
وف من الوقوع دور شبكات التواصل االجتماعي في الخ  
جريمة في ضوء عوامل جودة الحياة لدى الشباب لضحية ل

 (1)المصري
 )*(غادة ممدوح        )*(خالد أحمد جالل

 ملخص
تهدف الدراسة الحالية إلى استكشاف العالقة بين متابعة مواقع التواصل االجتماعي 

في ضوء بعض عوامل جودة الحياة لدى الشباب من  والخوف من الوقوع ضحية للجريمة
 1795طالب الجامعة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. إذ ٌأجريت على عينة قوامها 

طالبة _بنسبة  1359%_ و ن= 24.3طالبا، بنسبة  436من طالب الجامعة )ن= 
شملت: استبيان  تأدواثالث  %( والذين توزعوا على الفرق األربعة. طبقت على العينة75.7

مواقع التواصل االجتماعي )إعداد غادة ممدوح(، واستبيان الخوف من الجريمة من )إعداد 
(. وقد 2006الباحث(، واستبيان عوامل جودة الحياة )إعداد محمود منسي وعلي كاظم، 

الدراسة إلى أنَّ معدل تعرض الشباب لمواقع التواصل االجتماعي بلغ  نتائجتوصلت 
%، وأنَّ من أهم 43حجم العينة، وأنَّ المصداقية في األخبار الواردة بلغت % من 38.4

أسباب متابعة الشباب ألخبار الجريمة عبر مواقع التواصل هي التعرف على مدى انتشار 
%، ويتفاعل الشباب 56.7% والتعرف على طرق الوقاية منها بنسبة 58.3الجرائم بنسبة 

%. كما توصلت الدراسة إلى أنَّ الخوف من 35.2سبة مع مضامين تلك األخبار أحيانا بن
%، تليها خطف أحد 70.6جرائم خطف المتعلقات الشخصية احتلت المرتبة األولى بنسبة 

%، وأخيرا الجرائم الجنسية 66.4%، ثم القتل الخطأ بنسبة 67.2األبناء أو األخوة بنسبة 
بينت نتائج الدراسة وجود %. كما 62بالشرف  المتعلقة% والقضايا 65.1مثل التحرش 

                              
فةةةي مةةةحتمر بحةةةوث اجعةةةالم ومنهجيةةةة التكامةةةل المعرفةةةي فةةةي إطةةةار التحةةةوالت الدوليةةةة الراهنةةةة  دراسةةةة ألقيةةةت (1)

 .م2019 أبريل 9-8في الفترة من ، عياتها بأكاديمية الشروقاوتد

 جامعة المنيا -أستاذ علم النفس المساعد، كلية اآلداب )*(

 آداب بنها -مدرس اجذاعة والتلفزيون/ قسم اجعالم )*(
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عالقات ارتباطية دالة سالبة بين كثافة التعرض والخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما. كذلك 
بين جودة الحياة ومقياس الخوف من الوقوع ضحية لجريمة.  وجدت عالقات ارتباطية سالبة

كثر وعلى عكس المتوقع وجد أن الشباب منخفضو استخدام مواقع التواصل االجتماعي أ
خوفا من الوقوع في الجريمة. كما تنبأت كثافة التعرض لمواقع التواصل االجتماعي بالخوف 
من الوقوع ضحية للجريمة. وتنبأت جودة العواطف والدرجة الكلية لجودة الحياة بالخوف من 
الوقوع ضحية للجريمة. وأخيرا توصلت نتائج الدراسة إلى وجود صفحة نفسية مميزة للشباب 

 من الوقوع ضحية لجريمة. الخائف 
 جودة الحياة. -الخوف من الجريمة -مواقع التواصل االجتماعي الكلمات المفتاحية:

 
 

The Role of Social Networks in Fear Of Becoming A 

Victim of A Crime In Terms of The Quality of Life's 

Factors Of Egyptian Youth 
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Abstract 

The present study aimed to explore the relationships between 

the following of social networks and fear of becoming a victim of the 

crime in terms of the quality of life factors of the youth university 

students. The study used the descriptive method, as it was conducted 

on a sample of 1795 students at Egyptian Universities (N= 436 males 

with 24.3%, and N= 1359 females with 75.7 %.) and they were 

distributed to four education levels. The study used three tools:  the 

social sites questionnaire prepared by Ghada Mamdouh, the 

questionnaire of Fear of Crime by the researcher, and quality of life 

factors questionnaire by Mahmoud Mansi and Ali Mahdi Kazem 

(2006). 

                              
(*) Assistant Professor of Psychology, Faculty of Arts - Minia University.                                                                         
(**) Media lecturer, Faculty of Arts - Banha University. 
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The results of the study showed that: There was 38.4% of the 

total sample followed social media sites, the credibility in the news 

received was 43%, one of the most important reasons for young 

people to follow crime news through social media was to know the 

prevalence of the crime (58.3%), and learn about ways to prevent it 

(56.7%), the results also showed that youth sometimes interact with 

the contents of that news (35.2%). The results also found that fear of 

personal belongings-related stealing crimes located in the first level 

(70.6%), followed by kidnapping one of the sons or brothers (67.2%), 

then wrongful death (66.4%), and finally sexual crimes such as 

harassment (65.1%) and honor-related crimes (62%). 
 The results also revealed that there was a negative correlation 

between the intensity of the use of networks and the fear of being a 

victim of crime. There was also a negative correlation between the 

quality of life factor and fear of crime. Contrary to what was expected, 

it was found that young people with low social media use are more 

afraid of being one of victims of crime. The intensity of social media 

following also predicted fear of being a victim of crime. The quality of 

emotions and the overall quality of life predicted fear of being a victim 

of crime. Finally, the results found that there was a special 

psychological profile for young people who are afraid of being a 

victim to a crime. 

