
  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -845-

  

  
  
  

  التعاطف مع اجلناة وأثره على جرائم السطو املسلح 
  من العام وجهة نظر العاملني يف مديرية األمن

  
  

  مصطفى علي سامل خليفات/ أ
   دكتوراة، قسم علم االجتماع، ختصص علم اجلرميةباحث

  
  قبالن اايل/ د.أ

   كلية العلوم االجتماعيةعلم االجتماع، قسم ،أستاذ دكتور
  
  
  
  
  
  
  



  من العامالتعاطف مع الجناة وأثره على جرائم السطو المسلح من وجهة نظر العاملین في مدیریة األ
   قبالن المجالي/ د. أ،فى علي سالم خلیفاتمصط/ أ

 

 -846-

 فـي مدیریـة اطف مع الجناة وأثره على جرائم السطو المسلح مـن وجهـة نظـر العـاملینالتع
  من العاماأل

  ، قبالن المجالي*مصطفى علي سالم خلیفات
  .قسم علم االجتماع، تخصص علم الجریمة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة مؤتة، األردن

  mostafakhlifat433@gmail.com: البرید االلكتروني*
  :ملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعاطف مع الجناة على جرائم السطو المسلح من وجهة 
نظر العاملین في مدیریة األمن العام، ومعرفة أثر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على 

الدراسة فقد تم إستخدام عینة مكونة التعاطف مع جرائم السطو المسلح، ولتحقیق أهداف 
من األفراد العاملین في مدیریة األمن العام، ولتحلیل البیانات تم إستخدام ) 120(من 

 .تحلیل اإلختبار المتعددٕالتكرارات والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 
جناة على جرائم السطو الدراسة وجود أثر للتعاطف مع النتائج ومن أهم ما توصلت إلیه 

وجود أثر للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة للتعاطف مع الجناة على جرائم  و.المسلح
) α>0.05(عدم وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ، والسطو المسلح

النوع (للعوامل اإلجتماعیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة 
وأوصت . )الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمي العمر، جتماعي،اإل

التركیز على مشكلة الفقر بحلها، وذلك من خالل تحسین الوضع االقتصادي الدراسة ب
ًتوعیة الناس بجریمة السطو والجرائم عموما، من حیث  و.للناس وتقلیل معدالت البطالة

  . ع والناسأثرها الكبیر على المجتم
من  العاملین في مدیریة األ، جرائم السطو المسلح،التعاطف مع الجناة: الكلمات المفتاحیة

  .، العوامل اإلجتماعیة واالقتصادیةالعام
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Sympathy with the Perpetrators and its Impact on Armed 
Robbery from the Viewpoint of Employees of the Public Security 
Directorate 
Mustafa Ali Salem Khleifat *  ،  
Qablan Al-Majali  
Department of Sociology, Criminology Department, Faculty of 
Social Sciences, Mu'tah University, Jordan. 
Abstract: 
The study aimed to identify the impact of sympathy with 
perpetrators on armed robbery from the viewpoint of employeesof 
the Public Security Directorate, and to identify the impact of 
socio-economic factors on sympathy for armed robbery.To 
achieve the aims of study, a sample of (120) individuals working in 
the Public Security Directorate was used.For data analysis, 
iterations, averages, standard deviations and multiple-test analysis 
were used.The results of study showed that there is an effect for 
sympathy for perpetrators on armed robbery, and there is an 
effect for socio-economic factors of sympathy for perpetrators on 
armed robbery, however, there is no statistically significant effect 
at the level of significance of ( 0.05<α ) for social factors on people's 
sympathy for burglary crimes due to demographic variables 
(gender, age, income, place of residence, marital status, 
educational level). 
Keywords: sympathy for the perpetrators, armed robbery crimes, 
employees of the Public Security Directorate, social and economic 
factors. 
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:مقدمةال  
 حین قتل قابیل أخیه هابیل. عرفت الجریمة منذ قدیم الزمان ومنذ بدء الخلیقة

وتطورت منذ قدیم االزل إلى عصرنا الحالي تطور كبیر وشاسع، فكما أن كل شيء حولنا 
  .قد تطور فالجریمة أیضا تتطور

وتعمل  .لفطرة السلیمة التي ال تعرف االذى أو االجرامن وهو على ایولد االنسا
فیها، فقد یتعرض بعض االشخاص لتأثیر  على تشكیل شخصیته والتفاعل البیئة المحیطة

سلبي من قبل المجتمع المحیطة بهم مما یجعلهم یرتكبون السلوكیات غیرالجیدة وارتكاب 
  .ي مما یقودهم للجرائمالسلوكات الغیر مقبولة بالنسبة إلنسان سو

فهي من الجرائم االقتصادیة الماسة . ومن هذه الجرائم جریمة السطو المسلح
نفذها إلى المؤبد، وتعد من الجرائم بأمن الدولة وتهدد االقتصاد االردني وتصل عقوبة م

  .ًوالدخیلة على المجتمع االردني ولم تكن یوما ما متأصلة فیه الجدیدة
رة العدید من جرائم السطو المسلح بطریقة ني في الفترة االخیوشهد المجتمع االرد

ولم تكن موجودة  االمر الذي یدل على أنها حاالت فردیة. لم تكن إحترافیة أو مخطط لها
  .ي ثقافة المجتمع االردنيف

ّوتعد جریمة السطو المسلح من أبشع الجرائم التي عرفهتا االنسانیة ففیها األخذ أو .ُ
وضع الضحیة   ذو قیمة بالقوة أو التهدید بإستخدام القوة أو عن طریقمحاولة أخذ شيء

الم في حالة خوف وهي من الجرائم المتكررة في كل المجتمعات، فال یخلو مجتمع في الع
من نوع أو آخر من هذه الجرائم، حیث یمثل االستیالء على مال الغیر بغیر رضاهم أحد 

عتبرها العدید من المتخصصین من أخطر الجرائم المشاكل التي یعاني منها الناس، فقد ا
  .وأبشعها لما فیها من ترهیب وتهدید وسلب واستخدام السالح ومقاومة رجال االمن

ارتكاب جرائم السطو المسلح، وهي عدیدة  خلف ابواالسب وتختلف الدوافع
 وجه ومتنوعة التي یقوم فیها الفاعل باإلستیالء على أموال وممتلكات اآلخرین دون أي

حق، وقد یكون السطو بهدف ارتكاب جنایة، لكن بصفة عامة نجد أن كل من سطا على 
ًقسم من بنایة، داخلیا أو خارجیا، ي شيء آخر منها یعتبر أنه ً أو فتح بابا او نافذه أو أً

  .سطا على البنایة
ًویخلط كثیر من الناس بین السطو وجریمة السرقة، إذ أن هناك فرقا كبیرا بینهم،  ً
 ًفالمجرم یرتكب جریمة السطو بسلبه شیئا من شخص آخر بالقوة او التهدید أو العنف،

ة أو ارتكاب جریمة أما المجرم الذي یرتكب جریمة یقتحم المنزل أو المبنى بنیة السرق
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أخرى فهو یعد سرقة، ویحدث هذا من جانب المجرم دون االحتكاك بأي شخص بالداخل 
  .فهذا هو السارق

احب االختصاص في جرائم السطو، إذا كان مرتكبها لنظامي هو صإن القضاء ا
ًشخصا مدنیا، فهي عبارة عن عملیات سرقة بالظرف المشدد، وال تشكل أعماال إرهابیة،  ً ً

ي لیست من اختصاص محكمة أمن الدولة، أما إذا ارتكبت من خالل تشكیل عصابة فه
 هي التي تحدد ذلك، وتقدر منظمة فهي من اختصاص محكمة أمن الدولة، والتحقیقات

عقوبة السطو وفق القانون باالشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس سنوات وقد 
  ً. عاما15 إلى تصل العقوبة فیها

ًلحدیث هنا عن ظاهرة السطو وخصوصا على البنوك في الفترة األخیرة، ساد وفي ا
تعاطف الشعبي على مواقع في أوساط المختصین من رجال األمن فرضیة مفادها بأن ال

التواصل االجتماعي مع مرتكب حادثة السطو األولى على فرع بنك االتحاد حفز بعض 
  .الفعل بأشكال مختلفة وباستهدافات جدیدةب السوابق على تكرار الشبان ومن بینهم أصحا

  :مشكلة الدراسة
فهي . یرةتشیر اإلحصائیات إلى تزاید نسبة جرائم السطو المسلح في االونة االخ

لمرحلة المقبلة،وشهد بذلك تعد من االخطار االجتماعیة التي ستواجه المجتمع في ا
و في فترة قصیرة، االمر الذي المجتمع االردني في الفترة االخیرة العدید من جرائم السط
  .ینذر بإحتمال تفاقم المشكلة إذا لم یتم عالج هذه المشكلة

ائم ریة االمن العام أن هنالك عدد من جرحیث أظهرت االحصائیة الصادرة عن مدی
مدیریة االمن العام  (:كانت كاالتي 2018السطو المسلح المرتكبة في عام 

Directorate of General Security(  
ألف ) 98( جریمة سطو على بنك االتحاد واالستثمار فرع عبدون بمبلغ 22/1/2018

