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 ـ(ه3/4/1438وقبل للنرش يف   هـ، 19/8/1437)قدم  للنرش يف  

 

 .جرائم القتل، دوافع، النساء، املجتمع السعودي:  املفتاحية الكلامت

تناولت الدراسة جرائم القتل املرتكبة من قبل النساء السعوديات وغري السعوديات يف البحث: ملخص

املجتمع السعودي، وهدفت للتعرف عىل حجم جرائم القتل بني النساء، واخلصائص االجتامعية 

اولة للتولل واالقتصادية والنفسية ملرتكباهتا، والكشف عن العوامل الدافعة الرتكاب جريمة القتل، يف حم

 إىل إجراءات وقائية للحد من جريمة القتل يف املجتمع السعودي.

ِعت البيانات من مرتكبات جريمة القتل يف منطقة   وقد جرى استخدام منهج املسح االجتامعي، إذ ُجم

ن جمتمع الدراسة من السجينات املرتكبات جلريمة القتل املودعات يف  الرياض بواسطة االستبانة. وتكوَّ

سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، ولكن نظًرا لصغر حجم جمتمع الدراسة فقد جرى استخدام 

  ( مبحوثة.50أسلوب احلرص الشامل جلميع مفردات جمتمع الدراسة البالغ عددهن )

لت الدراسة لعدد من النتائج، من أمهها:  وتولَّ

 غالبية مرتكبات جريمة القتل كن من السعوديات.  -

ن يقعَن يف الفئة العمرية )أقل من  - نَّ يف سن الشباب، حيث إَّنَّ  سنة(. 30غالبيتهم

غالبية مرتكبات جريمة القتل كان مستواهن التعليمي متدين، فكان تعليمهن ثانوي فأقل، إضافة إىل أنَّ  -

 مستوى تعليم الوالدين كان متدين.

 غالًبا ما يكون جنس ضحية جريمة القتل ذكر. -

 أهم الدوافع الرتكاب جريمة القتل لدى اإلناث سوء املعاملة والتعامل بقسوة وعنف مع اجلانية. كانت -

لت الدراسة ملجموعة من التوليات  .كام تولَّ
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Abstract: The study dealt with murder crimes committed by Saudi and non-Saudi females in Saudi 

society. It aimed at identifying the size of murder crime among women, and identifying the social, 

economic and psychological characteristics of the perpetrators. It, also, aimed at exploring the factors 

motivating women to commit murder, in an attempt to reach preventive measures to reduce murder 

crimes in Saudi society  

Social survey and content analysis methods were applied. A questioner was administered to 

collect data from the perpetrators of murder crimes at Women Prison, and The Females Care 

Institution in Riyadh. Due to the small size of the study population, all members of the study 

population have been taken as part of the study. The total  number of the respondent were 50 females  

The study reached several results, such as  

The majority of the female perpetrators of murder crimes were Saudis 

The majority of them were youth, they fall in the age group  (less than 30 years)  

The majority of the female perpetrators had low level of education (secondary level or less, and the 

parents' level of education was low too  

In most of the cases the victims of murder were males  

The main motives to commit murder among females were ill-treatment and harsh and violent 

dealing with perpetrators  

The study also reached several conclusions  

. 
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  املقدمة

تمعدُّ جريمة القتل من اجلرائم التي عرفها اإلنسان منذ 

القدم، وأّول جريمة قتل ارتكبها اإلنسان كانت عندما 

أقدم ابن آدم قابيل عىل قتل أخيه هابيل، ومنذم ذلك 

الزمن ألبحت جريمة القتل تتكرر بصور وأشكال 

خمتلفة، وبدوافع متنوعة. وكانت عقوبة جريمة القتل 

باالنتقام من اجلاين، ثم تطورت لور االنتقام  تتمثل

من اجلاين؛ بحيث ألبح يدفع عقوبة مالية، سواٌء من 

 اجلاين نفسه أو القبيلة التي ينتمي إليها.

وقد أرجع اإلغريق أسباب اجلريمة إىل فساد 

املجرم نفسه، وهذا الفساد سببه اجلهل، والطمع، 

مراض والكراهية، واألنانية، وعيوب جسمّية كاأل

والعاهات، فاهتم أرسطو بالسامت اجلسامنية مثل: 

الوجه، والشعر، ولون البرشة، ومدى عالقة ذلك 

 (.23م.ص 2010)ربيع وآخرون،  "باجلريمة

ويف العرص احلديث نلحظ أنَّ جرائم القتل ازدادت 

وتنوعت وسائل تنفيذها، وعىل هذا األساس فهي 

مع باقي  موجودة دائاًم كظاهرة اجتامعية متداخلة

الظواهر االجتامعية األخرى املوجودة يف املجتمع وإْن 

 تغريت لورها.

 

  مشكلة الدراسة

تمعّد مجريمة القتل ظاهرة اجتامعية سلبية، موجودة 

يف كل املجتمعات البرشية عىل اختالف ثقافاهتا، 

وأسسها االجتامعية، ودرجة نموها وتقدمها 

ريمة القتل من االقتصادي. وختتلف الدوافع املؤدية جل

شخص إىل آخر، وبني الرجال والنساء؛ فمنها الغرية 

واحلسد، والفقر، والعار، والثأر وغريها، كام يمؤّثر 

العمر واملستوى التعليمي واالقتصادي للقاتل يف دفعه 

الرتكاب جريمة القتل. وعىل الرغم من أنَّ الدراسات 

أنَّ ذلك  أظهرت أنَّ املرأة أقل إجراًما من الرجل، إالَّ 

ال يمنع من ارتكاهبا للجريمة؛ حيثم يملحظ يف الزمن 

احلديث زيادة جرائم النساء ومنها القتل. وألبح 

ارتفاع جرائم املرأة أمًرا الفًتا لالنتباه. وَيعدُّ املختصون 

أنَّ دخول املرأة عامل اجلريمة، يعني أنَّ تصحيح 

ا األوضاع االجتامعية واالقتصادية، سيتطلب جمهودً 

(. وتقف دوافع 73م.ص 1997مضاعًفا  )البداينة، 

عديدة وراء ارتكاب املرأة للجريمة، حيث أشارت 

بعض الدراسات النفسية واجلنائية إىل أنَّ السبب 

الرئيس الرتكاب املرأة للجريمة هو العامل 

االقتصادي، إضافة إىل احلرمان العاطفي نتيجة 

األرسي، األوضاع العائلية غري السوّية، كالعنف 

والتفكك وحاالت الطالق، ويضاف لذلك يف 

حاالت جرائم القتل: الغرية، وسوء املعاملة، والدفاع 

 عن النفس.

إنَّ واقع إجرام املرأة وارتكاهبا جلريمة القتل يعدُّ 

ا تؤثر تأثرًيا واضًحا يف  أمًرا جديًرا بالدراسة؛ ألَّنَّ

ي دوًرا استقرار املجتمع وبنائه، ذلك أنَّ املرأة تؤد  
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كبرًيا يف حياة أرسهتا، وتكشف اإلحصاءات اجلنائية 

الصادرة من وزارة الداخلية يف اململكة العربية 

السعودية أنَّ جرائم القتل التي ترتكبها النساء يف 

هـ بلغ عدد جرائم 1424اململكة يف تزايد. ففي عام 

( جريمة 23القتل التي ارتكبتها النساء السعوديات )

( جريمة قتل ارتكبْتها نساء غري 39)قتل، مقابل 

ا يف العام  ( 27هـ، فقد بلغت )1425سعوديات. أمَّ

( 54جريمة قتل، ارتكبتها السعوديات، مقابل )

جريمة قتل ارتكبتها غري السعوديات. ويف عام 

( جريمة قتل ارتكبتها النساء 28هـ بلغت )1426

( جريمة 47السعوديات، وغري السعوديات بلغت )

( جريمة قتل 30هـ إىل )1427صل يف العام قتل، لت

ارتكبتها السعوديات، أّما غري السعوديات فارتكبن 

هـ انخفضت 1428( جريمة قتل. ويف عام 53)

جرائم القتل التي ارتكبتها السعوديات، لتصل إىل 

ا غري السعوديات فبلغت )26) ( 56( جريمة قتل، أمَّ

جرائم هـ، فقد زادت 1429جريمة قتل. أّما يف عام 

( جريمة، 40القتل عند السعوديات، وبلغت )

وكذلك زادت جرائم القتل عند غري السعوديات، 

ا يف األعوام 100وبلغت ) هـ، 1430( جريمة قتل. أمَّ

هـ، فقد بلغ عدد جرائم القتل عند 1431و

ا غري السعوديات فجرائمهن  46السعوديات )  (، أمَّ

جريمة قتل. ( 112هـ )1430يف ازدياد، إْذ بلغت عام 

( جريمة ارتكبتها 106هـ، بلغت )1431ويف العام 

هـ ارتكبت 1432غري السعوديات. ويف العام 

ا غري السعوديات، 47السعوديات ) ( جريمة قتل، أمَّ

ا يف العام 101فقد ارتكبن ) ( جريمة قتل. أمَّ

( جريمة قتل ارتكبتها 42هـ، فقد بلغت )1433

ا غري السعوديات  ( 95فقد بلغت )السعوديات، أمَّ

جريمة قتل. )وزارة الداخلية، املديرية العامة 

للسجون، إدارة شؤون العمليات، شعبة الدراسات 

ا بالنسبة جلرائم القتل التي 1434واإلحصاء،  هـ(. أمَّ

ارتكبتها النساء عىل مستوى مناطق اململكة يف عام 

ا  137سعودية و 34هـ هو، 1434 غري سعودية. أمَّ

إىل عام  1430قة الرياض من عام عىل مستوى منط

( غري سعودية، ما 48سعوديات و ) 8ه. هي: 1436

بني جريمة قتل، أو اشرتاك يف جريمة قتل، أو اشتباه يف 

القتل، أو سجينات مل تثبت عليهّن جريمة القتل. 

)استلِمت اإلحصائية من إدارة سجن النساء يف امللز 

 غري منشورة (.