Keywords: social networks - fear of crime - quality of life. 

 

 
  مقدمة:

السّلم الثاني في مدرج وهو  ُيعتبر الشعور باألمن حاجة ملحة لبني البشر
عام والشراب واجخراج م بعد الحاجات الفيزيولوجية كالحاجة للط1943مازلو 

لبقاء اجنسان واستمرار وجوده على وجه البسيطة.  اوالجنس، والتي تعد شرط  
فهما وجهان لعملٍة واحدٍة، والخوف إن  ،ويقابل الشعور باألمن، الشعور بالخوف

 تملك اجنسان فقد دافعيته للحياة ولإلنجاز وقدرته على اجنتاج واجبداع.
ضحية لجريمة ما أحد جوانب الخوف الناجم  وُيعد الخوف من الوقوع 

عن عدم الشعور باألمان في المكان أو المنطقة أو البلد التي يعيش فيها الفرد، 
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معدالت الجريمة في مجتمع أو منطقة ما. فقد شهدت  ارتفاعكما أنه ناتج عن 
 االجتماعيةفي المنظومِة  املحوظ   امصر في األعوام األخيرة تراجع  

وزادت جرائم  ،وتراجعت نسب الزواج ،، زادْت معه حاالت الطالقواالقتصادية
واجتجار باألعضاء  ،وخطف األطفال ،واالنتحار ،واالغتصاب ،القتل العمد

 ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،وسرقة السيارات ،والسرقة باجكراه ،البشرية
خطيرة، وفي وغيرها من األزمات المجتمعية ال ،وزيادة الهجرة غير الشرعية
NUMBEOتقرير حديث عن محسسة 

م )حيث ال 2019عبر اجنترنت لعام  (1)
بعد  اوالرابعة عربي   اعالمي   36تتوفر تقارير رسمية محلية( احتلت مصُر المرتبة 

% ويصنف 50.71قدره  Crime Indexالصومال وسوريا وليبيا، بمعدل جريمة 
-40نسبة المعتدلة فيما بين الجريمة بشكل معتدل )حيث ال انتشارفي فئة 

، واالغتصاب%(، يعتمد هذا المحشر على جرائم القتل والسطو والسرقة 60
وفقا  (2)وهذا التقرير يحدث مرتين كل عام. وفيما يتعلق بمعدل جودة الحياة

 71موقع مصر يحتل ذيل القائمة من بين  م، فإنَّ 2019للموقع ذاته للعام 
ن الترتيب األول لدولة الدانمارك بمعدل %، وكا83.98دولة بمعّدل قدرة 

%، وعلى مستوى عواصم العالم كان معدل جودة الحياة للقاهرة 198.57
عاصمة عالمية. وهذا يشير إلى  227من بين  216%، حيث الترتيب 77.63
 المعيشة والحالة االقتصادية والصحية ألفراد المجتمع.ى مستو 

                              
(1)Numbeo : هةةي قاعةةدة بيانةةات تعاونيةةة علةةى اجنترنةةت تتةةيش للمسةةتخدمين مشةةاركة ومقارنةةة المعلومةةات حةةول

الشةةةركة  ،Numbeo dooبواسةةةطة  Numbeoيةةةتم تشةةةغيل موقةةةع  تكلفةةةة المعيشةةةة بةةةين البلةةةدان والمةةةدن.
، يةدعى مالديةن آدمةوفيتش Googleي هو مهندس برمجيات سةابق فة الموقعصربيا. محسس  المسجلة في

Mladen Admovic،  تأسسةتNumbeo  موقع ةا إلكتروني ةا  تفةي األصةل كانة وهةي م2009فةي أبريةل
بةدأت  م2011، لكةن فةي وقةت الحةق مةن عةام عبةر بلةدان العةالم جمهةور المسةتهلكينلمقارنة األسعار مةن 

 ت حةةةةةةةةةةةةةةول الجريمةةةةةةةةةةةةةةة والتلةةةةةةةةةةةةةةوث والرعايةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةحية وحركةةةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةةةةرور.فةةةةةةةةةةةةةةي جمةةةةةةةةةةةةةةع البيانةةةةةةةةةةةةةةا
https://en.wikipedia.org/wiki/Numbeo 

(2)  Quality of life index 



  جريمة في ضوء عوامل جودة الحياة لدى الشباب المصريلوع ضحية لوف من الوقدور شبكات التواصل االجتماعي في الخ  
 

-695- 

مام العلماء والمحسسات وقد القى موضوع الخوف من الجريمة اهت 
خاصة  أمريكا وأوروبا في العقود الخمس األخيرة، ، األمنية الوطنية في الغرب

في فهم الجريمة. وال غرو  احيوي   احال فإن السياق الثقافي يعد محور   وعلى أي
ه "عملية تقع في ذلك فقد وصف علماء االجتماع مجتمع عصرنا الحاضر بأنَّ 

. وتتسم الثقافة العربية Culture of Fear ،(Furedi, 2002)داخل ثقافة الخوف" 
والمصرية خصوصا بالروابط األسرية وبالتقاليد واألعراف، فالسلوك الفردي 

فالفردية  مَّ ن ث  مرتبط بالضبط االجتماعي من قبل األسرة واألصدقاء والدين، ومِ 
نَّ ، غير موجودة في ثقافتنا العربية النحن( مقارنة  ما الثقافة الجمعية )ثقافةوا 

الجرائم وطبيعتها،  اختالفبالثقافة الغربية )ثقافة األنا(. ومما يترتب على ذلك 
وما يتولد عن ذلك من مخاوف لدى األفراد من الوقوع ضحايا لجرائم متنوعة 

