مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تعرض الشباب الجامعي لمواقع التواصل اإلجتماعي وعالقتو
بإتجاىاتيم نحو إرتكاب الجرائم
إعداد
أحمد محمود توفيق عباد – باحث ماجستير

أ.م.د/إيمان محمد أحمد

أ.م.د/محمد أحمد خميفة

أستاذ اإلذاعة المساعد بكمية التربية النوعية أستاذ االصحافة المساعد
كمية التربية النوعية  -جامعة المنيا

مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية
معرف البحث الرقمي :DOI

10.21608/jedu.2021.108143.1531

المجمد الثامن العدد  41ـ يوليو 2022

الترقيم الدولي
E- ISSN: 2735-3346
P-ISSN: 1687-3424
موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري
موقع المجمة

https://jedu.journals.ekb.eg/
http://jrfse.minia.edu.eg/Hom

العنوان :كمية التربية النوعية ـ جامعة المنيا ـ جميورية مصر العربية

966
المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

077
المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
تعرض الشباب الجامعي لمواقع التواصل اإلجتماعي وعالقتو بإتجاىاتيم نحو إرتكاب الجرائم

مقدمة البحث

أ/أحمد محمود توفيق ،أ.م.د/إيمان محمد أحمد ،أ.م.د/محمد أحمد خميفة

يعد اإلنترنت من الركائز األساسية الثابتة والتي نعتمد عمييا دائما ومواقع التواصل بشكل

خاص ،فنحن نستقي المعمومات منيا مباشرة ونعتمد عمييا ،ونشر أخبار الجريمة بشكل

منتشر عمي مواقع التواصل ،تعد الجريمة ظاىرة إجتماعية قديمة األزل ومستمرة ،وتعد من
أخطر الظواىر التي تيدد تماسك أي مجتمع وتحد من قدراتو وتقف عائقا في طريق
التقدم ،وتيدد أمنو الذي يعتبر دعامة أساسية لمتنمية والتنمية المستدامة بشكل عام وقاعدة

من قواعد اإلستقرار الشامل في أي مجتمع (شحاتو ،2020،ص .)549

والجريمة من الوقائع اإلجتماعية التى الزمت المجتمعات البشرية منذ قديم األذل ومنذ

بداية الخميقة وعانت منيا اإلنسانية عمي مر العصور (الساعاتي ،2004 ،ص  ،)38وقد
عرف اإلنسان الجريمة منذ أن وجدت حياة جماعية إجتماعية تقوم عمي ضبط روابط ثقافية

وعالقات بشرية ،ولكنو لم يأبو لمجريمة شيئا ما ولم يعرف العقاب  ،حيث لم ييتم ببحث
أي موضوع الجريمة أو الكشف عن الضرر إال مع تطور الحياة الطبيعية وتطور مرحمة

تطوره الثقافي نحو التحضر أو التقدم أو نحو اإلستقرار والنظام (الدوري،1998 ،

ص ،)76حيث أن أي فرد يحصل عمي معظم معموماتو واتجاىاتو وآرائة التي يبدييا
يستقييا من وسائل اإلعالم المختمفة (زينيم حسن عمي،2021،ص.)194

مشكمة البحث:

ال يخفي عمينا أن وسائل التواصل اإلجتماعي ليا أىمية كبيرة وبالغة في حياتنا ،إال أنو

ولألسف الشديد ،وخصوصا في مجتمعاتنا زادت إساءة إستخدام ىذه الوسائل والمواقع،

حيث أصبحت بيئة مميئة ومثاليةلنشر معمومات عن الجرائم ،بل وابتداع الجرائم التي لم
يسبق ليا مثيل في الحياة الواقعية ،فالجرائم أصبح نشرىا عمي مواقع التواصل منتشر بشكل
كبير ،وباألخص من أخطر الجرائم التي تحدث أثناء البث المباشر ،فنشر مثل ىذه الجرائم

يؤثر في اتجاىاتيم بااليجاب أو بالسمب نحو إرتكابيم لمجريمة وفي ضوء ذلك فإن مشكمة

البحث تتمخص في التساؤل التالي :ما العالقة بين تعرض الشباب الجامعي لمواقع
التواصل اإلجتماعي واتجاىاتيم نحو إرتكاب الجرائم؟
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أىمية البحث:
 يستمد البحث أىميتو األساسية من خطورة ارتكاب الجرائم عمي المجتمعات ودور شبكةاإلنترنت كوسيمة إتصال عالمية والسيما مواقع التواصل اإلجتماعي واتساع جميورىا

وتنوعو ونشر الجريمة عبر مواقعو.

 المساىمة في توجيو نظر الشباب لمخاطر ارتكاب الجرائم وضرورة تكاتف الجيودلمكافحتو وأىمية نشر الوعي والثقافة اإللكترونية لدي مستخدمي ىذه المواقع اإللكترونية
لحمايتيم من الوقوع ضحية لمثل ىذه الجرائم ،فعممية إكساب التثقيف والوعي في مرحمة

الدراسة الجامعية وما قبل الدراسة الجامعية من العمميات األساسية والميمة ،التي تؤىل
الفرد بأن يكون مواطنا ناجحا وقاد ار عمي أن يؤدي دوره بإخالص وكفاءة في مجتمعو،

وممتزما بقيم ومباديء ىذا المجتمع.

أىداف البحث :يكمن اليدف الرئيس لمبحث في :

 التعرف عمي درجة إعتماد الشباب الجامعي عمي مواقع التواصل في الحصول عميالمعمومات الخاصة بالجريمة.

 التعرف عمي اتجاىات الشباب الجامعي نحو إرتكاب الجرائم.فروض البحث:

 الفرض األول توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد الشباب الجامعي عمىمواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمى المعمومات الخاصة بالجرائم ،ودرجة ثقتيم

في ىذه المعمومات.

