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 الجرائم األسرية  كأحد مظاهر الضعف القيمي في المجتمع المصري
 م2102هرام لعام دراسة تحليلية لصفحة الحوادث بجريدة األ

 حسين أنور، خلف اسماعيل
 الدراسة: ملخص

لى التعرف على  األثر الذي أحدثه تغير النسق القيمي لدى األفرراد تهدف الدراسة إ
داخررل األسرررة المصرررية فرري ارتلررابهم لسررلوكياا إبراميررة تجررال بعضررهم الرر ع ،  لتحقيررق 

 هرو النسرق الروييفي لردي  رالمصاد ذا الهدف انطلقت الدراسة من مدخل نظري متعدده
بارسررون ،  العمعياريررة لرردي د ر كررايم،  تفسررير ر برررا ميرترروم للسررلوة ا برامرري،  نظريررة 
التفلررا ا بتمرراعي،  تفسررير هررابر مرراس للسررلوة ا برامرري، كمررا ت نررت الدراسررة مفهرروم 

ث لررى الدراسرراا التحليلررة حيرر النسررق القيمرري،  تنتمرري الدارسررة إ التغيررر  الجريمررة   القرريم
لتحليل عينة من أعداد بريدة األهرام بلر  عرددها  على منهج تحليل المضموم،  اعتمدا

برا  األز ا  بريمة،  توصلت الدراسة الرى عردد مرن النترائج أهمهرا:  61عددا بواقع  85
، حيررث أنهررم 2102 األبنررا  الررذكور فرري صرردارة مرتل رري الجرررائم األسرررية فرري مصررر عررام 

حترل البر اا المرت رة األ لرى برين مرتل ري الجررائم األسررية، ارتل وا خمس هرذل الجررائم، ا
ت ررين  بررود ععقررة ارت انيررة بررين امتهررام البررخص لمهنررة حرررة كالسرر اكة  النجررارة  التنجيررد 

  بين ارتلاا سلوكياا إبرامية داخل األسرة
 : النسق القيمي، الجريمة، التغير.الللماا المفتاحية

 تقديم:
المعاصررة مرن تراريل العرالم بأ صراف تردع علرى ع ظرم  صف علما  ا بتماع الحق ة 

التغيررراا الترري تبررهدها،  تعقررد النتررائج المرت طررة بهررذل التغيررراا. فهرري حق ررة عرردم اليقررين 

                                                   

 جامعة قناة السويس. والعموم االنسانية استاذ عمم االجتماع بكمية االداب
 .جامعة قناة السويسوالعموم االنسانية مدرس عمم االجتماع بكية اآلداب 
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"ر برسررتوم ر نالرررد"، أ  الرأسررمالية نيرررر المنظمررة "أ فرررى"، أ  إم رانوريررة الفو رررى "سرررمير 
المخررانر "أ لررري" بررا"  أمررين"، أ  صرردام الحضرراراا "صررموئيل هنتنجترروم"، أ  مجتمررع

.  هلذا نجد العالم المعاصر يتحوع بفعل هذل التغيراا (0).(045، 2102)احمد زايد،
إلى عالم ينبغل بالمادة أكثر من إنبرغاله برالقيم  األخرعو،  تحرل فيره  –يومًا بعد يوم  –

بيرة،  الععقاا الفردية القائمة على المصلحة محرل الععقراا القائمرة علرى العوانرف ا يجا
كمررا تحررل فيرره الفو ررى  عرردم اليقررين محررل الععقرراا المسررتقرة القائمررة بررين األفررراد علررى 

 .(2) ).(7، 2100)احمد زايد،أساس من القيم األصيلة كالثقة  التسامح  احترام اآلخر.) 
 مرررررن الجررررردير بالرررررذكر أنررررره لررررريس بالمرررررادة أ  بترررررراكم الثرررررر ة  الرررررربح،    بالهيمنرررررة 

ق الوبرررود المركررر ي ل نسرررام، برررل برررالقيم الفا رررلة التررري تمنرررع  الصرررراعاا  العنرررف يتحقررر
.  ذلررا مررن منطلررق أم (3(052، 2102احمررد زايررد،ا نسررام مررن أم يطغررى علررى أخيرره) 

الفاعليررة التاريخيرررة  الحضرررارية لسمررم تتقررراس بمررردى تماسررا  فاعليرررة منظومرررة قيمها.)ع رررد 
 . (4).( 2102،413نويل، مالسع

ف المجتمعرراا بمجموعررة مررن التحررو ا  التغيررراا  تمررر منظومررة القرريم فرري مختلرر
نتيجررة بعرر  التفررراععا  ا عت رراراا الذاتيرررة  المو رروعية،  العوامرررل المحليررة  ا قليميرررة 
 العالمية.  فري أحيرام كثيررة   تلروم هرذل التحرو ا لسفضرل ممرا يرنجتم عنهرا فري النهايرة 

. بمعنررى (5)،( 962119،حالررة مررن الفرررام القيمى)محمررد إبررراهيم منصور،سررما  سررليمام 
أنه إذا تعر ت منظومة القيم إلى هّ اا أ  تحو ا نير مرنروا فيهرا، أ  إنتابهرا نروع مرن 

كمررا أ ررار ابررن   –الخلررل، ترردهورا أحررواع ال بررر،  عررّم الفسرراد فرري األرض،   ررعر النرراس 
بفقررردام التررروازم،  عررردم الثقرررة،   رررياع الررررألى،  سرررادا الفو رررى األخعقيرررة  –خلرررد م 
ية،  فقرررد النظرررام ا بتمررراعي قدرتررره علرررى ال قرررا ،  يهررررا حالرررة مرررن العمعياريرررة  السرررلوك

 . (6)ا(  209  -208، 2110األخعقية)المجالس القومية المتخصصة 
 يرصرررد ربررراع الفلرررر ا بتمررراعي مظررراهر األزمرررة األخعقيرررة  السرررلوكية البرررائعة فررري 

لة مرن عردم ا نضر اط علرى  المجتمع المصري،  التي تتمثل في الفساد بأنواعه،   يوع حا
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كافة المستوياا،  ازدياد أنمراط مرن الجررائم لرم يعهردها المجتمرع المصرري مرن ق رل مثرل 
بررررائم المحرمررراا،  الجررررائم األسررررية،  التفلرررا األسرررري،  إعرررع  القررريم الماديرررة داخرررل 
األسرررة،  انتبررار ا  ررطراباا  ا نحرافرراا السررلوكية بررين أفررراد األسرررة )محمررد إبررراهيم 

 (7)( 011-2119،99نصور،سما  سليمام، م
 ترتررع علررى كررل هررذا  بررود صررور عديرردة مررن الصررراع بررين القرريم الترري ت كررد عليهررا 

 القرريم المرت طررة بالثقافررة الفرعيررة لسفررراد،  قررد صرراحع ذلررا يهررور صررراع   الثقافررة العامررة،
مررر الررذي ك يررر بررين القرريم المتعلقررة بالمجرراع العررام،  القرريم المتعلقررة بالمجرراع الخرراص، األ

يرر دي إلررى صررراع المعررايير  انتبررار المظرراهر السررلوكية ل برررام  ا نحراف)أحمررد محمررد 
. ليس في المجتمع العام فقط،  إنما داخل (8) )( 56 -55، 2110عسلر، مالسيد إما

 األسرة أيضاً.
ب ع  التحو ا في  تى منراحي الحيراة،  هرذل  –حالياً  – يمر المجتمع المصري 

انعلررراس للتحرررو ا العالميرررة التررري تركرررت يثارهرررا علرررى ال نيرررة ا بتماعيرررة التحرررو ا هررري 
 السياسررية  ا قتصرررادية،  أفرررزا ا رررطراباا  تفلررا إبتمررراعي،  إنهيررار للقررريم السرررائدة 
نتيجررة سرررعة هررذل التحررو ا الترري لررم يسررتوع ها المجتمررع،  الترري أدا بررالط ع إلررى زيررادة 

رية بصفة خاصة،  التري بردأا تر داد يومراً بعرد معد ا الجرائم بصفة عامة،  الجرائم األس
يرررروم،  بررررردً  مرررررن أم تلرررروم األسرررررر المرررررعذ اآلمرررررن ألفرادهررررا صرررررارا مسررررررحاً للتبررررراحن 

.  مرن ثررم فقرردا القرريم (9)(097، 0999 الصرراعاا  الجرررائم)إبعع إسررماعيل حلمرري،
ة  األخررعو السررامية ملانتهررا  أساسررها،  أصرر حت مجرررد أد اا عمليررة  إبرررا اا منطقيرر

يرتم إت اعهرا مادامرت ناسر ت الظرر ف  حققررت المطلروا،  يرتم  تغييرهرا بحسرتمرار لتحقيررق 
المصررلحة المتغيرررة مررن منظررور كررل إنسررام حسررع يررر ف دائمررة التغير)صررع  ع ررداللريم، 

2103،01 )(01). 
 تقع الدراسة الراهنة فري خمسرة م احرث عالجرت قضريتها األساسرية نظريراً  تط يقيراً. 

 ع ليعرررض لمبررللة الدراسررة،  تو رريح أهرردافها  أهميتهررا، بينمررا عررّر  فجررا  الم حررث األ
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الم حث الثاني على ا نار التصوري للدراسة مرع التركير  علرى المردخل النظرري،  الجهراز 
المفاهيمي،  التساأل ا األساسية للدراسة.  تنا ع الم حرث الثالرث ا بررا اا المنهجيرة 

لمفررراهيم،  المررردخل المنهجررري،  نررروع الدراسرررة للدراسرررة مرررن حيرررث التعريفررراا ا برائيرررة ل
  حدة التحليل. كما عرض الم حث الرابع ل نار التط يقي للدراسة،  الرذي ا رتمل علرى 
ختعصة الدراسة التحليلية مع تو يح هوية الجتناة  الضحايا في الجرائم األسرية بالمجتمع 

الجغرافري لهرا،  األد اا م،  ن يعرة  أنمراط هرذل الجررائم،  التوزيرع 2102المصرري لعرام 
المسررتخدمة فيهررا،  كررذا الععقرراا القرابيررة بررين الجتنرراة  الضررحايا،  تحديررد القرريم السررل ية 
الدافعررة  رتلرراا مثررل هررذل الجرررائم.  اختتتمررت هررذل الدراسررة بالم حررث الخررامس،  الررذي 

ادة عرررض لنتررائج الدراسررة  توصررياتها مررع ا  ررارة إلررى المرابررع العلميررة الترري تمررت ا سررتف
 منها.

 مبللة الدراسة  أهدافها  أهميتها:: الم حث األ ع
 :الر افد األساسية لمبللة الدراسة: أ  ً 

يملررن إربرراع أسرر اا األزمررة الترري يتعرررض لهررا بنررا  األسرررة المعاصرررة أم قرريم السرروو 
التري أفرزهررا النظرام الرأسررمالى فري مرحلررة توحبره المعاصرررة قرد برردأا تتسرلل إلررى األسرررة، 

فرري إسررتقرارها  اسررتمرارها.  تررأتي فرري مقدمررة هررذل القرريم قيمتررام: أ لهمررا الرن ررة   تهررددها
الجامحة في ا ستلثار من الماع،  ثانيهما قيمة المنافسة التي تتحوع إلى صراع  ست عاد 
اآلخررر،  تصررفية  بررودل.  مررن أهررم مظرراهر الخلررل داخررل ال نررا  األسرررى، ترابررع ا نتمررا  

ن الوالررردين  أبنرررائهم،  المنازعررراا برررين األخررروة  األخرررواا، األسررررى،  ترررردى الععقرررة بررري
 يصراحع كرل هرذا تحروع م سرف فري ن يعررة الععقرة برين الر  بين مرن ععقرة ترواّد  تررراحم 
  رعور مت رادع بالمسريولية المبررتركة فرى رعايرة ا ألبنرا ،  موابهررة أع را  الحيراة إلرى ععقررة 

وكياا إبراميررة د م أي اعت ررار تنررافس  موابهررة قررد تصررل إلررى حررد الصررراع  ارتلرراا سررل
 .(00) (024-2112،023للرابطة المقدسة )أحمد كماع أبو المجد ، 
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 إذا كانت عملية التحديث التي تمر بها المجتمعراا يملرن  صرفها بأنهرا ع رارة عرن 
تحرروع  ررمولي يمررارس نوعرراً مررن العنررف علررى ال نيررة التقليديررة للمجتمررع الررذي ينخرررط فرري 

مجتمرع منغلرق علرى ذاتره إلرى مجتمرع منفرتح علرى كامرل مرا هرو  دينامية تحوع تدريجي مرن
خاربى  بديد.  ينجم عن هذا التحوع بع  التغيراا ا بتماعية  الثقافية،  التري تتمثرل 
فى ا نتقاع من نظام التضامن العضوى،  أ لوية ععقاا القرابة  المصاهرة،  سيادة القريم 

دها قرريم  معررايير ا سررتقعع،  الحريررة النسرر ية المتوارثررة إلررى ديناميررة ابتماعيررة بديرردة تسررو 
للفرد في اختياراته.  هلذا نجد أم هذل التحرو ا ال نيويرة العميقرة تتولرد عنهرا  رر   فري 
ال نيررة الثقافيررة للمجتمررع،  مررن ثررم يصرر ح المجتمررع ميرردام حرررا   تهرردأ،  يسررودل صررراع 

فره، مرع مرا يتصراحع ذلرا مرن الجاذبياا، باذبيرة التقليرد  تثاقعتره،  باذبيرة الحا رر  عن
 .(02) (01،2103 عور بالفو ى،  اختعع المعايير)صع  ع داللريم ،

 هلذا نعحظ أم التحضر ير دي إلرى تعقيرد الحيراة ا بتماعيرة،  تبريو  الععقراا  
ا نسانية مع محاكراة أنمراط الثقافرة الغربيرة،  بالترالي تر داد معرد ا الجررائم األسررية التري 

جتنرراة  الضررحايا مررن نفررس األسرررة.  أ  ررح دليررل علررى ذلررا مررا أ ررارا إليرره يلرروم فيهررا ال
ا حصررا اا فرري اآل نررة األخيرررة مررن ت ايررد الجرررائم الترري يعترردى فيهررا ا بررن علررى  الديرره أ  
أحرردهما، أ  يقرروم األا أ  األم بقتررل أحررد أبنائهمررا أ  بعضررهم،  هررو مررا يرردع علررى ترردهور  

ة،  تغييررر فرري أنمرراط القرريم السررائدة داخررل األسرررة ك يررر فرري الععقرراا ا نسررانية  األسررري
 .(03)( 2113،224 المجتمع)مها متولي،

 لقررد اهررتم بعرر  ك ررار المفلرررين العرراملين باليونسررلو بررالتغيراا الترري نرررأا علررى 
 Joseph زميلره "بوزيرف برو "،  Jerome Bindeالقريم، فلترع "بيرر م بانردي

Goux :را فيه إلرى أم القررم العبررين  رهد ترابعراً  أ ا "أين ذه ت القيم؟"" مقاً  بعنوام
فرري التمسررا بررالقيم  العقائررد الدينيررة.  يتفررق "برروع  –فرري كثيررر مررن منررانق العررالم  –ك يرررًا 
" معهما في نفس  بهة النظر، حيث يقررر بأننرا نعري" فري عصرر Paul Valeryفاليري 
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ة  األخعقيرررة ملرري  بالتناقضرراا ممرررا(  سرراهم فررري انخفرراض تمسرررا األفررراد برررالقيم الدينيرر
BindeJerome, Goux Joseph.2001, P. 13.)
 (04). 

