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، االنحراف هادٌة العود البهلول
، دوافعه النفسٌة وعوامله النسوي

 ، دار محمد علً للنشر،معٌةالمجت
    10،1101تونس، الطبعة 

 لٌلى كواكً 

 

وٌقع هذا  ،االنحراف النسوي" ال سٌما االنحراف اإلجرامًٌتناول الكتاب موضوع "

الموضوع فً دائرة اهتمام فرعٌن من فروع علم االجتماع وهما علم االجتماع األسري 

 .وعلم االجتماع اإلجرامً

إلى أن البحث فً ظاهرة جرٌمة  -فً نظر الباحثة–وترجع أهمٌة هذا الموضوع 

م ٌلق العناٌة الكافٌة وٌعد مجاال مهمال من مجاالت البحث، حٌث أن معظم المرأة ل

الكتابات فً العقود األخٌرة تهتم بجرائم الرجال، فظاهرة إجرام المرأة تعبر أٌضا عن 

تحول وتغٌر فً وضع المرأة واتجاهاتها و أفعالها وعن أنها أصبحت فاعلة ومتفاعلة 

لتالً فتسلٌط الضوء على هذه الظاهرة ال ٌنقص من فً المجتمع سلبا أو إٌجابا، وبا

مكانة المرأة التونسٌة ألن نساء تونس مثلهن مثل مثٌالتهن فً كل أنحاء العالم ٌتفاعلن 

 واالقتصادٌة. وضاعهن االجتماعٌةفً إطار أ

ففً دراسة هذه الظاهرة تحاول الباحثة الكشف عن العوامل المِؤدٌة لظاهرة 

دف من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطور ظاهرة االنحراف النسوي وته

االنحراف القانونً عند المرأة التونسٌة ال سٌما تطورها الكٌفً ومحاولة فهمه على 

ً أدت بها إلى هذا الفعل ضوء التحوالت االجتماعٌة بكشف الظروف والعوامل الت

ال قانونً لبعض النساء ، وذلك بإلقاء الضوء على السلوك الالَإجتماعً وألالمنحرف

)عٌنة البحث( بغٌة لفت النظر إلى خطورة هذه الظاهرة" التً توصف عادة بالصفة 

المجتمعٌة ألنها بعٌدة عن الوقاٌة والعالج عن متناول األفراد والجماعات ولحلها البد 

 من تدخل السلطات المسؤولة.
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ضٌة األولى فً أن انطلق البحث من مجموعة من الفرضٌات الرئٌسٌة، تتمثل الفر

تفشً ظاهرة البطالة والفقر نتٌجة قلة موارد الرزق خاصة فً المناطق المحرومة التً 

لم تشملها برامج التنمٌة وهذا ما زاد من هجرة اإلناث نحو المدن الكبرى حٌث تتكاثر 

فرص االرتزاق مما جعل هذه المدن مسارح لالنحراف منها جرٌمة المرأة. أما 

ٌة فتتجلى ضعف الدخل زاد من انحراف المرأة. أما الفرضٌة الثالثة فهً الفرضٌة الثان

ة الضٌاع أن ما ٌنتج عن تدنً المنظومة القٌمٌة فً المجتمع من سقوط الفرد فً دوام

. ورابع فرضٌة تتمثل فً فعالٌة الغزو الثقافً والفكري التً والفراغ و الٌأس والبؤس

 ك االنحراف لدى المرأة والرجل على حد سواء. تخلق حاجات زائفة ما ٌولد خلفٌة سلو

استخدمت الباحثة أكثر من أداة لجمع المعلومات على أمل أن تكمل بعضها البعض 

سنة، وبٌانات   23 و 24تتمثل فً بعض اإلحصائٌات الرسمٌة حول إجرام الفتٌات بٌن 

مدت على ، كما اعتقانون وأحد الخبراء فً علم النفسمٌدانٌة آلراء بعض رجال ال

 .3116و  3115بٌانات مٌدانٌة لعٌنة من خرٌجات سجن صفاقس  خالل 

اتبع الباحث لفهم الظاهرة وتطورها المنهج الكمً الوصفً التحلٌلً اعتمادا على 

سنة فً تونس فً المدة الفاصلة  23 و 24اإلحصائٌات حول جرائم اإلناث بٌن بعض 

. كما فً جداول إحصائٌة بسٌطة اتهابعد أن وقع تصنٌف معطٌ 3114 و 2994بٌن 

استخدم المنهج الكٌفً االستقرائً فً فهم المعطٌات التً تم الحصول علٌها وأٌضا فهم 

 سلوكٌاتهن أثناء العمل المٌدانً عند مقابلة خرٌجات السجن، وزٌارتهن فً منازلهن. 

 اإلطار عبارة ثالثة أبواب: ٌتضمن الباب األول قسم الباحث موضوع البحث إلى

ٌنقسم إلى أربعة مباحث: فكرة البحث ومنهجٌته، وتحدٌد معانً  عن طرح نظري،

المفاهٌم والمصطلحات العلمٌة المتداولة فً البحث ، ثم عرضت أهم النظرٌات التً 

تناولت ظاهرة الجرٌمة ورابع مبحث خصصته لتارٌخ االنحراف اإلجرامً عند المرأة 

 فً تونس .

دراسة تطبٌقٌة حول جرائم اإلناث فً تونس  مهدت فً أما الباب الثانً عبارة عن 

، وفً للمجتمع التونسً المبحث األول بتقدٌم للخصائص الدٌمغرافٌة و االجتماعٌة

مرفقا دراسته  من خالل بعض اإلحصائٌات الرسمٌة المبحث الثانً درست الظاهرة

 ببحث إحصائً لظاهرة إجرام األطفال اإلناث بتونس.

: فخصصته للمقابالت المٌدانٌة المباشرة مع خرٌجات سجن أما الباب الثالث

 صفاقس، مع تحلٌل نتائج الزٌارات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة، ثم الخروج باستنتاجات.
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وخاتمة البحث عبارة عن مجموعة من المالحظات واالقتراحات التً توصلت إلٌها 

لتحسٌن األوضاع  و توصٌات ،باشرتها للموضوع وللعمل المٌدانًالباحثة من خالل م

االجتماعٌة و االقتصادٌة كون االنحراف كان نتٌجة لظروف فردٌة و مجتمعٌة خارجة 

عن إرادة المرأة ساهمت فً دفعها الرتكاب ذلك العمل، وترى الباحثة ضرورة بذل 

 الجهود الوقائٌة والعالجٌة و مضاعفتها للحٌلولة دون نشوء هذا االنحراف.

 


