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  اإلهداء
  

من أحمل اسمه بكل فخر، إلى من افتقدته منذ الصغر، إلى مـن يـرتعش قلبـي    إلى 
  .أودعني هللا، والدي رحمه اهللالذكره، إلى من 

إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، إلى القلـب الناصـع   
  .بالبياض، والدتي الحبيبة التي تنير لي الدنيا بدعواتها أطال اهللا في عمرها

إلى من أشرقت شمسها في سماء حياتي، وكانت نوراً قد غطى على أحزاني، فوقفت 
  .حتني الحب الصادق زوجتيلجانبي ومن

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة، والنفوس البريئة، إلى أخي يوسف وأختي سونيا وباقي 
  .أخوتي وأخواتي األعزاء

فؤاد، بكـر، زكريـا، محمـد    "إلى كل من ساندني ووقف لجانبي في إنجاز هذا العمل 
  ".نجار، أفنان، أمينة، سماح

  .ولم أذكره باالسم إلى كل من ساعد على إتمام هذا العمل
  .أهدي هذا الجهد المتواضع

  
  الباحث

  



  

 أ 

    

  
  
  
  
  

  
  



 ب 

  
  
  
  
  

  الشكر والتقدير
  

وصلِّ اللهم علـى  . الحمد هللا ذي المن والفضل واإلحسان، حمداً يليق بجالله وعظمته
وترفعنـا بهـا أعلـى    خاتم الرسل، من ال نبي بعده، صالةً تقضي لنا بها الحاجـات،  

وهللا . الدرجات، و تبلّغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات، في الحياة وبعد الممات
  .الشكر أوالً وأخيراً

في البداية أتقدم بالشكر الجزيل  للدكتور سهيل حسنين الذي  تفضل باإلشراف علـى  
هذه الدراسة وكان لي عوناً وناصحاً وميسراً ومنيراً فجزاه اهللا عنا كل خير وله منـا  

  ..كل التقدير واالحترام، وأتمنى له دوام الصحة  والخير والعافية 
تد الذي لطالما قدم لي الدعم المتواصل فلـه  كما أتقدم بالشكر  للدكتور صالح الدين و

  مني التقدير واالحترام 
والشكر موصول ألساتذتي األفاضل في قسم الخدمة االجتماعية الذين استقيت مـنهم  

  .العلم والمعرفة فلهم االحترام
كما أتقدم بالشكر للشرطة الفلسطينية وبلدية نابلس، على ما قدموه لي من معلومـات  

  .من خدمات إلكمال الدراسةوما يسروه لي 
جامعة النجـاح   –كما أتقدم بالشكر لألستاذ بالل سالمه مدير مركز الخدمة المجتمعية 

  .الوطنية على ما قدمه لي من تسهيالت إلكمال الدراسة
  .وأخيراً أتقدم بالشكر لكل من ساهم وساعد على نجاح وإتمام هذه المهمة

  فجزاهم اهللا كل خير
  
  



 ج 

  
  

  ملخص ال
  

هذه الدراسة إلى فحص درجة خوف أرباب البيوت في مدينة نابلس من الجريمة، وفحص  تهدف
الجنس، العمر، : الفروق في درجة الخوف من الجريمة التي تعزى لمتغيرات ديموغرافية، وهي

المستوى التعليمي، نوع السكن، الدخل، طبيعة العمل، : ومتغيرات اجتماعية، وهي. مكان السكن
ووجود أفراد ضعفاء في األسرة، خبرة الضحايا في تعرضهم لعمل إجرامي، أنواع مستوى التدين، 

الجرائم، فضالً عن فحص أثر درجة الدعم االجتماعي للفرد داخل الحي، وفحص أثر مستوى البيئة 
  .االجتماعية المحيطة للحي على درجة الخوف

  
حياء مدينة نابلس، وقد تم رب وربة بيت، موزعين مناصفةً في مختلف أ 804وقد شملت العينة 

 تم استخداموقد  .استخدام أسلوب االستبيان لغرض البحث، واالستعانة باألساليب اإلحصائية المناسبة
  .ةالدراسة الحالي ألغراض هلمالءمت وذلك التحليلي، الوصفي المنهج

  
وتزداد كلما أشارت النتائج إلى وجود درجة خوف متوسطة ألرباب البيوت، تزداد لدى اإلناث، 
وكان هناك . ازدادت درجة التعليم ومستوى الدخل، وتقل كلما ازداد العمر وازدادت درجة التدين

تأثير على درجة الخوف فيما يتعلق باألصدقاء في خبرة الضحايا، ووجود األطفال كأفراد ضعفاء، 
يكن هناك تأثير  ولم. جراميإضافة إلدراك الخطورة، والخوف من التعرض لجميع أنواع الفعل اإل

أما درجة الدعم . السكن ونوع السكن، بينما كان تأثير البيئة االجتماعية المحيطة ضعيفاً لمكان
االجتماعي لم يكن لها أي تأثير، لكن عند تناول نوعي الدعم االجتماعي كُل على حدة كان للدعم 

  .غير الرسمي تأثير عكسي على درجة الخوف
  

فيما يتعلق بمستوى السياسة االجتماعية، والمستوى : على عدة مستوياتوخرجت الدراسة بتوصيات 
الرسمي، ومستوى الضبط االجتماعي، ومستوى اإلعالم، ومستوى البحث العلمي، والمستوى 

  .المجتمعي غير الرسمي
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Perception of fear of crime 

A field study on householders in the city of Nablus 

 

Prepared by: Mohammad Jitan 

 

Supervisor: Dr Sohail Hassanein 
 
Abstract: 

 
This study aimed at examining the degree of fear of crime for households in Nablus city in 
the West Bank, Palestine. It tested the differences in the degrees of fear of crime which are 
attributed to demographic variables, including: gender, age, and place of residence; and 

social variables, including: educational level, type of dwelling, income, nature of work, 
degree of religiousness, presence of vulnerable members in the family, experience of 
victims in their exposure to a criminal action, and the type of crimes. In addition, the effect 
of social support for personnel inside the neighborhood was examined, as well as the social 
environment variable, and the effect of the neighborhood on the degree of fear of crime. 
 
The sample was formed of 804 households, distributed over various neighborhoods of 
Nablus city. The questionnaire method was used for the purpose of research, as were 
appropriate statistical methods. The study used the analytical descriptive method, as it best 
fits its goals. 
 
The results showed the existence of a medium fear degree that increases among females 
rather than the males, and increases when the educational level and income increase.  Fear 
of crime decreases with an increase in age and degree of religiousness. There was an effect 
on the degree of fearfulness pertaining to the experience of friends as victims, and the 
existence of vulnerable members, such as children, the awareness of risk, and the fear of 
exposure to criminal acts. Furthermore, there was no effect of the region or kind of housing 
on fear of crime, whereas the effect of the social environment was weak. However, the 
formal and informal social support in general was nil and void. When dealing with the two 
kinds of social support separately, the informal support affected the degree of fear of 
crime. 
 
This study concludes with recommendations at several levels: concerning social policy, on 
the formal level, on the level of social control, on the media level, on the scientific level of 
research, and on the communal, informal level. 
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  الفصل األول
  المدخل إلى الدراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  لمقدمةا 1.1

  
وتقلل على ترابط المجتمع وتماسكه،  تأثيراً مباشراً اجتماعية تؤثر مشكلةًيمثل الخوف من الجريمة 

نَّكُم بِشَيء وولَنَبلُ( يقول اهللا تعالى، بعدم األمن واالستقرارالثقة بين أفراده، وذلك فضالً عن شعورهم 
  ).155البقرة، ) ( والَْأنْفُسِ والثَّمرات وبشِّرِ الصابِرِينمن الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ من الَْأمواِل 

  
مـن خـالل قيـام     ،الخوف من الجريمة على الساحة السياسية واالجتماعيـة  سيطرة قضيةورغم 

الحكومات والمعنيين باإلنفاق على الدراسات التي تبحث في أسبابه، ونتائجه على المجتمـع، إال أن  
 إلـى  لم يتم التوصل ، إذلمشكلةهذه اجذري ل حٍلعاجزة عن وضع الدراسات والمحاوالت ال تزال 

التـي مـن   و، ووضع مقاييس لفحص مدى الخوف من الجريمة في مجتمع ما ،تطوير نظرية عامة
  ).2005الطريف، ( توفير نتائج دقيقة قائمة على منهجية علمية واضحةالعمل على شأنها 

  
وقد سعت الحكومات والدول جاهدةً للحد من الجرائم، وأعمال العنـف المختلفـة، كاسـتراتيجيات    

الحد مـن   فينجحت معظمها  حيث ،حد من الخوف المجتمعي من الجريمةفي المنها  رغبةًجديدة، 
، بل مـا  من الجريمة لدى الموطنين الخوف درجة إال أنها لم تنجح في منع أو تقليل .أعداد الجرائم

هذه المشكلة في تفاقم وتواصل مستمرين، وإن عدم المعرفة أو عدم اإلبالغ عن مدى الخوف  زالت
ملية يطلق عليهـا  من الجريمة في مجتمع ما والتي لم تُسجل في اإلحصائيات العامة للجريمة هي ع

مصـطلح  حيث أن  ،(Mayhew & Mayng, 1992) مونغمايهيو وحسب " األرقام السوداء"اسم 
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لتوضيح عدد الجرائم المرتكبة  ،يستخدم من قبل خبراء الجريمة وعلماء االجتماع" األرقام السوداء"
أجهـزة حفـظ    وكفاءةفعالية في وهذا يضع موضع شك  ،يتم اكتشافها أبداًلم أو  يبلغ عنها،التي لم 

  .للجرائمالرسمية  البيانات النظام، ودقة
  
من المؤكد أن موضوع الخوف من الجريمة هو ظاهرة مجتمعية، تالزم كافة المجتمعات، لكن بات و

منها ما يتعلق بدرجة انتشار األمن الرسمي وغيـر الرسـمي،    :بدرجات متفاوتة تبعا لعدة عوامل
مع تدني الوضع االقتصادي بشكل عام، وانتشار البطالـة، وعـدم    انتشار الجرائم، وشيوع الفقر،و

تحقيق رغباتهم إلى بعض أفراد المجتمع دفعت هذه العوامل وعوامل أخرى ف .تجانس المجتمع ثقافيا
مما يترك أثراً واضحاً  .ذلك بطرق غير مشروعة تموأهدافهم، واستغالل الفرص المتاحة، حتى لو 

 األمن، وانتشار الخوف من الوقـوع ضـحايا لألعمـال اإلجراميـة    زعزعة ك على كافة المجتمع
  ).2001البداينة، (
  

وتختلف درجة الخوف في المجتمع تبعا لعدة متغيرات، فقد يكون هناك اختالف في درجة الخـوف  
لجنس، أو العمر، أو الوضع االقتصادي للشخص، أو الحالة االجتماعيـة للفـرد، أو   ابالنظر لنوع 

و طبيعة الحي الذي يعيش فيه، أو المستوى التعليمي، أو درجة الـدعم االجتمـاعي   مكان السكن، أ
وقد سـعت دراسـات   . االجتماعية للحي، وغيرها من المتغيرات األخرى البيئةللفرد، أو مستوى 

فحص مدى تأثير هذه العوامل علـى درجـة الخـوف مـن     إلى  الحقاً، سيتم التطرق إليها ،عديدة
  .الجريمة

  
، يعطي تحذيراً ومؤشراً (Tulloch, 1998) ع الخوف من الجريمة، كما يشير تولوشولعل موضو

تهديد نظم المجتمـع وعالقاتـه االجتماعيـة،    ك ،بوجود مرض مجتمعي تتنوع مؤثراته وأعراضه
لثقة واألمن واالستقرار، والتأثير على رفاهيـة المجتمـع، وزيـادة االكتئـاب والقلـق      اوزعزعة 

، والعنف بشـكل  الجتماعي، وشيوع الفوضى، أو بعض المشكالت االجتماعيةالمجتمعي، والتفكك ا
  . عام مثل االعتداء على الفرد وممتلكاته

  
وجود دراسات علمية حول واقع الخوف  عدمو المجتمع الفلسطيني،في  الجرائمونظرا الزدياد نسبة 

فإن هذه الدراسة سوف تحاول إلقاء الضوء على  ،حسب علم الباحثفي هذا المجتمع، من الجريمة 
ودراسة أثر الدعم  ديموغرافية، وأخرى اجتماعية،وعالقتها بمتغيرات  ،الجريمة مستوى الخوف من

  . في مدينة نابلس على الخوف من الجريمةالمحيطة االجتماعية  والبيئة ،االجتماعي
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  لمحة عامة عن مدينة نابلس 2.1
 

قبـل   4500ويعود تاريخها إلـى   ،قديمة ظهرت خالل عصور ما قبل التاريخنابلس مدينة كنعانية 
وتتمتع مدينة  ).2001يحيى، ( أي النجد أو األرض المرتفعة "شكيم"الميالد، وقد سماها الكنعانيون 

، فهي تتوسط إقليم المرتفعات الجبلية في فلسطين بصفة عامة، كما أنهـا  مهمنابلس بموقع جغرافي 
ونتيجة لنمو المدينة  .)2007يوسف، ( المدن الفلسطينية الواقعة على خط تقسيم المياهضمن سلسلة 

ألف دونم،  26ما يقارب   1992سكانها فقد اتسعت مساحتها، حيث كانت مساحتها عام عدد وزيادة 
 توسـعة المخطـط الهيكلـي    نتيجـة  ، وذلـك ألف دونم في الوقت الحالي 28أصبحت مساحتها و
 124215نحو  2007أما بالنسبة للسكان فقد بلغ عدد سكان مدينة نابلس عام  .)1998ابوصالح، (

مع نهايـة عـام    143235حسب تقديرات اإلحصاء الفلسطيني يتوقع أن يصل العدد إلى بنسمة، و
  . )2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( 2013

  
ذات الصبغة التاريخيـة   ،لبلدة القديمةوتنتشر مدينة نابلس حول نواتها القديمة، والتي تعرف باسم ا

يجعل نمطها مختلفًا تمامـا عـن المدينـة     وهذاوالعمرانية المتميزة التي تتميز بأحيائها وحاراتها، 
الحديثة، فالبلدة القديمة تتميز ببيوتها المتالصقة وطرقها المسقوفة المقوسة، وبوجود السوق الرئيسي 

ف التقليدية ومساجدها القديمة، ونمطها المعماري المتميز الذي خان التجار، وانتشار الدكاكين والحر
وتنتشر حول البلدة القديمة أحياء نابلس المختلفة ومخيماتها ، كما يستهوي الكثير من السياح والزوار

  ). 2007الحاج حسن، ( .مخيمات ةالتي تقدر بعشرة أحياء وأربع
  

فـي   اًوتطـور  اًتقـدم  1994فلسطينية إليها عام وشهدت مدينة نابلس منذ دخول السلطة الوطنية ال
في شوارع  شقتم الفصل بين المنطقة الصناعية والسكنية، وقامت البلدية ب حيثالقطاع العمراني، 

  ).2012طوقان، (جبلي عيبال شماالً وجرزيم جنوباً لتسهيل االنتشار العمراني 
  

 حيث امتازت ،الفلسطينية تقدماً في هذا المجالتعتبر مدينة نابلس من أكبر المدن ف صناعياً أما

 المحلي الصعيدليس على  المدينة باسم التصقت عاليه، ونوعية حققت جودة التي المميزة بصناعاتها

 وصناعة ،الصابون صناعة الصناعات تلك ومن والعالمي، العربي الصعيد تخطته إلى بل حسبف

  ).2007الحاج حسن، ( والطحينة الحالوة إلى ضافةًإ الكنافة، أشهرها منالتي  الحلويات
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حيث تتركز األسواق التجارية في وسـط المدينـة    ،إنها تسهم في دعم اقتصاد المدينةأما التجارة ف
للخضار والفواكه وسط المدينة  انهناك سوق، والمجمع التجاري الحديثوالسوق التجاري الرئيسي ك

  ).2012طوقان، ( ةإضافة لسوق الخضار المركزي شرق المدين ،في المنطقتين الشرقية والغربية
  

لزراعة فإن افتقار المدينة إلى أراض ذات تربة خصبة لم يسمح بإعطاء الفرصة للمدينة فـي  أما ا
  .)2007يوسف، ( وفيرإنتاج زراعي 

  
يشكل أنه حيث  ،تحقيقها ألبنائهاى لإالتعليم في مدينة نابلس من األساسيات التي تسعى األسر  دعوي

 110يوجد في مدينة نابلس ومخيماتهـا  وركيزة أساسية لرفع المستوى االجتماعي لألسر واألفراد، 
، كما يوجد في مدينة نابلس جامعتا النجاح الوطنية )2008مشاقي، (مدارس إضافة لرياض األطفال 
  .)2012طوقان، (أربع كليات مجتمعية وتمريضية والقدس المفتوحة، باإلضافة إلى 

  
 أضف إلـى . مستشفيات ما بين حكومية وخاصة 7الصحي فيوجد في نابلس فيما يتعلق بالجانب و

  .)2012طوقان، (مؤسسة صحية  493ذلك 
  
يسكن مدينة نابلس المسلمون، والمسيحيون متعددو الطوائف، والسـامريون، وتعـيش الطوائـف    و

الحـاج  ( نابلس من أبناء الطبقـة المتوسـطة  غالبية سكان مدينة حيث أن  ،الدينية باحترام وتسامح
  ).2007حسن، 

  
  بحثمشكلة ال 3.1

  
في العقود الثالثـة   الغير عربيةموضوع الخوف من الجريمة محل اهتمام العديد من الدراسات  غدا

نتيجة التحوالت المتسارعة التي تشهدها  متأخراًالجانب العربي بدأ  مناألخيرة، إال أن االهتمام به 
 ،زيادة الفجوة بين طبقات المجتمـع وتكنولوجي، وتقدم صناعي وعلمي،  الساحة العربية من تطورٍ

  ).2004 ،كبيش( وهذا أدى إلى جعل الدراسات العربية في هذا المجال محدودة جداً
  
تراجع فـي األوضـاع    ومنسية، إن ما يشهده المجتمع الفلسطيني من تغيرات على الساحة السياو

مما ). 2007الحاج حسن، (االقتصادية، وتحوالت في الجانب االجتماعي، ترك آثاره على المجتمع
. إلى عدم االستقرار األمني، وزيادة في أعداد الجرائم، وعدم الشعور باألمن لدى المـواطنين أدى 
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استمر نحو تسـع   االحتالل ولخصوصية مدينة نابلس وما تعرضت له من إغالق تام ومستمر من
الحـاج  ( اإلسـرائيلي  للحصار التي زال عنهاآخر المدن الفلسطينية  سنوات متواصلة، حيث كانت

، إذ رافق ذلك في فترات طويلة فلتان أمني، وعدم استقرار سياسي داخلي بالمدينةو ).2007حسن، 
خاصة تطور مشكالت اجتماعيـة  و ،هذه التطورات التاريخية تركت آثاراً سلبيةً على المواطنين أن

المركز الفلسطيني (كالفقر، والبطالة، وانتشار الجريمة، والخوف، وعدم الشعور باألمن واالستقرار
  ).2003للديمقراطية وحل النزاعات، 

  
تأكيداً على ذلك أشارت إحصائيات المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية إلى أن ثلـث الجـرائم   و

كذلك تؤكد المباحـث  . كانت في مدينة نابلس 2006و 2003 ين عاميغربية بالواقعة في الضفة ال
 ،تزايـد مسـتمر  ب نـابلس  محافظةفي الجريمة  نسبةأن في مدينة نابلس  العامة للشرطة الفلسطينية

 عـام  أما في ،1590 ما يقارب 2009عام في فبلغت أعداد الجرائم التي أحيلت للجهات المختصة 
ملحـق   2012 في عام 1856، حتى وصلت 1722وصلت  2011وفي   ،1647لغت فقد ب 2010

)2.(  
  

 2007منـذ عـام    مـن خـالل عملـي    أضف إلى ذلك المالحظات واالنطباعات الشخصية وذلك
ني لتسليط الضوء على مشـكلة الخـوف مـن    تدفعوالتي محافظة نابلس، في كأخصائي اجتماعي 

واطنين عن عدم الشعور باألمن، والشـعور  سماعي لحديث العامة من المخالل سواء من  ،الجريمة
  .في أوقات المساء ةصابالخوف من الوقوع ضحية لفعل إجرامي، خ

  
  أهمية الدراسة 4.1

  
لـم   وهذا الموضوع. مباشرة في المجتمعالالخوف المجتمعي من الجريمة يتعلق بالضحية غير  إن

ركـزت علـى موضـوع الجريمـة     فقد الدراسات العربية  أما معظم ،دراسات محلية إليهتتطرق 
هـي  هذه الدراسة و. والمجرم ولم تتطرق إلى الضحية وموضوع الخوف من الجريمة بشكل كبير

 وتأكيـداً  في موضوع الخوف من الجريمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وامتـداداً األولى 
  :ة هذه الدراسة فيوتكمن أهمي .لكن بمجتمعات أخرى ،دراسات سابقة أجريت في نفس الموضوعل
  
يسـتفيد منـه    حيـث توفير إطار نظري منظم حول الخوف من الجريمة ومتغيراتها المؤثرة،  -1

 . الباحثون والمهتمون
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إعطاء المجال لرجال السياسة والمشرعين للتعرف على مشكلة تـؤثر علـى معظـم أفـراد      -2
 .حلول للحد منهاالمجتمع، وذلك لمواجهتها، ووضع ال

عن المتغيرات المؤثرة على الخوف من الجريمة، وتحديد أكثر الفئـات تـأثراً    الكشفمحاولة  -3
 .جراء دراسات أخرىإلبها، األمر الذي سيفتح المجال للباحثين 

مؤسسات فرض القانون في وضع حلول وخطط واستراتيجيات للحـد مـن مشـكلة     مساندة  -4
ر الفئات المجتمعيـة خوفـاً،   من خالل نتائج الدراسة التي ستزودهم بأكثالخوف من الجريمة، 

بما يتالءم مع خصوصية المجتمع الفلسـطيني وثقافتـه، فـي    وأكثر المتغيرات تأثيراً، وذلك 
 .محاولة للمحافظة على التوازن واالستقرار األمني للمجتمع

الجهود لفحص األسـباب الكامنـة وراء    ضافررفع الوعي المؤسساتي والمجتمعي من اجل ت -5
 .حد منهاال ة طرق وآلياتمن الجريمة، ومعرف انتشار ظاهرة الخوف

وبالتـالي   ،إثارة اهتمام وسائل اإلعالم في نقل الواقع حول الجريمة المجتمعية والخوف منهـا  -6
  .زيادة الوعي الجماهيري

  
  مصطلحات الدراسة 5.1

  
يخافه، خوفاً، خافه، : يقال. عالذعر والفز: الخاء والواو والفاء، أصل واحد يدل على" لغوياً: الخوف

 .)1290: 1981ابن منظور، " (موضع الخوف: وخيفة، ومخافة، والمخاف والمخيف

حالة انفعالية طبيعية تشعر بها كل الكائنات الحية في بعض المواقف فيظهر في أشكال " هو والخوف
انفعـال  "وهو  .)8: 1993جرجس، " (متعددة وبدرجات تتراوح بين مجرد الهلع والحذر والرعب

" رغبة في الهـروب واالختفـاء   هي يثيره الخطر المتوقع وتميزه تغيرات بدنية واسعة وتصاحبأول
  ).303: 1994الخفني، (
  

ابن منظور، (" من الجرم أي التعدي أو الذنب، والجمع إجرام وجروم وهو الجريمة"لغوياً : الجريمة
1981 :604(.  

  
نوع خاص من السلوك الذي ينتهك القواعد القانونية والقيم األخالقيـة الموجـودة فـي    " والجريمة

المجتمع، وهذه التفرقة بين القواعد القانونية والقيم األخالقية هي أساس االختالفـات فـي مواقـف    
كل سلوك يخالف اتفاق " وهي). 595: 2003ابوزيد، " (العلماء عند نظرهم للجريمة وتحديدهم لها

فعل ال  ويرفضه المجتمع، بمعنى مخالفة القيم واألعراف والمعتقدات، أي سلوك يرتبط بأي عةجما
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كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبـات أو  "وهي  .)12، 1991عقل، " (يقبله معظم أفراد المجتمع
الجهـاز  " (يعتبر تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة للدولة أو المجتمع بوجه عام

  ).109: 2009المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
  

لبيئة التي يعيش المؤازرة والتعاطف والمعونة النفسية التي يتلقاها الفرد من ا"هو  :الدعم االجتماعي
فيها، سواء كانت مؤازرة رسمية تقدم من خالل المؤسسات االجتماعية أو غير رسمية يقدمها أفراد 

مجموعة العالقات الرسـمية  "وهو ). 511: 2012حامد، " (األسرة واألقرباء واألصدقاء والزمالء
ـ وغير الرسمية التي تعمل على توفير الدعم والمساندة لألشخاص الذين يواج  ةهون ظروفاً اجتماعي

" صعبة وأهم مظاهره، توفير التعليم والدخل والرعاية الصحية والتعـاطف والهويـة االجتماعيـة   
  ). 479: 2009السكري، (
  

هي ما يمثل جانباً من البيئة الكلية، وتتألف من األشخاص والحي السكني ومـا  ": االجتماعية البيئة
ؤثر على شخصية الفرد، األمر الذي يجعل لكل فرد بيئته يربطهم من تفاعل وعمليات متبادلة، مما ي

تركيبة وتوزيع السكان ومختلف الخـدمات  " وهي). 5: 2009، يعبدالنب" (االجتماعية الخاصة به
أيضاً ). 17: 2007خامره، " (وغيرها ، بيئيةتجارية ثقافية، سياسية، صحية، المجتمعالمتداولة في 

" ات والبيئة المحيطة وجميع مظاهر المجتمع، من خالل تفاعلهمما يتشكل من األفراد والجماع"هي 
  ).133، 2009لطرش، (
  

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة، الذي عرف بأنه يحمل هذه الصـفة  " :رب وربة البيت
من قبل باقي أفراد األسرة وعادةً ما يكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسـئول عـن تـدبير    

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، " (الشؤون االقتصادية لألسرة، وقد يشاركه اآلخرون في ذلك
2010 :128.(  

  
  .)1364: 1981ابن منظور، (" من درك وأدرك أي علم وفهم وأحاط" اإلدراك في اللغة: راكاإلد

جميع العمليات التي تتضمنها المعرفة ويبدأ باإلدراك المباشر لألشياء عـن طريـق   "هو  واإلدراك
  ).497: 2003نجار، " (الحس، ويمتد إلى جميع أنواع االستدالل والتفكير

  
 ,Matthews, Johnson & Jenks)يعرفه ماثيوس وجوهانسون وجنكيزكما  :الخوف من الجريمة

القلق لدى األفراد الذين يخشون من الضرر أو الخسارة الناتجة عن أعمال " بأنه هو (489 :2011
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مجموعه متنوعة مـن الحـاالت العاطفيـة    "بأنه   (Almir, 2002: 186)ألمير ويعرفه. "إجرامية
اآلخرين والقلق وتوقـع المخـاطر والخـوف مـن     بعدم الثقة والمواقف والتصورات بما في ذلك 

  . "الغرباء
ردة الفعل النفسية الناتجة عن خشية الفرد التعـرض  : ويعرف الباحث الخوف من الجريمة على أنه

  . لفعل إجرامي، سواء على نفسه، أو على أحد أفراد أسرته
  

    أهداف الدراسة 6.1
  

الدراسة إلى فحص درجة خوف أرباب البيوت في مدينة نابلس من الجريمة، وفحـص  هذه تهدف 
التي تعزى لمتغيرات ديموغرافية وهي الجـنس، العمـر،   والفروق في درجة الخوف من الجريمة 

المستوى التعليمي، نوع السـكن،   ، ومتغيرات اجتماعيه وهيمدينة نابلس أحياءمكان السكن حسب 
، وجود أفراد ضعفاء في األسرة، خبرة الضحايا في تعرضـهم  مستوى التدينالدخل، طبيعة العمل، 

  .لعمل إجرامي، أنواع الجرائم
  

تهدف الدراسة إلى فحص أثر درجة الدعم االجتماعي للفرد داخل الحي سواء الدعم الرسـمي،  كما 
ضـع  وو ،االجتماعية على درجة الخوف من الجريمـة  البيئةفحص أثر وأو الدعم غير الرسمي، 

  .من خالل توصيات الدراسة مع الخوف من الجريمةالمؤسسات االجتماعية  تصور لكيفية تعامل
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الدراسة الحالية ركزت على تناول المتغيرات الداخليـة فقـط، مـع    

رجـة  اإلشارة إلى أن هناك متغيرات خارجية أخرى لم تتناولها الدراسة وقد يكون لها تأثير على د
  .الخوف خصوصاً فيما يتعلق باالحتالل والمستوطنين أو دخول أشخاص غرباء للمدينة

  
  أسئلة الدراسة 7.1

  
  المركزي الدراسة ؤالس 1.7.1

  كيف يدرك أرباب البيوت الخوف من الجريمة في مدينة نابلس؟
  

  األسئلة الفرعية  2.7.1
 تعزى لجنسهم؟ وربات البيوتأرباب هل هناك فرق في درجة الخوف من الجريمة لدى  -1

 ؟أرباب وربات البيوت هل هناك فروق في درجة الخوف من الجريمة تعزى لعمر -2
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 ؟ ألرباب وربات البيوت هل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة بالمستوى التعليمي -3

 ؟ أرباب وربات البيوتهل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة بمكان سكن  -4

الذي يعيش فيـه أربـاب وربـات     مرتبطة بطبيعة السكنهل درجة الخوف من الجريمة  -5
 ؟ البيوت

 ؟بنوع العمل الذي يعمل فيه أرباب وربات البيوتهل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة  -6

 ؟ الشهري ألرباب وربات البيوت هل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة بالدخل -7

 ؟ لبيوتأرباب وربات ا هل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة بدرجة تدين -8

أسر أرباب وربات البيوت؟  في ضعفاء أفراد وجودب هل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة -9
  سنه فأكثر، والمسنين؟ 13سنة، واإلناث بعمر  12واألفراد الضعفاء هم األطفال دون سن 

خبرة أرباب وربات البيوت في  بخبرة الضحايا؟ أي هل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة - 10
  سواء الخبرة المباشرة أو الغير مباشرة؟ أجرامي لفعلالتعرض 

أربـاب   تعـرض  احتمـاالت بدرجة الخطورة في هل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة  - 11
  لديهم؟ األسرة في أفراد ضد أو ذاتهم، ضد أو ممتلكاتهم، ضد ،إجرامي لفعلوربات البيوت 

 أو عليهم سواء إجرامي لفعل التعرض من الخوفبهل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة  - 12
 اإلجرامي الذي يخافون التعرض إليه؟ الفعل نوع حسب وذلك أسرتهم أفراد أحد على

رباب أل المتوفر أو المتوقع هل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة بدرجة الدعم االجتماعي - 13
 ؟رسميالالرسمي وغير الدعم  وربات البيوت سواء

 ؟التي يعيش فيها أرباب البيوت جتماعيةاال بالبيئةهل درجة الخوف من الجريمة مرتبطة  - 14

  
  فرضيات الدراسة 8.1

  
 أربـاب  اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األولى الفرضية
  .الجنس لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  
 أربـاب  اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثانية الفرضية
  .العمر لمتغيرتبعاً  الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  
 أربـاب  اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثالثة الفرضية
  .التعليمي المستوى لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 
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 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الرابعة الفرضية
  .نابلس مدينة أحياء حسب ،السكن مكان لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الخامسة الفرضية
  .الدخل لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات

  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :السادسة الفرضية
  .، تبعاً لمتغير عمل أرباب البيوتالجريمة من الخوف نحو البيوت وربات

  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :السابعة الفرضية
  .التدين لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات

  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثامنة الفرضية
  .السكن نوع لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :التاسعة الفرضية
أسر أرباب وربـات   في ضعفاء أفراد وجود لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  .سنه فأكثر، والمسنين 13سنة، واإلناث بعمر  12البيوت، واألفراد الضعفاء هم األطفال دون سن 
  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :العاشرة الفرضية
خبـرة أربـاب وربـات     خبرة الضحايا، أي لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  .سواء الخبرة المباشرة أو الغير مباشرة أجرامي لفعلالبيوت في التعرض 
  

 اتجاهات في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال : عشرة الحاديالفرضية 
 تعرض احتماالتدرجة الخطورة في  لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات  أرباب

  .لديهم األسرة في أفراد ضد أو ذاتهم، ضد أو ممتلكاتهم، ضد ،إجرامي لفعلأرباب وربات البيوت 
  

 اتجاهـات  في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :عشرة نيالثا الفرضية
 إجرامي لفعل التعرض من الخوف لمتغيراتتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات أرباب
  .اإلجرامي الفعل نوع حسب وذلك أسرتهم أفراد أحد على أو عليهم سواء
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 لبيئة االجتماعيـة ل) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذو أثر يوجدال : عشرة ثالثال الفرضية
  .البيوت وربات أرباب لدى الجريمة من الخوف درجة في
  

 الـدعم  لدرجـة ) α≥0.05( عند المسـتوى  إحصائية داللة ذو أثر يوجدال  :عشرة الرابع الفرضية
وربات  أرباب لدى الجريمة من الخوف درجة على الرسمي وغير الرسمي نوعيه على ،االجتماعي

 .البيوت

  
  متغيرات الدراسة 9.1

  
  المتغير التابع 1.9.1

  .البيوت وربات درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب
  

  المتغيرات المستقلة 2.9.1
  .نابلس مدينة أحياء حسب السكن مكانوالعمر،  الجنس،متغيرات ديموغرافية وهي  -1
 التدين، مستوى العمل، طبيعة الدخل، السكن، نوع التعليمي، المستوىمتغيرات اجتماعيه وهي  -2

 لفعل التعرض من البيوتوربات  أرباب خبرة الضحايا، خوف، األسرة في ضعفاء أفراد وجود
وفق درجة الخطورة، وخوف أرباب وربات البيوت من التعرض لفعل إجرامي وفـق   إجرامي

  .نوع الفعل اإلجرامي
  .للفردرسمي الالدعم االجتماعي الرسمي وغير  -3
   .االجتماعية البيئة -4
  
  )سيتم وصف مقياس ودرجات كل متغير من المتغيرات عند الحديث عن أداة الدراسة: مالحظة(
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  الفصل الثاني
  خلفية النظريةال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 ،األدب العلمـي المعاصـر  موضوع تم التطرق له حديثاً فـي  لاإلطار النظري تناول هذا الفصل ي

لما له من  ؛والباحثين صانعي السياسات االجتماعيةوالذي لفت انتباه  ،الخوف من الجريمةبويتعلق 
 ،بعلم الجريمة، ثم علـم الضـحية   اًوللتعرف عليه ال بد من تناول تطوره بدء. آثار على المجتمع

  .النظريات وأبرز الدراسات التي تناولته، إذ سيتم التطرق ألهم الخوف من الجريمة جالوصوالً لم
  

  جريمةعلم ال 1.2
  

علم الجريمة أنه ذلك العلم العام الذي يهـتم بتنسـيق ومقارنـة معطيـات     ) 2012(يعرف محمد 
الدراسات الجنائية، والعلوم ذات العالقة األخرى، من أجل معرفة الجريمة والمجرم، وهو مجموعة 

كظاهرة اجتماعية، أيضاًَ هو العلم الذي يدرس الظواهر الحقيقية التي المعلومات المتعلقة بالجريمة 
كذلك هو دراسة الجريمة والمجرم . أدت الرتكاب الجريمة ووسائل مكافحتها والحيلولة دون وقوعها

الدوري، (دراسة علمية منظمة األمر الذي يقربه من العلوم األخرى أو يضعه في مجال هذه العلوم 
1984.(  

  
على أنها مخالفة ألنماط معينة مـن السـلوك ال    (Garofalo, 1973)ريمة فيعرفها جارفلو أما الج

  :يمكن ألي مجتمع متحضر إنكار أنها جرائم تتطلب المكافحة والعقاب، وتتكون من قسمين هما
  .عدم احترام وجدان وعواطف المجتمع: أوالً
  .خيانة األمانة: ثانياً
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 انتهـاك  فيهـا  التي والتصرفات األفعال جميع الجريمة على أنهافيعرف ) 2007(أما الحاج حسن 
 ونظمها، وقيمها وتقاليدها عاداتها في تختلف المجتمعات كانت ولما ؛المجتمع ونظم قيم عن وخروج

  .آلخر مجتمع من بالتالي تختلف الجريمة فإن
  

وقـد كانـت    .فهمها وتفسـيرها ومواجهتهـا   إلىيسعى العلماء  ،تعد الجريمة ظاهرة مجتمعيهلذا 
قـرب  أفمنها ما هو تخميني أو خرافي بعيد عن الواقع ومنها ما هـو   ؛تفسيرات الجريمة متنوعة

والتـي   1850أي بعد عام  حتى بداية النصف األول من القرن التاسع عشر ،الخيال إلىللواقع منه 
من خـالل البحـث العلمـي المـنظم      التي ركزت على دراسة الجريمة ،سميت المرحلة الوضعية

  ).2010 ،الدوسري(
  

دراسات علم الجريمة على الجريمة كظاهرة من حيث أسـبابها وأضـرارها أو آثارهـا     وركزت
وعلى  ،على وجه الخصوص على المجرمنظريات علم الجريمة ركزت كما  ،المباشرة وعناصرها

 ،ونفسية ،واجتماعية ،يات ما بين بيولوجيةواختلفت هذه النظر. الدوافع التي قادته للفعل اإلجرامي
نظرية شمولية بأسباب الجريمة واالستراتيجيات  ةومع ذلك لم تكن هناك أي ،أو تكاملية ،واقتصادية

بـدأ   حـين  ،1950أي حتى  حتى منتصف القرن العشرينسائداً وظل ذلك ، الفعلية التي تحد منها
وكانت االنطالقة في التحول في نظريات الجريمة التي  ،التفكير في الجريمة كفعل بدال منه كظاهرة

الـذي تحـدث عـن     (Shaw, 1929)أول من تبنى االتجاه هو شو و ،لطالما ركزت على المجرم
ـ  ،الفوضى االجتماعية ودورها في نشوء وتكرار الجريمةواألحياء المهشمة والفقيرة   ذلك،ونتيجة ل

 ،الخسائر المادية والبشرية التي تتزايد يوما بعد يومنتيجة  ؛برز موضوع االهتمام بضحايا الجريمة
 ،البشـري (اجتماعية واقتصادية ونفسية تالزم المجتمع على المـدى البعيـد    اًالتي أفرزت أمراض

2005.(  
  

  علم الضحية 2.2
  
 ،تناول موضوع الخوف من الجريمة الجنائية لدى المواطنين في المجتمععلى الدراسة الحالية  عملت
والـذين   ،مباشـرين الهو جزء من اهتمامات علم الضحية في المجاالت التي تتعلق بالضحايا غير ف

ولفهم الموضوع  ؛وتبقى آثاره على المدى البعيد ،الذي ينعكس عليهم .يتأثرون من الفعل اإلجرامي
  .وتطوره ،وتفسيره ،من حيث تعريفه ،بنوع من اإليجاز علم الضحيةفال بد من التطرق لموضوع 
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الفعـل   واقعة تحت هاكون ،في معادلة الجريمة أو الفعل اإلجرامي اًضروري اًتعتبر الضحية عنصر
فإن الضـحايا   ،أو لعب القمار ،أو اإلدمان ،كاالنتحارذاتية حتى لو صنفت تلك الجرائم  ،اإلجرامي

  ).2001، طالب(بها تتمثل في نفس الشخص وأسرته ومن ثم مجتمعه 
  

ونظام العدالـة   ،والتفاعل بين الضحايا ،العالقة بين الضحية والجاني يدرس فهو ،أما علم الضحية
موظفو إصالح والعالقة بين الضحايا والجماعات والمؤسسـات مثـل    –قضاء  –الجنائية شرطة 

مكانه كحقل علمي متخصص هذا العلم وقد أخذ . الحركات االجتماعيةو ،رجال األعمالو ،اإلعالم
بعـض   ىفقد كان موضوع اهتمام جانبي لد ؛أما قبل ذلك من القرن العشرين، أوائل السبعيناتفي 

الضحية بأنه الطرف الـذي أسـيء   ) 2003(ويعرف ابوزيد ). 2005 البشري،(الباحثين والعلماء 
إليه، أو أصابه الضرر، أو الذي وقع عليه فعل، ومسه الشر، والمجني عليه كما يكـون شخصـاً   

  .نوياً كالدولة والهيئاتطبيعياً قد يكون شخصاً مع
  
بعد إعالن الجمعية العامـة لألمـم    ، وذلكظهرت فكرة ضحايا الجريمة بوضوح 1987في عام و

 ،من المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السـلطة  18المتحدة المادة 
بما في ذلـك الضـرر    ،يأو جماع ،األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي"فعرفت الضحايا بأنهم 

وذلك من  ،أو الحرمان بدرجة كبيرة ،أو الخسارة االقتصادية ،أو المعاناة النفسية ،أو العقلي ،البدني
ال تشكل انتهاكا للقـوانين الجنائيـة    ،أو حاالت إهمال ،عن طريق أفعال ،التمتع بحقوقهم األساسية

والمتعلقـة بـاحترام حقـوق     ،المعترف بهاولكنها تشكل انتهاكا للمعايير الدولية  فحسب، الوطنية
  .(Rock, 1994: 37) "اإلنسان

  
فقد تسارعت خطواته في الـدول المتقدمـة مـن خـالل األبحـاث       ،تطور علم الضحايا دولياً أما

بدأت الجمعية الدوليـة   1971ففي عام . والدراسات العلمية أو الجمعيات والمؤسسات التي تعنى به
بمسـاعدة الضـحايا وتعزيـز األبحـاث      تُعنـى حكومية وغير ربحية  لعلم الضحايا كمنظمة غير

البشري، (ويصبح له مناهج ومعاهد تقوم بتدريسه  مستقل،والدراسات في علم الضحايا ليصبح علم 
وذلك لجمع وعـرض   ،هولندافي تم إنشاء الشبكة الدولية لعلم الضحايا  1999وفي عام ). 2005

والتي توفرها قواعد البيانات القومية كتطبيق لقـرار   ،كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالضحايا
، الحكيم(األمم المتحدة المتعلق بشان ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة على المستوى القومي

2007(.  
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 ،وذلك لكثرة أسباب التضـرر  ،دم مازال بطيئافيما يتعلق بعلم الضحايا في الدول النامية فإن التقو
وحـروب   ،وتخلـف  ،ومرض ،وتعدد أنماط المخاطر والكوارث التي تعم البلدان النامية من جوع

كذلك فإن مؤسسات تلك الدول تكاد تخلو مناهجهـا   .وانتهاك لحقوق اإلنسان ،وجرائم إنسان ،أهلية
  ).2005، العطيان( أو تبحث به ،التي تعتمدهوالدراسات  ،وفيها ندرة لألبحاث ،من التطرق إليه

فقـد قسـم    ،بذاتـه  اًقائم اًنجد أن علم الضحية تقدم عالميا بخطوات متسارعة إلى أن أصبح علمو
  :مراحل تطوره إلى ثالث مراحل هي) 2003(إبراهيم 

والجمعيـات   ،والكليـات  ،والجامعـات  ،مرحلة دعم وتوحيد الجهود التي جمعت فيها المعاهد -1
رس يـد  اًواضح اًالمواد النظرية التي تختص به ليصبح علمو ،ليمية والدولية التي تعنى بهاإلق

 .بعد أن كان فكرة محيرة

مرحلة جمع البيانات التي تتعلق بالعمل على إجراء الدراسات وتكثيف البحوث والمسوح التي  -2
 .تدعم تطور العلم وتقدمه

آراء الباحثين والعلماء في تفسيرهم لعلـم   مرحلة صياغة النظريات التي منها ينطلق اختالف -3
 .الضحية

  
  الخوف من الجريمة 3.2

  
يـرتبط  و). 347: 2002طه، " (انفعاٌل أولي نتيجة لمثير أو خطر، ويكون فيه نزعة للهروب"هو 

أو  ،أو بتواجد شخص غريب ،العزلة التي يكون فيها الفردد بفروي قولموضوع الخوف حسب ما ي
  .(Bowlby, 1971)واجد فيه فرد ما الظالم الذي قد يت

  
القلـق  " ،الخوف من الجريمة على أنه (Croake & Knox, 1971: 52) يعرف كروك ونوكسو

أو الخبـرة   ،نتيجة أحداث إجرامية ناتجة عن التجربة المباشـرة  ،بشأن تهديد محتمل في المستقبل
  ".أو المعرفة النظرية ،الشخصية

  
بأنه الطريقة التي يعبـر فيهـا   لموضوع الخوف من الجريمة،  (Stavrou, 1993)شير ستافرو تو

الفرد عن قلقه من خطر أو إيذاء وتوقعه الوقوع كضحية نتيجة تكرار وقوع الجرائم في المنطقـة  
وينتج الشعور بالضعف من عدة عوامل . التي يتواجد فيها والتي يشعر فيها بالضعف في مواجهتها

شعور الفرد بالقلق نتيجة  والخوف من الجريمة هو .صية الفردطبيعة شخو ،الجنسو ،السن :أهمها
قد يكون علـى شـكل فتـرات    ووالتي قد تشكل تهديد على حياته  خطر محتمل من جريمة متوقعه
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متنوعة من الحاالت العاطفية والمواقـف   ةمجموعوهو . (Smith, 1987: 4)متواصلة أو متقطعة
 والخوف مـن الغربـاء   ،وتوقع المخاطر ،والقلق ،رينبما في ذلك عدم الثقة في اآلخ ،والتصورات

(Campbell, Muncer & Bibel, 2001).   
  

