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  ملخص
في مدينة  ،رباب وربات البيوتمن الجريمة ألخوف التھدف ھذه الدراسة إلى فحص درجة 

من الجريمة، وفحص الفروق في درجة الخوف من الجريمة تُعزى لمتغيرات  ،نابلس
واجتماعية، فضالً عن فحص أثر درجة الدعم االجتماعي للفرد داخل  ،واجتماعية ديموغرافية

الحي، سواء الدعم الرسمي، أو الدعم غير الرسمي، وفحص أثر مستوى البيئة االجتماعية للحي 
رب وربة بيت، موزعين على مختلف ) 804(وتكونت العينة من  .درجة الخوف من الجريمة في

تم تصميم استبانة مكونة من  ،مناطق مدينة نابلس؛ ولتحقيق أھداف الدراسة، وفحص المتغيرات
أن قيمة المتوسط لدرجة الخوف إلى أشارت النتائج  .محاور أعدت لغرض البحث العلمي) 3(

فروق، دالة احصائيا، في النتائج بوجود  تُظھر .جحمن الجريمة ھي اقل من قيمة المتوسط المر
ً لمتغيرات شخصية واجتماعية، ماعدا متغيرا  نوع ومنطقة درجة الخوف من الجريمة تبعا

ً  ،ارتباطھنا بينما كان  .السكن ومستوى البيئة  ،بين الخوف من الجريمة، دال احصائيا
 عند تناول نوعي الدعم االجتماعي كلو. ومستويات الدعم االجتماعي وبقوة ضعيفة ،االجتماعية

 .على حدة، كانت قيمة معامل االرتباط أقوى بين الدعم غير الرسمي ودرجة الخوف من الجريمة
ظاھرة  والجزم بأن الخوف من الجرائم في مدينة نابلس ھھو وأھم ما خلصت إليه الدراسة، 

وخرجت ھذه الدراسة بتوصيات على مستوى السياسات . مجتمعية يعاني منھا أفراد المجتمع
ثم على مستوى البحث  ،اإلعالمواالجتماعية، ومستوى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، 

    .العلمي

  . الخوف من الجريمة، الدعم االجتماعي، البيئة االجتماعية درجة :كلمات مفتاحية
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Abstract 
The purposes of this study are to examine householders’ perceptions 

of fear of crime in Nablus city, to test the effect of independent variables 
(such as gender, age, education, place and type of residence, income, 
religiousness) and to explore the effects of social support and the 
neighborhood's environment on perceptions of householders' about fear 
of crime. A questionnaire was developed and distributed to a sample of 
804 householders. The results indicated that the average value for the 
degree of fear of crime is less than the value of the cut average. The 
results also confirmed significant differences in fear's perceptions due to 
personal and social variables, except the variables of place and type of 
residence. Furthermore, the analysis showed that perceived social support 
and perceived neighborhood's environment context are weakly associated 
with householders’ fear of crime, while the informal social support had a 
medium correlation. The study concluded that the fear of crime in Nablus 
city is a social phenomenon that the society suffers from. The study 
provides several recommendations at levels of social policy, formal and 
informal institutions, mass media, and researches.  

Key Words: degree of fear of crime, social support, neighborhood's 
environment. 

 
  المقدمة
. في المجتمع ائم والضحايالجربا المرتبطةمھمة الالمجاالت  أحدالخوف من الجريمة  تبرعيُ 

اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمَن (يقول هللا تعالى 
ابِِرينَ  ِر الصَّ  زال دراسة ھذا المجال في بدايته، في حين تما و). 155سورة البقرة، اآلية ) (َوبَشِّ

 الخوف من الجريمة في مجتمع ما  درجةفحص  بھدفتم تصميم مجموعة من المقاييس، 
)Al-Tareef, 2007.(  

 أھمية مواجھة أفعال كالجرائم، رغبةً منھا بوقد زاد وعي المؤسسات المجتمعية عامة 
 إن إحدى الصعوبات التي تواجه ھذه المؤسسات . في الحد من الخوف المجتمعي النابع منھا

 ولم تُسجل في  ،من األفعال االجرامية تحدث فعالً، ولكن لم يُبلغ عنھا اً جزء أنھي 
 في علم الجريمة" األرقام السوداء"وھذا ما يُطلق عليه  االحصاءات الرسمية،

 (Mayhew & Mayng, 1992; Skogan, 1977) .بالتالي، فإن عدم اإلبالغ عن األفعال و
  . االجرامية قد تزيد من مدى الخوف المجتمعي نحوھا
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 عربية الغدا موضوع الخوف من الجريمة محل اھتمام العديد من الدراسات غير وقد 
 في العقود الثالثة األخيرة، إال أن االھتمام به من الجانب العربي بدأ متأخراً نتيجة 
التحوالت المتسارعة التي تشھدھا الساحة العربية من تطوٍر تكنولوجي، وتقدم صناعي وعلمي 

)Kbesh, 2004 .( ،أما في المجتمع الفلسطيني، فحدوث تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية
ھا، وأدت إلى عدم االستقرار األمني، وزيادة في أعداد الجرائم، وعدم الشعور باألمن تركت آثار

وعلى وجه الخصوص، تعرضت مدينة نابلس إلغالق تام ). Al-Haj, 2007(لدى المواطنين 
ومستمر من االحتالل استمر نحو تسع سنوات متواصلة، حيث كانت آخر المدن الفلسطينية التي 

وما (Al-Haj, 2007; Yahia, 2001; Toqan, 2012)  سرائيليلحصار اإلا زال عنھا
ورافق ذلك من فلتان أمني، وعدم استقرار سياسي بالمدينة، مما أدى إلى تطور مشكالت 

 The Palestinian Centre) اجتماعية كالفقر، والبطالة، وانتشار الجريمة، والخوف منھا 
for Democracy and Conflict Resolution,  2003(.  

 ,The Palestinian National Authority(حصائيات االوتأكيداً على ذلك، أشارت 
كانت في مدينة  2006و 2003إلى أن ثلث الجرائم الواقعة في الضفة الغربية بين عامي ) 2013
بلغت قد كذلك تؤكد ھذه االحصائيات أن نسبة الجريمة في محافظة نابلس بتزايد مستمر، ف. نابلس
 2010، أما في عام 1590ما يقارب  2009الجرائم التي أحيلت للجھات المختصة في عام أعداد 

  2012في عام  1856، حتى وصلت 1722وصلت  2011، وفي 1647فقد بلغت 
)The Palestinian National Authority, 2013(  .  

  مشكلة الدراسة
السياسية، ومن تراجع في إن ما يشھده المجتمع الفلسطيني من تغيرات على الساحة 

األوضاع االقتصادية، وتحوالت في الجانب االجتماعي، ترك آثاره على المجتمع، مما أدت ھذه 
وعدم الشعور باألمن لدى  التغيرات إلى عدم االستقرار األمني، وزيادة في أعداد الجرائم

 Al-Haj, 2007; The Palestinian Centre for Democracy and)المواطنين
Conflict Resolution, 2003) .( أشارت إحصائيات المباحث العامة في الشرطة فقد

أن ثلث الجرائم الواقعة في  )The Palestinian National Authority, 2012(الفلسطينية 
حصائيات ھذه االكذلك تؤكد . )كانت في مدينة نابلس 2006و 2003الضفة الغربية بين عامي 

دراسة موضوع مرتبط من ھنا تأتي ضرورة . أن نسبة الجريمة في محافظة نابلس بتزايد مستمر
، وطرح مجموعة من األسئلة التي جاءت لخوف من الجريمة في مدينة نابلسبالجريمة وھو ا

    .الدراسة لإلجابة عليھا

  أسئلة الدراسة

ً ھو درجة الخوف من الجريمة بين أرباب وربات البيوت  ما: تطرح الدراسة سؤاالً رئيسا
  : تتعامل الدراسة مع ثالثة أسئلة فرعيةفي مدينة نابلس؟ وبالتالي، 
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ً في استجابات أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمة تبعاً  .1 ھل توجد فروق دالة إحصائيا
 لمتغيرات ديموغرافية واجتماعية محددة؟ 

أثر مستوى الدعم االجتماعي، على نوعيه الرسمي وغير الرسمي، في استجابات أرباب  ما .2
  البيوت نحو الخوف من الجريمة؟

  ما أثر ظروف البيئة االجتماعية في استجابات أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمة؟ .3

  أھداف الدراسة
ترحات حول تعامل تصميم مجموعة من االستنتاجات والمقالھدف العام من الدراسة ھو 

    .في نابلس الجريمة ومواجھة المؤسسات االجتماعية مع الخوف من

  :أما األھداف الفرعية فھي كالتالي

  .فحص درجة خوف أرباب البيوت في مدينة نابلس من الجريمة .1

ً لمتغيرات ديموغرافية  .2 نوع ال(فحص الفروق في درجة الخوف من الجريمة تبعا
نوع والمستوى التعليمي، : مثل( ة، ومتغيرات اجتماعي)السكنمكان والعمر، و، االجتماعي

 ).مستوى التدينوطبيعة العمل، والدخل، والسكن، 

فحص تأثير درجة الدعم االجتماعي للفرد داخل الحي سواء الدعم الرسمي، أو الدعم غير  .3
 .الرسمي

  .فحص تأثير ظروف البيئة االجتماعية على درجة الخوف من الجريمة .4

  الدراسةأھمية 
لقد ندرت . إن الخوف المجتمعي من الجريمة يتعلق بالضحية غير المباشرة في المجتمع

وتُعتبر . حين أن الدراسات األجنبية آخذة باالزدياد الدراسات العربية التي تطرقت لذلك، في
الدراسة الحالية ھي األولى التي تفحص ھذا الموضوع، حيث تكمن أھميتھا في توفير مقياس 
موضوعي حول درجة الخوف من الجريمة في مدينة فلسطينية، وارتباطاتھا بمتغيرات متعددة، 

اضعو السياسات االجتماعية، ومنفذوھا، حيث تستفيد من نتائجھا أطراف مختلفة، وأھمھم و
وخاصة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال الجريمة كالشرطة، واألجھزة 

ثارة الوعي وبالتالي، فإن أھمية الدراسة تكمن في إ. القضائية، ومؤسسات المجتمع المدني
معرفة سبل التفسير المؤسسي الرسمي وغير الرسمي، وذلك من أجل تضافر الجھود نحو 

