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 الملخص

من دوافع مادية  في المجتمع الفلسطيني مالجرائالمتنوعة وراء ارتكاب دوافع الهدف هذا البحث الى توضيح لقد         

 كونهموغيرها، وقد تم استخدام مجتمع البحث بشريحة المحامين في المجتمع الفلسطيني  واقتصاديةونفسية وسياسية  واجتماعية

لعاملين محامي من ا 911 لغتوقد تم اخذ عينة منهم ب ،من غيرهم على مثل هذه األمور أكثرالمدافعون عن القانون والمطلعون 

وقد استخدم الباحث منهجي المسح االجتماعي والمنهج الوصفي التحليلي ومستخدماً بذلك أداة  ،الرسميين في سلك القانون

من وجهة نظر  المؤثرات المتعلقة بدوافع ارتكاب الجرائمأن وقد توصل البحث الى عدة نتائج كان من أهمها  االستبانة،

، دوافع نفسية متدرجة بالشكل التالي:قد جاءت ووالقليلة متوسطة ما بين القد جاءت في داخل المجتمع الفلسطيني  المحامين

، ثأر وللخالفات القديمةدوافع للودوافع فردية/ شخصية، ودوافع عاطفية، ودوافع مجتمعية، ودوافع اجتماعية، ودوافع مادية، و

أنواع الجرائم التي يتم فيما يتعلق بمنية/ قومية. كما تبين أنه و، ودوافع أع سياسيةعلى العائلة، ودواف دوافع بقصد الحفاظو

المنخفضة أن جميعها قد جاءت ما بين  ظر المحامينن ةمن وجه ارتكابها ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني

، التعذيب، والخيانة، والفتنة، والتزوير، والسرقة، والضرب، والتشهيروقد جاءت متدرجة بالشكل التالي: والمنخفضة جداً، 

تبين أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية جارة بالمواد واألدوات الممنوعة، والتخابر مع جهات معادية، والقتل. كما التو

"، وفي نهاية البحث قام الباحث بوضع عدد من نوعية هذه الجرائم" وبين "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائمما بين "

االستخدام األمثل لمواقع األنترنت وخاصة مواقع التواصل و ،ةالتوعية المؤسساتية والجماهيريالتوصيات كان من أهمها 

أولها  توفير فرص العمل بعدة اشكال، والمساجد ورجال الدين الديني والتركيز عليه من قبل شيوخزيادة الوازع ، واالجتماعي

ات الفتتاح برامج عديمة التوازن بين التعليم األكاديمي والمهني من قبل المؤسسات التعليمية في هذا المجتمع بعيداً عن أي حساب

 . من شأنها ان تزيد من نسبة البطالة بين الخريجينالفائدة 

   الجرائم، المجتمع، المحامين. الكلمات المفتاحية:
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Motives for crimes committed in Palestinian society 

 (A field study from the point of view of lawyers) 

 

Abstract 

         The aim of this research is to clarify the various motives behind committing crimes in 

Palestinian society from physical, social, psychological, political, economic and other motives. 

Of them, with a value of 199 lawyers from official workers in the legal profession, the researcher 

used the social survey and the descriptive analytical method, using the questionnaire tool. 

Between medium and few, they came in the following form: psychological motives, 

individual/personal motives, emotional motives, societal motives, social motives, material 

motives, revenge motives and old disputes, motives with the intention of preserving the family, 

political motives, and security/national motives. It was also found that with regard to the types of 

crimes that are committed, their percentage and their presence in the Palestinian society from the 

lawyers' point of view, all of them came between low and very low, and they came in the 

following form: theft, beating, defamation, forgery, sedition, torture, and treason, Trading in 

prohibited materials and tools, communication with hostile parties, and murder. It was also found 

that there is a strong and statistically significant relationship between the "accompanying 

motives behind committing crimes" and "the quality of these crimes." At the end of the research, 

the researcher made a number of recommendations, the most important of which were 

institutional and public awareness, and the optimal use of Internet sites, especially social 

networking sites, Increasing the religious motive and focusing on it by mosque sheikhs and 

clerics, and providing job opportunities in several forms, the first of which is the balance 

between academic and vocational education by educational institutions in this society away from 

any accounts of opening useless programs that would increase the unemployment rate among 

graduates. 

Keywords: Crimes, society, lawyers. 
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 المقدمة: .0

كانت في البداية جرائم أنها مع كونها ومنذ وجود اإلنسان على وجه األرض في بدايته مرتبطاً يُعد وجود الجرائم             

األزمنة البعيدة والعصور الوسطى والعصر الحديث زادت وتيرة  منذومع تطور وتشابك وتعقيدات الحياة  اإال أنه بسيطة

الصعوبات الحياتية لدى اإلنسان مما دفع بالكثير من أبناء البشر إلى السير في طرق ملتوية وصلت في بعض منها الى حد ما 

فالزنى مثالً في  ،االسمومة ومجتمع على تسميته بهذا كل ثقافة وحك بات يُطلق عليه بالجريمة، إذاً فالجريمة هي حدث عملت

بعض المجتمعات ال يُعد من الجرائم وتناول المخدرات أيضاً في بعض من الدول قد ال يعد جريمة مع العلم أن هذه األحداث في 

، الواقعةعلى تسميتها ضمن حدود الجريمة كثير من دول العالم تعتبر من حدود االعمال غير المقبولة لديهم والتي أدرج بالتالي 

وفي الناحية القانونية فإن الجريمة من أجل وجودها وأثباتها ال بد من توافر اربعة عناصر اساسية وهي الجاني والمجني عليه 

ن أي اعتداء تلغى عن النفس أو العائلة م دفاعاً فمثالً القتل يعتبر جريمة ولكن إذا حدث  ،وأداة الجريمة والدافع من القيام بها

دافع وراء القيام بالحدث الظاهر وقوة فال يوجد قتل بشكلين والذي يميز ذلك هو ال الحدث واحد بأن صفة الجريمة عنه مع العلم

 .(969م، ص 0209القانون تساعد في الكشف عن الجرائم بل وتقلل من وقوعها مسبقاً )رشيد عرار وآخرون، 

 قليلة إال أنه قدم كانت نسبة الجرائمتسير في تزايد مستمر فمنذ الجرام في المجتمع الفلسطيني مقلقة وتبين أن نسبة اإل لقد         

