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 الدراسة ممخص
لدراسةىدف ا في: كالسطك السرقة جريمة حجـ عمى الضكء القاء إلى الدراسة ىذه ىدفت

الخصائص عمى التعرؼ الى باإلضافة ليا المكاني التكزيع عمى كالتعرؼ غزة، محافظات
 الديمكغرافيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةلمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك،كاالثارالمترتبةعمييا.

كلتحقيؽىذهاالىداؼاعتمدالباحثعمىبياناتكزارةالداخميةكالجياز:ةمنيج وأداة الدراس
المركزملإلحصاءالفمسطينيكقاـالباحثبإعداداالستبانةككزعتعمىعينةالدراسةكتككنت

نزيالفيمراكزاالصالحكالتأىيؿفيكافةمحافظاتغزة،إضافةالىكافةنظارات132مف                     ن  
المكز الشرطة كاالجتماعيةمراكز الخصائصاألكلية عمى لمتعرؼ غزة، محافظات عمى عة

كاالقتصاديةلمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك.

قسمتالدراسةالىأربعةفصكؿ،حيثتضمفالفصؿاالكؿاإلطارالنظرم:تقسيم الدراسة
كالسطكفيال السرقة لجريمة الجغرافية تضمفالفصؿالثانياألبعاد بينما محافظاتلمدراسة،

كاالجتماعية األكلية الخصائص دراسة فتناكؿ الثالث الفصؿ أما فييا، المؤثرة كالعكامؿ
االجتماعية العكامؿ الرابع الفصؿ  تضمف كما كالسطك السرقة جريمة لمرتكبي كاالقتصادية                                    
االجتماعية اآلثار ككذلؾ غزة محافظات في كالسطك السرقة لجريمة كالدينية كاالقتصادية

القتصاديةكالدينيةلجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة.كا

نأظيرتالدراسةأفجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةتأخذطابعامتذبذبا:نتائج الدراسة                      
تتمثؿفياألكضاعاالقتصاديةالصعبةحيثأف) الحقيقية مفأفراد68.2كأفالمشكمة )%

باالكضاعاالقتصاديةالصعبة.عينةالدراسةارتكبكاجرائميـبسب

توصيات الدراسة قبؿ: مف كنشرىا الجريمة بإحصائيات االىتماـ بضركرة الدراسة كأكصت
مع بالتزامف األمف أفراد زيادة عمي كالعمؿ دراستيا، لمباحثيف يتسنى حتي الجياتالمسئكلة

يتناسبمعالن مكالعمرانيالمتسارعفيالزيادةالسكانية،كضركرةتطكيراألجيزةاألمنيةبما
محافظاتغزة،كضركرةسفقكانيفتتناسبمعخطكرةجريمةالسرقةكالسطك.
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Abstract in English 

Study Aim: This study aimed to shed light on the magnitude of the theft 

and burglary crimes in Gaza governorates and to identify the spatial and 

demographic distribution of those crimes as well as their perpetrators’ 

social and economic characteristics and their implications. 

Study Methodology and Tools: To achieve the study aims, the 

researcher depended on data from the Palestinian Ministry of Interior 

and the Palestinian Central Bureau of Statistics. The researcher designed 

a questionnaire and distributed it to the study sample which consisted of 

132 inmates in reform and rehabilitation centers and police stations’ 

detention centers in all Gaza governorates. The aim of the questionnaire 

was to identify the basic, social and economic characteristics of 

perpetrators of the theft and burglary crimes. 

Study Chapters: The study was divided into four chapters, where the 

first chapter included the theoretical framework of the study, while the 

second chapter comprised the geographical dimensions of the theft and 

burglary crimes in the governorates and the factors influencing them. 

The third chapter included the basic, social and economic characteristics 

of the perpetrators of the theft and burglary crimes, whereas the fourth 

chapter comprised the social, economic and religious factors of the theft 

and burglary crimes in Gaza governorates, as well as their social, 

economic and religious consequences.  

Study Results: The study revealed that the theft and burglary crimes in 

the Gaza governorates were of a fluctuating nature and that the real 

problem manifested itself in the difficult economic situation as (68.2%) 

of the study sample committed their crimes because of the difficult 

economic conditions. 

Study Recommendation: The study recommended the necessity of 

paying attention to crime statistics and their publication by the 

responsible authorities so that the researchers are able to study them. The 

study also recommended the need for increasing the numbers of security 

personnel in conjunction with the population increase, the need for 

security agencies to develop in commensuration with the rapidly 

increasing urban growth in the Gaza governorates, and the need for 

enacting laws commensurate with the gravity of the theft and burglary 

crimes. 
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 اىدي ىذه الرسالة:

  إلي...إلىمفأضحيالجموبأغمىماأممؾإلىشفيعييـك إلىمفىكأحب            ي      ي      
 القيامةسيدالخمؽاجمعيفمحمدصمىاهللعميوكسمـ.

  إلى أقكؿ مف ارحميما عمىربي ربياني مف إلى صغيرا.... ربياني كما
حبالعمـكالتعميـ الفضيمة،كزرعفي         العزيزيف_ىذهثمرةدعائكما– كالدم          
 الذمالينقطع،فجزاكمااهللخيرالجزاء.

  كأخكاتي إخكاني إلى كخاالتي كأخكالي كعماتي االىؿكاعمامي كجميع
 كاالحباب.

 إلىقرةعينيزكجتيالغالية 
 رفاقيفيالدراسة،كاخصبالذكر:محمكدأبكسيؼ.إلى 
 .إلىجميعأصدقائيالذيفضحكامفأجمي 
 ماإ بأغمى مفضحى لىكؿ خفاقة... عالية اإلسالـ راية لتككف إلىيممؾ

الذيف المجاىديف، ككؿ الديف، خدمة في نحبيـ قضكا الذيف الشيداء، أركاح
 ساركاعمىدربالشيداء.

 سائالالمكلى’المية،التيأفتخربأنيأحدطالبياإلىجامعتياإلس  ن صمى–
افيديميامنارةلمعمـكالعمماء.-اهللعميوكسمـ  ن   

 

 أىدي ىذا الجيد المتواضع
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أالفي رببداية العظيـ اهلل  شكر        ًالعرش  ًالكريـ إ البحثالذممكننيمف ىذا ،نجاز
نكصالة  نكسالما  -صحبوكمفكااله،كبعد:كلوأككعمىعمىنبينامحمد

يفإننيأتقدـ :بجزيؿالشكركالعرفاف
يلىالدكتكر/أشرؼحسفشقفةاإ         ،المساعدبكميةاآلدابالذمستاذالجغرافيةالبشرية

البحثكأسدللياإل البحثأشرؼعمىىذا ىذا كارشاداتكالتكجيياتإلتماـ ،   بيذه خراجو
الصكرة.

لىعضكملجنةالمناقشةاأتقدـبالشكركالعرفافإكم
حفظواهللسعيدالجدبةفكزمالدكتكرالفاضؿ:

حفظواهللمنصكرعبدالقادرعادؿالفاضؿ:الدكتكر
وعمىمابذالهمفجيد     فيقراءةبحثيكتنقيحوكا       ىذاالتكصياتليخرجكسداءالنصح

عناخيرالجزاء.يهللماامةفجزاكىحالبحثفيأبيى
أ إتقكما بالشكر دـ الفمسطينية الشرطة قيادة كحدةلى كتحديدا غزة محافظات في  ن           

كالنقيب/جميؿمحمدالزعانيف.الرائد/صالحأميفمطرالتخطيطكالتطكيركأخصبالذكر
مفأجؿالحصكؿعميبياناتمفالسجالتالجنائيةالتعاكنيم

جيدىأخياألستاذ/أيمفأحمدمبارؾ"أبكأحمد"لماقدموليمفلإكماأتقدـبالشكر
.فجزاهاهللكؿالخيرطكاؿفترةالدراسةمبارؾ

بخالصالشكركالتقدير أتقدـ الغراءلكما العمماءا،مجامعة لجامعةاالسالميةمخرجة
كالشيداء إل.كاالبطاؿ كأصدقائي أىمي مف ساندني مف كؿ أشكر أف يفكتني ىذهكال تماـ

الرسالة.
كناصر السحار، ياسر محمد الكريمين لألخوين واالمتنان بالشكر أتقدم كما

تيسيرالسحار،عمىمابذالهمفجيدمعيفبارؾاهللفييما
 الباحث

 وسيم أحمد مبارك
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 الفصل األول
 عام لمدراسةاإلطار ال

 المقدمة
يفالجريمةظاىرةإ     عيةكاليخمكمنيامجتمعإنسانيبمعنىأنوحيثماكانتعالميةاجتما

حيثالزمتالككفمنذ،ىناؾحياةاجتماعيةحتىكلككانتفيأبسطصكرىاتكجدالجريمة
االزمنةنشأتو ،كعانتمنياالبشريةعمىمر   ن       .

نكالجريمةليستشيئامطمقا      كلكنيا،اكصاؼمحدكدةنياتدؿعمىفعؿثابتلوبمعنىأ،
نشيءنسبيتحددهعكامؿكثيرة        منياالزمافكالثقافةكالمكاف.

ككذلؾتتبايفمفمجتمعآلخرمفحيثالنكعية،كىيتتنكعمفحيثطبيعتياكأشكاليا
.كالسياسية،كاالجتماعية،الختالؽمككناتواالقتصاديةنكالكميةتبعا

؛يكمكافحتوعمىعمـالجريمةاإلجرامسيرالسمكؾكلـتقتصردراسةالجريمةكمحاكلةتف
فما،كمحاكلةتفسيرىايةاإلجرامصاتالعمميةفيدراسةالظاىرةبؿأسيمتالعديدمفالتخص

كالمكانية،كالحضارية،كاالقتصادية،المحصمةلتضافرالعديدمفالعكامؿاالجتماعيةالجريمةإ
فتكأبحاثالجريمةمجاؿجذابألعدادمتزايدةمكأصبحتدراسا،التيأبرزتىذهالظاىرة

إ المنتسبيف كالميتميف مختمفةالباحثيف تخصصات االجتماع،لى النفس،كعمـ كعمـ،كعمـ
الشرطيةكاألكعمـالتربية،القانكف .كالعمكـالجغرافية،كغيرىا،منية،كالعمـك

يتـبمعالجةالجريمةمفخركالجغرافيةتىالجريمةبمنظارمختمؼعفاآللكؿينظرإ
الجكانب األخرلخالؿ العمكـ أكثرمف د؛المكانية المكافمحكركؿ ؛اماألف جغرافية راسة

خرلكسمكؾالجانيكدكافعارتكابالجريمةكغيرىاالعمكـاألخرلفييتنظرإلييامفجكانبأ
مفالعكامؿ.

لىالتعرؼعمىالقكةالكامنة؛بؿيتعداهإكاليقتصراألمرعمىالتكزيعالمكانيفحسب
كمعطياتو بالمكاف القكل تمؾ كعالقات التكزيع، ذلؾ تم؛كراء كعالقات ببعضيابؿ القكل ؾ

ناألخرأيضا    تأثيرتمؾالظاىرةفي:باإلضافةالىبعديفآخريفلدراسةالظاىرةالمكزعةىما؛
المكافمفجيةكاتجاىاتياالمستقبميةمفجيةالىأخرل.

كمف الجريمة جغرافية مساىمات ظيرت ىذاأحكىنا في البشرية الجغرافية فركع د
اتكالمفاىيـالتيفسرتالجريمة.تطكرتحتىأصبحلياالعديدمفالنظريك،المجاؿ
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إكتيدؼ فيدراسة إلىاإلسياـ لمجريمة فيمعالجتيا التيحدلالمشكالتالجغرافية
تيمفالمالحظانياتتزايداتغزةىذهالظاىرةكاليدتمحافظتكاجوالمجتمعالبشرمحيثش

أصبحتىذهالظاىرةمنتشرةفيمحافظاتغزةكخاصةفيالسنكاتاألخيرةمعاألياـحتى
ىكمفىذاالجانبكافالبد      تكزيعمفدراسةجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةمفحيثال

 لمجريمة ارتكابالمكاني كأسباب كدكافع ككقت،ياكتطكرىا كمكانيا فييا المؤثرة كالعكامؿ
انتشارىا.

 أسئمة ومشكمة الدراسة : -   ً أوال  
أركانيا؟ماأسبابياكمادكافعياكماالجريمةكما-1

كاالقتصاديةلمجناةفيمحافظاتغزة؟،كاالجتماعية،كليةماالخصائصاأل-2

لىأخرل؟يختمؼمعدؿالجريمةمفمحافظةإىؿ-3

ًالقكانيفالتيتعمؿعمىالحدما-4       مفالجريمة؟

ىؿيكجدعالقةبيفجريمةالسرقةكالسطككمكافكؿمنيا؟-5

ىؿيكجدعالقةبيفالكثافةالسكانيةكحجـجريمةالسرقةكالسطك؟-6

أبرزالحمكؿكالتكصياتالمناسبةلمحدمفجريمةالسرقةكالسطك؟ما-7

 فرضيات الدراسة : -ثانيا
ت .1 بنسبة إحصائية داللة ذات عالقة %5كجد فيبيف كالسطك السرقة كجريمة  العمر

محافظاتغزة.

%بيفالكثافةالسكانيةكجريمةالسرقةكالسطك5تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبنسبة .2
فيمحافظاتغزة.

يبيفنكعالتجمعكجريمةالسرقةكالسطكف%5تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبنسبة .3
محافظاتغزة.

بيفالمستكلالتعميميكجريمةالسرقةكالسطك%5تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبنسبة .4
فيمحافظاتغزة.

%بيفممكيةالسكفكجريمةالسرقةكالسطكفي5تكجدعالقةذاتداللةاحصائيةبنسبة .5
 محافظاتغزة.
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6.  بنسبة احصائية داللة ذات عالقة االقت5تكجد الكضع بيف كجريمة% لمسكاف صادم
 السرقةكالسطكفيمحافظاتغزة.

 حدود الدراسة : -ثالثا
ـ2015-2000دراسةالظاىرةمفعاـالحد الزماني : -1

 :منطقة الدراسة الحد المكاني،  -2

المحتمة فمسطيف مف الغربي الجنكبي الجزء في غزة محافظات ،تقع دائرتي بيف
31.450).(31.160)عرض ) غزة اشماؿ )خط طكؿ خطي  كبيف ػػ(34.200الستكاء،

ن(شرقا34.250)   ممثالبشريطضيؽمفاألرضيمتدمفالجنكبالغربيإلى،                         ن شماؿغزة
تطؿعمىالبحرالمتكسطمفجيةالغربكتحيطبيااألراضيالفمسطينيةالمحتمةعاـ،الشرقي
لذلؾتقعفيمنطقة،كشبةجزيرةسناءمفالجنكب،شماؿغزةـمفجيةالشرؽك1948
12.4اعرضيافيتراكحمابيف،أم2كـ45ساحؿمحافظاتغزةحكاليكيبمغطكيؿ،انتقالية

كتمثؿ2كـ365كماتبمغمساحتياحكالي،فيأضيؽأجرائو2كـ5.8فيأقصىاتساعك2كـ
يكتقسـإلىخمسمحافظاتكى،%مفمساحةفمسطيفالتاريخية1.3محافظاتغزةمانسبتو

 غزةمحافظة البمح،شماؿ لمعاـ،رفح،خانيكنس،دير غزة محافظات سكاف عدد بمغ كقد
2015 حكالي 1.8ـ نحك السكانية الكثافة تبمغ كبالتالي نسمة /كـ4.986مميكف ،نسمة

(.1.1كبالتاليتعتبرمفأعمىالكثافاتالسكانيةفيالعالـشكؿ)
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 (: الموقع الجغرافي لمحافظات غزة.1.1)شكل 

ً           المصدر: إعداد الباحث بناء  عمى بيانا)  م(2015ت وزارة الحكم المحمي لعام                         
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 أىداف الدراسة -     ً رابعا  

دراسةالىتحقيؽاألىداؼالتالية:تسعىال

التعرؼعمىحجـجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة.-1
كالسطكفيمحافظاتغزة.التعرؼعمىخصائصجريمةالسرقة-2
في-3 كالسطك السرقة جرائـ لمرتكبي كاالقتصادية االجتماعية الخصائص عمى التعرؼ

محافظاتغزة.
لمحدمفجريمةككضعحدكدمناسبة،التعرؼعمىأماكفانتشارجريمةالسرقةكالسطك-4

.السرقةكالسطك
.رقةكالسطكالسيمةجرامؿالتيتؤدمالىارتكابتحديدالعك-5
سبابارتكابجريمةالسرقةكالسطك.التعرؼعمىدكافعكأ-6
اآل-7 بعض عمى االجتماعيةالتعرؼ السرقة،كاالقتصادية،ثار جرائـ لمرتكبي كالنفسية

كالسطكفيمحافظاتغزة.
تجاهجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة.إبرازدكرالقانكفالفمسطيني-8

 الدراسةأىمية  -     ً خامسا  
تبرزأىميةالدراسةفيمايمي:

نجغرافيةالجريمةفرعايتعد-1    حديثامففركعالجغرافيةالبشرية.
تبحثفيجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةعمىتعتبرمفأكلىالدراساتالتي-2

كجوالخصكص.
.ألخيرةفياآلكنةاانتشارجريمةالسرقةكالسطكبشكؿكاسعفيمحافظاتغزة-3
إ-4 القراراتإمكانية صنع في التطبيقية الناحية مف الحيكية الدراسات ىذه مثؿ ،سياـ

كالسياساتالتخطيطيةفيالمجاؿاألمني.
ىذه-5 تتركيا التي األثار كالمجتمعخطكرة الفرد عمى أالظاىرة مف أصبحت حيث كثر؛

المشاكؿفيالمجتمع.

ناالستفادةمفالدراسةمحميا-6      مفخالؿتجنباألسبابالتيتؤدمإ             لىزيادةجرائـالسرقة
.كالسطك
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 مبررات اختيار الموضوع -     ً سادسا  
الدراساتفيىداالمجاؿ.ىحيثتعدمفاكل؛ندرةالدراساتفيىذاالمكضكع-1

نالباحثبالظاىرةارتباطاطبيعةعمؿارتباط-2       نمباشرا  .

اآل-3 تتركياخطكرة التي كالمجتمعاىذهثار الفرد عمى أكبر؛لظاىرة مف أصبحت حتى
المشاكؿفيالمجتمع.

 ة:منيج الدراس -     ً سابعا  

ةمناىجلتفيبمتطمبات بعدالباحثفيضكءمشكمةالدراسةكأىدافياكتساؤالتيااستعاف
البحثكىي:

 المنيجالكصفيحيثيعب-1      المنيجعفالظاىرةالمرادبحثياكماىيفيالكرىذ كما،اقعا
تدؿعميياالسجالتالرسمية.

رك-2 التاريخي: ٌالمنيج       تاريخا الجغرافية الظاىرة الباحثعمىتطكر ىز                   حيثيعتمدىكزمانيا ؛
حصاءاتياعمىبياناتالجريمة كا  ـ2015-ـ2000مف 

التحميمي-3 كالمنيج لمبيانات تحميؿ بإجراء القياـ كىك اكتشاؼا: كمحاكلة إلحصائيات
بيفالمتغيراتالتييفترضأتاالعالقا صمةلمكجكدة نفيككفليا      فيتشكيؿىذ هقكية
كاالقتصاديةلمرتكبيجريمة،كاالجتماعية،كتحميؿبعضالخصائصالديمغرافية،الظاىرة

السرقةكالسطك.

4- استعاف :لقد الديناميكي االجتماعيةالباحثالمنيج الخصائص لتحميؿ المنيج بيذا
تمعالدراسةكعالقتيابالجريمة.كاالقتصاديةلمج

 (:مصادر البحث )طرق جمع المادة العممية -     ً ثامنا  
بحاثكالكسائؿالعمميةذاتالعالقةبمكضكعالدراسة.األكادرالمكتبية:كتشمؿالكتبالمص -1

المصادرالرسمية:كىيالبياناتكالمعمكماتاالحصائيةالتيتـجمعيامفبعضالكزارات -2
الفمسطيني.كالجيازالمركزملإلحصاء،ميةمثؿالشرطةكالمؤسساتالرس

بحاثالصادرةعفمصادرأخرل:كتشمؿالمعمكماتكالبياناتكاالحصائياتكالدراساتكاال -3
ىمية.مراكزاالبحاثكالجمعياتاأل:مثؿالجياتالخاصة
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ستبانة(فيالباحثفيجزءمفدراستوعمىالدراسةالميدانية)االإعتمدكلية:المصادراأل -4
لعدـتكفرالدراساتالتفصيميةحكؿالخصائصالديمغرافية؛جمعالمعمكماتاالكليةلمبحث

قةالدراسةمفخالؿتكزيعكاالجتماعيةكاالقتصاديةلمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكفيمنط
 .صالحكالتأىيؿاالستبانةعمىالنزالءفيكافةمراكزاإل



 الدراسات السابقة -     ً تاسعا  
راستومفخالؿلىتككيفخمفيةنظريةيستنداليياالباحثفيدتيدؼالدراساتالسابقةإ

ىىناؾ فتعرضوألىميا؛حيثإ التيتناكلتدراسةجريمةالسرقةىاشح فيالدراساتالسابقة
.يستعرضالباحثدراساتعربيةكاجنبيةكالسطكفيمحافظاتغزةكعميو

عنوان: جرائم القتل في محافظات قطاع غزة " دراسة في جغرافيا ب م(.2015،ـ )دراسة طوطح1
 الجريمة" رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.

كالتعرؼعمى،لقاءالضكءعمىحجـجرائـالقتؿفيمحافظاتغزةىدفتالدراسةإلىإ
نالتكزيعالمكانيليا،كالكشؼعفأكثرجرائـالقتؿانتشارا              لىالكقكؼعمىضافةإ.باإل

المترتبة كاالثار القتؿ جرائـ لمرتكبي كاالقتصادية كاالجتماعية الديمغرافية الخصائص
عمييا.

عاـ بشكؿ فيمحافظاتغزة الجريمة القتؿ،كتناكلتالدراسة جرائـ أنكاع كبينتأكثر
نانتشارا  ةكحجـالمحافظةفيالمحافظة،كبيافمدلعالقةالنمكالسكانيكالكثافةالسكاني

مفناحية،كجرائـالقتؿمفناحيةأخرل.

إلىأ مستمرتكصمتالدراسة القتؿفيتزايد كأفجرائـ قكيةبيفجرائـ، فىناؾعالقة
ارتفاعنسبةلفيمحافظاتغزةأدفالحصارالمفركضعمىكأالقتؿكحجـالمحافظة،
.الجرائـفيالمحافظات

كنشرىا،شرطةالفمسطينيةبإنشاءقاعدةبياناتمكحدةلمجريمةكأكصتالدراسةبأفتقكـال
حت المسؤكلة الجيات قبؿ تطبيؽمف لضركرة اإليحاء مع  دراستيا لمباحثيف يتسنى ى

التيشر  الحدكد       ا اهلللجريمة كتطبيؽالحدكدكسحباأل،لقتؿعيا المرخصة، غير سمحة
الشرعيةلمرتكبيجرائـالقتؿ.
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بعنوان "أنماط الجريمة حول الجامعات، التحميل المكاني  م (.Larue 2013 ,) دراسة -2
 لجريمة السرقة والسطو وأنماط سرقة المركبات حول جامعات أوتاوا".   

"Patterns of crime and universities : A spatial Analysis of Burglary, 

Robbery and Motor Vehicle Theft patterns astounding Universities 

in Ottawa ." 

ـكتناكلت2006كندافي-ىدفتالدراسةلمكشؼعفالتكزيعالمكانيلمجريمةفياكتاكا
فكجدتالدراسةأفحصالعالقاتبيفالسرقةكالسطككسرقةالمركباتمفحيثالمعدؿ.

ناألخذبنظريةالنمطالمكانيلمجريمةىياألقكلمكانا             .فيارتفاعمعدؿالجريمة

نكاستنتجتايضاأ    كعدـالتنظيـالرسميلمجرائـ،دعمتنظريةالقكةاالجتماعيةفالنتائج
،كالديمكغرافية،كلكحظأنويكجدعددمفالعالقاتالغيرمتكقعةبيفالمتغيراتاالجتماعية

كاالقتصاديةكالجريمة.

ة نابمس ومخيماتيا" بعنوان: التوزيع المكاني لمجريمة في مدين م(.2012،ـ )دراسة طوقان3
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابمس. دراسة في الجغرافيا االجتماعية"

كمخيماتيا نابمس مدينة أحياء في الجريمة انتشار مناطؽ تحديد إلى الدراسة ،ىدفت
األدكاتالمستخدمةفيالجريمة.كسةالجريمةفييامفحيثاألسبابكدرا

كمدلتأثيراألكضاعالسياسية،لعكامؿالداخميةكالخارجيةالمؤديةلإلجراـتناكلتالدراسةا
مف الفترة في الثانية االنتفاضة فترة خالؿ كقطاع الغربية الضفة في ػ2009كاألمنية

ـكآثارىافيارتكابالجرائـكنسبةىذهالقضاياالمبمغعنيا.2010

عمىنسبةمئكيةمفةاالشخاصىيأئـالمرتكبةضدحيافالجراتكصمتالدراسةإلىأ
كصتالدراسةإلىأىميةالتكجيوكاالرشادبسمككياتالمراىقيفمفقبؿأبيفجرائـالقتؿ.

األسرةكالمدرسةكالمجتمع،كتكجيوالباحثيفلعمؿأبحاثكدراساتعفىذاالمكضكع.

"دراسة  ،ات غزةبعنوان : جريمة تعاطي المخدرات في محافظ (.2012)دراسة النجار،  -4
 غزة. ،الجامعة االسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة في جغرافية الجريمة"

إ الدراسة الىدفت تعاطي جريمة معدالت في المكاني التبايف تحميؿ فيلى مخدرات
اآل أىـ كالكشؼعف تعاطيمحافظاتغزة لمرتكبيجريمة كاالقتصادية االجتماعية ثار

.ةالمخدراتفيمحافظاتغز

فيبعضالمحافظاتفيالتكزيعالجغرافيلعددمفنافىناؾتباينكتكصمتالدراسةإلىأ
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المتيميففيجرائـتعاطيالمخدرات.

نشاءقانكففمسطينيلجرائـتعاطيالمخدراتيتناسبكأكصتالدراسةإلىالتسريعفيإ
نفاؽلمحدمفتيريبكاأللمراقبةاالمنيةعبرالمعابركتكثيؼا،معظركؼكتطكرالظاىرة
المخدراتعمىقطاعغزة.

بعنوان محافظات غزة دراسة في جغرافيا الجريمة  م(.2012،أبو عمرةو ـ )دراسة  شقفة 5
 "جرائم القتل"

لمتعر الدراسة لمجريمةىدفت المكاني التكزيع كاؼعمى ،   بيف العالقة مدلطبيعة ظيار
النمكالسكانيكجرائـالقتؿ.

هلجغرافيةلجرائـالقتؿمعتبيافأكثرأنكاعجرائـالقتؿانتشارابعادااسةاألكتناكلتالدر               في
 ثرةفييا،كاكالعكامؿالمؤ،محافظاتغزة  ظيارطبيعةالعالقةبيفالنمكالسكانيكالكثافة

ناح مف المحافظات كحجـ أالسكانية كمدل  ناحية مف القتؿ كجرائـ العكامؿية ثر
لمرتكبيجرائـالقتؿ،كأثرالحالةالنفسيةكاالجتماعيةلجرائـالقتؿفياالقتصاديةكالنفسية

محافظاتغزة.

فىناؾ،أغيرمنتظـناجرائـالقتؿفيمحافظاتغزةتأخذطابع فكتكصمتالدراسةإلىأ
القتؿ كجرائـ السكانية الكثافة بيف قكية ارتباط كأعالقة ، الحقيقية المشكمة فيف تتمثؿ

صبحمفأىـأسبابالقتؿ.مؤدملمقتؿحتىأالشجارال

،كأكصتالدراسةبضركرةاالىتماـبإحصائياتالجريمةكنشرىامفقبؿالجياتالمسؤكلة
سمحةالغيرمرخصةكتطبيؽستياكعمىالجياتالمعنيةسحباألحتىيتسنىلمباحثيفدرا

الحدكدالشرعيةلمرتكبيجرائـالقتؿ.
بعنوان: جرائم القتل عوامميا وآثارىا االجتماعية" دراسة  م(.2010ـ )دراسة القحطاني، 6

ميدانية عمى مدينة أبيا في المممكة العربية السعودية "رسالة ماجستير غير منشورة، 
 جامعة مؤتة.

إ الدراسة التعميـىدفت متغيرات عالقة مدل بياف اإللى كمكاف كأسباب، كالعمر قامة
ارتكابالجريمة. أتناكلتالدراس مدينة كبينتخصائصياة الدراسة عينة كالعكامؿ،بيا

كمدلدكرالتعميـفيالحدمفىذهالجرائـ.،المؤثرةفيارتكابالجريمة
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عمى الدراسة بمكضكع عالقة ذات متخصصة عمؿ كرشات عقد الدراسة أكصت
بأسبابالقتؿ ار،المؤسساتالميتمة في كالنفسية االجتماعية العكامؿ دكر تكابلمعرفة

الجرائـ.
من                                          بعنوان: أىمية ودور األمن الحضري في الحد   م(.2007ـ )دراسة الحاج حسن، 7

الجريمة في المدن الفمسطينية "دراسة تحميمية لمدينة نابمس" رسالة ماجستير غير 
 جامعة النجاح، نابمس. ،منشورة

بشكؿخاصمف"نابمس"كمدينة،لىتحميؿالكاقعالفمسطينيبشكؿعاـىدفتالدراسةإ
ية،اإلجراماسيةكانعكاساتياعمىالنكاحيكالسي،كاالجتماعية،حيثاألكضاعاالقتصادية

 كدراسةأىميةالدكرالحضرمفيالحد          مفىذهالجرائـ.

كفينابمسبشكؿخاصكبينتاالتجاىات،تناكلتالدراسةالجريمةبشكؿعاـفيالضفة
 النظريةالمفس   ية.اإلجرامراالجيزةاألمنيةفيالقضايائـكمدلفاعميةكدكالرتكابالجرارة

أكصت االجتماعيةككذلؾ الظركؼ كمختمؼ الجريمة بيف كالمتغيرات العالقات بدراسة
كمحاكلةضبطياباألطركالنظريات،ككضعخططتربكيةكبرامج،كاالقتصاديةكالسياسية

اؼ.تكعكيةكارشاديةلممجتمعكقائيلمجريمةكاالنحر
رسالة  ،بعنوان: جغرافيا السرقة في مدينة مكة المكرمة م(.2005ـ ) دراسة المطرفي، 8

 ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية.

ىدفتالدراسةإلىإلقاءالضكءعمىجرائـالسرقةفيمدينةمكةالمكرمة،كتكزيعالزماف
منطقةالدراسة.كالمكافليذهالجرائـ،كبيافخصائصالجريمةفي

مكة فيمدينة السرقة السرقةخالؿ،تناكلتالدراسةجرائـ كمدلتبايفنسبة كاتجاىاتيا
كتأثيرىاعمىالجناة.،السنكات،كمدلعالقةالعكامؿاالجتماعيةكاالقتصادية

 الدراسة الجريمةبأكصت بجغرافيا المتعمقة الجغرافية البحكث أىميتيا،تشجيع إبراز ،
 كا مكحدنشاء  خريطة    المكرمة مكة لمدينة نلتككفمرجعا،ة    جميعنكمعتمدا االجيزةيساعد

جراءأمدراساتمستقبميةخاصةبالمدينة.الحككميةكاألمنيةعندإ
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من                                                        بعنوان: دور التصميم العمراني لممناطق السكنية في الحد   م(.2004ـ ) دراسة عسيري، 9
دراسة مسحية عمى جريمة سرقة المساكن" وجية نظر السكان عمى جريمة المساكن" 

 جامعة نايف لمعموم األمنية، الرياض. ،رسالة ماجستير غير منشورة

التعرؼعمىالعالقةبيفأسمكبالتصميـالعمرانيكالمعمارمفيبعضإلىىدفتالدراسة
 لمحداألحياءذاتالتصميـالشبكي،كتحديداالعتباراتالمؤثرةفيتصميـاألحياءالسكنية 

مفجريمةسرقةالمساكف.

المساكف بحؽ الجريمة ارتكاب أسباب الدراسة االجتماعية،تناكلت العكامؿ كتأثير
 ارتكابالجرائـككافحياكاالقتصاديةكدكافعياعمى       الركضةكالجزيرةعينةالدراسةالتي

أجريتعميياالدراسة.

ابالجرائـفيالمساكفمفمنطقةكجكدفركؽبيفالنسبفيارتكتكصمتالدراسةإلى
 نسبةجريمةسرقةالمساكفبيفحياأفىناؾفرؽكاضحفيكلىأخرلإ         الركضةكالجزيرة"

السكني لمحي التصميمية بالخصائص المسركقة المساكف عالقة كمدل الدراسة" عينة
كالمساكف.

الناحيةاألمنيةعندتصميـاألحياءالسكنكأكصتالدراسةب ية،كتفعيؿدكرسكافمراعاة
األحياءلممشاركةفيالمحافظةعمىاألمف.

بعنوان:  العالقة بين النمو السكاني والكثافة السكانية  م(.2003)دراسة ناصر،  -10
رسالة ماجستير غير والجريمة "دراسة تطبيقية عمى مراكز الشرطة بمدينة الرياض" 

 .كاديمية نايف لمعموم االمنية، الرياضمنشورة، أ

كمعدالتيراتالسكانيةكالجغرافيةمفجية،لىمناقشةالعالقةبيفالمتغىدفتالدراسةإ
الجريمةبأنكاعياالمختمفةمفجيةاخرل.