ه جنرال فرع الوحدات بمبلغ  جریمة سطو على بنك سوستی24/1/2018دینار أردني، 
 جریمة سطو مسلح على البنك العربي فرع المدینة 8/2/2018ألف دینار أردني ، ) 76(

 جریمة سطو على البنك العربي 1/4/2018 ألف دینار أردني،) 80(الریاضیة بمبلغ 
 جریمة سطو على البنك 9/4/2018ألف دینار أردني، ) 60(االسالمي فرع خلدا بمبلغ 

 جریمة سطو على 18/4/2018ألف دینار أردني، ) 16( فرع شارع مكة بمبلغ العربي
 18/4/2018 دوالر، ألف) 12(ألف دینار أردني و) 20(البنك فرع صویلح بمبلغ 

  .اآلف دینار) 3(یمة سطو على العالونة للصرافة بمبلغ جر
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 أنه یجب وبالرغم من التعامل المهني الممتاز لالجهزة االمنیة مع هذه المشكلة إال
المشكلة لصعوبتها الوقوف جنبا بجنب مع االجهزة االمنیة في إیجاد الحلول لهذه 

لخروج بتوصیات لحلها، فالمدة ٕوانتشارها السریع من خالل إجراء الدراسات الالزمة لها وا
الزمنیة القصیرة بین كل جریمة واالخرى، وهي بالمقابل تعتبر جریمة دخیلة على المجتمع 

  .هذا كله ینذر بمشكلة یجب حلهااالردني، 
وقد أعرب األمن العام عن استنكاره لهذا التعاطف، وقال إن الجریمة تبقى جریمة 

 جرائم السطو والسلب هي من الجرائم الخطیرة، ویتم التعامل معها وفق القانون، وأن
یجعل خاصة استخدام مرتكبیها األسلحة الناریة، مما یؤدي ال قدر اهللا لوقوع إصابات، ف

  ً.التعاطف معها غیر مقبول نهائیا
وحذر األمن العام جمیع مستخدمي وسائل التواصل اإلجتماعي الذین انشغلوا 

 جرائم السطو، وأن هذا التعاطف سوف یعرضهم بحوادث السطو من التعاطف مع مرتكبي
  .للمساءلة القانونیة واالشتراك بشكل غیر مباشر

  :أهمیة الدراسة
  نظریةاالهمیة ال: ًأوال

مع الجناة على  أثر التعاطف" تكمن أهمیة الدراسة من خالل تسلیط الضوء على 
فالمتوقع من ". جرائم السطو المسلح من وجهة نظر العاملین في مدیریة االمن العام

الدراسة أن تقوم بالتعرف على دور والتعاطف لبعضأفراد المجتمع مع مرتكبي جرائم السطو 
رائم السطو المسلح، ومعرفة دور العوامل االقتصادیة المسلح في زیادة نسبة ج

تكاب مثل ًواالجتماعیة التي تؤدي إلى حدوث مثل هذا التعاطف مما ینعكس سلبا على ار
، وأنها تستهدف ظاهرة خطیرة زادت في االونة االخیرة، وجاء االهتمام بها هذه الجرائم

  .لزیادة حجمها وتأثیرها على أفراد المجتمع
وهي ظاهرة نفسیة تصیب الفرد . اة یعرف بمتالزمة ستوكهولم مع الجنفالتعاطف

عندما یتعاطف أو یتعاون مع عدوه أو مع من أساء إلیه، فالتضامن مع المعتدي هو 
دى طرق الدفاع عن الذات، فالضحیة حین تؤمن بنفس أفكار وقیم المعتدي فإن هذه إح

ًو تخویفا، فاالوضاع االقتصادیة الصعبة ًاالفكار والتصرفات لن تعتبرها الضحیة تهدیدا أ
 التي تمر بها المملكة یمكن أن تدفع بالبعض لتبریر هذه الجریمة لمن یقوم بها وتعاطفه

  .یمر بنفس الظروف واالوضاع الصعبةًمعه خصوصا إذا كان 
وتأتي أهمیة الدراسة في وقت استهجنت فیه مدیریة االمن العام من خالل الناطق 

وهو االمر الذي ال یمكن القبول .  التعاطف الذي أظهره البعض مع الجریمةاالعالمي لها
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ن هذه ًلجریمة تبقى جریمة ویتم التعامل معها وفقا للقانون، وأبه تحت أي ظرف، فا
الجرائم مثل السطو والسلب هي من الجرائم الخطیرة خاصة استخدام مرتكبیها االسلحة 

  .مقبوللذلك فإن التعاطف معها غیر  الناریة،
وتابعت المدیریة إلى أنه ومن خالل تتبعها فإن البعض یقومون بنشر رسائل 

لقانون، وال بد حیث أن مثل تلك المنشورات یحاسب علیها ا. تحریضیة إلرتكاب الجریمة
  .من اتخاذ االجراءات الالزمة حیالها

  همیة التطبیقیةاأل: ًثانیا
هذه الرسالة ألجل سن القوانین التي یمكن للمشرعین أن یستفیدوا من : صناع القرار -

 .ذه الظاهرةتحد من ه
یمكنهم االطالع على هذه الدراسة حال االنتهاء منها ألجل التعرف على : الباحثین -

 .لتي توصلت إلیها لتساعدهم في البحث والتطویرالنتائج ا
لحد  تساعد هذه الرسالة االعالمیون المختصون بقضایا الجرائم االقتصادیة ل:االعالم -

 .من هذه المشكلة
 من خالل معرفة أثر :والجامعاتأعضاء هیئات التدریس في المدارس والمعاهد  -

بناء علیها في الدراسات التعاطف مع الجناة في زیادة جرائم السطو المسلح وال
 .الالحقة

 من حیث معرفة العوامل المؤدیة :السطوالعاملین في االماكن التي یقع علیها جرائم  -
 .شكلةتدابیر الالزمة والوقائیة لتفادي هذه المٕواتخاذ ال

  :أهداف الدراسة
 .مع الجناة على تكرار جرائم السطو المسلح التعرف على أثر التعاطف .1
  .العوامل االقتصادیة واالجتماعیة في زیادة جرائم السطو المسلحالتعرف على دور  .2

  : أسئلة الدراسة وفرضیاتها1.5
  :أسئلة الدراسة

  المسلح؟الجناة على زیادة جرائم السطو مع ما أثر التعاطف .1
 المسلح؟ العوامل االجتماعیة على التعاطف مع جرائم السطو أثرما  .2
 المسلح؟ف مع جرائم السطو ما أثر العوامل االقتصادیة على التعاط .3
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  :فرضیات الدراسة
للعوامل اإلجتماعیة ) α>0.05(ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .1

النوع اإلجتماعي، (م السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة لى تعاطف الناس مع جرائع
 ).العمر، الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمي

للعوامل اإلقتصادیة ) α>0.05(ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .2
النوع اإلجتماعي، (رات الدیمغرافیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى للمتغی

 ).الة اإلجتماعیة، المستوى التعلیميالعمر، الدخل، مكان السكن، الح
  :الدراسة مصطلحات

اعیة سلبیة تدل عن خلل وارتباك في العالقات اإلجتماعیة وهي ظاهرة إجتم :الجریمة
الذاتیة المؤثرة والسلوك اإلجتماعي، وتجسد طبیعة التناقضات في المتغیرات الموضوعیة و

في بیئة اإلنسان وحیاته االجتماعیة، وتشخیص ماهیة المشكالت اإلنسانیة التي یعاني 
  ).2001، الحسن(سواء حد منها الفرد والجماعة على 

ًوهو صورة من صور السرقة، غیر أنه یقع بطریقة منظمة ومخطط لها مسبقا،  :السطو
بحیث یوزعون األدوار فیما بینهم، بحیث وفي الغالب یتعاون أكثر من شخص على تنفیذه 

 وخفةرعة یقوم كل واحد منهم بالسلوك الذي تمكنه الخبرة التي یتمتع بها من اتمامه بس
  )2005، منصور( 

وهو جهاز شرطي داخلي هدفه حمایة المواطن من أي اعتداء، ویتبع  :العاممن األ
افحة الجریمة والتوعیة بین أبناء للدولة ووظیفته حمایة االرواح واالموال والممتلكات ومك

  )2016، الشدیفات، الرشیدي(المجتمعیین الشعب، والحفاظ على األمن والسلم 
  :یات المفسرة لجریمة السطو المسلحالنظر

  : نظریة ستوكهولم:ًأوال
وهي ظاهرة نفسیة تصیب الفرد عندما یتعاطف أو یتعاون مع عدوه أو من أساء 

عض عالمات الوالء له، مثل أن یتعاطف المخطوف مع ظهر ب أو یاألشكالإلیه بشكل من 
م، حیث 1973ًالمختطف، وتسمى أیضا برابطة األسر أو الخطف، وقد اشتهرت في العام 

 تجاه الخاطف أو اإلیجابیة التعاطف واالنسجام والمشاعر األسیرةرهینة أو تظهر فیها ال
شاعر تعتبر بشكل عام غیر اآلسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه، هذه الم

