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 *غدير برنس عضوب الزبن د.



من الوقوع ضحية  للحدّ  دور المؤسسات المجتمعية في التوعية فعرّ إلى ت البحث اهدف هذ
 اً طالب )140البالغة ( البحثوزعت على عينة  ،تم تطوير استبانة البحث ولتحقيق أهداف ،للجريمة
النسب المئوية، و حصاء الوصفي، وتم استخدام اإل ،كلية األميرة رحمة الجامعية منوطالبة 

 .وتحليل التباين واالنحراف المعياري،
ضحية  جتماعية في التوعية للوقاية من الوقوعأظهرت النتائج أن دور المؤسسات اال 

) 0.05( مرتفع، وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة للجريمة جاء بمستوى
لى المتغيرات إية من الوقوع ضحية للجريمة تعزى لدور المؤسسات االجتماعية في التوعية للوقا

ة) باستثناء محور المدرسة حيث كانت الفروق دالة الدراسي والسنة ،الديمغرافية (النوع االجتماعي
 لصالح اإلناث.

 
 .جامعة البلقاء التطبيقية المؤسسات المجتمعية، الضحية، التوعية األمنية، الكلمات المفتاحية:

 
 

 

 
 .األردن - جامعة البلقاء التطبيقية - اجلامعية رمحة األمرية كلية أستاذ مساعد يف *
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  :الدراسة مقدمة .1
هذه املؤسسة مسؤولة بشكل مباشر عن  دّ ذ تعإ ؛يناط األمن يف الدولة احلديثة مبؤسسة األمن العام

ن هذه املؤسسات ال أ ّال إ رسم السياسات الوقائية والعالجية حلماية أفراد اجملتمع من خماطر اجلرمية،
باألسرة واملؤسسات مل تتعاون معها مؤسسات اجملتمع، ممثلة  ماوجه  كملأتستطيع أداء دورها على 

حيث يعترب توفري األمن قضية جمتمعية، فاألمن العام حلقة  التعليمية و وسائل األعالم واملؤسسات الدينية،
  للحد من مستويات اجلرمية واالحنراف. من سلسلة حلقات يقع عليها مسؤولية التوعية،

ادة يستحوذ اجملرم على اهتمام وع اجملرم واجلرمية والضحية، :هي ؛تتكون اجلرمية من ثالثة عناصر
ط العمل على إعادة تأهيل اجملرم، ويف كثري من اجلرائم يسلّ  ماجلهات الرمسية سواء من حيث أختاذ العقوبة أ

 ل وتستحوذ على تعاطف احمليطني هبا.ظّ يف الالضوء على اجملرم أما الضحية فتبقى 
ويف  يف اكتمال اجلرمية، دوراً  تؤدياليت  العوامل ىحدإ كما تعدّ   ؛الضحية أحد عناصر اجلرمية دّ تع

ضها للوقوع يف حدوث اجلرمية، وذلك لقيامها ببعض التصرفات اليت قد تعرّ  بعض احلاالت قد تكون سبباً 
وعي الضحية  قلةالطيبة الزائدة،  الضحية للمجرم، افرتاض حسن النية، استفزاز(: ضحية للجرمية مثل

الضحية يف  ؤديهفاجلرمية ال ختلو من دور ي" ،ضحية للجرمية همقع بعضفمثل هذه السلوكيات قد تو  حبقوقه)
سهامه يف وقوعه فريسة جلرمية من اجلرائم سواء أكان هذا الدور قبل حدوث إد مدى مراحلها املختلفة حيدّ 

وهذا يستدعي ضرورة  ،)20، 2007(احلكيم،  بعد حدوث اجلرمية" مأثناء حدوث اجلرمية أيف  ماجلرمية أ
 ؛ما الفئات املستهدفة أكثر من غريهاالسيّ و  احلماية والتوعية ألفراد اجملتمع من الوقوع ضحايا للجرائم توفري
هم الفئة األكثر عرضة للوقوع ضحية إدمان املخدرات، ف ،فال والنساء وكبار السن والشبابطاأل :مثل

 واالنضمام للجماعات اإلرهابية، والعنف.
التصدي هلذه  جيبلذا  الت اجلرمية يف العامل،ىل ارتفاع معدّ إلية تشري الدراسات والتقارير الدو 

والعمل على محاية أفراد  من الوقوع ضحية للجرمية، للحدّ  الظاهرة من خالل اختاذ التدابري الوقائية الالزمة،
 ؛، وذلك جبعل الوقاية من اجلرمية أحد األهداف اليت تسعى املؤسسات اجملتمعيةتهماجملتمع عامة وتوعي

من وقوع  ىل حتقيقها من خالل تكريس جهودها للحدّ إعالم األسرة واملدرسة واجلامعة ووسائل اإل :مثل
األفراد ضحية للجرمية "أصبحت الوقاية من اجلرمية باملفهوم احلديث تفرض نفسها كأحد أسس ومنطلقات 

ال  أساسياً  واعتبارها مطلباً  السياسة اجلنائية املعاصر يف كل دولة بشكل خاص واجملتمع الدويل بشكل عام،
، 2011(الربدي،  ميكن االستغناء عنه بأي حال من األحوال يف السيطرة والتحكم باجلرمية واالحنراف"

45.( 
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 :البحث. مشكلة 2
من الوقوع ضحية للجرمية من  دور املؤسسات اجملتمعية يف توعية طلبة اجلامعات للحدّ  يعّد حبث

ما أن اجملتمع األردين يشهد معدالت من اجلرمية ال السيّ و  لضوء عليها،املواضيع اليت تستحق تسليط ا
والتغريات الدميغرافية واالخالقية اليت ظهرت  العامل االقتصادي، :وذلك ألسباب عديدة منها ،يستهان هبا

جرمية يف  27349و ،2012جرمية يف عام  28221يف اجملتمع األردين، فقد بلغت معدالت اجلرمية 
 ،22595بلغت  2016ويف  ،24244فقد بلغت  2015ا يف أمّ  ،2014يف  26804و ،2013

فكثري من أفراد  ،)2017 دارة املعلومات اجلنائية،إجرمية ( 22556ىل إفقد وصلت  2017 يف اأمّ 
 :للجرمية مثل اجملتمع يقعون ضحية للجرمية، والفئة العمرية من مرحلة الشباب من الفئات األكثر تعرضاً 

فالطلبة  ؛ش اجلنسيوالتحرّ  ،والعنف ،واالنضمام للجماعات اإلرهابية ،دمان على املخدراتجرائم اإل
منهم  فالكثري بيئة خارج اجلامعة، مسواء يف البيئة اجلامعية أ ن يتعاملون مع معظم فئات اجملتمع،و اجلامعي

 ضحية للجرمية. ا جيعلهم عرضة للوقوعممّ  يعملون لتأمني احتياجاهتم،حيتكون مع اجملتمع لكو�م 
حد أركان اجلرمية وهو الضحية، الذي من املمكن تفادي وقوعه أبراز إاىل  البحثتستند مشكلة 

املؤسسة األمنية) تزويد الفرد  اجلامعة، املدرسة، سرة،ذا استطاعت املؤسسات اجملتمعية (األإضحية للجرمية 
اليت تشكل تكلفة نفسية ومادية من الوقوع ضحية للجرمية،  قيةت بأساليب ومعلومات وتعليمات،

 يف بعض القضايا اليت تشكل خطورة على حياة الفرد واجملتمع. والسّيما واجتماعية على الضحية،
دور املؤسسات اجملتمعية يف توعية طلبة اجلامعات للحد من الوقوع لكشف عن ل البحث اجاء هذ

 .من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية ضحية للجرمية
 :البحثأهداف . 3

 إىل حتقيق األهداف التالية: بحثال اهذ يسعى
دور االسرة يف التوعية للوقاية من الوقوع ضحية للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة  إىلف . التعرّ 1 .3

 البلقاء التطبيقية.
بة جامعة دور املدرسة يف التوعية للوقاية من الوقوع ضحية للجرمية من وجهة نظر طل إىلف . التعرّ 2 .3

 البلقاء التطبيقية.
دور اجلامعة يف التوعية للوقاية من الوقوع ضحية للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة  إىلف . التعرّ 3 .3

 البلقاء التطبيقية.
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دور املؤسسة األمنية يف التوعية للوقاية من الوقوع ضحية للجرمية من وجهة نظر طلبة  إىلف . التعرّ 4 .3
 طبيقية.جامعة البلقاء الت

املؤسسات يف التوعية للوقاية من الوقوع  وجود فروق ذات داللة احصائية بني دور إىلف . التعرّ 5 .3
السنة الدراسية) من وجهة نظر  ،ضحية للجرمية وعالقتها باخلصائص الشخصية للطالب (النوع االجتماعي

 طلبة جامعة البلقاء التطبيقية.
 البحث:سئلة . أ4
ظر طلبة من وقوعهم ضحية للجرمية من وجهة ن ة يف توعية طلبة اجلامعات للحدّ ما دور األسر . 1. 4

 ؟جامعة البلقاء التطبيقية
ظر طلبة من وقوعهم ضحية للجرمية من وجهة ن ما دور املدرسة يف توعية طلبة اجلامعات للحدّ . 2. 4

 ؟جامعة البلقاء التطبيقية
ظر طلبة من وقوعهم ضحية للجرمية من وجهة ن لحدّ ما دور اجلامعة يف توعية طلبة اجلامعات ل. 3. 4

 ؟جامعة البلقاء التطبيقية
من وقوعهم ضحية للجرمية من وجهة نظر  ما دور املؤسسة األمنية يف توعية طلبة اجلامعات للحدّ . 44. 