 ومختلفة عن البيئات الغربية األمريكية واألوروبية.
ل عدة مصادر ويتحصل الناُس معلوماتهم عن أخبار الجريمة من خال 

% 95أن  (Maclatechie, 1987, p.57) أهمها اجعالم بشتى صوره، فقد ذكر
لكل أنواع ي المتعددة كمصدر أولِة من الناس يستخدمون اجعالم بصور 

المعلومات. ومع تطور التكنولوجيا وسرعة نقل المعلومات عبر التليفونات 
ي الحصول على المعلومة ا جعل هناك سهولة فم   الذكية والتابلت والالب توب،
ومواقع التواصل االجتماعي. ففي مسش حديث لة  ،وسرعة تداولها عبر اجنترنت

(Intravia et. al., 2017)  َّمن البالغين األمريكان يتلقون األخبار 62 تبين أن %
على أخبار المواقع  likeة % منهم يضغطون ب80 وأنَّ ، االجتماعيةمن المواقع 
% 36و ،على القصص الخبرية الجديدة likeضغطون بة % ي58اجخبارية، و
% 19% يناقشون قضايا األخبار، و31جديدة ألنفسهم، و اأخبار  يشاركون 

يشاركون صور الفيديوهات المتعلقة باألخبار واألحداث الجديدة. فال شك من 
غير مباشر في الخوف من الجريمة لدى  اأن لإلعالم بصوره المختلفة تأثير  

فهو عين الجمهور  مَّ ن ث  ن، فهو يعرض األحداث لحظة بلحظة. ومِ المستهلكي
 .(Zucker,1978)على العالم 
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 مشكلة الدراسة:
القى موضوع الخوف من الجريمة محل اهتمام العديد من الدراسات غير 

 ااالهتمام به من الجانب العربي بدأ متأخر    أنَّ العربية في العقود الماضية، إالَّ 
المتسارعة التي تشهدها الساحة العربية من تطور تكنولوجي نتيجة التحوالت 

وتقدم صناعي وعلمي وزيادة الفجوة بين طبقات المجتمع، وهذا أدى إلى جعل 
الدراسات العربية في هذا المجال محدودة وخاصة ما يتعلق منها بعالقة مواقع 

امية أو وعالقتها بالخوف من الوقوع ضحايا األعمال اججر  االجتماعيالتواصل 
مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك  استخدامالجريمة، وذلك في ظل تزايد 
تسليط الضوء على عالقة مواقع التواصل إلى وتويتر ويوتيوب، وهذا ما دفعنا 

االجتماعي بالخوف من الجريمة في ظل عوامل جودة الحياة لدى الشباب. كما 
كلة أكبر من الجريمة ذاتها، أنه من المتوقع أن يكون الخوف من الجريمة مش

حيث تنعكس على تصرفات الفرد وأفعاله، فالخوف مرتبط بالمستويات العالية 
من القلق واالكتئاب والعجز الصحي ونقص الهناء الذاتي، فقد ذكرت ستافورد 

األفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة  أنَّ  Stafford et al. 2007وزمالحها 
الوقوع ضحية لجريمة يحصلون على درجات مرتفعة على مقياس الخوف من 

 باالضطراباتكذلك على كل من االكتئاب والقلق، وأكثر عرضة لإلصابة 
 النفسية بمعدل مرتين عن أصحاب الدرجات المنخفضة.

استكشاف العالقة بين متابعة والمتعلق ب هدف الدراسة الرئيسفي إطار و 
وع ضحية للجريمة في ضوء بعض والخوف من الوق االجتماعيمواقع التواصل 

  مشكلة الدراسة:تتحدد  عوامل جودة الحياة لدى الشباب من طالب الجامعة
 االجتماعيمواقع التواصل متابعة  تساحل رئيس هو "ما العالقة بين 

 والخوف من الجريمة لدى الشباب الجامعي؟" 
 وينبثق عن هذا التساحل األسئلة الفرعية التالية:
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 ر أهم الجرائم التي يخاف الشباب من الوقوع ضحية لها؟نسبة انتشا ما -1

مواقع التواصل ا بين كثافة استخدام دالة إحصائي   يةتوجد عالقة ارتباطهل  -2
 والخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما؟ االجتماعي

محشرات جودة الحياة والخوف ا بين دالة إحصائي  ية توجد عالقة ارتباطهل  -3
 وأبعادها؟ من الوقوع ضحية لجريمة ما

فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي الخوف من الجريمة توجد هل  -4
 على محشرات جودة الحياة والدرجة الكلية؟ هومرتفعي

ذات داللة إحصائية بين كثيفي استخدام مواقع التواصل توجد فروق هل  -5
على كل من محشرات جودة الحياة والخوف من  هومنخفضي االجتماعي

 الجريمة بأبعادها؟

بالدرجة الكلية لمقياس  االجتماعيهل تتنبأ كثافة التعرض لمواقع التواصل  -6
 الخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما؟

هل تتنبأ محشرات جودة الحياة بالدرجة الكلية لمقياس الخوف من الوقوع  -7
 ضحية لجريمة ما؟

هل توجد صفحة نفسية مميزة بين منخفضي الخوف من الوقوع ضحية  -8
على محشرات جودة الحياة وكثافة التعرض لمواقع التواصل  هيعومرتفلجريمة 

 االجتماعي؟

 الهدف من الدراسة
مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك  معرفة دورتهدف الدراسة إلى  

ية لجريمة ما في حواتس آب تويتر انستجرام( في خوف الشباب من أن يقع ض
 ضوء بعض محشرات جودة الحياة.