 التي تتحملها الضحیة، إذ أنها تفهم بشكل منطقیة وال عقالنیة في ضوء الخطر والمجازفة
  .)الموسوعة الحرةویكیبیدیا، (ًحسانا ورحمة من قبل المعتدي إاإلساءة عدم خاطئ
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إن متالزمة ستوكهولم أو ما تسمى بمتالزمة هلسنكي، وهو مصطلح وصفه عالم 
یطلق على الحالة النفسیة التي تصیب الفرد عندما یتعاطف ) نلز بیرت(جریمة النفس وال

مات ون مع عدوه أو مع من أساء إلیه بشكل من األشكال، أو یظهر بعض عالأو یتعا
وقد أطلق على هذه الحالة اسم . الوالء له مثل أن یتعاطف المخطوف مع الخاطف

ستوكهولم في السوید، حیث سطا نسبة إلى حادثة حدثت في " متالزمة ستوكهولم"
ًم، واتخذوا بعضا من موظفي البنك 1973مجموعة من اللصوص على بنك هناك عام 

ًأ الرهائن یرتبطون عاطفیا مع الجناة، وقاموا  وخالل هذه الفترة بدرهائن لمدة ستة أیام،
  .)2010الشربیني، (سراحهم بالدفاع عنهم بعد إطالق 

  اعي نظریة الضبط االجتم:ًثانیا
وهي من أهم النظریات التي اهتمت بمجموعة العوامل الداخلیة والخارجیة المرتبطة 

واء التي تركز على باالنحراف والجریمة نظریات الضبط االجتماعي ومنها نظریة االحت
رائد هذه النظریة حیث ) هیرشي(التضامن االجتماعي في الضبط االجتماعي،ویتعبر العالم 

ً الذین یتمتعون بالضبط الذاتي المرتفع هم األقل میال األفراد أن تؤكد هذه النظریة على
، لالنحرافًللجریمة، على عكس الذین یمتلكون ضبط ذاتي منخفض فهم األكثر میال 

 لضبط الذات المتدني هو التنشئة االجتماعیة غیر األساسيعتبر النظریة أن المصدر وت
ظریته عن االحتواء الخارجي الذي یتكون من في ن) ركلس(الفاعلة والمؤثرة، ویبین العالم 

 والمدرسة وجماعة الرفاق، حیث یؤكد أنها تشكل بیئات اجتماعیة رئیسیة ألكثر األسرة
ًرا كبیرا على سلوك المراهقینالمراهقین وتشكل تأثی   .)2013الوریكات، ( ً

  نظریة التحلیل النفسي: ًثالثا
 عبارة عن توحد، والتوحد هو نشاط تفسر نظریة التحلیل النفسي التعاطف على أنه

 له حاجة غریزیة اإلنسانبني على الغریزة ومشروط بخبرات الطفولة، ذلك أن الشعوري م
فع عن نفسه، ویرى فروید أن التعاطف هو طریقة للتواصل للتوحد وهذه الحاجة تجعله یدا

  .)2011العبیدي، (التماثل والفهم، ألنه یربط الفهم مع الشعور بالتشابه أو 
أما ثیوردور فیرى أن التعاطف ناتج عن استجابة تقلیدیة، فعندما یالحظ أن 

ًشخصا آخر واقعا تحت تأثیر شعور ما فإنه یقلده مع تغییر بسیط بالوض ع، ویرى أن ً
التعاطف هو وصف للمشاعر واالتجاهات التي یقوضها ما حولها، وكذلك هو معرفته 

 واآلخرین من خالل واألشیاءذه المعرفة بالذات بمشاعر اآلخرین وشخصیاتهم، حیث تتم ه
  ).2001عسكر، (الوجداني عملیة التعاطف 
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  :الدراسات السابقة
ني التي أجراها محي الدین توق  على الصعید األرد)1980، توق(وفي دراسة 

م، وقد كشفت تلك الدراسة عن ارتفاع معدالت 1980حول جرائم األحداث في األردن عام 
 بین األحداث أكثر من غیرها من الجرائم التي ارتكبوها، وعن وجود عالقة جرائم السرقة

  . كابهم للجرائمطة باألحداث وبین ارتوثیقة بین سوء األحوال االجتماعیة واالقتصادیة المحی
م، 1982 حول جرائم السرقة عام )1982، وزارة الداخلیة الكویتیة(وفي دراسة 

وهي أقل بكثیر من نسبة % 27، 24الكویتیین حیث بلغت نسبة مرتكبي الجرائم من 
، وقد احتلت فئة الشباب %72، 58 غیر الكویتیین التي بلغت مرتكبي تلك الجرائم من

من مجموع % 40، 15ول في جرائم السرقة وشكلت ما نسبته المركز األ)  سنة19-29(
لسرقة الفقر تلك الجرائم، وقد بینت الدراسة أن من بین أهم الدوافع الرتكاب جرائم ا

  .السوءواإلغراءات المادیة وكثرة الدیون وأصدقاء 
أنماط الجریمة في المجتمع األردني وأشكالها  " حول )1985، ربایعة( وفي دراسة

ٕعن بعض النتائج التي من أهمها أن جرائم القتل والسرقة واالختالس واعطاء " ها وتوزیع
 العسكریة هي من أكثر الجرائم شیك من غیر رصید وهتك العرض والفرار من الخدمة

ًانتشارا في األردن، وأن هذه الجرائم على اختالف أنماطها وأشكالها هي في المدن أكثر 
ریة األخرى، وعن وجود عالقة بین التحركات السكانیة رها في التجمعات البشمن انتشا

لمیل إلى والهجرة الداخلیة من الریف إلى المدن وبخاصة إلى األحیاء الفقیرة وبین ا
  .ممارسة الجریمة بكل أنواعها

، دراسة بعنوان السطو على المصارف من 1988 )رعبد القاد، رعبد الغفا(أجرى 
ً مجرما من الذین حكم علیهم في جرائم 259سة من منظور المجرم، وتكون مجتمع الدرا

ابهم السطو على المصارف في مختلف السجون األلمانیة وتم إجراء مقابالت معهم واستجو
عن جرائم السطو التي قاموا بارتكابها وخصائصها وجمیع المشاكل المتعلقة بها، كما اهتم 

م للجریمة وطریقة تفكیره وأسباب لمتعلقة بمعرفة المجرالباحث بجمع المعلومات الوصفیة ا
  . اختیاره للجریمة وحكمه على أجهزة الرصد والحمایة في المصارف

 من خالل استجواب المجرمین إلى أن دوافع وراء هذا :التالیةوتوصلت الدراسة الى النتائج 
وأن الحل .   المتراكمةالدیون-2.البطالة-1:وهوالنوع من الجرائم تكمن بسبب رئیسي 

في استخدام وسائل غیر مشروعه للحصول على االموال وذلك بسبب عدم وجود یكمن 
  .نه حسب وجهة نظرهماخطار تحف بالجریمة، والن الجریمة ال تتطلب مهارات معی
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وكانت أبرز التوصیات في هذه الدراسة أنه ینبغي على وسائل مكافحة الجریمة أن تركز 
حلیل العقوبات المترتبة على جریمة السطو على التقاریر الصحفیة ووسائل االعالم على ت

  .وتسلط الضوء على اسالیب كشفها
-18( فئة الشباب  عن السرقة في األردن عن أن)1994، درویش(وفي دراسة 

من أفراد العینة الذین ارتكبوا جرائم السرقة، وعن وجود % 75لت ما نسبته شك)  سنة29
اعیة وبین ارتكاب جرائم السرقة، حیث عالقة بین تدني المستویات االقتصادیة واالجتم

من مجموع النزالء % 77.1بلغت نسبة األمیین وحملة االبتدائي أو اإلعدادي 
من % 65 دینار حوالي 100لت نسبة الذین تقل معدالت دخولهم عن المسجونین، وشك

اب بعض األشخاص مجموع النزالء، وعن وجود تأثیر واضح لألصدقاء والرفاق على ارتك
من مجموع النزالء، وأن % 18.6م السرقات، حیث بلغت نسبة الذین تأثروا برفاقهم لجرائ
ستخدموا أسالیب الكسر والخلع والسلب من أفراد العینة وغالبیتهم من الشباب قد ا% 41

  .المسلح في تنفیذ سرقاتهم
دور التصمیم العمراني للمناطق السكنیة في : بعنوان) 2004عسیري، (دراسة 
هة نظر السكان على جریمة المساكن، دراسة مسحیة على جریمة سرقة الحد من وج

  .یة، الریاضالمساكن، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف للعلوم االمن
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین أسلوب التصمیم العمراني والمعماري 

المؤثرة في تصمیم االحیاء في بعض االحیاء ذات التصمیم الشبكي، وتحدید االعتبارات 
  .السكنیة للحد من جریمة سرقة المساكن

لعوامل االجتماعیة تناولت الدراسة أسباب ارتكاب الدراسة بحق المساكن، وتأثیر ا
ّ، وكان حیا الروضة والجزیرة عینة الدراسة التي واالقتصادیة ودوافعها على ارتكاب الجرائم

  .أجریت علیها الدراسة
 إلى وجود فروق بین النسب في ارتكاب الجرائم في المساكن من وتوصلت الدراسة

ّ بین حیا منطقة إلى أخرى، وأن هنالك فرق واضح في نسبة جریمة سرقة المساكن
ومدى عالقة المساكن المسروقة بالخصائص " عینة الدراسة " الروضة والجزیرة 

