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الجرائم األخالقية للمرأة في 
مدينة مكة المكرمة

 دراسة للعوامل البيئية المؤثرة
د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن

ق�سم اجلغرافيا-جامعة امللك عبدالعزيز بجدة

الملخص  
 تعد درا�سة جرائم املراأة الأخالقية يف مدينة مكة املكرمة، 

جغرافية  اإطار  �سمن  تدخل  التي  احلديثة  الدرا�سات  من 

اجلرمية، التي بداأت تاأخذ مكانها بني العلوم.  وقد اعتمدت 

الدرا�سة يف جمع بياناتها على ا�ستبانة اأعدت لهذا الغر�ض، 

ال�سجن  من  امل�ستقاة  الإح�سائية  البيانات  بع�ض  اإىل  اإ�سافة 

اأهدافها- على املنهج  العام، كما اعتمدت الدرا�سة-لتحقيق 

الو�سفي التحليلي.

   وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن غالبية املجرمات تقع اأعمارهن 

غري  من  وغالبيتهن    .) 20-29عامًا   ( العمرية  الفئة  يف 

نظامية،  غري  ب�سورة  اململكة  يف  ومقيمات  ال�سعوديات، 

وغالبيتهن من املتزوجات ويعملن كخادمات يف املنازل.

بني  �سيوعا  الأكرث  الأخالقية  اجلرائم  اأمناط  ومبناق�سة  

جرائم الإناث، ات�سح ارتفاع ن�سبة ارتكاب جرائم اخللوة غري 

الزنا بني غالبية جمتمع  الدعارة وجرائم  ال�سرعية وجرائم 

للجرائم  تركزا  هناك  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما  الدرا�سة.  

القلب  من  القريبة  الأحياء  يف  املجرمات،  �سكن  ومواقع 

التجاري للمدينة، واأظهر التحليل وجود عالقة قوية بني مكان 

�سكن املجرمة ومكان ارتكاب جرميتها.  كما اأظهرت النتائج 

اجلرائم  وتوزيع  لل�سكان  اجلغرايف  التوزيع  بني  وجود عالقة 

الأخالقية.

وبدرا�سة العالقة بني اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية 

وفقًا لأنواع اجلرائم ومواقع ال�سكن، ومواقع ارتكاب اجلرمية.  

اأثبتت النتائج اأن ارتباط اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية 

باأنواع اجلرائم قد �سجل عالقات متو�سطة يف اغلبها، بينما 

ظهر ارتباط اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية قويًا جدا 

مبواقع ال�سكن ومواقع ارتكاب اجلرمية، مما يوؤكد على الدور 

الذي توؤديه اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية للمجرمات 

اأن  ارتكاب اجلرمية.  ذلك  ال�سكن ومواقع  يف اختيار مواقع 

لأحياء  البيئية  اخل�سائ�ض  مع  متما�سية  تاأتي  العالقة  هذه 

مدينة مكة املكرمة التي متيزت بانخفا�ض امل�ستوى الجتماعي 

مواقع  مع  متما�سيًا  ذلك  جاء  وقد  ل�ساكنيها.   والقت�سادي 

اأظهر لنا منطًا  �سكنى الأقليات يف مدينة مكة املكرمة، مما 

جغرافيًا مرتكزًا نوعا �سمن بع�ض الأحياء دون الأخرى.

اأثبت  فقد  الإناث  جلرائم  الزمنية  اخل�سائ�ض  بحث  اأما 

-7( ال�ساعة  بني  فيما  لياًل  اجلرمية  ارتكاب  ن�سبة  ارتفاع 

تفوق  كما  املنا�سبة،  الفر�سة  توفر  ب�سبب  وذلك  لياًل(   11

عملية  اإىل  وباللجوء  اجلرمية،  ارتكاب  بن�سبة  الأثنني  يوم 

للجرمية  ارتكابا  الأكرث  الزمنية  الفرتات  لتحديد  الت�سنيف 

ات�سح اأن فرتة منت�سف الأ�سبوع والتي �سمت اأيام ) الأثنني، 

والثالثاء، والأربعاء ( قد تفوقت على باقي الفرتات الزمنية 

يف ت�سجيل ن�سبة ارتكاب اجلرمية. 

كان  التو�سيات  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  كما 

مبا  الأمنية  املراكز  توزيع  اإعادة  على  العمل  �سرورة  اأهمها 

يتما�سى ومراكز الثقل ال�سكاين والكثافة ال�سكانية املرتفعة.

المقدمة:
 ت�سكل درا�سة اجلرمية على اختالف التخ�س�سات التابعة 

غالبية  باهتمام  ت�ستاأثر  التي  املو�سوعات  اأهم  اإحدى  لها 

الدول، حيث متثل اجلرمية واحدة من اأهم امل�سكالت املتاأ�سلة 

يف املجتمع كونها حم�سلة تفاعل الإن�سان مع خمتلف العوامل 

القت�سادية، والجتماعية، والثقافية بل وحتى البيئية، الأمر 

الذي دفع العديد من املهتمني بتتبع امل�سكالت الجتماعية اإىل 

درا�سة اجلرمية �سمن فروع العلوم املختلفة.

التطورات  جراء  امل�سكلة  هذه  درا�سة  على  الرتكيز  وياأتي 

العلوم  كافة  يف  اأثَّرت  والتي  املجتمعات،  على  طراأت  التي 

الب�سرية  اجلغرافية  �سمل  الذي  التطور  وهو  الجتماعية، 

ب�سفتها فرع من العلوم الجتماعية اأي�سًا خالل اخلم�سينيات 

وال�ستينيات من القرن الع�سرين، والتي ركزت جل اهتمامها 

1428ه-2007مـ،  )زعزوع،  للتحليل  الو�سعية  الأ�سكال  على 

�ض41(.

درا�سة  ومنها:  الجتماعية،  امل�سكالت  درا�سة  برزت  لذا 

اجلرمية على �ساحة البحث اجلغرايف، فظهرت الأبحاث التي 

اأ�سكالها.  وحتولت  تناولت التوزيع املكاين للجرمية مبختلف 

درا�سة جغرافية اجلرمية من الرتكيز على الأماكن والأقاليم 

والوليات واملدن والأحياء، نحو الرتكيز على درا�سة العالقات 

بني عنا�سر حمددة من البيئة احل�سرية للجرمية، وال�سفات 

بني  وميزت  للجرمية،  املتاحة  والفر�ض  للمكان،  الطبيعية 
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مو�سع اجلرمية وموقعها الذي ي�سم احلي واملجتمع واملدينة 

التي حتيط مبكان اأو مو�سع اجلرمية )يف: الدويكات، 2010م، 

�ض592(.

املكاين  التباين  منط  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  وت�سعى 

خالل  من  املكرمة  مكة  مدينة  يف  الأخالقية  املراأة  جلرائم 

اجلغرافية  واملتغريات  املكاين،  توزيعها  منط  على  التعرف 

والبيئة املوؤثرة يف ذلك.

مشكلة الدراسة:
التي  اإحدى امل�سكالت  تعد م�سكلة جرائم املراأة الأخالقية 

عرفتها الب�سرية منذ القدم، وقد اأ�سار اإليها اهلل عز وجل يف 

موا�سع متعددة من كتابة الكرمي-�سمن ق�س�ض اأنبياء الأمم 

�سورة  يف  ذكره  ورد  ما  املوا�سع  تلك  اأ�سهر  ولعل  ال�سابقة- 

يو�سف يف قوله تعاىل:

ْبَواَب َوَقاَلْت 
َ
ِتي ُهَو يِف َبْيِتَها َعْن َنْف�ِسِه َوَغلََّقِت اْلأ ﴿ َوَراَوَدْتُه الَّ

ُيْفِلُح  َل  ُه  اإِنَّ َمْثَواَي  ْح�َسَن 
َ
اأ ي  َربِّ ُه  اإِنَّ  ِ

َّ
اهلل َمَعاَذ  َقاَل  َلَك  َهْيَت 

امِلُوَن ﴾ )�سورة يو�سف، اآية 23-22(.  الظَّ

الأخالقية  املراأة  اأن جرائم  الآية-وغريها-تدل على  فهذه 

تناول  اأن  غري  الب�سري.   التاريخ  عرب  ممتدة  جرائم  هي 

قبل  من  بالدرا�سة  حتظ  مل  اجلرائم  من  النوع  هذا  درا�سة 

املتخ�س�سني بالرغم مما تنطوي عليه درا�ستها من موؤ�سرات 

واأمنه، ذلك لأن  اإىل الإخالل بتوازن املجتمع  توؤدي  خطرية، 

انحراف من هم حتت  اإىل  يوؤديان  وانحرافها  املراأة،  اإجرام 

رعايتها واإجرامهم.

لذا جاءت هذه الدرا�سة للبحث يف جرائم املراأة الأخالقية 

يف مدينة مكة املكرمة والتي �سهدت تزايدًا يف اأعداد جرائم 

عام  حالة   206 اإىل  2002م،  عام  حالة   80 من  بها  الإناث 

1435ه-2014م(.  وقد يعزى ذلك  2012م )ال�سجن العام، 

البنية  يف  تفاوت  من  التح�سر  عملية  على  يرتتب  ما  اإىل 

يعزى  كما  واملجتمعات،  لالأفراد  والقت�سادية  الجتماعية 

لذا  لالأماكن.   والجتماعية  الطبيعية  ال�سفات  اإىل  ذلك 

يطلق الباحثون على تلك الأماكن بالنقاط ال�ساخنة.  وت�سعى 

هذه الدرا�سة للتعرف على احتمال وجود مثل هذه النقاط يف 

مدينة مكة املكرمة.

أسئلة الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة لالإجابة عن الت�ساوؤلت البحثية التالية:

مع  الأخالقية،  املراأة  جلرائم  املكاين  التباين  1-حتديد 

حتديد العوامل البيئية املوؤثرة يف هذا النوع من اجلرائم؟

2-ما عالقة مكان �سكن املجرمة مبوقع ارتكاب اجلرمية؟ 

الأخالقية  املراأة  جرائم  توزيع  منط  ارتباط  مدى  3-ما 

مبركز املدينة؟ 

4-التعرف على العالقة القائمة بني اخل�سائ�ض الجتماعية، 

والقت�سادية لالإناث املجرمات ومواقع اجلرمية وال�سكن؟

أهمية الدراسة:
للجرمية.   اجلغرافية  العنا�سر  يف  الدرا�سة  هذه  تبحث 

على  يوؤثر  حيوي  ملو�سوع  معاجلتها  من  اأهميتها  وت�ستمد 

املجتمع، وما قد ينجم عنه من خطورة كبرية.  وهي تبحث 

يف التوزيع اجلغرايف للجرائم الأخالقية للمراأة يف مدينة مكة 

وال�سكانية،  املكانية،  اخل�سائ�ض  ببع�ض  وعالقتها  املكرمة، 

�سانع  ي�ساعد  قد  الذي  الأمر  والقت�سادية.   والجتماعية، 

القرار على حتديد موا�سع امل�سكالت من الناحية اجلغرافية 

و�سبل معاجلتها.

الخصائص البيئية لمنطقة الدراسة:
يتحدد البعد املكاين لهذه الدرا�سة يف مدينة مكة املكرمة 

بجميع اأحيائها البالغ عددها 59 حيًا مع ا�ستبعاد حي امل�ساعر 

1(.  وياأتي الرتكيز على درا�سة هذه املدينة ملا لها  ) �سكل: 

من اأهمية بالغة لدى جميع امل�سلمني، حيث انطلق منها �سوت 

احلق، وعلى اأر�سها ظهرت تبا�سري النبوة )اإدري�ض،1429ه- 

2008م، �ض38(.

وي�سجل التاريخ لق�سي بن كالب زعيم قري�ض اأنه اأول من قام 

بت�سميم مدينة مكة املكرمة حينما اأمر قومه ببناء م�ساكنهم 

حول الكعبة، ومنذ ذلك الوقت بداأت تظهر امل�ساكن الدائمة، 

الع�سر  بداية  حتى  الكعبة  حول  تدريجيا  تزداد  واأخذت  بل 

وات�ساع  للمدينة،  العمراين  النمو  ارتبط  حيث  الإ�سالمي، 

رقعتها بعد ذلك يف معظم مراحله ارتباطًا وثيقًا بالتو�سعات 

املتعاقبة للحرم املكي ال�سريف )ال�سرياين،1406ه- 1986م، 

�ض16-11(. 

د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة
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�سكل ) 1 ( اأحياء مدينة مكة املكرمة

امل�سدر: اأمانة العا�سمة املقد�سة، ) 2011م ـ(، خارطة مكة املكرمة وحدود الأحياء، وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، مكة املكرمة. 

اأ�سماء اأحياء مدينة مكة املكرمة �سمن ال�سكل )1(

اأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقم

11الروابي1
�سعب 

عامر
املر�سالت51ال�سوقية41الزاهر31العدل21

الع�سيلة52ويل العهد42النزهه32جبل النور22اأجياد12امل�سفلة2

23ال�سبيكة13جرهم3
وادي 

جليل
ال�سرائع53امللك فهد43ال�سالمة33

14اخلالدية4
الهجلة 

واحلرم
34الأندل�ض24

احلمراء 

واأم اجلود
54الر�سيفة44

�سرائع 

املجاهدين

15الطندباوي5
حارة 

الباب
الرا�سدية55الرو�سة45كدي35العتيبية25

اخل�سراء56العزيزية46الهجرة36احلجون26ال�سليمانية16الهنداوية6

37ال�سهداء27اجلميزة17املن�سور7
بطحاء 

قري�ض
التنعيم57اجلامعة47

البحريات58الن�سيم48العكي�سية38البيبان28ريع ذاخر18التي�سري8

59العوايل49التقوى39الزهراء29اخلن�ساء19جرول9
العمرة 

اجلديدة

النوارية60امل�ساعر50الكعكية40ال�سيافه30املعابدة20القرارة10
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كما اأن هناك عددا من العوامل  البيئة التي اأثرت يف منو 

املدينة العمراين، وات�ساع رقعتها، خا�سة خالل الثالثة عقود 

الهجرات  عن  الناجمة  ال�سكانية  الزيادة  مثل:  الأخرية، 

الداخلية، واخلارجية الوافدة اإىل مدينة مكة املكرمة، اإ�سافة 

ملكيتها  املنزوع  العقارات  لأ�سحاب  املجزية  التعوي�سات  اإىل 

لأغرا�ض تطوير املدينة، وقرو�ض ال�سندوق العقاري، واملنح 

احلكومية )ال�سرياين، 1406ه- 1986م، �ض40-41 (.  مما 

متميزة،  ب�سرية  تكتالت  وجود  اإىل  ال�سنني-  -بتعاقب  اأدى 

يف  اأوجد  الو�سع  وهذا  متميزة،  عمرانية  نطاقات  يف  تعي�ض 

املدينة ما يعرف بالنطاقات الجتماعية، التي ت�سكلت نتيجة 

خا�سة  املدينة  من  ومناطق  اأحياء،  يف  معينة  اأجنا�ض  �سكن 

بهم ) ال�سالح، 1409ه-1989م، �ض185 (.  الأمر الذي اأدى 

اأ�سول  اأ�سماء متثل  اتخذت  والتي  العرقية  الأحياء  ن�سوء  اإىل 

والعتيبية  وال�سامية  والهنداوية  املالوي  اأحياء  مثل  �سكانها 

)الغامدي والنجار، 2002م، �ض258-256 (.

مكة  مبدينة  الع�سوائية  املناطق  وبتتبع  اأنَّه  الإ�سارة  وجتدر 

املكرمة وجد اأنَّها تزامنت يف ظهورها مع ا�ستيطان اجلاليات 

املختلفة، وقد حددها ال�سريف )2002م،�ض29( باأنَّها �سملت 

اأحياء امل�سفلة وال�سبيكة، وحارة الباب وال�سامية، و�سعب عامر 

والعتيبية،  واملعابدة،  وال�سليمانية،  املن�سور،  وحي  وعلي، 

وجرهم،  والطندباوي،  والزاهر،  والهنداوية،  جليل،  ووادي 

واخلن�ساء. كما ذكر الزهراين ) 1435ه-2014م، �ض77،79( 

قد  العمراين  النطاق  داخل  الع�سوائية  الأحياء  م�ساحة  اأن 

من   ) بلغت )٪15.4  بن�سبة  ذلك  2003م  عام  ازدادت عن 

ازداد  فقد  وعليه  مكة،  ملدينة  العمراين  النطاق  م�ساحة 

ذكره  ملا  بالإ�سافة  ت�سمنت  حيث  الع�سوائية  الأحياء  عدد 

)ال�سريف، 2002م ( �سابقا، اأحياء: اأجياد، جرول، البيبان، 

النزهة، اخلالدية، الرو�سة، الر�سيفة، جبل النور، التنعيم، 

البحريات، الكعكية، ال�سرائع، الرا�سدية، �سرائع املجاهدين، 

الأجزاء ال�سمالية واجلنوبية حلي الزهراء، الأجزاء الغربية 

النوارية،  حي  من  الغربي  اجلزء  ال�سالمة،  حلي  وال�سرقية 

من  العديد  لنا  اأفرز  مما  العمرة.  حي  من  اأجزاء  واأخريا 

امل�سكالت الجتماعية، والقت�سادية التي تعاين منها معظم 

بطابع  ات�سف  الذي  العمراين  تكوينها  ب�سبب  الأحياء  هذه 

المتداد  الت�ساري�سي  الو�سع  املنتظم حيث حدد  التكتل غري 

اإىل  اأدى  مما  الوعرة،  اجلبلية  ال�سفوح  باجتاه  العمراين 

الكتظاظ العمراين وتكد�سه، وكذلك �سيق الطرقات و�سعوبة 

الذي  الأمر  ال�سفوح،  اأعايل  اإىل  الأ�سا�سية  اخلدمات  و�سول 

اأدى اإىل ظهور منط العمران املت�سابك عايل الكثافة ذو الأزقة 

ال�سيقة املتعرجة )الغامدي والنجار، 2002م،�ض259(.