والذي يرتبط بذلك هو االنفجار السكاني في العالم،  (0، ص 0292أمين أبو وردة، تتزايد ) وفي العصر الحاضر فإن هذه النسبة

جرائم  هاوأصبحت جرائم متنوعة من ،فالتزايد السكاني وتشابك وتعقيدات الحياة العصرية زادت من تفاقم الوجود لهذه الجرائم

ذلك هو التفجيرات  يُثبتة الجرائم بطرق الكترونية وما تقليدية ومنها جرائم الكترونية وما شابه ذلك، فمن الممكن إحداث كاف

األخيرة التي جرت في بعض المواقع اإليرانية بواسطة تدخالت الكترونية خارجية والتي أدت الى قتل وتدمير الكثير من االفراد 

ات على شاش األفالمعلى العالم الغربي وانتشار  االنفتاححيث يُعد  ،ولذلك فإن المواقع االلكترونية تساعد في الجرائم والمباني،

وفي المجتمع العربي (، 91، ص م0292منصور أبو كريم، )على ازدياد الجرائم عمل قوي عامل  واألنترنتالفضائيات 

عملت بل وعززت  هالفلسطيني فإن التزايد السكاني وظروف الحياة السياسية واالقتصادية والتي ال يمكن فصلها عن حياة سكان

ها على النواحي المادية من بطالة وضيق تفأثرت على نفسية االفراد باإلضافة الى تأثيرا ،من الوجود الضخم لنوعية هذه الجرائم

إلى عدم سعة ، وأي أمل لحل سياسي يُرضي الجميعفي األفق من اجل توفير مشاريع متنوعة قد تقلل من البطالة الى عدم وجود 

 ازديادناول هذا البحث البسيط عدداً من الدوافع وراء تف ، ولذلكسكانه بسبب االحتالل الجاثم عليهاألراضي في هذا المجتمع ل

على مثل هذه  اطالعانوعية هذه الجرائم في داخل المجتمع العربي الفلسطيني من وجهة نظر أصحاب القانون كونهم األكثر 

من  ةالحياة العصريعلى تناول كافة الجوانب المتدخلة في أيضاً ، وقد عمل هذا البحث عملهم اليومينها من ضمن األمور أل

أجل تحديد مدى التأثير لكل منها على ازدياد ارتكاب ووقوع الجرائم الحاصلة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني مؤخراً 

وقد عمل الباحث في نهاية هذا البحث على وضع عدد  ،الى أن تم تحديد هذه العوامل شامالً للجرائم العادية وااللكترونية أيضاً 

رية في مجتمعات غربية ت التي من الممكن أن تساهم في خفض نوعية هذه الجرائم التي أصبحت تقلد الجرائم الجامن التوصيا

 مالحقةد من أن هناك مجموعة من المعيقات تحهو ومنها الجرائم االلكترونية في العالم، وما يزيد من حدة وقوع هذه الجرائم 

مرتكبيها تعزى إلى صعوبة إثبات هذه الجرائم خصوصا أن مرتكبيها غالبا ما يتصفون بالذكاء الخارق والخبرات التي تمكنهم 

ولكون مسرح جريمتها غير محدد في بقعة  اآلثارمن محو آثار جريمتهم الدالة عليهم أو تأخير عملية الحصول على تلك 
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فلذلك يصعب كشفها وبهذا يزداد المرتكبون الجدد لجرائم جديدة  ،لعنكبوتيةلشبكة اجغرافية محددة فكثيرا ما يكون مسرحها ا 

 . (91، ص 0292محمد الشاللدة وآخرون، )

 

شكلة وتساؤالت البحث: م .2  

 يتمثل السؤال الرئيسي في هذا البحث بالسؤال التالي:

  مثلما يراها المحامين؟ نوعية الدوافع وراء ارتكاب الجرائم في داخل المجتمع الفلسطينيما هي 

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه بشكل أكبر وهي:

 ما هي الدوافع المتنوعة التي تقف خلف ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطيني؟  .9

 ؟ في هذا المجتمع ما مدى الوجود واالختالف لتلك الدوافع وراء ارتكاب الجرائم .0

 ؟ الفلسطيني في المجتمع ما هي الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها وراء ارتكاب هذه الجرائم .1

 ؟ في داخل المجتمع الفلسطيني ما هي طبيعة العالقة بين تلك الدوافع وبين نوعية الجرائم المرتكبة .1

الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع الدوافع ونوعية ما هي التوصيات الواجب وضعها من أجل التخفيف من حدة  .2

 الفلسطيني؟ 
 

 أهداف البحث:. 3

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 .الدوافع المتنوعة التي تقف خلف ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطينيمعرفة  .9

 .ارتكاب الجرائم في هذا المجتمعمدى الوجود واالختالف لتلك الدوافع وراء تحديد  .0

  . الفلسطيني الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها وراء ارتكاب هذه الجرائم في المجتمعتوضيح  .1

 .طبيعة العالقة بين تلك الدوافع وبين نوعية الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع الفلسطينيدراسة  .1

 . الدوافع ونوعية الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع الفلسطينيمن أجل التخفيف من حدة وضع عدد من التوصيات  .2

 أهمية البحث:. 4

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

ورؤيتها من قبل  دوافع المتنوعة التي تقف خلف ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطينيالقيام بوضع صورة واضحة لل .9

 .الجميع

الفلسطيني بناًء على  المجتمع في وراء ارتكاب الجرائمالمتنوعة دوافع لل تحديد مدى الوجود واالختالفالعمل على  .0

 حالته الخاصة عن غيره. 

 ئم فيتوضيح الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها وراء ارتكاب هذه الجرااإلجراء للتفسيرات المتنوعة التي تعمل على  .1

 الفلسطيني.  المجتمع داخل
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تكبة في داخل المجتمع طبيعة العالقة بين تلك الدوافع وبين نوعية الجرائم المربذل الجهد المطلوب من أجل فحص  .1 

 .الفلسطيني، لتحديد االسباب ورائها بشكل أوضح

د من التوصيات من أجل التخفيف من حدة الدوافع ونوعية الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع يعدالباحث للوضع  .2

 الفلسطيني. 