 الفرض الثاني توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب الجامعى عينة الدراسة فياتجاىاتيم نحو إرتكاب الجرائم.
نوع ومنيج البحث :تندرج ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية ،حيث اعتمد الباحث
عمي المنيج الوصفي حول إتجاىات الشباب نحو إرتكاب الجرائم وفي ضوء الدراسة يتم
ذلك من خالل منيج المسح الميداني لعينة عشوائية من الشباب الجامعي بالجامعات

المصرية.

مجتمع وعينة البحث :يتمثل مجتمع الدراسة في الشباب الجامعي بالجامعات المصرية

بأنواعيا المختمفة ( الحكومية والخاصة والدينية) ،أما عينة الدراسة الميدانية فقد تمت عمي
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عينة عشوائية من الشباب الجامعي قواميا ( )454شابا وشابة موزعين ،بواقع ()156

بجامعة المنيا ،و( )151بجامعة األزىر ،و( )147بجامعة النيضة الخاصة ببني سويف.

أدوات الدراسة -:تعتمد الدراسة عمي -اإلستبانة ومقياس اإلتجاىات من إعداد
الباحث :
متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :التعرض لمواقع التواصل اإلجتماعي
المتغير التابع :تمثل اتجاىات الشباب الجامعى نحو ارتكاب الجرائم.
المتغيرات الوسيطة :النوع (ذكور واناث)  ،الجامعة (المنيا ،االزىر ،النيضة) محل االقامةة
(ريف ،حضر).

حدود الدراسة:

 -1الحدود الموضوعية :تركز الدراسة عمي تعرض الشباب الجامعي لمواقع التواصل
وعالقتو بإتجاىاتيم نحو إرتكاب الجرائم .

 -2الحدود الزمانية :حيث يتم تطبيق الدراسة الميدانية من الفترة2021/6/1وحتي
الفترة .2021/8/30

 -3الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة داخل جامعات( المنيا – األزىر – النيضة )
من خالل تطبيق جوجل درايف(إستبانة إلكترونية).

 -4الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة عمي عينة عشوائية من شباب الجامعات
المصرية بجامعات( المنيا واألزىر والنيضة) ،حيث تم إختيار جامعة المنيا كممثمة
عن الجامعات الحكومية ،وتم إختيار جامعة األزىر لتكون ممثمة عن الجامعات
الدينية ،وجامعة النيضة لتكون ممثمة عن الجامعات الخاصة.

التعريفات اإلجرائية لمدراسة:
 -الشباب الجامعي:

يقصد بيم الشباب الجامعي من الفئة العمرية التي تقع ما بين ( )24-18سنة من الذين
يدرسون بالجامعات المصرية لمرحمة البكالريوس والميسانس بجامعتي المنيا واألزىر
والنيضة الخاصة .
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 مواقع التواصل اإلجتماعي:مجموعة تطبيقات متاحة عمي الشبكة العنكبوتية يستخدميا الناس من أجل التواصل

والتفاعل مع اآلخرين،

وىي مواقع إلكترونية إجتماعية عمي اإلنترنت ،وتعتبر الركيزة األساسية لإلعالم البديل أو
اإلعالم الجديد ،التي تتيح -لمجماعات واألفراد -التواصل فيما بينيم عبر الفضاء

اإللكتروني اإلفتراضي ،والتعبير عن آرائيم تجاه الموضوعات والقضايا التي تنشر بيا،

والتفاعل مع بعضيم البعض ،من خالل مشاركة المعمومات.

 -الجريمة:

يتبني الباحث تعريف صبري محمد خميل كتعريفا إجرائيا والذى ينص عمى أن

إرتكاب الجرائم ىي كل فعل يتنافي مع األعراف والتقاليد اإلجتماعية والدستورية

والقانونية ،وتعد الجريمة ىي أنو فعم أو ارذكاب فعم يعرثز ضارا وخطزا نهجمهىر حيث
يعاقب الشخص الذي يرتكب الفعل أيضا بموجب القانون .وىذه األعمال منصوص

عمييا عادة في مواد القانون الذي يحكم الجريمة وتحظر تحديدا ارتكاب مثل ىذه

األفعال.بعبارات بسيطة .،والنتائج المترتبة عمى ىذا االنتياك ىي العقاب إما عن

طريق إعادة تأىيل أو دفع غرامات أو السجن أو عقوبة اإلعدام (خميل،2018 ،

ص.)18

االطار المعرفي لمبحث:
تعريف الجريمة في المغة:

يتشق أصل كممة جريمة من اسم جرم أي قطع وكسب  ،وقد قيل أنيا كممة فارسية األصل معربة
والجرم مصدر الجارم ىو الذي أيضا يجرم نفسو وقومو ش ار كما ذلك تعني التعدي والذنب

(عبداهلل)2010،أي الكسب المستيجن غير المستحب والمكروه ،ولعل في معني آخر يريد

بيا الحمل عمي فعل حمال آثما  ،ولذلك فالجريمة في معناىا المغوي (ىي كل أمر أو فعل

سواء إيجابي أو سمبي يعاقب عميو مواد القانون ،سواء كان مخالفة أو جناية أو جريمة).

والجرم والجريمة في المغة يأتي عمي معاني أتذكر منيا  :الكسب والحمل  ،وفي قولو تعالي ( وال
يجرمنكم شنآن قوم)  :أي ال يحممنكم حمال آثما أو ىما (ابن كثير،تفسير القرآن العظيم

ص ،)21ويقال ال يكسبنكم ،ويأتي ذلك بمنع القطع  :يقال جرمت النخل :أي ذلك قطعتو
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(الرازي،المختار الصحاح ،ص )333وبمعني التعدي والذنب ذلك ،فنقول أيضا أجرم وجرم
أي أذنب.