كالجرائـتناكلت الماؿ، عمى االعتداء كجرائـ النفس، عمى االعتداء جرائـ الدراسة
المسكرات،خالقيةاأل كمتغيرتا،كجرائـ المتنكعة كبعضالمتغيراتالسكانية،بعكالجرائـ

السكاف كحجـ السكانية كالكثافة السكاني النمك في ممثمة مستقؿ كمتغير كالجغرافية
السعكدييفكحجـالسكافغيرالسعكدييفكالبعدعفمركزالمدينة.

أ الدراسة سنكاتاستنتجت العشر خالؿ مستمر تزايد الرياضفي مدينة سكاف عدد ف
ارتفعت حيث االخيرة مف السكاف 100نسبة الى1411%عاـ 192ق ق1420%عاـ



 

13 
 

مف الجرائـ ارتفعتنسبة 100بينما 251قالى1411%عاـ  تعدقك1420%عاـ
نكثرالجرائـحدكثاأجرائـالسرقةمف     فيمدينةالرياض.

نىناؾعالقةكتكصمتالدراسةإلىأف   نطردية بيفالنمكالسكانيكمعدالتالجرائـبأنكاعيا
لمختمفةبمدينةالرياض.ا

بعنوان: "تطبيق تحميل التوزيع الجغرافي لمجريمة التسمسمية  (.catalane، 2000)دراسة -11
 والتحقيقات التي تبدأ بمكان الجريمة والضحايا المستقبميين وتحديد مكان اإلقامة".

"Applying Geographical analysis to steroid crime Investigating to 

predict the location of future targets and determine offender 

residence  ." 

ٌتيدؼ كالتيحصمتفينظاـ التسمسمية لمجريمة المكاني التحميؿ لتكضيح الدراسة ىذه
جغرافيمحددككيفيةاإلفادةمفىذاالتحميؿلمحدمنيا.

نظـالمعمكماتالجغرافية.كتناكلتإفادةبعضالتحقيقاتمعالمجرميفكالمختصيففي

ىساليبكاستنتجتأفىناؾأ المعمكمات نظـ فيحدكد تنفيذىا السيؿ مف الجريمة لمنع
الجغرافيةمعاالعتمادعمىعددمفاالفتراضاتالتيتتعمؽبسمكؾالمجرميف.

مة في بعنوان : الخمفية التربوية واالجتماعية لمرتكبي الجري م(.1996ـ ) دراسة المعبدي،12
جامعة أم القرى،  ،رسالة ماجستير المنطقة الغربية من المممكة العربية السعودية.

 السعودية.

إلى كالتعرؼعمىىدفتالدراسة التيتؤدمإلىارتكابالجريمة، الكشؼعفالعكامؿ
الجريمة ارتكاب بيف العالقة كبياف الجريمة، لمرتكبي كاالجتماعية التربكية الخمفية

تاالقتصاديةكاالجتماعيةلمفرد.كالمستكيا

 في الديف دكر الدراسة لمجريمةمتناكلت الديفكع،كافحتو منظكر مف مرتكبييا قكبة
نكاعالجرائـكنسبتياكطرؽمكافحتيا.اإلسالمي،إلىجانبأ

مدلالدكركفشيالبطالةمفأىـعكامؿارتكابالجرائـ،ىتأفالفقركتكصمتالدراسةإلى
 مؤسساتالتربكيةكاالجتماعيةفيالضبطاالجتماعيلمحدالفاعؿلم                  مفانتشارالجريمة.

التركيزعمىاالصالحاألسرم،كاتخاذاالجراءاتالكفيمةلتكفيرفرصبكأكصتالدراسة
العمؿأماـأفرادالمجتمع.
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 خالصة الدراسات السابقة:

ىفالدراساتالسابقةمفالمالحظأ    كعاتالتيلياعالقةبمشكمةتناكلتالعديدمفالمكض
البحثالتيتـمناقشتيا

مف محافظاتغزة مف محافظة كؿ كحجـ السكانية الكثافة بيف العالقة التعرؼعمى
ةالمؤديةناحيةكحجـانتشارالجريمةمفناحيةاخرلكالتعرؼعمىالعكامؿالداخميةكالخارجي

كاألمنية السياسية األكضاع تأثير كمدل فترةلمجرائـ خالؿ غزة كقطاع الغربية الضفة في
مدل عمى لمتعرؼ الثانية اإلاالنتفاضة كمكاف التعميـ متغيرات كاسبابعالقة كالعمر قامة

مقابؿالزيادةفىناؾزيادةفيعددالجرائـكخمصتالدراساتالسابقةإلىأ،ريمةارتكابالج
،فيجرائـالسرقةكالسطكليادكركبيرفالعكامؿاالجتماعيةكاالقتصاديةكأ،فيعددالسكاف

افىناؾكعمىمفاالناثمعدالتالجريمةبالنسبةلمذككرأفىناؾارتباطكاضحفيككذلؾأ
انخفاضفيالجرائـفيالمناطؽالريفيةبينماترتفعالجريمةفيالمناطؽالحضرية.

 :بالتالي  وصت الدراسات السابقةولقد أ
الشرطةبإنشاءأ .1 قاعدةبياناتمكحدةلمجريمة.فتقـك
 كضعخططتربكيةكبرامجتكعكيةكارشاديةألفرادالمجتمعلمحد .2                   مفالجريمة.
 فيككفىناؾتعاكفعمىالصعيديفالمحميكاالقميميلكضعخططمناسبةلمحدأ .3                       مفالجريمة.
منيةعندتصميـاالحياءالسكنية.مراعاةالناحيةاأل .4
رفرصعمؿألفرادالمجتمع.كضعخططتنمكيةكتكفي .5
ىفالدراساتالسابقةناقشتمكضكعالجريمةمفجكانبمماسبؽيتضحلناا               مختمفة،

جرائـالسرقةكالسطكبشكؿمتخصصفيفمسطيفبشكؿعاـكمحافظاتـيتـتناكؿأممفكل
زىذهغزةبشكؿخاص،كأفمعظـالدراساتاستخدمتدراسةالجريمةبشكؿعاـ،بينماتتمي

المتخصصعمىجريمةالسرقةكالسطكمفحيثالتكزيعالمكانيكالزماني، الدراسةبتركيزىا
نطارامرجعيا.لمعرفةككانتبمثابةإكبذلؾيمكفالقكؿأفالدراساتالسابقةزكدتنابا ن 
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 االطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 اىيم والمصطمحات:  ً       اوال : المف
 الجريمة:    ً                اوال : تعريف جغرافية

 اليكجدىناؾتعريؼشامؿكمكحدلجغرافياالجريمةفقدتعددتالتعريفاتالتيعر                   فت
 كلكف؛جغرافياالجريمة جميعياارتكزتعمىعنصرالمكافكأساسفيتعريفياكمفأىـىذه

التعريفات.

 تعر -1 الذميدرسالتنظيـالمكانيلمجريمةمفحيثأنماطياالنكعمفالجغرافياذلؾؼبأنيا
كمنظكماتيا الجرائـ،المكانية ألنكاع لمجريمة االقميمية العكامؿ،كاالختالفات دراسة مع
 (1)لىارتكابالجريمة.إالجغرافيةالتيتؤدم

خرآتعريؼ -2 المجتمعاتكىيقديمةإىي: اف،حدلالمشكالتالتيتعانييا نشأتمنذ
 نشأت عمى رضاألالبشرية تخصصاتيـ، بمختمؼ العمماء اىتماـ شغمت فقد ثـ كمف

(2)ثارارتكابالجريمةكمقاكمةكقكعيا.آلؾلمحدمفكذخاصةاالجتماعيةمنيا،

يف -3 الجغرافيا عمـ مف فرعي مكضكع بأنيا يشير حيث "جابر"  تعريؼ                           الحيز كيربط سر
 األفعاؿ كمختمؼ لممجرميف كمعدالتيا،ياإلجرامالجغرافي الجريمة تبايف كيدرس ة،

نكخصائصالمجرميفكالضحاياآخذافياالعتباردائما    ن          (3)البعدالمكاني.

 خرعرآكىناؾتعريؼ -4   ياىيعبارةعفمكضكعفرعيمفعمـ نأعمىؼجغرافياالجريمة
كيدرس،يةاإلجرامكالذميربطبيفالحيزالجغرافيلممجرميفكمختمؼاالفعاؿ،الجغرافيا

نخذبعيفاالعتباردائمااألتبايفالجريمةكمعدالتياكخصائصالمجرميفكالضحايا،مع    
(4)البعدالمكاني.

 : مفيوم الجريمة     ً ثانيا  
 تعددتالعمكـالتيفس     رتكعر   فتالجريمةكعميونكتفيبذكربعضالتعريفاتكمنيا.

                                                           

 (.11يـدراسةجغرافية)ص(الحربي،الجريمةفيمنطقةالقص1)

 (.31(المنقكرم،األبعادالمكانيةلمجريمةبكاليةكردفافدراسةفيالجغرافيااالجتماعية)ص2)

االجتماعية)مج3)  (.30/98(جابر،مسرحالجريمة:منظكرجغرافيلدعـدكرالشرفة،مجمةالعمـك

 (.12/183)مج(شكية،المقارنةالسيكسيكجغرافيةلظاىرةالجريمة4)
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لمجريمة: -1 االجتماعي كؿالمفيكـ ٌىي   فعؿ أك يضرامتناع فعؿ  عف      المجتمع بمصالح
نماىك؛نواجراميمفعدموليسبالنصالتشريعيبأؼالفعؿىي يىكىفتإكعميوف،ساسيةاأل كا    

 (1)بمبادئاألخالؽكالقيـاالجتماعيةالتيتعكدلممجتمع.

2-  عمـ في الجريمة كؿاإلجراـمفيكـ ىي ٌكالعقاب:       معاقإسمكؾ ىنساني   بكصفو عميو ب
نمخالفا نلمصالحأفرادهاألساسيةمتىكافىذاالسمكؾكاشفاأكـالمجتمعكعاداتولقي             عف

(2)عفتككيفأجرامي.أكنفسيةمنحرفة

ععففعؿيترتبعقكبةعمىامتناأكىيعبارةعفكؿفعؿالمفيكـالقانكنيلمجريمة: -3
 (3)رتكبو.اكؿمف

أكالقانكفعقكبةيقررلورادةجماعيةؼأخر:"فعؿغيرمشركعصادرعفإكىناؾتعري
(4)حترازيا.تدابيرا

 مفيكـالجريمةفيالشريعة:إتياففعؿمحر -4          ترؾفعؿكاجبيعاقبأكـمعاقبعمىفعمو،
رضاعمكلكدىا،فيناتتمثؿالجريمةإـعفاألمتناعامثاؿعمىاالمتناع(5)كؿمفتركو.

ياالمتناع،أمسببضررالمغيرف ن       امتناعأكف،أمبمعنىانوكؿفعؿدللكفاةالجنيأ
عففعؿسببضررالمغيرفيكجريمة.    ن       

،يظيرمفخالؿالتعريفاتالسابقةأفالجريمةلياعدةأركافيجبأفتتكاجدفيأمسمكؾ
حتىيعتبرالسمكؾجريمة.

ي.اإلجرامأكالسمكؾالشخصالذمقاـبالفعؿ -1

 الشرعكالمجتمعالذميحدد -2       نقيموأفعمالبمعاييرهك   ماجريمة.

3- . الفعؿالصادرعفالفردالمجـر

 القانكفالذميحدد -4     عقكبةكؿ  نكعمفالجرائـ.

مسمكؾيعتبرىذاالسمكؾجريمة.ركافاذاتكافرتفيأاألكبيذه
                                                           

 (.29(المنقكرم،األبعادالمكانيةلمجريمةبكاليةكردفافدراسةفيالجغرافيااالجتماعية)ص1)

 (.26(عبدالمنعـ،اصكؿعمـاإلجراـكالجزاء)ص2)

 (.87(الكليد،األحكاـالعامةفيقانكفالعقكباتالفمسطيني)ص3)

 .87ص(المرجعالسابؽ،4)

 (.16)صعاطيالمخدراتفيمحافظاتغزة"دراسةفيجغرافيةالجريمة(النجار،جريمةت5)
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: جريمة السرقة     ً ثالثا  

(1)خذمالوخفية.أأم،السرقةفيالمغة:سرؽمنومالو -1

 فيالشتعريؼجريمةالسرقة -2  ٌكؿىيرع: بيدؼتممكو مفأخذمكمؼحرمااللغيره   ن      (2)
الشرعكمنعمفمخالفتوككاف بمعنىانوكؿفعؿيصدرمفشخصبالغعاقؿحرمو

الشريعة نظر كجية مف جريمة فيك لمغير يسببضررا                 ي      الشريعة، بحدكد كيعاقبعمييا
َ َ ََوالَساَرَقََوالَسارَقََ]:اإلسالميةلقكلوتعالى َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ ََ َيَدَيَهَىاََجَزاَءَبََىاََكَسَباًَََكاًَلََ 

َ
ََةََفاَقَطَعواَأ  َ َ  َ  َََ َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ
 
ََََ  َ  َ  َ َ َ َ  َ

ََ َوَيَاهلَلََواهلَلََعَزيَزََحَكيهََ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ َ  ََ ََ  َ .{83}املائدة:[ َ 

كؿمفأخذمنقكاللغيرهبطريقةغيرمشركعةفيكسارؽ.ىي السرقة في القانون: -3          ن    (3)
القكؿ اقؿامتناععففعؿارتكبوشخصبالغعأكفالجريمةىيكؿفعؿفإكخالصة

 سبب ضررالمغيرفيكجريمةمفكجيةنظرالقانكف.          ن 

الشروع بالسرقة:    ً   رابعا : 
الشخصتككفجريمة ارتكبيا كلكفلـيتـ؛ىككؿفعؿتككفالخطكةاالخيرةلواذا

(4)الخطكةاالخيرة.

شل:     الن       ً  خامسا :
تانتباىيـكحقائبيـبعدلف،أكمحافظيـ،ىيسرقةأمكاؿالناسبأخذىامفجيكبيـ

(5)إلىأمكرأخرل.

تعريف السطو: :     ً سادسا  
ىكدخكؿالجانيأمبناية منياأك أمجزء بكسربابأك قاـ اؾألمبناية شبأك

 فيذايعتبرهالمشر؛قاـبالتسمؽعمىجدارألمبنايةأك،بغرضفتحو   (6).ناعالفمسطينيسطك

                                                           

 (.13(جرادة،جرائـالسرقةكالسطككالسمب)الضفةالغربية،قطاعغزة()ص1)

 (.259(المركاني،جريمةالسرقة،كدراسةنفسيةاجتماعية)ص2)

 (.6(بيناـ،البكليسالعمميأكفيالتحقيؽ)ص3)

 (.12كفالعقكباتجرائـاالعتداءعمىاألمكاؿ)ص(كزير،شرحقان4)

 (.12(الحربي،الجريمةمنطقةالقصيـدراسةجغرافية)ص5)

 (.17–15صص(جرادة،جرائـالسرقةكالسطككالسمبفيالتشريعالفمسطيني)6)
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 تعريف المجرم: :سابعا
 تعددتالعمكـالتيعر     كمنيا: فتالمجـر

تعريؼالم1 ي.    فيالقانكف:ىككؿ  جـر          ىشخصصدر     بإدانتوكيككفالحكـ مفالقضاءحكـ
(1)أميككفبصكرتوالنيائيةكاليقبؿالطعففيو.؛نباتا

يتعريؼالم-2  فيعمـ ً:ىككؿشخصأسناإلجراـجـر       دإليوارتكابجريمةسكاءدانوالقضاء
(2)لـيدنو.أك

سنداكؿشخصىك":مالفقوفيالتشريعالفمسطينيبأنورأكىناؾتعريؼأخرحسب-3
يدانوالقضاءأليوارتكابجريمةبشكؿجدمسكاءإ  نقطعياأـلـيدنو" 

     ً              ثامنا : المجني عميو
(3)ىدرتالجريمةبحقوأحدلمصالحوالمحمية.أىكالشخصالطبيعيالذم -1

يتناكلوالترؾالمؤثـقانكناسكاءأكيقععميوالفعؿاماتعريؼمحكمةالنقض"فيككؿمف -2  ن     
أكافشخصاطب ن    نعيااـمعنكيا".ي (4)ن

  تعريف مسرح الجريمة:     ً  تاسعا :
إ إضافة الجريمة فيو حدثت الذم المكاف ىك مكاف كؿ ارتبطيلى دليؿ فيو تكافر

(5).بالجريمة

مراحؿالجريمةكاحتكلماكفالتيتشيداألمجمكعةأكخركىكالمكافآكىناؾتعريؼ
كيعتبرممحقالمسرحالجريمةأم،داةتتعمؽبالجريمةأأمأكثارالمختمفةعفارتكابيااآلعمى     ن  

(6)ىككؿمكافشيدمراحؿالجريمةالمتعددة.

                                                           

 (.27(عبدالمنعـ،اصكؿعمـاإلجراـكالجزاء)ص1)

 (.17اب)ص(القيكجي،عمـاإلجراـكعمـالعق2)

 (.19(العجرمي،حقكؽالمجنيعميو)ص3)

اإلجرامية)ص4) (جرادة،الجريمةتأصيالكمكافحةدراسةتحميميةتأصيميةلمعمـك           ن      28.) 

 (.220(عطية،شرحالجريمةفيضكءالقكاعداإلجرائيةكاألساليبالفية)ص5)

 (.19(الميدم،مسرحالجريمةكداللتوفيتحررشخصيةالجاني)ص6)
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عر كما ٌأك     الجنائيفيالبحث أحداثالعمؿ الذمتدكرحكلو المكاف ىك )رامز( فو
نالجريمةمفتكحاكتقصيالحقائؽكقديككفمسرح    مغمقا،كمفأمثمةاالماكفالمفتكحةالشكارعأك        ن

(1)المبنى.أكالمكتبأكماكفالمغمقةفييكالغرفةاألمثمةأامأ،سكاؽكاأل

الجريمة:     ً                                 عاشرا : مفيوم انتياز الفرص عند جغرافيي

استعدادىـ، حيث مف الناس يختمؼ مثمما أنو القائمة الفكرة مف ينطمؽ عدـأك
 أفإذ،ذلؾالبيئةالتييسكفبياالناسفك،استعدادىـالرتكابالجرائـ قابميةحدكثالجرائـبيا

كذلؾمفحيثالفرصالتيتكفرىاتمؾالبيئات،أخرلكبيفبيئةأك،خركآبيفمكاف،متفاكتة
(2)المختمفةلألشخاصالذيفيكجدعندىـاستعدادتاـالرتكابالجريمة.

 م الجرائم في القانونتقسي :    ً انيا  ث
المشدد:الجنايات -1  ىيالجـر    الحبسمدةتتجاكزأك،عداـاإلالذميعاقبمرتكبوبعقكبة

(3)ثالثسنكات.

ٌىيكؿالمخالفة: -2  يعاقبمرتكبوبمدةالحبسالذماليتجاكز (4)سبكع.األجـر

الجنح: -3 مع الحبس التالية بالعقكبات عمييا المعاقب الجريمة الشاقشغاألىي أكة،اؿ
(5).سنكاتياـإلىثالثعشرةأالغرامةكتتراكحعقكبةالحبسبالجنحبيفأكالحبسالبسيط

 (6)دوافع ارتكاب جريمة السرقة والسطو والسمب     ً  ثالثا :

فارتكابالجرائـالسابقةالذكر:فالدافعمأكىيتشترؾبنفسالدكافعحيث

نكجكدنزعةعدكانيةقدتخفيرغبة -1       حقدادفيناعمىأكنتقاـمفالمجتمعفياال  خريفكىذااآلن
كسبب وعمىأمالؾالغير.استيالئيبررهالمجـر

ٌقديككفالدافعىكتعر -2      ًضالمجر  ـلظركؼقاسية.
                                                           

 (.60(العايدم،الكجيزفيعمـاإلجراـكالعقاب)ص1)

بمدينة2) الشركة عمىمراكز تطبيقية دراسة كالجريمة، السكانية السكانيكالكثافة بيفالنمك العالقة محيا، )
 (15الرياض)ص

 (.93(الكليد،األحكاـالعامةفيقانكفالعقكباتالفمسطيني)ص3)

 .93ص،(المرجعالسابؽ4)

 (.172(عالية،شرحقانكفالعقكباتالقسـالعاـ)ص5)

 (.48-37صص(جرادة،جرائـالسرقةكالسطككالسمبفيالتشريعالفمسطيني)6)
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كقديككفدافعوىكالطمعكحسداألمالؾالغير. -3    ن        

اللمجمكعةمفاالتقؼالدكافعالىىنافقديككفىدفوىكاستكم   أكذمييكيياشياءالاألن
.ؾتحقيؽالنفعالشخصيكالحصكؿعمىالغذاءذلالدافعالى

     ً                       رابعا : أركان الجريمة العامة
 الركن الشرعي: -1

 ليا تكافر إذا كيكتسبيا لمفعؿ مشركعة غير كىماأىيصفة لنص:مراف خضكعيا
القانكفعقابا فيو يقرر نتجريـ          لسببلمفيرتكبو، أسبابفانتقاأذإ،باحةإكعدـخضكعو ء

هاإلباحةشرط      لونصالتجريـ،أ الذمأكسبيا بالصفةغيرالمشركعة فيضؿالفعؿمحتفظا
فعاؿكالعقابعميياكالتيتختمؼمفدكلةاألكيرجعفيتحديدهالىاالنظمةالخاصةبتجريـ

 يكجدقانكفعقكباتمكحكال(1).رلخاليا        فةففيالض،نماىناؾعدةقكانيف كا،دفيفمسطيف
 الغربيةتطب  حكاـأكفيغزةتطبؽ1960(لسنة16ردنيرقـ)األـقانكفالعقكباتًحاكىؽالم

( رقـ االنتدابي 73القانكف لسنة )1963( رقـ المصرم الحاكـ بأمر لسنة555المعدؿ )
1957.

العسكرية ،كتطبؽالمحاكـ أكمحاكـ قانكفالعقكباتالثكرملمنظمةأمفالدكلة حيانا           ن
(2).1979حريرلسنةالت

 الركن المادي: -2
أفيظيرشإفالقانكفاليعاقبعمىاالفكاركالمعتقداتالداخميةل إالبعد خصما

مظيراخارجيامممكسايقكـبوالشخصفيالعالـالخارجي        ن  ن  ن  ألفاالفكاركالمعتقداتالتشكؿ؛
نياتيديدلمنظاـالعاـكالتنتفيأماضرارفيالمصالحالتييحميياالتشريعالجزائيكالينتجع

تصميـعمييااليخرجيامفأكبفكرةمؤثمةعمؿؾبأفالذل،كمفثـعمةالتجريـكالجزاء،عنيا
 بيا يرقى كال التأثيـإمجاليا تستحؽ التي الخارجية األعماؿ المادم،لى الركف لقياـ كيمـز

الجانيسمكؾإجراميمعيفيتحقؽ أفيصدرعف محددةلمجريمة إجرامية نتيجة ،عمىأثره
معيف إجرامي ارتكابسمكؾ في الجاني يبدأ قد إتمامو،كلكف في يتمكف ال ىذاأك يتـ قد

كيتككفالركفالمادم،السمكؾدكفأفتتحقؽالنتيجةفيشكؿسمككومحاكلةالرتكابالجريمة

                                                           

 (.46(حسني،شرحقانكفالعقكباتالقسـالخاص)ص1)

 (.26(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص2)
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يةكعالقةاإلجراملنتيجةيكااإلجرامعناصريجبتكافرىافيالجريمةكىيالسمكؾةعمىثالث
(1)السببية.

(2)ي.اإلجرامالسموك 

،ففكرةالجريمةىيمجردنشاطنفسيأفمفالمعركؼ،كىكالنشاطالذميأتيوالجاني
فقديككف،ؾيتـمفخالؿسمكؾذلففإذابدأتىذهالفكرةبالتحقؽفيالعالـالخارجيإكلكف

نيجابياإىذاالسمكؾ نيككفسمبياأك   جرامي"كىذاماإىذايعرؼبمبدأ"الجريمةبغيرسمكؾك،
كسنتناكؿكالمفالسمكؾاإليجابيكالسمكؾ،نصعميوفيالقانكفالفمسطينيفيقطاعغزة           ن    

والسمبيبشيء     .مفالتفصيؿ

نىكنشاطارادمينفذهالجانيفيالعالـالخارجيتحقيقالغايةمعينة:  ً                 أوال : السموك االيجابي            ،
نمخالفا جزائيةلذ لؾنيياتفرضوقاعدة        ن  أك،كقديتككفالسمكؾمففعؿكاحد، فعاؿأمفعدة

(3).متتاليةتجمعياكحدةاليدؼ

     ً                ثانيا : السموك السمبي
القانكف بفعؿيفرضو يعرؼباالمتناععفالقياـ كيتمثؿفياالمتناععففعؿ،ىكما

فعمو عف أمتنع مف لكؿ عقكبة القانكف ألـز (4)شيء ، ذلؾكمثاؿ عف االـ رضاعإأمتناع
.ىكالسمكؾالسمبيااليكفاةالمكلكدفيذذلؾمكلكدىافأدل

 يةاإلجرامالنتيجة  -2
يمحققااليدؼكىناتككفالجريمةاإلجرامإفالجريمةتتمثؿتحققيافياتماـالسمكؾ      ن 

المادملمجريمة حققتالركف كقد الن،تامة فكركقكع كقعتالنتيجة يأـاإلجرامشاطكسكاء
 بعد المادمذلؾكقعت الركف عمى يؤثر النشاط،ال بيف السببية العالقة تكفرت طالما

(5)كالنتيجة.



                                                           

 (.40–39صصالسرقةكالسطككالسمبفيالتشريعالفمسطيني)(جرادة،جرائـ1)

 (.242–240صص(الكليد،األحكاـالعامةفيقانكفالعقكباتالفمسطيني)2)

 (.41(جرادة،جرائـالسرقةكالسطككالسمبفيالتشريعالفمسطيني)ص3)

 .41صالمرجعالسابؽ،(4)

 (.85-84صص(أحمد،دركسفيعمـاإلجراـ)5)
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عالقة السببية بين الفعل والنتيجة-3

السمكؾ بحيثأف السابقيف المادم الركف عنصرم بيف ترتبط التي السببية عالقة إف
يةكيفيـمفاإلجراميىكالذمأحدثالنتيجةاإلجرام ي نؾأفعالقةالسببيةباعتبارىاعنصراذل         

ذاتالنتيجة الجرائـ عمى كتقتصر المادم الركف في أساسيا                      ن  فيجرائـ، تصكرىا يمكف كال
في التيتفيد ىيالعالقة معينةكىذه اجرامية تحقؽنتيجة فييا التييستبعد السمكؾالمجرد

(1)عنيا.مساءلةالجانيعفالنتيجةفإنواليسأؿ

التيديدبكقكعويشكؿأكخالصة:إفالسمكؾاالنسانيالمحظكرالذميؤدمالىالضرر
كالنتيجةىيمايترتبعمىكقكع،الركفالمادملمجريمةفالفعؿىكالسمكؾاإلنسانيالمحظكر

،ةكعالقةالسببيةبيفالفعؿكالنتيجةىيالتيتشكؿعناصرالركفالمادملمجريم،ىذاالفعؿ
فإذاانتقصأحدىذهالعناصركافالركفالمادملمجريمةناقصاكتككفالجريمةناقصةالركف        ن            

كالعكسإذاتكافرتجميععناصرالجريمةكانتالجريمةتامةبتحقيؽعناصرالركف،المادم
المادمكافة.

 الركن المعنوي -3
،ثمةلدلالجانياآلراإلرادةإفاألساسالذميقكـعميوالركفالمعنكملمجريمةىكتكف

 جـر القانكف أف أم مشركع غير بعمؿ القياـ عمى اإلرادة ىذه حداث اك،العمؿىذاكتكجيو
 السمبية بالنتائج عميو المترتبة الضاركاآلالنتيجة  ثار    كيسم عنو الناشئة ٌة        القانكفى فقياء عند

(2).القصدالجنائي

 (3)  ً                 أوال : القصد الجنائي.
رادةمتجيو:لجنائيإفالقصدا ىكالعمـبعناصرالجريمةكماىيمحددةفيالقانكفكا               

:مريفكىماأقبكلياكعميويجبتكافرأكالىتحقيؽىذهالعناصر

اإلنسافاليؤاخذعمىالفعؿفةفيالشريعةاإلسالميةالرئيسيعتبرالعمـمفالمبادئالعمم: -1
إالاذاكافعالماعمماتامابت ننالمحـر ن     كىناالمقصكدبالعمـبالتحريـىكمتىأصبح،حريمو
 اإلنسافعاقالميسرالوأفيعمـماحر ي  ن  ن      ـعميوإم م،ابالرجكعلمنصكصالمكجبةلمتحريـ  كا ا 

                                                           

 (.246(الكليد،األحكاـالعامةفيقانكفالعقكباتالفمسطيني)ص1)

 (.25(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص2)

 (.360-258صص(الكليد،األحكاـالعامةفيقانكفالعقكباتالفمسطيني)3)
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باألفعاؿالمحرمة،بسؤاؿأىؿالذكر أعتبرعالما      ن    بالتحريـ،ي أفيعتذربجيمو يكفلو كلـ
الفقياء يقكؿ العذربجيؿ"اليقبؿفي:كلذا فيالتشريع،حكاـ"األداراإلسالـ كالقاعدة

يالىجانباإلرادةيتعيفأفاإلجرامتكافرالعمـالذميقكـبوالقصدينولكيأالفمسطيني
يحيطالجانيعممابجميعالعناصرالقانكنيةلمجريمة       ن     فإذاانتفىالعمـبأحدىابسببالجيؿ،

 كره.انتفىالقصدالجنائيبد،الغمطأك

صؿفيالجرائـأنياتعكستككينيامركباباعتبارأفقكامياتزامفبيفيداأل اإلرادة: -2       ن       تصؿا
خالطيابثـاإل عممياكعقؿكاع   و    ليييمفعمييامحدداخطاىا.؛   ن   

إ:خالصة مف ركنا يعتبر الجنائي القصد ف   ن         الجريمةأ المادم،ركاف لمركف مكمال كىك     ن   
كأفتتكافرإرادةلدلالجانيفيإحداث،ركىيالعمـبالجريمةلمجريمةكعناصرهيجبأفتتكاف

الجريمة.
ذكرىاىيأركافيجبأفتتكافرفيكؿجريمةالتيتـركافالجريمةالسابقةأفإ:مالحظة

كىيبذاتياتنطبؽعمىجرائـالسرقةكالسطك.،ميماكانت

 ي:اإلجرامالعوامل المؤثرة في السموك     ً   خامسا : 
 قس :يإلىاإلجراممؿالمؤثرةعمىالسمكؾمماءالعكاـالع

 : العوامل الداخمية لإلجرام:   ً أوال  
المجـر بذات المتصمة الظركؼ مجمكعة كالتي،ىي كالعقمي كالنفسي العضكم كتككينو

(1):يكىيعمىالنحكالتالياإلجراميككفلياارتباطكثيؽبالسمكؾ

 الوراثة: -1
ٌىيانتقاؿخصائصالس         تككينومؼالىالخ كائؿأكيعتبرلكمبركزكمف(2)مؼلحظة

ىككارثاأحيثاعتبرلكمبركزك؛ياإلجرامالقائميفبدكرالكراثةفيتككيفالسمكؾ نفالمجـر      
أجدادهلإل مف يرتد،جراـ تجعمو خارجية كمظاىر بيكلكجية صفات يحمؿ  كأنو                     االنسافإ لى

،البدائي التككنية النظريات معظـ اتجيت إكلقد السمكؾ بأف القكؿ سمكؾاإلجراملى ىك ي
(3)جداد.كاألباءاآلمكركثمف

                                                           

 (.179(الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ)ص1)

 (.124أبكعامر،مبادئعمـاإلجراـكالعقاب)ص(محمد،ك2)

 (.109(الكليد،مبادئعمـاإلجراـ)ص3)
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 الساللة: -2
الخصائص مفالجماعاتالبشريةالتيىيمجمكعة معينةعفغيرىا تميزجماعة

مثؿلكفالعيكفكطكؿالقامةكشكؿكىذه كالمالمحالخارجية تككفجسمانية الخصائصقد
حيث؛الجسـكشكؿالكجوكلكفالبشرة تنتقؿمفجيؿاإلجرامافالظاىرة السمكؾبكخرآلية

يينتقؿلمفردعفطريؽانتقاؿخصائصالساللةالتييعيشفييادكفانتقاؿخصائصاإلجرام
(1)كىيكراثةجماعيةكليستفردية..بائوفحسبآ

 الجنس: -3
ؾألنوذلىناؾاختالؼبيفنسبةارتكابالجرائـعنداالشخاصحسبالجنسكيرجع

يكجداختالؼمفالناحيةالبيكلكجيةكالنفسيةبيفالرجؿكالمرأةكعميونالحظأنوقدتتركزنسبة
ياإلجرامؾحسبطبيعةالجنسالذمارتكبالسمكؾكذلخرعندجنسمعيفدكفاآلاإلجراـ

الرجاؿكمثاؿعمى النساءعفجرائـ جياضكقتؿاإللؾارتكابجرائـذكعميوتختمؼجرائـ
نسبباأل تككف الغالب في الرضاعة حديثي ناء النساء مقارنةة مرتفعة النساء بيف ننسبتيا         

(2).بالرجاؿ

التكوين الشخصي:-4
تظيرأكىيمجمكعةالصفاتكالمميزاتالخمقيةالتيتتكافرفيالشخصمنذكالدتو

حياتو حاؿ العضكم،عميو كتركيبو الخارجي بشكمو منيا يتعمؽ ما ،سكاء تأك منياما عمؽ
(3)بعقمو.أكبنفسو

 :المرض -5

 المرضكالسمكؾ بيف صمة كجكد الناحيةاإلجرامكىك مف الفرد عمى يؤثر فيك ي
اذيقؼحائالدكفتفكقوالعممي،االجتماعية    ن    كيحد، فالمرضأكما،ماموأمففرصالعمؿ

انفعاال كأشد حساسية أكثر يجعمو الشخصمما نفسية في نيؤثر                        كعم.(4) ييو القكؿ فبأمكف
فاالنسافأللؾكذياإلجراملىالسمكؾإالمرضيعتبرمفالعكامؿالداخمية كؿ ه أم،اليتجزأ

                                                           

 (.198(الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ)ص1)

 (.44-43صص(أحمد،دركسفيعمـاإلجراـ)2)

 (.205(الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ)ص3)

 (.219(الكريكات،اصكؿعممياإلجراـكالعقاب)ص4)
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لؾانحراؼنفسييجعموذنسافيؤثرعمىنفسيتوحيثيترتبعمىاإلفالمرضالذميصيبأ
نأكثرحساسيةكانفعاال      ضكبيذهفالمرضيترؾبصماتوعمىالكضعاالجتماعيلممريأكما
.(1)ياإلجرامحدالعكامؿغيرالمباشرةلمسمكؾأالحالةيككفالمرض

 :السن-6

نعدداضئيال فإ   تظيرالجرائـفن بينما الفردفيمرحمةالطفكلة، يمفالجرائـيرتكبيا
ٌسف  الجرائـ فتكثر األالمراىقة في كتزداد كالسرقات، السرقاتخالقية جرائـ النضج ،مرحمة

(2)ائـالشتـكاالحتياؿفيمرحمةالشيخكخة.كتتركزجر

(3)تعاطي المخدرات والمسكرات:-7

بيف كثيقة فاإلدمافيييئ،ياإلجرامالمخدراتكالمسكراتكالسمكؾمتعاطيىناؾعالقة
نلمفردمناخا  مناسباالرتكابالجرائـممايدفعو     ن يضاالرتكابجرائـمثؿالسرقةأ        ن ليحصؿعمى،

تيسيتناكلياكعميوسنتناكؿامريفكىما:ثمفالمخدراتال
 اإلجرام: عالقة المسكرات ب ً أ  

بصكرة  فالخمكرتؤثرعمىمفيتناكليا محاكر بالمسكراتمفثالثة ترتبطالجريمة
مباشرة مباشرةأك ،غير الإكتدفعو عمىذرية يؤثر كما الجريمة متعاطيمالىسمكؾسبيؿ

نيجعمياأكثراجراما.    
 اإلجرامالمخدرات ب: عالقة ب

 فتناكليايعد؛فإىميةخاصةفيعالـالجريمةألممخدرات ضررامحضافيكؿالحاالت     ن  ن ،
كماتعدمفالعكامؿالدافعةلإلجراـ.