 حدود البحث: . 5

 الضفة الغربية من فلسطين. الحدود المكانية: 

 م. 0200العام الحدود الزمانية: 

 المحامين الفلسطينيين المسجلين في نقابة المحامين الفلسطينية وقت إجراء البحث.  الحدود البشرية:

   

 النظري للبحث: المنطلق. 6

ال يمكن إيجاد أو القيام بأي عمل دون أن يكون وراءه دافع يعمل على دفع الفرد  هبأن يتمثل المنطلق النظري لهذا البحث          

الجائع ال بد  فمثال ،على القيام به، وال مانع من أن يكون هنالك ألوان مختلفة لهذه الدوافع إال أن الوجود لهذه الدوافع هو األساس

ن يكون عامل الجوع هو الدافع المحرك لهذا الفرد حتى يقوم من أ به أو شراء الطعام الجاهز أو حتى التفكير بإعدادعندما يقوم 

وكذلك الذي  ،بعملية الشراء أو اإلعداد للطعام أو أي فعل آخر لتوفير العمل الذي يعمل على سد حالة الجوع الذي يعاني منها

هو ما  لذلك القوزمة له ولكن األهم من اختلف شكله من اجل توفير هذه األموال الالن يقوم بالعمل مهما يحتاج للنقود ال بد من أ

وحسب ما هو ظاهر في الوقت الحاضر أنه ما يدهش بالفعل ليس القيام  ؟افع التي تقف وبقوة وراء ارتكاب الجرائمهي الد

وراء مثل القيام بهذه االعمال  عالدافبالجريمة المعتادة التقليدية فحسب وإنما التغير في اشكال وألوان وأنواع هذه الجرائم فما هو 

ميس السالمية، الظروف االجتماعية واالقتصادية في مقدمة دوافع الجرائم ) ظهر انمع العلم أنه  ؟المختلفة عما سبقها زمنياً 

 . (01، ص 0292

ب وتطرف وجرائم لقد ظهر من خالل التطور في العالم أنه قد طال هذا التطور حتى السلوكيات غير الصحيحة من إرها        

م التعامل بها من مختلف دول ومجتمعات تمرتكبة وتقليد اعمى للباس والمشروبات وحتى بعض الكلمات التي باتت تقال وي

أيضاً  تأثيرالعالم تبعاً لدول العولمة الرئيسية المتقدمة وهي المتمثلة بدول العالم األول، وهنا يمكن القول هل لهذا التطور من 

والتي جعلت العالم  اإللكترونيةفعل االجرامي خاصة مع سهولة مشاهدة ما يحدث عبر مواقع التواصل االجتماعي على تقليد ال

وللجميع من أخطر ما هو  مثالً  فجرائم القتل للنسا ؟عائلة ممتدة يتم تداول ما تقوم به من قبل الجميع ىقرية صغيرة بل وحت

منشورات مركز المرأة لإلرشاد القانوني ) الحياةق في حلوهو ا األساسية الحقوقجوهر  تمس موجود على األرض كونها

 .(92، ص م0296واالجتماعي، 

 ة في المجتمع العربي الفلسطينيمإن زيادة عدد السكان والمتمثلة بالكثافة السكانية لها دور كبير على ازدياد معدالت الجري    

ز اليوم حوالي ويتجا ماليين نسمة فيكادن كان سكان هذا المجتمع قبل عشرين عاماً أربعة ممثله مثل بقية مجتمعات العالم فبدل م

 ،عامماليين نسمة وهي زيادة مضاعفة في اقل من عشرين  2
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اذا استمر عليه هذا الحال خاصة على بقعة صغيرة غير قادرة  إنسانيةرثة اوهذا يدل على االنفجار السكاني الذي يؤدي الى ك  

بالجرائم هم من الذكور وهذا يدل على كبر حجم البطالة  لضخم، وقد ظهر أن غالبية من يقوموناب مثل هذا العدد اعلى استيع

 .(20ص  م،0291محمد الخطيب وآخرون، والتأثيرات االخرى عليهم )

كما أن ظروف المجتمع الفلسطيني المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية ومجتمعية ونفسية لها دور كبير أيضاً على       

ر في هذا المجتمع هي في تزايد مستم ن معدالت االجرامتمع العربي الفلسطيني ال سيما وامعدالت اإلجرام في داخل المج ازدياد

وأنواعها بشكل  ةعن ما يجري في بقية دول ومجتمعات العالم والتي تزداد فيها معدالت الجريموهذا ليس غريباً وليس بمعزل 

قصيرة  ةزمني بين الناس كل فترة األنترنتالذي يتم تناقله ومعرفته بسهولة من خالل مواقع  األعمىناهيك عن التقليد  ،يومي

ستخدامها في والتي لم يخلو أي بيت وال حتى فرد من ا شارهوانتالنقالة على سرعة معرفته  االتصالية ةاألجهزعملت  والتي

 نينالقوا عددت ةإشكاليالعالم لحظة بلحظة، وما اسهم في عدم القدرة على ردع الجريمة في المجتمع الفلسطيني بشكل كبير هو 

عمر وغيره ) والمصري الغير من الجانب األردنيعلى مر عصور قديمة من االحتالل واالنتداب والحروب وتولي  ةالفلسطيني

 .(02م، ص 0292حبيب، 

لقد ظهر أنه يوجد طرق مختلفة يتم من خاللها تقليل الكثافة السكانية والتي تتمثل بعمليات تنظيم النسل وهو المتمثل بالتباعد      

مع  ةوالماديالكبيرة أيضاً على حالتهم االجتماعية والنفسية  بالفائدةبين المواليد وذلك حفاظاً على حسن تربيتهم والذي يعود 

، إال أنه ال تزال بعض من المعتقدات التي قد تعتبر أن هذا الفعل غير صحيح مع العلم بوجود نسبة معقولة من ارباب اسرهم

انية المنتشرة في كافة دول أجل التخفيف من حدة الكثافة السك بتطبيق بعض من هذه الطرق وذلك من بالفعل بدأتاالسر التي 

من  كونها تزيد من معدالت البطالة وعدم القدرة على تحقيق بعض ،ومجتمعات العالم أجمع والتي تقف حجر عثرة امام التقدم

المتعدد االشكال  العاطلين عن العمل والتي من الممكن أن تشكل دافعا نحو االجرام خاصة من ينالموجود للشباب األهداف

وقد تبين أن الجرائم االلكترونية اليوم هي البعيد في داخل المجتمعات كافة،  او بالقري المستقبلفي  و االلكترونيالتقليدي ا

عبد المجيد عالونة، ) ويمكن القيام بها عوضاً عن القيام بالجرائم التقليدية األكثر انتشاراً من غيرها كونها سهلة في ارتكابها