  :من عدة نقاط هي (Jackson, 2005)جاكسون  يعتقدكما  ،الخوف من الجريمة ويتكون
 .توقع الفرد الحتمال وقوعه ضحية -1

 .مقدار القلق الذي يشعر فيه الفرد -2

 .إدراك الفرد لعدم تماسك المجتمع -3

 .الفرد لخطورة النتائج المترتبة عن كل جريمة تصور -4

 .االعتقاد باحتمال وقوع جريمة في المجتمع المحلي الذي يعيش الفرد فيه -5

  
  :هي ثالثة أبعاد رئيسةمن  (Lorenc, 2012)من الجريمة كما أشار لورنس  ويتكون الخوف

 .كالقلق والتوتر وغيرهاالبعد االنفعالي والذي يكون ظاهر في انفعاالت الخوف من الجريمة  -1

أو اإليذاء من خالل الواقع الذي يعيشـه الفـرد    ،البعد المعرفي والذي يكون في توقع الخطر -2
 .ومعرفة الظروف التي يعيشها والتي قد تدفع به ليقع ضحية

والمتمثـل فـي أخـذ     ،البعد السلوكي الذي يكون في السلوك المتبع للحد من الوقوع كضحية -3
 .ع تدابير الحمايةالحيطة والحذر ووض

  
يتكون من الذي و من الجريمة، نموذج بنائي لمبررات الخوف (Jackson, 2005)وضع جاكسون و

  .المعتقدات  -العواقب  –التحكم  –االحتمالية  –القلق : خمسة مؤشرات هي
  

  المنهج المتبع في قياس الخوف من الجريمة 4.2
  

 عدويعتمد ذلك على خبرات  ،يزيد وينقص ،يأتي ويذهب ،لألفراد مالزمةً الخوف من الجريمة سمةًي
ويشـير كـرو   . (Pain, 2000)المجتمـع  في وخاصة تلك التي لها صلة بموقف إجرامي  ،المرء

(Crewe, 2005) فشلت في  التي تناولت موضوع الخوف من الجريمة العديد من الدراسات إلى أن
  .كحقيقة علمية هوقياس هتفسير

  
من المشاكل الرئيسة في فهم الخوف هي صعوبة قياسـه وعـدم   أن  (Lee, 2007)لي  كما يؤكد

أنه ال يوجد مقيـاس رسـمي    (Jackson, 2005)ويدعي جاكسون . وجود مقياس عالمي لرصده
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ن من معضالت الموضوع عدم قدرة النـاس علـى توضـيح    أل ،معتمد يقيس الخوف من الجريمة
نه يفضل تطوير أإال  ،ا يصعب تحديده وحصرهمم ،وقد يكون الخوف منتشر بشكل كبير ،مشاعرهم

  .ن المقاييس الكمية هي األقرب في تصميمها لتجنب المشاكلواعتماد مقياس كمي أل
  

ال  ،إن قياس الخوف من الجريمة (Farral & Banister, 1997)فارال وبانيستر الباحثان  ويؤكد
مع التأكيد علـى ضـرورة دعـم     ،يالنوع بد أن يجمع بين األسلوبين أو المنهجين الكمي والكيفي

كون أنها مكلفة وتحتاج  ،البحوث الكمية من الحكومة أو المراكز البحثية الكبرى لتعطي نتائج أفضل
أن اسـتطالع الـرأي    (Ferraro & Lagrange, 1987)يرى فيرارو والغرانـغ  و. لجهد كبير

 ,Crewe)يـرى كـرو   و .لمحاولة التوصل لقياس درجة الخوف من الجريمة يعتبر أفضل مقياس

الخوف درجة أن البحث الكمي القائم على االستبيان أو االستمارة هو أفضل طريقة لقياس  (2005
  .من الجريمة

  
ال بد من دراسة الخوف من الجريمة حسب البحث النوعي القائم أنه  (Hough, 1995)هوغ  ويؤكد

على الحكومات دعم مثل هذه يقترح أن و ،ألنه يعطي معلومات ونتائج موثوق بها ،على المقابالت
  .األبحاث

  
أنها تعتمد المنهج الكمي في األدب العلمي السابق نجد الدراسات واألبحاث عديد من  مراجعةند وع

 ;Jackson, 2005) وكانت دراسات عديـدة  .القائم على االستمارة في قياس الخوف من الجريمة

Karakus et al., 2010; Kullberg et al., 2009)  لقياس الخـوف   متعددةقد اعتمدت مقاييس
عدم وجـود مقيـاس عـالمي    على ومعتمدة  ،من الجريمة والتي قد تعتبر عالمية في الوقت الحالي

  :وهذه المقاييس هي ،مخصص فقط لقياس الخوف من الجريمة
وهو مقياس  ،(National Crime Survey) (NCS)مقياس مسح الجريمة الوطني األمريكي  -1

وهو لم  ،من الوقوع ضحية وذلك خوفاً ،يقيس مدى خوف الفرد من السير ليالً ،أحادي الفقرات
، البداينـه (" هل تخشى أن تكون ضحية لجريمـة مـا  "يستخدم كلمة جريمة بل استخدم جملة 

2001.( 

، وشـملت  والذي يحتمل أن يكون الفرد ضحية ألحد عشر جريمة ،مقياس الخوف من الجريمة -2
الجرائم البسيطة والخطرة، وجرائم االعتداء على النظام العام، واالعتداء على الممتلكات مثـل  

 & Ferraro) والغـرانج  والذي استخدمه فيرارو السرقة، وجرائم االعتداء على األشخاص،

Lagrange, 1987). 
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 :، وقد اشتمل هذا المقياس على(Arnoll, 1991)مقياس ضحايا الجريمة  -3

) 12(المباشرة لقائمة من جرائم االعتداء على اإلنسان وعلى الممتلكات فـي آخـر   الخبرة    - أ
 .شهراً

الخبرة غير المباشرة لقائمة من جرائم االعتداء على اإلنسان والممتلكات، وعلى األصـدقاء     - ب
 .شهراً) 12(أو األقارب في آخر 

  
سات السابقة التي تناولـت  إلى أن هذه المقاييس استخدمت في أغلب الدرا) 2007(وتشير الطريف 

موضوع الخوف من الجريمة، كما أن هناك دراسات استخدمت أحد هذه المقاييس، وأخرى جمعت 
 .بينها

  
  الخوف من الجريمة دراسةتطور  5.2

  
ن االهتمام  بموضوع الخوف من الجريمة جاء نتيجة التطـور  أ (Sparks, 1991)يقول سباركس 

ومن ثم  ،عند بداية التطرق والحديث عن الضحية 1970واإلجرام بعد الذي حدث في علم الجريمة 
فكانت المراحـل األولـى ال تعيـر    . االهتمام  بعلم الضحية وتطور االهتمام بالخوف من الجريمة

وركز  (Shaw)حتى جاء  ،الضحية أي اهتمام بل ركزت على الجريمة وأسبابها واهتمت بالمجرم
من خالل مدرسـته   ،واهتم بدراسة ارتباط البيئة بالجريمة ،لجريمةأكثر من ا اإلجراميعلى الفعل 

بعد السبعينيات بـدأ  و. التي أهملت التركيز على المجرم فقطو (Shaw, 1929)" مدرسة شيكاغو"
بدأ االهتمام بموضوع الخوف من الجريمة تحديدا كتأثير و ،االهتمام بالضحية وظهور علم الضحية

التـي   ،ظهر ذلك في دراسة مكتب اإلحصاء الرسمي األمريكي  حيث، هدف ثانويكغير مباشر و
فـولر  بعد ذلك تطـرق   ،(Skogan, 1976) هدفت إلى المساعدة في حماية األمن وتطبيق القانون

 ،لدراسة الخوف من الجريمة كهدف رئيسـي للدراسـة   (Fowler & Thomas, 1974) وثوماس
  .والخوف منها خلصا إلى عدم وجود عالقة واضحة بين الجريمةو
  

وعندها أخذت  ،موضوع الخوف من الجريمةبدراسة أول من قام  (Merry, 1981)ويعتبر ميري 
الدراسات تتطور إلى أن توجه بعض الباحثين للعمل على وضع مقاييس بدراساتهم لمالحظة أثـر  

 ,Hollway & Jefferson)فيقول هولوي وجيفرسون  ،الجرائم في تشكيل الخوف لدى المواطنين

ومجـال مسـتقل    ،أنه ال بد من توجه جديد في دراسة موضوع الخوف من الجريمة كعلم ،(2000
  . أو الضحية وال بد من السعي لتثبيت ذلك ،وليس في مجال علم الجريمة ،بحد ذاته
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  :نتيجة أن موضوع الخوف من الجريمة تطور (Lee, 2007)يعتقد لي و
 .وف لدى المواطنينالخدرجة الجرائم التي زادت  أعداد زيادة -1

 ،الخوف من الجرائم كان موجودا دائماًحيث أن  ،واالجتماعي ،والتكنولوجي ،التطور العلمي -2
  .من التفسير األول حسب قول لي ةوهذا التفسير أكثر دق ،لكن تم التعرف عليه مؤخراً

  
  أهمية تناول موضوع الخوف من الجريمة 6.2

  
حيث  ،الخوف من الجريمة أكثر أهمية من الجريمة نفسهاموضوع بعض الباحثين أن دراسة  يعتبر

 ,Crewe) إال أن الخوف من الجريمة ما زال يتزايد يوما بعد يوم ،تناقصفي أن معدالت الجريمة 

2005).   
  
أن الجرائم في الواليات المتحدة األمريكية في سنوات الثمانينيـات   (Mauer, 2001)يؤكد مايور و

  .إال أن الخوف من الجريمة مستمر بل وفي تزايد ،هي في تناقص مستمر وكبير
  
إلى  يشيرمما  ،أن الجرائم المبلغ عنها أكثر من الجرائم الواقعة (Skogan, 1977)يقول سكوجان و

 & Weinrath, Clarke) يؤكد أيضا وينراث وآخـرون  و. درجة الخوف لدى المواطنين ارتفاع

Forde, 2007)    أن معدالت الجريمة في كندا وأمريكا تراجعت بشكل كبير إال أن الخـوف مـن
  .بل وفي تزايد اًالجريمة مازال مستمر

  
ـ    اًموضوع الخوف من الجريمة في السنوات األخيرة مثير ويعد فـي  ث، للجـدل والنقـاش والبح

كبيرة لدى السياسيين والباحثين االجتماعيين فـي   أهميةلما له من  ،السياسية واالجتماعية الساحتين
أنه علـى   (Lee, 2007)لي  فيؤكد. (Crewe, 2005)وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط 

أصبح موضوع الخوف من الجريمـة يشـكل قلقـاً متزايـداً لـدى       ،مدى العقود األربعة الماضية
 (Conklin, 1975)كونكلن  وأشار. واألخصائيين االجتماعيين ،واإلعالميين ،والشرطة ،السياسيين

 ،وتدمير اإلحسـاس باالنتمـاء للمجتمـع    ،تأثير الجريمة على السكان من حيث الشعور بالخوفل
كذلك النظرة السلبية عن الواقـع   ،إضافة لعدم الثقة التي تتكون لدى المواطنين ،وشعورهم بالعزلة

  .بهمالمحيط 
  
أن الخوف من الجريمة أصبح يؤثر على نمـط الحيـاة    (Vanderveen, 2006)يقول فاندرفين و

 ،وزاد لديـه القلـق   ،عاد عن المجتمعتاليومية لألفراد حتى أن بعضهم يفضل الخضوع للعزلة واالب
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ووجد  .وهذا مؤشر سيزيد الفرصة لزيادة الجريمة ،وقلة التماسك االجتماعي ،وعدم الثقة بالمجتمع
وتـؤثر   ،أن زيادة الجرائم تتسبب في زيادة الخوف لدى أفراد المجتمع (Lorenc, 2012)لورنس 

  .على رفاهية المجتمع سلباً
  

  تفسير الخوف من الجريمة 7.2
  

كي نستطيع تفسير أسباب الخوف من الجريمة لدى المواطنين، ال بد من اإلشارة إلى أهم االتجاهات 
  .المفسرة للخوف من الجريمةالنظرية والنماذج 

  
  نماذج الخوف من الجريمة 8.2

  
  :هيوثالثة نماذج سببية لفحص الخوف من الجريمة ) Taylor & Hale, 1986(تايلر وهيل قدم 

أن الخوف من الجريمة هو نتيجة الخبرة المباشرة وغير المباشرة من إلى  شيريو :نموذج اإليذاء-1
يعتقدون أنهم غير قادرين  أولئك الذينواألشخاص المندرجين تحت هذا النموذج اإليذاء اإلجرامي، 

كاإلناث وكبار السن أو اجتماعيـاً   جسدياًبأنهم ضعفاء ينظرون ألنفسهم و على الدفاع عن أنفسهم،
ويشير هذا النموذج لدور الشبكات  والمهمشين مجتمعياً، واألقليات العرقية كالسود ،الطبقات الدنياك

من أجل خفـض درجـة    رسمية في تقديم الدعم لألفراد الضعفاءالجتماعية سواء الرسمية وغير اال
  .الخوف لديهم

. وخاصة النتائج الفيزيقية ،ويركز على مدى إدراك األفراد لنتائج الجريمة: نموذج االضطراب-2
  :من جانبين بيئياًوهنا يدرس المجتمع 

شار القمامة، والكتابـة علـى الجـدران، والمبـاني     اضطراب المجتمع مادياً من حيث انت: األول
  .، وغير ذلكر، وإنارة الشوارع المكسرةكسوجيدة، والزجاج الالالمهجورة، واإلنارة غير 

اضطراب المجتمع اجتماعياً من حيث انتشار المدمنين سواء على الكحول أو المخـدرات،  : الثاني
، وغير صدور أصوات مزعجة من بعض الشللوانتشار المتسولون والمتسكعون، و انتشار البغاءو

وأصبح يعيش  ،أحد يهتم لما يجري في مجتمعه من حولهيوجد ووفقاً لذلك يشعر الفرد بأنه ال . ذلك
تزداد درجة شعوره بالخوف من ثم و إلى االنسحاب منه،مجتمع غير آمن وغير منظم لذا يلجأ في 

  .من الجريمة
االهتمام بالمجتمع المحلي مبني على إدراك أفراد المجتمـع  يشير إلى أن و: نموذج قلق المجتمع-3

مقابل قـدرتهم   ،والضبط االجتماعي ،المتمثلة في انهيار القيم المقبولة مجتمعياً ،للفوضى المجتمعية
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استطاعة أفراد المجتمع التأثير  :ويقصد بتحسين نوعية الحياة فيه هي. على تحسين نوعية الحياة فيه
والحـد مـن    ،من أجل العمل على مكافحة الجريمة ،ومقدمي الخدمات العامةعلى صانعي القرار 
  .ويشمل ذلك بناء عالقة جيدة مع الشرطة .الفوضى في المجتمع

  
فإن درجة الخوف من الجريمة تزداد لدى أفراد المجتمع عندما يفشلون  قلق المجتمع وحسب نموذج

حيـث تبقـى    ،م الرضا عن دور الشرطةفي التأثير على صانعي القرار ومقدمي الخدمات مع عد
  .اًهنا يصبح انتماء الفرد للمجتمع معدومالفوضى منتشرة في المجتمع، و

  
يعد إدراك الفرد لخطورة الجريمة والحتمال أن يكون ضحية لها، وخبرته السابقة والمباشرة كذلك 

) Killias, 1991( فيها من األسباب المهمة التي تؤدي إلى الخوف من الجريمة، حيث قدم كليـاس 
  :نموذجاً نظرياً شمل ثالثة أبعاد الحتمالية وقوع الفرد ضحية عمل إجرامي وهي

وقد تبين أن العامل الرئيس في التعـرض   ،)Exposure to risk) (التعرض(مواجهة الخطر  -1
الخطـرة، وسـكان المنـاطق ذات     األعمـال وجد لدى اإلناث، ولدى العاملين في  للمخاطرة

  .المعدالت العالية في الجريمة
النتائج الخطرة الناجمة عن الجريمة ف ،)Seriousness of consequences(خطورة النتائج  -2

  .تظهر بين اإلناث، وكبار السن، والضحايا الذين ليس لهم شبكات دعم اجتماعي
الـذين   واألشـخاص لدى اإلناث،  يظهر سيطرةفقدان ال ،)Loss of control( سيطرةفقدان ال -3

للجريمة، والضحايا الذين يعيشون وحدهم، والضحايا الذين يتعرضـون إلـى    مادياًيتعرضون 
  .مخاطر عالية دون حماية

  
إلى  أن الخوف من الجريمة يعود) Moore, 1988  &Trojanowicz(ويرى تروجانوفيتش ومور 

  : سباب التاليةاأل
  حقيقيينوجود ضحايا جريمة  -1
  وجود معلومات منتشرة عن ضحايا الجريمة من خالل الشبكات االجتماعية -2
  واإلخالل بالنظام االجتماعي الماديالضعف  -3
  خصائص البيئة -4
 صراع الجماعة -5

النتائج االجتماعية واالقتصادية للخوف من الجريمة تجعل األفراد غير مرتاحين عاطفياً ممـا   -6
  .ي الوسائل الدفاعية لخفض احتمال تعرضهم للجريمةيدفعهم إلى استثمار الوقت والجهد ف
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  نظريات الخوف من الجريمة 9.2
  

لكن سيتم تفسير الخوف من الجريمة مـن   ،ال يوجد نظريات خاصة بموضوع الخوف من الجريمة
  :وهي على النحو التالي، كما اتبعته معظم الدراسات السابقة ،خالل نظريات الضحية

  
  1979لماركوس فيلسون ولورنس كوهين أو الرتيب الروتينينظرية النشاط  1.9.2

(Routine Activity Theory – Felson & Cohen, 1979) 

قام بعرضها مع الباحث لورنس كـوهين عـام    ، حيثظهرت النظرية على يد ماركوس فيلسون 
ـ (ببحث مشترك تحت عنوان  ،1979 طة التغير االجتماعي واتجاهات معدالت الجرائم مدخل األنش

  .)الروتينية
  

مع تركيزها على جرائم السرقة، وللقيام بالفعل اإلجرامي  ،ة بتفسير كل أنواع الجرائميبدأت النظر
فيجب أن تتوفر في نفس المكان والزمان ثالث عناصر تعتبر أساس للقيام بالفعـل   ،حسب النظرية

  :(Felson & Cohen, 1979) وهي" ثالوث الجريمة"اإلجرامي 
 .أي غياب السلطة أو الرقابـة : "Absence of capable guardian"غياب الحراسة الفعالة  -1

وهذه الحراسات قد  .أو يحد من حدوثها ،وهي أي شيء أو شخص يعيق الجريمة من الظهور
تكون بشكل رسمي كدوريات الشرطة أو غير رسمي كأجهزة اإلنذار، وقد تكـون بشـرية أو   

الة يعني عدم وجود حراسات قادرة على منع الفعل اإلجرامي، فقـد  وغياب الحراسة الفع ،آلية
تكون موجودة لكنها غير فعالة مثل وجود طاقم أمن غير مدرب أو كاميرا مراقبة غير موجهة 

 .بدقة

ويستخدم حسب النظرية للداللة على الضـحية  : "Suitable Target"وجود الهدف المناسب  -2
 ،بالمجرم للقيام بالفعل اإلجرامـي  والذي يدفعن أو الشيء، المناسبة أو الهدف السهل أو المكا

 .ومناسبة الهدف من عدمه يتخذه الجاني من خالل غياب الحراسة الفعالة وقيمة الشيء

أي اإلنسان الذي لديه استعداد للقيـام  : "A Motivated offender"اإلجرامية الدافعية توفر  -3
 .بارتكاب الفعل اإلجرامي

  
التي يقوم بها " الروتينية"لعالقة بين الفعل اإلجرامي والنشاطات اليومية االعتيادية وتوضح النظرية ا

مرتبط بنشاطاته اليومية الروتينية مـن خـالل    ،أي فرد، فتوضح أن أي اعتداء يتعرض له الفرد
لعمل سـواء الرسـمي أو غيـر    كاالتفاعل االجتماعي بين الناس في المجتمع والنشاطات اليومية 

سـد احتياجـات األسـرة    والقيام باألنشطة الترفيهيـة،  وقضاء أوقات الفراغ، والتعليم، والرسمي، 
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 ،وهذه األنشطة مرتبطة بشكل كبير بالمجتمعات االستهالكية الصناعية المتقدمة المعاصرة .والسكن
  .التي تكونت نتيجة التغير االجتماعي الذي حدث خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية

مـن   ،إلى بعض من مؤشرات هذا التغيير (Felson & Cohen, 1979) وكوهين ويشير فيلسون
  :أهمها

 .تمركز حياة الفرد خارج منزله -1

 .زيادة أعداد األسرة النواة -2

 ".األم"كثرة األسر وحيدة ولي األمر خصوصا حدوث التفكك األسري، و  -3

 .خروج المرأة للعمل وزيادة عدد العامالت خارج منازلهن -4

 .اغ خارج المنزل بصورة كبيرةقضاء وقت الفر -5

 ,Felson & Cohen)الزيادة في امتالك المقتنيات الثمينة صغيرة الحجم وخفيفـة الـوزن    -6

1979). 

  
اجتماعيه تجعل المجرمين أو نفسية، أو ن النظرية لم تلغ أي عوامل أو دوافع بيولوجية، إمن هنا ف

غياب الحراسـة الفعالـة   (تحيط بالجريمة  لكنها ركزت على العوامل البيئية التي ،يرتكبون الجرائم
وارتباطها في األنشطة اليومية التي اعتاد النـاس  ) ووجود الهدف المناب وتوفر اإلرادة اإلجرامية

الذي أدى إلـى قلـة تماسـك     ،نظرا للتغير االجتماعي الحاصل ،على تأديتها مع كثرتها وتنوعها
مما أدى إلضـعاف التـرابط    ؛نه بعضهم البعضوغياب المجتمع التقليدي الذي يدعم سكا ،المجتمع

  .االجتماعي
  

فإن إعادة جدولة أنشطة  ؛وعالقتها بموضوع الخوف من الجريمة" النشاط الروتيني"وحسب نظرية 
مع توفير رقابة وحراسة فعالة سيضعف النزعـة   ،الفرد وأداء وممارسة األنشطة الضرورية منها

األمر الذي سيقلل من درجة الخوف المجتمعـي   ،اإلجرامية لدى المجرم وسيحد من وقوع الجرائم
  .من الجريمة

  
  

  1978وجتفيردسون وجارفالو نظرية أسلوب الحياة لهندلنق  2.9.2
 (The Lifestyle Theory - Hindelang  & Gattfredson & Garofalo, 1978)  

لماذا يتعرض شخص مـا ألن يكـون   "حيث طرحت سؤاالً مفاده ، 1978بدأت هذه النظرية عام  
  :وكانت اإلجابة تتمحور حول ثالثة عوامل "غيره؟ ضحية دون
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 .أسلوب الحياة الذي يتبعه الفرد -1

 .األشخاص الذين يختلط معهم الفرد -2

 .الذين يكون الفرد عرضة للتعامل معهماألشخاص  -3

 

أسلوب الحياة تدعي بأن الفرد عرضة للفعل اإلجرامي نتيجة أسلوب حياته الذي  تدعي نظرية، إذن
يحـدد درجـة   وأسلوب حياته  الشخص يختار حيث ،يتبعه، سواء بإرادته أو يكون قد فرض عليه

وقوعه كضحية، وأسلوب الحياة يشمل األعمال الرسمية، وغير الرسمية، والترويحية، والترفيهيـة،  
وكذلك فإن للمكان الذي يعيش فيـه الفـرد،    .قت الفراغ، وكل ما يتعلق بنمط حياة الفردوقضاء و

 & Hindeling) الفرد ضـحية  بوقوعحياته، ارتباط في ومقدار المتعة التي يتمتع بها ويمارسها 

Gattfredson & Garofalo, 1978) .  
  

أسلوب حياة يعطي  ى سبيل المثال،فعل. في نشوء الفعل اإلجرامي اًكبير اًدور ؤديفأسلوب الحياة ي
بأنهم أغنياء أو غير مدركين لما حولهم مما يجعلهـم   للمجرم اًمعين اًمؤشرالمدمنين على المخدرات 

عن النـاس   يعيشون بعزلة وانطوائية بعيداً كذلك من .معرضين ألن يكونوا ضحايا أعمال إجرامية
نتيجة افتقـار   محيطين يستنجدون بهم، أوا أعمال إجرامية لعدم توفر ياضح واألن يكون ينمعرض

لـه   للتعـرض الشخص البخيل والجشع يدفع باألشخاص المجرمين ، كما أن الموانع األمنية الحامية
نه يمتلك أعلى  اًيعطي مؤشربأسلوبه ونمط حياته القائم على جمع األموال والتقنين في صرفها ألنه 
  . كثيرةًأمواالً

  
في األهداف ما بين نظرية النشاط الروتيني ونظرية نمط الحياة في  اًمن خالل ما سبق نجد تقاطعو

يقود ألنشطة معينـة بشـكل روتينـي     تهن يكون ضحية، كون أسلوب حياأسباب تعرض الفرد أل
  .متبع ةواألنشطة الروتينية ناتجة عن أسلوب حيا

  
ضبط أسلوب الحياة حسب نظرية أسلوب الحياة وعالقتها بموضوع الخوف من الجريمة فإن إعادة فب

أو المطلقة، مع الحكمة في اإلنفاق، والحـرص   ،خذ الحيطة والحذر في عدم الثقة العمياءأالمتبع، و
األمن والحراسة على األشخاص والممتلكات، كأسلوب ونمط حياة جديد يتبـع، سـيقلل مـن     على

ف لدى أفـراد  وعدم الشعور بالخو ،، وسيزيد من درجة األمانن يكون الشخص ضحيةًالتعرض أل
  .المجتمع
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  1986نظرية االختيار المعقول المنطقي لكورنيش وكالرك  3.9.2
(The Rational Choice Theory – Cornish & Clarke,  1986)  

االختيار المعقول المنطقـي   افي نظريتهم (Cornish & Clarke, 1986)أشار كورنيش وكالرك 
  :إلى ثالث ركائز أساسية هي

 .من خالل فعله اإلجرامي الحصول على غنيمة وفائدة كبيرة ذات قيمة عاليةالمجرم يرغب -1

يقوم المجرم باتخاذ القرار المناسب المتعلق بالوقت الدقيق للقيام بالفعل اإلجرامي مـن وجهـة   -2
 .نظره قبل ارتكاب الجريمة

3-ى تفكير منطقيعل المجرم يعمل على جمع المعلومات الكافية الختيار دقيق لنوع الجريمة بناء.  
  

 اًفالمجرم يرغب من خالل فعله اإلجرامي الحصول على غنيمة عالية لهذا يجب أن يتخـذ قـرار  
تها، ويحدد ما سيحتاجه من قدرات وما سيلزمه من مسانده ومـا  يوقتلنوع الجريمة و اًعقالني اًمناسب

  :مقيدة بما يليمن هنا يتبين أن الجريمة . سيتطلبه من معلومات
 .معين ومحدد يختاره المجرموقت -1

 .الرتكابها ةقدرة الزم-2

 .معلومات كافية حول الجريمة-3

  
وقد ركز كل من كورنيش وكالرك من خالل مقابالتهما مع بعض المجرمين علـى األمـر الـذي    

، أو الطريقة التي فكروا أذهانهمشجعهم الرتكاب الجريمة، وما هي الفكرة األساسية التي دارت في 
  :الختيار الوقت المناسب واتخاذ القرار، لهذا فقد فرقا بين أمرين رئيسيين همابها 

تورط المجرم بالعمل أو الفعل اإلجرامي، من خالل اإلجراءات والخطوات التـي ارتكبهـا   : األول
  .وقام بها وفضلها والتي ترجع للتربية أو لعوامل اجتماعيه مشابهه

رة التي اتخذ بها قراره، والتي تتناسب مع الظروف المحيطـة  الوقت القصير أو المدة القصي: الثاني
  .والتي ترجع للعوامل البيئية التي تحيط بمسرح الجريمة

  
حسب الفرصة التي تسـنح والمرتبطـة    واعتبرت النظرية أن الفعل اإلجرامي يتم اختياره عقالنياً

  :بأمرين
 .وجود حراسة أو عدم وجود حراسة-1

 .نيمة التي ستعود من الفعل اإلجراميمقدار المنفعة أو الغ-2
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بين ردة فعل المجرم والفعل  وتتلخص الفكرة الرئيسية للنظرية في أن الجريمة هي عبارة عن تفاعل
بـل الدافعـة ألن    ،منطقية ومعقولة من وجهة نظره للفرص الموجودة المساعدة اإلجرامية بطريقة

بل هـو   ،النزاعات الداخلية لدى اإلنسان والفعل اإلجرامي هو ليس نتيجة لبعض ،يرتكب جريمته
  .نتيجة لتفاعل الصفات الطبيعية الموجودة بالبيئة مع اختيار الفرد

  
ال يكون من المجرم في اتخاذ قراره، أو  أي تدخلفإن  ،حسب نظرية االختيار المعقول المنطقيبو

تعديل مقصـود بالبيئـة    ، بل إن أي تغيير أولمنع الجريمةطريقة تفكيره في تحديد الوقت المناسب 
مـن خـالل تضـييق     ، وذلكلتقليل مردود المنفعة أو الغنائم وعدم توفير الفرص المناسبة للمجرم

نسبة الجريمة، وسيزيد من  حتماً إلى تقليلوهذا سيؤدي . فرصة ممكنه ةالخناق عليه في استغالل أي
  .شعور المجتمع بالطمأنينة وعدم الخوف

  
  1992للوقاية من الجريمة لكالرك النظرية الموقفية  4.9.2

(Situational crime prevention theory – Clarke,  1992)  
ألن  ،يعتبر كالرك رائد هذه النظرية التي تقوم على مبدأ تقليص جميع الفرص التي تؤدي للجريمة

ن لديهم الذي في المجتمع العديد من األفراد وذلك لوجود ،الجريمةإلى الفرص السهلة هي التي تدفع 
 الدافع ال يستطيعون تفسير، وهم الفرصة لذلكاستعداد تام للقيام بالفعل اإلجرامي إذا ما سنحت لهم 

 الظرف الذي أعطـاهم فرصـة لفعـل    وأالموقف يفسرون ذلك من خالل بل  ،لفعلتهم الذي قادهم
  .تهمفعل
  
األولى تدفعـه   :لقوتين تبعاً ،فإن كل شخص لديه استعداد للقيام بالفعل اإلجرامي ،حسب كالركبو

فوجـود عراقيـل    ؛القيام بالعمـل اإلجرامـي   لالمتناع عن والثانية تدفعه للقيام بالعمل اإلجرامي،
 من هنا .صحيح وصعوبات، وعدم توفر فرص، يؤدي لسيطرة قوة المنع للفعل اإلجرامي والعكس

  :مة فيما يليمن الجري" الظرفية"حددت النظرية المبادئ األساسية للوقاية الموقفية 
خذ جميع االحتياطات بوضع العراقيل واستخدام الوسائل التـي تجعـل   أويقصد به : دزيادة الجه-1

ليصل من خاللها من ينوي القيام بالعمل اإلجرامي  ،وصعباً مستحيالً هدف أمراًإلى الالوصول 
 .وقد ينتهي األمر بالقبض عليه ،الستنتاج مفاده بأن نيل الهدف أمر معقد وصعب ويحتاج لجهد

الهدف من عراقيـل  بجعل المجرم يشعر بالخطورة نتيجة لما يحيط  اويقصد به :مخاطرزيادة ال-2
 .التفكير في األمر يدفعه إلعادةمما  ،األمر الذي قد يكشفه ،وصعوبات
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 ؛أن المجرم بفعلته ينوي الحصول على غنيمة وفائدة كبيـرة  بها قصدوي: تقليص العائد والفائدة-3
هنا يجب العمل قدر اإلمكان على تقلـيص العائـد   من  ،فالقيمة المادية هي الهدف الرئيسي له

القيـام بالعمـل    عـن ليتردد من خالل ذلك  ه،ل اًوالفائدة في جميع األماكن التي قد تكون هدف
 .(Clarke, 1992)ستطيع المجازفة ألجله لمحدودية العائد الذي ال ي ،اإلجرامي

  
" نظرية االختيار المنطقي العقالني"النظرية الموقفية للوقاية من الجريمة تتقاطع مع من هنا نجد أن 

وتـأثر   ،في محاولة تفسير الخوف من الجريمة من خالل تركيزها على مدى توفر فرصة لهدف ما
كان هذا الموقف غير محصن ولم توضـع بـه    فإذا ،سلوك المجرم بهذا الهدف ضمن موقف معين

لكن في حال تـم إعـادة دراسـة     ،عراقيل وموانع فانه يصبح عرضة كبيرة لتنفيذ عمل إجرامي
 ةقناعإلى ن المجرم سيصل إف ،وغيرها ،ومراقبة ،من حماية ،خذ االحتياطاتأللمواقف والظروف و

والحد من وقوع الجريمة  ة،الوقاية فعال من هنا تكون. بأن قيامه بالفعل اإلجرامي قد يعرضه للخطر
مما ينعكس على عدم شعور المجتمع بالخوف مـن الجريمـة    ،وعدد الضحايا في تناقص اً،واضح

  .انتشار األمن المجتمعي واالستقرارعلى و
  

  1972نظرية مساحة قابلة للدفاع الكسار نيومان  5.9.2
(Theory of Defensible Space – Ocsar Newman, 1972)  

العالقة بـين البيئـة    حيث قامت بدراسة "نيومان أوسكار"ة المعماري ةالمهندس وضعت هذه النظرية
جـرائم   السـيما بين المباني العالية والعامة التي كانت تتعرض للجرائم  تقارنو ،المادية والجريمة

خذ تـدابير  أل تدع حيث ،الممتلكات بشكل أكثر من المباني المنخفضة التي تعتبر أكثر خصوصية
بـالتخطيط   ءاًتقلل من حدوث الفعل اإلجرامي على مستوى الفرد والجماعة والدولـة والبيئـة بـد   

  .الحضري الذي يعمل وفق تقنيات أمنية عالية طبيعية ومبتكرة
  

وكانت النظرية ردة فعل للثورات الصناعية التي أثرت في المجتمع القبلـي والزراعـي، بفضـل    
المصحوب بالنمو السكاني، فأصبح من الضروري القيام بالسيطرة االجتماعية، من التطور العمراني 

  .أجل حماية الحياة والحرية والملكية
  

نيومان بعض التدابير الوقائية التي يتم التدخل فيها مع البيئة المادية للحد من الجريمـة   توقد وضع
  :وهي

  .إحكام إغالق النوافذ واألبواب والشرفات -1
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 .ة مدخل األبنية والمجمعات العامةمراقب -2

 .تحديد الغرباء الذين سيدخلون المنطقة السكنية -3

 .وضع كاميرات مراقبة بشكل واضح مع أجراس إنذار -4

 .وضع رجال أمن لحراسة األبنية -5

 ،وزيادة العالقة االجتماعية فيما بينهم البعض، الضغط على الساكنين لتعديل سلوكهم مع بعضهم -6
 .لحماية حقوقهم وممتلكاتهم

  
يقصـد  و .هي الملكية، والمراقبة، والصـورة و :اثالث مصطلحات في نظريتهإلى شير نيومان تو

قصد بها تمكين الساكنين يوالمراقبة التي  ،لهم بالملكية إشعار الساكنين باالنتماء باعتبار المباني ملكاً
أما المصـطلح   ،زيادة األمن وتحديد الغرباءساعد في لتمن مشاهدة الساحات والممرات والمداخل 

قصد بها وصمة العار التي تتعلق بالمباني التي سبق وأن تعرضت ألي فعل وي ،الثالث فهو الصورة
  .إجرامي

  
نموذج مكافحة الجريمة، على أساس منع الجريمة من خالل التصميم البيئـي،   عنوتحدثت نيومان 

تشخيص المبكر للمرض يساعد على الشفاء والوقاية منه ووضع نموذج الصحة العامة، وتقول أن ال
كذلك األمر يتعلق بتشخيص اضطرابات المجتمع لمكافحة الجريمة وذلك من خالل التصميم البيئي 

  .للمنازل والعمارات
  

  الدراسات السابقة 10.2
  

  :تناولت الدراسات السابقة موضوع الخوف من الجريمة ضمن أربعة محاور سيتم دراستها هي
حسب الجنس، العمر، مكان السكن (عالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات الديموغرافية وهي : أوالً

  ).مناطق مدينة نابلس
المستوى التعليمي،  نـوع السـكن،   (وهي  االجتماعيةعالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات  :ثانياً

ة، خبرة الضحايا في تعرضـهم  الدخل، طبيعة العمل، مستوى التدين، وجود أفراد ضعفاء في األسر
  .)خطورة العمل اإلجرامي، نوع الفعل اإلجرامي إدراكلعمل إجرامي بشكل مباشر أو غير مباشر، 

  .عالقة الخوف من الجريمة بدرجة الدعم االجتماعي للفرد سواء الرسمي والغير رسمي :ثالثاً
  .االجتماعية البيئةعالقة الخوف من الجريمة مع  :رابعاً
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  :من اإلشارة هنا إلى أنه سيتم عرض الدراسات السابقة بطريقتينال بد 
طريقة الدمج بين الدراسات ضمن المتغيرات المراد دراستها في األدب العلمـي السـابق،   : األولى
فيما يتقـاطع مـع المتغيـرات التـي      ربط نتائج متشابهة لدراسات عديدة في نفس المجال،وذلك ل

ي الطريقة التي اتبعتها جميع الدراسات السابقة في تناولها لموضـوع  وه. تستهدفها الدراسة الحالية
  .الخوف من الجريمة

طريقة عرض كل دراسة بشكل منفصل، وتناول أهم ما جاء في نتائجها، وهـي الطريقـة   : الثانية
التقليدية المتبعة في عرض الدراسات السابقة، إذ سيتم تناول أكثر الدراسات شمولية فـي تناولهـا   

وع الخوف من الجريمة وفق المتغيرات التي تتقاطع مع الدراسة الحالية، حيث تم اإلشـارة  لموض
  .إليها أثناء عرض الدراسات السابقة وفق الطريقة األولى

  
  عالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات الديموغرافية 1.10.2

  
 الجريمةوعالقته بالخوف من  الجنس 1.1.10.2

أن اإلناث أكثر خوفـا   إلىمعظم الدراسات التي أجريت في موضوع الخوف من الجريمة أشارت 
ما توصـلت   وهذا ،ضحايا أعمال إجرامية من الذكور يكنرغم أنهن أقل عرضة ألن  ،من الذكور

 & Jackson, 2009; Karakus et al., 2010; Kullberg et al., 2009; Lane)ات ه دراسيلإ

Meeker, 2003; Matthews et al., 2011; May et al., 2008; Nicholas et al., 2007).  
البداينـة،  (بين الجنسين كانت النساء أكثر خوفا من الذكور في دراسات كـالً مـن    قارنةوفي الم
 & Bissler, 2003; Briggs, 2007; Cauldwell, 2012; Franklin ;2007الطريف،  ;2001

Franklin, 2009; Pain, 2000; Sacco, 1993; Shibata et al., 2011; Silverman & 

Giustina, 2001; Skogan, 1989; Wynne. 2008) . وتفسر الدراسات هذا الفرق استناداً لعدة
  : اعتبارات هي

 .أنهن يشعرن بقدرة مادية في الدفاع عن أنفسهم أقل من الذكور -1

 .الذاتية نظرة اقل من الذكور نإلى كفاءته نينظر -2

 .ور سلبي عن الجريمة مقارنة مع الواقع أعلى من الذكورتصلديهن  -3

 .الذكورب مقارنهالصفات البيولوجية لديهن بالنسبة للتكوين الجسمي والعضلي االختالف في  -4