 :التكوين العقمي -8
لتيقاـأثبتتالدراساتا باحثكعمـ بيفالسمكؾفأاإلجراـبيا ىناؾعالقةكطيدة         ن    

يمتازكفبضعؼفاحيثأيكالتخمؼالعقمياإلجرام عامة لمجرميفبصفة تخمؼعقميأك

                                                           

 (.141لكليد،مبادئعمـاإلجراـ)ص(ا1)

 (.60(طكقاف،التكزيعالمكانيلمجريمةفيمدينةنابمس)ص2)

 (.262-257صص(الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ)3)
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التيقدتككفبفعؿدراكيـفيتقديرتصرفاتيـيطرةعمىتصرفاتيـكيصعبإبحيثيفقدكفالس
(1)فىناؾفئةمفالمجرميفيمتازكفبالذكاءالعقمي.الكراثةإالأ

     ً                           ثانيا : العوامل الخارجية لمجريمة

 سرة:األ -1
 أىاألتعد مف الفردسرة تككيفشخصية في تسيـ التي العكامؿ تكجيو،ـ في كتؤثر

حداثككنوىيأألنياتعتبرالبيئةاألكلىالتييكتسبفيياالطفؿمايدكرحكلومف؛سمككو
(2)رقةكحناف.أك،البيئةالتييبدأفيياحياتوكينطبعفيمشاعرهمايتمقاهمفقسكةكعنؼ

عزكفوأك،ياإلجرامنكارهفيميؿالحدثالىالسمكؾإمكفلألسرةدكرالي ففإكعميو
كمسكفمناسبيعيش،ىميابالدخؿالمناسبكصحةجيدةأفاألسرةالمتماسكةكيتمتعكف،عنو
أ ىذه كيخرجمف بالرخاء سكيةاألفرادىا شخصية ،سرة كؿ إتقاكـ بيا يدفع لىىاكيةإغراء

دخؿمتدنيأك،مراضاألأكلتيتعانيمفالخالفات،سرةالمفككةااألفيالمقابؿ.(3)الجريمة
(4)نحراؼكسمكؾطريؽالجريمة.االسرةالىاألفرادأمايدفع،سرةاألحاجاتٌسدلاليكفي

 المدرسة: -2
سرةاألليوالطفؿكيحتؾبوبعدإكؿالذمينضـاأليعتبرمجتمعالمدرسةىكالمجتمع

 في كترعرع فييا كلد أالتي فترة حضانيا حياتواألطفكلتو فييا يكمؿ التي الفترة كىي كلى
زمالئوفيالدراسةبالطفكليةفيمتقيالطفؿبأصحابوكىـمفبيئاتمختمفةكقديتأثرىذهالفترة

خالقوكيككفأكلممدرسةدكرفعاؿلتنميةالطفؿفييترسـلمطفؿطريؽالعمؿكتنميةثقافتوك
امميـبمطؼكحناففرحالتالميذكيتميزكفبسمكؾمعتدؿذاعإبدكرالمعمـاتجاهتالميذهذلؾ
بكاجباتوكاليركبالباحثىماؿشديديترتبعميواىماؿ كاذاعامميـالمعمـبقسكةكعنؼ كابينو

قكدهيذلؾكبلىرفقاءالسكءإنضماـلالمايدفعوك،مفالمدرسةألنويشعربالظمـمفالمعمـ
(5).لىطريؽالجريمةإ

                                                           

 (59-55(جعفر،عمـاإلجراـكسياسةمكافحتو،)صص1)
 (.362(الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ)ص2)

 .348ص،(المرجعالسابؽ3)

 .170صلمرجعنفسو،ا(4)

 (.354(الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ)ص5)
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 العمل: -3
الظاىرةت في تؤثر التي العكامؿ الشخصمف يزاكليا التي كالمينة العمؿ بيئة عتبر
كنكعااإلجرام كما نية   ن الجريمة، معدؿ أف العالـ دكؿ مف العديد أشارتاالحصائياتفي فقد

 (1)المينةالتييزاكليامرتكبالجريمة.أك،يختمؼباختالؼالعمؿ

 المسكن :  -4
 مسكف األيعتبر كالكسط شخصيةسرة في تؤثر التي العكامؿ مف كالجيراف السكني

،نسافاإل يدفعذلكيتبيفمف إبناءاألؾافضيؽالمسكفقد خارجأغمبألىقضاء كقاتيـ
نفلممسكفالضيؽتأثيرافإلىاالتصاؿبرفقاءالسكء.كمفناحيةأخرلإلؾذكقديؤدم،البيت     

خالقيةالتيتمارسبيفالجنسيفاألانتشارالجرائـلؾالىذمفالناحيةالدراسيةلمفردكقديؤدم
يكبرأك السرقةعندما أجرائـ األفراد كرغبة التيعاألبناءفياالستقالؿعفاألسرة شاسرة

 التي بعضالدراسات كىناؾ أفييا، إشارت الضيؽألى المسكف بيف طردية عالقة يكجد نو
 (2)حتماليةارتكابالجريمة.اتادزكممانانوكمماكافالمسكفضيقأكالجريمة،أمبمعنى

 الدين : -5
كتستمدقكتيامف،ىكعبارةعفمجمكعةالقيـالتيتأمربالمعركؼكتنيىعفالمنكر

(3)فاختمقتاألدياففيالمسميات كافاهللىكاالمركالناىيفيكؿديف،مصدرغيبيكىكاهلل
يقؼمنيامكقؼالعداءألنويحضعمىالخيرفيك،يةاإلجرامكلمديفتأثيرعاـعمىالظاىرة
شرالمنكر،كيأمربالمعركؼكينيىعف ٌكالجريمةفيجكىرىا        الديفلمخالفتيالذ لؾاليقرىا
كالبعدعف،ديافالسماكيةتدعكالىفعؿالخيراتاألفجميعأقكاعدهكمبادئو،كيمكفالقكؿ

تفرضومفأكامر وكنكاهالمنكراتكالرذائؿبما فدكرالديفأساسيفيالحدمفارتكابأأم
.(4)الجريمة





                                                           

 .175ص،الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ(1)

 .179ص،المرجعالسابؽ(2)

 (.305(محمدكأبكعامر،مبادئعمـاإلجراـكالعقاب)ص3)

 (.313(الكريكات،مبادئعمـاإلجراـ)ص4)



 

29 
 

 لتطور التاريخي لجغرافيا الجريمةا :     ً سادسا  
االجتماع عمماء قبؿ مف الجريمة بدراسة االىتماـ كقت،بدأ في الجغرافيا عمماء ثـ

المجاؿماظيرفي مبكرمفالقرفالتاسععشر،ككافمفالدراساتاألكلىالرائدةفيىذا
حيثأجرل"جيرم"الذمكافمديراإلدارةشئكفالجريمةبكزارةالعدؿالفرنسيةفيالفترة،افرنس              ن          
إلىخمسةأقاليـمتميزةفيمجاؿالجريمةكقدـ1835-ـ1821مف فرنسا ،دراسةقسـفييا

كصنفياإلىجرائـضدالنفسكأخرلضد1830-1825درسالجريمةفيفرنساخالؿالفترة
ك كأعمارالممتمكات، الجغرافي المكقع تناكلت كالخرائط الجداكؿ مف عدد دراستو تضمنت

(1)مرتكبيالجرائـ.

الجريمة بجغرافية االىتماـ زاد التاريخ ذلؾ مختمؼدكؿ،كبعد كتكالتالدراساتفي
الغربية الدكؿ كخاصة ،العالـ دراسة1967كظيرتفيعاـ األمريكية فيالكالياتالمتحدة

كفيدراسةأجراىاىربرتعاـ(2).تجمعاتالمبعثرةلمرتكبيالجرائـفيمدفالصفيحمفالولعدد
الحظأفبعضمناطؽمدينةكاردؼفيكيمزتسيـفينسبةالمجرميفصغارالسف1976

متناسب بشكؿغير الجكانبالبيئية، درستكافة الجغرافي،كلذا المنيج يتفؽمع ما كأيضا
(3).عمىالقيـكاالتجاىاتفيىذهالمناطؽالحديثمفحيثالتركيز

كلقددأبالباحثكفخالؿدراستيـعفالجريمةمحاكلةالبحثعفعالقةبيفالجريمة
كشممتىذهالعناصرالبيئيةكالتضاريسكالمكقعكالمناخكحظيىذا،كعناصرالبيئةالطبيعية

(4)ىذااالتجاه.األخيربالكـاألكبرفيأدبياتعمـالجريمةالتيسارتفي

بشريةتحدثفيكؿ ظاىره معالجريمةعمىأساسأنيا الجغرافيا لذلؾيتعامؿعمـ
بتكزيعىذهالظاىرة،ثـيحاكؿالبحثعفاألسبابالتيأدتإلىىذا،كعميومكاف فانويقـك

(5)التكزيعكتقسيمياكتكزيعياعمىالخرائطكتتبعأصكليامعبعضياالبعض.

فا كبالتالي الظاىرة تفسير في الجغرافي الكقائعاإلجرامالتجاه دراسة عمى يقتصر ية
كالسمكؾ فيالجريمة كمدلتأثيرىا الطبيعية، عفاالتجاهاإلجرامالجغرافية يميزه ما كىذا ي،

                                                           

 (.111-110صصالندكةالعمميةعفجغرافيةالجريمة)(إسماعيؿ،دراسةفيجغرافيةالمدف،1)

 (.7(شقفةكأبكعمرة،محافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص2)

 (.33-95صص(عبدالجميؿ،مسرحالجريمةمنظرجغرافيلدعـدكرالشرفةفيالمدفالخميجية)3)

 .53ص،(المرجعالسابؽ4)

 (.7دراسةفيجغرافيةالجريمة)ص(شقفةكأبكعمرة،محافظاتغزة5)
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لكتمة المكقعي اإلحصائي التحميؿ في الخرائط يستخدـ الذم الجريمة دراسة في االيككلكجي
ب ذلؾ كعالقة المناطؽالجريمة بيا تتميز التي كالثقافية كاالجتماعية المادية الظركؼ

(1)ية.اإلجرام

بالدراسة تحظ لـ أنيا إال عالمية كظاىرة مشكمة كانت ف كا الجريمة أف كالحقيقة                               
أكؿ مف ىك الجميؿ" "عبد أف القكؿ ىنا بالذكر الجدير كمف قريب، عيد في إال كاالىتماـ

ف الجريمة لجغرافية إلىالدارسيف الرحمة عف الدراساتلو العربيحيثكانتأكلى العالـ ي
كبعدىاتكالتدراساتوحتىأصبحت1982الجريمةمفكجيةالنظرالجغرافيةفيمصرعاـ

نمرجعا (2).لكؿالدارسيففيجغرافيةالجريمةنميما

 : االتجاىات المفسرة لمجريمة     ً سابعا  
عرلقد عمفكأديافكالشرائعاألتذكرىافيمختمؼفتالجريمةمنذفجرالبشريةككردي

نالعمماءظيكرىافيمختمؼالعصكركفيمختمؼالمجتمعات،كقددرستالجريمةقديما                  نكحديثا
كمختمفة متعددة زكايا النفس؛مف كعمـ كالفمسفة الطب، مف متنكعة دراسات تناكلتيا حيث

تعددت كبالتالي العمكـ مف كغيرىا كالجغرافيا كالتربية القائؿ فمف بشأنيا، النظر فأكجيات
اجتماعيةإلىالقائؿ اقتصاديةأالجريمةظاىرة ظاىرة أكنيا كراثيةكلكفلـأكنفسيةظاىرة

ثباتياإثباتاعممياصحيحاأيتمكف نحدمنيـبعدمفالتدليؿعمىكجيةنظرهكا              خذبواأليمكف
لػػىسببإجػػراـإػاءإذفليسػػتفػػيالكصكؿفحيرالعممػ،حكاؿالكافيةكاألكتطبيقوفيالظركؼ

فػػيتعميـ؛سػػببارتكػػابكاقعػػةمعينػػةأكشخصمعيف احتػػاركا سػػبابالجريمةبشكؿأإنما
تعددتاالتجاىاتالنظرية شامؿينطبؽعمىكافةبنيالبشرفيكؿمكافكزمافلذلؾلقد

يمةكفسرتالسمككياتالغيرمشركعةكالتيتتمثؿكالفكريةفيدراسةالجريمةالتيدرستالجر
ننظرا؛بالجرائـكاالنحرافات  لتعقدىذهالظاىرةكتعقدالنظـاالجتماعيةالمختمفةكلكفرغـالتنكع

عمىبعض العامة تتفؽفيخطكطيا كاالختالؼفيبعضاالفتراضياتكالنظرياتاالانيا
فالبيئةىيالمحرؾاألساسيلمسمككيات،تيتحيطبالفردةالتيتشيرالىالبيئةالالرئيسفكاراأل

                                                           

بمدينة1) الشركة عمىمراكز تطبيقية دراسة كالجريمة، السكانية السكانيكالكثافة بيفالنمك العالقة محيا، )
 (.4الرياض)ص

 (.23(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص2)
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رئيسية اتجاىات عدة الى النظريات ىذه كتنقسـ لمجريمة الجغرافي:المؤدية االتجاه ،منيا
(1):التكامميكغيرهكسنتناكؿبعضىذهاالتجاىاتكىيككاالقتصادمكاالجتماعي

   ً                  أوال : االتجاه الجغرافي
 أيعتقد ىذصحاب االتجاه الطبيعيةادكبكجا كالظركؼ الجريمة بيف قكم رتباط

 التي التغيرات كجميع كالمناخية لممناطؽتطرأكالجغرافية المتباينة التكزيعات خالؿ عمييا
ثردرجاتالحرارةكحالةالطقسأكمعدالتالجريمة،كاىـمايستدعياالنتباهفيىذااالتجاه

كانتشارىا ل،فيارتكابالجريمة أشارالعمماءكالباحثكفمفزمففبالنسبة فقد درجاتالجرارة
كتقمباتالطقس المناخ اف خمدكف ابف العربي العالـ كعمىرأسيـ فيسمككياتتؤطكيؿ ثر

(2)الناس.
الجغرافيىك"مكنتسكيك"إكؿمفأشارأ  االتجاه أشارإلىأنويكجدحيثليىذا

كالجريمة الجغرافية العكامؿ بيف بعضالبحكثكالدراساتكأىـ3،عالقة أثبتتو ارتفاعأما ف
 الى الصيؼيؤدم فصؿ خالؿ الحرارة الدرجة يجعمو ما الجسـ حيكية مف أزيادة ثارةإكثر

ناكاندفاع ضغطالفانخفاضأ،كعميوفإنويسيؿعميوالىاالندفاعنحكارتكابالجريمةكما
يجعموم؛الجكميؤدمالىزيادةمفحيكيةالجسـ كيسيؿعميواالندفاعياثارةكاندفاعإكثرأا

4نحكارتكابالجريمة.

 فسرعةالرياحكارتفاعنسبةالرطكبةيضعؼمفحيكيةالفردكيؤدمالىحالةأكما
 يؤثرعمىسرعة ما الخمكؿ كبالتالييؤدماستمف لممؤثراتالخارجية التقميؿمفإلىجابتو

ااحتماالت مفالعدكافكما نالأندفاعو منخفضةأحظننا ذاتنسبة تككفالرطكبة نوعندما
زيادةمفحيكيةالفردكسرعةاستجابتولممؤثراتالخارجية.الكاعتداؿالرياحيؤدمالى

ذيفربطابيفالعكامؿالجغرافيةكالسمكؾمبرزالعمماءالأجيرم(ىمامفككيعد)كتيميو
مفاإلجراـفصكؿالسنةمفناحيةكنويكجدعالقةبيفالمناخكإفيعامة،مكضحياإلجرام

 الحظا فقد اخرل، أناحية االشخاصكانت عمى االعتداء جرائـ أف نشيكعاكثر  قاليـاألفي

                                                           

 (.27اسةفيجغرافيةالجريمة)صطكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدر(1)

 .28صالمرجعالسابؽ،(2)

 (.32(النجار،جريمةتعاطيالمخدراتفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص3)

 (.191(القريشي،عمـاإلجراـ)ص4)
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مثال نالجنكبية     أفيفرنسا األكثرمف قاليـ شماؿغزة كما أ، زادتفيأكدا تمؾالجرائـ ف
(1).كثرمنيافيالشتاءأالصيؼ

     ً                   ثانيا : االتجاه البيولوجي
أير لإلنسافل البيكلكجي التككيف بيف كارتباط  عالقة بكجكد االتجاه ىذا صحاب
،ياإلجرامكالسمكؾ اتباع أكيركز مف االتجاه سىذا لكمبركزكمثاؿ فيرم،يزار أف،كانريكك

لمجريمةكاال السببالرئيس     ً    فالمجرمكفيشترككف،نحراؼيكمففيالتككيفالبيكلكجيلإلنساف
بيكلكجية صفات العضالتكشكؿفي كبناء الجمجمة كحجـ شكؿ : مثؿ معينة فسيكلكجية

كبناءفشكؿكىذايعنيأ،شخصيةمثؿ:المزاجلىالصفاتالكاألنؼكالفؾباإلضافةإالكجو
(2)شكاؿبناءالجسـلألسكياء.الجسـلممجرميفتختمؼعفأ

ف دكر التاسععشر القرف في لكمبركزك االيطالي لمعالـ كاف تأسيساكلقد لنظريةي
أ عمى أقيمت كالتي يالكضعية           كالتجيس المالحظة عمى اعتمدت عممية كمعمكمات فيس ربة
يمحاكلةتصنيؼالجناةعمىأ       كلقدركزلكمبركزكعمىعامؿالكراثةفيارتكاب،سعمميةيس

يكافالصفاتالخ،الجريمة    حدىاكأفالكراثةك،معظـالمجرميفاللدلجميعيـمقيةتتكفرلدل
تكفرميؿنحكالجريمة كا،التؤدمإلىالجريمة لـ،نما ما الميؿاليكلدالجريمةكحدىا ىذا

 كلقدقس،قدتكتسببعدالميالديكفمقترنابعكامؿمعينة لىخمسفئاتلكؿمنياـالمجرميفإ
با كالمجـر بالعاطفة، كالمجـر المجنكف، كالمجـر بالفطرة، المجـر لصدفةصفاتخاصةكىي:

بالعادة السم،كالمجـر تفسير الى نظريتو في لكمبركزك كاتجو العامؿاإلجرامكؾ الى ي
حطاطيةمعينةكمعذلؾفمـييمؿشأفسبابالجريمةالىصفاتانالبيكلكجي،حيثأرجعأ

أ ليا كالتي المقترنة االخرل بعضالعكامؿ السمكؾ عمى النظرية3،ياإلجرامثر بنيت كلقد
:يفىماسساأىالكضعيةعم

أ - أ لدل مكجكدة تككف االرتدادية العالمات أف مع كليسجميعيـ المجرميف نياأغمب
(4)فتككفمكجكدلدلغيرىـ.أيمكف

                                                           

 (.30(النجار،جريمةتعاطيالمخدراتفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص1)

 (.28،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزة:دراسةفيجغرافيةالجريمة)ص(طكطح2)

(القحطاني،محندبفرشاد،الخصائصاالجتماعيةكالديمغرافيةلمتعاطيالمخدراتفيالمجتمعالسعكدم3)
 (.72)ص

 (.60(العاني،طكالبة،عمـاإلجراـكالعقاب)ص4)
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ينبغي كااليمكفلعامؿالكراثةبمفردهمفتحقيؽالجريمة-ب فتتظافرمعوعكامؿأنما
(1).خرليكتسبياالفردبعدميالدهمفالمجتمعالذميعيشفيوأ

 كاجو انتقاداتكىيأكقد التفسير التككيفمعأصحابىذا تعصبلفكرة فلمبركزك
نكارهإفلمبكزككافبدكرهأيضامفاالنتقاداتكأتجاىمولمعكامؿاالخرلالبيئيةكاالجتماعية

يندفعالحريةاالختياركأساسلممسئكليةالجنائية،كاألخذبفكرةالحتمية،فالقكؿأفال ىمجـر
ما،ياإلجرامارتكابالسمكؾ االختيار دكفأفيككفبكسعو يرتكبالجريمة المجـر أمأف

مسير فأانتشارالجرائـفيالمجتمعبحجةإلىيؤدم هالمجـر    (2)المخير.

 الظاىرة تفسير في دكر البيكلكجيا االكلعمماء دلمتالدراسات؛يةاإلجرامكنحرافية فقد
ضافيةفياالشخاصالذيفيرتكبكفالجرائـإكجكدكركمكسكماتذكريةالمتعمقةبالكراثةعمى

سبابأالى؛ياإلجرامكالضرب،كبالتالييذىبىؤالءالباحثكففيتفسيرالسمكؾ،مثؿالقتؿ
(3)كراثية.

إكعمى كجيت التي االنتقادات مف النالرغـ السمكؾلى تفسير في الكضعية ظرية
فتحتأاإلجرام ناىجحصائيةكالمميةكثيرةتعتمدعمىالبياناتاإلمجاالتعمبكابيإالأنيا

حصائية.اإل

     ً                ثالثا : االتجاه النفسي
فبعضكجياتالنظرالنفسيةالتيحاكلتتفسيرالجريمةتتفؽمعبعضياالبعضإ

الفرد تركيبةشخصية االجتماعية،في يظيربشكؿكبيرفيعممياتالتنشئة كالبيئية،كىذا
كالطبيعية بيا المبكرةاإلالتييمر طفكلتو فيمراحؿ النفسمصدرهاإلجراـف،نساف فيعمـ

فالقمؽشعكرعندمايشتدبالفرديتطمبتنفيساليخفؼمفمضاعفاتو،القمؽكالكبت     ن         كمايسببو،
 يدفع قد ما مضايقاتكىذا األمف التخاذ أفراد (4).جراميةإنماط التيأكمف النظريات شير

تفسيراتمتعددةفيمجاؿحيثأفىناؾمثاؿفركيد،أالتحميؿالنفسي:المفيكـتناكلتىذا
السمكؾ تتألؼمفاإلجرامسببالجريمةكطبيعة اإلنسانية أفالشخصية حيثبيففركيد ي،

                                                           

 (.60العاني،طكالبة،عمـاإلجراـكالعقاب)ص(1)

 (.68(الكليد،مبادئعمـاإلجراـ)ص2)

(الحاجحسف،أىميةكدكراألمفالحضرمفيالحدمفالجريمةفيالمدفالفمسطينيةدراسةتحميميةلمدينة3)
 (.35نابمس)ص

 (.37(النجار،جريمةتعاطيالمخدراتفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص4)
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،ثالثةمككناتىياليككاألنا كاليكسببمختمؼالصراعاتالتييعانيمنياالعمياكاألنا ،
ؾمفخالؿأفكذلءىذهالمدرسةلمنظرعمىالمجرميفمفمنظكرنفسيراأالفرد،اعتمدت

فإذانجحتاالنافيمساعييااتزف،يىكنتاجلمصراعالقائـبيفاليككاالنااإلجرامالسمكؾ
السمكؾكعاشالفردمتكيفامعالبيئةالمحيطة   ن      أمافيحالةفشميافقدينحرؼالسمكؾكيصبح،

(2)كسنتناكؿتقسيماتفركيدلمجريمةبشيءمفالتفصيؿكىي:(1)جراميا.إأكنشاذا

 الذات " الالشعور"  - أ

كلىىذهالقكلكيمثؿالدكافعالفطريةكالحاجاتكالرغباتكماتتطمبمفإشباعكىيأ
عمىأساسالمذةدكفاعتبارلمبدأالكاقع.

 نا" الذات الشعورية الحسية "األ  -ب

رضومفمنعكتحريـكتحقيؽالدكافعالفطريةكالحاجاتخالقيكمايفكيمثؿالضميراأل
نكالرغباتعمال    و.عفكالديوكالبيئةالمحيطةحكلبالقيـاالخالقيةكاالجتماعيةالتييمثمياالفرد

 نا العميا "الضمير"قسم األ  -ت

كاإل الشعكر مركز يمثؿ الخارجيكالداخميكالعممياتالعقميةكىك كىك،دراؾالحسي
كيتكفؿبالدفاععفالشخصيةكيعمؿعمىتكافقيامع،دراكيعمىالجيازالحركياإلالمشرؼ

البيئةالمحيطة.

التقسيماتالسابقةعمىانيا الجريمةفيضكء عمىتطكيركيفسرفركيد القدرة عدـ
وفالفردغيرقادر،ناالعميااألناكاأل    بطنزعتوالفرديةكالسيطرةعمييا،كبالتالييسيطرعمىض

كؿمفرطناالعميابشككذلؾأفتطكراأل،عميواألناكربمايتحكؿسمككوإلىنمطمعادلممجتمع
باإل تسمح ال بحيث الغريزيةكمتطرؼ مف،شباعات المجرميف معظـ فإف النمطكبالتالي

سمكؾ فيضكء الفرد عنيا يعبر الشيكاتدكفضكابط إطالؽ يترتبعميو كىذا العصبي،               ي                         
النفسيكىناؾ،جراميإ التحميؿ أمفيركففيمدرسة اإلجراـسبابأف لىصراعاتإتعكد

كفي،كعيكالشعكربالنقصكعدـالكفايةالالداخميةكمشاكؿعاطفيةكمشاعرغيرمستقرةمف
ىذاالمجاؿافالبيئةالحضريةتنميىذهالمشاكؿاكثرمفغيرىامفالبيئات.

                                                           

جر1) محمد، القحطاني: المممكة( في ابيا مدينة عمى ميدانية دراسة االجتماعية كاثارىا عكامميا القتؿ: ائـ
 (.25العربيةالسعكدية)ص

 (.60-59صص(المشيداني،أصكؿعممياإلجراـكالعقاب)2)
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قدرت عدـ النظرية ىذه عمى يؤخذ كالذيفكمما العادييف المجرميف انحرافات تفسير عمى يا
عراضعمييـالتيتطرقتالييامدرسةاألخريفدكفظيكراأليمفاإلجراميتعممكفالسمكؾ
النفسي، إالتحميؿ إضافة مف كالتقميؿ انكارىا األألى البيئات مف كؿ ثر ،)االجتماعيةخرل

(1)االقتصاديةكالطبيعية(.

 قتصادياالتجاه اال :     ً رابعا  
كدتالعالقةأكلقد،اإلجراـأسسكؿمفماركسكانجمزالنظريةاالشتراكيةفيعمـ

 الجريمة ظاىرة بالمجتمعاتكاألبيف السائدة االقتصادية لمظركؼ،كضاع نتاج فالجريمة
كجكدعالقةكاسعةعمى كدأكلقد،االقتصاديةكقدازدىرتالنظريةعمىيد"بكنجيو"اليكلندم

التطكراالقتصادميصحبولظركؼاالقتصاديةالسائدةبالمجتمعاتكظاىرةالجريمة،كأفبيفا
ألسبابعدةكمنياتغيرفرصالعمؿعندالعماؿكبالتاليتتزايد(2)تطكرفيمجاؿالجريمة،

فئةالبطالةعندفئةمعينةكتتزايدفرصارتكابالجريمةعندىذهالفئة.

االتجاه نأفىناؾعالقةكيعتقدأصحابىذا     قكيةبيفتدنيمستكياتالمعيشةكالفقر
 السمكؾ كبيف كالمجاعة كالحرماف اخرلاإلجرامكالبطالة جية مف إرجاع،ي فكرة أف كيبدك

ثـديرالبمحالجريمةلمعامؿاالقتصادمكعامؿأساسيىيقديمة،كبدأتتتضحفيالقركف
(3)قكيتكتجمتفيالقرنييفالثامفكالتاسععشر.

 حيثأكدأكمف "بكنجر" العمماء ىؤالء  برز              أف   " كتابو مفظركؼفي اإلجراـالفرد
يتعرضلونسافيكلدكىكمزكدبغرائزاجتماعيةغيريةتتأثربمااألفأكاالكضاعاالقتصادية"

فكانت كافاذاكانتالظركؼاالقتصاديةمالئمةذادتمفضبطسمككواقتصاديةظركؼمف
(4)ممايدفعولإلجراـ.ناممتدنيةاصبحسمكؾالفردمنحرفالعكسأ

النظرية ىذه عمى يؤخذ السمكؾىككمما تفسير في الكاحد العامؿ عمى التركيز
الفقراإلجرام كذلؾ األخرل، العكامؿ كاىماؿ ي كافياأك سببا يككف ال قد االقتصادم نالعكز ن             

                                                           

(الحاجحسفأىميةكدكراألمفالحضرمفيالحدمفالجريمةفيالمدفالفمسطينيةدراسةتحميميةلمدينة1)
 (.38–37صصمس)ناب

 (.47(القحطاني:ذاعر،الخصائصاالجتماعيةكاالقتصاديةلألحداثسارقيالسيارات)ص2)

 (.32(النجار،جريمةتعاطيالمخدراتفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص3)

خ،مكقعالمنشاكم،بدكفتاري13(المصراتيجرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة،4)
 لمدراساتكالبحكث(.
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لتفسيرىذاالسمكؾ،كلككاففعالالفقرىكسب    ن          نرابالجريمةلمابقيخارجأسكارالسجكففقي
نكاحدا. 

