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 :الملخص

ال ؤثىة في   اللوامس االقعصةةةةةواال  مااليع و ت  مالشةةةةةئصةةةةةت  مال ت ت بشةةةةةيس رلتع العلى       الدراسةةةةة    هدفت        
 .في ال جع ع األراني من ميه  نظى القضوة مال حومتن القعس يىالم ارتكوب 

    منهج ال  ةةةةةةةة  ا ع دت الدراسةةةةةةةة  في ضةةةةةةةةوا د تل  الدراسةةةةةةةة  ماألهدا  العي ت ةةةةةةةةل   ل  تحقتقهو  فقد         
  (352)ماسةةةةةةةةةعئداس بااة االسةةةةةةةةةع توم لج ع ال تونوت ال تدانت  من  تن  الدراسةةةةةةةةة  العي تكونت من    االيع و ي بوللتن 
 . في األرام ال حوكم في محوفظ  الكىكفي  من اللوم تن قوضي ممحومي

من ميه  نظى   في ال جع ع األراني  القعس  يىالم  ارتكوب بم ال  عوى اللوس ل لوامس ال ؤثىة في  بظهىت النعولج          
ال ؤثىة في   االيع و ت اللوامس  (. ماتض  من النعولج بم  3.869قد يوا مىتفلًو  ب عوسط ح وبي )القضوة مال حومتن  

ال جع ع    القعس  يىالم  ارتكوب    (3.976)  ب عوسط ح وبيالعىتتب األمل من حتث األه ت      ت قد حقق  األرانيفي 
( مب  عوى مىتفع  مفي 3.879ب عوسط ح وبي )  فجوات في العىتتب الثوني  الشئصت   وامساللمب  عوى مىتفع  بمو  

األختى   مق س  الثولث  )االقعصواال     وامساللالعىتتب  الىابع  3.843ب عوسط ح وبي  العىتتب  مفي  مب  عوى مىتفع    )
       ( مب  عوى مىتفع. 3.781ب عوسط ح وبي )ال ت ت   وامساللماألختى 

بضىمرة      الدراس   ال شيمامصت  بحس  االهع وس  ال جع ع ضىمرة  بفىاا  توايه  العي  مالشئصت   االقعصواال     الت 
  مخوص  فت و يعل ق ب شي   ال طول  مالفقى  متوفتى ال  و دات ال ولت  لألسى في األحتوا الفقتىة لىفع م عواهم  األراني

 االقعصواي. 

 .  ال جع ع األرانيالقضوة مال حومتن في محوفظ  الكىك  اللوامس  يىالم القعس: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال

ال عقدم  منهو  م محديثهو     قدال هو  اإلن ونت    ال جع لوت   من الظواهى االيع و ت  العي  وصىت   يىي   القعس تلد        
بن ودهو مبسولتب ارتكوبهو    متطورت    بوألفىاا مال جع لوت   ال حتط   بولوقولع ماألحداث   ملدالت حدمثهو  مالنومت   متأثىت 
مستوست     بحداث ايع و ت  ماقعصواال  متكنولويت   ممو صوح هو منالعغتىات العي مىت بهو ال جع لوت  مع العطورات م 

بركوم  تزلزل  مو زالت    فجىي   القعس   هذه الجىالم في ال جع لوت  ل   حداث تغتىات في كم منوع ماتجوه    مالعي بات 
حع  يع ين من االسع ىار في الحتوة    ال جع عالفىا في  الط أنتن  العي الجب بم الشلى بهو  تدمى  م   األمن اإلن وني

 مإ  ور األرض. 

يعأثى بهو س وكت   ُتىتكب نعتج   وامس متأثتىات  منعج ايع و ي    فعلد يىي   القعسمبو ع ور اإلن وم ابن بت عه        
   ال الم القعسيى   انعشورمن    تقدمهو  ال جع لوت في ي تع مىاحس  ييع  هو من الواقع الذي اللتش فته  ملم تئسُ الفىا م 

في القىآم الكىيم  بقوله   ةبجىي   القعس العي ارتك هو قوبتس ضد هوبتس مال ذكور في بذهوم النوس    منذ األزلبنهو ارت طت  
َبو ُقْىَبوًنو َفعُُق ِ َس ِمْن َبَحِدِهَ و َمَلْم ُيَعَق َّ تلول : " ْس ِمَن اْْلَخِى َقوَل أَلَْقُعَ نََّك ۖ َقوَل ِ نََّ و  َماْتُس َ َ ْتِهْم َنَ َأ اْبَنْي آَاَس ِبوْلَحقِ  ِ ْذ َقىَّ

اْلَلوَلِ تَن  ( َلِ ن َبَ طَت ِ َليَّ َيَدَك ِلَعْقُعَ ِني َمو َبَنو ِبَ وِسٍط َيِدَي ِ َلْتَك أِلَْقُعَ َك ۖ ِ نِ ي َبَخوُ  َّللاََّ َربَّ 27َيَعَق َُّس َّللاَُّ ِمَن اْلُ عَِّقتَن )
ِلَك َيَزاُا الظَّوِلِ تَن )  ( ِ نِ ي ُبِريدُ 28) ( َفَطوََّ ْت َلُه َنْفُ ُه َقْعَس 29َبم َتُ وَا ِبِإْثِ ي َمِإْثِ َك َفَعُكوَم ِمْن َبْصَحوِب النَّوِر ۚ َمذََٰ

 (.29- 27)سورة ال ولدة  اْلال   "َبِختِه َفَقَعَ ُه َفَأْصَ َ  ِمَن اْلَئوِسِىينَ 

بدبت   مالعي  يىالم القعسالوقوال  من    في مجول  العي بذلت يهواًا ك تىةً من الدمل    الهوش ت مال   ك  األرانت         
 تحديد اللوامس ال ؤاال  لهو  ممضع بىامج خوص  ل وقوال  مالحد منهو في ال جع ع. في  م يىاً 

االيع و ت    للوامس ن ال كشف  م   لد م الجهوا األمنت  ل وقوال  من يىالم القعس   ك حومل   الدراس   هذه  يوات  مقد      
 األراني.يىي   القعس في ال جع ع  ارتكوب ال ؤثىة في  ماالقعصواال  مالشئصت  مال ت ت 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ماْلموم    األمنتحقتق م عوى مىتفع من  بولىغم من العقدس الذي بحىزته ال   ك  األرانت  الهوش ت      صلتد        
بولقعس  مالقعس  ممحورب   الجىي  ؛  ال بم يىالم القعس في ال   ك  بأن ودهو "القعس الل د مالقصد  الشىمع    في ال جع ع
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بولىغم من انئفوض ب دااهو بشيس  وس في   ال جع ع األراني؛  تز زع بركوم األمن فيالئطأ" مو زالت تشيس مشي    
 هنوك    م  يالحظ  ال   ك    يىي   القعس بأن ودهو ال ئع ف  في  ل لدالت   مال عع ع(   2020- 2015الفعىة األختىة )  

 من  ل  نوات  اللوس األمن مديىي   ن الصوار الجنولي اإلحصولي ىالعقىي بمض  فقد  ماض   بشيس ب دااهو في ت وينوً 
  فت و  2010( يىي    وس   590األرام  ذ ب غت  نحو )   فيلجىي   القعس    ال ع وين   ال لدالت (  2020  -  2010)

( يىي    بمو في 772لعصس  ل  نحو )  2014( يىي    مارتفلت بشيس م حوظ  وس  690نحو ) 2012ب غت  وس  
(  574نحو )  2016النئفوض  فقد ب غ  داهو  وس  ( فتالحظ بأم  دا يىالم القعس تعجه نحو ا2020- 2015الفعىة )

( يىي       العىتتب )مديىي  األمن  474( م )427نحو )   2020م    2018يىي    فت و ب غت ب دااهو في  ومي  
  (.1(. شيس )2020اللوس  

 (  1شكل )

 (2020-2010األردني في الفترة )تطور أعداد جرائم القتل العمد والقصد والشروع بالقتل والقتل الخطأ في المجتمع 

 
 . 2020المصدر: مديرية األمن العام، 
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ال   ك  األرانت  الهوش ت  ال اللني ببدًا بنهو ال تشيس مشي   بمنت  في في    يىالم القعس  ب داا في    االنئفوض  م        
ال جع لي؛ مذلك نعتج  لزيواة تأثتى اللوامس ال   ك   بس الليع صحت  فقد بص حت تشيس خطورة ك تىة     األمن  

 ال ؤاال  ال  ارتكوب يىالم القعس.

بشيس       ارتكوبهومالعلى      اللوامس ال ؤثىة    يىالم القعس من الضىمري اراس   اص    ممن هذا ال نط ق فإنُه  
مال حومتن؛ القضوة  الجنولت  من  اللدال   ال ئعصتن في  نظى  العدابتى    ماتئوذ حعهو  من بيس ميوف  اقتق ممن ميه  

 الوقولت  ماإلصالحت  ل نع حدمثهو من ال جع لوت. 

 فياللوامس ال ؤثىة  اإليوب   ن ال ؤال الىلتع العولي: مو  تك ن في  الحولت     مبنوا   ته فإم مشي   الدراس         
 ؟ األرانيالقضوة مال حومتن في ال جع ع  نظى ميه  من القعس يىالم ارتكوب 

 ميعفىع من ال ؤال الىلتع األس    الفى ت  العولت :  

ال ؤثىة  مو (1 االيع و ت   ال جع ع    نظى  ميه   من  القعس  يىالم  ارتكوب        اللوامس  في  مال حومتن  القضوة 
 ؟ األراني
ال ؤثىة  مو (2 االقعصواال   ال جع ع    نظى  ميه   من  القعس  يىالم  ارتكوب        اللوامس  في  مال حومتن  القضوة 

 ؟ األراني
 ؟ القضوة مال حومتن في ال جع ع األراني  نظى  ميه   من  القعس  يىالم  ارتكوب        اللوامس الشئصت  ال ؤثىة  مو (3
 ؟ القضوة مال حومتن في ال جع ع األراني  نظى ميه  من القعس يىالم ارتكوب       اللوامس ال ت ت  ال ؤثىة مو (4

 أهمية الدراسة 

 ت ع د الدراس  به تعهو النظىي  مالل  ت   م و ي ي: 

 األهمية النظرية: 

بشع  الوسولس مالطىق ضىمرة   ال جع ع األرانيفي    و مالوقوال  منهيىالم القعس  ت ىز به ت  الدراس  من حتث بم   .1
 ل عئصص .  دة يهوت  لذا كوم ال بد بم تعنوملهو الدراسوت األكواال ت  اهو مم ؤملت  مجع لت   وم  الشعىك فت

تن ع به ت  اراس  اللوامس ال ؤثىة في يىالم القعس من تلدا األخطور ال عىت    ن هذا النوع من الجىالم مبشيس   .2
 خوص     األمن ال جع لي.
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من ماقع ال جع ع األراني ممنن ميه  نظى    القعس  يىالم  ارتكوب        ل لوامس ال ؤثىة م العف تى الل  ي   .3
اللدال  الجنولت ؛ الق س كثتىًا من اال ع وا     الدراسوت مال حوث العي بيىيت     مثس هذا ال وضوع  ال ئعصتن في  

ال جع ع   مال ت ت  في  مالثقوفت    ماالقعصواال    االيع و ت    الظىم   تئع ف في ظىمفهو  ن  في مجع لوت بخىى  
 األراني.

في األرام     ال ؤثىة     يىالم القعسوامس ال نولت   ال عوقع لهذه الدراس  بم توض  األدى النظىي  ل لض الل  من .4
حع  ال ين فه و بشك بمض   م و ال و د     مضع تصور    ي ل لوامس ال ؤاال  لهو ماتئوذ اإليىااات الفلول  

 ل عق تس من حدتهو. 

قد ت هم هذه الدراس  في فع  ال جول لدراسوت مبحوث م عق  ت      ال  عوى الودني مالقومي  في ضوا   .5
 . لتهو توص ت العي   مالعوصتوت  النعولج

 األهمية العملية 
عويهوت ال  مت وشتًو مع  الجىي   في ال جع ع األرانيب يوفح     الحديث    ال توسوت الجنولت  زامن الدراس  مع  عت .1

 ال جع ع. في  ال ئع ف  ومبشيوله وبأنوا ه الجىي  نحو العن ت  مالعقدس مميوفح  ال  كت  
بم يويه الجهوا الىس ت    اللوامس ال ؤثىة في ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني؛ من شأنه م رصد   .2

الح ول ال قعىح  ل حد ال ئعص  ب يوفح  يىالم القعس ميد م قىاراتهو  لزيواة كفواة ال ىامج مالئطط لىسم ال توسوت م 
 . هذه الجىالممن 

  ال جع ع   في  المالجى   هذه  من  ل حد   ال نوس    الح ول  لوضع    ال توس  مراس ي  ل   ولتنتفتد ا  بعوصتوت   الئىمج .3
 .األراني

 أهداف الدراسة

 تحومل الدراس  تحقتق األهدا  العولت : 
 في ال جع ع األراني. القعس يىالم ارتكوب       ال ؤثىة اللوامس االقعصواال  العلى      (1
 في ال جع ع األراني. القعس يىالم ارتكوب       ال ؤثىة اللوامس االيع و ت  العلى      (2
 في ال جع ع األراني. القعس يىالم ارتكوب     ال ؤثىة  اللوامس الشئصت  العلى      (3
 في ال جع ع األراني  القعس يىالم ارتكوب      ال ؤثىة اللوامس ال ت ت   العلى       (4
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 مفاهيم الدراسة اإلجرائية و  مصطلحات

 الجريمة:  مفهوم

الىيس يىمه  الجىمه    :ميقول   الك ب مالقطع مالذنب ب لن     مرا الجىس في ل وم اللىب   للجريمة:التعريف اللغوي  
ي ع ك    م متط ق ك    يىي       ارتكوب كس مو الئولف الطىيق ال  عقتم مالحق     العلدي متلني     بي قطله  يىموً 

  األصس الثالثي )يىس( ب لن  ارتكب ذن ًو  مصدر مأخوذ من    الجىي   م      مال جىس هو ال ذنب ميىالم  يىاسبيىس هي  
مبيىس يىمًو  م  الجىس  مقد يىس  العلدي   اللوقب   ته     مايعىاسالجىس:  فلس  بم  بل س  قوس  الذي  الشئص  مال جىس هو 