تعريف الجريمة إصطالحيا:

لم يتفق ىؤالء العمماء والدارسون حول تحديد مفيوم واحد لمجريمة فقد تتنوع وتتعدد

التعريفات بتنوع المداخل واإلتجاىات ،تعد الجريمة بأنيا ظاىرة إجتماعية خطيرة تكاد
تكون كل المجتمعات تعاني منيا عمي حد سواء؛ وذلك لما تخمفو من آثار إقتصادية

خطيرة واجتماعية خطيرة وأث ار عمي السمم المجتمعي واألمن النفسي ،فال يخمو أي
مجتمع من ىذه الظاىرة  ،ومن وجية نظر اإلجتماعيين ففي األساس تعد سموك

مخالف لألعراف والقيم اإلجتماعية والقيم المتعارف عمييا دائما لدي المجتمع،

واألعراف اإلجتماعية ىي ضوابط تقيد سموك األفراد ،فالجريمة تعد تمك الممارسات
واألفعال التي قد تمحق الضرر باألفراد والمجتمع في عمي حد سواء ،لذلك دائما ما

يجب التصدي ليا أيضا ومحاربتيا  ،وكذلك محاربة الدوافع التي تدفع ىؤالء المجرمين
إلرتكاب جرائميم الشنيعة ،وفي ضوء ذلك فإن الجريمة ىي من أىم المشكالت التي

يعاني منيا المجتمع اإلنساني فيي ظاىرة الزمت المجتمعات عبر العصور (خمفان،

 ،2020ص .)15

 -الجريمة

يتبني الباحث تعريف صبري محمد خميل كتعريفا إجرائيا :
الجريمة ىي كل فعل يتنافي مع األعراف والتقاليد اإلجتماعية والدستورية والقانونية ،وتعد

الجريمة ىي أنو فعل أو ارتكاب فعل يعتبر ضا ار وخط ار لمجميور حيث يعاقب الشخص
الذي يرتكب الفعل أيضا بموجب القانون .وىذه األعمال منصوص عمييا عادة في مواد

القانون الذي يحكم الجريمة وتحظر تحديدا ارتكاب مثل ىذه األفعال.بعبارات

بسيطة(خميل،2018،ص.)50

تصنيفات الجريمة:

تختمف الجريمة من مجتمع آلخر ومن زمن إلى أخر وخاصة في ىذا العصر الذي

يشيد كثير من التغيرات والتحوالت سوف نذكر بعض منيا:
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صنفيا البعض:

 جرائم تقميدية :الجرائم التي كانت معروفة لدى المجتمعات من سرقة ونصب

وشجار وقتل.

 جرائم مستحدثة :مثل الجريمة المنظمة ،واإلتجار بالمخدرات الكيميائية وظيور

المخدرات اإللكترونية ،والجرائم والجرائم االقتصادية كغسيل األموال والفساد اإلداري،
وبيع األعضاء البشرية (دعبس ،2011 ،ص ص .)16-15
تصنيف الجرائم وفق إليجابييا ووفقا لدرجة استمرارىا-:

جرائم مستمرة وجرائم وقتية :الجرائم المستمرة فيي تتكون من فعل مجدد ومستمر



مثل إخفاء األشياء المسروقة أو خطف األطفال أما الجرائم الوقتية وىي التي تتكون من
فعل يحدث في وقت محدد وينتيى بمجرد ارتكابو كالقتل أو التزوير

(رشوان،2010 ،

ص.)20

وفقا لتعمدىا :والجرائم العمدية التي يتعمد الجاني ارتكابيا وبعباره أخرى يتوفر



فييا القصد الجنائي أما الجرائم الغير عمدية فيي التي ال يتوفر فييا القصد الجنائي مثل
اإلصابة الخطأ أو القتل الخطأ.
عوامل إرتكاب الجريمة:

عوامل دراسية وثقافية:

وتتمثل في عدم إشباع احتياجات الشباب الدراسية والثقافية والمادية وعدم ممارسة

األنشطة الثقافية والدينية واالجتماعية داخل الجامعة وخارج الجامعة (شحاتو،2012،
ص.)17

العوامل االجتماعية- :

-

يقصد بيا العوامل التي تشكل البيئة المحيطة لمفرد سواء المتعمقة باألسرة التي بنشأ

فييا أو األصحاب أو بيئة العمل أو بالمدرسة وغيرىا من العوامل التي قد تسيم في

التنشئة االجتماعية (الحموي ،2010 ،ص ،)26وتشمل التفكك األسرى أو الطالق ووفاة
الوالدين أو احد الوالدين وال مجتمع يخمو من ىذا المشكالت ولكن إذا تركت بدون أدني

مواجية قد تدفع الفرد لمجريمة واالنحالل  ،حيث أن األسرة المستقرة الخالية من عدة
التوترات تنعم باالستقرار وتكاد تقل فييا نسبة الجانحين( .معوض ،)2009 ،ويرجع
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عمماء االجتماع أسباب ىذه الجريمة إلى األسرة من الدرجة األولى باعتبارىا المسؤول

األول(.توفيق ،2006 ،ص.)163

ويمكن إجمال دور مواقع التواصل اإلجتماعي و التمفزيون كعامل مساعد في
انتشار الجريمة من خالل:
 .1نشر ثقافة الجريمة والعنف:

حيث أشارت نتائج معظم الدراسات والبحوث االجتماعية إلى مسئولية أفالم العنف

بشكل مباشر وصريح في زيادة معدل الجريمة في ىذا المجتمع ،و بالفعل اعترف مرتكبي
ىذه الحوادث بقياميم بيذه األفعال عقب مشاىدتيم ألفالم ذات مشاىد عنيفة (براون،

 ،2006ص.)186

 .2نشر الثقافة اإلباحية:

ويرتبط ىذا بتقديم أفالم سينمائية لممرأة بشكل يعكس جوانب اإلغراء و األنوثة

فقط ،وتجاىل ما عداىا من الجوانب األخري ،كما تحرص كثير من األفالم السينمائية عمى

إظيار المرأة بأنيا تحترف الدعارة أو تنغمس في ممارسات جنسيو كثيرة غير مشروعو
وتسعى لتحقيق المكسب السريع دون مراعاة الفضيمة والخمق(درويش ،2006 ،ص .)51