  .التصمیمیة للحي السكني والمساكن
حیة االمنیة عند تصمیم االحیاء السكنیة، وتفعیل دور وأوصت الدراسة بمراعاة النا

  .سكان االحیاء المشاركة في المحافظة على االمن
 جغرافیا السرقة في مدینة مكة المكرمة، رسالة :نوانعب) 2005المطرفي، (دراسة 

  .ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، السعودیة
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رقة في مكة المكرمة، وتوزیع هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على جرائم الس
  .الزمان والمكان لهذه الجرائم، وبیان خصائص الجریمة في منطقة الدراسة

 واتجاهاتها، ومدى تباین رقة في مدینة مكة المكرمةتناولت الدراسة جرائم الس
نسبة السرقة خالل السنوات، ومدى عالقة العوامل االجتماعیة واالقتصادیة وتأثیرها على 

  .الجناة
ٕوصت الدراسة بتشجیع البحوث الجغرافیة المتعلقة بجغرافیا الجریمة وابراز أ

ًكون مرجعا معتمدا یساعد جمیع ٕأهمیتها، وانشاء خریطة موحدة لمدینة مكة المكرمة لت ً
  .االجهزة الحكومیة واالمنیة عند إجراء أي دراسات مستقبلیة خاصة بالمدینة

نوان القرصنة البحریة في خلیج  دراسة بع،2009) ، محمدعبد العزیز(أجرى 
ذكرت الدراسة صعوبة موقف المنظمات االقلیمیة والدولیة تجاه . عدن، المشكلة والحل

 مراقبة خلیج عدن استحالة-1:منهاة في القرن االفریقي وذلك لعدة أسباب ظاهرة القرصن
،  التحرك على االراضي الصومالیة في ظل الحرب االهلیةاستحالة-2. لكبر مساحته

  . حسابألفوتحول القراصنة لقوة منظمة یحسب لها 
ناقشت الدراسة الحلول الممكنة لحل هذه االزمة مثل تسلیح السفن التجاریة 

أمینها بواسطة مروحیات مقاتلة ومناقشة أهمیة دور مصر االقلیمي في حل هذه وت
  .الزمةا

مقارنة، دراسة بعنوان جریمة السطو المسلح دراسة ) 2016المراغي، (وأجرى 
هدفت من خاللها الدراسة إلى رصد وتحلیل السیاسة األمنیة والتشریعیة لمواجهة السطو 

ٕجنبیة، والى التعرف إلى ماهیة جرائم السطو المسلح ًالمسلح وطنیا وفي بعض الدول األ
ت الدراسة وأنماطها وخصائصها والتمییز بینها وبین ما یتشابه معها من الجرائم، وتوصل

 694 مقابل 2011 جنایة عام 2673الي جرائم جنایات السرقة باالكراه إلى أن إجم
ت أعلى النسب وتركز% 285 جنایة بنسبة 1979 بزیادة قدرها 2010جنایة عام 
، %12، االسماعیلیة بنسبة %14، الغربیة بنسبة %24الجیزة بنسبة (بمحافظات 

  %).6، الدقهلیة بنسبة %10القاهرة بنسبة 
 ،%0.1الوادي الجدید بنسبة (ًرتكابا لتلك الجرائم محافظات وأقل المحافظات ا

 لكل %0.3لكل منهما، شمال سیناء واالقصر % 0.2مطروح وكفر الشیخ بنسبة 
  ).منهما
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، قنا %1260المنوفیة بنسبة ( بمحافظات 2011وتصاعدت تلك الجنایات عام 
قصر بنسبة ، اال%966، الجیزة بنسبة %1100، جنوب سیناء بنسبة %1243بنسبة 
  %).700، دمیاط بنسبة 800%

  :الدراسات االجنبیة
ة منها، ، دراسة بعنوان السطو على المصارف والوقای1988 )هاینز، بوشلر(أجرى 

 الكشف عن وجود عالقة بین نظم الوقایة وزیادة أو محاولة-1:الىوتهدف هذه الدراسة 
فنیة على سلوك موظفي  تأثیر وجود وسائل الوقایة المدى-2. انحسار جرائم السطو

 بین المصارف التي تم السطو علیها بالمصارف الرئیسیة ومواعید العالقة- 3. المصرف
 المواد التي تم استالبها والمدة الزمنیة التي استغرقتها كمیة-4. ارتكاب جریمة السطو

 التي تحدد شخصیة المجرم العناصر-5. عنها بواسطة الشرطةالسطو والكشفعملیة 
  .االجتماعیةوخلفیته 

 حالة سطو في الفترة 963اعتمدت هذه الدراسة على تحلیل محتویات السجالت ل 
 خالل تقصي لدراسة من-1:الدراسةه ، واتضح نتائج هذ1983-1981الزمنیة من 

اتجاهات وسلوك المجرمین لما یزید عن عام، أنه لم یكشف عن تغیرات اساسیة في 
 كان یسود الدوائر الجدیدة ولقدركیب نظم الوقایة جریمة السطو منذ أن بدأت المصارف بت

جرمین المصرفیة الخوف من ان هذه األجهزة ربما تؤدي الى تغیرات خطیرة في سلوك الم
 اوضحت النتائج أن أجهزة كما- 2. ویزداد العنف لدیهم ولقد أثبتت هذه الدراسة عكس ذلك

لمقاومة السلبیة للمجرمین عند  اان-3. الوقایة التي تم تركیبها تقي المصارف من السطو
قیامه بالسطو تشكل ضرورة هامة ولكنها غیر كافیة إلحباط جریمة السطو، وان التعجل 

 المجرمین یفضلون القیام أن-4. ًمجرمین یشكل خطرا على حیاة الموظفینفي مقاومة ال
وأفضل  االوقات هو فصل الشتاء الریفیة وأكثربعملیات السطو على المصارف في االماكن 

. االیام االسبوع الرتكاب الجریمة یومي الخمیس والجمعة وذلك عند بدایة الدوام ونهایته
 المصارف وعملیة الرصاص فيجهزة الواقیة من  عالقة وثیقة بین وجود االوجود-5

 1395 أن من مجموع -6 .السطو غیر إكمال لعملیة المفاجئ منانسحاب المجرمین 
 من معتادي االجرام بینما بلغ عدد غیر 663سطو بینهم من المشاركین في عملیات ال

  .512المعروفین لدى دوائر الشرطة من المجرمین 
ع المكاني للجریمة في  الدراسة للكشف عن التوزیهدفت) 2013الریو، (دراسة 

م، وتناولت فحص العالقات بین السرقة والسطو وسرقة المركبات 2006 كندا في –اوتاوا 
ووجدت الدراسة أن االخذ بنظریة النمط المكاني للجریمة هي االقوى من حیث المعدل، 

  .ًمكانا في ارتفاع معدل الجریمة
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عیة، وعدم التنظیم الرسمي  دعمت نظریة القوة االجتماًواستنتجت أیضا أن النتائج
للجرائم، ولوحظ أنه یوجد عدد من العالقات الغیر متوقعة بین المتغیرات االجتماعیة 

  .فیة واالقتصادیة والجریمةوالدیموغرا
 التي عالجت موضوع جرائم السرقة تلك )1980، فیلسون، كوهین(وفي دراسة 

ء في الوالیات المتحدة األمریكیة والمكون من كوهین وفیلسون التي أجراها فریق من العلما
ت الند، وكشفت تلك الدراسة عن ازدیاد نسب الجرائم في األحیاء المكتظة أكثر من وكین
  .األخرىرها، وبازدیادها بین الشباب أكثر من غیرهم من الفئات العمریة غی

  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
ج الدراسات السابقة یتضح وجود تراكم علمي من البحوث تعراض نتائمن خالل اس

التي ركزت على ظاهرة السطو، حیث قدمت هذه األدبیات مجموعة من المتغیرات التي 
 ظاهرة السطو مما یوفر األطر المعرفیة الالزمة لتحدید المشكلة البحثیة لهذه تدرس

  .الدراسة
بحثیة في بحوث السطو على المجتمع في المقابل تكشف الدراسة عن الفجوة ال

ًدني وخصوصا ما یتعلق بالتعاطف معها، حیث أن الدراسات لم تدرس هذا اإلطار نظرا األر ً
  .مما یستدعي البحث فیه إلیجاد الحلول الممكنة لهاًلبروز هذه المشكلة مؤخرا 

سة باإلضافة إلى شح في الدراسات التي تناولت مشكلة السطو، لذا تعد هذه الدرا
ي تتمیز بأنها من أوائل الدراسات التي تناولت مشكلة السطو وأثر تعاطف الناس معها، فه

التي تم ) اإلستبانة(في قصدیة غرضیة، حیث قامت الدراسة بتطویر أداة قیاس متمثلة 
  .توزیعها على عینة متمثلة باألفراد العاملین في مدیریة األمن العام

  :منهج الدراسة
أحد أشكال التحلیل والتفسیر " ویعرف بأنه  الوصفي التحلیليتم إستخدم المنهج

ًالعلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات 
  . مقننة عن الظاهرة أو المشكلة ومعالجتها وجدولتهاومعلومات