 (.  2015ال جع ع مالقونوم )ابن منظور  

  مو   انتوي  محداة   قوب   هولهللا    العي مضع شى ت   ال حظورات      ال  الجىي   في الشىيل  اإلسالمت ميدل لفظ     
 (. 2010) رشوام   تلزيى مإموحد ب

له  قوب   :  مالجىي   اصطالحوً  الدمل   قونوم  ال شىمع الصوار  ن  رااة ينولت   مقد حدا  الفلس غتى  تط ق     
  ي الجىي   هم (.  2019تعنوسب مآثوره في ال جع ع  ك و تشيس تدبتىًا احعىازيًو ل حد من تكىار هذا الفلس )األح د   

وم     تجىي ه ممضع  قوب  يزاا      الفلس الذي اللوقب   ته القونوم  مهو ذلك الفلس ام االمعنوع الذي نص القون
م الفلس ال اللد بس ب ويب القونوم  م  جى  الن وني  اإل  وك    ك و بد قت الجىي       ال(2002الصديق   )ارتكوبه  
 .(2005)ال شهداني   ال  ذا نص القونوم صىاح      ذلك يىي   

 جريمة القتل 

مصدر مأخوذ من األصس الثالثي )ق ت ل( ب لن  بذل مبموت  ميقول قع ه قعاًل  مِقع   سوا  ممقوتس لغة:    القتل
 (.  2015اإلن وم هي األموكن العي  ذا ت ت  صوبعهو س  ت له قعاًل )ابن منظور  

ن وم آخى فلس  نعتج   حق  ميه  بغتى    لج دهرمح  ن وم    مفورق   الذي يؤاي  ل  ؤثى  الفلس  : هو الالقتل اصطالحا  
 (. 2016ه مإزهوق رمحه )الىيومي  نت  مويهه  ل  قع  لداله
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ل  ازم بشى يؤاي  ل   هو فلس من  ال شىي   م بي القوتس ل نفع    ل ىمح اإلن ونت   الفلس ال زهق  بأنهالقعس  ك و اللى      
ف يلى في ت القوانتن الوضلت  م الشىيل    متشعىك ل نت  اإلن ونت  كتوم اإلن وني مال وً هدمالشيس بي بنه   بشى آخى  حتوة

    بم    مإزال  حتوته آخىي امآزهوق رمح  إلنت  القعس  لداله من الل وا القوس به آامي بم فىا  ا عداابم القعس بأنه فلس 
 . (2020شوهتن   ) بولنت  مالقصد  ل  القعساال عداا  هذا قعىم ال

الىمح القوس به ان وم م  ول  ن فل    فهذا  مقد  ى  القعس بأنه ازهوق رمح معحقق الحتوة بفلس يؤاي ال  ازهوق  
العلىيف فته اشورة ام فلس القعس القع     ان وم حي ممن ق س ان وم مؤاخذ     بفلوله  مام القعس القع بقصد تحقق  

( مقد  ى  االضو بأنه: ازهوق رمح ان وم حي   دا مبأنه  فهو ا عداا     2008النعتج  مراغب فتهو)الدرامش    
( مقد  ى  االضو بأنه: يىي   تىتكب 2006الحتوة بقصد اموتعه ميلس رمحه تفورق الج د)الىيومي   حق الغتى في  

بنت  ام بغتى نت  مألي س ب كوم مامم ام اليوم ال  ب م ىرا مت لب فته اللوامس االيع و ت  ماالقعصواال  مالنف ت   
ل عغتىات االيع و ت  الك ىى في مقو ه)الزغس  امرا مه و فهذا العلىيف الليع ميه  نظى   م االيع وع نظىا الاخول  ا

( مقد تم تلىيف االضو بأنه تلدي ان وم ام مج و   في مجع ع مو     القتم الئوص  بهذا ال جع ع)القحطوني  1990
( م ى  االضو بأنه: م ورس  غىيزة ان ونت  شوذة ال ال ورسهو ان وم د تلي من ايس اش وع غىيزة اللدمام 2010

 ( 1995اللوني من حول  نف ت  غىي   مخوص  اثنوا لحظ  ارتكوبهو)  دال عور  صوارة  ن فىا 

حتث    ل فقه فه  ي ن و تىك تلى لجىالم القعس  مإ  له تلىيفو محداا  يعم تقدالمقونوم اللقوبوت األراني ف م  مفي  
ىمح ان ةةةةةةةوم بفلس ان ةةةةةةةوم آخى قصةةةةةةةدا"  لازهوق   و: "بأنهبشةةةةةةةيس خوص  القعس القصةةةةةةةديىي    تم تلىيف  

بي ام ازهوق رمح االن ةةوم   ؛مبضةةو  فقه القونوم ال  هذا العلىيف ملن  ام الفلس القع بغتى ميه حق
 .(2000) الج ور   ال قصوا من ق س شئص آخى اليوم من ق تس اال عداا

 في ال جع ع    تلديالته من اخطى الجىالم م (  1960( للوس ) 16تلع ى يىي   القعس في قونوم اللقوبوت األراني رقم)م   
)ال وب الثومن( مصنفهو ض ن الجنوالوت مالجن  العي تقع        خوص في بوب  و قونوم اللقوبوت األراني  تث مضلهح

 القعس ال  مو ي ي:  ت يىالمالل د هي ال وت. مقد صنف القعس ال قىر لجىي  لقوب  ولف  االن وم متشدا في  قوبعهو

 القعس القصد) القعس تحت سورة الغضب(. .1
  ق االصىار مالعىصد(. القعس الل د) مع س .2
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 القعس الئطأ) ميندرج تحت ذلك االه ول مق   االحعىاز م دس اتئوذ االحعتودوت الالزم ( .3
 العوامل المؤثرة في جرائم القتل  

تلى  اللوامس بأنهو مج و   من الظىم  العي تحتط بشئص ملتن ت تزه  ن غتىه من بفىاا ال جع ع  ك و بنهو      
 (. 2020تحدا الكثتى من ال  وكتوت ماألفكور ماالتجوهوت ماألهدا  العي ال ل  الفىا لعحقتقهو )الجنفومي  

ق ن ق ملتن بم نظوس محدا ل وصول  ل  متط ق اللوامس     مج و   الظىم  العي تىت ط ب لضهو ال لض مف
 (.  2011 حداث نعتج  مو  مقد تىت ط هذه الظىم  بول ت   بم بوألشئوص بم بي ته و ملًو )  دهللا  

بولوضع      تعل ق  العي  الظىم   مج و    بأنهو  الدراس   هذه  في  القعس  يىالتًو  يىالم  في  ال ؤثىة  اللوامس  متلى  
مالشئصي ماالقعصواي  العأثتى    االيع و ي  في  ت وهم  مالعي  األراني   ال جع ع  في  القعس  يىي    ل ىتك ي  مال ت ي 

ال  وشى لدفع األفىاا الرتكوب يىي   القعس  متقوس ك تًو بح وب ال عوسطوت الح وبت  السعجوبوت افىاا  تن  الدراس  
     مجوالت بااة الدراس  ال لدة لقتوسهو.  

 ةاألطر النظرية المفسرة لموضوع الدراس

تلد يىي   القعس من ال شيالت االيع و ت  العي ت  ب برقًو ك تىًا ل  جع لوت اإلن ونت  كوف   مهو فلس تحىمه    
۞   ي تع األاالوم ال  ومي  نظىًا لقداس  النفع ال شىي  العي كىمهو هللا س حونه متلول ؛ قول تلول  في كعوبه الكىيم " 

ْمَنو َبِني آَاَس َمَحَ ْ نَ  ْ َنوُهْم َ َ  َٰ َكِثتٍى مِ  َّْن َخَ ْقَنو َتْفِضتَمَلَقْد َكىَّ اًل )سورة  وُهْم ِفي اْلَ ىِ  َماْلَ ْحِى َمَرَزْقَنوُهم مِ َن الطَّتِ َ وِت َمَفضَّ
( ك و بم القوانتن مالشىالع الوضلت  حىمت هذا الفلس ممضلت قوانتن م قوبوت صورم  ل ىتكب هذه 70اإلسىاا: آال  

ه انعهوكًو ماضحًو  ل حقوق اإلن ونت  مالعي من به هو حقه في الحتوة  ك و ا ع ىته فلاًل خطتىًا  الجىي    حتث ا ع ىت
 (.  2020    الفىا مال جع ع فجوات اللقوب  ال قدرة لهذا الفلس     قدر هذه الئطورة )خ تس  

 ئع ف   فقد بمرا اللديد من    وا مقد ت وينت العف تىات النظىي  العي حوملت تف تى يىالم القعس في ال جع لوت ال     
فقد  االيع وع مالجىي   تلىيفوت متف تىات محداة لجىالم القعس متح تس انليوسةوتهو ال حع  ة    ة  األفىاا مال جع لوت   

ستجس ك تنورا   (Seigel,2003) ىفهو  امو  حق   ميه  مبدمم  اصىار  مس ق  بعل د  ان وم  حتوة  ازهوق  بأنهو 
فقد نظىا ال  القعس بأنه اللني  الع  ب ب وت ان وم  مهذا ال وت قد اليوم فلس   (ClinardMeier,1998)ممويى
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ينفذ من ق س ال  ط  ال   ول  في الدمل   ام فلس غتى   شى ي مي ورس من ق س ال  ط  الحوك  ؛ كوإل داس الذي 
 س ي و        شى ي مغتى قونوني كولقعس الذي القع من ان وم     اخى ام     مج و   من النوس ام من ق

فقد  ىفهو   ولم  2008مقد امرا الح ن)ان وم.   الجىي      القعس من ميه  نظى بلض    وا  ( تلىيف لجىي   
الجىي   "شت دمم" بأنهو" فلس  دماني مغتى ان وني يهد  ال  القضوا     حتوة ان وم  مهذا الفلس ين لث من قصد 

ى" امو  ولم االيع وع "متىتوم" فقد  ىفهو بأنهو: م ورس  س  ت   الض ىه القوتس ميىيد من خالله انهوا حتوة شئص آخ
 دمانت  تهد  ال  ازهوق حتوة ان وم ل  ب من األس وب. مقد تكوم هذه ال  ورس  نويح  تنعهي بولقضوا     حتوة  

ىالم القعس  الفىا  ام قد تكوم فوش   مت جس     بنهو شىمع في القعس  امو  ولم االيع وع الفىن ي امركوالم فلى  ي
بأنهو فلس مقصوا يهد  ال  القضوا     حتوة فىا بم بفىاا في ال جع ع  مهذا الفلس نوبع من  وامس معلداة تدفع 

 القوتس ال  انهوا حتوة الشئص ال  عهد  بل  ت  القعس. 

 مبولشيس العولي:   مستعم في هذا الجزا من الدراس  اسعلىاض ألهم النظىيوت العي ال ين من خاللهو تف تى يىالم القعس 

 نظرية الضغوط العامة 
"  من اشهى منظىي النظىي   مالذي يىى بم الجىي   تحدث نعتج   Robert Agnew"  بيتنواللد اللولم رمبىت       

الظىم  غتى ال ىغوب  مال ثتىات ال   ت   مالحوااث ال ؤل   ال حتط  بولفىا مالعي ت  ب ضغودًو نف ت  له  خوص  
نعتج  في حول فشس   تنشأ  النظىي   لهذه  مفقًو  فولجىي    ال لنوي ؛  بم  ال واال   ال ىيوة سواا  بهدافه  تحقتق  الفىا في 

اإلح وط بم الحىموم الذي اللوني منه الفىا ب  ب ميوا ملوقوت متحدالوت مصلوبوت ت نله من الوصول  ل  تحقتق 
 . Agnew,1992)هذه األهدا  )

تف      في  اللوم   الضغوط  نظىي   الفو س  متىكز  االيع و ي  الد م  الفىا      فشس حصول  ل جىي         تىهو 
القتوس   تدفع  ل   مالضغوط  ال ثتىات  مهذه  قت    الجوبت    ذات  ممثتىات  ت قته حوافز  م دس  ال جع ع   من  ماإلالجوبي 

وألفلول ب  وكتوت س  ت  بحق اْلخىين من بيس االنعقوس من ال صوار العي ت  ب له الضغوط  فتل د  ل  القتوس ب
 .  (Agnew, 2012) الجىمت  م عئدمو كوف  الوسولس ماألسولتب العي تئفف من حدة الضغوط لداله

االيع و ت        األمضوع  فىضعهو  العي  فولعغتىات  اللوم    الضغوط  لنظىي   مفقًو  الدراس   موضوع  تف تى  مي ين 
مالضغوط  مبات  ل  ظهور ف وت مه ش    ماالقعصواال  مال ت ت  ال ولدة في ال جع ع؛ بفىزت اللديد من ال شيالت 
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فقتىة  حتث ال تجد قوتهو مقوت بفىاا بسىتهو  م و فوقم من م عوى الضغوط     هذه الف وت مالعي قد تدفلهو الرتكوب 
 يىي   القعس.  

