23(بمتوســط حــسابي بلــغ 

) 4.14(ثـــة جـــاءت عوامـــل الجریمـــة النفـــسیة، والحاصـــلة علـــى متوســـط حــــسابي المرتبـــة الثال
 .، وهو من المستوى المرتفع)0.71(وبانحراف معیاري 

مـستوى الفقـرات  إلـى  تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، للتعـرفهنا
تكـاب الجریمــة، وفیمــا یلــي  الرةالتــي تــدفع المـرأة فــي االردنیــ الفرعیـة لألبعــاد المتعلقــة بالعوامـل

  :هذه النتائج
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  عوامل الجریمة االجتماعیة والثقافیة -1
تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة 

  :یوضح ذلك) 13(عن فقرات عوامل الجریمة االجتماعیة والثقافیة، والجدول 
نحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن المتوسطات الحسابیة واال:)13(الجدول 

ًمرتبة ترتیبا تنازلیا" عوامل الجریمة االجتماعیة والثقافیة"فقرات  ً.  
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

 مرتفع 1 0.67 4.74 التحریض من االهل 11

 مرتفع 2 0.75 4.48 التحریض من االصدقاء 12

 مرتفع 3 0.99 4.36  زواج زوجي مرة اخرى اضر بي 18

 مرتفع 4 0.87 4.29 التعنیف اللفظي من االهل 14

 مرتفع 5 0.98 4.23  انفصال والدي فاقم مشكلتي 16

 مرتفع 6 0.80 4.21 عدم وجود مأوى 13

 مرتفع 7 0.89 4.07  تعرضت للتحرش في العمل 17

 مرتفع 8 0.84 3.86  الضرب من االهل 15

 مرتفع 9 0.95 3.81  طالقي اضر بي 19

 مرتفع   0.63 4.23 المتوسط العام الحسابي 

 ،)3.81 و4.74(المتوســطات الحــسابیة تراوحــت مــا بــین  أن )13(یتــضح مــن الجــدول 
، وهو من المستوى المرتفع، وقد حـازت )4.23(حیث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي 

، )0.67(، وبـانحراف معیــاري )4.74(ى متوسـط حــسابي حیـث بلــغ علـى أعلــ) 11(الفقـرة رقــم 
، وفـي المرتبـة الثانیـة )التحـریض مـن األهـل(وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على 

وهــو مــن ) 0.75(وبــانحراف معیــاري ) 4.48(بمتوســط حــسابي بلــغ ) 12(جــاءت الفقــرة رقــم 
، وفــي المرتبــة الثالثــة ) مــن األصــدقاءالتحــریض(المــستوى المرتفــع، حیــث نــصت الفقــرة علــى 

وهــــو مــــن ) 0.99(وبــــانحراف معیــــاري ) 4.36(بمتوســــط حــــسابي ) 18(جــــاءت الفقــــرة رقــــم 
، وفــي المرتبــة )زواج زوجــي مـرة أخــرى أضــر بـي(المـستوى المرتبــع، حیـث نــصت الفقــرة علـى 

وهـو مــن ) 0.87(ي وانحـراف معیــار) 4.29(بمتوسـط حــسابي ) 14(الرابعـة جــاءت الفقـرة رقــم 
وفــي المرتبــة الخامــسة  ).التعنیــف اللفظــي مــن األهــل(المــستوىالمرتفع، وقــد نــصت الفقــرة علــى 

وهـو مـن المـستوى ) 0.98(وانحراف معیاري ) 4.23(بمتوسط حسابي ) 16(جاءت الفقرة رقم 
 ، وفـي المرتبـة الـسادسة جـاءت)انفصال والدي فاقم مـشكلتي(المرتفع، حیث نصت الفقرة على 

وهــو مــن المــستوى ) 0.80(وبــانحراف معیـاري ) 4.21(بمتوســط حـسابي بلــغ ) 13(الفقـرة رقــم 
، وفــي المرتبــة الــسابعة جــاءت الفقــرة رقــم )عــدم وجــود مــأوى(المرتفــع، وقــد نــصت الفقــرة علــى 
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وهــو مــن المــستوى المرتفــع، وقــد ) 0.89(وبــانحراف معیــاري ) 4.07(بمتوســط حــسابي ) 17(
، وفــي المرتبـــة الثامنــة جـــاءت الفقــرة التـــي )ت للتحـــرش فــي العمـــلتعرضــ(نــصت الفقــرة علـــى 

وهــو ) 0.84(وانحــراف معیــاري ) 3.86(بمتوســط حــسابي ) الــضرب مــن األهــل(نــصت علــى 
) 3.81(بمتوسـط حــسابي ) 19(وفـي المرتبـة األخیــرة جـاءت الفقـرة رقـم  .مـن المـستوى المرتفـع

ّطالقي أضـر ( حیث نصت الفقرة على وهو من المستوى المرتفع، ،)0.95(وبانحراف معیاري 
  ).بي

  عوامل الجریمة النفسیة -2
تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة 

  :یوضح ذلك) 14(عن فقرات عوامل الجریمة النفسیة، والجدول 
ت أفراد عینة الدراسة عن المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابا )14(الجدول 

ًمرتبة ترتیبا تنازلیا" عوامل الجریمة النفسیة"فقرات  ً.  
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

  مرتفع 1 0.97 4.35 ال استطیع النوم 23
  مرتفع 2 0.96 4.33 اشعر بالخوف خارج السجن 22
  مرتفع 3 0.91 4.30 اشعر بالنبذ من قبل االسرة 20
  مرتفع 4 1.01 4.17 اتناول دواء نفسي 25
  مرتفع 5 0.90 4.14  ال احب التواصل مع المجتمع 30
  مرتفع 6 0.98 4.12 اسمع وساوس تتحدث معي 29
  مرتفع 7 0.90 4.08 طبیب نفسي إلى اذهب 26
  مرتفع 8 0.99 4.06 احلم بكوابیس 24
  مرتفع 9 1.03 4.05 ال اسیطر على غضبي 28
  مرتفع 10 0.88 4.00 اشعر بالوحدة خارج السجن 21
  مرتفع 11 0.96 3.94 حاولت االنتحار هروبا من الواقع 27
  مرتفع   0.71 4.14 المتوسط العام الحسابي 

، )3.94 و4.35(تراوحــت مــا بــین  المتوســطات الحــسابیة أن )14(یتــضح مــن الجــدول 
، وهو من المستوى المرتفع، وقد حـازت )4.14(حیث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي 

، )0.97(، وبـانحراف معیــاري )4.35(علـى أعلــى متوسـط حـسابي حیــث بلـغ ) 23(الفقـرة رقـم 
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، وفــي المرتبــة الثانیــة )ال أســتطیع النــوم(وهــو مــن المــستوى المرتفــع، وقــد نــصت الفقــرة علــى 
وهــو مــن ) 0.96(یــاري وبــانحراف مع) 4.33(بمتوســط حــسابي بلــغ ) 22(جــاءت الفقــرة رقــم 

، وفـي المرتبـة الثالثـة )أشعر بـالخوف خـارج الـسجن(المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة على 
وهــــو مــــن ) 0.91(وبــــانحراف معیــــاري ) 4.30(بمتوســــط حــــسابي ) 20(جــــاءت الفقــــرة رقــــم 

 ، وفـي المرتبـة الرابعـة)أشعر بالنبـذ مـن قبـل األسـرة(المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة على 
وهـــــو مـــــن ) 1.01(وانحـــــراف معیـــــاري ) 4.17(بمتوســـــط حـــــسابي ) 25(جـــــاءت الفقـــــرة رقـــــم 

وفــي المرتبــة الخامــسة جــاءت  ).أتنــاول دواء نفــسي(المــستوىالمرتفع، وقــد نــصت الفقــرة علــى 
ــــاري ) 4.14(بمتوســــط حــــسابي ) 30(الفقــــرة رقــــم  وهــــو مــــن المــــستوى ) 0.90(وانحــــراف معی

، وفــي المرتبــة الـــسادسة )أحــب التواصــل مــع المجتمــعال (المرتفــع، حیــث نــصت الفقــرة علــى 
وهــو مــن ) 0.98(وبــانحراف معیــاري ) 4.12(بمتوســط حــسابي بلــغ ) 29(جــاءت الفقــرة رقــم 

، وفـي المرتبـة الـسابعة )أسـمع وسـاوس تتحـدث معـي(المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على 
وهــــو مــــن ) 0.90 (وبــــانحراف معیــــاري) 4.08(بمتوســــط حــــسابي ) 26(جــــاءت الفقــــرة رقــــم 

