EISSN: 2602-781X

جملــة علوم اإلنسان واجملتمع

ISSN: 2253-0347

Journal of Human and Society sciences

 /العدد20:

اجمللد10 :

 /ص ص072-027:

 /السنة2021 :

عوامل إنتشار الجريمة في السكنات العشوائية باملدينة الجزائرية
دراسة ميدانية بمدينة سيدي عقبة والية بسكرة
Factors of the spread of crime in random settlements in the
Algerian city A field study inthe city of Sidi okba, the state of
Biskra
تاريخ إلارسال0202 /22/02 :

تاريخ القبول0202 /20/22 :

منيرة بن شوية 1فتيحة تمرسيت
1

تاريخ النشر0202/06/22 :
0

جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر Email : mounirabenchouia@gmail.com ،

مخبر :املسلةة اةرروي ة في ظل اةتحديات اةراهنة في الجزائر – جامعة بسكرة
2

جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائرEmail : Fatiha.tamersit@ univ-biskra.dz،

امللخص:
عرفت املدينة الجزائر ة في آلاونة ألاخيرة وصيرة عامة ،وعلى أطرافها
وصيرة خاصة ،انتشار فضيع ةلجر مة وكل أشكاةها ،فال نكاد نستفيق ييما إال
وبارتكاب جر مة تقشعر ةها ألاودان ،تختلف حدتها من مدينة إلى أخرى ،نتيجة
ةعيامل وأسباب قد تنفرد أو تتداخل ،حيث نجد ألاحياء اةعشيائية املنتشرة في
أطراف املدينة ألاكثر عرضة ةلجر مة ،وذةك نتيجة عيامل داخلية تتعلق واملجرم
سياء عن طر ق اةيراثة أو الاكتساب ،وأخرى عيامل خارجية ،كاةعيامل
الاجتماعية ،والاقتصادية ،واةبيئية ،وضعف اةيازع اةديني ،إلى جانب وسائل إلاعالم.
الكلمات املفتاحية :الجر مة؛ سكن عشيائي؛ مدينة.

املؤلف املرسل :منيرة ون شي ةEmail : mounirabenchouia@gmail.com ،
027

عوامل إنتشار اجلرمية يف السكنات العشوائية باملدينة اجلزائرية :دراسة ميدانية مبدينة سيدي عقبة والية

بسكرة ___________________________________________________________________ منرية بن شوية /فتيحة مترسيت

