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 .................التوقيع:                        د. بسام بّناتممتحٌن داخليًا:  .4
 .................التوقيع:                    د. ياسر عبيداللهممتحٌن خارجيًا:  .3

القدس / فلسطين
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هداءاإل

نتظرتها بدون إكمل فرحًة أ لنقطف ثمرة جهٍد تعبنا ألجله، وال يسعني أنلحظة من العمر ننتظرها 

.دربي أماًل أنار  أن أهدي هذا الجهد لكل من ساندني وكان 

.فلسطينوطني الجرح الندي في قلبي  إلىاهدي نفسي ونجاحي 

.العاصمة األبدية ومدينة السالم القدس العربية إلى

.واسل في سجون االحتاللشهداءنا األبرار وأسرانا الب إلى

.أهدي نجاحي في كل وقت اليكم

.يا من تجرعتم الكأس فارغًا لتسقياني قطرة حب

.يا من كّلت أناملهم ليقدموا لي لحظة سعادة

.مهدوا لي طريق العلمتاألشواك عن دربي ل تموحصد

.منذ الصغر هالقلب الكبير...الذي أحمل اسمه بكل فخروأقتدي ب إلى

 مكما الله ..اأد قاتي ) أمي وأبي(أو الذي أتكأ عليه في كل وحضن الدفئ 

نبض القلب الذي خلق الله بيني وبينه حبل المودة والرحمة، اليك يا من كنت خير معين لي في  إلى
.كل لحظات ضعفي )زوجي الحبيب (

،ومأل حياتي باألملمن أتعبني قبل قدومه  إلىأهدي عملي هذا 

.طفلي )علي( نّمت مضغًة في أحشائي  هدية الرحمن في رحمي إلى 

 .(مجدولين، ماجد، مجدي، محمدشمعة تنير ظلمة حياتي) إلى.. من بهم أكبر وعليهم أعتمد إلى

 ،ينابيع الصدق الصافي إلى ،باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاءا من تحلو  إلى؛دربي رفقاءإليكم يا 

مد، إسالم، وليد، وحنان()أح من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم إلى



أ

إقرار:

نها نتيجة أبحاثي ة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأة الرسالة بأنها ُقدمت لجامعُأقر أنا معدّ 
جزء منها لم يقدم لنيل  أي أوحيثما ورد، وأن هذه الدراسة،  إليهالخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة 

 معهد آخر. أوجامعة  يدرجة عليا أل

.............التوقيع:

مةيميس مروان عبد الباري السأل
 4128/   3/   21التاريخ:   



ب

تقديرشكر و 

كلمة ل ما نزل من القرآن أو الحمد لله الذي علم اإلنسان ما لم يعلم، الحمد لله الذي جعل 
حمد بن عبد الله القائل )وقل رب زدني علمًا(، والصالة والسالم على خير خلقهمأقرأ،الحمد لله 

 وعلى آله وصحبه األطهار.
كان  الدراسة المتواضعة ومنيسرني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من أعانني علىإنجاز هذا 

 .لجهدهم أعظم األثر
 وإنه لمن دواعي فخري وسروري أن أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة/ وفاء سامح

، وأمدتني من فيض تهاأيهتمامها ورعلتني جالأو ، فهي من فاً شر التي ُشرفت بها مٌ الخطيب، 
وسندًا وخير ُمعلم، فعلمتني معنى ًا لي عون علمها، وغمرتني بكرم أخالقها وتواضعها وكانت

لها مني جل االحترام والتقدير ، شعرت بالمعاناة التي نعانيها روحًا وجسداً و العطاء والتواضع، 
العافية .وأدعو الله لها بدوام الصحة و 

 واإلنصاف ألصحابه أتقدم بجزيل الشكر وموفور االمتنان للجنة المناقشة باب العرفانومن 
 أو، ولكل من مد لي يد العون وساعدني بكلمة، ياسر عبيدالله  الدكتور/و بسام بنات دكتور/ ال

الذكر أسدى لي نصيحة، وأسهم في أنجاز هذا الجهد العلمي المتواضع، وهم كثر ولكنني أخص ب
أساتذتي في قسم علمالجريمة بجامعة العاصمة "القدس"، لما قدموه لي ولزمالئي من بحر 

، والشكر موصول لالستاذ فائهم حقهميلنا خير سند ومعلمين فال يتسع المجال هنا أل كانواعلمهمو 
 محمود أبو غزالة لمراجعته اللغوية والنقدية للدراسة.

متمثلًة باللواء حازم عطالله، ومدير مراكز اإلصالح وال أنسى قيادة الشرطةالفلسطينية 
 والسادة مديري مركزي اإلصالح والتأهيل في كل من مدينة أريحا"العميد/ ليث زيدان"، والتأهيل
نائل جمعة" وجميع الضباط وضباط الصف "الرائد/ قدري صوفطة" وفيمدينة رام الله"المقدم/
الوطن والمواطن لما قدموه لي من مساعدة ومساندة ة أيال تمل جفونهم السهر لحم الذينّ والجنود

وتسهيلفي اإلجراءات إلتماممهاميالعلمية، داعية المولى ع ّز وجّل أن يجعل ذلك في ميزان 
التي ارتسمت له  ةأيالغ إلىطلعات كل هؤالء، وليصل ت إلىفأملي أن يرقى هذا العمل حسناتهم.

. ةأيمنذالبد
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 ملخص 

 معدالت الجريمة لدى إرتفاععلى  جتماعيةتأثير الظروف االقتصادية واإل بعنوان "هدفت الدراسة 

رفة مدى تأثير الظروف االقتصادية مع إلى" نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية

الظروف  أهمعلى  التعرفنزالء من خالل المعدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةواإل

ى الكشف عن مدثم ومن  ،لجريمةالدافع الرتكابهم التي واجهتهم وكانت ا جتماعيةاإلاالقتصادية و 

 إلى إضافةمن خالل نتائج التحليل،  في الضفة الغربية بالمجتمع الفلسطينيارتباط هذه الظروف 

 .لهم مراكز اإلصالح والتأهيللجرائم ودخو رتكابهم ااآلثار الناجمة عن إ أهممعرفة 

تم الحصول على البيانات  ة والثانوية، إذليو بيانات بنوعيها األعتمدت الدراسة على مصادر الا  

 تمفلية و األ، أما البيانات موضوعالابقة ذات العالقة بسوالدراسات ال المراجعمن بعض الثانوية 

 ،ها للحصول على البيانات من عينة الدراسةمالتي تم تصمي االستبانة الحصول عليها عن طريق

ل يحتوي على البيانات الديموغرافية، فيما يحتوي الجزء الثاني و األتكونت من جزئين: الجزء و 

صالح والتأهيل في دراء مراكز اإلمبعض مع ر واسئلة الدراسة، كما تم إجراء مقابالت أو على مح

مجتمع الدراسة من  تكون ، واعطاء قوة لنتائج الدراسة االستبانةلتدعيم نتائج بيانات  الضفة الغربية

" في أريحا ورام الله"دينتي مكز اإلصالح والتأهيل في مركزي إصالح وتأهيل جميع نزالء مرا

في حين تكونت عينة الدراسة من  (221( البالغ عددهم )4122-4122لفترة الواقعة ما بين )ا

 .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية (%24.2) ةبنسباإلصالح  ي ز كمر من  ( نزيل ونزيلة422)

للمعالجة االحصائية لبيانات  جتماعيةاإلحصائية للعلوم اإل الرزمامج استخدم نظام برنوقد تم  

أن "  النتائج التي تحقق أهداف الدراسة التي كان من أبرزهاأبرز  إلىبهدف التوصل  الدراسة

 في دفع األفراد إلرتكاب الجرائمتأثيرًا من العامل االجتماعي  كثرالعامل االقتصادي هو األ



 ث
 

 أنأظهرت الدراسة  ألسئلة االستبيان، كماوفق استجابة النزالء  "لغربيةها في الضفة اإرتفاعو 

سسات ضعف السياسات االدارية للمؤ  الضفة الغربية هوفي والفقر  نسبة البطالة إرتفاعسبب 

 ، كما أوضحت الدراسةالمستوى المعيشي مقابل قلة الدخل إرتفاع، و وانتشار الوساطة والمحسوبية

جرائم المخدرات  في خاصة معدالت الجريمة إرتفاعفي  ة مهمةهمامس ليحتالل االسرائيلالأن 

 .والسرقة

تنفيذ و تنموية الخطط لل ضرورة تطبيق الوزارات المعنيةها " أهمأخيرًا قدمت الدراسة توصيات من  

التي تنعكس وتؤثر  ؛معدالت البطالة والفقر إرتفاع للحيلولة من استمرارمشاريع التطويرية ال

العمل على استمرار تقديم الدعم  الدراسة صتأو عمل على خفضها، كما على الجريمة والتلقائيا 

صالح أهيل من خالل استمرارية مراكز اإلصالح والتالمادي والثقافي لنزالء مراكز اإلالمعنوي و 

بتطورها الفني واإلداري وعقدها للورش التي تهتم بصقل شخصية النزيل ورفعه مستواه العلمي 

عقد ورش عمل بين مراكز اإلصالح والتأهيل والقضاء الفلسطيني للبحث في  يةأهمو  والمهني،

)بجرائم القتل تلك المتعلقة  سيمارم إعادة النظر ببعض العقوبات التي تعد غير رادعة لجسامة الجُ 

 .نتائجمن  إليهنشر ما توصلت  كما تقترح الدراسة، (لمخدرات ومتعاطيهامروجي او 

 

، الجريمة، مراكز اإلصالح والتأهيل، جتماعيةالظروف االقتصادية، الظروف اإلالكلمات الدالة: 

 .ة الغربيةنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل، الضف
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The study tittle " The impact of economic and social conditions on the high rates 

of crime among the inmates of the rehabilitation centers in the West Bank" 

by: mays marwan abd- al bari salaymeh 

supervisor: wafaa sameh al-khateeb 

Abstract 

The study aims was to examine"The impact of economic and social conditions on the 

high rates of crime among the inmates of the rehabilitation centers in the West Bank" 

to find out the impact of economic and social conditions on the high crime rates 

among the inmates of the rehabilitation centers, by identifying the most important 

economic and social conditions that they faced, and to uncover the extent to which 

these circumstances are related to each other in the Palestinian society through the 

results of the analysis, in addition for knowing the most important effects resulting 

from the commission of crimes, and their entry into the centers of reform and 

rehabilitation, when the secondary data were obtained from a number of books and 

previous studies related to the subject. While preliminary data were obtained by 

means of the questionnaire that was designed to obtain the data from the sample of the 

study. It consisted of two parts: the first part contains the data, and the second part 

contains the topics and questions of the study, and interviews were conducted with 

some of the directors of the reform and rehabilitation centers in the West Bank, to 

support the results of the questionnaire data and to give strength to the results of the 

study. 

However population of the study consists of all the inmates of the rehabilitation in 

rehabilitation centers of the cities of “Jericho and Ramallah” between the period 

2016-2017 (410), while the study sample consisted of (255) inmates from the 

rehabilitation centers, which  (62.1%) were randomized. 



 ح
 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS), (20th Edition) , ((Statistical 

Package for Social Sciences- SPSS. ver20), was used in order to reach the most 

prominent results that achieved the objectives of the study, the most prominent being 

that the economic factor is the most influential factor in the social factor in pushing 

individuals to commit crimes, and therefore their rise in the West Bank according to 

the guest's response to the questions. The study also showed that the reason for the 

high rate of unemployment and poverty in the West Bank is the weakness of the 

administrative policies of institutions, and the spread of mediation and nepotism, in 

addition to the high standard of living compared to low income. Moreover, the study 

also confirmed that the Israeli occupation is the main contributor to the high rates of 

crime, drugs and theft. Finally, the study recommended the following: - The need to 

review the agreements concluded between the Palestinian National Authority and the 

Israeli occupation government, especially the economic ones, which have repeatedly 

obstructed the development process in the State of Palestine and limited the ability of 

the Palestinian people to control the economy and capabilities of the state. For the 

development plans and the implementation of development projects to prevent the 

continued high rates of unemployment and poverty, which automatically reflected on 

the crime and works to reduce them, and recommended work to continue to provide 

moral, material and cultural support for inmates of the reform centers, and to 

rehabilitate through the continuity of the reform centers with its technical, and 

administrative development and its holding of workshops that are concerned with 

refining the personality of the guest and raising his scientific and professional level, 

and holding workshops between the reform and rehabilitation centers and the 

Palestinian judiciary ,to discuss reviewing some of the penalties that are considered 



 خ
 

deterrent to the gravity of the crime, especially those related to drug traffickers and 

users of killing, as the study suggests publishing its findings. 

Keywords: economic conditions, social conditions, crime, rehabilitation and 

rehabilitation centers, inmates of rehabilitation, West Bank. 
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 لوالفصل ال 

 الدراسة إلىمدخل 

 :مقدمة 9.9

لعل من و يزاتها، المخلوقات األخرى في خصائصها وم تعتبر المجتمعات البشرية متفردة عن غيرها من

 أهموتعتبر ظاهرة الجريمة أحد ها منذ نشوئها، ترافقالتي  جتماعيةبيعة الظواهر اإلط يزاتتلك الم أهم

في حقيقة أمرها ال تعدو إال أن تكون شكل من رغم أنها  القدم،منذ  تهاالتي الزم جتماعيةالظواهر اإل

حيث ؛مجتمع أيأصبحت مشكلة ال يخلو منها  إال أنهاأشكال االنحراف عن السلوك السوي للفرد 

 أو جتماعيةاإل في المجتمعات سواءً  هادخلتألتي انتيجة للتغيرات  عانت منها البشرية على مر السنين

نامية، أو دواًل متقدمة  إلىالمجتمع ينتمي  كان سواءً السياسية وغيرها، و  أوة الثقافي أو االقتصادية

آخر من حيث الكم والنوع، بل  إلىن من مجتمع ياتتبرغم هذه التغيرات فإن إشكالية ظاهرة الجريمة لكن

 .(4121شقفة وأبوعمرة، )ن داخل المجتمع الواحد ياتتبأنها 

من  شهد كغيرهبشرية التي مرت بفترات عصيبة و المجتمعات ال نمًا واحدأن المجتمع الفلسطيني  يعتبر

بالتالي ؛ اً سياسيو  اً ثقافيًا و جتماعيوا اً قتصاديا ياتالمستو مختلف العديد من التغيرات على  المجتمعات

 رتفاعال بل لوحظ أن هذه الظاهرة مستمرة باإل فإن ظاهرة الجريمة كانت وما زالت ظاهرة مالزمة له،

 إلىفي ذلك يعود  سباباأل أهم من لعلو الت المستمرة لتخفيف من حدتها وآثارها؛ أو حفيه رغم الم

ذ تعرض على مدى إ، لمجتمع الفلسطينياواالقتصادية التي شهدها جتماعيةالتغيرات في التركيبة اإل

النتداب البريطاني ومن ثم وقوعه تحت االحتالل ا خرهاآقرون لالحتالل واالستعمار وكان عدة 
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 والسيطرة على المنافذ االقتصادية والسياسية له، جتماعيةالذي عمد على تغيير البيئة اإل ائيلياإلسر 

 ة في استفحال ظاهرة الجريمة. هماتقييد تطوره والمس إلىمما أدى 

 الفلسطيني حصاءلإل جهاز المركزي الأظهرت اإلحصائيات التي تم نشرها من قبل  وتأكيدًا لما سبق

 إلى( 4121)خالل عام بلغت نسبة الجريمة أنالجريمة في مناطق الضفة الغربية معدالت  إرتفاعحول 

؛ (4123)( في عام 22.22ما نسبته ) إلىلكنها ارتفعت  ،مواطن (2111)( لكل 2.23)ما نسبته

الضفة في  جتماعيةاالقتصادية واإلوالظروف ضاع و تأثير األتوضيح  إلىلهذا فإن الدراسة تسعى 

في الضفة معدالت الجريمة فيها من وجهة نظر نزالء مراكز االصالح والتأهيل  عإرتفا على الغربية

على المجتمع والعمل  كبيراً  ا التي باتت تشكل خطراً ياة في الحد من بعض القضأهم، سعيًا للمسالغربية

 ي جهاز المركز الجاد الحلول المناسبة للحد منها حتى ال تطول كافة الشرائح المجتمية )أيالجاد على 

 (.4123،الفلسطيني حصاءلإل

 (2112)رغم كل هذه المعيقات فإن المجتمع الفلسطيني شهد تغيرات مهمة منذ العام يتضح لنا انه و 

التها المستديمة في اعادة ضبط المناطق الواقعة تحت و اعلى أثر قدوم السلطة الفلسطينية ومح

لى لبّنات البناء أو حيث بدأت ، لكام تها بشكلي الضفة الغربية ووضعها تحت سيادسيطرتها ف

سيما من الظواهر السلبية التي خلقها االحتالل لمؤسسات وطنية تحمي الوطن والمواطن الفلسطيني 

 .ن استقالل كافة أرضي دولة فلسطينحي إلى

معدالت على  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثير من هنا جاء الدور لتسليط الضوء ومعرفة 

، إذ من المعلوم أن األمن واألمان حاجة فطرية ومدى عالقتهم بها مع الفلسطينيفي المجت الجريمة

وحق من حقوق اإلنسان وإن فقدان هذا الحق يعتبر إختالاًل في  منشودة في المجتمعات البشرية؛
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 الحفاظ على كينونة الفرد وإختالاًل في إتزانه، كما أن هدف جميع المجتمعات البشرية قديمًا وحديثًا هو

 .أفرادها وأمنهم واستقرارهم حياة

 :الدراسة مشكلة 1.9

توفير األمن واالستقرار االجتماعي، لذلك فإن محاربة ومكافحة ظاهرة  إلىالبشرية تهدف المجتمعات 

الجريمة مطلب وهدف استراتيجي لكل أمة وكل مجتمع، ألن اآلثار التدميرية والسلبية المترتبة على 

المجتمعات  اتصفتوتطورها ولطالما  هاأساسيًا ومحوريًا يحول دون تقدم تفشي الجرائم تعتبر عائقاً 

معالجة  ناال يمكنمن هنا فإنه التي تنتشر فيها الجريمة بمعدالت مرتفعة بالبدائية والرجعية والتخلف، و 

وال يمكنننا أن نحارب الجريمة ونحد من  آفة من غير معرفة المسببات الحقيقية لها، أي أوظاهرة  أي

لتبحث  الدراسةهذه انتشارها من غير الوقوف على دوافعها الحقيقية ومسبباتها الرئيسية، من هنا جاءت 

( منذ %2.4بنسبة ) فيه الجريمة ارتفعت مؤخرًا حيثالمجتمع الفلسطيني في المشكلة التي تواجه 

عن جابة ومن هنا تعمل الدراسة لإل (4122 ،النيابة العامة الفلسطينية) (4122)حتى (4121)

 السؤال الرئيس اآلتي: 

معدالت الجريمة لدى نزالء مركز اإلصالح  إرتفاععلى  جتماعيةتأثير الظروف االقتصادية واإل) ما 

 ؟( .والتأهيل في الضفة الغربية

 

 

 

 



4 
 

 :الدراسة يةأهم 4.9

روف الظتأثير ية الموضوع المطروح الذي يدور حول )أهملى من و ية الدراسة بالدرجة األأهمتكمن 

كز االصالح والتأهيل في الضفة امرنزالء لدى  معدالت الجريمة إرتفاععلى  جتماعيةاالقتصادية واإل

عينة حقيقية داخل مراكز  ل وجهة نظرأو أنها ستتنإذ ية تتمثل في عينتها؛ تحديدًا هم(، فاألالغربية

 .في الضفة الغربيةاإلصالح والتأهيل 

 تتمثل في:  للدراسة ية العلميةهمال

اإلقتصادية  عالقة التي تربط الجريمة بالظروفتزويد المكتبات الفلسطينية بدراسة توضح ال -

 نزالء  مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية. لدى جتماعيةواإل

 نتائج الدراسة. إلىبعد التوصل  ية لمكافحة ظاهرة الجريمةلموضع حلول ع -

الدراسة  نتائج هذه الجهات التي سوف تستفيد منفي مجموعة  ية التطبيقيةهمفي حين تتمثل ال

 اآلتي:  على النحو

 ممارسة أبنائهم للجريمة للحد منها. إلىاألسباب التي تؤدي  أهمعلى  التعرفاألهل: من خالل  -

االصالحية لتخفيض نسبة الجريمة  مالستفادة منها في برامجها :مراكز االصالح والتأهيل -

 ومكافحتها. 

الجريمة والعوامل  معدالت ومؤشرات االستفادة منها من خالل معرفة ا القرار:السياسيون ومتخذو  -

المؤثرة بها بشكل علمي، فقد تساعدهم تلك النتائج بوضع سياسات وقوانين مناسبة للحد من تلك 

 الظاهرة.
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من خالل إطالعهم على نتائج الدراسة مما يمكنهم من البناء عليها في  استفادتهم تكون الباحثون:  -

 بحاث أخرى ذات عالقة بالموضوع.أ

 :الدراسة أهداف 3.9

ثير الظروف االقتصادية التعرف على تأتحقيق هدف رئيس يتمحور حول:  إلىتسعى الدراسة الراهنة 

، كز االصالح والتأهيل في الضفة الغربيةالدى نزالء مرمعدالت الجريمة  إرتفاععلى  جتماعيةواإل

 :التعرف علىتتمثل في  الفرعية فمجموعة أخرى من األهداه عنينبثق 

كز االصالح والتأهيل في الضفة الدى نزالء مر الجريمة إلىاالقتصادية المؤدية الظروف  أهم  .2

 الغربية.

كز االصالح والتأهيل في الضفة الدى نزالء مر الجريمة إلىالمؤدية  جتماعيةاإل الظروف أهم  .4

 .الغربية

كز االصالح والتأهيل الدى نزالء مرالضفة الغربية في  الجريمة ممارسة عن اآلثار الناجمة أهم  .3

 .في الضفة الغربية

 إرتفاععلى  جتماعيةالتعرف على الفروق في مستوى تأثير العوامل االقتصادية والعوامل اإل  .2

 حسب متغيرات الدراسة.  كز االصالح والتأهيل في الضفة الغربيةامعدالت الجريمة لدى نزالء مر 

 تتوصل اليها الدراسة.يات التي تقديم بعض التوص  .2
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 :الدراسة أسئلة 1.9

 جازها كالتالي:أيرئيسية ويمكن أسئلة  على ثالث جابةنطلق الدراسة من خالل اإلت

معدالت  إرتفاعيلى  تجتماييةتأثير الظروف االقتصادية واإل مدى أو درجةما  ل:والسؤال الرئيس ال 

على السؤال الرئيس  اجببةولإل؟(، ل في الضفة الغربيةالتجريمة لدى نزالء مراكز اإلصالح والتأهي

 على االسئلة الفرعية التبلية: اجببةل ال بد من اإلواأل

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز  إرتفاععلى  تأثير الظروف االقتصادية  مدى أو درجةما .2

 االصالح والتأهيل في الضفة الغربية؟

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز  إرتفاععلى  جتماعيةتأثير الظروف اإل مدى أو ما درجة .4

 اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية؟

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  إرتفاعاآلثار الناجمة عن هي ما السؤال الرئيس الثاني:  

 والتأهيل في الضفة الغربية؟

معدالت  إرتفاععلى  جتماعيةختلف تأثير الظروف االقتصادية واإليهل  :السؤال الرئيس الثالث

الجنس، المؤهل العلمي، )متغيرات الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربيةحسب

، المستوى التعليمي األسرة، الديانة، مكان السكن، ملكية السكن، المهنة، عدد أفراد جتماعيةالحالة اإل

االقتصادي،  األسرة، الدخل الشهري لألسرة، مستوى سرةاأللألب، المستوى التعليمي لألم، العالقة مع 

 ؟(عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيل
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 فرضيات الدراسة: 1.9

 وهي:عن السؤال الرئيس الثالث  رئيسية انبثقتفي فرضية الدراسة فتتمثل  اتأما فرضي

 أثير الظروففي درجة ت (α≥0.05) الداللة مستوى  وجد فروق ذات داللة إحصائية عندال ت

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة  إرتفاععلى  جتماعيةاالقتصادية واإل

، مكان السكن، جتماعيةالحالة اإل، المؤهل العلمي، الديانة، الجنسات الدراسة )الغربية تعزى لمتغير 

، الدخل األسرة، عدد أفراد ألسرةاالعالقة مع ، المؤهل العلمي لألم، المؤهل العلمي لألب، المهنة

 (. اإلقتصادي، وعدد مرات دخول المراكز األسرةالسنوي، مستوى 

الجنس، )هي:  أن المتغيرات المستقلة إلىومن الفرضية التالية يتضح لنا إن فرضيات الفروق تشير 

، والمستوى األسرة ، والديانة، ومكان السكن، والمهنة، وعدد أفرادجتماعيةوالمؤهل العلمي، والحالة اإل

ومستواها االقتصادي، وعدد مرات  ، والدخل الشهري لألسرةاألسرةالتعليمي لألب واألم، والعالقة مع 

 جتماعيةالظروف االقتصادية واإل)تغيرًا تابعًا هوكما تحوي الّدراسة م ؛(دخول مراكز إلصالح والتأهيل

 .(االصالح والتأهيل في الضفة الغربيةمعدالت الجريمة لدى نزالء مراكز  إرتفاععلى وتأثيرها 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ل: الجريمة والنظريات المفسرة لها والمحور ال 

 وعالقتها بممارسة الجريمة جتماعيةالمحور الثاني: الظروف االقتصادية واإل

 عدالت الجريمةم إرتفاعل: الظروف االقتصادية وتأثيرها على والمبحث ال 

 معدالت الجريمة إرتفاعوتأثيرها على  جتماعيةالمبحث الثاني: الظروف اإل

 المحور الثالث: واقع الجريمة بالضفة الغربية 

 ل: الدراسات السابقة وذات العالقة والمحور الرابع/ المبحث ال 

ز الدراسة ما يمي أهم)التعقيب على الدراسات السابقة  الثاني:المحور الرابع/ المبحث 

 .(الحالية عن الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

الجريمة والنظريات المفسرة ماهية  لوالمحور ال ر أساسية؛ يتضمن أو يشتمل هذا الفصل على أربع مح

يمة ويشتمل وعالقتها بممارسة الجر  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل يشملفإنه  نيالمحور الثالها أما 

معدالت الجريمة والظروف  إرتفاعهما الظروف االقتصادية وتأثيرها على على مبحثيين أساسيين 

على توضيح واقع  المحور الثالثمل تمعدالت الجريمة، فيما يش إرتفاعوتأثيرها على  جتماعيةاإل

الدراسات السابقة ل يتضمن و األمبحثين المحور الرابع  ملتي الضفة الغربية، في حين يشة فالجريم

ما يميز هذه الدراسة  أهميناقش التعقيب على هذه الدراسات و  فإنهوذات العالقة، أما المبحث الثاني 

 عن الدراسات األخرى. 

 هية الجريمة واتجاهاتهاال: مو المحور األ 2.4

 مقدمة:  9.9.1

أبرز المشكالت التي تواجه المجتمع االنساني، وهي ظاهرة الزمته عبر  منواحدة مة تعد الجري

لوا البحث عن تفسيرها وفهم و اح الذينّ العصور؛ لذلك حظيت باهتمام كبير من قبل العلماء والفالسفة 

 تفقايث االستقرار واألمن المجتمعي، ح إلىجاد سبل وقائية لها؛ رغبًة منهم في الوصول ياأبعادها و 

 مجتمع انساني، رغم أيال يخلو منها  إجتماعية صبحت ظاهرةأأن هذه الظاهرة العلماء غالبية 

 . ( 4122)بركو، أصبحت تمثل خطرا عليه حتىالرئيسية  تناقضها مع الحاجات األساسية والمصالح
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 جتماعيةية واإلفالجريمة ظاهرة ترتبط بأفراد المجتمع وعاداتهم وتقاليدهم وتتأثر بالمتغيرات االقتصاد

والسياسية والثقافية التي يمرون بها، كما أنها تتغير تبعًا للظروف التي تواجههم في مجتمعاتهم وما نراه 

اليوم أن المجتمعات أصبحت متداخلة ببعضها البعض نتيجة ثورة االتصاالت والتطور التكنولوجي 

 (.4112ناحي الحياة )المشهداني، على مختلف م

الجريمة  نسبة الجريمة في المجتمعات البشرية على مدى السنوات السابقة أصبحت اعإرتفد ياومع تز 

ضد  أوضد األشخاص  الهجومية المنظمة سواًء على مستوى الجرائم التي ترتكب ساليباأل تتنوع في

به حتى  والمجتمع المدني المحيط الممتلكات العامة مثل إلحاق الضرر في المؤسسات الخاصة بالدولة

 قتصر الظاهرة على مجتمعاتلهذا لم تعد تُ ؛ هذه الظاهرة عابرة للحدود الوطنية أن تصبح وصلت

المجتمعات المتقدمة على غرار انتشارها في المجتمعات  ظاهرة منتشرة في باتتمعينة دون غيرها؛ بل 

عداد ت) في ختالفاالرغم و الجرائم وتنظيمها؛ وأشكال نوع  النامية رغم االختالف النوعي من حيث

كان ال بد من وجود اهتمام بهذه  ا، لهذ(في كل مجتمع منهم القوانين الرادعة المتبعة، و ثقافتهم ،السكان

 دةأية من آثارها الضارة المتز أيمكانيات منع انتشارها والحد منها والوقإ إلىالظاهرة للوصول 

 (.4121)الغامدي،

ذات دوافع لها  عوامل نسبية مثل عوامل إلىبها يعزي رتكاان أبل  اً ثابت اً قانون كما أن الجريمة ال تعتبر

ن أ "تارد" هنا يرى  من، ته والبيئة المحيطة والزمان الذي توجد فيهئعالقة بثقافة الفرد ومكان تنش

د )التقليعاملين أساسيين هما  ذات بعد ثقافي من خالل إجتماعيةالجريمة تتكون من ظاهرة 

كنوع ي كبرى على المجتمعات حيث أن ممارسة بعض الجرائم تأت  يةأهمفلهذين العاملين  ،والمحاكاة(

 (.4122ث حوله )نوري، من ممارسة العادات والتقاليد التي يبلورها الفرد لتقليده ومحاكاته لما يحد
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بالفرد  ثؤثر عوامل أخرى غير الثقافية تأتي كعوامل ذات دوافع خارجية قد هناكلذلك فإن  إضافة 

والفقر مما  للبطالة انتشار أوكساد اقتصادي  أويمة كدخول المجتمع بحالة حرب رتكاب الجر لدفعه إل

 الجريمة .  رتكابيؤول بالفرد إل قد

فمن وجهة طبيعيا؛  اً أمر  ات أصبحتمجتمعاليرى بعض العلماء أن وجود الجريمة في كما 

 والضغوط جتماعيةإلتعد تعبير للموازنة بين صراع القيم ا الجريمة باتت نأ "( 4112،لجميلينظر)ا

ولكن ازدياد  حيث يحدث كنتيجة لحالة صراعية بين الفرد ومجتمعه، المجتمع، قبل من المختلفة

 .  "عن حلول لها عد مشكلة يجب النظر في أسبابها والبحثيالجريمة عن الحدود المعقولة  معدالت

 جتماعيةاإل لألعراف خالفاً تعد سلوكا م جتماعيةأن الجريمة من وجهة النظر اإلضح لنا مما تقدم يت

تصدت المجتمعات لهذه الظاهرة وما تزال من خالل سن القوانين  لذلكالمجتمع،  داخلالمتعارف عليها 

المجتمعات ، وقد حددت وقيمه حلول وقائية مناسبة لكل مجتمع وفق عاداته وثقافته جادأيالرادعة و 

 هذه الظاهرةتنفق الكثير للحد من  لوحظ أن الدول قد أصبحت حيثبعقوبات رادعة للمخالفين 

 .بابهاأسومعالجة 

 واالتجاهات النظرية المفسرة لها: الجريمة 1.1.1

 : ماهية الجريمة 2.1.1.1

ل كلمة "الجريمة " بحيث أصبحت تعتبر اللفظ الذي يطلقونه على األنماط أو لقد كثر لدى الناس تد

ين في االتب من رغمبال ة لمنهجهم وثقافتهم، ر مغايوتكون  ،خرون يرتكبها اآل أوالسلوكية التي يرتكبونها 

فإن العامل المشترك بينها يدور  ؛السلوكيات المخالفة والتي توصف بأنها جريمة من قبل الناسنماذج 

التي المختلفة  مفاهيمن للجريمة مجموعة من الأيتضح لنا  بكونها تصرفات مخالفة للمجتمع وضارة به،

 تلك المفاهيم ما يلي: أهممن ، يفسرهاحسب االتجاه الذي  لفختت
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 : الجريمة من ناحية لغوية

،  إلىيرجع أصل كلمة جريمة  ِسب  م  هي ق ط ع  وك  ر  م (، وج  ر  أن الكسب المستهجن  أيالمصدر )ج 

يمكننا إطالق كلمة )جريمة( ها الحمل على فعل )آثم( و والمستحب والمكروه، وفي معنى آخر يراد في

جلب األذى المعنوي العميق لقيم مجتمٍع ما يحق والعدل المستقيم، و ف للسلوك مخال أوعلى كل فعل 

م   إجرام وأجرموا ر  في سورة  إلىويقول الله سبحانه وتع، ،كما أشتق  ذلك المعنى من المصدر ج 

ل ى أ الَّ ت ْعِدُلوا (،"8ة ي)المائدة، األ ن آُن ق ْوٍم ع  نَُّكْم ش   (.12 :4، ج2111،لسان العرب)" و ال  ي ْجِرم 

 وقانونية: إجتماعيةالجريمة من ناحية  4.1.1.1

بأنها " نوع من أنواع الخروج عن للجريمة، فهناك من يعرفها  جتماعيةالعديد من المفاهيم اإل هناك

ذي يحدد ماهية السلوك العادي المجتمع هو الأن القواعد السلوكية التي يحددها المجتمع ألفراده، كون 

 .(22 :4112 )الخواجة،يره" أيالمنحرف وفقًا لقيمه ومع اميهية السلوك اإلجر وما

يقع بالمخالفة للشعور  ( ُتعرف بأنها " الفعل الذي21: 2122،دوركايمأما الجريمة من وجهة نظر)

 والقيم التضامنية التي يقوم عليها المجتمع" . جتماعيةخدش بالعواطف اإل أيوجود  أي" االجتماعي

تجعل من  أوعلى المجتمـع ا  تلك األفعال التي تمثل خطر ماعيا ُتعّبر عن "بالتالي فإن الجريمة اجت

 (.22: 4113 ،النجداوي ) "ن بين األفراد الذين يكونونهو اش والتعياالمستحيل تحقيق التع

ان ما سبق يوضح أن الخالفات كانت تدور بين علماء االجتماع حول الجريمة اجتماعيا كون كل 

والوقت الذي تواجد فيه، والظواهر التي ارتكبت في  إليهلمجتمع الذي ينتمي عالم أخذ بتوضيحه وفق ا

 عصره .

آرائهم حول مفهوم الجريمة اذ صبت جميعها  تقاربتوعلى خالف علماء االجتماع فإن علماء القانون 

  4122من هنا عرفها )زرارة،له جزاًء جنائيًا، كون الجريمة هي الفعل الذي يجرمه القانون ويقرر  إلى

 "بأنها سلوك ضار بالمجتمع وقيمة يقرر له القانون جزاء جنائي توقعه السلطة المختصة"( 22:
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والثقافية واالنسانية التي  جتماعيةاإل القيمالسلوك الخارج عن : بأنها الجريمة مما سبق يمكننا تعريف

وأي سلوك له،  ونافعاً  قاً متف يتبناها النظام االجتماعي السائد ومعارضة هذا السلوك لما يراه المجتمع

عندما يصبح ما ارتكبه سلوكًا ضارًا  اتخاذ اجراءات رادعةو يستحق صاحبه العقاب  قّيمعن ال خارج

 للمجتمع ومتنافيًا مع قوانينه وأعرافه وقيمه.

 :الجريمة في القانون الفلسطيني  3.1.1.1

فإنه وبتها في القانون الفلسطيني الخوض في موضوع الجريمة وعقمن الجدير بالذكر أنه عند القيام ب

ة؛ بسبب عن ما شرعته القوانين األردنية السابقة في العقوبات المستحق أىمكن الحديث عن ذلك بمنيأل

عندما  (2121)اعتماد المشرع الفلسطيني بتشريعاته على القوانين الدستورية األردنية التي صدرت عام 

، وقد بقي العمل فيها قائما حتى يومنا في لمدنية األردنيةة تخضع لإلدارة اكانت مناطق الضفة الغربي

" :الفلسطيني القانون  الجريمة وفقوبالتالي تعرف ض التعديالت، المحاكم الفلسطينية مع اجراء بع

خاصًا،  أواضطرابًا اجتماعيًا عامًا  أوشخص مميز يحدث خرقًا  امتناع صادر عن أوبأنها كل فعل 

 .)21 :4121نجم،  " )تدبير احترازي  أوجزائية  وبةويعاقب عليه القانون بعق
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 :اإلتجاهات النظرية المفسرة لمفهوم الجريمة  4.1.1

 إلىلى و يعود ذلك في الدرجة األبحيث تها؛ اهان في تفسير الجريمة واتجو ن والمتخصصو اختلف الباحث

ا والتي ترتبط بالمكان والزمان بعاد الخاصة بهما تمتاز به الجريمة من النسبية بسبب العوامل واأل

ن أف ال يمنع من وجود مفاهيم تكاد لكن هذا االختال ؛ة والدافع الذي ارتكبت بسببه هذه الجرائميئوالب

بناءًا على هذا و كونها أحد ظواهر العلوم االنسانية؛ وتفسيرها تكون مشتركة بما يتعلق بظاهرة الجريمة 

 ة  التي تفسر مفهوم الجريمة على النحو اآلتي: ل بعض تلك االتجاهات النظريو ايتم تنس

 القانوني:الجريمة واتجاهها  9.4.1.1

 اتالجماع لثقافة المجتمع وقد شرعت مغايرربط الجريمة بكونها سلوك  إلىذهب أنصار هذا االتجاه 

وقد  تدابير تقي منها، أي أوقوانين تحد من بعض هذه السلوكيات عن طريق فرض عقوبات لسن 

ويفرض على  فعل مرتكب يحرمه القانون  أوكل سلوك " من أنصار هذا االتجاه بأنها  ُعرفت الجريمة

المخالف لنصوص  الفعل"، فيما يعرفها فريق آخر بأنها "بير احترازيةاتد أومرتكبيه عقوبة جزائية 

 ."نيةالمجالس التشريعية والبرلما القانون الجزائي المشرعة من قبل المؤسسة التي افرزها المجتمع أمثال

بدائل أو غير ذلك من اإلجراءات االحترازية  أوويتطلب المفهوم القانوني نص عقوبة مقرره ومحددة 

بتنفيذ  العقاب مما يتم تنفيذه في حالة اإلدانة لمرتكب تلك المخالفات من قبل سلطة شرعية مكلفة

 . (42، ص 4112القانون )الحاج حسن،

كونها:" كل فعل ينتهك القانون"  إلىاهها القانوني تعريف الجريمة من اتج إلىويذهب الفقهاء 

(Hortaon, 1960 :109)( في حين يراها ،Edwin,1969: 9)  بأنها "كل سلوك يهدد القانون

انتهاك القانون  إلى( بكونها " كل فعل يؤدي Frank, 1975 :2الجنائي في المجتمع"، وعرفها )

 ويعاقب صاحبه من قبل الدولة". 
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الجريمة  ون أنوضح( ي938-931: 1099،صافيةبن  االتجاه فإن )حكيمةو بناءًا على هذا

 إلى مفي تعريفهون شير ي م، كما أنه"كل فعل يجرمه القانون ويعاقب عليه ويحد منه هي"القانونية 

 القانون هو قانون الجماعة وال مجال لحدوث الخلل في نظامه؛ وأن التي ترى أنالبناء الوظيفي  نظرية

ويعاقب  وهو كل فعل يحرمه القانون  ،فرد يعرضه للعقوبات بسبب ما أسموه باإلجرام يأخلل من  أي

والقانون  ،فيها عليه، ويحدد القانون عادة أنواع الجرائم ومستوياتها وشروطها، والعقوبات التي تفرض

اعة، نظام الجم معتد علىهنا في هذه الحالة جزء من النظام الذي قبلته الجماعة لنفسها، والمجرم 

 وبالتالي سينال شكل من أشكال العقوبات التي توقعها الجماعة عليه.

سلوك إنساني مخالف للقانون وتحتوي على عدة "أن الجريمة في اتجاهها القانوني تعد "جابر" وترى 

أركان تؤكد على وجود نص قانوني يجرم الفعل، ووجود اثبات للجريمة وادانة للمجرم من قبل محكمة 

 .(42: 4114)جابر، "عقوبة واضحة ضد المجرم إلىلوجود نص قانوني يفضي  فةإضامختصة، 

أنه ال جريمة بدون نص قانوني  إلىمما سبق نستنتج أن تفسير الجريمة في اتجاهها القانوني يذهب 

واضح تحدده الجماعة وتحدد له اركان واجراءات احترازية وعقوبات تتماشى مع طبيعتها؛ ذلك أن لكل 

ون خاص بها وضعته بما يتناسب مع عاداتها وتقاليدها وقيمها وشعائرها الدينية ووفقًا جماعة قان

للطبيعة الخاصة التي تتميز بها كل جماعة عن األخرى، فهذه الجماعة هي المخولة بوضع قانون 

لفة مخا أيألن  المعاييرخاص بها يجرم كل ما هو مخالف لقواعدها، فعلى كل فرد االلتزام بهذه القّيم و 

لة والتعرض للعقاب الذي تراه الجماعة مناسبًا للمخالفة التي ارتكبها لها تضعه تحت طائلة المساء

 والتي تعتبر بعرف جماعته جريمة.

 الجريمة واتجاهها االجتماعي: 1.4.1.1

البـــــاحثين االجتمـــــاعيين  ختلـــــفإقـــــد علـــــى غـــــرار اخـــــتالف البـــــاحثين فـــــي تفســـــير اتجاهـــــات الجريمـــــة ف

نظـــــرًا إلخـــــتالف الظـــــروف والعوامـــــل  ،جتماعيـــــةالجريمـــــة مـــــن الناحيـــــة اإل ضـــــًا علـــــى تحديـــــد مفهـــــومأي
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ــــي عاصــــروها؛ ــــة الت ــــي انحــــدروا منهــــا واألزمن ــــات الت ــــرى القســــم األ والبيئ ل مــــنهم أن الجريمــــة هــــي و في

ــــــع والضــــــارب بالمصــــــلحة اإل ــــــع أنمــــــاط الســــــلوك المخــــــالف للجمي ــــــةجمي ، بينمــــــا يركــــــز القســــــم جتماعي

ألفــــــراد، أمــــــا ير تحكــــــم ســــــلوك ايامــــــاعي ومــــــا يتضــــــمنه مــــــن معــــــالثــــــاني علــــــى عمليــــــة الضــــــبط  االجت

جـــــاد مفهـــــوم يشـــــمل جميـــــع األفعـــــال الخارجـــــة عـــــن يالـــــة أو أنهـــــا تتمثـــــل فـــــي مح ى الفريـــــق الثالـــــث فيـــــر 

 (.4112، حدد لها عقاب توافق عليه الجماعة )الجميليوالتي يُ  جتماعيةاإل المعايير

فــــــي  ايمــــــة فــــــإن البــــــاحثين فيهــــــا قــــــد ذهبــــــو علــــــى مــــــا قدمــــــه االتجــــــاه االجتمــــــاعي لتفســــــير الجر  بنــــــاءاً و 

حكــــم تصــــدره "، وعبــــارة عــــن مخالفــــة للقــــيم إجتماعيــــةتعريفهــــا مــــن هــــذا المنطلــــق علــــى كونهــــا ظــــاهرة 

ة لثقافتهــــا وشــــاذه عــــن العــــرف الموجــــودة فيهــــا بصــــرف النظــــر عــــن مغــــاير الجماعــــات علــــى ســــلوكيات 

 .( 132: 4121)الكنيسى وآخرون،  "ال أوالقانون ان كان يسمح بها 

" اعتبــــــر أنهــــــاية و أو ربــــــط الجريمــــــة بالشــــــريعة الســــــم فإنــــــه (Hale,C,etel,2005أمااااااا بالنساااااابة ل )

القـــــرآن والتــــــوراة )مـــــا جــــــاء فـــــي تمامـــــا ك"يةأو امـــــر الـــــرب الســــــمو مخــــــالف أل ســـــلوك يـــــأتي أوعمـــــل  أي

ـــــل ـــــة  ســـــيظهرون أن الجريمـــــة والمجـــــرمين كمـــــا  (واإلنجي حـــــدد ت وجـــــود محـــــاكم وأنظمـــــةعـــــدم فـــــي حال

أنـــــه ال شــــــيء ممنــــــوع وانــــــه ال جــــــرائم  إلــــــىشــــــير يُ عــــــدم وجــــــود هـــــذه األنظمــــــة  ألن ،لإلنســـــان أفعالــــــه

وهـــــذا تمامـــــًا مـــــا تفســـــره نظريـــــة النشـــــاط الرتيـــــب فـــــي كـــــون غيـــــاب  ب عليهـــــا اآلخـــــرون قـــــموجـــــودة ليعا

زيـــــادة فـــــي عـــــدد الجـــــرائم نظـــــرًا لمـــــا يرونـــــه مـــــن  إلـــــىالرقابـــــة مـــــع وجـــــود المجـــــرم ذو الرغبـــــة ســـــيؤدي 

مـــا يقومـــون بـــه وتعتبـــره شـــيئًا لـــم يحـــدث ممـــا يزيـــد مـــن تمـــرد علـــى  أنظمـــة ستحاســـب أيعـــدم وجـــود 

 هؤالء األشخاص وزيادة ارتكابهم للجرائم بل وتكرارها.

ذهب لتوضيح الجريمة ( Radcliffe-Brown, 1959 :62)وفي ذات السياق االجتماعي فإن العالم

مما يستوجب على المجتمع أن السائدة  جتماعيةعلى أنها "انتهاك لألعراف اإل جتماعيةاإلمن الناحية 
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ه فإن السلوك اإلنساني يمكن أن يندرج في دائرة اإلجرام إذا أيوبر  يوقع الجزاء المناسب على منتهكيه

 :توفرت فيه ثالثة أركان هي

 فئة منها. أووجود قيمة تقدرها الجماعة ككل  -

فريق ال يقدرها موجود و ففريق يقدر قيمة الثقافة والعرف ال ،وجود صراع ثقافي بين أطراف الجماعة -

 .وال يحترمها

العرف اتجاه الفريق الفريق الذي قدر قيمة الثقافة و  وجود موقف عدواني يتمثل بالضغط من جانب -

 .(4112)عبد الخالق وآخرون،زهاأو ي ال يقدرها و يعمل على تجالذ

ن كل أو عأن السلوك الجانح والغير سوي ينشأ نتيجة ت" ( Merton,1959: 131-133)بينما يرى 

من ، بحيث أنه و لثقافة وهو في الغالب ال ينشأ نتيجة بواعث ودوافع فرديةامن النظام االجتماعي و 

خلل قائم  إلىأرجاع السلوك االجرامي  االواضح أن ميرتون ذهب في تفسيره للظاهرة اإلجرامية بكونه

 ."هة عن الفرد والجانب النفسي لديفي الثقافة المجتمعية وقد أسقط المسؤولي

ها أكثر و سع االتجاهات أو جتماعي تعتبر من بالتالي فإنه من الواضح لنا أن الجريمة في اتجاهها اال

أسلوب الحياة ختالف البيئات والمجتمعات و ف في تفسيراتها المتعددة نتيجة إلعمومية ألنها تختل

ما أثر في طريقة م؛التجاها علماء هذا اإليهينتمي  الثقافة والعادات والتقاليد التيوالفترات الزمنية و 

ودورها في  جتماعيةفمنهم من ربط الجريمة بتأثرها في عملية الضبط والتنشئة اإل توصيفهم للجريمة،

داء السياسي واالقتصادي للدولة، ومنهم من ربطها ك الفرد، ومنهم من ربطها بضعف األبلورة سلو 

، وآخرون ربطوها في التشريعات مجتمعوالتقاليد التي تمارس في الطبيعة العادات الثقافة و بدور 

ن عوامل السلوك وأ إجتماعيةظاهرة  رسة الجريمةن ممااعتبروا أو ية والوازع الديني لدى األفراد، أو السم
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نتهاًء بمختلف العوامل وإ من البيئة التي يعيش فيها ءً االجرامي تكمن خارج جسم االنسان ابتدا

 . جتماعيةاإل

 النفسي:الجريمة واتجاهها  4.4.1.1

ذهب رواد هذا االتجاه بتفسير الظاهرة اإلجرامية من فحوى العوامل النفسية التي تؤثر بالفرد؛ والتي 

 في هذا االتجاهحيث ُيفسر السلوك االجرامي ئز واالنفعاالت لدى شخصية الجاني؛ تتمثل في الغرا

يرتكب هذا عوامل خارجية تتحكم بسلوك الفرد الذي  هناكمرضي وغير عقالني، وان  سلوك بكونه

ما هو إال داللة الذي يرتكبه جرامي اإلفعل الوأن الجرم خارجة عن إرادته وال يمكن ان تضبط بواسطته 

 (.4122)زرارة،ارتكاب السلوك الجرمي إلى هوتعبيرًا عن الصراعات النفسية التي تدفع

تجاه من خالل قامفرويد صاحب النظرية النفسية وأنصاره بتفسير السلوك االجرامي في هذا االقد ل

اتباع طريقة التحليل النفسي في مكونات الشخصية )اللهو، األنا، األنا األعلى( باعتبار أن الجريمة 

ى هي وليدة تّغلب غريزة التدمير على غريزة البناء مع سيطرة األنانية على النفس وانعدام القدرة عل

 (. 2183، أبو عامرضبط التعبير)ثروت و 

ك الجرمي في االتجاه النفسي ما هو إال نوع من السلوك الشاذ المرضي يحتاج إن السلو يرى "فرويد" 

يتمثل في تغليب النفس ذات  :لو األ أمرين إلىجرامية بحيث أرجع فرويد التصرفات اإل العالج، إلى

 :عجزها عن أداء مهمتها في الرقابة والردع، أما األمر الثاني أوالشهوة بسبب انعدام وجود األنا العليا 

فترة مما قد يساعد في ظهور عقد نفسية  إلىفيتمثل في كبت "األنا" للميول النفسي والنزاعات الغرائزية 

تكابه للجريمة ار  إلىانطالق الشهوات والغرائز بطريقة عشوائية تدفع بالفرد  إلىة األمر أيتؤدي في نه

 . (4122)القريشي،
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من ناحية السلوك النفسي الداخلي لالنسان، وقد  من هنا نستنتج أن هذا االتجاه ذهب لتفسير الجريمة

الفرد وتدفعه  رأى رواد هذا االتجاه ان الظاهرة االجرامية تكمن في عوامل غير ارادية تؤثر في سلوك

بالتالي فالفرد يجب ان يعامل معاملة المريض ال المجرم ومن الواجب اخضاعه الرتكاب الجريمة، 

لدور األكبر في هو من يتحكم بسلوكياته بل غرائزه هي التي تلعب ا ن الفرد ليسألللعالج ال للعقاب، 

 سوي وتدفعه الرتكاب الجريمة الشباع رغبة بداخله. الغير ممارسته للسلوك 

 االقتصادي:الجريمة واتجاهها  2.3.4.4

كل سلوك مخالف  أنها"على بتعريفها ه يجب البدء عن الجريمة في اإلتجاه اإلقتصادي فإن عند الحديث

هي أو ِظمة للتصرف االقتصادي في المجتمع، والتي نص عليها القانون بعقوبة محددة"، ين المن  للقوان

 (.1: 4112)األبيوكي،"امتناع من شأنه المساس بسالمة اقتصاد الدولة أوكل فعل "

يشير يربطون بين الظروف االقتصادية ومعدالت الجريمة ففي هذا االتجاه  هذا االتجاه إن انصار

ه حيث تكون معدالت الجريمة مرتفعة تكون البنية االقتصادية ضعيفة ويتمثل هذا الضعف أنالعلماء 

د معدالت الخراب وتدمير األشياء ياال المشاريع االقتصادية الحيوية ونمو البطالة وتز أهمفي 

( المشار JEFREY,1977)الخدمات العامة والدعم المالي، وفيما يرى  إلىوالممتلكات بسبب االفتقار 

ارتكاب الجريمة بقوله أن المدخل  إلىية للعوامل االقتصادية في الدافع أهم هناكأن "الزواهرة" في له

ضبطها له صلة قوية بما أصبح يعرف اليوم  أولة منعها أو األساسي للسيطرة على الجريمة ومح

 .(2119 )الزواهرة، بالتحليل االقتصادي للجريمة

تفسير مفهوم الجريمة بربطه بالظروف  إلىه ذهبوا االتجا ن أنصار هذامما سبق يتضح لنا أ

لة منه للتخلص من أعباء الحياة، و اارتكاب الجريمة في مح إلىاالقتصادية التي تحيط بالفرد، وتدفعه 

سوي الغير ارتكابه لهذا السلوك الم على ن الفرد وحده ال يُ هذا االتجاه أوفق ويؤكد تفسير الجريمة 
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غياب التطور  ظل فيتقصير الدولة في وظائفها،  إلى اً ضأيباب تعزى األسال بل ،المخالفو 

نسب الجرائم  إرتفاعبالتالي ر بعض الظواهر من الفقر والبطالة؛ انتشا إلىاالقتصادي الذييؤدي 

 وظهورها في المجتمع.

فقط  ةبناءا على هذه االتجاهات مجتمعة فإنه من الواضح لنا بأن الجريمة ال تفسر من ناحية واحد

ال يوجد سة األفراد للجريمة؛ بمعني أنه )جنب في تفسير ممار  إلى مرتبطة جنباً  ذه الجوانب جميعاً فه

من اآلخر من ناحية التأثير  أهمناك جانب ه ممارسة الجريمة دون اآلخر، بلجانب هو األساس في 

ناء المقابلة على الجريمة( وهذا ما يتوضح لنا من خالل ما أكده مدراء مراكز اإلصالح والتأهيل أث

 جتماعيةعاز الجريمة لسبب دون آخر، فالظروف اإلياأنه ال يمكننا  إلىبحيث أشاروا مجتمعين 

لكن ال يمكننا التغاضي المؤثرة في ممارسة الفرد للجريمة، من بين الجوانب  همواالقتصادية هما األ

وع في براثين الجريمة، عن العوامل النفسية والضغوط التي يتعرض لها الفرد مما يسهل عليه الوق

هذا ربط  يمكننا لذلك ،طبيعة الجريمةمع  عدم مناسبتها أو غياب بعض القوانين الرادعة إلى إضافة

بوجود أشخاص لديهم رغبة في  الإ رى بأن الجريمة ال تقومبنظرية النشاط الرتيب التي ت التفسير

األمر الذي يتمثل في  ؛اب الجرمتدفعهم الرتكيعانون من ضغوطات نفسية قد  أوإرتكاب الجريمة 

ل السيئة عليهم  ووجود هدف مناسب لهم متمث جتماعيةالتأثيرات التي تتركها الظروف االقتصادية واإل

لتحقيق رغباته واشباعها،  اً مناسب اً مؤسسة يراها الجاني هدف أوفي وجود الضحية سواء كانت شخص 

 إضافةالرادعة وظهور بعض انواع القوانين العشائرية كما أن غياب الرقابة المتمثل في غياب القوانين 

وجود قوانين تتساهل مع طبيعة الحدث مثل وجود غرامة مالية قليلة نسبيًا مع طبيعة الجرم  إلى

تساهل في  أوا بدون ردع يالحل أغلب القض معدالت الجرائم نظراً  إرتفاعفي  تساهمجميعها عوامل 

القوانين التي يتم ممارستها من  أكثرأن القانون العشائري يعتبر  العقوبات المفروضة على الجاني حيث
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معدالتها في الضفة  إرتفاعفي دفع األفراد لممارسة الجريمة و  تأهمقد سقبل المجتمع الفلسطيني و 

 الغربية .   

 : أبعاد الجريمة وتصنيفاتها 1.1.1

سية تتمحور كما وضحها تحديد أبعاد الجريمة بثالث ركائز أسا إلىلقد سعى فقهاء علم االجرام 

 ( في اآلتي:4118ن، أي)بو الم

اختالفات الثقافات المتواجدة في البيئة المحيطة للفرد، كثقافة  إلىالبعد الثقافي: يتجه هذا البعد  .2

تعليمي أفضل،  أومن مستوى معيشي  إليهالفقر التي تكبت من قدرات الفرد وإمكاناته لما يسعى 

المدينة واختالف الثقافة فيها عن الثقافة التي اعتاد عليها،  إلىيف كذلك انتقال الفرد من الر 

تواجد أفراد من ثقافات مختلفة قد تؤدي للوقوع في االنحراف والجريمة، هذا ما يفسر  إلى ضافةباإل

في كون الجريمة ترتفع في  (مدير مركز أريحا لإلصالح والتأهيل /المقدم قدري صوافطة)تأكيد 

واختالف الثقافات التي يتبعها األفراد  جتماعيةفي القرى بسبب غياب الروابط اإل منها أكثرالمدن 

وغياب الرقابة العائلية والعشائرية في المدن نظرا التساع مساحة المدن واكتظاظ السكان  هما في قر 

، معدالت الجرائم في المدن إرتفاعكولوجية التي تفسر يبها، هذا تمامًا ما تقوم عليه النظرية األ

مناطق  تبرالمدن التي تعمثل ناطق االكتظاظ السكاني كلما خرجنا من مناطق األرياف باتجاه مف

 حداثة عن تلك الموجودة بالقرى.  أكثرتفكك اجتماعي تزداد الجرائم وتختلف أنواعها وتكون بطرق 

رة هو الذي يتمحور في التغير االجتماعي المتسارع وأثره على ظاهالبعد السوسيولوجي:  .4

 إلىوالثقافية المحيطة لها تأثير كبير على الفرد، مما يؤدي  جتماعيةاإلجرام، حيث أن التغيرات اإل

حدوث اضطرابات نفسية داخلية، تنعكس على شكل سلوكيات سلبية خارجية كاالنحراف والوقوع 

 بالجريمة.
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ع وقوانينه من جهة القانوني: يرتكز هذا البعد على حدوث تناقض بين فعل مخالف للمجتمالبعد .3

وبين المصلحة العامة للمجتمع والخاصة بالفرد داخله وتوفير األمن واألمان من جهة أخرى، 

 ضرر بسبب هذا التناقض. أووجوب وقوع عدوان  إلى ضافةباإل

 أما فيما يخص تصنيفات الجريمة فقد حددت عدة تصنيفات يمكن إجمالها فيما يلي: 

 التصنيف االجتماعي للجريمة: -9

ضد الممتلكات، ضد مجموعة من التصنيفات منها ما هو  إلىتصنف  إجتماعيةالجريمة من ناحية 

، ضد الدين، ضد األخالق، ضد المصادر الحيوية للمجتمع األسرةاألفراد، ضد النظام العام، ضد 

 .(4122القريشي،)

 :للجريمة التصنيف القانوني -4

الحد الذي يستحق مرتكبه عقوبة قوية  إلىا فعل عدواني يعتبر خطير  أيهي الجرائم الجنائية:  .1

سنة سجن فالقتل،  إلىألدنى فيصل عقوبة اإلعدام، أمـا الحـد ا إلىورادعه، تصل في حدها 

  .األرواح يندرج تحت هذا النوع من الجرائم أواالعتداء على األموال االغتصاب، 

ستحق عقوبة تقدر بأقل من سنة تـنها اعتـداءات أعرف على تُ  ،جرائم الجنحة: هي جرائم اقل خطورة .2

السكر، والسلوك المشاغب، وسرقة من تلك الجرائم )ويمكن أن تكون العقوبة غرامة مالية، ، سجن

 .(المحالت التجاريـة، واإلخـالل بـاألمن

 .(4112)برهوم،هي أبسط أنواع الجرائم وأقلها جسامة مثل مخالفات المرور : جرائم المخالفة .3

 أن قانون العقوبات الفلسطيني قد َصنَف الجريمة وفق جساة العقوبةصنيف نرى بناًء على هذا الت

 ة، جنحة ومخالفة(.يائ)جن إلى( 42المقررة لها حسب المادة )
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مدراء مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية أثناء المقابلة  إجاباتهذا التقسيم ينسجم مع  كما أن

أنهم يتبعون التصنيف بين النزالء حسب جسامة العقوبة المقررة التي تمت معهم بحيث أشاروا جميعًا 

 ونوعها، واتباعهم آلليات معاملة خاصة مع كل صنف على حدا. 
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ويالقتها بممارسة الجريمة  تجتماييةالظروف االقتصادية واإلالثاني:المحور 1.1

 والنظريات المفسرة لها

 مقدمة:

معدالت الجرائم في دول  إرتفاعمهما في تأثيرها على  دوراً  جتماعيةتلعب الظروف االقتصادية واإل

فراد وعواملها الواقعة على األالعالم على اختالف تطورها وتقدمها، ولقد شغلت هذه الظروف 

اقتصادية وحتى  أوكانت  إجتماعيةوالجماعات اهتمام العلماء والمفكرين على مختلف خلفياتهم الفكرية 

لة أو معدالت الجريمة المستمر والمح رتفاعوضع نظرياتهم المفسرة إلنفسية، وقد تسابق العلماء على 

 تأثيرًا عليها. كثرالعوامل كانت األ أيفي البحث 

ن الظروف االقتصادية التي تحيط بالفرد وعدم شعوره بالرضا االقتصادي أفقد رأى فريق من العلماء  

ة المجتمعية في التوزيع العادل من توفير حياة كريمة وغياب العدال إليهوحصوله على ما يسعى 

التي نسب الجرائم  إرتفاعكبر في كان له الدور األ ،للثروات وظهور بعض رؤوس االموال المتنفذة

في ف ،ات المتحدة األمريكيةيمثل الوألخاصة في بعض الدول المتطورة العامل االقتصادي  إلىعزى تُ 

وجود بنية  إلىعدالت الجريمة في مجتمع ما يعزى م إرتفاعروبرت ودسن" بأن هذا االتجاه أكد العالم "

لفقر والبطالة مع غياب منهجية التطوير في المشاريع االقتصادية ومشاريع ااقتصادية هشة وانتشار 

، البحث عن طرق غير شرعية لالعتراض على هذه الظروف إلىالخدمات العامة مما يؤول بالفرد 

وك منحنيات غير سوية ومخالفة للقوانين التي حددها هذا التدمير واالنحراف وسل إلىبالتالي يلجأ 

 .(4111)الزواهرة، المجتمع 

في  تساهمالعوامل االقتصادية التي  أهمأن  إلىة التي توصلت يدعم هذه الفقرة نتيجة هذه الدراسإن ما 

 همشعور معدالت الجريمة في الضفة الغربية حسب استجابة النزالء ألسئلة االستبيان هي أن ) إرتفاع

قد كانت هذه الفقرة هي ل ،(للجريمة همارتكاب في دور له كان اإلقتصادية همحيات عن الرضا بعدم
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ية الرضا النفسي والمعنوي عن حياة أهممما يدل على  ،من بين العوامل األخرى ل و صاحبة الترتيب األ

مؤثرات  أيمعه، وأن جابي في مجتأيالفرد االقتصادية لكي يتمكن من أن يكون فرد فعال وذو تأثير 

مستوى المحسوبية في  إرتفاعسلبية تحيط بالفرد كالشعور بسلب الحقوق وانتشار الفقر والبطالة و 

وره بالرضا عن الحياة اب الجريمة لتحصيل حقوقه وعودة شعالتوظيفات كلها أسباب تدفع بالفرد الرتك

 ير سوية.التي يراها مناسبة له وحتى وان كان تحقيق هذه األهداف بطرق غ

هي صاحبة الدور االكبر بتأثيرها على انتشار  جتماعيةاما الفريق االخر فقد رأى ان العوامل اإل 

هي باالساس ظاهرة مجتمعية توجود بوجود الجماعة التي  دوركايمكما يراها الجريمة؛ كون الجريمة 

تتعارض هذه االختالفات ترتبط بوجود أفراد مختلفين في التفكير والرغبات واالحتياجات، والتي قد 

بالتالي من الممكن أن تكون ممرًا لهم في الدخول  ،األفراد مع ثقافة المجتمع المحيط بهؤالء أحيانا

خالل االعتداء على  بدائرة اإلنحراف عن القواعد المجتمعية واتجاههم لتحقيق اهدافهم الخاصة من

 .(, 2138Durkhiem ) حقوق االخرين

 جتماعيةأن بعض العوامل مثل التنشئة اإليرون  أيهذا الر  ي مناصر  ق أنمن الواضح لنا مما سب

بين األفراد، واالنفتاح الكبير الذي غزا العالم بعد تطور شبكات التواصل  المساواة السيئة وعدم 

االجتماعي ووسائل االتصال واالعالم العصرية وانتشار البرامج التي تحرض على العنف وعرضها 

في  توجيه كان أحد االسباب التي ساعدت أوبدون وجود رقابة من مراهقين وأطفال  مام مرأى الجميعأ

، لما يشاهدونه ويسمعونه نوع من المحاكاة والتقليدبحيث يقوم هؤالء األفراد ببعض الجرائم  إرتفاع

تحمل الفرد لمسؤولياته اتجاه مجتمعه المحيط فيه كان سببا في غياب الوعي وعدم أن  إلى إضافة

ارت أن الصحبة هذا ما أكدته نتائج الدراسة حيث أش ؛عوامل الجريمة واالنحراف في المجتمعات لتشك

 في الضفة الغربية التي أثرت في دفع الفرد لممارسة الجريمة جتماعيةالعوامل اإل أهمالسيئة تعتبر من 
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التي قد  صرفاتهملة األفراد لتقليد أصدقائهم ومحاكاة تو انظرا الرتباط عامل الصحبة السئية في مح

غياب رقابة األهل وانشغالهم في توفير لقمة العيش في ظل  يرونها مناسبة لهم خاصة في ظل

بشكل خاص عند غياب الوالدين للعمل وترك ؛ الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني

 رقيب. أوحسيب الد لوحدهم دون و األ

بحتة وأن الفرد هو المسؤول عن تصرفاته اتجاه  ةإجتماعيعلى الرغم من اعتبار الجريمة ظاهرة 

ة ال تتعلق يلعوامل خارج يجةنت الجريمة ، إال أنه وفي بعض األحيان قد تكون إليهالذي ينتمي  مجتمعال

 أنه من الممكن أن أي "،ناميت الحي وليس ديناميت الفرديأن الجريمة من د" بمعنى بشخصية مرتكبها

هذه ووجهته للجريمة،  على سلوك الفرد بدوره أثر بالتالين سببها، يعيش به هو ميكون الوسط الذي 

ضاع االقتصادية و به كاأل تؤثرو ضاع والظروف التي تحيط بالفرد و العوامل البيئية تكمن في األ

التي تتمثل في  جتماعيةللعديد من العوامل اإل إضافة، غيرهاالتي تتمثل في الفقر والبطالة و الصعبة 

دور وسائل اإلعالم السلبي ل إضافةقات الفراغ، أو ، الصحبة السيئة، البيئة السكنية، ، المدرسةاألسرة

ل هذه الجوانب مفصلة ودورها في انتشار الجريمة والتأثير أوحيث سيتم تنوضعف الوازع الديني، 

 بها .
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 معدالت الجريمة  إرتفاعتأثيرها على الظروف االقتصادية و ل:  والمبحث ال  9.1.1

  توطئة 9.9.1.1

لتأثيرها على  دالت الجرائم في المجتمعات نظراً عم إرتفاعلعبت الظروف االقتصادية دورا فعااًل في 

هيته وقدرته على توفير االحتياجات امن الناحية المادية ودورها في قياس مدى رفاستقرار المجتمع 

د بكونه مجموعة العمليات التي االقتصا إلىق متطلباتهم المعيشية، حيث ينظر الخاصة بأفراده وتحقي

 تنظم حياة األفراد في طريقة استهالكهم وانتاجهم في المجتمع .