، وفــي المرتبــة الثامنـــة )طبیــب نفـــسي إلــى أذهـــب(المــستوى المرتفــع، وقــد نـــصت الفقــرة علــى 
وانحــراف معیــاري ) 4.06(بمتوســط حــسابي ) أحلــم بكــوابیس(جــاءت الفقــرة التــي نــصت علــى 

) 28(وهـو مــن المــستوى المرتفــع، أمــا المرتبــة التاسـعة فكانــت مــن نــصیب الفقــرة رقــم ) 0.99(
وهـــو مـــن المـــستوى ) 1.03(وانحـــراف معیـــاري ) 4.05(ازت علـــى متوســـط حـــسابي والتـــي حـــ

، وفـي المرتبـة مـا قبـل األخیـرة فقـد )ال أسـیطر علـى غـضبي(المرتفع، حیث نصت الفقـرة علـى 
وهـــو مـــن ) 0.88(وانحـــراف معیـــاري ) 4.00(بمتوســـط حـــسابي بلـــغ ) 21(جـــاءت الفقـــرة رقـــم 

وفـي المرتبـة األخیـرة .)شـعر بالوحـدة خـارج الـسجنأ(المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة علـى 
ــــانحراف معیــــاري ) 3.94(بمتوســــط حــــسابي ) 27(جــــاءت الفقــــرة رقــــم  وهــــو مــــن  ،)0.96(وب

  ).ًحاولت االنتحار هروبا من الواقع(المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة على 
  عوامل الجریمة االقتصادیة -3

معیاریـة السـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات ال
  :یوضح ذلك) 15( والجدول ،عن فقرات عوامل الجریمة االقتصادیة

المتوســــطات الحــــسابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة الســــتجابات أفــــراد عینــــة :)15(الجــــدول 
ًمرتبة ترتیبا تنازلیا" عوامل الجریمة االقتصادیة"الدراسة عن فقرات  ً.  

 الفقرة الرقم
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

 زوجي یجبرني على امضاء شكات بنكیة 39
  مرتفع 1 0.55 4.90  باسمي كمبیاالتو

  مرتفع 2 0.68 4.53  ابني یأخذ نقودي لالنفاق على المخدرات 40
  مرتفع 3 0.90 4.47 نقودي باإلجبار اهلي یأخذون 35
  مرتفع 3 0.92 4.47  زوجي یصرف نقوده على عشیقاته 46
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 الفقرة الرقم
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

ال یوجد مصدر لإلنفاق سوى صندوق  42
  مرتفع 5 0.81 4.38  المعونة الوطني

  مرتفع 6 0.95 4.37 زوجي یستولي على نقودي 34
  مرتفع 7 0.91 4.36  ال أمتلك مصاریف عالجي 44
  مرتفع 8 1.00 4.34 التزامات مالیة ووجود دیون 32
  مرتفع 9 0.76 4.27  الجمعیات الخیریة تساعدني مادیا 41
  مرتفع 10 0.83 4.22 حرمت من بالمیراث 36
  مرتفع 11 0.96 4.19 ترك العمل أزم الوضع المالي 33
  مرتفع 11 1.08 4.19 ال احد یدعمني مالیا حین االزمات 37
  مرتفع 13 0.93 4.12  تعرضت للنصب مالیا من االصدقاء 45
  مرتفع 14 1.07 3.98  مسؤولة عن نفقات ابنائي 38
  مرتفع 15 1.00 3.92 ال یكفي الدخل الشهري 31
  مرتفع 16 0.81 3.92  ارتكبت جریمة الحتیاج للمال 43
  مرتفع   0.59 4.29 المتوسط العام الحسابي 

، )عوامـــل الجریمـــة االقتـــصادیة(المتوســـطات الحــسابیة لــــ  أن )15(یتــضح مـــن الجـــدول 
، )4.29( علــى متوســط حــسابي إجمــالي ، حیــث حــاز البعــد)3.92 و4.90(تراوحــت مــا بــین 

علـى أعلـى متوسـط حـسابي حیـث بلـغ ) 39(وهو من المستوى المرتفع، وقـد حـازت الفقـرة رقـم 
، وهـــو مـــن المـــستوى المرتفـــع، وقـــد نـــصت الفقـــرة علـــى )0.55(، وبـــانحراف معیـــاري )4.90(
 جــاءت ، وفــي المرتبــة الثانیــة)زوجــي یجبرنــي علــى إمــضاء شــكات بنكیــة وكمبیــاالت بإســمي(

وهــو مــن المــستوى ) 0.68(وبــانحراف معیـاري ) 4.53(بمتوســط حـسابي بلــغ ) 40(الفقـرة رقــم 
، وفــي المرتبــة )ابنــي یأخــذ نقــودي لالنفــاق علــى المخــدرات(المرتفــع، حیــث نــصت الفقــرة علــى 

وبــانحراف معیــاري ) 4.47(بمتوســط حــسابي ) 46 و35(الثالثــة جــاءت الفقــرتین ذوات األرقــام 
أهلـي یأخـذون نقـودي (وهـو مـن المـستوى المرتفـع، حیـث نـصت الفقـرتین علـى ) 92 و،0.90(

) 42(، وفي المرتبة الخامسة جاءت الفقـرة رقـم )باإلجبار، وزوجي یصرف نقوده على عشیقاته
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وهــو مــن المــستوى المرتفــع، وقــد نــصت ) 0.81(وانحــراف معیــاري ) 4.38(بمتوســط حــسابي 
  ). صندوق المعونة الوطنيال یوجد مصدر لإلنفاق سوى(الفقرة على 

وانحـراف معیـاري ) 4.37(بمتوسط حسابي ) 34(وفي المرتبة السادسة جاءت الفقرة رقم 
، )زوجــي یــستولي علــى نقــودي(وهـو مــن المــستوى المرتفــع، حیــث نــصت الفقــرة علــى ) 0.95(

وبـانحراف معیـاري ) 4.36(بمتوسـط حـسابي بلـغ ) 44(وفي المرتبة السابعة جـاءت الفقـرة رقـم 
، وفي )ال أمتلك مصاریف عالجي(وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على ) 0.91(

) 1.00(وبــانحراف معیــاري ) 4.34(بمتوســط حــسابي ) 32(المرتبــة الثامنــة جــاءت الفقــرة رقــم 
، وفـي المرتبـة )وجـود دیـون والتزامـات مالیـة(وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على 

بمتوسـط حـسابي ) ًالجمعیـات الخیریـة تـساعدني مادیـا(الفقـرة التـي نـصت علـى التاسـعة جـاءت 
وهو من المـستوى المرتفـع، أمـا المرتبـة العاشـرة فكانـت مـن ) 0.76(وانحراف معیاري ) 4.27(

) 0.83(وانحـراف معیـاري ) 4.22(والتي حازت على متوسـط حـسابي ) 36(نصیب الفقرة رقم 
، وفـــي المرتبـــة )حرمـــت مـــن المیـــراث(ت الفقـــرة علـــى وهـــو مـــن المـــستوى المرتفـــع، حیـــث نـــص

وبــانحراف ) 4.19(بمتوسـط حـسابي ) 37 و،33(الحادیـة عـشرة جـاءت الفقــرتین ذوات األرقـام 
تـرك العمــل (وهمـا مـن المـستوى المرتفـع، وقــد نـصت الفقـرتین علـى ) 1.08 و،0.96(معیـاري 

ي المرتبــة الثالثــة عــشرة جــاءت وفــ).ًأزم الوضــع المــالي، وال أحــد یــدعمني مالیــا حــین األزمــات
ــــاري ) 4.12(بمتوســــط حــــسابي ) 45(الفقــــرة رقــــم  وهــــو مــــن المــــستوى ) 0.93(وانحــــراف معی

، وفـي المرتبـة الرابعـة )ًتعرضـت للنـصب مالیـا مـن األصـدقاء(المرتفع، وقـد نـصت الفقـرة علـى 
ن وهــو مــ) 1.07(وانحــراف معیــاري ) 3.98(بمتوســط حــسابي ) 38(عــشرة جــاءت الفقــرة رقــم 

وفـي المرتبـة مـا قبـل  ).مـسؤولة عـن نفقـات أبنـائي(المستوى المرتفع، حیـث نـصت الفقـرة علـى 
) 1.00(وانحــراف معیــاري ) 3.92(بمتوســط حــسابي بلــغ ) 31(األخیــرة فقــد جــاءت الفقــرة رقــم 

