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 الشكر والتقدير

 

 مف ال، حمدا يميؽ بجبللو كعظمتو. كصؿ الميـ عمى خاتـ الرسؿ كاإلحساف،هلل ذم المف كالفضؿ  الحمد
كتبمغنا بيا أقصى الغايات مف  ،كترفعنا بعا أعمى درجات ،صبلة تقضي لنا بيا الحاجات ،نبي بعده

 كأخيرا.في الحياة كبعد الممات. كهلل الشكر أكال  ،جميع الخيرات

الدكتكر سييؿ حسنيف الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ككاف  لؤلستاذبالبداية أتقدـ بالشكر الجزيؿ 
كأتمنى لو دكاـ  ،ناصحا كميسرا كمنيرا فجزاه اهلل عنا كؿ خير كلو منا كؿ التقدير كاالحتراـلي عكنا ك 

 الصحة كالخير كالعافية ...

 لطالما قدـ لي الدعـ المتكاصؿ فمو مني التقدير كاالحتراـ الجمؿ الذمكما أتقدـ بالشكر لمدكتكر سمير 

استقيت منيـ العمـ كالمعرفة  الجريمة الذيفعمـ تير لبرنامج الماجسكالشكر مكصكال ألساتذتي األفاضؿ في 
 فميـ االحتراـ.
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 الممخص

ؿ استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجا إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
كجكد فركؽ ذات داللة  الى مدلالكقاية مف الجريمة في محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس كالتعرؼ 

في مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف  ،(α 0.05≥إحصائية عند مستكل الداللة )
عرؼ عمى العبلقة الت الدراسةالجريمة مف كجيو نظر ضباطيا تعزل لممتغيرات الديمكغرافية. كما ىدفت 

بيف مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة ككؿ مف التدابير الكقائية المكقفية 
كاالجتماعية. تككف مجتمع الدراسة مف ضباط الشرطة الفمسطينية العامميف في محافظات الخميؿ كراـ اهلل 

( ضابط تـ اختيارىـ بطريقة 270) سة مفكتككنت عينة الدرا ضابط،( 1078كنابمس كالبالغ عددىـ )
 %( مف مجتمع الدراسة.25العينة العشكائية الطبقية المنتظمة بنسبة )

أظيرت نتائج الدراسة اف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ 
العمؿ  أدكاراف مجاؿ الكقاية مف الجريمة في محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس كانت مرتفعة حيث ك

 أبرزالكقائي لمشرطة الفمسطينية أعمى المجاالت كاف تكفر شركط االستقرار النفسي لممكاطنيف كانت 
 الفمسطينية.مككنات عمؿ الشرطة 

في  ،(α 0.05≥عند مستكل الداللة ) إحصائيةكما اظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
مؿ الشرطة الفمسطينية في الكقاية مف الجريمة تبعا لمتغير استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات ع
كتقنيات العمؿ الكقائي كنتائج العمؿ الكقائي  كأليات أساليبالمحافظة عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت 

كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي كالتدابير الكقائية المكقفية لمشرطة حسب متغيرات: المحافظة، 
 إحصائيةالمستكل التعميمي، الرتبة العسكرية. في حيف تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  سنكات الخبرة،

( في مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعا 0.05α≥عند مستكل الداللة )
 كأليات كأساليبالعمؿ الكقائي لمشرطة  كأدكارالعمؿ الكقائي لمشرطة  أىداؼلمتغير القسـ في مجاالت 

عند  إحصائيةكما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة . كتقنيات العمؿ الكقائي كالتدابير الكقائية المكقفية
( في مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعا 0.05α≥مستكل الداللة )

 كأليات كأساليبكقائي لمشرطة العمؿ ال كأدكارالعمؿ الكقائي لمشرطة  أىداؼلمتغير القسـ في مجاالت 
 .كتقنيات العمؿ الكقائي كالتدابير الكقائية المكقفية



 ل

 

الشرطة الفمسطينية  كمككنات عمؿبيف مستكل الداللة  إحصائياأظيرت الدراسة كجكد ارتباط داؿ كما 
فمسطينية بيف كمككنات عمؿ الشرطة ال إحصائياكالتدابير الكقائية المكقفية، حيث تبيف كجكد ارتباط داؿ 

 االجتماعية.كالتدابير الكقائية 
بالتالي، تكصمت الدراسة لمجمكعة مف االستنتاجات مف أىميا أف التدابير الكقائية االجتماعية  تعكس  
مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية، ككذلؾ محاكلة التكاصؿ مع المكاطف كتعزيز ثقتو بجياز الشرطة ىي 

،  كحث جياز الشرطة في االستمرارية في تطبيؽ مككنات عمؿ عمؿ الشرطة الفمسطينية أكلكياتمف 
زيادة الكعي الثقافي لدل الضباط العامميف كذلؾ مف خبلؿ الدكرات  إلىالشرطة الفمسطينية باإلضافة 

التدريبية كالمحاضرات في اطار الكقاية مف الجريمة , حيث إف العبلقة بيف الجميكر كرجاؿ الشرطة مبينة 
ية، حيث تعتبر ىذه التصكرات عكائقا لتطكير العمؿ الشرطي عامة، كتطكير تدابير عمى تصكرات سمب

ضركرة اعتماد تطبيؽ البرامج كالنماذج كاألنشطة االجتماعية الكقائية التي تيدؼ  ،كقائية اجتماعية خاصة
تكاجد العبلقة   كالتأىيؿ،مثؿ اعتماد الرقابة االجتماعية كالتدريب  األفرادالى تعزيز الشخصية السكية عند 

كفاءة العمؿ الشرطي في العمؿ الكقائي  إلىبيف مككنات الكقاية كالتدابير الكقائية االجتماعية، كيعكد ذلؾ 
 كتعاكف المجتمع بالرغـ مف كجكد المعيقات المجتمعية.

مجاؿ التخطيط كسياسات الشرطة يتمثؿ  منيا:مجمكعة مف التكصيات في مجاالت  إلىخمصت الدراسة 
كحث جياز الشرطة في االستمرارية في تطبيؽ مككنات عمؿ الشرطة  ،متخصصةمؿ دكرات في ع

رشاد الفمسطينية، كضركرة اعتماد  ،الكقائيةكالمجتمع لمعالجة القصكر الذاتي مع اتخاذ التدابير  األفراد كا 
الشرطة تطبيؽ البرامج كالنماذج كاألنشطة االجتماعية الكقائية كفتح دائرة متخصصة في الشرطة )

المزيد مف  إجراء يتمثؿ في كفي مجاؿ البحكث الجريمة.لما ليا دكر مف الكقاية مف  المجتمعية(،
جراء كالبحكث،الدراسات   ،الجريمةدراسات تركز عمى الجكانب المكقفية المساعدة كالمساىمة في كقكع  كا 

تعزيز التعاكف بيف جياز  عبلـاإلكفي مجاؿ  نتائج.كالعمؿ عمى نشر ما تكصمت اليو الدراسة الحالية مف 
كسائؿ  إلى إضافة اإلعبلـكالقياـ بحمبلت تكعية في مختمؼ كسائؿ  المختمفة، األعبلـالشرطة ككسائؿ 

الكقاية مف  إلىلتقديـ برامج تيدؼ  اإلعبلـكتكجيو  كاألبناء، األىؿالتكاصؿ االجتماعي التي تستيدؼ 
 أساليبمكاكبة التطكر كالتقدـ في  يخص المجاؿ النظرم بما أما. كاألماف األمف إلىالجريمة بالدعكة 

كطرح تجارب جديدة مف خبلؿ خبرة ضباط الشرطة تختص بمجاؿ  ،نظريةارتكاب الجريمة مف ناحية 
 الشرطي.الكقاية مف الجريمة كالعمؿ 
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Abstract 

The study aimed to know  the responses of police officers to the components of the work of 

the Palestinian police in the domain  of prevention from crime in the governorates of Hebron, 

Ramallah and Nablus and to know if there are statistically significant responses in the 

components of the work of Palestinian police in the domain of protection from crime from 

the point of view of its officers which are due to  personality, demographic and functional 

variables. 

It also aimed to know the relationship between the components of the work of the Palestinian 

police in the domain of prevention from crime and the situational and social preventive 

procedures. The population of the study consisted of Palestinian police officers working in 

the governorates of Hebron, Ramallah and Nablus whose number is (1078). The sample of 

the study consisted of (270) police officers who were chosen by the regular stratified random 

sample with a percentage of (25%) from the population of the study. 

The results of the study showed that the responses of the police officers to the components of 

the work of the Palestinian police in the domain of prevention from crime  in the 

governorates of Hebron, Ramallah and Nablus were high whereby  the domain of the roles of 

the preventive work of the Palestinian police were the highest domains and that the 

availability of psychological  stability of the citizens was the most prominent  component of 

the work of the Palestinian police. 

The results also showed that there were no statistically significant  differences at the 

significance level of (a≤ 0.05) in the responses of police officers to the components of the 

work of the Palestinian police in prevention from crime according to the variable of the 

governorate in the total degree and in the domains of methods, mechanisms  and technologies 

of preventive work and the results of the preventive work  and the impediments of the 

application  by the police of the preventive work and  the situational  preventive procedures 

according to the variables of: the governorate, years of experience, educational level, and the 

military rank. 

However, it was indicated that there were no statistically significant  differences at the 

significance level of (a≤0.05) in the components of the work  of Palestinian police in the 

domain  of prevention from crime  according to the variable of  the section  in the domains  of 

the aims of the police preventive work, the roles of the preventive work of the police, the 
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methods, mechanisms  and technologies of the preventive work and the situational  

preventive procedures  . It was also indicated  that there were no statistically significant 

differences at  (a≤0.05) in the components of work of the Palestinian police in the domain of 

prevention  from crime according to the variables of the section in the domains of the aims of  

the preventive work of the police, the roles of the preventive work of the police, the methods, 

mechanisms and technologies of the preventive work and the situational preventive 

procedures. 

The study found that existence of a statistically significant connection between the 

significance level and the components of the work of the Palestinian police and the situational 

preventive procedures, whereby it was indicated that there was a statistically significant 

connection between the components of the work of the Palestinian people and the social 

preventive procedures. 

Accordingly, the study reached a number of conclusions the most important of which are that 

the social preventive procedures reflect the components of the work of the Palestinian police, 

also attempting to communicate with  the citizen, reinforcing  his confidence in the police 

body is one of the priorities of the work of the Palestinian police, urging the police body to  

continue applying the components of the work of the Palestinian police. In addition, there 

should be an increase in the cultural awareness of the working officers and this is through 

training sessions and lectures in the framework of prevention from the crime. The 

relationship between the public and the police officers is built on negative conceptualizations, 

whereby these conceptualizations are considered as impediments for developing the police 

work in general and developing social preventive procedures in particular. It is necessary to 

adopt the application of the preventive social programs, models and activities, which aim to 

reinforce the sound personality among the individuals such as adopting the social monitoring, 

training and rehabilitation. There should be relationship between the components of the 

prevention and the social preventive procedures. This is due to the efficiency of the police 

work in the preventive work and the cooperation of the society despite the existence of 

societal impediments. 

The study concluded with a number of recommendations  including: the domain of planning 

and the policies of the police which is represented in doing specialized sessions, urging the 

police body to continue  in applying the components of the  work of the Palestinian work, 

guiding the individuals and the society to treat the self failure with taking the preventive 

procedures, the necessity of adopting  the application of the preventive social programs, 

models and activities, opening specialized  departments in the police (the community police) 

due to its role  in prevention from crime. In the domain of research, more studies and research 

should be conducted which focus on the situational aspects, which help and contribute in the 

incidence of crime. The results reached by the current study should be published.  In the 

domain of media, cooperation should be reinforced between the police body and the different 

media. Awareness campaigns should be carried out in the different media in addition to the 

social communication media which target the families and children and guiding the media to 

present programs which aim to prevent the crime by calling for security and safety. As for the 

theoretical domain, the police should go along with development and progress in the methods 
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of committing crime from a theoretical aspect and putting new experiences through the 

experience of police officers, which are specialized, in the domain of crime prevention and 

police work. 
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 الفصل األول

______________________________________________________ 
 المدخل إلى الدراسة 

 
 مقدمةال 1.1

بذلت الدكؿ جيكدا كبيرة في مكافحة الجريمة، ألف الجريمة أصبحت تيدد المجتمع كترىقو اقتصاديا 
مة، كأنفقت أمكاال باىظة كاجتماعيا كسياسيا، كقد اتخذت تمؾ الدكؿ كسائؿ مختمفة في مكافحة الجري

نتائج طيبة في الحد مف الجريمة، حيث الى مف أجؿ ذلؾ، كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ تستطع أف تصؿ 
كانت الشرطة ىي الجية الكحيدة المخكلة في مكافحة الجريمة، فأصبح كاضحا ضركرة أف يختمؼ 

إشراؾ المكاطنيف في الحد األسمكب في الحد مف الجريمة، كعدـ االعتماد فقط عمى الشرطة كضركرة 
 مف ظاىرة الجريمة.

في   فكرة الشرطة رظيكر كتطك ككاف لتكصيات مؤتمرات األمـ المتحدة لمنع الجريمة أكبر األثر في 
كذلؾ ألىمية جياز الشرطة في الكقاية مف الجريمة باعتباره الجياز المخكؿ بمكافحتيا، مجاؿ الكقاية، 

، ككاف 1950مرات منع الجريمة كؿ خمس سنكات منذ عاـ حيث كانت األمـ المتحدة تعقد مؤت
لمؤتمر مكافحة الجريمة في الببلد العربية الذم نظمتو األمـ المتحدة في دمشؽ خبلؿ شير أيمكؿ سنة 

أكبر األثر في ظيكر فكرة االىتماـ بالكقاية مف الجريمة، كذلؾ الىتمامو بالكقاية السابقة مف  1974
قاية مف التكرار كتحديد الجياز المكمؼ بالكقاية مف الجريمة كتطبيؽ مبادئ اإلجراـ كاالنحراؼ كالك 

 (.2007)النقبي،  الدفاع االجتماعي

كنظرا لمتطكر العممي كالتكنكلكجي كاالقتصادم كاالجتماعي في العالـ، أصبحت الشرطة مطمبا 
كاء، ألنو ال تكجد دكلة حضاريا ممحا، ال يمكف تجاىمو في كافة الدكؿ األكركبية كالعربية عمى حد س

 .منة تماما كال يكجد بيا جرائـ أك انحراؼ، كال يكجد في أم مكاف في العالـ ما يسمى باألمف المطمؽآ
كتبرز أىمية عمؿ جياز الشرطة بالعمؿ  .مرتبط بوك لذا فإف النظاـ األمني جزء مف البناء االجتماعي 

تشكؿ األساس الذم تبنى  ، كالتيار التي تيددهبأمف المجتمع كحمايتو مف األخط ااألمني ككنو معني
عميو أنكاع الفعؿ اإلجرامي المتمثمة في عدكاف بعض الناس عمى بعضيـ اآلخر، بسبب انفبلتيـ مف 
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القيـ اإلنسانية كاألخبلقية التي تضبط سمككيـ كتحكؿ دكف ممارستيـ لؤلفعاؿ التي تمس أمف اآلخريف 
)األصفر، اجتماعي تعتبر الشرطة كفقا لذلؾ نظاـ ضبط في حياتيـ كأمكاليـ كأعراضيـ، حيث 

2001.) 

السياسات الجنائية التي تتبعيا الدكلة في مجاؿ الكقاية  كجزء مفكمف ىنا برزت أىمية دكر الشرطة، 
مف الجريمة، حيث تتغير السياسة الجنائية تبعا لتغير الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية في 

بعدد مف اآلليات مرتبطة  بر ميمة جياز الشرطة الفمسطينية في الكقاية مف الجريمةالدكلة، حيث تعت
حكؿ دكف نجاح الشرطة تالتي تساىـ في تحقيؽ ذلؾ، كما أنيا تكاجو عددا مف المعيقات التي 

الفمسطينية في تحقيؽ أىدافيا في الكقاية مف الجريمة، كبالتالي فإف دكر الشرطة في الكقاية مف 
أبرزىا نجاح اآلليات كتذليؿ المعيقات التي ستكاجو عمؿ رجاؿ  يتكقؼ عمى عدة اعتباراتالجريمة 
 الشرطة.

 

 مشكمة الدراسة 1.2

الفترة  محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس فيحجـ الجريمة في في ازدياد  كما يبدك فينالؾ      
مسطيني، ففي تقرير لمجياز األخيرة، كما كنكعا، كظيكر جرائـ غريبة كخطيرة عمى المجتمع الف

ىذا  . إفجريمة 24،101الجرائـ المبمغ عنيا  عددبمغ  2013لئلحصاء الفمسطيني عاـ  المركزم
يدد محاكالت التطكر كالتقدـ اقتصاديا كسياسيا ي، ك المجتمع الفمسطينياالزدياد في ظاىرة الجريمة ييدد 

ية المتبعة في مكاجية الجريمة، كالعمؿ كاجتماعيا، مما يجعؿ مف الضركرم مراجعة السياسة الشرط
الجريمة التي تتبعيا الشرطة الفمسطينية  عمى فحص مف جديد آلليات المستخدمة في مجاؿ الكقاية مف

 (.2013الفمسطيني، ء ئلحصال ممركز جياز المحافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس  )الفي 

الشرطة الفمسطينية في الكقاية مف ؿ مككنات عم الىكمف ىنا تبرز مشكمة الدراسة في التعرؼ  
مف خبلؿ االجابة في محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس مف كجية نظر ضباطيا. بالتالي، يتـ  الجريمة

كىك: ما مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف عف سؤاؿ الدراسة الرئيس 
 هلل كنابمس؟كجية نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ ا
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 ىمية الدراسةأ 1.3

كمف أىمية الدراسة مف الناحية النظرية في قمة الدراسات التي تناكلت دكر الشرطة الفمسطينية ت       
كبالتالي  –عمى حد عمـ الباحث –محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس  في الكقاية مف الجريمة في 

العممية فتكمف  أما مف الناحية .في ىذا المكضكع قة يات السابذه الدراسة في إغناء األدبستساىـ ى
 فيالعامة كالسياسة الجنائية رسـ السياسات في دراسة في مساعدة أصحاب االختصاص أىمية ال

األىداؼ  تحديد ، كخاصة مف ناحيةجياز الشرطة الفمسطينيةالمرتبطة بمجاؿ الكقاية مف الجريمة 
محافظات الخميؿ كراـ المناسبة لمكقاية مف الجريمة في  جراءاتالكقائية في عمؿ الشرطة، كاآلليات كاإل

إضافة إلى ذلؾ تساىـ الدراسة  كتحديد المشاركة المجتمعية، كتحديد نتائج العمؿ الكقائي.، اهلل كنابمس
 العمؿ الكقائي.تحديد المعيقات التي تكاجو رجاؿ الشرطة في في 

 

 أىداف الدراسة 1.4

محافظات الخميؿ كراـ اهلل في معرفة مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية اليدؼ األساس لمدراسة ىك 
 الجريمة.في مجاؿ الكقاية مف  كجية نظر ضباط الشرطة الفمسطينية كنابمس مف

 :فرعية اآلتيةبالتالي، جاءت الدراسة لتحقيؽ األىداؼ ال

 فحص ماىية أىداؼ الشرطة في الكقاية مف الجريمة. -1
 .في الكقاية مف الجريمةر الشرطة ادك ألى االتعرؼ  -2
 الجريمة.الشرطة في الكقاية مف  كأساليب تحديد آليات -3
 لى نتائج عمؿ الشرطة في مجاؿ الكقاية مف الجريمة.االتعرؼ  -4
 لى معيقات الشرطة في الكقاية مف الجريمة.االتعرؼ  -5
لى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر الشرطة في الكقاية مف الجريمة في االتعرؼ  -6
شخصية كجية نظر ضباط الشرطة الفمسطينية تعزل لمتغيرات  حافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس مفم

 .كديمكغرافية ككظيفية
ككؿ مف  في الكقاية مف الجريمة الفمسطينية الشرطة مككنات عمؿبيف لى العبلقة االتعرؼ  -7

 .جتماعية كالمكقفيةالتدابير الكقائية اال
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 اسئمة الدراسة 1.5

 التالية: الفرعية األسئمة عفالدراسة  الرئيس، تجيبسؤاؿ الدراسة كاستنادا ل

في الكقاية مف الجريمة مف كجية نظر ضباط الشرطة  أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة ما  -1
 الفمسطينية؟

كجية نظر  محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس مفر الشرطة في الكقاية مف الجريمة في ادك أ  ما -2
 نية؟ضباط الشرطة الفمسطي

محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس الشرطة في الكقاية مف الجريمة في كتقنيات آليات أساليب ك  ما -3
 الفمسطينية؟مف كجية نظر ضباط الشرطة 

مف كجية نظر محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس ما معيقات الشرطة في الكقاية مف الجريمة في  -4
 الفمسطينية؟ضباط الشرطة 

رطة في الكقاية مف الجريمة في محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس مف كجية نتائج عمؿ الش ما -5
 نظر ضباط الشرطة الفمسطينية؟

محافظات ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر الشرطة في الكقاية مف الجريمة في  -6
 رافية؟الديمكغ متغيراتمكجية نظر ضباط الشرطة الفمسطينية تعزل ل الخميؿ كراـ اهلل كنابمس مف

في الكقاية مف  الفمسطينية الشرطة مككنات عمؿتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ىؿ   -7
 ؟ التدابير الكقائية المكقفيةك  الجريمة

في الكقاية مف  الفمسطينية الشرطة مككنات عمؿتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  ىؿ -8
 جتماعية؟التدابير الكقائية االك  الجريمة

 
 لدراسةفرضيات ا 1.6

في ( 0.05α≥فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): تكجد الفرضية الرئيسية األولى
 .تعزل لممتغيرات الديمكغرافيةالشرطة في الكقاية مف الجريمة  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

 :وينبثق عن الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية
في ( 0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )األولى: عية الفر  الفرضية

 . المحافظةلمتغير  الجريمة تعزلالشرطة في الكقاية مف  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ
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في ( 0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الثانية: الفرعية الفرضية
 الرتبة.لمتغير  الجريمة تعزلالشرطة في الكقاية مف  العينة نحك مككنات عمؿ استجابات أفراد

في  (0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الثالثة: الفرعية الفرضية
 لمتغير سنكات الخبرة.فتعزل الشرطة في الكقاية مف الجريمة  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

في ( 0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الرابعة: الفرعية الفرضية
المستكل  لمتغير الجريمة تعزلالشرطة في الكقاية مف  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

 التعميمي.
في ( 0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) :الفرعية الخامسة الفرضية

 لمتغير العمر.تعزل الشرطة في الكقاية مف الجريمة  تجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿاس
في ( 0.05α≥فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) : تكجدالفرضية الفرعية السادسة

 لمتغير القسـ.تعزل الشرطة في الكقاية مف الجريمة  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

مككنات : تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة نحك الرئيسية الثانيةية الفرض
 .التدابير الكقائية المكقفيةك  في الكقاية مف الجريمة الفمسطينية الشرطة عمؿ

مككنات تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة نحك الرئيسية الثالثة:  الفرضية
 جتماعية.التدابير الكقائية االك  في الكقاية مف الجريمة الفمسطينية الشرطة عمؿ

 

 حدود الدراسة 1.7

 .محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمسالحد المكاني لمدراسة في  ؿسيتمث المكاني: الحد -1
 .2017إلى  2016ما بيف سيتـ البدء في تطبيؽ الدراسة الحد الزماني:  -2
 .لدراسة عمى ضباط الشرطة الفمسطينيةتطبيؽ ا ـسيت البشري: الحد -3
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 الفصل الثاني
_____________________________________________________ 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري  
 

 المقدمة 2.1

تأتي الكقاية مف الجريمة عمى سمـ األكلكيات لمدكؿ؛ ذلؾ أف التطكر كالنمك لممجتمعات مرىكف بأمف 
كتعمؿ عمى تأخير  المجتمعي،قّيو. كالجريمة بكصفيا ظاىرة اجتماعية تزعزع األمف المكاطف كر 

كتؤدم بالتالي إلى تيتؾ النسيج  المختمفة،كاألمنية  كالثقافية، كاالجتماعية، السياسية،المجتمع بأطره 
 قيمو كمعتقداتو. المجتمعي بكؿ

المستخدمة في  الحديثة،األجيزة التكنكلكجية بالرغـ مف التطكر لمبدائؿ المادية المعتمدة عمى الكسائؿ ك 
يأتي جنبا الشرطة( أك الكقاية منيا؛ إال أف العنصر البشرم )رجؿ  منيا،الكشؼ عف الجريمة كالحد 

كبما منحو إياه القانكف مف  سمطة،إلى جنب في تحقيؽ األمف كاالستقرار المجتمعي بما يممكو مف 
كاقي لكؿ ما مف شأنو أف يعيؽ المجتمع كيؤخر حركة نمكه ليككف بذلؾ الّدرع ال مختمفة،صبلحيات 

 كازدىاره.

 مصطمحات الدراسة 2.2

 تعتمد الدراسة الحالية عمى مجمكعة مف المصطمحات، نكضحيا بإيجاز: 

 تعريف الشرطة لغة:

كرد في لساف العرب "الشرطة بالتحريؾ" معناىا العبلمة. كقكليـ أشرط فبلف نفسو لكذا، أم أعمميا  
عدىا ألمر ما، كمو سمي الشرط ألف ليـ عبلمة يعرفكف بيا. الكاحد شرطي كشرطة كالجمع شرط، كأ
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سمكا بذلؾ ألنيـ أعدكا لميمات خاصة كأعممكا أنفسيـ بعبلمات مميزة. كما كردت في المعجـ الكسيط 
 (.1997أف الشرطة تعني حفظ األمف في الببلد )عمر، 

 تعريف الشرطة اصطالحا

امية بكزارة الداخمية رئيسيا األعمى رئيس الجميكرية كتؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصيا ىيئة مدنية نظ
برئاسة كزير الداخمية كتحت قيادتو كىك الذم يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤكنيا كنظـ أعماليا 

 (.2005)الكزاف، 

استتباب النظاـ العاـ فيرل بأف الشرطة ىيئة مدنية تابعة لمدكلة كمسئكلة عف ( 2005) أما الشيخمي
كالجديد )الحفاظ عمى البيئة، كعمى  ،بمعناه التقميدم )األمف العاـ، كالصحة العامة، كالسكينة العامة(

كعمى الرغـ مف كجكد خصيصة عسكرية في عمؿ  ،جماليات المدينة، كعمى أخبلقيات المجتمع(
سكرية يجب أف ينفرد بيا الجيش الشرطة كزييا الرسمي إلى أنيا ىيئة مدنية، كذلؾ ألف الصفة الع

كحده، كما أف الصفة المدنية لمشرطة تنطكم عمى ضمانو لحقكؽ اإلنساف كذلؾ لمسائمة ىذه الجية 
 .عند تعسفيا كتجاكزىا لمقانكف 

كىي مجمكعة األنشطة التي تقكـ بيا أجيزة الشرطة لتحقيؽ أىداؼ مرفؽ األمف بأعمى درجة مف 
 (.1995أقؿ تكاليؼ ممكنة )المراسي، الكفاية كبأسرع كقت ممكف كب

" اإلغريقية كتعني ىذه الكممة عند "Politeaمشتقة أصبل مف لفظة   Police""الكممة بكليس الشرطة:
؛ يكسؼ، 2001)سعد،  )المدينة(, ثـ أصبحت تطمؽ عمى الجياز الذم يصكف أمف المدينة اإلغريؽ
2009.) 

ف تدريبا خاصا, يكعة مف األشخاص المدربالشرطة بمجم  ,Felson)1987كما عرؼ كيمسكف )
 العاـ.  كيعممكف عمى مساعدة الدكلة لحفظ النظاـ

كالعقيدة كيتمثؿ ذلؾ بمنع  كالعرض، كالنفس، الماؿ،األمف العاـ: يقصد بو كؿ ما مف شأنو حفظ 
لعامة كالمحافظة عمى الصحة ا العامة،كدرء الككارث  العامة،كحفظ سير الحياة  كقكعيا،الجريمة قبؿ 

 (.1997, عبد اهلل)
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تحسبا لظيكر مشكمة معينة أك لظيكر مضاعفات لمشكمة لشرطة ا ااالستراتيجية: عمؿ مخطط تقكـ بي
كيككف اليدؼ مف ىذا العمؿ ىك اإلعاقة الكاممة أك الجزئية لظيكر المشكمة أك  بالفعؿ،قائمة 

 (.2009لمضاعفات أك كمييما )يكسؼ, ا

كلو عقكبة أك تدبير  كالماؿ، كالنسؿ، كالعقؿ، كالنفس، بالديف،األذل الجريمة: كؿ عمؿ ضار يمحؽ 
 (.1999احترازم )أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية, 

كيقكـ بو فرد يحكـ عميو  الجنائي،الفعؿ المضاد لمقانكف  الجريمة أنيا( 2005كما يعرؼ العيسكم )
 المحكمة.بحكـ صادر مف 

 الوقاية لغًة:

 ل(:  -ؽ -مغة ثبلثة أحرؼ )كأصميا في ال

ففي لساف العرب البف منظكر: " َكَقاُه اهلل َكْقيان ككاِقَيةه: أم صانو, ككقيت الشيء, أقيو إذا صنتو 
كسترتو عف األذل, كتكقَّى كاتَّقى بمعنى استبؽ نفسؾ كال تعرضيا لمتمؼ, كتحرز مف اآلفات كاتقيا. 

 (.4901, 6ج ر،منظك كالكقاية كؿ ما كقيت بو شيئان". )ابف 

كممة كاحدة تدؿ عمى  -" الكاك كالقاؼ كالياء(،131 :1991) كحسب معجـ مقاييس المغة البف فارس
دفع شيء عف شيء ككقيتو أقيو كقيان, كالكقاية, ما يِؽ الشيء... إلى أف قاؿ: قاؿ النبي عميو السبلـ:" 

 ينيا". اتقكا النار كلك بشؽ ثمرة" ككأنو أراد اجعمكىا كقاية بينكـ كب

 (, كقاُه كقْيان كِكقاية: صانو, كاتقيت الشيء حذرتو". 667 :1997كفي مختار القامكس لمزاكم )

ما ( يحيؿ بيف الفرد كالشيء المراد التحذير منو, كيبدك  حاجز )أمرمما سبؽ يتضح بضركرة تكفير 
 أمر التحذير استباقيان كليس أثناء أك بعد حدكث المكركه.

 الوقاية كمصطمح:

ذىب البعض في تحديده لمفيكـ الكقاية مف الجريمة بأنو "يشير إلى مختمؼ الجيكد المجتمعية التي ي
(. كىنا نشير بأف الكقاية 2001تيدؼ إلى الحيمكلة دكف تكفر عكامؿ كظركؼ الجريمة أصبل" )طالب, 

نما جيد مجتمعي تحكؿ إلى درء الجريمة قب فردية،ليست  ؿ كقكعيا. كليست حكرا عمى جية معينة، كا 
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 التفكؾ،في تحديده لمفيكـ الكقاية مف الجريمة بأنو" كؿ عمؿ يؤدم إلى  ،(Waller, 2006)كيذىب 
 أك التخفيض مف معدالت الجريمة".

فيطالب بكضع استراتيجية كاممة تشترؾ بيا كؿ المؤسسات لمحد مف الجريمة.  (،2004أما الحيدر)
ة عمؿ كقائي جماعي منظـ مف خبلؿ تنفيذ برامج ( أف الكقاية مف الجريم2006كما يضيؼ عياط )

 لمجريمة.كتدابير كقائية ميدانية لمتعامؿ مع كافة الظركؼ كالعكامؿ المؤدية 

كتييؤ الفرد الف يتخذ سمككان  الطفكلة،الكقاية بشكؿ عاـ: ىي منع تككيف الشخصية المنحرفة منذ 
األمنية، ؛ أكاديمية نايؼ لمعمكـ 2005, م)العيسك بمقتضى طبعو كاندفاعو الذاتي القكيـ  مستقيمان،
2001.) 

 التطور التاريخي لمفيوم الوقاية من الجريمة 2.3

 مفيوم الوقاية من الجريمة

يعد مفيكـ الكقاية مف الجريمة مف المفاىيـ الكاسعة في االستخداـ كاالنتشار، حيث استخدميا كثير مف 
كاديمية كالندكات العممية كالمؤتمرات العالمية، ألف العمماء كالباحثيف في مجاالت عدة في األبحاث األ

مكضكع الكقاية مف الجريمة أصبح أمران كمطمبان ممحان في السنكات األخيرة، مع تزايد ارتفاع معدالت 
 الجريمة غير الطبيعية.

