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 شكر وتقدير
 

سيدنا كحبيبنا النبي األمي محمد صمى  مف ال نبي بعده،كالصبلة كالسبلـ عمى   كحده،الحمد هلل    

 كبعد.اهلل عميو كسمـ، 

 قاؿ تعالى:

ليو أنيب"            صدق اهلل العظيم " وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت وا 

عمى جيكدىا العظيمة،  " كفاء الخطيب"  ةالفاضم ةإلى الدكتكر  العرفافبجزيؿ الشكر ك  أتقدـ        

الرسالة  ىذه في انجاز األثرعظيـ  االرسالة، كاف لمبلحظاتي أثرتالتي  اكتعديبلتيالرائعة كنصائحيا 

 .كالعىمىـ مـالعً  لطبلب خران اهلل ذي  أدامؾً  المتقف؛ بالشكؿ العممي الصحيح

صاـ األطرش كالدكتكر الدكتكر الفاضؿ  ع كؿ مف: إلى بجزيًؿ الشكًر كالعرفاف كأتقدـكما         

الرسالة، أثرت كالتعديبلت التي  اإلرشاداتمناقشة الرسالة، كتقديـ ب القبكؿعمى  الفاضؿ محمد فراجو 

ؿٌ لكـ   االحتراـ كالتقدير. جي

الشكر كالحياة لؤليادم البيضاء التي قدمت لي المساعدة كالثناء كالعطاء لعممي المتكاضع ،        

كالكبيرة؛ ككؿ الشكر كالمحبة الى أساتذتي األفاضؿ فالشكر ليس بحبر عمى شكران لعائمتي الصغيرة 

نما ىك أسمى مف كؿ ذلؾ .   كرؽ، كا 
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لتأثير الفقر عمى  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 37.4
ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير الدخؿ 

 الشيرم لؤلسرة

140 

تأثير الفقر عمى نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في  38.4
ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير 

 الدخؿ الشيرم لؤلسرة

142 

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSDنتائج اختبار ) 39.4
 عينة الدراسة حسب متغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة

143 

لمعبلقة بيف مستكل تأثير الفقر عمى  اإلحصائيةبيرسكف كالداللة  ارتباطمعامؿ   40.4
 ارتفاع الجريمة ك أشكاؿ الجرائـ مف كجية نظر الشباب في منطقة مخيـ شعفاط

152 
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 خصممال
منطقة مخيـ بنظر الشباب  ارتفاع معدالت الجريمة مف كجيةالفقر كتأثيره عمى  الدراسة بعنكاف  تيدؼ

منطقة مخيـ شعفاط مف كجية بارتفاع معدالت الجريمة بتأثيره كمدل الفقر  عمىرؼ في التع ،"شعفاط

 مستكل الكضع الصحيك تأثير تدني مستكل الدخؿ  عمىالتعرؼ ذلؾ مف خبلؿ ك ، نظر الشباب

 جانب الىبمخيـ شعفاط تأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة ك  يمستكل التعميمالك 

، فيما اعتمدت الدراسة عمى مصادر البيانات بالمنطقةانتشار  األكثرالجرائـ  أشكاؿ التعرؼ عمى

الحصكؿ عمى البيانات الثانكية مف بعض الكتب كالدراسات السابقة  حيث تـ ،نكعييا األكلية كالثانكيةب

 ستبانة التي تـكلية تـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ اإلأما البيانات األ ،ذات العبلقة بمكضكع الدراسة

الجزء األكؿ  :كىمايف مف عينة الدراسة حيث تككنت مف جزأعمى البيانات لمحصكؿ بدقة تصميميا 

 الدراسة ، كما أنو تـ كأسئمةعمى محاكر فيحتكم الجزء الثاني  أماالديمغرافية ،  البياناتيحتكم عمى 

بانة ستائج بيانات اإلنت المؤسسات كالمجاف الشعبية لتدعيـمراكز ك لم مدراءالمقاببلت مع بعض ال إجراء

عطاء   .قكة لنتائج الدراسةال كا 

فرد تـ  400عمى  الدراسةاشتممت عينة في حيف  نسمة  (11.000)تككف مجتمع الدراسة مف 

لمعمـك  اإلحصائيةتـ استخداـ نظاـ برنامج الحزمة الى جانب ذلؾ ك  ختيارىـ بطريقة العينة العشكائية،ا

 -statistical package for social sciences)العشركف( اإلصدار)-االجتماعية 

spss.ver20)،  كاعتمدت الدراسة  ىداؼ الدراسة ؽ أيتحقلالمطمكبة أبرز النتائج بغية التكصؿ الى

مخيـ شعفاط منطقة بمعدالت الجريمة  فيلتأثير الفقر  ىناؾ مستكل عاؿو  أف أبرزىا ؛المنيج التحميمي

أف الجريمة قد تحدث بشكؿ ب الدراسةكما تكصمت  المخيـ، اءأبنآراء المبحكثيف مف  أثبتتوحسب ما 

خبلقي كالقيمي، فيما يعد الديني كاألالذم يرافقو ضعؼ الكازع  يمستكل التعميمالكبير نتيجة لتدني 

التعرض أك القتؿ أك بالسرقة  إماالمباشرة لحدكث الجريمة  األسبابتدني مستكل الدخؿ أيضا مف 
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أشكاؿ  أفبتبيف فقد  باإلضافة الى ذلؾ ،اآلخريفلمكازاة  مى الماؿ الكاؼمف اجؿ الحصكؿ ع لآلخريف

يمييا ك ،  "الشكارعة زعرنمف خبلؿ ما يعرؼ "ب العاـ  كاألمف بالنظاـ اإلخبلؿ ان انتشار  األكثرالجرائـ 

 كالسرقة كالنصب كالغش. ،تعاطي المخدرات

ـ بالمخيمات بشكؿ كبير، تحديدا فئة ضركرة االىتما :قدمت الدراسة تكصيات مف أىميافقد  ران أخي

يككف التعميـ  أفعمى  ،ذلؾ مف خبلؿ تكفير التعميـ المستمر ليـ في كافة المراحؿك  منيـ الشباب

 ؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينيةم عمى و يجب، كما أنالظركؼ المعيشية القاسية بسبب ان مجاني

عمؿ الكجو نحك الجريمة، ك خيـ لمحد مف التالم ألبناءالعمؿ  فرص تكفير اإلنسافكمؤسسات حقكؽ 

الف ذلؾ يقمؿ  ،في المخيـ)صرؼ صحي، مياه، كيرباء، ىاتؼ(  -حمكؿ لكافة الخدماتال إيجادعمى 

 .التي تدفعيـ لممارسة الجريمةك النفسية السيئة التي يعاني منيا سكاف المخيـ  مف الضغكط
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The effect of poverty on increasing crime rates in Shu’fat Camp from 

the perspective of youth 

Prepared by: Taghreed ghaleb hasan ghounam  

Supervisor: Wafa Al-khateeb 

Abstract 

This study “The effect of poverty on increasing crime rates in Shu‟fat Camp 

from the perspective of youth”  aims at identifying poverty and its effects on 

increasing crime rates in Shu‟fat Camp from the perspective of youth. To 

achieve that, the study identifies the effect of lower levels of income, poor 

health and poor quality of education. Also, it identifies the effects of absolute 

poverty on increasing crime rates and detecting the most committed type of 

crimes in Shu‟fat Camp from the perspective of youth. The study used both 

primary and secondary data sources, where secondary data was obtained 

from some books and previous studies related to the subject of the study. The 

primary data were obtained through a questionnaire which was designed with 

two parts. The first part contains the demographic data and the second part 

contains the topics and the questions of the study. In addition, interviews 

were conducted with some administrators of institutions and public 

committees to support the results of the questionnaire and to authorize the 

results of the study.  

The study population was (11000), while the sample of the study consisted 

of 400 individuals who were selected in random sampling method. 

(SPSS.ver20) software was used to analyze data and find results that achieve 

the objectives of the study. The most prominent of which is that poverty has 

a high impact on increasing crime rates in the Shu‟fat camp, as confirmed by 

the views of the respondents. Also, the study found that the high rates of 
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crime is the reason of the low-level of education and the decreased moral 

values. Moreover,  the low- level of income, is one of the direct causes of 

increasing crimes such as theft or assaulting others to steal money. The most 

prevalent forms of crimes in the Shu'fat refugee camp from the youth point of 

view are the disturbance of public order and the use of drugs, followed by 

theft and defrauding. Finally, the study made some recommendations, the 

most important of which is the need to pay special attention to the camps, 

especially the youth. The government should provide free good education at 

all levels to the youth because of their harsh economic conditions. Also, the 

Palestinian National Authority  and human rights institutions should provide 

employment  opportunities to the youth in the camp to reduce criminal 

behaviors. They also should work to find solutions for public utilities such as  

(sewage, water, electricity, telephone) networks in the camp because this 

may reduce the stress suffered by the camp residents, which drives them to 

commit crimes.  
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 الفصل األول

______________________________________________________________ 

 الدراسةخمفية 

 مقدمة: 1.1
 

ىائبل في التقدـ كالرقي بالمجتمعات الى قمة الحضارة ،مما  شيد العالـ في العصر الحديث تطكران ي
ازدياد  أيضاالمقابؿ شيد العالـ ، كفي  تعقيدان  أكثرجعؿ الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 

في كثير مف دكؿ  اإلجرامية كالعدائية بالحركات المتطرفة كالتي تمارس الكثير مف السمككيات طرديان 
كيمكف لمجميع مبلحظة ذلؾ في  ،دينية مشكؾ بيا كبصحتيا قكاعدمستندة في سمككيا عمى  ،العالـ

يمكف  بحيث ال استثناء فمسطيف مف كاقع الجريمة ،كؿ مف مصر كسكريا كالعراؽ كاليمف دكف 
 لجريمة ال كطف ليا.حيث أف ا ،سياسية إقميميةاقتصار الجريمة بالكطف ككحدة 

كمتشابكة تبعا لتشابؾ كتعقد التركيب الشخصي  كمتنكعةارتكاب الجريمة كثيرة  مف كراءالدكافع   
الجرائـ بعض االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية ،بؿ كحتى الجسمية ،كىناؾ  األسباب،فيناؾ  لئلنساف

احثكف منذ القدـ في محاكلة تفسير غؿ العمماء كالبغير مقصكدة كالتي ىي كليدة الظركؼ،كلقد شى ال
االجتماعية بما فييا مف  كالبيئةذىب البعض الى كضع المـك عمى الظركؼ ك  اإلجرامي،السمكؾ 

الباحثة  ستسمطعمى العمؿ الغير مشركع، كمف خبلؿ ىذه الدراسة  لئلقداـمشكبلت قد تدفع الفرد 
كيؤثر عمى شخصية الفرد كنمكىا  ،مجتمعيمعب دكرا سمبيا في حياة ال الذمالضكء عمى ظاىرة الفقر 

ككاف   كالفبلسفةظاىرة الفقر احتمت مكانة بارزة في كتابات الباحثيف  أفكما  ،النفسي كاالجتماعي
في كتاباتو الفمسفية التي تتحدث عف  قضية الفقر كعبلقتيا بالجريمة،  كأفبلطكف أرسطك  أبرزىـ

أف الفقر يكلد لدل الفرد انفعاالت   أبحاثيـنتائج  أىـمف حكليا، ك  كاآلراءمف الفرضيات  فقدما كثيران 
ة ،كما الفقر اال كاحدة مف متدنية لما يشعر بو مف الظمـ كانعداـ العدالة ،كىذا بدكره يؤدم الى الرذيم

 (2009وريكات،)صكرىا. 
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اليب الغير سف يتبع األأالتي تدفع الفرد ب االجتماعية المشكبلتالحرماف احد الفقر ك يعد            

ما  إلرتباطيةتأتي أىمية دراسة العبلقة اىنا مف ك ، سرقة كالقتؿلساسية كالتحقيؽ احتياجاتو األ مشركعة

،  لد مجـر بغض النظر عف نكع الجريمةالتي ليا تأثير عمى الفرد ألنو ال يك  بيف الفقر كالجريمة

حيث ، بوتحيط التي  سب مف البيئةىك مكت لعنؼ ،اإلجراـا،مثؿ السمكؾ العدكاني  فالصفات اإلنسانية

سياسية دكف الى أسباب اقتصادية كاجتماعية ك  كتتفرع ،سكم لتشكيؿ السمكؾ الغير األسبابتتعدد 

في ك صية. الشخ كاالضطراباتاألمراض النفسية كالعقمية ك  مراض الشخصية،األالعقمي ك  المستكل إغفاؿ

لتي اك  الميمشةفي تمؾ المناطؽ  خاصةينظر لمجريمة ضمف سياؽ الكضع الطبيعي  األحيافبعض 

عكامؿ الضغط في المجتمع كتتشكؿ  األساسية لمسكاف المقيميف فييا، حيث تقكمتفتقر لكجكد الخدمات 

 البيئةتكيؼ الفرد مع  النعداـ نتاج  إالما ىي  الجريمةفة ترافؽ الفرد كتؤثر في سمككو ، كضغكط يكمي

يندفع  أف إمكانية، فتظير صراع مف اجؿ البقاء تعتبر الجتماعيةا كالحياة، االجتماعية  التي يحيا فييا

تمردت  ضعيفة فئة إالما ىـ  بأف المجرمكف،الفرد نحك الجريمة نتيجة شعكره بالنقص كقد نفسر ذلؾ 

  عمى الكاقع الظالـ .

الدليؿ ك  الفمسطينية الذم يتعاظـ فيو الفقر بشكؿ كبير يعتبر مف أفقر المخيماتك مخيـ شعفاط        
فالمكاف الذم  كاالحتياؿ؛  النصبكالسرقة ك  القتؿجرائـ  ؾ ارتفاع معدالت الجرائـ فيو خاصةعمى ذل

 ؛في كؿ زماف كمكافالجرائـ بجميع أشكاليا  ال حمكؿ لو سكؼ يمارس يعاني سكانو مف فقر كاضح
الذم يطمؽ  شعفاط  مخيـ منطقةع معدالت الجريمة بارتفاا كاف ال بد مف دراسة أثر الفقر عمى مف ىن
 . )شيكاغك(لقب عميو 
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 مشكمة الدراسة: 2.1

،  دكنـ 203-200شماؿ شرؽ مدينة القدس عمى مساحة تتراكح ما بيف يقع بمخيـ شعفاط         
التمة الفرنسية كمنطقة العيساكية  الييكدية كالعربية منيا: كاألحياءكىك محاط بالعديد مف المستكطنات 

جية البيزغات زئيؼ كحزما مف الشماؿ، كمستكطنة عنتكت ك بمدة عناتا مف  مف الجنكب، كمنطقة
رأس خميس،  ):  ىيك منطقة المخيـ مقسمة الى أحياء رئيسية ففاط . شع بمدة، كمف الغرب يةالشرق

القدس العربية سكءان عمى صعيد  أحياء مدينة أكثرىذا المكاف مف  إف ؛(رأس شحادة، أزقة المخيـ
طقة مظاىر عدـ النظافة كالتمكث نغمب عمى المحيث ي ،ة الكريمة كالتفكؾ االجتماعيالخدمات كالحيا

لقمة خدمات التنظيؼ كانحصار مكبات النفايات، باإلضافة الى عادة رمي النفايات بشكؿ عشكائي في 
الذم ك  كاألزقةبضيؽ الشكارع  أيضان  فالمخيـ يتميز لسكنية مف قبؿ السكاف كالتجار،ا أزقة اإلحياء

 كمشاكؿ بيف السكاف. عالية ضكضاءمما يؤدم الى المستمر في الشكارع،  مركرمال باالزدحاـسبب تي

يككف  بأفشعفاط لو دكر بارز مخيـ ف الفقر الذم يعيش فيو سكاف منطقة بأمما سبؽ يتضح لنا      
يف بشكؿ عاـ ، فمقد تفاقمت مشكمة الفقر في فمسط المخيـ تربة خصبة لنشكء الجرائـ بمختمؼ أنكاعيا

ككنيا أحد  ميـ كضركرمأمر  مناقشة مشكمة الفقرحيث إف  كفي مخيـ شعفاط بشكؿ خاص،

الباحثة  الى ذلؾ فقد عممت باإلضافة، مخيـ شعفاطلتي تعاني منيا منطقة المشكبلت ا
خبلؿ مف فكالشباب  كاألطفاؿمجمكعات مف األىالي عدة جتماعيو مع أخصائية إ

 ىذه جاءت لذلؾ ىذه المنطقة . في ىمية الدراسة أل ارتأت دافبالمي مبلحظتيا الشخصية
الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة في منطقة  تأثيرما  :كىك يعف السؤاؿ الرئيس لئلجابةالدراسة 

  ؟مخيم شعفاط من وجية نظر الشباب

 

 أىمية الدراسة: 3.1
ى مشكمة الفقر التي يعاني منيا عم ككنيا ترصد التطكرات التي طرأت فيالدراسة  ىذه تنبع أىمية

خاصة في ظؿ ما  ،المشكبلت التي يجدر بنا دراستيا أىـ التي تعد كاحده مفك  المجتمع الفمسطيني
كاالجتماعية كالثقافية  االقتصاديةيعانيو المجتمع الفمسطيني مف صعكبات عمى جميع المستكيات 

 كالسياسية.



 

 

4 

 

 العممية في: األىمية تكمفك  التطبيقي؛ العممي انبكالج الجانب العمميمف كذلؾ  كتنبع أىميتيا 

 ارتفاع معدالت الجريمة في منطقة ك  الفقر بيف اإلرتباطيةالعبلقة  تزكيد المكتبات بدراسة حكؿ
  الدراسة األكلى بمنطقة مخيـ شعفاط. التي تعتبرك  ،مخيـ شعفاط

 المخيـ.حجـ الفقر في  التعرؼ الى 
  المخيـسببة لمفقر في الم األساسيةالكقكؼ عمى العكامؿ . 
 التعرؼ عمى اشكاؿ الجريمة في منطقة مخيـ شعفاط 
  ص.يف بشكؿ عاـ كمخيـ شعفاط بشكؿ خاعف الفقر في فمسط الناجمة اآلثارالكشؼ عف 

 في:  التطبيقيةالعممية  األىمية تكمف  -*  
  السمبية عمى مخيـ شعفاط  أثارهكضع تصكر لمكاجية مشكمة الفقر كالحد مف. 
 تصكر لمكاجية الجريمة كالحد مف آثارىا عمى مخيـ شعفاط  . كضع 
  بالمنطقةتكفير قاعدة مف البيانات كالمعمكمات عف الفقر كعبلقتو بالجريمة. 
 .فتح اآلفاؽ لمباحثيف لدراسات أخرل في مجاؿ البحكث االجتماعية 
 األىمية أك  االستفادة مف نتائج الدراسة مف قبؿ الميتميف كالمختصيف سكاء في المؤسسات

 لمكافحة الفقر في المنطقة . البلزمة اإلستراتيجيةالحككمية لكضع الخطط 
 

 أىداف الدراسة  4.1
عمى ارتفاع كتأثيره الفقر التعرؼ عمى في  يتمثؿ رئيس ىدؼ تسعى الدراسة الى تحقيؽ       

تحقيؽ عدة الى جانب أنيا تسعى الى ، مخيـ شعفاط مف كجية نظر الشبابمعدالت الجريمة في 
 عمى: أىداؼ فرعية تتمثؿ في التعرؼ

    تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مدل
 مخيـ شعفاط.

   تأثير تدني مستكل الكضع الصحي عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب مدل
 .في مخيـ شعفاط

  عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ تأثير تدني مستكل التعميـ  مدل
 شعفاط.

   تأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ مدل
 شعفاط.

   انتشار مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط األكثرأشكاؿ الجرائـ.  
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  ت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ تأثير الفقر عمى ارتفاع معدال الفركؽ في مستكل
شعفاط حسب متغيرات الدراسة )الجنس، الحالة االجتماعية، السكف، طبيعة السكف، مكاف 
السكف في المخيـ، العمر، المستكل التعميمي، عدد أفراد األسرة، المينة، عدد غرؼ المنزؿ، 

العامميف في البيت، الدخؿ  المستكل التعميمي لؤلب، المستكل التعميمي لؤلـ، عدد األفراد
 . ( الشيرم لؤلسرة

 

 :أسئمة الدراسة وفرضياتيا 5.1
قر عمى الف تأثير ما  :ىك األكؿ ي، السؤاؿ الرئيس سؤاليف رئيسييفتكمف أسئمة الدراسة في         

سئمة أ عدة ينبثؽ عنوكىذا  منطقة مخيم شعفاط من وجية نظر الشباب ؟ارتفاع معدالت الجريمة ب
 :ة تتمثؿ فيفرعي

مخيـ ت الجريمة مف كجية نظر الشباب بتأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالمدل .ما 1
 شعفاط؟

مخيـ ت الجريمة مف كجية نظر الشباب بتأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتفاع معدالمدل .ما 2
 ؟ شعفاط

مخيـ كجية نظر الشباب بلجريمة مف تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتفاع معدالت امدل .ما 3
 شعفاط؟

مخيـ شعفاط ت الجريمة مف كجية نظر الشباب بتأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالمدل .ما 4
 ؟

  مخيـ شعفاط؟األكثر انتشار مف كجية نظر الشباب ب. ما أشكاؿ الجرائـ 5

لجريمة مف كجية نظر تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت امدل ىؿ يختمؼ الثاني:  يالسؤال الرئيس   
الشباب في مخيـ شعفاط حسب متغيرات الدراسة )الجنس، الحالة االجتماعية، السكف، طبيعة السكف، 
مكاف السكف في المخيـ، العمر، المستكل التعميمي، عدد أفراد األسرة، المينة، عدد غرؼ المنزؿ، 

عامميف في البيت، الدخؿ الشيرم المستكل التعميمي لؤلب، المستكل التعميمي لؤلـ، عدد األفراد ال
 لؤلسرة ؟

 الثاني، تـ صياغة الفرضيات التالية: يعمى السؤاؿ الرئيس اإلجابةمف أجؿ     
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( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .1
 الجنس؟ر معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغي

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة .2
 الحالة االجتماعية؟معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير 

فاع ( في تأثير الفقر عمى ارتα ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .3
 ؟معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير مكاف المعيشة

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .4
 ؟معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير طبيعة السكف

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) لو إحصائية عند مستكل الداللةتكجد فركؽ ذات دال ال .5
 ؟معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير مكاف السكف في المخيـ

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ال .6
 ؟ة نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير العمر بالسنكاتمعدالت الجريمة مف كجي

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .7
 ؟معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المستكل التعميمي

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) تكل الداللةتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مسال  .8
 ؟معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .9
 ؟عفاط يعزل لمتغير المينةمعدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ ش

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .11
 عدد غرؼ المنزؿ؟ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير 

الفقر عمى ( في تأثير α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .11
المستكل التعميمي ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير 

 لؤلب؟
( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .12

تعميمي المستكل الارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير 
 لؤلـ؟
( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .13

ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد األفراد العامميف 
 ؟في البيت
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ير الفقر عمى ( في تأثα ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  .14
الدخؿ الشيرم ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير 

 لؤلسرة؟ 

:ىؿ تكجد عبلقة بيف مستكل تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة ك  ثالثال يالسؤال الرئيس

 أشكاؿ الجرائـ مف كجية نظر الشباب في منطقة مخيـ شعفاط ؟

 
 

 لدراسة حدود ا 6.1
 تتمثؿ حدكد الدراسة في: 

 الحدكد المكانية: مخيـ شعفاط.  .1
 .2017-2016: العاـ الدراسيالزمنيةالحدكد  .2
 الحدكد البشرية: الشباب في مخيـ شعفاط.  .3
تنحصر في التعرؼ عمى الفقر كتأثيره عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف  الحدكد المكضكعية: .4

( سنة، كقد تـ تحديد 30– 18مف الفئة العمرية ) اطمخيـ شعف منطقة  كجية نظر الشباب في
 ( عاـ.30-18ىذه الفئة العمرية مف خبلؿ معجـ الكسيط الذم حدد مرحمة الشباب)
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 والدراسات السابقةاإلطار النظري،  
 

 : مقدمة 1.2
االقتصادم المذىؿ ك  التكنكلكجيفي العالـ بالرغـ مف التطكير  فقر مشكمو محيرة أضحى ال         

 االقتصاديةعمى حياتيـ اتجاه الشعكب لما لو مف مخاطر  كبيران  كيشكؿ تحديان في حياه البشر، 
بأف خمس  اإلحصائيات،،كامتياف لكرامتيـ ، كتيديدا لحياتيـ، كتشير  كالعممية كالسياسية كاالجتماعية

حصائيات إلاليكـ،كتشير افقط بيعيشكف عمى دكالر كاحد  أنيـ أميعانكف مف فقر شديد، بشريةال
 خط الفقر.مستكل يعيشكف دكف  الكرة األرضيةف نصؼ سكاف بأخرل ألا

لمعديد مف بمداف العالـ كفي  كاالجتماعية االقتصادية مظيرا مف مظاىر الحياة يعتبر الفقر،      
 العامة كاالجتماعية االقتصادية الحالةكىي ذات دالالت كمؤشرات عمى سمبيو  ،يةالعربمقدمتيا البمداف 

خطيرة كمؤسفة مف الناحية المجتمع ، لما لو مف تداعيات  أك أك األسرةفييا،سكاء عمى صعيد الفرد 
نتاجياتيـعمييـ ، كتعطيؿ لقدراتيـ  اإلنسانية كاألخبلقية ـ مف يالمبدعة لمكثيريف من، كقتؿ لممكاىب  كا 

فيـ يبحثكف  كاإلبداععمى التفكير  أبنائو فالمجتمع الفقير تشؿ فيو قدرة الذيف يعانكف مف الفقر،
يسعكا عمى تنفيذ مشركعات  أف بدال مف أدنى متطمبات الحياةكيفتشكف فيو عف لقمو العيش كتأميف 

ء مف الذيف يعيمكف كاف الفقرا إذا األمر فاقةيزيد مما ذات تأثير استراتيجي عمى مجمؿ حياتيـ، ك 
منتجا حقيقيا  أصبح إذا أكثر خطكرة في الحياة االجتماعية.كيصبح الفقر أطفاؿغيرىـ مف نساء اك 

 . كالجريمة لبلنحراؼ

لؤلعراؼ االجتماعية المتعارؼ عمييا  سمككان مغايران "الجريمة مف كجو نظر االجتماعييف تعد         
، لذلؾ تصدل فعاؿ التي تضر الفرد كالمجتمع معان ىي األفي المجتمع، فالجريمة بالمفيكـ العاـ 

 (.35، ص2001) الجميمي، لو .  المناسبة الجنائية  كالعقكبات  القكانيف المجتمع ليا فسفٌ 
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 :الجريمة  2.2

 :مفيوم الجريمة وتصنيفاتيا 1.2.2

 :مفيوم الجريمة 1.1.2.2
فالقانكف يرل الجريمة  ،لقانكني كاالجتماعي لعؿ مف أىميا التعريؼ المجريمة مفاىيـه عدة          

 ليا أخرالتي يجب أف يتمقاىا كاالجتماعييف يركف مفيكما  مدل العقكبةك  ما فعمو المجـر ـبمفيك 
 يتناسب مع الجـر كالدكافع التي أدت الى ارتكابيا .

ىي ظاىرة ك  اشربشكؿ مب باإلنسافعية ترتبط بشكمو العاـ يبحث في ظاىرة اجتما عمـ الجريمة        
 .مف أفراد المجتمع اآلخريفناتج عف قيامو بيذا الفعؿ تجاه  باإلنسافارتباطيا  أفالجريمة، حيث 

 (.11، ص2012)المعمارم كاليسنياني، 

عؿ مقصكد يخرؽ القانكف الجزائي، باختصار فإف الجريمة مف الناحية القانكنية ىي:  "ف      
 (. 27، ص2013)الكريكات،  "لةيرتكب بدكف مبرر كتعاقب عميو الدك ك 

الحكـ الذم تصدره الجماعة عمى بعض  "ف الجريمة مف الناحية االجتماعية ىيفي حيف إ       
 . (940، ص2010)الكبيسي، " نص القانكفالأنكاع السمكؾ بصرؼ النظر عف 

عد ظاىرة لكؿ حياة اجتماعية، كىي بسبب ذلؾ ت األساسيةالجريمة ظاىرة مرتبطة بالشركط         
يبمغ في كؿ نمكذج اجتماعي  أفبشرط  اإلجراـم في حالتو الطبيعية عمى مقيدة، فكؿ مجتمع يحتك 

 (.18، ص2010)السمرم كاخركف،  حدا معينا ال يتجاكزه

أٌف ىناؾ تكافؽ عمى أٌف المجتمع  تبيفيعند المقارنو بيف التعريؼ االجتماعي كالتعريؼ القانكني،       
 كاألخبلؽالسمكؾ المنحرؼ، استنادنا إلى منظكمة القيـ  ككماى السمكؾ العادم كىك الذم يحدد ماى

الجرائـ ال إف ىناؾ اتفاؽ عالمي عمى بعض  ؛(1983)الساعاتي،  .ترلكالمبادئ التي يتبعيا، حيث 
 مثؿ جرائـ القتؿ كالسرقة. تختمؼ فييا المجتمعات

ـ المتفؽ عمييا مف قبؿ الفعؿ المنافي لمقي :اتعرؼ بأٌني إجرائيةأما الجريمة مف ناحية          
 الذم يؤدم إلى حدكث ضرر في الصبغة المجتمعية عمى األفراد كالمجتمع.المجتمع، 

تمعات البشرية منذ أقدـ العصكر، الجريمة ظاىرة اجتماعية الزمت المجمما سبؽ يتضح أف         
المتقدمة كالنامية عمى حد يب المجتمعات عانت منيا اإلنسانية عمى مر الزماف، كأثرىا السمبي يص

أم  فالجريمة ظاىرة في اء في كيانيما ككجكدىما؛تيدد أمف اإلنساف كالمجتمع عمى حد سك إذ سكاء، 



 

 

11 

 

ليذا فيي جزء مف كظائفو، تستمر كتتطكر مثمما تتطكر الحياة مجتمع تتصؿ ببنائو كطبيعتو، 
 (.2014)الدراكشة،  االجتماعية

 :رائمتصنيف الج 2.1.2.2
 حسب جسامتيا، كىي حسب القانكف تصنؼ إلى ثبلث ا تصنيفات الجرائـ فيمكف تصنيفياأمٌ         
ذلؾ كفقا لمعقكبة المقررة لكؿ منيا، في حيف أف الجرائـ كفؽ جنايات، كجنح كمخالفات،  أنكاع:

جرائـ سمبية مثؿ ك رقة أك االحتياؿ أك التزكير، ايجابيتيا تقسـ إلى جرائـ ايجابية مثؿ القتؿ أك الس
االمتناع عف القياـ بعمؿ يفرضو القانكف مثؿ التقصير في إنقاذ غريؽ كاف باإلمكاف إنقاذه أك االمتناع 
عف التبميغ عف بعض الجرائـ، أما مف حيث درجة استمرارىا فيي كقتيو تنتيي بانتياء الجريمة مثؿ 

 (.2011لقريشي، )ا مستمرة مثؿ الخطؼ كالتزكيراالختبلس، ك  جريمة القتؿ أك

كفقان لجسامة ف رة ليا، ككفؽ الركف المادم،الجرائـ كفؽ جسامة العقكبة المقر  كما كتصنؼ        
، كمشركع قانكف العقكبات 1960( لسنة 16العقكبة في كؿ مف قانكف العقكبات األردني رقـ )

 .(جرائـ ىي )جناية، جنحة ، مخالفةتصنؼ الجرائـ الى ثبلث   .الفمسطيني

 :السموك اإلجرامي ودوافعو 2.2.2

يف بتعريؼ يرجع ذلؾ إلى فشؿ الباحث، لتباس فيما يخص السمكؾ اإلجرامي ظير كثير مف اال       
ىنا يشمؿ ىذا التحميؿ أنو يمكف نقد عمماء اإلجراـ في كتحديد كضبط مستكيات كدرجات التفسير، 

فالفقر مثبلن ظرؼ مف  ، سبب حدكثو تفسير السمكؾ اإلجرامي في مستكل مف مستكياتو بعيدنا عف
لكف ذلؾ درجة مف درجات التفسير مى تطكر السمكؾ اإلجرامي بسرعة، الظركؼ التي تساعد ع

ليس العامؿ المسبب لحدكث السمكؾ اإلجرامي، فمف المستطاع  ك مؽ في تطكر السمكؾ اإلجراميالمتع
المحمية )المجتمع( أك أم جماعة كضع نظرية اجتماعية لمسمكؾ اإلجرامي مف كجية نظر الجماعة 

 (.2013أخرل )عبد الجميؿ، 

يعد عمـ اجتماع الجريمة ىك عمـ السمكؾ الجرمي مف حيث مظاىره كأسبابو كآثاره القريبة         
كالبعيدة، فيك العمـ المسؤكؿ عف دراسة أسباب كنتائج كعبلج الجريمة، أما نتائج السمكؾ اإلجرامي 

التي تتمخض عف سمكؾ المجـر أك المجرميف في المجتمع، فمكؿ جريمة مدمرة السمبية الفيي اآلثار 
ضحاياىا الذيف يتضرركف مف الفعؿ اإلجرامي الذم يصيبيـ كسرقة أمكاليـ كممتمكاتيـ أك االعتداء 

يدؼ ضحايا الجريمة المرتكبة عمى حقكقيـ كحرمتيـ أك قتؿ أىميـ، كعادة السمكؾ اإلجرامي ال يست
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)الحسف،  تمع برمتو، إضافة إلى القانكف كالسمطة كاألخبلؽ كالقيـ كاألدياف كالمقدساتبؿ المج فحسب
2008 .) 

كمتشابكة تبعا لتشابؾ كتعقد التركيب الشخصي  كمتنكعةارتكاب الجريمة كثيرة  افعدك           
رائـ غير كىناؾ الج ،بؿ كحتى الجسميةالجتماعية كالنفسية كاالقتصادية ا األسباب،فيناؾ  لئلنساف

حاكلة تفسير السمكؾ كلقد شغؿ العمماء كالباحثكف منذ القدـ في ممقصكدة التي ىي كليدة الظركؼ 
االجتماعية بما فييا مف مشكبلت  الى كضع المكـ عمى الظركؼ كالبيئةذىب البعض  ، حيثاإلجرامي

مى قي الباحثة الضكء ععمى العمؿ الغير مشركع، مف خبلؿ ىذه الدراسة ستم اإلقداـقد تدفع الفرد الى 
ؤثر عمى شخصية الفرد كنمكىا النفسي ظاىرة الفقر التي تمعب  دكرا سمبيا في حياة المجتمع كت

 أرسطك  ثيف كالفبلسفة  أمثاؿظاىرة الفقر احتمت مكانة بارزة في كتابات الباح إفكاالجتماعي كما 
قدما الكثير بلقتيا بالجريمة، حيث قضية الفقر كع الفمسفية التي تتحدث عف  ـفي كتاباتي كأفبلطكف

أف الفقر يكلد لدل الفرد انفعاالت متدنية لما ، حكليا، التي كاف مف أىـ نتائجيا كاآلراءمف الفرضيات 
 .  (2009وريكات،) مةيشعر بو مف الظمـ كانعداـ العدالة ،كىذا بدكره يؤدم الى الرذي

 

 :البناء االجتماعي والجريمة 3.2.2

) البطالة،  البناء االجتماعي مساىما بشكؿ مباشر كغير مباشر في الجريمة مف خبلؿيعد           
ف  انخفاض المستكل التعميميالفقر،   قراء بتنازالت ليست مف مصمحتيـسبب الجريمة ىك قياـ الف (. كا 

ة لمطبقة ف القكانيف كالتعريفات القانكنية لمجريمة كاالنحراؼ ىي ممكية خاصإتحديدا  كال تخدـ منافعيـ؛
مف أىـ ، إذ تعتبر اإلحباط في المكانة االجتماعية ألبناء الطبقات الفقيرة كىذا يؤدم الىالحاكمة، 

) ف سبب الجريمة يحدث عندما يقابؿ أبناء الطبقة الفقيرة الجريمة، كا   العكامؿ المؤدية الرتكاب
إلى يعكد  سمكؾ الجرميسبب ال مما سبؽ يتضح أفف عاممة الجيدة(.بالرفض، عدـ القبكؿ، عدـ الم

 (2000)ابوعامر والشاذلي،  .نقص في البناء االجتماعي كالفقر كالبطالة

قد شيد العالـ في العصر الحديث تطكران ىائبلن في التقدـ كالرقي بالمجتمعات إلى قمة ل         
اىر ارتكاب دا، فتعقدت مظالحضارة، مما جعؿ الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية أكثر تعقي

االجتماعية  أشكاال تتماشى مع البنية اتخذتبحيث كتعددت طرؽ التفنف في أساليبيا،  الجريمة
ال ؾ الجرمي في أم مكاف في العالـ حيث كاالقتصادية كالسياسية حيث يمكف لمفرد أف يرتكب السمك 
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ة، كلف تككف خصكصان مع كجكد اإلنترنت كشبكات االتصاؿ العالميتكجد حدكد عالمية لمجريمة، 
نما سيككف العالـ كمو مسرحان ليا   (.2002)البداينة، الجريمة مقصكرة عمى دكلة بحد ذاتيا، كا 

االجتماع بدراسة العكامؿ المؤدية إلى ارتكاب السمكؾ الجرمي، حيث  عمـ لذا فقد اىتـ عمماء     
ى التركيز عمى الظركؼ التركيز عمى النكاحي البيكلكجية، كبعضيـ اآلخر إل الىذىب بعض العمماء 
 (.2006)الشاذلي، البيئية كاالقتصادية االجتماعية كالعكامؿ

لؾ ذالجرمي داخؿ البناء االجتماعي، اىتمامات أبناء الطبقات الفقيرة تقكد إلى السمكؾ  إفكما         
لى كجكد في بيكت تفتقر إ نشؤ الذيف معظـ أبناء الطبقات الفقيرةف، مف خبلؿ معايير الطبقة الكسطى

 ( بسببالضغكط الخارجية لصراع،)التكتر، الثكرة، االضغكط الداخمية مثؿ تعاني العديد مف  ،الرجؿ
تسبب ارتكاب الجريمة التي   كالفرص المحدكدةالشركط الحياتية الصعبة كالفقر كالبطالة كالحرماف 

 (.2013)الوريكات، 

 االتجاىات النظرية في تفسير الجريمة: 4.2.2

ف غالبية عمماء سير ىذا السمكؾ المعقد كالحقيقة فإناؾ العديد مف النظريات التي تناكلت تفى       
ة عممية كاممة في مجاؿ السياسة، زاؿ قاصرنا عف تقديـ نظري الإلجراـ ال ينكركف أف عمـ اإلجراـ ا

لعثكر ظؿ مطمب السياسة شغؿ العمماء الشاغؿ، كما زاؿ عمماء الجريمة العصريكف يحاكلكف احيث 
عمى تفسير نظرم كامؿ لسبب السمكؾ اإلجرامي كمفيكمو، كىك سمكؾ بشرم يشترؾ مع السمكؾ الغير 

أف يفسر ضمف اإلطار العاـ الذم يستخدـ ما سبؽ يجب عمى ، بناء إجرامي في كثير مف األشياء 
 لعؿ مف أىـ تمؾ النظريات ما يمي :؛ و(2013)حشروف،  في تفسير السمكؾ البشرم العاـ

  نظرية الصراع االجتماعي وأنماط المشكمة االجتماعية لمعالم )رالف داىرندوف(: 1.4.2.2
 

 البنيكيةبديبل لمنظرية  ، كمف جية ثانية تعداالجتماعي طميعة لمفكر الماركسي نظرية الصراع        
لتكازف نتيجة لغياب االنسجاـ كاية في أف الصراع االجتماعي يحدث تتمحكر تمؾ النظر ، الكظيفية
حكؿ المكارد  الرضايحدث أيضا نتيجة حاالت مف عدـ ، كاإلجماع في محيط اجتماعي معيفكالنظاـ 

المحيط االجتماعي المعني بالصراع فيشمؿ  أما، كالدخؿ كالممكية أك كمييما معا المادية مثؿ السمطة
ؿ كالعائبلت كؿ الجماعات سكاء كانت صغيرة كالجماعات البسيطة اك كبيرة كالعشائر كالقبائ

، مما سبؽ يتضح باف كجكد العشائر كالقبائؿ كاألمـكالتجمعات السكنية في المدف كحتى الشعكب 
 ي حدكث االنحراؼ كالجريمةف األساسكالتجمعات السكانية كغياب االنسجاـ كالنظاـ بينيـ ىك 

 .( 2013)كريكات ، 
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عدد بيا أنماط القكة كالسمطة كالقيادة منطقة مخيـ شعفاط تت إفمف خبلؿ ذلؾ يتضح لنا              
متنكعة، تصؿ الى عشرة ة  في منطقة المخيـ متعددة ك االتجاىات السياسيفي المجتمع حيث أف 

ىي )حماس، فتح، جبية، جياد إسبلمي، مستقميف، تجمع كطني، جيات أكاديمية، أعضاء اتجاىات 
الذم فكرم يختمؼ مف حي الى آخر األمر جاه الف االتاف حي، ككالة غكث البلجئيف(، إذ إتشريع، لج

إلضافة كثير مف الخبلفات كالصراعات بيف أعضاء القيادة في ىذه االتجاىات السياسية، بااليخمؽ 
ؿ مع التعام جئيف كلدييا تحفظ كبير فيالتي تيتـ بدكرىا بسكاف المخيـ البلالى كجكد المجنة الشعبية 

طؽ المخيـ قيادات ى ذلؾ يكجد في كؿ منطقة مف مناباإلضافة ال، إسرائيميةأم جية أك مؤسسة 
جتماعية، االنكاحي ال) غيير بالنسبة لكضع المنطقة مفتريد العمؿ عمى عممية اإلصبلح كالت اجتماعية

 كغيرىا.( تشكيؿ لجاف طكارئ ، مستكل تحسيف الخدمات

اتجة عف الشعكر اجنيك( في أف الجريمة نركبرت انطمقت فكرة )نظرية الضغوط العامة:  2.4.2.2
لقد حدد اجنيك ثبلثة أنكاع مف التي ال يرغبيا الفرد،  الناجميف عف خبرة الضغكط  كاإلحباطبالعدكاف 

 ىي: األفرادالضغكط التي يتعرض ليا 

o  في  األفرادفشؿ  ذات قيمة ايجابية: ينتج ىذا النكع مف الضغكط بسبب أىداؼتحقيؽ  الفشؿ في
يكاجو الفرد معكقات، حيث تتحكؿ ىذه  أفيجابية، حيث مف الممكف ذات القيمة اال األىداؼتحقيؽ 
يتككف ىذا الضغط مف االنفصاؿ بيف الطمكحات  ت القيمة االيجابية الى ضغكطات؛ذا األىداؼ

لكنيا غير متاحة لمجميع، كاالنفصاؿ بيف كقيما مقبكلة مف المجتمع  أىدافاىناؾ  إفكالتكقعات حيث 
مف  الفعميةمية،حيث تزداد الضغكط عندما ال تتبلقى التكقعات مع االنجازات التكقعات كاالنجازات الفع

، كاالنفصاؿ بيف النتائج العادلة كالمنطقية كالنتائج أقرانوالدخؿ الذم يحصؿ عميو الفرد مقارنة مع 
ؿ الفرد انو عد مع ما يعتقد الفعميةالفعمية حيث يحدث ىذا النكع مف الضغكط عندما ال تمتقي النتائج 

 (.2013)وريكات، المصادر الثبلثة مقياسا لمضغكط  الجمعي ليذه األثر إفكقد اقترح )اجنيك( 
    تعزيز ايجابي قدـ  بأنونيك المثير ذا القيمة االيجابية عرؼ اجمثير ذم قيمة ايجابية:  إزاحة

كعندما يككف ىذه تكلد ضغكطات جديدة ، (الغربة كفقداف عزيز، االنتقاؿ لمجتمع جديد، )سابقا لمفرد
المثير ذم القيمة االيجابية، اك االنتقاـ مف  إزالةتحت ىذه الضغكط فقد يمجأ الى العنؼ لمنع  األفراد
 لمثير االيجابي.ا إلزالةالضغكط عف ىذه  المسئكليف األفراد

سية كتقديـ الخبرات المدر )كجكد مثير سمبي: ينتج ىذا النكع مف الضغكط عف تقديـ المثير السمبي  .1
تحدث الجريمة عندما يحاكؿ الفرد ، (ضحايا الجريمةمبية، سكء معاممة الطفؿ، مشكبلت الجيرة، الس

اعر المشلقد ضمف اجنيك نظريتو  (المشاعر السمبيةص اك محاكلة تجنب المثير السمبي)مف الخبل
ى ال قكدكىذا ي إخفائياالضغط النفسي يؤدم الى ضبط المشاعر السمبية كمحاكلة  فالسمبية حيث إ
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كما انيا تقكد الى خمؽ ضغط ، ( لخكؼا، ، االكتئاب، الحسداإلحباطمثؿ )الغضب،  الجريمةالعنؼ ك 
ض تقدير خف، درة عمى التأقمـ بطريقة قانكنيةخفض القلبلنخراط في )فعؿ تصحيحي،  األفرادعمى 

 .(2001)طالب،( الجريمةالكمفة في تقدير 
منتشرة ، كىذا  األسرةحيث أف  ظاىرة العنؼ داخؿ  ىذا ما نبلحظو في منطقة مخيـ شعفاط         

عددا كبيرا مف العائبلت التي  أفالذيف أشاركا الى األخصائيكف  خبلؿ مقابمة  إليو التكصؿ تـٌ ما 
 أسرتياتمارس العنؼ عمى   (كجكد مشاكؿ اجتماعية شاكؿ مادية، غياب دكر الكالديف ،م)تعاني مف 

التي  األسرة ف ء االقتصادم التي تتحممو األسرة؛باإلضافة لمعببكؿ الكسائؿ لمحصكؿ عمى الماؿ. 
ؿ ىذا الضغط مف خبل تفرغبكاقع المعيشة الصعب تعاني مف الضغكطات النفسية الكبيرة المتعمقة 

الحتياجات  األىؿكصعكبة تفيـ  األجياؿ. باإلضافة نرل اف الفجكات بيف ممارسة العنؼ عمى أفرادىا 
الى حاالت عنؼ، حيث يعالج مكتب شؤكف  األحيافيدة يؤدم في كثير مف الجد كاألطفاؿالشباب 
ذلؾ لغياب األمف كالحماية ، سرم ك عنؼ جسدم بشكؿ كبيرممؼ لحاالت عنؼ أ 100شعفاط 

ىذه الضغكط ليا دكر كبير في ارتفاع معدالت قكانيف لحماية األفراد كتطبقيا، كالسمطة التي تضع ال
  .اطالجريمة في منطقة مخيـ شعف

كؿ مف ىندلنؽ كقكتفردسكف كجارفيمك لماذا نجد شخصا أك  يتساءؿنظرية أسموب الحياة: .3.4.2.2
تكمف في العنكاف  اإلجابة ف أك تككف ضحية أك ضحايا لمجريمة ،مجمكعو ما أكثر عرضة الف يكك 

غيرىـ الف أكثر مف  معينيفالحياتية قد تقكد أناس  األنماطأك  الحياةحياتيـ، فأسمكب  أسمكبأنو 
نما فقط األعماؿياة ىذا ال يشمؿ يككنكا ضحايا أك مجنيا عمييـ، كأسمكب الح ، أيضاأكقات التركيح  كا 

 تتككف ىذه النظرية مف ثبلثة أجزاء ىي:

o     لممكانة االجتماعية التي االجتماعية: مف المعركؼ أننا نمارس أدكارا اجتماعية تبعا  األدكار
ىكذا نطكر أساليب ك أنماط مجتمع ، كالمعايير االجتماعية السائدة في ال حتميا كبناء عمى التكقعاتن

اؿ مثلتي تتطمب أنشطة اجتماعية معينة ، خاصة تمؾ ااينة قد يدفع بعضيا الى الجريمة ، حياتية متب
 " .طكيمة خارج منازليـ في ساعات الميؿ كقتان الذيف يقضكف عمى ذلؾ أنشطة الشباب الصغار 

o    لمكقع في البناء االجتماعي: مف المعركؼ أنو كمما ارتفعت مكانة الشخص في المكاف أك ا
ىذا يفسر بناء عمى مت الفرص ألف يككف ضحية لمجريمة ، البناء االجتماعي كمما تناقصت أك ق

ية المرمكقة التي يتردد عمييا، بمعنى أف المكانة االجتماع كاألماكفاالجتماعية التي يزاكليا  األنشطة
 الرتكاب الجريمة. جعمو أقؿ عرضةلمفرد ت

o ىكذا نجد أف األدكار تخاذ القرار أك السمكؾ المناسب، الجزء العقبلني أك المككف العقبلني: يتعمؽ با
االجتماعية كالمكانة البنائية االجتماعية يتفاعبلف معا في اتخاذ القرار العقبلني فمثبل نجد اف 

يقضكف أكقات ، ؽ الرخيصة، الرياضةاألسكا، ارات) المقاىي، الب الذيف يترددكف عمى األشخاص
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أكثر عرضة لمجريمة مف األشخاص الذيف يحتمكف أماكف  (في ساعات الميؿ خارج بيكتيـ مةطكي
اجتماعية مرمكقة كأنشطتيـ الركتينية أقؿ، أم أف نمط كأسمكب الحياة عمى عبلقة عضكية بمخاطر 

  .(2013)الباشا، التعرض لمجريمة 
كجغرافية  ف طبيعيةحيث إ النحراؼ الشباب  ة مخيـ شعفاط تعتبر ذات تربة خصبةنطقم          

ىذا التأثير يككف  أف خاصة، األفرادتأثير عمى أسمكب حياة المكاف كالكضع السياسي لممنطقة ليا 
مباشرا عمى فئة الشباب الذيف لدييـ سكابؽ أمنية كجنائية حيث ال يسمح ليـ بالحصكؿ عمى شيادة 

ليذا ىؤالء الشباف يتكفر لدييـ  ، ماكف بالقدسسمكؾ لتمكنيـ مف التكظيؼ في كثير مف األ سير حسف
خاطئ بؿ كمنحرؼ حيث سيتكافدكف الى  فراغ التي قد تشكؿ ليـ أسمكب حياةكقات الأالكثير مف 

ساسية ألا لسد حاجاتيـ قاء في البيكت أك المجكء لمسرقةلبمقاىي االنترنت اك االنعزاؿ عف المجتمع كا
 .(المخدرات ،شيشالح ،)التدخيفعمى  اإلدمافأك  تجار المخدرات  أك حتى االنضماـ الى عصابات

تنادان إلى كاقعيـ الذم يعيشكف المفسريف لظاىره الفقر اس لقد اختمفت رؤية: ظرية  الفقرن 4.4.2.2
ر أحد جكانبيا أك في ظؿ نظريات تخص مكاضيع ميمة يككف الفق، فقد تككف تفسيراتيـ ىامشية  بو 

  يككف ىامشيان، اقتصرت نظريات الفقر عمى ثبلث نقاط: األخرعمكدىا الرئيسي  كالجانب 

: تشير النظرية إلى أف أساس الفقر ىك مستكل الدخؿ الفردم فمف نظرية الحمقة المفرغة الفقر     
لحمقة تبدأ مف انخفاض ا ىذه، مقة مفرغة تبدأ بو كتنتيي بوالمعركؼ في الدكؿ النامية إف لمفقر ح

يي بانخفاض مستكل كتنت اإلنتاجيةمستكل التغذية ثـ انخفاض مستكل الصحة ثـ انخفاض مستكل 
الفكرة التي تعتمد عمييا الحمقة لمفقر ىي أف األفراد مف ذكم الدخؿ المرتفع  إف إذ، الدخؿ مرة أخرل

د مف ذكم الدخؿ المنخفض الفقراء أف األغنياء يمكنيـ أف يدخركا كيستثمركا بينما ال يستطيع األفرا
جتماعي إال أف الكاقع االقتصادم كاال مف أجؿ كسر الحمقة المفرغة لمفقر،يقكمكا بذلؾ النشاط بسيكلة 
المتعمقة بانخفاض ف ىناؾ حمقات مفرغة متعددة، فيناؾ الحمقة المفرغة لمدكؿ النامية يشير عمى أ

يـ ثـ انخفاض مستكل الميارة الفنية ثـ انخفاض مستكل تبدأ بانخفاض مستكل التعم، مستكل التعميـ
كىناؾ الحمقة المفرغة المتعمقة بانخفاض مستكل الدخؿ  ؿ كتنتيي بانخفاض مستكل التعميـ ،الدخ

مستكل االستثمار ك  فالعبلقة بيف الفقر ،الحقيقي ثـ التغذية كتنتيي بانخفاض المستكل الصحي
 تيتمؾ النظرية ىي مف النظريات ال إف ،مقة المفرغةلنظرية الح ةفي ىذه النتائج سمة أساسي كالمتجمية

 .(2010)العذاري،  الماضيةذاع صيتيا خبلؿ العقكد 
، تدني ، البطالة)الفقر في منطقة مخيـ شعفاط حيث تتسـ المنطقة بظاىرة يبلحظ ذلؾ        