، وفـي المرتبــة )الــدخل الـشهري ال یكفــي(وهـو مـن المــستوى المرتفـع، حیــث نـصت الفقــرة علـى 
وهو مـن  ،)0.81(وبانحراف معیاري ) 3.92(بمتوسط حسابي ) 43(فقرة رقم األخیرة جاءت ال

  ).ارتكبت جریمة الحتیاج المال(المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة على 
ــسؤال الثــاني هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى  :النتــائج المتعلقــة بال

عوامــــل االجتماعیــــة والثقافیــــة، بــــین متوســــط إجابــــات عینــــة الدراســــة نحــــو ال) 0.05(الداللــــة 
ارتكـــاب المـــرأة األردنیـــة للجریمـــة والتـــي تعـــزى الخـــتالف  إلـــى والنفـــسیة، واالقتـــصادیة المؤدیـــة

  ).العمر، المستوى التعلیمي، الحالة االجتماعیة، والدخل الشهري بالدینار األردني(متغیرات 
نحرافــات المعیاریــة،  تـم اســتخراج المتوســطات الحــسابیة وااللإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني
الفـروق بـین متوسـط  إلـى  للتعـرفOne Way ANOVAواسـتخدام اختبـار التبـاین األحـادي 

 إلــى إجابـات عینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــة
التعلیمــي، العمــر، المــستوى (ارتكــاب المــرأة األردنیــة للجریمــة والتــي تعــزى الخــتالف متغیــرات 

  ، )الحالة االجتماعیة، والدخل الشهري بالدینار األردني
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  :وفیما یلي النتائج
  :العمر: ًأوال

تـــم اســــتخراج المتوســـطات الحــــسابیة واالنحرافـــات المعیاریــــة، واســـتخدام اختبــــار التبــــاین 
الفروق بین متوسط إجابات عینـة الدراسـة نحـو  إلى  للتعرفOne Way ANOVAاألحادي 

ارتكـــاب المـــرأة األردنیـــة  إلـــى ل االجتماعیـــة والثقافیـــة، والنفـــسیة، واالقتـــصادیة المؤدیـــةالعوامـــ
  :للجریمة، تعزى لمتغیر العمر، وفیما یلي النتائج

الفروق بین متوسط  إلى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف) 16(الجدول 
 إلى قافیة، والنفسیة، واالقتصادیة المؤدیةإجابات عینة الدراسة نحو العوامل االجتماعیة والث

 ارتكاب المرأة األردنیة للجریمة، تعزى لمتغیر العمر

المتوسط  العدد 
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

 0.51 4.17 16 سنة 18-24

 0.59 4.26 43 سنة 34 -25

 0.49 4.32 19 سنة 35-45

 1.19 3.97 8 سنة 46-51

 ثقافیة_اجتماعیة_عوامل

 0.63 4.23 86 القیاس الكلي

 0.73 4.07 16 سنة 18-24

 0.66 4.19 43 سنة 34 -25

 0.67 4.29 19 سنة 35-45

 0.98 3.67 8 سنة 46-51

 نفسیة_عوامل

 0.71 4.14 86 القیاس الكلي

 0.52 4.33 16 سنة 18-24

 0.54 4.32 43 سنة 34 -25

 0.55 4.34 19 سنة 35-45

 0.94 3.91 8 سنة 46-51

 اقتصادیة_عوامل

 0.59 4.29 86 القیاس الكلي
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المتوسط  العدد 
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

 0.52 4.19 16 سنة 18-24

 0.56 4.26 43 سنة 34 -25

 0.55 4.31 19 سنة 35-45

 0.93 3.85 8 سنة  46-51

 القیاس الكلي

 0.59 4.22 86 القیاس الكلي

 الجابـات عینـة بـین المتوسـطات الحـسابیة وجود فروق ظاهریـة) 16(یتضح من الجدول 
 تعـزى التـي وللجریمةالدراسة نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة، والنفسیة، واالقتصادیة المؤدیة 

 One Wayلمتغیـر العمـر، وللكـشف عـن داللـة الفـروق تـم اسـتخدام اختبـار التبـاین األحـادي 
ANOVA17(ظهر نتائجه في الجدول ی و(.  
داللة الفروق  إلى  للتعرفOne Way ANOVAاختبار التباین األحادي ) 17(الجدول 

 نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة، والنفسیة، واالقتصادیة المؤدیة عینةالبین متوسط إجابات 
 .تعزى لمتغیر العمر التي للجریمة

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
(F) 

الداللة 
  االحصائیة

 588. 645. 259. 3 777. مجموعاتبین ال

ثقا_اجتماعیة_عوامل   401. 82 32.911 داخل المجموعات
 فیة

    85 33.688 المجموع

 1.567.204 779. 3 2.336 بین المجموعات

 نفسیة_عوامل   497. 82 40.750 داخل المجموعات

    85 43.086 المجموع

 1.260.294 429. 3 1.288 بین المجموعات

 اقتصادیة_عوامل   341. 82 27.948 المجموعاتداخل 

    85 29.237 المجموع

 1.282.286 445. 3 1.335 بین المجموعات

 القیاس الكلي   347. 82 28.475 داخل المجموعات

    85 29.811 المجموع
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عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط إجابـات ) 17(أظهرت نتائج الجدول 
ارتكــاب  إلــى ل االجتماعیــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــةعینــة الدراســة نحــو العوامــ

، 0.645 ((F)المــرأة األردنیــة للجریمــة، تعــزى لمتغیــر العمــر، حیــث بلغــت قیمــة اإلحــصائي 
ًعلى التوالي للمتغیرات، وهي قیم غیر دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى ) 1.282، 1.260، 1.567
وجــدت، لــم تبلــغ مــستوى الداللــة  أن لمتوســطات الحــسابیة، والفــروق مــا بــین ا)0.05(الداللــة 

  .اإلحصائیة
االتفاق الكبیـر فـي وجهـات النظـر مـا بـین أفـراد عینـة الدراسـة  إلى وقد تعزى هذه النتیجة

نـساء، وبــاختالف أعمــارهن /ٕمـن النــساء مرتكبــات الجریمـة فــي مركــز تأهیـل واصــالح الجویــدة 
الجریمـة، فجمیـع أفـراد  إلـى لنفسیة واالقتصادیة التـي تـؤديتجاه العوامل االجتماعیة والثقافیة وا

عینــة الدراســـة مــن النـــساء لــدیهن تـــصورات مرتفعــة المـــستوى عــن تلـــك العوامــل، وأنهـــا ســـبب 
  .رئیسي في ارتكاب المرأة للجریمة

  :المستوى التعلیمي: ًثانیا
ر التبــــاین تـــم اســــتخراج المتوســـطات الحــــسابیة واالنحرافـــات المعیاریــــة، واســـتخدام اختبــــا

الفروق بین متوسط إجابات عینـة الدراسـة نحـو  إلى  للتعرفOne Way ANOVAاألحادي 
ارتكـــاب المـــرأة األردنیـــة  إلـــى العوامـــل االجتماعیـــة والثقافیـــة، والنفـــسیة، واالقتـــصادیة المؤدیـــة

  :للجریمة، تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي، وفیما یلي النتائج
الفروق بین متوسط  إلى بیة واالنحرافات المعیاریة للتعرفالمتوسطات الحسا) 18(الجدول 

 إلى إجابات عینة الدراسة نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة، والنفسیة، واالقتصادیة المؤدیة
  ارتكاب المرأة األردنیة للجریمة، تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي

 N  المتوسط
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

 0.34 4.35 13 أعلى أو بكالوریوس

 1.39 4.04 6 دبلوم

 0.59 4.24 58 أقل أو توجیهي

 0.50 4.11 9 ًنهائیا متعلم غیر

 ثقافیة_اعیةاجتم_عوامل

 0.63 4.23 86 القیاس الكلي

 0.31 4.45 13 أعلى أو بكالوریوس

 0.84 4.23 6 دبلوم

 نفسیة_عوامل

 0.74 4.06 58 أقل أو توجیهي
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 N  المتوسط
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