 على النحو التالي: ى أهمية الدراسةنشير إلن أ : يمكنأهمية الدراسة
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 األهمية النظرية:
األجنبية والعربية قضية الخوف من الجريمة رصدت العديد من الدراسات  -1

وعالقتها ببعض المتغيرات كالعمر والنوع والتعليم والمستوى االجتماعي 
الخوف من  أن أغلب هذه الدراسات ركزت على ، إالَّ االقتصادي والعمل

عملية نفسية اجتماعية تتعلق بعوامل شخصية خاصة بوصفه جريمة ال
بالفرد، ولم تتطرق إلى عالقة وسائل اجعالم وخاصة مواقع التواصل 

هناك ندرة  وفي ذلك يمكن القول بأنَّ االجتماعي بالخوف من الجريمة، 
مواقع نسبية في البحوث والدراسات العربية التي اهتمت بتحليل العالقة بين 

واصل االجتماعي وعالقتها بالخوف من الجريمة وتأثير ذلك على جودة الت
  .الحياة

مواقع التواصل االجتماعي في تأثيرها على حديه أهمية الدور الذي يمكن أن ت -2
وخاصة التأثيرات النفسية والمعرفية والعقلية كالقلق والخوف ، الفرد والمجتمع

 والتوعية بأمور الحياة. 

 :األهمية التطبيقية 

معرفة أهم الجرائم التي يتخوف منها الشباب سواء الريفي منهم أم  إنَّ 
الحضري، إنما ينعكس ذلك على وضع السياسات الالزمة من قبل األجهزة 

 األمنية والشرطية في ردع والتقليل من هذه الجرائم.

هناك ندرة في الدراسات العربية حول وسائل  أنَّ إلى أشرنا  وكما سبق وأنْ 
عالم وخاصة مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بالخوف من دور اج

من أوائل الدراسات في  ُتعد -في حدود علم الباحثين –الجريمة، فإن الدراسة 
 المكتبة العربية التي شرحت تلك العالقة.
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 مفاهيم الدراسة
 مواقع التواصل االجتماعي: .1

جيل الثاني هي مجموعة من المواقع على شبكة اجنترنت ظهرت مع ال 
تتيش التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراضي، يجمع بين  2.0للويب 

لخ( يتم إ شركة... -جامعة -مدرسة -أفرادها اهتمام مشترك أو شبه انتماء )بلد
التواصل بينهم من خالل الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصية ومعرفة 

ي وسيلة فعالة للتواصل بين ، وهِ أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض
رفهم في الواقع أو أصدقاء نعرفهم من خالل عاألفراد سواء كانوا أصدقاء ن

 (. 76، ص2017السياقات االفتراضية )وليد دغبوج، 
، 2012)إبراهيم بعزيز،  (1)مواقع التشبيك االجتماعي/ المفهوم

http://brahimsearch.unblog.fr) تماعية، ويسميها االج اجعالم: أو وسائل
وهي مواقع تسمش للمستعملين ، "سيرج برولكس" تطبيقات التنشئة االجتماعية

صور، تسجيالت، )مضامين بامتالك صفحة شخصية ونشر ما يرغبون من 
دورا كبيرا في بناء عالقات اجتماعية بين األفراد. وقد حدي نصوص...(، وهي ت

تصاالت راسة أعدها "ديوان االتزايد استعمال هذه المواقع بشكل مذهل، ففي د
ها تقنيات أنَّ  إلى نموها السريع وانتشارها الحالي يشير البريطاني، تحكد أنَّ 

من ال يملك صفحة خاصة  االتصال السائدة حاليا لكثير من الناس"، لدرجة أنَّ 
 .يبدو منعزال عن العالم

ين العشر بدأت مواقع التواصل في الظهور في تسعينيات القرن / النشأة
، وكانت أول مواقع التواصل (70-69، ص2012ممدوح عبد الواحد، )

في شكل تجمعات على النت  اجنترنتاالجتماعي التي ظهرت على شبكة 
وموقع  ،1994سنة  "Theglobe.com"معممة مثل موقع 

""Geocities.com.com  في نفس السنة، وتالهما موقعTripod.com" ." وركزت

                              
(1)  Social Networking Sites 
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لقاءات بين األفراد للسماح لهم بالتفاعل من خالل هذه التجمعات على ربط 
واألفكار الشخصية حول مواضيع  صالونات الدردشة وتشارك المعلومات

باستخدام وسائل شخصية للنشر عبر صفحات، وهو األساس الذي قامت عليه 
ي حين قامت بعض التجمعات بربط األفراد من خالل عناوين بريدهم المدونات. فِ 

الذي يهتم بربط  1995سنة  ""Classmates.comأهمها موقع اجلكتروني، و 
 1997سنة  SixDegrees.com""االتصال بين زمالء الدراسة السابقين، وموقع 

ذي يركز على الروابط غير المباشرة والملفات الشخصية للمستخدمين والرسائل الَّ 
تلفة نماذج مخ 1999المتبادلة المدمجة ضمن قائمة أصدقاء، كما ظهرت سنة 

من المواقع االجتماعية تقوم أساس ا على الثقة والصداقة، حيث شملت التحديثات 
بعد ذلك ظهرت  .منش المستخدمين سلطة التحكم في المضمون واالتصال

التي لم ( 35-33، ص2012)عبد اهلل ممدوح، مجموعة من المواقع االجتماعية 
الميالد  2002 ، وشهد عام2001و 1999تحقق نجاحا كبيرا بين األعوام 

في  (Friendster) موقعالفعلي للمواقع االجتماعية كما نعرفها اليوم عندما ظهر 
ويقوم مفهوم الموقع على دائرة األصدقاء  (Jonathan Abrams) قبلكاليفورنيا من 

والتقنية المتعددة لألفراد على مواقع التواصل االجتماعي خالل المجتمعات 
ء بسبب دوائر العرض من صور وملفات األصدقاء االفتراضية، وسمي باألصدقا