  :مجتمع الدراسة
العاملین في إدارة  (تم أخذ مجتمع الدراسة من العاملین في مدیریة االمن العام

  .شخص) 450(والبالغ عددهم) البحث الجنائي
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  :عینة الدراسة
  :اآلتيتكونت عینة الدراسة على النحو          

العاملین (من العاملین في مدیریة االمن العام ) 12(من تكونت  : العینة االستطالعیة  . أ
 من صدق وثبات أداة ، تم إختیارهم بطریقة عشوائیة للتحقق) البحث الجنائي إدارةفي

 .عینة االساسیة التي تم تطبیق أداة الدراسة علیهاالدراسة، وقد تم إستبعادهم من ال
شخص من العاملین في ) 120(سة من تكونت عینة الدرا: االساسیة عینة الدراسة   . ب

یوضح توزیع أفراد عینة ) 1(، والجدول رقم )إدارة البحث الجنائي(مدیریة األمن العام 
  :الدراسة حسب متغیرات الدراسة

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیرات الدراسة :)1(الجدول   
 المجموع العدد مستویاته المتغیر

 ذكر النوع االجتماعي
 أنثى

89 
21  

 العمر
18-25  

30-25أكثر من   
40-30أكثر من   

40أكثر من   

14 
60 
24 
22 

 

 الدخل
500أقل من   

700-500من   
100أقل من -700أكثر من   

  فما فوق100

42 
62 
16 
0 

 

 الرتبة
 مستخدم مدني

 فرد
 ضابط صف

 ضابط

5 
55 
29 
31 

 

 مكان السكن
 مدینة
 ریف
 بادیة
 مخیم

92 
28 
0 
0 

 

ةالحالة االجتماعی  
 متزوج
 أعزب
 مطلق

67 
53 
0 
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 المجموع العدد مستویاته المتغیر
 0 أرمل

 المستوى التعلیمي
 ثانویة عامة فما دون

 بكالوریوس
 دبلوم

 دراسات علیا

8 
77 
21 
14 

 

  :سةالدراأداة 
 :التالیةقام الباحث ببناء المقیاس وفق الخطوات  -
بعد االطالع على االدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة  -

 عینة من المتخصصین عن طریق المقابالت الشخصیة قام الباحث واستطالع رأي
 :التالیةببناء االستبانة وفق الخطوات 

 .لح والتعاطف معهاسات المرتبطة بالسطو المساالستفادة من البحوث والدر -
 .تحدید المجاالت الرئیسیة التي تتكون منها االستبانة -
 .صیاغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -
فقرة موزعة على ثالثة أقسام ) 30(قیاس في صورته االولیة والتي شملت إعداد الم -

 .رئیسیة، ولكل قسم عدة فقرات
 . حسب ما یراه المشرفتعدیل االستبانة بشكل أولي -
 .عرض االستبانة على المحكمین من جامعة مؤتة والجامعة االردنیة -
ة بعض الفقرات، وقد بعد إجراء التعدیالت التي أوصى بها المحكمون تم تعدیل وصیاغ -

حیث أعطى ) 35(بلغ عدد فقرات المقیاس في االقسام الثالثة بعد صیاغتها النهائیة 
 .قیاس لیكرت الخماسيلكل فقرة وزن مدرج وفق م

  :وصف االستبانة
التعاطف مع الجناة وأثره على "قام الباحث بتصمیم أداة الدراسة، والتي تناولت 

وقد تكونت أداة " ر العاملین في مدیریة األمن العامجرائم السطو المسلح من وجهة نظ
  :هماالدراسة في صورتها االولیة من جزأین رئیسین 

 وهي البیانات المتعلقة بأفراد عینة الدراسة من حیث :دیمغرافیةال الخصائص :االولالجزء 
 والمستوى النوع االجتماعي، والعمر، والدخل، والرتبة، ومكان السكن، والحالة االجتماعیة،

  التعلیمي
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 یمثل هذا الجزء مقیاس أثر التعاطف مع الجناة على جرائم السطو المسلح، :الثانيالجزء 
 أثر التعاطف :االولالمحور :محاورفقرة وزعت على ثالثة ) 35(من ّوقد تكون هذا الجزء 

ل  العوام:الثانيفقرات، والمحور ) 8( وتكون هذا المحور من  المسلحعلى جرائم السطو
فقرة، والمحور ) 19(ّ وتكون من  المسلحاالجتماعیة المؤثرة في ارتكاب جرائم السطو

فقرات، ) 8(ّكاب جرائم السطو وتكون من  العوامل االقتصادیة المؤثرة في ارت:الثالث
  :الدراسةیبین توزع فقرات أداة الدراسة على محاور ) 2(والجدول رقم 

  لى محاور الدراسةتوزع فقرات أداة الدراسة ع: )2(جدول 

رقم 
  أرقام الفقرات  المحور  المحور

  عدد
   الفقرات

أثر التعاطف مع الجناة على جرائم   1
  8  8-1   المسلحالسطو

لعوامل االجتماعیة المؤثرة في ارتكاب ا  2
  19  27-9   المسلحجرائم السطو

العوامل االجتماعیة المؤثرة في ارتكاب   3
  8  35-28   المسلحجرائم السطو

  :داةألصدق ا
كما یقصد بالقول " ن تقیس االستبانة ما وضعت لقیاسهأ"داة یقصد بصدق األ

 في التحلیل من ناحیة، ووضوح فقراتها شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل
  .ومفرداتها من ناحیة ثانیة، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمها

  :المحكمینطریق صدق وقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة عن 
تم عرض االستبانة في صورتها االولیة على مجموعة من أساتذة جامعیین في 

ح قائمة السادة المحكمین،حیث قاموا بإبداء آرائهم یوض) أ(جامعات أردنیة، والملحق رقم 
ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، وكذلك وضوح صیاغتها اللغویة، وفي ضوء 

فقرة ) 35( استبعاد بعض الفقرات وتعدیل بعضها اآلخر، لیصبح عدد الفقرات تلك اآلراء تم
  .في صورتها النهائیة
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  :داةثبات األ
الداة، تم حساب معامل الثبات ألثر التعاطف مع الجناة على للتحقق من ثبات ا

جرائم السطو المسلح من وجهة نظر العاملین في مدیریة األمن العام، وقم تم إستخدام 
إلستخراج معامل االتساق الداخلي لكل ) Cronbachs Alpha(دلة كرونباخ ألفا معا

 موزعین على عینة الدراسة ًفردا) 12(محور من محاور الدراسة على عینة مكونة من 
ومن خارج عینة الدراسة، إذ تراوحت معامالت الثبات لواقع الممارسة للمجاالت بین 

 رقم الدراسة، والجدولعة ومناسبة ألغراض وتعد هذه المعامالت مرتف) 0.84-0.88(
  :ذلكیوضح ) 3(

  كرونباخ ألفا  المحور  الرقم
  0.88  المسلح أثر التعاطف مع الجناة على جرائم السطو  1
العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السطو   2

  المسلح
0.84  

و العوامل االقتصادیة المؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السط  3
  المسلح

0.85  

  :تصحیح أداة الدراسة
تم تحدید أثر التعاطف مع الجناة على جرائم السطو المسلح وذلك بإستجابة أفراد 

الخماسي من خمس درجات ) Likert(ة على مقیاس متدرج من نوع لیكرت عینة الدراس
  :ًللموافقة، مرتبة تنازلیا على النحو اآلتي

، وثالث درجات للبدیل )موافق(ربع درجات للبدیل ، وأ)موافق بشدة(خمس درجات للبدیل 
 رقم ، والملحق)غیر موافق بشدة(، ودرجة للبدیل )غیر موافق(، ودرجتین للبدیل )محاید(
  .یبین أداة الدراسة بصورتها النهائیة) 3(

وتم تحدید معیار الحكم على متوسطات أداة الدراسة من خالل تقسیمها إلى ثالثة 
  :اآلتیةًوسط، ومرتفع، وفقا للمعادلة  منخفض، مت:مستویات

  عدد المستویات/  القیمة الدنیا للبدیل –القیمة العلیا للبدیل = طول الفئة 
4/3 = 1.33  

علیه فقد تم إستخدام المعیار اآلتي لغرض الحكم على أثر التعاطف مع الجناة مع و
  :الجناة على جرائم السطو المسلح
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  ).2.33= 1.33+11(المستوى المنخفض أقل من  -
  ).3.67= 1.33+2.34(المستوى المتوسط من  -
  ). فأكثر3.68(المستوى المرتفع من  -

  :وفقراتهااالداة ككل ولمحاور الدراسة وهكذا تم اعتماد المحك االتي لدرجة تطبیق 
  ).2.33-1( تمثلها الدرجات الواقعة بین :منخفضةدرجة تطبیق  -
  ).3.67-2.34(ین  تمثلها الدرجات الواقعة ب:متوسطةدرجة تطبیق  -
 ).5-3.68( تمثلها الدرجات الواقعة بین :مرتفعةدرجة تطبیق  -

  فراد العینة بالنسبة للمحور األولكما تم حساب التكرارات والنسب المئویة إلستجابات أ
  :حصائيسلوب اإلاأل