Abstract :
The Algerian city has know in recent times in general, and on
its outskirts in particular, the spread of horrible crime in all its
forms, so we hardly wake up one day without committing a
chilling crime, the severity of which varies from one city to
another, as a result of factors and causes that may be unique or
overlapping, where we find random housing Scattered in the
outskirts of the city most vulnerable to crime, as a result of internal
factors related to the offender, whether through inheritance or
acquisition, and other external factors, such as social, economic,
and environmental factors, and weak religious faith, as well as the
media.
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مقدمة:
املدينة مركز جذب اةسكان سياء ةلسكن أو اةعمل،وطلك عبر اةنزوح واةهجرة
إةيها ،ومع تزايد اةنمي اةسكاني فيها ،أدت إلى تغيرات في مجاةها عن طر ق اةتيسع في جهة
معينة من املدينة دون غيرها حيث تتيسع أمام اةطرقات اةرئيسية أو الخروج عم مركز
املدينة ،حيث أدى اةنمي الحضري إلى تغير وتيرة اةنمي اةعمراني فيها ،فتيسعت املدينة
نحي ألاطراف واةضياحي ،نظرا ةلضغط املرزايد على مركز املدينة ،هذا ما أدى إلى ظهير
أحياء عشيائية مبنية على أطرافها وضياحيها ،دون ترخيص قانيني ،تخلي من أدنى
اةظروف الاجتماعية والاقتصادية واةصحية ةلحياة اةكر مة ةألفراد ،تفتقد إلى
اةتخطيط الحضري اةذي يقيم وتنظيم اةشيارع واةطرقات وطر قة هندسية رائعة
وإدراج اةكهرباء واملاء اةصالح ةلشرب وقنيات اةصرف اةصحي بعمران منسجم كال في
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مكانها املناسب ،وقد أدى انعدام اةتخطيط الحضري في ألاحياء اةعشيائية إلى تشيه
جماةية املدينة ،فهذه ألاوضاع املزر ة ةسكانها من بعد عن مركز املدينة وقلة الخدمات
اةضرور ة كاملدارس واملستشفيات واملحالت اةتجار ة ،ساهمت في انتشار آلافات
الاجتماعية كاةفقر واةبطاةة واةتشرد ...وباةتالي أصبحت ألاحياء اةعشيائية وكرا ةلجر مة
كاةسرقة واةقتل والاغتصاب وبييت اةدعارة وتعاطي املخدرات ...وهكذا ارتبطت الجر مة
في املدينة وانتشارها في ألاحياء اةعشيائية خاصة ،وذةك وإخراج إلاجرام واملجرمين،
ومركز تفش ي الجر مة ومختلف أنياعها.
والجزائر كباقي دول اةعاةم عانت من الجرائم وكل أشكاةها في عهد الاستعمار
اةفرنس ي ،واستمرت الجر مة في املجتمع الجزائري حيث انخفضت حدتها نظرا
ةالستقالل والاستقرار اةسياس ي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر خاصة في املدينة
اةتي عرفت اةهجرة اةر فية إةيها وحثا عن اةعمل واةعيش في املدينة ،تلك ألاخيرة اةتي
انتشرت فيها الجر مة نتي جة ضغيطات الحياة وتعقيدها ،واةتي اختلفت فيها الجر مة
من مدينة إلى أخرى حسب نيعها وبيئتها واةدوافع املؤدية إةيها ،إلى حين اةعشر ة
اةسيداء اةتي ةم يعرف فيها املجتمع الجزائري ال الاستقرار الاجتماعي وال الاقتصادي وال
اةسياس ي وال ألامني وال اةثقافي انتشرت الجرائم ولبشع اةطرق تنكرها اةبشر ة جمعاء،
ةكن في آلاونة ألاخيرة عرفت الجزائر نيعا ما من الاستقرار وألامن وضعف إلارهاب ،ومع
ذةك انتشرت الجر مة بشكل فظيع أصبحت تهدد كل فرد في والدنا.
ومدينة بسكرة كغيرها من واليات اةيطن عرفت انتشارا ةلجر مة خاصة في
ألاحياء اةعشيائ ية اةتي أصبحت وكرا ةلجر مة وبشكل ملفت ةالنتباه ،تهدد كل فرد
يعيش فيها ،مما أدى إلى اةقلق والخيف من طرف اةسلطات والجماعات وألافراد.
أوال :إلاشكالية:
نظرا النتشار الجر مة في املدينة الجزائر ة وصفة عامة ومدينة بسكرة وصفة
خاصة ،في اةسنيات ألاخيرة أصبحت تهدد الاستقرار وألامن سياء ألافراد واملمتلكات،
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فاةفرد أصبح في حاةة قلق وتيتر وخيف من انتشار الجرائم اةتي ال تفرق وين اةكبير
واةصغير ،بشكل ملفت ةالنتباه من قتل واغتصاب وخطف ألاطفال وانتشار املخدرات
وجنيح إلاحداث في ألاحياء اةعشيائية نظرا ةلظروف املزر ة اةتي يعيشها سكان تلك
املناطق من املدينة ،وحسب إحصاءات املدير ة اةعامة ةألمن اةيطني  0702/70/70في
إطار جهيد قيات اةشرطة ملحاربة الجر مة بشتى أشكاةها ،تمكنت مصالح اةشرطة
املختصة في جرائم اةتجار غير اةشرعي واملخدرات خالل شهري جانفي وفيفري  0702من
حجر ما يقارب  0طن  700كلغ من املخدرات ،وفي  0707/22/70عالجت فرق مكافحة
الجرائم املعليماتية اةتابعة ةلمدير ة اةعامة ةألمن اةيطني  250قضية تتعلق والجرائم
املعليماتية واةنصب والاحتيال غبر ألانررنت سمحت وتيقيف  027شخص خالل اةفررة
املمتدة  72جانفي إلى غاية  07سبتمبر( 0707إحصائيات املديرية العامة لمأمن
الوطني )0202 ،و 077جر مة ييميا في الجزائر واملجتمع في خطر (ناجي02 ،
يوليو ،)0202كما أوردت بعض إلاحصائيات اةصادرة عن مكتب حماية اةطفيةة
واملدير ة اةعامة ةألمن اةيطني حيث تم تسجيل  205حاةة اختطاف في  0722كما
عرفت الجر مة ارتفاعا خالل عام  0725إذ تم ةرصد حاةة خطف من وينهم  201فتاة
 10فتى ترراوح أعمارهم ما وين  27-2سنة ومعدل  00حاةة خطف كل شهر (شادلي و
بوحنيب )69 ،0202 ،وةكل جر مة أسباب وعيامل آدت إلى انتشارها تختلف حدتها من
مدينة إلى أخرى حسب اةعيامل اةداخلية اةتي تتعلق واملجرم نفسه إلى جانب اةعيامل
الخارجية الخارجة عن إرادة اةفرد واةتي تتمثل في اةعيامل الاجتماعية والاقتصادية
واةثقافية ،ةهذا نحاول في وحثنا اةتعرف على اةعيامل الخارجية املؤدية إلى انتشار
الجر مة في املدينة ،وذةك من خالل اةتعرف على الجر مة واةيقيف على حقيقتها،
واةتعرف على ألاسب اب الحقيقية املؤدية إةيها ،على اةرغم من أن الجر مة عميقة
استنزفت جهيد اةباحثين واملختصين ملعرفتها في كل امليادين ،إال نتائجها غير مقنعة،
الستمرارها وتطيرها في آن واحد.
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ةهذا نحاول في دراستنا تبيان اةعيامل الاجتماعية والاقتصادية واةثقافية اةتي
أدت إلى انتشار الجر مة في مدينة سيدي عقبة وبسكرة وذةك واةرركيز على أحيائها
اةعشيائية وعلى سكناتها املنتشرة هنا وهناك،نظرا ةلحياة اةصعبة اةتي يعيشها سكانها
من فقر وبطاةة وانخفاض اةدخل وتدني مستيى املعيش ي واةثقافي.
فمشكلة الجر مة ترتبط ارتباطا وثيقا واةعيامل الاجتماعية والاقتصادية
واةثقافية ،وباإلحياء اةتي يعيش فيها ألافراد كاألحياء اةعشيائية اةتي عرفت انتشارا
فظيعا ةلجر مة.
ومن هنا جاء اةتساؤل اةرئيس ي اةتالي:
ما هي اةعيامل الاجتماعية والاقتصادية واةثقافية املؤدية النتشار الجر مة في
ألاحياء اةعشيائية واملدينة الجزائر ة ؟
وتحت اةتساؤل اةرئيس ي يمكن طرح اةتساؤالت اةفرعية اةتاةية:
 -2ما هي اةعيامل الاجتماعية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية واملدينة
الجزائر ة ؟
 -0ما هي اةعيامل الاقتصادية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية واملدينة
الجزائر ة ؟
 -0ما هي اةعيامل اة ثقافية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية واملدينة
الجزائر ة ؟
 .0الفرضيات:
اةفرضيات هي إجاوات مؤقتة عن تساؤالت إلاشكاةية فبياسطتها تم اةنزول إلى
امليدان واةتحقق منها:
 -2تؤدي اةعيامل الاجتماعية إلى انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية واملدينة
الجزائر ة.
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 -0تؤدي اةعيامل الاقتصادية إلى انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية واملدينة
الجزائر ة.
 -0تؤدي اةعيامل اةثقافية إلى انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية واملدينة الجزائر ة.