لكطني ات التأميف ايكجد عدد مف العائبلت تعتمد عمى مخصص كأيضا ،األجكر، قمة فرص العمؿ(
نطقة مخيـ شعفاط متدنية جدا الى ذلؾ نسبة التعميـ األكاديمي في م ، باإلضافةكمخصصات األكالد(
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كا الدراسة كيترك كاأف ييممبالشباب  دفعي، األمر الذم بسبب الكضع االقتصادم المتدني لمعائبلت
ذلؾ لمحصكؿ عمى دخؿ مادم مرتفع ،  اإلسرائيميةنحك المناطؽ  خاصةكا الى العمؿ ، التعميـ كيتكجي
ك أية كظيفة قد تحتاج الى أ قد يحصؿ عميو في كظيفة أخرل بالمناطؽ الفمسطينيةبالمقارنة بما 

منطقة المخيـ تفتقر الى  أفالى  إضافة ىمية التعميـ،ككعي األىؿ أل إدراؾيعكد ذلؾ الى عدـ  ،شيادة
ىماؿكعية الثقافية التكادم ك النؿ جيد لمتعميـ ك بشك س المجيزةالمدار  بجميع  أبنائيـت لمتابعة العائبل كا 
 .أمكرىـ

  الرأسماليالصراع الطبقي في المجتمع  أساس بأنو: فسر ماركس الفقر لتفسير الماركسيا 5.4.2.2
الطبقة العمالية  بذلؾ تستغؿتسيطر عمييا ،  ك اإلنتاجتمتمؾ كسائؿ  الرأسماليةفالطبقة المييمنة 

تجريدا  أكثر أخرالطبقي كبتعبير  انتمائوالمادم لمفرد يعتمد بصكرة رئيسية عمى  األمف إف .التابعة
حياة الناس تكتسب شكميا نتيجة ليذه  إفخارجة نجد  أكيعتمد عمى عبلقتو بكسائؿ اإلنتاج ففي العمؿ 

ب العبلقة التي تخمؽ الكثير مف التفاكت في المجتمع كال يمكف تغيير ىذا الكضع دكف إزالة التركي
إف تشخيص أكضاعيـ الكاقعية كتغييرىا يكمف في إطار الصراع الطبقي كتغذية  إذ .نفسوالطبقي 

األكاديمي كسف البناء االجتماعي القائـ بما ينطكم عمية مف تناقضات كمثالب ليس في التفكير 
 ىذه النظرية تتمحكر ضمف ثبلثة اتجاىات ىي:ك ، (2010)العذاري،  السياسات المختمفة

 بيا ه النظرية الفقر الى كجكد طبقات كتقسيـ السمطة المرتبطةة البنائية الصراعية: تعزك ىذالنظري، 
ىناؾ ـ أقؿ حظا في الكصكؿ الى السمطة، فالطبقة البرجكازية ىي المسيطرة عمى السمطة كأف الفقراء ى

 مف جيؿ الى جيؿ. ثقافة الفقر كينقمكنيا اء ىـ سبب الفقر فيـمف يرل أف الفقر 
 ثقافة الفقر كيساعد عمى ديمكمة الفقر. لتفاعمي: يرل أف بناء المجتمع يثبتجاه ااالت 
 منخفضة. المعنكية غبكف في العمؿ كأف ركحيـال ير  فردم: يرل أف الفقراء كسالىاالتجاه ال  

دكف )لنظرية الصراع يبلحظ  : تحت عنكاف المصادر المفاىيـنظرية الصراع االجتماعي 6.4.2.2
أف البحث عف المادة التي  (السكسيكلكجيةطبيعة كأنماط النظرية )األكثر شيرة  مؤلفوفي  (مارتنيؿ

كشؼ عف ثراء كبير متكفر حكليا فكؿ مجتمع لصراع كحقيقة مركزية في المجتمع تتركز عمى فكرة ا
 طة بصراعاتويتطمب حد أدنى مف مكاجية صراعاتو لمعيش كتحميؿ المجتمع مف كجية النظر المرتب

لذلؾ يعكد مارتنديؿ إلى تأصيؿ المفيكـ في الحضارة ست جديدة كال ترتبط بالغرب كحده ، ية ليالنمكذج
لى الحضارة العربية اإلسبلمية عند  لى الصيف القديمة عند )ىاف في( كا  )ابف اليكنانية عند )بكليس( كا 

أفكار ىؤالء كيؤكد بأف  ،كغير ذلؾ الكثير مف الفبلسفة كالمفكريف في حقب زمنية مختمفةخمدكف( 
جميعيا دخمت إلى المناقشات الغربية عف طريؽ جمبمكفتش كحظيت باالىتماـ مف قبؿ نظرية الصراع 

يتعدل عمى فائدة عظيمة فكما يكضح تيفد لكككرد  -سكسيكلكجيا -إف تأصيؿ مارتنديؿ ،االجتماعي
، منو كظاىرة حتمية أمكاال ال مفرفي نقده لمكظيفة أنو في كؿ المجتمعات أساليب تجعؿ مف الصراع 
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إف تفاكت القكة داخؿ المجتمع يؤكد أف بعض الجماعات قد تستقؿ عف الجماعات عمى سبيؿ المثاؿ 
عبلكة عمى ذلؾ فإف ندرة المكارد تؤدم  االجتماعية، األنساؽصراع في األخرل كتككف بؤرة لمتكتر كال

أخيرا ثمة حقيقة ىي أف الجماعات ، ـ الذم يتكلى تكزيع ىذه المكاردإلى تصاعد المقاكمة ضد النظا
تنافس ىذه الجماعات يؤدم إلى حتمية ف بنى أىدافا متعارضة كمتضاربة ،تت ذات المصالح المتباينة

 (.2013)الباشا،  انفجار الصراع في أم لحظة األمر الذم يؤدم إلى ممارسة الجريمة
 

 األماكفبدأت محاكالت ربط  لقدالمنحرفة(:  األماكنلنظرية االيكولوجية لمجريمة )ا 7.4.2.2
 اإلحصائيما يسمى بالمنظكر االيككلكجي في القرف التاسع عشر كبالذات مف قبؿ  أكبالجريمة 

حكؿ المجرميف المحترفيف، درس  اإلحصائيةالمشيكر ماييك عندما جمع كما ىائبل مف المعمكمات 
ميز ىذا الحي بالفقر كالبنايات ت يقطنو ايطالييف مف أصكؿ صقمية،   في سياتؿ األحياء ىينير أحد 

ما أثار دىشتو ىك استمرار كتيرة االنحراؼ في ىذا المكاف  أف إال، لمسقكط كالكحكؿ كغير ذلؾ  اآليمة
كالجماعات بدال مف  األماكفىنا ال بد مف التركيز عمى  حتى بعد أف تركو معظـ سكانو االيطالييف،

المنظكر  الـ ييممك  األمريكيةعمماء مدرسة شيكاغك  كخصائصيـ، كالحقيقة أفٌ  األفرادالتركيز عمى 
كذلؾ دراسات ، ( 1925) بالذات بارؾ كبيرجس كمكانزم في كتاب المدينة االيككلكجي في دراساتيـ

في  األحداثحكؿ االنحراؼ ( 1942) حكؿ االضطرابات العقمية كشككمكي( 1939) فارس كدتياـ
الكثير مف عمماء  أف إثباتمسحي  إجراءمف خبلؿ الذم حاكؿ ستارؾ  أف إالطؽ الحضرية، المنا

مثاؿ عمى ذلؾ يقكؿ أف الكثير مف ، لسمات الميمة لمجريمة كاالنحراؼالكثير مف ا االجريمة قد تجاىمك 
بدكف معرفة دكر  لكفغار مف مختمؼ المستكيات الطبقية األسر الفقيرة تختفي ليحؿ محميا أحداث ص

أىـ  سمات المناطؽ ذات المعدالت المرتفعة في االنحراؼ  مف إفيذكر ستارؾ البيئة في ذلؾ، 
ىذا تماما ما نبلحظو في منطقة مخيـ شعفاط   (.2013كالجريمة ىك كجكد الفقر فييا )كريكات، 

السمطة الفمسطينية كمنظمة األكنركا ليذه المنطقة  أدل الى نقص   بمدية القدس  ىماؿإحيث أف 
تعبيد الشكارع، أرصفة  ) ، حيث تعاني المنطقة مف مشكمة( اة أشكاليالبنية التحتية بكاف، )الخدماتفي

كغيرىا مف ( عمى جكانب الطرقات، أماكف لممشاة، الصرؼ الصحي، اإلنارة، مكاقؼ لمسيارات
اف ف، الت الجريمة في منطقة مخيـ شعفاطكؿ ذلؾ لو دكر كبير في ارتفاع معد ،الخدمات األساسية

  لجريمة ىي مف ديناميات الحي كالمكاف كليس مف ديناميات األفراد .تمؾ النظرية تؤكد عمى أف ا
 معوقات التنظيم االجتماعي ودافع اإلجرام 5.2.2

إلى زيادة كتكسع ظاىرة  يحدد أغمب عمماء االجتماع أربعة معكقات جزئية لمتنظيـ االجتماعي تؤدم
 ( كما يأتي:2014؛ الغراـ، 2008؛ رشكاف، 2008ىي كما بينيا )العمر، االجراـ ، 
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ينتج عف االختبلفات الحاصمة بيف مصالح الجماعات االجتماعية  صراع المصالح كالقيـ: .1
تؤدم في بعض األحياف إلى تصادـ قيميا كمصالحيا الناتج عف  ، المتدحرجة عمى السمـ االجتماعي

 .الجتماعيمف المنافسة عمى السمـ ااألمر الذم يبمكر عندىـ نكع  ،يشتيـطمكحيـ حكؿ مستكل مع
 عدة أمكنة : مف الطبيعي أف يشغؿ األفراد"األدكار كالمكانات االجتماعية"صراع االلتزامات  .2

قد يشغؿ الفرد مكقعا كأب مثاؿ عمى ذلؾ ، كانية في كقت كاحد اجتماعية كيمارسكف عدة أدكار م
م أ، فييا قابة مينية حرفية كلو عضكيةكمشترؾ في نعضكية في حزب سياسي كيشتغؿ نجار كيمتمؾ 

ىذا يتطمب منو ممارسة عدة تكقعات دكرية خاصة بيذه المكانات ، يشتغؿ عدة مكانات في كقت كاحد
نو مف الطبيعي أف يحصؿ تقطعالتي يشغم ؿ ىذه المكاقع األمر الذم يكصؿ شاغ في التزاماتو يا كا 

 .إلى تقاطعات دكرية تسبب لو مؤثرات كاضطرابات سمككية كاجتماعية كيمارس دكره
ميارات كمعارؼ كقيـ كمكاقؼ كاتجاىات تتطمبيا  ميمة جدا الكتسابالتنشئة تنشئة مغمكطة:  .3

األدكار االجتماعية لكي يتـ إشغاؿ مكاقع اجتماعية يتطمبيا البناء االجتماعي مف أفراده، إال أٌنو غالبا 
يما معا فيحصؿ ما تحدث أغبلط في التطبيؽ، كمستمزمات التنشئة عادة ييمميا أحد األبكيف أك كمي

ىذا ايير أك أنماط النسؽ االجتماعي،انحرافا في أدائيا، أك تحدث تغيرات سريعة كمفاجئة ألحد المع
أك يحصؿ عراؾ اجتماعي سريع ال  ،التنشئة ا الدكرم فيما يخصيؤدم إلى إرباؾ الكالديف ألدائيم

في تفكؾ تنشئي ال ذنب ليـ فيو، يستطيع األبكيف مكاكبتو فيخفقا في أداء ميمة التنشئة فيقع األبناء 
كعمى ما تـ تغييره مف قبؿ أبكييـ أك معممييـ أك عمميـ فيبقى كؿ كاحد متمسكا كمتزمتا بدكره التقميدم 
عمى الرغـ مف التحكالت االجتماعية التي حصمت فيحصؿ تصادما بيف كؿ كاحد منيما مما يكلد ذلؾ 

 .تفككا ميينا
اتصاؿ األفراد داخؿ النسؽ االجتماعي أمر ميـ خاصة داخؿ  : قنكاتمغمكطةاتصاالت اجتماعية  .4

الجماعات المحمية ألف الفرد فييا ال يستطيع أف يمارس دكره فييا دكف االعتماد عمى اتصاالتو مع 
تطمب مف الجميع كي ينشطكا مجتمعيـ المحمي كليس ىذا ي، اآلخريف كطمب مساعداتيـ في أدائيا

  .خؿ ىذه المغالطات االتصاليةالتعارض مصالح كقيـ األفراد د

 :الفعل اإلجرامي من منظور الحتمية االجتماعية 6.2.2
إف النظاـ االجتماعي المبني ممثؿ في غالب األحياف بانحرافات سمككية تحدده مجمكعة مف        

ىناؾ  ئمة داخؿ المجتمع كتكضح أيضا بأفالمؤشرات التي تدلنا عمى كجكد مشكبلت اجتماعية قا
تكقعات الدكرية المرتبطة بمكانتيـ االجتماعية، بتعبير أخر إنو الفراد ممف ال يتماثمكف مع األمف 

ير االجتماعية الفرد أكثر مما ىك مرتبط بالمعاي مرتبط تقنيا بالدكر كالمكانة االجتماعية التي يشغميا
يمتـز الفرد بيا كيؤدييا كاآلداب كالقيـ االجتماعية العامة، إذ لكؿ دكر متطمباتو الخاصة بو، فإذا لـ 
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لذا فإف ، ناط لو ما قبؿ مكانتو االجتماعيةمنحرفا عف دكره الم طمباتيا االجتماعية يعدحسب مت
كسائؿ الضبط االجتماعية تعمؿ عمى إعادة المنحرؼ سمككيا عف دكره إلى مستمزمات دكره كااللتزاـ 

ىذا ما ينطبؽ  (،2014اجتماعيا )الغراـ،  بيا كأدائيا كالقياـ بمتطمبات دكره المنسكب لو كالذم كرثو
عمى منطقة مخيـ شعفاط حيث يعاني مف ضعؼ في استخداـ كسائؿ الضبط االجتماعي أك حتى 

منتشرة في منطقة مخيـ شعفاط تأخذ أشكاؿ مختمفة ما بيف ال ظاىرة العنؼ فاف القدرة عمى تطبيقيا 
قد أشار لحاالت االعتداء داخؿ العائمة، ك الجسدم، السمككي كالمفظي كالتحرش الجنسي إلى تسجيؿ 

بالمجمؿ أف الكضع المعيشي كالمشكبلت األخرل مف نفايات كترؾ التعميـ كغياب األماف السكاف 
 ارتفاع معدالت الجريمة .، بالتالي  تسيـ في زيادة مشاكؿ العنؼ

نكف الكضعي أك يحصؿ ىذا االنحراؼ األدائي لمدكر االجتماعي لمفرد ال تجعمو تحت طائمة القا      
عمى  -ف نظرة المجتمع النحرافو ال تككف مستساغة أك محببة فالطبيب بؿ إ، عمى عقكبة قانكنية 

بمتطمبات دكره كطبيب أثناء  إذا تصرؼ تصرفا ال يميؽ بمينتو اإلنسانية كال يمتـز -سبيؿ المثاؿ 
ى مكانتو كطبيب إذ تقؿ في يعني ذلؾ أنو انحرؼ عف مستمزمات دكره األمر الذم يؤثر عم عممو،

 .(2008)العمر،  عقكبة جزائية عمى نظر الناس مكانتو لكنو ال يحصؿ

بناءا عمى ما تـ التطرؽ إليو حكؿ التنظيـ االجتماعي المؤسس لمفعؿ اإلجرامي يمكف القكؿ أنو        
كيبقى البعد الثقافي  ال يحكميا القانكف التي غالبالسمككيات المنحرفة مرتبط أساسا بالدرجة األكلى با

الكحيد الذم يسعى إلى ضبط مثؿ ىذه السمككيات، فإلى أم مدل يبقى السمكؾ االجتماعي كفعؿ 
 .(2010)الكبيسي،  إجرامي ميكركسككبي عامؿ يساىـ في تطكر الجريمة

لمجتمع يقكؿ العمماء بالحتمية الثقافية، ذلؾ باعتبار أف الثقافة تؤدم إلى التغير االجتماعي، فا      
كذلؾ العناصر ، (العرؼ، النظـ االجتماعية) العادات ، التقاليد، نتاجا أخرجتو الثقافة المختمفة مثؿ 

الثقافية المادية، إف الثقافة تتغير عف طريؽ تجمع العناصر أك المككنات كقد تفتقد العناصر الثقافية 
جنبا إلى جنب بصكرة تختمؼ أك تتغير القديمة أثناء عممية التغير كقد تستمر العناصر القديمة كيعيش 

  .(2013)حشروف، فييا أنماط السيادة أك التساند لكؿ منيا

إف الفعؿ اإلجرامي في معظـ األحياف يرتبط بالثقافة التي تأتي مف خارج المجتمع كما في عممية       
ة مف مذياع تمفاالحتكاؾ كاالتصاؿ المباشر بالثقافات كالمجتمعات األخرل، فكسائؿ اإلعبلـ المخ

ليا تأثير في التغير االجتماعي، فالطراز العربي كاف ىك السمة في منشأتيا الدينية  كتمفزيكف كصحافة
زاء االتصاالت الفكرية كالثقافية أصبح طرازنا السكني أكربيا أك أكربيا شرقيا، كذلؾ في  كالسكنية، كا 

خرفة إذ أصبحت ىي األخرل شرقية أك فنكننا مف غناء كمكسيقى كفنكف تشكيمية مف تصكير كنحت كز 
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، بمعنى أف لكسائؿ التكنكلكجيا كالتطكر دكر في (2008)رشكاف،  أكركبية بعد أف كانت شرقية خالصة
كما غيرىـ  يرغبكف في استخداـ  ان المخيـ أفراد أبناءاف نطقة مخيـ شعفاط ك ارتفاع نسبة الجريمة في م

الى ذلؾ فاف اختبلؼ كامتزاج  إضافة، منحرفة ألغراضا يستخدمكنيىذه الكسائؿ التي مف الممكف أف 
 . الثقافات يد مف الجريمة بسبب صراع في المخيـ مف شأنو أف يز  المختمفةالثقافات 

  منظور البنية االجتماعية.الفعل اإلجرامي من  7.2.2

نو مرتبط بالجانب إف التغير االجتماعي المرتبط أساسا بثقافة المجتمع يعتبر غاية في التعقيد أل       
ف أم فيـ لمفعؿ اإلجرامي عمى مستكل ىذه  األبنيةالتفاعمي ما بيف األعضاء في جميع  االجتماعية، كا 

ميكركسككبي عمى مستكل ىذه بعده الب الخفية المحركة لمفعؿ اإلجراميالبنيات يقتضي فيـ الجكانب 
 أك بالمكف ،ل جميع البنيات كال يعترؼالفعؿ اإلجرامي فعبل مكجكد عمى مستك  إفاالجتماعية،  األبنية

ذلؾ باتساقيا لمفعؿ ة عمى مستكل ميداف ىذه البنيات، عمى المعطيات المكجكد اإلقميـ كالجغرافيا بناءان 
اإلجرامي بتقديـ التحميؿ كالنقد المكضكعي كظاىرة اجتماعية كيتجاكز النظرة التي تكتفي بتقديـ تبريرات 

يقكؿ ، (2014)الغراـ،  التي تدعى الحتمية االجتماعية لمفعؿ اإلجرامي ليذا الفعؿ خارج إطار النظرة
أصحاب ىذا االتجاه أف التغير االجتماعي يحدث نتيجة التعديؿ الذم يقع في العائمة كالجماعات 
اإلنسانية، حيث تؤدم التغيرات التي تحدث لمجماعات إلى تغيرات في السمكؾ المتكقع كالنماذج 

ة بما تجربو مف قكاعد كمقاييس، كىناؾ أربعة نماذج مف التغيرات االجتماعية تؤدم االجتماعية السائد
 :ىي (2008رشكاف، ك  2013)حشركؼ،  إلى تغير اجتماعي لدل

 التغير في كثافة السكاف. 
 التعديبلت التي تحدث في التككيف الجنسي أك العمرم. 
 التغيرات التي تحدث في عدد كأنكاع كحدات الجماعات. 
 ماذج جديدة مف الجماعات أك اختفاء نماذج قديمةظيكر ن. 

تؤدم ىذه التغيرات التي تحدث في الجماعات إلى تغيرات اجتماعية تكافقية، عف طريؽ تغير          
الحاجات الجماعية التي كاف السمكؾ الجماعي يقـك بيا، ذلؾ أف حاجات األسرة الحضرية الصغيرة أك 

إف األسرة الريفية الكبيرة المتكيفة بذاتيا، كذلؾ  األسرة الريفية المنعزلة تختمؼ أساسا عف حاجات
الكبيرة يمكف أف تقكـ بعدة كظائؼ تعجز عنيا األسرة الحضارية، يضاؼ إلى ذلؾ تغيرات التكقعات 

 .(2005)العمر،  االجتماعية بتغير عدد كنمكذج كحجـ كتعقد البناء االجتماعي
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ات كالحركب التي يخكضيا أك يتعرض ليا المجتمع مف العكامؿ اعتبر البعض اآلخر أف الثكر        
ذلؾ لما يترتب عنيا مف تغير اجتماعي سريع في كؿ ي تعجؿ بحدكث التغير االجتماعي، الت

األكضاع كالنظـ االجتماعية السائدة، كنظر البعض إلى الصراع باعتباره عممية اجتماعية تمعب دكرا 
تأثيرا  أثردات اجتماعية كبرل ك قد أدل الصراع إلى خمؽ كحي، لرزا في إحداث التغير االجتماعبا

)العمر،  عميقا في البناء االقتصادم كالسياسي لممجتمعات، كفي السياسات االجتماعية كمعايير السمكؾ
2008.) 

ف كاف           إف الحتمية االجتماعية تفرض عمى المجتمعات التغير عمى جميع المستكيات حتى كا 
لكف قد نستبؽ رتبطة بو في الكثير مف األحياف، قاسيا نكعا ما نتيجة المخرجات الم ىذا التغير

المخرجات غير المرغكب فييا باف ال نجعؿ مف التغير االجتماعي عمى مستكل البنيات خاضع 
لمنطؽ العشكائية كالمصادفة في التعامؿ معو مف خبلؿ دراستو كفؽ معايير مكضكعية كخطة 

شباع جميع الحاجات  تجعؿ مف إستراتيجية مخرجات الفعؿ االجتماعي عقبلنيا يعمؿ عمى تحقيؽ كا 
بذلؾ تككف مختمؼ اىتمامات كتساؤالت كتطمعات الكتؿ قتصادية كاالجتماعية منيا، خاصة اال

بذلؾ نككف قد ساىمنا حممة بإجابات عمى مستكل الكاقع، االجتماعية عمى مستكل النظاـ االجتماعي م
 .(2014)الغرام،  الظكاىر االجتماعية الممثمة في الفعؿ اإلجرامي عند بدايتيافي الحد مف مختمؼ 

 

 الفقر 3.2

 :المغةمفيوم الفقر في  1.3.2
كافتقر: صار  أم جعمو فقيرا،اهلل فبلنا:  أفقريقاؿ  كالحاجة؛بأنو العكز :  المغةيعرف الفقر في      
الفقير  كمنو اشتؽ اسـ .ىك مف كسر فقار ظيرهالفقير: ك  إليو؛: ام احتاج األمرافتقر الى فقيرا ك 
كالمصدر: االفتقار، كالنعت: فقير: كالجمع فقرا كالفقر  الحاجةفالفقر: ، عمى الشخص المحتاج كأطمؽ

 .(20، ص2005)الرماني،  كالمسكنةكاالحتياج  كالقمةكالعسر كالعكز  الفاقةمثؿ:  عديدةلو مرادفات 

 :مفيوم  الفقر في االصطالح 2.3.2 
ألقؿ القكت، كقمة الدخؿ ككثرة ممكؾ  أك عدـ ممؾ الشيء"يعرؼ الفقر في االصطبلح بأنو       

 إشباعكعدـ  الحاجة الحياة كالبؤس كشدةالستمرار  البلزمةالضركريات  إشباعكعدـ  النفقة الضركرية
 (.13، ص 2002العممي، ) " كامبلن  إشباعان الحاجات 
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الحد األدنى مف  نو "عدـ القدرة عمى تحقيؽقاؿ إؼ شامؿ لمفقر حيث أما البنؾ الدكلي كضع تعري     
نو يخص األشخاص الذيف تككف مصادرىـ األكركبي " أفي حيف يعرفو المجمس  مستكل المعيشة؛

الحياة المقبكلة في الدكلة الكاحدة  أنماطمف  االقتصادالمادية ، الثقافية ، االجتماعية ضيقة الى حد 
 ( .22، ص2014منصور وبنيان ، " )التي يعيشكف فييا 

معظـ المفاىيـ تجمع عمى مفيكـ الحرماف  أف إالمما سبؽ نبلحظ تبايف في مفاىيـ الفقر ،       
كاف في حاجة  إذا إال إليةالنسبي لفئة معينة مف فئات المجتمع ، فالفقير الى الشيء ال يككف فقير 

 لحاجات مف مأكؿ كممبس كمسكف... الخ .، ىنا تظير أىمية البعد المادم في تحقيؽ ا إليو

 أنواع الفقر: 3.3.2
كؿ عالـ  إليياتختمؼ باختبلؼ االعتبارات التي ينظر  األنكاعتمؾ  إفالفقر متعدد األنكاع، حيث      

 مف عمماء العالـ، لعؿ مف أىـ تمؾ األنكاع ما يمي:

 :اإلنسافلفقر التي ال يستطيع الت اافقر المطمؽ ىك حالة مف حال الفقر المطمؽ كالفقر النسبي 
، أما الفقر النسبي  معيا الحصكؿ عمى الحد األدنى مف الحاجات األساسية الغذائية كغير الغذائية معان 

 .  (2016)بنات،عف الكسيط يعتبر فقيرا نسبيا يعتبر أف مف يقؿ دخمو 
 :في ،  الغنى لكف يغمب عمى شعبياىناؾ بعض النماذج لدكؿ فقيرة  فقر الشعب كفقر الدكلة

الغنية بمكاردىا المادية كالبشرية  في ظؿ نمكذج الدكلةشعبيا الفقر، يغمب عمى المقابؿ نجد دكؿ غنية 
عدة مف  أمكر، فإف تفسير ذلؾ يرجع الى أبنائياىذا الغنى ال ينعكس عمى مستكل معيشة  أف إال

 :أىميا
o (  عامة بصفة الثركة الزراعية ، الممكية )الدخؿ القكمي،  سكء تكزيع. 
o  عمى الحركب عمى حساب نفقات الرعاية االجتماعية. اإلنفاؽسكء تخصيص المكارد كزيادة 
o الفقيرة كالشعب الغني فنجده عمى  نمكذج الدكلة أماقتصادم، كاحتكارىا لمنشاط اال سيطرة الدكلة

 نجد الدكلةبينما ، ع مستكل معيشتيـ بالتالي يرتف األفرادبؽ حيث يرتفع مستكل دخؿ العكس مما س
    المديكنية كالعجز التجارم كأعباءتعاني مف عجز المكازنة العامة 

 :الفقر  أماالفقر العادم ىك ما يقترب مف خط الفقر كيظؿ تحتو،  الفقر العادم كالفقر المدقع
بيف الفقر العادم  لمتفرقةالدنيا ك  حتى نيايتو يككف تحت خط الفقر بمسافة كبيرةالمدقع: ىك ما 

 . ( 2011عدنان ،العذاري و ) بيف الفقراء كالمساكيف التفرقةي قع يقابميا ما قالو الفقياء فكالمد
 :يشمؿ الفئات التي ال تمتمؾ شيئا كتعجز عف العمؿ  األكؿالنكع  فقر العاجزيف كفقر القادريف

ات التي ليا فقر القادريف: فيك يشمؿ الفئ أماعائؿ ليف،  كالمعاقيف كاليتامى كالنساء المسنات التي ال
 . بأنفسيـ الزيادةيعجزكف عف تحقيؽ ىذه  أنيـ إالدخؿ يقصر عف كفايتيـ كيمكف زيادتو 
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  فقر الدخؿ يشمؿ الفئات التي ال يكفي دخميا لتحقيؽ مستكل المعيشة  إف  :الدخؿ كفقر القدرةفقر
مة مثؿ التعميـ مف الخدمات العا االستفادة إمكانيةعدـ فقر القدرة :  أماالفقر، المقدر فكؽ خط 

 . الفقيرة ايتيا لتغطية  كؿ احتياجات الطبقةلعدـ كف  كالصحة
 األساسيةالفرد  باحتياجات: قمة الدخؿ كعدـ كفايتو لمكفاء الفقر المادم فقر المادم كالفقر النفسي:ال 

الفقر النفسي:  شعكر داخمي يسيطر عمى اإلنساف يجعمو  أماكغير ذلؾ،  مف طعاـ كمسكف كممبس
يجعمو في حالة  اإلحساسىذا كبير،  انو فقير كمحتاج بالرغـ مف حصكلو عمى دخؿ  ما يشعردائ

 .(2007القرضاوي، طمع كجشع يطمب المزيد مف الماؿ ) 

 إذاالفرد يمكف لو ارتكاب الجريمة  أفحيث   الحالية الدراسةنتيجة  إليوىذا تماما ما تكصمت        
مف اجؿ  أكمعبلج، أك ل ياالحاجات اليكمية التي يحتاجسكاء لشراء الحصكؿ عمى الماؿ البلـز  أرادما 

كـ الديكف يؤدم إلى ارتكاب الجريمة، فالحاجة اكتر  األسعارارتفاع  أف، فقد بينت النتائج األبناءتعميـ 
الفرد إلى ارتكاب الجريمة، كىك ما  يدفع  أفإلى الماؿ مف اجؿ سداد الديكف، كعدـ تكفره يمكف 

المؤثرة في ارتكاب الجريمة في  االجتماعيةبعنكاف" العكامؿ  (2010)سعدكف،دراسة  إليوتكصمت 
إلى ارتكاب الجريمة مف اجؿ الحصكؿ عمى  أدلتدني مستكل الدخؿ  أفحيث بينت  مدينة الرمادم"

، كذلؾ دراسة) الزكاىرة، الماؿ ا (بعنكاف "أثر المتغيرات االقتصادية عمى السمكؾ الجرمي 2009لبلـز
الى كجكد أثر  ةمف كجية نظر العامميف في جياز األمف العاـ " كتكصمت الدراس األردنيالمجتمع في 

تدني  ،)تدني األجكر األردنيفي المجتمع السمكؾ الجرمي ك  ،في ممارسة الجريمة األتيولممتغيرات 
كما كضحت دراسة ، ، البطالة(، الشركات الكىمية، الكسادالخصخصة ،الدخؿ، التضخـ

(Vieraitis,2000)  الذيف يعانكف مف الفقر يككف لدييـ % مف ذكم الدخؿ المتدني 79 أفلى إ
كمما زاد الفقر  بمعنى ،ارتباطيوالرغبة في التكجو نحك الجريمة، فالعبلقة بيف الفقر كالجريمة عبلقة 

د عمى اتجاه يساع اآلخريففقداف الفرد ألساسيات الحياة كشعكره بالدكنية مع  أف إذكمما زادت الجرائـ، 
  بما فييا الجريمة.  الفرد نحك الكصكؿ إلى المساكاة كاستخداـ أم طريقة في تحقيؽ ذلؾ

 :اصناف الفقراء 4.3.2
 الفقراء ىي: أصناؼ( أف 2012بيف) استيتو كسرحاف،     

اجتماعية منتظمة  كحياة متكازنةر يممؾ دخبل كاطئا لكنو يتمتع بمشاع .الفقير المستتر: أم الذم1
 متكسطة. أعماؿبمستكل تعميمي ال بأس بو كيعمؿ في  أبنائوكيتمتع  أسرتو أفرادانسجاـ  سببب

ضطربة بسبب المشكبلت م األسريةع بدخؿ ثابت لكف حياتو ىك الذم يتمت.الفقير المتكتر: 2 
 المخدرات . أكعمى المسكرات  إدمانوبسبب  أبناءهبينو كبيف  أكالمستمرة بينو كبيف زكجتو 
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إلى  إضافةيعاني مف اضطراب في دخمو عمى الرغـ مف قمتو  ىك مف ير مزدكج االضطراب:.الفق3
 الذم يجعؿ بؤسو المعاشي كاالقتصادم صعب جدا. األمر، كمييما  أكفقداف احد الكالديف 

قت ذاتو في الك كيعمؿ جاىدا عمى تحسيف معيشتو،  يممؾ دخؿ متدني المكافح: ىك مف.الفقير 4
 مع دخميا المتدني كمحيطيا االجتماعي الفقير. متكيفا وأسرتيعيش في كسط 

 :مشكالت الفقر و أسباب 5.3.2
األسباب ىذه  أىـمف ليا عدة أسباب ، المزمنةاعية االجتم ر تعد مف المشكبلتمشكمة الفق        
ددة متعبيذا يترتب عمى الفقر مشكبلت اجتماعية استمرار كجكدىا يعني ظيكر الجريمة ،  إف، البطالة
ىي صمة مباشرة كغير مباشرة، كتفسيرىا ال يحتاج الى عناء كبير،  صمة الفقر بالجريمة إف حيث

نظرا لقسكة الظركؼ التي  كألسرتومف مطالب الحياة لو  األدنىيحقؽ الحد  أففالفرد الذم ال يستطيع 
جاتو الضركرية حا إلشباعكسيمة  أماموضغط الحاجة كال يجد  أماـقد تضعؼ مقاكمتو ك يعاني منيا، 

ذا، فينزلؽ الى مياكم الجريمة، ةبطريؽ غير مشركع إال كاف الفقر يدفع بذاتو الى ارتكاب بعض  كا 
مف االحتياجات الضركرية كالمأكؿ كالممبس ...الخ،  إليوالجرائـ ال سيما جرائـ الماؿ لسد ما يحتاج 

، فالفقر يقترف بسكء الجريمةؾ سبيؿ بصمة غير مباشرة تنتيي بدكرىا الى سمك  كثيرة بأحكاؿفانو يرتبط 
ذية الذم يؤدم الى كىف الجسـ كضعفو الذم يترتب عميو عدـ مقدرة الفرد عمى مقاكمة ما يتعرض التغ

، أما فيما يخص التعميـ كدكره (2014)زراره،  سية أك عقميةسكاء كانت عضكية أك نف أمراضلو مف 
ا مع التعميـ، فكمما ارتفع المستكل التعميمي كمما نسبة الفقر تتناسب عكسي في ممارسة الجريمة فاف

 أربعةمعدؿ الفقر بيف الذيف يقؿ مستكل تعميميـ عف االبتدائي  أفانخفض مستكل الفقر، بحيث نجد 
 .(2009)العمر، ( لعاميفشيادة كمية ) أكممكاالذيف  أضعاؼ

 
 ـ في تككيف الفقر كىي:إف أىـ أسباب الفقر يمكف أف تصنؼ بناء عمى عدد مف األبعاد التي تسي

 أوال:  البعد السياسي:
يسيـ التكزيع الجغرافي في التأثير عمى مستكل المعيشة بالنسبة ألفراد المجتمع، كذلؾ يرجع 
لقمة المكارد المتاحة لؤلفراد نظرا لتركيبتيا الجغرافية، أيضا العكامؿ األمنية كما يعترييا مف تغيرات 

مى اإلقتصاد ألنيا تحكؿ دكف تقدـ عجمة التنمية االقتصادية كالحركب التي  تؤثر بشكؿ قكم ع
يقاؼ أم نشاط أك إستثمار ، كبالتالي تقؿ المكارد المتاحة ألفراد المجتمع كىذا يؤثر عمى مستكل  كا 
المعيشة ك يسبب تفشي ظاىرة الفقر، كذلؾ بعض السياسات في بعض المجتمعات كسكء التدبير 

 ( . 2013األحمدم ، با عمى المجتمع )ذا بدكره ينعكس سملممكارد كى
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 ثانيا: البعد االقتصادي:
كيندرج تحت ىذا البعد ما يعترم النظاـ اإلقتصادم مف تقمبات كتحديات يسيـ فييا التقدـ 
العالمي كالتطكر عمى مختمؼ الصعد، كعدـ استغبلؿ الثركات كاإلمكانات بالشكؿ الصحيح، كما يطرأ 

غيير كالعكلمة كالخصخصة كغيرىا.كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا ليا تأثير عمى الجانب االقتصادم مف ت
 ( .2005مى أفراد المجتمع كمستكل معيشتيـ )ىبلؿ ، إيجابي أك سمبي ع

 ثالثا: البعد االجتماعي:
إف ظيكر الطبقات االجتماعية كتمايزىا في أم مجتمع يعد بيئة خصبة لظيكر الفقر كتدني 

ـ في كضع خطكط حمراء في التعاطي مع معطيات الحياة كمكاردىا مستكل المعيشة، ألف ذلؾ يسي
كؿ بناء عمى طبقتو كمستكاه، كىذا يقمؿ الفرص في أكجو البعض باختزاؿ المكارد كاإلمكانات المتاحة، 

 ( .2002ر آفة الفقر كتدني مستكل المعيشة ) عرماف ك ناطكر ،مما يؤدم بدكره إلى ظيك 
 بعضيا البعض في إسياميا في نشكء ظاىرة الفقر.ككؿ ىذه األبعاد تعد مكممة ل

 المشكالت المتعمقة بالفقر والمترتبة عمى األبعاد الثالثة السابقة :
 من المشكالت المترتبة عمى ظاىرة الفقر بناء عمى األبعاد التي سبق ذكرىا ما يمي:

 البقاء في دائرة الحركب مما يؤدم بدمار أفراد المجتمع كانيياره ككؿ. -1"
 إنعداـ أك تدني في مستكيات الدخؿ. -2
 انتشار البطالة. -3
 انخفاض مستكل الميارة كظيكر األمية )الجيؿ(. -4
ظيكر كانتشار األمراض كانخفاض مستكل الرعاية الصحية مما تؤدم إلى ارتفاع معدالت  -5

 الكفيات. 
 نقص كسكء التغذية كالتي تؤدم النتشار األمراض. -6
 سكاف.تدني مستكل اإل -7
ظيكر المشكبلت االجتماعية مثؿ التفكؾ األسرم الناتج عف عدـ قدرة رب األسرة عمى تحمؿ  -8

 المسؤكلية لباقي أفراد األسرة كالتي تؤدم إلى:
عدـ تمكيف األطفاؿ مف الدراسة، أك الدراسة  الجيدة ، فارتفاع عبء اإلعالة الذم ىك مف أسباب  -9

عف مسؤكلياتيـ في تعميـ أطفاليـ، كتكفير الظركؼ المبلئمة لذلؾ، مما الفقر يؤدم باآلباء إلى التخمي 
 يؤدم إلى انتشار األمية بيف األطفاؿ

انتشار الجرائـ مثؿ القتؿ كالسرقات كاالختبلس الناتج مف انخفاض الدخؿ كمستكل المعيشة  -10
 كالرغبة في الثراء أك الحصكؿ عمى الماؿ لسد احتياجات األسرة.
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 التعميـ بالنسبة ألفراد المجتمع. قمة فرص -11
نقص القدرة كالضعؼ الجزئي كالكمي عف المشاركة بفاعمية في الحياة االجتماعية كاالستمتاع  -12

 بثمار التطكر الحضارم كالتنمية.
ػ ظيكر انحرافات كبيرة عمى مستكل سمكؾ األفراد كأخبلقيـ،  ففي األثر كاد الفقر أف يككف كفرا،  13

ير سمككيات جديدة تخالؼ العادات كالتقاليد، كالديف، حيث أف الفقير غير المتعفؼ، يجيز كبالتالي تظ
 لنفسو كؿ األمكر التي تمكنو مف الحصكؿ عمى لقمة العيش.

ػ ظيكر اآلثار االجتماعية، يؤدم إلى قمة مرد كدية األفراد، كضعؼ مستكل نشاطيـ االقتصادم، 14
 (.2005دكؿ )ىبلؿ ، الشيء الذم يؤدم إلى انخفاض دخؿ ال

 

 بين الفقر والجريمة: اإلرتباطية العالقة 4.2
كتفسيرىا ال يحتاج الى عناء كبير، فالفرد  صمة الفقر بالجريمة ىي صمة مباشرة كغير مباشرة       

نظرا لقسكة الظركؼ التي يعاني  كألسرتومف مطالب الحياة لو  األدنىيحقؽ الحد  أفالذم ال يستطيع 
 إالحاجاتو الضركرية  إلشباعكسيمة  أماموضغط الحاجة كال يجد  أماـضعؼ مقاكمتو منيا، قد ت

ذا، فينزلؽ الى مياكم الجريمة، ةبطريؽ غير مشركع كاف الفقر يدفع بذاتو الى ارتكاب بعض  كا 
...الخ،  مف االحتياجات الضركرية كالمأكؿ كالممبس إليوالجرائـ ال سيما جرائـ الماؿ لسد ما يحتاج 

، كما قمنا سابقالى سمكؾ سبيؿ الجريمة بصمة غير مباشرة تنتيي بدكرىا ا كثيرة بأحكاؿو يرتبط فان
الذم يؤدم الى كىف الجسـ كضعفو الذم يترتب عميو عدـ مقدرة الفرد عمى  التغذيةفالفقر يقترف بسكء 

 .(2014)زراره،  سكاء كانت عضكية أك نفسية أك عقمية أمراضمقاكمة ما يتعرض لو مف 

إلى الجريمة مف اجؿ  األفرادالحاجة الماسة في المخيمات إلى الماؿ تسيـ في تكجو بعض           
ف الفقر  الحصكؿ عمى الماؿ، فالمأكؿ كالمشرب مف أىـ مككنات الحياة البشرية، لذلؾ فإف عادة ما يكك 

ينظر ك  تؤدم إلى البقاء لسد الحاجات التي إنسانيةالتكجو نحكىا، كىي فطرة  ك المالي مقترنا بالجريمة
مسبب لمنشاط االقتصادية عمى أنيا عامؿ  -بالجريمة كالظركؼ االجتماعية  الى البطالة في عبلقتيا

البطالة تخمؽ عدـ المساكاة بشكؿ نسبي، كتتيح  فذلؾ بأ، (Philips & Land, 2012) اإلجرامي
كتبلشي التكاصؿ )غير الرسمي(  اطكفاية المكارد المالية كاإلحب الكقت الرتكاب جرائـ نتيجة لعدـ

أدل استمرار الخمكؿ االقتصادم إلى  ، بالتالي اإلنساني كالضكابط المكجكدة في بيئات العمؿ
قكة الدافعة المركزية ال البطالةالناتج عف انخفاض دكامة الحرماف كالعزلة االجتماعية التي يعتبر الفقر 

اف كما ك  ،الصعب عمى الناس العكدة إلى العمؿ الفقر بدكره يجعؿ مف إف، (Gallie. 2003)ليا 
 أساسيفيـ فقط عمى  أفب الفقر ال يج إفحيث  ؛العبلقة بيف الجريمة كالفقر ليست مسمـ بيا
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، متعددة ) كالعرؽ، الطبقة االجتماعية أخرلمف نكاحي تأثيرية  إليوينظر  أفيجب  إنما اقتصادم،
بجميع  المتعمقة بالظركؼ االجتماعية المحيطة األخرل األسبابكغيرىا مف  ( مستكل التعميـ ،الجنس
 .(Steden , 2012) البشر

ىذا الفراغ يككف قاتبل ى الكثير مف الفراغ لدل الشباب، ف البطالة تؤدم إلنستنتج مما سبؽ إ       
، فيصبح الشباب عرضو لخطر إنتاجلعدـ كجكد ما يمكف أف يقكـ بو الشباب مف فعؿ يؤدم إلى 

كعدـ  عمى قمة العمؿ اإلدمافمف مستكل  عدـ تكفر الماؿ البلـز لمعيش، كلككف البطالة ترفعالجريمة ل
  ، لذلؾ تشكؿ البطالة في المخيمات خطرنا داىمنا عمى الشباب.األحيافكجكده في بعض 

حيث  بب الفقر عامبل في زيادة الجريمة ،بس ر اكتظاظ البيكت كاالزدحاـيعتبلما سبؽ  إضافة      
إف ىذا العامؿ ىك ، (Choldin 1978; Stark, 1987) دبيات  الرائدة حكؿ بيئة الجريمةكفقا لؤلانو 

يفترض العمماء عمى  .المأزؽ الرئيسي في األحياء األكثر فقرا، حيث كثيرا ما تككف مكتظة بالسكاف
الذم يؤدم طريؽ تفاقـ النزاعات في المنزؿ، نطاؽ كاسع أف المساكف المزدحمة تزيد مف الجريمة عف 

ؾ فاف اإلشراؼ األبكم يتضاءؿ أك يككف غير اؿ كالمراىقيف الى الشكارع. ككذلالى تكجو األطف
كيصبح الشباب عرضة لتأثيرات األقراف غير  يزيد مف اإلغراءات تجاه االنحراؼ،مكجكدان، مما 

الجرائـ مف  المرغكب فييـ، كقضاء الكثير مف الكقت مع األصدقاء الجانحيف، كتزداد مشاركتيـ في
 .(Haynie and Osgood, 2005قبيؿ التخريب )

السياسات التي تيدؼ إلى تغيير منحدرات الحرماف كالجريمة يجب أف تركز عمى تكفير فرص         
كىناؾ أسباب جيدة الفتراض انو ينبغي تفضيؿ برامج الرعاية  كالتحسيف المستمر لنكعية الحياة، العمؿ

يككف في  ىذا عادة ما، (Steden, 2012)ي مجاؿ العدالة الجنائية.التدخؿ ف االجتماعية عمى
يؤدم إلى ارتكاب كؿ كبير عمى الحياة في المخيمات مما يؤثر االكتظاظ السكني بشحيث  المخيمات

دة فرص حدكث زيا ، كذلؾ يسيـ االكتظاظ فييـ الجريمة لعدـ كجكد الخصكصية لدل الكثير من
كجكد عبلقة عميو النظرية االيككلكجية ب أكدتىذا ما  ،بيف السكاف ضاألمراانتشار ك  أسريةمشكبلت 

 األفرادالتركيز عمى  كالجماعات بدال مف األماكفىنا ال بد مف التركيز عمى ، ما بيف المكاف كالجريمة
راساتيـ المنظكر االيككلكجي في د الـ ييممك  األمريكيةالحقيقة أٌف عمماء مدرسة شيكاغك كخصائصيـ، 

 (1939) كذلؾ دراسات فارس كدتياـ( ، 1925)بارؾ كبيرجس كمكانزم في كتاب المدينة  بالذات
 أف إالناطؽ الحضرية، في الم األحداثنحراؼ حكؿ ا ( 1942)حكؿ االضطرابات العقمية كشككمكي 

الكثير مف  االكثير مف عمماء الجريمة قد تجاىمك  أف إثباتمسحي  إجراءحاكؿ مف خبلؿ  ستارؾ
مثاؿ عمى ذلؾ يقكؿ أف الكثير مف األسر الفقيرة تختفي ليحؿ ، لمجريمة كاالنحراؼ يمةالسمات الم

يذكر في ذلؾ،  لكف بدكف معرفة دكر البيئةغار مف مختمؼ المستكيات الطبقية محميا أحداث ص
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مف أىـ  سمات المناطؽ ذات المعدالت المرتفعة في االنحراؼ كالجريمة ىك كجكد الفقر  أفستارؾ 
  .(2013ريكات، فييا )ك 

ىك الذم تككف العبلقة فيو بيف الفقر االتجاه االقتصادم،  األكؿاىات، يأخذ الفقر ثبلثة اتج        
اتو مبحث عف تمبية حاجكاقع الفقر الذم يعيشو الفرد يدفعو ل أف إذ كالجريمة عبلقة سببيو مباشرة،
مف االقتصادم، اذ يعمؿ ىذا االتجاه  عمى العكس اه االجتماعي: االتجاألساسية بصفة غير قانكنية، 

خاصة األسرة في إيجاد الظركؼ الدافعة إلى ارتكاب دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية  عمى إبراز
الجريمة، أما االتجاه النفسي: فيرل أصحاب ىذا االتجاه أف الشعكر بالحرماف ىك العامؿ األساسي 

 (.2014)زرارة،  إلى السمكؾ اإلجرامي الذم قد يؤدمؿ تكازف الشخصية كالمتسبب في اختبل

 إمكانياتوكلمفقر عبلقة مباشره بجرائـ االعتداء عمى العرض، فقد ال يستطيع الفرد الزكاج لضيؽ       
لو الزكاج فقد ال يتكافر  أتيح إذاحتى ريزتو الجنسية بطرؽ غير مشركعو، غ إلشباعالمالية، مما يدفعو 

أك انضماميـ  األبناءكتشرد  الذم يؤدم بالزكجة الى االنحراؼ األمر كأسرتولديو ما ينفؽ عمى زكجتو 
 األبناءتحكؿ بيف  كما قد يشكؿ الفقر حقبة ،إغرائور طمبا لمماؿ أك تحت تأثي إجراميةالى عصابة 

كينصرفكف الى العمؿ في مياديف  فينقطعكف عف الدراسة في سف مبكركمتابعة تحصيميـ العممي، 
مف خبلؿ ذلؾ   (،2005يـ الى االنحراؼ )الرمادم، د يتمقفيـ رفاؽ السكء كيدفعكنالحياة المختمفة، كق

في  أساسياألسرية دكر كبير في تحديد سمكؾ األفراد حيث أف التقميد يعتبر عامؿ  لمبيئةيتضح  أف 
الجريمة  أف يـ فياىذا ما أكد عميو دكرك، النظر عف مصدر القدكة لؤلبناءبغض  اإلجراميالسمكؾ 

المينية كاالجتماعية  ، كمما كاف الفرد مرتبط بالمجتمع مف جميع النكاحي االجتماعية الكسط كليد
، كعمى الرغـ مف تأثير حتى لك تكفرت لو الفرصة لذلؾة كالثقافية كمما قمت رغبتو في ارتكاب جريم

الى ممارسة مما يدفعو  األسرة اال أف تأثير رفاؽ السكء قد يككف أقكل مف تأثير األسرة عمى الفرد
 الجريمة.