 (skyrock) ظهرت في فرنسا شبكة 2002وفي النصف الثاني من عام  واألفراد.
. 2007كمنصة للتدوين ثم تحولت بشكل كامل إلى شبكة اجتماعية في عام 

األمريكي،  (Myspace) موقع 2003نشئ في عام وقبل ظهور الفيس بوك أُ 
، وكان من أهم ما 2006التواصل االجتماعي في عام  صبش أكبر مواقعأحتى 

ا يسمش للمستخدمين بخلق خلفيات م  ، يقدمه الموقع تفصيالت الملفات الشخصية
أصلية وتضمين الشرائش ومشغالت الصوت والصورة، إضافة إلى المدونات، وفي 

. ونشأت في فبراير من عام أوقات كثيرة يعتبر بمثابة موقع ويب للموسيقيين
شبكة الفيس بوك على يد "مارك زكوربيرغ" في جامعة هارفارد، وكانت  2004
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ثم عمت  ،فكرته اجتماعية بحيث يستطيع الطلبة التواصل مع بعضهم إن أرادوا
لتشمل الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ولما كان من الصعب العثور على 

يوب عام فيديوهات ألي حدث أو مشاركتها عبر اجنترنت جاءت فكرة اليوت
  .ظهر موقع تويتر 2006، وفي مارس عام 2005

 خصائص االجتماعي التواصل لمواقع: مميزات مواقع التواصل االجتماعي

 تلك أهمو  العالم، أنحاء جميع في اجنترنت لمتصفحي مقصدا منها جعلت يرةبك

 : (30-29، ص2017والميزات )حنان السعيدي، وعائشة ضيف،  الخصائص

تشجع على المساهمات وردود الفعل )التعليقات( من أي فهي المشاركة:  -
 مهتم، وتلغي الخط الفاصل بين وسائل اجعالم والمتلقين.

بعكس وسائل اجعالم التقليدي التي تعتمد  تتيش المحادثة باتجاهينالمحادثة:  -
 مبدأ بث المعلومات ونشرها باتجاه واحد لجميع المتلقين.

جتماعي التجمع إمكانية التجمع بسرعة تتيش مواقع التواصل االالتجمع:  -
 والتواصل بشكل فعال.

حيث تلغي الحواجز الجغرافية والمكانية وتتحطم فيها الحدود العالمية:  -
 الدولية.

حيث يستخدمها الطالب للتعلم، والعالم لبث علمه التنوع وتعدد االستعماالت:  -
 وتعليم الناس، والكاتب للتواصل مع القراء.

باجضافة للحروف وبساطة  ،فالمواقع االجتماعية تستخدمام: سهولة االستخد -
 اللغة، الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل.

يمكن أن تطغى سلبيات مواقع التواصل  سلبيات مواقع التواصل االجتماعي:
االجتماعي على إيجابياتها من الناحية التربوية والمسئولية االجتماعية، فمن 

 :.(38-37، ص2017، حليمة لكحل وربيحة زايدي) اتضمن هذه السلبي
كثرة تداول الشائعات واألخبار المغلوطة: نظرا لعدم التأكد من المعلومة قبل  -

 نشرها.
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 غياب الرقابة على ما يكتب أو ينشر على تلك المواقع. -

ظهور بعض األلفاظ واللغات الغربية التي هي مزيج بين العربية واجنجليزية  -
الفرانكو، ومثل هذه اللغات من شأنها أن تضعف مستوى اللغة ويطلق عليها 

  لغتنا. اندثارالعربية لدى األجيال القادمة وتحدي إلى 
ونقصد بالمواقع االجتماعية في الدراسة الحالية "تواصل األفراد 

 لموقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب".  همواستخدام
 الخوف من الوقوع ضحية لجريمة:  .2

ف، وتعني اعتراه خوف أو فزع أو خشية. وهو الخوف لغة من خا 
في النفس يحدث لتوقع ما يرد من مكروه. )قاموس المعاني،  انفعال

https://www.almaany.com.) 
زاد االهتمام بالخوف من الوقوع ضحية لجريمة كمصطلش منذ سبعينيات  

زاد م( بالتوافق مع زيادة معدل الجرائم في أمريكا، كما 1970القرن الماضي )
التراث والدراسات حول المصطلش في السنوات األخيرة، وفي الحقيقة يحتاج 

 Gabriel)المصطلش إلى توضيش المفهوم وكذا توضيش هل هو حالة أم سمة؟ 

and Greve, 2003,p.600).  ،ويعتبر الخوف من الجريمة حالة عابرة تمر سريعا
 Traitسمة ه كونالطويل يتحول إلى خوف عام أو ميل عام  المدىوعلى 

يتصف بها الفرد، لوصف ميله إلى أن يدرك خوفه من الجريمة في مواقف 
معينة. ويقصد بالخوف من الوقوع ضحية لجريمة هو "خوف الفرد بصفة 

م، ص. 2003)جابرييل وجريف،  يقع ضحية لجريمة ما" شخصية من أنْ 
راد حول (. وهو يشير إلى "جملة األفكار والمشاعر والمعتقدات لدى األف601

الجريمة، والمرتبطة بتأثيرها على األشياء أو الممتلكات التي يحبونها" 
(National Crime Council, 2009)، وعرفه جاروفالو (Garofalo, 1981, p. 