  .والمواجھة

  فرضيات الدراسة

في اتجاھات ) α≥0.05عند المستوى ( توجد فروق ذات داللة إحصائية :الفرضية األولى
ً لمتغيرات شخصية  ، النوع االجتماعي(أرباب وربات البيوت نحو الخوف من الجريمة، تبعا
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نوع السكن، والدخل، ومنطقة السكن، (ومتغيرات اجتماعية ) العمر، والمستوى التعليميو
  ).تسكن في البيت" فئات ضعيفة"التدين وو

البيئة مستوى ل α)≥0.05عند المستوى ( يوجد أثر ذو داللة إحصائية: الفرضية الثانية
  .في درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب وربات البيوت االجتماعية

لدرجة الدعم ) α≥0.05عند المستوى ( يوجد أثر ذو داللة إحصائية :الفرضية الثالثة
في درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب وربات  )نوعيه الرسمي وغير الرسميب( االجتماعي

 .البيوت

  حدود الدراسة
 . والمتمثلة بمدينة نابلس باستثناء المخيمات والقرى المحاذية لھا: الحدود المكانية .1

والمتمثلة بجميع أرباب وربات البيوت المستفيدين من اشتراك المياه في : الحدود البشرية .2
 ،مناطق مدينة نابلسخمس ، والمنتشرين في "حسب نوع االشتراك المنزلي"بلدية نابلس 

 ).32203(والبالغ عددھم 

فترة الواقعة المتمثلة في الفترة الزمنية لھذه الدراسة، والتي تحددت في ال: الحدود الزمنية .3
 .2013و 2012بين العامين 

  مصطلحات الدراسة
 Matthews, Johnson)كما يعرفه ماثيوس وجوھانسون وجنكيز :الخوف من الجريمة
& Jenks, 2011, 489)  القلق لدى األفراد الذين يخشون من الضرر أو الخسارة الناتجة "بأنه

  ". عن أعمال إجرامية

ردة الفعل النفسية الناتجة عن خشية الفرد : الباحثان الخوف من الجريمة على أنه عرفويُ 
  . التعرض لفعل إجرامي، سواء على نفسه، أو على أحد أفراد أسرته

المؤازرة والتعاطف والمعونة النفسية التي يتلقاھا الفرد من البيئة "ھو  :الدعم االجتماعي
مية تقدم من خالل المؤسسات االجتماعية أو غير التي يعيش فيھا، سواء كانت مؤازرة رس

  .(Hamed, 2012, 511)" رسمية يقدمھا أفراد األسرة واألقرباء واألصدقاء والزمالء

ما يتشكل من األفراد والجماعات والبيئة المحيطة وجميع مظاھر ": البيئة االجتماعية
  .(Latrash, 2009, 133) "المجتمع، من خالل تفاعلھم

ھو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة، الذي عرف بأنه يحمل ھذه " :البيترب وربة 
الصفة من قبل باقي أفراد األسرة وعادةً ما يكون ھذا الشخص صاحب السلطة والمسئول عن 

 The Palestinian" (تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة، وقد يشاركه اآلخرون في ذلك
Central Bureau of Statistics, 2010, 128.(  
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  النظري والدراسات السابقة اإلطار
تم التطرق له حديثاً، ويتعلق بالخوف من الجريمة، بحث يتناول اإلطار النظري لمجال 

  . لما له من آثار على المجتمع ،الذي لفت انتباه صانعي السياسات االجتماعية والباحثيناألمر 

 نتيجة لتطور علمْين مترابطْين ،في مجال الخوف من الجريمة ،انبثق البحث العلميوقد 
ركز دراسات علم الجريمة على انتشار الجريمة في تُ و. وعلم الضحية ،علم الجريمة: ھما

على  ،ركز نظريات علم الجريمةكما تُ . آثارھا وكيفية مواجھتھاوأسبابھا، من حيث المجتمعات، 
ھذه النظريات تتنوع و. ع التي قادته للفعل اإلجراميعلى المجرم، وعلى الدواف ،وجه الخصوص

-Al-Dosari, 2010 Al( واجتماعية، واقتصادية، أو تكاملية ونفسية، ما بين بيولوجية،
Bashri, 2005;( .لدراسة الجريمة والمجرم، تطور علم الضحية، الذي يدرس  واستمرارية

شرطة، وقضاء، (العالقة بين الضحية والجاني، والتفاعل بين الضحايا، ونظام العدالة الجنائية 
وقد أخذ ھذا العلم مكانه كحقل علمي متخصص في أوائل السبعينات من القرن ). وإصالح
  .Al-Atian, 2005; Andrew, 1996)(العشرين 

 ،كجزء من الحديث عن الضحايا 1970جاء االھتمام بموضوع الخوف من الجريمة بعد 
، اضافة إلجراء دراسات في مكتب اإلحصاء الرسمي األمريكي، التي ھدفت وعالقتھم بالجناة

 ,Fowler & Thomas, 1974; Skogan) إلى المساعدة في حماية األمن وتطبيق القانون
  .إلى عدم وجود عالقة واضحة بين الجريمة والخوف منھا خلصت ھاتان الدراستان. (1976

أوائل من نفذ دراسة حول الخوف من الجريمة، ِمن  (Merry, 1981)ويُعتبر ميري 
وعندھا أخذت الدراسات تتطور إلى أن توجه بعض الباحثين في تطوير مجال دراسة مستقل، 

 ً   . (Hollway & Jefferson, 2000)الى جنب مع دراسة علم الجريمة وعلم الضحية   جنبا

: أن تطور موضوع الخوف من الجريمة تطور نتيجة لسببين ھما (Lee, 2007)ويعتقد لي 
، وظھور الوعي من ناحية درجة الخوف لدى المواطنينوارتفاع في زيادة أعداد الجرائم 
بين الخوف من الجريمة وقد تم االتفاق حول مفھوم . من ناحية أخرى المجتمعي نحو الضحايا

ومفاده أنه  (Campbell, Muncer & Bibel, 2001; Smith, 1987)عديد من الباحثين 
   .شعور الفرد بالقلق نتيجة خطر محتمل من جريمة متوقعة، قد تُشكل تھديداً على حياته

: خمسة مركبات ھي (Jackson, 2005)جاكسون  حسبويتضمن الخوف من الجريمة، 
إدراك الفرد لعدم ومقدار القلق الذي يشعر فيه الفرد، وتوقع الفرد الحتمال وقوعه ضحية، 

تصور الفرد لخطورة النتائج المترتبة عن حدوث جريمة ما، واالعتقاد وتماسك المجتمع، 
س ويتمثل وجود ھذه المركبات، كما أشار لورن. باحتمال وقوع جريمة في المجتمع المحلي

(Lorenc, 2012)في انفعاالت الخوف  اً البعد االنفعالي الذي يكون ظاھر: ، بثالثة أبعاد رئيسية
ا، والبعد المعرفي الذي يكون في توقع الخطر، أو اإليذاء موغيرھ ،والتوتر ،كالقلق ،من الجريمة

من خالل الواقع الذي يعيشه الفرد ومعرفة الظروف التي يعيشھا والتي قد تدفع به ليقع ضحية، 
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والبعد السلوكي الذي يتمثل بالتصرفات المتبعة للحد من الوقوع كضحية، والمتمثل في أخذ 
  .الحيطة والحذر ووضع تدابير الحماية

أن من إلى   (Crewe, 2005; Lee, 2007; Pain, 2000)أشارت العديد من الدراساتو
جاكسون  ىدعاوقد . المشاكل الرئيسية في فھم الخوف من الجريمة ھي صعوبة قياسه

(Jackson, 2005) واعتمدت . فر مقياس رسمي ُمعتمد يقيس الخوف من الجريمةاعدم تو
 ;Abdullah, Salleh & Sakip 2012; Cauldwell, 2012)(مجموعة من الدراسات 

Fetchenhauer & Buunk, 2005; Jackson, 2005; Kullberg, Karlsson, 
Timpka & Lindqvist 2009)  مقاييس متعددة لقياس الخوف من الجريمة، كمقياس مسح

ھل تخشى أن تكون ضحية "، وھو مقياس أحادي الفقرة (NCS)الجريمة الوطني األمريكي 
يقيس مدى خوف الفرد من السير ليالً، ومقياس الخوف من الجريمة، والذي الذي ، "الجريمة م

التي شملت الجرائم البسيطة (جريمة  ةعشر ىيقيس ادراك الفرد نحو احتمال أن يقع ضحية ألحد
والخطرة، وجرائم االعتداء على النظام العام، واالعتداء على الممتلكات مثل السرقة، وجرائم 

ي اشتمل على الخبرة المباشرة لقائمة من ذ، ومقياس ضحايا الجريمة ال)االعتداء على األشخاص
شھراً، والخبرة غير المباشرة لقائمة ) 12(جرائم االعتداء على اإلنسان وعلى الممتلكات في آخر 

 .شھراً ) 12(من جرائم االعتداء على اإلنسان والممتلكات، وعلى األصدقاء أو األقارب في آخر 

يُعتبر الخوف من الجريمة، في السنوات األخيرة، مثيراً للجدل والنقاش والبحث، في و
 االجتماعيةي وضع السياسات الساحتين السياسية واالجتماعية، لما له من أھمية كبيرة ف

(Crewe, 2005; Lee, 2007) . كما أشار كل من فاندرفين(Vanderveen, 2006) 
ؤثر على نمط الحياة اليومية أن الخوف من الجريمة أصبح يُ إلى  (Lorenc, 2012)ولورينك 
 & Taylor(قدم تايلر وھيل المجتمعي نحو الخوف من الجريمة، لوعي ولزيادة ا. لألفراد

Hale, 1986 (ثالثة نماذج سببية لتفسير الخوف من الجريمة.  