كما تت�سح اخل�سائ�ض البيئية لتلك الأحياء الع�سوائية يف 

يكرث  مناطق  فهي  وعمراين،  ب�سري  اكتظاظ  مناطق  كونها 

املت�سربة  واملياه  ال�سيارات  وعادم  والغبار  الأتربة  تطاير  بها 

الوعي  لقلة  نظرا  القمامة،  خملفات  وتراكم  املنازل،  من 

الأحياء  غالبية  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�سافة  باملنطقة،  الجتماعي 

ال�سابق ذكرها تقع �سمن منحدرات جبلية ت�سكل خطرا اأثناء 

�سقوط الأمطار جراء انحدار ال�سيول مما يوؤثر على �سالمة 

املباين وال�سكان ) ال�سريف، 2002م، �ض53 (.

وقد ذكر الزهراين ) 1435-2014م، �ض76 ( اأن امل�ساكل 

الأمنية باملناطق الع�سوائية يف مدينة مكة املكرمة تعد املدخل 

اجلهات  غياب  اأن  ذلك  املناطق،  تلك  يف  امل�ساكل  جلميع 

الأمنية و�سعف جهازها ملراقبة �سكان هذه املناطق هو الذي 

اأدى اإىل انت�سار اجلرمية واملخدرات.

وقد حدد م�سروع لئحة تطوير املناطق الع�سوائية مبنطقة 

مكة املكرمة ) 2008م،�ض9 ( " اأن املناطق الع�سوائية مبدينة 

مكة املكرمة تعاين من خلل وا�سح يف الرتكيبة ال�سكانية يتميز 

وقلة املالك مع  والدخل  التعليم  بكثافة عالية وتدين م�ستوى 

الجتماعي  والنحراف  واجلرمية  البطالة  معدل  ارتفاع 

املقيمني  وتكاثر  تواجد  بيئة م�سجعة على  وتكّون  والأخالقي، 

ال�سعودية،  العربية  باململكة  والعمل  الإقامة  لنظام  املخالفني 

كما اأن بع�سا من املناطق الع�سوائية ميكن اأن ي�سكل م�سدرا 

مقلقا لأمن وا�ستقرار مناطق اأخرى باملدينة ".

2002م، �ض64-63 (  ويف نف�ض ال�سياق ناق�ض ال�سريف ) 

امل�سكالت الجتماعية القت�سادية لالأحياء الع�سوائية مبدينة 

مكة املكرمة، فذكر اأن الفارق احل�ساري بني جمتمع املناطق 

للم�سكالت  اأ�سا�سية  ركيزة  ي�سكل  الذكر  الآنفة  الع�سوائية 

التباين �سيولد حقد دفني نحو  امل�ستقبلية، وهذا  الجتماعية 

املناطق  �سكان جمتمع  فاإن  لذلك  و�سرحا  املتح�سر،  املجتمع 

فقرية،  جمتمعات  من  ينحدرون  انعزايل  جمتمع  الع�سوائية 

ويتحدثون  متدين،  ح�ساري  مب�ستوى  تت�سف  عمال  وطبقات 

�سعب  اأمر  املجتمعني  بني  الندماج  جتعل  خمتلفة،  بلغات 

املنال، بل قد يولد كراهية متزايدة يف امل�ستقبل، اإ�سافة اإىل 

غريبة  وعادات  �سلوكيات  يبث  الع�سوائية  املناطق  جمتمع  اأن 

على جمتمع مدينة مكة املكرمة، فقد تاأثرت املناطق املجاورة 

د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة
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ب�سكل  ال�سعودي  ال�سارع  مت�ض  اأ�سبحت  بل  ال�سلوكيات  بهذه 

وعزوف  املرور،  اإ�سارات  عند  وخا�سة  الت�سول  مثل:  وا�سح 

الأطفال عن التعليم واإ�سغالهم بالت�سول واأعمال اأخرى.

مل�سكلة  درا�ستها  يف   ) 2007م  1428ه-   ( مطاعن  وتوؤكد 

 18 نحو  اأن  املكرمة،  مكة  مدينة  يف  والأطفال  الن�ساء  ت�سول 

24 حيا �سهدت  اأ�سل  اأحياء مدينة مكة املكرمة من  حيا من 

ذلك  الدرا�سة،  يف  للت�سول  كمناطق  �سجلت  املت�سولني،  توزع 

الت�سول،  مواقع ممار�سة  مع  ال�سكن  مواقع  تطابق  من خالل 

كاأحياء: الهنداوية، وال�سبيكة، و�سعب عامر وعلي، واملن�سور، 

والعتيبية،  النور،  وجبل  واجلميزة،  واملعابدة،  وامل�سفلة، 

والزاهر، والر�سيفة، والعزيزية، والرو�سة، والهجلة واحلرم، 

ا�سرتكت  حيث  واخلن�ساء،  وجرول،  الباب،  وحارة  واأجياد، 

والأطفال،  الن�ساء  ت�سول  م�سكلة  اإفراز  يف  الأحياء  تلك  كافة 

وغالبية تلك الأحياء هي من الأحياء الع�سوائية التي امتازت 

بكل ما �سبق ذكره.

ويف �سياق احلديث عن امل�سكالت الجتماعية واجلرمية يف 

مدينة مكة املكرمة اأكد املطريف ) 1426ه- 2005م، �ض65( اأن 

اأحياء ال�سرائع، وحارة الباب وال�سامية، والعتيبية، وال�سيافة، 

واجلامعة،  واملر�سالت،  والعزيزية،  واخلن�ساء،  واملعابدة، 

والتنعيم، والزاهر، وال�سليمانية، والهجلة واحلرم، وال�سبيكة، 

والأندل�ض،  والطندباوي،  والهنداوية،  وامل�سفلة،  والنزهة، 

اأحياء ولدت وا�ستقطبت يف الوقت عينه كافة املجرمني الذين 

ارتكبوا جرمية ال�سرقة يف مدينة مكة املكرمة يف العام الذي 

اأجرى فيه الدرا�سة.  

ذكره،  �سبق  ما  مع  ال�سابقة  الأحياء  غالبية  اأي�سًا  وتتفق 

وبالتايل ميكن القول مبدئيا اأنَّها ت�سنف كمناطق للم�سكالت 

مع  باآخر  اأو  ب�سكل  اتفقت  واأنَّها  املكرمة،  مكة  مدينة  يف 

هنا  بها  نعني  والتي  باملدينة  لالأحياء  العامة  اخل�سائ�ض 

)اخل�سائ�ض العرقية واملورفولوجية (.  جدير بالذكر اأن تتبع 

املدينة  لرتكيب  والقت�سادية  الجتماعية  البيئة   خ�سائ�ض 

بول  يذكر  كما  واملثري  اجلرمية،  جغرافية  يف  للباحث  مهم 

Boal اأن العنف قد يكون عامال من عوامل حتديد الرتكيب 
احل�سري املكاين ) يف: جابر، 1995م، �ض38(. وهو ما دفع 

بنا اإىل تتبع اخل�سائ�ض البيئية لأحياء مدينة مكة املكرمة.

منهج الدراسة:
مت جمع البيانات من عدة م�سادر من اأهمها:

مكة  مدينة  لأحياء  تف�سيلية  خريطة  على  -احل�سول 

مكة  مدينة  يف  الأخالقية  اجلرائم  مواقع  لتحديد  املكرمة 

املكرمة مع ا�ستثناء حي امل�ساعر ذلك اأنه غري م�ستغل �سوى 

يف �سهر ذي احلجة.

ال�سجينات  اأعداد كافة  امليدانية وذلك حل�سر  -الدرا�سة 

توزيع  اإىل  بالإ�سافة  هذا  الأخالقية،  باجلرائم  املتهمات 

الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  كافة  على  ال�ستبانة  ا�ستمارات 

كافة  من  البيانات  جمع  مت  حيث  ال�سامل،  امل�سح  بطريقة 

الأخالقية،  اجلرائم  ق�سايا  يف  عليهن  املحكوم  ال�سجينات 

اأ�سهر  �ستة  ملدة  منهن  البيانات  جمع  عملية  ا�ستمرت  والتي 

بداأت بتاريخ: 10-6-2013م وانتهت بتاريخ 3-12-2013م.  

يف  عليهن  املحكوم  ال�سجينات  جميع  الفرتة  هذه  مثلت  وقد 

منذ  العام  بال�سجن  واملوجودات  الأخالقية  اجلرائم  ق�سايا 

عام 2008م واإىل تاريخ 1-10-2013م.

والبيانات  اإح�سائية  وبيانات  كتب  من  العلمية  -امل�سادر 

امل�ستخل�سة من حتليل ا�ستمارات ال�ستبانة.

تحليل البيانات:
مت اإدخال البيانات التي جمعت من ال�ستبانات اإىل احلا�سب 

الآيل وذلك لإخ�ساعها للمعاجلة الكمية والتحليل با�ستخدام 

Arc Gis ، بالإ�سافة اإىل ال�ستعانة ببع�ض برامج  برنامج 

التحليل الإح�سائي مثل Spss .  وا�ستخدام بع�ض املعامالت 

الإح�ساءات  وبع�ض  ومعامل كرمير  كاي  كمربع  الإح�سائية 

الو�سفية الب�سيطة.

املوؤثرات البيئية على ال�سلوك الإجرامي:

بني  العالقة  اإي�ساح  اإىل  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  ي�سعى 

عالقات  تربز  حيث  الإجرامي،  وال�سلوك  البيئية  املوؤثرات 

ت�سابكية بني اجلرمية ك�سلوك اإن�ساين والعوامل البيئية املوؤثرة 

بيئة  عن  عبارة  احلديث  مبفهومها  البيئة  اأن  باعتبار  عليه 

طبيعية وم�سيدة من �سنع الإن�سان �سواء كانت )اقت�سادية، 

عالقات  هناك  اأن  فنجد   ) ثقافية  و�سيا�سية،  اجتماعية، 

تبادلية توؤثر كل منهما على الأخرى داخل اإطار واحد يهدف 

اإىل اإيجاد نوع من التوازن بني عنا�سرها املختلفة )م�سطفى، 

2007م، �ض17 (.

تف�سري  يف  الباحثون  اإليها  نحى  التي  لالجتاهات  وبتتبعنا 
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نحت  قد  الدرا�سات  هذه  اأن  جند  بالبيئة،  الإن�ساين  ال�سلوك 

الطبيعية  والظروف  الأمنية،  املهددات  بني  العالقة  اإبراز  اإىل 

خالل  من  عليها  طراأت  التي  والتغريات  واملناخية،  اجلغرافية، 

املدر�سة  وتعد  اجلرمية.   ومعدلت  ملناطق،  املتباينة  التوزيعات 

عن  احلديث  تناولت  التي  املدار�ض  اأوائل  من  الكارتوجرافية 

برز  الذي  احلتمي  للمنهج  تبنيها  خالل  من  اجلرمية  جغرافية 

لدى الغالبية من اتباع هذه املدر�سة، من خالل الإ�سارة اإىل تاأثري 

املناخ يف ال�سلوك الإجرامي )جابر، 1995 م، �ض24-23(.

وقد �سهدت هذه املرحلة العديد من الدرا�سات التي اأ�سارت 

اإىل وجود عالقة بني املناخ ومعدلت اجلرمية، ولعل كتابات 

)1926-1945م(  بني  الفرتة  يف    Huntington هنتنجنت 

 )،Miller  ( وميلر: )1968م ،Kaplan وكابالن: ) 1960م

اأثر  تناولت  التي  النظريات  جمموعة  عن  ك�سفت  ما  هي 

العوامل املادية، واملناخ ب�سفة خا�سة على الإن�سان، واملجتمع 

 .) Harries,1974, p. 8(

احلتمية  مبداأ  اأنَّهيار  حتى  �سائدًا  التف�سري  هذا  ظل  وقد 

من  غريه  اإىل  اجلرمية  علماء  ان�سراف  يف  �سببًا  كان  الذي 

املداخل، اأو املدار�ض ) جابر، 1995م، �ض24 (.

ال�سلوك  تف�سري  اإىل  ان�سرفوا  اأن  الباحثون  يلبث  ومل 

املكانية،  بالبيئة  الإن�سان  عالقة  اأ�سا�ض  على  الإجرامي، 

اجلنوح  اإىل  تدفع  خمتلفة،  �سيئة  �سغوط  من  تت�سمنه  وما 

الجتاه  هذا  على  القائم  التف�سري  �سمي  حيث  واجلرمية، 

اليكولوجية  للمدر�سة  التابع  اليكولوجي  بالتف�سري 

.)Weisburd, et al., 2009, p. 4(

لتلك  احلقيقية  النطالقة  بداية  1833م  عام  �سهد  وقد 

كل: من دي جريي  قدمها  التي  الدرا�سة  املدر�سة من خالل 

 )،Rowson يف فرن�سا، و رو�سون ) 1839م De Guerry
لندن  لعمال مدينة    Meyhew اإجنلرتا، ودرا�سة ميهيو  يف 

لالأحياء   Both بوث  ودرا�سة  1851-1864م،  لل�سنوات 

تلك  كافة  متيزت  وقد  1903م.   عام  لندن  ملدينة  العمالية 

والإح�ساءات  اجلغرافية،  للخرائط  با�ستخدامها  الدرا�سات 

واملجرمني  للجرمية،  املحلي  التوزيع  حتليل  يف  اجلنائية 

.)6-Shaw & Mckay, 2006, p. 5(

كما ا�ستجدت مداخل حديثة �سمن �سياق البحث اجلغرايف 

باجلغرافيا  اخلا�سة  الأفكار  حينها  و�ساعت  للجرمية، 

ملناق�سة  وذلك   )  Behavioral geography  ( ال�سلوكية 

 Johnston,(.العمليات امل�سئولة عن ال�سلوك الب�سري املكاين

.) Grogory, and Smith, 1986, p. 28
ومل تكن تلك املراحل الوحيدة التي �سهدت خاللها جغرافية 

اجلرمية تطورات متعددة يف طرق البحث بها، اإمنا ظهر اجتاه 

بالنواحي  الهتمام  نحو  اجلرمية  بدرا�سات  دفع  ما  هو  اآخر 

خالل  من  البيئية  العلوم  من  بغريها  ل�سيقة  لتكون  البيئية، 

 environmental criminology.( ظهور علم اجلرمية البيئي

.(  Brantingham & Brantingham, 1981
ومن هذا املنطلق مثل علم اجلرمية البيئي مدخال ممتازًا 

لتطوير جغرافية اجلرمية من خالل تركيزه على مكان وقوع 

يبداأون  ما  غالبا  البيئة  جرمية  علماء  اأن  ذلك  اجلرمية، 

وقعت  ومتى  اأين  عن:  بال�سوؤال  اجلرمية  عن  درا�ساتهم 

اجلرمية،  على  هو  املدر�سة  هذه  �سمن  فالرتكيز  اجلرمية.  

ولي�ض اجلاين، لذا فخ�سائ�ض املكان تعد اأ�سا�سًا لفهم �سبب 

حمدد  وقت  يف  غريه  دون  املكان،  ذلك  يف  اجلرمية  وقوع 

)الوليعي، 1992م، �ض45-44 (.

العوامل البيئية املوؤثرة يف اجلرائم:

داأب الباحثون خالل درا�ساتهم عن اجلرمية على حماولة 

البحث عن عالقة اجلرمية بعنا�سر البيئة الطبيعية، وكانت 

طبيعية  حمددات  على  العثور  اأجل  من  هذه  حماولتهم 

العنا�سر  هذه  و�سملت    .Physical Determinants
البيئية التايل:

التي  املوارد  وتت�سمن  الطبيعية:  البيئة  1-عوامل 

على  منها  ليح�سل  لالإن�سان  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اتاحها 

وهي  احليوي  املحيط  لفظ  عليها  ويطلق  حياته،  مقومات 

جابر،   () الطاقة  م�سادر  املوقع،  الت�ساري�ض،   ( من  تتكون 

1995م،�ض35(.

2-عوامل البيئة املناخية: يق�سد بها ظروف الطق�ض واملناخ 

التي يتاأثر بها الإن�سان وتتاأثر بها الكائنات احلية الأخرى التي 

على  الإن�سان  قدرة  يف  بدوره  املناخ  وي�سهم  احلياة،  ت�ساركه 

احلركة والعمل كما يوؤثر على اأمزجة الب�سر، وت�سمل العنا�سر 

الرطوبة،  احلرارة،  الإن�سان:  ج�سم  على  املوؤثرة  املناخية 

املناخية جمتمعة هي  والعنا�سر  ال�سم�سي.   الإ�سعاع  الرياح، 

التي تكون البيئة املناخية التي توؤثر تاأثريا مبا�سرا يف الإن�سان 

اجلانب  بهذا  اجلرمية  بدرا�سة  املهتمني  عني  وقد  ون�ساطه، 

من خالل تبنيهم ملنهج احلتم البيئي اإل اأنهم ان�سرفوا عن 

اهتمام اجلغرافيني مبنهج احلتم  بزوال  العامل  درا�سة هذا 

البيئي )ح�سروف، 2007م، �ض7 (.
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الإن�سان  يتدخل  التي  البيئة  امل�سيدة:  البيئة  3-عوامل 

ا�ستعمالت  ت�سمل  التي  الأ�سا�سية  البنية  وتكوين  تكوينها  يف 

واملناطق  ال�سكنية،  املناطق  واإقامة  للزراعة  الأرا�سي 

ال�سناعية واملراكز التجارية واملدار�ض، والطرق، واملطارات.  