تة في مستويات المعيشة تبعًا لظروف كل و افي ظهور طبقات متف األكبرالظروف الدور  كان لتلك

هذه الدراسة  عىمن هنا تسبالتالي التأثير في سلوكياته مع أقرانه في المجتمع والبيئة المحيطة فيه، ،فرد

سلوكياتهم المرتبطة ة في المجتمع على حياة األفراد و لتوضيح أثر ظهور بعض العوامل االقتصادي

 بوجود الجريمة واالنحراف.

وجود بية العوامل االقتصادية وتأثيرها أهمتفسيرهم في توضيح لجأ علماء االقتصاد في ربطهم و  فيما

 ي : ثالثة اتجاهات ه وفقالجريمة في المجتمع 

ن أكبر في انتشار الجريمة و ن للعوامل االقتصادية الدور األأ: يرى أصحاب هذا االتجاه لو االتجاه األ

، التوزيع في الموارد اصنعوا الطبقية في المجتمعات وأساؤو  الذينّ يون تهم الرئيس بذلك هم الرأسمالالم

من العوامل  أهملعوامل االقتصادية هذا ما تتفق معه نتيجة الدراسة الحالية حيث أشارت النتائج بأن ا

 جهه المجتمع الفلسطيني منابب ما يو يعود ذلك بس، فعت بالنزالء الرتكابهم للجرائمالتي د جتماعيةاإل

انتشار  إلىالتي يرى فيها النزالء أنها أسباب رئيسية تؤدي ، الفقرلمعدالت البطالة وانتشار  إرتفاع
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مقابل  (%23.3ما نسبته ) إلىتفع نسبة الجرائم االقتصادية الجريمة في المجتمع الفلسطيني حيث تر 

 النزالء . إجاباتللجرائم ذات الطابع االجتماعي وفق  (%22.2ما نسبته )

يرى أصحاب هذا االتجاه أنه ال يوجد تأثير حقيقي للعوامل االقتصادية على انتشار  :االتجاه الثاني

 الجريمة.اعد ومتمم لعوامل أخرى في ظهور الجريمة بل تكون العوامل االقتصادية عامل مس

االتجاه ان للعوامل هذا حيث يرى أصحاب  "الوسطي"يعتبر هذا االتجاه هو : االتجاه الثالث

(، 4111)الزواهرة،  كنها ليست األساسيةالسلوك الجرمي ول إلىية بالغة في الدفع أهماالقتصادية 

ضحت النتائج أن للعوامل االقتصادية دور أو حيث  مع أصحاب هذا االتجاهالحالية الدراسة  تفقتحيث 

المهم أن  ،لنتيجة كانت بدرجة تأثير متوسطةكون ا رئيسياً  ت سبباً ليس الكنهممارسة الجريمة  مهم في

ارتكاب الجريمة "كالفقر  إلىندرك بأنه ليست كل الظروف االقتصادية السيئة هي التي تدفع الفرد 

نا األخذ بعين االعتبار وجود عوامل اقتصادية عديدة تؤثر في ارتكاب بل من الواجب علي ،والبطالة "

  الجرائم المختلفة تبعًا للحالة االقتصادية الموجودة في المجتمع

 إلىالعديد من العوامل الدافعة لوجود الجريمة باختالف الظروف الدافعة  هناكمما سبق نستنتج بأن 

نظام  أياالشتراكية، فظهور  أوليست وقفًا على الرأسمالية ارتكابها؛ فالجريمة ذات األثر االقتصادي 

والتطور من شأنه أن يتسبب في ظهور الجريمة في  جهة التغييراغير عادل وغير قادر على مو 

سببا في تغير العالقات  تعدالتي يشهدها العالم  جتماعيةاإلقتصادية واإل مجتمعه، كما أن التغيرات

المجتمع  بناءن في أيتباللتي ظهرت آثارها في ظهور اهالك والتوزيع اإلنتاج واالست شكالوالقيم وأ

االقتصادي وظهور طبقات بين أفراده لم تكن موجودة، مما أثار مشاكل اقتصادية عديدة لم تعرفها 

 . المجتمعات السابقة، استحدثت معها ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم
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يتهما في همستركز عليها الدراسة عاملّي )البطالة والفقر( نظرًا أل من العوامل االقتصادية الرئيسية التي

 خاصة في منطقة الضفة الغربية. الجرائم،التأثير بمعدالت 

 : البطالة 1.9.1.1

يكاد  المتقدمة؛ فال أوتعد مشكلة البطالة من أكبر المشاكل االقتصادية التي تواجه الدول سواًء النامية 

وف سبقتها مثل وجود الفساد االقتصادي في بعض ر لظ انتشارها يعودو  ،كلةيخلو مجتمع من هذه المش

نتشار الكساد في إ إلى إضافةالتخطيط السليم، وغياب البنية التطويرية االقتصادية فيها و  المجتمعات

ألمر الذي يعزز من هذه المشكلة وجود الحروب والنزاعات في مجتمعات أخرى ا أوبعض المجتمعات 

 يادتها. يعمل على ز و 

نعدام فرص العمل إتلك المشكلة التي توضح معاناة "هن مفهوم البطالة قد يعني لنا بأنلى فإو للوهلة األ

سياسيًا،  -لكنها في حقيقة األمر مشكلة ظاهرها يبدو اقتصادياً  "،نسبة ملموسة من أبناء المجتمع أمام

ئاته ليست قضية مجتمع تتحول إحدى ففإن قضية البطالة بالتالي ، لكن باطنها اجتماعي، ثقافي وأمني

على ذلك المجتمع ومؤثر بشكل كبير في  اً عبئدها يصبح يان تز ألجماعة متعطلة عن العمل بل 

له، وحين يشعر تدهوره وعدم استقراره، فالبطالة تنشر بداخله بذرة هدمه وتصبح أداة من أدوات خل

ساسية من مسكن وتكوين يلبي متطلباته األأن ال حول وال قوة له، وأنه ال يستطيع الشباب أنه متعطل 

 هتحقيق اهداف إلىل اللجوء و ارتقاء المجتمع كما يحإذ يرفض المشاركة في شيء يسهم في أسرة، حينئ

 (.4122، بن صافية)حكيمة و عفيشيع القلق والتوتر داخل المجتم مادية بوسائل غير مشروعةال

ة التي تتمحور في أن البطالة وانتشار الفقر وقلة ان ما يدعم تلك الفقرة نتيجة الدراسة الحالي

ن نسبة النزالء من العمال لجريمة للتخلص من براثينها، كما أت بدفع الفرد الرتكاب اهمااالستثمارات س

تهميشا في المجتمع ويعانون من بطالة مستمرة  كثرهم الفئة األهي الفئة األكبر بحيث يعتبر هؤالء 
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شركات يندرجون تحت قوائمها تساعدهم في مارسة نشاطهم المهني  أوبسبب عدم توفر ورشات 

جاد ياللة منهم و امما يذهب بهم األمر الرتكاب الجريمة في مح ،بشكل دائم دون انقطاع العمليو 

 يسد حاجاتهم وحاجات أسرهم.وتوفير دخل مادي جديدة فرص عمل 

م العمل المعروض، وحجم العمل الفرق بين حج " لقد عرف بعض فقهاء االقتصاد البطالة بأنها:

جور السائدة، ومن ثم فإن حجم البطالة األفترة زمنية معينة عند مستويات  اللالمستخدم في المجتمع خ

")حلمي، جوراأليتمثل في حجم الفجوة بين كل من الكمية المعروضة والمطلوبة عند مستوى معين من 

4118 :23. ) 

جميع "أنها: فقد نص " 42: 4122،حصاء الفلسطينيلإلزي هاز المركتعريف البطالة لدى "الج أما

نوع من  أيسناد في اإلفترة  اللولم يعملوا أبدا خ (أكثرسنة ف 22لسن العمل ) فراد الذين ينتمون األ

هذه الفترة مستعدين للعمل، وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة وكانوا خالل  عمال،ألا

ولم  غير ذلك من الطرق  أوقارب، األصدقاء و األستخدام، سؤال الاالصحف، التسجيل في مكاتب 

 ."يجدوه

لما  نظراً مجتمع من المجتمعات،  أيمن الظواهر غير المرغوب فيها في تعتبر البطالة من هنا فإن 

والمجتمعات على حد سواء، حيث تشكل  األفرادتعكسه من آثار سلبية على ما مخاطر، و تخلفه من 

 مجتمع، كما أنها تمثل تهديداً  أيفي واالقتصادية  جتماعيةاإل المشاكللمعظم سيًا سببًا رئيالبطالة 

تعني فقط حرمان  القتصادي، فالبطالة بمعناها الواسع االجتماعي والسياسي و واضحًا لالستقرار اال

 .(4122) األسطل،حرمانه من الشعور بجدوى وجوده ضاً أينما تعني معيشته، وإالشخص من مصدر 

 

 



31 
 

 لة في فلسطينالبطا -

من قدرته  تالفلسطيني من مشكلة بطالة مزمنة، وذلك بسبب وجود تشوهات هيكلية حد المجتمعيعاني 

للبطالة  لو هو المسبب األ االسرائيلي لحتالااليعتبر و سوق العمل،  إلىالداخلين الجدد  ستقبالعلى ا

رائيلي دون السماح ببناء ساإلقتصاد االقتصاد الفلسطيني باالربط  إلىفي فلسطين بعد أن عمد 

 .(4122)األسطل، تعرض للعديد من التقلبات على مدى عقود بحيثقتصاد، االمرتكزات لهذا 

على سوق  (2122)اعتمد الفلسطينيون منذ االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام لقد 

ينية التي لم يتمكن االقتصاد من فائض العمالة الفلسط اً كبير  جزءً  الذي يستوعب العمل اإلسرائيلي

بصورة على سوق العمل اإلسرائيلي دت درجة االعتماد يا، وقد تز مالفلسطيني من توفير فرص عمل له

مطردة عبر السنين بسبب السياسات اإلسرائيلية التي عملت جاهدة على ضرب االقتصاد الوطني 

مكن من السيطرة على المجتمع الفلسطيني من خالل ربطه مباشرة باالقتصاد اإلسرائيلي حتى تت

الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا، ونتيجة للحصار اإلسرائيلي المشدد على األراضي الفلسطينية من قبل 

جراء منع  سلبًا على النشاط االقتصادي قوات االحتالل اإلسرائيلي، فقد تأثر قطاع العمالة الداخلية

الضفة الغربية وقطاع غزة، األمر الذي انعكس  إلىول المواد الخام الالزمة للصناعة والبناء من الوص

تة في جميع قطاعات االقتصاد أو سلبًا على النشاط االقتصادي، إذ تقلص عدد العاملين بنسب متف

الفلسطيني، خاصة قطاعات البناء والسياحة والصناعة والزراعة والنقل والمواصالت. وأّثر اإلغالق 

التي تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي على مناحي الحياة وعلى العائدات 

 (.22-21: 4112)الحاج حسن،ا الماليوالتي تشكل الجزء األكبر من موارده

على أن معدالت البطالة في فلسطين خالل  لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيتشير النتائج األخيرة ل

العمل، موزعين على كل من  عن عاطل ألف 338 عن زيدي أبم (%42) إلىوصلت  (4122)عام 
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، في حين ( في قطاع غزة%22( بينما ترتفع بنسبة حوال)%28الضفة الغربية بنسبة تبلغ حوالي )

(؛ هذا إن دل على شيء فإنه يدل %41.4بلغت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام الجاري )

الجهاز المركزي ) يجري العمل على الحد منهاعلى أن مشكلة البطالة ما زالت مشكلة مستمرة وال 

 (.4122، لإلحصاء الفلسطيني

ت بين النسب السابقة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الحصار و افيما يمكن تفسير التف 

توقف أغلب  إلىمما أدى ذلك  ،اإلسرائيليمن قبل الجانب  (4112) المفروض على القطاع منذ عام

سياسية التهميش التي يواجهها سكان القطاع بسبب استمرار  إلى إضافةتصادية، مناحي الحياة االق

االنقسام الفلسطيني ووقوعه تحت فكي الكماشة بين التجاذبات السياسية القائمة بين حركة حماس 

ما تعانيه غزة  إلىوالسلطة الوطنية الفلسطينية؛ بمعنى أن االختالف ما بين الضفة وقطاع غزة يعود 

الفلسطيني المتمثل في االنقسام و  باالحتاللالمتمثل  اإلسرائيليواضطهاد من كال الجانبين  من ظلم

 (.2لشكل رقم )(، للمزيد من التفاصيل أنظر/ي ا4121منتدى األعمال الفلسطيني،)

 

 (2015-1090) في فلسطين أكثرسنة ف 91معدل البطالةمن بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  (:1رقم ) الشكل
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-4112الواقعة بين ) الفترة اللخ في معدل البطالة قد شهدت فلسطين تذبذباً للما سبق  إضافة

( %42.2) إلىوصلت فقد تلك الفترة  خاللأقل معدل بطالة  (4112) حيث شهد العام(، 4122

في عام  (%42.2)بعد أن كان  (%43.2) في معدل البطالة بلغ انخفاضاً  (4121) بينما شهد عام

وتعتبر هذه  (%41.1)إلىمعدل البطالة في فلسطين ليصل  انخفض  ( 4122)، وفي عام (4111)

ليرتفع ، ثم عاد معدل البطالة (4111) عاماخر أو قصى األع انتفاضة المنذ اند األقلالنسبة هي 

مقارنة  ،من الجنسينلة ممن مجموع المشاركين في القوى العا (%42.1)بمعدل (4122) عام خالل

 (.4124)خالل عام  (%43.1)مع 

عدم قدرة  إلىت في النسب بين سنة وأخرى يمكن أن ُيعزى  أو ان تفسير ما سبق من نتائج وتف

؛ ألن شخاص الذين يدخلون سوق العملاالدة من أيعداد المتز األقتصاد الفلسطيني على استيعاب اال

ضعف السوق  إلى إضافةل، د في اعداد الراغبين بالعمل في الوقت الذي ال يوجد فيه عمياتز  هناك

 ضاع األمنية المتقلبة.و االستثماري الفلسطيني وخوف المستثمرين من طرح مشاريع جديدة بسبب األ

للمشاركين في القوى العاملة من أن البطالة  إلىاحصائيات أخرى تشير  هناكومن ناحية أخرى فإن 

ألف عاطل عن العمل( بواقع  143بلغت اجمال ) (4122لعام ) في الضفة الغربيةكال الجنسين 

من المشاركين في القوى العاملة؛ حيث بلغت نسبة الذكور العاطليين عن العمل في الضفة  (17%)

تركز أعلى معدل للبطالة بين الشباب، في الفئة تحيث لإلناث (  %27)للذكور؛ مقابل (%15)الغربية 

 للذكور (%32.2)بواقع  (%21.2)سنة لكال الجنسين؛ إذ بلغت النسبة  (42-22 )العمرية

 (. 4122)اإلحصاء المركزي الفلسطيني، لإلناث (%21.8)و

نسبة البطالة لدى اإلناث كون المجتمعات العربية ومنها الفلسطيني ما زال ينظر  إرتفاعيمكن تفسير 

ور تفضيل القطاعات الخاصة للذك إلى إضافةتكلفة من الذكور،  أكثرللمرأة أنها اقل انتاجا وتوظيفها 
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وقت وجهد من الممكن أال  إلىمنهن نظرًا لتحمل الذكور لظروف العمل الصعبة التي تحتاج  أكثر

يكون متاحًا أمام اإلناث وخاصة إن كان لديها أطفال وعائلة، كما أن الصعوبات التي توجهها المرأة 

ها في التنظيف في اختيار بعض األعمال التي تكون غير مناسبة للقيم والعادات المجتمعية مثل عمل

 . في صفوفهناألعمال المهنية الحرة كلها أسباب تزيد من معدالت البطالة  أو

( كون هذه الفئة هي 42-22نسبة البطالة لكال الجنسين لمن هم في الفئة العمرية)  إرتفاعكما ويعزى 

اد على الذات، االستقاللية واإلعتم إلىبحثًا عن العمل ففيها يبدأ الشباب بالشعور بالحاجة  كثراأل

أنه العمر الذي يتوقع ان يكون عدد كبير من أفراد خريجوا جامعات ومراكز تعليمية  إلى إضافة

لشكل رقم تهم، ولمزيد من التفاصيل أنظر/ي ايبحثون عن فرصهم لتطبيق ما تعلموه وتوظيف مهارا

(4:) 

 

 1091 -1090حسب الجنس،  أكثرسنة ف 91في القوى العاملة لألفراد  ينالمشارك(: 1الشكل رقم )

كان أعلى معدل للبطالة، في محافظة رام فالضفة محافظات في الضفة حسب  اما معدالت البطالة

(، %28.2(، ويليها محافظة طوباس )%21.2)، يليها محافظة الخليل(%21.2) الله، بواقع

، في محافظة وكان أدنى معدل للبطالة  (؛%22.1(، ثم محافظة نابلس )%22.8ومحافظة طولكرم )

 (.4122)االحصاء المركزي الفلسطيني، (%23.4قلقيلية حيث بلغ )
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نسب البطالة في كل من محافظة رام الله ومحافظة الخليل بسبب الكثافة السكانية فيهما؛  إرتفاعيعزى 

 ،المحافظات األخرى  أورى المحيطة بحيث تشكالن مراكز جذب للباحثين عن العمل من سكان الق

ائهما على مراكز مراكز اقتصادية مهمة بسبب احتو  ار كل من مدينتي رام الله والخليلوبسبب اعتب

مما أدى  للعيش بهماالعديد من السكان  ن اتصافهما بهذه الصفات جذبخدمات الجمهور، حيث أ

من نسبة البطالة اذا ما قورنت بأعداد السكان، مما يعني  ها األمر الذي زادسكانعدد  رتفاعذلك إل

 ة الجريمة. زياد

 بطالة الخريجين -

عدم  إلىفإن التعليم في فلسطين يلعب دورًا مهما في انتشار البطالة ويعزى ذلك  من ناحية أخرى،

وجود خطط تنموية وتشغيلية الستيعاب الخريجين الجدد في األسوق التشغيلية والمؤسسات وغيرها، 

 (2411)ة والتعليم العالي عن توفر أعلنت وزارة التربي (4122) عامشهر إبريل/ نيسان من ففي 

ألفًا وهم الذين تقدموا  (22)فرصة عمل في المهن التعليمية وقد تقدم لملىء هذه الشواغر حوالي 

 جزءًا بسيطًا من الشواغر الجراء اإلمتحان الكتابي. وهذا يعني أن القطاع العام ال يستطيع توفير إال

( 4122 )الجعفري، في العمل في مجال المهن التعليميةمن حاجة الراغبين  (%4.2)ال تزيد عنبنسبة

عدد النزالء ذو الشهدات  إرتفاعالجريمة بالضفة الغربية؛ حيث يفسر ذلك  إرتفاعمما قد يكون سببًا في 

ي العلمية العالية في مراكز اإلصالح والتأهيل حيث أشارت نتائج هذه الدراسة أن أعداد النزالء ذو 

يا تتقارب مع أعداد النزالء ذوي المستويات التعليمية ما دون األساسي فمن العلمية العلالشهادات 

الممكن هنا أن تكون االعداد الكبيرة للمتعلمين مقارنة بقلة فرص العمل وتوفير الدخل وانتشار الفقر 

جاد فرص عمل ياللة منهم أو والبطالة بين صفوف الشباب هي التي دفعت بهم الرتكاب الجرائم في مح
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خالل ارتكابهم لجرائم النصب  من أوالسالح،  أومشروعة من خالل االتجار بالمخدرات غير 

 .عتداء على أموال اآلخرين اإل أوحتيال واإل

 (%1.2)اإلحصائيات أن أشارتسنوات التعليم، فقد  وفقوحسب التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل 

لإلناث، وأن ( %1.4)ليم، مقابل تع أيمن بين الذكور العاطلين عن العمل لم يحصلوا على 

(  %2.2 )سنوات دراسية، مقابل( 2-2) من بين الذكور العاطلين عن العمل قد أتموا (24.2%)

من الذكور العاطلين عن العمل ( %43.2) كما أشارت نتائج المسح أن ،لإلناث العاطالت عن العمل

لحاصالت على نفس ت عن العمل االعاطال ( لإلناث%3.2 )سنوات دراسية، مقابل( 1-2)قد أتموا 

، أكثرسنة دراسية ف (23)من الذكور العاطلين عن العمل قد أتموا  (%43.2 )وأن سنوات التعليم.

، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيلإلناث الحاصالت على نفس سنوات التعليم ) (%82.2)مقابل

4122). 

 في النقاط اآلتية : تتمثلخصائص البطالة في فلسطين، و  أهم مما سبق تبين

نصف العاطلين  من أكثرحيث يشكلون عام  (41-22)ما بين  نسبة البطالة بين من هم تتركز .2

 .بأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل هم من الداخلين الجدد لسوق العمل شيرعن العمل، مما ي

فرص عمل،  قتصاد الفلسطيني على توليداالضعف قدرة  إلى يعودسبب البطالة في فلسطين  .4

قتصاد الفلسطيني، وسياسات االقات التبعية المفروضة على القتصادي، وعاالنتيجة ضعف النشاط 

، والسيطرة اإلغالقسياسات الحصار، و  خاللقتصاد الفلسطيني من االفي خنق  االحتالل االسرائيلي

البنية و  قتصادي،االتراجع مجمل النشاط  إلىصال الوطن، مما أدى أو على المعابر، وتقطيع 

 .قتصاد الفلسطينياالإنعاش  إلىحداث التنمية المطلوبة الهادفة إلقتصادية المناسبة اال
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بالنسبة للذكور، حيث يوجد فرق بين الذكور مًا تعلي ألقلساط اأو البطالة في فلسطين متمركزة في  .3

 (.4112، وآخرون  ) مقداد،ناث العاطلين عن العمل بالنسبة لسنوات التعليماالو 

يعيش ضمن و ي لكي يحيا اإلنسان حياة طبيعية نستنتج بأن العمل يعتبر هو المحرك األساس سبقما م

التي تؤمن له األمن واالستقرار المادي واالجتماعي والنفسي، وإن حرمانه  جتماعيةالقواعد والنظم اإل

المجتمع الذي  والنظم السائدة بذلك المعاييررة يامن العمل يجعله يشعر بالنقص وعدم القدرة على مس

حرمه من المورد كونه ولد لديه مشاعر غير مستقرة تجاه المجتمع الذي يعيش به، و حرمه من العمل، 

عن سبل  هبحثخلق منه إنسان غير سوي من خالل قد ي مما، كريمةالحياة اللي الذي يضمن له الما

ابع السلوك االجرامي، القيام بسلوكيات غير مرغوبة تجاه المجتمع وتحمل ط أوغير مشروعة للعمل 

 ةسلوك يحمل الطابع اإلجرامي إال إذا كان لديه مشكل أييعني أن الفرد في المجتمع قد ال يسلك  مما

يظهر يؤدي به لالنحراف والوصول بعد ذلك للجريمة، و  اقتصادية يعاني منها تدفعه لسوك االجرامي

الوضع  وألنها تلعب دور في تدهورصادي من المشكالت ذات الطابع االقت التي تعتبر البطالةهنا دور 

لمسؤولة عن ، ولكن هذا ال يعني أن البطالة هي وحدها ااالقتصادي واالجتماعي والنفسي السيء للفرد

 ممارسة الجريمةلفقر ومدى ارتباطه جانب البطالة ال بد من الحديث عن ا إلى، فممارسة الفرد للجريمة

العديد من  هناكوإنما  ستها ال يقف ورائها عامل واحد فقطر ؛ فالجريمة وممامن قبل أفراد المجتمع

 العوامل التي تؤدي بالفرد لممارستها .
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 البطالة: اآلثار الناجمة عن -

ع فهي عديدة منها موالمجت دأما فيما يخص اآلثار الناجمة عن البطالة التى تؤثر على الفر 

عالة اإلعبء  إرتفاع آلثار اإلقتصادية فتتمثل فيوأما ا (النفسيةو  السياسية، جتماعيةاإل)االقتصادية، 

من ضــــــــمنهم العاطلين و ــــــتهلكين المســ إرتفاعو  لك بســــــــبب انخفاض المنتجينذمعدل البطالة،  إرتفاعب

من ستثمار، االدخار و االانخفاض  إلىالذي يخفض مســــــــتويات المعيشــــــــة ويؤدي  األمرعن العمل، 

ات ر ، فـالخبمكانيات الفرداضعاف إ إلى إضافة، (4112خلف، ) والدخل القومي االنتاجانخفاض ثم 

قيمة  عمله تعتبر في حد ذاتها أصـــــالً  االنسان خالليكتســـــبها  التي راكمةوالمهـارت العلميـة المت

وقف عملية  إلى يؤديال نســان وتوقفه عن العمل لفترات طويلة االتعطل ، وفي حال إنتاجية عالية

 إلىحتى لو عاد صابتها باالضمحالل، تآكلها وإ إلى؛ بل وتراكمها فحســـــب اكتســاب هذه الخبرات

 (.4121عقون، بوقت الحق فأنه سيصبح أقل انتاجية وابداع )العمل 

حالة من عدم  إلىاآلثار كونها تؤدي أخطر للبطالة تعتبر من  جتماعيةاآلثار اإل في حين أن

قصاء عن الحياة العامة، واهتزاز العديد من واإلشعور الشباب بالتهميش بسبب مجتمع، رار في الاالستق

مستويات المعيشة، وانتشار سلوكيات  نتماء، وتدهوراالية التعليم والجدية و أهمالمتعلقة ب همقيم

والعنف ت الجريمة المعد إرتفاع إلىمما يؤدي  ؛في البناء المجتمعيخلاًل سلبية تحدث  إجتماعية

األسري، هذا ما تفسره نتيجة الدراسة بأننا ال نستطيع نتماء، والتفكك االوزيادة الفقر، والشعور بعدم 

نظرًا لتداخل العوامل  جتماعيةل الحديث عن الظروف االقتصادية دون الحديث عن الظروف اإلو اتن

العوامل االقتصادية،  أهمن أحد )ارتباط عاملّي الفقر والبطالة اللذان يعدا مع بعضها البعض فمثال نرى 

(؛ جتماعيةالعوامل اإل أهموهم إحدى  مع عامل غياب العدالة المجتمعية وانتشار الوساطة والمحسوبية

 روف التي تدفع بالفرد لممارسة الجريمة.الظ أهمطهما وتأثيرهما في كونهما مما يؤكد على مدى تراب
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لى؛ بحيث تهدد و األ قومية بالدرجةة مشكلتعد جتمع مشكلة البطالة في المأما سياسيًا وأمنيا فإن 

االستقرار السياسي واألمني للمجتمع؛ كونها تشكل لدى الفرد العاطل عن العمل نظرة  تدل على 

العنف وارتكاب الجريمة، فشعور الشباب بنوع من الحرمان  إلىضعف انتماءه الوطني مما يؤدي به 

م لسلوك طرق غير مشروعة لتحقيق أهدافهم والتي قد تصل ت االجتماعي يؤدي بهأو االقتصادي والتف

كنوع لتفريغ غضبهم  أواالحتيال،  أولحد ارتكاب الجرائم للحصول على مقابل مادي مثل السرقة 

 (.4118وحقدهم على المجتمع ) فرج، 

أن عدم قدرة جرامية، إذ الفرد قد تدفعه التباع السلوكيات اال على غير مباشرة تؤثرنفسية وللبطالة آثار 

ذلك توتره وقلقه فتسوء حالته النفسية، وقد يندفع تحت تأثير  إلىالفرد االنفاق على نفسه وذويه، يؤدي 

يقتل األب أبناءه السيما  مثل أنغيرهم،  أواالعتداء على بعض األشخاص سواء من أفراد أسرته  إلى

، )الزواهرة لعجزه عن االنفاق عليهم ضجهاإرغام زوجته على اإل إلىقد يلجأ الزوج  أو ي الوالدة،حديث

، وهذا ما أكدته نتيجة هذه الدراسة حيث احتلت فقرة )الضغوطات النفسية التي اصابتني (4111

تأثيرات  أهمبسبب حاجتي لجلب المال كانت دافع الرتكابي للجريمة( المرتبة الخامسة في ترتيب 

فة الغربية، حيث أن قلة الدخل وانتشار البطالة معدالت الجريمة بالض إرتفاعالظروف االقتصادية على 

ت في تعرض المواطن الفلسطيني هماوالفقر وتراكم الديون وازدياد متطلبات الحياة جميعها عوامل س

 ت في ارتكابه للجريمة .أهملضغوطات نفسية س

سبب دخوله ب ارتكاب جرائم االعتداء على اآلخرين إلىكما أن الحقد على أفراد المجتمع قد يدفع به 

لظهور حاالت من التفكك والتصدع االسري في حالة تعطل  إضافةبحالة من االضطرابات النفسية، 

مما يقلل من سلطة األب على باقي  ،الزوجة لإلعالة أوالوالد عن العمل مما قد يؤول بأكبر األبناء 

 باعتباره اصبح عالة لهم . األسرةافراد 
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تقوم على تحميل المجتمع بأكمله المسؤولية الكاملة عن ارتكاب  هذا ما تفسره نظرية الصراع التي 

 جتماعيةن في مصالحها وقيمها اإلياالفرد للجريمة؛ بسبب وجود جماعات متعددة داخل المجتمع تتب

وتعمل على بلورة المصالح حسب أهوائها الشخصية وتعمل على توزيع الموارد بشكل غير عادل مما 

ار البطالة وبالتالي والدة ظاهرة الحقد المجتمعي بين األفراد وظهور هذه يزيد من نسب الفقر وانتش

لتحقيق  أوم إليه، أما للفت النظر الحالة من االضطرابات النفسية واتجاه بعض األفراد الرتكاب الجرائم

 فرص خاصة بهم داخل هذا المجتمع.

"تحكم األقلية الغنية الخاصة  كما يتقاطع هذا التفسير مع نتائج هذه الدراسة حيث احتلت الفقرة

العوامل االقتصادية التي  أهمالمركز الخامس باعتبارها أحد ية الفقيرة دفعتني الرتكاب الجريمة" كثر باأل

دفعت بالنزالء إلرتكاب الجرائم، ويعود ذلك بسبب تجمع المال بيد نسبة قليلة من األفراد مع قلة 

في  الفجوةفي زيادة  همافي خفض البطالة والفقر مما س تساهماهتمامهم في بناء مشاريع استثمارية 

بالتالي كان الدافع لدى بعض األفراد الرتكاب ، المجتمع الفلسطيني بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة

الجرائم، ان ما سبق يؤكد لنا أن عدم وجود عدالة مجتمعية من شأنها أن تنتج الحقد الموجه من الفرد 

 فراد ضد بعضهم.من األ أوللمجتمع 

 : بالبطالة الجريمةعالقة  -

بين البطالة وممارسة الجريمة، والدليل على ذلك وجود بعض الدراسات التطبيقية  عالقة ارتباطية هناك

دخول الفرد لحالة من عدم  إلىالتي تؤكد على احتواء البطالة لبذور الجريمة، تحديدًا أن البطالة تؤدي 

  ها:أهمالعديد من المظاهر االنحرافية  من تنطوي على أنها  إلى إضافةاإلستقرار، 

 إلىتؤدي  للعاطل عن العمل وتقلبها زمانيًا ومكانياً  جتماعيةعدم وجود استقرار في العالقات اإل 

 ارتكاب الفرد للجريمة.
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  غياب الرقابة الذاتية" ضبط الذات" للفرد العاطل عن العمل بسبب الحالة النفسية التي يدخل بها

 وجود دوافع للجريمة لديه . إلىيؤدي مما 

 مل مما يزيد لديه حالة من حباط بالنسبة للعاطل عن العحالة من الشعور بخيبة األمل واإل وجود

ستقرار النفسي واالجتماعي، ويولد لديه حالة من الحقد ضد المجتمع األمر الذي يجعله يمارس عدم اإل

 .الجريمة

  تؤدي به  السائدة نتيجة شعوره بالوحدة والعزلة والنبذ خالقيةاأل وقيمه همجتمععن ابتعاد العاطل

 (.4114ممارسة الجريمة )البكر،  إلى

ائج أن تنتائج هذه الدراسة بحيث أشارت الن إليهان هذه المظاهر تتقاطع جميعها مع ما توصلت 

عدالة مجتمعية وجود الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الفرد وشعوره باالنطواء والعزلة نتيجة عدم 

بسبب  ؛بطريقة شرعية لته الوصول لرغباتهو اوغياب فرصته باالندماج مع األفراد وتحقيق ذاته بعد مح

ضد مجتمعه وتكوين مظاهر  لديه انتشار البطالة والفقر جميعها عوامل تساعد في توليد شعور الحقد

التخلص من  أون أنواع االنتقام ارتكابه للجريمة كنوع م إلىمما يؤدي  ،االخالقية هالشر وغياب قيم

 ا.الحالة التي يمر به

لى الدراسات التي عملت على الربط أو و  أهم ( تعد منRadzinowitz, 1977بهذا السياق فإن دراسة )

" العالقة بين المتغيرات االقتصادية والجريمة" التي تم االشارة والتي تتحدث عن بين الجريمة والبطالة 

 أوربطت بين بعض العوامل االقتصادية سواء في )حالة اإلنكماش  حيث( 2118)حويتي، لها بدراسة 

حالة االنتعاش االقتصادي( وبين بعض الجرائم، وتوصلت أن بعض مرتكبي جرائم السرقة بالذات كانوا 

 .من العاطلين عن العمل
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البطالة تشكل  مركز أبحاث مكافحة الجريمة في المملكة العربيـة الـسعودية أنما وضحه  إلى إضافة

رتكاب الجريمة حيث تم توزيع استبانه على السجناء في المملكة العربية السعودية الدوافع ال أهم حدأ

من السجناء تعتبر البطالة  (% 3.21)ن نسبة أاتضح حيث  ،ستطالع آراءهم ودوافع الجريمة لديهمإل

 هناكوإنما  ،الجريمة إلىي البطالة ن تؤدأنه ليست بالضرورة أ (% 2.24) بينمـا أعـرب هامـاً  عـامالً 

 ) . 4114)العنزي, أسباب وعوامل أخرى من وجهة نظرهم هي السبب في ممارستهم للجرائم 

 الفقر 4.9.1.1

التي لها صلة قوية بالمستويات االقتصادية المتدنية والتي تلعب دورًا  جتماعيةيعد الفقر من الظواهر اإل

الجريمة، وغالبًا ما يصنف علماء االقتصاد الفقر على أنه مدخل ممارسة  إلىكبيرًا في دفع الفرد 

اقتصادي أساسي في تفسير الجريمة، وصلة الفقر بالجريمة ليست صلة حديثة فمنذ فترة طويلة اكد 

ممارسة الجريمة،  إلىالفالسفة والمصلحون االجتماعيون على أن الفقر يلعب دورًا مهمًا في دفع الفرد 

إن جرائم الفقراء وجرائم "ل سقراط "الفقر هو أبو الثورة وأبو الجريمة" وحديثًا قال كالرك ضًا قاأيوقديمًا 

الناس المسلوبي القوة غالبًا ما تكون بسبب السخط والكره أتجاه األغنياء، وأن الفقراء قد يحملون حماًل 

 .(Ramsey, 1970)" على ممارسة الجريمة من أجل توفير الغنى والثروة

( في دراسته" نظام العدالة الجنائية:الفكر الشرطي" والتي أجراها في 4111) البشري, ضح أو حيث 

التي تكمن في ممارسة الجرائم وتحديدًا األخالقية منها والمخدرات  الدوافع أهممن  نالسجون السعودية أ

من  (%22)نسبةأن الدليل على ذلك ، المالالحصول علـى التخلص منه و والرغبة في  ،لفقرتعود ل

 . ة الدخلأيجرائم السرقة كان الدافع وراءها هو عدم كف

يعد من المؤثرات الخطيرة على التركيبة  الفقر كما تؤكد العديد من الدراسات في ذات السياق أن

قد يجعل البيئة األسرية فاقدة للضوابط التي تحد من انحراف الفرد، مما  للفرد، فإن انتشاره  جتماعيةاإل
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ال والتهميش، مما يؤلف همريمة، السيما إن كان هناك إحساس بالعجز، والشعور باأليجعله يتجه للج

 .(4114عدنان، و  الحد الطبقي)مصطفى أونوعًا من الصراعات الطبقية 

الجانب  تأثيره على صرال يقتو  تأثير الفقر على ممارسة الجريمة،ية و أهملنا مدى  تبينما سبق يم

 إلىاألسباب الدافعة  أهمتعتبر من أخرى  إجتماعيةجوانب  إلى نما يتعداه المادي واالقتصادي؛ إ

 الجريمة . ارتكاب

هو  الفقر فكون موطن والبيئة المناسبة للجريمة، الهو  رالفقعتبر يُ أما فيما يخص الفقر في فلسطين، 

العالقة بين  كما أنفان الجريمة هي كذلك،  (في، ونفسياقتصادي، اجتماعي، سياسي، ثقا)منتج 

نسبة الجريمة  إرتفاعشى من تولد الجريمة، لذلك يخ وجد الفقرنما أيف عالقة توليد والفقر هيمة الجري

االسعار،  رتفاعد فيه االحتجاجات الشعبية المناهضة إلياراضي الفلسطينية في الوقت الذي تتز في األ

المجتمع  حيث ازدادت حاالت االنتحار خالل الفترة االخيرة، لذلك يمكن فهم توسع الجريمة في

ن نرى أتوسع وتعمق الفقر نفسه، فال يجب وتيرتها في السنوات االخيرة كنتاج ل إرتفاعالفلسطيني و 

فهناك ، "إجتماعيةزمة أ، بل هي "تعبير الفرد عن فردياً  الجرائم التي تحصل في المجتمع بصفتها فعالً 

در على سداد احتياجاته ، فالمواطن الغير قاهامستوى الجريمة في حال استمرار  إرتفاعخوف من 

 إلىوتلبيتها يصاب بحالة من االضطراب النفسي، ويصبح غير قادر على التفكير السليم ويسعى 

 . (4122)وكالة معا، "من خالل الجريمة تياجاتهحااالنتقام والبحث عن وسائل لتأمين 

حيث احتلت اجابتهم ر لقد أثبتت اجابات نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل حقيقة ارتباط الجريمة بالفق

المركز الثاني من تمع مما دفعني إلرتكاب الجريمة" فقداني األمن في المج إلىللفقرة " الفقر أدى 

ريمة، مما يؤكد الدور الذي معدالت الج إرتفاعالمحور الخاص في  تأثير العوامل االقتصادية في 

التهم المتكررة في توفير و اهم بسبب مححياتالفقر والعوز المادي على األفراد ويؤثر عليهم في  يلعبه
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سبل العيش الكريم لهم وألسرهم وتحقيق متطلبات الحياة األساسية، مما دفعهم الرتكاب جرائم كانوا هم 

ا يفسر قول الصحابي علي بن ضًا مأيبغنى عنها لوال عوزهم وقلة ما يملكونه لتوفير احتياجاتهم، وهذا 

 ه".تالفقر رجاًل لقتل : " لو كان أبي طالب رضي الله عنه

ات التي ياد الفقر في فلسطين جعل العديد من األسر تعتمد في سد احتياجاتها على المساعدداز  أنكما 

ثلث األسر الفلسطينية تعتمد على المساعدات في تدبير الدليل على ذلك أن تتلقاها من جهات متعددة، 

من األسر الفلسطينية التي تلقت  (%22)أن حوالي إلىفقد أشارت البيانات ، أمورها المعيشية

تعتمد على المساعدات  (%31)غالبا ما تعتمد عليها، وحوالي  أومساعدات تعتمد عليها بشكل كامل 

من ، أما شكل يذكر أيمنها ال تعتمد على المساعدات ب (%22)بشكل جزئي، في حين أن حوالي 

ل بواقع و المركز األ احتلت لغوث الدوليةوكالة ا حيث مصادر المساعدات المقدمة أشارت النتائج أن

 جتماعيةوزارة الشؤون اإل من ثم، و (%43.3)ها األهل واألقارب واألصدقاء بنسبة، تال(22.1%)

 (%2.2)أما نسبة األسر التي تلقت مساعداتها من المنظمات الدولية فكانت (%21)بنسبة الفلسطينية

من األسر كانت  (%2.8) إلى إضافة (%2.3)ومن المؤسسات المحلية  (%4.2 )ومن لجان الزكاة

 األخرى. الفلسطينية قد تلقت مساعداتها من مؤسسات السلطة

وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات على مستوى الضفة الغربية، فقد احتلت المساعدات المقدمة  

ا ه، تال(%22.2) عل من حيث مصدر تقديم المساعدات بواقو من األهل واألقارب المركز األ

، لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) ا(%34.1)بواقع  جتماعيةالمساعدات المقدمة من الشؤون اإل

 (4لشكل رقم )وللمزيد من التفاصيل أنظر/ي ا( 4123
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 (4123) التوزيع النسبي لألسر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مصدر المساعدة خالل(: 3الشكل رقم )

على  كثيراً يعتمدون  لفلسطيني يعاني من نسبة كبيرة من الفقراء الذينأن المجتمع انرى  تقدم مام

أنه  إلىاليومية، وتجدر اإلشارة هنا هم أبسط احتياجات ال توفر لهمبالرغم من أنها المساعدات اإلنسانية 

مادي الذي يؤمن أبسط الدخل والمورد ال النعدام يعود وذلك رتفعت معدالت الجريمة،إنما وجد الفقر أي

 تساهمالعوامل التي  أهمالفقر هو أحد عامل نتيجة الدراسة التي أشارت أن  هذا ما أثبتته ،الفرد حقوق 

فقداني األمن في  إلى)الفقر أدى  فقرةالء بحيث حصلت الفي رفع نسبة الجريمة وفق ما أكده النز 

 .جاباتاإلبين المجتمع مما دفعني الرتكاب الجريمة( على نسبة مرتفعة من 

في حال  االجتماع من زيادة الجريمة في فلسطين وعلماء قتصاداالحذر خبراء  دلسياق فقفي هذا او 

 إلى إضافةالشباب،  ستمرار معدالت البطالة بالتصاعد في صفوفإمستوى المعيشة و  إرتفاعتواصل 

فقر زيادة نسبة ال إلىالعوامل التي أدت يمكننا حصر األسباب و  ا سبقبناءًا على م، ازدياد نسبة الفقر

 : إلىفي فلسطين 

سيادة الظروف األمنية والسياسية السيئة وقيام االحتالل بتحديد الموارد االقتصادية للسكان  .2

 الفلسطينين ومنع تنقلهم داخل المدن.
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خالل  (%24انخفاض معدل النمو االقتصادي الفلسطيني بالسنوات األخيرة فقد تراجع من نسبة ) .4

 (.4124، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)4124خالل  (%2) نسبة إلى (4122)عام 

 في أجور األفراد. إرتفاعاألسعار دون أن يقابل ذلك  إرتفاعسوء توزيع الدخل و  .3

 .نسبة النمو السكاني إرتفاع .2

 .4122من مجموع القوى العاملة للعام  (%42.1) نسبة إلىمعدالت البطالة حيث وصلت  إرتفاع .2

غتربيين الفلسطينين في محاربة الفقر من خالل الدعم باقامة ة القطاع الخاص والمهماضعف مس .2

 .(4122، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) استثمارية في االراضي الفلسطينيةمشاريع 

جل تخفيف العبء على أاالختصاص بذل أكبر جهد ممكن من  طالب الخبراء من الجهات ذات وعليه

 .جاد فرص عملياكاهل المواطنين ودعم السلع االساسية و 

 الجريمة  عالقة الفقر بارتكاب -

أكد )زرارة،  فقدالجريمة، ظرية التي تحدثت عن دور الفقر بارتكاب هناك العديد من الدراسات الن

ضحت أن أو ائية نمن االحصائيات الج( في كتابه " الجريمة والمجتمع" دراسة مقارنة، أن الكثير 4122

واالقتصادية  جتماعيةر رئيسية متمثلة في الظروف )اإلو اوفق أربع محالعالقة بين الفقر والجريمة تقوم 

 ،ظرف عن االخر أيعد ظاهرة ال يمكن فيها فصل والنفسية والسياسية( التي تحيط بالفرد كون الفقر يُ 

 ربط عالقة الفقر بممارسة الجريمة وفق التقسيم اآلتي:   إلىفهي عالقة تكاملية وقد ذهب العلماء 

مة هي عالقة سببية مباشرة، ن العالقة ما بين الفقر والجريأيرون صادية اب المدرسة االقتاًل: أصحأو 

 إلى ية تسوقهتلبية احتياجاته بطرق غير قانون إلىبراثين الفقر قد يدفعة  ن وقوع الفرد بينبحيث أ

ضعف )ات الفقر المتمثلة في جاد عالقة مباشرة بين مؤشر يا أيل أصحاب هذا الر و االجريمة، ويح
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مع ما أظهرته نتائج  أييرتبط هذا الر ، و (المستوى الثقافي ...الخ، ة السكنطبيعانعدامه،  أوالدخل 

ة وعدم رضى األفراد عن حالتهم االقتصادية هي التي دفعت أن الفقر والحالة المادية السيئ إلىالدراسة 

كان له  سرتيالة المادية ألضعف الحث احتلت كل من الفقرة الخاصة ب" ارتكابهم للجرائم حي إلىبهم 

دفعت النزالء الرتكاب  العوامل االقتصادية التي أهمل كأحد و " المركز األدور في ارتكابي الجريمة

شعوري بعدم الرضا عن حياتي اإلقتصادية كان له دور في ارتكابي ما احتلت الفقرة "الجريمة بين

 .  " المركز الرابعللجريمة

يرون ان العالقة بين الفقر كحالة اقتصادية والجريمة هي عالقة  تماعيةجثانيًا: أصحاب المدرسة اإل

 اتن تأثير هذه المؤسسوالبيئة المحيطة وأ األسرةتنشئة كة في مؤسسات الياغير مباشرة، فالفرد يتأثر بد

هي  جتماعيةجعل العوامل اإل إلى أيصحاب هذا الر يسعى أحيث  هو ما ينعكس على سلوكياته،

 ي للسلوك االجرامي.المحدد الرئيس

الترتيب الثالث على وحصولها على النزالء على الفقرة الخاصة بالفقر  إجابات إرتفاعيدل ذللك على 

مما  ،الرتكاب الجريمة"سيئة مما دفعني  إجتماعيةتنشئة  تنشئتي إلىأدى " مستوى الفقرات بأن الفقر

 نه اقتصادي.م أكثريعني هنا ان سبب ارتكابهم للجرائم هو سبب اجتماعي 

 يؤدي إلىأن شعور الفرد بالحرمان والعوز الذي يتركه الفقر، يرون أصحاب المدرسة النفسية ثالثًا:  

ويؤكد التباع طريق االجرام،  أكثريئًا بالتالي يصبح مهو ، التسبب في االختالل بالتوازن النفسي لديه

منها ما يكون الفرد امل نفسية متشعبة سلوك انساني ما هو إال وليد لعو  أيأنصار االتجاه النفسي أن 

للجريمة كسلوك غير  به إلى ارتكابيؤدي ، و قادرًا على السيطرة عليه ومنها ما يخرج عن سيطرته

 . سوي 
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 النظريات التي فسرت دور العوامل االقتصادية في ارتكاب الجريمة 

ها ما أهمالجريمة لعل من  ن النظريات التي تفسر دور العوامل االقتصادية في ارتكابميد ديوجد الع

 :يلي

 : نظرية الصراع :الً أو 

ن المجتمع متفق على السلوكيات المرتكبة أجاءت نظرية الصراع ما بعد نظرية الوصم التي كانت ترى 

على يد  جاءت النظرية الصراعية ،أنه المسؤول عن انحراف الفردو فيه من حيث الخطأ والصواب 

السبب للجريمة يعود لوجود جماعات متعددة داخل المجمع وان هذه لتوضح أن  العالم ) كارل ماركس(

 إلىقسم علماء االجتماع النظرية الصراعية  ، حيثجتماعيةة في مصالحها وقيمها اإلمتباينالجماعات 

 .(الماركسية""ومجموعة الصراعية الرديكالية  المجموعة الصراعية المحافظة) مجموعتين

المجتمع المسؤولية الكاملة عن ارتكاب الفرد للجريمة، كون المجتمع  تقوم نظرية الصراع على تحميل

ن أيل واألخير عن انحراف األفراد، نظرًا لوجود جماعات متعددة داخل المجتمع تتبو هو المسؤول األ

تنافس مستمر بين  هناكأن  (Vold,1958)، حيث يرى العالمجتماعيةيمها اإلفي مصالحها وق

 مستمرة، إجتماعيةعمليات  ذا الصراع هيل المصالح وأن صناعة القوانين لهحو  جتماعيةالجماعات اإل

وصف سلوكياتهم بالمنحرفة  إلىيؤدي عدم قدرة الفقراء على التأثير في هذه التشريعات والقوانين  وأن

 .(4123األقوياء)الوريكات،ح كيات ال تتفق مع مصالن هذه السلو أل

ت في نشر الجريمة في هماالفئات التي س أكثررأسمالية هم كما يرى أصحاب هذه النظرية أن رواد ال

في خلق الصراع الطبقي بين األفراد وأدى لخلق نوع من التنافس المستمر  هماالمجتمع، كون نظامهم س

هذا ما يفسر دخول بعض األفرد بحالة حول المصالح بطريقة غير عادلة،  جتماعيةبين الجماعات اإل
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ت نتائج هذه أكدفقد لجرائم، على المجتمع وبالتالي ارتكابهم  يادة حقدهمز و من االضطرابات النفسية 

صابت النزالء بسبب حاجتهم لجلب المال وتحكم األقلية الغنية تي أأن الضغوطات النفسية ال الدراسة

 العوامل التي جعلتهم يتجهون الرتكاب الجرائم.  أهمباألقلية الفقيرة كان أحد 

ل ربط تطبيق النظرية الماركسية و ال من حأو يعتبر ( الذي Bonger,1964ضح )أو في هذا السياق  

ثار يال حب األ مالي يزرع األنانية في نفس البشرفي تفسير الجريمة واالنحراف؛ أن النظام الرأس

ختالل في االنظمة إ إلىن التنافس الغير عادل حول المصالح الذي خلقه الرأسمالييون أدى أ "للجماعة"

 الحرمان .ة والظلم و و اوظهور حالة من عدم المس جتماعيةاإلاالقتصادية و 

ظهور حالة  إلىحالة الصراع تؤدي مردها إلى أن مما سبق نستنتج أن الجريمة وفق النظرية الصراعية 

من انتشار الحقد والكراهية بين طبقات المجتمع التي تتمثل في الطبقة المالكة والطبقة الفقيرة، نظرًا لما 

طبقة الحاكمة من سيطرة على خطوط االنتاج ومنافذ التوزيع حسب ما تراه يخدم مصالحها تقوم به ال

بالكثير من هذه الطبقات إلى الوقوع في براثين الفقر  يؤدي مما ،باقي طبقات المجتمعمراعاة ل أين و د

اج وتطور اعادة التوزيع العادل لوسائل االنتلتجنب النزوح نحو الجريمة يجب العمل على البطالة، و و 

  المجتمع والتخلص من الهوة الطبقية ووجود رقابة وهيئات قانونية مستقلة تعمل بنزاهة وشفافية.

 ثانيًا: النظرية االقتصادية 

عد يُ حيث  (،2821)عام  إلىالقرن التاسع عشر وبالتحديد  إلىتعود النظرية االقتصادية في ظهورها 

النظرية بصفة  هذه تعتبر ،تهاالفكرة الرئيسية في بلور هما أصحاب  "ماركس وانجلز"ن يكل من العالم

االشـتراكية ، الفلسفة األلمانية المثالية)عامة بمثابة تأليف إبداعي بين ثالثة مصادر فكرية هي 

نـاتج مـن الحرمان من حق الملكية الالفقـر إن  تهاتدور فكر (، االقتـصاد الـسياسي اإلنجليزي  ،الفرنـسية
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األسباب التي تدفع بالناس إلرتكاب  أهمهما والنظام الذي يستغل الطبقات العامة لوسائل اإلنتاج، 

 .(4122،البراك)بن  الجرائم

حيث ؛ جتماعيةها للظواهر االقتصادية واإلادية على العامل المادي في تفسير ترتكز النظرية االقتص

 إلىفي المجتمع مما أدى صادية االقت المساواة خلق انعدام  يالذهو ن النظام الرأسمالي أ يؤكد روادها

 ؛الغني للفقير والقوي للضعيفظهور بعض الظواهر الخطيرة مثل انتشار الفقر والبطالة واستغالل 

األبحاث التي بحثت في هذا المجال  إلىحيث استند رواد هذه النظرية وبالتالي انتشار الجريمة، 

خاصة لدى ، يمةالسيئة وانتشار الجر وجود عالقة بين الظروف اإلقتصادية  إلىولخصت نتائجها 

 .(4122)زرارة، المراهقين والشباب 

 من الظلم والظروف هرباً ن ألرتكاب الجرائم أو األفراد يلجن يرى أ"وليم بنجر" في هذا السياق فإن العالم 

بالتالي نبذهم من  ،االسعار وزيادة نسب البطالة إرتفاعنتيجة التي تحيط بهم االقتصادية السيئة 

التجمع في  إلى يدفع العاطلين عن العملعجلة التنمية مما من فاعلية  مما يعني التقليل مجتمعال

 (.4122 ،بن صافيةو  فين المجرمين )حكيمةبؤرة للرذيلة وللمنحر  شكلمناطق مختلفة ت

ن هذه النظرية من الممكن أن تفسر الحالة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني من من هنا نالحظ أ

في معدالت الجريمة والتي قد تعزى لعوامل اقتصادية مثل انتشار الفقر والبطالة؛ بسبب ما يمر  إرتفاع

به المجتمع من ظروف اقتصادية صعبة متمثلة بالحرمان من العمل نتيجة سياسات االحتالل 

االسرائيلي، وضعف االستثمارات التشغيلية، وتكدس المال بيد فئة قليلة من الناس، وضعف الخطط 

ه ولكنه ال يعتبر الدافع ية العامل االقتصادي والدور الذي يلعبأهملتنموية وقلة اإلمكانيات، ولكن رغم ا

قتصادية األثر األكبر أن للعوامل االفقد أكدت النتائج بعد تحليل البيانات إلرتكاب الجريمة، الرئيسي 

 .جتماعيةالعوامل اإلالجريمة من قبل نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل مقارنة ب على ارتكاب
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 معدالت الجريمة إرتفاعتأثيرها على و  جتماعيةالظروف اإلالمبحث الثاني:   1.1.1

 مقدمة : 9.1.1.1

 ن فييافي حدوث الجريمة والتب مهماً  اً التي تمر بها المجتمعات دور  جتماعيةلعب الظروف اإلت

في ضبط األفرد ضمن نسق  اً ممه ها وانخفاضها، حيث يمكن لهذه الظروف أن تكون عامالً إرتفاع

سلوك غير سوي يدخل في تركيبة هذه األنساق من شأنه أن  أومؤثر  أين إاجتماعي موحد األطر، و 

ما يخالف العرف االنساني والقوانين الموجودة في بيئته ومجتمعه؛ وقد  إلىانحراف الفرد  إلىيؤدي 

مل المحيطة به، ونعني بالظروف دلت التجارب والدراسات مدى تفاعل الفرد مع الظروف والعوا

يندمج  الذينّ شخاص وبين فئات محددة من األ الفرد هنا مجموعة العالقات التي تنشأ بين جتماعيةاإل

يختارهم ليكون  الذينّ اصدقائه  إلى إضافةمعهم في نفس البيئة والمكان وهؤالء هم أسرته ومدرسته 

 أيفراد من خالل سلوك الفرد الذي يتبعه، وأن ، ويظهر لنا تأثير هؤالء األإجتماعيةمعهم عالقات 

في تنشئة الفرد  اً مهم مثال تعتبر عامالً  األسرةفي سلوكياته؛ ف خلل في هذه العالقات قد يحدث خلالً 

تقسيم األدوار  إلى إضافة اً مهم تلعب البيئة المحيطة بالفرد دوراً  الى في التنشئة كمو بكونها اللبنة األ

لكل من المدرسة واألصدقاء ووسائل الضبط الرسمية المتمثلة  جتماعيةاإل االخرى في تهيئة الظروف

ة أفراد المجتمع والحفاظ على الروابط يافي السلطات وقدرتها على تنفيذ القوانين الوقائية لحم

 (.4122)عبدالله، فيما بينهم  جتماعيةاإل

ى التــــــي يمكـــــــن أن  األخــــــر  جتماعيــــــةك العديــــــد مــــــن العوامــــــل اإلهنــــــا " أن4118"الحســــــن، وضــــــح يو 

ـــــؤثر وتكـــــون ســـــببًا مـــــن  ـــــردة،و ســـــباب الجريمـــــة، أت ـــــه مـــــن  أن هـــــذه العوامـــــل قـــــد تعمـــــل منف بمعنـــــى أن

مــــــن  مجتمعــــــة أوأن يكــــــون عــــــاماًل واحــــــدًا منهــــــا فقــــــط هــــــو المــــــؤثر ويقــــــف وراء الجريمــــــة،  الممكــــــن
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رتكـــــاب إزاتهـــــا لتصـــــب فـــــي مصـــــب واحـــــد أال وهـــــو تتخـــــذ افرا جتماعيـــــةجملـــــة مـــــن العوامـــــل اإل خـــــالل

 أربع أقسام: فييمكن إجمال هذه العوامل لجريمة، ا

 سوء التنشئة االسرية والمجتمعية . .2

 .جتماعيةاإلتفكك القيم وتحلل العالقات  .4

 االجتماعي.مؤثرات الوسط  .3

 تساهل القوانين وأجهزة العدالة الجنائية. .2

تحــــــت عنــــــوان "تــــــأثير العوامــــــل  (1999، دراسددددددة )شددددددمس ضددددددحتأوفقددددددد لتأكيددددددد مدددددد  سددددددب  و

ــــــــةدية واإلاالقتصــــــــا ــــــــى الســــــــرقات"  جتماعي ــــــــز عل ــــــــى معــــــــدالت الجريمــــــــة مــــــــع التركي  أن العوامــــــــلعل

مـــــــن عينـــــــة الدراســـــــة  (% 2.22)ن أمهمـــــــًا فـــــــي ارتكـــــــاب الجريمـــــــة, حيـــــــث  تلعـــــــب دوراً  جتماعيـــــــةاإل

ـــــي بلغـــــت  رتكــــابهم الجريمــــة إيــــل مــــن إصــــالحية حائــــل اتضــــح إن ســــبب نز ( 434)التــــي اختارهــــا والت

أنهـــــم كــــــانوا  الدراســـــة فقـــــد بينـــــت ثـــــل تـــــأثير األصـــــدقاء وغيـــــاب الوالـــــدينم جتماعيـــــةهــــــي العوامــــــل اإل

نتــــــائج الدراســــــة  ههــــــذا مــــــا أكدتــــــو ب، يخططـــــــون جــــــرائمهم مــــــع األصــــــدقاء وزمــــــالء المدرســــــة واألقــــــار 

" الســـــوء لهـــــم األثـــــر الكبيـــــر فـــــي ارتكـــــاب الفـــــرد للجريمـــــة فقـــــد احتلـــــت الفقـــــرة  رفقـــــاءالتـــــي أشـــــارت أن 

النــــزالء  إجابــــاتالمرتبــــة الثالثــــة مــــن  "لتــــي دفعتنــــي إلرتكــــاب الجريمــــةالصــــحبة الســــيئة أحــــد العوامــــل ا

يــــــــتهم فــــــــي حيــــــــاة الفــــــــرد أهم إلــــــــىفــــــــي مراكــــــــز اإلصــــــــالح والتأهيــــــــل بالضــــــــفة الغربيــــــــة ممــــــــا يشــــــــير 

ـــــةاإل ـــــه أهـــــموأنهـــــم  جتماعي ـــــؤثر ب ـــــي ت ـــــه هـــــذا مـــــا يؤكـــــده قـــــول الرســـــول ، العوامـــــل الت ـــــه علي صـــــلى الل

 م". أهل الشر تبن عنه نأيقارن أهل الخير تكن منهم، وب"وسلم: 
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 التجريمة  إرتك بفي  تجتم ييةأثر العوامل اإل 2.2.2.2

مجتمـــــــع كـــــــان، هـــــــي  أيبكـــــــل مـــــــا تتضـــــــمنه مـــــــن ظـــــــواهر ومتغيـــــــرات، فـــــــي  جتماعيـــــــةان الحيـــــــاة اإل

عرضــــــة للتغيــــــر والتبــــــدل واالنحــــــراف، وتنطــــــوي علــــــى أنمــــــاط إجراميــــــة وســــــلوكية متعــــــددة األشــــــكال، 

اتهم فـــــي المجتمــــــع، م  مـــــع رغبـــــات األفــــــراد وحاجـــــتـــــة فـــــي درجـــــة خطورتهــــــا مـــــا دامـــــت تنســــــجأو ومتف

ــــرهم ــــاتهم مــــن ونمــــاذج تفكي ــــراد ورغب ــــرة مــــن جانــــب، واألف ــــة المجتمــــع وظــــواهره المتغي ، لهــــذا فــــإن جدلي

 جتماعيــــــةجانــــــب أخــــــر غالبــــــًا مــــــا تكــــــون مرتعــــــًا وخيمــــــًا النحرافــــــات ســــــلوكية، مصــــــدرها التغيــــــرات اإل

 (.4122الشبول، ) والظروف االقتصادية والثقافية والبيئية المتجددة

بمثابـــــة البيئـــــة التـــــي يمكـــــن أن تنمـــــو مـــــن خاللهـــــا  تعـــــد جتماعيـــــةالعوامـــــل اإل فـــــي هـــــذا االطـــــار فـــــإن

ــــى الجريمــــة، ويمكــــن أن تكــــون  ــــرد عل ــــال الف ــــت عوامـــــل إقب ــــي ذات الوق عــــاماًل أساســـــيًا مـــــن عوامــــل  ف

التــــــي  ضــــــبط الســــــلوك والحــــــد مــــــن انتشــــــار الظــــــاهرة بصــــــرف النظــــــر عــــــن طبيعــــــة العوامـــــــل النفســــــية

 ( .4121، البراك) بن يةأهمتشكل دافعًا ال يقل 

التاااي تعتبااار ماااؤثرة فاااي ارتكااااب الجااارائم  جتماعياااةعض العوامااال اإلبقاااد اهاااتم علمااااء االجتمااااع بااال

، مؤسسااااات الضاااابط االجتماااااعي، التفكاااا  االجتماااااعي، جتماعيااااةو تفساااايرها ومنهااااا ) التنشاااائة اإل

 يلي:حها فيما يوضيتم ت، التي س(، التعليمجتماعيةالمشكالت اإل

 الجريمة: إرتكابوأثرها في  جتماعيةالتنشئة اإل الً أو 

الخطـــــوات التـــــي ينبغـــــي الحـــــرص عليهـــــا فـــــي بنـــــاء حيـــــاة الفـــــرد  أهـــــممـــــن  جتماعيـــــةتعتبـــــر التنشـــــئة اإل

ــــــاء شخصــــــيته اإل ــــــةكونهــــــا خطــــــوة اساســــــية فــــــي بن  ،واكتســــــابه الســــــلوكيات المتعــــــارف عليهــــــا جتماعي

مجموعـــــة الخطـــــوات التـــــي يســـــير فـــــي ضـــــمنها الفـــــرد حتـــــى يصـــــبح  نتحديـــــدًا وأن التنشـــــئة تتكـــــون مـــــ

ـــــه جتماعيـــــةللمـــــؤثرات اإل وواعيـــــاً  مـــــدركاً  ـــــي تـــــدور حول ـــــب عليـــــه مـــــن حقـــــوق وواجبـــــات  ،الت ومـــــا يترت
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غيـــــر مألوفـــــة  إجتماعيـــــةدخلـــــه فـــــي تغيـــــرات تُ و قـــــد تفـــــرض عليـــــه  ن يالقـــــي خاللهـــــا ضـــــغوطاً أيمكـــــن 

)لبيـــــــب، الـــــــنمط الـــــــذي نشـــــــأ عليـــــــه  اكتســـــــاب ســـــــلوك جديـــــــد غيـــــــر أوتتطلـــــــب منـــــــه تعـــــــديل ســـــــلوكه 

2113). 