 0.84 4.11 9 ًنهائیا متعلم غیر

 0.71 4.14 86 القیاس الكلي

 0.25 4.39 13 أعلى أو بكالوریوس

 1.04 4.18 6 دبلوم

 0.58 4.28 58 أقل أو توجیهي

 0.67 4.26 9 ًنهائیا متعلم غیر

 اقتصادیة_عوامل

 0.59 4.29 86 القیاس الكلي

 0.26 4.40 13 أعلى أو بكالوریوس

 1.09 4.15 6 مدبلو

 0.58 4.20 58 أقل أو توجیهي

 0.63 4.16 9 ًنهائیا متعلم غیر

 القیاس الكلي

 0.59 4.22 86 القیاس الكلي

وجــود فــروق ظاهریــة مــا بــین المتوســطات الحــسابیة الجابــات ) 18(یتــضح مــن الجــدول 
ارتكــاب  إلــى عینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــة

المـــرأة االردنیـــة للجریمـــة تعـــزى لمتغیـــر المـــستوى التعلیمـــي، وللكـــشف عـــن داللـــة الفـــروق، تـــم 
 والتــي تظهـر نتائجــه فــي الجــدول One Way ANOVAاسـتخدام اختبــار التبــاین األحـادي 

  :اآلتي) 19(
داللة الفروق  إلى  للتعرفOne Way ANOVAاختبار التباین األحادي ) 19(الجدول 

إجابات عینة الدراسة نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة، والنفسیة، واالقتصادیة بین متوسط 
 ارتكاب المرأة األردنیة للجریمة، تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي إلى المؤدیة

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
(F) 

الداللة 
  االحصائیة

 719. 449. 181. 3 544. تبین المجموعا

   404. 82 33.144 داخل المجموعات

  عوامل
 اجتماعیة 

    85 33.688 المجموع ثقافیة

 353. 1.104 557. 3 1.672 بین المجموعات نفسیة عوامل
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مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
(F) 

الداللة 
  االحصائیة

   505. 82 41.414 داخل المجموعات

    85 43.086 المجموع

 892. 206. 073. 3 219. بین المجموعات

   354. 82 29.018 تداخل المجموعا
 عوامل

 اقتصادیة
    85 29.237 المجموع

 698. 479. 171. 3 513. بین المجموعات

 القیاس الكلي   357. 82 29.298 داخل المجموعات

    85 29.811 المجموع

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط إجابـات ) 19(أظهرت نتائج الجدول 
ارتكــاب  إلــى یــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــةعینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماع

 (F)المــرأة األردنیــة للجریمــة، تعــزى لمتغیــر المــستوى التعلیمــي، حیــث بلغــت قیمــة اإلحــصائي 
ًعلــى التــوالي للمتغیــرات، وهــي قــیم غیــر دالــة إحــصائیا ) 0.479، 0.206، 1.104، 0.449(

وجـــدت، لـــم تبلـــغ  أن المتوســـطات الحـــسابیة، والفـــروق مـــا بـــین )0.05(عنـــد مـــستوى الداللـــة 
  .مستوى الداللة اإلحصائیة

جمیــع أفــراد عینــة الدراســة مــن مرتكبــات الجریمــة فــي مركــز تأهیــل  أن وهــذا یــدل علــى
العوامــل االجتماعیـــة والثقافیـــة، والعوامـــل النفـــسیة،  أن  نـــساء یؤكـــدن علـــى/ٕواصــالح الجویـــدة 

  .تكاب الجریمةوالعوامل االقتصادیة، هي سبب رئیسي في ار
  :الحالة االجتماعیة: ًثالثا

تـــم اســــتخراج المتوســـطات الحــــسابیة واالنحرافـــات المعیاریــــة، واســـتخدام اختبــــار التبــــاین 
الفروق بین متوسط إجابات عینـة الدراسـة نحـو  إلى  للتعرفOne Way ANOVAاألحادي 

ارتكـــاب المـــرأة األردنیـــة  إلـــى العوامـــل االجتماعیـــة والثقافیـــة، والنفـــسیة، واالقتـــصادیة المؤدیـــة
  :للجریمة، تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة، وفیما یلي النتائج
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الفروق بین متوسط  إلى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف) 20(الجدول 
 إلى إجابات عینة الدراسة نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة، والنفسیة، واالقتصادیة المؤدیة

  ارتكاب المرأة األردنیة للجریمة، تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

 0.78 4.09 48 متزوجة
 0.29 4.32 21 مطلقة
 0.33 4.42 9 أرملة

 0.18 4.67 5 طالق دون منفصلة
 0.11 4.44 3 عزباء

_اجتماعیة_عوامل
 ثقافیة

 0.63 4.23 86 القیاس الكلي
 0.82 3.99 48 متزوجة
 0.54 4.19 21 مطلقة
 0.21 4.55 9 أرملة

 0.63 4.29 5 طالق دون منفصلة
 0.29 4.70 3 عزباء

 نفسیة_عوامل

 0.71 4.14 86 القیاس الكلي
 0.72 4.21 48 متزوجة
 0.38 4.31 21 مطلقة
 0.17 4.50 9 أرملة

 0.44 4.48 5 طالق دون منفصلة
 0.18 4.52 3 عزباء

 اقتصادیة_عوامل

 0.59 4.29 86 القیاس الكلي
 0.72 4.10 48 متزوجة
 0.33 4.27 21 مطلقة
 0.19 4.49 9 أرملة

 0.40 4.48 5 طالق دون منفصلة
 0.16 4.55 3 عزباء

 القیاس الكلي

 0.59 4.22 86 القیاس الكلي
مــا بــین المتوســطات الحــسابیة الجابــات وجــود فــروق ظاهریــة ) 20(یتــضح مــن الجــدول 

ارتكــاب  إلــى عینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــة
ـــة الفـــروق، تـــم  ـــة االجتماعیـــة، وللكـــشف عـــن دالل المـــرأة االردنیـــة للجریمـــة تعـــزى لمتغیـــر الحال

ظهـر نتائجــه فــي الجــدول  والتــي تOne Way ANOVAاسـتخدام اختبــار التبــاین األحـادي 
  :اآلتي) 21(
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داللة الفروق  إلى  للتعرفOne Way ANOVAاختبار التباین األحادي ) 21(الجدول 
بین متوسط إجابات عینة الدراسة نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة، والنفسیة، واالقتصادیة 

  الجتماعیةارتكاب المرأة األردنیة للجریمة، تعزى لمتغیر الحالة ا إلى المؤدیة
مجموع  

 المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
(F) 

الداللة 
  االحصائیة

 185. 1.590 613. 4 2.452 بین المجموعات

   386. 81 31.236 داخل المجموعات
اجتماعیة_عوامل
 ثقافیة_

    85 33.688 المجموع

 127. 1.854 904. 4 3.614 بین المجموعات

 نفسیة_عوامل   487. 81 39.472  المجموعاتداخل

    85 43.086 المجموع

 546. 772. 269. 4 1.074 بین المجموعات

   348. 81 28.162 داخل المجموعات
  _عوامل

 اقتصادیة
    85 29.237 المجموع

 203. 1.523 521. 4 2.085 بین المجموعات

 القیاس الكلي   342. 81 27.726 داخل المجموعات

    85 29.811 عالمجمو

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط إجابـات ) 21(أظهرت نتائج الجدول 
ارتكــاب  إلــى عینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــة

 (F)المــرأة األردنیــة للجریمــة، تعــزى لمتغیــر الحالــة االجتماعیــة، حیــث بلغــت قیمــة اإلحــصائي 
ًعلــى التــوالي للمتغیــرات، وهــي قــیم غیــر دالــة إحــصائیا ) 1.523، 0.772، 1.854، 1.590(

وجـــدت، لـــم تبلـــغ  أن ، والفـــروق مـــا بـــین المتوســـطات الحـــسابیة)0.05(عنـــد مـــستوى الداللـــة 
  .مستوى الداللة اإلحصائیة

جمیـــع أفـــراد عینـــة الدراســـة مـــن أن  إلـــى ویعـــود الـــسبب فـــي االتفـــاق فـــي وجهـــات النظـــر
ًللعوامـل االجتماعیـة والثقافیـة، والنفـسیة، واالقتـصادیة دورا بالغـا  أن مرتكبات الجریمـة یعتقـدون ً

في ارتكاب المرأة األردنیة للجریمة، وبغض النظر عـن حالتهـا االجتماعیـة، فـاألمر متعلـق بمـا 
 علــى ًتفكـر بـه المــرأة مـن أمــور متعلقـة بالجریمــة ونوعهـا، وطریقـة تنفیــذها، وهـذا یــنعكس فعلیـا

  .ارتكاب الجریمة بغض النظر عن الحالة االجتماعیة
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تــــم اســــتخراج المتوســــطات الحــــسابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة،  :الــــدخل الــــشهري: ًرابعــــا 
الفـروق بـین متوسـط  إلـى  للتعـرفOne Way ANOVAواسـتخدام اختبـار التبـاین األحـادي 