درة عن وزارة وتكشف لنا اإلحصائية الصا

الشؤون االجتامعية أنَّ جرائم القتل التي ارتكبتها 

الفتيات املودعات يف مؤسسة رعاية الفتيات يف منطقة 

 30هـ 1435 -هـ 1430الرياض كانت من عام 

جريمة قتل )وزارة الشؤون االجتامعية، الكتاب 

، 1431ـ، 1430اإلحصائي السنوي لألعوام اآلتية: 

 هـ(.1435، 1434، 1433، 1432

 



 205                         (هـ1438م/2017الرياض )جامعة امللك سعود، ،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

وبناًء عىل هذه اإلحصائيات فإنَّ الدراسة احلالية 

سعت للتعرف عىل خصائص مرتكبات جريمة القتل 

يف املجتمع السعودي والدوافع وراء ذلك، والتولل 

 إىل إجراءات وقائية للحّد من جريمة القتل بني النساء.

 

  تساؤالت الدراسة

ما اخلصائص االجتامعية، واالقتصادية،  -1

ية للنساء مرتكبات جريمة القتل يف املجتمع والنفس

 السعودي؟

ما العوامل الدافعة الرتكاب النساء جلريمة  -2

 القتل؟

ما اإلجراءات الوقائية املساعدة يف احلد  من   -3

 جريمة القتل يف املجتمع السعودي؟

 

  مفاهيم الدراسة 

ف )القهوجي،   -1 م.ص  2002املمْجِرَمة: يمعر 

لشخص الذي يرتكب اجلريمة ( املْجرِم: بأنَّه ا21

ويصدر بحقه أحكام تثبت إدانته بفعل اجلريمة مما 

يرتتب عليه آثار خطرية عىل حياته أو يف جسمه أو 

 ماله.

ر منها  ْجِرمة: هي من تصدم التعريف اإلجرائي للمم

أفعال خمالفة للقانون، ولدر بحقها حكم يثبت 

 إدانتها.

منها: القتل يف اللغة له معان كثرية "القتل:  -2

اإلماتة، وإزهاق الروح، تقول: قتله، إذا أماته برضب 

ورجل قتيل، ومقتول، واجلمع قتلـى،  –أو حجر 

 (.17م.ص 1999)حسونة،  "فالقتىل ُجع قتيل

التعريف اإلجرائي للقتل: هو إقدام شخص عىل 

 قتل شخص آخر وإَّناء حياته.

ا طاقة كامنة "الدوافع:  -3 تمعرف الدافعية: بأَّنَّ

ئن احلي، تعمل عىل استثارته؛ ليسلك سلوًكا يف الكا

معينًا يف العامل اخلارجي، وجيري ذلك عن طريق اختيار 

االستجابة املفيدة وظيفًيا له يف عملية تكيفه مع بيئته 

اخلارجية، ووضع هذه االستجابة يف مكان األسبقية 

عىل غريها من االستجابات املحتملة، ممَّا ينتج عنه 

 "، أو احلصول عىل هدف معنيإشباع حاجة معينة

 (.7م.ص 1999)باهي وشلبي، 

هي ما يدفع  التعريف اإلجرائي للدوافع: 

الشخص إىل فعل أمر معني، سواٌء كان هذا األمر 

 سلبي أو إجيايب.

 

  اإلطار النظري للدراسة

: نظرية الرصاع:  أوالا

ترى هذه النظرية أنَّ الرصاع االجتامعي حيدث 

م، والتوازن، والنظام واإلُجاع نتيجة لغياب االنسجا

يف حميط اجتامعي معني. وحيدث أيًضا نتيجة لوجود 

حاالت من عدم الرضا حول املوارد املادية، مثل: 

السلطة، والدخل، وامللكية. ويشمل كل اجلامعات 

سواٌء كانت لغرية كاجلامعات البسيطة، أو كبرية، 
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، كالعشائر والقبائل، والتجمعات السكنية يف املدن

 وحتى الشعوب واألمم.

والفكرة األساسية تتمثل يف القول: إنَّ قضّية 

الرصاع بني املجموعات البرشية هي يف الواقع ظاهرة 

 عضوية يف احلياة اإلنسانية، والعالقات السائدة بينها.

ه  ويعّرف )رالف دارندورف( الرصاع، عىل أنَّ

حصيلة العالقات بني األفراد الذين يشكون من 

م. ص 2012. )الغريب، "يف األحداثاختالف 

207.) 

فقد حيدث رصاع بني طبقة الفقراء واألغنياء بسبب 

احلاجة، أو عدم املساواة بني الطبقتني، فيصبح الرصاع 

حول إشباع احلاجات، نتيجة للفروقات حيدث 

الرصاع والعنف،  فتنشأ اجلريمة، وتصبح هناك دافعية 

عند الفقراء أكثر للقتل؛ ولذلك نجد أنَّ جرائم القتل 

 من جرائم األغنياء.

ه عندما حيدث رصاع يف القيم، واألخالق،  كام أنَّ

والرصاع النفيس داخل الشخص، والتباين بني أفراد 

املجتمع، كل هذه األمور تدفع الشخص للقتل. كام 

قد تكون جريمة القتل ناجتة عن رصاع بني أفراد 

 األرسة.

م، نستطيع أنْ  نقول أنَّ جريمة  وبناًء عىل ما تقدَّ

القتل ما هي إالَّ نتيجة ألسباب ودوافع حتدث نتيجة 

للرصاع القائم بني الطبقات، أو رصاع بني األفراد، أو 

 داخل شخص الفرد نفسه.

 ثانياا: نظريات دافعية اإلحباط والعدوان:

ترى هذه النظرية أنَّ العدوان ينجم عن التثبيط أو 

من حتقيق أهدافه، يف اإلحباط. فإذا جرى منع الكائن 

الطعام مثاًل، أَّدى ذلك إىل حالة تثبيط أو إحباط، ينجم 

عنها بالتبعية دافع عدواين يظهر عىل شكل سلوك 

عدواين، العراك مثاًل، ويصح اليشء نفسه عن اإلنسان 

(. 163م.ص 2000بحسب هذه النظرية )الصالح، 

فقد يرغب اإلنسان يف يشء مادي أو معنوي، فيقف 

يف طريق حتقيق تلك الرغبة فيحدث لديه  أحدهم

 إحباط ينشأ عنه دافع عدواين.

وبوضوح أكثر فإنَّ اإلحباط يفيض إىل العدوان، 

وإنَّ اإلنسان يكون أشد رضاوة من الوحش عندما 

رم من  يتعرض إىل اإلحباط، أْي عندما يعاق أو حيم

حتقيق أهداف أو إشباع حاجات يراها مرشوعة، 

رمان النفيس والنيل من االعتبار مصحوبة بمشاعر احل

االجتامعي، السيام حني يدرك أنَّه حيصل عىل أقل من 

استحقاقه، أو أنَّ ُجاعته حتصل عىل أقل ممَّا حتصل عليه 

 اجلامعات األخرى.

وبناًء عىل ذلك نتوقع أنَّ دوافع اجلريمة لدى 

املرأة تكون بسبب اإلحباط الناتج عن احلاجة إىل 

قرار العاطفي واملعييش، وتوفري األمان، واالست

احلاجات الرضورية، وضغوط احلياة ممَّا يدفعها إىل 

ارتكاب فعل القتل حتى تتخلص من مصدر 

 اإلحباط والضغط.
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  الدراسات السابقة

م( قضية الدوافع املؤدية 1990تناول معاوية )     

إىل ارتكاب جريمة القتل يف اإلطار االجتامعي والثقايف 

يؤث ر يف ذلك من عوامل اقتصادية  العام، وما

واجتامعية. وذلك من خالل الدراسة التي أجراها 

الدافع إىل ارتكاب جريمة القتل يف الوطن "بعنوان 

ل إىل النتائج اآلتية: من الدوافع إىل العريب ، وقد تولَّ

ارتكاب جريمة القتل يف الوطن العريب الرسعة التي 

، ومنها ما يتعلق يقع هبا اللجوء إىل العنف اجلسدي

باملامرسات الالرشعية اجلنسية، وبالدفاع عن الرشف، 

ومنها ما يتصل بالكيان املعنوي للفرد وكرامته، ومنها 

لت الدراسة إىل  ما يتصل بالعامل االقتصادي. كام تولَّ

وجود عالقة قرابة بني اجلاين واملجني عليه، ففي بعض 

نَّه مل يمعثر عىل احلاالت جرى قتل اجلاين لوالده، إالَّ أ

حالة واحدة قتل اجلاين فيها والدته، وهذا يرجع إىل أنَّ 

األب يمثلم عادة السلطة القيادية يف املنزل، يف حني 

تكاد تنفرد األم بمصدر العطف واحلنان. وأنَّ عدد من 

اجلناة ارتكبوا جرائم القتل بدافع متصل باجلنس، أو 

سيئة وسلبية الدفاع عن الرشف، ممَّن حيملون لورة 

عن أمهاهتم، ممَّن كانوا قد قضوا طفولتهم يف عائالت 

مضطربة تشكو من مشاكل خمتلفة، وأنَّ شخصية اجلناة 

كثرًيا ما تكون هشة، يندفعون بصفة حادة ومطلقة إذا 

ما شعروا أَّّنم مّسوا يف جسدهم، أو رشفهم، أو 

 كرامتهم.

إىل االجتاه نفسه  .م(2013ذهبت الصواط )     

لذي ذهب إليه معاوية يف البحث يف العوامل املؤدية ا

ن رّكزن عىل جرائم  الرتكاب جريمة القتل إىل أَّنَّ

القتل لدى النساء يف املجتمع السعودي، يف حني تناول 

معاوية الدوافع الرتكاب جريمة القتل لدى اجلنسني 

وعىل مستوى الوطن العريب، فمن خالل الدراسة التي 

العوامل االجتامعية املرتبطة وان: )أجرهتا الصواط بعن

بارتكاب النساء جرائم القتل يف املجتمع السعودي(. 