 .التنشئة االجتماعية التي ركزت وأكدت على أن الفتاه إنسان ضعيف -5

 .مشاعر الخوف تحديداً على األبناء واألسرة لديهن أعلى من الذكور -6

 . للجنس من قبل الذكور مستهدفاتاالعتقاد بأنهن  -7
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موضوع خوف اإلنـاث مـن     (Rader, Cossman & Porter, 2012)وقد ذكر ريدر وآخرون
بغية للجنس بنوع من التفصيل موضحين أن النساء يعتقدن أن  مستهدفات أنهن العتقادهنالجريمة 

من كـل   أن تكون فريسة أو ضحية تخشىيجعلها الذي األمر  ،هدف الجاني األول هو هدف جنسي
 ;Daniell, 2002(أكـدت دراسـات   كمـا  . ويزيد الخوف لديها أكثر من الذكور ،أنواع الجرائم

Dillon, 1994; Hough, 2004 ( أعلى من الذكور، كونهن تخشـين اإلناث لدى أن درجة خوف 
  .من الجرائم يزيد لديهن الخوف مما لالغتصاب،التعرض 

  
لموضوع الثقة بالنفس المنخفضة  Fetchenhauer & Buunk, 2005)(هور وبونك وتطرق فيتشين

بالخوف من  نتزيد من شعوره إذالذكور، بالدفاع عن أنفسهن، مقارنة  لىلدى اإلناث في قدرتهن ع
  .الجرائم أكثر من الذكور

  
موضـوع  أن النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة فـي  (Lee, 2007) في حين أعتبر لي 

أن اإلناث أكثـر خوفـاً مـن     على ،ما بين درجة الخوف من الجرائم، بين الذكور واإلناث التباين
  .الدراسات أجمعت عليها معظمثابتة  ائجهي نتوالذكور مقارنة ب الجرائم

  
 & Hough & Mayhew, 1985; Mayhew et al., 1993; Ortege)دراسـات   واعتبـرت 

Myles, 1987; Pawson & Banks, 1993; Scarborough et al., 2010)  أن من األسباب
لـيالً   السيراإلناث من خشية  يه ،الخوف لدى اإلناث أعلى من الذكور درجة الرئيسة التي تجعل

عتبر من المحاور األساسية في المقياس الوطني األمريكي لفحص الخـوف  ت خاصة وحدهن إذ أنها
  ).NCS ()National Crime Survey(من الجريمة 

  
  العمر وعالقته بالخوف من الجريمة 2.1.10.2

الطريـف،  (ؤكـد عـدد مـن الدراسـات     يوعند موضوع الخوف من الجريمة وعالقته بـالعمر  
2007;Bissler, 2003; Fisher & Sloan, 2003; Franklin & Franklin, 2009; Gabriel 

& Greve, 2003; Jackson, 2006; Kullberg et al., 2009.; Lane & Meeker ,2003; 

Pain, 2000; Schafer et al., 2006; Wynne, 2008; (    أن فئة المسنين هـي أكثـر الفئـات
   .العمرية خوفاً

  
خوفاً من الجريمة من باقي  أكثرأنه يمكن اعتبار فئة المسنين فئة عمرية ) Lee, 2007(ويقول لي 

  .يد من الدراساتدعليها الع أجمعت ثابتةكنتيجة شبه األخرى الفئات العمرية 
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نه رغـم أن  أ (Killias. 1991; Rader et al., 2012; Shibata et al, 2011)وتؤكد دراسات
أنهم أكثر الفئات العمريـة   غيريكونوا ضحايا أعمال إجرامية،  أنأقل الفئات عرضة  مالمسنين ه

ثر من غيرهم لعدة اعتبـارات  إلى أن المسنين يخافون أك ينويجمع معظم الباحث. خوفاً من الجريمة
  :هي
 .أنهم يشعرون بتدني في األحوال الصحية أكثر من غيرهم -1

 .يشعرون بالعجز والضعف عن الدفاع عن أنفسهم -2

 .القدرات الجسمية والدفاعية لديهم محدودة -3

 .يعتقدون أنهم صيداً سهالً للمجرمين -4

والجهد والمال لتعويض خسارتهم يشعرون بالخوف وذلك كاستجابة واقعية لعدم امتالك الوقت  -5
 .سواء المادية أو الجسدية أو المعنوية

واقع العزلة والوحدة التي يعيشونها، بناء على العالقات االجتماعية المحصورة، التي قد تكون  -6
 .الختيارهم كضحية "بوجهة نظرهم"للجاني  اًحافز

  
 Ditton et al., 2004; Karakus et ;2001البداينـة،  ( وعلى العكس من ذلك، وجدت دراسات

al., 2010; Nicholas et al., 2007; Weinrath et al., 2007)  نقيض للدراسات السابقة حيث
  . وجدت، أن فئة المسنين هي الفئة العمرية األقل خوفا تبعاً لمتغير العمر

المسنين  السبب في أن فئة المسنين هي األقل خوفاً نظراً، ألن) Jackson, 2009(ويفسر جاكسون 
مـا  قلـيالً   كما أنهـم . يقضون معظم أوقاتهم في المنزل، مما يجعلهم أقل عرضة للفعل اإلجرامي

  .يخرجون في األوقات التي يخشى الناس فيها الخروج وحيدين، ويقصد بذلك فترة حلول الظالم
  

  مكان السكن وعالقته بالخوف من الجريمة 3.1.10.2
 ;2001البداينـة،  ( وأشارت هذه الدراسات التي مـن بينهـا  تناولت دراسات عديدة هذا الموضوع 

Etzioni, 1993; Karakus et al., 2010 ( إلى أن ساكني المدن الكبيرة يشعرون بالخوف أكثر
  . من ساكني المدن الصغيرة

  
 Daniel et al., 2010; Markowitz et al., 2001; Scarborough et( كما أكدت دراسـات 

al., 2010; Wynne, 2008  ( أن ظاهرة الخوف من الجريمة تنتشر في المدن أكثر من المناطق
كونها تتميز بالترابط والتماسـك   ،أن المناطق الجغرافية في الريف يشعر أفرادها باألمن إذالريفية، 

  .االجتماعي
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 Cauldwell, 2012; Gray & O'Connor, 1990; Krannich et)دراسات  أشارتفي حين 

al., 1989)  الشعور بالخوف يزيد في المناطق الريفية أكثر من المدن، وذلك نتيجة ذلك فإلى عكس
بمعزل  هاالتغيير المتسارع الحاصل في القرى أكثر من المدن، ولتباعد المنازل عن بعضها ووقوع

  .عن الشرطة
  

  االجتماعيةعالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات  2.10.2
  

  وعالقته بالخوف من الجريمةالمستوى التعليمي  1.2.10.2
كلما فنجد هناك ارتباط عكسي،  ،عند مالحظة االرتباط بين الخوف من الجريمة والمستوى التعليمي

زاد المستوى التعليمي قل الشعور بالخوف، وكلما انخفض المستوى التعليمي زاد الشعور بالخوف، 
 ,Briggs, 2007; Fisher & Sloan, 2003; Mears & Bhati)وهذا ما توصلت إليه دراسات

2006; Muncie & Wilson, 2004; Weinrath et al., 2007).  مفسرين السبب في أن الفرد
 يدفعه على أخذكلما ارتفع مستواه التعليمي يصبح قادراً على الفهم واإلدراك للواقع المحيط به، مما 

  .الحيطة والحذر أفضل من غيره
  

أن من مستواهم التعليمي  يجة مفادهابنت) Rader et al., 2012( وآخرون رادرلدراسة  كما خرجت
هم الفئة األقل خوفاً تبعاً لمتغير المستوى التعليمي عن باقي الفئات التعليمية  ،في المرحلة المتوسطة

  .األخرى
  

بنتيجة مغايرة، فال يوجد عالقـة مـا بـين اخـتالف     ) 2001(وخالفاً لذلك جاءت دراسة البداينة 
  .التعليمي والخوف من الجريمةالمستوى 

  
  الدخل وعالقته بالخوف من الجريمة 2.2.10.2

نجد هناك ارتباط عكسـي، أي   ،عند مالحظة االرتباط بين الخوف من الجريمة والمستوى التعليمي
 ,Cauldwell) عديدة كلما زاد الدخل للفرد قل الشعور بالخوف لديه، وهذا ما توصلت له دراسات

2012; Jackson, 2005; Weinrath et al., 2007; Will & McGrath, 1995).  
  

 ;Bottoms, 2007 ; 2007الحاج حسن، (أيضاً فقد تناولت هذا الموضوع مجموعة من الدراسات 

Crewe, 2005; Goodey, 1997; Klein, 1998; Sacco, 1993; Sur, 2012)  حيـث ،
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ثر من األفراد ذوي الدخل المتوسـط  وجدت، أن األفراد ذوي الدخل المتدني، يشعرون بالخوف أك
  .والمرتفع

  
أن األفراد الذين يعتبرون دخلهم الشهري  مفادها إلى نتيجة) (Davis, 1999في حين توصل ديفز 

  .متوسط، هم أكثر الفئات شعوراً باألمن وعدم الخوف، من فئتي الدخل المنخفض والمرتفع
  

  الجريمةدرجة التدين وعالقتها بالخوف من  3.2.10.2
 ;Matthews et al., 2011; Mohammed et al., 2005) تناولت دراسات عديدة هذا الموضوع

Shibata et al., 2011; Uslaner, 2002)  إلى أن تمسك الفرد بالدين يقلل الخوف حيث أشارت
هناك عالقة عكسية ما بين الخوف من الجريمة ودرجة التـدين، فكلمـا زادت   ، فمن الجريمة لديه

  .درجة التدين قلت درجة الشعور بالخوف
  

 ,Welch & Sikkink & Loveland( وسـيكنك ولوفالنـد   وويلك (Lotz, 1979)وأشار لوتز 

أن المجتمعات المتدينة والتي تنشط فيها المؤسسات الدينية يشعر أفرادها باألمن، أكثر إلى ) 2007
والتي يشـعر أفرادهـا    ،متدينةالأو غير من تلك المجتمعات التي ال تنشط فيها المؤسسات الدينية، 

  .بالخوف وعدم األمن
  

  طبيعة العمل وعالقته بالخوف من الجريمة 4.2.10.2
ال يوجد دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع بالتفصيل، إال أن هناك إشارات وردت في دراسـة  

أن العمال يشعرون باألمن أكثر من الموظفين، حيث وجـد أن   فيقول فيها) Davis, 1999(ديفز ل
  .درجة الشعور بالخوف من الجريمة أعلى عند الموظفين من العمال

  
 مهـرة الأن درجة الخوف من الجريمة ترتفع عند العمال غير ) Ferraro, 1995(وجد فيرارو  كما

أن  نتيجـة مفادهـا   إلـى ) Klein, 1998(توصل كلـين   كما .الموظفين والعمال المهرة أكثر من
وجـاءت دراسـة    .شعوراً بالخوف تبعاً لمتغير طبيعة العمل األكثر هم األشخاص الذين ال يعملون

، لتخرج بنتيجة مغايرة حيث ال توجد عالقة ما بين اختالف طبيعة العمل والخوف )2001(البداينة 
  .من الجريمة
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  نوع السكن وعالقته بالخوف من الجريمة 5.2.10.2
 ;Bissler, 2003; Cauldwell, 2012)تناولت هذا الموضوع دراسات عديدة وركـزت عليـه  

Scarborough et al., 2010; Smith, 1990)  أن ساكني المنازل المستقلة يشعرون حيث أكدت
  .بالخوف أكثر من ساكني الشقق ضمن العمارات

  
إلى  (Kullberg et al., 2009; Newman, 1972; Warr, 1990) أخرى دراسات كما أشارت

يشعرون بالخوف  ،أن ساكني العمارات الشاهقة التي تحتوي على سكان ال يعرفون بعضهم البعض
أن التجانس ما بين ساكني العمارات الشاهقة أقل  إذ ،أكثر من ساكني العمارات المتوسطة االرتفاع

  .من التجانس ما بين العمارات المتوسطة االرتفاع أو الصغيرة
  

وجدت أن ف. بين ساكني الشقق، والبيوت المستقلة، واألكواخ) Stavrou, 1993(قارنت ستافرو  كما
  .األكواخ ووأخيراً ساكن ،البيوت المستقلة ويليهم ساكن ،ساكني الشقق أكثر شعوراً باألمن

  
  وجود أفراد ضعفاء وعالقته بالخوف من الجريمة 6.2.10.2

فال في المنزل يزيد من درجـة الخـوف لـدى ذويهـم     أشارت دراسات عديدة إلى أن وجود األط
(Bissler, 2003; Hartless et al., 1995) والتي أسماها جودي ،)Goodey, 1997 " (  نقطـة

بـالعجز  لشـعورهم   ،والتي تجعل درجة الخوف مرتفعة لدى اآلباء على أبنائهم" الضعف العاطفية
  .ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم والضعف، حيث

  
أشارت دراسات أخرى إلى أن درجة الخوف من الجريمة ترتفع عندما يتواجد في المنزل أفراد  كما

عن الدفاع عـن   اتعاجز نكونه ،"المراهقات" السيماواألطفال، واإلناث ، مثل كبار السن ،ضعفاء
أنهـم   الذين يتواجد لديهم فئات ضعيفة كاألطفال أو اإلناث أو المسنين ويعتقد بعض األفراد .أنفسهم

 ما أشارت لـه دراسـات   هذا، وة لهم، لذا يشعرون بدرجة خوف مرتفعةحمايتقديم الال يستطيعون 
 ;Jackson, 2009; Killias, 1991; Nicholas et al., 2007; Walklate, 1995) عديـدة 

Pain & Smith, 2008).  
  

 لديه كان كلماالفرد تزداد  درجة الخوف من الجريمة لدى إلى أن) Crewe, 2005(وأضاف كرو 
النسـاء الحوامـل،   والمراهقـات،   السـيما اإلناث واألطفال، والمسنين، "أفراد ضعفاء وذكر منهم 

  .وممتلكاتهم فيشعرون بالعجز عن حماية أنفسهم، "المعاقينو
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  بالخوف من الجريمة اخبرة الضحايا وعالقته 7.2.10.2
بشكل مباشـر أو غيـر    مسبقجرامي الفرد قد تعرض لفعل إيكون أن مدى إلى  هذه الجزئية تشير

، لكن هنـاك  (Jackson, 2005) وهي من األسباب المهمة التي تؤدي للخوف من الجريمة .مباشر
الفرد ضحية الفعل اإلجرامي بشكل مباشر وتسمى الخبرة المباشرة، أو أحـد أفـراد    كونفرق بين 

أسرته، أو أصدقائه، أو جيرانه، قد كانوا ضحايا لفعل إجرامي، أو سمع من المحيطين به عن أفعال 
وقـد   ).Bissler, 2003( وتسمى الخبرة الغيـر مباشـرة   إجرامية أدت لزيادة درجة الخوف لديه

على خبرة الفرد في التعـرض لعمـل    تجربة اإليذاءمصطلح ) Stavrou, 1993(و ستافر أطلقت
  .إجرامي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

  
 ,Banks, 2005; Klein, 1998; Otis, 2007; Pain ;2001البداينة، (عديدة  وأشارت دراسات

1997; Sacco, 1993; Schafer et al., 2006;)،  برة الضحايا فـي  بين خ اًهناك ارتباطإلى أن
أن درجة الخوف من الجريمة تزداد كلمـا   إذتعرضهم لفعل إجرامي ودرجة الخوف من الجريمة، 

  .كان للفرد تجربة في العمل اإلجرامي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
  

  إدراك خطورة العمل اإلجرامي وعالقته بالخوف من الجريمة 8.2.10.2
 & Bissler, 2003; Farrall)الخطورة مرتبط بالمشـاعر أشارت دراسات عديدة إلى أن إدراك 

Gadd, 2004; Hough, 2004; Wynne, 2008).  
  
مستوى عاٍل من الخطورة مع احتمال أن يكونـوا مـن ضـحايا     علىاألفراد الذين يعتقدون أنهم ف

 الجريمة يشعرون بعدم األمان ودرجة الخوف لديهم مرتفعة، وذلك ما أظهرتـه نتـائج دراسـات   
 ;Carvalho & Lewis, 2003; Gibson et al., 2002; Jackson, 2009 ;2001البداينـة،  (

Lee, 2007; May et al., 2008.; Miethe & Lee, 1984; Sur, 2012)  لـين والذي أسماه 
توقع الفرد لخطـر  توقع الخطورة، والتي تعني ) Lane, 2002; Lee, 1982(ولي كٌل على حدة 

صبح ضحية لفعل إجرامي، مع توقع درجة خطورة متفاوتـة حسـب الفعـل    اإليذاء والقلق بأن ي
  .اإلجرامي وواقع المجتمع

  
إلى أن توقع الخطورة وإدراكها قد تكون لفعل إجرامي مباشـر  ) Winkel, 1998( وينكل قولوي

  .على الفرد نفسه، أو غير مباشر على أقربائه أو أصدقائه أو جيرانه
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أن إلـى   (Otis, 2007; Schafer et al., 2006; Stephen et al., 2007)دراسـات   وأشارت
 خاصـة األقليات،  أفراد وتوقع الخطورة تزداد ما بين ،إدراك الفرد خطورة تعرضه لفعل إجرامي

  . في الدراسات التي تهتم بالعرق، كالفرق ما بين البيض والسود في توقع الخطورة وإدراكها
  

  ه بالخوف من الجريمةنوع العمل اإلجرامي وعالقت 9.2.10.2
تأثيرهـا   ومدىنواع األفعال اإلجرامية أل وذلك في تناولهاالدراسات السابقة  أشارت لهذا الموضوع

 Carvalho & Lewis, 2003; May ;2001البداينة، ( أظهرت حيث على الخوف من الجريمة

et al., 2008; Innes, 2004; Jackson, 2009; Jackson, 2004; Shibata et al., 2011) ،
السطو علـى المنـازل،   تتصدرها جرائم و ،جميع أنواع الجرائم تسبب الخوف لدى المواطنين أن
االعتداءات الجنسية أو االغتصـاب عنـد   واالعتداء على الممتلكات، والقتل، والسرقة أو النشل، و

  .اإلناث
  

تأثيرهـا علـى    ومـدى نواع األفعال اإلجرامية أل في تناولها) Crewe, 2005(دراسة كرو  وفي
كمـا  . جريمة القتل هي أكثر الجرائم التي تشكل الخوف لدى األفـراد  كانت الخوف من الجريمة،

أنواع الجرائم تشكل  جميعإلى أن  (Jackson, 2005; Miethe & Lee, 1984) دراسات أفادت
  .األفعال اإلجراميةنواع أل في تناولها األفراد عندنفس درجة الخوف 

  
  عالقة الخوف من الجريمة بالدعم االجتماعي 3.10.2
 ،أقل في المجتمعات المحلية الصغيرة المترابطة والمتماسكة فنجده ،بين المجتمعاتالخوف يتفاوت 

 ,Lewis) وقـد تحـدث لـويس   ". الصلبة"المجتمعات  (Crewe, 2005)والتي أطلق عليها كرو 

 نيومـان  وأشـار . وعالقته بزيادة الخوف من الجريمة لدى األفرادعن التفكك االجتماعي  (1996
اإلنهيار االجتماعي والذي يفقد فيه المجتمـع مقومـات    إلى) Neuman & Just, 1992( وجست

، مما يزيد مـن  الترابط والتماسك والدعم االجتماعي ألفراده بين مؤسساته الرسمية والغير رسمية
إلـى   (Abdullah et al., 2012) وآخرون ويشير عبداهللا. ف من الجريمة لدى األفراددرجة الخو

   .أن العالقة الجيدة ما بين السكان تقلل الخوف لديهم
  
 ,Bottoms, 2007; Hale, 1996; Hurd, 1989; Johnston)أشارت العديد من الدراسـات  و

2001; Kershaw, 2000; Vanderveen, 2006). شبكات الدعم االجتمـاعي   رودوهمية إلى أ
  .الحد من الخوف لدى أفراد المجتمع في
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الشـقيرات وأبـوالعين،   (وغير رسـمي   ،رسمي نوعان المتوفرة للفردومصادر الدعم االجتماعي 
الشرطة والمؤسسات الرسمية ك، فالدعم االجتماعي الرسمي يتمثل في العديد من المؤسسات، )2001

أما . يات األهلية والخدماتية والصحية التعليمية واألندية الرياضيةحكومية والجمعالالحكومية وغير 
  .يتمثل في األسرة واألقارب والجيران واألصدقاءفرسمي الالدعم االجتماعي غير 

  
 Girling et al., 1998; Johnston, 2001; Kershaw, 2000, Rose) عديدة دعت دراساتو

& Clear, 1998)   الشرطة إلى توثيق العالقة مع األفراد من خالل البرامج واألنشطة لزيادة ثقـة
أشارت نتائجها إلى أنه كلما زادت ثقة الفرد بالشرطة كلما قل شـعوره بـالخوف مـن    فالفرد بها، 

  .الجريمة
  

 ;Hirst, 1994; Johnston, 2001; Kullberg et al., 2009)دعت دراسات نفسه وفي السياق 

Siliverman & Giustina, 2001)  الشرطة إلى توفير دوريات أمن تنتشر في األحياء والمناطق
 .وإشعار المواطنين بعدم الخـوف  ،وذلك لحفظ األمن والنظام ،وفي المناطق البعيدة خاصة بالليل،

 نفسه، وقت دعتعلى الشيء  (Trojanowicz, 1998)تروجانويكز  دراسةأكدت  في السياق نفسه
الحتماليـة بنـاء    ؛تشعر المواطنين باألمن بشكل أكبر هاألن ،دوريات الشُرطية راجلةألن تكون ال

  .األمانعالقة ما بين المواطنين والشرطة تشعرهم ب
  

 ;Amie & Dennis, 2005; Clarke & Goldstein, 2002)أظهـرت نتـائج دراسـات     وقد

Innes, 2004; Lewis, 1996; Skogan & Hartnett, 1997)   كانـت المؤسسـات   أنه كلمـا
الشرطة والمؤسسات المجتمعية المختلفة، قادرة على توفير الدعم الرسمي ألفراد المجتمع كالرسمية 

فـي  و .وسد احتياجاته، مع حفظ النظام، زادت ثقة الفرد بها وقلت درجة الخوف من الجرائم لديـه 
مصـطلح  عـن  ) Silverman & Giustina, 2001(تحدث سلفرمان وجيوسـتين   السياق نفسه

االتصـاالت المسـتمرة مـع    كأنشطة مجتمعية متكررة، الشرطة المحلية المجتمعية، والتي تقوم ب
التخطـيط والتشـاور مـع    و. المواطنين، والتشاور معهم في وضع خطط مجتمعيه لحفظ النظـام 

  .نفسه لتحقيق الهدفالمؤسسات المجتمعية المحلية والبلديات 
  

مـن   الحـد  افترض أنف، "الشرطة المجتمعية"نظرية ) Goldstein, 1990(وضع جولدستين كما 
أن يكونوا فيجب الشرطة وضباطها  عاتق مسؤولية علىيقع ، ردع وقوعهاالخوف من الجريمة، و



38 

بهم عند الحاجة، وإقامـة   واالستعانةيسهل الوصول إليهم، لمرئيين للمواطنين في مختلف المناطق، 
   .المواطنين مع عالقة جيدة

  
 ,Killias) ترسمي وعالقته بالخوف من الجريمة تشير دراساالوفي إطار الدعم االجتماعي غير 

1991; Maljevic, 2002; O'Shea, 2006; Ross & Jang, 2000 Sur, 2012)   إلـى أن
رسـمي فعالـة وقريبـة منـه     الالخوف من الجريمة لدى الفرد يقل كلما كانت مصادر الدعم غير 

والجيران، من خالل العالقات األسـرية الحميميـة، والعالقـات     ،واألصدقاء ،واألقارب ،كاألسرة
  .ن بهييشعر الفرد باألمن، عندما يجدهم محيطفاالجتماعية الوطيدة، 

  
  االجتماعية بالبيئةعالقة الخوف من الجريمة  4.10.2
هل للمكان تأثير على نشوء الجرائم وتشكيل الخـوف منهـا؟    (Bottoms, 2008)بوتومز  تساءل

  : ثالث مراحلمنها في تطرق بوتومز آللية الحد من الجريمة والخوف ف
  .في عملية التفكير من حيث مراقبة أنماط الجرائم وعالقتها باألماكن التي تتركز فيهاتتعلق  :األولى
  .ث التعديل فيه أو التطويرعلى التغيير في المكان سواء من حي تركز: الثانية
بزيادة الدراسات والمعرفة العلمية عن عالقة المكـان بالجريمـة والخـوف ونشـر     ترتبط : الثالثة

  .اإلحصائيات
  

تفاعل اإلنسان مع البيئة أوجه كثيرة تؤثر فـي زيـادة أو نقصـان     عناالجتماعية الناتجة  وللبيئة
 ;Abdullah et al., 2012; Davis, 1992) متعـددة  دراسـات أشـارت  الخوف من الجريمة ف

Shalhoup, 1995)  إلى أن األفراد الذين يسكنون في مناطق مغلقة بالبوابات يشعرون باألمن أكثر
  .أو ال يوجد فيها بوابات ،البوابات فيها مفتوحةتكون من الذين يسكنون في مناطق 

  
 Abdullah et al., 2012; Dillon, 1994; Johnston, 2001; Kershaw et)أما دراسـات  

al., 2000; Shalhoup, 1995) فتؤكد أن األفراد الذين يسكنون في منازل تحيطها أسوار عالية، 
ويمتلكون أقفال محكمة لألبواب، والنوافذ محمية بقضبان حديدية، تكـون درجـة    ،أو أسالك شائكة
  .الخوف لديهم أقل

  
إلـى أن األحيـاء أو    (Bissler, 2003; Newman, 1972; Pain, 2000)دراسـات   وأشارت

من خالل طريقة تصـميم   ،المناطق التي تتمتع بمراقبة من يدخل ويخرج من الحي مراقبة طبيعية
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للشعور بـاألمن وعـدم    اًفإن ذلك يعطي مؤشر ،الكترونية من خالل الكاميرات مراقبة المباني أو
  .الخوف لدى ساكنيها

  
 ,Crewe, 2005; Davis, 1999; Ferraro, 1995; Jackson)حسب مجموعة من الدراساتو

2004; Lewis, 1996; Taylor, 1999; Gray & O'Connor, 1990)،   فالمنازل القريبة مـن
  .بعضها يشعر أفرادها باألمن أكثر من تلك البعيدة عن بعضها البعض

  
إلى أن األحياء الداخلية فـي المـدن أو    (Skogan & Arthur, 1992)وآرثر ويتطرق سكوجان

وأكثر شعوراً باألمن من األحياء الخارجية التي تزداد فيهـا الجريمـة    ،القرى أقل انتشاراً للجريمة
  .ويزداد شعور ساكنيها بالخوف

  
إلى أنـه كلمـا    (Davis, 1999; Hale, 1996; Saad, 2011; Pain, 2000)دراسات  وأشارت

بالخوف وكلما ابتعد  وهكلما شعر ساكن الذي يعتبر شارع رئيسي وحيوي عاقترب المنزل من الشار
       .عندهمقلت درجة الخوف نفسه عن الشارع 

  
بـاألمن  فعال، يشـعرون   حراسة، أو جهاز إنذارٍلل اً، أو كلباًكذلك األشخاص الذين يمتلكون سالح

 ;Crewe, 2005 ; Conklin, 1975)غيرهم ممن ال يمتلكون ذلـك  على عكس  ،الخوف وعدم

Hale, 1996; Johnston, 2001; Kershaw, 2000; Taylor & Sally, 1990).  
  

لمناطق التي يسودها الظالم فسكانها يشعرون بالخوف أكثر من المناطق التي تكـون مجهـزة   اأما 
 (Ferraro, 1995; Koskela, 1999; Ross & Jang, 2000; Winkel, 1998)بإضاءة جيدة 

البقع الماديـة  " Jencks & Mayer, 1990)( مايرفي األزقة المظلمة التي أسماها جنكز و السيما
 .مصدر خوف وقلق لدى سـكان المنطقـة   عادةً ما تشكلوقد تنتشر في بعض المناطق و، "السوداء

ـ   فـإن   ؛رةووفيما يتعلق بدرجة الخوف لدى سكان المناطق التي بها منازل مهجورة ونوافـذ مكس
 ;Hale, 1996; Janowitz, 1978)ن بالخوف أكثر من المناطق التي ال تحتويهـا  سكانها يشعرو

Wilson & Kelling, 1982 ).  
  

 وعدمالزعزعة تزيد من عوامل  لها بأن الفوضى االجتماعية (Cauldwell, 2012) كالدويلويؤكد 
  .الخوفب وبالتالي شعور المواطنين ،وانهيار النظام االجتماعي بالمجتمع، االستقرار
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 ،إضافة للوضع االقتصادي المتردي، كتدهور الوضع السياسي الفوضى االجتماعية، تتعدد أشكالو
والمنازل العشـوائية غيـر    ،غير متوافقة مع اإلمكانياتالوالكثافة السكانية المتزايدة  ،وانتشار الفقر

لدى الجهات التي يفترض  خاصة ،والفساد اإلداري ،والتفكك االجتماعي ،وانتشار البطالة ،منتظمةال
، وكثرة تسكع الشـباب، وانتشـار   شرب الخمروالتسول، وانتشار اإلدمان و ،أنها حامية للمواطنين

  ).Jackson, 2005( القمامة والقاذورات، وانتشار مياه المجاري
  

  أبرز الدراسات السابقة 11.2
  

  :من أبرز الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الخوف من الجريمة
الخوف من الجريمة وعالقته بخصائص األفراد داخل الحي " (Cauldwell, 2012)دراسة كالدول 

مدينة أمريكية، واستخدمت البحث الكمي من خالل االتصال هاتفيـاً   12، والتي طبقت في "والمدينة
 أسرة، وهدفت الدراسة لفحص أثر طبيعة الحي من حيث 9327لتعبئة االستمارة، حيث بلغت العينة 

الفوضى واالضطراب، إضافة لبعض المتغيرات الديموغرافية واالجتماعيـة األخـرى كـالجنس،    
العمر، مكان السكن، الطبقة االجتماعية، الدخل، العرق، ومن أهم نتائجها، أن األفراد األكثر خوفـاً  

ن هم اإلناث وكبار السن ومن دخلهم منخفض، والسود، ومن مستوى تعليمهم متدنٍ، وساكنو المـد 
وأظهرت الدراسة دور الفوضى االجتماعية في زيادة الخـوف مـن الجريمـة    . والمنازل المستقلة

لساكنيه، كما أظهرت دور المؤسسات الرسمية مثل الشرطة وغيرها في نشر األمن، وتقليل درجة 
  .الخوف من الجريمة بين المواطنين

  
الخوف من الجريمة في " (Abdullah, Salleh, Sakip & 2012) ، صالح وساكيبدراسة عبداهللا

، والتي طبقت في خمس أحياء في ماليزيا للمقارنـة  "بعدم وجود بوابات أو أسوار المناطق السكنية
رب  171فيما بينهم إذ استخدمت البحث الكمي، واستهدفت األزواج والزوجات، وبلغـت العينـة   

د في الخوف من الجريمة، خاصـة  أسرة، وهدفت لفحص تأثير البيئة االجتماعية للمنزل على األفرا
وجود بوابات رئيسية للمنزل، أو أسوار عالية، إضافة لفحص بعـض المتغيـرات الديموغرافيـة    
كالجنس، ومكان السكن، وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن اإلناث أكثر خوفاً من الذكور، وأن ساكني 

ئة االجتماعيـة وجـدت الدراسـة أن    أما بالنسبة للبي. البيوت المستقلة أكثر خوفاً من ساكني الشقق
المنازل التي تحاط بأسوار عالية وبوابات رئيسية يشعر ساكنوها باألمن، وعدم الخوف، أكثر مـن  

كما وجدت الدراسة عالقة ما بين اقتراب . تلك المنازل التي ال تحتوي بوابات رئيسية وأسوار عالية
المنازل من بعضها شعر ساكنوها بـاألمن   المنازل من بعضها والخوف من الجريمة، فكلما اقتربت
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وعدم الخوف، وكلما ابتعدت عن بعضها شعر ساكنوها بالخوف، وأوصت الدراسة بالتركيز علـى  
دراسة العالقات االجتماعية داخل الحي، وبين الجيران لما للدعم االجتماعي من تأثير ايجابي على 

  .ةالمواطنين في زيادة أو نقصان درجة الخوف من الجريم
  

 & Scarborough, Novak, Alarid) ونوفك واالرد ولينـك هايسـليب  دراسة سكاربوروش و

Like-Haislip, 2010) "  تقييم بعض الخصائص الفردية وخصائص الحي وعالقتها بالخوف مـن
طبقت في مدينة  كانساس سيتي في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدمت البحث  ، والتي"الجريمة

أسـرة، وهـدفت    1181الكمي من خالل االستمارة التي  تم تعبئتها هاتفياً مع عينة عشوائية بلغت 
الدراسة لمعرفة العالقة مابين الخوف من الجريمة وبعض المتغيرات الديموغرافية واالجتماعيـة،  

العمر، المستوى التعليمي، الدخل، وطبيعة السكن، إضافة لنوع الفعل اإلجرامي، وطبيعة كالجنس، 
وخلصت الدراسة بنتائجها إلـى أن  . الحي، والدعم االجتماعي الرسمي وغير الرسمي داخل الحي

األكثر خوفاً هم اإلناث، والمسنون، ومن تعليمهم متدنٍ، وذوو الدخل المنخفض، وسـاكنو البيـوت   
وتبعاً لنوع الجرائم فقد تصدرت جرائم السرقة، والقتل، والتحرش الجنسي، والسطو على . لةالمستق

وفيما يتعلق بطبيعة الحي وعالقته بالخوف فقد . المنازل، الجرائم األكثر خوفاً منها لدى المواطنين
سـودها  كان سكان األحياء التي يسودها الفوضى االجتماعية يشعرون بالخوف أكثر من تلك التي ي

وأشارت الدراسة إلى أن ساكني القرى أكثر شعوراً بـاألمن  . الهدوء والنظام والتماسك االجتماعي
وفيما يتعلق بالـدعم  . من ساكني المدن نظراً للترابط االجتماعي، وفعالية الشبكات االجتماعية فيها

فيما بيـنهم أو مـع   االجتماعي فقد أظهرت الدراسة أن الحي الذي يتمتع سكانه بعالقة جيدة سواء 
  .أجهزة الشرطة هم األكثر شعوراً باألمن

  
الخوف " (Karakus, McGarrell & Basibuyuk, 2010) مكجريل وباسيبيكدراسة كاراكوز و

يتشابه في بعـض عاداتـه    ،في مجتمع مسلم والتي طبقت ،"من الجريمة بين المواطنين في تركيا
لعينة عشوائية بلغـت  وريفها وقد تم تطبيق الدراسة في مدن تركيا . وتقاليده مع المجتمعات العربية

وكان الهدف منها فحـص   ،، واتبع الباحثون في دراستهم البحث الكمي القائم على االستمارة6713
، الوضـع االقتصـادي  ، الجنس ،عمركال واالجتماعية العالقة ما بين بعض المتغيرات الديموغرافية

ـ  إضافة لمتغيـرات   وعالقته بالخوف من الجريمة، مكان السكن، ،المستوى التعليمي  ةتـأثير البين
ال يشعرون بوجـود   المجتمعات الريفيةسكان أن  هانتائج وأظهرت االجتماعية والدعم االجتماعي،

من أكثر من سكان المدن الـذين  يشعرون باألوراضون عن مجتمعاتهم الفوضى االجتماعية لذا هم 
عـزت الدراسـة هـذه    وقد . ةمضطرب اتهمالذين يعتبرون مجتمعو ،يشعرون بالخوف من الجريمة
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وفعالية شبكات الدعم  ،الفروق لتماسك المجتمع الريفي عنه في المدن وقوة الروابط االجتماعية بينهم
ظ األمن ايجابية كون العائلية أثرت ، وكانت نظرتهم للدور الذي تقوم فيه الشرطة في حفاالجتماعي

وقلـة التماسـك    ،الفوضى االجتماعية التي تميز المـدن هناك  مقابلبال .في تعزيز األمن والنظام
قد وجدت أما فيما يتعلق بمتغير الجنس ف. ، والنظرة السلبية لدور الشرطة في حفظ األمناالجتماعي

 اًأكثر الفئات خوفكانوا صغار السن الدراسة أن  ، وأظهرتمن الذكور اإلناث أكثر خوفاًالدراسة أن 
 ،الذين يصنفون على أنهم من ذوي الـدخل المـنخفض   ، كما أظهرت الدراسة أنتبعا لمتغير العمر

زيادة  تفكانوفيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي . للوضع االقتصادي تبعاً أكثر الفئات خوفاًكانوا 
في لعبت دوراً هاماً في التعرض للجريمة كما أن الخبرة . قلل من درجة الخوفتالمستوى التعليمي 

وفيما يتعلق بنوع الفعل اإلجرامي ذكرت الدراسة بـأن أكثـر    .زيادة الخوف كما أظهرت الدراسة
  .االعتداء على الممتلكات، القتل، السرقة هي أنواع الجرائم التي تسبب الخوف لدى المواطنين

  
 ,Kullberg, Karlsson, Timpka & Lindqvist) وكارلسـون ولندكفسـت  و دراسة كولبيرج

، وقد هدفت الدراسة إلى معرفـة عالقـة   "عالقة الخوف والقلق بالسالمة المحلية بالسويد" (2009
الخوف من الجريمة بالفوضى االجتماعية، وطبيعة العالقة االجتماعية داخل الحي، إضافة لـبعض  

وقد . االجتماعية كالعمر، الجنس، المستوى التعليمي، طبيعة السكن، الدخلالمتغيرات الديموغرافية و
استخدمت الدراسة البحث الكمي القائم على االستمارة التي تم توزيعها بالبريد على عينـة بلغـت   

وأظهرت النتائج بأن أكثر الفئات خوفاً هـم  . وقد وزعت االستمارات في عدة مناطق. أسرة 1390
سن ومن تعليمهم ودخلهم متدنٍ وساكنو البيوت المستقلة السيما تلك التـي تحيطهـا   اإلناث وكبار ال

مساحات واسعة، وفيما يتعلق بالحي فقد كان سكان الحي الذي يرتبط سكانه بعالقات اجتماعية طيبة 
فيما بينهم يشعرون باألمن، وعدم الخوف أكثر من الذين يسكنون أحياء يسـودها عـدم التماسـك    

وفيما يتعلق بالفوضى داخل الحي فاألحياء التي يكثر فيها أعمال الفوضى كالكتابة على  .االجتماعي
الجدران وانتشار القمامة والمتسكعين والمدمنين واإلضاءة غير الجيدة للشوارع وغيرهـا يشـعر   

أما دور األمن والشـرطة فـي ضـبط    . سكانها بالخوف أكثر من تلك التي يسودها النظام والهدوء
غير السوي وفي حفظ السالمة، فقد تباينت المجتمعات، فمنها مـن رأى أن للشـرطة دوراً   السلوك 

شعر الناس من خالله باألمن وعدم الخوف، وكان توقعهم ألن يكونوا ضحايا ألعمـال إجراميـة   
وعند فحص أنواع الفعل اإلجرامي التي تشكل الخوف لدى المـواطنين  . منخفضاً والعكس صحيح

  .يما سرقة السيارات والسطو والقتلكانت السرقة الس
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، وقد طبقت "الخوف من الجريمة من منظور الضعف النفسي" (Jackson, 2005)دراسة جاكسون 
في بريطانيا للمقارنة بين منطقتين، أعطيتا أسماء مستعارة وهما حي حدائق فكتوريا التـي تشـهد   

طبقة العليا والطبقـة المتوسـطة والتـي    انخفاضاً كبيراً في معدالت الجريمة وسكانها من أثرياء ال
يسودها النظام والهدوء، مقابل حي بيت كاترين الذي يتميز بالفوضى االجتماعية وبمعدالت جريمة 

وكانت الدراسة تهدف إلى معرفة التصورات حول . كبيرة ومعظم ساكنيها من الطبقة الدنيا والفقراء
ن النفس، وبعـض المتغيـرات الديموغرافيـة    المخاطر الشخصية للجريمة والقدرة على الدفاع ع

 1800واستخدمت الدراسة البحث الكمي القائم على االستمارة لعينة عشوائية بلغـت  . واالجتماعية
من المواطنين البالغين، وخلصت الدراسة إلى أن الفئـات األكثـر خوفـاً اإلنـاث وذوي الـدخل      

األطفال والمسـنين، كفئـات مجتمعيـة    المنخفض، ومن لديهم أفراد ضعفاء في المنزل كاإلناث و
أما بالنسبة لسكان حدائق فكتوريـا  . ولم تجد الدراسة فروقاً في درجة الخوف حسب العمر. ضعيفة

فقد شهدت انخفاضاً في الخوف من الجريمة وشعوراً باألمن والرضا عن دور الشرطة فـي نشـر   
في المقابل سكان بيت كاترين . خفضاًالقوانين، مما جعل توقعهم الحتمالية التعرض لعمل إجرامي من

شهد ارتفاعاً كبيراً في درجة الخوف من الجريمة وعدم الشعور باألمن كذلك عدم الرضا عن دور 
كما وجـدت  . الشرطة في نشر القوانين مما جعل توقعهم الحتمالية التعرض لعمل إجرامي مرتفعاً

ة ما بين سكان حدائق فكتوريا وانخفاض درجة الدراسة عالقة ايجابية بين العالقات االجتماعية الجيد
  .الخوف من الجريمة مقابل العكس لدى سكان بيت كاترين

  
كيف يمكن تفسـير الخـوف مـن    " (Fetchenhauer & Buunk, 2005)دراسة فيتشنر وبونك 
من  610، والتي تم تنفيذها في هولندا، واستخدمت البحث الكمي لعينة بلغت "الجريمة بين الجنسين

وهدفت الدراسة إلى فحص الفرق بين الجنسين فـي  . بة إحدى المدارس الثانوية وأولياء أمورهمطل
الخوف من الجريمة ومتغيرات اجتماعية أخرى، ومن أبرز نتائجها أن اإلناث أكثر خوفاً من الذكور 

ألفراد كما أن ا. رغم أنهن أقل عرضة للفعل اإلجرامي على حد سواء بين الطلبة أو أولياء أمورهم
الذين لديهم تجربة أو خبرة في التعرض لعمل إجرامي يشعرون بالخوف أكثـر مـن الـذين لـم     

وفيما يتعلق بإدراك خطورة التعرض لفعـل إجرامـي، فـاألفراد الـذين     . يتعرضوا لفعل إجرامي
يعتقدون أنهم معرضون لفعل إجرامي سواء عليهم بشكل مباشر، أو غير مباشر يشعرون بالخوف 