ـــــةالتنشـــــئة اإل ُتعـــــرف ـــــب، جتماعي ـــــتم مـــــن خاللهـــــا " أنهـــــا( 41 :4122حســـــب )الخطي ـــــة التـــــي ي العملي

ـــــــاب مـــــــن قبـــــــل األهـــــــل وخاصـــــــة الوالـــــــدين، ـــــــيم والعـــــــادات والمهـــــــارات واالمكاني  اكتســـــــاب األبنـــــــاء للق

ــــى إضــــافة ــــواإ إل ــــع الن ــــتهم مــــن جمي ــــى تنمي ــــةحي اإلكتســــابهم للظــــروف المســــاعدة عل ــــة  جتماعي والعرفي

 ".والثقافية

بحيـــــث تتحمـــــل التنشـــــئة المســـــؤولية فـــــي حـــــال اتبـــــاع الفـــــرد للســـــلوك المنحـــــرف؛ كـــــون عمليـــــة التنشـــــئة 

فــــــــي تلبيـــــــة حاجـــــــات الفـــــــرد األساســـــــية  هامــــــــاً  تلعـــــــب دوراً  جتماعيـــــــةوالتربيـــــــة والـــــــنظم اإل جتماعيـــــــةاإل

تمكـــــن  جتماعيـــــةيطـــــة بـــــه، فـــــالنظم اإلالمح جتماعيـــــةز المشـــــكالت والتحـــــديات اإلأو وتســـــاعده فـــــي تجــــــ

تهم األساســـــــية ولكنهـــــــا تـــــــنظم هـــــــذه الحاجـــــــات وتجعـــــــل ممارســـــــتها متوافقـــــــة بـــــــين ااألفـــــــراد مــــــــن حاجـــــــ

، غيـــــر أن االضـــــطراب االجتمـــــاعي ومـــــا يرافقــــــه مـــــن بعضـــــها الـــــبعضاألفــــــراد، وتحـــــول دون تنـــــاقض 

ــــــاة اإل ــــــي نظــــــم الحي ــــــةتغيــــــرات ف ــــــات التواصـــــــل مـــــــجتماعي ع الحضــــــارات ، وخاصــــــة فــــــي ســــــياق عملي

ــــراد  ــــى تلبيــــة الحاجــــات األساســــية لألف ــــًا مــــا يجعــــل العــــادات والتقاليــــد غيــــر قــــادرة عل  أواألخــــرى، غالب

عـــــاماًل مســـــاعدًا فــــــي اضـــــطراب الشخصـــــية، وعـــــدم قــــــدرتها  جتماعيـــــةاألمـــــر الـــــذي يجعـــــل البيئــــــة اإل

ـــــــدفعها  ـــــــة الحاجـــــــات، ممـــــــا ي ـــــــى تلبي ـــــــب عليهـــــــا إلـــــــىعل  االنحـــــــراف وممارســــــــة أنمـــــــاط ســـــــلوكية يعاق

ــــة وهميــــة للحاجــــات االقــــانون، مثــــل الســــرقة وتعــــاطي  لمخــــدرات وغيرهــــا مـــــن الجــــرائم التــــي تحقــــق تلبي

 .) 4112الشراري، )التي سرعان ما تترك آثارها المدمرة فـي حياة اإلنسان 
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هـــــذه الدراســـــة اخضـــــعوا ل الـــــذينّ هـــــذا مـــــا أكدتـــــه نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة فـــــي بياناتهـــــا، حيـــــث أكـــــد النـــــزالء 

ـــــي وجهـــــت لهـــــم إجابـــــاتمـــــن خـــــالل  ـــــى األســـــئلة الت ـــــة التنشـــــئة اإلأهم إلـــــىهم عل ـــــةي ـــــورة  جتماعي فـــــي بل

والمنـــــزل والبيئـــــة المحيطـــــة بخصــــــوص  األســـــرةلـــــذي تلعبــــــه ، خاصـــــة الـــــدور اســـــلوكياتهم وتصـــــرفاتهم

يتهــــا مـــــن تعـــــديل ســـــلوك األفـــــراد أهمبالتـــــالي فإنـــــه يظهـــــر لنــــا مـــــدى تـــــأثير هـــــذه لعمليـــــة و ، هــــذا األمـــــر

 لجرائم. وقوعهم بالسلوك السيء وارتكابهم افي  همتساوسائل  أيوابعادهم عن 

 في بناء الفرد وتحديد سلوكياته جتماعيةية التنشئة اإلأهم -

 ومدى ومستقبلها هويتها وتحدد المجتمعات عليها تبنى التي األسس أهم من جتماعيةاإل التنشئة عتبرت

 بها تقوم التي العمليات أهم من تعد جتماعيةاإل التنشئة فعملية األخرى، بالمجتمعات وتأثيرها فعاليتها

 ،احتياجاته وتلبية وتكوينه المجتمع بناء في وخبراتهم إمكانياتهم من لالستفادة أفرادها ببناء المجتمعات

 الجريمةو  االنحراف من الفرد سلوكيات على الحفاظ خاللها من يمكنها يةأهم التنشئة لعملية فإن بالتالي

 : منها أساليب عدة تبنيها خالل من

 الحقيقي االجتماعي التفاعل على القدرة لديه فرد إعداد بمعنى ،إجتماعية ةءكفا وذ شخص إنتاج .1

 جتماعيةواإل الطبيعية البيئة من كل مع

له بعدم ارتكابه سلوك مخالف  اً ذاتي اً بطواالخالقية لتكون ض جتماعيةم اإللقيااكساب الفرد  .2

 .(4124)زيود،  لجماعته

التعرف على بة الفرد في االنغماس بثقافته و المشاركة المجتمعية ورغنتماء و الاتنمية الشعور ب .3

ات غير سوية من الثقافات يفي تبني الفرد لسلوك ن يؤثر سلباً ألكن هذا من شأنه قافات األخرى، الث

 .(4112ي وآخرون، و ا)الغز األخرى 
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ويتم ذلك من  ،مجتمع وقيمهل االمتثال لقواعد التحقيق الضبط الذاتي لكافة أفراد المجتمع من خال .4

 . آخر إلىخالل المحافظة على ثقافة المجتمع ونقلها من جيل 

 حتى ومشاكلها، ةالحيا مواجهة يستطيع صالح مواطن وإعداد جادأي إلى جتماعيةاإل التنشئة تهدف .5

 .(4124)زيود،  وازدهاره تطويره على ويعمل المجتمع في نافًعا يكون 

 :الجريمةماعي ودورها في ممارسة مؤسسات الضبط االجت ثانياً 

ها ؤ لى في تعليم ابناو اللبنة األ مؤسسات الضبط االجتماعي فهي أهم األسرة تعتبر:  السرة .2

تجاه الخطأ والصواب في حياتهم وما هي الحقوق والواجبات المترتبة عليهم اتجاه انفسهم وا

لية عن لى المسؤو و بالدرجة األ هي التي تتحمل األسرةبالتالي فإن ينتمون له،  الذينّ المجتمع 

قابلين لالنحراف والجريمة، وهي المسؤولة عن  أوأفراد ذوي سلوك سوي سلوكيات أبنائها في ك

تنمية سماتهم الشخصية وصقلها، بحيث يستمد الفرد منها خبراته ويكتسبها ويتعلم من خاللها 

في  األسرةور الذي تلعبه ية  الدأهمعلى ضوء ، و العادات والتقاليد التي تمارس في مجتمعه

فإننا ندرك اآلثار التي من الممكن ان تترتب في حالة  ،تشكيل السمات الشخصية للفرد وتنشئته

حدوث خلل في هذه المؤسسة ومدى تأثير ذلك على مستقبل أبنائها واستقرارهم النفسي 

الوقوع في تمع و مخالفة للمج ياتسلوك إلىواالجتماعي وانعكاساته الخطيرة التي قد تؤدي بهم 

 وجود حالة من األسرةخلل في وظيفة دور  إلىاألمور التي يمكن أن تؤدي من ؛ براثين الجريمة

التي لوظيفتها االساسية و  األسرةعدم انجاز  أوالتفكك األسري  المتمثلة في جتماعيةالمشاكل اإل

 (. 4122)الخطيب، تنشئة وتوجيه أبنائها نحو الصوابالتربية والتتمثل في 

 صورة من" األسرةكليهما معا في نطاق  أوحد الوالدين أغياب "قصد به الذي يُ يعتبر التفكك األسري 

صراع في نطاق جماعة من  أوانشقاق  أوصور التفكك االجتماعي الذي ينجم عنه اضطراب 
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على  أو جتماعيةالسلوكية المقررة على النظم اإل جتماعيةالجماعات، مما يؤثر على العادات اإل

 . جتماعيةلضوابط اإلا

 األسرةالتي تحـدث داخـل  جتماعيةن المشكالت اإلأ (4112الوريكات، المشار له في ) كولي()ضحأو 

من أبرز النظريات العالمية إن  تنعكس على المجتمع بشكل عام إجتماعيةمشكالت  خلق إلىتؤدي 

تنشأ بسبب غياب دور  ه أيبر  يمةفالجر  "سذرالند"التي ربطت بين التفكك األسري والجريمة نظرية 

فرادها ذوي ميول ال أخالقية فأغلب أالتي يكون  سراألُ  تزداد أكثرحيث بين إن الجريمة  األسرة

يكون احد الوالدين منحرفا وبالتالي  أوحد الوالدين, أسر مفككة يغيب عنها ينحدرون من أُ المجرمين 

 أما، رين وغير ذلـك مـن األمـور األخرى من عدم احترام حقوق اآلخ األسرةيـنعكس على أفراد بقية 

التي تحدث وعوامل التغير  األسرةأن السلوك االجرامي ينشأ نتيجة تفكك  نظريته قد بين فيف "برجنسن"

 داخلها.في 

( من %22( من المجرمين العاديين، وأن )%21قد أثبتت اإلحصاءات الفرنسية أن )ولتأكيد ما سبق ف

إن معظم اسر مفككة، وأثبتت دراسة قام بها احد الباحثين األلمان  لىإالمجرمين العائدين ينتمون 

( من %22ات المتحدة دلت اإلحصاءات إن )يفي الوالاسر مفككة،  إلىحين ينتمون ناألحداث الجا

 .(4122) عبدالله، اسر مفككة إلىالمجرمين ينتمون 

سة تطبيقية للجوانب المكانية عنوان " جغرافيا المدن: درا( ب4111، المهيرت) فيما توصلت دراسة

تلعب دورا مهما  جتماعيةأن العوامل اإل إلى" ( 2112-2182)لظاهرة الجريمة في األردن من عام 

من مرتكبين جرائم القتل في االردن خالل الفترة  (%22)في ارتكاب الجريمة حيث أن ما نسبته 

 ا.همكأل أوب أحد الوالدين كانوا ينحدرون من أسر تعاني من التفكك وغيا المذكورة أعاله
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فإن ؛ يكتسب الفرد من خاللها هويته وسلوكهلى للفرد و هي الحاضنة األ األسرةبأن  نستنتجبالتالي 

 مماصلح حال جميع أفرادها، وإذا كان العكس قد يسبب ذلك فساد بعض أفرادها  األسرةصلح حال 

 سلوك اإلجرامي.ال هاتربة خصبة لبعض السلوكيات غير المرغوبة ومن تنمو فيه

حيث عملية تنشئة الفرد وصقل شخصيته، في  األسرةتلعب المدرسة دورا موازيًا لدور المدرسة:  .4

لى التي و كونها البيئة الخارجية األلعزى الدور للمدرسة في إمكانية تبني الفرد للسلوك الجرمي يُ 

 أوساتذته أ قاته معسري، وبناء عاليندمج من خاللها الفرد بمجتمعه االكبر من المجتمع األ

طويل من ء ، فالمعلم الذي يلتقي مع الطالب في جز جابية أو سلبيةأيأكانت أقرانه في الدراسة 

ينمي ن ينقلها للطالب و أتوتر مستمر يمكن  أوويحمل في سلوكياته نواحي عدائية يومهم 

على  تؤثر فةمختل سرية وثقافاتأء الدراسة فهم منحدرون من بيئات كذلك زمال،العدائية فيهم

 (.4122الخطيب، ) الفرد

سلوك الفرد خارج اطاره  في تحديد مهماً  العديد من العوامل المرتبطة بالمدرسة تلعب دوراً  هناكن أكما 

نوع البرامج الدراسية والترفيهية وقرب وبعد المدرسة عن محل سكن الطالب والبيئة الموجودة كالعائلي 

 ممارسةهه لجر في صقل شخصية الفرد وتكون عامل مهم في تو فيها وموقعها،فكلها عوامل تلعب وتؤث

 (.2113) الحسن،  االنحراف وارتكاب السلوك الجرمي

بأن المدرسة هي التي تشكل شخصية الفرد وتقوم بتربيته فهي مدرسته الثانية في نستنتج من هنا 

، فإذا قامت المدرسة بدورها األسرةلى و التربية والقيم والعادات والتقاليد والسلوكيات بعد مدرسته األ

ة الطالب وتعليمهم وتربيتهم كان لها دور كبير في تكوين جيل واٍع وسليم ولديه أيالمنوط والمتمثل برع

تكوين  ذلك بشكل كبير في أهمس الريادي هار انتماء قوي تجاه مجتمعه، ولكن إذا لم تقم المدرسة بدو 

 . تالي إلى االنحراف نحو الجريمةوبروز سلوكيات مرغوبة من بعض الطالب تؤدي بال
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 همادورا مهما في تشكل شخصية الفرد وتنشئته من خالل سهولة التف رفقاءيلعب الالسوء:  رفقاء .3

يختارهم مما يساعدهم في التأثير في قيمه وعاداته  الذينّ األشخاص  أوبين الفرد وأبناء جيله 

رها في ارتكاب الفرد للسلوك اإلجرامي وتوجهاته، ولقد أهتم علماء اإلجرام بدراسة الصحبة وأث

في نظريته هذه  "سذرالند"ينطلق  ،(تفاضليهم  )سذرالند( الذي وضع نظرية )االختالط الأهمو 

من فرضية أساسية مفادها ان السلوك اإلجرامي سلوك مكتسب غير موروث يتعلمه الفرد من 

االجتماعي بين األفراد الذين والتفاعل  لعملية التواصل نظراً  ،فراد آخرينخالل اختالطه بأ

الجماعة الواحدة في المجتمع الواحد، وان مثل هذا االتصال ال يتم إال بين  إلىينتمون 

رجة واضحة من الصداقة والزمالة، على د أواألشخاص على درجة متينة من الصلة الشخصية 

ان بعض الشباب  "سنهما بر "يرى  ،لية مباشرةأو عالقات يعني ان يكون بين هؤالء األفراد هذا 

ارتكاب  إلىنتيجة لشعورهم بحاجة معينة تدفعهم  أويرتكبون جرائم تحت ضغط وظروف معينة 

التقليد في  إلىمن هؤالء المجرم بالمخالطة الذي يقع ضحية الرفقة السيئة التي تدفعه  ،الجريمة

 (.2182ارتكاب أنماط سلوكية إجرامية)خاطر، 

اتجاه الفرد  في التأثير على رفقاءعلى دور ال 2121 جتماعيةتعلم اإلفي نظرية ال "باندورا"كما أكد 

يـرى إن اإلنسان ال يولد مجرمًا بل يتأثر بتصرفات اآلخرين ويكتسب الـسلوك  إذ أنهونوعية تصرفاته 

 .) 4114اإلجرامـي نتيجة لتقليدهم )القحطاني،

لفكر الشرطي" المشار لها في )بن ( بعنوان " نظام العدالة الجنائية:ا4111)البشري، دراسة فيو 

( 2.2) متوسط الوقت الذي يقضيه المنحرفون مع اصدقائهم يبلغ أن إلى( توصلت 4121،البراك

يؤثر في فعالية  الذي  مقدار الوقتهو  (%22)ن ( ساعة لعينة من األسوياء، حيث أ3.82مقابل )

 .رهممن غي أكثرهم رفقاءن المجرمين يختلطون بأ أيالسلوك المنحرف 
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أن اإلنسان ال يولد مجرمًا بل  "نارد"ويلعب رفقاء السوء دورًا مهمًا في ارتكاب الجريمة حيث يوضح 

أن هناك  "سذرالند"ضح أو كما  ،السلوك االنحرافي نتيجة لتقليدهميتأثر بتصرفات اآلخرين، ويكتسب 

سابه عن طريق التعلم الذي عالقة وثيقة بين االختالط والجريمة ويفسر السلوك اإلجرامي بأنه يتم اكت

بالتالي نستنتج أن معظم ما يتعلمه وما يقوم به الفرد من  ،ينشأ من مخالطة األخرين والتفاعل معهم

صلح حال الفرد، وإذا  هملافإذا صلح ح سيما الرفقاءمن اآلخرين الذين يحيطون به سلوكيات هو متعلم 

نصيب من سلوكياتهم ألنه يتفاعل معهم ويتعلم خالط الفرد رفقاء ممن يتسم سلوكهم بالسوء كان له 

 . (2114لسلوك اإلجرامي)شمس، للفرد لتدفع هذه الرفقة السيئةمنهم، وقد 

يعد وقت الفراغ من العوامل المهمة التي قد تعزى للجريمة في حالة عدم استغالله  قات الفراغ:أو  .2

ذي يقوم فيه ببناء قيمه الخاصة بالشكل المثالي، فوقت الفراغ يعتبر هو الوقت الخاص بالفرد ال

ويكون فيه حرا باختيار النشاط الذي يحدده بعيدا عن المؤثرات الخارجية األخرى؛ ولقد اهتم 

علماء االجتماع بمسألة وقت الفراع وكيفية امكانية استثماره بطرق مثالية تبعد الفرد عن الخوض 

لك من خالل تعزيز طاقة الفرد ذة، تبني سلوكيات منحرفة وجرمي إلىفي افكار سيئة قد تدفعه 

 (.2182ة )الحسن، اإلنتاجية بحيث يستطيع تحقيق أهدافه المصيرية وطموحاته المشروع

لتي تمتد لساعات االحرة في حياة الشباب و قات و ية استغالل األأهمشدد علماء الجريمة على  لقد

ة حقيقية يمكن أن تكون مفسدة أن وقت الفراغ يعد مشكل إلىام العطل، مشيرين أيطويلةالسيما في 

أن االستفادة من وقت الفراغ تسهم في تكوين وصقل شخصية  إلى يمةأشار علماء الجر ، كما للشباب

نفعاالت والعواطف كما إذ أن هذه الفترة تعد غنية باإل ؛خاصة فئة المراهقينافى مع سليماً  الشاب تكويناً 

المعارف والنشاطات المختلفة، محذرين من التفكير لمهارات والمعلومات و اأنها غنية بفرص اكتساب 

 (.4122ل )األغوات، الذي يجمد العقل ويأتي على صاحبه بالمشاك
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 إلىرة أفكارهم في بلو  هماس ية وقت الفراغ واستغاللههمعلماء االجتماع ألدراك إ ما سبق نرى أنم 

الطرق التي تستخدمها تلك خاصة ،ة من الجريمة والعودة لهايااستخدمت للحمتطبيقية،  أساليبإبتكار 

مراكز االصالح والتأهيل الحديثة في مأل وقت فراغ النزالء داخل المراكز من خالل اخضاعهم لدورات 

 أوخرى أالوقت والتفكير في ارتكاب جرائم وتنمية مهارات حرفية، حتى ال يتسنى لهم  فيةتثقيو تأهيلية 

التي  جتماعيةاإل العوامل أكثرل بأن وقت الفراغ يعتبر من يمكننا القو  بالتالي، الة االستمرار بهو امح

يعتبر وقت الفراغ حيث ه ال قيمة له داخل هذا المجتمع، الذي قد يشعر من خالله أن تؤرق حياة الفرد

 تربة خصبة لالنحراف والجريمة إذا لم يتم استغالله االستغالل األمثل.

بثه أو نشئة الفرد وضبط سلوكياته من خالل ما يفي ت مهماً  يلعب االعالم دوراً :اإلعالم  وسائل .2

 جتماعيةجهها اإلأو ه على مختلف ن تفيد الفرد في حياتأخبار مختلفة ممكن أافكار و  ينشره من

 والثقافية والسياسية وغيرها. 

عالمي المرئي عجلة اإلنتاج اإل عالمية والتطور المستمر فية ظهور عصر النهضة اإليامع بد

سائل تخفيفها، فقد لعبت و  أوية هذا التطور في تعزيز الجريمة في المجتمعات همأ  لوحظوالمسموع 

حيان من خالل تأثيرها بسلوكيات االفراد وقيمهم من خالل االنفتاح االعالم دور سلبي في بعض األ

، خرى مما يؤثر على اكتمالية النسق االجتماعيلثقافات وتبنيها من قبل مجتمعات أالكبير على ا

جابي يداخل الثقافة المجتمعية، في حين أن الدور الرئيسي واألوجود حاالت من التفكك  بالتالي

ن يكون نشر الوقائع ألخذ العبر واالستفادة منها ونشر القيم المجتمعية التي لإلعالم من المفترض أ

لهذا  رى اليوم هو مخالف تماماً تخاطب العقول لتحافظ على طبيعة السلوك البشري واستقراره، فما يُ 

 الدور.



62 
 

االجرام في نفوس الناس" بكونها في بعض االحيان "تزين الجريمة و  إن وسائل االعالم اليوم أخذت

الثقة بمثل وقيم تنشرها بطريقة درامية ومبالغة فيها، وبذات الوقت ترفع من شأن مرتكبيها مما زعزع 

 خير شاهد على ذلك )شعبانفي األسواق والمواد المتلفزة وعقيدة الماجتمع، والصحف التي تببع 

 (.4111سمير، و 

إن للثورة االعالمية الدور األكبر في تركيز االفراد على ثقافة الجريمة من خالل المعروض في وسائل 

مما  أكثراإلعالم، األمر الذي يسمح لألفراد بتكوين فكرة بأن الجريمة أصبحت ظاهرة منتشرة 

أم يمة االعالم في نشر الجر  هم حول دورفي تقديراتيتصورون، مما يجعل بعض المتابعين يبالغون 

 .(Clinard, 1968)ال

( بأن هناك عالقة وثيقة بين السلوك العدواني والتعرض Edger,1977ضح )أو في ذات السياق فقد 

آلثار العنف والجريمة من خالل وسائل اإلعالم، إذ أنها ترفع حدة اإلثارة العاطفية عند المتلقي مما 

قليد، كما توحي بأن تتمال حدوث سلوك عدواني وأن هذا السلوك يتم تعزيزه بالتعلم والاح إلىيؤدي 

 . العدوان له ما يبرره وأنه مقبول اجتماعياً 

أصبحت وسائل اإلعالم تتسابق في تشويق عرض نة الخيرة حيث و ما يؤكد ما سبق ما نالحظه بال م

ن هناك أبعين االعتبار  ل التفاصيل، دون أن تأخذالتي اتبعها مرتكبيها بك ساليبالجريمة وطرقها واأل

ن وسائل االعالم الرتكابها، وأه ، وينقصه ما يشجعه ويدفعمن لديه دافع واستعداد الرتكاب الجريمة

عد تُ  وسائل اإلعالم باتت بكل سهولة ودون وجود رقابة فعلية، لقدالمفتوحة أصبحت تقوم بهذا الدور 

التشويقية وترك  ساليبالطرق واألرد الرتكاب الجربمة من خالل الوسائل التي تدفع الف أهممن 

، وهذا ما أكد عليه مدراء مراكز لجريمةفي ارتكابهم ل التأثير بين األفرادب تساهمالتي التفاصيل 
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االصالح والتأهيل أثناء المقابلة حيث أشاروا أن وسائل االعالم اتاحت لألفراد بارتكاب جرائم غير 

 .  وجود اختالف في أنماط الجرائم وطرق ارتكابها قديمًا وحديثاً  إلى مسبوقة مما أدى

ًا شرت مؤخر ن المسلسالت الدرامية التي نُ بأبراء علم االجتماع في مصر للقول هذا ما دفع ببعض خ

خالق التي تتبناها الشعوب ذات الطابع الشرقي على مشاهد عنف وقتل وتدني في األ احتوتو 

المسلسالت، لجريمة بشكل تقليدي ألبطال هذهاالعنف الحقيقي بالشارع وانتشار  على زيادةعملتالمحافظ

خاصة المراهقين والشباب مما كان لها  ،أن هذه الصور أصبحت تسيطر على أذهان المشاهدينكما 

مردود على أرض الواقع؛ لذا البد من أن تأخذ وسائل اإلعالم حذرها وأن تتوخى الدقة واالنتقاء عند 

 .(4122)صحيفة البوابة، المرتكبةاث الجرائم عرض أحد

يمثل الدين عامل ضبط اجتماعي مهم في حياة الفرد فهو يمثل  الوازع الديني:دور العبادة و  .1

ية الثالث أو جدها الله سبحانه في الديانات السمأو مجموعة من القيم والمبادىء االساسية التي 

لديانات تدعو لعمل الخير وتنهى عن الشر ودية(، وكل هذه اإليهوهي )اإلسالم، المسيحية، 

لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

 .(421: 4122)زرارة،مان" يستطع فبقلبه وذلك أضعف األي

يطرأ على  فشل أيأن والمدرسة في ترسيخ الوازع الديني في نفس الفرد منذ نشأته، و  األسرةتشترك و 

ذلك كون الدين ؛ هذه التنشئة قد يترك آثار سيئة كبيرة ليس على الفرد فحسب بل على المجتمع بأكمله

على ربط هذه الضوابط ضمن العقيدة  فالدين يقومتسير وفق سلوك أخالقي،  إجتماعيةيعبرعن ضوابط 

في هذه القيم سيجلب للفرد خلل  أين أالحفاظ على قيم المجتمع واألخالق المثالية و  إلىالتي تدعي 

 (.2113)عسوس، الثواب والعقاب
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العوامل التي تقوم على التنشئة الروحية السلوكية  أهمكما أن دور العبادة والتنشئة الدينية تعتبر من  

ذلك من خالل غرس القيم االخالقية المرتبطة بالدين والعادات والتقاليد التي تضبط  ؛والنفسية للفرد

 إلىوتترجم التعاليم الدينية  المجتمع طبقاتتقرب بين كما أنها ده بإطار سلوكي معياري تمو ياته، سلوك

 (.4122سلوكيات عملية)تركية،

السائدة  جتماعيةختالل أنساق القيم اإلإن حدوث الجريمة في حالة ضعف الوازع الديني يكون نتيجة ال

ضعف  إلى ضافةباإلالدينية بين الشباب, ضعف الثقافة ة الدينية، عدم التوعي إلى أسـبابها أهمتعزى 

 .(4121، البراك)بن  القدوة الحسنة غيابو  الثقافة الصحية

 ماكتلك األسباب  أهمولعل من  نحراف للجريمةمان، وبالتالي اإليضعف األ إلىهناك أسباب تقود 

 :هي (4113)حوري، اهاير 

 مانية.ياالبتعاد عن االجواء األ -2

معرفة المحرمات وكيفية  مالجهل وعد إلىبالتالي فإن ذلك يؤدي رعي، االبتعاد عن طلب العلم الش -4

 البعد عنها.

 مخالطة أصحاب المعاصي. -3

 االنشغال بالدنيا وشهواتها وزينتها. -2

 أي أوفعل إجرامي  أيفرد عن ارتكاب  يمما سبق نستنتج أن الوازع الديني يعتبر الرادع األمثل أل

 إلى إضافةغير مقدس،  أوحالل كل ما هو مقدس  أوو حرام فعل غير مناسب، فالدين يمثل كل ما ه

 عميقبالخطابة الدينية ت أويمثل الوجدان لدى جميع األفراد، لذا يتوجب على من يقومون بالتربية أنه 

الوازع الديني لدى جميع فئات وأطياف المجتمع، ألن الدين يعمل كدرع واٍق للمجتمع من االنحالل 
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، دة يتميز بعدم ممارسة الرذيلةذي يحتوي على أفراد متمسكين بالدين كديانة وعقي؛ فالمجتمع الوالجرائم

 األمر الذي يقلل من نسب ارتكاب الجرائم بالمقارنة مع المجتمعات األخرى. 

 :التفك  االجتماعي :ثالثاً 

 النظام االجتماعي"، أوصيب النمط التفكك االجتماعي بكونه "جملة من االضطرابات التي تُعرف 

يقترن التفكك بالتغيير االجتماعي الذي يحدث في المجتمع مما قد يؤثر سلبًا في عملية الضبط حيث 

 .(23: 4121االجتماعي )الغامدي، 

عندما يتعرض المجتمع أنه ينشأ كولوجية التي اهتمت بدراسة التفكك االجتماعي، يالمدرسة األترى 

 .(4122)المغذوي،  ام القيمي في المجتمعانهيار النظ إلىلتغير اجتماعي سريع وحاد فيؤدي 

العوامل  أهمويعتبر التفكك االجتماعي القائم على ظهور االنشقاقات بين االفراد بالمجتمع الواحد من 

في نمو السلوك  مهماً  بالتالي يلعب دوراً ، المهمة التي تؤثر في عملية ضبط المجتمع جتماعيةاإل

في عاداته  م التي يقوم عليها هذا المجتمع وتحدث خلالً الجرمي لدى األفراد، مما يؤثر على القي

 (.4122اختالل النظام العام)زرارة،  إلى إضافةوتقاليده 

حدوث السلوك  إلى المؤدين التفكك االجتماعي أ (Ruth And Willson, 1992)ضح أو كما 

أظهار  إلىدي تـؤ  إجتماعيةهذا بدوره يبرز مشكالت ، الجرمي ما هو إال نتاج عن التخلف الثقافي

ن مظاهر ونتائج التفكك أضح أو موجودة فـي المنطقـة، كمـا ال جتماعيةأنماط جريمة حسب العوامل اإل

على شكل انحرافات سلوكية من قبل الفرد  يبرزفي ظهور الكبت لدى األشخاص،  تساهماالجتماعي 

النسق االجتماعي مثل تتصل ب إجتماعيةظهور مشكالت  إلى إضافة ،ب جرائم مختلفةارتكا إلىتؤدي 

 .غير مظاهرهت  
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االنحرافات التي تظهر في سلوك األفراد دور ب جتماعيةلمشكالت اإلل :جتماعيةالمشكالت اإل :رابعاً 

 خروج الفرد عن وتؤدي إلى المتفق عليها في ثقافة المجتمع المعاييرعن  تخرجهمو  والجماعات،

 .واجتماعياً  عياً والسلوك جما السائدة العادات والتقاليد واألعراف

حيث يرى ت في سرعة التغير االجتماعي والثقافي، أو التف إلى جتماعيةيعزى سبب ظهور المشكالت اإل

، جتماعيةاإل)األفرد إلحتياجاتهم أن أسباب ظهور هذه المشكالت تعود لعدم إشباع بعض العلماء 

 شباع لمجموعةعدم اإل إلى ضافةإ في المجتمع (التعليمية والترويحية، الصحية ،االقتصادية، النفسية

 .(4122) المغذوي، (مجتمعيةو بيئية ، إجتماعية، ذاتية أسريةعوامل )العوامل المرتبطة بالفرد ذاته

التي تلعب  جتماعيةن المشكالت اإلأ)نظرية السلوك( في نظريته  "بارسونز"ضح أو في هذا السياق 

الموجودة  المعاييرالنظام القيمي في المجتمـع وقـوة ختالل إفي ارتكاب الجرائم تنشأ نتيجة  اً مهـم اً دور 

فقدان حالة  إلى إضافة؛ علـى أداء األدوار األساسيةعدم قدرة البناء االجتماعي  إلى, مما يؤدي هفي

 التي خلل في األبنية المعيارية والقيمنتيجة هذا الم، والقـي المعاييراالندماج المجتمعي والمتمثلة في قوة 

 .2004) ور الجريمة)الوريكات، ظه إلىتؤدي 

فكرة  إلىالجريمة تعود  إلىالتـي تـؤدي  جتماعيةضحت النظرية االنحرافية إن المشكالت اإلأو كما 

نتيجة انتقال  المعاييرفقدان  أوتصدع  إلىنومي تعـود األ إن حالة "دوركايم"االنومي, حيث يرى 

يره ياالتالي قد يفقد النظام االجتماعي معب ،مجتمعـات صـناعية ومتقدمة إلىالمجتمعات اآللية 

فقـدان الضوابط و  ،حالة االغتراب المجتمعي إلىيؤدي  مما، جتماعيةووظائفه اإل جتماعيةاإل

 (Robertson ,2002) .بدورها في ارتكاب الجريمة واخـتالف أنماطهـا  تساهمالتي  ،جتماعيةاإل
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 :خامسًا التعليم

شخصية الفرد وتطويرها، كما أنه يؤهل الفرد للطريق التي يصبح بها يلعب التعليم دورا مهما في صقل 

 فيها عن اإلنحراف راضيا عن نفسه اجتماعيًا مما يجعله يصرف جهوده نحو سلوكيات معتدلة مبتعداً 

 .(4122) زرارة، 

ى ومستويات التعليم لد الظاهرة هذهل بعض علماء االجتماع الربط بين و اعند انتشار ظاهرة الجريمة ح

ة؛ فمنهم من يقول أن التعليم يقلل من نسبة وقوع الجريمة متبايننتائج  إلىقد انتهت دراساتهم لاألفراد، 

هيجو  رفيكتو "في هذا المعنى قال ، فوس األفراد ويولد لديهم القيم والمبادىءالنه يعمل على تهذيب ن

 (.2182)السراج،  :"إن فتح مدرسة يعادل إغالق سجن"" وفيري 

ل آخرون ان التلعيم لم يلعب دورا مهما في خفض نسبة الجريمة، واستندو بذلك على فيما توص

ن نسبة أ( اثبتت 2123-2822ت ما بين سنة )( عام امتد81احصائية تمت في فرنسا على مدى )

 أساليبن أ؛ وقد فسروا ذلك (%11)المية بنسبة الجريمة لم تتغير في فرنسا على رغم انخفاض نسبة ا

ارتكاب الجريمة مع وجود الصعوبة في الكشف  إلىتؤدي فيه قد ود الفرد بأفكار وامكانيات التعليم تز 

 (Bonzat, 1975 :35)  اعنه

( أن التعليم من الممكن ان يخفف من الجريمة كونه يقضي 4113أشار) الحواري،  في هذا السياق

ن العلم أالبيئة المحيطة فيه، و الفرد من  ن يكتسبهاأوالعادات السيئة التي من الممكن على الخرافات 

 أساليبفي تطور  من ناحية أخرى  هما؛ فهو سجاد طرق لعالجهاأيتشاف الجريمة و كما ساعد في اك

التي  الجريمة لبعض األفراد من خالل تطبيق ما تعلموه مثل )صناعة االسلحة والمحاليل الكيميائية

 في التخفيف من الجرائم، هماالتعليم كما س نأهذا ما يمكننا من القول ، يصنع منها السموم وغيرها(

 جديدة لها.  أساليبفي ظهور أشكال و  هماس
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بسبب عدم وسوء مالئمة  ضعف استيعاب الطاقة الشبابية المتعلمة في سوق العملكذلك فإن  

فراد عن بحث األ أوأن يولد حالة من الحقد المجتمعي  من شأنهمخرجات التعليم مع متطلبات السوق 

زيادة وتوسع في نشر التعليم في  أين ( أTobias, 1976، حيث يرى )دائل غير مشروعةجاد بأي

الفرصة  مما يعني زيادةيزيد نسب البطالة فيه، جاد حلول مناسبة لتوفير فرص عمل يامجتمع ما دون 

 بالتاليمهارة في االجرام،  أكثرهم ألن يصبحوا مجرمين، ذلك أن التعليم يجعل دأمام هؤالد األفرا

 اختالف خصائص الجريمة وفق التطور العلمي لدى المجرم. 

ال عالقة للتعليم في ارتكاب الجرائم لدى النزالء في مراكز  ما أظهرته نتائج هذه الدراسة بأنلكن رغم 

من هم دون معدد النزالء  إرتفاع إلىاإلصالح والتأهيل بالضفة الغربية؛ إال أن البيانات التحليلية تشير 

دراسات لا العامة، البكالوريوس، تعليم ) الثانويةقليل من ذوي مستويات ب أكثرلتعليم األساسي المستوى ا

 إلىية التعليم الذي يعمل على توسيع مدارك الفرد وزيادة ثقافته وادراكه أهميدل على  وذلك، (العليا

تعليمي للفرد زاد أنه في أغلب األحيان كلما زاد المستوى ال إلى إضافةخطورة اإلنغماس بالجريمة، 

الشهدات العلمية بأنها  إلىاحترام الناس والمجتمع له خاصة في مجتمعنا الفلسطيني كونهم  ينظرون 

األسلحة التي يواجهون فيها تحديات االحتالل اإلسرائيلي أمام العالم، كما أن المستوى التعليمي  أهم

لك على تصرفاته وهذا ما أكدته الدراسة يزيد في معظم األحيان من دخل الفرد ومعرفته مما ينعكس بذ

طالة والمشكالت األسرية في األردن" ب( بعنوان "الجريمة وارتباطها في ال4113،النجداوي التي أجرتها )

 أن معظم مرتكبي الجرائم هم من ذوي مستوى تعليمي منخفض. إلىحيث أشارت 
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 ريمة في ارتكاب الج جتماعيةالنظريات التي فسرت دور العوامل اإل 

 إلىعالم  في ارتكاب الجرائم من التي لعبت دوراً  جتماعيةاختلفت النظريات التي فسرت الظروف اإل

آخر ويمر  إلىمن مجتمع  متباينذلك بإعتبار أن التغيير االجتماعي آخر؛  إلىآخر ومن عصر 

ظل  كون علم الجريمة ظهر في إلىة لبعضها البعض، كما أن السبب اآلخر يعزى مغاير بفترات 

من هم ومفاهيمها، وسياسية واقتصادية دفعت المفكرين االجتماعيين لتطوير نظريات إجتماعيةظروف 

 في ارتكاب الجريمة ما يلي:  جتماعيةالتي تفسر دور العوامل اإل جتماعيةالنظريات اإل

 :نظرية البنائية الوظيفيةاُل: الأو 

نساق أ بإعتبارهاوالعالقات القائمة بينها  تماعيةجالنظرية البنائية الوظيفية بدراسة الظواهر اإل تهتم

)ابن خلدون(، لكنها تمثلت في علم االجتماع إلى، وتنحدر النظرية في تأسيسها مكملة لبعضها البعض

 ميرتون(. ، دوركايمالمعاصر بنظريات )بارسونز، 

ا ولكل جزء وظيفة بناء كلي يتكون من أجزاء مترابطة فيما بينه هبار تعبإحول المجتمع  تهاتدور فكر 

جزء منه  أيخلل يصيب  أيضمان الستمرارية المجتمع وتوازنه، وأن  هناكبالتالي يكون  ،يؤديها

 .( 4122ستقراره ) المغذوي، يعمل على فقدان المجتمع لتوازنه وا

ئدة جعل المجتمع والعالقات المتبادلة بين النظم السا إلىكما يتجه المنظور األساسي للبنائية الوظيفية 

من االهتمام باألفراد والجماعات الموجودة فيه؛ بحيث أن استقرار  أكثرهي محور اإلهتمام الرئيسي 

 (.(Walluc& Walf, 1991المجتمع باألساس يضمن استمراره 

تقوم على االعتماد على  (4122)الخطيب، في  إليهكما هو مشار إن فكرة النظرية عند )بارسونز( 

 .علدراسة التغيرات التي تحدث في المجتمكأساس  االجتماعيالنسق 
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ن أ( في مفهومه على أن النظرية قائمة على تقسيم المجتمع لعدة أجزاء يمكن دوركايمفيما ارتكز )

خلل  أي بمعنى أنخرى حتى يصبح نظام متكامل ال خلل فيه، يرتبط كل جزء منه بعمل األجزاء األ

 بالوظيفية المتمثلة في العناصر دوركايم، كما اهتم في كافة المنظومة خلالً  ُيعتبرجزاء في هذه األ

بالحفاظ على استقرار المجتمع وتوازنه ويرى أن ثقافة  تساهمن هذه العناصر أبحيث يرى  جتماعيةاإل

الجزء  بحيث تعتبر)اللغة، الدين، العادات والتقاليد،القّيم(  تتمثل في مجموعة من العناصر هيالمجتمع 

خلل  إلىخلل يصيب جزء منها يؤدي  أيإن و في بناء نظام مجتمعي متكامل  همااألساسي الذي  يس

 (4122في المجتمع كامال.)الطبيب،

إال حصيلة  يتؤكد على أن انتشار ظاهرة الجريمة في المجتمع ما ه ظيفيةبهذا فإن النظرية البنائية الو 

مما جعل هذا الخلل  ؛اسيةواالقتصادية والسي جتماعيةخلل في البناء االجتماعي وخلل الوظائف اإل

عدم تمكن بعض األفراد والجماعات من تحقيق إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم  إلىيقود 

تحقيق ذلك بطرق غير مشروعة وغير  إلىبالتالي دفعهم ، جتماعيةبالطرق التي حددتها األنساق اإل

 .(2182السراج،)مقبولة

عبر عن خروج الفرد لطريق مخالف نظرية البناء الوطيفي تُ باختصار نستنتج أن الجريمة من منطلق 

بين  نساق المترابطةمما قد يهدد ترابط األ قيمخلل في هذه ال هناكيصبح ف ،لمجتمع وثقافتهيم اقل

ووقائية للعمل على اعادة التوازن  إجتماعيةتطلب وجود عوامل ضبط ي   الذي مراأل مؤسسات المجتمع

خرى كاالستقرار االقتصادي نساق األلحاق الضرر بكافة األإمن  خوفاً  ،جتماعيةنساق اإلبين األ

سلوب للردع أع، حيث يرى أنصار هذه النظرية ضرورة وجود مواالستقرار االجتماعي وعوامل قوة المجت

 .جراءات عالجية واصالحيةإوالعقاب لمرتكب الجريمة مع وجود 
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  دوركايمن و ينظرية النومي عند ميرتو ثانيًا: 

تعني  كلمة األنوميتعريف ماذا نعني بهذا المصطلح،  ل الحديث عن نظرية األنومي فإنه البد منقب

أحد  أوالتي تحكم سلوك الفرد، وهي خاصية تتعلق بالبناء االجتماعي  جتماعيةاإل المعاييرإنهيار "

تمع من ، يرى علماء االجتماع أن انتشار هذه الحاله بين أفراد مج"األنظمة التي يتركب منها

القواعد التي تحكم السلوك فيه وفقدانه لقوته ومفعوله  فقدانه إلىمجتمعات ممكن أن تؤدي ال

(Clinard.1971 :226) 

تنتمي لنظرية الضغط  النظريات التي أهممن  "وميرتون  دوركايم"تعتبر نظرية األنومي عند 

تنتج بسبب ضغوطات يتعرض  تيالنبثق عنها دخول الفرد لحالة األنومي والالمعيارية ي ،االجتماعي

؛ حيث تعتبر التغير في الثقافة التي نشأ عليها أواالقتصادي  أولها سواء على المستوى االجتماعي 

، المجتمع قائم على أهداف ثقافية بنائية يوضع لها وسائل مقبولة ومشروعة لتحقيقهاهذه النظرية أن 

 أيبالتالي فإن ؛ (وجمع المال وغيرها جتماعيةت اإلوالعالقا )التعليم والعمل هذه األهداف متمثلة فيو 

وعندما يواجه الشخص ضغوط البناء االجتماعي  ،سلوك ال يحترم هذه القيم الثقافية هو سلوك منحرف

 (.4112وضغوط عدم تحقيقه ألهدافه فإن مرحلة األنومي تبدأ لديه )الشراري،

نتيجة انتقال المجتمعات  المعاييرفقدان  وأتصدع  إلىأن حالة االنومي تعـود  "دوركايم" ى ير  حيث

 جتماعيةيره اإليابالتالي قد يفقد النظام االجتماعي معمجتمعـات صـناعية ومتقدمة,  إلىاآللية 

 تساهمالتي  جتماعيةفقـدان الضوابط اإلو  حالة االغتراب المجتمعي إلىيؤدي  األمر الذيووظائفه،

ويمكن لنظرية األنومي ان ، (Robertson ,2002)ا طهـارتكاب الجريمة واخـتالف أنمابدورها في 

كولوجية التي تقوم على أن التغيير السريع في المجتمعات وانتقالها من يالنظرية األتتالقى مع ترتبط و 

تشير بأنه ال  غير أن نتيجة هذه الدراسة، اإلنهيار القيمي واألخالقي فيها إلىآخر يؤدي  إلىنظام 
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ذلك ، لى األفرادوالثقافية ع جتماعيةمعدالت الجرائم نظرًا لتغير األجواء اإل تفاعإر عالقة لمكان السكن ب

ي الضفة الغربية، على الرغم مع توافقها مع آراء مدراء فمن وجهة نظر نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل 

لدور الذي ية اأهمعلى  أكدو أثناء إجراء المقابلة الذينّ مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

 معدالت الجرائم واختالفها بين مراكز المدن والقرى.   إرتفاعيلعبه عامل السكن في 

 المعايير" االنهيار في البناء الثقافي الذي يحدث عندما يوجد انفصال في  ن بأنهاميرتو بينما اعتبرها 

 (.(Robert, 2000 : 74-88والقيم وبين قدرات األفـراد علـى التوافق معها 

التي  جتماعيةأن األنومي تأتي نتيجة التناقضات التي تحدث بين األهداف الثقافية واإل "ميرتون " ى ير و 

التي يقرها المجتمع لتحقيق هذه األهداف مما يولد حالة من عدم  ساليبيحددها المجتمع وبين األ

وبين الوسائل اإلنسجام بين األهداف التي تبيحها القيم واألعراف والقوانين السائدة في المجتمع 

غرضه، فالصراع بين الوسائل المؤسسية  أوهدفه  إلىواإلمكانات التي يمكن توفيرها للفرد لكي يـصل 

 .)4112)حموده وجهاد،  قافية هي التي تسبب الالمعيارية"واألهداف المحددة الث

أهدافه بطريقة  نستنتج أن فكرة األنومي تفسر الحالة التي تصيب الفرد عندما يفشل في تحقيق مما تقدم

الوسائل الغير مشروعة لتحقيق رغباته  إلىمشروعة نتيجة اختالل التوازن بين األهداف والوسائل فيلجأ 

لسلوك مخالف يطلق عليه الجريمة فمثال فقدان  اً مما يجعله غير مقبول في المجتمع، ويصبح مرتكب

شار البطالة ممكن ان يحدث عنده الفرد لألمن االقتصادي في مجتمعه نتيجة الكساد االقتصادي وانت

تبناها و التي تربى عليها  المعاييريفقد  بالتالي، خلل في ضبطه لذاته ويلجأ للسرقة لتحقيق رغباته

تؤدي لدخول المجتمع لحالة من التفكك و انتشار هذه الظاهرة  إلىاألمر الذي يؤدي ، المجتمع

 والالمعيارية. 

 



73 
 

 نظرية الوصمثالثًا: 

في نظريته على أن ما  الذي ارتكز( Tannenbaum, 1938ظرية على يد العالم )تبلورت هذه الن

شخص المجرم هو شخص ال ه أن الأيفبر  ،خلق المجرم هو الكيفية التي يعامله بها اآلخرون  إلىيؤدي 

 إليهغير المجرم؛ لكن التركيز والتهويل والمبالغة في تصوير الشيء الذي يشير به الناس يختلف عن 

المجتمع والسلطة، كون المجتمع  إلىخله هذه السلوكيات، وقد أرجع المسؤولية في هذا األمر يخلق دا

 أويبدأ يتعامل مع هذا الفرد بصفة الجنحة التي ارتكبها وليس مع الشخص نفسه ألن الجريمة 

 ان الوصم تاننبوماالنحراف حسب رؤيته هو صراع بين الجماعة والمجتمع بشكل عام، من هنا يستنتج 

 (.4123)الوريكات،  هو سبب الجريمة واالنحراف

كونه  فيها همافرأى أن الوصم هو سبب الجريمة ومس (4112المشار له في )زريقات،  أما )بيكر(

ويرى بعض علماء ، م لنفسه وذاته ونظرة اآلخرين لهالموصو  يعمل على تغيير نظرة الشخص

رسمية الغير الوصم  ال من مؤسساتأو رد تأتي االجتماع أن عملية الوصم التي يلحقها المجتمع بالف

تأثيرًا، ومن ثم يلي ذلك مؤسسات الوصم الرسمية مثل  كثرالجيران واألصدقاء وهم األو  األسرةمثل 

بالتالي تلعب هذه المؤسسات دورا كبيرًا في إلباس الفرد صفة لسجون والمصحات العقلية وغيرها، ا

إصالح بل إنها تطبع على الفرد وصمة االنحراف بمجرد  أيرد الجنوح والجريمة كما أنها ال تقدم للف

 ا.إليهدخوله 

هي من تخلق االنحراف وتكرسه في  جتماعيةأن الجماعات اإلى أن نظرية الوصم تر  مما سبق نرى 

سباب التي أدت به بدون معرفة األ الفرد من خالل وضعها لقوانين تعتبر أن من يخالفها أصبح منحرفاً 

في استمرار سلوكه المنحرف وهنا يصبح االنحراف صناعة  اً بالتالي تكون الوصمة سبب مخالفتهم، إلى

جد فاصل نفسي ومعنوي واجتماعي بين المنحرف والغير أو مجتمعية جاءت بسبب المجتمع الذي 
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ه نتائج المقابلة التي تم اجرائها مع مديري مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة تضحأو هذا ما ، منحرف

مركز االصالح والتأهيل هو نظرة المجتمع  إلى، بحيث أشاروا أن أكبر سبب لعودة المجرم الغربية

وعدم تقبل اآلخرين له بعد خروجه مما يجعله مؤهل إلعادة ارتكاب السلوك الغير سوي؛ ألنه لم يجد 

 .من يحتويه ويساعد في اتمام تأهيله وتقديم الدعم له خارج المركز

ه في الجرم نفسه والعودة له كونه يرى بأن للدور وامكانية استمرار الفرد هذا ما ينعكس على تشرب  

ما تم وصمه به؛ اما اآلثار  المجتمع لن يغفر له إلىقرار منه بالعودة  أيوأن صبحت تالزمه أالصفة 

جابية فتتمثل بإمكانية تحييد المجرم عن سلوكه المنحرف إذا تم استيعاب سلوكه قبل ان يتطور ياال

لوصمة ومعاملته معاملة وفق استراتيجية أخالقية تجعله يحيد عما ارتكبه من سلوك منحرف بسبب ا

مديري مراكز اإلصالح والتأهيل على  أي، على الرغم من ر هويته الطبيعية داخل المجتمع إلىللعودة 

خروجه  ني بعدية الوصمة للجاني في عودته للجريمة، إال أن تلك المراكز ال تعمل على تأهيل الجاأهم

االمكانيات حسب آراء قلة في خفض نسبة الجريمة والعودة لها، ذلك بسبب  يتهأهممن المركز رغم 

 مدراء المراكز في الضفة الغربية. 

 نظرية التفك  االجتماعيرابعًا: 

 ( رائد هذه النظرية، بحيث استوحى نظريته هذه )من واقع المجتمعSellin, 1938يعتبر العالم ) 

 ذي عاصره وقد قارنه بالمجتمعات الريفية التي وجد فيها انخفاضًا في حجم الظواهراألمريكي ال

الريفية  حيث يرى أن المجتمعات ،حجم تلك الظواهر في المجتمعات المتحضرة إلىاالجرامية قياسًا 

خالف تلك  يسودها نوع من الترابط االجتماعي ويشعر فيها الفرد بشيء من االستقرار واألمان على

التفكك االجتماعي  إلىجتمعات الحضرية والمليئة بضجيج المدينة؛ لذلك ارجع الظاهرة االجرامية الم
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الندماج واالنتماء ويفقده ا حيث بين أن التفكك يضرب البنية النفسية والعضوية للفرد داخل جماعته

 (.4118)العمر، 

جتمعات المتحضرة من المجتمعات ن تستفيد المأنه من الضرورة أا تميزت هذه النظرية بكونها رأت فيم

الريفية بكيفية الحفاظ على الترابط االجتماعي والروابط االسرية وضرورة تربية األطفال على القيم 

والعمل على الحفاظ على الموروث الثقافي خوفًا من تحلل العالقـات بـين األفراد واألعراف الحميدة، 

القواعد والقوانين المجتمعية  فقدان تـأثير إلىمما يؤدي  ،والجماعات والبيئة على أساس القيم المجتمعية

أظهار أنماط  إلىتؤدي  إجتماعيةبروز مشكالت و  ،في شعورهم باالغتراب عن بيئتهم أهمعليهم ويس

 (. 4112جديدة من الجريمة )الغطريفي، 

مثل القرى التي  ريفيةالمناطق ال نتماء الذي يجمع بين االفراد فيفي هذا السياق يتوضح لنا أن اال 

في خفض الجرائم فيها مقارنة مع المدن الكبرى والتي  أهمليد يساتقالعادات والنظمة أتحتوي على 

بيئات العمل  أوغير مكان سكنهم  إجتماعيةتحتوي على كثافات سكانية عالية ال تجمع بينهم روابط 

معقد من العالقات  نظامفي  األمر الذي أدى دخولهم هماختالف ثقافات إلى إضافة ،المتقاربة

لتطور السريع الذي تشهده المدن  نتيجة تسارع الثورة ا كما أنالتي ال يمكن حلها بسهولة،  جتماعيةاإل

وتغير سلوكيات األفراد ليتحول  جتماعيةتشتت الروابط اإل لعب دورا فيجية وثورة االتصاالت و التكنول

لة منه تحقيق مصلحته و امجال الجريمة في محبوكه وامكانية سل ومواجهته المجتمع ةصارعلمفرد ال فيه

داخل المدن وتدهور القيم الضابطة  الجريمةينتج عنه انتشار  لتفككالعليا على مصلحة االخرين، هذا ا

نسبة الجرائم في المدن عنها في القرى والبلدات في الضفة  إرتفاعيفسر لنا  األمر الذيع؛ للمجتم

اء مراكز اإلصالح والتأهيل في المقابلة التي تمت معهم، رغم اختالف مدر  إليهما أشار الغربية وفق 
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ا أنه ال عالقة لمكان السكن أو ر  الذينّ النتيجة من وجهة نظر النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل 

 . معدالت الجرائم في الضفة الغربية إرتفاععالقة ب أيوالترابط االسري الموجود بالقرى وغيابه بالمدن 

 التعلم االجتماعي : خامساً 

محتويات األنماط المقدمة من خالل تتمحور حول  "سذرالند"هي نظرية وضعها العالم االمريكي 

ن الثقافة مثال تحتوي على العادات والتقاليد والقيم والصراعات والتفكك في المجتمع، أ أي؛ االرتباط

لصراع الثقافي من أجل تقديم تفسيرات حيث يركز فيها على مفاهيم مثل التنظيم االجتماعي المخالف وا

 أخرى. إلىن معدالت الجرائم من جماعة أيلتب

 معيناً  شخص ليتبنى ويتبع نمطاً  أيانه باإلمكـان تدريب  "سذرالند"يرى  ة التعلم اإلجتماعيفي نظري

ن فـشل الشخص في القيام بذلك يدل على عدم التماسك وقلة أمن السلوك القادر على تنفيـذه، و 

فـي تفـسير  نسجام في المؤثرات التي توجـه الشخص، وهكذا يكون صراع الثقافات هـو المبـدأ األسـاساال

ًأن الجريمة سلوك متعلم وليس سلوكًا  )نظريته كالتالي "سذرالند" قد وضحلالـسلوك االجتماعي، 

من خالل ، يتعلمه الفرد عن طريق أشخاص يتصل ويتفاعل معهمبل هي سلوك اجتماعيًا موروثًا 

طرق ارتكاب تعلمه تشمل)ن عملية ، وإالعالقات الحميمية والودية التي تجتمع بين الفرد واآلخرين

مبرراتها( وهي غير مقتصرة على بساطتها، دوافع ارتكاب الجريمة و  أوالجريمة من حيث تعقيدها 

 جتمع الذي يتواجد فيهة عن طبيعة الممغاير التقليد، بل على قدرة الفرد على تعلم أنماط مختلفة بطرق 

 .(4123) الوريكات، 

سلوك متعلم وليس موروث يكتسبه الفرد من الجماعـات التي يرتبط "هي  "سذرالند"فالجريمة كما يراها 

ية التنشئة أهم، بحيث ركز على "معها وخاصة ان كانت هذه الجماعات تنتمي لبيئة سيئة التنشئة

مكانية ضبطه لذاته، وقد اتفق معه بذلك إاستقامته و  أو في امكانية انحراف سلوك الفرد جتماعيةاإل
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مهنـة عن طريق المحاكاة  أيالفرنسي تارد حيث أشار أن السلوك اإلجرامي يتعلمه الفرد مثل تعلم 

 .(Berkowitz, 1980 :307والتقليد لهذا ال تعتبر الجريمة شيئًا موروثـًا مـن السـلف )

بنظريـة  ن اهتماي( اللذ Bruges & Akers,1966 :128ن)يفي ذات السياق فقد قام كل من العالم

حيث يقول العالمان أن عملية التعلم تحدث من  سـذرالند بادخال مفهـوم "اإلشـراط االجتماعي" عليها،

سوية كانت أم غير سوية ترتبط في مفاهيم  جتماعيةفاألفعال اإل؛ خـالل عمليـات االشـراط االجرائي

أثيب شخص على قيامه بسلوك معـين فإنه يكرر هذا السلوك ويحدث العكس  الثواب والعقاب فإذا ما

 (.Akers, 1997 :70) شخص على قيامه بـسلوك غيـر سوي إذا ما عوقب 

 نظرية التعلم تؤكد أن سلوكيات اإلنسان متعلمه ومكتسبة مـن اآلخـرين مـن خـالل نستنتج أن مما سبق

ستدعم هذا  الجماعةفرد لجماعة ذات طابع اجرامي فإن اء الاالختالط والمالحظة لهم، وفي حالة انتم

هذا ما يفسر ، السلوك، لتشعر بأن المجرم أحد أعضائها الذين تـربطهم رابطة خاصة وهي اإلجرام

تعلم الفرد لما تتصرف  إلىيعود السبب بذلك ، العائلة أووجود جماعات اجرامية تنتمي لنفس المكان 

، مشروعة التي يتبنوها لتحقيق أهدافهمالغير والطرق دهم ويكتسب المفاهيم مل على تقليبه جماعته ويع

السوء على نسبة متوسطة، وُتعد  رفقاءحصلت الفقرة المتعلقة ب ما أكدته نتائج الدراسة الحالية حيثهذ ا

في  لأو التي تتن لفقرةلأشار النزالء في استجاباتهم  ثرة في ارتكاب الجريمة؛ حيثؤ العوامل الم أهممن 

السوء  رفقاءتعلمهم من  بأن ،" الصحبة السيئة أحد العوامل التي دفعتني الرتكاب الجريمة"مضمونها

من دفعوا بهم وهم  للجريمة مفي ارتكابه بهم يراً ثتأ كثرون لنفس البيئة التي تحيط بهم هم األمينت الذينّ 

ل فيه الفرد تقليد اآلخرين أو يحتعلم مُ  ال سلوكأن الجريمة ما هي إ ؛ بهذا يمكننا القولالرتكابها وتعلمها

ثبات قدرته على القيام باألعمال التي تقوم بها المجموعة حتى ولو كانت إل أوق احتياجاته، ما لتحقيإ

 . نه منهم ويستطيع أن ينال ثقتهمأعمال غير مشروعة ليثبت لهم أ
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 نظرية المخالطة الفارقة سادسًا: 

نظرية على التأكيد بأن لتقوم هذه النظرية المخالطة الفارقة بحيث  هو المؤسس الفعلي "سذرالند"يعتبر 

ما يكون منحدر من  جرامي هو شخص غالباً إي تشير أن الفرد الذي يتبع سلوك اإلنسان ابن بيئته، فه

د ينحدر من بيئة مستقرة ت في بلورة سلوكه، في حين يضعف هذا االحتمال عند فر أهمبيئة سيئة س

السياق يؤكد أصحاب هذه النظرية ان االختالط ليس هو العامل األساسي في  لكن في ذاتوهادئة؛ 

 و األساسيختلط ه أونوع هذا االختالط ومدى تأثره بمن يقلدهم أن تكون شخصية الفرد االجرامية بل 

( Suthertand ,1939). 