هدفت إىل التعرف عىل اخلصائص الديموغرافية، 

والعوامل االجتامعية املرتبطة بارتكاب النساء جلريمة 

لت الدراسة  القتل يف املجتمع السعودي. وتولَّ

بية املبحوثات للنتائج اآلتية: بّينت الدراسة أنَّ غال

يعانني من فقدان أحد الوالدين أو كالمها، وأنَّ األمية 

وتدين املستوى التعليمي مرتفع عند الوالدين، وأّن 

نَّ نشأَن يف أرس متصدعة عاطفًيا وأخالقًيا،  معظمهم

والغالبية منهن يتلقني معاملة سيئة من إخواَّنن، 

معظم  والغالبية نشأن يف أرس تعاين من اخلالفات. وأنَّ 

نَّ من أمجربت  املبحوثات تزوجنَّ يف سن مبكر، ومنهم

نَّ متزوجون من أخريات،  عىل الزواج، وأنَّ أزواجهم

وأغلبهن عالقاهتن سّيئة مع الزوج، وتعاين أغلب 

املبحوثات من قسوة الزوج وتغيبه عن املنزل، 

، وأنَّ غالبية  نَّ نَّ مسؤولية رعاية األبناء وحدهم وحتملهم

عالقاهتن بالصديقات واجلريان جيدة، وأنَّ املبحوثات 

غالبية املبحوثات ال يوجد لدهين وقت فراغ، والاليت 
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لدهيّن وقت فراغ يقضينه مع أرسهن يف مشاهدة 

التلفاز، وأنَّ هناك ضعف يف احلالة االقتصادية لدى 

املبحوثات، من تدين دخل أرسهّن، والسكن يف أماكن 

توسطة، كام بّينت ضيقة، ويف األحياء الشعبية وامل

وجود ارتباط بني عدد مرات الزواج، واملصدر الذي 

تعلمت منه املبحوثة طريقة القتل، ووجود ارتباط بني 

 معاملة أرسة املنشأ للمبحوثة وارتكاهبا جلريمة القتل.

هـ.( إىل ما ذهبت 1424كام ذهب )الربدي،      

اء إليه الصواط يف تناول العوامل املؤدية جلرائم النس

العوامل االجتامعية "من خالل دراسته بعنوان: 

هدفت . "املرتبطة بجرائم النساء يف املجتمع السعودي

هذه الدراسة إىل التعرف عىل اخلصائص، والسامت 

الشخصية عند النساء السعوديات املرتكبات 

للجريمة، ومدى تأثري تلك السامت يف ميلهن 

التعرف  لالنحراف، وارتكاب اجلريمة، كام سعت إىل

عىل أهم العوامل االجتامعية املرتبطة بميل النساء 

السعوديات الرتكاب اجلريمة. وقد توللت الدراسة 

 إىل النتائج اآلتية:

غالبية النساء السعوديات، املودعات يف سجون  

النساء، ومؤسسات رعاية الفتيات جرائمهن 

نَّ يف سن  الشباب، وأنَّ األميّة،  أخالقية، ومعظمهم

ين مستوى التعليم تنترش عندهن، وأنَّ أكثر من وتد

نصفهنَّ متزوجات، أو سبق هلن ذلك، وأنَّ 

نَّ يعشن يف بيئة أرسية متصدعة مادًيا، أو  معظمهم

منَّ يالقنَي معاملة أرسية  ا، وأَّنَّ ا، أو أخالقيً عاطفيً

سيئة، وأنَّ معظمهن يفتقدَن الشعور بالعطف، أو 

نَّ يْضَعْفَن، أو ينعدم احلنان األرسي، وأنَّ معظمهم 

عندهن الضبط األرسي، ويزداد هذا عند املرتكبات 

للجرائم األخالقية، كام تبنيَّ أنَّ هناك ضعف يف 

احلالة االقتصادية لدى النساء، وتدين دخل 

، والسكن يف أماكن ضيقة وقديمة، أو يف  أرسهنَّ

األحياء الشعبية، أو املتوسطة؛ ممَّا جعلها عوامل 

 ميلهنَّ الرتكاب اجلريمة، وأنَّ الكثري مساعدة يف

نة الدراسة، يرافقَن لديقات سيئات،  من نساء عي 

، حيثم إنَّ بعض  ممَّا كان له األثر يف انحرافهنَّ

هؤالء الصديقات سبق هلمنَّ دخول السجن، وأكثر 

من ربعهنَّ يرتكبَن بعض السلوكيات املنحرفة، 

نصفهن  والسي ئة، وأنَّ مستوى تدين أكثر من

ضعيف، ويزداد ضعف مستوى التدين عند 

لديقات النساء املرتكبات للجريمة، وأنَّ نوعية 

نة الدراسة، عرب  الربامج التي تتابعها النساء عيّ

وسائل اإلعالم املختلفة، له تأثري يف ميلهن 

نَّ يتابعَن  الرتكاب اجلريمة، حيثم إنَّ معظمهم

للجرائم الربامج السيئة لدى النساء املرتكبات 

 األخالقية.

ويملحظ أنَّ هناك تشابه بني نتائج الصواط      

ونتائج الربدي، حيثم تتشابه كال الدراستني بالنتائج 

اآلتية: معظم مرتكبات اجلريمة يعشّن يف أرسة 



 209                         (هـ1438م/2017الرياض )جامعة امللك سعود، ،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

متصدعة يالقني معاملة سيئة من قبل األرسة، ضعف 

احلالة االقتصادية وتدين دخل األرسة، والسكن يف 

 قة ويف األحياء الشعبية.أماكن ضي

م.( عىل املرأة القاتلة 2012بينام رّكزت )بركو،      

جريمة من خالل الدراسة املعّمقة التي أجراها عن: )

. والتي هدفت إىل حتقيق هدفني القتل عند املرأة(

أساسني: أحدمها علمي: وهو اخلصائص النفسية 

تلة واالجتامعية للمرأة القاتلة، وعالقة املرأة القا

بضحاياها، واآلثار املرتتبة عىل ارتكاب املرأة جلريمة 

القتل، والعوامل واألسباب التي تدفع باملرأة إىل 

ا اهلدف العميل: فيتجىل يف  اقرتاف جريمة القتل. أمَّ

احلصول عىل بعض اإلحصاءات والنتائج التي من 

شأَّنا أْن توّضح نقاًطا عدة يف البحث عن جريمة 

يف املجتمع اجلزائري، ومن ثمَّ  القتل عند املرأة

الولول إىل اقرتاح أفضل الطرق واحللول التي يمكن 

من خالهلا احلدُّ من اجلريمة، وأرضارها عىل املرأة 

لت الدراسة إىل  نفسها، وعىل املجتمع. وقد تولَّ

النتائج اآلتية: التميز بشدة االنفعال )بكاء، حزن(، 

باحلقد التكفري عن الذنب بالصيام، مشحونات 

نَّ تبحث عن  والغضب عىل املجتمع، كل واحدة منهم

مربر مقنع لفعلها، وسوء املعاملة األرسية، احلرمان من 

إكامل الدراسة من قبل أفراد العائلة، غياب الدور 

الفعيل لألب، التصدع والتفكك العائيل، اإلمهال 

األرسي، النزاع عن اإلرث، انحراف بعض أفراد 

خفاض املستوى االقتصادي األرسة، القسوة، ان

لعائالت السجينات، الفقر، عدم إشباع احلاجات. يف 

حني جاءت اآلثار املرتتبة عن اقرتاف جريمة القتل من 

قبل املرأة حتمل طابعنْي: يتمثل األول باجلانية نفسها، 

ا ما خيص  والثاين يتعلق بمحيطها االجتامعي: فأمَّ

للذات عند  السجينة فقد متثل باآليت: تقدير منخفض

معظم السجينات، الشعور بالدونية، الشعور بالندم، 

تصور املستقبل بصورة متشائمة، التكفري عن الفعل 

ا ما يتعلق بمحيطهن االجتامعي:  بالصيام. أمَّ

فاإلحساس بعدم القدرة عىل مواجهة احلياة بعد 

انقضاء مدة العقوبة، اخلوف من أحكام املجتمع وما 

امتناع أفراد العائلة عن زيارهتن، ينتظرهن يف احلياة، 

نَّ ينتظرن َالعفو الرئايس لتقليص العقوبة، أو  معظمهم

 اإلفراج املرشوط، أو التربئة من اجلرم.

م.( جرائم القتل 1997كام تناول ) البداينة،      

جرائم لدى النساء من الدراسة التي أجراها بعنوان: )

اجتامعية(.  النساء يف املجتمع األردين، بداية مشكلة

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل اخلصائص االجتامعية 

واالقتصادية للنساء املجرمات يف املجتمع األردين، 

والتاريخ اإلجرامي للنساء املجرمات وألرسهنَّ 

. وقد توللت إىل النتائج اآلتية: انتشار  وألقارهبنَّ

% من اآلباء 51األمية عند أرس السجينات، حيث إّن 

األمهات أميون، ومتتاز أرس املسجونات % من 69و

بارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع اإلعالة، وانخفاض 
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% من أرس املسجونات دخلهم 46الدخل، حيث إنَّ 

منخفض جًدا، وارتفاع نسبة األمّية عند السجينات 

% منهن، وأَّنمنَّ ذوات تعليم منخفض جًدا، 38بنسبة 

نَّ دون الثانوية ال31حيث إنَّ  عامة، وارتفاع % منهم

نسبة البطالة عند السجينات وانخفاض الدخل، حيث 

% منهن ال تعمل قبل دخول السجن، وأنَّ 71إنَّ 

نَّ متزوجات بنسبة  ، وأنَّ 57غالبيتهم نَّ % 15% منهم

نَّ مطلقات، وأنَّ  نَّ من سكان املدينة، 77منهم % منهم

، بينام 56وأنَّ  نَّ يقْمَن مع أرسهنَّ نَّ 44% منهم  % منهم

. نَّ  يقْمَن وحدهم

من العرض السابق للدراسات السابقة يملحظ أَّّنا 

رّكزْت عىل جريمة القتل بوجه عام، وعىل حجم 

الظاهرة، ومل تتطرق للعوامل والدوافع واخلصائص 

كام يف الدراسة احلالية. إالَّ أنَّ الدراسات السابقة 

ساعدت الباحثة يف وضع إطارها النظري، ويف 

 جية للدراسة.اجلوانب املنه

 

  اإلجراءات املنهجية

 نوع الدراسة ومنهجها: -

دراسة ولفية، باستخدام منهج املسح االجتامعي، 

ومنهج حتليل املحتوى، حيثم جرى حتليل حمتوى 

ملفات الاليت ارتكبنَّ جرائم القتل، ومل يعدَن 

 موجودات يف السجن.