الجريمة اإللكترونية-:

اختمفت التعريفات التي تعرف المقصود بالجريمة اإللكترونية وباختالف الزاوية فيناك من
عرفيا بأنيا " ىي كل سموك إجرامي يتم بمساعدة الحاسب اآللي ،وىي كل جريمة تتم من

خالل الحاسبات اآللية(إسماعيل،2016،ص ،)172وىناك من عرفيا ىو النشاط الموجو
الغير مشروع موجو لمتغيير ،أو النسخ ،أو الوصول الي معمومات مخزنة إلستخداميا بشكل

غير مشروع (.الدلجاوي،2020،ص.)228

خصائص الجريمة اإللكترونية-:
 -متعدية الحدود

 -صعوبة إثباتيا

 خطورة مرتكبيا الدافع إلرتكابيا(الدلجاوي،مرجع سابق،ص.)228070
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الدراسات السابقة- :

 -1دراسة (عيد )2016 ،بعنوان" :تعرض الشباب الجامعي لإلرىاب اإللكتروني بمواقع
التواصل اإلجتماعي وعالقتو باستخداميم لإلنترنت"

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي عالقة الشباب الجامعي باإلرىاب اإللكتروني

بمواقع التواصل اإلجتماعي ومستوي استخداميم لإلنترنت،

تنتمي ىذه الدراسة إلي

الدراسات الوصفية المقارنة ،ولذلك إستخدمت الباحثة المنيج المقارن ،ومنيج المسح
بالعينة ،وتم تطبيق ىذه الدراسة عمي عينة عشوائية ،قواميا ( )450مفردة من شباب

الجامعات المصرية ،واستخدمت الباحثة استمارة اإلستقصاء كأداة لجمع البيانات وتوصمت

الدراسة الي عدة نتائج من أىميا:

 نسبة من يتعرضون لإلرىاب اإللكتروني ( )%72.35من الشباب عينة الدراسة ،وىذهالنتيجة تشير إلي مدي تفاقم وازدياد جريمة اإلرىاب اإللكتروني وانتشارىا السريع والواسع

في العالم االفتراضي.

 -2دراسة (ىمام )2021 ،بعنوان  :دور التعميم الجامعي في توعية الطالب بمخاطر

الجرائم عبر مواقع التواصل اإلجتماعي.

ىدفت الدراسة إلي تحديد دور التعميم الجامعي في توعية الطالب بمخاطر الجرائم عبر
مواقع التواصل اإلجتماعي ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتم التطبيق عمي عينة
من الكميات األدبية من جامعة سوىاج،حيث كانت أداة الدراسة ىي اإلستبيان ،وتوصمت

الدراسة إلي العديد من النتائج والمقترحات أىميا :المساىمة في مواجية مخاطر مواقع
التواصل اإلجتماعي من خالل دور المعمم الجامعي ،واإلدارة الجامعية ،والمنيج ،واألنشطة

الترفييية ،ومن أىميا استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في تحميل المناىج والمحاضرات،
من خالل التواصل بين الطالب والمعمم ،والمشاركة في تقييم فاعمية استخدام شبكات

التواصل اإلجتماعي تحت مراقبة المعمم الجامعي ،ومدي فاعميتيا في إنتاج المعرفة وتقوية

البناء الذاتي .

 -3دراسة (إبراىيم )2020 ،بعنوان(العوامل المؤدية إلي ارتكاب المرأة األردنية لمجريمة
من وجية نظر ما بين .)2019-2018

استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمي العوامل التي تؤدي إلي ارتكاب المرأة األردنية لمجريمة

من وجية نظر ما بين  2020-2018وقد شممت العوامل اإلقتصادية والتقيفية والنفسية
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واإلجتماعية باإلضافة أيضا إلي إزالة الغموض المعرفي نحو أنماط الجريمة التي ترتكبيا

المرأة في األردن ،وتم إستخدام المنيج الوصفي  ،وتكونت عينة ىذه الدراسة من ()92

مستجوبة من النساء مرتكبات الجريمة المحكومات في مركو إصالح وتأىيل الجويدة /

نساء حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسة :أن العوامل التي تدفع المرأة إلرتكاب الجريمة

مرتفعة المستوي ،وقد اتحمت عوامل الجريمة اإلقتصادية في المرتبة األولي ،ومن ثم جاءت
عوامل الجريمة الثقافية واإلجتماعية ،وأخي ار جاءت عوامل الجريمة النفسية.

 -4دراسة (محمد ع )2020 ،.بعنوان(دور األخصائي اإلجتماعي في الحد من
إرتكاب الجرائم األسرية في منطقة مكة المكرمة).

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمي دور األخصائي اإلجتماعي في الحد من إرتكاب الجرائم
األسرية في منطقة مكة المكرمة ،واعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمي المنيج التحميمي

الوصفي  ،وتألفت عينة الدراسة من ( )433أخصائي إجتماعي منيم ( )117أخصائية ،و

( )316أخصائي ،حيث كانت أداة الدراسة ىي اإلستبانة ،وتوصمت ىذه الدراسة إلي

نتائج عدة من أىميا :أن عامل ضعف الوازع الديني جاء في المرتبة األولي التي تؤدي

إلرتكاب الجرائم األسرية بمتوسط حسابي( ،)4.59بينما جاء في المرتبة األخيرة عامل
األخذ بالثأر بمتوسط حسابي ( ،)3.27وأيضا كشفت الدراسة الكثير من العوامل المؤدية
إلرتكاب الجريمة أىميا إدمان المخدرات ،ضعف الرقابة الوالدية ،تقميد أحداث األفالم ذات

الطابع العدائي ،وأيضا أظيرت النتائج أن البرامج الوقائية التي من خالليا يمكن
لالخصائي اإلجتماعي الحد من إرتكاب الجرائم األسرية ىي ،توجيو الجيات اإلعالمية

المختصة بتثقيف األسرة في مجال الوقاية من الجرائم األسرية.

