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Abstract: The study aimed to discover the factors and dimensions of murder crimes in Palestine (the West Bank, the Gaza 

Strip, Jerusalem, and the occupied Palestinian interior), using the analytical descriptive method and through the Google 

Survey program, the study was administered on a random sample of (340) individuals, the majority of them are those who 

have completed their university studies, (140) males, and (200) females, their average age is (33.91). The results, via Factor 

Analysis, indicated that the dimensions of the questionnaire used, and the component dimensions of the murders, were 

tested, and validity and reliability were calculated via construct validity, internal consistency, Cronbach Alpha reliability 

coefficients, Split-half reliability, and exploratory factor analysis, which indicated the presence of six factors for the murders 

explained (51%) of the total variance. The factors of the murders were a factor of the weakness of the law enforcement 

agencies, followed by abnormal behavior, Occupation, psychological disorders and social problems, socialization, and the 

factor of order and congestion. The study recommended the importance of being guided by law enforcement agencies. To 

review the means of confronting the phenomenon of homicide. 
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 ةجرائم القتل في فلسطين: دراسة عاملي

 رشيد محمد عرار

 وزارة التربية والتعليم

 أحمد علي خالد

 جامعة بيرزيت

 تيسير محمد عبد هللا

 جامعة القدس

جرائم القتل في فلسطين )الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، والداخل  أبعادالكشف عن عوامل و  إلى هدفت الدراسة :املستخلص

طبقت الدراسة على عينة ، Google Surveyخدام املنهج الوصفي التحليلي، ومن خالل برنامج جوجل استوب املحتل(، الفلسطيني

، غالبيتهم ممن أنهوا در 340عشوائية بلغت )
ً
(. 33.91( من اإلناث، متوسط أعمارهم )200( من الذكور، و)140هم الجامعية، )است( فردا

املكونة لجرائم  بعادواألإلى تحّقق البناء العاملّي لألداة املستخدمة،  Factor Analysisليل العاملي من خالل إجراء التحوأشارت النتائج 

ساق الداخلّي، ومعامالت ثبات ألفا، والتجزئة القتل
ّ
، وتم التحقق من وجود دالالت صدق وثبات جيدة، من خالل صدق البناء، واالت

( من التباين الكلي. وترتبت %51ي بّين وجود ستة عوامل لجرائم القتل، فّسرت ما نسبته )كشافّي. الذستالنصفية، والتحليل العاملي اال 

https://doi.org/10.26389/AJSRP.U090321
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عوامل جرائم القتل إلى عامل ضعف جهات إنفاذ القانون، تاله السلوك غير السوي، ومن ثّم االحتالل. وفي املرتبة الرابعة االضطرابات 

 النفسية واملشاكل االجتماعية، وفي املرتبة الخامسة عا
ً
عامل النظام واالزدحام. وأوصت الدراسة بأهمية  مل التنشئة االجتماعية. وأخيرا

 بنتائجها من قبل جهات إنفاذ القانون؛ إلعادة النظر بوسائل مواجهة ظاهرة جرائم القتل.رشاد ستاال 

 القتل، جرائم القتل، التحليل العاملي، فلسطين. الكلمات املفتاحية:

 .املقدمة .1

بشع الجرائم؛ ملا فيه من التعدي على النفس البشرية، وانتهاك حرمات هللا وشعائره بسفك القتل من أ يعتبر 

الدم الحرام، والتعدي على حّق اإلنسان في الحياة، وإشاعة الفتنة والخوف وعدم الطمأنينة بين الناس، لذلك عّده 

َساٍد ﴿ه اإلسالم من أعظم أبواب الشر والفساد بعد اإلشراك باهلل تعالى، قال سبحان
َ
ْو ف

َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
َما ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
ْرِض ف

َ ْ
 (32 :)املائدة ﴾ ِفي اْل

 غير مسبوقة في ا (1)املجتمع الفلسطيني ويواجه
ً
 من العنف، بلغت درجة

ً
 متزايدة

ً
لسنوات القليلة ظاهرة

األخيرة، تولد ويتولد عنها ارتفاٌع وتعاظٌم في نسبة الجريمة، وعلى وجه الخصوص جريمة القتل متعدد األسباب 

 والدوافع.

يمكن التنّبؤ مبدئيا بالعديد من العوامل التي قد تكون من مسببات االرتفاع في نسبة جرائم القتل في و 

 قبل بعضها سياسية؛ إذ أن هذه  (2)فلسطين،
ً
 جدا

ً
الظاهرة وإن كانت موجودة في السابق إال أنها كانت محدودة

التي اندلعت في مطلع  –انتفاضة األقص ى  –سنوات قليلة خلت، وبدأت بالتنامي والتعاظم بعد االنتفاضة الثانية 

 (، حيث لجأت سلطات االحتالل وبعد إدراكها لعدم قدرتها على تدجين الفلسطينيين وترو 2000العام )
ً
يضهم، وصوال

إلى إخماد االنتفاضة، إلى أساليب أخرى لتحقيق هذا الهدف، منها على وجه التحديد إضعاف النظام السياس ي 

وأدواته في حفظ النظام واألمن العام، رافقه إغراق املجتمع الفلسطيني بسالح الجريمة من خالل ما يعرف بالسوق 

ض ى السالح، والفلتان األمني؛ بهدف تهديد وضرب السلم األهلي في السوداء. األمر الذي أدى إلى نشوء حالة من فو 

 املجتمع الفلسطيني.

 
ً
وبالرغم من تمكن الحكومة الفلسطينية من إعادة سيطرتها األمنية على األراض ي الفلسطينية، وتحديدا

ا إّبان االنتفاضة املصنفة بمناطق )أ(، والحد من حالة الفلتان األمني التي عملت سلطات االحتالل على إشاعته

جعل من نسبة ارتكاب جرائم القتل في  (3)مرار السيطرة األمنية االسرائيلية على مناطق )ب( و)ج(استالثانية، إال أن 

 ارتفاع ملحوظ.

                                                                    

في القدس املحتلة،  471.8مليون في الضفة الغربية منهم  3.1مليون نسمة،  5.2يبلغ عدد السكان الفلسطينيين داخل حدود الدولة   (1)

مليون نسمة. أنظر: الجهاز  1.6حوالي  1948مليون في قطاع غزة. بينما يبلغ عدد سكان الفلسطينيين في الداخل املحتل عام  2.1و

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA 

 يقصد هنا الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس املحتلة.  (2)

ى ثالثة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل تم تقسيم األراض ي املحتلة إل 28/9/1995بموجب اتفاق واشنطن املوقع بتاريخ   (3)

 مناطق هي:

 تكون السيطرة فيها للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتقع فيها املدن الفلسطينية الرئيسية، وتتمتع بكثافة سكانية عالية. منطقة )أ(: -

 تكون السيطرة فيها مشتركة )حيث تتولى السلطة الفلسطينية املسؤولية املدنية وتتولى إسرائيل املسؤولية األمنية(، منطقة )ب(: -

 وتشمل القرى والطرق املحيطة بها والتي تربطها باملدن الفلسطينية.

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
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ليس املسبب الوحيد في هذا االرتفاع امللحوظ في معدل ارتكاب جرائم  -على أهميته-إن العامل السابق 

امل األخرى املوضوعية الداخلية منها ضعف النظام القضائي، وضعف العقوبات الرادعة من العو القتل، وأن هناك 

الواردة في القوانين ذات العالقة، دفع إلى حل النزاعات خارج املنظومة القضائية، وبالتالي ازداد دور القضاء 

الشخص ي املترتب على جريمة نتيجة اللجوء إليه كمالذ إلجراء الصلح بين الغرماء، فيما يتعلق بالحق  العشائري 

 دوافع وعوامل عائلية كقضايا امليراث وغيرها 
ً
القتل، األمر الذي ساهم في هذا االزدياد امللحوظ. يضاف أيضا

 (.2015)الشريف، 

( 35(، )2019وتشير إحصائيات مديرية الشرطة العامة إلى أن عدد جرائم القتل في فلسطين بلغ في العام )

( جريمة 34(، )2020. بينما بلغ هذا العدد في أيلول )(4)ل العمد، والقتل املقصود، والقتل الخطأجريمة قتل؛ بين القت

  (5)(.2019عن العام ) (%42قتل، كما ورد على لسان املتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بمعدل زيادة بلغت )

ئم القتل في صفوف العرب (، فقد تزايدت نسبة ارتكاب جرا1948أما في الداخل الفلسطيني املحتل عام )

( 111( شهد مقتل )2020الفلسطينيين بشكل غير مسبوق في السنوات األخيرة، وتشير بعض اإلحصائيات إلى أن عام )

 من فلسطينيي الداخل املحتل، وبزيادة )
ً
لذلك  بعادولعل العوامل واأل (6)(.2019( ضحية عن العام )21شخصا

(، يتمثل بعضها في تقاعس السلطات 1967لسطين، داخل حدود الدولة لعام )تختلف نسبيا عما هو عليه الحال في ف

االسرائيلية عن قصد في فرض األمن والنظام في املناطق العربية، وعدم قيامها بدورها في منع حيازة األسلحة بدون 

داخل إسرائيل،  ترخيص، بل واملساهمة والتشجيع على اقتناء هذه األسلحة؛ لتشجيع الجريمة في املجتمع العربي

 بهدف تفكيك النسيج االجتماعي في هذا املجتمع.