 

 جمتمع الدراسة:  -

تكبات جلريمة مَتّثل جمتمع الدراسة بالسجينات املر

القتل، واملودعات يف سجن النساء ومؤسسة رعاية 

 الفتيات يف مدة ُجع البيانات.

وكون أنَّ جمتمع الدراسة كان لغرًيا، قد جرى 

استخدام أسلوب احلرص الشامل جلميع مفردات 

جمتمع الدراسة يف أثناء ُجع البيانات، حيث بلغ جمتمع 

لفات حالة بني مقابالت شخصية وم 50الدراسة 

ا رفْضَن إجراء املقابلة أو جرى  السجينات الاليت إمَّ

نَّ . نَّ أو جرى تنفيذ احلكم فيهم  العفو عنهم

 وفيام ييل توزيع هذه احلاالت :

نَّ بشكل 20)   ( حالة جرى ُجع البيانات منهم

( حالة من سجن النساء، 15مبارش موزعات كاآليت: )

نَّ ( حاالت من مؤسسة رعاية الفتيات. وهؤال5و) ء هم

نَّ  ووافْقَن عىل تطبيق  الاليت جرى الولول إليهم

. نَّ  الدراسة عليهم

نَّ بشكل 30)  ( حالة، جرى ُجع البيانات منهم

. وهؤالء  غري مبارش، وذلك بتحليل حمتويات ملفاهتمنَّ

نَّ َمْن رفضنَّ التعاون يف تعبئة اإلستبانة أو مل يمعدن  هم

ا بسبب العفو أ و تنفيذ حكم موجودات يف السجن إمَّ

. وبلغ عدد امللفات من سجن النساء  نَّ اإلعدام فيهم

 ( ملفات.6( ملف، ومن مؤسسة رعاية الفتيات )24)

ل لت  وبذلك ألبح العدد اإلُجايل للحاالت التي حم

 ( حالة.50بياناهتا )
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 أداة مجع البيانات : -

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة جلمع   

رتكبات جلريمة القتل البيانات من املبحوثات امل

املودعات يف السجن ومؤسسة رعاية الفتيات.كام 

استخدم األداة نفسها يف ُجع البيانات من ملفات 

السجينات، و جرى إعداد استبانة الدراسة واحتوت 

عىل أسئلة مغلقة؛ كام كان هناك بعض األسئلة املفتوحة 

 لتغطي ُجيع تساؤالت الدراسة.

َمت االستبانة إىل  ثالثة أجزاء رئيسة: تضمن وقمس 

األول البيانات األولية واخلصائص الديموغرافية 

واالجتامعية واالقتصادية ملفردات الدراسة، واجلزء 

ا اجلزء  الثاين تناول معلومات عن جريمة القتل. أمَّ

ية جلريمة القتل واحللول  الثالث فتناول الدوافع املؤد 

 املقرتحة للحد  منها. 

 مجع البيانات:  صدق وثبات أداة -

للتأكد من مدى لحة أداة ُجع البيانات، ومدى 

ثباهتا جرى عرضها عىل جمموعة من املحكمني 

املختصني من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك 

َلت االستبانة بناًء عىل مالحظاهتم. د   سعود، وعم

 جماالت الدراسة: -

املجال البرشي : النساء الاليت ارتكبن جرائم -    

نَّ بسجن النساء، وبمؤسسة رعاية ق تل وجرى إيداعهم

 الفتيات.

املجال املكاين: انحرص جمال الدراسة املكاين يف  -

سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة 

 الرياض.

املجال الزمني: جرى تطبيق الدراسة يف املدة من  -

 .ـه1436 – 1435

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ئج الدراسة: أواًل: عرض نتا

اخلصائص االجتامعية واالقتصادية والنفسية 

 ملرتكبات جريمة القتل:
 

 اجلنسية: -

 .توزيع املبحوثات حسب اجلنسية  . (1) رقم جدول

 % ك اجلنسية

 %58.00 29 سعودية

 %4.00 2 يمنية

 %2.00 1 سورية

 %2.00 1 لومالية

 %2.00 1 جنسية عربية أخرى

 %14.00 7 أثيوبية

 %2.00 1 ةكيني

 %2.00 1 نيبالية

 %2.00 1 هندية

 %10.00 5 فلبينية

 %2.00 1 سرييالنكية

 %100.0 50 املجموع
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بالنظر إىل جنسية مرتكبات جريمة القتل يتبنّي من 

نَّ 1بيانات جدول رقم ) ( أنَّ غالبية القاتالت كم

نَّ ) %(، ثممَّ تأيت 58.0سعوديات، حيث بلغت نسبتهم

نَّ 14.0ألثيوبيات بنسبة )وبفارق ملحوظ ا %(، يليهم

%(، فاليمنيات بنسبة 10.0الفلبينيات بنسبة )

%(، ثممَّ تأيت باقي اجلنسيات بنسبة ال تزيد عن 4.0)

 %( لكلٍّ منها.2.0)

ويّتضح من النتيجة أعاله تصّدر السعوديات 

بطت بحجم  لقائمة القاتالت وهو أمٌر متوقع إذا ما رم

ا بالنسبة  للجنسيات األخرى فيلحظ أنَّ السكان. أمَّ

األثيوبيات يف املرتبة الثانية بني اإلناث، وهذه النتيجة 

تتوافق مع ما يشاع من إقدام اخلادمات األثيوبيات عىل 

ارتكاب عدد من جرائم القتل يف السنوات األخرية. 

منَّ يبقنَي أقل من السعوديات.  إالَّ أَّنَّ

تل يتبنيَّ من بالنظر إىل أعامر مرتكبات جريمة الق  

نَّ من 2بيانات جدول رقم ) (، أنَّ غالبية القاتالت كم

سنة(، حيث  30إىل أقل من  25الفئة العمرية )من

نَّ ) %(، ثم تأيت فئة العمر )من 28.57كانت نسبتهم

نَّ 35إىل أقل من  30 (، حيث كانت نسبتهم

(، حيث 20%(، تليها فئة العمر )أقل من26.53)

نَّ )  35%(، تليها فئة العمر )من16.33كانت نسبتهم

نَّ )40إىل أقل من  %(.12.24(، حيث كانت نسبتهم

 

 

 العمر: -

 .توزيع املبحوثات حسب العمر . (2) رقم جدول

 % ك العمر

 %16.33 8 سنة 20أقل من 

 %10.20 5 25إىل أقل من  20من 

 %28.57 14 30إىل أقل من  25من 

 %26.53 13 35إىل أقل من  30من 

 %12.24 6 40ىل أقل من إ 35من 

 %2.04 1 45إىل أقل من  40من 

 %2.04 1 50إىل أقل من  45من 

 %2.04 1 سنة فأكثر 50

 %100.00 49 املجموع

 1 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

ر الفئة الشبابية  ويّتضح من النتيجة أعاله تصدَّ

سنة( لقائمة القاتالت، حيث بلغت  30)أقل من 

وهو أمٌر متوقع؛ ألنَّ هذه  (.%44,90نسبتهن )

ة ممَّا يزيد  املرحلة ال متّكنها من الترصف بحكمة ورويَّ

من احتاملية ارتكاهبمنَّ جلريمة القتل. وهذه النتيجة 

تتوافق مع ما يشاع من أنَّ مرحلة الشباب يف الغالب ال 

 يمكنها الترصف بحكمه.
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 احلالة االجتامعية: -

 .ثات حسب احلالة االجتامعية توزيع املبحو. (3) رقم جدول

 % ك احلالة االجتامعية

 %22.00 11 عزباء

 %72.00 36 متزوجة

 %4.00 2 مطلقة

 %2.00 1 أرملة

 %100.0 50 املجموع

 

بالنظر إىل احلالة االجتامعية ملرتكبات جريمة القتل  

(، أنَّ الغالبية العظمى 3يتبنيَّ من بيانات جدول رقم )

من املتزوجات، حيث بلغت نسبتهن  من القاتالت كنَّ 

%(، ثم تأيت فئة َمْن مل يمسبْق هلمنَّ الزواج بنسبة 72.00)

%(، وأخرًيا 4.00%(، فاملطلقات بنسبة )22.00)

 %(.2.00األرامل بنسبة )

كام يّتضح من النتيجة أعاله تصّدر املتزوجات 

لقائمة القاتالت، وهذا أمٌر متوقٌع بسبب تأثرهنَّ 

ا بالنسبة للحاالت االجتامعية باخلالفات ا ألرسية. أمَّ

 فجاءت )العزباء( يف املرتبة الثانية بني اإلناث.