 يملن القوع أم الفلرة الرئيسية لهذل الدراسة قد ت ّلورا لدى ال احثين مرن خرعع 
أربعة ر افد أساسية، يأتي فري مقردمتها الرافرد ا حصرائي،  يليره الرافرد الفلرري، ثرم الرافرد 

 المجتمعي،  أخيرًا الرافد ال حثى.
نجد أم ا حصا اا تبير إلى ت ايد الصور الحديثرة  بالرافد ا حصائي،يتعلق  فيما 

مرررررن الجررررررائم العنيفرررررة التررررري تحررررردث برررررين األز ا ، أ  مرررررا يتطلرررررق عليهرررررا بررررررائم العنرررررف 
.  يقرررر العلمررا  أم هنرراة ثعثررة معيررين حالررة عنررف (05)(2100،94أحمد زايررد،األسررري)

مرن النسرا ،  تتعررض امررأة  احردة مرن  أسري تحدث كل عام على مسرتوى العرالم معظمهرا
سررميرة موسررى ال رردري، بررين كررل ثررعث نسررا  للعنررف األسرررى ن قرراً ل حصررا اا الد ليررة )

 .(06) (2102،405سهام كايم نمر،
أم  0981"  زمرررعألل عرررام Straus لقرررد حرررا ع عرررالم ا بتمررراع "مرررورى  رررترا س 

يررق اسررت ار نت ررق علررى يحصرروا مرردى تلرررار العنررف فرري المنررازع األمريليررة،  ذلررا عررن نر 
ال  برراا  األز ا  عررن الصرررراعاا الترري تظهرررر فرري أسررررهم،  كيررف يتغل ررروم عليهررا.  لقرررد 
توصررل ال رراحثوم إلررى حقيقررة م داهررا أم أسرررة مررن بررين كررل سررت أسررر كانررت مسرررحاً لصررراع 

تلررروم  –تقري ررراً  –يتحررردث أذى ألحرررد نرفررري الععقرررة ال  بيرررة،  أم كرررل األسرررر األمريليرررة 
 . (07)( 2112،2أحمد زايد )مبرفاً(،ة عنف على األقل مرة كل عام   )مسرحاً لحادث

%( مررررن حررررا ا القتررررل فرررري 52" إلررررى أم )June Nash أ ررررار "بررررين نرررراش 
الملسيا حدثت داخل األسرة.  في إحصا  أتبري في الو يراا المتحردة األمريليرة عرام 

نريرررررف %( مرررررن حررررروادث القترررررل ارتل هرررررا أحرررررد أفرررررراد األسررررررة) 24ت رررررين أم ) 0984
. كمررا تبررير ا حصرا اا األمريليررة ببررأم العنرف  ررد ال  برراا (08)     (2111،2 روقى،

" Wolfgangأم ثلث النسا  المقتو ا قتلهن أ ابهن.  فري دراسرة أبراهرا " لفجرانج 
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نريرررف % مرررن ال  بررراا العئررري قترررتلن قرررتلهم أ ابهرررن) 42فررري   يرررة فيعدلفيرررا ت رررين أم 
 .(09) (2111،4 وقى،

ياا المتحدة األمريلية من أكثر الد ع التي ينتبر فيها العنف األسرري،  تعت ر الو 
حيث سجلت أعلى نس ة للجرائم األسرية على المسرتوى العرالمي خرعع فتررة الثمانينيراا 

% مررن العنررف الررذي ارتلررع  ررد النسررا  كررام 29 التسررعينياا مررن القرررم الما رري،  أم 
( ألف حادثة عنف 635يطانية أم حوالي )على يد أحد أقاربهن. كما أفادا الحلومة ال ر 

%( مرن  رحايا هرذل الحروادث مرن النسرا ، 80أسري تقع في إنجلترا   يل  سنوياً،  أم )
 .(21)(34-32،   2100،مناع محمد ع اس%( من الرباع)09 )

( 3511تررم ا بررعم عررن ) 2116 تبررير ا حصررا اا فرري اسررتراليا أنرره خررعع عررام 
ن هرذل الحرروادث األسررية كانررت برين الرر  بين.  أنرره %( مرر42حرادث عنررف أسرري،  أم )

%( مرن الحرروادث 71كانرت )  2116-2114علرى مردار ثرعث سرنواا فري الفتررة مرن 
( 36،   2100،مناع محمرد ع راسالتي أتبلغت للبررنة ع رارة عرن حروادث عنرف أسررى)

عررن أم العنررف بررين األخرروة فرري المجتمررع  0981" عررام Straus.  كبررفت دراسررة "(20)
ي هو أكثر أنماط العنرف األسررى تلررارًا.  فري  رو  ذلرا ترذهع الدراسرة إلرى أم األمريل
( مليوم نفل أمريلي مارس فعل أ  أكثر من العنف ال ردني تجرال أحرد أ رقائه 29حوالي )

 . (22()7، 0997عدلي السمري،على مدار العام )
" ألكثرر مرن خمسرين مسرحاً John Hopkins فري تحليرل أبررال "بروم هروبلن  

ياً، اتضررح أم العنررف يقررع علررى المرررأة فرري كررل المجتمعرراا،  أم امرررأة مررن كررل ثررعث سررلان
%( فرري كينيررا، 42نسررا  حرروع العررالم يمررارس الرر    العنررف  رردها،  أم النسرر ة بلغررت )

 %( فررررري35%( فررررري الو يررررراا المتحررررردة األمريليرررررة،  )28%( فررررري كوريرررررا،  )38 )
 .(23)( 36،   2100،مناع محمد ع اسمصر)

ا اا الرسرررمية فررري مصرررر إلرررى تطرررور  ت ايرررد بنايررراا العنرررف األسررررى  تبرررير ا حصررر
حيرث اتضرح أم هرذل الجنايراا كانرت فري  0998 حترى  0986 ذلا خعع الفترة من 
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، حيرث  رهد هرذا العرام أعلرى نسر ة فري بنايراا القترل العمرد 0995أعلى معرد تها عرام 
فاديرة أبرو  ره ة، كورة)%( من إبمالي برام القتل عن الفترة المذ 22داخل األسر بواقع )
 .(24)   مابدة ع د الغني(

 2112كما أ  حت ا حصا اا الرسمية الخاصة بالعنف األسررى فري الفتررة مرن 
أم هنررراة نمررروًا مت ايررردًا فررري حجرررم بررررائم العنرررف األسرررري علرررى مسرررتوى  2116 حترررى 

القترل،  بمهورية مصرر العربيرة،  أم معظرم هرذل الجررائم تتخرذ نابعراً بردنياً )بسرمانياً( مثرل
 الضرررا المفضرري إلررى مرروا  إحررداث عاهرراا مسررتديمة.  أ ررارا التقررارير الرسررمية أم 

، ثم ت ايدا نس تها 2112%( عام 06.18برائم العنف األسرى بمصر بلغت نس تها )
%( مرررن 22.4) 2116%(،  بلغررت فررري عررام 20.5حترررى  صررلت ) 2114فرري عررام 

 -081منرراع محمررد ع رراس، ) إبمررالي الجرررائم الخاصررة بررالعنف فرري المجتمررع المصررري
227 (25)           . 

ختعصة ما ذكرل علما  ا بتماع ببأم القضية الرئيسية لهذل  الرافد الفلري يبمل 
الدراسة  رألاهم الفلرية حوع تفسير الععقة برين متغيراتهرا.  يرأتي فري مقدمرة هر    "اميرل 

 العقرررل الجمعرررى،  التضرررامن  د ركرررايم"  اسرررتخدامه لمفررراهيم مثرررل: األنرررومي )العمعياريرررة(،
اآللررى ،  المجتمررع األخعقررى  كررذلا صرريانته لفر ررين مهمررين همررا: "كلمررا زاد التضررامن 
اآللررى فرري المجتمررع كلمررا قرروّى الضررمير الجمعررى"،  "كررل  رري  يرر دى إلررى التضررامن فهررو 

 .(26)( 88-87 ،0994)أحمد زايد،  ي  أخعقي"
الخمسرررة لتصررررفاا األفرررراد فرررى   كرررذلا تنرررا ع "ر بررررا ميرتررروم" أنمررراط ا سرررتجابة

المواقررف الحياتيررة مررن خررعع منظومررة األهررداف  الوسررائل،  الترري تت ررّدى فررى ا سررتجاباا 
ا متثاليرررررة  ا بتداعيرررررة  الطقوسرررررية  ا نسرررررحابية  المتمرررررردة.  ربمرررررا تلررررروم ا سرررررتجابتين 
  األخيرررتين األقرررا إلررى مبررللة هررذل الدراسررة، حيررث أم األفررراد داخررل األسرررة حينمررا 

تتوافق أهدافهم مرع الوسرائل المبرر عة لتحقيرق األهرداف يلروم أمرامهم أحرد خيرارين: إمرا 
ا نسحاا من أدا  األد ار  المسيولياا المنونة بهم  اللجو  إلى الحلوع الم قترة،  فري 
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صدارتها إدمام المخدراا بمختلف أنواعها  التري تر دي فرى النهايرة إلرى ارتلراا الجررائم 
األسرية على  به الخصروص.  إمرا التمررد علرى الواقرع  التصردى للمعرايير عامة،  الجرائم 

  القيم األسرية  محا لة الخر   عنها حتى لو كام ذلا على حساا أحد أفراد األسرة.
بميرع البرواهد ا م يريقيرة  المعحظراا الميدانيرة سروا    الرافرد المجتمعرى يتضرمن 

 ررة مرن خررعع  سرائل ا عرعم المختلفررة كانرت مرن خررعع المبراهدة الم ا ررة أ  نيررر م ا
،   2102سوا  المسموعة أ  المرئية أ  المقر  ة)ع د المجيد البوادفى، نادر أبو الفتو ،

تخ رنررا بارتفرراع  -سرروا  كانررت م ا رررة أ  نيررر م ا رررة  -.  بميررع هررذل البررواهد (27)(27
األا الرذي يقترل معد ا الجرائم األسرية بالمجتمع المصرى في الوقت الراهن، فها هرو 

أ  دل،  تلررا ز بررة تتفررق مررع عبرريقها لقتررل ز بهررا،  هنرراة األبنررا  الررذين يتخّلصرروم مررن 
يبائهم أ أمهاتهم،  ه    األخوة يذبحوم أختهم بس ع الميراث ... كل هذل الممارساا 

 التري نعحظهرا باسرتمرار، فنراهرا فري  –ا برامية  نيرها التري ترتم داخرل األسررة المصررية 
صرريل الحيرراة اليوميررة لرر ع  األسررر، أ  نسررمع عنهررا مررن اآلخرررين، أ  نقرررأ تفاصرريلها فرري تفا

كانرررت أحرررد المصرررادر الرئيسرررية لصررريانة الفلررررة المحوريرررة للدراسرررة   -الصرررحف اليوميرررة 
 الراهنة.

لمبرللة الدراسرة فري النترائج النهائيرة لل حروث الميدانيرة سروا   الرافد ال حثرى يترك  
يرر النسرق القيمرى،  التري أ رارا فري مجملهرا إلرى حرد ث تغيرراا التي اهتمرت بدراسرة تغ

سل ية هائلة سوا  فيما يتعلرق بضرعف ا يمرام بهرذل القريم، أ  عردم تربمتهرا فري سرلوكياا 
فعليررة، أ    ررعها فرري ترتيررع متررأخر رنررم أهميتهررا   ررر رة أسرر قيتها عررن نيرهررا مررن القرريم. 

 نعيمررررة  (28)د الحميررررد محمررررد مررررن أهررررم هررررذل ال حرررروث مررررا قررررام برررره كررررل مرررررن: يمرررراع ع رررر
  ررررررررريقي الجررررررررابرى  (31)(0996 ع ررررررررد الحلرررررررريم البرررررررررب ي ) (29)( 0994الصررررررررفار)

 أحمد  (33)(2116 يحيى الخطيع ) (32)(2113 أمين سعيد ع د الغني) (30)(2112)
 حنام محمود أحمرد أبرو زيرد  (35)(2101 ع د اهلل عنليص ) (34)(2119 أحمد زايد )

مرن السرلوة ا برامرى داخرل األسررة محرورًا .  كذلا ال حوث التي اتخذا (36)(2102)
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 (37)(0992لهررا،  يررأتى فرري مقدمررة هررذل ال حرروث مررا اهررتم بدراسررته كررل مررن خالررد نمرريم )
  (41)( 0999 مجدة حسرانين ) (39)( 0995 إلهام محمد ) (38)(0994 أمينة عفيفى )

 مهررررا سرررريف الرررردين  (42)(2110 ر يرررردا أبررررو العررررع ) (40)(2111 أحمررررد المجررررد ا )
 محمرود  (45)( 2116 حنام السرريحي ) (44)( 2113 سالي ع د الحى ) (43)(2113)

 حنام  (47)(2119 ع د الناصر  ه ة ) (46)(2117ع د الر يد  زين العابدين مخلوف )
 المجلررس القررومى للمرررأة بالقرراهرة  (49)( 2102 سررالم إبررراهيم )( 48)(2119الصررويعي )

ى ارتفرراع معررد ا الجرررائم .  بررا ا نتررائج معظررم هررذل ال حرروث لتبررير إلرر(51)( 2102)
األسرررية برراختعف أنمانهررا  تعرردد  سررائل ارتلابهررا بررين األفررراد داخررل األسرررة ممررا يعطررى 
د  ا يقينيرررة أم ثمرررة ارت ررراط برررين تغيرررر النسرررق القيمرررى لررردى األفرررراد األسررررة  ارتلرررابهم 

 –ة لسلوكياا إبرامية تجال بعضهم ال ع .  لّما ناا الربط الم ا ر في ال حوث السرابق
بررين تغيررر النسررق القيمرري  انعلاسرره علررى ارتفرراع معررد ا الجرررائم األسرررية  –رنررم كثرتهررا 

 بالمجتمع المصري؛ لذلا صانا ال احثام مبللة الدراسة الراهنة في التساألع التالى:
مرررا ترررأثير تغيرررر النسرررق القيمرررى لررردى األفرررراد داخرررل األسررررة المصررررية فررري ارتلرررابهم 

 م ال ع ؟.لسلوكياا إبرامية تجال بعضه
 :أهداف الدراسة: ثانياً 

 تسعى هذل الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف التالية:
محا لررررة اللبررررف عررررن هويررررة الجتنررررال  الضررررحايا فرررري الجرررررائم األسرررررية  -0

 م.2102بالمجتمع المصرى عام 
 ذاا نابع تباركى(. –تحديد ن يعة الجرائم األسرية )ن يعة فردية  -2
 ختلفة للجرائم األسرية.محا لة تحديد األنماط الم -3
 تحديد موقع الجرائم األسرية على المتصل الريفى الحضري. -4
 اللبف عن األد اا المستخدمة في ارتلاا الجرائم األسرية. -5
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محا لرررة تصرررنيف الجررررائم األسررررية ن قررراً للععقررراا القرابيرررة برررين الجتنررراة  -6
  الضحايا.

سررية برالمجتمع التعرف على القيم السل ية الدافعة  رتلراا الجررائم األ -7
 المصري.

رصررررد التغيررررراا الطارئررررة علررررى النسررررق القيمررررى لسفررررراد داخررررل األسرررررة  -8
 المصرية.

محا لررة تفسررير ععقررة تغيررر النسررق القيمررى بحنتبررار الجرررائم األسرررية فرري  -9
 المجتمع المصرى.

 ًً  :األهمية العلمية  العملية للدراسة: ثالثَا
  اراا للل من بينها ما يلي:تستمد الدراسة الراهنة أهميتها من بع  ا عت 
لوحظ من خعع المرابعة التحليليرة للترراث ال حثري المررت ط بهرذل الدراسرة أم   -0

كع المتغيرين اللذين اعتمدا عليهما هذل الدراسة  هما: تغيرر النسرق القيمري 
)المتغير المستقل(،  الجرام األسرية )المتغيرر الترابع( لرم ترتم دراسرتهما ببرلل 

 م ا ر.
ل الدراسة ارت انراً  ثيقراً بمجموعرة مرن المفراهيم السوسريولوبية الهامرة ترت ط هذ -2

مثل: مفهوم "الذتعر األخعقري" لرر "سرتانلي كروهن"،  الرذي اسرتخدمه فري كتابره 
)برررروم سررررلوا، بررررورد م  0970"البرررريانين البررررع ية  الررررذتعر األخعقرررري" 

     مفهررررروم "األنرررررومي األسرررررري" لرررررر "بررررراف" (50)(     063، 2100مار ررررراع،
 مفهومرا "اللروابح،  التحرروع  (52)   (2118،067)سرامية مصرطفى الخبراا،

 مفهومررا  (53)(  82-0996،80األخعقرري" لررر "أنترروني بيرردن " )أحمررد زايررد،
  2118،041"ا حترام،  العفة"لر "بيتر بيربر") محمد حافظ دياا )متربم(،

لررر "اميررل   مفرراهيم "العمعياريررة،  الضررمير الجمعرري،  المجتمررع األخعقرري" (54)(
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(    042-0996،040د ركررايم") فرانررا  يليررام  الثالررث،  مررارلين مرراة  رراني،
(55). 