كما اأن و�سع اأو بناء حمطة لل�سرف ال�سحي مثاًل اأو معاجلة 

القيمة  زيادة  عليها  يرتتب  ال�سحي  ال�سرف  مياه  وتنقية 

وما  لالإ�سمنت  م�سنع  فاإقامة  العك�ض  وعلى  املقامة  البيئية 

ينتج عنه من تلوث يوؤدي اإىل تناق�ض القيمة البيئية وبالتايل 

2007م،  ازدياد امل�ساكل الجتماعية وال�سحية ) م�سطفى، 

�ض94(. 

يف  تتمثل  والقت�سادية:  الجتماعية  البيئة  4-عوامل 

ارتكابه  حلظة  وحتى  ولدته،  منذ  بالفرد  املحيط  الو�سط 

الإرادة  موقف  باختالف  الو�سط  هذا  ويختلف  للجرمية، 

و�سط  ولكل  اأو خمتارًا،  اأو عر�سيًا  مفرو�سًا  يكون  فقد  منه، 

عالقة بالفعل الإجرامي، وهذا يعني اأن العوامل الجتماعية 

فظاهرة  للجرمية،  الدافعة  العوامل  اأهم  من  والقت�سادية 

الجتماعي  النظام  على  بناًء  وحتدد  ت�سكل  اجلرمية 

والقت�سادي القائم )ح�سروف، 2015م، �ض 4 (.

فيها  يحيا  التي  البيئة  وتعني  الثقافية:  البيئة  5-عوامل 

والأخالق  والقانون  والعقائد  املعرفة  ت�سمل  وهي  الإن�سان 

والعرف وكل العادات التي يكت�سبها الإن�سان لكونه ع�سوًا يف 

ذلك املجتمع ) م�سطفى، 2007م، �ض91 (.

الذين  الوراثية: غالبية علماء اجلرمية  البيئة  6-عوامل 

فكرة  يوؤيدون  ل  البيولوجي  الجتاه  هذا  ركاب  يف  �ساروا 

ذلك  بالولدة.   املجرم  منوذجية  فكرة  اأو  املطبوع  املجرم 

بالذات.   يورث  ل  اجلرمية  نحو  ال�ستعداد  اإن  وجدوا  اأنهم 

واإمنا الذي ينتقل بالوراثة هو ذلك ال�ستعداد نحو الف�سل يف 

حتقيق التوافق والن�سجام الجتماعي.  وهذا بدوره يقود اإىل 

بحيث  احلياة،  ظروف  ل�سغط  كنتيجة  اجتماعي،  ل  �سلوك 

ت�سبح احلياة �سراعًا عنيفًا متوا�ساًل بني الفرد وبني البيئة 

)الدوري، 1984م، �ض131 (.

يف  اقيمت  التي  البيئة  هي  الع�سوائية:  البيئة  7-عوامل 

غيبة من التخطيط وترجع ن�ساأة املناطق الع�سوائية اإىل اأ�سباب 

وتعاين  مت�سابكة،  واإدارية  وقانونية  واجتماعية  اقت�سادية 

هذه املناطق من �سعف اخلدمات واملرافق وانت�سار امل�ساكن 

�سلبًا  قاطنيها  البيئة على  تلك  وتنعك�ض  والع�سوائية،  الرديئة 

وانت�سار اجلرائم  منعدمة  وقيم  �سيئة  عادات  تخلفه من  مبا 

والهاربني من القانون فيها. 

وما  احل�سارية  البيئة  تعني  احل�سرية:  البيئة  8-عوامل 

معا�سرة  وتكنولوجيا  احلديثة  للحياة  اأ�ساليب  من  تت�سمنه 

يف ظل تخطيط عمراين مدرو�ض ينا�سب قاطني املنطقة من 

ظروف مناخية واقت�سادية يتم مراعاتها يف ذلك التخطيط، 

وهو ما من �ساأنه التقليل من ن�سبة امل�ساكل الجتماعية �سمن 

تلك الأحياء ) م�سطفى، 2007، �ض92 (.

الدراسات السابقة:
اأ-درا�سات داخل اململكة العربية ال�سعودية:

اأجريت يف اململكة العربية ال�سعودية عدة درا�سات جغرافية 

خمتلفة  مكانية  م�ستويات  على  طبقت  اجلرمية،  جمال  يف 

وغلب على بع�سها طابع ال�سمولية وفيما يلي ا�ستعرا�ض لذلك:

يف  الن�ساء  جرائم   )  Zazoe, 2002  ( زعزوع  عاجلت 

درا�ستها  خالل  وهدفت  اجلغرايف،  املنظور  من  جدة  مدينة 

اإىل الك�سف عن اخل�سائ�ض الجتماعية للمجرمات واملتمثلة 

البوؤر  حتديد  اإىل  اإ�سافة  واجلن�سية،  الزواجية  احلالة  يف 

اأن  الدرا�سة  الن�ساء.   وقد ثبت من خالل  ال�ساخنة جلرائم 

غالبية املجرمات يع�سن داخل مدينة جدة يف منطقة الو�سط 

وغالبيتهن يرتكنب جرائمهن على مقربة من منازلهن.  وظهر 

تركز جرائم الن�ساء �سمن ثالثة اأحياء هي: جدة ال�سمالية، 

وجدة اجلديدة، وحي ال�سفا.

وبحث بدوي ) 2003م ( يف التوزيع املكاين للجرمية يف مدينة 

الريا�ض وعالقته باخل�سائ�ض البيئية للمكان، وهدف خالل 

درا�سته اإىل التعرف على التوزيع املكاين للجرائم ومرتكبيها 

الب�سرية  البيئية  العوامل  ا�ستق�ساء  مع  الريا�ض  مدينة  يف 

والطبيعية ذات العالقة باجلرمية.  وتو�سل الباحث اإىل وجود 

عالقة وثيقة بني اجلرمية واملتغريات البيئية للمدينة، اإ�سافة 

لوجود عالقة بني اجلرمية واأمناط ا�ستخدامات الأر�ض.  كما 

ال�سرقات  اأي�سا وجود ارتفاع ن�سبي يف معدلت جرائم  اأثبت 

واجلرائم الأخالقية.  وعزا ال�سبب يف ذلك للنمط الغربي من 

التح�سر والتاأثر بالإعالم اخلارجي غري املوجه.

اأما املطريف ) 2005م ( فقد قام بدرا�سة جغرافية ال�سرقة 

التوزيع  معرفة  منها  الهدف  وكان  املكرمة،  مكة  مدينة  يف 

وحتديد  املكرمة،  مكة  مدينة  يف  ال�سرقة  جلرائم  اجلغرايف 

خ�سائ�ض اجلرمية واجلناة، وقد اعتمد على بيانات جمعت 

من �سجناء جرمية ال�سرقة بال�سجن العام يف مدينة مكة خالل 
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اإح�ساءات  اإىل  بالإ�سافة  1422ه،  عام  من  الأول  الن�سف 

اأظهرت  وقد  املكرمة.   مكة  مدينة  و�سرطة  الداخلية  وزارة 

نتائج الدرا�سة تركز جرائم ال�سرقة يف كل من املنطقة الأوىل 

املركزية والثالثة ال�سمالية واخلام�سة ال�سرقية.

منط  حتليل   ) 2011م   ( والفي�سل  الدويكات  در�ض  كما 

نظم  با�ستخدام  حائل  مدينة  يف  ال�سرقة  جرائم  توزيع 

املعلومات اجلغرافية.  وقد هدفت الدرا�سة اإىل حتليل منط 

توزيع جرائم ال�سرقة مع حتديد انت�سار اجلرائم.  وقد وجدت 

اأن منط توزيع جرائم ال�سرقة يف مدينة حائل كان  الدرا�سة 

2007م.  كما اأظهر  1997م و  منطا متجمعا فيما بني عامي 

�سكن  ومواقع  ال�سرقة  مواقع  بني  قوي  ارتباط  وجود  التحليل 

اجلناة، اإ�سافة اإىل وجود ارتباط موجب بني املراكز املتو�سطة 

حلوادث ال�سرقة وقلب املدينة احليوي.

ب-درا�سات من خارج اململكة:

 اهتمت العديد من الدرا�سات العاملية بالبحث يف مو�سوع 

اأنواع هذه اجلرائم، ويقدم  جغرافية اجلرمية على اختالف 

الأدبيات  لبع�ض  ا�ستعرا�سا  الدرا�سة  من  التايل  اجلزء 

الأجنبية يف هذا املجال:

 )Zhang & Peterson, 2007  ( تناول زانق و بيرت�سن

اأوماها بنربا�سكا، وهدفا  اأحياء  التحليل املكاين للجرمية يف 

من خالل درا�ستهما حتليل الأمناط املكانية لأربعة اأنواع من 

وال�سطو  ال�سيارات  و�سرقة  وال�سرقة  العتداء  هي:  اجلرائم 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  با�ستخدام  وذلك  املنازل  على 

اإ�سافة ل�ستخدام معدل كثافة اجلرمية  واأ�ساليب النحدار، 

وقوع  ومعدلت  الأحياء  خ�سائ�ض  بني  العالقة  ل�ستك�ساف 

اجلرائم الأربعة.  وقد خرجت الدرا�سة بعدد من النتائج كان 

وال�سرقة  بالعتداء  املتمثلة  العنيفة  اجلرائم  تركز  اأبرزها: 

التجارية  الأحياء  التي متثل  املدينة  يف منطقة �سمال وو�سط 

والأحياء املتدهورة التي ي�سودها الفقر وي�سكنها الغالبية من 

جرائم  توزع  جاء  حني  يف  الأفريقي،  الأ�سل  من  الأمريكيني 

املنازل  على  وال�سطو  ال�سيارات  �سرقة  يف  املتمثلة  املمتلكات 

اأحياء  اأن  على  دل  مما  اأوماها،  غرب  منطقة  يف  مرتفعا 

الطبقات الغنية واملتو�سطة هي ما جتتذب جرائم املمتلكات.

ا درا�سة  يي مع زميلة وو ) Ye & Wu, 2010 ( فقد  اأمَّ

ناق�ست التحليل الديناميكي لأمناط جرائم القتل يف �سيكاغو 

وهدفت اإىل تناول العالقة بني معدل جرائم القتل والعوامل 

الجتماعية والقت�سادية للمجتمع املحلي يف مدينة �سيكاغو.  

ال�ساخنة  البوؤر  بتحديد  يتعلق  فيما  النتائج  اأظهرت  وقد 

خم�ض  من  لأكرث  ال�سكني  احلراك  عدم  متغري  على  اعتمادا 

املدينة  من  الغربية  ال�سمالية  الأجزاء  اأن  نتيجته  ما  �سنوات 

�سجلت ارتفاعا طفيفا يف ن�سبة جرائم القتل حيث ت�سود ن�سبة 

الأجزاء  �سجلت  حني  يف  الأحياء،  هذه  يف  الأجانب  ال�سكان 

معدلت  يف  انخفا�سا  الغربية  واجلنوبية  ال�سرقية  ال�سمالية 

متغريي  بني  �سعيفة  عالقة  وجود  اأثبت  مما  القتل،  جرائم 

احلراك ال�سكني ومعدل جرائم القتل.

 Weisburad,  ( وموري�ض  وقروف  وي�سبورد  تناول  وقد   

جلرائم  ال�ساخنة  البوؤر   )Groff & Morris, 2011
يف  ال�سوارع  قطاعات  بدرا�سة  وقاموا  �سياتل،  يف  الأحداث 

خالل  الأحداث  جرائم  بها  �سجلت  والتي  �سياتل  مدينة 

2002م، وقا�ست  1989م اإىل عام  اأربعة ع�سر عاما من عام 

الدرا�سة حوادث جرائم الأحداث �سمن قطاعات ال�سوارع ملن 

ترتاوح اأعمارهم بني 8-17عاما.  وقد خرجت الدرا�سة بعدد 

من النتائج كان اأهمها: �سجلت جرائم الأحداث تناق�سا يف 

اجلرمية  ن�سبة  تراجع  مع  يتفق  ب�سكل  واجتاهاتها  اأعدادها 

البوؤر  مواقع  حتديد  مت  كما  �سياتل.   مدينة  يف  عام  ب�سكل 

ال�ساخنة �سمن جمموعات ) �سرائح ال�سارع ( 6-7-8 حيث 

الأعمال  منطقة  يف  املدينة  و�سط  يف  البوؤر  هذه  تركز  جاء 

املركزية.  وقد جاءت كافة البوؤر ال�ساخنة جلرائم الأحداث يف 

املجموعتني 6-7 مقرتبة من بع�سها مب�سافة 2.4 كم، و�سكل 

هذا التجمع منطا عنقوديا، يف حني توزعت البوؤر ال�ساخنة يف 

املجموعة 8 ب�سكل متباعد متخذة م�سارًا ع�سوائيًا يف التوزيع.

التعليق على الدراسات السابقة:
حتدثت  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  غالبية  على  يالحظ  مما 

عن اجلرمية ب�سفة عامة، واعتمدت الذكور عينة للدرا�سة.  

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الهتمام اجلغرايف لطرح هذه امل�سكلة 

مل يكن وا�سحًا �سوى يف درا�سة واحدة عن مدينة جدة، وهي 

جرائم  على  ركزت  اأنها  رغم  اآنفًا،  املذكورة  زعزوع  درا�سة 

املراأة عموما دون تخ�سي�ض للجرائم الأخالقية. 

تعد  ال�سابقة  الدرا�سات  تلك  كافة  فاإن  حال  اأية  وعلى 

اجلرائم  على  لرتكيزها  الدرا�سة  لهذه  خا�سة  اأهمية  ذات 

ال�سابقة- الدرا�سات  ناق�ست  كما  احل�سري،  الطابع  ذات 

بهذه  وثيق  ارتباط  ذات  تعد  متغريات،  عدة  جمملها-  يف 

نتائج،  من  كثري  من  ال�ستفادة  من  مكننا  ما  وهو  الدرا�سة، 
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اإ�سافة  الدرا�سة،  هذه  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  تلك  واأ�ساليب 

واأ�ساليب  البيانات،  تنظيم  اأي�سًا يف طريقة  لال�ستفادة منها 

التحليل، والعر�ض، والتمثيل الكارتوجرايف.

خالل  املكرمة  مكة  مدينة  يف  املراأة  جرائم  م�سكلة  تطور 

الأعوام 2002-2003م/2011-2012م.

متثل م�سكلة جرائم املراأة اإحدى امل�سكالت التي تعك�ض لنا 

واقعا حمليا، وميكننا من التنبوؤ بالعديد من املوؤ�سرات الهامة 

الجتماعية،  امل�ستويات  واختالف  كالبطالة،  املجتمع،  يف 

تتم درا�ستها مبعزل  التي ل  والقت�سادية ملرتكبات اجلرائم 

�سكنى،  ملناطق  والقت�سادية  الجتماعية  الأو�ساع  عن 

املرتكبة  اجلرائم  حجم  تتبع  وجب  لذا  اجلرمية.   وارتكاب 

املا�سية يف مدينة مكة  �سنوات  الع�سر  املراأة، خالل  قبل  من 

املكرمة.

اأو�سحت الإح�ساءات ال�سنوية التابعة لل�سجن العام، تنامي 

-2002 عام  من  الفرتة  خالل  ال�سجينات  املجرمات  اأعداد 

املكرمة،  مكة  مدينة  يف  2011-2012م  عام  وحتى  2003م 

املا�سية  �سنوات  الع�سر  خالل  ال�سجينات  اأعداد  بلغت  حيث 

)1273 �سجينة (، ) جدول: 1 (، ) �سكل: 2 (.

مع  العام  بال�سجن  ال�سعوديات  ال�سجينات  ن�سبة  ومبقارنة 

ات�سح  2011-2012م،  لعام  ال�سعوديات  غري  من  نظرياتهن 

يف   )  ٪97.1  ( بلغ:  ال�سعوديات  غري  لن�سبة  ارتفاع  وجود 

مقابل ) 2.9٪ ( لن�سبة ال�سعوديات.

جدول )1( منو اأعداد ال�سجينات بال�سجن العام مبدينة مكة املكرمة خالل الأعوام 2002-2003م/2011-2012م

ال�سنوات

اأعداد ال�سجينات 
اإجمايل 

٪ غري احلالت

ال�سعوديات

 ٪

ال�سعوديات
اإجمايل ٪

متو�سط 

النمو 

ال�سنوي

معدل 

الزيادة 

ال�سنوية غري 

ال�سعوديات
�سعوديات

--20027558093.86.3100-2003م

20038048495.24.810021-2004م

20049079792.87.21005.72.3-2005م

200596610294.15.91005.53.5-2006م

2006112511795.74.31007.45-2007م

200712091299371008.26.6-2008م

2008120612695.24.81006.67.8-2009م

2009150815894.95.11009.810.2-2010م

2010170417497.72.310010.412.3-2011م

2011200620697.12.910012.615-2012م

-----1213601273املجموع

امل�سدر: من ح�ساب الباحثة بناًء على: 

وزارة الداخلية، �سرطة العا�سمة املقد�سة، ال�سجن العام، تقرير ال�سجن العام للتطور العددي لأعداد ال�سجينات خالل الأعوام 2002-2003م  وحتى 

عام 2011-2012م، تقرير غري من�سور، مكة املكرمة.
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

�سكل )2( ن�سبة منو اأعداد ال�سجينات ال�سعوديات وغري ال�سعوديات بال�سجن العام خالل الأعوام 

2002-2003م/2011-2012م

التحليل والمناقشة:
لل�سجينات  والقت�سادية  الجتماعية  اخل�سائ�ص  اأوًل: 

وعالقتها بنوع اجلرمية ومواقع ارتكاب اجلرمية، وال�سكن

اأهم  اإحدى  والقت�سادية  الجتماعية  اخل�سائ�ض  تعد 

املجتمع،  نحو  الأفراد  �سلوك  تف�سري  يف  املعينة  املوؤ�سرات 

هذه  اأثر  تناول  من  اجتماعية  درا�سة  اأي  تخلو  تكاد  ل  حتى 

يهدف  لذا  بيئته.   نحو  الفرد  �سلوك  توجيه  يف  اخل�سائ�ض 

اخل�سائ�ض  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا 

الأخالقية،  اجلرائم  ملرتكبات  والقت�سادية  الجتماعية، 

وذلك لبحث العوامل املوؤدية اإىل اإجرامهن وانحرافهن، بغية 

من  جملة  اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  العوامل  تلك  اأثر  من  احلد 

املقرتحات، والتو�سيات التي ت�سهم بفاعلية يف وقاية املجتمع 

من تنامي ن�سبة جرائم هذه الفئات.