إن األمر على النحو السابق يستدعي بالضرورة اتخاذ خطوات جدّية؛ لوقف حالة فوض ى السالح في فلسطين 

(، وفرض سيادة القانون من خالل تعزيز دور األمن في حفظ النظام، والعمل على تجديد 1967داخل حدود )

 على من يقترف هذه الجريمة.تشريعية؛ املنظومة ال
ً
  بحيث تشمل عقوبات أكثر ردعا

ً
 ودوليا

ً
كذلك الضغط مجتمعيا

 على اسرائيل للقيام بدورها وواجبها في حفظ األمن في املناطق والبلديات العربية داخل الخط األخضر.

التربوية، والنفسية،  خدامها في البحوثاستوُيعّد التحليل العاملي من أكثر التصميمات التي يتكرر 

 ما يقوم الباحثون بقياس عدد كبير من املتغيرات في املشروع البحثّي 
ً
واالجتماعية ذات املتغيرات املتعددة، وغالبا

، وغير عملي على اإلطالق. من هنا يأتي التحليل 
ً
 عسيرا

ً
الواحد. وفي هذه الحالة يصبح تحليل البيانات وتفسيرها أمرا

 إلقالل املتغيرات العديدة إلى عدد ضئيل من العوامل، وعندئٍذ تصبح العاملي ليكون مفيد
ً
 تجريبيا

ً
؛ ألنه يوفر أساسا

ً
ا

 ,Anastasi,1985) ،(17: ص2002البيانات عبارة عن بيانات طيعة يسهل تحليلها وتفسيرها )باهي وعنان وعز الدين، 

Crowley, 2020)‐Sztukowski1986) (( ، ،1991فرج.) 

                                                                                                                                                                                                                   

تبقى السيطرة فيها )إلسرائيل(، وتشمل مناطق فلسطينية واملستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة  منطقة )ج(: -

 ومعسكرات الجيش اإلسرائيلي، وأراض ي الدولة.

  https://cutt.us/Fj0Yq:5/10/2020رطة الفلسطينية. منشور على موقع املديرية بتاريخ تقرير إحصائي للمديرية العامة للش  (4)

 .13:20، 5/2/2021وأكدته كثير من املواقع. تاريخ الزيارة  24/8/2020خبر على موقع شبكة راية االعالمية نشر بتاريخ   (5)

https://cutt.us/xSazF 

  https://cutt.us/xdzilعن موقع الشرق األوسط اإلخباري على الرابط:  (6)

 

 

https://cutt.us/Fj0Yq
https://cutt.us/xSazF
https://cutt.us/xSazF
https://cutt.us/xdzil
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االزدياد في جرائم القتل في املجتمع  أبعادذه الدراسة العاملية للتعرف إلى عوامل و من هنا جاءت ه

الفلسطيني، وقد تكون مفيدة، وتقدم املساعدة للجهات املختصة، وذات العالقة في ايجاد طرق للتعامل مع هذه 

 الظاهرة، ومواجهتها، والحد منها.

 مشكلة الدراسة: 1.1

وظ في معدل ارتكاب جرائم القتل في فلسطين، بات ينذر بعواقب ليست باليسيرة إن االزدياد املتنامي وامللح

على املجتمع، وبات يهدد بتفكيك النسيج االجتماعي في املجتمع الفلسطيني. وإلدراك هذه النتيجة الخطيرة جاءت هذه 

 جرائم القتل.التي تشكل دوافع رئيسية لإلقدام على ارتكاب  بعادالدراسة؛ للوقوف على العوامل واأل

 الدراسة: سؤال 2.1

جرائم القتل في املجتمع  أبعادإن الغرض من هذه الدراسة يتمثل باإلجابة على التساؤل الرئيس: ما 

 الفلسطيني كما يراها الفلسطينيون؟

 الدراسة: أهداف 3.1

تباينة، وتوفير جرائم القتل في املجتمع الفلسطيني بأطيافه امل أبعادالكشف عن عوامل و إلى هدفت الدراسة 

رشاد بها في الدراسات التي تختص بمجال جرائم القتل متعددة األسباب، والوصول إلى مجموعة من ستأداة يمكن اال 

 التوصيات التي قد تفيد السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في فلسطين.

 أهمية الدراسة: 4.1

 واآلخر تطبيقي كما يأتي: تتبلور أهمية هذه الدراسة في جانبين؛ األول نظري،

  األهمية النظرية: -

تظهر أهمية هذه الدراسة في إثراء األدبيات النفسية حول ظاهرة جرائم القتل في املجتمع الفلسطيني، التي 

 في اآلونة األخيرة بشكل واضح، واتسع نطاق تأثيرها املباشر على األفراد وثقافتهم وسلوكهم، األمر 
ً
 متزايدا

ً
تشهد ارتفاعا

الذي يدعو إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، من خالل تقديم صورة فلسطينية ألداة قياس أسباب وعوامل 

جرائم القتل من جهة، وإثارة االهتمام بالترتيب الهرمي للعوامل التي تقف خلف تعاظم جرائم القتل في املجتمع 

؛ إلجراء عدد من الدراسات التي تتناول الفلسطيني من جهة أخرى. ويأمل الباحثون أن تكون هذه الدراسة ت
ً
مهيدا

الظاهرة من زوايا أخرى بصورة علمية وشاملة، مما يسهم في تحقيق التراكم املعرفي والبحثي حول ظاهرة جرائم 

 القتل.

 األهمية التطبيقية:  -

ير أداة ُيتوقع أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة الباحثين، واملهتمين، وغيرهم في مجال الجريمة؛ بتوف

لتشخيص وتحديد العوامل الكامنة خلف جرائم القتل. واإلفادة من نتائج هذه الدراسة في اتخاذ قرارات مناسبة؛ 

للحد من جرائم القتل في املجتمع الفلسطيني. والحد من التأثيرات السلبية التي تنعكس على النسيج املجتمعي 

 الفلسطيني.

 حدود الدراسة:  5.1

 تي:تتحدد الدراسة باآل
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  :الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، والداخل الفلسطيني املحتل.الحدود املكانية 

  :(.2021أجريت الدراسة خالل شهر يناير )الحدود الزمانية 

 مصطلحات الدراسة: 6.1

خدام أدوات حادة أو قوية أو ثقيلة استكائن حي بفعل كائن آخر ب إنهاء حياةينتج عنها  جرائم القتل: "جريمة -

 .سامة أو مواد سالح ناري  أو

العنف املجتمعي: كل فعل يقوم به شخص، أو مجموعة أشخاص ويهدد صحة وسالمة أفراد املجتمع. ويعّرف  -

ا(، أو ضد النفس، أو ضد شخص، أو استالباحثون العنف املجتمعي بأنه تعمد 
ً
عمال القوة )تهديًدا أو تنفيذ

أو ضد املجتمع كله، بحيث أن العنف يؤدي، أو يمكن أن يؤدي إلى إصابات، أشخاص آخرين، أو ضد مجموعة 

 أو إلى املوت أو إلى أضرار صحية ونفسية، أو إلى اإلعاقة. وكذلك أضرار في اململكات الخاصة والعامة. 