سسات الضبط في ودور مؤ  جتماعيةية التنشئة اإلأهمهذه النظرية تؤكد على  ه من الواضح أنلهذا فإن

من ترسيخ لثقافة  بهية ما تقوم أهمة الفرد من اتباع السلوكيات الخاطئة، ويعود دورها على أيحم

 رفقاءوتجنب االختالط ب جتماعيةية التزام الفرد بالقوانين واألعراف اإلأهمشديد على تالمجتمع وقيمه وال

 . ممارستهم للجريمةو  يعتبرون المؤثر األكبر في سلوكيات األفراد الذينّ السوء 

 نظرية النشاط الرتيبسابعًا: 

ة سبعينات القرن الماضي، وجاءت لتقوم بالربط بين البيئة والجريمة ياظهرت هذه النظرية في نه

 وقد ركزتوتفسير سلوك الضحية وليس سلوك المجرم خالفا على ما قامت به النظريات األخرى، 

 .الجريمةعلى دور المحيط البيئي في انتشار 

( الذي ركز على دور المكان في  AmosHawley, 1950ويعتبر مؤسس هذه النظرية العالم  )

حيث اعتبر هذه العوامل تعتبر انشطة  ،ارتكاب الجريمة بل وتعداه ليشمل الزمان مثل الساعة واليوم

ماعي وتغير التفكك االجت إلىتغير في هذه االنشطة الرتيبة لدى الفرد قد تقوده  أييومية لالنسان وان 
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في اسلوب حياته مما يجعله قد يقع ضحية لجرم معين، كما أن نظرية النشاط الرتيب تقوم على ثالث 

 (.4123)الوريكات، ، والهدف المناسب، وغياب الرقابةأجزاء رئيسة هي: المجرم ذو الرغبة

حيث يتمثل المجرم ذو ا لقيام الجريمة وزيادة احتمالية وقوعها، ههذه العناصر الثالث تتفاعل فيما بين

الشيء المراد  أوالرغبة بالشخص الراغب بارتكاب الجريمة، أما الهدف المناسب فيتمثل في الشخص 

وسائل رقابية  أي أوجيران  أوتنفيذ الجرم به، أما غياب الرقابة فتتمثل في عدم تواجد رجال أمن 

( 4121دراسة التي أجرتها )كامل، يمكننا توضيح ذلك من خالل ال، غير ذلك أوأقفال  أوإلكترونية 

أن وجود فرصة  إلىشارت سطيني في حدوث الجريمة"، حيث أبعنوان "أثر المخدرات على الواقع الفل

جعل منهم فئة حاقدة على ثلة في انتشار البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني في قطاع غزة متم

طريق تعاطي المخدرات واالتجار بها  خوض فيال إلىمما دفعهم  ؛تعاني من الفقر والعوزالمجتمع 

لة توفير قوت أبنائهم وسد احتياجاتهم الشخصية، وفي ظل و اكنوع من التخلص من هموم الحياة ومح

هنا يكتمل لنا التفاعل بين عناصر ، في تفشي هذه الظاهرة هماغياب قوانين صارمة بحق المروجيين س

مع وجود األداة التي ينفذ بها جرمه وغياب  سبب أونظرية النشاط الرتيب في وجود مجرم وفرصة 

يري مراكز دهذا تمامًا يتفق مع ما أشار له م، تهميابالتالي تجلي الفرصة لتحقيق غدع القانون الرا

في  همااالصالح والتأهيل في كل من رام الله وأريحا بأن غياب القوانين الصارمة لبعض الجرائم س

حل بدفع غرامات مالية زهيدة مقارنة ا تُ أيبعض القض هناك الً مثا، ن قبل متمرسيهمدة ارتكابها ااع

 .في استهتار مرتكبيها وتكرار فعلتهم أهمبجسامة الجرم، مما يس
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 كولوجية :يثامنًا: النظرية البيئية ال

تقوم هذه النظرية على الربط بين الظاهرة اإلجرامية من ناحية وبين البيئة المحيطة من ناحية أخرى 

من غيرها بفعل  أكثرعمراني معين )مدينة مثاًل(؛ بحث تتشكل مناطق ترتكب فيها الجريمة في حيز 

قد شاع هذا المنطق في العشرينات والثالثينيات من القرن العشرين الظروف البيئية داخل هذا الحيز، ل

قد ، ل2131األمريكي)كليفارد شو( عام على أثر عدة أبحاث أجريت في جامعة شيكاغو على يد العالم 

أثبت خالل دراسته أن معدل اإلجرام يرتفع في وسط المدينة ويهبط تدريجيًا كلما بعدت المسافة عن 

ضًا أن أعلى معدالت الجريمة أيفي ضواحي المدينة والمناطق الصناعية بها والحظ  أيذلك الوسط، 

واقعة اجتماعيًا ال ومناطق تركز العصابات اإلجرامية توجد في األماكن المكتظة بالسكان والمفككة

تعاني من عدم كفاءة السكن، وعدم وجود  تلك المناطق بأنحظ قد لو بالقرب من مراكز األعمال؛ ل

أماكن لممارسة األنشطة الرياضية، وزيادة نسبة تشغيل األطفال، وكثرة الهروب من المدارس، وعدم 

 إلى ذلك وينهم الثقافي، مما يؤدييختلفون في تك الذينّ تجانس العنصر السكاني نتيجة كثرة المهاجرين 

 خلق صراعات حادة فيما بينهم فتتغلب عوامل التفكك على عوامل الترابط االجتماعي وتنتشر الجريمة

 . (2182) الدوري، 

عنها بالقرى  الضفة الغربيةنسبة الجريمة في  إرتفاعضح لنا دور هذه النظرية في تفسير مما سبق يت

تجانس القد يعود لعدم وجود  رتفاعأن هذا اإلائج التحليل االحصائي، ارت له نتي أشوالبلدات الت

الثقافي بين السكان نتيجة توافدهم من عدة قرى وبلدات بعيدة عن مركز المدينة واختالف في البيئات 

تحقيق أهداف خاصة بهم، مما يظهر اختالف القيم  أوالتي جاءوا منها وتنوعها بحثا عن العمل 

االزدحام السكاني في المنطقة  إلى إضافةوبحثهم عن تحقيق أهدافهم بطرق سريعة، والثقافة بينهم 

يسهم في اتجاههم الرتكاب الجرائم  جميع ذلك ،الواحدة مع قلة االمكانيات التي قد توفرها الدولة
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هذا ما أكد عليه خالل لتحقيق المستوى الذي كانوا يطمحون له حتى لو كان بطرق غير شرعية؛ 

ارًا المناطق انتش أكثر( في كون المدينة تعد )قدري صوافطة، والعقيد محمد تيم كل من المقدم المقابلة

ن الثقافي ياالمدن يظهر لديهم نوع من التب إلىن انتقال األفراد من القرى للجريمة عنها في القرى كون أ

تناسب البيئة التي  نخراط في ثقافاتلتهم في اإلأو بالتالي مح ،وغياب الرادع االجتماعي والعشائري 

 النزالء. إجاباتأصبحوا يتواجدون بها، كما أن هذه النتيجة تتطابق مع عدد كبير من 

ية من انخفاض مستوى كولوجيفي منطق النظرية األ غير المناسبة جتماعيةهكذا فإن الظروف اإل

تغيب عنه  جتماعي متفسخغير الصالح تظهر لنا وجود نظام إ المعيشة والجهل واالزدحام والسكن

األمر الذي يحتم على الجهات المختصة من أجهزة  ،مقومات وخصائص التنظيم االجتماعي السليم

ة تلك المناطق إذا ما أيأن تتولى عن جتماعيةاإلوالتنمية أمنية ومؤسسات حكومية مثل وزارة االقتصاد 

 أريد مكافحة الجريمة فيها.
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 الغربية الضفةالجريمة فيع واق الثالث:المحور  4.1

 الجريمة في الوطن العربي :   9.4.1

لقد تأثر الوطن العربي كغيره من المناطق األخرى بالعالم بالتغيير واألحداث المتالحقة والمتسارعة التي 

تشهدها المجتمعات اإلنسانية، وكون الوطن العربي يعد مكماًل للمجتمعات االنسانية الموجودة فهو 

واالقتصادية والنفسية  جتماعيةا يحدث فيها من تطور في الظواهر اإلبطبيعة الحال ليس بمنأى عم

بالتالي فإن العالم العربي لم يستثنى من ظاهرة الجريمة التي تسارع انتشارها بالعالم واختلفت وغيرها؛ 

 ها وآثارها التي تتركها في المجتمع.أساليبأنماطها و 

والسياسية  جتماعيةبير في الظروف االقتصادية واإلشهد الوطن العربي خالل العقود المتتالية تغير ك 

بشكل سريع ومتواتر، مما ترك آثار جانبية سيئة أثرت في األمن االجتماعي فيه، حيث ما زال الوطن 

منها) الحروب األهلية، الديون لتحديات التي تهدد أمنه القومي العربي يواجه العديد من األزمات وا

كما أن التغيرات االقتصادية السريعة الناجمة عن  ،الغذاء، التلوث البيئي ( الخارجية، أزمة المياه، ازمة

في أنماط التكيف االجتماعي؛ مما  جتماعيةما يشبه الفوضى اإل إلىالتحضر والتصنيع والتنمية أدت 

لوجود فجوى ثقافية كبيرة نتيجة استقدام  إضافةكان له األثر في فاعلية آليات الضبط اإلجتماعي؛ 

نولوجيا واالعتماد عليها وعدم مواكبة التغيرات في الجوانب المادية والجوانب المعنوية جميعها أمور التك

 (.4112بعض أنماط الجرائم) المشهداني،  إرتفاعأثرت في 

مع المجتمعات العالمية  لكن وبشكل عام فقد بقيت معدالت الجريمة في العالم العربي منخفضة مقارنة

وتماسك النظام األسري  السائدة والمعتقدات الدينية جتماعيةلثقافة والنظم اإلاىإليعزى ذلك األخرى، 

في ، مجتمع يأل األمني الخللالجوانب التي تؤثر في  أهمالقائم على القبلية بحيث تعتبر هذه األمور 

ير من كبشكل كالها في الوطن العربي ال تختلف بأن انماط الجرائم وأش إلىاالشارة  يمكنناسياق هذا ال
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ية ودور األمن الحضري في الحد من أهم)( في دراسته 4112مجتمع آلخر حيث أشار )الحاج حسن، 

المجتمع الفلسطيني من  إلىالذي يعد األقرب  المجتمع األردني أنالجريمة في المدن الفلسطينية(، 

جرائم القتل فيه  ؛ ترتفعوالثقافية والظروف االقتصادية ومستويات المعيشة جتماعيةحيث المكونات اإل

بشكل تقريبي في  الجرائم انتشارا أكثرهي من و والسرقة وإصدار شيكات بدون رصيد وهتك العرض 

ذلك فقد كشفت الدراسات عن وجود عالقة ارتباطيه عكسية بين  إلى إضافة، المجتمع الفلسطيني

دراسة أخرى بين التركيب وقد ربطت ، المستويات المعيشية والمستويات الثقافية معدالت الجريمة وتدني

 للسرقة وقد فسر ذلك بازدياد القطاعات ارتكاباً  أكثروالجريمة، فقد وجد أن قطاع الشباب  العمري 

مشابهة  رة، جميعها عواملبحياة مستمرة وأسر ثابته ومستق همطموحدالت الفقر والبطالة والفشل في مع

المتمثلة في االحتالل  ستثنائية الخاصة بهالظروف اال لما يمر به المجتمع الفلسطيني رغم وجود بعض

 كثرالتاثير األهذا ما بينته نتائج هذه الدراسة التي استخلصت أن ، واالجراءات النعيقة التي أوجدها

الفئات  ( عن غيرها من34-42ابة من جيل )األعمار الش ي النزالء ذو  لدىكان بهذه الظروف 

ن في البحث عن العمل وبناء أو ب حياتهم الدراسية ويبدهذا العمر ينهي معظم الشبا، ألنه بالعمرية

 ير لبناء أسرهم الخاصة .ضة والديهم والتحأيمستقبل مستقل خاص بهم بعيدًا عن رع

 واقع الجريمة في مناطق الضفة الغربية : 1.4.1

اجهه كثيرا عن ما تشهده المجتمعات العربية األخرى رغم ما تو ختلف يفي فلسطين ال  يمةجر ان واقع ال

 أوحالة خاصة   تعدالجريمة اللكن ، فلسطين من تحديات وظروف استثنائية على جميع المستويات

سرقة الشجار و القتل و فجرائم البالمستوى اإلقليمي والدولي،  تم مقارنتهاغير عادية، إذا ما  أواستثنائية 

خرى، لمجتمعات العربية األني ككل اهي السائدة في المجتمع الفلسطي ،والمخدرات والجرائم األخالقية

هذا ما اتفقت معه نتيجة الدراسة الحالية من خالل المقابالت التي أجريت مع مدراء مراكز اإلصالح 
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أشكال الجريمة انتشارًا في المجتمع الفلسطيني هي جرائم القتل تليها  أكثرأن  إلىوالتأهيل حيث أشاروا 

 الشجارات ثم المخدرات والسرقة.  

غالبًا ما ترتبط معدالت الخصوبة والنمو المرتفعة مع معدالت توفير المستوى بق فإنه لما س إضافة

االقتصادي واالجتماعي المستقر لألفراد، وكون المجتمع الفلسطيني يعد من المجتمعات الفتية حيث 

الجهاز المركزي )( حسب إحصائيات %41.1)أكثرعام ف( 41 -22)يشكل نسبة الشباب من عمر 

، األمر الذي جعل هذه النسبة تنعكس في تأثيرها على معدالت النمو (4122 ،لفلسطينيلإلحصاء ا

نسبة البطالة والفقر في األراضي الفلسطينية  إرتفاعذلك في  أهمبالتالي س، االقتصادي واالجتماعي

 :منهامعدالت الجريمة  إرتفاعفي  تساهمعدا عن معاناة المجتمع الفلسطيني من عوامل أخرى 

جود استقرار أمني وسياسي نتيحة لسياسة االحتالل التي تعمل على خلق المشاكل اليومية عدم و  .2

نتيجة  إليهبالحركة والتنقل للعمل والتعليم، وهذا يتناسب مع ما توصلت  اتجاه أفراد الشعب وتقيد حريته

ي دفع الفرد ف تساهمليست هي العوامل الوحيدة التي  جتماعيةالدراسة بأن العوامل االقتصادية واإل

 لممارسة الجريمة .

خالل الربع الثالث من عام  نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني حيث بلغت نسبتها إرتفاع .4

عدم وجود يعود ذلك بسبب ،  ( في قطاع غزة%22( في الضفة و)%21بواقع )( 41.4%) (4122)

ها السلطة الفلسطينية جهااألزمات االقتصادية التي تو  إلى إضافة خطط تنموية واقتصادية جدية،

 ومحدودية الموارد مما زاد من نسب الفقر في فلسطين . 

نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية فحسب وزير العمل الفلسطيني أن ثلث الشعب  إرتفاع .3

اإلعالة من المؤسسات  إلىالفلسطيني يقع تحت خط الفقر وأن نسبة كبيرة من السكان هم بحاجة 

 .(4122، )أبو شهال جتماعيةاإل
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دورًا كبيرًا ليس فقط على  أن الظروف السياسية واألمنية لعبتفإننا نستنتج  توضيحًا لهذه العوامل

ضًا دورًا في إخالل التوازن االجتماعي للنسيج أيإخالل التوازن االقتصادي في فلسطين بل لعبت 

في األراضي الفلسطينية، والثقافية  جتماعيةالمجتمعي الفلسطيني من خالل تكريس ظهور الجريمة اإل

سلو الذي يقضي ببقاء ما أو تفاق وما تاله من توقيع إ (2112)فقدوم السلطة الفلسطينية في العام 

قوى  أيول ئيلية وعليه يمنع دخامن األراضي الفلسطينية تحت السيطرة األمنية االسر  (%21)يقارب 

؛ مما كلف األجهزة األمنية والمواطنين المناطق دون وجود تنسيق أمني مسبق هذه إلىأمنية فلسطينية 

هذا تمامًا كما يحدث في بعض المناطق المسماة ، الغياب في الرقابة والحرية في حفظ األمن واآلمان

 إرتفاعفي  همابالمناطق "ج" مثل ضواحي القدس وبعض القرى في محافظات الضفة الغربية، مما س

عد مخدرات وسرقة السيارات والتجارة باألسلحة بحيث تُ ها جرائم الأهمنسب الجرائم بشكل ملحوظ فيها و 

ضًا مناطق لجوء لبعض العصابات االجرامية للسكن أيألكبر الجرائم بل  اً هذه المناطق ليست مسرح

اب القوانين الحديث عن غي دالة، هذا ما يتوافق مع نظرية النشاط الرتيب تحديدًا عنفيها هربا من العد

بالتالي سهولة ، خوف من العقاب أود بالتصرف بحرية وبدون أدنى مسؤولية لفر التي تدفع ا، الرادعة

 ممارسته للجريمة وتكرارها دون تردد لغياب الحسيب والرقيب.

ذلك التقلبات األمنية التي شهدتها األراضي الفلسطينية بعد الدخول في االنتفاضة الثانية،  إلى إضافة 

تبعه من خالل انتقال الحكم وما ها من انتشار الفلتان األمني وما تبع (4112)والتقلبات السياسية عام 

ويالت للشعب الفلسطيني من خالل ظهور االنقسام الداخلي وانتشار للجماعات المسلحة تحت ما 

شرعي مما الغير التي بقيت ترفع السالح ، مة الفلسطينيةو ايسمى باألذرع العسكرية المنبثقة عن المق

الء المتنفذين في هذه ؛ بحيث أصبحت سلطة هؤ فيها القانون  وغاب دمنعوجود مناطق إ إلىأدى 

هذا تمامًا ما تشهده من سلطة القانون والدولة نفسها، نفسهم قيادات أقوى المناطق والذين يطلقون على أ

 بعض المخيمات في الضفة الغربية وبعض مناطق "ج" . 
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 إرتفاعفي  منها الشعب الفلسطيني دوراً  التي يعاني جتماعيةقد لعبت الظروف اإلل أما اجتماعياً 

شهده المجتمع الفلسطيني خالل السنوات السابقة نتيجة لما  رتفاعحيث لوحظ هذا اإل ،معدالت الجرائم

هجرة أبنائها التي شهدت  مناطق القرى واألرياف النسيج االجتماعي، تحديدًا في من ضعف كبير في

 جتماعيةليم كونها تعد مركزًا لوجود الخدمات االقتصادية واإلالمدن الرئيسية بحثا عن العمل والتع إلى

لتهم التخلص من العراقيل و امح إلى إضافةومتطلبات العمل، وهذا ما تفقده مناطق القرى واألرياف، 

آخر  إليههذا ما يفسر ما توصلت غالقهم لما بين المدن الفلسطينية، اإلسرائيلية المستمرة في إ 

بأن نسبة السكان  (4122 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)ها اإلحصائيات التي أجرا 

األرياف ى و ( يقيمون في القر %22.2( مقابل )%22.3) لذين يعيشون في المدن بلغتالفلسطينين ا

رغم اختالف هذه اإلحصائيات مع نتيجة الدراسة التي أشارات ، المخيمات( هم من سكان %1.2و)

ضفة الغربية من وجهة نظر النزالء؛ لكن ما معدالت الجرائم في ال رتفاعإأنه ال عالقة لمكان السكن ب

ظهور حالة اإلغتراب التي أطلقها علماء االجتماع على الحالة التي يظهر  األمر هو يفسر لنا هذا

فيها غياب التقارب الثقافي واالجتماعي بين األفراد في المكان الواحد نظرا لقدومهم من بيئات مختلفة 

 نشئة والعادات والتقاليد .في الت

ا على الحالة ماسقاطهالصراعية و البناء الوظيفي و  تيهنا نالحظ تأثير ما تم االستفادة منه في نظري

 أوبأن المجتمع عبارة عن نسق واحد متكامل وان غياب حيث توضح نظرية البناء الوظيفي الفلسطينية 

ن إ ،األنومي أورية ج عنه حالة من الالمعياخلل أحد هذه االنساق من شأنه ان يضعف المجتمع وينت

التغيير السريع والمفاجئ في المجتمع بسبب فقدانه ألحد أنساقه التي  إلىيعود ب ظهور هذه الحالة سب

ربط  من هنا يمكننايم المجتمعية التي تربوا عليها؛ تتميز بالترابط فيما بينها، وفشل األفراد في تمثيل الق

وف التي مر بها القول بأن الظر كولوجية وفق الحالة الفلسطينية بيلصراعية واألما أشارت له النظرية ا

تنقلهم من  إلى إضافةعملت على تهتك النسيج االجتماعي لديهم  السكان في المجتمع الفلسطيني
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وجود  إلىمراكز المدن التي تفتقد  إلىفيها  جتماعيةود قوة الروابط اإلمناطق القرى التي تتميز بوج

؛ مما أظهر حالة من جتماعيةوجود خلل في تركيبتهم اإل إلىما بين أفرادها أدى  إجتماعيةت عالقا

الصراع بهدف تحقيق كل فرد لمصلحته وأهدافه حتى ولو كانت على حساب اآلخر وبطرق غير 

في مراكز المدن تختلف أنماطها عن تلك الموجودة  ريمةظهور أنماط للج إلىمما أدى  ،مشروعة

القرى قد بقيت محافظة على  لكون ذلك يعود القتل واالعتداء"، ، االحتيال، رقةل جرائم " السبالقرى مث

النسيج االجتماعي والنظام األبوي فيها وان جميع سكانها تربطهم عالقات القربى وال يسمحون 

م خرج فرد منه أيالعشائرية الخاصة لمحاسبة  ساليببسلوكيات مخالفة لعاداتهم وتقاليدهم ولديهم األ

 عن قانون العائلة . 

فراد في انتقالهم لالستقاللية في تمعية والثقافية نتيجة توجهات األيمكننا القول بأن غياب القيم المج

أضعف دور العائلة في عملية الضبط التي كانت تقوم بها، مثل   األسرةعن جو  الدخل والسكن بعيداً 

سكنهم األصلي، وكيات أفرادها وهم خارج مكان العائلة بضبط سل أوعدم قدرة األب بضبط أبنائه 

فقدان القيم والعادات والتقاليد لتأثيرها في المدن، كما أن الفرد أصبح  إلىبالتالي أدت هذه الحالة 

حبيس أهدافه ورغباته، وأن هذه الرغبات قد تكون بمنأى عن األخالق والقانون والثقافة التي تربى 

 عليها .

الضعف للقوى األمنية بسيطرتها سباب في شأنها أن تخلق حالة من أن هذه األ بالتالي فإننا نستنتج

السلوكيات المخالفة للقانون،  أوعلى الجريمة في المدن الكبرى، نظرًا ألن بعض الحاالت اإلجرامية 

تخطيط وبشكل متكرر وبسبب تغّير أنماط المجتمع، حيث يصبح من الصعب على  أيتحدث دون 

نية تحديد أسباب اتجاه بعض األفراد الرتكاب سلوكيات اجرامية؛ مما دفع مسؤولي أفراد القوى األم

 جتماعيةالجهات األمنية وفق المقابلة التي تمت مع مدراء مراكز التأهيل للتأكيد بأن الظروف اإل
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ة خاصأبنائهم، وعدم مراقبة سلوكياتهم والتنشئة األسرية الخاطئة وغياب الرقابة من قبل األهل اتجاه 

سوء غير معروفين بالنسبة لألهل والتحول الثقافي وحالة االغتراب التي يعيشونها،  رفقاءفي ظل وجود 

تردي الوضع االقتصادي وانتشار البطالة والفقر والعوز، وظهور بعض مالمح الطبقية في  إلى إضافة

انتشار الفساد ن في مستويات المعيشة والدخل لدى السكان و ياالمجتمع الفلسطيني من خالل التب

مما غياب العدالة المجتمعية؛  إلى التي أدتاالداري والمؤسساتي وظهور كبير للوساطة والمحسوبية 

 . من قبل أفراد المجتمع الجرائمبآخر زيادة ممارسة  أودفع بشكل 

جاد يافي حالة عدم  رتفاعلة لإلأيأن الجريمة في مناطق الضفة الغربية قد تكون ما سبق يوضح م

وقائية مناسبة للتخفيف من حدة اآلثار التي من الممكن أن تترتب على هذه األسباب، وأنه من  حلول

وزارة )الوزارات مثل االجتماعي الرسمية المتمثلة في  الضروري أن تشترك جميع مؤسسات الضبط

 رسميةال غير، مع مؤسسات الضبط (الشرطة ومؤسسات الحكم المحلي، التنمية ،التعليم، االقتصاد

واستغالل كافة الوسائل المتاحة لتخفيف األزمات التي تواجه  ، المدرسة(العشيرة، األسرة)المتمثلة في 

اإلنحراف والجريمة، ألنه  إلىتدفعه ونفسية  إجتماعيةالشعب الفلسطيني وتضعه في ظروف اقتصادية و 

 ساليبجاد األأيوبغياب هذه الحلول وعدم تمكن المؤسسات الرسمية من اغتنام الفرص للتعديل و 

 أورادع قانوني  أيالوقائية فإن وجود الفرص للمجرم بارتكاب الجريمة ستكون أكبر نظرًا لعد وجود 

هنا نؤكد على دور نظرية النشاط الرتيب في دفع األفراد لممارسة الجريمة ، ي يحد من تصرفاتهعمجتم

 وتكرارها في المجتمع الفلسطيني .

 فة الغربية أنماط الجريمة وحجمها في الض: 

 الجريمة بشكل كبير خالل السنوات األخيرة "أشكال أنماط " شهدت مناطق الضفة الغربية تناميًا في

لما  حسب التقارير االحصائية للمؤسسة األمنية الفلسطينية معدل الجريمة إرتفاعحيث بلغت النسبة 
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ها إرتفاعالمؤثرة في  اختلفت العوامل مام، (4122)عن العام  (4122)( خالل عام %21يقارب )

 .(4122جهاز الشرطة الفلسطينية، ) نماطها من محافظة ألخرى أختالف إ إلى إضافة

 جهاز أوسسة األمنية ؤ حيث سجلت المراكز المختصة في احصائيات الجريمة سواء تلك التابعة للم 

لمرتكبة في ة في أنواع الجرائم امتباينمعدالت  ،بعض المراكز المختصة أوحصاء الفلسطيني اإل

واخضاعها للدراسات  لة منها لضبط األرقام الحقيقية في مستويات الجريمةأو المحافظات في مح

بهدف للبحث في امكانية حصر األسباب والنتائج وتعميمها الدراسات الخاصة وتوزيعها على مراكز 

ن معدالت أ إلىهم تت التقديرات فيما بينهم حيث أشار بعضو اتف قدلتقليل هذه الظاهرة والحد منها، 

مقارنة بالدول التي تتشارك مع  أوالجرائم ما زالت في وضعها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة 

فيما يؤكد خبراء آخرون على تفشي وانتشار هذه الظاهرة في  فلسطين في نفس الظروف والعوامل،

) أبو وضى وعدم االطمئنانجعل المواطن يعيش في حالة من الفي معدالتها األمر الذ إرتفاعالبالد و 

 .(4122بكر، 

ألنماط الجريمة في الضفة الغربية من خالل  االحصائيات أهميتم عرض وف في هذا اإلطار س .2

 ( 2( كما في الجدول رقم )4122عام )

 المحافظة            

 

 نوع الجريمة

 يةقلقيل طولكرم طوباس جنين نابلس سلفيت رام الله أريحا القدس بيت لحم الخليل

 1 9 - 4 1 9 1 3 3 - 8 جرائم القتل

جرائم االعتداء على 
 النفس

1311 111 313 108 9111 141 9814 9441 481 9091 190 

جرائم مخلة بالخالق 
 واآلداب العامة

911 31 11 41 911 14 999 11 11 11 949 
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جرائم ضد حرية 
 اآلخرين وسمعتهم

419 38 31 19 111 438 943 991 11 41 31 

 111 390 11 111 131 931 811 910 11 114 188 جرائم ضد الموال

 11 14 1 10 11 41 991 1 8 19 131 جرائم ضد الثقة العامة

جرائم ضد موظفي 
 الدولة وسير العدالة

488 30 11 13 481 11 193 911 41 11 939 

جرائم التعدي على 
المالك العامة 

 والخاصة

111 139 991 911 438 141 419 910 13 911 141 

 181 911 11 911 111 81 110 11 981 908 119 جرائم ضد النظام العام

 1093(: أنماط الجريمة و الرقام التي سجلت في محافظات الضفة الغربية خالل عام 9ل رقم )جدوال

لعام  الجدول السابق ألنماط الجرائم وأرقامها التي سجلت في محافظات الضفة الغربية إلىباالستناد 

في الضفة الغربية ومقارنة ان  4122 ما تم تسجيله من أرقام للجرائم لعام أهم، سيتم توضيح 4122

 (.4122-4123انخفضت عما كانت عليه خالل األعوام السابقة الممتدة من ) أوكانت قد ارتفعت 

لغربية آخذة الضفة االجريمة في  تمعدال (أن4122، حقوق اإلنسانلعالم اإلمركز ضح تقرير )أو قد ل

ال سيما في ة؛ نوعية والفتة وملحوظ حيث لوحظ وجود جرائم مقارنة مع السنوات السابقة، باالزدياد

آالف  21( جريمة لكل 88) 4122خالل عام  بلغ معدل الجريمةحيث  المسلح القتل والسطوجرائم 

( 221) إلى 4122 (  فيما ازداد المعدل خالل عام214) 4122بينما بلغ المعدل خالل عام  مواطن

انتشار واألخذ بالقضاء العشائري فك األمر لغياب الرقابة الذاتية يعزى ذلآالف مواطن؛ 21جريمة لكل 

غياب الكثير من الحقوق باعتبار المجتمع  إلىأدت  " عند العشائر الفلسطينيةفنجان القهوة"عادة 

ئم ولم تحد منها كما هو المفروض، زادت من انتشار الجرا لعادةني مجتمع عشائري وان هذه االفلسطي

لما سبق  إضافةانتشار ظاهرة الفقر والبطالة ومحدودية الوظائف كما تم التوضيح سابقا،  إلى إضافة

الفلسطينية وتأثير مثل انتشار ظاهرة المخدرات بكثرة في األراضي  جتماعيةبعض العوامل اإل إلى يعود
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وف ر غالق للحواجز والتنكيل بهم وتضييق ظكإد فرامن ممارسات على األعكسه االحتالل وما ي

، كما انه ال يمكننا التغاضي سبب لهم ضغوط نفسية المعيشة من خالل اتباع سياسة العقاب الجماعي

عن ضعف الوازع الديني واألخالقي في النفوس، وضعف األداء األمني الذي تقوم به االجهزة األمنية 

ة ما تواجهه من معيقات في حل الجرائم التي تحدث في خاص، بسبب بعض التحديات التي تواجهها

ة ، وللمزيد في كشف أسرع و متطور للجريم تساهمالمناطق "ج" وضعف االمكانيات التكنولوجية التي 

 (2لشكل رقم )من التفاصيل أنظر/ي ا

 

 (1091-1093( آالف مواطن خالل )90عدد الجرائم المرتكبة لكل ))(: 3الشكل رقم )

 :(1لجدول رقم )اما في بالنسبة للمحافظات فقد وزع ك 1091الجريمة خالل عام أما معدل 

 المحافظة مالرق

 يدد 

 الجرائم

 يدد

 السكان

 يمةمعداللجر

 ( نسمة010111لكل )

 241 11132 0101 أريحا 0

 63 422024 3242 الخليل 2
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 44 030123 0241 ضواحي القدس 1

 014 220612 2141 بيت لحم 4

 66 106216 2613 جنين 1

 021 114232 4441 رام الله 3

 262 42242 2113 سلفيت 4

 013 33614 202 طوباس 6

 21 061104 0421 طولكرم 2

 213 001144 2111 قلقيلية 01

 26 162122 1622 نابلس 00

 001 2341410 22242 المجموع

 (1091لعام )(: نسبة الجرائم بالنسبة لعدد السكان في المحافظات 1ل رقم )جدوال

حسب المقابلة التي أجريت مع مدراء جريمة في محافظات الضفة الغربية ن في معدالت الياييعزى التب

معدل  إرتفاعتنفرد بخصوصية خاصة بها، فيعود  محافظةان كل  إلىمراكز االصالح والتأهيل 

ن بقربهم من مناطق تتمتعا أنهما إلىقلقيلية( المثال في كل من مدينة) سلفيت و  الجريمة على سبيل

مما سهل انتشار ظواهر مثل  (28)الخط األخضر ويعمل أغلب سكانهم في المناطق المحتلة عام 

العمالة وتسريب األراضي والتخابر " إلى إضافة ،تعاطي المخدرات واالتجار بالسالح وسرقة السيارات

حتالل االسرائيلي لحاجة الل االأتي نتيجة استغ" والتي تعد جرائم ضد الثقة العامة واألخالق تمع العدو

ليس النخفاض  ما انخفاضها في مدينة الخليل مثال يعودللعمل وتحسين ظروفهم المعيشية، أ نالمواطني

كون مدينة  رسميًا لدى األجهزة األمنية لكن النخفاض تسجيل الجرائم المرتكبةالجريمة بحد ذاتها؛ 

العشائر بحل معظم المشاكل التي  م العشائري فتقوميسودها النظاالمدن التي  أكثرالخليل تعتبر من 
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القضاء اال في الجرائم الكبرى، أما انخفاضها األجهزة األمنية و  إلىون اللجوء تحدث وفق مبدأ الصلح د

ود للسياسة التي يتبعها االحتالل مع هذه المدينة بحيث ال يسمح عفي منطقة ضواحي القدس في

ن غالبية سكان هذه المناطق من حملة أ كما ،ن وجود تنسيق أمنيها دو لألجهزة األمنية فرض سيطرت

 إلىالهوية االسرائيلية وال يسمح قانونيا لالجهزة االمنية الفلسطينية اعتقالهم ومحاكمتهم بل يتم تحويلهم 

محتل بعد ارتكاب الجرائم ب معظم سكان هذه المناطق للداخل الو هر  إلى إضافةرتباط االسرائيلي، اإل

اختالف نسب  األجهزة األمنية الفلسطينية، مما سبق يؤكد قبل ة مسائلة منأيأنفسهم من  ةيالحم

 ميات الفرد.احسب المنطقة والمحافظة يعني أن الجريمة من ديناميات الحي وليست من دين الجرائم

خالل عام قضية ( 42212ضحت أنها تعاملت مع )أو اإلحصائيات الخاصة باألجهزة األمنية كما أن 

تعاملت  4122وعام  4122(خالل عام42224من ) أكثر، مقابل 4122(خالل 42422و) 4123

( ازداد 4122-4122أن معدل الجريمة ما بين عامي )ملفت للنظر في هذه النسب(ال41421مع )

)ادارة البحوث و في المجتمع الفلسطيني  أن معدل الجريمة في ازديادعلى (% مما يؤكد 21,3بنسبة)

 (2للمزيد من التوضيح أنظر/ي الشكل رقم ).(4122الفلسطينية، الشرطة  التطوير لجهاز

 

 

 

 

 م .  1091 -1094(: مسار الجرائم الجنائية المرتكبة خالل الفترة 1الشكل رقم )

 

29,279

26,552 25,275 24,101

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2013201420152016

الع م

ئم
را
لتج
د ا
يد



94 
 

 يعود ذلك، ريمة في الضفة الغربيةملحوظ في نسبة الج إرتفاعك أن هنا السابقة االحصائياتتؤكد لنا 

ها األراضي الفلسطينية في ظل الفترة الحالية التي تمر بواالقتصادية في  اعيةجتملصعوبة الظروف اإل

ضات الفلسطينية وزيادة وتيرة العمليات األمنية االسرائيلية ضد الفلسطينين أو االنقسام وتوقف المف

بطىء  إلى إضافةومنعهم من الحصول على تصاريح العمل والتنكيل بهم في ترحالهم بين المدن، 

قتصاد الفلسطيني وانتشار كبير للفساد المالي واالداري في المؤسسات الرسمية والغير رسمية عجلة اال

ساط الشباب، أو وانتشار ظاهرة الوساطة والمحسوبية التي أثرت في مصداقية هذه المؤسسات في 

زيادة معدالت الفقر  إلىالمعيشة مع انخفاض الدخل كلها عوامل أدت  إرتفاعوضعف االستثمار و 

هذا ما يفسر حصول الفقرات المتعلقة جرامي، إسلوك  إلىي بأفراده البطالة التي تواجه المجتمع وتؤدو 

بتردي األحوال الفقرة المتعلقة بعدم وجود عدالة مجتمعية والفقرة المتعلقة  إلى إضافةبعامل الفقر 

وهي نتائج  ،تأهيلالنزالء في مراكز اإلصالح وال إجاباتعلى درجة متوسطة من المادية والشخصية 

تهم الرتكاب الجريمة عتعد مرتفعة وتدل على موافقة النزالء لهذه األسباب في كونها أسباب رئيسية دف

الدفع  إلى إضافةانخفاض الجريمة في المجتمع،  أو إرتفاعية هذا العامل في أهممما يدل على 

تفشي هذه الظاهرة حتى ولو  لة للحد منو ابالمؤسسات الرسمية والجهات المسؤولة في المجتمع بمح

الشعب الفلسطيني من  إلىمن خالل توصيل الدعم الذي يصل  ، ذلككان ذلك باالمكانيات المتوفرة

يد من يستحق وأن ترتفع مستويات الرقابة على توزيع الموارد بشكل عادل بدال  إلىمساعدات ومنح 

في حسابات بنكية  أوق ما في األسواتحقها وجل ما تفعله هو احتكارها إمن تكدسها بيد فئات ال تس

 هذا ما يعول على انتشار الفساد اإلداري والمؤسساتي بالضفة الغربية. خاصة بهم، 

في  ومحافظات الضفة الغربية المجتمع الفلسطيني فيوأرقامها الجريمة  تأن معدال ما سبقم نستنتج

قبل  طير البد من الوقوف أمامه منمؤشر خواالرتفاع  نياهذا التب وأن به ال يستهانارتفاع مقلق و 

 .جاد الحلول المالئمة لهأيلة تفسيره و أو لدراسته وتفحصه لمح شرائح المجتمع كافة
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 وذات العالقة الدراسات السابقة 1.4

 وذات العالقة  الدراسات السابقة -

ربية نتيجة للمسح المكتبي واإللكتروني لألدبيات والدراسات السابقة تبين وجود دراسـات أجنبية وع

 جتماعيةفي الجريمة وعالقتها بالظروف االقتصادية واإل ذات صلة أور ومحلية تبحث بشكل مباش

دراسة  تتمثل في األجنبية الدراساتة ومنها المحلية، وأما لعربينها الدراسات األجنبية ومنها ام

Raphael and Winter,2001)) ،(Bensinq,1981) ،(Woltqan,1980). 

(، 4121، البراك(، )بن 4122(، )عبدالله،4124شة، أو العربية )الدر اسات في حين تتمثل الدر 

)الشراري،  ،(4112)الحاج حسن،  (،4111)الزواهرة،  (،4121)ميساء كمال،  (،4121)القحطاني، 

)المصري، (، 4113، النجداوي (، ، )4112(، )الزعبي، 4112(،)الشراري، 4112(، )البكر، 4112

 (.2112(، )الرابي، 2112ي، أو )البرق(، 4114
 

 :الدراسات الجنبية -

  دراسةRaphael and Winter,2001)) ات يالبطالة وزيادة الجرائم في الوال إرتفاع"  عنوانب

ات المتحدة حيث قسمت الجرائم يفي الوال نواع الجرائم انتشاراً أأكثر ، التي هدفت للتعرف على المتحدة"

ت وجرائم اإلعتداء على النفس(، كما هدفت لدراسة العالقة نوعين وهما )جرائم الممتلكا إلىالمرتكبة 

تخفيف البطالة والحد من تحدة األمريكية والطرق الممكنة لات الميوالبطالة في الوال ينالنوع هذينبين 

النتائج التي  أهممقطعية، فيما تمثلت الزمنية الهذه الجرائم، استخدم الباحثان منهجية بيانات السالسل 

ا هذه الدراسة في أن هناك عالقة طردية بين البطالة وجرائم االعتداء على الممتلكات إليهتوصلت 

مما هي عليها من جرائم على النفس، بمعنى أن زيادة معدالت البطالة سوف تؤدي إلي زيادة  أكثر
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صى الباحثان بضرورة حل مشكلة البطالة من أو معدالت هذه الجرائم في المجتمع األمريكي، من هنا 

جاد وسائل استراتيجية مانعة أيات المتحدة وبيتقبلين في الوالسمل التخفيف من عدد المهاجرين الالخ

 ة أمنهم.أية ممتلكات األفراد وحمأيقوة لحم أكثرو 

 دراسةأما (Bensinq,1981)الخصائص االقتصادية "بعنوان ( 2182)الدوري،المشار لها في

الدراسة للتعرف على مجموعة الخصائص االقتصادية  هدفت هذهلمرتكبي جرائم القتل":  جتماعيةواإل

لمرتكب الجرائم، وقد أجريت الدراسة على مجموعة من السجناء في سجن مدينة كليفالند  جتماعيةواإل

مجرم، قام الباحث  (211)عينة تتكون من  ات المتحدة األمريكية، تم اختياريو في الوالياهأو ة يبوال

من  (%22)ن أ إلىأداة لجمع البيانات، توصلت نتائج الدراسة باستخدام المقابالت الشخصية ك

سوء الوضع االقتصادي  إلى ضافة، باإلجتماعيةمرتكبي الجرائم يعانون من الفقر وسوء التنشئة اإل

للمنطقة، والنزعة نحو التمرد وعدم الثقة، وإن معظم هؤالء المجرمين هم أشخاص يرتكبون جريمة القتل 

ة ياية واضحة، ومثل هؤالء األشخاص يستخدمون العنف بدون رعأهمأسباب ذات بدون أن يكون لديه 

  ، كما توصلت الدراسة أن دوافع جرائممعينة وبدون ضرورة ويمتازون بالنزعة نحو التمرد وعدم الثقة

 .حيث أن معظم هؤالء المجرمين كانوا عاطلين عن العملالقتل كانت تعزى للدوافع االقتصادية 

  و( 2181في دراسة Woltqan,،بع4121( المشار لها في )القحطاني )دوافع جريمة القتل "نوان

لتي تؤدي الرتكاب االسباب الدراسة لمعرفة الدوافع الكاملة و هدفت ا ،"في مدينة فالدلفيا المريكية

جرائم القتل في ( سجين من مرتكبي 288قد استخدم الباحث مجتمع العينة المكون من )ل، جرائم القتل

قتل وأنهم أقل سنًا من جميع المساجين المتهمين في جرائم ال %84شكل الذكور نسبة فيالدلفيا،  سجن

من  (%21)( عام، حيث أظهرت النتائج أن 31-42ح أعمارهم بين )و امعظمهم تتر و  همايامن ضح

ب ام العطل وكان أحد الدوافع الرتكاب الجريمة هو شرب الكحول بنسأيالجرائم المرتكبة تركزت في 
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لالستفزاز وأن الجرائم كانت بسبب تعرض القاتل  من (%32)ن أالدراسة  تكبيرة جدا، كما بين

منها كانت بسبب المشاكل العائلية، كما أن أغلب المجرمين من ذوي الدخول الضئيلة حيث  (23%)

 لدىتفع الدوافع الرئيسية الرتكابهم الجريمة، وأن نسبة الجريمة تر  أهمشكل العامل االقتصادي أحد 

 األشخاص المنحدرون من بيئات فقيرة نسبيًا حيث تتشكل في بيئتهم ثقافة خاصة في العنف.

 الدراسات العربية: -

  أثر الفقر والبطالاة علاى السالوك الجرماي فاي المجتماع الردناي  ( بعنوان 4124،شةو االدر )دراسة"

عـرف علـى أثـر الفقـر والبطالـة الت إلـىهـدفت الدراسـة  من وجهة نظار العااملين فاي جهااز المان العاام"

قـد ل العام األردنـي، على السلوك الجرمي في المجتمع األردني من وجهة نظر العاملين في جهاز األمن

(، توصـــلت  321بلغـــت العينـــة )طة كأســـلوب لتحديـــد عينـــة الدراســـة، تـــم اســـتخدام عينـــة عشـــوائية بســـي

فــي الســلوك الجرمــي فــي المجتمــع  البطالــةو  عــدة نتــائج مــن بينهــا وجــود أثــر لمتغيــر الفقــر إلــىالدراســة 

 .األردني

  هــدفت المااؤثرة فااي ارتكاااب الجريمااة"،  جتماعيااة"العواماال اإل بعنــوان (4122)عبــد اللــه،  دراســةأمــا

ودورهـا  جتماعيـةالعوامـل اإل إلـىالتعـرف  إلـى ضافةالدراسة للتعرف على السلوك االجرامي وأبعاده، باإل

اسـتخدمت الدراسـة كـل مـن المـنهج المقـارن لمقارنـة نتـائج الدراسـة مـع  في ارتكاب الجريمـة والعـودة لهـا،

نتــائج الدراســات االخــرى، ومــنهج المســح االجتمــاعي، وقــد تــم تحديــد مديريــة شــرطة االنبــار )المراكــز( 

قـد لتـم توزيـع أداة االسـتبيان علـيهم، ، ( موقـوف21ختيار عينة مكونة من )كمجتمع للدراسة من خالل ا

من اإلناث، وأن المستوى  أكثرها بأن الذكور المرتكبين للجرائم أهمعدد من النتائج  لىإتوصل الباحث 

 إلـــى ضـــافةاالجتمـــاعي واالقتصـــادي المتـــدني لـــه دور كبيـــر فـــي زيـــادة نســـبة المجـــرمين والجـــرائم، باإل
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طالــة مجموعــة مــن العوامــل مثــل تفكــك العالقــات األســرية والمنطقــة الســكنية والبيئــة المحيطــة الســيئة والب

 .قات الفراغ وغيرهاأو و 

 إلىهدفت ، "جتماعيةجرائم القتل: عواملها وأثارها اإل"( بعنوان4121، القحطاني)دراسة  أما 

، جتماعيةأثارها اإل أهمسعودية و التعرف على عوامل جرائم القتل في سجن ابها في المملكة العربية ال

اإلجتماعي العامل  عوامل جريمة القتل هو أهمأن من  هانتائج توصلت،نزيل (411) العينة منت تكون

المالية، وأن مرتكبي  األسرةالجريمة الجنسية ثم عدم القدرة على تلبية إحتياجات ثم ثم اإلقتصادي 

 إرتفاعت جريمة القتل هم في الغالب من ذوي المستوى التعليمي األمي الذي ال يقرأ وال يكتب كما بين

ل من العام أهملنتيجة التي تشير بأن العامل االجتماعي هو ، مما جعل اجريمة القتل في المدينة

العامل االقتصادي أن  إلىختلف مع نتيجة الدراسة الحالية التي تشير الجرائم ت إرتفاعاالقتصادي في 

 من العامل االجتماعي   أكثرله الدور األكبر في انتشار الجريمة 

 فاي تحدياد أنمااط الجريماة  جتماعيةوامل اإلدور الع"( بعنوان4121،البراك )دراسة  حين هدفت في

فـي تحديـد أنمـاط الجريمـة  جتماعيـةالتعـرف علـى دور العوامـل اإل إلـى  ،"في المملكة العربية السعودية

( ســجينًا تــم إختيــارهم 228تكونــت عينــة الدراســة مــن ) .فــي مدينــة حائــل فــي المملكــة العربيــة المتحــدة

المنهجيــة فــي هــذه  واعتمــدت الدراســة، بمختلــف الجــرائمكــومين مــن المجــرمين المح ،بالطريقــة العشــوائية

إنتشارًا في سـجن حائـل هـي المخـدرات  كثرأن الجرائم األ نتائجها أهمو الدراسة على المسح اإلجتماعي، 

 ةضـاف، إالمفككـة أثـرت فـي إنتشـار المخـدرات األسـرةأن  إلـى، كمـا توصـلت ثم السرقة ثم جرائم التهريـب

وجـود فـروق فـي  إلـىلصـالح جريمـة المخـدرات و  رفقـاءمـط الجريمـة تبعـًا لمتغيـر الوجـود فـروق فـي ن إلى

نمط الجريمة تبعًا للدخل الشهري والمستوى التعليمـي، وإتضـح مـن النتـائج أن نـزالء السـجون مـن سـكان 

 أرتكابًا للجريمة. كثرالحضر هم األ
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 (بعنوان4121دراسة أجرتها ميساء كمال ) ع الفلسطيني في حدوث "أثر المخدرات على الواق

التعرف على جريمة تعاطي المخدرات وحيازتها واالتجار فيها وتأثيرها على  إلىهدفت  ،الجريمة "

القاء الضوء  إلى إضافة، جتماعيةمن الناحية البيئية واإلا إليهالمجتمع الفلسطيني واألسباب التي تؤدي 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ،غزةمنتشرة في منطقة قطاع ال على انواع المخدرات وكمياتها

قد اتخذت مجتمع ل ،ة المخدرات وانتشارها في فلسطينالتاريخي لتطور ظاهر  لبعدوالتاريخي لدراسة ا

ني لدى األفراد ضعف الوازع الدي أن  إلىتوصلت الدراسة  دراستها من منطقة خانيونس في قطاع غزة،

ء السوء هو الذي يدفع غالبية االفراد على تعاطي عن ابنائهم ومرافقة أصدقا وانشغال الوالدين

المخدرات وأن االكتظاظ السكاني الذي يعاني منه قطاع غزة والظروف االقتصادية السيئة بسبب 

في اتجاه الشباب لالتجار بالمخدرات وتعاطيها  أهمالحصار وانتشار البطالة في صفوف ابنائه س

ج أن عدم وجود قانون صارم بحق المتاجرين والمروجين للتخلص من هموم الحياة، كما أظهرت النتائ

 في استمرار هذه الظاهرة وتفشيها في قطاع غزة. هماس

 أثر المتغيرات القتصادية على السلوك الجرمي في المجتمع  حول (4111)الزواهرة،  دراسة أما"

ثر المتغيرات لتعرف على اإلى ا هدفتالردني من وجهة نظر العاملين في جهاز المن العام"، 

مجتمع الدراسة من جميع العاملين  شكلحيث ت في المجتمع االردني، لجرمياالقتصادية على السلوك ا

أسلوب العينة العشوائية  اعتمدو  ،موزعين على خمسة أقاليم أمنية األردنيفي جهاز األمن العام 

عامل في (3242)من أصل  (224)البسيطة والعينة العنقودية المنتظمة، بواقع عينة إجمالية بلغت 

 إرتفاعل الباحث االثر االقتصادي في و اتنوضابط صف،  ام ضمن رتبة ضابطٍ جهاز األمن الع

معدالت التضخم وظهور الشركات الوهمية  إرتفاعمعدالت الجريمة حيث تبين أن للفقر والبطالة و 

وجود عالقة ارتباط  أظهرت النتائج كمالجريمة في األردن، معدالت ا إرتفاعوالخصخصة عالقة في 

التي تدفع والنفسية  جتماعيةالقتصادية واإلبين البطالة والسلوك اإلجرامي بسبب تداخل العوامل ا
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أسـباب الجريمة في المجتمع،  أهمارتكاب الجريمة كون البطالة تعتبـر أحـد  إلىبالعاطل عن العمل 

 .جابية بين الـدخل والبطالـة والـسلوك الجرميياووجود عالقة 

 ية ودور المن الحضري في أهم" ( بعنوان4112،الحاج حسن) في حين ان الدراسة التي أجرها

نماط ومسببات المشاكل أإلى تحليل ، هدفت الدراسة الحد من الجريمة في المدن الفلسطينية"

 وتأثيرها في ارتكاب الجرائم في المدن الفلسطينية بشكل عام ونابلس بشكل جتماعيةاالقتصادية واإل

نتائج  إلى ضافةخاص ودور االمن في الحد منها ومواجهتها، اتبع الباحث منهج وصفي تحليلي باإل

 عينة تتكون منو االستبيان الذي أعده لهذه الدراسة، وقد اختار مجتمع دراسته من مدينة نابلس 

مني في ية العامل السياسي واألأهم إلىشارت النتائج أشخص بطريقة عشوائية طبقية، فيما ( 2122)

، عدم استقرار االمن في مدينة نابلس بسبب استمرار االحتالل والسلبيات التي رافقت انتفاضة األقصى

البطالة والفقر وتحديد االقتصاد الوطني، كما أن البيئة الداخلية لمدينة نابلس وطبيعة  إرتفاعمنها 

ودة تتصف بالفقر والعشوائية الجريمة في مناطق محد إرتفاعت في أهمالعمران والحياة االقتصادية س

 نظرا لكثافة السكان وتنوعهم.

 واالقتصادية للمحكومين  جتماعيةالخصائص اإل"بعنوان( 4112)الشراري،  وفي دراسة أجراها

الخصائص  أهملكشف عن لهدفت  ،"بجرائم السرقة بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية

ا السرقة في مراكز تأهيل منطقة الجوف من أيلمحكومين بقضواالقتصادية التي يتمتع بها ا جتماعيةاإل

في ارتكاب الجريمة  األسرةخالل دراسة الشخصية السلوكية لمرتكب جريمة السرقة ومعرفة دور 

اختيار مجتمع الدراسة من مجموع حيث تم واالقتصادية التي تمر بها،  جتماعيةوالظروف اإل

البالغ  (4112)ار من عام أياقعة ما بين شهر شباط و شهر ا السرقة في الفترة الو ياالمحكومين بقض

الخصائض المتعلقة بأظهرت النتائج ، دراسةلل عينةك( نزيل منهم 221اختيار )(محكومتم282عددهم)

وهذا ما نراه  ويتلقون مساعدات مالية غير كافية،أغلب المحكومين عاطلين عن العمل  أناالقتصادية 
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كون التعطل عن العمل وزيادة الفقر برغم من بعض اليوم،  نيالمجتمع الفلسطي ينطبق على

المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني بسبب وقوعه تحت االحتالل، إال أنها ال تسد احتياجاته 

في  األسرةنسبة الخصوبة في فلسطين وكثرة افراد  إرتفاع إلىضا أيواحتياجات أسرته ويعود ذلك 

كان  سرتيضعف الحالة المادية أل)المتعلقة بفقرة:  تيجة الدراسة الحاليةنالعائلة الواحدة لهذا نرى أن 

د احتياجاتي الشخصية س)عدم حصولي على أجر يكفي ل وفقرة له دافع في ارتكابي للجريمة(

حصلتا على موافقة بنسبة متوسطة بالنسبة آلراء نزالء مراكز  مة (أيواألساسية دفعني الرتكاب الجر 

فتوضح ظهور خالفات  جتماعيةأما بالنسبة للخصائص اإلفي الضفة الغربية، صالح والتأهيل اال

يلتقي مع نتيجة  وهذا ،الدالل الزائد والخالفات المادية أوخالفات بين الوالدين واإلضطهاد  أوزوجية 

 لفقرةافي ردع الفرد عن ارتكابه للجريمة من خالل  األسرةية دور أهم إلىالتي أشارت  الحالية الدراسة

: )الخالفات األسرية بين والدي له الدور األكبر في ارتكابي للجريمة( حيث أشار  األسرةالمتعلقة بدور 

 أهمان  إلى إضافةتعد دافع مهم في انحراف األفراد وسلوكه للجريمة،  األسرةالنزالء في اجابتهم أن 

يمّكن الفرد من توفير  دافع الرتكاب جريمة السرقة هو الحصول على المال وعدم توفر العمل الذي

مستلزمات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، وانه بحال توفر العمل فإن األجور تكون غير كافية 

ن الحافز لهم كان أل مرة و و قاموا بالسرقة ألهم ن نسبة كبيرة منأاألساسية، كما تبين متطلباتهم  لتأمين

 . السوء رفقاءالدعم الذي تلقوه من 

  ،واالقتصادية والكاديمية في  جتماعية"اثر بعض المتغيرات اإل بعنوان (4112أما دراسة )الزعبي

اثر بعض التعرف على  إلىدفت ه   الميل نحوالسلوك العدواني لدى طلبة الجامعة الهاشمية"،

تكون مجتمع الدراسة  الجامعة،س في الوريو سلوك العدواني لدى طلبة البكالمتغيرات في الميل نحو ال

طالبًا وطالبة، تم اختيار عينة  (23122)( والبالغ عددهم 4112-4113لوريوس لعام )من طلبة البكا

 عشوائية لتنفيذ الدراسة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الميل في السلوك العدواني تتجه نحو
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اآلخرين وان جميع مجاالت درجات  من ثم جاءت بعدها درجة الميل للسلوك العدواني نحو ،الذات

نحوالسلوك العدواني كانت باالتجاه المنخفض لدى أفراد عينة البحث حيث أظهرت النتائج تأثر  الميل

وسائل  ، كما أنواالقتصادية واألكاديمية جتماعيةدرجة الميل نحو السلوك العدواني بالمتغيرات اإل

 . جتماعيةفي التنشئة اإلاألكبر التربوي  لهما الدور األسرةو اإلعالم 

 واالقتصادية على انحراف  جتماعية"أثر العوامل اإل بعنوان( 4112) الشراري،  سةفي حين ان درا

واالقتصادية على انحراف األحداث،  جتماعية، هدفت الدراسة للتعرف على اثر العوامل اإلالحداث"

تم تحديد العينة من  ،حيث اتخذ الباحث منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية كمجتمع للدراسة

(حدث؛ توصلت 24والبالغ عددهم ) جتماعيةموعة األحداث المقيمين في دار الجوف للمالحظة اإلمج

الدراسة للعديد من النتائج التي تتمثل في أنه كلما زاد عمر الحدث ازدات معه نسبة انحرافه، كما ان 

من يعاقب  أكثرأن اآلباء  إلى إضافةللمدرسة والتعليم دور مهم في تنشئة الحدث وصقل شخصيته، 

 الحدث مقارنة مع األمهات.

 العالقة بين معدالت البطالة ومعدالت الجريمة في ( بعنوان4112)البكر،  وفي دراسة"

اني للمملكة خالل عام قام الباحث بدراسة بيانات التعداد السك ،المملكة العربية السعودية"

ل الممكنة لمواجهتها هدف من خاللها التعرف على اسباب البطالة في المملكة والسب 2112

ر الجرائم المرتكبة على خلفية البطالة المنتشرة والحد منها، حيث استخدم اوكيفية تخفيف آث

 إلىالباحث منهج رسم البيانات الصغرى في تقديره للعالقة بين المتغيرات، توصلت الدراسة 

وى التعليمي ها وجود عالقة طردية بين معدالت البطالة وبين كل من المستأهمعدة نتائج 

 ،تختلف في المناطق الثالث عشرة للمملكة ة البطالةأن نسب إلى إضافة، والجريمة في المملكة

مع ما أشارت له يتطابق هذا ، عدم التوازن في عملية التنمية إلىيرجع السبب في ذلك 

في مناطق القرى واألرياف نتيجة تركز التنمية الدراسة الحالية في أن الجريمة ارتفعت 
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أن االنشطة التنموية والمشاريع حيث واالستثمار في مراكز المدن، واالقتصادية  جتماعيةإلا

هذا ما يؤدي ، القرى واألريافمغفلة عن مناطق  أومناطق المركز وتكون محدودة في تتركز 

سبة البطالة فيها وهذا ما ن إرتفاع؛ ما يسبب بحثا عن فرص العمل يةمدن المركز ال إلىللهجرة 

 لرائد/ نائل جمعة والعقيد/ محمد تيم، أثناء اجراء المقابلة معهما.ا أكده

 (فقد أجرت دراسة 4113، النجداوي أما )الجريمة وارتباطها بالبطالة والمشكالتالسرية في " بعنوان

عن مدى ارتباط البطالة والظروف العائلية  ضحت أن الهدف من هذه الدراسة هو الكشفأو  ،"الردن

اختيار مجتمع العينة من مجموعة النزالء  قد تمّ لالجريمة في المجتمع األردني، ار السيئة في انتش

ومركز البيرين في  المتواجدين في مراكز اإلصالح والتأهيل في كل من مركز الجويدة في عمان،

تم كما ( نزيل، 221عينة مكونة من ) تم اختيار( نزيل 2221دد مجتمع الدراسة )الزرقاء، بلغ ع

وجود إرتباط  إلى ج المسح اإلجتماعي وبناء استبيان لجمع البيانات أظهرت نتائج الدراسة استخدام منه

بين الجريمة والمشكالت األسرية المتمثلة بالوضع المادي المتدني والعالقات الزوجية المتوترة وعالقات 

 يةأهم إلى النتائج صلت، كما تو أنماط البيئة السكانية المتدنية إلى إضافةالوالدين الغير سوية بأبنائهم 

 ية العامل التعليميأهم إلى إضافةالسوء ومدى ارتباطها بالسلوك االجرامي المنحرف،  رفقاءجماعات و 

ضحت النتائج أن أعلى الجرائم المرتكبة هي السرقة ويليها أو ، كما في احتمال ظهور السلوك اإلجرامي

ت التي أجريت مع العميد محمد تّيم والرائد نائل وهذا ما اتفقت معه نتيجة المقابال ،االحتيال والتزوير

جمعة حيث أشار كلهما أن السرقة تحتل الجريمة رقم واحد من حيث الجرائم التي يرتكبها النزالء في 

 جرائم النصب والتزوير.المراكز التي يديرونها فيما تليهما 

  جتماعيةفي المشكالت اإل االكتظاظ السكاني وأثر ذل "بعنوان(4114دراسة أجراها المصري )وفي 

التعرف على تأثير االكتظاظ السكاني في وجود  إلىهدفت الدراسة والسرية في مدينة نابلس"، 

والبيئات  جتماعيةوزيادتها، حيث تحدثت هذه الدراسة عن المشكالت اإل جتماعيةالمشكالت اإل
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 إلىجرائم وغيرها، توصلت الدراسة كال جتماعيةالسكانية واألمور الواجب توافرها للحد من المشكالت اإل

تدهور حياة االفراد وانتشار الجرائم وزيادة العنف  إلىها: ان ظاهرة االكتظاظ تؤدي أهمعدد من النتائج 

الناتج عن سوء الوضع السكاني يؤثر سلبا على الصحة النفسية  األسرةبين األفراد، وأن عدم استقرار 

انحرافهم للبحث عن االستقاللية والحرية غير  إلىلذي قد يؤدي األمر ا ،لألفراد جتماعيةوالحياة اإل

المقيدة، كما تعتبر الدراسة أن الفقر مسؤول جزئيا عن الجريمة بسبب اإلحباط الدائم والتطفل على 

 حياة األفراد من قبل اآلخرين.

 تكاب في الدوافع الر  جتماعية"اثر العوامل اإل بعنوان( 2112ي، و ا)البرق في دراسة أجرتها

 إضافةارتكاب الجريمة، في  جتماعيةلعوامل اإلمعرفة أثر ا إلىهدفت الدراسة  "،الجريمة

قد لالمختلفة  جتماعيةى والعوامل اإلبين الجريمة وبين القو التي تربط عالقة ال للتعرف على

( وسجن )دوما رة مجتمع الدراسة من كل من سجني )دمشق للذكو يااختارت الباحثة لهذه الغ

 (% 21)قد اختارت عينة مسحية من المحكومين في سجن دمشق للذكور تمثل ل(، ثلإلنا

إجراء مسح اجتماعي شامل لجميع تم  من مجموع المحكومين، أما بالنسبة لعينة النساء فقد

  تشير نتائج الدراسة أهم، وكانت ( إمرأة 38والبالغ عددهّن ) المحكومات في سجن دوما لإلناث

شارًا بين أفراد العينة الذكور هي جرائم القتـل، الـسرقة، االتجار بالمخدرات، الجرائم انت أكثرأن 

القية الجرائم األخبجرائم القتل، وبين الموقوفات بوتنتشر بين النساء السجينات المحكومات 

 األمر الذي ن من مستوى اقتـصادي متـدنييعانتهذه الجرائم  ات)الدعارة(، وأن أغلب مرتكب

التفكك األسري بنوعيه  نّ شياع نهنّ أ بمعنى تحت وطأة ظروف أسرية قاسية جعلهّن يعشنّ 

، هذا ي المدينة ترتفع عما هي في القرى ضحت النتائج ان الجريمة فأو المادي والمعنوي، كما 

ل/ محمد أمين في أن أو المالزم كل من المقدم /قدري صوافطة و  إليهما أشار  ما يتفق مع

اإلصالحية التي ُيديرونها هم من سكان المدن، حيث يرى مدراء غالبية النزالء في المراكز 
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كون المدن أصبحت مراكز جذب  ؛القرى  من أكثرالمراكز ان انتشار الجريمة في المدن يكون 

نظرا لغياب التنمية واالستثار في القرى مما و لألفراد الباحثين عن فرص أقوى للتعليم والعمل، 

 تكدسأو هوجود كثافة سكانية فيفي المدن نتيجة  جتماعيةإلالمشكالت ا في زيادة تفاقم أهمس

وغياب القيم االخالقية  جتماعيةفي أحياء تتصف بالفقر وانخفاض مستوى الخدمات اإل األفراد

ز يتركو تكون هذه األحياء مواقع استقطاب في أن أهمالرادعة مثل وجود روابط أسرية،مما يس

 .(لة الدعارةأو رات، ومز ترويج المخد)لألعمال غير المشروعة مثل 

  لتعرف ا إلى هدفت، " العوامل السرية للجريمة /دراسة ميدانية"بعنوان(، 2112دراسة )الرابي، أما

التي تدفع الفرد إلرتكاب الجريمة التي تتفاقم يومًا بعد آخر في محافظة  جتماعيةالعوامل اإل أهم على

سجن  تم اختياراألسرية وإرتكاب األفراد للجريمة،  في العراق والتعرف على العالقة بين الحالة يانينو 

اًل من قسم اإلصالح ( نزي221اختار عينة عشوائية مكونة من ) تمو  دراسةللمجتمع ك ياننو 

من  (%21)نتائج الدراسة أن عالقات النزالء مع أسرهم غير جيدة حيث أن  أهمأظهرت  ،االجتماعي

عوملوا بقسوة، في قد  (%43.3)ال وهملهم تقوم على األالمبحوثين ذكروا بأن طبيعة معاملة اآلباء 

فقط كانت طبيعة معاملة اآلباء لهم تتسم بالحب والعطف، ونسبة جيدة من  (%42.2)حين أن 

لون أو أن أبائهم يتن إلىوجود مشاجرات بين الوالدين ونسبة منهم أشاروا  إلىالمبحوثين أشاروا 

التمييز في المعاملة و والطالق والحرمان العاطفي والوفاة  المسكرات وعوامل أخرى مثل سوء المعاملة

من المبحوثين  (%22.2)أن  دراسةلة والمسكن، كما تبين نتائج الوعوامل إقتصادية كالفقر والبطا

تعبيرًا من وجهة نظرهم بأن سوء المعاملة األسرية لهم كانت سببًا رئيسًا دفعهم إلرتكاب الجريمة، روا ذك

ت الجماعا أوالجماعات الحضرية  إلىئج التي تظهر الفروقات في انتماء األفراد النتا إلى إضافة

كانت في  جتماعيةمن الجرائم التي ارتكبت تأثرًا بالقيم اإل (%22.3)الريفية حيث اشارت الدراسة أن 

في مركز القضاء، وفي مركز  (%22.2)في مركز الناحية، ومن ثم  (%42.1)القرية، ويليها 
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د عن المدينة إزدادت الجرائم المرتكبة تأثرًا ابتعتم االبأنه كلما  بينت النتائجحيث  (%2.4 )المحافظة

بسبب الزيادة في قوة تأثير هذه القيم على الفرد في الريف، وضعف تأثيرها على  جتماعيةبالقيم اإل

 األفراد في المدينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة 5.2

طالع على الدراسات السابقة تبين أن جميع الدراسات ذات قيمة علمية عالية وأن جميعها في ضوء اال

سويًا، في  اأهمكلت أو جتماعيةاإل أوقامت بالبحث في موضوع الجريمة وعالقتها بالظروف االقتصادية 

نتشارها، لة للبحث في أسبابها وآثارها ونتائجها للعمل على وضع حلول وقائية للحد منها وعدم اأو مح

( التي 4121وبالرغم من اختالف المناطق التي أجريت فيها بعض الدراسات مثل دراسة )القحطاني، 

( التي أجرتها في األردن، اال ان ذلك 4113، النجداوي ، ودراسة ) جراها في منطقة أبها في السعوديةا

ب الثقافي والديني واألخالقي لم يمنع االستفادة منها في تكوين خلفية نظرية عن الموضوع نظرًا للتقار 

 في المجتمعات العربية. 