 نظرية الالمعيارية "األنومي":

 Withoutمفهوس األنومي مال شعق من بصس يونوني اللني )  David Emile Durkheimاسعئدس امتس امركوالم        
Norms    بدمم ملويتى(  ل دالل       دس االت وق بتن الظىم  االيع و ت  مالفىص ال عوح  ل فىا من بيس الن و  

قد ماالنجوز ااخس ال جع ع   ذ يىى امركوالم بم الفىا في ال جع لوت الصنو ت  ميد نف ه في )حول  بنومتو( بي بنه ف
ال لويتى العي تنظم س وكتوته فأص حت قوا د ال  وك )ال لويتى( في ال جع ع معف ئ  مغتى فو    مملط   في فعىات 

 (. 2014العغتتى ال ىيع بم األزموت العي ال ى بهو ال جع ع مثس الحىب مال جو وت )الورييوت  

وكتوت اإلن وم    ممطول ه ااخس ال جع ع  ال جع ع األنومي ح ب هذه النظىي  يع تز بلدس القدرة     ض ط س     
الدس بم  القوت  القولم     رمابط  العضومن  تنعقس من  العي  ال جع لوت  الالملتوري  في  ام  مغول و تحدث األنومي 
القىاب   ال عضومن  مال ع وسي  في العقولتد مالقتم مال لعقدات ال شعىك   ل  ال جع لوت الصنو ت  العي ال واهو العفكك 

بأم العغتىات االيع و ت  ال فوي   العي تنشأ  ن األزموت    (Durkhiem)الل تق تم الل س  مقد بمض  امركوالممن خ
يؤاي  ل  خ ق حول  من  االيع و ي  م و  العنظتم  في  تؤاي  ل  اضطىاب ظوهى مماض   الصنو ي  العطور  ام 

ل جع ع في ظس هذه الظىم  مع  دس تشيس الالملتوري   ذ  م ال لويتى القدال   تكوم غتى قوارة     ض ط بفىاا ا
ال لويتى الجديدة  فعظهى حول  من الفوض  مالعصدع؛ حتث الفقد النظوس االيع و ي ملويتىه االيع و ت  متظهى حول  
االغعىاب مضلف الضوابط  االيع و ت   األمى الذي يؤاي  ل  يزيد من مظوهى االنحىا  متفشي الجىي   )ال داين   

 (. 2013مالئىيشه  

العوازم بتن الحويوت        متىى النظىي  بم الظىم  االيع و ت  ال عوتىة مالكوارث االقعصواال  تؤاي  ل  فقدام 
مال  وك  ال لونوة  تدل      الذي  الالملتوري   حول   ظهور  يؤاي  ل   م و  بسولتب  ش و هو   مبتن  ل فىا  األسوست  

 (. 2019لهذه الظىم  مالكوارث )ال تطور   الالنظومي مغتى ال نض ط نعتج  االضطىابوت ال صوح   
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ممفقًو لنظىي  األنومي فإم يىالم القعس في ال جع ع األراني بوتت تعئط  ال لدالت في مجع لوت بخىى نعتج      
العغتىات العي    ل عفكك االيع و ي النويم  ن تف خ اللالقوت بتن بفىاا ال جع ع متأثى القوا د مالقتم ال جع لت  ب  ب 

 اخول العكنولويتو الحديث  بيس  نوصىهو  ل  ال جع ع األراني.   بحدثهو

 نظرية الفوضى االجتماعية  

تم تطويى نظىي  الفوض  ايع و ت  من ق س مدرس  شتيوغو  حتث باخس توموس مزنونتيي م وائ هذه النظىي      
ال  وكتوت اإليىامت  لدى األفىاا  مهي من  1920م    1918في األبحوث االيع و ت  بتن  ومي   لعف تى    مذلك 

  حتث تىى هذه النظىي  بم اللديد من األفىاا النظىيوت العي تهعم بإاخول اللوامس ال ت ت  في اراس    م االيع وع
الذين القوموم بورتكوب الجىالم ال ئع ف  ال بد بم يعأثىما بول ت   العي تحتط بهم بأي شيس من األشيول  ممن هنو فقد 

ل  بثورت هذه النظىي  تأثتى الحي بم ال نطق  العي ال ين فتهو الفىا مين و فتهو  مالعي تؤاي في كثتى من األحوال   
العأثتى     س وكتوته م    احع ول ارتكوبه ل جىالم   مبنوًا     آراا هذه النظىي  فإم تأثتى ال ت   مالحي بي ال يوم  
الذي اللتش فته مال حتط االيع و ي الذي ينشأ فته الفىا بك ى من تأثتى الئصولص الشئصت  بم الفىاال  في احع ولت   

متنفتذ ال  وكتوت ال ئع ف  ت ىز لدى الفىا من خالل العفو س بتن س وكه   ارتكوب الجىي    ذلك بم    ت  العفكتى
 (.2010الشئصي ممضله ال ت ي مااليع و ي ) زمي  

مقد ركز كس من اللولم االيع و ي بورك ماللولم بوريتع في هذه النظىي      بم ال  وك ال شىي بكثى ارت وًدو     
بول فوهتم ال ت ت   مبم الج و وت الحضىي  مال جع لوت ال ئع ف  هي   ورة  ن بت وت د تلت  يعم فتهو العفو س بتن  

النشوا مالعأثى مالعطور  فول جع ع كوحدة بنولت  هو كتوم معكومس   بفىااهو ك و هو الحول في الط تل  ال ت ت  من حتث 
الش ه الكولن الحي في بدوار حتوته  لذا فال بد من ميوا ضوابط مقوانتن ماضح  حع  يع ين الج تع من ت ث هو  

مغويىة بم   مااللعزاس بهو  مبولعولي ال عطتع ال جع ع ال تطىة     بفىااه بشيس د تلي  بمو  ذا اخ ت قوانتن يديدة
مئولف  لقوانتن ال جع ع  مبص   لهو القوة ال  تطىة فإنهو تدفع األفىاا  ل  القتوس بعلديس س وكتوتهم متحوي هو  ل  القتم  
ماألنظ   الدخت   مذلك ل عكتف مع الظىم  الجديدة م و يؤاي  ل  ظهور حول  من  الفوض  االيع و ت  خوص  في 

ذلك في ظهور مج و وت من األفىاا تنح  ب  وكتوتهو  ن قتم ال جع ع كوللصوبوت هذه ال جع لوت الصغتىة  ميع ثس  
 (. 2014ال ح ت  خوص  في األحتوا اللشوالت  مغتى ال نظ   ايع و ًتو )ال لعوق  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

621 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 نظرية االحتواء     

جىي   الذي  في كعوبه "مشيالت ال  Walter ReckleSSتم تطويى نظىي  االحعواا     يد اللولم مالعى ريي ع       
(  مقد بشور  ل  به ت  اللوامس النف ت  ماللوامس االيع و ت  في س وكتوت األفىاا  ك و بكد     1961بصدره  وس )

ضىمرة العىكتز     مفهوس الذات لدى الفىا  مبم الصورة الذاتت  تىت ط بشيس ك تى في تكوين شئصت  الفىا متض ط  
 بقىام ال وا الذي قد يدفلونه ل  شورك  في الجنوح مال  وك اإليىامي. س وكتوته منذ بدا حتوته  متح ته من ضغط

تلد نظىي  االحعواا من النظىيوت العكوم ت  العي تىى بم مفهوس ض ط الذات مالض ط االيع و ي يعحدا من خالل   
االحعواا الذاتي الذي  االمعثول ل قتم االيع و ت  مال لويتى القونونت  ال ولدة في ال جع ع بشيس دو ي  مذلك لعحقتق  

 القصد به مفق هذه النظىي     ت  الك   الذاتي مالعي تع ثس في: 

االحعواا الداخ ي: ميقصد به ال شو ى اإلالجوبي العي تعكوم لدى الفىا  ن ذاته  حتث ي دب الفىا بعشيتس   (1
اللوم  لحتوته في ال  عق س  متطويى ذاته من خالل الصورة العي تىس هو له األسىة  حتث يعم بنوا الشئصت  مال  وت  

حتث تظهى قدرة الفىا     الع  ك بولقتم ال جع لت  العي تل  هو  ن دىيق العنش   األسىي   متع ثس قوة االحعواا  
الداخ ي لدى الفىا في مدى قدرنه     مقومم  اللوامس الداخ ت  العي تؤاي  ل  القتوس بطىق غتى شى ت  بم بسولتب 

 (.  2017يع و ت  في تحقتق بهدافه مرغ وته كولشلور بولنقص ماألنونت  ماللدمانت  ) بىاهتم  ال تق  هو القتم اال 
االحعواا الئوريي: ميقصد به مدى قدرة ال جع ع     اإلشىا      األفىاا مالقدرة     ض ط س وكتوتهم    (2

مقوة   ال جع ع   بفىاا  بتن  االيع و ت   اللالقوت  قوة  خالل  من  ذلك  االيع و ت   ميع ثس  ل عنش    العق تدال   ال صوار 
كول درس  مال  جد مالنواي ممؤس وت ال جع ع ال ئع ف  العي تحتط بولفىا  ميظهى هذا االحعواا ي تًو في مدى قدرة 
الج و   مال جع ع     العأثتى في األفىاا  ك و تظهى هذه القوة في مدى مقومم  الفىا بنف ه ل ظىم  ال حتط  به 

يع و ت   العي ت نله من تحقتق رغ وته  فتعصدى لهو بقوة تح ته من االنئىاط في ال  وكتوت اإليىامت   مل ضغوط اال
 (.2012)ببو زيد  

يؤاي  ل  ارتكوب   لألفىاا ممفقًو لنظىي  االحعواا فت ين تف تى موضوع الدراس  بأم ضلف االحعواا ال جع لي      
ال  وكتوت اإليىامت     وم ااخ تًو بس خوريتًو يؤاي بولفىا  ل  ال جوا  ل يىي   القعس  فضلف بم غتوب االحعواا سواا ك

 . لعحقتق بهدافه

 اإليكولوجية "البيئية"  النظرية    
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ال ؤاال   ل    الىلت    اللوامس  ما ع ورهو منال ت   ال حتط  بولفىا  تأثتى       االتجوه اإلاليولويي بم ال ت ي    يؤكد     
)رمبىت ميلد  ارتكوب الجىي    مام الفىمق بتن ال ت وت االيع و ت  تؤاي  ل  اخعال  في ن ب الجىي   مبن ودهو   

ميؤكد هذا األتجوه     بم      النظىي  األاليولويت   رماا   ببىز ( منE.Burgess( م)برن ت بتىيع  Park.R بورك  
  مالجنوح مالجىي   بشيس بك ى من ال نودق األخىى من ال دين  العي ال ينهو الفقتىة تكوم م     لالنحىا     بت   األحتوا

بم ال عوسط  من ذمي الدخول ال ىتفل   حتث تقس في هذه ال نودق ن ب الجىي     الغنت األغنتوا من الط ق     د ق 
(Engjellushe. & Myzafaer, 2018)   . تهم ااخس بمو بئصوص د تل  اللالق  بتن حىك  ال يوم متنق هم مهجى

(     ميوا هذه اللالق   مبشور بم ملدالت Ernest and Bogue, 1985األقولتم مال  وك اإليىامي  فقد بكد )
  ملدالت الجىي  بصف  خوص   مبم    ال يومالجىي   تىتفع كثتىًا في ال نودق ال زاح   العي يعىكز بهو  دا ك تى من  

 ب  ب توايد  دا ك تى من األسى ال فكي  ايع و تًو.  ال زاح    تىتفع في ال نودق

 وذات الصلة الدراسات السابقة  

ال وبق  مذات الص   ب وضوع الدراس     اللىبت  ماألين ت    ىض ل لض الدراسوت ستعم في هذا الجزا من الدراس    
 ح ب ت    هو الزمني من األحدث لألقدس  مبولشيس العولي.

"  مقد هدفت الدراس  الكويت  دولة  العوامل المؤدية للعودة إلى الجريمة في( بلنوام "2020)الجنفومي   اراس        
 ل  العلى      اللوامس ال ؤاال  للواة ال جىمتن  ل  ارتكوب الجىي   متكىارهو من ميه  نظى اللوم تن في بق وس  

و هدفت الدراس   ل  تحديد قدرة اللوم تن في الحد الئدم  االيع و ت  في ال ؤس وت اإلصالحت  في امل  الكويت  ك 
من هذه اللوامس  ا ع دت الدراس  ال نهج الوصفي العح ت ي  ممنهج ال    االيع و ي  متكونت  تن  الدراس  من  

( مفىاة من اللوم تن في بق وس الئدم  االيع و ت  في ال ؤس وت اإلصالحت  في الكويت  مبظهىت نعولج الدراس  22)
للديد من اللوامس ت وهم في ارتكوب الجىي   ماللوا  لتهو منهو )اللوامس االقعصواال  كولفقى مال طول   ماللوامس  بم ا

 االيع و ت  كولعفكك اللول ي مضلف الىمابط االيع و ت  بوإلضوف   ل  اللوامس النف ت  مالقونونت (.

اب الجريمة لدى المرأة األردنية من وجهة نظرها  العوامل المؤدية إلى ارتك( بلنوام "2020اراس  )ببو ص ب       
هدفت الدراس   ل  العلى      اللوامس ال ؤاال   ل  ارتكوب ال ىبة األرانت  ل جىي   من  "، 2018  – 2020ما بين  

  مقد ش  ت الدراس  كس من اللوامس االيع و ت  ماللوامس 2018  –  2010ميه  نظىهو في الفعىة الواقل  مو بتن  
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ماللوامس االقعصواال  ماللوامس النف ت   مقد ا ع دت الدراس  ال نهج الوصفي العح ت ي تم اسعئداس منهج ال       الثقوفت 
( نزي   من الن وا  92االيع و ي بوللتن  من خالل بااة االسع توم العي د قت       تن  الدراس  ال يون   من )

لن وا  مبظهىت النعولج بم اللوامس العي تدفع ال ىبة الرتكوب مىتك وت الجىي   في مىاكز اإلصالح األرانت  الئوص  بو
الجىي   مىتفل   حتث احع ت اللوامس االقعصواال  ال ىت   األمل  مالعي ت ث ت في الفقى مالحوي  ال واال  الشديدة   

 مت عهو اللوامس االيع و ت  مبه هو العفكك األسىي مالطالق  ممن ثم اللوامس النف ت  مالثقوفت . 

العوامل االجتماعية والشخصية المؤدية إلى ارتكاب جرائم القتل في المجتمع  ( بلنوام "2018اراس  )اللنزي        
"  هدفت هذه الدراسة   ل  العلى      اللوامس االيع و ت  ماللوامس الشئصت  ال ؤاال   ل  السعودي، دراسة ميدانية

  ك و هدفت  ل  العلى      الدمافع ماللوامس العي بات  ل   ارتكوب يىي   القعس لدى الىيول في ال جع ع ال لواي
ارتكوب يىي   القعس لدى الىيول  ا ع دت هذه الدراس  "ال نهج الوصفي العح ت ي"  متم اسعئداس متط تق االسع ون   

ال حيومتن  كأااة لج ع ال تونوت مال ل وموت من  مجع ع الدراس  الذي تكوم من مىتك ي يىالم القعس من ال وقوفتن م 
هة في مدين  الىيوض 1439  –  1438( ال وا تن في سجوم ال  ز مالحولى ل لوس  749في يىالم القعس ال ولغ  داهم )

(  مبظهىت نعولج الدراس  258في مقت  يىاا الدراس  ال تدانت   متم اخعتور  تن  الدراس   شوالتًو حتث ب غ  داهو )
الىغ      -ضلف الوازع الديني    -ارتكوب يىي   القعس تع ئص في )اللص ت   بم بهم اللوامس االيع و ت  ال ؤاال   ل   

في الحصول     ال ول بأي مست   م ين (  ك و بظهىت نعولج الدراس  بم بهم اللوامس الشئصت  ال ؤاال   ل  ارتكوب 
االندفوع ب  ب يىي   تع ئص في )الغضب ال ين بم يدفع  ل  ارتكوب القعس  تلودي مإاموم ال ئدرات مال  يىات  

 الىغ وت الشئصت (.  