ات التي مف النتائج المترتبة عمى ىذه العبلقة القكية بيف الفقر كالجريمة العديد مف النظري        
تكضح العبلقة اإليجابية بيف الفقر كالجريمة  مى الرغـ مف أنيا جميعياع ،برزت لتفسير ىذه العبلقة

تأثير خطي  إلى ت مف تأثير متزايد بطئ ذه التنبؤاتتراكح ى، المستكل الجزئي مف األحياء عمى 
العالية مف  بحيث  تزيد الجريمة بمعدالت ىائمة في األحياء ذات المستكيات، بسيط، إلى تأثير عتبي

مف  البيئية األكثر تأثيرافي كاحدة مف النظريات  ((William,1987عمى سبيؿ المثاؿ، جادؿ الفقر 
ىي محركمة لمغاية التي تحتكم عمى الفقر بشكؿ مركزم أف ظيكر األحياء ال، الماضيالعشريف القرف 

التي تحظر  عرضة لبلرتفاع في مستكيات الجريمة كالفكضى بسبب انييار األعراؼ االجتماعية
 المحركمة األحياء إفىذه النظرية تطرح عبلقة غير خطية بيف الفقر كالجريمة بحيث  ،السمكؾ الجانح
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اقترح بعض العمماء أف الفقر كجرائـ الممتمكات يظيراف  المقابؿ ، فيلمغاية ترتفع فييا نسبة الجريمة
 الممكنة في جرائـ األىداؼعبلقة إيجابية متناقصة بسبب انو كمما زاد الحرماف كمما نقص عدد 

 . (Hannon, 2000)الممتمكات
عمى منظكر يبني  إف الفرضية القائمة بأف الفقر كالجريمة قد يككف ليما تأثير متعاظـ متزايد        

(denton,1993 and Wilson,1987)  لفقر في ىذا النمكذج النظرم يشير إلى أف العرؽ كا
التحكؿ الييكمي يمكف أف يؤدم إلى زيادة  أفيركز عمى كيؼ يمكف تمييزه،  الكاليات المتحدة تقريبا 

يات العالية مف العزلة االجتماعية كتدىكر "الحماية االجتماعية" بشكؿ خاص في األحياء ذات المستك 
مف الطبقة المتكسطة  األحياءالفقر. كتصؼ نظرية الماكرك ىذه العممية الديناميكية التي تتحكؿ فييا 

شيدت لذلؾ  نتيجةطبقة المتكسطة الى ضكاحي المدف. مف ال يدة الفقر بعد ىجرة الناس إلى أحياء شد
الطبقة الكسطى التي حسنت مف اآلثار  لممعايير اإليجابية التي تبناىا سكاف ىذه األحياء انييار عاـ

الضارة مف الحرماف مف خبلؿ ممارسة مستكل مف السيطرة االجتماعية التي تؤثر عمى السكاف 
 الييكؿكىكذا، في ىذا  Hipp& Yates, 2011))كتجعميـ يمتنعكف عف السمكؾ غير المرغكب فيو 

بو" فاف ذلؾ يؤثر عمى معايير السكاف  كالنمكذج الثقافي، كبعدـ كجكد الطبقة الكسطى "كنمكذج يحتذل
 .(Sampson and Wilson, 1995) كيجمب الحرماف كارتفاع معدالت الجريمة 

صؼ زيادة التأثير بيف الفقر ريات غير الخطية المتسارعة التي تعمى النقيض مف النظ       
 أفعمى الرغـ مف . مف ذلؾ تشكؿ عبلقة خطية بسيطة كالجريمة، فاف النماذج النظرية األخرل بدال

العديد مف النظريات السياقية تصؼ العبلقة المحتممة بيف الفقر كالجريمة، فمف أبرزىا نظرية الفكضى 
إلى الحد مف التماسؾ كالقدرة  أدتاالجتماعية، التي تفترض أف األحياء ذات معدالت الفقر المرتفعة 

فحة الجريمة كاالنحراؼ جتمع األكبر لمكاالجماعية عمى تقديـ العطاءات لمحصكؿ عمى المكارد مف الم
مما  فإف مستكيات الفقر المتزايدة تقمؿ باستمرار مف قدرة الحي عمى تأميف المكارد، في الحي، ىكذا

ىناؾ تأثيرات غير خطية قكية ، يعني كجكد عبلقة خطية في جميع المجاالت الممكنة لمعدالت الفقر
مف أف البحكث السابقة حددتيا بشكؿ عاـ عمى أنيا خطية عمى الرغـ  لفقر عمى معدالت الجريمةمف ا

كتيرة تأثير الفقر تشير نتائجنا إلى أف ىذا افتراض غير مقبكؿ، كذلؾ ىناؾ دليؿ ضئيؿ عمى تسارع 
عدـ كجكد تسارع في  زيادة  اف أقكل بكثير عمى تأثير إيجابي متناقص أدلةلكف ىناؾ عمى الجريمة، 

، ( ، كالكثير مف البحكث بعده1987،كيمسكف )ف الفرضية الرئيسية مف التأثير يدعك إلى السؤاؿ ع
 كممحكظ مة بشكؿ كبيرةمعدالت الجريفي التي تقكؿ  باف ارتفاع معدالت الفقر سيؤدم إلى ارتفاع 

(Yates, 2011 &Hipp( . 
معدؿ )تشمؿ ة ت اليامة لمجريمأما المتغيرات االقتصادية كالمالية كيعتقد عادة أنيا مف المحددا       

إلى المجكء  قد يؤدم فقر داخؿ الدكلةارتفاع معدالت البطالة كزيادة انتشار ال إف ،( الفقر كالبطالة
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سباب األساسية لجرائـ منشاط اإلجرامي. كيشيع ذكر التطمعات االقتصادية غير المشبعة باعتبارىا األل
اذبية األنشطة الت البطالة يعزز جأف ارتفاع معد، (Sharp, 2000)مثؿ السطك كالسرقة  الممتمكات

لذلؾ، فإف فترات التكسعات االقتصادية ة منطقية بيف الجريمة كالبطالة ، يناؾ صمغير المشركعة، ف
 يترافؽ الرككد مع زيادة الجريمة  سكؼ تترافؽ مع تباطؤ نمك الجريمة، في حيف مف المتكقع أف

peek, 2009)) ،فإف المحركميف اقتصاديا ىـ  قارنة باألثرياءلدراسات أنو بالمتؤكد عدد كبير مف ا
كثمة محدد اقتصادم آخر لمجريمة كثيرا ما يذكر ، أكثر عرضة الرتكاب جرائـ الشكارع مف كؿ نكع

خاصة الجريمة إلى أف النشاط اإلجرامي تشير نظرية  لناتج اإلجمالي الحقيقي لمدكلة ،في األدب ىك ا
ع الصناعي كاالنكماش، حيث تزداد معدالت الجريمة خبلؿ جرائـ الممكية يزداد كينخفض مع التكس

كمما كانت الدكلة  ، عبلكة عمى ذلؾتصادية الجيدةفترات الرككد كتنخفض في فترات مف الظركؼ االق
كثر مف فترات العاـ أ اإلنفاؽثراء في أم فترة معينة، أصبح مف السيؿ استيعاب الطمب عمى  أكثر

ات مكازنات الميزانية قد تقيد الدكؿ اإلنفاؽ عمى العدالة الجنائية لتمبية كفي أكق،  االقتصادية األزمات
 .  ((Ali & peek, 2009 ع العامة األخرل األكثر استحقاقاالطمب عمى السم

إذ تبيف إف الحرماف ، ك مصدر قمؽ مستمر في عمـ الجريمةالتكزيع المكاني لمجريمة ىيعد نمط       
كنقص  دالت الجريمة. كيعتبر تركز الفقرتبطاف ارتباطا إيجابيا بمعاالقتصادم كعدـ المساكاة ير 

لممارسة الجريمة. مف الناحية النظرية  أساسيةعكامؿ الفكضى االجتماعية ك مؤشرات تؤدم الى  المكارد
فانو مف األىمية الكبرل أف نحدد بطريقة أكثر دقة كمكثكقية  مف منظكر السياسة العامةك كذلؾ 

كالجيكد المبذكلة لتحديد المؤشرات  تؤثر عمى معدالت الجريمة المحددة،تي خصائص المجتمع ال
كالفقر أك االستبعاد أك عدـ المساكاة تعكقيا حقيقة أف معظـ   األعمىالمحددة لمعدالت الجريمة 

كتتركز معظـ  يات المتحدة أك المممكة المتحدة،البيانات قد جمعت حتى اآلف لمناطؽ محددة في الكال
 Bouffardالحالية عمى المناطؽ الحضرية، كال تكجد دراسات كثيرة متاحة عف الجريمة الريفية البحكث 

and Muftic, 2006).)  

عمى الرغـ مف أف معظـ البيانات المتاحة تشير إلى أف بعض أشكاؿ الجريمة عمى األقؿ تتركز       
تحقيؽ فيـ شامؿ لمتكزيع الجغرافي بشكؿ كبير في المناطؽ الحضرية، فمف الكاضح أنو إذا أراد المرء 

األراضي بيانات الجريمة التي تغطي ىمية بمكاف أف يؤخذ في االعتبار لجميع أشكاؿ الجريمة، فمف األ
 (.Hooghe , 2011كليس مجرد بيئة حضرية محددة كاحدة) بأكمميا

لة( كانت مرتبطة البطاالمؤشرات الثبلثة )مستكل الدخؿ، عدـ المساكاة في الدخؿ ، جميع           
بكضكح بحدكث  افبالتالي يمكننا أف نذكر أف الحرماف كالفقر بشكؿ عاـ يرتبط،  بمعدالت الجريمة

ؿ بالنسبة لعدـ المساكاة في الدخ أمالجرائـ العنيفة. تمكات ك االجريمة، كىذا صحيح بالنسبة لجرائـ المم
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لدخؿ ارتباطا قكيا بجرائـ الممتمكات، يرتبط عدـ المساكاة في اكانت النتائج مختمطة بعض الشيء، 
ت ىذا يتيح لنا التكيف بأف الفجكابلقة سمبية مع الجريمة العنيفة. كلكف خبلفا لمتكقعات الحظنا كجكد ع

بية كىيكؿ مستكيات المكارد كالممتمكات المتاحة، تتيح عمى ما يبدك فرصة إيجاك  ي الدخؿالكبيرة ف
نة مستكيات الدخؿ كالبطالة، فيما يتعمؽ بالممتمكات كجرائـ كعند مقار  محفز لجرائـ الممتمكات ،

الدخؿ مع العنؼ، الحظنا أف أثر البطالة أكبر مف تأثير مستكيات الدخؿ. كقد أدل استبداؿ متكسط 
  يف المفسر لمنمكذج. العاطميف عف العمؿ في كمتا الحالتيف إلى زيادة التبا

ففي ،  طا بيئيا كبيرا بالسمكؾ اإلجراميطالة باعتباره ارتبايشير بقكة إلى اتجاه الب ما سبؽ م      
ف البمديات التي تشيد معدالت بطالة مرتفعة، تحدث جرائـ  الممتمكات كالجرائـ العنيفة في كثير م

ايجابية عمى  آثارتكصمت الى أف لمجريمة  (lin , 2008)أف دراسة الدليؿ عمى ذلؾ ك  ،األحياف
فالبطالة ليست مرتبطة ارتباطا  ع نطاؽ ىذا االدعاء ،نا تسمح لنا بتكسيإف نتائججريمة الممكية ، 

أكبر  فإف تأثير البطالة قد يككف فحسب بؿ أيضا بالجرائـ العنيفة ، بالتالي إيجابيا بجرائـ الممتمكات
 . (Hooghe, 2011)  كىي عبلقة تحتاج إلى مزيد مف البحث في البحكث المستقبمية كأكثر انتشارا 

 إذاتدني مستكل الدخؿ يدفع الفرد الى ارتكاب الجريمة   أفتكصمت الى  الحاليةالدراسة  أفكما        
مف اجؿ  أك معبلجل أكالحصكؿ عمى الماؿ البلـز سكاء لشراء الحاجات اليكمية التي يحتاجيا  أرادما 

الى  إضافة رتكاب الجريمةكتراكـ الديكف يؤدم إلى ا األسعارارتفاع  أف، فقد بينت النتائج األبناءتعميـ 
يسكؽ الفرد إلى ارتكاب   أففالحاجة إلى الماؿ مف اجؿ سداد الديكف، كعدـ تكفره يمكف  ف، فإما سبؽ

دكر كبير في حدكث الجريمة، فحصكؿ الفرد عمى دخؿ ال يفي باحتياجاتو  محرماف المكازمالجريمة. كل
يؤدم إلى الجريمة، فعدـ قدرة الفرد عمى  أفيمكف   أسرتو إليوكما تسعى  ،ؽ لو طمكحاتوكال يحق

يؤدم إلى  أفلعدـ تكفرىا يمكف  أكالعامة، سكاء لعدـ قدرتو المالية  كاألماكفالذىاب إلى المنتزىات 
كؿ ف حرماف مف العبلج الصحي؛الأك الحرماف مف امتبلؾ البيت الخاص، ارتكاب الجريمة،  كذلؾ 

تساعده في الحصكؿ  أففرد، فيتكجو إلى أم طريقة يمكف ىذه العكامؿ عادة تؤثر في طريقة تفكير ال
 عمى الماؿ إلعادة تأىيؿ بيتو كترتيب حياتو، حتى لك كاف ذلؾ بارتكاب الجرائـ المختمفة .

 :فمسطين  في واحصائياتو الفقر  5.2

بأنيا "الفقيرة في فمسطيف  األسرة( 54، ص 2011،الفمسطيني  لئلحصاءجياز المركزم عرؼ ال)     
، حيث ال إسرائيميؿ ( شيق2237تي تحصؿ عمى راتب قدره )، كالأفرادمف خمسة  المككنة األسرةتمؾ 

 " .الغذائية  الغذائية كغير األساسيةتكفير الحاجات  األسرةتستطيع 
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، حيث بمغت نسبة الفقر في اإلسرائيميبمداف العالـ فقرا بسبب االحتبلؿ  أكثرتعد فمسطيف مف       
%( ، كفي عاـ 19.2ر المدقع، حكالي )%(، في حيف كصؿ نسبة الفق30.9) (2010العاـ )

 (2016% حسب )االقتصاد الفمسطيني ، 65بمغت نسبة الفقر كالفقر المدقع  ( 2016)

 كفقا ألنماط االستيبلؾ الحقيقية (2010)األسر الفمسطينية خبلؿ العاـ  بمغ معدؿ الفقر بيف          
كما تبيف أف حكالي  في قطاع غزة.  (%38.0)ي الضفة الغربية كف (%18.3) ( بكاقع25.7%)
في األراضي الفمسطينية يعانكف مف الفقر المدقع كفقا ألنماط االستيبلؾ  مف األفراد (% 14.1)

(  2009) كفي عاـ في قطاع غزة(.  (%23.0)في الضفة الغربية ك (%8.8)بكاقع لؤلسرة،  الحقيقة
 في قطاع غزة( (%38.3)في الضفة الغربية ك (%19.4ك)  (%26.2)نسبة األفراد الفقراء  بمغت

 .( 2010 ،لئلحصاء)الجياز المركزم 

بنسبة  خفضت معدالت الفقر لؤلفراد(  2010)أف المساعدات المقدمة لؤلسر خبلؿ العاـ         
ع في قطا %21.2% في الضفة الغربية ك10.7% عمى مستكل األراضي الفمسطينية )16.8مقدارىا 

 .غزة(

 )ٌف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي آخذ في االنكماش منذ عاـكتبيف أ       
، بسبب ضعؼ االقتصاد، مع تكاصؿ ارتفاع مستكيات البطالة تحديدا بيف شباب قطاع غزة، ( 2013

ر، حيث ىناؾ الفقدائرة مف الفمسطينييف في  (%25)، فيما يعيش (%60)حيث تتجاكز البطالة بينيـ 
حالة مف الرككد التي تعيشيا عممية إعادة إعمار قطاع غزة، فقد تعيد المانحكف في مؤتمر القاىرة 

%، كما أنو لـ 35لكف لـ يصرؼ منو سكل نسبة ( مميار دكالر أمريكي، 3.5داره )بتقديـ مبمغ مق
لبناء البلزمة ( طف مف مكاد ا1.6سكل ) (2014)يدخؿ إلى قطاع غزة منذ الحرب في صيؼ عاـ 

  .(2013% مف إجمالي حجـ ىذه المكاد )البنؾ الدكلي، 6.7إلعادة اإلعمار، أم نسبة 

خبلؿ  )% 31 (في حيف أف نسبة البطالة بيف شباب مدينة القدس المحتمة بمغت أكثر مف      
 (.%25(النصؼ األكؿ مف العاـ الجارم، فيما بمغت بشكؿ عاـ لدل القادريف عمى العمؿ ىناؾ 

خبلؿ نفس الفترة، كال يتجاكز حجـ ( %50)كالمست نسبة الفقر بيف العائبلت المقدسية ما نسبتو 
فقط مف مجمؿ االقتصاد اإلسرائيمي، لذا فإف نسبة ( %1)ما نسبتو  إسرائيؿاالقتصاد العربي داخؿ 

لذم تتجاكز فيو البطالة داخؿ مجتمع كاحد يضـ العرب كالييكد متفاكتة بدرجة كبيرة جدان، ففي الكقت ا
بيف الشباب اإلسرائيمييف، بينما تصؿ ( %5 )الشباب العرب، فإنيا تقؿ عف لدل ((%31البطالة نسبة 

قد يعكد ، (2012)خبيصة،  ) %7.8 (نسبة البطالة في صفكؼ اإلسرائيمييف القادريف عمى العمؿ إلى
االحتبلؿ سمب الكثير مف حيث أف  مكجكدة في المجتمع المقدسيذلؾ الى العنصرية التي ما زالت 
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 السياسية اإلجراءات مف أىـ إف، كؽ التي يستحقيا الشباب المقدسيالحريات كصادر الكثير مف الحق
 (ما بيف الكاقعة الفترةكاف التركيز في حيث ، ك الجرح  األسر  اإلسرائيميالتي اتبعيا االحتبلؿ 

ر ذلؾ مما أث سرائيميةي المناطؽ اإلفعمى قطاع الشباب بالذات حيث أنعدـ األمف  )2017 ك 2016
 .كاالقتصادية  كاالجتماعية اإلنسانيةعمى كافة النكاحي 

 : الفقر في مخيم شعفاط 1.5.2

الختبلؼ المصادر الرسمية ذلؾ ، حكؿ نسبة الفقر  رسمية مكحدة إحصائياتال تكجد          
 إشكاليةأف ىناؾ  إذ،  أعبلهالتي ذكرت المختمطة  األزكاجبالنسبة لتعداد السكاف في المخيـ يرجع الى 

ؤدم الى حالة فكضى في الذم ي األمرالعنكاف )مكاف السكف في المخيـ( في تسجيؿ األطفاؿ كاثبات 
نسمو، بالمقابؿ شيادات  ) 212200(يعترؼ ب  اإلسرائيمي، حيث أف مركز االحصاء اإلحصائيات

ىناؾ سكاف  أيضا، نسمة ) 802000 (ب يتحدثكف عف أكثر مفالسكاف كمركز شرطة النبي يعقك 
 .(2015، بركات) (codeليس لدييـ بطاقة الجئ )ئيف غير مسجميف ضمف ككالة الغكث الج

السكاف كقمة فرص العمؿ داخؿ المخيـ، كصعكبة  أعدادتعكد أسباب البطالة الى ازدياد          
خاصة عمى فئة الشباب سي ، كتأثير الكضع السيااألحياف التنقؿ عبر الحاجز العسكرم في بعض

سمكؾ مف سير كجنائية الذم ال يسمح ليـ بالحصكؿ عمى شيادة حسف  أمنيةالذيف لدييـ سكابؽ 
ليذا يتكفر لدل العمؿ في مدينة القدس،  أماكفمف الشرطة التي تعتبر شرط لمتكظيؼ في الكثير 

األحياف، يقة خاطئة في بعض الذم يستغمو بطر كقت فراغ كبير في حياتو اليكمية العاطميف عف العمؿ 
فينجذب  األخرض عزؿ عف المجتمع المحمي كتمضي ساعات طكيمة في البيكت، أما البعفيناؾ فئة تن

تاجر لممخدرات، كىناؾ مف  أكغير شرعية مثؿ الكقكع في المخدرات سكاء كمستخدـ سمبية  أعماؿالى 
مف خبلؿ ذلؾ  ،(2012ريج، )معيد ا  العنكبكتيةساعات في المقاىي كمحبلت الشبكة يمضي 

تكفر في المجتمع أصبحت الجريمة كاقعة  إذاالفقر كالحرماف كالجيؿ  نستطيع أف نكضع أف ثالكث
حيث أف فقداف الطمكح كاليأس مف الحصكؿ عمى أدنى مستكل مف الحقكؽ ، في ىذا المكاف حتمية

الحصكؿ عمى ىذه الحقكؽ  في الغير مشركعة األساليب إتباعالى  كالكصمة المجتمعية يؤدم كؿ ذلؾ 
 ىذا ما يزيد مف احتماؿ ارتفاع نسبة الجريمة .، البسيطة  اإلنسانية

المشار لو في  )2012 (عاـ أريج معيد أجراه الذم الميداني المسح نتائج أظيرت قدل     
مخيـ شعفاط ىي منطقة القتصادم في بأف تكزيع األيدم العاممة حسب النشاط ا (2015،بركات)

 :األتيالنحك عمى 
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 العاممة األيدم مف (% 70 ) يشكؿ  اإلسرائيمي العمؿ سكؽ. 
  العاممة األيدممف  )%15 (يشكؿقطاع الخدمات . 
  العاممة األيدممف  )%10 (يشكؿقطاع المكظفيف . 
 (1، كلمزيد مف التكضيح انظر/م الشكؿ رقـ ) العاممة األيدممف  )% 5( يشكؿ جارة قطاع الت 
 

 

 قة مخيـ شعفاطممة حسب النشاط االقتصادم في منطالعا األيدمتكزيع  (:1الشكؿ رقـ)

 

ذلؾ بسبب الكضع عفاط متدنية نسبيا، في مخيـ ش األكاديميأما فيما يتعمؽ بنسبة التعميـ        
االقتصادم المتدني لمعائبلت داخؿ منطقة المخيـ مما دفع الغالبية مف فئة الشباب مف حممة اليكية 

إىماؿ الدراسة كترؾ التعميـ كالتكجو نحك العمؿ في المناطؽ اإلسرائيمية بيدؼ الحصكؿ  المقدسية إلى
أم عمى دخؿ مادم مرتفع مقارنة مع الدخؿ الذم تدره كظيفة أخرل في المناطؽ الفمسطينية أك 

كؿ ذلؾ بسبب عدـ كعي السكاف ألىمية التعميـ كنقص كضعؼ  ، كظيفة تحتاج إلى شيادة عممية
ىماؿ األىؿ بمتابعة المدارس د الذم ساعد الى انخفاض نسبة المتعمميف  األمر، أبنائيـاخؿ المخيـ كا 

ف في في مخيـ شعفاط كتكجو المعظـ الى سكؽ العمؿ في سف مبكر مقارنة مع غيرىـ مف المتعممي
مف الجدير ذكره أنو تكجد مدرسة كاحدة رسمية فقط تابعة لبمدية مناطؽ أخرل في شرقي القدس، 

مف اجؿ ، إعداديةتدائية مدرسة اب مدرسة ذككر شعفاط )ج( ىي منطقة مخيـ شعفاط س في القد
الذم يعد محفز لمتسريب  األمراكماؿ المرحمة الثانكية يجب االنتقاؿ الى مدرسة خارج المخيـ 
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ما يدعـ ما سبؽ نتيجة  إف ، (2012)معيد اريج،  اإلسرائيميةالتعميمي كاالنتقاؿ لمعمؿ في السكؽ 
سبة الجريمة ارتفاع ن دكر ىاـ في  تكل التعميمي لممبحكثيفممسلأف  دراسة الحالية التي تكصمت الىال

ؤثر عمى معدؿ العالي يرل بأف الفقر ي لمستكل التعميميالفرد ذك ا أف، إذ في منطقة مخيـ شعفاط
التعامؿ عمى ككف قادر ال ي مف خبلؿ ذلؾ يتضح أف الفرد ذك المستكل التعميمي المتدني ، الجريمة
، أبنائو، سكاء كاف في التعامؿ مع ) ذاتوبالدرجة التي يككف فييا الفرد المتعمـ   الصحيحة بالطريقة

المؤدم  نسبة العنؼ ارتفاع ىذا يزيد مف، يؤثر ذلؾ عمى نفسو كعمى مجتمعو  مما( المجتمع  أفراد
ىاـ ككبير في ارتفاع نسبة  مستكل الدخؿ لو دكر أفأيضا كاف مف النتائج ، الى ارتكاب الجريمة

 الذيف ال األفرادمف  أعمىكدخؿ  لمستكل التعميمي العالي لديو مينة ثابتةالجريمة  حيث أف الفرد ذك ا
لذلؾ فإف المستكل التعميمي يساعد عمى االبتعاد عف الجرائـ،  ، ثابتةيتكفر ليـ دخؿ عالي كمينو 

ية حيث تكفر عدىـ عمى ممارسو حياتيـ الطبيعيسامما  األبناءيكفر الماؿ الكافي لسد حاجات  ألنو
ـ يساعد في غرس إف التعميـ لؤلىذا يبعدىـ عف التكجو نحك الجريمة، كما ، ليـ كافة االحتياجات

الخكؼ مف اهلل كاحتراـ الناس في المجتمع،  األبناءالعالية، كيزرع في نفكس  كاألخبلقياتالقيـ 
 يؤدم إلى العفة، كاالبتعاد عف التفكير الجرمي. صـك مما مف صبلة ك  اإلسبلـ أركافكالحفاظ عمى 
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 الدراسات السابقة  6.2

اثر الفقر والبطالة عمى السموك الجرمي في المجتمع ( بعنوان "2014شة )راو دراسة الد       
الدراسة الى التعرؼ عمى اثر الفقر  ىدفت "،  األمن العاممن وجية نظر العاممين في جياز  األردني

العاـ  األمفمف كجية نظر العامميف في جياز  األردنيبطالة عمى السمكؾ الجرمي في المجتمع كال
منيج المسح االجتماعي الذم يتضمف المسح أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث كلتحقيؽ  ،األردني

بكاسطة  الميدانيةالنظرم لمدراسة، كاالستطبلع الميداني لجمع البيانات  اإلطارالمكتبي الجاىزة لبناء 
جمع ل استبانوالدراسة، تـ تصميـ كتطكير  أسئمةعمى  لئلجابة إحصائيالدراسة كتحميميا أداة ا

( مبحكثان، تكصمت الدراسة الى عدد 350بمغت العينة ) بسيطةعشكائية  البيانات،كقد تـ استخداـ عينة
، في األردنيي المجتمع ف في السمكؾ الجرمي كالبطالة كجكد اثر لمتغير الفقر  أبرزىامف النتائج مف 

كفرض  األردنيفي المجتمع  األفرادتقكـ الحككمة برفع دخكؿ  أفحيف أكصت  الدراسة بضركرة 
عامميف كتقديـ مساعدات كالمستثمريف في رفع ركاتب ال األمكاؿرؤكس  أصحابتشريعات جديدة عمى 

كتكفير فرص عمؿ كريمة تعمؿ لمتقميؿ مف الدكافع التي تؤدم الى ارتكاب السمكؾ الجرمي  ،مالية ليـ
 عمى الحد مف ارتكاب السمكؾ الجرمي في المجتمع.

في ارتكاب الجريمة في مدينة  المؤثرة( بعنوان "العوامل االجتماعية 2011دراسة سعدون )       
المتمثؿ  اإلجراميالسمكؾ  أنكاع ألحدكالدكافع  الحقيقةتشخيص المسببات الدراسة لىدفت ، الرمادي"
 بإضافات إلسياـفضبل عف ذلؾ فاف ىذه الدراسة تمثؿ محاكلة  ب الجريمة كبعدىا القانكني.بارتكا

 اإلجراميىذه الدراسة بمعرفة السمكؾ  أىميةمف ىنا يتضح لنا ، في حدكد ىذا المكضكع أخرلعرفية م
بعاده  ،مؤدية لمجريمةكامؿ االجتماعية العكالشرعية كالتعرؼ عمى ال االجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية كا 

لمبحث االجتماعي  الذم يعتبر طريقة ميمة لدراسة منيج المسح االجتماعي الميدانيااتبعت ىذه 
 أداة الدراسةمت ىذه استخد كقكفيف الذيف ارتكبكا الجرائـ،كانت عينة الدراسة مف بعض الم، العممي
يف ىـ مف كاف المبحكث أكثر فألقد كاف مف نتائج ىذه الدراسة   لجمع البيانات كتحميميا، الستبانو

الذيف كاف دخميـ  أما ،(%31،7)مقابؿ ( %63،3)بتيـ حيث بمغت نس الحاجة سد دخميـ يقؿ عف
 األشخاصالجريمة تنتشر بيف  أفمف خبلؿ ذلؾ اتضح ، (%5)يض عف الحاجة فقد بمغت نسبتيـ يف

ف يككف تعميميـ منخفض كما بيف الذي أيضاالجريمة تنتشر  أفالذيف دخميـ كاف يقؿ عف الحاجة كما 
الشباب العاطميف عف العمؿ كتكفير فرص  أكضاعدراسة   مف تكصيات الدراسة ، لدراسةا إليو أشارت
 .عائبلتيـمف ليـ مستقبميـ كمستقبؿ عمؿ تؤ 

اثر المتغيرات االقتصادية عمى السموك الجرمي في المجتمع "بعنوان ( 2009دراسة الزواىرة )       
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى اثر  ،"العام األمنجية نظر العاممين في جياز من و  األردني
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ف في جياز مف كجية نظر العاممي األردنيالمتغيرات االقتصادية عمى السمكؾ الجرمي في المجتمع 
استخداـ  تـٌ لجمع البيانات،  استبانوطكير الدراسة تـ تصميـ كت أىداؼلتحقيؽ ، األردنيالعاـ  األمف

قد تكصمت الدراسة ( مبحكثان، ل462لتحديد عينة الدراسة، بمغت العينة) كأسمكبطة ينة عشكائية بسيع
في ممارسة السمكؾ الجرمي في  اآلتيةكجكد أثر لممتغيرات  الى مجمكعة مف النتائج كاف أبرزىا:

بطالة ( ، ال، الشركات الكىميةالخصخصة)تدني األجكر ، تدني الدخؿ، التضخـ،  األردنيالمجتمع 
  %( مف التبايف في المتغير التابع .77.6ر )الى المتغيرات المستقمة تفس إضافة

بعنوان" أثر المتغيرات االقتصادية عمى الجريمة"  (2008راسة عبد الرزاق والوريكات )د           
خبلؿ الفترة  فاالقتصادية الكمية في الجريمة باألرد، ىدفت الدراسة الى بياف أثر المتغيرات "األردنفي 
يتركز محكر ىذه الدراسة عمى دكر البطالة كمستكل الدخؿ القكمي الحقيقي في (، 2006_ 1973)

العاـ  األمفالبلزمة مف مديرية الجريمة باستخداـ منيج المسح االجتماعي، تـ الحصكؿ عمى البيانات 
الكحدة لتحديد درجة ار جذر استخدمت الدراسة اختي،العامة كنشرات البنؾ المركزم اإلحصاءاتدائرة ك 

، جكد عبلقة تكازنية بيف المتغيراتالتكامؿ لممتغيرات، كطريقة جكىانسف يكليكس المشترؾ الختبار ك 
ار الى المتغيرات متكاممة مف درجة البطالة، دلت نتائج االختب أف اإلحصائيةنتائج االختبارات  أظيرت

كاف اتجاه السببية مف البطالة الى الجريمة، ككذلؾ  بطالة كالجريمة،الكجكد عبلقة طردية بيف معدالت 
 ىناؾ عبلقة عكسية بيف مستكل الدخؿ الحقيقي كالجريمة، كاف االتجاه مف الدخؿ الى الجريمة.

ىدفت الدراسة الى  " ( بعنوان" العوامل األسرية لمجريمة2006دراسة عبد اهلل مرقس )       
قاـ الباحث بجمع البيانات  ،قتيا بارتكاب الجريمةكعبل أىـ العكامؿ االجتماعيةالتعرؼ عمى 

 (300)اشتممت عينة الدراسة عمى  كأداة لجمع المعمكمات كتحميميا ك اإلستبانةباستخداـ  اإلحصائية
ف أالنتائج  أىـ( ككاف مف  االجتماعي،اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي )المسح مبحكث 

باع اإلنساف مف كؿ ما يعتقد أف لو الحؽ فيو، عكامؿ مف الممكف أف الفقر كنقص المكارد البلزمة إلش
 .تصبح أسبابان لمجريمة 

 

ىدفت  ،"لظاىرة الجريمة في االردن اإلقميميميل حالت" بعنوان (2005دراسة الخوالدة )         
الجريمة  الدراسة الى تحديد العكامؿ المسببة لمجريمة كما ينجـ عنيا مف آثار كتحميؿ العبلقة بيف

ية قاـ الباحث بجمع البيانات اإلحصائفي محافظة البمقاء، حيث  األردفكالعكامؿ المؤثرة فييا في 
لجمع  كأداة اإلستبانةل الدراسة، استخدـ الباحث كعمى مستك  األردفالمتعمقة بالجريمة عمى مستكل 

تكصمت دراستو الى جرافي، في كالكمي كالكارتك ، حيث استخدـ أساليب التحميؿ الكصالبيانات كتحميميا
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ذلؾ مف خبلؿ انخفاض معدؿ الجرائـ السنكم، خارج نطاؽ الظاىرة االجتماعية،  الجريمة ما زالت أف
ىناؾ تحسف في مكافحة الجريمة، كاف ىنالؾ عبلقة قكية بيف ارتكاب الجرائـ كزيادة  آفمما يشير الى 

 انية كالفقر.عدد السكاف في المدف كالبطالة كالعمالة كالكثافة السك

دل كم بالبيئةاىتمت ىذه الدراسة  " اإلجراميوالسموك  " البيئة ( بعنوان2005عودة )دراسة        
مع  اإلجراميلمسمكؾ  ابرز النظريات االجتماعية المفسرةتناكلت  ،اإلجراميعمى السمكؾ  تأثيرىا

الدكر  الى التركيز عمى افوأضنظرية العكامؿ االقتصادية، عمى نظرية التفكؾ االجتماعي ك التركيز 
ىناؾ عدد مف العكامؿ  أفنتائج ىذه الدراسة  أىـلقد كاف مف ، أفرادىاالعائمة في انحراؼ  تمارسوالذم 
باإلضافة   (دخمو، )سكف الفردمنيا  األفرادمباشر النحراؼ كثير مف  الخارجية التي تككف سبب البيئة
كبيرا ذلؾ يمعب دكرا  لمتعميـ حيث أف البيئة المناسبة فشؿ المدرسة في تكفير ىف الدراسة تكصمت الفإ

تحديد الكثير مف  المقدرة االقتصادية لمعائمة تككف سببا في أف. كما اإلجراميفي ارتكاب السمكؾ 
الحاجات الضركرية  إشباعالجكع كالعرل كنقص المكارد كعدـ  أفالفرد حيث  إجراـفي   العكامؿ المؤثرة

 . اإلجراميعكامؿ الرئيسية التي تؤدم الى السمكؾ كالكمالية تعتبر مف ال

لة اإلمارات العوامل االقتصادية وأثرىا في اإلجرام في دو " بعنوان( 2001دراسة السويدي)       
 اإلماراتالى البحث عف العكامؿ االقتصادية كأثرىا عمى الجريمة في  الدراسة ىدفت العربية المتحدة"،
ىناؾ عكامؿ عديدة كالفقر كالبطالة كالتحكالت االقتصادية  أفراسة الى تكصمت الد العربية المتحدة،
ؿ االقتصادية اف ىناؾ صمة بيف العكامك ، اإلجراميفي المجتمع الى السمكؾ  األفرادتعمؿ عمى دفع 

نما مؿ ال تقؼ عند إحداث جرائـ معينةىذه العكا إف، اإلجراميكالسمكؾ  يمتد نطاؽ تمؾ العكامؿ الى  كا 
لمتحكالت  أثراىناؾ  أفكمف نتائجيا ، ـ الكظيفية كجرائـ األمف الداخميكالجرائ ألشخاصاجرائـ 

مف المجتمع مف نمط اقتصادم الى آخر) االقتصادية عمى السمكؾ الجرمي لممجتمع، أم عند انتقاؿ
الجرائـ معينة مف  أنماطبيذا التحكؿ، فقد تختفي  تتأثر، فإف حياة أفراد المجتمع (الزراعة الى الصناعة

، مثؿ جرائـ القتؿ كالسطك المسمح كالسرقة، كتظير الجرائـ الجنسية مثؿ ىتؾ أخرل أنماطكتظير 
 العرض كاالغتصاب.

تيدؼ ىذه الدراسة ( بعنوان "واقع وافاق الجريمة في الوطن العربي " 2000دراسة البداينة)        
د أجريت الدراسة في مدينة افي ، كقالجغر  اإلقميـالى تكضيح كبياف التبايف في معدالتيا حسب 

أف ىناؾ أثرا لمتغيرات ، استخدـ الباحث المنيج الكصفي الكمي ، ككاف مف أىـ النتائج الرياض
، مما يؤثر في السمكؾ الذم يؤدم الى ارتفاع معدالت االجتماعيةلتنمية تغير في النظـ السكاف كا

 . حراؼكاالنما بيف األمية  عبلقةالجريمة كأظيرت الدراسة 
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 ثانيا: الدراسات االجنبية

ىدفت الدراسة الى  الجريمة " البطالة بارتفاع معدالت"عالقة  بعنوان (Hooghe, 2011دراسة )
أف مؤشرات الحرماف  بينت ،  الجريمةما بيف البطالة كالحرماف كبيف  اإلرتباطيةمعرفة العبلقة 

كل المجتمع المحمي. في ىذه المقالة نقكـ المختمفة ليا أثر إيجابي عمى معدالت الجريمة عمى مست
-2001( لمفترة 589بالتحقيؽ في تأثير مؤشرات الحرماف عمى الجريمة في البمديات البمجيكية )ف = 

. كيظير تحميؿ االنحدار المكاني أف أرقاـ البطالة ليا تأثير قكم ككبير عمى معدالت الجريمة، 2006
لدخؿ. كيؤثر عدـ المساكاة في الدخؿ تأثيرا إيجابيا كبيرا عمى كىذا التأثير أقكل مف تأثير مستكيات ا

في المراكز تتركز الجريمة بشكؿ كبير أثر سمبي عمى الجريمة العنيفة.  معدالت جرائـ الممكية كلكف لو
لكننا نبلحظ أيضا بعض االختبلفات اإلقميمية اليامة. كلـ يكف الييكؿ الحضرية في بمجيكا، 

بمستكيات الجريمة، في حيف أف التحميؿ المكاني يبيف أف ىناؾ آثارا سمبية عمى الديمكغرافي مرتبطا 
 لكف ليس لمجرائـ العنيفة.ة فيما يتعمؽ بجرائـ الممتمكات، المجتمعات المحمية المجاكر 

ىدفت الدراسة  " بعنوان " عالقة الفقر بارتفاع معدالت الجريمة  ((Hipp & Yates, 2011دراسة 
  العبلقة ما بيف الفقر كارتفاع معدالت الجريمة كتأثير ذلؾ عمى السمكؾ الجرمي ،الى التعرؼ عمى 

النظريات تخمؽ تنبؤات متفاكتة فيما يتعمؽ بالشكؿ الكظيفي لمعبلقة بيف الفقر في األحياء  أفبينت 
كمعدالت الجريمة، بدءا مف تأثير إيجابي متناقص، إلى تأثير إيجابي خطي، إلى زيادة أضعافا 

فمف المستغرب أف ىناؾ القميؿ مف األدلة التجريبية التي  أك حتى الى تأثير عتبي. كمع ذلؾ عفةمضا
الدراسة الحالية تقدر الشكؿ الكظيفي لمعبلقة بيف الفقر كأنكاع  ،رل اختبار عمى ىذا الشكؿ الكظيفيتج

أف ىناؾ تأثير  تمدينة، كجد (25)حات التعدادية ؿ مختمفة مف الجرائـ الخطيرة في عينة مف المسا
 أكبصكرة حدكدية  إيجابي متناقص أكثر يصؼ ىذه العبلقة بشكؿ مناسب ما إذا كاف تقدير النماذج

عمى الرغـ مف أف ىذا  عض األدلة عمى كجكد تأثير متسارعلجـر القتؿ ىناؾ ب إف غير حدكدية،
ة خارج حدكد ىذه الفقر، مع عدـ كجكد تأثير عمى الجريمفي  )٪ 40(إلى )  %20(يحدث في حدكد 

ال يكجد دليؿ ىنا يؤيد فرضية الباحثيف ذكم التنبؤات  ، بالتاليلنقطة مف نسبة الفقر المرتفع جداا
بأف األحياء ذات المستكيات العالية جدا مف الفقر ستشيد  (مثب كيمياـ يكليكس كيمسكف)المطكلة 

 األخرل. باألحياءمعدال أعمى مف الجريمة مقارنة 

ىدفت الدراسة   ،"العالقة بين البطالة والجريمة في السويد بعنوان " (2006) جولردراسة س       
يتمثؿ في  أكليما التحميؿ، باستخداـ منيجيف مف ى العبلقة بيف البطالة كالجريمةالى التعرؼ عم



 

 

41 

 

( كثانييما يتمثؿ في استخداـ بيانات 2004-1988استخداـ منيج بيانات السبلسؿ الزمنية لمفترة)
الدراسة  أشارت، األكؿ(، بالنسبة لنتائج منيج التحميؿ 2003ك1995طع العرضية لمتكسط عامي)المقا

الى  أشارتفقد ائج منيج التحميؿ الثاني الى كجكد اثر مكجب لمبطالة عمى الجريمة، اما بالنسبة لنت
 عدـ كجكد اثر لمبطالة عمى الجريمة.

عمى جرائم االعتداء عمى الممتمكات وجرائم  الة البط تأثيربعنوان "  (2006) دراسة دونيس        
كعمى جرائـ العنؼ  مى جرائـ االعتداء عمى الممتمكاتىدفت الى دراسة تأثير البطالة ع،"  العنف 

فرضية  donisقد اختبر ( ل2000-1990ي فرنسا خبلؿ الفترة )التي تـ التبميغ عنيا لدل الشرطة ف
مف العمؿ ة يعتمد عمى مقارنة التكاليؼ كالمنافع المتكقعة ريم( بأف الميؿ نحك ارتكاب الج1968بيكر)

جاءت نتائج الدراسة نات عمى المستكل الجزئي كالكمي، قد استخدـ بيالالمشركع كغير المشركع، 
 المقطعية دالة عمى كجكد عبلقة طردية بيف البطالة كالجريمة بيف الشباب. 

ن البطالة وجرائم االعتداء عمى الممتمكات في "العالقة بي بعنوان  (2005) دراسة ألن       
العبلقة بيف البطالة كجرائـ االعتداء عمى الممتمكات  لمتعرؼ الىدراسة ىدفت ال، " المتحدةالواليات 

متغيرات كمية لسبلسؿ الزمنية مستخدما بيانات ا أساليببكاسطة تطبيؽ  األمريكيةفي الكاليات المتحدة 
مصت ىذه الدراسة الى كجكد نتائج مختمطة ألثر البطالة عمى جرائـ خ(، 2002-1992ي الفترة)تغط

االعتداء عمى الممتمكات، حيث أشارت النتائج الى اآلتي: كجكد أثر مكجب )سالب( لمبطالة الحالية 
عمى كؿ مف جرائـ السطك المسمح كجرائـ السمب كالنيب )جرائـ سرقة السيارات(، ككجكد أثر سالب 

 لسابؽ عمى متغيرات جرائـ االعتداء عمى الممتمكات.لمبطالة في العاـ ا

بعنوان "تأثير نقل األسر من األحياء ( Ludwig, Duncan, & Hirschfield, 2000دراسة )
تستخدـ ىذه الدراسة بيانات مف تجربة السكف كالتنقؿ العشكائية ، ذات الفقر المرتفع الى المنخفض "

نسبة الفقر المرتفع إلى المنخفض في جرائـ األحداث.  لدراسة تأثير نقؿ األسر مف األحياء ذات
تشير  ،مف البيانات اإلدارية الحككميةمقاييس النتائج تأتي مف سجبلت اعتقاؿ األحداث المأخكذة 

إلجرامي العنيؼ النتائج إلى أف إتاحة الفرصة لؤلسر لبلنتقاؿ إلى األحياء بنسبة فقر اقؿ تقمؿ السمكؾ ا
المشيكر ماييك عندما جمع كما ىائبل مف المعمكمات  اإلحصائي أيضا أكدها ما ىذ مف قبؿ المراىقيف،

الذم يقطنو في سياتؿ  األحياء ألحدفي دراسة حكؿ المجرميف المحترفيف، كحاكؿ ىينير  اإلحصائية
لمسقكط كالكحكؿ كغير ذلؾ  اآليمةحي بالفقر كالبنايات حيث تميز ىذا ال ايطالييف مف أصكؿ صقمية،

أف تركو معظـ سكانو  ما أثار دىشتو ىك استمرار كتيرة االنحراؼ في ىذا المكاف حتى بعد أف إال
ىنا ال بد مف ، كممارسة الجريمة المكافالى القكؿ بكجكد عبلقة ما بيف ىذا ما يدفع االيطالييف، 
 كخصائصيـ . األفرادكالجماعات بدال مف التركيز عمى  األماكفالتركيز عمى 
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 : اسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز الدر  7.2

 اإلجرامييتبف مف استعراض الدراسات السابقة أنيا تناكلت  مكضكع اثر الفقر عمى السمكؾ         
العاـ  األمفكانت ىذه الدراسة مختصة مف كجية نظر العامميف في جياز ( 2014 ،الدكارشة)كدراسة 
فئات  أىـالتي تعتبر مف ف كجية نظر فئة الشباب ع الفقر مكلكنيا ابتعدت عف دراسة مكضك  األردني

مف الجرائـ  أنكاع فئة النزالء كالمتيميف بارتكاب  أيضااستيدفت  السابقةالدراسات  أفكما ، المجتمع 
(  30 – 18الفئة العمرية) الشباف ضمف  بآراءفي حيف اف دراستنا تيتـ ( ، 2011،سعدكف)كدراسة 
 أنياميز ىذه الدراسة ما ي إف، ريمة عبلقة الفقر بارتفاع معدؿ الج عمى كجية نظرىـ في أكثرلمتعرؼ 
منيـ ( سنو 18-30)العمرية  الفئةمف كجية نظر الشباب  ضمف  الفقر بالجريمة تأثيرستدرس 

 ،العمؿ، المتزكج ،) جامعيةمختمفة مف الفئات العمرية بمراحؿ  حيث امتزجت بالعديد كاإلناثكر الذك
 المجتمع . أساسىي  العمريةىذه المراحؿ  أف عمى اعتبار( األعزب

ليسكا ضباط تحقيؽ كدراسة  ستتناكؿ عينة أنياحالية تتميز في الى ذلؾ فاف الدراسة ال إضافة      
عينتيا تختص  ،( 2005 ،اليف) كدراسة (2011 ،سعدكف)الغامدم كال نزالء متيمكف بجرائـ كدراسة 

المجتمع كعتاده في السمـ كالحرب كحممة مشعؿ المستقبؿ بما  أمؿ المستقبؿ كعدة، ككنيـ الشباب بفئة
ؿ في التقدـ كالنمك كالرخاء كالقكة كالعزة ،كىـ كرثة الغد كرجالو كالييـ تؤكؿ مسؤكلية حم أماؿفيو مف 

 إعدادىـما ينجح المجتمع في  ذلؾ بقدرلكىـ  رمز الحيكية كالنشاط ،  أمانة العمؿ الكطني كالقكمي
 الشباب.  و مرآةيرل المجتمع دائما  نفس، حيث نجح المجتمع  في غدهمى قدر ما يع

 السابقة باالتي: الدراساتتتميز عف  الحاليةالدراسة  إفبمعنى 

، الحرماف( التحتية البنية، المادم ، الصحيىذه الدراسة تركز عمى البحث في تأثير )الفقر  -
 عمى ارتفاع معدؿ الجريمة مف خبلؿ كجية نظر الشباب .

ذلؾ لمتعرؼ مف الجرائـ ،  عديدةبحثت بأنكاع  ىذه الدراسة لـ تحدد نكع كاحد مف الجرائـ بؿ -
 .بالمنطقة  المتكاجدةعمى الجرائـ  أكثر

المبحكثيف كأنكاع الجريمة بمنطقة مخيـ  آراءما بيف  العبلقةتميزت ىذه الدراسة بالبحث عف  -
 شعفاط .

المقاببلت  لجمع المعمكمات كأداة الستبانوالى جانب استخداـ  ة الحاليةاعتمدت الدراس -
، ذلؾ مف أجؿ لحصكؿ قة المخيـ مف مراكز كلجاف شعبيوفي منط المسئكلكفالشخصية مع 

  عمى نتائج أكثر دقة .
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عممية ككنيا تبحث عف كجية نظر الشباب في مدل تأثير الفقر  إضافةتعتبر الدراسة الحالية  -
 مخيـ شعفاط .عمى ارتفاع معدالت الجريمة في منطقة 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 :الطريقة واإلجراءات
 

مف  في تنفيذ الدراسة،   إتباعياتـ التي  كاإلجراءاتلمطريقة يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن        
التأكد مف (، )االستبياف الدراسة ةإعداد أدا، اتمعيا كعينتيكصؼ مجمنيج الدراسة، تعريؼ حيث 
لمطريقة فيما يمي كصؼ جة النتائج، األساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالك  كثباتيا، صدقيا

 . كاإلجراءات

 نيجيا : نوع الدراسة و  1.  3
تفسير ، ذلؾ مف خبلؿ كصؼ ك التحميمي نيج الكصفيالحالية كمٌية حيث تعتمد عمى ال تعتبر الدراسة

 .مف جية نظر الشباب تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة في منطقة مخيـ شعفاط 

 مجتمع الدراسة  2.  3
كالبالغ ، (30-18مف الفئو العمرية ) مخيـ شعفاط منطقة تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع الشباب في

 .( 2015)معيد أريج ، ( 112000عددىـ ) 

 يا : وخصائص عينة الدراسة  3.  3
 أكثركلمتكضيح ، ختيارىـ بطريقة العينة العشكائيةتـ افرد ( 400)عمى الدراسةاشتممت عينة        

( %42.5 )ر اف نسبةيظيافراد الدراسة حسب متغير الجنس حيث  ( تكزيع1.3)رقـ  ف الجدكؿييب
في  إلناثامشاركة أف يعكد ذلؾ الى  ،كىي نسبة أعمى مف الذككر لئلناث(  57.5 ) افلمذككر ك 
اكبر مف  اإلناثمف الذككر، كماف أف نسبة العامميف في المؤسسات مف  أكثركاف  اإلستبانةتعبئة 
لى ا اإلناث باإلضافةى المؤسسات كالجمعيات ىـ مف مف يتكافد ال أكثر أفالى  ، إضافةالذككر

  اىتماميـ كاف كاضحا بتعبئة ىذا االستبياف.

 العينة أفرادمف  األعمى النسبةكىي ( %44.8) فقد بمغ عدد العزاب متغير الحالة االجتماعية أما     
ذلؾ لعدـ قدرة الشباب نسبة المتزكجكف في المخيمات اقؿ يعكد ذلؾ الى أف ، متزكجيف( %42.8)ك

  كعدـ تكفر السكف. الزكاج بسبب الفقر كضيؽ المعيشة في المخيـ عمى

يعيشكف في بيت مستقؿ كىي النسبة ( % 33.2) سبتوالمعيشة فقد كاف ما نفيما يتعمؽ ب أما         
  األجكرلغبلء المعيشة كارتفاع  يعكد ذلؾ يعيشكف في بيكت مشتركة( %66.8)ك في العينة األقؿ
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ف أىذا يعني   األجكر بسبب ارتفاع الضرائب،حيث ارتفاع  اإلسرائيميةخاضعة لمسيطرة  المنطقةككف 
 .ت مستقمةلسكف في بيك با ال يسمح  الفردمالدخؿ 

 رأس ذلؾ ألف منطقة،  خميس رأسيسكنكف في ( % 39.8)فإمكاف السكف فب كفيما يتعمؽ       
 سكانيةال كثافةمف حيث ال األكثر، لذلؾ تعد ي تقدميا بمدية القدستخميس يتكفر بيا بعض الخدمات ال

سكنكف ي( % 26)، في حيف تبيف أفسيءكالكضع العمراني  متبلصقةالبيكت ، إذ إف في مخيـ شعفاط
لعدـ كجكد كصعكبة التنقؿ  كاإلنارةتفتقر لمخدمات ، فالمنطقة بالمخيـ شحادة كىي ابعد نقطة رأسفي 

 كالمناىؿ المكشكفة . في الشكارع المجارم، إضافة الى عاموكسائؿ مكاصبلت 

انخفاض  ىعم يدؿ ىذا( ، %29)الثانكية العامة اانيك بمغ عدد الذيف  مف ناحية مستكل التعميـ      
في خدمات  احاد اف مخيـ شعفاط يعاني نقصذلؾ أ ، يعكد السبب في في المنطقة التعميـنسبة 
، حيث انعداـ جدا سيئةس ر لممدا التحتيةالبنية إضافة الى أف  اثر عمى جكدة التعميـ ىذا ، التعميـ

ه مف الطبلب نسبو كبير  إفكما  ،كاألمافلمبلعب التجييزات في المباني كالصفكؼ كعدـ تكفر ا
 تسرب مما يؤدم الى الحاجز العسكرم  يكميا يجتازكف ، حيث يتعممكف خارج حدكد مخيـ شعفاط

 ، الكضع االقتصادم المتدني مؤدية الى ضعؼ التعميـ في المخيـف األسباب ال، ممف المدرسةالطمبة 
الركاتب تككف  إفث ، حيأسرىـ اتمؿ مف اجؿ سد احتياجاتيـ كاحتياجالطمبة لمع تكجومما يؤدم الى 

حديث  ىذا ما يؤكده،  ؾ الى تركيـ لممدرسة مقابؿ العمؿعالية كمغرية بالنسبة لمشباب فيؤدم ذل
نسبة الفقر تتناسب عكسيا مع التعميـ، فكمما ارتفع المستكل  أف أنو مف المسمـ بو( 2009، )العمر

الذيف يقؿ مستكل تعميميـ عف معدؿ الفقر بيف  أفالتعميمي كمما انخفض مستكل الفقر، بحيث نجد 
 . (لعاميفشيادة كمية ) أكممكاالذيف  أضعاؼ أربعةاالبتدائي 

-4 )يعيش في البيت مف (%4923) أفمف خبلؿ التحميؿ تبيف  أفراد األسرةعدد ب فيما يتعمؽ         
د زيع السكاف يعتبر عالي مع المساحة قد نجف تك مف خبلؿ ذلؾ يكضح لنا بأ، ( في بيت كاحد 6

لو  ارتفاع عدد أفراد األسرة إفمتر،  (80)سكنية ال تتجاكز  فردا في بقعة ( 15 )عائمة مككنة مف
 دكر في ممارسة الفرد لمجريمة.