 )SPSS(ستم استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة باستخدام الرزمة اإلحصائیة 
ما أثر التعاطف :االوللالجابة على السؤال : أسئلة الدراسة الحالیة كما یليلالجابة على 

  المسلح؟مع الجناة على زیادة جرائم السطو 
على المحور األول لتكرارات والنسب المئویة إلستجابات أفراد الدراسة تم حساب ا

ر هل تشعر بأن استمرا(ًوخصوصا السؤال الثالث في المحور االول والذي ینص على 
، واالجابة على )تعاطف البعض مع مرتكبي هذه الجرائم جرائم السطو المسلح یعود إلى

یؤدي تعاطف الناس مع الجناة إلى "لى السؤال االول في المحور الثاني والذي ینص ع
  ).SPSS(؟ بإستخدام الرزمة االحصائیة " زیادة جرائم السطو المسلح

ل االجتماعیة في زیادة جرائم السطو ما أثر العوام:الثانيلإلجابة على السؤال 
  المسلح؟

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلستجابات أفراد عینة على 
  ) العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السطو المسلح(ول ور األالمح

ائم السطو ما أثر العوامل االقتصادیة في زیادة جر:الثالثلإلجابة على السؤال 
  المسلح؟

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلستجابات أفراد عینة على 
  )صادیة المؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السطو المسلحالعوامل االقت(المحور الثاني 

 ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :األولىولإلجابة على الفرضیة 
)0.05<α (عوامل اإلجتماعیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى للمتغیرات لل
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لحالة اإلجتماعیة، المستوى النوع اإلجتماعي، العمر، الدخل، مكان السكن، ا(الدیمغرافیة 
 ).التعلیمي

العوامل (تم تحلیل اإلنحدار الخطي المتعدد إلختبار تأثیر أبعاد المتغیر المستقل 
النوع اإلجتماعي، (على المتغیر التابع ) لناس مع جرائم السطواإلجتماعیة على تعاطف ا

  .)العمر، الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمي
 ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :األولىولإلجابة على الفرضیة 

)0.05<α (تعزى للمتغیرات للعوامل االقتصادیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو 
النوع اإلجتماعي، العمر، الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى (الدیمغرافیة 

  ).التعلیمي
العوامل (إلنحدار الخطي المتعدد إلختبار تأثیر أبعاد المتغیر المستقل تم تحلیل ا

إلجتماعي، النوع ا(على المتغیر التابع) االقتصادیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو
  ).العمر، الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمي

  :عرض نتائج الدراسة
  :النتائج المتعلقة باألسئلة

 ما أثر التعاطف مع الجناة :علىّوالذي نص  النتائج المتعلقة بالسؤال االول، :ًأوال
  السطو؟على ارتفاع جرائم 

تكرارات والنسب المئویة إلستجابات أفراد عینة ّلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب ال
هل تشعر بأن (ًالدراسة على المحور االول، وخصوصا السؤال الثالث الذي ینص على 

، وحساب )الجرائم؟تمرار جرائم السطو المسلح یعود إلى تعاطف البعض مع مرتكبي هذه اس
یوضح ) 4(ل، والجدول رقم التكرار والنسبة المئویة للسؤال الثالث لإلجابة على هذا السؤا

  :النتائجهذه 
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 التكرارات والنسب المئویة إلستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات محور: )4(جدول 
  "أثر التعاطف مع الجناة على جرائم السطو"

  رقم
   الفقرة

  التكرارات  الفقرات
  نعم       ال

  النسب المئویة
  نعم           ال

عاطف مع الجناة هل تشعر بأن هناك ت  1
  الذین یقومون بجرائم السطو المسلح

86      34  69.4     27.4  

ًهل حصل وأن صادفت شخصا أبدى تأییدا   2 ً
  لسطو المسلحلجرائم ا

90      30  72.6     24.2  

هل تشعر بأن استمرار جرائم السطو   3
المسلح یعود إلى تعاطف البعض مع 

  مرتكبي هذه الجرائم

90      30  72.6       24.2

هل ترى أن الظروف الصعبة یمكن أن   4
تجعل الناس یتعاطفوا مع مرتكبي جرائم 

  السطو المسلح

94     26  75.8     21  

 88.7       8.1  110     10  هل حصل وأن شاهدت عملیة سطو أمامك  5
هل ترى بأنه یمكن أن تنتهي عملیات   6

  السطو 
28     92  22.6    74.2  

ترى أنه إن كان هنالك تعاطف مع هل   7
  الجناة، یمكن معالجته

100    20  80.6    16.1   

إن كان هنالك تعاطف مع الجناة، برأیك ما   8
  ترتیب هذه العوامل حسب االهمیةهو 

41      79  33.1      63.7  

 :وهوأن استجابات أفراد عینة الدراسة على المحور االول ) 4(یبین الجدول رقم 
التكرارات  ككل كانت مرتفعة، إذ بلغ متوسط" لتعاطف مع الجناة على جرائم السطوأثر ا"

، وجاءت فقرات هذا )54.35(ة بلغتبنسبة مئوی) 67.37)(نعم(إلجابات أفراد العینة ب 
هل حصل وأن شاهدت "والتي تنص على ) 5(المحور بدرجة مرتفعة، باستثناء الفقرة 

 مئویة منخفضة، إذ تراوحت النسب المئویة بین التي جاءت بنسبة" عملیة سطو أمامك
  :تفصیلي، ویمكن توضیحها أكثر بشكل )8.1-80.6(
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هل ترى أنه إن كان هنالك " التي تنص أن )7(جاءت في المرتبة االولى الفقرة 
وبنسبة مئویة ) 100(، إذ بلغ التكرارلإلجابة بنعم لها "تعاطف مع الجناة، یمكن معالجته

ًهل حصل وأن صادفت شخصا " والتان تنصان على ) 3(و ) 2(لفقرة ، وتلیها ا)80.6(
م السطو المسلح یعود هل تشعر بأن استمرار جرائ" و " ًأبدى تأییدا لجرائم السطو المسلح

) 90(التكرارات لإلجابة بنعم لهما  ، إذ بلغت"إلى تعاطف البعض مع مرتكبي هذه الجرائم
والتي تنص على ) 5(مرتبة االخیرة فجاءت الفقرة ، أما في ال)72.6(بلغت  وبنسبة مئویة

) 101.16(بتكرار لإلجابة بنعم بلغت  ،"هل حصل وأن شاهدت عملیة سطو أمامك" 
  )8.1(بة مئویة بلغت وبنس
 ما أثر العوامل االجتماعیة :علىوالذي نص  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، :ًثانیا

  المسلح؟على التعاطف مع جرائم السطو 
ّلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

العومل االجتماعیة المؤدیة "لثاني وهو إلستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات المحور ا
فقرة، والجدول ) 19(، إذ تكون المحور الثاني من "إلى التعاطف مع جرائم السطو المسلح

  :نتائجیوضح هذه ال) 5(رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلستجابات أفراد عینة الدراسة : )5(جدول 

 "ة المؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السطو المسلحالعوامل االجتماعی"على فقرات محور 
رقم 
  الفقرة

  الدرجة  الرتبة  االنحراف  الوسط  الفقرات

یؤدي تعاطف الناس مع الجناة إلى زیادة   1
  ئم السطو المسلحجرا

  مرتفعه  2  0.812  4.39

یؤدي الفقر إلى تعاطف الناس مع الجناة   2
  وبالتالي ازدیاد جرائم السطو المسلح

  مرتفعه  1  0.774  4.43

تزید جرائم السطو المسلح بسبب ارتفاع   3
معدالت البطالة التي تؤدي إلى تعاطف 

  الناس مع الجناة

  مرتفعه  3  0.774  4.35

السطو لعدم شعوره باالمان وما یقوم الفرد ب  4
  ینتج عنه من تعاطف الناس معه

  

  مرتفعه  10  1.05  4.15

ل كثرة جرائم السطو ترجع إلى التقلید من قب  5
  الجناة

  

  منخفضه  17  1.20  2.08
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رقم 
  الفقرة

  الدرجة  الرتبة  االنحراف  الوسط  الفقرات

هناك عالقة بین التنشئة االجتماعیة للفرد   6
  وعملیة السطو

  مرتفعه  7  0.840  4.18

 یقوم الشخص بالسطو للحصول على  7
  الشهرة

  منخفضه  19  1.03  1.76

تزید عملیات السطو نتیجة ضغوطات   8
المجتمع على الفرد مما ینجم عن تعاطف 

  الناس مع الجناة

  مرتفعه  5  0.817  4.23

  مرتفعه  9  0.740  4.17  تعاطي المخدرات یزید من عملیات السطو  9
 نتیجة تعاطف الناس الفرد بالسطویقوم   10