 . (211م، ص 0209

 البحث:منهج . 7 

قد تم استخدام هذه و ،الوصفي التحليلي والمنهج المسحيالمستخدم في هذا البحث هو المنهج  ييعتبر المنهج األساس       

فالمنهج الوصفي التحليلي يعطي  ،المناهج المتمثلة بوصف الظاهرة المدروسة كونها هي األنسب في دراسة مثل هذه الظاهرة

لسحب العينة ومسح المكان المراد  ةإمكانية للباحث لوصف الظاهرة المدروسة لدية، أما منهج المسح االجتماعي فيعطي إمكاني

 فيه، وبذلك أصبحت هذه المناهج هي األنسب في دراسة هذه الظاهرة.  ظاهرةدراسة أي 

  البحث: مجتمع .8

وتحديداً من المحامين الذكور فقط في فلسطين  من المحامين من العدد الكاملفي هذه الدراسة تكون مجتمع البحث          

محامي في داخل الضفة الغربية فقط، وقد  1162حيث وصل عددهم الى  ،والمسجلين في نقابة المحامين بحسب مزاولتهم للمهنة

  م(. 0200)نقابة المحامين الفلسطينيين،  الحصار على قطاع غزةتعذر الوصول الى المحامين في قطاع غزة بسبب 
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 البحث:  عينة .9

الفلسطينية، الرسمية امين الذكور المسجلين في سجالت نقابة المحامين حالم فقط من (% 2) بنسبة تم أخذ عينة الدراسة          

بأخذ هذه العينة من المحامين الذكور وفي مناطق الضفة الغربية نظراً  االكتفاء، وقد تم فقط محامي (911) حيث بلغت بذلك

 من الصعب أخذ بعض نسب كونه ربما يكون ،وأخذ وجهات نظرهم عن الجرائم الموجودة في فلسطين إليهم الوصوللسهولة 

عدم جرأة لأو غيرها  تصاباالغالجرائم من المحامين من اإلناث بسبب حساسية بعض المعلومات خاصة ما يتعلق منها بجرائم 

  . ألي سبب كان تالمعلومابإعطاء تلك  اإلناث

 أداة البحث:. 01

ظاهرة الجرائم المرتكبة المتناول في دراسة  ة واساسية ميدانية في هذا البحث" كأداة رئيسياالستبانةلقد تم استخدام "أداة          

من األدوات البحثية المهمة  االستبانةأداة  كونذلك لة المحامين الفلسطينيين، ولرؤيفي داخل المجتمع العربي الفلسطيني وفقاً 

  التي تتيح للباحث والمبحوث الحرية في وضع األسئلة وسرعة اإلجابة عليها من قبل المبحوثين أيضاُ وبسرية تامة. 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  .00

من مجتمع البحث وهو المتمثل بفئة  المأخوذةفقد قام بالعمل على توزيعها على العينة  االستبانةإعداد  أن أتم الباحث بعد         

كامل  تم الباحث، وبعد أن أفي ممارسة مهنتهم في داخل هذا المجتمع في العام المذكور نالعاملي نالفلسطينييالمحامين النظاميين 

على ترتيب الباحث ح وموضوعي عمل بشكل صحي من المحامين ة عناصر العينة المذكورةمن كاف استبانة 911 ـالتعبئة ل

هذه البيانات الخاص بتحليل مثل  SPSSوترقيم هذه االستبانات بشكل كامل ومن ثم قام بإدخالها الى برنامج التحليل اإلحصائي 

عدد من التقنيات اإلحصائية المناسبة كان في مقدمتها كل من أجل تحقيق اهداف هذا البحث الى استخدام ومن ثم عمل الباحث 

 مما يلي: 

 العمل على استخراج التكرارات والنسب المئوية للعينة من المحامين.  .9

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمفردات الخاصة بدوافع الجرائم ومن ثم أنواع الجرائم  .0

 المرتكبة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

استخراج الداللة اإلحصائية ومعامل االرتباط لفحص العالقة بين الدوافع المدروسة وبين أنواع الجرائم المرتكبة في  .1

 خل المجتمع العربي الفلسطيني وقت اجراء هذا البحث. دا
 

 عينة البحث:  خصائص. 02

 بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية: (0الجدول رقم )

 البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة: قيمة اإلجابة:

 للمحامي:طبيعة العمل القانوني  – 9 التكرار النسبة المئوية %
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 نظامي: 2 1 %

 شرعي: 1 0 %

 عسكري 92 2 %

 نظامي/ شرعي/ عسكري معاً  921 12 %

922 %  المجموع: 911 

 العمر: - 0 التكرار النسبة المئوية %

 صغير: 12 02 %

 متوسط: 921 22 %

 كبير: 22 02 %

922 %  المجموع: 911 

 :العملية )ممارسة مهنة المحاماة( الخبرة – 1 التكرار النسبة المئوية %

 قليلة 12 92 %

 متوسطة 902 62 %

 كبيرة 11 02 %

922 %  المجموع 911 

 :درجة العلمية في القانونال – 1 التكرار النسبة المئوية %

 بكالوريوس 911 22 %

 ماجستير 29 02 %

 دكتوراه 1 2 %

922 %  المجموع 911 

 ". المحامين المأخوذة من عينة االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 
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( أن غالبية عينة الدراسة من المحامين في المجتمع العربي الفلسطيني هم 9تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم )           

ومن ذوي  ،من ذوي العمل المهني الممارس ضمن الطبيعة الخاصة والتي تسمى بالعمل النظامي والشرعي والعسكري معاً 

 ومن ذوي مؤهل البكالوريوس.         ،متوسطةوالخبرة العملية ال ،العمر المتوسط

 تحليل البيانات ونتائج البحث:. 03

 : من وجهة نظر المحامين في داخل المجتمع الفلسطيني بدوافع ارتكاب الجرائموالمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية  -أ 

بدوافع ارتكاب والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية باصة بالمتغير المستقل والمتمثلة القيم الكمية )اإلحصائية( الخ (2الجدول رقم )

 :في داخل المجتمع الفلسطيني وجهة نظر المحامين من الجرائم

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

طبيعة ب والمتمثلة المستقل )اإلحصائي( لقيم المتغيرالمقدار والحجم الكمي 

وجهة نظر  من بدوافع ارتكاب الجرائموالمؤثرات المتعلقة الرؤية 

 :المحامين في داخل المجتمع الفلسطيني

معنى 

قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار األعلى% 

(1  ). 