السمطة ك  بمدية القدس  ىذا تماما ما نبلحظو في منطقة مخيـ شعفاط  حيث أف إىماؿ      
أدل الى نقص في الخدمات  د سكانيا بسبب ازدياد عدالفمسطينية كمنظمة األكنركا ليذه المنطقة 

كالبنية التحتية بكافة أشكاليا، حيث تعاني المنطقة مف مشكمة تعبيد الشكارع، أرصفة عمى جكانب 
الطرقات، أماكف لممشاة، الصرؼ الصحي، اإلنارة، مكاقؼ لمسيارات كغيرىا مف الخدمات األساسية 

 لجريمة في منطقة مخيـ شعفاط .لكؿ منطقة كؿ ذلؾ لو دكر كبير في ارتفاع معدالت ا
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كىذا يظير  اإلسرائيمييعتمد معظـ سكاف المخيـ عمى سكؽ العمؿ  مف ناحية المينةكأما       
ك ضماف اجتماعي  ، في  أعمىخؿ يكفر ليـ د ( يعممكف في قطاع حككمي %26) أف بالتحميؿ حيث

الكضع  كتأثيرفرص العمؿ مة منيا ق عديدة ألسباب ( يعممكف في القطاع الخاص ،%24.5حيف أف )
(  نسبة %13)إفكما  ،ائية كجن أمنيةلدييـ سكابؽ  أصبحعمى فئة الشباب الذيف  خاصةالسياسي 

غمكف ىذا فراغ طكيمة يست أكقاتىؤالء العاطميف يقضكف  أفىذا مؤشر عمى العاطميف عف العمؿ 
  . ( بائعكف أكعمى المخدرات  اإلدماف،  السرقة) منيا السمبية باألمكرالكقت 

ل سبب يعز  ،أيضامف ربات البيكت ، ىذا مؤشر عمى بطالة النساء %( 17.8في حيف أف )         
بتعميميا كالسماح ليا بالعمؿ  األىؿ أكعدـ رغبة الزكج  ىذه البطالة عمى عدـ اكماؿ  تعميميـ بسبب

 . ةالتعميمي اؿ مسيرتيفٌ الزكاج المبكر الذم كاف سببا في عدـ اكم أك بسبب 

يعمؿ كىذا ال يفي بالحاجة  األسرةفردا كاحدا في ( %51.5)ف كاف العاممي األفرادمف ناحية عدد      
كالدخؿ قميؿ كىذا مؤشر الى  عالية األسعار إفد في المخيـ حيث المتكاج خاصة في غبلء المعيشة
فاقؿ  (5000 )دخميـ مف( % 50 )أف2 كما يتضح  جو المسؤكؿ عمى األسرةالضغط النفسي الذم يكا

الذم مى الضغكطات االقتصادية كالنفسية ىذا مؤشر ع أيضا،  إسرائيؿفي  لؤلجكر األدنىكىك الحد 
ما فسره االتجاه النفسي حيث يرل أصحاب ىذا االتجاه  ما يدعـ ذلؾ  إف في المخيـ . تكاجييا األسرة

الذم قد يؤدم إلى لشخصية لمتسبب في اختبلؿ تكازف اأف الشعكر بالحرماف ىك العامؿ األساسي كا
 ( .1.3( ، لمزيد مف التكضيح انظر/م جدكؿ رقـ )2014)زرارة،  السمكؾ اإلجرامي

 .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3) رقـ  جدكؿ
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 42.5 170 ذكر الجنس

 57.5 230 أنثى

 44.8 179 /عزباءأعزب الحالة االجتماعية

 42.8 171 متزكج/متزكجة

 7.5 30 مطمؽ/مطمقة

 2.8 11 أرممة/أرمؿ
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 2.3 9 معٌمؽ /معٌمقة

 33.2 133 بيت مستقؿ اذا كنت متزوج أين تعيش

 66.8 267 بيت العائمة

 49.5 198 ممؾ طبيعة السكن

 50.5 202 إيجار

 39.8 159 خميس رأس مكان السكن في المخيم

 34.3 137 مخيـ شعفاط زقؽ

 26.0 104 شحادة رأس

 33.3 133 سنة 22-18  العمر بالسنوات

 31.0 124 سنة 23-26

 35.8 143 سنة 27-30

 1.3 5 أمي المستوى التعميمي

 3.5 14 أساسي

 10.0 40 إعدادم

 29.0 116 ثانكم

 24.3 97 دبمـك

 28.5 114 بكالكريكس

 3.5 14 دراسات عميا

 24.8 99 فأقؿ أفراد 3 عدد أفراد األسرة

 49.3 197 أفراد 6-4مف 
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 26.0 104 فما فكؽ أفراد 7

 17.8 71 ربة منزؿ المينة

 18.8 75 طالب/طالبة

 26.0 104 مكظؼ/ة قطاع حككمي

 24.5 98 مكظؼ/ة قطاع خاص

 13.0 52 ببل عمؿ

 58.8 235 غرؼ فأقؿ 3 عدد غرف المنزل

 36.3 145 غرؼ 4-5

 5.0 20 غرؼ فما فكؽ 6

 7.0 28 أمي المستوى التعميمي لألب

 12.3 49 أساسي

 30.0 120 إعدادم

 35.8 143 ثانكم

 4.8 19 دبمـك

 6.5 26 بكالكريكس

 3.8 15 دراسات عميا

 4.5 18 أمي المستوى التعميمي لألم

 10.5 42 أساسي

 36.8 147 إعدادم

 32.8 131 ثانكم
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 7.3 29 دبمـك

 5.8 23 بكالكريكس

 2.5 10 دراسات عميا

العاممين في  أفرادعدد 
 البيت

 51.5 206 شخص

 21.3 85 شخصيف

 19.0 76 أشخاص 3

 8.3 33 أشخاص فأكثر 4

 50.0 200 شيقؿ فأقؿ 5000 الدخل الشيري لألسرة

 22.0 88 شيقؿ 5001-7000

 9.5 38 شيقؿ 7001-9000

 3.0 12 شيقؿ 9001-11000

 4.5 18 شيقؿ 11001-13000

 11.0 44 شيقؿ فأكثر 13001

 

  الدراسة أداة 4.3
 ىما:  أداتينالدراسة في  أدواتتتمثل 

مف البيانات  األكؿالقسـ  تككنت مف قسميف،الرئيسية في الدراسة،  األداةىي : اإلستبانة .1

تناكؿ ( محاكر 5اكر الدراسة كىي )لممبحكثيف ، القسـ الثاني يتككف  مف مح الديمغرافية

المحكر األكؿ تأثير مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة في حيف تناكؿ المحكر  

المحكر الثالث تناكؿ  أماالثاني تأثير مستكل الكضع الصحي عمى ارتفاع معدالت الجريمة 
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الرابع تأثير الحرماف  تأثير مستكل التعميـ عمى ارتفاع معدالت الجريمة في حيف تناكؿ المحكر

انتشارا في منطقة  األكثرالمكازم عمى ممارسة الجريمة كالمحكر الخامس تناكؿ أشكاؿ الجرائـ 

  ( .1، لمزيد مف التكضيح أنظر/م ممحؽ رقـ )مخيـ شعفاط 

لمحصكؿ عمى  ،المؤسسات في المخيـ  مسئكلي عمى مقابمة اعتمدت الدراسة  : . المقابمة2  .2

المقابمة  إفت خاصة بمحاكر الدراسة مف شأنيا تدعـ نتائج االستبياف بمعنى بيانات كمعمكما

، كلمزيد مف التكضيح  ك ليس التحميؿ بمعنى الحرفي  االستبياف أسئمةىدفيا تدعيـ نتائج 

 ( .2انظر/م ممحؽ رقـ )

 صدق أداة الدراسة: 5.3
بعرضيا عمى المشرؼ صدقيا  ثـ تـ التحقؽ مفمف بصكرتيا األكلية،  اإلستبانةميـ تصتـ       

حيث طمب منيـ إبداء  ،( 3أنظر ممحؽ رقـ )كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، 

مف حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات  اإلستبانةالرأم في فقرات 

ضافة أم معمكمات أك تعديبلت أك فقرات يركن يا مناسبة، ككفؽ ىذه المبلحظات لمجانب المدركس، كا 

 ( .1، لمزيد مف التكضيح انظر ممحؽ رقـ )بصكرتيا النيائية اإلستبانةخراج تـ إ

لفقرات أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف  ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف       

يدؿ ىذا  ك اإلستبانةفقرات  اتضح كجكد داللة إحصائية في جميعمع الدرجة الكمية لؤلداة،  اإلستبانة

تبيف  (  6.3،  5.3،  4.3،  3.3،  2.3رقـ )كالجداكؿ  داخمي بيف الفقرات، التصاؽف ىناؾ عمى أ

 ذلؾ:
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( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 2.3)رقـ جدكؿ 
 مخيـ شعفاط منطقة تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتكاب الجريمة في

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 1.694
**

 10111 5 1.622
**

 10111 9 1.800
**

 10111 

2 1.689
**

 10111 6 1.754
**

 10111 11 1.779
**

 10111 

3 1.755
**

 10111 7 1.813
**

 10111    

4 1.782
**

 10111 8 1.775
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 3.3)رقـ جدكؿ 
 مخيـ شعفاطمنطقة تكاب الجريمة في تأثير تدني مستكل الصحة عمى ار 

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 1.803
**

 10111 5 1.815
**

 10111 9 1.844
**

 10111 

2 1.843
**

 10111 6 1.743
**

 10111 11 1.869
**

 10111 

3 1.871
**

 10111 7 1.827
**

 10111 11 1.848
**

 10111 

4 1.807
**

 10111 8 1.891
**

 10111 12 1.826
**

 10111 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

مصفكفة ارتباط فقرات ( لPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 4.3)رقـ جدكؿ 
 مخيـ شعفاطمنطقة تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتكاب الجريمة في 

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 1.705
**

 10111 5 1.851
**

 10111 9 1.847
**

 10111 

2 1.796
**

 10111 6 1.866
**

 10111 11 1.816
**

 10111 

3 1.829
**

 10111 7 1.845
**

 10111    

4 1.748
**

 10111 8 1.845
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlation)نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف (: 5.3)رقـ جدكؿ 
 مخيـ شعفاط منطقة  تأثير الحرماف المكازم عمى ارتكاب الجريمة في

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الر

 قم 

الدالة  Rقيمة 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 1.746
**

 10111 4 1.835
**

 10111 7 1.749
**

 10111 

2 1.802
**

 10111 5 1.789
**

 10111 8 1.813
**

 10111 

3 1.764
**

 10111 6 1.809
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 6.3)رقـ جدكؿ 
 منطقة مخيـ شعفاط .انتشار في  األكثرأشكاؿ الجرائـ 

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الر

 قم 

الدالة  Rقيمة 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 1.655
**

 10111 7 1.803
**

 10111 13 1.684
**

 10111 

2 1.661
**

 10111 8 1.837
**

 10111 14 1.573
**

 10111 

3 1.804
**

 10111 9 1.817
**

 10111 15 1.325
**

 10111 

4 1.825
**

 10111 11 1.780
**

 10111 16 1.586
**

 10111 

5 1.733
**

 10111 11 1.764
**

 10111    

6 1.721
**

 10111 12 1.739
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 الدراسة  أداة  ثبات - 6. 3
لمجاالت  مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، التحقؽ مف ثبات األداة تـٌ        

كانت الدرجة الكمية لمستكل الفقر كعبلقتو بارتفاع معدالت سب معادلة الثبات كركنباخ الفا، الدراسة ح

( كىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه 0.972مخيـ شعفاط ) منطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في

 يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية. ( 7.3رقـ )الجدكؿ بثبات يفي بأغراض الدراسة.  األداة
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 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 7.3)رقـ جدكؿ 
 معامل الثبات المجاالت

 0.911 منطقة مخيـ شعفاطتأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتكاب الجريمة في  

 0.960 حة عمى ارتكاب الجريمة في  منطقة مخيـ شعفاطتأثير تدني مستكل الص

 0.943 يـ عمى ارتكاب الجريمة في  منطقة مخيـ شعفاطتأثير تدني مستكل التعم

 0.913 زم عمى ارتكاب الجريمة في  منطقة مخيـ شعفاطتأثير الحرماف المكا

 0.972 مخيـ شعفاط أشكاؿ الجرائـ األكثر انتشارا في منطقة

 0.922 الدرجة الكمية

 إجراءات الدراسة  7.  3
تطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانات مف أفراد  تـ      

 أف عدد االستبيانات المستردة الصالحة كالتي خضعت عمييا بطريقة صحيحة، تبيفالعينة بعد إجابتيـ 

تـ تطبيؽ أداة المقابمة  الى أنو إضافة،  ( استبانو450استبانو مف أصؿ )( 400اإلحصائي: )لمتحميؿ 

مع) مديرة مدرسة بناة المستقبؿ ك كمدير المجنة الشعبية كمنسقة البرامج في المركز النسكم كالمديرة 

ي نادم شباب التنفيذية لجمعية القدس لمتأىيؿ كالتربية الخاصة كمنسؽ المشاريع الداعمة لمشباب ف

ك عاممة  ،نفسي في ككالة الغكث ، كأخصائيمخيـ شعفاط كمدرب مركز شباب مخيـ شعفاط 

 أكثر دقة مف شأنيا تدعـ نتائج اإلستبانةلمحصكؿ عمى نتائج  اجتماعية في الشؤكف االجتماعية (

 (2لمزيد مف التكضيح انظر/م ممحؽ رقـ )
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 المعالجة اإلحصائية   8.  3
ذلؾ معينة(،  حميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقاـمع االستبيانات كالتأكد مف صبلحيتيا لمتبعد ج       

تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ 

الحسابية  قد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطاتقا ألسئمة الدراسة ، لالبيانات كف

(، كاختبار تحميؿ التبايف t- test، كاختبار )ت( )اإلستبانةكاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات 

(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAاألحادم )

(Cronbach Alpha ،)( ذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائيةSPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 

 : مقدمة  1.  4
ـٌ ال تضمف ىذا الفصؿ عرضاي     الفقر وعف مكضكع الدراسة كىك " إليياتكصؿ لنتائج الدراسة، ت

مف خبلؿ ، " مخيم شعفاط منطقة  لشباب فيبارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر ا هتأثير 

كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف  الدراسة كفرضياتيا كعرض نتائج المقاببلت ، أسئمةعف  اإلجابة

خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. 

 اد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفر 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

 : ج المتعمقة بالسؤال األول الرئيسي النتائ  1.2.4
 مخيم شعفاط ؟ ية نظر الشباب بر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من جتأثير الفق ما    

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ابة عف ىذا السؤاؿ تـ لئلج

تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية  التي تعبر عف اإلستبانةالدراسة عمى مجاالت 

 ( . 1.4الجدكؿ رقـ ) ، كما ىك مكضح في مخيـ شعفاطمنطقة نظر الشباب في 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 1.4)رقم جدول 

 مخيم شعفاط منطقة تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب فيلمجاالت 

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 لمئويةا

 85.7 عالية 0.8076 4.284 تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتكاب الجريمة  3

 85.1 عالية 0.7513 4.255 تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتكاب الجريمة  1

 84.1 عالية 0.8005 4.204 تأثير الحرماف المكازم عمى ارتكاب الجريمة  4

 81.2 عالية 0.9614 4.059 لجريمة تأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتكاب ا 2

 83.9 عالية 0.7302 4.193 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاطعينة الدراسة عمى 

تأثير ىذا يدؿ عمى أف ( ، 0.730( كانحراؼ معيارم )4.19ة)المتكسط الحسابي لمدرجة الكميأف 

جاء بدرجة عالية. كلقد  الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط

مى متكسط حسابي حصؿ مجاؿ تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتكاب الجريمة في  المخيـ عمى أع
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تأثير ، يميو مجاؿ يميو مجاؿ تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتكاب الجريمة(، 4.28قداره )كم

 الحرماف المكازم عمى ارتكاب الجريمة، يميو مجاؿ تأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتكاب الجريمة.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي األول:  1. 1.2.4
  ؟ع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في مخيم شعفاطما تأثير تدني مستوى الدخل عمى ارتفا

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  تـ احتساب       

مجاؿ تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف  التي تعبر عف اإلستبانةفقرات 

 ( .2.4) ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ يـ شعفاطمخمنطقة كجية نظر الشباب في 

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 2.4) رقـ جدكؿ
مخيـ  منطقة  تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في

 شعفاط

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المئوية

 89.6 عالية 0.807 4.48 الحاجة الى الماؿ 5

 87.6 عالية 0.944 4.38 األسعارارتفاع  3

 86.2 عالية 1.023 4.31 تراكـ الديكف 1

 86.0 عالية 0.971 4.30 الدخؿ المحدكد 4

 86.0 عالية 0.903 4.30 اإلعالةارتفاع عبء  6

 85.6 عالية 1.007 4.28 السكف أسعارلحاد في االرتفاع ا 8

 83.6 عالية 1.057 4.18 اإلضافيالضغكط النفسية بسبب العمؿ  9

)المأكؿ،  األساسيةعف تكفير االحتياجات  عجز الفرد 10
 ألسرتو.المباس( 

 عالية 1.079 4.14
82.8 
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 82.4 عالية 1.086 4.12 عدـ كجكد الحكافز في العمؿ 7

 81.6 عالية 1.158 4.08 اؿاألطفعمالة  2

 85.1 عالية 0.75132 4.2557 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر عينة الدراسة عمى مجاؿ 

( كانحراؼ معيارم 4.25ة)أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمي ،مخيـ شعفاط قةمنط الشباب في

تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية ىذا يدؿ عمى أف مجاؿ ، ( 0.751)

 جاء بدرجة عالية. مخيـ شعفاط منطقة نظر الشباب في

حيث حصمت  الفقرات جاءت بدرجة عالية ،جميع ( أف 2.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )      

" بمتكسط  األسعارارتفاع يمييا فقرة " (، 4.48" عمى أعمى متكسط حسابي ) الحاجة الى الماؿفقرة " 

(، يمييا الفقرة " 4.08" عمى أقؿ متكسط حسابي ) األطفاؿعمالة فقرة " (. كحصمت 4.38حسابي )

 (.3.12عدـ كجكد الحكافز في العمؿ " بمتكسط حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني:  2. 1.2.4

 منطقة  ما تأثير تدني مستوى الصحة عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في

 مخيم شعفاط؟

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات  تـ احتساب

مجاؿ تأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية  عبر عفالتي ت اإلستبانة

  ( 3.4، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ ) مخيـ شعفاط منطقة  نظر الشباب في
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 3.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ  منطقة  ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب فيتأثير تدني مستكل الصحة عمى 

 شعفاط

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 يةالمئو 

 83.4 عالية 1.040 4.17 تدني المستكل العقمي لمفرد  6

 83.0 عالية 1.064 4.15 عدـ كجكد بيئة صحية 4

 82.4 عالية 1.091 4.12 عدـ تكفر السكف الصحي 5

 82.4 عالية 1.162 4.12 عدـ كجكد مستشفى تخصصي يحتكم عمى عيادات شاممة 12

 82.0 عالية 1.147 4.10 في المخيـ بشكؿ مستمر إسعاؼ سيارة تكفر عدـ 11

 81.8 عالية 1.193 4.09 دائـ بشكؿ األدكية بعض تكفر عدـ 9

 80.8 عالية 1.211 4.04 األفرادتدني مستكل الكعي الصحي لدل  10

 80.6 عالية 1.191 4.03 انخفاض مستكل الرعاية الصحية 8

 79.8 عالية 1.184 3.99 سكء التغذية 1

 79.8 عالية 1.208 3.99  األسرةداخؿ  اإلعاقاتكجكد  7

 79.6 عالية 1.182 3.98 انتشار األمراض 3

 79.2 عالية 1.170 3.96 شح المكارد 2

 81.2 عالية 0.96145 4.0596 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

تأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر عينة الدراسة عمى مجاؿ 

( كانحراؼ معيارم 4.05ة)أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمي مخيـ شعفاطمنطقة الشباب في 

تأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف ىذا يدؿ عمى أف مجاؿ ( ، 0.961)

( أف 3.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )جاء بدرجة عالية ،  كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط
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" عمى أعمى عقمي لمفرد فقرة " تدني المستكل الجميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. حيث حصمت 

كحصمت  (،4.15" بمتكسط حسابي ) عدـ كجكد بيئة صحيةيمييا فقرة " (، 4.17متكسط حسابي )

" بمتكسط  انتشار األمراضفقرة " ال(، يمييا 3.96أقؿ متكسط حسابي ) " عمى شح المكاردفقرة " 

 (.3.98حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثالث:  3. 1.2.4
شباب في مخيم تأثير تدني مستوى التعميم عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر ال ما

 شعفاط؟

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات تـ احتساب 

ف كجية نظر مجاؿ تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتفاع معدالت الجريمة م التي تعبر عف اإلستبانة

 ( .4.4، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ ) مخيـ شعفاطمنطقة الشباب في 

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 4.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ  منطقة  تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في

 شعفاط

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 يةالمئو 

 88.2 عالية 0.839 4.41 التسرب مف المدرسة   4

 86.6 عالية 1.025 4.33 ارتفاع نسبة الجيؿ 3

 86.4 عالية 0.949 4.32 التعميـ  بأىميةقمة الكعي  6

 86.4 عالية 0.962 4.32 نقص الرقابة عمى العممية التعميمية 8

 86.4 عالية 0.967 4.32 أبنائيـتخمي اآلباء عف مسؤكلياتيـ في تعميـ  9

 86.2 عالية 0.977 4.31 كالمدرسة األسرةما بيف  البلزمة المتابعةغياب  10
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 86.0 عالية 0.994 4.30 تدني جكدة التعميـ  2

 85.0 عالية 1.019 4.25 انعداـ التعميـ البلمنيجي 5

 84.2 عالية 1.054 4.21 نية التحتية لممدارسضعؼ الب 7

 81.4 عالية 1.135 4.07 قمة عدد المدارس 1

 85.7 عالية 0.80760 4.2840 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
التعميـ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر  تأثير تدني مستكلعينة الدراسة عمى مجاؿ 

( كانحراؼ معيارم 4.28ة)أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمي مخيـ شعفاطمنطقة الشباب في 
تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف ىذا يدؿ عمى أف مجاؿ ( ، 0.807)

( أف 4.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )ة ، جاء بدرجة عالي كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط
" عمى أعمى متكسط فقرة " التسرب مف المدرسة جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. حيث حصمت 

كحصمت الفقرة " قمة  (،4.33سبة الجيؿ " بمتكسط حسابي )يمييا فقرة " ارتفاع ن(، 4.41حسابي )
يمييا الفقرة " ضعؼ البنية التحتية لممدارس " (، 4.07عدد المدارس " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.4.21بمتكسط حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الرابع:  4. 1.2.4

 ما تأثير الحرمان الموازي عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في مخيم شعفاط ؟

ية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار  تـ احتساب       
مجاؿ تأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية  التي تعبر عف اإلستبانةفقرات 

 ( . 5.4، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )مخيـ شعفاطمنطقة نظر الشباب في 
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جابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الست5.4)رقـ جدكؿ 
 في مخيـ شعفاطمنطقة تأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المئوية

 األكضاعالحرماف مف المرافؽ العامة )عدـ كجكد ساحات لمعب( بسبب  7
 نيةاألم

 عالية 0.962 4.28
85.6 

الحرماف الصحي بسبب التكسع الكبير لؤلحياء العشكائية التي تفتقر إلى  8
 الخدمات الصحية

 عالية 1.039 4.26
85.2 

 84.8 عالية 1.014 4.24 بسبب تخريب المباني  األسرةالحرماف مف السكف المناسب لعدد أفراد  6

 84.6 عالية 1.000 4.23 ساحات( ،إنارةضعؼ البنية التحتية )شكارع،  5

 84.4 عالية 1.031 4.22 الحرماف مف الرفاىية 1

 83.8 عالية 0.989 4.19 حرماف الفرد مف متابعة تعميمو 3

 82.8 عالية 0.982 4.14 حرماف الفرد مف تمبية الحاجات الكمالية 4

 81.2 عالية 1.103 4.06 الحرماف مف الخدمات الصحية 2

4.204 ةالدرجة الكمي
7 

 عالية 0.80052
84.1 

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

تأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب عينة الدراسة عمى مجاؿ 

ىذا ( ،0.800( كانحراؼ معيارم )4.20ة)الكمي أف المتكسط الحسابي لمدرجة مخيـ شعفاطمنطقة في 

تأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في يدؿ عمى أف مجاؿ 

 جاء بدرجة عالية. مخيـ شعفاطمنطقة 

فقرة " جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. حيث حصمت ( أف 5.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

" عمى أعمى متكسط  األمنية األكضاعف مف المرافؽ العامة )عدـ كجكد ساحات لمعب( بسبب الحرما
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(، كيمييا فقرة " الحرماف الصحي بسبب التكسع الكبير لؤلحياء العشكائية التي تفتقر 4.28حسابي )

فقرة " الحرماف مف الخدمات الصحية " (، كحصمت 4.26ات الصحية " بمتكسط حسابي )إلى الخدم

(، يمييا الفقرة " حرماف الفرد مف تمبية الحاجات الكمالية " بمتكسط 4.06أقؿ متكسط حسابي ) عمى

 (.4.14حسابي )

ما أشكاؿ الجرائـ األكثر انتشار مف كجية : ج المتعمقة بالسؤال الفرعي الخامسالنتائ 5. 1.2.5

 في مخيـ شعفاط ؟  الشبابنظر 

 :  الرئيسالثاني النتائج المتعمقة بالسؤال   2.2.4
مخيـ شعفاط منطقة ىؿ يختمؼ تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

الجنس، الحالة االجتماعية، السكف، طبيعة السكف، مكاف السكف في المخيـ، العمر،  )حسب متغيرات

ميمي لؤلب، المستكل المستكل التعميمي، عدد أفراد األسرة، المينة، عدد غرؼ المنزؿ، المستكل التع

 عن ىذا السؤال تم  لإلجابة ؟( التعميمي لؤلـ، عدد األفراد العامميف في البيت، الدخؿ الشيرم لؤلسرة 

 تحويمو لمفرضيات التالية:

 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  نتائج الفرضية األولى: " 1.2.2.4
مخيم  منطقة  ع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في( في تأثير الفقر عمى ارتفا0.05
 عزى لمتغير الجنس "ط تشعفا

تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة      

منطقة مخيـ شعفاط الدراسة في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( . 6.4سب لمتغير الجنس، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )ح
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(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى 6.4)رقـ جدكؿ 
 مخيـ شعفاط حسب متغير الجنسمنطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.483 0.703 0.73347 4.2865 170 ذكر

 0.76504 4.2330 230 أنثى

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.444 0.766 0.96992 4.1025 170 ذكر

 0.95602 4.0279 230 أنثى

ير تدني مستكل تأث
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.139 1.483 0.78628 4.3535 170 ذكر

 0.82092 4.2326 230 أنثى

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.172 1.370 0.75597 4.2684 170 ذكر

 0.83040 4.1576 230 أنثى

 0.233 1.193 0.73753 4.2444 170 ذكر الدرجة الكمية

 0.72422 4.1563 230 أنثى

       

(، كمستكل الداللة 1.193يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )         

(، أم أنو ال تكجد فركؽ في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب 0.233)

 بذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. لؾ لممجاالت،  منطقة مخيـ شعفاط تعزل لمتغير الجنس ككذفي 
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 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة الثانية: "ال توجد فروق ذات داللةنتائج الفرضية . 2.2.2.4

مخيم منطقة ( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 0.05

 شعفاط يعزى لمتغير الحالة االجتماعية"

لفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى         

يعزل لمتغير  مخيـ شعفاطمنطقة تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( .7.4الحالة االجتماعية ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )

لتأثير  ابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحس (:7.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير منطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 الحالة االجتماعية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية المجال

تأثير تدني مستكل 
ارتكاب الدخؿ عمى 

 الجريمة

 0.72451 4.2944 179 /عزباءأعزب

 0.78981 4.1520 171 متزكج/متزكجة

 0.52611 4.6100 30 مطمؽ/مطمقة

 0.86959 3.8727 11 أرممة/أرمؿ

 0.25550 4.7444 9 معٌمؽ /معٌمقة

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.86461 4.1839 179 /عزباءأعزب

 1.03685 3.8981 171 تزكجةمتزكج/م

 1.00748 4.2778 30 مطمؽ/مطمقة

 0.87639 3.6667 11 أرممة/أرمؿ

 0.74587 4.4074 9 معٌمؽ /معٌمقة

 0.74003 4.4128 179 /عزباءأعزبتأثير تدني مستكل 
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التعميـ عمى ارتكاب 
 الجريمة

 0.83848 4.1427 171 متزكج/متزكجة

 0.89268 4.4033 30 مطمؽ/مطمقة

 0.91373 3.8909 11 أرممة/أرمؿ

 0.60093 4.4889 9 معٌمؽ /معٌمقة

تأثير الحرماف 
المكازم عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.80303 4.2744 179 /عزباءأعزب

 0.77296 4.1133 171 متزكج/متزكجة

 0.91012 4.3208 30 مطمؽ/مطمقة

 0.94913 3.9545 11 أرممة/أرمؿ

 0.53319 4.4722 9 معٌمؽ /معٌمقة

 0.67308 4.2869 179 /عزباءأعزب الدرجة الكمية

 0.76741 4.0658 171 متزكج/متزكجة

 0.76145 4.4008 30 مطمؽ/مطمقة

 0.75879 3.8318 11 أرممة/أرمؿ

 0.41833 4.5250 9 معٌمؽ /معٌمقة

 

مى ارتفاع معدالت ( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر ع7.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )        

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كلمعرفة منطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAداللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

(8.4. ) 
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ة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجاب(8.4)رقـ  جدكؿ

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير الحالة منطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 االجتماعية

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستوى 
الدخل عمى ارتكاب 

 لجريمةا

 4.413 2.409 4 9.635 بيف المجمكعات
 

0.002 
داخؿ  

 المجمكعات
215.592 395 0.546 

 
 399 225.227 المجمكع

تأثير تدني مستوى 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 3.160 2.859 4 11.438 بيف المجمكعات
 

0.014 
داخؿ  

 المجمكعات
357.392 395 0.905 

 
 399 368.830 المجمكع

تأثير تدني مستوى 
التعميم عمى ارتكاب 

 الجريمة

 3.493 2.223 4 8.891 بيف المجمكعات
 

0.008 
داخؿ  

 المجمكعات
251.346 395 0.636 

 
 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرمان 
الموازي عمى ارتكاب 

 الجريمة

 1.584 1.009 4 4.036 بيف المجمكعات
 

0.178 
داخؿ  

 المجمكعات
251.658 395 0.637 

 
 399 255.694 المجمكع

 3.891 2.017 4 8.067 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.004 
داخؿ  

 المجمكعات
204.730 395 0.518 

 
 399 212.797 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.004( كمستكل الداللة )3.891يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 ) ، أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف

كذلؾ لممجاالت ما عدا يعزل لمتغير الحالة االجتماعية، مخيـ شعفاط منطقة كجية نظر الشباب في 

مطمقيف كانت الفركؽ لصالح المعمقيف كمف ثـ ال اف المكازم عمى ارتكاب الجريمة،مجاؿ تأثير الحرم
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  (LSDتـ فحص نتائج اختبار ) ضية الثانية، كلبياف نتائج الفركؽبذلؾ تـ رفض الفر ب ، يميو العزا

 ( . 9.4كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )9.4)رقـ الجدكؿ 

 االجتماعيةأفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى 
 ارتكاب الجريمة

 072. 14237. متزكج/متزكجة /عزباءأعزب

 031. *31559.- مطمؽ/مطمقة

 067. 42169. أرممة/أرمؿ

 075. 45003.- معٌمؽ /معٌمقة

 072. 14237.- /عزباءأعزب متزكج/متزكجة

 002. *45795.- مطمؽ/مطمقة

 225. 27932. أرممة/أرمؿ

 020. *59240.- معٌمؽ /معٌمقة

 031. *31559. /عزباءأعزب مطمؽ/مطمقة

 002. *45795. متزكج/متزكجة

 005. *73727. ارمؿ/ارممة

 632. 13444.- معٌمؽ /معٌمقة

 067. 42169.- /عزباءأعزب أرممة/أرمؿ

 225. 27932.- متزكج/متزكجة

 005. *73727.- مطمؽ/مطمقة
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 009. *87172.- معٌمؽ /معٌمقة

 075. 45003. /عزباءأعزب معٌمؽ /معٌمقة

 020. *59240. متزكج/متزكجة

 632. 13444. مطمؽ/مطمقة

 009. *87172. أرممة/أرمؿ

تأثير تدني مستكل الصحة عمى 
 ارتكاب الجريمة

 005. *28574. متزكج/متزكجة زباء/عأعزب

 617. 09389.- مطمؽ/مطمقة

 081. 51723. أرممة/أرمؿ

 492. 22352.- معٌمؽ /معٌمقة

 005. *28574.- /عزباءأعزب متزكج/متزكجة

 044. *37963.- مطمؽ/مطمقة

 434. 23148. أرممة/أرمؿ

 118. 50926.- معٌمؽ /معٌمقة

 617. 09389. عزباء/أعزب مطمؽ/مطمقة

 044. *37963. متزكج/متزكجة

 069. 61111. أرممة/أرمؿ

 720. 12963.- معٌمؽ /معٌمقة

 081. 51723.- /عزباءأعزب أرممة/أرمؿ

 434. 23148.- متزكج/متزكجة

 069. 61111.- مطمؽ/مطمقة

 084. 74074.- معٌمؽ /معٌمقة

 492. 22352. /عزباءأعزب معٌمؽ /معٌمقة
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 118. 50926. متزكج/متزكجة

 720. 12963. مطمؽ/مطمقة

 084. 74074. أرممة/أرمؿ

تأثير تدني مستكل التعميـ عمى 
 ارتكاب الجريمة

 002. *27016. متزكج/متزكجة /عزباءأعزب

 952. 00952. مطمؽ/مطمقة

 036. *52194. أرممة/أرمؿ

 780. 07604.- معٌمؽ /معٌمقة

 002. *27016.- /عزباءأعزب متزكج/متزكجة

 100. 26064.- مطمؽ/مطمقة

 311. 25178. أرممة/أرمؿ

 205. 34620.- معٌمؽ /معٌمقة

 952. 00952.- /عزباءأعزب مطمؽ/مطمقة

 100. 26064. متزكج/متزكجة

 069. 51242. أرمؿ/أرممة

 778. 08556.- معٌمؽ /معٌمقة

 036. *52194.- عزب/عزباءأ أرمؿ/أرممة

 311. 25178.- متزكج/متزكجة

 069. 51242.- مطمؽ/مطمقة

 096. 59798.- معٌمؽ /معٌمقة

 780. 07604. أعزب/عزباء معٌمؽ /معٌمقة

 205. 34620. متزكج/متزكجة

 778. 08556. مطمؽ/مطمقة



 

 

71 

 

 096. 59798. أرمؿ/أرممة

 004. *22108. تزكج/متزكجةم أعزب/عزباء الدرجة الكمية

 423. 11396.- مطمؽ/مطمقة

 043. *45505. أرمؿ/أرممة

 334. 23813.- معٌمؽ /معٌمقة

 004. *22108.- /عزباءأعزب متزكج/متزكجة

 019. *33504.- مطمؽ/مطمقة

 297. 23397. أرمؿ/أرممة

 063. 45921.- معٌمؽ /معٌمقة

 423. 11396. أعزب/عزباء مطمؽ/مطمقة

 019. *33504. متزكج/متزكجة

 025. *56902. أرمؿ/أرممة

 650. 12417.- معٌمؽ /معٌمقة

 043. *45505.- أعزب/عزباء أرمؿ/أرممة

 297. 23397.- متزكج/متزكجة

 025. *56902.- مطمؽ/مطمقة

 033. *69318.- معٌمؽ /معٌمقة

 334. 23813. أعزب/عزباء معٌمؽ /معٌمقة

 063. 45921. متزكج/متزكجة

 650. 12417. مطمؽ/مطمقة

 033. *69318. أرممة/أرمؿ
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 نتائج الفرضية الثالثة:  3.2.2.4

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  "

 عزى لمتغير مكان المعيشة "ت يم شعفاطمخمنطقة معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

تـ فحص الفرضية الثالثة بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة        

منطقة مخيـ شعفاط الدراسة في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( .10.4دكؿ رقـ )الج ىك كاضح فيحسب متغير مكاف المعيشة ، كما 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى ارتفاع 10.4جدكؿ )
 مخيـ شعفاط حسب متغير مكاف المعيشةمنطقة معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

مكان  المجال
 المعيشة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tمة"قي
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.001 3.320 0.77696 4.0812 133 بيت مستقؿ

 0.72411 4.3427 267 بيت العائمة

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.000 3.827 1.02270 3.8033 133 بيت مستقؿ

 0.90462 4.1873 267 بيت العائمة

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.045 2.012 0.79620 4.1699 133 بيت مستقؿ

 0.80871 4.3408 267 بيت العائمة

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.022 2.298 0.79444 4.0752 133 بيت مستقؿ

 0.79718 4.2692 267 بيت العائمة

 0.001 3.427 0.74336 4.0188 133 بيت مستقؿ الدرجة الكمية

 0.70912 4.2809 267 بيت العائمة
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(، كمستكل الداللة 3.427يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )    

(، أم أنو تكجد فركؽ في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب 0.001)

شعفاط تعزل لمتغير مكاف المعيشة ككذلؾ لممجاالت، كانت الفركؽ لصالح بيت  يـمخمنطقة في 

 كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة.  العائمة ،

 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  نتائج الفرضية الرابعة: " 4.2.2.4

مخيم منطقة ظر الشباب في ( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية ن0.05

 شعفاط يعزى لمتغير طبيعة السكن "

تـ فحص الفرضية الرابعة بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة       

منطقة مخيـ شعفاط الدراسة في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( .11.4ف، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )حسب متغير طبيعة السك

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى 11.4)رقـ جدكؿ 
 مخيـ شعفاط حسب متغير طبيعة السكفمنطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 

طبيعة  المجال
 السكن

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.000 6.063 0.76918 4.0354 198 ممؾ

 0.66777 4.4718 202 إيجار

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.000 4.467 0.97570 3.8476 198 ممؾ

 0.90239 4.2673 202 إيجار
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أثير تدني مستكل ت
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.000 3.650 0.80229 4.1374 198 ممؾ

 0.78862 4.4277 202 إيجار

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.000 3.979 0.82389 4.0467 198 ممؾ

 0.74709 4.3595 202 إيجار

 0.000 5.233 0.71061 4.0068 198 ممؾ الدرجة الكمية

 0.70400 4.3770 202 إيجار

 

(، كمستكل الداللة 5.233يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )      

(، أم أنو تكجد فركؽ في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب 0.000)

كانت الفركؽ لصالح سكف ؾ لممجاالت، ـ شعفاط تعزل لمتغير طبيعة السكف ككذلمخيمنطقة في 

 بذلؾ تـ رفض الفرضية الرابعة. ، اإليجار

 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة نتائج الفرضية الخامسة: "ال 5.2.2.4 

منطقة مخيم ( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 0.05

 ر مكان السكن في المخيم "عزى لمتغيشعفاط ت

فحص الفرضية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى تأثير ل     

عزل لمتغير مكاف مخيـ شعفاط يمنطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( .12.4السكف في المخيـ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
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لتأثير  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:12.4)جدكؿ رقـ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير مكاف منطقة ل ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في الفقر 

 السكف في المخيـ
مكان السكن في  المجال

 المخيم
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 

 لمعياريا

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى 

 ارتكاب الجريمة

 0.70911 4.4088 159 خميس رأس

 0.79819 4.0664 137 مخيـ شعفاط زقاؽ

 0.70002 4.2712 104 شحادة رأس

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى 

 ارتكاب الجريمة

 0.85905 4.2694 159 خميس رأس

 1.04594 3.7786 137 مخيـ شعفاط زقاؽ

 0.91044 4.1090 104 شحادة رأس

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى 

 ارتكاب الجريمة

 0.67820 4.4623 159 خميس رأس

 0.92944 4.0387 137 مخيـ شعفاط زقاؽ

 0.74074 4.3346 104 شحادة رأس

تأثير الحرماف 
المكازم عمى 

 ارتكاب الجريمة

 0.75020 4.3530 159 خميس رأس

 0.82132 4.0447 137 اطمخيـ شعف زقاؽ

 0.81252 4.1887 104 شحادة رأس

 0.66787 4.3692 159 خميس رأس الدرجة الكمية

 0.76618 3.9688 137 مخيـ شعفاط زقاؽ

 0.70074 4.2219 104 شحادة رأس
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( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت 12.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )       

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير مكاف السكف في المخيـ، منطقة ة مف كجية نظر الشباب في الجريم

( كما يظير في one way ANOVAكلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

 (:13.4الجدكؿ رقـ )

ير الفقر عمى : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأث(13.4)رقـ  جدكؿ
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير مكاف السكف في منطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 المخيـ
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 7.938 4.330 2 8.660 اتبيف المجمكع

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

216.567 397 0.546 

 
 399 225.227 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 10.226 9.035 2 18.070 بيف المجمكعات

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

350.760 397 0.884 

 
 399 368.830 المجمكع

مستكل تأثير تدني 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 10.915 6.782 2 13.564 بيف المجمكعات

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

246.674 397 0.621 

 
 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 5.612 3.515 2 7.030 بيف المجمكعات

 

0.004 

 0.626 397 248.665داخؿ  
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  المجمكعات

 399 255.694 المجمكع

 11.767 5.954 2 11.909 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

200.888 397 0.506 

 
 399 212.797 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل 0.000( كمستكل الداللة )11.767يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)        
أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة ، (α ≥ 0.05الداللة )

عزل لمتغير مكاف السكف في المخيـ ككذلؾ مخيـ شعفاط يمنطقة مف كجية نظر الشباب في 
بذلؾ تـ رفض الفرضية شحادة ،  رأسخميس مف ثـ  رأسانت الفركؽ لصالح سكاف كلممجاالت، 

 ( .14.4كما في الجدكؿ رقـ ) لبياف اتجاه الفركؽ   (LSDاختبار ) الخامسة. كتـ فحص نتائج

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )14.4)الجدكؿ رقـ 
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف السكف في المخيـ 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

أثير تدني مستكل ت
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 000. *34238. مخيـ شعفاطزقاؽ  خميس رأس

 140. 13765. شحادة رأس

مخيـ  زقاؽ
 شعفاط

 000. *34238.- خميس رأس

 034. *20473.- شحادة رأس

 140. 13765.- خميس رأس شحادة رأس

 034. *20473. مخيـ شعفاط زقاؽ

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 000. *49080. مخيـ شعفاط زقاؽ خميس رأس

 177. 16042. شحادة رأس
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مخيـ  زقاؽ الجريمة
 شعفاط

 000. *49080.- خميس رأس

 007. *33039.- شحادة رأس

 177. 16042.- خميس رأس شحادة رأس

 007. *33039. مخيـ شعفاط زقاؽ

تأثير تدني مستكل 
اب التعميـ عمى ارتك

 الجريمة

 000. *42358. مخيـ شعفاط زقاؽ خميس رأس

 200. 12765. شحادة رأس

مخيـ  زقاؽ
 شعفاط

 000. *42358.- خميس رأس

 004. *29593.- شحادة رأس

 200. 12765.- خميس رأس شحادة رأس

 004. *29593. مخيـ شعفاط زقاؽ

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 001. *30828. مخيـ شعفاط زقاؽ يسخم رأس

 101. 16429. شحادة رأس

مخيـ  زقاؽ
 شعفاط

 001. *30828.- خميس رأس

 163. 14399.- شحادة رأس

 101. 16429.- خميس رأس شحادة رأس

 163. 14399. مخيـ شعفاط زقاؽ

 000. *40039. مخيـ شعفاط زقاؽ خميس رأس الدرجة الكمية

 101. 14731. شحادة رأس

مخيـ  زقاؽ
 شعفاط

 000. *40039.- خميس رأس

 007. *25308.- شحادة رأس

 101. 14731.- خميس رأس شحادة رأس

 007. *25308. مخيـ شعفاط زقاؽ
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 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة نتائج الفرضية السادسة: "ال 6.2.2.4
مخيم منطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في  ( في تأثير الفقر عمى0.05

 شعفاط يعزى لمتغير العمر بالسنوات"

فحص الفرضية السادسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى ل         
يعزل لمتغير عفاط مخيـ شمنطقة تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( . 15.4العمر بالسنكات ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )

لتأثير  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:15.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير منطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 العمر بالسنكات
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر بالسنوات المجال

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.70554 4.2556 133 سنة 18-22

 0.82732 4.3161 124 سنة 26-23مف 

 0.72427 4.2035 143 سنة 30-27مف 

تأثير تدني مستكل الصحة 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.86000 4.1316 133 سنة 18-22

 1.04031 4.0699 124 سنة 26-23مف 

 0.98065 3.9837 143 سنة 30-27مف 

تأثير تدني مستكل التعميـ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.77579 4.3421 133 سنة 18-22

 0.81236 4.3121 124 سنة 26-23مف 

 0.83158 4.2056 143 سنة 30-27مف 

تأثير الحرماف المكازم عمى 
 ارتكاب الجريمة

 0.83912 4.2058 133 سنة 18-22

 0.78783 4.2520 124 سنة 26-23مف 

 0.77766 4.1626 143 سنة 30-27مف 
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 0.67317 4.2301 133 سنة 22-18 الدرجة الكمية

 0.77909 4.2284 124 سنة 26-23مف 

 0.73836 4.1299 143 سنة 30-27مف 

 

( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت 15.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )      

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير العمر بالسنكات، كلمعرفة داللة منطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAالفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

(16.4:) 

ار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى : نتائج اختب(16.4)رقـ  جدكؿ
 مخيـ شعفاط يعزل لمتغير العمر بالسنكاتمنطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تدني مستكل الدخؿ  تأثير
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.745 0.421 2 0.843 بيف المجمكعات

 

0.475 

داخؿ  
 المجمكعات

224.384 397 0.565 

 
 399 225.227 المجمكع

تأثير تدني مستكل الصحة 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.825 0.763 2 1.526 بيف المجمكعات

 

0.439 

داخؿ  
 المجمكعات

367.304 397 0.925 

 
 399 368.830 المجمكع

 0.336 1.094 0.713 2 1.426 بيف المجمكعاتتأثير تدني مستكل التعميـ 
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داخؿ  عمى ارتكاب الجريمة
 المجمكعات

258.812 397 0.652 

 

  

 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.413 0.266 2 0.531 بيف المجمكعات

 

0.662 

داخؿ  
 المجمكعات

255.163 397 0.643 

 
 399 255.694 المجمكع

 0.850 0.454 2 0.908 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.428 

داخؿ  
 المجمكعات

211.889 397 0.534 

 
 399 212.797 المجمكع

 

( كىي أكبر مف مستكل 0.428( كمستكل الداللة )0.850يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)      
أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت ، ( α ≥ 0.05الداللة )

ككذلؾ  عفاط يعزل لمتغير العمر بالسنكاتمخيـ شمنطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في 
 بذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السادسة. لممجاالت، 

 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  السابعة: "نتائج الفرضية  7.2.2.4
مخيم منطقة ( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 0.05

 شعفاط يعزى لمتغير المستوى التعميمي "

ة عمى تأثير الفقر لفحص الفرضية السابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراس
اط يعزل لمتغير المستكل مخيـ شعفمنطقة عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( . 17.4التعميمي ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
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لتأثير  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:17.4)رقم جدول 
مخيم شعفاط يعزى لمتغير منطقة تفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في الفقر عمى ار 

 المستوى التعميمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي المجال

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.74498 4.3000 5 أمي

 0.65717 4.3571 14 أساسي

 0.69141 4.0800 40 إعدادم

 0.81202 4.0897 116 ثانكم

 0.67886 4.4515 97 دبمـك

 0.73947 4.3132 114 بكالكريكس

 0.79175 4.1929 14 دراسات عميا

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.40397 4.5833 5 أمي

 0.70972 3.8274 14 أساسي

 1.17665 3.7813 40 إعدادم

 0.99227 4.0007 116 ثانكم

 0.83201 4.3101 97 دبمـك

 0.94326 4.0475 114 بكالكريكس

 1.05003 3.7500 14 دراسات عميا

تأثير تدني مستكل التعميـ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.24900 4.8200 5 أمي

 0.97397 3.7643 14 أساسي

 0.88564 4.0975 40 إعدادم

 0.82476 4.1733 116 ثانكم
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 0.69446 4.5433 97 مـكدب

 0.73038 4.3351 114 بكالكريكس

 1.06609 3.8500 14 دراسات عميا

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.22361 4.9000 5 أمي

 0.97126 3.7143 14 أساسي

 0.79788 4.1531 40 إعدادم

 0.87343 4.0679 116 ثانكم

 0.59671 4.4472 97 دبمـك

 0.80225 4.2039 114 بكالكريكس

 0.86285 4.0536 14 دراسات عميا

 0.26903 4.6350 5 أمي الدرجة الكمية

 0.61783 3.9214 14 أساسي

 0.82510 4.0094 40 إعدادم

 0.74486 4.0795 116 ثانكم

 0.64302 4.4312 97 دبمـك

 0.70925 4.2171 114 بكالكريكس

 0.84954 3.9464 14 دراسات عميا

        

( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت 17.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )      

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المستكل التعميمي، كلمعرفة منطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

ر في الجدكؿ رقـ ( كما يظيone way ANOVAداللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

(18.4:) 
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى (18.4)رقـ  جدكؿ
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المستكل منطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 التعميمي
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

توسط م
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 2.644 1.457 6 8.739 بيف المجمكعات
 

0.016 
داخؿ  

 المجمكعات
216.488 393 0.551 

 
 399 225.227 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 2.407 2.179 6 13.075 بيف المجمكعات
 

0.027 
داخؿ  

 المجمكعات
355.755 393 0.905 

 
 399 368.830 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 4.719 2.915 6 17.488 بيف المجمكعات
 

0.000 
داخؿ  

 المجمكعات
242.750 393 0.618 

 
 399 260.238 المجمكع

كازم تأثير الحرماف الم
 عمى ارتكاب الجريمة

 3.818 2.347 6 14.084 بيف المجمكعات
 

0.001 
داخؿ  

 المجمكعات
241.610 393 0.615 

 
 399 255.694 المجمكع

 3.664 1.879 6 11.272 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.001 
داخؿ  

 المجمكعات
201.525 393 0.513 

 
 399 212.797 المجمكع

 

( كىي أقؿ مف مستكل 0.001( كمستكل الداللة )3.664يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)        

أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة ، (α ≥ 0.05الداللة )

،  اط يعزل لمتغير المستكل التعميمي ككذلؾ لممجاالتمخيـ شعفمنطقة مف كجية نظر الشباب في 
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،  كانت الفركؽ بذلؾ تـ رفض الفرضية السابعة. كتـ فحص نتائج لصالح األمييف كمف ثـ الدبمـك

 . (19.4لبياف اتجاه الفركؽ كما في الجدكؿ رقـ )  (LSDاختبار )

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )19.4) رقـ الجدكؿ
 حسب متغير المستكل التعميميأفراد عينة الدراسة 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 883. 05714.- أساسي أمي

 532. 22000. إعدادم

 535. 21034. ثانكم

 656. 15155.- دبمـك

 969. 01316.- بكالكريكس

 782. 10714. دراسات عميا

 883. 05714. أمي أساسي

 230. 27714. إعدادم

 203. 26749. ثانكم

 657. 09440.- دبمـك

 834. 04398. بكالكريكس

 558. 16429. دراسات عميا

 532. 22000.- أمي إعدادم

 230. 27714.- أساسي

 943. 00966.- ثانكم

 008. *37155.- دبمـك
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 088. 23316.- بكالكريكس

 625. 11286.- دراسات عميا

 535. 21034.- أمي ثانكم

 203. 26749.- أساسي

 943. 00966. اعدادم

 000. *36189.- دبمـك

 023. *22350.- بكالكريكس

 623. 10320.- دراسات عميا

 656. 15155. أمي دبمـك

 657. 09440. أساسي

 008. *37155. إعدادم

 000. *36189. ثانكم

 178. 13839. بكالكريكس

 224. 25869. دراسات عميا

 969. 01316. أمي بكالكريكس

 834. 04398.- أساسي

 088. 23316. إعدادم

 023. *22350. ثانكم

 178. 13839.- دبمـك

 567. 12030. دراسات عميا

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 782. 10714.- أمي دراسات عميا

 558. 16429.- أساسي
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 625. 11286. إعدادم ةالجريم

 623. 10320. ثانكم

 224. 25869.- دبمـك

 567. 12030.- بكالكريكس

 128. 75595. أساسي أمي

 076. 80208. إعدادم

 181. 58261. ثانكم

 532. 27320. دبمـك

 218. 53582. بكالكريكس

 094. 83333. دراسات عميا

 128. 75595.- أمي أساسي

 876. 04613. إعدادم

 520. 17334.- ثانكم

 077. 48276.- دبمـك

 414. 22013.- بكالكريكس

 830. 07738. دراسات عميا

 076. 80208.- أمي إعدادم

 876. 04613.- أساسي

 209. 21947.- ثانكم

 003. *52889.- دبمـك

 129. 26626.- بكالكريكس

 916. 03125. دراسات عميا
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 181. 58261.- أمي ثانكم

 520. 17334. أساسي

 209. 21947. إعدادم

 019. *30942.- دبمـك

 709. 04680.- بكالكريكس

 352. 25072. دراسات عميا

 532. 27320.- أمي دبمـك 

 077. 48276. أساسي

 003. *52889. عدادمإ

 019. *30942. ثانكم

 046. *26262. بكالكريكس

 040. *56014. دراسات عميا

 218. 53582.- أمي بكالكريكس

 414. 22013. أساسي

 129. 26626. إعدادم

 709. 04680. ثانكم

 046. *26262.- دبمـك

 270. 29751. دراسات عميا

 094. 83333.- أمي دراسات عميا

 830. 07738.- أساسي

 916. 03125.- إعدادم

 352. 25072.- ثانكم
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 040. *56014.- دبمـك

 270. 29751.- بكالكريكس

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 010. *1.05571 أساسي أمي

 053. 72250. إعدادم

 072. 64672. ثانكم

 443. 27670. دبمـك

 178. 48491. بكالكريكس

 018. *97000. دراسات عميا

 010. *1.05571- أمي أساسي

 173. 33321.- إعدادم

 067. 40899.- ثانكم

 001. *77901.- دبمـك

 011. *57080.- بكالكريكس

 773. 08571.- دراسات عميا

 053. 72250.- أمي إعدادم

 173. 33321. أساسي

 599. 07578.- ثانكم

 003. *44580.- دبمـك

 101. 23759.- بكالكريكس

 311. 24750. دراسات عميا

 072. 64672.- أمي ثانكم 

 067. 40899. أساسي
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 599. 07578. إعدادم

 001. *37002.- دبمـك

 119. 16181.- بكالكريكس

 147. 32328. دراسات عميا

 443. 27670.- أمي دبمـك

 001. *77901. أساسي

 003. *44580. إعدادم

 001. *37002. ثانكم

 056. 20821. بكالكريكس

 002. *69330. دراسات عميا

 178. 48491.- أمي بكالكريكس

 011. *57080. أساسي

 101. 23759. إعدادم

 119. 16181. ثانكم

 056. 20821.- دبمـك

 030. *48509. عميا دراسات

 018. *97000.- أمي دراسات عميا

 773. 08571. أساسي

 311. 24750.- إعدادم

 147. 32328.- ثانكم

 002. *69330.- دبمـك

 030. *48509.- بكالكريكس
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تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 004. *1.18571 أساسي أمي

 045. *74688. إعدادم

 021. *83211. ثانكم

 209. 45284. دبمـك

 053. 69605. بكالكريكس

 039. *84643. دراسات عميا

 004. *1.18571- أمي أساسي

 072. 43884.- إعدادم

 112. 35360.- ثانكم

 001. *73288.- دبمـك

 028. *48966.- بكالكريكس

 253. 33929.- دراسات عميا

 045. *74688.- ميأ إعدادم 

 072. 43884. أساسي

 554. 08524. ثانكم

 047. *29404.- دبمـك

 724. 05082.- بكالكريكس

 683. 09955. دراسات عميا

 021. *83211.- أمي ثانكم 

 112. 35360. أساسي

 554. 08524.- اعدادم

 000. *37928.- دبمـك
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 189. 13606.- بكالكريكس

 949. 01432. دراسات عميا

 209. 45284.- أمي دبمـك

 001. *73288. أساسي

 047. *29404. اعدادم

 000. *37928. ثانكم

 025. *24322. بكالكريكس

 080. 39359. دراسات عميا

 053. 69605.- أمي بكالكريكس

 028. *48966. أساسي

 724. 05082. إعدادم

 189. 13606. ثانكم

 025. *24322.- دبمـك

 499. 15038. دراسات عميا

 039. *84643.- أمي دراسات عميا

 253. 33929. أساسي

 683. 09955.- إعدادم

 949. 01432.- ثانكم

 080. 39359.- دبمـك

 499. 15038.- بكالكريكس

 057. 71357. أساسي أمي الدرجة الكمية

 066. 62562. إعدادم
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 090. 55547. ثانكم

 535. 20381. دبمـك

 202. 41789. بكالكريكس

 066. 68857. دراسات عميا

 057. 71357.- أمي أساسي

 693. 08795.- إعدادم

 436. 15810.- ثانكم

 013. *50976.- دبمـك

 146. 29568.- بكالكريكس

 926. 02500.- دراسات عميا

 066. 62562.- أمي إعدادم

 693. 08795. أساسي

 593. 07015.- ثانكم

 002. *42181.- دبمـك

 115. 20773.- بكالكريكس

 777. 06295. دراسات عميا

 090. 55547.- أمي ثانكم

 436. 15810. أساسي

 593. 07015. إعدادم

 000. *35166.- دبمـك

 146. 13758.- بكالكريكس

 512. 13310. دراسات عميا
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 535. 20381.- أمي دبمـك

 013. *50976. أساسي 

 002. *42181. إعدادم

 000. *35166. ثانكم

 031. *21408. بكالكريكس

 018. *48476. دراسات عميا

 202. 41789.- أمي بكالكريكس

 146. 29568. أساسي

 115. 20773. إعدادم

 146. 13758. ثانكم

 031. *21408.- دبمـك

 183. 27068. دراسات عميا

 066. 68857.- أمي دراسات عميا

 926. 02500. أساسي

 777. 06295.- إعدادم

 512. 13310.- ثانكم

 018. *48476.- دبمـك

 183. 27068.- بكالكريكس
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 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة داللةتوجد فروق ذات ال  نتائج الفرضية الثامنة: " 8.2.2.4

مخيم منطقة ( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 0.05

 شعفاط يعزى لمتغير عدد أفراد األسرة"

لفحص الفرضية الثامنة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى تأثير       

ط يعزل لمتغير عدد مخيـ شعفامنطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 ( . 20.4أفراد األسرة ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ ) 

لتأثير  ابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحس (:20.4) رقـ جدكؿ
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد منطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 أفراد األسرة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد أفراد األسرة المجال

تأثير تدني مستكل الدخؿ 

 تكاب الجريمةعمى ار 

 0.73679 4.3283 99 فأقؿ أفراد 3

 0.72780 4.2858 197 أفراد 6-4مف 

 0.79962 4.1298 104 فما فكؽ أفراد 7

تأثير تدني مستكل الصحة 

 عمى ارتكاب الجريمة

 0.97418 4.1709 99 فأقؿ أفراد 3

 0.99553 4.0258 197 فرادأ 6-4مف 

 0.88097 4.0176 104 فراد فما فكؽأ 7

تأثير تدني مستكل التعميـ 

 عمى ارتكاب الجريمة

 0.73683 4.4545 99 فراد فأقؿأ 3

 0.84776 4.2685 197 فرادأ 6-4مف 
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 0.77209 4.1510 104 فراد فما فكؽأ 7

تأثير الحرماف المكازم عمى 

 ارتكاب الجريمة

 0.80556 4.3396 99 فراد فأقؿأ 3

 0.80522 4.1897 197 فرادأ 6-4مف 

 0.77665 4.1046 104 فراد فما فكؽأ 7

 0.72641 4.3149 99 راد فأقؿأف 3 الدرجة الكمية

 0.74256 4.1843 197 فرادأ 6-4مف 

 0.70059 4.0964 104 فراد فما فكؽأ 7

( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت 20.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )      

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة، كلمعرفة داللة منطقة نظر الشباب في الجريمة مف كجية 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAالفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

(21.4:) 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى (21.4)رقـ  جدكؿ
 مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد أفراد األسرةمنطقة رتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في ا

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

تأثير تدني مستكل 

الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 2.091 1.174 2 2.348 بيف المجمكعات

 

0.125 

داخؿ  

 المجمكعات

222.879 397 0.561 
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  399 225.227 المجمكع

تأثير تدني مستكل 

الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.883 0.817 2 1.634 بيف المجمكعات

 

0.414 

داخؿ  

 المجمكعات

367.196 397 0.925 

 

 399 368.830 المجمكع

تأثير تدني مستكل 

تكاب التعميـ عمى ار 

 الجريمة

 3.704 2.384 2 4.767 بيف المجمكعات

 

0.025 

داخؿ  

 المجمكعات

255.470 397 0.644 

 

 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف المكازم 

 عمى ارتكاب الجريمة

 2.269 1.445 2 2.890 بيف المجمكعات

 

0.105 

داخؿ  

 المجمكعات

252.805 397 0.637 

 

 399 255.694 المجمكع

 2.318 1.228 2 2.456 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.100 

داخؿ  

 المجمكعات

210.340 397 0.530 

 

 399 212.797 المجمكع
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( كىي أكبر مف 0.100( كمستكل الداللة )2.318يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)          

ركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع أم أنو ال تكجد ف، ( α ≥ 0.05مستكل الداللة )

ككذلؾ  اط يعزل لمتغير عدد أفراد األسرةمخيـ شعفمنطقة معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 3كل التعميـ عمى ارتكاب الجريمة، كانت الفركؽ لصالح ما عدا مجاؿ تأثير تدني مست ،لممجاالت

لبياف اتجاه الفركؽ كما ىك   (LSDكتـ فحص نتائج اختبار )بذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثامنة. فأقؿ. 