واإلقتصادية تلعب دورًا مهمًا في تحديد حجم  جتماعيةيتضح من الدراسات السابقة أن العوامل اإل

التي تلعب دورا في زيادة معدالت الجريمة كما  جتماعيةالعوامل االقتصادية واإل أهمالجرائم وأن 

السوء(، ولكن وما يميز هذه الدراسة عن  رفقاءلبطالة، التفكك األسري و أظهرت الدراسات هي)الفقر، ا

كعامل مؤثر واحد ولم تفصل بينهم وان  جتماعيةسابقاتها أنها جمعت بين العوامل اإلقتصادية واإل

في المجتمع الفلسطيني والدليل  اً معدل الجريمة يكاد أن يكون مرتبط إرتفاعتأثير هذين العاملين في 

، حيث اختصت بعض الدراسات السابقة ي ظهرت من خالل التحليل اإلحصائيالنتائج التعلى ذلك 

( 2118في تحديد أحد العوامل كمؤثرة في ارتكاب الجريمة مثل الدراسة التي أجراها )حويتي وبدر، 

( التي فحصت مدى 4113، النجداوي التي درست عالقة البطالة في الجريمة واالنحراف، ودراسة )

 لجريمة بالبطالة وتأثرها على العالقات األسرية في األردن.ارتباط ا
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كما تميزت هذه الدراسة بأنها لم تحدد نوع محدد من الجرائم إلجراء البحث ولكنها قامت بتوجيه 

التي أجراها  هذا ما يختلف مع الدراسةاالستبيان للعينة المكونة من نزالء ارتكبوا جرائم مختلفة، 

، ودراسة لمرتكبي جريمة السرقة جتماعيةدرست الخصائص االقتصادية واإل ( التي4112)الشراري، 

(Woltqan, 1980.التي درست الدوافع المؤثرة في ارتكاب جريمة القتل ) 

أن هذه الدراسة تتميز بمجتمعها الذي يتكون من مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية  إلى إضافة

في كل من مراكز اإلصالح في مدينة رام الله   فعليينرة من نزالء الواقعة بالضفة الغربية وعينتها المختا

كما اتضح من خالل هذه الدراسات ضرورة وجود دراسات مشابهة ومختصة في الجريمة في وأريحا، 

 المجتمع الفلسطيني لما له من خصوصية تجعله متفردا عن المجتمعات األخرى.

غلبها استندت جمع البيانات فالدراسات السابقة أ ي أدوات ن الدراسة تمتاز عن الدراسات السابقة فكما أ

جانب  إلىهذه الدراسة استخدمت االستبيان  استخدام االستبيان كآداة لجمع البيانات، في حين أن إلى

 .أكثرواعطاءها مصداقية  نتائج اإلستبانة دعم من أجل ذلك ،المقابلة كأدوات لجمع البيانات
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 الفصل الثالث

 المنهجي للدراسةاإلطار 

 مقدمة  9.4

يستعرض هذا الفصل منهجية الدراسة، وأدواتها التي تّم اختيارها إلجراء الدراسة، كذلك مجتمع الّدراسة 

وعينتها وخصائص كل منها، والطريقة التي تم اتباعها للتأكد من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى أنه 

 يانات الدراسة.سيتم استعراض طريقة المعالجة اإلحصائية لب

 منهج الدراسة 1.3

ية المنهج الوصفي، وذلك لمالئمته استنادًا إلى طبيعة الّدراسة وأهدافها استخدمت الّدراسة الحال

ألغراض الدراسة، من حيث رصد وتحليل واقع مشكلة الّدراسة في الوقت الحاضر من خالل وصفها، 

لمثل هذه الدراسات، اضافة  -ي رأي الباحثةف -وتفسيرها، والتنبؤ بها، وهو المنهج المناسب واألفضل

لذلك تم استخدام منهج دراسة الحالة من خالل مقابلة عدد من مديري مراكز اإلصالح والتأهيل في 

الضفة الغربية من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المتعمقة التي من شأنها أن تدعم نتائج 

الدراسات السابقة في نفس المجال واجراء مسح شامل  الدراسة، كما واعتمدت الدراسة الرجوع الى

للمكتبات والدوريات والدراسات العربية واألجنبية والمقاالت واالحصائيات وعلى كل ما يتعلق بهذا 

 الموضوع، وذلك لوضع األسس العلمية واإلطار النظري لهذه الدراسة.
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 مجتمع الدراسة 4.4

ء مراكز االصالح والتأهيل في مركزي إصالح وتأهيل مدينتي يتكون مجتمع الّدراسة من جميع نزال

 (.4122( نزياًل ونزيلة )الشرطة الفلسطينية، 221، البالغ عددهم )4122/4122أريحا ورام الله  

 عينة الدراسة 3.4

تم اختيار عينة الّدراسة بحيث تكون ممثلة لمجتمعها باالعتماد على األسس اإلحصائية الختيار 

 الخصائص (9.4) رقم الجدول يوضحو( نزياًل ونزيلة. 422من ) لطريقة العشوائية، وتكونت العينةالعينات با

 للعينة. الديمغرافية

 (. العداد، والنسب المئوية لخصائص العينة الديمغرافية9.4جدول رقم )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

  الجنس

- 

 

 12.2 233 ذكر

 8.2 44 أنثى

 الفئة العمرية
 

 25.9 66 سنة 11سنة واقل من  98
 

 34.9 89 سنة 41سنة واقل من  11
 

 22.0 56 سنة 41سنة واقل من  41
 

 10.2 26 سنة 31سنة واقل من  41
 

 7.1 18 سنة فاعلى 31
 

  المؤهل العلمي

 

- 

 22.1 222 أساسي فما دون 

 42.2 23 ثانوي 
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  1.8 42 دبلوم

 يوس فأعلىبكالور 

 

44 8.2 

 
  الحالة االجتماعية

- 

 

 38.2 18 أعزب/اء

 21.2 241 متزوج/ة

 22.1 48 غير ذل 

  الديانة

- 

 

 12.2 422 مسلم

 3.2 1 مسيحي

  مكان السكن

 

- 

 

 22.2 222 مدينة

 32.2 12 قرية

 28.8 28 مخيم

  المهنة

 

 

- 

 

 22.2 22 موظف/ة

 21.1 242 عامل/ة

 3.2 1 طالب/ة

 22.1 23 أعمال حرة

 3.2 8 ربة منزل

 1.8 42 بال عمل

  األسرةعدد أفراد 
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4- 32 24.2  

2 

 

4-1 24 48.8 

1+ 222 28.8 

  المستوى التعليمي لألب

 

3 

 

 22.1 222 أساسي فما دون 

 41.2 24 ثانوي 

 2.4 23 دبلوم

 8.3 42 بكالوريوس فأعلى

  عليمي لألمالمستوى الت

 

- 

 

 22.2 281 أساسي فما دون 

 28.2 22 ثانوي 

 4.2 2 دبلوم

 2.2 24 بكالوريوس فأعلى

  األسرةالعالقة مع 

 

- 

 

 1.8 42 سيئة

 42.3 24 جيدة

 22.1 231 ممتازة

 22.1 38 مستقرة

  الدخل الشهري لألسرة

 

2 

9310- 22 42.8 

9310-1100 23 42.2 
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1109-3400 32 22.2  

3400+ 42 21.1 

 43.8 21 ال يو جد دخل ثابت

 االقتصادي السرةمستوى 

 

 32.2 82 متدن

 60.8 155 متوسط

 7.1 18 مرتفع

 عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيل

 

 51.8 132 مرة

 27.1 69 مرتان

 14.9 38 مرات 4

 6.3 16 مرات فأكثر 3

 

 الدراسة: لعينة افيةالديمغر  الخصائص 1.4 -

 العلمـــي، والمؤهـــل الجـــنس، لمتغيـــرات: وفقـــاً  الديمغرافيـــة العينـــة خصـــائص (4.3) رقـــم الجـــدول يوضـــح -

 واألم، لـألب التعليمـي والمسـتوى  ،األسـرة أفـراد وعدد والمهنة، السكن، ومكان والديانة، االجتماعية، والحالة

 يلي: اكم وذلك لألسرة، الشهري  والدخل ،األسرة مع والعالقة

 

 الجنس: لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 9.1.4 -

 إناث. % 8.2 مقابل ذكور، العينة أفراد من %12.2 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 العمرية: الفئة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.1.4 -
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ســنة  42ثين هــم مــن الفئــة العمريــة "ان غالبيــة المبحــو   (2.3) رقــم الجــدول فــي الــواردةتشــير المعطيــات 

ســـنة فـــاعلى" بنســـبة  22(  وكانـــت اقـــل نســـبة هـــم الفئـــة العمريـــة "%32.1ســـنة" بنســـبة ) 34واقـــل مـــن 

(2.2%.) 

 العلمي: المؤهل لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 4.1.4 -

 علمـي ؤهـلم علـى حاصـلون  العينـة أفـراد مـن %22.1 أن (2.3) رقـم الجـدول في الواردة المعطيات تشير

 ،%1.8 الـدبلوم شـهدات علـى الحاصلين عدد بلغ فيما ثانوية، شهادات ذوي  42.2مقابل دون، فما أساس

 .%8.2 والبكالوريوس

 االجتماعية: الحالة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.1.4 -

 مقابــل ، العــازبون  مــن هــم العينــة أفــراد مــن %38.2 أن (2.3) رقــم الجــدول فــي الــواردة المعطيــات تشــير

 .%22.1 ذلك الغير عدد بلغ بينما متزوجون   % 21.2

 الديانة: لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.1.4 -

 % 3.2 مقابـل مسـلمون، العينـة أفـراد مـن %12.2 أن (2.3) رقـم الجدول في الواردة المعطيات تشير -

 مسيحيين.

 السكن: مكان لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.1.4 -

 مقابــل مــدن، ســكان هــم العينــة أفــراد مــن %22.2 أن (2.3) رقــم الجــدول فــي الــواردة عطيــاتالم تشــير -

 .%28.8 المخيمات سكان عدد بلغ بينما القرى  سكان من  % 32.2

 المهنة: لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.1.4 -

 بلــغ بينمــا ن،موظفــو  هــم العينــة أفــراد مــن %22.2 أن (2.3) رقــم الجــدول فــي الــواردة المعطيــات تشــير -

 ربـات مـن 3.2و حرة، أعمال أصحاب هم العينة افراد من 22.1 و ، لبطا3.2 و ،%21.1 العمال عدد

 . %1.8 العمل عن العاطلين عدد بلغ بينما ، البيوت
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 :السرة أفراد عدد لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 8.1.4 -

  (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير -

 لألب: التعليمي المستوى  لمتغير وفقاً  العينة أفراد عتوزي 1.1.4 -

 لـألب التلعيمـي للمستوى  بالنسبة العينة أفراد اجابات أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير -

 فيمــا ثانويـة، شــهادات ذوي  41.2مقابـل دون، فمــا أسـاس علمـي مؤهــل علـى حاصــلون  مـنهم %22.1 بلـغ

 .%8.3 والبكالوريوس ،%2.4 الدبلوم شهدات على الحاصلين عدد بلغ

 لألم: التعليمي المستوى  لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 90.1.4 -

 لـالم التعليمـي للمسـتوى  بالنسـبة العينـة أفـراد اجابـات أن (2.3) رقـم الجدول في الواردة المعطيات تشير -

 فيمـا ثانويـة، شهادات ذوي  28.2مقابل دون، فما أساسي علمي مؤهل على حاصالت منهن %22.2 بلغ

 .%2.2 والبكالوريوس ،%4.2 الدبلوم شهدات على الحاصالت عدد بلغ

 :السرة مع العالقة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 99.1.4 -

 و أسـرهم، مـع سيئة عالقتهم العينة أفراد من %1.8 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير -

 %22.1 مقابـــل ،%22.1 العائلـــة مـــع الممتـــازة العالقـــة نســـبة بلغـــت ينمـــاب ،جيـــدة بحالـــة عالقـــاتهم 42.3

 مستقرة. العالقة بأن أجابوا

 توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة: 91.1.4 -

مــن أفــراد العينــة دخلهــم الشــهري يبلــغ  %42.8( أن 2.3تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول رقــم ) -

مــــنهم يبلــــغ دخلهــــم  %21.1، و 4111-2221يبلــــغ دخلهــــم الشــــهري  مــــنهم %42.2، بينمــــا 2221

 منهم ال يوجد لهم دخل ثاتب . %43.8، مقابل 2311
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 االقتصادي: السرةتوزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير مستوى  91.1.4 -

( %21.8( متـــدن، ونســـبة )%34.4( أن نســـبة )2.3تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم ) -

 ( مرتفع.%2.2) لمتوسط، ونسبة

 توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيل: 91.1.4 -

( %42.2( لمـرة واحـدة، ونسـبة )%22.8أن نسبة ) (2.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ) -

 ( لألربع مرات فأكثر.%2.3( لثالث مرات، ونسبة )%22.1لمرتان، ونسبة )

 ة جمع البياناتأسلوب وأدا 1.4

استخدمت الّدراسة الحالية أسلوب المسح بالعينة، واالستبانة أداًة لجمع البيانات، فبالرجوع إلى األدبيات 

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء  تأثير السابقة، ولفحص

استبانة، وتم تعديلها بناًء على طلب مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، طورت الباحثة 

 (.3(، )2(  من المحكمين في العلوم االنسانية. الملحق )22توجيهات )

تكونت االستبانة من أربعة أقسام رئيسة، ضم القسم األول معلومات عامة عن المبحوثات من حيث: 

 أفراد وعدد والمهنة، كن،الس ومكان والديانة، االجتماعية، والحالة العلمي، المؤهلو  العمر،و  الجنس،

 السرةمستوى و ،لألسرة الشهري  والدخل ،السرة مع والعالقة والم، لألب التعليمي والمستوى  ،السرة

حين ضم القسم الثاني مقياس تأثير  في عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيلو،االقتصادي

ة، وتناول القسم الثالث تأثير الظروف ( فقر 24الظروف االقتصادية على ارتفاع معدالت الجريمة في )

( فقرة، في حين ضم القسم الرابع اآلثار الناجمة عن 41االجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة في )

عن أداة الّدراسة تركزت في االختيار من سلم  جابةارتفاع معدالت الجريمة، علمًا بأن طريقة اإل

لك كما يأتي: أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، (، وذLikert Scaleخماسي، على نمط ليكرت )
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 والمؤهلوالعمر، الجنس،وال أوافق بشدة، وبذلك تحوي الّدراسة الحالية المتغيرات المستقلة اآلتية وهي: 

 التعليمي والمستوى  ،السرة أفراد وعدد والمهنة، السكن، ومكان والديانة، االجتماعية، والحالة العلمي،

عدد مرات ،واالقتصادي السرةمستوى و ،لألسرة الشهري  والدخل ،السرة مع العالقةو  والم، لألب

كما تحوي الّدراسة متغيرًا تابعًا هو الظروف االقتصادية واالجتماعية  دخول مراكز االصالح والتأهيل

و على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، وذلك كما ه

 (.4واضح في الملحق رقم )

 صدق أداة الدراسة 9.1.4

تم التحقق من صدق أداة الّدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين أبدوا عددًا من 

المالحظات حولها التي تم أخذها بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها النهائي، هذا من ناحية  ومن 

( لفقرات األداة Factor Analysisبحساب التحليل العاملي ) ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق

 (.2.3-4.3وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

الظروف االقتصادية على  تأثير( لFactor Analysis(: نتائج التحليل العاملي )1.4جدول رقم )

 ارتفاع معدالت الجريمة 

 

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.69 كان له دور في ارتكابي الجريمة رتيسضعف الحالة المادية أل  .2

 0.80 الفقر أدى الى فقداني األمن في المجتمع مما دفعني الرتكاب الجريمة  .4

 0.73 الفقر أدى الى تنشئتي تنشئة اجتماعية سيئة مما دفعني  الرتكاب الجريمة  .3



118 
 

 0.83 شعوري بعدم الرضا عن حياتي اإلقتصادية كان له دور في ارتكابي للجريمة  .2

 0.65 عدم رضاي عن عملي خارج المركز دفعني لممارسة الجريمة  .2

عدم حصولي على أجر يكفي لسد احتياجاتي الشخصية األساسية دفعني إلرتكاب   .2

 الجريمة
0.84 

األساسية دفعني إلرتكاب   أسرتيعدم حصولي على أجر يكفي لسد احتياجات   .2

 الجريمة
0.85 

 0.75 اتجه الرتكاب الجريمة الديون المتراكمة علّي جعلتني   .8

الضغوطات النفسية التي اصابتني بسبب حاجتي لجلب المال كانت دافع إلرتكابي   .1

 الجريمة
0.72 

 0.71 أدت البطالة الى تردي أحوالي الشخصية وبالتالي ارتكابي الجريمة  .21

األمر الذي  أسرتيعلى  عبءحالتي االقتصادية السيئة جعلتني أشعر بأنني   .22

 الى ارتكابه الجريمة دفعني 
0.73 

 0.75 تحكم األقلية الغنية باألكثرية الفقيرة دفعتني الرتكاب الجريمة  .24

 

( أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة الّدراسة دال إحصائيًا، 4.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

الظروف االقتصادية على ارتفاع معدالت  يرتأثوتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معًا في قياس 

الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس 

 على أساسه.
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الظروف االجتماعية على  تأثير( لFactor Analysis(: نتائج التحليل العاملي )4.4جدول رقم )

 ارتفاع معدالت الجريمة 

 

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.61 شعوري بأنني عديم الفائدة في المجتمع دفعني إلرتكاب الجريمة  .23

 0.60 نظرة المجتمع لي بأنني فاشل دفعتني إلرتكاب الجريمة  .22

 0.66 وجودي في بيئة سيئة التنشئة دفعني إلرتكاب الجريمة  .22

 0.57 يمةالخالفات األسرية بين والدّي له دور في ارتكابي للجر   .22

 0.60 وفاة أحد والدّي كان له األثر في ارتكابك للجريمة  .22

 0.58 الخالفات بيني وبين افراد عائلتي جعلتني اتجه الرتكاب الجريمة  .28

 0.54 السمعة السيئة لعائلتي سبب في إرتكابي للجريمة  .21

 0.53 عدم وجود عدالة مجتمعية سبب في ارتكابي للجريمة  .41

 0.64 ني دائما أسبب لهم المشاكل دفعني الرتكاب الجريمةلي بان أسرتياتهام   .42

 0.60 سبب في ارتكابي للجريمة األسرةالشعور باإلضطهاد داخل   .44

 0.60 سبب في ارتكابي الجريمة أسرتيالشعور بالتمييز بيني وبين اخوتي داخل   .43

 0.61 عدم قدرتي على تكوين صداقات دفعني الرتكاب الجريمة   .42
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 0.53 ة أحد العوامل التي دفعتني إلرتكاب الجريمةالصحبة السيئ  .42

 0.60 وقت الفراغ الذي أعيشه سبب كبير في ارتكابي  للجريمة   .42

شعوري بسلب حقوقي داخل مجتمعي مثل )العمل، التعليم، الترفيه( دفعني إلرتكاب   .42

 الجريمة 
0.63 

سبب في ارتكابي  ضعف ضوابط التنشئة االجتماعية مثل )الدين، العادات والتقاليد(  .48

 الجريمة
0.61 

التفاوت في الظروف الحياتية بين المناطق )المدينة، القرية، المخيم( عزز من   .41

 ارتكاب الجريمة
0.57 

 0.60 ان لتغييري مكان السكن الخاص بي سبب في ارتكابي للجريمة  .31

 0.61 عدم قدرتي على اكمال تعليمي سبب الرتكابي الجريمة  .32

تخاذ قراراتي بنفسي كانت أحد األسباب التي دفعتني إلرتكاب عدم قدرتي على ا  .34

 الجريمة
0.64 

 

( أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة الّدراسة دال 3.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

ى الظروف االجتماعية عل تأثيرإحصائيًا، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معًا في قياس 

ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، في ضوء اإلطار 

 النظري الذي بني المقياس على أساسه.
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( لألثار الناجمة عن ممارسة Factor Analysis(: نتائج التحليل العاملي )3.4جدول رقم )

 الجريمة 

 

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 1.21 فقداني العمل  .33

 0.76 غير منتج للمجتمعإنسان  ممارستي للجريمة جعلتني  .32

 0.74 كراهية اتجاه المجتمع  .32

 0.69 حقد مرتفع اتجاه المجتمع   .32

 0.68 السمعة السيئة بين الناس )وصمة العار(  .32

 0.74 التأثير على مكانتي اإلجتماعية  .38

 0.69 أسرتيشجار دائم بيني وبين أفراد   .31

 0.82 رات ادماني على المخد  .21

 0.82 ادماني على شرب الكحول  .22

 0.76 انكسار معنوياتي  .24

 0.78 شعوري باإلحباط  .23

 0.80 شعوري باإلهانة   .22
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 0.79 شعوري باإلنطواء  .22

 0.80 اإلكتئابشعوري ب  .22

 0.78 فقداني للتوازن النفسي  .22

 0.83 شعوري بعدم األمان على نفسي  .28

 0.72 أسرتيشعوري بعدم األمان على   .21

 0.68 ري باضرابات نفسية مثل ) الخوف، الهلع، القلق(شعو   .21

( أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة الّدراسة دال 2.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

إحصائيًا، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معًا في قياس األثار الناجمة عن ممارسة 

ز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، في ضوء اإلطار النظري الذي بني الجريمة  لدى نزالء مراك

 المقياس على أساسه.

 ثبات أداة الدراسة 1.1.4

تم حساب الثبات ألداة الّدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات 

 (.2.3واضحة في الجدول رقم )(، وقد جاءت النتائج كما هي Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )
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( لداة الّدراسة بأبعادها Cronbach Alpha(: نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا )1.4جدول رقم )

 المختلفة  

 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم

 1.12 24 األثار االجتماعية الرتفاع الجريمة   .2

 1.12 41 األثار االقتصادية الرتفاع الجريمة  .4

 1.12 28 اآلثار الناجمة عن ممارسة الجريمة  .3

 0.18 10 الدرجة الكلية

( أن أداة الّدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة عالية 2.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

 جدًا من الثبات. 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات 1.4

بمراجعتها تمهيدًا إلدخالها للحاسوب، وأدخلت إلى الحاسوب  بعد جمع بيانات الّدراسة قامت الباحثة

 2أوافق بشدة  جابةبإعطائها أرقامًا معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإل

درجات، وال أوافق درجتين، وال أوافق بشدة درجة واحدة، بحيث  3درجات، وبين بيًن  2درجات، وأوافق 

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت  تأثيررجة ازدادت درجة كلما ازدادت الد

 الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية والعكس صحيح. 
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تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية  

، عن طريق االختبارات (α≥0.05)ية، وقد فحصت فرضيات الّدراسة عند المستوى واالنحرافات المعيار 

 اإلحصائية اآلتية:

 (.t.tes (اختبار ت  -2

 .(One way analysis of variance)اختبار تحليل التباين األحادي  -4

 ( Tukey testاختبار توكي ) -3

 (. (Standardized regressionمعامل االنحدار المعياري  -2

 (.Factor analysisالتحليل العاملي )  -2

 (.Cronbach Alphaمعامل الثبات كرونباخ ألفا)  -2

(، ولفهم SPSSتم ذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 (.2.3) نتائج الّدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية كما هو واضح في الجدول رقم

 (: مفتاح المتوسطات الحسابية. 1.4جدول رقم )

 الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  درجة تأثير المتوسط الحسابي

 منخفضة 9-1.44

 متوسطة 1.43-4.11

 عالية 4.18-1
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 لفصال الراباعا

 نتائاج الدراساة

 

 مقدمة 9.3

مفصاًل لنتائج الدراسة، حول تأثير الظروف االقتصادية يتضمن هذا الفصل عرضًا كاماًل و 

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، 

عن أسئلة الّدراسة وأهدافها واختبار فرضياتها باستخدام التقنيات اإلحصائية  جابةوذلك من خالل اإل

 المناسبة. 

 ئلة الدراسةنتائج أس 1.3

 . السؤال الول:9.1.3

 

ما درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز 

 االصالح والتأهيل في الضفة الغربية؟  

عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب  جابةلإل

درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز المئوية ل

 (.2.2االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )
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(: العداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لدرجة 9.3جدول رقم)

روف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح الظ تأثير

 والتأهيل في الضفة الغربية.

 الوزن النسبي)%( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغير

 47.2 9.18 1.41 111 الظروف االقتصادية

 43.2 9.01 1.91 111 الظروف االجتماعية

 48.8 9.11 1.33 111 جمة عن ممارسة الجريمةاآلثار النا

 46.2 9.01 1.49 111 الدرجة الكلية

 

( إلى وجود تأثير متوسط للظروف االقتصادية على 2.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، بمتوسط حسابي 

في حين كان للظروف االجتماعية تأثير منخفض للظروف االجتماعية على ارتفاع معدالت (، 4.32)

(، وأشارت النتائج إلى أن هناك آثار ناجمة عن ممارسة الجريمة 4.22الجريمة، بمتوسط حسابي )

 (.4.22بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة )
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 . السؤال الثاني:1.1.3

 

لعوامل االقتصادية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح ا أهمما 

 والتأهيل في الضفة الغربية؟  

عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب  جابةلإل

الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  العوامل االقتصادية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت همالمئوية أل

 (. 4.2ية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )هموالتأهيل في الضفة الغربية مرتبة حسب األ

العوامل  هم(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية ل1.3جدول رقم )

االقتصادية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة 

 يةهمالغربية مرتبة حسب ال

 العوامل االقتصادية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 الوزن النسبي

)% ( 

 ارتكـابي فـي دور لـه كـان اإلقتصـادية حيـاتي عـن الرضـا بعـدم شـعوري 

 لجريمةل
2.55 1.53 

51.0 

 50.2 1.55 2.51 الجريمة ارتكابي في دور له كان سرتيأل المادية الحالة ضعف

 49.8 1.50 2.49 الجريمة الرتكاب دفعني مما المجتمع في األمن فقداني الى أدى الفقر

 دافـع كانـت المـال لجلـب حـاجتي بسبب اصابتني التي النفسية الضغوطات

 الجريمة إلرتكابي
2.38 1.53 

47.6 
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 47.6 1.51 2.38 الجريمة الرتكاب دفعتني الفقيرة باألكثرية الغنية األقلية تحكم

 دفعنـي األساسـية الشخصـية احتياجـاتي لسـد يكفـي أجر على حصولي عدم

 الجريمة إلرتكاب
2.38 1.47 

47.6 

 دفعنـي األساسـية  أسـرتي احتياجـات لسـد يكفـي أجـر علـى حصـولي عـدم

 الجريمة إلرتكاب
2.38 1.50 

47.6 

 47.0 1.46 2.35 الجريمة الرتكاب  دفعني مما سيئة اجتماعية تنشئة تنشئتي الى أدى الفقر

 46.2 1.46 2.31 الجريمة الرتكاب اتجه جعلتني عليّ  المتراكمة الديون 

 45.2 1.41 2.26 الجريمة لممارسة دفعني المركز خارج عملي عن رضاي عدم

 43.6 1.36 2.18 الجريمة ارتكابي وبالتالي الشخصية حواليأ تردي الى البطالة أدت

 األمـر أسـرتي علـى عـبء بـأنني أشـعر جعلتنـي السـيئة االقتصـادية حـالتي

 الجريمة ارتكابه الى دفعني الذي
2.17 1.42 

43.4 

 

العوامل االقتصادية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء  أهم( 4.2يوضح الجدول رقم )

عدم الرضا ية، وقد جاء في مقدمتها: هممراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية مرتبة حسب األ

عن الحياة االقتصادية، تاله ضعف الحالة المادية، فانتشار الفقر وأثره على فقدان األمن في المجتمع، 

واضح من المتوسطات  وذلك كما هو ثم الضغوطات النفسية، وتحكم األقلية الغنية باألكثرية الفقيرة،

 الحسابية في الجدول أعاله.
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 . السؤال الثالث:4.1.3

 

العوامل االجتماعية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  أهمما 

 والتأهيل في الضفة الغربية؟  

المعيارية، والنسب  عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات جابةلإل

العوامل االجتماعية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  همالمئوية أل

 (. 3.2ية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )هموالتأهيل في الضفة الغربية مرتبة حسب األ

العوامل  هملنسب المئوية ل(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وا4.3جدول رقم )

االجتماعية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة 

 يةهمالغربية مرتبة حسب ال

 العوامل االجتماعية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 الوزن النسبي

)% ( 

 51.2 1.60 2.56 مةللجري ارتكابي في سبب مجتمعية عدالة وجود عدم

 دفعني (الترفيه التعليم، العمل،) مثل مجتمعي داخل حقوقي بسلب شعوري 

 الجريمة إلرتكاب
2.46 1.60 

49.2 

 48.0 1.55 2.40 الجريمة إلرتكاب دفعتني التي العوامل أحد السيئة الصحبة

 46.6 1.48 2.33 الجريمة إلرتكاب دفعني التنشئة سيئة بيئة في وجودي

 46.2 1.49 2.31 الجريمة الرتكابي سبب تعليمي اكمال على درتيق عدم
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 46.2 1.47 2.31 للجريمة  ارتكابي في كبير سبب أعيشه الذي الفراغ وقت

 في سبب (والتقاليد العادات الدين،) مثل االجتماعية التنشئة ضوابط ضعف

 الجريمة ارتكابي
2.26 1.47 

45.2 

 عزز (المخيم القرية، المدينة،) المناطق بين الحياتية الظروف في التفاوت

 الجريمة ارتكاب من
2.18 1.42 

43.6 

 43.4 1.38 2.17 للجريمة ارتكابي في سبب األسرة داخل باإلضطهاد الشعور

 42.4 1.38 2.12 الجريمة الرتكاب اتجه جعلتني عائلتي افراد وبين بيني الخالفات

 دفعتني التي األسباب حدأ كانت بنفسي قراراتي اتخاذ على قدرتي عدم

 الجريمة إلرتكاب
2.11 1.37 

42.2 

 42.0 1.33 2.10 الجريمة الرتكاب دفعني المشاكل لهم أسبب دائما بانني لي أسرتي اتهام

 41.8 1.34 2.09 الجريمة إلرتكاب دفعني المجتمع في الفائدة عديم بأنني شعوري 

 41.6 1.27 2.08 ريمةالج إلرتكاب دفعتني فاشل بأنني لي المجتمع نظرة

 41.0 1.32 2.05 الجريمة الرتكاب دفعني صداقات تكوين على قدرتي عدم

 41.0 1.30 2.05 للجريمة ارتكابي في دور له والديّ  بين األسرية الخالفات

 40.6 1.34 2.03 الجريمة ارتكابي في سبب أسرتي داخل اخوتي وبين بيني بالتمييز الشعور

 40.2 1.30 2.01 للجريمة ارتكابك في األثر له نكا والديّ  أحد وفاة

 39.2 1.25 1.96 للجريمة ارتكابي في سبب بي الخاص السكن مكان لتغييري  ان

 35.6 1.15 1.78 للجريمة إرتكابي في سبب لعائلتي السيئة السمعة
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مة لدى نزالء العوامل االجتماعية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجري أهم( 3.2يوضح الجدول رقم )

 وجود ية، وقد جاء في مقدمتها: عدمهممراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية مرتبة حسب األ

مجتمعية، تاله الشعور بسلب الحقوق في المجتمع، تاله الصحبة السيئة، والبيئة السيئة، ثم عدم  عدالة

 بية في الجدول أعاله.القدرة على اكمال التعليم، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسا

 . السؤال الرابع:3.1.3

 اآلثار الناجمة عن ممارسة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية؟   أهمما 

عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب  جابةلإل

ممارسة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة  اآلثار الناجمة عن همالمئوية أل

 (. 2.2ية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )همالغربية مرتبة حسب األ

اآلثار  هم(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية ل3.3جدول رقم )

الح والتأهيل في الضفة الغربية مرتبة حسب الناجمة عن ممارسة الجريمة لدى نزالء مراكز االص

 يةهمال

 اآلثار الناجمة عن ممارسة الجريمة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 الوزن النسبي

)% ( 

 54.2 1.64 2.71 العمل فقداني

 51.4 1.62 2.57 النفسي للتوازن  فقداني

 51.2 1.59 2.56 اإلجتماعية مكانتي على التأثير

 51.0 1.60 2.55 نطواءباإل شعوري 
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 50.8 1.60 2.54 باإلهانة شعوري 

 50.6 1.59 2.53 باإلكتئاب شعوري 

 50.6 1.59 2.53 باإلحباط شعوري 

 50.2 1.57 2.51 المجتمع اتجاه كراهية

 50.0 1.59 2.50 للمجتمع منتج غير إنسان جعلتني للجريمة ممارستي

 49.6 1.58 2.48 معنوياتي انكسار

 49.4 1.58 2.47 نفسي على األمان دمبع شعوري 

 49.2 1.56 2.46 المجتمع اتجاه مرتفع حقد

 48.8 1.58 2.44 أسرتي على األمان بعدم شعوري 

 48.4 1.57 2.42 (العار وصمة) الناس بين السيئة السمعة

 47.2 1.55 2.36 (القلق الهلع، الخوف، ) مثل نفسية باضرابات شعوري 

 46.8 1.47 2.34 أسرتي أفراد وبين بيني دائم شجار

 39.6 1.37 1.98 الكحول شرب على ادماني

 39.2 1.34 1.96 المخدرات على ادماني

 

اآلثار الناجمة عن ممارسة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل  أهم( 2.2يوضح الجدول رقم )

العمل، ففقدان التوازن النفسي،  ية، وقد جاء في مقدمتها: فقدانهمفي الضفة الغربية مرتبة حسب األ
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تاله التأثير على المكانة االجتماعية، والشعور باالنطواء، واالهانة، واالكتئاب، وذلك كما هو واضح 

 من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.

 نتائج فرضيات الدراسة 4.3

 . الفرضية الولى9.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 لمتغير الجنس.

الظروف  تأثير( للفروق في درجة t.testللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت )

رتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة االقتصادية واالجتماعية على ا

 (.2.2الغربية تعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

الظروف االقتصادية  تأثير( للفروق في درجة t.test(: نتائج اختبار ت )1.3جدول رقم )

راكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء م

 تعزى لمتغير الجنس

 أبعاد الدراسة
 الجنس

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  1.12 2.12 44 أنثى الظروف االقتصادية

423 

 

4.122- 

 

 2.31 4.21 433 ذكر 1.122

    1.11 4.32 44 أنثى تماعيةالظروف االج
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 1.382 1.822 423 2.12 4.22 433 ذكر

اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 الجريمة

  2.42 3.12 44 أنثى

423 

 

4.221 

 

 2.48 4.38 433 ذكر 1.122

  1.13 4.22 44 أنثى الدرجة الكلية

423 

 

1.131 

 

 2.18 4.41 433 ذكر 1.321

 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 2.2ردة في الجدول رقم )تشير المعطيات الوا

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)المستوى 

لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، وكانت الفروق في بعدي 

صالح الذكور، وفي بعد االثار الناجمة عن ممارسة الجريمة، لصالح االناث، الظروف االقتصادية، ل

 .وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت

 . الفرضية الثانية1.4.3

ادية ( فاي تاأثير الظاروف االقتصاα≥0.05توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مساتوى الداللاة)ال "

واالجتماعيااة علااى ارتفاااع معاادالت الجريمااة لاادى ناازالء مراكااز االصااالح والتأهياال فااي الضاافة الغربيااة 

 يعزى لمتغير الفئة العمرية"

تـــم فحـــص الفرضـــية الثانيـــة بحســـاب نتـــائج اختبـــار "ت" والمتوســـطات الحســـابية الســـتجابة أفـــراد عينـــة 

ارتفـــاع معـــدالت الجريمـــة لـــدى نـــزالء مراكـــز الدراســـة فيتـــأثير الظـــروف االقتصـــادية واالجتماعيـــة علـــى 
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االصــالح والتأهيــل فــي الضــفة الغربيــة حســب متغيــر الفئــة العمريــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 

(2.2 .) 

(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على 2.2جدول رقم )

 ت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية حسب متغير الفئة العمريةارتفاع معدال

توكي  One Way ANOVA العدد الفئة العمرية المجال

(Tukey) 

تأثير الظروف االقتصادية 

على ارتفاع معدالت 

 الجريمة

 دالة فحص  دالة الفحص Fقيمة 

سنة واقل من  42

 سنة 34

89 3.241 .014 .025 

سنة واقل من  34

 سنة 31

56 

سنة واقل من  31

 سنة 22

26 

 18 سنة فأعلى 22

تأثير الظروف االجتماعية 

على ارتفاع معدالت 

 الجريمة

سنة واقل من  28

 سنة 42

66 .150 .273 

 

 

 

 

1.715 

سنة واقل من  42

 سنة 34

89 

سنة واقل من  34

 سنة 31

56 
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ل من سنة واق 31

 سنة 22

26 

 18 سنة فأعلى 22

في (α≥0.05)يتبين من خالل الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

اجابات افراد عينة الدراسة على تأثير الظروف االقتصاديةالتي تعزى الى متغير الفئة العمرية، حيث 

حيث كان اعلى موافقة على هذا المحور هم  (α≥0.05)بلغت قيمة الفحص لها اقل من داللة الفحص

سنة. في حين تشير  34الى  42سنة  واقل موافقة هي الفئة العمرية  22الى  31الفئة العمرية 

النتائج الى عدم تأثير العمر على الظروف االجتماعية حيث بلغت قيمة الفحص لكل منها قيمة اعلى 

 الفرضية .، بذلك تم رفض (α≥0.05)من داللة الفحص 

 لثة. الفرضية الثا4.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 ة.لمتغير الديان

الظروف  تأثير( للفروق في درجة t.testتخدام اختبار ت )للتحقق من صحة هذه الفرضية تم اس

االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة 

 (.2.2الغربية تعزى لمتغير الديانة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )
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الظروف االقتصادية  تأثيرروق في درجة ( للفt.test(: نتائج اختبار ت )1.3جدول رقم )

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

 تعزى لمتغير الديانة

 أبعاد الدراسة
 الديانة

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  2.48 4.32 422 مسلم ظروف االقتصاديةال

423 

 

4.122- 

 

 2.41 4.82 1 مسيحي 1.122

  2.12 4.22 422 مسلم الظروف االجتماعية

423 

 

1.822 

 

 2.12 4.22 1 مسيحي 1.382

اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 الجريمة

  2.41 4.24 422 مسلم

423 

 

4.221 

 

 2.44 4.84 1 مسيحي 1.122

  2.12 4.41 422 مسلم درجة الكليةال

423 

 

1.131 

 

1.321   4.22 2.14 

 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 2.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت  تأثيرفي درجة  ( α≥0.05)عندالمستوى 

والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الديانة، وكانت الفروق  الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح
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في بعدي الظروف االقتصادية، واالثار الناجمة عن ممارسة الجريمة، لصالح النزالء من المسيحيين، 

 وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت.

 ة. الفرضية الرابع4.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 لمتغير المؤهل العلمي.

 one way analysis ofين األحادي )للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التبا

variance الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى  تأثير( للفروق في درجة

نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في 

 (.8.2الجدول رقم )

( one way analysis of varianceاختبار تحليل التباين الحادي )(: نتائج 8.3جدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء  تأثيرللفروق في درجة 

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين أبعاد الدراسة
درجات 

 الحرية

وع مجم

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الظروف االقتصادية

  3.285 9.855 3 بين المجموعات

4.122 

 

 1.632 409.371 251 داخل المجموعات 1.224

 ----- 419.226 254 المجموع
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  2.485 7.454 3 بين المجموعات الظروف االجتماعية

4.421 

 

 1.120 281.114 251 ل المجموعاتداخ 1.182

 ----- 288.568 254 المجموع

اآلثار الناجمة عن 

 ممارسة الجريمة

  3.161 9.482 3 بين المجموعات

2.113 

 

 1.661 416.906 251 داخل المجموعات 1.231

 ----- 426.388 254 المجموع

 

 الدرجة الكلية

  2.708 8.125 3 بين المجموعات

4.323 

 

 1.141 286.453 251 داخل المجموعات 1.122

 ----- 294.578 254 المجموع

 

 المستوى  ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند8.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

(α≥0.05)  الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء  تأثيرفي درجة

راكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك تكون الفرضية قد م

 قبلت.
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الظروف االقتصادية  تأثير(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 1.3جدول رقم ) 

في الضفة الغربية  واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي أبعاد الدراسة

 

 الظروف االقتصادية

 9.43 1.14 145 أساسي فما دون 

 9.19 1.91 63 ثانوي 

 9.11 1.08 25 دبلوم

 9.09 1.01 22 بكالوريوس فأعلى

 

 الظروف االجتماعية

 9.91 1.40 145 سي فما دون أسا

 0.81 1.03 63 ثانوي 

 0.11 9.11 25 دبلوم

 0.18 1.01 22 بكالوريوس فأعلى

 

 اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 الجريمة

 

 9.41 1.11 145 أساسي فما دون 

 9.91 1.91 63 ثانوي 

 9.93 1.91 25 دبلوم

 9.11 1.10 22 بكالوريوس فأعلى

 

 الدرجة الكلية

 9.91 1.31 145 ي فما دون أساس

 0.13 1.94 63 ثانوي 
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 0.80 9.18 25 دبلوم

 0.11 1.19 22 بكالوريوس فأعلى

 

 

 الخامسة. الفرضية 1.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

اكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مر 

 لمتغير الحالة االجتماعية.

 one way analysis ofللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

variance الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى  تأثير( للفروق في درجة

كز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، وذلك كما هو واضح نزالء مرا

 (.21.2في الجدول رقم )

( one way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )90.3جدول رقم )

ت الجريمة لدى نزالء الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدال تأثيرللفروق في درجة 

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 مصدر التباين أبعاد الدراسة
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

   8.176 16.353 4 بين المجموعات 
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 1.112 2.222 1.599 402.873 252 داخل المجموعات الظروف االقتصادية

 ----- 419.226 254 المجموع

  4.478 8.956 4 بين المجموعات الظروف االجتماعية

2.132 

 

 1.110 279.613 252 داخل المجموعات 1.121

 ----- 288.568 254 المجموع

اآلثار الناجمة عن 

 ممارسة الجريمة

  1.707 3.414 4 بين المجموعات

2.122 

 

 1.678 422.974 252 داخل المجموعات 1.323

 ----- 426.388 254 المجموع

 

 الدرجة الكلية

  3.025 6.051 4 بين المجموعات

4.224 

 

 1.145 288.528 252 داخل المجموعات 1.123

 ----- 294.578 254 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ( إلى21.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)المستوى 

لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، وبذلك تكون 

االقتصادية واالجتماعية، واليجاد مصدر هذه الفرضية قد رفضت. وكانت الفروق في بعدي الظروف 

 تأثير( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testالفروق استخدم اختبار توكي )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 (.22.2جتماعية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة اال
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( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testنتائج اختبار توكي ) (:99.3جدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  تأثيردرجة 

     متغير الحالة االجتماعيةوالتأهيل في الضفة الغربية تعزى ل

 غير ذلك متزوج/ة أعزب/اء المقارنات أبعاد الدراسة

 

 الظروف االقتصادية

 1.82228* 1.32423  أعزب/اء

 1.22412   متزوج/ة

    غير ذلك

 

 الظروف االجتماعية

 1.22112 1.31822*  أعزب/اء

 -1.43222   متزوج/ة

    غير ذلك

الظــروف  تــأثير( أن الفــروق فــي درجــة 22.2ئيــة البعديــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )تشــير المقارنــات الثنا

االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معـدالت الجريمـة لـدى نـزالء مراكـز االصـالح والتأهيـل فـي الضـفة 

الغربيـــة تعـــزى لمتغيـــر الحالـــة االجتماعيـــة فـــي بعـــد الظـــروف االقتصـــادية كانـــت بـــين النـــزالء مـــن غيـــر 

جين والحــاالت األخــرى، لصــالح غيــر المتــزوجين الــذين كانــت درجــة تــأثير الظــروف االقتصــادية المتــزو 

على ارتكابهم الجرائم أعلى، أما في بعد الظروف االجتماعية فكانت الفروق بين النزالء غير المتزوجين 
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يــة علــى والمتــزوجين، لصــالح غيــر المتــزوجين أيضــا الــذين الــذين كانــت درجــة تــأثير الظــروف االجتماع

 (. 24.2ارتكابهم الجرائم أعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم )

الظروف االقتصادية  تأثير(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 91.3جدول رقم )

ضفة الغربية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في ال

 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية أبعاد الدراسة

 

 الظروف االقتصادية

 9.41 1.14 98 أعزب/اء

 9.14 1.11 129 متزوج/ة

 0.13 9.89 28 غير ذل 

 

 الظروف االجتماعية

 9.91 1.48 98 أعزب/اء

 0.14 9.18 129 متزوج/ة

 9.99 1.11 28 غير ذل 

 اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 الجريمة

 

 9.18 1.11 98 أعزب/اء

 9.11 1.41 129 متزوج/ة

 9.30 1.11 28 غير ذل 

 

 الدرجة الكلية

 9.93 1.10 98 أعزب/اء

 9.03 1.91 129 متزوج/ة

 9.01 1.11 28 غير ذل 
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 السادسة. الفرضية 1.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)وق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فر 

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 لمتغير مكان السكن.

 one way analysis ofللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

variance الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى  تأثير( للفروق في درجة

نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن، وذلك كما هو واضح في 

 (.23.2الجدول رقم )

 

( one way analysis of varianceباين الحادي )(: نتائج اختبار تحليل الت94.3جدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء  تأثيرللفروق في درجة 

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن

 مصدر التباين أبعاد الدراسة
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 لمربعاتا

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الظروف االقتصادية

  1.746 3.493 2 بين المجموعات

2.121 

 

 1.650 415.733 252 داخل المجموعات 1.321

 ----- 419.226 254 المجموع

   0.290 0.581 2 بين المجموعات الظروف االجتماعية
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 1.222 1.422 1.143 287.988 252 داخل المجموعات

 ----- 288.568 254 المجموع

اآلثار الناجمة عن 

 ممارسة الجريمة

  1.016 2.033 2 بين المجموعات

1.212 

 

 1.684 424.355 252 داخل المجموعات 1.228

 ----- 426.388 254 المجموع

 

 الدرجة الكلية

  0.322 0.643 2 بين المجموعات

1.422 

 

 1.166 293.935 252 وعاتداخل المجم 1.221

 ----- 294.578 254 المجموع

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 23.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)المستوى 

ل في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن، وبذلك تكون لدى نزالء مراكز االصالح والتأهي

 الفرضية قد قبلت.
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الظروف االقتصادية  تأثير(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 93.3جدول رقم )

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

 لمتغير مكان السكنتعزى 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مكان السكن أبعاد الدراسة

 

 الظروف االقتصادية

 9.18 1.14 116 مدينة

 9.49 1.38 91 قرية

 9.14 1.31 48 مخيم

 

 الظروف االجتماعية

 9.91 1.91 116 مدينة

 9.00 1.98 91 قرية

 9.01 1.13 48 مخيم

 مة عن ممارسة اآلثار الناج

 الجريمة

 

 9.41 1.33 116 مدينة

 9.14 1.11 91 قرية

 9.13 1.11 48 مخيم

 

 الدرجة الكلية

 9.91 1.11 116 مدينة

 9.01 1.41 91 قرية

 9.01 1.11 48 مخيم
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 . الفرضية السابعة1.4.3

االقتصادية  الظروف تأثيرفي درجة  (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 لمتغير المهنة.

 one way analysis ofللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

variance واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة الظروف االقتصادية  تأثير( للفروق في درجة

لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المهنة، وذلك كما هو واضح في 

 (.22.2الجدول رقم )

( one way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )91.3جدول رقم )

ف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء الظرو  تأثيرللفروق في درجة 

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المهنة

 مصدر التباين أبعاد الدراسة
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الظروف االقتصادية

  2.311 11.554 5 تبين المجموعا

2.222 

 

 1.637 407.671 249 داخل المجموعات 1.442

 ----- 419.226 254 المجموع

  2.558 12.791 5 بين المجموعات الظروف االجتماعية

4.321 

 

 1.108 275.778 249 داخل المجموعات 1.122
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 ----- 288.568 254 المجموع

اآلثار الناجمة عن 

 ريمةممارسة الج

  2.981 14.906 5 بين المجموعات

2.812 

 

 1.653 411.481 249 داخل المجموعات 1.223

 ----- 426.388 254 المجموع

 

 الدرجة الكلية

  2.304 11.521 5 بين المجموعات

4.142 

 

 1.137 283.057 249 داخل المجموعات 1.122

 ----- 294.578 254 المجموع

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 22.2الواردة في الجدول رقم )تشير المعطيات 

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)المستوى 

لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المهنة، وبذلك تكون الفرضية قد 

لفروق في بعد الظروف االجتماعية، واليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار رفضت. وكانت ا

الظروف االقتصادية  تأثير( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testتوكي )

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 (.22.2مهنة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )لمتغير ال
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( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey test(: نتائج اختبار توكي )91.3جدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  تأثيردرجة 

     متغير المهنةوالتأهيل في الضفة الغربية تعزى ل

أبعاد 

 الدراسة

 بال عمل ربة منزل أعمال حرة طالب/ة عامل/ة موظف/ة المقارنات

 

 

 

الظروف 

 االجتماعية

 -1.83328* -1.22223 -1.22122 -1.22222 -1.21238  موظف/ة

 -1.23221 -1.32222 1.12222 1.12122   عامل/ة

 -1.28222 -1.21282 -1.11412    طالب/ة

 -1.28222 -1.21281     حرة أعمال

 -1.48442      ربة منزل

       بال عمل

 

الظــروف  تــأثير( أن الفــروق فــي درجــة 22.2تشــير المقارنــات الثنائيــة البعديــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )

االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معـدالت الجريمـة لـدى نـزالء مراكـز االصـالح والتأهيـل فـي الضـفة 

ربية تعزى لمتغيـر المهنـة فـي بعـد الظـروف االجتماعيـة كانـت بـين النـزالء مـن المـوظفين، والعـاطلين الغ

عــن العمــل، لصــالح العــاطلين عــن العمــل الــذين كانــت درجــة تــأثير الظــروف االجتماعيــة علــى ارتكــابهم 

 (.22.2الحسابية في الجدول رقم ) الجرائم أعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات
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الظروف االقتصادية  تأثير(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 91.3رقم )جدول 

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

 تعزى لمتغير المهنة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المهنة أبعاد الدراسة

 

 

 

 لظروف االقتصاديةا

 9.19 1.99 45 موظف/ة

 9.11 1.39 125 عامل/ة

 9.91 1.91 9 طالب/ة

 9.11 1.14 43 أعمال حرة

 0.83 1.11 8 ربة منزل

 9.10 1.10 25 بال عمل

 

 

 

 الظروف االجتماعية

 0.11 9.13 45 موظف/ة

 9.01 1.94 125 عامل/ة

 0.11 1.08 9 طالب/ة

 9.03 1.01 43 أعمال حرة

 9.01 1.31 8 ربة منزل

 9.41 1.11 25 بال عمل

 

 

 9.91 1.99 45 موظف/ة

 9.11 1.41 125 عامل/ة
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 اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 الجريمة

 

 9.11 1.18 9 طالب/ة

 9.10 1.33 43 أعمال حرة

 9.14 1.89 8 ربة منزل

 9.11 1.14 25 بال عمل

 

 

 

 الدرجة الكلية

 9.00 1.03 45 موظف/ة

 9.01 1.11 125 عامل/ة

 9.00 1.34 9 طالب/ة

 0.14 1.11 43 أعمال حرة

 0.81 1.13 8 ربة منزل

 9.41 1.81 25 بال عمل

 

 . الفرضية الثامنة8.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

دالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى واالجتماعية على ارتفاع مع

 لمتغير المؤهل العلمي لألب.

 one way analysis ofللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

variance دالت الجريمة لدى الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع مع تأثير( للفروق في درجة
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نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لألب، وذلك كما هو 

 (.28.2واضح في الجدول رقم )

( one way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )98.3جدول رقم )

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء الظروف االقتصادية  تأثيرللفروق في درجة 

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لألب

 مصدر التباين أبعاد الدراسة
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الظروف االقتصادية

  5.119 15.356 3 بين المجموعات

3.432 

 

 1.583 392.547 248 داخل المجموعات 1.143

 ----- 407.903 251 المجموع

  2.081 6.244 3 بين المجموعات الظروف االجتماعية

2.823 

 

 1.117 277.071 248 داخل المجموعات 1.232

 ----- 283.315 251 المجموع

اآلثار الناجمة عن 

 مةممارسة الجري

  1.075 3.225 3 بين المجموعات

1.232 

 

 1.704 422.622 248 داخل المجموعات 1.212

 ----- 425.847 251 المجموع

 

 الدرجة الكلية

  2.045 6.136 3 بين المجموعات

2.221 

 

 1.150 285.094 248 داخل المجموعات 1.224
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 ----- 291.230 251 المجموع

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 28.2ردة في الجدول رقم )تشير المعطيات الوا

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)المستوى 

لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب، وبذلك 

ضت. وكانت الفروق في بعد الظروف االقتصادية، واليجاد مصدر هذه الفروق تكون الفرضية قد رف

الظروف  تأثير( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testاستخدم اختبار توكي )

االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة 

 (.21.2ى لمتغير المستوى التعليمي لألب، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )الغربية تعز 

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testنتائج اختبار توكي ) (:91.3جدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  تأثير

 في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب    والتأهيل 

أساسي فما  المقارنات أبعاد الدراسة

 دون 

بكالوريوس  دبلوم ثانوي 

 فأعلى

 

 

 الظروف االقتصادية

أساسي فما 

 دون 

 *1.22121 1.22223- 1.43221- 

 -1.28221 -1.21223   ثانوي 

 -1.12132    دبلوم
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بكالوريوس 

 فأعلى

    

 

الظــروف  تــأثير( أن الفــروق فــي درجــة 21.2تشــير المقارنــات الثنائيــة البعديــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )

االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معـدالت الجريمـة لـدى نـزالء مراكـز االصـالح والتأهيـل فـي الضـفة 

ين النــزالء الــذين الغربيــة تعــزى لمتغيــر المســتوى التعليمــي لــألب فــي بعــد الظــروف االقتصــادية كانــت بــ

المستوى التعليمي آلبائهم أساسي فما دون وثانوي، لصـالح األساسـي فمـا دون الـذين كانـت درجـة تـأثير 

الظروف االقتصادية على ارتكـابهم الجـرائم أعلـى، وذلـك كمـا هـو واضـح مـن المتوسـطات الحسـابية فـي 

 (. 41.2الجدول رقم )

الظروف االقتصادية  تأثيرحرافات المعيارية لدرجة (: المتوسطات الحسابية واالن10.3جدول رقم )

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي أبعاد الدراسة

 

 الظروف االقتصادية

 9.49 1.31 911 أساسي فما دون 

 9.01 9.81 52 ثانوي 

 9.44 1.18 13 دبلوم

 9.11 1.11 21 بكالوريوس فأعلى

 9.93 1.11 911 أساسي فما دون  
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 0.81 9.81 52 ثانوي  الظروف االجتماعية

 0.84 1.11 13 دبلوم

 0.11 1.18 21 بكالوريوس فأعلى

 

 اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 مةالجري

 

 9.41 1.19 911 أساسي فما دون 

 9.98 1.14 52 ثانوي 

 9.14 1.44 13 دبلوم

 9.91 1.48 21 بكالوريوس فأعلى

 

 الدرجة الكلية

 9.91 1.41 911 أساسي فما دون 

 0.84 9.11 52 ثانوي 

 0.13 1.41 13 دبلوم

 9.00 1.30 21 بكالوريوس فأعلى
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 تاسعة. الفرضية ال1.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال ت

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 لمتغير المؤهل العلمي لألم.

 one way analysis ofاألحادي ) للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين

variance الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثير( للفروق في درجة

لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لألم، وذلك كما هو 

 (.42.2واضح في الجدول رقم )

( one way analysis of varianceتائج اختبار تحليل التباين الحادي )(: ن19.3جدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء  تأثيرللفروق في درجة 

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لألم

 مصدر التباين أبعاد الدراسة
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الظروف االقتصادية

  1.941 5.822 3 بين المجموعات

2.228 

 

 1.647 413.404 251 داخل المجموعات 1.321

 ----- 419.226 254 المجموع

  0.939 2.818 3 بين المجموعات الظروف االجتماعية

1.842 

 

 1.138 285.750 251 داخل المجموعات 1.282



158 
 

 ----- 288.568 254 المجموع

اآلثار الناجمة عن 

 ممارسة الجريمة

  0.167 0.502 3 بين المجموعات

1.111 

 

 1.697 425.885 251 داخل المجموعات 1.122

 ----- 426.388 254 المجموع

 

 الدرجة الكلية

  0.669 2.006 3 بين المجموعات

1.222 

 

 1.166 292.573 251 داخل المجموعات 1.233

 ----- 294.578 254 المجموع

ــــم ) ــــواردة فــــي الجــــدول رق ــــات ال ــــد 42.2تشــــير المعطي ــــة إحصــــائية عن ــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذات دالل ( إل

ى الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة علـى ارتفـاع معـدالت الجريمـة لـد تـأثيرفي درجة  (α≥0.05)المستوى 

نـــزالء مراكـــز االصـــالح والتأهيـــل فـــي الضـــفة الغربيـــة تعـــزى لمتغيـــر المســـتوى التعليمـــي لـــألم، وبـــذلك تكـــون 

 الفرضية قد قبلت. 

 

الظروف االقتصادية  تأثير(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 11.3جدول رقم )

الصالح والتأهيل في الضفة الغربية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز ا

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي أبعاد الدراسة

 

 الظروف االقتصادية

 1.29 2.35 189 أساسي فما دون 

 1.22 2.27 47 ثانوي 
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 1.06 3.23 7 دبلوم

 1.40 2.29 12 بكالوريوس فأعلى

 

 الظروف االجتماعية

 1.11 2.18 189 أساسي فما دون 

 0.83 2.08 47 ثانوي 

 0.98 2.70 7 دبلوم

 1.06 1.98 12 بكالوريوس فأعلى

 

 اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 الجريمة

 

 1.35 2.45 189 أساسي فما دون 

 1.09 2.38 47 ثانوي 

 1.08 2.53 7 دبلوم

 1.37 2.30 12 بكالوريوس فأعلى

 

 الدرجة الكلية

 1.12 2.32 189 أساسي فما دون 

 0.87 2.23 47 ثانوي 

 0.75 2.77 7 دبلوم

 1.13 2.17 12 بكالوريوس فأعلى
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 . الفرضية العاشرة90.4.3

الظروف االقتصادية  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

ت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى واالجتماعية على ارتفاع معدال

 .األسرةلمتغير العالقة مع 

 one way analysis ofللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

variance الجريمة  الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت تأثير( للفروق في درجة

، وذلك كما هو األسرةلدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير العالقة مع 

 (.43.2واضح في الجدول رقم )

( one way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )14.3جدول رقم )

تماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء الظروف االقتصادية واالج تأثيرللفروق في درجة 

 السرةمراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير العالقة مع 

 مصدر التباين أبعاد الدراسة
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الظروف االقتصادية

  9.176 27.529 3 بين المجموعات

2.881 

 

 1.561 391.697 251 داخل المجموعات 1.112

 ----- 419.226 254 المجموع

  10.579 31.737 3 بين المجموعات الظروف االجتماعية

21.331 

 

 1.023 256.831 251 داخل المجموعات 1.111
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 ----- 288.568 254 المجموع

اآلثار الناجمة عن 

 ممارسة الجريمة

  13.426 40.278 3 بين المجموعات

8.248 

 

 1.538 386.109 251 داخل المجموعات 1.111

 ----- 426.388 254 المجموع

 

 الدرجة الكلية

  10.104 30.313 3 بين المجموعات

1.212 

 

 1.053 264.265 251 داخل المجموعات 1.111

 ----- 294.578 254 المجموع

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 43.2اردة في الجدول رقم )تشير المعطيات الو 

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثيرفي درجة  (α≥0.05)المستوى 

، وبذلك تكون األسرةلدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير العالقة مع 

وكانت الفروق في جميع أبعاد الدراسة، واليجاد مصدر هذه الفروق استخدم  الفرضية قد رفضت.

الظروف االقتصادية  تأثير( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testاختبار توكي )

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

 (.42.2، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )األسرةير العالقة مع لمتغ

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testنتائج اختبار توكي ) (:13.3جدول رقم )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  تأثير

     األسرةلغربية تعزى لمتغير العالقة مع والتأهيل في الضفة ا
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 مستقرة ممتازة جيدة سيئة المقارنات أبعاد الدراسة

 

 الظروف االقتصادية

 1.32111 1.11222* 1.21822*  سيئة

 -1.24822 1.21288   جيدة

 -1.24222    ممتازة

     مستقرة

 

 الظروف االجتماعية

 1.14282 2.21211* 1.81212*  سيئة

 1.22112 1.31312   يدةج

 -1.42322    ممتازة

     مستقرة

 

اآلثار الناجمة عن 

 ممارسة الجريمة

 1.22122 2.12232* 1.41223*  سيئة

 1.32422 1.22243   جيدة

 -1.24222    ممتازة

     مستقرة

 



163 
 

الظــروف  تــأثيري درجــة ( أن الفــروق فــ42.2تشــير المقارنــات الثنائيــة البعديــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )

االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معـدالت الجريمـة لـدى نـزالء مراكـز االصـالح والتأهيـل فـي الضـفة 

فــي جميــع أبعــاد الدراســة كانـت بــين النــزالء الــذين عالقــتهم مــع  األسـرةالغربيـة تعــزى لمتغيــر العالقــة مــع 

 األسـرة، لصـالح النـزالء الـذين عالقـتهم مـع سيئة وجيدة من جهة، وسيئة وممتازة مـن جهـة أخـرى  األسرة

سيئة الذين كانت درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية علـى ارتكـابهم الجـرائم، واآلثـار الناجمـة 

عــن ممارســة الجريمــة عنــدهم أعلــى، وذلــك كمــا هــو واضــح مــن المتوســطات الحســابية فــي الجــدول رقــم 

(42.2 .) 