 .0أهمية الدراسة:
تكمن أهمية اةدراسة من خالل اةتعرف أكثر اةعيامل املؤدية النتشار الجر مة في
ألاحياء اةعشيائية في املدينة الجزائر ة وصفة عامة ومدينة بسكرة وصفة خاصة ،وذةك
واةيقيف على اةعيامل الاجتماعية والاقتصادية واةثقافية.
اةتقرب أكثر من ألاحياء اةعشيائية على أطراف املدينة واةسماع النشغاالت
سكانها وما تتعرضه من انحرافات وألاوضاع املزر ة وما ينجر عنها.
كما أن انتشار الجر مة يشير إلى أن هناك قصيرا في ألاسرة واملجتمع ،إلى جانب
اةتطير اةتكنيةيجي واملعليماتي اةذي أنعكس سلبا على حياة اةفرد ،ملا تعرفه الحياة
اةعصر ة من انحالل أخالقي وتفكك أسري.
ةهذا تتجلى أهمية اةدراسة من حالل اةفهم اةعلمي ةهذه اةظاهرة واةتشخيص
امليضيعي واةدقيق ةها.
 .3أهداف الدراسة:
ةكل دراسة أهداف معينة يسعى اةباحث إلى تحقيقها ،حيث تكمن أهداف
اةدراسة من خالل مايلي:
 -2اةتعرف على اةعيامل الاجتماعية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية في
املدينة الجزائر ة ،ودور هذه اةعيامل في دفع اةفرد إلى ارتكاب الجر مة كاألسرة
واملدرسة واةرفاق...
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 -0اةتعرف على اةعيامل الاقتصادية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية في
املدينة الجزائر ة ،ودورها في دفع اةفرد إلى ارتكاب الجر مة في ألاحياء اةعشيائية،
كاملستيى املعيش ي واملادي ةألسرة.
 -0ا ةتعرف على اةعيامل اةثقافية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية في
املدينة الجزائر ة ،ودورها في دفع اةفرد إلى ارتكاب الجر مة في ألاحياء اةعشيائية،
كاملستيى اةتعليمي ووسائل إلاعالم.
ثانيا :تحديد املفاهيم:
من مستلزمات اةدقة في اةعلم هي وضع تعر فات دقيقة وواضحة ومحددة ةكل
مفهيم أو مصطلح يستخدمه اةعلماء في كتاواتهم ،مهما ودت تلك املفاهيم واملصطلحات
بسيطة وواضحة وذةك ةتجنب أي ةبس في معنى هذه املصطلحات ،ةهذا سنتناول تحيد
املفاهيم حسب تنيع اةتخصصات ووفقا مليضيع اةبحث.
كما يمثل املفهيم حلقة وصل أو هي تمفصل وين اةنظر ة وامليدان( .غربي،
)54 ،0229
 .0مفهوم الجريمة:
تعددت وتنيعت املفاهيم حيل الجر مة كل حسب اختصاصه ،من علم
الاجتماع إلى اةشريعة إلى علم اةنفس واةقانين فكل فسر الجر مة ملا يراه كل علم ةهذه
اةظاهرة الخطيرة اةتي حيرت اةعلماء.
 لغة :الجر مة معناه الجرم ومصدره الجارم اةذي يجرم نفسه فهي مذنب. شرعا :الجر مة سليك ينتهك اةقياعد ألاخالقية ،اةتي وضعت ةها الجماعة جزاءاتسلبية ذات طابع رسمي( .غيث.)65 ،0224 ،
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 .0.0التعريف الاجتماعي للجريمة:
من وجهة اةنظر الاجتماعية أن الجر مة هي كل فعل ضار ومصالح الجماعة،
ومنا ط تكييف اةفعل ولنه إجرامي من عدمه ةيس اةنص اةتشريعي ،إنما مبادئ اةقيم
الاجتماعية وألاخالقية اةتي تسيد الجماعة( .سالم وأخرون.)06 ،0204 ،
نالحظ من خالل هذا اةتعر ف أن انتسبت الجر مة إلى املجتمع وكل ما يتعارض
مع الجماعة وأغفلت الجانب اةشرعي اةذي ما حرمه هللا ونهى عنه ونبينا اةكر م صلى
هللا عليه وسلم،إلى جانب أنها تغاضت الجانب اةنفس ي اةذي ةه دور كبير في ارتكاب
الجر مة كالحاةة اةنفسية واملرض الجسدي واةعقلي ،كما أن هناك قيانين يجب اةتقيد
بها.
 .0.0التعريف النفس ي للجريمة:
نجد أن علماء اةنفس وأنصار اةتحليل اةنفس ي ،ينظرون إلى اةسليك إلاجرامي
على أنه سليك مضاد ةلمجتمع ،وهي الشك كلي نيع آخر من أنياع اةسليك اةشاذ أو غير
اةسيي وةذةك فإن اةشخص املجرم ال يختلف عن اةشخص املر ض اةذي يلتي أيضا
واةسليك اةشاذ( .رمضان.)05 ،0200 ،
نالحظ من هذا اةتعر ف أن الجر مة ردت إلى الاضطربات اةنفسية ةلمجرم،
فهذا يعني أنه ةيس كل من يعاني الاضطربات اةنفسية مجرم ،خارج عن املجتمع فهناك
اةداء واةدواء كما جاء في شريعتنا فالود من اةعالج كي يقي نفسه و قي املجتمع ،كما
هناك قانين يرى في حاةة اةشخص مذنب أو هناك أسباب دفعته إلى ذةك من حاةة
نفسية إلى إجتماعية.
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 .3.0التعريف القانوني للجريمة:
تعرف الجر مة ولنها عمل يعاقب عليه وميجب اةقانين أو اةفعل اةذي ينتهك
اةقانين ويعاقب عليه من قبل اةسلطة في املجتمع ،أو هي ذةك اةفعل أو إلامتناع عن
نص اةقانين على تجر مه ووضع عقيبة جراء ارتكاوه( .رمضان.)27 ،0722 ،
نالحظ من خالل هذا اةتعر ف أن الجر مة هي كل فعل خارج عن اةقانين
يعاقب عليه ونص قانيني ،إال أنه أغفل الجانب الاجتماعي اةذي يجرم اةفاعل كل من
يخرج عن ألاعراف واةعادات واةتقاةيد وعن الجماعة ،كما أن الحاةة الاجتماعية ةها دور
كبير في إنتشار الجر مة،كما الجانب اةنفس ي ةلمجرم ةه دافع في إرتكاب الجر مة ،فال
نجعل اةقانين اةيضعي املرجع اةيحيد ةتجر م اةسليك ،فالود من اةرجيع من اةرجيع
إلى اةشريعة واةسنة.
من هذا اةتعر ف نرى أن الجر مة ذةك اةسليك اةذي يتصف ولنه منحرفا أو
شاذ عن املجتمع ،وخارجا عن اةعادات واةتقاةيد والاعراف وكل ما يتعارض مع املجتمع
فالود من إتباع الجماعة في تحر م اةسليكيات الخارجة عنه ،إلى جانب اةتقيد
واةنصيص اةقانينية اةتي تجرم اةفعل وتعاقب عليه ،كما ينبغي ةتا إتباع شريعتا وما
جاء وه اةقرآن اةكر م وإتباع سنة اةهادي الامين محمد صلى هللا عليه وسلم ،حيث
جاءت نص يص كثيرة تعلمنا كيفية اةتعامل مع املجرمين وكيفية اةعقاب كال حسب
جر مته ،إلى جانب حبيبنا محمد صلى هللا عليه وسلم اةذي ال ينطق عن اةهيى إن هي
إال وحي ييحى عليه،كاةسرقة اةتي عقابها قطع اةيد ،والجلد لجر مة اةزنى واةقذف
وغيرها.
 .0مفهوم السكنات العشوائية:
اخت لفت اةتسميات اةتي أطلقت على هذا اةشكل من اةبناء ،منها اةعشيائية،
اةسكن املتدهير واةقصدير ة ،ومناطق ألاكياخ ،واملنطقة اةشعبية ،ألاحياء املتخلفة.
(مشنان.)02 ،0725 ،
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اةحي اةعشيائي هي نمي وإنشاء مباني ومناطق ال تتماش ى مع اةنسيج اةعمراني
ةلمجتمعات اةتي تنمي وداخلها أو حيةها ومتعارضة مع الاتجاهات اةطبيعية ةلنمي
والامتداد وهي مخاةفة ةلقيانين املنظمة ةلعمران( .وسيف)0727 ،
السكنات العشوائية :هي نسيج عمراني غير متجانس يتكين من إسكان غير مرخص في
مناطق محرومة من مرافق عامة وخدمات اساسية وقد تعددت أشكاةها وصيرها
وإنتشرت على أطراف املدن( .اةصرفندي)1-0 ،0722 ،
نالحظ من خالل هذه اةتعار ف أن تسميات ألاحياء اةعشيائية تختلف وتتنيع في
كل املجتمعات منها ما يسميها أحياء اةصفيح أو أحياء اةقش أو ألاحياء اةعشيائية أو
أحياء اةقصدير أو اةكرتين ،إال أنها تتميز ونفس املميزات عن واقي أحياء املدينة ،وذةك
ولنها أحياء ونيت في أراض ي غير صالحة ةلسكن وغير محددة ةلبناء وبدون ترخيص
قانيني ،فهي تعدي على أمالك اةدوةة ،أو شرائها ولثمان زهيدة من أصحاب ألاراض ي
اةزراعية وتحي لها إلى ونايات غير قانينية تفتقد ةلشروط اةصحية والخدمات اةضرور ة
كاةكهرباء واملاء واةغاز واةصرف اةصحي.
ومن هنا نجد أن ألاحياء اةعشيائية هي ذةك اةبناء اةذي وني ويضع اةيد وبصفة
غير قانينية ،تتميز وتدني املستيى اةعمراني واملعيش ي ةسكانها ،وضعف الخدمات
اةصحية والاجتماعية والاقتصادية فهي في املدينة ةكنها تفتقر ملميزات املدينة واةتحضر
تيج د على أطراف وضياحي املدينة ،فاةفرد فيها تعاني الانعزال وعدم اةتكيف واةتهميش
واةفقر وألامية والجهل وانتشار الجر مة فيها نظرا ةلظروف املزر ة اةتي يعيشها أفرادهاـ
وكلنه ينتقم من املجتمع اةذي تخلى عنه ،وهي في أمس الحاجة إةيه.
ثالثا :إلاجراءات املنهجية:
وقد ت م اةنزول إلى امليدان ةالطالع على اةياقع ،وذةك من أجل تحقيق أهداف
اةبحث ،واةتحقق من صحة أو خطل فرضيات اةدراسة.
 .0منهجية البحث:
002