باجلرمية،  وثيقا  ارتباطًا  العمر  متغري  يظهر  1-العمر: 

التورط  احتمال  اأن  اجلرمية  اأبحاث  غالبية  يف  �ساع  حيث 

اأن  يعني  الذي  الأمر  العمر.   تقدم  ينخف�ض مع  يف اجلرمية 

الفئات  بني  كبري  حد  اإىل  ينت�سر  الإجرامي  ال�سلوك  ارتكاب 

العمرية ال�سابة ) يف: اخلليفة، 1413 هـ - 1992م، �ض77 (.

اأن  ات�سح  حيث  النتيجة  تلك  الدرا�سة  نتائج  اأيدت  وقد 

يف  اأعمارهن  تقع  الأخالقية  اجلرائم  مرتكبات  من   )٪34(

الفئة العمرية الواقعة بني )20-29 عامًا( حيث ارتفعت ن�سبة 

اأفراد  بني  الدعارة  وجرائم  ال�سرعية،  غري  اخللوة  جرائم 

هذه الفئة حتى بلغت: )58.3٪ ( و )22.2٪( على التوايل، 

)جدول: 2(.

قبل  من  ارتكابها  ن�سبة  تزايدت  فقد  القوادة  جرائم  اأما 

12.5٪ ( من  الفئة العمرية )40-49 عامًا( بن�سبة بلغت ) 

اإجمايل اجلرائم املرتكبة من قبل هذه الفئة.  يف حني بلغت 

العمرية )60 عامًا  الفئة  قبل  100٪ ( من   ( ارتكابها  ن�سبة 

فاأعلى( وهي اجلرمية الأخالقية الوحيدة التي �سجلت لهذه 

الفئة، ) جدول: 3 (.

جدول ) 2 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب فئات العمر

٪عدد احلالتالعمر

191514.2 عامًا واأقل

203634-29 عامًا

303331.1-39 عامًا

401615.1-49 عامًا

5054.7-59 عامًا

6010.9 عامًا فاأعلى

106100املجموع

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.
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جدول ) 3 ( العالقة بني فئات العمر ونوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

نوع اجلرمية

قيمة مربع ) ٪ ( العمر بالأعوام

كاي

) م. الدللة(

قيمة معامل 

كرمير

) م. الدللة( 60 فاأعلى50-4059-3049-2039-1929 واأقل

8058.348.537.5200خلوة غري �سرعية

44.080

) 0.01 (

0.33

) 0.01(

022.230.343.8800دعارة

13.316.79.16.300زنا

006.112.50100قوادة

6.72.86.1000هتك عر�ض

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

الأخالقية  اجلرائم  اأنواع  بني  العالقة  حتليل  نتائج  وبتتبع 

كاي  مربع  لقيمة  الإح�سائي  التحليل  اأثبت  العمر،  ح�سب 

اإح�سائية  دللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود   )  44.080(

)0.01 ( بني اأنواع اجلرائم الأخالقية ح�سب العمر بدرجة 

بلغت: ) 0.322 ( ملعامل كرمير عند م�ستوى دللة ) 0.01 ( 

وهي عالقة تعد متو�سطة بني املتغريين.

لعمر  وفقًا  اجلرمية  ارتكاب  مواقع  بني  العالقة  بحث  اأما 

املجرمات، فقد اأثبتت اأنه كلما انخف�ض العمر ازدادت رغبة 

املجرمات للرتكز �سمن اأحياء معينة تقع غالبيتها �سمن نطاق 

الأحياء الع�سوائية املحيطة باحلرم املكي، ) جدول:  4(.

2-اجلن�سية: تعد مدينة مكة املكرمة قبلة امل�سلمني الأوىل 

الذي  الأمر  العامل،  اأقطار  كافة  من  ال�سكان  اإليها  يفد  التي 

اأثبتت  اإذا  عجب  ول  بها،  املقيمني  جن�سيات  تنوع  اإىل  اأدى 

بني  وبخا�سة  ال�سعوديات،  غري  ن�سبة  ارتفاع  الدرا�سة  نتائج 

من   )  ٪74.5  ( نحو  اإىل  العربية  غري  الآ�سيوية  اجلن�سيات 

اإجمايل حالت الدرا�سة، واللواتي ارتفعت بينهن ن�سبة جرائم 

اخللوة غري ال�سرعية، وجرائم الدعارة اإىل نحو ) ٪48.1 ( 

و) 32.9٪ ( على التوايل، ) جدول:  5  ،  6  (.

يف حني �سجلت ن�سبة املجرمات من الأفارقة غري العرب نحو 

العالقة بني املتغريات

Variables
قيمة مربع كاي

Chi-SquareSig م�ستوى الدللة
معامل كرمير 

Cramer'vSig م�ستوى الدللة

102.2180.050.4390.05موقع اجلرمية وفقًا ملتغري العمر

102.1590.050.4550.05موقع ال�سكن وفقًا ملتغري العمر

جدول ) 4 ( العالقة الإح�سائية بني موقع ارتكاب اجلرمية، وموقع ال�سكن وفقا ملتغري العمر

) 18.9٪ ( من اإجمايل ن�سبة مرتكبات اجلرائم الأخالقية 

ب�سكل عام، وت�ساوت ن�سبة ارتكابهن جلرائم الدعارة وجرائم 

الأخالقية  اجلرائم  اإجمايل  من   )  ٪10  ( بلغت  حتى  الزنا 

املرتكبة من قبلهن، يف حني ت�سدرت ن�سبة جرائم اخللوة غري 

ال�سرعية فبلغت ) 70٪ ( من اإجمايل اجلرائم املرتكبة من 

قبل هذه الفئة.

اختالف  وجود  على   )  23.429  ( كاي  مربع  قيمة  وتدل 

الأخالقية  اأنواع اجلرائم  بني   )  0.01  ( دللة  جوهري ذي 

 ) 0.235  ( قيمة معامل كرمير  تعزز  كما  ح�سب اجلن�سية، 

هذه النتيجة حيث ت�سري اإىل وجود عالقة متو�سطة ذات دللة 

الإناث  وجن�سيات  الأخالقية  اجلرائم  اأنواع  بني   )  0.01  (

املجرمات.

جدول ) 5 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب اجلن�سية

٪عدد احلالتاجلن�سية

21.9�سعوديات

43.8عرب اأفارقة

10.9عرب اآ�سيويون

2018.9اأفارقة غري عرب

7974.5اآ�سيويون غري عرب

106100املجموع

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

العالقة بني املتغريات

Variables
قيمة مربع كاي

Chi-Square
م�ستوى الدللة 

Sig
معامل كرمير 

Cramer'v
م�ستوى الدللة 

Sig

101.3230.050.4890.05موقع اجلرمية وفقًا ملتغري اجلن�سية

141.4930.020.5780.02موقع ال�سكن وفقًا ملتغري اجلن�سية

جدول ) 6 ( العالقة بني اجلن�سية ونوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

نوع اجلرمية

) ٪ ( اجلن�سية
قيمة مربع كاي

) م. الدللة (

قيمة معامل كرمير

) م. الدللة ( �سعوديات
عرب 

اأفارقه

عرب 

اأ�سيويون

اأفارقه 

غري عرب

اآ�سيويون 

غري عرب

50501007048.1خلوه غري �سرعية

23.429

) 0.01(

0.235

) 0.01(

02501032.9دعارة

02501011.4زنا

00006.3قوادة

5000101.3هتك عر�ض

اأما بحث العالقة بني مواقع ارتكاب اجلرمية وفقًا جلن�سية 

املتغريين  بني  قوية  عالقة  وجود  على  اأكد  فقد  املجرمات، 

دللة  م�ستوى  عند  كرمير  ملعامل   )  0.489  ( بلغت  بقيمة 

�سكن  مواقع  بني  العالقة  بحث منط  اأثبت  كما    .)  0.05 (

املجرمات وفقًا جلن�سياتهن عالقة مرتفعة بلغت ) 0.578 ( 

ملعامل كرمير عند م�ستوى دللة ) 0.02 (، )جدول:  7  (.

جدول ) 7 ( العالقة الإح�سائية بني مواقع ارتكاب اجلرمية، وموقع ال�سكن وفقًا ملتغري اجلن�سية

جدول ) 8 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب احلالة الجتماعية

3-احلالة الجتماعية: يعد الزواج وما ميثله من ا�ستقرار 

اجتماعي للفرد، اأحد اأهم العوامل املعينة على حت�سينه �سد 

النحراف وامليل لرتكاب اجلرمية، وبالرغم من اأنَّها حقيقة، 

حيث  �سبق،  ما  بخالف  جاءت  قد  الدرا�سة  نتائج  اأن  اإل 

اإجمايل حالت  53.8٪ ( من  اأن )  اأو�سحت نتائج الدرا�سة 

الدرا�سة من املتزوجات اللواتي ارتفعت بينهن ن�سبة ارتكاب 

وجرائم   )  ٪43.9  ( نحو  اإىل  ال�سرعية  اخللوة غري  جرائم 

الزنا بن�سبة ) 15.8٪(، ) جدول:   8 ،  9  (.

التي  ال�سغوط  اإىل  يعزى  املتزوجات قد  ن�سبة  ارتفاع  ولعل 

اأخذنا  ما  اإذا  خا�سة  الفئة،  هذه  اأفراد  غالبية  بها  تعي�ض 

ويعملن  اأ�سرهن،  عن  مغرتبات  غالبيتهن  اأن  العتبار  بعني 

كخادمات وهدفهن من وراء غالبية جرائمهن هو هدف مادي 

وغريزي بالدرجة الأوىل.

٪عدد احلالتاحلالة الجتماعية

1917.9غري متزوجة

5753.8متزوجة

2220.8مطلقة

87.5اأرمله

106100املجموع
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يف حني جاءت ن�سبة املطلقات ثانيا فبلغت ) 20.8٪ ( من 

اإجمايل حالت الدرا�سة، وارتفعت بينهن ن�سبة ارتكاب جرائم 

اخللوة غري ال�سرعية، فبلغت ) 63.6٪ (، وجرائم الدعارة 

بن�سبة ) 22.7٪(.  اأما غري املتزوجات فقد جاءت ن�سبتهن 

الدرا�سة،  حالت  اإجمايل  من   )٪17.9  ( بلغت  حتى  ثالثًا 

غري  اخللوة  جرائم  ارتكاب  ن�سبة  اأي�سا  بينهن  وارتفعت 

و )٪10.5(   ) ٪78.9  ( اإىل نحو  الزنا  ال�سرعية، وجرائم 

على التوايل.

وبتحليل العالقة بني متغريي اأنواع اجلرائم ح�سب احلالة 

الجتماعية، فقد ك�سفت قيمة مربع كاي ) 25.225 ( وجود 

فروق جوهرية بدللة اإح�سائية ) 0.01 (، كما جاءت قيمة 

0.282 ( لتثبت وجود عالقة متو�سطة بني  معامل كرمير ) 

املتغريين عند م�ستوى دللة ) 0.01 (.

وببحث العالقة ما بني مواقع ارتكاب اجلرمية وفقًا للحالة 

الجتماعية للن�ساء املجرمات، اأكدت قيمة معامل كرمير على 

 ،)  0.551  ( بلغت  بقيمة  املتغريين  بني  قوية  عالقة  وجود 

كما اأكدت قيمة معامل كرمير ) 0.480 ( على وجود عالقة 

الجتماعية،  للحالة  وفقا  املجرمات  �سكن  مواقع  بني  قوية 

)جدول:10 (.

جدول ) 9 ( العالقة بني احلالة الجتماعية ونوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

نوع اجلرمية
قيمة مربع كاياحلالة الجتماعية

) م. الدللة (

قيمة معامل كرمير

) م. الدللة ( اأرملهمطلقهمتزوجةغري متزوجة

78.943.963.625خلوه غري �سرعية

25.225

) 0.01(

0.282

)0.01(

5.333.322.750دعاره

10.515.84.50زنا

05.3025قواده

5.31.89.10هتك عر�ض

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

التعليمي  امل�ستوى  ارتفاع  يوؤدي  التعليمي:  4-امل�ستوى 

لالأفراد اإىل حت�سني �سلوكهم �سد اجلرمية والنحراف، كما 

اأنه ي�ساعد على حت�سني م�ستوياتهم الجتماعية، والقت�سادية، 

والقت�سادي  والجتماعي  النف�سي  ال�ستقرار  لهم  يكفل  مما 

الذي يقيهم من ارتكاب اجلرمية.

37.7٪ ( كن من  اأن )  اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة  ولقد 

اإنها تف�سر ازدياد  بالقليلة، حيث  الأميات، وهي ن�سبة لي�ست 

ن�سبة اجلرائم بني اأفراد هذه الفئة، اإذ ات�سح اأن ) ٪42.5( 

غري  اخللوة  جرائم  ارتكنب  قد  الفئة  هذه  اإجمايل  من 

الدعارة،  جرائم  ارتكنب  قد  منهن   )  ٪35  ( واأن  ال�سرعية، 

)جدول:  11،12  (.

يقراأن  من  بني  التعليمية  امل�ستويات  باقي  تدرجت  فيما 

ويكتنب وبني من اأكملن تعليمهن البتدائي حيث بلغت ن�سبتهن 

نحو ) 27.4٪ ( و ) 16٪ ( على التوايل، يف حني بلغت ن�سبة 

اإجمايل  من   )  ٪1.9  ( نحو  اجلامعي  تعليمهن  اأكملن  من 

حالت الدرا�سة.

اأكد التحليل  اأنواع اجلرائم الأخالقية،  وبتتبع العالقة بني 

الإح�سائي اأن امل�ستوى التعليمي ذي عالقة بارتكاب اجلرائم 

عدد  زاد  التعليمي  امل�ستوى  انخف�ض  كلما  اأي  الأخالقية، 

ارتكاب اجلرائم الأخالقية.

العالقة بني املتغريات

Variables
قيمة مربع كاي

Chi-Square
م�ستوى الدللة 

Sig
معامل كرمير 

Cramer'v
م�ستوى الدللة 

Sig

96.4440.050.5510.05موقع اجلرمية وفقًا للحالة الجتماعية

73.1330.010.4800.01موقع ال�سكن وفقًا للحالة الجتماعية

جدول ) 10 ( العالقة الإح�سائية بني مواقع ارتكاب اجلرمية، وموقع ال�سكن وفقًا ملتغري احلالة الجتماعية
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

جدول ) 12 ( العالقة بني امل�ستوى التعليمي ونوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 11 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب امل�ستوى التعليمي

٪عدد احلالتامل�ستوى التعليمي

4037.7اأميه

2927.4تقراأ وتكتب

1716ابتدائي

65.7متو�سط

1211.3ثانوي

21.9جامعي

106100املجموع

نوع اجلرمية

قيمة مربع ) ٪ ( امل�ستوى التعليمي

كاي

)م. الدللة(

قيمة معامل 

كرمير

)م. الدللة( جامعيثانويمتو�سطابتدائيتقراأ وتكتباأميه

42.565.564.733.35050خلوه غري �سرعيه

20.580

) 0.01(

0.203

) 0.01 (

3527.611.833.3250دعاره

12.5011.833.316.750زنا

7.53.45.9000قواده

2.53.45.908.30هتك عر�ض

اأما بحث العالقة بني مواقع ارتكاب اجلرمية وفقًا للم�ستوى 

التعليمي  امل�ستوى  اأن  الإح�سائي  التحليل  اأكد  التعليمي، فقد 

ذي عالقة باختيار املجرمات ملواقع معينة لرتكاب اجلرائم 

الأخالقية. )جدول:  13(.