يُشير إلى أن الخوف من الجريمة ھو نتيجة الخبرة المباشرة  الذي: نموذج اإليذاء :األول
الذين  ھماألشخاص المندرجين تحت ھذا النموذج  إن .وغير المباشرة من اإليذاء اإلجرامي

يعتقدون أنھم غير قادرين على الدفاع عن أنفسھم، وينظرون ألنفسھم بأنھم ضعفاء جسدياً 
يشير ھذا النموذج حيث كاإلناث وكبار السن، واألقليات العرقية كالسود والمھمشين مجتمعياً، 

ء من دور الشبكات االجتماعية سواء الرسمية وغير الرسمية في تقديم الدعم لألفراد الضعفاإلى 
  .أجل خفض درجة الخوف لديھم

ً من حيث انتشار : نموذج االضطراب :الثاني الذي يُركز على اضطراب المجتمع ماديا
القمامة، والكتابة على الجدران، والمباني المھجورة، واإلنارة غير الجيدة، والزجاج المكسور، 

ً من  الكحول  مدمنيانتشار  ناحيةوإنارة الشوارع، وعلى اضطراب المجتمع اجتماعيا
ً لذلك يشعر . وانتشار المتسولين والمتسكعين وشلل الشوارع ،والمخدرات، وانتشار البغاء ووفقا

الفرد بأنه ال يوجد أحد يھتم لما يجري في مجتمعه من حوله، وأصبح يعيش في مجتمع غير آمن 
  .لذا يلجأ إلى االنسحاب منه، ومن ثم تزداد درجة شعوره بالخوف من الجريمة ،وغير منظم
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مبني على إدراك أفراد  المجتمعيالذي يُشير إلى أن االھتمام : نموذج قلق المجتمع :الثالث
وحسب ھذا النموذج، فإن درجة . الضبط االجتماعيقيم المجتمع للفوضى، المتمثلة في انھيار 

زداد لدى أفراد المجتمع عندما يفشلون في التأثير على صانعي القرار الخوف من الجريمة ت
  .ومقدمي الخدمات

محددة ومختصة، في حين أن عدد الدراسات الميدانية آخذة بالمقابل، لم تتطور نظريات و
  . باالزدياد، يوماً بعد يوم، في مجال الخوف من الجريمة

ف األفراد نحو الخوف من واقتتطرق الدراسات لفحص تأثير متغيرات محددة في م
 ,Briggs, 2007; Cauldwell, 2012; Jackson)بعض الدراسات  تراشأ وقد. الجريمة

2009; Lane & Meeker, 2003)  ً من الذكور، رغم أنھن أقل  إلى أن اإلناث أكثر خوفا
  . عرضة ألن يكن ضحايا أعمال إجرامية من الذكور

إلى النتيجة المھمة   (Rader, Cossman & Porter, 2012)ريدر وآخرون توصل
يخفن أكثر من الذكور العتقادھن أنھن مستھدفات جنسياً، بينما قدم فيتشينھور  اإلناثأن  :وھي

بثقة اإلناث المنخفضة في  يرتبطتفسيراً آخراً  Fetchenhauer & Buunk, 2005)(وبونك 
  .قدرتھن على الدفاع عن أنفسھن، مقارنة بالذكور

 & Bissler, 2003; Fisher) كد عدد من الدراساتأوبالتطرق لمتغير العمر،  بالمقابلو
Sloan, 2003; Franklin & Franklin, 2009; Gabriel & Greve, 2003; 
Jackson, 2006; Kullberg et al., 2009; Lane & Meeker ,2003; Pain, 2000; 

Wynne, 2008) ، من الجريمة، حيث ً  أظھرتأن فئة المسنين ھي أكثر الفئات العمرية خوفا
أن المسنين يخافون أكثر من غيرھم لعدة اعتبارات منھا أنھم يشعرون بتدني األحوال الصحية 

وعلى العكس من ذلك، وجدت بعض . والشعور بالعجز والضعف في الدفاع عن أنفسھم
أن فئة  ،(Al-Badyina, 2001; Weinrath, Clarke, & Forde 2007) الدراسات

 ً السبب في أن ) Jackson, 2009(فسر جاكسون ، حيث يُ المسنين ھي الفئة العمرية األقل خوفا
  .يجعلھم أقل عرضة للفعل اإلجراميمعظم المسنين يقضون معظم أوقاتھم في المنزل، مما 

ً عكسياً، عند مالحظة االرتباط بين الخوف من الجريمة والمستوى التعليمي، و نجد ارتباطا
إليه دراسات عديدة منھا  تفكلما زاد المستوى التعليمي قل الشعور بالخوف، وھذا ما توصل

(Briggs, 2007; Fisher & Sloan, 2003; Mears & Bhati, 2006)  مفسرين السبب
المحيط يصبح قادراً على الفھم واإلدراك للواقع  فإنهالتعليمي الشخص  ىكلما ارتفع مستو هفي أن

دراسات أخرى  تبالمقابل، توصلو. أخذ الحيطة والحذر أفضل من غيره إلىبه، مما يدفعه 
(Cauldwell, 2012; Jackson, 2005; Weinrath et al., 2007; Will & McGrath, 

ً إلى  .(1995 الشعور بالخوف من الجريمة ومستوى الدخل، أي بين  وجود ارتباط عكسي أيضا
دراسات  بينتذلك،  إلىضافة وإ. كلما زاد الدخل للفرد قل الشعور بالخوف لديه

(Mohammed, Saridakis & Sookram, 2005; Shibata,  Hanyu, Asakawa, 
Shimada, & Omata, 2011)  ،إلى أن تمسك الفرد بالدين يقلل، بالتطرق لمتغير التدين 
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 أكدتث يالخوف من الجريمة لديه، فكلما زادت درجة التدين قلت درجة الشعور بالخوف، ح
في  ،األفرادأن ) Welch, Sikkink & Loveland, 2007(دراسة ويلك وسيكنك ولوفالند 

  .باألمن ونالمجتمعات المتدينة، التي تنشط فيھا المؤسسات الدينية، يشعر

 ,.Bissler, 2003; Cauldwell, 2012; Kullberg et al) أخرى تناولت دراساتو
أن ساكني المنازل  ت جميعھاكدأالعالقة بين نوع السكن والخوف من الجريمة، حيث  (2009

بالتطرق لماھية الساكنين، و. المستقلة يشعرون بالخوف أكثر من ساكني الشقق ضمن العمارات
، إلى أن وجود األطفال (Bissler, 2003; Wyant, 2008)دراستان لبيسلر ويانت  أشارت فقد

إن و، من ناحية عامة، في المنزل يزيد من درجة الخوف لدى ذويھم على وجه الخصوص،
درجة الخوف من الجريمة ترتفع، عند أرباب البيوت عندما يتواجد، في المنزل، أفراد ضعفاء، 

 ;Jackson, 2009)مثل كبار السن، واألطفال، واإلناث، كونھم عاجزين عن الدفاع عن أنفسھم 
Nicholas, Kershaw & Walker, 2007; Pain & Smith, 2008)     

دراسة كرو  تالخوف من الجريمة، توصلمستوى بالتطرق لـتأثير الدعم االجتماعي على و
(Crewe, 2005)  يتفاوت وفق المجتمعات، فنجده أقل في المجتمعات  المستوىأن ھذا إلى

 & Ferguson) فيرغسون ومندل  كما ركز . لمتماسكةالمحلية الصغيرة المترابطة وا
Mindel, 2007) في حفظ األمن والحد من ودورھا شبكات الدعم االجتماعي على أھمية

 ;Bottoms, 2007)الحد من الشعور بالخوف لدى أفراد المجتمع وبالتالي ،الجريمة
Johnston, 2001; Kershaw, 2000; Vanderveen, 2006).  

 ,Johnston, 2001; Kershaw, 2000, Rose & Clear)دراسات عديدة  تراشأو
حول الدعم االجتماعي الرسمي، إلى أنه كلما زادت ثقة الفرد بالشرطة قل شعوره  (1998

 ;Silverman & Giustina, 2001) لـِ  يندراستنتائج كما أكدت . بالخوف من الجريمة
Trojanowicz & Moore, 1988)  على مستوى الخوف  راجلةالالدوريات الُشرطية تأثير

 ,Amie & Dennis)دراسات خلُصت ال بالتالي، و. ، ألنھا تُشعر المواطنين باألمنمن الجريمة
2005; Clarke & Goldstein, 2002; Innes, 2004)  أنه كلما كانت المؤسسات إلى

وفير الدعم الرسمي ألفراد الرسمية، كالشرطة والمؤسسات المجتمعية المختلفة، قادرة على ت
وقلت درجة الخوف من الجرائم  ،المجتمع وسد احتياجاته، مع حفظ النظام، زادت ثقة الفرد بھا

  .  لديه

دراسات  نوھتوفي إطار الدعم االجتماعي غير الرسمي وعالقته بالخوف من الجريمة، 
(Ferguson & Mindel, 2007; Maljevic, 2002; O'Shea, 2006; Ross & Jang, 

2000; Sur, 2012)  إلى أن الخوف من الجريمة، لدى الفرد، يقل كلما كانت مصادر الدعم
  .فعالة وقريبة منه) كاألسرة، واألقارب، واألصدقاء، والجيران(غير الرسمي 

. تأثير الدعم االجتماعي، يبرز تأثير ظروف البيئة على الجريمة والخوفى لإضافة وإ
درجة أوجه كثيرة تؤثر في زيادة  ،الناتجة عن تفاعل اإلنسان مع البيئة ،فللبيئة االجتماعية

 ;Abdullah, et al., 2012)دراسات متعددة  فقد أوضحت، أو نقصانه الخوف من الجريمة
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Bottoms, 2008; Shalhoup, 1995)  أن األفراد الذين يسكنون في مناطق مغلقة بالبوابات
تصميم بيئة مراقبة في  كذلك، فإن. ون في مناطق مفتوحةيشعرون باألمن أكثر من الذين يسكن

ويشعر . Bissler, 2003; Pain, 2000)(األحياء تُوفر للساكنين الشعور باألمن واألمان 
أو   (Crewe, 2005; Jackson, 2004)األفراد، الذين يسكنون في منازل قريبة من بعضھا 

 ,Johnston, 2001; Kershaw) فعال  ارإنذ الذين يمتكون سالحاً، أو كلباً للحراسة، أو جھاز
يشعرون باألمن وعدم الخوف، بينما يشعر الذين يسكنون في مناطق مظلمة بالخوف   (2000

(Cauldwell, 2012; Ross & Jang, 2000) .   