يتسم بالقلق واجحساس  انفعاليه "رد فعل البدني بأنَّ  األذىمن زاوية  (840
من  انفعالية استجابةه "أنَّ ب (Ferraro, 1995, p.4)وقد عرفه فيرارو  ".بالخطر
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القلق أو الفزع نحو الجريمة أو الرموز التي تتعلق في ذهن الشخص ولها صلة 
"ومن ثم يعد الخوف من الجريمة ظاهرة ذاتية تساهم ليس فقط في  بالجريمة.
وقد تكون ناجمة عن نشاط جرمي فعلي،  ،الفرد ومفهومة عن الجريمة انفعاالت

م للخطر ودور البيئة والمجتمع في توليد الخوف. كما عرفه ولكن أيضا إدراكاته
للخطر  انفعالية استجابةبأنه " (Lane, et. Al., 2014, p.217)الن وزمالحه 

 .المرتبط بالجريمة أو اجيذاء الجرمي"
 تحديوبسبب الطبيعة الذاتية للخوف من الجريمة فمن المفترض أن 

مدى الذي يخاف به الفرد، فمعارف خصال الشخصية للفرد في التأثير على ال
ومعتقدات الفرد تحثر في مستوى الخوف الذي يقرره من الجريمة. )فيرارو، 

 .(4، ص 1995
أن الباحثين  (Doran and Burgess, 2012, p.72)ويرى دوران وبيرجس 

في الخوف من الجريمة لكي يصلوا إلى نتائج أفضل لبحوثهم ونتائجها ينبغي 
 ن النقاط:مِ ا ش أن يضعوا في اعتبارهم عدد  عند تحديد المصطل

 وليس معرفة. انفعاله يجب أن يحدد الخوف على أنَّ  -1

 أن الخوف من الجريمة متمايز عن المخاوف األخرى. -2

 التركيز على المخاوف المتعلقة بجرائم تخرق القانون. -3

الخوف من الجريمة ينجم عن خرق األعراف االجتماعية،  بأنَّ  االعتراف -4
 أفعال الفوضى. باسمة والمعروف

 ختلفة من الخوف من الجرائم.مُ ا نضع في اعتبارنا أن هناك أنواع   أنْ  -5
وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف الخوف من الوقوع ضحية لجريمة في 

لمثير خوف من جريمة ما، قد  انفعالية استجابةه "الدراسة الحالية على أنَّ 
 يتعرض الفرد بسببه لألذى".

 والقلق:الفارق بين الخوف 
العديد من المراجع  أنَّ  (Öhman, 2008, p.710) تذكر آرني أوهمان

اعتبرت أن القلق والخوف مترادفان، ولكن ثمة اختالفات بينهما، فالخوف يعد 
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وهو يشير إلى خبرة الخوف من موقف معين، في حين أن القلق ، (1)تال للمثير
مهدد بطريقة أكثر أو أقل وهذا االستباق يكون للمثير ال، (2)يعد سابق للمثير

واقعية. في حين أن الخوف من الجريمة يرتبط بسلوكيات مواجهة معينة، والقلق 
  ه يحدي إلى تغييرات سلوكية منتظمة أو صريحة.حول الجرائم ال يبدو أنَّ 

 الخوف من الجريمة حالة أم سمة:
 ( أنَّ 604-602م، ص ص. 2003 وجريف،ن )جابرييل مِ  يقرر كلٌ 

ية ارتقائية فيما بين الخوف كحالة والخوف كسمة، حيث خبرة الفرد هناك عمل
إلى خصال الشخصية مثل القلق  بمواقف تولد الخوف أو اجيذاء، باجضافةِ 

والميول اجدراكية وأساليب المواجهة. فالخوف من الجريمة كميل أو سمة يعرف 
الفرد صاحب  فإنَّ  ن ثمومِ  "،على أنه "ميل الفرد إلى التفاعل بطريقة أكثر خوفا

الميل األعلى سوف يخبر الخوف من الجريمة بشكل متكرر. بخالف الخوف 
 بوصفهمصدر الخوف وتالشيه. والخوف كحالة يتكون  بانتهاءكحالة، ينتهي 

والمعرفة والدافع والتي  االنفعالوهي الوجدان أو ، ن ثالثة جوانبمِ  اسلوك
فإن سلوك الخوف كحالة يتكون  مَّ ن ث  ومِ  ،تساعد في تحديد حالة الخوف بدقة

 من:
 بأنه تحت التهديد. Cognitive (C)إدراك الفرد معرفيا  -1

 مقابل ذلك. Affective (A) انفعاليةخبرة وجدانية أو  -2

 حيال الجريمة. Motive (M)دافع مناسب، أو ميل للتصرف  -3

( بعمل عالقات توافقية بين 604ن )جابريل وجريف، ص مِ  وقد قام كلٌ 
وذلك لعمل تحديد فارق لحاالت ، (C-A-M)الثالثة أطلقا عليها توافيق  الجوانب

 الخوف من الجريمة:

                              
 (1) Post-stimuli 

(2)  Pre-stimuli 
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 وحالة الفرد.  C-A-M( يمثل توافيق 1جدول )
 (604)نقال عن جابرييل وجريف، ص 

 حالة الفرد وجداني    دافعيمعرفي      مسلسل
(1) 
(2) 

-         -            - 
         +-            - 

  .ال يوجد خوفNo fear 
  حالة تبلد، إن هذا الموقف مهدد لي

بالفعل، بسبب خطورته، ولكني غير 
نوايا للتصرف حيال  مهتم، وليس لدي أي

 ذلك. 
(3) 
(4) 

-                     +- 
-         -            + 

 حر. -قلق ظاهرFree – floating 

anxiety  

 قية سلوك حذر غير مدفوع بتقديرات حقي
 . سلوك روتيني بارد.انفعاالتأو 

(5)             +         +-   هذه التوليفة أفضل توضيح لها يكون من
 خالل بعض "الحاالت الفردية" مثل:

 رعب مع شلل أو عجز تام. -1

 شجاعة.  -2

 بؤس. -3
 كوابيس أو ذعر عظيم. -4

(6)          +-            +   شخص ما يتصرف بخوف، بسبب إدراكه
. )مثل اد، ولكن يظل متماسكللتهدي