 ة؟طلبة جامعة البلقاء التطبيقي
يف توعية طلبة اجلامعات للحد  وجد فروق ذات داللة احصائية بني دور املؤسسات اجملتمعيةت. هل 5. 4

السنه الدراسية) من وجهة  ،من الوقوع ضحية للجرمية واخلصائص الشخصية للطالب (النوع االجتماعي
 نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟

 البحث:أهمية . 5
فاألفراد الذين يقعون ، من خالل تركيزها على أحد اركان اجلرمية وهو الضحية البحثتربز أمهية 

مل يتوافر لديهم التوعية الكافية حلماية أنفسهم من الوقوع ضحية للجرمية، وتنطلق  ضحية للجرمية غالباً 
 يت:من اآل البحث اأمهية هذ

ف مستوى التوعية فئة هامة من فئات اجملتمع، وهم طلبة اجلامعات، لتعرّ  بحثال استهدف هذي. 1 .5
 ايته من الوقوع ضحية للجرمية.اليت حصل عليها من قبل املؤسسات اجملتمعية حلم

يف أمهية دور املؤسسات اجملتمعية يف حتصني طلبة اجلامعات من الوقوع ضحية للجرمية  بحثبني الي5. 2. 
 .ضوء تنامي هذه الظاهرة عاملياً 
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يف  املراجع يف موضوع دور الضحية يف حدوث اجلرمية، ىحدإكونه   لبحثا اساعد هذي. قد 3 .5
  ضحية للجرمية.األفراد احلقيقة لوقوع بعض  الوصول اىل األسباب

  سهم يف احلد من الوقوع ضحية للجرمية.ليات واقرتاحات تُ آيف وضع  بحثتوظيف نتائج ال. 4. 5
يف رفع مستوى الوعي لدى املؤسسات اجملتمعية يف اجملتمع األردين  لإلسهام بحث. توظيف نتائج ال5 .5

 اطات للحد من مستوى الوقوع ضحية للجرمية.وأخذ االحتي ،بأمهية التوعية األمنية
 :بحثمصطلحات ال .6
دراكه للظروف األمنية احمليطة به، وتكوين عقلي وإجيايب إدراك الفرد لذاته و إهي  التوعية األمنية:. 1. 6

 ).15، 2003(احلوشان،  حنو املوضوعات األمنية العامة للمجتمع
ذاته أو على  علىوقع علية اعتداء من أي نوع  كل أنسان أو مجاعة  هيالضحية: الضحية  .2. 6

ما، أو الذين أصابتهم ضرر لتدخلهم ملعاونة الضحية أو  له أو ألسرته أو من يعوهلم ضرراً  مسبباً  ،حقوقه
كان الفعل   مأ مل يدن، مسواء أدين يف حماكمته أو  مل يتم معرفته، مسواء مت معرفة املعتدي أ الشهادة معه،

 ).12، 2003 ،ة واألزمات والكوارث الطبيعية (الكردوسيبسبب القوة القاهر 
املؤسسة  واجلامعة، واملدرسة، األسرة، ،البحث ايف هذ الضحيةاملقصود ب :املؤسسات اجملتمعية. 3. 6

 .األمنية
حدى جامعات اململكة األردنية اهلامشية الرمسية، تقع يف مدينة السلط : إجامعة البلقاء التطبيقية 6. 4.

 ةمن العاصمة عمان، وتقع يف حمافظة البلقاء، مت تأسيسها عام ألف وتسع مائة وست )47( على بعد
 وتسعني.

  :البحثمحددات . 7
 خالل الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي بحثال اهذ أجري احلدود الزمانية:. 1. 7
)2017/2018(.  
  تطبيقية كلية األمرية رمحة اجلامعية.يف جامعة البلقاء ال البحث ااحلدود املكانية: أجري هذ. 2. 7
 على طلبة كلية األمرية رمحة اجلامعية جلميع التخصصات. البحث ااحلدود البشرية: أجري هذ .3. 7
على دراسة دور املؤسسات اجملتمعية يف توعية طلبة بحث ال اقتصر هذي احلدود املوضوعية:. 4. 7

 .اجلامعات للحد من الوقوع ضحيه للجرمية
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 اإلطار النظري:. 8
عرضة للوقوع ضحية األفراد رت نظريات علم اجلرمية األسباب والظروف اليت جتعل بعض فسّ 

سنحاول طرح ابراز النظريات اليت ركزت على دور الضحية يف حدوث  الذ أكثر من غريهم، للجرمية
 اجلرمية.

 نظرية النشاطات الرتيبة: .1. 8
ىل حيز إاليت ظهرت  نظرية النشاطات الرتيبة، )Cohen  &Felson" (كوهن وفيلسون"م قدّ 

ه وذلك لقدرته على تفسري سلوك اجملين علي، الوجود يف �اية السبعينيات وذاع واشتهر يف الثمانينات
"Victim "284، 2013 ،وقدرته على الربط بني البيئة واجلرمية (الوريكات.( 

طات الرتيبة العناصر الرئيسية يف نظرية النشا )Cohen & Felson" (كوهن وفيلسون"د حدّ 
 :وهي ة؛الثالث

  اجملرم الذي لديه الدافع.. 1. 1. 8
  قيمة يستحق ارتكاب اجلرمية. يأي وجود هدف ذ اهلدف املناسب (ضحية). 2. 1. 8
  .احلارس املؤهل لألشخاص أو املمتلكات. 3. 1. 8

لتقاء أو ازداد عندما يكون هناك الرئيسية يف النظرية هي أن معدالت ضحايا اجلرمية ست (املقولة)
فاجلرمية تزداد بشكل  ؛لالتصال املباشر لوقوع اجلرمية ةتقارب يف الزمان واملكان لعناصر احلد األدىن الثالث

زمة جلعل الضحية من توفري احلماية والوقاية األ لذا البدّ  ذا وجدت الضحية املناسبة الرتكاب اجلرمية،إأكرب 
ميكن للنظرية أن تتنبأ و متلكات باخلصوصية، املخالل احلراسة والتوعية وإحاطة وذلك من  ،صعبة املنال

لكن حضور هذه العناصر    معدالت اجلرمية،سوف يغريّ  ةبأن التغيري يف أي واحد من هذه العناصر الثالث
 .)64 ،2013 ،(البداينة على معدالت اجلرمية مضاعفاً  سيحدث تأثرياً  هاكل

 ؛ةعلى اثنني من هذه العناصر الثالث )(Cohen & Felson" كوهن وفيلسون"ز ركّ  وقد
) أن وقوع الفرد ضحية للجرمية خيتلف 66، 2013 ،وغياب احلراس املؤهلني (البداينة ،اهلدف املناسب

اجملرم والضحية هو  يفبعض اجلرائم  يفوقد جند  مثل العمر واجلنس وغريها، شخصيةباختالف اخلصائص ال
و أث جرمية على األشخاص و ي املخدرات واملسكرات والقمار والبغاء، لكي حدالشخص نفسه مثل تعاط

 ،هتأن يكون هناك ويف الزمان واملكان نفسه دافع لدى اجلاين وضحي فال بدّ  ،جرمية على املمتلكات
ذا كانت هناك ظروف وأشخاص إ ن حدوث اجلرمية ميكن أن بكون سهالً وأ وكذلك شيء ما متملك
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 ،خر حاضراً آ اً شخص ذا كانت الضحية احملتملةإىل منعها إشجع على حدوثها أو تقود خرون يف املوقف تآ

 ).63، 2013 ،(البداينة ن يقوم بفعل أو حركة ملنع وقوعها"أميكن 
 نظرية أسلوب احلياة: .2. 8

) Gottfredson, Garofalo & Hindelang" (هندلنق وقوتفردسون وجارفيلو"م قدّ 
ن يكون أو تكون أو جمموعة ما أكثر عرضه أل ملاذا جند شخصاً  همتساءل كل من"وي ،نظرية أسلوب احلياة

فأسلوب احلياة أو األمناط  سلوب حياهتم،أنه أجابة تكمن يف العنوان واإل ،ضحية أو ضحايا للجرمية؟
ا ال وأسلوب احلياة هذ عليهم، ىنن يكونوا ضحايا أو جمُ معينني أكثر من غريهم أل اً احلياتية قد تقود أناس
 وهي: ؛تتكون هذه النظرية من ثالثة أجزاء ،ولكن أوقات الرتويح أيضاً  يشمل األعمال فقط،

 .األدوار االجتماعية. 1. 2. 8
  .املكان أو املوقع يف البناء االجتماعي. 2. 2. 8
 ).287 ،2013 ،(الوريكات اجلزء العقالين أو املكون العقالين" .3. 2. 8