العامالت  ن�سبة  ارتفاع  الدرا�سة  نتائج  اأو�سحت  5-املهنة: 

مقابل  يف   ،)٪82( اإىل  الدرا�سة  حالت  اإجمايل  بني 

)17.9٪( من ن�سبة العاطالت منهن عن العمل، حيث تباين 

توزع هذه الن�سب بني ربات املنازل اللواتي ل يزاولن اأي مهنة، 

والعاطالت عن العمل والطالبات، ) جدول:  14 (.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

العالقة بني املتغريات

Variables
قيمة مربع كاي

Chi-Square
م�ستوى الدللة 

Sig
معامل كرمير 

Cramer'v
م�ستوى الدللة 

Sig

229.5590.0000.6580.000موقع اجلرمية وفق امل�ستوى التعليمي

119.0960.050.4740.05موقع ال�سكن وفق امل�ستوى التعليمي

جدول ) 13 ( العالقة الإح�سائية بني مواقع ارتكاب اجلرمية، ومواقع ال�سكن وفقًا ملتغري امل�ستوى التعليمي

جدير بالذكر اأنه وبتتبع اأنواع املهنة التي مار�ستها املجرمات 

ات�سح ارتفاع ن�سبة من يعملن كخادمات بني اإجمايل حالت 

جرائم  ن�سبة  ارتفعت  وقد   ،)  ٪52.8  ( نحو:  اإىل  الدرا�سة 

اإىل  الفئة  هذه  اأفراد  اإجمايل  بني  ال�سرعية  غري  اخللوة 

نحو: )62.5٪ (، يف حني جاءت ن�سبة من يعملن يف جمال 

اإجمايل  من   )  ٪18.9  ( بنحو:  الثانية  الرتبة  يف  اخلياطة 

حالت الدرا�سة، وقد ارتفعت ن�سبة جرائم الدعارة بني اأفراد 

هذه الفئة حتى بلغت ) 85٪ (، ) جدول:  15  (.
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امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 14 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب املهنة

جدول ) 15 ( العالقة بني املهنة ونوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

جدول ) 16 ( العالقة الإح�سائية بني مواقع ارتكاب اجلرمية، وموقع ال�سكن وفقًا ملتغري املهنة

٪عدد احلالتاملهنة

5652.8خادمة

2018.9خياطة

87.5موظفة قطاع خا�ض

1917.9ل تعمل

32.8وظائف غري اخالقية

106100املجموع

نوع اجلرمية

) ٪ ( املهنة
قيمة مربع كاي

) م. الدللة(

قيمة معامل كرمير

) م. الدللة( خياطهخادمه
موظفة 

قطاع خا�ص
ل تعمل

وظائف غري 

اخالقية

62.51562.568.40خلوه غري �سرعية

112.923

) 0.000 (

0.516

) 0.000 (

21.485000دعارة

8.902526.30زنا

3.6000100قواده

3.6012.55.30هتك عر�ض

الأخالقية  اجلرائم  اأنواع  بني  الإح�سائية  العالقة  وبتتبع 

عند   )  74.578  ( كاي  مربع  قيمة  اأثبتت  املهنة،  ح�سب 

م�ستوى دللة ) 0.000 ( وجود فروق جوهرية بني املتغريين، 

كما جاءت قيمة معامل كرمير ) 0.516 ( لتثبت وجود عالقة 

قوية بني املتغريين عند م�ستوى دللة ) 0.000 (.

لطبيعة  وفقًا  اجلرمية  ارتكاب  مواقع  بني  العالقة  وببحث 

 )0.553( كرمير  معامل  قيمة  اأثبتت  فقد  املمار�سة  املهنة 

وجود عالقة قوية بني املتغريين، وت�سابه هذه النتيجة ما مت 

مل�ستواهن  وفقًا  املجرمات  �سكن  اإثباته من عالقة بني مواقع 

التعليمي مما ي�سري اإىل: اأن انخفا�ض م�ستوى املهنة ذي عالقة 

وال�سكن،  باختيار املجرمات ملواقع معينة لرتكاب اجلرمية، 

)جدول،  16 (.

العالقة بني املتغريات

Variables
قيمة مربع كاي

Chi-Square
م�ستوى الدللة 

Sig
معامل كرمير 

Cramer'v
م�ستوى الدللة 

Sig
129.6560.020.5530.02موقع ارتكاب اجلرمية واملهنة

137.0800.0000.5690.000موقع ال�سكن واملهنة

6-م�ستوى الدخل ال�سهري: يعد م�ستوى الدخل ال�سهري 

قد  حيث  �سلوكهم،  لجتاهات  املف�سرة  العوامل  من  لالأفراد 

وبالتايل  احلياتية،  ال�سغوط  ازدياد  اإىل  انخفا�سه  يوؤدي 

اللجوء اإىل طريق اجلرمية والنحراف.  واإذا ما نظرنا اإىل 

اأن  جند  الدرا�سة،  حالت  بني  املوؤ�سر  بهذا  اخلا�سة  النتائج 

الغالبية العظمى منهن ل يتجاوز دخل اأ�سرهن ال�سهري عن 

)2000ريال (، حيث بلغت ن�سبة هذه الفئة نحو ) ٪54.7 ( 

من اإجمايل حالت الدرا�سة، وقد ارتفعت بينهن ن�سبة جرائم 

اخللوة غري ال�سرعية وجرائم الدعارة حتى بلغت ) ٪56.9( 

عدميات  ن�سبة  بلغت  حني  على  التوايل،  على   )  ٪25.9 و) 

جرائم  ن�سبة  اأي�سًا  بينهن  وارتفعت   ،)  ٪30.2  ( الدخل 

اخللوة غري ال�سرعية وجرائم الدعارة حتى بلغت )٪53.1 ( 

و ) 31.3٪ ( على التوايل، ) جدول:  17 ،  18  (.
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 17 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب م�ستوى الدخل ال�سهري لالأ�سرة

جدول ) 18 ( العالقة بني الدخل ال�سهري لالأ�سرة ونوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

٪عدد احلالتالدخل ال�سهري لالأ�سرة

20005854.7 ريال واأقل

200198.5-4000 ريال

400143.8-6000 ريال

600132.8 ريال فاأعلى

3230.2ل يوجد دخل

106100املجموع

م�ستوى  بارتفاع  بالنخفا�ض  الن�سب  باقي  تدرجت  ميا 

ملن   )  ٪2.8  ( اأدناها  و�سلت  لالأ�سرة حتى  ال�سهري  الدخل 

تزايد دخل اأ�سرهن ال�سهري عن ) 6001ريال (.  مما يو�سلنا 

اإىل حقيقة اأن الفقر هو الدافع بهذه الفئات اإىل ارتكاب هذا 

النوع من اجلرائم ) اجلرائم الأخالقية (.

الأخالقية  اجلرائم  اأنواع  بني  الإح�سائية  العالقة  وبتتبع 

ح�سب م�ستوى الدخل ال�سهري لالأ�سرة اأثبتت قيمة مربع كاي 

)46.378 ( وجود فروق جوهرية بني املتغريين عند م�ستوى 

دللة ) 0.000 (، كما اأكدت قيمة معامل كرمير )0.331 ( 

وجود عالقة قوية بني املتغريين عند م�ستوى دللة ) 0.000(.

جدير بالذكر اأن انخفا�ض م�ستوى الدخل ال�سهري لالأ�سرة، 

عدميات  من  الدرا�سة  حالت  من  بها  باأ�ض  ل  ن�سبة  ووجود 

ال�سهري  الدخل  م�ستوى  عن  البحث  اإىل  دفعنا  قد  الدخل، 

دخولهن  قبل  الدرا�سة  حالت  تزاولها  كانت  التي  املهنة  من 

ال�سهري  الدخل  م�ستوى  على  للتعرف  ذلك  وياأتي  ال�سجن، 

لالإناث املجرمات ب�سورة اأكرث و�سوحا.  وببحث هذا املتغري 

دخلهن  يتزايد  ممن  املجرمات  الإناث  ن�سبة  ارتفاع  ات�سح 

ال�سهري من املهنة عن ) 1001 ريال ( اإىل نحو ) ٪55.7(، 

اإىل  ال�سرعية  غري  اخللوة  جرائم  ن�سبة  بينهن  ارتفعت  وقد 

نوع اجلرمية

) ٪ ( الدخل ال�سهري لالأ�سرة بالريال
قيمة مربع كاي

) م. الدللة (

قيمة معامل 

كرمير

) م. الدللة (

 2000

واأقل

-2001

4000

-4001

6000

 6001

فاأعلى

ل يوجد 

دخل

56.933.35033.353.1خلوه غري �سرعية

46.378

) 0.000 (

0.331

) 0.000 (

25.933.325031.3دعارة

10.333.3009.4زنا

5.20006.3قوادة

1.702566.70هتك عر�ض

نحو ) 55.9٪ (، فيما ت�ساوت ن�سبة ارتكابهن جلرائم الزنا 

وجرائم هتك العر�ض حتى بلغت ) ٪8.5 (.

ال�سهري  دخلهن  يرتاوح  كان  من  ن�سبة  جاءت  حني  يف 

بن�سبة  الثانية  بالرتبة   ) ريال   1000-700  ( بني  املهنة  من 

ن�سبة  ت�ساوت  وقد  الدرا�سة،  اإجمايل حالت  )13.2٪ ( من 

من  الدعارة  وجرائم  ال�سرعية  غري  اخللوة  جرائم  ارتكاب 

42.9٪ (، بينما تعاقبت  اأفراد هذه الفئة حتى بلغت )  قبل 

باقي الن�سب بالنخفا�ض ذلك بانخفا�ض الدخل ال�سهري من 

املهنة، ) جدول:   19 ،  20  (.

وبتتبع العالقة الإح�سائية بني متغري اأنواع اجلرائم الأخالقية 

مربع  قيمة  اأثبتت  املهنة،  من  ال�سهري  الدخل  م�ستوى  ح�سب 

فروقًا  وجود   )0.01  ( دللة  م�ستوى  عند   )  31.131  ( كاي 

جوهرية، كما اأكدت قيمة معامل كرمير )0.271( وجود عالقة 

متو�سطة بني املتغريين عند م�ستوى دللة ) 0.01 (.

مل�ستوى  وفقًا  اجلرمية  ارتكاب  مواقع  بني  العالقة  وببحث 

اأكدت قيمة معامل كرمير وجود عالقة  الدخل ال�سهري فقد 

بلغت )0.479 ( عند م�ستوى دللة ) 0.05 (، بينما ارتفعت 

مل�ستوى  وفقًا  املجرمات  �سكن  مواقع  بني  العالقة  وقوة  قيمة 

الدخل ال�سهري فبلغت ) 0.559 (، ) جدول:  21 (.
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جدول ) 19 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب الدخل ال�سهري من املهنة

جدول ) 20 ( العالقة بني الدخل ال�سهري من املهنة ونوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

٪عدد احلالتالدخل ال�سهري من املهنة

30043.8 ريال واأقل

301109.4-700 ريال

1000-7011413.2

10015955.7 ريال واأعلى

1917.9ل يوجد

106100املجموع

نوع اجلرمية

قيمة مربع ) ٪ ( الدخل ال�سهري من املهنة بالريال

كاي

) م. الدللة (

قيمة معامل 

كرمير

) م. الدللة (
ل يوجد1001 واأعلى701-3011000-300700 واأقل

خلوه غري 

�سرعية
253042.955.968.4

31.131

) 0.01 (

0.271

) 0.01 (

757042220دعاره

0014.38.526.3زنا

0008.50قواده

0005.15.1هتك عر�ض

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 21 ( العالقة الإح�سائية بني مواقع ارتكاب اجلرمية، وموقع ال�سكن وفقًا ملتغري الدخل ال�سهري من املهنة

جدول ) 22 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات غري ال�سعوديات ح�سب �سفة الإقامة باململكة

العالقة بني املتغريات

Variables
قيمة مربع كاي

Chi-Square
م�ستوى الدللة 

Sig
معامل كرمير 

Cramer'v
م�ستوى الدللة 

Sig
97.4050.050.4790.05موقع اجلرمية وفق الدخل ال�سهري 

132.3100.010.5590.01موقع ال�سكن وفق الدخل ال�سهري 

اأثبتت   :) ال�سعوديات  لغري   ( باململكة  الإقامة  7-�سفة 

نتائج الدرا�سة ارتفاع ن�سبة املجرمات املقيمات يف مدينة مكة 

املكرمة ب�سورة غري نظامية اإىل نحو ) 66.4٪ ( يف مقابل 

)33.6٪ ( للمقيمات ب�سفة نظامية، ) جدول:  22  (.

وبتتبع اأنواع اجلرائم الأخالقية الأكرث ارتكابًا تبعًا ل�سفة 

ممن  هم  نظامية  ب�سفة  املقيمات  غالبية  اأن  جند  الإقامة، 

يتزايد ارتكابهن جلرائم اخللوة غري ال�سرعية وجرائم الزنا 

التوايل.  يف حني  20٪ ( على   ( و   ) ٪68.6  ( بن�سبة  ذلك 

 ) ٪44.9 تتزايد جرائم اخللوة غري ال�سرعية لت�سل اإىل ) 

يقمن  اللواتي  اأولئك  قبل  من   )  ٪39.1  ( الدعارة  وجرائم 

ب�سفة غري �سرعية يف البالد، ) جدول:  23  (.

٪عدد احلالت�سفة الإقامة باململكة

3533.6نظامية

6966.4غري نظامية

104100املجموع
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 24 ( العالقة الإح�سائية بني مواقع ارتكاب اجلرمية، وموقع ال�سكن وفقًا ملتغري �سفة الإقامة

العالقة بني املتغريات

Variables
قيمة مربع كاي

Chi-Square
م�ستوى الدللة 

Sig
معامل كرمير 

Cramer'v
م�ستوى الدللة 

Sig
75.8000.010.5980.01موقع اجلرمية و�سفة الإقامة

104.4340.0000.7020.000موقع ال�سكن و�سفة الإقامة

ل�سفة  وفقا  الأخالقية  اجلرمية  نوع  بني  العالقة  وبتتبع 

م�ستوى  عند   )  28.128  ( كاي  مربع  قيمة  اأثبتت  الإقامة، 

كما  املتغريين،  بني  جوهرية  فروقًا  وجود   )  0.000  ( دللة 

املتغريين  بني  قوية  عالقة  وجود  كرمير  معامل  قيمة  تثبت 

بدرجة بلغت )0.364 ( عند م�ستوى دللة ) 0.000 (.

ل�سفة  وفقًا  اجلرمية  ارتكاب  مواقع  بني  العالقة  وببحث 

0.598 ( وجود عالقة  اأكدت قيمة معامل كرمير )  الإقامة 

قوية بني املتغريين عند م�ستوى دللة ) 0.01 (، فيما ارتفعت 

حتى  الإقامة  ل�سفة  وفقًا  ال�سكن  مواقع  بني  العالقة  قيمة 

0.702 ( ملعامل كرمير وهي عالقة تعد قوية جدا،  بلغت ) 

) جدول:  24  (.

املراأة الأخالقية يف مدينة  املكانية جلرائم  ثانياً: الأمناط 

مكة املكرمة:

يعنى هذا اجلزء من الدرا�سة بالبحث عن الأمناط املكانية 

عن  للك�سف  الأخالقية  املراأة  جلرائم   Spatial Patterns
 Hierarchy مدى وجود �سكل توزيعي ي�سكل هرمية توزيعية

of distributional معينة لتلك اجلرائم، ب�سبب عدد من 
ياأتي هذا اجلزء من  لذا  املوؤثرة.   والبيئية  الب�سرية  العوامل 

العالقة  تناول  خالل  من  املكانية  الأمناط  لبحث  الدرا�سة 

ارتكاب  ومواقع  ال�سكن  ملواقع  وفقًا  اجلرائم  اأنواع  بني  ما 

اجلرمية.

جدول )23( العالقة بني �سفة الإقامة باململكة ونوع اجلرائم الأخالقية املرتكبة

نوع اجلرمية 
قيمة مربع كاي�سفة الإقامة

) م. دللة (

قيمة معامل كرمير

) م. دللة ( غري نظاميةنظامية

68.644.9خلوه غري �سرعية

28.128

) 0.000 (

0.364

) 0.000 (

5.739.1دعاره

207.2زنا

2.95.8قواده

2.92.9هتك عر�ض

1-اأنواع اجلرائم الأخالقية:

غري  اخللوة  جرائم  ن�سبة  ارتفاع  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت 

 ،)٪52.8  ( نحو  اإىل  الن�ساء  جرائم  اإجمايل  بني  ال�سرعية 

اأما   ،)  ٪27.4  ( بن�سبة  ثانيا  الدعارة  جرائم  جاءت  فيما 

 ،)  ٪11.3  ( بلغت  حيث  ثالثًا  جاءت  فقد  الزنا  جرائم 

)جدول: 25 (.

وببحث العالقة ما بني اأنواع اجلرائم وفقا لدوافع ارتكابها 

ات�سح اأن ما يعادل ) 50٪ ( من مرتكبات جرائم اخللوة غري 

ال�سرعية قد كان الدافع بهن لرتكابها هو ال�سعور باملتعة يف 

هذا العمل.  يف حني كان الدافع بنحو ) 75.9٪( من مرتكبات 

�سهلة  طريقة  ي�سكل  كان  العمل  هذا  اأن  هو  الدعارة  جرائم 

للح�سول على املال، فيما بلغت ن�سبة من كان دافعهن ملزاولة 

اأما مرتكبات    .) ٪20.7 باملتعة نحو )  ال�سعور  الدعارة هو 

بنحو  الدافع  هو  العاطفي  الحتياج  كان  فقد  الزنا  جرائم 

)33.3٪ ( لرتكابها، يف حني بلغت ن�سبة من ارتكنب جرائم 

الزنا ب�سبب ال�سعور باملتعة نحو )41.7٪(، )جدول:26(.
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امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 25 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب نوع اجلرمية الأخالقية املرتكبة

جدول ) 26 ( العالقة بني دوافع ارتكاب اجلرمية وفقًا لأنواع اجلرائم الأخالقية املرتكبة 

٪عدد احلالتنوع اجلرمية الأخالقية

5652.8خلوه غري �سرعيه

2927.4دعاره

1211.3زنا

54.7قواده

43.8هتك عر�ض

106100املجموع

وبتتبع العالقة ما بني اأنواع اجلرائم الأخالقية وفقًا للدوافع 

من ارتكابها، اأثبتت قيمة مربع كاي ) 49.299 ( عند م�ستوى 

دللة ) 0.000 ( وجود فروقًا جوهرية بني املتغريين، وتوؤكد 

بني  متو�سطة  عالقة  وجود   )  0.394  ( كرمير  معامل  قيمة 

املتغريين عند م�ستوى دللة )0.000 (.

2- التوزيع اجلغرايف ملواقع �سكن املجرمات:

املعينة  املوؤ�سرات  اأهم  اإحدى  املجرمات  �سكنى  مواقع  تعد 

على فهم اأ�سباب اختيار املجرمات ملواقع ارتكاب جرائمهن، 

املواقع،  بتلك  املجرمات  الإناث  ملعرفة  ذلك  يعزى  قد  حيث 

على  ي�ساعد  قد  مما  اإليها،  الأماكن  اأقرب  اختيار  وبالتايل 

من  التقليل  ثم  ومن  املعنية،  اجلهات  من  التخفي  �سهولة 

تركز  الدرا�سة  اأكدت  وقد  الك�سف عن جرائمهن.   احتمالية 

املن�سور،  حي  يف  غريها  من  اأكرب  ب�سورة  املجرمات  �سكن 

والذي �سهد ارتفاعًا يف ن�سبة املقيمات به من جمتمع الدرا�سة 

بلغ نحو ) 15.1٪ (، ) جدول: 27 (، ) �سكل: 3  (.