ً و فحص تأثير متغيرات شخصية إلى ، تتطرق أغلبية الدراسات التي تم ذكرھا سابقا
 )االجتماعية بيئةوال الدعم االجتماعي(وتأثير سياقات اجتماعية  واجتماعية من ناحية واحدة،

بالحسبان أن جميع ھذه الدراسات طُبقت في  وى ادراك الخوف من الجريمة، آخذةً على مست
مجتمعات غربية، وفائدتھا محدودة الضمان خاصة على مستوى تفسير ما يحصل في المجتمعات 

  .والفلسطينية خاصة ،العربية عامة

  منھجية الدراسة وإجراءاتھا
الدراسة  ألھداف لمالءمته وذلك التحليلي، الوصفي المنھج تم استخدام: منھج الدراسة

  . الحالية

. يتكون مجتمع الدراسة من جميع أرباب وربات البيوت في مدينة نابلس: مجتمع الدراسة
من اشتراك المياه في تم تقدير عدد أرباب البيوت في كل منطقة حسب أعداد المستفيدين وقد 

. بلدية نابلس، في ضوء تعذر الحصول على البيانات من الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
والمشتركين من أنواع اشتراك تجاري وصناعي ومؤسسات  قد تم استثناء مشتركي المخيماتل

  .ركمشت 32203بلدية وحكومية ليصل عدد المجتمع المستھدف النھائي إلى 

أي % 2.5وقد كانت نسبة المعاينة . تم اختيار عينة عشوائية طبقية منتظمة: عينة الدراسة
 ،، نصفھم من الذكور32203من مجموع مجتمع الدراسة البالغ  804أن حجم العينة ھو 
تحديد عدد أرباب البيوت في كل منطقة، مقابل عدد أفراد العينة تم و. االناث والنصف اآلخر من

، حيث تم اختيار فرد )804(وعينة الدراسة ) 32203(ناسب بين مجتمع الدراسة ليكون ھناك ت
، مع )وھكذا 41، والثاني 1أي، يكون الفرد األول رقمه (شخص 40واحد من القائمة عند كل 

الجنوبية، والغربية والشرقية، (األخذ بالحسبان عدد أرباب وربات البيوت في كل منطقة 
ومن ثم أنثى ربة  1تم أخذ رب بيت في المنزل رقم ، احية إجرائيةومن ن). والشمالية والوسطى

كون للم يتم أخذ رب وربة المنزل من نفس المنزل، وذلك و. وھكذا 41منزل في المنزل رقم 
إنما المقارنة بين الذكور والدراسة ال تستھدف المقارنة بين أرباب البيوت في المنزل الواحد 

  .واإلناث

 خصائص عينة الدراسة

  .  توزعت خصائص العينة باألرقام والنسب المئوية
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  .متغيرات الدراسة المستقلةأھم توزيع عينة الدراسة حسب ): 1(جدول 

النسبة   العدد المتغيرات
  المئوية

النسبة   العدد  المتغيرات  
  المئوية

مر
الع

 

    1.7 14 سنة فأقل 19

ري
شھ
 ال
خل
الد

ل 
عد
م

 

شيكل  2000
 50.4 405 فأقل

 31.1 250 3000–2001   15.8 127سنة 29 – 20
 11.4 92 4000 – 3001   30 245سنة 39 – 30
شيكل  4001   23.8 191سنة 49 – 40

 7.1 57 فأكثر

   17.8 143سنة 59 – 50
ع 
نو

كن
لس
ا

  
 41.2  331  منزل مستقل

 سنة فأكثر 60
84 10.4 

شقة ضمن   
 58.8  473  عمارة

مي
علي
الت

ى 
تو
مس
ال

 

   3.1 25  أمي

ين
لتد
ة ا
رج
د

  

ملتزم بشكل 
 19.8  159  كامل

ملتزم بشكل    9.6 77 ابتدائي
 27.7  223  قوي

ملتزم بشكل    21.3 171  إعدادي
 43.8  352  متوسط

ملتزم بشكل    26.6 214  ثانوي
 7.3  59  ضعيف

غير ملتزم    13.1 105  دبلوم
 ً  1.4 11  نھائيا

           26.4 212 جامعي

  أداة الدراسة
ً للدراسة الحالية، وذلك بعدوتطويرھا الدراسة تم بناء أداة  األدب على االطالع ، خصيصا

الخوف من الجريمة،  بموضوع السابقة الخاصة والمقاييس المستخدمة في الدراسات ،النظري
المعلومات الشخصية، وتتضمن المتغيرات الشخصية : األول القسم. حيث تضمنت قسمْين

األول، الخوف من : يتكون القسم الثاني من ثالثة محاور). أسئلة 10(والمتغيرات االجتماعية 
أحياناً، ونادراً، و، أبداً ، ھي سلم ليكرت الخماسيعبارة أجوبتھا تندرج حسب  18(الجريمة 

ً وغالباً، و : عبارة، أجوبتھا تندرج حسب خمسة مستويات 13(الثاني، البيئة االجتماعية ). دائما
 الدعم االجتماعيمحور والثالث، ). موافق بشدةوموافق، ومحايد، ومعارض، ومعارض بشدة، 

 5عبارات، والدعم االجتماعي غير الرسمي، وله  7ويتمثل في الدعم االجتماعي الرسمي، وله (
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محايد، ومعارض، ومعارض بشدة، : (وفق خمسة مستويات عنھااألجوبة عبارات، تندرج 
   ).موافق بشدةوموافق، و

  صدق المحكمين
 الخبرة ذوي من ستة محكمين على عرضھا خالل من لألداة من الصدق الظاھري تم التأكد
ومن  ،في الخدمة االجتماعية، والعلوم اإلنسانية، واإلحصاء، من حملة الدكتوراه واالختصاص

 بعض إجراء إلى المحكمون أشاروقد  .أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية
تغير مستويات اإلجابة في ومثل، إزالة بعض العبارات، وإضافة بعض العبارات،  التعديالت

 ،)معارض بشدة، ومعارض، ومحايد، وموافق، وموافق بشدة(محور الخوف من الجريمة من 
ً (إلى   العبارات، صياغة بعض أسلوب والتعديل على، )إطالقا، ونادراً، وأحياناً، وغالباً، ودائما
  .الدراسة أداة بصالحية المحكمون أشار المطلوبة، التعديالت إجراء وبعد

  ألداةا بناءصدق 
لبنود محاور األداة، بحساب معامل االرتباط لبيرسون الداخلي  البناءتم التحقق من صدق 

: المحور األول .االستمارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له كل عبارةلمحاور 
r=0.744؛ المحور الثاني :r=0.549 المحور الثالث؛: r=0.456 . كذلك تم التحقق من صدق

، لعبارات محاور االستمارة مع الدرجة الكلية لكل محوربحساب معامل االرتباط لبيرسون  البناء
 وجودإلى تُشير ھذه النتائج و. 0.683وبين  0.350حيث تندرج جميع قيم معامل االرتباط بين 

  .بين العبارات والمحاور والدرجة الكلية صدق البناء الداخلي

 دلت النتائج على). ألفا -كرونباخ (تم استخراج معامل الثبات باستخدام معادلة : ثبات األداة
، وإن قيم معامل الثبات لكل محور من المحاور )0.758(تمتُع المقياس عامة بمعامل ثبات عال 

 ≥pعند مستوى الداللة   )0.672: والثالث 0.621 :، الثاني0.862: األول(الثالثة مقبولة 
0.05.  

  توزيع االستبانة
، حتى نھاية شھر 2013عملية جمع البيانات مدة شھرين، منذ بداية شھر حزيران  استمرت

، وشارك في توزيعھا فريٌق من المتطوعين البالغ عددھم أربعة متطوعين وخمس 2013تموز 
وكانت عملية جمع البيانات في المناطق تتم من خالل توجه زوج من المتطوعين . متطوعات

ه، حيث يقوم المتطوع بتعبئة االستبانة مع رب المنزل، في حين متطوع ومتطوعة في الوقت نفس
  .تالٍ  تعبئة االستمارة مع ربة منزلحين التوجه لباالنتظار إلى كانت تقوم المتطوعة 

  المعالجة اإلحصائية
لفحص سؤال البحث الرئيس، وصحة فرضيات الدراسة، تم استخدام العديد من األساليب 

، منھا (SPSS)نامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلحصائية المناسبة ضمن بر
حساب التوزيعات التكرارية، والنسب المئوية، واستخدام المتوسط الحسابي (اإلحصاء الوصفي 
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قياس ثبات األداة؛ معامل ارتباط ، وذلك ل)كرونباخ ألفا(؛ معامل الثبات )معياريالواالنحراف 
للعينة الواحدة لتحديد الدرجة الفاصلة  "ت"لألداة؛ اختبار  الداخلي البناءحساب صدق ل بيرسون،

للعينات المستقلة واختبار تحليل التباين أحادي  "ت"والحكم على النتائج، واستخدام اختبار 
ً لمتغيرات مستقلة انوفا"االتجاه  كذلك تم . لفحص الفروق في درجة الخوف من الجريمة تبعا

ذلك للتعرف على اتجاه وقوة االرتباطات القائمة بين معامل االرتباط بيرسون، واستخدام 
لفحص مدى قدرة مستوى الدعم  نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدداستخدام ، والمتغيرات

االجتماعي ومستوى البيئة االجتماعية في تفسير التباين في استجابات أرباب البيوت نحو الخوف 
  .من الجريمة

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  النتائج المرتبطة بادراك أرباب البيوت الخوف من الجريمة
  ما درجة الخوف من الجريمة بين أرباب وربات البيوت في مدينة نابلس؟: سؤال الدراسة

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةھذا السؤال باستخدام  عنتم االجابة 

عبارات المعيارية الستجابة أرباب البيوت نحو  اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط): 2(جدول 
  .)N=804( الخوف من الجريمةمحور 

 .M S.D  العبارات  م
 0.66 1.27  .أخاف من المشي أثناء النھار حتى لو كنت برفقة أشخاص آخرين 1
 0.88 1.43  .أخاف من المشي وحيداً أثناء النھار 2
من المشي بعد حلول الظالم حتى لو كنت برفقة أشخاص  أخاف 3

  .آخرين
1.78 1.24 

 1.64 2.54  .أخاف من المشي وحيداً بعد حلول الظالم 4
  1.52 2.58  .أخاف على أسرتي أثناء تواجدھم في الشارع أثناء النھار 5
 1.46 3.71  .أخاف على أسرتي أثناء تواجدھم في الشارع أثناء الليل  6
 1.63 3.34  .أسمح ألطفالي اللعب في الشارع أثناء النھار خوفاً عليھمال  7
 1.31 4.24  .ال أسمح ألطفالي اللعب في الشارع أثناء الليل خوفاً عليھم 8
 1.42  2.34  .أتردد في الخروج من المنزل خوفاً على أبنائي 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
أخاف من القيام بأي استثمار اقتصادي خوفاً من التعرض للسرقة أو  12