 تعددت مفاىيم الوقاية من الجريمة، ولعل من أبرزىا ما يمي:

ة ىي " مجمكعة مف التدابير الكقائية التي يجب أف تُتخذ لمنع ذىب البعض إلى أف الكقاية مف الجريم
حدكث الجريمة كبخاصة لدل األشخاص ذكم الميكؿ اإلجرامية الخطرة أك التي تنذر حالتيـ 

مف اإلجراءات  مجمكعة“أنيا االجتماعية بارتكاب الجريمة في المستقبؿ "، كذىب جانب آخر إلى 
يو التربكم لؤلفراد، كالتأثير في األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لمكقاية مف الجريمة مف خبلؿ التكج

 (.2001طالب، كالثقافية عبر سياسة إنمائية تتيح حياة كريمة لؤلفراد ")

كما ذىب البعض إلى أنيا " تركيز الجيكد لحصر العكامؿ كاألسباب التي تتدخؿ في حدكث الجريمة 
بغية حماية األفراد مف احتماؿ الكقكع في الجريمة " )الربدم،  كاتخاذ التدابير كاإلجراءات حياؿ إزالتيا

2011.) 
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كما عرفت الكقاية مف الجريمة بأنيا التدخؿ المبكر لحماية األفراد كالمجتمعات مف ارتكاب الجريمة 
كاالنحرافات، التي يتكقع أك يحتمؿ أف يرتكب، كتفادم حدكثيا مستقببلن بالقضاء عمى العكامؿ التي 

 (.2000)العمار،  تييئ أك تساعد أك تعجؿ بارتكابيا تسبب أك

كما عرفيا فيمسكف ككبلرؾ بأنيا: ىي كؿ إجراء أك تدابير مف شأنيا أف تؤدم إلى تغيير في أحد 
 (.Felson & Clarke, 1998شركط حدكث الجريمة، بحيث يحكؿ دكف حدكثيا )

ا، كيتعرض إلى بعض العكامؿ التي مف المعمكـ أف لكؿ عمـ أك تخصص مراحؿ يمر بيا كينتقؿ بيني
تؤدم إلى بمكرتو كتطكره، حتى يصؿ إلى مرحمة يفرض نفسو فييا في مصاؼ العمكـ كالتخصصات 

 العممية.
مرت فمسفة الكقاية مف الجريمة بمراحؿ تطكرية حتى كصمت إلى ما ىي عميو في الكقت الحاضر، 

بؿ أف تككف مطمبا محميا ألم دكلة في حد كما زالت في تقدـ كتطكر، لككنيا أصبحت مطمبا دكليا ق
 ،)الربدم ذاتيا، خاصة بعد أف ثبت فشؿ الكسائؿ التقميدية "كحدىا" في مكاجية الجريمة كالسيطرة عمييا

2011.) 
( إلى أف المراحؿ التطكرية التي مرت بيا الكقاية مف الجريمة، تتحدد في ثبلث 2001يشير طالب )

 مراحؿ أساسية كىي:
 ة التنظير المجرد )تسمى مرحمة اإلقناع(.مرحم -(1) 
عداد البرامج كاألساليب كالكسائؿ كالنماذج الكقائية الميدانية. -(2)   مرحمة تصميـ كا 

 مرحمة التقييـ كالتقكيـ. -(3)   
 .االقناع(مرحمة التنظير المجرد )مرحمة 

 المدرسة التقميدية عمى يدبدأت ىذه المرحمة في منتصؼ القرف الثامف عشر تقريبان عند ظيكر أفكار 
( كالمذيف حاكال بكؿ جرأة مراجعة كنقد األفكار السائدة في كقتيـ Beccaria & Bentham) مؤسسييا 

في أكركبان تحديدان، كالمتعمقة باألساليب المتخذة في مكاجية الجريمة، ككذلؾ إعادة النظر كالتأمؿ 
قت، لككنيا لـ تحد تمؾ المكاجية لمجريمة كالعقكبة كالتفكير في العقكبة كماىيتيا كأىدافيا في ذلؾ الك 

 ليا في الحد منيا، باإلضافة إلى نقد األفكار غير العادلة في نظاـ العدالة كالعقكبة المطبؽ في كقتيا
 (.2001)طالب, 

عداد البرامج كاألساليب كالكسائؿ كالنماذج الكقائية الميدانية. -(2)  مرحمة تصميـ كا 
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حمة اإلقناع أثمرت بتككيف تكجو يؤمف بأىمية العمؿ الكقائي في مكاجية الجريمة، المرحمة السابقة مر 
كبدأت ىذه المرحمة مف بداية منتصؼ القرف العشريف تقريبان، أم بعد الحرب العالمية الثانية، كتقريبان 

 .(Eliott, 2011) مع بداية ظيكر مدرسة الدفاع االجتماعي بشكميا الحديث

المرحمة يتركز عمى البحث الجاد عف برامج عممية تطبؽ فعميان عمى أرض الكاقع، ىذه  التكجو فيكاف 
بحيث إف التنظير كاإلقناع البد أف يترجـ إلى طرؽ ككسائؿ عممية، تطبؽ إجرائيان لمكقاية مف الجريمة، 

طبيؽ كمف خبلؿ القياـ كالتكجو إلى مرحمة اإلعداد كالتصميـ لبرامج كنماذج عممية كقائية، قابمة لمت
اإلجرائي، كيشترؾ في إعدادىا كتصميميا كتطبيقيا مجمكعة مف أطراؼ المجتمع بمعنى أف يككف ذلؾ 
اإلعداد كالبحث عف النماذج كالبرامج المناسبة كتطبيقيا عمبلن اجتماعيان ييدؼ إلى التدخؿ المباشر 

 لعبلج الجريمة كالكقاية منيا.
 مرحمة التقييـ كالتقكيـ. -(3)   

حمة كانت مرحمة حاسمة كميمة بالنسبة لعممية الكقاية مف الجريمة، ألف تمؾ البرامج كالنماذج كىذه المر 
التي تـ تطبيقيا، كأثبتت نجاحيا كقياس أثرىا اإليجابي )في خفض معدالت الجريمة( ىي باألساس 

ت ك ليالداعـ كالمعزز بأىمية برامج الكقاية مف الجريمة في السيطرة عمى الجريمة. لذلؾ يشير إ
(Elliott, 1998 أف مرحمة تقييـ البرامج الكقائية مف أىـ كأخطر المراحؿ، لككنيا يترتب عمييا العمؿ )

المستقبمي، إما االستمرار في تطبيؽ البرنامج أك اإللغاء أك التقكيـ كالتعديؿ أك التغيير، ليتـ الكصكؿ 
 .Eliott, 1998))فشيئان ؿ منيا شيئان إلى األىداؼ المحددة، كىي كقؼ زيادة معدالت الجريمة، كالتقمي

بعض النقاط كاألسس العممية لعممية تقييـ البرامج نفسيا قبؿ تطبيقيا، كتقييـ  (Elliott, 1998ذكر )يك 
مف يقـك بتطبيقيا، ككذلؾ تقييـ البرنامج نفسو أثناء التطبيؽ كبعد التطبيؽ، ثـ تقييـ النتائج التي حققيا، 

البرامج األكثر كاألجدل في التطبيؽ كاألقكل فاعمية في تحقيقيا لآلثار ككؿ ذلؾ ليتـ الكصكؿ إلى 
 الكقائية الكاضح في ظؿ التغير كالتقدـ الذم يحدث في المجتمعات.

كما كرد ك   (Clark, 2005)لذلؾ، ىناؾ ثبلث مستكيات لمكقاية مف الجريمة حسب  إضافة  
 ( كىي:2005( كالعطياف )2009يكسؼ ) في
ية: كىي التي تعمؿ عمى خفض أك تقميؿ الفرص كالمكاقؼ التي تؤدم كتسيؿ حدكث الكقاية األكل .1

 التي يستغميا المجـر لمكصكؿ إلى ىدفو بسيكلو".“الجريمة 
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الثانية: كىي التي تركز عمى تغيير نظرة كسمكؾ األشخاص أنفسيـ، مف الدرجة الكقاية   .2
العمؿ اإلجرامي، كلـ يتكرطكا بشكؿ جدم خصكصان الذيف لدييـ غربة كنزعة شديدة إلى االنخراط في 

في ىذا األمر " بمعنى إجراءات كقائية اجتماعية، مف خبلؿ عبلج كتقكيـ الميكؿ كالنكازع االنحرافية، 
 كالحيمكلة دكف ظيكر اإلرادة اإلجرامية في شخصية أفراد المجتمع".

مف خبلؿ المكافحة الميدانية  الثالثة: كىي تركز عمى بتر دابر العمؿ اإلجراميمف الدرجة الكقاية  .3
كالقبض عمى المجرميف الذيف يعتبركف العمؿ اإلجرامي مينة تجمب ليـ الماؿ، بحيث يتـ التركيز عمى 
دراسة أحكاليـ عبر مراحؿ الحياة المختمفة كمعرفة درجة خطكرتيـ اإلجرامية، كعدد الجرائـ التي 

كيبلحظ أف ىذا التصنيؼ ال يعد مف إجراءات الكقاية ارتكبكىا، ليتـ كضع العبلج كالتأىيؿ البلـز ليـ " 
نما يعد إجراءات كتدابير بعدية، الحقة بعد كقكع الفعؿ اإلجرامي بمعنى معالجة  مف الجريمة القبمية، كا 

 نتائج الفعؿ اإلجرامي".
 

 نظريات الوقاية من الجريمة 2.4

لـ تظير بالشكؿ التنظيرم إال في  تعدُّ نظريات الكقاية مف الجريمة مف النظريات الحديثة، ككنيا
عندما انتقؿ التركيز عمى فيـ  تقريبان،النصؼ األخير مف القرف العشريف كتحديدا في طبلئع الستينات 

كليس كظاىرة  الفعؿ،كتفسير الجريمة كفعؿ أك كحدث إجرامي مرتبط بالسياؽ الزماني كالمكاني لنفس 
نما بيدؼ محاكلة الكصكؿ إلى نماذج  البحت،ظير ككذلؾ ليس بيدؼ التنظير لذات التن إجرامية، كا 

 كبرامج ككسائؿ الكقاية مف الجريمة. كمف ىذه النظريات المعاصرة نذكر ما يأتي:

 (Defensible Spaceنظرية المحيط اآلمف )

"حياة كمكت المدف  في كتابيا Jane Jacobsظيرت ىذه النظرية في أعماؿ الكاتبة الصحفية 
 .Jacobsثـ جاء اكسكار نيكماف الذم تابع أعماؿ  ،1961عاـ  األمريكية الكبرل"

يرل ىؤالء الكتاب أف الطبيعة كبناء البيئة العمرانية لممدف كاألحياء السكنية كالمباني الكبيرة كالشكارع 
مف خبلؿ  الجريمة،يمكف ليا أف تؤثر في خفض معدالت  الكقائية،كغيرىا بطريقة يؤخذ فييا الجكانب 

؛  Burke, 2001ى المجرميف المحتمميف بكاسطة تقميؿ المكاقؼ كالفرص المكاتية أماميـ )السيطرة عم
 (.2001، طالب
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مف خبلؿ المبادئ كاألفكار لنظرية المحيط اآلمف التي تتمحكر في جانب ميـ مف جكانب الكقاية مف 
لعمراني الكقائي الجريمة، كالتي يمكف كبمقدكرنا القياـ بقيا، كذلؾ مف خبلؿ التخطيط كالتصميـ ا

المسبؽ في المقاـ األكؿ، أك إجراء التعديبلت المناسبة لممباني الكبيرة كالمنازؿ كاألسكاؽ كاألحياء 
كالشكارع، القائمة حاليان بشكؿ يقمؿ المكاقؼ التي تييئ فرصان إجرامية قد تستغؿ مف األفراد المحتمؿ 

ية كقائية مع التدخؿ الرسمي كالمباشر لتعديؿ كقكع الجريمة منيـ، كذلؾ مف خبلؿ اعتماد تدابير ىندس
كعبلج أم ثغرة )مكقؼ( في التصميـ تكشؼ بأنيا استغمت مف قبؿ المجرميف حتى ال يتكرر استغبلليا 
مرة أخرل كفي أماكف أخرل، كىكذا يستمر العمؿ في التصميـ كالتعديؿ، لتستمر عممية الكقاية مف 

ؿ معدالت الجريمة كالخكؼ منيا. بحيث يشعر الفرد أف الجريمة ليتحقؽ اليدؼ المنشكد في تقمي
المككف الذم يسكف فيو كمحيطو الذم ينتقؿ فيو محيط آمف، كفي نفس الكقت يشعر مف لديو ميكؿ 

 (.2011إجرامية أنو مراقب في ذلؾ المحيط اآلمف الذم تقؿ أك تنعدـ فيو الفرص اإلجرامية )الربدم، 

 (Routine Activity Theoryنظرية النشاط الرتيب )

كالتي اىتمت في تفسير  ،(Micro_level) تعد ىذه النظرية مف أكائؿ المحاكالت عمى المستكل الجزئي
كدكره في تشكيؿ فرص  كالمكاني،أك كمكقؼ مرتبط بالسياؽ الزماني  كحدث،كفيـ الفعؿ اإلجرامي 

لقد  ،الميكؿ كالنكازع اإلجراميةدافعة لئلقداـ عمى ارتكاب الجريمة مف قبؿ األفراد الذيف ظير عندىـ 
ككذلؾ فالنظرية  . حاكلت ىذه النظرية ربط جرائـ السرقات بالتغيير كالتحضر االجتماعي كاالقتصادم

كركزت عمى جريمة محدكدة كىي السرقة  ،حاكلت فيـ الفعؿ اإلجرامي كمكقؼ)كفعؿ( كليس كظاىرة
ثبلثة عناصر يتطمب تكافرىا متزامنة في كلـ تذىب لتفسير الجريمة بشكؿ عاـ كضعت ىذه النظرية 

 ( كىي:2001؛ طالب، 2013نفس الكقت كالمكاف لحدكث الفعؿ اإلجرامي )الكريكات, 

 كجكد إنساف منحرؼ أك مجـر لديو استعداد الرتكاب الفعؿ اإلجرامي. -1
 .المناسبة( )الفرصةكجكد ضحية مناسبة أك ىدؼ سيؿ الكصكؿ إليو  -2
 غياب الحراسة الفاعمة كغياب التحصيف(. ) غياب السمطة أك المراقبة -3

 ( Life Style Theoryنظرية أسمكب الحياة )

كالتي طرحت  ,Hendlango Gotefredson &  Jarfelloتعكد أفكار نظرية أسمكب الحياة لكؿ مف 
ـ كىي مف المحاكالت التنظيرية المحددة الجزئية التي تركز عمى فيـ كتفسير الفعؿ 1978عاـ 
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جراءات كقائية  الحياة،الذم يحدث بفعؿ النمطية في أسمكب ك  اإلجرامي، بيدؼ الكصكؿ إلى أساليب كا 
كىذا يعني أنيا تيدؼ بأفكارىا إلى المستقبؿ في  منو،لمحيمكلة دكف كقكع الفعؿ اإلجرامي أك التقميؿ 

 (.2001، طالب ؛2013, )الكريكاتكالتقميؿ مف معدالتيا  الجريمة،تحقيؽ الكقاية مف 

 (Rational- choice Theoryاالختيار العقبلني )نظرية 

كالتي قدميا لممرة األكلى مع الباحث ككرنيش سنة  النظرية،مؤسس  Ronald Clarckيعد الباحث 
ـ. بدأت ىذه النظرية بفرضية إف المجرميف يرغبكف أك يبحثكف في سمككيـ اإلجرامي لمحصكؿ 1958

كىذا يمزميـ اتخاذ القرار  صعكبة،س فييا خطكرة أك عمى فائدة كغنيمة ذات عائد كقيمة عالية كلي
ككذلؾ يمزميـ االختيار الدقيؽ لنكعية  الجريمة،المناسب كالصائب مف كجية نظرىـ قبؿ ارتكاب 

النفعي(. بمعنى إذا تحقؽ  المردكد)الثمينة أك الضعيفة كذات القيمة  المعدكمة،األىداؼ ذات الحراسة 
كارتكاب الفعؿ  الفرصة،قيا بالنسبة ليـ ىك اإلقداـ عمى استغبلؿ ىذه ىذاف الشرطاف لمجناة يككف منط

 (.2013 ،الكريكات؛ 2001 ،اإلجرامي دكف النظر لؤلمكر كالعكاقب األخرل )طالب

بدأت ىذه النظرية بفرضية أف المجرميف يرغبكف أك يبحثكف في سمككيـ اإلجرامي لمحصكؿ عمى فائدة 
يس فييا خطكرة أك صعكبة، كىذا يمزميـ اتخاذ القرار المناسب كغنيمة ذات عائد كقيمة عالية كل

كالصائب مف كجية نظرىـ قبؿ ارتكاب الجريمة، ككذلؾ يمزميـ االختيار الدقيؽ لنكعية األىداؼ ذات 
فيذا القرار كاالختيار يعد مرحمة أكلية تبيف كيفية  .الحراسة المعدكمة أك الضعيفة كذات القيمة الثمينة

ميف المحتمميف منطقيان كعقميان مع المكقؼ في ارتكابيـ لمفعؿ اإلجرامي، فيي أفعاؿ إجرامية تعامؿ المجر 
مقيدة بكقت معيف يختاره الجناة لؤلىداؼ اإلجرامية ذات الحراسة أك التحصيف الغائب أك غير الفاعؿ، 

شرطاف لمجناة يككف كالتي سكؼ تحقؽ ليـ عائدان كمردكدان نفعيان مناسبان ليـ، بمعنى إذا تحقؽ ىذاف ال
منطقيان بالنسبة ليـ ىك اإلقداـ عمى استغبلؿ ىذه الفرصة كارتكاب الفعؿ اإلجرامي، دكف النظر لؤلمكر 

 (.2001كالعكاقب األخرل )طالب، 

ليس إال تفاعبلن بيف ردة فعؿ المجـر بطريقة  ،ىذه النظريةركاد حسب رأم  ،يككف الفعؿ اإلجرامي
ظره لمفرصة المكجكدة كالمساعدة، بؿ الدافعة ألف يرتكب جريمتو بناء عمى منطقية كمعقكلة مف كجية ن

غراء الفرصة كاليدؼ اإلجرامي المتكفر كالظركؼ المحيطة بو  التفكير كالمكازنة بيف تأثير كا 
(Cornish & Clarke, 1986.) 
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 االستراتيجية الدولية لموقاية من الجريمة 2.5

دالة نيجان استراتيجيان لمنع الجريمة أقرتو الدكؿ األعضاء عاـ أعدت األمـ المتحدة عبر لجنتيا لمع
األمر  الجريمة،كىك يمثؿ المبادئ التي يجب أف تقكـ عمييا خطط الدكؿ كاستراتيجياتيا لمنع  ـ،1985

 (.(United Nations, 1986الذم يرتبط بإمكانات الدكؿ 

بكؿ مؤسساتو المباشرة  المجتمع،سئكلية كؿ نظرة شاممة لمجريمة باعتبارىا م االستراتيجية،ُتمثؿ ىذه 
كغير المباشرة في التصدم كالكقاية مف الجريمة. كتتمخص استراتيجية األمـ المتحدة لمنع الجريمة 

 (:2001) سعدحسب  كالكقاية منيا عمى أربعة محاكر رئيسية

السميـ, كمسؤكلية  يمثؿ المجتمع رمحكر االستراتيجيات غير المباشرة، حيث نمحظ بأف ىذا المحك أ( (
 الدكلة تجاىو عبر مؤسساتيا المختمفة.

 ارتكاب،)ب( محكر االستراتيجيات المباشرة: مف خبلؿ التدخؿ لمعالجة األزمات كتقميؿ فرص   
 كالقياـ بحمبلت التكعية لمجميكر. 

 )ج( محكر مساىمة المجتمع في منع الجريمة: ىذا المحكر يؤكد عمى أف األمف مسئكلية الجميع 
 (.Clark, 2005؛ Roberts & Northern, 1986تضامنيان، كما يؤكده )

)د( محكر االستراتيجيات األخرل لمنع الجريمة: نبلحظ بأف ىذا المحكر يركز عمى القانكف الجنائي 
 التقميدية،اإلجرائي المتطكر؛ الف ذلؾ ىك األقرب لبلستراتيجية المباشرة المتمثؿ في أعماؿ الشرطة 

فيك األقرب ألعراؼ كتقاليد مجتمعاتيا بصكرة عامة  الثالث،ع قطاع كبير مف دكؿ العالـ كىذا يتفؽ م
  Strobl, 2011). ؛1993العكجي,  ؛2001 ،)سعد

 الكقاية،بالتالي، يعتبر تكضيح ماىية استراتيجيات الكقاية مف الجريمة ضركرم، بسبب ارتباطيا بأنكاع 
 كمف األىمية الحديث عنيا.

يسمط الضكء عمى جذكر المشكمة مف خبلؿ تغيير البيئة  استراتيجيميـ إتباع منيج حيث انو مف ال
االجتماعية كالمادية لزيادة المخاطر عمى المجرميف مف خبلؿ مناقشة كيفية منع النشاط اإلجرامي في 

 كعمـ النفسكىناؾ تكجو آخر مف خبلؿ العمؿ عمى تطكير أفراد المجتمع   .مجاؿ معيف كإجراء أكلي
السمككيات غير االجتماعية تكتسب في مناطؽ  كالمدارس لككفجتماعي عبر التركيز عمى العائبلت اال
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كالمدارس، المستيدفة فييا األسر  كالتطكير االجتماعيتربية كنمك الفرد، فمف خبلؿ البرامج التعميمية 
ميكؿ ظير انخفاض في السمككيات غير االجتماعية كتحسيف في شخصيات األفراد ذكم ال فقد

االستراتيجيات األكثر شيكعنا ىي تمؾ المرتبطة بعمميات التنمية المجتمعية  كمف ضمفاإلجرامية. 
كالتخطيط  كالتكعية،كمشاركة المكاطنيف كدعكة كتنسيؽ كتنظيـ المجتمع المحمي كتحسيف الخدمات، 

 .(Lane & Meeker, 2003)االجتماعي، كالتعميـ 

 

 أنواع الوقاية من الجريمة 2.6

 االتجاه الموقفي في الوقاية من الجريمة  2.6.1

نمحظ بأف االتجاه المكقفي ال يسعى إلى تفسير الجريمة كمعرفة أسبابيا, كال ييتـ بمعرفة صفات 
نما ينصب اىتمامو عمى فيـ الجريمة كفعؿ كالدكافع لبلنخراط فيو كفيـ  ،كسمات المجـر نفسو, كا 

كقؼ أك الحدث الذم ارتكبت فيو الجريمة )أم البيئة المحيطة العبلقة بيف كقكع الفعؿ اإلجرامي, كالم
جراءات عممية كعممية كقائية قبمية لعدـ حدكث الجريمة أك  بالفعؿ اإلجرامي( بيدؼ كضع تدابير كا 
التقميؿ منيا عف طريؽ التحكـ بذلؾ المكقؼ أك الظرؼ الذم كقعت فيو الجريمة كمحاكلة تعديؿ أك 

ضعاؼ تمؾ المكاقؼ المثيرة كالمييأة كالدافعة تغير البيئة المحيطة باأل ىداؼ اإلجرامية إلزالة أك تقميؿ كا 
 .(AIC, 2003; Worrall, 2004)  لبلنخراط في ارتكاب الفعؿ اإلجرامي

تنطمؽ الكقاية المكقفية مف فرضية أساسية مفادىا أف السيطرة كالتحكـ بالمكاقؼ كالظركؼ التي تحيط 
يؤدم حتما إلى تحييد كقكع الفعؿ اإلجرامي أك التقميؿ مف  تداعياتيا،كاء كاحت اإلجرامية،باألىداؼ 

كقكعو, بالمكقؼ أك الحدث )البيئة المعاصرة لمفعؿ اإلجرامي( كىذه المكاقؼ ىي المحرؾ أك الدافع 
مف حيث ككف تمؾ األىداؼ اإلجرامية في سياؽ تمؾ المكاقؼ كنكعية البيئة المحيطة  ،لكقكع الجريمة

التي تحدد سيكلة استغبلليا كسيكلة الكصكؿ ليا كليس فييا مخاطر أك عكائؽ عند استغبلليا بيا ىي 
 (. 2011 ،)الربدم

جراءاتيا عمى تعطيؿ أب ،(2008) كذلؾ يشير طالب ف الكقاية المكقفية تركز مجيكداتيا ككسائميا كا 
ضعاؼ عنصرم )الفرصة رادة(عمى اعتبار ىذه ، كال يعطي كزنا لمعنصر الثالث كىك )اإلالمقدرة(–كا 
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ف كجكدىا نسبي أك  البعض،لدل  ةككف اإلرادة مكجكد إجرامي،العناصر الثبلثة يجب تكفرىا بأم فعؿ 
 ا.ف اإلرادة اإلجرامية بدكف فعؿ ال تعني شيئأك  المجتمع،بيف أفراد 

كتحميؿ ييتـ كيركز عمى فيـ  ،تجاه المكقفي في الكقاية مف الجريمةالف اأكمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف 
جرامية في ذلؾ السياؽ الزمني كالمكاني بشكؿ إلجرامية التي تحدث فييا األفعاؿ اإلتمؾ المكاقؼ ا

بمعنى أنو لك لـ تحدث  الجريمة.فتحدث  اإلجرامية،ألف تمؾ المكاقؼ ىي التي تصنع الفرص  مباشر،
 (.2011كلـ تقع الجريمة )الربدم,  الفرص،كلـ تتييأ تمؾ المكاقؼ لما تييأت 

 

 االتجاه االجتماعي في الوقاية من الجريمة  2.6.2

ف تفسيرىا كعبلجيا كالكقاية منيا البد أف يككف مف أك  اجتماعية،ُيبيف ىذا االتجاه بأف الجريمة ظاىرة 
عميو يعتمد ىذا االتجاه عمى  سيا. كبناءفاىر االجتماعية نك بكاسطة الحقائؽ كالظ ،منطمؽ اجتماعي

كخاصة مدرسة الدفاع  اإلجرامي،ارس االجتماعية في تفسيرىا كتحميميا لمسمكؾ الخمفيات العممية لممد
يعتمد باألساس عمى المعالجة  ،االجتماعي التي تنادم بأف يككف ىنالؾ دفاع اجتماعي ضد الجريمة

أك اقتصار النظر عمى أف الجريمة  العقابية،االجتماعية بالدرجة األكلى كليس فقط بالمعالجة الردعية 
)بكساؽ،  ث مادم فقط يصدر ضده عقكبة شرعيو أك قانكنية فينتيي األمر عند ىذا الحدكحد

2002.) 

أم معالجة العكامؿ كالشركط كالظركؼ  المنبع،تيدؼ الكقاية االجتماعية إلى معالجة األصؿ أك 
ؿ كتركز عمى التعامؿ مع عكام االجتماعية،المفرزة لمجريمة عمى اعتبار أنيا تركز عمى العكامؿ 

 ،مفيدةمثؿ التعميـ كالتثقيؼ كاإلرشاد كتكفر الشغؿ كالسكف كممئ أكقات الفراغ بطرؽ  بعينيا،اجتماعية 
فييا أصحاب ىذا االتجاه أكلكيات اجتماعية كسياسة ضركرية لمكاجية الجريمة  لكالصحة التي ير 

ماعية كالثقافية كىذا ما يعني أف السياسة الكقائية يجب أف تتركز عمى العكامؿ االجت ،كالجنكح
 (.2001 ،كاالقتصادية )طالب

( أف إجراءات الكقاية مف الجريمة يجب أف تككف عمى شكؿ برامج كتدابير 2006كيضيؼ عياط )
أك بركز الشخصية اإلجرامية فيقكؿ  ،عممية ميدانية قبمية مكجية لمعكامؿ كالظركؼ المؤدية لمجريمة
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لمتعامؿ مع  ،مف خبلؿ برامج كتدابير كقائية ميدانية"الكقاية مف الجريمة عمؿ كقائي جماعي منظـ 
 ."كافة الظركؼ كالعكامؿ المؤدية لمجريمة أك بركز الشخصية اإلجرامية

( بشأف الجرائـ المصحكبة باألسمحة النارية في مدينة (Worrall, 2004  يدلؿ عمى ذلؾ ما قاـ بو
مف خبلؿ اعتماد السياسة الكقائية  كالتي أكعزت إلى أىمية التدابير الكقائية القبمية بكسطف،

 االجتماعية.

بمعنى أف ىذا  إف الكقاية االجتماعية منطمؽ اجتماعي في فيمو لعممية الكقاية األكلية مف الجريمة,
االتجاه يركز عمى معرفة العكامؿ كالظركؼ كالشركط كاألحكاؿ االجتماعية المييئة أك المساعدة عمى 

عند األفراد, لكي يتـ محاكلة القضاء عمييا أك تحييدىا كتقميؿ أثرىا  ظيكر كبركز الشخصية اإلجرامية
حتى ال تظير كتتككف لدييـ  األنساف،كالسيطرة عمييا قدر المستطاع, كفي كقت مبكر مف مراحؿ عمر 

باألساس تمؾ الشخصية اإلجرامية خاصة عند األفراد األسكياء, ثـ التركيز عمى الفئات المعرضة 
لتي تككف ظركفيـ األسرية كاالجتماعية مييأة كميددة بالكقكع في ارتكاب الجريمة ك اأ ،لبلنحراؼ
 (.2011 ،)الربدم

ضعاؼ نشكء  جريمةكمف ثـ تنصب جميع إجراءات الكقاية مف ال اإلجرامية  اإلرادةفي محاكلة تعطيؿ كا 
سيكلة الكصكؿ ك  اإلجرامية،حيث إف تكافر الفرص لبلنحراؼ، عند األفراد األسكياء قبؿ المعرضيف 

كليس ليا أىمية عندما تعطؿ كتحجـ اإلرادة اإلجرامية  ،إلييا كالقدرة عمى استغبلليا ال تساكم شيئا
 (.Warrall, 2004؛ 2011 ،)الربدم

  العمل الشرطي في الوقاية من الجريمة 2.7

 السياسة الوقائية لمعمل الشرطي  أىداف 2.7.1

كلمكسائؿ  المجتمع،تي تضع تصكرا عاما لؤلىداؼ األمنية في مفيكـ السياسة الكقائية العامة: ىي ال
بحيث  األمني،معطية لعممية التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية بعدىا  ،المؤدية إلى تحقيقيا

                                     تتظافر الجيكد لتحقيؽ أىداؼ متعددة منيا اليدؼ األمني الكاقي مف الجريمة
  (.,Byrne & Marx 2011؛2003)جعفر,  
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عبر سياسة إنمائية تتكجو إلى  ،تيدؼ السياسة الكقائية العامة إلى التأثير في جكانب الحياة المختمفة
                                           كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف الدراسات ،البيئة االجتماعية

 :United Nations, 1985; Byrne, & Marx, 2011)؛ 1993)العكجي،        
 التكجو نحك البيئة االجتماعية: مف خبلؿ تكفير كسائؿ مستمزمات االستقرار النفسي.  -1
 .كذلؾ بإحداث التناغـ كالتفاىـ بيف الفرد كقيـ المجتمع كسمككو :التكجو نحك التربية المدنية -2
 أنة المكاطف. التكجو نحك الخدمات كالتأمينات االجتماعية: التي تيدؼ إلى طم -3
 التكجو نحك تأميف حياة اقتصادية متكازنة. -4
 التكجو نحك تنظيـ أكقات الفراغ كالنشاطات االجتماعية كالرياضية. -5
 

 أىداف العمل الشرطي وعالقتو بالبيئة االجتماعية 2.7.2

افر لديو كأف تتك  المينة،البد لرجؿ األمف مف كجية النظر المينية أف يككف قادرا كمؤىبلن لمقياـ بيذه 
ال بد لممكاطف أف يككف  ،قناعة شخصية بالدكر االجتماعي الذم يقكـ بو مف جية. كمف جية ثانية

انطبلقا مف ىذه  ،كؿ عف أمنو كراحتوؤ حيث انو مس ،متفيما لدكر رجؿ األمف مف منظكره االجتماعي
 ،لعصر الحديثالنظرة يمكف تحديد مجمكعة مف األىداؼ التي يجب أف تتبناىا أجيزة األمف في ا

 ،كتسعى إلى تحقيقيا مثؿ: إيجاد شعكر لدل المكاطف بأف ىناؾ عيف ساىرة تحميو عمى مدار اليكـ
 ،كتقديـ المعرفة مف قبؿ الشرطة لممكاطف لكؿ ما يشكؿ صعكبة لممكاطف ،كتسير عمى راحتو كأمنو

ة, دكف اإلخبلؿ بالعدالة كالتي قد تيدد استقراره كمصالحو, كفض المنازعات بيف المكاطنيف بصكرة كدي
إلعطاء الثقة الكاممة  ،أك الحؽ, كتنمية الميارات التكنكلكجية اليادفة إلى الكشؼ عف الظاىرة الجُّرمية

 (.2012عدلي, ؛ 2000 ،مف المكاطف تجاه رجؿ األمف )الجحني

إقامة  كأف يعمؿ عمى ،مف البدييي أف ييدؼ العمؿ الشرطي بصفة عامة إلى تحقيؽ المصمحة العامة
  :كالذم يشتمؿ عمى عناصر ثبلثة تتمثؿ فيما يمي ،كحماية النظاـ العاـ
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 . تحقيق األمن العام1

أك التقميؿ مف احتماؿ كقكعيا،  ،كمعنى ذلؾ أف يككف اليدؼ مف األعماؿ الشرطية منع كقكع الحكادث
اذ االحتياطات األمنية ككذلؾ أيضان اتخ ،مثؿ حكادث السرقة كالسطك كالقتؿ أك حكادث السير كالمركر

مثؿ الفيضانات أك الزالزؿ كدرء الككارث العامة، كقد شيد مدلكؿ  ،البلزمة لمكاجية المخاطر الطبيعية
 ،كشمؿ العديد مف الجكانب مثؿ األمف االقتصادم ،األمف العاـ تطكران ممحكظان في المجتمع الحديث

 :كمف أمثمتيا ،بكافة أشكاليا التقميدية كالمستجدةالكقاية مف الجرائـ االقتصادية كمكافحتيا  :كمف صكره
، كما شمؿ أيضان ىذا المدلكؿ األمف اإللكتركنيكغسؿ األمكاؿ كاالحتياؿ  ،تزييؼ كتزكير العممة

الذم يعنى بالسمككيات المخمة باألمف كالتسكؿ كالتعرض لمغير بالقكؿ أك الفعؿ )عبد  ،االجتماعي
 (.2006الحميد، 

 الصحة العامة. المحافظة عمى 2

ككقايتو مف أخطار  ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ القياـ بكافة اإلجراءات الكفيمة بالحفاظ عمى صحة الجميكر
ف كاف الجانب األكبر مف ىذه اإلجراءات يقع عمى  األمراض كانتشار األكبئة، كمف المبلحظ أنو كا 

كالتي أدت إلى زيادة  ،عاتعاتؽ األجيزة غير الشرطية، إال أف المتغيرات الحالية في كافة المجتم
أدل إلى قياـ األجيزة الشرطية بدكر فعاؿ في ىذا  ،تدخؿ العمؿ الشرطي في كثير مف نكاحي الحياة

كأيضان  ،كمكافحة جرائـ التمكث البيئي ،الجانب مف خبلؿ القياـ باإلجراءات التي تيدؼ إلى الكقاية منو
ككذلؾ  ،دية أك ذات الخطكرة عمى الصحة العامةالقياـ بإبعاد مف تثبت إصابتو بأحد األمراض المع

مثؿ المخدرات لمحفاظ عمى صحتو البدنية  ،مكافحة االتجار بالمكاد ذات الخطكرة عمى اإلنساف
 (.2006)عبد الحميد،  كالعقمية

 . توفير السكينة العامة3

اث الضكضاء أك إحد ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ قياـ األجيزة الشرطية بالتصدم لمحاكالت تعكير اليدكء
كالجبمة كبصفة خاصة بالمناطؽ السكنية أك بالطرؽ العامة، كمثاؿ ذلؾ الضكضاء المقمقة لراحة الناس 
كالمنبعثة مف أجيزة الكاسيت كالتمفزيكف كمكبرات الصكت، كلعؿ أبرز األعماؿ التي تقكـ بيا األجيزة 

مختصة كالبمدية عمى نقؿ المنشآت العمؿ بالتنسيؽ مع اإلدارات المحمية ال ،الشرطية في ىذا المجاؿ
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أك األنشطة المثيرة لمضكضاء بعيدان عف المناطؽ السكنية لممحافظة عمى اليدكء فييا، كمما  ،الصناعية
الشؾ فيو أف أىداؼ العمؿ الشرطي تتحقؽ كبصكرة فعالة مف خبلؿ قياـ الجياز الشرطي بالعديد مف 

 (:2010كما أشار ليا الطناني ) ،األعماؿ

 اجد كاالنتشار األمني المستمر ليبلن كنياران لتكفير مجتمع آمف كمستقر.التك   -1
 كالعمؿ عمى كضعيـ تحت السيطرة األمنية إلجياض مخططاتيـ اإلجرامية. ،مبلحقة الخطريف -2
 رصد الظكاىر اإلجرامية كأماكف تجمع الخطريف عمى األمف. -3
 بان ألم عمؿ يخؿ باألمف.تأميف المنشآت كالمرافؽ الحيكية كالسفارات كالقنصميات تحس -4
كسرعة فحص الحكادث الناجمة  ،تنظيـ حركة السير كالمركر لمنع االحتكاكات كاالزدحاـ المركرم -5

 عنيا كنقؿ المتكفيف كالمصابيف.
 رصد كمراقبة المتغيرات األمنية مما يسمح بالتدخؿ الحتكائيا قبؿ أف تتزايد حدة تأثيراتيا السمبية. -6
 كحراستيا كالعمؿ عمى تأىيؿ النزالء بيا. إدارة المنشآت العقابية -7
 كالتصدم ليا في حاؿ كقكعيا. ،منع كقكع االضطرابات األمنية كأعماؿ الشغب -8
كبصفة خاصة مؤسسات الضبط  ،التنسيؽ كالتعاكف المستمر مع كافة األجيزة المعنية بالدكلة -9

يؿ التكاصؿ بيف الشرطة كتفع ،كتنمية الكعي األمني ،االجتماعي لمعمؿ عمى الكقاية مف الجريمة
 كالجميكر.