واليت تتطلب  ظرية على األدوار االجتماعية اليت يشغلها الفرد داخل اجملتمع،ز اجلزء األول من النيركّ 
ومنط احلياة هذا قد جيعل الفرد أكثر أو  القيام مبمارسات وأمناط حياه تتناسب مع األدوار اليت يشغلها،ه من

ضحية للجرمية  فوقوعه ؛يركز اجلزء الثاين على مكانة الفرد يف اجملتمعو للوقوع ضحية للجرمية،  ةأقل عرض
 فمن املعروف أن األفراد الذين حيتلون مكانة عالية يف اجملتمع،: يزيد أو ينقص حسب مكانته االجتماعية
ز اجلزء الثالث فريكّ أّما ا جيعلهم أقل عرضة للوقوع ضحايا للجرمية، يتم توفري احلماية الرمسية أو غري الرمسية ممّ 

 ع ضحية للجرمية أو العكس،و قللو الذي جيعله أقل عرضة  سب،ختاذ القرار املناا يفعلى قدرات الفرد 
 ؛يف اختاذ القرار العقالين "وهكذا جند أن األدوار االجتماعية واملكانة البنائية االجتماعية يتفاعالن معاً 

دون على املقاهي والبارات واألسواق الرخيصة والرياضية ويقضون جند أن األشخاص الذين يرتدّ  :فمثالً 
طويلة خارج بيوهتم ويف ساعات الليل أكثر عرضة للجرمية من األشخاص الذين حيتلون أماكن  أوقاتاً 

ض على عالقة عضوية مبخاطر التعرّ  امنط احلياة وأسلوهب أي أنّ  اجتماعيه مرموقة وأنشطتهم الروتينية أقل،
 ).288 ،2013 للجرمية" (الوريكات،

  أمهية التوعية األمنية:. 3. 8
وذلك الختاذ التدابري الوقائية  األمنية اىل تعريف أفراد اجملتمع باملخاطر احمليطة هبم،هتدف التوعية 

 اليت حتميهم من الوقوع ضحايا للجرمية.
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 من توفري احلماية ألنفسهم وعائالهتم، متكنهمدوات أد بأساليب و األفرافالتوعية األمنية تزود 
 ونظراً  ،علهم ضحية للجرميةجيا قد يت ميارسو�ا، ممّ ىل بعض األخطاء الإوأمواهلم وممتلكاهتم، وتنبههم 

واالجتماعية  ضافة اىل التطورات االقتصادية،إ الزدياد عدد السكان واتساع رقعة املساحات السكانية،
أصبحت أجهزة الشرطة حباجة اىل دعم  ،وخارجياً  وتأثريات العوملة والتحديات الثقافية واالجتماعية داخلياً 

ووظيفتها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات اجملتمع احمللي لتستطيع أداء مهامها  أعماهلا،اجتماعي يساند 
هذا الدعم االجتماعي الذي حتتاجه أجهزة الشرطة  ؛واحلفاظ على أمن الفرد واجملتمع ملكافحة اجلرمية،

رمية على املستوى كفاءته يف احلد من انتشار اجل  ثبت عاملياً أيندرج حتت مفهوم الشرطة اجملتمعية، والذي 
ومؤسسات  الوقاية هي خط الدفاع األول حلماية اجملتمع من اجلرمية،ف )3، 2009 ،العاملي (كسناوي
وجهاز األمن واملؤسسات التعليمية والفرد نفسه مسؤولة عن توعية أفراد  ممثلة باألسرة، اجملتمع املختلفة،

لدى  ز من خالهلا التوعية األمنية،تمع مبعلومات تعزّ وذلك من خالل تزويد أفراد اجمل اجملتمع مبخاطر اجلرمية،
ف عند وقوعهم ضحية وكيفية التصرّ  أفراد اجملتمع وتزودهم بثقافة قانونية متكنهم من معرفة حقوقهم،

 اإلجراءات املتبعة لتبليغ عن اجلرمية. إىلف للجرمية والتعرّ 
 سابقة: دراسات. 9
  عربية: دراسات. 1. 9

دراك خماطر اجلرمية وخربة إ"أثر املتغريات الشخصية و  بعنوان دراسة )2000، (البداينة أجرى
، ف أثر املتغريات الدميغرافية (العمرتعرّ  البحثوقد هدف  ،الضحايا يف اخلوف من اجلرمية" يف األردن

 مية،دراك خماطر اجلرمية واخلوف من اجلرمية وتوضيح مدى اخلوف من اجلر إوخربة الضحايا و  العمل)، التعليم
 نهجاملمن اجلرمية من مستخدمي املواصالت العامة، مت استخدام  وحتديد أكثر الفئات االجتماعية خوفاً 

اليت تكونت من مقاييس لقياس البحث حيث استخدمت أداة  ،املسح االجتماعي الوصفي، أسلوب
ة واملخاطرة وخربة اىل وجود أثر للمتغريات الشخصي البحثاخلوف ومقياس إدراك خماطر اجلرمية وقد خلص 

أن أفراد العينة يدركون خماطر اجلرمية خشية أن يكونوا  البحث كما أظهر  ،الضحايا يف اخلوف من اجلرمية
 ال سيما جرائم السطو على املنازل عند غياهبم والنشل. ضحايا للجرمية،

لية ميدانية ) بعنوان "دور الضحية يف حدوث اجلرمية دراسة وصفية حتلي2007 ،(احلكيم دراسة أما
اىل معرفة دور الضحايا يف وقوع جرمية  البحثعلى ضحايا جرائم السرقات يف مدينة الرياض"، وقد هدف 
سح امل الوصفي أسلوب نهجاملومت استخدام  السرقة، من خالل معرفة أسلوب حياة ضحايا جرمية السرقة،
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ينة وأسلوب حياهتم ساهم يف وقوعهم اىل أن أمهال أفراد الع البحثل توصّ االجتماعي عن طريق العينة، و 
 ضحية للجرمية، كما أ�م حباجة اىل التوعية األمنية.

بعنوان "اجتاهات طلبة جامعة الطفيلة التقنية حنو دور  دراسة) 2008كما أجرى (الشول، 
ف األمهية النسبية لتأثري دور الضحية يف تعرّ  البحثالضحية يف وقوع اجلرمية"، يف األردن وقد هدف 

ودور الضحية يف حدوث اجلرمية، وقد  العالقة بني اخلصائص الشخصية للطالب، فوتعرّ  دوث اجلرمية،ح
أن اجتاهات طلبة جامعة الطفيلة حنو  البحثتوصل ، و املسح االجتماعي الوصفي أسلوب نهجاملاستخدم 

خرين يؤدي هبم أن السلوك االستفزازي لأل البحثأذ بني  دور الضحية يف حدوث اجلرمية كانت مرتفعة،
 للوقوع ضحية للجرمية. 

بعنوان "مستوى الوعي مبفهوم األمن الشامل لدى  حبثاً  )2009العفيصان، ( ويف السعودية أجرى
 ؛ف مستوى الوعي مبفاهيم ترتبط باألمنتعرّ  البحثوقد هدف  ،طلبة جامعة امللك سعود مبدينة الرياض"

استخدم الباحث و واألمن اجلنائي، لدى طلبة اجلامعة،  واالقتصادي، واالجتماعي، األمن الفكري، :منها
اىل نتائج أبرزها أن األمن مبفاهيمه املختلفة  البحثوخلص  ،املسح االجتماعي الوصفي أسلوب نهجامل

عدم توفر مواد متخصصه يف اجلامعة  البحثلكن أقل من املستوى املطلوب، وبني  موجود لدى الطلبة،
عدم وجود فروقات إحصائية تعزى اىل متغري املستوى  بحثا أظهر الكم تنمي الوعي لدى الطلبة،

 ومتغري العمر. التعليمي، واحلالة االجتماعية،
يف مدينة محد مبملكة  ر العائلة يف الوقاية من اجلرمية""دو دراسة بعنوان ) 2011(عبد اهللا، جرى وأ

الوقوع ضحية للجرمية من خالل مدى  ف دور العائلة يف وقاية أفرادها منتعرّ  البحثوقد هدف  ،البحرين
التزامها حبماية أفراد اسرهتم وذلك باستخدام أدوات مادية أو توفري الدعم واإلرشاد للحد من وقوعهم 

املسح االجتماعي واالعتماد على املقابلة  الوصفي أسلوبنهج املاستخدام  حيث متّ  ضحية للجرمية،
% من 45برزها أن أىل جمموعة من النتائج إ البحثل وتوصّ  ،واالستبانة جلمع البيانات من أفراد العينة

استهدافهم من قبل  وذلك خلوفهم من عواقب ؛جراميإاملساعدة يف التصدي لنشاط  واأفراد العينة جتنب
 ينعمون% من أفراد العينة 20أن ، و هم من قبل الشرطة أو احملكمةؤ اجملرمني أو يتم استجواهبم واستدعا

% من أفراد العينة ليس 79و هم،ؤ فأسرهم تعرف أين يذهبون ومن هم أصدقا ؛األسرية شراف والرقابةباإل
% بأ�م 60أي نوع من الرقابة، أما فيما يتعلق بدور األسرة التعليمي واالرشادي فقد أجاب  لديهم