 متوسطة
.853 2.41 64.8 % 

دوافع نفسية: مثل االنفعال السريع، الرغبة في االنتقام ممن هو اعلى   – 9

 .من الفرد، المرض النفسي بشتى أشكاله... الخ

 % 63.8 2.40 852. متوسطة

ععععععدم القعععععدرة علعععععى تحقيعععععق األهعععععداف،  :/ شخصعععععيةدوافعععععع فرديعععععة  –0

التقليععد المعتععاد عملععه  عععدم القععدرة علععى الرغبععات اكبععر مععن االحتياجععات،

 من قبل االفراد في حياتهم مثل مواصلة التعليم والزواج وغيره... . 

 % 62.3 2.38 850. متوسطة

دوافععععع عاطفيععععة: مثععععل الرغبععععة فععععي الحصععععول علععععى فتععععاة معينععععة  – 1

للععععزواج وعععععدم القععععدرة علععععى ذلععععك ألسععععباب ماديععععة او مركععععز العائلععععة أو 

 عائق عائلي وغيره.... . 

 متوسطة

.848 2.37 61.3 % 

ععععععدد افعععععراد  جتمعيعععععة: مثعععععل الضعععععغط االسعععععري وازديعععععاددوافعععععع م – 1

 االسرة، تأثيرات العائلة الممتدة القبلية القديمة الفاشلة وغير ذلك....  

 % 60.3 2.36 847. متوسطة

دوافع اجتماعية: مثل اختالف المراكز واألدوار ألفراد العائالت  – 2

واالفراد في الماضي والحاضر وعدم تقبل كل منهم لآلخر لهذا السبب 

 نتيجة لذلك وغيرة.... روصعوبة في التغيي

 متوسطة
.847 2.36 60.3 % 

دوافع مادية: بطالة، فقر، عدم حيازة راس مال مناسب، عدم القدرة  – 6

على امتالك أدوات باتت ضرورية اليوم مثل السيارة والشقة الحديثة وما 

                                                           
الخاصة بارتكاب القيم  علىمن بعض الدوافع مدى التأثير ( والذي يعني كثيراً  يؤثر ويؤثرتتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   1)

 الجرائم في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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 شابه ذلك....

 % 59.3 2.35 845. قليلة

دوافع للثأر وللخالفات القديمة: وجود خالفات عائلية قديمة ربما يكون  – 2

مادية،  ،فيها قتل أو سرقة أو اعتداء بأي شكل من االشكال األخرى تجارية

 . جنسية وغيرها...

 % 58.8 2.35 844. قليلة

دوافعععع بقصعععد الحفعععاظ علعععى العائلعععة: مثعععل التعععدخل لحمايعععة فعععرد معععن  – 2

افعععراد االسعععرة كالتعععدخل أحيانعععا فعععي مشعععاكل بعععين تالميعععذ المعععدارس وقعععد 

تكبععر هعععذه التعععدخالت وتتحعععول الحقعععاً الععى مشعععاكل عائليعععة أكبعععر ربمعععا يعععتم 

 فيها ارتكاب جرائم ضرب او قد تصل الى القتل وما شابه ذلك....

 % 58.3 2.34 843. قليلة

دوافعععع سياسعععية: تكعععون بسعععبب خالفعععات حزبيعععة أو قعععد تكعععون بسعععبب  – 1

لهعععا فعععي سياسعععتها ومعععا خالفعععات بعععين الحكومعععة وععععدد معععن المعارضعععين 

 . شابه ذلك....

 % 57.3 2.33 841. قليلة

دوافع أمنية/ قومية: تتمثل في التخابر مع دولة معادية مثل قيام بعض  – 92

من افراد المجتمع الفلسطيني بمساعدة االحتالل اإلسرائيلي والتي ال تزال 

هذه الظاهرة موجودة حتى وأن اختلفت في وجودها وشكلها وعدد افرادها 

 وسنهم او طبيعة جنسهم واحتياجاتهم.

 المجموع:  % 65 .60 2.37 840. متوسطة

 ". المحامين ليل االستبانات المأخوذة من عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تح

 المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير( وفيما يتعلق ب0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

من وجهة نظر المحامين في داخل المجتمع  المتعلقة بدوافع ارتكاب الجرائم والمؤثراتطبيعة الرؤية ب المستقل والمتمثلة

دوافع نفسية: مثل االنفعال  متدرجة بالشكل التالي:وقليلة في درجة تأثيرها وقد جاءت متوسطة ما بين الفلسطيني انها قد جاءت 

دوافع فردية/ شخصية: عدم القدرة اله... الخ، والسريع، الرغبة في االنتقام ممن هو اعلى من الفرد، المرض النفسي بشتى أشك

التقليد المعتاد عمله من قبل االفراد في حياتهم مثل عدم القدرة على على تحقيق األهداف، الرغبات اكبر من االحتياجات، 

رة على ذلك مواصلة التعليم والزواج وغيره...، ودوافع عاطفية: مثل الرغبة في الحصول على فتاة معينة للزواج وعدم القد

عدد افراد االسرة،  جتمعية: مثل الضغط االسري وازديادألسباب مادية او مركز العائلة أو عائق عائلي وغيره....، ودوافع م

دوافع اجتماعية: مثل اختالف المراكز واألدوار ألفراد العائالت و تأثيرات العائلة الممتدة القبلية القديمة الفاشلة وغير ذلك...،

دوافع مادية: نتيجة لذلك وغيرة...، و ري الماضي والحاضر وعدم تقبل كل منهم لآلخر لهذا السبب وصعوبة في التغييواالفراد ف

والشقة الحديثة  بطالة، فقر، عدم حيازة راس مال مناسب، عدم القدرة على امتالك أدوات باتت ضرورية اليوم مثل السيارةمثل 

وجود خالفات عائلية قديمة ربما يكون فيها قتل أو سرقة أو اعتداء بأي مثل ات القديمة: دوافع للثأر وللخالفوما شابه ذلك...، و

 مادية، جنسية وغيرها...،  ،تجاريةشكل من االشكال األخرى 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناثاني والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                 322 

 ISSN: 2706-6495 

دوافع بقصد الحفاظ على العائلة: مثل التدخل لحماية فرد من افراد االسرة كالتدخل أحيانا في مشاكل بين تالميذ المدارس وقد و 

د تصل الى القتل وما شابه تكبر هذه التدخالت وتتحول الحقاً الى مشاكل عائلية أكبر ربما يتم فيها ارتكاب جرائم ضرب او ق

ا في دوافع سياسية: تكون بسبب خالفات حزبية أو قد تكون بسبب خالفات بين الحكومة وعدد من المعارضين لهذلك...، و

ة/ قومية: تتمثل في التخابر مع دولة معادية مثل قيام بعض من افراد المجتمع الفلسطيني دوافع أمنيسياستها وما شابه ذلك...، و

بمساعدة االحتالل اإلسرائيلي والتي ال تزال هذه الظاهرة موجودة حتى وأن اختلفت في وجودها وشكلها وعدد افرادها وسنهم 

 او طبيعة جنسهم واحتياجاتهم.