  

 دور الشرطة في الوقاية من الجريمة 2.7.3

قبؿ أف تقع. إذ أف ىذا األمر  حدكثيا،ال شؾ أف لمشرطة الدكر األىـ في الكقاية مف الجريمة كمنع 
ىك أحد أىـ مرتكزات فمسفتيا كآليات عمميا مف خبلؿ ما تفرضو فكرة األمف العاـ المنكطة أصبل 

عدلي , ؛ 1991)بيناـ,  ة كجكد الشرطة. الحديث ضمف ىذا السياؽ ىك عف كاجبات الشرطةبفمسف
2012:) 

 أكالن: اكتشاؼ الخطكرة اإلجرامية لؤلشخاص قبؿ تحكليا إلى جرائـ فعمية.
كخصكصان في  ،كمنعيا بالفعؿ مف أف تؤدم جريمة خطرة،ثانيان: التقصي الدائـ الساىر عف كؿ حالو 

 لعاطفية.نطاؽ الجرائـ ا
لضبط الياربيف  ،ثالثان: كقاية األحداث مف خبلؿ التجكاؿ في كافة الشكارع كالزكايا أثناء ساعات الدراسة

 كتسميميـ لمراكزىـ الخاصة.
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كتجار السكؽ  المخدرة،ككذلؾ المتعاطيف لممكاد  عامة،رابعان: تعقب المتشرديف كالمتسكليف بصفو 
ككذلؾ  المبلىي،كمراقبة دكر  صحتيف،بع البغايا كالتأكد مف كتت العاىرات،كمف يستغمكف  السكداء،

 األشخاص ذكم الميؿ اإلجرامي المقنع بمظاىر زائفة مف النزعة السياسية.
أك  الشعبية،سكاء اتخذت صكرة الكتؿ  أفرادىا،خامسان: الكشؼ عف التكتبلت التي يخشى اإلجراـ مف 

 العصابات اإلجرامية.
يركز عمى الحّد منيا عف طريؽ تغيير التكازف بيف المخاطر كالمكافآت، كردع إف منع الجريمة الظرفية 

كمف . المجرميف عف ارتكاب األعماؿ اإلجرامية عندما تخفض مف فرص عكدتيـ ألعماليـ اإلجرامية
فإف إشراؾ أكبر عدد مف المكاطنيف في حفظ األمف ُيعّد شكبلن مف أشكاؿ الردع، مف  المنطمؽ،ىذا 

 الحّي،بطة مكافأة الجريمة، كيمكف إشراكيـ مف خبلؿ المخططات اآلتية: مثؿ حراسة خبلؿ فصؿ را
لجاف استشارية أك دكريات يمكف لممكاطنيف أف يتصرفكا  مباشران فيأك العمؿ مع الشرطة عمبلن 

بكصفيـ حماة لممجتمع. كلعمو بات معركفان أّف المشاركة في منع الجريمة في المجتمع يغير تكازف 
ـّ، ُيؤثر في معدالت الجريمة محمياالمخا ، كمف َث يقّؿ الشعكر  لذلؾ،كنتيجة  .طر، كالمكاسب لممجـر

كينخفض معدؿ الجرائـ المحمية، لذلؾ، بسبب الجيكد التعاكنية الثنائية  المدنيكف،بالخكؼ الذم يراكد 
 (. 2012فعالّية )عدلي، بيف الشرطة كالمدنييف، فإّف عممية مكافحة الجريمة تصبح أكثر 

كجممة القكؿ، مما سبؽ بيانو، يمكف لمباحث أف يحّدد مبادئ الشرطة العامة التي تكّضح سيركرة عمميا 
 يأتي:كدكرىا، فيما 

ىناؾ بعض اإلجراءات التي يطبقيا جياز أوال: عالقة الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطنين: 
عد بيف أفراد الشرطة كالمكاطنيف، كتتصؿ الشرطة قد تؤدم، في بعض األحياف، عمى كجكد فجكة، كتبا

سير مركبات الشرطة، أك تحديد مناطؽ خدمة أفراد الشرطة، أك نظاـ  بنظاـ -أحيانا –ىذه اإلجراءات 
ف كاف ىناؾ مف  التنقبلت الذيف يخضعكف لو، مثؿ ىذه اإلجراءات قد تؤدم إلى ىذا التباعد الضاّر، كا 

 .(2012عدلي، يبررىا مف كجية نظر المؤسسة )

كثّمة شكاىد كثيرة تؤكد كجكد عبلقة بيف دكر الشرطة، كشعكر المكاطنيف بكجكد رجؿ الشرطة بصكرة 
يجعمو يسرع لنجدتيـ، إذا لـز األمر، كما يؤدم كجكده لفترة معقكلة في  ظاىرة في مناطقيـ، كجكدان 

كمعرفتو بمتطمباتو،  خدمة المنطقة نفسيا إلى إدراكو مشكبلت المجتمع الذم يعمؿ بو إدراكا تاما،
 .(2011، كمعرفة سكانو )حبيب
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كيتطمب التقارب بيف مؤسسة الشرطة كالمكاطنيف تنظيمان خاصان ليا، مثؿ، إعادة انتشار أفراد الشرطة 
في مكاف عمميـ، أك اإلكثار مف أفراد الشرطة المترجميف، كال  -مدة طكيمة- في المنطقة، أك استقرارىـ

رات، كيتطمب ذلؾ عمى كجو الخصكص إعطاء دكر أكبر لمشرطي المكجكد في مركزية  في اتخاذ القرا
الشارع، كمسؤكلية أكثر تمكنو مف التحرؾ بسرعة كبسيكلة؛ لكي يفض مشاجرة  ما، أك يتصدل لعمؿ 

 2012إجرامي ما، أك يكاجو مكقفا معينا، أك يتابع مشكمة معينة داخؿ حدكد منطقتو )عدلي، 
 .(Murray, 2009؛

ة المجتمعية يجب أف تضمف التعاكف المتبادؿ بيف أفردىا كالمكاطنيف بدال مف ترسيـ الحدكد أك كالشرط
في - كضع القكانيف، كالمبدأ األساسي لمشرطة المجتمعية يقكـ عمى فكرة مفادىا أّف الشرطة تكفر

التعاكف الثنائي بيف   تكفيران  كاضحان القيادَة كالتكجيَو، بينما الشرطة المجتمعية مبنية عمى فكرة -العادة
شركاء متساكييف في المجتمع، كالتصكر الذاتي لدكر رجؿ الشرطة، كما يترتب عميو مف عبلقة مع 
بقية المجتمع، ىك جانب أساسي في التنفيذ الناجح لمياـ الشرطة المجتمعية، كمف الناحية المثالية 

مع كليس متميزا عنو، كبالتأكيد ليس ينبغي لرجؿ الشرطة رؤية نفسو بكصفو جزءان ال يتجزأ مف المجت
 .(Murray, 2009أعمى منو أك فكقو )

تتبنى الشرطة المجتمعية مفيكمان الشراكة بين مؤسسة الشرطة ومؤسسات المجتمع األخرى: ثانيا: 
مفاده أّف  مؤسسة الشرطة قادرة عمى إنشاء عبلقة شراكة حقيقية بينيا كبيف المؤسسات األخرل، التي 

بمفيـك األمف العاـ، كتتسـ بالعمؿ معا في تعاكف كثيؽ، كمف المعركؼ، أّف مؤسسة الشرطة ليا عبلقة 
ال تممؾ كّؿ الكسائؿ كالمكارد التي تمكنيا مف القياـ بذلؾ، لذا، فمف المفيد أف تمجأ المؤسسة إلى 

لى المجاف كجماعات المكاطنيف، كالمتخصصيف في الميف الم ختمفة المؤسسات المجتمعية األخرل، كا 
 ,Barker؛ 2012في القطاع الحككمي كالخاص،  كالمكجكديف في المجتمع المحمي )عدلي، 

2014). 

كيتمثؿ المتخصصكف الذيف يمكف لمؤسسة الشرطة أف تتشارؾ معيـ بالمجاالت اآلتية: اإلحصائيكف 
، كما يمكف كاالجتماعيكف كاألطباء كعمماء الجريمة كالميندسكف كمكظفك المجالس المحمية كالمدرسكف

نشاء عبلقة مع كؿ ىؤالء  اعتبارىـ شركاء قادريف عمى التعاكف، كتقديـ الخدمات المناسبة، كا 
المتخصصيف كالمؤسسات تضع جياز الشرطة في قمب شبكة مف األجيزة كالتنظيمات، قادرة عمى فيـ 
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، دم )حبيبكما تساعد عمى التصك الجريمة إلى مستكل المجتمع المحمي،  االنحراؼ، تشخيصأنشطة 
2011.) 

كيتطمب ىذا، كجكد آليات لتبادؿ المعمكمات تقمؿ مف انعزاؿ مؤسسة الشرطة، كتعطييا بعدان في فيميا 
دراكيا كتعددا في الميارات، كال يعني ىذا مجرد طمب المشكرة كالرأم مف األجيزة كالمؤسسات  كا 

تراتيجيات كاالشتراؾ في تنفيذىا، المختمفة، بؿ يعني عممية مستمرة مف الدراسة كالتخطيط كصياغة اس
كيتطمب ىذا تنسيقا كامبل بيف مختمؼ الشركاء، كاحتراما متبادال بيف مؤسسة الشرطة، ككؿ المؤسسات 
المجتمعية، كيقكـ بيذا التنسيؽ جياز يضـ ممثمكف مف ىذه المؤسسات بحكـ كظائفيـ بجانب منتخبكف 

 .(2011مف المكاطنيف )حبيب، 

يعتمد أسمكب الشرطة ذات التكجو إلى حّؿ المشكبلت عمى اتّباع  المشكالت: ثالثا: منيجية حل  
منيجية محددة في حّؿ المشكبلت التي تكاجو الشرطة كالمجتمع، ييدؼ ىذا األسمكب إلى منع كقكع 
الجريمة مف خبلؿ معالجة بعض المشاكؿ التي تسببيا، ففي إحدل الدراسات التي قاـ بيا منتدل 

تنفيذم في الكاليات المتحدة األمريكية، كانت النتائج تشير فيو إلى انخفاض معدؿ الشرطة لمبحث ال
% خبلؿ فترة سنتيف، كلـ تكف ىذه النتيجة 35بمعدؿ  Virginiaالسطك عمى المباني العامة في كالية 

مف خبلؿ إلقاء القبض عمى عدد أكبر مف المشبكىيف بعد كقكع الجرائـ، بؿ كاف المؤثر األكبر في 
ه النتيجة ىك عممية تحسيف الصيانة في الممتمكات العامة، باإلضافة إلى اتخاذ تدابير أخرل ىذ

 .(2006احتياطية )جكدة، 

 كيمكف تمخيص فكائد تطبيؽ مفيـك الشرطة ذات التكجو لحؿ المشكبلت بما يمي:

تؤدم إلى  * تمكيف أجيزة الشرطة مف أف تككف أكثر فعالية مف خبلؿ التكجو لمعالجة الظركؼ التي
 ظيكر المشكبلت.

 * كسيمة جيدة تؤدم إلى تخفيض معدالت الجريمة كالشغب.

 * تؤدم إلى زيادة اىتماـ أفراد المجتمع بالعمؿ الشرطي.

 .(2006، سميمان؛ مما يؤدم إلى تخفيض إجمالي التكمفة )جكدة كاستغبلليا استغبلالن * تكجو المكارد 
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مؿ كّؿ مؤسسات الشرطة عمى الحّد مف كقكع الحكادث كالجرائـ، تعرابعا: تعزيز اإلجراءات الوقائية: 
كترل أف مف المفيد تفادييا بدال مف االنتظار كالتحرؾ بعد كقكعيا، كيعني ىذا التصدم ألسباب 
الحكادث كالجرائـ كاالنحرافات، كمعالجة العكامؿ المرتبطة بيا، كلمنع حدكث الجرائـ يجب التدخؿ 

،  كمكاجية مصدر كؿ عامؿ مف العكامؿ المؤدية لمجرائـ، كمف الكاضح، أّف تدخبلن منظمان كمتكامبلن 
الشرطة  يصعب عمييا أف تقكـ بالتصدم لكؿ العكامؿ المسببة لمجريمة، كخاصة ما يتصؿ منيا 
بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية، كمف الخطأ إلقاء مسؤكلية منع الجريمة عمى عاتؽ فرد أك أكثر مف 

يجب أف يشارؾ في ىذه المسؤكلية جميع أجيزة األمف، كيجب أف يحدد بكضكح دكر كؿ الشرطة، بؿ 
 .(2012جياز مف ىذه األجيزة )عدلي، 

 

 وتقنيات العمل الشرطي الوقائيآليات،  أساليب، 2.7.4

)أ( أساليب العمؿ التقميدية ألداء العمؿ الشرطي لمكقاية مف الجريمة، حيث تشمؿ ىذه األساليب 
 ( التالي:2013 )الطكياف،

 بصكرة نصية. ( العمؿ دائمان عمى تنفيذ القكانيف1) 

دكف محاكلة  ،( ييدؼ العمؿ التقميدم لمشرطة دائمان إلى التركيز عمى اكتشاؼ الجرائـ المرتكبة2) 
 التعرؼ عمى المشكبلت كالمسببات المؤدية لكقكع ىذه الجرائـ.

نجاحو بمعيار معدؿ الجرائـ المكتشفة كحاالت القبض ( إف العمؿ التقميدم لؤلجيزة الشرطية يقاس 3) 
كليس بمعيار الكفاءة في منع كقكع الجريمة أك حاالت اإلخبلؿ باألمف أك الحد  ،عمى مرتكبي الجرائـ
 منيا بدرجة كبيرة.

( إف العمؿ التقميدم لممراكز الشرطية يركز عمى الكقاية مف كالتصدم لمحكادث الجنائية دكف 4) 
 سباب كقكع المشكبلت االجتماعية.البحث عف أ

 ،( إف العمؿ التقميدم لمشرطة يسعى دائمان إلى التكاجد األمني المكثؼ ككسيمة إلثبات كجكده الدائـ5) 
كتحقيقو لمسيطرة األمنية دكف القياـ بتحقيؽ تكاصؿ إيجابي كفعاؿ مع أفراد المجتمع القائـ عمى 

 كعي المطمكب كليس الشكمي فقط.بما يحقؽ التكاجد الفعمي أك المكض ،حمايتو
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إف مكضكع الكقاية مف الجريمة ليس  )ب( التقنيات كالكسائؿ التقميدية كالحديثة لمكقاية مف الجريمة:
إال أنو كمع تعاظـ  كمنعيا،إذ استخدمت الكسائؿ التقميدية لدرئيا  المجتمعات،حدثان جديدان في حياة 

ظيرت مجمكعة مف الكسائؿ التي تساىـ  منيا،الحدِّ التطكر كتحت كطأة تطكر الجريمة كالفشؿ في 
كالكسائؿ الحديثة المعتمدة  التقميدية،في التصدم ليذه الظاىرة. ضمف ىذا الباب سنبحث في الكسائؿ 

 لمكقاية مف الجريمة.

اعتمدت اإلنسانية عمى منظكمة مف الكسائؿ التي  أخطارىا،مف أجؿ تطكيؽ ىذه الظاىرة كالحد مف 
 :(1987) كما أكردىا العكجيالسياسة الكقائية التقميدية  قامت عمييا

كُيعمؿ عمى تشديد العقكبات الخاصة  الجزائية،القكانيف الجزائية كالعقكبات: حيث ُتسَّف القكانيف  -1
 ببعض الجرائـ.

التدخؿ الشرطي: نعني بو التدخؿ في حفظ األمف مف خبلؿ زيادة الرقابة عبر التكاجد الفاعؿ في  -2
 عامة.الحياة ال

أصبح االىتماـ مكجيا إلى  ذاتيا،العبلج اإلصبلحي العقابي: إذ بعدما كانت العقكبة غاية بحد  -3
صبلحية في المؤسسات العقابية.  إيجاد برامج تربكية كا 

البحث الجنائي: كميمتو الكقكؼ عمى أسباب السمكؾ الجُّرمي بيدؼ معالجتيا كالكقاية مف  -4
 تفاعميا.

 : مف خبلؿ إحداث برامج اجتماعية ذات أىداؼ كقائية. العمؿ االجتماعي الكقائي -5
فنجد التكجو حاضرا نحك إحداث الجياز الصالح  الجريمة،أما فيما يتعمؽ بالكسائؿ الحديثة لمكقاية مف 

كالتكجو نحك االىتماـ بعمميات التدريب عمى كافة مستكيات  كالتنفيذ،كالكفؤ القادر عمى التخطيط 
مؤديا إلى تغير في نكعية كاستيعاب  القائمة،يير نكعي في الذىنية اإلدارية بحيث يتـ تغ المسؤكلية،

 لممياـ المككمة إلى األجيزة العاممة في الميداف الكقائي.

 مف ىنا تبرز أىمية التغييرات الحاصمة عمى أربعة مستكيات:

ديدا في كتح كاالقتصادم،التحكؿ نحك التخطيط كالبرمجة ككسيمة في تحقيؽ النمك االجتماعي  .1
 .كالكقائية كاستراتيجية العمؿ الميداني اإلنمائية،مفيـك السياسة 

 .الكقائيةكالتجييز البشرم لمعممية  الكقائية،التحكؿ نحك إيجاد الجياز الصالح لمعممية  .2
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 .ثـ التكجو نحك التجييز الفني كالتقني المناسب لمعممية الكقائية .3

 (. 1987 ،كعنصر أساسي في العممية الكقائية )العكجي كأخيرا التكجو نحك البحث الجنائي .4

كمف ذلؾ ما فعمتو ألمريكا بتكفير النظاـ كاألمف كمساعدة األجيزة المختمفة في أداء مياميا عاـ 
 ,United Nations) الكقايةككذلؾ فعمت كندا نحك إثارة المكاطنيف كعنصر فاعؿ في  ،1963

1985). 

قائي آلليات الكقاية كالمتمثؿ في كقاية المجتمع مف خطر الجريمة، كما ال يمكف إغفاء الجانب الك 
مف كىذا يعني اتخاذ مجمكعة  .فالغرض الجكىرم ألساليب كآليات الكقاية ىك تحقيؽ الردع الخاص

، كذلؾ بالقضاء عمى مصادر الخطكرة التي تالكسائؿ كاآلليات العبلجية كالتيذيبية  حقؽ تأىيبلن لممجـر
 يفترض فيو بعد انقضاء الكسيمة الكقاية يككف قد أصبح فردان صالحان في المجتمع. في شخصيتو، مما

 مف ىذه األساليب ىي التالية:

 أواًل: تأىيل المجرم وعالجو

، بقطع كؿ  الغرض مف الكسائؿ كاآلليات ىك حماية ككقاية المجتمع مف الخطر الذم يمثمو المجـر
تسيؿ ارتكابو الجريمة، أك عف طريؽ إعداده لمعيش كشخص  السبؿ بينو كبيف الكسائؿ الدافعة أك التي

عادم كيتـ ذلؾ بعبلجو مف مرض عقمي أك نفسي يؤثر في سمككو، كإلحاؽ المجـر بعمؿ مف األعماؿ 
 أك كضعو تحت مراقبة الشرطة أك إيداعو في إحدل المصحات العقمية أك النفسية.

ادر الخطكرة المتكافرة لديو، مما يتيح لو بعد كيقصد بإعادة تأىيؿ المجـر كعبلجو القضاء عمى مص
عادة التأىيؿ لف تتحقؽ في بعض  انقضاء الكسيمة أف يسمؾ في المجتمع السمكؾ المطابؽ لمقانكف كا 

 (.2006الحاالت إال باالعتناء بالفرد كىكما يحقؽ لممجتمع الكقاية مف الجريمة )المشيداني، 

ة تيدؼ إلى تحقيؽ الردع الخاص، بمعنى مكاجية الخطكرة إف الكسائؿ كاآلليات الكقائية مف الجريم
 اإلجرامية في شخصية المجـر لمقضاء عمييا كذلؾ بكاسطة القانكف كتطبيؽ األساليب التالية:
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خاصة بالنسبة لمف ىك تحت تأثير عكامؿ نفسية أك اجتماعية  ،تيذيب المحككـ عميو كعبلجو .1
أك تيدد باحتماؿ ارتكابيا. كيبرز ىنا دكر الكسيمة الكقائية يحتمؿ أف تككف الدافع إلى ارتكاب الجريمة 

 في محاكلة القضاء عمى ىذه العكامؿ مثؿ الكقاية الخاصة باألحداث.
تجريد المجـر مف الكسائؿ كالمعدات التي قد تككف مف بيف األسباب التي كانت دافعة كمشجعة  .2

حيث يترتب عمى تجريده منيا تعجيزه ب ،مثؿ سحب السبلح أك رخصة السياقة ،عمى ارتكاب الجريمة
 في ارتكاب جريمتو كالحيمكلة بينو كبيف ارتكاب جريمة مستقببلن.

إذ يفترض ىنا أف تطبيؽ الكسيمة الكقائية يككف بيدؼ التيذيب  ،عزؿ المجـر في مكاف معيف .3
عزلو  كفي حالة عدـ جدكل ىذا النكع مف الكقاية في عبلج الحالة الخطرة لمشخص يتعيف ،كالعبلج

عف بيئتو كقطع العبلقة بينو كبينيا سكاء أكانت أسرتو أك أصدقاء السكء الذم يحرضكنو عمى ارتكاب 
الجرائـ، مثؿ منع اإلقامة في مكاف معيف أك نفيو في مكاف خارج عف نطاؽ أفراد مجتمعو أك إيداعو 

 في إحدل مؤسسات العمؿ أك المؤسسات الخاصة بإعادة التربية.

 المجتمع من الجريمة ثانيًا: وقاية

إف إضفاء الصبغة الكقائية تجعمو بعيدان عف تحقيؽ العدالة كالعقكبة، كنعني بذلؾ أنيا ال تيدؼ إلى 
نما كسيمة  إعادة التكازف بيف الجريمة كالكسيمة الكقائية، ألف الكقاية مف مميزاتيا أنيا ليست إيبلمان كا 

كامنة كفيو كجعمو عضكان صالحان في المجتمع، كىنا عبلج لممجـر بالقضاء عمى الخطكرة اإلجرامية ال
لكف  ،تشترؾ الكقاية مع العقكبة فكمييما ييدؼ إلى منع المجـر مف العكدة إلى الجريمة مرة أخرل

 (.2014العقكبة تيدؼ كحدىا باإلضافة إلى ذلؾ تحقيؽ ىدفيف ىما العدالة كالردع العاـ )عامر، 

 ميةثالثًا: القضاء عمى الخطورة اإلجرا

ص شخصية الفاعؿ عمى اعتبار أف الخطكرة اإلجرامية فحإف القضاء عمى الخطكرة اإلجرامية يقتضي 
 ىي حالة نفسية تتكافر لدل الشخص كتظير مدل استعداده اإلجرامي مستقببلن.

كيتـ ذلؾ عف طريؽ دراسة تاريخ الجاني كمسيرة حياتو قبؿ ارتكابو لجريمتو، كىكذا نجد أف الكسائؿ 
يات الكقائية الكامنة فييا كالتي قادتيا إلى طريؽ اإلجراـ، كذلؾ مف خبلؿ نتائج الفحص التي كاآلل

أجريت لو، فتعمؿ ىذه الكسائؿ عمى مكاجية السمكؾ العدكاني لممجـر عف مجتمعو بتجريده مف كسائمو 
بالمجتمع المادية التي تغريو بارتكاب الجريمة أك بعزلو ككضعو في ظركؼ يعجز فييا عف اإلضرار 

 (.2006 )سميماف،
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 الدراسات السابقة 2.8

تناكؿ عدد مف الباحثيف كالكتاب مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث التي ألقت الضكء عمى دكر الشرطة 
 منيا:كقد رجع الباحث الى عدد  الجريمة،في الكقاية مف 

أثره في الكقاية مف ( كالتي كانت بعنكاف "الدكر االجتماعي لمشرطة ك 1996) ىدفت دراسة المكمني
 الجريمة كاالنحراؼ في األردف، دراسة ميدانية عمى بعض المراكز األمنية في محافظة العاصمة"

طبيعة الدكر االجتماعي لمشرطة لكقاية األفراد كالجماعات مف الكقكع في متاىات إلى التعرؼ 
ز األمنية العاممة في الجريمة، مف خبلؿ التعرؼ عمى الخدمات كاألساليب التي تستخدميا المراك

كأظيرت الدراسة أيضا أف ىناؾ عدد مف المعيقات التي تحد مف  الجريمة،محافظة عماف لمكقاية مف 
فاعمية األداء في جياز الشرطة كاف أبرزىا سمبية المكاطف كعدـ تعاكنو مع رجاؿ الشرطة سكاء بحماية 

الدراسة أيضا أنو كمما زاد عدد الدكرات  ئجاىـ نتانفسو، أك التبميغ عف محاكالت الرتكاب جرائـ. كمف 
التدريبية زادت إمكانية المجكء إلى الطرؽ الكدية كتقديـ النصح كاإلرشاد في حؿ النزاعات كالمشكبلت 

حيث مف المتكقع أف يتركز دكر الشرطة في مجاؿ اإلعبلـ األمني بشكؿ كاضح عمى  االجتماعية،
 الشرطة.كير تعاكف المكاطف مع رجؿ كتط ائية،الجنالتكعية المركرية أكثر مف التكعية 

( بعنكاف: دكر السياسة الجنائية في تحقؽ األمف األخبلقي في 2004دراسة الشافي ) كفي دراسة أخرل
عناية الشريعة  الىىدفت الدراسة التعرؼ ك . ضكء الشريعة اإلسبلمية كأنظمة المممكة العربية السعكدية

يا باعتبارىا ضركرة مف ضركراتيا كمقصدان مف مقاصدىا، كالتعرؼ اإلسبلمية بجانب األعراض كحمايت
الباحث اعتمد  عمى مفيكـ السياسة الجنائية، كالتعرؼ عمى مفيكـ األمف في الشريعة اإلسبلمية.

االستقرائي التأصيمي كالنقدم لككف الدراسة تقكـ عمى دراسة الكاقع كتحميؿ نتائجو ككضع  المنيج
تكصمت الدراسة إلى أف السياسة الجنائية في الشريعة  لجة مكضكع الدراسة.المؤشرات البلزمة لمعا

اإلسبلمية تقكـ عمى منيج تكاممي فريد، لمراعاتيا جكانب السياسة كميا، سياسة التجريـ، كسياسة 
العقاب، كسياسة المنع كالكقاية، مف خبلؿ قكاعد ثابتة ال تقبؿ التغيير كالتبديؿ كالحدكد، كأخرل مرنة 

يرة كالتعزيزات، مع اإلحاطة بأبعاد تمؾ السياسة المتعددة كالبعد الكقائي كالبعد االجتماعي كالبعد متغ
اإلنساني كالبعد القيمي كالبعد الحضارم، كأف السياسة الجنائية متكاجدة في كؿ بمد كىي داخمة في 

أف تكاكب التغيرات  صميـ سياستو العامة، كمف المفترض فييا كما ينبثؽ عنيا مف استراتيجيات كخطط
ال فقدت فعاليتيا، كأف يتـ التحقؽ مف فاعميتيا بصفة مستمرة، كأف تككف دائمان محبلن  المختمفة كا 
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لممراجعة كالتقييـ، كيجب أف تككف نابعة مف المجتمع ذاتو، فميس صحيحان أف يستكرد مجتمع ما نظمو 
بعة مف فكر كعقيدة الدكلة كممتزمة بؿ يجب أف تككف تمؾ السياسة نا ،كسياساتو مف مجتمعات أخرل

بثكابتيا كقيميا كمبادئيا، كما أظيرت أف السياسة الجنائية ىي بمثابة الضابط، الذم يستكجب عميو 
التحكـ فيما يحدث في الساحة اإلجرامية لمقابمة كؿ سمكؾ انحرافي يستجد عمى المجتمع، كالتصدم لو 

إذ أف ميمة السياسة الجنائية بالدرجة  ،ليذا السمكؾ اإلجرامي بالتشريع كالعقاب كالمنع كالكقاية المعادلة
األكلى تتمركز في اتخاذ كؿ الكسائؿ المتاحة لمحد مف السمكؾ اإلجرامي، كفي تخمؼ السياسة الجنائية 

 المجتمع. في أمف كنظاـ ؿعف ىذا الدكر إعبلف لفشميا، كبالتالي حدكث الفكضى كالخم

بعنكاف: سياسة الكقاية كالمنع لحماية الشباب السعكدم مف الكقكع في في دراسة ( 2004مداح ) تناكؿ
الى ىدفت الدراسة التعرؼ  ألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.الجريمة، دراسة تطبيقية مف كاقع ىيئة ا

ماىية سياسة الكقاية إلى خصائص مرحمة الشباب كالعكامؿ المؤدية لمسمكؾ اإلجرامي، كالتعرؼ 
ا مف السياسة الجنائية، كالتعرؼ عمى دكر الرئاسة العامة لييئة األمر بالمعركؼ كالنيي كالمنع، كمكقعي

عف المنكر في حماية الشباب مف الكقكع في الجريمة. حيث استخدـ الباحث المنيج االستقرائي 
التحميمي النقدم، بجمع مادتو العممية مف مصادر نظرية كدراسات متخصصة، كبحكث عممية منشكرة 

جبلت الدكرية المحكمة، معتمدان في ذلؾ عمى األدلة الشرعية مف الكتاب كالسنة، كما يشمؿ منيج بالم
عمى بعض  باالطبلعالدراسة دراسة تطبيقية مف كاقع ىيئة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 

يعد مف  تكصمت الدراسة إلى أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر القضايا المتعمقة بحماية الشباب.
الخطكط الدفاعية الرئيسية الكاقية مف الجريمة، كما اىتمت  المممكة العربية السعكدية باألمر 
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بدءان مف تسخير كافة اإلمكانيات كانتياء بإعطاء القائميف عمى األمر 

ى الكجو المطمكب، بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كافة الصبلحيات التي تمكنيـ مف أداء عمميـ عم
كيتمثؿ دكر الرئاسة العامة لمييئة في إرشاد الناس كنصحيـ كحمميـ عمى أداء الكاجبات الدينية المقررة 
ف لمرئاسة العامة لييئة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كسائؿ عديدة لحماية  في الشريعة، كا 

 الشباب مف الجريمة، إدارية كمالية كعممية نظامية.  