أما بالنسبة ألكثر الجرائم التي . األشخاص الذين ال يعتقدون أنهم معرضون لفعل إجرامي أكثر من
يخشى األفراد التعرض لها فقد كانت السطو على المنازل، والسرقة، واالعتداءات الجنسـية عنـد   

وأخيراً أشارت الدراسة ألهمية الدعم االجتماعي الغير رسمي في خفض درجة الخوف من . اإلناث
  .يمة لدى األفراد سواء من األصدقاء أو األقارب أو الجيرانالجر
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أثر المتغيرات الشخصية وإدراك مخاطر الجريمة وخبرة الضـحايا فـي   " )2001(البداينة  دراسة
حيث طبقت على البالغين الذين يستخدمون المواصالت العامـة بالعاصـمة    ،"الخوف من الجريمة

بنسبة  1674تم توزيع استمارة على عينة عشوائية بلغت  األردنية، واستخدمت البحث الكمي، حيث
مختلفـة  واالجتماعيـة ال ديموغرافية المتغيرات بعض القياس وذلك بهدف إناث % 41ذكور % 59

، وإدراك إضـافة لخبـرة الضـحايا    عمر، مكان السكن، المستوى التعليمي، العمل،ال جنس،مثل ال
أما فيما . يخافون أن يكونوا ضحايا ألعمال إجرامية% 59وتشير النتائج إلى أن  خطورة الجريمة،

يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية واالجتماعية فقد كانت اإلناث وصغار السن وسكان المدن وخاصة 
المدن الكبيرة أكثر الفئات خوفاً، وال توجد عالقة بين متغيري العمل والمستوى التعليمي مع الخوف 

الضحايا فقد كان من لديهم تجربة سابقة من خالل تعرضهم لفعـل   أما بالنسبة لخبرة. من الجريمة
إجرامي يشعرون بالخوف أكثر من غيرهم ممن ليس لديهم أي تجربة، أما فيمـا يتعلـق بـإدراك    
خطورة التعرض لفعل إجرامي فاألفراد الذين يعتقدون أنهم معرضون لفعل إجرامي سواء علـيهم  

خوف أكثر من األشخاص الذين ال يعتقدون أنهم معرضون بشكل مباشر أو غير مباشر يشعرون بال
  .وقد كانت جرائم السطو أكثر الجرائم التي يخشون التعرض لها. لفعل إجرامي

  
، وهي دراسـة  "الخوف من الجريمة في حي األرمن بالقدس" (Shalhoub, 1995)دراسة شلهوب 

رمنية، والذي اعتبرته الباحثة المكان مقارنة استهدفت المسنين الذين يعيشون داخل الدير الكنيسة األ
المغلق، ويتميز بوجود بوابات تضبط الداخلين والخارجين ليالً ونهاراً للدير، مع وجود المسـئولين  

وفي المقابل المسنين الذين يعيشون . عن سالمة الحي وأمنه إضافة للمشرفين على االعتناء بالمسنين
خل بيوتهم وحدهم، الذي اعتبرته الباحثة المكان المفتـوح،  داخل البلدة القديمة بالقدس ويعيشون دا

حيث يمكن فيه الدخول للمنازل بسهوله، سواء من البوابات غير المحكمة أو من على األسطح غير 
المؤمنة، كما ال يوجد حرس للحي، واألزقة داخل الحي غير مضاءة جيداً، وال يوجـد مـن يهـتم    

يعيشون فـي البيئـة    64. مسناً ومسنة 129ت عينة الدراسة وقد بلغ. برعايتهم في معظم األوقات
. مسناً 47مسنة مقابل  82وكان عدد اإلناث مقابل الذكور . يعيشون في البيئة المفتوحة 65المغلقة 

كمـا قامـت   . وهدفت الدراسة لمعرفة تأثير البيئة المفتوحة والمغلقة على خوف الفرد من الجريمة
وخلصـت إلـى أن المسـنين    . ئة المفتوحة والبيئة المغلقة لدى المسـنين الدراسة بالمقارنة بين البي

يعتبرون من أكثر الفئات شعوراً بالخوف تبعاً لمتغير العمر مع أنهم األقل عرضة للعمل اإلجرامي، 
واإلناث أكثر خوفاً من الذكور تبعاً لمتغير الجنس، وأن والمسنين المقيمون في البيئـة المفتوحـة   

ممن يسـكنون فـي   % 32.8مقابل نسبة % 100من الجريمة بنسبة أكبر بلغت  يشعرون بالخوف
كما كانت درجة الخطورة في توقع حدوث فعل إجرامي ضد المسنين في البيئـة  . المناطق المغلقة
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المفتوحة مرتفعة، ويرجع ذلك حسب تفسير الباحثة لطبيعة البيئة االجتماعية التي يعيشـون فيهـا،   
  .ي يعيشون فيه وذلك نظراً لوجود شبكات دعم اجتماعي رسمية وغير رسميةواالنتماء للمكان الذ

، والتي طبقت في كنـدا،  "الدعم االجتماعي والخوف من الجريمة" (Sacoo, 1993)دراسة ساكو 
وهدفت لمعرفـة  . مواطناً 489واستخدمت البحث الكمي القائم على االستمارة لعينة عشوائية بلغت 

غير الرسمي الموجه للفرد بموضوع الخوف من الجريمة، إضافة لمتغيرات  عالقة الدعم االجتماعي
ديموغرافية واجتماعية كالجنس، العمر، المستوى التعليمي، الدخل، وخبرة الضحايا في التعـرض  

وخلصت نتائجها إلى أن الفئات األكثر خوفاً هم اإلناث وكبار السن وذوي الـدخل  . لعمل إجرامي
كذلك من كان لدية تجربة في التعرض للعمل اإلجرامي بشكل مباشـر أو غيـر   والتعليم المتدنيين، 

أما فيما يخص الدعم االجتماعي غير الرسمي وجدت الدراسة أنه كلما حصل الفرد علـى  . مباشر
شبكة دعم اجتماعي غير رسمي بشكل دائم من األسرة واألصدقاء والجيران، كانت لديـه درجـة   

  .عند تعرض الفرد  للصدمات واآلالم الخوف من الجريمة أقل، خاصة
  

، والتي تم تطبيقها في الصـين،  "الخوف من الجريمة في الصين" (Change, 1990)دراسة شينج 
وهـدفت  . مواطناً 12652واستخدمت البحث الكمي المبني على توزيع االستمارة للعينة التي بلغت 

اطنين، إضافة لمتغيرات ديموغرافية لمعرفة تأثير الشرطة في درجة الخوف من الجريمة لدى المو
وخلصت بنتائجها إلى أن اإلناث والمسنين أكثر الفئات خوفاً، وفيما يتعلق بـدور  . كالجنس، والعمر

  : الشرطة في بث األمن بين المواطنين والحد من الخوف، فهو مرتبط بأمرين
  

ها والذي يتعلـق بطلـبهم   إدراك الفرد لخطورة الجريمة، وارتباط ذلك بالخوف الحقيقي من: األول
  .المساعدة من الشرطة

. انتشار الفوضى االجتماعية، والتي تتعلق بوجود أعمال تخريب أو متسكعين أو متسـولين : الثاني
وتظهر الدراسة أنه كلما زاد دور الشرطة في حفظ النظام ومنع الفوضى كلما قـل الخـوف مـن    

  .الجريمة
  

الخـوف والقلـق مـن الجريمـة فـي      " (Gray & O'Connor, 1990)دراسة غراي وأوكنور 
، والتي استخدمت البحث الكمي المبني على االسـتمارة فـي جمـع    "المجتمعات الريفية األسترالية

البيانات من العينة، وهدفت إلى معرفة تأثير الجماعة أو األقارب أو شبكات الدعم االجتماعي فـي  
وكانـت نتيجـة   . نس، العمر، ومكان السـكن الريف االسترالي، إضافة لمتغيرات ديموغرافية كالج

الدراسة تشير إلى أن اإلناث والمسنين وساكني المدن أكثر الفئات خوفاً، وفيما يتعلق بشبكات الدعم 
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االجتماعي بالقرى، فقد كان لها تأثير عاٍل في خفض درجة الخوف من الجريمة بين المـواطنين،  
ي تتأثر بعدد األقارب واألصدقاء مـن حـول الفـرد،    إضافة للرضا والثقة واالنتماء للمجتمع، والت

  .إضافة للعالقة الجيدة ما بين الجيران
  

  التعليق على الدراسات السابقة 12.2
  

في مناطق مختلفة مـن   الخوف من الجريمةبعد استعراض بعض الدراسات التي تناولت موضوع 
إجراؤها في المجتمعات األمريكية يتبين أن معظم تلك الدراسات هي دراسات غير عربية تم العالم 

واألوروبية، والتي تختلف في بنائها االجتماعي عن المجتمع الفلسطيني، كما اعتمدت على واحد من 
مقاييس فحص الخوف من الجريمة، التي تم اإلشارة إليها سابقاً، دون اعتمادها جميعها أو الـدمج  

م البحث الكمي للوصول إلى نتائجها، والقائم وقد أجمعت معظم الدراسات السابقة على استخدا. فيها
كذلك فقد اعتمدت معظم الدراسات السابقة على فحـص  . على توزيع االستمارة على عينة الدراسة

التباين بين متغيرات ديموغرافية، أو متغيرات اجتماعية وأخرى تتعلق بالبيئة االجتماعية والـدعم  
  .االجتماعي دون الجمع فيما بينها

  
االستفادة من نتائج تلك  إال أن ذلك ال يمنع من ،من أن لكل بلد ظروفه وطبيعته الخاصة به انطالقاًو

، حيث يتضح أن موضوع الدراسة مهم في المجتمع الفلسطيني ولم ينال االهتمـام مـن   الدراسات
فـي   الباحثين، بحيث تعتبر الدراسة الحالية هي األولى التي تتناول موضوع الخوف من الجريمـة 

  . المجتمع الفلسطيني
  

وقد تقاطعت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اعتماد البحث الكمي القائم على االسـتمارة،  
وقد اختلفت مع الدراسات السابقة في تناولها لمقياس درجة الخوف من الجريمة، حيـث أن معظـم   

الجريمة، إال أن الدراسة الحالية الدراسات السابقة اعتمدت على واحد من مقاييس فحص الخوف من 
  .قامت بالدمج بين المقاييس المعتمدة لقياس الخوف من الجريمة وتطوير أداه تجمع بينهم

  
كذلك لم تتناول الدراسات السابقة متغيرات ديموغرافية واجتماعية متعددة، بـل اقتصـرت علـى    
متغيرات قليلة، لكن الدراسة الحالية اعتمدت عديد من المتغيرات الديموغرافية، واالجتماعية، إضافة 

الية، وقـد  لمتغيري الدعم االجتماعي، والبيئة االجتماعية، والذي يعتبر عنصر قوة في الدراسة الح
كذلك فقد . يفتح الباب ليتم التوسع أكثر في متغيرات أخرى سواء تم تناولها، أو لم يتم التطرق إليها
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استثناء متغير تم تناول متغير طبيعة العمل الذي لم تتناوله الدراسات السابقة بنوع من التركيز، مع 
ة، خالفاً لما تناولته بعض الدراسـات  في الدراسة الحالي التحضر الذي ال يتناسب مع العينة المنتقاة

  .السابقة
  

من خالل ما تم عرضة، كان لزاماً على الباحث إجراء هذه الدراسة المهمة ليتم التعرف على حقيقة 
  .موضوع الخوف من الجريمة في المجتمع الفلسطيني كدراسة علمية تطبق للمرة األولى
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  الفصل الثالث
  منهجية الدراسة وإجراءاتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهجية الدراسة وإجراءاتها، وسيتم التطـرق فـي البدايـة لمنهجيـة     
: وسيتم عرض أداة الدراسة مـن حيـث  . الدراسة، ثم مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة وخصائصها
وأخيراً، سـيتم عـرض طريقـة    . ت األداةالمبنى، والصدق الخارجي، واالتساق الداخلي لها، وثبا

  .وأساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعها الباحث في الوصول لنتائج الدراسة
  

  منهج الدراسة 1.3
  

حيث يعتبر المـنهج  . ةالدراسة الحالي ألغراض هلمالءمت وذلك التحليلي، الوصفي المنهج تم استخدام
لإلجابة عن تساؤالت محـددة دون تـدخل مـن    الوصفي التحليلي طريقة في البحث عن الحاضر 

). 2003دياب، (الباحث في ضبط المتغيرات أو إدخال معالجات جديدة، وإنما يدرس ما هو موجود 
المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة متاحـة  "ويعرف بالتحديد أنه 

ها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجريات
  ).41: 1997األغا، " (ويحللها

  
  مجتمع الدراسة 2.3

  
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أرباب وربات البيوت في مدينة نابلس، ولمعرفة عدد العائالت في 
كل منطقة قام الباحث بتقديرها حسب أعداد المستفيدين من اشتراك المياه في بلدية نابلس في ضوء 
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ق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كونه يعمل وفـق منـاط   الحصول على البيانات من تعذر
بشـكل   ويبلغ عدد المستفيدين من اشتراك المياه في بلدية نابلس ،أو شوارع ،وليس وفق أحياء ةعد
إلـى  تم الوصـول  . 2013، حسب بلدية نابلس، 32203حوالي  2013حتى بداية نيسان عام  عام

المجموع الكلي لمشتركي المياه في بلدية نـابلس والبـالغ   مجتمع الدراسة من خالل استخراجه من 
مخيم بالطة، مخيم عسكر القديم، مخيم عسكر الجديـد،  مشتركي المخيمات  تم استثناء وقد ،4212

 37956إلـى  الدراسة ليصل عدد مجتمع . امشترك 4164والبالغ مجموعهم  مخيم عين بيت الماء
بعد ذلك تم فرز اشتراكات المياه حسب نوع االشتراك حيث، تم أخذ عدد المشتركين من و. اًمشترك
اشـتراك  واشتراك صناعي، واشتراك منزلي واستثناء المشتركين من أنواع اشتراك تجاري، نوع 

ليصـل عـدد   . اًمشـترك  5753اشتراك دوائر حكومية والبالغ مجموعهم ومؤسسات تابعة للبلدية، 
  . اًمشترك 32203المجتمع المستهدف في الدراسة إلى 

  
  عينة الدراسة 3.3

  
، خمسة أقسـام شـمالية  ى لإالمدينة  ، وذلك بتقسيممنتظمة طبقية بطريقة عشوائية العينة تم اختيار

من كل منطقـة حسـب الكثافـة    % 2.5وسطى، وقد كانت العينة بنسبة  ،غربية ،شرقية ،جنوبية
من مجموع مجتمـع الدراسـة    804أي أن حجم العينة هو  ،السكانية مناصفةً بين الذكور واإلناث

والنصف اآلخر من اإلناث ربات البيـوت   402من الذكور أرباب البيوت ، نصفهم 32203البالغ 
402 .  

  
وجـود قائمـة بأسـماء    وفيما يتعلق بطريقة فرز العينة، فقد تم اختيارها من كل منطقة من خالل 

مشتركي المياه في بلدية نابلس من كل منطقة، ومن هذه القائمة تم اختيار أرباب البيوت وفق طريقة 
من خالل أخذ عدد أرباب البيوت في كل منطقة مقابل عدد وذلك  المنتظمة الطبقية وائيةالعينة العش

وذلك في الـرقم   804وعينة الدراسة  32203أفراد العينة ليكون هناك تناسب بين مجتمع الدراسة 
، 1شخص، وبالتالي يكون الفـرد األول رقمـه    40بحيث، يتم اختيار فرد من القائمة عند كل  40

  .وهكذا 41 والثاني
  

بالحسبان أن عدد العينة في كل منطقة يتناسب مع كثافتها، أي حسـب عـدد أربـاب    وقد تم األخذ 
ومن ثم أنثى ربة منزل في  1بحيث، تم أخذ ذكر رب منزل في المنزل رقم . البيوت في كل منطقة

من نفس  المنزلرب وربة لم يتم أخذ وذلك بالترتيب على التوالي بحيث، القيام بو ،41المنزل رقم 
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إنما المقارنة  أرباب البيوت في المنزل الواحدالمنزل، وذلك كون الدراسة ال تستهدف المقارنة بين 
ليتم استهداف أكبر عدد ممكن من البيوت لمعرفة اتجاهات أربـاب وربـات   و ،بين الذكور واإلناث

  .البيوت لموضوع الدراسة
  

المنطقة الشـرقية   :، فقد تم تقسيمها لخمس مناطق هيوفيما يتعلق بتقسيم المناطق في مدينة نابلس
الضاحية، المساكن الشعبية، شارع القدس، المنطقـة الصـناعية الشـرقية،     :أحياء مثلعدة وتضم 

رفيديا، المخفيـة، المعـاجين،    :أحياءعدة المنطقة الغربية وتضم  ،إسكان روجيبوشارع الحسبة، 
، شارع المريج، إسـكان العامريـة،   16، شارع 15ارع المنطقة الصناعية الغربية، شارع حيفا، ش

خلة اإليمان، شارع بيكر، شـارع ابـن    :المنطقة الشمالية وتضم أحياء ،شارع تلونابلس الجديدة، 
، شارع المنجرة، طلعة البلوطات، عصيرهرشد، الحي النمساوي، االتحاد، شارع األرصاد، شارع 

العـين،   رأسخلة العامود، فطاير، كروم عاشـور،   :ءالمنطقة الجنوبية وتضم أحيا ،شارع السكةو
البلدة القديمـة، الـدوار،    :المنطقة الوسطى وتضم أحياء ،24شارع وطلعة الطور، شارع كشيكة، 

وقـد تـم   . شارع فيصل، المجمع الشرقي والغربي، شارع سفيان، شارع، فلسطين، شارع حطين
بات البيوت حسـب المنـاطق وفقـاً للكثافـة     توزيع عدد أفراد عينة الدراسة مقابل عدد أرباب ور

  .السكانية
  

  خصائص عينة الدراسة 4.3
  

وقـد توزعـت   ، من أرباب وربات البيوت من ساكني مدينة نابلس 804من تكونت عينة الدراسة 
  .1في الجدول هي موضحة عينة باألرقام والنسب حسب متغيرات الدراسة المستقلة كما ال
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  الدراسة باألرقام والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة المستقلةتوزيع عينة ): 1(جدول 
  

  

  المتغيرات
  

  النسبة المئوية  العدد

 النوع االجتماعي
  %50 402 ذكر
 %50 402  أنثى

  العمر

  %1.7 14 سنة فأقل 19
 %15.8 127 سنة 29 – 20

 %30 245 سنة 39 – 30

 %23.8 191 سنة 49 – 40

 %17.8 143 سنة 59 – 50

 %10.4 84 سنة فأكثر 60

 المستوى التعليمي

 %3.1 25  أمي

 %9.6 77 ابتدائي

 %21.3 171  إعدادي

 26.6 214  ثانوي

 %13.1 105  دبلوم

 %26.4 212  جامعي

حسب / السكن مكان
 أحياء مدينة نابلس

 %18.7 150 الشرقية األحياء

 %31.1 250 الغربية األحياء

 %14.4 116 الشمالية األحياء

 %19.2 154 الجنوبية األحياء

  %16.7 134 الوسطى األحياء

 معدل الدخل الشهري

 %50.4 405 شيكل فأقل 2000

2001 – 3000 250 31.1% 

3001 – 4000  92 11.4 

 7.1 57 شيكل فأكثر 4001
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  المتغيرات
  

  النسبة المئوية  العدد

 طبيعة العمل

 %10.4 84  موظف حكومي

  %14.7 118  موظف قطاع خاص
 %7.3  59  قطاع أهلي موظف

 %35.6  286  أعمال حرة

  %32  257  ال أعمل

 الطبقة االجتماعية

 %3  24  الغنية

 %81  651  المتوسطة

 %16  129  الفقيرة

 نوع المسكن
 %41.2  331  منزل مستقل

 %58.8  473  شقة ضمن عمارة

 درجة التدين

 %19.8  159  ملتزم بشكل كامل

 %27.7  223  ملتزم بشكل قوي

 %43.8  352  ملتزم بشكل متوسط

 %7.3  59  ملتزم بشكل ضعيف

 %1.4  11  غير ملتزم نهائياً

  
فيما يتعلق بمتغير الجنس أن عينة  حول توزيع عينة الدراسة )1(وتُشير المعطيات الواردة في الجدول 

  .الدراسة توزعت مناصفةً ما بين الذكور واإلناث
  

سـنة، إذ بلغـت    39 - 30النسبة األكبر في الفئة التي كانت بـين   وفيما يتعلق بمتغير العمر، فقد كانت
، ثم مـن  %23.8سنة، حيث بلغت نسبتهم  49- 40، ثم من كانوا في الفئة العمرية ما بين %30نسبتهم 

، ثم من كانوا في الفئة العمرية %17.8سنة، حيث بلغت نسبتهم  59 - 50كانوا في الفئة العمرية ما بين 
سنة، حيث بلغت  60، ثم من كان عمرهم يزيد عن %15.8ة، حيث بلغت نسبتهم سن 29 - 20ما بين 
  %.1.7سنة، حيث بلغت نسبتهم  19، فيما كانت النسبة األقل من كانوا أقل من %10.4نسبتهم 

  
وفيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي، فقد كانت النسبة األكبر لمن كان مستواهم التعليمي في المرحلـة  

، ثم من كان مستواهم التعليمي في المرحلة الجامعية، حيث بلغـت  %26.6حيث كانت نسبتهم  الثانوية،
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، ثـم  %21.3، ثم من كان مستواهم التعليمي في المرحلة اإلعدادية، حيث كانت نسبتهم %26.4نسبتهم 
، ثـم مـن كـان مسـتواهم     %13.1من كان مستواهم التعليمي في مرحلة الدبلوم، حيث كانت نسبتهم 

، فيما كانت النسبة األقل عند اُألميـين، حيـث   %9.6عليمي في المرحلة االبتدائية، وقد كانت نسبتهم الت
  %.3.1بلغت نسبتهم 

  
حسب أحياء مدينة نابلس وتبعاً للكثافة السكانية، فقد كانت النسبة األكبر لسكان / وفيما يتعلق بمتغيرمكان

الجنوبية، حيـث   األحياء ، ثم سكان%31.1نسبتهم ، وقد كانت 250الغربية، حيث بلغ عددهم  األحياء
، وقـد  150الشرقية، حيث بلغ عـددهم   األحياء، ثم سكان %19.2، وقد كانت نسبتهم 154بلغ عددهم 

، وقد كانت نسبتهم 134الوسطى، حيث بلغ عددهم  األحياء، ثم من هم من سكان %18.7كانت نسبتهم 
وقـد كانـت نسـبتهم     116الشمالية، حيث بلغ عددهم  حياءاأل ، فيما كانت النسبة األقل لسكان16.7%
14.4.%  

  
وفيما يتعلق بمتغير معدل الدخل الشهري ألفراد عينة الدراسة، فقد كانت النسبة األكبر لمن كان دخلهـم  

 - 2001، ثم من تراوح دخلهم الشهري بين %50.4شيكل، حيث بلغت نسبتهم  2000الشهري أقل من 
شـيكالً،   4000 - 3001، ثم من تراوح دخلهم الشهري بين %31.1نسبتهم  شيكالً، حيث كانت 3000

فأكثر شيكل، وقـد   4001، فيما كانت النسبة األقل لمن كان دخلهم الشهري %11.4حيث كانت نسبتهم 
  %.7.1كانت نسبتهم 

  
نسـبتهم  وفيما يتعلق بمتغير طبيعة العمل، فقد كانت النسبة األكبر لمن يعملون أعمال حرة، حيث بلغت 

، ثم من يعملون موظفين في القطاع الخـاص،  %32، ثم من كانوا ال يعملون، وكانت نسبتهم 35.6%
، فيما كانت %10.4، ثم من يعملون موظفين حكوميين، حيث كانت نسبتهم %14.7حيث بلغت نسبتهم 

  %.7.3النسبة األقل لمن يعملون موظفين قطاع أهلي، وقد كانت نسبتهم 
  

تغير نوع المسكن، وكانت النسبة األكبر لمن كانوا يسكنون في شقة ضمن عمارة، حيـث  وفيما يتعلق بم
، فيما كانت النسبة األقل لمن كانوا يسكنون في منزل مستقل، وقد كانت نسـبتهم  %58.8كانت نسبتهم 

41.2.%  
  

شـكل متوسـط،   وفيما يتعلق بمتغير درجة التدين، فقد كانت النسبة األكبر لمن كانوا ملتزمين بالتدين ب
، ثـم  %27.7، ثم من كانوا ملتزمين بالتدين بشكل قوي، وقد كانت نسبتهم %43.8حيث كانت نسبتهم 
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، ثم من كانوا ملتزمين بالتدين بشكل %19.8من كانوا ملتزمين بالتدين بشكل كامل، حيث بلغت نسبتهم 
لتـزمين بالتـدين بشـكل    ، فيما كانت النسبة األقل لمن كانوا غير م%7.3ضعيف، حيث كانت نسبتهم 

  %.1.4نهائي، وقد كانت نسبتهم 
  

  أداة الدراسة 5.3
  

  مبنى األداة 1.5.3
  :تضمنت الدراسة ثالثة أقسام، وهي 
  

  :المعلومات الشخصية، وتتضمن: القسم األول
 ).ذكر، وأنثى: (الجنس، وله مستويان -1

، مـن  49-40، مـن  39-30، من 29-20، من 19أقل من : (العمر، وله ستة مستويات -2
 ).سنة 60، وأكثر من 59 -50

 ).أمي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبلوم، وجامعي: (المستوى التعليمي، وله ستة مستويات -3

الشـرقية، األحيـاء    األحياء:(مكان السكن حسب أحياء مدينة نابلس، ولها خمس مستويات  -4
 .)الوسطى الجنوبية، األحياء الشمالية، واألحياء الغربية، األحياء

، 3000-2001، من 2000أقل من : (معدل الدخل الشهري بالشيكل، وله أربعة مستويات -5
 ).4001، وأكثر من 4000-3001من 

موظف قطاع حكومي، موظف قطاع أهلي، موظف : (طبيعة العمل، ولها خمسة مستويات -6
 ).قطاع خاص، أعمال حرة، وال يعمل

ل، ملتزم بشكل قوي، ملتزم بشـكل  ملتزم بشكل كام: (درجة التدين، ولها خمسة مستويات -7
 ).متوسط، ملتزم بشكل ضعيف، وغير ملتزم نهائياً

 ).منزل مستقل، وشقة ضمن عمارة: (نوع المسكن، وله مستويان -8

 ).نعم، ال: (سنة فأقل، وله مستويان 12وجود أطفال في المنزل  -9

 ).نعم، ال: (سنة فأكثر، وله مستويان 13وجود إناث في المنزل  - 10

 ).نعم، ال: (في المنزل، وله مستويان وجود مسنين - 11

 ).نعم، ال: (شهر الماضية؟ وله مستويان 12هل كان الشخص ضحية عمل إجرامي في ال - 12

هل كان الشخص ضحية عمل أجرامي في أي وقت سابق في حياته باستثناء العام السابق؟   - 13
 ).نعم، ال: (وله مستويان
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 ).نعم، ال: (ه مستويانهل كان أحد أقارب الشخص ضحية لعمل إجرامي؟ ، ول - 14

 ).نعم، ال: (هل كان أحد أصدقاء الشخص ضحية لعمل إجرامي؟ ، وله مستويان - 15

: هل هناك احتمالية تعرض ممتلكات الشخص لعمل إجرامي؟ ، ولـه ثالثـة مسـتويات      - 16
 ).خطورة عالية، خطورة متوسطة، وال يوجد خطورة(

خطورة : (وله ثالثة مستويات هل هناك احتمالية تعرض الشخص نفسه لعمل إجرامي؟ ،   - 17
 ).عالية، خطورة متوسطة، وال يوجد خطورة

هل هناك احتمالية تعرض أقارب الشخص أو عائلته لعمـل إجرامـي؟ ، ولـه ثالثـة        - 18
 ).خطورة عالية، خطورة متوسطة، وال يوجد خطورة: (مستويات

  
 :ويتعلق بأنواع الجرائم، ويتضمن: القسم الثاني

شى الشخص أن يتعرض لها، سواء هو، أو أحد أفراد أسرته، والتي اشـتملت  أكثر الجرائم التي يخ
القتل، االختطاف، والسرقة، والنشل، واعتداء باليد، واالبتزاز، والتزوير، واالعتـداء  (على جرائم 

  ).نعم، وال(، وقد كان لكل نوع منها مستويان )الجنسي، وجرائم االنترنت
  

  :وله ثالثة محاور: القسم الثالث
دائمـاً،  :(عبارة، وله خمسة مستويات، هـي ) 18(الخوف من الجريمة، ويتمثل في  :لمحور األولا

 ).غالباً، أحياناً، نادراً، وإطالقاً

موافـق بشـدة،   : (عبارة، وله خمسة مستويات) 13(البيئة االجتماعية، ويتمثل في : المحور الثاني
 ).موافق، محايد، معارض، معارض بشدة

عبـارات،  ) 7(رجة الدعم االجتماعي، ويتمثل في الدعم االجتماعي الرسمي، وله د: المحور الثالث
موافق بشـدة،  : (عبارات، ولكل منهما خمسة مستويات) 5(والدعم االجتماعي غير الرسمي، وله 
  ).موافق، محايد، معارض، معارض بشدة

  
  صدق المحكمين 2.5.3

 األدب علـى  اإلطـالع  بعداالستبانة، خصيصاً للدراسة الحالية، وذلك  الدراسة أداة تطويرتم بناء و

تـم  و الخوف من الجريمـة،  بموضوع لخاصةا السابقة الدراساتالمقاييس المستخدمة في و ،علميال
 الخبـرة  ذوي مـن  محكمـين سـتة   علـى  عرضـها  ،خالل من داةلأل الظاهري صدقمن ال تأكدال

في الخدمة االجتماعية، والعلوم اإلنسانية، واإلحصاء، من حملـة الـدكتوراه ومـن     واالختصاص
مثل،  التعديالت بعض إجراء إلى المحكمون وأشار ،أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية
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إزالة بعض العبارات، وإضافة بعض العبارات، تغير مستويات اإلجابة في محـور الخـوف مـن    
دائماً، غالبـاً، أحيانـاً،   (، إلى )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(الجريمة من 
 أشار ،المطلوبة التعديالت إجراء وبعد عبارات،ال بعض صياغة أسلوب على، والتعديل )نادراً، إطالقاً

  .الدراسة أداة بصالحية المحكمون
  

  الصدق الداخلي لألداة 3.5.3
لمحاور بحساب معامل االرتباط بيرسون لبنود محاور األداة، الداخلي االتساق تم التحقق من صدق 

  ).2(كما يظهر في الجدول وذلك ، للمحور الذي تنتمي له كل عبارة االستمارة مع الدرجة الكلية
  

  نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط المحاور بالدرجة الكلية): 2(جدول 
  

  *Rقيمة  المحاور
 *0.744 الخوف من الجريمة :المحور األول

 *0.544  البيئة االجتماعية: المحور الثاني

 *0.444  الدعم االجتماعي: المحور الثالث

  ).(p≤ 0.05 الةد*                      
  

لفقرات محاور االسـتمارة مـع   وتم التحقق من الصدق الداخلي بحساب معامل االرتباط بيرسون 
  ).3( يظهر في الجدولالدرجة الكلية لكل محور كما 
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نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات  المحاور بالدرجة الكليـة لكـل   ): 3(جدول 
  محور

  
 *Rقيمة   الفقرات  المحاور

المحور 
  األول

الخوف 
من 

  الجريمة

 **0.442  .أخاف من المشي أثناء النهار حتى لو كنت برفقة أشخاص آخرين -1

 **0.556  .وحيداً أثناء النهارأخاف من المشي  -2

أخاف من المشي بعد حلول الظالم حتى لو كنـت برفقـة أشـخاص     -3
  .آخرين

0.581** 

 **0.683  .أخاف من المشي وحيداً بعد حلول الظالم -4

 **0.610  .أخاف على أسرتي أثناء تواجدهم في الشارع أثناء النهار -5

 **0.574  .الشارع أثناء الليلأخاف على أسرتي أثناء تواجدهم في  -6

 **0.430  .ال أسمح ألطفالي اللعب في الشارع أثناء النهار خوفاً عليهم -7

  **0.405  .ال أسمح ألطفالي اللعب في الشارع أثناء الليل خوفاً عليهم -8
 **0.591  .أتردد في الخروج من المنزل خوفاً على أبنائي -9

 **0.596  .على منزلي ونحن بداخلهأخشى أن يقوم أحد بالسطو  -10

 **0.589  .أخشى أن يقوم أحد بالسطو على منزلي ونحن خارجه -11

أخاف من القيام بأي استثمار اقتصادي خوفاً من التعرض للسـرقة أو   -12
  .النصب

0.553**  

أفضل عدم حمل كمية كبيرة من النقـود واألشـياء الثمينـة خشـية      -13
  .السرقة

0.509** 

 **0.530  .أخاف أن أترك أمواالً أو أشياء ثمينة في المنزل -14

خوفي من الوقوع كضحية عمل إجرامي يمنعني من فعل أشـياء أود   -15
  .القيام بها

0.592** 

 **0.587  .بمفردي" تكسي"أخاف من الركوب في سيارة نقل  -16

 **0.536  .أخاف أن أنزل إلى السوق بمفردي -17

 **0.585  .وأوالدي من النزول إلى السوق بمفردهم ،على أفراد أسرتيأخاف  -18

المحور 
  الثاني
البيئة 

  االجتماعية

 **0.475  .ينتشر الشباب المتسكعون، في منطقة سكناي -1

 **0.443  .ينتشر المتسولون، في منطقة سكناي -2

على  الزجاج المكسر"تنتشر في منطقة سكناي القاذورات أو القمامة أو  -3
  ".األرض

0.558** 

 **0.587  .يوجد في منطقة سكناي بيوت مهجورة -4
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 **0.576  ".أزقة"يوجد في منطقة سكناي ممرات ضيقة  -5

 **0.405  .ال تتوافر أجهزة إنذار في المنطقة السكنية أو العمارة التي أعيش فيها -6

أو العمارة التي أعيش فيها تفصـلها   ،تتوافر ساحة كبيرة حول المنزل -7
  .عن المنازل والعمارات المجاورة

0.084*  

 **0.466  .أو المجمع السكني الذي أعيش فيه ،أو للعمارة ،ال يوجد حارس للحي -8

 **0.440  .ال تتوافر كاميرات مراقبة في منطقة سكناي بشكل ظاهر للمارة -9

 **0.298  .الرئيسي منطقة سكناي غير قريبة من الشارع -10

ال تتوافر اإلضاءة الجيدة للحي الذي أعيش فيه  كـالممرات الضـيقة    -11
  .أو األرصفة" األزقة"

0.371** 

أو  ،أو المنزل الذي أعيش فيه غير محاط بأسـوار عاليـة   ،العمارة -12
  .وال يوجد به بوابة رئيسية ،أسالك شائكة

0.448** 

داخل الحي الذي أعيش فيـه والمخصصـة   " مطبات"ال توجد عوائق  -13
  .للحد من سرعة السيارات

0.412** 

المحور 
  الثالث
الدعم 

 االجتماعي

  

 **0.508  .يتوافر مركز شرطة قريب من منطقة سكناي -1

 **0.461  .تنتشر الشرطة سواء الراجلة أو الدوريات في منطقة سكناي -2

االستعانة به فـي حـال   يتوافر خط ساخن مجاني طوال الوقت يمكن  -3
  .وقوع أي حادث إجرامي

0.431** 

 **0.506  .يتوافر مركز صحي قريب من منطقة سكناي -4

 **0.435  .يسكن شخص مسئول بالقرب من منطقة سكناي يحظى بحماية رسمية -5

 **0.558  .تتوافر مؤسسات اجتماعية في منطقة سكناي -6

 **0.567  .المؤسسات االجتماعية في منطقة سكناييتوافر متطوعون يعملون في  -7

 **0.205  .تربطني عالقة جيدة مع الجيران من حولي -8

 **0.351  .يسكن أقارب وأشخاص من حولي أستطيع اللجوء إليهم عند الحاجة -9

 **0.297  .أجد أسرتي من حولي عندما أحتاج إلى المساعدة -10

 **0.358  .عليهم وأثق بهميوجد أشخاص من حولي أعتمد  -11

 **0.364  ".العائلة الممتدة"أعيش في المنزل ضمن أسرتي الكبيرة  -12

  ).(p≤ 0.01 الةد** 
  ).(p≤ 0.05 الةد* 
  

ـ   الفقرات مرتبطة  ، أن معظم)3(يتضح من الجدول  ا مع الدرجات الكلية للمحـاور المنتميـة إليه
 7ما عدا الفقرة  ،)(p≤ 0.01 ذات داللة إحصائيةجميع معامالت االرتباط وكانت  ارتباطاً موجباً،
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ذات داللة  من محور البيئة االجتماعية حيث كان ارتباط بيرسون فيها ضعيف ولم يتم حذفها كونها
االتساق الـداخلي لفقـرات    إلى توفر ،تشير بشكل عام .)p≤ 0.05 عند مستوى الداللة(إحصائية 
  .يمكن الحكم بصدق عبارات أداة الدراسةوالدرجة الكلية لنفس المحور، وبالتالي المحور 

  
  ثبات األداة 4.5.3

 لالتساقكمؤشر ) ألفا - كرونباخ( تم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معادلة
) 4(رقـم  يبين الجـدول  و ،لألداة ككلمن ثم وحدة، على أبعاد الدراسة لكل بعد من  وذلك الداخلي

  .ومعامل ثبات المقياس ككل ،قيمة معامل ثبات المحور وعدد العبارات فيه
  

  (N=804): قيمة معامل ثبات العبارات لكل محور ولجميع المحاور): 4(جدول 
  

 معامل  الثبات  عدد العبارات محاور الدراسة

 *0.861 18 درجة الخوف من الجريمة: األول

 *0.621 13  االجتماعية البيئة: الثاني

  *0.672  12  االجتماعيالدعم :  الثالث
 *0.758 43 الدرجة الكلية

  ).(p≤ 0.05 الةد*             
  

، قيمة معامل ثبات العبارات لكل محور ولجميع المحاورالمتعلقة ب ،)4(جدول من خالل قراءة نتائج 
، وإن قيم معامـل الثبـات   )0.758( مقبولدلت النتائج على تمتُع المقياس عامة بمعامل ثبات فقد 

عند (وذات داللة إحصائية  ،0.60)أكثر من قيمة (لعبارات كل محور من المحاور الخمسة ايجابية 
التـي تفـي    نتائجهـا  وصدق ،األمر الذي يعزز الثقة باستخدام األداة ،)p≤ 0.05 مستوى الداللة

  .بأغراض البحث العلمي
  

  توزيع االستبانة 6.3
  

االنتهاء من بناء وتطوير االستبانة بحيث أصبحت جاهزة للتوزيع، بدأ توزيعها وتعبئتها، وقـد  بعد 
، حتى نهاية شهر تمـوز  2013استمرت عملية جمع البيانات مدة شهرين، منذ بداية شهر حزيران 

2013.  
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وقد شارك في توزيعه االستبانة فريقٌ من المتطوعين والبالغ عددهم أربـع متطـوعين وخمـس    
تطوعات، وقام الباحث بتعريفهم بالدراسة، والهدف الذي تسعى له من خـالل االسـتبانة، وذلـك    م

  . بواسطة تحليل االستبانة، ومراجعتها، والتأكد من أنهم أصبحوا على دراية تامة بكل فقراتها
  

وكانت عملية جمع البيانات في المناطق تتم من خالل، توجـه زوج مـن المتطـوعين متطـوع     
في الوقت نفسه، حيث يقوم المتطوع بتعبئة االستبانة مع رب المنزل، في حين كانت تقوم ومتطوعه 

  .المتطوعة بتعبئة االستمارة مع ربة المنزل
  

وقد تعمد الباحث إشراك المتطوعات اإلناث في عملية جمع البيانات، من أجل، تفادي رفض ربات 
شعار ربات البيوت بالطمأنينة أثنـاء تعبئـة   البيوت تعبئة االستمارة، ولسهولة دخولهن للمنزل، وإل

وقد تم األخذ بعين االعتبار أمية أرباب أو ربات البيـوت  . االستمارة والحصول على نتائج أصدق
وعدم قدرتهم على تعبئة االستبانة من خالل قراءتها لهم من قبل الباحث أو المتطوعين ومحاولـة  

  .توضيح ما يصعب عليهم بموضوعية
  

ق بالوصول إلى مكان سكن العينة بشكل سريع، فقد تم االستعانة بأحـد العـاملين بقسـم    وفيما يتعل
. الجباية في بلدية نابلس، وذلك لتحديد مكان الشخص المستهدف بشكل دقيق، ليسهل الوصول إليـه 

  .األمر الذي ساهم في جمع البيانات في وقت سريع
  

الستمارات وفقاً لرقم العينة في قوائم المشتركين في ال بد من اإلشارة هنا إلى أن الباحث قام بترقيم ا
ـ في برنامج  تبلدية نابلس، كذلك اعتمد نفس الرقم في أثناء تفريغ االستمارا اإلحصـائية   ةالحزم

وذلك لسهولة الرجوع إليه في حال  ،(SPSS/ Version 20) 20اإلصدار رقم  للعلوم االجتماعية
غير واضحة، كذلك لتيسير تعديل أي خطأ يحصل أثناء تفريغ كان هناك معلومة ناقصة، أو معلومة 

  .البيانات
  

عدم وجود فرد : وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهت الباحث أثناء توزيع االستمارة، فقد تمثلت في
العينة في المنزل واالضطرار للعودة له مرةً أخرى، األمر الذي اقتضى أن يتم جمع البيانات فـي  

. ة، وأيام الجمعة والسبت، كونها الفترة التي يتم تواجد معظم المواطنين في منـازلهم الفترة المسائي
كذلك من الصعوبات إقناع أفراد العينة بتعبئة االستبانة، والذي كان يستهلك الوقـت الطويـل مـن    
الباحث ومن المتطوعين، كذلك صعوبة الوصول للشخص المستهدف ضمن العينة، إما لعدم تحديد 
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ه بدقة من موظف الجباية، أو لحصوله على اشتراك جديد، بحيث لم يقم موظف الجبايـة  مكان سكن
كذلك طبيعة مدينة نابلس الجبلية، والتي كانت تحتاج إلى جهد كبيـر مـن   . بزيارته وتحديد مكانه

  .الباحث والمتطوعين في الوصول إلى العينة، سواء في األدراج الطويلة، أو المناطق الوعرة
  

  الجة اإلحصائيةالمع 7.3
  

ضمن برنامج فرضيات الدراسة، تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة  صحة لفحص
  :هي وهذه المقاييس واالختبارات .(SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ةالحزم

واسـتخدام مقـاييس    ،والنسب المئوية ية،التكرارالتوزيعات حساب ، وذلك لاإلحصاء الوصفي -1
 ).متوسط حسابي وانحراف معياري(والتشتت  ،النزعة المركزية

 .قياس ثبات األداة، وذلك ل)كرونباخ ألفا(معامل الثبات  -2

بـين  معامل االرتباط قياس و ،للمحاور حساب صدق االتساق الداخليل ،معامل ارتباط بيرسون -3
والدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه، وإيجاد معـامالت ارتبـاط بيرسـون     ،كل محور فقرات

  .اوالدرجة الكلية له داةلقياس العالقة بين كل محور من محاور األ

لفحـص   ،"انوفـا " أحادي االتجاه واختبار تحليل التباينللعينات المستقلة كالجنس  ،"ت"اختبار  -4
كالعمر ومتغيـرات   زى لمتغيرات ديموغرافيةالتي تعوالفروق في درجة الخوف من الجريمة 

 .مرتبطة بخبرات أرباب البيوت في مجال الجرائم

وذلك للتعرف على اتجاه وقوة االرتباطات القائمة بين الدرجة الكلية  ،معامل االرتباط بيرسون -5
 .االجتماعيةللبيئة الدرجة الكلية ثم  ،للخوف من الجريمة والدرجة الكلية للدعم االجتماعي

استخدام االنحدار البسيط من أجل فحص أثر ، وقد تم نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد -6
على الدرجـة الكليـة   ) االجتماعية والبيئةالدعم االجتماعي (كل واحد من المتغيرات المستقلة 

للخوف من الجريمة كمتغير تابع، وثم استخدام طريقة االنحدار المتعـدد بطريقـة التـدريج،    
، وقد )الدرجة الكلية للخوف من الجريمة(فحص المتغيرات األكثر تنبؤا بالمتغير التابع وبهدف 

تم استخدامه لفحص العالقة بين مستويات البيئة االجتماعية والدعم االجتماعي وبـين درجـة   
 . الخوف من الجريمة

المتغير اختبار شيفيه البعدي، لفحص مصدر الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات نفس  -7
 .المستقل كمتغير التدين

 .اختبار ذو ذيلين، الذي تم استخدامه لفحص فرضيات الدراسة، كفرضيات صفرية غير موجهه -8
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  الرابعالفصل 
  عرض نتائج الدراسة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

موضـوع الخـوف مـن     فييتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث 
عرض استجابات أرباب البيوت تجاه الخـوف  ، البيوت، حيث يتم أوالً وربات الجريمة لدى أرباب

كذلك، يتم فحص تـأثير  . من الجريمة، ثم بيان تأثير كل من المتغيرات المستقلة في هذه االتجاهات
أرباب البيوت أن يكونوا ضحية التعرض ألنواع محددة من الجرائم على درجة خوفهم مـن   خوف

عوامل المرتبطة ال، واالجتماعية بالبيئةعوامل المرتبطة ال، يتم فحص معامالت أثر وأخيراً ،الجريمة
  .الرسمي وغير الرسمي، كل على حدة في الخوف من الجريمة االجتماعيبالدعم 

  
  لجريمةاأرباب البيوت الخوف من  بادراكرتبطة النتائج الم 1.4

  
  كيف يدرك أرباب البيوت الخوف من الجريمة في مدينة نابلس؟ : سؤال الدراسة

الخوف من محاور أفراد العينة نحو  الستجابةالمعيارية  واالنحرافاتتم قياس المتوسطات الحسابية 
  ).5(وهي موضحة حسب الجدول  ،الجريمة
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الخـوف  محاور المعيارية الستجابة أرباب البيوت نحو  واالنحرافالمتوسط الحسابي  :)5(جدول 
  من الجريمة

 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المحاور
 0.769 2.519 الخوف من الجريمة: األول

 0.590 3.143 االجتماعية البيئة: الثاني

  الدعم  االجتماعي: الثالث
  الرسمي

  غير الرسمي
 الكليةالدرجة 

  

  
2.404 
3.831 
2.999 

  
0.791 
0.738 

0.5442 

 0.379 2.887 الدرجة الكلية

  
استجابة أرباب البيوت لمحاور الخوف من مقياس أن ) 5(من خالل مالحظة بيانات الجدول يظهر، 

عند مالحظة قيمة المتوسطات الحسابية لكـل  و ،)M=2.89, SD=0.38( ت متوسطةالجريمة كان
، )M=3.14, SD=0.59( االجتماعيـة  البيئةلقيمة األكثر ارتفاعاً هي قيمة محور امحور نجد أن 

التطرق لمحور الدعم االجتماعي الرسمي وغيـر  عند أما  .وهي تدل على درجة استجابة متوسطة
 )(M=2.40, SD=0.79 هي  الدعم االجتماعي الرسمي توفررسمي، فقد كانت درجة االستجابة لال

 )M=3.83, SD=0.74(رسمي  بدرجـة  الالدعم االجتماعي غير  توفر، وقةوتدل على عدم المواف
 ,M=2.52أما قيمة المتوسط الحسابي لمحور الخوف من الجريمـة فكانـت   . وتدل على الموافقة

SD=0.77)(وتدل هذه النتيجة على استجابة أقل من المتوسط   ،.  
  