 -5دراسة (سيد )2020 ،بعنوان (أثر العوامل األسرية والبيئية عمي إرتكاب جرائم
القتل من وجية نظر المدانين في المراكز العقابية الكويتية).

استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمي أثر العوامل األسرية والبيئية والنفسية عمي إرتكاب

جرائم القتل في دولة الكويت ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم إستخدام المنيج الوصفي
التحميمي ،وتم التطبيق عمي عينة قواميا ( ،)242وتم اإلعتماد عمي اإلستبانة كأداة لجمع

البيانات ،وتوصمت ىذه الدراسة الي العديد من النتائج أىميا :وجود درجة أىمية مرتفعة
لمعوامل البيئية واألسرية والنفسية إلرتكاب جريمة القتل في دولة الكويت ،وأوضحت ىذه
الدراسة أن العوامل البيئية األسرية ومنيا التوتر المستمر في العالقات اإلجتماعية العائمية
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وأساليب التنشئة األسرية والظروف كانت أكثر العوامل أىمية تمييا العوامل المرتبطة بالبيئة

المجتمعية وأىميا الفقر ،ووسائل الضبط اإلجتماعي ،وأخي ار العوامل النفسية.

 -6دراسة (إبراىيم ر )2020 ،.بعنوان (أثر المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية في
إرتكاب جريمة السرقة في المجتمع األردني من وجية نظرالمحكمين في مراكز

التأىيل واإلصالح :مركز إصالح وتأىيل الجويدة نموذجا)

استيدفت ىذه الدراسة بشكل رئيسي إلي التعرف عمي أثر المتغيرات اإلقتصادية
واإلجتماعية الدافعة إلي ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع األردني من وجية نظر

المحكمين في في مركز تأىيل واصالح الجويدة ،واعتمدت الدراسة لتحقيق ىذه األىداف

عمي منيج المسح اإلجتماعي بالعينة لجمع البيانات ووصفيا وتحميميا واستخالص النتائج

لإلجابة عمي أسئمة ىذه الدراسة،وتم إستخدام أداة اإلستبانة كأداة لمدراسة ،وتوصمت

الدراسة لمعديد من النتائج أىميا :أن المستوي العام ألثر المتغيرات اإلقتصادية في
إرتكاب جريمة السرقة لدي المجتمع األردني جاءت في الترتيب األول في التصنيف من

حيث االىمية النسبية بمستوي مرتفع ،حيث بمغ المتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد عينة
الدراسة ( ،)3.795وأوضحت الدراسة أنو جاء في الترتيب الثاني وبنسبة متوسطة

المستوي العام ألثر المتغيرات اإلجتماعية في إرتكاب جريمة السرقة في المجتمع األردني

حيث بمغ المتسوط العام الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة (.)3.602

 -7دراسة (المجدوب )2019 ،م بعنوان :أثر المتغيرات االجتماعية عمى ارتكاب جريمة
القتل في المجتمع األردني من وجية نظر طمبة الجامعات األردني.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمي أثر المتغيرات االجتماعية عمى ارتكاب جريمة

القتل في المجتمع األردني وذلك من وجية نظر طمبة الجامعات األردنية ،حيث أنيا

تستخدم المنيج الوصفي ،وقد تم استخدام عينة عشوائية بسيطة كأسموب لتحديد عينة

الدراسة ،وبمغت العينة ( )433مبحوثا ،وكانت اإلستبانة ىي أداة الدراسة ،وقد توصمت

ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا :وجود أثر لممتغيرات االجتماعية في ارتكاب
جريمة القتل في المجتمع األردني حيث أن التفكك األسري جاء في المرتبة األولى حيث

بمغ المتوسط الحسابي ( )4.30وانحراف معياري( ،)7.69ويميو ضعف الوازع الديني في
المرتبة الثانية حيث بمغ المتوسط الحسابي( ( 4.29وانحراف معياري ( ،(7.03ثم يميو

ضعف وسائل الضبط االجتماعي في المرتبة الثالثة حيث بمغ المتوسط الحسابي ()4.28
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وانحراف معياري ( ،)6.45وأيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد
عينة الدراسة حول أثر لممتغيرات االجتماعية عمى ارتكاب جريمة القتل في المجتمع

األردني من وجية نظر طمبة

نتائج الدراسة الميدانية:

جذول ()1
يىضح مذي اعرماد عيىح انذراسح عهً مىالع انرىاصم االجرماعي في انحصىل عهً انمعهىماخ انخاصح
تانجزائم
انرزذية
انىسثح %
انركزار
مذي االعرماد
أعرمذ عهيها تذرجح كثيزج
4
%11.4
52
أعرمذ عهيها تذرجح مرىسطح

176

%38.8

1

أعرمذ عهيها تذرجح ضعيفح

122

%26.9

2

ال أعرمذ عهيها مطهما ً

104

%22.9

3

اإلجماني

454

100

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق :أن نسةةبة  %38.8مةةن عينةةة الد ارسةةة يعتمةةدون
عمى مواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمى المعمومات الخاصة بالجرائم في الترتيب
األول ،ثم من يعتمدون عمييا بدرجةة (ضةعيفة) فةي الترتيةب الثةاني بنسةبة  ،%26.9ثةم مةن

ةر مةن يعتمةدون عمييةا
(ال يعتمدون عمييةا مطمقًةا) فةي الترتيةب الثالةث بنسةبة  ،%22.9وأخي ًا
بدرجة (كبيرة) بنسبة .%11.5
وتــأتي ىــذه النتيجــة كنتيجــة منطقيــة ،وذلــك ألن الشــباب الجــامعي (عينــة الدراســة) يثقــون فــي
المعمومات بدرجة متوسـطة ،لـذلك فـإن اإلعتمـاد عمـي المعمومـات مـن مواقـع التواصـل اإلجتمـاعي تكـون