  .النصب
2.53 1.54 

 1.61 3.25  .أفضل عدم حمل كمية كبيرة من النقود واألشياء الثمينة خشية السرقة  13
 1.63 3.10  .أو أشياء ثمينة في المنزل أخاف أن أترك أمواالً  14
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  )2(تابع جدول رقم ... 
 .M S.D  العبارات  م
خوفي من الوقوع كضحية عمل إجرامي يمنعني من فعل أشياء أود   15

  .القيام بھا
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
 1.52 2.61  .أخاف على أفراد أسرتي وأوالدي من النزول إلى السوق بمفردھم  18

 0.77 2.52  الدرجة الكلية

ً (تم استخدام تدرج ليكرت الخماسي  ً 5= دائما ً 4= ؛ غالبا ؛ أبداً 2= ؛ نادراً 3= ؛ أحيانا
ً لمقياس مكون من ثماني درجة الخوف من الجريمة بين أرباب وربات البيوتلقياس ) 1= ، وفقا

قيمة متوسطة  كلما كانت –قيد القياس  -حيث تتعاظم أھمية أًي من درجة الخوف. عشرة فقرة
، أما إذا كانت قيمته صغيرة ومتجھة )5= دائما (المرجحة كبيرة ومتجھة إلى الدرجة القصوى 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم  .فأن ذلك مؤشر على انخفاض أھميته) 1= أبداً (إلى الدرجة الدنيا 
بين مدى تزايد درجة  على أنھا النقطة الفاصلة) 3(وية التعامل مع قيمة المتوسط المرجح المسا

  .  الخوف، وبين مدى تناقص مداھا

، أي قيمة تقل عن المتوسط )2.52(تُبين المعطيات أن متوسط درجة الخوف الكلية ھو 
 (One Sample T-Test)ل االحصائي باستخدام يُظھر التحلي). 3(للمقياس وھو المرجح 
ً  بوجود  أن النتيجة تُشير إلى وھذه (t(803)=-17.70; p=0.00)بين القيمتْين   فارق دال احصائيا

  .أقل من المتوسط الُمدركة بين أرباب وربات البيوت ھي عينة البحث ترى ان درجة الخوف

ً ھي  العبارة التي حصلت على االستجابة األكثريتبين أن    أسمح ألطفالي اللعب  ال"ارتفاعا
ً عليھم   حصلت على درجة متوسط حسابي، حيث "في الشارع أثناء الليل خوفا

 M=4.24, SD=1.31)( ،أن العبارة التي حصلت على المتوسط الحسابي  وفي المقابل، ياُلحظ
، "أخاف من المشي أثناء النھار حتى لو كنت برفقة أشخاص آخرين"العبارة األولى : األقل وھي

  . )(M=1.27, SD=0.66حصلت على استجابة منخفضة 

التي تناولت موضوع الخوف من الجريمة  ،دراساتوھذه النتائج تتوافق مع ما بينته نتائج 
 ;Cauldwell, 2012; Jackson, 2009; Kullberg et al., 2009)كدراسات

Matthews, Johnson & Jenks, 2011) ،وجود درجة خوف من الجريمة التي ترتفع ب
  .وتنخفض بحسب واقع المجتمع، والظروف المحيطة بالفرد

ن درجة الخوف الحقيقية لدى أ الخوف من الجريمة قضية ال بد من التركيز عليھا، إذيُعتبر 
وذلك من  في مدينة نابلس، أفراد عينة الدراسة الحالية ال تتناسب مع معدالت الجريمة الواقعة

أن الجرائم المبلغ عنھا في مدينة  من) Toqan, 2012(األول، ما أشارت له طوقان : منطلقين
نابلس أقل بكثير من الجرائم الواقعة، أي أن ھناك العديد من الجرائم التي تقع وال يبلغ عنھا أو ال 
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من الجريمة ومدى الجريمة  دركةوالثاني، وجود فارق بين درجة الخوف المُ . تصل للشرطة
كما أشار اليھا مايھيو ومونغ " األرقام السوداء"وھذه الظاھرة تُسمى  الحقيقية، في منطقة ما،

(Mayhew & Mayng, 1992) .  

 ,Abdullah et al., 2012; Fetchenhauer & Buunk)( خلصت الدراساتوقد 
2005; Scarborough, Novak, Lucas, Alarid & Like-Haislip, 2010)   إلى أن

وھذه النتائج تؤكدھا الدراسة أوقات الليل ھي أكثر األوقات التي يشعر فيھا األفراد بالخوف، 
أن معظم اقتحامات جيش االحتالل تحدث أثناء  واقعضوء الالحالية، ومن الممكن تفسيرھا في 

مجتمع مترابط عامة، يمكن تفسير ھذه النتائج في ضوء كون المجتمع الفلسطيني ھو  .الليل
ومتماسك ومتجانس، حيث يقدم أفراده الدعم والمساندة لبعضھم البعض بدرجات متفاوتة وھذا 

بالتطرق لمدينة نابلس، نرى مدى . العامل يؤدي دوراً كبيراً في تقوية شعورھم باألمن واألمان
رث العادات تأثير الترابط األسري بين األفراد، ونتيجة لمحافظة األفراد والجماعات على توا

والتقاليد االجتماعية التي تعزز صلة الرحم، واحترام الجار والخوف عليه، والتواصل االجتماعي 
المستمر، والعديد من المؤشرات التي سيتم التركيز عليھا في محوري الدعم االجتماعي، والبيئة 

  .االجتماعية

  النتائج المرتبطة بالفرضيات
في اتجاھات ) α≥0.05عند المستوى ( توجد فروق ذات داللة إحصائية :الفرضية األولى

ً لمتغيرات شخصية  ، نوع االجتماعيال(أرباب وربات البيوت نحو الخوف من الجريمة، تبعا
نوع السكن، والدخل، ومنطقة السكن، (ومتغيرات اجتماعية ) العمر، والمستوى التعليميو
  ).البيتتسكن في " فئات ضعيفة"التدين وو

 جزء من المتغيرات المستقلةالفرضية بالتطرق إلى  يُظھر التحليل االحصائي صحة ھذه
ً ذات داللة إحصائية .)1 ملحق( ) α≥0.05عند المستوى ( يُبين التحليل االحصائي أن ھنالك فرقا

 ;t=-8.612) االناثلصالح  النوع االجتماعيبالنسبة لمتغير وفي درجة الخوف من الجريمة، 
p=0.000; M1=2.295, SD1=0.704; M2=2.743, SD2=0.767) . ُن ھذه إ مكن القولي

ً النتيجة ھي األكثر ات  ,Abdullah, et al,. 2012; Cauldwell) عديدةالبين الدراسات  فاقا
2012; Shibata et al., 2011)،  التي أشارت إلى أن اإلناث أكثر خوفا من الذكور، رغم

وتتقاطع ھذه النتائج مع . أقل عرضة ألن يكَن ضحايا أعمال إجرامية من الذكور ،أنھن كما يبدو
وبحسبه فإن درجة الخوف من ، )Taylor & Hale, 1986(نموذج اإليذاء عند تايلر وھيل 

الجريمة أعلى عند اإلناث منھا عند الذكور، كونھن يعتقدن أنھن كائن ضعيف جسدياً، مما 
  .ر من الذكوريجعلھن معرضات لإليذاء أكث

في الخوف ) α≥0.05عند المستوى (كما يُشير التحليل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
تُبين المقارنات و .);p=.000) f=14.873(798)من الجريمة لدى أفراد العينة تعزى لمتغير العمر 

 خالفوھذا . كلما انخفضت أعمار أرباب البيوت داددرجة الخوف من الجريمة تزالثنائية البعدية أن 
 ;Briggs, 2007; Matthews et al., 2011)لما أظھرته بعض الدراسات األجنبية 
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Shibata et al., 2011; Wynne, 2008) التي وجدت أن المسنين أكثر الفئات العمرية ،
 ً أعمال إجرامية، إضافة يكونوا ضحايا أن لما يعيشونه من وحدة وعزلة، تجعلھم عرضة  ،خوفا

وقد التقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج . لقلة االھتمام بھم، وھذا يدفعھم إلى تفضيل االستقاللية
 ,.Karakus et al., 2010; Nicholas et al., 2007; Weinrath et al) لدراسات
ضون معظم أوقاتھم التي وجدت أن فئة المسنين ھي الفئة العمرية األقل خوفا، ألنھم يق ،(2007

بمكان من األھمية فذلك،  إلىضافة وإ.  في المنزل، مما يجعلھم أقل عرضة للفعل اإلجرامي
في األسرة  ،ووفقھا يُعتبر الشخص الكبير ،تفسير ھذه النتيجة في ضوء القيم العربية الفلسطينية

التي  ،وباھتمام من قبل أسرته ،في القدر والقيمة والوجاھة، لذا يحظى بمكانة اجتماعية اً كبير
  .شعره بعدم الوحدة أو العزلةتُ 

تُشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الخوف من الجريمة لدى و
ففي مدينة نابلس نجد  ).;p=.147) f=4.211(799) أرباب البيوت، تُعزى لمتغير منطقة السكن 

ً بين األفراد في مختلف المن اطق لتشابه الثقافات وعدم وجود فواصل ظاھرة تفصل تجانسا
تكوين مواقف متجانسة لدى  في، ويؤثر ھذا االنسجام )Togan, 2012(المناطق عن بعضھا 

  .  أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمة

 ;Kullberg et al., 2009)لم تتوافق ھذه النتيجة مع نتائج لدراسات سابقةو
Scarborough et al., 2010; Wynne, 2008)  ،التي أكدت االختالف في درجة الخوف

الختالف البيئة  وإماعند المقارنة بين أحياء في نفس المدينة، إما الختالف طبيعة ساكنيھا، 
  . االجتماعية

كما تُشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الخوف من الجريمة لدى أفراد 
أن درجة الخوف تزيد كلما ، وتُظھر );p=.005) f=3.380(798) التعليم  العينة تعزى لمتغير سنوات

ارتفعت سنوات التعليم، حيث تبدو النتيجة منطقية،  فدرجة الوعي واإلدراك لدى المتعلم عالية، 
لحكم على األمور، إضافة لتعاطيه واضحة ومحددة نحو اواطالعه على األحداث مستمر، ونظرته 

السيما مواقع التواصل االجتماعي، من ھنا تصبح درجة الخوف لديه عالية  مع التطور التكنولوجي
وعكس . وقد سمع أخبار وتجارب وحوادث من ھنا وھناك فيصبح ھاجس الحيطة والحذر لديه أعلى

 ;Briggs, 2007; Fisher & Sloan, 2003) مجموعة من الدراسات  تھذا المنطق، توصل
Mears & Bhati, 2006; Muncie & Wilson, 2004; Shibata et al., 2011; 