 ،السيئة واإلدمان حيصلون على اإلرشاد املناسب خاصة فيما يتعلق بعواقب التصرفات اخلاطئة والعادات
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لديهم أي نوع من  يس% من أفراد العينة ل79أن  البحثفقد أظهرت نتائج  ؛أما استخدام االنرتنت
 حلجب املواقع غري األخالقية أو توفر االنرتنت فقط يف غرفة املعيشة. ة% لديهم برامج أمني20أما  ،الرقابة

رامي من بعنوان "دور الضحية يف حصول الفعل اإلج دراسة )2011 ،كما أجرى (الشمري
معرفة دور الضحية يف حدوث جرائم السرقات إىل  البحثوهدف  ،منظور طالب اجلامعة" يف السعودية
ومدى  ،، ودور الرتابة والروتني وأسلوب حياة ضحايا السرقاتهامن خالل تصرفات الضحية وسلوك

املسح  ، وأسلوبالوصفي نهجاملعلى استخدام البحث  إسهامها يف وقوعهم ضحايا جلرائم السرقة، اعتمد
 ؛أن دور الضحية يف حصول الفعل اإلجرامي مرتفعاً : أبرزها ىل نتائجإ البحثتوصل  االجتماعي بالعينة،

، أن البحثكما أظهرت نتائج   ،املرتبة األوىل الضحية) وبدرجة عالية وقد احتل دور االستفزاز(من قبل
للوقوع ضحية  جداً عل الفرد عرضة وبدرجة عالية جي ،ةارتياد األماكن املوبوءة باجملرمني واألماكن املشبوه

 للجرمية.
"دور الشراكة اجملتمعية يف حتقيق التوعية األمنية من  بعنوان دراسة )2012وأجرى (الغامدي، 

يف اململكة العربية السعودية  البحثوجهة نظر رجال األمن واألكادمييني بالعاصمة املقدسة"، مت أجراء 
عالم واجلامعة ىل أن لإلالبحث إ لاملسح االجتماعي بالعينة، وقد توصّ  ي، أسلوبالوصف نهجاملباستخدام 

 يف حتقيق التوعية األمنية. هماً م واألسرة واملسجد دوراً 
بعنوان "اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو التوعية األمنية يف الوقاية  دراسة )2013 ،م (املعايطةوقدّ 

ف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو التوعية األمنية يف تعرّ البحث  دفه ،من اجلرمية" يف اجلامعات األردنية
وقد أظهرت النتائج أن  ،املسح االجتماعي الوصفي، أسلوب نهجاملوقد استخدم  الوقاية من اجلرمية،

يف  وأن اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو دور التوعية األمنية ،األمنية يف الوقاية من اجلرمية ةتوعيللراً هنالك دو 
، وهناك دور للتوعية األمنية يف الوقاية من اجلرمية ووجود فروق ذات داللة ةالوقاية من اجلرمية كانت إجيابي

وعدم وجود  ،إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو التوعية األمنية يف الوقاية من اجلرمية تعزى للنوع االجتماعي
 خل).فرق تعزى ملتغري(السنة الدراسية، والكلية، مستوى الد

  الدراسات األجنبية:. 2. 9
يذاء بعنوان "التمايز االجتماعي يف اإل دراسة )Stafford, 1987 & Mietheأجرى (

مدينة يف والية  13يف  البحثجراء إ وقد متّ  ،ينية نظريات منط احلياة"اجلنائي اختبار لألنشطة الروت
وعالقتها بنوعية  طة النهارية عند األفراد،ف نوعية األنشطة الليلية واالنشىل تعرّ البحث إ شيكاغو، وهدف

ف نوعية األنشطة الليلية والنهارية اليت ميارسو�ا تعرّ البحث هدف  كمااجلرائم اليت تعرضوا هلا يف حياهتم،  
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أن الذين ميارسون نشاطاهتم يف ساعات متأخرة من إىل  البحثل وقد توصّ  ومجع معلومات أولية عنهم،
بينما تقل جرائم ضحايا العنف عند األشخاص الذين  ف أكثر من األخرين،الليل، عرضة جلرائم العن

 ن تعرض جلرمية السرقة،أ البحث ما بّني ك  ،ونزباالعو  ،روالذكو  ما الشباب،ميارسون نشاطاهتم بالنهار السيّ 
 كان أكثر لدى األفراد الذين ميارسون نشاطاهتم يف النهار بشكل رتيب.

جراءها يف والية  إ" مت "نصيحة لضحايا اجلرميةبعنوان  ) دراسة(ruback, 1994 وأجرى 
ف أمهية القرارات املتخذة يف قبول نصائح االخرين لإلبالغ عن حدوث اجلرمية، تعرّ هدفت إىل كاليفورنيا، 

أن  ج أبرزها:ىل نتائإ البحثحيث توصل  ،املسح االجتماعي الوصفي، أسلوب نهجاملوقد مت استخدام 
 يف ابالغ الشرطة عن اجلرائم اليت واجهتهم، وأن اإلناث أكثر قبوالً  اً ختذوا قرار % من املستجيبني ا65

وهي:  ؛يف اختاذ قرار االبالغ عن اجلرمية دوراً  ؤديالعوامل اليت ت بحث الللنصيحة من الرجال، وقد بّني 
 وخطورة املوقف الذي تعرض له الضحية. النوع االجتماعي للضحية،

"قرارات التماس املساعدة من ضحايا جرائم العنف: بعنوان  kaurineh, 2002)( حبثأما 
إىل هدف و  ،يف والية أوهايو البحثجراء إمت ، دراسة اآلثار املباشرة واملشروطة للجنسني والضحية واجلاين"

وذلك مبعرفة األسباب اليت  يف مساعدة األفراد الذين وقعوا ضحية للجرمية، ف أمهية القرارات املتخذة،تعرّ 
ها اجلرمية، والعالقة مع فيتأثري املباشر للظروف اليت وقعت اللوقوع الشخص ضحية للجرمية، و  أدت

% من الذكور ال يقومون بطلب 84أن  بحث إىلنوع االجتماعي للضحية، وتوصل الالالشرطة، و 
ن % منهن يرغنب باحلصول على املساعدة سواء م79ا اإلناث أمّ  املساعدة عند وقوعهم ضحية للجرمية،

 للجرمية. % من الضحايا كان هلم دور يف وقوعهم ضحايا69وأن  األصدقاء، مأ الشرطة، مأ قبل األهل،
هدف ، "التوعية األمنية يف املعاهد التعليمية العليا يف ماليزيا" بعنوان )amir, 2008(حبث ويف 

املسح ي أسلوب الوصف نهجاملوقد مت استخدام  طلبة،لالوقوف على مستويات الوعي األمين ل البحث
ىل عدم معرفة إويعود ذلك  نت النتائج ضعف الوعي األمين لدى أفراد العينة،وقد بيّ  االجتماعي بالعينة،

نت النتائج عدم وعي أفراد العينة بإجراءات حتريك الطلبة بطبيعة النظام األمين املتبع يف اجلامعة، كما بيّ 
 لتبليغ يف حال التعرض اىل جرمية.وعدم الوعي بإجراءات ا اجلناة، دعوى جنائية ضدّ 

بعنوان "الوعي باجلرمية وأمن احلرم  ) دراسة (California, 2009أجرت جامعة كاليفورنيا
وذلك من خالل واقع  اجلرائم اليت حتدث داخل احلرم اجلامعي، فتعرّ إىل يف كاليفورنيا هدفت  اجلامعي"

جراء مقارنة بني اجلرائم اليت إحيث مت  ،ليليةالتبليغات، وقد استخدم أسلوب الدراسات الوصفية التح
وقد أظهرت نتائج  واجلرائم اليت ترتكب خارج احلرم اجلامعي، حتدث داخل احلرم اجلامعي من قبل الطلبة،
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 كما  تليها املخدرات، ، حيث ظهرت جرمية السطو على رأس القائمة،ترتيب اجلرائم األكثر تكراراً  البحث
  عية الطلبة باألثار املرتتبة على ارتكاهبم للجرمية، وأمهية تصحيح تصورات الطلبة.اىل أمهية تو البحث توصل 

 السابقة:الدراسات  التعليق على9. 3. 
واهتمت  عت يف دول عربية وأجنبية عدة،دت وتنوّ ا تعدّ السابقة أ�ّ  األحباثيتضح من اهتمامات 

كما  مستوى الوعي مبفهوم األمن،ها بعضدرس ف دور الضحية يف حصول الفعل اإلجرامي، األحباث يف
 ال أنإ كما تنوعت املنهجية والعينات،  ،األخر بدراسة اجلرائم اليت حتدث داخل اجلامعات هااهتم بعض

واختلف يف تناوهلا بيئة  يف تناوهلا البيئة األردنية، )2013، املعايطة( حبثتشابه مع  الباحل البحث
هذه املؤسسات يف توعية الطلبة ومحايتهم من الوقوع  ؤديهلذي تكما أ�ا ركزت على دور ا مكانية أخرى،

جراء املزيد من إمن  وألمهية دور التوعية يف الوقاية من اجلرمية، البدّ  ضحية للجرمية وإضافة دور املدرسة،
 من وقوع األفراد ضحية للجرمية. للحدّ  األحباث

 الطريقة واإلجراءات: 10.
لتحقيق أهداف  ؛املسح االجتماعي بالعينةاملنهج الوصفي، أسلوب  : مت استخدامالبحثمنهج 10. 1. 