"دراسة  ( بعنكاف: رؤية نفسية في نظريات الكقاية مف الجريمة قبؿ كقكعيا2005ة العطياف )دراس 
ىدفت الدراسة إلى  ."استطبلعية تحميمية مقارنة لمدراسات كاألبحاث المتعمقة بالكقاية مف الجريمة

 التعرؼ عمى الطرؽ كاألساليب الكقائية مف الجريمة بمفيكميا الحديث، كالتطرؽ لبعض األطر
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الجميع تجاه الكقاية مف التنظيرية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة، ككذلؾ أىمية استشعار المسؤكلية مف 
كتركزت ىذه الدراسة عمى أىمية الكقاية القبمية المكقفية في الكقاية مف الجريمة بشكؿ أكبر،  الجريمة.

ف ارتكاب المجـر لمجريمة مف مف خبلؿ اتخاذ كافة التدابير كالكسائؿ القبمية البلزمة التي تحكؿ دك 
خبلؿ جعؿ األىداؼ اإلجرامية منيعة كمحصنة كيصعب الكصكؿ إلييا، باإلضافة إلى التطرؽ لمكقاية 

الكقاية  بينت الدراسة أف ىناؾ مف يصنؼ الكقاية مف الجريمة إلى ثبلثة أصناؼ ىي: االجتماعية.
فرص كالمكاقؼ التي تؤدم كتسيؿ حدكث األكلية مف الجريمة: كىي التي تعمؿ عمى خفض أك تقميؿ ال

الكقاية الثانية مف الجريمة: كىي التي تركز  "التي يستغميا المجـر لمكصكؿ إلى ىدفو بسيكلو". الجريمة
بة كنزعة شديدة إلى االنخراط في غعمى تغيير نظرة كسمكؾ األشخاص أنفسيـ، خصكصان الذيف لدييـ ر 

في ىذا األمر "بمعنى إجراءات كقائية اجتماعية، مف خبلؿ العمؿ اإلجرامي، كلـ يتكرطكا بشكؿ جدم 
عبلج كتقكيـ الميكؿ كالنكازع االنحرافية، كالحيمكلة دكف ظيكر اإلرادة اإلجرامية في شخصية أفراد 

الكقاية الثالثة مف الجريمة: كىي تركز عمى بتر دابر العمؿ اإلجرامي مف خبلؿ المكافحة  المجتمع".
ى المجرميف الذيف يعتبركف العمؿ اإلجرامي مينة تجمب ليـ الماؿ، بحيث يتـ الميدانية كالقبض عم

التركيز عمى دراسة أحكاليـ عبر مراحؿ الحياة المختمفة كمعرفة درجة خطكرتيـ اإلجرامية، كعدد 
الجرائـ التي ارتكبكىا، ليتـ كضع العبلج كالتأىيؿ البلـز ليـ "كيبلحظ أف ىذا التصنيؼ ال يعد مف 

نما يعد إجراءات كتدابير بعدية، الحقة بعد كقكع الفعؿ اإلجرامي إجراءا ت الكقاية مف الجريمة القبمية، كا 
 بمعنى معالجة نتائج الفعؿ اإلجرامي".

( تحت عنكاف "إجراءات الكقاية مف جريمة الرشكة في المممكة 2005كفي دراسة أخرل لمقحطاني )
إجراءات الكقاية مف جريمة الرشكة في المممكة العربية ,  حيث ركزت الدراسة عمى  "العربية السعكدية

السعكدية, مؤكدة عمى دكر الشرطة في تكفير ندكات في مجاؿ الكازع الديني كحسف الخمؽ, كدكر 
 الجيات الثقافية كاإلعبلمية في تكعية المكاطف, كمنع كقكعو في الفساد كجريمة الرشكة.

سياسة الكقاية كالمنع مف الجريمة في عيد عمر بف بعنكاف: في دراسة ( 2005ابف عمار )تناكؿ 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ التدابير الكاقية مف الجريمة في فكر عمر بف الخطاب، ، الخطاب

كالتعرؼ عمى أىـ التدابير االحترازية في فكر عمر بف الخطاب، حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج 
سنف كاآلثار ؿ كاالستنتاج، حيت تجمع مادتو العممية مف كتب الاالستقرائي الكصفي مقترنا بالتحمي

تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ قناعة تامة بأنو ال أمف كال أماف إال بإتباع سياسة  كالتشريع كالمصنفات.
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جنائية نابعة مف الشريعة اإلسبلمية الغراء التي فييا الخير كمو، كلقد كاف أثر عمر بف الخطاب في 
ـ اإلدارم كالجنائي فريدان لـ يرؽ إليو أحد بعده، كمف خصائص السياسة الجنائية في تاريخ اإلسبل

اإلسبلـ أنيا ترتكز عمى الديف، كىذا ما يميزىا عف غيرىا في القكانيف الكضعية، كتنكعت التدابير 
 الكقائية كالمنعية في سياسة عمر بف الخطاب الجنائية.

تطبؽ إلى  اإلجرامية،ر االحترازية كتأثيرىا عمى الظاىرة ( بعنكاف: التدابي2011دراسة محمكدم )
جانب العقبة كإحدل صكر الجزاء الجنائي التدابير االحترازية التي يككف الغرض منيا إعادة تأىيؿ 
المحككـ عميو، كىي الكظيفة التي تشترؾ فييا التدابير مع العقكبات، كذلؾ لتسييؿ كمساعدة الشخص 

جو في المجتمع كمكاجية العكائؽ التي تمنع مف ردعو في العكدة إلى ارتكاب المنحرؼ عمى إعادة إدما
ت التي تعمؿ الجريمة، كيرجع الفضؿ في ميبلد التدابير االحترازية إلى المدرسة الكضعية كإحدل اآلليا

جكىر التدابير االحترازية ىك مكاجية الخطكرة اإلجرامية لؤلفراد، إذ ال يقصد  عمى مكافحة الجريمة.
ف  تفؽ ذلؾ مف حيث الكاقع إذا كاف سالبان لمحرية، إنما فقط يتجو إلى ابالتدبير اإليبلـ بصكرة مباشرة كا 

خطكرة شخصية الجاني، كالتالي فإف تقريره يتجو بو إلى المستقبؿ ال إلى الماضي لمحيمكلة بيف مف 
ؿ، فيك ييدؼ إلى إزالة ىذه تكافرت فيو الخطكرة كبيف احتماؿ اإلقداـ عمى ارتكاب الجريمة في المستقب

الخطكرة ككقاية المجتمع مف شرىا، فيشترؾ مع العقكبة في تحقيؽ الردع الخاص ألنو ينصب عمى 
شخصية المجـر دكف األخذ في االعتبار بغاية الردع العاـ كالعدالة المذاف يقتصر مفعكليما عمى 

رة إجرامية معينة كأنيا حالة متطكرة العقكبة دكف التدابير، كحيث أف التدبير االحترازم يكاجو خطك 
فإنو يجب االعتداد بيا عند تحديدىا كالتعرؼ عمييا كال يمكف التعرؼ عمييا كتحديدىا إال  ،كمتغيرة

كما يترتب عمى ذلؾ بالضركرة مف كجكب تطبيؽ النص المعمكؿ بو في ىذه  ،لحظة النطؽ بالحكـ
ريمة، كلمقاضي السمطة التقديرية في تقدير التدبير المحظة دكف النص الذم كاف ساريان كقت ارتكاب الج

كىذا فقط مف أجؿ المساكاة  ،المبلئـ كمبلحظة مدل تطكر خطكرة المحككـ عميو كالظركؼ المحيطة بو
باعتبار أف كبلىما إحدل صكر الجزاءات الجنائية في  ،بيف أغراض كؿ مف العقكبات كالتدابير

 التشريعات المختمفة.

( في دراستو "أىمية كدكر األمف الحضرم في الحد مف الجريمة في المدف 2013ي )كما رّكز حاج عم
الفمسطينية )دراسة تحميمية لمدينة نابمس(" التي بحثت في أنماط كمسببات المشاكؿ االقتصادية 

مراعية أىمية  خاص،كاالجتماعية كمنيا الجرائـ في المدف الفمسطينية بشكؿ عاـ كمدينة نابمس بشكؿ 
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الحضرم في الحد مف ىذه الجرائـ. تكصمت الدراسة إلى ضركرة تفعيؿ دكر الكزارات األمف 
كالمؤسسات الحككمية ذات العبلقة بمكضكع األمف مثؿ كزارة العدؿ كالتربية كالتعميـ كالداخمية كما 

مع التأكيد عمى أىمية إيجاد أكلكيات في القضايا األمنية لدل الجميكر  األمف،يتبعيا مف أجيزة 
أىمية التكعية في ىذه القضايا. تؤكد الدراسة أىمية العامؿ السياسي كاألمني في عدـ االستقرار ك 

 األمني في األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ كمدينة نابمس بشكؿ خاص.

الشرطة المجتمعية كدعـ عبلقة الثقة بيف المكاطنيف "( دراسة بعنكاف 2014) كأجرل عبد الرحمف
ـ الحديث عف إسيامات نظاـ الشرطة المجتمعية في دعـ عبلقة الثقة بيف كجياز الشرطة"، حيث ت

 أخرل تـ الحديث عف المعكقات المانعة ليذه الثقة. ناحيةكمف  ناحية،المكاطنيف كجياز الشرطة مف 

( تحت عنكاف "ديناميات العبلقة بيف المكاطف كرجؿ 2014) في حيف جاءت دراسة عبد المجيد
ث فيو الحديث عف ديناميات العبلقة بيف المكاطف كرجؿ الشرطة، فيما أشار تناكؿ الباح ،"الشرطة

الباحث إلى المتغيرات التي تؤثر في طبيعة العبلقة بيف المكاطف كرجاؿ الشرطة، كالتعرؼ عمى مدل 
كالمقبكلية لبعضيما. كأظيرت الدراسة الصعكبات التي تكاجو العمؿ المشترؾ بينيما  كالرضا، التعاكف،
يتضح مف نتائج الدراسة ؼ عف القصكر كالسمبيات في عمؿ الشرطة مف كجية نظر المكاطف. كالكش

كمما ارتفع المؤىؿ العممي لرجؿ الشرطة كمما انعكس ذلؾ في طبيعة التعاكف المشترؾ  والميدانية أن
بيف مدل التعاكف بيف رجؿ الشرطة  إحصائيابينو كبيف المكاطنيف، حيث تكجد عبلقة طردية دالة 

كالمكاطف كتحسيف الخدمات الشرطية أم ُتظير الدراسة سكء التعاكف بيف الطرفيف كيرجع السبب في 
ذلؾ في المرتبة األكلى لممجتمع عامة، يمييا ضعؼ التشريعات التي تنظـ العبلقة بينيما، ثـ عدـ تفيـ 

كف المشترؾ بيف إف التعا .ثـ رجؿ الشرطة ذاتو كأخيرا المكاطف الشرطة،المجتمع لطبيعة عمؿ رجؿ 
الشرطة كالمكاطنيف لو استجابات إيجابية كأخرل سمبية حيث تمثمت اإليجابية في أف نشر الكعي 
األمني في المجتمع يساعد عمى تحقيؽ االستقرار، أما الجانب السمبي فيتمثؿ في الحد مف تجاكزات 

العكامؿ المؤدية لنجاح أكضحت الدراسة الميدانية  .رجؿ الشرطة كالذم يزيد مف ثقة المكاطف فيو
التعاكف المشترؾ بيف الشرطة كالمكاطف مف خبلؿ التزاـ رجؿ الشرطة بالمعاممة البلئقة لممكاطف، 

  .كااللتزاـ بالحيادية في تنفيذ القانكف

الكاقع الحالي كالمأمكؿ آلليات تطبيؽ الشرطة المجتمعية "( دراسة بعنكاف 2016كما أجرل القدكمي )
كتكصمت الدراسة إلى "، في فمسطيف دراسة ميدانية مف كجية نظر ضباط الشرطة لمحد مف الجريمة
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 48.35عدد مف النتائج أبرزىا أف درجة الكاقع الحالي قميمة حيث كصؿ الكزف النسبي لبلستجابة إلى )
%(، ككجكد فركؽ دالة 74.88%(، كدرجة المأمكؿ كبيرة حيث كصؿ الكزف النسبي لبلستجابة إلى)

نيما كلصالح المأمكؿ. كأكصت الدراسة بعدد مف التكصيات أبرزىا تقميؿ الفجكة في بي إحصائيا
التكاصؿ بيف المكاطنيف كرجاؿ الشرطة كزيادة الثقة بينيما كتككيف اتجاىات إيجابية مف المكاطنيف نحك 

 الشرطة، كذلؾ كخطكة تمييدية لنجاح الشرطة المجتمعية.

 الدراسات األجنبية:

(، بعنكاف "تصكرات المكاطنيف عمى خدمة الشرطة (Wentz & Schlimgen, 2012 تكصمت دراسة
عدد مف النتائج أبرزىا: أف تصكر المكاطف مف خدمة الشرطة  ، إلى"كاستجابتيـ لمخاكؼ المجتمع

يتأثر باالتصاؿ الفعمي مع الشرطة، كأف تصكرات المكاطنيف البيض أكثر إيجابية مف المكاطنيف غير 
راسة بعدد مف المقترحات أبرزىا: ضركرة التدريب الفعاؿ كالمستمر لممكظفيف في البيض، كأكصت الد

جميع الرتب في ككاالت تطبيؽ القانكف لتخفيؼ الصكرة السمبية لمشرطة، كضركرة تنفيذ برامج الجكدة 
 في عمؿ الشرطة.

شبعة: ( بعنكاف: "مكافحة الجريمة مف خبلؿ شرطة مجتمعية مGiao, 2012) في حيف كانت دراسة
نمكذج الشرطة لمشركات". كفؽ ىذه الدراسة فاف ال يدير ضباط الشرطة في الدكؿ الغربية عمميات 

تشارؾ الشرطة الصينية مشاركة مباشرة  المقابؿ،أمنية يكمان بعد يكـ في شركات القطاع الخاص، كفي 
النمكذج  مع شركات إدارة األمف. عرضت ىذه الدراسة نمكذج شرطة محدد لمشركات، كجاء ىذا

بحيث يطمب مف الشركات الصينية منع العامميف لدييا مف  الشامؿ،بكصفو جزءان مف برنامج الشرطة 
ارتكاب الجرائـ، كتحميؿ الشركة المسؤكلية الجرائـ التي ارتكبيا العاممكف لدييا حتى خارج نطاؽ 

 العمؿ.

مى معدالت الجريمة: ىؿ (، دراسة بعنكاف: "أثر الشرطة المجتمعية عSozer, 2012) ىذا كأجرل
تكصمت الدراسة لمجمكعة  .يختمؼ تأثير الشرطة المجتمعية في ككاالت تنفيذ القانكف الصغيرة كالكبيرة"

تشير التحميبلت اإلحصائية إلى أف جميع أبعاد حيث مف النتائج حكؿ أبعاد بناء الشرطة المجتمعية، 
في حيف أف الككاالت  الصغيرة،في الككاالت الشرطة المجتمعية ليا عبلقة كبيرة بمعدالت الجريمة 
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الكبيرة ليا عبلقة إيجابية ميمة مع الممتمكات، كأف مستكل تطبيؽ أبعاد شراكة حؿ المشاكؿ لو أثر 
 كلكنو أكثر كضكحا في الككاالت الصغيرة. كالكبيرة،إيجابي عمى كؿ مف الككاالت الصغيرة 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 منيجية الدراسة
 

  :الدراسة . منيج3.1

المككنات الكقائية مف الجريمة لعمؿ لمعرفة  نيج الكصفيالدراسة الكمية، مستخدما الم الباحث استخدـ 
 .يامف كجية نظر ضباط محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس في الشرطة الفمسطينية

 :مجتمع الدراسة 3.2

محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس مجتمع الدراسة مف جميع ضباط الشرطة الفمسطينية في تككف 
باالستناد ، (2017لمعاـ ) ( ضابط شرطة في الضفة الغربية1078) حكالي ، كالبالغ عددىـالعامميف

 .(2016، )الشرطة الفمسطينيةإلى إحصائيات 

  بة العسكريةحسب المحافظة كالرت الدراسة مجتمع ؼكص(: 3.1جدول )

 % النسبة المئوية العدد المتغيرات

 المحافظة

 36 388 نابمس

 28 316 رام اهلل

 36 384 الخميل

 الرتبة العسكرية

79 852 مالزم/نقيب

2106 222 رائد/مقدم

 104 4 عقيد/عميد

011 0178 المجموع
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 :عينة الدراسة 3.3

، أم بنسبة ضابط شرطة 270مف  تتككنالتي ، ك لمنتظمةا ستخدـ الباحث العينة العشكائية الطبقيةا 
محافظات مكزعيف عمى مختمؼ مديريات الشرطة في  % مف مجتمع الدراسة األصمي،25معاينة 

 .الخميؿ كراـ اهلل كنابمس، كما يكضح ذلؾ في الجداكؿ

 تكزيع أفراد مجتمع الدراسة األصمي(: 3.1جدول )

 ة المعاينةنسب العينة المجتمع األصلي المحافظة

   العدد الرتبة الخليل 

 %25 33 626 مالزم

 %25 25 606 مالزم اول

 %25 20 82 نقيب

 %25 66 44 رائد

 %25 6 25 مقدم

 %25 6 6 عقيد

  %(13) 79 183 المجموع 

 نسبة المعاينة العينة  المحافظة 

   العدد الرتبة رام هللا 

 %25 22 88 مالزم

 %25 22 89 مالزم اول

 %25 64 59 نقيب

 %25 62 50 رائد

 %25 5 68 مقدم

 %25 6 2 عقيد

  %(38)  93 103 المجموع 

 نسبة المعاينة العينة  المحافظة 

   العدد الرتبة نابلس 
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 %25 29 665 مالزم

 %25 26 605 مالزم اول

 %25 20 82 نقيب

 %25 63 52 رائد

 %25 9 33 مقدم

 %25  6 عقيد

  %(13)     79 188 المجموع 

 

 عينة الدراسة صخصائ(: 1.3)جدول

 % النسبة المئوية العدد المتغيرات

 المحافظة

 69 :> نابمس

 ;8 9: رام اهلل

 69 :> الخميل

 الرتبة العسكرية
 88;: 822 مالزم/نقيب

 8282 >8 /عقيد/عميدرائد/مقدم

 سنوات الخبرة

 2888 33 سنوات 5أقل من 

 ;6:8 208 سنوات 30إلى  5من 

 :7 :28 سنوات 30اكثر من 

 المستوى التعميمي

 2986 33 ثانوية عامة فأقل

 89>2 51 دبموم

 ;8:8 289 بكالوريوس

 986 :2 دراسات عميا

 8087 88 سنة 10أقل من  العمر
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 :الدراسة أداة 1.3

مكونات عمل الشرطة الفمسطينية في مجال الوقاية من الجريمة قاـ الباحث بإعداد استبانة لقياس   
كخبرة الى االدبيات السابقة  ادباالستن في محافظات الخميل ورام اهلل ونابمس من وجية نظر ضباطيا

 :مف قسميف الباحث كضابط في جياز األمف الكقائي، كقد تككنت االستبانة بمجمميا

 كىي:جزء عمى متغيرات الدراسة المستقمو : كيحتكم ىذا الاألول القسم

 ، المستوى التعميمي، العمر، القسم(.الخبرة تالعسكرية، سنوا ةالمحافظة، الرتب)

ضافة كحذؼ بعض 79مف سبعة محاكر رئيسية ك ) فكيتكك  الثاني: القسم ( فقرة، كذلؾ بعد التعديؿ كا 
جاباتيا يتـ تحديدىا حسب سمـ  ةػالدراسة ػأسئم الفقرات كفؽ آراء المحكميف، كقد تناكلت االستبانة كا 

ىذه ، كقد تـ تقسيـ مكافؽ بشدة( -5بدرجة غير مكافؽ بشدة في حيف أف  -6ليكرت الخماسي )
 (.4.3) في الجدكؿ اػكمبانة االست

 

 

 6989 >> سنة 17-10من 

 >728 229 فأكثر 30من 

 القسم

 8787 33 بحث جنائي

 >8;2 82 مرور

 8687 96 مكافحة مخدرات

 82; 88 سجون

 26 68 تحقيق

 2888 66 دوريات
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 : محاور الدراسة الرئيسية(3.1) جدول

 الفقرات ددـع المحور الرقم

 30 أىداف العمل الوقائي لمشرطة 3

 33 دوار العمل الوقائي لمشرطةأ 3

 35 لمشرطة الوقائي العمل ساليب ,آليات وتقنياتأ 1

 30 نتائج العمل الوقائي لمشرطة 3

 31 شرطة لمعمل الوقائيمعيقات تطبيق ال 5

 30 التدابير الوقائية الموقفية لمشرطة  3

 30 لمشرطة.التدابير الوقائية االجتماعية  9

 97 لمجموعا

 

 صدق أداة الدراسة : 1.5

يعبر صدؽ األداة عف مدل صبلحية األداة المستخدمة لقياس ما كضعت لقياسو، كقد قاـ الباحث   
لمحكميف كالمختصيف مف حممة شيادة الدكتكراه  في ميداف عمـ بعرض االستبانة عمى عدد مف ا

االجتماع كعمـ الجريمة كاإلحصاء كمناىج البحث العممي، كذكم الخبرة في كؿ مف: جامعة القدس، 
( محكميف مف حممة شيادات الدكتكراه ، 4كجامعة االستقبلؿ  في فمسطيف، حيث بمغ عدد المحكميف )

انة كفؽ المبلحظات كالتعديبلت المقترحة، كأعيد صياغة االستبانة بشكميا كقد تـ تعديؿ فقرات االستب
النيائي كفقان لذلؾ، كقد كاف الغرض مف ذلؾ الحكـ عمى درجة مناسبة الفقرات، ككضكحيا كانتمائيا 
ـّ تعديؿ صياغة بعض  لممجاؿ، كسبلمة الصياغة المغكية، كبناءن عمى آراء كمقترحات المحكميف ت

ضافة فقرات أخرل لُيصبح عدد فقرات االستبانة )الفقرات ُلغك  ( فقرة 79يان، كحذؼ بعض الفقرات كا 
إضافة متغير القسـ اك مجاؿ العمؿ ، ((. امثمو لبعض التغييرات التي أدخمت عمى االستمارة6)ممحؽ )

 الذم يقكـ بو الضابط، كضع محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس بدال مف الضفة الغربية.
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 ت أداة الدراسة:ثبا 1.3

بحساب معامؿ  ستبانةاالتـ فحص االتساؽ الداخمي كالثبات لفقرات  أداة القياس،مف ثبات  لمتحقؽ
 (.5.3) ، كذلؾ كفؽ الجدكؿ((Cronbach Alphaكركنباخ ألفا 

مصفكفة معامبلت الثبات ألبعاد الدراسة الخاصة بمككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية (: 5.1جدول )
 ية حسب معامبلت الثبات كركنباخ ألفا.كالدرجة الكم

 قيمة ألفا عدد الفقرات مكونات عمل الشرطة

 08:7 30 أىداف العمل الوقائي لمشرطة

 0.98 33 دوار العمل الوقائي لمشرطةأ

 0.95 35 لمشرطة الوقائي العمل ساليب ,آليات وتقنياتأ

 0.99 30 نتائج العمل الوقائي لمشرطة

 0.71 31 لمعمل الوقائي معيقات تطبيق الشرطة

 0.95 30 التدابير الوقائية الموقفية لمشرطة 

 0.81 30  التدابير الوقائية االجتماعية لمشرطة 

 0.70 97 الدرجة الكمية

 

( ك 0.74( أف قيمة معامؿ الثبات حسب كركنباخ ألفا قد تراكحت ما بيف )5.3يتضح مف الجدكؿ )  
بمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي عمى أعمى معامؿ ثبات  (، حيث حصؿ المجاؿ المرتبط0.93)

في حيف حصؿ المجاؿ أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة عمى أدنى معامؿ ثبات، كأخيران بمغت قيمة ألفا 
 (، كىي بشكؿ عاـ معامبلت ثبات عالية مما تشير إلى دقة أداة القياس.0.90عمى الدرجة الكمية )
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 :صدق محتوى األداة 1.9

مصفكفة معامبلت االرتباط لفقرات الدراسة الخاصة بمككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية (: 6.3جدول )
  مع درجتيا الكمية  

 قيمة )ر( رقم الفقرة المجال قيمة )ر( رقم الفقرة المجال

رطة
مش

ي ل
وقائ

ل ال
لعم

ف ا
ىدا

أ
 

1 0.381** 

ائي
لوق

ل ا
معم

ة ل
شرط

ق ال
طبي

ت ت
عيقا

م
 

47 0.701** 

2 0.564** 48 0.750** 

3 0.533** 49 0.654** 

4 0.544** 50 0.667** 

5 0.598** 51 0.752** 

6 0.622** 52 0.777** 

7 0.565** 53 0.753** 

8 0.522** 54 0.684** 

9 0.562** 55 0.751** 

10 0.558** 56 0.783** 

رطة
مش

ي ل
وقائ

ل ال
لعم

ر ا
دوا

أ
 

11 0.400** 57 0.721** 

12 0.449** 58 0.756** 

13 0.518** 59 0.724** 

14 0.547** 

رطة
مش

ة ل
وقفي

الم
ية 

وقائ
ر ال

دابي
الت

 

60 0.628** 

15 0.699** 61 0.444** 

16 0.658** 62 0.595** 

17 0.649** 63 0.609** 

18 0.579** 64 0.463** 

19 0.591** 65 0.567** 

20 0.529** 66 0.641** 

21 0.520** 67 0.617** 

ت 
آليا

, 
يب

سال
أ

مل 
 الع

ات
قني

وت
رطة

مش
ي ل

وقائ
ال

 

22 0.367** 68 0.601** 

دابي **0.501 23
الت ر 

وقائ
ال ية 

جتم
اال

ية 
اع

شرط
لم  ة .

- 69 0.362** 
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24 0.509** 70 0.319** 

25 0.486** 71 0.339** 

26 0.467** 72 0.576** 

27 0.584** 73 0.657** 

28 0.426** 74 0.726** 

29 0.596** 75 0.760** 

30 0.432** 76 0.703** 

31 0.490** 77 0.712** 

32 0.546** 78 0.654** 

33 0.331** 79 0.735** 

34 0.387** - - - 

35 0.473** - - - 

36 0.415** - - - 

رطة
مش

ي ل
وقائ

ل ال
لعم

ج ا
نتائ

 

37 0.530**    

38 0.487**    

39 0.542**    

40 0.566**  ____ _____ 

41 0.511**    

42 0.492**    

43 0.622**    

44 0.610**    

45 0.684**    

46 0.657**    

 (.0.05دالة عند المستوى )-**

مجاالتيا عند ( يتبيف كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف جميع فقرات الدراسة ك 6.3بالنظر إلى جدكؿ )
 (، مما يشير إلى تكفر صدؽ مبنى أداة الدراسة.0.05مستكل الداللة )
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الدراسة الخاصة بمككنات عمؿ الشرطة  لمجاالت(: مصفكفة معامبلت االرتباط 3.7جدول )
   لممقياسالكمية  الدرجةالفمسطينية مع 

 قيمة )ر( المجال المجال

نية
سطي

الفم
طة 

شر
ل ال

عم
ت 

ونا
مك

 

 **0.483 لشرطة الفمسطينيةأىداف عمل ا

 **0.378 دوار العمل الوقائي لمشرطةأ

 **0.608 لمشرطة الوقائي العمل ساليب ,آليات وتقنياتأ

 **0.526 نتائج العمل الوقائي لمشرطة

 **0.659 معيقات تطبيق الشرطة لمعمل الوقائي

 **0.667 التدابير الوقائية الموقفية لمشرطة

 **0.587 لمشرطة االجتماعيةئية التدابير الوقا

 (.0.05دالة عند المستوى )-**

( يتبيف كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف جميع مككنات عمؿ الشرطة 7.3بالنظر إلى جدكؿ )  
(، مما يشير إلى تكفر صدؽ مبنى 0.05) الفمسطينية كبيف الدرجة الكمية لمقياس عند مستكل الداللة

 أداة الدراسة.

 

 :ةاإلحصائي ةالمعالج 1.8

 االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الرـز برنامج خدـتسسكؼ يُ  الدراسة تساؤالت عف اإلجابة أجؿ مف
(SPSS)، مف خبلؿ االستعانة بالمقاييس كاالختبارات اإلحصائية التالية كذلؾ: 
 فحص صدؽ محتكل االستمارة، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف.  (1)
 األداة، مستخدما كركنباخ ألفا. فحص معامؿ ثبات (2)
اإلحصاء الكصفي: كذلؾ باستخداـ جداكؿ التكزيعات التكرارية كاألشكاؿ البيانية لكصؼ البيانات  (3)

المرتبطة بمجتمع الدراسة. كذلؾ سيتـ االستعانة بمقاييس النزعة المركزية )خاصة المتكسط الحسابي(، 
صؼ استجابات عينة الدراسة نحك مككنات العمؿ كمقاييس التشتت )كخاصة االنحراؼ المعيارم(، لك 

 الكقائي الشرطي.
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اإلحصاء االستداللي: يتـ استخداـ مقاييس االرتباط، كبيدؼ فحص قكة كاتجاه االرتباط بيف  (4)
مككنات محددة لمعمؿ الكقائي الشرطي. كذلؾ سيتـ استخداـ مقاييس مقارنة المتكسطات )اختبار "ت" 

تبايف أحادم االتجاه(، كلفحص الفركؽ في استجابات أفراد العينة نحك لمعينات المستقمة كتحميؿ ال
 مككنات العمؿ الكقائي الشرطي التي تعزل لمتغيرات شخصية كديمكغرافية ككظيفية.
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 الفصل الرابع

________________________________________________ 

 عرض النتائج وتحليلها

 

 تمهيد

ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ استجابة أفراد مجتمع الدراسة  يتناكؿ  
حكؿ مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف كجية نظر ضباطيا في 

يمكف تفسير قيمة المتكسط الحسابي  ،سةمحافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس، كفقان لتساؤالت الدرا
 معبارات أك المتكسط العاـ المرجع لمعبارات في أداة الدراسة )االستبانة( كما يمي:ل


  داللة المتكسط الحسابي(: 8.3جدول )

 الداللة المتوسط الحسابي

 مرتفع جداً  4.24-5.00

 مرتفع 3.43-4.23

 متوسط 2.62-3.42

 منخفض 1.81-2.61

 جداً  منخفض 1.00-1.80

 

 الرئيس:عرض نتائج السؤال  3.3

ما مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة في محافظات الخميؿ كراـ اهلل "
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية "، كنابمس مف كجية نظر ضباطيا؟

 (.9.4) كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ
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الستجابات ضباط الشرطة حكؿ مككنات الحسابية كاالنحرافات المعيارية المتكسطات (: 7.3جدول)
  عمؿ الشرطة في مجاؿ الكقاية مف الجريمة 

 المتوسط مكونات عمل الشرطة الفمسطينية الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

 مرتفع جدا >0869 3.33 أىداف العمل الوقائي لمشرطة 2

 مرتفع جدا 0.199 7888 قائي لمشرطةدوار العمل الو أ 8

 مرتفع 0.133 ;782 لمشرطة الوقائي العمل وتقنيات أساليب، آليات 6

 مرتفع 0.333 ;780 نتائج العمل الوقائي لمشرطة 7

 مرتفع 0.950 >688 معيقات تطبيق الشرطة لمعمل الوقائي 8

 مرتفع 0.330 7802 التدابير الوقائية الموقفية لمشرطة  9

 مرتفع 0.533 8>68 لمشرطة.لتدابير الوقائية االجتماعية ا :

 مرتفع 0.331 3.01 الدرجة الكمية 8

 

مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف ( أف 9.4تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )  
لدرجات الكمية كما تبينيا ا في محافظات الخميؿ ك راـ اهلل ك نابمس الجريمة مف كجية نظر ضباطيا

(، كقد 0.263( كانحراؼ معيارم )4.03لمجاالت الدراسة كانت مرتفعة بشكؿ عاـ كبمتكسط حسابي )
( كانحراؼ معيارم 4.25كانت ابرز المككنات أدكار العمؿ الكقائي لمشرطة بمتكسط حسابي )

(، 0.369م )( كانحراؼ معيار 4.24(،  تبله أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة بمتكسط حسابي )0.377)
( كانحراؼ معيارم 4.18بمتكسط حسابي ) لمشرطة الكقائي العمؿ آليات كتقنيات ساليب,أتبله 

(، 0.411( كانحراؼ معيارم )4.08بمتكسط حسابي ) نتائج العمؿ الكقائي لمشرطة(، تبله 0.326)
( تبله 0.420( كانحراؼ معيارم )4.01بمتكسط حسابي ) التدابير الكقائية المكقفية لمشرطة تبله 
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في حيف  (، 0.526( كانحراؼ معيارم )3.92بمتكسط حسابي )التدابير الكقائية االجتماعية لمشرطة 
 (.0.750( كانحراؼ معيارم )3.59كاف اقميا معيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي بمتكسط حسابي )

 

مككنات الشرطة نحك  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات ضباط(: 30.3جدول )
 (.2)أنظر لممحق رقم  عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة

مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ (، أف أبرز 60.4تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )
قرة رقـ كانت الف في محافظات الخميؿ ك راـ اهلل ك نابمس الكقاية مف الجريمة مف كجية نظر ضباطيا

(، تبلىا 4.54بمتكسط حسابي ) "تكفير شركط االستقرار النفسي لممكاطنيف ( كالتي تنص عمى " 6)
تفعيؿ الدكر االجتماعي لرجاؿ الشرطة لزيادة الثقة بينيـ كبيف ( كالتي تنص عمى "33الفقرة رقـ )

كالتي تنص عمى  (66(، تبلىا الفقرة رقـ )4.50بمتكسط حسابي ) "المكاطنيف مثؿ زيارة المدارس
( كالتي 22(، تبلىا الفقرة )4.48" بمتكسط حسابي )لمعكامؿ المسببة لمجريمة  االجتماعي تنمية الكعي"

" بمتكسط حسابي زيادة عدد مراكز الشرطة في المناطؽ ذات التجمعات السكانية الكبيرةتنص عمى "
قائي عمى تقميؿ عدد حاالت ساعد  العمؿ الك ( كالتي تنص عمى "37(، تبلىا الفقرة رقـ )4.47)

تطبيؽ نظاـ دكريات ( كالتي تنص عمى" 26"، كالفقرة رقـ )الجريمة التي يمكف أف تحدث في الشارع
 4.36"بمتكسط حسابي )  الشرطة في المناطؽ التجارية كفي األسكاؽ الشعبية ذات االكتظاظ السكاني

" بمتكسط مف المكاطف كاستقرار المجتمع أالمحافظة عمى (، كالتي تنص عمى " 65( تبلىا الفقرة رقـ )
الككادر القادرة  كتأىيؿاالىتماـ بتدريب ( كالتي تنص عمى " 67(، تبلىا الفقرة رقـ )4.35حسابي )

( كالتي 5(، تبلىا الفقرة رقـ )4.33بمتكسط حسابي ) "عمى تخطيط كتنفيذ برامج الكقاية مف الجريمة 
(، تبلىا 4.36" بمتكسط حسابي )ف ىناؾ عيف ساىرة تحميوشعكر لدل المكاطف با إيجادتنص عمى " 
(، كأخيران 4.29" بمتكسط حسابي )طمأنة المكاطف انو يعيش بأماف ( كالتي تنص عمى "3الفقرة رقـ )
شخاص المجرميف كالحفاظ عمى ىيؿ األأصبلح كتإالعمؿ عمى (، كالتي تنص عمى "69الفقرة رقـ )

مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية (. في حيف كانت أقؿ 4.28بي )" بمتكسط حساعدـ عكدتيـ لمجريمة 
الشرطة تغيير  جياز فرادأرفض ( كالتي تنص عمى "59الفقرة رقـ )في مجاؿ الكقاية مف الجريمة 

تنفيذ ( كالتي تنص عمى" 50" كالفقرة رقـ )في حؿ قضايا أفراد الشرطة دكار التي  تعكدكا عمييااأل
ف أر الفرد في المجتمع شعك ( كالتي تنص عمى " 52" كالفقرة رقـ)بدال منيا دكار الشرطة أالمكاطنكف 
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عاـ ضعؼ ( كالتي تنص عمى "كجكد 58"، كالفقرة رقـ )الشرطة ال تتعامؿ بشفافية في تطبيؽ القانكف
( كالتي تنص 49(، تبلىا الفقرة رقـ )3.48" بمتكسط حسابي )الشرطة  جياز دارةإالتخطيط في في 

(، تبلىا الفقرة 352" بمتكسط حسابي )جيزة الشرطية عمؿ في مجاؿ الجريمة عمى األحصر العمى "
فراد المجتمع بتعكيضيـ عف المخاطر التي يتعرضكف ليا حاؿ أشعكر  ( كالتي تنص عمى "قمة51رقـ )

نفسيـ مف ألمكاطنيف مف حماية اىتماـ اعدـ ( كالتي تنص عمى "53" كالفقرة رقـ )تعاكنيـ مع الشرطة 
( كالتي تنص عمى " صعكبة تدخؿ الشرطة 48(، تبلىا الفقرة رقـ )3.55" بمتكسط حسابي )لجريمة ا

( كالتي تنص 56(، كأخيرا الفقرة رقـ )3.57في القضايا المتعمقة بالمشاكؿ األسرية " بمتكسط حسابي )
حسابي  " بمتكسطلوالكافي مف ستطيع تكفير األيالشرطة ال  جياز فعمى "  شعكر المكاطف مف أ

(3.59 .) 