بدرجة متوسطة ولعل ذلك يرجع إلي تعدد المصادر التي يحصل من خالليا المبحوثين عمـي المعمومـات،

لذالك يري الباحث أن الشباب عينة الدراسة عمي قدر كاف من التقصي والوعي والبحث.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة (إبراىيم2016 ،م) والتي أشارت إلةي أن الشةباب عينةة

الدراسة يعتمدون بدرجة متوسطة عمي مواقع التواصل اإلجتماعي بنسبة .%48.8

077
المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جذول ()2
يىضح مذي مساهمح انمضاميه انمطزوحح عثز مىالع انرىاصم االجرماعي في سيادج معهىماخ عيىح
انذراسح حىل ارذكاب انجزائم.
ساهمد تذرجح كثيزج

انركزار
68

انىسثح %
15

انرزذية
4

مذي انمساهمح
ساهمد تذرجح مرىسطح

155

34.2

1

ساهمد تذرجح ضعيفح

111

24.4

3

نم ذساهم عهً اإلطالق

120

26.4

2

اإلجماني

454

100

يتضـح مــن بيانــات الجــدول الســابق :أن نسةبة  %34.2مةةن عينةة الد ارسةةة يةةرون أن
المضةامين المطروحةةة عبةةر مواقةع التواصةةل االجتمةةاعي ،فةةي زيةادة معمومةةات عينةةة الد ارسةةة
حول ارتكاب الجرائم ساىمت بدرجة (متوسطة) في الترتيب األول ،ثم نسبة  %26.4يرون

أني ةةا (ل ةةم تس ةةاىم عم ةةى اإلط ةةالق) ف ةةي الترتي ةةب الث ةةاني ،ث ةةم م ةةن ي ةةرون أني ةةا س ةةاىمت بدرج ةةة

أخير من يرون أنيةا سةاىمت بدرجةة (كبيةرة)
(ضعيفة) في الترتيب الثالث بنسبة  ،%24.4و ًا
بنسبة .%15
ولعل ىذه النتيجة منطقية ،وذلك ألن الشباب الجامعي (عينة الدراسة) يثقون في

المعمومات بدرجة متوسطة ،لذلك فإن اإلعتماد عمي المعمومات الخاصة بقضايا اإلرىاب
اإللكتروني من مواقع التواصل اإلجتماعي تكون بدرجة متوسطة ،لذلك مدي مساىمة

المضامين المطروحة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي بدرجة متوسطة.
جدول ()3

مقياس اتجاىات الشباب الجامعي نحو ارتكاب الجرائم

العينة الكمية
العبارات

 )1أشعر بالغضب والذعر عند مشاىدتي لفيديوىات قتل لمرىائن
المعروضة بمواقع التواصل
)2أشعر بالخوف تجاه أسرتي وأىمي من مشاىدة فيديوىات القتل والذبح

مىافك

محايذ

معارض

النسبي

الترتيب

التكرار

الوزن

النسبة المئوية

313

94

47

1174

86.2

1

286

127

41

1153

84.7

2
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المعروضة
 )3أشعر بالفرح عند القضاء عمي أعضاء التنظيمات االرىابية ونشرىا

271

131

52

1127

82.7

3

264

139

51

1121

82.3

4

211

159

84

1035

76.0

5

183

201

70

1021

75.0

6

173

208

73

1008

74.0

7

191

172

91

1008

74.0

8

 )9قدمت مواقع التواصل اآلراء المعارضة ألفكار ىذه التنظيمات

172

207

75

1005

73.8

9

 )10أتعاطف مع ضحايا اإلرىاب اإللكتروني

187

135

132

963

70.7

11

140

209

105

943

69.2

11

عبر مواقع التواصل االجتماعي
 )4أشعر بعدم األمان المجتمعي عند مشاىدة ىذه النوعية من الفيديوىات
 )5أثرت أفكار الجماعات واتجاىاتيم وفيديوىاتيم المنشورة عمي مواقع
التواصل تأثير سمبي نفسي ومعنوي
 )6أتأثر بمعالجة مواقع التواصل لمضامين اإلرىاب لدرجة جعمتني أكره
أعضاء التنظيمات

 )7زادت معموماتي عن االرىاب االلكتروني من خالل مشاىدتي لقضايا
االرىاب عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
 )8مشاىدة فيديوىات التيديد والوعيد جعمتني أشعر بالمسؤولية
المجتمعية نحو مناىضة االرىاب ضد ارتكاب الجرائم

 )11زادت معموماتي عن اإلرىاب اإللكتروني من خالل التعرض لمضامين
اإلرىاب ونشر فيديوىات ارتكاب الجرائم عمي مواقع التواصل
 )12مشاىدة ىذه النوعية من الفيديوىات جعمتني متسامح وأعامل من
حولي بمطف
 )13مشاىدة مثل ىذه األعمال عمي مواقع التواصل جعمتني أعزف عن
ارتكاب الجرائم

 )14أخشي التعامل مع ذوي المذاىب المختمفة
 )15مشاىدة فيديوىات التيديد والوعيد بمواقع التواصل جعمتني في رعب

139

206

109

938

68.9

12

163

144

147

924

67.8

13

136

168

150

894

65.6

14

124

166

164

868

63.7

15

66

161

227

747

54.8

16

77

119

258

727

53.4

17

69

124

261

716

52.6

18

64

129

261

711

52.2

19

67

112

275

700

51.4

21

 )21أشعر أن اإلرىابي مظموم من المجتمع

64

114

276

696

51.1

21

 )22سموكي أصبح أكثر عدوانية عن ذي قبل

58

112

284

682

50.1

22

68

74

312

664

48.8

23

وخوف من التعامل من الجماعات الدينية أصحاب المذاىب المختمفة
 )16أري أن االختراق والقرصنة عبقرية وذكاء وليس ارىابا وجريمة
 )17عندما أشاىد موضوع عمي احدي الصفحات عن كيفية عمل القنبمة
اليدوية أتمني لو أقوم بعمل ىذه التجربة