نحـو  أرباب البيوت ستجابات عيارية الواالنحرافات الم، تم استخراج المتوسطات الحسابيةبعد ذلك 
   ).6(محور الخوف من الجريمة، حيث يوضح ذلك جدول  فقرات
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أفراد العينة نحـو الخـوف مـن    ستجابات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ال :)6(جدول 
  )N=804(الجريمة 

  

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1 
أثناء النهار حتى لو كنت برفقـة أشـخاص   أخاف من المشي 

  .آخرين
1.27 0.66 

 0.88 1.43  .أخاف من المشي وحيداً أثناء النهار 2

3 
أخاف من المشي بعد حلول الظالم حتـى لـو كنـت برفقـة     

  .أشخاص آخرين
1.78 1.24 

 1.64 2.54  .أخاف من المشي وحيداً بعد حلول الظالم 4

  1.52 2.58  .في الشارع أثناء النهار أخاف على أسرتي أثناء تواجدهم 5
 1.46 3.71  .أخاف على أسرتي أثناء تواجدهم في الشارع أثناء الليل  6

 1.63 3.34  .ال أسمح ألطفالي اللعب في الشارع أثناء النهار خوفاً عليهم 7

 1.31 4.24  .ال أسمح ألطفالي اللعب في الشارع أثناء الليل خوفاً عليهم 8

 1.42  2.34  .الخروج من المنزل خوفاً على أبنائيأتردد في  9

 1.36 2.01  .أخشى أن يقوم أحد بالسطو على منزلي ونحن بداخله  10

 1.52 2.71  .أخشى أن يقوم أحد بالسطو على منزلي ونحن خارجه  11

12  
أخاف من القيام بأي استثمار اقتصادي خوفـاً مـن التعـرض    

  .للسرقة أو النصب
2.53 1.54 

13  
عدم حمل كمية كبيرة من النقود واألشياء الثمينة خشـية   أفضل
  .السرقة

3.25 1.61 

 1.63 3.10  .أخاف أن أترك أمواالً أو أشياء ثمينة في المنزل  14

15  
خوفي من الوقوع كضحية عمل إجرامي يمنعني من فعل أشياء 

  .أود القيام بها
2.50 1.53 

 1.35 1.86  .بمفردي" تكسي"أخاف من الركوب في سيارة نقل   16

 1.11 1.56  .أخاف أن أنزل إلى السوق بمفردي  17

18  
أخاف على أفراد أسرتي وأوالدي من النـزول إلـى السـوق    

  .بمفردهم
2.61 1.52 
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 ,M=2.52يتبين أن الدرجة الكلية للمحور هـي أقـل مـن درجـة الحياديـة      ) 6(من نتائج الجدول 

SD=0.77) (وإذا الحظنا فقرات المحور وماهيـة   .أقل من المتوسط وتدل هذه النتيجة على استجابة
ال أسمح ألطفالي اللعب فـي  "  في العبارة الثامنة األكثر ارتفاعاً فنجدها االستجابةالعبارة التي حصلت 

، )(M=4.24, SD=1.31حصلت على درجة متوسط حسابي ، حيث "الشارع أثناء الليل خوفاً عليهم
والتي حصلت على " على أسرتي أثناء تواجدهم في الشارع أثناء الليل أخاف "تليها العبارة السادسة 

ال أسمح ألطفالي اللعب فـي  "تليها العبارة السابعة ) (M=3.71, SD=1.46درجة متوسط حسابي 
وهذه  ،)(M=3.34, SD=1.63حصلت على درجة متوسط حسابي" الشارع أثناء النهار خوفاً عليهم

وهـذه القـيم   ، حصلت على درجة متوسطات حسابية أكثر ارتفاعاً التي هيالعبارات الثالث كانت 
رباب البيوت درجة خوف نحو الجريمة أعلى في حالة الحديث عن تواجد أفراد األسرة ألتعني أن 

  .خارج البيت في ساعات الليل خاصة
  
العبـارة األولـى   : العبارات التي حصلت على درجة متوسطات حسابية أقل وهي الحظنُالمقابل، في  
حصلت على استجابة منخفضة  ،"أخاف من المشي أثناء النهار حتى لو كنت برفقة أشخاص آخرين"

M=1.27, SD=0.66)(حصلت علـى  " أخاف من المشي وحيداً أثناء النهار" الثانية ، تليها العبارة
أخاف أن أنزل إلـى  "، وتليها العبارة السابعة عشر )(M=1.43, SD=0.88درجة متوسط حسابي 

، حيـث  )(M=1.56, SD=1.11حصلت على درجة متوسط حسابي منخفضة أيضا " السوق بمفردي
  .  تعني هذه القيم درجة منخفضة من الخوف نحو الجريمة في ساعات النهار

  
الديموغرافيـة  لمتغيـرات  ل البيـوت تبعـاً  ت أربـاب  االنتائج المرتبطة بالفروق في استجاب 2.4

  واالجتماعية
  

 أربـاب  اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األولى الفرضية
  .الجنس لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 
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نحو الخوف مـن الجريمـة   نتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت  ):7(جدول 
  الجنسلمتغير  تبعاً
  

  العدد  متغيرال  درجة الخوف
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

  الجنس
 0.704  2.295 402  ذكر

-8.612 *0.000 
  0.767  2.743  402  أنثى

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

فـي درجـة   ) α≥0.05 عند المسـتوى ( إحصائيةأن هنالك فروقاً ذات داللة ) 7(يلحظ من الجدول 
 الصفرية وقبول الفرضية الفرضية رفضوبالتالي يتم الجنس،  الخوف من الجريمة، بالنسبة لمتغير

    .المحاوربمجموع ناث حيث كانت الفروق لصالح اإل .البديلة
  

 أربـاب  اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثانية الفرضية
  .العمر لمتغيرتبعاً  الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  
 لدى أربـاب البيـوت   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة: )8( جدول
  لمتغير العمر تبعاً
  

الخوف من 
  الجريمة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

ف قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

الدرجة 
  الكلية

 8.106 5 40.529  بين المجموعات
 

14.873 
 

 798 434.907  داخل المجموعات 0.000*
0.545  

 803 475.435  المجموع

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

 عنـد المسـتوى  (إلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية    ) 8(تشير المعلومات الواردة في الجدول 
0.05≤α ( الفرضية رفضوبالتالي يتم  ،في الخوف من الجريمة لدى أفراد العينة تعزى لمتغير العمر 
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اختبار شيفيه للمقارنات الثنائيـة   دموإليجاد مصدر هذه الفروق استخ .البديلة الصفرية وقبول الفرضية
  ).9(الجدول تعزى لمتغير العمر وذلك كما هو واضح في  ،البعدية في درجة الخوف من الجريمة

  
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيـوت  : )9(جدول 

  .لمتغير العمر تبعاً
  

أقل من   العمر  
19  

20 – 29  30 – 39  40 – 49  50 – 59  
وما  60

  فوق

درجة 
ف والخ

من 
  الجريمة

         19أقل من 

20 – 29  0.0718 -        

30 – 39 -0.2596  0.1877 -      

40 – 49 0.4760 -  0.4041* - -0.2163    

50 – 59  0.5255 -  0.4537* - -0.2659*  0.0495 -    

  - 0.3189  - *0.3685 *0.5849- - *0.7727  - *0.8445  فأعلى 60

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

الخوف من الجريمة لـدى  أن الفروق في درجة ) 9(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول 
بين أرباب البيوت أعمار أقـل  دالة إحصائية تعزى لمتغير العمر كانت  ،أرباب البيوت في الدرجة الكلية

- 20كما كانت درجة الخوف لدى األعمـار  . أكثر لصالح المجموعة األولىعاما و 60عاما و 19من 
درجة الخوف لدى أرباب البيوت في  أما ،عاما لصالح المجموعة األولى 40مقارنة باألعمار فوق  29

عاما فقد كانت لصالح المجموعة األولـى، وكانـت درجـة     50مقارنة باألعمار فوق  39- 30العمر 
أي أن درجـة   ؛وما فوق لصالح المجموعة األولـى  60مقارنة باألعمار  49- 40الخوف في األعمار 

   .تزيد كلما انخفضت أعمار أرباب البيوت من الجريمة الخوف
  

 أربـاب  اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثالثة الفرضية
  .نابلس مدينة مناطق حسب ،السكن منطقة لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيـوت  : )10( جدول
  مكان السكن حسب أحياء مدينة نابلسلمتغير  تبعاً
  

الخوف من 
  الجريمة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

الدرجة 
  الكلية

 6.025 4  4.018  المجموعاتبين 

 0.196 799 471.418  داخل المجموعات 0.147 4.211

 803 475.435  المجموع  

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

 )α≥0.05عند المستوى (وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم إلى ) 10(تشير المعلومات في الجدول 
وهنا يتم قبول الفرضـية   مكان السكن،تعزى لمتغير  أرباب البيوت،الخوف من الجريمة لدى درجة في 

  .الصفرية
  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الرابعة الفرضية
  .التعليمي المستوى لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيـوت  : )11( جدول
  سنوات التعليملمتغير  تبعاً
  

الخوف من 
  الجريمة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  الدرجة الكلية
 1.972 5  9.861  بين المجموعات

 0.583 798 465.575  داخل المجموعات 0.005* 3.380

 803 475.435  المجموع  

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  
عنـد المسـتوى   (إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   ) 11(شير المعلومات الواردة في الجدول تُ

0.05≤(α  رفـض وبالتالي يتم  التعليم،سنوات في الخوف من الجريمة لدى أفراد  العينة تعزى لمتغير 
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اختبار شيفيه للمقارنات  دموإليجاد مصدر هذه الفروق استخ .البديلة الصفرية وقبول الفرضية الفرضية
وذلك كما هو واضـح فـي    سنوات التعليم،الثنائية البعدية في درجة الخوف من الجريمة تعزى لمتغير 

  ).12(الجدول 
  

لدى أرباب البيوت  للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمةنتائج اختبار شيفيه : )12(جدول 
  .سنوات التعليملمتغير  تبعاً
  

  
سنوات 
  التعليم

  أكاديمي  دبلوم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي  أمي

درجة 
ف من والخ

  الجريمة

         أمي

        - 0.1827  ابتدائي

     0.3207  0.1379  إعدادي

     - 0.0256  0.2951  0.1123 ثانوي

   0.1263 0.1007 *0.4215  0.2387 دبلوم

  - 0.0537  0.0726  0.0470 *0.3678  0.1850  جامعي

  (p≤ 0.05) ة دال*       
  

أن الفروق في درجة الخوف من الجريمة لدى ) 12(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول 
الذين أنهوا شهادة كانت بين أرباب البيوت  سنوات التعليمأرباب البيوت في الدرجة الكلية تعزى لمتغير 

  .حاصلي الدبلوم هؤالء الذين أنهوا الدبلوم لصالح و المرحلة االبتدائية، 
  

أرباب البيوت الذين أنهوا االبتدائي، وبين الـذين   درجة الخوف لدىالفروق دالة إحصائياً بين كما كانت 
ارتفعـت سـنوات   أي أن درجة الخوف تزيد كلما  انهوا الشهادة األكاديمية لصالح المجموعة األخيرة،

  .التعليم وبالتطرق لثالث مجموعات فقط
  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الخامسة الفرضية
  .الدخل لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات
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لدى أرباب البيـوت   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة: )13( جدول
  الدخل الشهريلمتغير  تبعاً
  

الخوف من 
  الجريمة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

ف  قيمة
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

الدرجة 
  الكلية

 2.464 3 7.391  بين المجموعات

 800 468.045  داخل المجموعات 0.006* 4.211
0.585 

 803 475.435  المجموع

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

عنـد المسـتوى   (إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   ) 13(تشير المعلومات الواردة في الجدول 
0.05≤α(  وبالتـالي يـتم    الدخل الشهري،تعزى لمتغير  أرباب البيوت،في الخوف من الجريمة لدى
وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار شـيفيه   .البديلة الصفرية وقبول الفرضية الفرضية رفض

 وذلك كمـا هـو   الدخل الشهري،للمقارنات الثنائية البعدية في درجة الخوف من الجريمة تعزى لمتغير 
  ).14(واضح في الجدول 

  
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت : )14(جدول 

  .الدخل الشهريلمتغير  تبعاً
  

أقل من   الدخل  
2000  

2001 – 

3000  
3001 - 

4000  
4001 
  فأكثر

درجة 
ف من والخ

  الجريمة

      2000أقل من 

3000 – 2001  0.1590     

4000 – 3001  0.0139 -  .17290 -    

  - 0.1737  - *0.3467  - 0.1876  فأكثر 4001

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  
أن الفروق في درجة الخوف من الجريمة لدى ) 14(شير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول تُ

بين أربـاب البيـوت    دالة إحصائياً كانت الدخل الشهريأرباب البيوت في الدرجة الكلية تعزى لمتغير 
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 فـأكثر لصـالح    4001وبين المجموعة التي دخلهـا الشـهري    3000- 2001الذين دخلهم الشهري 
  .المجموعة األولى

  
 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :السادسة الفرضية
  .لمتغير عمل أرباب البيوت، تبعاً الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات

  
  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت: )15( جدول
  طبيعة العمللمتغير  تبعاً
  

الخوف من 
  الجريمة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 الدرجة
  الكلية

 3.417 5 17.085  بين المجموعات

 798 458.351  داخل المجموعات *000. 5.949
0.574 

 803 475.435  المجموع

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  
) α≥0.05عند المستوى (ذات داللة إحصائية  اًفروق أن هناك) 15(المعلومات الواردة في الجدول  بينتُ

الصفرية  الفرضية رفضوبالتالي يتم  لطبيعة العمل،تعزى  البيوتأرباب في الخوف من الجريمة لدى 
وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في  .البديلة وقبول الفرضية

  ).16(وذلك كما هو واضح في الجدول  طبيعة العمل،عزى لمتغير درجة الخوف من الجريمة تُ
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نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت : )16(جدول 
  .طبيعة العمل لمتغير تبعاً
  

  الدخل   
ــف   موظ

  حكومي
ــف  موظـ
  قطاع خاص 

ــف  موظـ
  قطاع أهلي 

ــال  أعمـ
  حرة

بدون 
  عمل

ــة  درجـ
ــ ف والخ

ــن  مــ
  الجريمة

        موظف حكومي

       0.1775  موظف قطاع خاص

     0.0339-  0.1436  قطاع أهليموظف 

     -0.2701  -*0.3040  0.1265-  أعمال حرة

  *0.2531  - 0.01693 -0.0508  0.1266  بدون عمل

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

أن الفروق في درجة الخوف من الجريمة لدى ) 16(المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول ظهر تُ
الذين بين أرباب البيوت  دالة إحصائياً كانت طبيعة العمل تعزى لمتغير أرباب البيوت في الدرجة الكلية

كـذلك،  . يعملون في األعمال الحرة،  وبين الذين يعملون في القطاع الخاص لصالح المجموعة الثانيـة 
 تتوفر فروق دالة إحصائياً بين المجموعة، التي تعمل أعماالً حرة، وبين الذين هم بدون عمـل لصـالح  

    .األخيرة المجموعة
  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :السابعة الفرضية
  .التدين لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات

  
  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت: )17( جدول
  التدينلمتغير  تبعاً

  

الخوف مـن  
  الجريمة

  مصدر التباين
ــوع  مجم

  المربعات
درجات 
  الحرية

ــط  متوس
  المربعات

قيمــة ف 
  المحسوبة

الداللـــة 
  اإلحصائية

الدرجـــة  
  الكلية

 3.258 4 13.032  بين المجموعات

 799 462.403  داخل المجموعات 000.* 5.630
0.579 

  803 475.435  المجموع
  (p≤ 0.05) ة دال* 
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عنـد المسـتوى   (إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   ) 17(تشير المعلومات الواردة في الجدول 
0.05≤α ( رفـض وبالتـالي يـتم    لدرجة التـدين، تعزى  أرباب البيوتفي الخوف من الجريمة لدى 

وإليجاد مصدر هذه الفـروق اسـتخرج اختبـار شـيفيه      .البديلة الصفرية وقبول الفرضية الفرضية
وذلك كما هو واضح فـي   درجة التدين،عزى لللمقارنات الثنائية البعدية في درجة الخوف من الجريمة تُ

  ).18(الجدول 
  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت : )18(جدول 
  .درجة التدين لمتغير تبعاً
  

  
درجة االلتزام 

  بالدين
ملتزم 
  كامل

ملتزم 
  قوي

ملتزم 
  متوسط

ملتزم 
  ضعيف

  غير ملتزم

درجة 
ف من والخ

  الجريمة

        ملتزم كامل

       *0.2479  ملتزم قوي

     0.0100-  *0.2378  ملتزم متوسط

    - 0.2575  0.2474  *0.4954 ملتزم ضعيف

   - 0.5232  - 0.5232 - 0.2757  - 0.0277  غير ملتزم

  (p≤ 0.05) ة دال*  
  
أن الفروق في درجة الخوف من الجريمة لدى ) 18(المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول شير تُ

 ،بين أرباب البيوت دالة إحصائياً كانت درجة التدين تعزى لمتغيرالتي  ،أرباب البيوت في الدرجة الكلية
لصـالح   لتدين بشكل قـوي وبين الذين عدوا أنفسهم ملتزمين باعدوا أنفسهم كمتدينين بشكل كامل الذين 

كمتـدينين بشـكل   كما، تتوفر فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التي صنفت نفسها . المجموعة الثانية
كما، تتـوفر فـروق دالـة     .لصالح المجموعة الثانيةمتوسطي التدين وبين الذين درجوا أنفسهم ككامل 

وبين الـذين عـدوا   تدينين بشكل كامل، المإحصائياً بين المتوسطات الحسابية لدرجة الخوف لمجموعة 
ترتفـع بانخفـاض   لصالح المجموعة الثانية، تعني هذه النتائج أن درجة الخوف التدين أنفسهم كضعيفي 

  .درجة التدين لدى أرباب البيوت، ما عدا أرباب البيوت الذين كانوا غير ملتزمين بالتدين
  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثامنة الفرضية
  .السكن نوع لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 
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نحو الخوف من الجريمـة  نتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت  ):19(جدول 
  نوع السكنلمتغير  تبعاً
  

  العدد    المتغير
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

  نوع السكن
 0.792  2.537 402  مستقل

0.553 0.581  
  0.750  2.506  402  شقة

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

في درجة ) α≥0.05عند المستوى (فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجود) 19(حظ من الجدول يال
بشـأن هـذا    الصفرية الفرضية قبولوبالتالي يتم  ،نوع السكنالخوف من الجريمة، بالنسبة لمتغير 

  . المتغير المستقل
  

 أربـاب  اتجاهات في α≥0.05عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :التاسعة الفرضية
أسر أرباب وربـات   في ضعفاء أفراد وجود لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  .سنه فأكثر، والمسنين 13سنة، واإلناث بعمر  12البيوت، واألفراد الضعفاء هم األطفال دون سن 
  

نحو الخوف من الجريمـة  نتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت  ):20(جدول 
  في األسرة" ضعفاء"وجود أفراد   اتلمتغير تبعاً
  

  العدد    المتغير
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

أقل في ف سنة 12طفال أ
 األسرة

 0.749  2.585 506  نعم
3.200  *0.001  

  0.791  2.407  298  ال
سنة  13في األسرة  إناث

 فأكثر

 0.764 2.619  427  نعم
0.330  0.742  

 0.760 2.405  377  ال

 مسنون في األسرة
 0.813 2.566  184  نعم

0.585  0.559  
 0.764 2.514  620  ال

  (p≤ 0.05) ة دال* 
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فـي درجـة   ) α≥0.05عند المسـتوى  (فروق ذات داللة إحصائية  وجود) 20(حظ من الجدول يال
أسر أرباب وربات البيوت، وذلك فقط في جانـب   في ضعفاء أفراد وجودفي  الخوف من الجريمة
سنة حيث وجودهم في األسرة يزيد من درجة الخوف مـن الجريمـة لـدى     12األطفال دون سن 

فيما يتعلق (أسر أرباب وربات البيوت  في ضعفاء أفراد وجودفي حالة  أما. أرباب وربات البيوت
عنـد المسـتوى   (فال يوجد فروق ذات دالـة إحصـائية   ) سنه فأكثر، والمسنين 13باإلناث بعمر 

0.05≤α(،  بشكل جزئي صفريةالفرضية الرفض وبالتالي يتم.  
  

 أرباب اتجاهات في) α≥0.05(عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :العاشرة الفرضية
خبـرة أربـاب وربـات     خبرة الضحايا، أي لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات 

  .سواء الخبرة المباشرة أو الغير مباشرة أجرامي لفعلالبيوت في التعرض 
 

  الخوف من الجريمة نحونتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت  ):21(جدول 
    "ضحايا لفعل إجرامي"ات لمتغير تبعاً 
  

  العدد    المتغير
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

 12 إجرامي ضحية لفعل 
 الشهر األخيرة

 0.813 2.566  83  نعم
0.585 0.559 

 0.764 2.514  721  ال

في حياتك  إجراميضحية لفعل 
  األخيرة اًشهر 12باستثناء 

 0.783 2.610 109  نعم
1.330  0.184  

 0.766 2.505  695  ال

 إجراميأقارب ضحية لفعل 
 0.777 2.624  134  نعم

1.724  0.085  
 0.766 2.498  670  ال

 جراميإصدقاء ضحية لفعل أ

 0.762 2.669  133  نعم
 

2.464 

  
*0.012   

  ال

 
671  
  

2.489 0.767 

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  

فـي درجـة    ) α≥0.05عند المستوى ( فروق ذات داللة إحصائية وجود) 21(حظ من الجدول يال
خبرة الضحايا، وذلك في الخبرة الغير مباشرة فيما يتعلق بتعرض  لمتغير تبعاً الخوف من الجريمة
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أصدقاء أرباب وربات البيوت لعمل إجرامي، أما في وجود خبرة ضحايا مباشرة أو غير مباشـرة  
رفـض  وبالتـالي يـتم    ،)α≥0.05عند المستوى (فال يوجد فروق ذات دالة إحصائية مع األقارب 

  .بشكل جزئي صفريةالفرضية ال
  

 اتجاهات في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال : عشرة الحاديالفرضية 
 تعرض احتماالتدرجة الخطورة في  لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوتوربات  أرباب

  .لديهم األسرة في أفراد ضد أو ذاتهم، ضد أو ممتلكاتهم، ضد ،إجرامي لفعلأرباب وربات البيوت 
  

  من الجريمة لدى أرباب البيوتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف : )22( جدول
  الحتماالت التعرض لفعل إجرامي  تبعاً
  

الخوف من 
  الجريمة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

احتمال التعرض 
لجرائم ضد 

  ممتلكاتي

 30.507 2 61.014  بين المجموعات

 801 414.421  المجموعات داخل 0.000* 58.965
0.517 

 803 475.435  المجموع

احتمال التعرض 
  يلجرائم ضد

 41.280 2 82.560  بين المجموعات

 801 392.875  داخل المجموعات 0.000* 84.163
0.490 

 803 475.435  المجموع

احتمال التعرض 
لجرائم أفراد 

  أسرتي

 34.406  2 68.812  بين المجموعات
67.775 

 
*0.000 

 
 801 406.624  داخل المجموعات

0.508 
  803 475.435  المجموع

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  
عنـد المسـتوى   (إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   ) 22(شير المعلومات الواردة في الجدول تُ

0.05≤α ( تعـرض  احتماالتالخطورة في  لدرجةتعزى  أرباب البيوتفي الخوف من الجريمة لدى 
 ،لديهم األسرة في أفراد ضد أو ذاتهم، ضد أو ممتلكاتهم، ضد ،إجرامي لفعلأرباب وربات البيوت 

وإليجاد مصدر هذه الفروق اسـتخرج   .البديلة الصفرية وقبول الفرضية الفرضية رفضوبالتالي يتم 
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ذلك كما هو واضح في الجدول و، اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في درجة الخوف من الجريمة
)23.(  
  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت : )23(جدول 
  .ر احتماالت التعرض لفعل إجراميلمتغي تبعاً

  

  المتغيرات
درجة التعرض لفعل 

  إجرامي
  خطورة عالية

خطورة 
  متوسطة

ال توجد 
  خطورة

  ضد ممتلكاتي
      خطورة عالية

     - 0.0595  خطورة متوسطة
   *0.5393-  *0.5988-  ال توجد خطورة

  ضدي
      خطورة عالية

     0.0642-  خطورة متوسطة
   *0.6845-  *0.7487-  ال توجد خطورة

ضد أبناء 
  أسرتي

      خطورة عالية

     0.0770  خطورة متوسطة
   *0.6467-  *0.5697-  ال توجد خطورة

  (p≤ 0.05) ة دال*        
  

أن الفروق في درجة الخوف من الجريمة لـدى  ) 23(المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول بين تُ
إلمكانيات تعرض أرباب البيوت لفعـل إجرامـي كانـت دالـة     أرباب البيوت في الدرجة الكلية تعزى 

وتُظهر هذه النتائج أن درجة الخوف من الجريمة ترتفع بارتفاع خطـورة التعـرض لفعـل    .  إحصائياً
الذات أو أفراد آخرين فـي األسـرة، أي أن درجـة    إجرامي سواء كان ذلك ضد كٍل من الممتلكات أو 

الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت الذين عبروا عن درجة عالية فـي خطـورة التعـرض لفعـل     
إجرامي كانت أعلى من المجموعات األخرى، من الذين عبروا عن درجة خطورة متوسطة، أو بعـدم  

  .و الذات، أو أفراد آخرين في األسرةوجود خطورة تعرض لفعل إجرامي، سواء ضد الممتلكات، أ
  

 اتجاهـات  في) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :عشرة نيالثا الفرضية
 إجرامـي  لفعـل  التعرض من الخوف لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات أرباب
  .اإلجرامي الفعل نوع حسب وذلك أسرتهم أفراد أحد على أو عليهم سواء
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قبل فحص الفرضية ال بد من اإلشارة إلى استجابة أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمـة تبعـاً   
  .لمتغيرات نوع الفعل اإلجرامي من حيث ترتيبها حسب األكثر تكراراً

  
  "اإلجرامي وفق نوع الفعل" إجراميضحايا لفعل كأرباب البيوت  استجابة ):24(جدول 

  
  %النسبة المئوية  العدد    اإلجرامي أنواع الفعل  الترتيب

 سرقة 1
 55.3  445  نعم

 44.7  359  ال

 نشل 2
 49.3  396  نعم

 44.7  408  ال

 اعتداء باليد 3
 39.9  321  نعم

 60.1  483  ال

 اختطاف 4
 38.1  306  نعم

 61.9  498  ال

 ابتزاز 5
 31.2  251  نعم

 68.8  553  ال

 تزوير 6
 29.9  240  نعم

 70.1  564  ال

  جرائم انترنت 7
 29.5  237  نعم

 70.5  567  ال

 قتل 8
 23.4 188  نعم

 76.6 616  ال

 اعتداء جنسي 9
 20  161  نعم

 80  643  ال

  
نجد أن أعلى الجرائم التي يخاف أن يتعرض لهـا رب أو ربـة   ) 24(من خالل مالحظة الجدول 

السرقة، النشل، اعتداء باليد، اختطاف، : الترتيبالمنزل سواء هم، أو أحد أفراد أسرتهم كانت على 
  .ابتزاز، تزوير، جرائم االنترنت، قتل، اعتداء جنسي

  .واآلن سيتم فحص الفرضية الثاني عشرة
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  نحو الخوف من الجريمةنتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت  ):25(جدول 
  اإلجرامي نوع الفعل وفق" إجراميضحايا لفعل "لمتغيرات  تبعاً 
  

رب األسرة أن يكون هو  خشية
 ضحيةأو أحد أفراد أسرته 

  اإلجرامينوع الفعل حسب 
  العدد  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  *"t"قيمة

 اختطاف
 0.726 2.868 306  نعم

10.776 
 0.716 2.305  498  ال

 قتل
 0.712 2.976 188  نعم

9.833  
 0.731 2.380  616  ال

 سرقة
 0.728 2.768  445  نعم

10.967 
 0.705 2.210  359  ال

 نشل
 0.723 2.785  396  نعم

0.284  
 0.724 2.260  408  ال

 اعتداء باليد
 0.709 2.817  321  نعم

9.427  
 0.744 2.321  483  ال

 ابتزاز
 0.732 2.819  251  نعم

7.724 
 0.742 2.383  553  ال

 اعتداء جنسي
 0.767 2.942  161  نعم

8.106 
 0.733 2.413  643  ال

 تزوير
 0.716 2.853  240  نعم

8.354 
 0.747 2.377  564  ال

 جرائم انترنت
 0.706 2.785  237  نعم

6.601  
 0.767 2.406  567  ال

  (p≤ 0.05) ة دال* 
  
0.05عند المستوى  إحصائية داللة ذات فروق دووج) 25(حظ من الجدول الي≤α  اتجاهـات  فـي 

 إجرامـي  لفعـل  التعرض من الخوف لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو البيوت وربات أرباب
 رفـض وبالتـالي يـتم    اإلجرامي، الفعل نوع حسب وذلك أسرتهم أفراد أحد على أو عليهم سواء
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وتُظهر النتائج أن الفروق هي دالـة بـين متوسـطات    . البديلة الصفرية وقبول الفرضية الفرضية
األولى من الذين يخافون أن يكونوا ضحية هم أو أحد أفراد أسرتهم لعمل إجرامي،  حسابية المجوعة

وبين المتوسطات الحسابية وتلك المجموعة من الذين ال يخافون أن يكونوا ضحية هم أو أحد أفراد 
أي أن درجة .  أسرتهم لعمل إجرامي، في جميع أنواع األفعال اإلجرامية ولصالح المجموعة األولى

بات المجموعة التي عبرت عن خوفها من أن تكون ضحية ألي فعل إجرامي سواء عليها أو استجا
  .على أحد أفراد أسرتها في األفعال اإلجرامية التسعة هي األكثر ارتفاعا نحو الخوف من الجريمة

  
  يئة االجتماعية والدعم االجتماعيعالقة الخوف من الجريمة، بالب 3.4

  
استجابات أرباب البيوت اتجاه فقرات محوري البيئة االجتماعية، والـدعم  من األهمية بدايةً فحص 

وجدير باإلشارة إلى أنه، تم تصميم المقياس بحيث تكـون عبـارات محـور البيئـة     . االجتماعي
االجتماعية باتجاه سالب حيث تُشير الموافقة بشدة على عدم توفر أي مقومات للبيئـة االجتماعيـة   

، وتعني انعدام كامل ألمر العبارة، والعكس هو الصـحيح فـي هـذا    )حسب سلم ليكرت 5درجة (
  .المحور

  
أما بالنسبة لمحور الدعم االجتماعي، فصمم المقياس بحيث تكون عباراته موجبة االتجـاه، أي أن  

تعني وجود دعم اجتماعي قوي، والعكس هو الصـحيح  ) حسب سلم ليكرت 5درجة (الموافقة بشدة 
  .في هذا المحور
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  المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارية للبيئة االجتماعيـة لـدى أربـاب البيـوت    ): 26(ول جد
 (N: 804)  

  

  العبارات  الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

 1.438 3.155  .ينتشر الشباب المتسكعون، في منطقة سكناي 1

 1.295 2.614  .ينتشر المتسولون، في منطقة سكناي 2

3 
تنتشر في منطقة سكناي القاذورات أو القمامة أو الزجاج 

  .المكسر على األرض
3.061 1.453  

 1.455 2.508  .يوجد في منطقة سكناي بيوت مهجورة 4

  1.454 2.383  .يوجد في منطقة سكناي ممرات ضيقة أزقة 5

6  
ال تتوافر أجهزة إنذار في المنطقة السكنية أو العمارة 

  .التي أعيش فيها
4.233 1.179  

7 
تتوافر ساحة كبيرة حول المنزل، أو العمارة التي أعيش 

  .فيها تفصلها عن المنازل والعمارات المجاورة
2.902 1.558  

8 
ال يوجد حارس للحي، أو للعمارة، أو المجمع السكني 

  .الذي أعيش فيه
4.174 1.232  

9  
ال تتوافر كاميرات مراقبة في منطقة سكناي بشكل ظاهر 

  .للمارة
4.128 1.263 

 1.4561 2.719  .منطقة سكناي غير قريبة من الشارع الرئيسي  10

11  
ال تتوافر اإلضاءة الجيدة للحي الذي أعيش فيه، 

  .كالممرات الضيقة األزقة أو األرصفة
2.374  1.297 

12  
العمارة أو المنزل الذي أعيش فيه غير محاط بأسوار 

  .به بوابة رئيسيةعالية أو أسالك شائكة وال يوجد 
3.010 1.466 

13  
داخل الحي الذي أعيش فيه " مطبات"ال توجد عوائق 

  .والمخصصة للحد من سرعة السيارات
3.599 1.480 

 0.591 3.143  الدرجة الكلية  
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بشكل عام، أن محور البيئة االجتماعية حصل على متوسط حسابي معتدل ) 26(يتضح من الجدول 
(M=3.143, SD=.591) . توفر "وبالنسبة لعبارات المحور نفسه، فقد كانت العبارة السادسة، حول

هي التي حصلت على االستجابة األعلى، فـي  " أجهزة إنذار في المنطقة التي يعيش فيها رب البيت
هي التي حصلت على االستجابة " عدم توفر إضاءة في المنطقة"حين أن العبارة الحادي عشرة حول 

  . األقل
  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارية لمستوى الدعم االجتماعي الرسـمي لـدى   ): 27(جدول 
  (N: 804) أرباب البيوت 

  

  العبارات  الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

  1.294 2.135  .يتوافر مركز شرطة قريب من منطقة سكناي 1

2 
تنتشر الشرطة سواء الراجلة أو الدوريات في منطقة 

  .سكناي
2.476 1.298  

3 
يتوافر خط ساخن مجاني طوال الوقت يمكن االستعانة به 

  .في حال وقوع أي حادث إجرامي
2.787 1.459  

  1.491 3.153  .صحي قريب من منطقة سكناييتوافر مركز  4

5 
يسكن شخص مسئول بالقرب من منطقة سكناي يحظى 

  .بحماية رسمية
1.947 1.184  

  1.314  2.200  .تتوافر مؤسسات اجتماعية في منطقة سكناي  6

7 
يتوافر متطوعون يعملون في المؤسسات االجتماعية في 

  .منطقة سكناي
2.136 1.211 

 0.792 2.405  الدرجة الكلية  

  
أن أرباب البيوت عبروا عن استجابة غير موافقة حول وجـود الـدعم   ) 27(تُظهر بيانات الجدول 

توفر مركـز  "وبالنسبة لعبارات المحور نفسه، فقد كانت العبارة الرابعة حول . االجتماعي الرسمي
هي التي حصلت على االستجابة األعلى، بينما حصـلت العبـارة   " صحي قريب من منطقة السكن

  . على االستجابة األقل" بشأن عدم وجود شخص مسؤول بالقرب من منطقة السكن"سة الخام
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الرسمي لدى غير المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى الدعم االجتماعي ): 28(جدول 
  (N: 804)  أرباب البيوت

  

  العبارات  الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

 1.060 4.244  .مع الجيران من حولي تربطني عالقة جيدة 1

2 
يسكن أقارب وأشخاص من حولي أستطيع اللجوء إلـيهم  

  .عند الحاجة
3.886 1.365 

  0.918 4.432  .أجد أسرتي من حولي عندما أحتاج إلى المساعدة 3
 1.1287 4.177  .يوجد أشخاص من حولي أعتمد عليهم وأثق بهم 4

 1.6012 2.422  ".العائلة الممتدة"الكبيرة أعيش في المنزل ضمن أسرتي  5

  0.738 3.832  الدرجة الكلية  
 0.544 2.999  الدرجة الكلية للدعم االجتماعي الرسمي وغير الرسمي  

  
يتبين من هذه النتائج أن استجابة أرباب البيوت لوجود الدعم االجتماعي غير الرسمي كانت عاليـة   

(M=3.832, SD=.544) لعبارات المحور نفسه، فقد كانت العبارة الثالثة التي تتحـدث  ، وبالنسبة
هي التي حصلت على المتوسط الحسـابي األعلـى،   " وجود أفراد من األسرة حول رب البيت"عن 

على المتوسط " عيش رب البيت مع أسرته الممتدة"بينما حصلت العبارة الخامسة والتي تتحدث حول 
  .الحسابي األقل

  
الفرضيات، نجد أن من األكثر أهمية أوالً فحص معامالت االرتباط بين الدرجـة  قبل فحص صحة 

الكلية للخوف من الجريمة، والدعم االجتماعي الرسمي، والدعم االجتماعي غير الرسمي، والبيئـة  
  ).29(االجتماعية، وذلك حسب  نتائج الجدول 
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ف من الجريمة، لمسـتوى الـدعم   درجة الكلية للخومصفوفة معامالت االرتباط بين ) 29(جدول 
  (N=804)االجتماعي والبيئة االجتماعية 

  

  درجة
الخوف من 

  الجريمة
الدعم االجتماعي 

  الرسمي
الدعم االجتماعي 

  غير الرسمي
 البيئة

  االجتماعية
  *0.109 *0.121- 0.114*    الخوف من الجريمة
الدعم االجتماعي 

  الرسمي
  -0.042 -0.095 

غير الدعم االجتماعي 
  الرسمي

   -0.038 

      االجتماعية البيئة

  (p≤ 0.01) ة دال* 
  

أن قيمة معامل االرتباط بين درجـة الخـوف مـن الجريمـة      )29(يتبين من التحليل وفق جدول 
وبـالتطرق  . ودال إحصـائيا ) بقوة ضعيفة جـداً (ومستوى الدعم االجتماعي الرسمي هو طردي 