     ً                  خامسا : االتجاه االجتماعي
يكالتيتندرجتحتىذااإلجرامتتميزالنظرياتاالجتماعيةالتيحاكلتتفسيرالسمكؾ

 تنظر فيي شمكلية نظرة إاالتجاه في كليسفردياإليو جمعي نطار         االجتماع كيبحثعمماء
االن بمكضكع مفالميتميف عالية معدالت كقكع عف المسؤكلة العكامؿ في كالجريمة حراؼ

سكاىا دكف مناطؽجغرافية الناسفي مف مجمكعاتمعينة بيف ىذا،الجريمة كليسمعنى
المجاؿ فياإلجرامفالتفسيراالجتماعيلمسمكؾأبطبيعة الفرد دكافع فياعتباره ياليأخذ

يبحثعفالدكافع لكنو الرتكابالفعؿارتكابالجريمة الفرد يفياألطراإلجرامالتيتدفع
كالتيتعتبراساسيةفيتشكيؿسمككوخارجاالطارالبيكلكجيكالنفسيعمى،التنظيميةلممجتمع

نفالجكانبالثالثةتتفاعؿمعبعضيالتفرزفينيايةالمطاؼسمككاأاعتبار              نسكيا نمنحرفاأك  
عمىفالتفسيراتاالجتمفإخرلأكبعبارة ممارساتوأكفبناءالمجتمعأساسأاعيةلمجريمةتقـك
المؤسسية تصرفاتأك في تؤثر السائدة الثقافية المجتمعاألأطره لذلؾ ينتمكف الذيف عضاء

كتطبعىذهالتصرفاتبطابعمعيفيتناسبمعالمعاييراالجتماعيةالسائدةالتيتحددسمكؾ
جريتفيالمجتمعاتالمتقدمةيأكمفالدراساتالميمةالتيالفردداخؿالبناءاالجتماعيالمعيف

آراؤه تزاؿ ال الذم شك كمينفكرد دراسة االجتماعية النظر كجية مف الجريمة ظاىرة عمى
نكثرشمكالأساسيةيعتمدعميياعمماءاالجتماعفيتطكيرنظرياتأكتفسيراتولياتمثؿقاعدة   

(1)ية.اإلجرامفيتفسيرالظاىرة

فسببىذهالظاىرةىكالتفكؾاالجتماعيكعدـترابطتندرجأىذهالنظرياتالتيكمف
نكاعالمجتمعاتالمختمفةفتبيفلومفخالؿأالمجتمعمعبعضو،كلقدقاـسيميفبالمقارنةبيف

 ألىإدراساتو التي البدائية المجتمعات السمكؾيسكدف يسكدىا لـ كاالنسجاـ التعاكف ىا
يسماكيبعكاإلجرام فرادالمجتمعمعأرتباطكانسجاـاجدفيالمجتمعاتالمتحضرةاليكجد

(2)بعضيـكبالتاليتسكدالجريمةفيتمؾالمجتمعات.

يكأماالعالـ"سذرالند"ي   فس لىالتجاربكالميكؿكاالتجاىاتإيبالرجكعاإلجرامرالسمكؾ
 كالفرد كتعمميا اكتسبيا أالتي لحظة حتى حياتو ثناء سذرالند كيرم كريسي الفردأدكنالد ف

                                                           

 (.28بيناـ،البكليسالعمميأكفيالتحقيؽ)ص(1)

 (.32(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص2)
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يعفطريؽكؿمجتمعمجمكعتيفكاجدهتمثؿالمكاقؼالسمبيةالتياإلجراميكتسبالسمكؾ
اإليجابيةكالتيالمكاقؼخرلتمثؿتدفعالفردالرتكابالجريمةكمخالفةاألنظمةكالقكانيفكاأل

يصبحتحجبالفردعفارتكابالجرائـكفيضكءىاتيفالمجكعتي كقد بينيـ فيفاضؿالفرد
نمجرما  ذارجحتلديواالتجاىاتكالقيـالمناكئةلمنظاـكالقانكفعمىتمؾاالتجاىاتالمؤيدة كا

(1)حتراـالنظاـكالقكانيف.ال

بأفالفرديرتكبالجريمةبسببالمآكمف خذعمىنظريةاالختالطالتفاضميتعميميا
اختالطوبأنماطمعينةمفالمجرميف نفىنالؾكثيراأعمما   فراديخالطكفجماعاتمفاألمف

فالفردكأسكياءأالمجرميفلكنيـيبقكفأسكياءكقديرتكبفردجريمةرغـمخالطتولجماعة
يختمطفيوبصكرهحتميةكالدخؿإلرادتوفيالذمياإلجراميمفالكسطاإلجراميتمقفالسمكؾ

(2).اختياره

سبؽ مما االتجاهأيتبف ف السمكؾ تفسير في اكثراإلجراماالجتماعي يككف ربما ي
 شيكعا تفسيراكأاالتجاىات نكثرىا    ،لمجريمة عمى النظريات مف العديد العكامؿأكتثبت ف

ي.اإلجرامساسالسمكؾأاالجتماعيةىي

     ً                  سادسا : االتجاه التكاممي
االتجاهقدأيعتقد  فىذا   نـنظرية  يالتيتجمعبيفاماإلجرمتكاممةفيتفسيرالسمكؾ

،كالعكامؿاالجتماعيةالتيترجعالىالبيئةالتي العكامؿالفرديةالتيتنبعمفشخصيةالمجـر
المجـر فييا النفسيةأكمف.(3)يعيش العكامؿ بيف يجمع الذم التكاممي المذىب نصار
،كالتيترجعيالسمكؾاإلجراماالمريكي"كالترركمس"صاحبنظريةياإلجرامكاالجتماعيةعالـ

الفردعمىاالمساؾعف،فشؿاالحتكاءالداخميأكيإلىضعؼاإلجرامالسمكؾ "قدرة كىك:
"قد الخارجيىك: كاالحتكاء " بالمعاييراالجتماعية بطرؽنافية الجماعةتحقيؽرغبتو أكرة

أ االجتماعية نثراالنظـ نفاعال  األ دعمى في الخارجي االحتكاء قكة كتظير " مقاكمتوفراد رجة
كلعكامؿجذبممثمة،سريةالصراعاتاألأكماعيةمثؿسكءالحالةاالقتصادية،لمضغكطاالجت

                                                           

تحميمية1) دراسة الفمسطينية المدف في الجريمة مف الحد الحضرمفي األمف كدكر أىمية الحسف، الحاج )
 (.61مس)صلمدينةناب

 (.32(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص2)

 (.115الكريكات،أصكؿعممياإلجراـكالعقاب)ص(3)
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الداخميلمدلمقاكمتو االحتكاء تنعكسصالبة بينما كالجماعاتالمنحرفة السكء فيصحبة
(1)لعكامؿدفعممثمةفيتكتراتداخميةكاتجاىاتعدكانيةكشعكربالنقصكعدـالصالحية.

 نسبة تزايد المالحظ رغـاإلجراـكمف المجتمعات معظـ في االخيرة السنكات في
 كالعقائديةأاختالؼ كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية مصداقية،نظمتيا عدـ نتج كبالتالي

 النظرياتالتيفس     تجاهكاحدكفيىذاالبحثنأخذاالتجاهالتكامميايمفاإلجرامرتالسمكؾ
يكالقائـعمىمجمكعةالعكامؿكالمصادركالقكلفيتفسيرالسمكؾاإلجراممكؾسالفيتفسير

الديمغرافية،ياإلجرام كالخصائص الجغرافية كاالبعاد االحصائيات عمى ينطكم كالتي
كاالجتماعيةكاالقتصاديةلمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة.







                                                           

القحطانيمحندبفرشاد،الخصائصاالجتماعيةكالديمغرافيةلمتعاطيالمخدراتفيالمجتمعالسعكدم(1)
 (.78ص(
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 الثالثالفصل 
 األبعاد الجغرافية لجرائم السرقة والسطو  في محافظات غزة والعوامل المؤثرة فييا



ال ىذا تقسيـ األتـ الىقسميف بعنكاففصؿ :كؿ المكانية لجريمة و  بعاد الزمنيةاأل"
لمغزة محافظاتالسرقة والسطو في  الباحث يسعى حيث جريمة" ظاىرة حجـ عمى تعرؼ

كالتطكرالزمنيلعددجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة،،السرقةكالسطكمفخالؿتتبع
تمؾالزيادة تعد انتشارأكاذ لمدلحجـ كذلؾالتعرؼعمىاالنخفاضمؤشرا ىـأالظاىرة،

ةكمقارنتيابعددجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةنكاعالجرائـالعامةفيمحافظاتغزأ
ًةبمعدؿالجريمةالخاـفيمحافظاتغزةكؿمحافظةعمىحتثـمقارن                لمكقكؼعمىحجـىه؛ د

ماالقسـأخرل،أالظاىرةكمعرفةسبباختالؼظاىرةجريمةالسرقةكالسطكمفمحافظةالى
ال الجغرافية العكامؿ بعنكاف فيك محافظاتغزة،الثاني في كالسطك السرقة جريمة في مؤثرة

كتناكؿالباحثبعضالعكامؿالطبيعيةكالبشريةالتيلياعالقةبالجريمة،مثؿالحجـالسكاني
تأثيرىاعمىجريمةالسرقةككمساحةالمحافظةالكميةكالمساحةالمأىكلةبالسكافكدرجةالتزاحـ

كالسطك.

بحثالعمميإلجراءتحميؿعمميمنيجيلتبيافعناصركيستعيفالباحثىنابأصكؿال
يةكالتعرؼعمىسمتو.اإلجرامكحجـالظاىرة

  -: بعاد المكانية والزمنية لجريمة السرقة والسطو في محافظات غزة: األ   ً أوال  
ليسىناؾدراساتجديةتبيفحجـظاىرةجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة

ساسييفىما:أظاىرةمفخالؿمحكريفعرؼعمىحجـالنتلذلؾس

 بالجرائاألكؿ: الخاصة البياناتاالحصائية عرضكتحميؿ مف فترة خالؿ العامة -2000ـ
ـ.2015

 الثاني: خالؿ كالسطك السرقة بجريمة الخاصة االحصائية البيانات -2000عرضكتحميؿ
.ـ2015

ٌكىناالبد فيمحافظاتغزةكمقارنتيابحجـحجـالجرائـالعامةمفالكقكؼعمىلمباحث
جريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة.
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-2000لمفترة في محافظات غزة وجرائم السرقة والسطو ـ حجم وتطور الجرائم العامة 1
 م.2015

 حجم وتطور الجرائم العامة في محافظات غزة . - أ

كالس السرقة كجرائـ العامة ارتفاعاارتفعتالجرائـ نطك    نممحكظا   األفي كقد،خيرةالفترة
 ذلؾ منياارتبط فيياببعضالعكامؿ السكانية تعني،الزيادة ال قد لكحدىا السكانية كالزيادة

جرائـعددالجرائـالعامةكعددقاـالباحثبالربطبيفلذا،بالضركرةزيادةفيحجـالظاىرة
كالسطك ؛السرقة بالنسبة ليا النسبي التطكر معرفة إلجمالليتسنى فيي كما العامة الجرائـ

 .(3.1)الجدكؿ
 م.2015 – 2000عدد الجرائم العامة وجرائم السرقة والسطو في محافظات غزة  :(3.1جدول )

عدد الجرائم  السنة
معدل الجريمة لكل  عدد السكان العامة

 نسمة100000
عدد جرائم 

 السرقة والسطو
نسبة جرائم السرقة والسطو 

 من نسبة الجرائم العامة

2000 6431 1109677 577.91 612 9.5 
2001 14854 1145894 1296.28 850 5.72 
2002 7168 1182908 605.96 1252 17.46 
2003 9295 1221128 761.18 1727 18.57 
2004 8660 1261017 686.74 1939 22.39 
2005 8767 1304388 672.11 2143 24.44 
2006 6615 1349263 490.26 1858 28.08 
2007 12618 1395720 904.04 1574 12.47 
2008 18622 1440332 1292.89 3770 20.24 
2009 19536 1486816 1313.94 3211 16.43 
2010 15708 1535120 1023.24 2454 15.62 
2011 16754 1588692 1054.57 3127 18.66 
201222356 1644293 1359.61 3689 16.5 
2013 31454 1701437 1848.67 5940 18.88 
2014 29274 1760037 1663.26 7442 25.42 
2015 35665 1819981 1959.63 7865 22.05 

وحدة التخطيط والتطوير   -ـ إعداد الباحث بناء عمى بيانات من وزارة الداخمية الفمسطينية  -المصدر :
 .2015 -  2000لمشرطة لمعام 

الجيازالمركزم مف الحصكؿعمييا بياناتتـ السكانيمفعاـ الفمسطينيلمتعداد  - 2000لإلحصاء
ـ. 2015
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(مايمي:3.1يتضحمفالجدكؿ)
1 العاـ شيد 2000ػ )أـ بمغ حيث لمجريمة معدؿ بمعدؿ)6431دنى جريمة )577.91)

ليانسمةكيرجعالسببفيذلؾنتيجةلبدايةانتفاضةاألقصى100000/جريمة أثرلما
.عمىأفرادالمجتمع

ـلكحظتذبذبفيعددالجرائـالعامةفبمغعدد2004ـإلىالعاـ2001.فيالفترةمفعاـ2
نسمة100000(جريمة/1296.28(بمعدؿ)14854ـ)2001فيعاـالعامةالجرائـ

دنىمعدؿلمجريمةفيأـ2004كىذاأعمىمعدؿلمجريمةفيىذهالفترةفيحيفبمغعاـ
نسمةكيرجعالسببفي100000(جريمة/686.74مةبمعدؿ)(جري8660تمؾالفترة)

االقصى انتفاضة استمرار إلى لسكافذلؾ كالمعيشية االقتصادية الظركؼ كتغير ،
محافظاتغزة.

(8767ـ)2005لكحظتدنيفيمعدالتالجريمةفبمغعددالجرائـلعاــ2005ػفيالعاـ3
( بمعدؿ /672.11جريمة 100000(جريمة استقرارنسمة إلى ذلؾ في السبب كيرجع

الكضعاالمنيفيمحافظاتغزة.

(جريمة490.62(جريمةبمعدؿ)6615ـإلىتدنيعددالجرائـالعامة)2006لكحظعاـ.4
نسمةكيرجعالسببفيذلؾبسببضعؼاالستقراراالمنيفيمحافظاتغزة100000/

 بسبباالقتتاؿالداخمي.

5 في. شيدتمحافظاتغزة حيثبمغ2009-2007الفترة فيمعدالتالجريمة ارتفاع ـ
ـحيثسجؿ)2009العامةعاـاعمىعددلمجرائـ  ي   (جريمة132(جريمةبمعدؿ)19536

محافظات100000/ بو مرت التي الخانؽ الحصار إلى السبب كيرجع غزةنسمة
بياسكافمحافظاتغزة. كاألكضاعاالقتصاديةالصعبةالتيمر                  

6 شي. العامي انخفاض2011-2010د األنابسيطناـ انتشار نتيجة الجرائـ معدؿ نفاؽفي
كدخكؿمكادالبناءكالبضائعاالقتصاديةعمىمحافظاتالتجاريةعمىالحدكدمعمصر،

خمؽفرصعمؿلسكافمحافظاتغزة مما االستقراراألمنيأكمفاألسباب،غزة يضا
محا في الفمسطيني الشارع ساد الذم عاـ الجريمة معدؿ فبمغ غزة ـ2010فظات

(15708)( بمعدؿ جريمة1023.24جريمة )/100000 كسجمتالعاـ ـ2011نسمة
نسمة.100000(جرمية/1054.57)جريمةبمعدؿ(16754)
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عندماتغيرتاألكضاعالسياسيةفيمصرادلالىانفراجـ2013-2012شيدتالفترة.7
كبيرلدل االحتالؿعمىسكافمحافظاتغزة الخانؽالذمفرضو الحصار ىاليأبعد

لمعالج كالسفر فرصالعمؿ مف كزاد غزة ممحكظ،قطاع استقرار الفترة ىذه في ككاف
 لعاـ لجريمة معدؿ فبمغ السابقة لمسنكات )2012بالنسبة بمعدؿ(22356ـ جريمة

جريمة/1359.61) )100000 عاـ كشيد ارتفاع2013نسمة الجريمةلمعناكبيرناـ دؿ
ككافالسببفينسمة100000(جريمة/1848.67)جريمةبمعدؿ(31454فسجمت)
مرتبياحداثالتيذلؾاأل    منيالراىفكبدايةجديدفيتشديدمصركتغيرالكضعاأل

الحصارعمىسكافقطاعغزة.

ئـالعامةغعددالجراائـلمعاميفحيثبمفيعددالجرناـارتفاع2015-2014العاـشيد.8
نسمةكبمغتعاـ100000(جريمة/1663.26جريمةبمعدؿ)(29274)ـ2014عاـ

نسمةكيرجعالسبب100000(جريمة/1959.63)(جريمة،بمعدؿ35665)ـ2015
ـعمىمحافظاتغزةالذم2014وتخمؿىذهالفترةالعدكافاالسرائيميعاـفيذلؾإلىأن

 لممعابر51استمر اغالؽ بعد يكـ خانؽ كحصار غزة محافظات كافذمالعمى
ك2014عاـ أاذلؾـ إلى الجريمة معدؿ رفع الذم لألعكاـلسبب بالنسبة معدالتيا عمى

 تكاثفتالكعكدبفؾـكبعدانتياءالحرب2014السابقةعاـ    غزةمحافظاتالحصارعف
 نتماماالعكسكعمى محافظاتغزة، كسكاف أىالي عمى الخانؽ الحصار عاـزاد كفي
2015 مف لمفترة لمجريمة معدؿ اعمى بمغ 2015-ـ2000ـ ـ العاـ ـ2015فسجؿ

نسمة.100000(جريمة/1959.63جريمةبمعدؿ)(35665)
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 .حجم وتطور جرائم السرقة والسطو في محافظات غزة - ب

غز محافظات في كالسطك السرقة جريمة تطكر مرحمة كمقارنة دراسة لمفترةيتـ ة
اهالتيتسيرباتجاىومحافظاتغزةكالكقكؼعمىأسبابزيادةـلمعرفةاالتج2000-2015

(3.1)شكؿالجريمةفيبعضاألعكاـكاستقرارىافيالبعضاآلخر.




 م2015-2000التطور الزمني لعدد جرائم السرقة والسطو في محافظات قطاع غزة لمفترة (: 3.1شكل )

-2000وحدة التخطيط والتطوير لمشرطة لمعام  –عمى بيانات وزارة الداخمية                   ً إعداد الباحث بناء  -المصدر : 
 م.2015

ـ2015-2000لمتعدادالسكانيلمفترةالفمسطينيحصكؿعمييامفالجيازالمركزملإلحصاءبياناتتـال

ي.(مايم3.1)لشكؿامفيتضح

ـ2005-2000فترةعدادجريمةالسرقةكالسطكفيالشيدتمحافظاتغزةتذبذبفيأ -1
،كبدأتنسمة100000(جريمة/55ؿ)(جريمةبمعد612بمغادنىعددلمجريمة)حيث
 أعداد عاـ حتى تدريجيا باالرتفاع كالسطك السرقة جريمة      ن                كسجمت)2005 ، ـ   ي    2143)
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نسمةكيعزلالسببفيذلؾالى100000(جريمة/164جريمةبمعدؿ)       ي  االمنياالستقرار
 كلجكءالسكافالىأجيزةاألمفليستردكاحقكقيـ.فيمحافظاتغزة،

ـانخفاضاممحكظافيأعدادجرائـالسرقةكالسطك،حيثبمغ2007-2006شيدالعاميف -2             ن   ن  
100000(جريمة/138(جريمةبمعدؿ)1858ـ)2006عددجرائـالسرقةكالسطكعاـ

ةكيعزلنسم100000جريمة/(113جريمةبمعدؿ)(1574ـ)2007نسمة،كسجؿعاـ  ي 
السببفيذلؾإلىاالقتتاؿالداخميفيمحافظاتغزةكقؿحركةالسكاف،كليذاالسبب

قمتأعدادجريمةالسرقةكالسطكنكعامامقارنةباألعكاـالسابقة     ن           . 

3-  الفترة فيـ2015-2008شيدت كالسطك السرقة جرائـ أعداد في ممحكظ ارتفاع
 لمجريمة معدؿ أدنى فبمغ غزة، محافظات العاـ الفترة ىذه (جريمة2454ـ)2010في

نسمةكسجؿأعمىعددلجريمةالسرقةكالسطكفيىذه100000جريمة/(160بمعدؿ)               ي   
 عاـ )جريمة(7865فسجمت)ـ2015الفترة، بمعدؿ ،432/ جريمة نسمة،100000(

كيرجعالسببفيذلؾفيارتفاععددجرائـالسرقةكالسطكىكالحصارالمفركضعمى
نغزةتزامناحافظاتم  معالظركؼاالقتصاديةالتييمربياسكافمحافظاتغزةممازاد

مفأعدادجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة.



-2014التوزيع الجغرافي ألنواع الجرائم العامة المرتكبة في محافظات غزة خالل العام  -2
 .م2015

 فالبياناتكاالحصائياتالتيتـإ       الداخميةإنماىيعرضصحال مفكزارة كؿعمييا
لمكاقعالذمتمربومحافظاتغزةأثرالعكامؿعمىارتفاعمعدالتالجريمةبيفالعاميفكعميو

كاالقتصادية االجتماعية بالجكانب ارتباطيا مدل كمعرفة كتحميميا دراستيا كلقدتستطيع ،
 البياناتالتيتـأكضحت    الس مف  الحصكؿعمييا          التيتخجالتاأل الداخمية لكزارة صتمنية

نبتسجيؿجميعالجرائـعمىمستكلمحافظاتعزةارتفاعا                   كاختالؼفيعدادالجرائـالعامةفيأ
.(3.2لياجدكؿ)التكزيعاالجغرافي
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 م2015-2014نواع الجرائم الرئيسية وتوزيعيا الجغرافي عمى محافظات غزة لعام أ :(3.2جدول )

 ائمأىم الجر 
 المجموع رفح خانيونس دير البمح غزة شمال غزة

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
القتؿالعمدأك
 الشبوالعمد

4
 55 8 4 6 8 7 3 4 24 30 

 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 القتؿبالترؾ

االيذاء
 11147 7829 1695 1404 2225 953 1330 626 3307 2774 2590 2072 كاالعتداء

االنتحار
 570 503 70 55 134 163 66 25 235 217 65 43 كالشركعفيو

اآلداب
 1041 778 169 182 210 194 254 107 266 181 142 114 العامة

التيديد
 1574 1309 233 219 314 372 219 123 304439 369 291 كالتكعد

السرقات
 7865 7442 827 805 1069 1053 1912 1056 1737 1822 2320 2706 بأنكاعيا

جرائـضد
 4100 3639 407 586 1132 723 934 795 786 836 841 699 النظاـالعاـ

نصب
كتزكير
 كاختالس

948 970 725 1029 305 384 674 579 456 487 3108 3449 

 56 50 17 410 4 9 15 41822 3 الخطؼ

العنؼ
 5833 4592 905 723 1246 964 553 376 1766 1495 1363 1034 العائمي

 م 2015-2014:من إعداد الباحث بناء عمى التقرير اإلحصائي الجنائي الصادر عن وزارة الداخمية لعامالمصدر

-(:3.2يتضحمفخالؿالجدكؿ)

الممتمكاتكاال -أ عمى كاإليذاء االعتداء جرائـ أشخأف فيمحافظاتاصمف الجرائـ كثر
لؾالعاـكشيدكىيأعمىمعدالتالجرائـفيذـ2014فيعاـ7829حيثبمغت،غزة
عمىالممتمكاتكاالشخاصاإليذاءكاإلعتداءمحكظةفيعددجرائــزيادةم2015عاـ

كيعكد،جريمةكىذهزيادةممحكظة3318أمارتفعتبمقدارجريمة11147حيثبمغت
دـتطبيؽالقانكفالعادؿعمىالجميعكعدـلىعفاعفيجرائـاالعتداءكاإليذاءإىذااالرت
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الجرائـالذمالالجتماعيةكالقانكنيةإضافةإلىأفأكعيالمكاطنيفبحقكقيـا غمبىذه
يعرؼبالصمحالعشائرم القانكفيككفبالحؿالكدمبيفالمكاطنيفكىكما يطبؽعمييا

صالحالمكجكدةفيكؿالمحافظات.لجافاإلعند

ارتفاعاأـالسرقةكالسطكبكافةلقدشيدتجرائ -ب ننكاعيا    نكاضحا  فيالسنكاتاالخيرةحيث
 بكافة كالسطك السرقة أبمغتجرائـ فيعاـ 2014نكاعيا كانتجريمة7442ـ، بينما

 فيعاـ ممحكظة حيثبمغ2015الزيادة %مفاجمالي0.43بنسبةجريمة7865تـ
فاعجرائـالسرقةكالسطكالىالظركؼكيرجعسببارتـ2015عددالجرائـالعامةلعاـ

تفشيالبطالةفيظؿالحصارالمفركضفرادالقطاعكالمعيشيةالصعبةالتييعيشكنياأ
سكافإلىتمبيةاحتياجاتيـبالطرؽالغزةمفقبؿاالحتالؿحيثلجأبعضعمىقطاع

.مكاؿالغيركسرقتياالغيرمشركعةكىيباعتدائيـعمىأ

اجتماعيةتحكؿالعنؼالع -ت اآلكنةاألخيرةفينحاءالقطاعأسادتجميعائميإلىظاىرة
مقارنةبعاـجريمة5833ـحيثكانت2015حيثلكحظارتفاععددالجرائـفيعاـ

االرتفاعسببو1241جريمةأمبمعدؿارتفاع4592ـحيثبمغت2014 جريمةكىذا
 إاإلغياب العائالت يدفع مما القانكنية ذخألىجراءات يريدكف كال بالقكة تطبيؽحقيـ

العائالالقانكفبحؽالطرؼ الظاىرةالمعتدمنتيجةلعاداتكتقاليد ينجـعفىذه تمما
منيةقدينجـعنيابعضالضحايا.فكضىأ

نشيدتمحافظاتغزةفيحالة -ث        ً بسبباالنقساـالداخميكمالومفأثارمفالتكترالداخميى
 بةىذاالعاـكافيزيادةالجرائـالمرتك  شاعةالفتنةحيثبمغتالجرائـالمرتكبةضدالنظاـ

لىـلتقؿإ2015تفعتالجرائـفيعاـارجريمةفيحيف3639ـ2014العاـفيعاـ
جريمة.461جريمةأمبمقدارزيادة4100

ـبمغت2015عددالجرائـضدالثقةالعامةفيعاـفينارتفاعمحافظاتغزةاتىدًيىش -ج
341جريمةأمبمعدؿارتفاع3108ـحيثبمغت2014جريمةمقارنةفيعاـ3449
 زكجريمة إلىىي الصعبة المعيشية إكضاع إلى ذلؾ في السبب كيرجع ممحكظة يادة

بالنصبكاالحتياؿكالتزكيربيةاحتياجاتيـالمعيشيةالتيتتمثؿرتكابمثؿىذهالجرائـلتما
المع عمى يككف الذم كأاالتزييؼ الرسمية كالسندات نيضامالت التزك أتمثؿ كراؽير
بغرضالعال لمسفر فيياكمستندات يستطيعكف التي الكسيمة ىي لتككف مفج الخركج

القطاعلمبحثعففرصعمؿليـبسببالحصارالخانؽالمفركضعمىكافةمحافظات
 غزة.
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 م.2015 – 2014ة لمعام التوزيع الجغرافي لمجرائم العامة في محافظات غز  :(3.2شكل )

:إعدادالباحثبناءعمىجدكؿرقـالمصدر      ن    (3.2)
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 العامةـ العالقة بين حجم المحافظة والجرائم 3

لىعددالسكافمفالمقاييسالدكليةالتييمكفمفخاللياالكقكؼيعدحجـالجريمةإ
 إلى الدراسة مف الجزء كييدؼىذا الجريمة معدؿ عمى بيفيالتكزالكقكؼعمى الجغرافي ع

نسمة،حيثتشيربعضالدراسات100000عدادالجريمةكمعدالتيالكؿأمحافظاتغزةفي
بعض تأثير ذلؾ كيرجع الجريمة كمعدؿ المدينة حجـ بيف كاضحة طردية عالقة إلىكجكد

.(1)العكامؿالديمقراطيةمثؿالسفكالنكع
 م2105-2014لعامي  العامةن حجم المحافظة والجرائم العالقة بي :(3.3جدول )

 
 المحافظة

 

2014 
2015 
 

 /معدل الجريمة
 نسمة 100000

عدد الجرائم 
عدد الجرائم  عدد السكان العامة

 2015 2014 عدد السكان العامة

 2389.65 2268.8 362772 8669 348808 7914 شماؿغزة

6452051380.61487 9595 606749 8377غزة

 2142.9 1342.17 264455 5667 255705 3432 ديرالبمح

 2026 1543.1 341393 6920 331017 5108 خانيكنس

 2134.45 2040.33 225538 4814 217758 4443رفح

 1959.6 1663.26 1819981 35665 1760037 29274 المجموع

كحدة–طينيةبناءعمىالتقريراإلحصائيالجنائيالصادرعفكزارةالداخميةالفمسالباحثإعداد:المصدر
.53ص-52ص،ـ2015-2014التخطيطكالتطكيرلمشرطةلمعاـ

ػػبياناتالجيازالمركزملإلحصاءالفمسطيني.

-(مايمي:3.3يتضحمفالجدكؿ)
ا الجرائـ معدالت في كاضح تبايف ىناؾ محافظة مف محافظاتغزة في لىإلعامة

حيثبمغمعدؿمحافظةشماؿغزةـفي2014حيثبمغاعمىمعدؿلمجريمةفيعاـ،أخرل

                                                           

 (.49محافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص(طكطح،جرائـالقتؿفي(1
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ـفيمحافظة2014دنىمعدؿلمجريمةفيعاـنسمةكأ100000(جريمة/268.8الجريمة)
عمىمعدؿنسمةبينمابمغأ100000(جريمة/1342.17حيثبمغمعدؿالجريمة)ديرالبمح

يحيثسمحافظةشماؿغزةـفي2015لمجريمةفيعاـ  100000/جريمة(2389.65مت) ج
كسجمتأ نسمة عاـ في لمجريمة معدؿ الجريمة2015دنى معدؿ حيثبمغ غزة محافظة ـ

نسمةكبناءعمىماسبؽسيتـتقسيـمحافظاتغزةالىفئتيف100000(جريمة/1533.18)
كىما.

 نسمة(.100000جريمة /2000محافظات ذات معدالت اكثر من ) -1

كخانيكنسحيثبمغديرالبمحكرفحكشماؿغزة،محافظاتكىيتضـىذهالفئةأربع
 فيعاـ الجريمة )2014معدؿ جريمة/2268.8ـ في100000( الجريمة معدؿ كبمغ نسمة

 غزة شماؿ محافظة /2389.65)2015لعاـ جريمة عدد100000( بمغ حيف كفي نسمة
السكاففي لمعاـ362772)محافظةشماؿغزة نسمة  دؿكيتضحمفذلؾأفمع2015(

محافظةنسمةككماتحتؿ100000(جريمة/120.85ـبمقدار)2014الجريمةارتفععفعاـ
المرتبةاالكلىبالنسبةلمحافظاتغزةفيمعدالتالجريمةكبمغمعدؿالجريمةفيشماؿغزة
ـمفحيثارتفعمعدؿ2015التيتحتؿالمرتبةالثانيةبالنسبةلمحافظاتغزةعاـديرالبمح
 )الجريمة معدليا كبمغ جريمة/2142.9آنذاؾ لعاـ100000( الجريمة معدؿ كبمغ نسمة

2014( جريمة/1342.17ـ )100000  لمحافظة السكاف عدد كبمغ البمحنسمة دير
تغيرفيمعدؿالجريمةحيثارتفعـكماىككاضحأفىناؾ2015(نسمةلعاـ264455)
(800.7/ جريمة )100000 لمعاـ 2015-ـ2014نسمة محافظةـ في الجريمة معدؿ كبمغ

(2134.45ـحيثبمغ)2015رفحالتيتحتؿالمرتبةالثالثةعمىمحافظاتغزةبالنسبةلعاـ
نسمةفيحيفبمغمعدؿالجريمةلمحافظةرفحبالنسبةلمحافظاتغزةعاـ100000جريمة/
2014( جريمة/2040.33ـ ىككاضح100000( ىناؾتغيرممحكظنسمةككما أف            في

ا المعدؿ عاـ مف الجريمة معدؿ ارتفع 2014م عاـ حتى )2015ـ الى (94.12ـ
رف100000جريمة/ لمحافظة السكاف عدد كبمغ حنسمة 2015عاـ ( نسمة.225538ـ )

التيتحتؿالمرتبةالرابعةلمحافظاتغزةحيثـلمحافظةخانيكنس2015كبمغعددالجريمة
الجريمة/ عدد نس100000ارتفع في  الجريمة عدد بمغ بينما (1546.1)2014مة.