 عرض نتائج فرضيات الدراسة: 3.3

لئلجابة عف فرضيات الدراسة قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  
لممقارنات الثنائية البعدية، كذلؾ  LSDكنتائج اختبار "ت" كنتائج تحميؿ التبايف األحادم كنتائج اختبار 

 (.35.4-66.4كما ىك كاضح في الجداكؿ )

 عرض نتائج الفرضية الرئيسية والتي تنص عمى: 3.3.3

في استجابات أفراد العينة نحك (α≤0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
 الديمكغرافية.زل لممتغيرات مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية تع

 سيتـ التطرؽ لكؿ فرضية فرعية عمى حدة.

في ( 0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ولى: األ الفرعية  الفرضية
 . المحافظةلمتغير  الجريمة تعزلالشرطة في الكقاية مف  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة استجابات الضباط تبعان لمتغير (: 11.4جدول)
  N=270   المحافظة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة األبعاد

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.30 7829 :> الخميل

 0.19 7886 9: رام اهلل

 0.13 7868 :> نابمس

 :086 7887 8:0 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.70 7829 :> الخميل

 0.17 7860 9: رام اهلل

 0.13 >788 :> ابمسن

 0.18 7888 8:0 المجموع

 ساليب ,آليات وتقنياتأ
 لمشرطة الوقائي العمل

 0.13 7826 :> الخميل

 0.68 >782 9: رام اهلل

 0.10 7888 :> نابمس

 0.66 ;782 8:0 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.79 7808 :> الخميل

 0.31 7822 9: رام اهلل

 0.67 7822 :> نابمس

 0.33 ;780 8:0 المجموع

معيقات تطبيق الشرطة 
 لمعمل الوقائي

 0.93 ;689 :> الخميل

 0.83 6889 9: رام اهلل

 0.90 6886 :> نابمس

 0.95 >688 8:0 المجموع
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التدابير الوقائية الموقفية 
 لمشرطة

 0.30 9>68 :> الخميل

 0.37 7806 9: رام اهلل

 0.18 7807 :> نابمس

 0.33 7802 8:0 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 0.30 7800 :> الخميل

 0.95 ::68 9: رام اهلل

 0.17 :>68 :> نابمس

 0.51 8>68 8:0 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.35 7802 :> الخميل

 0.10 7808 9: رام اهلل

 0.33 7809 :> نابمس

 0.33 7806 8:0 المجموع

 

أف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية  (66.4يتضح مف الجدكؿ )
في مجاؿ الكقاية مف الجريمة كاف األعمى لدل الضباط العامميف في محافظة نابمس بمتكسط 

( ,في حيف كاف األقؿ لدل الضباط العامميف في 0.238)( كانحراؼ معيارم 4.06حسابي )
 (.0.253( كانحراؼ معيارم )4.06بمتكسط حسابي )محافظة الخميؿ 
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نتائج تحميؿ التبايف األحادم االتجاه الستجابات ضباط الشرطة نحك مككنات العمؿ (: 33.3جدول )
 .الكقائي لمشرطة تبعان لممحافظة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 8;089 3 28697 بين المجموعات

 08268 :89 688899 داخل المجموعات 08009 88298

 - >89 698960 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 08896 8 :2828 بين المجموعات

 08270 339 6:88:8 داخل المجموعات >0802 78068

 - >89 ;>86;6 المجموع

 أساليب، آليات
 العمل وتقنيات
 لمشرطة الوقائي

 08860 3 08790 بين المجموعات

 08209 :89 :887;8 داخل المجموعات 08229 882:8

 - >89 8:09;8 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 8;088 3 088:2 بين المجموعات

 ;0829 :89 2>;778 داخل المجموعات 8;082 :>289

 - >89 788798 المجموع

معيقات تطبيق 
الشرطة لمعمل 

 الوقائي

 9;088 3 282:8 بين المجموعات

 08896 :89 2808760 داخل المجموعات 08688 28070

 - >89 2828908 المجموع

التدابير الوقائية 
 الموقفية لمشرطة

 :;082 3 086:7 بين المجموعات

 ::082 :89 ;7:880 داخل المجموعات >0867 ;2808

 - >89 8;7:88 المجموع

 ;0800 6:>78 :2866 3 889:8 بين المجموعاتالتدابير الوقائية 



54 

 

 >0889 :89 07;28: داخل المجموعات االجتماعية لمشرطة 

 - >89 >:787: المجموع

 الدرجة 

 الكمية

 080:7 3 ;0827 بين المجموعات

 080:0 :89 7>88;2 داخل المجموعات :0867 28097

 ___ >89 8:76;2 المجموع

 

 ؿاستجابات الضباط، حك  في( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 62.4) يتضح مف الجدكؿ
مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعان لممحافظة عمى الدرجة الكمية كفي 

ليات كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ مجاالت أساليب كآ
في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  لمشرطة.لتدابير الكقائية المكقفية الكقائي، كا

ت ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ افي استجاب (α≤0.05)المستكل
ف الجريمة مف كجية نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ كنابمس تبعان لممحافظة في الكقاية م

مجاالت أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة الفمسطينية، كأدكار العمؿ الكقائي لمشرطة، كالتدابير الكقائية 
ائج في ، كما تظير النتLSDكلمعرفة مصادر ىذه الفركؽ، فقد تـ استخداـ اختبار  االجتماعية لمشرطة.

 (:65.4-63.4الجداكؿ )

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في استجابات ضباط الشرطة  LSDنتائج اختبار (: 13.4جدول )
 .نحك أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة الفمسطينية تبعان لمتغير المحافظة

 نابمس رام اهلل الخميل المحافظة األبعاد

ئي
وقا

ل ال
لعم

ف ا
ىدا

أ
 

 -*0.33903 -0.3733  الخميل

 -0.9757   رام اهلل

    نابمس
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( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة نحك أىداؼ العمؿ 63.4بالنظر إلى جدكؿ )  
الكقائي لمشرطة الفمسطينية حسب المحافظة، حيث كانت الفركؽ بيف محافظتي الخميؿ كنابمس 

 (.0.66706كلصالح محافظة نابمس بفارؽ )

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في استجابات ضباط الشرطة  LSD: نتائج اختبار ( 33.3جدول ) 
 .نحك أدكار العمؿ الكقائي لمشرطة الفمسطينية تبعان لمتغير المحافظة

 نابمس رام اهلل الخميل المحافظة األبعاد

ئي
وقا

ل ال
لعم

ر ا
دوا

أ
 

 -*0.31000 -*0.31779  الخميل

 -0.06000   رام اهلل

    نابمس

 

( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة نحك أدكار العمؿ الكقائي 64.4بالنظر إلى جدكؿ )  
لمشرطة الفمسطينية حسب المحافظة، حيث كانت الفركؽ بيف محافظات راـ اهلل كالخميؿ كلصالح 

 (.0.63000رؽ)(، كمحافظتي كالخميؿ كلصالح محافظة نابمس بفا0.63997محافظة راـ اهلل بفارؽ)

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في استجابات ضباط الشرطة  LSDنتائج اختبار (: 35.3جدول )
 .نحك التدابير الكقائية االجتماعية لمشرطة الفمسطينية تبعان لمتغير المحافظة

 نابمس رام اهلل الخميل المحافظة األبعاد

عية
تما

الج
ة ا

قائي
الو

ير 
تداب

ال
 

 -*31.0333 -*31.0999  الخميل

 0.00779   رام اهلل

    نابمس
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( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة نحك التدابير الكقائية 65.4بالنظر إلى جدكؿ )  
االجتماعية لمشرطة الفمسطينية حسب المحافظة، حيث كانت الفركؽ بيف محافظتي راـ اهلل كالخميؿ 

(، كمحافظتي نابمس كالخميؿ كلصالح محافظة نابمس 0.13997كلصالح محافظة راـ اهلل بفارؽ )
 (.0.63000بفارؽ )

في  (α≤0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الثانية: الفرعية الفرضية
 الرتبة.لمتغير  الجريمة تعزلالشرطة في الكقاية مف  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

سطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في استجابات ضباط الشرطة نحك المتك (: 33.3جدول )
 .مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية مف كجية نظر ضباطيا تبعان لمتغير الرتبة العسكرية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة األبعاد

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.19 7886 822 مالزم/نقيب

 0.19 7889 >8 /عقيد/عميد ئد/مقدمرا

 :086 7887 8:0 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 ;086 7888 822 مالزم/نقيب

 0.13 7869 >8 /عقيد/عميد رائد/مقدم

 0.18 7888 8:0 المجموع

 ساليب ,آليات وتقنياتأ
 لمشرطة الوقائي العمل

 0.10 ;782 822 مالزم/نقيب

 >086 >782 >8 عميد/عقيد/ رائد/مقدم

 0866 ;782 8:0 المجموع

 

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0870 7809 822 مالزم/نقيب

 0.31 7827 >8 /عقيد/عميد رائد/مقدم

 0.33 ;780 8:0 المجموع

 0.93 >688 822 مالزم/نقيبمعيقات تطبيق الشرطة 
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نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية ( أف استجابات ضباط الشرطة 66.4يتضح مف الجدكؿ )
بمتكسط حسابي في مجاؿ الكقاية مف الجريمة كاف األعمى لدل الضباط برتبة عقيد أك عميد 

( , في حيف كاف األقؿ لدل الضباط برتبة مبلـز أك نقيب 0.663كانحراؼ معيارم ) (4.67)
 (.0.26( كانحراؼ معيارم )4.02حسابي ) بمتكسطبمتكسط حسابي 

 

 

 

 

 

 

 

 0.93 6.90 >8 /عقيد/عميدرائد/مقدم لمعمل الوقائي

 0.95 >688 8:0 جموعالم

التدابير الوقائية الموقفية 
 لمشرطة

 0.31 >>68 822 مالزم/نقيب

 0.18 >780 >8 /عقيد/عميد رائد/مقدم

 0.33 7802 8:0 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 0.53 0>68 822 مالزم/نقيب

 0.30 7808 >8 /عقيد/عميد رائد/مقدم

 0.51 8>68 8:0 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.33 7808 822 مالزم/نقيب

 0.10 >780 >8 /عقيد/عميد رائد/مقدم

 0.39 7806 8:0 المجموع
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 نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه الستجابات ضباط الشرطة تبعان لممحافظة (: 39.3دول )ج

 باينمصدر الت المجال
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 08276 3 8;088 بين المجموعات

 08269 :89 698678 داخل المجموعات 08688 ;2807

 - >89 698960 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 ;0872 3 68;08 اتبين المجموع

 08272 :89 6:8896 داخل المجموعات 08086 >9>88

 - >89 ;>86;6 المجموع

 

ساليب ,آليات أ
 العمل وتقنيات
 لمشرطة الوقائي

 :0807 3 7>080 بين المجموعات

 :0820 :89 8928;8 داخل المجموعات 08978 >0876

 - >89 8:09;8 المجموع

 نتائج العمل الوقائي
 لمشرطة

 ;:082 3 :0868 بين المجموعات

 >0829 :89 788208 داخل المجموعات >0867 :2808

 - >89 788798 المجموع

معيقات تطبيق 
الشرطة لمعمل 

 الوقائي

 ;0802 3 08068 بين المجموعات

 ;0889 :89 2828899 داخل المجموعات >9>08 08062

 - >89 2828908 المجموع

الوقائية  التدابير
 الموقفية لمشرطة

 08606 3 08909 بين المجموعات

 082:9 :89 9:>798 داخل المجموعات 0;082 28:86

 - >89 8;7:88 المجموع

 08669 7>280 08606 3 08908 بين المجموعاتالتدابير الوقائية 
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 ::088 :89 7:;68: داخل المجموعات االجتماعية لمشرطة 

 - >89 >:787: المجموع

 الدرجة 

 الكمية

 6>080 3 9;082 بين المجموعات

 >0809 :89 8889;2 داخل المجموعات 08897 >2866

 - >89 8:76;2 المجموع

 

في  (α≤0.05)( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل67.4يتضح مف الجدكؿ )
سطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفم

كجية نظر ضباطيا تبعان لمرتبة العسكرية في الدرجة الكمية كفي مجاالت أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة 
الفمسطينية، كأدكار العمؿ الكقائي لمشرطة، كالتدابير الكقائية االجتماعية لمشرطة أساليب كآليات 

ؿ الكقائي، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي، كالتدابير كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العم
 كىي غير دالة إحصائيان. 0.05الكقائية المكقفية لمشرطة، حيث كانت الداللة اإلحصائية المحسكبة <

في  (α≤0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الثالثة: الفرعية لفرضيةا
 ر سنكات الخبرة.لمتغي الشرطة في الكقاية مف الجريمة فتعزل مككنات عمؿ استجابات أفراد العينة نحك

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات ضباط الشرطة تبعان لمتغير (: 38.3جدول )
 .سنكات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة األبعاد

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.33 7889 72 سنوات 5أقل من 

 0.13 7888 208 سنوات 30-5من 

 0.30 7887 :28 سنوات 30أعمى من 

 :086 7887 8:0 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.44 7862 72 سنوات 5أقل من 

 0.13 7828 208 سنوات 30-5من 

 0.13 7860 :28 سنوات 30أعمى من 
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 0.18 7888 8:0 المجموع

 ساليب ,آليات وتقنياتأ
 لمشرطة الوقائي العمل

 0.19 >782 72 سنوات 5أقل من 

 :088 ;782 208 سنوات 30-5من 

 0.15 :782 :28 سنوات 30أعمى من 

 0866 ;782 8:0 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0879 7808 72 سنوات 5أقل من 

 0.30 7820 208 سنوات 30-5من 

 0872 ;780 :28 سنوات 30 أعمى من

 0.33 ;780 8:0 المجموع

معيقات تطبيق الشرطة 
 لمعمل الوقائي

 0.83 >687 72 سنوات 5أقل من 

 0.95 ;688 208 سنوات 30-5من 

 0.93 6896 :28 سنوات 30أعمى من 

 0.95 >688 8:0 المجموع

التدابير الوقائية الموقفية 
 لمشرطة

 0.17 ;780 72 سنوات 5أقل من 

 0.33 :>68 208 سنوات 30-5من 

 0.33 7802 :28 سنوات 30أعمى من 

 0.33 7802 8:0 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 0.30 ;780 72 سنوات 5أقل من 

 0.39 2;68 208 سنوات 30-5من 

 0.30 9>68 :28 سنوات 30أعمى من 

 0.51 8>68 8:0 المجموع

 ميةالدرجة الك

 0.37 7808 72 سنوات 5أقل من 

 0.33 7800 208 سنوات 30-5من 

 0.39 7808 :28 سنوات 30أعمى من 

 0.33 7806 8:0 المجموع
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 .نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابات ضباط الشرطة تبعان لسنكات الخبرة(: 37.3جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 درجات الحرية المربعات
ط متوس

 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 08060 3 08090 بين المجموعات

 :0826 :89 6988:0 داخل المجموعات 06;08 08880

 - >89 698960 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0>089 8 0;286 بين المجموعات

 >0826 339 ;6:802 لمجموعاتداخل ا ;0800 ::>78

 - >89 ;>86;6 المجموع

ساليب ,آليات أ
 العمل وتقنيات
 لمشرطة الوقائي

 08009 3 08026 بين المجموعات

 :0820 :89 6>89;8 داخل المجموعات 78>08 >0808

 - >89 8:09;8 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 7>080 3 ;;082 بين المجموعات

 082:0 :89 7888:7 داخل المجموعات 088:9 0.886

 - >89 788798 المجموع

معيقات تطبيق 
الشرطة لمعمل 

 الوقائي

 ;0868 3 08988 بين المجموعات

 08898 :89 79>2808 داخل المجموعات 08892 >:088

 - >89 2828908 المجموع

التدابير الوقائية 
 الموقفية لمشرطة

 08282 3 08608 تبين المجموعا

 ::082 :89 0;7:88 داخل المجموعات :0878 87;08

 - >89 8;7:88 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 ;2882 3 88768 بين المجموعات

 088:0 :89 88076: داخل المجموعات 08028 78826

 - >89 >:787: المجموع

 08620 ::282 8;080 3 08297 تبين المجموعا الدرجة 
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 080:0 :89 >:88;2 داخل المجموعات الكمية

 - >89 8:76;2 المجموع

 

في  (α≤0.05)( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل69.4يتضح مف الجدكؿ )
 استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعان 
لسنكات الخبرة عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة، كأساليب كآليات 
كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي، كالتدابير 

في حيف ئيان، ة إحصاكىي غير دال (0.05)الكقائية المكقفية لمشرطة، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
في استجابات الضباط نحك مككنات  (α≤0.05)تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف تبعان لسنكات الخبرة في مجاالت أدكار 
الفركؽ فقد تـ استخداـ  العمؿ الكقائي لمشرطة، كالتدابير الكقائية االجتماعية لمشرطة. كلمعرفة مصدر

 (:26.4-20.4حسب الجدكليف ) LSDاختبار 

لممقارنات الثنائية البعدية الستجابات ضباط الشرطة نحك أىداؼ  LSDنتائج اختبار ( : 30.3جدول )
 .العمؿ الكقائي لمشرطة الفمسطينية تبعان لمتغير سنكات الخبرة

 سنوات 30اعمى من  واتسن 30 -5من  سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة األبعاد

ئي
وقا

ل ال
لعم

ر ا
دوا

أ
 

 0.03388 *0.35815  سنوات 5اقل من 

 -*0.33133    سنوات 30 -5من 

    سنوات 30اعمى من 

 

( يتبيف كجكد فركؽ بيف استجابات ضباط الشرطة نحك أدكار العمؿ 20.4بالنظر إلى جدكؿ )  
يث كانت الفركؽ بيف الضباط الذيف كانت خبرتيـ الكقائي لمشرطة الفمسطينية حسب سنكات الخبرة، ح

سنكات  5سنكات كلصالح الضباط الذيف تقؿ خبرتيـ عف  60-5سنكات كالذيف خبرتيـ مف  5أقؿ مف 
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سنكات  60-5(. كما تبيف كجكد فركؽ بيف الضباط الذيف تراكحت خبرتيـ بيف 0.65835بفارؽ )
 (.0.64346سنكات بفارؽ ) 60خبرتيـ عف  سنكات كلصالح مف زادت 60كالذيف زادت خبرتيـ عف 

لممقارنات الثنائية البعدية الستجابات ضباط الشرطة نحك التدابير  LSDنتائج اختبار (: 33.3جدول )
 .الكقائية االجتماعية لمشرطة الفمسطينية تبعان لمتغير سنكات الخبرة

 سنوات 30اعمى من  سنوات 30 -5من  سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة األبعاد

ية 
ماع

الجت
 ا

ئية
وقا

 ال
بير

لتدا
ا

رطة
مش

ل
 

 0.33935 *0.33393  سنوات 5اقل من 

 -*0.33707   سنوات 30 -5من 

    سنوات 30اعمى من 

 

( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة في التدابير الكقائية 26.4بالنظر إلى جدكؿ )  
خبرة، حيث كانت الفركؽ بيف الضباط الذيف كانت االجتماعية لمشرطة الفمسطينية حسب سنكات ال

 5سنكات كلصالح الضباط الذيف تقؿ خبرتيـ عف  60-5سنكات كالذيف خبرتيـ مف  5خبرتيـ أقؿ مف 
 60-5(. كما تبيف كجكد فركؽ بيف الضباط الذيف تراكحت خبرتيـ بيف 0.26674سنكات بفارؽ )

سنكات بفارؽ  60مف زادت خبرتيـ عف سنكات كلصالح  60سنكات كالذيف زادت خبرتيـ عف 
(0.64909.) 

في ( 0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الرابعة: الفرعية الفرضية
المستكل  لمتغير الجريمة تعزلالشرطة في الكقاية مف  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

  التعميمي.
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ية كاالنحرافات المعيارية في استجابات ضباط الشرطة نحك المتكسطات الحساب(: 33.3جدول )
 .مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية مف كجية نظر ضباطيا تبعان لمتغير المستكل التعميمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة األبعاد

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.39 ;782 77 ثانوية عامة فأقل

 0.13 7888 86 دبموم

 0.13 7888 289 بكالوريوس

 0866 7888 :2 دراسات عميا

 :086 7887 8:0 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.15 7822 77 ثانوية عامة فأقل

 0.15 7889 86 دبموم

 0.30 :788 289 بكالوريوس

 0866 >788 :2 دراسات عميا

 ;086 7888 8:0 المجموع

 وتقنيات اتيأساليب، آل
 لمشرطة الوقائي العمل

 0.19 7826 77 ثانوية عامة فأقل

 0.37 ;782 86 دبموم

 0.11 ;782 289 بكالوريوس

 0887 7868 :2 دراسات عميا

 0866 ;782 8:0 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.31 7809 77 ثانوية عامة فأقل

 0.19 7826 86 دبموم

 0.33 7809 289 بكالوريوس

 0872 7827 :2 دراسات عميا

 0872 ;780 8:0 المجموع
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معيقات تطبيق الشرطة 
 لمعمل الوقائي

 0.33 2;68 77 ثانوية عامة فأقل

 0.31 >689 86 دبموم

 0.83 :687 289 بكالوريوس

 :087 9;68 :2 دراسات عميا

 08:8 >688 8:0 المجموع

التدابير الوقائية الموقفية 
 طةلمشر 

 0.39 ;>68 77 ثانوية عامة فأقل

 0.30 7802 86 دبموم

 0.33 7800 289 بكالوريوس

 :086 7820 :2 دراسات عميا

 0878 7802 8:0 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 0.39 7808 77 ثانوية عامة فأقل

 0.15 7>68 86 دبموم

 0.30 >;68 289 بكالوريوس

 0868 ;>68 :2 ميادراسات ع

 0886 8>68 8:0 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.10 7807 77 ثانوية عامة فأقل

 0.33 7809 86 دبموم

 0.38 7802 289 بكالوريوس

 0880 7827 :2 دراسات عميا

 0889 7806 8:0 المجموع

 

فمسطينية في ( أف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة ال22.4يتضح مف الجدكؿ )
مجاؿ الكقاية مف الجريمة كاف األعمى لدل الضباط الذيف يحممكف مؤىبلت عميا بمتكسط حسابي 
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(، في حيف كاف األقؿ لدل الضباط الذيف يحممكف مؤىؿ 0.696( كانحراؼ معيارم )4.64)
 (.0.272( كانحراؼ معيارم )4.06البكالكريكس بمتكسط حسابي )

 تبايف األحادم الستجابات ضباط الشرطة تبعان لممستكل التعميمي.نتائج تحميؿ ال(: 31.3جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 080:8 3 08888 بين المجموعات

 :0826 :89 698708 داخل المجموعات 08980 :0887

 - >89 698960 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 :0862 8 88>08 بين المجموعات

 08272 339 6:8779 داخل المجموعات 6;080 88886

 - >89 ;>86;6 المجموع

 اتأساليب، آلي
 العمل وتقنيات
 لمشرطة الوقائي

 08289 3 :0879 بين المجموعات

 08209 :89 8870;8 المجموعاتداخل  08887 28798

 - >89 8:09;8 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 7>080 3 2;088 بين المجموعات

 082:0 :89 2;7882 داخل المجموعات ;0897 08882

 - >89 788798 المجموع

معيقات تطبيق 
الشرطة لمعمل 

 الوقائي

 8>>28 3 9:>88 بين المجموعات

 :0887 :89 2788989 داخل المجموعات 08026 ;6896

 - >89 2828908 المجموع

التدابير الوقائية 
 الموقفية لمشرطة

 08086 3 ;0828 بين المجموعات

 ;:082 :89 7:8787 داخل المجموعات >8;08 8>088

 - >89 8;7:88 المجموع
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التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 :0882 3 08982 بين المجموعات

 ;:088 :89 ;8;68: داخل المجموعات 08808 8;:08

 - >89 >:787: المجموع

 الدرجة 

 الكمية

 >>080 3 9>088 بين المجموعات

 >0809 :89 :877;2 داخل المجموعات :0886 28782

 - >89 8:76;2 المجموع

 

في  (α≤0.05)ئية عند المستكل( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا23.4يتضح مف الجدكؿ )
استجابات ضباط الشرطة  نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعان 
لممستكل التعميمي عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت  أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة، كأدكار العمؿ 

كنتائج العمؿ الكقائي، كالتدابير الكقائية  الكقائي لمشرطة، كأساليب كآليات كتقنيات العمؿ الكقائي،
كىي ( 0.05(المكقفية لمشرطة، كالتدابير الكقائية االجتماعية حيث كانت الداللة اإلحصائية المحسكبة 

في  (α≤0.05)حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل يغير دالة إحصائيان. ف
شرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعان استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ ال

لممستكل التعميمي في مجاؿ معيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي. كلمعرفة مصدر الفركؽ فقد تـ 
 (:24.4حسب الجدكؿ ) LSDاستخداـ اختبار 

حك لممقارنات الثنائية البعدية في استجابات ضباط الشرطة ن LSDنتائج اختبار (: 33.3جدول )
 .معيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي تبعان لمتغير المستكل التعميمي

 دراسات عميا بكالوريوس دبموم ثانوية عامة فأقل المستوى التعميمي االبعاد

مل 
 لمع

رطة
لش

 ا
يق

تطب
ت 

عيقا
م

ئي
وقا

ال
 

 -0.05378 *0.11333 0.33703  ثانوية عامة فأقل

 -0.39303 0.33530   دبموم

 -*0.18933    بكالوريوس

     دراسات عميا
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( يتبيف كجكد فركؽ استجابات ضباط الشرطة نحك معيقات تطبيؽ الشرطة 24.4بالنظر إلى جدكؿ )

لمعمؿ الكقائي الفمسطينية حسب المستكل التعميمي، حيث كانت الفركؽ بيف الضباط الذيف مستكاىـ 

يف مستكاىـ التعميمي ثانكية عامة فأقؿ بفارؽ التعميمي ثانكية عامة كبكالكريكس كلصالح الضباط الذ

(. كما تبيف كجكد فركؽ في استجابات الضباط الذيف مستكاىـ التعميمي بكالكريكس كدراسات 0.3346)

 (.0.38764عميا كلصالح الضباط حاممي الدراسات العميا بفارؽ )

في (α≤0.05) اللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الد :الفرعية الخامسة الفرضية
 العمر. لمتغير الشرطة في الكقاية مف الجريمة تعزل  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات ضباط الشرطة نحك مككنات (: 35.3جدول )

 .رعمؿ الشرطة الفمسطينية مف كجية نظر ضباطيا تبعان لمتغير العم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة عاداألب

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.13 7862 88 سنة 10اقل من 

 0.13 7882 >> سنة 10-17

 0.30 7886 229 فأكثر 30

 :086 7887 8:0 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.33 7860 88 سنة 10اقل من 

 0.15 >782 >> سنة 10-17

 0.18 :788 229 فأكثر  30

 ;086 7888 8:0 المجموع

 ساليب ,آليات وتقنياتأ
 لمشرطة الوقائي العمل

 0.37 7882 88 سنة 10اقل من 

 0.37 >782 >> سنة 10-17

 0.19 :782 229 فأكثر  30

 0866 ;782 8:0 المجموع
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نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.33 7808 88 سنة 10اقل من 

 0.30 >780 >> سنة 10-17

 0.30 7820 229 فأكثر 30

 0872 ;780 8:0 المجموع

معيقات تطبيق الشرطة 
 لمعمل الوقائي

 0.77 :688 88 سنة 10اقل من 

 0.53 2;68 >> سنة 10-17

 0.93 6889 229 فأكثر 30

 08:8 >688 8:0 المجموع

التدابير الوقائية الموقفية 
 لمشرطة

 0.39 7800 88 سنة 10اقل من 

 0.30 7806 >> سنة 10-17

 0.33 >>68 229 فأكثر 30

 0.33 7802 8:0 المجموع

 

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 0.80 8;68 88 سنة 10اقل من 

 0.33 2>68 >> سنة 10-17

 0.30 >>68 229 فأكثر 30

 0886 8>68 8:0 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.38 >>68 88 سنة 10اقل من 

 0.33 7809 >> سنة 10-17

 0.38 7807 229 فأكثر 30

 0889 7806 8:0 المجموع

 

( أف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في 25.4يتضح مف الجدكؿ )
حسابي  سنة بمتكسط 50مجاؿ الكقاية مف الجريمة كاف األعمى لدل الضباط الذيف زادت أعمارىـ عف 
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 30(، في حيف كاف األقؿ لدل الضباط الذيف تقؿ أعمارىـ عف 0.282( كانحراؼ معيارم )4.65)
 (.0.278( كانحراؼ معيارم )3.99سنة بمتكسط حسابي )

 .نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابات ضباط الشرطة تبعا لمعمر(: 33.3جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
 حريةدرجات ال

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 6;082 1 ;0887 بين المجموعات

 08269 899 8;6980 داخل المجموعات 08890 28878

 - >89 698960 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 ::082 1 08860 بين المجموعات

 08278 899 ;9;6:8 داخل المجموعات 8>088 28872

 - >89 ;>86;6 المجموع

 اتأساليب، آلي
 العمل وتقنيات
 لمشرطة الوقائي

 08078 1 :0828 بين المجموعات

 :0820 899 >:88;8 داخل المجموعات :08:8 7>086

 - >89 8:09;8 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 08079 1 :0826 بين المجموعات