 :نظر المحامين ةوجه من ارتكابها ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطينيأنواع الجرائم التي يتم  –ب 

أنواع الجرائم التي يتم ارتكابها ونسبتها ومدى ب تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (3الجدول رقم )

 :من وجه نظر المحامين وجودها في المجتمع الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

أنواع الجرائم ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة

ظر من وجه ن التي يتم ارتكابها ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني

 وهي: المحامين

معنىىىىىىىىىى 

قيمىىىىىىىىىىة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسىىىىىىىىبة 

المئويىىىىىىة 

للخيىىىىىىىىىار 

 األعلى%

(2  ). 

ةمنخفض  .745 2.08 31.7 % 

السعععرقة: تتمثععععل بسعععرقة أمععععوال او أغعععراض أخععععرى كالسعععيارات والمحععععالت  – 9

 التجارية او البيوت وغيرها من األمور األخرى.

ةمنخفض  .727 2.05 28.6 % 

الضعععرب: مثععععل قيععععام فععععرد او عععععدد معععن األفععععراد باالعتععععداء بالضععععرب علععععى  – 0

الغيعععر او اعتعععداء العععزوج علعععى زوجتعععه بالضعععرب المبعععرح أو األخ علعععى اخيعععة او 

 القريب على قريبة وما شابه ذلك.

ةمنخفض  .724 2.04 28.1 % 

التشهير: مثل قيام فرد او أكثر بفضح الغير بشيء عنده أو شيء يعرفه عنه وال  – 1

يعرفه غيره بهدف تشويه سمعته بين الناس كإفشاء سر عنه مثالً قد يكون مخفي 

العتداء عليه بكالم أحمق بعيد عن أو ، بمرض أو بقيامه بفعل معين وما شابه ذلك

اساءته لآلخر، خاصة إذا كان من غير األدب قد يسيء الى الشخص المتكلم قبل 

دليل أو معرفة صحيحة، وقد يتم بهدف الكراهية فقط ألي سبب قد يعود للشخص 

 ، فكله يندرج ضمن االعتداء. إلستعالء أو ألي سبب آخر والمتحدث لكبر ا

                                                           
مدى الوجود للجرائم ونوعيتها في داخل المجتمع ( والذي يعني موجودة وموجودة كثيراً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   2)

 الفلسطيني في الوقت الحاضر.

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناثاني والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                 323 

 ISSN: 2706-6495 

 

ةمنخفض  .717 2.03 27.1 % 

مثل القيام بتزوير النقود او تزوير أوراق رسمية تتمثل بشهادات او  التزوير: – 1

 تقارير وغيرها أو حتى تزوير وصوالت وكمبياالت وغير ذلك.

ةمنخفض  .714 2.03 26.6 % 

الفتنة: مثل نقل االخبار بين الناس بشكل سري والتي تؤدي الى نشوب  – 2

الخالفات بينهم بشكل سريع وهذا متوفر اليوم نتيجة لتوفر األجهزة االلكترونية 

هذه األساليب للفتنة وحصول الخالفات  لوالتي تساعد كثيراً وسريعا في القيام بمث

 بين الناس. 

ةمنخفض  .710 2.02 26.1 % 

التعذيب: مثل وجود رغبة في تعذيب الغير كاألطفال او النساء او األقل مركزاً  – 6

، او الشماته بالغير مثلما هو دارج بين الفئات العربية كصاحب العمل لعماله وهكذا

 بشكل واضح.

ة منخفض

 جداً 
.693 1.99 23.6% 

الخيانععععة: وهععععي عععععدم حفعععع  األمانععععة لصععععاحبها أو إفشععععاء االسععععرار او عععععدم  – 2

ارجعععاع أي معععن األمعععور العععى أصعععحابها معععن قبعععل بععععض معععن االفعععراد او مجموععععة 

 منهم وهكذا. 

ة منخفض

 جداً 
.674 1.97 21.1 % 

التجارة بالمواد واألدوات الممنوعة: مثل المخدرات واألسلحة وأعضاء البشر  – 2

 واألطفال والنساء.

ة منخفض

 جداً 
.661 1.95 19.6 % 

التخابر مع جهات معادية: مثل التعاون مع المحتل اإلسرائيلي من قبل بعض  – 1

 في الضفة الغربية وقطاع غزة.  نمن المواطنين الفلسطينيي

ة منخفض

 جداً 
.631 1.92 16.1 % 

القتل: وهو المتمثل بالقيام بقتل فرد لفرد آخر أو حتى قيام فرد بقتل أكثر من  – 92

 فرد آخر مهما كانت أداة الجريمة سالح ناري او سالح ابيض او غيره. 