 

 املستوى التعليمي: -

بالنظر إىل املستوى التعليمي ملرتكبات جريمة        -

(، أنَّ 4القتل يتبني من بيانات جدول رقم )

نَّ ثانوي بنسبة ) نَّ كان تعليمهم %(، 28.57غالبيتهم

نَّ م نَّ متوسط وبنسبة تليهم بارشة َمْن تعليمهم

%(، ثممَّ 18.37%(، ثممَّ األمّيات بنسبة )24.49)

نَّ ابتدائي وبنسبة ) %(، وأخرًيا 16.33َمْن تعليمهم

 %.12.24َمْن حيملن الشهادة اجلامعية وبنسبة 

 

 توزيع املبحوثات حسب املستوى التعليمي . ( 4)  رقم جدول

 % ك املستوى التعليمي

 %18.37 9 أمّية

 %16.33 8 ابتدائي

 %24.49 12 متوسط

 %28.57 14 ثانوي

 %12.24 6 بكالوريوس

 %100.0 49 املجموع

 1 املفقود

 50 اإلمجايل العام

 

كام يّتضح من النتيجة أعاله أنَّ غالبية َمْن ارتكْبَن 

نَّ يتمتْعَن بمستوى تعليمي متدين،  جريمة القتل كم

فأقل. وهذه النتيجة تتوافق  حيثم كان تعليمهن ثانوي

مع الرأي القائل بأنَّ انخفاض املستوى التعليمي يمقلل 

ِمْن وعي وإدراك الفرد ويقلل ِمْن ترصفه بمسؤوليَّة، 

 ممَّا قد يؤد ي إىل ارتكابه جريمة القتل.
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 احلالة املهنية: -

 توزيع املبحوثات حسب احلالة املهنية . (5) رقم جدول

 % ك احلالة املهنية

 %18.00 9 طالبة

 %28.00 14 بدون عمل

 %2.00 1 موظفة حكومي

 %6.00 3 موظفة قطاع خاص

 %8.00 3 عمل خاص

 %18.00 9 عاملة منزلية

 %18.00 9 ربة بيت

 %2.00 1 أخرى

 %100.0 50 املجموع

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل احلالة املهنية ملرتكبات جريمة القتل يتبنيَّ 

نَّ 5نات جدول رقم )من بيا (، أنَّ غالبية القاتالت كم

نَّ  من العاطالت )بدون عمل(، حيثم بلغت نسبتهم

نَّ كل من الطالبات، وربات 28.00) %(، ثممَّ تالهم

%( لكل  18.00البيوت، والعامالت املنزليات بنسبة )

نَّ َمْن لدهيمنَّ عمل خاص  فئة من تلك الفئات، وتليهم

 %(. 8.00بنسبة )

ر العاطالت عن  يّتضح من النتيجة أعاله تصدُّ

العمل القائمة، وهذا أمٌر متوقع، حيثم أنَّ البطالة عن 

العمل جتعل الفرد يتحمل املزيد من الضغوط ممَّا يدفعه 

ا بالنسبة للحاالت املهنية  الرتكاب جريمة القتل. أمَّ

األخرى جاءت بالتساوي الطالبات وربَّات البيوت 

 نزليات يف املرتبة الثانية بني اإلناث.والعامالت امل

 

 الدخل الشهري:-

 

توزيع املبحوثاات حساب الادخل الشاهري . (6) رقم جدول

 .قبل الدخول للسجن 

 % ك الدخل الشهري

 %60.00 30 2000أقل من 

إىل أقل من  2000من 

4000 

4 8.00% 

إىل أقل من  4000من 

6000 

5 10.00% 

إىل أقل من  6000من 

8000 

2 4.00% 

إىل أقل من  8000من 

10000 

1 2.00% 

 %8.00 4 فأكثر 10000من 

 %8.00 4 غري مبني

 %100.0 50 املجموع

 50 اإلُجايل العام
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بالنظر إىل الدخل الشهري ملرتكبات جريمة القتل 

نَّ كان 6يتبنيَّ من بيانات جدول رقم ) ( أنَّ غالبيتهم

نَّ الشهري )أقل من  يثم بلغت (، ح2000دخلهم

نَّ )من 60.00نسبتهنَّ ) نَّ َمْن دخلهم  4000%(، تالهم

%(، ثممَّ َمْن 10.00( بنسبة )6000إىل أقل من 

نَّ )من  (،     و)من 4000إىل أقل من  2000دخلهم

%( لكل فئة. يتضح من 8.00فأكثر( بنسبة ) 10000

نَّ من  النتيجة أعاله أنَّ غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

(، أْي: 2000خول املنخفضة )أقل من ذوات الد

 ارتباط جريمة القتل بانخفاض الدخل.

 

 مكان اإلقامة: -

توزيع املبحوثات حسب مكان اإلقامة الدائم . (7) رقم جدول

 .قبل الدخول للسجن 

 % ك مكان اإلقامة

 %14.00 7 قرية

 %86.00 43 مدينة

 %100.0 50 املجموع

 50 اإلُجايل العام

 

كان اإلقامة الدائم قبل دخول السجن بالنظر إىل م

(، أنَّ أكثر 7للقاتالت يتبنّي من بيانات جدول رقم )

اإلناث كان مكان اإلقامة الدائم هلمنَّ قبل دخول 

نَّ  السجن يف )املدينة(، حيثم بلغت نسبتهم

نَّ َمْن كان مكان اإلقامة الدائم هلمنَّ 86.00) %(، وتليهم

%( من 14.00بة )قبل دخول السجن يف )قرية(، بنس

ر  عي نة اإلناث. كام يتضح من النتيجة أعاله تصدُّ

القائمة َمْن تسكن يف )مدينة( ِمن القاتالت، وجاءت 

َمْن تسكنَّ يف )قرية( ِمن القاتالت مرتكبات جريمة 

 القتل يف املرتبة الثانية.

 

 مستوى تعليم الوالدين: -

 .مستوى تعليم الوالدين. (8) رقم جدول

املستوى 

 تعليميال

 تعليم األم تعليم األب

 % ك % ك

 %62.50 30 %50.00 24 أمي

 %22.92 11 %18.75 9 ابتدائي

 %8.33 4 %12.50 6 متوسط

 %6.25 3 %10.42 5 ثانوي

 %0.00 0 %8.33 4 بكالوريوس

 %100.0 48 %100.0 48 املجموع

 2 2 املفقود

اإلُجايل 

 العام

50 50 
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لحظ أنَّ  وبالنظر إىل مستوى تعليم الوالدين يم

مستوامها التعليمي متدين، فمن بيانات جدول رقم 

( يتضح أنَّ غالبية اآلباء كانوا أميني، حيثم بلغت 8)

%(، ثممَّ َمْن كان مستوى تعليمهم 50.00نسبتهم )

%(، وتالهم َمْن كان مستوى 18.75ابتدائي بنسبة )

%(، وتالهم َمن كان 12.50تعليمهم متوسط بنسبة )

%( وجامعي 10.42توى تعليمهم ثانوي وبنسبة )مس

 %(.8.33بنسبة )
 

 تفضيل املشاهدة: -

 .نوعية األفالم املشاهدة. (9) رقم  جدول

 % ك نوع األفالم املشاهدة

 %20.00 10 الكوميدية

 %52.00 26 الدرامية

 %14.00 7 العنف

 %8.00 4 ال يشاهدن

اب ا النسابة بناا  
سب ءا عا  أن  )ن( *لوجود أكثر من إجاباة، حس

  50لإلناث = 

 

لحظ َأنَّ  وبالنظر إىل املستوى التعليمي لألمهات يم

نَّ  نَّ أميَّات، حيثم بلغت نسبتهم نَّ كم غالبيتهم

نَّ 62.50) نَّ َمْن كان مستوى تعليمهم %(، ثممَّ تالهم

%(، ثممَّ َمْن كان مستوى 22.92ابتدائي وبنسبة )

نَّ متوسط وبنسبة ) نَّ َمْن كان %(، 8.33تعليمهم وتالهم

نَّ ثانوي بنسبة )  %(.6.25مستوى تعليمهم

ويّتضح ِمن النتيجة أعاله تدين املستوى التعليمي 

 ألمهات وآباء مرتكبات جريمة القتل.

وِمْن ضمن حماولة التعرف عىل اخلصائص       

االجتامعية للمبحوثات أنَّه جرى سؤاهلمنَّ عن نوعية 

ا،  وتمشري البيانات يف جدول رقم األفالم التي يمشاهدَّنَّ

نَّ يشاهدنَّ األفالم الدرامية، حيثم 9) ( إىل أنَّ غالبيتهم

نَّ ) نَّ َمْن يشاهْدَن 52.00بلغت نسبتهم %(، وتليهم

نَّ َمْن 20.00األفالم الكوميدية بنسبة ) %(، ثم تليهم

نف بنسبة )  %(.14.00يشاهْدَن أفالم العم

ر األ فالم الدرامية ويّتضح من النتيجة أعاله تصدُّ

القائمة، تليها األفالم الكوميدية باملرتبة الثانية. وهذه 

ية  النتيجة خمالفة لالعتقاد السائد بأنَّ أحد عوامل املؤد 

للعنف هو مشاهدة األفالم العنيفة. وقد يكون الذكور 

أكثر مشاهدة وتأثًرا بأفالم العنف من اإلناث، يف حني 

ئمهم قد يكون أحد أنَّ اإلناث أكثر عاطفية وجرا

 أسباهبا احلرمان العاطفي. 

  

 :                      النفسية األمراض -

نوع املرض النفيس الذي تعااين مناب بعا  . (10جدول رقم )

 .املبحوثات

 % ك نوع األمراض النفسية

 %7.69 1 اضطراب سلوكي

 %30.77 4 اضطراب نفيس

 %23.03 3 اكتئاب
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 .  (10جدول رقم )تابع 

 % ك ع األمراض النفسيةنو

 %7.69 1 بسبب املس واالكتئاب

 %7.69 1 ثنائي القطب

 %7.69 1 مرض عصبي

لدهيم أمراض نفسية ومل حيددوا 

 مرضهم

2 23.03% 

 %100.0 13 املجموع

 36 ال ينطبق

 1 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل نوع املرض النفيس الذي تعاين منه 

مة القتل، يتبنيَّ من بيانات جدول رقم املرتكبات جلري

( أنَّ أكثر اإلناث الاليت يعانني من أمراض نفسية، 10)

يعانني من االضطراب النفسية، وذلك بنسبة مئوية 

نَّ َمْن يعانني من االكتئاب، 30.77) %(، ثم يليهم

 %(.23.03وذلك بنسبة )

ويّتضح من النتيجة أعاله كذلك أنَّ غالبية 

%( ال يعانني من أمراض 72يمة القتل )املرتكبات جلر

ا َمْن يعانني من األمراض النفسية يف أغلبها  نفسية. أمَّ

 االضطرابات النفسية واالكتئاب.