 082:0 899 788689 داخل المجموعات ;7;08 ;0889

 - >89 788798 المجموع

معيقات تطبيق 
الشرطة لمعمل 

 الوقائي

 09;68 1 >22872 بين المجموعات

 :0888 899 6;27082 داخل المجموعات 08000 8888:

 - >89 2828908 المجموع

 

التدابير الوقائية 
 الموقفية لمشرطة

 08227 1 08678 ين المجموعاتب

08978 088;; 

 ;:082 899 7:8870 داخل المجموعات
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 - >89 8;7:88 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 >0882 1 08989 بين المجموعات

 ;:088 899 86;68: داخل المجموعات 08808 ;;:08

 - >89 >:787: المجموع

 الدرجة 

 الكمية

 2;080 1 08876 ين المجموعاتب

 080:0 899 8800;2 داخل المجموعات 08687 28297

 - >89 8:76;2 المجموع

 

في  (α≤0.05)( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل26.4يتضح مف الجدكؿ )
لجريمة   تبعان استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف ا

لمعمر عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة، كأدكار العمؿ الكقائي لمشرطة، 
كأساليب كآليات كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كالتدابير الكقائية المكقفية لمشرطة، 

كىي غير دالة إحصائيا. في حيف  0.05ئية <كالتدابير الكقائية االجتماعية حيث كانت الداللة اإلحصا
في استجابات ضباط الشرطة نحك  (α≤0.05)تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعان لمعمر في مجاؿ  معيقات تطبيؽ 
 (:27.4حسب الجدكؿ ) LSDتـ استخداـ اختبار الشرطة لمعمؿ الكقائي. كلمعرفة مصدر الفركؽ فقد 

لممقارنات الثنائية البعدية الستجابات ضباط الشرطة نحك معيقات  LSDنتائج اختبار (: 39.3جدول )
 .تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي تبعان لمتغير العمر

 سنة 50أكبر من  سنة 37-30 سنة 17-10 سنة 10أقل من  العمر األبعاد

 ا
يق

تطب
ت 

عيقا
م

مل 
 لمع

رطة
لش

ئي
وقا

ال
 

 -0.98033 -*0.39733 -*0.53303  سنة 10أقل من 

 -0.31359 *0.33383   سنة 10-17

 -0.50317    سنة 30-37

     سنة 50أكبر من 
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( يتبيف كجكد فركؽ استجابات ضباط الشرطة نحك معيقات تطبيؽ الشرطة 27.4بالنظر الى جدكؿ )  
ب العمر، حيث كانت الفركؽ بيف الضباط الذيف كانت أعمارىـ أقؿ مف لمعمؿ الكقائي الفمسطينية حس

سنة بفارؽ  30سنة كلصالح الضباط ممف قمت أعمارىـ عف  39-30سنة كالذيف أعمارىـ مف  30
سنة كالذيف  30(، كما لكحظ كجكد فركؽ في استجابات الضباط الذيف قمت اعمارىـ عف 0.54404)

(. كما 0.27922سنة بفارؽ ) 30لضباط الذيف أعمارىـ قمت عف سنة كلصالح ا 49-40أعمارىـ مف 
سنة  49-40سنة كالضباط الذيف أعمارىـ بيف  39-30تبيف كجكد فركؽ بيف الضباط الذيف أعمارىـ 

 (.0.26482سنة بفارؽ ) 39-30كلصالح الضباط الذيف أعمارىـ 

في  (α≤0.05)كل الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية عند مست : تكجدالفرضية الفرعية السادسة
 لمتغير القسـ.تعزل الشرطة في الكقاية مف الجريمة  استجابات أفراد العينة نحك مككنات عمؿ

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات ضباط الشرطة نحك مككنات (: 38.3جدول )

 .عمؿ الشرطة الفمسطينية مف كجية نظر ضباطيا تبعان لمتغير القسـ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة األبعاد

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.31 :782 99 بحث جنائي

 0.30 7888 82 مرور

 0.13 7888 96 مكافحة مخدرات

 0866 7828 88 سجون

 0862 7862 68 تحقيق

 0862 7869 66 دوريات

 :086 7887 8:0 المجموع

الوقائي  أدوار العمل
 لمشرطة

 0.38 >782 99 بحث جنائي

 0.30 7880 82 مرور

 0.33 7889 96 مكافحة مخدرات

 0866 7828 88 سجون

 0862 7868 68 تحقيق
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 :086 7868 66 دوريات

 ;086 7888 8:0 المجموع

أساليب وآليات وتقنيات 
 العمل الوقائي لمشرطة

 0.17 ;780 99 بحث جنائي

 0.11 7888 82 مرور

 0.10 7886 96 مكافحة مخدرات

 0888 :782 88 سجون

 ;088 7886 68 تحقيق

 0862 7828 66 دوريات

 0866 ;782 8:0 المجموع

 

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 0.33 8>68 99 بحث جنائي

 0.18 7880 82 مرور

 0.17 >780 96 مكافحة مخدرات

 0866 :780 88 سجون

 :086 :7.2 68 تحقيق

 0879 7820 66 دوريات

 0872 ;780 8:0 المجموع

معيقات تطبيق الشرطة 
 لمعمل الوقائي

 0.35 6886 99 بحث جنائي

 0.33 ::68 82 مرور

 0.55 68:2 96 مكافحة مخدرات

 ;088 6;68 88 سجون

 ;;08 6887 68 تحقيق

 ;280 6820 66 دوريات

 08:8 >688 8:0 المجموع

 0.39 ;>68 99 بحث جنائير الوقائية الموقفية التدابي
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 0.30 7820 82 مرور لمشرطة

 0.30 7806 96 مكافحة مخدرات

 0889 ;780 88 سجون

 0877 7808 68 تحقيق

 0876 7;68 66 دوريات

 0878 7802 8:0 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة

 0.30 ;>68 99 بحث جنائي

 0.30 7802 82 مرور

 0.30 >;68 96 مكافحة مخدرات

 0869 ;>68 88 سجون

 0888 7808 68 تحقيق

 8>08 6889 66 دوريات

 0886 8>68 8:0 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.39 :>68 99 بحث جنائي

 0.38 7820 82 مرور

 0.30 :780 96 مكافحة مخدرات

 0880 7809 88 سجون

 0889 >780 68 تحقيق

 0862 2>68 66 دوريات

 0889 7806 8:0 المجموع

 

( أف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في 28.4يتضح مف الجدكؿ )
( كانحراؼ معيارم 4.60مجاؿ الكقاية مف الجريمة كاف األعمى في أقساـ المركر بمتكسط حسابي )

( كانحراؼ معيارم 3.96بمتكسط حسابي ) (، في حيف كاف األقؿ في أقسف الدكريات0.267)
(0.368.) 
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 نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابات ضباط الشرطة تبعان لمقسـ. (: 37.3جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 درجات الحرية المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أىداف العمل الوقائي 
 لمشرطة

 08898 5 28686 المجموعات بين

 08267 897 :68860 داخل المجموعات 8;080 >:>28

 - >89 698960 المجموع

أدوار العمل الوقائي 
 لمشرطة

 08872 5 28809 بين المجموعات

 08272 897 8>6:82 داخل المجموعات 08268 28:26

 - >89 ;>86;6 المجموع

 اتأساليب، آلي
 العمل وتقنيات
 لمشرطة الوقائي

 08820 5 ;2807 بين المجموعات

 08208 897 ;8:898 داخل المجموعات >:080 88002

 - >89 8:09;8 المجموع

نتائج العمل الوقائي 
 لمشرطة

 08869 5 >:889 بين المجموعات

 08298 897 8;:788 داخل المجموعات 08009 :6860

 - >89 788797 المجموع

يق معيقات تطب
الشرطة لمعمل 

 الوقائي

 88727 5 2880:0 بين المجموعات

 >0888 897 8868>26 داخل المجموعات 08002 :7889

 - >89 2828908 المجموع

التدابير الوقائية 
 الموقفية لمشرطة

 08628 5 288:6 بين المجموعات

 082:7 897 >79800 داخل المجموعات 08228 08;28

 - >89 8;7:88 المجموع

التدابير الوقائية 
 االجتماعية لمشرطة 

 28298 5 >0;88 بين المجموعات

 08890 897 89:0;9 داخل المجموعات 08002 78799

 - >89 >:787: المجموع

 08008 68700 :0888 5 28267 بين المجموعات الدرجة 
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 :0809 897 >2:890 داخل المجموعات الكمية

 - >89 8:76;2 المجموع

 

في  (α≤0.05)( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل29.4يتضح مف الجدكؿ )
استجابات ضباط الشرطة  نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف 

الكقائي  كجية نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ كنابمس تبعان لمقسـ في مجاالت:  أىداؼ العمؿ
لمشرطة، كأدكار العمؿ الكقائي لمشرطة، كأساليب كآليات كتقنيات العمؿ الكقائي، كالتدابير الكقائية 

كىي غير دالة إحصائيا. في حيف تبيف كجكد فركؽ  0.05االجتماعية حيث كانت الداللة اإلحصائية <
مككنات عمؿ  في استجابات ضباط الشرطة نحك (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند المستكل

الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة   تبعان لمقسـ عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت: نتائج 
العمؿ الكقائي لمشرطة، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي، كالتدابير الكقائية االجتماعية لمشرطة. 

 (:33.4-30.4داكؿ )حسب الج LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ فقد تـ استخداـ اختبار 

لممقارنات الثنائية البعدية الستجابات ضباط الشرطة نحك نتائج  LSDنتائج اختبار (: 10.3جدول )
 .العمؿ الكقائي لمشرطة تبعان لمتغير القسـ

 دوريات تحقيق سجون مكافحة مخدرات مرور بحث جنائي القسم االبعاد
رطة

مش
ي ل

وقائ
ل ال

لعم
ج ا

نتائ
 

 -*0.38111 -*0.33851 -0.33379 -*0.33738 -*0.39330  بحث جنائي

 0.07389 0.03938 0.33731 0.30393   مرور

 -0.03185 -0.09705 0.03353    مكافحة مخدرات

 -0.01313 -0.30353     سجون

 0.03537      تحقيق

       دوريات
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طة نحك نتائج العمؿ ( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشر 30.4بالنظر الى جدكؿ )  
لمشرطة حسب القسـ، حيث كانت الفركؽ بيف ضباط قسمي المركر كالبحث الجنائي كلصالح ضباط 

(. كتبيف ايضان كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي مكافحة المخدرات 0.27620قسـ المركر كبفارؽ )
جكد فركؽ بيف (. كما تبيف ك 0.66948كالبحث الجنائي كلصالح ضباط قسـ مكافحة المخدرات بفارؽ )

(. كتبيف 0.24853ضباط قسمي السجكف كمكافحة المخدرات كلصالح ضباط قسـ السجكف بفارؽ )
أيضا كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي التحقيؽ كالبحث الجنائي كلصالح ضباط قسـ التحقيؽ بفارؽ 

الح (. كتبيف أيضا كجكد فركؽ في استجابات ضباط قسمي الدكريات كالبحث الجنائي كلص0.24853)
 (. 0.68333ضباط قسـ الدكريات بفارؽ )

لممقارنات الثنائية البعدية الستجابات ضباط الشرطة نحك معيقات  LSDنتائج اختبار (: 13.3جدول )
 .تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي تبعان لمتغير القسـ

 دوريات تحقيق سجون مكافحة مخدرات مرور بحث جنائي القسم األبعاد

شر 
ق ال

طبي
ت ت

يقا
مع

ئي
وقا

ل ال
معم

ة ل
ط

 

بحث 

 جنائي

 0.31703- 0.38073- 0.10339- 0.03033- 0.33733* 

 *0.33813 0.33835 -0.03133 0.05830   مرور

مكافحة 

 مخدرات

   0.33313- 0.39015 0.33030* 

 *0.91353 0.37333     سجون

 *0.31785      تحقيق

       دوريات

 

يف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة نحك معيقات تطبيؽ ( يتب36.4بالنظر إلى جدكؿ )  
الشرطة لمعمؿ الكقائي حسب القسـ، حيث كانت الفركؽ بيف ضباط قسمي البحث الجنائي كالدكريات 

(. كما تبيف كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي 0.42924كلصالح ضباط قسـ البحث الجنائي كبفارؽ )
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(. كتبيف أيضا كجكد فركؽ بيف 0.66836مركر كبفارؽ )المركر كالدكريات كلصالح ضباط قسـ ال
ضباط قسمي مكافحة المخدرات كالدكريات كلصالح ضباط قسـ مكافحة المخدرات بفارؽ 

(. كما تبيف كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي السجكف كالدكريات كلصالح ضباط قسـ 0.66020)
ضباط الشرطة في قسمي (. كتبيف أيضا كجكد فركؽ في استجابات 0.73652السجكف بفارؽ )

 (.0.43985التحقيؽ كالدكريات كلصالح ضباط قسـ التحقيؽ بفارؽ )

لممقارنات الثنائية البعدية الستجابات ضباط الشرطة نحك التدابير  LSD: نتائج اختبار (13.3جدول )
 .الكقائية االجتماعية لمشرطة تبعان لمتغير القسـ

 دوريات تحقيق سجون دراتمكافحة مخ مرور بحث جنائي القسم األبعاد

رطة
مش

ة ل
اعي

جتم
 اال

ئية
وقا

ر ال
دابي

الت
 

بحث 

 جنائي

 0.03337- 0.07078 0.00101 0.03995- 0.33897* 

 *0.35508 -0.03333 0.03713 0.33939   مرور

مكافحة 

 مخدرات

   0.08975- 0.35891- 0.11983* 

 *0.33593 0.90908     سجون

 *0.37353      تحقيق

       ورياتد

 

( يتبيف كجكد فركؽ بيف التدابير الكقائية االجتماعية حسب القسـ، حيث 32.4بالنظر إلى جدكؿ )  
كانت الفركؽ بيف الضباط في قسمي البحث الجنائي كالدكريات كلصالح ضباط قسـ البحث الجنائي 

ت كلصالح ضباط (. كتبيف أيضا كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي المركر كالدكريا0.42879كبفارؽ )
(. كما تبيف كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي مكافحة المخدرات كالدكريات 0.45508قسـ المركر بفارؽ )

(. كتبيف أيضا كجكد فركؽ بيف ضباط 0.33786كلصالح ضباط قسـ مكافحة المخدرات بفارؽ )
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فركؽ بيف (. كما تبيف كجكد 0.42576قسمي السجكف كالدكريات كلصالح ضباط قسـ السجكف بفارؽ )
 (.0.49654ضباط قسمي التحقيؽ كالسجكف كلصالح ضباط قسـ التحقيؽ بفارؽ )

لممقارنات الثنائية البعدية الستجابات ضباط الشرطة نحك مككنات  LSDنتائج اختبار (: 11.3جدول )
 .عمؿ الشرطة الفمسطينية )الدرجة الكمية( تبعان لمتغير القسـ

 دوريات تحقيق سجون فحة مخدراتمكا مرور بحث جنائي القسم األبعاد

نية
سطي

الفم
طة 

شر
ل ال

عم
ت 

ونا
مك

 

ية(
الكم

جة 
لدر

)ا
 

 0.05897 -*0.33533 -0.08383 -*0.07175 -*0.33995  بحث جنائي

 *0.38353 0.03333 0.03073 0.01180   مرور

مكافحة 

 مخدرات

   0.00933 0.03338- 0.35393* 

 *0.33533 -0.03883     سجون

 *0.39333      تحقيق

       دوريات

 

( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة نحك معيقات مككنات 33.4بالنظر إلى جدكؿ )  
عمؿ الشرطة الفمسطينية عمى الدرجة الكمية حسب القسـ، حيث كانت الفركؽ بيف ضباط قسمي 

(. كتبيف أيضا كجكد فركؽ 0.62775المركر كالبحث الجنائي كلصالح ضباط قسـ المركر كبفارؽ )
(. كتبيف أيضا 0.68654بيف ضباط قسمي المركر كالدكريات كلصالح ضباط قسـ المركر كبفارؽ )

كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي مكافحة المخدرات كالبحث الجنائي كلصالح ضباط قسـ مكافحة 
رات كالدكريات (. كما تبيف كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي مكافحة المخد0.09395المخدرات بفارؽ )

(. كما تبيف كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي 0.65274كلصالح ضباط قسـ مكافحة المخدرات بفارؽ )
(. كتبيف أيضا كجكد فركؽ بيف 0.64566السجكف كالدكريات كلصالح ضباط قسـ السجكف بفارؽ )
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را تبيف (. كأخي0.66564ضباط قسمي التحقيؽ كالبحث الجنائي كلصالح ضباط قسـ التحقيؽ بفارؽ )
 (.0.67442كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي التحقيؽ كالدكريات كلصالح ضباط قسـ التحقيؽ بفارؽ )

 

 :الرئيسية الثانية والتي تنص عمىالفرضية عرض نتائج  4.2.2

 مككنات عمؿبيف استجابات أفراد العينة نحك  (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بمستكل 
 .التدابير الكقائية المكقفيةك  لكقاية مف الجريمةفي ا الفمسطينية الشرطة

معامؿ االرتباط لبياف العبلقة بيف مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية كالتدابير الكقائية (: 34.4جدول)
  N=270المكقفية

 **0.667 معامل االرتباط المتغيرات

مل 
 ع

ات
كون

م
 

نية
سطي

الفم
طة 

شر
ال

 

بير
لتدا

ا
 

 
فية

موق
ة ال

قائي
الو

 
 0.000 لة اإلحصائيةالدال 

 (.α≥50.0** دالة عند )

  

( بيف مككنات α≥ 50.0(عند مستكل الداللة  عبلقة طرديةكجكد ( يتبيف 34.4بالنظر الى جدكؿ ) 
( 50.0)عمؿ الشرطة الفمسطينية كالتدابير الكقائية المكقفية، حيث كانت الداللة اإلحصائية المحسكبة 

 ؿ الفرضية البديمة.، لذا نرفض الفرضية الصفرية كنقب

 :الرئيسية الثالثة والتي تنص عمىالفرضية عرض نتائج  4.2.3
 مككنات عمؿبيف استجابات أفراد العينة نحك (α≤0.05) تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بمستكل 

 جتماعية.التدابير الكقائية االك  في الكقاية مف الجريمة الفمسطينية الشرطة
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باط لبياف العبلقة بيف مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية كالتدابير الكقائية معامؿ االرت(: 35.4جدول)
  N=270االجتماعية 

  المتغيرات

 معامل االرتباط

0.587** 

 

مل
 ع

ات
كون

م
 

 
نية

سطي
الفم

طة 
شر

ال
 

بير
لتدا

ا
 

 
عية

تما
الج

ة ا
قائي

الو
 

 0.000 الداللة اإلحصائية

 (. α≥50.0** دالة عند )

 

بيف مككنات   a≤0.0)5(عند مستكل الداللة  عبلقة طردية( يتبيف كجكد 35.4بالنظر الى جدكؿ ) 
 عمؿ الشرطة الفمسطينية كالتدابير الكقائية االجتماعية، حيث كانت الداللة اإلحصائية المحسكبة

 ، لذا نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة.( 50.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج، االستنتاجات والتوصيات
 

إلى  ىدفتيتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة مرتبة حسب أسئمتيا، كالتي 
معرفة مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف كجو نظر ضباطيا في 

 الخميؿ كراـ اهلل كنابمس، كما تضمف ىذا الفصؿ االستنتاجات كالتكصيات. محافظات

  مناقشة أسئمة الدراسة وفرضياتيا 5.1

مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف  الىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
: المحافظة، كالرتبة تبعان لمتغيرات كجية نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس
  العسكرية، كسنكات الخبرة، كالمستكل التعميمي، كالعمر، كالقسـ. 

 مناقشة نتائج السؤال الرئيس والذي ينص عمى: 5.1.1

في محافظات الخميؿ كراـ اهلل ما ىي مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة "
 ".مف كجية نظر ضباطيا؟ كنابمس

عمى ىذا السؤاؿ كما ىك مبيف في الجدكؿ  باإلجابةالنتائج التي تكصمت الييا الدراسة كالمتعمقة أشارت 
مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف كجية االستجابات ل(، أف 9.4)

لدراسة كانت تبينيا الدرجات الكمية لمجاالت ا كماكنابمس نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ اهلل 
 مرتفعة بشكؿ عاـ.

السياسة الجنائية في الشريعة  أف(، كالتي أكدت عمى 2004كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة الشافي )
تقكـ عمى منيج تكاممي فريد لمراعاتيا جكانب السياسة كميا، مف خبلؿ قكاعد ثابتة ال تقبؿ  اإلسبلمية

ت، مع اإلحاطة بأبعاد تمؾ السياسة المتعددة كالبعد التغيير كالتبديؿ كالحدكد كأخرل مرنة كالتعزيزا
كالبعد القيمي كالبعد الحضارم، كاف تككف تمؾ السياسة نابعة  اإلنسانيالكقائي كالبعد االجتماعي كالبعد 
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مف فكر كعقيدة الدكلة كممتزمة بثكابتيا كقيميا كمبادئيا، كانو يجب التصدم لمسمكؾ اإلجرامي بالتشريع 
(، كالتي 2004ع كالكقاية المعادلة ليذا السمكؾ. كما اتفقت النتائج مع دراسة مداح )كالعقاب كالمن
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر يعد مف الخطكط الرئيسية الكاقية مف الجريمة، كما  األمرف أاكدت عمى 

ة مف الكقاية القبمية المكقفية في الكقاي أىميةعمى  أكدت(، كالتي 2005اتفقت مع دراسة العطياف )
الجريمة مف خبلؿ اتخاذ كافة التدابير كالكسائؿ القبمية البلزمة التي تحكؿ دكف ارتكاب المجـر لمجريمة 

التطرؽ  إلى باإلضافةمف خبلؿ جعؿ األىداؼ اإلجرامية منيعة كمحصنة كيصعب الكصكؿ الييا 
ت عمى أىمية إيجاد (، كالتي أكد2013لمكقاية االجتماعية الشاممة. كما اتفقت مع دراسة حاج عمي )

مع دراسة  أيضاأكلكيات في القضايا االمنية لدل الجميكر كأىمية التكعية في ىذه القضايا. كاتفقت 
(، كالتي أكدت عمى دعـ عبلقة الثقة بيف المكاطنيف كجياز الشرطة، كبياف 2014عبد الرحمف )

الكاقع  أف أكدت(، كالتي 2016المعكقات المانعة ليذه الثقة، في حيف اختمفت مع دراسة القدكمي )
تطبيؽ الشرطة المجتمعية لمحد مف الجريمة في فمسطيف كانت منخفضة حيث انو ما  آللياتالحالي 

يميز دراستي أنيا قامت بدراسة مككنات عمؿ الشرطة كليس فقط ما درستو دراسة القدكمي لآلليات 
لشرطة المجتمعية كالتي تركز عمى ا أبعادجميع  أف( كالتي بينت Sozer, 2012فقط، كدراسة سكزر )

العمؿ الكقائي كانت بدرجات مرتفعة مف ناحية دكر العمؿ الكقائي في التخفيض مف مستكيات 
 الجريمة.  

كيعزك الباحث السبب في تمؾ النتائج إلى الجيد الكبير الذم تبذلو قيادة الشرطة الفمسطينية في تطكير 
كعقد  ،ات كالمعيقات التي تعترض عمؿ الشرطة الفمسطينيةعمؿ الجياز مف خبلؿ محاكلة تذليؿ العقب

كتقميص الفجكة بيف المكاطف كرجاؿ  الندكات كالدكرات ككرش العمؿ في مجاؿ الكقاية مف الجريمة،
كتعزيز التعاكف كالشراكة بيف جياز الشرطة كمؤسسات المجتمع  ،الشرطة مف خبلؿ التكاصؿ المباشر
كالعمؿ الجاد  ،يات التعامؿ مع المكاطف كمكاكبة تطكرات العصرالمدني, كتدريب الضباط عمى آل

كالدؤكب لمتدخؿ المبكر لحماية األفراد كالمجتمعات مف ارتكاب الجريمة كاالنحرافات لتفادم حدكثيا 
عداد ،مستقببل ساليب كالكسائؿ كالنماذج الكقائية الميدانية, كمحاكلة السيطرة كالتحكـ البرامج كاأل كا 

 ،تجمع المجرميف كأماكفكرصد الظاىر االجرامية  اإلجرامية،ىداؼ الظركؼ التي تحيط باألكاقؼ ك مبال
الشغب كالتصدم ليا  كأعماؿ األمنيةكمنع كقكع االضطرابات  ،كتأميف المنشآت كالمرافؽ الحيكية

ـ بتعمي 2015الشرطة في العاـ  المثاؿ، قامتتنظيـ حركة السير كالمركر. فعمى سبيؿ  إلىضافة باإل
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التجربة كالعمؿ بيا  بدأتىيؿ طكاقـ مف المدربيف حيث أتجربة الشرطة المجتمعية حيث تـ تدريب كت
ض مستكيات فجؿ العمؿ عمى الكقاية مف الجريمة كالعمؿ عمى خأفي كافة مراكز الشرطة مف 

 .الجريمة

لعبلج" )درىـ كىذا يدؿ عمى أف مف أساسيات عمؿ الشرطة الفمسطينية كشعارىا " الكقاية خير مف ا 
كقاية خير مف قنطار عبلج(، كقد بدا ذلؾ جميا في أف معيقات تطبيؽ الشرطة الفمسطينية لمعمؿ 

 الكقائي حصؿ عمى أدنى المجاالت.

 

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى والتي تنص عمى:   5.1.2 
ت أفراد العينة نحك ( في استجابا0.05α≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

 . لمتغير المحافظة الجريمة تعزلمككنات عمؿ الشرطة في الكقاية مف 
مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف االستجابات نحك ( أف 11.4الجدكؿ ) أشار

الجريمة مف كجية نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس كاف األعمى لدل الضباط 
 حيف كاف األقؿ لدل الضباط العامميف في محافظة الخميؿ. نابمس فيميف في محافظة العام

الشمالية كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى زيادة االىتماـ في عمؿ الشرطة الفمسطينية في المحافظات 
اتفاقية الخميؿ التي قسمت المدينة  كالناتجة مفالكضع السياسي في محافظة الخميؿ معرقبلت  بسبب

(، بحيث يشكؿ االحتبلؿ كمستكطنيو عائقا أماـ عمؿ الشرطة الفمسطينية في مدينة H1;H2إلى جزأيف)
 الخميؿ. 

في  (≥0.05α)المستكل ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 12.4كما اشار الجدكؿ )
ية نظر مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف كجاالستجابات نحك 

ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ كنابمس تبعان لممحافظة عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت أساليب 
كآليات كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي، 

 كالتدابير الكقائية المكقفية لمشرطة. 
ىمية العامؿ السياسي كاألمني في أكالتي أكدت عمى  (،2013كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة حاج عمي)

الفمسطينية بشكؿ عاـ كمدينة نابمس بشكؿ خاص، في حيف  األراضيفي  األمنيعدـ االستقرار 
مف خبلؿ المكافحة  اإلجراميعمى بتر دابر العمؿ  أكدت( كالتي 2005اختمفت مع دراسة العطياف )
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عمى دكر الشرطة في تكفير  أكدت(، كالتي 2005القحطاني )، كما اتفقت مع دراسة فقط الميدانية
، كاإلعبلميةندكات في مجاؿ الكازع الديني كحسف الخمؽ، كدكر الجيات في تكعية المكاطف كثقافية 

 كمنع كقكعو في الفساد كجريمة الرشكة.

تستند  كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف عمؿ الشرطة متشابو في كافة محافظات الكطف ألنيا 
المحافظات دكف تمييز. مع أخذ بالحسباف أف  في أغمبيةعمى التخطيط المركزم كتنفيذ األنشطة 

 الكطف تأثير عمى كيفية إنجاز العمؿ الكقائي.   في محافظاتلمكضع السياسي كاألمني السائد 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص عمى :  5.1.3
في استجابات أفراد العينة نحك  (α≤0.05)ة إحصائية عند مستكل الداللة تكجد فركؽ ذات دالل

 لمتغير الرتبة. الجريمة تعزلمككنات عمؿ الشرطة في الكقاية مف 
( أف مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف كجية 16.4أشار جدكؿ )

 عميد،كاف األعمى لدل الضباط برتبة عقيد أك نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ اهلل كنابمس 
 نقيب.في حيف كاف األقؿ لدل الضباط برتبة مبلـز أك 

في (α≤0.05) ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل17.4كما أشار الجدكؿ ) 
مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف كجية نظر االستجابات نحك 

ضباطيا تبعان لمرتبة العسكرية عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة 
الفمسطينية، كأدكار العمؿ الكقائي لمشرطة، كالتدابير الكقائية االجتماعية لمشرطة أساليب كآليات 

، كالتدابير كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي
 كىي غير دالة إحصائيان. 0.05الكقائية المكقفية لمشرطة، حيث كانت الداللة اإلحصائية <

 2012) (، كدراسة سكزر2014( كعبد الرحمف )2013كؿ مف حاج عمي ) دراساتجدير ذكره أف 
Sozer,( كدراسة جياك  )Giao, 2012)   متغير الرتبة العسكرية في  مدل مساىمة لـ تكضح

مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف ركؽ القائمة في استجابات أفراد العينة نحك الف
 الجريمة.

كبشكؿ أكلي، قد يعزك الباحث السبب في تمؾ النتائج إلى زيادة الكعي كالمعرفة مف خبلؿ الدكرات   
ط الشرطة كمما تقدـ بالرتبة التدريبية مثؿ دكرة الكقاية مف الجرائـ كدكرة مكافحة المخدرات لدل ضاب
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كمثاؿ عمى  العسكرية،العسكرية. أك ربما بسبب زيادة الصبلحيات لضابط الشرطة كمما زادت رتبتو 
ذلؾ ما قامت بو كمية الشرطة الفمسطينية في محافظة أريحا بأجراء دكرات لمكقاية مف الجريمة بشكؿ 

  دكرم لكافة الضباط المختصيف في العمؿ الكقائي.
 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص عمى:  5.1.4
في استجابات أفراد العينة نحك  (α≤0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 سنكات الخبرة. لمتغيرفتعزل مككنات عمؿ الشرطة في الكقاية مف الجريمة 
ككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ ( أف استجابات ضباط الشرطة نحك م18.4أشار الجدكؿ )

زادت  سنكات كالذيف 5الكقاية مف الجريمة كانت األعمى لدل الضباط الذيف تقؿ سنكات خدمتيـ عف 
 10-5في حيف كاف األقؿ لدل الضباط الذيف تراكحت خدمتيـ ما بيف  سنكات، 10خبرتيـ عف 

 سنكات الخميؿ. 
ؿ الشرطة يككف متحمسا كجادا لمعمؿ في بداية خدمتو كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف رج  

طمعا في الحصكؿ عمى المزيد مف الرتب العسكرية كالنمك كالتطكر في العمؿ. أك ربما بسبب حداثة 
المعمكمات التي يمتمكيا في بداية تعيينو أك ربما يعكد ذلؾ إلى طبيعة المياـ التي تككؿ إلى ضباط 

يعكد ذلؾ إلى حجـ األعباء الكظيفية الممقاة عمى عاتؽ الضباط  الشرطة حديثي الخدمة، أك ربما
الجدد، كالتي أشارت الييا كثير مف الدراسات في عمـ النفس االجتماعي، في حيف لـ تتطرؽ دراسة 

طبيعة الدكر االجتماعي لمشرطة لمكقاية مف الجريمة,  الى( كالتي ىدفت التعرؼ 1996المكمني )
التعرؼ خصائص مرحمة الشباب كالعكامؿ المؤدية لمسمكؾ  إلىىدفت  ( التي2004كدراسة مداح )

إعادة تأىيؿ المحككـ عميو، إلى دكر متغير   إلى( التي ىدفت 2011الجرمي, كدراسة محمكدم )
سنكات الخبرة في تحديد مكاقؼ رجاؿ الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية 

 مف الجريمة . 
في  (α≤0.05) ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل19.4ر الجدكؿ )كما أشا  

تبعان    استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة 
لسنكات الخبرة عمى الدرجة الكمية كفي مجاالت أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة، كأساليب كآليات 

ات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي، كالتدابير كتقني



87 

 

كىي غير دالة إحصائيا. في  0.05الكقائية المكقفية لمشرطة، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية <
في استجابات ضباط الشرطة  (α≤0.05)حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

مجاالت  الخبرة فينحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعان لسنكات 
( 20.4العمؿ الكقائي لمشرطة، كالتدابير الكقائية االجتماعية لمشرطة.  كما تبيف مف الجدكؿ ) أدكار

كانت الفركؽ بيف  كجكد فركؽ بيف أدكار العمؿ الكقائي لمشرطة الفمسطينية حسب سنكات الخبرة، حيث
سنكات كلصالح الضباط  10-5سنكات كالذيف خبرتيـ مف  5الضباط الذيف كانت خبرتيـ أقؿ مف 

سنكات  10-5سنكات ككجكد فركؽ بيف الضباط الذيف تراكحت خبرتيـ بيف  5الذيف تقؿ خبرتيـ عف 
ف أشار سنكات.  في حي 10سنكات كلصالح مف زادت خبرتيـ عف  10كالذيف زادت خبرتيـ عف 

الفمسطينية حسب سنكات الخبرة، حيث  الكقائية لمشرطة( إلى كجكد فركؽ بيف التدابير 21.4جدكؿ )
سنكات  10-5سنكات كالذيف خبرتيـ مف  5كانت الفركؽ بيف الضباط الذيف كانت خبرتيـ أقؿ مف 

ف تراكحت كما تبيف كجكد فركؽ بيف الضباط الذي سنكات. 5كلصالح الضباط الذيف تقؿ خبرتيـ عف 
 10سنكات كلصالح مف زادت خبرتيـ عف  10سنكات كالذيف زادت خبرتيـ عف  10-5خبرتيـ بيف 

 سنكات.
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف رجاؿ الشرطة يطبقكف نفس المياـ كالتعميمات التي تصدر   

ات داللة عف القيادة بغض النظر عف سنكات الخدمة. كقد بدل ذلؾ جميا في عدـ كجكد فركؽ ذ
 األىداؼ أف الكقائي، حيثالعمؿ  أىداؼإحصائية في مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاالت 

كالتقنيات المستخدمة  األساليبالعامة لجياز الشرطة تكضع مف قبؿ القيادة العميا لمجياز، ككذلؾ فاف 
الجياز، ككذا الحاؿ بالنسبة كاآلليات مف قبؿ قيادة  األساليبفي العمؿ الشرطي تعتمد عمى تكفير تمؾ 

كلمتدابير كغيرىا مف مككنات عمؿ الشرطة  لؤلىداؼلنتائج العمؿ الكقائي كالتي ىي محصمة 
 الفمسطينية.