وذلك  على العمليات االجرائية اليت استخدمت،البحث وتشتمل منهجية  ته،واإلجابة عن تساؤال البحث
 حصائية.وانتهاء بأساليب املعاجلة اإل ،ق الدراسيةائوعينته والطر  البحثمن جمتمع  بدءاً 

كلية األمرية رمحة  من مجيع الطلبة املسجلني يف البحثتكون جمتمع  ته:وعين البحثجمتمع 10. 2. 
وطالبة حسب السجالت الرمسية لدائرة  اً طالب )654ويبلغ عددهم ( اجلامعية يف جامعة البلقاء التطبيقية،

من  ) مت سحب عينة عشوائية بسيطة مكونة2018-2017القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاين (
اإلجبارية بسحب شعبة واحدة  جامعة البلقاء التطبيقية لطلبة املسجلني يف مواد متطلباتمن ا )150(

) من جمموع جمتمع 20ونسبتهم (% ،وطالبة اً طالب )140حيث بلغ حجم العينة ( عشوائية من كل مادة،
 لتحليل اإلحصائي.لاستمارات لعدم صالحيتها  )10، ومت استبعاد (البحث

السابقة واإلطار النظري ونظرية النشاطات الرتيبة  األحباثد االطالع على بع :البحثأداة  10. 3.
فقد استفادت الباحثة من املنهجية اليت  ونظرية أسلوب احلياة، واستشارة ذوي اخلربة واالختصاص،

 فقرة وزعت على احملاور التالية: )44تكونت من ( اليت استخدمت يف كل منها يف بناء االستبانة
 .اتفقر ) 4( البحثور خصائص عينة حم 10. 2. 1.
 ) فقرة.12حمور دور األسرة يف توعية للحد من الوقوع ضحية للجرمية ( 10. 2. 2.
 ) فقرات.10حمور دور املدرسة يف توعية للحد من الوقوع ضحية للجرمية ( 10. 2. 3.
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 ) فقرات.9حمور دور اجلامعة يف توعية للحد من الوقوع ضحية للجرمية ( 10. 2. 4.

 ) فقرة.13حمور دور املؤسسة األمنية يف توعية للحد من الوقوع ضحية للجرمية ( 10. 2. 5.
من أعضاء هيئة التدريس  )4للتأكد من صدق األداة عرضت األداة على ( :صدق األداة وثباهتا10. 4. 

 البحثاد مع أهداف ملعرفة مدى توافق األبع من ذوي اخلربة يف اجلامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية،
وحذفت بعض  ،%85وقد مت االعتماد نسبة اتفاق ال تقل عن  والتساؤالت اليت حتاول االجابة عنها،

 وبناء على ذلك صيغت األداة يف صورهتا النهائية. عادة صياغة بعضها،إت ومتّ  الفقرات،
 1جدول 

 من خالل املعلومات الشخصية البحثوصف افراد عينة 
 النسبة عددال الفئة املتغري

 النوع االجتماعي
 39.29 55 ذكر
 60.71 85 أنثى

 100.00 140 اجملموع

 التخصص

 26.43 37 اخلدمة االجتماعية
 49.29 69 الرتبية اخلاصة

 19.29 27 االحنراف واجلرمية
 5.00 7 علم نفس تطبيقي

 100.00 140 اجملموع

 املستوى الدراسي

 26.43 37 أوىل
 22.86 32 ثانية
 32.14 45 ثالثة
 18.57 26 رابعة

 100.00 140 اجملموع

 مكان اإلقامة

 70.00 98 مدينة
 27.86 39 قرية
 2.14 3 بادية

 100.00 140 اجملموع
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 2دول ج
ثبات حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة 

 بأسلوب (كرونباخ الفا) البلقاء التطبيقية
 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات احملور

 0.834 12 حمور دور األسرة
 0.904 10 حمور دور املدرسة
 0.864 9 حمور دور اجلامعة

 0.857 13 املؤسسة األمنية حمور دور
 0.948 44 الكلي

 ) ما يلي:2يبني اجلدول (
 0.948ن احملاور تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت قيم الثبات أ10. 4. 1. 

 ،حملور دور املدرسة 0.904وبلغت  ،حملور دور األسرة 0.834كما بلغت قيم الثبات   ،ككل  ةلالستبان
وتعد مجيع هذه القيم  ،حملور دور املؤسسة األمنية 0.857وبلغت  ،دور اجلامعة حملور 0.864وبلغت 

 ىل قيم ثبات مناسبة.إوتشري  البحث،مناسبة وكافية ألغراض مثل هذه 
مهية استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألالبحث  لإلجابة على أسئلة10. 4. 2. 

/ منخفض/ متوسط/ مرتفع/ جداً مقياس تصنيف مخاسي (منخفض  كما استخدمت الباحثة  ،النسبية
 :) لوصف قيم املتوسطات احلسايب على النحو التايلجداً مرتفع 

 جداً  منخفض 1.80 – 1
 منخفض 2.60 – 1.81
 متوسط 3.40- 2.61
 مرتفع 4.20 – 3.41
 جداً مرتفع  5.00 – 4.21

 
 
 
 
 
 

174 



 2020  - األولالعدد   -المجلد الثامن عشر .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس
 
 

 3جدول 
عيارية حملاور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل

 للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية مرتبة ترتيباً تنازلياً 
 الرتبة املستوى األمهية النسبية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور الرقم
 1 مرتفع 80.00 0.57 4.00 حمور دور املؤسسة األمنية 4
 2 مرتفع 78.20 0.69 3.91 حمور دور اجلامعة 3
 3 مرتفع 75.00 0.64 3.75 حمور دور األسرة 1
 4 مرتفع 71.80 0.81 3.59 حمور دور املدرسة 2
  مرتفع 76.20 0.58 3.81 الكلي 

) أن مستوى متوسطات حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من 3حظ من اجلدول (يال
 وجاءت مبتوسط حسايب ،قوع ضحية للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية كان مرتفعاً الو 
وجاء مستوى متوسطات احملاور مرتفع إذ تراوحت املتوسطات  )،76.20وأمهية نسبية ( ،)3.81(

 ،)4.0( ايب)، وجاء يف الرتبة األوىل حمور دور املؤسسة األمنية مبتوسط حس3.59 – 4.0( احلسابية بني
بأمهية  ،)3.59)، ويف املرتبة األخرية جاء حمور حمور دور املدرسة مبتوسط حسايب (80.0وأمهية نسبية (

 ).71.80نسبية (
 ومناقشتها: البحثنتائج . 11

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما دور األسرة يف توعية طلبة اجلامعات للحد من وقوعهم ضحية  11. 1.
 جهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟للجرمية من و 

) 4( رقم واجلدول ،لفقرات حمور دور األسرة احلسابية، واالحنرافات املعياريةمت حساب املتوسطات 
  ذلك.يبّني 
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 4جدول 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور دور األسرة مرتبة تنازلياً 

 املتوسط  الفقرة الرقم
 سايباحل

 االحنراف
 املعياري 

 األمهية
 الرتبة املستوى النسبية 

أسرتك النصائح واإلرشادات للحد من وقوعك  تقدم 1
 1 جداً مرتفع  89.20 0.77 4.46 ضحية للجرمية

 5 مرتفع 84.00 0.92 4.20 حترص عائلتك على التواصل معك وأنت خارج املنزل 2

 خارجلتك على معرفة أماكن تواجدك حترص عائ 3
 4 جداً مرتفع  86.40 0.91 4.32 املنزل

 7 مرتفع 79.80 0.94 3.99 حترص عائلتك على معرفة أصدقائك 4

متنعك اسرتك من خمالطة أصحاب السوابق  5
 3 جداً مرتفع  87.40 1.01 4.37 واملشبوهني

حترص اسرتك على توفري كمرات مراقبة يف مكان  6
 12 منخفض 43.20 1.23 2.16 سكن

جهك أسرتك على متابعة الربامج التوعية اليت يبثها تو  7
 8 متوسط 67.20 1.19 3.36 األمن العام

متنعك اسرتك من اخلروج يف ساعات متأخرة من  8
 6 مرتفع 81.40 1.14 4.07 الليل

 2 جداً مرتفع  89.20 0.84 4.46 متنعك أسرتك من ارتياد األماكن املشبوهة 9
 11 متوسط 63.40 1.25 3.17 فالم العنفمتنعك أسرتك من مشاهدة أ 10
 9 متوسط 64.20 1.17 3.21 توجهك أسرتك لتعلم رياضة الدفاع عن النفس 11

تراقب أسرتك استخدامك لوسائل التواصل احلديثة  12
 9 متوسط 64.20 1.40 3.21 للجد من وقوعك ضحية للجرمية

  مرتفع 75.00 0.64 3.75 حمور دور األسرة 
، إذ بلغ املتوسط احلسايب اً ) أن مستوى حمور دور األسرة كان مرتفع4دول (يالحظ من اجل