مجلة علوم إلانسان واملجتمع ــــــــــــــــــ املجلد -10العدد – 02جوان 0202
ISSN: 2253-0347ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2602-781X

عوامل إنتشار اجلرمية يف السكنات العشوائية باملدينة اجلزائرية :دراسة ميدانية مبدينة سيدي عقبة والية

بسكرة ___________________________________________________________________ منرية بن شوية /فتيحة مترسيت

املنهج :هي اةطر ق اةذي يسلكه اةباحث ةليصيل إلى نتيجة معينة ،وذةك وإتباع خطيات
معينة .فاملنهج يمكن إرجاعها إلى طر قة تصير وتنظيم اةبحث ،يختص املنهج على
كيفية تصير وتخطيط اةعمل حيل ميضيع ما( .أنجرس.)00 ،0772 ،
وقد تم إستخدام املنهج اةيصفي اةتحليلي اةذي يتماش ى وطبيعة امليضيع عيامل
انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية ومدينة سيدي عقبة والية بسكرة.
وبما أن دراستنا دراسة وصفية تحليلية من وجهة اةنظر اةسيسييةيجية ،فإن
املنهج اةيصفي اةتحليلي يستخدم ةالملام ومختلف جيانب اةدراسة وذةك ويصف
اةظاهرة وتحليل أبعادها وجيانبها وصفا كيفيا وكميا اةذي يتضمن اةتحليل واةتفسير
ةليصيل غلى نتائج دقيقة.
 .0مجاالت البحث:
وتتضمن مجاالت اةبحث املكان اةذي أجري فيه اةبحث واةفررة اةزمنية
املستغرقة في هذه اةدراسة امليدانية ،ومجتمع اةبحث أي ألافراد اةذين تم استجيابهم
حيل ميضيع اةبحث وأخذ عينة منه ةليصيل غلى نتائج دقيقة.
 .0.0املجال املكاني :هي املكان اةذي أجر ت فيه اةدراسة امليدانية ،وهي مدينة
سيدي عقبة وهي ولدية من ولديات بسكرة الجزائر ،تقع في الجنيب اةشرقي ةها على
مسافة  21كلم وسميت مدينة سيدي عقبة انتساوا إلى اةفاتح عقبة ون نافع ،يحدها
شماال بسكرة وشتمه ومن اةشرق عين اةناقة ومن اةغرب أوماش ومن الجنيب الحيش
وبها واحات اةنخيل وهي منطقة حضر ة يبلغ عدد سكانها  22777نسمة أو يز د.
وقد تم إختيار ألاحياء اةعشيائية املنتشرة هنا وهناك على أطرافها واةتي ونيت
على أراض ي غير مرخصة وغير مخططة ،حيث شيدت واةقصدير ومياد أوةية ،وقد اخررت
هذا املكان نظرا ةإلقامة في مدينة سيدي عقبة ،واةسماع وانتشار الجر مة في ألاحياء
اةعشيائية على أطراف مدينة سيدي عقبة واةسؤال اةذي تبادر في أذهاننا ما هي
ألاسباب واةعيامل املؤدية إلى انتشار الجر مة في هذه ألاحياء وةقد ركزنا على اةعيامل
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الاجتماعية والاقتصادية واةثقافية املؤدية إلى ارتكاب الجر مة في مدينة سيدي عقبة
نظرا الن هذه اةعيامل أهم اةعيامل وألاكثر انتشارا.
 .0.0املجال البشري :و قصد وه عدد مفردات او وحدات اةدراسة ،حيث تم
إختيار اةسكان اةذين يعيشين في ألاحياء اةعشيائية في مدينة سيدي عقبة ،فاستهدفت
اةدراسة آلاسر اةتي تسكن هذه ألاحياء واةتي تمثل املجتمع ألاصلي ةلدراسة.
 .3.0املجال الزمني :تمت اةدراسة الاستطالعية على ألاحياء اةعشيائية املنتشرة
على أطراف ومدينة سيدي عقبة ،ةلتعرف على ألاوضاع وإمكانية تيزيع الاستمارة وذةك
اوتداء من  07- 00ديسمبر ،0707ةيتم اةتيزيع اةنهائي الستمارة الاستبيان على آلاسر
اةقاطنة في ألاحياء اةعشيائية واملدينة ومليء استمارة الاستبيان ويجيد اةباحث نظرا
ةعدم فهم بعض أسئلة الاستمارة ومحاوةة تبسيط فهمها واةلهجة اةعامية وذةك إوتداء
من  27-70جانفي  0702لجمع املعليمات واملعطيات عن ميضيع اةدراسة.
 .3العينة:
إن اختيار اةباحث ةلعينة يتيقف على طبيعة ميضيع اةبحث وخصائص املجتمع
ألاصلي اةذي تمثله اةعينة ،وفي ذةك يتفق مبدأ املرونة املنهجية.
وفي وحثنا تم اختيار اةعينة اةعشيائية اةبسيطة نظرا ةعدة اعتبارات( :زرواتي،
)070 ،0771
-

عدم تدخل إرادة اةباحث في اختيار أفراد عينة وحثه.
تعتبر أصدق تمثيل ةألفراد املبحيثين في املجتمع ألاصلي النها تعطي فرصة اةظهير في
اةعينة ةكل فرد من املجتمع ألاصلي.
تساعد اةباحث على تحديد حجم عينة اةبحث.
تساعد اةباحث غلى تحديد وحدات اةدراسة الاحتماةية.
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 .0.3حجم العينة :حجم اةعينة هي كم شخص أو فرد يجب أن يجرى عليه الاختبار،
وبصفة عامة مايمكن قيةه أن حجم اةعينة اةذي على اةرغم من نيعية اةنتائج
املتحصل عليها ،إال أنه ال يمكن ةلباحث أن يضبطه وكيفية مثاةية ،إذ ةيس هناك عدد
مثالي أو عدد معيار ةلعينة( .سبعين)252 ،0720 ،
وقد تم اختيار  07أسرة من وين  257أسرة تعيش في أحياء عشيائية على أطراف
مدينة سيدي عقبة ،حيث انتشرت فيها الجر مة مؤخرا بشكل ملفت ةالنتباه.
 .5أدوات البحث:
بعد انتهاء اةباحث من إعداد اةبحث يقيم وجمع املعليمات واةبيانات حيل
امليضيع ،وذةك عن طر ق استخدام أدوات تتالءم مع ميضيع اةدراسة ،وقد تم
استخدام الاستبيان لجمع املعليمات واةبيانات حيل اةعيامل الاجتماعية والاقتصادية
واةثقافية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية في مدينة سيدي عقبة.
 .0.5الاستبيان:
يمكن تعر ف الاستبيان على اعتبار أنه نميذج يضم مجميعة من ألاسئلة اةتي
تيجه ةألفراد بهدف الحصيل على ويانات معينة و طلق اصطالح الاستبيان على
مجميعة ألاسئلة اةتي ييجهها اةباحث ةألشخاص كتاوة على صحيفة و طلب منهم
إلاجاوة عليها ولنفسهم دون ضرورة تياجده معهم ،كما تسمى اةصحيفة املدون عليها
هذه ألاسئلة استمارة الاستبيان( .إوراهيم ،ب.ت)15 ،
وقد تم تيزيع استمارة الاستبيان على  07أسرة تقطن في أحياء عشيائية على
أطراف مدينة سيدي عقبة ،حيث انتشرت فيها الجر مة بشكل كبير.
وقد تم تقسيم استمارة الاستبيان إلى مايلي:
 مقدمة الاستبيان :وتضم اةبيانات اةشخصية ةكل اسرة ،الجنس ،اةعمر ،،الحاةةاةعائلية ،املستيى اةتعليمي...
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 املحور الاول :اةعيامل الاجتماعية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائيةومدينة سيدي عقبة.
 املحور الثاني :اةعيامل الاقتصادية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائيةومدينة سيدي عقبة.
 املحور الثالث :اةعيامل اةثقافية املؤدية النتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية ومدينةسيدي عقبة.
 .4عرض وتحليل نتائج الفرضيات:
 .0.4عرض البيانات:
 -0.0.4البيانات الشخصية:
الجدول رقم  :20يوضح جنس املبحوثين
الجنس

التكرار

النسبة املئوية
()%

ذكور

25

%21,42

إناث

75

%98,85

املجموع

07

%100

تشير ويانات الجدول رقم  72من أن معظم املبحيثين من إلاناث ونسبة %98,85
أما نسبة اةذكير ال تتعدى  %21,42وهذا يرجع إلى أن وفت مليء الاستمارة كانت معظم
إلاناث تجيب عن الاستمارة أما اةذكير فكان وقت اةعمل أو خارج املنزل ،كما وجدنا أن
إلاناث أجاوت عن اةيضعية اةتي تعيشها تلك ألاحياء وكل صراحة.
الجدول رقم  :20يوضح سن املبحوثين
الفئة العمرية

التكرار

النسبة املئوية
()%

30-20

7

%10

40-30

36

%51,42
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50-40

25

%35,71

60-50

2

%2,85

املجموع

70

%100

تيضح ويانات الجدول رقم  70أن أعلى نسبة ةلفئة اةعمر ة هي من  27-07سنة
واةتي تقدر وـ  %51,42ثم تليها اةفئة اةعمر ة ماوين  57-27سنة ونسبة  %35,71أما
اةفئة اةثاةثة اةفئة اةعمر ة من  07-07سنة ونسبة  %27وأدنى نسبة  %2,85ةلفئة
اةعمر ة  77-57سنة.
نالحظ أن أغلب املبحيثين من اةشباب وهذا راجع إلى أنهم أرادوا الاستقالل عن
ألاسرة املمتدة وإنشاء سكنات عشيائية على أطراف مدينة سيدي عقبة رغم ألاخطار
اةتي تهددهم من انتشار الجرائم فيها والحياة اةصعبة وبعدها عن مركز املدينة وانعدام
املرافق اةضرور ة فيها.
الجدول رقم  :23يوضح الحالة العائلية للمبحوثين
الحالة العائلية