الظروف االقتصادية  تأثيرحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة (: المتوسطات ال11.3جدول رقم )

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

 السرةتعزى لمتغير العالقة مع 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد السرةالعالقة مع  أبعاد الدراسة

 

 ف االقتصاديةالظرو 

 9.11 4.91 25 سيئة

 9.91 1.41 62 جيدة

 9.13 1.91 130 ممتازة

 9.10 1.11 38 مستقرة

 

 الظروف االجتماعية

 9.30 4.99 25 سيئة

 9.03 1.40 62 جيدة

 0.14 9.19 130 ممتازة
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 0.19 1.98 38 مستقرة

 

 اآلثار الناجمة عن ممارسة 

 الجريمة

 

 9.11 4.91 25 سيئة

 9.41 1.81 62 جيدة

 9.91 1.08 130 ممتازة

 9.01 1.10 38 مستقرة

 

 الدرجة الكلية

 9.41 4.91 25 سيئة

 9.01 1.10 62 جيدة

 0.11 1.01 130 ممتازة

 0.10 1.34 38 بكالوريوس فأعلى

 

 شرةحاديةع. الفرضية ال99.4.3

 تأثيرودرجة  األسرةمتغير عدد أفراد  بين (α≥0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 الضفة الغربية.

 standardizedللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام معامل االنحدار المعياري )

regression الظروف االقتصادية واالجتماعية  تأثيرودرجة  األسرةأفراد ( للعالقة بين متغير عدد

على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، وذلك كما هو 

 (. 42.2واضح في الجدول رقم )
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ن ( للعالقاة بايstandardized regression(: نتاائج معامال االنحادار المعيااري )11.3جادول رقام )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لادى  تأثيرودرجة  السرةمتغير عدد أفراد 

 نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية

 المتغيرات العدد Beta  قيمة  الداللة اإلحصائية

 *الظروف االقتصاديةالسرةعدد أفراد  111 -0.004 0.118

 *الظروف االجتماعيةالسرةعدد أفراد  111 -0.049 0.143

 *اآلثار الناجمة عن ممارسة الجريمةالسرةعدد أفراد  111 -0.031 0.193

 *الدرجة الكليةالسرةعدد أفراد  111 -0.049 0.118

 

( إلـــى عـــدم وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 42.2تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم )

الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة علـى  تـأثيرودرجـة  األسـرةبين متغير عدد أفـراد  (α≥0.05)المستوى 

ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل فـي الضـفة الغربيـة، وبـذلك تكـون الفرضـية 

 قد قبلت.

 ية عشرة. الفرضية الثان91.4.3

بين متغير الدخل الشهري لألسرة ودرجة  (α≥0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  تأثير

 والتأهيل في الضفة الغربية.
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 standardizedللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام معامل االنحدار المعياري )

regressionالظروف االقتصادية واالجتماعية  تأثيرير الدخل الشهري لألسرة ودرجة ( للعالقة بين متغ

على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية، وذلك كما هو واضح 

 (. 42.2في الجدول رقم )

 

للعالقاة باين ( standardized regression(: نتاائج معامال االنحادار المعيااري )11.3جادول رقام )

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة  تأثيرمتغير الدخل الشهري لألسرة ودرجة 

 لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية

 المتغيرات العدد Beta  قيمة  الداللة اإلحصائية

 ة*الظروف االقتصاديالدخل الشهري لألسرة 111 -0.011 0.410

 *الظروف االجتماعيةالدخل الشهري لألسرة 111 -0.031 0.381

*اآلثار الناجمااااة عاااان ممارسااااة الاااادخل الشااااهري لألساااارة 111 -0.019 0.111

 الجريمة

 *الدرجة الكليةالدخل الشهري لألسرة 111 -0.011 0.401

 

حصـــائية عنـــد ( إلـــى عـــدم وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إ42.2تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم )

الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة  تـأثيربين متغير الدخل الشهري لألسـرة ودرجـة  (α≥0.05)المستوى 

علــى ارتفــاع معــدالت الجريمــة لــدى نــزالء مراكــز االصــالح والتأهيــل فــي الضــفة الغربيــة، وبــذلك تكــون 

 الفرضية قد قبلت.
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 نتائج الفرضية الثالثة عشرة: 

(فاي تاأثير الظاروف االقتصاادية α≥0.05إحصاائية عناد مساتوى الداللاة) توجد فروق ذات داللاهال "

واالجتماعيااة علااى ارتفاااع معاادالت الجريمااة لاادى ناازالء مراكااز االصااالح والتأهياال فااي الضاافة الغربيااة 

 االقتصادي" السرةيعزى لمتغير مستوى 

ة الدراســة علىتــأثير لفحــص الفرضــية الثالثــة عشــرة تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أفــراد عينــ

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 (.48.2االقتصادي، كما هو موضح في الجدول رقم ) األسرةالضفة الغربية يعزى لمتغير مستوى 

لتأثير الظـــــروف االقتصـــــادية جابة أفـــــراد عينــــة الدراســـــةالمتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافــــات المعياريـــــة الســـــت (:48.2)جــــدول رقـــــم

 األســرةواالجتماعيــة علــى ارتفــاع معــدالت الجريمــة لــدى نــزالء مراكــز االصــالح والتأهيــل فــي الضــفة الغربيــة يعــزى لمتغيــر مســتوى 

 االقتصادي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد االقتصادي السرةمستوى  المجال

تأثير الظروف 

القتصادية على ارتفاع ا

 معدالت الجريمة

 1.44159 2.7500 82 متدن

 1.15120 2.1683 155 متوسط

 1.08475 1.9861 18 مرتفع

تأثير الظروف 

االجتماعية على ارتفاع 

 معدالت الجريمة

 1.19689 2.3780 82 متدن

 0.97808 2.0177 155 متوسط

 1.10131 2.0412 17 مرتفع

 1.19189 2.5175 82 دنمت الدرجة الكلية
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 0.97290 2.0742 155 متوسط

 1.03201 1.9497 18 مرتفع

( وجود فروق ظاهرية في تأثير الظروف االقتصـادية واالجتماعيـة علـى 48.2يالحظ من الجدول رقم )

ارتفاع معـدالت الجريمـة لـدى نـزالء مراكـز االصـالح والتأهيـل فـي الضـفة الغربيـة يعـزى لمتغيـر مسـتوى 

( one way ANOVAاالقتصادي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليـل التبـاين األحـادي ) رةاألس

 (:41.2كما يظهر في الجدول رقم )

: نتااائج اختبااار تحلياال التباااين الحااادي السااتجابة أفااراد العينااة فااي تااأثير الظااروف االقتصااادية (11.3)جاادول رقاام 

ى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية يعازى لمتغيار مساتوى واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لد

 االقتصادي السرة

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

تأثير الظروف 

االقتصادية على 

ارتفاع معدالت 

 الجريمة

 6.617 10.304 2 20.608 بين المجموعات

 

0.002 

 

 1.557 252 392.427 داخل المجموعات

 
 254 413.034 المجموع

تأثير الظروف 

االجتماعية على 

ارتفاع معدالت 

 الجريمة

 3.162 3.562 2 7.125 بين المجموعات

 

0.044 

 

 1.127 251 282.765 داخل المجموعات

 
 253 289.890 المجموع

 0.005 5.345 5.916 2 11.833 لمجموعاتبين ا الدرجة الكلية
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 1.107 252 278.940 داخل المجموعات

 

  

 254 290.773 المجموع

( وهي أقل من مستوى الداللة 1.112( ومستوى الداللة )2.322يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

(α≥0.05 أي أنهتوجد فروق دالة إحصائيًا في تأثير الظروف االقتصادية و ،) االجتماعية على ارتفاع

 األسرةمعدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية يعزى لمتغير مستوى 

االقتصادي كذلك للمجاالت، كانت الفروق لصالح المستوى المتدني، بذلك تم رفض الفرضية الثالثة 

 (.31.2و موضح في الجدول رقم )( لبيان اتجاه الفروق كما هLSDعشرة. تم فحص نتائج اختبار )

( للمقارنــات البعديــة بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حســب LSD(: نتــائج اختبــار )31.2الجــدول رقــم )

 االقتصادي األسرةمتغير مستوى 

الفروق في   المتغيرات المجال

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

تأثير 

الظروف 

االقتصادية 

ع على ارتفا

معدالت 

 الجريمة

 0.001 *0.58172 متوسط متدن

 0.019 *0.76389 مرتفع

 0.001 *0.58172- متدن متوسط

 0.558 0.18217 مرتفع

 0.019 *0.76389- متدن مرتفع

 0.558 0.18217- متوسط

 0.014 *0.36031 متوسط متدنتأثير 
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الظروف 

االجتماعية 

على ارتفاع 

معدالت 

 الجريمة

 0.235 0.33687 عمرتف

 0.014 *0.36031- متدن متوسط

 0.931 0.02343- مرتفع

 0.235 0.33687- متدن مرتفع

 0.931 0.02343 متوسط

 0.002 *0.44334 متوسط متدن الدرجة الكلية

 0.039 *0.56788 مرتفع

 0.002 *0.44334- متدن متوسط

 0.635 0.12454 مرتفع

 0.039 *0.56788- متدن مرتفع

 0.635 0.12454- متوسط
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 نتائج الفرضية الرابعة عشرة: 

(فاي تاأثير الظاروف االقتصاادية α≥0.05توجد فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة)ال "

واالجتماعيااة علااى ارتفاااع معاادالت الجريمااة لاادى ناازالء مراكااز االصااالح والتأهياال فااي الضاافة الغربيااة 

 رات دخول مراكز االصالح والتأهيل "يعزى لمتغير عدد م

لفحص الفرضية الرابعة عشرة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة علـى تـأثير 

الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

مراكـز االصـالح والتأهيـل، كمـا هـو موضـح فـي الجـدول  الضفة الغربية يعزى لمتغير عدد مـرات دخـول

 (. 32.2رقم )

لتأثير الظاااروف المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة الساااتجابة أفاااراد عيناااة الدراساااة (:49.3)جااادول رقااام 

ة يعازى االقتصادية واالجتماعياة علاى ارتفااع معادالت الجريماة لادى نازالء مراكاز االصاالح والتأهيال فاي الضافة الغربيا

 لمتغير عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيل

عدد مرات دخول مراكز  المجال

 االصالح والتأهيل

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد

تأثير الظروف 

االقتصادية على ارتفاع 

 معدالت الجريمة

 1.32220 2.4287 132 مرة

 1.28484 2.2150 69 مرتان

 1.14846 2.3772 38 مرات 3

 1.15077 2.0990 16 مرات فأكثر 2

 1.15693 2.2875 132 مرةتأثير الظروف 
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االجتماعية على ارتفاع 

 معدالت الجريمة

 0.93973 1.9007 68 مرتان

 0.93802 2.2605 38 مرات 3

 0.83959 1.5844 16 مرات فأكثر 2

 1.14362 2.3404 132 مرة الدرجة الكلية

 0.99802 2.0014 69 مرتان

 0.91677 2.3043 38 مرات 3

 0.89565 1.7773 16 مرات فأكثر 2

( وجود فروق ظاهرية في تأثير الظروف االقتصـادية واالجتماعيـة علـى 32.2يالحظ من الجدول رقم )

ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية يعزى لمتغير عدد مرات 

 one wayكز االصالح والتأهيل، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )دخول مرا

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم ،)34.2:) 

: نتااائج اختبااار تحلياال التباااين الحااادي السااتجابة أفااراد العينااة فااي تااأثير الظااروف االقتصااادية (41.3)جاادول رقاام 

جريماة لادى نازالء مراكاز االصاالح والتأهيال فاي الضافة الغربياة يعازى لمتغيار عادد واالجتماعية على ارتفاع معدالت ال

 مرات دخول مراكز االصالح والتأهيل

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

تأثير الظروف 

االقتصادية على 

 0.632 1.032 3 3.097 لمجموعاتبين ا

 

0.595 

 

 1.633 251 409.937 داخل المجموعات
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ارتفاع معدالت 

 الجريمة

  254 413.034 المجموع

تأثير الظروف 

االجتماعية على 

ارتفاع معدالت 

 الجريمة

 3.677 4.084 3 12.251 بين المجموعات

 

0.013 

 

 1.111 250 277.639 داخل المجموعات

 
 253 289.890 المجموع

 2.544 2.860 3 8.581 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.057 

 

 1.124 251 282.192 داخل المجموعات

 
 254 290.773 المجموع

( وهي أكبر من مستوى الداللة 1.122( ومستوى الداللة )4.222يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

(α≥0.05أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في ت ) أثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على

ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية يعزى لمتغير عدد مرات 

دخول مراكز االصالح والتأهيل، كذلك للمجاالت ما عدا مجال تأثير الظروف االجتماعية على ارتفاع 

مرة واحدة ومن ثم ثالث مرات، وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة معدالت الجريمة،وكانت الفروق لصالح 

 (.33.2( لبيان اتجاه الفروق كما هو واضح في الجدول رقم )LSDعشرة. وتم فحص نتائج اختبار )

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة LSD(: نتائج اختبار )44.3الجدول رقم )

متغير عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيل لمجال تأثير الظروف االجتماعية على ارتفاع معدالت الدراسة حسب 

 الجريمة

الفروق في   المتغيرات

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة
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 0.015 *0.38676 مرتان مرة

 0.890 0.02697 مرات 3

 0.012 *0.70313 مرات فأكثر 2

 0.015 *0.38676- مرة مرتان

 0.093 0.35979- اتمر  3

 0.281 0.31636 مرات فأكثر 2

 0.890 0.02697- مرة مرات 3

 0.093 0.35979 مرتان

 0.032 *0.67615 مرات فأكثر 2

 0.012 *0.70313- مرة مرات فأكثر 2

 0.281 0.31636- مرتان

 0.032 *0.67615- مرات 3
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 الفصل الخامس

 لتوصياتااالستنتاجات و  ،مناقشة النتائج

معدالت  إرتفاعفي  جتماعيةمدى تأثير الظروف االقتصادية اإلالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

وفحص دور مجموعة من فيها وفق استجابات نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل لجريمة بالضفة الغربية ا

الدراسة التي تم هذا الفصل سيتم عرض لمجمل نتائج في وتأثيرها على هذه العوامل، المتغيرات 

طرحت، والتي تمثل مشكلة الدراسة بعد أن تّمت عملية جمع  عن االسئلة التي إجابةا كإليهالتوصل 

لى ضوئها وضع عتّم عدد من النتائج التي  إلىالتوصل  أوالدراسة،  البيانات الالزمة بواسطة أدوات

 .عدد من التوصيات

 النتائج:  9.1

 ة واختبار الفرضيات على النحو اآلتي: نتائج تحليل الدراس يمكن تلخيص

 ل الرئيس: ومناقشة نتائج السؤال ال  9.1.9

معدالت الجريمة  إرتفاعيلى  جتماييةتأثير الظروف االقتصادية واإلدرجة ما ل الرئيس: والسؤال ال 

د من ل ال بواأل على السؤال الرئيس اجببةلإل ؟لدى نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية

 على االسئلة الفرعية التبلية: اجببةاإل

معدالت الجريمة لدى نزالء  إرتفاععلى  درجة تأثير الظروف االقتصاديةما: لوالسؤال الفرعي ال 

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية؟

ي الكثير من العوامل االقتصادية التي أثرت ف هناكمن خالل اجراء التحليل االحصائي تبين بأن 

حيث  ،(4.2بينها الجدول)لفقرات االستبيان  اجاباتهمحسب  معدالت الجريمة لدى النزالء إرتفاع
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أظهرت النتائج ان الظروف االقتصادية حصلت على درجة متوسطة من حيث تأثيرها بممارسة 

 االصالح والتأهيل بالضفة الغربية حيث بلغ متوسطهاالنزالء في مراكز  إجاباتالجريمة حسب 

على  وتأثيرها الظروف االقتصاديةية أهم يدل على هذاو  ،(1327انحراف معياري )ب (2334ابي)الحس

( حصلت على 2م )قد أظهرت أبرز النتائج أن الفقرة رق، لالغربية معدالت الجريمة في الضفة إرتفاع

 شعوري ( بدرجة متوسطة والتي نصها )2.23( بانحراف معياري مقداره )4.22)أعلى متوسط حسابي 

تالها المتوسط الحسابي  ،(للجريمة ارتكابي في دور له كان قتصاديةاال حياتي عن الرضا بعدم

( الجريمة ارتكابي في دور له كان سرتيأل المادية الحالة ضعف( التي نصها )2المتعلق بالفقرة رقم )

( 22قم )وكان أقل متوسط حسابي حصلت عليه الفقرة ر (، 2.22( بانحراف معياري )4.22لغ )الذي ب

 إلىاألمر الذي دفعني  أسرتيعلى  عبءوالتي نصها)حالتي االقتصادية السيئة جعلتني أشعر بأنني 

الجريمة( مما يعني أن عدم قدرة النزالء على توفير سبل العيش الكريم ألنفسهم وألسرهم وسوء  ارتكاب

هي العوامل  ،ون الحياةاالحوال االقتصادية وانتشار الفقر والبطالة وعدم قدرتهم على مواكبة شؤ 

في دراسته بعنوان  (4112هذا ما أكده )الشراري،معدالت الجريمة لديهم،  إرتفاعي ف هماالقتصادية األ

الجوف بالمملكة العربية واالقتصادية للمحكومين بجرائم السرقة بمنطقة  جتماعية)الخصائص اإل

التي حددها ب)السرقة( هو رتكاب الجريمة الدوافع ال أهمحد حيث اظهرت النتائج لديه ان أ، (السعودية

الرغبة في الحصول على المال وعدم توفر العمل الذي يمكن الفرد من توفير مستلزمات الحياة من 

( بعنوان )جرائم القتل: عواملها وأثارها 4121مأكل ومشرب وملبس، كما ان دراسة )القحطاني،

 أهمالمالية هي أحد  األسرةعلى تلبية احتياجات ( اتفقت في نتائجها على ان عدم القدرة جتماعيةاإل

بعنوان )عالقة في دراسته  (2118العوامل االقتصادية المؤثرة في ارتكاب الجريمة، كما أن )الحويتي، 

أسباب ارتكاب األفراد للجريمة  أهمضح أن أو  ،البطالة بالجريمة واالنحراف في الوطن العربي(

 اد في براثين الفقر وشعورهم بالحرمان.واتجاههم لها كان بسبب وقوع االفر 
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يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء كل من نظرية الصراع التي ترى بأن بعض السياسات  مما سبق

 المساواة شعور األفراد بحالة من عدم  إلىالنظام القائم يؤدي  أوالتي تتبعها الجماعات، داخل الدولة 

أن هذه السياسة  إلى إضافةقتصادية التي يعيشونها، عن حياتهم اال همابالتالي عدم رض، والحرمان

انتشار الحقد بين طبقات المجتمع التي تتميز بالطبقة القليلة الغنية والطبقة الكبيرة الفقيرة؛  إلىتؤدي 

نظرًا لما تقوم به الطبقة الغنية من التحكم بالموارد المالية وطريقة توزيعها حسب مصالحها الخاصة 

انتشار الفقر والبطالة وتعرض األفراد لضغوطات نفسية من الممكن ان تكون  دةزيا إلىمما يؤدي 

ن االجتماعي ياالنظرية االقتصادية التي ترى بأن التب إلى ضافةلهم الرتكاب الجرائم، باإل ًا مهماً دافع

غل والفقر يأتي كناتج من الحرمان وعدم القدرة على تلبية الفرد لحاجاته األساسية ووجود نظام يست

افراد قابلين لالنحراف وارتكاب  إلىالطبقات الفقيرة يكون سببا في تحول األفراد من أفراد سويين 

العوامل االقتصادية التي دفعت بالنزالء  أهمأن  إلىهذا ما أكدته نتيجة الدراسة التي أشارت ، الجريمة

ية الفقيرة حيث كثر لغنية باألالرتكابهم الجرائم هي شعورهم بالحرمان والعوز المادي وتحكم األقلية ا

شعورهم بالحقد اتجاه  إلىالنزالء، مما أدى  إجاباتحصلت هذه الفقرات على نتيجة متوسطة من بين 

انتقامًا  أومجتمعاتهم نتيجة عدم وجود العدالة المجتمعية، بالتالي ارتكابهم للجريمة أما لسد احتياجاتهم 

شكل غير عادل، كما أكد مدراء مراكز االصالح والتأهيل ت واألعمال بزع الثروامن المجتمع الذي يو 

الرائد نائل )حيث اتفق كل من  ،ية ربط الحرمان في دفع الفرد للجريمةأهمفي الضفة الغربية على 

بأن الحرمان الذي يشعر به األفراد بسبب الظروف االقتصادية  (،جمعة والمقدم قدري صوافطة

من شأنه أن يولد الحقد واالنتقام  المساواة رهم باالضطهاد وعدم شعو  أوالتي يمرون بها  جتماعيةواإل

 يدفعهم للحصول على احتياجاتهم بطرق غير قانونية.  أواتجاه المجتمع 

د يامعدالتها خالل السنوات األخيرة في المجتمع الفلسطيني مع تز  إرتفاعهذا ما يفسر توسع الجريمة و 

األسعار وقلة الدخل وانتشار كبير للفقر والبطالة  إرتفاعبب معدالت االنتحار، بس إرتفاعاالحتجاجات و 
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بين صفوف الشعب، فالمواطن الذي يجد نفسه غير قادر على توفير احتياجاته واحتياجات أسرته قد 

تبرير موقفه من ارتكابه  إلىيصبح مضطربا ويعاني من ضغوط نفسية كبيرة من الممكن أن تؤدي به 

ضعف حجم  إلى إضافةأهدافه حتى لو كان بطرق غير مشروعة، للجريمة سعيًا منه لتحقيق 

بها والتخلص  االستثمارات والمشاريع االستثمارية التي قد تكون عامل جذب للشباب الخريجين للعمل

             المشار له في (Robert.Wodsonما أكده ) إلىيعود بنا هذا األمر  ،من براثين البطالة

من تكون البنية االقتصادية ضعيفة عندما رتفع تمعدالت الجريمة أن  أشارحيث  (4111،زواهرة)

ة أهمالمس إلىمما يزيد من معدالت البطالة واتجاه بعض األفراد  ،المشاريع االقتصاديةبال همخالل األ

لة للتخلص من شعورهم بالتهميش والسلب من حقوقهم أو كمحالخراب وتدمير األشياء والممتلكات  في

ا عن قيمهم وانتمائهم أفراد قد تخلو يجعلهم مما الضغوط النفسية التي يمرون بها، ن والتخفيف م

اجراء في ذات السياق أجمع كل من )مديري مركزي إصالح وتأهيل رام الله وأريحا( خالل طانهم؛ و أل

ن عدم شعور الفرد بالرضا عن حالته االقتصادية وشعوره أ إلىحيث أشارا المقابلة على هذه النتيجة 

 إرتفاعميواًل الرتكاب الجرائم وأن  أكثربالحرمان والفقر وعدم تلبية حاجياته وحاجيات اسرته يجعله 

دور لهذه  هناكفي نسبة الفقر والفقراء أثبت أنه كان  إرتفاعمعدالت البطالة في فلسطين وما تالها من 

 هماالنزالء عن عدم رض إجاباتن بالتالي يتضح لنا مما سبق أعوامل في زيادة معدالت الجريمة؛ ال

 لمؤثرة في ارتكاب الجريمة تعتبر إجابةالعوامل االقتصادية ا أهمكأحد  ،عن حياتهم االقتصادية

كان له دور في منطقية، كذلك األمر فيما يخص اجابتهم عن أن ضعف الحالة المادية ألسرهم 

ال المادية تعتبر جزء  التي حصلت على ثاني أعلى متوسط حسابي، كون الحالةارتكابهم للجريمة 

هذا ما يفسر حصولها على ثاني أعلى نسبة مقارنة بالفقرات األخرى، يتجزأ من الجوانب االقتصادية 

أما فيما يخص الفقرة التي تتحدث عن شعور الفرد بأنه عبء على أسرته جعلت منه مجرمًا وحصولها 

ل توفر الظروف المادية الجيدة لدى ضا؛ كونه في حاأيمنطقية  إجابةعلى أقل نسبة يمكن اعتبارها 
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مساعدتهم  أووقدرتها على توفير احتياجاتها فإن ذلك ُيمكنها من دعم باقي أفرادها بما يريدون  األسرة

في تحقيق بعض أهدافهم وتوفير حاجاتهم األساسية على خالف العائالت التي تعاني من الفقر وال 

ًء ان ها وال على الفرد الذي يرى بنفسه مسؤوال عنها سواتملك قوتها حيث ال يمكنها االعتماد على نفس

 على أسرته. عبءبالتالي هنا يكمن شعور الفرد بكونه ، األم أواالبن  أوكان األب 

معدالت الجريمةلدى نزالء  إرتفاععلى  جتماعيةما درجة تأثير الظروف اإل: الثاني السؤال الفرعي

 ؟ةمراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربي

 حصلت على درجة جتماعيةمن خالل اجراء التحليل االحصائي أظهرت النتائج ان الظروف اإل

النزالء في مراكز االصالح  إجاباتالجريمة حسب معدالت  إرتفاععلى من حيث تأثيرها  توسطةم

بالرغم من و  ؛(2.12( بانحراف معياري )4.23والتأهيل بالضفة الغربية حيث بلغ متوسطها الحسابي )

معدالت الجريمة في الضفة الغربيةلكن  إرتفاعوتأثيرها على تها يأهمانخفاض التأثير فإن ذلك ال يلغي 

الكثير من العوامل  هناكأن ، حيث أظهر التحليل االحصائي ية الظروف االقتصاديةأهمليس بمستوى 

 التيرات االستبيان لفق اجاباتهممعدالت الجريمة لدى النزالء حسب  إرتفاعالتي أثرت في  جتماعيةاإل

معدالت الجريمة لدى النزالء  إرتفاعالتي أثرت في  جتماعيةأبرز العوامل اإلان ،(3.2بينها الجدول)

( 4.22( التي حصلت على أعلى متوسط حسابي )8لفقرات االستبيان هي الفقرة ) اجاباتهمحسب 

عدالة مجتمعية سبب في ( بدرجة متوسطة والتي نصها )عدم وجود 2.21بانحراف معياري مقداره )

( التي نصها )شعوري بسلب حقوقي 22تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم ) ،ارتكابي للجريمة(

( بانحراف 4.22داخل مجتمعي مثل"العمل، التعليم، الترفيه" دفعني الرتكاب الجريمة( الذي بلغ )

قه من حقو  أهموشعور الفرد بسلب  ةجتماعياإل المساواة مما يعني أن عوامل عدم ، (2.21معياري )

ي ارتكابه للجريمة تأثيرًا ف جتماعيةالعوامل اإل أكثرسبل الحياة الكريمة هي عمل وتعليم وترفيه وتوفير 
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شعوره بالحرمان والحاجة، فيما كانت الصحبة السيئة والتنشئة في بيئة غير سوية هي وهذا ما يفسر 

( والتي تنص على أن 23ل النتائج حيث حصلت الفقرة رقم )العوامل التي تلت هذان العامالن من خال

)الصحبة السيئة أحد العوامل التي دفعتني الرتكاب الجريمة( على الترتيب الثالث بمتوسط حسابي 

( على أقل 2(؛ وفيما يخص أقل نسبة فقد حصلت الفقرة رقم )2.22( وانحراف معياري )4.21)

التي تنص على أن )السمعة السيئة ( 2.228ف معياري  )(  بانحرا2.22متوسط حسابي حيث بلغ )

 لعائلتي سبب في ارتكابي للجريمة(.

المؤثرة في  جتماعيةبعنوان )العوامل اإل( 4122انطالقًا من هنا نرى من خالل دراسة كل من )عبدالله،

محكومين واالقتصادية لل جتماعية( بعنوان )الخصائص اإل4112ارتكاب الجريمة( و)دراسة )الشراري، 

حيث أكدوا على أن عدم وجود عدالة  بجرائم السرقة بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية(

 إرتفاعل التي تؤثر في العوام أهممجتمعية والشعور بالسلب والحرمان من الحقوق في المجتمع هي 

لواحد يعني ازدياد لعدالة بين أفراد الشعب اهذه النتيجة أن عدم وجود تحقيق ا نستنتج منالجريمة، 

ة أو شعور الفرد بالظلم واالضطهاد مما يولد لديه كره اتجاه المجتمع الذي يعمل بنظره على غرس العد

مرغوب بها فيما، كما أن التجاهل الغير اءة بينهم وممارستهم للسلوكيات بين أفراده مما يولد اإلس

بالتغاضي عن هذه  جتماعيةدالة اإلالمستمر من قبل صناع القرار والجهات المختصة في تحقيق الع

الظروف االقتصادية السيئة وعدم قدرة االفراد على توفير أقل احتياجاتهم من صحة  إرتفاعالحالة مع 

بسبب ام ير ونسبتها ستزيد مع مرور األوتعليم ومأكل وملبس؛ يعني ان الجريمة سترتفع بشكل مستم

ا مما سيزيد لديه من الرغبة في االنتقام من إليهاسة شعور الفرد بسلب حقوقه المشروعة رغم حاجته الم

للجرائم التي يرتكبها  بالتالي سيجد مبرراً  ،كاب أفعال منافية لقيمه ومبادئههذا المجتمع من خالل ارت

ترتبط هذه النتيجة مع ة حتى لو كانت بطرق غير مشروعة، لة تحصيله لحقوقه المشروعو اوهو مح

حقوقه من  أهموسلب الفرد بغياب العدالة المجتمعية  ها بحالة شعورنظرية االنومي التي يمكن ربط
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االقتصادي  أوتعرضه لضغوطات سواًء على المستوى االجتماعي  إلىعمل وتعليم وترفيه، مما يؤدي 

وبالتالي امكانية خروجه عن األهداف البنائية التي يضعها المجتمع بسبب شعوره بالالمعيارية ودخوله 

التي تحكم سلوكه وبالتالي امكانية توجهه الرتكاب سلوك مخالف  جتماعيةر القيم اإلبحالة من انهيا

جمع المال(، من هنا ، جتماعية، العمل، العالقات اإللقيم المجتمع لتحقيق أهدافه المتمثلة في )التعليم

ة فشله ارتبط بها في مجتمعه نتيجو تتوضح فكرة االنومي في خروج الفرد عن النظم التي تربى عليها 

في تحقيق أهدافه بطرق مشروعة نتيجة اختالل التوازن بين األهداف والوسائل بحيث يعزى سبب هذا 

لتي تعمل على تعميق شعور الفرد بعدم رسمية والغير رسمية في المجتمع االمؤسسات ال إلىاالختالل 

 إلىي يلجأ الفرد بالتالع عادل لألعمال واألموال والفرص، وجود عدالة مجتمعية وعدم وجود توزي

هنا نالحظ ان دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية خارج نطاق  ،تحقيق رغباته بطرق غير مشروعة

هو ما دفع الفرد لممارسة الجريمة؛ تمامًا كما حيث أن هذا التأثير  ،اقوى على الفرد تأثيراً  األسرة

ن بالبحث عن العمل مما يدفعهم أو يحصل مع بعض األفراد عند انهاء مراحلهم التعليمية بتفوق ويبد

عدم اهتمام المؤسسات  إلى إضافةالبطالة وانتشار الوساطة والمحسوبية وتفشي الفساد، لمواجهة واقع 

الرسمية بمتطلبات المواطنين كما تدعي فرغم وجود العديد من الخطط اال انها تواجه في حيلولة التنفيذ 

هذا ما تم تأكيده في  انتشار الجريمة في الضفة الغربية،في  اً مهم اهماً مما جعل هذه المؤسسات مس

 ممارسة ية المؤسسات فيأهمجميع المقابالت التي جرت مع مدراء المراكز حيث أكدوا على دور و 

والبدء بتطبيق الخطط الفرد للجريمة لذا كانت توصيتهم باهتمام هذه المؤسسات باألفراد داخل المجتمع 

وا جنبًا اهمل وتأهيل المواطنين بما يتناسب مع قدراتهم ومواقعهم حتى يسالتنموية وتوفير فرص العم

 .جنب مع المؤسسات الشرطية في الحد من الجريمة إلى

السوء والتنشئة في بيئة سيئة فإن دراسة  رفقاءأما فيما يخص العامالن اللذان يتحدثان عن 

محكومين بجرائم السرقة بمنطقة واالقتصادية لل جتماعية)الخصائص اإل( بعنوان 4112)الشراري،
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تم استخدامهم كعينة  الذينّ ضحت أن نسبة كبيرة من األفراد أو  ،الجوف بالمملكة العربية السعودية(

المحفزين لهم الرتكاب الجريمة، واتفقت مع هذه النتيجة  أهمالسوء هم من  رفقاءللدراسة اجابوا ان 

حيث أشارت  األسرية في األردن( بالبطالة والمشكالتالجريمة وارتباطها ) ( بدراستها4113،النجداوي )

تباطها بالسلوك الجرمي المنحرف، السوء ومدى ار  رفقاءية كبرى لما تقوم به جماعات و أهم هناكأن 

اإلنسان ال يولد مجرمًا بل يتأثر بتصرفات اآلخرين، ويكتسب سلوك هذا ما يفسر قول )نارد( أن 

من غيرها وتتشكل  أكثرسر وجود مناطق تشتهر بانتشار الجريمة يف، كما و نتيجة لتقليدهم االنحراف

 فيها جماعات تمارس نوع محدد من الجرائم .

ضحت نتائج أو كذلك وجود ارتباط ما بين الجريمة وأنماط البيئة السكانية المتدنية وسوء التنشئة، فقد  

 جتماعيةبعض العوامل اإللعالقة بين جرائم النساء و ا)( التي حملت عنوان 4113دراسة )البلوشي،

أن معظم النزيالت اللواتي تم التعامل معهن كعينة إلجراء دراستها يعانين من وجودهم  (قتصاديةواال

هنا نرى مدى ارتباط هذه النتيجة في نظرية التعلم نشئة دفعت بهم الرتكاب الجريمة، في بيئة سيئة الت

من هنا يمكننا وليس سلوكًا اجتماعيًا موروثًا(، االجتماعي التي تقوم على أن الجريمة )سلوك متعلم 

ماطها وتأثيرهم الف أنالسوء في تعليم األفراد لطرق ارتكاب الجريمة واخت رفقاءية دور أهمالتأكيد على 

تواجدهم سويًا لفترات طويلة و عالقات الحميمة التي تجمع بينهم أن هذه العملية تحدث نتيجة البأقرانهم، 

ن م أكثررقابة االسرية على ابنائها وقرب العمر مما يهيئ للفرد ان صديقه يتفهمه غياب ال إلى إضافة

بالتالي تصبح هنا االمكانية األكبر في اتجاه االفراد الرتكاب شخص آخر وقادر على إفادته،  أي

كما لتأكيد مدى ارتباطهم بهم وتدعيم الثقة فيما بينهم،  أوهم السيئين اما لتقليدهم رفقاءالجريمة مع 

) الجريمة وارتباطها بالبطالة والمشكالت األسرية في ( بدراستها بعنوان4113، النجداوي أشارت )

 بين الجريمة ونمط البيئة السكانية المتدنية التي يعيشها الفرد. اً وثيق اً أن هناك ارتباط األردن(
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ظرهم كانت بأن هذه النتيجة يدعمها مدراء مراكز اصالح وتأهيل الضفة الغربية حيث ان وجهة ن

من  أهموالصحبة السيئة والبيئة الخارجية  دور كبير في ممارسة الجريمة، قد يكون هذا الدور  رفقاءلل

يكون مهما في حال كانت قوية في تنشئتها ألبنائها  األسرة، أما من وجهة نظرهم ان دور األسرةدور 

 شئهم تنشئة سيئة.التي تناقل من انحراف االبناء في االسر فهنا يكون انحرافهم 

ل الرئيس بأن درجة تأثير الظروف االقتصادية جاء و عن السؤال األ جابةمن هنا يمكننا القول واإل

معدالت الجريمة  إرتفاع، نظرا لما أظهرته نتائج الدراسة من جتماعيةأعلى تأثيرًا من الظروف اإل

بطالة والفقر وتأثيرهما في المجتمع االقتصادية عنها اجتماعيا بالضفة الغربية؛ حيث يعود النتشار ال

ادمان المخدرات حيث تعد  أووأفراده، مما جعل فئة كبيرة منهم تلجأ لممارسة جرائم السرقة واالتجار 

سجنوا على خلفيات  الذينّ أنواع الجرائم المنتشرة بين النزالء فمعظم النزالء  أكثرمن  هاتين الجريمتين

وفق ما وضحه جميع مدراء مراكز االصالح  العكس أوخدرات سرقة كانت لهم سوابق في تعاطي الم

هنا انتشارًا في المجتمع الفلسطيني،  كثرن هما األتين الجريمفقد اتفقوا بأن هاتي ،والتأهيل خالل المقابلة

طبيعة  ذات أو إجتماعيةطبيعة  بتحديد جريمة المخدرات ان كانت ذاتكان من الصعب أن نقوم 

الهرب من  أوساط الشباب أو ننا أن نجزم به أنها تأتي كنوع من التفريغ في اقتصادية ولكن ما يمك

من ناحية تأثرهم  جتماعيةالظروف االقتصادية التي يمرون بها وما تلحقه من تأثير في ظروفهم اإل

هذا األمن واألمان للمواطن كما يجب،  السوء وشعورهم بعدم عدالة المجتمع وتوفيره رفقاءبشكل أكبر ب

 )الجريمة وارتباطها بالبطالة والمشكالت( بعنوان 4113، النجداوي فقت معه كل من دراسة )ما ات

 إلىقد يعود السبب في ذلك على الجرائم المرتكبة في األردن، بأن السرقة هي أ ( األسرية في األردن

 التقارب في األحوال المعيشية بين البلدين .
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تأثيرًا على  كثرتعد األ جتماعيةاإلقد أشاروا أن العوامل  لكن ما يمكننا تأكيده أن جميع مدراء المراكز

وارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالظروف االقتصادية النزالء والدافع الرئيسي الرتكابهم الجريمة وتبريرها؛ 

خاصة في ظل الظروف السياسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني واتباع االحتالل لسياسة التضييق 

الل اغالق المعابر وزيادة الحواجز ووضعه للعراقيل االقتصادية أمام المؤسسات االقتصادي من خ

الصناعة...( مقابل تسهيلها لدخول المخدرات ، )العمل، االقتصاد، الزراعة الرسمية المتمثلة بوزارات

جعلهم ينحدرون في مستنقع ساط الشباب مما أو واألسلحة الغير شرعية ودفعها بالعمالء للتخريب بين 

تعاطي المخدرات واالتجار بها واالتجار بالسالح تحت غطاء االحتالل ودعمه لهم،  حيثلجريمة، ا

)جرائم القتل: عواملها ( بعنوان 4121رغم ما نجده أن هذه النتيجة تختلف مع دراسة )القحطاني، 

ر الرتكاب والدافع األكب همأن العامل االجتماعي هو األ ةحيث تشير نتائج دراس (جتماعيةوأثارها اإل

 الجرائم من العامل االقتصادي.

 : الثاني الرئيس ناقشة نتائج السؤالم 9.1.1

 معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية؟   إرتفاعما اآلثار الناجمة عن 

راكـز التأهيـل يـة اآلثـار الناجمـة عـن ممارسـة النـزالء فـي مأهممن خالل اجراء التحليـل االحصـائي تبـين 

انحراف بـ( 2341)كانالمتوسط الحسابي ضحت النتائج أن أو حيث  ،واالصالح بالضفة الغربية للجريمة

معـــدالت الجريمـــة لـــدى نـــزالء مراكـــز  إرتفـــاعاآلثـــار الناجمـــة عـــن أن هـــذا يـــدل علـــى ، (1328معيـــاري )

( 2.2ي الجـدول رقــم )النتـائج فـ أنكمـا جـاءت بدرجــة متوسـطة،  االصـالح والتأهيـل فـي الضـفة الغربيـة

يليها فقرة (، 4.21على أعلى متوسط حسابي )فقداني العمل " حصلت " بعنوان  (2رقم) أن الفقرةتشير 

تـــاله المتوســـط الحســـابي الـــذي (.4.22" بمتوســـط حســـابي ) فقـــداني للتـــوازن النفســـي" عنـــوان( ب22رقـــم )

بـانحراف معيـاري ( 4.22حيـث بلـغ )( جتماعيـةانتي اإل( التـي نصـها )التـأثير علـى مكـ2يتعلق بـالفقرة )
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" علــى أقــل متوســط حســابي  ادمــاني علــى المخــدرات" ( بعنــوان 8رقــم ) حصــلت الفقــرة (؛ فيمــا 2.21)

 (.2.12بمتوسط حسابي )ادماني على شرب الكحول " " ( بعنوان1رقم ) (، يليها الفقرة 2.12)

ف لدى النزالء أو ي آثار نفسية تثير المخاالثار الناجمة عن ممارسة النزالء للجريمة ه أهممما يعني أن 

حيث أن  ، بين الناس مما يفقدهم ثقتهم بأنفسهم جتماعيةبفقدانهم ألعمالهم والتأثير على مكانتهم اإل

مارستهم للجريمة مما ينمي مهذا األمر يدور حول عملية الوصم التي يلصقها الناس على النزالء بعد 

نفسية كبيرة تعمل على تقمصهم للدور الجرمي واعادتهم لممارسة  اً هم آثار ف ويترك فيو الديهم هذه المخ

سناد إ أيتهميشهم من قبل المجتمع وعدم وجود  أوة الحقة لهم ياالجريمة نتيجة لعدم وجود رع

غير رسمي للتعامل معهم، بحيث تعمل هذه الصفة التي يلحقها المجتمع بالنزالء  أواجتماعي رسمي 

هم تتمثل بالخوف من عدم اعادة اندماجهم في المجتمع وعدم تقبل االخرين على ترك اثار سلبية لدي

لمرة واحدة فقط حيث يواجهون مجتمع ال يتقبلهم ارتكابهم سلوك منحرف حتى لو كان لهم بسبب 

بالتالي تدني ، مما يعزز في فقدانهم لتوازنهم النفسي وثقتهم بأنفسهم ،التعامل معهم أوويرفض تشغيلهم 

اظهار عدم الثقة  أودونية  أوبين األفراد ونظر بعض االفراد لهم بنظرة كراهية  جتماعيةإلمكانتهم ا

يفضل النزيل  بهذه الحالةعدم التواصل معه نهائيا،  أومعه بالنزيل بعد االفراج عنه عند التعامل 

دة للجريمة العو  إلىيؤدي به األمر  أوعن المجتمع مما يسبب له حالة نفسية سيئة  الرغبة باالنعزال

آلثار وما لكن هذه ااس العودة للجريمة التي ارتكبها، لو لم تكن رغبة النزيل في االسمرة أخرى حتى 

ه النزيل تجعل منه شخصا يتقمص وصعوبة التقبل االجتماعي الذي قد يلقاتتركه من مشاعر سلبية 

ة كرهه للمجتمع الذي يادفالوصمة تعتبر صفة مؤثرة جدا في نفسية الفرد وز  ،دور الذي التصق بهال

 تعريض نفسه لألذى . أوفي اعادة ارتكابه للجرائم  رئيسياً  بالتالي قد تكون سبباً ، إليهينتمي 

 (Tannenbaum, 1938) ومث يرى رواد هذه النظرية تاننبتتفق هذه النتيجة مع نظرية الوصم بحي

صفة االنحراف واالجرام فإلصاق ون، وجود المجرم هو الكيفية التي يعامله بها االخر  إلىما يؤدي أن 
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ه أن الشخص المجرم هو شخص ال أيفبر ، لشخص ما يجعل ذلك الشخص يتصرف وفقا لما الحق به

 إليهيختلف عنغير المجرم؛ لكن التركيز والتهويل والمبالغة في تصوير الشيء الذي يشير به الناس 

االنحراف والجريمة بسبب تلك  إلىعنهم  ويتجه كثير من النزالء المفرج يخلق داخله هذه السلوكيات

 النظرة واالنطباع االجتماعي الذي تكون ضدهم، فيزيدهم ذلك انحرافا عن المجتمع.

كما أن هذه النتيجة تتفق مع ما يراه الرائد نائل جمعة مدير مركز اصالح وتأهيل رام الله حول سؤال 

حيث أكد على هذا حكومية كبيرة، ولماذا؟ ان كانت نسبة العودة للجريمة بعد انتهاء المالمقابلة 

الذي يعمل على الحاق انتكاسة  إليهطبيعة ثقافة المجتمع الذي ننتمي  إلىاألمر وأشار أن ذلك يعود 

ة التي يالقيها داخل أيلدى النزيل بسبب وصمة العار التي يلحقونه بها، بالرغم من العالج والرع

ة ال من االهل وال أيرع أيذلك خارج المجتمع فال يجد يفتقد نه ، إال أالت في اصالحهأو المركز والمح

ن جميعا لمواجهة الجريمة وعالج النزالء ومتابعتهم و امن الوزارات المختصة التي من المفترض ان تتع

عودة النزيل للجريمة، كما أن العقيد قدري صوافطة مدير مركز واصالح أريحا  إلىالالحقةمما يؤدي 

في  أهمحاضنة للنزالء بعد االفراج عنهم يس إجتماعيةة الحقة وبيئة أيامج رعيرى أن عدم وجود بر 

 عودتهم للجريمة ويرتب عليهم آثار نفسية سيئة تؤثر عليهم بعد ممارستهم للجريمة.

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 مناقشة نتائج السؤال الثالث الرئيس والفرضية:  2.3.1

معدالت  إرتفاععلى  جتماعيةدية واإلختلف تأثير الظروف االقتصايهل : الرئيس السؤال الثالث

تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس،  الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية

، المستوى السرة، الديانة، مكان السكن، المهنة، عدد أفراد جتماعيةالمؤهل العلمي، الحالة اإل

 السرة، الدخل الشهري لألسرة، مستوى السرةمع  التعليمي لألب، المستوى التعليمي لألم، العالقة

عن  جابةعن هذا السؤال تمثل اإل جابةاالقتصادي، عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيل(؟)اإل

الداللة  مستوى جد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو الفرضية الرئيسية الوحيدة؛ وهي 

(α≤0.05) معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةإلاالقتصادية وا في درجة تأثير الظروف

التي كانت نتائجها على  ات الدراسةنزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 :النحو اآلتي

في  (α≤0.05)الداللة مستوى جد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو )":النوع االجتماعي " الجنس

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  إرتفاععلى  جتماعيةة واإلالظروف االقتصادي تأثيردرجة 

 .والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس

 إجاباتفي  (α≤0.05الداللة) مستوى ود فروق ذات داللة إحصائية عند وج إلىتشير نتائج الدراسة 

معدالت الجريمة  إرتفاععلى  اعيةجتمافراد عينة الدراسة على  درجة تأثير الظروف االقتصادية واإل

كانت الفروق في بعدي ضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في ال

تأثرًا بالظروف  كثرذلك لكون الذكور هم الفئة األلصالح الذكور؛  جتماعيةادية واإلالظروف االقتص

يفرض على أفراده الذكور تحمل  اً ذكوري اً عمجتم هم؛ كون المجتمع الفلسطيني يعتبرالمحيطة ب

عتبارهم المعيل االمسؤوليات الغير مطلوبة من اإلناث مثل توجههم لسوق العمل لتوفير لقمة العيش ب
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احتكاك الذكور بالمجتمع  إلى إضافةهذه االمور ليست مفروضة على اإلناث ، األساسي لألسرة

 ،المشاكل والتحديات التي تفرض عليهم مواجهتها من االناث مما قد يولد لهم بعض أكثرالخارجي 

سع وليست محدودة مقارنًة باإلناث اللواتي يتمسكن باألخالق أو كون الذكر يتمتع بحريه  إلى إضافة

غالبا ما تكون اإلناث مراقبة من ولي امرها بالتالي يكون ما سبق   إلى إضافة، خوفًا من المجتمع أكثر

واجبات وقواعد  هناكن نظرة المجتمع لهن تكون مختلفة و من الذكور وال أكثرالتقاليد تمسكها بالعادات و 

بالتالي االنثى دائما تكون في محط انظار الجميع فتكون مقيدة اما الذكر فال ، يجب عليها اتباعها

مما يعرضه لممارسة الجرائم بشكل  أكثربالمجتمع بحرية  مما يعني اندماجه؛يحاسبه أويوجد من يراقبه 

 تكون الفرضية قد رفضت. ل؛بالتاليأسه

المؤثرة في  جتماعيةالعوامل اإلعنوان " ب( 4122)عبد الله،  دراسةوهذا ما تتفق معه دراسة كل من 

 "دوافع جريمة القتل في مدينة فالدلفيا األمريكية( بعنوان ",2181Woltqan)و دراسة  "ارتكاب الجريمة

من اإلناث، وأن المستوى االجتماعي  أكثربين للجرائم الذكور المرتكشارت هذه الدراسات أن أحيث 

 .واالقتصادي المتدني له دور كبير في زيادة نسبة المجرمين والجرائم

 تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفئة العمرية:

لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في معدالت الجريمة  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل

 ات العمر(.الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 إجاباتفي  (α≤0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة إلىالدراسة تشير نتائج 

معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإلتأثير فراد عينة الدراسة على أ

هذا يعني أن تأثير الظروف ،العمراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير نزالء مر 

معدالت الجريمة لدى النزالء في مراكز االصالح بالضفة الغربية  إرتفاععلى  جتماعيةاالقتصادية واإل
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و في الفئات ذ كثرثير األيختلف باختالف عمر النزيل مما يعني رفض الفرضية، حيث يكون التأ

حيث بلغت نسبة هذه الفئة ، الفئات العمرية ( عن غيرها من34-42ابة من جيل )الشاألعمار 

كونها  إلىهذه النسبة  إرتفاعمن معدالت استجابة النزالء لهذا المتغّير، يعود السبب في  (32.1%)

و مطلوب منهم نظرًا لما ه ؛الفئات خروجًا لسوق العمل وانغماسًا في الحياة االقتصادية للمجتمع أكثر

ن هذه الفئة هي فئة الخريجين أ إلى إضافةؤوليات الموكلة لهم، من توفير لقمة العيش لعائالتهم والمس

تصادية في  بالتالي ان ما يواجهونه من تحديات اق ن بالبحث عن فرص العمل،أو يبد الذينّ الجامعيين 

المواجهات  إلى إضافةستثمارات انتشار للفقر والبطالة وشح للموارد واالالمجتمع الفلسطيني من 

تضيق الخناق على تحركاتهم اتجاه سوق العمل  إلىالمستمرة مع سياسيات االحتالل االسرائيلي الرامية 

هذا يعني امكانية ممارستهم للجريمة ، تضرراُ  كثرواالغالقات المستمرة بين الطرق، جعلهم الفئة األ

ت معيشية أعلى، والتخلص من الضغوطات النفسية لة منهم لتحقيق رغباتهم وتحقيق مستوياأو كمح

هذا ما تتفق ر، التي يواجهونها بسبب حاجتهم لجلب المال وتحقيق ذاتهم ودعم أسرهم خاصة بهذا العم

الدلفيا يدوافع جريمة القتل في مدينة ف( بعنوان ",2181Woltqan)منها دراسة معه عدة دراسات 

ح أعمارهم أو تتر  جرت عليهم الدراسة الذينّ ب مرتكبي الجرائم حيث أشارت نتائجها ان أغل، "األمريكية

 أهمحيث شكل العامل االقتصادي أحد  ؛المجرمين من ذوي الدخول الضئيلةكون ، ( عام31-42بين )

من بيئات فقيرة  يناألشخاص المنحدر لدى الدوافع الرئيسية الرتكابهم الجريمة، وأن نسبة الجريمة ترتفع 

والعدوان، كما اتفقت مع هذه النتيجة  العنف ممارسة في بيئتهم ثقافة خاصة فينسبيًا حيث تتشكل 

 حيث ،"األسرية في األردن الجريمة وارتباطها بالبطالة والمشكالت"بعنوان (4113البلوشي، ) دراسة

كما  ،عام ( 31أن غالبية أفراد الدراسة هّن من الفئة الشابة تحت سن )دراستها أظهرت نتائج 

؛ في المستوى االقتصاديوتدني  ،على مستوى تعليمي منخفض السبب هو حصول العينة ضحت أنأو 

ارتباط وثيق بين المستوى التعليمي المنخفض وعمر الفرد وانخفاض المستوى  هناكهذا يعني أن 
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 إلى إضافة ،، بحيث يعتبر هذا الثالوث مؤثر سلبي على ممارسة الجريمة من قبل الفردادياالقتص

واالقتصادية على  جتماعيةأثر العوامل اإل" ( بعنوان4112ة نجد أن دراسة )الشراري، هذه النتيج

قد اتفقت معها حيث أظهرت النتائج المتعلقة بدراسة الشراري أنه كلما ارتفع عمر  "،انحراف األحداث

من  ، يمكن أن يعود السبب لكونه بدأ باالنتقاله نسبة انحرافه وارتكابه للجريمةالحدث ارتفعت مع

هنا يكون ، بقراره مستقالً  التي يرى نفسه بها بأنه قد اصبح مرحلة الشباب إلىمرحلة المراهقة "حدث" 

مما كان  أكثرة انغماسه بمحيطه بشكل جدي يابد إلى إضافة، األسرةمن تأثير  أكثرالسوء  رفقاءتأثير 

 عليه في السابق.

 تأثيرفي درجة  (α≤0.05مستوى الداللة)د وق ذات داللة إحصائية عنال توجد فر ) المؤهل العلمي:

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل

 المؤهل العلمي(. الضفة الغربية تعزى لمتغير

 في (a≤0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةعدم  إلىالدراسة نتائج  تشير

الجريمة تعزى ة ممارسفي  جتماعيةاإلو ثير الظروف االقتصادية أفراد عينة الدراسة على  تأ إجابات

 إرتفاععلى  جتماعيةالقتصادية واإل، هذا يعني أن درجة تأثير الظروف االمؤهل العلميمتغير  إلى

جميع النزالء مما عند تشابه ت معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية

ية أهممع العديد من الدراسات التي تؤكد  جابةيعني قبول الفرضية، على الرغم من اختالف هذه اإل

بعنوان  (4121، القحطانيمعدالتها مثل دراسة ) إرتفاعالمؤهل العلمي وتأثيره في ارتكاب الجرائم و 

هم في الغالب من ذوي جريمة ترتفع لمن التي أشارت ان ال " جتماعيةجرائم القتل: عواملها وأثارها اإل"

فيما يمر به المجتمع من ظروف  تأثيراً  كثرفهم األ المستوى التعليمي األمي الذي ال يقرأ وال يكتب

في تحديد  جتماعيةدور العوامل اإل "( بعنوان 4121،لبراكدراسة )ا إلى إضافة ،إجتماعيةاقتصادية و 
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 إرتفاعالتي أكدت دور المستوى التعليمي للفرد في  " ديةأنماط الجريمة في المملكة العربية السعو 

 ،الجريمة واختالف أشكالها فتختلف نوعية الجريمة من الشخص األمي مثال عن الشخص المتعلم

بينما يكون المجرم  ،تعاطي المخدرات أوفاألمي من الممكن أن يلجأ الرتكاب جرائم السرقات البسيطة 

ارتكاب جرائم ذات اشكال ومستويات عليا كتصنيع المتفجرات رة على لمستوى التعليمي أعلى  قدذو ا

لخبرته العلمية، كما أكدت دراسة  كممارسة جريمة التزوير والنصب والجرائم المالية تبعاً  أو

 "العالقة بين معدالت البطالة ومعدالت الجريمة في المملكة العربية السعودية( بعنوان 4112)البكر،

هنا يمكننا القول أن ما خرج به تكاب الجرائم، تأثير مهم للمؤهل العلمي في ار  كهنانفس النتيجة أن 

أن المتعلم وغير  البراكوالبكر في دراستهما يؤكد نتيجة تلك الفرضية، حيث يؤكد  البراككل من 

هذا يعني أن النتائج ما بين ف بينهم هو نمط الجريمة وشكلها؛ المتعلم يمارسون الجريمة وإن ما يختل

حد ما في هذا الجانب كون القائمين على الدراسة ينتمون  إلىمتشابهة  البراكالدراسة الحالية ودراسة 

لكن ما يختلف بينهما هو وجود الظروف تقريبًا من ظلم واضطهاد، نفس البيئة ويعيشن نفس  إلى

الجريمة سة دور للشخص المتعلم والغير متعلم بممار  هناك يكونخصوصية للمنطقة الفلسطينية بحيث 

التي يمر بها الشعب الفلسطيني وعدم وجود فرص كبيرة للعمل المالئمة للفئة بسبب الظروف السيئة 

مستوى الفقر، جميعها أسباب تدفع  إرتفاعالمتعلمةبسبب السياسة التي يتبعها االحتالل اإلسرائيلي و 

ع قيد الحياة، كما أنها تختلف مباألفراد لممارسة الجريمة لسد بعض احتياجاتهم األساسية للبقاء على 

حيث  "،واالقتصادية على انحراف األحداث جتماعيةأثر العوامل اإل( بعنوان "4112دراسة )الشراري، 

 أن للمدرسة والتعليم دور مهم في بناء الحدث وتطويره وصقل شخصيته .   إلىتشير نتائج الدراسة 
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 تأثيرفي درجة  (α≤0.05مستوى الداللة) ئية عندال توجد فروق ذات داللة إحصا):تجتم ييةاإلالح لة 

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل

 (.جتماعيةالحالة اإل الضفة الغربية تعزى لمتغير

 مستوى  من خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين وجود فروق ذات داللة احصائية عند

معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة)

مما يدل على  ،جتماعيةالحالة اإل نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير

 جتماعيةدية و اإلفروق في درجة تأثير كل من الظروف االقتصا هناكرفض الفرضية ؛ يعني ذلك ان 

معدالت الجرائم بالضفة الغربية وفق استجابة النزالء ) المتزوجون عن الغير متزوجون"  إرتفاععلى 

أعزب ، مطلق، أرمل"(، حيث أشارت نتائج الدراسة ان نسبة النزالء في مراكز االصالح والتأهيل 

( مقابل %21.2سبتهم )بالضفة الغربية )المتزوجون( أعلى من )الغير متزوجون( حيث بلغت ن

المسؤولية التي تقع على عاتق المتزوجون في توفير  إلىيعزى السبب في ذلك ( للعازبين، 38.2%)

لة توفير حاجيات أسرهم األساسية وتحقيق رغباتهم وسبل العيش الكريم و القمة العيش ألبنائهم ومح

ى رغبتهم في توفير متطلبات غير حت أووتوفير) المسكن والملبس والمأكل والتعليم ( المناسب لهم، 

زيارة األقارب والسفر كنوع من أنواع التخلص من ضغوط الحياة  أوأساسية ألسرهم مثل الذهاب للتنزه 

كما أن الظروف  ،من تلك التي يعاني منها العازبون  أكثرالصعبة تجعلهم يعانون من ضغوط 

ذكرها والتطرق لها في الفصول السابقة لهذه  االقتصادية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية والتي تم

بسبب  أوالدراسة قد تكون سببا في اتجاه هذه الفئة من األفراد الرتكاب الجرائم هربًا من البطالة والفقر 

ما يعانونه من ضغوط نفسية ومواجهة  إلى إضافة ،شعورهم بالسلب والحرمان من أبسط حقوقهم

ما ، فتكونإسباب تدفع بهم الرتكاب أنواع مختلفة من الجرائممجتمع غير عادل وغير منصف جميعها أ

جرائم تهدف لتوفير احتياجاتهم الخاصة واحتياجات اسرهم مثل توجههم لجرائم السرقة والنصب 
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بهدف الهروب من الواقع المرير والضغوطات النفسية مثل االتجاه لجرائم تعاطي  أوواالحتيال، 

 المخدرات .

الظروف  تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة) مستوى ق ذات داللة إحصائية عندجد فرو ال تو الديانة:

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة  إرتفاععلى  جتماعيةاالقتصادية واإل

 ات الديانة.الغربية تعزى لمتغير 

 مستوى ية عند من خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين وجود فروق ذات داللة احصائ

معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة)

رفض  إلىمما يشير  ،) الديانة(نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير

حيث بلغت نسبة المسلمين الفرضية، يؤكد هذا اختالف عدد النزالء المسلمين عن النزالء المسيحيين 

يعزى ذلك لكون المسلمين يشكلون العدد األعلى من نسب النزالء الخاضعين للدراسة،  من (12.2%)

اتها االحتكام لقوانين الكنيسة وتعليم إلىلجوء األقلية المسيحية  إلى إضافةسكان الضفة الغربية، 

حل المشاكل االقتصادية  في تساهمخاصة بهم  إجتماعيةسسات الصارمة وارتباطهم في مؤ 

 إلىالتي تحدث عندهم بعيدًا عن أعين القضاء واالجهزة االمنية، كما أنه يجدر اإلشارة  جتماعيةواإل

 أهمأن األقلية المسيحية الموجودة في الضفة الغربية تعتبر من أصحاب األموال والطبقة الغنية مما يس

 إلى إضافةال يمارسون الجريمة الظاهرة للعيان، في الحفظ على اسمائهم ومكانتهم في المجتمع لذلك 

عدم رغبتهم  بسبب ها أقلية تنخفض لديهم الجريمةباعتبار ئة التي تنتمي للديانة المسيحية ان الف

عنها وان ال داٍع لديهم سوى انفسهم، كما أن مساندتهم لبعضهم في أعمالهم  الخوض بمشاكل هم بغنى

 عهم من ممارسة الجريمة .وتوفير احتياجاتهم كلها عوامل تمن
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 تأثيرفي درجة  (α≤0.05مستوى الداللة)وق ذات داللة إحصائية عند ال توجد فر مكان السكن:

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل

 مكان السكن. الضفة الغربية تعزى لمتغير

 مستوى التحليل االحصائي تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند  من خالل اجراء عمليات

معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة)

 ،ر )السكن( " المدينة، القرية، المخيم"نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغي

الظروف قبول الفرضية، هذا يعني أنه ال تأثير لمكان السكن فيما يخص درجة تأثير  إلىر مما يشي

، النزالء للدراسة معدالت الجريمة في الضفة الغربية وفق استجابة إرتفاعفي  جتماعيةاالقتصادية واإل

رها جرائم القتل: عواملها وأثا"( بعنوان 4121رغم اختالف هذه النتيجة مع دراسة )القحطاني،

في تحديد أنماط الجريمة في  جتماعيةدور العوامل اإل" ( بعنوان4121، البراكو)دراسة ، "جتماعيةاإل

معدالت الجرائم في المدن تكون  إرتفاعضحت نتائج دراساتهم ان أو حيث  "،المملكة العربية السعودية

 كثرازدحاما واأل ثرككون المدن تعد األ إلىأعلى منها في المناطق األخرى مثل القرى؛ يعزى ذلك 

تنوع بين السكان وثقافاتهم، كما ان هذه النتيجة مخالفة لما يمر به المجتمع الفلسطيني في عملية 

تطوره حيث أن تطور المدن فيه ال سيما في محافظات الضفة الغربية وزيادة عدد سكانها بسبب لجوء 

في  أهمساالمر الذي عليم أعلى سكان القرى والمخيمات لها بحثًا عن فرص عمل أكبر ومستويات ت

انتشار الجرائم بسبب المغريات التي يحصل عليها األفراد في المدن مثل انتشار المخدرات وكثرة 

السوء بسب وجود أماكن  رفقاءاالختالط ب إلى إضافةاألماكن التي تسهل عمليات السرقة والسطو، 

ابتعاد األفراد عن  إلى إضافة ابة تذكر،رق يانفتاحًا عن تلك الموجودة بالقرى وال تخضع أل أكثر

غير عليهم بسبب ت جتماعيةمما يؤكد تأثير الظروف االقتصادية واإل ،االعراف والتقاليد والتربية الدينية

اختالف  أنمعدالت الجرائم؛ هذا ما يرتبط بالبعد الثقافي للجريمة حيث  إرتفاعبالتالي مكان السكن 
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وإمكاناته لما  همن قدراتقد تكون عامل كبت تعمل على الحد المحيطة للفردالثقافات المتواجدة في البيئة 

انتشار ثقافة الزواج المبكر  أومثل انتشار ثقافة الفقر  تعليمي أفضل أومن مستوى معيشي  إليهيسعى 

ثقافة التسرب من المدارس لدى  أو ،لدى الفتيات التي تمنعهم من الحصول على مستوى تعليمي مرتفع

، كذلك انتقال الفرد من سوق العمل وحصولهم على أجور مادية إلىقين بتبرير امكانية توجههم المراه

تواجد أفراد من  إلى ضافةالمدينة واختالف الثقافة فيها عن الثقافة التي اعتاد عليها، باإل إلىالريف 

 .ثقافات مختلفة قد تؤدي  للوقوع في االنحراف والجريمة

تفق مع كل من نظرية األنومي ونظرية التفكك االجتماعي، بحيث تقوم نظرية كما أن هذه النتيجة ال ت

 إلىاألنومي على أساس ان اختالف مكان السكن ونوعيته واالنتقال من مجتمع القرية المحافظ" آلي" 

بين نتقالاالنتيجة  المعاييرفقدان  أوتصدع ( ان الدوركايممجتمع المدينة المتقدم" صناعي" حيث يرى )

 ،، وحصول حالة االغتراب المجتمعيجتماعيةيرهم اإليافقدان األفراد لمع إلىقد يؤدي المجتمعات هذه 

الجرائم في المدن واختالف  إرتفاعهذا ما يفسر ،ا عليهاأو تي نشال جتماعيةبالتالي فقدانهم للضوابط اإل

 أنماطها .