يوبد خط مبترة بين مسار هذل الدراسرة  بعر  المعراني المسرتمدة مرن عردد  -3
من الفر ض العلمية لعلما  ا بتماع من أمثاع "د ركايم"  الذي يررى أنره كلمرا 

الجمعررررررري )مرررررررريم أحمرررررررد  زاد التضرررررررامن اآللررررررري فررررررري المجتمرررررررع زاد الضرررررررمير
،  "كولمررررام"  الررررذي يفترررررض بأنرررره كلمررررا ارتفررررع (56)(  0986،59مصررررطفى،

مسررتوى الثقررة بررين األفررراد انخفضررت لررديهم ا نتهازيررة)خعف خلررف البرراذلي 
،  "بررررراف" الرررررذي يقررررررر بأنررررره ب يرررررادة (57) (  007-2115،006 يخرررررر م،

األنرررررررررومي األسرررررررررري ت يرررررررررد معرررررررررد ا الجررررررررررائم األسرية)سرررررررررامية مصرررررررررطفى 
 .(58)( 068لخباا،ا

تضع هذل الدراسة ل نة فري ال نرا  العلمري السوسريولوبي مرن خرعع اسرتخدامها  -4
للمنهج التحليلي في دراسة الجرائم األسرية في المجتمع المصري،  مما ي كد 

(  68على أهمية هذا ما أ ار إليه "عسلر" )أحمد محمرد السريد إمرام عسرلر،
ة فرري اسررتخدام المررنهج التحليلرري فرري فرري دراسررته التحليليررة بررأم هنرراة نرردر  (59)

 دراساا الجريمة  ا نحراف. 
تلتسع هذل الدراسة أهميتهرا التط يقيرة مرن خرعع محا لرة تبرخيص التغيرراا  -5

التررري أصرررابت ال نرررا  القيمررري لسسررررة المصررررية  انعلررراس ذلرررا علرررى ارتلررراا 
السررررلوكياا ا براميررررة داخررررل األسرررررة؛  ذلررررا بهرررردف تقررررديم مجموعررررة مررررن 

الترري ربمررا يتفيررد األخررذ بهررا فرري إعررادة أفررراد األسرررة المنحرررفين إلررى التوصررياا 
بادة الصواا مرة أخرى،  كذلا محا لة تحصين األسرة من هذل الممارساا 
العد انيرررة مرررن خرررعع ا رررتراة بميرررع الم سسررراا ا بتماعيرررة برررد رها فررري بنرررا  

  حماية المنظومة القيمية لجميع أفراد األسرة.
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 ار التصوري للدراسةا ن: الم حث الثاني
 :المدخل النظري للدراسة: أ  ً 
سرروف نتنررا ع فرري هررذا المرردخل النظررري بررالعرض  التحليررل لمجموعررة مررن علمررا   

ا بتمرراع لنتعرررف علررى رأليررتهم النظريررة فرري تفسررير الععقررة ا رت انيررة بررين تغيررر القرريم فرري 
   ما يلي:المجتمعاا  انتبار الجرائم األسرية بها.  نذكر من ه    العلما

 بارسون   المتطل اا الوييفية للنسق األسري: -0
حررررردد بارسرررررون  أربعرررررة متطل ررررراا  ييفيرررررة لسنسررررراو ا بتماعيرررررة  هررررري التوافرررررق،  

 التلامرررل،  تحقيرررق الهررردف،  ترررردعيم الرررنمط.  بتط يرررق هررررذل المتطل ررراا علرررى السررررلوة 
برررود النسرررق ا برامررري نعحرررظ أنررره إذا كانرررت هرررذل المتطل ررراا تتمثرررل  رررر ناً  رررر رية لو 

ا بتماعي، فحم أي سلوة إبرامي يملن النظرر إليره بوصرفه إخفاقراً مرن بانرع مرن بانرع 
سررررامية محمررررد بعرررر  األفررررراد فرررري أم يقومرررروا بحسررررهاماا  ييفيررررة معمررررة داخررررل النسررررق )

 .  (61)(323،  0996بابر،
تتطلررع إسررهاماا توافقيررة مررن بميررع أعضررائها ،  –كنسررق إبتمرراعي   – األسرررة  

را األسرة  الذي ين غي أم يوفر الدخل المعئرم لحيراة األسررة.  لرذلا فرحم  على رأسهم 
بعررر  ا نحرافررراا مثرررل ا دمرررام،  المررررض العقلررري،  ا نتحرررار لهرررا هرررذا األثرررر الررروييفي 
المعوو،  أي نوع من التقصير من بانع أعضا  األسرة في األد ار ا نتابية قد تلروم لره 

سررررررامية محمررررررد ي أدائهررررررا كوحرررررردة توافقية)يثررررررار خطيرررررررة تجررررررال األسرررررررة ممررررررا يرررررر ثر فرررررر
 .  (60) (324،  0996،323بابر،

كمررا أم فبررل بعرر  األفررراد داخررل األسرررة فرري العمررل علررى تلامررل سررلوكهم مررع  
مصالح أعضرا  النسرق األسرري يعت رر صرورة مرن صرور الجريمرة، حيرث يقروم أحرد األعضرا  

لوم نتيجة هذا الفعل أم با ستحواذ على خاصية أ  رم ية معينة على حساا اآلخرين.  ت
يغترا األفراد عن بعضهم ال ع ،  بالترالي تظهرر بيرنهم صرراعاا عنيفرة قرد تقرود بعضرهم 
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 (0996،324سرامية محمرد برابر،إلى ارتلاا سلوة إبرامي تجال بعر  أفرراد األسررة )
(62)  . 

 د ر كايم  العمعيارية األسرية: -2
قاعديررة،  تررنم بميعهررا عررن اخررتعع فرري تعنرري العمعياريررة العقررانوم،  العنظررام،  الع

التركيع ا بتمراعي،  الرذي ير دي إلرى افتقرار السرلوة إلرى القريم  القواعرد  المعرايير التري 
يملررن بهررا تمييرر  السررلوة الصررواا مررن السررلوة الخطررأ.  يترتررع علررى  بررود العمعياريررة 

قيمري المتعرارف بالمجتمع أم تنتاا الععقاا بين األفراد داخل األسررة،  كرذلا النسرق ال
عليه بينهم حالة من الصراع  التناق .  هذا الصراع   يقروى علرى مقا متره بميرع األفرراد 
داخررل النسررق األسررري، بررل إم بعضررهم قررد يصرر ح منعرر ً  نيررر ملترررث بمررا حولرره،  الرر ع  
اآلخر قد يص ح عد انياً أ  مجرماً سوا  كام ذلا العد ام موبه إلى يخرين خار  األسررة 

.  بالترررالي فرررحم (63) ( 243-0985،242مصرررطفى ع رررد المجيرررد كرررارل،داخلها)أ  مرررن 
العمعيارية األسررية هري حالرة مرن عردم ا  ر اع توبرد لردى بعر  أفرراد األسررة  ترنجم عرن 
ا حساس بالتعارض بين اآلماع  مسرتوياا الطمرو  مرن ناحيرة،  الوسرائل المتاحرة لتحقيرق 

مما يترتع عليها  (64)(0996،304بابر، سامية محمدهذل المستوياا من ناحية أخرى)
 تغيراا سل ية في المنظومة القيميه لديهم. 

 لقد أكرد "د ركرايم" علرى أهميرة التنبرية ا بتماعيرة فري اسرتدما  الفررد للقريم التري 
.  (65) ( 084، 2111يمررراع ع رررد الحميرررد محمرررد،تحررردد لررره قواعرررد السرررلوة  تضررر طه )

قرارل يتوقفام على قيرام األسررة باسرتدما  األفرراد  يرى "د ركايم" أم سعمة المجتمع  است
 تجال القيم التي يجمع عليها المجتمع داخل ذ اتهم،  هي ما أنلق عليره الروعي الجمعري)

 فرري حالررة نيرراا الرروعي الجمعرري  (66)" (   2119،495أنرردر  إدبررار  بيتررر سرريدبويا،
 ت داد قيم األنانية  ا نتهازية  تنتبر الجرائم األسرية.
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 ميرتوم  تفسيرل للسلوة ا برامي داخل األسرة:  -3
رررد ال نرررا  ا بتمررراعي  يحررردث السرررلوة ا نحرافررري  فقررراً لتصرررور "ميرتررروم" حرررين يتوص 
الفرص أمام بعر  األفرراد لتحقيرق أهردافهم عرن نريرق الوسرائل المبرر عة،  المبرللة فري 

دافهم الثقافيرة عرن نظر "ميرتوم" تلمتن في أم قلة من النراس تتترا  لهرم الفررص لتحقيرق أهر
. (67)(38محمود ع ررد الر رريد، زيرن العابرردين مخلرروف،نريرق الوسررائل النظاميررة المبرر عة)

 يقوع "ميرتوم" أنه يملن تفسرير السرلوة ا برامري مرن  بهرة النظرر ا بتماعيرة علرى أنره 
ياهرة من يواهر ا نفصاع،  عدم الوفراو برين مجموعرة الغايراا  األهرداف التري تحرددها 

ة حسع الثقافة السائدة،  بين الوسائل المعرايير  القواعرد التري يرنص عليهرا  يقرهرا الجماع
مصرطفى التنظيم ا بتماعي  ال نية ا بتماعية لتحقيق هذل الغايراا  بلروم هرذل األهداف)

 .  (68)(253،ع د المجيد كارل
 باف  األنومي األسرى: -4

 ر من األس اا األساسرية " إلى أم نقص ا بماع على القيم يعتJaffeأ ار "باف 
ألنومي األسرة.  يذهع "باف" إلى أنه إذا كانت األنومي تعني فري المجتمرع الل يرر حالرة 
انعرردام المعررايير فرري المجتمررع، فررحم األنررومي فرري األسرررة تعنرري إنعرردام ا بمرراع علررى القرريم 
يم داخل األسررة.  لقرد  برد "براف" أم هنراة ععقرة إيجابيرة برين نقرص ا بمراع علرى القر

داخل األسرة  بين الميل إلرى ا نحرراف،  مرن هنرا اعت رر "براف" أم أنرومي األسررة يملرن 
أم يفيدنا في التن   بالميل إلى ا نحراف  الجريمة.  هلذا توصل "باف" من دراسته إلى 
افتررراض رئيسررري مفرررادل: كلمرررا زاد ا بمررراع القيمررري داخرررل األسررررة كلمرررا انخفررر  احتمررراع 

مرري،  العلررس صررحيح كلمررا انخفرر  ا بمرراع القيمرري زاد احتمرراع ارتلرراا السررلوة ا برا
تررررررورط أفررررررراد األسرررررررة فرررررري ارتلرررررراا سررررررلوكياا إبراميررررررة فيمررررررا بينهم)سررررررامية مصررررررطفى 

 . (69)(068-067الخباا،
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 أنصار نظرية التفلا ا بتماعي  تفسير الجرائم األسرية: -5
ا بتمررراعي تفسرررر هرررذل النظريرررة العنرررف األسرررري مرررن خرررعع الععقرررة برررين التفلرررا 

 التفلررا األسررري، إذ ثمررة ععقررة ارت انيررة بينهمررا.  أم الععقررة بينهمررا تقرروم علررى أسرراس 
افتراض أم هناة حالة مرن الترأثير المت رادع برين األسررة  المجتمرع ، إذ قرد تتعررض األسررة 
لرر ع  الضررغوط ا بتماعيررة الخاربيررة الناتجررة عررن يرراهرة التفلررا ا بتمرراعي،  مررن ثررم 

سررررميرة موسررررى ال رررردري، سررررهام كررررايم ضررررغوط إلررررى أزمرررراا داخررررل األسرة)تتحرررروع هررررذل ال
 هررذل األزمرراا مررن  ررأنها تتضررعف الععقرراا بررين أفررراد ممررا سرراعد علررى ( 71)( 409نمررر،

انتبار مباعر اللراهية داخل األسرة،  بالتالي ت يد حدة الصرراعاا التري تصرل فري بعر  
 رًا أ  ك يرًا، ربًع كام أ  امرأة.  األحيام إلى ا ناحة بأي أفراد األسرة أياً كام صغي

 يتخذ التفلا األسري نوعين هما: التفلا المادي،  التفلا ا بتماعي.  يترتع 
علرررى هرررذا التفلرررا األسرررري أم ينبرررأ األبنرررا  داخرررل أسرررر مفللرررة تترسرررع فررري أعمررراقهم 
 اللراهيررة نحررو اآلخرررين،  يتمثررل ذلررا فرري ا نحررراف  التمرررد علررى القرريم  القرروانين،  مررن

سررميرة صررور هررذا التمرررد ممارسررة العنررف أ  السررلوكياا ا براميررة  ررد أحررد أفررراد األسرة)
 .  (70)( 421-409موسى ال دري، سهام كايم نمر،

 هابرماس  تفسيرل للجرائم األسرية بس ع تبّول العملياا ا تصالية: -6
إم  ررعف موقررف را األسرررة تجررال أفرادهررا يرر دي إلررى فقرردام األسرررة قرردرتها علررى 

رض أيررة ستررلطة علررى أفرادهررا.  ممررا يضررعف سررلطة األسرررة فقرردام ا تصرراع بررين أفرادهررا. فرر
 يترتررع علررى ذلررا يهررور أ ررلاع مررن ا تصرراع المبررّول.  لقررد أكررد "هابرمرراس" علررى أم 
سررريطرة الميررردام العرررام )أسررراليع ا تصررراع الجماهيريرررة( يررر دي إلرررى اخترررراو ذ اا األفرررراد 

لية بديلة لبر لة اتصرالهم البخصرية.  ير دي هرذا  خصوصيتهم،  تخلق بينهم   لة اتصا
الو رررع إلرررى خلرررق أفرررراد نيرررر قرررادرين علرررى ا تصررراع ا يجرررابي فيمرررا بيرررنهم. كمرررا أم هرررذا 
الميرررردام العررررام يفرررررض قيمرررره الخاصررررة  ينرررر ع مررررن األفررررراد قرررريمهم الجماعيررررة  األخعقيررررة 

أنه أم ي يرد .  كرل هرذا مرن  ر(72)( 2118،212،أحمرد زايرد يست دلها بقيم مادية فردية)
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من اهتمام األفراد بتحقيق أهدافهم  مصالحهم حترى  لرو كرام ذلرا علرى حسراا مصرالح 
اآلخرررين داخررل األسرررة،  لررو كررام ذلررا مررن خررعع اسررتخدام العنررف بمختلررف صررورل.  كررل 
هذا ي ثر على دربة الععقاا ا بتماعية بين األفراد داخل األسرة.  يتفق هذا مع ما يررال 

مرررن أم ثمرررة ارت انررراً م ا ررررًا برررين الجريمرررة  برررين تحلرررل الععقررراا المدنيرررة "أنترروني بيررردن " 
.  مررن ثررم فررحم "بيرردن " يفضررل أم يطلررق علررى (73)( 2101،025،أنتوني بيرردن اليوميررة)

 (72،أنترروني بيرردن العصررر الحررالي عصررر التحرروع األخعقرري برردً  مررن التحلررل األخعقي)
(74) . 

 :الجهاز المفاهيمي للدراسة: ثانياً 
 مل الدراسة الحالية على مجموعة من المفاهيم منها":تبت
 مفهوم التغير: -0

التغير في اللغة مصدر "تغيَّر يتغيَّر تغيُّرًا أ  تحوع.  التغيير هو الت ديل  التحويرل مرن 
. كمررا يرردع التغيررر علررى  (75)( 228-227أديررع اللجمرري  يخررر م،حالررة إلررى حالررة أخرى)

سرروا  فرري بنائرره أ  فرري  يائفرره خررعع فترررة زمنيررة  كررل تحرروع يقررع فرري التنظرريم ا بتمرراعي
معينة.  بالتالي فهو ينصع على كل تغير يقع في التركيع السرلاني للمجتمرع، أ  فري بنرال 
الط قررري، أ  فررري نظمررره ا بتماعيرررة، أ  فررري أنمررراط الععقررراا ا بتماعيرررة، أ  فررري القررريم 

هم  أد ارهررم فرري مختلررف  المعررايير الترري ترر ثر فرري سررلوكياا األفررراد،  الترري تحرردد ملررانت
 .  (76)(382، 0977،أحمد زكي بد يالتنظيماا التي ينتموم إليها)

 مفهوما القيم  النسق القيمي: -2
القيمررة باللسررر  احرردة القرريم،  قّومررت السررلعة أي ثّمنتهررا،  اسررتقام اعترردع،  قّومترره 

مجرررررررررررد الررررررررررردين الفيرررررررررررر ز عّدلتررررررررررره،  قيمرررررررررررة البررررررررررري  قررررررررررردرل،  قيمرررررررررررة المتررررررررررراع ثمنه)
( القريم بأنهرا تصرور صرريح 0952.   لقد عررف كعكهروم )(77) (0952،3782يبادي،

أ   ررمني، خرراص بفرررد أ  مميرر  لجماعررة، عمررا هررو مرنرروا، يرر ثر فرري ا ختيررار مررن بررين 
 . (78)( 439ال دائل المطر حة من أنماط،   سائل،  ناياا الفعل)  ارلوا سيمور،
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يم ع ررارة عررن عناصررر " إلررى أم القررRobin Williamsكمررا أ ررار "ر بررين  ليررام  
تجري ية في السلوة تظهر من  اقع الخ رة ا نسانية.  من العلمرا  مرن رأى أم القريم ع رارة 

 منهم من اعت رها متثل ثقافية "ميلتوم ر كيرت""،  مرنهم مرن  "،Kolbعن معايير "كولع 
"،  هنرراة Landesصررّنفها علررى أنهررا أد اا لتقيرريم األحررداث  المواقررف اليوميررة " نرردي  

"،  هناة مرن  صرفها Milton Albrechtمن اعت رها معتقداا عامة "ميلتوم أل ر ت 
 مرررنهم مرررن عرفهرررا  "Ralph Turnerباألهرررداف المطلررروا تحقيقهرررا "رالرررف تيرنرررر 

 Nicholas" " نيلرررو س ريبرررر Kurt Baierبالتوبهررراا العامرررة "كرررورا بررراير 
Rescherنررر  أدلرررر "  مرررنهم مرررن رأى أنهرررا بمثابرررة احتمرررا ا سرررلوكية "فراFranz 

Adler"
       (,1972, P. 174

 
Hutcheon Pat Duffy

  (  )79) . 
( أم القررريم ع رررارة عرررن تصررروراا أ بوانرررع 0992)-"Schwartz يررررى " ررروارت  

إدراكيررة لمررا هررو مرنرروا فيرره تو ررح ثعثررة متطل رراا إنسررانية هرري: المتطل رراا ال يولوبيررة ، 
ل بين ال بر،  المتطل اا الم سسية العزمرة  المتطل اا ا بتماعية العزمة ألنماط التفاع
 Hitlin Steven, Piliavin Jane)لتنظرريم حيرراة النرراس  تحقيررق الرفاهيررة لهررم 

Allyn.2004P.5) (81) مررن ثررم فررحم " رروارت " يرررى أم القرريم بمثابررة أهررداف مرنوبررة؛  .
تستمد أهميتها مرن نظرًا ألنها تتمثِّل مرحلة تقدمية بالنس ة للمواقف الفعلية ذاتها. كما أنها 

خعع أنها تقدم لسفراد المفاهيم  المعتقداا،  األنماط المرنوبة من السلوة،  توبيهاا 
 Hitlinا ختيار بين ال دائل المتعددة،  األساليع المختلفة لتقيريم السرلوكياا ال بررية 

Steven,2003,p119)
 (80) . 