التكرار

النسبة املئوية
()%

أعزب

25

%21,42

متزوج

25

%64,28

مطلقة

1

%11,42

أرمل

0

%2,85

املجموع

07

%277

تبرز ويانات الجدول رقم  70أن أكثر املبحيثين مرزوجين ونسبة  %64,28ثم يليها
اةعزاب ونسبة  %21,42وكانت نسبة املطلقين نسبة  %11,42وأدنى نسبة ألارامل ونسبة
%2,85
وهذا راجع إلى أن الحاةة اةعائلية ةلفرد دالةة مهمة على عالقتها والجر مة ،حيث
يؤكد معظم املبحيثين أن املرزوجين واةعزاب هم أكثر عرضة الرتكاب الجر مة في تلك
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ألاحياء اةعشيائية اةتي تنعدم ألدنى ظروف الحياة اةكر مة ،على عكس املطلقين
وألارامل النشغاةهم اةدائم في كيفية إيجاد ةقمة اةعيش.
الجدول رقم  :25يوضح املستوى التعليمي للمبحوثين
املستوى التعليمي

التكرار

النسبة املئوية ()%

أمي
ابتدائي
متوسط
ثانوي
جامعي
املجموع

0
0
20
02
27
07

%4,28
%10
%27,14
%44,28
%14,28
%100

تشير ويانات الجدول رقم  72أن تقر با نصف املبحيثين من حملة شهادة اةتعليم
اةثانيي ونسبة  %22,01وتليها حملة اةتعليم املتيسط ونسبة  %00,22أما حملة شهادة
اةتعليم الجامعي قدرت ونسبة  %22،01في حين شهادة اةتعليم الاوتدائي قدرت ونسبة
 %27أما ألامية فشكلت نسبة %2,01
تؤكد هذه اةبيانات أن معظم املبحيثين ذو مستيى تعليمي الولس وه ومستيى
جامعي وهذا يدل على وعي املبحيثين على أهمية الاستقالل املنزلي ةتجنب اةشجارات
وعدم اةتفاهم داخل ألاسرة املمتدة ،وذةك بشراء أراض ي غير مرخصة على أطراف
املدينة واةبناء واملياد ألاوةية املتيفرة ةدى اةفرد سياء من اةقصدير أو اةكرتين أو
اةبالستيك...
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املحور ألاول :العوامل الاجتماعية املؤدية النتشار الجريمة في ألاحياء العشوائية
بمدينة سيدي عقبة:
الجدول رقم  :24العالقات ألاسرية تؤدي إلى انتشار الجريمة
العالقات ألاسرية

التكرار

النسبة املئوية ()%

جيدة
سيئة
نوعا ما
املجموع

20
00
07
07

%21,50
%50,15
%01,50
%277

تيضح ويانات الجدول رقم  75أن نصف املبحيثين يؤكدون أن اةعالقات ألاسر ة
اةسيئة تؤدي إلى انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية ومدينة سيدي عقبة في حين
أجاب املبحيثين تقر با اةثلث أن اةعالقات ألاسر ة أحيانا تكين جيدة وأحيانا تكين
سيئة فهي عالقات متذوذوة مما يؤدي إلى ارتكاب الجر مة وأخيرا ونسبة  %21.50تؤكد
أن اةعالقات ألاسر ة جيدة.
وين نصف املبحيثين أن اةعالقات ألاسر ة اةسيئة تؤدي إلى انتشار الجر مة في
ألاحياء اةعشيائية وهذا راجع ةألوضاع املزر ة اةتي يعيشها ألافراد في تلك ألاحياء اةتي
تفتقد ألدنى شروط الحياة اةكر مة بعيدة عن املرافق والخدمات اةضرور ة من كهرباء
واملاء اةصالح ةلشرب وقنيات اةصرف اةصحي.
وفي حين عندما تكين اةعالقات ألاسر ة جيدة تقل الجر مة.
الجدول رقم  :29التفكك ألاسري يؤدي إلى انتشار الجريمة
التفكك ألاسري

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

77
2
07

%02,07
%5,02
%277

تشير ويانات الجدول رقم  77أن جل املبحيثين يؤكدون أن اةتفكك ألاسري يؤدي
إلى انتشار الجر مة ونسبة  % 02,07في حين اةبقية تنفي ذةك ونسبة .%5,02
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وهذا راجع إلى أن املبحيثين يرون أن اةتفكك ألاسري يؤدي إلى انتشار الجر مة في
ألاحياء اةعشيائية نظرا ةلطالق أو غياب أحد اةياةدين أو كثرة املشاجرات داخل ألاسرة
مما يؤدي واألفراد إلى الانحراف وباةتالي إلى ارتكاب الجر مة ،في حين ترى اةبقية الاخرى
أن اةتفكك ألاسري ةيس دافع الرتكاب الجر مة وذةك من خالل اةتمسك واهلل ومحاوةة
إيجاد حليل ةتلك املشاكل ودل اةهروب منها.
الجدول رقم  : 22ضعف الوازع الديني يؤدي إلى انتشار الجريمة
ضعف الوازع الديني

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

71
0
07

%00,22
%0,15
%277

تبرز ويانات الجدول رقم  70أن املبحيثين يرون أن ضعف اةيازع اةديني يؤدي
إلى ارتكاب الجر مة في ألاحياء اةعشيائية ومدينة سيدي عقبة ونسبة  %00,22في حين
يرى واقي املبحيثين أن ضعف اةيازع اةديني ةيس ةه عالقة وارتكاب الجر مة ونسبة
.%0,15
وهذا ما يؤكد أن ضعف اةيازع اةديني ةه عالقة مباشرة وانتشار الجر مة سياء
داخل ألاسرة أو خارجها فتارك اةصالة اةتي تنهى عن اةفحشاء واملنكر وعدم ترك
املحرمات يؤدي إلى معصية هللا وباةتالي يؤدي إلى اةذنيب والخطايا واةيقيع في شباك
الجرائم.
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الجدول رقم  :20انعدام الضبط الاجتماعي يؤدي إلى انتشار الجريمة
انعدام الضبط الاجتماعي

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

75
5
07

%00,15
%0,22
%277

تشير ويانات الجدول رقم  71أن جل املبحيثين يؤكدون أن انعدام اةضبط
الاجتماعي يؤدي إلى انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية ومدينة سيدي عقبة ونسبة
 %00,15أما وقية املبحيثين يرون أن انعدام اةضبط الاجتماعي ال يبرر ارتكاب الجر مة
ونسبة %0,22
وهذا راجع إلى أن انعدام اةضبط الاجتماعي داخل املنزل أو خارجه يؤدي إلى
انتشار الجر مة نظرا ةعدم مباالة اةياةدين وتلخر الاون خارج املنزل حتى ساعات متلخرة
ومن يصاحب غير ذةك إلى جانب انعدام ألامن في تلك املناطق من ألاحياء اةعشيائية
ةصعيبة اةيصيل إةيها وعدم الاكرراث ةها على قيل معظم املبحيثين.
الجدول رقم  :26املدرسة تؤدي إلى انتشار الجريمة
املدرسة