ةمنخفض  .684 2.01 

26  .01  

% 

 المجموع: 

 ". المحامين عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من 

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع فيما يتعلق بو( 1تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )           

جميعها قد أن من وجه نظر المحامين  ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطينيأنواع الجرائم التي يتم ارتكابها ب والمتمثلة

تتمثل بسرقة أموال او أغراض أخرى والسرقة: وقد جاءت متدرجة بالشكل التالي: جاءت ما بين المنخفضة والمنخفضة جداً، 

ل قيام فرد او عدد من األفراد باالعتداء كالسيارات والمحالت التجارية او البيوت وغيرها من األمور األخرى، والضرب: مث

بالضرب على الغير او اعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح أو األخ على اخية او القريب على قريبة وما شابه ذلك، 

ك وقد يكون صحيحاً أو غير ذلوالتشهير: مثل قيام فرد او أكثر بفضح الغير بشيء عنده أو شيء يعرفه عنه وال يعرفه غيره 

  سر عنه مثالً قد يكون مخفي بمرض أو بقيامه بفعل معين وما شابه ذلك،بهدف تشويه سمعته بين الناس كإفشاء 
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حتى ولو كان صحيحاً أحياناً  العتداء عليه بكالم أحمق بعيد عن األدب قد يسيء الى الشخص المتكلم قبل اساءته لآلخراأو  

ان من غير دليل أو معرفة صحيحة، وقد يتم بهدف الكراهية فقط ألي سبب قد ، خاصة إذا كفالدافع والنية دائماً هما المحرك

التزوير: مثل القيام بتزوير النقود او و، أو ألي سبب آخر، فكله يندرج ضمن االعتداء الستعالءيعود للشخص المتحدث لكبر او 

الفتنة: مثل نقل ياالت وغير ذلك، وتزوير أوراق رسمية تتمثل بشهادات او تقارير وغيرها أو حتى تزوير وصوالت وكمب

اليوم نتيجة لتوفر األجهزة كثيراً االخبار بين الناس بشكل سري والتي تؤدي الى نشوب الخالفات بينهم بشكل سريع وهذا متوفر 

التعذيب: مثل وجود هذه األساليب للفتنة وحصول الخالفات بين الناس، و لااللكترونية والتي تساعد كثيراً وسريعا في القيام بمث

رغبة في تعذيب الغير كاألطفال او النساء او األقل مركزاً كصاحب العمل لعماله وهكذا، والخيانة: وهي عدم حف  األمانة 

لصاحبها أو إفشاء االسرار او عدم ارجاع أي من األمور الى أصحابها من قبل بعض من االفراد او مجموعة منهم وهكذا، 

دوات الممنوعة: مثل المخدرات واألسلحة وأعضاء البشر واألطفال والنساء، والتخابر مع جهات معادية: التجارة بالمواد واألو

في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقتل: وهو  نمثل التعاون مع المحتل اإلسرائيلي من قبل بعض من المواطنين الفلسطينيي

ل أكثر من فرد آخر مهما كانت أداة الجريمة سالح ناري او سالح ابيض المتمثل بالقيام بقتل فرد لفرد آخر أو حتى قيام فرد بقت

 او غيره. 

وجهة نظر المحامين في داخل  منارتكاب الجرائم وبين نوعية هذه الجرائم  المصاحبة وراء لدوافععة العالقة بين اطبي -ج 

 :المجتمع الفلسطيني

 :                "نوعية هذه الجرائم  " وبين "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائم  " العالقة بين (4الجدول رقم )

 قيمة الداللة اإلحصائية: معنى الداللة اإلحصائية:

Sig 

 قيمة معامل االرتباط:

R 

 نتيجة الفحص:

 1.  9 1.  11 دالة إحصائياً 

 "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائم  "

 :   "نوعية هذه الجرائم  "

           

فع المصاحبة وراء الدوا"حصائية ما بين ( أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إ1تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )

باإلضافة الى قوته  9وقد جاء معامل االرتباط بقيمة مرتفعة وقريبة من الرقم  "نوعية هذه الجرائم" وبين "ارتكاب الجرائم

 االرتكاب ألنواع هذه الجرائم، ازدياداإليجابية بمعنى وجود عالقة طردية بين الدوافع المذكورة وراء ارتكاب الجرائم وبين 

باإلضافة الى ذلك  ي داخل المجتمع العربي الفلسطيني،وبمعنى آخر أنه كلما زاد تأثير تلك الدوافع تزاد السلوكيات االجرامية ف

بين  ةاضح وقوي ومعزز لقوة الداللة اإلحصائيوهذا دليل و % 2قل من ن قيمة الداللة اإلحصائية قد جاءت بقيمة افقد ظهر أ

               الموضحة هنا.  الصورةوبنفس  المذكوران نالمتغيرا

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناثاني والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                 325 

 ISSN: 2706-6495 

 
   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية. 04

والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية ب المستقل والمتمثلة المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغيرتبين فيما يتعلق ب -9

قد جاءت و وقليلة من وجهة نظر المحامين في داخل المجتمع الفلسطيني انها قد جاءت متوسطة بدوافع ارتكاب الجرائم

دوافع نفسية: مثل االنفعال السريع، الرغبة في االنتقام ممن هو اعلى من الفرد، المرض النفسي  التالي: متدرجة بالشكل

عدم وعدم القدرة على تحقيق األهداف، الرغبات اكبر من االحتياجات، مثل دوافع فردية/ شخصية: بشتى أشكاله... الخ، و

حياتهم مثل مواصلة التعليم والزواج وغيره...، ودوافع عاطفية: مثل التقليد المعتاد عمله من قبل االفراد في القدرة على 

الرغبة في الحصول على فتاة معينة للزواج وعدم القدرة على ذلك ألسباب مادية او مركز العائلة أو عائق عائلي 

تدة القبلية القديمة تأثيرات العائلة المموعدد افراد االسرة،  الضغط االسري وازدياد وغيره....، ودوافع مجتمعية: مثل

الفاشلة وغير ذلك...، ودوافع اجتماعية: مثل اختالف المراكز واألدوار ألفراد العائالت واالفراد في الماضي والحاضر 

بطالة، فقر، عدم مثل نتيجة لذلك وغيرة...، ودوافع مادية:  روعدم تقبل كل منهم لآلخر لهذا السبب وصعوبة في التغيي

عدم القدرة على امتالك أدوات باتت ضرورية اليوم مثل السيارة والشقة الحديثة وما شابه و، حيازة راس مال مناسب

وجود خالفات عائلية قديمة ربما يكون فيها قتل أو سرقة أو اعتداء بأي شكل مثل دوافع للثأر وللخالفات القديمة: ذلك...، و

قصد الحفاظ على العائلة: مثل التدخل لحماية فرد من افراد دوافع بمن االشكال األخرى تجارية مادية، جنسية وغيرها...، و

االسرة كالتدخل أحيانا في مشاكل بين تالميذ المدارس وقد تكبر هذه التدخالت وتتحول الحقاً الى مشاكل عائلية أكبر ربما 

خالفات حزبية أو قد يتم فيها ارتكاب جرائم ضرب او قد تصل الى القتل وما شابه ذلك...، ودوافع سياسية: تكون بسبب 