يسودها نوع من الترابط قرى" " ال الريفية أن المجتمعاتفيما تقوم نظرية التفكك االجتماعي على 

خالف تلك المجتمعات الحضرية  االجتماعي ويشعر فيها الفرد بشيء من االستقرار واألمان على

التفكك االجتماعي حيث بين أن التفكك  إلىوالمليئة بضجيج المدينة؛ لذلك ارجع الظاهرة االجرامية 

 .االندماج واالنتماءويفقده  يضرب البنية النفسية والعضوية للفرد داخل جماعته

في  تساهمالتي  جتماعيةوقد أكد صحة هذه النظرية وتأثر متغير السكن في الظروف االقتصادية واإل

معدالت الجريمة لدى النزالء في الضفة الغربية المقدم )قدري صوافطة/ مدير مركز اصالح  إرتفاع

المناطق انتشارا للجريمة، يعزى ذلك  أكثروتأهيل أريحا( خالل المقابلة التي أجريت معه أن المدن هي 
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التعداد السكاني وعدم اللجوء  إرتفاعو تجمع سكان هذه المناطق  إجتماعيةلعدم وجود روابط عائلية و 

( 2112ي، و ا)البرق رجال االصالح لحل المشاكل كما هو في القرى والمخيمات، تتفق مع هذه النتيجةل

حيث أشارت نتائج دراستها أن  "،في الدوافع الرتكاب الجريمة جتماعيةأثر العوامل اإل بدراستها بعنوان"

 الجريمة ترتفع في المدينة عما هي في القرى.  

بينما رأى كل من الرائد) نائل جمعة/ مدير مركز اصالح وتأهيل رام الله( و العقيد) محمد تّيم/ مدير 

البطالة،  إرتفاعلة فرص العمل و نظرا لق أكثرمركز اصالح وتأهيل الخليل( ان الجريمة ترتفع بالقرى 

ضعف الروابط االسرية وعدم ممارستها لدورها الرادع كما في السابق نتيجة التفسخ االسري  إلى إضافة

بهذا السياق نرى أن  حيوية، أكثرالبحث عن االستقرار واالستقالل في مناطق  إلىوانتقال االبناء 

تتفق مع نتيجة الرائد نائل  ية للجريمة/ دراسة ميدانية() العوامل األسر ( بعنوان 2112دراسة )الرابي، 

ت الجرائم المرتكبة نظرًا لتأثرها دجمعة حيث تشير في نتائجها أنه كلما تم االبتعاد عن المدينة ازدا

 السائدة.  جتماعيةبالقيم اإل

روف الظ تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة) مستوى جد فروق ذات داللة إحصائية عندال تو المهنة:

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة  إرتفاععلى  جتماعيةاالقتصادية واإل

 المهنة.الغربية تعزى لمتغير 

الداللة  مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند من خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين وجود 

((α≥0.05)) معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةإلفي درجة تأثير الظروف االقتصادية وا

حيث أظهرت النتائج  ،ر)المهنة(متغيفيما يخص نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

فقد تبين من ، رفض الفرضية مما يعني وجود تأثير مهم وكبير في نوع المهنة التي يقوم بها النزالء

 أكثرالفئة التي تعد  أيارتكبوا الجرائم هم من ) العمال(  نّ الذيمن النزالء  %21.1خالل النتائج ان 
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حتى الحقوقي  أواالجتماعي  أوسواًء على المستوى االقتصادي  في المجتمع الفلسطيني الفئات تهميشاً 

اقصد هنا عمال الورشات البنائية ، ة العمال وتأمينهمأيالمجتمع الفلسطيني يفتقد لقوانين حم نوأتحديدُا 

 ينتمون لهذه المهن حتى ولو كانوا من الذينّ يشكلون العدد األكبر من أفراد المجتمع  الذينّ ية الحرف أو

الحكومية وغياب فرص العمل د ذلك نظرا لشح الوظائف الرسمية يعو حملة الشهادات العلمية الكبرى، 

زق في البحث عن مصدر للر  إلىالتي تتيح لهم العمل في مجال دراستهم مما يؤول بهذه الفئات 

رسمية الغير سات الرسمية و االهتمام من قبل المؤسالت رغم ما تعانيه من نقص و امقالورشات وال

نظرة بعض افراد المجتمع للعامل نظرة دونية بأنه ال يمتهن وظيفة ثابتة، على الرغم من  إلى إضافة

الصعبة هي من أنه قد يكون من حملة الشهادات العليا إال أن ظروفه وظروف عائلته االقتصادية 

مما يعني  جتماعيةأجبرته على العمل في هذه المهنة؛ ألن السبب األساسي هو عدم تحقيق العدالة اإل

األمر الذي يولد لديه الحقد ضد مجتمعه  ،دفعه للعمل في مهن ال تتناسب مع مستواه العلمي والثقافي

جابة النزالء لفقرة " عدم وجود عدالة ذلك ما تؤكد است، ممارسة الجريمة إلىالذي يدفعه  وأفراده األمر

العوامل  أهممجتمعية سبب في ارتكاب للجريمة" بنسبة عالية حيث حصلت على ترتيب مهم كأحد 

اة في المجتمع وتوزيع للثروات أو تحقيق عدالة ومس هناكالدافعة الرتكابهم الجريمة، ألنه لو كان 

وجود لجرائم كثيرة نتجت عن  هناكما كان والمساعدات التي تصل للشعب الفلسطيني بشكل عادل ل

 . ضيق الحال وشعور الفرد بانتهاك كرامته

معدالت الجرائم  إرتفاعفي  جتماعيةأما فيما يخص وجود الفروق في تأثير الظروف االقتصادية واإل

ا ضا ان نوع المهنة مهم فهي تلزم الفرد بصفته التي يحملهأيفقد اظهرت النتائج  ،وفق متغير المهنة

لم يعود ذلك لكونهم  ،ربة منزل أورس العمل كونه طالب فنجد ان نسبة الجرائم منخفضة لمن ال يما

الصعبة التي يمر بها العمال ويكونوا فيها ملزمين بتوفير  جتماعيةاإلينغمسوا بالظروف االقتصادية و 

 سبل العيش الكريم لعائالتهم وسد احتياجاتهم الخاصة .
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عالقة البطالة بالجريمة ( التي ناقشت موضوع"2118مع دراسة )الحويتي، لقد اتفقت هذه النتيجة

حيث أشار في دراسته ان عدم االستقرار المهني لدى االفراد جعلهم ، "واالنحراف في الوطن العربي

بسبب اتجاههم  أو ،عدم استقرار الدخلآخر و  إلىائم نتيجة تنقلهم من عمل للجر  الفئات ارتكاباً  أكثر

من خارج  ، كما انهم ينتقلون من مكان الخر ويندمجون مع أقرانلتحقيق دخل اعلى شرعيةلطرق غير 

يمة، هذا ما أكدت بالتالي ارتكابهم للجر مر الذي قد يؤثر على سلوكياتهم االا فيها، أو بيئتهم التي نش

 النزالء. إجاباتعليه 

في  (α≤0.05الداللة ) مستوى د جد فروق ذات داللة إحصائية عنتو  ال في المنزل: السرةعدد أفراد 

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثيردرجة 

 بالمنزل. األسرةعدد أفراد  والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير

 مستوى ة عند فروق ذات داللة إحصائي من خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين عدم وجود

معدالت الجريمة  إرتفاععلى  جتماعيةفي درجة تأثير الظروف االقتصادية واإل ((α≥0.05)الداللة )

بالمنزل (  األسرة)عدد أفراد  متغيرفيما يخص لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

في المنزل الواحد في  األسرةأفراد  تأثير لعدد أوية أهمبحيث تم قبول الفرضية، بما يعني أنه ال توجد 

ء وفق ما أكده النزال معدالت الجريمة إرتفاعودورها ب جتماعيةالظروف االقتصادية واإلتأثيرها على 

يرجع تفسير ذلك تفسير ذلك بأن الجريمة لو حصلت فإنها ستحصل خالل اجابتهم عن هذا المتغير، 

من تلك األسر ذات العدد  أكثرفراد منخفض حتى لو كانت من قبل فرد ينتمي ألسرة ذات عدد أ

مما يجعل األهل هنا  ،وجوده بين فتيات أوالمرتفع بسبب الدالل الزائد مثاًل في حال كونه وحيد أبويه 

 إلىمما يؤدي  ،من حاجته أكثرحرية طريقة صحيحة من خالل اعطاءه يتساهلون في تربيته وتنشأته ب

قد يعود السبب في ان  أوعيًا، المسموح به اجتما أومعقول استخدام هذه الصالحيات وفق الحد الال



199 
 

كبير جدًا وعدد  األسرةالعدد غير مهم العتبارات كم عدد االفراد العاملون في المنزل، فقد يكون عدد 

، وهناك ُأسر عددها قليل ونسبة العاملين فيها مما يعني عدم ممارسة الجريمةالعاملين فيها كبير 

لممارسة الجريمة بمعنى ان العدد غير مهم في ممارسة الفرد للجريمة فمن يريد  محدودة مما يدفعهم

 .بل المهم عدد العاملين فيها ممارسة الجريمة يمارسها بغض النظر عن عدد افراد اسرته

المنزل مرتفعة بحيث بلغت أفراد في  (2)ينتمون ألسر ذات عدد يزيد عن  الذينّ أن نسبة النزالء 

الفلسطيني يعتبر مجتمعًا ناميًا وفتيًا وبفضل زيادة عدد أفراده بدعوى العزوة وكنوع  المجتمع( 28.8%)

لمحاكاة العادات والتقاليد التي تؤيد زيادة معدالت المواليد لدى األسر بالرغم من امكانية تأثير هذا 

يادة المشقة عليه على اعالتهم وتوفير احتياجاتهم األساسية والثانوية وز  األسرةالعامل على قدرة معيل 

صحية بسب كثرة عددهم  إجتماعيةعدم اهتمامه بتنشئتهم تنشئة  أوبالحصول على المال الكافي لهم، 

، ال التربية لبعضهم نتيجة لتشتت الوظائفأهموامكانية لجوئهم لمشاكل مع الجيران والبيئة المحيطة و 

غربية وفق استجابة النزالء وآرائهم؛ بمعنى الجرائم في الضفة ال رتفاعال أن هذا السبب لم يكن مبررا إلإ

كان من  أوكان كبير في السن  أوأن الفرد الذي يرغب في ممارسة الجريمة ال ينظر اذا كان متعلم 

شيء  أيال، فالفرد الذي يرغب بممارسة الجريمة يمارسها بغض النظر عن  أوأسرة عدد أفرادها كبير 

 . األسرةق فيما يخص ممارسة الجريمة حسب عدد أفراد آخر، لذا أظهرت النتيجة بعدم وجود فرو 

في  (α≤0.05)الداللة مستوى جد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو المؤهل العلمي لألب والم: -

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثيردرجة 

 ولألم.المؤهل العلمي لألب  لمتغيروالتأهيل في الضفة الغربية تعزى 

الداللة  مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند من خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين وجود 

(α≤0.05) معدالت الجريمة لدى نزالء  إرتفاععلى  جتماعيةفي درجة تأثير الظروف االقتصادية واإل
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مما يعني  ،ير) المستوى التعليمي لألب(متغيخص فيما مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

، ية لمستوى التعليم لدى األب في تحديد سلوك أبناءهأهمتأثير و  هناكيعني أن  رفض الفرضية؛ هذا

معدالت الجرائم يكون لمستوى  إرتفاعو  جتماعيةالقتصادية واإلتأثر لألبناء بالظروف ا أيبالتالي فان 

ضحت نتائج استجابة النزالء على هذا المتغير، كما أن هذه النتيجة أو التعليم لدى األب دور فيه، كما 

تؤكد دور األب في المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر مجتمعًا ابويًا وأن األب صاحب السلطة في المنزل 

وهو القادر على تربية أبناءه وتنشئتهم وتقويم سلوكياتهم وفق المجتمع المحيط بهم حتى ولو كان ذو 

 إجاباتليمي متدني، وبالرغم من عدم وجود آباء بمستويات تعليمية عالية كما وضحت مستوى تع

ية هذا األمر بمعنى ان سلوكيات األبناء وامكانية اتجاههم للجرائم من أهمالنزالء اال ان النتيجة اظهرت 

ذلك  يكون ، حتى منخفض أوالممكن أن تخف حدتها وتقل في حالة كون الوالد ذو تأهيل علمي مرتفع 

 أكثريرتبط ذلك في تأثير دور األب  أواما بسبب خوف االبناء على سمعة األب بين أقربائه وعشيرته 

بهذا اإلطار فقد أظهرت النتائج خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي من دور األم في هذا الشأن؛ 

ثير الظروف في درجة تأ (α≤0.05الداللة ) مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند عدم وجود 

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة  إرتفاععلى  جتماعيةاالقتصادية واإل

النزالء على  مما يعني قبول الفرضية وفق استجابة ،ير) المستوى التعليمي لألم(متغفيما يخص الغربية 

عن ها بغض النظر إرتفاعجرائم و األبناء الرتكاب ال هذا السؤال، مما يدل أنه من الممكن ان يتجه

مستوى االم التعليمي رغم الدور التربوي المهم الذي تلعبه، ولكن تبقى مسؤولية تنشئة األبناء ودمجهم 

بشكل سوي في المجتمع ومراقبة سلوكياتهم خارج المنزل موكلة لألب، بالتالي فإن شأن تقويم السلوك 

يد األبناء عن االنحراف والجريمة هي يتعمل على تح التي جتماعيةوتهيئة الظروف االقتصادية واإل

 مهمة األب.
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ألنها تعتبر األساس في التنشئة لها ضروري جدًا ه على الرغم من نتيجة المستوى التعليمي لألم إال أن

اتصافًا بالسلوكيات الحسنة  أكثرفإذا حصل األبناء على تنشئة صحيحة يكونوا  ،والتربية داخل البيت

لتعامل بالسوك الحسن خارج مل معهم حتى من قبل األب، كما تسهل عملية صقلهم باويسهل التعا

تهم من الوقوع في براثين أين األم واألب في تنشئة ابنائهم ومتابعة سلوكياتهم لحمو اتعل فاألصل المنز 

 الجريمة واإلجرام.

في درجة  (α≤0.05الداللة) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :السرةالعالقة مع  -

معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثير

 .األسرةالعالقة مع  والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير

الداللة  مستوى فروق ذات داللة إحصائية عندمن خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين وجود 

(α≤0.05)  معدالت الجريمة لدى نزالء  إرتفاععلى  جتماعيةدرجة تأثير الظروف االقتصادية واإلفي

( مما يعني رفض األسرةير) العالقة مع متغفيما يخص مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

النزالء في مراكز  جاباتيتها بالنسبة إلأهمو  األسرةمدى تأثير العالقة مع  هذا يوضحالفرضية، 

هم يؤكدون الدور المهم لعالقة إجاباتهم فهم من خالل أيان هذه الفرضية مخالفة لر ،صالح والتأهيلاال

دوافع جريمة القتل "( التي ناقشت waltqen,1980الفرد مع أسرته، كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة)

كانت عالقتهم مع  ( من المبحوثين لديه%23ان ) الدراسةأظهرت نتائج "الدلفيا األمريكيةيفي مدينة ف

وجود مشاكل عائلية كبيرة بينهم وان هذه العالقات كانت سببًا في ارتكاب  إلى إضافةاسرهم سيئة 

ترى أن  ،"المؤثرة في ارتكاب الجريمة جتماعيةالعوامل اإل ( بعنوان"4122الجريمة، دراسة )عبدالله، 

المؤثرة في ارتكاب  جتماعيةالعوامل اإل النتائج في أثر أهموالعالقات السيئة أحد  األسرةالتفكك داخل 

الجريمة وارتباطها بالبطالة " بعنوانأجرت دراسة  التي(4113، النجداوي ) الجريمة، أما
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ضًا أن المشاكل األسرية وعالقة الوالدين الغير سوية مع أبنائهم أيأكدت  "،والمشكالتاألسرية في األردن

اثر " ( فقد رأت خالل دراستها2112ي،و اوبالنسبة ل) البرقارتكاب الجريمة وانتشارها،  إلىتدفع بهم 

عاشوا تحت وطأة الظروف  الذينّ " ان األفراد في الدوافع الرتكاب الجريمة جتماعيةالعوامل اإل

سرية ترتفع لديهم نسبة الجريمة؛ حيث التفكك األسري وسوء العالقات األ االقتصادية السيئة وعانوا من

فرد منهم من مناقشة المشاكل التي يواجهها  أيتعني عدم قدرة  األسرةفراد أن العالقة السيئة بين أ

 بداًل من أسرته له داعمين رفقاءخارج المنزل وتلقي الدعم المناسب منهم، مما يحثه عن البحث عن 

هنا قد تصبح هذه المعضلة أكبر واتجاههم للجريمة يكون بشكل  ،السوء رفقاءاألمر الذي قد يوقعه مع 

 أكبر.

جاءت مخالفة وال تتفق مع نظرية التفكك االجتماعي وما  ضاً أيذلك فإن هذه النتيجة  إلى ضافةباإل

 سوياً  اعتباره فرداً  أووعالقتها مع الفرد في درجة انحرافه وارتكابه للجريمة  األسرةية لدور أهمتقدمه من 

روابط االسرية في تنشئة في المجتمع، بحيث ترى النظرية ضرورة الحفاظ على الترابط االجتماعي وال

 همافقدان التأثير على االفراد ويس إلىيؤدي سوء في هذه العالقة  أيعراف، وان الفرد على القيم واأل

انشاء عالقات اخرى قد  إلىلة من التخلص من هذه العالقات باللجوء أو في شعورهم باالغتراب والمح

 ديهم.ل إجتماعيةارتكاب الجرائم وبروز مشاكل  إلىتؤدي بهم 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ومستواها االقتصادي السرةمعدل دخل  -

معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة)

ومستواها  األسرةمعدل دخل  نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير

 االقتصادي.
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 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى من خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين عدم وجود 

معدالت الجريمة  إرتفاععلى  جتماعيةفي درجة تأثير الظروف االقتصادية واإل (α≥0.05)الداللة 

الشهري  األسرةل ر) معدل دخمتغيفيما يخص لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

الشهري  األسرةلمعدل دخل نه ليس قبول الفرضية، هذا يعني أ إلىومستواها االقتصادي( مما يشير 

حسب  جتماعيةمعدالت الجرائم بسبب الظروف االقتصادية واإل إرتفاعاالقتصادي أثر على  أهمومستو 

ا ال عالقة له بتنشئة األبناء وجهة نظر النزالء، حيث يمكننا القول أن مستوى المعيشة االسري ودخله

ها، وما يفسر ذلك هو أن العديد من مرتكبي إرتفاعاتجاه سلوكياتهم نحو ارتكاب الجرائم وبالتالي  أو

الجرائم قد يكونوا من ذوي الدخل المرتفع والمستوى المعيشي العالي فاهتمامهم بعملهم ووظائفهم 

الجرائم تحديدًا المالية منها مثل)التزوير، االحتيال،  ارتكاب إلىورغبتهم في زيادة أرباحهم قد يدفعهم 

هذا ما انطبق على بعض ي الياقات البيض، يطلق عليهم ذ النصب، تبيض االموال والفساد( وهم من

متوسطة  أودخل مرتفع  طبقة غنية ذي إلىالنزالء الذين خضعوا لهذه الدراسة سواء كانوا ينتمون 

ا هو اتجاه البعض الرتكاب جرائم مثل السرقة واالتجار بالمخدرات مو دخل متدٍن حيث كان فقيرة ذأو 

لهم، في حين ان بعض اأُلسر التي تعتبر ذات دخل منخفض قد تغيب اال رغبًة منهم في زيادة دخ

عنها هذه الرغبة وتكتفي بالقليل المقدم لها وتسعى لتحسين ظروفها ووضعها المادي وسد حاجاتها 

ما اختلفت محيطة ويتجهون الرتكاب الجرائم، بينية وال يتأثر أفرادها بظروفهم الاالساسية بطريقة قانون

ع هذه النتيجة حيث " م جتماعيةجرائم القتل: عواملها وأثارها اإلبعنوان"( 4121دراسة )القحطاني،

ل العامل االجتماعي يليه العام إلىالجريمة ومنها القتل تعزي  إرتفاععوامل  أهماشار في دراسته ان 

ة االحتياجات المالية ألفرادها وأنهم على تلبي األسرةاالقتصادي الذي يتمثل في قلة الدخل وعدم قدرة 

 تعليم أمي ومتدني. ذو
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دخول المرتفعة لممارسة دوافع وأسباب أخرى قد تدفع األفراد من ذوي ال هناكضح أن إن ما سبق يت

لهم من تأثير كبير على الفرد في دفعه لممارسة  السوء لما هذه الدوافع هم رفقاء أهملعل من الجريمة، 

مرموقة في المجتمع، هذا ما أكدته دراسة المكانة كانوا من ذوي الدخول المرتفعة والالجريمة حتى ولو 

على معدالت الجريمة مع التركيز على  جتماعية" تأثير العوامل االقتصادية واإل( بعنوان2111)شمس،

يرتكبون الجرائم يرتكبونها بعد التخطيط لها مع  الذينّ ة األفراد حيث أكدت أن غالبي ،"السرقات

 هم.رفقاءأصدقائهم و 

 مستوى جد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو عدد مرات الدخول لمراكز اإلصالح والتأهيل:

معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةالظروف االقتصادية واإل تأثيرفي درجة  (α≤0.05الداللة)

 عدد مرات دخول مراكز اإلصالح. ء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغيرنزال

 مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند من خالل اجراء عمليات التحليل االحصائي تبين عدم وجود 

 معدالت الجريمة إرتفاععلى  جتماعيةفي درجة تأثير الظروف االقتصادية واإل ((α≥0.05)الداللة )

ر)عدد مرات دخول مراكز متغيفيما يخص لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية 

قبول الفرضية؛ لقد جاءت النتيجة غير منسجمة حول ما قاله كل من مدراء  إلىاإلصالح( مما يشير 

تلعب  يةجتماعمركز االصالح والتأهيل المقدم )قدري صوافطة( والرائد )نائل جمعة( بأن الظروف اإل

مراكز اإلصالح والتأهيل بسبب ما يعانونه من المجتمع الذي يرفض  إلىدورًا مهما في عودة النزالء 

ضرورة العمل على تطوير الثقافة العامة للمجتمع   إلىتقبلهم حيث أشار المقدم )قدري صوافطة( 

ممارستهم للجريمة لتغيير نظرته لهذه الفئة واحتضانها ألن ذلك من شأنه أن يحد بشكل كبير من 

جاد آليات من خالل عمل ورشات تستهدف أيضرورة  إلىا، فيما أشار الرائد )نائل جمعة( إليهوالعودة 

ترافق النزيل عند خروجه والتقليل منها ومن التي والمجتمع من أجل التغلب على وصمة العار  األسرة
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جابية من اجل اعطاءه فرصة أينظرة  إلىوتحويلها ه نظرة المجتمع له وتغيير النظرة السلبية اتجاه

هذا ما يمكن أن يفسر تكرار العودة للمركز مرة أخرى،  لتهو اتساعده بالتغلب على مشكلته وعدم مح

عالقة البطالة بالجريمة )( بدراسته التي كانت بعنوان 2118ضًا النتيجة التي توصل لها ) الحويتي، أي

 رر( من عدد نزالء العينة التي اختارها تك%48) أن إلىحيث أشار  واالنحراف بالوطن العربي(

 . عدة مرات مراكز اإلصالح والتأهيل إلىدخولهم 

ن العودة للجريمة يكون سببها نظرة المجتمع تنسجم مع نظرية الوصم والتي ترى أكما أن النتيجة ال 

أن  إلىنظرية الوصم إعادة تقويمه بحيث تشير  أورغم تلقيه العقوبة الالزمة  للفرد أنه ما زال مجرماً 

هي من تخلق االنحراف وتكرسه في الفرد من خالل وضعها لقوانين تعتبر أن  جتماعيةالجماعات اإل

مخالفتهم، بالتالي تكون الوصمة  إلىبدون معرفة األسباب التي أدت به  من يخالفها أصبح منحرفاً 

ف صناعة مجتمعية جاءت نحرايصبح اإلبهذا  وعودته للجريمة، سبب في استمرار سلوكه المنحرف

 ف.منحر الغير ومعنوي واجتماعي بين المنحرف و  جد فاصل نفسيأو بسبب المجتمع الذي 
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 االستنتاجات  1.1

تأثيرًا في دفع األفراد إلرتكاب الجرائم وبالتالي  كثرضحت الدراسة أن العامل االقتصادي هو األأو  .2

معدالت  إرتفاع سببوذلك ب ،من العامل االجتماعي ها في المجتمع الفلسطيني بالضفة الغربيةإرتفاع

 البطالة وانتشار الفقر.

ارتباطًا وثيقًا فغالبًا ما تكون  جتماعيةرتباط الظروف االقتصادية بالظروف اإلأكدت الدراسة إ  .4

التي يمرون بها  جتماعيةالجرائم مرتكبة من قبل أفراد يعانون من مشاكل اقتصادية سببها الظروف اإل

لى اقتصادية و ارتباط جريمة السرقة بجريمة المخدرات فاألما يوكد لنا ذلك هو  ،س صحيحوالعك

 . إجتماعيةوالثانية 

بسبب ضعف السياسات ارتفعت ضحت الدراسة أن البطالة المنتشرة في المجتمع الفلسطيني أو  .3

، قابل قلة الدخلالمستوى المعيشي م رتفاعإل إضافةاالدارية للمؤسسات وانتشار الوساطة والمحسوبية 

   معدالت الجريمة في إرتفاعساهم مهم مو عيق رئيسي في انتشار الفقر كموجود االحتالل اضافة ل

مناطق الضفة  إلىجرائم المخدرات والسرقة، نتيجة سياساته التي تسهل ادخال المواد الممنوعة ك

 الغربية.

الجريمة، بسبب غياب الروابط  معدالت إرتفاعت في هماالمدن س إلىالهجرة الداخلية من القرى  .2

زيادة الكثافة  إلى إضافة، القائمة على احترام حقوق الغير جتماعيةاالسرية الرادعة، وغياب التنشئة اإل

خلق المزيد من المشاكل  إلىالسكانية في المدن ورغبة الجميع بالبحث عن سبل العيش الكريم أدى 

 والجرائم في المدن.

ات والدراسات العليا وقلة فرص العمل و توافرها أدى إلى ازدياد عدد عدد خريجي الجامع إرتفاع .2

 العاطلين عن العمل وبالتالي جنوحهم للجريمة وارتفاع معدالتها. 
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رسمية في نشر التوعية الغير ين المجتمع والمؤسسات الرسمية و ن ما بو اعدم وجود متابعة وتع  .2

 معدالت الجريمة.  اعإرتففي  همامواجهتها س أساليبحول الجريمة وطرق و 

تعامل المجتمع مع النزالء بعد خروجهم من بسبب  ة في الضفة الغربيةنسبة العودة للجريم إرتفاع .2

وعدم متابعة تأهيلهم من قبل المؤسسات المسؤولة عن دمجهم في المجتع،  مراكز اإلصالح والتأهيل

االكبر في العودة إلرتكاب الجرمة من ثر له األ بدعوى عدم وجود االمكانيات المادية والبشرية مما كان

 .خالل ما ُيسمى بوصمة العار

ة االستبيان تبين لي أن ئعبراسة الحالية خالل مقابلة النزالء لتا الدإليهالنتائج التي توصلت  أهم  .8

إن دل ذلك على شيء فإنه ، (2أنظر/ي ملحق رقم) أحدهم قام بكتابة عبارة " ال سبب يبرر الجريمة "

تبرر لألفراد ارتكابهم للجرائم؛ فالجريمة  جتماعيةال الظروف االقتصادية وال الظروف اإل يدل على أن

 أكثرشيء يسبب الضرر  أيبالنفس عن  أيجريمة مهما كانت الظروف التي تواجهنا واألصل هو الن

 . مما يفيد
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  الدراسة توصيات  4.1

 من يمكننا ذلك من وضع العديد التي خرجت بها، النتائج همأ  واستخالص الدراسة هذه من االنتهاء بعد

العلمية، ومدخاًل لمجموعة من اإلجراءات العملية  للمعرفة تطويراً  مجملها في تشكل التي التوصيات

معدالت الجريمة  إرتفاععلى  جتماعيةلة في التخفيف من األثار االقتصادية واإلو التي من شأنها المح

 :ليالضفة الغربيةعلى النحو التافي 

 رسمية :الغير مسؤوليات مؤسسات الدولة الرسمية و  -

اتيجية وتطبيقها لتنفيذ مشاريع تطويريه ضمن إمكانيات ضرورة التوصل لوضع خطط تنموية استر  .2

بتطوير المناطق القروية  خاصة تلك التي ُتعنى ؛معدالت البطالة والفقر إرتفاعمن التخفيف من  الدولة

للتخفيف من العبء الذي تتحمله المدن الرئيسية في لالستثمار لتكون عامل جذب أطراف المدن و 

 .المشاكل وانتشار الجرائم  ةكثر وما يرافقه من  المحافظات بسبب االكتظاظ السكاني فيها

العمل على وضع خطة تنفيذية تتمكن الدولة من خاللها على موائمة مخرجات الجامعات مع سوق  .4

 .قني للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الخريجينالعمل وخاصة دعم برنامج التعليم الت

م لتوفير أكبر لة منهاو االراضي الفلسطينية في مح إلىجذب المستثمرين ل خلف مناخ مالئمضرورة  .3

 للعاطلين من ذوي الشهادات العليا.خاصة قدر من فرص العمل 
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 مراكز اإلصالح والتأهيل:سؤوليات م

لنزالء مراكز االصالح والتأهيل من  (الثقافي، المادي، المعنوي )العمل على استمرار تقديم الدعم  .2

لتي تهتم بصقل شخصية خالل استمرارية مراكز االصالح بتطورها الفني واإلداري وعقدها للورش ا

 مستواه العلمي والمهني. النزيل ورفع

صالح والتأهيل ضرورة وجود آلية عمل حقيقية وعلمية قابلة للتنفيذ واالستمرارية ما بين مراكز اال .4

 ومؤسسات المجتمع الرسمية والغير رسمية.

ما بين جهاز الشرطة الفلسطينية والوزارات التي ترتبط مهامها في توفير  أكثرالعمل بشكل جدي  .3

تلك الوزارات  أهمالحياة الكريمة للنزالء وأسرهم خاصة بعد خروجهم من مراكز االصالح والتأهيل، من 

، التنمية المالية، العمل) جنب مع الشرطة كل من وزارات إلىولية جنبًا التي يجب ان تتحمل المسؤ 

 لتقوم كل منها بدورها الفعال لدعم النزيل لضمان عدم عودته الرتكاب الجريمة. (جتماعيةاإل

خل  المركز أل .2 ل مرة ؛ألن ذلك يحيمه و تخصيص ميزانية خاصة بعملية التأهيل للجناة تحديدًا لمن د 

 رسة الجريمة والعكس صحيح. لمما ةمن العود

عقد ورش عمل ما بين مراكز اإلصالح والتأهيل والقضاء الفلسطيني والبحث في إعادة النظر  .2

متعلقة بمروجي المخدرات خاصة تلك اللتي تعد غير رادعة لجسامة الجرم، ببعض العقوبات ا

 وجرائم القتل. ومتعاطيها
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 :البحث العلمي لياتو ؤ مس
لى في فلسطين و الدراسة الحالية من نتائج، إذ أنها تعتبر الدراسة األ إليهتوصلت العمل على نشر ما 

معدالت الجريمة لدى  إرتفاععلى  جتماعيةفي تأثير الظروف االقتصادية والظروف اإلالتي تبحث 
 .نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل بالضفة الغربية

ة الغير ألخرى الدافعة لممارسة الجريمااألسباب  أهم إجراء المزيد من البحوث والدراسات عن .2

 التخفيف من آثارها على المجتمع الفلسطيني.لة و امحلمعرفتها ومعالجتها و  جتماعيةاالقتصادية واإل

عقد ورش ومحاضرات مختصة وذات عالقة بموضوع الدراسة مع المؤسسات التي تهتم بدور  .4

ائم مثل مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز واالقتصادية وأثرها على ارتكاب الجر  جتماعيةالعوامل اإل

 ة الفرد ومؤسسات العمل االجتماعي.أيعنى بحمالمؤسسات التي تُ  إلى إضافةاألبحاث 
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 والمراجعقائمة المصادر 

 اللغة العربية:
 القرآن الكريم .
 السنة النبوية .
 .در للطباعة والتوزيعدار صا، بيروت: 231(. ص3المجلد )، لسان العرب(: 4113ابن منظور. )

ازدياد الجرائم في فلسطين ومطالبات بسن قوانين رادعة وإلغاء عادة مقال: (: 4122ائد. )أبو بكر، ر 
 فلسطين. ، 8ص ،(22) . صحيفة الحدث، العدد"فنجان القهوة
مؤتمر ل تقرير حول الفقر في فلسطين خالل الدورة الرابعة والربعين :(4122) .أمون أبو شهال، م

، لمزيد من 41:22الساعة  24/2/4122 فيمقال إلكتروني، استرجع ، القاهرة، عمل العربيال
 التفاصيل أنظر/ي الموقع االلكتروني أدنه

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YVqU99a765436880967aYVqU99  
، (1091-9111) العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين: (4122) .حمداألسطل، م

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، فلسطين غزة، الجامعة االسالمية،
 صحيفة الرأي،. الحر لدى الشباب ومخاوف االنحراف والجريمة الوقت: (4122)تحي. األغوات، ف

 األردن.  (،2ص)
مقال إلكتروني، ، المركز اإلعالمي األمني البحريني .االقتصادية الجريمة: (4112) .ادلع األيبوكي،

  ، لمزيد من التفاصيل أنظر/ي الموقع االلكتروني أدنه 1:31الساعة  42/1/4122استرجع في 
2011/634372734179936644.doc-4-policemc.gov.bh/reports/2011/april/1www. 

رسالة ماجستير  .أثر العوامل االجتماعية في الدافع إلى إرتكاب الجريمة: (2112) .ناءه البرقاوي،
 سوريا. دمشق، جامعة دمشق، ،غير منشورة

 الجامعي الحديث، القاهرة: المكتب جريمة القتل عند المرأة: (4124) .مزوزبركو، 
ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية الحادية  .دور الضحايا في ارتكاب الجرائم: (4112) .حمدبرهوم، م

 .والعشرين، ضحايا الجريمة، المركز العربي للدراسات األمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YVqU99a765436880967aYVqU99
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YVqU99a765436880967aYVqU99
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/april/1-4-2011/634372734179936644.doc
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/april/1-4-2011/634372734179936644.doc
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امعة نايف العربية للعلوم جالتحقيق في الجرائم المستحدثة. : (4112) .حمد األمينالبشري، م

  األمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية.

دراسة تحليلية للبطالة وأثرها في  -أثر البطالة في البناء االجتماعي: (4112) .حمدالبكر، م

 (. جامعة الكويت، الكويت.4العدد) (،34المجلد) ،مجلة العلوم االجتماعية. المملكة العربية السعودية

. العالقة بين جرائم النساء وبعض المتغيرات االجتماعية واإلقتصادية: (4113) .عيمةن ،البلوشي

 عمان.  الجامعة األردنية،، رسالة ماجستير غير منشورة

دور العوامل االجتماعية في تحديد أنماط الجريمة في المملكة العربية  :(4121) .هدبن البراك، ف

 .: االردن.جامعة مؤتة، عمانالسعودية

دراسة بأبعادها السوسيوثقافية  -الجريمة والمسألة السوسيولوجية :(4118) .جيبماين، نالبو 

 .: الجزائرجامعة منتوري، قسطنطينة والقانونية.

دار المسيرة للنشر عمان:  .بعة األولىطال ،مشكالت االجتماع العائلي: (4122) .هاءتركية، ب

 .والتوزيع والطباعة

للنشر  الدار الجامعيةبيروت:  .علم االجرام والعقاب (:2183) .حمد زكي، أبو عامر، ماللج ثروت،

 .والتوزيع

دار المعرفة االسكندرية: . بعة األولىطال ،سوسيولوجيا االنحراف(: 4114) .امية محمدجابر، س

 .الجامعية للنشر والتوزيع

. تكريس التسرب والبطالةالتعليم االكاديمي الفلسطيني أداة للتنمية أم ل: (4122) .حمودالجعفري، م

، لمزيد من التفاصيل 2:24الساعة  42/1/4122مقال إلكتروني، استرجع في  ،وكالة معا، فلسطين

 823https://www.maannews.net/Content.aspx?id=785أنظر/ي الموقع االلكتروني أدنه

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=785823
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الجريمة واالنحراف من منظور الخدمة : (4112) .مضانالسيد، ر بد الخالق و جالل الدين، ع

 .المكتب الجامعي الحديث القاهرة: ،االجتماعية

دائرة المكتبة  عمان: .الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة: (4112. )تحية عبدالغنيالجميلي، ف

 .الوطنية

، الطبعـة االولـى. اكاديمية شرطة دبي، علمي االجرام والعقاب: (4112) .ليع حموده،ودة و جهاد، ج

 االمارات.

التقرير السنوي لمعدالت الجريمة  :(4122)جهاز الشرطة الفلسطينية، إدارة البحوث والتطوير. 
 ، فلسطين.وتصنيفها في الضفة الغربية

وي لمعدالت الجريمة في التقرير السن(: 4122) ادارة البحوث والتطوير. ،جهاز الشرطة الفلسطينية
 ، فلسطين.الضفة الغربية

-1099لعام ) التقرير السنوي  -أداء االقتصاد الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 
1091) ،4124. 

التوزيع النسبي لألسر التي تلقت مساعدات في فلسطين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 
 .4123، حسب عدد مرات المساعدة

 – 1090)أهم مؤشرات الجريمة والضحية في الضفة الغربية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:
1094) ،4123. 

لتقرير السنوي لعام ا -التوريع السكاني في فلسطينالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 
(1091 ،)1091  . 

، (1091)التقرير السنوي  -مسح القوى العاملة الفلسطينية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 
4122. 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Con%202013-03AnA.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Con%202013-03AnA.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Con%202013-03AnA.htm
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فأكثر في  91نسبة القوى العاملة المشاركة من بين الفراد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 
 .4122، فلسطين حسب الجنس والمحافظة

أهمية ودور المن الحضري في الحد من الجريمة في المدن  (:4112. )حمدم ج حسن،الحا

 . جامعة النجاح، فلسطين.الفلسطينية

 والتوزيع,دار وائل للنشر  ، الطبعة األولى.علم اجتماع المرأة(: 4118) حسان محمد.الحسن, إ

 عمان.

. مقارنة في علم االجتماع الفراغ الفراغ ومشكالت استثماره: دراسة(: 2182) .حسان محمدالحسن، إ

 .: لبناندار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت

علم اإلجرام: دراسة تحليلية عن دور العوامل االجتماعية في (: 2113. )حمدمحسان الحسن، إ

 جامعة بغداد، بغداد. الجريمة.

 . جامعة بغداد،  بغداد.علم اإلجرام(: 4112. )حسان محمدالحسن، إ

أثر البطالة والعوز المادي على انحراف الشباب:  (:4122. )ائشةصافية، عت وبن يحكيمة، أ

 (. مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر.2، العدد)دراسات نفسية

(: البعاد اإلجتماعية لمشكلة البطالة في المجتمع المصري تداعياتها 4118) .اللحلمي، ج

 . جامعة عين شمس، مصر.رؤية مستقبلية وأساليب مواجهتها

 :. المطبعة العالمية، دمشقبعة األولىطال، الجريمة أسبابها ومكافحتها(: 4113. )مرحوري، ع

 سوريا.

 :. المكتب الجامعي الحديث، االسكندريةالخدمة االجتماعية (:2182) .صطفىمحمد أ خاطر،

 مصر.
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جتماعية وعالقتها بالتحر  الجنسي في الضفة أنماط التنشئة اال (:4122) .فاء سامحالخطيب، و 

 األردنية، عمان.) اطروحة دكتوراة غير منشورة(الغربية. الجامعة 

 جدارة للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان. ، الطبعة األولى.االقتصاد الكلي(: 4112.)ليح خلف، ف

 شر والتوزيع، القاهرة. . دار مصطفى للناالنحراف والمجتمع (:4112. )حمد ياسرالخواجة، م

 . دار المعرفة، اإلسكندرية، مصر. الزواج والعالقات االسرية(: 2182.)ناءالخولي، س

في المجتمع الردني من  أثر الفقر والبطالة على السلوك الجرمي (:4124)الم. س بداللهالدراوشة،ع

، (2)المجلد جتماعية، المجلة األردنية للعلوم اال :العاملين في جهاز المن العام وجهة نظر

 ، عمان.413-282 ص ص.(4)العدد

ظاهرة السرقة في الردن دراسة اجتماعية ميدانية علاى عينة من (:  4111. )ليلدرويش، خ

، بحث مقـدم الـى اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الجريمة في المحكومين في مراكز االصالح والتأهيل

 ندوة الجريمـة والمجتمـع، عمان.

شورات مكتبة ذات السالسل، . منأسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي(: 2182.)دناندوري، عال

 .الكويت ،(3)العدد

، مجلة آداب الرافدين .دراسة ميدانية :العوامل السرية للجريمة(: 2112.)بدالله مرقسع الرابي،

 العراق.، (42)العدد

 عمان. ، الطبعة األولى. دار وائل للنشر،ارنةالجريمة والمجتمع: دراسة مق(: 4122.)ضرخ زرارة،

، ورقة عمل العوامل االجتماعية لالنحراف: قراءة سوسيولوجية(: 4112.)راد بن عليزريقات، م

 مقدمة ضمن أعمال مؤتمر التنمية البشرية واألمن في عالم متغير، جامعة الطفيلة التقنية: االردن.

ات االجتماعية واالقتصادية واالكاديمية في الميل نحو (: أثر بعض المتغير  4112. )هيرالزعبي، ز 

 .. الزرقاء: األردنالسلوك العدواني لدى طلبة الجامعة الهاشمية
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أثر المتغيرات االقتصادية على السلوك الجرمي في المجتمع الردني من : (4111).زواهرة، عمرال

 ألردن.. جامعة مؤتة، عمان: اوجهة نظر العاملين في جهاز المن العام

الطبعة األولى. دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  ،العنف المجتمعي (:4124).سماعيلالزيود، ا

 .: األردنعمان

 .الطبعة األولى. جامعة الكويت، الكويت ،علم اإلجرام وعلم العقاب(: 2182.)بودالسراج، ع

إجتماع الجريمة علم : (4122).د آمال، عبد الفتاح عايدةعبد الحمي ،وطلعت لطفي عدلي السمري،

 .: األردندار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة الثانية.واإلنحراف

النماط المكانية والنوعية للجريمة: دراسة أنثربولوجية لبعض الجرائم (: 4122. )يمنالشبول، أ

 ، الكويت.82-32(.ص ص 4، العدد)مجلة العلوم االجتماعية .المرتكبة في الردن

الخاصائص االجتماعياة واالقتاصادية للمحكومين بجريمة (: 4112) .ايف بن مفرحري، نالشرا

. الجامعة األردنية، السعودية –السرقة: دراسة على مراكز اإلصالح والتأهيل في منطقة الجوف 

 عمان.) رسالة ماجستير غير منشورة( 

علاى أنحاراف االحداث في منطقة أثر العوامل االجتماعية واالقتاصادية ( : 4112.)حيىالشراري، ي

 .. الجامعة األردنية، عمانالجوف في المملكة العربية السعودية

، مجلة دفاتر السياسة والقانون . اإلعالم ودوه في نشر الجريمة والوقاية منها (:4111.)ميرشعبان، س

 (، الجزائر.4العدد )

 .جرائم القتل(ي جغرافية الجريمة محافظات غزة دراسة ف(: "4121. )الحأبو عمرة، صأشرف و شقفة،

 فلسطين. :غزة 42-22ص ص . (3)، العددمجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات
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(: تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية على معدالت الجريمة مع التركيز 2114. )حمودم شمس،

جريمة، الرياض: المملكة . مركز أبحاث مكافحة ال، الطبعة األولىعلى السرقات: دراسة كمية وكيفية

 العربية السعودية 

تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية علاى معادالت الجريمة مع التركيز (: 2111) .حمودشمس، م

 .مركز أبحاث مكافحـة الجريمـة، الرياض: المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية.على السرقات

النظرية البنائية الوظيفية ظهورها روادها مبادؤها  كتروني حولال مقال(:4122) ايد.ز ولود الطبيب، م

، لمزيد من التفاصيل 1:31الساعة  2/2/4122مقال إلكتروني، استرجع في  ،وتطبيقاتها العملية

 :أنظر/ي الموقع االلكتروني أدنه

49.html-56-22-28-07-2013-others/32-by-ttps://ejtema3e.com/worksh 

مجلة جامعة لعوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة. ا :(4122).عدون سوري نعبد الله، 

 ، الجزائر.(2)، العدداألنبار للعلوم االنسانية

لة بالجريمة واالنحراف في الوطن عالقة البطا(: 2118).شيرتو ،دمباحويتي و  ،أحمدبدر و  ،عبدالمنعم

 جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية. .العربي

. بحوث المؤتمر الدولي أضواء على مشكلة انحراف الحداث في الردن(: 2182. )لمانعبده، س

 فحة الجريمة، بغداد.منشورات الكتاب الدولي العربي لمكا -العربي الخامس للدفاع االجتماعي

، المجلة العربية للدراسات االمنية .العوامل المؤدية الى الجرائم الخالقية (:2113.)مرعسوس، ع

 جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية.(، 22)العدد(، 8المجلد )

-عدل البطالة :دراسة قياسية تحليلية(: قياس أثر المتغيرات االقتصادية على م4121.)ليمعقون، س

 . جامعة فرحات عباس، الجزائر.  -حالة الجزائر

https://ejtema3e.com/works-by-others/32-2013-07-28-22-56-49.html
https://ejtema3e.com/works-by-others/32-2013-07-28-22-56-49.html
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عالم الكتب للنشر والتوزيع، الطبعة األولى. ،مجمع اللغة العربية(: 4118.)حمد مختارعمر، م

 .: مصرالقاهرة

 ان.. دار الشروق للنشر والتوزيع، عمعلم المشكالت االجتماعية(: 4118) عن خليل.العمر، م

الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعائدين لجريمة ترويج (: 4114. )طيبحمد بن العنزي، م

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية.المخدرات

 ، الطبعة األولى. داردراسة في تفسير الجريمة والوقاية منها (2114.)بد الرحمن محمدالعيسوي، ع

 النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.

عالقة الجريمة بالعوامل االجتماعية كما يراها ضباط ( :4121. )بد العزيز بن محمدع الغامدي،

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية  ،تحقيق شرطة منطقة الباحة

. 

المدخل إلى (: 4112.)مر، معن البنوي، نايف وطاهر، جنان، عزد العزيالغزاوي، فهمي وخزاعلة، عب

 . دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.الطبعة الثانية ،علم اإلجتماع

دراسة  :العالقة بين التنمية البشرية والجريمة في سلطنة عمان(: 4112. )درالغطريفي، ب

 )رسالة ماجستير غير منشورة( .جامعة مؤتة، األردن اجتماعية.

البطالة في المجتمع المصري بين التحديات االقتصادية والتداعيات (:" 4118) .عاد عطا، سفرج

 .، القاهرة221-18(. ص ص 44)العدد مجلة بحوث الشرق األوسط، ". االجتماعية والمنية

جرائم القتل )عواملها وآثارها االجتماعية(: دراسة ميدانية على (: 4121. )حمد ناصرالقحطاني، م

 .: األردن. جامعة مؤتة، عمانأبها في المملكة العربية السعوديةمدينة 

: عمان ، الطبعة األولى. دار صفاء للنشر والتوزيع،علم الجريمة(:4122.)اصرن نيغ القريشي،

 .األردن
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أثر المخدرات على الواقع الفلسطيني في حدوث الجريمة: دراسة في (: 4121) .يساءم كمال،

 .: فلسطينغزة دم ضمن مساق جغرافية الجريمة، الجامعة االسالمية،بحث مق .جغرافية الجريمة

المية والجريمة: دراسات نظرية وميدانية على عينة من (: 4121. )ضاداود، ر اجي و الكنيسي، ن

. المؤتمر السنوي الثامن )المنظمات غير الحكومية وتعليم النزالء بسجون جمهورية مصر العربية

 الواقع والرؤى المستقبلية(، مركز تعليم الكبار، جامعة عين شمس، مصر.-الكبار في الوطن العربي

االتجاهات الوالدية وعالقتها باتجاهات البناء نحو النشاط الرياضي : (2113) .العزيز عبد ،لبيب

 .جامعة حلوان القاهرة، ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية،وسلوكه في وقت الفراغ

 ، الطبعة األولى.واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي(: 4112) .د الرزاقكرم عبالمشهداني، أ

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية

االكتظاظ السكاني وأثر ذل  في المشكالت االجتماعية والسرية في (: 4114) .اديةالمصري، ف

 طنية، فلسطين.. جامعة النجاح الو مدينة نابلس

. وقائع الندوة العلمية لقسم الفقر والغني في الوطن العربي(: 4114.)دنان ياسينمصطفى، ع

 .4111/ 43/22-44الدراسات االجتماعية. جامعة بغداد 

، سلسلة محاضرات، جامعة الملك (: قضايا مجتمعية معاصرة4122.)ادل بن عايضالمغذوي، ع

 لسعودية.االمملكة العربية سعود، الرياض: 

مشكلة البطالة في قطاع غزة وسبل (: 4112.)وأبو ظريفة، سامي ديولواسماعيل،  مقداد، محمد

. 4112/ 4/ 22-23. مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد اإلنسحاب اإلسرائيلي، في الفترة جهاالع

 كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.

حول تقرير للبن  الدولي: معدل الفقر في قطاع غزة بلغ ضعفي  مقال منتدى األعمال الفلسطيني:

 ، 24:24الساعة  44/2/4122مقال إلكتروني، استرجع في  ،(4121.)سبته في الضفة الغربيةن



221 
 

 من التفاصيل أنظر/ي الموقع االلكتروني أدنهلمزيد 

w.pbf.org.ps/site/?q=pages/prnt/4221http://ww 

جغرافيا الجريمة: دراسة تطبيقية للجوانب المكانية لظاهرة الجريمة في (: 4111.)ركاتالمهيرات، ب

 . دار المجدالوي للنشر والتوزيع، عمان: األردن.( 9111- 9181الردن من عام )

الجامعة  المشكالت السرية فاي الردن.(: الجريمة وارتباطها بالبطالة و 4113. )وسىمن ، آالنجداوي 

 )رسالة ماجستير غير منشورة( .األردنية، عمان

الطبعة الثالثة. مكتبة دار  ،: النظرية العامة للجريمةقانون العقوبات(: 4121.) بحيص حمدنجم، م

 الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

األولى. دار الهدى للطباعة الطبعة  ،معاهدات دولية لحقوق اإلنسان(: 4118.)غبوشنعمان، د

 والنشر والتوزيع، الجزائر.

 .4122النيابة العامة الفلسطينية: تقرير حول احصائيات الجريمة والضحية في فلسطين لعام 

دار الشروق للنشر والتوزيع،  .الطبعة األولى ،نظريات علم الجريمة(: 4112.)وادعايد الوريكات، ع

 : األردن.عمان

دار وائل للنشر والتوزيع،  .بعة األولىطال، نظريات علم الجريمة(: 4123.)ادو ع ايدالوريكات، ع

 ن: األردن.عما

مقال ، 1091تقرير بعنوان االحتالل يعمق ظاهرة الفقر في فلسطين، وكالة معا االخبارية : 
من التفاصيل أنظر/ي الموقع ، لمزيد 2:41الساعة  22/24/4122إلكتروني، استرجع في 

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=871505: دنهااللكتروني أ

 

 

http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/prnt/4221
http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/prnt/4221
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=871505
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 رقم الملح  العنوان
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 : االستبانة9ملحق 

 

 

 

 

 
 كلية الدراسات العليا
 برنامج علم الجريمة

 
 

 ،،،،أخي العزيز /أختي العزيزة
 سالم عليكم و رحمة الله وبركاته،،،،ال

 
معدالت  إرتفاععلى  جتماعيةتأثير الظروف االقتصادية واإل): حولبإجراء دراسة  ةالباحثتقوم 

ذلك لنيل درجة الماجستير في ،(نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية الجريمة لدى

المرفقة  اإلستبانةة عبءن وتأو من حضرتكم التع أرجوالذا  ،تخّصص علم الجريمة من جامعة القدس

البحث العلمي فقط، وسيتم التعامل مع  إلستخدامكما ترونه مناسبًا من وجهة نظركم، مع العلم أّنها 

 . وبسرية وال داعي لكتابة اإلسم اناتكم بشكل علمي وموضوعيبي

 

 مع الشكر واإلحترام ،،،،

 مة يالباحثة: ميس مروان السأل

 إشراف الدكتورة: وفاء الخطيب
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 البيانات الديموغرافية:ل: والقسم ال 

 : يمثل  لخيار الذي( في المربع لاشارة )الرجاء وضع 
 

 : النوع اإلجتماعي

  ىأنث   ذكر 
 

 العمر:

أقل من  -31سنة  31أقل من -34سنة     34أقل من  -42سنة   42أقل من -28

  .أكثرسنة ف 22سنة                22
 

 المؤهل العلمي:

 دبلوم   ثانوي         اعدادي  أساسي   أمي 

 دراسات عليا بكالوريوس           
 

 :جتماعيةالحالة اإل

 /مطّلقةقمطلّ    /متزوجةزوجمت   /عزباءأعزب 

 معّلق/معّلقة /أرملة                 أرمل 
 

 الديانة:

 غير ذلك: حدد/ي .... مسيحي           مسلم          
 

 مكان السكن:

 مخيم  قرية   مدينة 

 غير ذلك: حدد/ي ............ بادية          
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 ملكية السكن:

 جارأي   ملك 

  جار الشهري:.............يجار فما هي قيمة األأيواب إذا كان الج
 

 العمل:

 طالب/طالبة   عامل/عاملة موظف/موظفة        

  بال عمل ربة منزل                    أعمال حرة             
 

 في المنزل: السرةعدد أفراد 

 أكثرف 2 2أقل من  -3  3أقل من  
 

 المستوى التعليمي لألب:

 ثانوي             اعدادي                  أساسيأمي         

 دراسات عليا بكالوريوس            دبلوم       
 

 المستوى التعليمي لألم:

 ثانوي               اعدادي                   أساسي  أمي   

 دراسات عليا بكالوريوس           دبلوم        

 
 

 صف عالقت  مع أسرت :كيف ت

 مستقرة  ممتازة              جيدة              سيئة     

 :السرةمستوى الدخل لدى 
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شيكل 2311أقل من -4111شيكل   4111من أقل -2221شيكل   2221أقل من  

 ال يوجد دخل ثابت.      شيكل فأعلى     2311 
 

 ؟:االقتصادي السرة مستوى هل تعتقد أن 

 مرتفع متوسط               متدن 
 

 كز اإلصالح والتأهيل:اعدد مرات دخول  لمر ما هي 

 أكثرمرات ف 2 مرات        3   مرتين       مرة                 
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 اإلستبانةر أو القسم الثاني: مح
 

 تية:  كل فقرة من الفقرات االأمام بما يناسب وجهة نظرك ( )أرجوا وضع إشارة 
 تأثير الظروف االقتصادية على ممارست  الجريمة:ل: والمحور ال 

 غير موافق بشّدة غير موافق دأيمح موافق   موافق بشّدة   الفقرة الرقم
كان له دور في ارتكابي  سرتيضعف الحالة المادية أل  .2

 الجريمة
     

فقداني األمن في المجتمع مما دفعني  إلىالفقر أدى   .4
 جريمةالرتكاب ال

     

سيئة مما دفعني   إجتماعيةتنشئتي تنشئة  إلىالفقر أدى   .3
 الرتكاب الجريمة

     

شعوري بعدم الرضا عن حياتي اإلقتصادية كان له دور في   .2
 ارتكابي للجريمة

     

عن عملي خارج المركز دفعني لممارسة  أيعدم رض  .2
 الجريمة

     

الشخصية  عدم حصولي على أجر يكفي لسد احتياجاتي  .2
 األساسية دفعني إلرتكاب الجريمة

     

  أسرتيعدم حصولي على أجر يكفي لسد احتياجات   .2
 األساسية دفعني إلرتكاب الجريمة

     

      الديون المتراكمة علّي جعلتني اتجه الرتكاب الجريمة   .8
الضغوطات النفسية التي اصابتني بسبب حاجتي لجلب   .1

 الجريمة المال كانت دافع إلرتكابي
     

تردي أحوالي الشخصية وبالتالي ارتكابي  إلىأدت البطالة   .21
 الجريمة

     

على  عبءحالتي االقتصادية السيئة جعلتني أشعر بأنني   .22
 الجريمة  ارتكاب إلىاألمر الذي دفعني  أسرتي

     

ية الفقيرة دفعتني الرتكاب كثر تحكم األقلية الغنية باأل  .24
 الجريمة
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 على ممارست  الجريمة: جتماعيةتأثير الظروف اإل: الثانيمحور ال
 غير موافق بشّدة غير موافق دأيمح موافق   موافق بشّدة   الفقرة الرقم

      شعوري بأنني عديم الفائدة في المجتمع دفعني إلرتكاب الجريمة  .23
      نظرة المجتمع لي بأنني فاشل دفعتني إلرتكاب الجريمة  .22
      ي بيئة سيئة التنشئة دفعني إلرتكاب الجريمةوجودي ف  .22
      الخالفات األسرية بين والدّي له دور في ارتكابي للجريمة  .22
      للجريمة د والدّي كان له األثر في ارتكابيوفاة أح  .22
الخالفات بيني وبين افراد عائلتي جعلتني اتجه الرتكاب   .28

 الجريمة
     

      ب في إرتكابي للجريمةالسمعة السيئة لعائلتي سب  .21
      عدم وجود عدالة مجتمعية سبب في ارتكابي للجريمة  .41
لي بانني دائما أسبب لهم المشاكل دفعني الرتكاب  أسرتياتهام   .42

 الجريمة
     

      سبب في ارتكابي للجريمة األسرةطهاد داخل ضالشعور باإل  .44
سبب في  أسرتيالشعور بالتمييز بيني وبين اخوتي داخل   .43

 لجريمةارتكابي ا
     

      عدم قدرتي على تكوين صداقات دفعني الرتكاب الجريمة   .42
      أحد العوامل التي دفعتني إلرتكاب الجريمةالصحبة السيئة   .42
      وقت الفراغ الذي أعيشه سبب كبير في ارتكابي  للجريمة   .42
 وري بسلب حقوقي داخل مجتمعي مثل )العمل، التعليم،شع  .42

 ني إلرتكاب الجريمة دفعالترفيه( 
     

 
مثل )الدين، العادات  جتماعيةضعف ضوابط التنشئة اإل  .48

 والتقاليد( سبب في ارتكابي الجريمة
     

ت في الظروف الحياتية بين المناطق )المدينة، القرية، أو التف  .41
 لجريمةي لالمخيم( عزز من ارتكاب

     

      سبب في ارتكابي للجريمة ان لتغييري مكان السكن الخاص بي  .31
      لجريمةالرتكابي اعدم قدرتي على اكمال تعليمي سبب   .32
عدم قدرتي على اتخاذ قراراتي بنفسي كانت أحد األسباب التي   .34

 ني إلرتكاب الجريمةتدفع
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 المحور الثالث:  اآلثار الناجمة عن ممارست  الجريمة: 
 غير موافق بشّدة غير موافق دأيمح   موافق موافق بشّدة   الفقرة الرقم
      فقداني العمل  .33
      للمجتمع منتجغير إنسان  ممارستي للجريمة جعلتني  .32
      كراهية اتجاه المجتمع  .32
      حقد مرتفع اتجاه المجتمع   .32
      )وصمة العار( السمعة السيئة بين الناس  .32
      جتماعيةالتأثير على مكانتي اإل  .38
      أسرتيدائم بيني وبين أفراد شجار   .31
      ادماني على المخدرات   .21
      ادماني على شرب الكحول  .22
      انكسار معنوياتي  .24
      شعوري باإلحباط  .23
      شعوري باإلهانة   .22
      شعوري باإلنطواء  .22
      اإلكتئابشعوري ب  .22
      فقداني للتوازن النفسي  .22
      نفسيمان على عدم األشعوري ب  .28
      أسرتياألمان على عدم شعوري ب  .21
      شعوري باضرابات نفسية مثل ) الخوف، الهلع، القلق(  .21

 

 

 ،،،،،،مع الشكر للجميع

 

 
 

 مةيالباحثة: ميس السأل  
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 : قائمة محكمي االستبانة1ملحق رقم 

 المؤسسة التخصص السم الرقم

 اللجامعة اإلستق علم الجريمة  د. عصام الطر   .9

 جامعة اإلستقالل جريمةالعلم  د. محمد دبوس  .1

 جامعة القدس علم االجتماع د. بسام بنات  .4

 جامعة القدس علم الجريمة د. سهيل حسنين  .3

 جامعة القدس اقتصاد  د. زياد قنام  .1

 جامعة القدس اقتصاد د. ابراهيم عوض  .1

 جامعة القدس علم اجتماع د. ذياب عيو   .1

 جامعة القدس ياجغراف د. سامر رداد  .8

 جامعة القدس علوم سياسية د. زياد عّياد  .1

 جامعة القدس علم نفس د. سمير شقير  .90

 الجامعة الردنية  علم جريمة د وريكاتأيد. ع  .99

 الجامعة الردنية علم جريمة د. عباطه ظاهر  .91

 جامعة مؤتة إحصاء اجتماعي د. فؤاد طالفحة  .94

 وحةتالمف جامعة القدس علم اجتماع د. عميد بدر  .93

 جامعة القدس المفتوحة علم اجتماع د. تامر سهيل  .91

 جامعة القدس المفتوحة ارشاد نفسي وتربوي  د. محمد أحمد شاهين  .91

 مدرسة رياض القصى لغة عربية نادية شويكي  .91

 

 

 



232 
 

 

 : مقابلة مدراء مراكز اإلصالح والتأهيل 4ملحق رقم 

 
 

 كلية الدراسات العليا
 برنامج علم الجريم

 
 حضرة مدير مركز اإلصالح والتأهيل المحترم

 سالم عليكم و رحمة الله وبركاته،،،،ال
 

معدالت  إرتفاععلى  جتماعيةتأثير الظروف االقتصادية واإل): حولبإجراء دراسة  ةالباحثتقوم 
ذلك لنيل درجة الماجستير في ،(الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية

المرفقة كما  لمقابلةاة عبءن وتأو من حضرتكم التع أرجولذا  ،علم الجريمة من جامعة القدستخّصص 
البحث العلمي فقط، وسيتم التعامل مع بياناتكم  إلستخدامترونه مناسبًا من وجهة نظركم، مع العلم أّنها 

 بشكل علمي وموضوعي. 
 مع الشكر واإلحترام ،،

 

 مة يالباحثة: ميس مروان السأل

 ف الدكتورة: وفاء الخطيبإشرا
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 ل : البيانات الديمغرافية والجزء ال 
 :اسم مركز اإلصالح................................................................. 
 ...................................................................:المسمى الوظيفي 
 ....................:العمر.......................................................... 
 :المستوى التعليمي.................................................................. 
 ..............................................................................:الرتبة 
 :عدد سنوات الخبرة.................................................................. 
 كز اإلصالح التي عملت بها من قبل:......................................مرا ما هي 

......................................................................................... 
 

 اكز االصالح والتأهيلالجزء الثاني: اسئلة خاصة بمر 
 ل: دور مراكز االصالح والتأهيل في الحد من ممارسة الجريمة:والمحور ال 

 هل يتم استخدام التصنيف بين النزالء في المركز؟ 
 . ال1نعم                             .9

 ؟نعم، كيف يتم التصنيف جابةاذا كانت اإل 
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
................................................................ 