100000جريمة/ عاـ السكاف عدد كبمغ كما )2015نسمة أم341393ـ نسمة فيأ( نو
نسمةكبذلؾتعتبرىذه100000(جريمة/482.9زيادةممحكظةحيثارتفعمعدؿالجريمة)

لمحافظة  اقؿالمحافظاتسكافبالنسبة التيالمحافظاتاألربع السكاففيياغزة يبمغعدد
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المحأ األعمى المحافظات ىذه كتعتبر افظات تقدرأربع ذلؾ كقت الجريمة معدالت عمى
ظةغزةمفحيثالتعدادنسمةكبناءعمىذلؾكمقارنةبمحاف100000(جريمة/2389.65)

تياحيثبمغعددسكاىمفحيثالتعدادالسكانيفمحافظةغزةتحتؿالمرتبةاألكلالسكانيفإ
 العاـ )2014في 606749ـ العاـ كفي نسمة )2015( 645205ـ نسمة أتكتع( دنىبر

100000(جريمة/1380.6المحافظاتمفحيثمعدؿالجريمةحيثبمغمعدؿالجريمة)
كالتيتقؿعفجريمة(1487)ـ2015فيالعاــكبمغعددمعدؿالجريمة2014نسمةعاـ

الج معدؿ حيث المحافظات األحجاـباقي بيف طردية عالقة كجكد عدـ يتضح كبذلؾ ريمة
لىارتفاعمعدالتكمفاألسبابالتيأدتإ،فمعدالتالجريمةفيياالسكانيةليذهالفئةكبي

.الجريمة

 -أ في الزراعية األراضي مساحة زيادة غزة شماؿ بعضالجرائـمحافظة زيادة عمى كاثره
كذلؾزيادةعفحدةالسرقةكخاصةسرقةالمنازؿكالعنؼالعائميكالشجارعمىالميراثك

ع نظراكالسرقة المحافظة اطراؼ في خاصة نمييا               البع الجغرافية مركزلطبيعتيا عف يدة
.المدينة

 -ب تسكد غزة شماؿ أمحافظة انتشار اقمة كألمفألفراد الزراعية لطبيعتيا منطقةنضرا نيا
تالؿ.حدكديةمعاالح

 -ت تسكد شماؿغزة انتمحافظة الصفةالفقرفياألشار مفالمحافظةكىذه المتطرفة حياء
 عمىجميعالمحافظات.تمتد

تتشابوالمخيماتمفالنكاحياالجتماعيةكاالقتصاديةالمترديةمثؿالبطالةكالفقر،ككذلؾ -ث
.اعمعدؿالجريمةكتخطيطالشكارعساعدعمىارتف،العمرانية

ـافاعمىمعدالت2013قريراالحصائيلعاـراضيحيثيشيرالتطبيعةاستخداماتاأل -ج
ممكادالمخدرةتركزتفيمحافظةرفح.لزراعة

أ -ح رفح محافظة في األنفاؽ التجارانتشار ظاىرة تطكر الى مثؿدل الممنكعات في ة
.سمحةالخفيفةالمخدراتكاأل

محا -خ كاألتتميز الزراعي بطابعيا خانيكنس فظة انتشار كقمة الفضاء دفراأرضالكاسعة
 .تسمحبزيادةنسبةالجريمةالشرطةفياطراؼالمدينةكىذهظركؼ
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في العام  نسمة (100000جريمة / 2000محافظات ذات معدالت الجرائم )اقل من  -2
 .م2014-2015

كتض لعاـ الجريمة معدؿ بمغ حيث غزة محافظة الفئة ىذه )2015ـ (1533.18ـ
نسمة100000(جريمة/0.6138ـ)2014كبمغمعدؿالجريمةفيالعاـ،100000جريمة/

كيعكداالرتفاعفيمعدؿالجريمة،ـ2015نسمةلمعاـ(645205)فيحيفبمغعددالسكاف
لى:إ

زارتكابالجرائـكخاصةتتمتعمحافظةغزةبمستكياتمعيشيةكاجتماعيةمرتفعةمماعز -أ
يذاءكاالعتداءجرائـاإل

دنشطةاالقتصاديةمماادلالىتزايمكتتركزفييااألتتمتعمحافظةغزةبأنيامركزتجار -ب
الذم األمر كالشراء، البيع العمالتعمميات تزكير جرائـ كخاصة الجرائـ ارتفاع عزز

 كعممياتالنصبكاالختالس.

بانتشا -ت غزة محافظة األتتمتع كمركزية الشرطة لمراكز كبير ىذهر في االمنية جيزة
أتشارأفرادالشرالمحافظةكان اقؿانتشارطةفيكثيرمفاألحياءمماجعؿالجريمةفييا

 خرل.مفالمحافظاتاأل
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 م.2015نسمة لمعام  100000(: معدالت الجرائم العامة /3.3شكل )

 (3.3) رقم جدول عمى     ً بناء   الباحث إعداد: المصدر
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 .م2015 - 2000التوزيع الجغرافي لجرائم السرقة والسطو في محافظات غزة لمفترة -3

يحدثماديا ما ككؿ تحدثبالمكاف، اشكاليا بكؿ الجريمة نإف                      عفأك يعبر معنكيا     ن 
الجغرافيةكاالجتماعية لمدراسة قابمة نمطيةمنتظمة فإفاألنماطالمكانيةلمجريمة،صكرة ليذا

سكانيكتطكرىاعبرسنكاتالدراسةماىكإالانعكاسلمتركيباالجتماعيكالتنظيـالمكانيال
فدراسةالتبايفالمكانيلمجريمةفيداخؿالمدفكالتكزيعالجغرافيكىذامايؤكدهالجغرافيكفأ

ليامرتبطبمستكلالكحداتالمكانيةكبالمعمكماتالمتكفرةداخؿمنطقةالدراسةكىنانذكرقكؿ
حجـ التعرؼعمى مف تمكننا فيي كبيذا الجريمة مرآة انيا اإلحصائيات عف كابعادسيميف

(1)المحافظةأكالجرائـفيمجتمعمحؿالدراسةفيمايختصبالجرائـعمىمستكلالدكلة


 م2015-2000ي محافظات غزة لمفترة التوزيع الجغرافي لجريمة السرقة والسطو ف :(3.4جدول )

 رفح خانيونس دير البمح غزة شمال غزة المحافظة
 67 196 79 204 66 ـ2000
 107 254 117 265 107 ـ2001
 293 228 187 432 112 ـ2002
 490 314 138 516 269 ـ2003
 444 453 215 579 248 ـ2004
 386 690 214 607 246 ـ2005
 370 574 164 522 233 ـ2006
 355 459 115 437 220 ـ2007
 611 971 334 1558 296 ـ2008
 833 665 346 1164 203 ـ2009
 270 526 348 985 325 ـ2010
 645 432 324 1295 431 ـ2011
 879 358 410 1553 486 ـ2012
 1070 1786 1057 1748 1112 ـ2013
 805 1053 1056 1822 2706 ـ2014
 827 1069 1912 1737 2320 ـ2015

 م.2015 –م 2000خطيط لمشرطة لعام قسم التطوير والت ،عمى بيانات وزارة الداخمية       ً اعتماد   الباحثعداد إ :المصدر

                                                           

 (.57-56(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمة)ص1)
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التالي:(3.4)يتضحمفجدكؿ

فالتغيرفيمعدؿالجريمةفيعددجرائـالسرقةكالسطكفيجميعمحافظاتغزةىكإ -1
كالسائدة الغالبة إالسمة مف األكلى المرتبة غزة محافظة تحتؿ جرائـحيث عدد جمالي

(جريمةسرقةكسطك15424السرقةكالسطكفيالمحافظاتسابقةالذكرحيثبمغت)
السطكفيمحافظاتغزةكيرجعذلؾإلىجماليعددجرائـالسرقةك%مفإ30.6بنسبةك

ككنيااألكثرسكاناكأكثراحتكاءلمنشاطاتاالقتصاديةكأ      ن         ،كثرتجمعألغمبفئاتالمجتمع
نغزةكتشكؿمركزاكارتفاعالمستكلالمعيشيفيمحافظة      معالفمسطينيحيثبيالممجت

كأ غمبالكزالقيادة يدفع كذلؾ كالحككمية ىذهاراتكالييئاتكالمؤسساتالجامعية سكاف
إ األخرل كالمحافظات المحافالمحافظة ليذه المجكء ألى كارتكاب السرقةظة جرائـ كثر

 كالسطك لمحصكؿ مشركعةفييا غير بطريقة االمكاؿ كمتطمباتعمى حاجاتيـ لسد  ؛
حياتيـ.

خانيك -2 محافظة الثانية المرتبة في تأتي مف فيإنس كالسطك السرقة جرائـ عدد جمالي
(10118.5محافظاتغزةحيثبمغتعددجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظةخانيكنس)

%مفمجمكع20.7جريمةمفاجماليعددالجرائـفيباقيمحافظاتغزةأمبنسبة
كالسببفيذلؾ كالسطك السرقة  أفجرائـ خانيكنستتس ىمحافظة        في ـ الزراعيطابعيا

 إكالحيكاني إضافة كظيكر انشاء فئاتألى مف العديد بيف تجمع جديدة سكنية حياء
 أغمبمناطؽمحافظاتغزة.المجتمعكمف

نجماليعددجرائـالسرقةكالسطكفييامقارباإفأبالنسبةلباقيالمحافظاتفمفالمالحظ -3           
ننكعا  نسبتو ما جميعيا تأخذ حيث جرا49.3ما اجمالي في%مف كالسطك السرقة ئـ

 .محافظاتغزة

4-  حظيت لقد غزة شماؿ محافظة مف الثالثة بنسبةإالمرتبة كالسطك السرقة جرائـ جمالي
عمىانتشار)ثرأ%كذلؾبسببزيادةمساحةاالراضيالزراعيةفيالمحافظةمما18.6

يمةالسرقةفرصةارتكابجرمفممازادمحافظةشماؿغزةأغمباماكفافرادالشرطةفي
 كالسطك.(

رفح -5 البمحككمحافظةشيدتمحافظة دير  مف كاضحا السرقةإانخفاضا جرائـ جمالي
( المحافظتيف تمؾ في الجرائـ حيثبمغتمجمكع محافظاتغزة في (15468كالسطك



 

56 
 

%مفاجماليالمحافظاتكتتشابوالمحافظتيفمفحيثعدد30.3مانسبتوأم،جريمة
 .سطكلكجكدتشابواقتصادمكاجتماعيبينيـجرائـالسرقةكال

أ -6 كانتفيعاـ كالسطك السرقة تفسير2015-ـ2014كثرجرائـ عمىالتكاليكيمكف ـ
ذلؾبسببالحصارالخانؽعمىمحافظاتغزةكزيادةنسبةالخريجيفكبالتاليقمةفرص

افاالخيرعمىقطاعيضاكافالعدكأالعمؿبالنسبةلزيادةالخريجيفكزيادةنسبةالبطالةك
اأدليكم51ـالذماستمر2014غزةفيعاـ لىنزكحالسكافالىالمدفالمتطرفةمفإن

كتركك زادجميعامحافظاتغزة السرقةامكاليـكممتمكاتيـمما مففرصةارتكابجرائـ
 كالسطكفيتمؾالمناطؽ.

(66)حيثارتفعتمفمحافظةشماؿغزةيالحظارتفاععددجرائـالسرقةكالسطكفي -7
(جريمةسرقةكسطكعاـ 2320لى)إفكصمتألىإـ2000جريمةسرقةكسطكعاـ

تمتازبانتشارالمساحاتالكاسعةمحافظةشماؿغزةذلؾككففيـكيرجعالسبب2015
مقارنةبغيرىامفالمحافظات     ن  (3.5شكؿ).ياأفرادالشرطةفيكقمةانتشار
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 م2015-2000التوزيع الجغرافي لجريمة السرقة والسطو في محافظات غزة لمفترة  :(3.4)شكل 

ً           باحث بناء  عمى جدول المصدر: إعداد ال         (3.4) 
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 ي يقدميا المركز لمسكان:  تـ العالقة بين حجم جريمة السرقة والسطو وحجم الخدمة ال5

اكزشرطةمحافظاتىناؾتبايفكاضحفيأعدادجريمةالسرقةكالسطكفيكافةمر
نيضاأـك2015-ـ2014غزةلمعاميف ـ2015-ـ2014ريمةلمعاميفيكجدفركؽمعدالتالج

(18يتناكؿالباحثدراسةمعدالتالجرائـلكافةمراكزشرطةمحافظاتغزةالتيتبمغ)كعميو
التخطيط قسـ مف عمييا حصؿ التي البيانات عمى بناء غزة محافظات عمى مكزعة مركز

(3.5.جدكؿ)كزارةالداخميةكاألمفالكطني،تطكيرلمشرطةكال
 العالقة بين حجم جريمة السرقة والسطو وحجم الخدمة الذي يقدميا المركز  :(3.5)جدول 

  م2015 -  2014لمسكان عام 

 م2015-2014لتطوير لمشرطة لعام قسم التخطيط وا–عداد الباحث بناء عمى بيانات وزارة الداخميةإلمصدر: ا

 المركز المحافظة
 م         2015

عدد الجرائم السرقة 
 والسطو

عدد السكان الذي 
 يخدمو المركز

الجريمة معدل 
 نسمة 100000/

 شماؿ

 329.16 48000 158 بيتحانكف
 1286.66 150000 193 جباليا-ـ

 147.05 68000 100 بيتالىيا
 322.22 45000 145 جبالياالبمد

 غزة

 179.82 114000 205 الشيخرضكاف
 94.64 112000 106 الشاطئ
 401.56 128000 514 الرماؿ
 240.8 125000 301 الشجاعية
 170.73 123000 210 الزيتكف
 135.34 116000 157 التفاح

 الكسطى
 817.54 57000 466 شرطةالمعسكرات

 573.72 118000 677 ديرالبمح
 844.56 92000 777 النصيرات

 خانيكنس
 308.89 236000 729 خانيكنس
 242.39 92000 223 الشرفية
 104.87 41000 43 القرارة

 رفح
 374.71 87000 326 افالسمط
 343.33 150000 515 المدينة
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-(مايمي:3.5يتضحمفجدكؿ)
ىناؾتبايفكاضحفيمعدالتجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةحسبمراكز

عمىمعدؿلمجريمةفيتمؾالمراكزأحيثبمغ،نحاءمحافظاتغزةأكزعةفيجميعالشرطةالم
 حدكد100000جريمة/(844.56)ـ2015عاـ ضمف يقع الذم النصيرات لمركز نسمة

دنىمعدؿلمجريمةفيمركزالشاطئالكاقعفيمحافظةغزةحيثأبينمابمغديرالبمحمحافظة
( /94.64سجمت جريمة نسم100000( عاـ تصنيؼ2015ة سيتـ سبؽ ما عمى كبناء ـ

مراكزالشرطةالتيتخدـسكافمحافظاتغزةكالمكزعةالىعدةفئات:
  .نسمة(100000جريمة /600كثر من )أجرائم  معدالتمراكز شرطة ذات  -1

معسكرجبالياضت كىيمركزشرطة مراكزشرطة ثالثة الفئة ىذه كمركزشرطة،ـ
لمعسكراتحيثبمغمعدؿالجريمةفيمركزشرطةمعسكرجبالياكمركزشرطةا،النصيرات

فاعمعدؿجريمةالسرقةكؿمفحيثارتكيحتؿالمركزاألشماؿغزةمحافظةالذميقعفي
حيثكالسطك لمعاـ الجريمة معدؿ )2015بمغ كبمغ100000جريمة/(1286.66ـ نسمة

المركز)2015متكسطالسكافلمعاـ كبمغمعدؿالجريمة،نسمة(150000ـالذميخدميا
 شرطة البمحلمركز سجدير كمحافظات مراكز عمى الثانية المرتبة يحتؿ  التي                     ؿ

السكافالذم2015نسمةفيعاـ100000(جريمة/844.56) ـفيحيفبمغمتكسطعدد
كبمغمعدؿالجريمةلمركزشرطةالمعسكرات،ـ2015لمعاـنسمة(92000يخدموالمركز)

سجؿمتكسطعددالسكافالذمنسمةفيحيف100000جريمة/(817.54ـ)2015عاـفي
.(نسمة57000ـ)2015لمعاـيخدموالمركز

 .نسمة ( 100000جريمة/ 600-400مراكز شرطة ذات معدالت جرائم ) -2
مركزشرطةكديرالبمحكتظـىذهالفئةمركزمشرطةديرالبمحالذميقعفيمحافظة

 الذم الرماؿ عاـ سجمت حيث غزة محافظة في )2015يقع جريمة573.72ـ )
(118000بمغمتكسطعددالسكافالذميقعضمفاختصاصالمركز)نسمةبينما100000/

كبمغمعدؿ نسمةكبمغمعدؿالجريمةلمركزشرطةالرماؿالذمىكمفضمفمحافظةغزة
متكسطعددالسكافالذمنسمةكبمغ100000/(جريمة401.56ـ)2015عاـفيالجريمة

.(نسمة128000يخدمومركزشرطةالرماؿ)
 (.نسمة100000جريمة / 400-200مراكز شرطة ذات معدالت جرائم من )  -3

كتضـىذهالفئةسبعمراكزشرطةكىيعمىالتكاليمركزشرطةتؿالسمطافسجمت
يخدموالمركزنسمةكبمغمتكسطعددالسكافالذم100000(جريمة/374.71ـ)2015عاـ
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المركزالثانيفيىذهالفئةىك،(نسمة87000ـالذميقعفيمحافظةرفح)2015لمعاـ
100000(جريمة/343.33ـ)2015مركزمدينةرفحكالذمبمغمعدؿالجريمةفيولمعاـ

المركزالثالثفيىذه،(نسمة150000نسمةكبمغعددالسكافالذميخدموالمركز) بينما
(جريمة/329.16ـ)2015ئةىكمركزشرطةبيتحانكفحيثبمغمعدؿالجريمةلمعاـالف

محافظةبمغمتكسطعددالسكافالذميخدمومركزبيتحانكفالذميقعفيكنسمة100000
 كسج،(نسمة48000)شماؿغزة  البمد ؿالمركزالرابعفيىذهالفئةىكمركزشرطةجباليا

ـبينما2015نسمةلمعاـ100000(جريمة/322.22ـ)2015لمعاـكبمغمعدؿالجريمة
كالمركزالخامسىكمركزشرطة،(نسمة45000ـ)2015كبمغمتكسطعددالسكاففيالعاـ

100000(جريمة/308.89ـ)2015ـحيثبمغمعدؿالجريمةلمعاـ2015خانيكنسلمعاـ
المركزالسادسكىكك،(نسمة236000ز)نسمةكبمغمتكسطعددالسكافالذميغطيوالمرك
نسمة100000(جريمة/242.93ـ)2015مركزالشرطةالشرقيةفبمغمعدؿالجريمةلمعاـ
كالمركزالسابعـ،2015(نسمةلعاـ92000كبمغمتكسطعددالسكافالذميخدموالمركز)

 عاـ في بمغ حيث الشجاعية شرطة مركز ىك الفئة ىذه )2015في /204.8ـ جريمة )
(نسمة.125000)نسمةكبمغمتكسطالسكافالذميخدموالمركز100000

 .نسمة 100000( جريمة / 200مراكز شرطة ذات معدالت جريمة اقل من ) -4

دنىكاقؿمراكزشرطةأمراكزشرطةمكزعةعمىمحافظاتغزةكىيستة كتضـىذهالفئة
طةمحافظاتغزةكىيمكزعةعمىالنحكالتاليبالنسبةلمعدالتالجريمةمعباقيمراكزشر

(جريمة/179.82ـ)2015مركزشركةالشيخرضكافحيثبمغمعدؿالجريمةعاـ
مفضبمغمتكسطعددالسكافالذميخدمومركزالشيخرضكافالذميقعكجريمة100000

( غزة )114000محافظة عزة مفمحافظة الذميقع الزيتكف مركز كبمغ نسمة )170.73)
ـكبمغمتكسطعددالسكافالذميخدموالمركزلمعاـ2015نسمةلمعاـ100000جريمة/
 حتؿكبمغمركزبيتالىياالذما،(نسمة125000)ـ2015 المركزالثالثليذهالفئةحيث

147.05سجمت) جريمة/ كمةنس100000( ، السكافالذميغطلعاـ يوبمغمتكسطعدد
(جريمة135.34)مركزشرطةالتفاحكسجؿ(نسمة68000ـ)2015ـالمعالمركزكيخدمو

ـ2015ـكبمغمتكسطعددالسكافالذميخدموالمركزلمعاـ2015نسمةلمعاـ100000/
 حتؿةالقرارةالذماطركبمغمركزش،(نسمة116000) (104.87كزالخامسليذهالفئة)المر

100000جريمة/ كلمعاـ كب2015نسمة كيخدموـ المركز يغطيو الذم السكاف عدد مغ
كبمغمركزشرطةالشاطئالذميقعضمفمحافظةغزةلمعاـ،(نسمة41000ـ)2015لمعاـ
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كبمغمتكسطعددالسكافالذميخدموالمركز،نسمة100000(جريمة/94.64ـ)2015
(3.5شكؿ).(نسمة112000ـ)2015-2014لمعاميف


 ي يقدميا المركز لمسكان تبين حجم جريمة السرقة والسطو وحجم الخدمة ال ( العالقة3.5شكل )

  م .2015 -  2014عام 
ً           صدر: إعداد الباحث بناء  عمى جدول الم                      (3.5) 

 م.2015قسم الخرائط لمشرطة عام 
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 مقارنة حجم جرائم السرقة والسطو في محافظات غزة وبعض دول العالم .

جريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةككافالحتىيتسنىمعرفةالحجـالحقيقيل
بدمفمقارنتيامعبعضدكؿالعالـبمافييابعضدكؿالعالـالعربيالمجاكر،لمعرفةكاقع

نسمةشكؿ100000محافظاتغزةبالنسبةلمعالـ،كلقدتـاستخداـمعدالتالجريمةالخاـ/
(3.6) 


 الخام لجريمة السرقة والسطو في محافظات غزة  مقارنة بين معدل الجريمة :(3.6شكل )

 م.2014ض دول العالم لمعام عمع ب

 . Population Refernence bureaus 2009 World PopulationData –لمصدر ا

 . 48م:ص 2014الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني .كتاب فمسطين لإلحصاء السنوي -

 .55-54م ص2014ية الفمسطينية .التقرير اإلحصائي الجنائي وزارة الداخم -

مىالرغـمفارتفاعمعدالتجريمةالسرقةكالسطك(أنوع3.6نالحظمفالشكؿ)
فيبعضدكؿالعالـفيالسنكاتاالخيرةإالأفجريمةالسرقةكالسطكإالأفجريمةالسرقة

لمختارةمفدكؿكالسطك،إالأننانالحظبيناؾتذبذبكاضحفيمعدالتالجريمةفيالعينةا
العالـمابيفانخفاضكارتفاعلمعدالتالجريمة،فقدبمغأعمىمعدؿلمجريمةفيدكلةالسكيد

 سجمت حيث   ي   3569.82/ بمغت100000جريمة األمريكية المتحدة الكاليات كفي  نسمة
نسمة100000جريمة/2781.35نسمة،كسجمتدكلةايطاليا100000جريمة/3025.40
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معد استركبمغ في الجريمة ؿ /1501.51اليا اسبانيانسمة100000جريمة كسجمت ،
ـ1384.67 100000جريمة الجريمة معدؿ بمغ فرنسا كفي جريمة1341.86نسمة،

نسمةكىنانالحظ100000جريمة/953.41نسمة،كفيكندابمغمعدؿالجريمة100000/
انخفاضفيآفأخرحيثشكىدانخفاضالجريمةكؿافالجريمةتتذبذبمابيفارتفاعلمعد

 فييا فبمغمعدؿالجريمة المتحدة 100000جريمة/90.44شديدفيدكلةاألماراتالعربية
نبجريمةالسرقةكالسطكفإفمحافظاتغزةتشيدنكعامانسمة،كبمقارنةالدكؿسابقةالذكر                

مع فبمغ العالـ دكؿ مع مقارنتا معدالتالجريمة انخفاضفي         ن            في كالسطك السرقة جريمة دؿ
 /422.83محافظاتغزة السب100000جريمة كيرجع ؾالىأفقطاعغزةبفيذلنسمة

مجتمعيعتنؽسكانوالديفاالسالميكيتقيدبأحكاموالتيتأمربالمعركؼكتنيىعفالمنكر.



  .: العوامل الجغرافية المؤثرة في جريمة السرقة والسطو في محافظات غزة     ً ثانيا  
فيدراساتيـافالباحثيف الأكدكا تأثيرعمىالسمكؾالبشرمكىذا ليا بافالجغرافيا
 بالكامؿعمىالسأيعنيبالضركرة ىيالمسؤكلة فالسمكؾإحيث،ياإلجراممكؾفالجغرافيا

العكامؿاالجتماعيةكاالقأيممتدكيندرجتحتاإلجرام تصاديةكالسياسيةكثرمفعامؿفمنيا
فإكالثقاف لذلؾ ية بادركا الجغرافيا عمماء ف كالعكامؿإلى الجريمة معدالت بيف العالقة دراسة

مساحةكالحرارةكفصكؿالسنةتأثيرالفلمحجـالسكانيكحيثأ،البشريةكالطبيعيةالمؤثرةفييا
.كاضحفيحجـالجريمة

 العوامل البشرية:

تتشابوفيكثيراتالبشريةالتيتتأثرالجريمةفيكؿالمجتمعاتبالعديدمفالمتغير
 كالتي الدكؿ ايمف كبعضالمقاييس السكاف مقدمتيا في السكانيةأتي كالكثافة بيا لمرتبطة
.كغيرىالسكانيكدرجةالتزاحـا

 الكثافة السكانية - أ

 مف السكانية الكثافة دراسة السكانيةأتعتبر الدراسات في المكضكعات انياإ،ىـ ذ
تشتتالسكافعمىرقعةمفالمساحةفيأككتبيفمدلتركز،معبيئتوتعكستفاعؿاالنساف

 بعادىااالجتماعيةكاالقتصادية.أحيفتعكسدراسةالسكاف
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يمك التي العناصر مف السكانية الكثافة كمفأفكتعد الجريمة مجاؿ في تطرح ف
كالجأالطبيعي الكثافاتالسكانية ارتفاع بيف كثيقة ىناؾعالقة ففتككف كعميو مفإريمة نو
مساحاتالمتكتمةبالسكاففيحيفتنخفضالمعدالتالفمعدالتالجريمةترتفعفيأالمالحظ

مناطؽالتخمخؿالسكانيفياالطراؼ.  لكف(1)باتجاه فانومف النتيجةكانتمحؿانتقاد ىذه
فنياؾالعديدمفحكاؿالمؤكدعدـكجكدعالقةطرديةبيفالجريمةككثافةالسكاففيكؿاأل

فقد كالمناطؽاالستثناءات السيارات انتظار كأماكف الجرائـ بارتكاب السكانية الكثافة تعزم
نفمحافظاتغزةشيدتارتفاعاأكالجديربالذكر(2)الخاليةمفالسكاف.         نكبيرا ،فيعددالسكاف

(1819981ـ)2015صؿعاـك(نسمة1109677ـنحك)2000حيثبمغعددىـفيعاـ
نسمةكيعدىذاالمعدؿمفالمعدالتالمرتفعةفيالعالـعمىمثؿىذهالبقةالجغرافيةالتيال

.2كـ365تتجاكزمساحتيا

كعميو كالجريمة السكانية الكثافة بيف العالقة اختالؼفي يكجد فانو القكؿ كخالصة
الباحثبعمؿربطبيفالكثافةالسكانية كالسطكفيمحافظاتغزةجرائـالسرقةكسكؼيقكـ

.اـلمعرفةالعالقةبينيم2015لمعاـ
 م2015عدد جرائم السرقة والسطو والكثافة السكانية في محافظات غزة لمعام  :(3.6جدول )

 المحافظة
عدد جرائم 

 المساحة السرقة والسطو
 الكثافة السكانية

 الترتيب عدد السكان 2نسمة/كم

 5 362772 5947 62 2320 شماؿغزة
 2 645205 8457 74 1737 غزة

 1 264455 4560 56 1912 ديرالبمح
 3 341393 3161 113 1069 خانيكنس
 4 225538 3524 60 827 رفح

  1839363المتكسط5129 365 7865المجمكع

 . 2015قسم التخطيط والتطوير لعام  –عداد الباحث بناء عمى بيانات وزارة الداخمية إ -المصدر : 

 م . 2015ت الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  لعام بيانا




                                                           

 (.37(منصكر،االبعادالجغرافيةلمجريمةفيمحافظاتغزةدراسةالجغرافيةاالجتماعية)ص1)

 (.66الجريمة)ص(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافية2)
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:(التالي3.6جدكؿ)الضحمفتي

كأعدادالسكانيةالكثافةبيفبيرسكفاالرتباطمعامؿاستخداـعندارتباطعالقةتكجد -1
ىذاكمف%3.8داللةمستكلعند%83.8االرتباطمعامؿبمغحيث،العامةالجرائـ
 .احصائيةداللةذكأنياأم%5مفأقؿالداللةمستكلقيمةفأبنؤكدالمستكل

2-  استحكذت غزة شماؿ محافظة كالسطكأعمى السرقة جرائـ مف عدد احتمتكبر حيث
( معدؿ فسجمت غزة محافظات لباقي بالنسبة االكلى جريمة639.5المرتبة )

/100000   نسمة بمغتبينما رفح بمغأمحافظة حيث كالسطك السرقة جرائـ تدنى
نسمةكبذلؾتكجدعالقةكاضحةبفالكثافةالسكانيةكجرائـ100000(جريمة/366.6)

 السرقةكالسطك.
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 م2015عدد جرائم السرقة والسطو والكثافة السكانية في محافظات غزة لمعام  :(3.7شكل )

ً          حث بناء  عمى جدولالمصدر: إعداد البا        (3.6 ) 
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  -:غزة محافظات في والسطو السرقة رائملج الخام الجريمة معدل - أ

بالجريمةالسكافإسياـمدلتقيسالتيالمقاييسأسيؿمفالخاـالجريمةمعدؿيعتبر
السنةلنفسالسكافعددكاحماليالعاـخالؿالمسجمةالجرائـعددبيفالنسبةبويقصدألنو

.السكافمفنسمة100000

=الجريمةمعدؿأفبمعنى
ئـعددالجرا

نسمة100000×
عددالسكاف

إلىيمجؤكفالالسكافبعضأفبمعنىبأكممياتسجؿالالجرائـأفالمالحظمفكأنو
:كىيعدةألسبابيعكدكىذاتخصيـالتيالجرائـلتسجيؿالمختصةالجيات

نخكفاالجرائـعفاإلخبارمفخشيةالمرتكبالفعؿتفاىة.1 .المجـرأذلمف

.الجرائـعفاإلبالغبكاجبالناسبعضجيؿ.2

.حربأككارثة،أكأزمة،حدكثأثناءمنشغميفالسكافيككفقد.3

ومجدغيرالقانكفتطبيؽأفالجميكرشعكر.4 .


 نسمة في محافظات   100000المعدل الخام لجريمة السرقة والسطو لكل  :(3.7جدول )

 م2015غزة في عام 

عدد جرائم السرقة  النسبة المئوية عدد السكان المحافظة
 والسطو

المعدل الخام لكل 
 /نسمة100000

639.5 2320 19.74% 362772 شماؿغزة
 269.2 1737 35.07% 645205 غزة

 723 1912 14.37% 264455 ديرالبمح
 313 1069 18.6% 341393 خانيكنس

366.6 827 12.26% 225538 رفح

462.2لمتكسطا 7865 100% 1839363 المجمكع

 م .  2015قسم التخطيط والتطوير لعام  –عداد الباحث بناء عمى بيانات وزارة الداخمية إ -المصدر : 

 م . 2015بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  لعام                      
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-(مايمي:3.7يتضحمفالجدكؿ)

،حيثبمغحافظاتغزةكجريمةالسرقةكالسطكالتكجدعالقةارتباطبيفعددالسكاففيم -
ن%كىكغيرداؿاحصائيا.5%أمأكبرمف61%كبمستكلداللة31معامؿاالرتباط       

-  تحتؿ غزة شماؿ األمحافظة السرقةالمرتبة حيثجرائـ مف لمحافظاتغزة بالنسبة كلى
(جريمةكىي2320ؾ)اذكبمغعددجرائـالسرقةكالسطكآنـ2015كالسطكالمرتكبةعاـ

(462.2ـ)2015بعيدةعفمتكسطحيثبمغالمتكسطالخاـلمجريمةالسرقةكالسطكعاـ
نسمةكذلؾبسببمساحةاالراضيالزراعيةالكاسعة.100000جريمة/

سجمتديز - حيث غزة محافظات في كالسطك السرقة جرائـ لعدد الخاـ الجريمة معدؿ اد
عمىمفالمتكسطالخاـلمجريمة،حيثبمغمعدؿالجريمةأديرالبمحكشماؿغزةمحافظتي
بينمابمغمعدؿالجريمةديرالبمحنسمةفيمحافظة100000(جريمة/722.99الخاـ)

نسمةكيرجعذلؾالىارتفاع100000(جريمة/639.52)محافظةشماؿغزةالخاـفي
ةبخانيكنس.معدالتالجريمةمقارنةبعددالسكافكقمةالمساحةمقارن

محافظةرفحكخانيكنسينخفضمعدؿالجريمةالخاـلعددجرائـالسرقةكالسطكفيكؿمف -
نسمة100000(جريمة/366.67غزةحيثكافالمعدؿالخاـلمجريمةفيمحافظةرفح)ك

نسمةبينماسجمتمحافظةغزة100000(جريمة/313.12ككاففيمحافظةخانيكنس)
لمجأ خاـ معدؿ )دنى فسجمت جريمة/269.21ريمة )100000 ذلؾ كيرجع لىإنسمة

انخفاضمعدؿالجريمةمقارنةبعددالسكاف.