لترري يسررتند إليهررا النرراس فرري تقيرريم كمررا تتعرررَّف القرريم بأنهررا المعررايير الثابتررة نسرر ياً،  ا
سررلوكياتهم،  سررلوكياا اآلخرررين فرري مختلررف المواقررف الحياتيررة.  بالتررالي فررحم تفضرريعا 

 Schwartz H)النررراس لسرررلوكياا معينرررة د م نيرهرررا تعلرررس مرررا لرررديهم مرررن قررريم 
Shalom, et al,1990,p185) (82) . 
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للقرريم فررري فهررو ع رررارة عررن نمرروذ  مرررنظم  Value Systemأمررا النسررق القيمررري 
مجتمررع أ  بماعررة مررا،  تتميرر  القرريم الفرديررة فيرره با رت رراط المت ررادع الررذي يجعلهررا ترردعم 
ررًع متلررامًع.  لررذلا فررحم النسررق القيمرري هررو الررذي يحرردد أتنررر  بعضررها الرر ع ،  تلررّوم كت
التحليررررل للمعررررايير،  المتثررررل ،  المعتقررررداا،  السررررلوة ا بتماعي)محمررررد علرررري محمررررد 

 . (83)(6902116 يخر م،
 مفهوم الجريمة: -3

تعنررى الجريمررة خرررو للقررانوم يجلررع الجرر ا ،  هرري تختلررف عررن األنررواع األخرررى مررن 
انتهاة المعرايير أ  خررو العراداا ا بتماعيرة، ألنهرا تبرتمل علرى عمليرة ابتماعيرة رسرمية 

. بمعنرررى أم الجريمررة سرررلوة ينتهرررا (84)( 253 ررارلوا سررريمور،لمعاملررة المجررررم  عقابه)
محمد قيررة، الترري   ررعت لهررا الجماعررة برر ا اا سررل ية ذاا نررابع رسررمي)القواعررد األخع

 .  (85)( 84علي محمد  يخر م،
 يملننا التميي  بين نوعين من الجرائم: أ لهما تلا الجرائم التي يرتلع فيها عضرو 
 احرررررد فررررري المجتمرررررع اعترررررداً  علرررررى يخرررررر )مثرررررل بررررررائم الممتللررررراا أ  الجررررررائم  رررررد 

م التي   يوبد فيها  حية محددة.  قد تترتلع هذل الجرائم األ خاص(،  ثانيهما الجرائ
 ررد أخعقيرراا أ  عرراداا المجتمررع، أ  أم تلرروم برررائم ذاا ن يعررة سياسررية تلرروم فيهررا 

. (86)( 254-253 ررارلوا سرريمور،الضررحية هرري الد لررة أ  السررلطة السياسررية الحاكمة)
 –في معظم األحواع  –نها  من المعحظ أم الجرائم األسرية تنتمي إلى هذين النوعين؛ أل

تضر باأل خاص  ممتللاتهم،  في ذاا الوقت تتصارع مع الفر م  األخعقيراا  العراداا 
 ا بتماعية.

كمررا عرررف "د ركررايم" الجريمررة بأنهررا كررل فعررل أ  امتنرراع يتعررارض مررع القرريم  المعررايير 
تمرع،  المنرافي  األفلار التي أقرتها الجماعة.  من ثم فحنها نوع من السلوة المضراد للمج

للنظم ا بتماعية تتحدث ا طرابًا في الععقاا ا بتماعية، يترترع عليره خرر   علرى قريم 
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أبوالحسن المجتمع  معايير الجماعة، مما يضر بها  يهدد سعمتها  استقرارها  استمرارها)
 . (87)( 22 – 20، 2116،ع د الموبود 

 :التساأل ا األساسية للدراسة: ثالثاً 
أم الفو ررى األخعقيررة  السررلوكية  :الدراسررة مررن إفتررراض أساسرري مفررادلتنطلررق هررذل 

م،  مرا صراح ها 2100ينراير  25 القيمية التي انتبرا في المجتمع المصري عقع ثورة 
من  يوع برائم ال لطجة  الخطف  السررقة  القترل  ا نتصراا... نيرها لرم تقتصرر علرى 

ل مررن األمررن  القررانوم  العدالررة إلررى المجتمررع العررام فقررط،  إنمررا انتقلررت فرري يررل نيرراا كرر
األسرة المصرية لتصيع الجدار األساسي لها في مقتل،  مرن ثرم أصر ح أمرام مرتل ري هرذل 
الجرررائم فرررص عظيمررة لتحقيررق ملاسرر هم، حتررى  لررو كررام ذلررا علررى حسرراا األسررر الترري 
 ينتمرروم إليهررا نالمررا أم هنرراة نيرراا للعدالررة  مرروا للضررمير، فررع بررأس مررن قتررل األا، أ 
إحررراو األم، أ  ذبررح األخررت، أ  خنررق ال  بررة، أ  قتررل األبنررا .. نالمررا أم ذلررا سيتبرر ع 
بع  الرن راا الدنييرة لردى مرتل ري هرذل الجررائم األسررية،  خاصرة أم ممارسراتهم العنيفرة 

 هذل توبهها  تقف خلفها قيم ا نتهازية  األنانية  الطمع  ا نتقام.
وعرررة مرررن التسررراأل ا التررري تحرررا ع هرررذل  يملرررن تربمرررة هرررذا ا فترررراض إلرررى مجم 

 الدراسة ا بابة عليها  هي:
 ما تأثير تغير النسق القيمي في حجم الجرام األسرية؟ -0
 ما تأثير تغير النسق القيمي في تعدد أنماط الجرام األسرية؟ -2
ما تأثير تغير النسق القيمي في الععقاا القرابية بين الجتناة  الضحايا فري الجررام  -3

 األسرية؟
تررأثير تغيررر النسررق القيمرري فرري انتبررار الجرررائم األسرررية بريررف  حضررر المجتمررع  مررا -4

 المصري؟
مررا تررأثير تغيررر النسررق القيمرري فرري زيررادة فرررص المبرراركة بررين الجتنرراة فرري ارتلرراا  -5

 الجرائم األسرية؟
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ما تأثير تغيرر النسرق القيمري فري تعردد األد اا المسرتخدمة فري ارتلراا الجررائم  -6
 األسرية؟

 ا برا اا المنهجية للدراسة: لثالم حث الثا
 :التعريفاا ا برائية للمفاهيم: أ  ً 
 تبتمل هذل الدراسة على المفهومين التاليين: 
 :تغير النسق القيمي -0
 يتقصرررد بررره فررري هرررذل الدراسرررة التحررروع مرررن القررريم ا يجابيرررة التررري تررردعم تماسرررا  

صاع األسررة،  مرن م  رراا  تضامن األسرة إلى القيم السل ية التي تساعد على تفليا أ  
 هذا التغير ما يلي:

 .ا نتقاع من القيم الجماعية إلى القيم الفردية 
 .ا نتقاع من القيم الر حية إلى القيم المادية 
 .)ا نتقاع من القيم الدينية )المقدسة( إلى القيم العلمانية )الدنيوية 
 ية(.ا نتقاع من القيم العقعنية إلى القيم العانفية )البهوان 
 .ا نتقاع من قيم الر ا  القناعة إلى قيم الطمع  حع الماع 
 .ا نتقاع من قيم المباركة  التعا م إلى قيم األنانية  حع الذاا 
 .ا نتقاع من قيم العفو  التسامح إلى قيم ا نتقام 
 .ا نتقاع من قيم المسيولية إلى قيم العم ا ة  الهر ا من المسيولية 
 لعفة  البرف إلى قيم ممارسة الرذيلة.ا نتقاع من قيم ا 
 .ا نتقاع من قيم التوا ع  احترام اآلخرين إلى قيم التسّلط  الديلتاتورية 
 .ا نتقاع من قيم الثقة في اآلخرين إلى قيم البا  الغيرة 
 .ا نتقاع من قيم الصدو  األمانة إلى قيم اللذا  الخيانة 
 لى قيم الجحود  التمرد عليهما.ا نتقاع من قيم احترام  ناعة الوالدين إ 
 .ا نتقاع من قيم ا نض اط إلى قيم التحرر ال ائد 
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 الجرائم األسرية: -2
هي السلوكياا المنحرفة التي يرتل ها أحد أ  بعر  أفرراد األسررة تجرال نيررل مرن  

 أفراد األسرة،  يرت ط الطرفام )الجاني  الضحية( معاً بععقاا قرابيرة أ  مصراهرة.  بالترالي
فررحم هررذل الجرررائم يعاقررع عليهررا القررانوم،  مررن أهمهررا القتررل،  التحررري  عليرره،  الخيانررة 
ال  بيررة،  الحرررو،  الغرررو،  الخنررق،  السرررقة،  ا نتصرراا ...  نيرهررا.  مررن أهررم أنمرراط 

 هذل الجرائم ما يلي:
 .الجرائم التي تترتلع من األز ا  تجال ز باتهم  العلس 
 لدين تجال أبنائهم  العلس.الجرائم التي تترتلع من الوا 
 .الجرائم التي تترتلع من األخوة تجال أخواتهم  العلس 
 .الجرائم التي تترتلع من أبنا  العمومة أ  الخ  لة  العلس 
 .الجرائم التي تترتلع من األفراد الذين تربط بينهم ر ابط مصاهرة 

 :المدخل المنهجي للدراسة: ثانياً 
لررى تحليررل األخ ررار المنبررورة بصررفحة الحرروادث لّمررا كانررت هررذل الدراسررة تهرردف إ 

،  خاصة التي تع ر عن برائم أسرية بالمجتمع المصرري، فرحم 2102بجريدة األهرام لعام 
المدخل المنهجي المعئم لهرا هرو تحليرل مضرموم هرذل الجررائم سروا  مرن حيرث اللرم أ  

 الجرائم:الليف.  لقد ترك  تحليل المضموم على معرفة المحا ر التالية في هذل 
 .هوية الجتناة  الضحايا في الجرائم األسرية 
 .الفياا العمرية للجنال  الضحايا 
 .النمط المهني للجنال  الضحايا 
  تمت بالمباركة(. –ن يعة الجرائم األسرية )فردية 
 .أنماط الجرائم األسرية 
 .التوزيع الجغرافي للجرائم األسرية على ريف  حضر مصر 
 لجرائم األسرية.األد اا المستخدمة في ا 
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 .الععقاا القرابية بين الجتنال  الضحايا 
 .القيم السل ية الدافعة  رتلاا الجتنال للجرائم األسرية 

 :نوع الدراسة   حدة التحليل: ثالثاً 
تعتمد هذل الدراسة على تحليل مرادة اتصرالية ملتوبرة عرن الجررائم األسررية،  مرن  

يليررة.  لررذلا  قامررا ال احثررام بتجميررع األعررداد ثررم فحنهررا تنتمرري إلررى نمررط الدراسرراا التحل
( عررددًا،  تمررت 365،  الترري  صررل عررددها إلررى )2102الخاصررة بجريرردة األهرررام لعررام 

( عرددًا هري التري نتبررا 58القرا ة التحليلية الفاحصة لهذل األعداد فت ين أنه يوبد بهرا )
ة فري هرذل األعرداد إلرى بها برائم أسرية باختعف أنمانها.  بلر  إبمرالي الجررائم المنبرور 

يوبرررد بررره ثرررعث  07/2/2102( بريمرررة؛ نظررررًا ألم العررردد الصرررادر بتررراريل الجمعرررة 61)
 برائم.

أمررا فيمررا يتعلررق بوحرردة التحليررل فرري هررذل الدراسررة فحنهررا تتمثررل فرري الخ ررر الصررحفي 
المنبررور عررن كررل بريمررة مررن هررذل الجرررائم بصررفحة الحرروادث بجريرردة األهرررام.  لقررد تررم 

ة األهررررام د م نيرهرررا مرررن الصرررحف المصررررية لسررر  ين: أ لهمرررا أنهرررا أنررروع اختيرررار بريرررد
( عامرراً،  هرذا يمي هررا بالدقررة فرري 037الصرحف المصرررية عمرررًا، حيررث يعرود تاريخهررا إلررى )

نبررر األخ ررار.  ثانيهمررا أم ال رراحثين  حظررا أم معظررم الجرررائم المنبررورة بجريرردة األهرررام 
لمضموم مع اختعفاا في الصيانة الملتوبة أ  نيرل تتلرر بنفس ا 2102سوا  في عام 

فقط؛  لذا تم ا قتصار على هذل الجريردة. أمرا فيمرا يتعلرق باختيرار الجررائم المنبرورة فري 
فقط، فحم هذا ا ختيار له ما ي ررل من منطلق أم يلوم قد مر عام كامل على  2102عام 
غيررراا ا بتماعيررة الترري م،  هررذل الثررورة فرري حررد ذاتهررا مررن أك ررر الت2100ينرراير  25ثررورة 

مرا بها مصر في القرم الحادي  العبرين.  يفترض ال احثام أم هذل التغيراا قرد يلروم 
لهررا انعلاسررراا سررل ية علرررى القررريم داخررل األسررررة ممرررا قررد يسررراهم فررري زيررادة الصرررراع برررين 

 أعضائها  ارتلاا أفعاع إبرامية تجال بعضهم ال ع .
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 دراسةا نار التط يقي لل: الم حث الرابع
 ؟من هم الجتناة  الضحايا في الجرائم األسرية:  أ  ً 
تتعد ا بابة على التسراألع السرابق مرن األهميرة بملرام؛ ألنهرا تلبرف عرن حقيقرة  

الخلل الذي أصاا الععقاا ا نسانية داخل ال نا  األسري من خعع لغة األرقام،  ذلرا 
عف أنمانهرا برين األفرراد  بعضرهم لللبف عن الحالة التي يلت إليهرا منظومرة القريم براخت

داخررل األسرررة المصرررية فرري الوقررت الررراهن.  لمعرفررة هويررة الجتنرراة  الضررحايا فرري الجرررائم 
 برد مرن  2102األسرية التي تمت في المجتمع المصرري،  رصردتها بريردة األهررام عرام 