، إذ تراوحت جداً )، وجاء مستوى فقرات احملور بني متوسط ومرتفع 75.0) بأمهية نسبية (3.75(
أسرتك  تقدم" :وهي ؛)1)، وجاءت يف الرتبة األوىل الفقرة (3.21 –4.46املتوسطات احلسابية بني (

بأمهية نسبية و  ،)4.46رشادات للحد من وقوعك ضحية للجرمية" مبتوسط حسايب (النصائح واإل
"توجهك أسرتك لتعلم رياضة الدفاع  :وهي ؛)12) و(11)، وجاءت يف الرتبة األخرية الفقرة (89.20(

 من وقوعك ضحية للجرمية" دّ حوتراقب أسرتك استخدامك لوسائل التواصل احلديثة لل ،عن النفس
يف التوعية للوقاية مرتفع دور األسرة  )، وهذا يدل أن64.20بأمهية نسبية ( ،)3.21(مبتوسط حسايب 
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 رشاد لألبناء بشكل مرتفع،سر تقوم بتقدمي النصح واإلأن األ البحثفقد بني  من الوقوع ضحية للجرمية،
ألماكن صحاب السوابق وارتياد اأويظهر ذلك من احلرص على معرفة أماكن تواجدهم، ومنعهم من خمالطة 

 أظهر أمهية األسرة يف التوعية األمنية، الذي) 2012 (الغامدي، حبث ، وهذه النتائج تتفق معةمناآلغري 
% من أفراد العينة حيصلون على اإلرشاد املناسب 60ن أأظهرت نتائجه  اليت )2011 (عبد اهللا، حبثو 

راقبة كأحد الوسائل للحد من الوقوع سر لكامريات املأن استخدام األُ  من قبل األسرة، كما أظهرت النتائج
ة الوعي بأمهية هذه الوسائل للحد ة اإلمكانيات املادية أو لقلّ وقد يعزى ذلك لقلّ  ضحية للجرمية منخفض،

كما أن مراقبة األسر ألبنائها يف استخدام وسائل  اجملرم، معرفةمن الوقوع ضحية للجرمية، واملساعدة يف 
أظهرت نتائجه  اليت )2011 ،(عبدااهللا حبثوسطة وهذه النتائج تتوافق مع التواصل احلديثة جاء بدرجة مت

أن مهارات إىل وقد يعزى ذلك  ال يوجد لديهم أي نوع من الرقابة يف استخدام األنرتنت، %)79أن (
مقارنة بأبنائهم الذين ميتلكون املعرفة  معظم أولياء األمور يف استخدام وسائل االتصال احلديثة حمدودة،

 ا جيعل رقابة األسر حمدودة يف هذا اجملال.ممّ  احلديثة، ملهارة العالية يف التعامل مع وسائل االتصالوا
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: ما دور املدرسة يف توعية طلبة اجلامعات للحد من وقوعهم  .2 .11

 ؟التطبيقيةضحية للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء 
) 5( رقم واجلدول ،وسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور دور املدرسةمت حساب املت

 يبني ذلك.
 5 جدول

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور دور املدرسة مرتبة تنازلياً 

 املتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري 

 األمهية
 الرتبة املستوى النسبية 

 على ضرورة ابالغها عند وقوع مدرستك أكدت 8
 1 مرتفع 77.80 1.03 3.89 الطالب ضحية للجرمية

 ك على تقدمي حماضرات توعوية للحدحرصت مدرست 3
 2 مرتفع 75.60 1.05 3.78 من الوقوع ضحية للجرمية

 من خالل حصص إرشادية أساليب علمتك مدرستك 7
 3 مرتفع 74.80 1.07 3.74 ق للوقاية من اجلرميةائوطر 

 رستك على عقد ندوات عن االستخداممد حرصت  5
 4 مرتفع 74.00 1.06 3.70 االتصال احلديثة من لوسائلاآل

 سات إرشادية لتعلم الطلبة أساليبإقامة مدرستك جل  9
 5 مرتفع 73.20 1.09 3.66 ال يقعوا ضحية للجرمية بسبب التواصل اإلجيايب حىت
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 املتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري 

 األمهية
 الرتبة املستوى النسبية 

 خريناستفزاز اآل

6 
رصت مدرستك على توعية الطلبة بعدم إقامة ح 

ضحية وقوعهم  من مع الناس خوفاً  عالقات سريعة
 للجرمية

 6 مرتفع 72.40 1.05 3.62

 درستك أدوات حديثة للحد من وقوعاستخدمت م  4
 7 مرتفع 69.40 1.28 3.47 الكامريات لطلبة ضحية للجرمية مثلا

 8 مرتفع 69.20 1.06 3.46 غرباءتوعية بعدم التعامل مع ال مدرستك قدمت  2

10 
 حذرتك مدرستك من التعامل مع األشخاص الذين 

 من الوقوع ضحية خوفاً  ةلديهم اضطرابات عقلي
 للجرمية

 9 متوسط 66.20 1.21 3.31

تابعت مدرستك إحصائيات اجلرمية اليت تصدرها   1
 10 متوسط 64.80 1.20 3.24 مديرية األمن العام

  مرتفع 71.80 0.81 3.59 رسةحمور دور املد  
إذ بلغ املتوسط احلسايب  مرتفعاً،) أن مستوى حمور دور املدرسة كان 5يالحظ من اجلدول (

)، وجاء مستوى فقرات احملور بني متوسط ومرتفع، إذ تراوحت 71.80بأمهية نسبية ( ،)3.75(
أكدت " :وهي ؛)8رة ()، وجاءت يف الرتبة األوىل الفق3.24 –3.89املتوسطات احلسابية بني (

وبأمهية نسبية  ،)3.89مدرستك على ضرورة ابالغها عند وقوع الطالب ضحية للجرمية" مبتوسط حسايب (
اليت  تابعت مدرستك إحصائيات اجلرمية" :وهي ؛)1الرتبة األخرية الفقرة ()، وجاءت يف 77.80(

دور  أن أظهرت النتائجو ، )64.80(بية بأمهية نس ،)3.24" مبتوسط حسايب (تصدرها مديرية األمن العام
قد جاءت فقرة اإلبالغ عند الوقوع  ،مرتفعاً كان للجرمية   املدرسة يف التوعية للوقاية من الوقوع ضحية

كما  وهذا يعكس مدى التزام املدرسة بتأدية دورها يف تقدمي الرعاية للطلبة، ضحية للجرمية باملرتبة األوىل،
وهذا يوضح أن املدرسة تؤمن بدور الضحية يف حدوث  رات توعوية،حاضمبقيام املدرسة  البحث أظهر

 حبثنتائج مع نتائج هذه ال تتفقو من تقدمي التوعية للطلبة كي ال يقعوا ضحية للجرمية،  اجلرمية، لذا ال بدّ 
)California, 2004 (الشول حبثمع  البحثكما تتفق نتائج  ضرورة توعية الطلبة، تاليت أكد)، 

من نشر ثقافة التوعية األمنية،  لذا البدّ  يف حدوث اجلرمية، مرتفعاً  ينت أن للضحية دوراً اليت ب )2008
) اليت أظهرت دور التوعية يف الوقاية من اجلرمية، كما تتفق 2013 ،(املعايطة حبثمع  بحثوتتفق نتائج ال

قوعهم % من الضحايا كان هلم دور يف و 69ت أن اليت بينّ  )(Kaurinh, 2002 حبثمع نتائج 
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من الرتكيز على دور التوعية يف خفض معدالت اجلرمية، كما أظهرت النتائج أن  لذا ال بدّ  ،ضحايا للجرمية
ىل كثرة إذلك  ا يعزىورمبّ  متابعة املدارس لإلحصائيات اليت تصدرها األمن العام جاء بدرجة متوسطة،

ففئة  ؛عية األمنية باملرشد داخل املدرسةمن ربط دور التو  لذا البدّ  األعباء اليت تقع على عاتق املدرسة،
 ما من يستخدمون املواصالت العامة،السيّ و  املراهقني واألطفال من الفئات املعرضة للوقوع ضحايا للجرمية،

 على األقدام. أو من يذهبون سرياً 
قوعهم النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ما دور اجلامعة يف توعية طلبة اجلامعات للحد من و  .3 .11

مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات  ؟ظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقيةضحية للجرمية من وجهة ن
 ) يبني ذلك.6( رقم واجلدول ،املعيارية لفقرات حمور دور اجلامعة

 6جدول 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور دور اجلامعة مرتبة تنازلياً 