:حجم المحافظة وجرائم السرقة والسطو في محافظات غزة -ت
حيثترتبطالحضرية،استخدمتجغرافياالجريمةالكثيرمفتحميالتجغرافيةالحضر

كىؿ،عدتالمرتبةكالحجـافالمدينةاالكلىلجيفرسكفكقبعضالنظرياتكالقكانيفمثؿقانكب
 الضركرة الجرأمف معدالت تزيد األف ككنيا المدينة حجـ بزيادة الترتيبيمة في كلى

(1).الحضرم

الباحث قاـ كالسكنية الكمية كالمساحة كالسطك السرقة بيفجرائـ كلمتحقؽمفالعالقة
2ـ/كـؼعمىعددالجرائبالربطبينيـكالكقك

                                                           

 (.73،)ص"دراسةفيجغرافيةالجريمة"(طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزة1)
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 م2015الكمية لمحافظات غزة لمعام عدد جرائم السرقة والسطو حسب المساحة  :(3.8جدول )

 الترتيب 2جريمة/كم جرائم السرقة والسطو 2/كمالمساحة المحافظة
 1 37.4 2320 62 شماؿغزة

 3 23.7 1737 74 غزة
 2 34.1 1912 56 ديرالبمح

 9.45 1069 113 خانيكنس
 4 82713.7 60 رفح

-23.6المتكسط 7865 365 االجمالي

 م . 2015قسم التخطيط والتطوير لعام  –عداد الباحث بناء عمى بيانات وزارة الداخمية إ -المصدر : 

 م . 2015بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  لعام               

(مايمي:8يتضحمفالجدكؿ)

(23.6ئـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةحسبالمساحةالكمية)بمغمتكسطعددجرا -أ
.2جريمة/كـ

فيمحافظلعمىمتكسطأكاف -ب كالسطك السرقة ةجرائـ (37.41حيثبمغ)شماؿغزة
/كـ 2جريمة لأكسجمت معدؿ دنى جريمة كالسطك )السرقة خانيكنس (9.46محافظة
اتغزةمفحيثالمساحةمقارنةبحجـكبرمحافظأبالرغـمفاعتبارىامف2جريمة/كـ

 (.2كـ113سكانياحيثبمغت)
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 م2015عدد جرائم السرقة والسطو حسب المساحة الكمية لمحافظات غزة لمعام  :(3.8شكل )

ً          احث بناء  عمى جدولالمصدر: إعداد الب         (3.8) 
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ةأكضحكافكلمكقكؼعمىطبيعةالعالقةبيفجريمةالسرقةكالسطككالمساحةبصكر
الكقكؼعمىطبيعةالعالقةالبدمفالتركيزعمىالمساحةالمأىكلةبالسكافبحيثنتمكفمف

.بينيما
 م 2015حجم المحافظة السكانية وعدد جرائم السرقة والسطو في محافظات غزة لمعام  :(3.9جدول )

 2جريمة /كم المساحة  المأىولة بالسكان عدد السكان جرائم السرقة والسطو المحافظة

 232 10 2320362772 شماؿغزة
 82.7 21 645205 1737 غزة

 277.1 6.9 264455 1912 ديرالبمح
 100.8 10.6 341393 1069 خانيكنس
 153.1 5.4 225538 827 رفح

 169.1 54 1839363 7865 االجمالي

 2015قسم التخطيط والتطوير لمشرطة لعام  –إعداد الباحث بناء عمى بيانات المركز اإلحصائي الفمسطيني  -المصدر :

 . 76م ص 2015جرائم القتل في محافظات غزة " دراسة في جغرافية الجريمة " عام  ،جميل طوطح -

-(مايمي:9يتضحمفالجدكؿ)

كالمحافظاتتتقارب،2جريمة/كـ169.1بمغمتكسطحجـالجريمةفيمحافظاتغزة -أ
 محافظتي باستثناء المتكسط مف بمالبمحدير فيياحيث الجريمة متكسط غ

كمحافظة2/كـجريمة277.1 غزة المشماؿ بمغ حيث غزة لمحافظة 232تكسط
.2جريمة/كـ
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 م2015حجم المحافظة السكانية وعدد جرائم السرقة والسطو في محافظات غزة لمعام  :(3.9شكل )

ً      المصدر: إعداد الباحث بناء  عمى   (3.9)جدول                         

 كاني : درجة التزاحم الس
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حدتياكتعددرجةالتزاحـالسكانيمفأنسبمقاييستركزالسكاففيالمدفبأقساميا
دتىذهالنسبةاإلداريةالمختمفةحيثيقصدبومايخصالحجرةالكاحدةمفاألفراد،ككممازا

زدحاـ،كقداتفؽالمختصكففيشؤكفاإلسكافعمىاعتبارالعائالتالتيكممازادتنسبةاال
أفرادت ثالثة بمعدؿ سكنية كحدات في عيش الضأك مف تعاني عائالت لمغرفة، ائقةأكثر
لسكنية،أمأننانحصؿعمييابقسمةعددالسكاففيالمنطقةعمىمجمكععددالغرؼالتيا
طيق السكاف، ىؤالء االجتماعينيا المستكل عمى الحكـ في الميمة المقاييس مف تعد كىي

يدراسةالسكاففياحياءالمدينةالكاحدةتعدمؤشرالمكثيرمفالمتغيراتكاالقتصادمالسائدف    ن           
.(1)الديمكغرافيةكالخصكبةكالكفياتبشكؿعاـككفياتاألطفاؿالرضعبصفةخاصة

 درجة التزاحم السكاني في محافظات غزة :(3.10جدول )

 2أقل من  5أقل من-2 فأكثر 5 المجموع
 عدد األفراد

 عدد الغرف 
 غرفة 7 9 8 24
 غرفتان 10 8 7 25
 ثالث 3 6 14 23
 أربع 8 8 11 27
 خمس فأكثر 9 15 9 33
 المجموع 37 46 49 132

%مفعينةالدراسةتعيشفيمساكفاليزيدعدد72(أف3.10يتضحمفالجدكؿ)
أسر%مفاألفرادالمقيميففيتمؾالمساكفىي49الغرؼبياعفثالثةأفراد،معالعمـأف
%مفأفرادالعينة46ك،أفرادلممسكفالكاحد5اكثرمفذاتحجـكبيراليقؿعددأفرادىاعف

،كقدبمغتدرجةأفرادلممسكفالكاحد5إلى2ىيأسرمتكسطةالحجـيتراكحعددىامف
.فردلكؿغرفة1.97التزاحـفيالمسكفلعينةالدراسة"كثافةالسكف"



                                                           

 (.48(منصكر،االبعادالجغرافيةلمجريمةفيمحافظاتغزةدراسةالجغرافيةاالجتماعية)ص1)



 



















 بعالراالفصل 
ولية واالقتصادية واالجتماعية الخصائص األ 

لجريمة السرقة والسطو
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 الرابعالفصل 
 الخصائص األولية واالقتصادية واالجتماعية لجريمة السرقة والسطو

  مقدمةال
 الفصؿ ىذا مجتمعإيتناكؿ تحديد الباحثككذلؾ اتبعو الذم الدراسة بمنيج يضاحا

،داةالدراسةكالتأكدمفصدؽاالداةأضلكيفيةبناءالدراسةككصؼخصائصالدراسةثـعر
ساليبالمعالجةأداةالدراسةالميدانيةكأكثباتاداةالدراسة"االستبانة"كالكيفيةالتيطبقتبيا

االحصائيةالتياستخدمتفيتحميؿالبياناتاالحصائية.

 الدراسة الميدانية واجراءاتيا. منيجية  ً   أوال : 
 منيج الدراسة: -1

المنيجالكصفيالتحميميالذمأجؿتحقيؽأمف الباحثباستخداـ قاـ ىداؼالدراسة
حيث،كالعالقةبيفمككناتو،كتحميؿبيانتيا،يحاكؿمفخاللوكصؼظاىرةمكضكعالدراسة

بكصفيا كييتـ ىيفيالكاقع كما الظاىرة عمىدراسة الكصفي المنيج ويعتمد                               دقيقا ،كصفا
نكتعبيرا،كتكضيحخصائصيا،كيفيااكيعبرعنياتعبير أككميالكصفيارقمابمايكضححجميا

ييدؼ اخرلكذلؾ ظكاىر مع فيـإدرجاتارتباطيا في استنتاجاتتسيـ الى الكصكؿ لى
 .(1)الباحث

 ود الدراسة:حد -2

 الحدكدالمكضكعية: -أ

كالدي كاالقتصادية االجتماعية الخصائص معرفة عمى الدراسة ىذه غرافيةمكتقتصر
كؼعمىبعضاالثارالتيترتبتككذلؾالكق،لمرتكبيجرائـالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة

 .البياناتالخاصةبمكانياكزمانيالىالتعرؼعمىبعضإباإلضافةعمييا،

الحدكدالمكانية: -ب

كالسطكفيمحافظاتغزةٌتـ السرقة الدراسةعمىجميعمرتكبيجريمة تطبيؽىذه
يفكالمكجكديففيمراكزاالصالحكالتأىيؿالرئيسيةالمكزعةعمىجميعمحافظاتالمحككم

 راتمراكزالشرطةالمكزعةعمىمحافظاتغزة.اغزةككذلؾفينظ
                                                           

 (.82صدراسةفيجغرافيةالجريمة)طكطح،جرائـالقتؿفيمحافظاتغزة(1)
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الحدكدالزمانية: -ت

.2016هالدراسةفيشيريكليكذتـتطبيؽى

 عينة الدراسة:  -3

مرتكبيجريمةالسرقةكالسطكفي،جميعالنزالءالمحككميفتمثمتعينةالدراسةمف
اتبعحيث،كافةمراكزاالصالحكالتأىيؿكنظاراتمراكزالشرطةالمكزعةعمىمحافظاتغزة

كقاـ،داةالدراسةعمىجميعالنزالءالمحككميفأسمكبالحصرالشامؿلتطبيؽأاختبارباحثال
بنفسوعمىباحثال االستبانة كالبالغأبتعبئة الدراسة تفادم،نزيؿ132دىـعدفراد حتىيتـ
فعددافرادالعينةىكأمعالعمـ،حصائيجميعياصحيحةتصمحلمتحميؿاإلتانكك،خطاءاأل

فأفادكنابأعددقميؿبالنسبةلمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكالفعميكبعدسؤاؿمديرمالسجكف
األ اإلفراجكبرمفمالعدد يتـ كالسطك السرقة ـعنيرتكبيجريمة بكفالة بتنازؿمفأكماليةو

 صحابالحؽ.أ

 داة الدراسة :أ -4

دراسةفيجغرافية-غزةتـإعدادإستبانةحكؿ"جريمةالسرقةكالسطكفيمحافظات
ٌكقدقس،الجريمة" متاالستبانةإلىعدةأقساـ:

المعمكماتالشخصيةلمرتكبيجريمةالسرقةكالسطككتتمثؿفي)العمر،مكاف اإلقامة،أكال:
نكعالتجمع،المكاطنة،نكعالسكف،عددالغرؼفيالمنزؿ،ممكيةالسكف(.

قبؿدخكؿ كتتمثؿفي)المينة كالسطك، السرقة لمرتكبيجريمة الخصائصاالقتصادية ثانيا:
السجف،معدؿالدخؿالشيرمبالشيقؿ،عمؿأحدالكالديف(.

 لمرتكبي كاألسرية الخصائصاالجتماعية )الحالةثالثا: في كتتمثؿ كالسطك، السرقة جريمة
االجتماعية،طالؽالزكجةبعدارتكابجريمةالسرقةكالسطك،كجكدأكالدلدلمرتكبي

.الخ(.قةكالسطك،عددأفراداألسرة..جريمةالسر

كالسطك السرقة جريمة بمرتكبي خاصة بيانات كيشمؿ سببرابعا: الجريمة، ارتكاب )كقت
ليال،سببارتكابالجارتكابالجريمة     ن نيارا،الفصؿالتيحدثتفيوالجريمة،ريمة       ن .....

الخ(.
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 صدق األداة: -5

دراسةفي-فيمحافظاتغزةكالسطكقاـالباحثبإعداداستبانةحكؿ"جريمةالسرقة
-جغرافيةالجريمة"،كاتبعالباحثالخطكاتالتاليةلبناءاإلستبانة:

ال-1 األدب عمى الدراسة،اإلطالع بمكضكع الصمة ذات السابقة كالدراسات جغرافي
كاالستفادةمنيافيبناءاإلستبانةكصياغةاألسئمة.

اإلستبانة-2 أقساـ تحديد في كالمشرفيف الجامعات أساتذة مف عددا الباحث استشار                     ن        
كأسئمتيا.

تحديداألقساـالرئيسةالتيشممتيااإلستبانة.-3

تيتقعتحتكؿقسـ.تحديداألسئمةال-4

(سؤاؿ.49)كأربعةأقساـتـتصميـاإلستبانةفيصكرتيااألكليةكقدتككنتمف-5

د.ىشاـكىـ:،المختصيففيىذاالمجاؿمفالمحكميفعددتـعرضاإلستبانةعمى-6
المغارم،كد.كئاـمطر،كد.كماؿترباف،كد.إبراىيـحبيب،كد.رفيؽأبكىاني.

اإلضافةأكفيضكءأراءالمحكميفتـتعديؿبعضأسئمةاإلستبانةمفحيثالحذؼ-7
.كالتعديؿ

 معالجة االحصائية : ساليب الأ -6

اىداؼالدراسة التي،لتحقيؽ البيانات تـ تـكتحميؿ فقد  جمعيا  مف العديد استخداـ
اإلحصاألساليباإل االجتماعيةائيةالمناسبةباستخداـالحـز  ،حصائيةلمعمـك

Statistical   Package   for    Social  Sciences،نكالتييرمزليااختصارا      بالرمز
(SPSSكمفاألساليباإل):حصائيةالتيتـاستخداميامايمي

 .الرسـالبيانيكالعرضالجدكلي

 (.النسبالمئكيةكالتكراراتFrequencies & percentages) 

 (.اختبارمربعكاملالستقالؿChi-Square Test)
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     ً                                                 ثانيا : المعمومات الشخصية لمرتكبي جريمة السرقة والسطو:
 العمر  -1

ٌ؛حيثيكالميمةيةغرافكبالعمرممفالعكامؿالديمعتبرالتركيي     كأثر هضحدكرالفرد
الباحث(بعدالدراسةالميدانيةالتيأجراىا4.1كلقداتضحمفالجدكؿ)فيالتفاعؿمعالمجتمع

تمثمتجرائـالسرقةكالسطك؛حيثأفىناؾعالقةكثيقةبيفالعمرك جريمةسرقةلأعمىنسبة 
سالك ( العمرية الفئة في مف–20طك 30أقؿ بنسبة العمرية68.2سنة( الفئة كيمييا ،%
%،كتنخفضجريمةالسرقةكالسطكفيالفئةالعمريةالتيتقؿ19.7سنةفأكثر(بنسبة30)

.%12.1بنسبةسنة20عف
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر :(4.1جدول )

 

 

 

 



( العمرية الفئة في25-20تعتبر كالسطك السرقة لجرائـ ارتكابا األكثر ىي عاـ )             ن          
نسبتومحافظاتغزةحيثشكمت دراكيـإلؾيعزلالىعدـجدأفذ%كالباحثي41.7ما

يةكالرغبةفيالحصكؿعمىالمتعةكالكسبالمادمالسريعاإلجرامأفعاليـبالنتائجالمتربةعمى
ذك تحقيؽ سبيؿ في ،لؾاالندفاع كخصكصا ن   بالحيكيةأ تتميز االنساف فيعمر الفترة ىذه ف

بقياميـاعماؿالسرقةكالسطك.نتيازالفرصةإلىاممايجعميـيندفعكف،ىحياناأكاالندفاع

الشباببسببكيعزل فئة في الجريمة بيفىذهتفشيالباحثانتشار كالفقر البطالة
الفئة،كأيضاالخصائصالجسمانية     ن  فالتغيراتالجسمانيةكالقكةكالتحكالتالفسيكلكجيةكالنفسية،

عالمنتميإليو.التييشيدىاالشبابلياأثركبيرفيانحراؼالشبابعفالمجتم
 قامةمكان اإل -2

اإل كمكاف الجريمة بيف عالقة لممجتمعاتىناؾ الحضرم العمراف نمك حيثيتسـ قامة
غيرالعميقةبيفأفرادالمجتمع،كىكمايؤدمأكباختالؼالثقافاتكانتشارالعالقاتالسطحية

 النسبة المئوية % التكرار العمر
 12.1 16 سنة20أقؿمف

 41.7 55 سنة25إلىأقؿمف20مف
 26.5 35 سنة30إلىأقؿمف25مف

 19.7 26 سنةفأكثر 30
 100 132 المجموع
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يادةكثافتيـفيالمدفزالسكافكزكضى"التيتشجععمىالجريمةفتركإلىانتشارنكعمف"الف
االجتماعي التكافؿ مفيكـ تناقض إلى يؤدم كتشابكيا االجتماعية العالقات كتعدد الكبرل
بالقياسبأىؿالريؼ،كىذهالخاصيةفيحياةالمدفالكبرلتؤدمإلىظيكرالعديدمفمظاىر

 .االنحراؼكالجريمة
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان االقامة :(4.2جدول )

 

 

 

 
 



نسبتو4.2يتضحمفالجدكؿرقـ) %مفمرتكبيالجريمةيقيمكففي35.6(أفما
شما محافظة غزة السرقةؿ يرتكبكفجرائـ الذيف لممجرميف مكطنا االكلى المرتبة كىيتحتؿ                ن             

الزراعيأنيالىإكالسطككيرجعالسبب يؤدمالىقمةانتشارافراداالمف،تتميزبطابعيا ما
،التيتحتؿأدنىالمراتببالنسبةلمحافظاتديرالبمح%يقيمكففيمحافظة9.1،جيدبشكؿ
غزة.

 عنوع التجم -3

الذميساىـإلىحداالجتماعيتأتيأىميةاإلقامةألفرادالعينةمفككنويمثؿالميداف
تيـاالجتماعيةفيظؿاإلطارالثقافيالذمابعيدفيتككيفقيميـ،كأنماطيـالسمككية،كعالق

  يسيـكيحددبيئتيـالتيينتمكفإلييا.
نوع التجمعتوزيع عينة الدراسة حسب  :(4.3جدول )  

 



 النسبة المئوية % التكرار اإلقامةان مك
 35.6 47شماؿغزةمحافظة

 26.5 35 محافظةغزة
 9.1 12 ديرالبمحمحافظة

 17.4 23 محافظةخانيكنس
 11.4 15 محافظةرفح

 100 132 المجموع

وع التجمعن  النسبة المئوية % التكرار 
 51.5 68 حضر
 37.9 50 مخيـ
 10.6 14 قرية

 100 132 المجموع 
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أفمعدالتالجريمةتكثر(،4.3مفالجدكؿ)كمفخالؿتحميؿعينةالدراسةيتضح
فيمناطؽالمركز،كالتيتتمثؿفيالمحافظاتالمكتظةبالسكاف،حيثأفنسبةالحضركانت

كالسطكبنسبةاألع نسبتويشكؿ%،51.5مىفيارتكابجريمةالسرقة سكافالمخيماتما
%،10.6بالسكافالنصيباألقؿ؛حيثبمغتمانسبتوتكتظ%،ككافلمقرلكالتيال37.9

خيرانستنتجمماسبؽأفالجريمةىيحضريةأكثرمفغيرىا.أك                ن 

 المواطنة -4

%42.1السكافالالجئيففيفمسطيفحكاليإلىأفنسبة2012تشيرالبياناتلعاـ
%مف27لىأفحكاليإمفمجمؿالسكافالفمسطينييفالمقيميففيفمسطيف،كتشيرالبيانات

افرادالجئيف،فيحيف3أفرادىناؾ10السكاففيالضفةالغربيةالجئيفأمأنومفبيفكؿ
7أفرادىناؾ10كؿمفبيف%أمأنو67بمغتنسبةالالجئيففيمحافظاتغزةحكالي

 (1).دالجئيفأفرا
 توزيع عينة الدراسة حسب المواطنة :(4.4جدول )

 





%مفمرتكبيالجريمةالجئكف،بينما65.2نسبتو(أفما4.4يتضحمفالجدكؿرقـ)
عندالالجئيفأكثرمفالمكاطنيففيطنكف.يتضحأفجرائـالسرقةكالسطكتتكاجد%مكا34.8

.بسببعدـتأىؿالمخيماتلمسكفككثافتياالسكانيةالعاليةكقمةالخدماتفييامحافظاتغزة
 نوع السكن  -5

إفلنكعالمسكفدكرفيإنحراؼالفردكقياموبالسمكؾاالجراميكسنتعرؼعمىدكر
تحميؿعينةالدراسة.ؿمةمفخالالفردكارتكابولمجرانحراؼفيالقتوكعالمسكف

                                                           

(.60،كتابفمسطيفاإلحصائيالسنكم)صركزملإلحصاءالفمسطينيلجيازالما(1)

 النسبة المئوية % التكرار المواطنة
 65.2 86 الجئ
 34.8 46 مكاطف

 100 132 المجموع
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب نوع السكن4.1شكل )



أكأبراجفيسكنيةشقؽفييقطنكف%22.7نسبتوماأف(4.1)الشكؿمفيتضح
سكنيةعمارات 19.7نسبتوكما، اسبستبيكتفييقطنكف% بيكتفييقطنكف56.1،
زينكككاسمنت نأخيرا،%1.5فيالفييقطنكفاألقؿكالنسبة،  ،الزينككمنازؿأفنستنتج

الخصكصيةفيياتنعدـككذلؾ،اآلدميلالستخداـتصمحكاللمغايةسيئةبيكتىيكاالسبست
فيياالمقيمةلألسر نشتاءكباردنصيفاحارالجككالزينككاالسبستبيكتفإفكعميو، مما
العكدحابأصمرافقةليـيتمكفكىناطكيمةلفتراتالبيتخارجالمككثسكانيـاغمبيضطر

 .لمجريمةارتكابيـنسبةتزدادكبالتالي،اإلجرامي

 توزيع عينة الدراسة حسب ممكية السكنـــ 7

تؤكدالكثيرمفالدراساتأفىناؾصمةكطيدةبيفنكعالمسكفكالجريمة،حيثأف
ي الجرائـ مرتكبي كفقيرةمعظـ كالضكضاء االزدحاـ شديدة أحياء في )الصغير،سكنكف

تبيفمفخالؿالدراسةالميدانية؛حيثأف1997:182 ما %مفأفرادالعينة76.5(،كىذا
أف ليـ، ممكيتيا العينةيعيشكففيبيكتإيجار،21.2يعيشكففيبيكتتعكد %مفأفراد

%لـيكفلدييـبيكتخاصةبيـ.2.3بينما
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 توزيع عينة الدراسة حسب ممكية السكن  :(4.5دول )ج







%مفمرتكبيالجريمةيعيشكففي76.5(أفمانسبتو4.5يتضحمفالجدكؿرقـ)
ليـ، بينما%يعيشكففي21.2بيكتتعكدممكيتيا %لـيكفلدييـبيكت2.3بيكتايجار،

خاصةبيـ.


 : الخصائص االقتصادية لمرتكبي جرائم السرقة والسطو:     ً ثالثا  
 عمل الوالدين: -1

بينت 25أفالميدانيةالدراسة  فقطكالدىـيعمؿالعينةأفرادمف% ،2.3 كالىما%
يعمالف،اليمايكالدالعينةأفرادفم%72.7نسبتوماأفالميدانيةالدراسةتشيربينما،يعمالف

فتبعالذلؾقديككفل    .عالقةبذلؾلألسرةالسيئةاالقتصاديةمظركؼن
 توزيع عينة الدراسة حسب عمل الوالدين :(4.6جدول )

 النسبة المئوية % التكرار عمل الوالدين
 25 33 األب
-- األـ
 2.3 3 كالىما
 72.7 96 اليعمالف
 100 132 المجموع

 خالصة العوامل االقتصادية

ةفعؿلمفرد،خصكصاعندما ردنياتعتبرإفالجريمةمرتبطةباألكضاعاالقتصادية،أل ن      
 ةاالقتصاديةالناتجةعفالفقرالذميعدايشعربانعداـالمساك       تدفعلمجريمة،أىـالعكامؿالتي

كالتشرد التكيؼكغيرذلؾمفأكجوعد،ككذلؾاألمرمرتبطبالبطالة كأكجوعدـ المساكاة ـ
.اإلجراـاالجتماعي،ككؿذلؾيؤدمإلىمشاكؿإجتماعيةكثيرةمنيااإلنحراؼك

 النسبة المئوية % التكرار ممكية السكن
 76.5 101 ممؾ
 21.2 28 ايجار
 2.3 3 أخرل

 100 132 المجموع
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 : الخصائص االجتماعية واألسرية لمرتكبي جريمة السرقة والسطو:     ً رابعا  
 أوالد؟ىل لدى مرتكب جريمة السرقة والسطو  -1

)الشكؿيتضحمف نسبتو4.2رقـ أفما مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك89%(
%اليكجدلدييـأكالد.11لدييـأكالد،بينما


 (: توزيع عينة الدراسة حسب وجود أوالد4.2شكل )



 عدد أفراد أسرة مرتكب جريمة السرقة والسطو: -2

)تي نسبتو4.7ضحمفالجدكؿرقـ أفما كالسطك32.5( السرقة %مفمرتكبيجريمة
فر أسرتيـ أفراد العكدعدد أصحاب مف الفئة ىذه بأف ذلؾ في السبب يرجع كقد كاحد د

 27.5اإلجرامي، اثنيف، 22.5%عددىـ ثالثأفراد، %عددىـخمسأفراد،10.0%عددىـ
%عددىـستةأفرادفأكثر.7.5بينما

 

 

 

 نعم
89% 

 ال
11% 
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 توزيع عينة الدراسة حسب عدد أفراد أسرة مرتكب جريمة السرقة والسطو :(4.7) جدول
 النسبة المئوية % التكرار أسرة مرتكب جريمة السرقة والسطو عدد أفراد

 32.5 13 فردكاحد
 27.5 11 اثنيف

 22.5 9 ثالثافراد
 - - اربعافراد
 10.0 4 خمسافراد

 7.5 3 ستةافرادفاكثر
 100 40 المجموع

 

 مع من كان يعيش مرتكب جريمة السرقة والسطو قبل دخولو السجن؟ -3

الجدكؿ مف )يتضح 4.8رقـ نسبتو ما أف السرقة67.4( جريمة مرتكبي  مف %
اآلباء مف المتابعة ضعؼ بأف القكؿ كيمكف كاألخكات الكالديف مع يعيشكف كانكا كالسطك

%كانكايعيشكفمعالزكجةكاألبناء،21.2كضعؼشخصيتيـمفاألسبابالمؤديةلمجريمة،
يعيشكفمعالكالديفكالزكجةكاألبناء.%كانكا6.1،بينمابمفردىـ%كانكايعيشكف5.3



 قبل دخولو السجن؟ توزيع عينة الدراسة حسب مع من كان يعيش مرتكب جريمة السرقة والسطو :(4.8جدول )
 النسبة المئوية % التكرار مع من كان يعيش
 67.4 89 الكالديفكاألخكات
 21.2 28 الزكجةكاألبناء

 5.3 7 بمفردؾ
 6.1 8 جةكاألبناءمعالكالديفكالزك

 100 132 المجموع

 المستوى التعميمي لموالد -4

( الجدكؿ مف يقر4.9يتضح ال اآلباء مف أف نسبتوأ(، ما "أميكف" يكتبكف كال كف     يٌ       
12.1 بينما نسبتوأ%مفاآلباءيقر%28.7، كما %الذيفكانت16.7كفكيكتبكف"ابتدائي"،

%،كالذيفأتمكاالتعميـالجامعي27.3بةالثانكيةدرجتيـالعمميةاإلعدادم،كفيحيفكافنس   ٌ  
نسبتو ما ،بكالكريكس،دراساتعميا" فكؽ"دبمـك انتشار15.2فما يتبيف %مفأفرادالعينة،
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يدؿعميعدـقدرةأجريمةالسرقةكالسطكبيفأفرادالعينةالذيفآباءىـيقر كفكيكتبكفكىذا
الجماعةبيفأف .راداألسرةاآلباءبتعزيزمفيـك



 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي لموالد :(4.9جدول )
 النسبة المئوية % التكرار المستوى التعميمي لموالد

 12.1 16 ي ميأ
 9.8 13 ابتدائي

 18.9 25 يقرأكيكتب
 16.7 22 إعدادم
 27.3 36 ثانكم
 0.8 1 دبمـك

 14.4 19 جامعيفمافكؽ
 100 132 المجموع

 طالق األم -5

الميدانيةإلى نسبتوأشارتالدراسة أمياتمرتكبيجريمةالسرقة9.1أفما %مف
،كىنايتبيفلنامفخالؿالدراسةأفنسبةتأثير%غيرمطمقات90.9كالسطكمطمقات،بينما

مىطالؽاألـعمىارتكابجريمةالسرقةكالسطكقميمة،بمعنىأنوليسلطالؽاألـتأثيرع
ارتكابمثؿىذاالنكعمفالجرائـ.

وجود مشاكل عائمية وتمت رؤيتيا بين الوالدين  -6

سريةكطبيعةتتأثربشكؿكبيربنكعالعالقاتاألالشؾفيوأفعالقةالفردبكالديومما
المناخاألسرمكفيمقدمةىذهالعالقاتعالقةاألـمعاألبفكمماكانتالعالقةبينيماجيدة

 مفكسميمة لمحد كبير يؤدمبشكؿ كالتكاصؿ االستمرار دائمة بينيما االتصاؿ كانتعممية
 (1)ارتكابالجرائـ


 

                                                           

 (.41صيبيفالزكجيفعميتربيةاألبناء)فراجي،تأثيرتكافؤالمستكمالتعميم(1)
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب وجود مشاكل عائمية وتمت رؤيتيا بين الوالدين4.3شكل )

( الشكؿ مف 4.3يتضح نسبتو ما أف مشاكؿ13( بكجكد أجابكا العينة أفراد %مف
%أجابكاأنواليكجدمشاكؿبيفالكاديف،فتبيفلنامف87لكالديف،بينمامانسبتوعائميةبيفا

التككفدافعاكبيراالرتكابمثؿىذاالنكعمفخالؿالدراسةأفالمشاكؿالعائميةبيفالكاديف       ن ن  
الجرائـ،كأنمايككفليادكرعندبعضالمجرميفدفعتيـالرتكابجريمتيـ.