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

50
20
07

%05,02
%02,01
%277

تيضح ويانات الجدول رقم  70أن معظم املبحيثين يرون املدرسة ةها دور كبير في
انتشار الجر مة ونسبة  %05,02وأدى نسبة  %02,01يرون أن املدرسة ةيس سببا في
انتشار الجر مة.
تبين اةبيانات أن املدرسة سببا في انتشار الجر مة سياء من اةناحية اةداخلية
تتعلق واةفرد نفسه مثل اةفشل في اةدراسة وباةتالي اةهروب من املدرسة ةعدم اةتكيف
مع الجي اةداخلي ةلمدرسة وهذا ما ينجر عنه اةتسرب املدرس ي حيث يصطدم واةياقع
مما يؤدي إلى انحرافات في املحيط الخارجي كميقع سكنه اةذي ينعدم إلى أدنى ظروف
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الحياة اةكر مة ،أما وقية املبحيثين يرون أن املدرسة املؤسسة اةثانية ةتنشئة
الاجتماعية فهي تربي وتعلم وتخرج أجياال واعية منها الحذر من الجر مة وتفاديها.
الجدول رقم  :02رفاق السوء تؤدي إلى انتشار الجريمة
رفاق السوء

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

71
0
07

%00,22
%0,15
%277

تشير ويانات الجدول رقم  27أنه تقر با كل املبحيثين يرون أن رفقة اةسيء تؤدي
إلى الجر مة ونسبة  %00.22أما أدنى نسبة  %0.15ترى أن اةصحبة اةسيئة ةيست
دافعا الرتكاب الجر مة.
حيث يرجع املبحيثين أن رفاق اةسيء تؤدي إلى انتشار الجر مة وذةك من خالل
دفع اةفرد إلى الانحراف عن املجتمع من أجل تلبية احتياجاته اةنفسية والاجتماعية،
وإرضاء اةصحبة اةسيئة من أفعال وأقيال سيئة ،إتباع اةطر ق اةذي ال يرض ي نفسه وال
أسرته وال املجتمع.
املحور الثاني :العوامل الاقتصادية تؤدي إلى انتشار الجريمة في ألاحياء العشوائية
بمدينة سيدي عقبة:
الجدول رقم  :00املستوى املعيش ي يؤدي إلى انتشار الجريمة
املستوى املعيش ي

التكرار

النسبة املئوية ()%

جيد
س يء
ميسور الحال
املجموع

0
52
20
07

%2,01
%00,22
%21,05
%277

تيضح ويانات الجدول رقم  22أن أعلى نسبة  %00,22ألاحيال املعيشية سيئة
أما اةنسبة اةثانية ميسيرة الحال ونسبة  %21,05أما أدنى نسبة املستيى املعيش ي جيد
ونسبة .%2,01
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وهذا راجع إلى أن املبحيثين يعيشين في أحياء ع شيائية تفتقر إلى أدنى الحياة
اةكر مة كما أن املستيى املعيش ي ةهم س يء فهي تفتقر إلى املاء واةكهرباء واةصرف
اةصحي وبنايات تكاد تكين شبه منازل وهذا ما يؤدي إلى انتشار الجر مة ةسد حاجياتهم،
إال في بعض الحاالت وجدنا منازل نيعا ما جيدة ،إال اةبقية ألاخرى رغم اةظروف
اةسيئة تحمد هللا على كل حال ،وتطمح في تحسين أوضاعها إلى ألافضل.
الجدول رقم  :00مستوى الدخل يؤدي إلى انتشار الجريمة
مستوى الدخل

التكرار

النسبة املئوية ()%

جيد
مقبيل
ضعيف
املجميع

7
20
50
07

7
%21,05
%12,20
%277

تبرز ويانات الجدول رقم  20أن جل املبحيثين مستيى اةدخل ةديهم ضعيف ونسبة
 %12,20وتليها مستيى دخل مقبيل ونسبة  %21,05أما مستيى دخل جيد ال ييجد في
ألاحياء اةعشيائية.
وهذا ما يؤكد انتشار الجر مة في هذه ألاحياء اةعشيائية نتيجة اةدخل اةضعيف
مما يدفع ألافراد ةلبحث عن مصادر أخرى ةلعيش واةطرق غير اةسليمة كاةسرقة
واملتاجرة واملخدرات وبيع الحبيب املهليسة وغير ذةك ةكسب املال غير املشروع.
الجدول رقم  :03الفقر يؤدي إلى انتشار الجريمة
الفقر

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

72
7
07

%02,20
%1,50
%277

تشير ويانات الجدول رقم  20أن املبحيثين يرون أن اةفقر يؤدي إلى انتشار
الجر مة ونسبة  %02,20في حين يرى وقية املبحيثين أن اةفقر ةيس سببا في انتشار
الجر مة ونسبة .%1,50
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هذا ما يؤكد أن اةفقر عامل رئيس ي في انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية
ومدينة سيدي عقبة حسب عينتنا ،نتيجة اةظروف املزر ة اةتي يعيش سكانها سكنات
سيئة منازل ال تقيهم اةبرد وال الحر إلى جانب اةفقر مما جعلها وكرا ةلجر مة ةقيل عمر
ون الخطاب رض ي هللا عنه " ةي كان اةفقر رجال ةقتلته ".
الجدول رقم  :05البطالة تؤدي إلى انتشار الجريمة
نوعية العمل

التكرار

النسبة املئوية ()%

عامل حكومي
عامل يومي
بطال
املجموع

0
21
50
07

%2,01
%05,02
%12,01
%277

تيضح ويانات الجدول رقم  22أن معظم املبحيثين وطاةين ونسبة  %12,01ثم
تليها عامل ييمي ونسبة  %05,02وأخيرا أدنى نسبة عامل حكيمي ونسبة .%2,01
وهذا ما يفسر انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية أن معظم سكانها وطاةين عن
اةعمل مما يدفع اةشخص الرتكاب الجر مة ةتلبية الحاجات اةضرور ة وإتباع اةطرق غير
اةشرعية ةلربح اةسريع كاملتاجرة واملخدرات واةسرقة اةتي تصل إلى حد اةقتل من أجل
املال ،كما قال املبحيثين أن شخصا قتل خاةته وزوجها واونيهما من أجل املال حيث تم
اةقبض عليه وحيزته كمية كبيرة من املال ،فكثرة اةباطلين في هذه ألاحياء يز د من
اةفقر مما ينجر عنه انتشار الجر مة فيها ،وتكين وكرا ةلجرائم والانحرافات واةسليكات
إلاجرامية.
جدول رقم  :04نوعية السكن تؤدي إلى انتشار الجريمة
نوعية السكن

التكرار

النسبة املئوية ()%

جيد
س يء
مقبول
املجموع

0
52
20
07

%2,01
%00,22
%21,05
%277
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تبرز ويانات الجدول رقم  25أن نيعية مساكن املبحيثين سيئة ونسبة %00,22
في حين املساكن املقبيةة نيعا ما نسبة  %21,05وأدنى نسبة  %2,01مساكن جيدة.
وهذا يرجع إلى أن ألاحياء اةعشيائية ونيت ويضع اةيد أي سكنات غير مرخص ةها
حيث شيدت واةقصدير واةكرتين أو ومياد أوةية تفتقر ألدنى اةشروط اةصحية
واةنفسية والاجتماعية ةلحياة اةكر مة ،مما جعلها سكنات رديئة وسيئة ،وهذا ما يفسر
أن طبيعة ونيعية اةسكن ةها تلثير واضح على اةسليك إلاجرامي ةألفراد.
املحور الثالث العوامل الثقافية تؤدي إلى انتشار الجريمة في ألاحياء العشوائية
بمدينة سيدي عقبة:
الجدول رقم  :09املستوى التعليمي يؤدي إلى انتشار الجريمة
املستوى التعليمي

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

77
27
07

%15,02
%22,01
%277

تشير ويانات الجدول رقم  27أن معظم املبحيثين يؤكدون أن املستيى اةتعليمي
ةه دور رئيس ي في ارتكاب وانتشار الجر مة نسبة  %15,02أما أدنى نسبة تنفي ذةك
ونسبة .%22,01
تدل هذه اةبيانات أن املستيى اةتعليمي يشكل عامل من عيامل ارتكاب الجر مة
في ألاحياء اةعشيائية اةتي يسيدها اةفقر واةظروف املزر ة ،فنسبة اةيعي وثقافة اةفرد
تلعب دورا هاما في ارتكاب الجرائم ،حيث تدني املستيى اةتعليمي يؤدي إلى الانحراف
وباةتالي ارتكاب الجر مة من تعاطي املخدرات والخمير وبييت دعارة تصل إلى حد اةقتل
ةكسب املال وتحسين ظروفه املعيشية ولساةيب غير شرعية.
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الجدول رقم  :02وسائل إلاعالم تؤدي إلى انتشار الجريمة
وسائل إلاعالم