أثر المتغيرات االجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في المجتمع األردني من (   2017اراس  )الدرامش  مال وايدة    
  هدفت الدراس   ل  العلى      بثى ال عغتىات االيع و ت      ارتكوب يىي   وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية

ال جع ع األراني من ميه  نظى د    الجوملوت األرانت   ا ع دت الدراس  ال نهج الوصفي العح ت ي  متم  القعس في  
( م حوثَو  مبظهىت النعولج ميوا بثى ل  عغتىات االيع و ت   433تص تم اسع ون  لج ع ال تونوت مقد ب غت  تن  الدراس  ) 

ضلف الوازع الديني    ل ىت   األمل  العفكك األسىي  ثم تالهفي ارتكوب يىي   القعس في ال جع ع األراني حتث احعس ا
 .لدى األفىاا 
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" هدفت الدراس   ل  العلى      بس وب جرائم القتل في بنغالوروبلنوام "    )  (George, 2022 يوريي  اراس      
يىالم القعس في مدين  بنغولورم في الهند  ا ع دت الدراس  ال نهج االسعقىالي مالعح ت ي  حتث ت ت اراس  سجالت 
الشىد  في ال دين  ماراس  األس وب ال ؤاال   ل  يىالم القعس  مقد بظهىت نعولج الدراس  بم  هنوك انئفوًضو دفتًفو  

في  وس    177يىي   قعس  ثم انئفض  ل     205حصس في ال دين     2019القعس في ال دين   ففي  وس         يىالم
  ك و بتنت النعولج بم األس وب الىلت   لجىالم القعس في األشهى األربل  منصف   2021في  وس    155ثم  ل     2020

ال ح ت  مال ولت  ماالندفوع ب    2022ال وضت  من  وس   بولئالفوت  نوبوت من الغضب  مكذلك ب  ب مىت ط   ب 
)مو القىب من   23يىي   قعس في ال دين   منهو   49الئالفوت األسىي  م دس العوافق الزمايي تم اإلبالغ  ن  ي ولي 

 ٪( كونت خورج نطوق الزماج  مال وقي كوم في األسىة حتث القعس الزمج زميعه بم الليع ب  ب ال شوكس األسىي .   50

هدفت هذه الدراس   ل  العلى  قد  "  م العوامل المؤدية لجريمة القتلبلنوام "  ,Harwood)  2000اراس  هورما )    
    كوف  اللوامس العي تؤاي  ل  ارتكوب يىالم القعس ماالنعحور في مدين  هتوتن في مالال  نتويورك في الوالالوت 

العح ت ي من خالل   الوصفي  ال نهج  الدراس   ا ع دت  األمىييت    الجنولت   ال عحدة  ال جالت  بتونوت  متح تس  اراس  
ت نعولج الدراس   م بظهى لحوااث يىالم القعس ميىالم االنعحور ال ويواة في مىاكز الشىد  ال نعشىة في ال دين   م 

يىالم قعس النفع )االنعحور( لهو  الق  بوألمىاض اللص ت  مالنواحي االيع و ت  كولفقى حتث ميد بم ن    ك تىة من  
ملوا قعس بنف هم في ال دين  هم من الذين لديهم بمىاض ي  ت  بم  ق ت  بم  ص ت   بوإلضوف   ل  ال لونوة  الذين حو

من الفقى  مبم ن    ك تىة من الذين ارتك وا يىالم قعس ضد اْلخىين كوم الدافع لديهم الشلور بولنقص  مصلوب   
    تجومز الظىم  الصل   العي اللتشونهو  ميفعقدمم اللتش مالوضع االقعصواي ال عىاي  م دس قدرة هؤالا األفىاا  

 قدرتهم     العأق م مع الظىم  االقعصواال  مااليع و ت  الصل   العي تحتط بهم.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ورتهو  تع تز هذه الدراس  في موضو هو مهو يىي   القعس العي تلع ى بحد بن وط الجىي   العي تع تز بئط 
الشديدة     ال جع ع مبسىة الجوني مال جني   ته   ضوف   ل  بنهو من الدراسوت ال جع لت  العي ت تن اللوامس ال ؤثىة  
في ارتكوب يىي   القعس في ال جع ع األراني  مبوسعلىاض الدراسوت ال وبق  ت تن االهع وس في مجول هذه الدراس   

بجىا  ال عل ق   ال وبق   الدراسوت  م وشىة  متلدا  ذات  الق   كونت  ال وبق   الدراسوت  مبم بلض  بشيس  وس   القعس  لم 
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ب وضوع الدراس  ممعغتىاتهو  مال لض اْلخى اقعصى     اراس  اللالق  بأحد معغتىات الدراس . ميلوا ال  ب في 
القعس في ال جع ع ذلك  ل  ق   الدراسوت ال وبق  ذات اللالق  ال  وشىة ب وضوع اللوامس ال ؤثىة في ارتكوب يىي    

األراني  مبشيس  وس فإم الدراسوت ال وبق   لم تىكز اهع ومهو بدراس  معغتىات الدراس  بشيس م وشى. ك و ت تزت 
الدراس  بأنهو ا ع دت     ميه  نظى القضوة مال حومتن ل و لهم من ميون     ت  مقونونت  م تزة في موضوع الدراس . 

و  ت د النقص الل  ي في مجول موضو هو تحديدًا  األمى الذي الليع ت تز الدراس  م    الل وس فإم هذه الدراس  س
 الحولت   ن غتىهو من الدراسوت ال وبق . 

 دراسة اإلجراءات المنهجية لل

يعنومل هذا الجزا من الدراسةةةةةةةةةةة  مج اًل لنيىااات ال نهجت  ل دراسةةةةةةةةةةة   حتث يعضةةةةةةةةةةة ن توضةةةةةةةةةةةتحًو ل نهجتعهو        
ممجع لهو م تنعهو مخصةةولصةةهو  مكذلك توضةةتحًو ألااة الدراسةة   مبامات العحقق الئوصةة  بئصةةولصةةهو ال ةةتيومعىي    

  تس ال تونوت      النحو العولي.مبختىًا  ىضًو لألسولتب اإلحصولت  العي تم تط تقهو ل لولج  متح

  منهجية الدراسة

تلد الدراسةةةةةةةة  الحولت  من    نهج الوصةةةةةةةةفي ال  ةةةةةةةةحي بوللتن  لعحقتق بهدافهو  حتث ا ع دت الدراسةةةةةةةة      ال 
ال  ةةةةحت  االيع و ت  العي ت ةةةةل   ل  الكشةةةةف  ن مج س اللوامس االيع و ت  ماالقعصةةةةواال  مالشةةةةئصةةةةت    الدراسةةةةوت 
ل وصةةةةةةةةةةةةةةول  ل  نعةولج قةد ت ةةةةةةةةةةةةةةهم في الحةد     ك حةوملة ال ؤثىة     ارتكةوب يىالم القعةس في ال جع ع األرانيمال ت تة   

مالوقوال  من يىالم القعس في ال جع ع األراني  متلد الدراسةةةةةة  الحولت  من الدراسةةةةةةوت العح ت ت  حتث ا ع دت الدراسةةةةةة  
متضةةةة نت منهجت   .  فًو    تًو مالعل تى  نهو ك توً ممصةةةةفهو مصةةةة    األسةةةةولتب اإلحصةةةةولت  لعح تس ال تونوت ال تدانت   

الدراسةةة  م ةةةحًو ميع تًو لألابتوت مالدراسةةةوت ال ةةةوبق ؛ لعحديد االتجوه اللوس ل شةةةي   الدراسةةة  متحديد ال فوهتم ال ىت ط   
 ب جوالت بااة الدراس .

 مجتمع الدراسة وعينتها
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( قوضةةةي  515مال ولغ  داهم الك ي نحو )  تكوم مجع ع الدراسةةةة  من القضةةةةوة مال حومتن في محوفظ  الكىك 
( محومي من األسةةةوتذة ال زاملتن ل هن  ال حوموة )نقوب   480(  م)2022( قوضةةةي )مزارة اللدل   35ممحومي  منهم )

 (. 2022ال حومتن األرانتتن  

   منظىا لط تلة  العوايةد ال يةوني ألفىاا مجع ع الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةةةةةة ن محةوفظة  الكىك  فقةد تم اخعتةور بفىاا  تنة
   مقد تم تط تق بااة الدراسةةةةة      افىاا اللتن  ال  ةةةةةعهدف  بأسةةةةة وب ال  ةةةةة  الشةةةةةومس ألفىاا مجع ع الدراسةةةةة الدراسةةةةة  

بوألسةةة وب ال  وشةةةى بولطىيق  العق تدال  في م ن  قصةةةى اللدل في محوفظ  الكىك  متم كذلك تط تق بااة الدراسةةة       
ين فضةةةةةةةةةةة وا العط تق االلكعىمني ألااة الدراسةةةةةةةةةةة   حتث تم   داا رابط  ال حومتن بطىيق  الكعىمنت      بفىاا اللتن  الذ 

  مبنوًا   ته  فقد تم تط تق    Google Documentsالكعىمني خوص بأااة الدراسةةةةةةةةة  مالذي تم   دااه     بىنومج
بااة الدراسةةةةةةةةةةةةةة      ي تع القضةةةةةةةةةةةةةةوة مال حومتن ال عوايدين     ربس    هم خالل فعىة العط تق  مبلد  يىاا    ت   

س(  مبلد 11/3/2022-  10/2/2022( بسةةةةةةةةةوبتع ل فعىة )4العط تق النهولي ألااة الدراسةةةةةةةةة   مالعي اسةةةةةةةةةع ىت ل دة )
( منهو  8( اسةةةةةةةةع ون   مبلد مىايلعهو ت تن بأم )360ولي  تم اسةةةةةةةةعىيوع مو مج و   )االنعهوا من    ت  العط تق النه

غتى ميع    ال تونوت  لذلك تم اسةةةةةعثنولهو من    ت  العح تس. مبذلك اليوم اللدا اإلي ولي ألفىاا  تن  الدراسةةةةة  الذين 
% من مجع ع الدراسةةةةة    70.11( محومي مقوضةةةةةي  مالذين الشةةةةةي وم مو ن ةةةةة عه  352تم تط تق بااة الدراسةةةةة    تهم )

 ( يوض  توزيع  تن  الدراس  ح ب الصف  الوظتفت .1الك ي  مهي ن    منوس   لعحقتق بهدا  الدراس . مالجدمل )
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 ( 1جدول )

 للصفة الوظيفية  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  

 )%( من العينة  عدد أفراد العينة  عدد أفراد المجتمع  الفئة 

 8.52 30 35 القضاة 

 91.48 322 480 المحامين

 100 352 515 المجموع

 خصائص عينة الدراسة

العكىارا  تم  الجوا  الدراس    ل قضوة مال حومتن من  تن   النو ت  مالوظتفت   الدراس    ت ل على      خصولص  تن  
   (.2مالن ب ال  وي   مال وضح  في الجدمل )

 (  2جدول )

 خصولص  تن  الدراس  النو ت  مالوظتفت   

 النسبة المئوية )%(  العدد  الفئة المتغير 

 النوع االيع و ي 
 86.36 304 ذكر 

 13.64 48 أنثى

 100 352 المجموع 

 الل ى

 21.31 75 30أقل من  

30  -39 102 28.98 

40 -  49 93 26.42 

 23.30 82 فأكثر  50

 100 352 المجموع 

 ال ؤهس الل  ي
 69.03 243 بكالوريوس 

 9.94 35 دبلوم عالي 

 14.77 52 ماجستير 
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 النسبة المئوية )%(  العدد  الفئة المتغير 

 6.25 22 دكتوراه 

 100 352 المجموع 

 "سن "  دا سنوات الئ ىة 

 19.03 67 5أقل من  

5 - 10 103 29.26 

11-15 95 26.99 

 24.72 87 15أكثر من 

 100 352 المجموع 

% ممن القوضتوت 86.36( بم بفىاا  تن  الدراس  من القضوة مال حومتن قد شي وا مو ن  عه  2يعض  من الجدمل )    
%  بمو بولن    ل عوزيع الن  ي للتن  الدراس  مفقو ل عغتى الل ى  فتعض  بم مو ن عه  13.64مال حومتوت مو ن  عه  

%  ممن الف      28.98" سن  بن     39-30ف   الل ىي  "" سن   ممن ال30% من الف   الل ىي  "اقس من    21.31
%. ميعض  بم    23.30سن  فأكثى" بن       50%  مبختىا من الف   الل ىي  "  26.42"  وس بن     46-40الل ىي  "

%  ممن ال ؤهس الل  ي "اب وس  ولي"   69.03 تن  الدراس  من ال ؤهس الل  ي "بيولوريوس" فقد شي وا مو ن  عه  
%     العىتتب.  بمو بولن        6.25% م  14.77%  ممن ال ؤه تن الل  تتن موي عتى ماكعوراه بن       9.94بن     

%   19.03لعوزيع  تن  الدراس  من القضوة مال حومتن مفقو ل عغتى  دا سنوات الئ ىة الل  ت  فتعض  بم مو ن  عه  
( سنوات 10  -  5سنوات"  ممن ف   الئ ىة )    5من  من  تن  الدراس  م ن لديهم خ ىة    ت  ض ن الف   األمل  "بقس  

" سن  بن     15%  ممن ف   الئ ىة "بكثى من    26.99" سن   15-11%  ممن ف   الئ ىة "  29.26فشي وا  مو ن  عه  
24.72 .% 

 العينة االستطالعية 

قوضي  (  30يون  من )تم اخعتور  تن  اسعطال ت  من مجع ع الدراس  ممفقو ل  عط  وت ال نهجت  ل دراس   فقد      
لعحقق من الئصولص ال تيومعىي  ألااة الدراس  مال عل ق  امن خورج  تن  الدراس  الىلت    مذلك بهد     ممحومي

  بولصدق مالث وت.