ي ارتكاب الجريمةدور المشاكل ف -7
%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك64.7أفمانسبتوالدراسةالميدانيةيتضحمف

 بينما ارتكابالجريمة، في دكر لممشاكؿ أف أف35.3يركف القكؿ كيمكف ذلؾ يركف %ال
ترفالمشاكؿاالجتماعيةلياالدكرالبارزفيارتكابالجريمةكذلؾانتقامامفأنفسيـإذامااق

 ذلؾبضعؼالكازعالديني.
 األوضاع االقتصادية: -8

 يرم س1955،)ككىيفالعالـ أف المكانة( في اإلحباط ىك االجتماعيةببالجريمة
كاال الجريمة إلي ذلؾ كيقكد الفقيرة الطبقة مكانألبناء عف الناسيبحثكف أف ةنحراؼكيرم

الطبقةالفقيرةالذيفءكخاصةأبناكانةالمنافسةمفأجؿالميستطيعكفاجتماعيةكأفالصغارال
(1).يفتقركفإليالحكافزالماديةكالمعنكيةفيمجأكفالرتكابالجرائـ

                                                           

التغيراتاالقتصاديةعميالسمكؾالجرميفيالمجتمعاألردنيمفكجيةنظرالعامميففيالزكاىرة،أثر(1)
 (.4ص)جيازاألمفالعامة

 نعم
13% 

 ال
87% 
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 توزيع عينة الدراسة حسب امكانية وجود ظروف اقتصادية لجريمة السرقة والسطو :(4.10) جدول
 النسبة المئوية % التكرار ىل ىناك ظروف اقتصادية لجريمة السرقة والسطو

 68.2 90 نعـ
 31.8 42 ال

 100 132 المجموع
الظروف االقتصادية التي دفعت مرتكب جريمة السرقة والسطو 

 النسبة المئوية % التكرار الرتكاب الجريمة

 77.8 70 الفقر
 1.1 1 البطالة

 6.7 6 الديكفالمتراكمة
 4.4 4 أعباءاألسرة
 10.0 9 أخرل

 100 90 المجموع

%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك68.2(أفمانسبتو4.10)يتضحمفالجدكؿ
 بينما كالسطك، السرقة لجريمة دفعتيـ ظركؼاقتصادية لدييـ لدييـ%ال31.8يكجد يكجد

 دافع اقتصادية اظركؼ نسبتو ما كأف كالسطك، السرقة77.8لسرقة جريمة مرتكبي مف %
تيـلجريمةالسرقةكالسطكىكالفقر،كيرلكالسطكيركفأفمفالظركؼاالقتصاديةالتيدفع

مديكفالمتراكمةيركفأفل%6.7%البطالةدافعالسرقةكالسطك،بينمامانسبتو1.1مانسبتو
دافعاالرتكابالجريمة     دفعتيـالرتكابجريمة  ةأعباءاألسر%ىك4.4أفمانسبتوكفيرك،ن

 كالسطك، السرقة ظرك10.0بينما ىناؾ أف االستبانة%يركف في مدرجة غير ؼاقتصادية
حاجاتاألفراد كذلؾلسد الرتكابالجرائـ يتبيفأفالفقرعامؿميـ كالسطك لمسرقة دفعتيـ

كخاصةعندفئةالشبابةطرؽالغيرمشركعالب
 الوالدة عمى قيد الحياة -15

مىاألبناءسرمكتنعكسنتائجوعكالىماقديؤدمالىالتفكؾاألأككفاةأحدالكالديف
كالسطك السرقة ارتكابجريمة الى يؤدم الغالبية،مما أف الميدانية الدراسة بيانات كتكضح

%11.4%كأفنسبة88.6تنسبتيـالعظمىمفأفرادالعينةكالدتيـعمىقيدالحياةكبمغ
شخاصكيمكفالقكؿبأفجريمةالسرقةكالسطكقدتتـبيفاألكالدتيـمتكفيةةمفأفرادالعين

.فيحاؿكجكدالكالديفعمىقيدالحياة
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 المستوى التعميمي لموالدة -16

الجدكؿ مف 4.11)يتضح نسبتو ما أف السرقة13.6( جريمة أمياتمرتكبي %مف
ٌكالسطكمستكاىـالتعميميأمي       %مستكاىـالتعميميتقرأكتكتب،كأفما37.1،كأفمانسبتوات

 ابتد15.2نسبتو التعميـ %مستكاىـ نسبتو ما بمغ حيف في عدادم، كا ائي                 %مستكاىـ12.9
 3.8التعميميثانكم، بينما ، التعميميدبمـك التعميميجامعيفما2.3%مستكاىـ %مستكاىـ

فكؽ.كيرلالباحثأفتدنيمستكلالتعميـلدلأمياتأفرادالعينةينعكسسمباعمىكعييـ   ن                 
 .تربيةالصالحةبالطرؽكاألساليبالسميمةلتربيةاألبناءال

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي لموالدة :(4.11) جدول
 النسبة المئوية % التكرار المستوى التعميمي لموالدة

 13.6 18 يةٌأم
 37.1 49 تقرأكتكتب
 15.2 20 ابتدائي
 15.2 20 إعدادم
 12.9 17 ثانكم
 3.8 5 دبمـك

 2.3 3 جامعيفمافكؽ
 100 132 المجموع

 السوابق الجنائية لموالد: -17

كالسطكالسرقةجريمةمرتكبيآباءمف%13نسبتوماأف(4.11)الشكؿمفيتضح
عالقةتكجدالأنوكيتبيف،جنائيةسكابؽلدييـيكجدال%87بينما،جنائيةسكابؽلدييـيكجد
اآلباءمقدرةعدـإلىلؾ،ذفيالسببكيعزلالجريمة،مرتكبيكبيفلمكالدالجنائيةةالسابقبيف
.أبنائيـتطكيععمى
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب السوابق الجنائية لموالد4.4شكل )

 نوع السابقة الجنائية لموالد: -18

ا مف 4.12)لجدكؿيتضح نسبتو ما أف السرقة17.6( جريمة مرتكبي آباء مف %
كتعاطيمخدرات،،كأخالقية،نصبالك،سرقةالذمكافليـسابقةجنائيةىيجريمةالكالسطك
%سابقتيـالجنائيةتزكير،يتضحأفمرتكبي23.5%سابقتيـالجنائيةسطك،بينما5.9كأف

 السرقة جريمة بكالسطك االىتماـ المنحرؼكعدـ آبائيـ لسمكؾ الجريمة حيثارتكبكا فأيـ،
.لكبيرةلسكابؽكالدىـىيالتزكيرالنسبةا

 عينة الدراسة حسب نوع السابقة الجنائية لموالدتوزيع  :(4.12) جدول

 النسبة المئوية % التكرار نوع السابقة الجنائية لموالد
 17.6 3 سرقة
 5.9 1 سطك
 - - قتؿ
 23.5 4 تزكير
 17.6 3 نصب
 17.6 3 أخالقية

 17.6 3 تعاطيمخدرات
 - - شجار
 - - أخرل

 100 17 المجموع

 نعم
13% 

 ال
87% 
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 بي جريمة السرقة والسطو: بيانات خاصة بمرتك     ً خامسا  
 وقت ارتكاب الجريمة: -1

ً  المناسب لوقت ارتكاب الجريمة سواء كان ليال   لالختيار                             ً  يرتبط نجاح أو فشل الجريمة وفقا                                          
 .        ً أو نيارا  

 

 توزيع عينة الدراسة حسب سبب ارتكاب جريمة السرقة والسطو في الميل والنيار :(4.13) جدول

 المئوية % النسبة التكرار وقت ارتكاب الجريمة
نليال  55 41.7 
ننيارا  77 58.3 

 100 132 المجموع
 النسبة المئوية % التكرار                                   ً سبب ارتكاب جريمة السرقة والسطو ليال  

 60.0 33 التسترفيالظالـ
 18.2 10 غيابأفراداألمف
 10.9 6 تكقؼحركةالسكاف

 10.9 6 اخرل
 100 55 المجموع

 النسبة المئوية % التكرار          ً سطو نيارا  سبب ارتكاب جريمة السرقة وال
 13.0 10 غيابأفراداألمف
 19.5 15 غيابالسكف
 67.5 52 لـيكفسبب

 100 77 المجموع

%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك41.7(أفمانسبتو4.13)يتضحمفالجدكؿ
 يار.%ارتكبكاالجريمةفيالن58.3ارتكبكاجريمتيـفيالميؿ،كأفمانسبتو

كيتضحأفالسببفيارتكابالجريمةليالعفالنيارحسبالدراسةالميدانيةالتستر          ن           
نسبتو60.0بالظالـلتتـالجريمةبكؿسيكلةبفعؿستارالظالـبنسبة %غياب18.2%،ما

%كافالسببفياختيارالميؿىكتكقؼحركةالسكاف10.9أفراداألمف،بينمايرلمانسبتو
أسبابأخرل.كفحتىتتـالجريمةفيالمكا

اب%كافغي13.0فيحيفيرلأفرادالعينةالذيفكقعتجريمتيـبالنيارأفمانسبتو
أفىناؾخمؿأمنيفيكثيرمفالتجمعاتالسكانيةمؤثركىذاأفراداألمففيكضحالنيار،
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 العينة، أفراد لنتائج كفقا كذلؾ      ن   ا19.5 غياب ذلؾ السببكراء نسبتو%كاف ما كأف لسكاف،
%لـيكفلدييـسببكاضحلمجريمة.67.5

 الفصل التي حدثت فيو الجريمة: -2

تتفاكتأعدادجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزة،بتغيرفصكؿالسنةحيثأكدت
العديدمفالدراساتأفجرائـالسرقةتزدادفيفصؿالشتاءنظرالطكؿالميؿ،بينماتزداد     ن                

فيفصؿالصيؼنظراالرتفاعدرجةالحرارةجرائـالدـ       ن       . 
 توزيع عينة الدراسة حسب الفصل التي حدثت فيو الجريمة :(4.14) جدول

 النسبة المئوية % التكرار الفصل التي حدثت فيو الجريمة
 50.8 67 شتاءال
 8.3 11 ربيعال
 9.1 12 خريؼال
 31.8 42 صيؼال

 100 132 المجموع

 

%حدثتالجريمةفيفصؿالشتاء،50.8(أفمانسبتو4.14ـ)يتضحمفالجدكؿرق
8.3 9.1%حدثتفيفصؿالربيع، بينما %حدثتفي31.8%حدثتفيفصؿالخريؼ،

يتبيف مفأفصؿالصيؼكىنا السرؽكالسطكأففصؿالشتاء لجريمة انتشارا الفصكؿ كثر           ن        
هكغيابالسكافكؿ،نتيجةطكؿالميؿكقصرالنيار    ماكفالعامةخاصةفيوكعفاألتيفيب

 الميؿ.


 التخطيط المسبق الرتكاب جريمة السرقة والسطو: -3

%كافلدييـتخطيطمسبؽالرتكابجريمة19(أفمانسبتو4.5)الشكؿيتضحمف
%مفأفرادالعينةلـيكفلدييـتخطيطمسبؽالرتكاب81نسبتواالسرقةكالسطك،بينمام
كيتضحمفالبياناتالسابقةأنواليكجدلدلأفرادالعينةالتفكيرجريمةالسرقةكالسطك.

أفجريمةالسرقةكالسطكفي مفقريبكالمفبعيدفيجريمةالسرقةكالسطك،كىذايعبر                            
اجتماعية ظاىرة أكترتيببؿأنيا تنظيـ ليا اليكجد فيالمجتمععابرةمحافظاتغزة

الفمسطيني.
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 عينة الدراسة حسب التخطيط المسبق الرتكاب جريمة السرقة والسطو(: توزيع 4.5شكل )

 االشتراك بالجريمة: -4

قامكاكالسطكالسرقةجريمةمرتكبيمف%70نسبتوماأف(16)الشكؿمفكيتضح
كحدىـكالسطكالسرقةبجريمة في،كحدىـبيايقكمكالـ%30بينما، شركاء معيـ أمأف

فظاتغزة.جريمةالسرقةكالسطكفيمحا

 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب قيام مرتكب جريمة السرقة والسطو لوحده4.6شكل )

 نعم
19% 

 ال
81% 
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 عدد األشخاص الذين اشتركوا في الجريمة الواحدة: -5

كالسطكالسرقةجريمةمرتكبيمف%46.2نسبتوماأف(4.15يتضحمفالجدكؿ)
شخصبمصاحبةكالسطكالسرقةبجريمةقامكا كأف، ،شخصيفبمصاحبةابيقامكا41%
12.8بينما فأكثرأشخاصثالثبمصاحبةبياقامكا% السرقةجريمةأفالباحثكيرل،

نتارةغزةمحافظاتفيكالسطك ىياألكبرالنسبةكلكفبمفردهكأخرمشترؾمنحنىتأخذ
دبمفرالجريمةارتكابنسبةارتفاعفيالسببيرجعكقدبمفردهالجرائـمفالنكعىذاارتكاب
.جريمتومعالـيخفيافيريدالجانيأفىيالجاني

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد األشخاص الذين اشتركوا مع مرتكب  :(4.15) جدول
 السرقة والسطو بالجريمة جريمة

عدد األشخاص الذين اشتركوا مع مرتكب 
 النسبة المئوية % التكرار جريمة السرقة والسطو بالجريمة

 46.2 18 بمصحابةشخص
41 16 شخصيف

 12.8 5 ثالثةأشخاصفأكثر
 100 39 المجموع

 الندم عمى القيام بالجريمة: -6

%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكندمكاعمىقياميـ90أفمانسبتوأشارتالدراسة
العقابيفأغمباألشخاصبعدأخذجزائيـأمفالمؤكدك،%لـيندمكاعمىذلؾ10بذلؾ،بينما

نيـيندمكفعمىارتكابىذاالنكعمفالجرائـ.أالغرامةأكؾبالحبسانكفسكاءكافذلكفؽالق
 .القبض عمى مرتكب جريمة السرقة والسطو -7

15(أفمانسبتو4.7)الشكؿيتضحمف قبض %مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك ى  ى           
 .شفيـبطرؽأخرل%تـك68%قامكابتسميـأنفسيـ،بينما17عمييـمتمبسكفبجريمتيـ،كأف
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب كيفية القبض عمى مرتكب جريمة السرقة والسطو4.7شكل )

اقترافومفسمكؾ يتبيفمماسبؽأفمرتكبجريمةالسرقةكالسطكيعيتماماأفماتـ       ن               
سمبيلذلؾيقدـنفسوالىمراكزالشرطةالمختصةبذلؾ،كذلؾيتبيفمفخالؿالبياناتأ                ٌ  ف

لممجتمعدكررئيسفيالتبميغعفالجناةحتىالتتـجرائـأخرلمفالجاني،ككذلؾحتىيتـ                         
قانكف.لمناأخذجزائوكفق

 مكان ارتكاب الجريمة -8

%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك23.5(أفمانسبتو4.16يتضحمفالجدكؿ)
رتكبكىافيمنطقةمزدحمةسكانيا،%ا62.1ارتكبكاجريمةالسرقةكالسطكفيمنطقةزراعية،

فيمنطقةقميمةالسكاف،مفالمتعارؼأفاألشخاصالذمتـكشفيـ14.4بينما %ارتكبكىا          ً       
كىـمكقكفكففيالسجكفالنسبةالكبرلمنيـىيمفقامكابارتكابالجرائـفيمناطؽمزدحمة

 مفالتخفيسكانيا؛ لكييتمكنكا بسرعة ليسدليالفيةالسكانيلمكثافة نتمؾالمناطؽكىذا          
قاطعاعمىأفاكثرالجرائـىيمناطؽاالزدحاـالسكاني.               ن 

 توزيع عينة الدراسة حسب مكان ارتكاب الجريمة :(4.16جدول )
 النسبة المئوية % التكرار مكان ارتكاب الجريمة

 23.5 31 منطقةزراعية
 62.1 82 منطقةمزدحمةسكانيا
 14.4 19 منطقةقميمةالسكاف

 100 132 المجموع

 متلبس
15% 

 قمت بتسليم نفسك
17% 

 تم كشفك بطرق أخرى
68% 
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 موقع الجريمة -9

ب الميدانية الدراسة نسبتأشارت ما في27وأف كقعت كالسطك السرقة جرائـ مف %
%كقعتفيالمخيـ.ىنانالحظافانتشارجريمة18%كقعتفيالحضر،بينما50الريؼ،

تحتكمعمىالمؤسساتالرسميةكالتع ميميةكالترفيييةالسرقةكالسطكفيمنطقةالحضرألنيا
نكثرسكانااألكالنشاطاتالتجاريةك  .

 مرتكبي الجريمة :المكان الذي ارتكبت فيو الجريمة بعيد من مكان سكن  -10

%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكمكاف70(أفمانسبتو4.8)الشكؿيتضحمف
 الجريمة ليـ يبعبالنسبة بينما سكنيـ، مكاف عف يب30د ال الجريمة مكاف%مكاف عف عد
سكنيـ.

 
                                                              ً                     (: توزيع عينة الدراسة حسب المكان الذي ارتكبت فيو الجريمة بعيدا  من مكان سكن المرتكب4.8شكل )

ىيرتكبكفجرائميـفيالمناطؽالبعيدهالجناةبناءعمىالبياناتالسابقةيتضحأفأكثر        
،كيسيؿالفرارةمفتكحتعدأماكفعفسكنيـ،كيرجعذلؾإلىبعدىاعفالمساكف؛حيثأنيا

ذاكافىناؾضعؼفيالرقابةاألمنيةفيتمؾالمناطؽ.إةمنيا،كخاص
 :عمييا مرتكب جريمة السرقة والسطو    ن     ج                  الجريمة التي س   -11

ال جريمة لمرتكبي التيمة بتكجيو تقكـ الفمسطينية بتيمةالمحاكـ إما  كالسطك، سرقة
تناكؿالباحثفيدالسرقةأ الميدانيةىكالسطككعميو، الجزءلمعرفةماىيالجريمةراستو ذا

كثرانتشارا،جريمةالسرقة،أكجريمةالسطكفيمحافظاتغزة.األ                ن   

 نعم
70% 

 ال
30% 
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجريمة التي سجن عمييا مرتكب جريمة السرقة والسطو4.9شكل )



%37ينماب،السرقةجريمةعمىسجنكا%64نسبتوماأف(4.9)الشكؿمفيتضح
فيىككماتخطيطالىتحتاجالالسرقةجريمةأفالىذلؾكيرجعالسطك،جريمةعمىسجنكا
.السطكفيكمالمسرقةطكيؿلكقتتحتاجكالالسطك

 دافع السرقة والسطو -12

( رقـ الجدكؿ مف 4.17يتضح نسبتو ما أف السرقة48.5( جريمة مرتكبي مف %
%سرقكاكسطك18.9بدافعالبطالة،ا%سرقكاكسطك7.6بدافعالفقر،اكالسطكسرقكاكسطك

%سرقكاكسطكالدكافع22.0بدافعاالنتقاـ،بينماا%سرقكاكسطك3.0بدافعتعاطيالمخدرات،
غيرذلؾ،كيتبيفأفالفقرمفالدكافعالرئيسةالتيتدفعالجانيالرتكابجرائـالسرقةكالسطك

لسدالحاجاتالضركرية       تيجةالغالءالمعيشي.نلألسرة





 سرقة
64% 

 سطو
36% 

توزيع عينة الدراسة حسب الجريمة التي سجن عليها مرتكب جريمة السرقة ( 19)شكل 

 والسطو
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 توزيع عينة الدراسة حسب دافع السرقة والسطو :(4.17جدول )
 النسبة المئوية % التكرار دافع السرقة والسطو

 48.5 64 الفقر
 7.6 10 البطالة

 18.9 25 تعاطيالمخدرات
 3.0 4 االنتقاـ
 22.0 29 أخرل

 100 132 المجموع

 

 بالمجني عميو. صمة مرتكب جريمة السرقة والسطو -13

%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك12.1(أفمانسبتو4.18)يتضحمفالجدكؿ
%التكجد65.9%صمتيـبالمجنيعميوقريبيـكصديقيـ،10.6صمتيـبالمجنيعميوجارىـ،

%صمتيـبالمجنيعميوزميميـ0.8معرفة،%صمتيـبالمجنيعميومسؤكليـفيالعمؿ،بينما
ؿ.فيالعم

 ميوعتوزيع عينة الدراسة حسب صمة مرتكب جريمة السرقة والسطو بالمجني  :(4.18جدول )
 النسبة المئوية % التكرار صمة مرتكب جريمة السرقة والسطو بالمجني عميو

 12.1 16 جارؾ
 10.6 14 قريبؾ
 10.6 14 صديقؾ

 65.9 87 التكجدمعرفة
 - - مسؤكلؾفيالعمؿ
 0.8 1 زميمؾفيالعمؿ

 100 132 المجموع
 

يتضحمماسبؽأفالمجنيعميوفيأغمباألحيافاليكجدبوقرابةمعالجانيكىذا
 بيفشرائحالمجتمعلوأثرفيالجريمة.كاالختالطالكاقعاالحتكاؾأفيدؿعمى
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 محاكمة مرتكب الجريمة عمى جريمتو  -14

يجريمةالسرقةكالسطكتـ%مفمرتكب75.8(أفمانسبتو4.19يتضحمفالجدكؿ)
%لـيتـمحاكمتيـعمىجريمتيـ.24.2محاكمتيـعمىجريمتيـ،بينما

 توزيع عينة الدراسة حسب ىل تم محاكمة مرتكب الجريمة عمى جريمتو؟ :(4.19جدول )
 النسبة المئوية % التكرار ىل تم محاكمة مرتكب الجريمة عمى جريمتو

 75.8 100 نعـ
 24.2 32 ال

 100 132 جموعالم
 

 طبيعة الحكم -15

( نسبتو4.20يتضحمفالجدكؿرقـ أفما %مفمرتكبيجريمةحكـعمييـ29.0(
%حكـعمييـأكثرمف16.0%يتراكححكميـمفعاـإلىثالثعاـ،بينما55.0بأقؿعاـ،

تسببوأعكاـ،الفالجريمةتختمؼتجريميافيالتشريعالفمسطينينتيجةتفاكتالضررالذم3
كؿجريمةكنكعيا.

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الحكم :(4.20جدول )
 النسبة المئوية % التكرار طبيعة الحكم
 29.0 29 أقؿعاـ

 55.0 55 مفعاـإلىثالثعاـ
 16.0 16 أعكاـ3أكثرمف

 100 100 المجموع
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 الخامسالفصل 
 السرقة والسطوالمترتبة عمى جريمة العوامل واالثار 



بعضالعكامؿ الفصؿ ىذا اآلكيتناكؿ االجتماعية المترتبةكثار كالدينية االقتصادية
تحميؿنتائجاستجاباتأفرادعينةالبحثكسرقةكالسطكمفخالؿعينةالبحث،عمىجرائـال

البحث فرضيات مككنات كاتجاه مف لمحد مقترحة خطة الباحث يضع السرقةأخيرا جريمة
فيمحافظاتغزة.كالسطك

 .وتتمثل في جريمة السرقة والسطو المؤثرة عمى   ً           أوال : العوامل 

 عمى جريمة السرقة والسطو.  العوامل االجتماعية -1

 :لمرتكب جريمة السرقة والسطو المستوى التعميمي - أ

ال ارتفعيكضح فكمما المجتمع فئات مف فئة أم لدم الكعي درجة التعميمي مستكم
المستكمالتعميميانخفضتالميكؿإليارتكابالجرائـذلؾألفارتفاعنسبةالكعيقديككف

 (1)سببافياحتراـالمكائحكالقكانيفكمفتـيقمؿمفارتكابالجرائـ
 ستوى التعميمي لمرتكب جريمة السرقة والسطوتوزيع عينة الدراسة حسب الم :(5.1جدول )

 النسبة المئوية % التكرار المستوى التعميمي لمرتكب جريمة السرقة والسطو
 6.1 8 أمي
 29.5 39 ابتدائي
 22.7 30 إعدادم
 31.8 42ثانكم
 4.5 6دبمـك

 4.5 6بكالكريكس
 0.9 1دراساتعميا

 100 132 المجموع
 

( الجدكؿ مف (5.1يتضح النزالء مف نسبتوأف ما فأقؿ العامة الثانكية فئة مف
%،كىنانالحظأفأغمبيةمرتكبيالجريمةىـمففئةالذيفلـيكممكمراحؿتعميميـ،90.1

                                                           

 (.155ص)المنقكرم،األبعادالمكانيةلمجريمةبكاليةجنزبكردفافدراسةفيالجغرافيةاالجتماعية(1)
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،بكالكريكس، "دبمـك فيحيفكانتنسبةالنزالءالذيفأتمكاتعميميـالجامعيكالدراساتالعميا
 أفرادالعينة.%مف9.9نسبتودراساتعميا"ما

 ة المؤثرة عمى ارتكاب جريمة السرقة والسطو:العوامل االقتصادي -2

 المينة قبل دخول السجن -أ

إفنكعالمينةلوداللةكارتباطببعضالسمككياتالمختمفةالمؤثرةعمىالجريمة؛حيث
الميدانيةاليمكفتجاىؿطبيعةالعمؿكدكرهفيجرائـالسرقةكالسطك،كىذاماتثبتوالدراسة

 (.5.2)جدكؿ
 توزيع عينة الدراسة حسب المينة قبل دخول السجن  :(5.2جدول )

 النسبة المئوية % التكرار المينة قبل دخول السجن

5.3 7 مكظؼحككمي

 65.9 87 اعماؿحرة

 8.3 11 تاجر

 6.8 9قطاعخاص

 9.8 13عاطؿعفالعمؿ

 3.8 5مزارع

 100 132 المجموع

مفمرتكبيالجريمةمينتيـقبؿدخكؿ5.3(أفمانسبتو5.2جدكؿرقـ)يتضحمفال
مكظف كالسجف 65.9حككمة، حرة، أعماؿ مينتيـ %8.3 تجار، مينتيـ مينتيـ%6.8 %

%مينتيـمزارعكف،كىنانالحظ3.8%عاطمكفعفالعمؿ،بينما9.8مكظفكقطاعخاص،
افأغمبمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكىـمفف لطبيعةعمميـكاحتكاكيـئةاألعماؿالحرة

كتدنيأجكرىـفيخططكفإلرتكابجرائـالسرقةكالسطكلممنزؿالذميسيؿالدخكؿبالمجتمع
.إليو
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 الدخل -ب

فإفالغنىمفعكامؿ،مثمماأفالعكزالمادممفالعكامؿالتيقدتؤدمبالفردلمجريمة
ادتالفجكةفيبيفاصحاباألمكاؿكفاقديياكزادتفيوالجريمةالسيمافيىذاالزمافالتيز

.الكثيرمفأصحابرؤكساألمكاؿمتطمباتالحياةحيثزادتحاجياتالفردكمازادطغياف

 
 توزيع عينة الدراسة حسب معدل الدخل الشيري بالشيقل  :(5.3جدول )

 النسبة المئوية % التكرار معدل الدخل الشيري بالشيقل
 27.3 36 500أقؿمف

 37.9 50 1000إلىأقؿمف500مف
 15.9 21 1500إلىأقؿمف1000مف

 18.9 25فأكثر1500
 100 132المجموع

نسبتو5.3يتضحمفالجدكؿرقـ) أفما أقؿمفألؼشيقؿ،كأف65.2( %دخميـ
السطك%دخميـالؼشيقؿفأكثركىذاسببرئيسيفيارتفاعجرائـالسرقةك34.8مانسبتو

عندالنزالءذاتاالجكرالمتدنيةكتزامنيامعالغالءالمعيشيكارتفاعتكاليؼالعالجكغيرهمف
االسباب.

 مرتكبي جريمة السرقة والسطو.المؤثرة عمى  يةالدين العوامل :      ً ثانيا  

 ضعف الوازع الديني لدى الوالدين:  -أ

األ تربية في ميـ دكر لو اآلباء عند الديني الكازع الصكاب،إف إلى كتكجيييـ بناء
كىنا السكء، رفاؽ منحرؼبمخاطتيـ سمككيـ األبناء يجعؿ اآلباء الدينيعند كغيابالكازع

 . ستكضحلناالدراسةالميدانيةدكرضعؼالكازعالدينيعنداآلباء،كأثرهعمىاالبناء
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 ين(: توزيع عينة الدراسة حسب ضعف الوازع الديني لدى الوالد5.1شكل )

%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكيشعركف26(أفمانسبتو5.1)الشكؿيتضحمف
 .%اليشعركفبذلؾ74بضعؼالكازعالدينيلدلكالدييـ،بينما

منحرفيفكلدلكالدييـءلألبنايرلالباحثمفالبياناتالسابقةأفىناؾحاالتكثيرة
تربيةاألبناءأككجكدتفكؾأسرمممايدفعكازعدينيقكم،كقديدؿذلؾعمىكجكدخمؿفي

نستنتجالفردإلىارتكابسمككياتخاطئة، عدـكجكدعالقةعكسيةحقيقيةبيفتديفبكىنا
أفراد يككف أف المتكقع مف كاف إنو بمعنى كالسطك، السرقة جريمة أبنائيـ كارتكاب الكالديف

متدين آباء كلدييـ بأككمتمسككفالعينة السرقةدينيحكاـف جريمة بتحريـ تاـ عمـ كعمى ـ،
إزاء اهلل،كخرجالباحثبمقكلتيفىنا حـر عمىخمؽحسفكاليفعمكفما كالسطك،أفيككنكا
ىذا:األكلى:اليكجدعالقةكاضحةبيفدرجةتديفالكالديفكجريمةأبنائيـ،الثانية:احتماؿ

الدي أبائيـ إتجاىات تحديد في العينة أفراد درءامبالغة الكرع بمظير إظاىرىـ كمحاكلة ننية               
مشبياتكاستدرارالعطؼالباحثيفل    ن      .


 :السرقة والسطو عمى الفرد والمجتمع  المترتبة عمى جريمةثار اآل -     ً ثانيا  
 .ثار االقتصادية لجريمة السرقة والسطو عمى الفرد والمجتمع اآل  -1

ليسفقطمفحيث.اتتعتبرالجريمةذاتتكاليؼكبيرةفيأممجتمعمفالمجتمع
قامةالنزالء كالمرتبطةبنفقاتبناءالمؤسساتالعقابيةكا الجكانبالماديةالمتصمةبيا                 بيا،بؿ

 نعم
26% 

 ال
74% 
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خرلتعتبرذاتأالمختبرات.كالجريمةمفجكانبكجيزةكااللياتكذلؾمفحيثالنفقاتكاأل
نتكمفةأكثرخطكرة    ثارىاالمدمرةمفالنكاحيآكلىنتائجياالسمبيةذامانظرناإإعمىالمجتمع

ترتبطجريمةالسرقةكالسطكفأإذسرةكالمجتمع،األكاالقتصاديةعمىمستكلالفرداالنسانيةك
ٍقتصاديةكالتيتبالعديدمفاآلثاراال   ذكرمنيا.

 المعيل ألسرة مرتكب جريمة السرقة والسطو بعد دخولو السجن؟ -2

ألسرةبعددخكؿالنزالءالسجفأميقكمكفاسنتناكؿفيالدراسةمفىكالمعبؿلنكى
كغيرىا. عالج كتكاليؼ كمشرب، مأكؿ، مف االسرة اتجاه كاجباتيـ في اآلباء محؿ

 (5.4جدكؿ)
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المعيل ألسرة مرتكب جريمة السرقة  :(5.4جدول )

 بعد دخولو السجن والسطو
 طو المعيل ألسرة مرتكب جريمة السرقة والس

 التكرار لسجنابعد دخولو 
 النسبة 

 المئوية %
 15.6 7 اليكجدمعيؿ
 - - مؤسسات
 57.8 26 الكالديف
 26.7 12األقارب
 100 45 المجموع

%مفأسرةمرتكبيجريمةالسرقة15.6(أفمانسبتو5.4يتضحمفالجدكؿرقـ)
 يكجد ال ليـكالسطك معيؿ بينما57.8، الكالديف، كيرم26.7%معيميـ األقارب %معيميـ

مفأجؿتكفيرالحاجاتالضركريةالحككمةلمعائالتالتيالمعيؿلياالباحثبضركرةتدخؿ
؛ألفىذهالفئةأكثرعرضةالقبؿفكاتاألكاف ن       .رتكابالجرائـ

 ثار االجتماعية لجريمة السرقة والسطو عمى الفرد والمجتمع:اآل -3

 الدراسة نتائج اأتؤكد ىذه خمف  لجريمة    في اباءىـ فقدكا عائالتضحايا فتكراءىا
شباعالعاطفي،اإللحظةكاحدةترتبعميياحرمافىؤالءاالطفاؿمفمصدرمفاىـمصادر

كافتقادالمثؿاالعمىالذميمثؿقدكةليـ،كمفالمؤكد،كفقدافسمطةاالشراؼعمييـكتكجيييـ
الطبيعيةاالجتماعيةتختمؼاختالفاجذرياعفالتنشئةافالتنشئةاالجتماعيةليؤالءاالطفاؿس
ثاراالجتماعيةترتبطبالعديدمفاآلجرائـالسرقةكالسطكلغيرىـمفاالطفاؿ،كبشكؿعاـفإف

نكجزمنيا:



 

105 
 

 طالق الزوجة بعد ارتكاب مرتكب جريمة السرقة والسطو ؟ - أ

ريمةالسرقةكالسطكطمقكا%مفمرتكبيج17.8أفمانسبتوأشارتالدراسةالميدانية
%لـيطمقكازكجاتيـكيرجعالسبببأفالمجرميفلـ82.2زكجاتيـبعدارتكابيـالجريمة،بينما

.يتجاكزفيوالحكـمدةطكيمةفجرائـالسرقةكالسطكقدالأليطمقكانسائيـ
 نظرة المجتمع لمرتكب جريمة السرقة والسطو: - ب

الميدان الدراسة خالؿ مف تبيف نسبتو ما أف أف32.6ية يركف العينة أفراد %مف
%26.5المجتمعيتعامؿمعيـبشيءمفالخكؼكالحذرالشديدبعدتنفيذالجريمة،بينمايرل
%مف22.7مفأفرادالعينةأفاالحتراـسيدالمكقؼفيتعامؿالمجتمعمعيـ،كيرلمانسبتو

حقد نظرة أفالمجتمعينظرليـ العينة التيأفراد كالسطكة السرقة نابعةمفجريمة ككراىية
ً%"اخ18.2تمت،بينمايرل رل"أمأنواليكجدأمنظرةمفالمجتمعلمسارؽتختمؼعما

انولـيعمـبنظرةالمجتمعلوكىنايتبيفبافالخكؼكالحذرىكالسائدبالنسبةلنظرةأكسبؽ
المجتمعلمرتكبيجريمةالسرقةكالسطك.
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 عرض وتحميل النتائج لدراسة الميدانية وفقا الستجابات أفراد العينة
 اتجاه مكونات فرضيات البحث: 

بين العمر والدافع  α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
 الرتكاب جريمة السرقة والسطو.

بياناتالجدكؿ العمر5.5)تكضح كفؽ العينة أفراد تكزيع الرتكابجريمةالدافك( ع
السرقةكالسطكالرتكابالجريمةعمىالنحكالتالي:

 الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطوو  العالقة بين العمر :(5.5) جدول

 العمر
داللة الفروق  الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو

 2بمربع كاي
القيمة االحتمالية 

(sig) 

تعاطي  البطالة الفقر
 أخرى اماالنتق المخدرات

7.536

0.119


اليكجدداللة
إحصائية

 3 0 1 1 11 سنة 20أقل من 

إلى أقل من  20من 
 سنة 25

22 6 15 3 9 

إلى أقل من  25من 
 سنة 30

21 1 4 1 8 

 9 0 5 102 سنة فأكثر 30

 29 4 25 10 64 المجموع

فيجدكؿ) أفقيمةمربعكام5.5أكضحتالنتائجالكاردة كالقيمة7.536اكمتس(
الدافعالرتكابجريمةالسرقةككىيتعنيعدـكجكدعالقةبيفالعمر0.119االحتماليةتساكم

.α≤0.05كالسطكعندمستكلداللة

مكان و  بين مكان اإلقامة α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
 ارتكاب الجريمة:

مكافارتكابالجريمةكمكافاإلقامة زيعأفرادالعينةكفؽ(تك5.6)يتضحمفالجدكؿ
عمىالنحكالتالي:
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 مكان ارتكاب الجريمةو  العالقة بين مكان اإلقامة :(5.6) جدول

 مكان اإلقامة
داللة الفروق  مكان ارتكاب الجريمة

 بمربع كاي
القيمة 
 (sigاالحتمالية)

منطقة مزدحمة  منطقة زراعية
 سكانيا

ة منطقة قميم
 السكان

3.949 
0.222

اليكجدداللة
 إحصائية

 7 27 13  شمال غزة محافظة 
 6 25 4 محافظة غزة

 3 6 3 دير البمحمحافظة 
 2 16 5 محافظة خانيونس

 1 8 6 محافظة رفح
 19 82 31 المجموع

فيجدكؿ) أفقيمةمربعكامتساكم5.6أكضحتالنتائجالكاردة ةكالقيم3.949(
مكافارتكابالجريمةككىيتعنيعدـكجكدعالقةبيفمكافاإلقامة0.222االحتماليةتساكم
.α≤0.05عندمستكلداللة

 بين نوع التجمع α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3
 الجريمة التي سجن عمييا الجاني:و 

الجدكؿ مف العينة5.7)يتضح أفراد تكزيع التجمع كفؽ( التيسجفكنكع الجريمة
عميياالجانيعمىالنحكالتالي:

 الجريمة التي سجن عمييا الجانيو  العالقة بين نوع التجمع :(5.7) جدول

 نوع التجمع
 الجريمة التي سجن عمييا الجاني

داللة الفروق 
 بمربع كاي

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 سطو سرقة

2.123 
0.060 

اليكجدداللة
 إحصائية

 21 47 حضر
 23 27 مخيم
 3 11 قرية

 47 85 المجموع

فيجدكؿ) أفقيمةمربعكامتساكم5.7أكضحتالنتائجالكاردة كالقيمة2.123(
الجريمةالتيسجفعميياككىيتعنيعدـكجكدعالقةبيفنكعالتجمع0.06االحتماليةتساكم

.α≤0.05الجانيعندمستكلداللة
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 بين ممكية السكن α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4
 الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو.و 

الدافعالرتكابجريمةك(تكزيعأفرادالعينةكفؽممكيةالسكف5.8)تكضحبياناتالجدكؿ
السرقةكالسطكعمىالنحكالتالي:

 الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطوو  لسكنالعالقة بين ممكية ا :(5.8) جدول

 ممكية السكن
داللة الفروق  الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو

 2بمربع كاي
القيمة االحتمالية 

(sig) 

تعاطي  البطالة الفقر
 المخدرات

 أخرى االنتقام

3.358 
0.284

اليكجدداللة
 إحصائية

 25 4 19 6 47 ممك
 3 0 6 4 15 ايجار
 1 0 0 0 2 أخرى

 29 4 25 10 64 المجموع

كالقيمة3.358(أفقيمةمربعكامتساكم5.8أكضحتالنتائجالكاردةفيجدكؿ)
 تساكم السكف0.284االحتمالية ممكية بيف عالقة كجكد عدـ تعني الرتكابككىي الدافع

.α≤0.05جريمةالسرقةكالسطكعندمستكلداللة
 بين نوع التجمع α ≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذ -5

 الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو.و 

الجدكؿ بيانات التجمع5.9)تكضح نكع كفؽ العينة أفراد تكزيع الرتكابك( الدافع
جريمةالسرقةكالسطكعمىالنحكالتالي:

 ب جريمة السرقة والسطوالدافع الرتكاو  العالقة بين نوع التجمع :(5.9) جدول

 نوع التجمع
داللة الفروق  الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو

 2بمربع كاي
القيمة 
 (sigاالحتمالية)

تعاطي  البطالة الفقر
 المخدرات

 أخرى االنتقام

3.476 
0.271

اليكجدداللة
 إحصائية

 11 3 17 6 31 حضر
 15 1 6 3 25 مخيم
 3 0 2 1 8 قرية

 29 4 25 10 64 جموعالم
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كالقيمة3.476(أفقيمةمربعكامتساكم5.9أكضحتالنتائجالكاردةفيجدكؿ)
الدافعالرتكابجريمةككىيتعنيعدـكجكدعالقةبيفنكعالتجمع0.271االحتماليةتساكم

.α≤0.05السرقةكالسطكعندمستكلداللة
بين وجود ظروف  α ≤ 0.05ستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند م -6

 اقتصادية دفعت لجريمة السرقة والسطو والدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو.