لالرتباط بين درجة الخوف من الجريمة ومستوى الدعم غير الرسمي، فتُشير المعطيـات الـى أن   
أي (انخفاض درجة  الخـوف مـن الجريمـة    ارتفاع في درجة وجود الدعم غير الرسمي يرتبط ب

وبالنسبة لقيمة معامل االرتباط بين مستوى الدعم االجتماعي الرسمي وبين مستوى ). ارتباط عكسي
واألمر ذاته بالنسبة لالرتباط بين مستوى الدعم . الدعم االجتماعي غير الرسمي فهي قريبة للصفر

  .امالت هي غير دالة إحصائياًاالجتماعي بنوعيه، والبيئة االجتماعي فقيم المع
  

 لبيئة االجتماعيـة ل) α≥0.05( عند المستوى إحصائية داللة ذو أثر يوجدال : عشرة ثالثال الفرضية
  .البيوت وربات أرباب لدى الجريمة من الخوف درجة في
  

الجـدول   في موضح هو كما البسيط، ياالنحدار الخط تحليل استخدام تم الفرضية هذه اختبار أجل من
)30.(  
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نتائج معامالت االنحدار الخطي البسيط  للتنبؤ بدرجة الخوف من الجريمة لمحـور  ): 30(جدول 
  البيئة االجتماعية

  

  المتغير المستقل
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
Rالتحديد 

2
 

قيمة 
T 

مستوى 
  الداللة

 0.590 3.143  البيئة االجتماعية
0.109 0.012 3.116 0.002*  

 0.769 2.519  الخوف من الجريمة

  (p≤ 0.01) ة دال* 
  

لبيئـة  ل α≥0.05عنـد المسـتوى    إحصائية داللة ذو أثر يوجدأنه ) 30(تظهر النتائج في الجدول 
، وهنا يتم رفـض الفرضـية   البيوت وربات أرباب لدى الجريمة من الخوف درجة في االجتماعية

البيئـة   بين طردية عالقة وجودويتبين من تحليل االنحدار البسيط  .الفرضية البديلةالصفرية وقبول 
  .(r=.109, p=.002)الخوف من الجريمة   مستوى بيناالجتماعية و

  
فقط %  20.1 نسبته ما فسري أن متغير البيئة االجتماعية ،التحديد معامل قيمة خالل منويتبين أيضاً، 

مقبولـة ألن قيمـة   منخفضة ولكنها الخوف من الجريمة، وهذه نسبة  متغير في الحاصل التباين من
  .التباين أصالً منخفضة جدا في اتجاهات أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمة

  
 الـدعم  لدرجـة ) α≥0.05(عند المسـتوى   إحصائية داللة ذو أثر يوجدال  :عشرة الرابع الفرضية

وربات  أرباب لدى الجريمة من الخوف درجة على الرسمي وغير الرسمي نوعيه على ،االجتماعي
  .البيوت

  
الجـدول   في موضح هو كما البسيط، االنحدار الخطي تحليل استخدام تم الفرضية هذه اختبار أجل من
)31.(  
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لمحـور   البسيط  للتنبؤ بدرجة الخوف من الجريمةالخطي نتائج معامالت االنحدار ): 31(جدول 
  جتماعيالدعم اال

  

  المتغير المستقل
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
Rالتحديد 

2
 

 Tقيمة 
مستوى 

  *الداللة 
        0.791 2.404  الدعم الرسمي

 *0.001  3.247 0.013 0.114 0.769  2.519  الخوف من الجريمة

الدعم  غير 
  الرسمي

3.831 0.738 
  

-0.121 

  
0.015 

  
-3.438 

  
0.001* 

         0.769 2.519  الخوف من الجريمة
/ الدرجة الكلية

  الدعم االجتماعي
2.999 0.544 

 
0.029 

  
0.001 

  
0.810 

  
0.418 

         0.769 2.519  الخوف من الجريمة
  (p≤ 0.01) ة دال* 
  

 لدرجـة  α≥0.05عند المستوى  إحصائية داللة ذو أثر يوجدال أنه ) 31(تظهر النتائج في الجدول 
 أربـاب  لدى الجريمة من الخوف درجة على الرسمي وغير الرسمي نوعيه على ،االجتماعي الدعم

  .وهنا يتم قبول الفرضية الصفرية. البيوتوربات 
  

يتضـح  التطرق لنوعي الدعم االجتماعي كل على حدة، أظهر التحليل نتائج مغايرة، حيث  لكن عند
درجة وجود الدعم االجتماعي  بين طردية عالقة وجود )31(من تحليل االنحدار البسيط وفق جدول 

 قيمـة  منيتبين أيضاً و. (r=.114, p=.001)الخوف من الجريمة   مستوىارتفاع  بينالرسمي و

الخوف  متغير في الحاصل التباين من % 30.1 نسبته ما يفسرأن متغير الدعم الرسمي  التحديد معامل
  .من الجريمة

  
فيبين التحليل وجود عالقة عكسية دالة إحصائياً بين مستوى  وبالتطرق لمتغير الدعم غير الرسمي،

، حيث يفسر (r=-.121, p=.001) الدعم االجتماعي غير الرسمي وبين درجة الخوف من الجريمة
  . من التباين الحاصل في درجة الخوف من الجريمة% 1.50هذا المتغير ما نسبته 
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البيئـة االجتماعيـة   ، من خـالل  رباب البيوتبدرجة الخوف من الجريمة لدى أ هل يمكن التنبؤ
   ؟ومستوى الدعم االجتماعي

  
مستويات البيئـة  لعالقة بين فحص االمتعدد التدريجي ل االنحدار، تم استخدام تحليل اإلجابةلفحص 

  ).32(االجتماعية والدعم االجتماعي وبين درجة الخوف من الجريمة، كما هو موضح في الجدول 
  

مستويات البيئة االجتماعية والدعم االجتمـاعي  تحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين  ):32(جدول 
  (N=804) وبين درجة الخوف من الجريمة

  

 أنوفا اختبار    النماذج  ملخص

 *النموذج
معامل 
 (R)االرتباط 

مربع (معامل التحديد 
 (R2)) معامل االرتباط

الخطأ المعياري 
 للتحديد

القيمة الفائية 
(F) 

مستوى 
  الداللة

  *0.001 11.818 0.764  0.015  )أ( 0.121 1
 0.000* 10.860 0.761 0.026 )ب( 0.162 2

  0.000*  11.070  0.755 0.040  )ت( 0.200  3
  (p≤ 0.01) ة دال* 
  .للخوف من الجريمةالدرجة الكلية : المتغير التابع* 
  ).الدعم غير الرسمي(متغير و) القيمة الثابتة(لكل من ) أ( 
  ).الدعم الرسمي( متغيرو) الدعم غير الرسمي( متغيرو) القيمة الثابتة(لكل من ) ب(
  .)البيئة االجتماعية( )الدعم الرسمي) (الدعم غير الرسمي( متغيراتو) القيمة الثابتة(لكل من ) ت(
  

، )Stepwise(باستخدام الطريقـة التدريجيـة   المتعدد  نتائج تحليل االنحدار) 32(يوضح الجدول 
وبلغ معامـل التحديـد    متغير الدعم غير الرسمي، وه في التأثير المتغيراتويتضح منه أن أقوى 

، أي أن قدرة النموذج في تفسير التباين في اتجاهات أرباب البيـوت نحـو   )0.015(لنموذج األولل
إلـى  " ف" تحليل التباين شير نتائجتُكما  .دالة إحصائيا ، وهي (%1.5)الخوف من الجريمة، تبلغ 

الـدعم  "نسبة التفسير بعد تضـمين متغيـر    ارتفعتو  .)0.05( ند مستوى داللةع معنوية النموذج
درجة الخوف من من فـروق في  ،متغيرانالهذان في المعادلة، ليصبح مجموع ما يفسره  "الرسمي

  %). 2.6(الجريمة ما نسبته 
  

ذجين، وفي حال اضافة متغير البيئـة اإلجتماعيـة   ودالة وفق نتائج تحليل التباين للنم لنتيجةوهذه ا
 متغيـر  فـي  الحاصـل  التباين من %  20.1 نسبته ما حيث فسر متغير البيئة االجتماعيةللمعادلة، 
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من التبـاين فـي   %) 4.0(مجموع ما يفسره النماذج الثالثة ما نسبته  فيصبحالخوف من الجريمة، 
فـي   كان الخطأ المعياري للتقدير أقل ما يمكنقد و  درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت،

  .النماذج الثالثة
  

الدعم االجتماعي والبيئـة االجتماعيـة    مستوى بين معنوية ارتباط عالقةوتُعزز هذه النتائج وجود 
تدعم تأثير المتغيرات الثالثة معاً في تفسير التباين القائم وبالتالي، فهي . من الجريمة ودرجة الخوف

، حيث %)4(حتى ولو كانت نسبة بسيطة تبلغ  اتجاهات أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمةفي 
يبقى العديد من المتغيرات األخرى التي لم يتم فحصها في الدراسة ومن الممكن أن يكون لها تأثير 

نين في تفسير التباين، خصوصاً فيما يتعلق بالتأثير الخارجي على المواطنين كاالحتالل والمسـتوط 
  .ودخول الغرباء

  
تأثير معنوي لمستوى الدعم االجتمـاعي علـى    بوجود تقضي التي الفرضية صحة سبق ما يعززو

  .وللبيئة االجتماعية على درجة الخوف من الجريمة) كل على حدة(نوعيه 
  

  حدود الدراسة وصعوباتها 4.4
  

  حدود الدراسة 1.4.4
 . والمتمثلة بمدينة نابلس باستثناء المخيمات والقرى المحاذية لها: الحدود المكانية -1

والمتمثلة بجميع أرباب وربات البيوت المستفيدين من اشتراك المياه في بلدية : الحدود البشرية -2
، والمنتشرين في مناطق مدينة نابلس الخمسـة والبـالغ   "حسب نوع االشتراك المنزلي"نابلس 
 ).1(والموضحين في جدول رقم ) 32203(عددهم 

المتمثلة في الفترة الزمنية لهذه الدراسة، والتي تحددت في الفترة الواقعة بـين  : الحدود الزمنية -3
 .2013و 2012العامين 

  
  صعوبات الدراسة 2.4.4

حتى وصلت الدراسة إلى ما خرجت به من نتائج وتوصيات فقد واجهت صعوبات تم تجاوزهـا أو  
  :يها أو التعامل معها، ومن أهمهاالتغلب عل

إن موضوع الخوف من الجريمة هو موضوع حديث لم يسبق بحثه في فلسطين، وبالتالي لـم   -1
 .تتوفر دراسات سابقة أو إحصائيات محلية تشير إلى مدى الخوف المجتمعي من الجريمة
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التـراث  الدراسات العربية في موضوع الخوف من الجريمة كانت محدودة جداً، لذا فمعظـم   -2
العلمي في موضوع الخوف من الجريمة الذي تناولته الدراسة الحالية كان أجنبياً، إذ كان مـن  
الصعب المقارنة بين المجتمعات التي طبقت فيها الدراسات السابقة والدراسة الحالية الختالف 

 .الثقافات

ـ "صعوبة الوصول إلى بعض أفراد العينة في مناطق سكنهم خاصة في أحياء  -3 دة القديمـة،  البل
 :لعدة اعتبارات" وحي رأس العين، وحي خلة العامود

  .كثافة السكان فيها: األول
  .انتقال البعض للسكن حديثاً في حيٍ ما وعدم معرفتهم من قبل الساكنين: الثاني
اشتراك المياه في البلدية يكون مسجالً باسم شخص لكن المستفيد منه شخص آخـر وهـذا   : الثالث

  . األمر يستدعي إعادة توزيع للعينة في المنطقة المستهدفة
عدم تواجد بعض أفراد العينة في المنزل السيما الذكور، مما اضطرنا للعـودة إلـيهم فـي    : الرابع

 . الرسمية الفترات المسائية أو أيام العطل

عدم تقبل بعض أفراد العينة تعبئة االستمارة، فربات البيوت لم يتقبلن هذا خوفاً من التعامل مع  -4
الغرباء، وقد تم تجاوز هذه المشكلة باالستعانة بمتطوعات، للسماح لهن بالدخول للمنزل، أمـا  

وقد تم تجاوز هـذه  أرباب البيوت فكان عدم التقبل نتيجة عدم قناعته بالموضوع أو انشغاله، 
المشكلة من خالل أخذ موعد يستطيع فيه تعبئة االستمارة، وفي حال تعذرت سبل اإلقناع يـتم  
االنتقال لالسم الذي يليه في كشف أسماء العينة حسب المشتركين في اشتراك المياه في بلديـة  

 .نابلس في المنطقة المستهدفة
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  الخامس الفصل
  مناقشة النتائج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الخوف من الجريمة لدى أرباب وربات البيوت في مدينـة   إلى فحص موضوعالدراسة هذه هدفت 

  :محاور أربعةنابلس وفق 
  

حسب الجنس، العمر، مكان السكن (عالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات الديموغرافية وهي : أوالً
  ).أحياء مدينة نابلس

المستوى التعليمي، نـوع السـكن،   (وهي  االجتماعيةعالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات  :ثانياً
الدخل، طبيعة العمل، مستوى التدين، وجود أفراد ضعفاء في األسرة، خبرة الضحايا في تعرضـهم  

  .)خطورة العمل اإلجرامي، نوع الفعل اإلجرامي إدراكلعمل إجرامي بشكل مباشر أو غير مباشر، 
  .عالقة الخوف من الجريمة بدرجة الدعم االجتماعي للفرد سواء الرسمي والغير رسمي :ثالثاً

  .االجتماعية مستوى البيئةعالقة الخوف من الجريمة مع  :رابعاً
  :على النحو التالينتائج الدراسة  جاءتوقد 

  
  سؤال الدراسة المركزيمناقشة  1.5

  مدينة نابلس؟كيف يدرك أرباب البيوت الخوف من الجريمة في 
  

مما يدل على وجود الخوف من الجريمة متوسطة،  درجةلقد كانت استجابة أرباب وربات البيوت ل
درجة خوف من الجريمة لدى أفراد العينة، سواء على أنفسهم أو على أفـراد مـن أسـرهم، مـع     
اختالف في درجات الخوف ومستوياته؛ لذا فإن الخوف من الجريمة ليس ظاهرة معزولة بفئـة أو  
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فاوتـة تبعـاً   متغير أو منطقة معينة، بل هو واقع موجود لدى جميع أفراد مجتمع العينة بدرجات مت
وهذا ما اتفقت عليه نتائج الدراسة الحالية مع نتـائج جميـع الدراسـات    . للظروف المحيطة بالفرد

 Cauldwell, 2012; Gibson et)السابقة التي تناولت موضوع الخوف من الجريمة كدراسـات 

al., 2002; Jackson, 2009; Karakus et al., 2010; Kullberg et al., 2009; 

Matthews et al., 2011; Pain, 2000; Siliverman & Giustina, 2001) والتي أظهرت ،
وجود درجة خوف من الجريمة لدى األفراد تبعاً للمجتمعات التي طُبقت بها وهذه الدرجـة ترتفـع   

  .وتنخفض بحسب واقع المجتمع، والظروف المحيطة بالفرد
  

أن درجـة الخـوف    إذمن التركيز عليها، فإن الخوف من الجريمة يعتبر قضية بارزة ال بد  كذاوه
وذلك من  ،الحقيقية لدى أفراد عينة الدراسة ال تتناسب مع معدالت الجريمة الواقعة في مدينة نابلس

  :منطلقين
في أن الجرائم المبلغ عنها في مدينة نابلس أقل بكثيـر مـن   ) 2012(ما أشارت له طوقان : األول

  .من الجرائم التي تقع وال يبلغ عنها أو ال تصل للشرطة الجرائم الواقعة، أي أن هناك العديد
وهو مـا   وجود فارق بين درجة الخوف من الجريمة ومدى الجريمة الحقيقية في منطقة ما :الثاني

أي أن  ،(Mayhew & Mayng, 1992) مونـغ مـايهيو و كما أشار اليه " األرقام السوداء"يسمى 
نسبة الخوف من الجريمة لدى المواطنين أعلى من نسبة الجرائم الواقعة، نتيجة أن الشخص يكـون  

  . مدركاً لمخاطر الجرائم؛ لذا يخاف منها
  

من هنا نستطيع القول؛ بأنه يمكن للعينة المختارة في الدراسة تمثيل واقع أرباب وربات البيوت في 
ئة معينة تبعاً لمتغير ما، بل تناولت مختلف الفئات التي تمثـل  مدينة نابلس، كونها ال تقتصر على ف

وقد أظهرت العينة درجة متوسطة في االستجابة نحو محور الخوف من . المجتمع بمختلف المناطق
يقدم هو مجتمع مترابط متماسك متجانس  عامةً كون المجتمع الفلسطينيإلى  جع ذلكيرالجريمة، و

 تقويـة  في اًكبير اًدور ؤديي وهذا العامل هم البعض بدرجات متفاوتةبعضل الدعم والمساندة أفراده
  .باألمن واألمان وعدم الخوف همشعور

  
بين األفراد، كذلك فقد  اًمدينة نابلس نرى الترابط األسري ما زال تأثيره كبيرركزنا النظر على ولو 

احتـرام الجـار   ولة الرحم، حافظت المدينة على توارث العادات والتقاليد االجتماعية التي تعزز ص
، والعديد من المؤشرات التي سيتم التركيز عليها في والخوف عليه، والتواصل االجتماعي المستمر
  .محوري الدعم االجتماعي، والبيئة االجتماعية
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كانـت   ،عبارات محور الخوف من الجريمة في درجة استجابة أرباب وربات البيوت دراسةوعند 
اللعب في الشارع أثناء الليل خوفاً عليهم، بال أسمح ألطفالي : ابة على الترتيبالعبارات األكثر استج

اللعب في الشارع أثناء بأخاف على أسرتي أثناء تواجدهم في الشارع أثناء الليل، ال أسمح ألطفالي 
ء أخاف من المشي أثنا: المقابل كانت العبارات األقل استجابة على الترتيبفي . النهار خوفاً عليهم

النهار حتى لو كنت برفقة أشخاص آخرين، أخاف من المشي وحيداً أثناء النهار، أخاف على أفراد 
  .أسرتي وأوالدي من النزول إلى السوق بمفردهم

  
نالحظ هنا أن أرباب البيوت تزداد درجة الخوف لديهم عند قدوم الليل خاصة على أبنائهم األطفال 

: أكثر األوقات خوفاً لديهم؛ لعـدة اعتبـارات منهـا   " الليل"الم واإلناث، إذ تعتبر أوقات ما بعد الظ
اإلضاءة غير الجيدة في مناطق عديدة، واعتقادهم أن معظم األعمال اإلجرامية تحدث فـي الليـل،   
وخشيتهم من عدم وجود أحد باستطاعته تقديم المساعدة لهم في حال تعرضوا ألي مكروه، وذلـك  

لون، أو يتواجدون في الشارع أثناء الليل، كذلك فإن معظم المحالت ألن عدد قليل من المواطنين ينز
كما تكثر في الليل ظاهرة السيارات . التجارية تغلق أبوابها في أوقات مبكرة، أي قبل حلول الظالم

المسرعة، والتي قد تشكل خوفاً لدى األفراد؛ لخشيتهم من أن يتعرض أحد أفراد أسـرهم لحـادث   
  .سير

  
لسائدة لدى بعض الموطنين، أن من يتواجد في الليل بدون سبب طارئ السـيما فـي   ومن األفكار ا

  .األوقات المتأخرة هم أولئك الشباب المتسكعون الذين يشكلون مصدر خوف وقلق لهم
  

وأخيراً هناك أسباب تتعلق باالحتالل فمعظم االقتحامات اإلسرائيلية تحدث أثناء الليل، كما أن هـذه  
 ,Abdullah et al., 2012; Change ;2001البداينة، (نتيجة الدراسات السابقة النتائج تتفق مع 

1990; Fetchenhauer & Buunk, 2005; Gray & O'connor, 1990; Sacoo, 1993; 

Scarborough et al., 2010; Shalhoub, 1995) حيث خلصت هذه الدراسات إلى أن أوقات ،
األفراد بالخوف، والتي تعتبر أساساً لقيـاس الخـوف مـن    الليل هي أكثر األوقات التي يشعر فيها 

، والذي استخدمته معظـم  (NCS)قياس مسح الجريمة الوطني األمريكي الجريمة لدى األفراد في م
مـن   خوفـاً  يقيس مدى خوف الفرد من السير لـيالً فهو مقياس أحادي االتجاه ، الدراسات السابقة

باستخدامه بعد تطويره والتعديل واإلضافة عليه ليتناسب  حيث قامت الدراسة الحالية ،الوقوع ضحية
  . مع واقع المجتمع الفلسطيني
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في المقابل لم يشكل وقت النهار خوفاً لدى أرباب البيوت، سواء بتواجدهم وحدهم أو مع أشـخاص  
ة آخرين، إذ يتواجد األفراد في أوقات النهار بشكل عام بكثرة في الشارع، وجميع المحالت التجاري

مفتوحة، وهناك انتشار مكثف ألفراد الشرطة، بحيث يستطيع الشخص أن يلجأ أليٍ منهم في حـال  
  .التعرض ألي أذى

  
وفيما يتعلق بانخفاض درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب وربات البيوت على أفراد أسرهم عند 
تواجدهم في األسواق، يمكن التعليق على ذلك من حيث، أن المركز التجاري للمدينة بشقية الشرقي 

ف والغربي تغلق المحالت التجارية فيه قبل الظالم، أي مهما تأخر أفراد األسرة في السـوق سـو  
يعودون بالنهاية للمنزل قبل الليل، حيث يتواجد العديد من المواطنين وأصحاب المحالت التجاريـة  

وهم يعتبرون شبكات اجتماعية يسـتطيع  . وأفراد الشرطة في مختلف أزقة وأماكن وشوارع السوق
اد المجتمع الفرد أن يستعين بها متى احتاج لمساعدتهم، وهذا ما يتقاطع مع مدى الترابط ما بين أفر

ودرجة انتمائهم له؛ لذا يعتقد أرباب وربات البيوت أنه من الصعوبة على أي شخص التعرض ألحد 
في األسواق التجارية فتكون درجة خوفهم على أسرهم أثناء النزول للسوق منخفضة، وهذه النتائج 

لى ، حيث ركزت ع(Crewe, 2005; Silverman & Giustina, 2001)أشارت إليها دراسات 
المشاركة المدنية المتبادلة بين أفراد المجتمع فـي  ، وأو الفعالية الجماعية ،شبكات الدعم االجتماعي

ليالً ونهاراً، وفي مختلف األمـاكن، السـيما   الرقابة االجتماعية المحلية، والتركيز على العمل معاً 
، لتقليـل  لحد من الجريمةحفظ األمن وااألماكن التي يتواجد فيها المواطنون بكثرة، وذلك من أجل 

  .درجة الخوف من الجريمة في المجتمع
  

وتتقاطع هذه النتائج مع ما أشارت إليه النظريات والنماذج المفسرة للخوف من الجريمة وخاصـة  
وكـوهين، حيـث    فيلسونل (Routine Activity Theory)" أو الرتيب النشاط الروتيني" نظرية

 & Felson)ضحية للفعـل اإلجرامـي    هوعالقتها بوقوع ،ينيةأنشطة الفرد الروت أشارا فيها إلى

Cohen, 1979)،  أسلوب الحياة"نظريه أو "(The Lifestyle Theory)  لهندلنق وآخرون، والتي
 Hindeling)دور األسلوب المعتاد لحياة الفرد في وقوعه ضحية للفعل اإلجرامي  أشاروا فيها على

et al,. 1978)، وعدم ترك فرصـة للمجـرم    ،أهمية أخذ الحيطة والحذرعن كالرك  هذكرما  وأ
" النظريـة الموقفيـة للوقايـة مـن الجريمـة     "للقيام بفعله اإلجرامي وإسقاط الضحايا من خـالل  

(Situational crime prevention theory) (Clarke, 1992)،    والتي تقاطعت مـع نظريـة
 Clarck) (The Rational choice Theory) لكورنيش وكالرك "  االختيار المعقول والمنطقي"

& Cornish, 1986) مساحه قابلة للدفاع" انيومان في نظريته، أو ما أشارت إليه  "(Theory of 
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Defensible Space)  أهمية التدخل مع البيئة المحيطة لجعلها أكثر أمنا بحيث تكون صالحة عن
  .(Newman, 1972)للعيش بأمان 

  
 & Taylor(تـايلر وهيـل    لتركيز على نماذج الخوف من الجريمة عندسيتم اإلشارة بنوع من ا

Hale, 1986(، وهـي اإليـذاء،    .قدما ثالثة نماذج سببية لفحص الخـوف مـن الجريمـة    حيث
  .واالضطراب، وقلق المجتمع

  
  مناقشة فرضيات الدراسة 2.5

  
 نحـو  البيـوت وربـات   أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األولى الفرضية
  .الجنس لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  
 حيـث كـان  البديلـة،   الفرضيةلقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير الجنس، وقبول 

، ودرجة االستجابة لديهن أعلى في الذكورمن ناث اإلمتوسط درجة الخوف من الجريمة أعلى لدى 
  .جميع محاور الدراسة

  
كما تجمع عليها جميع الدراسات وهي نتيجة ثابتة . هذه النتيجة تمثل حال المجتمع في مدينة نابلس

ويمكن تفسير هذه النتيجة من عدة جوانب، منها ما يتعلق بضعف البنيـة   .(Lee, 2007)لي  يعتقد
س، ومنها مـا  الجسمية لإلناث في الدفاع عن أنفسهن، بما فيها القوة العضلية، والثقة الضعيفة بالنف

طبيعة التنشئة االجتماعية التي تربت عليها الفتاة، والتي اعتبرت فيها الفتاه إنسـاناً يحتـاج   يتعلق ب
  .حمايتها تقع على عاتق أفراد األسرة السيما الذكور ةللحماية الزائدة، ومسؤولي

  
ولة، كمـا أن  في المقابل ركزت التنشئة االجتماعية على الذكور في عدم الخوف كأحد صفات الرج

المجتمع ينتقد قيام الفتاه بالدفاع عن نفسها، ويفضل أن يقوم الذكور بهذا الـدور، وذلـك لطبيعـة    
  .حساسية الفتاه ورقتها

  
الذكور في توقع األمر السـيئ   ه عندومن جهة أخرى فالعاطفة والخيال الواسع لدى اإلناث أكثر من

، والتي وهي من األمور المرتبطة بالفطرة لديهن ،وعدم تقدير األمور بشكل جيد، واستباق األحداث
  .(Fetchenhauer & Buunk, 2005)تحدث عنها كالً من فيتشنهر وبونك 
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مـع   تشابهت إذ أنها ،هي األكثر اتساقاً بين الدراسات عامةبشكل عام ويمكن القول أن هذه النتيجة 
 ;Abdullah et al,. 2012; Bissler, 2003 ;2007الطريف،  ;2001البداينة، (نتائج دراسات 

Briggs, 2007; Cauldwell, 2012; Franklin & Franklin, 2009; Pain, 2000; Sacco, 
1993; Shibata et al., 2011; Silverman & Giustina, 2001; Skogan, 1989; 

Wynne. 2008) أقـل   وكما يبـدو  رغم أنهن ،إلى أن اإلناث أكثر خوفا من الذكور التي أشارت
وتفسر الدراسات هذا الفرق استناداً للصـفات  . رضحايا أعمال إجرامية من الذكو يكنرضة ألن ع

القدرة المادية في الدفاع عن أنفسهن، كما وينظر المجتمع إلـى  قلة البيولوجية والجسمانية لإلناث، و
تـاة باإلنسـان   دوراً رئيساً في وصف الفالتنشئة االجتماعية كما وتؤدي كفاءتهن الذاتية نظرة اقل، 

  .أنهن األكثر خوفاً من الجرائمب ؛مما يعزز النتيجةالضعيف 
  

والذي أشـار   ،)Taylor & Hale, 1986(تايلر وهيل وتتقاطع هذه النتيجة مع نموذج اإليذاء عند 
وغير المباشرة مـن اإليـذاء اإلجرامـي،     ،أن الخوف من الجريمة هو نتيجة الخبرة المباشرة إلى

يعتقدون أنهم غير قادرين على الدفاع عن  أولئك الذينهم واألشخاص المندرجين تحت هذا النموذج 
وبحسب هذا النموذج فإن درجـة الخـوف مـن    بأنهم ضعفاء جسدياً،  ينظرون ألنفسهمو أنفسهم،

الجريمة أعلى عند اإلناث منها عند الذكور، كونهن يعتقدن أنهن كائن ضعيف جسدياً، مما يجعلهن 
  .معرضات لإليذاء أكثر من الذكور، فتكون درجة خوفهن أعلى من الذكور

  
 نحـو  البيـوت وربـات   أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثانية الفرضية
  .العمر لمتغيرتبعاً  الجريمة من الخوف

  
درجـة   وكانـت البديلة،  الفرضيةلقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير العمر، وقبول 

  .كلما انخفضت أعمار أرباب البيوت رتفعالخوف من الجريمة ت
  

ويمكن القول بأن هذه النتيجة تعكس واقع المجتمع في مدينة نابلس، حيث يظهر جلياً فـي بعـض   
إلي ما إلو كبير ما إلو تدبير، وأكبر منك بيوم أعلم منك بسنه، واسأل مجـرب  (األمثال الفلسطينية 

، وتدل معاني هذه األمثال على درجة وخبرة وحنكة وقيمة اجتماعية عالية يتمتـع  )تسأل خبيروال 
ويمكن تفسير ذلك من واقع الخبرة والتجربة الحياتية الطويلـة  . ويحظى بها كبار السن في المجتمع
 األمر الذي يجعل تقديرهم لألمور على درجـة كبيـرة مـن   . للفرد، والتي تزداد كلما ازداد عمره

  .الوعي واإلدراك في أخذ الحيطة والحذر؛ مما يقلل من درجة الخوف لديهم
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كما أن المجتمع الفلسطيني يعتبر الشخص الكبير في األسرة كبير في القدر والقيمة والوجاهة، فهو 
يمثل رأس الهرم في األسرة؛ لذا يحظى بمكانة اجتماعية عالية وباهتمام من قبل أسرته التي تشعره 

حدة أو العزلة، وتجعل درجة الخوف لديه متدنية، ويبدو ذلك جلياً في المحافظة على نسـق  بعدم الو
  .األسرة الممتدة

  
 ;Briggs, 2007; Matthews et al., 2011)وهذا خالفاً لما أظهرته بعض الدراسات األجنبيـة 

Nicholas et al., 2007; Shibata et al., 2011; Wynne, 2008)سنين ، والتي وجدت أن الم
أكثر الفئات العمرية خوفاً؛ لما يعيشونه من وحدة وعزلة، تجعلهم عرضة ليكونوا ضحايا أعمـال  

  .إجرامية، إضافة لقلة االهتمام بهم، وهذا يدفعهم إلى تفضيل االستقاللية
  

وبحسب نتائج الدراسة الحالية، فإن أرباب البيوت يقل خوفهم كلما تقدموا في السن، وذلـك نتيجـة   
المتزامنة ألبنائهم؛ فكلما شعروا أن أبناءهم األطفال السيما الذكور أصبحوا شـباباً قـادرين    الزيادة

األسرة من جهة ثانية، وقـادرين علـى    ةعلى حماية أنفسهم من جهة، وقادرين على تحمل مسؤولي
ينة حماية آبائهم وأمهاتهم من المخاطر، فإن درجة الخوف لديهم تقل ودرجة األمن واألمان والطمأن

  .تزداد
  

وقد التقت النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية فيما يخص متغير العمر مع نتـائج دراسـات   
 ;Ditton et al., 2004; Karakus et al., 2010; Nicholas et al., 2007 ;2001البداينة، (

Weinrath et al., 2007) مرية األقـل  ، أن فئة المسنين هي الفئة العهذه الدراسات حيث وجدت
يقضون معظم أوقاتهم في المنزل، مما يجعلهم أقل عرضـة للفعـل   ، ألنهم خوفا تبعاً لمتغير العمر

  .كالليل قليالً ما يخرجون في األوقات التي يخشى الناس فيها الخروج وحيدين كما أنهم. اإلجرامي
عالية في المجتمع ولديهم ، أن كبار العمر يحتلون مكانة اجتماعية )2001(وقد أكدت دراسة البداينة 

  . درجة كبيرة من الخبرة والتجربة التي تجعلهم أقل خوفاً من صغار السن
  

 نحـو  البيـوت وربـات   أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثالثة الفرضية
  .نابلس مدينة أحياء حسب ،السكن مكان لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  
فـروق ذات داللـة   فلم تكن هناك لقد تم قبول الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير مكان السكن، 

 مكـان تعزى لمتغيـر  التي إحصائية في اتجاهات أرباب وربات البيوت نحو الخوف من الجريمة 
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 .أرباب وربات البيـوت  به سكني الحي الذي، باختالف مكان أو "مدينة نابلس أحياءحسب "السكن 
  ).2012طوقان، (مدينة نابلس نجد تجانس بين األفراد في مختلف األحياء لتشابه الثقافات ففي 

ال يمكن تعميم النتائج لمختلف ثقافات وبيئات المجتمع الفلسطيني، ويمكن تفسير هذه النتيجـة مـن   
  : خالل عاملين

والتقاليـد؛ ألن   التجانس الثقافي لدى مختلف ساكني أحياء مدينة نابلس من حيث العـادات : األول
معظم ساكني مدينة نابلس هم سكانها األصليون الذين انتقلوا من البلدة القديمة إلى الجبال، أو مـن  
حي آلخر داخل المدينة، بحيث لم تستقبل المدينة وافدين ومهاجرين من مدن وقرى أخرى بأعـداد  

  .كبيرة، كما هو حاصل بمدينة رام اهللا على سبيل المثال
وجود فواصل ظاهرة تفصل بين أحياء المدينة المختلفة وتبعدها عن بعضـها بحيـث    عدم: الثاني

يمكن مقارنتها، بل إن جميع األحياء متداخلة وغير متباينة في البيئة االجتماعيـة باسـتثناء البلـدة    
 القديمة التي شكلت جزءاً من األحياء الوسطي في تقسيم أحياء مدينة نابلس وذلك تبعاً لتقسيم دائرة

  . المياه في بلدية نابلس
  

وهذه النتيجة المتعلقة بمكان السكن لم تتالقى مع نتائج الدراسات السابقة التي قارنت بـين أحيـاء   
 Daniel et al., 2010; Kullberg et al., 2009; Markowitz et)لثقافات مختلفة كدراسـات 

al., 2001; Scarborough et al., 2010; Shalhoup, 1995; Wynne, 2008 (   حيث كـان
هناك اختالف في درجة الخوف، عند المقارنة بين أحياء في نفس المدينة، إما الخـتالف طبيعـة   
ساكنيها، أو الختالف البيئة االجتماعية الموجودة فيها، أو الدراسات التي قارنت ما بين سكان القرى 

 ,.Cauldwell, 2012; Gray & O'connor, 1990; Krannich et al)والمـدن كدراسـات   

، والتي وجدت أن هناك فروقاً كبيرة ترجع لالختالف في طبيعة العادات والتقاليد والمستوى (1989
  .الثقافي بين سكان القرى والمدن، والتي تؤثر في درجة الخوف من الجريمة

  
 نحـو  البيـوت وربـات   أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الرابعة الفرضية
  .التعليمي المستوى لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  
حيث البديلة،  الفرضيةلقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي، وقبول 

وذلـك  . تؤكد النتيجة أنه كلما زاد المستوى التعليمي ألرباب وربات البيوت زادت درجة الخوف لديهم
دائية والدبلوم والجامعة، ويفسر عدم اندراج من هم في المتوسطة والثانويـة  على من هم في مرحلة االبت

باالعتقاد أن كل من لم يتجاوز المرحلة الدراسية الثانوية يكون مستوى إدراكهم ووعيهم وثقافتهم واحدة 
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شاغل بالمعظم مع عدم التعميم، والسبب في ذلك لعدم مواكبتهم العلم والتطور التكنولوجي، وانشغالهم بم
  .الحياة

  
وعند تفسير نتيجة اختبار الفرضية، نجد أن من لم يدخل الكليات، أو الجامعات، هم من ربات البيـوت،  
ومن العمال والعاملين أعمال حرة أو العاطلين عن العمل، أو الـذين بغـالبيتهم ال يتـابعون األحـداث     

إما بأعمال المنزل أو بلقمـة العـيش،   الخارجية عن كثب، ولم يواكبوا التطور التكنولوجي؛ النشغالهم 
فتبقى نظرتهم لألمور سطحية، وليس لديهم هاجس الحيطة والحذر والخوف من المجتمع، والتي تنشـأ  

  .من قلة مطالعاتهم هنا وهناك
  

من هنا نجد أن درجة الخوف من الجريمة  تزيد كلما ازداد الفرد تعلماً في الكلية أو الجامعـة، وتـزداد   
الجامعة كونه يمكث فترة أطول من الدبلوم، حيث اختلط الفرد بمجتمع مثقف متعلم، أمـا مـن   أكثر في 

خالل دراسته أو عمله في حال كان موظف مع فئة متعلمة، أو من خالل الجماعة التي يختلط بها فـي  
اقبـة  حياته االجتماعية؛ فدرجة الوعي واإلدراك لديه عالية، واطالعه على األحداث مستمر، ونظرته ث

وغير سطحية للحكم على األمور، إضافة لتعاطيه مع التطور التكنولوجي السـيما مواقـع التواصـل    
  .االجتماعي، والتي تنشر الحقائق وغير الحقائق

  
 ;Briggs, 2007; Fisher & Sloan, 2003)ونتيجة هذه الفرضية، لم تتفق مع نتائج الدراسـات  

Mears & Bhati, 2006; Muncie & Wilson, 2004; Shibata et al., 2011 Weinrath 

et al., 2007).   مفسرين السبب في أن الفرد كلما ارتفع مستواه التعليمي يصبح قادراً على الفهـم
  .هواإلدراك للواقع المحيط ب

  
 نحـو  البيـوت  وربات أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الخامسة الفرضية
  .الدخل لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  
وكانت النتيجة أن البديلة،  الفرضيةلقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير الدخل، وقبول 

درجة الخوف من الجريمة تزداد كلما ارتفع دخل أرباب وربات البيوت، وذلك في مجموعتين هما 
ين لم ينطبق ذلك علـى  في ح). شيكل فأكثر 4001(و) شيكل 4000 – 3001(من دخلهم الشهري 

، وهذه النتيجـة تعكـس واقـع وحـال     )شيكل 3000 – 2001(و) شيكل فأقل 2000(مجموعتي 
المواطنين في مدينة نابلس، حيث أن أفراده بمختلف المناطق تتقارب مستوياتهم االقتصادية ومقدار 



99 

؛ )شيكل 3000(ويمكننا تفسير ذلك من خالل أن من دخلهم أقل من . دخلهم سواء موظفين أو عمال
أي في المجموعتين األقل دخالً؛ فالدخل يكاد يسد احتياجـاتهم األساسـية مـن مأكـل ومشـرب      
ومصروفات أخرى متفرقة، بحيث ال تقتني األسرة أي شيء ثمين تخاف عليه ويجعلها مسـتهدفة،  

 في حين عندما. وعرضه ألعمال إجرامية، كذلك فهي ال تسلك تصرفات تعكس واقع اقتصادي جيد
يرتفع الدخل في المجموعتين األخريين نجد أن الخوف يزيد كلما ارتفع الدخل وهو أمر يتناسب مع 
طبيعة سلوك األسر فيجعلها مستهدفة من المجرمين من وجهة نظرهم، كاقتناء أشياء ثمينة، وشراء 

  .سيارات حديثة، وطبيعة المنزل الفخم وغيرها
  

 & Cornish)ختيار المعقول المنطقي لكورنيش وكالرك وتتقاطع نتيجة هذه الفرضية مع نظرية اال

Clarke, 1986)    في أن المجرم يبحث عن غنيمة وفائدة كبيرة للقيام بالفعل اإلجرامـي، كإحـدى
ركائز النظرية، فمن المنطق والمعقول، أن من هم دخلهم الشهري مرتفع، يكونون مستهدفين مـن  

  .المجرمين، فتكون درجة الخوف لديهم أعلى
  

لكننا نجد أن هذه النتيجة لم تتفق مع الدراسات السابقة، والتي أظهرت نتيجة عكسـية، كدراسـات   
(Cauldwell, 2012; Jackson, 2005; Weinrath et al., 2007; Will & McGrath, 

إلى أن أكثر الجرائم المرتكبة يقوم بها الفقراء،  (Jackson, 2005)كذلك فقد أشار جاكسون  ،(1995
  .ومن هم بمستوى دخل متدني، األمر الذي يجعلهم أكثر خوفاً

  
 نحـو  البيـوت  وربات أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :السادسة الفرضية
  .، تبعاً لمتغير عمل أرباب البيوتالجريمة من الخوف

  
التي البديلة،  الفرضيةلقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير عمل أرباب البيوت، وقبول 

تمثل حال المواطنين في مدينة نابلس، وأظهرت النتيجة وجود عالقة بين ثالث مجموعـات فقـط   
من يعملون أعمال حرة، وموظفي القطاع الخاص، والذين ال يعملون، حيـث كـان موظفـو    : وهم

القطاع الخاص أكثر خوفاً من الذين ال يعملون، وموظفي القطاع الخاص أكثر خوفـاً مـن الـذين    
  .يعملون أعمال حرة

  
وفي تفسير نتيجة هذه الفرضية نجد أن الخوف من الجريمة يرتبط بنوع العمل وذلك مـن خـالل   

لخاص يتقاضى نظرة الناس لما يتقاضاه الشخص من عمله، فالكل يعرف أن من يعمل في القطاع ا
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أجوراً مرتفعة مقارنة بالمجموعات األخرى، ويظهر ذلك من طبيعة نفقاتهم على أسـرهم ونمـط   
حياتهم؛ لذا يشعر العاملون في القطاع الخاص أنهم مستهدفون في األعمال اإلجرامية فتزداد درجة 

  .الخوف لديهم
  

املين في المحـالت التجاريـة   في المقابل فإن من يعمل في األعمال الحرة من عماٍل ومهنيين وع
وغيرهم، يحصلون غالباً على أجور متدنية، لذا يشعرون بدرجة خوف أقل، لعـدم وجـود شـيء    
يخافون عليه، كون هذا الدخل يكاد يسد احتياجاتهم األساسية من مأكل، ومشـرب، ومصـروفات   

ة، وعرضـه  أخرى متفرقة، بحيث ال تقتني األسرة أي شيء ثمين تخاف عليه ويجعلهـا مسـتهدف  
وفي السياق نفسه؛ فإن العـاملين  . ألعمال إجرامية، وال تسلك تصرفات تعكس واقعاً اقتصادياً جيداً