 من العمليات واملعالجات الرياضية في تحليل االرت -
ً
 كبيرا

ً
باطات بين التحليل العاملي: أسلوب رياض ي يمثل عددا

املتغيرات )فقرات املقياس أو االختبار(، ومن ثم تفسير هذه االرتباطات واختزالها في عدد أقل من املتغيرات تسمى 

 .(Anastasi, 1986)، (Sztukowski‐Crowley, 2020)( 2014(، )كاظم، 300: ص2004بالعوامل )النبهان، 

 .اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 
ً
 :نظري اإلطار ال -أول

يمثل الحق في الحياة أقدس الحقوق األساسية للفرد، والذي ينبثق عنه كافة الحقوق األخرى، إذ ال معنى 

لباقي الحقوق األساسية لإلنسان دون ضمان الحق في الحياة، ويشكل القتل الصورة البشعة لالعتداء على الحق في 

ت الشرائع السماوية، والقوانين والوضعية حق اإلنسان في الحياة. ويعني إزهاق روح اإلنسان وإنهاء حياته. وقد كفل

الحياة، حين نصت على تجريم القتل بوصفه يمثل االعتداء على الحق في الحياة. أما في القانون الوضعي، فقد 

اعتبرت القوانين النافذة جريمة القتل في مرتبة الجناية، وهي املرتبة األشد ضمن تصنيف الجريمة، تليها مرتبتي 

( ساري املفعول في الضفة الغربية على 1960( لسنة )16الجنحة واملخالفة، وقد نص قانون العقوبات األردني رقم )

أن "العقوبات الجنائية هي: اإلعدام، األشغال الشاقة املؤبدة، االعتقال املؤبد، األشغال الشاقة املؤقتة، االعتقال 

كون إحدى العقوبات السابقة، وذلك بحسب نوع جريمة القتل. . أي أن عقوبة جريمة القتل كجناية ت(7)املؤقت"

 وتقسم جرائم القتل إلى أنواع ثالثة، هي: 

 أول: القتل العمد: 

ويقصد بسبق اإلصرار أي: التصميم املسبق على  (8)وهو القتل عن سبق اإلصرار، ويعاقب عليه باإلعدام.

  (9)رتكاب الجريمة.ارتكاب فعل القتل، والذي يرافقه التفكير والتخطيط ال 
ً
ويعاقب على جريمة القتل باإلعدام أيضا

 لفرار 328بحسب املادة )
ً
 لها، أو تسهيال

ً
 الرتكاب جناية، أو تنفيذا

ً
( من القانون، إذا ارتكبت هذه الجريمة تمهيدا

                                                                    

 .1960( من قانون العقوبات األردني لسنة 14أنظر املادة رقم )  (7)

 .1960 ( من قانون العقوبات األردني لسنة328املادة )  (8)

 .1960( من قانون العقوبات األردني لسنة 329أنظر املادة )  (9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
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في حال ارتكب املجرم  املحرضين على تلك الجناية، أو فاعلها أو املتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. كذلك

 جريمته على أحد أصوله، كما لو قام االبن بقتل أباه على سبيل املثال.

 ثانيا: القتل القصد: 

( من قانون 326ويعاقب على القتل القصد باألشغال الشاقة ملدة خمسة عشر سنة، حيث نصت املادة )

( سنة"، وقد تصل العقوبة إلى 15ل الشاقة )( على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب باألشغا1960العقوبات لسنة )

 ، والتي تنص على:(10)( من ذات القانون 327األشغال الشاقة املؤبدة في بعض األحوال وفق املادة )

 لفرار املحرضين على تلك الجنحة، أو  -1
ً
 لها، أو تسهيال

ً
 الرتكاب جنحة، أو تنفيذا

ً
إذا ارتكبت جريمة القتل تمهيدا

 يها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.فاعلها أو املتدخلين ف

 إذا ارتكبت على موظف أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما قام به بحكم الوظيفة. -2

 إذا ارتكبت على أكثر من شخص في ذات الوقت. -3

 إذا رافق جريمة القتل تعذيب املقتول بشراسة قبل قتله. -4

 ثالثا: القتل غير املقصود: 

 بالقتل الخطأ، ويعاقب عليه بالحبس ملدة ال تقل عن خمس ويقال لهذا النوع من جرائ
ً
م القتل أيضا

 بأداة ليس من شأنها أن تفض ي إلى 330سنوات، حيث نصت املادة )
ً
( من القانون على أن "من ضرب، أو َجرح أحدا

 بما وقع 
ً
عليه؛ عوقب املوت، أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتال قط، ولكن املعتدى عليه توفي متأثرا

 الفاعل باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن خمس سنوات".

ويقصد باألشغال الشاقة في العقوبات السابقة، تشغيل املحكوم عليه في األشغال املجهدة التي تتناسب مع 

أما االعتقال فيقصد به وضع املحكوم عليه في أحد سجون الدولة  (11)صحته وسنه، وسواء داخل السجن أو خارجه.

املدة املحكوم عليه بها، مع منحه معاملة خاصة، وعدم إلزامه بارتداء املالبس الخاصة بالسجناء، مع عدم تشغيله 

 (12)داخل السجن، أو خارجه إال بموافقته.

خدام طرائق القياس الكمية، واملناهج اإلحصائية لتصنيف الظواهر، استوتتجه الدراسات بشكل عام إلى 

دلة على أسس موضوعية، ولتشعب وتعدد وتتداخل أسباب القتل سواء القتل العمد، أو وتحديد العالقات املتبا

ب جمع بيانات العديد من املتغيرات، ولفهم وتفسير العالقات املتداخلة بين تلك 
ّ
القتل القصد، أو القتل بالخطأ تطل

 ماستاملتغيرات 
ً
ن املتغيرات الكامنة، التي تمثل خدم التحليل العاملي؛ الذي يسعى إلى الكشف عن عدد قليل نسبيا

العالقات البينية بين عدد كبير من املتغيرات املقاسة، مما ييسر التعامل مع املتغيرات العديدة عن طريق عدد قليل 

من املتغيرات الكامنة، التي تمثل الظاهرة على تعددها وتنوعها، األمر الذي يتيح للدراسات العلمية التركيز الفعال على 

(، 27: ص2014رات املهمة )الكامنة(، وال تتشتت الدراسة بين عدد كبير من املتغيرات الظاهرة )رمضان، املتغي

.(Sztukowski-Crowley, 2020) 

                                                                    

يقصد باألشغال ملؤبدة أو االعتقال املؤبد أن يقض ي الجاني ما تبقى من حياته في السجن، إال أن بعص الدول تتجه نحو تحديد   (10)

العتقال املؤقت فيكون ملدة مؤقتة ومحددة وفق ما تقض ي مدة املؤبد وهذه املدة تختلف من دولة إلى أخرى. أما األشغال املؤقتة أو ا

 به املحكمة استنادا إلى نصوص القانون.

 .1960( من قانون العقوبات األردني لسنة 18أنظر املادة )  (11)

 .1960( من قانون العقوبات األردني لسنة 19أنظر املادة )  (12)
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عد عملية اتخاذ القرار بشأن عدد العوامل، من أهم وأصعب القرارات التي يقوم بها الباحثون ضمن 
ُ
وت

طرق تحديد عدد العوامل، وُيعد القانون الذي وضع من قبل كيزر  كشافي. وقد تعددتستسياق التحليل العاملي اال 

(Kaiser( عام )أكبر من واحد 1956 
ً
 كامنة

ً
( أحد أهم هذه القوانين الذي ينص على أّن العوامل التي تمتلك قيما

 إلنتاج عدد كبير من 
ً
فسر على أنها عوامل ذات قيمة، وُيعاب على هذا القانون أنه يقود غالبا

ُ
العوامل صحيح ت

 (.512: ص2017)املومني، 

( لقيم الجذر الكامن، وهو Scree Test( اختبار التمثيل البياني )1966( في العام )Cattelكما اقترح كاتل )

، وينصب اهتمام الباحث نحو إيجاد نقطة تحّول بصري في الرسم 
ً
 تنازليا

ً
عبارة عن تمثيل القيم الكامنة مرتبة ترتيبا

 من قانون كيزر ) البياني يظهر بوضوح
ً
 ,Ruscio & Rocheبين القيم الكامنة املرتفعة، والقيم املنخفضة، وهو أكثر دقة

2012.) 

(. وأفاد بعض Loadingsكما يمكن الحكم على العوامل املختلفة باالعتماد على قيم التشّبعات على العامل )

( فأكثر، كما 0.30ات تشّبعت عليه تشّبعات تبلغ )ثالثة متغير  -على األقل-أن العامل الحقيقي هو العامل الذي يحوي 

فسر ما قيمته )
ُ
( من التباين الكلي على األقل %40أفاد البعض بأن العوامل املستخرجة من البيانات ينبغي أن ت

(Treiblamaier & Filzmoser, 2010.) 