اأنواع اجلرائم

دوافع ارتكاب اجلرمية

قيمة مربع كاي

) م. دللة (

قيمة معامل 

كرمير

) م. دللة (

احتياج 

عاطفي

طريقة �سهلة 

للح�سول 

على املال

ال�سعور باملتعة 

واملغامرة
�سداد الديون

69.221.265.170.6خلوه غري �سرعية

49.299

) 0.000 (

0.394

) 0.000 (

066.7145.9دعاره

30.8011.617.6زنا

09.14.70قواده

034.75.9هتك عر�ض

لهذا  والقت�سادي  الجتماعي  امل�ستوى  انخفا�ض  يف  ولعل 

ما  اإذا  وخا�سة  به،  املجرمات  �سكن  تزايد  يربر  ما  احلي 

اأخذنا بعني العتبار اأن غالبية جمتمع الدرا�سة هم من غري 

 ) ٪14.2 ال�سعوديني.  فيما جاء حي النزهة ثانيا بن�سبة ) 

ويعزى هذا الرتفاع اإىل اأن غالبية املجرمات املقيمات بحي 

النزهة من اخلادمات املقيمات مع الأ�سر التي يعملن لديها.

حارة  وال�سوقية،  والطندباوي،  البحريات،   ( اأحياء:  اأما 

ن�سبة  �سهدت  فقد   ) الرو�سة  الكعكية،  وال�سامية،  الباب 

مت�ساوية يف �سكن املجرمات بها بلغت نحو ) ٪0.9 (.
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امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 27 ( التوزيع اجلغرايف للمجرمات ح�سب مواقع ال�سكن ومواقع ارتكاب اجلرمية

احليالرقم
عدد املجرمات 

ال�ساكنات يف احلي

٪ املجرمات 

ال�ساكنات باحلي

عدد اجلرائم 

الأخالقية باحلي
٪ اجلرائم باحلي

1615.12018.9املن�سور1

1312.31110.4امل�سفلة2

43.821.9اخلالدية3

0010.9الهنداوية4

0010.9الهجلة واحلرم5

0010.9جرهم6

0021.9جرول7

10.900الطندباوي8

10.900حارة الباب وال�سامية9

21.921.9جبل النور10

43.821.9املعابدة11

0010.9التي�سري12

21.910.9احلمراء واأم اجلود13

32.821.9الزاهر14

87.587.5العتيبية15

1514.21110.4النزهة16

21.900البيبان17

76.665.7التقوى18

21.932.8الهجرة19

10.910.9الكعكية20

21.921.9بطحاء قري�ض21

10.921.9ال�سوقية22

65.732.8الر�سيفة23

32.854.7كدي24

21.921.9العوايل25

43.887.5العزيزية26

10.900الرو�سة27

32.821.9ال�سرائع28

10.921.9البحريات29

21.954.7النوارية30

106100106100الإجمايل



املجلد التاسع )٢( �أكتوبر ٢٠١٧ 8687

�سكل ) 3 ( التوزيع اجلغرايف ملواقع �سكن املجرمات

   امل�سدر: عمل الباحثة ا�ستنادا للدرا�سة امليدانية 2013م، بناًء على: 

اأمانة العا�سمة املقد�سة، ) 2011م (، خارطة مكة املكرمة وحدود الأحياء، وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، مكة املكرمة.

اأ�سماء 

اأحياء 

مدينة 

مكة 

املكرمة

اأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقماأ�سم احليالرقم

11الروابي1
�سعب 

عامر
املر�سالت51ال�سوقية41الزاهر31العدل21

الع�سيلة52ويل العهد42النزهه32جبل النور22اأجياد12امل�سفلة2

ال�سرائع53امللك فهد43ال�سالمة33وادي جليل23ال�سبيكة13جرهم3

14اخلالدية4
الهجلة 

واحلرم
34الأندل�ض24

احلمراء 

واأم اجلود
54الر�سيفة44

�سرائع 

املجاهدين

15الطندباوي5
حارة 

الباب
الرا�سدية55الرو�سة45كدي35العتيبية25

اخل�سراء56العزيزية46الهجرة36احلجون26ال�سليمانية16الهنداوية6

37ال�سهداء27اجلميزة17املن�سور7
بطحاء 

قري�ض
التنعيم57اجلامعة47

البحريات58الن�سيم48العكي�سية38البيبان28ريع ذاخر18التي�سري8

59العوايل49التقوى39الزهراء29اخلن�ساء19جرول9
العمرة 

اجلديدة

النوارية60امل�ساعر50الكعكية40ال�سيافه30املعابدة20القرارة10
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

3- التوزيع اجلغرايف للجرائم الأخالقية:

املقومات  من  جمموعة  خالل  من  اجلرمية  مواقع  تتحدد 

للمجرمني،  جذب  كقوى  تعمل  التي  والب�سرية(  )الطبيعية 

وراءها  يقف  قد  متعددة،  باعتبارات  املقومات  وتتحدد هذه 

قرب تلك املواقع من مقار ال�سكن، وارتفاع امل�ستويات املعي�سية 

لتلك الأحياء وغريها من العوامل املوؤثرة، لذا فلي�ض مب�ستغرب 

ما اأثبتته نتائج الدرا�سة من تباين توزع اجلرائم بني اأحياء 

مدينة مكة املكرمة، حيث ت�سدر حي املن�سور قائمة الأحياء 

حيث  به  املرتكبة  الأخالقية  اجلرائم  ن�سبة  يف  مكة  مبدينة 

بلغت )18.9٪( من اإجمايل حالت الدرا�سة، )جدول:2(.  

وقد ارتفعت ن�سبة جرائم هتك العر�ض �سمن هذا احلي حتى 

الدعارة  جرائم  ارتكاب  ن�سبة  تقاربت  فيما   ،)٪25( بلغت 

وجرائم القوادة حتى بلغت )20.7٪( و )20٪( على التوايل، 

من  احلي  هذا  ماي�سهده  لكرثة  ذلك  يف  ال�سبب  يعزى  وقد 

تركز �سكن غري ال�سعوديني، مما قد ينتج عنه اأمناط �سلوكية 

املكرمة.  �سكان مدينة مكة  ومغايرة عن جمتمع  بل  خمتلفة 

ويو�سح جدول )28( م�سفوفة اجلرائم الأخالقية املرتكبة 

�سمن كل حي.

كما جاء حيا امل�سفلة والنزهة ثانيا بن�سبة بلغت ) ٪10.4( 

الدعارة �سمن  ارتكاب جرائم  ن�سبة  ارتفعت  وقد  لكليهما.  

حي امل�سفلة حتى بلغت )24.1٪(، فيما ارتفعت جرائم الزنا 

جرائم  اإجمايل  من   )٪16.7( فبلغت  النزهة  حي  �سمن 

الزنا املرتكبة من قبل الإناث اإجماًل.

جدير بالذكر اأن غالبية هذه الن�سبة قد �سجلت للمجرمات 

من اجلن�سيات الآ�سيوية غري العربية، وهو ما يف�سر اختالف 

اأمناط اجلرائم �سمن هذه الأحياء ) �سكل:  4 (.  

على حني جاء توزع باقي ن�سب اجلرائم الأخالقية متباينا 

بني الأحياء املختلفة.

جدول ) 28 ( التوزيع اجلغرايف للجرائم الأخالقية على اأحياء مدينة مكة املكرمة

اأ�سم احليالرقم
) ٪ ( اأنواع اجلرائم الأخالقية

هتك عر�ضقوادهزنادعارهخلوه غري �سرعية

19.620.78.32025املن�سور1

7.124.1000امل�سفلة2

1.83.4000اخلالدية3

000025الهنداوية4

1.80000الهجلة واحلرم5

008.300جرهم6

1.83.4000جرول7

1.83.4000جبل النور8

1.83.4000املعابدة9

1.80000التي�سري10

1.80000احلمراء واأم اجلود11

1.808.300الزاهر12

5.46.90600العتيبية13

10.710.316.700النزهه14

7.16.9000التقوى15

3.63.4000الهجرة16

1.80000الكعكية17

1.83.4000بطحاء قري�ض18

008.3025ال�سوقية19

3.608.300الر�سيفة20

1.8025200كدي21

3.60000العوايل22

10.76.9000العزيزية23

1.83.4000ال�سرائع24

3.60000البحريات25

3.6016.7025النوارية26

100100100100100الن�سبة العامة للجرائم

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.
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امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

�سكل ) 4 ( التوزيع اجلغرايف للجرائم الأخالقية يف مدينة مكة املكرمة

اأمانة العا�سمة املقد�سة، ) 2011م ـ(، خارطة مكة املكرمة وحدود الأحياء، وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، مكة املكرمة.

اأ�سماء 

اأحياء 

مدينة 

مكة 

املكرمة

الرقم
اأ�سم 

احلي
الرقم

اأ�سم 

احلي
الرقم

اأ�سم 

احلي
الرقم

اأ�سم 

احلي
الرقم

اأ�سم 

احلي
الرقم

اأ�سم 

احلي

11الروابي1
�سعب 

عامر
املر�سالت51ال�سوقية41الزاهر31العدل21

22اأجياد12امل�سفلة2
جبل 

النور
42النزهه32

ويل 

العهد
الع�سيلة52

23ال�سبيكة13جرهم3
وادي 

جليل
43ال�سالمة33

امللك 

فهد
ال�سرائع53

14اخلالدية4
الهجلة 

واحلرم
34الأندل�ض24

احلمراء 

واأم اجلود
54الر�سيفة44

�سرائع 

املجاهدين

15الطندباوي5
حارة 

الباب
الرا�سدية55الرو�سة45كدي35العتيبية25

اخل�سراء56العزيزية46الهجرة36احلجون26ال�سليمانية16الهنداوية6

37ال�سهداء27اجلميزة17املن�سور7
بطحاء 

قري�ض
التنعيم57اجلامعة47

البحريات58الن�سيم48العكي�سية38البيبان28ريع ذاخر18التي�سري8

59العوايل49التقوى39الزهراء29اخلن�ساء19جرول9
العمرة 

اجلديدة

النوارية60امل�ساعر50الكعكية40ال�سيافه30املعابدة20القرارة10
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الأخالقية،  اجلرائم  ارتكاب  مواقع  بني  ما  العالقة   -4

ومواقع �سكن املجرمات:

يظهر ال�سكل رقم ) 4  ( ت�ستت جغرايف اأكرب لأماكن ارتكاب 

اجلرائم الأخالقية، مقارنة مع اأماكن �سكن املجرمات، الأمر 

القريبة  الأحياء  يف  املجرمات  م�ساكن  تركز  يعك�ض  الذي 

الأكرث  الأحياء  وهي  للمدينة،  التجاري  والقلب  احلرم  من 

�سعبية يف املن�سور وامل�سفلة.  بينما جند اجلرائم الأخالقية 

الذي  الالند�سكيب  من  اأو�سع  م�ساحة  على  ومتتد  تت�ستت 

الأخالقية  اجلرائم  ظهور  بدا  حيث  املدينة.   اأر�ض  ي�سكل 

واأم  واحلمراء  وال�سرائع  كالبحريات  الهام�سية  الأحياء  يف 

طبيعية  نتيجة  وذلك  قري�ض،  وبطحاء  والكعكية،  اجلود، 

الأحياء  هذه  �سمن  كخادمات  يعملن  املجرمات  غالبية  لأن 

يق�سد  الآخر  والبع�ض  عملهن  اأماكن  ويرتكنب جرائمهن يف 

بتلك  تنت�سر  التي  الأفراح  وق�سور  اخلا�سة  ال�سرتاحات 

الأحياء ذلك لرتكاب جرائمهن �سمنها.

 وقد ا�ستخدمت البيانات الإح�سائية لتحديد عدد اجلرائم 

الأخالقية واأماكن �سكن املجرمات يف كافة اأحياء املدينة، كما 

مت حتديد عدد اجلرائم التي متت يف نف�ض احلي الذي ت�سكنه 

والتي  امل�سفوفة،  هذه   )  29   ( جدول  ويظهر  املجرمات.  

اجلرمية  ارتكاب  اأحياء  بني  التحليل  اإجراء  يف  ا�ستخدمت 

واأحياء �سكن املجرمات.

وقد اأظهرت نتائج التحليل وجود فروق جوهرية بقيمة بلغت 

) 413.090 ( ملربع كاي عند م�ستوى دللة )0.000 (، كما 

اأكدت قيمة معامل كرمير ) 0.706 ( وجود عالقة قوية جدًا 

بني املتغريين عند م�ستوى دللة )0.000(.

ويف قراءة متاأنية للخريطة الرقمية، مت ح�ساب عدد حالت 

التي ارتكبت يف نف�ض احلي الذي تقطنه  اجلرائم الأخالقية 

املجرمات، وتلك التي ارتكبت يف اأحياء مال�سقة للحي الذي 

ت�سكنه هوؤلء املجرمات.  والغاية من ذلك هي الك�سف وب�سورة 

ح�سابية ب�سيطة عن مدى تاأثري �سهولة الو�سول للهدف )مكان 

حيث  اجلرمية.   ارتكاب  على   ) الأخالقية  اجلرمية  ارتكاب 

اأظهرت الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال اأثر البعد اجلغرايف، 

و�سهولة و�سول اجلاين لهدفه على اختيار الهدف.

ويظهر اجلدول رقم ) 30 ( اأن ) 60.4٪ ( من اجلرائم 

املجرمات،  تقطنه  الذي  احلي  نف�ض  يف  ارتكبت  الأخالقية 

واأن )5.6٪ ( منها، حدثت يف اأحياء جماورة جغرافيًا للحي 

66٪ ( من جممل  اأن )  الذي تقطنه املجرمات، وهذا يعني 

املجرمات  و�سول  ب�سهولة  تتاأثر  الأخالقية  اجلرائم  حالت 

للموقع وقربه من  الو�سول  �سهولة  اأن  يعني  لأهدافهن.  مما 

مكان �سكن املجرمة كان اأحد اأهم املتغريات املوؤثرة يف اختيار 

الأول  يتعلق  ل�سببني:  ذلك  ويعود  اجلرمية.   ارتكاب  موقع 

مبعرفة املجرمة للمكان بحكم قربه من مكان �سكنها، ونتيجة 

ب�سهولة  الثاين  ويرتبط  بها.   تقوم  التي  الروتينية  لالأن�سطة 

و�سرعة عودتها ملكان �سكنها بعد ارتكاب اجلرمية.

حالت  تركز  اأي�سًا  ال�سابق  اجلدول  خالل  من  يت�سح  كما 

و�سط  اإىل  الأقرب  والأحياء  املناطق  يف  الأخالقية  اجلرائم 

املدينة والقلب التجاري فيها.  وهي اأحياء قدمية ل تبعد كثريا 

ال�سفات  التوزيع  ويعك�ض هذا  للمدينة.   التجاري  املركز  عن 

الجتماعية والقت�سادية ل�سكان الأحياء.  حيث يقطن ال�سكان 

من الطبقة العاملة الأقل دخال يف الأحياء الأقرب ملركز املدينة 

والأحياء  ال�سواحي  يف  املرتفع  الدخل  ا�سحاب  ي�سكن  بينما 

اجلديدة يف املدينة.  ومن هنا نالحظ قلة ت�سجيل هذه الأحياء 

للجرائم الأخالقية كما نلحظ قلة �سكن املجرمات بها.

ارتكاب  مواقع  بني  الرتباط  وقوة  طبيعة  عن  وللك�سف 

اجلرائم الأخالقية ومواقع �سكن املجرمات مت:

ومكان  اخالقية  جرمية  كل  مكان  بني  امل�سافات  1-قيا�ض 

كما  الأخالقية  اجلرمية  بارتكاب  قامت  التي  املجرمة  �سكن 

يظهر جدول )  31  (.

2-جتميع امل�سافات يف جمموعتني من الفئات هي:

ح�ساب  يتم  بحيث  1000م،  منها  كل  بني  يف�سل  اأ-فئات 

عن  حدوثها  اأماكن  تف�سل  التي  الأخالقية  اجلرائم  عدد 

اأماكن �سكن املجرمات 1000م، ) جدول:  32   (.

ح�ساب  يتم  بحيث  500م.  منها  كل  بني  يف�سل  ب-فئات 

اأماكن حدوثها  تف�سل  التي  الأخالقية  عدد حالت اجلرائم 

عن اأماكن �سكن املجرمات 500م، ) جدول:  33  (.

3-اأجري معامل ارتباط بري�سون بني متغري امل�سافة وعدد 

1000م، فبلغ )-0.756( عند  مرات حدوثها على م�سافات 

0.05 (.  يف حني بلغ معامل الرتباط على  م�ستوى دللة ) 

م�سافة 500م )-0.685 (.  ويف كلتا احلالتني اأظهرت النتائج 

اجلرائم  وقوع  اأماكن  بني  ن�سبيًا  وقوي  �سالب  ارتباط  وجود 

بينهما  امل�سافة  اأنه كلما زادت  اأي  واأماكن �سكن املجرمات.  