 البيانات املتعلقة باجلريمة:

توزيع املبحوثات حساب الشاعور باالقل  . (11) رقم جدول

 .عند اكتشاف اجلريمة

 الشعور بالقل  عندما

 اسكتشفا اجلريمة 
 % ك

 %76.09 35 نعم

 %23.91 11 ال

 %100.0 46 املجموع

 4 املفقود

 50 اإلُجايل العام

       

بالنظر إىل الشعور بالقلق عند اكتشاف اجلريمة، 

(، أنَّ غالبية َمْن 11يتبنيَّ من بيانات جدول رقم )

ارتكْبَن جريمة القتل شعْرَن بالقلق عندما امكتشفت 

، حيثم بلغت نسب نَّ %(، يف حني 76.09تهنَّ )جريمتهم

نَّ ملْ يشعرَن بالقلق عندما  بلغت نسبة َمن ذمكرَن أَّنَّ

 %(.23.91امكتشفت اجلريمة )

ودّلت النتائج أعاله عىل أنَّ غالبية مرتكبات 

نَّ  جريمة القتل يشعرَن بالقلق عندما امكتشفت جريمتهم

وهو أمٌر طبيعٌي، حيثم إَّنمنَّ واعيات للضوابط 

ا االجتامعية ون . أمَّ تيجة فعلهنَّ والعقوبة التي تنتظرهنَّ

نَّ غري قادرات عىل التعبري  الاليت مل يشعرَن بالقلق فهم

عن حالتهنَّ النفسية حيال اجلريمة التي ارتكْبنها، 
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منَّ اختل لدهيمنَّ الوعي بالضوابط واملعايري  حيث إَّنَّ

االجتامعية، وذلك قد يكون بسبب االضطرابات 

ة التي يعانني منها؛ ولذلك مل يشعرَن واألمراض النفسي

 بالقلق.

 

 نوع جريمة القتل: -

توزيع املبحوثات حسب نوع جريمة القتل . (12) رقم جدول

 .املرتكبة 

 % ك نوع جريمة القتل

عمد مع سبق اإلرصار 

 والرتلد

19 42.22% 

 %46.67 21 القتل العمد

 %11.11 5 القتل شبة العمد

 %100.0 45 املجموع

 5 بنيغري م

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل نوع جريمة القتل املرتكبة يتبنيَّ من 

( أنَّ أكثر جرائم القتل املرتكبة 12بيانات جدول رقم )

من قبل املبحوثات كانت القتل العمد، حيثم بلغْت 

%(، ثممَّ القتل العمد مع سبق اإلرصار 46.67نسبة )

القتل شبه %(، وأخرًيا جاء 42.22والرتلد بنسبة )

 %(.11.11عمد بنسبة )

ويّتضحم من النتيجة أعاله أنَّ أكثر أنواع القتل 

املرتكب كان القتل عمد، والقتل العمد مع سبق 

اإلرصار والرتلد، أْي: أنَّ الغالبية العظمى من 

نَّ متعمدات.  مرتكبات جرائم القتل كم

 

 جنس الضحية:                            -

 .توزيع املبحوثات حسب جنس الضحية . (13) رقم جدول

 % ك جنس الضحية

 %52.27 23 ذكر

 %45.45 20 أنثى

من اجلنسني ذكر وأنثى )زوجة 

 األخ وابنها (

1 2.27% 

 %100.0 44 املجموع

 6 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل جنس الضحية، يتبنيَّ من بيانات جدول 

القتل املرتكبة من  ( أنَّ أكثر ضحايا جريمة13رقم )

النساء كانوا الذكور، حيثم بلغت نسبتهم 

%(، يف حني بلغت نسبة اإلناث 52.27)

(45.45.)% 

ويّتضح من النتيجة أعاله أنَّ عنف املرأة كان 

 موجًها للرجال أكثر من النساء.
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 .توزيع املبحوثات حسب العالقة بالضحية . ( 14)رقم جدول 

 % ك العالقة بالضحية

 %47.83 22 قرابة

 %6.52 3 جوار

 %4.35 2 لداقة

 %17.39 8 عمل

 %15.22 7 الكفيل )أو ابنه(

 %6.52 3 ال توجد عالقة

 %2.17 1 عالقة حب

 %100.0 46 املجموع

 4 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل العالقة بني اجلانية والضحيَّة يتبنيَّ من 

لضحايا كانوا ( أنَّ أكثر ا14بيانات جدول رقم )

يقربون للجانيات، )حيث أفادت املبحوثات أنَّ 

 2االم،  2األخ،  4الزوج،  11القريب كان عددهم: 

 1ولد أخ الزوج، 1زوجة أخ الزوج،  1ابنة الزوج،

%(، يف حني 47.83الطليق(، فقد بلغت النسبة )

نَّ بالضحية 17.39) %( من املبحوثات كانت عالقتهم

نَّ الكفيل أو عالقة عمل، ثممَّ تالهم  نَّ َمْن كان ضحيتهم

نَّ وبفارق ملحوظ 15.22ابنه، وبنسبة ) %(، وتالهم

نَّ باملقتول عالقة جوار وبنسبة  َمْن كانت عالقتهم

%(، وأخرًيا يأيت من كانت عالقتهن باملقتول 6.52)

%( 6.52%(. كام أنَّ )4.35عالقة لداقة وبنسبة )

 عالقة بالضحية. من املبحوثات أفدَن أنَّه ليس لدهيمنَّ 

ويّتضح من النتيجة أعاله أنَّ أكثر مرتكبات جريمة 

نَّ أنَّ  نَّ يعرفَن ضحاياهم، فقد ذكر غالبيتهم القتل كم

.  الضحايا يقربون هلمنَّ

 

توزيااع املبحوثااات حسااب التخطاايط . (15)رقاام  جاادول  

 .الرتكاب اجلريمة 

 % ك التخطيط للجريمة 

 %47.5 19 نعم

 %52.5 21 ال

 %100.0 40 جموعامل

 10 غري مبني

 50 اإلُجايل العام

    

بالنظر إىل التخطيط إىل اجلريمة لدى مرتكبات   

(، أنَّ 15جريمة القتل، يتبني من بيانات جدول رقم )

، حيث بلغت  أكثر القاتالت مل خيططَن جلريمتهنَّ

نَّ ) %(، يف حني َمْن خططَن جلريمتهنَّ 52.5نسبتهم

نَّ   %(.47.5)بلغْت نسبتهم

يّتضح من النتيجة أعاله أنَّ أكثر مرتكبات جريمة 

، أْي: أنَّ  القتل ملْ خيططَن الرتكاب جريمتهنَّ

نَّ كانْت وليدة املوقف كردة فعل.  جريمتهم
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 .األداة التي جرى استخدامها يف القتل. ( 16) رقم جدول

األداة التي جرى استخدامها 

 يف القتل
 % ك 

 %11.90 5 سالح ناري

 %40.48 17 الح أبيضس

 %4.76 2 اخلنق

 %11.90 5 احلرق بالنار

 %30.95 13 أخرى*

 %100.0 42 املجموع

 8 غري مبني

 50 اإلُجايل العام

أخرى تضـم: اإلمهـال، الرضـب باأليـدي، مـادة حارقـة أو  *

 .أسيد، التعذيب

  

بالنظر إىل األداة التي جرى استخدامها الرتكاب 

( أنَّ 16 من بيانات جدول رقم )جريمة القتل، يتبنيَّ 

أكثر املبحوثات ذكْرَن أنَّ األداة التي جرى استخدامها 

نَّ  يف القتل )سالح أبيض(، حيثم بلغْت نسبتهم

%(، كام جرى استخدام السالح الناري 40.48)

واحلرق بالنار واخلنق. وهناك أدوات أخرى جرى 

 استخدامها مثل: )الرضب باليد، واستخدام األَسيد،

 والتعذيب، واإلمهال(.

ويّتضح من النتيجة أعاله أنَّ أكثر أدوات القتل 

املستخدمة كانت السالح األبيض. ممَّا يشري إىل أنَّ املرأة 

تستخدم األداة املتاحة هلا يف البيت الرتكاب جريمة 

 القتل.

 

 .دوافع ارتكاب جريمة القتل . ( 17) رقم  جدول

 % ك دوافع القتل

 %6.00 3 خالفات شخصية 

مشادة أو مشاجرة أدت إىل 

 ما وقع 

3 6.00% 

 %6.00 3 خالفات زوجية أو عائلية  

 %2.00 1 باخلطأ وغري متعمد

 %12.00 6 دفاع عن النفس أو الرشف

 %10.00 5 االنتقام والثأر والكراهية

 %4.00 2 الرسقة

ة  %6.00 3 الِغرْيَ

 %4.00 2 مرض نفيس

 %2.00 1 اخليانة

مل بقسوة واإلمهال التعا

 والعنف

7 14.00% 

 %2.00 1 فعل الفاحشة مع الشباب

 %8.00 5 أسباب خالة

 

بالنظر إىل دوافع جريمة القتل يتبنيَّ من بيانات 

(، أنَّ أكثر دوافع القتل كانت كاآليت: 17جدول رقم )
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التعامل بقسوة واإلمهال والعنف، دفاع عن النفس أو 

الكراهية، أسباب خالة، الرشف، االنتقام والثأر و

خالفات شخصية، مشادة أو مشاجرة، أدْت إىل ما 

ة.  وقع، خالفات زوجية، أو عائلية، الِغرْيَ

ويملحظ من النتيجة أعاله أنَّ أكثر العوامل الدافعة 

الرتكاب جريمة القتل لدى النساء هي املعاملة 

 .القاسية واإلمهال، والدفاع عن النفس والرشف

 

 .اإلجراءات الوقائية للحدِّ من جريمة القتل يف املجتمع السعودي من وجهة نظر املبحوثات )القاتالت(. (18) رقم جدول

 م

اإلجراءات 

الوقائية للحد 

من جريمة القتل 

يف املجتمع 

 السعودي

 
أواف  

 بشدة
 أواف 

ال 

 أعلم

ال 

 أواف 

ال 

أواف  

 إطالقا

 املجموع
املتوسط 

 احلسايب

ترتيب 

 اإلناث
 املفقود

نرش الوعي  1

 الديني

 29 1 0 0 7 21 ك

100 

4.62 4 21 

% 72.41 24.14 0 0 3.45 

التوعية بعواقب  2

 جريمة القتل

 29 0 0 1 7 21 ك

100 

4.69 2 21 

% 72.41 24.14 3.45 0 0 

تقديم برامج  3

 توعية لألرسة.