 النظرة الفاحصة ل ياناا الجد ع التالي:
 هوية الجناة  الضحايا -0

 2102هوية الجتناة  الضحايا في الجرائم األسرية لعام (يو ح 0بد ع )
شذاص

أ
 ال

 الظحاِـــا الُجوــــاة
 % ك % ك

زواج
أ
 5201 7 02 53 ال

 0605 03 405 3 الشوجات
بواء الزكٍر 

أ
 700 6 02 53 ال

 305 3 501 5 البوات
 001 0 501 5 البوت وغشّكٌا

باء
آ
 605 5 50 7 ال

مٌات
أ
 305 3 004 0 ال
 
أ
 102 1 5501 51 دٍةال

دٍات
أ
 700 6 501 5 ال

غمام
أ
 - - 501 5 ال

بواء الػم
أ
 204 2 405 3 ا

 - - 501 5 شكّق الشوجة
الشوجــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 وغشّكٌا
2 301 - - 
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شكاء الشوج
أ
 - - 501 5 ا

ب
أ
 001 0 501 5 زوجة ال
م وابوٌا

أ
 001 0 - - ال

خ
أ
 001 0 - - زوجة ال
 001 0 - - ابن الشوج

شــــــــــــــــــكّق زوج 
د
أ
 تال

- - 0 001 

 505 5 - - ابن الػشّكة
 522 65 522 53 اإلجمالُ

  من قرا ة  تحليل بياناا الجد ع السابق يملننا إيجاز بع  الحقائق التالية: 
برررا  الررر     األبنرررا  الرررذكور فررري صررردارة مرتل ررري الجررررائم األسررررية برررالمجتمع  - 

%(، ثررم اآلبررا  07.3)%( للليهمررا. يلرريهم األخرروة بنسرر ة 21المصررري،  ذلررا بواقررع )
%( ، على حسين تسا ا نسع ارتلاا ال  باا للجررائم األسررية مرع أبنرا  02بنس ة )

 %(.5.3%(،  بعدها ال  بة با تفاو مع عبيقها بنس ة )6.7العم بنس ة )
تسا ا نس ة الجررائم األسررية المرتل رة مرن ق رل كرل مرن ز برة األا،  أ رقا   - 

 %( للل منهم.0.3خت ،  ال نت  عبيقها بواقع )ال    أ  ال  بة،  العم،  األ
أمرررا فيمرررا يتعلرررق بالضرررحايا فقرررد برررا ا ال  برررة فررري صررردارة المبرررهد بنسررر ة  - 

%(،  هرررذا يبرررير إلرررى تعررردد أنمررراط العنرررف األسرررري الرررذي يمرررارس تجرررال المررررأة 28.7)
 المصرية حتى يصل إلى منتهال  هو ارتلاا الر    بررائم متعرددة فري حقهرا.  يليهرا الر   

%( ،  تسا ي األبنا  الذكور مع األخواا من حيث الجرائم التري ارتل رت 01.3بواقع )
%(، بينمررررا كررررام اآلبررررا   ررررحايا فرررري برررررائم بلغررررت نسرررر تها 9.2بحقهررررم  ذلررررا بنسرررر ة )

 .2102%( من إبمالي الجرائم األسرية لعام 8.0)
 كانررت ز برررة األا،  ز بررة األ ،  ابرررن الرر   ،   رررقيق ز   األخررت،  ال نرررت  - 

 %( للل منهم.2.3 عبيقها  حايا في برائم أسرية بلغت نس تها حوالي )
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 :فياا العمر بالنس ة للجناة  الضحايا -2
 (2بد ع  )

 2102يو ح فياا العمر للجتناة  الضحايا في الجرائم األسرية لعام 
 ـائت الػمس

 الظحاِــــا الُجوــــاة
 % ك % ك

ــــــــ  مــــــــن  ل
أ
 02ا
 سوة

6 5204 02 0504 

 0506 57 0405 02 سوة 22 – 02
 5106 50 405 3 سوة 42 – 22
كـثس 42

أ
 001 0 005 0 سوة ـا
 1203 12 3101 22 ؽّس مبّن
 522 65 522 53 اإلجمالُ

تلبف بياناا الجد ع السابق عن أم ما ي يد على ربع مرتل ي الجررائم األسررية  
سرنة( فري  21مرن  سرنة(.  يرأتي األنفراع )أقرل 41 – 21%( من فية البر اا )26.7)

سنة( بنس ة  61 – 41%(،  بعدهم أصحاا الفية العمرية )01.6المرت ة الثانية بواقع )
سنة فأكثر( في المرت ة األخيرة لمرتل ي الجرائم األسرية  61%(،  با  المسنوم )6.7)

 %(.2.7بنس ة )
ية سررنة( فرري المرت ررة األ لررى لضررحايا الجرررائم األسررر  21كمررا بررا  األنفرراع )أقررل مررن 

%(.  يلرريهم فيررة 27.6، حيررث  ررّللوا مررا يقرررا مررن ثلررث الضررحايا )2102بمصرر عررام 
%(،  أخيررًا 03.8%(، ثم اللهوع بنس ة )20.8سنة( ، بنس ة ) 41 – 21الب اا )

 %( فقط.2.3المسنوم بنس ة )
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 :النمط المهني للجناة  الضحايا -3
 (3بد ع )

 2102رائم األسرية لعام يو ح النمط المهني للجتناة  الضحايا في الج
هماط المٌن

أ
 ا

 الظحاِــــا الُجوـــــاة
 % ك % ك

غفــــــــــال  و  ســـــــــــن 
أ
ا
 الػم 

1 2 51 53 

 407 4 405 3 غالب جامػٍّ 
غمال حسة

أ
 0402 01 1205 04 ا

 407 4 50 7 وظائـؿ حكٍمّة
 5500 53 701 5 ربات بٍّت
 - - 6 4 غاغلٍ 
 0504 02 0301 57 ؽّس مبّن
 522 65 522 53 اإلجمالُ

يتضرررح مرررن الجرررد ع السرررابق أم مرررا ي يرررد علرررى ثلرررث مرتل ررري الجررررائم األسررررية  
%(، 02،  يليهم في الترتيرع مويفرو الحلومرة بنسر ة ))*(%( يمتهنوم مهن حرة34.7)

%(.  با ا نس ة مرتل ي الجرائم األسررية العرانلين بنسر ة 9.3ثم رباا ال يوا بواقع )
يقرا من خمس مرتل ي الجرائم األسررية   يعملروم،  مرن %(،  هذا يبير إلى أم ما 8)

 ثم فحم هذا يبير إلى  بود ععقة بين ارتفاع معد ا ال طالة  ارتلاا الجرام األسرية.
 فيمررررا يتعلررررق بالضررررحايا، بررررا  أصررررحاا األعمرررراع الحرررررة فرررري الصرررردارة بنسرررر ة  

سرن العمرل %(،  بعردهم األنفراع د م 07.2%(، يلريهم ربراا ال يروا بنسر ة )26.4)
%(،  تسرررا ى أصرررحاا الويرررائف الحلوميرررة مرررع الطرررعا الجرررامعيين بنسررر ة 05بواقرررع )

(6.9.)%  
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 :ن يعة  أنماط  الجرائم األسرية: ثانيا
 2102( يو ح ن يعة الجرائم األسرية لعام 4بد ع )

جسائم ثمت بالمشـاركة  جسائم ذات غابع ـس ي
 بّن الُجواة

 اإلجمالُ

 % ك % ك % ك
25 5601 51 0505 42 522 

يتضح من هذا الجد ع أم الغال يرة العظمرى مرن الجررائم األسررية التري تمرت فري عرام 
%( هرري برررائم ذاا نررابع فررردي، علررى حررين أم مررا 78.3بررالمجتمع المصررري ) 2102

%( هري بررائم ارتل رت بالمبراركة برين الجنراة 20.7ي يد علرى خمرس الجررائم األسررية )
 (5بد ع ) ما بينهم  رتلاا هذل الجرائم.من خعع التخطيط المس ق في

 2102يو ح أنماط الجرائم األسرية المنبورة بجريدة األهرام عام 
سسِة

أ
هماط الجسائم ال

أ
 % ك ا

 42 14 الكج 
 101 0 الجحسِض غلَ الكج  + الذّاهة الشوجّة
 52 4 الكج  + ثكػّع الجثة وإلكائٌا ـُ الكمامة

 505 5 الكج  + ثحػّم محجٍِات الشكة
 52 4 الحسق 

 505 5 اإلؽساق ـُ المّاى
 3 1 الذوق

 101 0 الذوق + الػػن بالسكّن
غظاء بشسِة + مشؾٍلت ذًبّة(

أ
 101 0 السسلة )ا

   
 505 5 ثشٍِي الُسمػة + اإلجبار غلَ الجٍلّع غلَ إِصالت بمبالؼ مالّة

 522 42 اإلجمالُ

ئم األسرررية بررالمجتمع المصررري. يتضررح مررن الجررد ع السررابق تعرردد أنمرراط الجرررا 
%(،  يليها برائم الحرو، 61 تصدرا بريمة القتل هذل األنماط، حيث بلغت نس تها )

%( للرل منهمرا. ثرم ترأتي بررائم 01 القتل مع تقطيع الجثرة  إلقائهرا فري القمامرة بنسر ة )
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%(،  تسا ا برائم الخنق  الطعين بالسلين مرع بررائم التحرري  علرى 5الخنق بنس ة )
القترررل  الخيانرررة ال  بيرررة،  كرررذلا سررررقة األعضرررا  ال بررررية  المبرررغو ا الذه يرررة بنسررر ة 

%( للل منهم.  أخيرًا برا ا بررائم الغررو،  القترل مرع تحطريم محتويراا البرقة، 3.3)
%( مررن 0.7 تبررويه الستررمعة  ا ب ررار علررى التوقيررع علررى إيصررا ا بم ررال  ماليررة بنسرر ة )

 إبمالي الجرائم األسرية.
 :الجرائم األسرية على المتصل الريفي الحضري: ثالثا

 (6بد ع )
 يو ح توزيع الجرائم األسرية على ريف  حضر مصر

 % ك البّـــــا 
 53 7 رِؿ
 63 35 حظس

 522 42 اإلجمالُ

تلبررف بيانرراا الجررد ع السررابق عررن سرريادة الطررابع الحضررري للجرررائم األسرررية،  
%( اترتل ت في المدم المصررية، 85م األسرية )حيث ت ين أم الغال ية العظمى من الجرائ

%( فقرررط مرررن إبمرررالي هرررذل الجررررائم لعرررام 05علرررى حرررين كرررام نصررريع المنرررانق الريفيرررة )
2102. 
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 (7بد ع )
 يو ح توزيع الجرائم األسرية على المحافظاا المصرية

 % ك المحاـظات
 5101 6 الكاًسة
 1505 57 الجّشة

 53 7 الكلٍّبّة
 505 5 الشسلّة

 3 1 كـفس الشّخ
 505 5 الموصٍرة
 101 0 بوُ سٍِؿ

 601 3 الموّا
سٍّط

أ
 101 0 ا

 5505 5 سًٍاج
 505 5 لوا

سٍا 
أ
 101 0 ا

 522 42 اإلجمالُ

يتضح من بياناا الجد ع السابق تصدُّر إقليم القاهرة الل رى بمحافظاته الثعث  
ة حيررث بلغررت نسرر ة الجرررائم األسرررية برره القليوبيررة( أقرراليم الجمهوريرر –الجيرر ة  –)القرراهرة 

.  ترأتي محافظراا الصرعيد فري 2102%( من إبمالي الجررائم األسررية بمصرر عرام 61)
%(،  أخيرررًا بررا ا محافظرراا الوبرره ال حررري )كفررر 08.6المرت ررة الثانيررة بنسرر ة برررائم )

 %(.8.4البرقية( بنس ة ) –المنصورة  –البيل 
ئم علرررى المحافظررراا المصررررية، فقرررد برررا ا أمرررا فيمرررا يتعلرررق بتوزيرررع هرررذل الجررررا 

%(، ثرم 05%(، تليها القليوبية بنس ة )30.7محافظة الجي ة في المرت ة األ لى بنس ة )
%(،  بعررررردها كفرررررر 8.3%(، فالمنيرررررا )00.7%(،  بعررررردها سررررروها  )03.3القررررراهرة )
%( للرل مرنهم، 3.3%(، ثم محافظاا بني سرويف  أسريوط  أسروام بنسر ة )5البيل )
 %( فقط للل محافظة على حدة.0.7محافظاا البرقية  المنصورة  قنا بنس ة )  أخيراً 
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 :د اا المستخدمة في الجرائم األسرية: األرابعاً 
 (8بد ع )

 يو ح األد اا التي استخدمها الجتناة في الجرائم األسرية
سسِة

أ
 وات المسجذرمة ـُ الجسائم ال

أ
 % ك ال

 503 5 ّة الشوجةالجذرِس إلجساء غملّة جساحّة لسسلة كل
 503 5 وطع المذرر ـُ الػصّس

سلحة الوارِة
أ
010 52 ال

1 
سلحة البّظاء

أ
110 02 ال

1 
 1 0 الحبال

 7 4 الكّسوسّن والبوشِن إلشػال الوّسا 
 503 5 اإلؽساق ـُ المّاى

 503 5 رسائ  ثلّفٍهّة للجٌرِر غبس المحمٍل
 1 0 الشٍم والػصُ

 503 5 الثػابّن )الكٍبسا(
 503 5 الُسم

 504 3 الظسب والذوق بالّر
لت الحا ة

آ
 1 0 ال

 503 5 الجحام الموشل والجٌرِر
 1 0 الكزب والجحاِ 
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2 

تلبررف بيانرراا الجررد ع السررابق عررن مرردى فداحررة الجتنرراة فرري التخطرريط  التنفيررذ  
الترري بررادا بهررا  رتلرراا برررائمهم، حيررث اسررتخدموا تقري رراً بميررع الوسررائل أ  األد اا 

%( 33.3الط يعة في تنفيذ هذل الجرائم.  با ا األسلحة ال يضا  فري المقدمرة بنسر ة )
%(، ثرررم اللير سرررين 23.3مرررن إبمرررالي هرررذل األد اا،  تليهرررا األسرررلحة الناريرررة بواقرررع )

%(،  برررا ا الح ررراع،  البررروم 7.6%(،  الضررررا  الخنرررق باليرررد )9 ال نررر ين بنسررر ة )
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ة،  اللرررذا  التحايرررل علرررى اآلخررررين مرررن أفرررراد األسررررة بنسررر ة  العصررري،  اآل ا الحررراد
%(.  تسا ا الجرائم التي اسرتخدمت فيهرا أد اا الغررو،  التخردير، 3متسا ية بلغت )

   ع المخدر في العصير،  التهديد برسائل تليفونية،  الثعابين،  الستم،  اقتحرام المنرازع 
مررالي األد اا المسررتخدمة فرري %( مررن إب0.5 تهديررد أصررحابها بنسرر ة  احرردة بلغررت )

 الجرائم األسرية.
 :الععقاا القرابية بين الجناة  الضحايا في الجرائم األسرية: خامساً 

 (9بد ع )
 يو ح صلة القرابة بين الجتناة  الضحايا في الجرائم األسرية

سسِة
أ
 % ك الصالة الكسابّة ـُ الجسائم ال

زواج ثجاى زوجاثٌم
أ
 02 50 ال

زواجٌنالشوجات ثجاى 
أ
 601 3 ا

بوائٌم
أ
باء ثجاى ا

آ
 52 4 ال

بائٌم
آ
بواء ثجاى ا

أ
 5101 6 ال

بوائٌن وبواثٌن
أ
مٌات ثجاى ا

أ
 3 1 ال

مٌاثٌم
أ
بواء ثجاى ا

أ
 601 3 ال

دٍاثٌم
أ
دٍة ثجاى ا

أ
 53 7 ال

دٍاثٌن
أ
دٍات ثجاى ا

أ
 505 5 ال

بواء الػمٍمة
أ
 601 3 ا

ـسا  الزِن بّوٌم مصاًسة
أ
 52 4 ال

 522 42 اإلجمالُ

 فيما يتعلق بالععقاا القرابية بين كرل مرن الجتنراة  الضرحايا فري الجررائم األسررية  
يتعحرررظ أم ختمرررس عررردد هرررذل الجررررائم ارتلرررع مرررن األز ا  تجرررال ز بررراتهم،  برررا ا فررري 

%(،  يليهرا بررائم 05الترتيع الثاني الجرائم التي ارتل ها األخروة تجرال أخرواتهم بنسر ة )
%(،  تسررا ا برررائم اآلبررا  تجرال أبنررائهم مررع الجرررائم 03.3) األبنرا  تجررال يبررائهم بنسر ة

%( للرل منهمرا.  01التي ارتتل ت برين األفرراد الرذين توبرد بيرنهم ر ابرط مصراهرة بواقرع )
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كمررا بررا ا فرري الترتيررع الخررامس برررائم كررل مررن ال  برراا تجررال أز ابهررن،  األبنررا  تجررال 
هم.  يلرري ذلرا برررائم األمهرراا %( للرل مررن8.3أمهراتهم،  برررائم أبنرا  العمومررة بنسرر ة )