قل الرتباط.  وهي النتيجة التي تتوافق مع نتائج الدرا�سات 

املجرمة  �سكن  موقع  بني  قوي  ارتباط  تعك�ض  التي  الأجنبية 

وم�سرح اجلرمية.
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جدول ) 29 ( اأعداد اجلرائم الأخالقية، واأماكن �سكن املجرمات يف الأحياء، واأعدادها يف نف�ض احلي الذي ت�سكنه املجرمة 

عدد م�ساكن املجرماتعدد اجلرائماحليالرقم
عدد اجلرائم التي ارتكبتها الن�ساء 

يف احلي الذي ي�سكنونه

201611املن�سور1

11139امل�سفلة2

241اخلالدية3

100الهنداوية4

100الهجلة واحلرم5

100جرهم6

200جرول7

010الطندباوي8

010حارة الباب وال�سامية9

221جبل النور10

241املعابدة11

100التي�سري12

121احلمراء واأم اجلود13 

231الزاهر14

885العتيبية15

11159النزهة16

020البيبان17

676التقوى18

322الهجرة19

110الكعكية20

222بطحاء قري�ض21

211ال�سوقية22

362الر�سيفة23

532كدي24

222العوايل25

843العزيزية26

010الرو�سه27

232ال�سرائع28

211البحريات29

522النوارية30

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 30 ( الرتباط اجلغرايف بني موقع ارتكاب اجلرمية وموقع �سكن املجرمة

٪عدد احلالتحالة احلي

6460.4عدد حالت اجلرائم الأخالقية �سمن احلي نف�سه

65.6عدد حالت اجلرائم الأخالقية �سمن احلي املجاور

3634عدد حالت اجلرائم الأخالقية �سمن اأحياء غري مال�سقة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 31 ( امل�سافات بني اأماكن اجلرائم الأخالقية واأماكن �سكن املجرمات

امل�سافة ) م (احلالتامل�سافة ) م (احلالتامل�سافة ) م (احلالتامل�سافة ) م (احلالت

1273120061300915100

2540032370062350922200

3100033980063270938100

4640034100641000094945

538003530653900952800

6470036200066460096500

715037306782009727

86900382768860098150

95700392006954996000

1050040125709300100380

115004125071300101430

122704215172100102500

13200431007395103480

14530044111742001043400

15270458300751001052400

163004614700761400010627

17162479000772800--

18162482778280--

1915449630079111--

2020050420080250--

218500512118175--

22815227082300--

2390532708327--

2417754150842000--

254400551810085400--

261700056400086550--

2725057300087311--

282758278812000--

2910059150895000--

3027604000903000--
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جدول ) 32 ( عدد ون�سب اجلرائم الأخالقية التي وقعت �سمن م�سافات فوا�سلها 1000م، 

بني مواقع ارتكاب اجلرمية ومواقع �سكن املجرمات

٪عدد احلالتامل�سافة

999-06460.3

1999-100021.9

2999-200065.7

3999-300065.7

4999-400065.7

5999-500054.7

6999-600043.7

7999-700000

8999-800054.7

900087.5 فاأكرث

106100املجموع

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 33 ( عدد ون�سب اجلرائم الأخالقية، التي تقع �سمن م�سافات فوا�سلها 500م، 

بني مواقع ارتكابها ومواقع �سكن املجرمات

٪عدد احلالتامل�سافة ) م (ت�سل�سل٪عدد احلالتامل�سافة ) م (ت�سل�سل

1499-05955.794499-400043.7

2999-50054.7104999-450021.9

31499-100021.9115499-500032.8

41999-150000125999-550010.9

52499-200043.8136499-600032.8

62999-250021.9146999-650010.9

70001413.2فاأكرث73499-300032.815

106100املجموع83999-350032.8

5- العالقة بني التوزيع اجلغرايف لل�سكان وتوزيع اجلرائم 

الأخالقية، واأماكن �سكن املجرمات:

   تتاأثر الكثافة ال�سكانية يف مدينة مكة املكرمة مع م�ساحات 

يف  القدمية  الأحياء  م�ساحات  اأن  واحلقيقة  فيها.   الأحياء 

اأ�سغر بكثري من م�ساحات الأحياء احلديثة، كما  املدينة هي 

يظهر جدول ) 34  ( م�ساحات الأحياء التي تتكون منها مدينة 

مكة املكرمة وعدد �سكانها والكثافات ال�سكانية فيها.

تقع  التي  الأحياء  من  جمموعة  اأن  اجلدول  من  ويظهر 

والهجلة  والهنداوية،  امل�سفلة،  اأحياء:  وهي  املدينة  قلب  يف 

واحلرم، والطندباوي هي اأكرث اأحياء املدينة كثافة بال�سكان، 

حيث تزيد فيها الكثافة ال�سكانية عن 251ن�سمة/هكتار.  تلتها 

الكثافة  تراوحت  والتي  والتقوى  املن�سور،  اأحياء:  مبا�سرة 

ال�سكانية فيها بني 201-250ن�سمة/هكتار.

وب�سورة جلية يظهر اأن الأحياء الأعلى كثافة، هي تلك التي 

ال�سكانية يف  الكثافة  تتناق�ض  املدينة، يف حني  تقع يف و�سط 

ال�سكانية  الكثافة  ترتاوح  والتي  الهام�سية احلديثة.   الأحياء 

فيها بني 1-50ن�سمة/هكتار.

ويظهر اجلدول الذي ميثل عدد حالت اجلرائم الأخالقية 

وعدد  ال�سكانية  الكثافة  بني  كبريًا  ارتباطًا  املدينة  اأحياء  يف 

ذات  الأحياء  احتوت  حيث  الأخالقية.   اجلرائم  حالت 

 )  ٪36  ( نحو  الذكر على  ال�سابقة  العالية  ال�سكانية  الكثافة 

من جممل اجلرائم الأخالقية.  و�سمت الأحياء التي تراوحت 
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

جدول ) 34 ( م�ساحات الأحياء يف مدينة مكة واأعداد ال�سكان والكثافة ال�سكانية فيها

كثافة ال�سكان فيها بني ) 201-250ن�سمة/هكتار ( و )251 

ن�سمة واأعلى/ هكتار ( وهي اأحياء: املن�سور، التقوى، امل�سفلة، 

الهنداوية، والهجلة واحلرم، الطندباوي.

وغالبية هذه الأحياء تت�سمن م�ساكن لغري ال�سعوديني ممن 

٪ ال�سكن٪ وقوع اجلرميةالكثافةال�سكانامل�ساحة ) هكتار (احليالرقم

61.01507324718.915.1املن�سور1

113.03383229910.412.3امل�سفلة2

262.1473561811.93.8اخلالدية3

213.87505643300.90الهنداوية4

55.9165382960.90الهجلة واحلرم5

114.1139091220.90جرهم6

79.088221121.90جرول7

87.44622552900.9الطندباوي8

34.3518515100.9حارة الباب وال�سامية9

705.235925511.91.9جبل النور10 

191.2313871641.93.8املعابدة11

87.6121541390.90التي�سري12

8034.6832610.91.9احلمراء واأم اجلود13

315.830001951.92.8الزاهر14

286.9365571277.57.5العتيبية15

292.8231707910.414.2النزهه16

57.1837811201.9البيبان17

211.4483102285.76.6التقوى18

944.1541862.81.9الهجرة19

435.89941230.90.9الكعكية20

1287.0477841.91.9بطحاء قري�ض21

555.130690551.90.9ال�سوقية22

325.4340701052.85.7الر�سيفه23

529.410754204.72.8كدي24

9090.42577731.91.9العوايل 25

460.116050357.53.8العزيزية26

198.3107615400.9الرو�سة27

2745.42499791.92.8ال�سرائع28

3649.93356571.90.9البحريات29

4834.3938524.71.9النوارية30

تنخف�ض او�ساعهم الجتماعية والقت�سادية وهو الأمر الذي 

ن�سبة  وارتفاع  �سمنها  املجرمات  �سكن  ن�سبة  تزايد  يف�سر 

ارتكاب اجلرمية بها اأي�سا.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.  مع العتماد على:

م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات، ) 2004م (، التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2004م، وزارة القت�ساد والتخطيط، الريا�ض.
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ملجتمع  الإجرامي  ال�سلوك  على  البيئية  املوؤثرات  ثالثاً: 

الدرا�سة:

فكلما  الإجرامي،  ال�سلوك  بتوجيه  مبا�سرة  عالقة  للبيئة 

تعد  فالبيئة  اجلرائم،  وتنوعت  ازدادت  البيئة  م�ستوى  تردى 

واملتناق�سات  الجتماعية  التفاعالت  من  لكثري  م�سرحًا 

امل�ستوى  تدين  ب�سبب  الجتماعية  النحرافات  فيها  فتنت�سر 

من  العديد  وت�سرتك  ل�سكانها،  والقت�سادي  الجتماعي 

املحددات والعوامل البيئية يف اختيار وحتديد مواقع ارتكاب 

اجلرمية والطرق املوؤدية اإليها على النحو التايل:

1-اخل�سائ�ص البيئية ملواقع ارتكاب اجلرمية:

درا�سة  تعد  اختيارها:  واأ�سباب  ارتكاب اجلرمية  اأ-اأماكن 

اجلرمية،  بها  ارتكبت  التي   ) الأمكنة   ( اجلغرافية  البيئة 

املعقد  وتكوين  الدالة على فهم طبيعة  املوؤ�سرات  اأهم  اإحدى 

ال�سلوك  فهم  على  املعينة  العوامل  من  اأنَّها  كما  اجلغرايف، 

املكاين ملجتمع الدرا�سة لذا متت درا�ستها.  حيث ات�سح من 

قد  املجرمات  اإجمايل  من   )  ٪50  ( نحو  اأن  الدرا�سة  نتائج 

ارتكنب  من  ن�سبة  بلغت  فيما  ال�سارع،  يف  جرائمهن  ارتكنب 

 ،)٪22.6  ( نحو  بها  يعملن  التي  املنازل  يف  جرائمهن 

)جدول:35(.

جدول ) 35 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا لأماكن ارتكاب اجلرمية

٪عدد احلالتاأماكن ارتكاب اجلرمية

2422.6املنزل الذي اأعمل به

5350ال�سارع

32.8العمل

1211.3ا�سرتاحة

1413.2حمل جتاري

106100املجموع

اأن  ثبت  اجلرمية  ارتكاب  اأماكن  اختيار  اأ�سباب  وبتتبع 

37.7٪ ( من املجرمات قد كان الدافع بهن لختيار  نحو ) 

املكان،  يف  رقابة  وجود  عدم  هو  جرائمهن  ارتكاب  مواقع 

ويعود ذلك اإىل اأن غالبية الأحياء التي ارتكبت بها اجلرمية 

الجتماعية   ( البيئة  منخف�سة  الع�سوائية  الأحياء  من  هي 

هذا  لرتكاب  م�سجعة  بيئة  منها  يجعل  مما   ) والقت�سادية 

النوع من اجلرائم الأخالقية، ) جدول: 36 (.

يف حني جاءت ن�سبة من كان دافعهن لختيار مواقع ارتكاب 

بن�سبة  ثانيًا  املوقع  يف  �سخ�ض  اأي  وجود  لعدم  جرائمهن 

)25.5٪ (، وتعد هذه نتيجة طبيعية اإذ اأن ممار�سة الرذيلة 

اأي  وجود  من  املكان  خلو  تتطلب  لالآداب  املنافية  والأعمال 

ا�سخا�ض �سوى من ميار�ض معهم اجلرمية.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدول ) 36 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا لأ�سباب اختيار اأماكن ارتكاب اجلرمية

٪عدد احلالتاأ�سباب اختيار اأماكن ارتكاب اجلرمية

2018.8قربه من منزيل

4037.7عدم وجود رقابه يف املكان

2725.5عدم وجود اأي اأ�سخا�ض

54.7خلو املكان من رجال الأمن

1413.2وجود زحام يف املكان

106100املجموع
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

مواقع  �سمن  اجلرمية  لرتكاب  التخطيط  متغري  وبتتبع 

اإجمايل  من   )  ٪88.6  ( نحو  اأن  التحليل  اأظهر  ارتكابها، 

مواقع  �سمن  جرائمهن  لرتكاب  خططن  قد  املجرمات 

ارتكابها، وقد ارتفعت هذه الن�سبة بني اولئك اللواتي ارتكنب 

جرائمهن يف املنازل التي يعملن بها وبني من ارتكبنها يف مقر 

الوثيق  الرتباط  على  ليوؤكد  ذلك  وياأتي  الأخرى،  اعمالهم 

و�سعنا  اإذا  خا�سة  ال�سكن،  لبيئة  امل�سابهة  العمل  بيئة  بني 

متوا�سعة  مبهن  يعملن  املجرمات  غالبية  اأن  العتبار  بعني 

مما  كافية،  اأمواًل  تدر  ل  مهن  وهي   ) خياطات  )خادمات، 

املادية  حاجاتهن  لإ�سباع  النحراف  طريق  ي�سلكون  يجعلهم 

والغريزية، ) جدول: 37 (.

اأثبتت  اجلرمية:  اأماكن  على  ال�سابق  الرتدد  ب-مدة 

الدرا�سة  جمتمع  اإجمايل  من   )  ٪33.9  ( نحو  اأن  النتائج 

زادت عن  ملدة  ارتكاب جرائمهن  مواقع  على  ترددن  قد  كن 

3 اأ�سهر.  ولعل يف هذه النتيجة اإ�سارة خا�سة اإىل اأن طبيعة 

اإليها  املجرمات  انتقال  جتعل  الع�سوائية  الأحياء  هذه  بيئة 

ملمار�سة انحرافاتهن وجرائمهن الأخالقية يف غيبة عن اأعني 

رجال الأمن اأمر يف غاية ال�سهولة خا�سة اإذا ما و�سعنا بعني 

العتبار اأن هذه املناطق تتميز ببيئة جغرافية �سعبة، ي�سعب 

وكما  اأنه  ذلك  داخلها  اأمنية  نقاط  اإقامة  الأمن  رجال  على 

اخل�سائ�ض  با�ستعرا�ض  اخلا�ض  اجلزء  يف  الإ�سارة  �سبق 

البيئية ملنطقة الدرا�سة، اأن غالبية الأحياء التي ارتكبت بها 

اجلرمية هي اأحياء ذات بيئة �سعبة ومعقدة ومليئة بامل�ساكل 

الجتماعية.

يف حني جاءت ن�سبة من انخف�ست مدة ترددهن على مواقع 

ارتكاب جرائمهن عن �سهر واحد ثانيًا بن�سبة بلغت )٪29.2(.  

اللواتي  املجرمات  لأولئك  الن�سبة  هذه  غالبية  �سجلت  وقد 

يقطعن م�سافة تزيد عن 10.000م لرتكاب جرائمهن، مما 

يف�سر �سعف تردد املجرمات على تلك الأماكن، ب�سبب بعدها 

الن�سبي عن مواقع اإقامتهن حيث ميار�سن ن�ساطهن الروتيني، 

توؤكد على ميل  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  وهذا ما يعزز 

املجرمني للرتدد وارتكاب اجلرمية ب�سكل اأكرب يف البيئة التي 

يقطنون بها، ) جدول: 38 (.

ج-ال�سفات البيئية ملوقع ارتكاب اجلرمية: ب�سوؤال جمتمع 

نحو  اأكدت  اجلرمية،  ارتكاب  موقع  �سفات  عن  الدرا�سة 

)48.1٪ ( اأن مواقع ارتكاب جرائمهن تقع بجانب الأ�سواق 

اختالط  اأن  ذلك  طبيعي  اأمر  وهو  ال�سديد.   الزحام  حيث 

بيئة  ي�سكل  الع�سوائية  الأحياء  �سمن  الأر�ض  ا�ستخدامات 

م�سجعة على اجتذاب امل�ساركني يف ممار�سة الأعمال املنافية 

لالآداب.  وهو ما يعزز مفهوم الثقافية الفرعية ال�سائدة بني 

جمتمع الدرا�سة وجمتمع ال�سكن ) جدول: 39 (.

جدول ) 37 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفق التخطيط لرتكاب اجلرمية

٪عدد احلالتالتخطيط لرتكاب اجلرمية �سمن مواقع ارتكابها

9488.6خطط لرتكابها �سمن موقع اجلرمية

1211.3مل يخطط لرتكابها �سمن موقع اجلرمية

106100املجموع

جدول ) 38 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا ملدة الرتدد ال�سابق على مواقع ارتكاب اجلرمية

٪عدد احلالتمدة الرتدد ال�سابق على مواقع اجلرمية

3129.2اأقل من 1 �سهر

12321.6 اإىل اأقل من 2 �سهر

21615.1 اإىل اأقل من 3 اأ�سهر

33633.9 اأ�سهر فاأكرث

106100املجموع
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جدول ) 39 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا للخ�سائ�ض البيئية املميزة ملواقع ارتكاب اجلرمية

٪عدد احلالتاخل�سائ�ص البيئية ملوقع اجلرمية

2624.5بجانب اأحد الفنادق بجوار الطريق العام

109.4بجانب مطعم بجوار جمموعة منازل

54.7منزل الكفيل

5148.1بجانب ال�سوق حيث الزحام ال�سديد

65.6بجانب عمارة بالقرب من جممعات مدار�ض

87.5بيت �سعبي بجانب م�سجد

106100املجموع

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

فيما اأكدت نحو ) 24.5٪ ( من جمتمع الدرا�سة اأن مواقع 

ارتكاب جرائمهن كانت بجانب اأحد الفنادق التي تقع بجوار 

الكثافة  مواقع  اختيار  على  اأي�سًا  يوؤكد  مما  العام.   الطريق 

ال�سكانية املرتفعة وهو ما �سبق الإ�سارة اإليه. 

جدير بالذكر اأن درا�سة اخل�سائ�ض البيئية ملواقع ارتكاب 

اجلرمية، قد اأو�سلنا اإىل النتيجة التالية: اأن املجرمات �سعني 

اإىل التخطيط لرتكاب اجلرمية �سمن مواقع ارتكابها، مما 

اأدى بالغالبية  منهن اإىل الرتدد على تلك الأماكن قبل واأثناء 

ارتكاب اجلرمية ذلك ملعرفتهن امل�سبقة بعدم وجود رقابة يف 

جعل  ما  وهو  املوقع،  من  واخلروج  الدخول  ول�سهولة  املكان، 

ترددهن على تلك املواقع متوجهًا بالدرجة الأوىل للتخطيط 

لكيفية تنفيذ اجلرمية.