 إلــى واالقتــصادیة المؤدیــة والنفــسیة إجابــات عینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة
   :فیما یلي النتائج تعزى لمتغیر الدخل الشهري ارتكاب المرأة األردنیة للجریمة

الفروق بین متوسط  إلى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف) 22(الجدول 
 إلى تصادیة المؤدیةواالق إجابات عینة الدراسة نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة والنفسیة

 ي تعزى لمتغیر الدخل الشهر التيارتكاب المرأة األردنیة للجریمة

وجــود فــروق ظاهریــة مــا بــین المتوســطات الحــسابیة الجابــات ) 22(یتــضح مــن الجــدول 
ارتكــاب  إلــى عینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــة

المرأة االردنیة للجریمة تعزى لمتغیر الدخل الشهري، وللكـشف عـن داللـة الفـروق، تـم اسـتخدام 
) 23( والتــي تظهــر نتائجــه فــي الجــدول One Way ANOVAختبــار التبــاین األحــادي ا

  :اآلتي

 العدد 
المتوسط 
 االنحراف المعیاري الحسابي

 0.57 4.14 22 دینار 200 من أقل
 0.62 4.26 34 دینار 220-319
 0.76 4.18 23 دینار 320-419

 0.29 4.49 7 فأكثر دینار 420

 اجتماعیة_عوامل
 ثقافیة_

 0.63 4.23 86 القیاس الكلي
 0.66 4.06 22 دینار 200 من أقل

 0.79 4.09 34 دینار 220-319
 0.73 4.17 23 دینار 320-419

 0.31 4.51 7 فأكثر دینار 420
 نفسیة_عوامل

 0.71 4.14 86 القیاس الكلي
 0.54 4.33 22 دینار 200 من أقل

 0.64 4.26 34 ینارد 220-319
 0.64 4.23 23 دینار 320-419

 0.28 4.47 7 فأكثر دینار 420
 اقتصادیة_عوامل

 0.59 4.29 86 القیاس الكلي
 0.54 4.18 22 دینار 200 من أقل

 0.63 4.21 34 دینار 220-319
 0.67 4.19 23 دینار 320-419

 0.24 4.49 7 فأكثر دینار  420
 القیاس الكلي

 0.59 4.22 86 القیاس الكلي
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داللة الفروق  إلى  للتعرفOne Way ANOVAاختبار التباین األحادي ) 23(الجدول 
بین متوسط إجابات عینة الدراسة نحو العوامل االجتماعیة والثقافیة، والنفسیة، واالقتصادیة 

  مرأة األردنیة للجریمة، تعزى لمتغیر الدخل الشهريارتكاب ال إلى المؤدیة
مجموع  

 المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
(F) 

الداللة 
  االحصائیة

 595. 634. 255. 3 764. بین المجموعات

   402. 82 32.924 داخل المجموعات
اجتماعیة_عوامل
 ثقافیة_

    85 33.688 المجموع

 519. 762. 389. 3 1.168 موعاتبین المج

 نفسیة_عوامل   511. 82 41.918 داخل المجموعات

    85 43.086 المجموع

 775. 370. 130. 3 390. بین المجموعات

   352. 82 28.846 داخل المجموعات
 عوامل

 اقتصادیة_
    85 29.237 المجموع

 658. 538. 192. 3 575. بین المجموعات

 القیاس الكلي   357. 82 29.236 جموعاتداخل الم

    85 29.811 المجموع

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط إجابـات ) 23(أظهرت نتائج الجدول 
ارتكــاب  إلــى عینــة الدراســة نحــو العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة، والنفــسیة، واالقتــصادیة المؤدیــة

 (F)ري، حیـــث بلغـــت قیمـــة اإلحـــصائي المـــرأة األردنیـــة للجریمـــة، تعـــزى لمتغیـــر الـــدخل الـــشه
ًعلــى التــوالي للمتغیــرات، وهــي قــیم غیــر دالــة إحــصائیا ) 0.538، 0370، 0.762، 0.634(

وجـــدت، لـــم تبلـــغ  أن ، والفـــروق مـــا بـــین المتوســـطات الحـــسابیة)0.05(عنـــد مـــستوى الداللـــة 
  .مستوى الداللة اإلحصائیة

 :تحلیل النتائج وتفسیر
جــاء فــي وســطات الحــسابیة للعوامــل المؤدیــة لجریمــة المــرأة بنــاء علــى نتــائج حــساب المت

 بـین بالمقارنـة مـع  حـازت علـى أعلـى متوسـط حـسابيفقـداالقتـصادیة،  عوامـلالالمرتبة األولـى 
هـذا و. وهـو مـن المـستوى المرتفـع) 0.59(وبـانحراف معیـاري ) 4.29(والذي بلـغ  بقیة العوامل

 .لـــدافع المهـــیمن علـــى جریمـــة المـــرأة االردنیـــةالعوامـــل االقتـــصادیة هـــي ا أن یـــدلل بـــشدة علـــى
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فــي  وانجــراف المــرأة االردنیــة نحــو الجریمــة البطالــة یلعــب دورا مفــصلیا فــي وفانخفــاض الــدخل
بــالطبع لــیس كــل فــرد عاطــل عــن العمــل او دخلــه مــنخفض . تــشجیعها التخــاذ القــرار وتحفیزهــا

عـدم اسـتقرار ذلـك مـع ن تـزامن یبقـى التفـسیر منحـصر بـیو. یتخذ مثل هذا القرار في المجتمع 
 التقـاء أن  فمن الواضـح.لدى تلك المرأةالضاغطة النفسیة مع الظروف  واالوضاع االجتماعیة

ارتكـاب  واحـد یلعـب الـدور الجـوهري فـي موضـوع وقـت واحـدفـي   بنسب مختلفـةجمیع العوامل
  .في االردنجریمة المرأة 

دي المـــستقر فـــي الحیلولـــة دون العامـــل االقتـــصا بـــد مـــن تـــسلیط الـــضوء علـــى أهمیـــةوال
من الواضح انه إذا كان الوضع ىالمالي متدهور باتت المرأة االردنیـة علـى ، وارتكاب الجریمة 

ـــه سلـــسا لهـــا كمـــا ذكـــرت ســـابقا  ومـــا یـــسهل ذلـــكو. شـــفا حفـــرة مـــن الوقـــوع فـــي الجریمـــة یجعل
  .النفسیة لتلك المرأة والتهدیدات االجتماعیة

) 27(جاءت الفقرة رقـم  فقد .مرأة االردنیة المجرمة كانت الفتهإن العوامل النفسیة لدى ال
ــــاري ) 3.94(بمتوســــط حــــسابي  ــــانحراف معی التــــي  ووهــــو مــــن المــــستوى المرتفــــع ،)0.96(وب

نفــسیة للمــرأة المجرمــة تكــون الحالــة ال أن  فیبــدو.محــاوالت االنتحــار هروبــا مــن الواقــع تـضمنت
 أمـا اذا ، وقد یكون السبب في ذلك وراثي.ذاتفي حالة اضطراب مع ال وغیر متوازنة ومجهدة

 المتـردي او المحـیط االجتمـاعي فال یوجد بین ایـدینا غیـر الوضـع االقتـصادي ثبت عكس ذلك
تحـریض  وبمـا یـشمل معاملـة الوالـدین الـسیئة شـاءت الظـروف أن الهاویة إلى الذي یأخذ المرأة

  .ت الغیر سویة للممارسا االصدقاء وتعلیم الجیران والزوج على الجریمة
  :ربطها بالنظریات ومقارنة النتائج مع الدراسات السابقة

  اي،) ســنة34-24(مــن أفــراد عینــة الدراســة ضــمن الفئــة العمریــة %) 50(مــا نــسبته  أن )أوال
 یتمـــتعن أن المفتـــرض و مـــن النــساء الــشابةكانـــت ضــمن الفئـــة نــصف عینـــة الدراســةأن 

فتلــك الفئــة . المفــصلیة وتخــاذ القــرارات المــصیریةبالتــالي المقــدرة علــى ا والرشــد وبــالبلوغ
  حیـث.بـین مـا هـو صـائب مـن مـا یعتریـه الخلـل التمییـز وتتمتع بالقدرات العقلیة السلیمة

 التخطـیط والترتیـبعمار تلك الفئـة تملـي علـى تلـك المجموعـة مـن النـساء اسـتطاعة أأن 
ذا اردنـا تــسلیط الــضوء او. ي مـسألة تــواجههن سـواء علــى الجانــب الـسلبي او االیجــابيأل