 شخص مدرب أو حارس أو ذو خبرة(.
(7) 
(8) 

-         +            + 
+            +         + 

 .نوبة هلع وخوف 

  .خوفFear  
نالحظ من الجدول السابق أن التوفيقين األول والثامن يستحيالن في 

نما يقع بينهما الواقع، حيث ال يوجد فرد ال يخاف مطلقا أو فرد يخاف مط لقا، وا 
( لديهم وعي بالموقف الخطر 2مستويات األفراد الخائفون. فاألفراد في الحالة )
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وعدم قدرة على التصرف حيال الموقف المهدد، فالفرد  اكتراثولكن لديهم عدم 
الرغم من إدراكه لخطورة الموقف. أما األفراد على في هذه الحالة لديه حالة تبلد 

هم يصابون بحالة من القلق الواضش من أي شيء ومن كل إنَّ ( ف3في الحالة )
( يتسم 4شيء دون إدراك لطبيعة الخطر ومواجهته. واألفراد في الحالة )

سلوكهم  مَّ ن ث  حقيقية، ومِ  وانفعاالتولكن دون تقديرات  ،تصرفهم بالسلوك الحذر
لموقف ( حيث الوعي بخطورة ا5أقرب إلى السلوك الروتيني الجامد. والحالة )

ولكن عدم مقدرة على التصرف، حيث يصاب الفرد ، تجاه ذلك انفعالمع زيادة 
( فهي تعكس حالة فرد 6بعجز تام كي يواجه ذلك الموقف المهدد. والحالة )

ولكنه يعي خطورة الموقف المهدد ومتماسك حيالة، وقادر  ،يتصرف بخوف
ا بينها بنسب، وال على المواجهة. وهذه الجوانب الثالث للسلوك متفاعلة فيم

يمكن فصلها عن بعضها. والخوف كسمة ال يتكون من هذه المكونات الثالث 
ومن كل شيء،  ءشيفهو يرتبط بالموقف مباشرة، فالفرد يخاف بطبعه من أي 

 حتى ولو لم يكن مصدر تهديد في الواقع. 
والدراسة الحالية لم تعتمد على ذلك النموذج النظري لصعوبة قياسه في  

يقيس الجوانب  اعلى الرغم من أن هناك دراسات استخدمت مقياس   ،اقعالو 
 كانفعالالثالث بشكل عام، والدراسة الحالية ركزت فقط على استجابة الخوف 

 يتضمن الثالث انفعالم(، ألن أي 2012 ،)وفقا لما ذكره دوران وبيرجس
لشيء هذا بسبب معرفته بخطورة هذا ا فمن يخاف من شيء فإنَّ  ؛جوانب معا

عند االستجابة  االنفعاليكما عليه أن يتصرف حياله. والتركيز على الجانب 
 يظهر إلى أي مدى يخاف الفرد من أن يقع ضحية لجريمة ما، ويتناسب معها.

 (Chadee, Virgil and Ditton., 2008)ه ح وقد قام ديريك تشادي وزمال
ن الوقوع ضحية بين القلق كحالة والقلق كسمة والخوف م ارتباطيةبدراسة 

هناك عالقة موجبة دالة بين المتغيرات الثالث ما بين  لجريمة، وقد وجدوا أنَّ 
 االرتباطمعامالت  وانخفاض، وهذا يشير إلى وجود صلة ما 0.17-0.20
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إنما يشير إلى أن الخوف من  ،مفردة( 636على الرغم من داللتها )ن= 
تر والخوف فقط، أما الخوف ولكن يرتبط به في جانب التو  ،الجريمة ليس قلقا

من الجريمة خاصة جرائم السطو على الممتلكات والجرائم الشخصية، فيرتبط 
بالجرائم التي يتولد عنها إيذاء حقيقي. كما تشير النتيجة من جانب آخر إلى أن 

تختلف طرق  مَّ ن ث  ومِ  ،متعدد األبعاد امفهوم الخوف من الجريمة يعد مفهوم
 القياس له.
 لمفسرة للخوف من الوقوع ضحية لجريمة:النماذج ا

نظرا ألهمية الموضوع وتأثيره على أفراد المجتمع، وبسبب أن الخوف 
من الجريمة ال يرتبط بوجود إيذاء بدني فعلي، وما وجد من نتائج الدراسات من 
أن فئات معينة أكثر خوفا من فئات أخرى، فقد وجد أن اجناث وكبار السن 

اب المراهق أقل خوفا مع تعرضه أكثر لإليذاء الناجم عن أكثر خوفا، وأن الشب
ظهرت الحاجة لنماذج تفسر لماذا يخاف الفرد من أن يقع  مَّ ن ث  الجريمة، ومِ 

 ,Doran and Burgess)و ،(Snell, 2001, pp. 48-51)ضحية لجريمة ما؟ 

2012, pp.25-38) 

وف من ، حيث كان البحث المبكر للخ(1)نموذج اجيذاء غير المباشر -1
الجريمة يرتكز على نموذج اجيذاء ووجود نتائج متعارضة في الدراسات، 

مثل دراسة  ،فهناك من وجد عالقة مباشرة بين الخوف من الجريمة واجيذاء
وباحثين آخرين عدم  Skogan and Maxfield, 1981سكوجان وماكسفيلد 

 Liska et al., 1988و Gates and Rohe, 1987وجود عالقة بينهما مثل 
كما وجد أن الشباب أكثر الضحايا مقارنة بكبار السن والذين أظهروا 
مستويات منخفضة من الخوف. مثل هذه النتائج أدت إلى ظهور نموذج 

األفراد الذين يدركون أنفسهم بأنهم معرضين  إنَّ  إذاجيذاء غير المباشر، 
على للوقوع ضحية لجريمة ستكون لديهم مستويات مرتفعة من الخوف، و 

                              
(1)  Indirect victimization model 
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 احتماالذلك فإن نتيجة مثل خوف المرأة األكبر سنا من الجريمة هي أقل 
ذلك يفسر من النموذج بإدراك المرأة لما  أن تتأذى أو تتعرض للجريمة، فإنَّ 

 االقتصادي. ويفترض هذا النموذج أن المستوى اعتداءقد تتعرض له من 
ف من الجريمة. للمنطقة التي يعيش فيها الفرد له تأثير مباشر على الخو 

والمستويات العالية من الصداقة والعالقات األسرية من شأنها زيادة الخوف 
  أو جعله أكثر حدة.