 لفقرةا الرقم
 املتوسط

 احلسايب 
 االحنراف 
 املعياري

 األمهية 
 النسبية

 الرتبة املستوى

2 
توجه اجلامعة عقوبات رادعة للطلبة الذين خيلون باألمن  

 اجلامعي
4.23 0.82 84.60 

مرتفع 
 جداً 

1 

4 
 راقبة يف اجلامعة باحلد من العنفسامهت كامريات امل 

 اجلامعي
 2 مرتفع 82.80 0.87 4.14

6 
 ستقبال التبليغات عن أية جتاوزاتحترص اجلامعة على ا 

 قد تؤدي للجرمية
 3 مرتفع 80.20 0.91 4.01

 4 مرتفع 79.20 1.06 3.96 اجراءات االمن اجلامعي تشعرين باألمن والطمأنينة  8

5 
اإلرهاب  تعمل اجلامعة على توعية الطلبة مبخاطر 

 واملنظمات اإلرهابية
 5 مرتفع 77.60 1.01 3.88

9 
 وتعلم حترص اجلامعة على عقد دورات لتقبل االخر 

 ساليب احلوار البناءأ
 6 مرتفع 76.40 1.09 3.82

3 
 تعرف الطلبة بعقوبات عدم التقيديتم عقد حماضرات  

 أنظمة وتعليمات اجلامعةب
 7 مرتفع 75.60 1.02 3.78

7 
 وندوات تتعلق باحلد من الوقوع تقيم اجلامعات معارض 

 رميةضحية للج
 8 مرتفع 75.40 1.01 3.77

 9 مرتفع 71.60 1.10 3.58 ة على بث رسائل توعوية للطلبة منحترص اجلامع  1
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 لفقرةا الرقم
 املتوسط

 احلسايب 
 االحنراف 
 املعياري

 األمهية 
 النسبية

 الرتبة املستوى

 خالل موقعها اإللكرتوين
  مرتفع 78.20 0.69 3.91 حمور دور اجلامعة  

إذ بلغ املتوسط احلسايب  مرتفعاً،) أن مستوى حمور دور اجلامعة كان 6يالحظ من اجلدول (
، إذ تراوحت جداً )، وجاء مستوى فقرات احملور بني مرتفع ومرتفع 78.20بأمهية نسبية ( ،)3.91(

ه اجلامعة توجّ " :وهي ؛)2)، وجاءت يف الرتبة األوىل الفقرة (3.58 –4.23املتوسطات احلسابية بني (
)، 84.60بأمهية نسبية (و  ،)4.23اجلامعي" مبتوسط حسايب ( عقوبات رادعة للطلبة الذين خيلون باألمن

رسائل توعوية للطلبة من خالل  "حترص اجلامعة على بثّ  :وهي ؛)1وجاءت يف الرتبة األخرية الفقرة (
فقد  ؛)، أما حمور دور اجلامعة71.60بأمهية نسبية ( ،)3.58مبتوسط حسايب ( موقعها اإللكرتوين"

 ا يوضح دوراً ممّ  جداً مرتفعة  ي"جاءت فقرة "توجه اجلامعة عقوبات رادعة للطلبة الذين خيلون باألمن اجلامع
فوجود التعليمات الصارمة  يف خفض معدالت العنف واالحنراف داخل اجلامعة، للعقوبات اجلامعية، االً فعّ 
كما أن استخدام اجلامعة للكامريات ساعد يف احلد من وقوع الطلبة ضحية  ،اً همم اً وقائي اً ل جانبميثّ 

) اليت أظهرت دور التوعية يف الوقاية من 2013 ،(املعايطة حبثمع البحث  وتتفق نتائج ،للعنف اجلامعي
 يف التوعية األمنية، ) اليت أظهرت أمهية دور اجلامعة2012 (الغامدي، حبث النتائج مع كما تتفق اجلرمية،

على  رسائل توعوية للطلبة من خالل موقعها االلكرتوين" وقد حصلت عبارة "حترص اجلامعة على بثّ 
  أن بثّ ّال إ ىل اهتمام اجلامعة وتركيزها على األمور األكادميية واإلدارية،إوقد يعزى ذلك  رية،املرتبة األخ

ما أن الطلبة يتابعون وبشكل مستمر مواقع التواصل االجتماعي اليت السيّ و  ،جداً م هّ مرسائل توعوية للطلبة 
 .جينبهم من الوقوع ضحايا للجرمية خلق وعي أمين للطلبة قد يفتساعد 

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: ما دور املؤسسة األمنية يف توعية طلبة اجلامعات للحد من 11. 4. 
 ؟ظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقيةوقوعهم ضحية للجرمية من وجهة ن

 واجلدول ،مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور دور املؤسسة األمنية
  ذلك.) يبني7( رقم
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 7جدول 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور دور املؤسسة األمنية مرتبة تنازلياً 

 املتوسط الفقرة الرقم
 احلسايب 

 االحنراف
 املعياري 

 األمهية
 الرتبة املستوى النسبية 

تسعى الشرطة اىل توفري احلماية الكافية لألفراد ملنع  1
 1 جداً مرتفع  88.40 0.76 4.42 ميةوقوعهم ضحية للجر 

الوقوع  تعمم الشرطة ارقام الطوارئ للتبليغ يف حالة 6
 2 جداً مرتفع  86.80 0.83 4.34 ضحية للجرمية

 اجلرمية يف تقدم الشرطة برامج ودورات توعوية من 2 
 3 جداً مرتفع  85.60 0.87 4.28 اجلامعات

 4 جداً مرتفع  85.00 0.89 4.25 راتتقوم الشرطة بتوعية الطلبة مبخاطر املخد 4

يتعاون رجال األمن العام مع املواطنني للكشف عن  9
 5 مرتفع 83.20 0.81 4.16 اجلرائم

3 
تقدم الشرطة برامج توعية كافية لطلبة اجلامعات عن 

 خماطر االنضمام اىل
 احلركات اإلرهابية

 6 مرتفع 81.40 0.93 4.07

يت تقدمها الشرطة مع تطور تتناسب الربامج الوقائية ال 10
 7 مرتفع 80.40 0.88 4.02 مفهوم اجلرمية

تقدم الشرطة للطلبة برامج توعوية للحد من الوقوع  12
 8 مرتفع 79.40 0.94 3.97 ضحية لألجرام

الشرطة لتحقيق الوقاية من  يتعاون املواطنون مع رجال 8
 9 مرتفع 79.20 0.94 3.96 اجلرمية

11 
خاصة  ج خاصة بالطلبة وأخرىتقدم الشرطة برام

 بالطالبات للتوعية من
 الوقوع ضحية للجرمية

 10 مرتفع 77.00 1.01 3.85

يتناسب عدد منتسيب األمن العام مقارنة بعدد   7
 11 مرتفع 76.40 1.03 3.82 السكان

ترسل الشرطة رسائل عرب وسائل االتصال للحد من  13
 12 تفعمر  75.00 1.04 3.75 الوقوع ضحية للجرمية

ال يتعاون املواطنني مع رجال الشرطة لتحقيق الوقاية  5
 13 متوسط 62.00 1.20 3.10 من اجلرمية

 14 مرتفع 80.00 0.57 4.00 حمور دور املؤسسة األمنية  
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إذ بلغ املتوسط  مرتفعاً، األمنية كان) أن مستوى حمور دور املؤسسة 7يالحظ من اجلدول (
، إذ تراوحت جداً )، وجاء مستوى فقرات احملور بني متوسط ومرتفع 80.0ية () بأمهية نسب4.0احلسايب (

تسعى الشرطة " :وهي ؛)1)، وجاءت يف الرتبة األوىل الفقرة (3.10 –4.42املتوسطات احلسابية بني (
بأمهية نسبية و  ،)4.42للجرمية " مبتوسط حسايب (اىل توفري احلماية الكافية لألفراد ملنع وقوعهم ضحية 

ن مع رجال الشرطة لتحقيق و "ال يتعاون املواطن :وهي ؛)5)، وجاءت يف الرتبة األخرية الفقرة (88.40(
دور حمور املؤسسة حمور )، لقد جاء 62.0بأمهية نسبية ( ،)3.10الوقاية من اجلرمية" مبتوسط حسايب (

ذ جاءت فقرة تسعى الشرطة اىل إ وهذا يظهر أمهية دور املؤسسة األمنية يف التوعية األمنية، ،اً األمنية مرتفع
ويظهر تقدير  ،لدورها توفري احلماية الكافية لألفراد يف املرتبة األوىل وهذا يعكس حتقيق املؤسسة األمنية

أن فقرة البحث  يف توفري احلماية ألفراد اجملتمع، كما أظهر مها املؤسسة األمنيةأفراد العينة للجهود اليت تقدّ 
 ع رجال األمن لتحقيق الوقاية من اجلرمية "جاءت باملرتبة األخرية وبدرجة متوسطة،ن مو "ال يتعاون املواطن

ذ حيجمون عن التبليغ أو تقدمي الشهادة إ مع رجال األمن، ونن هناك نسبة من املواطنني ال يتعاونأا يعين ممّ 
ويف بعض األحيان قد  ،يف دائرة اجلرمية يقاع أنفسهمإخوف املواطنني من إىل وقد يعزى ذلك  ،أو املساعدة

اليت أظهرت أن  )2011 (عبداهللا، حبثمع نتائج هذه النتيجة تتوافق و يصبح طرف يف جرمية مل يرتكبها، 
من أن يتم استجواهبم  وذلك خوفاً  ،جراميإب املساعدة يف التصدي لنشاط % من أفراد العينة تتجنّ 45

ري الدعم واحلماية للمواطنني الذين يقدمون من توف هم من قبل الشرطة أو احملكمة، لذا البدّ ؤ واستدعا
أو  ،اجملتمعيف وذلك من خالل التبليغ عن اجلرائم أو االحنرافات املوجودة  ؛الدعم املعلومايت لرجال األمن

 من خالل أجياد قوانني حتمي املواطنني الذين يتعاونون مع رجال األمن. دالء بالشهادةاإل
اخلامس: هل يوجد فروق ذات داللة احصائية بني دور املؤسسات النتائج املتعلقة بالسؤال  11. 5.