  والرغبة باالنتقاممعه بسبب عدائه للمجتمع 
  مرتفعه  4  0.766  4.27

تفشي الفساد یساعد على ارتفاع عملیات   11
  السطو بسبب التعاطف مع الجناة

  متوسطه  16  1.45  3.10

المكان الذي یعیش فیه الفرد له دور في   12
  قیامه بالسطو أو امتناعه

  مرتفعه  14  1.09  4

ظروف اللیل والنهار تساعد على ارتكاب   13
  لسطوجرائم ا

  منخفضه  18  1.10  1.78

عدم توفر الحراسة تساهم بشكل كبیر في   14
  جرائم السطو المسلح

  مرتفعه  13  0.822  4.05

باالنتماء والوالء للمدینة أو عدم الشعور   15
المجتمع یؤدي إلى ارتفاع جرائم السطو 

  المسلح

  مرتفعه  12  0.851  4.07

انتشار السالح غیر المرخص له أثر على   16
  ئم السطو المسلحجرا
  

  مرتفعه  6  0.895  4.23

نقل االموال بالطرق التقلیدیة یساهم في   17
  ارتكاب جرائم السطو المسلح

  فعهمرت  8  0.840  4.18

ضعف الوازع الدیني یساعد على ازدیاد   18
  جرائم السطو المسلح

  مرتفعه  15  1.09  3.93

  تدني المستوى التعلیمي  19
  یساهم في عملیات السطو المسلح

  مرتفعه  11  0.829  4.13

 :وهوأن استجابات أفراد عینة الدراسة على المحور الثاني ) 5(یبین الجدول رقم 
ككل كانت مرتفعة، إذ " ؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السطو المسلحالعوامل االجتماعیة الم"
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، وجاءت فقرات هذا المحور )0.933(بإنحراف معیاري ) 3.76(بلغ المتوسط الحسابي 
، ویمكن توضیحها )4.43- 1.76(إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین . رجة متفاوتةبد

  :تفصیليأكثر بشكل 
یؤدي الفقر إلى تعاطف الناس "التي تنص أن ) 2 (جاءت في المرتبة االولى الفقرة

) 4.43(إذ بلغ المتوسط الحسابي لها " مع الجناة وبالتالي ازدیاد جرائم السطو المسلح
یؤدي تعاطف الناس مع " التي تنص على ) 1(، وتلیها الفقرة )0.774(اري بإنحراف معی

بإنحراف ) 4.39(الحسابي لها ، إذ بلغ المتوسط "الجناة إلى زیادة جرائم السطو المسلح 
یقوم " والتي تنص على ) 7(، أما في المرتبة االخیرة فجاءت الفقرة )0.812(معیاري 

وبإنحراف معیاري ) 1.76( بمتوسط حسابي بلغ "الشخص بالسطو للحصول على الشهرة 
)1.03.(  

ءت التي جا) 5(لقد جاءت جمیع الفقرات بدرجات موافقة مرتفعة، بإستثناء الفقرة 
" كثرة جرائم السطو ترجع إلى التقلید من قبل الجناة" بدرجة منخفضة والتي تنص على 
، كما جاءت الفقرة )1.20(وانحراف معیاري ) 2.08(والتي جاءت بمتوسط حسابي بلغ 

، )1.03(وانحراف معیاري ) 1.76(السابقة بدرجة موافقة منخفضة، بوسط حسابي 
وانحرافها المعیاري ) 1.78(ان وسطها الحسابي التي ك) 13(باالضافة إلى الفقرة 

) 3.10(فقد جاءت بدرجة موافقة متوسطه بوسط حسابي بلغ ) 11(، أما الفقرة )1.10(
  .، أما باقي الفقرات فقد جاءت بدرجة موافقة مرتفعة)1.45(وانحراف معیاري 

امل االقتصادیة  ما أثر العو:علىوالذي نص  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، :ًثالثا
  المسلح؟على التعاطف مع جرائم السطو 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلستجابات أفراد عینة الدراسة ): 6(جدول 
  "العوامل االقتصادیة المؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السطو المسلح"رات محور على فق

رقم 
  الدرجة  الرتبة  االنحراف  الوسط  الفقرات  الفقرة
یؤدي التهمیش االقتصادي إلى زیادة   1

تعاطف الناس مع الجناة وبالتالي 
  ازدیاد معدالت السطو المسلح

  مرتفعه  2  0.898  4.18

خل إلى زیادة یؤدي تدني مستوى الد  2
معدالت السطو المسلح الناتج عن 

  التعاطف مع الجناة

4.09  0.970  4    

ارتفاع االسعار یؤدي بالفرد إلى   3
الجناة وبالتالي ارتكاب التعاطف مع 

  جرائم السطو المسلح

  مرتفعه  3  0.866  4.17

یقوم الفرد بالسطو لتحقیق االستقالل   4
  االقتصادي

  مرتفعه  6  0.992  4.08

كم الدیون على االشخاص یدفع ترا  5
الناس إلى التعاطف مع الجناة 
وبالتالي ازدیاد جرائم السطو المسلح 

  للسطو

  مرتفعه  1  0.857  4.26

لقروض البنكیة تساهم في زیادة ا  6
  مرتفعه  7  1.14  4  ارتكاب االفراد للسطو المسلح

الضرائب الحكومیة تساهم في تعاطف   7
یاد جرائم الناس مع الجناة وبالتالي ازد

  السطو المسلح

  مرتفعه  5  1.07  4.09

كثرة البنوك تساعد المجرمین على   8
  سهولة ارتكاب السطو المسلح

  مرتفعه  8  1.19  3.95

 :وهوأن استجابات أفراد عینة الدراسة على المحور الثالث ) 6(یبین الجدول رقم 
ككل كانت مرتفعة، إذ " حالعوامل االقتصادیة المؤدیة إلى التعاطف مع جرائم السطو المسل"

، وجاءت فقرات هذا المحور )0.997(بإنحراف معیاري ) 4.10(بلغ المتوسط الحسابي 
، ویمكن توضیحها )4.26-3.95( المتوسطات الحسابیة بین إذ تراوحت. بدرجة مرتفعه

  :تفصیليأكثر بشكل 
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تراكم الدیون على " والتي تنص على ) 5(جاءت في المرتبة االولى الفقرة 
" االشخاص یدفع الناس إلى التعاطف مع الجناة وبالتالي ازدیاد جرائم السطو المسلح 

، أما في المرتبة الثانیة فجاءت )0.857(وانحراف معیاري ) 4.26(بمتوسط حسابي 
یؤدي التهمیش االقتصادي إلى زیادة تعاطف الناس مع "والتي تنص على ) 1(الفقرة 

وانحراف ) 4.18(بمتوسط حسابي بلغ " لسطو المسلحالجناة وبالتالي ازدیاد معدالت ا
) 3.95(فقد جاءت بالمرتبة االخیرة بمتوسط حسابي ) 8(، أما الفقرة )0.898(معیاري 

كثرة البنوك تساعد المجرمین على سهولة "والتي تنص على ) 1.19(وانحراف معیاري 
  ارتكاب السطو المسلح

  :النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة
ال یوجد أثر ذو داللة :علىوالتي تنص  النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى :ًأوال

یة على تعاطف الناس مع للعوامل اإلجتماع) α>0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة 
النوع اإلجتماعي، العمر، الدخل، مكان السكن، (جرائم السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة 

  ).لیميالحالة اإلجتماعیة، المستوى التع
  :یليلقد تم إختبار تحلیل اإلختبار المتعدد إلختبار الفرضیة أعاله، حیث تبین ما 

  B الخطأ المعیاري  T Sig 
  0.830  0.215  0.926  0.199  ماعيالنوع االجت
  0.883  0.147  0.441  0.065  العمر
  0.813  0.237  0.587  0.139  الدخل
  0.993  0.009  0.429  0.004  الرتبة

  0.399  0.847  0.919  0.778  مكان السكن
  0.796  0.259  0.821  0.213  الحالة االجتماعیة
  0.483  0.704  0.522  0.367  المستوى التعلیمي

  :یليول المعامالت إلى ما كما یشیر جد
، 0.926 وبخطأ معیاري Beta =0.199فیما یتعلق بمتغیر النوع االجتماعي بلغت قیمة 

  .0.830ًت دالة إحصائیا عند مستوى  وهي لیس0.215 المحسوبة tوبلغت قیمة 
، وبلغت 0.441 وبخطأ معیاري Beta =0.065فیما یتعلق بمتغیر العمر بلغت قیمة 

  .0.883ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.147  المحسوبةtقیمة 
، وبلغت 0.587 وبخطأ معیاري Beta =0.139فیما یتعلق بمتغیر الدخل بلغت قیمة 

  .0.813ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.237 المحسوبة tقیمة 
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، وبلغت 0.429 وبخطأ معیاري Beta =0.004فیما یتعلق بمتغیر الرتبة بلغت قیمة 
  .0.993ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.009 المحسوبة tمة قی

، 0.919 وبخطأ معیاري Beta =0.778فیما یتعلق بمتغیر مكان السكن بلغت قیمة 
  .0.399ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.847 المحسوبة t قیمة وبلغت

 وبخطأ معیاري Beta =0.213فیما یتعلق بمتغیر الحالة االجتماعیة بلغت قیمة 
ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.259 المحسوبة t، وبلغت قیمة 0.821
0.796.  

 وبخطأ معیاري Beta =0.367فیما یتعلق بمتغیر المستوى التعلیمي بلغت قیمة 
ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.704 االمحسوبة t، وبلغت قیمة 0.522
0.483.  