 )18مشاىدة ىذه النوعية من مضامين اإلرىاب جعمت سموكي عدواني
ناحية اآلخرين
 )19ساعدتني مشاىدة ىذه الفيديوىات بمواقع التواصل االجتماعي في

تسييل طرق ارتكاب الجريمة

 )20أري أن المجتمع يستحق ىذه الجرائم

 )23عند مشاىدتي لفيديواىت ىذه الجرائم عبر مواقع التواصل زادت من
ميولي نحو ارتكاب الجرائم

اإلجمالي

02802

%66.4

يتضح من الجدول :أن النسب المئوية لمقياس اتجاىات الشباب الجامعي نحو
ارتكاب الجرائم تراوحت ما بين ( ،)%48.8 :86.2حيث جاءت عبارة (أشعر بالغضب

والذعر عند مشاىدتي لفيديوىات قتل لمرىائن المعروضة بمواقع التواصل) في الترتيب
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األول ،فيما جاءت صحيفة (عند مشاىدتي لمثل ىذه الجرائم عبر مواقع التواصل زادت من
ميولي نحو ارتكاب الجرائم) في الترتيب األخير.

ويتضح لمباحث من بيانات الجدول السابق حصول عبارة (أشعر بالغضـب والـذعر

عند مشاىدتي لفيديوىات قتل لمرىـائن المعروضـة بمواقـع التواصـل) عمـي الترتيـب األول؛

ولعــل ذلــك يرجــع إلــي بشــاعة الفيــديوىات المعروضــة مــن قبــل الجماعــات اإلرىابيــة عمــي

مواقــع التواصــل اإلجتمــاعي ،حيــث تقــوم ىــذه الجماعــات بنشــر فيــديوىات الــذبح والقتــل

لمرىائن بطرق شـنيعة بينمـا جـاءت عبـارة (عنـد مشـاىدتي لفيـديوىات ىـذه الجـرائم عبـر
مواقع التواصل زادت من ميولي نحو ارتكاب الجرائم) في (الترتيب األخير) ،مما يدل عمـي

ازدياد درجة الوعي لدي الشباب الجامعي (عينة الدراسة) ومـدي إدراكيـم الكامـل ألضـراض

التنظيمات اإلرىابية ،وتأثيراتيا المختمفة واألىداف واألضراض المرجوة من نشـر مثـل ىـذه

الفيديوىات.

التحقق من صحة فروض الدراسة-:
* انرحمك مه انفزض األول:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى مواقع

التواصل االجتماعي في الحصول عمى المعمومات الخاصة بإرتكاب الجرائم ودرجة ثقتيم
في ىذه المعمومات.
جدول ()4

يوضح معامالت االرتباط بين درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى مواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمى
المعمومات الخاصة بإرتكاب الجرائم ودرجة ثقتيم في ىذه المعمومات
انمرغيزاخ
درجح اعرماد انشثاب انجامعي عهً مىالع انرىاصم
االجرماعي

درجح ثمرهم في هذي انمعهىماخ
قيمة ر

مستوى الداللة

نوع الداللة

**0.59

1011

دال إحصائيًا

يتبين من الجدول:

تحقق الفرض ،حيث ثبـت وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة ذات داللـة إحصـائية بـين درجـة

اعتماد الشباب الجامعي عمى مواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمـى المعمومـات الخاصـة
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بإرتكاب الجرائم ودرجة ثقتيم في ىذه المعمومات ،بمعني أنـو كممـا زاد إعتمـادىم عمـي مواقـع
التواصل في الحصول عمي المعمومات زادت درجة ثقتيم في المعمومات والمضامين.

* التحقق من الفرض الثاني:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب الجامعى عينة الدراسة في اتجاىاتيم نحو

ارتكاب الجرائم وفق المتغيرات الديموجرافية (النوع ،محل اإلقامة ،الجامعة).
(أ) الفروق وفقًا لمنوع ومحل اإلقامة:

جدول ()5

يوضح داللة الفروق بين عينة الدراسة في اتجاىاتيم نحو ارتكاب الجرائم
(ن= )454

المتغيرات

انذكىر ن= 020

اإلواز ن= 000

م

ع

م

ع

46.59

8.60

45.11

9.11

46.56

8.68

االتجاه نحو ارتكاب ريف ن= 002
ع
م
الجرائم

حضز ن= 002
م

ع

45.17

9.02

قيمة (ت)

وىع
انذالنح

 *1.78دال
قيمة (ت)

وىع
انذالنح

 *1.66دال

يتضح من الجدول السابق:

إحصائيا بين الذكور واإلناث عينة الدراسة في اتجاىاتيم نحو
* وجود فروق دالة
ً
ارتكاب الجرائم لصالح الذكور ،ويمكن تفسير ذلك بأن الذكور يغمب عمييم الطابع العدواني
ولدييم ميول نحو العنف والشدة أكثر من اإلناث ،حيث أن اإلناث تتغمب عميين المشاعر

والعواطف وتتحكم في تصرفاتين

إحصائيا بين الريف والحضر عينة الدراسة في اتجاىاتيم
* كما ثبت وجود فروق دالة
ً
نحو ارتكاب الجرائم لصالح سكان الريف ،ويمكن لمباحث تفسير ذلك بأن أىل الريف ليم
طبيعة خاصة في معيشتيم وطرق تعايشيم مع المشكالت التي تواجييم والعنف والشدة في

المشكالت
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(ب) الفروق وف ًقا لمجامعة:

جدول ()6

يوضح تحميل التباين أحادي االتجاه بين الجامعات المختمفة (المنيا ،األزىر ،النيضة)
في اتجاىاتيم نحو ارتكاب الجرائم