تكون بسبب خالفات بين الحكومة وعدد من المعارضين لها في سياستها وما شابه ذلك...، ودوافع أمنية/ قومية: تتمثل في 

التخابر مع دولة معادية مثل قيام بعض من افراد المجتمع الفلسطيني بمساعدة االحتالل اإلسرائيلي والتي ال تزال هذه 

 وأن اختلفت في وجودها وشكلها وعدد افرادها وسنهم او طبيعة جنسهم واحتياجاتهم.الظاهرة موجودة حتى 

أنواع الجرائم التي يتم ارتكابها ونسبتها ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلةفيما يتعلق ب تبين -0

المنخفضة والمنخفضة جداً، أن جميعها قد جاءت ما بين  ظر المحامينن ةمن وجه ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني

تتمثل بسرقة أموال او أغراض أخرى كالسيارات والمحالت التجارية او والسرقة: وقد جاءت متدرجة بالشكل التالي: 

تداء البيوت وغيرها من األمور األخرى، والضرب: مثل قيام فرد او عدد من األفراد باالعتداء بالضرب على الغير او اع

مثل قيام فرد او الزوج على زوجته بالضرب المبرح أو األخ على اخية او القريب على قريبة وما شابه ذلك، والتشهير: 

بهدف تشويه سمعته بين ، وقد يكون صحيحاً أو غير ذلك أكثر بفضح الغير بشيء عنده أو شيء يعرفه عنه وال يعرفه غيره

أو العتداء عليه بكالم أحمق بعيد  ي بمرض أو بقيامه بفعل معين وما شابه ذلك،الناس كإفشاء سر عنه مثالً قد يكون مخف

حتى ولو كان صحيحاً أحياناً فالدافع والنية دائماً هما المحرك، عن األدب قد يسيء الى الشخص المتكلم قبل اساءته لآلخر، 

ألي سبب قد يعود للشخص المتحدث لكبر او خاصة إذا كان من غير دليل أو معرفة صحيحة، وقد يتم بهدف الكراهية فقط 

التزوير: مثل القيام بتزوير النقود او تزوير أوراق رسمية تتمثل و ،أو ألي سبب آخر، فكله يندرج ضمن االعتداء الستعالء

الفتنة: مثل نقل االخبار بين الناس بشكل بشهادات او تقارير وغيرها أو حتى تزوير وصوالت وكمبياالت وغير ذلك، و

ري والتي تؤدي الى نشوب الخالفات بينهم بشكل سريع وهذا متوفر اليوم نتيجة لتوفر األجهزة االلكترونية والتي تساعد س

 هذه األساليب للفتنة وحصول الخالفات بين الناس،  لكثيراً وسريعا في القيام بمث
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كصاحب العمل لعماله وهكذا، والخيانة:  التعذيب: مثل وجود رغبة في تعذيب الغير كاألطفال او النساء او األقل مركزاً و 

وهي عدم حف  األمانة لصاحبها أو إفشاء االسرار او عدم ارجاع أي من األمور الى أصحابها من قبل بعض من االفراد او 

التجارة بالمواد واألدوات الممنوعة: مثل المخدرات واألسلحة وأعضاء البشر واألطفال والنساء، مجموعة منهم وهكذا، و

في الضفة الغربية  نلتخابر مع جهات معادية: مثل التعاون مع المحتل اإلسرائيلي من قبل بعض من المواطنين الفلسطينييوا

وقطاع غزة، والقتل: وهو المتمثل بالقيام بقتل فرد لفرد آخر أو حتى قيام فرد بقتل أكثر من فرد آخر مهما كانت أداة 

 . الجريمة سالح ناري او سالح ابيض او غيره

نوعية هذه " وبين "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائمأنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية ما بين " تبين -1

باإلضافة الى قوته اإليجابية بمعنى وجود عالقة طردية  9" وقد جاء معامل االرتباط بقيمة مرتفعة وقريبة من الرقم الجرائم

ارتكاب الجرائم وبين ازدياد االرتكاب ألنواع هذه الجرائم، باإلضافة الى ذلك فقد ظهر أن قيمة بين الدوافع المذكورة وراء 

 نبين المتغيرا ةوهذا دليل واضح وقوي ومعزز لقوة الداللة اإلحصائي % 2الداللة اإلحصائية قد جاءت بقيمة اقل من 

    ن وبنفس الصورة الموضحة هنا. المذكورا
 

 لتوصيات: ا. 05

من  ومية وأهلية وخاصة للتقليلكمن قبل كافة مؤسسات المجتمع العربي الفلسطيني من ح ةالتوعية المؤسساتية والجماهيري -9

 الجرائم الواقعة.  حدة هذه

وخاصة مواقع التواصل االجتماعي والترشيد األفضل في استخدامها وبشكله الصحيح  األنترنتاالستخدام األمثل لمواقع  -0

التي صنعت من اجلها مثلما يتم في غالبية المجتمعات وتحديداً المجتمعات العربية البعيدة  جالبرامرة هذه وعدم تشويه صو

كان لسوء استخدام مواقع  ألنه ثبت انه ،اآلخر والتي تعتبر عالة على دول العالما مستغلة لها فقط، عن تصنيعها ولكنه

 . دور كبير في بداية الحدوث لعدد من الجرائم الحقاً  التواصل االجتماعي

المساجد ورجال الدين وإعطاء دروس ومواع  أكثر فيما يتعلق بالجرائم  خالديني والتركيز عليه من قبل شيوزيادة الوازع  -1

 ي تزيد منها. ضرورة االبتعاد عن اإلشكاالت التو

من قبل المؤسسات التعليمية في هذا المجتمع  والمهني األكاديميالتعليم توفير فرص العمل بعدة اشكال أولها التوازن بين  -1

من شأنها ان تزيد من نسبة البطالة بين الخريجين مع العلم أنها قد تكون  الفائدةبرامج عديمة  الفتتاحبعيداً عن أي حسابات 

الكفاءة في توظيف االفراد في المجتمع  ، وثانيهما االبتعاد عن المحسوبيات والعمل ضمنمفيدة للمؤسسات التعليمة آنياً 

 ات الموجودة والمتجددة. ك عن ُحسن االستغالل األمثل للطاقناهي

من قتل نفسا نظراً لقوله تعالى: "فيما يتعلق بعدم ارتكاب الجرائم والتركيز عليه  حساب للخوف من هللا واليوم اآلخرزيادة ال -2

 .(10 آية)سورة المائدة، نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"  بغير
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