%(،  أخيرررررًا برررررائم األخررررواا تجررررال أخررررواتهن بنسرررر ة 5تجررررال أبنرررراهن  بنرررراتهن، بنسرررر ة )
  %( من إبمالي الجرائم األسرية.0.7)

 تو ح النسع السابقة مدى الخطورة التي تعر رت لهرا األسررة المصررية، حيرث  
ت الععقررراا القرابيرررة قويرررة تبرررير هرررذل النسرررع إلرررى أم الجررررائم األسررررية تررر داد كلمرررا كانررر

  ررررررديدة، )كمررررررا بررررررين األز ا   ز برررررراتهم، أ  بررررررين اآلبررررررا   أبنرررررراهم، أ  بررررررين األخرررررروة 
 أخرررواتهم....(  تقرررل هرررذل الجررررائم كلمرررا  رررعتفت الرررر ابط القرابيرررة مثلمرررا فررري حالرررة أبنرررا  

 العمومة أ  األفراد الذين تربطهم ر ابط النسع  المصاهرة.
 :افعة  رتلاا الجناة للجرائم األسريةالقيم السل ية الد: سادساً 

 (01بد ع )
 يو ح منظومة القيم السل ية التي  بهت الجتناة  رتلاا الجرائم األسرية

سسِة
أ
ًم الكّم السلبّة الراـػة للجسائم ال

أ
 % ك ا

5 الػمع وحب المال
0 

02 

0 الهجكام
7 

260
1 

510 6 الالمبالة والٌسوب من المسئٍلّة
1 

هاهّة وحب 
أ
 3 1 الزاتال

 505 5 إ ما  المذررات
 405 2 الػشق وممارسة السذِلة

ر للشسف ) ـاع غن الشسف + اغجراء غلَ الشسف(
أ
5 الثا

5 
560

1 
دسِن

آ
 101 0 الجسلع وإذلل ال

 505 5 الؾّسة الكاثلة
 101 0 الكزب والجحاِ 
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سسِة
أ
ًم الكّم السلبّة الراـػة للجسائم ال

أ
 % ك ا

 405 2 الجحٍ  والجمس  غلَ السلػة الٍالرِة
 505 5 كساًّة إهجاب اإلهاث

4 اإلجمالُ
2 

52
2 

تو ح بياناا الجد ع السابق أهم القيم السل ية التي سراهمت فري توبيره الجتنراة  
%( 48.3 رتلاا الجرائم األسرية،  با ا قيمة ا نتقام في صدارة هذل القيم بنسر ة )

%(،  بعدها قيمة الثرأر للبررف )سروا  كرام 21،  تليها قيمة الطمع  حع الماع بنس ة )
%(،  تليهرا قيمرة 08.3الدفاع عن البرف أ  ا عتردا  علرى البررف( بنسر ة ) من خعع

%(. علررررى حررررين تسررررا ا الجرررررائم 03.3العم ررررا ة  الهررررر ا ممررررن المسرررريولية بنسرررر ة )
الموبهة بقيم العبرق  ممارسرة الرذيلرة، مرع بررائم الجحرود  التمررد علرى السرلطة الوالديرة 

ة  حرع الرذاا فجرا ا فري الترتيرع السرادس %( للل منهما أما قيمة األناني6.7بواقع )
%(، كما تسا ا أيضا الجرائم التي دفعت إليها قيمة التسلط  إذ ع اآلخرين، 5بنس ة )

%(.  با  في المرت ة األخيررة مرن 3.3 قيمة اللذا  التحايل على أفراد األسرة بنس ة )
يررة إنجرراا ا نرراث هررذل القرريم، كررل مررن قيمررة إدمررام المخرردراا، أ  الغيرررة القاتلررة،  كراه

 %( للل قيمة على حدة.0.7بنس ة )
 نتائج الدراسة : الم حث الخامس

 :النتائج النهائية للدراسة في  و  المدخل النظري  نتائج ال حوث السابقة: أ  ً 
إذا كانت القيمة العظمى لل حوث العلمية تلمتن في نتائجها، فحنره يملننرا تحديرد  

 ة فيما يلي:النتائج النهائية لهذل الدراس
با  األز ا   األبنا  الذكور في صدارة مرتل ري الجررائم األسررية فري مصرر عرام  -0

، حيرررث أنهرررم ارتل ررروا خمرررس هرررذل الجررررائم. كمرررا أم أقرررل األ رررخاص 2102
ارتلابرراً للجرررائم األسرررية هررم ز بررة األا،  أ ررقا  الرر     ال  بررة،  األعمررام، 

  األخواا،  ال ناا  عا قيهن.
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لنتيجررة ارتلرراا نال يررة أ  كررل أفررراد األسرررة لجرررائم أسرررية،  هررذا  يعحررظ مررن هررذل ا
مرن أم التغيرراا العميقرة التري  (88()2100،98أحمرد زايرد، )يتفق مع ما يرال "أحمد زايد"

يبهدها عالمنرا المعاصرر سراهمت فري تعميرق حالرة مرن "الروهن األخعقري"،  الرذي تتضرح 
ا بين اآلبا   األبنا ،  فقدام الثقة برين مظاهرل في تحلل الر ابط األسرية،   عف الععقا

ألفراد األسرة،  نياا المسريولية ا بتماعيرة،  سريادة القريم المرادة،  ترردي قريم البرفافية 
  الن اهة.

"  الترري تتحرردد فرري أم Kaplanكمررا تتفررق هررذل النتيجررة أيضرراً مررع رأليررة "كررابعم 
فررراد،  يرردفعهم نحررو فقرردام صررراع القرريم الفرديررة مررع القرريم المجتمعيررة يرر ثر علررى سررلوة األ

التوازم،  ا تجال نحو ا نحراف ببلل  ا ح. كما أم التغير في القيم يردفع األفرراد إلرى 
.  كررل هررذا (89)( 685زينع حسررن فلريح،تعراني المخرردراا  ارتلرراا سرلوكياا إبراميررة)

 Disorganizedير دي إلررى مررا أنلرق عليرره علمررا  ا بتمراع بررر "البخصررية المضرطربة 
Personality الترري   ترردرة مرراذا تفعررل،    يهمهررا العواقررع الوخيمررة  را  سررلوكياتها "

 .(91)( 2100،48،محمد الذ اديالمنحرفة)
 كذلا تتفق هرذل النتيجرة مرع اسرتطعع الررأي الرذي أبررال المجلرس القرومي للمررأة 

( محافظة من 27( سيدة  فتاة من )03511حوع "ياهرة العنف  د النسا " بمباركة )
سررنة(، حيررث اتضررح أم العنررف األسررري هررو أكثررر  51حتررى  05البررريحة العمريررة )بررين 

أ ررلاع العنررف انتبررارًا، حيررث تعر ررت أعلررى نسرر ة مررن النسررا  محررل ال حررث إلررى عنررف 
%(    ) 54أسررري مررن ق ررل الرر    أ  األا كالسررع  الضرررا  ا عترردا  بلغررت حرروالي )

 .(90) (2103،24أميرة صع  هعع،
"  زمرررررررررررررررررعألل  Kaleكررررررررررررررررراع مرررررررررررررررررع دراسرررررررررررررررررة " تختلرررررررررررررررررف هرررررررررررررررررذل النتيجرررررررررررررررررة 

(SuhonenPertti,pp,352-353 )(92) الترررررري أبريررررررت عررررررن "القرررررريم  التغيررررررر  ،
ا بتماعي في المجتمرع األمريلري" فري نهايرة السر عينياا مرن القررم العبررين.  برا ا 
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النتائج لتبير إلى أم أهم القيم الموبودة لردى األمريلرام هري: احتررام الرذاا،  تلروين 
 بخصية الحميمة مع اآلخرين،  احترام اآلخرين.الععقاا ال

 B. Lifgnault Neeكمرا تختلرف هرذل النتيجرة مرع بحرث "بليجنولرت نري لرو 

Louw هيلرررردبارد  مررررادلين Madelein Hildegarde(Louw Nee 

Blignault, Hildegarde Madeleine,2002) 
 الررذي كررام يهرردف إلررى  (93)

األسررر بجنرروا أفريقيررا فرري إكسرراا الفتيرراا التعرررف علررى أكثررر األفررراد المبرراركين داخررل 
الرا داا القيم الدينية  األخعقية.  با ا النتائج لتتبير إلى أم األمهاا ساهمن ببلل 

 أك ر في هذا البأم عن اآلبا .
احتل الب اا المرت ة األ لى بين مرتل ي الجررائم األسررية، حيرث لروحظ أم مرا  -2

برر اا.  بررا  األنفرراع فرري المرت ررة ي يررد علررى ربتررع مرتل رري هررذل الجرررائم مررن ال
 الثانية، حيث ارتل وا ما ي يد على عتبر هذل الجرائم.

محمرررد بمررراع  تتفرررق هرررذل النتيجرررة مرررع مرررا أ رررارا إليررره إحررردى الدراسررراا الحديثة)
%( مرن بنايراا 57%( من برائم القتل العمرد،  )51من أم ) (94)( 2102،0،أبوزيد

ا ا نتصراا،  هترا العررض يرتل هرا %( مرن بنايرا81الضرا المفضي إلرى المروا  )
   اا د م الثعثين من العمر.

 كرررذلا تتفرررق النتيجرررة السرررابقة مرررع دراسرررتي كرررل مرررن "منررراع ع ررراس )منررراع محمرررد 
، حيرث أكردا نترائج (96)    (282،  "إلهام محمرد"    )إلهرام محمرد،(95)( "228ع اس،

( عامراً،  31 – 21ا )الدراسة األ لى على أم برائم العنف األسرري تر داد فري فيرة البر ا
كما أم  حايا العنف األسري نال يتهم من الب اا  من نفرس الفيرة العمريرة. أمرا الدراسرة 

( حالة من ن يعا سجن القنانر الخيرية، فقد أ ارا 010الثانية  التي تم تط يقها على )
عامراً(  29-21%( من مرتل ي الخيانة ال  بية تقرع أعمرارهن فري الفيرة )09.8إلى أم )

-35%( منهن في الفية العمرية )40.6عاماً(،  ) 34 – 31%( في الفية )38.6، )
 ( عاماً ، بمعنى أم بميعهن من فية الب اا.41
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ت ين  بود ععقة ارت انيرة برين امتهرام البرخص لمهنرة حررة كالسر اكة  النجرارة  -3
 التنجيررد...  نيرهررا  بررين ارتلرراا سررلوكياا إبراميررة داخررل األسرررة، حيررث أم 

المهن الحرة ارتل وا ما ي يد على ثلث الجرائم األسرية، يليهم مويفو  أصحاا
الحلومررة. كمررا أم مررا يقرررا مررن خمررس الجرررائم األسرررية ارتل هررا عررانلوم عررن 
العمل مما يبير إلى  بود ععقة ارت اط برين ارتفراع معرد ا ال طالرة  ارتلراا 

 الجرائم األسرية.
سررررررالي "سررررررالي ع ررررررد الحرررررري" )  تتفررررررق النتيجررررررة السررررررابقة مررررررع دراسرررررراا كررررررل مررررررن

 (98)(  71،،2118محمرد ع ررد اهلل،"  )Moonman "مونمررام  (97)(   312محمرود،
في أم هناة ععقة  (99)  ( 437،  "سميرة ال دري،  سهام نمر"   )سميرة موسى،0987

 إيجابية ال طالة  ارتفاع معد ا الجرائم األسرية.
 Hassallاسرراع ستاسرريل  كررذلا تتفررق هررذل النتيجررة مررع ال حررث الررذي أعرردل "ه

Staceyl "زمرعألل  (Staceyl Hassall et al,2005,pp327-341)   (011) 
( 216 الذي اهتم بدراسة قيم  أخعقيراا العمرل فري اسرتراليا،  ترم تط يرق مقيراس علرى )

( من العانلين.  لقد أبرزا النتائج أنه   توبرد أيرة اختعفراا برين 093من العاملين ،  )
 لين من حيث الت امهم بقيم  أخعقياا العمل.العاملين  العان

ساد الطابع الفردي في الغال ية العظمرى للجررائم األسررية، حيرث كبرفت الدراسرة  -4
عن أم ما ي يد على ثعثة أربراع الجررائم األسررية ارتل رت ببرلل فرردي،  براقي 

 الجرائم تمت بالمباركة بين الجتناة.
 (010)(   322ن" )مجدة إمام حسرانين، تتفق مع هذل النتيجة دراسة "مجدة حساني

%(، فرري 67.0 الترري أث تررت أم الجريمررة العائليررة بريمررة لهررا نررابع فررردي  ذلررا بنسرر ة )
حين إذا ما ارتل تها المرأة فحنها تتخذ  رريلاً لهرا،  نال راً مرا يلروم العبريق،  ذلرا بنسر ة 

(34.8.)% 
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دراسرة "أمينرة عفيفري" ) فيما يتعلق با  تراة في ارتلاا الجرائم األسرية، أفرادا 
بررأم النسررا  القرراتعا اتخررذم  ررريلاً لهررن فرري  (012)(  012أمينررة محمررد بيررومي0 

%( فررري مقابرررل 50.6ارتلررراا بررررائمهن العائليرررة بنسرررع تفررروو الربررراع  ذلرررا بواقرررع )
 (013)  (220%( للربرراع.  كررذلا توصررلت دراسررة "مهررا سرريف الرردين") مهررا متررولي،25)

عا أز ابهررن قمررن با سررتعانة ببررريا فرري بريمررة القتررل. إلررى أم الغال يررة العظمررى مررن قررات
 الترري أ  ررحت  (014)(   084 نفررس البررأم فرري دراسررة "حنررام الصررويعي") حنررام ببررير،

%( كرام لهررن  رركا  فرري ارتلررابهن 91نتائجهرا أم نال يررة الحرا ا محررل الدراسرة بواقررع )
 للجرائم.
فلررام منهررا  ،2102تعررددا أنمرراط الجرررائم األسرررية بررالمجتمع المصررري عررام  -5

القترررل،  التحرررري  عليررره،  الحررررو،  الخنرررق،  ا نرررراو فررري الميرررال،  السررررقة، 
 الخيانررة ال  بيررة،  تبررويه الستررمعة.  بررا ا بريمررة القتررل فرري صرردارة الجرررائم 

%( مرررن إبمرررالي هرررذل الجررررائم.  تليهرررا بررررائم الحررررو، 61األسررررية بنسررر ة )
ث كررام نصرريع كررل منهمررا  القتررل مررع تقطيررع الجثررة  إلقائهررا فرري القمامررة ، حيرر

 عتبر الجرائم األسرية.
فاديرة   تتفق هذل النتيجة مع دراسررة كل من "فاديرة أبو  ه ة ،  مابدة ع د الغنري")

 التررري أفرررادا برررأم أكثرررر بررررائم العنرررف  (015)(   .313أبرررو  ررره ة، مابررردة ع رررد الغنررري ، 
العمرررد،  هترررا   ررريوعاً فررري األسررررة المصررررية هررري القترررل العمرررد أ  البرررر ع فيررره،  الحريرررق

العرررررض،  ا نتصرررراا،  الضرررررا المفضرررري إلررررى المرررروا،  الضرررررا المتحرررردث عاهرررراا، 
  السرقة با كرال.