فـي  ربطها بعامل العمر الزمني لـدى تلـك النـسوة نجـد انهـن وعلى دوافع ارتكاب الجریمة
مـن و. النضوج العقلـي الصبر او ما یطلق علیه وینقصهن عنصر التروي ومرحلة اندفاع

العمــر العقلــي الــذي یــرتبط  والفــرق بــین العمــر الزمنــي للــشخص إلــى الــضروري االشــارة
و هنا تتفق دراستي مع دراسـة .الخبرات الفعلیة على ارض الواقع وجارب الحیاتیةبعدد الت

فــي مــسألة دور العمــر حیــث یعتبــر  ) 2017 ،خلــف اهللا(دراســة  و)2012 ،حــسناوي(
مؤشــرا  و عامــا اي مرحلــة الــشباب مــؤثرا فــي تحفیــز الجریمــة30العمــر الــصغیر تحــت 

 لعـالم ألبـرت كـوهن حیـث الـسلوك المنحـرف لنظریة الثقافـة الفرعیـةتنطبق  وهتا. یؤخذ به
  .االنخراط بالجریمة یتجلى في عمر الشبابو

وهـذا  المتدني  المستوى التعلیميمن فئة من أفراد عینة الدراسة%) 67.4 ( ما نسبته أن )ثانیا
فالجاهــل  ، علــى االكثــرمعرفــة بــالقوانین واألنظمــة ارتكــاب الجریمــة دون إلــى مــا یــدفعهن

عـدم قـوم بـه النـساء مرتكبـات الجریمـة فـي الـسجون األردنیـة هـو نتیجـة عدو نفسه، وما ت
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 ،نــصراهللا وحمـة(دراســة  و)2003، الربـدي( تتفـق دراســتي مـع دراســة .او االمیــة  الـتعلم
 .عــدم وقوعهــا فــي فــخ الجریمــة عامــل مهــم فــي حمایــة المــرأة فــي التعلــیم أن . )2016

 متغیـرهنـا ینطبـق . بـال نحـو الجریمـةادت فرصـة االقداز تـدنى المـستوى التعلیمـي كلمـاو
 كنــديللعالمــة  النظریــة النــسویة االشــتراكیةالمــستوى التعلیمــي المتــدني مــع مــا جــاء فــي 

فــي تهمــیش المــرأة فــي  النظریــة النظریــة النــسویة اللیبرالیــة والنظریــة النــسویة الرادیكالیــةو
 تــضاؤل فــرصلــى  إهــذا بــالطبع یــؤدي وكافــة منــاحي الحیــاة بمــا فیهــا القطــاع التعلیمــي

بظاللــه علــى  األنثــى یرمــي هــذا االجحــاف المتعلــق بعــدم تعلــیم وفــي ســوق العمــل المــرأة
داخـــل  المنافـــسة الحـــرة ة وأكادیمیـــا للعمـــل والمـــرتبط بإعـــدادها علمیـــااة مـــستقبل تلـــك الفتـــ

  .السويالمجتمع 
 إلـى وجئهنمن أفراد عینة الدراسـة مـن المتزوجـات، وقـد یعـزى لـ%) 55.8(ما نسبته  أن )ثالثا

ـــدیهن الكثیـــر مـــن االلتزامـــات المادیـــة، والتـــي تـــشكل عبئـــا علـــى  ًارتكـــاب الجریمـــة بـــأن ل
ارتكـاب الجـرائم لتغطیـة هـذه االحتیاجـات، وتـسدید االلتزامــات  إلـى كـاهلهن، ممـا یـدفعهن

غالبیــة  أن حیــث) 2016 ،شــدیفات(تلــك النتیجــة مــع دراســة   تتفــق دراســتي فــي.المادیــة
هنا تنطبق ما جاءت به نظریة االنومي للعالم میرتون في سـیطرة  و.المجرمات متزوجات

یكـون بوجهـة نظرهـا لدیـه بنـاء  في مجتمع شعور االغتراب لدى المرأة المجرمة المتزوجة
فــي هـــذه  وتحقیــق اهــدافها بطــرق غیــر مــشروعة إلــى تلــك المــرأة اجتمــاعي معــین یــدفع

نهـا أي أ .اكبـة الواقـعالمثلى الیها لموهي الطریقة  محاولة االنسجام والحالة یكون التكیف
االصــلي  و فـي الوقـت الــذي تخلـت فیـه عــن دورهـا الحقیقـي.اعتبـرت الغایـة تبـرر الوســیلة

ـــة اجتماعیـــا و معاشـــرة الـــزوج وفـــي تربیـــة االطفـــال فهـــي بمنظورهـــا  .العمـــل بمهنـــة مقبول
  .تتماشى مع مجتمعا یسوده الالمعیاریة كما هي تراه

  دینـار أردنـي،200من أفراد عینة الدراسة كان دخلهن أقل من %) 25.6(ما نسبته  أن )رابعا
 العـــوز جلیـــا قـــي تلـــك النقطـــة والبطالـــة واي تحـــت خـــط الفقـــر حیـــث یظهـــر عامـــل الفقـــر

بـسبب تـراكم  ملحا بحـسب وجـه نظـر النـزیالت ویكون مؤثرا واضحا في حدوث الجریمةو
عــن مــصروف  ومــسؤولة عــن النفقــات ایــضا العتبــار المــرأةو. االلتزامــات المالیــة والــدیون

امـــضاء شـــیكات دون  إلـــى  مـــا یـــضطرها،الـــزوج اي العائلـــة بأكملهـــا والوالـــدین واالطفـــال
ـــــسرقة ورصـــــید ـــــة للخـــــروج مـــــن أزمتهـــــا  والنـــــشل واســـــتخدام جریمـــــة ال االخـــــتالس كطریق

فـي أهمیـة العامـل  ) 2000 ،شـنایدر( دراسـة فـي  قـد اتفقـت دراسـتي مـعو. االقتـصادیة
من أفراد عینة الدراسـة %) 17.4(ما نسبته  أن -ب.  تحایا دوافع الجریمةالقتصادي في

واضـــح یعتمـــد علیـــه فـــي ســـد  ولـــیس لـــدیهن مـــصدر رزق ثابـــت ومـــتعطالت عـــن العمـــل
هنـا یظهـر  والتعلـیم والـصحة والمعیـشیة التـي تـشمل الطعـام االحتیاجات المالیة االساسیة

قــد اتفقــت دراسـتي مــع دراســة مــع و. مـةفـي التــأثیر فــي ارتكــاب الجری عامـل البطالــة جلیــا
علــــى  فــــي تـــأثیر عامــــل البطالـــة ) 2017 ،الـــشدیفات(  و) 2014 ،دراوشــــة ( دراســـة

االجتماعیـة  وینطبـق هنـا مـا جـاءت بـه نظریـة الحتمیـة االقتـصادیة. ارتفاع نسبة الجریمة
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ة فریــدا أدلــر حیــث االثــر االقتــصادي المــؤثر فــي ارتكــاب جریمــ وللعالمتــان ریتــا ســایمون
 .البطالة والمرأة باالعتماد المتغیرین السابقین المتعلقین بتدني الدخل الشهري

من أفراد عینة الدراسة من مرتكبات الجریمة ال یوجد لدیهن سكن %) 7( ما نسبته أن )خامسا
االســتقرار لــدى  وساســي للمــراة فــي ترســیخ الطمأنینــةعنــصر أ و فالــسكن هــو مــأوى.ثابــت
 الخــوف ور ذلــك العنــصر یــسیطر علــى المــرأة شــعور االضــطرابعنــدما ال یتــوف، والمــرأة

 فالمعیـــشة .لتـــوفیر امـــر اساســـي ألطفالهـــا والبحـــث عـــن ســـبل لتحقیـــق التـــوازن النفـــسيو
 وجــوده یبـرر للمــرأة ارتكــاب اي فعـل لتأمنــه حتــى  عــدم والـصحیة مرتبطــة بتــوفر الـسكن

ــــاو ــــا تتفــــق دراســــتي و. غیــــر قــــانوني وان كــــان غیــــر مقبــــول اجتماعی  مــــع دراســــةهن
ــــسجیانات بــــسبب ) 2009 ،وزلبــــ( دراســــة  و)2010،كونــــغ( فــــي عــــدم تــــوفر مــــأوى لل