 
  بين مركز واخر من وجهة نظرك؟االختالفات  أهمما هي 

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................... 
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  إلصالح النزالء؟ية المتبعة في المركز والتأهيل يةبرامج اإلصالحال أهمما هي 
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................... 
  مراكز االصالح والتأهيل وبرامجها في الحد من الجريمة وانتشارها؟ تساهم  أيهل بر 

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 

 ؟ليات المتبعة للتعامل مع النزالءما هي اآل اذا كانت إجابت  نعم؛ 
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 

 هل تعتبر ان العقوبات المتبعة داخل مراكز االصالح والتأهيل رادعة من وجهة نظرك؟ 
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 

 ولماذا؟كبيرة لعود للجريمة بعد انتهاء المحكوميةهل ترى ان نسبة ا ،من وجهة نظرك ، 
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................... 
 الت العاملين وامكانيات المركز:المحور الثاني : مؤه

  كادر مؤهل علميًا ومهنيًا للتعامل مع النزالء؟ في المركزهل يوجد 
 . ال1نعم                           .9

  كافي لتنفيذ البرامج؟أيهل الكادر بر   
 . ال1نعم                           .9
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 ؟وتطوير عملهمادر ال، ماذا تقترح للتحسين من آداء الك جابةاذا كانت اإل 
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 

  ة باإلصالح والتأهيل؟أهم  سنوات الخبرة للكادر مهمة في مجال المسأيهل بر 
 . ال1نعم                         .9

 ؟صالح والتأهيلفي اال تساهمكيف ، نعم جابةاذا كانت اإل 
..............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 الجرائم الموجودة داخل مراكز االصالح والتأهيل . وأشكال نماطأالمحور الثالث : 

  أنماط "أشكال" الجرائم المنتشرة في محافظات الضفة الغربية؟  أهممن وجهة نظرك ما هي 
  ؟اة بين النزالء، ولماذالجرائم االقتصادية المنتشر  أكثرما هي 

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................... 
  ؟ولماذاالمنتشرة بين النزالء،  جتماعيةالجرائم اإل أكثرما هي 

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................... 
  ؟ ، ولماذا النزالء ) مدينة، قرية ، مخيم (إليهالمناطق التي ينتمي  أكثرما هي 

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 
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 رسة الجريمةالمحور الرابع: العالقة بين مراكز التأهيل والمجتمع في التخفيف من مما

 عقوبة التي يفرضها المجتمع على النزيل أثر في عودته للجريمة؟من وجهة نظرك، هل لل 
 . ال1نعم                              .9
 نعم؛ ما هي اآلليات التي يمكن اتباعها للتقليل من عقوبة المجتمع ضد  جابةاذا كانت اإل

 النزيل؟
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 

 وكيف يمكن ربط الحرمان بالتنشئة  ،بممارسة الجريمة عالقة حرمانمن وجهة نظرك، هل لل
 ؟جتماعيةاإل

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 

 التي تؤثر على الفرد مؤسسة من مؤسسات التنشئة  أهمهي ما ن وجهة نظرك م
 ؟، ولماذاوسلوكياته

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.......................................................................... 

 
  ؟ ، وكيف  هل تؤثر البيئة المحيطة بالفرد في ممارسته للجريمةأيبر 

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

.......................................................................... 
  ق بين ممارسة الجريمة قديمًا وحديثًا؟فر هناكهل 
 . ال1نعم                            .9
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 ؟هذه الفروق  أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل 
 ؟واالهلية في الحد من ممارسة الجريمة ميةالحكو  المؤسساتدور  من وجهة نظرك ما 

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................... 
 المحور الخامس: اآلليات والسياسات المتبعة داخل وخارج المركز للتخفيف من ممارسة الجريمة

 حتياجات الساسية للحياة بالنسبة للنزالء؟هل تتوفر داخل مراكز اإلصالح اال 
 . ال1نعم                              .9
 ؟( داخل مراكز اإلصالح والتأهيلصحيًا، تعليميًا، اجتماعياً )هل يتم متابعة النزالء  .1
 . ال1نعم                              .9
 ؟لالخذ بعين االعتبار قواعد الحد الدني لمعاملة النزيهل يتم  .1
 . ال1نعم                              .9
 اجتماعيًا، اقتصاديًا، نفسيًا  القواعد المعمول بها ) صحيًا، أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل

 (؟
..............................................................................................

..............................................................................................
........................................................................................ 

  تساعد في الحد من ممارسة الجريمة، الرجاء من وجهة نظرك ما هي اآلليات التي يمكن أن
 لوية؟و ترتيبها حسب ال 

o رفع الجور ومعدل الدخل. 
o  الموظفين.الموال واالستثمارات لرفع رواتب على أصحاب رؤوس فرض تشريعات 
o .تقديم مساعدات مالية 
o اتاحة التعليم المجاني. 
o فرص عمل للخريجين والشباب العاطلين عن العمل. توفير 
o  ةصحي) ال في النواحيا إليهدراسة احتياجات الفراد داخل البيئة التي ينتمون ،

 (.، الترفيهية، المعيشية وغيرهاجتماعية، اإلةالتعليمي
o ................................................ غير ذل  حدد 

 
  مةيالباحثة: ميس السأل
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 (: نتائج المقابالت 3ملحق رقم )

هم من قاتأو تم تحديد مواعيد خاصة مع مدراء مراكز اصالح وتأهيل الضفة الغربية بما يتناسب مع 

( 2تم مقابلة ) لقدأجل جمع البيانات التي من شأنها أن تساعد في تدعيم نتائج الدراسة اإلحصائية، 

 :من مدراء مراكز اإلصالح والتأهيل على النحو اآلتي

 لى :و المقابلة ال 

خ لى مع الرائد )نائل جمعة/ مدير مركز تأهيل وإصالح محافظة رام الله بتاريو تم اجراء المقابلة ال 

 عن السئلة المطروحة على النحو التالي : جاباتكانت اإل، (11/1/1091

 ل : البيانات الديمغرافية والجزء ال 

 :مركز إصالح وتأهيل رام اللهاسم مركز اإلصالح 

 :مدير المركزالمسمى الوظيفي 

 :سنة 31العمر 

 :بكالوريوسالمستوى التعليمي 

  :رائدالرتبة 

 :عام 22عدد سنوات الخبرة 

 أريحا القديم، رام الله ، جنين، نابلس.مراكز اإلصالح التي عملت بها من قبل:  ما هي 
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 الجزء الثاني: اسئلة خاصة بمراكز االصالح والتأهيل
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 ل: دور مراكز االصالح والتأهيل في الحد من ممارسة الجريمة:والمحور ال 

  في المركز؟هل يتم استخدام التصنيف بين النزالء 

 . ال1                            نعم .1

 نعم، كيف يتم التصنيف؟ جابةاذا كانت اإل 

ة الصحية أيتتم عملية تصنيف النزالء من خالل تشكيل لجنة في المركز مكونة من مسؤول الرع 

حسب درجة بعدها يتم تصنيف النزالء ة التأهيلية وشؤون النزالء، أيرعواألمن وال جتماعيةة اإلأيوالرع

يوم من الدخول للمركز يتم البدء في اخضاعه للبرامج  22الخطورة والوضع الصحي والنفسي وبعد 

هنا يالحظ ان النظام ؛ التأهيلية التي تراها اللجنة مناسبة له وتوافي احتياجاته والظرف المناسب له

لسطين جزء من الفلسطيني يطبق في هذه المؤسسات نظام المؤسسات العقابية العالمي كون ف

عالمي مؤسسات عقابية المنظومة الدولية، حيث تعد مراكز االصالح والتأهيل الفلسطينية وفقًا للنظام ال

ان التقسيم والتصنيف بين  أييتم فيها اتباع التصنيف التقليدي للمؤسسات العقابية؛ شبه مفتوحة 

ذات مراكز تأهيل كبيرة  هناكقابية فة العة الجريمة وثانيًا وفق حجم المؤسسماًل وفق جساأو النزالء يكون 

مراكز ذات مساحات صغيرة نسبيًا  هناكبيئة تأهيلية مناسبة كما في مركز واصالح تأهيل أريحا، و 

لصغر  الله نظراً  مفيها ممارسة جميع األنشطة التأهيلية مثل مركز تأهيل وإصالح را ليس ن الممكن

هذا ما اتفق عليه جميع مدراء مراكز االصالح والتأهيل تية، االمكانيات المادية واللوجسالمساحة وقلة 

 .في المقابالت التالية
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  االختالفات بين مركز وآخر من وجهة نظرك؟ أهمما هي 

اختالف من ناحية نظام العمل االداري كونه نظام موحد لكافة مراكز االصالح التي تتبع  أيال يوجد 

ل لذلك في كل مركز، لكن االختالف قد يكون في البنية التحتية يوجد دليتحديدًا وانُه  هيكلية موحدة

م التي تختلف من منطقة نوع الجرائ إلى إضافةوالمرافق والمستوى المعيشي الذي يتواجد فيه النزالء، 

 أخرى.  إلى

  البرامج اإلصالحية والتأهيلية المتبعة في المركز إلصالح النزالء؟ أهمما هي 

 ا التعذيب أيولجنة ضح جتماعيةالنفسي، يقوم به كل من الشؤون اإلبرنامج الدعم والعالج  -

 برنامج الدعم المادي واالجتماعي. -

 فيها صفوف لمحو األمية والتعليم الموازي.برامج تعليمية وتوعوية وثقافية،  -

 برامج االرشاد والوعظ الديني، ويتم فيها اعطاء الخطب ودروس دينية وتحفيظ للقرآن وتجويده. -

 ج الرياضية.البرام -

من هذه النشاطات من الممكن للنزيل ان يحصل اشغال يدوية، تطريز، وخرز(،  البرامج المهنية ) -

من خالل تسليمها لذويه اثناء  أوعلى عائد مالي من خالل بيع أعماله خارج السجن بعد خرجه 

 الزيارة.

 برامج ترفيهية ومسابقات علمية ودينية وثقافية ورياضية. -
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  مراكز االصالح والتأهيل وبرامجها في الحد من الجريمة وانتشارها؟ تساهم  أيهل بر 

حيث يتم العمل بأكبر قدر من االمكانيات بالتغيير في سلوك النزيل وشخصيته ونصحه وتغيير نعم ، 

 جابية.أي إلىأفكاره من سلبية 

 اذا كانت إجابت  نعم؛ ما هي اآلليات المتبعة للتعامل مع النزالء؟ 

لقدراته الشخصية والتعبير عن نفسه  بحيث يصبح مدركاً  ة يتم العمل على تهيئة النزيل نفسياً أيبدفي ال

بعد ذلك يتم دمجه مع النزالء االخرين من خالل البرامج التي تتناسب مع قدراته ، جابيأيبشكل 

 طة به .والظروف المحي إليهوظروفه ليتمكن من خاللها من التفاعل مع المحيط الذي أصبح ينتمي 

 هل تعتبر أن العقوبات المتبعة داخل مراكز االصالح والتأهيل رادعة من وجهة نظرك؟ 

 إلىنعم ألننا نقوم بإصدار العقوبة بما يتالئم مع المخالفة المرتكبة، بحيث تتوسع العقوبة من التنبيه 

لفة بحيث من الممكن التحويل للقضاء، كما يتم األخذ بعين االعتبار طبيعة المخا أوالحجز االنفرادي 

جابية مع أياستخدام اسلوب الحرمان من االمتيازات مما يؤثر في تصرفات النزيل ويجعله يتصرف ب

 الضباط المشرفين عليه. أوزمالئه 

هذا ما يؤكد لنا أن مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تتبع المنظومة الدولية التي تقوم على 

التي يطلق عليها "نظام ، ق تصنيف سجونها ضمن مراكز التأهيل واالصالحتطبيق نظامها العقابي وف

أساس هذا النظام أن ، 2822ميرا" حيث تتبع المؤسسات االصالحية هذا النظام الذي بدأ تطبيقه منذ 

من خاللها يتم مراقبة سلوكه فإن كان يتم وضع النزيل ضمن ثالث درجات؛ يبدأ في الدرجة الوسطى، 

اخضاعه لبرامج  إلىصالحي وتعمل ادارة المركز اال "الثالثة" إنه يوضع بالدرجة الدنياسيء السلوك ف

اعطاءه  أون كان سلوكه جيد ومقبول يمكن أن يخفف ذلك من مدة محكوميته حيه مكثفة، فيما إاصال

 . لىو من خالل وجوده في الدرجة األامتيازات ال تعطى لغيره 



242 
 

  د للجريمة بعد انتهاء المحكومية كبيرة، ولماذا؟من وجهة نظرك، هل ترى ان نسبة العو 

حيث يعمل على الحاق انتكاسة لدى النزيل  إليهطبيعة ثقافة المجتمع الذي ننتمي  إلىنعم ؛ يعود ذلك 

ة التي يالقيها داخل المركز أيبسبب وصمة العار التي يلحقونه بها، بالرغم من العالج والرع

ة ال من األهل وال من أيرع أيتقد لذلك خارج المجتمع فال يجد ال انه يف، إالت في اصالحهأو والمح

لمواجهة الجريمة وعالج النزالء ومتابعتهم  ن جميعاً أو الوزارات المختصة التي من المفترض أن تتع

هذا ما اتفق مع نتيجة الدراسة الحالية التي أشارت أن ، عودة النزيل للجريمة إلىالالحقة؛ مما يؤدي 

" بعد خروجه من جتماعيةاجمة عن ارتكاب الفرد للجريمة هو "خوفه من تدني مكانته اإلاآلثار الن أهم

األسباب في عودة النزالء لمراكز اإلصالح نتيجة عدم تقبلهم في  أهمالمركز، حيث يعد هذا األثر أحد 

الغير مجتمعاتهم ووصمة العار التي تالحقهم من أبناء بلداتهم، وعدم تقبل المجتمع بشقيه الرسمي و 

 رسمي لهم.

 المحور الثاني : مؤهالت العاملين وامكانيات المركز:

 هل يوجد في المركز كادر مؤهل علميًا ومهنيًا للتعامل مع النزالء؟ 

 . ال1                      نعم .1

  كافي لتنفيذ البرامج؟أيهل الكادر بر   

 . ال1                          نعم .1

 ا تقترح للتحسين من اداء الكادر وتطوير عملهم؟ال، ماذ جابةاذا كانت اإل 

................ 

  ة باإلصالح والتأهيل؟أهم  سنوات الخبرة للكادر مهمة في مجال المسأيهل بر 

 . ال1                       نعم .1
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 في االصالح والتأهيل؟ تساهمنعم، كيف  جابةاذا كانت اإل 

تجعلهم قادرين على التعامل مع النزالء وطباعهم،  وعلى قدرة الخبرة الكافية وقدم سنوات العمل للكادر 

قدرتهم على االشراف والمتابعة الجيدة مما  إلى إضافةكافية في معرفة البرامج التي يحتاجها كل نزيل، 

يمكنهم من تنفيذ البرامج بشكل سلس وممنهج، كما ان الدورات المستمرة التي يخضع لها أفراد وضباط 

 والتأهيل تفيدهم في اكتساب الخبرة مراكز االصالح

 المحور الثالث : أنماط وأشكال الجرائم الموجودة داخل مراكز االصالح والتأهيل .

  أنماط "أشكال" الجرائم المنتشرة في محافظات الضفة الغربية؟  أهممن وجهة نظرك ما هي 

 جنسي . التحرش ال2. حيازة وتعاطي المخدرات 2. السرقة 3. الشجارات 4القتل 

  الجرائم االقتصادية المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ أكثرما هي 

ضاع االقتصادية و انتشارا بين النزالء ويعود السبب في ذلك لتردي األ كثرالسرقة، وهي الجريمة األ

بمحور العوامل االقتصادية؛ حيث الحالية التي تختص ، هذا ما يؤكد نتيحة الدراسة وانتشار  البطالة

ى نسبة أكبر في تأثيرها على ممارسة الجريمة من وجهة نظر النزالء مقارنة بالعوامل حصلت عل

 . جتماعيةاإل

  المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ جتماعيةالجرائم اإل أكثرما هي 

في أغلب الحاالت مرتبطة مع السرقة، والسبب بذلك  أوتعاطي المخدرات واالتجار بها وهي دائما  -

 في الضفة الغربية.  جتماعيةضاع االقتصادية واإلو ية التي تتأثر باأليعود للمشاكل االسر 

يعود ذلك لعدم وجود رادع قانوني صارم وتأثر األفراد بالعادات والتقاليد المجتمعية جرائم القتل،  -

عن القانون  ل حل المشاكل بعيداً أو كوننا مجتمعات عربية شرقية تح ؛وانتشار عادة األخذ بالثأر

 لبالد .الرسمي في ا
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  ا النزالء ) مدينة، قرية ، مخيم (، ولماذا؟ إليهالمناطق التي ينتمي  أكثرما هي 

يعزى ذلك لضعف الروابط األسرية وعدم ممارستها لدورها الرادع للجريمة كما في السابق ، القرية؛ 

السكان سوء الوضع االقتصادي في القرى مما يحفز على انتشار الجرائم بسبب قلة عدد  إلى إضافة

 .بالتالي قلة فرص العمل والخدمات التشغيلية ، بالمقارنة مع سكان المدينة

 المحور الرابع: العالقة بين مراكز التأهيل والمجتمع في التخفيف من ممارسة الجريمة

 من وجهة نظرك، هل للعقوبة التي يفرضها المجتمع على النزيل أثر في عودته للجريمة؟ 

 . ال1                             نعم .1

 نعم؛ ما هي اآلليات التي يمكن اتباعها للتقليل من عقوبة المجتمع ضد النزيل؟ جابةاذا كانت اإل 

والمجتمع من أجل التغلب على  األسرةمن الممكن ان يتم ذلك من خالل عمل ورشات تستهدف 

ير النظرة السلبية ، وتغلهوصمة العار الذي ترافق النزيل عند خروجه والتقليل منها ومن نظرة المجتمع 

 جابية من اجل اعطاءه فرصة تساعده بالتغلب على مشكلته .أينظرة  إلىاتجاه النزيل وتحويلها 

  من وجهة نظرك، هل للحرمان عالقة بممارسة الجريمة، وكيف يمكن ربط الحرمان بالتنشئة

 ؟جتماعيةاإل

شعر أفرادها مما يجعلها تُ  األسرةتمر بها التي  جتماعيةنعم؛ ذلك يعود بسبب الظروف االقتصادية واإل

بالحرمان، مما يدفعهم للحصول على احتياجاتهم بطرق غير قانونية مثل السرقة للوصول لسد الحاجة، 

 تراكم الديون وعدم القدرة على سدادها . أو

 



245 
 

  التي تؤثر على الفرد وسلوكياته، مؤسسة من مؤسسات التنشئة  أهمهي من وجهة نظرك ما

 ؟ولماذا

ثم المؤسسات المؤسسات التي قد تؤثر على سلوكيات الفرد خالل تنشئته هي العائلة من  أهممن 

تلعب الدور األكبر في سلوكيات الفرد نتيجة لضعف الدور الذي تقوم به من قلة الدعم  الحكومية حيث

 االجتماعي والمالي الذي من المفترض ان تقدمه لألشخاص ذوي الحاجة للمساعدة .

  هل تؤثر البيئة المحيطة بالفرد في ممارسته للجريمة، وكيف؟   أيبر 

انه ال يمكننا التغاضي عن  طرة لدى االفراد االنعم، بالرغم من أن الجريمة ممكن ان تكون موجودة بالف

هذا ما يتفق مع ، ومكان السكن والبيئة المحيطة بالفرد بتأثره بارتكاب الجرائم األسرةالدور الذي تلعبه 

أن البئية المحيطة بالفرد والظروف الغير سوية ي كونها ترى أن الفرد ابن بيئته و كيولوجية فياأل نظرية

خاصة ان كان ينتمي لبيئة تعاني من التي تجعل منه تابعًا لها، األسباب  أهمالتي يتواجد بها هي 

اب القيم األخالقية وغياالكتظاظ السكاني وقلة الحيز العمراني واختالف العادات والتقاليد بين أفرادها 

 .  كما في المدن

  فرق بين ممارسة الجريمة قديمًا وحديثًا؟ هناكهل 

 . ال1                           نعم .1

 هذه الفروق؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل 

 التطور في طرق ارتكاب الجريمة. إلىوجود تطور تكنولوجي واعالمي والكتروني كبير أدى إن 

  نظرك ما دور المؤسسات الحكومية واالهلية في الحد من ممارسة الجريمة؟من وجهة 

لكن من الممكن أن يكون لها دور كبير في داخل المركز يكون دورها محدود ، عندما يكون النزيل 

متابعة النزيل بعد خروجه ووظيفتها غير مقتصرة على النزالء بل على جميع االفراد في المجتمع من 
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االرشادية والتحذير من الجرائم ن تقوم به من زيادة المؤتمرات والدراسات التوعوية و خالل ما يجب ا

 دورها في هبوط المجتمعات وتأثر االفراد السلبي منها.و 

 المحور الخامس: اآلليات والسياسات المتبعة داخل وخارج المركز للتخفيف من ممارسة الجريمة

 لساسية للحياة بالنسبة للنزالء؟هل تتوفر داخل مراكز اإلصالح االحتياجات ا 

 . ال1                             نعم .4

 هل يتم متابعة النزالء )صحيًا، تعليميًا، اجتماعيًا( داخل مراكز اإلصالح والتأهيل؟ 

 . ال1                             نعم .4

  الخذ بعين االعتبار قواعد الحد الدنى لمعاملة النزيل؟هل يتم 

 . ال1                             نعم .1

 القواعد المعمول بها ) صحيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا، نفسيًا (؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل 

، يوجد لكل نزيل ملف خاص به يتم التعامل مع النزيل وفق حالته المذكورة في هذا ونفسياً  صحياً 

ه األمور من خارج المركز بمتابعة النزيل ان كان إلفساح المجال للجهات المختصة بهذ إضافةالملف 

 مختصة . أوبحاجة لمتابعة خارجية 

دعم  أيلة في تقديم أو المحضاع النزالء و أو ة المركز بدراسة ل ادار أو تحأما اجتماعيًا واقتصاديًا 

ك ن ذليكو ، اقتصادي يحتاجه النزيل حتى ولو كان خارجيًا ) دعم ألسرته خارج المركز( أواجتماعي 

 . جتماعيةالتنمية اإلمنها وزارة ن مع مؤسسات مختصة أو بالتع

  من وجهة نظرك ما هي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة، الرجاء

 لوية؟و ترتيبها حسب ال 

o /.3رفع األجور ومعدل الدخل 
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o /.4فرض تشريعات على أصحاب رؤوس األموال واالستثمارات لرفع رواتب الموظفين 

o /.2تقديم مساعدات مالية 

o /.2اتاحة التعليم المجاني 

o /.2توفير فرص عمل للخريجين والشباب العاطلين عن العمل 

o  ا في النواحي ) الصحية، التعليمية، إليهدراسة احتياجات األفراد داخل البيئة التي ينتمون

 2، الترفيهية، المعيشية وغيرها(./جتماعيةاإل

o  : بالعقوبة، التركيز على دور األهل في  أكثريكون القضاء صارم  العمل على انغير ذل  حدد

لة أبعاد االطفال عن السلبيات الموجودة في أو التربية والتنشئة والتوعية ومتابعة ظروفهم، مح

 ومؤسسات االعالم . األسرةالتكنولوجيا الحديثة من خالل المراقبة االلكترونية من قبل 
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 المقابلة الثانية : -

إصالح محافظة أريحا )قدري صوافطة/ مدير مركز تأهيل و تم اجراء المقابلة الثانية مع المقدم 

 على االسئلة على النحو التالي : جابةكانت اإل(، 91/4/1091بتاريخ 

 ل : البيانات الديمغرافية والجزء ال 

 :مركز إصالح وتأهيل أريحااسم مركز اإلصالح 

 :مدير المركزالمسمى الوظيفي 

 سنة 21مر:الع 

 :بكالوريوسالمستوى التعليمي 

  :مقدمالرتبة 

 :عام 22عدد سنوات الخبرة 

  :أريحا القديم، رام الله ، جنين، نابلس، أريحا ما هي مراكز اإلصالح التي عملت بها من قبل

 \الجديد.

 

 

 الجزء الثاني: اسئلة خاصة بمراكز االصالح والتأهيل

 أهيل في الحد من ممارسة الجريمة:ل: دور مراكز االصالح والتوالمحور ال 

 هل يتم استخدام التصنيف بين النزالء في المركز؟ 

 . ال1                            نعم .4

 نعم، كيف يتم التصنيف؟ جابةاذا كانت اإل 

يتم ، تتم عملية تصنيف النزالء من خالل تشكيل فريق عمل من جميع األقسام المختصة في المركز

على مبدأ الفصل بين النزالء في عملية التسكين في" الغرف" من حيث درجة  من خاللهم  العمل
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(، تتم هذه المرحلة الخطورة، التهمة، الفئة العمرية، الوضع الصحي، الوضع النفسي،الوضع األكاديمي)

زيل اثناء التي من خاللها يتم التنبؤ بسلوك الن، لوضع النزيل قبل دخوله المركز عبر دراسة شمولية

لى؛ للمقارنة بين سلوكه و يعاد تصنيفه بعد ستة شهور من عملية التصنيف األوجوده في المركز،  مدة

 الحالي.وفي الوقت ة دخوله للمركز أيفي بد

  االختالفات بين مركز واخر من وجهة نظرك؟ أهمما هي 

ح والتأهيل، من ناحية نظام العمل االداري كونه نظام موحد لكافة مراكز االصال اختالفاً  أيال يوجد 

االختالف قد يكون في البناء والمرافق والمساحات التي من شانها لعب دور مهم في العملية 

 االصالحية والتأهيلية.

 

  البرامج اإلصالحية والتأهيلية المتبعة في المركز إلصالح النزالء؟ أهمما هي 

 برنامج الدعم والعالج النفسي. -

 برنامج الدعم المادي و االجتماعي. -

 امج تعليمية و توعوية و ثقافية.بر  -

 برامج االرشاد و الوعظ الديني. -

 البرامج الرياضية. -

 البرامج المهنية ) اشغال يدوية، تطريز، فسيفساء( . -

 برامج ترفيهية و مسابقات علمية ودينية وثقافية ورياضية. -

 برامج الدعم القانوني. -

  حد من الجريمة وانتشارها؟مراكز االصالح والتأهيل وبرامجها في ال تساهم  أيهل بر 

 ال                                       نعم
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 اذا كانت إجابت  نعم؛ ما هي اآلليات المتبعة للتعامل مع النزالء؟ 

والقواعد النموذجية التي لدينا  2118( لعام 22يتم التعامل مع النزالء وفق القانون الفلسطيني رقم )

ضمن االمكانيات المتاحة  ضمان الحقوق والواجبات المترتبةى ذلك للعمل عل، لمعاملة النزالء

التعليمات القادمة الينا من اإلدارة المركزية لمراكز االصالح والتأهيل واألخذ  إلى إضافةلذلك، 

 بالقوانين ذات العالقة.

 هل تعتبر ان العقوبات المتبعة داخل مراكز االصالح والتأهيل رادعة من وجهة نظرك؟ 

عد هذا يُ ، لىو ة من خالل تحقيق العدالة المعيشية بين نزالء المركز بالدرجة األأيضها بدنعميتم فر 

األسلوب رادع لمنع النزالء عن االقدام على ارتكاب المخالفات والتي في حال ارتكابها يتم حرمان 

 النزيل من االمتيازات الممنوحة لباقي النزالء. 

 جريمة بعد انتهاء المحكومية كبيرة، ولماذا؟من وجهة نظرك، هل ترى ان نسبة العود لل 

 حاضنة للنزالء بعد االفراج عنهم. إجتماعيةة الحقة وبيئة أيذلك لعدم وجود برامج رعنعم، 

 المحور الثاني : مؤهالت العاملين وامكانيات المركز:

 هل يوجد في المركز كادر مؤهل علميًا ومهنيًا للتعامل مع النزالء؟ 

 . ال1                      نعم .9

  كافي لتنفيذ البرامج؟أيهل الكادر بر   

 ال. 1نعم                           .9

 ال، ماذا تقترح للتحسين من آداء الكادر وتطوير عملهم؟ جابةاذا كانت اإل 

........... 
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  ة باإلصالح والتأهيل؟أهم  سنوات الخبرة للكادر مهمة في مجال المسأيهل بر 

 . ال1                       نعم .9

 في االصالح والتأهيل؟ تساهمنعم، كيف  جابةاذا كانت اإل 

ذلك من خالل فهمه المطلق لألنظمة بشكل كبير للتعامل مع النزالء،  وجود الخبرة لدى الكادر يؤهله

فهمهم األكبر في نفسيات النزالء وطرق التعامل  إلى ضافةباإل ،والقوانين المعمول بها داخل المركز

 ا مختلفة عليهم خالل سنوات خبرتهمأيرور عدة حاالت وقضمعهم لم

 المحور الثالث : أنماط وأشكال الجرائم الموجودة داخل مراكز االصالح والتأهيل .

  أنماط "أشكال" الجرائم المنتشرة في محافظات الضفة الغربية؟  أهممن وجهة نظرك ما هي 

 . الخطف 2. السرقة 2خدرات . حيازة وتعاطي الم3ذاء و الشجارات ي. األ4القتل  .2

  الجرائم االقتصادية المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ أكثرما هي 

 وجود الشيك بدون رصيد.جريمة عدم دفع الدين و 

  المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ جتماعيةالجرائم اإل أكثرما هي 

 القتل، التحرش الجنسي، هتك العرض واالغتصاب.

  ا النزالء ) مدينة، قرية ، مخيم (، ولماذ؟ إليهينتمي المناطق التي  أكثرما هي 

وعائلية قد تربط سكان هذه المنطقة، وفي حال  إجتماعيةروابط  أييعزى ذلك لعدم وجود المدينة؛ 

 . التعداد السكاني الكبير لهذه المناطق إلى إضافةخالف يتم اللجوء للشرطة والقضاء  لحلها،  أيوجود 

 ة بين مراكز التأهيل والمجتمع في التخفيف من ممارسة الجريمةالمحور الرابع: العالق

 من وجهة نظرك، هل للعقوبة التي يفرضها المجتمع على النزيل أثر في عودته للجريمة؟ 
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 . ال1                             نعم .9

 نعم؛ ما هي اآلليات التي يمكن اتباعها للتقليل من عقوبة المجتمع ضد  جابةاذا كانت اإل

 النزيل؟

لة في تغيير ثقافة المجتمع لتغيير نمط التفكير اتجاه هذه أو من الممكن ان يتم ذلك من خالل المح

 الفئة والعمل على احتضانها بدا من عقابها ونبذها والنظر لها بنظرة سلبية .

  من وجهة نظرك، هل للحرمان عالقة بممارسة الجريمة، وكيف يمكن ربط الحرمان بالتنشئة

 ؟عيةجتمااإل

ممارسة أبسط الحقوق لعدم القدرة على  إضافة، المساواة ذلك من خالل الشعور باالضطهاد وعدم نعم؛ 

 هذا من شأنه ان يولد الحقد واالنتقام في البنية السلوكية لدى الفرد في المجتمع.في المجتمع، 

  كياته، مؤسسة من مؤسسات التنشئة  التي تؤثر على الفرد وسلو  أهممن وجهة نظرك ما هي

 ولماذا؟

لى والبيئة و المؤسسات التي قد تؤثر على سلوكيات الفرد خالل تنشئته هي العائلة بالدرجة األ أهممن 

 السوء وثقافة المجتمع الذي ينتمي له الفرد بشكل عام. رفقاءالمحيطة بالدرجة الثانية ثم 

  هل تؤثر البيئة المحيطة بالفرد في ممارسته للجريمة، وكيف؟ أيبر   

عم، فالبيئة المحيطة لها أثر كبير في دفع الفرد الرتكاب الجريمة كونها تؤثر في نمط تفكيره، ونالمس ن

هذا التأثير كعاملين في مراكز االصالح والتأهيل في الجرائم التي ترتكب بدافع اجتماعي مثل جرائم 

لجرائم المخدرات التي يكون  ضافةإالقتل التي تتأثر بفكرة الثأر المتعارف عليها بالبيئة المحيطة بالفرد، 

 تأثير البيئة المحيطة بالفرد األثر االكبر في االتجاه لها.  
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  فرق بين ممارسة الجريمة قديمًا وحديثًا؟ هناكهل 

 . ال1                           نعم .4

 هذه الفروق؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل 

 إلى إضافةظهور انماط جريمة جديدة،  إلىبير أدى وجود تطور تكنولوجي واعالمي والكتروني ك

 انواع مخدرات مستحدثة. أومعدات  أواالدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم من اسلحة 

 من وجهة نظرك ما دور المؤسسات الحكومية واالهلية في الحد من ممارسة الجريمة؟ 

شادية لفئة الشباب وعائالتهم من خالل يكون دورها في زيادة تفعيل البرامج والنشرات التوعوية واالر 

 المنابر التعليمية والمخيمات الصيفية والمؤسسات االعالمية .

 المحور الخامس: اآلليات والسياسات المتبعة داخل وخارج المركز للتخفيف من ممارسة الجريمة

 هل تتوفر داخل مراكز اإلصالح االحتياجات الساسية للحياة بالنسبة للنزالء؟ 

 . ال1                             نعم .3

 هل يتم متابعة النزالء )صحيًا، تعليميًا، اجتماعيًا( داخل مراكز اإلصالح والتأهيل؟ .1

 . ال1                             نعم .3

 الخذ بعين االعتبار قواعد الحد الدنى لمعاملة النزيل؟هل يتم  .1

 . ال1                             نعم .4

 القواعد المعمول بها ) صحيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا، نفسيًا (؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةنت اإلاذا كا 

متابعة لجتماعيةة اإلأية الصحية، والرعأيتخصيص طاقم مؤهل في كل مركز لتقديم كل مستلزمات الرع

 .جتماعيةوضع النزالء االجتماعي بالشراكة مع وزارة التنمية اإل
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 آلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة، الرجاء من وجهة نظرك ما هي ا

 لوية؟و ترتيبها حسب ال 

o /.2رفع األجور ومعدل الدخل 

o /.3فرض تشريعات على أصحاب رؤوس األموال واالستثمارات لرفع رواتب الموظفين 

o /.2تقديم مساعدات مالية 

o /.4اتاحة التعليم المجاني 

o 2العاطلين عن العمل./ توفر فرص عمل للخريجين والشباب 

o  ا في النواحي ) الصحية، التعليمية، إليهدراسة احتياجات األفراد داخل البيئة التي ينتمون

 2، الترفيهية، المعيشية وغيرها(./جتماعيةاإل

o  : العمل على تطوير الثقافة العامة للمجتمع لتغيير نظرته لهذه الفئة واحتضانها غير ذل  حدد

 يحد بشكل كبير من ممارسة الجريمة .شأنه أن  ألن ذلك من

راكز االصالح والتأهيل خالل المقابلة بالنسبة لآلليات التي يمكن اتباعها ميشار هنا أن آراء مدراء 

من العوامل االقتصادية وهو ما  أهملديهم تأتي في ترتيب  جتماعيةللحد من الجريمة كانت العوامل اإل

من  أهمة أيحيث أشارت النتائج ان العوامل االقتص ،سئلة االستبيانأل اجاباتهماختلف معه النزالء اثناء 

في دفعهم الرتكاب الجرائم، لكن في عمومية األمر فقد أشار جميع مدراء المراكز  جتماعيةالعوامل اإل

والعوامل االقتصادية تلتقيان في ذات المستوى الذي يدفع الفرد الرتكاب الجرائم  جتماعيةأن العوامل اإل

وجهان لعملة واحدة وال يمكن مناقشة كل عامل منهم على حدا خاصة في مجتمع نامي مثل  فهما

 المجتمع الفلسطيني 

 

 



255 
 

 المقابلة الثالثة : -

تم اجراء المقابلة الثالثة مع العقيد )محمد تيم/ مدير مركز شرطة محافظة الخليل بتاريخ 

 على االسئلة على النحو التالي:  جابةكانت اإل(، 1/1/1091

 ل : البيانات الديمغرافية والجزء ال 

 :مركز إصالح وتأهيل الخليلاسم مركز اإلصالح 

 :مدير الشرطة في محافظة الخليلالمسمى الوظيفي 

 :سنة 22العمر 

 :ماجستيرالمستوى التعليمي 

  :عميدالرتبة 

 :عام 42عدد سنوات الخبرة 

  :ما هي مراكز اإلصالح التي عملت بها من قبل..... 

 ني: اسئلة خاصة بمراكز االصالح والتأهيلالجزء الثا

 ل: دور مراكز االصالح والتأهيل في الحد من ممارسة الجريمة:والمحور ال 

 هل يتم استخدام التصنيف بين النزالء في المركز؟ 

 . ال1                            نعم .3

 نعم، كيف يتم التصنيف؟ جابةاذا كانت اإل 

ف القضية مثل التصنيف حسب الجرائم الكبرى والجرائم الصغرى نعم؛ يتم عزل النزالء حسب مل

 التصنيف حسب العمر . إلى إضافةوالمخالفات، 
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  االختالفات بين مركز واخر من وجهة نظرك؟ أهمما هي 

لكن االختالف في المنشأة اذا كانت مستأجرة فكل البرامج بين المراكز واحدة، اداريًا ال يوجد اختالف 

ضاع النزالء واالمكانيات المتوفرة لهم أو في تحسين  تساهمحديث بمواصفات عالمية  وأبناء قديم  أو

 كما في مركزي أريحا وجنين.

  البرامج اإلصالحية والتأهيلية المتبعة في المركز إلصالح النزالء؟ أهمما هي 

 برنامج الدعم واالرشاد النفسي.  -

 برنامج الدعم واالرشاد الديني. -

 الثقافة العامة.تعليمية و البرامج ال -

 البرامج المهنية والحرفية. -

  مراكز االصالح والتأهيل وبرامجها في الحد من الجريمة وانتشارها؟ تساهم  أيهل بر 

ن العقوبات المعنوية تكون ألنه في أغلب األحيان تتبنى مراكز االصالح نوع م تساهمبالتأكيد نعم، 

فترة وجودهم في هذه المراكز وما تقدمه من  اخرى ممكن للنزالء استغاللومن جهة  من جهةرادعة 

 برامج قد تمكنهم من تعلم مهنة تفيدهم خارج المركز.

 اذا كانت إجابت  نعم؛ ما هي اآلليات المتبعة للتعامل مع النزالء؟ 

تعليمهم بعض المهن  إلى ضافةمن خالل تعليم النزالء وتثقيفهم واخضاعهم لبرامج توعوية ودينية باإل

 عد خروجهم من المركز.ومتابعتهم ب

 هل تعتبر ان العقوبات المتبعة داخل مراكز االصالح والتأهيل رادعة من وجهة نظرك؟ 

بعضها نعم وبعضها ال، فيما يتعلق بالقوانين الجديدة مثل قانون المخدرات كان رادع وخفف من العودة 

 ين في تنفيذها. أما بعض القوانين المستخدمة فهي قديمة تجعل من النزيل يسته ،للجريمة
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 من وجهة نظرك، هل ترى ان نسبة العود للجريمة بعد انتهاء المحكومية كبيرة، ولماذا؟ 

 ال؛ ليست كبيرة اال اذا كانت العقوبة التي نفذت به غير رادعة .

 المحور الثاني : مؤهالت العاملين وامكانيات المركز:

 مع النزالء؟ هل يوجد في المركز كادر مؤهل علميًا ومهنيًا للتعامل 

 . ال1                      نعم .1

  كافي لتنفيذ البرامج؟أيهل الكادر بر   

 ال. 1نعم                           .9

 

 ال، ماذا تقترح للتحسين من اداء الكادر وتطوير عملهم؟ جابةاذا كانت اإل 

الجرائم )هو جديد مثل خاصة لكل ما رات المتخصصة ة في زيادة عدد الدو أهمدة عدد األفراد والمسزيا

االدوات الحديثة التي من أنواع المخدرات الحديثة وطرق الحصول عليها واستخدامها،  ،االلكترونية

 .(ن يستخدمها المجرمون الممكن أ

  ة باإلصالح والتأهيل؟أهم  سنوات الخبرة للكادر مهمة في مجال المسأيهل بر 

 . ال1                       نعم .9

 في االصالح والتأهيل؟ تساهمنعم، كيف  ابةجاذا كانت اإل 

تلعب الخبرة دورًا مهمًا  في التعرف على طبيعة ونفسية النزالء مما يؤثر على كيفية التعامل معهم 

 جاد الحلول.يوالطريقة المثالية أل
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 المحور الثالث : أنماط وأشكال الجرائم الموجودة داخل مراكز االصالح والتأهيل .

 أنماط "أشكال" الجرائم المنتشرة في محافظات الضفة الغربية؟  أهما هي من وجهة نظرك م 

 ا المالية.أيالقض

  الجرائم االقتصادية المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ أكثرما هي 

 معدالت الفقر. إرتفاعالسيئة و  جتماعيةيعود سبب انتشارها للتنشئة اإلالسرقة،  -

التي ال تكون ، وانين ووجود بعض القوانين الغير عادلةيعود ذلك للجهل في القل، النصب واالحتيا -

 رادعة لبعض المجرمين. 

  المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ جتماعيةالجرائم اإل أكثرما هي 

السيئة  جتماعيةيعود سببها للتنشئة اإلحيث التي ترتبط بالسرقة تعاطي المخدرات واالتجار بها،  -

علم بعض المجرمين طريقة زراعتها وانتاجها، الثقافة والتوعية، ووجود االحتالل الذي يسهل دخولها وي

 .  جتماعيةانتشار البطالة والمشاكل اإل إلى إضافة

  ا النزالء ) مدينة، قرية ، مخيم (، ولماذا؟ إليهالمناطق التي ينتمي  أكثرما هي 

 صيل العلمي.انتشار البطالة وقلة التح، قلة الوظائف، يعزى ذلك لكثرة عدد السكانالقرية؛ 

 المحور الرابع: العالقة بين مراكز التأهيل والمجتمع في التخفيف من ممارسة الجريمة

 من وجهة نظرك، هل للعقوبة التي يفرضها المجتمع على النزيل أثر في عودته للجريمة؟ 

 . ال1                             نعم .9
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 تباعها للتقليل من عقوبة المجتمع ضد نعم؛ ما هي اآلليات التي يمكن ا جابةاذا كانت اإل

 النزيل؟

يعود ذلك لثقافة المجتمع حيث تلعب دورًا مهما في نظرتها اتجاه المجرم وهل من الممكن احتوائه 

بالتأكيد فإن المجتمع الشرقي عندنا في العادة ينبذ المجرم مما نبذه،  أوجه في المجتمع من جديد ودم

 في عودته للجريمة . أهميس

 هة نظرك، هل للحرمان عالقة بممارسة الجريمة، وكيف يمكن ربط الحرمان بالتنشئة من وج

 ؟جتماعيةاإل

وطبيعة عالقتها  األسرةنالحظ ان ، لها دور اساسي في موضوع الحرمان جتماعيةنعم؛ فالتنشئة اإل

 خاصة اذا كان الحرمان منذ الطفولة .ألبنائها تلعب دورا مهما ومؤثرا،  وتربيتها

 مؤسسة من مؤسسات التنشئة  التي تؤثر على الفرد وسلوكياته،  أهمة نظرك ما هي من وجه

 ولماذا؟

ومن ثم المدرسة  األسرةالمؤسسات التي قد تؤثر على سلوكيات الفرد خالل تنشئته هي  أهممن 

طبيعة ، السليمة نادرًا ما يكون احد أفرادها مجرما والعكس صحيح األسرةواالصدقاء حيث نالحظ ان 

 ضا يلعبون دورًا مهمًا في سلوك األفراد.أيلمدرسة واالصدقاء ا

  هل تؤثر البيئة المحيطة بالفرد في ممارسته للجريمة، وكيف؟ أيبر   

نعم، فنالحظ أن البيئة اذا كانت فقيرة ومكتظة بالسكان وتغيب فيها الثقافة والوعي من الممكن ان 

 يخرج منها مجرمون كثر .  
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  ارسة الجريمة قديمًا وحديثًا؟فرق بين مم هناكهل 

 . ال1                           نعم .9

 هذه الفروق؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل 

 وجود تطور تكنولوجي 

 من وجهة نظرك ما دور المؤسسات الحكومية واالهلية في الحد من ممارسة الجريمة؟ 

طوير في قوانينها والتدريب المستمر للجهات لتها في التغيير والتأو ذلك من خالل محتلعب دورًا مهمًا 

زيادة البرامج الثقافية ، التقليل من نسب البطالة في المجتمع، مكافحة الجريمة) المختصة مثل

 .(والتعليمة

 المحور الخامس: اآلليات والسياسات المتبعة داخل وخارج المركز للتخفيف من ممارسة الجريمة

 حتياجات الساسية للحياة بالنسبة للنزالء؟هل تتوفر داخل مراكز اإلصالح اال 

 . ال1                             نعم .9

 هل يتم متابعة النزالء )صحيًا، تعليميًا، اجتماعيًا( داخل مراكز اإلصالح والتأهيل؟ 

 . ال1                             نعم .9

  ؟الخذ بعين االعتبار قواعد الحد الدني لمعاملة النزيلهل يتم 

 . ال1                             نعم .9

 القواعد المعمول بها ) صحيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا، نفسيًا (؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل 

 .فير عيادة طبية وطبيب في كل مركزصحيًا، من خالل تو  -

 . الثقافية والدينيةيكون من خالل تعزيز الندوات ، اجتماعياً   -

 م من يرغب مهنة يستفيد منها.تعلي اقتصاديا، -
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الجهات  إلىنزيل بحاجة  أيتحويل ، وجود مرشد نفسي، المعاملة الحسنة)من خالل  نفسيًا، -

 .(المختصة

  من وجهة نظرك ما هي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة، الرجاء

 لوية؟و ترتيبها حسب ال 

o /.2رفع األجور ومعدل الدخل 

o 2ات على أصحاب رؤوس األموال واالستثمارات لرفع رواتب الموظفين./فرض تشريع 

o /.3تقديم مساعدات مالية 

o /.2اتاحة التعليم المجاني 

o /.4توفير فرص عمل للخريجين والشباب العاطلين عن العمل 

، ةجتماعياإل، ا في النواحي ) الصحية، التعليميةإليهدراسة احتياجات األفراد داخل البيئة التي ينتمون 
 2الترفيهية، المعيشية وغيرها(./

o : غير ذل  حدد....... 
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 المقابلة الرابعة : -

ل )محمد أمين/ مدير مركز تأهيل و إصالح الظاهرية أوتم اجراء المقابلة الرابعة مع المالزم 

 على االسئلة على النحو التالي: جابةكانت اإل، (91/1/1091بمحافظة الخليل بتاريخ 

 : البيانات الديمغرافية  لوالجزء ال 

 :مركز نظارة القلعةاسم مركز اإلصالح 

 :مسؤول اإلدارة في مركز القلعة المسمى الوظيفي 

 :سنة 32العمر 

 :بكالوريوسالمستوى التعليمي 

  :لأو مالزم الرتبة 

 :عام 22عدد سنوات الخبرة 

  :الخليل، الظاهرية.ما هي مراكز اإلصالح التي عملت بها من قبل 

 اني: اسئلة خاصة بمراكز االصالح والتأهيلالجزء الث

 ل: دور مراكز االصالح والتأهيل في الحد من ممارسة الجريمة:والمحور ال 

 هل يتم استخدام التصنيف بين النزالء في المركز؟ 

 ال. 1نعم                            .1
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 نعم، كيف يتم التصنيف؟ جابةاذا كانت اإل 

 ال.

منه كمركز إصالحي، بحيث يتم فيه  أكثركون مركز القلعة ُيعد مركز توقيف  ال جابةهنا كانت اإل

وضع النزالء بأعداد كبيرة في نفس المسكن في حالة عدم وجود اتساع في المراكز اإلصالحية 

 األخرى.

  االختالفات بين مركز واخر من وجهة نظرك؟ أهمما هي 

 ن في :لكن االختالف يكو ، في العمل االداري ال يختلف شيء

 السعة االستيعابية وتصنيف النزالء. -حجم مركز اإلصالح .2

 حجم الطاقم العامل وتوزيع المهام عليهم. .4

 .(متابعة الملفات الطبية، ممرضقيم، طبيب م)مدى توفير  .3

 إمكانية توفير مركبة ألغراض المركز. .2
 

  ء؟البرامج اإلصالحية والتأهيلية المتبعة في المركز إلصالح النزال أهمما هي 

 برنامج المتابعة الطبية والنفسية لكل نزيل . -

 برنامج خاص في سرعة التحكم باألزمات وضبط المشاكل المفتعلة. -

 جابي في المجتمع.أييصبح عنصر ية لدمج النزيل في المجتمع بعد خروجه لبرامج ارشاد -

 توفير برامج تدريب مهني وتوفير فرص عمل خالل فترة مكوث النزيل في المركز.  -

  مراكز االصالح والتأهيل وبرامجها في الحد من الجريمة وانتشارها؟ تساهم  أيبر هل 

 . ال4               نعم .9
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 اذا كانت إجابت  نعم؛ ما هي اآلليات المتبعة للتعامل مع النزالء؟ 

 أسباب افتعاله للجريمة إلىالجلوس مع النزيل ومشاركة بعض مشاكله والتوصل  .2

 ة ومتابعته.وضعه تحت المراقبة الحثيث .4

 أوالمساعدة قدر اإلمكان في توجيه النزيل من قبل الضباط ذوي االختصاص في مديرية الشرطة  .3

 م .إليهأصحاب الخبرة من خارجها في حالة الحاجة 

 هل تعتبر ان العقوبات المتبعة داخل مراكز االصالح والتأهيل رادعة من وجهة نظرك؟ 

األسباب التي  كما أنلها خاصية تختلف عن اآلخرين،  بعض الشيء؛ ذلك ألن كل حالة تعتبر حالة

 . ضغط نفسي()المخدرات، االنفصام، أمراض نفسية، تتنوع مثل ، إليهما آلت  إلىدت لوصول الحالة أ

 من وجهة نظرك، هل ترى ان نسبة العود للجريمة بعد انتهاء المحكومية كبيرة، ولماذا؟ 

متابعة مشاكلهم تابعة النزالء وعدم الجلوس معهم لعدم م ىإل؛ ويعود ذلك (%21)نعم بنسبة ما يقارب 

المختصة وعدم وجود متابعات ميدانية لمساندتهم وتقديم الدعم النفسي  جتماعيةمن قبل الهيئات اإل

 والمعنوي والمادي لهم  .

 المحور الثاني : مؤهالت العاملين وامكانيات المركز:

 نيًا للتعامل مع النزالء؟هل يوجد في المركز كادر مؤهل علميًا ومه 

 . ال1                      نعم .9

  كافي لتنفيذ البرامج؟أيهل الكادر بر   

 ال.1. نعم                         9
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 ال، ماذا تقترح للتحسين من آداء الكادر وتطوير عملهم؟ جابةاذا كانت اإل 

 افتتاح وزارات تدريبية . .2

 توفير كادر أكبر. .4

 ادية و تثقيفية وتعليمية للكوادر.توفير امكانيات م .3

 . توفير األدوات الحديثة المستخدمة في المراكز .3

  ة باإلصالح والتأهيل؟أهم  سنوات الخبرة للكادر مهمة في مجال المسأيهل بر 

 . ال1                       نعم .9

 في االصالح والتأهيل؟ تساهمنعم، كيف  جابةاذا كانت اإل 

ف اختالء بشكل افضل واسهل، على الرغم من لقدرة على التعامل مع النزالسنوات الخبرة في ا تساهم

 . جتماعيةكل حالة كليًا عن الحاالت األخرى بسبب تنوع البيئة والضغوط االقتصادية واإل

 المحور الثالث : أنماط وأشكال الجرائم الموجودة داخل مراكز االصالح والتأهيل .

  كال" الجرائم المنتشرة في محافظات الضفة الغربية؟ أنماط "أش أهممن وجهة نظرك ما هي 

 المخدرات.حيازة وتعاطي . 4الجرائم المالية          .2

  الجرائم االقتصادية المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ أكثرما هي 

يعود ذلك بسبب سوء الوضع االقتصادي ، حيث منها عدم دفع الدينسرقة والجرائم المالية بأنواعها ال

 رة. أو لوجود عناصر تعمل لحساب دول مج إضافةال المعيشية، واألحو 

  المنتشرة بين النزالء، ولماذا؟ جتماعيةالجرائم اإل أكثرما هي 

يعود سببها لعدم التوعية المجتمعية الكافية ووجود رادع قوي ؛التجار بهاتعاطي المخدرات وا -

 لتحدي جرائم المخدرات.  
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 واالنسجام بين الزوجين. األسرةفعيل التوصل بين أفراد يعود ذلك لعدم تالمشاكل األسرية،  -

 االستخدام السلبي لمواقع التواصل االجتماعي. -

  ا النزالء ) مدينة، قرية ، مخيم (، ولماذا؟ إليهالمناطق التي ينتمي  أكثرما هي 

، بينما كثرأنزالء جرائم المخدرات ينحدرون من المدينة  مثالً تختلف المنطقة باختالف الجريمة، ي أيبر 

هذا ما يختلف مع نتيجة لقرى والمخيمات، نزالء الجرائم المالية والمشاكل العائلية ينحدرون من ا

معدالت الجريمة في مناطق الضفة  إرتفاعية لمكان السكن بأهمأنه ال  إلىالدراسة الحالية التي تشير 

 الغربية وفق استجابة النزالء.

 التأهيل والمجتمع في التخفيف من ممارسة الجريمةالمحور الرابع: العالقة بين مراكز 

 من وجهة نظرك، هل للعقوبة التي يفرضها المجتمع على النزيل أثر في عودته للجريمة؟ 

 . ال1                            نعم .4

 نعم؛ ما هي اآلليات التي يمكن اتباعها للتقليل من عقوبة المجتمع ضد  جابةاذا كانت اإل

 النزيل؟

لة مساندته حتى يعود كما كان، دعمه نفسيا وماديا ان كان أو الوعي، نشر ثقافة قبول اآلخر، مح زيادة

 لذلك. بحاجة

  من وجهة نظرك، هل للحرمان عالقة بممارسة الجريمة، وكيف يمكن ربط الحرمان بالتنشئة

 ؟جتماعيةاإل

...... 
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  ر على الفرد وسلوكياته، مؤسسة من مؤسسات التنشئة  التي تؤث أهممن وجهة نظرك ما هي

 ولماذا؟

 ل الذي يتربى فيه الفرد ويتلقى تعليمه وثقافته ومبدأ الخطأ والصواب. و ، ألنها المنشأ األاألسرة

  هل تؤثر البيئة المحيطة بالفرد في ممارسته للجريمة، وكيف؟ أيبر   

الجريمة ترتبط في ومحيطها اذا كانوا أصحاب سوء فسدت أخالق الفرد، ف األسرةنعم، وبحد كبير ف

 والتنشئة .   جتماعيةلى بالتربية اإلو الدائرة األ

  فرق بين ممارسة الجريمة قديمًا وحديثًا؟ هناكهل 

 . ال1                           نعم .3

 هذه الفروق؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةاذا كانت اإل 

 وجود السرعة والتطور التكنولوجي. 

 حكومية واالهلية في الحد من ممارسة الجريمة؟من وجهة نظرك ما دور المؤسسات ال 

ضاع و واأل جتماعيةلها دور فعال؛ فالمؤسسات الحكومية يقع على عاتقها متابعة الحاالت اإل

بالتالي فإنه ولكل ، أما المؤسسات األهلية يكمن دورها في نشر الوعي ،االقتصادية الخاصة بالنزيل

ته من العودة و االنجرار وراء الجرائم أيدعم النزيل وحمشبه حكومية دور فعال في  أومؤسسة حكومية 

 ن بينها. أو مرة اخرى في حالة وجود تع
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 المحور الخامس: اآلليات والسياسات المتبعة داخل وخارج المركز للتخفيف من ممارسة الجريمة

 هل تتوفر داخل مراكز اإلصالح االحتياجات الساسية للحياة بالنسبة للنزالء؟ 

 . ال1                             نعم .1

 هل يتم متابعة النزالء )صحيًا، تعليميًا، اجتماعيًا( داخل مراكز اإلصالح والتأهيل؟ .1

 . ال1                             نعم .1

 الخذ بعين االعتبار قواعد الحد الدنى لمعاملة النزيل؟هل يتم  .1

 . ال1                             نعم .3

 القواعد المعمول بها ) صحيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا، نفسيًا (؟ أهمنعم؛ ما هي  جابةاإل اذا كانت 

قيم صحيا ونفسيا، يوجد لكل نزيل ملف خاص به يتم التعامل مع النزيل وفق حالته وتوفير طبيب م

، األسرة تعمل ادارة المركز على التواصل مع دائرة شؤون  وطبيب مختص مرتين اسبوعيًا، أما اجتماعياً 

 تقوم ادارة المركز بتوفير طبيب نفسي مرة كل أسبوع وفيما يخص الجانب النفسي

  من وجهة نظرك ما هي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة، الرجاء

 لوية؟و ترتيبها حسب ال 

o /.2رفع األجور ومعدل الدخل 

o 2لرفع رواتب الموظفين./ فرض تشريعات على أصحاب رؤوس األموال واالستثمارات 

o /.4تقديم مساعدات مالية 

o /.3اتاحة التعليم المجاني 

o /.2توفير فرص عمل للخريجين والشباب العاطلين عن العمل 
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o  ا في النواحي ) الصحية، التعليمية، إليهدراسة احتياجات األفراد داخل البيئة التي ينتمون

 2، الترفيهية، المعيشية وغيرها(./جتماعيةاإل

o  ذل  حدد .....غير 
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 (: عبارة كتبها أحد النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل1ملحق رقم )
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 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع الترقيم

 أ  إقرار  

 ب الشكر والتقدير  

 ت اللغة العربية ملخص 

 ج ملخص اللغة االنجليزية 

 دراسةالول: اإلطار العام للالفصل 

 2 مقدمة 2.2

 3 مشكلة الدراسة 4.2

 2 ية الدراسةأهم 3.2

 2 أهداف الدراسة 2.2

 2  أسئلة الدراسة 2.2

 2 فرضيات الدراسة 2.2

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1 المحور األول : ماهية الجريمة واتجاهاتها 2.4

ة واإلجتماعية وعالقتها المحور الثاني: الظروف االقتصادي 4.4
 بممارسة الجريمة والنظريات المفسرة لها

42 

المبحث األول: الظروف االقتصادية وتأثيرها على إرتفاع  2.4.4
 .الجريمةمعدالت 

42 

 22المبحث الثاني: الظروف اإلجتماعية وتأثيرها على إرتفاع  4.4.4
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 .لجريمةامعدالت 

 84 الضفة الغربية المحور الثالث: واقع الجريمة في 3.4

 12 الدراسات السابقة 2.4

التعقيب على الدراسات السابقة )ما يميز الدراسة الحالية عن  2.4
 الدراسات السابقة(

212 

 الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها

 211 مقدمة الدراسة 2.3

 211 منهج الدراسة 4.3

 221 مجتمع الدراسة 3.3

 221 عينة الدراسة  2.3

 222 اسلوب وأداة جمع البيانات 2.3

 222 صدق أداة الدراسة 2.3

 244 ثبات أداة الدراسة 2.3

 243 المعالجة اإلحصائية 1.3

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 242 مقدمة 2.2

 242 نتائج اسئلة الدراسة وفرضياتها 4.2

 233 نتائج فرضيات الدراسة 3.2

 تائج، االستنتاجات والتوصياتالفصل الخامس: مناقشة الن

 222 اسئلة الدراسة وفرضياتها نتائج مناقشة 2.2

 412 االستنتاجات 4.2
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 418 الدراسة ومقترحاتها توصيات 3.2

 والمالحق قائمة المراجع

 422 المراجع العربية 

 442 المراجع األجنبية 

 443 قائمة المالحق 

 الفهرس

 422 قائمة المحتويات 

 422 األشكال قائمة 

 422 قائمة الجداول 
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 الشكالقائمة 

 رقم الصفحة العنوان  شكلرقم ال

في  أكثرسنة ف 91معدل البطالةمن بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  9.1
 (2015-1090فلسطين )

49 

 -1090حسب الجنس،  أكثرسنة ف 91في القوى العاملة لألفراد  ينالمشارك 1.1

1091 

44 

التوزيع النسبي لألسر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مصدر المساعدة  4.1

 (1094) خالل

33 

 10 (1091-1093آالف مواطن خالل )90عدد الجرائم المرتكبة لكل  3.1

 11 ( 1091 -1094) مسار الجرائم الجنائية المرتكبة خالل الفترة 1.1
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 لأوقائمة الجد

 رقم الصفحة  العنوان  الجدولرقم 

9.1 

 

أنماط الجريمة والرقام التي سجلت في محافظات الضفة الغربية خالل عام 

1093 

88 

 19 (1091نسبة الجرائم بالنسبة لعدد السكان في المحافظات لعام ) 1.1

 901 العداد، والنسب المئوية لخصائص العينة الديموغرافية 9.4

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationسون )نتائج معامل ارتباط بير  1.4
تأثير الظروف االقتصادية على ممارسة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح 

 والتأهيل في الضفة الغربية.

991 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 4.4
جريمة لدى نزالء مراكز االصالح تأثير الظروف اإلجتماعية على ممارسة ال

 والتأهيل في الضفة الغربية

991 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 3.4
اآلثار الناجمة عن ممارسة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة 

 الغربية

998 

 910 راسةمجاالت الدنتائج معامل الثبات ل 1.4

الجدول الزمني لتوزيع االستبانة على النزالء واجراء المقابلة مع المدراء في مراكز  1.4

 اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية.

910 

العداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لدرجة  9.3
ع معدالت الجريمة لدى نزالء تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفا

 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية.

914 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لهم العوامل  1.3
االقتصادية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح 

913 
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 لهميةوالتأهيل في الضفة الغربية مرتبة حسب ا

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لهم العوامل  4.3
االجتماعية التي ثؤثر على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح 

 والتأهيل في الضفة الغربية مرتبة حسب الهمية

911 

لنسب المئوية لهم اآلثار الناجمة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وا 3.3
عن ممارسة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية مرتبة 

 حسب الهمية

911 

( للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية t.testنتائج اختبار ت ) 1.3
تأهيل في واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح وال

 الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس

911 

الظروف االقتصادية ( للفروق في درجة تأثير t.testنتائج اختبار ت ) 1.3
واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 متغير الفئة العمريةيعزىلالضفة الغربية 

940 

( للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية t.testنتائج اختبار ت ) 1.3

واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير الديانة

941 

( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين الحادي ) 8.3
قتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت للفروق في درجة تأثير الظروف اال

الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل 
 العلمي

944 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير الظروف االقتصادية  1.3
االصالح والتأهيل في واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

943 

( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين الحادي ) 90.3
للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت 

941 



277 
 

لغربية تعزى لمتغير الحالة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة ا
 االجتماعية

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testنتائج اختبار توكي ) 99.3
تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء 

 ماعيةمراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجت

941 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير الظروف االقتصادية  91.3
واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

948 

( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين الحادي ) 94.3
للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت 

الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان 
 السكن

941 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير الظروف االقتصادية  93.3
واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن

930 

( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين الحادي ) 91.3
للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت 
 الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المهنة

939 

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testنتائج اختبار توكي ) 91.3
تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء 

 ي الضفة الغربية تعزى لمتغير المهنةمراكز االصالح والتأهيل ف

934 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير الظروف االقتصادية  91.3
واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير المهنة

933 

( one way analysis of varianceاين الحادي )نتائج اختبار تحليل التب 98.3
للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت 

931 
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الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل 
 العلمي لألب

ائية البعدية للفروق في درجة ( للمقارنات الثنTukey testنتائج اختبار توكي ) 91.3
تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء 
 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب

931 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير الظروف االقتصادية  10.3
االجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في و 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب

938 

19.3 
( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين الحادي )

اع معدالت للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتف
الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل 

 العلمي لألم

931 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير الظروف االقتصادية  11.3
واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 ضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألمال

910 

14.3 
( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين الحادي )

للفروق في درجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت 
تغير العالقة الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لم

 مع السرة

911 

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة Tukey testنتائج اختبار توكي ) 13.3
تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء 
 مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية تعزى لمتغير العالقة مع السرة

914 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير الظروف االقتصادية  11.3
واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير العالقة مع السرة

913 
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للعالقة بين  (standardized regressionنتائج معامل االنحدار المعياري ) 11.3
متغير عدد أفراد السرة ودرجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع 

 معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية

911 

( للعالقة بين standardized regressionنتائج معامل االنحدار المعياري ) 11.3
ة ودرجة تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية على متغير الدخل الشهري لألسر 

 ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح والتأهيل في الضفة الغربية

911 

تأثير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةل 18.3
ريمة لدى نزالء مراكز الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الج

 مستوى السرة االقتصادياالصالح والتأهيل في الضفة الغربية يعزى لمتغير 

911 

العينة في تأثير الظروف  أفرادالستجابة  الحادينتائج اختبار تحليل التباين  11.3
االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح 

 مستوى السرة االقتصاديي الضفة الغربية يعزى لمتغير والتأهيل ف

918 

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSDنتائج اختبار ) 40.3
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوى السرة االقتصادي

911 

تأثير دراسةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة ال 49.3
الظروف االقتصادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز 

عدد مرات دخول مراكز االصالح االصالح والتأهيل في الضفة الغربية يعزى لمتغير 
 والتأهيل

919 

العينة في تأثير الظروف  أفرادالستجابة  الحادينتائج اختبار تحليل التباين  41.3
ادية واالجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة لدى نزالء مراكز االصالح االقتص

 عدد مرات دخول مراكز االصالح والتأهيلوالتأهيل في الضفة الغربية يعزى لمتغير 

911 

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSDنتائج اختبار ) 44.3
رات دخول مراكز االصالح والتأهيل لمجال أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد م

 تأثير الظروف االجتماعية على ارتفاع معدالت الجريمة

914 

 