أعمال حرة درجة خوفهم أقل من الذين ال يعملون كون أن مجموعة غير العاملين اشتملت على كال 
يعملـن بـل يقمـن     الجنسين، وضمن عينة الدراسة كانت الغالبية العظمى فيها من اإلناث، فهن ال

وهذه النتيجة أثرت على درجة الخوف في متغير طبيعة العمل لدى . بأعمال المنزل، ورعاية األسرة
  .وهذا ما أشرنا إليه سابقاً في دراستنا لمتغير الجنس. فئة الذين ال يعملون

  
جموعات وبالعودة إلى مجموعتي العاملين في القطاع الحكومي واألهلي؛ لم يكن هناك فروق مع الم

األخرى من ناحية درجة الخوف؛ كونهم يحصلون على دخل محدود، ومعلوم للجميع، فهو يكاد يسد 
  .احتياجات األسرة الرئيسة

  
 & Cornish)وتتقاطع نتيجة هذه الفرضية مع نظرية االختيار المعقول المنطقي لكورنيش وكالرك 

Clarke, 1986) للقيام بالفعل اإلجرامـي، كإحـدى    في أن المجرم يبحث عن غنيمة وفائدة كبيرة
ركائز النظرية، فمن المنطق والمعقول، أن من دخلهم الشهري مرتفع، يكونـون مسـتهدفين مـن    

  .المجرمين، فتكون درجة الخوف لديهم أعلى
  

إلى أن األشخاص الذين ال يعملون هم أكثر  ،)Klein, 1998(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كالين 
ألنهم ال يستطيعون توفير الحماية ألنفسهم وأسرهم وممتلكاتهم؛ لعـدم   ،لخوفاألشخاص شعوراً با

  .امتالكهم أساليب مادية لمنع الجريمة
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حيث أشـارت  ولم تتفق نتائج الدراسة هذه، في تناولها لمتغير طبيعة العمل مع الدراسات السابقة، 
في حـين وجـد   . الموظفين إلى أن العمال يشعرون باألمن أكثر من) Davis, 1999(دراسة ديفز 

  .مهرةالأن درجة الخوف من الجريمة ترتفع عند العمال غير ) Ferraro, 1995(فيرارو 
التي لم تجد عالقة ما بين طبيعـة العمـل   ) 2001(كذلك اختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة البداينة 

طبيعة العمل اهتماماً كما والخوف من الجريمة، مع اإلشارة إلى أن الدراسات السابقة لم تُعر متغير 
  .يجب

  
 نحـو  البيـوت  وربات أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :السـابعة  الفرضية
  .التدين لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  
وأظهرت نتـائج  البديلة،  الفرضيةلقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير التدين، وقبول 

وهـذه  . هناك عالقة عكسية؛ فكلما زادت درجة التدين، قلت درجة الخوف من الجريمةالدراسة أن 
النتيجة تتناسب مع واقع المجتمع في مدينة نابلس؛ فرغم تعدد األديان وتفاوت درجة االلتزام الديني 

  .هفي المجتمع من مكان آلخر، إال أنه يعتبر مجتمعاً ملتزماً دينياً يؤثر الدين فيه على كل أفراد
وفي العودة لنتيجة الفرضية لم تدخل فئة الغير ملزمين بالدين نهائياً في حساب الفـروق، ويمكـن   

وهي نسبة متدنية  %1.4شخصاً بنسبة  11تفسير سبب ذلك؛ في أن فئة غير الملتزمين نهائياً بلغت 
خـرى، ويرجـع   جداً، لم يكن لها تأثير في المقياس المستخدم للمقارنة بين المجموعات األربعة األ

السبب في ذلك لخصوصية مدينة نابلس؛ كونها من أكثر المدن الفلسطينية التزاماً بالعادات والتقاليد 
  .المرتبطة بالدين

  
وفي تفسير نتيجة هذه الفرضية، نجد أن زيادة التدين تقلل من الخوف؛ ألن الدين يؤدي دوراً كبيراً 

مدركاً بأن ما كتبه اهللا له سيحدث؛ لهـذا تكـون   في اإليمان بالقضاء والقدر، حيث يكون الشخص 
  .هواجس الخوف لديه أقل

  
من جهة أخرى يؤدي الدين دوراً كبيراً في زيادة الثقة والطمأنينة والراحة للشخص، حيث يشـعر  
الشخص المتدين باالستقرار الداخلي الذي يقلل الخوف لديه ويزيد من شـعوره بـاألمن واألمـان    

شخص غير الملتزم بالدين، والذي يشعر بالفراغ الداخلي، وعـدم الطمأنينـة،   والراحة، أكثر من ال
ودرجة الخوف لديه أكبر، كما يشعر الشخص المتدين بأنه شخص صالح؛ لذا فاهللا سوف ينجيه من 
أي مأزق أو مصيبة وغيرها، في حين الشخص غير الملتزم دينياً تكون ثقته بأن اهللا سوف ينجيـه  

  .أقل
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ل وبالتركيز على ظاهرة التحرش بالفتيات خاصـة باألمـاكن العامـة، نجـد أن     وفي سياق متص
المتحرشين من الشباب يقصدون الفتيات غير الملتزمات دينياً؛ فمن النادر أن نلحظ شاباً يعاكس فتاة 

  .ملتزمة بالزي الشرعي
  

 لسابقة، حيـث تشـير  والتقت نتيجة الدراسة الحالية، فيما يتعلق بمتغير الدين، مع نتائج الدراسات ا
 ;Matthews et al., 2011; Mohammed et al., 2005; Shibata et al., 2011)دراسات 

Uslaner, 2002) ، نتيجـة  الخوف من الجريمة لديه ت درجةتمسك الفرد بالدين قل ه كلما زادأن ،
بالراحـة  الشعور بالرضا عن النفس، من خالل التواصل الروحاني مع اإلله، والتي تؤدي لشعوره 

  .وعدم الخوف
  

 نحـو  البيـوت وربـات   أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :الثامنة الفرضية
  .السكن نوع لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  
إذ لم تكن هناك فروق في زيـادة أو  لقد تم قبول الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير نوع السكن، 

وهذه النتيجة تمثل واقع مدينة نابلس، التـي  . الجريمة تبعاً لنوع المسكننقصان درجة الخوف من 
تتجانس فيها ثقافات المواطنين، وتقل فيها نسبة المهاجرين والوافدين، وتظهر فيها درجة كبيرة من 

  .الترابط االجتماعي
  

الجتماعي وعند تفسير سبب رفض هذه الفرضية، يمكن اإلشارة مرةً أخرى إلى التجانس الثقافي وا
الذي تشهده المدينة، مقارنة بقلة الوافدين الجدد إليها، مع التأكيد علـى دور الـروابط األسـرية أو    
االجتماعية المستمرة ما بين األفراد، والتي تشكل ألفة ما بين السكان داخل المنطقة نفسـها بغـض   

مستقلة، أو عمارات النظر عن نوع السكن، كما أن اقتراب المنازل بعضها من بعض سواء منازل 
  .سكنية داخل الحي الواحد تأثير في شعورهم بأنهم حريصون على سالمة بعضهم

  
 ,Bissler, 2003; Cauldwell)دراسـات  ولم تلتق هذه النتيجة المتعلقة بنوع السكن مع نتـائج  

2012; Scarborough et al., 2010; Smith, 1990)أن سـاكني المنـازل    ، والتي تشير إلى
، مفسرين السبب في ذلك؛ ابتعاد قلة يشعرون بالخوف أكثر من ساكني الشقق ضمن العماراتالمست

  .المنازل عن بعضها، كذلك لوجود ساحات كبيرة حولها، مع عدم االختالط ما بين الجيران
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 نحـو  البيـوت وربات  أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :التاسـعة  الفرضية
أسر أرباب وربـات البيـوت، واألفـراد     في ضعفاء أفراد وجود لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  .سنه فأكثر، والمسنين 13سنة، واإلناث بعمر  12الضعفاء هم األطفال دون سن 
  

قبلت في جزء منها ما يتعلق بوجود المسـنين  الفرضية أما متغير وجود أفراد ضعفاء في األسرة، ف
. سنة فأقل) 12(سنه فأكثر، وقد رفضت بالجزء المتعلق بوجود أطفال بعمر ) 13(أو اإلناث بعمر 

وهذه النتيجة يمكننا تعميمها على المجتمع في مدينة نابلس، حيث يهتم باألفراد الضعفاء كاألطفال، 
  .ويحرص على سالمة وحماية اإلناث، ويقدر ويحترم كبار السن

  
فكما أشرنا سابقاً في طرحنا لمتغير العمر فإنهم يحظون وعند تحليل هذه النتيجة المتعلقة للمسنين، 

باهتمام مجتمعي واحترام كبيرين ودرجة الخبرة والتجربة لديهم عالية؛ وهذا يقلل من الخوف عليهم 
  .عند أرباب وربات البيوت؛ كونهم ال يشكلون فئات ضعيفة تعيش بعزلة ووحدة

  
هذا يخالف ما أظهرته بعض الدراسات السابقة السيما األجنبية، إذ أشارت إلى أن المسنين يشكلون 
إحدى الفئات الضعيفة، التي يشكل وجودها بالمنزل خوفـاً وقلقـاً ألفـراد األسـرة، كدراسـات      
(Jackson, 2009; Karakus et al., 2010; Killias, 1991; Lee, 1982; Maxfild, 1984; 

Nicholas et al., 2007; Pain & Smith, 2008).  
  

سنه فأكثر، فإنهن يشكلن فئة ضعيفة بالمجتمع خاصة من ناحية الدفاع عـن  ) 13(أما اإلناث بعمر 
أنفسهن، إال أنهن قد يمتلكن من الخبرة التي تلقينها من أسرهن أو من سـماعهن للتجـارب مـن    

لشعور أرباب البيوت فـي مدينـة نـابلس     حولهن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشره، التي تكفي
  .بالراحة والطمأنينة، وعدم الخوف في حال وجودهن في المنزل

  
وأظهرت الدراسات األجنبية عكس ذلك، فركزت على أن اإلناث مستهدفات من الذكور ألغـراض  

 ,.Jackson, 2009; Killias, 1991; Nicholas et al)" كاالعتـداء، أو االغتصـاب  "جنسية، 

2007; Walklate, 1995; Pain & Smith, 2008).     لكن فـي المجتمعـات العربيـة عامـة ،
والمجتمع الفلسطيني خاصة، هناك قيمة كبيرة وعالية للشرف؛ أي حتى األشخاص الذين يصـنفون  
على أنهم مجرمون، يعتبرون االعتداء على الفتيات جنسياً، أو المساس بهن من األمور المحرمـة؛  

لجرائم انتشاراً هي جرائم االعتداءات الجنسـية، أو التحـرش الجنسـي حسـب     لذا نجد أن أقل ا
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إحصائيات الجريمة في مدينة نابلس، كما أنها أقل أنواع الجرائم، التي يخشى منها أرباب وربـات  
من هنا فإن درجة . البيوت من خالل استجاباتهم في الدراسة الحالية عن جرائم االعتداءات الجنسية

سنة فـأكثر  ) 13(ريمة لدى أرباب وربات البيوت عندما ال تزيد تتواجد إناث بعمر الخوف من الج
  .داخل المنزل

  
سـنة فأقـل،   ) 12(وفيما يتعلق بالجانب الذي تم رفضه في الفرضية، والمتعلق باألطفـال بعمـر   

ويمكـن  . فوجودهم في المنزل يزيد من درجة شعور أرباب وربات البيوت بالخوف من الجريمـة 
ذلك في أن قدرة األطفال على الدفاع عن أنفسهم قليلة، حيث ال يمكن االعتماد علـيهم فـي    تفسير

التصدي ألي اعتداء لو حصل، وهذا ما يزيد شعور أرباب البيوت بالخوف، وهـذا يتناسـب مـع    
ألشخاص المندرجين تحـت  ل بالنسبة، )Taylor & Hale, 1986(تايلر وهيل نموذج اإليذاء عند 

ينظرون ألنفسهم و يعتقدون أنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، أولئك الذينمن هذا النموذج 
  .واألطفال ،وكبار السن ،كاإلناثجسدياً ضعفاء أنهم 

  
سنة فأقل ) 12(ونتيجة الدراسة المتعلقة بوجود فئات ضعيفة بالمنزل والمتعلقة بوجود األطفال بعمر 

 Bissler, 2003; Hartless)تزيد من درجة الخوف لدى أرباب البيوت، تتفق مع نتائج دراسات 

et al., 1995) والتي أسماها جودي ،)Goodey, 1997 " (والتي تجعل  ،"نقطة الضعف العاطفية
يعون ال يسـتط و ،وضعفاء ونلشعورهم بأنهم عاجز ؛درجة الخوف مرتفعة لدى اآلباء على أبنائهم

    .الدفاع عن أنفسهم
  

 نحـو  البيـوت وربات  أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :العاشرة الفرضية
 لفعلخبرة أرباب وربات البيوت في التعرض  خبرة الضحايا، أي لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف
  .سواء الخبرة المباشرة أو الغير مباشرة أجرامي

  
الضحايا، والتي يقصد بها الخبرة المباشرة للشخص نفسه، أو غير المباشـرة مـع   أما متغير خبرة 

قبلت الفرضية في الجزء الذي يتعلق بالشخص نفسه سواء الخبرة المباشرة في . أقربائه أو أصدقائه
شهراً السابقة أو طوال حياته، كذلك فـي الجـزء المتعلـق     12تعرضه للفعل اإلجرامي سواء في 

بينما رفضت بالجزء المتعلـق فـي   . برتهم الغير مباشرة في التعرض لفعل إجراميبأقربائه في خ
وهذه النتيجة تتوافق مع ما عبر عنه أفراد العينـة مـن   . خبرة أصدقائه في التعرض لفعل إجرامي
  :مدينة نابلس، والسبب قد يكون في أمرين



105 

ندها تصبح لديـه تجربـه   عندما يتعرض شخص ما سواء بنفسه أو من أقربائه أو أسرته ع: األول
  .فيصبح قادراً على أخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار نفس الفعل اإلجرامي

أن الفعل اإلجرامي الذي يحصل، يمر به الفرد نفسه ويتعرض له بشكل مباشـر ويعيشـه   : الثاني
وقد يكون قد تعرض له بشكل غير مباشر من أحد أقربائـه فسـاندهم وشـاهدهم    . ويتأثر بنتائجه

ف على كل أجزائه من خالل التواصل المباشر معهم، وذلك بتقديم الدعم المـادي والمعنـوي   وتعر
من هنا يمكنه ضبط درجة الخوف من الجريمة . لهم، وعندها يكون قد تعرف على مدى تأثرهم به

  .لديه، كونه على دراية تامة بما حصل
  

عرض أحد أصدقائهم لفعل إجرامي، أما فيما يتعلق بزيادة  الخوف لدى أرباب وربات البيوت عند ت
فيمكن أن نفسر سبب ذلك في أكثر من منطلق، فتلك التجربة لم يمر بها الشخص؛ لذا فهـو غيـر   
مدرك لخطورتها، وقد يكون غير قادر على أخذ الحيطة والحذر منها، وقد تكون مصداقية الصديق 

كذلك فإن الوقت الـذي  . د تأثرهم بهافي نقل التجربة، إما مبالغٌ فيها، أو غير واضحة لهم؛ مما يزي
يتواجد فيه الشخص مع أصدقائه، الذين مروا بتجربة فعل إجرامي، يـزداد فيـه الخـوف بسـبب     

  .احتمالية تكرار تعرضهم لفعل إجرامي آخر وهم برفقته
  

من جهة أخرى، قد ال يتواجد في منطقة سكن الشخص أقرباء له، لذا يكون معظم من حولـه مـن   
وفي أحيان أخرى، هناك أشخاص يتأثرون . الذين إذا تعرضوا لفعل إجرامي قد يتأثر بهماألصدقاء 

  .بأصدقائهم أكثر من أقربائهم سواء في أسلوب الحياة أو التأثر بهم
  

 ,Felson & Cohen)وتتناسب هذه النتيجة مع نظريتي النشاط الروتينـي لفيلسـون وكـوهين    

إذ تحدثت األولى  ،(Hindeling & Garofalo, 1978)وآخرون  ، وأسلوب الحياة لهندلنق(1979
عن درجة النشاط االجتماعي الذي يقوم فيه الفرد، ويختلط فيه مع أشخاص بشكل متكرر، بحيـث  

والثانية التي تتعلق بأسلوب ونمـط الحيـاة   . يتأثر ويؤثر فيهم مما ينعكس على درجة الخوف لديهم
األشخاص الذين يكون الفـرد معرضـا   ، أو معهم الفرداألشخاص الذين يختلط ، ويتبعه الفردالذي 

 .، بحيث يتأثر بهملهم

  
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، فيما يتعلق بتجربة اإليذاء التي يتعرض لها األصدقاء 

 ,Banks, 2005; Klein, 1998; Otis ;2001البداينـة،  (في زيادة درجة الخوف من الجريمة 

2007; Pain, 1997; Sacco, 1993; Schafer et al., 2006;)  حيث أظهرت هذه الدراسات أن
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أن  إذبين خبرة الضحايا في تعرضهم لفعل إجرامي ودرجة الخوف مـن الجريمـة،    اًهناك ارتباط
درجة الخوف من الجريمة تزداد كلما كان للفرد تجربة في اإليذاء سواء بشـكل مباشـر أو غيـر    

   ".تجربة اإليذاء) "Stavrou, 1993(والتي أسمتها ستافرو  ،مباشر
  

 البيـوت وربـات   أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال : عشرة الحاديالفرضية 
أرباب وربات البيوت  تعرض احتماالتدرجة الخطورة في  لمتغيرتبعاً  ،الجريمة من الخوف نحو
  .األسرة فييعيشون معهم  أفراد ضد أو ذاتهم، ضد أو ممتلكاتهم، ضد ،إجرامي لفعل

  
أربـاب   تعـرض  احتماالتدرجة الخطورة في  لقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير

، وقبول لديهم األسرة في أفراد ضد أو ذاتهم، ضد أو ممتلكاتهم، ضد ،إجرامي لفعلوربات البيوت 
المجتمع في مدينة نابلس، حيث أن الفعل اإلجرامـي  وهذه النتيجة قد تعكس واقع البديلة،  الفرضية

الواقع على الفرد سواء نفسه أو ممتلكاته أو أحد أفراد أسرته، هو متشابه مهمـا اختلفـت منطقـة    
سكناه؛ لذا تكون الفئة التي تعبر عن درجة خطورة عالية في احتمالية تعرضها لفعل إجرامي سواء 

  .اد من أسرتها هم األكثر خوفاً مهما كان مكان سكنهمعليها، أو على ممتلكاتها، أو على أفر
  

وعند توضيح نتيجة الفرضية، فإن درجة الخوف من الجريمة هي أعلى لدى أرباب وربات البيوت، 
الذين عبروا عن احتمالية تعرضهم هم أنفسهم، أو ممتلكاتهم، أو أحد أفراد أسرتهم لفعل إجرامـي  
بدرجة خطورة عالية، من الذين عبروا عن درجة خطورة متوسطة، أو ال يعتقـدون بوجـود أي   

: ويمكن تفسير ذلك. ؛ الحتمالية تعرضهم هم، أو ممتلكاتهم، أو أفراد أسرهم لعمل إجراميخطورة
في أن الذين يعتقدون بدرجة خطورة عالية يعيشون بمنطقة تنتشر من حـولهم مظـاهر الفوضـى    
االجتماعية، وتكون البيئة االجتماعية من حولهم غير آمنة، سواء منزلهم، أو المحيط فيه، أو لـيس  

م درجة معقولة من الدعم االجتماعي الرسمي أو غير الرسمي، أو قد تكون لديهم تجربة إيـذاء  لديه
سابقة مباشرة أو غير مباشرة، أو قد يكونوا من فئات ضعيفة كاإلناث، أو لديهم أفراد مـن فئـات   

  . ضعيفة كاألطفال
  

الذين يعتقدون أنهـم فـي   ن األفراد وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع الدراسات السابقة، والتي تؤكد أ
أن يتعرضوا هم أنفسهم، أو أحد أفراد أسرهم، أو ممتلكاتهم، مع احتمال  ،مستوى عاٍل من الخطورة

 ;2001البداينـة،  ( أكثر من الفئـات األخـرى   يشعرون بعدم األمان ودرجة الخوف لديهم مرتفعة
Carvalho & Lewis, 2003; Gibson et al., 2002; Jackson, 2009; Lee, 2007; May 
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et al., 2008.; Miethe & Lee, 1984; Sur, 2012) ولي  نوالذي أسماه ال)Lane, 2002; 

Lee, 1982 ("بأن يصبح ضحية لفعل  ؛توقع الفرد لخطر اإليذاء والقلقوالتي تعني " توقع الخطورة
تزداد درجة ، حيث إجرامي، مع توقع درجة خطورة متفاوتة حسب الفعل اإلجرامي وواقع المجتمع

  .الخوف من الجريمة للشخص كلما ازدادت درجة الخطورة لديه في توقع الفعل اإلجرامي
  

 نحو البيوت وربات أرباب اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :عشرة نيالثا الفرضية
 أحـد  على أو عليهم سواء إجرامي لفعل التعرض من الخوف لمتغيراتتبعاً  ،الجريمة من الخوف

  .اإلجرامي الفعل نوع حسب وذلك أسرتهم أفراد
  

 علـيهم  سواء إجرامي لفعل التعرض من الخوف لقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير
ويمكن نقلهـا  البديلة،  الفرضية، وقبول اإلجرامي الفعل نوع حسب وذلك أسرتهم أفراد أحد على أو

طبيعة أنواع األعمال اإلجراميـة المنتشـرة فـي المجتمـع     لتمثل المجتمع في مدينة نابلس، إذ أن 
  .بمختلف المناطق متشابهة في الكيفية ومتقاربة حسب درجة الخوف

  
وعند توضيح نتيجة الفرضية، فإن درجة الخوف من الجريمة هي أعلى لدى أرباب وربات البيوت 

فراد أسرتهم، حسب نوع الذين عبروا عن الخوف من تعرضهم للفعل اإلجرامي، سواء هم أو أحد أ
الفعل اإلجرامي بجميع أنواعه، من أولئك الذين عبروا عن عدم خشيتهم أن يتعرضوا لفعل إجرامي 

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خـالل  . سواء هم أو أحد أفراد أسرتهم، حسب نوع الفعل اإلجرامي
ـ : عدة تفسيرات ن أن يتعرضـوا لعمـل   أن أرباب وربات البيوت قد يشعرون أنهم ليسوا بمأمن م

كما . وقد يكون لديهم تجربة عمل إجرامي مباشر أو غير مباشر. إجرامي، بغض النظر عن نوعه
أظهرت إحصائيات الجريمة في مدينة نابلس تكرار وقوع مختلف أنواع الجرائم، مـا بـين نـوع    

كذلك فإن . مواطنينوآخر، وهو ما قد يتم اإلشارة له في وسائل اإلعالم، وهذا ما يترك خوفاً عند ال
مواقع التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم تتسارع في نقل األخبار الصادقة واإلشاعات الكاذبة، 
والتي تتعلق بوقوع جرائم بمختلف األنواع، التي يتوقع الفرد حدوثها بالمجتمع، أو ال يتوقع، وهي 

ألسرية كوجـود أطفـال، أو   تسبب الخوف من أن يتعرض لها هو، أو أسرته، وقد تكون ظروفه ا
عالقاته االجتماعية غير المترابطة، أو ظروفه البيئية غير اآلمنة، سبباً يدفعـه ألن يخـاف مـن    

  .التعرض هو أو أحد أفراد أسرته لفعل إجرامي، بغض النظر عن نوعه
  

ا ونتيجة هذه الفرضية فإن درجة الخوف من الجريمة أعلى لدى أرباب وربات البيوت، الذين عبرو
عن خشيتهم التعرض لفعل إجرامي سواء عليهم أو على أحد أفراد أسرتهم حسـب نـوع الفعـل    
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اإلجرامي، ولجميع أنواع الجرائم من الذين لم يعبروا عن خشيتهم من ذلك، وهذا ما اتفقـت عليـه   
أن جميع  ، والتي أكدت(Jackson, 2005; Miethe & Lee, 1984) دراسات الدراسة مع نتائج

، الذين عبروا عن خشيتهم أن يتعرضوا لها لدى المواطنينأعلى خوف درجة أنواع الجرائم تسبب 
من الذين لم يعبروا عن خشيتهم من أن يتعرضوا لها، لعدة اعتبارات نفسية، أو اقتصادية، أو أمنية، 

  .أو اجتماعية
  

 الخوف درجة في البيئة االجتماعيةلمستوى  إحصائية داللة ذو أثر يوجدال : عشرة ثالثال الفرضية
  .البيوت وربات أرباب لدى الجريمة من
  

 الفرضـية ، وقبـول  البيئة االجتماعيـة مستوى  لقد تم رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية ما بين انخفاض مستوى البيئة االجتماعية، البديلة، 
وال بد من اإلشارة هنا إلى أنه رغـم وجـود   . درجة الخوف من الجريمة والعكس صحيحوارتفاع 

  .عالقة ما بين متغير الخوف من الجريمة، ومحور البيئة االجتماعية، إال أن العالقة كانت ضعيفة
 محيطهن تفاعل اإلنسان مع عاالجتماعية الناتجة  فإن للبيئة (Bottoms, 2008)بوتومز  كما أشار

للمكان تأثير ، حيث أكد بوتومز أن الخوف من الجريمةدرجة كثيرة تؤثر في زيادة أو نقصان أوجه 
زيادة الدراسات والمعرفة العلمية عـن عالقـة   ل ، وقد دعاعلى نشوء الجرائم وتشكيل الخوف منها

ليل لتق التغيير في المكان سواء من حيث التعديل فيه أو التطوير، ومن ثم المكان بالجريمة والخوف
  .درجة الجرائم والخوف منها لدى المواطنين

  
وفيما يتعلق بالفوضى االجتماعية، التي تعتبر جزءاً من البيئة االجتماعية، إذ أشارت الدراسة لهـا  
وتعددت أشكالها، من خالل انتشار الشباب المتسكعين، أو المتسولين، أو انتشار القاذورات والقمامة 

ى األرض، أو وجود ممرات ضيقة أو أزقة، كـذلك وجـود بيـوت    أو الزجاج الكسور، الملقى عل
مهجورة، فقد كانت استجابات أفراد العينة على وجودها، ما بين الحيادية والموافقة، خاصـة فيمـا   

  .يتعلق بانتشار القمامة والقاذورات
  

علـى   وهنا فإن ظاهرة انتشار الشباب المتسكعين بشكل عام والتي زادت نتيجة قلة سيطرة اآلبـاء 
األبناء، أما المتسولون فقد يكون للوضع االقتصادي المتردي دور في زيادة انتشارهم، إضافة إلـى  
أن منهم من يعتبرها مهنة للحصول على أموال من خاللها، أو وسيلة للقيام بأعمال إجرامية، وهذه 
ا األمور تزيد من درجة خوف المواطنين، حيث أن المـواطن ال يعـرف مـدى صـدقهم، ومـاذ     
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يتصرفون، أو يفعلون، وبماذا يفكرون، ومن يكونون، ومن أين أتوا؟ لذا يبقى حريصاً دائماً وقلقـاً  
  .على أسرته، عندما يشعر بوجودهم

  
أما وجود القمامة والقاذورات، وانتشار البيوت المهجورة التـي قـد يختبـأ بهـا المجرمـون، أو      

دخول مجهولين من خاللهـا، فإنهـا تعطـي    المجهولون، واألزقة غير المكشوفة وغير اآلمنة من 
تصوراً بوجود انفالت اجتماعي وأخالقي، مع غياب المسؤولية المشـتركة والمصـلحة العامـة،    
وتالشي القيم المجتمعية، كاالهتمام بالنظافة، والتي بدورها قد تدفع لوقوع الجريمة مما يزيـد مـن   

وهذه النتيجة تتفق مع . سرهم، أو ممتلكاتهمشعور المواطنين بالخوف سواء على أنفسهم، أو أفراد أ
 ,Abdullah et al., 2012; Davis, 1992; Dillon)ما توصلت إليه نتائج الدراسـات السـابقة  

1994; Johnston, 2001; Kershaw et al., 2000; Shalhoup, 1995)  حيث أشارت إلـى ،
كتدهور الوضع السياسي في  ،تتعدد أشكالها والتيالفوضى االجتماعية ودورها في نشوء الجريمة، 

والكثافة السكانية المتزايـدة   ،وانتشار الفقر ،إضافة للوضع االقتصادي المتردي ،أي مجتمع محلي
وتدفق الوافدين  ،وانتشار البطالة ،منتظمةالوالمنازل العشوائية غير  ،متوافقة مع اإلمكانياتالوغير 

 ،والفسـاد اإلداري  ،والتفكك االجتماعي ،غرباء عن المنطقة من المناطق األخرى والذين يعتبرون
والتسول، وانتشار اإلدمان والسكر، وكثرة  ،لدى الجهات التي يفترض أنها حامية للمواطنين السيما

عوامل تؤثر على ال هذه جميعو .تسكع الشباب، وانتشار القمامة والقاذورات، وانتشار مياه المجاري
. والشـعور بـالخوف   ،وبالتالي شعور المواطنين بعدم األمن .االستقرارانتشار الفوضى وزعزعة 

ها بالخوف أكثر من األحيـاء  واألحياء التي تنتشر فيها الفوضى االجتماعية يشعر ساكنبالتالي فإن 
  .التي ينتشر فيها النظام وتقل فيها الفوضى االجتماعية

  
في نمـوذج   ،)Taylor & Hale, 1986(تايلر وهيل  وهذه النتيجة تتقاطع مع ما أشار له كالً من

يسمى إدراك الفوضى حيـث  والذي  سببية لفحص الخوف من الجريمةاالضطراب كأحد النماذج ال
  :من جانبين البيئة االجتماعية يتم دراسةوهنا  .يركز على مدى إدراك األفراد لنتائج الجريمة

قمامة، والكتابـة علـى الجـدران، والمبـاني     اضطراب المجتمع مادياً من حيث انتشار ال: األول
  .المكسورة، وغير ذلكر، وإنارة الشوارع وكسلجيدة، والزجاج االالمهجورة، واإلنارة غير 

أو المخدرات،  ،سواء على الكحول ،من حيث انتشار المدمنين ،اضطراب المجتمع اجتماعياً :الثاني
الشوارع،  دور أصوات مزعجة من بعض شللصون، ين والمتسكعيانتشار المتسولوانتشار البغاء، و

وأصـبح يعـيش    ،يهتم لما يجري في مجتمعه أحدعدم وجود يشعر الفرد ب هذاووفقاً ل. وغير ذلك
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تزداد درجة شعوره بالخوف مـن  من ثم و لالنسحاب منه،لذا يلجأ  ؛بمجتمع غير آمن وغير منظم
  .الجريمة

  
والسالمة، التي أشارت لها الدراسة ضـمن محـور البيئـة    أما فيما يتعلق بوسائل الحماية والوقاية 

االجتماعية كأحد أشكالها، كوجود أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة وحارس للحي، أو مـدى إحاطـة   
التي " المطبات"المنزل بأسوار عالية أو أسالك شائكة، أو وجود إضاءة جيدة، ومدى توفر العوائق 

نازل من بعضها البعض أو من الشارع الرئيسـي؛ فقـد   تحد من سرعة السيارات، ومدى قرب الم
  .كانت استجابات أفراد العينة بين الحيادية والموافقة

  
فوجـود  . وهذه الطرق تعتبر عناصر ردع للمجرم وتقلل من أعداد الجريمة ودرجـة خطورتهـا  
وتضـبط  كاميرات مراقبة ظاهرة للعيان أو أجهزة إنذار فعالة تكشف الداخلين والخارجين للمنـزل  

دخولهم، كذلك فإن األسوار العالية واألسالك الشائكة، ووجود بوابة رئيسية للمنزل تمنـع دخـول   
المجهولين، واقتراب المنازل من بعضها البعض أو من الشارع الرئيسي تسـهل علـى الشـخص    
االستعانة بالمحيطين في حال التعرض لعمل إجرامي وتنفر المجـرمين مـن اسـتهدافها، يعطـى     

طنين نوع من األمان، والراحة واالستقرار، وعدم الخوف من أن يقوم أحـدهم بالسـطو، أو   الموا
  .التسلل، أو الدخول للمنزل

  
التي تحد من سرعة السيارات خاصة المنـاطق التـي يكثـر فيهـا     " المطبات"أما وجود العوائق 

والراحـة، خاصـة   المتهورون في القيادة، فإن ذلك يعطي المواطن نوع من األمان، وعدم الخوف 
عندما يكون أفراد أسرهم خارج المنزل كاألطفال، كما أن قيام أحد ما بفعل عمل إجرامـي؛ فـإن   

وفيما يتعلق باإلضاءة الجيدة، فذلك يسهل عليه مراقبة ومالحظة . العوائق قد تحد من سرعة هروبه
ل درجـة الخـوف   أي حركة تحصل حول منزله وهذا األمر يعطيه نوعاً من األمن واألمان، ويجع

   .لديه أقل، فكلما كانت درجة اإلضاءة كافية وجيدة كلما قلت درجة الخوف من الجريمة
  

 ;Bissler, 2003; Crewe, 2005; Conklin, 1975)وهذه النتائج تتفق مـع نتـائج دراسـات   

Davis, 1999; Ferraro, 1995; Hale, 1996; Jackson, 2004; Lewis, 1996; Taylor, 

1999; Gray & O'Connor, 1990) حيث أشارت إلى أن درجة الخوف لدى األفراد تقل كلما ،
كان هناك طرق ووسائل مختلفة تقلل من احتمالية وقوعه ضحية عمل إجرامـي كوجـود أجهـزة    
إنذار، وكاميرات مراقبة، وحارس للحي، أو مدى إحاطة المنزل بأسوار عالية، أو أسالك شائكة، أو 
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، التي تحد من سرعة السيارات، ومـدى قـرب   "المطبات"ى توفر العوائق وجود إضاءة جيدة، ومد
  .المنازل من بعضها البعض أو من الشارع الرئيسي

  
في نظريتهـا مسـاحة قابلـة     (Newman, 1972)وتتقاطع هذه النتيجة مع ما أشارت له نيومان 

دف النظرية إلى جعل البيئة للدفاع، من خالل دراسة العالقة ما بين البيئة المادية والجريمة، حيث ته
التي يعيش فيها األفراد ويتفاعلون بعضهم البعض أكثر أماناً، واستقراراً، ومعيشة، بحيـث تكـون   
قابله للدفاع، وذلك بخلق اإلحساس باالنتماء للمجتمع باستخدام تدابير وقائية، وسبل مكافحة للجريمة 

  .من خالل الرقابة االجتماعية
  

 نوعيـه  علـى  ،االجتمـاعي  الدعم لدرجة إحصائية داللة ذو أثر يوجدال  :عشرة الرابع الفرضية
 .البيوتوربات  أرباب لدى الجريمة من الخوف درجة على الرسمي وغير الرسمي

  
عند الفصـل بـين   لكن  ،االجتماعي الدعم درجة لقد تم قبول الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمتغير

فبالنسبة للدعم االجتماعي غير الرسـمي كانـت   . ، فقد تباينت النتائجالرسمي وغير الرسمي نوعيه
إذ أنه يقدر قيمة الدعم والمساندة االجتماعية السـيما  . نتائجه تعكس واقع المجتمع في مدينة نابلس

بين أفراد األسرة الواحدة واألقارب والجيران، كما أن الـدين اإلسـالمي الـذي يعتنقـه أغلبيـة      
ِإنَّما الْمْؤمنُون ِإخْوةٌ فََأصلحوا بـين  " قال تعالى. بين المسلمين قيمة الدعم ماعلى  الفلسطينيون يؤكد

ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميمثـل  "عليه وسـلم  الرسول صلى اهللا  ، ويقول)10، الحجرات" (َأخَو
تداعى له سائر الجسـد   منه عضوإذا اشتكى  ،المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

، كما ويقدر اإلسالم قيمة الحرص على الجار )ومسلم) 5665: 1981البخاري، ( "والسهر الحمىب
" مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننـت أنـه سـيورثه   "ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  ).6010: 1981البخاري، (
  

الرسمي، الذي تتعدد أشكاله ما بين توافر مراكز شرطة قريبة مـن   وفيما يتعلق بالدعم االجتماعي
سكن أفراد العينة، أو وجود الشرطة، سواء في الدوريات، أو الراجلة، وتوافر مركز صحي قريب، 
أو مؤسسات اجتماعية أو متطوعين، كذلك مدى توفر خط مجاني ساخن، أو وجود شخص مسئول 

وهنا ال بد من اإلشارة . ة أفراد العينة للرفض أي عدم توفرهاوكانت استجاب. يتمتع بحماية رسمية
  :ألمرين
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ال يوجد في مدينة نابلس سوى مركز شرطة واحد وسط البلد يخدم المدينة ومخيماتها، ونحو : األول
وفيما يتعلق بانتشار الشرطة بدوريات أو راجلين فيكون فقط فـي مركـز   . عشر قرى محيطة بها
التي تشهد تجمع عدد كبير من المواطنين والذي يجعل المواطنين غير متيقنين المدينة وفي المناطق 

  .بقدرتها على ضبط األمور
زعزعة الثقة لدى المواطنين في المؤسسات األمنية الفلسطينية، كالشرطة نتيجة االنسـحاب  : الثاني

  .تاللاالضطراري الذي تقوم به األجهزة األمنية الفلسطينية في حال دخول دوريات االح
  

وبشكل عام، فان نتيجة الدراسة الحالية بشأن العالقة بين الخوف من الجريمة والدعم الرسـمي ال  
 ;Girling et al., 1998; Hirst, 1994; Johnston, 2001)تتفق مع نتائج لدراسـات كثيـرة  

Kershaw, 2000; Kullberg et al., 2009; Rose & Clear, 1998 Siliverman & 

Giustina, 2001) ،الشـرطة والمؤسسـات   كأنه كلما كانت المؤسسات الرسمية ، والتي أظهرت
المجتمعية المختلفة، قادرة على توفير الدعم الرسمي ألفراد المجتمع وسد احتياجاتـه، مـع حفـظ    

  .النظام، زادت ثقة الفرد بها وقلت درجة الخوف من الجرائم لديه
  

 Taylor(تايلر وهيل  ق مع نموذج قلق المجتمع عندأضف إلى ذلك، فإن نتيجة الدراسة الحالية تتف

& Hale, 1986(،   يسـمى االهتمـام   كأحد النماذج المفسرة لسبب الخوف من الجريمة، والـذي
بالمجتمع المحلي حيث يشير إلى أن االهتمام بالمجتمع المحلي مبني على إدراك أفـراد المجتمـع   

وحسب النموذج . والضبط االجتماعي ،المتمثلة في انهيار القيم المقبولة مجتمعياً ،للفوضى المجتمعية
بناء عالقة جيـدة مـع    فإن درجة الخوف من الجريمة تزداد لدى أفراد المجتمع عندما يفشلون في

ومقدمي الخدمات  ،التأثير على صانعي القرار الشرطة أو المؤسسات الرسمية، أو عندما يفشلون في
وهنا يصبح انتمـاء الفـرد   . فتبقى الفوضى منتشرة في المجتمع ،الرضا عن دور الشرطةمع عدم 

  .اًللمجتمع معدوم
  

وعند مالحظة نتائج محور الدعم االجتماعي غير الرسمي الذي تتعدد أشكاله ما بين وجود عالقـة  
وجود األسرة جيدة مع الجيران أو وجود أقارب، وأشخاص يمكن اللجوء إليهم، أو الثقة بهم، كذلك 

من حول الشخص عندما يحتاجها، أو العيش ضمن األسرة الممتدة، كانت اسـتجابة أفـراد العينـة    
للموافقة بتوفرها، وذلك كون المجتمع مرتبطاً بأواصر التماسك، والتكافل، والتعـاون االجتمـاعي،   

ـ  ة فـي مختلـف   سواء مع األسرة، واألقارب، والجيران، من خالل الزيارات االجتماعية المتبادل
كما أن العادات والتقاليد فـي  . المناسبات، والمشاركة الوجدانية ما بين األفراد في السراء والضراء
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مدينة نابلس تؤكد على توطيد العالقة ما بين الجيران، فيكون الشخص خارج منزله، لكنه يثق فـي  
  .أن جاره من حوله حريص على مصلحته، وسالمة أسرته وأبنائه

  
عالقة عكسية ما بين زيادة الدعم االجتماعي غير الرسمي، ونقصان درجة الخوف من  وهنا ظهرت

الجريمة، إذ أن هذا األمر يزيد من ثقة الشخص بنفسه، وبأن أفـراد أسـرته وأقربائـه وجيرانـه     
والمحيطون به يهتمون ألمره وأمر أسرته ويهبون لنجدته عند الحاجة، ويتسابقون في تقديم العـون  

وهذا ما اتفقـت فيـه نتـائج    . ه، فتقل درجة قلقه وخوفه مما يزيد في طمأنينته وراحتهله وألسرت
 Killias, 1991; Maljevic, 2002; O'Shea, 2006; Ross)الدراسة الحالية مع نتائج دراسات 

& Jang, 2000 Sur, 2012) أن الخوف من الجريمة لدى الفرد يقـل كلمـا   ، والتي أشارت إلى
 ؛والجيـران  ،واألصـدقاء  ،واألقارب ،رسمي فعالة وقريبة منه كاألسرةالغير  كانت مصادر الدعم

األسرية الحميمية، والعالقات االجتماعية الوطيدة، يشعر الفرد باألمن، عنـدما   من خالل العالقاتف
  .يجدهم محيطون به

  
فحـص  في  ،)Taylor & Hale, 1986(تايلر وهيل وتتقاطع هذه النتيجة مع نموذج اإليذاء عند 

رسمية السواء الرسمية وغير  ،لدور الشبكات االجتماعية شيريوالذي  أسباب الخوف من الجريمة،
  .، من أجل خفض درجة الخوف لديهمفي تقديم الدعم لألفراد الضعفاء

  

 البيئـة هل يمكن التنبؤ بدرجة  الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت، مـن خـالل مسـتوى    
   ؟االجتماعيومستوى الدعم  االجتماعية

  
االجتماعية علـى   والبيئة االجتماعي،الدعم  ييتأثير معنوي لمستو وجودأظهر التحليل اإلحصائي 
تباين مواقف أرباب البيوت حول الخوف من الجريمة ، والنسبة القليلة في درجة الخوف من الجريمة

لدراسـات السـابقة   رغم أن معظـم ا . تعود إلى متغيرات أخرى لم يتم فحصها في الدراسة الحالية
االجتماعية، والتي تناولتها الدراسة الحالية؛ لكن كان  والبيئةركزت على محوري الدعم االجتماعي 