مــن النــساء مرتكبــات %) 55.1(مــا نــسبته  أن - ب.عــدم تقــبلهن وطــردهن مــن بیــوتهن
معظـم نـساء العینـة  تحمل مسؤولیة إلى هذا یشیرو. الجریمة كان لدیهن أربع ابناء وأكثر

ـــیم عـــدد كبیـــر مـــن  ومـــرأة مـــسؤولة عـــن تربیـــة حیـــث تكـــون ال.مـــسؤولیة اســـرة كبیـــرة  تعل
الجریمـــة بـــسبب تحفیـــز عامـــل  إلـــى  مـــا یـــدفعهن.االنفـــاق غالبـــا إلـــى االطفـــال باالضـــافة

یخفـــف عبـــئ  اي زوج الكبـــت النفـــسي لـــدیهن الن معظمهـــن ال یجـــدن شـــریك والـــضغط
 ،ديیشرلاو تفایدشلا( مــع دراســة تتفــق دراســتيو. لدیــه القوامــة الفعلیــة والتربیــة عــن االم

حیث انه كلمـا زاد عـدد االبنـاء  ) 2018 ، شرهان و حسن وشاكر ( دراسة و )2016
و تنطبــق ع المتغیــرین الــسابقین .االجتماعیــة لــدى االســرة وتفاقمــت المــشاكل االقتــصادیة
نظریـة اإلحبـاط للعالمــان كثـرة االبنـاء علــى مـا خرجـت بــه  والمتمثلـین بعـدم وجـود مــسكن

 بالتـــالي و لظروفهــا المحیطـــةجهــاد النفـــسيإلمـــن اعنــاة المـــرأة حیـــث م ".میللــر" و"دوالرد"
 آلیـــة للتكیـــف مـــع الـــضغوطات كأكثـــر عرضـــة لالنخـــراط فـــي الجریمـــة واالنحـــرافتكـــون 

  .الخارجیة
التتزویـر  و10.5جـرائم الـشیكات جـاءت بنـسبة  و10.5 ةجـرائم الـسرقة جـاءت بنـسب أن )سادسا

نــصف الجــرائم  أن  اي.3.5شل بنــسبة النــ و15.1 وتــرویج المخــدرات بنــسبة 5.8بنــسبة 
قـــد اتفقـــت و. المرتكبـــة كانـــت جـــرائم مالیـــة بهـــدف الحـــصول علـــى المـــال بـــشكل مباشـــر

ـــــ( دراســـــتي مـــــع دراســـــة  ـــــى قـــــضایا الـــــسرقة) 2009 ،وزلب الجـــــرائم  وفـــــي التركیـــــز عل
 بالمئـة مـن نـسبة جمیـع الجـرائم 3.5ال تتجاوز  الدعارة ونسبة جرائم الزنا أن .االقتصادیة

في تعدد الدوافع  ) 2007، هیاجنة و النقشببندي( دراستي مع دراسة هنا تتفق وجملبالم
 بـسبب سـیطرة العـادات ان كانـت نـسبتها قلیلـة والـدعارة والجریمة االخالقیة اي الزنـا نحو

للعـالم كلـوارد علـى  نظریـة تبـاین الفـرص وتنطبـقو. التقالید القبلیـة فـي المجتمـع االردنـيو
 حیــث تتــوفر العدیــد مــن ،الــدعارة وتــرویج المخــدرات ور البنــك نــوتتزویــ ومتغیــر الــسرقة

  . الفرص غیر المشروعة في البناء االجتماعي لتلك المرأة لتشجیعها على القیام بالجریمة
مـــن النـــساء كـــان دافعهـــن وراء ارتكـــاب الجریمـــة هـــو التـــأثر %) 38.4(مـــا نـــسبته  أن )ســـابعا

 أن نـرى بوضـوحو. المـشهد فـي تلـك النقطـة فالعامل االجتمـاعي یـسیطر علـى .بالمحیط،
 عملیـة التـأثر أن یبدو جلیاو. الجیران أساسي في ارتكاب النساء للجریمة وصدقاءدور األ

مــشجعا الرتكــاب  ومــرا محفــزاة كــل مــن هــو فــي بیئــة المجرمــة یعــد أمجــارا واالنــصیاعو
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لــدى  طبیعیــا وصــبح مقبــوالأ و فهــي باختــصار عملیــة اكتــساب ســلوك غیــر ســويالجــرم،
كأنـه أسـلوب حیـاة روتینـي أصـبح  وتـسمع تفاصـیله بـشكل یـومي ونهـا تـشاهدهالمجرمة أل

  دراســةقـد اتفقــت دراسـتي مـع دراسـة و. هـذا مـا یطلــق علیـه رفیـق الـسوء واغا لـدیهامستـس
فــــي التــــأثر  ) 2010 ،كونــــغ(دراســــة  و)2009 ،وزلبــــ(  دراســــة و)2003، الربــــدي(

علم االجتمــاعي للعــالم بنــدورا علــى هــذا المتغیــر  هنــا تنطبــق نظریــة الــت.بــالمحیط الــسيء
 الجیــران ونظــرا لآلثــار الخطــرة فــي الببیئــة الغیــر ســویة فــي المجتمــع المتمثلــة باالصــدقاء

  .زمالء العملو
ـــم یكـــن لهـــن أي ســـوابق فـــي ارتكـــاب %) 36(مـــا نـــسبته  أن )ثامنـــا مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة ل

ًجرامیـة قلیلـة جـدا، وقـد یعـزى إ إسـباقیات غالبیـة النـساء كانـت أن مـن المالحـظ .الجریمـة
 نطبیعــة تركیبــة المجتمــع األردنــي بعاداتــه وتقالیــده، وذلــك بــأن النــساء ال تلجــأ إلــى ذلــك
جریمـة أن  إلـى هنـا إشـارة واضـحةو. المعقبات إال ندرة و عند االزماتارتكاب الجرائمإلى 

ن الــسبب الــذي یقــف  قــد یكــوو. جدیــدة نــسبیا والنــساء ي المجتمــع االردنــي هــي دخیلــة
خـوفهن مــن  وایــضا سـلمیة النــساء والطـابع المحـافظ والبدویــة وخلـف ذلـك الطبیعــة القبلیـة

اختلفـت   قـدو. السمعة السیئة ایـضا المجتمـع االبـوي وتباعیـة المـرأة للرجـل بـشدة والسیط
 حیــث رأت .فــي وجــود ســوابق لــدى الــسجینات ) 2010 ،كونــغ ( دراســتي مــع دراســة

   .اكثر من نصف العینة لدریها إسباقیات أن دراسة كونغ
 ،)0.96(وبـانحراف معیـاري ) 3.94(بمتوسـط حـسابي  متغیر محاولة االنتحار جاء أن )تاسعا

). ًحاولت االنتحار هروبا مـن الواقـع(وهو من المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة على 
نفـسیة فـي الـدفع حیـث تفـوق العوامـل ال ) 2017،مناصـرة(دراسـة هذا ما یتفـق مـع نتـائج 

األمـراض النفـسیة التـي تعـاني  أن والتـي أثبتـت) 2008 ،ثومبسون(دراسة  ونحو الجریمة
هنـا ینطبـق مـا جـاء فـي  و.ّمنها السجینات كاالكتئاب یكن أكثر عرضة الرتكاب الجریمة

الـشعور بدرجـة عالیـة  إلـى حیث انه عـزى االنتحـار،العالم دوركایم في االنتحار  نظریات
  .اإلكتئاب الحاد النتاتج عن الشعور باالغتراب واالحباط وضابعدم الر
 :التوصیات

ناجعــة مــن قبــل البــاحثین االجتمــاعیین  عمــل دراســات بحثیــة إنــه مــن الــالزم تــرى الباحثــة
 األردن  فـيتزامنـا مـع ارتفـاع وتیـرة الجریمـةمحلیـا  تهاذلك لقلو األردن متعلقة بجریمة المرأة في

 التعمـــق فـــي عمـــل الدراســـات لمـــساعدة يضرورومـــن الـــ .المـــنحـــصائیات مدیریـــة ابحـــسب إ
فـــي تـــسلیط الـــضوء علـــى  االقـــضائیة والتـــشریعیة وتحدیـــدا الـــسلطة التنفیذیـــة واصـــحاب القـــرار

ذلـك مـن ، وأهمیته العتبار المـرأة جـزء أساسـي فـي المجتمـع وجریمة المرأة لحسیاسیته موضوع
تتكیــف مــع  وتواكــب أن ضــطرتاالتـي  ةأقــوانین تتناسـب مــع وضــع المــر وزاویـة ســن تــشریعات
هنـا و. وطات نفسیة دفعتها للجریمةغكانت تعیش ضمن ض واالقتصادیة والظروف االجتماعیة