التكرار

النسبة املئوية ()%

نعم
ال
املجموع

55
25
07

%01,05
%02,20
%277

تبين ويانات الجدول رقم  20أن أغلبية املبحيثين يرون أن وسائل إلاعالم تؤدي
إلى ارتكاب وانتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية نسبة  %01,05في حين ينفي ذةك
ونسبة .%02,20
يرجع ذةك إلى أن وسائل إلاعالم تؤثر في اةشخص وطر قة مباشرة عن طر ق
دفعه الرتكاب الجر مة من خالل ما شاهده أو قرأه ،أو عن طر قة غير مباشرة من خالل
إخراج رغباته اةدفينة وتطبيق خياةه ،حيث تلعب نيعية اةبرامج في تقليد اةسليك
إلاجرامي وارتكاوه.
الجدول رقم  :00الجريمة موروثة أو مكتسبة
الجريمة موروثة أو مكتسبة

التكرار

النسبة املئوية ()%

موروثة
مكتسبة
املجموع

00
01
07

%25,02
%52,01
%277

تشير ويانات الجدول رقم  21أن بعض املبحيثين يرون أن ارتكاب وانتشار
الجر مة مكتسب نسبة  %52.01أما اةبعض آلاخر يرى أن الجر مة ميروثة نسبة
.%25,02
راجع إلى أغلب الجرائم مكتسبة عن طر ق اةصحبة اةسيئة وما يتلقنه اةفرد من
املجتمع واكتساوه ةلسليكات إلاجرامية وداية من ألاسرة إلى اةشارع واملدرسة واملجتمع
اةكبير ،أما الجر مة قد تكين ميروثة من أحد اةياةدين ألاب أو ألام أو أحد إلاخية أو
ألاقارب يكين مستعد الرتكاب الجر مة.
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 .0.4نتائج الفرضيات:
 .0.0.4نتائج الفرضية الاولى :من خالل مؤشرات ومعطيات الجداول ،تم اةتلكد من
صدق وصحة اةفرضية الاولى من خالل اةنتائج اةتي تم اةتيصل إةيها:
 أن ألاسرة هي املمهد ألاول إلى ارتكاب وانتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية من خاللاةعالقات ألاسر ة اةسيئة حيث يؤكد نصف املبحيثين ،وذةك ةكثرة اةشجارات واةنزاع
داخل ألاسرة وخارجها فالجي اةعائلي دائما مكهرب ةذةك يلجل أحد اةزوجين إلى
الانحراف والجر مة إلى جانب ألاوناء هروبا من املشاكل.
 تقر با كل املبحيثين يرون أن اةتفكك ألاسري يؤدي إلى ارتكاب وانتشار الجر مة فيألاحياء اةعشيائية ونسبة  ،% 02,01بسبب فقدان أحد اةياةدين أو غيابهما أو اةطالق
نتيجة غياب املراقبة وإلارشاد واةتيجيه واةرروية اةسليمة تكين سبب في ارتكاب
الجرائم والانحراف.
 معظم املبحيثين يرون أن ضعف اةيازع اةديني عامل أساس ي في اةتمهيد إلى ارتكابوانتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية نسبة  ،%00,22وذةك من خالل اةبعد عن
اةدين اةذي يدعي إلى ألاخالق الحميدة وتجنب ارتكاب الجر مة حيث حدد ةكل جر مة
عقيبتها ،كما يدعي إلى اةعفي واةتسامح واةرض ي وقدر هللا فيجب على إلانسان محاوةة
تحسين ظروفه وعدم اةسخط والانحراف عن املجتمع واةيقيع في شباك الجرائم.
 جل املبحيثين يرون أن ضعف اةضبط الاجتماعي املتمثل في اةقانين واةدين وعدموجيد ألامن في ألاحياء اةعشيائية ونسبة  ،%00,15يؤدي إلى انتشار الجر مة ،وذةك من
خالل عدم وجيد رجال ألامن في ألاحياء اةعشيائية واةبعد عن املدينة يكين سببا في
انتشار الجر مة فيها ،فرجال اةشرطة تجد صعيبة في اةدخيل إةيها من خالل تشكيل
عصاوات داخل تلك ألاحياء فهي أحياء جعلت ةها خاصية وهي عدم دخيل اةغرباء
إةيها.
 يؤكد معظم املبحيثين أن املدرسة سبب من أسباب ارتكاب وانتشار الجر مة في ألاحياءاةعشيائية نسبة  ،%05,02وذةك بسبب بعد املدرسة عن ألاطفال فهم يمشين
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مسافات طي لة ةلمدرسة مما تتطلب جهد وتعب وغياب املياصالت في تلك ألاحياء مما
يؤدي إلى اةتسرب املدرس ي واةرفقة اةسيئة وباةتالي الانحراف وارتكاب الجرائم.
 كل املبحيثين تقر با أجاويا أن رفاق اةسيء عامل من عيامل الانحراف وارتكابوانتشار الجرائم في ألاحياء اةعشيائية نسبة  ،%00,22من خالل تلبية مطاةب اةرفقة
اةسيئة من انحرافات واةتشجيع على الجر مة تلبية ةإلحتياجات اةضرور ة وحتى
اةكماةية في وقتنا الحاضر من سرقة ومتاجرة واملخدرات ةلربح اةسريع ةتحسين
اةظروف املزر ة اةتي يعيشها في ألاحياء اةعشيائية.
 .0.0.4نتائج الفرضية الثانية :من خالل مؤشرات ومعطيات الجداول تم اةتلكد من
صحة وصدق اةفرضية اةثانية من خالل اةنتائج اةتاةية:
 أغلبية املبحيثين يرون أن املستيى املعيش ي سبب من أسباب ارتكاب الجر مة منخالل تلبية الحاجيات ألاساسية اةتي تدفع إلى الانحراف وباةتالي إلى الجرائم في ألاحياء
اةعشيائية اةذين يعيشين حياة مزر ة وكثرة الجرائم فيها نسبة  ،%00,22وذةك من
خالل اةبحث على حياة أفضل بسبب تدني املستيى املعيش ي فيلجل إلى اةسرقة
واملتاجرة واملخدرات والحبيب املهليسة ةلربح اةسريع وذةك ةرفع املستيى املعيش ي
وطرق غير شرعية من خالل إتباع اةطرق غير اةسليمة وباةتالي إلى الانحراف والجر مة.
 معظم املبحيثين يرون أن ضعف اةدخل يؤدي إلى ارتكاب الجر مة في الحياءاةعشيائية نسبة  ،% 12,20وذةك من خالل اةبحث عن دخل آخر ييفر املتطلبات
ألاساسية وحتى اةكماةية ،وذةك وإتباع ألاساةيب غير اةشرعية كاةسرقة واملتاجرة
واملخدرات وأي جر مة من شلنها أن تجلب املال.
 جل املبحيثين يؤكدون أن اةفقر يؤدي إلى ارتكاب الجر مة في ألاحياء اةعشيائية نسبة ،%00,20وذةك من خالل تدني اةظروف املعيشة وفقدانه ألدنى ظروف الحياة من
املتطلبات ألاساسية من أكل وشرب وسكن يقيه الحر واةبرد ،هذه اةظروف اةسيئة
جعلته يلجل إلى الجر مة ةتلبية الاحتياجات ألاساسية كاةسرقة اةتي تؤدي إلى اةقتل في
بعض ألاحيان واملتاجرة واملخدرات.
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 كل املبحيثين تقر با يرون أن اةبطاةة هي سبب رئيس ي في ارتكاب الجر مة في ألاحياءاةعشيائية نسبة  ،% 12,01وذةك من خالل عدم وجيد منصب شغل وحتى اةذين
تخرجيا من الجامعة ،فيلجل إلى اةصحبة اةسيئة واةتسكع في اةشيارع وباةتالي تعلم
اةطرق غير اةشرعية ةكسب املال من خالل ارتكاب الجرائم كاةسرقة واملتاجرة