 أداة الدراسة
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االسع ون  كأااة رلت      الدراس       ال تدانت ا ع دت  الدراس   بتونوت  القضوة    لج ع  الدراس  من  من  تن  
 الدراس    موضوعذات الص   العي تنوملت  ال وبق    يىاا ال    ال يع ي ماالدالع     الدراسوت      مذلك بلد مال حومتن

مقد    . )  (George, 2022   ماراس  يوريي(   2017الدرامش  مال وايدة   (  ماراس  )2018   اللنزي مثس: اراس  )
 تهو النهولت  األيزاا مال جوالت الىلت   العولت : تض نت بااة الدراس  في صور 

من بفىاا  تن  الدراسة   مالعي تضة نت ال عغتىات    بولقضةوة مال حومتن: ميعضة َّن ال تونوت األملت  الئوصة   الجزء األول
 (. ال ؤهس الل  ي   دا سنوات الئ ىةالعولت : )النوع االيع و ي  مالل ى  

. في ال جع ع األراني  القعس  يىالم ارتكوب ( فقىة تهد  لقتوس اللوامس ال ؤثىة في 57: ميعضةةةةةة ن     )الجزء الثاني
 ال جوالت العولت : من بةداة الدراس     متض ن هذا الجزا 

 .اللوامس االقعصواال  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس( فقىة تهد  لقتوس 14: ميعض ن     )األول المجال 

اللوامةس االيع ةو تة  مالثقةوفتة  ال ؤثىة     ارتكةوب يىالم  ( فقىة تهةد  لقتةوس  15: ميعضةةةةةةةةةةةةةة ن     )الثااني  المجاال
 .القعس

 .اللوامس الشئصت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعسفقىة تهد  لقتوس ( 15: ميعض ن     )الثالث المجال

 .اللوامس ال ت ت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس( فقىة تهد  لقتوس 13: ميعض ن     )الرابع المجال
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 صدق وثبات أداة الدراسةلتحقق من المعامالت العلمية ل

 الصدق الظاهري  -أ

  ل جوالت تم العحقق من الصةةدق الظوهىي ألااة الدراسةة  من حتث اق  صةةتوغ  فقىاتهو ممضةةوحهو مانع ولهو            
( من ال حي تن من األسةةوتذة ب ضةةوا الهت    7بااة الدراسةة   فقد تم  ىض األااة "االسةةع ون " في شةةي هو ال  دلي     )

الصةةةتوغ    نت    ت  العحيتم ألااة الدراسةةة  العأكد من العدري ةةةت  من ذمي االخعصةةةوص ب وضةةةوع الدراسةةة   مقد تضةةة
    تحقق بهةدا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة . مقةد قةوس ال ةةةةةةةةةةةةةةواة ال حي وم بوضةةةةةةةةةةةةةةع   مجةول مقةدرة ال جةوالت في كةس  ال غوية  ل فقىات 

%( فأكثى من  دا   80مالحظوتهم. م    ضةةةةةةةةةةةةوا آرالهم ماقعىاحوتهم تم  يىاا العلديالت ال ط وب  ح ةةةةةةةةةةةةب اتفوق )
ضةةةةةةةةةةةةوا    ت  العحيتم فقد تحدا  دا بيزاا بااة الدراسةةةةةةةةةةةة   فقد تم تئصةةةةةةةةةةةةتص الجزا األمل لعحديد ال حي تن  مفي 

 ارتكوب لقتوس اللوامس ال ؤثىة في   الجزا الثوني  بتن و خصةةةةةةةةص  النو ت  مالوظتفت  ل قضةةةةةةةةوة مال حومتنالئصةةةةةةةةولص  
 .في ال جع ع األراني القعس يىالم

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة  -ب

العحقق من صةةةدق االت ةةةوق الداخ ي لفقىات بااة الدراسةةة  من خالل تط تق األااة بشةةةيس م دلي      تن   تمَّ  
لح ةةوب   بتونوت اللتن  االسةةعطال ت   مقد تم اسةةعئداس  قوضةةي ممحومي(  30الدراسةة  االسةةعطال ت  مالعي تكونت من )

 ( يوض  هذه النعولج.3تنع ي  لته  مالجدمل )الذي  ل  جول الك ت  الفقىات مالدري  االرت وط العوافقي بتن ت ملومال

 ( 3جدول )

   لهاوالدرجة الكلية  المجاالتمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 ارتكاب جريمة القتل  فيالعوامل المؤثرة 

 البيئية  الشخصية والنفسية  االجتماعية والثقافية  االقتصادية 

 رقم 

 الفقرة  

 معامل  

 االرتباط 

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 االرتباط  

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 االرتباط  

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 االرتباط  

1 **0.58 1 **0.74 1 **0.70 1 **0.56 
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 ارتكاب جريمة القتل  فيالعوامل المؤثرة 

 البيئية  الشخصية والنفسية  االجتماعية والثقافية  االقتصادية 

 رقم 

 الفقرة  

 معامل  

 االرتباط 

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 االرتباط  

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 االرتباط  

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 االرتباط  

2 **0.55 2 **0.75 2 **0.75 2 **0.62 

3 **0.53 3 **0.81 3 **0.62 3 **0.69 

4 **0.47 4 **0.78 4 **0.72 4 **0.71 

5 **0.69 5 **0.76 5 **0.63 5 **0.76 

6 **0.51 6 **0.62 6 **0.60 6 **0.83 

7 **0.68 7 **0.69 7 **0.57 7 **0.67 

8 **0.71 8 **0.73 8 **0.68 8 **0.77 

9 **0.67 9 **0.71 9 **0.61 9 **0.63 

10 **0.56 10 **0.52 10 **0.66 10 **0.80 

11 **0.65 11 **0.50 11 **0.71 11 **0.79 

12 **0.64 12 **0.56 12 **0.61 12 **0.56 

13 **0.73 13 **0.57 13 **0.55 13 **0.54 

14 **0.54 14 **0.65 14 **0.59  - - 

 - - 15 **0.59 15 **0.76  - - 

 (.  0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) *

ال جول ( بتن م عوى اإليوب      كس فقىة من فقىات  5بظهىت النعولج بم ملومالت االرت وط في الجدمل )      
بقتوس    األمل الثوني من بااة الدراس  مال عل ق  القعسمن الجزا  مع   اللوامس االقعصواال  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم 

اللوامس االيع و ت  مالثقوفت  ال ؤثىة  الثوني مال عل ق بقتوس    مل  جول (   0.81م    0.59الدري  الك ت  له تعىامح بتن )
اللوامس مال عل ق بقتوس    مل  جول الثولث (   0.50م    0.81مع الدري  الك ت  له تعىامح بتن )      ارتكوب يىالم القعس

  مل  جول الىابع (  0.55م 0.76مع الدري  الك ت  له تعىامح بتن ) يىالم القعس  الشئصت  مالنف ت  ال ؤثىة     ارتكوب 
(   0.54م  0.83مع الدري  الك ت  له تعىامح بتن )  اللوامس ال ت ت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعسمال عل ق بقتوس  

 الداخ ي لفقىات بااة الدراس .   (  م و يؤكد تحقق صدق االت وق0.05مهي ملومالت ارت وط اال   حصولتًو  ند م عوى )

 ثبات أداة الدراسة:  -2
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تم العحقق من ث وت بااة الدراس  بح وب ملومس الث وت ل حومر بااة الدراس  بلد تط تق بااة الدراس        
 :بولشيس العوليالنعولج      ميوات  Cronbach Alphaملومس كىن وخ الفو  اللتن  االسعطال ت  بوسعئداس ملومس ث وت  

 (4دول )ج

 معامالت الثبات ألجزاء ومجاالت أداة الدراسة 

رقم 
 المحور 

 عدد الفقرات  المجاالت 

 كرونباخ ألفا  قيم معامل 

 

 0.849 14 اللوامس االقعصواال  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس  1

 0.897 15 اللوامس االيع و ت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس  2

 0.865 15 اللوامس الشئصت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس  3

 0.816 13 ال ت ت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس اللوامس  4

 0.939 57 مجاالت أداة الدراسة ككل  -

 (0.05 ند م عوى االل  )  *ذات االل   حصولت

ألااة الدراسةةةة  كيس قد ب غ نحو    Cronbach Alpha  ( بم ملومس ث وت كىمن وخ بلفو4بتونوت الجدمل )  تشةةةةتى     
م و الشةةةةةةةةةتى  ل  ت عع بااة الدراسةةةةةةةةة  بدري     (0.816-0.897قد تىامحت بتن ) ( مل جوالت بااة الدراسةةةةةةةةة 0.939)

 مىتفل  من الث وت. 
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 أساليب المعالجة اإلحصائية

ي ل ل وس االيع و ت    ولجت الدراس  ال تونوت العي تمَّ الحصول   تهو  حصولتو  بوسعئداس ال ىنومج اإلحصول  
SPSS :حتث  ولجت الدراس  ال تونوت من خالل   

( مذلك لوصف خصولص  تن  الدراس    Descriptive Statistic Measuresبسولتب اإلحصوا الوصفي )  (1
ا ع واًا     العكىارات مالن ب ال  وي   ممن بيس اإليوب   ن بس    الدراس   مملىف  األه ت  الن  ت  ل حومر  

 بااة الدراس  بوسعئداس ال عوسطوت الح وبت   ماالنحىافوت ال لتوري .   مفقىات 
 اسعئداس تح تس الع وين ال علدا الخع ور الفىمق بتن معوسطوت  يوبوت بفىاا اللتن  نحو محومر بااة الدراس .  (2
 . Scheffe' Testبمو في الجونب اإلحصولي السعئىاج ال قورنوت ال لدال  فقد تم اال ع وا     اخع ور شوفته   (3

( محدا بئ ع  Likertما ع دت الدراسةةةةةةةة  تصةةةةةةةةنتف  يوبوت فقىات محومر الدراسةةةةةةةة  مفقو لعدريج لتيىت الئ وسةةةةةةةةي )
ال  - 1) مح ةةب األه ت      النحو العولي: يوبوت ح ةةب بمزانهو رق تًو  محدات بئ ع  يوبوت ح ةةب بمزانهو رق تًو  

 بمافق بشدة(.-5بمافق  -4محويد  -3ال بمافق  -2بمافق بشده  

منئفض( بوال ع وا      م معوسط   م )مىتفع    : ل  ثالث  م عويوت      فقىات بااة الدراس   متم تق تم اريوت العقديى
 مهي ملتور العصحت .   ال لوال  اْلتت 

 ( /  دا الئتورات ل عدريجالقت   األان   – ل عدريج= )القت   األ    دول الف   

 يعم قتوس ال  عوى  بولشيس العولي:م  ته    ضوف  دول الف   ل داال  العدريج  1.33= 3( / 1-5= )دول الف   

 (.2.33قس من بم ال ومي )ب: مستوى منخفضب. 

 (.3.67قس من بم ال ومي )ب(  ل   2.34من بم ال ومي )  بك ى: مستوى متوسطب. 

 .(5 ل  )  (3.68من بم ت ومي ) بك ى: مستوى مرتفعية. 
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الح وبي   ال عوسط  قت    فإذا كونت  ذلك  بكثى منل  حور بم  مبنوًا      ( فتيوم  3.68)  بم ال ومي   ل فقىة 
  عوى معوسطو  مإذا كوم ال عوسط الم  ( فإ3.67-2.34  عوى مىتفلًو  بمو  ذا كونت قت   ال عوسط الح وبي )ال

 ( فتيوم م عوى العصورات منئفضًو.2.33الح وبي بقس من )

  عرض نتائج أسئلة الدراسة 

من   في المجتمع األردني   القتل  جرائم  ارتكابلعوامل المؤثرة في  ا: ما  الرئيسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  
 ؟وجهة نظر القضاة والمحامين

اخع ور "ت"   مقت  ل دراس  تم ح وب ال عوسطوت الح وبت  ماالنحىافوت ال لتوري     الىلتعلنيوب   ن ال ؤال       
 ( يوض  النعولج. 5  مالجدمل ) نحو اللوامس ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعسإليوبوت بفىاا  تن  الدراس  
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 ( 5الجدول )

  يىالم ارتكوب ل لوامس ال ؤثىة في وقيمة اختبار "ت" المستوى والترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 
 في ال جع ع األراني  القعس

المتوسط   الفقرة  المجال رقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

 0.00 19.70 مىتفع   0.64 3.843 اللوامس االقعصواال  1

 0.00 24.65 مىتفع   0.69 3.976 االيع و ت اللوامس   2

 0.00 20.64 مىتفع   0.58 3.879 اللوامس الشئصت  3

 0.00 18.96 مىتفع   0.62 3.781 اللوامس ال ت ت  4

ال  ةةةةةةةةةعوى اللوس ل لوامس ال ؤثىة  -
في   القعةةةةةةةس  يىالم  ارتكةةةةةةةوب في  

 ال جع ع األراني
 0.00 20.05 مىتفع   0.47 3.869

 

في ال جع ع    القعس   يىالم   ارتكوب ( بم ال  عوى اللوس ل لوامس ال ؤثىة في  5النعولج في الجدمل )يعض  من  
اللوس    ال عوسط الح وبيب غ    فقد قد يوات ب  عوى مىتفع   من ميه  نظى القضوة مال حومتن من  تن  الدراس     األراني

(  بمو     م عوى اإليوب   0.47ملتوري )(   بونحىا   3.869)    مجوالت بااة الدراس   إليوبوت  تن  الدراس   
 ارتكوب ال ؤثىة في    االيع و ت الئوص بقتوس م عوى اللوامس    ال جول  فتظهى بم  ألااة الدراس   الفى ت   ال جوالت      
األراني  القعس  يىالم ال جع ع  األه ت      في  األمل من حتث  العىتتب  بونحىا  3.976)  ب عوسط ح وبيقد حقق   )

( بونحىا  ملتوري 3.879) ب عوسط ح وبي الشئصت ( مب  عوى مىتفع  في العىتتب الثوني اللوامس 0.69ملتوري )
مب غ الوسط الح وبي إليوبوت  تن     اللوامس االقعصواال  األختى  ق س  ( مب  عوى مىتفع  مفي العىتتب الثولث م 0.58)

اللوامس األختى  م   الىابع مفي العىتتب      عمىتف( مب  عوى  0.64( بونحىا  ملتوري )3.843)  ال جولالدراس      هذا  
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( مب  عوى  0.62( بونحىا  ملتوري )3.781)  ال جولمب غ الوسط الح وبي إليوبوت  تن  الدراس      هذا    ال ت ت 
ال الحظ بم م عوى اإليوب         مىتفع. م عوى    مجولقد حققت م عوى مىتفع   ملم الحقق بي    ال جوالت ممن 