وذلك ربما لخصوصية المجتمع في مدينة نابلس، الذي يتطلب البحث عن متغيرات . تأثيرهما ضعيفاً
ن الجريمة مثـل، تـأثير   أخرى من الضرورة دراستها لما لها من تأثير كبير على درجة الخوف م

االحتالل، والمستوطنين، أو ربما دخول أشخاص غريبين للمدينة، وقد يكون تناولنا لمحور الوضع 
االقتصادي كمتغير مستقل مؤثراً، نظراً للوضع االقتصادي المتردي الذي يعيشه غالبية المواطنين، 

ت أخرى لم تفحص، ويجب البحث كذلك ربما يكون للجانب النفسي دور في التأثير، إضافة لمتغيرا
  .عنها ودراستها في دراسات الحقة
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  االستنتاجات 3.5
  
يمكن القول بأن الخوف من الجرائم في مدينة نابلس هي ظاهرة مجتمعية يعاني منها جميـع   -1

أفراد المجتمع، لكن تختلف درجتها من فرد آلخر، وقد ال تعكس واقع الجريمـة الحاصـلة   
 .الشرطةوالمسجلة في إحصائيات 

 ،بما فيها الدراسة الحاليـة  ،الدراسات التي تطرقت لدراسة ظاهرة الخوف من الجريمةمعظم  -2
ومن فهي غير متسقة وغير شاملة  الخوف من الجريمة، تفسير شامل لظاهرةى لإلم تتوصل 

 .الضرورة فحص متغيرات أخرى مثل تأثير االحتالل والمستوطنين وغيرها من المتغيرات

افة العربية والتنشئة االجتماعية ومنها الدينية على وجه الخصوص دور مهم فـي  لميزات الثق -3
 .تفسير درجة الخوف لدى فئات محددة مثل المسنين

إن نوعي الدعم الرسمي وغير الرسمي يسهمان في تحديد درجة الخـوف مـن الجريمـة،     -4
اصة فـي ظـل   وبالتالي يعتبر عامل الدعم الرسمي جوهري، ومن األهمية التركيز عليه وخ

 .تواجد االحتالل

ة السلطة واستقاللي، القانون تطبيق وعدم الخوف لدى المواطنين بمدى باألمن الشعور يرتبط -5
 الجميـع  يكون حيث التي تعطى لها، واسعةال صالحياتال التنفيذية كالشرطة، وهذا من خالل

 .القانون تحت

من الجريمة لدى األفراد، من  في بعض األوقات يمكن التحكم بزيادة أو نقصان درجة الخوف -6
 .خالل التغيير المقصود في الظروف المحيطة بهم

  
  التوصيات 4.5

  
 مـن  وضـع العديـد   يمكـن  التي خرجت بها، النتائج أهم واستخالص الدراسة هذه من االنتهاء بعد

العمليـة  مجموعة من اإلجراءات ، ومدخالً لالعلمية للمعرفة تطويراً مجملها في تشكل التي التوصيات
وهـي علـى النحـو     .التي من شأنها التخفيف من درجة الخوف من الجريمة في وسط المواطنين

  :التالي
  

  االجتماعية السياساتمستوى : أوالً
وذلـك   ،دعوة المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر بطريقة ال تسبب الخوف والذعر بين األفراد -1

أو المؤسسات وغيرها، وتقليل الفرص التـي تجعـل    ،أو المحالت ،بالتحصين الجيد للمنازل
 .للمجرمين اًمناسب اًمنهم هدف
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ى التقليـل  عل عمل ذلكي ، وتنمية الوازع الديني، حيثتتحقق قيم التعاون والتكافل االجتماعي -2
المؤسسات  األسر أو من خالليتم وذلك  ،المجتمعي األمنومن ثم زيادة درجة  ،من الجرائم

 .الدينية

والتـي تهـدف لزيـادة     ،المجتمع للمحافظة على العادات والتقاليد المجتمعية األصيلةدعوة  -3
قلل درجـة  أن يالمواطنين بالطمأنينة ووهذا من شأنه أن يشعر الترابط والتماسك المجتمعي، 

  .الخوف لديهم، سواء بين األسر واألقارب والجيران وسكان الحي الواحد
إنسان مسئولية فـي هـذا   أن لكل التكافل االجتماعي، و تدعيم دور المجتمع في تثبيت مفهوم -4

ن خالل والتي تعمل على دعم األنظمة االجتماعية وتحافظ على البناء االجتماعي م، المجتمع
 .يوانتظام داخل اإلطار االجتماع ،وترابط ،ما تحث عليه من تماسك

هجية تابعة لهـا فـي   والقيام بتطبيقات علمية من، تضافر الجهود من أجل رسم سياسات أمنية -5
سبيل الحد من ظاهرة الخوف المجتمعي من الجرائم، وذلك عن طريق تحسـين الظـروف   

 .االجتماعية

يجابية، وتغليب مصالح المجتمع على المصالح الشخصية، من أجل رس القيم االجتماعية اإلغ -6
فظة على أمن زيادة الوالء واالنتماء المجتمعي للمحابالوصول للتكامل والتضامن االجتماعي، 

  .واستقرار المجتمع

استصدار نظام الشرطة المجتمعية القائمة على أخصائي اجتماعي شُرطي حيث تسعى إلـى   -7
التي تهدف لنشر األمـن والقضـاء علـى    و ،الخطط األمنيةوضع المجتمع في أفراد إشراك 

 .المشكالت االجتماعية والظواهر السلبية

فـي   ،أمني متخصص يضم مجموعة من المهنيين متعددي التخصصات ىإنشاء مركز شكاو -8
في التجمعات النشطة بالجرائم  السيمامختلف المناطق التي يبعد عنها مركز الشرطة الرئيسي 

 .والعنف

العمل على غرس القيم والمفاهيم االجتماعية في نفوس األطفال، مع تنمية الـوعي واإلدراك   -9
من أجل التصدي لها ومن ثم زيـادة ثقـتهم    ، وذلكد يواجهونهاخطار التي قلديهم بطبيعة األ

 .بأنفسهم

  
  مستوى المؤسسات الرسمية: ثانياً

دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلنشاء مشاريع وبرامج تهدف الستيعاب طاقـات الشـباب    -1
أو قد تضطرهم للقيام  ،والتي يهدرونها في القيام بسلوكيات غير أخالقية ،العاطلين عن العمل

 .يخفف من حدة  خوف المواطنين من الجريمة وهذاببعض الجرائم كالسرقات، 
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توجيه بلدية نابلس للقيام بدراسة ميدانية مقصودة لجميع المناطق واألحياء في مدينة نـابلس   -2
 .فيما يتعلق بالبنية التحتية خاصةبهدف إعادة توزيع الخدمات التي توفرها بشكل عادل، 

جيه وزارة التربية والتعليم للقيام بإدخال أنشطة المنهجية بهدف الدفاع عن الـنفس لكـال   تو -3
من خالل قسم اإلرشـاد  وذلك . لدى طالب المرحلتين األساسية والمتوسطة السيماالجنسين، 

ـ ووالتي تتمثل بحصص التوجيه الجمعي التي يقوم بها المرشد ،التربوي ومـا   ونن التربوي
إدخال ألعاب تهدف للدفاع عن الـنفس  القيام بأنشطة عديدة ك كذلك ،ات هادفةيتخللها من فعالي

 .ضمن حصص التربية الرياضية

اطالع وزارة الشؤون االجتماعية على نتائج الدراسة الحالية للعمل على التدخل المجتمعـي   -4
لتقليل الخوف من الجريمة لدى المواطنين، ضمن برامج الوزارة، سواء من خالل برنـامج  

أو شبكات حمايـة   ،لطفولة بواسطة تأهيل ورعاية وحماية األطفال الذين يتعرضون لإلساءةا
الطفولة، أو من خالل برامج المرأة بواسطة حماية ورعاية وتأهيل الفتيات، أو مـن خـالل   

محاربة الظواهر المجتمعية السلبية أو السلوك السلبي لألحـداث  و ،برامج الرعاية االجتماعية
والذي يتطلب وضـع   ،برنامج بناء القدرات التي تنفذه الوزارة بتفعيلويتم ذلك والجانحين، 

تختص في كيفية التعامل مع الفئات األكثر خوفاً في المجتمع  خطط وتدريبات للكوادر العاملة
 .بناء على حاجة المجتمع كنوع من الوقاية المجتمعية

فـي   خاصةكات اإلنارة في الشوارع لقيام بصيانة مستمرة لشبلتوجيه شركة كهرباء الشمال  -5
 .أوقات فصل الشتاء، دون التركيز على منطقة دون األخرى

للحد  "وقائية" للقيام بتقديم برامج وإعطاء خدمات (NGOs)دعوة مؤسسات المجتمعي المدني  -6
تتناسب مـع  من ظاهرة الخوف المجتمعي السيما لدى الفئات المجتمعية األكثر خوفاً، بحيث 

 .وتسهم في تحقيق المصالح العامة للمجتمعاتمع، حاجة المجت

تلك المؤسسـات التـي تُعنـى باألطفـال      ، خاصةتوجيه مؤسسات المجتمع المدني الرسمية -7
، بهدف عموماًوالفتيات، إلى التركيز على إعطاء ورش عمل مجتمعية لمختلف فئات المجتمع 

تعريفهم بكيفية التواصل والتعامل مع الغرباء والدفاع عن النفس، للعمل على تقليـل فـرص   
 .ضحايا ألعمال إجرامية وقوعهم

القيام بفعاليات وأنشطة مجتمعية تسـعى للحـد مـن     على ةحث المؤسسات المجتمعية الفاعل -8
 .ظاهرة الخوف من الجريمة لدى المواطنين

والـذين   ،األخصائيين االجتماعيين بمختلف المؤسسات االجتماعية العاملةتفعيل وتدعيم دور  -9
يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين في مختلف الفئات والمستويات والمجاالت، من خـالل  
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بهدف إكسابهم الخبرة في التعامل مع ظـاهرة   ، وذلكتزويدهم بدورات وتدريبات ومهارات
 .تقليل درجة الخوف لدى المواطنين الخوف المجتمعي من الجريمة، من أجل

دعوة المؤسسات االجتماعية إلى إعداد نشرات توعوية أمنية بهدف محاربة اإلشـاعة وبـث    - 10
األمن والطمأنينة بين المواطنين، وتزويد المواطنين بمهارات في الدفاع عن النفس والتعامل 

أنها التقليـل مـن ظـاهرة    األطفال والفتيات، والتي من ش السيمامع الغرباء لنقلها ألسرهم 
الخوف من الجريمة، من خالل توزيعها بواسطة وسائل اإلعالم، أو إرفاقهـا مـع فـواتير    

 .الكهرباء أو الماء أو التلفون وغيرها

حث المؤسسات االجتماعية على القيام بحمالت تطوعية بيئية في مختلف المناطق واألحياء،  - 11
خول لألماكن المهجورة والعمل على تقليل التأثير كتنظيف الشوارع والساحات الفارغة، أو الد

على تقليل درجـة   بدورها تعمل السلبي لها كتنظيفها أو إغالقها جيداً أو إعادة تأهيلها، والتي
 .الخوف من الجريمة لدى المواطنين

للعمل على توفير أماكن ترفيهية  الحكومية وغير الحكوميةدعوة المؤسسات المعنية الرسمية  - 12
مراهقين في مختلف األحياء، بـدالً مـن تـركهم    بالتكون خاصة  ،أو برسوم رمزيةمجانية 

 .سلوكيات تؤدي إلى االنحراف والجريمة فيتعلمواودفعهم للشارع 

 

  مستوى الضبط االجتماعي المتمثلة بالشرطة والمحاكم: ثالثاً
فـي جميـع المنـاطق     زيادة عدد نقاط مراكز الشرطة المنتشرة، كذلك الدوريات المتحركة -1

 .بشكل متوازن مع حاجتها خاصة تلك البعيدة عن مركز المدينةواألحياء 

من خالل عقد ورشات ولقاءات للجمهور عن انجـازات أقسـام    ،تفعيل دور جهاز الشرطة -2
أو وزيادة الثقة واألمان مع الجمهور، بشكل مباشر أو غيـر   ،الشرطة المختلفة من أجل بناء

 .مباشر

إحصائيات عن عدد الحاالت التي تم مساعدتها والعمليات اإلجراميـة التـي تـم     القيام بنشر -3
والتي بـدورها تزيـد مـن ثقـة      ،وغيرها ،والسرقة ،والخطف ،عمليات السطوك ،إحباطها

 .المواطنين بجهاز الشرطة

دعوة جهاز الشرطة واألجهزة القضائية إلى الحزم في التعامل مع الظواهر المجتمعية السلبية  -4
في التأثير علـى أفـراد    اًكبير اًدور ؤديومن ثم القضاء عليها، والتي ت ،سبيل الحد منهافي 

 . من خالل زيادة أو نقصان درجة الخوف من الجرائموذلك المجتمع 

من خالل تزويدهم بدورات ومهارات  ،رفع كفاءة األجهزة األمنية في مجال العمل االجتماعي -5
  . ين وتزيد من ثقتهم بهمتقوي االتصال االيجابي مع المواطن
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  مستوى اإلعالم: رابعاً
بشكل كبير على زعزعة األمن  تؤثروالتي  ،تكثيف الجهود لمحاربة اإلشاعة بمختلف أشكالها -1

أثرها في زيادة درجـة   والتي تتركواالستقرار في تداول أخبار ليس لها أساس من الصحة 
 .الخوف بين المواطنين

الدعوة ب ،تهدف لتخفيف درجة الخوف من الجريمة بين المواطنينتوجيه اإلعالم لتقديم برامج  -2
 .ونبذ جميع أشكال العنف ،إلى األمن واألمان

إضـافة   ،ة في مختلف وسائل اإلعالم المسموعة والمرئيـة والمقـروءة  يالقيام بحمالت توع -3
 .تستهدف األهل وأبنائهمالتي لمواقع التواصل االجتماعي 

يقوم من خاللهـا قسـم    ،شكل دوري ضمن وسائل اإلعالمتخصيص فترة زمنية أسبوعية ب -4
الشرطة الفلسطينية باإلجابة على استفسارات الجمهور بخصوص بعـض  في العالقات العامة 

ونشـر أهـم االنجـازات     ،وتوضيح آلية عمل جهـاز الشـرطة   ،أو المخاوف ،اإلشاعات
 . كذلك إحصاءات الجريمة ،األسبوعية

مجتمعية بشكل دوري، تهدف إلى فحص درجة األمـن المجتمعـي   القيام باستطالعات رأي  -5
أو مواقـع   ،ومدى شعور المجتمع بالخوف من الجريمة، سواء من خالل البرامج اإلذاعيـة 

وسماع آراء النـاس بواسـطة    ،أو من خالل التوجه للمناطق المختلفة ،التواصل االجتماعي
  .مراسلي وسائل اإلعالم المختلفة

  
  البحث العلميمستوى : خامساً

تعتبر الدراسة األولى في  إذ أنهاالدراسة الحالية من نتائج،  إليهالعمل على نشر ما توصلت  -1
 .فلسطين التي تبحث موضوع الخوف من الجريمة

 إليهـا من خالل محاور أخرى لم تتطرق  ،الجريمة من التركيز على دراسة موضوع الخوف -2
تناول المتغيرات الداخلية فقط، مع اإلشارة إلـى  حيث ركزت الدراسة على ، الدراسة الحالية

أن هناك متغيرات خارجية أخرى لم تتناولها الدراسة وقد يكون لها تأثير على درجة الخوف 
 .خصوصاً فيما يتعلق باالحتالل والمستوطنين أو دخول أشخاص غرباء للمدينة

ما بين مدن وقرى  تهدف للمقارنة ،إجراء دراسات مقارنة في موضوع الخوف من الجريمة -3
 .ومخيمات

حث المعنيين على القيام بدراسات مشتركة بين أكثر من تخصص في موضوع الخوف مـن   -4
 .الجريمة
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  مستوى مجتمعي غير رسمي: سادساً
مثل المؤسسات الدينية على القيـام بتقـديم دروس    ،رسميةالحث المؤسسات المجتمعية غير  -1

وتهيب بضرورة تقديم المساندة المجتمعيـة   ،فرادتهدف إلى زيادة التماسك المجتمعي بين األ
 .لزيادة الثقة ورفع درجة األمن واألمان بين المواطنين

 ،وعمالـة األطفـال   ،والتسول ،دعوة المؤسسات الدينية لمحاربة الظواهر السلبية كاإلشاعة -2
 .ومحاربتها من منطلق ديني

األبناء ومناقشتهم فيما يتعرضون الذي يتضمن فتح الحوارات مع و ،التوجيه األسري لألبناء -3
 .والعمل على التصدي له ومحاربته ،أو ما يشعرون به من خوف وقلق ،إليه من مشكالت

جيدة ألبنائهم كظاهرة التسكع فـي  الوالحد من السلوكيات غير  ،الرقابة األسرية على األبناء -4
 .في المجتمع الخوف حيث تبث هذه الظواهر السلبية ،الشوارع
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  بشكل قوي لتزمم          لتزم بشكل كاملم         :كدرجة التدين بالنسبة ل -7

  نهائياًتزم غير مل       بشكل ضعيفلتزم ملتزم بشكل متوسط            م        
  
  منزل مستقل                شقة ضمن عمارة                          :نوع المسكن -8
  
  ال          نعم             سنة فأقل؟     12هل يوجد أطفال في أسرتي، التي أسكن معها،  -9
  

  سنة فأكثر في أسرتي، التي أسكن معها في المنزل؟ 13هل يوجد إناث  -10
  ال        نعم                                       
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  ال        نعم                      هل يوجد مسنون يعيشون في األسرة؟    -11
            

  ال        نعم                       ؟ شهر الماضية 12هل كنت ضحية لعمل إجرامي في الـ -12
  

  ال        نعم              لعمل إجرامي في حياتك باستثناء العام السابق؟هل كنت ضحية  -13
  

  ال        نعم                     هل كان أحد أقاربك ضحية لعمل إجرامي؟  -14
  

  ال        نعم                            هل كان أحد أصدقائك ضحية لعمل إجرامي؟         -15
  

   :احتمال التعرض لجرائم ضد ممتلكاتي هي -16
  .الخطورة متوسطة                  ال أعتقد بوجود أية خطورة            الخطورة عالية        

  
  :               احتمال التعرض لجرائم ضدي هي -17

  .الخطورة متوسطة                  ال أعتقد بوجود أية خطورة            الخطورة عالية        
         

  :         احتمال التعرض لجرائم ضد أفراد أسرتي هي -18
  .الخطورة متوسطة                  ال أعتقد بوجود أية خطورة            الخطورة عالية        
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  :القسم الثاني
أنواع الجرائم التي تخاف أن تتعرض لها أو تخاف أن يتعرض أحد أفـراد  أمامك عبارات لقياس 

حول الرقم ) دائرة(جميع العبارات بوضع شارة  نالرجاء  قراءتها بتمعن واإلجابة ع .أسرتك لها
  :لحضرتك مالئمةاألكثر 
  ال  نعم  العبارة  الرقم

  2  1  ".اختطاف"إجرامي ضحية لفعل ) أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   1
  2  1  ".قتل"ضحية لفعل إجرامي ) أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   2
  2  1  ".سرقة"ضحية لفعل إجرامي )  أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   3
  2  1  ".نشل"ضحية لفعل إجرامي ) أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   4
  2  1  ".باليداعتداء "ضحية لفعل إجرامي ) أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   5
  2  1  ".ابتزاز"ضحية لفعل إجرامي ) أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   6
  2  1  ".اعتداء جنسي"ضحية لفعل إجرامي )  أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   7
  2  1  ".تزوير"ضحية لفعل إجرامي ) أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   8
  2  1  ".جرائم االنترنت"ضحية لفعل إجرامي ) أنا أو أسرتي(أخاف أن أكون   9

  
  :القسم الثالث

 ،خيارات خمسةوذلك حسب مقياس مكون من  إدراك الخوف من الجريمة،أمامك عبارات لقياس 
حـول الـرقم األكثـر    ) دائرة(جميع العبارات بوضع شارة  نالرجاء  قراءتها بتمعن واإلجابة ع

  :لحضرتك مالئمة
  .درجة الخوف من الجريمة :المحور األول

  إطالقا  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات  الرقم

1  
أخاف من المشي أثناء النهار حتى لو كنـت  

  .برفقة أشخاص آخرين
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .أخاف من المشي وحيداً أثناء النهار  2

3  
أخاف من المشي بعد حلول الظالم حتى لـو  

  .كنت برفقة أشخاص آخرين
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .المشي وحيداً بعد حلول الظالمأخاف من   4

5  
أخاف على أسرتي أثناء تواجدهم في الشارع 

  .أثناء النهار
5  4  3  2  1  
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  إطالقا  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات  الرقم

6  
أخاف على أسرتي أثناء تواجدهم في الشارع 

  .أثناء الليل
5  4  3  2  1  

7  
الشـارع أثنـاء   ال أسمح ألطفالي اللعب في 

  .النهار خوفاً عليهم
5  4  3  2  1  

8  
ال أسمح ألطفالي اللعب في الشارع أثناء الليل 

  .خوفاً عليهم
5  4  3  2  1  

9  
أتردد في الخروج من المنزل خوفـاً علـى   

  .أبنائي
5  4  3  2  1  

10  
أخشى أن يقوم أحد بالسطو على منزلي ونحن 

  .بداخله
5  4  3  2  1  

11  
بالسطو على منزلي ونحن أخشى أن يقوم أحد 

  .خارجه
5  4  3  2  1  

12  
أخاف من القيام بأي استثمار اقتصادي خوفاً 

  .من التعرض للسرقة أو النصب
5  4  3  2  1  

13  
أفضل عدم حمل كمية كبيـرة مـن النقـود    

  .واألشياء الثمينة خشية السرقة
5  4  3  2  1  

14  
أخاف أن أترك أمواالً أو أشياء ثمينـة فـي   

  .المنزل
5  4  3  2  1  

15  
خوفي من الوقوع كضحية عمـل إجرامـي   

  .يمنعني من فعل أشياء أود القيام بها
5  4  3  2  1  

16  
أخاف من الركوب في سـيارة نقـل تكسـي    

  .بمفردي
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .أخاف أن أنزل إلى السوق بمفردي  17

18  
أخاف على أفراد أسرتي وأوالدي من النزول 

  .إلى السوق بمفردهم
5  4  3  2  1  
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  .مستوى البيئة االجتماعية: المحور الثاني

  العبارات  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

ينتشر الشباب المتسكعون، في منطقة   19
  .سكناي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .ينتشر المتسولون، في منطقة سكناي  20

تنتشر في منطقة سكناي القاذورات أو   21
  .الزجاج المكسر على األرضالقمامة أو 

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يوجد في منطقة سكناي بيوت مهجورة  22

يوجد في منطقة سكناي ممرات ضيقة   23
  .أزقة

5  4  3  2  1  

ال تتوافر أجهزة إنذار في المنطقة السكنية   24
  .أو العمارة التي أعيش فيها

5  4  3  2  1  

25  
تتوافر ساحة كبيرة حول المنزل أو 
العمارة التي أعيش فيها تفصلها عن 

  .المنازل والعمارات المجاورة
5  4  3  2  1  

ال يوجد حارس للحي أو للعمارة أو   26
  .المجمع السكني الذي أعيش فيه

5  4  3  2  1  

ال تتوافر كاميرات مراقبة في منطقة   27
  .سكناي بشكل ظاهر للمارة

5  4  3  2  1  

منطقة سكناي غير قريبة من الشارع   28
  .الرئيسي

5  4  3  2  1  

29  
ال تتوافر اإلضاءة الجيدة للحي الذي أعيش 
فيه  كالممرات الضيقة األزقة أو 

  .األرصفة
5  4  3  2  1  

30  
العمارة أو المنزل الذي أعيش فيه غير 
محاط بأسوار عالية أو أسالك شائكة وال 

  .يوجد به بوابة رئيسية
5  4  3  2  1  

31  
الحي الذي داخل " مطبات"ال توجد عوائق 

أعيش فيه والمخصصة للحد من سرعة 
  .السيارات

5  4  3  2  1  
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  .دعم االجتماعي الرسميالدرجة : المحور الثالث

  العبارات  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

يتوافر مركز شرطة قريب من منطقة   31
  .سكناي

5  4  3  2  1  

تنتشر الشرطة سواء الراجلة أو الدوريات   32
  .في منطقة سكناي

5  4  3  2  1  

33  
يتوافر خط ساخن مجاني طوال الوقت 
يمكن االستعانة به في حال وقوع أي 

  .حادث إجرامي
5  4  3  2  1  

يتوافر مركز صحي قريب من منطقة   34
  .سكناي

5  4  3  2  1  

يسكن شخص مسئول بالقرب من منطقة   35
  .سكناي يحظى بحماية رسمية

5  4  3  2  1  

اجتماعية في منطقة  تتوافر مؤسسات  36
  .سكناي

5  4  3  2  1  

يتوافر متطوعون يعملون في المؤسسات   37
  .االجتماعية في منطقة سكناي

5  4  3  2  1  

  .درجة الدعم االجتماعي غير الرسمي: المحور الرابع

  العبارات  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة
  1  2  3  4  5  .تربطني عالقة جيدة مع الجيران من حولي  38

يسكن أقارب وأشخاص من حولي أستطيع   39
  .اللجوء إليهم عند الحاجة

5  4  3  2  1  

أجد أسرتي من حولي عندما أحتاج إلى   40
  .المساعدة

5  4  3  2  1  

يوجد أشخاص من حولي أعتمد عليهم   41
  .وأثق بهم

5  4  3  2  1  

أعيش في المنزل ضمن أسرتي الكبيرة   42
  ".العائلة الممتدة"

5  4  3  2  1  

  نشكر لكم تعاونكم
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أنواع الجرائم المنجزة في مركز شرطة مدينة نابلس والمحولـة للجهـات    )2(ملحق رقم 

  2012و 2009المختصة وفق اإلحصائية السنوية لقسم التحقيقات لألعوام بين 

  
  الجرائم المرتكبة ضد حياة األشخاص أو سمعتهم: أ

  2012  2011  2010  2009 سمعتهمالجرائم المرتكبة ضد حياة األشخاص أو 
  1  0  0  3  خطف األشخاص

  1  0  1  0  خطف الذكور البالغين
  0  0  2  2 خطف اإلناث البالغات

  0  2  2  1 خطف األطفال أو غير الراشدين
حجز حرية األشخاص أو اعتقالهم أو القبض علـيهم أو حبسـهم   

  بصورة غير شرعيه
20  15 20  25  

  596  665  441  511 التهديد
  0  0  0  1 العائلي العنف

السب والشتم والقذف والتحقير والتشـهير والنيـل مـن سـمعة     
 اآلخرين

57  18  10  16  

خرق حرمة المنازل والتعدي والـدخول فيهـا بصـورة غيـر     
 مشروعه

45  52 44  28  

  667  741  531  640  المجموع
  .قسم التحقيقات –فرع شرطة نابلس  –األمن العام  –السلطة الوطنية الفلسطينية : المصدر

  
  الجرائم المرتكبة ضد األموال -ب

  2012  2011  2010  2009 الجرائم المرتكبة ضد األموال
السلب والنهب واغتصاب المال باإلكراه بالطريق العام أو قطـع  

  الطريق
4  1  2  1  

  57  76  55  56 سرقة المساكن أو السطو عليها
  91  81  52  57  عليهاسرقة المتاجر أو المحالت التجارية أو السطو 

  46  20  25  17 سرقة السيارات
  2012  2011  2010  2009 الجرائم المرتكبة ضد األموال

  26  42  39  53  سرقات أخرى مرتكبة بظروف متعددة
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  33  0 11  23  النشل
  59  152  107  60  السرقات غير الموصوفة أو العادية أو البسيطة

  13  1  0  10  الشروع بالسرقات أو السرقات غير التامة
  6  5  5  0  شروع بسطو على المساكن

  5  5  3  1  شروع بالسرقة على المتاجر
  2  1  2  0  شروع بسرقة سيارة

  0  0  2  0  شروع بنشل
  8  7  5  5  شروع بسرقات أخرى

  17  22 16  6  االمتالك الجنائي أو حيازة األموال المسروقة
  364  414  323  297  المجموع

  .قسم التحقيقات –فرع شرطة نابلس  –األمن العام  –السلطة الوطنية الفلسطينية : المصدر
  
  الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة -ج

  2012  2011  2010  2009  الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة
  57  24  18  38  النصب واالحتيال
  1  30  0  21 التزييف والتزوير

  12  16  16  2  الرسمية أو السجالتتزوير األوراق والمستندات والوثائق 
  1  1  1  1 تزوير أختام الدولة والطوابع والعالمات التجارية

تزوير أو تزييف األوراق المالية أو البنكنـوت أو المسـكوكات   
  النقدية وترويجها أو التعامل معها

4  6  7  13  

  0  3  26  30 خيانة األمانة أو إساءة االئتمان أو التبديد
  0  24  0  0 الدولة من قبل موظفي الدولةاختالس أموال 

  0  30  1  0 الرشوة
  0  14  1  0  "الميسر"لعب القمار 

  1  24  19  16  جرائم أخرى ضد الثقة العامة
  85  119  88  112 المجموع

  .قسم التحقيقات –فرع شرطة نابلس  –األمن العام  –السلطة الوطنية الفلسطينية : المصدر
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  األمالك العامة أو الخاصة أو إتالف المالجرائم التعدي على  -د
جرائم التعدي على األمالك العامة أو الخاصة أو إتالف 

 المال
2009  2010  2011  2012  

الحرق الجنائي أو اإلتالف عمدا بواسـطة النـار أو إضـرام    
  الحرائق

28  26  30  21  

الحريق على وجه الخطأ أو اإلهمال أو اإلتالف بواسطة النـار  
  بإهمال

5  13  9  8  

  193  271  179  110 جرائم أخرى ضد األمالك العامة أو الخاصة أو إتالف المال
  222  410  218  143 المجموع

  .قسم التحقيقات –فرع شرطة نابلس  –األمن العام  –السلطة الوطنية الفلسطينية : المصدر
  
  جرائم مرتكبة ضد موظفي الدولة واإلخالل بسير العدالة -ـه

  2012  2011  2010  2009  ضد موظفي الدولة واإلخالل بسير العدالةجرائم مرتكبة 
  83  110  86  86  أهانه أو ذم أو تحقير المواطنين العموميين أو التعدي عليهم

  4  21  11  5 البالغ أو اإلخبار الكاذب أو اختالق وافتراء الجرائم
  1  0  0  6 شهادة الزور واليمين الكاذب أو اإلعراض عن تأديتهما

  8  8  5  6  انتحال الوظائف أو الصفات الرسمية أو صفات اآلخرين
  0  0  2  2  اإلخالل بسير العدالة

  0  0  4  0  جرائم أخرى ضد موظفي الدولة
  96  139  108  105 المجموع

  .قسم التحقيقات –فرع شرطة نابلس  –األمن العام  –السلطة الوطنية الفلسطينية : المصدر
  
  الجرائم المرتكبة ضد النظام العام -و

  2012  2011  2010  2009 الجرائم المرتكبة ضد النظام العام
المخدرات جرائمها واسـتعمالها   –الجرائم المرتكبة ضد القانون 

 وصناعتها وجلبها وحيازتها وترويجها
19  38  46  65  

  8  3  3  3 السكر والتشويش والعربدة أو التعاطي المقرون بشغب
استعمال المسكرات أو صناعتها أو جلبها أو ترويجها المخـالف  

 لشريعة اإلسالم أو القانون
0  1  0  0  

  2  1  4  2 التشرد والتسول
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  2012  2011  2010  2009 الجرائم المرتكبة ضد النظام العام
  62  37  16  8  مخالفة قانون أو نظام األسلحة النارية والمتفجرات وما غيرها

  273  177  148  1  النظام العامجرائم أخرى ضد 
  410  264  210  34  المجموع

  .قسم التحقيقات –فرع شرطة نابلس  –األمن العام  –السلطة الوطنية الفلسطينية : المصدر
  
  الجرائم المشتبه بها -ز

  2012  2011  2010  2009 الجرائم المشتبه بها
تهريب األرصدة واألموال والبضائع من الدولة وفيهـا وجـرائم   

  أخرى ذات مساس باالقتصاد الوطني
0  3  7  3  

  2  6  1  2  تسمم
  1  5  0  0 غرق

  6  25  37  1 سقوط من علو
  0  0  177 0 تغيب

  0  0  42  256  الجرائم األخرى عدى المذكورة أعاله
  12  45  260  259 المجموع

  .قسم التحقيقات –فرع شرطة نابلس  –األمن العام  –السلطة الوطنية الفلسطينية : المصدر
  
 

   



145 

  
  أسماء محكمي استمارة البحث ):3(ملحق رقم 

  
  الرقم االسم  المؤهل العلمي  مكان العمل
 1  سهيل حسنين. د دكتوراه خدمة اجتماعية  جامعة القدس

 2  صالح وتد. د دكتوراه خدمة اجتماعية  جامعة القدس

 3  سامي الكيالني. د دكتوراه خدمة اجتماعية  جامعة النجاح الوطنية

 4  عبد عساف.د دكتوراه علم نفس  النجاح الوطنيةجامعة 

 5  ماهر أبوزنط. د دكتوراه علم اجتماع  جامعة النجاح الوطنية

 6  عماد اشتية. د دكتوراه علم اجتماع  جامعة القدس المفتوحة

  جامعة النجاح الوطنية
  مدير مركز الخدمة المجتمعية

 7  بالل سالمة. أ  ماجستير خدمة اجتماعية
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  الفهارس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  فهرس الجداول

  
 الصفحة جدولال رقمال

1 
توزيع عينة الدراسة باألرقام والنسب المئوية حسـب متغيـرات الدراسـة    

 المستقلة
51 

 56 معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط المحاور بالدرجة الكليةنتائج  2

3 
نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات  المحـاور بالدرجـة   

 الكلية لكل محور
57 

 59 قيمة معامل ثبات العبارات لكل محور ولجميع المحاور 4

5 
محاور المعياري الستجابة أرباب البيوت نحو  واالنحرافالمتوسط الحسابي 

 الخوف من الجريمة
63 

6 
أفراد العينة نحو الخوف ستجابات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ال

 من الجريمة
64 

7 
نحو الخوف من للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت " ت"نتائج اختبار 
 لمتغير الجنسالجريمة تبعاً 

66 

8 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 لمتغير العمرتبعاً البيوت 
66 

9 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 لمتغير العمرتبعاً البيوت 
67 
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 الصفحة جدولال رقمال

10 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 مكان السكنلمتغير  تبعاًالبيوت 
68 

11 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 سنوات التعليملمتغير  تبعاًالبيوت 
68 

12 
لدى أرباب  الثنائية البعدية في الخوف من الجريمةنتائج اختبار شيفيه للمقارنات 

 .سنوات التعليملمتغير  تبعاًالبيوت 
69 

13 
لدى أرباب  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة

 الدخل الشهريلمتغير  تبعاًالبيوت 
70 

14 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 لمتغير الدخل الشهريتبعاً البيوت 
70 

15 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 لمتغير طبيعة العملتبعاً البيوت 
71 

16 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 لمتغير طبيعة العملتبعاً البيوت 
72 

17 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 لمتغير التدينتبعاً البيوت 
72 

18 
ية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائ

 لمتغير درجة التدينتبعاً البيوت 
73 

19 
نحو الخوف من للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت " ت"نتائج اختبار 
 نوع السكنلمتغير الجريمة تبعاً 

74 

20 
نحو الخوف من للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت " ت"نتائج اختبار 
 في األسرة" ضعفاء"وجود أفراد  لمتغيرات الجريمة تبعاً 

74 

21 
نحو الخوف من للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت " ت"نتائج اختبار 
 "ضحايا لفعل إجرامي"لمتغيرات الجريمة تبعاً 

75 

22 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 الحتماالت التعرض لفعل إجراميتبعاً البيوت 
76 

23 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية في الخوف من الجريمة لدى أرباب 

 البيوت تعزى لمتغير احتماالت التعرض لفعل إجرامي
77 
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 78 "وفق نوع الفعل اإلجرامي" استجابة أرباب البيوت كضحايا لفعل إجرامي 24

25 
نحو الخوف من للعينات المستقلة الستجابة أرباب البيوت " ت"نتائج اختبار 
 وفق نوع الفعل اإلجرامي" ضحايا لفعل إجرامي"لمتغيرات الجريمة تبعاً 

79 

26 
المعياري لمستوى البيئة االجتماعيـة لـدى   المتوسط الحسابي واالنحراف 

 أرباب البيوت
81 

27 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى الدعم االجتماعي الرسمي 

 لدى أرباب البيوت
82 

28 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى الدعم االجتمـاعي غيـر   

 الرسمي لدى أرباب البيوت
83 

29 
االرتباط بين درجة الكلية للخوف من الجريمة، لمستوى مصفوفة معامالت 

 الدعم االجتماعي ولمستوى البيئة االجتماعية
84 

30 
لمحـور   نتائج معامالت االنحدار البسيط  للتنبؤ بدرجة الخوف من الجريمة

 البيئة االجتماعية
85 

31 
ر لمحـو  نتائج معامالت االنحدار البسيط  للتنبؤ بدرجة الخوف من الجريمة

 الدعم االجتماعي
86 

32 
تحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين مستويات البيئـة االجتماعيـة والـدعم    

 االجتماعي وبين درجة الخوف من الجريمة
87 
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  فهرس المالحق 

  
 الصفحة الملحق  رقمال

 134 استمارة بحث 1

2 

للجهـات  أنواع الجرائم المنجزة في مركز شرطة مدينة نابلس والمحولـة  
 2009المختصة وفق اإلحصائية السنوية لقسم التحقيقـات لألعـوام بـين    

 2012و

141 

 145 أسماء محكمي استمارة البحث 3

 146  تسهيل مهمة الطالب  4

 147  أسماء محكمي استمارة البحث  5
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  فهرس المحتويات 

  
 الصفحة الموضوع الرقم

 أ إقرار 

 ب الشكر والتقدير 

  ج  الملخص باللغة العربية  
 د  الملخص باللغة اإلنجليزية  

 1 المدخل إلى الدراسة: الفصل األول 

 1 المقدمة 1.1

 3 لمحة عامة عن مدينة نابلس 2.1

 4 مشكلة الدراسة 3.1

 5 أهمية الدراسة 4.1

 6 مصطلحات الدراسة 5.1

 8 أهداف الدراسة 6.1

 8 أسئلة الدراسة 7.1

 8 الدراسة المركزي سؤال 1.7.1

 8 األسئلة الفرعية 2.7.1

 9 فرضيات الدراسة 8.1

 11 متغيرات الدراسة 9.1

 11 المتغير التابع 1.9.1

 11 المتغيرات المستقلة 2.9.1

 12 الخلفية النظرية: الفصل الثاني 

 12 علم الجريمة 1.2

 13 علم الضحية 2.2

 15 الخوف من الجريمة 3.2

 16 المتبع في قياس الخوف من الجريمةالمنهج  4.2

 18 تطور دراسة الخوف من الجريمة 5.2
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 الصفحة الموضوع الرقم

 19 أهمية تناول موضوع الخوف من الجريمة 6.2

 20 تفسير الخوف من الجريمة 7.2

 20 نماذج الخوف من الجريمة 8.2

 22 نظريات الخوف من الجريمة 9.2

 22 الروتيني أو الرتيبنظرية النشاط  1.9.2

 23 نظرية أسلوب الحياة 2.9.2

 25 نظرية االختيار المعقول المنطقي 3.9.2

 26 النظرية الموقفية للوقاية من الجريمة 4.9.2

 27  نظرية مساحة قابلة للدفاع 5.9.2

 28 الدراسات السابقة 10.2

 29 عالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات الديموغرافية 1.10.2

 29 الجنس وعالقته بالخوف من الجريمة 1.1.10.2

 30 العمر وعالقته بالخوف من الجريمة 2.1.10.2

 31 مكان السكن وعالقته بالخوف من الجريمة 3.1.10.2

  32  االجتماعيةعالقة الخوف من الجريمة بالمتغيرات   2.10.2
  32 المستوى التعليمي وعالقته بالخوف من الجريمة 1.2.10.2
 32 الدخل وعالقته بالخوف من الجريمة 2.2.10.2

 33 درجة التدين وعالقتها بالخوف من الجريمة 3.2.10.2

 33 طبيعة العمل وعالقته بالخوف من الجريمة 4.2.10.2

 34 نوع السكن وعالقته بالخوف من الجريمة 5.2.10.2

 34 وجود أفراد ضعفاء وعالقته بالخوف من الجريمة 6.2.10.2

 35 خبرة الضحايا وعالقته بالخوف من الجريمة 7.2.10.2

 35 إدراك خطورة العمل اإلجرامي وعالقته بالخوف من الجريمة 8.2.10.2

 36 نوع العمل اإلجرامي وعالقته بالخوف من الجريمة 9.2.10.2

 36 عالقة الخوف من الجريمة بالدعم االجتماعي 3.10.2

 38 بالبيئة االجتماعية عالقة الخوف من الجريمة 4.10.2

 40 أبرز الدراسات السابقة 11.2

 46 التعليق على الدراسات السابقة 12.2
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 الصفحة الموضوع الرقم

 48 منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث 

 48 منهج الدراسة 1.3

 48 مجتمع الدراسة 2.3

 49 عينة الدراسة 3.3

 50 خصائص عينة الدراسة 4.3

 54 أداة الدراسة 5.3

 54 مبنى األداة 1.5.3

 55 صدق المحكمين 2.5.3

 56 الصدق الداخلي لألداة 3.5.3

 59 ثبات األداة 4.5.3

 59 توزيع االستبانة 6.3

 61 المعالجة اإلحصائية 7.3

 62 عرض نتائج الدراسة: الفصل الرابع 

 62 لجريمةاأرباب البيوت الخوف من  بادراكالنتائج المرتبطة  1.4

2.4 
لمتغيرات ل النتائج المرتبطة بالفروق في استجابت أرباب البيوت تبعاً

 الديموغرافية واالجتماعية
65 

 80 عالقة الخوف من الجريمة، بالبيئة االجتماعية والدعم االجتماعي 3.4

  88  حدود الدراسة وصعوباتها  4.4
  88  حدود الدراسة  1.4.4
  88  صعوبات الدراسة  2.4.4

 90 مناقشة النتائج: الفصل الخامس 

 90 مناقشة سؤال الدراسة المركزي 1.5

 94 مناقشة فرضيات الدراسة 2.5

 114 االستنتاجات 3.5

 114 التوصيات 4.5

 120 قائمة المصادر والمراجع  

 134  المالحق  

 148  الفهارس 
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