واملخدرات والحبيب املهليسة وقد يصل لحد اةقتل.
 إن املبحيثين يؤكدون أن نيعية اةسكن اةسيئة عامل من عيامل ارتكاب الجر مة فيألاحياء اةعشيائية نسبة  ،%00,22وذةك ةعدم وجيد املرافق اةضرور ة في اةبيت
كمياه اةشرب واةصرف اةصحي أو سطح يقيه الحر واةبرد ،يكين ذةك دافعا في الخروج
عن املجتمع وارتكاب الجر مة وحثا عن حياة كر مة.
 .3.0.4نتائج الفرضية الثالثة :من خالل مؤشرات ومعطيات الجداول تم اةتلكد من
صحة وصدق اةفرضية اةثاةثة من خالل اةنتائج اةتاةية:
 معظم املبحيثين يرون أن تدني املستيى اةتعليمي يؤدي إلى ارتكاب الجر مة في ألاحياءاةعشيائية نتيجة عدم اةيعي واةثقافة املحدودة نحي اةصحيح والخطل نسبة ،%15,02
من خالل تدني املستيى اةتعليمي يكثر الجهل وألامية ونقص اةيعي ةذةك يكين ارتكاب
الجر مة ش يء وديهي ومحلل ةتحسين اةظروف املزر ة اةتي يعيشها سكان ألاحياء
اةعشيائية.
 أغلبية املبحيثين يرون أن وسائل إلاعالم ةها دور كبير في انتشار الجر مة حسب نيعيةاةبرامج ،حتى الاطفال ةم يسلميا من ذةك ةلبرامج اةتي تؤدي إلى اةعنف واةتصرفات
اةالأخالقية وترغيبهم في اةقتل والانتقام نسبة  ،%01,05وذةك من خالل اةدور اةذي
تلعبه وسائل إلاعالم في اةتشجيع على الجر مة من خالل مشاهدة اةبرامج اةتي تدعي
إلى الجر مة من قتل وسرقة وتجعلهم أوطاال فيقلد ألاطفال وحتى اةكبار كل ما شهدوه
نظرا ةلفراغ اةروحي ،واةتقليد كل ما يلتينا من اةغرب.
 من املبحيثين يرون أن الجر مة مكتسبة وداية من ألاسرة إلى املحيط واةبيئة اةسكنيةإلى املجتمع نسبة  %52,01في حين يرى آلاخرون أن الجر مة ميروثة نسبة ،%25,02
وذةك من خالل اكتساب الجر مة من املحيط اةذي يدعي ةلجر مة ةكسب املال وطرق
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غير شرعية أو طر ق اةيراثة من خالل يكين أحد اةياةدين وإلاخية أو ألاقارب من
املجرمين.
 .9الخاتمة:
نستخلص من هذه اةدراسة أن الجر مة منتشرة في أي مجتمع حضري مقارنة
واملجتمعات اةر فية كما أنها أكثر انتشارا في مناطق معينة من املدينة ،خاصة وباةضبط
في ألاحياء اةعشيائية ،نتيجة اةهجرة اةر فية من جهة وتزايد اةسكان من جهة أخرى،
حيث ةعبت اةعيامل اةبييةيجية دور في انتشار الجر مة كاالستعداد ةها واةتكي ن
اةشخص ي ،إلى جانب اةعيامل الاجتماعية كاآلسرة واملدرسة ورفاق اةسيء ،اةتي تفتقر
ألدنى ظروف الحياة اةكر مة ،مما أدى إلى تفككها واةبعد عن املدرسة وباةتالي اةتسرب
املدرس ي والاتجاه نحي الانحراف ،ونظرا ةلتسكع في اةشارع يجد نفسه مع رفاق اةسيء،
وباةتالي تعاطي املخدرات والخمير والاغتصاب واةقتل وغيرها من الجرائم تلبية
ةلحاجيات ألاساسية ،أو ةلرغبات املكبيتة ،واإلضافة إلى اةعيامل الاقتصادية اةتي
ساهمت في انتشار الجر مة في ألاحياء اةعشيائية كاةفقر حيث ةعب اةفقر الحضري دورا
في انتشار الجر مة من ضعف في املداخيل وفرص اةعمل واةبطاةة اةتي تكاد تضيع شباب
ألاحياء اةعشيائية ،والحاةة اةسكنية املزر ة ،حيث شيد اةبناء واملياد املحلية كاةطيب
واةقصدير واةكرتين وانتشار اةتليث اةبيئي،إلى جانب ضعف اةيازع اةديني ،واملستيى
اةتعليمي املتدني ،كما ةعبت وسائل إلاعالم كاةتلفاز واةهاتف في نشر الجر مة مثل ألافالم
إلاجرامية واةرسيم املتحركة اةتي تدعي إلى اةعنف وإلاجرام ،وضعف اةردع اةقانيني
داخل هذه ألاحياء اةعشيائية.
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قائمة املراجع:
 -0الكتب:
 .2اةسيد رمضان .)0722( .رعاية وتأهيل املسجونين (الجريمة وألاعراف).
إلاسكندر ة -مصر :دار املعرفة الجامعية.
 .0رشيد زرواتي .)0771( .تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم
الاجتماعية .ط .0الجزائر :دييان املطبيعات الجامعية.
 .0سعيد سبعين .)0720( .الدليل املنهجي في إعداد املذكرات والرسائل الجامعية
في علم الاجتماع .ط .0الجزائر :دار اةقصبة.
 .2سماح ساةم ساةم وأخرون .)0725( .الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة
والانحراف .ط .2عمان :دار املسيرة ةلنشر واةتيزيع واةطباعة.
 .5طلعت إوراهيم( .ب.ت) .أساليب وأدوات البحث الاجتماعي .اةقاهرة :دار اةغر ب.
 .7علي غربي .)0777( .أبجديات املنهجية في كتابة الرسائل الجامعية .الجزائر:
مطبعة قسنطينة.
 .0محمد عاطف غيث .)0775( .قاموس علم الاجتماع .إلاسكندر ة -مصر :دار
املعرفة الجامعية.
 .1ميريس أنجرس .)0772( .منهجية البحث العلمي في العلوم إلانسانية .الجزائر:
دار اةقصبة ةلنشر.
 -0ألاطروحات:
 .0فرج مصطفى اةصرفندي .)0722( .إستراتيجيات تطوير املناطق العشوائية في
محافظات غزة (حالة دراسية املغرافة) .غزة -فلسطين :رساةة ماجستير.
هندسة معمار ة .قسم اةعمارة انيل درجي .الجامعة إلاسالمية بغزة.
املقاالت:
 .27فيزي مشنان .) 0725( .ألاحياء العشوائية واقعها وتأثيرها على النسيج
العمراني ملدينة باتنة -دراسة ميدانية للتجمع الحضري (أ والد بشينة طريق
حملة ) .مجلة اةباحث في اةعليم إلانسانية والاجتماعية .املجلد .70اةعدد. 07
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 -3املداخالت:
 .22فاطمة شادلي ،إةهام ويحنيب .)0720( .ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع
الجزائري .املسيلة -الجزائر :سلسلة اةكتب ألاكاديمية .كلية اةعليم إلانسانية
والاجتماعية .اةكتاب اةثاني عشر .جامعة محمد ويضياف.
 -5مواقع الانترنت:
 .20إحصائيات املديرية العامة لمأمن الوطني.www.dgsn.dz .)0707( .
 .20علي ناجي 27( .ييةيي 222 .)0707جريمة في الجزائر واملجتمع في خطر.
.https/www.independetaarbia.com
 .22علي وسيف .)0727( .ملاذا تنتشر ألاحياء العشوائية حول املدن ؟ وما هو
الحل لهذه املشاكل العشوائية الواقع الحالي والسباب ؟
.http//:wwwbabonej.com
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