 . بم معوسط منئفض 

( 0.05( ممن معوبل  قتم اخع ور "ت" ميوا بثى ذم االل   حصولت   ند م عوى االل  )5ن الجدمل )ميعض  م
ال جع ع األراني  حتث  القعس في  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم  مال ت ت   ل لوامس االقعصواال  مااليع و ت  مالشئصت  

الح ل  عوسط  اإلحصولت   القت    من  بك ى  الح وبت   ال عوسطوت  قتم  ال فعىض  يوات  قتم     (µ=3) وبي  متىامحت 
( مهي قتم اال   حصولتًو  ند م عوى الدالل  اإلحصولت   م و يؤكد به ت  اللوامس 24.65-18.96االخع ور بتن )

االقعصواال  مااليع و ت  مالشئصت  مال ت ت      ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني من ميه  نظى القضوة  
 األراني. مال حومتن في ال جع ع 

 مفت و ي ي  ىض ل نعولج ال عل ق  بأس    الدراس  الفى ت :     

  من وجهة نظر القضاة والمحامين  في المجتمع األردني القتل  جرائم  ارتكابالمؤثرة في    االقتصاديةما العوامل  :  أوال  
 ؟

اخع ور "ت"   مقت  تم ح وب ال عوسطوت الح وبت  ماالنحىافوت ال لتوري     الفى ي األمل ل دراس لنيوب   ن ال ؤال  
 ( يوض  النعولج.6  مالجدمل )نحو اللوامس االقعصواال  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس إليوبوت بفىاا  تن  الدراس  

 ( 6الجدول )

ال ؤثىة في   االقعصواال  ل لوامسوقيمة اختبار "ت" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى والترتيب 
 في ال جع ع األراني  القعس يىالم ارتكوب 

المتوسط   الفقرة  المجال رقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

كفاية الدخل لسد حاجات يسهم عدم  3
 األسرة ومتطلباتها في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 25.49 مىتفع   0.76 4.127
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المتوسط   الفقرة  المجال رقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

يسهم عدم قدرة األفراد الحصول على  2
 فرص للعمل في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 20.90 مىتفع   0.85 4.042

يزيد االرتفاع المتوالي في أسعار السلع   9
 جريمة القتل والخدمات في ارتكاب 

 0.00 17.74 مىتفع   0.97 3.957

يسهم جشع األفراد والرغبة في الثراء  11
 السريع في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 19.29 مىتفع   0.88 3.934

تسهم معاناة األفراد من الفقر والحرمان   1
 االقتصادي في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 16.86 مىتفع   0.93 3.922

المردود المالي المتحصل من  يسهم ضعف  7
 العمل لدى األفراد في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 20.52 مىتفع   0.75 3.911

8 
يسهم فقدان األفراد لوظائفهم واالستغناء  
عنهم في العمل بعد أن كانوا على رأس  

 عملهم في ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 18.61 مىتفع   0.79 3.877

السرقة والسطو في يسهم زيادة جرائم  14
 المجتمع في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 16.51 مىتفع   0.83 3.817

4 
تدني ليسهم شعور األفراد بالتهميش 

واالقتصادية في  المكانة االجتماعية
 ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 17.81 مىتفع   0.76 3.809

5 
يسهم حاجة األفراد للمال لإليفاء بسداد 

والمستحقات المالية المترتبة القروض 
 عليهم في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 17.72 مىتفع   0.75 3.795

يسهم زيادة تعرض األفراد لالحتيال   13
 والنصب في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 15.16 مىتفع   0.78 3.701
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المتوسط   الفقرة  المجال رقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

10 
يسهم الركود التراجع االقتصادي الذي 

تشهده قطاعات العمل المختلفة في 
 المجتمع في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 13.53   معوسط 0.83 3.674

يسهم رغبة األفراد في الحصول على  6
 األمان الوظيفي في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 13.63   معوسط 0.82 3.670

يسهم زيادة حاالت رجوع الشيكات البنكية   12
 بين المتعاملين في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 6.91   معوسط 1.02 3.516

 - 
المؤثرة   االقتصادية المستوى العام للعوامل

في المجتمع  القتل جرائم ارتكابفي 
 األردني 

 0.00 19.70 مىتفع   0.64 3.843

في ال جع ع    القعس  يىالم ارتكوب ال ؤثىة في   االقعصةواال ( بم ال  ةعوى اللوس ل لوامس  6اتَّضة  من النعولج في الجدمل )
  حتث ب غ ال عوسةةةةةةةةةةط مىتفعيوات ب  ةةةةةةةةةةعوى   من بفىاا  تن  الدراسةةةةةةةةةة   من ميه  نظى القضةةةةةةةةةةوة مال حومتن األراني

 لوامةةس ل  مىتفعمتليع هةةذه النعتجةة  م ةةةةةةةةةةةةةةعوى    (0.64بةةونحىا  ملتةةوري )(   3.843الح ةةةةةةةةةةةةةةةوبي اللةةوس لنيةةوبةةوت )
في ضةةةةةوا  يوبوت بفىاا  تن  الدراسةةةةة    مقد حققت    في ال جع ع األراني القعس  يىالم ارتكوب ال ؤثىة في   االقعصةةةةةواال 

 -4.127م ةةةعوى  يوب  "مىتفل " تىامحت ال عوسةةةطوت الح ةةةوبت  إليوبوت  تن  الدراسةةة    تهو بتن )  فقىة    (  11)
معوسةةةةةةةةةةةةةط  يوبوت  تن   ( فقىات تىامحت 7بمو الفقىات العي حققت  يوب  "معوسةةةةةةةةةةةةةط " ف  غ  داهو )  (3.701
ت" ميوا بثى ذم االل  "  اخع ور( ممن معوبل  قتم  6. ميعضةةةة  من الجدمل )(  3.516 -3.674بتن )    تهو الدراسةةةة 

( ل لوامس االقعصةةةةةةةواال  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني  0.05 حصةةةةةةةولت   ند م ةةةةةةةعوى االل  )
متىامحت قتم    (µ=3)حتث يوات قتم ال عوسةطوت الح ةوبت  بك ى من القت   اإلحصةولت  ل  عوسةط الح ةوبي ال فعىض 

اال   حصةةةةةةةةولتًو  ند م ةةةةةةةةعوى الدالل  اإلحصةةةةةةةةولت   م و يؤكد به ت  اللوامس  ( مهي قتم  25.49-6.91االخع ور بتن )
 االقعصواال      ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني من ميه  نظى القضوة مال حومتن في ال جع ع األراني.
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من وجهااة نظر القضاااااااااااة    في المجتمع األردني  القتاال  جرائم  ارتكااابالمؤثرة في    االجتماااعيااةمااا العواماال  :  ثااانيااا  
 ؟والمحامين

اخع ور    مقت   تم ح وب ال عوسطوت الح وبت  ماالنحىافوت ال لتوري     الفى ي الثوني ل دراس لنيوب   ن ال ؤال      
ض   ( يو 9  مالجدمل )نحو اللوامس االيع و ت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعسإليوبوت بفىاا  تن  الدراس   "ت"  

   النعولج.

 ( 7الجدول )

ال ؤثىة في   االيع و ت  ل لوامسوقيمة اختبار "ت" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى والترتيب 
 في ال جع ع األراني  القعس يىالم ارتكوب 

رقم 
 المجال 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

يسهم ضعف دور التربية والتعليم في التنشئة   12
 االجتماعية لألفراد في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 30.23 مىتفع   0.75 4.213

يسهم انتشار مظاهر البلطجة واإلتاوات   11
 والخاوات في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 26.96 مىتفع   0.80 4.151

10 
االهتمام باألنشطة االجتماعية يقود قلة 

والثقافية الستغالل أوقات الفراغ لدى الشباب  
 وطاقاتهم في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 25.11 مىتفع   0.83 4.117

9 
يؤدي ضعف دور المؤسسات الدينية في 

الوعظ واإلرشاد ألفراد المجتمع في ارتكاب  
 جريمة القتل 

 0.00 25.93 مىتفع   0.80 4.111

7 
يسهم انتشار االنفتاح الثقافي بين أفراد  

المجتمع نتيجة العولمة في ارتكاب جريمة 
 القتل 

 0.00 28.02 مىتفع   0.73 4.088
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رقم 
 المجال 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

2 
يسهم عدم اهتمام األسر في المجتمع 

ومساندتها لألبناء في حل مشاكلهم الخاصة  
 في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 22.17 مىتفع   0.89 4.048

العالقات االجتماعية بين أفراد  يسهم ضعف  1
 المجتمع في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 24.00 مىتفع   0.80 4.017

8 
يسهم ثقافة حب التملك والتفاخر بامتالك 
األموال والممتلكات بين أفراد المجتمع في 

 ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 26.20 مىتفع   0.70 3.983

13 
االجتماعي  يسهم تراجع دور وسائل الضبط 

غير الرسمي "اأُلسرة، المسجد، النادي 
 الثقافي" في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 22.39 مىتفع   0.82 3.980

يقود انتشار االنحالل األخالقي بين الشباب   6
 إلى ارتكاب جريمة القتل  

 0.00 23.64 مىتفع   0.75 3.949

يؤدي استغالل أصحاب العمل للعمال   5
 ارتكاب جريمة القتل والموظفين في 

 0.00 18.58 مىتفع   0.92 3.915

4 
يسهم انتشار بعض مظاهر الفساد "الوساطة  
والمحسوبية" في المجتمع في ارتكاب جريمة 

 القتل 
 0.00 24.31 مىتفع   0.69 3.901

يسهم ضعف التكافل االجتماعي بين أفراد   3
 المجتمع في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 20.11 مىتفع   0.82 3.881

تسهم التنشئة األسرية غير السليمة في  14
 المجتمع في ارتكاب جريمة القتل 

 0.00 10.22   معوسط 0.87 3.658
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رقم 
 المجال 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

15 
يسهم انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل  

االجتماعي على االنترنت في ارتكاب جريمة 
 القتل 

 0.00 9.25   معوسط 0.91 3.622

المؤثرة في    االجتماعية للعواملالمستوى العام  - 
 في المجتمع األردني  القتل جرائم ارتكاب

 0.00 24.65 مىتفع   0.69 3.976

في   القعس  يىالم ارتكوب ال ؤثىة في   االيع و ت ( بم ال  ةةعوى اللوس ل لوامس  7اتَّضةة  من النعولج في الجدمل )
  حتث ب غ ال عوسةةةةةةةةط الح ةةةةةةةةوبي اللوس  مىتفعيوات ب  ةةةةةةةةعوى    من ميه  نظى القضةةةةةةةةوة مال حومتن ال جع ع األراني

ال ؤثىة في   االيع و ت  لوامس  ل  مىتفعمتليع هذه النعتج  م ةةةةةةةةةةعوى    (0.69بونحىا  ملتوري )(   3.976لنيوبوت )
م ةةةةعوى    فقىة    (  13في ضةةةةوا  يوبوت بفىاا  تن  الدراسةةةة   مقد حققت )  في ال جع ع األراني القعس  يىالم ارتكوب 
الةةةفةةةقةةةىات    (3.881 -4.213"مىتفل " تىامحت ال عوسطوت الح وبت  إليوبوت  تن  الدراس    تهو بتن )  يوب  بمةةةةةةةو 

  -3.658بتن )    تهو  معوسةةةةةةةةةةةةةط  يوبوت  تن  الدراسةةةةةةةةةةةةة تىامحت    فقىتومالعي حققت  يوب  "معوسةةةةةةةةةةةةةط " ف  غ  داهو  
3.622  ) . 

بثى ذم االل   حصةةةةةةةولت   ند م ةةةةةةةعوى االل  ( ممن معوبل  قتم اخع ور "ت" ميوا 7ميعضةةةةةةة  من الجدمل )  
ال ؤثىة     ارتكةوب يىالم القعةس في ال جع ع األراني  حتةث يوات قتم ال عوسةةةةةةةةةةةةةةطةوت    ( ل لوامس االيع ةو تة 0.05)

- 9.25متىامحت قتم االخع ور بتن )  (µ=3)الح ةةةةةةةةوبت  بك ى من القت   اإلحصةةةةةةةةولت  ل  عوسةةةةةةةةط الح ةةةةةةةةوبي ال فعىض 
ولتًو  ند م ةةةعوى الدالل  اإلحصةةةولت   م و يؤكد به ت  اللوامس االيع و ت      ارتكوب ( مهي قتم اال   حصةةة30.23

 يىالم القعس في ال جع ع األراني من ميه  نظى القضوة مال حومتن في ال جع ع األراني.

  القضاة والمحامينمن وجهة نظر    في المجتمع األردني  القتل جرائم  ارتكابالمؤثرة في   الشخصيةما العوامل  : ثالثا  
 ؟
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 مقت  تم ح ةةةةةوب ال عوسةةةةةطوت الح ةةةةةوبت  ماالنحىافوت ال لتوري    الفى ي الثولث ل دراسةةةةة لنيوب   ن ال ةةةةةؤال 
( 8  مالجدمل )نحو اللوامس الشةةةةةةةةئصةةةةةةةةت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعسإليوبوت بفىاا  تن  الدراسةةةةةةةة  اخع ور "ت" 

 يوض  النعولج.