تميررر ا الجررررائم األسررررية بالطرررابع الحضرررري، حيرررث أم الغال يرررة العظمرررى منهرررا  -6
 %( تم ارتلابها بين أفراد داخل أسر تتقيم بالمدم المصرية.85)

 (016)(   59 – 58حمرد محمرد السريد،  ) تتفق هذل النتيجرة مرع دراسرة "برو رد"
 التي رك ا على دراسة ا نحراف في المنانق الحضرية    ه الحضرية  الريفية بالو ياا 
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المتحدة األمريلية.  با ا النتائج لتبير إلى ارتفاع معدع الجريمة في المنانق الحضرية 
الريفيرة.  هررذا يبررير عرن المنررانق  ر ه الحضرررية،  التري ترتفررع نسر ة برائمهررا عرن المنررانق 

تسررودل الععقرراا  –رنررم التغيررراا الترري نرررأا عليرره  –إلررى أنرره مررا زاع الريررف المصررري 
البخصرية الجيرردة،  فعاليرة أسرراليع الضر ط ا بتمرراعي،  احتررام القرريم  المعرايير السررائدة 

 بين الناس.
تصررّدر إقلرريم القرراهرة الل رررى أقرراليم بمهوريررة مصررر العربيررة مررن حيررث الجرررائم  -7

سرررية التررري ارتتل رررت علررى أر ررره، حيرررث نجرررد أم الغال يررة العظمرررى مرررن هرررذل األ
القليوبيرة(.  –الجير ة  –%( ارتتل ت بمحافظاته الثعث )القاهرة 61الجرائم )

 احتلت محافظاا الصعيد الترتيع الثراني، فري حرين برا ا محافظراا الوبره 
حافظراا ال حري في الترتيرع األخيرر.  برا ا محافظرة الجير ة فري صردارة الم

المصرية، حيث ارتتلع بها ما يقرا من ثلث الجرائم األسرية،  تليهرا محافظرة 
%(،  بعررردها سررروها  03.3%(، ثرررم القررراهرة بنسررر ة )05القليوبيرررة بنسررر ة )

%(،  أخيرررررررًا محافظرررررراا البرررررررقية  المنصررررررورة  قنررررررا بنسرررررر ة 00.7بواقررررررع )
 %( للل منهم.0.7)

ا المجرموم في برائمهم،  التري استخدم الجتناة بميع األد اا التي يستخدمه -8
ترا حت بين األسلحة النارية ،  ال يضرا ،  الح راع،  البروم  العصري،  اآل ا 
رررم،  التخررردير.  للرررن برررا ا األسرررلحة ال يضرررا  فررري  الحرررادة،  الثعرررابين،  الست
المقدمة، حيث ترم ارتلراا ثتلرث الجررائم األسررية بهرا،  تليهرا األسرلحة الناريرة 

بررع هررذل الجرررائم،  اسررتتخدم كررل مررن اللير سررين  ال نرر ين بواقررع مررا يقرررا مررن رت 
فيما يقرا من عتبر هذل الجرائم.  أخيرًا الجرائم التي استخدمت فيها أد اا 
ا نرراو،  التخرردير،  الثعرابين،    ررع الستررم فري العصررير،  التهديرد مررن خررعع 

 %( للل منها.0.5الرسائل التليفونية بنس ة )
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فاديررة أبررو اسررة "فاديررة أبررو  رره ة،  مابرردة ع ررد الغنرري" ) تتفررق هررذل النتيجررة مررع در 
 التي أ ارا إلرى أم اسرتخدام األسرلحة ال يضرا   (017)( 316 ه ة،  مابدة ع د الغني، 

 با  في المرت ة األ لى لدى مرتل ي الجرائم األسرية.
كبف تحليل المضرموم للجررائم األسررية عرن زيرادة معرد ا الجررائم األسررية  -9

قرراا القرابيررة قويررة   ررديدة )كمررا فرري حالررة دربرراا القرابررة كلمررا كانررت العع
األ لررى  الثانيررة(، حيررث ت ررين أم ختمررس الجرررائم األسرررية ارتل هررا األز ا  تجررال 
ز باتهم،  يليهرا فري الترتيرع الجررائم المرتل رة مرن ق رل األخروة تجرال أخرواتهم 

ألبنررا  تجررال %(،  تررأتي فرري المرت ررة الثالثررة الجرررائم الترري ارتل هررا ا05بواقررع )
%(، في حرين نجرد أم عتبرر هرذل الجررائم ارتتل رت برين 03.3يبائهم بنس ة )

 %(.8.3أفراد تربطهم ر ابط مصاهرة، كما بلغت برائم أبنا  العمومة بلغت )
 تو ح هذل النتيجة التفلا األسري الرهيع الذي أصراا الععقراا ا نسرانية برين 

 ابقة للجرررائم األسرررية فرري مصررر.   تتفررق هررذلأفررراد األسرررة  تتجسرردل النسررع الميويررة السرر
 ,Ronald Inglehart  ) (Spates James lالنتيجة مع رألية "ر نالد انجلهارا 

1983, P.38  (108 ) 
 الذي عرض لنظريرة بديردة فري تفسرير التغيرر ا بتمراعي، حيرث اهرتم فري األسراس 

ل النظريررررة يررررررى بتغيررررر القرررريم  ععقررررة ذلررررا بررررالتطوراا ا قتصرررررادية العالميررررة.  فرررري هررررذ
"انجلهارا" أم هناة ميًع قويًا لتغيير القيم لدى الب اا ببلل يفوو ك ار السرن، بمعنرى 
أم ك ار السن يهتموم بالقيم المادية )كاألمن ا قتصرادي..  نيررل(، فري حرين أم البر اا 

الرررذاا  الثقرررة  يتمسرررلوم أكثرررر برررالقيم مرررا بعرررد الماديرررة مثرررل الحريرررة البخصرررية،  تأكيرررد
 .(019) (Roof Clark Wade, 1996, pp. 1735-1736)امح  العدع  التس

 تتفررق النتيجررة السررابقة مررع نتررا  ا سررت يام الررذي أبرررال المجلررس القررومي للمرررأة     
( عامراً. حيرث 55  24( سيدة بمحافظة القاهرة ممرن تتررا   أعمرارهن برين )511على )

(.  با  السع في المقام %35ت ين أم نس ة العنف األسري التي يمارس  دهن بلغت )
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%( لسخرروة.  بالنسرر ة 23%( مررن األز ا   )25%( مررن اآلبررا   )27األ ع  يمارسرره )
%( مررن األ ا ، 29%( مررن اآلبررا   )27.0للرردفع  الللررم  الضرررا برراللف فيمارسرره )

%(.  تمثرل السرر ع الرئيسري للعنررف مرن  بهررة نظرر العينررة 09 األخروة يمارسرونه بنسرر ة )
 .(001)( 02أميرة صع  هعع،في نياا األخعو)

 التررررري  (000)( "064-060خالرررررد منتصرررررر، كما كبفت دراسة "مارلين تادرس)
، عن تعدد أ رلاع عنرف 0997أبرتها على عينة من نسا  هي منبأة ناصر بالقاهرة عام 

األز ا  تجال ز باتهم عن نريق الضرا باليد  العصى  أسعة اللهربا   األح مة  البروم 
%( مررررن العينررررة قررررد أصرررر ن بلسررررر الرررر راع أ  06يا  الحديديررررة .  أم ) الجنررررازير  األسرررر

 الضلوع أ  الن يف الداخلي أ  ا صاباا الخطيرة في الرأس  اليد،  ا بهاض.
"Stabile(2001,تختلف هذل النتيجة مع بحث "سرتابلي 

 
John Michael 

(Stabile
ليرة، حيرث ( تلميرذًا بححردى المردارس األمري31 الذي تم تط يقه على ) (002) 

( سرررنة .  برررا ا النترررائج لتبرررير إلرررى أم األسررررة تعرررد 05-03ترا حرررت أعمرررارهم برررين )
المصررررردر األ ع  كسررررراا أبنائهرررررا القررررريم األخعقيرررررة عامرررررة،  قيمرررررة الصررررردو علرررررى  بررررره 
الخصوص، كمرا أم ا سرتقرار األسرري برين الوالردين يعت رر عرامًع هامراً فري إكسراا األبنرا  

 لهذل القيم.
لسرررل ية التررري كرررام لهرررا د رًا ك يررررًا فررري توبيررره الجتنررراة  رتلررراا تعرررددا القررريم ا -01

الجررائم األسرررية، حيررث ت رين أم مررا يقرررا مرن نصررف هررذل الجررائم كررام برردافع 
ا نتقرام مرن بعرر  أفرراد األسررة،  ختمررس هرذل الجررائم الترري كرام سر  ها الطمررع 

%( مرررن هرررذل الجررررائم بسررر ع الثرررأر للبررررف،  قيمرررة 08.3 حرررع المررراع،  )
%(،  العبررررق  ممارسررررة 03.3م ررررا ة  الهررررر ا مررررن المسرررريولية بواقررررع )الع

%(،  األنانية  حع الذاا بلغت 6.7الرذيلة،  التمرد على السلطة الوالدية )
%(،  ا دمرررام  الغيررررة القاتلرررة، 3.3%(،  التسرررلُّط  اللرررذا  التحايرررل )5)

 %( للل منهم.0.7 كراهية إنجاا ا ناث بنس ة )
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 لسررابقة نتررائج بعرر  الدراسرراا منهررا: دراسررة "أحمررد المجررد ا، تتفررق مررع النتيجررة ا
،  اللتين أكدتا على أم دافع ا نتقام (004)"287 دراسة "ع د الناصر  ه ه  (003)" 003

با  فري مقدمرة الرد افع التري سراعدا علرى ارتلراا الجررائم األسررية. علرى حرين كبرفت 
%( مررن 92ن أم )عرر (005() 2103،04دراسررة "فاديررة أبررو  ه ة)سرريد صررالح  يخررر م ،

برائم القتل يرتل ها األز ا  أ  اآلبا  أ  األ قا  بدافع ا نتقام دفاعاً عرن البررف  نسرل 
%( فقررط مررن 7%( ارتل هررا األز ا   ررد ز بهرراتهم، بينمررا ارتلررع اآلبررا  )71العررار،  )

 هذل الجرائم  د بناتهم.
يلررة بارتلرراا  هنراة بعرر  الدراسرراا الترري أ ررارا إلررى ععقررة ا دمررام  ممارسررة الرذ

السررررلوة ا برامرررري داخررررل األسرررررة  منهررررا دراسررررة مركرررر  سررررموم قصررررر العيني)ع يررررر فرررر اد 
،  دراسرررررررررة "ع رررررررررد اهلل (007)،  دراسرررررررررة "ر يررررررررردا أبرررررررررو العرررررررررع"(006) (2103،0أحمرررررررررد،
،  يضررراف إلرررى هرررذا أم هنررراة دراسررراا أخررررى أ  رررحت أم الغيررررة (008)"219عنلررريص،

مثرررل دراسرراا "إيمرررام إبراهيم)أحمرررد   الخيانررة ال  بيرررة سرر ع فاعرررل فرري الجررررائم األسرررية
. كمرررررا توبرررررد إحررررردى (021)("2115،218،  ")محمرررررد صرررررادو،(009)("93-92زايرررررد،

الدراساا التي كبفت نتابها عرن أم مرن أهرم عوامرل ارتلراا الجررائم األسررية ا نتهازيرة 
 المنفعة البخصية  األنانية  اختفا  قيم األدا  الطاعة  ا حترام لل ار السن  للوالدين) 

 .(020).   227-226نام مساعد سعد السريحي، ح
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 المرابع  الهوام"
                                                   

أحمدددد زايدددددم العولمددددة وقدددديم السددددوم والتسددددامةم الفددددرص والتحددددديات  مجمددددة التفددددا م  السددددنة  (1)
(  وزارة األوقددددال والشددددنون الدينيددددة  مسدددد ط  سددددمطنة ع مددددان   دددديل 37عاشددددرة  العدددددد )ال

 .145  ص2112
م األسدددددرة العربيدددددة غددددددب عدددددالم متحيدددددر  مطبوعددددددات مركدددددز البحدددددوث والدراسددددددات ------ (2)

 .7  ص 2111االجتماعية  كمية اآلداب  جامعة ال ا رة  
 .152والتحديات  مرجع سابق  ص م العولمة وقيم السوم والتسامةم الفرص ------ (3)
عبد السوم طويلم منظومة ال يم وسدنال النضةدة غدب االرتبداط بدين الحريدة والتنميدة  مجمدة  (4)

(  وزارة األوقدددال والشدددنون الدينيدددةس مسددد ط   سدددمطنة 37التفدددا م  السدددنة العاشدددرة  العددددد )
 .413  ص 2112ع مان   يل 

محددرران(م نحددو نسددق ريجددابب ي حمرددق بالم ددريين محمددد ربددرا يم من ددور   سددما  سددميمان ) (5)
م دراسددة تحميميددة ن ديددة  مركددز المعمومددات ودعددم 2131رلددأ أغددق الرنيددة المسددت بمية لم ددر 

 .96  ص2119رتخاذ ال رار  مجمس الوزرا   ال ا رة  
المجددالس ال وميددة المتخ  ددةم مواجضددة األزمددة األخوقيددة والسددموكية   –رئاسددة الجمضوريددة  (6)

ت ريددر المجمددس ال ددومب لمو اغددة والفنددون واآلداب وارعددوم  الدددورة الوانيددة والعشددرون   )غددب(م
 219-218  ص ص 2111يونيدده  – 2111ال ا ددرة  سبتمدبر 

 .111-99محمد ربرا يم من ور  سما  سميمان )محددرران(م مرجددع سابدددق  ص ص  (7)
سددات الجريمددة. تحميددل سوسدديولوجب  أحمددد محمددد السدديد رمددام عسددكرم عمددم االجتمدداع ودرا (8)

جامعددة جنددوب الددوادي  المجمددد  –بحددث منشددور )غددب(م المجمددة العمميددة لكميددة اآلداب ب نددا 
 .56-55  ص ص 2111الحادي عشر  

 .197  ص 1999رجول رسماعيل حممبم عمم االجتماع األسرى  د.ن   (9)
منشدور بجريددة األ درام  ال دا رة   وح عبد الكريمم الخيانة ع مدة األخوق الماديدة  م دال  (11)

 .11  ص2113أبريل  1(  األونين 46137(  العدد )137السنة )
أحمد كمال أبو المجدم أزمة ال ديم وأور دا عمدأ األسدرة العربيدة والمسدممة  )غدب(م أزمدة ال ديم  (11)

ودور األسدرة غدب تطدور المجتمدع المعا در  مطبوعدات أكاديميدة المممكدة المحربيدة  سمسدمة 
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 123  ص ص 2112  مطبعدة المعدارل  الربداط  2111ورات  الددورة الربيعيدة لسدنة الد
– 124. 

محمد سبيوم التحديث وتحوالت ال يم   )غأ(م أزمة ال ديم ودور األسدرة غدب تطدور المجتمدع  (12)
 .268-366المعا ر  المرجع السابق  ص ص 

سددديولوجب لجدددرائم قتدددل تحميدددل سو  –مضدددا متدددولأ محمدددد سددديل الددددينم العندددل عندددد المدددرأة  (13)
  2113الزوجات لألزواج  رسدالة ماجسدتير يريدر منشدورةي  كميدة اآلداب  جامعدة ال دا رة  

 .224ص 
(14)  Binde Jerome, Goux Joseph: Where have the Value gone?, Al-

Ahram Weekly, Al-Ahram, Cairo, 20-26 December 2001, P. 13. 

عيددة ومواجضدة ارنحددرال داخدل األسددرة العربيدة  )غددب(م األسددرة أحمدد زايدددم الةدوابط االجتما (15)
 .94العربية غب عالم متحير  مرجع سابق  ص 

سدددميرة موسدددأ البددددري  سدددضام كددداظم نمدددرم العندددل الموجددده ةدددد المدددرأة العراقيدددة عمدددأ وغدددق  (16)
بعض المتحيرات  بحث منشور )غب(م يالفكر والممارسة لحمايدة األسدرة العربيدة مدن العندل 

رىي  المنتمر الدولب الخامس ل سم عمم االجتمداع  )تحريدر(م البسديونب عبدد اد جداد  األس
 .415  ص 2112نوغمبر  29-28كمية اآلداب   جامعة الزقازيق  

أحمدددد زايدددد )مشدددرغًا(م العندددل غدددب الحيددداة اليوميدددة غدددب المجتمدددع الم دددري  المجمدددد األول   (17)
ون مدددع المركدددز ال دددومب لمبحدددوث االجتماعيدددة أكاديميدددة البحدددث العممدددب والتكنولوجيدددا بالتعدددا

 .2  ص2112والجنائية  ال ا رة  
طريدددل شدددوقأم العندددل غدددب األسدددرة الم دددرية  الت ريدددر الودددانبم دراسدددة نفسدددية استكشددداغية   (18)

)رشدددددرال(م أحمدددددد المجددددددوب  المركدددددز ال دددددومب لمبحدددددوث االجتماعيدددددة والجنائيدددددة  ال دددددا رة  
 .2  ص2111

 .4المرجع السابق  ص  (19)
منددددددال محمددددددد عبدددددداسم العنددددددل األسددددددرىم رنيددددددة سوسدددددديولوجية  دار المعرغددددددة الجامعيددددددة   (21)

 .34-32  ص ص 2111ارسكندرية  
 .36المرجع السابق  ص  (21)
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عدددددلب السددددمريم العنددددل غددددب األسددددرةم تاديددددب مشددددددروع أم انتضددددا  محظددددددور  دار المعرغددددة  (22)
 .7  ص1997الجامعية  ارسكندرية  

 .36م مرجع سابق  ص منال محمد عباس (23)
غادية أبو شضبة  ماجددة عبدد الحندبم ظدا رة العندل داخدل األسدرة الم درية  الت ريدر األولم  (24)

منظددددددور اجتمدددددداعب وقددددددانونب  )رشددددددرال(م أحمددددددد المجدددددددوب  المركددددددز ال ددددددومب لمبحددددددوث 
 االجتماعية.