 ( .22.4مكضح في الجدكؿ رقـ )

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )22.4) رقـ  الجدكؿ
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد أفراد األسرة

 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل التعميـ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 061. 18602. فرادأ 6-4مف  فراد فأقؿأ 3

 007. *30358. فراد فما فكؽأ 7

 6-4مف 
 فرادأ

 061. 18602.- فراد فأقؿأ 3

 227. 11757. فراد فما فكؽأ 7

فراد فما أ 7
 فكؽ

 007. *30358.- فراد فأقؿأ 3

 227. 11757.- فرادأ 6-4مف 
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 ≤ α) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  نتائج الفرضية التاسعة: " 9.2.2.4

منطقة مخيم ( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 0.05

 عزى لمتغير المينة "شعفاط ت

الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى تأثير  كلفحص الفرضية التاسعة تـ حساب المتكسطات

منطقة مخيـ شعفاط يعزل لمتغير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( . 23.4المينة كما ىك كاضح في جدكؿ رقـ )

لتأثير  سةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدرا (:23.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير منطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 المينة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المينة المجال

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.83314 4.0958 71 ربة منزؿ

 0.67851 4.2173 75 طالب/طالبة

 0.64221 4.5135 104 مكظؼ/ة قطاع حككمي

 0.82068 4.0735 98 مكظؼ/ة قطاع خاص

 0.65868 4.3577 52 ببل عمؿ

تأثير تدني مستكل الصحة 
 عمى ارتكاب الجريمة

 1.01876 3.8768 71 ربة منزؿ

 0.78405 4.2056 75 طالب/طالبة

 0.96582 4.2652 104 مكظؼ/ة قطاع حككمي

 1.02134 3.8087 98 خاصمكظؼ/ة قطاع 

 0.86726 4.1603 52 ببل عمؿ

 0.84687 4.0718 71 ربة منزؿتأثير تدني مستكل التعميـ 
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 0.74518 4.3280 75 طالب/طالبة عمى ارتكاب الجريمة

 0.82743 4.4462 104 مكظؼ/ة قطاع حككمي

 0.72662 4.2806 98 مكظؼ/ة قطاع خاص

 0.89330 4.1923 52 ببل عمؿ

تأثير الحرماف المكازم عمى 
 ارتكاب الجريمة

 0.80149 4.1092 71 ربة منزؿ

 0.64523 4.2800 75 طالب/طالبة

 0.81862 4.3317 104 مكظؼ/ة قطاع حككمي

 0.81481 4.1327 98 مكظؼ/ة قطاع خاص

 0.91556 4.1082 52 ببل عمؿ

 0.74843 4.0268 71 ربة منزؿ الدرجة الكمية

 0.59846 4.2540 75 ةطالب/طالب

 0.75181 4.3858 104 مكظؼ/ة قطاع حككمي

 0.75175 4.0577 98 مكظؼ/ة قطاع خاص

 0.71585 4.2072 52 ببل عمؿ

( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف 23.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

غير المينة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ مخيـ شعفاط يعزل لمتمنطقة كجية نظر الشباب في 

 (:24.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى (24.4)رقـ  جدكؿ
 .مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المينةة منطقارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 5.867 3.158 4 12.631 بيف المجمكعات

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

212.595 395 0.538 

 
 399 225.227 مجمكعال

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 4.206 3.766 4 15.066 بيف المجمكعات

 

0.002 

داخؿ  
 المجمكعات

353.764 395 0.896 

 
 399 368.830 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 2.535 1.629 4 6.514 بيف المجمكعات

 

0.040 

داخؿ  
 المجمكعات

253.723 395 0.642 

 
 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 1.468 0.936 4 3.745 بيف المجمكعات

 

0.211 

داخؿ  
 المجمكعات

251.949 395 0.638 

 
 399 255.694 المجمكع

 3.814 1.978 4 7.913 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.005 

داخؿ  
 المجمكعات

204.884 395 0.519 

 
 399 212.797 المجمكع
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( كىي أقؿ مف مستكل 0.005( كمستكل الداللة )3.814يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)      

أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة ، ( α ≥ 0.05الداللة )

ما عدا مجاؿ ، كذلؾ لممجاالت ،  منطقة مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المينةجية نظر الشباب في مف ك 

بذلؾ تـ ركؽ لصالح مكظؼ القطاع الحككمي، كانت الف اف المكازم عمى ارتكاب الجريمة،تأثير الحرم

ـ كؽ كما في الجدكؿ رقلبياف اتجاه الفر   (LSDكتـ فحص نتائج اختبار ) رفض الفرضية التاسعة

(25.4) . 

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )25.4)رقـ الجدكؿ 
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير المينة

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 318. 12156.- طالب/طالبة ربة منزؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.41769* .000 

 845. 02231. مكظؼ/ة قطاع خاص

 051. 26192.- ببل عمؿ

 318. 12156. ربة منزؿ طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.29613* .008 

 202. 14386. مكظؼ/ة قطاع خاص

 290. 14036.- ببل عمؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

 000. *41769. ربة منزؿ

 008. *29613. طالب/طالبة



 

 

112 

 

 000. *43999. مكظؼ/ة قطاع خاص

 212. 15577. ببل عمؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 خاص

 845. 02231.- ربة منزؿ

 202. 14386.- طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.43999* .000 

 024. *28422.- ببل عمؿ

 051. 26192. ربة منزؿ ببل عمؿ

 290. 14036. طالبةطالب/

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.15577 .212 

 024. *28422. مكظؼ/ة قطاع خاص

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 037. *32879.- طالب/طالبة ربة منزؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.38846* .008 

 645. 06809. مكظؼ/ة قطاع خاص

 102. 28350.- ببل عمؿ

 037. *32879. ربة منزؿ ب/طالبةطال

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.05967 .677 

 007. *39688. مكظؼ/ة قطاع خاص

 791. 04530. ببل عمؿ

 008. *38846. ربة منزؿمكظؼ/ة قطاع 
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 677. 05967. طالب/طالبة حككمي

 001. *45655. مكظؼ/ة قطاع خاص

 514. 10497. ببل عمؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 خاص

 645. 06809.- ربة منزؿ

 007. *39688.- طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.45655* .001 

 031. *35158.- ببل عمؿ

 102. 28350. ربة منزؿ ببل عمؿ

 791. 04530.- طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.10497 .514 

 031. *35158. مكظؼ/ة قطاع خاص

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 054. 25617.- طالب/طالبة ربة منزؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.37432* .003 

 095. 20878.- مكظؼ/ة قطاع خاص

 411. 12048.- ببل عمؿ

 054. 25617. ربة منزؿ طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.11815 .331 

 700. 04739. مكظؼ/ة قطاع خاص

 349. 13569. عمؿ ببل
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مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

 003. *37432. ربة منزؿ

 331. 11815. طالب/طالبة

 143. 16554. مكظؼ/ة قطاع خاص

 063. 25385. ببل عمؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 خاص

 095. 20878. ربة منزؿ

 700. 04739.- طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.16554 .143 

 521. 08830. ببل عمؿ

 411. 12048. ربة منزؿ ببل عمؿ

 349. 13569.- طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.25385 .063 

 521. 08830.- مكظؼ/ة قطاع خاص

 057. 22724.- طالب/طالبة ربة منزؿ الدرجة الكمية

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.35906* .001 

 783. 03089.- مكظؼ/ة قطاع خاص

 171. 18045.- ببل عمؿ

 057. 22724. ربة منزؿ طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.13182 .228 

 076. 19635. مكظؼ/ة قطاع خاص
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 719. 04679. ببل عمؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

 001. *35906. ربة منزؿ

 228. 13182. طالب/طالبة

 001. *32816. مكظؼ/ة قطاع خاص

 145. 17861. ببل عمؿ

مكظؼ/ة قطاع 
 خاص

 783. 03089. ربة منزؿ

 076. 19635.- طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.32816* .001 

 227. 14956.- ببل عمؿ

 171. 18045. ربة منزؿ ببل عمؿ

 719. 04679.- طالب/طالبة

مكظؼ/ة قطاع 
 حككمي

-.17861 .145 

 227. 14956. مكظؼ/ة قطاع خاص

 

 α) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  نتائج الفرضية العاشرة: " 10.2.2.4

مخيم منطقة ( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 0.05 ≤

 شعفاط يعزى لمتغير عدد غرف المنزل "
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تجابة أفراد عينة الدراسة عمى تأثير لفحص الفرضية العاشرة تـ حساب المتكسطات الحسابية الس      

لمتغير عدد عزل مخيـ شعفاط تمنطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( . 26.4غرؼ المنزؿ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )

لتأثير  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:26.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد  منطقة  الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في

 غرؼ المنزؿ
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد غرف المنزل المجال

تأثير تدني مستكل الدخؿ 

 عمى ارتكاب الجريمة

 0.74105 4.2796 235 غرؼ فأقؿ 3

 0.78633 4.1959 145 غرؼ 4-5

 0.58750 4.4100 20 غرؼ فما فكؽ 6

تأثير تدني مستكل 

الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.99927 4.0039 235 غرؼ فأقؿ 3

 0.92890 4.1080 145 غرؼ 4-5

 0.64960 4.3625 20 غرؼ فما فكؽ 6

تأثير تدني مستكل التعميـ 

 عمى ارتكاب الجريمة

 0.86146 4.2426 235 غرؼ فأقؿ 3

 0.70898 4.3476 145 غرؼ 4-5

 0.83345 4.3100 20 غرؼ فما فكؽ 6

تأثير الحرماف المكازم 

 عمى ارتكاب الجريمة

 0.81917 4.2122 235 غرؼ فأقؿ 3

 0.73059 4.2250 145 غرؼ 4-5
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 1.04179 3.9688 20 غرؼ فما فكؽ 6

 0.76157 4.1741 235 غرؼ فأقؿ 3 الدرجة الكمية

 0.69004 4.2133 145 غرؼ 4-5

 0.65730 4.2825 20 غرؼ فما فكؽ 6

       

( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت 26.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )       

الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد غرؼ المنزؿ، كلمعرفة داللة 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAبايف األحادم )الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ الت

(27.4:) 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى (27.4)رقـ  جدكؿ
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد غرؼ منطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 المنزؿ
مجموع  باينمصدر الت المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

تأثير تدني مستكل 

الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 1.000 0.565 2 1.129 بيف المجمكعات

 

0.369 

داخؿ  

 المجمكعات

224.097 397 0.564 

 

 399 225.227 المجمكع
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تأثير تدني مستكل 

ارتكاب الصحة عمى 

 الجريمة

 1.575 1.452 2 2.904 بيف المجمكعات

 

0.208 

داخؿ  

 المجمكعات

365.926 397 0.922 

 

 399 368.830 المجمكع

تأثير تدني مستكل 

التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.768 0.502 2 1.003 بيف المجمكعات

 

0.464 

داخؿ  

 المجمكعات

259.234 397 0.653 

 

 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف 

المكازم عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.925 0.593 2 1.187 بيف المجمكعات

 

0.397 

داخؿ  

 المجمكعات

254.508 397 0.641 

 

 399 255.694 المجمكع

 0.283 0.152 2 0.303 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.754 

داخؿ  

 المجمكعات

212.494 397 0.535 

 

 399 212.797 المجمكع
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( كىي أكبر مف مستكل 0.754( كمستكل الداللة )0.283يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)         

أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت ، ( α ≥ 0.05الداللة )

تغير عدد غرؼ المنزؿ ككذلؾ عفاط يعزل لممخيـ شمنطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 بذلؾ تـ قبكؿ الفرضية العاشرة.لممجاالت، 

توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى ال  " عشر:  ةنتائج الفرضية الحادي 11.2.2.4

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في α ≥ 0.05) الداللة

 المستوى التعميمي لألب " عزى لمتغيرمنطقة مخيم شعفاط ت

عشر تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى  ةكلفحص الفرضية الحادي

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير منطقة تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  . ( 28.4كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )،  يمي لؤلبالمستكل التعم

لتأثير  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:28.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير منطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 المستكل التعميمي لؤلب
 نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي العدد لألب  المستوى التعميمي المجال

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 0.69240 4.0357 28 أمي

 0.71504 4.2551 49 أساسي

 0.70820 4.4617 120 إعدادم

 0.77708 4.2420 143 ثانكم

 0.78177 4.1684 19 دبمـك

 0.77484 3.8038 26 بكالكريكس
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 0.51529 4.0467 15 دراسات عميا

تدني مستكل  تأثير
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 1.05146 3.7202 28 أمي

 0.81003 4.1514 49 أساسي

 0.89863 4.3597 120 إعدادم

 0.93451 4.1049 143 ثانكم

 1.12401 3.6272 19 دبمـك

 0.88422 3.1763 26 بكالكريكس

 0.52485 3.6389 15 دراسات عميا

تأثير تدني مستكل 
ى ارتكاب التعميـ عم

 الجريمة

 0.90592 4.0071 28 أمي

 0.67453 4.3796 49 أساسي

 0.75232 4.4583 120 إعدادم

 0.81403 4.3294 143 ثانكم

 0.77358 4.1211 19 دبمـك

 0.86205 3.7923 26 بكالكريكس

 0.72427 3.7200 15 دراسات عميا

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.86405 4.0402 28 أمي

 0.89922 4.1964 49 أساسي

 0.74319 4.3510 120 إعدادم

 0.70615 4.3112 143 ثانكم

 1.12118 3.7105 19 دبمـك

 67320 .0 3.8413 26 بكالكريكس

 0.74980 3.6083 15 دراسات عميا
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 076604. 3.9348 28 أمي الدرجة الكمية

 061284. 4.2434 49 أساسي

 069111. 4.4081 120 مإعداد

 072440. 4.2365 143 ثانكم

 084249. 3.9026 19 دبمـك

 066735. 3.6202 26 بكالكريكس

 0.45012 3.7550 15 دراسات عميا

 

( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت 28.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )       

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، ة منطقالجريمة مف كجية نظر الشباب في 

( كما يظير في one way ANOVAكلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

 (:29.4الجدكؿ رقـ )

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى (29.4)رقـ  جدكؿ
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المستكل منطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في ارتفاع معدالت 
 التعميمي لؤلب

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 3.875 2.097 6 12.581 بيف المجمكعات

 

0.001 

داخؿ  
 المجمكعات

212.645 393 0.541 

 
 399 225.227 المجمكع

 0.000 8.244 6.872 6 41.233 بيف المجمكعاتتأثير تدني مستكل 
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الصحة عمى ارتكاب 
 الجريمة

داخؿ 
 المجمكعات

327.596 393 0.834 

 

  

 399 368.830 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 لجريمةا

 4.895 3.016 6 18.097 بيف المجمكعات

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

242.141 393 0.616 

 
 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 5.067 3.060 6 18.360 بيف المجمكعات

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

237.334 393 0.604 

 
 399 255.694 المجمكع

 7.106 3.471 6 20.825 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

191.971 393 0.488 

 
 399 212.797 المجمكع

 

( كىي أقؿ مف مستكل 0.000( كمستكل الداللة )7.106يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)       

حصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة أم أنو تكجد فركؽ دالة إ ، (α ≥ 0.05الداللة )

كذلؾ زل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب ، عمنطقة مخيـ شعفاط تمف كجية نظر الشباب في 

، بذلؾ تـ رفض الفرضية يميو الثانكم ،  األساسيمف ثـ  اإلعدادمكانت الفركؽ لصالح لممجاالت ، 

 ( . 30.4كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )  (LSDر )تـ فحص نتائج اختباكلبياف اتجاه الفركؽ 
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( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )30.4) رقـ الجدكؿ

 .أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستكل التعميمي لؤلب

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

الدخؿ تأثير تدني مستكل 
 عمى ارتكاب الجريمة

 209. 21939.- أساسي أمي

 006. *42595.- إعدادم

 176. 20624.- ثانكم

 544. 13271.- دبمـك

 248. 23187. بكالكريكس

 963. 01095.- دراسات عميا

 209. 21939. أمي أساسي

 098. 20656.- إعدادم

 914. 01314. ثانكم

 663. 08668. دبمـك

 012. *45126. بكالكريكس

 338. 20844. دراسات عميا

 006. *42595. أمي إعدادم

 098. 20656. أساسي

 016. *21971. ثانكم

 107. 29325. دبمـك

 000. *65782. بكالكريكس

 040. *41500. دراسات عميا
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 176. 20624. أمي ثانكم

 914. 01314.- أساسي

 016. *21971.- إعدادم

 682. 07354. دبمـك

 005. *43811. بكالكريكس

 329. 19529. دراسات عميا

 544. 13271. أمي دبمـك

 663. 08668.- أساسي

 107. 29325.- إعدادم

 682. 07354.- ثانكم

 101. 36457. بكالكريكس

 632. 12175. دراسات عميا

 248. 23187.- أمي بكالكريكس

 012. *45126.- أساسي

 000. *65782.- إعدادم

 005. *43811.- ثانكم

 101. 36457.- دبمـك

 309. 24282.- دراسات عميا

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 963. 01095. أمي دراسات عميا

 338. 20844.- أساسي

 040. *41500.- إعدادم

 329. 19529.- ثانكم
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 632. 12175.- دبمـك

 309. 24282. بكالكريكس

 047. *43112.- أساسي أمي

 001. *63948.- إعدادم

 042. *38466.- ثانكم

 732. 09305. دبمـك

 029. *54396. بكالكريكس

 781. 08135. دراسات عميا

 047. *43112. أمي أساسي

 179. 20836.- إعدادم

 759. 04647. ثانكم

 034. *52417. دبمـك

 000. *97508. بكالكريكس

 058. 51247. دراسات عميا

 001. *63948. أمي إعدادم

 179. 20836. أساسي

 025. *25483. ثانكم

 001. *73253. دبمـك

 000. *1.18344 بكالكريكس

 004. *72083. دراسات عميا

 042. *38466. أمي ثانكم

 759. 04647.- أساسي
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 025. *25483.- إعدادم

 033. *47770. دبمـك

 000. *92861. بكالكريكس

 061. 46601. دراسات عميا

 732. 09305.- أمي دبمـك 

 034. *52417.- أساسي

 001. *73253.- إعدادم

 033. *47770.- ثانكم

 103. 45091. بكالكريكس

 970. 01170.- يادراسات عم

 029. *54396.- أمي بكالكريكس

 000. *97508.- أساسي

 000. *1.18344- إعدادم

 000. *92861.- ثانكم

 103. 45091.- دبمـك

 119. 46261.- دراسات عميا

 781. 08135.- أمي دراسات عميا

 058. 51247.- أساسي

 004. *72083.- إعدادم

 061. 46601.- ثانكم

 970. 01170. دبمـك

 119. 46261. بكالكريكس
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تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 046. *37245.- أساسي أمي

 006. *45119.- إعدادم

 048. *32223.- ثانكم

 626. 11391.- دبمـك

 316. 21484. بكالكريكس

 254. 28714. دراسات عميا

 046. *37245. يأم أساسي

 554. 07874.- إعدادم

 699. 05022. ثانكم

 224. 25854. دبمـك

 002. *58728. بكالكريكس

 005. *65959. دراسات عميا

 006. *45119. أمي إعدادم

 554. 07874. أساسي

 185. 12896. ثانكم

 083. 33728. دبمـك

 000. *66603. بكالكريكس

 001. *73833. ات عميادراس

 048. *32223. أمي ثانكم 

 699. 05022.- أساسي

 185. 12896.- إعدادم

 278. 20832. دبمـك
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 001. *53706. بكالكريكس

 004. *60937. دراسات عميا

 626. 11391. أمي دبمـك 

 224. 25854.- أساسي

 083. 33728.- إعدادم

 278. 20832.- ثانكم

 166. 32874. بكالكريكس

 140. 40105. دراسات عميا

 316. 21484.- أمي بكالكريكس

 002. *58728.- أساسي

 000. *66603.- إعدادم

 001. *53706.- ثانكم

 166. 32874.- دبمـك

 776. 07231. دراسات عميا

 254. 28714.- أمي دراسات عميا

 005. *65959.- أساسي

 001. *73833.- إعدادم

 004. *60937.- ثانكم

 140. 40105.- دبمـك

 776. 07231.- بكالكريكس

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 397. 15625.- أساسي أمي

 057. 31086.- إعدادم
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 092. 27101.- ثانكم

 154. 32965. دبمـك

 348. 19883. بكالكريكس

 083. 43185. سات عميادرا

 397. 15625. أمي أساسي

 241. 15461.- إعدادم

 373. 11476.- ثانكم

 021. *48590. دبمـك

 060. 35508. بكالكريكس

 011. *58810. دراسات عميا

 057. 31086. أمي إعدادم

 241. 15461. أساسي

 679. 03985. ثانكم

 001. *64052. دبمـك

 003. *50970. بكالكريكس

 001. *74271. دراسات عميا

 092. 27101. أمي ثانكم

 373. 11476. أساسي

 679. 03985.- إعدادم

 002. *60066. دبمـك

 005. *46984. بكالكريكس

 001. *70286. دراسات عميا
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 154. 32965.- أمي دبمـك

 021. *48590.- أساسي

 001. *64052.- إعدادم

 002. *60066.- ثانكم

 577. 13082.- بكالكريكس

 704. 10219. دراسات عميا

 348. 19883.- أمي بكالكريكس

 060. 35508.- أساسي

 003. *50970.- إعدادم

 005. *46984.- ثانكم

 577. 13082. دبمـك

 356. 23301. دراسات عميا

 083. 43185.- أمي دراسات عميا

 011. *58810.- أساسي

 001. *74271.- إعدادم

 001. *70286.- ثانكم

 704. 10219.- دبمـك

 356. 23301.- بكالكريكس

 063. 30855.- أساسي أمي الدرجة الكمية

 001. *47330.- إعدادم

 037. *30172.- ثانكم

 877. 03219. دبمـك
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 099. 31463. بكالكريكس

 422. 17982. دراسات عميا

 063. 30855. أمي أساسي

 165. 16476.- إعدادم

 953. 00683. ثانكم

 072. 34074. دبمـك

 000. *62318. بكالكريكس

 018. *48837. دراسات عميا

 001. *47330. أمي إعدادم

 165. 16476. أساسي

 048. *17159. ثانكم

 004. *50549. دبمـك

 000. *78793. بكالكريكس

 001. *65312. دراسات عميا

 037. *30172. أمي ثانكم

 953. 00683.- أساسي

 048. *17159.- إعدادم

 051. 33391. دبمـك

 000. *61635. بكالكريكس

 012. *48154. دراسات عميا

 877. 03219.- أمي دبمـك

 072. 34074.- أساسي 
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 004. *50549.- إعدادم

 051. 33391.- ثانكم

 181. 28244. بكالكريكس

 541. 14763. دراسات عميا

 099. 31463.- أمي بكالكريكس

 000. *62318.- أساسي

 000. *78793.- إعدادم

 000. *61635.- ثانكم

 181. 28244.- دبمـك

 552. 13481.- دراسات عميا

 422. 17982.- أمي يادراسات عم

 018. *48837.- أساسي

 001. *65312.- إعدادم

 012. *48154.- ثانكم

 541. 14763.- دبمـك

 552. 13481. بكالكريكس
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 إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  عشرة: " ةنتائج الفرضية الثاني 12.2.2.4

(α ≥ 0.05 في تأثير الفقر ) مخيم منطقة عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في

 عزى لمتغير المستوى التعميمي لألم "فاط تشع

عشرة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  ةلفحص الفرضية الثاني       

ل عز قة مخيـ شعفاط تمنطعمى تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 ( . 31.4كاضح في الجدكؿ رقـ )، كما ىك  لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

لتأثير  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:31.4)رقـ جدكؿ 
متغير مخيـ شعفاط يعزل لمنطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 المستكل التعميمي لؤلـ
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألم المجال

تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى 
 ارتكاب الجريمة

 0.66950 4.0000 18 أمي

 0.83490 4.1048 42 أساسي

 0.72090 4.3646 147 إعدادم

 0.75988 4.2366 131 ثانكم

 0.70251 4.3931 29 دبمـك

 0.75877 3.9870 23 بكالكريكس

 0.77860 4.2200 10 دراسات عميا

تأثير تدني مستكل الصحة 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.89288 3.6898 18 أمي

 1.04999 3.7520 42 أساسي

 0.78738 4.3486 147 إعدادم
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 1.06061 3.9517 131 ثانكم

 0.65940 4.2874 29 دبمـك

 1.04314 3.3877 23 كسبكالكري

 0.75134 4.0667 10 دراسات عميا

تأثير تدني مستكل التعميـ عمى 
 ارتكاب الجريمة

 0.99773 3.7389 18 أمي

 0.90741 4.0619 42 أساسي

 0.60579 4.4986 147 إعدادم

 0.85347 4.2603 131 ثانكم

 0.73027 4.4483 29 دبمـك

 0.86470 3.7957 23 بكالكريكس

 0.97525 4.0000 10 دراسات عميا

تأثير الحرماف المكازم عمى 
 ارتكاب الجريمة

 0.81034 3.9444 18 أمي

 0.94147 3.9792 42 أساسي

 0.67681 4.4073 147 إعدادم

 0.77806 4.1870 131 ثانكم

 0.67597 4.3276 29 دبمـك

 0.93901 3.5489 23 بكالكريكس

 1.07173 4.0250 10 دراسات عميا

 0.74432 3.8306 18 أمي الدرجة الكمية

 0.77393 3.9631 42 أساسي

 0.61163 4.4019 147 إعدادم

 0.76956 4.1471 131 ثانكم
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 0.62620 4.3621 29 دبمـك

 0.76219 3.6717 23 بكالكريكس

 0.74347 4.0800 10 دراسات عميا

 

د فركؽ ظاىرية في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت ( كجك 31.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )        

عزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كلمعرفة منطقة مخيـ شعفاط تالجريمة مف كجية نظر الشباب في 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAداللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

(32.4:) 

بار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى : نتائج اخت(32.4)رقـ  جدكؿ
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير المستكل منطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 التعميمي لؤلـ
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 1.838 1.024 6 6.147 بيف المجمكعات

 

0.091 

داخؿ  
 المجمكعات

219.080 393 0.557 

 
 399 225.227 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 6.251 5.355 6 32.132 بيف المجمكعات

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

336.698 393 0.857 

 
 399 368.830 المجمكع

 0.000 5.851 3.557 6 21.340 بيف المجمكعاتتأثير تدني مستكل 
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التعميـ عمى ارتكاب 
 الجريمة

داخؿ 
 المجمكعات

238.897 393 0.608 

 

  

 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 5.583 3.347 6 20.083 بيف المجمكعات

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

235.611 393 0.600 

 
 399 255.694 المجمكع

 6.229 3.080 6 18.479 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.000 

داخؿ  
 المجمكعات

194.318 393 0.494 

 
 399 212.797 المجمكع

 

( كىي أقؿ مف مستكل 0.000كل الداللة )( كمست6.229) يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية      

أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة ، ( α ≥ 0.05الداللة )

ككذلؾ لممجاالت  زل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـمخيـ شعفاط يعمنطقة مف كجية نظر الشباب في 

ثـ   اإلعدادمكانت الفركؽ لصالح  ارتكاب الجريمة،ستكل الدخؿ عمى ما عدا مجاؿ تأثير تدني م

تـ فحص نتائج اختبار لما سبؽ  إضافة ؾ تـ رفض الفرضية الثانية عشرة ،ذللالدبمكـ يميو الثانكم. 

(LSD)  ( 33.4لبياف اتجاه الفركؽ كما في الجدكؿ رقـ. ) 
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تكسطات الحسابية الستجابات ( لممقارنات البعدية بيف المLSD(: نتائج اختبار )33.4)رقـ الجدكؿ 
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستكل التعميمي لؤلـ

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 812. 06217.- أساسي أمي

 005. *65882.- إعدادم

 261. 26184.- ثانكم

 032. *59754.- دبمـك

 300. 30213. بكالكريكس

 303. 37685.- دراسات عميا

 812. 06217. أمي أساسي

 000. *59666.- إعدادم

 225. 19967.- ثانكم

 017. *53537.- دبمـك

 130. 36430. بكالكريكس

 335. 31468.- دراسات عميا

 005. *65882. أمي إعدادم

 000. *59666. أساسي

 000. *39699. ثانكم

 745. 06128. دبمـك

 000. *96096. بكالكريكس

 352. 28197. دراسات عميا

 261. 26184. أمي ثانكم
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 225. 19967. أساسي

 000. *39699.- إعدادم

 078. 33570.- دبمـك

 007. *56397. بكالكريكس

 705. 11501.- دراسات عميا

 032. *59754. أمي دبمـك 

 017. *53537. أساسي

 745. 06128.- إعدادم

 078. 33570. ثانكم

 001. *89968. بكالكريكس

 516. 22069. دراسات عميا

 300. 30213.- أمي بكالكريكس

 130. 36430.- أساسي

 000. *96096.- إعدادم

 007. *56397.- ثانكم

 001. *89968.- دبمـك

 054. 67899.- ات عميادراس

 303. 37685. أمي دراسات عميا

 335. 31468. أساسي

 352. 28197.- إعدادم

 705. 11501. ثانكم

 516. 22069.- دبمـك
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 054. 67899. بكالكريكس

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 142. 32302.- أساسي أمي

 000. *75975.- إعدادم

 008. *52142.- ثانكم

 003. *70939.- دبمـك

 817. 05676.- بكالكريكس

 396. 26111.- دراسات عميا

 142. 32302. أمي أساسي

 001. *43673.- إعدادم

 152. 19840.- ثانكم

 041. *38637.- دبمـك

 189. 26625. بكالكريكس

 822. 06190. دراسات عميا

 000. *75975. أمي إعدادم

 001. *43673. أساسي

 011. *23833. ثانكم

 751. 05036. دبمـك

 000. *70299. بكالكريكس

 051. 49864. دراسات عميا

 008. *52142. أمي ثانكم

 152. 19840. أساسي

 011. *23833.- إعدادم
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 241. 18797.- دبمـك

 009. *46465. بكالكريكس

 309. 26031. سات عميادرا

 003. *70939. أمي دبمـك

 041. *38637. أساسي

 751. 05036.- إعدادم

 241. 18797. ثانكم

 003. *65262. بكالكريكس

 118. 44828. دراسات عميا

 817. 05676. أمي بكالكريكس

 189. 26625.- أساسي

 000. *70299.- إعدادم

 009. *46465.- ثانكم

 003. *65262.- دبمـك

 489. 20435.- دراسات عميا

 396. 26111. أمي دراسات عميا

 822. 06190.- أساسي

 051. 49864.- إعدادم

 309. 26031.- ثانكم

 118. 44828.- دبمـك

 489. 20435. بكالكريكس

 874. 03472.- أساسي أميتأثير الحرماف 
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المكازم عمى ارتكاب 
 الجريمة

 017. *46287.- إعدادم

 213. 24258.- ثانكم

 100. 38314.- دبمـك

 105. 39553. بكالكريكس

 792. 08056.- دراسات عميا

 874. 03472. أمي أساسي

 002. *42815.- إعدادم

 131. 20786.- ثانكم

 063. 34842.- دبمـك

 033. *43025. بكالكريكس

 866. 04583.- ات عميادراس

 017. *46287. أمي إعدادم

 002. *42815. أساسي

 018. *22029. ثانكم

 613. 07973. دبمـك

 000. *85840. بكالكريكس

 132. 38231. دراسات عميا

 213. 24258. أمي ثانكم

 131. 20786. أساسي

 018. *22029.- اعدادم

 377. 14056.- دبمـك

 000. *63811. بكالكريكس
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 524. 16202. دراسات عميا

 100. 38314. أمي دبمـك

 063. 34842. أساسي

 613. 07973.- اعدادم

 377. 14056. ثانكم

 000. *77867. بكالكريكس

 287. 30259. دراسات عميا

 105. 39553.- أمي بكالكريكس

 033. *43025.- أساسي

 000. *85840.- إعدادم

 000. *63811.- ثانكم

 000. *77867.- دبمـك

 105. 47609.- دراسات عميا

 792. 08056. أمي دراسات عميا

 866. 04583. أساسي

 132. 38231.- إعدادم

 524. 16202.- ثانكم

 287. 30259.- دبمـك

 105. 47609. بكالكريكس

 504. 13254.- أساسي أمي الدرجة الكمية

 001. *57132.- إعدادم

 074. 31658.- ثانكم
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 012. *53151.- دبمـك

 473. 15882. بكالكريكس

 369. 24944.- دراسات عميا

 504. 13254. أمي أساسي

 000. *43878.- إعدادم

 141. 18404.- ثانكم

 019. *39897.- دبمـك

 111. 29136. بكالكريكس

 637. 11690.- دراسات عميا

 001. *57132. أمي إعدادم

 000. *43878. أساسي

 003. *25473. ثانكم

 781. 03980. دبمـك

 000. *73013. بكالكريكس

 162. 32187. دراسات عميا

 074. 31658. أمي ثانكم

 141. 18404. أساسي

 003. *25473.- اعدادم

 137. 21493.- دبمـك

 003. *47540. بكالكريكس

 771. 06714. دراسات عميا

 012. *53151. أمي دبمـك
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 019. *39897. أساسي 

 781. 03980.- اعدادم

 137. 21493. ثانكم

 000. *69033. بكالكريكس

 275. 28207. دراسات عميا

 473. 15882.- أمي بكالكريكس

 111. 29136.- أساسي

 000. *73013.- إعدادم

 003. *47540.- ثانكم

 000. *69033.- دبمـك

 126. 40826.- دراسات عميا

 369. 24944. أمي دراسات عميا

 637. 11690. أساسي

 162. 32187.- إعدادم

 771. 06714.- ثانكم

 275. 28207.- دبمـك

 126. 40826. بكالكريكس

إحصائية عند مستوى  توجد فروق ذات داللة ال  عشرة: " ةفرضية الثالثنتائج ال 13.2.2.4

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في α ≥ 0.05) الداللة

 مخيم شعفاط يعزى لمتغير عدد األفراد العاممين في البيت "منطقة 
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ات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عشرة تـ حساب المتكسط ةلفحص الفرضية الثالث        

عزل منطقة مخيـ شعفاط تعمى تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( . 34.4ر عدد األفراد العامميف في البيت، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )لمتغي

لتأثير  ية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار  (:34.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد منطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 األفراد العامميف في البيت
عدد األفراد العاممين في  المجال

 البيت
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 ارتكاب الجريمةعمى 

 0.71919 4.3723 206 شخص

 0.67093 4.1506 85 شخصيف

 0.81133 4.1039 76 أشخاص 3

 0.90385 4.1485 33 أشخاص فأكثر 4

تأثير تدني مستكل الصحة 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.92048 4.2002 206 شخص

 0.91380 3.9098 85 شخصيف

 1.03855 3.7971 76 أشخاص 3

 1.00734 4.1717 33 فأكثرأشخاص  4

تأثير تدني مستكل التعميـ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 0.75567 4.4180 206 شخص

 0.86457 4.0329 85 شخصيف

 0.85705 4.1487 76 أشخاص 3

 0.66986 4.4061 33 أشخاص فأكثر 4

تأثير الحرماف المكازم عمى 
 ارتكاب الجريمة

 0.73303 4.3447 206 شخص

 0.86052 3.9456 85 شخصيف
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 0.78891 4.1020 76 أشخاص 3

 0.90288 4.2348 33 أشخاص فأكثر 4

 0.69503 4.3266 206 شخص الدرجة الكمية

 0.68785 4.0079 85 شخصيف

 0.78727 4.0227 76 أشخاص 3

 0.76417 4.2371 33 أشخاص فأكثر 4

 

في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت ( كجكد فركؽ ظاىرية 34.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )       

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد األفراد العامميف في البيت، منطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

( كما يظير في one way ANOVAكلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

 (:35.4الجدكؿ رقـ )

ميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى : نتائج اختبار تح(35.4)رقـ  جدكؿ
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير عدد األفراد منطقة ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 العامميف في البيت
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 لةالدال 

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 3.533 1.957 3 5.871 بيف المجمكعات

 

0.015 

داخؿ  
 المجمكعات

219.356 396 0.554 

 
 399 225.227 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 4.298 3.877 3 11.632 بيف المجمكعات

 

0.005 

 0.902 396 357.198داخؿ  
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  المجمكعات الجريمة

 399 368.830 المجمكع

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 5.791 3.646 3 10.938 بيف المجمكعات

 

0.001 

داخؿ  
 المجمكعات

249.300 396 0.630 

 
 399 260.238 المجمكع

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 5.694 3.525 3 10.574 بيف المجمكعات

 

0.001 

داخؿ  
 المجمكعات

245.120 396 0.619 

 
 399 255.694 المجمكع

 5.731 2.952 3 8.855 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.001 

داخؿ  
 المجمكعات

203.942 396 0.515 

 
 399 212.797 المجمكع

  

( كىي أقؿ مف مستكل 0.001ستكل الداللة )( كم5.731يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)       

أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة ، ( α ≥ 0.05الداللة )

ككذلؾ  ر عدد األفراد العامميف في البيتعزل لمتغيمنطقة مخيـ شعفاط تمف كجية نظر الشباب في 

عشرة. كتـ فحص  ةبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالث. كانت الفركؽ لصالح شخص كاحد إذلممجاالت،

 ( . 36.4لبياف اتجاه الفركؽ كما في الجدكؿ رقـ )  (LSDنتائج اختبار )
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( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )36.4)رقـ الجدكؿ 
 يتأفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد األفراد العامميف في الب

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 021. *22174. شخصيف شخص

 008. *26838. أشخاص 3

 110. 22385. أشخاص فأكثر 4

 021. *22174.- شخص شخصيف

 692. 04664. أشخاص 3

 989. 00210. أشخاص فأكثر 4

 008. *26838.- شخص أشخاص 3

 692. 04664.- شخصيف

 774. 04454.- أشخاص فأكثر 4

أشخاص  4
 فأكثر

 110. 22385.- شخص

 989. 00210.- شخصيف

 774. 04454. أشخاص 3

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

 الجريمة

 018. *29044. شخصيف شخص

 002. *40309. أشخاص 3

 873. 02853. أكثرأشخاص ف 4

 018. *29044.- شخص شخصيف

 453. 11265. أشخاص 3

 180. 26191.- أشخاص فأكثر 4

 002. *40309.- شخص أشخاص 3
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 453. 11265.- شخصيف

 059. 37457.- أشخاص فأكثر 4

أشخاص  4
 فأكثر

 873. 02853.- شخص

 180. 26191. شخصيف

 059. 37457. أشخاص 3

ثير تدني مستكل تأ
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

 000. *38502. شخصيف شخص

 012. *26928. أشخاص 3

 936. 01190. أشخاص فأكثر 4

 000. *38502.- شخص شخصيف

 356. 11574.- أشخاص 3

 022. *37312.- أشخاص فأكثر 4

 012. *26928.- شخص أشخاص 3

 356. 11574. شخصيف

 121. 25738.- اص فأكثرأشخ 4

أشخاص  4
 فأكثر

 936. 01190.- شخص

 022. *37312. شخصيف

 121. 25738. اشخاص 3

تأثير الحرماف المكازم 
 عمى ارتكاب الجريمة

 000. *39907. شخصيف شخص

 022. *24269. أشخاص 3

 457. 10981. أشخاص فأكثر 4

 000. *39907.- شخص شخصيف

 209. 15639.- أشخاص 3
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 074. 28926.- أشخاص فأكثر 4

 022. *24269.- شخص أشخاص 3

 209. 15639. شخصيف

 418. 13287.- أشخاص فأكثر 4

أشخاص  4
 فأكثر

 457. 10981.- شخص

 074. 28926. شخصيف

 418. 13287. أشخاص 3

 001. *31864. شخصيف شخص الدرجة الكمية

 002. *30388. أشخاص 3

 507. 08946. أشخاص فأكثر 4

 001. *31864.- شخص شخصيف

 896. 01476.- أشخاص 3

 120. 22918.- أشخاص فأكثر 4

 002. *30388.- شخص أشخاص 3

 896. 01476. شخصيف

 153. 21442.- أشخاص فأكثر 4

أشخاص  4
 فأكثر

 507. 08946.- شخص

 120. 22918. شخصيف

 153. 21442. أشخاص 3
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 إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  نتائج الفرضية الرابعة عشر: " 14.2.2.4

(α ≥ 0.05 في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في )ة مخيم منطق

 عزى لمتغير الدخل الشيري لألسرة "شعفاط ت

ة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى لفحص الفرضية الرابعة عشر      

منطقة مخيـ شعفاط تعزل لمتغير تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

  ( . 37.4الدخؿ الشيرم لؤلسرة، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )

لتأثير  المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات  (:37.4)رقـ جدكؿ 
مخيـ شعفاط يعزل لمتغير منطقة الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

 الدخؿ الشيرم لؤلسرة
المتوسط  العدد الدخل الشيري لألسرة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 ةعمى ارتكاب الجريم

 0.73382 4.2255 200 شيقؿ فأقؿ 5000

 0.79553 4.0977 88 شيقؿ 5001-7000

 0.80456 4.1158 38 شيقؿ 7001-9000

 0.65204 4.2833 12 شيقؿ 9001-11000

 0.80991 4.3222 18 شيقؿ 11001-13000

 0.40917 4.7955 44 شيقؿ فأكثر 13001

تأثير تدني مستكل الصحة 
 مةعمى ارتكاب الجري

 0.90426 4.0762 200 شيقؿ فأقؿ 5000

 1.07121 3.7784 88 شيقؿ 5001-7000

 1.02699 3.9605 38 شيقؿ 7001-9000

 0.81530 4.2014 12 شيقؿ 9001-11000
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 1.19283 4.0648 18 شيقؿ 11001-13000

 0.60436 4.5909 44 شيقؿ فأكثر 13001

تأثير تدني مستكل التعميـ 
 جريمةعمى ارتكاب ال

 0.80435 4.2285 200 شيقؿ فأقؿ 5000

 0.88990 4.1341 88 شيقؿ 5001-7000

 0.64929 4.4289 38 شيقؿ 7001-9000

 0.60352 4.2667 12 شيقؿ 9001-11000

 1.13306 4.0167 18 شيقؿ 11001-13000

 0.28945 4.8250 44 شيقؿ فأكثر 13001

تأثير الحرماف المكازم عمى 
 جريمةارتكاب ال

 0.78396 4.2213 200 شيقؿ فأقؿ 5000

 0.82006 3.9787 88 شيقؿ 5001-7000

 0.77065 4.1086 38 شيقؿ 7001-9000

 0.82651 3.9479 12 شيقؿ 9001-11000

 0.74206 4.2222 18 شيقؿ 11001-13000

 0.65274 4.7273 44 شيقؿ فأكثر 13001

 0.71189 4.1806 200 شيقؿ فأقؿ 5000 الدرجة الكمية

 0.77173 3.9872 88 شيقؿ 5001-7000

 0.72159 4.1461 38 شيقؿ 7001-9000

 0.57806 4.1875 12 شيقؿ 9001-11000

 0.91910 4.1486 18 شيقؿ 11001-13000

 0.38478 4.7278 44 شيقؿ فأكثر 13001
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ر الفقر عمى ارتفاع معدالت ( كجكد فركؽ ظاىرية في تأثي37.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )          

مخيـ شعفاط يعزل لمتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة، كلمعرفة منطقة الجريمة مف كجية نظر الشباب في 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAداللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

(38.4:) 

دي الستجابة أفراد العينة في تأثير الفقر عمى : نتائج اختبار تحميل التباين األحا(38.4)رقم  جدول
مخيم شعفاط يعزى لمتغير الدخل الشيري منطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

 لألسرة
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل الدخؿ 
 عمى ارتكاب الجريمة

 6.038 3.206 5 16.030 بيف المجمكعات
 

0.000 
 0.531 394 209.197 داخؿ المجمكعات 

 399 225.227 المجمكع 
تأثير تدني مستكل الصحة 

 عمى ارتكاب الجريمة
 4.530 4.010 5 20.049 بيف المجمكعات

 
0.001 
 0.885 394 348.781 داخؿ المجمكعات 

 399 368.830 كعالمجم 
تأثير تدني مستكل التعميـ 

 عمى ارتكاب الجريمة
 5.702 3.512 5 17.560 بيف المجمكعات

 
0.000 
 0.616 394 242.678 داخؿ المجمكعات 

 399 260.238 المجمكع 
تأثير الحرماف المكازم 

 عمى ارتكاب الجريمة
 5.865 3.543 5 17.713 بيف المجمكعات

 
0.000 
 0.604 394 237.981 داخؿ المجمكعات 

 399 255.694 المجمكع 
 6.608 3.293 5 16.463 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.000 
 0.498 394 196.334 داخؿ المجمكعات 

 399 212.797 المجمكع 
 

ىي أقؿ مف ( ك 0.000( كمستكل الداللة )6.608يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)           

أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت  ، (α ≥ 0.05مستكل الداللة )
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ككذلؾ  ؿ الشيرم لؤلسرةعزل لمتغير الدخمنطقة مخيـ شعفاط تالجريمة مف كجية نظر الشباب في 

ة فرضية الرابعبذلؾ تـ رفض الشيقؿ فأكثر،  ) 13001 (كانت الفركؽ لصالح الدخؿلممجاالت،  

في الجدكؿ رقـ  كمالبياف اتجاه الفركؽ   (LSDتـ فحص نتائج اختبار )الى ذلؾ  عشرة. إضافة

(39.4. ) 

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )39.4)رقـ الجدكؿ 
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة

الفروق في   غيراتالمت المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

تأثير تدني مستكل 
الدخؿ عمى ارتكاب 

 الجريمة

شيقؿ  5000
 فأقؿ

 171. 12777. شيقؿ 5001-7000

 395. 10971. شيقؿ 7001-9000

 790. 05783.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.09672 .590 

 000. *56995.- شيقؿ فأكثر 13001

5001-
 شيقؿ 7000

 171. 12777.- شيقؿ فأقؿ 5000

 898. 01806.- شيقؿ 7001-9000

 408. 18561.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.22449 .234 

 000. *69773.- شيقؿ فأكثر 13001

7001-
 شيقؿ 9000

 395. 10971.- شيقؿ فأقؿ 5000

 898. 01806. شيقؿ 5001-7000
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 488. 16754.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.20643 .323 

 000. *67967.- شيقؿ فأكثر 13001

9001-
11000 

 شيقؿ

 790. 05783. شيقؿ فأقؿ 5000

 408. 18561. شيقؿ 5001-7000

 488. 16754. شيقؿ 7001-9000

11001-13000 
 شيقؿ

-.03889 .886 

 032. *51212.- شيقؿ فأكثر 13001

11001-
13000 

 شيقؿ

 590. 09672. شيقؿ فأقؿ 5000

 234. 22449. شيقؿ 5001-7000

 323. 20643. شيقؿ 7001-9000

 886. 03889. شيقؿ 9001-11000

 021. *47323.- شيقؿ فأكثر 13001

13001 
 شيقؿ فأكثر

 000. *56995. شيقؿ فأقؿ 5000

 000. *69773. شيقؿ 5001-7000

 000. *67967. شيقؿ 7001-9000

 032. *51212. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.47323* .021 

تأثير تدني مستكل 
الصحة عمى ارتكاب 

شيقؿ  5000
 فأقؿ

 014. *29784. شيقؿ 5001-7000

 487. 11572. شيقؿ 7001-9000
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 655. 12514.- شيقؿ 11000-9001 الجريمة

11001-13000 
 شيقؿ

.01144 .961 

 001. *51466.- شيقؿ فأكثر 13001

5001-
 شيقؿ 7000

 014. *29784.- شيقؿ فأقؿ 5000

 319. 18212.- شيقؿ 7001-9000

 145. 42298.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.28641 .240 

 000. *81250.- شيقؿ فأكثر 13001

7001-
 شيقؿ 9000

 487. 11572.- ؿ فأقؿشيق 5000

 319. 18212. شيقؿ 5001-7000

 440. 24086.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.10429 .699 

 003. *63038.- شيقؿ فأكثر 13001

9001-
11000 

 شيقؿ

 655. 12514. شيقؿ فأقؿ 5000

 145. 42298. شيقؿ 5001-7000

 440. 24086. شيقؿ 7001-9000

11001-13000 
 شيقؿ

.13657 .697 

 204. 38952.- شيقؿ فأكثر 13001

 961. 01144.- شيقؿ فأقؿ 11001-5000
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13000 
 شيقؿ

 240. 28641. شيقؿ 5001-7000

 699. 10429. شيقؿ 7001-9000

 697. 13657.- شيقؿ 9001-11000

 046. *52609.- شيقؿ فأكثر 13001

13001 
 شيقؿ فأكثر

 001. *51466. شيقؿ فأقؿ 5000

 000. *81250. شيقؿ 5001-7000

 003. *63038. شيقؿ 7001-9000

 204. 38952. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.52609* .046 

تأثير تدني مستكل 
التعميـ عمى ارتكاب 

 الجريمة

شيقؿ  5000
 فأقؿ

 348. 09441. شيقؿ 5001-7000

 150. 20045.- ؿشيق 7001-9000

 870. 03817.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.21183 .273 

 000. *59650.- شيقؿ فأكثر 13001

5001-
 شيقؿ 7000

 348. 09441.- شيقؿ فأقؿ 5000

 054. 29486.- شيقؿ 7001-9000

 583. 13258.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.11742 .563 

 000. *69091.- شيقؿ فأكثر 13001

 150. 20045. شيقؿ فأقؿ 7001-5000



 

 

148 

 

 054. 29486. شيقؿ 7000-5001 شيقؿ 9000

 533. 16228. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.41228 .067 

 023. *39605.- شيقؿ فأكثر 13001

9001-
11000 

 شيقؿ

 870. 03817. شيقؿ فأقؿ 5000

 583. 13258. شيقؿ 5001-7000

 533. 16228.- شيقؿ 7001-9000

11001-13000 
 شيقؿ

.25000 .393 

 030. *55833.- شيقؿ فأكثر 13001

11001-
13000 

 شيقؿ

 273. 21183.- شيقؿ فأقؿ 5000

 563. 11742.- شيقؿ 5001-7000

 067. 41228.- شيقؿ 7001-9000

 393. 25000.- شيقؿ 9001-11000

 000. *80833.- شيقؿ فأكثر 13001

13001 
 شيقؿ فأكثر

 000. *59650. شيقؿ فأقؿ 5000

 000. *69091. شيقؿ 5001-7000

 023. *39605. شيقؿ 7001-9000

 030. *55833. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.80833* .000 

 015. *24256. شيقؿ 7000-5001شيقؿ  5000تأثير الحرماف المكازم 
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 413. 11270. شيقؿ 9000-7001 فأقؿ عمى ارتكاب الجريمة

 237. 27333. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.00097 .996 

 000. *50602.- شيقؿ فأكثر 13001

5001-
 شيقؿ 7000

 015. *24256.- شيقؿ فأقؿ 5000

 390. 12986.- شيقؿ 7001-9000

 898. 03078. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.24353 .227 

 000. *74858.- شيقؿ فأكثر 13001

7001-
 شيقؿ 9000

 413. 11270.- شيقؿ فأقؿ 5000

 390. 12986. شيقؿ 5001-7000

 533. 16064. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.11367 .610 

 000. *61872.- شيقؿ فأكثر 13001

9001-
11000 

 شيقؿ

 237. 27333.- شيقؿ فأقؿ 5000

 898. 03078.- شيقؿ 5001-7000

 533. 16064.- شيقؿ 7001-9000

11001-13000 
 شيقؿ

-.27431 .344 

 002. *77936.- شيقؿ فأكثر 13001
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11001-
13000 

 شيقؿ

 996. 00097. شيقؿ فأقؿ 5000

 227. 24353. شيقؿ 5001-7000

 610. 11367. شيقؿ 7001-9000

 344. 27431. شيقؿ 9001-11000

 021. *50505.- شيقؿ فأكثر 13001

13001 
 شيقؿ فأكثر

 000. *50602. شيقؿ فأقؿ 5000

 000. *74858. شيقؿ 5001-7000

 000. *61872. شيقؿ 7001-9000

 002. *77936. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.50505* .021 

شيقؿ  5000 الدرجة الكمية
 فأقؿ

 033. *19341. شيقؿ 5001-7000

 782. 03457. شيقؿ 7001-9000

 974. 00687.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.03201 .854 

 000. *54722.- شيقؿ فأكثر 13001

5001-
 شيقؿ 7000

 033. *19341.- شيقؿ فأقؿ 5000

 247. 15884.- شيقؿ 7001-9000

 357. 20028.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.16140 .377 

 000. *74063.- شيقؿ فأكثر 13001
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7001-
 شيقؿ 9000

 782. 03457.- شيقؿ فأقؿ 5000

 247. 15884. شيقؿ 5001-7000

 859. 04145.- شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

-.00256 .990 

 000. *58179.- شيقؿ فأكثر 13001

9001-
11000 

 شيقؿ

 974. 00687. شيقؿ فأقؿ 5000

 357. 20028. شيقؿ 5001-7000

 859. 04145. شيقؿ 7001-9000

11001-13000 
 شيقؿ

.03889 .883 

 019. *54034.- شيقؿ فأكثر 13001

11001-
13000 

 شيقؿ

 854. 03201.- شيقؿ فأقؿ 5000

 377. 16140. شيقؿ 5001-7000

 990. 00256. شيقؿ 7001-9000

 883. 03889.- شيقؿ 9001-11000

 004. *57923.- شيقؿ فأكثر 13001

13001 
 شيقؿ فأكثر

 000. *54722. شيقؿ فأقؿ 5000

 000. *74063. شيقؿ 5001-7000

 000. *58179. شيقؿ 7001-9000

 019. *54034. شيقؿ 9001-11000

11001-13000 
 شيقؿ

.57923* .004 
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 :  الرئيس الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  : 4.2.4

من وجية نظر ىل توجد عالقة بين مستوى تأثير الفقر عمى ارتفاع الجريمة وأشكال الجرائم 

 ؟ مخيم شعفاطمنطقة الشباب في 

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية: ولإلجابة

( بين مستوى تأثير الفقر α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللةال  "

 " مخيم شعفاطمنطقة من وجية نظر الشباب في عمى ارتفاع الجريمة وأشكال الجرائم 

بيف مستكل تأثير الفقر عمى  اإلحصائيةتـ فحص الفرضية بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة 

، كما ىك كاضح في  مخيـ شعفاطمنطقة مف كجية نظر الشباب في مة كأشكاؿ الجرائـ ارتفاع الجري

لمعبلقة بيف  اإلحصائية(: معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة 40.4)رقـ جدكؿ ( . 40.4الجدكؿ رقـ )

مخيـ منطقة مف كجية نظر الشباب في مستكل تأثير الفقر عمى ارتفاع الجريمة كأشكاؿ الجرائـ 

 شعفاط

معامل  تغيراتالم
 بيرسون

 مستوى الداللة

 0.000 0.503 أشكال الجرائم تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتكاب الجريمة 

 0.000 0.580 تأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتكاب الجريمة 

 0.000 0.600 تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتكاب الجريمة 

 0.000 0.603 جريمة تأثير الحرماف المكازم عمى ارتكاب ال

 0.000 0.656 الدرجة الكمية 
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(، 0.656يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )      

 ≤ α) (، أم أنو تكجد عبلقة طردية ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة0.000كمستكل الداللة )

منطقة مف كجية نظر الشباب في ارتفاع الجريمة كأشكاؿ الجرائـ ( بيف مستكل تأثير الفقر عمى 0.05

ككذلؾ لممجاالت، أم أنو كمما زاد مستكل تأثير الفقر عمى ارتفاع الجريمة زاد ذلؾ مف  مخيـ شعفاط

 كالعكس صحيح. مخيـ شعفاطمنطقة مف كجية نظر الشباب في تعدد أشكاؿ الجريمة 
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 الفصل الخامس 
_________________________________________________________ 

  مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 مقدمة 1.5

قة شعفاط مف تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة في منطىدفت ىذه الدراسة لمعرفة        
كإجابة  إلييامجمؿ نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ في ىذا الفصؿ سيتـ عرض  كجية نظر الشباب،

التي طرحت، التي تمثؿ مشكمة الدراسة بعد أف تٌمت عممية جمع البيانات البلزمة بكاسطة  األسئمةعف 
 التكصؿ الى عدد مف النتائج التي تـٌ عمى ضكئيا كضع عدد مف التكصيات. أكأدكات الدراسة، 

 الدراسة  بأسئمةمناقشة النتائج ذات العالقة  2.5

: ما مستكل تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف لرئيسا األول لسؤالمناقشة نتائج ا 1.2.5
 مخيـ شعفاط؟منطقة كجية نظر الشباب في 

ىناؾ مستكل عاؿ لتأثير الفقر عمى معدالت  أف (1.4في جدكؿ رقـ ) كضحت النتائجأ       
إف تدني مستكل التعميـ  المخيـ، إذ أبناءالجريمة في مخيـ شعفاط حسب ما اثبت آراء المبحكثيف مف 

(، في حيف كاف  التأثير بالمرتبة 4.28ذلؾ بمتكسط حسابي )اىـ بشكؿ كبير في حدكث الجريمة، س
، (4.20بمتكسط حسابي ) ، ثـ الحرماف المكازم( 4.25بمتكسط حسابي ) الثانية لتدني مستكل الدخؿ
أثر في مستكل التعميـ لو تدني مما يعني أف  (4.05بمتكسط حسابي ) يميو تدني مستكل الصحة

ارتكاب الجرائـ بدرجة عالية، حيث أف الفقر التعميمي يؤثر عمى جكدة التعميـ مف ناحية تكظيؼ 
مف خبلؿ ذلؾ نستطيع  التركيز عمى أىمية مشاركة األىؿ،ك التعميـ البلمنيجي، ك المعمميف المؤىميف، 

ا مف األمكر الميمة لمطبلب كالتي تزيد غياب المتابعة لمكضع التعميمي بشكؿ عاـ كغيرى إفأف نقكؿ 
فكاف مستكل الدخؿ لو أثر  الثانيةمف رغبتيـ لمتعميـ كتحمييـ مف التسرب المدرسي. أما في المرتبة 

أف تدني األجكر كعدـ تكفر العمؿ المناسب يؤدم بالفرد الى في ارتكاب الجريمة مما يعني 
 يمبي احتياجاتو مما يؤثر عميو سمبا كيجعمو أكثر ال بأنوالضغكطات النفسية كالتي تشعره بشكؿ دائـ 

 .األسرةاألساليب الغير مشركعو لتكفير احتياجاتو احتياجات  إلتباععرضو 
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 :التاليلمدراسة كانت النتائج ك الفرعية األسئمةكمف خبلؿ 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي األول:  1. 1.2.5

معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في منطقة  مخيم  ما تأثير تدني مستوى الدخل عمى ارتفاع

 شعفاط ؟

الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ( 2.4يبلحظ مف الجدكؿ )       
تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ 

( كانحراؼ 4.25أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)ك  ؛مخيـ شعفاطكجية نظر الشباب في منطقة 
تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتفاع معدالت الجريمة ىذا يدؿ عمى أف مجاؿ ،  (0.751معيارم )

أف نسبة يمكف تفسير ذلؾ ، جاءت بدرجة عالية مخيـ شعفاطمنطقة مف كجية نظر الشباب في 
كافيو لتكفر السبب الرئيسي  أسبابىذه ك  ألسرتيا؛ لحاجات األساسيةأدنى اتكفر  أفال تستطيع  عالية

بيدؼ الحصكؿ عمى  ، القتؿ، االحتياؿ، النصب(السرقةمثؿ) مف الجرائـ  مختمفة أنكاعالرتكاب 
    األسريةالدخؿ يؤدم الى العديد مف المشاكؿ  مستكىي، كما أف تدني  األساسيةالماؿ لسد احتياجاتو 

لتدني مستكل الدخؿ دكر كبير في التسرب مف المدرسة  أف، كما األبناءتشرد بلؽ ك الى الطقد تؤدم 
ف مف الجرائـ كيمكف تفسير ذلؾ م أنكاعبيدؼ سد احتياجات الفرد كىذا بدكره قد يؤدم الى ارتكاب 

قعات الثقافية في نظرية الضغكط حيث بيف ميرتكف أف التك ميرتكف  إليو أشاربما  النظريةالناحية 
كما أف  ،عف المعدالت العالية في الجريمة عند األفراد مف الطبقات الدنيا  جتماعية مسؤكلةكاال

م فمف المعركؼ في الدكؿ أف أساس الفقر ىك مستكل الدخؿ الفردب نظرية الحمقة المفرغة لمفقر
ية ثـ ىذه الحمقة تبدأ مف انخفاض مستكل التغذك ف لمفقر حمقة مفرغة تبدأ بو كتنتيي بو، النامية بأ

 كتنتيي بانخفاض مستكل الدخؿ مرة أخرل. اإلنتاجيةانخفاض مستكل انخفاض مستكل الصحة ثـ 
يمكنيـ  (األغنياء)الفكرة التي تعتمد عمييا الحمقة لمفقر ىي أف األفراد مف ذكم الدخؿ المرتفع  أف إذ

أف يقكمكا بذلؾ  (ءالفقرا)أف يدخركا كيستثمركا بينما ال يستطيع األفراد مف ذكم الدخؿ المنخفض 
جتماعي لمدكؿ إال أف الكاقع االقتصادم كاال النشاط بسيكلة مف أجؿ كسر الحمقة المفرغة لمفقر.

ف ىناؾ حمقات مفرغة متعددة، فيناؾ الحمقة المفرغة المتعمقة بانخفاض مستكل النامية يشير عمى أ
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لفنية ثـ انخفاض مستكل الدخؿ التعميـ، تبدأ بانخفاض مستكل التعميـ ثـ انخفاض مستكل الميارة ا
كتنتيي بانخفاض مستكل التعميـ، كىناؾ الحمقة المفرغة المتعمقة بانخفاض مستكل الدخؿ الحقيقي ثـ 

في  مستكل االستثمار كالمتجميةفالعبلقة بيف الفقر ك  التغذية كتنتيي بانخفاض المستكل الصحي، 
ا تماما ما نبلحظو في منطقة مخيـ شعفاط حيث كىذ مة أساسية لنظرية الحمقة المفرغة؛ىذه النتائج س

الى ذلؾ نسبة  باإلضافة ،ر، قمة فرص العمؿتتسـ المنطقة بظاىرة) الفقر، البطالة، تدني األجك 
التعميـ األكاديمي في منطقة مخيـ شعفاط متدنية جدا كذلؾ بسبب الكضع االقتصادم المتدني 

خاصة نحك كيترؾ التعميـ كيتكجو الى العمؿ راسة اضطر الشباب أف ييمؿ الد ائبلت  الذم بسببولمع
مقارنة بما قد يحصؿ عميو في كظيفة ذلؾ لمحصكؿ عمى دخؿ مادم مرتفع بال، اإلسرائيمية المناطؽ

السكاف  إدراؾأك أية كظيفة قد تحتاج الى شيادة يعكد ذلؾ الى عدـ  أخرل بالمناطؽ الفمسطينية
تفتقر الى ك بشكؿ جيد لمتعميـ  المجيزةفتقر الى المدارس التعميـ. كما أف منطقة المخيـ ت ألىمية

كىذا يعكد  أمكرىـبجميع  أبنائيـالعائبلت لمتابعة  إىماؿالى  الثقافية باإلضافة التكعيةالنكادم كالى 
 أرادما  إذاالفرد يمكف لو ارتكاب الجريمة  إف  التعميـ كالمتابعة . ألىميةلعدـ كعي األىؿ  أيضا

تعميـ ل أك، أك لمعبلج ،  إليياة التي يحتاج اؿ البلـز سكاء لشراء الحاجات اليكميالحصكؿ عمى الم
كـ الديكف يؤدم إلى ارتكاب الجريمة، فالحاجة إلى اكتر  األسعاررتفاع ال أف، فقد بينت النتائج األبناء

ا تكصمت يسكؽ الفرد إلى ارتكاب الجريمة، كىك م  أفالماؿ مف اجؿ سداد الديكف، كعدـ تكفره يمكف 
في ارتكاب الجريمة في مدينة  المؤثرةبعنوان "العوامل االجتماعية   (2010،سعدكف)دراسة  إليو

إلى ارتكاب الجريمة مف اجؿ الحصكؿ عمى الماؿ  أدلتدني مستكل الدخؿ  أفحيث بينت الرمادي"، 
، كذلؾ دراسة موك الجرمي في بعنوان "اثر المتغيرات االقتصادية عمى الس (2009،الزكاىرة )البلـز

العبلقة بيف الفقر كالجريمة  بأف العام"، األمنمن وجية نظر العاممين في جياز  األردنيالمجتمع 
فقداف الفرد ألساسيات الحياة كشعكره  أف إذ، كمما زاد الفقر كمما زادت الجرائـ، ارتباطيوعبلقة 

كاستخداـ أم طريقة في اكاة يساعد عمى اتجاه الفرد نحك الكصكؿ إلى المس اآلخريفبالدكنية مع 
عمى  اإلجابة، كما مف خبلؿ المقاببلت تمت تككف الجريمة احد تمؾ الطرؽ أفيمكف تحقيؽ ذلؾ 

 أكدكقمو الدخؿ حيث تدني الدخؿ عمى ارتفاع معدؿ الجريمة في منطقة مخيـ شعفاط  تأثيرسؤاؿ 
يؤدم إلى  األسرةتكفير احتياجات لتدني الدخؿ عبلقة بارتكاب الجريمة، فالحاجة إلى   أفالمبحكثيف 

الشرعية فيتجو إلى السطك كالسرقة ، أكدت مديرة مدرسة بناة البحث عف زيادة الدخؿ بالطرؽ غير 



 

 

157 

 

المستقبؿ) سماح الترىي( مف خبلؿ المقابمة الشخصية أنو في ظؿ غبلء األسعار،  كقمة الدخؿ يككف 
يؤدم إلى البحث عف  األسرةكفير احتياجات لتدني الدخؿ عبلقة بارتكاب الجريمة، فالحاجة إلى ت

البحث المستمر عف  أفالى  باإلضافةزيادة الدخؿ بالطرؽ غير الشرعية فيتجو إلى السطك كالسرقة. 
التي مف  األعماؿتمؾ  كخاصةالغير مشركعو  األساليب بإتباعالعمؿ دكف جدكل يؤدم الى التفكير 

 أك باألسمحة التجارة أكبالحشيش كالمخدرات  ةالتجار السيؿ العمؿ بيا كتحقؽ ربح مادم مثؿ 
التكجو نحك الجريمة مما سبؽ يتضح لنا أف  ؛السرقة أكبجرائـ القتؿ  خاصةاالنضماـ الى عصابات 

عرضة  أكثرؿ ىـ القمي أكصحاب الدخؿ المتدني ى الماؿ، لذلؾ يككف أعادة ما يرتبط بالحصكؿ عم
في المخيمات كرفع المستكل االجتماعي لدييـ،  صادمذلؾ لتحسيف الكضع االقتالرتكاب الجريمة، 

عادة ال يتكفر المساكف المؤىمة لمسكف، كيككف مستكل التعميـ متدني، كيككف ىناؾ االكتظاظ 
في المخيمات عمى الجريمة  األفرادالسكاني الذم يؤدم إلى االكتئاب كالقمؽ، كيساعد عمى اتجاه 

حصكؿ الفرد عمى دخؿ ال يفي باحتياجاتو كال يحقؽ لو  إف لمخركج مف حالة الفقر التي يتسمكف بيا.
يؤدم إلى الجريمة، فعدـ قدرة الفرد عمى الذىاب إلى  أف، يمكف  األسرة إليوطمكحاتو كما تسعى 

يؤدم إلى ارتكاب  أفلعدـ تكفرىا يمكف  أكالعامة، سكاء لعدـ قدرتو المالية  كاألماكفالمنتزىات 
  الجريمة .

 ئج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني: النتا 2. 1.2.5

ن وجية نظر الشباب في مخيم ما تأثير تدني مستوى الصحة عمى ارتفاع معدالت الجريمة م

 ؟شعفاط

الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ( 3.4يبلحظ مف الجدكؿ )     
ل الصحة عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف تأثير تدني مستك الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ 

( كانحراؼ 4.05أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) مخيـ شعفاطمنطقة كجية نظر الشباب في 
تأثير تدني مستكل الصحة عمى ارتفاع معدالت الجريمة ىذا يدؿ عمى أف مجاؿ ( ، 0.961معيارم )

 جاء بدرجة عالية. مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط
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حصمت . حيث ( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية3.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )     
عدـ كجكد بيئة يمييا فقرة " (، 4.17الفقرة " تدني المستكل العقمي لمفرد " عمى أعمى متكسط حسابي )

(، 3.96" عمى أقؿ متكسط حسابي ) شح المكارد(. كحصمت الفقرة " 4.15" بمتكسط حسابي ) صحية
 (.3.98" بمتكسط حسابي ) انتشار األمراضيمييا الفقرة " 

بالعجز كبالتالي  في المنطقة لو اثر عالي جدا في شعكر الفرد الصحةتدني مستكل  كلعؿ        
 إسعاؼ سيارة، عندما يكاجو قطاع الصحة بعض المشاكؿ كالعقبات مثؿ )عدـ تكفر   ارتكابو لمجريمة

بشكؿ دائـ ( فاف ذلؾ لو دكر في التفكير  األدكية، عدـ تكفر بعض ، عدـ تكفر مركز صحي 
االفتقار الى  إف، حتى الشعكر باالنتقاـ كالغضب كالضغط النفسي  أكمف الجرائـ  عديدة أنكاعبارتكاب 

عمى مباشر كغير مباشر  ؿ  )عيادات ، صيدليو ، خدمو طكارئ ( ليا تأثير ثالخدمات الصحية م
مباشرة، كتفسيرىا ال يحتاج الى عناء كبير، المباشرة كغير الصمة الكليا  جريمةال ارتفاع معدالت 

نظرا  كألسرتولو  خاصة الصحية منيا  مف مطالب الحياة األدنىيحقؽ الحد  أففالفرد الذم ال يستطيع 
 إلشباعكسيمة  أماموضغط الحاجة كال يجد  أماـلقسكة الظركؼ التي يعاني منيا، قد تضعؼ مقاكمتو 

 لجريمة.فينزلؽ الى مياكم ا بطريؽ غير مشركع إالتو الضركرية اجاح

ارتفاع معدالت التمكث ، ىذا يؤثر عمى  خاصة متفاكتةبدرجات  أثاران تدني مستكل الصحة لو         
التي تفتقر الى الكثير مف الخدمات في منطقة المخيـ المكتظة بالسكاف  خاصةصحة المكاطنيف 

ؿ الصحية كالنفسية كأيضا كالسكف الغير صحي كؿ ذلؾ لو تأثير عمى األحكا الغذاءكاء ك كتمكث الي
المبكرة كالمياقة البدنية كاألمراض الناجمة عف التمكث كالعديد مف األمراض )المعكية،  الشيخكخة
"  كالبيئة"الفقر  نتائج دراسة  إليوما تكصمت  ىذا،  .... الخ(جياز التنفس، الفشؿ الكمكم كأمراض
 .(المياه)األشجار،ستنزاؼ المكارد البيئية مثؿ اتبرت أف لمفقر دكر في تمكث البيئة مف خبلؿ حيث اع
ؾ ، كذللؤلفرادميـ  أمرالمبحكثيف مف خبلؿ المقاببلت  بأف الحفاظ عمى الصحة  أراء أيضاجاءت 

اط في منطقة مخيـ شعف إسعاؼخدمات الطكارئ مثؿ عدـ تكفر سيارة عمى الخدمات الصحية كاممة ك 
كليس لدييـ بطاقات ككالة الغكث المخيـ حممة ىكية الضفة الغربية  ألبناءحي كعدـ تكفر مركز ص

كتر بشكؿ مستمر في المنطقة كؿ ذلؾ يؤدم الى الضغط النفسي الشديد كالت األدكيةعدـ تكفر  كأيضا
كانت  سكاء كاعيابأنىذا ما قد يؤدم بالفرد لمتفكير كارتكاب الجريمة كالخكؼ كعدـ الشعكر باألماف، 

نادم شباب  مف خبلؿ المقابمة الشخصية مع منسؽ المشاريع في أفعنؼ لفظي، كما  أكسرقو  أكقتؿ 
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لو عبلقة في ارتفاع معدالت الجريمة الذم  الصحةتدني مستكل  أف( أكد مخيـ شعفاط) لؤم أبك السعد
نتشر األمراض ث البيئي كبذلؾ تكما عدـ تكفر األدكية كزيادة التمك  اإلمراضبدكره يؤدم الى انتشار 

دات الحديث كالكادر تقر الى المعفبالمخيـ ت المكجكدة المراكز الطبية إفما . ككيرتفع عدد الكفيات
يجة الضغكطات مف تدني مستكل ككؿ ذلؾ لو عبلقة في ارتكاب الفرد الجرائـ نت الطبي المؤىؿ،

( في المركز النسكم بمنطقة مخيـ ة الميمينائم) ضا مف خبلؿ مقابمة المديرة التنفيذية كأي الصحة
لو عبلقة في ارتفاع معدالت الجريمة الذم بدكره  الصحةشعفاط حيث كانت متفقو أف تدني مستكل 

كما عدـ تكفر األدكية كزيادة التمكث البيئي كبذلؾ تنتشر األمراض كيرتفع  األمراضيؤدم الى انتشار 
كالكادر الطبي  ةالى المعدات الحديث مكجكدة بالمخيـ تفتقرال الطبيةالمراكز  إفعدد الكفيات . كما 

  الصحةالمؤىؿ . ككؿ ذلؾ لو عبلقة في ارتكاب الفرد الجرائـ نتيجة الضغكطات مف تدني مستكل 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثالث:  3. 1.2.5

مخيم منطقة ر الشباب في ما تأثير تدني مستوى التعميم عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظ

 شعفاط ؟

الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ( 4.4يبلحظ مف الجدكؿ )       
تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ 

( كانحراؼ معيارم 4.28مدرجة الكمية)أف المتكسط الحسابي ل كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط
تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية ىذا يدؿ عمى أف مجاؿ ( 0.807)

 جاء بدرجة عالية. مخيـ شعفاطمنطقة نظر الشباب في 

حصمت ، حيث ( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية4.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )      
يمييا فقرة " ارتفاع نسبة الجيؿ " (، 4.41الفقرة " التسرب مف المدرسة " عمى أعمى متكسط حسابي )

(، 4.07(. كحصمت الفقرة " قمة عدد المدارس " عمى أقؿ متكسط حسابي )4.33بمتكسط حسابي )
 (.4.21يمييا الفقرة " ضعؼ البنية التحتية لممدارس " بمتكسط حسابي )
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 كاألخبلقيضعؼ الكازع الديني  لتدني مستكل التعميـ كحدث بشكؿ كبير نتيجة الجريمة قد ت      
نسبة  كأف  ، تترتب عمى قياـ الفرد بالجريمة أفكالقيمي، كأيضا ضعؼ المعرفة بالنتائج التي يمكف 

الفقر تتناسب عكسيا مع التعميـ، فكمما ارتفع المستكل التعميمي كمما انخفض مستكل الفقر، بحيث نجد 
شيادة كمية  أكممكاالذيف  أضعاؼ أربعةمعدؿ الفقر بيف الذيف يقؿ مستكل تعميميـ عف االبتدائي  أف
 . ( عاميف)ل

الكاقية مف الفقر كالعكز،  اآلليات أىـعمى الرغـ مف كجكد قناعة راسخة باف التعميـ ما زاؿ مف      
لعمؿ بسبب حالة الرككد تظير حكؿ جدكل التعميـ العالي في تحسيف فرص ا بدأتشكككا  أف إال

االقتصادم التي يعيشيا االقتصاد الفمسطيني كتراجع فرص التكظيؼ في القطاعيف العاـ كالخاص، 
 كاإلغبلؽكبركز بطالة مستشرية في صفكؼ الشباب الخريجيف، مضافا الى ذلؾ سياسة الحصار 

 إعادةينية مما بات يستدعي المالية الطاحنة التي تعيشيا الجامعات الفمسط األزمة، ككذلؾ كاالحتبلؿ
 النظر في عبلقة التعميـ العالي باحتياجات المجتمع الفمسطيني الراىنة ك المستقبمية كربطيا بخطط

التي ترل فيد تصحيح بعض المفاىيـ السائدة . كلعمو مف الماألمدبعيدة التنمية االقتصادية المتكسطة ك 
الماىرة  األعماؿني نحصر في العمؿ المكتبي كيستثفي التعميـ مدخبل لمكظيفة، حيث مفيكـ الكظيفة ي

 .  التكنكلكجي كالتأىيؿالتي تستدعي التدريب الميني  أنكاعياعمى 

الشيادة لـ تعد مفتاح الكصكؿ  أفكبات يدرؾ حممة الشيادات كالخريجيف الباحثيف عف عمؿ،      
بسبب  ميمو تعد الشيادة كذلؾ الى كظيفة تضمف الدخؿ المنتظـ كالكافي لحياة ميسكرة نكعا ما. لـ

 . أخرلاختصاصات فائض في حممة الشيادات في اختصاصات عديدة كنقصيا في 

كفي حالة االنفصاـ القائـ بيف التعميـ العالي كتخصصاتو كبيف حاجات السكؽ المحمي، يؤشر      
كمناسبة. ذلؾ الى عجز الجامعات الفمسطينية عف تزكيد سكؽ العمؿ بكفاءات كميارات مطمكبة 

عدـ التكافؽ بيف مخرجات النظاـ التعميمي كاحتياجات سكؽ العمؿ، كذلؾ في ظؿ ضعؼ  كأبرزت
مف  أكثر أفالدراسة الى  أشارتحساسية  نظاـ التعميـ العالي الحتياجات سكؽ العمؿ المحمية، كذلؾ 

%(،  32.4نصؼ الخريجيف المشتغميف تـ استيعابيـ في نشاطيف اقتصادييف  فقط ىما التعميـ )
، تحديدا لمعمؿ اإلناثىنا تبرز قضية تكجو %(، 21.4فاع كالضماف االجتماعي )العامة كالد كاإلدارة

 . %( منيف في ىذا النشاط56.2في نشاط التعميـ بشكؿ رئيسي، حيث تعمؿ )
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%( فيما بمغت 12.3الفمسطينية ) األراضيعطؿ بيف حممة المؤىبلت العميا في تبمغ نسبة ال       
الفمسطينية  األراضي( في فأكثرسنة  15بة حممة المؤىبلت العميا بيف المتعطميف )ضمف فئة العمر نس
% ( مف 47.8نسبة المتعطميف حممة المؤىبلت العميا الذيف لـ يعممكا سابقا فبمغت )  أما%(.  14.3)

مشكمة  قطاع غزةالدراسة تحديدا في  أبرزتعبلكة عمى ذلؾ مجمكع المتعطميف حممة المؤىبلت العميا، 
العاممة في سكؽ العمؿ مف  األيدمعدـ تكافؽ العرض مف الخريجيف مع احتياجات الطمب عمى 

كبيرة مف الطمبة في تخصصات يتدنى الطمب  أعدادالتخصصات المختمفة، حيث يتـ سنكيا تخريج 
تضييؽ الفجكة تقييـ سياسة التعميـ العالي باتجاه  إعادةالذم يتطمب  األمرعمييا في سكؽ العمؿ، 

%( مف المتعطميف متخصصكف  28.0)أفالقائمة بيف العرض كالطمب. كفي ىذا السياؽ يشار الى 
 . % ( في الضفة الغربية عمى سبيؿ المثاؿ12.7، مقابؿ )اإلنسانيةفي العمـك 

نسبة الفقر بيف خريجي  أفالفقر ينخفض مع ارتفاع مستكل التعميـ، فإننا نجد  أفكعمى الرغـ مف 
التعميـ االبتدائي)  لمي، فنسبة الفقر بيف مف لـ يتمـكميات تعتبر مرتفعة نسبيا مف منظكر عاال

 انييية، فيما بمغت النسبة بيف مف دعداأتـ اإل%( لمف 20%(، ك)23%(، كبيف مف انيكا ذلؾ )32
لحماية ا أكفالتعميـ لمشباب دافعا لمتخمص  %( ،8ف بيف حممة الدرجات الجامعية)%( كم12الدبمكـ )

االجتماعية كالمستكل القائـ لممعيشة، لكنو  المكانةمف الفقر، بجانب ككنو عامبل فاعبل في تحسيف 
العمؿ  في  أكالبقاء تحت خط الفقر عمى الرغـ مف التعميـ  إمكانيةكعمى الرغـ مف ذلؾ قد ال تنفي 

 . ظؿ تدني الركاتب التي يتقاضاىا الشباب في عمميـ

مكانياتدراسات شاممة كمعمقة لحاجات المجتمع  إجراءشباب تعميميا تستدعي تنمية ال إف          كا 
تكفير التمكيؿ،  أزمةلمتعميـ الجامعي الذم يعاني  أكالتكفير ىذه الحاجات، كمف ثـ تبنى برامج داعمة 

كخمؽ تخصصات تؤىؿ لميف كفرص عمؿ تؤدم لخمؽ تكجو شبابي فمسطيني نحك ىذا النكع الجديد 
 . اتمف التخصص

التعميـ كالشباب كتكجياتيـ يمكف االستدالؿ عمييا مف خبلؿ العبلقة  أزمةالعبلقة بيف ف              
الفمسطينية، فكيؼ يمكف تجاكز كتجنب  لؤلسرةبيف ارتفاع تكاليؼ التعميـ كمستكل الدخؿ المنخفض 

 أيضافرص العمؿ، بؿ المتراكمة لدل الشباب في فمسطيف كىـ ال يعانكف فقط مف شح  اإلحباطحالة 
الى تراجع  إماىذا قد يؤدم في ظؿ ارتفاع الرسكـ الجامعية  مف الحرماف مف تمقي تعميـ في كطنيـ
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استفحاؿ ظاىرة التناقض البنيكم لممجتمع كخمؽ نزعات اجتماعية ناتجة  أكنسبة التعميـ بيف الشباب، 
الح الذككر في الشرائح الكسطى كالدنيا، المتفكقات دراسيا لص اإلناثالتضحية بتعميـ  أكعف الحرماف، 

يعزز االنعزالية الجيكية التي  أخرلكما انو يعزز الشعكر باالغتراب لدل الشباب مف جية، كمف جية 
تؤدم الى خمؽ مناخات لتكجيات ضيقة قائمة عمى قاعدة التكزيع لمشباب شرائحيا، كمكانيا كنكعا 

 . اجتماعيا ككفؽ مكاف السكف

ك  األدبيةفي التخصصات  أكثرنسبة ارتفاع  التحاؽ اإلناث في التعميـ  أفمتعمقة نجد  بنظرة        
 تمع الريفيذلؾ لتقبؿ المجكالتربية  اآلدابترتفع في كمية  نسبتيف أف أيضااالجتماعية، كنكتشؼ 

 تأثيرعمى مدل عمؽ  ، مما يدؿ القبمي كشبو المحافظ لفرص العمؿ التي تؤىميا ىذه الكميات
كاالجتماعية مما يتناقض  األدبيةنحك التخصصات  اإلناثركثات االجتماعية كالثقافية عمى تكجو المك 

التمكينية،  اإلنعتاقيةككذلؾ مع مضاميف التنمية البشرية  األكاديميةالحريات  مبدأبشكؿ صارخ مع 
عادةكتؤسس ىذه العممية بالتالي الى تكليد   الفقر)الفقر البشرم ( مف جديد. إنتاج كا 

الفقر التعميمي يؤدم  أفلظركؼ التعميـ الدكر األكبر فيما يتعمؽ بارتكاب الجرائـ، حيث  إف        
ىذا الجيؿ يترتب عميو جيؿ بالعادات كالتقاليد، كجيؿ بالناحية الدينية بو ،  إلى جيؿ الفرد بما يقكـ

مجريمة، فالعقاب عمى ىذه السرقة، فبل يدرؾ حجـ الخطر الذم يترتب عمى ارتكابو ل أكلعممية القتؿ 
الجرائـ كبيرا مف الناحية الدينية كالقانكنية، كيعد تدني مستكل الدراسة كما كضحت النتائج بسبب 

كالثانكية، ألسباب مختمفة قد  األساسيةكعدـ التزاميـ بالدراسة في المرحمة  لؤلطفاؿالتسرب المدرسي 
سبب مف أسباب ممارسة الجريمة  اإلمكانياتقمو بالتعميـ المدرسي ك  كأيضا، باألىؿتككف ذات عبلقة 

، كذلؾ يسيـ الفقر التعميمي في تدني مستكل تقبؿ الفرد في العمؿ، في ظؿ التطكر الحاصؿ كالحاجة 
حدكث  أسباب أىـمتعمميف لمعمؿ في جميع المجاالت، فيككف الجيؿ التعميمي مف  أفرادالدائمة إلى 

تدني  أففي  بعنكاف" كاقع الجريمة في الكطف العربي " (2002،و البداين) إليوالجريمة، كىك ما تكصؿ 
 ،العذارم) إليوما تكصؿ  أيضامستكل التعميـ يؤدم ظيكر عبلمات السمكؾ الجرمي عمى الفرد. ىك 

فرد ىذا يعني عدـ قدرة الكل الدخؿ، انخفاض مستكل التعميـ يؤدم إلى انخفاض مست أف( في 2010
مع مدير بالتالي التكجو نحك الجريمة ، كمف خبلؿ المقابمة الشخصية ، ةاألسر عمى تمبية احتياجات 

عبلقة تدني مستكل التعميـ بالجريمة  ( أكد أف في منطقة مخيـ شعفاط ) ميند مسالمو الشعبية المجنة
ىي عبلقة قكية جدا ألف الجيؿ ىك أساس السمككيات الغير شرعية . كيؤدم ىذا التدني الى عدـ قدرة 
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ى االستدالؿ العقمي كالعممي في حؿ المشكبلت . مما يجعمو ال يجد بديبل لحؿ مشاكمو الشخص عم
في مركز مدير قسـ الرياضة  (عمار المالحي)نكاعو كبالتالي ارتكابو لمجرائـ  كاتفؽ معو سكل العنؼ بأ

مـ  نفسو مف خبلؿ عدـ الكعي ألىمية التعلالجاىؿ عدك أف  أكدحيث الشباب في منطقة مخيـ شعفاط 
بكؿ األزمات التي يمر بيا الفرد كأيضا  العقبلنيةااليجابية مف ناحية التفكير بالحمكؿ  اآلثارفاف لمتعميـ 

 التعميـ ىك نكر ينير الطريؽ لمفرد كبالتعميـ تنمية لمتفكير االيجابي . 
لتكازف لدل المشكمة االجتماعية يككف عدـ ا كأنماط كما بينياكاستنادا الى نظرية الصراع االجتماعي 

المجتمع، كضعؼ المساكاة في فرص التعميـ كالعمؿ دافعا الرتكاب الجريمة، فالفرد في المراحؿ  أفراد
يحتاج الى تكفير كافة االحتياجات مف مناخ اسرم سميـ، كمسكف مؤىؿ لمسكف حتى  األكلىالعمرية 

الذم  األمرمى التعمـ، ال يضطر الى الذىاب باكر الى العمؿ، كالتسرب مف المدرسة لعدـ قدرتو ع
 بأشكاليا المختمفة تحديدايؤدم في النياية الى تدني التحصيؿ الدراسي، كالتكجو نحك الجريمة 

بأف ىناؾ فرؽ بيف النكر كالجيؿ،  المبحكثيف  آراءكانت  ببلت الشخصية المخدرات  كمف خبلؿ المقا
 لمجتمع، يعكد السبب في ذلؾ أف ا فادةإكذلؾ ىناؾ فرؽ بيف المتعمـ كغير المتعمـ، فالمتعمـ يستطيع 

مف غير  أعمىالقيـ بدرجة  منظكمةإلى ككنو قادرا عمى تطبيؽ  إضافة، أعمىمستكل التفكير لديو 
، فيتجو مف خبلؿ الحرماف الذم تعرض لو الرتكاب تالمتعمـ، الذم ال يممؾ الكثير مف المعمكما

 يريد.  الجريمة لمحصكؿ عمى ما

 لمتعمقة بالسؤال الفرعي الرابع: النتائج ا 4. 1.2.5

مخيم  منطقة ما تأثير الحرمان الموازي عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في
 شعفاط ؟

الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (5.4يبلحظ مف الجدكؿ )      
ف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف تأثير الحرماالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ 

( كانحراؼ معيارم 4.20أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط
تأثير الحرماف المكازم عمى ارتفاع معدالت الجريمة مف كجية ىذا يدؿ عمى أف مجاؿ ( ،0.800)

 جاء بدرجة عالية. نظر الشباب في مخيـ شعفاط
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حصمت حيث  ( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية5.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )       
" عمى أعمى  األمنية األكضاعالفقرة " الحرماف مف المرافؽ العامة )عدـ كجكد ساحات لمعب( بسبب 

تي يمييا فقرة " الحرماف الصحي بسبب التكسع الكبير لؤلحياء العشكائية ال(، 4.28متكسط حسابي )
(. كحصمت الفقرة " الحرماف مف الخدمات 4.26تفتقر إلى الخدمات الصحية " بمتكسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " حرماف الفرد مف تمبية الحاجات الكمالية " 4.06الصحية " عمى أقؿ متكسط حسابي )
 (.4.14بمتكسط حسابي )

مف ابسط متطمبات الحياة يدفع يعزز الحرماف المكازم الرغبة في ارتكاب الجريمة فاف الحرماف 
 إتباعكالفشؿ كبالتالي الى العمؿ عمى تمبية االحتياجات مف خبلؿ  باإلحباطالشخص الى الشعكر 

الحرماف مف الخدمات الصحية كحرماف الفرد مف التعميـ يؤدم  أفاألساليب الغير مشركعة ، كما 
 كالشعكر بالغضب الدائـ عمى مجتمعو  االنحراؼبالفرد الى 

البطالة  أف بعنوان "عالقة البطالة بارتفاع معدالت الجريمة "( Hooghe , 2011كقد بينت دراسة ) 
، فيسعكف إلى تحسيف الكضع المالي كيككف ذلؾ مقابؿ بعض الخدمات األفرادكالخصخصة تؤثر عمى 

 لمحصكؿ عمى الماؿ، كىك يؤدم إلى حدكث الجريمة مف اجؿ تحسيف األفرادالتي يقدميا ىؤالء 
بعنوان " العالقة بين البطالة والجريمة في ( 2006سجكلر) إليوما تكصؿ  أيضاالكضع المالي، كىك 

في دراستو بأف ىناؾ ارتفاع لمستكل حدكث الجريمة بسبب البطالة، كضعؼ قدرات الفرد   السويد"،
 ,Wilson جادؿ  المجتمع. أفرادمف  اآلخريففي الحصكؿ عمى مستكل مرتفع مف الدخؿ يكازم 

في كاحدة مف النظريات البيئية األكثر تأثيرا مف العشريف القرف الماضي أف ظيكر األحياء  ( (1987
المحركمة لمغاية التي تحتكم عمى الفقر بشكؿ مركزم فيي عرضة لبلرتفاع في مستكيات الجريمة 

رح عبلقة كالفكضى بسبب انييار األعراؼ االجتماعية التي تحظر السمكؾ الجانح. ىذه النظرية تط
المحركمة لمغاية ترتفع فييا نسبة الجريمة. في  األحياء إفغير خطية بيف الفقر كالجريمة بحيث 

المقابؿ، اقترح بعض العمماء أف الفقر ك جرائـ الممتمكات يظيراف عبلقة إيجابية متناقصة بسبب انو 
كمف  .(Hannon, 2002)الممكنة في جرائـ الممتمكات األىداؼكمما زاد الحرماف كمما نقص عدد 

 أكدتحيث  الخاصة أشجاف عبد الرحمفخبلؿ المقابمة اتفقت مع ذلؾ مديرة جمعية التأىيؿ كالتربية 
يحصؿ عميو غيره، فالحاجة  أفالحرماف المكازم يؤدم إلى التفكير في الحصكؿ عمى كؿ ما يمكف  أف

يريد كىك في صغره يحاكؿ  في مقتبؿ العمر ىي نفسيا الطمكح في الصغر، فمف لـ يستطع تحقيؽ ما
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الجاه، كفي  سبيؿ تحقيؽ ذلؾ  أكالمنصب  أكيحققو في الكبر مف خبلؿ الحصكؿ عمى الماؿ  أف
يقكـ بذلؾ  أفيحصؿ عمى ذلؾ بالطرؽ الشرعية، يمكف  أفيقكـ بأم عمؿ، فإذا لـ يستطع  أفيمكف 

 بالطرؽ الغير الشرعية. 

 

األفراد مف ذكم الدخؿ المرتفع األغنياء يمكنيـ أف  أف ترل الضغكط العامة نظرية إفكما       
يدخركا كيستثمركا بينما ال يستطيع األفراد مف ذكم الدخؿ المنخفض الفقراء أف يقكمكا بذلؾ النشاط 

الحرماف المكازم يؤدم إلى قياـ  أفمما سبؽ يتضح لنا ، بسيكلة مف أجؿ كسر الحمقة المفرغة لمفقر
صكؿ إلى االستثمار كالحصكؿ عمى ارتفاع لمستكل الدخؿ يمكنيـ مف القياـ بمحاكلة الك  األفرادىؤالء 

. ك  المكافقة عمى ارتكاب الجريمة أك العنؼ ، فيؤدم ذلؾ إلى التكجو نحككاألغنياءباالستثمار 
المبحكثيف في المقاببلت الشخصية بأف الحرماف المكازم يؤدم إلى التفكير في الحصكؿ  أراءأجمعت 

، يحصؿ عميو غيره، فالحاجة في مقتبؿ العمر ىي نفسيا الطمكح في الصغر أفكف عمى كؿ ما يم
 أكيحققو في الكبر مف خبلؿ الحصكؿ عمى الماؿ  أففي صغره يحاكؿ  فمف لـ يستطع تحقيؽ ما يريد

 .الجاه أكالمنصب 

 

 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الخامس:  5. 1.2.5

 ار من وجية نظر الشباب في منطقة مخيم شعفاط ؟كثر انتشما أشكال الجرائم األ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات  احتسابتـ 
انتشار مف كجية نظر الشباب في منطقة مخيـ شعفاط  األكثرأشكاؿ الجرائـ  التي تعبر عف اإلستبانة

 ( . 40.4، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )
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عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الذم يعبر  (40.4بلحظ مف الجدكؿ )ي      
انتشار مف كجية نظر الشباب في منطقة  األكثرأشكاؿ الجرائـ الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

يدؿ عمى  ( ، ىذا0.679( كانحراؼ معيارم )4.27أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) مخيـ شعفاط
 جاء بدرجة عالية. انتشار مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط األكثرأشكاؿ الجرائـ أف 

( فقرة جاءت بدرجة عالية كفقرة كاحدة 15( أف )40.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )      
مى أعمى " عبالشكارع( الزعرنةبالنظاـ العاـ ) اإلخبلؿجاءت بدرجة متكسطة ، حيث حصمت فقرة " 

(. كحصمت فقرة " 4.54" بمتكسط حسابي ) تعاطي المخدرات(، يمييا فقرة " 4.58متكسط حسابي )
" بمتكسط  حرؽ البيكت(، يمييا الفقرة " 3.15" عمى أقؿ متكسط حسابي ) القتؿ عمى خمفية الشرؼ

 (.4.14حسابي )

الشباب في منطقة مخيـ  انتشار مف كجية نظر األكثرأشكاؿ الجرائـ  أفمف النتائج تبيف      
بالشكارع( كتعاطي المخدرات يمييا السرقة كالنصب  الزعرنةبالنظاـ العاـ ) اإلخبلؿىي  شعفاط

 .حرؽ البيكت كالقتؿ عمى خمفية الشرؼ غير مكجكد في مخيـ شعفاط أفكالغش، كتبيف 

مخيـ لغيرىـ مف ال أفرادمكتظة مف حيث عدد السكاف، كعادة ال يسمح  أماكفتعتبر المخيمات      
ة ليـ، لذلؾ الدخكؿ الى المخيـ، فيككف تكاجد أم شخص غريب في المخيـ أمر مرفكض بالنسب

الى إف عدـ تكفر العمؿ يؤدم الى زيادة مستكل الغضب  إضافةفي الشكارع،  الزعرنةمشكبلت  تظير
لمشكبلت في يساعد عمى حدكث ا أفبيف الشباب مما يزيد مف زعرنتيـ في الشكارع  ، ىذا يمكف 

فيتكجو الشباب نحك التعاطي  أيضاالضيقة  األماكفتعاطي المخدرات فككف المخيـ مف  أماالشكارع، 
مف اجؿ التخمص مف ضغكطات الحياة كضعؼ مستكل العمؿ، كتدني مستكل الدخؿ، كقد يككف ذلؾ 

دني الدخؿ المخيـ، كفيما يخص السرقة فيي مرتبط بت أبناءبسبب االحتبلؿ كضغكطاتو عمى  أيضا
كعدـ تكفر فرص العمؿ التي تمكف الشباب مف الحصكؿ عمى الماؿ كلتأكيد ذلؾ بنتائج دراسة  ) 

مف كجية  األردنياثر الفقر كالبطالة عمى السمكؾ الجرمي في المجتمع ( بعنكاف "2014الدراكشة، 
كجكد اثر   أبرزىاحيث تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج مف  العاـ األمفنظر العامميف في جياز 

 . األردنيلمتغير الفقر  كالبطالة في السمكؾ الجرمي  في المجتمع 
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كالسرقة كاالعتداء العاـ ىف مف  ف القتؿميند جابر أكد أ الشعبية المجنةكمف خبلؿ مقابمة مدير      
لسرقة ، فيما يخص) ا الستبانومع نتائج  ت نتائج المقابمةكثر الجرائـ التي تكجد بالمخيـ، كاتفقأ

لجمعية  كما اتفقت مع ذلؾ المديرة التنفيذية ،اآلخريف( مف حيث االعتداء عمى  الزعرنةالغش، 
أكثر الجرائـ انتشارا في  أفعبد الرحمف حيث كاف برأييا  أشجاف كالتربية الخاصة  لمتأىيؿالقدس 

الجرائـ  أفكد الى ىذا يؤ   أف،  أنكاعومنطقة المخيـ ىي القتؿ ك السرقة كاالعتداء الجسدم بكؿ 
، كىك كأنكاعو اشكالةالى كجكد الفقر بكافة  األصؿالمرتكبة مف قبؿ الشباب في المخيـ تعكد في 
 المخيـ.الدافع عمى ارتكاب الجريمة مف قبؿ الشباب في 

 :  الثاني الرئيسالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة   2.2.5

مخيم منطقة يمة من وجية نظر الشباب في ىل يختمف تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجر 
الجنس، الحالة االجتماعية، السكن، طبيعة السكن، مكان السكن في  )شعفاط حسب متغيرات

المخيم، العمر، المستوى التعميمي، عدد أفراد األسرة، المينة، عدد غرف المنزل، المستوى 
 ؟(ن في البيت، الدخل الشيري لألسرة التعميمي لألب، المستوى التعميمي لألم، عدد األفراد العاممي

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
 مخيم شعفاط يعزى لمتغير الجنس"منطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

فيما يتعمؽ  كاإلناثالمبحكثيف مف الذككر  أراءكجكد فركؽ في كضحت نتائج الفرضية عدـ أ      
ر مؤثرا في ارتفاع مستكل كبل الجنسيف يرل في الفق أفبتأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة، أم 

ي مستكل التعميـ كتدني ذلؾ أٌف كبل الجنسيف لدييـ تصكر متشابو فيما يتعمؽ بككف تدنك  الجريمة ،
 عف اإلجابةالنتائج في  إليوالجريمة، كىذا التكافؽ يؤكد صحة ما تكصمت  ارتكابفي  الدخؿ يسيماف

 مخيـ شعفاط بشكؿ خاصمنطقة ، بأف تدني مستكل التعميـ يؤدم إلى الجريمة بشكؿ عاـ كفي األسئمة
يعيشكف في نفس المكاف، فمدييـ آراء متشابية فيما  كاإلناثالذككر  إفحيث مف كجية نظر الجنسيف، 

رتكاب ، الظركؼ ( يدفعيـ ال األسباب،البيئة  )التعميـ كعبلقتو بالجريمة، فكجكدىـ في نفسيخص 
التحتية  لمظركؼ الصحية سكاء مف حيث البنية ، كما أف التعرضالجريمة فكبلىما معرض لمجريمة 



 

 

168 

 

 ، ككنيـ بحاجة الى كجكد بنيةكاإلناثأك مف حيث تكفر العبلج البلـز يمس كبل الجنسيف الذككر 
، إضافة ال تسبب التمكث داخؿ البيكت تحتية صحية سميمة كالصرؼ الصحي كالتمديدات الصحية 

الى الحاجة الدائمة الى تكفر العبلج البلـز في حاؿ المرض، ألف عدـ تكفر العبلج يمكف أف يؤدم 
، كما  األسرةالى ارتكاب جرائـ في حاؿ فقداف أحد أفراد  الحرماف مف  أفبسبب عدـ تكفر العبلج البلـز

ممارسة الحياة كاآلخريف بعدـ تكفر المبلعب، كالمنتزىات، كالحدائؽ العامة كالقدرة عمى تكفير بعض 
ذات العبلقة بالرفاىية يمكف أيضا أف يؤدم الى الجريمة، حيت يتممكيـ الغضب عند رؤية  األمكر
حارة الضيؽ الذم ال يتسع يمعبكف، كأطفاليـ ال يستطيعكف مغادرة المنزؿ إال الى زقاؽ ال األطفاؿ

لقد كاف " اإلجرامي" البيئة والسموك  ( في دراستو  بعنوان2005عودة ، ) إليو أشارلمعب، كىك ما 
ىناؾ عدد مف العكامؿ البيئة الخارجية التي تككف سبب مباشر النحراؼ  أفنتائج ىذه الدراسة  أىـمف 

 أفالدراسة تكصمت الى  أف عمى الفرد. باإلضافةو ( كاثر ذلؾ منيا )سكف الفرد ، دخم األفرادكثير مف 
 أف. كما  اإلجرامييمعب دكرا كبيرا في ارتكاب السمكؾ  ـفشؿ المدرسة في تكفير البيئة المناسبة لمتعمي

 أفالفرد حيث  إجراـالمقدرة االقتصادية لمعائمة تككف سببا في تحديد الكثير مف العكامؿ المؤثرة  في 
الحاجات الضركرية كالكمالية تعتبر مف العكامؿ الرئيسية  إشباعكارد كعدـ الجكع كالعرل كنقص الم

 األماكنالنظرية االيكولوجية لمجريمة )يمكف تفسير ذلؾ نظريا في  ،اإلجراميدم الى السمكؾ التي تؤ 
بالذات راساتيـ المنظكر االيككلكجي في د الـ ييممك  األمريكيةأف عمماء مدرسة شيكاغك  المنحرفة(
حكؿ  1939، ككذلؾ دراسات فارس كدتياـ 1925كبيرجس كمكانزم في كتاب المدينة بارؾ 

ستارؾ  أف إالفي المناطؽ الحضرية،  األحدثحكؿ االنحراؼ  1942االضطرابات العقمية كشككمكي 
ر مف الكثي تجاىمكاالكثير مف عمماء الجريمة قد  أف إثباتمسحي  إجراءكالذم حاكؿ مف خبلؿ 

ف الكثير مف األسر الفقيرة تختفي ليحؿ ؛ كمثاؿ عمى ذلؾ يقكؿ إجريمة كاالنحراؼلم السمات الميمة
في ذلؾ، كيذكر  طبقية كلكف بدكف معرفة دكر البيئةمحميا أحداث صغار مف مختمؼ المستكيات ال

جكد الفقر في االنحراؼ كالجريمة ىك ك  المرتفعةمف أىـ  سمات المناطؽ ذات المعدالت  إفستارؾ 
عف الشعكر بالعدكاف  ناتجةالجريمة  إف العامة؛أف اجنيك فسر ذلؾ في نظرية الضغكط  ، كمافييا 

الظركؼ  أكمجمكعة مف الحكادث،  بأنوالناجميف عف خبرة الضغكط كعرؼ اجنيك الضغط  كاإلحباط
)الفشؿ في  األفرادمف الضغكط التي يتعرض ليا  أنكاعالتي ال يرغبيا الفرد، كلقد حدد اجنيك ثبلثة 
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ذات قيمة ايجابية، االنفصاؿ بيف الطمكحات كالتكقعات ، االنفصاؿ بيف التكقعات  أىداؼقيؽ تح
 التي يمكف أف تدفع الفرد لممارسة الجريمة .  ( كاالنجازات الفعمية

 نتائج الفرضية الثانية: 

اع ( في تأثير الفقر عمى ارتفα ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 مخيم شعفاط يعزى لمتغير الحالة االجتماعية"منطقة معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

في أراء المبحكثيف تبعا لمتغير الحالة كتبايف نتائج ىذه الفرضية بأٌف ىناؾ اختبلؼ  تجاء     
لح المعمقيف ثـ كانت النتيجة لصافي ككف الفقر يؤثر عمى الجريمة، ، اآلراءاالجتماعية، كتباينت ىذه 

 المطمقيف ثـ العزاب.