 ( 8الجدول )

  ارتكابالمؤثرة في   الشخصية للعواملوقيمة اختبار "ت"  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى والترتيب 
 في المجتمع األردني  القتل  جرائم

المتوسط   الفقرة  المجال رقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

الداللة   (t)قيمة 
 االحصائية 

10 

يقود الشعور بالغيرة والحسد من األفراد  
الناجحين في الحياة العملية من نفس الجيل  

 إلى ارتكاب جريمة القتل  
 0.00 24.23 مىتفع  0.91 4.176

4 

يسهم الشعور باالكتئاب والخوف والقلق من  
المجهول لدى الشباب في ارتكاب جريمة 

 القتل 
 0.00 28.07 مىتفع  0.75 4.125

11 

يسهم رغبة األفراد في االنتقام والثأر إلثبات  
شخصيته أمام اآلخرين في ارتكاب جريمة 

 القتل  
 0.00 22.98 مىتفع  0.89 4.085

3 

تسهم الضغوط النفسية التي يتعرض لها  
الشباب بسبب البطالة في ارتكاب جريمة 

 القتل 
 0.00 23.76 مىتفع  0.83 4.046

2 
المسكرات والحبوب  يسهم إدمان األفراد على 

 المخدرة في ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 23.92 مىتفع  0.82 4.040
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المتوسط   الفقرة  المجال رقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

الداللة   (t)قيمة 
 االحصائية 

6 

يقود عدم قدرة األفراد على تحقيق أهدافهم  
بسبب الظروف االقتصادية الصعبة في 

 ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 27.11 مىتفع  0.70 4.017

7 

يسهم شعور األفراد بالسخط على الظروف 
يعيشونها في ارتكاب جريمة الحياتية التي 

 القتل 
 0.00 22.16 مىتفع  0.81 3.955

5 

يسهم الشعور باإلحباط والفشل بسبب طول  
فترة التعطل عن العمل لدى االفراد في 

 المجتمع في ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 20.75 مىتفع  0.84 3.926

1 

يسهم شعور األفراد في المجتمع بالعزلة 
االجتماعي في ارتكاب جريمة واالغتراب 

 القتل 
 0.00 25.94 مىتفع  0.66 3.918

8 
يسهم ارتباط األفراد بأصحاب السوابق 

 الجرمية في ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 16.12 مىتفع  0.86 3.742

14 

يؤدي شعور األفراد بعدم القناعة والرضا عن  
الظروف الحياتية التي يعيشونها في ارتكاب  

 القتل جريمة 
 0.00 15.21 مىتفع  0.90 3.733

9 
يسهم ارتباط األفراد برفقاء السوء في ارتكاب  

 جريمة القتل 
 0.00 15.22 مىتفع  0.87 3.707

13 
يسهم الشعور بالخوف والقلق من المستقبل  

 لدى الشباب في ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 14.09 مىتفع  0.93 3.699

12 
وااللتزام بالواجبات  يسهم غياب الوازع الديني 

 الدينية لدى األفراد في ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 13.08 معوسط  0.76 3.528
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المتوسط   الفقرة  المجال رقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

الداللة   (t)قيمة 
 االحصائية 

15 
يسهم شعور األفراد في المجتمع باالغتراب  

 االجتماعي في ارتكاب جريمة القتل 
 0.00 9.97 معوسط  0.93 3.494

المؤثرة في  الشخصية المستوى العام للعوامل 
 في المجتمع األردني  القتل جرائم ارتكاب

 0.00 20.64 مىتفع  0.58 3.879

في   القعس  يىالم ارتكوب ال ؤثىة في   الشةةئصةةت ( بم ال  ةةعوى اللوس ل لوامس 8اتَّضةة  من النعولج في الجدمل )
  حتث ب غ ال عوسةةةةةةةةط الح ةةةةةةةةوبي اللوس  مىتفعيوات ب  ةةةةةةةةعوى    من ميه  نظى القضةةةةةةةةوة مال حومتن ال جع ع األراني

ال ؤثىة في  الشةةةةةئصةةةةةت  لوامس  ل  مىتفعمتليع هذه النعتج  م ةةةةةعوى    (0.58بونحىا  ملتوري )(   3.879لنيوبوت )
م ةةةةعوى    فقىة    (  13في ضةةةةوا  يوبوت بفىاا  تن  الدراسةةةة   مقد حققت )  في ال جع ع األراني القعس  يىالم ارتكوب 

بمو الفقىات     (3.699 -4.176 يوب  "مىتفل " تىامحت ال عوسةةةةةةطوت الح ةةةةةةوبت  إليوبوت  تن  الدراسةةةةةة    تهو بتن )
  -3.528بتن )    تهو  معوسةةةةةةةةةةةةةط  يوبوت  تن  الدراسةةةةةةةةةةةةة تىامحت    فقىتومالعي حققت  يوب  "معوسةةةةةةةةةةةةةط " ف  غ  داهو  

3.494  ) . 

ت" ميوا بثى ذم االل   حصةةةةةةةولت   ند م ةةةةةةةعوى االل  ( ممن معوبل  قتم اخع ور "8ميعضةةةةةةة  من الجدمل )  
ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني  حتث يوات قتم ال عوسةةةةةةةطوت  ( ل لوامس الشةةةةةةةئصةةةةةةةت 0.05)

- 9.97متىامحت قتم االخع ور بتن )  (µ=3)الح ةةةةةةوبت  بك ى من القت   اإلحصةةةةةةولت  ل  عوسةةةةةةط الح ةةةةةةوبي ال فعىض 
    ارتكوب     حصةةةولتًو  ند م ةةةعوى الدالل  اإلحصةةةولت   م و يؤكد به ت  اللوامس الشةةةئصةةةت ( مهي قتم اال28.07

 يىالم القعس في ال جع ع األراني من ميه  نظى القضوة مال حومتن في ال جع ع األراني.

 ؟ القضاة والمحامينمن وجهة نظر  في المجتمع األردني  القتل جرائم ارتكابالمؤثرة في  البيئيةما العوامل : رابعا  

اخع ور "ت"   مقت   تم ح وب ال عوسطوت الح وبت  ماالنحىافوت ال لتوري     الفى ي الىابع ل دراس لنيوب   ن ال ؤال  
   ( يوض  النعولج.9  مالجدمل )نحو اللوامس ال ت ت  ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعسإليوبوت بفىاا  تن  الدراس  
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 ( 9الجدول )

  جرائم  ارتكابالمؤثرة في   البيئية للعواملوقيمة اختبار "ت"  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى والترتيب 
 في المجتمع األردني  القتل 

رقم 
 المجال 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

8 
مظاهر النزعة الفردية بين افراد يسهم سيادة 

المجتمع في البيئة الحضرية في ارتكاب جرائم  
 القتل 

 0.00 24.17 مىتفع  0.82 4.052

1 
يسهم إقامة األفراد في األحياء الفقيرة ضمن  

التجمعات السكانية العشوائية في ارتكاب  
 جرائم القتل 

 0.00 19.66 مىتفع  0.90 3.953

2 
األمنية على األحياء  يسهم ضعف الرقابة 

السكنية في المدن الكبيرة في ارتكاب جرائم  
 القتل 

 0.00 23.40 مىتفع  0.75 3.921

من الحضرية  المجمعاتتسهم الهجرة الى  3
 في ارتكاب جرائم القتل  اآلرياف والقرى للعمل

 0.00 20.31 مىتفع  0.81 3.876

12 
وعدم االلتزام   يسهم زيادة االزدحام المروري 

في المدن في   بقواعد السير على الطرقات
 ارتكاب جرائم القتل 

 0.00 18.61 مىتفع  0.82 3.808

يسهم زيادة التركز السكاني واالكتظاظ في  5
 المدن في ارتكاب جرائم القتل 

 0.00 24.20 مىتفع  0.62 3.779

يسهم التدني في مستوى جودة الحياة لألسر   7
 في البيئة الحضرية في ارتكاب جرائم القتل 

 0.00 16.70 مىتفع  0.87 3.774
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رقم 
 المجال 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 العام  

 الداللة االحصائية  (t)قيمة 

10 
 امتناع البعض عن مزاولة األعماليسهم 

في  التقليدية وتفضيل األعمال سريحة الربح
 ارتكاب جرائم القتل  

 0.00 15.25 مىتفع  0.92 3.757

التمييز بين األفراد على أسس طبقية  يسهم  6
 في البيئة الحضرية في ارتكاب جرائم القتل 

 0.00 16.25 مىتفع  0.86 3.742

يسهم تعدد الثقافات الفرعية في المناطق  11
 ارتكاب جرائم القتل  الحضرية في

 0.00 15.78 مىتفع  0.85 3.720

تسهم انتشار األوبئة واألمراض في المجتمع   13
 زيادة ارتكاب جرائم القتل في 

 0.00 15.27 مىتفع  0.86 3.700

يسهم انتشار أماكن اللهو والنوادي الليلية في   4
 المدن في ارتكاب جرائم القتل 

 0.00 12.52 معوسط  0.73 3.574

9 
يسهم انتشار ثقافة االستهالك السلبي 

وتعمقها بين سكان المدن في ارتكاب جرائم  
 القتل 

 0.00 9.46 معوسط  0.96 3.498

المؤثرة في  البيئية المستوى العام للعوامل - 
 في المجتمع األردني  القتل جرائم ارتكاب

 0.00 18.96 مىتفع  0.62 3.781

في   القعس  يىالم ارتكوب ال ؤثىة في   ال ت ت ( بم ال  ةةةةةةةةةةةةعوى اللوس ل لوامس  9اتَّضةةةةةةةةةةةة  من النعولج في الجدمل )
  حتث ب غ ال عوسةةةةةةةةط الح ةةةةةةةةوبي اللوس  مىتفعيوات ب  ةةةةةةةةعوى    من ميه  نظى القضةةةةةةةةوة مال حومتن ال جع ع األراني

ال ؤثىة في   ال ت تةة  لوامةةس  ل  مىتفعمتليع هةةذه النعتجةة  م ةةةةةةةةةةةةةةعوى    (0.58بةةونحىا  ملتةةوري )(   3.879لنيةةوبةةوت )
م ةةةةعوى    فقىة    (  11  الدراسةةةة   مقد حققت )في ضةةةةوا  يوبوت بفىاا  تن  في ال جع ع األراني القعس  يىالم ارتكوب 

بمو الفقىات     (3.700 -4.052 يوب  "مىتفل " تىامحت ال عوسةةةةةةطوت الح ةةةةةةوبت  إليوبوت  تن  الدراسةةةةةة    تهو بتن )
  -3.574بتن )    تهو  معوسةةةةةةةةةةةةةط  يوبوت  تن  الدراسةةةةةةةةةةةةة تىامحت    فقىتومالعي حققت  يوب  "معوسةةةةةةةةةةةةةط " ف  غ  داهو  

3.498  ) . 
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( 0.05( ممن معوبل  قتم اخع ور "ت" ميوا بثى ذم االل   حصةةةةةةولت   ند م ةةةةةةعوى االل  )9لجدمل )ميعضةةةةةة  من ا  
ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني  حتث يوات قتم ال عوسةةةةةةطوت الح ةةةةةةوبت  بك ى    ل لوامس ال ت ت 

( مهي قتم  24.20-9.46ع ور بتن )متىامحت قتم االخ  (µ=3)من القت   اإلحصةةةةولت  ل  عوسةةةةط الح ةةةةوبي ال فعىض 
    ارتكوب يىالم القعس في   (  م و يؤكد به ت  اللوامس ال ت ت 0.05اال   حصةةولتًو  ند م ةةعوى الدالل  اإلحصةةولت  )

 ال جع ع األراني من ميه  نظى القضوة مال حومتن في ال جع ع األراني.

 مناقشة النتائج     

 يعنومل الجزا العولي من الدراس  منوقش  ل نعولج العي تم العوصس لهو  مبولشيس العولي:  

من ميه    في ال جع ع األراني  القعس  يىالم  ارتكوب بم ال  عوى اللوس ل لوامس ال ؤثىة في  بماًل: بشورت النعولج  ل   
ال ؤثىة   االيع و ت اللوامس  من النعولج بم  (. ماتض   3.869قد يوا مىتفلًو  ب عوسط ح وبي ) نظى القضوة مال حومتن  

 (3.976)  ب عوسط ح وبيقد حقق العىتتب األمل من حتث األه ت      في ال جع ع األراني  القعس  يىالم  ارتكوب في  
( مب  عوى مىتفع  مفي 3.879ب عوسط ح وبي )  فجوات في العىتتب الثوني  الشئصت   وامساللمب  عوى مىتفع  بمو  

األختى   مق س  الثولث  )االقعصواال     وامساللالعىتتب  الىابع  3.843ب عوسط ح وبي  العىتتب  مفي  مب  عوى مىتفع    )
( مب  عوى مىتفع. مقد يوات هذه النعولج معوافق  مع نعولج اللديد 3.781ب عوسط ح وبي )ال ت ت     وامساللماألختى  
ت وهم في ارتكوب الجىي   العي  اللديد من اللوامس  ميوا    (2020اراس  )الجنفومي   وت ال وبق   فقد اشورت  من الدراس

منهو   الىمابط  مالعي  مضلف  اللول ي  كولعفكك  االيع و ت   ماللوامس  مال طول    كولفقى  االقعصواال   )اللوامس  منهو 
 االيع و ت  بوإلضوف   ل  اللوامس النف ت (.

من    في ال جع ع األراني   القعس  يىالم   ارتكوب في  االقعصواال  ال ؤثىة    وامسبظهىت النعولج بم من بهم الل:  ثانيا     
قدرة األفىاا مفي  دس      دس كفوال  الدخس ل د حويوت األسىة ممعط  وتهوميه  نظى القضوة مال حومتن  تع ثس في  

   يشع األفىاا مالىغ   في الثىاا ال ىيع   ئدموت االرتفوع ال عوالي في بسلور ال  ع مال  م الحصول     فىص ل ل س
فقدام األفىاا لوظولفهم     ضلف ال ىاما ال ولي ال عحصس من الل س   ملونوة األفىاا من الفقى مالحىموم االقعصواي

.   مبوإلشورة لهذه النعولج يعض  تلدا اللوامس االقعصواال  ماالسعغنوا  نهم في الل س بلد بم كونوا     ربس    هم
ممفقًو ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني.  مي ين تف تى هذه النعولج مفقو لنظىي  الضغوط اللوم    
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لهذه النظىي  فإم الضغوط االقعصواال  العي يعلىض لهو الفقىاا ماللود تن  ن الل س قد تدفلهم الرتكوب يىالم القعس  
نليوس لحول  الق ق مالعوتى العي الشلى بهو األفىاا ال حىممتن اقعصواالو في ممفقو لذلك فإم ارتكوب يىالم القعس هي ا

 ال جع ع  مخوفهم من ال  عق س  بم الق ق بشأم  دس القدرة     تحقتق األهدا .  