املجرمات  �سلكتها  التي  للطرق  البيئية  2-اخل�سائ�ص 

للو�سول ملوقع اجلرمية:

نوع  الدرا�سة عن  ب�سوؤال جمتمع  الطريق:  نوع  اأو  اأ-�سفة 

اجلرمية،  ارتكاب  ملوقع  التوجه  عند  �سلكنه  الذي  الطريق 

�سلكن  اأنهم  الدرا�سة  جمتمع  من   )٪80.2  ( نحو  اأفادت 

�سلكن  اأنهم   )  ٪19.8  ( نحو  اأفادت  فيما  فرعيًا،  طريقًا 

الطريق العام، )جدول: 40 (.

الدرا�سة  جمتمع  ب�سوؤال  الطريق:  وخ�سائ�ص  ب-�سفات 

جمتمع  اإجمايل  من   )  ٪66  ( اأ�سارت  الطريق  �سفات  عن 

بيئة  ويعزى ذلك لطبيعة  الطريق كان مزدحم،  اأن  الدرا�سة 

عن  غيبة  يف  ن�سئت  والتي  بال�سكان  املتكد�سة  الأحياء  تلك 

التخطيط احل�سري للمدينة، مما ي�سري اإىل تردي بيئة تلك 

الأحياء و�سعوبة و�سول اخلدمات الأ�سا�سية لها ب�سبب تعرج 

الطرق و�سيقها، ) جدول: 41 (.

جدول ) 40 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا ل�سفة الطريق

٪عدد احلالت�سفة الطريق

8580.2طريق فرعي

2119.8طريق عام

106100املجموع

جدول ) 41 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا ل�سفات وخ�سائ�ض الطريق

٪عدد احلالت�سفات وخ�سائ�ص الطريق

1514.1وا�سعًا وال�سيارات ت�سري به م�سرعة

54.7ل توجد به اإ�سارات �سوئية

87.5مظلمًا وال�سيارات قليلة

87.5�سيق وغري معبد

7066مزدحم

106100املجموع
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

مظلمًا  كان  الطريق  اأن  اإىل  اأ�سرن  اللواتي  اولئك  اأما 

الطرق  اأن  اخربن  اللواتي  واولئك  قليلة  به  كانت  وال�سيارات 

ن�سبة  �سجال  فقد  معبدة  وغري  �سيقة  كانت  �سلكنها  التي 

اإ�سارة  النتائج  هذه  يف  ولعل    .)  ٪7.5  ( بلغت  مت�ساوية 

وا�سحة لطبيعة اخل�سائ�ض البيئية لأحياء ارتكاب اجلرمية 

والتي �سبق الإ�سارة اإليها عند احلديث عن منطقة الدرا�سة.

ج-اأهم املعامل البيئية البارزة على جانبي الطريق: ب�سوؤال 

الطريق  يف  يتذكرنها  التي  املعامل  اأهم  عن  الدرا�سة  جمتمع 

لرتكاب اجلرمية، اأفادت نحو )37.7٪( من اإجمايل جمتمع 

جانبي  على  التجارية  واملحالت  الأ�سواق  وجود  اأن  الدرا�سة 

برج  اأن   )  ٪28.3  ( اأفادت  فيما  يتذكرنه،  ما  هو  الطريق 

يتذكرنها،)جدول:  التي  املعامل  اأبرز  هي  والأ�سواق  ال�ساعة 

42(.  وياأتي الرتكيز على درا�سة هذا العامل لتاأكيد اأن غالبية 

ل�سهولة  الب�سرية  التجمعات  اأماكن  ق�سدن  قد  املجرمات 

التخفي عند ارتكاب اجلرمية.

د-طريق الهرب: ب�سوؤال جمتمع الدرا�سة عن وجود طريق 

�سريع ومبا�سر لرتك املكان اأو الهرب من خالله، اأفادت نحو 

املكان،  ومبا�سر لرتك  �سريع  يوجد طريق  اأنه ل   )  ٪74.5(

�سريع  طريق  يوجد  كان  اأنه   )  ٪25.5  ( نحو  اأفادت  فيما 

ومبا�سر للهرب، ) جدول: 43 (.

املوؤدية  للطرق  البيئية  العنا�سر  وببحث  اأنه  بالذكر  جدير 

اأن غالبية جمتمع الدرا�سة مل يذكرن �سوى  للجرمية، ات�سح 

جدول ) 42 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا للعالمات البارزة على جانبي الطريق

٪عدد احلالتالعالمات البارزة على جانبي الطريق

1110.4ا�سرتاحات على طول الطريق

3028.3برج ال�ساعة واأ�سواق

1211.3مدر�سة وعمائر متال�سقة

1312.3عمائر متال�سقة

4037.7اأ�سواق وحمالت جتارية

106100املجموع

جدول ) 43 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفقًا لوجود طريق للهرب يف حالة القب�ض عليهن

٪عدد احلالت وجود طريق للهرب

2725.5يوجد

7974.5ل يوجد

106100املجموع

العالمات البارزة التي ميكن لأي �سخ�ض اآخر مالحظتها مع 

بع�ض الختالفات، مما يدل على اأن الرتكيز كان متوجهًا اإىل 

درا�سة عنا�سر بيئة ارتكاب اجلرمية ب�سكل اأكرب من درا�سة 

توجه  على  يوؤكد  مما  الهرب.   طرق  اأو  اإليها  املوؤدية  الطرق 

املجرمات لدرا�سة عنا�سر بيئة ارتكاب اجلرمية ب�سكل اأكرب 

من درا�سة الطرق املوؤدية اإليها.

3-املحددات الزمنية لرتكاب اجلرمية:

يف  الإناث  جلرائم  الزمنية  اخل�سائ�ض  درا�سة  ت�سهم 

الوقوف على اأبعاد هذه امل�سكلة ب�سكل اأعمق واأدق.  حيث اإنها 

تعد من العوامل املهمة التي يتباين توزيع املجرمات خاللها.

الزمني  النمط  معرفة  تعد  اجلرمية:  ارتكاب  اأ-اأوقات 

يف  العاملون  منها  يفيد  قد  التي  العوامل  اأهم  اأحد  للجرمية 

للعمل على  املعنية مبكافحة اجلرمية، ذلك  الأمنية  اجلهات 

اأوقات ذروتها.  ويف هذا  وقوعات اجلرمية �سمن  احلد من 

اإجمايل  من   )  ٪47.2  ( اأن  الدرا�سة  نتائج  اأثبتت  ال�سدد 

جرائم املراأة ارتكبت ليال بني ال�ساعة ) 7-11 لياًل (.  ورمبا 

يعود ذلك ل�ستغالل املراأة ان�سغال النا�ض خالل هذه الفرتة 

املجرمات  مزاولة  معه  ي�سهل  ما  وهو  املنا�سط  من  بالعديد 

لن�ساطهن دون مالحظة اأو رقابة من الأ�سر التي يع�سن بينها، 

وكذلك من اجلهات الأمنية التي جتد �سعوبة يف التوغل اإىل 

تلك الأحياء خالل تلك الأوقات التي تعد من اأوقات الذروة.  

ال�ساعة  بني  م�ساًء  وقعت  التي  اجلرائم  ن�سبة  بلغت  حني  يف 

)3-6م�ساًء ( نحو ) 28.3٪ (، ) جدول: 44 (.
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جدول ) 44 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب وقت ارتكاب اجلرمية

٪عدد احلالتوقت ارتكاب اجلرمية

52018.8-11 �سباحًا

1243.8-2 ظهرًا

33028.3-6 م�ساًء

75047.2-11 لياًل

1221.9-4 فجرًا

106100املجموع

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

ب-اأ�سباب اختيار اأوقات ارتكاب اجلرمية: تباينت الأ�سباب 

جرائمهن،  ارتكاب  اأوقات  لختيار  باملجرمات  دفعت  التي 

واإن كان غالبيتها قد انح�سر يف �سببني هما: توفر الفر�سة 

كان  من  ن�سبة  ارتفعت  حيث  الأنظار،  لفت  وعدم  املنا�سبة، 

الفر�سة  لتوفر  جرائمهن  ارتكاب  اأوقات  لختيار  دافعهن 

71.7٪ (، يف حني بلغت ن�سبة من كان  اإىل نحو )  املنا�سبة 

دافعهن لختيار اأوقات ارتكاب جرائمهن لعدم لفت الأنظار 

نحو ) 17.9٪ (، ) جدول: 45 (.

الزمني  النمط  معرفة  تعترب  اجلرمية:  وقوع  ج-يوم 

على  املعينة  العوامل  من  وقوعها،  يوم  حيث  من  للجرمية 

جدول ) 45 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب اختيار اأوقات ارتكاب اجلرمية

٪عدد احلالتاأ�سباب اختيار وقت اجلرمية

1917.9عدم لفت الأنظار

98.4وجود �سركائي معي

21.9وقت اخلروج للعمل

7671.7توفر فر�سة منا�سبة

106100املجموع

الدوريات  تكثيف  على  العمل  خالل  من  للجرمية،  الت�سدي 

عام  ب�سكل  اجلرمية  بها  تزداد  التي  الأيام  خالل  الأمنية 

ملكافحتها.  ولقد او�سحت النتائج اخلا�سة بيوم وقوع اجلرمية 

اأنه ل يوجد تركز وا�سح بفارق كبري ليوم معني، فقد توزعت 

الأ�سبوع،  اأيام  كافة  على  متقارب  ب�سكل  املراأة  جرائم  ن�سبة 

حيث ارتفعت ن�سبة وقوع اجلرمية خالل يوم الأثنني اإىل نحو 

وقوعات  ن�سبة  بلغت  الذي  اخلمي�ض  يوم  يليها   ،)٪17.9  (

اجلرمية به ) 16٪ (، يف حني جاء يوم اجلمعة ثالثًا بن�سبة 

)15.1٪(.  فيما ت�ساوت ن�سبة وقوعات اجلرمية خالل يومي 

ال�سبت، والأحد حتى بلغت ) 14.1٪ (، )جدول: 46 (.

جدول ) 46 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات ح�سب يوم وقوع اجلرمية

٪عدد احلالتيوم وقوع اجلرمية

1514.1ال�سبت

1514.1الأحد

1917.9الأثنني

1312.3الثالثاء

1110.4الأربعاء

1716اخلمي�ض

1615.1اجلمعة

106100املجموع
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة

امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على الدرا�سة امليدانية 2013م.

جدير بالذكر اأنه وبتتبع النتائج ال�سابقة وحماولة املقاربة 

خالل  من  الأ�سبوع  اأيام  خالل  اجلرمية  تركز  مدى  ملعرفة 

تق�سيم الأ�سبوع اإىل ثالثة فرتات، ات�سح التايل:

والأحد،  ال�سبت،  يومي  ت�سمنت  الأ�سبوع:  بداية  فرتة   -

الن�ساء نحو  بها من قبل  ن�سبة وقوعات اجلرمية  بلغت  حيث 

)28.2٪ ( من اإجمايل وقوعات اجلرائم الأخالقية.

- فرتة منت�سف الأ�سبوع: ت�سمنت اأيام الأثنني، والثالثاء، 

والأربعا، وبلغت ن�سبة وقوعات اجلرمية بها من قبل املراأة نحو 

)40.6٪ ( من اإجمايل وقوعات اجلرائم الأخالقية.

- فرتة نهاية الأ�سبوع: ت�سمنت يومي اخلمي�ض واجلمعة، 

من   )٪31.1( نحو  بها  اجلرمية  وقوعات  ن�سبة  بلغت  وقد 

اإجمايل وقوعات اجلرائم الأخالقية.

اأكرث  ب�سورة  للك�سف  كمحاولة  ال�سابق  التق�سيم  وياأتي 

و�سوحًا عن النمط الزمني جلرائم املراأة الأخالقية يف هذه 

الدرا�سة، ذلك للم�ساهمة بفاعلية يف ر�سم ال�سيا�سات الأمنية 

ملكافحة اجلرمية �سمن فرتات ازديادها.

د- ال�سهر الذي وقعت به اجلرمية: جاءت النتائج اإجمال 

وما  املكرمة،  مكة  ملدينة  املميز  الديني  الو�سع  مع  مت�سقة 

ت�سهده من توافد املعتمرين واحلجاج لأداء منا�سكهم خالل 

حيث  رم�سان،  �سهر  يعقب  الذي  و�سوال  احلجة  ذو  �سهري 

حيث  من  بالت�ساوي،  الأوىل  املرتبة  ال�سهرين  هذين  احتل 

معدل اجلرائم التي وقعت خاللهما، وذلك بن�سبة ) ٪39.6( 

لكل منهما، )جدول:47 (.

اإجمايل  من   )  ٪11.3  ( بن�سبة  ثانيا  حمرم  �سهر  وحل 

الدرا�سة، وهو ال�سهر الذي لتزال فيه معظم جموع احلجيج 

باقية ومل تغادر مدينة مكة املكرمة.

الخاتمة والتوصيات:
�سكن  ومواقع  للجرائم  تركزًا  هناك  اأن  الدرا�سة  اأظهرت 

للمدينة،  التجاري  القلب  القريبة من  الأحياء  املجرمات، يف 

املجرمة  �سكن  مكان  بني  قوية  عالقة  وجود  التحليل  واأظهر 

من   )  ٪60.4  ( وقعت  حيث  جرميتها.   ارتكاب  ومكان 

اجلرائم الأخالقية �سمن احلي الذي تقطنه املجرمة، بينما 

وقعت ) 5.6٪ ( من اجلرائم الأخالقية �سمن احلي املجاور، 

و ) 34٪ ( �سمن اأحياء بعيدة.

اجلغرايف  التوزيع  بني  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت  كما 

ذات  الأحياء  فاحتوت  الأخالقية.   اجلرائم  وتوزيع  لل�سكان 

باأعلى  املدينة،  و�سط  من  القريبة  العالية  ال�سكانية  الكثافة 

ن�سبة من حالت اجلرائم الأخالقية، يف الوقت الذي تتناق�ض 

فيه الكثافة يف الأحياء الهام�سية احلديثة.

جدول ) 47 ( التوزيع الن�سبي للمجرمات وفق ال�سهر الذي وقعت به اجلرمية

٪عدد احلالتال�سهر الذي وقعت به اجلرمية

1211.3حمرم

00�سفر

00ربيع اأول

00ربيع ثان

00جماد اأول

00جماد ثان

00رجب

00�سعبان

76.6رم�سان

4239.6�سوال

32.8ذو القعدة

4239.6ذي احلجة

106100املجموع
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وببحث املوؤثرات البيئية على ال�سلوك الإجرامي: ات�سح اأن 

�سمن  جرائمهن  لرتكاب  خططن  قد  كنَّ  املجرمات  غالبية 

جرائمهن  ارتكاب  مواقع  على  ترددن  وقد  ارتكابها،  مواقع 

لفرتة زادت عن 3 اأ�سهر.  

وببحث املحددات البيئية والعالمات البارزة ملوقع ارتكاب 

اجلرمية ات�سح اأن الغالبية قمن بارتكاب جرائمهن بالقرب 

الغالبية  اأن  يو�سح  مما  ال�سديد،  الزحام  حيث  ال�سوق  من 

اأمرهن  يكت�سف  ل  حتى  الب�سرية  التجمعات  اأماكن  يق�سدن 

وحتى ي�سعب الو�سول اإليهن.

اأثبت  فقد  الإناث  جلرائم  الزمنية  اخل�سائ�ض  بحث  اأما 

-7( ال�ساعة  بني  فيما  لياًل  اجلرمية  ارتكاب  ن�سبة  ارتفاع 

تفوق  كما  املنا�سبة،  الفر�سة  توفر  ب�سبب  وذلك  11ليال( 

عملية  اإىل  وباللجوء  اجلرمية،  ارتكاب  بن�سبة  الأثنني  يوم 

للجرمية  ارتكابا  الأكرث  الزمنية  الفرتات  لتحديد  الت�سنيف 

ات�سح اأن فرتة منت�سف الأ�سبوع والتي �سمت اأيام ) الأثنني، 

والثالثاء، والأربعاء ( قد تفوقت على باقي الفرتات الزمنية 

اأن هذا  الباحثة  وتعتقد  ارتكاب اجلرمية.   ن�سبة  ت�سجيل  يف 

الرتفاع عائدًا اإىل ال�سدفة �سمن هذه الفرتة الزمنية ذلك 

اأن اعتماد املجرمات يف اختيار اأوقات ارتكاب اجلرمية عائد 

اإىل توفر الفر�سة املنا�سبة، مما يعني اأن اختيار الأوقات مل 

تكن مدرو�سة من قبل املجرمات ب�سكل كايف. كما ثبت ارتفاع 

ن�سبة اجلرائم الأخالقية خالل �سهري �سوال وذي احلجة.

ملراقبة  ا�سرتاتيجيات  اتباع  ب�سرورة  الدرا�سة  وتو�سي 

املناطق الأقرب للقلب احليوي.  ول �سك اأن التحول يف اجتاه 

النت�سار العمراين هو الذي يعك�ض �سرورة الهتمام بالتوزيع 

اجلغرايف للمراكز الأمنية مبا يتنا�سب والثقل ال�سكاين. كما 

احل�سريني  املخططني  دور  تفعيل  ب�سرورة  الدرا�سة  تو�سي 

ملعاجلة مواقع ال�سكن الع�سوائي.
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د. فاطمة مو�سى يحيى مطاعن الجرائم األخالقية للمرأة في مدينة مكة المكرمة
دراسة للعوامل البيئية المؤثرة