ٌف المعمقيف كالمطمقيف عادة ما يككنكف قد عانكا مف حاالت العنؼ كالجريمة، فغالبنا ما تككف إ      
مف قبؿ الزكج، كيككف التكجو مف قبمو نحك العنؼ ناتج عف  المرأةحاالت الطبلؽ كاقعة بعد تعنيؼ 

بيف الزكجيف  لعدـ التفاىـ سكاء لنقص الماؿ  األسرية ضعؼ في التعميـ أك الدخؿ، فتحدث المشاكؿ
كالسيطرة عمييا، كتزداد  األعصابلتدني مستكل التعميـ الذم يؤدم إلى ضعؼ القدرة عمى ضبط  أك

ل الذككر اكبر منيا نسبة الضغكطات في ىذه الحالة تككف لد إف، حجـ الضغكطات الناتجة عف ذلؾ
كالمصاريؼ كاالحتياجات  كر لدييـ مسؤكليات كبيرة تجاه البيتالذك أفيعكد ذلؾ إلى ، اإلناثلدل 

يتعرضكا  أفيمكف  المطمقيف أفىذا ما يدفع إلى تكجييـ الرتكاب الجريمة، مف ىنا نرل ، األسرية
، فكاف عامؿ الطبلؽ بسبب الفقر ىك سبب تفكير المطمقيف في األسريةلمفقر بسبب كثرة االحتياجات 

حدث الطبلؽ، ي، كعندما لـ يفمح في ذلؾ األسريةاجؿ تكفير كؿ المتطمبات التكجو نحك الجريمة مف 
القمؽ، كتكثر  أكمما يؤدم إلى حدكث االكتئاب  متكازنةكعادة ما تككف الحالة النفسية لممطمؽ غير 

المختمفة حكؿ الحياة كالمستقبؿ، فيتجو نحك  إلى الكساكس إضافةغير العقبلنية داخمة،  األفكار
مف اجؿ  كىذا يحتاج إلى الماؿ الكثير، فيككف التكجو إلى الجريمة اء المخدرات اك الكحكؿسك  اإلدماف

مباشره بجرائـ االعتداء عمى  عبلقةكىذا ما كضحو أف لمفقر   حصكؿ عمى الماؿ اقرب إلى تفكيرهال
جنسية غريزتو ال إلشباعالمالية، مما يدفعو  إمكانياتوالعرض، فقد ال يستطيع الفرد الزكاج لضيؽ 

 األمر كأسرتولو الزكاج فقد ال يتكافر لديو ما ينفؽ عمى زكجتو  أتيح إذابطرؽ غير مشركعو، كحتى 
طمبا لمماؿ أك  إجراميةأك انضماميـ الى عصابة  األبناءالذم يؤدم بالزكجة الى االنحراؼ، كتشرد 
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يميـ العممي، فينقطعكف كمتابعة تحص األبناء. كما قد يشكؿ الفقر حقبو تحكؿ بيف إغرائوتحت تأثير 
عف الدراسة في سف مبكرة، كينصرفكف الى العمؿ في مياديف الحياة المختمفة، كقد يتمقفيـ رفاؽ السكء 

األسرية  "العوامل( بعنكاف  2006تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )مرقس ،  كيدفعكنيـ الى االنحراؼ . 
مف المبحكثيف ذكركا كجكد (  (%14.7ف أب بحالة الطالق  الخاصةحيث بينت النتائج  لمجريمة "

حالة الطبلؽ بيف الكالديف، التي تؤدم إلى تعرض األبناء لكضع غير طبيعي، فبعد أف كانكا يشعركف 
بالضماف كالمحبة بيف كالدييـ يجدكف أنفسيـ فجأة مكزعيف بيف الكالء لؤلـ أك لؤلب، كىذا يخمؽ عدـ 

فيتككف لدييـ عقد نفسية أىميا الشعكر بالنقص كقمة الضماف العاطفي كالنفسي كالخكؼ كالضياع، 
الضماف العاطفي، كقد يسبب ذلؾ فشميـ في الحياة االجتماعية كبالتالي يتعرضكف إلى نتائج كخيمة، 

مف المبحكثيف   (%62.6)راسة أفمف نتائج ىذه الد كأيضا السمككي . االنحراؼكقد تصؿ إلى 
العبلقة بيف المبحكث كزكجتو، إذ ليا تأثير كبير في عممية متزكجكف، لذا يتطمب التعرؼ عمى طبيعة 

منيـ كانت (% 45.9)التكيؼ لمحياة الزكجية، كمف ثـ االستقرار األسرم أك عكسو.  كتبيف أف 
% منيـ عبلقاتيـ مع زكجاتيـ سيئة ، كىذا يشعرىـ بالقمؽ كالتكتر 14.39عبلقتيـ اعتيادية، ك

كنظريا فسر ركبرت اجنيك في نظرية  ارتكاب الجريمة بأنكاعيا . كالغضب مما يزيد مف نسبة احتمالية
المثير سمبي( ىذا النكع مف الضغكط عف تقديـ المثير السمبي )كتقديـ الخبرات باف ) العامةالضغكط 

المدرسية السمبية، سكء معاممة الطفؿ، مشكبلت الجيرة، ضحايا الجريمة( ، تحدث الجريمة عندما 
اك محاكلة تجنب المثير السمبي) المشاعر السمبية( لقد ضمف اجنيك نظريتو يحاكؿ الفرد الخبلص 

حالو مف المشاعر  األفراديخبر  أفيرل أف خبرة الضغكط تزيد مف احتمالية  إذ، السمبيةالمشاعر 
 أنيا، الحسد، الخكؼ( ، كما ، االكتئاباإلحباطمثؿ )الغضب،  الجريمةالسمبية التي تقكد الى العنؼ ك 

لبلنخراط في ) فعؿ تصحيحي، خفض القدرة عمى التأقمـ بطريقة  األفرادى خمؽ ضغط عمى تقكد ال
  ( .الجريمةقانكنية، خفض تقدير الكمفة في تقدير 
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 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  "
مخيم شعفاط يعزى لمتغير مكان منطقة من وجية نظر الشباب في ارتفاع معدالت الجريمة 

 المعيشة"

 أففي بيت العائمة يركف  عا لمتغير مكاف المعيشية، األفراد الذيف يسكنكف تب اآلراءاختمفت        
بيت  إفالفقر يؤثر عمى ارتفاع معدؿ الجريمة بدرجة اكبر مف الذيف يسكنكف في بيت مستقؿ، حيث 

، لؤلفرادكيؤدم ذلؾ إلى ضيؽ المسكف، كالى ضعؼ الخصكصية  األفرادع الكثير مف العائمة يجم
االكتظاظ يساعد عمى تكفر عناصر الجريمة كالتفكير فييا، لكثرة  إفلذلؾ تكثر الجريمة، حيث 

عالة عمى  أنفسيـالذيف ال يعممكف كيركف في  األفرادحدكث االكتئاب كالقمؽ كالتكتر، تحديدا مف 
ىنا يتكلد الفيـ باالتجاه نحك الجريمة مف أجؿ التخمص مف عقدة النبذ التي تحاصرىـ ، مف األب

 داخؿ منزؿ العائمة. 

الذم يمكف لمفرد ممارسة الجريمة نتيجة  الضغط الناتج عف ضيؽ المكاف  لما سبؽ  إضافة         
فقيرا ال  ، نتيجة انوسريةاألو يؤدم إلى تغير الحالة النفسية لمفرد لعدـ قدرتو عمى ممارسة خصكصيات

تنشأ لديو أفكار يحاكؿ مف خبلليا تغير الحالة التي الخركج مف الحي المكتظ،  أكيستطيع البناء 
بالخركج مف المكاف الضيؽ  أكبالعيش الكريـ،  أىدافويعيشيا فيتجو نحك الجريمة مف اجؿ تحقيؽ 

يتعرض  أف، كبيذا يمكف إليياعى محاكلة تكفير الخصكصية التي يس أك، أخرل أماكفكالبناء في 
يؤدم  فسي لو مما، فيتـ استغبلؿ الكضع النإجراميةلدييـ اسباقيات  آخريف أفرادلبلستغبلؿ مف قبؿ 

 ,Ludwig, Duncan, & Hirschfield) دراسة  إليو أشارتكىذا ما الجريمة،  ممارسة بو إلى
  النتائج أىـكمف رتفع الى المنخفض " ( بعنوان "تأثير نقل األسر من األحياء ذات الفقر الم2000

أف إتاحة الفرصة لؤلسر لبلنتقاؿ إلى األحياء بنسبة فقر اقؿ تقمؿ السمكؾ اإلجرامي العنيؼ مف قبؿ 
في سياتؿ الذم  األحياء ألحدالمشيكر ماييك في دراسة  اإلحصائي أيضا أكدهىذا ما  المراىقيف،

لمسقكط كالكحكؿ  اآليمةا الحي بالفقر كالبنايات يقطنو ايطالييف مف أصكؿ صقمية، حيث تميز ىذ
ما أثار دىشتو ىك استمرار كتيرة االنحراؼ في ىذا المكاف حتى بعد أف تركو معظـ  أف إالكغير ذلؾ 

سكانو االيطالييف، ىذا ما يدفع الى القكؿ بكجكد عبلقة ما بيف المكاف كممارسة الجريمة ، ىنا ال بد 
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كالحقيقة أٌف عمماء  كخصائصيـ . األفرادلجماعات بدال مف التركيز عمى كا األماكفمف التركيز عمى 
) بارؾ ، بيرجس ، بالذات المنظكر االيككلكجي في دراساتيـ ك الـ ييممك  األمريكيةمدرسة شيكاغك 

بات حكؿ االضطرا(  1939 )، ككذلؾ دراسات فارس كدتياـ( 1925 )في كتاب المدينة( مكانزم 
حاكؿ مف  ستارؾ أف إالناطؽ الحضرية، في الم األحداثنحراؼ حكؿ ا 1942العقمية كشككمكي 

 الكثير مف السمات الميمة تجاىمكاالكثير مف عمماء الجريمة قد  أف إثباتمسحي  إجراءخبلؿ 
مثاؿ عمى ذلؾ يقكؿ أف الكثير مف األسر الفقيرة تختفي ليحؿ محميا أحداث لمجريمة كاالنحراؼ 

إف مف لكف بدكف معرفة دكر البيئة في ذلؾ، كيذكر ستارؾ الطبقية غار مف مختمؼ المستكيات ص
. كىذا تماما ىك كجكد الفقر فييا  سمات المناطؽ ذات المعدالت المرتفعة في االنحراؼ كالجريمةأىـ 

السمطة الفمسطينية كمنظمة األكنركا ك بمدية القدس   ىماؿإما نبلحظو في منطقة مخيـ شعفاط  حيث 
دل الى نقص في الخدمات كالبنية التحتية بكافة أشكاليا، حيث تعاني المنطقة مف ليذه المنطقة  أ

مشكمة تعبيد الشكارع، أرصفة عمى جكانب الطرقات، أماكف لممشاة، الصرؼ الصحي، اإلنارة، مكاقؼ 
لمسيارات كغيرىا مف الخدمات األساسية لكؿ منطقة كؿ ذلؾ لو دكر كبير في ارتفاع معدالت الجريمة 

 .نطقة مخيـ شعفاط في م

 نتائج الفرضية الرابعة: 

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
طبيعة  مخيم شعفاط يعزى لمتغيرمنطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

 "السكن

 باإليجارر الفقر، حيث يرل الساكنيف في منازؿ في تأثي اآلراءطبيعة السكف فقد اختمفت  فيما يخص 
يعني  اإليجارمف الذيف يسكنكف في بيكت ممؾ، فالسكف في بيت  أكثرالفقر يؤدم إلى الجريمة،  أف

، ة النفقات الخاصة بمتطمبات الحياة كافة ضركرة تكفر دخؿ عالي حتى يتمكف الفرد مف تغطي
كاحتياجا خاصا بيـ، إضافة إلى المصاريؼ اليكمية  إضافياشيرية، يعد مصركفا  أجرةفالحاجة إلى 

يككنكا عرضة لمضغكطات  أفيمكف  مستأجرةلذلؾ فإف الساكنيف في بيكت التي تحتاجيا العائمة، 
يذىب  أفيتـ خصـ مبمغ مالي مف  الراتب بدؿ  أفبداية كؿ شير، يعني  األجرةفتكفير بشكؿ اكبر، 

 أفيمكف  األحيافالياتؼ( كفي بعض )المياه، الكيرباء، يضاؼ إلى مصاريؼ  األسرةإلى احتياجات 



 

 

173 

 

في مخيـ شعفاط عمى كجو الخصكص ة، الجريمة مف اجؿ تكفير الماؿ البلـز لمحيايتكجو  الفرد إلى 
كلتكفير ذلؾ  في حيف يككف مستكل الدخؿ متدني،  اإلسرائيميةمرتفع  لكجكد الضرائب  اإليجاريككف 

مف شير في دفع  ألكثرتأخر  إذا أكإلى ضغط مف صاحب البيت،  تعرض إذايمكف أف يمجأ الفرد 
ي ىذه الحالة إلى التكجو نحك الجريمة لتأميف األجرة حتى ال يككف عرضة لمطرد مف البيت، كف األجرة

" البيئة والسموك  ( بعنوان2005، عودة )دراسة كاتفقت ىذه النتيجة مع يككف قد سكف الشارع، 
المقدرة االقتصادية لمعائمة تككف سببا في تحديد الكثير مف  فإف النتائج ككانت مف احد" اإلجرامي

الحاجات الضركرية  إشباعالجكع كالعرل كنقص المكارد كعدـ  أفالفرد حيث  إجراـالعكامؿ المؤثرة  في 
 (2006كدراسة )مرقسي ،  .اإلجراميكالكمالية تعتبر مف العكامؿ الرئيسية التي تؤدم الى السمكؾ 

% مف المبحكثيف كاف 40.7 أفىـ نتائجيا األسرية المؤدية  لمجريمة " ككاف مف أف" العكامؿ بعنكا
  التي دفعتيـ الرتكاب الجريمة . األسبابككاف ىذا احد   إيجارسكنيـ 

 أفمف البيكت الممؾ، كيمكف  أكثربحاجة إلى مصاريؼ  اإليجاركعميو يمكف القكؿ إف بيكت      
عمى سبيؿ المثاؿ فرد دخمو ، لطبيعي زائدة عف الحد ا اإلضافيالماؿ  الحاجة إلىتككف نتائج 

يجارشيقؿ (  5000) البيت، لذلؾ  إيجار ىنا يككف نصؼ الراتب قد صرفو عمى (2500 )بيتو كا 
تزداد نسبة  الحالةبحاجة ماسة إلى المزيد مف الماؿ مما يعني انو في ىذه  يككف الفرد في ىذه الحالة

 .ريمة مقارنة بغيره مف األفراد الذيف يعيشكف في بيكت ممؾ ليـ و لمجفرصة ارتكاب

األىداؼ الثقافية حيث تعبر عف الفصؿ بيف  ط لنظرية الضغك  األساسية الفكرةكىذه تماما كانت 
ىداؼ ، كاف انسداد الطريؽ الكسائؿ الشرعية لتحقيؽ ىذه األ المتساكية الى رة، كالمداخؿ غيالقيم

بأية كسيمة متاحة  األىداؼفي تحقيؽ ىذه  الرغبة أكدم يؤدم الى ضغكط لتحقيؽ اليدؼ االقتصا
 كمنيا الكسائؿ الغير مشركعة . 

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة نتائج الفرضية الخامسة:  "ال
فاط يعزى مخيم شعمنطقة في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

 لمتغير مكان السكن في المخيم "

كف بأف الفقر يؤدم إلى خميس( ير  رأسقة المخيـ(، ك )أز الساكنيف في منطقة ) إفتبيف مف النتائج 
مف المناطؽ المكتظة مف حيث السكاف، لذلؾ فإف المبحكثيف مف  أزقة المخيـ(منطقة )الجريمة، تعتبر 
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الجريمة في حاؿ عدـ ممارسة كالمالي يسيـ في  التكجو نحك الفقر التعميمي  أفىذه المنطقة يؤكدكف 
قدرة الفرد بسبب االكتظاظ عمى العيش بالمستكل الطبيعي لمفرد في الحصكؿ عمى المسكف المبلئـ 

كىذا تماما ، كتمبية احتياجاتيا األسرةكتككيف كالدخؿ المادم المناسب الذم يساعده في العيش الكريـ 
كالتي  ، "األردنلظاىرة الجريمة في  اإلقميميالتحميل " بعنوان (2005والدة )دراسة الخ  ما تتفؽ بو
ىنالؾ عبلقة قكية بيف ارتكاب الجرائـ كزيادة عدد السكاف في المدف كالبطالة  أفنتائجيا  أىـكانت مف 

مجريمة " ( بعنكاف "العكامؿ األسرية المؤدية ل 2006كدراسة )مرقس،  كالعمالة كالكثافة السكانية كالفقر.
% من 54حيث تبين أن  اإلجراميحيث بينت أنو يكجد عبلقة بيف المناطؽ السكنية كالسمكؾ 

المكتظة مصدرنا لئلجراـ،  األماكفعادة ما تشكؿ انو  .  رديئة أماكنالمبحوثين تقع مساكنيم في 
ر في التعرض ؽ التي تككف قريبة تساعد عمى االتجاه نحك السرقة، كذلؾ تساعد عمى التفكياككف الزق
المنطقة، كمعاناة بعضيـ مف  أفرادمف اجؿ الحصكؿ عمى الماؿ، فاالختبلؼ في الدخؿ بيف  لآلخريف

كازم لدييـ، إضافة إلى قمو الدخؿ يحدث المبسبب تدني مستكل التعميـ، كالحرماف  عدـ تكفر الدخؿ
 األماكفيتـ التعامؿ مع  ما عادةفي منطقة مخيـ شعفاط  إفبينيـ مما يدفعيـ بممارسة الجريمة الغيرة 

 اإلجراـفع فييا معدؿ تير  ىذه المناطؽ إفما يطمؽ عمييا العشكائيات بشكؿ حذر، حيث  أكالمكتظة 
لتككيف عصابات نتيجة لعدـ كجكد عمؿ محدد ليـ، كيمكف ليـ العمؿ في أم مجاؿ  آىمةككنيا بيئة 
الى أف  إضافة،  األمكرغيرىا مف  أك الكحكؿ أكت االتجار في المخدرا أكالسرقة  أكسكاء القتؿ 

، ىذا ما فسرتو نظرية النشاط الرتيب غياب السمطة كالقكانيف في تمؾ المنطقة تدفع لممارسة الجريمة 
تجمع بيف الجاني كالمجني عميو في الزماف كالمكاف ، ىذا يعني كجكد  الركتينية األنشطة إفحيث 

ما اجتمعت ىذه  إذااليدؼ المناسب كغياب الرقابة( ،  المجـر الذم يممؾ الرغبة كالمجني عميو أم)
ذاالثبلثة ازدادت احتمالية كقكع الجريمة  لـ تتكفر األجزاء الثبلثة معا تقؿ احتمالية حدكث الجريمة  كا 

(.كىذا ما نراه في منطقة مخيـ شعفاط حيث يتكفر عدد كبير مف الراغبيف في 2013)كريكات ،
ضحايا لمجريمة فغياب القكانيف ىك ما يميز  يككنكامف الممكف أف  ممارسة الجريمة ك أعداد أكبر

سيكلة مف ارتكابيا في منطقة أخرل كيظير ذلؾ  أكثرمنطقة مخيـ شعفاط  فممارسة الجريمة تككف 
بالمنطقة بجميع أشكاليا )الجسدم، السمككي، المفظي ، التحرش الجنسي(  المنتشرةفي ظاىرة  العنؼ 

كىذا يخمؽ الفراغ  كالجيؿ كالشعكر  الثقافية كالحياةتفتقر الى النكادم كالمدارس  حيث أف منطقة المخيـ
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تكفر اليدؼ  كأيضا اإلجراميلدل الفرد بارتكاب السمكؾ  الرغبةبالحرماف بيف فئة الشباب مما يكفر 
 المناسب لذلؾ ، مما يجعؿ لمجريمة مكاف في ىذه المنطقة .

 

( α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة توجد نتائج الفرضية السادسة: "ال 

مخيم شعفاط يعزى  منطقة في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في

 لمتغير العمر بالسنوات"

لـ يؤثر ىذا المتغير بالتكافؽ بيف جميع المبحكثيف، حيث  اإلجاباتعمى مستكل العمر جاءت      

متغير العمر كمتغير الجنس  أفيعكد ذلؾ إلى ر الفقر في التكجو إلى الجريمة، راء نحك تأثيعمى اآل

لممبحكثيف، الذيف يركف في الجريمة كاقعة لدل  األعمارقارب بيف جميع عادة ال يؤثر بسبب الت

إلى  إضافة بالتالي الدخؿ القميؿ لدييـ،ىناؾ ضعؼ في المستكل التعميمي،  الشباب عندما يككف

كقمو فرص النجاح في العمؿ  الحرماف مف القدرة عمى القياـ بكؿ ما يرغبكف بو مف احتياجات يكمية،

كالزكاج كبناء البيت، كىي ما يحتاجيا أم فرد عمى كجو األرض، مف ىنا يصبح تكفر التكجو نحك 

العمرية فمف  نتحدث عف مبحكثيف بنفس الفئة أننا.بمعنى أنو كبما  األفرادمف غيره مف  أعمىلجريمة ا

نتحدث  كأيضاحكؿ تأثير الفقر عمى ممارسة الجريمة تحديدا  أرائيـالطبيعي أف ال يككف اختبلؼ في 

ال يختمؼ  أفكالمستكل التعميمي فمف الطبيعي  كالبيئةكالمكاف فالتقارب في العمر  البيئةعف ذات 

 لعمرية .فالفقر يؤثر عمى جميع األفراد بجميع الفئات ا أرائيـالمبحكثيف في 

يا نحك يفإف فرص تكجلذا في المجتمع  األساسيةفئة الشباب ىي الفئة  لما سبؽ تعتبر  إضافة      

في  المبحكثيف أكدهما  ، كىكاألخرلمف بيف الفئات  األعمىالجريمة مف اجؿ تكفر متطمباتيـ يعد 

المستمرة ليـ مف قبؿ عادة ما يعانكف مف ضيؽ العيش كالمبلحقة  شعفاطالشباب في مخيـ ك الدراسة، 
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متفكير في التكجو نحك الجريمة ككسيمة لمتخمص مف ، األمر الذم يدفعيـ لاإلسرائيميتبلؿ االح

 الضغكطات الحياتية اليكمية.

 نتائج الفرضية السابعة: 

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  "

مخيم شعفاط يعزى لمتغير المستوى منطقة يمة من وجية نظر الشباب في ارتفاع معدالت الجر 

 التعميمي "

 التعميـ فأصحابا لمتغير مستكل التعميـ، المبحكثيف تبع آراءىناؾ فركؽ في  أفبينت النتائج        

 راؾإديعكد ذلؾ لمدل األمي،  أك األساسيـ مف التعمي أكثر يركف بأف الفقر يؤدم إلى الجريمةالعالي 

مف العيش الكريـ، لذلؾ فإف ذكم التعميـ  األفرادالتعميـ في تطكير المجتمع كتمكيف  ألىميةالمتعمميف 

 لؤلسبابلكنيـ ال يممككف التحميؿ الكافي الفقر يؤدم إلى الجريمة،  أفركف المتدني، كاف كانكا ي

يؤىميـ لممعرفة الكافية حكؿ كالعكامؿ التي تؤدم إلى التكجو نحك الجريمة، ككف المستكل التعميمي لـ 

 ذلؾ. 

العثرات عمى تجاكز   األفرادأف المستكل التعميمي العالي يساعد  في خبلؿ المقابمة  أكد المبحكثيفكقد 

غير المتعمميف، كذلؾ ب مقارنو  أفضؿيحظكف بفرص عمؿ  تكاجييـ في حياتيـ، كما أفالتي يمكف 

لصحية مما يقمؿ مف عالي، كتكفير االحتياجات ايككف لدييـ فرص اكبر في الحصكؿ عمى الدخؿ ال

في منطقة  األفرادتكل الجريمة يككف أعمى عمى كفي حاؿ عدـ كجكد التعميـ، فإف مس ممارسة الجريمة

كتتفؽ ىذه  ، كبالتالي التكجو نحك الجريمة.أعمى كاإلدماففيصبح التكجو نحك المخدرات  ،المخيـ

حيث  الجريمة في الوطن العربي " وأفاق" واقع بعنكاف ( 1999 ،البداينة ) إليوالنتيجة مع ما تكصؿ 
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حيث تكصمت (  2006)مرقس ، أيضا بيف األمية كاالنحراؼ   عبلقةىناؾ  أفالنتائج  أظيرت

 مستكل في التعميـ . كاألقؿ األمييفالجرائـ تزيد نسبتيا عند  أف الى الدراسة

 نتائج الفرضية الثامنة: 

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) لو إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات دال ال  "

مخيم شعفاط يعزى لمتغير عدد أفراد  منطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في

 األسرة "

العائمة، فذكم  أفرادراء المبحكثيف تبعا لمتغير عدد أىناؾ اختبلؼ في  أفتكصمت النتائج إلى      

في ككف العائبلت التي  يعكد ذلؾغيرىـ، مف  أكثرالفقر يؤدم إلى الجريمة  أفرة يركف العائمة الصغي

 األسرةيسيـ في عدـ تماسؾ  أفىذا يمكف تفع يككف احتياجيا المالي مرتفع مر  إفرادىايككف عدد 

 .مف غيرىـ مف العائبلت الصغيرة أعمىيككف التكجو مف قبميـ نحك الجريمة فكسيطرة الكالديف عمييا، 

 إضافةالحياة تككف مرتفعو،  أمكرؼ كبر، في مختمألدييـ تككف  كالمصاريؼ الحاجة إفحيث       

لجريمة التكجو نحك ا األبناء مف مكفلعدد الكبير، يبسبب ا األبناءفي السيطرة عمى  األبقدرة  الى أف 

ر كاالنحراؼ كالتفكؾ عرضة لبلنييا أكثرالكبيرة  األسرة إف .ات الخاصة بيـ مف اجؿ تكفير االحتياج

الحرماف مف الكثير مف  الىاالقتصادية مما يؤدم بيا  كخاصة األزماتتمر بعدد مف  أنياحيث 

المؤدية  األسرية( بعنكاف "العكامؿ 2006بالحياة كىذا ما تكافؽ مع دراسة )مرقس، األساسيةالمتطمبات 

 األسرة أفرادة الحجـ بمغ متكسط عدد كبير  ةضمف اسر  عاشكاالمبحكثيف  أغمبيةلمجريمة " حيث تبيف أف 

احتياجاتيـ الضركرية  إشباعكثيرا مف ىؤالء في األمر الذم حـر  أشخاصمف ثبلثة الى تسعة  الكاحدة

 تأثير عمىالسكاف لو  أعدادتزايد  إف كضحتالمالتوسية و النظرية  أيضاقبؿ بمكغيـ .كىذا ما فسرتو 

قضايا التخمؼ كالفقر مالثكس كالتي ترتبط ارتباطا قكيا بيشكؿ لب نظريو إذ ازدياد الفقر كالسكاف 
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لتي خرج بيا ركبرت مالثكس تتعمؽ بقدره فالرؤية المالثكسيو ا البمداففي ىذه  المعيشة كتدىكر مستكل

لـ يعرقؿ نمكه مكانع  إذمف الغذاء  أسرع األرض سيزداد بصكرةالتكاثر فاف عدد سكاف  اإلنساف عمى

فييا فيي ترجع  ألحدذنب  ال حتميةىي مشكبلت  إنماكالفقر  كالبطالةجكع كمف ثـ فاف مشكبلت ال

 أفكفي كؿ الظركؼ التي يمكف  ،الذم يعمؿ في كؿ مكاف كزماف األبدمالى مفيكـ ىذا القانكف 

ىذا ما استندت عميو نظرية ،  الشقاء بتكاثرىـ ألنفسيـالفقراء يجمبكف  أفأم   اإلنساف،يعيش فييا 

يا االجتماعي حيث يحدث الصراع االجتماعي لغياب االنسجاـ كالتكازف كالنظاـ في الصراع بمفيكم

رد المادية مثؿ حكؿ المكا الرضانتيجة لكجكد حاالت مف عدـ  أيضامحيط اجتماعي معيف كيحدث 

 كسيمة كانت حتى لك كانت بطرؽ غير مشركعة  بأممما يعني البحث عف تمؾ المكارد  الدخؿ كالممكية

 رضية التاسعة: نتائج الف

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  "

 مخيم شعفاط يعزى لمتغير المينة "منطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

ذا المتغير، حيث المبحكثيف تبعا لي آراءىناؾ فركؽ بيف  أفكتبعا لمتغير المينة جاءت النتائج لتبيف 

الفقر يؤدم إلى الجريمة بدرجة اكبر مف  أفالقطاع الخاص يركف  مكظؼ القطاع الحككمي أفتبيف 

 أفالخاص أكضح في  ؤية لمكظؼ القطاع الحككمي كالر  أف ذلؾ  ربة المنزؿ كالذيف ال يعممكف، 

لماؿ، كيمكف أم فعؿ مف اجؿ الحصكؿ عمى ا يؤدم إلى التكجو نحك أفعدـ تكفر العمؿ يمكف 

يؤدم إلى  أفيمكف  باآلخريفالقطاع الخاص  اختبلط مكظؼ الحككمة ك تفسير ذلؾ بأفٌ  أيضا

الخركج اليكمي كالمستمر  أفحيث ، األفرادتبدأ بخبلؼ بيف  أفالجريمة يمكف  أفالجريمة باعتبار 

، آخريفيف بينيـ كبيف مكظف أكلممكظؼ مف البيت يساعد في حدكث احتكاكات بيف بعضيـ البعض، 



 

 

179 

 

الذيف ال يعممكف ليس لدييـ فكرة عف الشارع كما  إففي الشارع العاـ، في حيف  األفرادمع بعض  أك

  يحدث بو بالقدر الكافي فيككف خبرتيـ في ىذا المجاؿ ضعيفة. أفيمكف 

يبلحظ دكف مارتنيؿ في مؤلفة األكثر شيرة  حيث يةلنظرية الصراعا إليوكىذا ما استندت         

أف البحث عف المادة التي تركز عمى فكرة الصراع كحقيقة   عة كأنماط النظرية السكسيكلكجيةطبي

مركزية في المجتمع يكشؼ عف ثراء كبير متكفر حكليا فكؿ مجتمع يتطمب حد أدنى مف مكاجية 

ست جديدة كال لي مرتبطة بصراعاتو لمعيش .صراعاتو لمعيش كتحميؿ المجتمع مف كجية النظر ال

لذلؾ يعكد مارتنديؿ إلى تأصيؿ المفيكـ في الحضارة اليكنانية عند )بكليس( بالغرب كحده ، ترتبط 

لى الحضارة العربية اإلسبلمية عند ابف خمدكف كغير ذلؾ  لى الصيف القديمة عند )ىاف في( كا  كا 

ى يؤكد بأف أفكار ىؤالء جميعيا دخمت إلكالمفكريف في حقب زمنية مختمفة ،  الكثير مف الفبلسفة

المناقشات الغربية عف طريؽ جمبمكفتش كحظيت باالىتماـ مف قبؿ نظرية الصراع االجتماعي إف 

يتعدل عمى فائدة عظيمة فكما يكضح تيفد لكككرد في نقده لمكظيفة  -سكسيكلكجيا -تأصيؿ مارتنديؿ

 أنو في كؿ المجتمعات أساليب تجعؿ مف الصراع أمكاال ال مفر منو كظاىرة حتمية كعمى سبيؿ

عف الجماعات األخرل المثاؿ فإف تفاكت القكة داخؿ المجتمع يؤكد أف بعض الجماعات قد تستقؿ 

كتككف بؤرة تعد مصدرا لمتكتر كالصراع في األنساؽ االجتماعية. كعبلكة عمى ذلؾ فإف ندرة المكارد 

ة ىي أف كأخيرا ثمة حقيق ؛تؤدم إلى تصاعد المقاكمة ضد النظاـ الذم يتكلى تكزيع ىذه المكارد

الجماعات ذات المصالح المتباينة تتبنى أىدافا متعارضة كمتضاربة كتنافس ىذه الجماعات يؤدم 

 . إلى حتمية انفجار الصراع في أم لحظة األمر الذم يؤدم إلى ممارسة الجريمة
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 نتائج الفرضية العاشرة: 

تأثير الفقر عمى  ( فيα ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة لةتوجد فروق ذات دال ال  "

مخيم شعفاط يعزى لمتغير عدد غرف منطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

 المنزل "

في ككف الفقر  اآلراءىناؾ تكافؽ في  أفلـ تظير أم فركؽ تبعا لعدد الغرؼ في المنزؿ، أم      

يؤثر عمى الرأم بالسمب  ذلؾ الف عدد الغرؼ اليذا المتغير، يؤدم إلى حدكث الجريمة تبعا ل

عدـ  أك، كيككف عف تكفر المسكف إيجار أك، فالبحث بالدرجة يككف عف المسكف ممؾ كاإليجاب

بمعنى أف الشخص الراغب في ممارسة الجريمة ال ييمو أف  فيذه العكامؿ تؤثر بدرجة اكبر، تكفره،

ث عف عدد الغرؼ كف البحمنزلو كبير أك صغير، عمى كبل الجيتيف سيمارس جريمتو الراغب فييا د

  أفيف لنا مف ربطيا بعدد غرؼ منزلو ، ىنا يتب أقكلالتي يعيش فييا ، فرغبتو لممارسة الجريمة 

 إيجار أككاف ممؾ  إف ؛ممارسة الفرد لمجريمة يتـ النظر لممستكل التعميمي كمستكل الدخؿ كطبيعتو

لضيؽ المكاف تحديدا جرائـ  ئـ يعكدعدد ال باس بو مف الجرا أفدكف النظر الى عدد الغرؼ . كما 

 . كاالغتصاب التحرش

ال يؤثر في حدكث الجريمة عند ضيؽ المكاف  أكاتساع  أفكاستنادا إلى النظرية االيككلكجية التي ترل 
بغرؼ قميمة الف  أككاف البيت كاسعا بغرؼ كثيرة،  إذاتكافر النية لحدكثيا فتعنيؼ الرجؿ لزكجتو يقع 

دراسة  أكدتوكىذا ما  الضيؽ. أكالتعنيؼ بغض النظر عف المكاف مف حيث السعة  النية مبيتو بحدكث
( % 3.31) أفالنتائج  أىـلمجريمة حيث كانت مف  المؤدية األسرية( بعنكاف العكامؿ 2006)مرقس،

تتككف  يعيشكف في مساكفمنيـ  (% 48 )اثنتيف كاف أكيعيشكف في مساكف تتككف مف غرفو  اكانك 
 . أربعةالى مف ثبلثة غرؼ 
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 عشر:  ةنتائج الفرضية الحادي

( في تأثير الفقر عمى α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  "

مخيم شعفاط يعزى لمتغير المستوى منطقة ارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

 التعميمي لألب "

ستكل التعميمي العالي يرل بأف الفقر يؤثر عمى معدؿ ذك الم األب أفكضحت النتائج أ         

إلى ككف مستكل الدخؿ لديو  إضافةالجريمة، فاألب غير المتعمـ يككف لديو مستكل التخطيط اقؿ، 

العالي  يساعد عمى االبتعاد عف الجرائـ الف  اقؿ، لذلؾ فإف المستكل التعميمي أيضاعادة ما يككف 

 ، مما يعني الحد مف ممارسة الجريمة . أعمىستكل الدخؿ لدييـ ذلؾ لو دكر في تحسيف ، كيككف م

سكاء في عممية  األبناءالمتعمميف لدييـ القدرة بشكؿ اكبر عمى التعامؿ مع  اآلباء إفكما      

كالثقافة الدينية لدييـ، كذلؾ االبتعاد عف التعنيؼ عند حؿ  كاألخبلؽفي تعزيز القيـ  أكالمتابعة 

 آلبائيـ، تحديدا كاف كاف لدل األبناء تقميد  عف الجريمة األبناءابتعاد اعد عمى المشكبلت، كىذا يس

مما يعني أف  أسرتيـبمستكل تعميمي عالي يعني ذلؾ قدرتيـ عمى التعامؿ مع أفراد  اآلباءكاف  فإذا

مـ كنظريا يمكف تفسير ذلؾ في نظرية التع  ؛بتقميدىـ في مجاالت حياتيـ كالعكس صحيح األبناءيقكـ 

كىي تؤكد أف اإلنساف كائف اجتماعي يتأثر باتجاىات اآلخريف كمشاعرىـ كتصرفاتيـ  ،)باندكرا(

كسمككيـ، أم يستطيع أف يتعمـ منيـ نماذج سمككية عف طريؽ المبلحظة كالتقميد. كيشير التعمـ 

 .مي أك غير مباشريبالمبلحظة إلى إمكانية التأثر بالثكاب كالعقاب عمى نحك بد
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 عشرة:  ةالفرضية الثانينتائج 

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال "

مخيم شعفاط يعزى لمتغير المستوى التعميمي منطقة معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

 لألم "

ت المستكل التعميمي العالي ترل بأف الفقر ذا األـإف  يتعمؽ بالمستكل التعميمي لبلـ، كذلؾ فيما      

يؤثر عمى معدؿ الجريمة، فاألـ غير المتعممة ال تككف قادرة عمى قيادة المنزؿ بالدرجة التي تككف فييا 

كتربيتيـ تربية صحيحة مف الناحية الدينية  إرشادىـفي  أك األبناءالمتعممة سكاء في التعامؿ مع  األـ

غير المتعممة، لذلؾ  األـمف  أعمىمستكل الدخؿ لدييا عادة ما يككف  إلى ككف إضافة، كاألخبلقية

 األبناءيكفر الماؿ الكافي لسد حاجات  ألنوي يساعد عمى االبتعاد عف الجرائـ، فإف المستكل التعميم

يبعدىـ عف التكجو  يث تكفر ليـ كافة االحتياجات ممامما يساعدىـ عمى ممارسو حياتيـ الطبيعية، ح

 األبناءالعالية، كيزرع في نفكس  كاألخبلقياتالتعميـ لبلـ يساعد في غرس القيـ  إفمة، كما نحك الجري

يؤدم  مف صبلة كصكـ مما اإلسبلـ أركافالخكؼ مف اهلل كاحتراـ الناس في المجتمع، كالحفاظ عمى 

ال بد  األسرةك لبلـ دكر كمكانة داخؿ  لؤلب أففة، كاالبتعاد عف التفكير الجرمي ، ىنا نبلحظ إلى الع

العائمة التي تتككف أسرتيا مف كالديف ذك مستكل تعميمي عالي مف  أفمف القياـ بيا تجاه أبنائيـ كما 

الميؿ لمعنؼ ستككف معدكمة حيث أف التعمـ لو دكر في تيذيب النفكس ك جعميا تتمسؾ  أفالمؤكد 

حيث  أظفارهمو الطفؿ منذ نعكمة بالقيـ كاألخبلؽ كدعـ القدرة عمى ضبط النفس ، كىذا تماما ما سيتعم

عمى التفكير  كقادرة متزنةمما يجعمو يترعرع بشخصية  ألطفالياستنقؿ ىذه القيـ  المتعممةأف األـ 

مستكاىا  أف أك ،التعميـ ألىميةبالمقابؿ أف األـ الغير مدركة  .كحكمة  ذكاءن  كأكثربشكؿ ايجابي 

قد يدفع  كاإلىماؿىذا الفشؿ  أفكف نسبتو اكبر كما في الدراسة يك األبناءالتعميمي منخفض فاف فشؿ 
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( 1979-1902تالككت بارسكنز ) مف خبلؿنظريا يمكف تفسير ذلؾ .  الجريمةالى االنحراؼ ك  األبناء

 .: "النسؽ االجتماعي " ك " نحك نظرية عامة لمحدث فيولنمك كتطكر النظرية البنائية الكظيفية في مؤل

الثبلثة كىي الثقافة كالشخصية كالنظاـ  األنساؽمعالميا بارسكنز تدرس نظرية الحدث التي بمكر  إف"

 إالالثبلثة يعني بأف الثقافة ال يمكف فيميا  األنساؽاالجتماعي. عممان بأف التكامؿ المكضكعي بيف 

عف طريؽ الشخصية كالنظاـ االجتماعي ، كاف النظاـ االجتماعي ال يمكف فيمو بدكف فيـ كدراسة 

 ثقافة كالشخصية .كاستيعاب ال

 عشرة:  ةنتائج الفرضية الثالث

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال "

مخيم شعفاط يعزى لمتغير عدد األفراد العاممين منطقة معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في 

 .في البيت"

الفقر عمى ارتفاع  تأثيرلثالثة عشرة بينت النتائج أف ىناؾ فركؽ في فيما يخص الفرضية ا       

في البيت شخص كاحد،  لمعيؿيككف ا أفالنتائج لصالح  معدالت الجريمة مف كجية نظر المبحكثيف ،

كاف المعيؿ لمعائمة ىك شخص كاحد فاف الضغط النفسي كاالجتماعي  إفالطبيعي  باألمركىذا 

سييتـ بيا شخص كاحد كىذا األمر كحده كفيؿ بأف يتجو الفرد الى  األساسية كااللتزامات باالحتياجات

ذاكاف عدد أفراد األسرة كبير  إذاارتكاب الجريمة كخاصة  كانت ىذه متطمبات األسرة كبيرة مثؿ  كا 

فالتكجو نحك الجريمة عادة ما يرتبط بالحصكؿ بيت ....الخ (  إيجار)قسط جامعي، مدرسي، غذاء ، 

 معيؿ ال تكؼىذا ال كأجرةكاحد فقط يعمؿ  معيؿ، لذلؾ تككف األسرة الكبيرة كفييا عمى الماؿ

عرضة الرتكاب الجريمة كذلؾ لتحسيف الكضع االقتصادم كرفع  أكثرفيـ  ،ليا األساسيةلممتطمبات 

االكتئاب كالقمؽ، كيساعد عمى اتجاه الضغط النفسي ك  المستكل االجتماعي لدييـ كىذا يؤدم إلى
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نظرية  التي يتسمكف بيا.كالحرماف المكازم عمى ارتكاب الجريمة لمخركج مف حالة الفقر   األفراد

الضغكط فسرت ذلؾ  في أف األفراد مف ذكم الدخؿ المرتفع األغنياء يمكنيـ أف يدخركا كيستثمركا 

جؿ بينما ال يستطيع األفراد مف ذكم الدخؿ المنخفض الفقراء أف يقكمكا بذلؾ النشاط بسيكلة مف أ

المشكمة االجتماعية يككف  كأنماطكاستنادا الى نظرية الصراع االجتماعي ، كسر الحمقة المفرغة لمفقر

 المجتمع، كضعؼ المساكاة في فرص التعميـ كالعمؿ دافعا الرتكاب الجريمة . أفرادعدـ التكازف لدل 

عمى السموك الجرمي  ( بعنوان "اثر المتغيرات االقتصادية2009الزواىرة ) كىذا ما كضحتو دراسة 

تكصمت الدراسة الى مجمكعة  العام"،  األمنمن وجية نظر العاممين في جياز  األردنيفي المجتمع 

 األردنيفي المجتمع في ممارسة السمكؾ الجرمي  اآلتيةكجكد أثر لممتغيرات  كاف أبرزىامف النتائج 

تتسـ منطقة ،  مية ، البطالة (، الشركات الكى الخصخصة، تدني الدخؿ ، التضخـ ، )تدني األجكر

، قمة فرص العمؿ كاالعتماد بشكؿ كبير عمى األجكرمخيـ شعفاط بظاىرة الفقر، البطالة، تدني 

مخصصات التأميف الكطني كمخصصات األكالد. كمف خبلؿ المقاببلت مع المؤسسات كلجاف الحي  

بيكت كما أف منيف  ال يتكفر لديف فقد تبيف أف قميؿ مف النساء المكاتي يعممف  كالغالبية ىـ ربات 

لبللتحاؽ بسكؽ العمؿ كذلؾ بسبب الزكاج المبكر ك التسرب مف  أك األكاديميةالمؤىبلت المينية 

بكظيفة كىذا مما يزيد مف الضغط  بااللتحاؽاألىؿ  أكحتى عدـ رغبة كؿ مف الزكج  أكالمدرسة 

 األبناءي أدنى احتياجيا ، مما يضطر النفسي لدل العائمة التي ىي بحاجو الى مصركؼ اكبر لتمب

 ، النصب ، االحتياؿ ( . السرقةالمحركميف مف ارتكاب الجرائـ مثؿ ) 
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 نتائج الفرضية الرابعة عشر: 

( في تأثير الفقر عمى ارتفاع α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللةال  "

طقة مخيم شعفاط يعزى لمتغير الدخل الشيري معدالت الجريمة من وجية نظر الشباب في من

 لألسرة"

مف خبلؿ التحميؿ تبيف انو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تأثير الفقر عمى ارتفاع معدالت          

الجريمة مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاط يعزل لمتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة، ككانت الفركؽ 

تدني مستكل الدخؿ ل إفبذلؾ تـ رفض الفرضية الرابع عشرة  ،ك  شيقؿ فأكثر 13001لصالح الدخؿ 

الحصكؿ عمى الماؿ البلـز سكاء لشراء الحاجات اليكمية التي  أرادما  إذاارتكاب الجريمة في  أثر

كـ اكتر  األسعارارتفاع  أف، فقد بينت النتائج األبناءمف اجؿ تعميـ  أكفي العبلج،  أك، إلييايحتاج 

  أفرتكاب الجريمة، فالحاجة إلى الماؿ مف اجؿ سداد الديكف، كعدـ تكفره يمكف الديكف يؤدم إلى ا

، كمما زاد الفقر كمما ارتباطيو. فالعبلقة بيف الفقر كالجريمة عبلقة  يسكؽ الفرد إلى ارتكاب الجريمة

جاه الفرد يساعد عمى ات اآلخريففقداف الفرد ألساسيات الحياة كشعكره بالدكنية مع  إف إذزادت الجرائـ، 

تككف الجريمة احد تمؾ  أفنحك الكصكؿ إلى المساكاة كاستخداـ أم طريقة في تحقيؽ ذلؾ كيمكف 

 األفراد أف( حيث يرل 1964الطرؽ كيمكف تفسير ذلؾ نظريا مف خبلؿ ما تحدث عنو )ميرتكف ، 

 يسعكف الى تحقيؽ متطمباتيـ كاحتياجاتيـ كيسعكف لتحقيؽ النجاح بطرؽ غير مشركعة كىـ

المخترعكف في النمط االجتماعي حيث يرل ىؤالء أف البناء االجتماعي لـ يكفر ليـ فرصة مشركعة 

االقتصادم حيث يرل  التأثيركما أف النظرية الصراعية فسرت السمكؾ الجرمي بناءا عمى . لمنجاح

. القتصادية ا المتغيراتال يمكف تفسيرىا بعيدا عف  اإلنسانيةكاألفعاؿ  االجتماعيماركس أف السمكؾ 

في ارتكاب  المؤثرة"العوامل االجتماعية بعنكاف  (2011 ،سعدون )كما التقت ىذه الدراسة مع دراسة 



 

 

186 

 

الذيف  األشخاصالجريمة تنتشر بيف  أف كالتي كاف مف أىـ نتائجياالجريمة في مدينة الرمادي" 

 كأيضا ميميـ منخفض  .ف تعبيف الذيف يكك  أيضاالجريمة تنتشر  إفدخميـ كاف يقؿ عف الحاجة كما 

اثر الفقر والبطالة عمى السموك الجرمي في المجتمع " بعنكاف (2014 ،الدراوشة) اتفقت مع دراسة 

تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج مف " األمن العاممن وجية نظر العاممين في جياز  األردني

 . األردنيلمجتمع في السمكؾ الجرمي في ا كالبطالةكجكد اثر لمتغير الفقر   أبرزىا

 الثالث  النتائج المتعمقة بالسؤال 3.2.5

عن  ولإلجابة ؟ مخيم شعفاطمنطقة من وجية نظر الشباب في ى ارتفاع الجريمة وأشكال الجرائم 
 ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية:

ر الفقر ( بين مستوى تأثيα ≥ 0.05) توجد عالقة ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
 " من وجية نظر الشباب في مخيم شعفاطعمى ارتفاع الجريمة وأشكال الجرائم 

بيف مستكل تأثير الفقر عمى  اإلحصائيةتـ فحص الفرضية بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة 
 . مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاطارتفاع الجريمة كأشكاؿ الجرائـ 

لمعبلقة بيف مستكل تأثير الفقر عمى ارتفاع  اإلحصائيةرسكف كالداللة (: معامؿ ارتباط بي41.4جدكؿ )
 مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاطالجريمة كأشكاؿ الجرائـ 

 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات

 0.000 0.503 أشكال الجرائم تأثير تدني مستكل الدخؿ عمى ارتكاب الجريمة 

 0.000 0.580 ارتكاب الجريمة تأثير تدني مستكل الصحة عمى 

 0.000 0.600 تأثير تدني مستكل التعميـ عمى ارتكاب الجريمة 

 0.000 0.603 تأثير الحرماف المكازم عمى ارتكاب الجريمة 

 0.000 0.656 الدرجة الكمية 
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(، 0.656يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )       

 ≤ α) (، أم أنو تكجد عبلقة طردية ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة0.000كمستكل الداللة )

مف كجية نظر الشباب في مخيـ ( بيف مستكل تأثير الفقر عمى ارتفاع الجريمة كأشكاؿ الجرائـ 0.05

ة زاد ذلؾ مف تعدد ، ككذلؾ لممجاالت، أم أنو كمما زاد مستكل تأثير الفقر عمى ارتفاع الجريمشعفاط

 ، كالعكس صحيح.مف كجية نظر الشباب في مخيـ شعفاطأشكاؿ الجريمة 

ىي صمة مباشرة ،كتفسيرىا ال  بالجريمةلنا أف صمة الفقر  يتضحمف خبلؿ ىذه النتائج          

سرتو مف مطالب الحياة لو كأل األدنىحد يحقؽ ال أفيحتاج الى عناء كبير، فالفرد الذم ال يستطيع 

كسيمة  أماموكال يجد  الحاجةضغط  أماـنظرا لقسكة الظركؼ التي يعاني منيا، قد تضعؼ مقاكمتو 

كىذا تماما فينزلؽ الى مياكم الجريمة  ، وغير مشركعالاألساليب  بإتباع إالحاجاتو الضركرية  إلشباع

فالصراع  المشكمة االجتماعية) رالؼ داىرندكؼ( كأنماطالصراع االجتماعي ما يتفؽ مع نظرية 

في محيط اجتماعي معيف  كاإلجماعاالجتماعي يحدث نتيجة لغياب االنسجاـ كالتكازف كالنظاـ 

 أكحكؿ المكارد المادية مثؿ السمطة كالدخؿ كالممكية  الرضانتيجة حاالت مف عدـ  أيضا.كيحدث 

غيرة المحيط االجتماعي المعني بالصراع فيشمؿ كؿ الجماعات سكاء كانت ص أماكمييما معا .