Weinrath et al., 2007)   درجة خوف الفرد من الجريمة ، وفقھا تنخفضنتائج مختلفةإلى 
  .هيصبح قادراً على الفھم واإلدراك للواقع المحيط ب ألنه التعليمي اهمستوبارتفاع 

عند المستوى (يُشير التحليل االحصائي، أيضاً، إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية و
0.05≤α ( لخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت، تعزى لمتغير الدخل الشھري امستوى في

p=.006) f=4.211(801);( ، فدرجة الخوف ترتفع بانخفاض دخل الفرد، وتتوافق ھذه النتيجة مع
 ,.Cauldwell, 2012; Jackson, 2005; Weinrath et al)الدراسات السابقة، كدراسة 
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أخذ من منطلق أن لألفراد ذوي الدخل المرتفع أو المتوسط القدرة المادية على وذلك  ،(2007
  . وممتلكاتھم ،ومنازلھم ،وأسرھم ،واألمان ألنفسھمالحيطة والحذر، من خالل زيادة التحصين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الخوف من الجريمة ى لإالدراسة الحالية وتوصلت 
ً لدرجة التدين  درجة الخوف من ، أي أن );p=.000) f=5.630(800) لدى أرباب البيوت تبعا

وتعتبر ھذه النتيجة منطقية وتلتقي  .تدينھم منخفضةترتفع لدى أرباب البيوت الذين درجة الجريمة 
 ;Matthews et al., 2011; Mohammed et al., 2005)مع نتائج الدراسات السابقة، 

Shibata et al., 2011) إلى أنه كلما زاد تمسك الفرد بالدين قلت درجة الخوف  تراشأ، التي
هللا من الجريمة لديه، نتيجة الشعور بالرضا عن النفس، من خالل التواصل الروحاني مع 

  .، والتي تؤدي لشعوره بالراحة وعدم الخوفحانه تعالىبس

 في درجة الخوف) α≥0.05عند المستوى (الحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يُ 
 ,t=0.553; p=0.581; M1=2.253)من الجريمة، بالنسبة لمتغير نوع السكن 

SD1=0.792; M2=2.506, SD2=0.750) . وھذه النتيجة تُفسر في ضوء التجانس الثقافي
واالجتماعي الذي تشھده مدينة نابلس، مع التأكيد على دور الروابط األسرية واالجتماعية 

منازل مستقلة، أو في المنازل بعضھا من بعض سواء  القتراببين األفراد، كما أن  المترسخة
لم و. في شعورھم بأنھم حريصون على سالمة بعضھم اً عمارات سكنية داخل الحي الواحد تأثير

 ;Bissler, 2003; Cauldwell, 2012)دراسات لاتلتِق ھذه النتيجة مع نتائج 
Scarborough, et al., 2010) ، المنازل المستقلة يشعرون بالخوف التي تشير إلى أن ساكني

أكثر من ساكني الشقق ضمن العمارات، مفسرين السبب في ذلك بابتعاد المنازل عن بعضھا، 
  .االختالط بين الجيرانفر اوخاصة في حاالت عدم توكذلك لوجود ساحات كبيرة حولھا، 

ك " ضعفاء"بالتطرق لوجود أفراد و يفي األسرة وتأثير ذل ياُلحظ وجود درجة الخوف،  ف
ة في درجة الخوف من الجريمة ) α≥0.05عند المستوى (فروق ذات داللة إحصائية  ط في حال فق
ن  ال دون س ود األطف ذي 12وج ات  ال اب ورب دى أرب ة ل ن الجريم وف م ة الخ ن درج د م يزي

وت  ,t=3.200; p=0.001; M1=2.585, SD1=0.749; M2=2.407)البي
SD2=0.791) .وت  أما ات البي اب ورب راد ضعفاء في أسر أرب ة وجود أف ق (في حال ا يتعل فيم
ر  اث بعم أكثر 13باإلن نه ف  ;t=0.330; p=0.742; M1=2.619, SD1=0.764)س

M2=2.405, SD2=0.760)  نين  ,t=0.585; p=0.559; M1=2.566)، والمس
SD1=0.813; M2=2.514, SD2=0.764) ( فروق ذات دالة إحصائيةفر اتتوفال.    

ضوء قيم المجتمع  ، ويتم تفسيرھا فيمنطقيةھي  واإلناث،بشأن المسنين  ،والنتائج
بعكس ما أظھرته النتائج األجنبية (ن المسنين فيه يشكلون فئة ذات مكانة عالية الفلسطيني، اذ إ

التي أشارت إلى أن المسنين يشكلون إحدى الفئات الضعيفة، التي يشكل وجودھا بالمنزل خوفاً 
ً ألفراد األسرة، كدراسات   & Jackson, 2009; Karakus et al., 2010; Painوقلقا

Smith, 2008)(وخاصة من ناحية  ،شكلن فئة معززةيُ  في المجتمع الفلسطيني اث، وأن االن
بعكس النتائج التي أشارت اليھا الدراسات األجنبية التي ركزت (الشرف واالحترام المجتمعي 
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 ً  & Jackson, 2009; Nicholas et al., 2007; Pain) على أن اإلناث مستھدفات جنسيا
Smith, 2008). سنة وأقل، فوجودھم في المنزل يزيد من درجة ) 12(بالنسبة لألطفال بعمر و

ويمكن تفسير ذلك في أن قدرة األطفال على . شعور أرباب وربات البيوت بالخوف من الجريمة
الدفاع عن أنفسھم قليلة، حيث ال يمكن االعتماد عليھم في التصدي ألي اعتداء لو حصل، حيث 

التي ، (Bissler, 2003; Wyant, 2008)تتفق ھذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة ومنھا 
، والتي تجعل درجة الخوف "نقطة الضعف العاطفية) "Goodey, 1997(أسماھا جودي 

مرتفعة لدى اآلباء على أبنائھم؛ لشعورھم بأنھم عاجزون وضعفاء، وال يستطيعون الدفاع عن 
  .  أنفسھم

لدرجة ظروف  α)≥0.05عند المستوى ( يوجد أثر ذو داللة إحصائية:  الفرضية الثانية
  .في درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب وربات البيوت االجتماعية البيئة

 حصل على استجابة معتدلةعبارة، حيث ) 13(على  االجتماعيةيشمل محور البيئة و
(M=3.143, SD=.591) ) تحليل استخدام تم الفرضية، فقد ھذه اختبار أجل منو) 2ملحق 

  ).3(الجدول  في موضح ھو كما البسيط،الخطي  االنحدار

البسيط  للتنبؤ بدرجة الخوف من الجريمة لمحور الخطي نتائج معامالت االنحدار  ):3(جدول 
  .البيئة االجتماعية

المتغير 
  المستقل

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

قيمة 
T 

مستوى 
  الداللة

 البيئة
  االجتماعية

3.143 0.590 0.109 0.012 3.1160.002*  

الخوف من 
  الجريمة

2.519 0.769         

  .(p≤ 0.01)مستوى  عند إحصائيا دال* 

ة  α)≥0.05عند المستوى ( داللة إحصائية ذيأثر  بوجود) 3(ظھر النتائج في الجدول تُ  للبيئ
البيوت، وبالتالي يتم قبول الفرضية في درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب وربات االجتماعية 

ث ة، حي ود البديل يط، وج دار البس ل االنح ن تحلي ين، م ة يتب ة عالق توى طردي ين مس ة  ب البيئ
  .(r=0.109, p=0.002)الخوف من الجريمة  مستوى وبين االجتماعية

ة خالل ويتبين أيضاً، من د، معامل قيم ة التحدي ر البيئ ة أن متغي ا يُفسر االجتماعي بته م  نس
ر في الحاصل التباين فقط من% 20.1 ذه نسبة  متغي ة، وھ ا الخوف من الجريم منخفضة ولكنھ

  .يةحصائالمعنوية اناحية الالمن مقبولة 

فإن للبيئة الناتجة عن تفاعل اإلنسان مع محيطه  (Bottoms, 2008)كما أشار بوتومز و
ً أوجھ د  ا ث أك ة، حي ن الجريم ة الخوف م ادة أو نقصان درج ي زي ؤثر ف رة ت ومز"كثي أن " بوت
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ا اً للمكان تأثير ي . على نشوء الجرائم وتشكيل الخوف منھ ة، الت ق بالفوضى االجتماعي ا يتعل وفيم
 ;Abdullah, et al., 2012)تعتبر جزءاً من البيئة االجتماعية، فقد أشارت الدراسات المتعددة 

Johnston, 2001; Kershaw et al., 2000; Shalhoup, 1995)  ى أن انتشار الشباب إل
ة والزجاج المكسورة، أو وجود ممرات  المتسكعين، أو المتسولين، أو انتشار القاذورات والقمام

ورة وت مھج ود بي ذلك وج ة، ك الت  ،ضيقة أو أزق ود انف اھر تعطي تصوراً بوج ذه المظ ل ھ ك
ة، اجتماعي وأخالقي، مع غياب ا يم المجتمعي ة، وتالشي الق لمسؤولية المشتركة والمصلحة العام

واطنين ه كلُ . مما يزيد من درجة خوف الم ا أشار ل اطع مع م ذه النتيجة تتق ل  وھ ايلر وھي من ت
)Taylor & Hale, 1986( ببية لفحص الخوف من اذج الس ، في نموذج االضطراب كأحد النم

  . ركز على مدى إدراك األفراد لنتائج الجريمةوالذي يسمى إدراك الفوضى حيث يُ  ،الجريمة

ة ية الثالث ائية :الفرض ة إحص ر ذو دالل د أث توى ( يوج د المس دعم ) α≥0.05عن ة ال لدرج
اب  دى أرب ة ل ى درجة الخوف من الجريم ر الرسمي، عل االجتماعي، على نوعيه الرسمي وغي

  .وربات البيوت

ور مل مح ى  يش اعي عل دعم االجتم ث ) 11(ال ارة، حي تجابة عب ى اس ل عل حص
  .)4و  3ملحق (  (M=2.99, SD=.542)معتدلة

ا البسيط، االنحدار الخطي تحليل استخدام تم الفرضية ھذه اختبار أجل من  موضح ھو كم
  ).4(الجدول  في

لمحور  نتائج معامالت االنحدار الخطي البسيط  للتنبؤ بدرجة الخوف من الجريمة ):4(جدول 
  .الدعم االجتماعي