تدوير تبعا للزاوية التي ومن املفاهيم األساسية في التحليل العاملي: تدوير العوامل: وهناك نوعان من ال

 تفصل بين املحاور املرجعية وهما:

التدوير املتعامد: وبه تدار العوامل معا مع االحتفاظ بالتعامد بينهما. وهذا يعني أنها غير مرتبطة معا، وغير  -أ 

 متداخلة

 دون االحتفاظ بالتعامد بينهما، وهذا يعني أنها مرتبط -ب 
ً
 ة ومتداخلة. التدوير املائل: وبه تدار العوامل معا

ويتوقف اختيار أسلوب معين للتدوير على مدى اعتقاد الباحث بوجود ارتباط بين العوامل )وليس املتغيرات( 

من عدمه، ففي حال افتراض عدم وجود ارتباط يستخدم التدوير املتعامد، وفي حال افتراض وجود ارتباط يستخدم 

 خدم في هذه الدراسة. استليون التدوير املتعامد الذي التدوير املائل. وباإلجمال يفضل التحليليون العام

: الدراسات السابقة:
ً
 ثانيا

 :تعددت الدراسات التي تناولت جرائم القتل، منها

التي هدفت إلى معرفة أثر اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي في األمن والحد من  (2019دراسة الحريري ) -

، واملقابلة على )390لط، وطبقت األداة على )خدام املنهج الوصفي املختاستالجريمة، و 
ً
، 12( طالبا

ً
( طالبا

 (. 3من  2.41وأشارت النتائج إلى أن تأثير اإلعالم في األمن والحد من الجريمة تأثير قوي بمتوسط بلغ )

دراسة هدفت إلى الكشف عن أسباب جريمة القتل، وآثارها االجتماعية من وجهة  (2018أجرت الشيشنية ) -

خدام املنهج الوصفي التحليلي طبقت الدراسة على استتهمين بارتكاب جرائم قتل في سجن غزة املركزي، وبنظر امل

 بجريمة قتل، وأشارت النتائج إلى أن الُبعد الديني جاء باملرتبة األولى، يليه الُبعد 155عينة قوامها )
ً
( متهما

الُبعد النفس ي، وكانت أكثر اآلثار االجتماعية لجريمة  االجتماعي، ومن ثم الُبعد االقتصادي، وفي املرتبة الرابعة

 القتل التفكك األسري، ثم تفش ي اإلدمان، يليه انحراف أفراد األسرة.

التعرف إلى أثر املتغيرات االجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في  (،2017وهدفت دراسة الدراوشة واملواجدة ) -

بقت أدوات الدراسة على عينة قوامها )املجتمع األردني من وجهة نظر طلبة الجامع
ُ
، 433ات األردنية، وط

ً
( مبحوثا
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وأشارت النتائج إلى وجود أثر للمتغيرات االجتماعية في ارتكاب جريمة القتل في املجتمع األردني في مقدمتها التفكك 

 ضبط االجتماعي.األسري، يليه في املرتبة الثانية ضعف الوازع الديني، وفي املرتبة الثالثة ضعف وسائل ال

 هدفت التعرف إلى السلوك اإلجرامي، و 2016وأجرى الشديفات والرشيدي ) -
ً
ه االجتماعية أبعاد( دراسة

( 150واالقتصادية والقانونية والشرعية، من وجهة نظر املحكومين في مراكز اإلصالح والتأهيل، على عينة بلغت )

. وتوصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من الظروف
ً
االجتماعية غير املالئمة أحاطت بأفراد العينة قبل  مبحوثا

 إلى وجود أثر ملتغيرات العالقات األسرية، واملستوى االقتصادي والتعليمي، واملنطقة 
ً
وقوع الجريمة، إضافة

السكنية، وطبيعة السكن، ووسائل الضبط االجتماعي من جهة، وارتكاب السلوك اإلجرامي في املجتمع األردني 

 ى.من جهة أخر 

 :ومنهادراسات تناولت التحليل العاملي؛  -ب

التي هدفت إلى تقديم تصور لتعديل نظام التعليم الثانوّي في فلسطين، في ضوء ( 2020دراسة عرار وعبد هللا ) -

( طالًبا وطالبة، من طلبة الّصف العاشر في فلسطين. 1478تقنين مقياس امليول املْهنّية، على عّينة قوامها )

ائج إلى تحّقق البناء العاملّي ملقياس امليول املْهنّية، بوجود دالالت صدق وثبات جيدة، من خالل وأشارت النت

ساق الداخلّي، والّصدق التمييزّي، ومعامالت ثبات ألفا، وإعادة التطبيق، والتحليل 
ّ
صدق التكوين الفرض ّي، واالت

نتج تقسيم است( من التباين الكلي. و %76سبته )كشافّي. الذي بّين وجود ثمانية عوامل فّسرت ما نستالعاملي اال 

 الّتعليم الثانوّي إلى مسارات ثالثة هي: املسار العلمّي، واملسار األدبّي، واملسار التطبيقي.

 هدفت الكشف عن أهم العوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة  (2018كما أجرى عبد هللا ) -
ً
دراسة

اسات اإلنسانية وكلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز. تم تطبيق التدريس بكلية العلوم والدر 

أسلوب التحليل العاملي؛ للكشف عن العوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي لألساتذة بالكليتين قيد الدراسة. 

 الكترونية لجمع البيانات، وشملت عينة الدراسة )استُصممت 
ٌ
يتي إدارة األعمال ( من األساتذة بكل73بانة

والعلوم والدراسات اإلنسانية. توصلت الدراسة لنتائج أهمها: أهم العوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي تمثلت في 

الجوانب التدريبية والخدمية، الجوانب البحثية، بيئة العمل. قدمت الدراسة توصيات أهمها: تعزيز الجوانب التي 

تمام بالجوانب املالية واإلدارية، حتى تجد الرضا والقبول كباقي الجوانب وجدت مستويات رضا مناسبة، وااله

 األخرى 

 تعليق على الدراسات السابقة:

ومكونات  بعاداإلطار النظري للعنف، ومحاوله التعرف على األ يالحظ أن الدراسات السابقة ركزت على

ومكونات جرائم القتل من خالل الطرق  أبعادى خدام التحليل العاملي، للتعرف إلاستجرائم القتل دون اللجوء الى 

خدام استاإلحصائية الدقيقة، وما يميز هذه الدراسة أنها أجريت على البيئات املختلفة للمجتمع الفلسطيني، و 

 التحليل العاملي للوقوف على العوامل الكامنة خلف جرائم القتل، كونها ظاهرة متعددة ومتشعبة العوامل.

 راءاتها:منهجية الدراسة وإج .3

  :منهج الدراسة

ا
ً
املنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة الذي  الباحثون  خدماست الّدراسة وأهدافها طبيعة من انطالق

 يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، وألنه األنسب لوصف املتغّيرات وتحليل النتائج.
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (168) جرائم القتل في فلسطين
 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 1.3

ع الدراسة من جميع املواطنين القاطنين فلسطين )الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، تكّون مجتم

، وطّبقت أداة الدراسة على عّينة عشوائية مكونه 48وأراض ي الداخل "
ً
"(، والذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما

 من خالل جوجل فورمز 340من )
ً
( يوضح خصائص 1جدول رقم )(، وال2021في شهر يناير ) Google Forms( فردا

 عّينة الدراسة.

 خصائص عّينة الّدراسة الديمغرافّية حسب متغّيراتها (1)جدول 

 النسبة إناث النسبة ذكور  النسبة العدد  املتغير

 مكان

 اإلقامة

 0.41 81 0.17 24 0.31 105 القدس

 0.43 88 0.47 66 0.45 154 الضفة الغربية

 0.05 9 0.28 39 0.14 48 قطاع غزة

 0.11 22 0.08 11 0.10 33 الداخل الفلسطيني

 340 املجموع
 

140 0.41 200 0.59 

 مكان السكن

 0.58 116 0.45 63 0.53 179 مدينة

 0.32 63 0.32 45 0.32 108 قرية

 0.10 21 0.23 32 0.15 53 مخيم

 340 املجموع
 

140 0.41 200 0.59 

 للنوع االجتماعي بنسبة ) تشير معطيات الجدول السابق إلى أّن 
ً
( للذكور %41أفراد العينة يتوزعون وفقا

( في الضفة الغربية، %45( منهم يقطنون في مدينة القدس، و)%31( لإلناث، كما بينت النتائج أّن ما نسبته )%59و)

عطيات أن ما ( في الداخل الفلسطيني. أما بالنسبة ملكان السكن، وبّينت امل%10( يعيشون في قطاع غزة، و)%14و)

( 33.91( في املخيمات. وأن متوسط أعمار أفراد العينة )%15( في القرى، و)%32( يعيشون في املدن، و)%53نسبته )

( وانحراف 29.75(، ولإلناث )13.25( بانحراف معياري )39.85(، ومتوسط أعمار الذكور )13.07بانحراف معياري )

 (.11.19معياري )

 أداة الدراسة:  2.3

راجعه العديد من الدراسات السابقة في فلسطين، والعالم العربي، والعالم بشكل عام، تم صياغة بعد م

 الرتكاب جريمة قتل، حيث تم التوصل الى أكثر من )
ً
( فقرات شكلت 105العديد من الفقرات التي قد تكون سببا

مين من  بمجموعها الصورة األولية ألداة الدراسة.  ولقياس صدق املحتوى: ُعرضت أداة
ّ
الدراسة على عدد من املحك

ِخذ باملالحظات 
ُ
ذوي االختصاص والخبرة بعلوم التربية، وعلم النفس، وعلم القانون، الذين أبدوا بعض املالحظات، وأ

( 0.73( عبارات، بناًء على التحكيم، وجاءت قيمة صدق املحتوي )105( عبارة من أصل )91خلصت )استاملشتركة، و 

 تية:حسب املعادلة اآل

 ( / ك. حيث أن:2س -1س م = )س

 س م: مؤشر صدق املحتوي.