مصدر التبيان

المتغيرات
االتجاه

الجرائم

نحو

ارتكاب بين المجموعات

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

169.533

2

84.76

451

78.711

داخل المجموعات 35525.79

ف
70.1

الداللة
ضير

دال

يتضح من الجدول السابق:

إحصائيا بين الجامعات المختمفة (المنيا ،األزىر ،النيضة) في
وجود فروق ضير دالة
ً
اتجاىاتيم نحو ارتكاب الجرائم ،ويمكن لمباحث تفسير ذلك وارجاعو إلي تقارب المستوي الثقافي
والعممي والفكري بين طالب الجامعات الثالث ،باإلضافة إلي درجة الوعي الموجودة لدي طالب

الجامعات الثالث وأن ىؤالء الطالب ينصب إىتماميم بقمق المستقبل والبحث عن عمل وتكوين أسرة

المراجع

( )1المجدوبي ،محمد عمي " أثر المتغيرات اإلجتماعية عمي جريمة القتل في المجتمع
األردني"  ،رسالة ماجستير ( عمان ،الحكمة لمنشر.)2119،

( )2الخطيب ،محمد أنور " العوامل المؤثرة في إرتكاب الجرائم من وجية نظر مرتكبييا في
مركزي اصالح وتأثيل بيت لحم وأريحا " (جامعة اإلستقالل ،عمادة البحث العممي لمدراسة

العميا.)2119،

( )3الساعاتى ،سامية " بحوث ودراسات في عمم االجتماع الجنائى".)2004 ،

( )4إبراىيم ،محمد مصطفى "البطالة وعالقتيا بالجريمة في المجتمع المصري ،رسالة

دكتوراه ضير منشورة (جامعة المنصورة ،كمية اآلداب ،قسم االجتماع.)2017 ،

( )5الحموى ،حسين ياسين "جرائم العنف الجماعي ،دراسة تأصيمية مقارنة بين الشريعة
اإلسالمية والفقو الوضعي" ،رسالة ماجستير غير منشورة (الرياض :جامعة نايف العربية
لمعموم االساسية ،كمية الدراسات العميا.)2010 ،
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( )6إسماعيل،ميند وليد" التنظيم القانوني لمجريمة اإللكترونية"(مجمة العموم السياسية
والقانونية،المجمد،ع.)2016 ،11

( )7الدلجاوي ،أحمد عبدالصبور " الجريمة اإللكترونية ومكافحتيا في القانون
العماني" (عمان ،األردن :دار وائل لمنشر والتوزيع.)2020 ،

( )8حسين ،سيد سيد " أثر العوامل األسرية والبيئية عمي ارتكاب جرائم القتل من وجية نظر
المدانين في مراكز العقاب" ( كمية الدراسات العميا ،دار الفكر العربي)2121،

( )9رشوان ،حسين "الجريمة دراسة في عمم االجتماع الجنائى"(القاىرة ،المكتب الجامعي

الحديث ،ط.)2010 ،2

( )10عبد الرحيم ،فوزى " المعالجة الصحفية لظاىرة الفساد في المجتمع الميبي" ،رسالة
دكتوراه ضير منشورة (جامعة المنصورة ،كمية اآلداب ،قسم اإلعالم.)2017 ،

( )11ريحان ،زينب " دور القنوات الفضائية األخبارية في تشكيل اتجاىات الشباب نحو
اإلرىاب" ،رسالة دكتوراه ضير منشورة (جامعة المنصورة ،كمية التربية النوعية ،قسم اإلعالم
التربوي.)2017 ،

( )12عبدالرحمن ،نيال " العنف األسري في المسمسالت التميفزيونية وانعكاسو عمى إدراك
األسرة المصرية لمعنف" ،رسالة دكتوراه ضير منشورة (جامعة عين شمس :كمية اآلداب،
قسم اإلعالم.)2009 ،

( )13حسين ،صالح "العنف االجتماعي والسياسي واإلعالمي "(القاىرة :دار الكتاب
الحديث.)2014 ،

( )14ىمام،أحمد رمضان " دور التعميم الجامعي في توعية الطالب بمخاطر الجرائم عبر
مواقع التواصل اإلجتماعي "(جامعة سوىاج ،كمية التربية.)2121،

( )15عمي ،زينيم حسن " دور الصحف اإللكترونية في تشكيل معارف واتجاىات الجميور
المصري نحو مبادرة حياة كريمة في ضوء رؤية مصر"0222مجمة البحوث في مجاالت
التربية النوعية.)2122،

( )16محمد ،عتاب سعيد " العوامل المؤدية إلي ارتكاب المرأة األردنية لمجريمة" رسالة

دكتوراه ( جامعة األزىر ،كمية التربية .)2121،
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( )17محمد ،عبدالعزيز مسفر "دور األخصائي اإلجتماعي في الحد من إرتكاب الجرائم
األسرية " ( جامعة األزىر ،كمية التربية. )2121 ،

( )18درويش ،محمد فييم "الجريمة في عصر العولمة" (جامعة القاىرة :كمية اإلعالم،

.)2001

( )19معوض ،سيير "عمم االجتماع األسرى " (الرياض :جامعة الممك فيصل،
.)2009

( )20شحاتة ،غادة حامد "ثقافة العنف بالمناطق العشوائية ،دراسة حالة" (القاىرة :دار
الفكر العربي. )2012 ،

( )21توفيق ،عبدالرحمن " دروس في عمم اإلجرام" (عمان ،األردن :دار وائل لمنشر
والتوزيع.)2006 ،

( )22مصطفى ،شريف "المعالجة اإلعالمية ألحداث العنف وتأثيراتيا عمى األزمة
االقتصادية بعد الثورة" ،رسالة دكتوراه غير منشورة (جامعة القاىرة :كمية اإلعالم،
.)2015
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