كيمكف تفسير النتيجة التي بينت كجكد فركؽ بيف أدكار العمؿ الكقائي لمشرطة الفمسطينية حسب   
سنكات، كلصالح مف  5ف تقؿ خبرتيـ عف سنكات الخبرة، حيث كانت الفركؽ لصالح الضباط الذي

سنكات. يتبيف بأف الضابط حديث التعييف يككف متحمسا بشكؿ كبير لمعمؿ في  10زادت خبرتيـ عف 
نفسو كعممو أماـ مسؤكليو، ككذلؾ الحاؿ في العمؿ الجاد  إلثباتتعزيز الدكر لمعمؿ الكقائي الشرطي 

عية لمحد مف الجريمة كتعزيز الثقة بيف المكاطنيف كرجاؿ مع المجتمع التخاذ التدابير الكقائية االجتما
الشرطة. ككذا ينطبؽ الحاؿ عمى الضباط كمما زادت خدمتيـ بسبب اطبلعيـ المستمر عمى الكضع 
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العمؿ الكقائي،  أدكارالعاـ في جياز الشرطة ككذلؾ تمقييـ التدريبات البلزمة كالضركرية في مجاؿ 
نظاـ  إسيامات( التي تحدثت عف 2014راسة عبد الرحمف )حيث خمصت معظـ الدراسات مثؿ د

( 2014الشرطة المجتمعية في دعـ عبلقة الثقة بيف المكاطف كجياز الشرطة، كدراسة عبد المجيد )
كضركرة  أىمية إلىالتي تطرقت لمكضكع ديناميات العبلقة بيف المكاطف كرجؿ الشرطة كالثقة بينيما 

 لى الكقاية البلزمة لمحد مف الجريمة. إ جؿ الكصكؿأمف  األمفتعزيز الثقة بيف المكاطف كرجؿ 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الرابعة: . 5.1.5
في استجابات أفراد العينة نحك  (α≤0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 ي.لمتغير المستكل التعميم مككنات عمؿ الشرطة في الكقاية مف الجريمة تعزل
( أف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ 22.4الجدكؿ ) أشار

الكقاية كانت األعمى لدل الضباط الذيف يحممكف مؤىبلت عميا، في حيف كاف األقؿ لدل الضباط 
 .الذيف يحممكف مؤىؿ البكالكريكس

ى مؤىبلت عممية أعمى كمما زادت كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أنو كمما حصؿ الفرد عم  
معرفتو كاتسعت مداركو كزادت طمكحاتو نحك مزيد مف التطكير في مجاؿ عممو، ككذلؾ الحاؿ فإف 
رجاؿ الشرطة ذكم المؤىبلت العميا يمتمككف قدرات كخبرات تطكيرية كتخطيطية أكثر مف غيرىـ بسبب 

ما تعممكه في مجاؿ عمميـ. تختمؼ نتائج زيادة معارفيـ كاتساع مداركيـ فيـ يسعكف دائما لتطبيؽ 
( لمنتيجة 2014( عف نتائج الفرضية الحالية، حيث يتكصؿ عبد الرحمف )2014دراسة عبد الرحمف )

أف ما يحدد العبلقة كيفية تطكير العمؿ الكقائي عمى مككناتو المختمفة ليس متغيرات مثؿ سنكات 
نماالخبرة أك المؤىبلت العممية لرجؿ الشرطة  طبيعة المجتمع كماىية التشريعات التي تنظـ العبلقة  كا 

 بيف الشرطة كالمجتمع.  
  

في  (α≤0.05)( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل23.4كما أشار الجدكؿ )
 الجريمة تبعان استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف 

أىداؼ العمؿ الكقائي لمشرطة، كأدكار العمؿ  مي عمى الدرجة الكمية كفي مجاالتلممستكل التعمي
الكقائي لمشرطة، كأساليب كآليات كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كالتدابير الكقائية 

دالة كىي غير  0.05المكقفية لمشرطة، كالتدابير الكقائية االجتماعية حيث كانت الداللة اإلحصائية <
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في استجابات  (α≤0.05)إحصائيا. في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل
لممستكل  الجريمة تبعان ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف 

 تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي.  مجاؿ معيقاتالتعميمي في 
بيف استجابات ضباط الشرطة نحك معيقات تطبيؽ الشرطة ( كجكد فركؽ 24.4كما أشار جدكؿ )

لمعمؿ الكقائي   حسب المستكل التعميمي، حيث كانت الفركؽ بيف الضباط الذيف مستكاىـ التعميمي 
ثانكية عامة كبكالكريكس كلصالح الضباط الذيف مستكاىـ التعميمي ثانكية عامة فأقؿ كما تبيف كجكد 

ـ التعميمي بكالكريكس كدراسات عميا كلصالح الضباط حاممي فركؽ بيف الضباط الذيف مستكاى
 الدراسات العميا.

كيعزك الباحث السبب في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  في مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية   
في مجاؿ الكقاية مف الجريمة مف كجية نظر ضباطيا في محافظات الخميؿ كراـ كنابمس تبعان لممستكل 

ي مجاؿ  معيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي كلصالح الضباط حاممي المؤىبلت العممية التعميمي ف
رفو كاتسعت مداركو، كبالتالي أصبح االعميا، إلى أنو كمما زادت الدرجة العممية لمشخص كمما زادت مع

مؤىبلت تفكؽ رجاؿ الشرطة الذيف يحممكف ال إلىالنتائج  أشارتقادرا عمى تحديد معيقات عممو، لذلؾ 
 العميا في تحديد معيقات العمؿ، كىذا ما ينطبؽ عمى رجاؿ الشرطة الفمسطينية.

في حيف أف رجاؿ الشرطة ذكم المؤىبلت العممية ثانكية عامة فأقؿ يحتاجكف إلى دكرات تدريبية 
كتأىيمية في مجاؿ تحديد المعيقات كتخطييا كالتغمب عمييا، كما أف ىؤالء الضباط ال يمارسكف 

اؿ التخطيطية المطمكبة مف اجؿ تخطي العقبات، كىـ غالبا ما يككف مجاؿ عمميـ محصكرا في األعم
 الناحية التنفيذية. 

 
 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص عمى: 5.1.6

في استجابات أفراد العينة نحك  (α≤0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  
 العمر. لمتغيرتعزل الشرطة في الكقاية مف الجريمة  مككنات عمؿ

( أف استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ 25.4أشار الجدكؿ )
في حيف كاف  سنة، 50الكقاية مف الجريمة   كانت األعمى لدل الضباط الذيف زادت أعمارىـ عف 

 سنة. 30األقؿ لدل الضباط الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
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في  (α≤0.05)( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل26.4كما أشار الجدكؿ )
استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة   تبعان 

كقائي لمشرطة، العمؿ الكقائي لمشرطة، كأدكار العمؿ ال مجاالت أىداؼلمعمر عمى الدرجة الكمية كفي 
كأساليب كآليات كتقنيات العمؿ الكقائي، كنتائج العمؿ الكقائي، كالتدابير الكقائية المكقفية لمشرطة، 

كىي غير دالة إحصائيان. في حيف  0.05كالتدابير الكقائية االجتماعية حيث كانت الداللة اإلحصائية <
في استجابات ضباط الشرطة نحك  (α≤0.05)تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف الجريمة تبعان لمعمر في مجاؿ معيقات تطبيؽ 
الشرطة لمعمؿ الكقائي.  كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف التعميمات التي يطبقيا ضباط الشرطة 

 األمثمةلنظر عف عمر رجؿ الشرطة كمف كاألعماؿ التي ينجزكنيا مصدرىا كاحد كمتشابية بغض ا
عمى ذلؾ التعميمات التي تصدر مف جياز الشرطة كىي تعميمات مستدامة لمجميع مثؿ حسف التعامؿ 

االعتقاؿ كاالستدعاء  كأليةمع الجميكر كتطبيؽ القانكف عمى الجميع بالمساكاة مثؿ مخالفات السير 
 كالتحقيؽ. الشكاكلكاستقباؿ 

( إلى كجكد فركؽ بيف استجابات ضباط الشرطة نحك معيقات تطبيؽ الشرطة 27.4أشار الجدكؿ )
لمعمؿ الكقائي الفمسطينية حسب العمر، حيث كانت الفركؽ بيف الضباط الذيف كانت أعمارىـ أقؿ مف 

تبيف  سنة كما 49-40الضباط الذيف أعمارىـ  سنة كلصالح 49-40مف  أعمارىـسنة كالذيف  30
سنة  49-40بيف  أعمارىـسنة كالضباط الذيف  39-30الذيف أعمارىـ  كجكد فركؽ بيف الضباط

سنة  . كما كجدت فركؽ بيف معيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ  39-30الضباط الذيف أعمارىـ  كلصالح
سنة، كلصالح الضباط  49-40الضباط الذيف أعمارىـ  العمر، كلصالحالكقائي الفمسطينية حسب 

  سنة. 39-30الذيف أعمارىـ 
  

كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أنو كمما تقدـ رجؿ الشرطة في العمر كمما زادت معرفتو كزاد اتزانو، 
كاتسعت مداركو، كما أف تقدـ العمر في العمؿ الشرطي دليؿ عمى زيادة سنكات الخبرة لرجؿ األمف، 

تحميؿ ككضع الحمكؿ عمى زيادة االطبلع كالمعرفة، كزيادة القدرة عمى ال إيجاباكىذا بدكره ينعكس 
كالمقترحات كالبرامج مف أجؿ تحديد معيقات العمؿ كمحاكلة التخمص منيا. كمثاؿ عمى ذلؾ باف رجؿ 

نو في مراكز عميا كذلؾ حسب التدرج الكظيفي مف مدير يالشرطة عندما تزداد معرفتو كخبراتو يتـ تعي
  .دير شرطة المحافظةم إلىنائب مدير شرطة  إلى إدارةمدير  إلىمدير دائرة  إلىقسـ 
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 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية السادسة والتي تنص عمى: 5.1.7
في استجابات أفراد العينة نحك  (α≤0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 القسـ. لمتغيرتعزل مككنات عمؿ الشرطة في الكقاية مف الجريمة 
الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ  ( أف استجابات ضباط28.4أشار الجدكؿ )

 .الكقاية مف الجريمة كانت األعمى في أقساـ المركر، في حيف كاف األقؿ في أقساـ الدكريات
في استجابات ضباط الشرطة  (α≤0.05)تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

 مجاالت: أىداؼؿ الكقاية مف الجريمة تبعان لمقسـ في نحك مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجا
العمؿ الكقائي لمشرطة، كأدكار العمؿ الكقائي لمشرطة، كأساليب كآليات كتقنيات العمؿ الكقائي، 

كىي غير دالة إحصائيان. في حيف  0.05كالتدابير الكقائية االجتماعية حيث كانت الداللة اإلحصائية <
في استجابات ضباط الشرطة نحك  (α≤0.05)إحصائية عند المستكل تبيف كجكد فركؽ ذات داللة

لمقسـ عمى الدرجة الكمية كفي  الجريمة تبعان مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الكقاية مف 
مجاالت: نتائج العمؿ الكقائي لمشرطة، كمعيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي، كالتدابير الكقائية 

  االجتماعية لمشرطة.
المركر في الشرطة الفمسطينية، ككذلؾ  أقساـكيمكف تفسير تمؾ النتائج كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ 

المركر كالمكاطنيف، مما  أقساـبسبب االحتكاؾ المباشر كاليكمي بيف رجاؿ الشرطة الفمسطينية في 
قبات التي تكاجو رجؿ يعطي تغذية راجعة كيكمية عف معاناة المكاطنيف كاحتياجاتيـ كالمعيقات كالع

عمى عكس اقساـ الدكريات التي يككف احتكاكيا مع المكاطف في  المركر،الفمسطيني في قسـ  األمف
حاؿ حدكث الحدث فقط، كالذيف يمتاز عمميـ بالسرية في مكافحة الجريمة كمعاقبة المجرميف، كبالتالي 

ؿ، تجرم شرطة المركر فعاليات كثيرة غير ظاىرة لمعياف بشكؿ كبير.  فعمى سبيؿ المثا أعماليـتبقى 
في تنظيـ حركة السير كرفع مستكل الكعي المركرم مف خبلؿ برامج التكعية المركرية كالنشرات 

حيث مف مميزات  أسبابيااليكمية لمعالجة الحكادث كالجرائـ الكاقعة في الشارع كالكقكؼ عمى  اإلعبلمية
الخدمات المركرية  أفضؿاممة تعتمد عمى تقديـ انيا اعتمدت تطبيؽ استراتيجية ش األنشطةىذه 

الكقائية  كاإلجراءاتلجميكر المكاطنيف كرفع مستكل السبلمة المركرية مف خبلؿ اتخاذ كافة التدابير 
 كالممتمكات. األركاحكالرقابية بما يقتضيو القانكف حفاظا عمى 

ط مكافحة المخدرات في ضخامة العمؿ الذم يقكـ بو ضبا إلى أيضاكيمكف تفسير تمؾ النتائج 
المجتمع الفمسطيني نظران النتشار ىذه الظاىرة بشكؿ كبير في مجتمعنا، كالجيكد الكبيرة التي يبذليا 



92 

 

تمؾ  إبرازضباط مكافحة المخدرات في القضاء عمى تمؾ الظاىرة، كالدكر االعبلمي الكبير في 
، كما بالنزالءجكف مف رعاية كاىتماـ الممقاة عمى ضباط قسـ الس األعباءحجـ  إلى باإلضافةالجيكد. 

كالى اختبلؼ طبيعة المياـ الممقاة عمى عاتؽ  النزالء،يكاجيكف مف عقبات في التعامؿ مع شرائح 
الضباط في قسـ التحقيؽ مقارنة بالمياـ الممقة عمى عاتؽ ضباط قسـ المكافحة، ككذلؾ السرية كالدقة 

 في العمؿ لدل ضباط قسـ التحقيؽ.
 

يف كجكد فركؽ بيف استجابات ضباط الشرطة نحك معيقات تطبيؽ الشرطة لمعمؿ الكقائي في حيف تب
المركر.  ضباط قسـحسب القسـ، حيث كانت الفركؽ بيف ضباط قسمي المركر كالدكريات كلصالح 

 المخدرات كالدكرياتيضان كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة بيف ضباط قسمي مكافحة أكتبيف 
كما تبيف كجكد فركؽ في استجابات ضباط الشرطة بيف ضباط قسمي  الدكريات.قسـ كلصالح ضباط 

يضا كجكد فركؽ في استجابات ضباط أكتبيف  السجكف.السجكف كالدكريات كلصالح ضباط قسـ 
 التحقيؽ.التحقيؽ كالبحث الجنائي كلصالح ضباط قسـ  ضباط قسميالشرطة بيف 

عمؿ ضباط قسـ البحث الجنائي تتطمب االىتماـ باتخاذ  طبيعة إلىكما يمكف تفسير تمؾ النتائج  
المعمكمات الدقيقة لتحقيؽ اليدؼ  إلىالتدابير الكقائية االجتماعية، مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ كالكصكؿ 

 المنشكد، 
كالى طبيعة االحتكاؾ اليكمي لضباط قسـ المركر مع المكاطنيف مما ينتج عنو مف تقميص لمفجكة بيف  

كاالطبلع عمى االحتياجات المجتمعية، كالى طبيعة المياـ كاالحتياجات الكقائية  األمفالمكاطف كرجؿ 
كاالجتماعية لدل ضباط المكافحة مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ عمى عكس ضباط الدكريات الذم ينحصر 
عمميـ كتدخميـ عند حدكث المشكمة. كمف ثـ إلى طبيعة مياـ ضباط السجكف كما ألىمية التدابير 

االجتماعية في التعامؿ مع المساجيف مقارنة بضباط الدكريات الذيف ينحصر عمميـ حاؿ  الكقائية
طبيعة عمؿ ضباط قسـ التحقيؽ كالنتائج التي يحصمكف عمييا جراء  إلى باإلضافةحدكث المشكمة. 

  قياميـ بعمميـ كالعبر التي يستخمصكنيا مف اف معظـ الجرائـ سببيا اجتماعي. 
مككنات  نحك معيقاتفركؽ في استجابات ضباط الشرطة  أظيرت كجكدة التي كيمكف تفسير النتيج

عمؿ الشرطة الفمسطينية عمى الدرجة الكمية حسب القسـ، حيث كانت الفركؽ بيف ضباط قسمي 
 المركر كاالحتكاؾالمركر كالبحث الجنائي كلصالح ضباط قسـ المركر، بطبيعة عمؿ ضباط قسـ 

 ي سيكلة التعرؼ عمى المعيقات كمحاكلة تقميصيا.اليكمي مع المكاطنيف كبالتال
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كيمكف تبرير كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي مكافحة المخدرات كالدكريات كلصالح ضباط قسـ مكافحة  
 بإخفاءالمخدرات بطبيعة عمؿ ضباط المكافحة كالذيف يكاجيكف الكثير مف المعيقات في عمميـ سكاء 

 سيطرتيـ، كىنالؾمناطؽ تنتشر فييا المخدرات كال تقع تحت  في األمنيةك بسبب المعيقات أالمعمكمة 
منيا عمؿ ككرش عمؿ تكعية كثير مف األنشطة الكقائية التي تنفذىا رجاؿ شرطة في مجاؿ المخدرات، 

 كمحاضرات رسمية مف اجؿ نشر التكعية كنشر مخاطر كأضرار المخدرات.
كالبحث الجنائي كلصالح ضباط  صبلحالتأىيؿ كاإلكما يمكف تبرير كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي 

قسـ السجكف، باالطبلع اليكمي مف قبؿ ضباط قسـ السجكف عمى العقبات كالمشاكؿ التي تعيؽ عمميـ 
كيمكف تفسير كجكد فركؽ بيف ضباط قسمي السجكف  لممساجيف،مف خبلؿ معرفة السجؿ الجنائي 

لسجكف كاطبلعيـ اليكمي عمى كالدكريات كلصالح ضباط قسـ السجكف بطبيعة عمؿ ضباط قسـ ا
 األقساـ. العقبات كالمشاكؿ التي كاجيت جياز الشرطة في عممة بمختمؼ

كما يمكف تبرير كجكد فركؽ بيف ضباط أقساـ التحقيؽ كالمركر كالدكريات كلصالح ضباط قسـ 
ا، التحقيؽ، الى طبيعة المياـ الممقاة عمى عاتؽ ضباط التحقيؽ كسرعة البديية التي يتحمكف بي

كالتدريب المستمر ليؤالء الضباط مما يسيؿ عمميـ ، كيقمص معيقات عمميـ, كمعرفة الضباط معرفة 
كاممة بالمحيط اك بالبيئة كطبيعة المباني العمرانية كمعرفة العادات كالتقاليد لمسكاف في المنطقة  التي 

في نظرية (Bruke, 2001) كبركؾ  ( 2001طالب ) يخدمكف بيا, كىذا ما تطرؽ اليو كؿ مف 
أف الطبيعة كبناء البيئة العمرانية لممدف كاألحياء السكنية كالمباني الكبيرة كالشكارع  اآلمفالمحيط 

مف خبلؿ  ،كغيرىا بطريقة يؤخذ فييا الجكانب الكقائية, يمكف ليا أف تؤثر في خفض معدالت الجريمة
 ص المكاتية أماميـ.السيطرة عمى المجرميف المحتمميف بكاسطة تقميؿ المكاقؼ كالفر 

 
 مناقشة سؤال الدراسة الفرعي السابع والذي ينص عمى: 5.1.8

استجابات ضباط الشرطة نحك مككنات عمؿ الشرطة تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ىؿ  
 التدابير الكقائية المكقفية؟ الفمسطينية في الكقاية مف الجريمة ك 

( بيف α ≥ 50.0إحصائيان عند مستكل الداللة ) ( إلى كجكد ارتباط داؿ34.4أشار الجدكؿ )
مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية كالتدابير الكقائية المكقفية، حيث استجابات ضباط الشرطة نحك 

 ، لذا نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة.50.0كانت قيمة الداللة اإلحصائية المحسكبة >
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ىمية الكقاية القبمية المكقفية في أعمى  أكدتكالتي  (،2005) دراسة العطياف النتائج معكتتفؽ تمؾ 
عمى دكر الجيات  أكدت(، كالتي 2005الكقاية مف الجريمة، في حيف اختمفت مع دراسة القحطاني )

عمى  أكدت(، كالتي 2005في تكعية المكاطف، كما اختمفت مع دراسة ابف عمار) كاإلعبلميةالثقافية 
 تباع سياسة كقائية مكقفية لمحد مف الجريمة.إة كليس ضركرة اتباع سياسة جنائي

مف فرضية ف أىمية الكقاية المكقفية مف حيث أنيا تنطمؽ ألى إ( 2011الربدم ) أشارفي حيف 
كاحتكاء  اإلجرامية،أساسية مفادىا أف السيطرة كالتحكـ بالمكاقؼ كالظركؼ التي تحيط باألىداؼ 

الفعؿ اإلجرامي أك التقميؿ مف كقكعو, بالمكقؼ أك الحدث,  يؤدم حتما إلى تحييد كقكع تداعياتيا،
جراءاتيا عمى تعطيؿ 2008كذلؾ يشير طالب) ( باف الكقاية المكقفية تركز مجيكداتيا ككسائميا كا 

ضعاؼ عنصرم )الفرصة  , المقدرة (، كليذه المجيكدات أىمية في تحديد مككنات الشرطة الكقائية –كا 
في تفسير  اىتمتفي  نظرية النشاط الرتيب التي ( 2013( كالكريكات )2011)كىذا ما اكد عميو طالب

أك كمكقؼ مرتبط بالسياؽ الزماني كالمكاني, كدكره في تشكيؿ فرص  ،كفيـ الفعؿ اإلجرامي كحدث
لقد  .دافعة لئلقداـ عمى ارتكاب الجريمة مف قبؿ األفراد الذيف ظير عندىـ الميكؿ كالنكازع اإلجرامية

ككذلؾ فالنظرية  كاالقتصادم،لنظرية ربط جرائـ السرقات بالتغيير كالتحضر االجتماعي حاكلت ىذه ا
كركزت عمى جريمة محدكدة كىي السرقة  كظاىرة،)كفعؿ( كليس  حاكلت فيـ الفعؿ اإلجرامي كمكقؼ
  .كلـ تذىب لتفسير الجريمة بشكؿ عاـ

عمؿ  جميع مككناتقفية ىي تشمؿ كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف التدابير الكقائية المك   
 .عمؿ الشرطة الفمسطينية أكلكياتالشرطة الفمسطينية، كاف الكقاية مف الجريمة قبؿ كقكعيا ىي مف 

كمف االمثمة التي تعكس عمؿ الشرطة في التدابير الكقائية المكقفية الرقابة في أداء الحراسة كالتحصيف 
تخاذ التدابير الكقائية المكقفية  مف تمقاء انفسيـ لحماية لؤلىداؼ اإلجرامية, كتكعية األفراد بقدرة ا

أركاحيـ كممتمكاتيـ, ككضع حكاجز متفرقة كبشكؿ فجائي نشر دكريات في الشكارع, كتكقيؼ بعض 
السكابؽ بشكؿ مؤقت كنكع  أصحاب األشخاصاالشخاص المشتبو بيـ كالتحقيؽ معيـ , كمراقبة بعض 

قبضت، عمى  2016عمى ذلؾ ما قامت بو الشرطة في العاـ  مثمةاألكمف  مف التدابير االحترازية.
تاجر مخدرات في منطقة الراـ بالقدس المحتمة، مطمكب بعدة جرائـ، بعد تنفيذ كميف محكـ لو، أسفر 

نو مف أ كيس مخدر مف نكع "ىايدرك" بكزف نصؼ كيمك غراـ مف مادة القنب اليندم 50عف مصادرة 
كثفة كعمميات الرصد كالبحث كالمتابعة لتجار كمركجي المخدرات، كردت األمنية الم اإلجراءاتخبلؿ 
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معمكمات حكؿ كجكد كمية مف المخدرات بحكزة أحد تجار المخدرات في بمدة الراـ بيدؼ بيعيا 
  .كتركجييا بيف المكاطنيف

 

 مناقشة سؤال الدراسة الفرعي الثامن والذي ينص عمى:  5.1.9
مككنات عمؿ الشرطة  استجابات ضباط الشرطة نحك ائية بيفتكجد عبلقة ذات داللة إحص ىؿ

    التدابير الكقائية االجتماعية؟الفمسطينية في الكقاية مف الجريمة ك 
استجابات بيف  ( a≥50.0(( إلى كجكد ارتباط داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة 35.4أشار الجدكؿ )

تدابير الكقائية االجتماعية، حيث كانت قيمة مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية كالضباط الشرطة نحك 
 ، لذا نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة. 50.0الداللة اإلحصائية المحسكبة >

في  كأثرهعمى الدكر االجتماعي لمشرطة  أكدت(، كالتي 1996كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة المكمني)
(، كالتي ركزت نتائجيا عمى أىمية 2013ة حاج عمي )كاتفقت النتيجة مع دراس الجريمة،الكقاية مف 

 الحككمية مثؿتفعيؿ دكر الكزارات كالمؤسسات  تشمؿ ضركرةالكقاية االجتماعية الشاممة كالتي 
 أكدت(، كالتي 2005. اتفقت أيضا مع دراسة العطياف )التعميمية الثقافية كالصحية كاالجتماعية
مف خبلؿ عبلج كتقكيـ الميكؿ كالنكازع االنحرافية كالحيمكلة ضركرة الكقاية االجتماعية مف الجريمة 

االجرامية في شخصية افراد المجتمع، كـ اتفقت النتيجة مع دراسة ابف  اإلرادةدكف ظيكر 
المجتمع  سياسة جنائية نابعة مف  أفراداال باتباع  أمافانو ال امف كال  أكدت(، كالتي 2005عمار)

 لتي تعكس تدابير كقائية اجتماعية، في حيف اختمفت مع دراسة عبد المجيدالغراء كا اإلسبلميةالشريعة 
ضعؼ تنفيذ التدابير الكقائية االجتماعية بسبب سكء العبلقة بيف رجاؿ  أظيرت(، كالتي 2014)

 الشرطة كالمكاطنيف.

جتماعية ( إلى أف الكقاية اال2011الربدم ) تؤكد نتائج الدراسة الحالة االتجاىات التي يشير الييا 
منطمؽ اجتماعي في فيمو لعممية الكقاية األكلية مف الجريمة، بمعنى أف ىذا االتجاه يركز عمى معرفة 
العكامؿ كالظركؼ كالشركط كاألحكاؿ االجتماعية المتييئة أك المساعدة عمى ظيكر كبركز الشخصية 

ؿ أثرىا كالسيطرة عمييا قدر اإلجرامية عند األفراد, لكي يتـ محاكلة القضاء عمييا أك تحييدىا كتقمي
المستطاع، كفي كقت مبكر مف مراحؿ عمر اإلنساف, ثـ التركيز عمى الفئات المعرضة لبلنحراؼ 
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)مستكل الكقاية مف الدرجة الثانية( التي تككف ظركفيـ األسرية كاالجتماعية مييأة كميددة بالكقكع في 
ف جميع إجراءات الكقاية أ (warral, 2004)  ( ككراؿ 2011ارتكاب الجريمة. في حيف اكد الربدم )

ضعاؼ نشكء اإلرادة اإلجرامية عند األفراد األسكياء قبؿ  االجتماعية ىي تيدؼ إلى  تعطيؿ كا 
المعرضيف لبلنحراؼ، حيث إف تكافر الفرص اإلجرامية, كسيكلة الكصكؿ إلييا كالقدرة عمى استغبلليا 

 حجـ اإلرادة اإلجرامية.ال تساكم شيئا كليس ليا أىمية عندما تعطؿ كت

ىـ مككنات عمؿ أ أحدكيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف التدابير الكقائية االجتماعية ىي   
الشرطة الفمسطينية، كاف الكقاية مف الجريمة قبؿ كقكعيا، ككذلؾ محاكلة التكاصؿ مع المكاطف كتعزيز 

كمف األمثمة التي تدعـ الكقاية   عمؿ الشرطة الفمسطينية. أكلكياتثقتو بجياز الشرطة ىي مف 
جراء لؤلنديةاالجتماعية لعمؿ الشرطة تقديـ الدعـ المادم  زيارات دكرية لطمبة المدارس كتفقدىا  كا 

 المجتمع مف أفرادلى عمؿ ككرش عمؿ ميدانية تطبيقية لطمبة المدارس بمشاركة عدد مف إضافة باإل
 27/1/2014بتاريخ  أريحاكالمجمس البمدم في الشرطة  أطمقتفي حيف  الجريمة.جؿ الكقاية مف أ

عمى المجتمع  كأثرىامشركعا مشتركا لمتكعية الشرطية مف خطر الجرائـ ككيفية الكقاية مف الجرائـ 
لى إضافة غكار. باإلريحا كاألأدارات المتخصصة في الشرطة في محافظة بالشراكة كمساندة مف اإل

سباب انتشارىا أتعريؼ الطمبة بمساكئ المخدرات ك كرش عمؿ داخؿ المدارس كتككف بشكؿ دكرم ل
سبكع في كافة محافظات الكطف أنشطة تككف بشكؿ دكرم ككؿ ف ىذه األأككيفية الحد منيا حيث 

جياز الشرطة بنشر دكريات المركر كدكريات مكافحة كدكريات المباحث داخؿ المدف  أيضاكيقكـ 
  ي لمشرطة.تعزيز الدكر الكقائبشكؿ ممحكظ كىذا يساعد عمى 

 
 االستنتاجات  5.2

مف خبلؿ ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج تبيف كجكد مجمكعة مف االستنتاجات كالتي 
 جاءت عمى النحك االتي:

إف أىمية التدابير الكقائية االجتماعية كالمكقفية تنعكس مف خبلؿ االستجابات اإليجابية  -1
ة. حيث تعكس ىذه الجيكد تكثيؼ التكاصؿ مع لمضباط نحك جميع مككنات العمؿ الكقائي في الشرط

 المكاطف كتعزيز ثقتو بجياز الشرطة كالتي ىي مف أكلكيات عمؿ الشرطة الفمسطينية. 
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يتـ التركيز عمى العمؿ الكقائي في الشرطة ككما تنعكس مف مككناتيا، كىذا يرجع لمجمكعة  -2
الشرطة لمعمؿ الكقائي، كالتي تنعكس األكلكيات في قيادة  المرتبطة بسمـمف العكامؿ مف أىميا تمؾ 

 مف خبلؿ مجمكعة مف األنشطة منيا إجراء التدريبات المكثفة.

إف العبلقة بيف الجميكر كرجاؿ الشرطة مبينة عمى تصكرات سمبية، حيث تعتبر ىذه التصكرات  -3 
 عكائقا لتطكير العمؿ الشرطي عامة، كتطكير تدابير كقائية اجتماعية كمكقفية.

ط تكاجد العبلقة بيف مككنات الكقاية كالتدابير الكقائية المكقفية بالتطكرات الحاصمة في يرتب -4
سياسات الشرطة الفمسطينية حكؿ أىمية التأىيؿ كاإلصبلح، كأىمية التخطيط لمكاجية الجريمة بالطرؽ 

 الكقائية إلى جانب أساليب المكافحة.  

فمسطينية كخاصة عمى مستكل تكثيؼ العمؿ إف التغييرات الحاصمة في تكجيات الشرطة ال  -5
الشرطي الكقائي الشامؿ كمف خبلؿ التكاصؿ مع المؤسسات المجتمعية المختمفة أىمية في تحديد 

 مكاقؼ ضباط الشرطة اإليجابية نحك مككنات العمؿ الكقائي كارتباطيا بالتدابير الكقائية االجتماعية.