 29 0 0 2 7 20 ك

100.0

1 

4.62  21 

% 68.97 24.14 6.9 0 0 

استغالل أوقات  4

الفراغ بام هو 

 مفيد

 28 0 0 4 7 17 ك

100 

4.46 9 22 

% 60.71 25 14.2

9 

0 0 

التنشئة  5

االجتامعية 

 الصاحلة لألبناء

 29 0 0 0 10 19 ك

100 

4.66 3 21 

% 65.52 34.48 0 0 0 

 



 جرائم القتل لدى النساء يف املجتمع السعودي:  سارة بركات مقاط اجلوير                       222

 .  (18) رقم جدولتابع 

 م

اإلجراءات 

الوقائية للحد 

من جريمة القتل 

يف املجتمع 

 السعودي

 
أواف  

 بشدة
 أواف 

ال 

 أعلم

ال 

 أواف 

ال 

أواف  

 إطالقا

 املجموع
املتوسط 

 احلسايب

ترتيب 

 اإلناث
 املفقود

تفعيل دور  6

املدارس لتوعية 

الطالب 

 بخطورة العنف

 28 0 0 0 11 17 ك

100 

4.61 6 22 

% 60.71 39.29 0 0 0 

مراقبة الوالدين  7

ملن يصادق 

 مأبنائه

 28 0 0 1 10 17 ك

99.99 

4.57 7 22 

% 60.71 35.71 3.57 0 0 

احلد من ظاهرة  8

العنف األرسي 

عن طريق 

 التوعية

 27 0 2 3 6 16 ك

100 

4.33 14  23 

% 59.26 22.22 11.1

1 

7.41 0 

احلد من مشاهدة  9

 أفالم العنف

 28 0 1 1 11 15 ك

100 

4.43 11 22 

% 53.57 39.29 3.57 3.57 0 

معاجلة مشكلة  10

 الفقر

 28 0 0 3 12 13 ك

100 

4.36 13 22 

% 46.43 42.86 10.7

1 

0 0 

مكافحة  11

 املخدرات

 28 0 0 0 8 20 ك

100 

4.71 1 22 

% 71.43 28.57 0 0 0 
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 .  (18) رقم جدولتابع 

 م

اإلجراءات 

الوقائية للحد 

من جريمة القتل 

يف املجتمع 

 لسعوديا

 
أواف  

 بشدة
 ال أعلم أواف 

ال 

 أواف 

ال 

أواف  

 إطالقا

 املجموع
املتوسط 

 احلسايب

ترتيب 

 اإلناث
 املفقود

معاجلة املرىض  12

النفسيني وإعادة 

تأهيلهم 

 للمجتمع

 29 0 0 2 9 18 ك

100 

4.55 8 21 

% 62.07 31.03 6.9 0 0 

اإلعالن عن  13

إقامة العقوبات 

عىل مرئى 

ع حتى اجلمي

 يرتدع اآلخرون

 28 2 3 3 6 14 ك

99.99 

3.96 16 22 

% 50 21.43 10.71 10.

71 

7.14 

تدريب الطلبة يف  14

املدارس عىل 

طرق التنفيس 

عن الغضب 

 بعيًدا عن العنف

 29 0 0 3 10 16 ك

99.99 

4.45 10 21 

% 55.17 34.48 10.34 0 0 

أقامت الربامج  15

عية التوعوية االجتام

عن جريمة القتل   

وأسباهبا وعالجها 

من قبل  

 املتخصصني.

 26 0 0 4 7 15 ك

99.99 

4.42 12 24 

% 57.69 26.92 15.38 0 0 
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بالنظر إىل اإلجراءات الوقائية للحد  من جريمة 

( أنَّ درجات 18القتل، يتبني من بيانات جدول رقم )

ر املبحوثات املوافقة عىل هذه اإلجراءات من وجهة  نظ

( 5(، درجة ِمن ألل )4.71 – 3.96تراوحت بني )

درجات، وهي متوسطات تقابل درجتي املوافقة 

)أوافق و أوافق بشدة(، وفيام يأيت نتناول درجات 

 املوافقة عىل كل عبارة بالتفصيل:

معظم املبحوثات يوافقَن بدرجة )أوافق بشدة(، عىل 

ا ِمن أهم ا إلجراءات الوقائية أربع عرشة عبارة عىل أَّنَّ

للحد  من جريمة القتل يف املجتمع السعودي، حيثم 

( 4.57، 4.23انحرصت متوسطها احلسايب بني )

 وهي مرتبٌة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب كام ييل:

  جاءت العبارة )مكافحة املخدرات( يف املرتبة

 (.4.71األوىل، بمتوسط حسايب )

 يمة القتل(، يف جاءت العبارة )التوعية بعواقب جر

 (. 4.69املرتبة الثانية، بمتوسط حسايب )

  ،)جاءت العبارة )التنشئة االجتامعية الصاحلة لألبناء

 (. 4.66يف املرتبة الثالثة، بمتوسط حسايب )

  جاءت العبارتان )نرش الوعي الديني، تقديم برامج

توعية لألرسة(، يف املرتبة الرابعة نفسها، بمتوسط 

 ل منهام. ( لك4.62حسايب )

  جاءت العبارة )تفعيل دور املدارس لتوعية

الطالب بخطورة العنف(، يف املرتبة السادسة، 

 (.4.61بمتوسط حسايب )

  جاءت العبارة )مراقبة الوالدين ملن يصادق

أبنائهم(، يف املرتبة السابعة، بمتوسط حسايب 

(4.57.) 

  جاءت العبارة )معاجلة املرىض النفسيني وإعادة

لمجتمع(، يف املرتبة الثامنة بمتوسط تأهيلهم ل

 (. 4.55حسايب )

  جاءت العبارة )استغالل أوقات الفراغ بام هو

مفيد(، يف املرتبة التاسعة بمتوسط حسايب 

(4.46  .) 

  جاءت العبارة )تدريب الطلبة يف املدارس عىل

طرق التنفيس عن الغضب بعيًدا عن العنف(، يف 

 (.4.45املرتبة العارشة، بمتوسط حسايب )

  ،)جاءت العبارة )احلد من مشاهدة أفالم العنف

يف املرتبة احلادية عرشة، بمتوسط حسايب 

(4.43 .) 

  جاءت العبارة )أقامت الربامج التوعوية

االجتامعية عن جريمة القتل و أسبابة وعالجها من 

قبل  املتخصصني(، يف املرتبة الثانية عرشة، 

 (. 4.42بمتوسط حسايب )

 معاجلة مشكلة الفقر(، يف املرتبة  جاءت العبارة(

 (. 4.36الثالثة عرشة بمتوسط حسايب )

  جاءت العبارة )احلّد من ظاهرة العنف األرسي

عن طريق التوعية(، يف املرتبة الرابعة عرشة 

 (.  4.33بمتوسط حسايب )
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كام نجد أنَّ معظم املبحوثات يوافقَن بدرجة 

العقوبات عىل )أوافق( عىل العبارة )اإلعالن عن إقامة 

مرأى اجلميع حتى يرتدع اآلخرون(، حيثم جاءت يف 

املرتبة السادسة عرشة واألخرية وبمتوسط حسايب 

(3.96.) 

ثانياا: مناقشة نتائج الدراسة واإلجابة ع  

 تساؤالهتا:

  النتائج املتعلقة بالتساؤل األول: ما

اخلصائص االجتامعية، واالقتصادية، والنفسية للنساء 

 جريمة القتل يف املجتمع السعودي؟مرتكبات 

أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ مرتكبات جرائم 

 القتل يف املجتمع السعودي يتمّيزَن باخلصائص اآلتية:

نَّ من اجلنسية : غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

نَّ األثيوبيات.  السعوديات القاتالت، تلتهم

وهذه النتيجة متوقعة، حيثم إنَّ السعوديات 

ْلَن غالبية السّكان يف املجتمع السعودي، ولذلك يشك  

فمن الطبيعي أْن تكون أعداد مرتكبات جرائم القتل 

 بينهم مرتفعة مقارنة بباقي اجلنسيات.

نَّ من الفئة العمر : غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

 سنة. 30العمرية أقل من

وهذه الفئة تقع يف مرحلة ال متّكنها من الترصف 

ية، ممَّا يزيد من احتاملية ارتكاهبا جلريمة بحكمة ورو

 القتل.

 

: غالبية مرتكبات جريمة القتل احلالة االجتامعية

نَّ من املتزوجات.  كم

ويمكن تفسري هذه النتيجة بأنَّ املتزوجني تزيد 

لدهيم ضغوط احلياة؛ نتيجة لتحملهم لألعباء األرسية، 

م يتأثرون بحاالت اخلالفات األرسية،  وعدم كام أَّنَّ

االستقرار األرسي، ممَّا يزيد من احتاملية ارتكاهبم 

 جلرائم القتل.