النعولج مع   الدراس  به ت   ( مبظهىت  2020اراس  )ببو ص ب   متعوافق  العي تدفع االقعصواال     اللوامسنعولج هذه 
 الرتكوب الجىي     

النعولج بم من بهم اللثالثا      من    في ال جع ع األراني   القعس  يىالم   ارتكوب في  االيع و ت  ال ؤثىة    وامس: بظهىت 
في   تع ثس  مال حومتن   القضوة  نظى  مالئومات ميه   ماإلتومات  ال  طج   مظوهى  م انعشور  بوألنشط     االهع وس  ق   

انعشور االنفعوح    ضلف امر ال ؤس وت الدينت  في الو ظ ماإلرشوا   م السعغالل بمقوت الفىاغااليع و ت  مالثقوفت   
  .  دس اهع وس األسى في ال جع ع مم وندتهو لألبنوا في حس مشوك هم الئوص   م الثقوفي بتن بفىاا ال جع ع نعتج  اللول  

    ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني.  مي ين  مبوإلشورة لهذه النعولج يعض  به ت  اللوامس االيع و ت  ال ؤثىة  
لنظىي  مفقو  النعولج  هذه  "األنومي"   تف تى  مالكوارث    الالملتوري   ال عوتىة  االيع و ت   الظىم   بم  النظىي   متىى 

ل  ل فىا مبتن بسولتب  ش و هو  م و يؤاي  ل  ظهور حو  االقعصواال  تؤاي  ل  فقدام العوازم بتن الحويوت األسوست 
الالملتوري  الذي تدل     ال لونوة مال  وك الالنظومي مغتى ال نض ط نعتج  االضطىابوت ال صوح   لهذه الظىم  

ال جع ع    العي اصوبت ل عفكك االيع و ي  لل  توت  العفكك االيع و ي فجىالم القعس هي نعوج    لنظىي   ممفقو  مال شيالت.
متطغ  األنونت  مينعشى الط ع مالجشع بتن األفىاا  مي وا اللالقوت الهش  العي    االيع و ت   حتن و تع و د الىمابط

(  2020اراس  )ببو ص ب   متعوافق النعولج مع    تىبط األفىاا ب لضهم ال لض م و يؤاى  ل  انعشور الفىاال  بتنهم.
به ت   مبظهىت   الدراس   هذه  مبه هو  االيع و ت     اللوامسنعولج  الجىي    تدفع الرتكوب  العفكك انعشور مظوهى  العي 

( بم بهم اللوامس االيع و ت  ال ؤاال   ل  ارتكوب يىي   2018مبظهىت نعولج اراس  )اللنزي     .األسىي مالطالق
مبظهىت   الىغ   في الحصول     ال ول بأي مست   م ين (  -ضلف الوازع الديني   -القعس تع ئص في )اللص ت   

ال جع ع   (2017)الدرامش  مال وايدة   نعولج اراس    القعس في  ل  عغتىات االيع و ت  في ارتكوب يىي    بثى  ميوا 
 األراني حتث احعس ال ىت   األمل  العفكك األسىي  ثم تاله ضلف الوازع الديني لدى األفىاا 
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من ميه    في ال جع ع األراني   القعس   يىالم   ارتكوب في  الشئصت  ال ؤثىة    وامس: بظهىت النعولج بم من بهم اللثالثا     
بولغتىة مالح د من األفىاا النويحتن في الحتوة الل  ت  من نفعنظى القضوة مال حومتن  تع ثس في     ببنوا   الشلور 

النعقوس مالثأر إلث وت رغ   األفىاا في ا  بوالكع وب مالئو  مالق ق من ال جهول لدى الش وب مالشلور الشلور     الجتس
بموس اْلخىين ال طول    شئصتعه  الش وب ب  ب  لهو  العي يعلىض  النف ت   ال  يىات    الضغوط   اموم األفىاا     

ممفقًو لنظىي  االحعواا   . دس قدرة األفىاا     تحقتق بهدافهم ب  ب الظىم  االقعصواال  الصل     مالح وب ال ئدرة
يؤاي  ل  ارتكوب يىي   القعس  فضلف بم    لألفىاا ضلف االحعواا ال جع لي    ث من حت  هذه النعتج  فت ين تف تى  

متعوافق   غتوب االحعواا سواا كوم ااخ تًو بس خوريتًو يؤاي بولفىا  ل  ال جوا  ل  ال  وكتوت اإليىامت  لعحقتق بهدافه.
شئصت  ال ؤاال   ل  ارتكوب يىي    بظهىت نعولج الدراس  بم بهم اللوامس ال  ( مالعي2018النعولج مع اراس  )اللنزي   

تع ئص في )الغضب ال ين بم يدفع  ل  ارتكوب القعس  تلودي مإاموم ال ئدرات مال  يىات  االندفوع ب  ب الىغ وت 
 الشئصت (.  

من ميه    في ال جع ع األراني  القعس  يىالم  ارتكوب في  ال ت ت  ال ؤثىة    وامس: توص ت النعولج بم من بهم اللرابعا     
إقوم  األفىاا   م ستواة مظوهى النز   الفىاال  بتن افىاا ال جع ع في ال ت   الحضىي نظى القضوة مال حومتن  تع ثس في  

اللشوالت   ال يونت   العج لوت  الفقتىة ض ن  األحتوا  م في  ال دم    في  ال ينت   األحتوا  األمنت       الىقوب   ضلف 
العىكز ال يوني ماالكعظوظ في   م في ال دم  م دس االلعزاس بقوا د ال تى     الطىقوت   االزاحوس ال ىمري زيواة    م الك تىة
. مبوإلشورة لهذه النعولج يعض  به ت  اللوامس ال ت ت  العدني في م عوى يواة الحتوة لألسى في ال ت   الحضىي   م ال دم

ل نظىي  االاليولويت  "ال ت ت "  مفقًو تف ى الدراس  هذه النعتج  م   ال ؤثىة     ارتكوب يىالم القعس في ال جع ع األراني.
الظىم  ال لتشت  غتى ال  عقىة  مالعي تصوح هو الفوض  االيع و ت     مالعي تىى بمالفوض  االيع و ت    ممفقو لنظىي   

بلضهم بلضًو في تلد بت   منوس   لعشيتس مج و وت من األفىاا غتى م عزم  بقتم ال جع ع األصت   مهم يد  وم  
ارتكوب الجىالم بشيس قوي ممع وسك  ك و بنهم الشي وم خطىًا     ال جع ع ال حتط بهم   ال بم هذه الج و وت لديهو 
بمىًا ماقلتًو في   اللصوبوت  العق تد ماالنع وا  ل   ال وي  لتص    القدرة     توريث األيتول الالحق  س وكتوتهم غتى 

واهم في ال  وكتوت ال نحىف  ماإليىامت   بم ال ين بم يعئ   اْلبوا  ن ببنولهم في سن  ال جع ع  حتث الق د األبنوا آب
م يىة يًدا م و يدفلهم  ل  االنئىاط في هذه اللصوبوت مارتكوب الجىالم من بيس الحصول     األموال  م و يؤاي  

. مقد  ن ال ينوم في هذه األموكن ل  زيواة ملدالت الجىالم  في بموكن ملتن      الىغم من اخعال  األشئوص الذي
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بظهىت نعولج الدراس   م يىالم  العي  م   ,Harwood)  2000اراس  هورما )يوات نعولج الدراس  في هذ الجونب مع  
مصلوب  اللتش مالوضع االقعصواي ال عىاي  م دس قدرة األفىاا       تىت ط بولظىم  ال ت ت  مال ينت  ل  يومقعس  ال

 اللتشونهو  ميفعقدمم قدرتهم     العأق م مع الظىم  العي تحتط بهم.  تجومز الظىم  الصل   العي

 التوصيات

 توصي الدراسة بناء  على نتائجها بما يلي:

ضىمرة االهع وس بحس ال شيالت االقعصواال  مالشئصت  العي توايه بفىاا ال جع ع  مخوص  فت و يعل ق ب شي     (1
 ال ولت  لألسى في األحتوا الفقتىة لىفع م عواهم االقعصواي.ال طول  مالفقى  متوفتى ال  و دات 

تويته مؤس وت ال جع ع ال دني ممسولس اال الس ل عو ت  بئطورة يىالم القعس مالعصدي لهو بيوف  الوسولس   (2
 ال عوح . 

ه   مالل س     ت ىيع  يىااات ال حوك   مال ت في هذ اللقوبوت     مىتك ي يىالم القعس الل س     تشديد  (3
 القضوالو منشى األحيوس الصوارة بحقهم في مسولس اال الس ال ئع ف .

  مدىق الوقوال  منهو  ب و يىالم القعستشجتع الدراسوت األمنت  في ال جع ع األراني الهواف   ل   بىاز خطورة   (4
 الئدس بمن ال جع ع ماسعقىاره. 

ال جع ع األراني مالعىكتز     اللوامس ال عل ق    يىاا ال زيد من الدراسةوت حول اللوامس ال ؤاال  ل جىالم في  (5
 .لالسعفواة من نعولجهو متل ت وتهو بولعغتىات االيع و ت  ماالقعصواال  مالثقوفت  في ال جع ع األراني

 قائمة المرجع 

   اار الثقوف  ل نشى مالعوزيع  القوهىة  مصى.علم النفس الجنائي( 2017 بىاهتم  بكىس )

 .   اار صوار ل نشى مالعوزيع  بتىمت  ل نوم2  طلسان العرب(. 2015ابن منظور  مح َّد بن ميىس )

 اار النهض  ل نشى مالعوزيع  بتىمت  ل نوم.  علم النفس الجنائي )النظرية والتطبيق(،( 2012ببو زيد  ن ت   بمتن )

أة األردنية للجريمة من وجهة نظرها ما بين العوامل المؤدية إلى ارتكاب الجريمة المر (  2020ببو ص ب   عوب )
 مج   األزهى  مصى.، 2018 –  2020

 منشأة ال لور   اإلسيندري   مصى.  . الجريمة بين البيئة والوراثة (. 2004العيسوي  عبد الرحمن )
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( مالئىيشه  رافع  ذالوب   والتطبيقات(.  2013ال داين    والتقييم  المدخل  الجريمة:  ل نشى نظريات علم  الفكى  اار   .
 مالعوزيع    وم  األرام.  

  الىيوض  ال   ك  يومل  نوالف اللىبت  ل ل وس األمنت    واقع وآفاق الجريمة في الوطن العربي(  2003ال داينه  ذالوب )
 اللىبت  ال لواال .

مالعوزيع  الىيوض  ال   ك    ميع   الشقىي ل نشى  أصول علمي اإلجرام والعقاب(  2016ال تطور  مصطف  مح د )
 اللىبت  ال لواال .

مح د.) األردني.(.  2000الج ور   العقوبات  قانون  في  األشخاص  على  الواقعة  مالس 1)طالجرائم  اار  (.   وم: 
 ل نشى.

 ( مئ ف  خولد  الئدم  2020الجنفومي   اق وس  في  اللوم تن  لعويهوت  مفقًو  الجىي    ل لواة  ل   ال ؤاال   اللوامس   )
س  الكويت   في  اإلصالحت   ال ؤس وت  في  والبحوث  االيع و ت   للدراسات  االجتماعية  الخدمة  كلية  جلة 

     يومل  الفتوس  مصى.52-15(  ص ص 18  اللدا )االجتماعية

 (.  وم: اار مالس ل نشى مالعوزيع  األرام.   1)طعلم اجتماع الجريمة.  (.2008الح ن  اح وم مح د.)

   القوهىة  مصى.5  اار النهض  اللىبت   ط علم العقاب( 2005ح ني  مح وا نجتب )

 جرائم القتل وعقوبة اإلعدام في التشريعات االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،(  2020خ تس  بح د مح وا )
 ال يعب الجوملي الحديث  ببو ظ ي  اإلمورات اللىبت  ال عحدة. 

أثر المتغيرات االجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في  (  2017الدرامش     دهللا سولم مال وايدة  مىاا   دهللا )
. 1   دا  3  مج   يومل  الح تن بن دالل  مج د  المجتمع األردني من وجهة نظر طلبة الجامعة األردنية

 األرام.

( الطبي  (.2016الىيومي  يوخ   وإشكالياته  القتل  التطبيقيةمفهوم  األخالق  فلسفة  في  دراسة  الدار  2.)طعية    )
 ال صىي  ال  نونت  ل نشى مالعوزيع  القوهىة  مصى .
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 (.   وم: اار ال  تىة ل نشى مالعوزيع مالط و  .  1)طعلم االجتماع الجنائي.(. 2009ال  ىي   دلي مح وا.)

  ال يعب الجوملي الحديث ل ط و   مالنشى العمد  الموسوعة الجنائية العملية في جرائم القتل(  2020شوهتن  بسوم  )
  اإلسيندري   مصى. مالعوزيع 

  مج   يومل  األن ور ل ل وس اإلن ونت    العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة(  2011  دهللا  نوري سلدمم )
 اللدا األمل  اللىاق. 

. مىكز اإلسيندري  ل كعوب  الجريمة في ضوء مبادئ علم االجرامنظرات في ظاهرة  (.  2010 زمي  مح د مدحت )
 اإلسيندري   مصى. 

االجتماعية والشخصية المؤدية إلى ارتكاب جرائم القتل في المجتمع    العوامل(  2018اللنزي  بح د بن  وض خ ف )
ميدانية   السعودي اللىبت   دراسة  نوالف  يومل   منشورة   غتى  موي عتى  رسول   الىيوض     األمنت    ل ل وس 

 ال   ك  اللىبت  ال لواال .

(  اارة ال ل وموت الجنولت     وم  2020- 2015)  تقارير اإلحصاء الجنائي للسنوات(  2020مديىي  األمن اللوس )
 األرام.

لكعوب   اار امدخل إلى علم االجتماع الجنائي، أهم النظريات المفسرة للجريمة واالنحراف(  2014ال لعوق  ي ول )
 الحديث  م قط  س طن    وم.

   اار مالس ل نشى مالعوزيع    وم  األرام.نظريات علم الجريمة( 2014الورييوت   ويد  واا )
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     Abstract: 

The study mainly aimed to identify the economic, social, personal and environmental 

factors affecting the commission of murder from the point of view of judges and lawyers 

in Jordanian society. 

        In light of the nature of the study and the objectives it seeks to achieve, the study 

relied on the sample social survey method, and the use of a questionnaire tool to collect 

field data from the study sample, which consisted of (352) judges and lawyers working 

in courts in the Karak Governorate in Jordan. 

        The results showed that the general level of the factors affecting the commission 

of murder in Jordanian society from the point of view of judges and lawyers was high, 

with a mean of (3.869). It was clear from the results that the social factors affecting the 

commission of murders in the Jordanian society achieved the first rank in terms of 

importance, with an arithmetic mean (3.976) and a high level, while the personal factors 

came in the second rank with an arithmetic mean (3.879) and a high level, and in the 

third the economic factors with a mean (3.843) and a high level, and in the fourth and 

final order are the environmental factors with a mean (3.781) and a high level. 

   The study recommended the necessity of paying attention to solving the economic 

and personal problems facing members of Jordanian society, especially with regard to 

the problem of unemployment and poverty, and providing financial assistance to 

families in poor neighborhoods to raise their economic level. 

 

Keywords: Murders, Factors, Judges and Lawyers, Jordanian Society. 
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