الكقاية األكلي ككما ينعكس مف خبلؿ إيجابية . يرتكز العمؿ الكقائي الشرطي عمى مستكل 6
استجابات الضباط نحك التدابير الكقائية االجتماعية إلى جانب العمؿ الكقائي مف الدرجة الثانية ككما 

 ط اإليجابية نحك مككنات كتدابير العمؿ الكقائي المكقفي. اتنعكس مف خبلؿ استجابات الضب

ت كتدابير كقائية في محافظات الدراسة ال بد مف األخذ . لكي نفسر التبايف القائـ في إجراءا7
بالحسباف مجمكعة مف المتغيرات الشخصية كالكظيفية لرجاؿ الشرطة. لكف ىذه المتغيرات محدكدة 
األىمية كخاصة أف في كثير مف النتائج لـ يتـ إيجاد فركؽ في استجابات الضباط تبعا ليذه 

جراءاتيا  المتغيرات. في ىذه الحاالت، كاف ال بد مف االستعانة بتفسيرات المرتبطة بسياسات الشرطة كا 
 سمـ أفضمياتيا المتجانسة كالتي يتـ تبنييا في جميع المحافظات بدكف تمييز.ك كتدابيرىا 
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 التوصيات  5.3

 : مجال التخطيط وسياسات الشرطةأوال

ف كذكم سنكات الخبرة عمؿ دكرات متخصصة في مجاؿ الكقاية مف الجريمة لمضباط حديثي الس. 1 
 األقؿ.

. حث جياز الشرطة في االستمرارية في االنتباه ألىمية جميع مككنات عمؿ الشرطة الفمسطينية 2
 مف الجريمة.  الكقائي،عمى المستكل 

رشاد األفراد كالمجتمع بضركرة معالجة القصكر الذاتي الحاصؿ منيـ كاتخاذ  .3 العمؿ عمى تكعية كا 
الجتماعية مف خبلؿ فعاليات مثبل إعطاء محاضرات تكعية لكافة فئات المجتمع التدابير الكقائية ا
   المختمفة.المجتمع كتشكيؿ لجاف محمية في األحياء  أفرادكالتعاكف بيف كافة 

. ضركرة اعتماد تطبيؽ البرامج كالنماذج كاألنشطة االجتماعية الكقائية التي تيدؼ الى تعزيز 4
 كالتأىيؿ.مثؿ اعتماد الرقابة االجتماعية كالتدريب  داألفراالشخصية السكية عند 

 الشرطة.. تعزيز دكر العبلقات كالثقة بيف المكاطف كرجاؿ 5
 مجال البحوث ثانيا: 

 المزيد مف الدراسات كالبحكث المتعمقة في مجاؿ الكقاية مف الجريمة كعمؿ الشرطة. إجراء .1
 مساعدة كالمساىمة في كقكع الجريمة.دراسات تركز عمى الجكانب المكقفية ال إجراء .2 
في  األكلىتعتبر الدراسة  أنيا إذالعمؿ عمى تطكير ما تكصمت اليو الدراسة الحالية مف نتائج , .3

فمسطيف التي تبحث في مكضكع مككنات عمؿ الشرطة في مجاؿ الكقاية مف الجريمة، كذلؾ مف خبلؿ 
بلؿ مقابمة رجاؿ شرطة عمى المستكيات المختمفة في إجراء دراسة كيفية مكممة كالتي يتـ إجراءىا مف خ

 جميع المحافظات.
 

 ثالثا: مجال اإلعالم

تعزيز التعاكف بيف جياز الشرطة ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة كمنيا كسائؿ التكاصؿ اإللكتركنية التي . 1 
 الكقاية مف الجريمة. أساليبليا دكر في الكقاية مف الجريمة كتكعية المكاطنيف حكؿ 
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التي تستيدؼ بناء الكعي   اإلعبلـمختمؼ كسائؿ  شرطة فيمقاببلت مع رجاؿ  بإجراء. القياـ 2
 المجتمعي الكقائي األكلي.

 رابعا: المجال النظري والعممي
ساليب ارتكاب الجريمة مف اجؿ الكقاية منيا بشكؿ خاص كفي أ. مكاكبة التطكر كالتقدـ في 1 

 ية نظرية.السياسة الجنائية بشكؿ عاـ مف ناح
. طرح نماذج عمؿ كقائية كتجارب جديدة مف خبلؿ خبرة ضباط الشرطة تختص بمجاؿ الكقاية مف 2

 الجريمة كالعمؿ الشرطي. 
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 قائمة المالحق:

 (:3ملحق رقم )

 

 كمية اآلداب / الدراسات العميا

 ماجستير عمم الجريمة

 استبانة

  

 لعاممين في جياز الشرطة الفمسطينية ,،،،،،،األخوة ا

 تحية طيبة وبعد... 

مكونات عمل الشرطة الفمسطينية في مجال الوقاية من الجريمة يقكـ الباحث بإعداد دراسة حكؿ " 
كذلؾ استكماالن لمتطمبات ، "في محافظات الخميل و رام اهلل و نابمس  من وجية نظر ضباطيا

في تخصص عمـ الجريمة مف جامعة القدس، لذا أرجك تعاكنكـ في  الحصكؿ عمى درجة الماجستير
اإلجابة عمى فقرات االستبانة لئلسياـ في الكصكؿ إلى النتائج المتكخاة مف الدراسة، عممان بأف ىذه 

 البيانات ستكظؼ ألغراض البحث العممي فقط، كستعامؿ بسرية تامة.

 عوادرؤوف أبو الطالب: 

 د سييل حسنين أ. :بإشراف 
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 القسم األول: المعمومات الشخصية 

 ( المحافظة: )أ( الخميؿ)ب( راـ اهلل )ج( نابمس         1)

 عقيد _ عميد           /:)أ( مبلـز _نقيب     )ب( رائد_ مقدـ ( الرتبة العسكرية2)

 10 مف عمىأ سنكات)ج( 10سنكات_  5: )أ( اقؿ مف خمس سنكات   )ب( ( سنكات الخبرة3)

 سنكات 

 )ب( دبمـك   )ج( بكالكريكس       فأقؿ )أ( ثانكية عامة  :التعميميالمستكل  (4)

 .)د( دراسات عميا

 سنة فأكثر 40)ج(    39_ 30)ب(    30أقؿ مف )أ( : ( العمر 5)

 ( القسـ:  )أ( بحث جنائي   )ب( مركر   )ج( مكافحة مخدرات )د( سجكف   6)

  )ق( تحقيؽ  )ك( دكريات     
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  الثاني: المحاور  القسم

 تالية:أماـ كؿ فقرة مف الفقرات الرأيؾ  ضع دائرة حكؿ اإلجابة التي تناسب

 أىداف العمل الوقائي لمشرطة: األولالمحور 

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

 مكافؽ

 

غير  محايد
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

 1 2 3 4 5 تكفير شركط االستقرار النفسي لممكاطنيف  1

 1 2 3 4 5 ىمية قيـ المجتمع المناسبة أكاطنيف بتكعية الم 2

 1 2 3 4 5 طمأنة المكاطف انو يعيش بأماف  3

 1 2 3 4 5 ميف حياة اقتصادية ثابتة في المجتمع أت 4

 1 2 3 4 5 ايجاد شعكر لدل المكاطف باف ىناؾ عيف ساىرة تحميو 5

 1 2 3 4 5 بيف المكاطنيف بصكرة كدية  كالخبلفات مكاجية المنازعات 6

لى الكشؼ عف الظاىرة إتنمية الميارات التكنكلكجية اليادفة  7
 جرامية قبؿ كقكعيا اإل

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تنظيـ كمراقبة نشاطات اجتماعية  8

 1 2 3 4 5 تنمية  الثقة بيف المكاطف كرجؿ الشرطة  9

 1 2 3 4 5 جرامية قبؿ حصكليا إمعرفة افعاؿ قد تككف  10
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 دوار العمل الوقائي لمشرطةأ الثاني:محور ال

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

محايد  مكافؽ
3 

غير 
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

 1 2 3 4 5 لمعكامؿ المسببة لمجريمة  االجتماعي تنمية الكعي 11

 1 2 3 4 5 م جريمة معرفة المجرميف في المجتمع قبؿ تنفيذىـ أل 12

 1 2 3 4 5 حايا في حالة كقكع الجريمة لمض تقديـ المساعدة الخاصة 13

زيادة الكعي لدل المكاطنيف حكؿ الطرؽ التي يمكف استخداميا في  14
 حاؿ كقكعيـ ضحية لفعؿ اجرامي 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 مف المكاطف كاستقرار المجتمع أالمحافظة عمى  15

 1 2 3 4 5 جؿ كقاية المجتمع مف الجريمة أتنفيذ الخطط الكقائية مف  16

الككادر القادرة عمى تخطيط كتنفيذ برامج  كتأىيؿاالىتماـ بتدريب  17
 الكقاية مف الجريمة 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 نظمة المنصكص عمييا في مجاؿ الكقاية مف الجريمة األتطبيؽ  18

شخاص المجرميف كالحفاظ عمى ىيؿ األأصبلح كتإالعمؿ عمى  19
 عدـ عكدتيـ لمجريمة 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 دكار التقميدية لمشرطة  في مفاىيـ اجتماعية حكؿ األ تغييراتجراء إ 20

 1 2 3 4 5 تكعية طمبة المدارس كالمعاىد التعميمية حكؿ مخاطر الجريمة  21

 

 

 



001 

 

 لمشرطة  العمل الوقائي ساليب ,آليات وتقنياتأالمحور الثالث: 

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

زيادة عدد مراكز الشرطة في المناطؽ ذات التجمعات السكانية  22
 الكبيرة

5 4 3 2 1 

مساعدة المكاطنيف في تطبيؽ نظاـ لجاف األحياء السكانية في  23
 المناطؽ المختمفة 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 مساعدة المكاطنيف في تطبيؽ نظاـ األمف الذاتي 24

 1 2 3 4 5 نظاـ الحراسة لمممتمكات الخاصة  تطبيؽ  25

تطبيؽ نظاـ دكريات الشرطة في المناطؽ التجارية كفي األسكاؽ  26
 الشعبية ذات االكتظاظ السكاني

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تطبيؽ نظاـ الحكافز المادية في نظاـ الشرطة الفمسطينية 27

 1 2 3 4 5 طة المجتمعيةتدريب العامميف في جياز الشرطة عمى مبادئ الشر  28

 1 2 3 4 5 كسع لرجاؿ الشرطة ذكم الرتب المنخفضة أمنح صبلحيات  29

اختيار قادة شرطة تؤامف بتكعية المكاطنيف حكؿ الجريمة  30
 كمخاطرىا

5 4 3 2 1 

تعزيز قنكات االتصاؿ مع المكاطنيف مف خبلؿ استخداـ كسائؿ  31
 عبلـ المحمية اإل

5 4 3 2 1 

ف أخصائي اجتماعي في مركز الشرطة لحؿ النزاعات تعيي 32
 البسيطة بيف المكاطنيف

5 4 3 2 1 
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تفعيؿ الدكر االجتماعي لرجاؿ الشرطة لزيادة الثقة بينيـ كبيف  33
 المكاطنيف مثؿ زيارة المدارس

5 4 3 2 1 

قياـ الشرطة بتطبيؽ برنامج الرعاية البلحقة بالتعاكف مع الكزارات  34
 المختمفة

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 قياـ الشرطة بمساعدة كمراقبة األحداث في بيئاتيـ السكنية  35

إجراء التسييبلت القانكنية كاإلدارية لشركات األمف كالحراسات  36
 الخاصة

5 4 3 2 1 

 

 العمل الوقائي لمشرطة نتائج الرابع:المحور 

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
ؽ مكاف
 بشدة

الكقائي عمى تقميؿ عدد حاالت الجريمة التي يمكف أف  ساعد العمؿ 37
 تحدث في الشارع.

5 4 3 2 1 

ساعد العمؿ الكقائي عمى اكتساب طرؽ جديدة لمتعامؿ مع  38
 الجرائـ. 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5  األحداثساىـ العمؿ الكقائي أفراد الشرطة في التقميص مف جرائـ  39

ىيؿ أالعمؿ الكقائي التخفيؼ مف عكد المجرميف لمراكز التفاد أ 40
 صبلح كاإل

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 لدل جياز الشرطة  منيةساىـ العمؿ الكقائي في تطكر المعمكمة األ 41

 1 2 3 4 5 ساىـ العمؿ الكقائي في تطكير المعمكمات المتكفرة لدل الشرطة  42
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الشذكذ )خبلقي مثؿ حبلؿ األقمؿ العمؿ الكقائي مف مظاىر االن 43
 (الجنسي

5 4 3 2 1 

لعب العمؿ الكقائي دكرا في التخفيؼ في عدد المتسكليف في  44
 الشكارع 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ساىـ عمؿ الشرطة في التخفيؼ في عدد المشرديف في الشكارع  45

ساىـ العمؿ الكقائي في إيصاؿ الشرطة لمستكل متكقع مف  46
 ية المراقبة لسمكؾ األفراد استخداـ تقن

5 4 3 2 1 

 

 المحور الخامس: معيقات تطبيق الشرطة لمعمل الوقائي

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

 1 2 3 4 5 كجكد جرائـ في المجتمع مف الصعب عمى الشرطة مكاجيتيا  47

 1 2 3 4 5 بالمشاكؿ األسرية  صعكبة تدخؿ الشرطة في القضايا المتعمقة 48

 1 2 3 4 5 جيزة الشرطية حصر العمؿ في مجاؿ الجريمة عمى األ 49

 1 2 3 4 5 دكار الشرطة بدال منيا أتنفيذ المكاطنكف  50

فراد المجتمع بتعكيضيـ عف المخاطر التي يتعرضكف أشعكر  قمة 51
 ليا حاؿ تعاكنيـ مع الشرطة 

5 4 3 2 1 

ف الشرطة ال تتعامؿ بشفافية في تطبيؽ أفي المجتمع ر الفرد شعك  52
 القانكف 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 نفسيـ مف الجريمة ألمكاطنيف مف حماية اىتماـ اعدـ  53
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 1 2 3 4 5 النظرة السمبية التي ينظرىا المكاطف تجاه أفراد الشرطة  54

 1 2 3 4 5 و مف أف جياز الشرطة يحد مف حريتشعكر المكاطف  55

مف ستطيع تكفير األيالشرطة ال  جياز فشعكر المكاطف مف أ 56
 لو الكافي 

5 4 3 2 1 

نسبة التطكر التكنكلكجي ساىـ في زيادة شعكر المكاطف أف  57
 بأشكاليا المختمفةالجريمة 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 الشرطة  جياز دارةإالتخطيط في عاـ في ضعؼ كجكد  58

في حؿ  عمييا التي تعكدكادكار ة تغيير األالشرط جياز فرادأرفض  59
 قضايا أفراد الشرطة

5 4 3 2 1 

 

 المحور السادس: التدابير الوقائية الموقفية لمشرطة 

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

ماـ مرتكبي الجرائـ كسيكلة الكصكؿ الييا أتكفر الفرص المناسبة  60
 قداميـ عمى ارتكاب جريمتيـ ساسي إلاألىك الدافع 

5 4 3 2 1 

ماـ نكعية أامتبلكيـ لمقدرة كالميارة التي تفكؽ نكعية التحصيف  61
 قداميـ عمى الجريمة إجرامية عامؿ ميـ في ىداؼ اإلاأل

5 4 3 2 1 

مكاليـ كممتمكاتيـ ىيأ أنفسيـ ك ىماؿ كتقصير المجني عمييـ ألإ 62
 الجريمة  فرصا لمجناة عمى ارتكاب

5 4 3 2 1 

تاحت أجرامية ىداؼ اإلداء الحراسة كالتحصيف لؤلأالرقابة في  63
 فرصا مكاتية الستقبلليا مف قبؿ الجناة في ارتكاب الجريمة 

5 4 3 2 1 
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كقات المناسبة التي يقؿ فييا نسبة مرتكبك الجرائـ يختاركف األ 64
 مرىـ لتنفيذ جريمتيـ أاكتشاؼ 

5 4 3 2 1 

 إلقداميـمنة عامؿ مشجع آلة تعريؼ الجناة لمجرائـ بطريقة سيك  65
 عمى الجريمة 

5 4 3 2 1 

جرامية غير المحصنة )ضعؼ التدابير ىداؼ اإلتكفر األ 66
 حركت تفكير الجناة عمى استغبلليا  االحترازية(

5 4 3 2 1 

ىداؼ ماـ األأضعؼ درجة المخاطر كقمة المردكد السمبي  67
 قداـ عمى ارتكاب الجريمة لجناة لئلجرامية حفزت ااإل

5 4 3 2 1 

ضعؼ التطكير كالتحديث لنكعية العكائؽ كالتدابير االحترازية  68
جرامية مقابؿ التطكر بقدرات الجناة كمياراتيـ عامؿ ىداؼ اإللؤل

 قداميـ عمى الجريمة إميـ في 

5 4 3 2 1 

قاء انفسيـ لحماية فراد بقدرة اتخاذ التدابير الكقائية مف تمتكعية األ 69
 ركاحيـ كممتمكاتيـ أ

5 4 3 2 1 

 

 لمشرطة.المحور السابع: التدابير الوقائية االجتماعية 

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

غير  2غيرمكافؽ محايد مكافؽ
مكافؽ 
 بشدة

ساس ميكؿ كنكازع اجرامية دفعتيـ مرتكبك الجرائـ لدييـ باأل 70
 بؿ ارتكاب الجريمة جرامية قىداؼ كالفرص اإللتقييـ األ

5 4 3 2 1 

جرامية مسبقة لدل مرتكبي الجرائـ ىي إكجكد ميكؿ كنكازع  71
 صبل الستغبلؿ الفرص المتكفرة أالتي دفعتيـ 

5 4 3 2 1 
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جرامية بشخصية الجناة دفعتيـ لمتفكير رادة اإلتمكف اإل 72
كالتخطيط بطرؽ ككسائؿ لتجاكز العكائؽ كالعراقيؿ 

 جرامية ىداؼ اإلألماـ اأالمكضكعية 

5 4 3 2 1 

رادة إنحرافي مف قبؿ ككف لدييـ كساب الجناة لمسمكؾ اإلإ 73
 دافعة لمبحث عف فرص مكاتية الرتكاب الجريمة 

5 4 3 2 1 

جرامية في شخصيتيـ ىي الباعث كالمحرؾ رادة اإلكجكد اإل 74
 ماميـ أليـ الستغبلليـ الفرص التي تييأت 

5 4 3 2 1 

نحرافية الجة االجتماعية التربكية لبكادر الميكؿ اإلعدـ المع 75
كلية مف عمرىـ عامؿ ميـ لبركز عند الجناة بالمراحؿ األ

 االنحراؼ عندىـ كارتكاب الجريمة 

5 4 3 2 1 

لى ضعؼ إدل أضعؼ الكازع الديني عند مرتكبي الجرائـ  76
 الرقابة الذاتية التي تمنعيـ كتنياىـ عمى ارتكاب جريمتيـ 

5 4 3 2 1 

جرامية التي امتبلؾ الجناة لمقدرة كالميارة الستغبلؿ الفرص اإل 77
مسبقة الرتكاب  إجراميةرادة إماميـ لـ يتـ اال بكجكد أتييأت 

 الجريمة  

5 4 3 2 1 

الكقائية  ىماؿ المؤسسات االجتماعية لممعالجةا  تقصير ك  78
اد في فر كالعكامؿ السمبية التي يتعرض ليا األ القبمية لمظركؼ

 ذلؾ في انحرافيـ كارتكاب الجناة لمجريمة  أسيـ حياتيـ 

5 4 3 2 1 

فعاؿ صرارىـ عمى ارتكاب األا  الدكافع االنحرافية عند الجناة ك  79
جرامية تناسب ميكليـ إجرامية دفعيـ لمبحث عف فرص اإل

 كرغباتيـ كقدراتيـ الرتكاب الجريمة 

5 4 3 2 1 

 وشكرا لحسن تعاونكم
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 (: 3م )ملحق رق

مكونات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ضباط الشرطة نحو 30.3جدول )
  .عمل الشرطة الفمسطينية في مجال الوقاية من الجريمة

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  مكونات عمل الشرطة الفمسطينية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

 مرتفع جدا 0.612 4.54 شركط االستقرار النفسي لممكاطنيف  تكفير 1 1

تفعيؿ الدكر االجتماعي لرجاؿ الشرطة لزيادة الثقة بينيـ كبيف  2 33
 المكاطنيف مثؿ زيارة المدارس

4.50 0.614 
 مرتفع جدا

 مرتفع جدا 0.608 4.48 تنمية الكعي االجتماعي لمعكامؿ المسببة لمجريمة  3 11

دد مراكز الشرطة في المناطؽ ذات التجمعات السكانية زيادة ع 4 22
 الكبيرة

4.47 0.631 
 مرتفع جدا

تطبيؽ نظاـ دكريات الشرطة في المناطؽ التجارية كفي األسكاؽ  6 26
 الشعبية ذات االكتظاظ السكاني

4.36 0.707 
 مرتفع جدا

ف ساعد  العمؿ الكقائي عمى تقميؿ عدد حاالت الجريمة التي يمكف أ 5 37
 تحدث في الشارع.

4.36 0.697 
 مرتفع جدا

 مرتفع جدا 0.694 4.35 أمف المكاطف كاستقرار المجتمع  المحافظة عمى 7 15

االىتماـ بتدريب كتأىيؿ الككادر القادرة عمى تخطيط كتنفيذ برامج  8 17
 الكقاية مف الجريمة 

4.33 0.684 
 مرتفع جدا

 مرتفع جدا 0.678 4.31 يف ساىرة تحميوايجاد شعكر لدل المكاطف باف ىناؾ ع 9 5

العمؿ عمى إصبلح كتأىيؿ األشخاص المجرميف كالحفاظ عمى عدـ  11 19
 عكدتيـ لمجريمة 

4.28 0.713 
 مرتفع جدا

 مرتفع جدا 0.663 4.26 طمأنة المكاطف انو يعيش بأماف  10 3

تنمية الميارات التكنكلكجية اليادفة إلى الكشؼ عف الظاىرة  14 7
 إلجرامية قبؿ كقكعيا ا

4.23 0.711 
 مرتفع

 مرتفع 0.697 4.23 تنمية  الثقة بيف المكاطف كرجؿ الشرطة  12 9

 مرتفع 0.681 4.23 تكعية طمبة المدارس كالمعاىد التعميمية حكؿ مخاطر الجريمة  13 21
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 مرتفع 0.578 4.21 تكعية المكاطنيف بأىمية قيـ المجتمع المناسبة 17 2

 مرتفع 0.711 4.21 لمضحايا في حالة كقكع الجريمة  ديـ المساعدة الخاصةتق 18 13

 مرتفع 0.662 4.21 إجراء تغييرات في مفاىيـ اجتماعية حكؿ األدكار التقميدية لمشرطة   16 20

 مرتفع 0.740 4.21 مساعدة المكاطنيف في تطبيؽ نظاـ األمف الذاتي 19 24

كقات المناسبة التي يقؿ فييا نسبة مرتكبك الجرائـ يختاركف األ 15 64
 اكتشاؼ أمرىـ لتنفيذ جريمتيـ 

4.21 0.716 
 مرتفع

 مرتفع 0.667 4.20 تنظيـ كمراقبة نشاطات اجتماعية  20 8

زيادة الكعي لدل المكاطنيف حكؿ الطرؽ التي يمكف استخداميا في  22 14
 حاؿ كقكعيـ ضحية لفعؿ اجرامي

4.19 0.680 
 مرتفع

 مرتفع 0.722 4.19 العامميف في جياز الشرطة عمى مبادئ الشرطة المجتمعية تدريب 21 28

 مرتفع 0.766 4.18 تطبيؽ نظاـ الحكافز المادية في نظاـ الشرطة الفمسطينية 23 27

 مرتفع 0.671 4.17 قياـ الشرطة بمساعدة كمراقبة األحداث في بيئاتيـ السكنية  24 35

 مرتفع 0.702 4.16 أجؿ كقاية المجتمع مف الجريمة  تنفيذ الخطط الكقائية مف 26 16

تعزيز قنكات االتصاؿ مع المكاطنيف مف خبلؿ استخداـ كسائؿ  25 31
 اإلعبلـ المحمية 

4.16 0.653 
 مرتفع

 مرتفع 0.655 4.15 تطبيؽ األنظمة المنصكص عمييا في مجاؿ الكقاية مف الجريمة  27 18

 مرتفع 0.723 4.15 الشرطة في التقميص مف جرائـ االحداثساىـ العمؿ الكقائي أفراد  28 39

تمكف اإلرادة اإلجرامية بشخصية الجناة دفعتيـ لمتفكير كالتخطيط  29 72
بطرؽ ككسائؿ لتجاكز العكائؽ كالعراقيؿ المكضكعية أماـ األىداؼ 

 اإلجرامية 
4.15 0.796 

 مرتفع

 مرتفع 0.696 4.14 كؿ الجريمة كمخاطرىااختيار قادة شرطة تؤامف بتكعية المكاطنيف ح 30 30

 مرتفع 0.710 4.13 ساىـ العمؿ الكقائي في تطكر المعمكمة األمنية لدل جياز الشرطة  31 41

 مرتفع 0.723 4.12 تأميف حياة اقتصادية ثابتة في المجتمع  34 4

 فعمرت 0.741 4.12 مكاجية المنازعات كالخبلفات بيف المكاطنيف بصكرة كدية  32 6

 مرتفع 0.789 4.12تكفر الفرص المناسبة أماـ مرتكبي الجرائـ كسيكلة الكصكؿ الييا  33 60
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 ىك الدافع األساسي إلقداميـ عمى ارتكاب جريمتيـ 

 مرتفع 0.669 4.11 معرفة افعاؿ قد تككف إجرامية قبؿ حصكليا  38 10

 مرتفع 0.617 4.11 معرفة المجرميف في المجتمع قبؿ تنفيذىـ ألم جريمة  36 12

تعييف أخصائي اجتماعي في مركز الشرطة لحؿ النزاعات البسيطة  35 32
 بيف المكاطنيف

4.11 0.755 
 مرتفع

مرتكبك الجرائـ لدييـ باألساس ميكؿ كنكازع اجرامية دفعتيـ لتقييـ  37 70
 األىداؼ كالفرص اإلجرامية قبؿ ارتكاب الجريمة 

4.11 0.753 
 مرتفع

مؿ الكقائي مف مظاىر االنحبلؿ األخبلقي مثؿ)الشذكذ قمؿ الع 39 43
 الجنسي(

4.08 0.908 
 مرتفع

مساعدة المكاطنيف في تطبيؽ نظاـ لجاف األحياء السكانية في  40 23
 المناطؽ المختمفة 

4.07 0.569 
 مرتفع

قياـ الشرطة بتطبيؽ برنامج الرعاية البلحقة بالتعاكف مع الكزارات  41 34
 المختمفة

4.07 0.582 
 مرتفع

 مرتفع 0.547 4.07 ساعد العمؿ الكقائي عمى اكتساب طرؽ جديدة لمتعامؿ مع الجرائـ.   42 38

سيكلة تعريؼ الجناة لمجرائـ بطريقة آمنة عامؿ مشجع إلقداميـ  44 65
 عمى الجريمة 

4.07 0.650 
 مرتفع

سيـ لحماية تكعية األفراد بقدرة اتخاذ التدابير الكقائية مف تمقاء انف 43 69
 أركاحيـ كممتمكاتيـ 

4.07 0.655 
 مرتفع

 مرتفع 0.838 4.05 منح صبلحيات أكسع لرجاؿ الشرطة ذكم الرتب المنخفضة  45 29

أفاد العمؿ الكقائي التخفيؼ مف عكد المجرميف لمراكز التأىيؿ  47 40
 كاإلصبلح 

4.04 0.660 
 مرتفع

كالتدابير االحترازية  ضعؼ التطكير كالتحديث لنكعية العكائؽ 46 68
لؤلىداؼ اإلجرامية مقابؿ التطكر بقدرات الجناة كمياراتيـ عامؿ 

 ميـ في إقداميـ عمى الجريمة 
4.04 0.747 

 مرتفع

 مرتفع 0.725 4.03 تطبيؽ  نظاـ الحراسة لمممتمكات الخاصة  49 25

 مرتفع 0.983 4.03 ساىـ العمؿ الكقائي في تطكير المعمكمات المتكفرة لدل الشرطة  48 42

 مرتفع 0.751 4.02 لعب العمؿ الكقائي دكرا في التخفيؼ في عدد المتسكليف في الشكارع  51 44
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 مرتفع 1.08 4.02 النظرة السمبية التي ينظرىا المكاطف تجاه أفراد الشرطة  50 54

تكفر األىداؼ اإلجرامية غير المحصنة )ضعؼ التدابير االحترازية  52 66
 كير الجناة عمى استغبلليا ( حركت تف

4.00 0.723 
 مرتفع

ضعؼ درجة المخاطر كقمة المردكد السمبي أماـ األىداؼ اإلجرامية  53 67
 حفزت الجناة لئلقداـ عمى ارتكاب الجريمة 

3.98 0.756 
 مرتفع

إجراء التسييبلت القانكنية كاإلدارية لشركات األمف كالحراسات  54 36
 الخاصة

3.97 0.692 
 مرتفع

ساىـ العمؿ الكقائي في ايصاؿ الشرطة لمستكل متكقع مف   55 46
 استخداـ تقنية المراقبة لسمكؾ األفراد 

3.97 0.702 
 مرتفع

 مرتفع 0.772 3.95 ساىـ عمؿ الشرطة في التخفيؼ في عدد المشرديف في الشكارع  56 45

فعة إكساب الجناة لمسمكؾ االنحرافي مف قبؿ ككف لدييـ إرادة دا 57 73
 لمبحث عف فرص مكاتية الرتكاب الجريمة 

3.94 0.749 
 مرتفع

امتبلكيـ لمقدرة كالميارة التي تفكؽ نكعية التحصيف أماـ نكعية  59 61
 األىداؼ اإلجرامية عامؿ ميـ في إقداميـ عمى الجريمة 

3.91 0.746 
 مرتفع

 ضعؼ الكازع الديني عند مرتكبي الجرائـ أدل إلى ضعؼ الرقابة 58 76
 الذاتية التي تمنعيـ كتنياىـ عمى ارتكاب جريمتيـ 

3.91 0.922 
 مرتفع

إىماؿ كتقصير المجني عمييـ ألنفسيـ كأمكاليـ كممتمكاتيـ ىيأ  60 62
 فرصا لمجناة عمى ارتكاب الجريمة 

3.90 0.888 
 مرتفع

صرارىـ عمى ارتكاب األفعاؿ  61 79 الدكافع االنحرافية عند الجناة كا 
فعيـ لمبحث عف فرص إجرامية تناسب ميكليـ كرغباتيـ اإلجرامية د

 كقدراتيـ الرتكاب الجريمة 
3.89 0.883 

 مرتفع

عدـ المعالجة االجتماعية التربكية لبكادر الميكؿ االنحرافية عند  62 75
الجناة بالمراحؿ األكلية مف عمرىـ عامؿ ميـ لبركز االنحراؼ 

 عندىـ كارتكاب الجريمة 
3.87 0.881 

 مرتفع

ىماؿ المؤسسات االجتماعية لممعالجة 63 78 الكقائية القبمية   تقصير كا 
 لمظركؼ كالعكامؿ السمبية التي يتعرض ليا األفراد في حياتيـ أسيـ

 ذالؾ في انحرافيـ كارتكاب الجناة لمجريمة  
3.86 0.906 

 مرتفع

 مرتفع 0.876 3.85كجكد اإلرادة اإلجرامية في شخصيتيـ ىي الباعث كالمحرؾ ليـ  64 74
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 غبلليـ الفرص التي تييأت أماميـ الست

كجكد ميكؿ كنكازع إجرامية مسبقة لدل مرتكبي الجرائـ ىي التي  65 71
 دفعتيـ أصبل الستغبلؿ الفرص المتكفرة 

3.84 0.721 
 مرتفع

امتبلؾ الجناة لمقدرة كالميارة الستغبلؿ الفرص اإلجرامية التي  66 77
ال بكجكد إرادة اجرامية مسبقة الرتكاب تييأت أماميـ لـ يتـ ا

 الجريمة  
3.83 0.881 

 مرتفع

الرقابة في أداء الحراسة كالتحصيف لؤلىداؼ اإلجرامية أتاحت فرصا  67 63
 مكاتية الستقبلليا مف قبؿ الجناة في ارتكاب الجريمة 

3.78 0.874 
 مرتفع

 مرتفع 0.932 3.72 شعكر المكاطف مف أف جياز الشرطة يحد مف حريتو  68 55

 مرتفع 1.178 3.64 كجكد جرائـ في المجتمع مف الصعب عمى الشرطة مكاجيتيا  69 47

شعكر المكاطف أف التطكر التكنكلكجي ساىـ في زيادة نسبة الجريمة  70 57
 بأشكاليا المختمفة

3.63 1.003 
 مرتفع

أف جياز الشرطة ال يستطيع تكفير األمف  شعكر المكاطف مف 71 56
 افي لو الك

3.59 1.043 
 مرتفع

 مرتفع 1.034 3.57 صعكبة تدخؿ الشرطة في القضايا المتعمقة بالمشاكؿ األسرية  72 48

قمة شعكر أفراد المجتمع بتعكيضيـ عف المخاطر التي يتعرضكف  74 51
 ليا حاؿ تعاكنيـ مع الشرطة 

3.55 0.969 
 مرتفع

 مرتفع 0.980 3.55 مف الجريمة عدـ اىتماـ المكاطنيف مف حماية أنفسيـ  73 53

 مرتفع 0.974 3.52 حصر العمؿ في مجاؿ الجريمة عمى األجيزة الشرطية  75 49

 مرتفع 0.978 3.48 تنفيذ المكاطنكف أدكار الشرطة بدال منيا  78 50

شعكر الفرد في المجتمع أف الشرطة ال تتعامؿ بشفافية في تطبيؽ  77 52
 القانكف 

3.48 1.072 
 مرتفع

 مرتفع 1.058 3.48 كجكد ضعؼ عاـ في التخطيط في إدارة جياز الشرطة  76 58

رفض أفراد جياز الشرطة تغيير األدكار التي  تعكدكا عمييا في حؿ  79 59
 قضايا أفراد الشرطة

3.48 1.065 
 مرتفع
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