 : عدد األسئلة التي اتفق املحكمون على أنها تقيس الهدف.1س

 : عدد األسئلة التي اتفق املحكمون على أنها ال تقيس الهدف.2س

 0.73=  105( / 14 -91ك: العدد الكلي ألسئلة األداة، بمعنى أن: س م = )



  م2021 سبتمبر ــ ثالثونلالخامس وا العدد ــ خامسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

 عبد هللا ،خالد ،عرار (169) جرائم القتل في فلسطين
 

 :عرض نتائج الدراسة .4

  ؟جرائم القتل في املجتمع الفلسطيني، كما يراها الفلسطينيون  أبعادما سؤال الدراسة: إجابة. 

 لإلجابة عن هذا التساؤل أجري التحليل العاملي ضمن الخطوات األتية:

 التحقق من كفاية العينة: 1.4

لتحليل ( للتحقق من مالءمة حجم العّينة ومصفوفة االرتباط لKMOخدم مقياس كفاية العينة )است

 (.2العاملي كما هو موضح بالجدول )

 اختبارات مالءمة حجم العّينة ومصفوفة الرتباط للتحليل العاملي (2)جدول 

KMO and Bartlett's Test 

 KMO Test .92اختبار كيزر ـ ماير ـ أولكين 

 Bartlett’s Testاختبار بارتليت 

Approx. Chi-Square 22581.842 

df 4005 

Sig. .000 

( دالة، وهذا يعني أّن مصفوفة Bartlettوتشير املعطيات بالجدول السابق إلى أن نتيجة اختبار بارتليت )

 
ً
ر بها الحد األدنى من العالقات، فهي صالحة إلجراء التحليل العاملي، ويعّد اختبار )بارتليت( شرطا

ّ
االرتباطات يتوف

، لكنه غير كاٍف للحكم على مالءمة مصفوفة 
ً
 -ماير -خدم اختبار كيزراستاالرتباط للتحليل العاملي، لذلك ضروريا

(، بدرجات حرية 22581.842(، ومعامل كاي تربيع )92.، وبلغت قيمته  )Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) أولكن 

 (. وهذا يشير إلى أن مجموع مربعات معامالت االرتباط بين املتغّيرات، أكبر بالنسبة001.(، ومستوى داللة )4005)

ملجموع مربعات معامالت االرتباط الجزئية، وهذا يدل على وجود عوامل تلتقي عندها تباينات املتغّيرات املقاسة، أي: 

( 22: 2012توجد مساحات من التباين املشترك بين املتغّيرات، ويكون التحليل العاملي مناسب. ويعّرف الجابري )

 
ً
 من العمليات واملعالجات الرياضية في تحليل االرتباطات بين  التحليل العاملي بأنه: "أسلوب رياض ي، يمثل عددا

ً
كبيرا

 املتغّيرات، ومن ثم تفسير هذه االرتباطات، واختزالها في عدد أقل من املتغّيرات". 

ويعتمد ثبات نتائج التحليل العاملي على حجم العينة، وانقسمت آراء علماء اإلحصاء في تحديد حجم العينة 

 اقترح نانيلي ) املناسب للتحليل
ً
( عشرة أشخاص لكل متغير، وكاس Nunnaily, 1978العاملي إلى عدة أقسام: فمثال

( اقترحا خمسة إلى عشرة أشخاص لكل متغير حتى يصل املجموع إلى ثالثمائة حالة، Kass & Tinsleg, 1978وتنسلق )

(. وقد أيد تابكنك وفيدل Field, 2007ت )أما بعد ثالثمائة حالة فالعدد كاٍف بغض النظر عن ارتفاع عدد املتغيرا

(Tabachnick & Fidell, 2007( أن حجم عينة مقداره )شخص مناسبة إلجراء التحليل العاملي، والحصول على 300 )

 نتائج ثابتة في معظم الظروف املختلفة.

 تحديد العوامل املستخرجة: 2.4

 ة املحكات اآلتية:خدم في هذه الدراساستهناك عدة محكات لتحديد العوامل، و 

القتراح العدد األمثل للعوامل، وجاءت النتيجة اقتراح ستة عوامل كما هو  Scree Test محك اختبار املنحدر -أ 

 (.1موضح في شكل رقم )
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (170) جرائم القتل في فلسطين
 

 
 القتل في املجتمع الفلسطيني بعادالتمثيل البياني لقيم الجذر الكامن ْل (1)شكل رقم 

(، 1القتل في املجتمع الفلسطيني املوضحة في شكل ) بعادالكامن أل تشير نتائج التمثيل البياني لقيم الجذر 

 أن نقطة االنكسار التي تفصل بين العوامل الهامة والعوامل األقل أهّمية تمثلت بالنقطة السادسة.

، الذي أظهر وجود ستة عوامل لألداة، Kaiser Criterionمحك الجذر الكامن األكبر، ويطلق عليه محك كايزر  -ب 

 ذلك مع محك اختبار املنحدر، والجدول اآلتي يبين الجذور 
ً
يتجاوز الجذر الكامن الواحد الصحيح متفقا

 (، ونسب التباين قبل وبعد التدوير للعّينة الكلية.Eigenvaluesالكامنة )

 بل وبعد التدويرقيم الجذر الكامن ونسبة التباين املفسرة للعوامل ق  (3) جدول 

 التحليل العاملي بعد التدوير التحليل العاملي قبل التدوير 

 العوامل
 الجذر

 الكامن
 نسبة التباين

 النسبة التجميعية

 للتباين

 الجذر

 الكامن

نسبة 

 التباين

 النسبة التجميعية

 للتباين

1 25.838 28.709 28.709 10.835 12.039 12.039 

2 6.507 7.230 35.940 7.483 8.314 20.353 

3 4.327 4.808 40.747 7.320 8.134 28.487 

4 3.554 3.949 44.696 7.115 7.905 36.392 

5 2.788 3.098 47.794 6.973 7.748 44.140 

6 2.470 2.745 50.539 5.759 6.399 50.539 

فقرة، قد أنتجت ستة ( 90وتشير املعطيات بالجدول السابق أّن نتائج التحليل العاملي للفقرات البالغة )

(. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في Kaiserعوامل، وهي جذور كامنة أكبر من واحد صحيح حسب معيار كايزر )

( من التباين الكلّي، وهي نسبة جيدة ألغراض الّدراسة تدّل على قدرة العوامل على تمثيل 50.539%تفسير ما قيمته )

 بيانات العّينة، وهذه العوامل هي:

 ( من التباين الكلي للمصفوفة.12.039%( وفّسر )10.835العامل األول وجذره الكامن ) .1
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (171) جرائم القتل في فلسطين
 

 ( من التباين الكلي للمصفوفة.8.314%( وفّسر )7.483العامل الثاني وجذره الكامن ) .2

 ( من التباين الكلي للمصفوفة.8.134%( وفّسر )7.320العامل الثالث وجذره الكامن ) .3

 ( من التباين الكلي للمصفوفة.7.905%( وفّسر )7.115من )العامل الرابع وجذره الكا .4

 ( من التباين الكلي للمصفوفة.7.748%( وفّسر )6.973العامل الخامس وجذره الكامن ) .5

 ( من التباين الكلي للمصفوفة.6.399%( وفّسر )5.759العامل السادس وجذره الكامن ) .6

جرائم القتل في املجتمع الفلسطيني، كما هو  بعادأل (Communalities)إيجاد قيمة االشتراكيات "الشيوع"  -ج 

 (.4موّضح في جدول رقم )

 القتل في املجتمع الفلسطيني بعاد( ْلCommunalitiesنتائج التحليل العاملي/ الشتراكات )  (4) جدول 

 التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة

B1 .630 B16 .721 B31 .685 B46 .774 B61 .725 B76 .688 

B2 .723 B17 .728 B32 .655 B47 .781 B62 .648 b77 .612 

B3 .711 B18 .673 B33 .524 B48 .750 B63 .694 B78 .554 

B4 .557 B19 .560 B34 .614 B49 .700 B64 .733 B79 .675 

B5 .716 B20 .616 B35 .634 B50 .718 B65 .539 B80 .641 

B6 .756 B21 .630 B36 .688 B51 .760 b66 .720 B81 .655 

B7 .710 B22 .664 B37 .672 B52 .614 B67 .838 B82 .855 

B8 .649 B23 .758 B38 .704 B53 .656 B68 .839 B83 .826 

B9 .462 B24 .670 B39 .631 B54 .716 B69 .647 B84 .741 

B10 .664 B25 .646 B40 .696 B55 .626 B70 .598 B85 .724 

B11 .685 B26 .762 B41 .646 B56 .677 B71 .520 B86 .719 

B12 .731 B27 .741 B42 .694 B57 .716 B72 .780 B87 .714 

B13 .758 B28 .745 B43 .781 B58 .680 B73 .792 B88 .651 

B14 .612 B29 .734 B44 .786 B59 .719 B74 .624 B89 .715 

B15 .647 B30 .684 B45 .752 B60 .727 B75 .632 B90 .624 

خالصها، وتراوحت قيم الشيوع ما استوشيوع املتغير يعني مجموع إسهاماته في العوامل املختلفة التي يمكن 

 (.0.855 -0.462بين )

 تحديد العوامل التي من املمكن الحتفاظ بها وتسميتها:  3.4

خدام طريقة املكّونات استبع املتغير، أو البند بالعامل، و خدام اختبار قيم الشيوع بمالحظة قيمة تشاست

، لتحديد Varimax Method، والتدوير املتعامد بطريقة الفاريماكس )Principle Componentاألساسية 
ً
( األكثر شيوعا

 العوامل، كما هو موضح في الجدول اآلتي.
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (172) جرائم القتل في فلسطين
 

جرائم القتل في املجتمع  أبعادُبعد من  نتائج التحليل العاملي لتشبع فقرات اْلداة حسب كل (5)جدول 

 الفلسطيني

 نفاذ القانون إالعامل اْلول: ضعف جهات 

 التشبع العبارة الرقم التشبع العبارة الرقم

 593. التعّصب إلى القبيلة. 72 634. ضعف دور الشرطة 56

 586. الفلتان اْلمني 90 624. تدني مستوى الثقة بين اْلفراد والشرطة. 63

 564. العقوبات غير الرادعة. 71 618. قاعس الشرطة عن القيام بدورها.ت 69

60 
تدني مستوى الحفاظ على السكينة العامة في 

 املجتمع.
.610 81 

تشجيع اْلسرة ْلبنائها على 

 العنف
.528 

 457. ضعف دور التعليم 55 606. تدني مستوى الحفاظ على اْلمن العام في املجتمع. 59

 420. سرعة الغضب عند اْلفراد. 65 603. لى العشيرةالنتماء إ 73

 314. الحل العشائري في قضايا القتل. 20 599. تدني مستوى اْلخالق العامة داخل املجتمع. 62
 

 العامل الثاني: السلوك غير السوي 

 التشبع العبارة الرقم التشبع العبارة الرقم

 485. الشعور بالدونية. 8 780. أصدقاء السوء. 3

 447. ضعف الوازع الديني لدى الجاني. 9 722. توفر السالح غير الشرعي. 2

 444. انتشار تجارة السالح. 35 698. تعاطي املخدرات 13

 393. وجود سوابق جنائية لدى الجاني. 78 635. تعاطي املسكرات )الخمور(. 12

 388. خصائص البيئة السكنية. 4 507. التفكك اْلسري. 1

    495. املجتمعي. النبذ 7
 

 العامل الثالث: الحتالل

 التشبع العبارة الرقم التشبع العبارة الرقم

46 
إضعاف املجتمع الفلسطيني من قبل 

 الحتالل.
.722 51 

تراجع دور املرجعيات السياسية التي 

 تستطيع ضبط الناس.
.496 

47 
إضعاف التنمية الفلسطينية من قبل 

 الحتالل.
.721 53 

ييز بين اْلفراد في الحقوق من قبل التم

 النظام القائم..
.480 

45 
سياسة املؤسسة اْلمنية اإلسرائيلية تجاه 

 الفلسطينيين.
.695 54 

انعدام وجود رؤية متفق عليها ملستقبل 

 اجتماعي.
.475 

48 
منع التطور الطبيعي للمدن والبلدات 

 الفلسطينية.
.692 50 

التي  تراجع دور املرجعيات الجتماعية

 تستطيع ضبط الناس.
.451 

 419. الكسب غير املشروع. 44 586. القوانين العنصرية من قبل الحتالل. 58

    505. تراجع دور اْلحزاب الفلسطينية. 52
 

 العامل الرابع: الضطرابات النفسية واملشاكل الجتماعية

 التشبع العبارة الرقم التشبع العبارة الرقم

 544. قضايا امليراث. 19 680. ي.املرض النفس  22

 497. انتشار املنظمات اإلرهابية. 42 659. قضايا الشرف. 30

 455. النقسام الفلسطيني. 38 583. ضعف القدرات العقلية لدى الجاني. 23

 454. البتزاز عبر وسائل التواصل الجتماعي. 18 582. الصراعات السياسية. 34

 441. النحراف السلوكي. 32 574. النتقام من اْلسرة. 29



  م2021 سبتمبر ــ ثالثونلالخامس وا العدد ــ خامسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

 عبد هللا ،خالد ،عرار (173) جرائم القتل في فلسطين
 

 العامل الرابع: الضطرابات النفسية واملشاكل الجتماعية

 426. العمالء املتعاونون مع الحتالل. 41 563. السرقة. 31

 400. ضعف اليمان بأهمية خدمات علم النفس 39 561. حالت الثأر. 36

25 
الصراعات النفسية )الحباط من الواقع 

 املعاش(.
 384. الحالة اإلدراكية للفرد. 24 552.

 

 

 

 التنشئة الجتماعية العامل الخامس:

 التشبع العبارة الرقم التشبع العبارة الرقم

 479. مشاهدة اْلفالم التي تحتوي على العنف. 16 647. أوقات الفراغ املتواصلة. 14

 464. ممارسة بعض اْللعاب اإللكترونية. 17 616. الحرمان العاطفي داخل اْلسرة. 26

 459. توى التعليمي للجاني.تدني املس 10 586. التسرب املدرس ي. 11

 447. تفكك النسيج املجتمعي. 37 579. اإلهمال اْلسري لألبناء. 27

 414. الفقر. 6 553. قلة اْلماكن الترفيهية. 21

 401. البطالة. 5 499. قسوة الوالدين في التعامل مع اْلبناء. 28

 346. .املجتمع لقيم املادية السائدة في)املصالح( ا 33 485. عدم تلبية الطموحات الفردية لألفراد. 49

    483. التنشئة الجتماعية غير السوية. 15
 

 العامل السادس: الزدحام والنظام

 التشبع العبارة الرقم التشبع العبارة الرقم

 543. السجن اْلمني. 80 766. ازدحام الطرق داخل املدن 89

 543. بسبب سياسة هدم البيوت. 57 719. الحواجز اإلسرائيلية على مداخل املدن 83

 529. الرغبة أو السعي إلى الثراء بسرعة. 76 717. الحواجز اإلسرائيلية على الطرق  82

 79 717. ارتفاع نسبة الطالق 85
املعاملة غير الالئقة داخل السجون 

 الجنائية.
.526 

 516. الثراء )الغنى( الفاحش. 75 716. ارتفاع أسعار الشقق السكنية. 67

 491. الخيانات الزوجية من قبل الزوجة 88 703. ارتفاع بدل إيجار البيوت. 68

 64 684. الخالفات الزوجية 86
صعوبة أو محدودية الحصول على 

 الخدمات
.468 

 459. تدني مستوى الرعاية بالصحة العامة. 61 674. الخيانات الزوجية من قبل الزوج 87

 394. تبييض )غسيل( اْلموال. 43 660. ازدياد عدد السكان. 66

 382. غياب دور املجلس التشريعي الفلسطيني. 77 648. الضغط النفس ي الناتج عن جائحة كورونا. 70

 364. النتماء إلى الحزب.  613. تكرار قتل الجيش اإلسرائيلي للفلسطينيين 84

    544. الكتظاظ السكاني. 40
 

وجود ستة عوامل رئيسية تقف وراء انتشار جرائم القتل في املجتمع  كشفت نتائج التحليل العاملي عن

(، 0.314 -0.634( فقرة تراوح تشبعها بين )14الفلسطيني، تشبع في العامل األول "ضعف جهات إنفاذ القانون" )