: غالبية مرتكبات جريمة القتل املستوى التعليمي

ي فأقل، وتشري هذه النتيجة  كان مستوى تعليمهنَّ ثانو 

إىل أنَّ انخفاض املستوى التعليمي يمقلل من وعي الفرد 

 ه جلرائم القتل.وترّصفه بمسؤولية، ممَّا يزيد من ارتكاب

نَّ من احلالة املهنية : غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

نَّ الطالبات، وربات  العاطالت )بدون عمل(، تليهم

البيوت، والعامالت املنزليات. وتمفرّس هذه النتيجة، 

بأنَّ البطالة عن العمل حتّمل الفرد املزيد من الضغوط 

يد من حاالت املادية، واالجتامعية، واألرسية، ممَّا يز

االختالف مع اآلخرين؛ ممَّا يزيد من احتاملية ارتكاب 

 جريمة القتل.

أكثر مرتكبات جريمة القتل كان  الدخل الشهري:

ريال(. وهذه  2000دخلهنَّ الشهري )أقل من 

د أنَّ انخفاض دخل الفرد جيعله غري قادر  النتيجة تمؤك 

له عىل تلبية احتياجاته الرضورية، األمر الذي جيع

ي عىل حقوق اآلخرين، ممَّا يزيد من احتاملية  يعتدَّ

 ارتكابه جلرائم القتل.
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ِقْمَن مكان اإلقامة : غالبية مرتكبات جريمة القتل يم

 قبل دخوهلم السجن باملدينة.

وتشري هذه النتيجة إىل أنَّ اإلقامة باملدن قد يزيد من 

احتكاك الفرد باآلخرين، مما يزيد من خالفاته معهم، 

أنَّ حياة املدن تزيد من الضغوط عليه؛ األمر الذي  كام

 يزيد من احتاملية ارتكابه جلرائم القتل.

لت الدراسة إىل أنَّ مستوى تعليم األب : تولَّ

غالبية مرتكبات جريمة القتل، كان مستوى تعليم 

نَّ َمْن كان مستوى تعليم آبائهنَّ  آبائهن أمّي، ثممَّ يليهم

 ابتدائي.

لت الدراسة إىل أنَّ غالبية ممستوى تعليم األ : تولَّ

مرتكبات جريمة القتل، كان مستوى تعليم أمهاهتنَّ 

نَّ َمْن كان مستوى تعليم أمهاهتنَّ ابتدائي.  أمّي، ثم يليهم

وتدلُّ هذه النتيجة عىل أنَّ ضعف تعليم الوالدين    

يضعف مستوى التوجيه واإلرشاد الذي حيصل عليه 

انحرافهم؛ ولذلك َتْكثمر جرائم  األبناء، ممَّا يزيد من

 القتل بني هذه الفئات.

: تشري نتائج الدراسة إىل مدى وجود مرض نفيس

نَّ  أنَّ غالبية مرتكبات جريمة القتل كانْت حالتهم

نَّ  النفسية مستقرة، ومن يعانني من اضطرابات نفسية كم

 يعاننَي من االكتئاب.

أكثر  : بّينت الدراسة أنَّ نوع فعل القتل املرتكب

أنواع القتل املرتكب كان القتل العمد ييل ذلك القتل 

العمد مع سبق اإلرصار والرتلد. وتتفق هذه النتيجة 

م( بارتفاع 1970مع نتيجة دراسة )نجايت وآخرون، 

 نسبة فعل القتل العمد عند اإلناث.

: توّللت الدراسة إىل أنَّ جنس جنس الضحية

 الضحية غالًبا ما يكون ذكًرا.

: توّللت الدراسة إىل أنَّ أكثر قة باملقتولالعال

مرتكبات جريمة القتل كانوا يعرفون ضحاياهم، 

وغالًبا ما تكون بينهم للة قرابة. ممَّا يعني أنَّ العالقة 

 بينهم كانت سيئة، أو عدم شيوع املحبة بني األقارب.

النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاين: ما العوامل الدافعة 

 ء جلريمة القتل ؟الرتكاب النسا

: أظهرت الدراسة أنَّ أكثر الدوافع دوافع القتل

الرتكاب جريمة القتل كانت سوء املعاملة، والتعامل 

بقسوة وعنف، يليها دفاع عن النفس، أو الرشف. 

وترجع هذه النتيجة إىل عدم التوازن واالتساق يف 

املحيط االجتامعي، ممَّا حيدث رصاعات وخالفات 

 معاملة، ودفاع عن النفس. ينتج عنه سوء 

: توّللت الدراسة، إىل أنَّ أكثر أدوات أداة القتل

 القتل استعاماًل كان السالح األبيض.

وتمفرس  هذه النتيجة، بأنَّ األسلحة النارية ال تتوافر 

نَّ عادة ما يستخدمَن  عادة لدى القاتالت؛ ولذلك، هم

، مثل: السكني.  السالح األبيض يف جرائمهنَّ

: توّللت الدراسة، إىل أنَّ األفالم مشاهدة أكثر

 أكثر األفالم مشاهدة هي الدرامية، ثممَّ الكوميدية.
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: أظهرت الشعور بالقل  عند اكتشاف اجلريمة

نتائج الدراسة أنَّ معظم مرتكبات جريمة القتل، قد 

. وهو أمٌر  نَّ شعرَن بالقلق عندما امكتشفت جريمتهم

نَّ عقو  بتها القتل.طبيعي؛ ألنَّ جريمتهم

بيَّنت الدراسة أنَّ التخطيط الرتكاب اجلريمة: 

 أكثر القاتالت ملْ خيططَن للجريمة.

النتائج املتعلقة بالتساؤل الثالث: ما اإلجراءات 

الوقائية املساعدة يف احلدِّ من جريمة القتل يف املجتمع 

 السعودي ؟

معظم املبحوثات، يوافقَن بشدة، عىل أربَع عرشَة 

اإلجراءات الوقائية، للحد  من جريمة القتل  عبارة من

 يف املجتمع السعودي:

جاءت العبارة )مكافحة املخدرات( يف املرتبة 

األوىل، ثممَّ جاءت العبارة )التوعية بعواقب جريمة 

القتل( يف املرتبة الثانية، وجاءت العبارة )التنشئة 

ت االجتامعية الصاحلة لألبناء( يف املرتبة الثالثة، وجاء

العبارتان )نرش الوعي الديني وتقديم برامج توعية 

لألرسة(، يف املرتبة الرابعة نفسها، ثممَّ جاءت العبارة 

)تفعيل دور املدارس، لتوعية الطالب بخطورة 

العنف(، يف املرتبة السادسة، وجاءت العبارة )مراقبة 

الوالدين ملن يصادق أبنائهم(، يف املرتبة السابعة، 

)معاجلة املرىض النفسيني وإعادة  وجاءت العبارة

تأهيلهم للمجتمع(، يف املرتبة الثامنة، ثم جاءت 

العبارة )استغالل أوقات الفراغ بام هو مفيد(، يف املرتبة 

التاسعة، وجاءت العبارة )تدريب الطلبة يف املدارس، 

عىل طرق التنفيس عن الغضب، بعيًدا عن العنف(، يف 

ارة )احلّد من مشاهدة املرتبة العارشة، وجاءت العب

أفالم العنف( يف املرتبة احلادية عرشة، ثم جاءت 

العبارة ) إقامة الربامج التوعوية االجتامعية، عن 

جريمة القتل، وأسباهبا، وعالجها من قبل  

يف املرتبة الثانية عرشة، وجاءت العبارة   املتخصصني(،

ت )معاجلة مشكلة الفقر( يف املرتبة الثالثة عرشة، وجاء

العبارة )احلّد من ظاهرة العنف األرسي، عن طريق 

ما نجد أنَّ معظم  التوعية( يف املرتبة الرابعة عرشة.

املبحوثات اإلناث، موافقات عىل إجراء واحد من 

اإلجراءات الوقائية، للحد  من جريمة القتل، يف املجتمع 

السعودي، تتمثل يف )اإلعالن عن إقامة العقوبات عىل 

ع، حتى يرتدع اآلخرون(، حيثم جاء يف مرأى اجلمي

 املرتبة اخلامسة عرشة واألخرية.

وتفرّس هذه النتيجة، بأنَّ أبرز اإلجراءات للحد        

من جرائم القتل، متثلت يف نرش الوعي الديني، 

وكذلك التوعية بعواقب جريمة القتل، والتنشئة 

، االجتامعية الصاحلة لألبناء، وأنَّ نرش الوعي الديني

يعزز من التعريف بخطأ القتل للنفس املحرم رشًعا، 

كام أنَّ التوعية بعواقب جريمة القتل، يمعزز من هذا 

اجلانب، وكذلك التنشئة االجتامعية الصاحلة لألبناء، 

والتي تقلل من انحراف األبناء، وحتدُّ من ارتكاهبم 

 للجرائم بصورة عامة، وخصولًا جرائم القتل.
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 دراسة:ثالثاا: توصيات ال

لت هلا الدراسة، تقرتح  من النتائج التي تولَّ

 الباحثة التوليات اآلتية: 

العمل عىل توعية الوالدين بعدم مناقشة خالفاهتم  -

 جتاه األبناء.

االهتامم بمعاجلة املرىض النفسيني وإعادة تأهيلهم  -

 للمجتمع.

تفعيل املناهج والربامج واألنشطة الثقافية التي  -

 وتقبل الرأي اآلخر.حتثُّ عىل احلوار 

متكني فئات املجتمع املختلفة، وخصوًلا النساء،  -

من آليات حل املشكالت األرسية واالجتامعية، 

وطرق مواجهة ضغوط احلياة، وذلك بتكثيف 

 الدورات املتخصصة وإتاحتها للجميع.

إجياد مكاتب أهليه وخريية متخصصة يف استقبال  -

ها قبل الشكاوى واملشكالت االجتامعية ملعاجلت

تفاقمها، ونرش هذه املكاتب يف أحياء املدن 

 واإلعالن عنها.

رفع املستوى التعليمي ألفراد املجتمع للحد  من  -

 جرائم القتل.

اإلرساع يف البت وتنفيذ أحكام قضايا القتل،  -

واإلعالن عنها لتكون رادًعا ضد ارتكاهبا واحلد  

 منها.

أشكر عامدة البحث العلمي بجامعة امللك 

سعود، ومركز البحوث بكلية اآلداب، ع  دعم 

 نرش هذا البحث.
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