المتوسط   المتغير المستقل
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
مستوى Tقيمة  R2التحديد 

 *الداللة 
        0.791 2.404  الدعم الرسمي

الخوف من 
  الجريمة

2.519  0.769 0.114 0.013 3.247  0.001*

الدعم  غير 
  الرسمي

3.831 0.738 -0.121 0.015 -
3.438 

0.001*

الخوف من 
  الجريمة

2.519 0.769         

/ الدرجة الكلية
  الدعم االجتماعي

2.999 0.544 0.029 0.001 0.810 0.418 

الخوف من 
  الجريمة

2.519 0.769         

  .(p≤ 0.01)مستوى  عند إحصائيا دال* 
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ى ) 4(ظھر نتائج الجدول تُ  ر عدم وإل ة إحصائية ذيجود أث د المستوى ( دالل  α)≥0.05عن
  . لدرجة الدعم االجتماعي على درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب وربات البيوت

يتضح التطرق لنوعي الدعم االجتماعي كل على حدة، أظھر التحليل نتائج مغايرة، حيث بو
اعي  بين طردية عالقة وجودأعاله،  وفق الجدول ،البسيطمن تحليل االنحدار  درجة الدعم االجتم

ة  ارتفاع مستوى الرسمي وبين ين أيضاً من. (r=0.114, p=0.001)الخوف من الجريم  ويتب
ا أن متغير الدعم الرسمي يُفسر التحديد معامل قيمة بته م اين من % 30.1 نس  في الحاصل التب
  .الخوف من الجريمة درجة

ً بين  النسبةوب لمتغير الدعم غير الرسمي، فيُبين التحليل وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا
 ,r=-0.121) مستوى الدعم االجتماعي غير الرسمي وبين درجة الخوف من الجريمة

p=0.001) من التباين الحاصل في درجة الخوف من % 1.50، حيث يُفسر ھذا المتغير ما نسبته
  .الجريمة

تتوافق مع األوضاع السائدة في مدينة نابلس، فال يوجد  ، بشأن الدعم الرسمي،تائجوھذه الن
تفسير بمكان من األھمية و. وقراھاسوى مركز شرطة واحد وسط البلد يخدم المدينة ومخيماتھا 

 األمنية الفلسطينية األجھزة نحوالمواطنين  القائمة لدىزعزعة الثقة ھذه النتائج في ضوء حالة 
وفي . الشرطة نتيجة االنسحاب االضطراري الذي تقوم به في حال دخول دوريات االحتاللو

ھذه النتيجة، بشأن . فر مؤسسات اجتماعية أو صحية فھي ال تُشعر أرباب البيوت باألماناحال تو
دراسات ا نتائج العالقة بين الخوف من الجريمة والدعم الرسمي، تؤكدھفر اتو

 & Johnston, 2001; Kershaw, 2000; Kullberg et al., 2009; Siliverman)كثيرة
Giustina, 2001) أظھرت، أنه كلما كانت المؤسسات الرسمية كالشرطة والمؤسسات ،

المجتمعية المختلفة، قادرة على توفير الدعم الرسمي ألفراد المجتمع وسد احتياجاته، مع حفظ 
  .الجرائم لديه النظام، زادت ثقة الفرد بھا وقلت درجة الخوف من

المقابل، كانت النتائج المرتبطة بالدعم االجتماعي غير الرسمي متوافقة مع واقع وفي 
السيما بين أفراد األسرة  ،يقدر قيمة الدعم والمساندة االجتماعية الذيالمجتمع في مدينة نابلس، 

تُبين نتائج و. فراداألالواحدة واألقارب والجيران، كما أن الدين اإلسالمي يؤكد قيمة الدعم بين 
الدراسة عالقة عكسية بين زيادة الدعم االجتماعي غير الرسمي، ونقصان درجة الخوف من 

ن الجريمة لدى الجريمة، فكلما زادت درجة الدعم االجتماعي غير الرسمي قلت درجة الخوف م
رباءه وجيرانه بنفسه، وبأن أفراد أسرته وأقن ھذا األمر يزيد من ثقة الشخص أفراد العينة، إذ إ

أمره وأمر أسرته ويھبون لنجدته عند الحاجة، ويتسابقون في تقديم العون بن به يھتمون والمحيطي
وھذا ما اتفقت عليه نتائج . له وألسرته، فتقل درجة قلقه وخوفه مما يزيد في طمأنينته وراحته

 ;Ferguson & Mindel, 2007; Maljevic, 2002; O'Shea, 2006)دراسات متعددة 
Ross & Jang, 2000 Sur, 2012)يقل  ،لدى الفرد ،، أشارت إلى أن الخوف من الجريمة

كلما كانت مصادر الدعم غير الرسمي فعالة وقريبة منه كاألسرة، واألقارب، واألصدقاء، 
  .والجيران
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا، من األھمية فحص مدى قدرة متغيرات البيئة  بعد
كمتغير ( درجة الخوف من الجريمةبتنبؤ ) كمتغيرات مستقلة(االجتماعية والدعم االجتماعي 

فحص، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد إلجراء ھذا ال. البيوتوربات لدى أرباب  )تابع
وبين درجة الخوف  ،ين مستويات البيئة االجتماعية والدعم االجتماعيالتدريجي لفحص العالقة ب

  ).5(، كما ھو موضح في الجدول )5ملحق ( من الجريمة

تحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين مستويات البيئة االجتماعية والدعم االجتماعي ): 5(جدول 
  .(N=804) وبين درجة الخوف من الجريمة

 أنوفا اختبار    النماذج  ملخص
معامل  *النموذج

  (R)االرتباط 
مربع (معامل التحديد 
(R2)) معامل االرتباط

الخطأ 
المعياري 
 للتحديد

القيمة 
 (F)الفائية 

مستوى 
  الداللة

  **0.001 11.818 0.764 0.015  )أ( 0.121 1
2  
3  

  )ب( 0.162
  )ت( 0.200

0.026 
0.040  

0.761  
0.755  

10.860  
11.070 

*0.000* 
*0.000*  

  (p≤ 0.01) مستوى  عند إحصائيا دال* *
  .الدرجة الكلية للخوف من الجريمة: المتغير التابع* 

  ).الدعم غير الرسمي(ومتغير ) القيمة الثابتة(لكل من   .أ 

  ).الدعم الرسمي(ومتغير ) الدعم غير الرسمي(ومتغير ) القيمة الثابتة(لكل من   .ب 

غير توم) الدعم الرسمي(ومتغير ) الدعم غير الرسمي(ومتغير ) القيمة الثابتة(من  لكل  .ج 
  ).البيئة االجتماعية(

دول  ح الج دار) 5(يوض ل االنح ائج تحلي دد  نت ة المتع ة التدريجي تخدام الطريق باس
)Stepwise( ة ھو ى درجة الخوف من الجريم ، ويتضح منه أن أقوى المتغيرات في التأثير عل

د للنموذج األوللمتغير  درة النموذج )0.015( الدعم غير الرسمي، وبلغ معامل التحدي ، أي أن ق
ة  ، وھي (%1.5)في تفسير التباين في اتجاھات أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمة، تبلغ دال

ائجتُ كما . إحصائيا اين شير نت ل التب ة " ف" تحلي د مستوى دالل ة النموذج عن ى معنوي  ).0.05(إل
ر  ارتفعتو د تضمين متغي ير بع بة التفس دعم الرسمي"نس ا " ال وع م ة، ليصبح مجم ي المعادل ف

  %). 2.6(يفسره ھذان المتغيران، من فـروق في درجة الخوف من الجريمة ما نسبته 

ة إ ةذجْين، وفي حالوھذه النتيجة دالة وفق نتائج تحليل التباين للنمتُعتبر و ر البيئ ضافة متغي
بته ما فسر متغير البيئة االجتماعيةيُ حيث اإلجتماعية للمعادلة،  اين من %20.1 نس  الحاصل التب

بته  يصبحالخوف من الجريمة،  متغير في ا نس ة م اذج الثالث ا يفسره النم من %) 4.0(مجموع م
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أ  التباين في درجة الخوف من الجريمة لدى أرباب البيوت، ان الخط ا وك ل م دير أق اري للتق المعي
  .يمكن في النماذج الثالثة

في تفسير التباين القائم في الدعم االجتماعي والبيئة االجتماعية تدعم ھذه النتائج تأثير و
. %)4.0(اتجاھات أرباب البيوت نحو الخوف من الجريمة، حتى ولو كانت نسبة التفسير بسيطة 

 ;Abdullah, et al., 2012 ; Caulduell, 2012)ة تتفق ھذه النتائج مع نتائج لدراسات سابق
Scarborough, et al., 2010)  التي تؤكد أثر عوامل البيئة االجتماعية وعوامل الدعم
  .  تحديد درجة الخوف من الجريمة علىاالجتماعي الرسمي وغير الرسمي 

  االستنتاجات
  :في ضوء النتائج ومناقشتھا، يمكن التوصل لمجموعة من االستنتاجات أھمھا

 .أفراد المجتمعمنھا ن الخوف من الجرائم في مدينة نابلس ھي ظاھرة مجتمعية يعاني إ .1

لم تتوصل الدراسة الحالية إلى تفسير شامل لظاھرة الخوف من الجريمة، ومن الضرورة  .2
 .ل والمستوطنين وغيرھا من المتغيراتفحص متغيرات أخرى مثل تأثير االحتال

لخصائص الثقافة العربية والتنشئة االجتماعية، ومنھا الدينية على وجه الخصوص، دور  .3
فئات محددة مثل  لدى أرباب البيوت بسبب تواجدضروري في تفسير درجة الخوف 

 .واالناث واألطفال المسنين

تحديد درجة الخوف من الجريمة، إن نوعي الدعم الرسمي وغير الرسمي يسھمان في  .4
ً وبالتالي يعتبر عامل الدعم الرسمي جوھري وخاصة في ظل  ،، ومن األھمية التركيز عليها

يرتبط الشعور باألمن وعدم الخوف لدى المواطنين بمدى تطبيق تواجد االحتالل، حيث 
 .القانون، واستقاللية السلطة التنفيذية كالشرطة

ان درجة الخوف من الجريمة لدى األفراد، من خالل التغيير يمكن التحكم بزيادة أو نقص .5
 .المقصود في الظروف البيئية المحيطة بھم