في العامل (، كما تشبع 0.388 -0.780( فقرة تراوح تشبعها بين )11وتشبع في العامل الثاني "السلوك غير السوي" )

(، أما العامل الرابع "االضطرابات النفسية" فقد تشبع 0.419 -0.722( فقرة تراوح تشبعها بين )11الثالث "االحتالل" )

( فقرة تراوح 15(، وتشبع في العامل الخامس "التنشئة االجتماعية" )0.384 -0.680( فقرة تراوح تشبعها بين )16فيه )

( فقرة تراوح تشبعها بين 23ما العامل السادس "االزدحام والنظام" فقد تشبع فيه )(، بين0.346 -0.647تشبعها بين )

(0.766- 0.364 .) 
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (174) جرائم القتل في فلسطين
 

خرجت املتوسطات الحسابية لعوامل جرائم القتل في املجتمع الفلسطيني وجاءت على الترتيب كما هو استو 

 (2موضح في شكل رقم )

 
 املجتمع الفلسطينياملتوسطات الحسابية لعوامل جرائم القتل في  (2)شكل

(، وفي 3.65يتضح من الشكل السابق أن الدرجة الكلية لعوامل جرائم القتل جاءت بمتوسط حسابي )

(، تاله السلوك غير السوي بمتوسط حسابي 4.04مقدمة العوامل ضعف جهات إنفاذ القانون بمتوسط حسابي )

لرابعة االضطرابات النفسية واملشاكل االجتماعية (، وفي املرتبة ا3.70(، ومن ثم االحتالل بمتوسط حسابي )3.97)

 3.52(، وفي املرتبة الخامسة عامل التنشئة االجتماعية بمتوسط حسابي )3.66بمتوسط حسابي )
ً
عامل  (، وأخيرا

 (.3.31النظام واالزدحام بمتوسط حسابي )

 التحقق من الخصائص السيكومترية لألداة: 4.4

 :Validityالصدق 

 اسة في صورته األولّية، وتم التحقق من الصدق بالطرق اآلتية:ُبنيت أداة الدر 

 صدق االتساق الداخلي: وتم التحقق من االتساق الداخلي بالطرق اآلتية -

 خدام استبإيجاد معامالت االرتباط بين الفقرة والُبعد الذي تنتمي إليه، والدرجة الكلية لألداة ككل، وذلك ب

 .يوضح ذلك( 6معامل ارتباط بيرسون والجدول )

ْلداة عوامل والدرجة الكلية  بعاد( بين الفقرات واْلPearson Correlationمعامالت ارتباط بيرسون )( 6) جدول 

 جرائم القتل في املجتمع الفلسطيني

 الكلية الُبعد الفقرة  الكلية الُبعد الفقرة  الكلية الُبعد الفقرة 

ذ 
فا

 إن
ت

ها
ج

ف 
ضع

ل: 
ْلو

د ا
ُبع

ال

ن  و
قان

ال
 

B56 .698** .460** 

ي  و
س

 ال
ير

 غ
ك

لو
س

 ال
ي:

ثان
 ال

عد
لُب

ا
 

B3 .785** .381** 

الل
حت

ال
ث: 

ثال
 ال

عد
لُب

ا
 

B46 .763** .548** 

B63 .719** .531** B2 .699** .280** B47 .806** .595** 

B69 .666** .419** B13 .763** .417** B45 .765** .586** 

B60 .738** .594** B12 .715** .426** B48 .823** .592** 

B59 .718** .536** B1 .616** .357** B58 .665** .587** 

B73 .642** .448** B7 .687** .542** B52 .709** .547** 

B62 .644** .443** B8 .680** .526** B51 .746** .557** 
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (175) جرائم القتل في فلسطين
 

 الكلية الُبعد الفقرة  الكلية الُبعد الفقرة  الكلية الُبعد الفقرة 

B72 .631** .452** B9 .536** .270** B53 .713** .592** 

B90 .623** .427** B35 .549** .544** B54 .741** .609** 

B71 .540** .327** B78 .500** .451** B50 .725** .580** 

B81 .607** .448** B4 .529** .393** B44 .607** .631** 

B55 .605** .535** 

ية
اع

تم
لج

ة ا
شئ

تن
 ال

س:
ام

لخ
د ا

ُبع
ال

 

 الكلية الُبعد الفقرة

ال 
س: 

اد
س

 ال
عد

لُب
ا

ام
ظ

لن
وا

م 
حا

د ز
 

 الكلية الُبعد الفقرة

B65 .492** .448** B14 .713** .556** B89 .775** .581** 

 B20 .426** .345** B26 .748** .640** B83 .755** .599** 

ية
اع

تم
لج

ل ا
اك

ش
وامل

ة 
سي

نف
 ال

ت
ابا

طر
ض

ال
ع: 

راب
 ال

عد
لُب

ا
 

 **B11 .675** .481** B82 .771** .633 الكلية الُبعد الفقرة

B22 .718** .506** B27 .721** .562** B85 .709** .554** 

B30 .643** .414** B21 .695** .609** B67 .774** .615** 

B23 .694** .516** B28 .646** .553** B68 .777** .632** 

B34 .677** .586** B49 .654** .679** B86 .697** .570** 

B29 .668** .559** B15 .618** .471** B87 .679** .587** 

B31 .673** .550** B16 .699** .588** b66 .731** .606** 

B36 .651** .510** B17 .685** .593** B70 .723** .572** 

B25 .684** .559** B10 .561** .420** B84 .693** .566** 

B19 .622** .473** B37 .654** .593** B40 .672** .606** 

B42 .627** .573** B6 .551** .405** B80 .648** .557** 

B38 .528** .500** B5 .588** .481** B57 .678** .577** 

B18 .661** .569** B33 .620** .621** B76 .618** .543** 

B32 .650** .595**     B79 .644** .573** 

B41 .622** .558**  
   

B75 .542** .435** 

B39 .601** .607**  
   

B88 .501** .453** 

B24 .605** .542**  
   

B64 .694** .697** 

    
   

B61 .695** .685** 

 
   

 
   

B43 .569** .606** 

 
   

 
   

B77 .553** .526** 

   
   

B74 .504** .450** 

 0.01** دال عند مستوى 
 

  ومكونات القتل في املجتمع  أبعاداالتساق الداخلي بإيجاد معامالت االرتباط بين  خدمت طريقةاستو

 .( يوضح ذلك7خدام معامل ارتباط بيرسون والجدول )استالفلسطيني، وذلك ب

 القتل في املجتمع الفلسطيني أبعاد( بين درجات Pearson Correlationمعامالت ارتباط بيرسون ) (7)جدول 

 

ضعف جهات 

 قانون إنفاذ ال

السلوك غير 

 السوي 
 الحتالل

الضطرابات النفسية 

 واملشاكل الجتماعية

التنشئة 

 الجتماعية

الزدحام 

 والنظام

 - **422. السلوك غير السوي 
    

 - **370. **595. الحتالل
   

الضطرابات النفسية 

 واملشاكل الجتماعية
.523** .605** .538** - 
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (176) جرائم القتل في فلسطين
 

 

ضعف جهات 

 قانون إنفاذ ال

السلوك غير 

 السوي 
 الحتالل

الضطرابات النفسية 

 واملشاكل الجتماعية

التنشئة 

 الجتماعية

الزدحام 

 والنظام

 - 704.** **624. **574. **502. التنشئة الجتماعية
 

 - **600. **612. 672.** **341. **556. الزدحام والنظام

 **857. **838. **837. **798. **644. **736. الدرجة الكلية

 0.01** دال عند مستوى 

 كانت متوسطة، أو قوية، وتفسير هذه النت بعادوتشير املعطيات السابقة إلى ارتباط األ
ً
يجة مع بعضها بعضا

ة عن بعضها بعض، وتراوحت قيم معامالت االرتباط ما بين ) أبعادبأّن 
ّ
(. كما تراوحت 0.857 -0.341القتل غير مستقل

 (0.857 -0.644قيم ارتباط العوامل مع الدرجة الكلية ما بين )

 الثبات: تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقتين:

 Cronbach Alphaطريقة االتساق الداخلي  .1

بات كرونباخ ألفا وذ
ّ
 (8، كما هو موضح في جدول )(Cronbach Alpha)لك بإيجاد معادلة الث

 القتل في املجتمع الفلسطيني بعاد( ْلCronbach Alphaمعامالت كرونباخ ألفا ) (8)جدول 

 معامالت كرونباخ ألفا عدد الفقرات القتل في املجتمع الفلسطيني أبعاد

 0.88 14 ضعف جهات إنفاذ القانون 

 0.86 11 السلوك غير السوي 

 0.91 11 االحتالل

 0.90 16 االضطرابات النفسية واملشاكل االجتماعية

 0.90 15 التنشئة االجتماعية

 0.94 23 االزدحام والنظام

 0.97 90 الدرجة الكلية

بات جميعها كانت مرتفعة، وتراوحت ما بين )
ّ
(، وأن 0.94 -0.86يتضح من الجدول السابق أن معامالت الث

بات الكلي كان )
ّ
بات، وهي معامالت تسمح 0.97معامل الث

ّ
(، مما يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة جيدة من الث

 بإجراء الدراسة.