 .227  181منال محمد عباسم مرجع سابق  ص ص  (25)
يددة غددب دراسددة ال دديمم نحددو مدددخل نظددرى لدراسددة قدديم العمددل غددب أحمددد زايدددم المددداخل النظر  (26)

المجتمدددع ال طدددري  )غدددب(م اعتمددداد عدددوم واخدددرونم التحدددوالت االجتماعيدددة وقددديم العمدددل غدددب 
  ص 1994المجتمع ال طرى  مركز الووائق والدراسات ارنسانيددة  جامعة قطدر  الدوحدة  

 .88 – 87ص 
 لم االت التاليةم انظر عمأ سبيل الموال وليس الح ر ا (27)

عبد المجيد الشدوادغأ  ندادر أبدو الفتدوح )تح يدق(م عممدا  الددينم االنفدوت األخوقدأ  -1
 21م األسدددرية يضدددددان اسدددت رار المجتمدددع  جريددددة األ دددرام  ال دددا رة  الخمددديس ئوالجدددرا
 .24  ص 2112يونيو 

مية  عبد المجيد الشوادغب )تح يق(م تراجدع منظومدة ال ديم سدبب تخمدل األمدة ارسدو -2
 .27  ص 2112سبتمبر  11جريدة األ رام  ال ا رة  األونين 

محمد يوسل تضدامأم عممدا  الدنفس واالجتمداع يحدذرونم سدو  االختيدار ينتضدأ ب تدل  -3
 .21  ص 2112نوغمبر  17األزواج  جريدة األ رام  ال ا رة  السبت 

ينم عممددا  الددد –حسددنأ كمددال )تح يددق(م ردًا عمددأ الش ددبضات حددول ةددرب الزوجددات  -4
 3العنددل ةددد النسددا  خددروج عمددأ تعدداليم ارسددوم  جريدددة األ ددرام  ال ددا رة  األونددين 

 .15  ص 2112ديسمبر 

نبيددددل السددددجينب )تح يددددق(م أطبددددا  عمددددم الددددنفس يجيبددددون عددددن السددددنالم لمدددداذا تحيددددر  -5
 .7  ص 2112ديسمبر  24الم ريون؟ جريدة األ رام  ال ا رة  األونين 

م ددرية أ ددبحت عنيفدددة وحالددة يالتددرب صي تسددديطر محمددد أبددو العينددينم الشخ دددية ال -6
 .6  ص 2113يناير  25عمأ الجميع  جريدة األ رام   الجمعة 
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امال عبد الحميد محمدم الةبط االجتماعب رير الرسدمب بدين االمتودال واالنحدرال  بحدث  (28)
ميدددانب غددب مجتمددع محمددب حةددري  )غددب(م محمددد الجددو رى )مشددرغًا(م دراسددة المشددكوت 

 ة  د.ن  د. ت.االجتماعي
نعيمددددة عبددددد اد حسددددين ال ددددفارم التحيددددر االجتمدددداعأ والتبدددداين ال يمددددب بددددين األجيددددال غددددب  (29)

المجتمددع ال طددريم دراسددة ميدانيددة لعينددة مددن سددكان مدينددة الدوحددة  رسددالة ماجسددتير يريددر 
 .1994منشورةي  كمية اآلداب  جامعة عين شمس  

والت االجتماعية واالقت ادية عمأ أنسداق ال ديم عبد الحكيم أحمد سوم الشرجببم أور التح (31)
غدددب المجتمدددع اليمندددأم تحميدددل بندددائب م دددارن  رسدددالة دكتدددوراا يريدددر منشدددورةي  كميدددة اآلداب  

 .1996جامعة عين شمس  
شددددري أ ناشددددأ الجددددابرىم التحددددوالت االجتماعيددددة واالقت ددددادية وتاويراتضددددا غددددب بعددددض ال دددديم  (31)

سددة تطبي يددة عمددأ عينددة مددن األسددر السددعودية بممدينددة االجتماعيددة بددالمجتمع السددعودىم درا
 .2112جدة  رسالة دكتوراا يرير منشدورةي  كميددة اآلداب  جامعة عين شمس  

أمين سعيد عبد الحنأم تاوير االنترنت عمأ ال يم واالتجا ات األخوقية لمشدباب الجدامعأ   (32)
العممددأ التاسددع  الجددز  الرابددع  )غددب(م أخوقيددات ارعددوم بددين النظريددة والتطبيددق  المددنتمر 

 .2113كمية ارعوم  جامعة ال ا رة  مايو 
يحيددددأ حسددددين حسددددن الخطيددددبم العولمددددة وال دددديم االجتاماعيددددة لمشددددباب الفمسددددطينبم بحددددث  (33)

ردزة  رسدالة  –انوروبولوجب لعينة من طوب وطالبدات الجامعدات غدب المجتمدع الفمسدطينب 
والبحوث العربيدة  جامعدة الددول العربيدة  ال دا رة   ماجستير يرير منشورةي  معضد الدراسات

2116. 
أحمدددد زايدددد واخدددرونم األطدددر الو اغيدددة الحاكمدددة لسدددمو  الم دددريين واختيددداراتضمم دراسدددة ل ددديم  (34)

 .2119النزا ة والشفاغية والفساد  لجنة الشفاغية والنزا ة  وزارة التنمية اردارية  ال ا رة  
 (http://www.ad.gov.eg) ممتاح عمأ الموقع ارلكترونأ 

عبددددد اد بددددن مسددددفر بددددن محمددددد عنكدددديصم تدددداوير العولمددددة عمددددأ و اغددددة األسددددرة الحةددددرية  (35)
السدددعوديةم دراسدددة ميدانيدددة م ارندددة لعيندددة مدددن األسدددر بمديندددة جددددة  رسدددالة ماجسدددتير يريدددر 

 .2111منشورةي  كمية اآلداب  جامعة عين شمس  



 الجرائم األسرية كأحد مظاهر الضعف القيمي   حسين أنور،خلف اسماعيل|

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ229ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                             

التباين االجتماعأ غب العائمة الم ريةم دراسة بنائيدة  حنان محمود أحمد أبوزيدم ديناميات (36)
م ارنددة غددب الريددل والحةددر  رسددالة ماجسددتير يريددر منشدددورةي  كميددة اآلداب  جامعددة عددين 

 .2112شمس  
خالد عبد اد نا در طمديمم التحدوالت االجتماعيدة واالقت دادية وأور دا عمدأ أنمداط السدمو   (37)

والحةدر غدب المجتمدع اليمندب  رسدالة ماجسدتير يريدر  ارجرامأم دراسة م ارنة بدين الريدل
 .1992منشورةي  كمية اآلداب  جامعة عين شمس  

أمينددة محمددد بيددومب عفيفددبم التفكدد  األسددرى وعوقتدده بجريمددة ال تددل غددب المحدديط العددائمأم  (38)
دراسدددددة سوسددددديولوجية ميدانيدددددة  رسدددددالة ماجسددددددتير يريدددددر منشدددددددورةي  كميدددددة اآلداب  جامعدددددة 

 .1994 المنوغية 
رلضدددام غدددرج عشدددماوى محمددددم االنحراغدددات األسدددرية غدددب المجتمدددع الم دددرىم دراسدددة ميدانيدددة  (39)

بالمنسسدددات الع ابيدددة لظدددا رة الخياندددة الزوجيدددة مدددن قبدددل الزوجدددات بمديندددة ال دددا رة  رسدددالة 
 .1995ماجستير يرير منشورةي  كمية اآلداب  جامعة ال ا رة  

تماعيدة والجدرائم العائميدة غدب المجتمدع الم دري  رسدالة مجدة رمدام حسدانينم التحدوالت االج (41)
 .1999ماجستير يرير منشورةي  كمية اآلداب  جامعة عين شمس  

أحمددد المجدددوب )مشددرغًا(م أسددباب ارتكدداب النسددا  لجريمددة ال تددل  المركددز ال ددومب لمبحددوث  (41)
 .2111االجتماعية والجنائية  ال ا رة  

قدددة بدددين التحدددوالت االجتماعيدددة واالقت دددادية والجريمدددة داخدددل رويددددا السددديد أبدددو العدددوم العو (42)
(م دراسددة حدداالت بالمنسسددات الع ابيددة  رسددالة ماجسددتير 1995-1975األسددرة الم ددرية )

 .2111يرير منشورةي  كمية التربية  جامعة عين شمس  
 مضا متولأ محمد سيل الدينم مرجع سابق. (43)
االجتماعيددة والو اغيددة والمشددكوت األسددرية غددب  سددالب محمددود سددامأ عبددد الحددأم التحددوالت (44)

المجتمع الم رىم دراسة ميدانية غب مديندة ال دا رة  رسدالة ماجسدتير يريدر منشدورةي  كميدة 
 .2113اآلداب  جامعة عين شمس  

حنان مساعد سعد السريحأم و اغة العولمة وأور ا عمأ ظا رة الطوق الوجدانأ غب م ر  (45)
 .2116تير يرير منشورةي  كمية اآلداب  جامعدة عين شمس  والسعودية  رسالة ماجس
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محمود عبد الرشيد  زين العابدين مخمولم جدرائم الشدرلم  دورة مدن العندل الموجده ةدد  (46)
 .2117المرأة  مركز قةايا المرأة الم رية  ال ا رة  

راسددة ميداانيددة عبددد النا ددر شددحاتة و بددةم األبعدداد االجتماعيددة والو اغيددة لمخيانددة الزوجيددةم د (47)
لعينة من السجينات بسجن ال ناطر  رسالة ماجسدتير يريدر منشدورةي  كميدة اآلداب  جامعدة 

 .2119عين شمس  
حنددددان بشددددير  ددددالة ال ددددويعأم الجددددرائم المسددددتحدوة لممددددرأة الميبيددددةم دراسددددة ميدانيددددة غددددب  (48)

نشدورةي  كميدة المنسسات الع ابية وار وحية غب مدينتب طرابمس والزاوية  رسدالة  يريدر م
 .2119اآلداب  جامعة ال ا رة  

سالم ربدرا يم عمدأ ربدرا يمم جدرام ال تدل غدب المجتمدع الميبدبم دراسدة ميدانيدة عمدأ عيندة مدن  (49)
مرتكبأ ال تل العمد غب مدينة طرابمس  رسالة دكتوراا يرير منشورةي  كمية اآلداب  جامعدة 

 .2112عين شمس  
% والعمددددل 35% واألسددددرة 42المددددرأة.. غددددب الشددددارع أميددددرة  ددددوح  ددددولم العنددددل ةددددد  (51)

 .12  ص 2112نوغمبر  21%  جريدة األ رام  ال ا رة  األربعا  19.9
جددون سددكوت  جددوردون مارشددالم موسددوعة عمددم االجتمدداع  )ترجمددة(م مجموعددة مددن أسدداتذة  (51)

  عمددم االجتمدداع بالجامعددات الم ددرية  )مراجعددة وت ددديم(م محمددد الجددو ري  المجمددد الوددانب
 .163  ص2111(  المشروع ال ومب لمترجمة  وزارة الو اغة  ال ا رة  1877العدد )

سدددامية م دددطفأ الخشدددابم دراسدددة األسدددرةم النظريدددة االجتماعيدددة  مكتبدددة الن دددر  جامعدددة  (52)
 .167  ص 2118ال ا رة  

ة(  أحمددد زايدددم اغدداق جديدددة غددب نظريددة عمددم االجتمدداعم نظريددة تشددكيل البنيددة )نظريددة البنيندد (53)
المجمددددة االجتماعيددددة ال وميددددة  المجمددددد الوالددددث والوووددددون  العددددددان األول والوددددانب  المركددددز 

 .82-81  ص ص 1996ال ومب لمبحوث االجتماعية والجناية  ال ا رة  مايو 
محمدددد حددداغظ ديددداب )متدددرجم(م بيتدددر بيرجدددر والظا راتيدددة   )غدددب(م ميشددديل غوكدددو واخدددرونم  (54)

ريدث كريزويل واخرون  )مراجعة وت ديم(م أحمد أبو زيد  العدد التحميل الو اغب  )تحرير(م 
 .141  ص 2118(  المركز ال ومب لمترجمة  ال ا رة  1218)
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غراندددد  ويميدددددامز الوالددددث  ومدددددارلين مدددددا  شددددانبم السدددددمو  ارجرامددددبم النظريدددددات  )ترجمدددددة  (55)
ارسددكندرية  وتعميددق(م عدددلب السددمري  )ت ددديم(م محمددد الجددو ري  دار المعرغددة الجامعيددة  

 .142-141  ص ص 1996
مريم أحمد م طفأم رميل دوركايم  )ت ديم(م محمد عاطل ريث  دار المعرغدة الجامعيدة   (56)

 .59  ص 1986ارسكندرية  
خول خمل الشاذلب واخدرونم اتجا دات حديودة غدب عمدم االجتمداع  دار التيسدير لمطباعدة  (57)

 .117-116  ص ص 2115والنشر  المنيا  
 .168امية م طفأ الخشابم   مرجع سابق  ص س (58)
 .68أحمد محمد السيد رمام عسكرم مرجع سابق  ص  (59)
سددامية محمددد جددابرم الجريمددة والسددمو  االنحراغددب  )غددب(م عمددم االجتمدداع المعا ددر  دار  (61)

 .323  ص 1996المعرغة الجامعية  ارسكندرية  
 .324-323المرجع السابق  ص ص  (61)
 .324ه   ص المرجع نفس (62)
م دددطفأ عبدددد المجيدددد كدددارام م دمدددة غدددب االنحدددرال االجتمددداعب  معضدددد ارنمدددا  العربدددب   (63)

 .243 – 242  ص ص 1985بيروت  
 .314سامية محمد جابرم مرجع سابق  ص  (64)
امال عبد الحميد محمدم ال يم األخوقية لممرأةم دراسة متعم ة ل يمة العفة والشرل  )غدب(م  (65)

واخددددددرونم االنحددددددرال والةددددددبط االجتماعدددددددب  دار المعرغددددددة الجامعيددددددة   محمددددددد الجددددددو ري
 .184  ص 2111ارسكندرية  

أنددددددرو ردجدددددار وبيتدددددر سددددديدجوي م موسدددددوعة النظريدددددة الو اغيدددددةم المفدددددا يم والم دددددطمحات  (66)
األساسدددية  )ترجمدددة(م  ندددا  الجدددو ري  )مراجعدددة وت دددديم وتعميدددق(م محمدددد الجدددو ري  العددددد 

 .495  ص 2119مب لمترجمة    اال ا ددرة  (  المركز ال و 1357)
 .38محمود عبد الرشيد  زين العابدين مخمولم مرجع سابق  ص  (67)
 .253م طفأ عبد المجيد كارام مرجع سابق  ص  (68)
 .168-167سامية م طفأ الخشابم مرجع سابق  ص ص  (69)
 .419سميرة موسأ البدري  سضام كاظم نمرم مرجع سابق  ص  (71)
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 .421-419ع نفسه  ص ص المرج (71)
  ص 2118أحمد زايدم مداخل دراسة ال يم  )غب(م عمم االجتماع ودراسة المجتمع  د.ن   (72)

212. 
أنتدددونب جيددددنزم الجريمدددة والمجتمدددع المحمدددب  )غدددب(م الطريدددق الوالدددثم تجديدددد الديم راطيدددة  (73)

محمدد الجدو ري  االجتماعية  )ترجمة(م أحمد زايد  محمد محيب الدين  )مراجعة وت دديم(م 
مكتبددددة األسددددرة  سمسددددمة العمددددوم االجتماعيددددة  الضيئددددة الم ددددرية العامددددة لمكتدددداب   ال ددددا رة  

 .125  ص 2111
 .72المرجع السابق  ص  (74)
معجم المحة العربية  ت ديمم محيب الدين  دابر  المجمدد  –أديب المجمب واخرونم المحيط  (75)

 .328-327  ص ص 1994روت  األول  الطبعة الوانيددة  أمبريمتددو  بيدد
  ص 1977أحمددد زكددب بدددويم معجددم الم ددطمحات االجتماعيددة  مكتبددة لبنددان  بيددروت   (76)

382. 
  1952مجد الددين الفيدروز ابداديم ال داموس المحديط  الجدز  الرابدع  دار الجيدل  بيدروت   (77)

 .3782ص 
ات األنوروبولوجيدة  سميثم موسوعة عمم ارنسانم المفا يم والم دطمح –شارلوت سيمور  (78)

(  61/2)ترجمددة(م مجموعددة مددن أسدداتذة عمددم االجتمدداع بلشددرال محمددد الجددو ري  العدددد )
 .439الطبعة الوانية  المركز ال ومب لمترجمة  ال ا رة  

(79)  Hutcheon Pat Duffy: Value Theory: Towards Conceptual 

clarification, The British Journal of Sociology, Vol. (23), No. (2), 

Jun, 1972, P. 174. (http://www.Jstor.org). 

(
80
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