  التوصيات
    :يأتي بما الباحثان يوصي الدراسة، نتائج ضوء في

دعوة المجتمع إلى أخذ الحيطة  يشمل ھذا المستوى: مستوى السياسات االجتماعية
رسم سياسات أمنية، وتحقيق قيم التعاون والتكافل االجتماعي، وتنمية الوازع الديني، و، والحذر

استصدار نظام الشرطة المجتمعية، حيث يسعى إلى إشراك أفراد المجتمع في وضع بما يشمل 
 .المجتمعية الواقيةالخطط 

محلية وحكومية لتقليل الخوف من إنشاء مشاريع يشمل : مستوى المؤسسات الرسمية
، سواء )رية الشؤون االجتماعيةيكمد(الجريمة لدى المواطنين، ضمن برامج الوزارات المحلية 
طة حماية ورعاية وتأھيل الفتيات، أو امن خالل برنامج الطفولة، أو من خالل برامج المرأة بوس
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توزيع الخدمات لفحص متجدد لكيفية توجيه بلدية نابلس من خالل برامج الرعاية االجتماعية، و
توجيه شركة كھرباء الشمال للقيام ، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية في األحياء المختلفة

حث المؤسسات االجتماعية على القيام بحمالت و ،بصيانة مستمرة لشبكات اإلنارة في الشوارع
 .ألماكن المھجورةواتطوعية بيئية في مختلف األحياء، كتنظيف الشوارع 

زيادة عدد يتمثل ھذا المستوى ب: المتمثلة بالشرطة والمحاكممستوى الضبط االجتماعي 
ر جھاز ادوأتفعيل ، وفي جميع المناطقراجلة كذلك الدوريات الونقاط مراكز الشرطة المنتشرة، 

القيام بنشر إحصائيات عن عدد الحاالت مجتمعية، والشرطة، من خالل عقد ورشات ولقاءات 
دعوة جھاز الشرطة واألجھزة ، واإلجرامية التي تم إحباطھاالتي تم مساعدتھا والعمليات 

رفع كفاءة األجھزة األمنية من والقضائية إلى الحزم في التعامل مع الظواھر المجتمعية السلبية، 
  . تقوي االتصال االيجابي مع المواطنين وتزيد من ثقتھم بھمخالل تزويدھم بدورات ومھارات 

على القيام بتقديم  المدني مؤسسات المجتمع ل بحثِ تمثي: رسميالغير  الدعممستوى 
أنشطة تھدف إلى زيادة التماسك المجتمعي بين األفراد، وتھيب بضرورة تقديم المساندة 

أنشطة في مجال تنفيذ المجتمعية لزيادة الثقة ورفع درجة األمن واألمان بين المواطنين، و
 . لتوجيه األسري لألبناءا

لمحاربة اإلشاعة بمختلف أشكالھا،  اإلعالمية األنشطةتكثيف  يتضمن: مستوى اإلعالم
حمالت توعية في مختلف ، واجراء زعزعة األمن واالستقرار في ،بشكل كبير ،والتي تؤثر

وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة، إضافة لمواقع التواصل االجتماعي التي تستھدف 
  . األھل وأبنائھم

التركيز على دراسة موضوع الخوف من الجريمة، من  يتمثل: مستوى البحث العلمي
    .األخرى المدن الفلسطينيةفي نابلس وخالل محاور أخرى لم تتطرق إليھا الدراسة الحالية، 
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  1ملحق 
  

ً درجة نحو البيوت وربات نتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابة أرباب  ):1(جدول   الخوف من الجريمة تبعا
  .لمتغير النوع االجتماعي

  مستوى الداللة  "ت"قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير  درجة الخوف

  الجنس
 0.704  2.295 402  ذكر

  0.767  2.743  402  أنثى 0.000* 8.612-
  .α≥0.05دالة عند مستوى  *

ابدرجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  ):2(جدول  دى أرب ات الخوف من الجريمة ل ً البيوت  ورب ا  تبع
  .لمتغير العمر

الخوف من 
مجموع   مصدر التباين  الجريمة

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 "ف"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  الدرجة الكلية
 8.106 5 40.529  بين المجموعات

 798 434.907  داخل المجموعات 0.000* 14.873
 803 475.435  المجموع  0.545

  )α≥0.05(دالة  *

ابدرجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  ):3(جدول  دى أرب ات الخوف من الجريمة ل ً البيوت  ورب ا  تبع
  .لمتغير سنوات التعليم

الخوف من 
مجموع   مصدر التباين  الجريمة

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 "ف"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  الدرجة الكلية
 1.972 5  9.861  بين المجموعات

 798 465.575  داخل المجموعات 0.005* 3.380
 803 475.435  المجموع  0.583

  )α≥0.05(دالة * 

ابدرجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  ):4(جدول  دى أرب ات الخوف من الجريمة ل ً البيوت  ورب ا  تبع
  .لمتغير الدخل الشھري

الخوف من 
مجموع   التباين مصدر  الجريمة

  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
 803 475.435  المجموع 0.585

  .α)≥0.05(دالة  *
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ابدرجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  ):5(جدول  دى أرب ات الخوف من الجريمة ل ً  البيوت ورب ا  تبع
  .لمتغير التدين

الخوف من 
مجموع   مصدر التباين  الجريمة

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 "ف"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  الدرجة الكلية
 3.258 4 13.032  بين المجموعات

 799 462.403  داخل المجموعات 000.* 5.630
  803 475.435  المجموع 0.579

  )α≥0.05(دالة  *

وت  وربات نتائج اختبار ت للعينات المستقلة الستجابة أرباب ):6(جدول  ً درجة نحو البي ا ة تبع  الخوف من الجريم
  .في األسرة" ضعفاء"أفراد " وجودلمتغيرات 

المتوسط   العدد    المتغير
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   "ت" قيمة  المعياري

  الداللة
سنة فأقل في  12أطفال 
 األسرة

  0.001* 3.200 0.749  2.585 506  نعم
  0.791  2.407  298  ال

سنة  13إناث في األسرة 
 فأكثر 

  0.742  0.330 0.764 2.619  427  نعم
 0.760 2.405  377  ال

  0.559  0.585 0.813 2.566  184  نعم مسنون في األسرة
 0.764 2.514  620  ال

  .)α≥0.05(دالة  *

  )2( ملحق

  البيوت وربات االجتماعية لدى أرباب البيئةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 
(N: 804).  

المتوسطات   العبارات  الرقم
 الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

 1.438 3.155  .في منطقة سكنايينتشر الشباب المتسكعون،  1
 1.295 2.614  .ينتشر المتسولون، في منطقة سكناي 2
الزجاج المكسر على "تنتشر في منطقة سكناي القاذورات أو القمامة أو  3

  1.453 3.061  ".األرض

 1.455 2.508  .يوجد في منطقة سكناي بيوت مھجورة 4
  1.454 2.383  ".أزقة"يوجد في منطقة سكناي ممرات ضيقة  5
  1.179 4.233  .ال تتوافر أجھزة إنذار في المنطقة السكنية أو العمارة التي أعيش فيھا  6
تتوافر ساحة كبيرة حول المنزل، أو العمارة التي أعيش فيھا تفصلھا عن  7

  1.558 2.902  .المنازل والعمارات المجاورة
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  1.232 4.174  .ال يوجد حارس للحي، أو للعمارة، أو المجمع السكني الذي أعيش فيه 8
 1.263 4.128  .ال تتوافر كاميرات مراقبة في منطقة سكناي بشكل ظاھر للمارة  9

 1.456 2.719  .منطقة سكناي غير قريبة من الشارع الرئيسي  10
كالممرات الضيقة ال تتوافر اإلضاءة الجيدة للحي الذي أعيش فيه،   11

 1.297  2.374  .أو األرصفة" األزقة"

العمارة أو المنزل الذي أعيش فيه غير محاط بأسوار عالية أو أسالك   12
 1.466 3.010  .شائكة وال يوجد به بوابة رئيسية

داخل الحي الذي أعيش فيه والمخصصة للحد " مطبات"ال توجد عوائق   13
 1.480 3.599  .من سرعة السيارات

  0.591 3.143  الدرجة الكلية

  )3( ملحق

  البيوت وربات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الدعم االجتماعي الرسمي لدى أرباب
  (N: 804)  

المتوسطات   العبارات  الرقم
 الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

   1.294  2.135  .يتوافر مركز شرطة قريب من منطقة سكناي 1
   1.298  2.476  .تنتشر الشرطة سواء الراجلة أو الدوريات في منطقة سكناي 2
يتوافر خط ساخن مجاني طوال الوقت يمكن االستعانة به في حال  3

   1.459  2.787  .وقوع أي حادث إجرامي

   1.491  3.153  .يتوافر مركز صحي قريب من منطقة سكناي 4
   1.184 1.947  .منطقة سكناي يحظى بحماية رسمية يسكن شخص مسئول بالقرب من 5
    1.314  2.200  .تتوافر مؤسسات اجتماعية في منطقة سكناي  6
   1.211 2.136 . يتوافر متطوعون يعملون في المؤسسات االجتماعية في منطقة سكناي 7

 0.792 2.405  الدرجة الكلية
  

   



 "......درجة الخوف من الجريمة بين "ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1552

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )4( ملحق
 البيوت وربات واالنحرافات المعيارية لمستوى الدعم االجتماعي غير الرسمي لدى أرباب المتوسطات الحسابية

(N: 804)  

المتوسطات   العبارات  الرقم
 الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

 1.060 4.244  .تربطني عالقة جيدة مع الجيران من حولي 1
 1.365 3.886  .أقارب وأشخاص من حولي أستطيع اللجوء إليھم عند الحاجة يسكن 2
  0.918 4.432  .أجد أسرتي من حولي عندما أحتاج إلى المساعدة 3
 1.1287 4.177  .يوجد أشخاص من حولي أعتمد عليھم وأثق بھم 4
 1.6012 2.422  ".العائلة الممتدة"أعيش في المنزل ضمن أسرتي الكبيرة  5

  0.738 3.832  الدرجة الكلية
 0.544 2.999  الدرجة الكلية للدعم االجتماعي الرسمي والغير رسمي

  
  )5(ملحق 

  الخوف من الجريمةمحاور البيوت نحو وربات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أرباب 

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية المحاور
 0.769 2.519 من الجريمة الخوف: األول
 0.590 3.143 البيئة االجتماعية: الثاني
  الدعم االجتماعي: الثالث

  الرسمي
  غير رسميال

 الدرجة الكلية

2.404 
3.831 
2.999 

0.791 
0.738 

0.5442 

 0.379 2.887 الدرجة الكلية
  