 Guttman Split Halfطريقة التجزئة النصفية  .2

 (.0.81خرج معامل الثبات لألداة بطريقة التجزئة النصفية وجاءت نتيجته )استكما 

 .لنتائجمناقشة ا .5

ه تحت نير 
ّ
تؤرق ظاهرة انتشار جرائم القتل في فلسطين أبناء املجتمع الفلسطيني، املجتمع الذي يرزح جل

االحتالل، مجتمٌع في أَمس الحاجة لألمن واألمان، يساهم بعض أبنائه في خلخلة أركانه بارتكابهم جرائم يندى لها 

خدامها للوقوف على العوامل الكامنة وراء استق والثبات، ويمكن الجبين، مما دفع الباحثون لبناء أداة تتمتع بالصد

ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين بمختلف البيئات )الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، وأراض ي الداخل 

تة ضمن س أبعادالفلسطيني(، حيث أشارت نتائج التحليل العاملي إلى تحقق البناء العاملي لألداة؛ التي اشتملت على 

 الخطوات التطبيقية اآلتية:
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (177) جرائم القتل في فلسطين
 

 الرتكاب جريمة قتل. .1
ً
 صياغة العديد من الفقرات التي قد تكون سببا

 عرض األداة على عدد من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة. .2

 (.Bartlett(، واختبار بارتليت )KMOخدام مقياس )استالتحقق من كفاية العينة ب .3

 على عدة محكات، هي:خراج عوامل جرائم القتل بناًء است .4

( الذي أشار إلى وجود ستة عوامل تقف خلف انتشار جرائم القتل في Scree Testمحك اختبار املنحدر ) -أ 

 املجتمع الفلسطيني.

( والذي أظهر وجود ستة عوامل يتجاوز الجذر الكامن الواحد Kaiser Criterionمحك الجذر الكامن ) -ب 

 الصحيح.

خدام است(، وانسجم 0.855 -0.462وع، وتراوحت قيم الشيوع ما بين )أيجاد قيمة االشتراكيات او الشي -ج 

 (.2018(، وعبد هللا )2020ي عرار وآخرون )استهذه املحكات مع در 

خدام اختبار قيم الشيوع بمالحظة قيمة تشبع استتحديد العوامل التي من املمكن االحتفاظ بها، وذلك ب .5

، والتدوير املتعامد بطريقة Principle Componentات األساسية املتغير، أو البند بالعامل، وبطريقة املكّون

 لتحديد العوامل. وكشفت نتائج التحليل العاملي وجود ستة Varimax Methodالفاريماكس )
ً
( األكثر شيوعا

عوامل جاءت على الترتيب: ضعف جهات إنفاذ القانون، والسلوك غير السوي، ثم االحتالل، فاالضطرابات 

 النفسية وامل
ً
 االزدحام والنظام، وتتفق هذه النتائج جزئيا

ً
شاكل االجتماعية، يليها التنشئة االجتماعية، وأخيرا

 (.2016(، والشديفات وآخرون )2017ي الدراوشة وآخرون )استمع در 

 لألداة املستخدمة من خالل صدق املحتوى، و  .6
ً
خراج استالتحقق من وجود دالالت صدق وثبات جيدة إحصائيا

 (Cronbach Alpha)خدام معادلة كرونباخ ألفا استلداخلي بطريقتين، وإيجاد معامالت الثبات باالتساق ا

 والتجزئة النصفية.

خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات للباحثين، واملشرعين، وجهات إنفاذ القانون، والتربويين،  .7

 واالختصاصيين النفسيين واالجتماعيين.

 واملقترحات. التوصيات .6

 :باآلتيالنتائج التي تم التوصل إليها توص ي الدراسة  بناًء على

كشافية ملعرفة العوامل الكامنة خلف ارتفاع نسبة جرائم القتل في استهذه الدراسة عباره عن دراسة  -

 خدام هذه األداة في الدراسات التي تختص في مجال القتل.استفلسطين، ويمكن 

حول جرائم القتل من خالل عينات أكبر، وفئات عمرية  عادببحاجة إلى دراسة أخرى للتأكد من العوامل واأل -

 متباينة.

خدام هذه األداة في الدراسات املستقبلية لجرائم القتل، حيث اظهرت األداة تمتعها بالصدق استنوص ي ب -

 والثبات.

شرع رشاد بنتائج الدراسة من قبل القائمين على إنفاذ القانون؛ إلعادة النظر من قبلهم ومن قبل املستاال  -

 الفلسطيني بطرق معالجة جرائم القتل.

نفذ على نطاق واسع ستاال  -
ُ
رشاد بنتائج الدراسة من قبل االختصاصيين النفسيين والتربويين؛ لبناء برامج ت

 للوقاية والحد من مسببات القتل.
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 عبد هللا ،خالد ،عرار (178) جرائم القتل في فلسطين
 

 املصادر واملراجع: .7

 العربية:باملصادر واملراجع  1.7

 .القرآن الكريم 

(. التحليل العاملي: النظرية والتطبيق. مركز الكتاب 2002وعز الدين، حسني ) ؛وعنان، محمود ؛باهي، مصطفى -

 للنشر، القاهرة، مصر.

(. البناء العاملي ملقياس العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية باستخدام التحليل العاملي 2012الجابري، نبيل ) -

كلية التربية، جامعة أم القرى، الرياض، التوكيدي لدى طالب جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 السعودية. 

  (. رام هللا، فلسطين.2020الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA  

(. أثر التغيرات االجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في املجتمع 2017الدراوشة، عبد هللا واملواجدة، مراد ) -

 .137 -117(، 1)3 األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية. مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث. 

" باستخدام التحليل العاملي التوكيدي CogAtفية "(. البناء العاملي لرائز القدرات املعر 2014رمضان، منور ) -

 واالستكشافي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، كلية التربية، دمشق، سوريا.

(. العوامل االجتماعية املؤثرة في ارتكاب الجريمة في املجتمع األردني 2016الشديفات، أمين والرشيدي، منصور ) -

(، 5)43ز اإلصالح والتأهيل. مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية. من وجهة نظر املحكومين في مراك

2123- 2137. 

 (. اسرائيل كما ال يعرفها العرب. الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان.2015الشريف، عامر ) -

دراسات (. جرائم القتل: عواملها وآثارها االجتماعية. مجلة الجامعة اإلسالمية لل2018الشيشنية، منى ) -

 .357 -323(، 2)26غزة، اإلنسانية. 

(. استخدام التحليل العاملي لتحديد أهم العوامل املؤثرة في الرضا الوظيفي في 2018عبد هللا، أحمد سعيد ) -

 ,Gezira Journal of Economic and Social Sciences, 9(1)كليتي إدارة األعمال والعلوم والدراسات اإلنسانية. 

858-6023  

(. تصور مقترح لتعديل نظام التعليم الثانوّي في فلسطين في ضوء تقنين 2020وعبد هللا، تيسير ) ؛، رشيدعرار -

 .42-21(، 45)4مجلة العلوم التربوية والنفسية،  -مقياس امليول املْهنّية. املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث

 .، القاهرة، مصر(: القياس النفس ي. دار الفكر العربي1980صفـــوت ) فـــرج، -

 .2 ط(. التحليل العاملي في العلوم السلوكية، القاهرة، دار الفكر العربي. 1991فرج، صفوت ) -

 .1960( لسنة 16قانون العقوبات األردني رقم ) -

(. دور التحليل العاملي في تحديد أهم العوامل املؤثرة في جودة الخدمات 2014كاظم، عبد العباس حسن ) -

 .262-242، (4) 16مرض ي، مجلة القادسة للعلوم اإلدارية واالقتصادية، الصحية املقدمة لل

(. التكامل بين التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي كطرقتين للتحقق من البنية العاملية 2017املومني، رنا ) -

لبحرين، كلية ملقياس مكنزي للذكاءات املتعددة: الصورة السعودية. مجلة العلوم التربوية والنفسية. جامعة ا

 .542-503(، 4)18التربية، 

 (. أساسيات القياس في العلوم السلوكية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2004النبهان، موس ى ) -

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
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