 .ال شـــیئ یبـــرر مخالفـــة القـــوانین أن أشـــدد و علـــى عـــدم تـــشجیع العمـــل االجرامـــي للمـــرأةشـــددأ
 یـة دون رصــیدإمـضاء الــشیكات البنكبفـبعض المخالفـات التــي تقـع علــى الغارمـات فیمـا یتعلــق 
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 كمـا .بقـصد تخفیـف الحكـمالمراجعة  وتستحق إعادة النظر ; بزج النساء في السجنالتي تؤديو
ألخــذ المزیــد مــن  األردن ســسات حقــوق االنــسان الفاعلــة فــيمخاطبــة مؤ إلــى اتطــرق أن اریــد

زمـات المالیـة لـبعض الـشرائح مخـارج مـن األ وللسیر قدما فـي إایجـاد حلـول تفعیلها واالجراءات
العمــل علــى إیجــاد الــدعم المــالي مــن اجــل تأســیس مــشاریع صــغیرة للنهــوض ، وفــي المجتمــع

ضــرورة صـــرف  إلــى  باالضــافة.التــي تقــع ضــمن خــط الفقــر بمــستوى الــدخل المتــدني لألســر
  .مساعدات إضافیة من صندوق المعونة الوطني لتلك الفئة للتقلیل من حجم الجریمة

 .الجــوهري فــي الحیــاة والمفــصليهــا دورهــا ل، وبنــةاال واالخــت واالم والــشریكهــي المرأة فــ
 المربیـة و فهـي المنجبـة.جیال نفتخر بهاتنتج أ والسویة ال تتكون االسرة وفبدون المرأة الصالحة

  .نبض الحیاةو
  .ها لمحاربة الجریمةزة الدولة على الجهود التي تقدمأوجه الشكر ألجهو
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  المراجع
  . منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،روس في العلم الجنائيد ،)1987 (مصطفى ،العوجي

 .دار الكتاب اللبناني للنشر،مقدمةال ،)1999(، عبد الرحمن خلدونابن 
النهـــــــــضة العربیـــــــــة  ، دار1964 ،دروس فـــــــــي علـــــــــم االجـــــــــرام ،)1946(عمـــــــــر ،رمـــــــــضان

  .والتوزیع والنشر للطبع
  .، بیروت دار صادر، معجم لسان العرب ،)1975( عبداهللا ،الحقیل

  .عماندار االمل،  ،، العامل في الفكر النحوي)2017(خالد  ،بوعمشة
  .، جان جاك روسو، دار الرافدین)2019(عادل  ،زعیتر
  . دار النهضة العربیة، منشورات جامعة دمشق، شرح قانون العقوبات،)2001(شاویش ،الدرة

 العربـــي للدراســـات والبحـــوث  النظریـــة العامـــة للتجـــریم الوقـــائي، لمركـــز،)2018(خالـــد،الجبوري
 .والتوزیع، القاهرة للنشر العلمیة

  . الكویت، آفاق للنشر، قواین افالطون،)1974(محمد،ظاظا
  .،عمانالمعرفة الجامعیة دار، المجتمع و، االنحراف)1997(سامیة  ،جابر

 . عمان، دار اسامة للنشر،معجم مختار الصحاح )2017 (الرازي، محمد 
 غیـــداء ، دور التنـــشئة االجتماعیـــة فـــي الحـــد مـــن الـــسلوك االجرامـــي،)2010(صـــالح ،العـــزي

 . عمان،للنشر
   االسكندریة،للنشر الجامعة الجدیدة  دار،علم االجتماع الجنائي ،)2001( السید،،علي
   عمان،والتوزیع للنشر الثقافة دارعلم االجتماع الجنائي ،)1998( ،ابراهیم ،اكرم
   القاهرة،والتوزیع للنشر الزهراء دار ،لنفسیة االجتماعیةا المشكالت،)2005( ، حسین،فاید

 یــــب،رلعا رلفکا دار دوافــــع الجریمــــة، و، شخــــصیة المجــــرم)1990( عبــــد الــــرحمن ،العیــــسوي
 دار ،العربیـة و جـرائم النـساء العالمیـة،)2005(الهاشمي ،موسوعة مجد .ةیردکنسإلا

  .اسامة للنشر، عمان
  . بیروت،والتوزیع للنشر بیسان ،عایة االجتماعیةالر و التأهیل،)2013(حمدأ ،الرشیدي
  . القاهرة،والنشر الطلیعة للطباعة  دار،الجریمة والمرأة) 1976(حمد أ ،المجدوب
 ،للطباعــــة والنــــشر النهــــضة العربیــــة دار، ، مبحــــث الجریمـــة)2005( عبــــد الــــرحمن،العیـــسوي

  .بیروت
  . القاهرة.النهضة المصریة،  الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة،)2006( رباب،السید

  .نما ع،للنشر وائل دار، ، علم االجتماع الجنائي)2008(علي،السمري
 ،الفكـــر العربـــي دار ،نظریـــات الشخـــصیة و مـــدارس فـــي علـــم الـــنفس،)2016(حـــسین،الغامدي

  .عمان
 . القاهرة،الفكر العربى  دار،، اصول علم االجرام)1994(محمد  ،عقیدة-

 .والتوزیع، عمان للنشر الشروق  دار،انماطه والتفكیریب تنمیة اسال،)1971( رزوقي سعد
  . القاهرة،والنشر الثقافة للطباعة  دار،االرشاد النفسي و، التوجیه)1980(زهران حامد
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الـــدار المغاربیـــة ،2012 ،دوافـــع جریمـــة المـــرأة فـــي المجتمـــع وأنمـــاط،)2012(حیزیة ،حـــسناوي
  .للنشر،الجزائر

أثـر الفقـر والبطالـة علـى الـسلوك الجرمـي فـي المجتمـع األردنـي مــن ،)1997(الدراوشـة عبـداهللا 
  . مكتبة المنهل االلكترونیة،وجهة نظر العاملین في جهاز األمن العام

 المتغیــرات االقتــصادیة واالجتماعیــة المــؤثرة علــى ،)2007(النقــشببندي بارعــة، هیاجنــة انــور 
  .عمان،لجامعة االردنیةمجلة ا،جرائم النساء األخالقیة في المجتمع األردني

 ، العوامل االجتماعیة المرتبطـة بجـرائم النـساء فـي المجتمـع الـسعودي،)2003(محمد  ،الربدي
  .الریاض‘ جامعة نایف للعلوم االمنیة 

وعالقتــه بالجریمــة مــن وجهــة نظــر المحكــومین،في  األردن الفقــر فــي،)2016(مــینأالــشدیفات 
  عمان، االردنیة مجلة الجامعة،مراكز االصالح والتأهیل 

 ةیمرجلا باتكار في رةثؤملا ةیاعجتمالا لموالعا،)2016(منـــــصور ديشیرلمــــین، اأ تفایدشلا
  .عمان،االردنیة الجامعة مجلة ، ينردألا عمجتملا في

، بوابــة البحــوث، 2016، اســبابها و جــرائم النــساء انواعهــا،)2016(نــصراهللا یــس ،واحــدة حمــة
  .كردستان

العوامـــل االجتماعیـــة المرتبطـــة بجـــرائم النـــساء فـــي المجتمـــع  ،)2003(الربـــدي محمـــد ابـــراهیم
  .السعودیة الریاض،،جامعة نایف للعلوم االمنیة ،السودي

مجلـــة  بجرائم النــساء، االجتماعیــة، اثـــر التغیــرات)2018(،شرهان نــور حــسن آیــات،شــاكرمریم
  .، العراقلقادسیةالجامعة ا

االقتــصادیة إلرتكـــاب المـــرأة للجریمة،مجلـــة لعوامـــل االجتماعیـــة و ا،)2011 (اســـراء ،خلــف اهللا
  .، السوداننیلینجامعة ال

  . عمان،، دار الثقافة، شرح قانون العقوبات)2018( موسى ،العبادي
  . الدار العربیة للموسوعات،، ماهیة الجریمة)2019(علي  ،مقداد

وائــل ، دار أهیــلتال وحریاتــه فــي مراكــز االصــالح و حقــوق االنــسان،)2017( یمــن أ،البطــوش
  .عمان،للنشر

  .عمان‘ ، دار الثقافة ، شرح قانون العقوبات)2017( كامل ،السعید
  . عمان،، دار النهضة العربیة، دروس في علم االجرام)1972( عمر ، رمضان
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