  :علىتبار، نقبل الفرضیة العدمیة والتي تنص ًوبناء على نتیجة اإلخ
للعوامل اإلجتماعیة على ) α >0.05(ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

النوع اإلجتماعي، العمر، ( جرائم السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة تعاطف الناس مع
  .)الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمي

 ال یوجد أثر ذو داللة :علىوالتي تنص  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة :ًثانیا
ى تعاطف الناس مع للعوامل االقتصادیة عل) α>0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة 

النوع اإلجتماعي، العمر، الدخل، مكان السكن، (جرائم السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة 
  ).لمستوى التعلیميالحالة اإلجتماعیة، ا

  :یليلقد تم إختبار تحلیل اإلختبار المتعدد إلختبار الفرضیة أعاله، حیث تبین ما 
  B الخطأ المعیاري  T Sig 

  0.082  1.75  0.609  1.06  النوع االجتماعي
  0.015  2.46  0.290  0.716  العمر
  0.115  1.58  0.387  0.613  الدخل
  0.250  1.15  0.282  0.326  الرتبة

  0.784  0.275  0.605  0.166  لسكنمكان ا
  0.237  1.18  0.540  0.642  الحالة االجتماعیة
  0.992  0.010  0.343  0.003  المستوى التعلیمي

  :یليت إلى ما كما یشیر جدول المعامال
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، 0.609 وبخطأ معیاري Beta =1.06فیما یتعلق بمتغیر النوع االجتماعي بلغت قیمة 
  .0.082ًلیست دالة إحصائیا عند مستوى  وهي 1.75 المحسوبة tوبلغت قیمة 

، وبلغت 0.290 وبخطأ معیاري Beta =0.716فیما یتعلق بمتغیر العمر بلغت قیمة 
  .0.015ًة إحصائیا عند مستوى  وهي دال2.46 المحسوبة tقیمة 

، وبلغت 0.387 وبخطأ معیاري Beta =0.613فیما یتعلق بمتغیر الدخل بلغت قیمة 
  .0.115ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 1.58 المحسوبة tقیمة 

، وبلغت 0.282 وبخطأ معیاري Beta =0.326فیما یتعلق بمتغیر الرتبة بلغت قیمة 
  .0.250ًهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى  و1.15 المحسوبة tقیمة 

، 0.605 وبخطأ معیاري Beta =0.166فیما یتعلق بمتغیر مكان السكن بلغت قیمة 
  .0.784ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.275  المحسوبة t وبلغت قیمة

 وبخطأ معیاري Beta  =0.642 فیما یتعلق بمتغیر الحالة االجتماعیة بلغت قیمة
ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 1.18 المحسوبة t، وبلغت قیمة 0.540
0.237.  

 وبخطأ معیاري Beta =0.003فیما یتعلق بمتغیر المستوى التعلیمي بلغت قیمة 
ً وهي لیست دالة إحصائیا عند مستوى 0.010 المحسوبة t، وبلغت قیمة 0.343
0.992.  

  :علىعدمیة والتي تنص ًوبناء على نتیجة اإلختبار، نقبل الفرضیة ال
للعوامل االقتصادیة على ) α>0.05(ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

النوع اإلجتماعي، الدخل، ( السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة تعاطف الناس مع جرائم
  .باستثناء متغیر العمر) مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمي

  : نتائج الدراسةمناقشة
أظهرت النتائج أن المتوسط العام لتوجهات أفراد عینة الدراسة ألثر التعاطف مع 

جاء بدرجة مرتفعة، وذلك من خالل االجابة على السؤال الجناة على جرائم السطو المسلح 
هل تشعر بأن استمرار جرائم السطو المسلح "الثالث في المحور االول والذي ینص على 

والذي جاء بدرجة موافقة مرتفعة، ومن " تعاطف البعض مع مرتكبي هذه الجرائمیعود إلى 
یؤدي تعاطف الناس "ي ینص على خالل االجابة على السؤال االول في المحور االول والذ

ًوالذي جاء أیضا بدرجة موافقة مرتفعة، ویمكن " مع الجناة إلى زیادة جرائم السطو المسلح
جهزة االمنیة مع هذه الجریمة وقربهم من مرتكبیها كان له تفسیر ذلك في أن تعامل اال
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ًون حقا أثر دور كبیر في معرفة تعاطف الناس معهم، كما أن العاملین في البنوك یعلم
التعاطف مع الجناة على استمرار هذه الجریمة وذلك لوقوع هذه الجریمة بالقدر االكبر 

ت الیومیة في معرفة إن كان هنالك على البنوك ودور اختالطهم مع الناس في التعامال
تعاطف أم ال، كما أن االعالمیین والصحفیین كان لهم دور في االجابة على سؤال الدراسة 

  .ّ اطالعهم على هذه الظاهرة وبحثهم واستقصائهم عنهامن خالل
إن قرب أفراد عینة الدراسة من الناس والمجتمع كان له دور كبیر في معرفة أثر 

ماعیة واالقتصادیة على التعاطف مع جرائم السطو المسلح، فعند قرب العوامل االجت
م ال ودور العوامل االجهزة المعنیة من الناس یمكنهم معرفة إن كان هنالك تعاطف أ

  .االجتماعیة في ذلك
لقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك تعاطف الجناة وهذا التعاطف كان له أثر في 

ا، كما توصلت الدراسة إلى أن هنالك أثر للعوامل جرائم السطو المسلح واستمراره
یث أثرها االجتماعیة واالقتصادیة، حیث كانت العوامل االقتصادیة في المرتبة االولى من ح

  .على جرائم السطو المسلح
وقد اتفقت نتائج الدراسة في هذا المجال مع بعض الدراسات واختلفت مع البعض، 

عبد الغفار، عبد (، )1982رة الداخلیة الكویتیة، وزا(، )1980توق، (فقد اتفقت مع  
الریو، (، )2005المطرفي، (، )2004عسیري، (، )1994درویش، (، )1988القادر، 
على تأثیر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على جرائم السرقة والسطو، وقد  )2013

لر، هاینز، بوش(، )2016المراغي، (، )2009عبد العزیز، محمد، (اختلفت مع دراسات 
على تأثیر الحروب األهلیة ) 1980فیلسون، كوهین، (، )2013الریو، (، )1988

  .ي جرائم السرقة والسطووالجغرافیا والعنف واألنظمة االلكترونیة ف
  :التالیةّمن خالل إجراءات التحلیل االحصائي تم التوصل إلى النتائج 

    السطو؟  ما أثر التعاطف مع الجناة على جرائم:االولالسؤال 
  ّمن خالل التحلیل االحصائي تبین وجود أثر للتعاطف مع الجناة على جرائم السطو

  السطو؟عیة على جرائم  ما أثر العوامل االجتما:الثانيالسؤال 
  ّمن خالل التحلیل االحصائي تبین وجود أثر للعوامل االجتماعیة على جرائم السطو

  السطو؟ على جرائم  ما أثر العوامل االقتصادیة:الثالثالسؤال 
  ّمن خالل التحلیل االحصائي تبین وجود أثر للعوامل االجتماعیة على جرائم السطو
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) α >0.05( ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال یوجد أثر :االولىالفرضیة 
النوع (للعوامل اإلجتماعیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة 

  ).اعي، العمر، الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمياإلجتم
 إحصائیة عند مستوى من خالل التحلیل االحصائي تبین عدم وجود أثر ذو داللة

للعوامل اإلجتماعیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى ) α >0.05(الداللة 
ر، الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة، النوع اإلجتماعي، العم(للمتغیرات الدیمغرافیة 

  ).المستوى التعلیمي
) α >0.05(لة ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الدال :الثانیةالفرضیة 

النوع (للعوامل االقتصادیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة 
  ).لحالة اإلجتماعیة، المستوى التعلیمياإلجتماعي، العمر، الدخل، مكان السكن، ا

من خالل التحلیل االحصائي تبین عدم وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى 
للعوامل االقتصادیة على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى ) α >0.05(الداللة 

، النوع اإلجتماعي، الدخل، مكان السكن، الحالة اإلجتماعیة(للمتغیرات الدیمغرافیة 
  باستثناء متغیر العمر) المستوى التعلیمي

  :توصیات الدراسة
ّوبناء على نتائج الدراسة تم صیاغة عدد من التوصیات    :ومنهاً

یز على مشكلة الفقر بحلها، وذلك من خالل تحسین الوضع االقتصادي الترك .1
 .للناس وتقلیل معدالت البطالة

یث أثرها الكبیر على ًتوعیة الناس بجریمة السطو والجرائم عموما، من ح .2
 .المجتمع والناس، وأنها تقع أُثرها على جمیع أفراد المجتمع

 .لخیر والشرإعادة صیاغة معاني السلوك األخالقي ومفاهیم ا .3
ٕالتركیز على دور االعالمیین في تسلیط الضوء على هذه المشكلة وایجاد  .4

 .الحلول لها
 .مرارهاًتغلیظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم نظرا الست .5
تعمیم نتائج الدراسة على ذوي العالقة والصلة، لوضع السیاسات  .6

 .واالستراتیجیات التي تتالئم مع واقع المشكلة
ًحاث المرتبطة بموضوع الدراسة، نظرا لندرة االبحاث والدراسات التي زیادة االب .7

  .بحثت هذا الموضوع
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