من الوقوع ضحية للجرمية واخلصائص الشخصية للطالب (النوع  اجملتمعية يف توعية طلبة اجلامعات للحدّ 
 الدراسية) من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟ ةاالجتماعي، السن

سطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية الستجابات لإلجابة على هذا التساؤل: مت حساب املتو 
يف حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية للجرمية من وجهة نظر بحث أفراد عينة ال

 ) يبني النتائج.8( رقم  النوع االجتماعي، واجلدولطلبة جامعة البلقاء التطبيقية تبعاً ملتغريّ 
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 االجتماعي: متغري النوع .11. 5. 1
 8 جدول

نتائج اختبار "ت" للفروق بني متوسطات حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية 
 للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية تبعاً ملتغري النوع االجتماعي

 مستوى الداللة ت قيمة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد النوع االجتماعي احملاور

 حمور دور األسرة
 0.74 3.53 55 ذكر

3.45 0.001 
 0.53 3.90 85 أنثى

 حمور دور املدرسة
 0.88 3.40 55 ذكر

2.23 0.027 
 0.75 3.71 85 أنثى

 حمور دور اجلامعة
 0.76 3.84 55 ذكر

0.91 0.360 
 0.64 3.95 85 أنثى

حمور دور 
 املؤسسة األمنية

 0.61 3.95 55 ذكر
0.76 0.448 

 0.55 4.03 85 أنثى

 الكلي
 0.67 3.68 55 ذكر

2.18 0.031 
 0.50 3.90 85 أنثى

 ≤ α) إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (8شري النتائج يف اجلدول (ت
رمية من وجهة نظر متوسطات حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية للج بني) 0.05

وذلك استنادًا إىل قيمة ت احملسوبة إذ بلغت ؛  النوع االجتماعيطلبة جامعة البلقاء التطبيقية تبعًا ملتغريّ 
، كما بلغت هذه القيمة دالة إحصائياً  ) للدرجة الكلية حيث تعدّ 0.031)، ومبستوى داللة (2.18(

ومبستوى داللة  ،)2.23و( ،ور دور األسرة) حمل0.001ومبستوى داللة ( ،)3.45قيمة ت احملسوبة (
) 0.05قيمة مستوى الداللة أقل من ( ألنّ  هذه القيم دالة إحصائياً  وتعدّ  ،) حملور دور املدرسة0.027(

آرائهم على هذين ن قيمة املتوسط احلسايب لتقديرات إذ إ ؛حيث كانت هذه الفروق دالة لصاحل اإلناث
 .هو مبني يف اجلدول ؛تقدير الذكور وحسبما رب مقارنة مبتوسطأكاحملورين كانت 

  ،)0.360ومبستوى داللة ( ،)0.91ما بالنسبة حملور دور اجلامعة فقد بلغت قيمة ت احملسوبة (أ
 ،) حملور دور جهاز األمن العام0.448ومبستوى داللة ( ،)0.76كذلك فقد بلغت قيمة ت احملسوبة (

)، كما أظهرت النتائج بأنه 0.05ة مستوى الداللة أكرب من (ألن قيم هذه القيم غري دالة إحصائياً  وتعدّ 
 وجد عالقة بني النوع االجتماعي وبني دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية للجرمية،تال 
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ميان اإلناث بدور املدرسة  حمور املدرسة حيث كانت الفروق دالة لصاحل اإلناث، وقد يعزى ذلك إل ستثناءإب

ويف جمتمعاتنا  يف تشكيل الوعي األمين، هماً م دوراً  ؤدياليت ت من مؤسسات التنشئة االجتماعيةكمؤسسة 
 العربية يرتبط موضوع التنشئة باألنثى أكثر من الذكر.

 متغري املستوى الدراسي:11. 5. 2. 
 9جدول 

توعية من الوقوع ضحية دور املؤسسات اجملتمعية يف ال رواالحنرافات املعيارية حملاو  ،املتوسطات احلسابية
 .تبعاً ملتغري املستوى الدراسي للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املستوى الدراسي احملور

 حمور دور األسرة

 0.47 3.83 37 أوىل
 0.67 3.73 32 ثانية
 0.66 3.65 45 ثالثة
 0.79 3.83 26 رابعة

 حمور دور املدرسة

 0.82 3.56 37 أوىل
 0.80 3.52 32 ثانية
 0.72 3.66 45 ثالثة
 0.99 3.58 26 رابعة

 حمور دور اجلامعة

 0.66 3.92 37 أوىل
 0.66 3.93 32 ثانية
 0.67 3.82 45 ثالثة
 0.80 4.02 26 رابعة

 حمور دور املؤسسة األمنية

 0.56 3.97 37 أوىل
 0.54 4.00 32 ثانية
 0.53 4.04 45 ثالثة
 0.70 3.97 26 رابعة

 الكلي

 0.50 3.82 37 أوىل
 0.59 3.80 32 ثانية
 0.54 3.79 45 ثالثة
 0.75 3.85 26 رابعة
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) وجود فروق ظاهرية بني متوسطات حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف 9يالحظ من اجلدول (
ن وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية تبعاً ملتغري املستوى الدراسي، التوعية من الوقوع ضحية للجرمية م

) α 0.05≥( ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بني املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 ) يبني ذلك:10(رقم ، واجلدول (one way ANOVA)مت تطبيق حتليل التباين األحادي 

 10جدول 
تباين األحادي ملتوسطات حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية نتائج حتليل ال

 للجرمية من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية تبعاً ملتغري املستوى الدراسي

 مصدر التباين احملور
 جمموع 
 املربعات

 درجات 
 احلرية

 متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

 مستوى 
 الداللة

 سرةحمور دور األ
 0.30 3 0.89 بني اجملموعات

0.71 
 

0.546 
 

 0.42 136 56.49 داخل اجملموعات
  139 57.38 الكلي

 حمور دور املدرسة
 0.15 3 0.45 بني اجملموعات

0.22 
 

0.882 
 

 0.68 136 91.87 داخل اجملموعات
  139 92.32 الكلي

 حمور دور اجلامعة
 0.24 3 0.71 بني اجملموعات

0.50 
 

0.686 
 

 0.48 136 64.83 داخل اجملموعات
  139 65.54 الكلي

 حمور دور املؤسسة األمنية
 0.04 3 0.13 بني اجملموعات

0.13 
 

0.942 
 

 0.33 136 44.97 داخل اجملموعات
  139 45.09 الكلي

 الكلي
 0.02 3 0.07 بني اجملموعات

0.07 
 

0.978 
 

 0.34 136 46.85 داخل اجملموعات
  139 46.91 الكلي

 αىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (إ) 10تشري النتائج يف اجلدول (
) بني متوسطات حماور دور املؤسسات اجملتمعية يف التوعية من الوقوع ضحية للجرمية من وجهة 0.05 ≤

ملستوى الدراسي، وذلك استنادًا إىل قيمة ف احملسوبة إذ نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية تبعًا ملتغري ا
، كما هذه القيمة غري دالة إحصائياً  ) للدرجة الكلية حيث تعدّ 0.978)، ومبستوى داللة (0.07بلغت (
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ومبستوى داللة  ،)0.22و( ،) حملور دور األسرة0.546ومبستوى داللة ( ،)0.71بلغت قيمة ف (
 ،)0.13و( ،) حملور دور اجلامعة0.686ومبستوى داللة ( ،)0.50(و ،) حملور دور املدرسة0.882(

ألن قيمة مستوى  هذه القيم غري دالة إحصائياً  وتعدّ  ،) حملور دور املؤسسة األمنية0.942ومبستوى داللة (
وجد عالقة بني السنة الدراسية ودور املؤسسات تأظهرت النتائج بأنه ال و )، 0.05الداللة أكرب من (

ة بىل أن مستوى الوعي متقارب بني الطلإوقد يعزى ذلك ، يف التوعية من الوقوع ضحية للجرمية اجملتمعية
 ،املعايطة؛ 2009، (العفيصان حبثمع  البحثتتوافق نتائج و النظر عن متغري السنة الدراسية،  بقطع

 حصائية بنيإظهر وجود فروق ذات داللة أ ذيال )2011، (الشمريحبث ال تتوافق مع و  )،2012
 خمتلف املراحل التعليمية. 

 :المقترحات12. 
 من اجلرمية مثل كامريات املراقبة. للحدّ  بأمهية استخدام الوسائل احلديثة ضرورة توعية اجملتمع 12. 1.
 وذلك لتشجيع املواطنني على التعاون مع املؤسسة األمنية.؛ جراء تعديل على بعض القواننيإ12. 2. 
ما جرائم املخدرات واإلرهاب، سيّ الو لتوعية الطلبة مبخاطر اجلرمية،  معيجاضرورة وضع متطلب 12. 3. 

 وسائل التواصل االجتماعي. وإساءة استخدام
 رسم سياسات للوقاية من اجلرمية من خالل تعاون كافة مؤسسات اجملتمع.12. 4. 
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