كبيرة كالعشائر كالقبائؿ كالعائبلت كالتجمعات السكنية في المدف كحتى  أككالجماعات البسيطة 

 . كاألمـالشعكب 

ارتكاب بعض تدني مستكل الدخؿ لو عبلقة  ب أفكمف خبلؿ ىذه النتيجة كاضح لنا            

   كرية كالمأكؿ كالممبس ...الخ،مف االحتياجات الضر  إليوالجرائـ ال سيما جرائـ الماؿ ،لسد ما يحتاج 

،فتدني مستكل الجريمةرىا الى سمكؾ سبيؿ بصمة غير مباشرة تنتيي بدك  كثيرة بأحكاؿفانو يرتبط 

كما عمى المستكل الصحي  الدخؿ لو عبلقة )بجرائـ السرقة ،السطك المسمح ،النصب ،االحتياؿ (
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سـ كضعفو الذم يترتب عميو عدـ مقدرة الذم يؤدم الى كىف الج يقترف بسكء التغذيةأيضا الذم قد 

اء كانت عضكية أك نفسية أك عقمية مما لذلؾ أثر سك  أمراضالفرد عمى مقاكمة ما يتعرض لو مف 

عف صحتو مف الناحية  الرضامف الناحية النفسية فشعكر الفرد بعدـ  االجتماعيةعمى حياة األفراد 

جرائـ تعبر عف غضبو عمى مجتمعو  ارتكابلى قد يؤدم بو في نياية المطاؼ ا النفسيةالعضكية أك 

يخبر  أفيرل أف خبرة الضغكط تزيد مف احتمالية  إذ ،السمبيةكيؤكد ذلؾ  اجنيك في نظريتو المشاعر 

كاالكتئاب  كاإلحباطمثؿ:الغضب 2 كالجريمةاألفراد حالو مف المشاعر السمبية التي تقكد الى العنؼ 

لبلنخراط في فعؿ تصحيحي 2 كخفض  األفرادمؽ ضغط عمى تقكد الى خ أنياكما  ،كالحسد كالخكؼ

كمف خبلؿ المقاببلت الشخصية  الجريمة،القدرة عمى التأقمـ بطريقة قانكنية كخفض تقدير عكاقب  

باالحتياج الدائـ  اإلنسافالفقر يشعر أف ، تؤكد مديرة مدرسة بناة المستقبؿ في منطقة مخيـ شعفاط

األساليب الغير  إتباعالتفكير السمبي في  لئلنسافمما يزيد  األساسيةمة كالتقصير اتجاه متطمبات العائ

بعنوان " تأثير البطالة  عمى  (2006وكان لدراسة دونيس)  األساسيةلتحقيؽ احتياجاتو  مشركعة

نتائج  أىـحيث كانت مف  ،ىذه النتيجة عمى تأكيداجرائم االعتداء عمى الممتمكات وجرائم العنف  "  

عمى  االعتداءكخاصة في جرائـ  ،د عبلقة طردية بيف البطالة كالجريمة بيف الشبابكجو يالدراسة ان

فقد ال يستطيع الفرد  مباشره بجرائـ االعتداء عمى العرض، مفقر عبلقةل مما سبؽ نستنتج أف الممتمكات

 أتيح إذاى غريزتو الجنسية بطرؽ غير مشركعو ،كحت إلشباعالمالية،مما يدفعو  إمكانياتوالزكاج لضيؽ 

التفكؾ األسرم كمف ثـ يؤدم الى مر الذم فر لديو ما ينفؽ عمى زكجتو كأسرتو األيتك لو الزكاج فقد ال 

كما قد يشكؿ إغرائو؛ طمبا لمماؿ أك تحت تأثير  إجراميةأك انضماميـ الى عصابة  األبناءتشرد الى 

 عف الدراسة في سف مبكرة، كمتابعة تحصيميـ العممي ،فينقطعكف األبناءالفقر حقبو تحكؿ بيف 

مف  كينصرفكف الى العمؿ في مياديف الحياة المختمفة،كقد يتمقفيـ رفاؽ السكء كيدفعكنيـ الى االنحراؼ
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ىي عبلقة  المرتكبةبيف أثر الفقر بتشكيؿ نكع الجريمة  اإلرتباطيةالعبلقة  أفخبلؿ ىذا يبدك كاضحا 

 قكية جدا .

 االستنتاجات  3.5
 ى االستنتاجات اآلتية: تكصمت الدراسة ال

فقداف الفرد  أف إذ، كمما زاد الفقر ارتفع  معدؿ الجرائـ، قة طردية العبلقة بيف الفقر كالجريمة عبل .1

يساعد عمى اتجاه الفرد نحك الكصكؿ إلى المساكاة  اآلخريفألساسيات الحياة كشعكره بالدكنية مع 

 يمة احد تمؾ الطرؽ .تككف الجر  أفكاستخداـ أم طريقة في تحقيؽ ذلؾ كيمكف 

بيف  ارتكاب الجريمة ك الحصكؿ عمى الماؿ البلـز سكاء لشراء الحاجات  ارتباطيويكجد عبلقة  .2

 . األبناءمف اجؿ تعميـ  أكفي العبلج،  أك، إلييااليكمية التي يحتاج 

،   لمجريمةلو اثر عالي جدا في شعكر الفرد بالعجز كبالتالي ارتكابو   الصحةتدني مستكل  .3

، عدـ تكفر  إسعاؼ سيارةدما يكاجو قطاع الصحة بعض المشاكؿ كالعقبات مثؿ )عدـ تكفر عن

 أنكاعبشكؿ دائـ ( فاف ذلؾ لو دكر في التفكير بارتكاب  األدكيةمركز صحي ، عدـ تكفر بعض 

 حتى الشعكر باالنتقاـ كالغضب كالضغط النفسي . أكمف الجرائـ  عديدة

الفقر التعميمي يؤدم إلى  إففيما يتعمؽ بارتكاب الجرائـ، حيث  لظركؼ التعميـ الدكر األكبر إف .4

، كىذا الجيؿ يترتب عميو جيؿ بالعادات كالتقاليد، كجيؿ بالناحية الدينية  جيؿ الفرد بما يقـك

 .السرقة، فبل يدرؾ حجـ الخطر الذم يترتب عمى ارتكابو لمجريمة أكلعممية القتؿ 
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ة كذلؾ ككف االكتظاظ السكاني يؤدم الى منع سببنا لمجريم سكانية عادة ما تككفإف الكثافة ال .5

بعدـ تكفر مساحة مف الخصكصية، الفرد مف الحصكؿ عمى الراحة الكاممة التي يرغب فييا، 

 . لذلؾ تكثر الجرائـ في المخيـ لصغر المساحة، كارتفاع عدد السكاف

بيكت مضغكطة مف حيث قمة الى عدـ القدرة عمى البناء كبالتالي العيش في  تؤدم قمة الدخؿ .6

عدد الغرؼ، كىذا يمكف أف يؤدم الى قياـ الشباب بارتكاب الجرائـ بسبب الضغكط النفسية التي 

 مضطرب. األسرمالضيقة، قميمة التيكية، حيث يككف المناخ  األماكفيتعرضكف ليا في 

 

 التوصيات  4.5
 :  األتيتكمن التوصيات الخاصة بالدراسة في 

ماـ بالمخيمات بشكؿ كبير، تحديدا فئة الشباب كذلؾ مف خبلؿ تكفير التعميـ ضركرة االىت -1

 يككف التعميـ مجاني بسبب ظركفيـ القاسية.  أفالمستمر ليـ في كافة المراحؿ عمى 

بشكؿ مستمر باالبتعاد عف الجريمة، كاعتبارىا كسيمة غير  شعفاطفي مخيـ  األفراديتـ تكعية  أف -2

 يككف التكجو نحك المؤسسات ذات العبلقة. أف، كضركرة األفرادالتي تكاجو فعالة لحؿ المشكبلت 

 ألبناءبتكفير العمؿ  اإلنسافتيتـ مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية، كذلؾ مؤسسات حقكؽ  أف -3

 المخيـ كذلؾ لمحد مف التكجو نحك الجريمة في المخيـ.

صرؼ صحي، مياه، كيرباء، ىاتؼ( كذلؾ حمكؿ لكافة الشبكات في المخيـ) إيجادالعمؿ عمى  -4

 . إلييالمحاجة المستمرة  األفرادلتككف ىذه الخدمات متكفرة لجميع 
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ألبناء المخيـ  سكاء عمى صعيد كجكد ىذه الخدمات كالمستشفيات  أيضاتكفير الخدمات الصحية  -5

 دفع تكاليؼ العبلج.تكفير العبلج لمحاالت التي ال يتكفر لدييا القدرة عمى  أككالمراكز الصحية، 

، كتكفير المساعدات المختمفة ليـ سكاء مف خبلؿ لؤلفرادرفع مستكل المعيشة في مخيـ شعفاط  -6

كذلؾ لضماف عدـ تكجيـ الى الجريمة لمحصكؿ عمى  ،مف خبلؿ صناديؽ التبرعات أكالتشغيؿ 

 الدخؿ. 

الحرماف  إفالعامة، حيث  أككركاتب العامميف في المؤسسات المختمفة سكاء الخاصة  أجكررفع -7

 يسيـ في التكجو نحك الجريمة. أفالمكازم يمكف 

 لمطمبةالميني  كالتأىيؿالتعميـ البلمنيجي  أىميااالىتماـ في حقؿ التعميـ مف جميع النكاحي كمف -8

 ذكم المستكل التعميـ المتدني .
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 المالحق
 (1الممحؽ رقـ )

 

 

 العزيزة أختيالعزيز/ أخي

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،،،

الفقر وتأثيره بارتفاع معدالت الجريمة من وجية نظر تقكـ الباحثة بدراسة ميدانية حكؿ "
، كذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في تخٌصص عمـ الجريمة مف جامعة القدس، شعفاط"الشباب في مخيم 

، مع تأكيدم لكـ بأف جميع اإلستبانة أسئمةالصحيحة عف جميع  باإلجابةلذا أرجك مف حضرتكـ التكـر 
البيانات سيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة كسكؼ تستخدـ لغايات البحث العممي فقط شاكرة لكـ حسف 

 .تعاكنكـ

 

 ولكم فائق التقدير واالحترام.

 

 الباحثة: تغريد غنيم 

 : الدكتورة وفاء الخطيبإشراف
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 القسم األول: البيانات الديمغرافية:

 :( في المربع لمخيار الذي يمثمك) إشارةالرجاء وضع 

 الجنس: .1
 أنثى                  ذكر 
 
 الحالة االجتماعية: .2
  مطمؽ/مطمقة         تزكج/متزكجة            م /عزباء                 أعزب  

       أرممة/أرمؿ
               معٌمؽ /معٌمقة     

 
 كنت متزوج/متزوجة فأين تعيش / ين؟: إذا .3
 بيت العائمة  بيت مستقؿ                     

 
 طبيعة السكن: .4
 إيجار ممؾ               

 
 مكان السكن في مخيم شعفاط: .5

 شحادة   رأس  مخيـ شعفاط          أزقة               خميس      رأس 

   

 العمر بالسنوات:  .6

 سنة 30 – 27  سنة      26 -23  سنة         22 – 18 
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 المستوى التعميمي: .7
                   إعدادم  أساسي                     أمي                             

 ثانكم           
 دراسات عميا  بكالكريكس                                            دبمكـ  

 
 

 : األسرة أفرادعدد  .8

 فما فكؽ 7                  6 -4  فاقؿ                    أفراد 3 

 المينة: .9
مكظؼ/ مكظفة قطاع   طالب/ طالبة              ربة منزؿ                        

   حككمي        
 ببل عمؿ    مكظؼ/ مكظفة قطاع خاص     

      
 عدد غرف المنزل : .10

 غرؼ فما فكؽ  6   غرؼ               5-4  غرؼ فاقؿ                3  
 
 :لألبالمستوى التعميمي  .11

                   إعدادم  أساسي                    أمي                              
 ثانكم           

 دراسات عميا   بكالكريكس                 دبمـك                             
 
 المستوى التعميمي لالم: .12

 ثانكم                               إعدادم أساسي                   أمي                  
 دراسات عميا  بكالكريكس                دبمـك                 
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 العاممين في البيت: األفرادعدد  .13
 أشخاص فأكثر 4 أشخاص             3         شخصيف  شخص              

    

 :إسرائيلفي  لألجور األدنىحسب الحد  لألسرةالدخل الشيري  .14
 ؿ                 شيق 9000–7001    ؿ    شيق 7000– 5001 ؿ فأقؿ    قشي 5000  
ؿ شيق 13001   ؿ    شيق 13000 - 11001    ؿ      شيق 11000 – 9001مف   

 فأكثر
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   اإلستبانة.القسم الثاني: محاور 
 

بارتفاع معدؿ  الفقر كتأثيره( في المربع الذم يكافؽ اختياركـ فيما يخص )أرجكا كضع إشارة 
 الجريمة:

الر
 قم

موافق  موافق الفقرة
 بشدة

محاي
 د

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ل )تدني مستوى الدخل(: الى أي مدى تؤثر العوامل اآلتية عمى ارتكاب الجريمة في  المخيم من وجية المحور األو
 نظرك؟

      .تراكـ الديكف  .1
      األطفاؿ.عمالة   .2
      األسعار.ارتفاع   .3
      .الدخؿ المحدكد  .4
      .الحاجة الى الماؿ  .5
      اإلعالة.ارتفاع عبء   .6
      .في العمؿعدـ كجكد الحكافز   .7
      .السكف أسعاراالرتفاع الحاد في   .8
      اإلضافي.الضغكط النفسية بسبب العمؿ   .9

)المأكؿ،  األساسيةعف تكفير االحتياجات  عجز الفرد  .10
 ألسرتو.المباس( 

     

مخيم من وجية مدى تؤثر العوامل اآلتية عمى ارتكاب الجريمة في ال أيالمحور الثاني )تدني مستوى الصحة(: الى 
 نظرك؟
      .سكء التغذية  .11
      .شح المكارد  .12
      .انتشار األمراض  .13
      .عدـ كجكد بيئة صحية  .14
      .عدـ تكفر السكف الصحي  .15
       .تدني المستكل العقمي لمفرد  .16
       األسرة.داخؿ  اإلعاقاتكجكد   .17
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      .انخفاض مستكل الرعاية الصحية  .18
      .دائـ بشكؿ األدكية ضبع تكفر عدـ  .19
      األفراد.تدني مستكل الكعي الصحي لدل   .20
      .في المخيـ بشكؿ مستمر إسعاؼ سيارة تكفر عدـ  .21
      .عدـ كجكد مستشفى تخصصي يحتكم عمى عيادات شاممة  .22

مة في المخيم من وجية مدى تؤثر العوامل اآلتية عمى ارتكاب الجري أيالمحور الثالث )تدني مستوى التعميم(: الى 
 نظرك؟
      .قمة عدد المدارس  .23
       .تدني جكدة التعميـ  .24
      .ارتفاع نسبة الجيؿ  .25
        .التسرب مف المدرسة  .26
      .انعداـ التعميـ البلمنيجي  .27
      .التعميـ  بأىميةقمة الكعي   .28
      .ضعؼ البنية التحتية لممدارس  .29
      .مية التعميميةنقص الرقابة عمى العم  .30
      أبنائيـ.تخمي اآلباء عف مسؤكلياتيـ في تعميـ   .31
      .كالمدرسة األسرةما بيف  البلزمة المتابعةغياب   .32

مدى تؤثر العوامل اآلتية عمى ارتكاب الجريمة في المخيم من وجية  أيالمحور الرابع )الحرمان الموازي(: الى 
 نظرك؟
      .الحرماف مف الرفاىية  .33
      .الحرماف مف الخدمات الصحية  .34
      .حرماف الفرد مف متابعة تعميمو  .35
      .حرماف الفرد مف تمبية الحاجات الكمالية  .36
      .، ساحات(إنارةضعؼ البنية التحتية )شكارع،   .37
بسبب  األسرةالحرماف مف السكف المناسب لعدد أفراد   .38

 .تخريب المباني 
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مرافؽ العامة )عدـ كجكد ساحات لمعب( الحرماف مف ال  .39
 األمنية. األكضاعبسبب 

     

الحرماف الصحي بسبب التكسع الكبير لؤلحياء العشكائية   .40
 .التي تفتقر إلى الخدمات الصحية

     

 انتشار في المخيم من وجية نظرك؟ األكثرالمحور الخامس: ما أشكال الجرائم 
      .القتؿ   .41
      .السرقة  .42
      .سمبال  .43
      .النيب  .44
      .النصب  .45
      .الغش  .46
      .التيريب  .47
      .االحتياؿ  .48
      .االختبلس  .49
      .حرؽ البيكت  .50
      .تناكؿ الخمر  .51
      .ماؿ الغير إتبلؼ  .52
      .تعاطي المخدرات  .53
      .الجرائـ االلكتركنية  .54
      .القتؿ عمى خمفية الشرؼ  .55
      .الشكارع(النظاـ العاـ )زعرنة اإلخبلؿ ب  .56
      .)التمييز العنصرم( اإلنسانيةجرائـ ضد   .57

 وشكرا لحسن تعاونكم

 الباحثة: تغريد غنيم
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 ( )استمارة المقابمة 2ممحق 

 
 

 كمية الدراسات العميا
 برنامج عمم الجريمة

 
 حضرة                                           المحترم.

 يكم و رحمة اهلل وبركاتو،،،،السالم عم
 

بارتفاع معدالت الجريمة من مخيم شعفاط  )الفقر وتأثيرهتقكـ الباحثة بإجراء دراسة حكؿ: 
كذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في تخٌصص عمـ الجريمة مف جامعة القدس، من وجية نظر الشباب(، 

مناسبان مف كجية نظركـ، مع العمـ لذا أرجك مف حضرتكـ التعاكف كتعبئة المقابمة المرفقة كما تركنو 
 البحث العممي فقط، كسيتـ التعامؿ مع بياناتكـ بشكؿ عممي كمكضكعي.  الستخداـأٌنيا 

 

 ،،،، واالحتراممع الشكر 

 

 

 

 

  تغريد غنيمالباحثة: 

 إشراف الدكتورة: وفاء الخطيب
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 الجزء األول : البيانات الديمغرافية 
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 ...................................................................:المسمى الوظيفي 
 ..............................................................................:العمر 
 ..................:المستوى التعميمي................................................ 
 ..................................................................:عدد سنوات الخبرة 
 العمل السابقة:............................................................... أماكن 

......................................................................................... 
 

 معدالت الجريمة من وجية نظركثاني: الفقر وعالقتو بارتفاع الجزء ال
 ىل يؤثر الفقر في المخيم عمى ارتفاع نسبة الجريمة من وجية نظرك؟ 

 . ال2نعم                             .1
 نعم، كيف يكون التأثير؟ اإلجابةكانت  إذا 
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
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 تدني مستوى الدخل في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ ما عالقة 
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
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..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
...................................................... 

 
 ة تدني مستوى التعميم في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
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 ة الحرمان الموازي في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 

..............................................................................................
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..............................................................................................
..............................................................................................

........................................................... 
 

  ،من وجية نظرك ما ىي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة
 الرجاء ترتيبيا حسب األولوية؟

o الدخل. رفع األجور ومعدل 
o .فرض تشريعات عمى أصحاب رؤوس األموال واالستثمارات لرفع رواتب الموظفين 
o .تقديم مساعدات مالية 
o التعميم المجاني. إتاحة 
o .فرض فرص عمل لمخريجين والشباب العاطمين عن العمل 
o  ،دراسة احتياجات األفراد داخل البيئة التي ينتمون إلييا في النواحي ) الصحية

 جتماعية، الترفييية، المعيشية وغيرىا(.التعميمية، اال
o ................................................ غير ذلك حدد 

 

 الباحثة: تغريد غنيم
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 (: نتائج المقابالت 4ممحق رقم )

مف منطقة  مخيـ شعفاط كىـ مف  إناث ذككر كاثنتيف أربعستة  أشخاص منيـ لقد تـ مقابمة       

 : األشخاص المؤثريف في المنطقة كىـ

في المركز النسكم ، المديرة التنفيذية  الشعبية ، مديرة تنفيذية المجنة)مديرة مدرسة ابتدائية ، مدير 

، منسؽ المشاريع الداعمة لمشباب في نادم شباب مخيـ  الخاصةلجمعية القدس لمتأىيؿ كالتربية 

 .(   في مركز شباب مخيـ شعفاط  كمدير قسـ الرياضة  كمدربشعفاط ، 

 ة األولى :المقابم

عف  اإلجاباتعبد الرحمف مديرة جمعية القدس لمتأىيؿ ، كانت  أشجافالمقابمة األكلى  إجراءتـ      

 األسئمة المطركحة عمى النحك التالي :

 الجزء األول : البيانات الديمغرافية 
  : جمعية القدس لمتأىيؿ كالتربية الخاصةاسم المؤسسة  
  :مديرة تنفيذيةالمسمى الوظيفي 
 :عاما 38العمر  
 :جامعي المستوى التعميمي 
 :سنو 15عدد سنوات الخبرة  
 بات حكليـ الشيخ جراح / مستشفى الفرنساكمجمعية القدس / كك العمل السابقة: أماكن  

  
 عدالت الجريمة من وجية نظركمالجزء الثاني: الفقر وعالقتو بارتفاع 

 ن وجية نظرك؟ىل يؤثر الفقر في المخيم عمى ارتفاع نسبة الجريمة م 
 . ال2                           نعم  .2
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 نعم، كيف يكون التأثير؟ اإلجابةكانت  إذا 
قمة  إفىناؾ تأثير لمفقر عمى ارتفاع الجريمة، حيث يؤدم الفقر إلى الضغط النفسي، كما        

يؤدم  أفف الشعكر بالمسؤكلية نحك العائمة يمك أفالعمؿ تساعد عمى التكجو نحك الجريمة، كما 
لمبطالة دكر  أف باإلضافة لفرد عمى تكفير احتياجات العائمة؛إلى حدكث الجريمة بسبب عدـ قدرة ا

لمماؿ كلذلؾ  الحاجةىاـ ككبير بارتكاب الجريمة حيث أف السبب الرئيسي الرتكاب الجريمة ىك 
  بالفرد لتفكيرأثر كبير عمى أبناء المجتمع حيث أف عدـ تكفر الحاجيات األساسية لمفرد يؤدم 

 .بارتكاب جريمة ليسد حاجتو المادية 
 

 ة تدني مستوى الدخل في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
،  كقمو الدخؿ يككف لتدني الدخؿ عبلقة بارتكاب الجريمة، األسعارانو في ظؿ غبلء        

ؿ بالطرؽ غير الشرعية يؤدم إلى البحث عف زيادة الدخ األسرةفالحاجة إلى تكفير احتياجات 
البحث المستمر عف العمؿ دكف جدكل يؤدم الى  أفالى  باإلضافةفيتجو إلى السطك كالسرقة. 

التي مف السيؿ العمؿ بيا ك تحقؽ  األعماؿتمؾ  كخاصةالغير مشركعو  األساليب بإتباعالتفكير 
ماـ الى عصابات اك االنض باألسمحة التجارة أكبالحشيش كالمخدرات  التجارةربح مادم مثؿ 

 السرقة أكبجرائـ القتؿ  خاصة
 ة تدني مستوى الصحة في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 

 كأيضا، كذلؾ عمى الخدمات الصحية كاممة لؤلفرادالحفاظ عمى مستكل  الصحة أمر ميـ        
عدـ تكفر الى جانب  ،في منطقة مخيـ شعفاط إسعاؼخدمات الطكارئ مثؿ عدـ تكفر سيارة 

ممف ليس لدييـ بطاقات ككالة الغكث؛ ك  ،المخيـ حممة ىكية الضفة الغربية ألبناءمركز صحي 
بشكؿ مستمر في المنطقة كؿ ذلؾ يؤدم الى الضغط النفسي الشديد ك  األدكيةعدـ تكفر  كأيضا

 بأنكاعياالتكتر كالخكؼ كعدـ الشعكر باألماف كىذا ما قد يؤدم بالفرد لمتفكير كارتكاب الجريمة 
 عنؼ لفظي  . أكسرقو  أكسكاء كانت قتؿ 

 ة تدني مستوى التعميم في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
يكجد  فرؽ بيف النكر كالجيؿ، كذلؾ ىناؾ فرؽ بيف المتعمـ كغير المتعمـ، فالمتعمـ يستطيع         

ير مف المياـ، كالحصكؿ عمى العمؿ، كيككف المجتمع، كيككف مف التربية كالقدرة عمى القياـ بالكث إفادة

مف  أعمىالقيـ بدرجة  منظكمةإلى ككنو قادرا عمى تطبيؽ  إضافة، أعمىعادة مستكل التفكير لديو 
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يستطيع الكتابة كالقراءة، فيتجو مف خبلؿ  غير المتعمـ، الذم ال يممؾ الكثير مف المعمكمات، كقد ال

 يريد.  لمحصكؿ عمى ما الحرماف الذم تعرض لو الرتكاب الجريمة

 
 ة الحرمان الموازي في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
يحصؿ عميو غيره،  أفيؤدم الحرماف المكازم إلى التفكير في الحصكؿ عمى كؿ ما يمكف        

فالحاجة في مقتبؿ العمر ىي نفسيا الطمكح في الصغر، فمف لـ يستطع تحقيؽ ما يريد كىك في 

الجاه، كفي  سبيؿ  أكالمنصب  أكيحققو في الكبر مف خبلؿ الحصكؿ عمى الماؿ  أفاكؿ صغره يح

 أفيحصؿ عمى ذلؾ بالطرؽ الشرعية، يمكف  أفيقكـ بأم عمؿ، فإذا لـ يستطع  أفتحقيؽ ذلؾ يمكف 

 يقكـ بذلؾ بالطرؽ غير الشرعية. 

 
  ية نظرك؟المؤدية الى ممارسة الجريمة في المخيم من وج األخرى األسبابأىم 

 
  األمف..عدـ تكفر 1

 . عدـ تكفر المساحات الكاسعة كالمبلعب كالساحات الكبيرة.2

 المخيـ. أزقة.االكتظاظ السكاني بيف 3

 .تقصير المؤسسات بحؽ المخيـ كعدـ تمبية االحتياجات البلزمة لو.4

 .في منطقة المخيـ  كالسمطة. غياب القكانيف 5

 مف الرفاه االجتماعي في المنطقة .. الحرماف مف السكف المناسب ك 6

 . السكانية.البيئة كالكثافة 7
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 . ممارسة االحتبلؿ كالتضييؽ عمى منطقة المخيـ .8

 
 الخدمات التي تقدميا المؤسسة لممخيم؟ 

 
 خدمات تعميمية كترفييية. .1

 خدمات بنية تحتية. .2

 .المحتاجة لؤلسرمساعدات عاجمة  .3

 كتكجيو . إرشاد .4

 مشاريع تنمكية . .5

 
 نظرك؟كثر انتشارًا في المخيم من وجية كال الجرائم األ ما أش 
 القتؿ  .1
 السرقة  .2
 االعتداء بأنكاعو  .3
  ،من وجية نظرك ما ىي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة

 الرجاء ترتيبيا حسب األولوية؟
صحية، دراسة احتياجات األفراد داخؿ البيئة التي ينتمكف إلييا في النكاحي ) ال  .1

 التعميمية،االجتماعية، الترفييية، المعيشية كغيرىا(.
 

 فرض فرص عمؿ لمخريجيف كالشباب العاطميف عف العمؿ. .2
 رفع األجكر كمعدؿ الدخؿ. .3
 فرض تشريعات عمى أصحاب رؤكس األمكاؿ كاالستثمارات لرفع ركاتب المكظفيف. .4
 رفع األجكر كمعدؿ الدخؿ. .5
 تقديـ مساعدات مالية  .6
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 ثانية :المقابمة ال

، كانت الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط المجنةمدير  ند مسالمةمي المقابمة الثانية  إجراءتـ      

 عف األسئمة المطركحة عمى النحك التالي : اإلجابات

 الجزء األول : البيانات الديمغرافية 
  : المجنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاطاسم المؤسسة  
  :الشعبيةمدير المجنة المسمى الوظيفي  
 :31العمر 
 :بكالكريكسالمستوى التعميمي 
  :6عدد سنوات الخبرة 
 المركز النسكم /تمفزيكف فمسطيف / مركز التنمية جامعو القدس : السابقةالعمل  أماكن  

  
 .عدالت الجريمة من وجية نظركالثاني: الفقر وعالقتو بارتفاع مالجزء 
  يمة من وجية نظرك؟ىل يؤثر الفقر في المخيم عمى ارتفاع نسبة الجر 

 . ال2                           نعم  .3
 

 نعم، كيف يكون التأثير؟ اإلجابةكانت  إذا 
يككف التأثير مف خبلؿ الدافع النفسي ، حيث أف الفقر ىك سبب رئيسي لمضغكطات النفسية        

 .حيث أف ىذه الضغكطات تؤدم الى ارتكاب الجريمة  كاالجتماعية
 

 مستوى الدخل في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ة تدني ما عالق 
كالجرائـ كلكف العبلقة  خاطئيمكف اعتبار تدني مستكل الدخؿ لمفرد سببا في االتجاه نحك سمكؾ      

 ليست قكية فيناؾ الكثير مف الفقراء الذيف يتأقممكف مع كضعيـ المعيشي .
 

 ت الجريمة؟ة تدني مستوى الصحة في المخيم بارتفاع معدالما عالق 
في ارتكاب الجريمة حيث أف عدـ  المسببةمف العكامؿ  أيضاتدني مستكل الصحة في المخيـ        

قد يرتكب الفرد  أيضا اإلسعاؼمثؿ  الطارئةتكفر األدكية بشكؿ دائـ بالمنطقة  كعدـ تكفر الخدمات 
 الجريمة بسببيا .
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 ت الجريمة؟ة تدني مستوى التعميم في المخيم بارتفاع معدالما عالق 
عبلقة تدني مستكل التعميـ بالجريمة ىي عبلقة قكية جدا ألف الجيؿ ىك أساس كؿ  إف     

السمككيات الغير شرعية . كيؤدم ىذا التدني الى عدـ قدرة الشخص عمى االستدالؿ العقمي كالعممي 
الي ارتكابو لمجرائـ . مما يجعمو ال يجد بديبل لحؿ مشاكمو سكل العنؼ بأنكاعو كبالتفي حؿ المشكبلت 

. 
 
 ة الحرمان الموازي في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
شعكر الشخص بالحرماف المكازم تماما كشعكره بالحرماف الكامؿ حيث أف شعكره بالعجز  إف      

 اليباألس إتباعسيجعمو يتذمر كسيؤدم بو الى حالو مف االنفجار كالى  األساسيةلعدـ تكفير متطمباتو 
 الغير شرعية لتمبية حاجاتو التي يرغب بيا .

 
  المؤدية الى ممارسة الجريمة في المخيم من وجية نظرك؟ األخرى األسبابأىم 
 .عدـ كجكد سمطة أك حككمة أك شرطة لحفظ األمف الداخمي  .1
 .عدـ الترابط االجتماعي  .2
 .العالية  السكانيةالكثافة  .3
 .يكدم االختبلط ما بيف المجتمع العربي كالي .4
 . سميمةاالفتقار الى كجكد تربية  .5
 .االىتماـ بفئة المراىقيف  ـعد .6

 
 الخدمات التي تقدميا المؤسسة لممخيم؟ 
  تحثيو.خدمات بنية  .1
  بسيطة.خدمات تعميمية  .2
 .مساعدات عاجمة  .3
 .مشاريع تنمكية  .4
 نظرك؟من وجية  ما أشكال الجرائم األكثر انتشارًا في المخيم 
 .القتؿ  .1
 .ك المسمح السرقة كالسط .2
  .االعتداء عمى المؤسسات كاألفراد .3
 .ك استعماؿ  انتشار المخدرات تجارة .4



 

 

218 

 

  ،من وجية نظرك ما ىي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة
 الرجاء ترتيبيا حسب األولوية؟

 
 فرض تشريعات عمى أصحاب رؤكس األمكاؿ كاالستثمارات لرفع ركاتب المكظفيف  .1
 جكر كمعدؿ الدخؿ رفع األ .2
 العمؿ . مؿ لمخريجيف كالشباب العاطميف عففرض فرص ع .3
في النكاحي )الصحية ، التعميمية ،  إلييادراسة احتياجات األفراد داخؿ البيئة التي ينتمكف  .4

 االجتماعية ، الترفييية ، المعيشية (
 
 

 : الثالثةالمقابمة 

 اإلجاباتكانت  ديرة مدرسة بناة المستقبؿ النمكذجية ،سماح الترىي م الثالثةالمقابمة  إجراءتـ        

 عف األسئمة المطركحة عمى النحك التالي :

 الجزء األول : البيانات الديمغرافية 
  : مدرسة بناة المستقبؿ النمكذجية اسم المؤسسة 
  :ديرة المدرسة مالمسمى الوظيفي 
 :40العمر 
 :بكالكريكسالمستوى التعميمي 
  :10عدد سنوات الخبرة 
 األميرة مدرسة نكر القدس ، نادم اليبلؿ ، مدرسة اليدل ، مدرسة :  السابقةالعمل  أماكن

  بلجئة .بسمة ، الفتاه ال
  

 عدالت الجريمة من وجية نظركالثاني: الفقر وعالقتو بارتفاع مالجزء 
 ىل يؤثر الفقر في المخيم عمى ارتفاع نسبة الجريمة من وجية نظرك؟ 

 . ال2                           نعم  .4
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 نعم، كيف يكون التأثير؟ اإلجابةكانت  إذا 
مما يزيد التفكير  األساسيةباالحتياج الدائـ كالتقصير اتجاه متطمبات العائمة  اإلنسافالفقر يشعر       
 . األساسيةلتحقيؽ احتياجاتو  المشركعةالغير  األساليب إتباعفي لئلنساف السمبي 
 الدخل في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ة تدني مستوى ما عالق 
حينما ال يتكفر لمفرد الماؿ البلـز  أفالعبلقة ما بيف الدخؿ كالجريمة ىي عبلقة قكيو جدا حيث    
لتكفير الماؿ .كاف لـ يكف بارتكاب  ةساليب غير مشركعأبيو احتياجاتو فانو حتما سيفكر في طرؽ ك ملت

 بالضغط النفسي سيككف بشكؿ دائـ عنيفا .فشعكره الدائـ  المشركعة األساليب
 

 ة تدني مستوى الصحة في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
 أك أدكيةالصحي مف ناحية  األمافـ تكفر عد إفعبلقة قكيو حيث  الصحةلتدني مستكل  إف     

 خدمة طكارئ كؿ ذلؾ يدفع الشخص باف يفكر بارتكاب الجريمة  أك خاصةعيادات 
 

 ة تدني مستوى التعميم في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟عالق ما 
 األسباب أىـالجيؿ يعتبر مف  أفكبيره جدا بارتفاع معدالت الجريمة حيث  عبلقةالتعميـ لو         

كفيو  التكعيةالتعميـ فيو نكع مف  أفاه ، كما لتحقيؽ رض سميمةالتي تجعؿ الفرد يفكر بطرؽ غير 
 كتيذيب . إرشاد
 
 ة الحرمان الموازي في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
التي ليا عبلقة قكية جدا بارتكاب الجرائـ  فشعكر  األمكرشعكر الفرد  بالحرماف ىك مف  إف       

التفكير  يأتيفمف حرمانو ىذا  ،ىي تماما كشعكره بالظمـ ميمةالفرد بحرمانو مف األمكر التي بنظره 
 ئـبارتكاب الجرا

 
  المؤدية الى ممارسة الجريمة في المخيم من وجية نظرك؟ األخرى األسبابأىم 
  .قمة الكعي .1
  .السكانية الكثافة .2
 .عدـ تكفر الخدمات  .3
  .الجيؿ بأىمية التعميـ .4
 .الحرماف بأشكالو  .5
  األمني . الفمتات .6
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 الخدمات التي تقدميا المؤسسة لممخيم؟ 
 . خدمات تعميـ كلكف ببنية تحتية ضعيفة .1
  البسيطة. الترفيييةبعض الخدمات  .2

 
 
  نظرك؟كثر انتشارًا في المخيم من وجية ما أشكال الجرائم األ 
 .السرقة  .1
 . بأنكاعوالعنؼ  .2
  .القتؿ .3
  ،من وجية نظرك ما ىي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة

 الرجاء ترتيبيا حسب األولوية؟
في النكاحي )الصحية ،  إليياالبيئة التي ينتمكف  دراسة احتياجات األفراد داخؿ .1

 التعميمية ، االجتماعية ، الترفييية ، المعيشية (
االستثمارات لرفع ركاتب فرض تشريعات عمى أصحاب رؤكس األمكاؿ ك  .2

 .المكظفيف
 .رفع األجكر كمعدؿ الدخؿ  .3
 .لتعميـ المجاني  إتاحة .4
 مؿ فرض فرص عمؿ لمخريجيف كالشباب العاطميف عف الع .5
 تقديـ مساعدات مالية . .6

 
 

 : رابعةالمقابمة ال

 اإلجابات، كانت   ة لمشبابممنسؽ المشاريع الداعمع لؤم أبك السعد  رابعةالمقابمة ال إجراءتـ      

 عف األسئمة المطركحة عمى النحك التالي :
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 الجزء األول : البيانات الديمغرافية 
   : نادي شباب مخيم شعفاطاسم المؤسسة 
 منسؽ المشاريع الداعمة لمشبابمى الوظيفي:  المس  
 :سنو 25العمر  
 :دبمـكالمستوى التعميمي 
  :سنكات 5عدد سنوات الخبرة  
 (األمف الداخمي لمخيـ شعفاط )كحدة مكافحة المخدرات كالجرائـ :  السابقةالعمل  أماكن. 

  
 ؟معدالت الجريمة من وجية نظركالثاني: الفقر وعالقتو بارتفاع  الجزء
 ىل يؤثر الفقر في المخيم عمى ارتفاع نسبة الجريمة من وجية نظرك؟ 

 . ال2                           نعم  .5
 

 نعم، كيف يكون التأثير؟ اإلجابةكانت  إذا 
كاف لـ  المشركعةالفقر بشكؿ عاـ يؤدم الى عدـ قدرة األفراد عمى تمبية احتياجاتيـ بالطرؽ      

 .كربما القتؿ  السرقةالى  يمجئكف إنيـف المشركعةيتكفر ليـ الطرؽ 
 ة تدني مستوى الدخل في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
حتى يتمكف  اإلضافيلمعمؿ  الحاجةالنفسية بسبب تدني مستكل الدخؿ يؤدم الى الضغكط  إف      

البيت ، فكاتير  أجار) الى نفقات أخرل  إضافةالفرد مف تمبية احتياجاتو كاحتياجات أسرتو التي رعاىا 
( كلعؿ ىذه التراكمات مف شأنيا أف  تؤدم الى  الجامعية كخاصةالكيرباء الماء ،نفقات الدراسة 

 ممارسة أنكاع مف الجريمة) كالقتؿ ، السرقة ، النيب ، النصب (
 

 ة تدني مستوى الصحة في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
عبلقة في ارتفاع معدالت الجريمة الذم بدكره يؤدم الى انتشار لو  الصحةتدني مستكل       

كما عدـ تكفر األدكية كزيادة التمكث البيئي كبذلؾ تنتشر األمراض كيرتفع عدد الكفيات .  األمراض
قر الى المعدات الحديث كالكادر الطبي المؤىؿ . ككؿ ذلؾ المكجكدة بالمخيـ تفت الطبيةالمراكز  إفكما 

 . الصحةارتكاب الفرد الجرائـ نتيجة الضغكطات مف تدني مستكل لو عبلقة في 
 ة تدني مستوى التعميم في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
التعميـ لو عبلقة قكيو بارتفاع معدالت الجريمة كالمخيـ يفتقر الى االىتماـ بالتعميـ كما تدني       

 الى تسرب العديد مف الطمبة مف مدارسيا مما يجعؿ دتأ لممدارس التحتية ؛كالبنيةمستكل الخدمات 
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عبلمات كصفات ىؤالء الشباب مما يقكده  أىـكفراغا حيث يبدأ الجيؿ يككف مف  تشردان  الشباب أكثر
 مف الجرائـ . أنكاعكالى ارتكاب  االنحراؼفيما بعد الى 

 
 ة الحرمان الموازي في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 

اف المكازم عبلقة بارتفاع الجريمة حيث أف حرماف الفرد مف احتياجاتو األساسية يجعمو أكثر لمحرم
  .عرضو الرتكاب الجرائـ

 
  المؤدية الى ممارسة الجريمة في المخيم من وجية نظرك؟ األخرى األسبابأىم 
 الكثافة السكانية  .1
 . كالثقافيةكالتعميمية  الصحيةقمة الخدمات  .2

 
 
 دميا المؤسسة لممخيم؟الخدمات التي تق 
  .مساعدات مادية .1
  .مشاريع شبابية إقامة .2
  الترفييية.بعض األعماؿ  .3
 
  نظرك؟كثر انتشارًا في المخيم من وجية ما أشكال الجرائم األ 

  .بالمخدرات كالتجارة ،تعاطي .1
 .عمالة األطفاؿ  .2
  .التسرب مف المدارس .3
  .القتؿ .4
 .الحرؽ .5
 .السرقة  .6

  التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة، من وجية نظرك ما ىي اآلليات
 الرجاء ترتيبيا حسب األولوية؟

في النكاحي )الصحية ،التعميمية ،  إلييادراسة احتياجات األفراد داخؿ البيئة التي ينتمكف  .1
 االجتماعية ، الترفييية ، المعيشية ك غيرىا (

 فرض فرص عمؿ لمخريجيف كالشباب العاطميف عف العمؿ .2
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 .التعميـ المجاني إتاحة .3
 .رفع األجكر كمعدؿ الدخؿ  .4
 .تقديـ مساعدات مالية  .5
 .رفع األجكر كمعدؿ الدخؿ  .6

 
 المقابمة الخامسة :

 

في  رياضي كمدير قسـ الرياضة مدرب المقابمة الخامسة مع عمار المالحي كمحمد المالحي إجراءتـ 

 مى النحك التالي :عف األسئمة المطركحة ع اإلجاباتمركز شباب مخيـ شعفاط، كانت 

 الجزء األول : البيانات الديمغرافية 
  : مركز شباب مخيـ شعفاطاسم المؤسسة 
  :دير قسـ الرياضةمدرب كمالمسمى الوظيفي 
 :31العمر 
 :بكالكريكسالمستوى التعميمي 
  :10عدد سنوات الخبرة 
 حرةمدير أعماؿ :  السابقةالعمل  أماكن  

  
 معدالت الجريمة من وجية نظركتفاع الثاني: الفقر وعالقتو بار  الجزء
 ىل يؤثر الفقر في المخيم عمى ارتفاع نسبة الجريمة من وجية نظرك؟ 

 . ال2                           نعم  .6
 

 نعم، كيف يكون التأثير؟ اإلجابةكانت  إذا 
ر مف قكية بارتكاب الجريمة حيث أف بمنطقة مخيـ شعفاط الكثي عبلقةكالفقر ليـ  البطالة       

الشباف الذيف ال يعممكف كىـ أيضا بحاجو الى الماؿ لتمبية احتياجاتيـ فاف عدـ تكفر الماؿ لتمبية 
 .االحتياجات تؤدم الى السرقة كالسطك كالقتؿ 
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 ة تدني مستوى الدخل في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
عدالت الجرائـ فالكثير مف الشباب العاطميف ما بيف تدني مستكل الدخؿ كارتفاع م إف العبلقة قكية     

 كاإلرىاؽفيذه األسباب قد تؤدم الى التفكير  بالحاجة؛يكجد لديو عمؿ ال يفي مف كأيضا  ،عف العمؿ
 ارتكاب الجريمة .بالنفسي كالضغط كبالتالي الى التفكير حتى 

 
 ة تدني مستوى الصحة في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
عبلقة  كبلىما لوف كالجسدية البدنيةلمصحة  أك كاف لمبيئة دكر الصحية سكاء كافف الناحية م     

 .بارتفاع معدالت الجريمة 
 ة تدني مستوى التعميم في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
ممكف " ؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعأتذكر قكؿ اهلل تعالي " قؿ ىمف خبلؿ ىذا السؤاؿ       

االيجابية مف ناحية التفكير  اآلثارنفسو مف خبلؿ عدـ الكعي ألىمية التعمـ  فاف لمتعميـ ل الجاىؿ عدكه 
، ففي بكؿ األزمات التي يمر بيا الفرد كأيضا التعميـ ىك نكر ينير الطريؽ لمفرد العقبلنيةبالحمكؿ 

 التعميـ تنمية لمتفكير االيجابي . 
 
 في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ ة الحرمان الموازيما عالق 

 ماكلكف  ،لف ينساه في كبره كال ييمو الطريقة ،الطفؿ الذم ال يحصؿ عمى ما يريد في صغره        
 .فاف الحرماف المكازم لو عبلقة قكية بارتفاع معدالت الجريمة  ،في الحصكؿ عميو السرعةييمو 

 
  يمة في المخيم من وجية نظرك؟المؤدية الى ممارسة الجر  األخرى األسبابأىم 

 .عدـ تكفر األمف  -
 .لمعب  خاصة أماكفعدـ تكفر  - 
 .األمكر  أتفوعمى  التي تكلد العصبيةك  ،كبيرالنفسي الضغط ال -
 .سكانية الكثافة ال - 
 

 الخدمات التي تقدميا المؤسسة لممخيم؟ 
  بسيطة.خدمات تعميمية  - 
 . ضعيفة صحيةخدمات  - 
 الترفييية.م بعض النكاد - 
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  نظرك؟كثر انتشارًا في المخيم من وجية ما أشكال الجرائم األ 

  السرقة. - 
 .تجارة المخدرات - 

  ،من وجية نظرك ما ىي اآلليات التي يمكن أن تساعد في الحد من ممارسة الجريمة
 الرجاء ترتيبيا حسب األولوية؟

  .رفع األجكر كمعدؿ الدخؿ - 
  .ب رؤكس األمكاؿ كاالستثمارات لرفع ركاتب المكظفيففرض تشريعات عمى أصحا - 
  .التعميـ المجاني إتاحة - 
  .عمؿ لمخريجيف كالشباب العاطميف عف العمؿ إيجاد فرص - 
في النكاحي ) الصحية ، التعميمية،  إلييادراسة احتياجات األفراد داخؿ البيئة التي ينتمكف  - 

 .يرىا (االجتماعية ، الترفييية ، المعيشية كغ
 

 المقابمة السادسة :

 اإلجابات، كانت في المركز النسكم  مع السيدة نائمة الميمي مديرة تنفيذية المقابمة السادسة إجراءتـ 

 عف األسئمة المطركحة عمى النحك التالي :

 الجزء األول : البيانات الديمغرافية 
  : مركز النسكمالاسم المؤسسة. 
  :ةديرة تنفيذيمالمسمى الوظيفي. 
 :45العمر 
 :بكالكريكسالمستوى التعميمي. 
  :7عدد سنوات الخبرة 
 المجتمعيمركز الدعـ :  السابقةالعمل  أماكن  

  
 .عدالت الجريمة من وجية نظركالثاني: الفقر وعالقتو بارتفاع مالجزء 
 ىل يؤثر الفقر في المخيم عمى ارتفاع نسبة الجريمة من وجية نظرك؟ 

 . ال2                           نعم  .7
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 نعم، كيف يكون التأثير؟ اإلجابةكانت  إذا 
كىذه الضغكطات تجعؿ الفرد   كاالجتماعيةلنفسية لضغكطات االرئيسي باأف الفقر ىك سبب      

 .يفكر بتمبية احتياجاتو بطرؽ غير شرعية 
 

 ة تدني مستوى الدخل في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
قكية  فكمما قؿ الدخؿ  عبلقةارتفاع معدالت الجريمة ىي بيف تدني مستكل الدخؿ ك  لعبلقة ماا       

  .جريمة أكبرالكمما كانت فرصة ارتكاب 
 

 ة تدني مستوى الصحة في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
مة أك خد األدكيةف عدـ تكفر ، حيث إعبلقة في ارتكاب الجرائـ الصحةلتدني مستكل  إف        
لتكفير  السرقةؤدم الى ارتكاب الجرائـ سكاء الحديثة، ي باألجيزة المجيزة الصحيةالمراكز  أكالطكارئ 

 ات الطارئة.خدمالفي حاؿ عدـ تكفر  كالعصبية الزائدةالدكاء أك الشعكر بالضغط النفسي 
  

 ة تدني مستوى التعميم في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 
 أىدافيـيجذب الطمبة الى التعمـ ك تحقيؽ  ،كباألسمكب الحديث الصحيحةبالطريقة  العمـ        

كلكف تدني مستكل التعميـ كافتقار جياز التعميـ الى أبسط الخدمات يؤدم  المستقبمية كالتخطيط ليا،
كمف ثـ تتطكر األمكر ليصبحكا أكثر  ،ذلؾ الى التسرب مف المدرسة كانخراط الشباب برفاؽ السكء

 .ضو لمتفكير بارتكاب الجريمةعر 
 
 ة الحرمان الموازي في المخيم بارتفاع معدالت الجريمة؟ما عالق 

ف الفرد في ظؿ غبلء ، حيث إالحرماف المكازم  لو عبلقة قكية مع ارتفاع معدالت الجريمة         
بالكفاؼ دكف كىك العيش  ،يعاني مف ىذا الحرماف تقريبان  كؿ بيت المعيشة  بكؿ نكاحي الحياة أصبح
 تمبية حاجات األفراد كالحرماف منيا .

 
  المؤدية الى ممارسة الجريمة في المخيم من وجية نظرك؟ األخرى األسبابأىم 
 .سكانية الكثافة ال .1
  .جيؿال .2
 .تدني مستكل األخبلؽ  .3
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