(تكزيعأفرادالعينةكفؽكجكدظركؼاقتصاديةدفعت5.10)تكضحبياناتالجدكؿ
الدافعالرتكابجريمةالسرقةكالسطكعمىالنحكالتالي:كلجريمةالسرقةكالسطك


 الدافع و  العالقة بين وجود ظروف اقتصادية دفعت لجريمة السرقة والسطو :(5.10) دولج

 والسطو الرتكاب جريمة السرقة

وجود ظروف اقتصادية 
دفعت لجريمة السرقة 

 والسطو

داللة الفروق بمربع  الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو
 2كاي

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 البطالة الفقر
تعاطي 
 أخرى االنتقام المخدرات

30.860 


0.000
يكجدداللة
 إحصائية


 11 2 6 10 61 نعم
 18 2 19 0 3 ال

 29 4 25 10 64 المجموع


( جدكؿ في الكاردة النتائج 5.10أكضحت تساكم كام مربع قيمة أف )30.860
تصاديةدفعتكىيتعنيكجكدعالقةبيفكجكدظركؼاق0.000كالقيمةاالحتماليةتساكم

.α≤0.05الدافعالرتكابجريمةالسرقةكالسطكعندمستكلداللةكلجريمةالسرقةكالسطك


بين المينة قبل دخول  α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -7

 السجن ومكان ارتكاب جريمة السرقة والسطو.

ةكفؽالمينةقبؿدخكؿالسجفكمكاف(تكزيعأفرادالعين5.11)تكضحبياناتالجدكؿ
ارتكابجريمةالسرقةكالسطكعمىالنحكالتالي:
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 العالقة بين المينة قبل دخول السجن ومكان ارتكاب جريمة السرقة والسطو :(5.11) جدول

 المينة
داللة الفروق  مكان ارتكاب الجريمة

 بمربع كاي
القيمة االحتمالية 

(sig) 
منطقة 
 زراعية

زدحمة منطقة م
 سكانيا

منطقة قميمة 
 السكان

7.970 
0.097

اليكجدداللة
 إحصائية

 1 06 موظف حكومي
 16 51 20 أعمال حرة

 0 8 3 تاجر
 1 7 1 قطاع خاص

 1 9 3 عاطل عن العمل
 0 41 مزارع

 19 82 31 المجموع

كالقيمة7.970كم(أفقيمةمربعكامتسا5.11أكضحتالنتائجالكاردةفيجدكؿ)
تساكم قبؿدخكؿالسجفكمكاف0.097االحتمالية بيفالمينة كجكدعالقة كىيتعنيعدـ

.α≤0.05عندمستكلداللةوارتكابجريمةالسرقةكالسط



الجريمة و  بين العمر α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -8
 التي سجن عمييا الجاني.

الجريمةالتيسجفعميياكالعمر (تكزيعأفرادالعينةكفؽ5.12)الجدكؿيتضحمف
الجانيعمىالنحكالتالي:

 الجريمة التي سجن عمييا الجانيو  العالقة بين العمر :(5.12) جدول

 العمر
الجريمة التي سجن عمييا 

 الجاني
داللة الفروق بمربع 

 كاي
القيمة االحتمالية 

(sig) 
 سطو سرقة

0.039 
0.497 

اليكجدداللة
 إحصائية

 6 10 سنة 20أقل من 
 20 35 سنة 25إلى أقل من  20من 
 12 23 سنة 30إلى أقل من  25من 

 9 17 سنة فأكثر 30
 47 85 المجموع
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كالقيمة0.039(أفقيمةمربعكامتساكم5.12أكضحتالنتائجالكاردةفيجدكؿ)
التيسجفعميياكعنيعدـكجكدعالقةبيفالعمركىيت0.497االحتماليةتساكم الجريمة

.α≤0.05الجانيعندمستكلداللة


بين المينة قبل دخول  α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -9

 الجريمة التي سجن عمييا الجاني:و  السجن

الجريمةكؿدخكؿالسجفالمينةقب (تكزيعأفرادالعينةكفؽ5.13)يتضحمفالجدكؿ
التيسجفعميياالجانيعمىالنحكالتالي:

 

 الجريمة التي سجن عمييا الجانيو  العالقة بين المينة قبل دخول السجن :(5.13) جدول

 المينة قبل دخول السجن
 الجريمة التي سجن عمييا الجاني

داللة الفروق 
 بمربع كاي

القيمة 
sigاالحتمالية)

) 
 سطو سرقة

1.537 
0.400 

اليكجدداللة
 إحصائية

 0 1 موظف حكومي غزة
 1 5 موظف حكومي رام اهلل

 34 53 أعمال حرة
 3 8 تاجر

 2 7 قطاع خاص
 5 8 عاطل عن العمل

 2 3 مزارع
 47 85 المجموع

 

كالقيمة1.537أفقيمةمربعكامتساكم(5.13أكضحتالنتائجالكاردةفيجدكؿ)
الجريمةككىيتعنيعدـكجكدعالقةبيفالمينةقبؿدخكؿالسجف0.400ماليةتساكماالحت

.α≤0.05التيسجفعميياالجانيعندمستكلداللة
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بين المينة قبل  α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -10
 دخول السجن والدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو.

الدافعك(تكزيعأفرادالعينةكفؽالمينةقبؿدخكؿالسجف5.14)اتالجدكؿتكضحبيان
الرتكابجريمةالسرقةكالسطكعمىالنحكالتالي:

 

 الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطوو  العالقة بين المينة قبل دخول السجن :(5.14) جدول

المينة قبل دخول 
 السجن

داللة الفروق  الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو
 2بمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

 البطالة الفقر
 تعاطي

 أخرى االنتقام المخدرات 

15.713 
0.071

اليكجدداللة
 إحصائية

موظف حكومي 
 غزة

0 0 1 0 0 

موظف حكومي 
 رام اهلل

0 1 0 1 4 

 17 2 17 7 44 أعمال حرة

 3 0 3 2 3 تاجر

 1 1 2 0 5 قطاع خاص

 2 0 1 0 10 عاطل عن العمل

 2 0 1 0 2 مزارع

 29 4 25 10 64 المجموع

 

كالقيمة15.713(أفقيمةمربعكامتساكم5.14أكضحتالنتائجالكاردةفيجدكؿ)
تساكم قبؿدخكؿالسجف0.071االحتمالية بيفالمينة عالقة كجكد الدافعككىيتعنيعدـ

.α≤0.05كعندمستكلداللةالرتكابجريمةالسرقةكالسط
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بين المستوى  α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -11
 التعميمي لمرتكب الجريمة والدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو.

الجدكؿ بيانات لمرتكب5.15)تكضح التعميمي المستكل كفؽ العينة أفراد تكزيع )
جريمةالسرقةكالسطكعمىالنحكالتالي:الجريمةكالدافعالرتكاب


 العالقة بين المستوى التعميمي لمرتكب الجريمة والدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو :(5.15) جدول

المستوى التعميمي 
 لمرتكب الجريمة

داللة الفروق  الدافع الرتكاب جريمة السرقة والسطو
 2بمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

تعاطي  بطالةال الفقر
 أخرى االنتقام المخدرات

19.324 
0.015

يكجدداللة
 إحصائية

 0 1 3 1 3 أمي
 4 0 8 2 25 ابتدائي
 8 1 4 2 15 اعدادي
 10 1 9 4 18 ثانوي
 5 0 0 1 0 دبموم

 2 1 0 0 3 بكالوريوس
 0 0 1 0 0 دراسات عميا

 29 4 25 10 64 المجموع



كالقيمة19.324(أفقيمةمربعكامتساكم15.5الكاردةفيجدكؿ)أكضحتالنتائج
تساكم الجريمة0.015االحتمالية لمرتكب التعميمي المستكل بيف عالقة كجكد تعني كىي

.α≤0.05كالدافعالرتكابجريمةالسرقةكالسطكعندمستكلداللة


بين المستوى  α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -12

 التعميمي لمرتكب الجريمة ومكان ارتكاب الجريمة.

الجدكؿ بيانات لمرتكب5.16)تكضح التعميمي المستكل كفؽ العينة أفراد تكزيع )
الجريمةكمكافارتكابالجريمةعمىالنحكالتالي:
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 جريمةالعالقة بين المستوى التعميمي لمرتكب الجريمة ومكان ارتكاب ال :(5.16 ) جدول

المستوى التعميمي 
 لمرتكب الجريمة

داللة الفروق  مكان ارتكاب الجريمة
 2بمربع كاي

القيمة االحتمالية 
(sig) 

منطقة 
 زراعية

منطقة 
مزدحمة 

 سكانيا

منطقة قميمة 
 السكان

6.380 
0.193 

اليكجدداللة
 إحصائية

 0 08 أمي
 7 19 13 ابتدائي
 4 18 8 اعدادي
 5 28 9 ثانوي
 2 3 1 دبموم

 1 5 0 بكالوريوس
 0 1 0 دراسات عميا

 19 82 31 المجموع

 

كالقيمة6.380(أفقيمةمربعكامتساكم16.5أكضحتالنتائجالكاردةفيجدكؿ)
كىيتعنيعدـكجكدعالقةبيفالمستكلالتعميميلمرتكبالجريمة0.193االحتماليةتساكم

.α≤0.05ةعندمستكلداللةكمكافارتكابالجريم
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 الخاتمة
 : النتائج -   ً أوال  

فلجريمةالسرقةكالسطكالعديدمفالعكامؿالسببيةأبينتالدراسةالميدانيةكاالستطالعية -1
 لمجريمةمنيااالسباباالقتصاديةكاالجتماعيةكالدينية.

فاتضحمفخالؿالدراسةأفجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةف -2 ٍيتزايدمستمركا      
2143ثـارتفعتإلى،ـ2000جريمةسنة612كانتتتذبذبمفسنةألخرلفقدبمغت

 سنة انخفضالى،ـ2005جريمة 1586ثـ سنة جريمة أف،ـ2007ـ ارتفعتالى ثـ
 جريمة.8765ـفبمغت2015كصمتبشكؿكبيركممحكظعاـ

كضاعتفاعجريمةالسرقةكالسطكىكاألفياردراسةالميدانيةأفالسببالرئيسكدتالأ -3
فرص تكفر عدـ مف تنتج كانت كالتي محافظاتغزة سكاف بيا يمر التي االقتصادية

فرادالعينةأكدكاأفالسببالرئيسيفيأ%مف68.2كحصارخانؽحيثأفنسبة،عمؿ
فيكؿمفارتكابيـلجريمةالسرقةكالسطكىكاالكضاعاالقتصاديةالصعبةكالتيتتمثؿ

 الفقركالبطالةكالديكفالمتراكمة.
كجكدعالقةكاضحةبيفدرجاتالحرارةعمىمستكلفصكؿالسنةأثبتتالدراسةالميدانية -4

 كبيفجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةحيثس                  جؿفصؿالشتاءأعمىنسبةمف
ؾ%كالسببفيذل50.8يثبمغتالنسبةعينةالدراسةارتكبكاجرائميـفيىذاالفصؿح

أففصؿالشتاءيككففيوالميؿاطكؿمفالنياركالسكافيككنكففيبيكتيـكتقؿنشر
 مففيأغمبالمناطؽ.فراداألأ
تبيفمفالدراسةأفجريمةالسرقةكالسطكتتركزفيمحافظةغزةخالؿسنكاتالدراسة -5

تمؾلالسرقةكالسطكخالـحيثبمغتنسبةجريمة2015ـكحتىعاـ2000مفالعاـ
 نسبتو ما 30.6الفترة مف كإ% السكانية الكثافة ىك كالسبب غزة محافظات فأجمالي

كاالقتصا التجارية النشاطات مركز بأنيا تتمتع غزة الحككميةمحافظة كالمؤسسات دية
 كغيرىا.

تكزيعياحسبأكدتالدراسةالميدانيةأفىناؾتبايفكاضحفيعددجرائـالسرقةكالسطك -6
ـفأثبتأفمركزالنصيراتىكاعمىالمراكزمفحيث2015اكزالشرطةلعاـعمىمر

التيتقعفياختصاصكؿمركزفبمغت الجرائـ ـكأدنى2015جريمةلعاـ777عدد
 ـ.2015%لمعاـ43طةالقرارةحيثعددلمجرائـحسبمراكزالشرطةمركزشر
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مرتك -7 أف الميدانية بينتالدراسة الشبابكما فئة مف معظميـ كالسطك السرقة بيجريمة
( بيف أعمارىـ عاـ25-20كالتيتنحصر )، نسبة ذات41.7كيشكمكف العينة %أفراد

بيفاالميكاالبتدائيكاالعدادمكالثانكميشكمكف الفئات90.1المؤىؿالعمميما %أما
التعميميةاالكثرتعممافإنياسجمتما   ن   تعمميف.%ىـمفالم9.9نسبتو

فجريمةالسرقةكالسطكتزدادمعانخفاضدخؿاالسرةأاتضحمفخالؿالدراسةالميدانية -8
 قؿأ%مفمرتكبيجريمةالسرقةكالسطكينتمكفألسرذاتدخؿ65.2ذتبيفمانسبتوإ 

 شيريا.شيقؿ1000مف

الح -9 فيالمراكز كالسطك السرقة معدالتجريمة حيثضترتفع كمحافظاتغزة بمغترية
 %.51.5نسبةجريمةالسرقةكالسطكفيالمناطؽالمتحضرة

فقد،فىناؾتبايفكاضحفيالتكزيعالجغرافيلجريمةالسرقةكالسطكأظيرتالدراسةأ -10
مكزعةعمىجميعالمحافظات2015جريمةلعاـ7865بمغعددجرائـالسرقةكالسطك

،شماؿغزة%فيمحافظة29.5بنسبة كبنسبة،ديرالبمحلمحافظة%24.3كبنسبة
%لمحافظة10.5كبنسبة،%لمحافظةخانيكنس13.6كبنسبة،%لمحافظةغزة22.1
 رفح.

معامؿ -11 حيثبمغ العامة، الجرائـ كأعداد السكانية الكثافة بيف ارتباطقكية عالقة تكجد
دليؿعمىكجكدعالقةارتباطقكيةبيف3.8%كمستكلداللة83.8االرتباط %كىذا

الكثافةالسكانيةكالجرائـالعامة.



 :التوصيات -     ً ثانيا  
 .الجريمةدالتفيمعكبيرتاثيرحيثأفلياتحسيفالظركؼاالقتصادية -1

 .تحسيفالبيئةالطبيعيةلماليامفارتباطبمعدالتالجريمة -2

سيأفقيكالرتطكيراالجيزةاالمنيةذاتالصمةلمجتمعالجريمةبمايتناسبمعالنمكاأل -3
 .المتسارعلمحافظاتغزة

 .عدادسكافمحافظاتغزةأالعمؿعمىزيادةافراداالمفكتزامنيامعزيادة -4

بالسكافكالتيتعانيمف -5 تكثيؼالدكرياتالسريةكالرسميةكذلؾفيالمناطؽالمكتظة
ًتدىكر   .االكضاعاالقتصاديةكاالجتماعية



 

117 
 

أنماطالظاىرةطةكذلؾلمتعرؼعمىحجـكحصاءالجنائيفيمراكزالشراالىتماـباإل -6
 ية.اإلجرام

فالتدخؿالمبكرفيتكجيوأل؛كاالىتماـبيـمنذطفكلتيـاألبناءرشادكتكجيوإاالىتماـب -7
 .الطفؿيساعدعمىاالبتعادعفالسمكؾالمنحرؼ

كاالمحميؤسساتالمجتمععمىم -8  مفمدارسكمساجد           فيتكعيةأعالـ فتيتـبدكرىا
 افبماىيةالسمكؾالمنحرؼلالبتعادعنيـ.السك

كتصنيؼ -9 حيثيتسنىلمباحثيفدراستيا كنشرىا  بإحصائياتالجريمة االىتماـ ضركرة
 حظركالريؼكالمخيـكاالحياءكؿمفعمىحدة.جريمةالسرقةكالسطككفؽال

اتتكفيرمتطمباتسكؽالعمؿمفمخرجاتالتعميـمفحيثالمؤىؿكالتخصصكالميار -10
 المطمكبة.

يتفؽمعحجـ -11 بما فيمحافظاتغزة تكزيعمراكزالشرطة اعادة يرلالباحثضركرة
 السكافكالكثافةالسكانيةفيمحافظاتغزة.

 العمؿعمىتخطيطبعضاألحياءذاتاالسكافالمتردمكالتيتستقطبالمجرميفالييا. -12

ادانتيـحيثأكدتالدراساتسرعةتطبيؽاألحكاـالقضائيةعمىالمككميفالذيفتثبت -13
 بأفكثيرمفأصحابالسكابؽاليتأثركفبالسجف.

مف -14 المجتمع لردع صرامة؛ أكثر عقابية اجراءات يتخذ أف الفمسطيني المشرع عمى                                 
 ممارسةالسمكؾالمنحرؼ.
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 قائمة المراجع

 القرآفالكريـ

 ية:المراجع العرب -   ً أوال  

تكفيؽ. الرحمف عبد ، 2012)أحمد عمىـ(. الكاقعة الخاصالجرائـ القسـ العقكبات قانكف شرح
.عماف:دارالثقافةلمنشركالتكزيع.1ط.األمكاؿ

عماف:داركائؿلمنشركالتكزيع..1ط.دركسفيعمـاالجراـ(.ـ2006أحمد،عبدالرحمفتكفيؽ.)

عمي محمد المدفدر.(1995).اسماعيؿ، جغرافية في الجريمة-اسة جغرافية عف العممية .الندكة
.المجمةالجغرافيةالمصرية

بالخصائصـ(.2003).بدكم،عبدالرحمفعبداهللعمي التكزيعالمكانيلمدينةالرياضكعالقاتيا
االمنية،البيئيةلممكاف الرياض.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.اكاديميةنايؼلمعمـك

اهللا عبد .ـ2003).لبدكم، بانخفاضالبيئة( الرياضكعالقتيا مدينة في لمجريمة المكاني التكزيع
األمنية،الرياض..)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(لممكاف اكاديميةنايؼالعربيةلمعمـك

( رمسي. التحقيؽ.(ـ1996بيناـ، في اك العممي البكليس . المصارؼمصر:)د.ط(. منشأة
.ندريةلمنشرباإلسك

( مدحت. محمد الشرطة2002جابر، دكر لدعـ جغرافي منظكر الجريمة مسرح ـ(. العمـك مجمة .
.134-97(،1)30،بالككيتاالجتماعية

بدكم،جابر الجغرافيا.(ـ2008).الطاىر في كدراسة كردفاف بكالية لمجريمة المكانية االبعاد
،السكداف.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.االجتماعية جامعةالخرطـك

)الضفةالغربية،جرائـالسرقةكالسطككالسمبفيالتشريعالفمسطيني(.ـ2012جرادة،عبدالقادر.)
غزة:مكتبةافاؽ.)د.ط(.قطاعغزة(.

القادر. عبد اإلجرامية(.ـ2011)جرادة، لمعمـك تأصيمية تحميمية دراسة كمكافحة تأصيال الجريمة             ن   ن     .
كتبةأفاؽ.مغزة:.2ط

(.ـ2011)جرادة،عبدالقادر. االجرامية)عمـالمجـر الجريمةتحايؿكمكافحة،دراسةتحميميةلمعمـك
 مكتبةافاؽ.غزة:.2طعمـالجزاءالجنائي(.–عمـالضحية-
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دارالنيضةالعربية..)د.ط(.)د.ـ(.اإلجراـكسياسةمكافحتوـ(.1993جعفر،محمدعمي.)
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أىميةكدكراألمفالحضرمفيالحدمفالجريمةفي(.ـ2007).محمدتكفيؽمحمدالحاجحسف،
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الكطنية،فمسطيف.

كامؿمحمدحسيفدحام )رسالةماجستيرحكـاالشتراؾبالجريمةفيالفقواالسالمي(.ـ2010).،
.نابمس،غيرمنشكرة(.جامعةالنجاح

غزة.1ط.ةكأثرىاعمىاالمفالقكميالمصرمالمقاكمةالفمسطيني(.ـ2013حبيب،ابراىيـمحمكد.)
:مكتبةسميرمنصكر.

عباد بف سمطاف 2012).الحربي، جغرافيةـ(. دراسة  القصيـ منطقة ماجستيرالجريمة )رسالة
الرياض.جامعةاالماـمحمدبفسعكداالسالمية،(.منشكرة

الـ(.1988)حسني،محمكدنجيب. دار)د.ط(..خاصشرحقانكفالعقكباتالقسـ جامعةالقاىرة:
النيضةالعربية.

أثرالمتغيراتاالقتصاديةعميالسمكؾالجرميفيالمجتمعاألردنيمفـ(.2009)الزكاىرة،عمر.
.)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.جامعةمؤتة،السعكديةكجيةنظرالعامميففيجيازاألمفالعاـ

جامعة:الرياض)د.ط(..الناتجةعفظاىرةالنشؿاالقتصاديةألثاراـ(.2007ابراىيـمحمد.)،الزيف
االمنية. نايؼلمعمـك

التقريراإلحصائيالجنائي.غزة.ـ(.2002)السمطةالكطنيةالفمسطينيةكزارةالداخمية.
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التقريراإلحصائيالجنائي.غزة.ـ(.2005)الكطنيةالفمسطينيةكزارةالداخمية.السمطة

التقريراإلحصائيالجنائي.غزة.ـ(.2006)السمطةالكطنيةالفمسطينيةكزارةالداخمية.

التقريراإلحصائيالجنائي.غزة.ـ(.2008)السمطةالكطنيةالفمسطينيةكزارةالداخمية.
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غزة.الجامعةاالسالمية،)د.ط(.

،اإلنسانيةـمجمةالعمك-المقارنةالسكسيكجغرافيةلظاىرةالجريمة.(ـ2007).شكية،سيؼاإلسالـ
(12)179-193.

عماف:دارالفكرلمطباعة.1.طالجرائـالكاقعةعمىاالمكاؿـ(.1996)صالح،نائؿعبدالرحمف.
كالنشركالتكزيع.

)رسالةجرائـالقتؿفيمحافظاتغزةدراسةفيجغرافيةالجريمةـ(.2015).طكطح،جميؿكصفي
مية،غزة.ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسال

نابمس(.ـ2012).عكنييعقكبطكقاف، فيمدينة المكانيلمجريمة ماجستيرغيرالتكزيع )رسالة
فمسطيف.منشكرة(.جامعةالنجاحالكطنية،

 )سميرعالية، شرح(.ـ1998. القسـ العقكبات )د.ط(العاـ.قانكف . ةيالجامعالمؤسسةبيركت:
الدراساتكالنشركالتكزيع.

العان شاليؿكي، كطكالبةمحمد حسف.، عمي كالعقاب(.1998)، اإلجراـ دارعماف:.1ط.عمـ
الميسرةلمنشركالتكزيع.

غزة:كميةالشرطة.)د.ط(..الكجيزفيعمـاإلجراـكالعقابـ(.2011العايدم،رامزاحمد.)
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( جابر. مدحت محمد الجميؿ، 1995عبد الجريمةـ(. جغرافيا . الجغرافيةالقاىرة:)د.ط(. الجمعية
المصرية.

مدحت. محمد الجميؿ، المدفـ(.2002)عبد في الشرفة دكر لدعـ جغرافي منظر الجريمة مسرح
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ية.لبناف:جامعةبيركتالعرب)د.ط(..اصكؿعمـاالجراـكالجزاءـ(.1996عبدالمنعـ،سميماف.)
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بسـاهللالرحمفالرحيـ


 أخي المبحوث
السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتو

المعمكماتالالزمةإلعدادكإفاالستبانةالتيبيفيديؾاآلفتيدؼالىالحصكؿعمىالبيانات
رسالةماجستيربعنكاف:

 جريمة السرقة والسطو في محافظات غزة
 ) دراسة في جغرافية الجريمة(

كذلؾاستكمااللمتطمباتالحصكؿعمىدرجةالماجستيرمفكميةاآلداببالجامعةاإلسالمية
غزة،تخصصجغرافيا،لذافالمرجكمنؾاإلجابةعمىأسئمةىذهاالستبانةبكؿدقةحيثأف

إجابتؾستككفعكنالنافيإتماـىذهالدراسة    ن       


 أخي المبحوث:
ما إالألغراضإف تستخدـ كلف تامو بسرية معمكماتكبياناتسكؼتعامؿ مف بو ستدلي

البحثالعممي
شاكرالؾحسفتعاكنؾ      ن 
ىذاكاهللمفكراءالقصد


 الباحث

 وسيم أحمد مبارك
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                                                     أوال : المعمومات الشخصية لمرتكبي جرائم السرقة والسطو.

    :)((العمر1
(مكافاإلقامة2
)(ديرالبمح)(محافظةغزة)(محافظةةشماؿغزةمحافظ
محافظةرفح)(محافظةخانيكنس)(
(نكعالتجمع3
حضر)(مخيـ)(قرية)(
(المكاطنة4
الجئ)(مكاطف)(
(نكعالسكف5
منزؿاسمنت)(منزؿاسبست)()(شقة
)(منزؿزينكك)(فيال
(عددالغرؼفيالمنزؿ؟6
غرؼ)(اربعغرؼ)(غرفة)(غرفتاف)(ثالث

خمسةغرؼفاكثر)(
(ممكيةالسكف7

ممؾ)(ايجار)(اخرل)(
 
 

     ً                                                ثانيا : الخصائص االقتصادية لمرتكبي جرائم السرقة والسطو
المينةقبؿدخكؿالسجف (1
اهلل)(أعماؿحرة)(مكظؼحككميغزة)(مكظؼحككميراـ
تاجر)(قطاعخاص)(عاطؿعفالعمؿ)(مزارع)(
 )((معدؿالدخؿالشيرمبالشيقؿ2
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ىؿيعمؿأحدالكالديف:(3
)()(األـاألب
مالف)(اليعكالىما)(


     ً                                                            ثالثا : الخصائص االجتماعية واألسرية لمرتكبي جريمة  السرقة  والسطو .
الحالةاالجتماعية.(1

متزكج)(أعزب)(ارمؿ)(مطمؽ)(
السطك؟أكىؿطمقتزكجتؾبعدارتكابؾجريمةالسرقة،اذاكنتمتزكج(2
(ال)(نعـ)
اذاكنتمتزكجىؿلديؾأكالد؟(3
نعـ)(ال)(
اذاكانتاالجابةبنعـ،كـعددأفرادأسرتؾ؟(4

)()(ثالثأفراد)(اثنيفكاحد
ستةأفرادفأكثر)(أربعأفراد)(خمسأفراد)(
مفالمعيؿألسرتؾبعددخكؿالسجف؟(5
اليكجدمعيؿ)(مؤسسات)(
)(االقارب)(الكالديف
معمفكنتتعيشقبؿدخكؿالسجف؟(6
)(بمفردؾ)(الزكجةكاالبناءالكالديفكاألخكة)(
)(معالكالديفكالزكجةكاألبناء)(معاألصدقاء
ماىكمستكاؾالتعميمي؟(7

ثانكم)()(اعدادم)(امي)(ابتدائي
)( دراساتعميا)(بكالكريكس)(دبمـك
(ىؿكالدؾعمىقيدالحياة.8
نعـ)(ال)(
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المستكلالتعميميلمكالد؟(9
)(اعدادم)(ابتدائي)(يقرأكيكتبامي)(

 ()(جامعيفمافكؽ)ثانكم)(دبمـك
(ىؿأمؾمطمقة؟10
نعـ)(ال)(

(ىؿيكجدمشاكؿعائميةعايشتياكرأيتيابيفكالديؾ؟11
نعـ)(ال)(

(ىؿكافليذهالمشاكؿدكرفيارتكابالجريمة.13
نعـ)(ال)(

لجريمةالسرقةكالسطك؟(ىؿىناؾظركؼاقتصاديةدفعتؾ14
نعـ)(ال)(

ماىيالظركؼاالقتصاديةالتيدفعتؾالرتكابالجريمة؟،اذاكانتاالجابةنعـ(15
الفقر)(البطالة)(الديكفالمتراكمة)(
أعباءاألسرة)(أخرل)(
(ىؿكالدتؾعمىقيدالحياة؟16
نعـ)(ال)(

المستكلالتعميميلمكالدة(17
اعدادم)(امية)(تقرأكتكتب)(ابتدائي)(

 جامعيفمافكؽ)()(ثانكم)(دبمـك
ىؿتشعرافىناؾضعؼفيالكازعالدينيلدلكالديؾ؟(18
نعـ)(ال)(

ىؿلكالديؾسكابؽجنائية؟(19
نعـ)(ال)(
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حددالسابقةالجنائية؟،(اداكافالجكابنعـ20
(نصب)()(سطك)(قتؿ)(تزكير)سرقة
اخالقية)(تعاطيالمخدرات)(شجار)(اخرل)(

 
 رابعا: بيانات خاصة بمرتكبي جرائم السرقة والسطو.

(كقتارتكابالجريمة؟1
نيارا)(ليال)(
اذاكافالجكابليال،ماىكالسبب؟(2
ترفيالظالـ)(غيابافراداالمف)(التس
تكقؼحركةالسكاف)(اخرل)(
؟ذلؾماىكسبب،(اذاكانتالجريمةنيارا3
غيابافراداالمف)(غيابالسكاف)(لـيكفسبب)(
جريمة؟فيأمفصؿمفالسنةحدثتال(4
شتاء)(ربيع)(خريؼ)(صيؼ)(
(ىؿكافىناؾتخطيطمسبؽالرتكابالجريمة؟5
نعـ)(ال)(
(ىؿقمتبالجريمةلكحدؾ؟6
نعـ)(ال)(
كامعؾالجريمة؟كـعدداالشخاصممفارتكب،اداكانتاالجابةال(7
)(ذلؾاشخاص)(اكثرمف3شخص)(شخصيف)(
(ىؿندمتعمىقيامؾبالجريمة؟8
نعـ)(ال)(
كيؼتـالقبضعميؾ؟(9

(متمبس)(قمتبتسميـنفسؾ)(تـكشفؾبطرؽاخرل)
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(ايفارتكبتالجريمة؟10
منطقةزراعية)(منطقةمزدحمةسكانيا)(منطقةقميمةالسكاف)(
ايفكقعتالجريمة؟(11
ريؼ)(حضر)(مخيـ)(
المكافالدمارتكبتفيوالجريمةبعيدمفمكافسكناؾ؟(12
(ال)(نعـ)

 )((حددليالمكافبالضبطالتيارتكبتفيوالجريمةأممحافظة13
ماىيالجريمةالتيسجنتعمييا؟(14

سرقة)(سطك)(
ماىكالدافعالرتكابالجريمة؟(15
)(االنتقاـ)(اخرل)((البطالة)(تعاطيالمخدراتالفقر)
ماىيصمتؾبالمجنيعميو؟(16
جارؾ)(قريبؾ)(صديقؾ)(التكجدمعرفة)(
مسؤكلؾفيالعمؿ)(زميمؾفيالعمؿ)(
(ىؿتـمحاكمتؾعمىالجريمة؟17
ال)(نعـ)(

طبيعةالحكـ؟(18
)(اكثرمف أعكاـ)(3اقؿمفعاـ)(مفعاـالىثالثاعـك
ماىينظرةالمجتمعتجاىؾ؟(19
خكؼكحذر)(احتراـ)(كراىية)(اخرل)(