 Taylorمن تايلور وهال  هذا النموذج كل   ، طور(1)المجتمع اهتمامنموذج  -2

and Hale, 1986  الخوف من الجريمة يزيد بازدياد السكان في المنطقة، وأن
ا الحي أقل إرضاء لساكنيه، وعدم وجود ضبط الخدمات التي يقدمه

 في األحياء السكنية. اجتماعي

، حيث اضطراب البيئة التي يعيش فيها األفراد كالسكر (2)نموذج الفوضى -3
في الشوارع وتعاطي المخدرات واجتجار بها والشجار، ما يجعل قاطني 

نتشر الحي يشعرون بعدم األمان والخوف من الوقوع ضحية لجريمة، وهذا ي
ال يمكن التنبح بالسلوك العدائي لألفراد في إذ أكثر في المناطق العشوائية، 

هذه المناطق، فقد يستخدمون وسائل اجيذاء والعنف كي يعبروا عن 
(. وقد القى هذا النموذج دعما في نتائج (Skogan, 1990وجودهم وقوتهم 

ع ضحية الدراسات االمبريقية، حيث وجدت عالقة بين الخوف من الوقو 
دراك االضطراب المجتمعي.  لجريمة وا 

، حيث يعتبر النموذج أن الخوف من (3)نموذج اختالف الثقافات الفرعية -4
الجريمة ناتج عن العيش قريبا من اآلخرين الذين من ثقافات مختلفة عن 
ثقافة الفرد، فكلما أحيط بالفرد أفراد من ثقافات وجماعات مختلفة فإن 

                              
 (1) Community concern model 

(2)  Disorder model 

(3)  Subcultural Diversity Model 
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يجعل الفرد يتحسب أو يخاف من قد ا م  ، اغريب  سلوكهم سيكون مختلفا و 
تلك التصرفات. فقد وجدت الدراسات أن مستوى الخوف من الجريمة يرتبط 

 العنصري في المنطقة التي يعيش فيها الفرد. باالختالف

حيث  (Bennrtt and Flavin, 1991)ن مِ  ، طوره كلٌ (1)النموذج التكاملي -5
الثقافي، من  واالختالفالمجتمعي  ابواالضطر التكامل بين نماذج اجيذاء 

 خالل قياس كل منهم، وتبيان عالقة ذلك بالخوف من الجريمة. 

أساسي على عاملين  ها ركزت بشكلٍ والمالحظ على هذه النماذج أنَّ  
دراكه  مكونين للخوف من الجريمة، هما العامل النفسي متمثل في الخطر وا 

وهو متمثل في السياق  ،اعيمعرفيا، والعامل الثاني هو العامل االجتم
والثقافي للمنطقة أو البلد التي يعيش فيها الفرد. وتركز الدراسة  االجتماعي

 للخوف من الجريمة. االنفعاليالحالية على الجانب النفسي 
 جودة الحياة: .3

ثمة العديد من الجوانب، ما جعل  امفهومبصفته يتضمن جودة الحياة 
ه ظاهرة متعددة األبعاد. فقد ن المعتقد أنَّ ، ومِ عدم اتفاق بين العلماء في تعريفه

المتاحة  باجمكاناتبأنه "الدرجة التي يستمتع بها الفرد  (Goode, 1994)عرفه 
والمهمة في حياته، وذلك في نواح عديدة كاألسرة والعمل والصحة". وقد حددت 

 ,WHOQOL Group, 1995)جماعة منظمة الصحة العالمية لجودة الحياة 

p.1404)  المفهوم عبر المشروع عبر الحضاري للمنظمة بأنها: "تعبر عن إدراك
وفي  ،األفراد لوظائفهم في الحياة في سياق الثقافة ونظم القيم التي يعيشون فيها

العالقة بأهدافهم وتوقعاتهم واهتماماتهم وأعرافهم. فهو مفهوم متسع يحثر بطريقة 
ومستوى االستقاللية للفرد، والعالقات  معقدة على الصحة البدنية والحالة النفسية

وعالقات األفراد بالبيئة التي يعيشون فيها". وهي عبارة عن "دالة  االجتماعية
وذلك للكيفية التي يشعر بها  ،للظروف البيئية والواقعية التي يعيش فيها الفرد

                              
 (1) Integrative model 
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 . (Sirgy, 2000, p.283)ويدرك هذه الظروف" 
( في ضوء المحشرات 65، ص.2006من منسي وكاظم، ) وعرفها كل  

الفرد بالرضا والسعادة وقدرته على  شعور"بأنها التي يقيسها مقياس جودة الحياة 
إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدم له في المجاالت 

 فادة منه". والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت واج واالجتماعيةالصحية 
( بأنها "مفهوم يتأثر بجوانب 8، ص2010عكاشة وزمالحه )كما عرفها 

متداخلة من النواحي الذاتية والموضوعية مرتبطة بالحالة الصحية والنفسية للفرد 
 ,Wang et al., 2010)وذكر وانج وزمالحه  ".ومدى االستقالل الذي يتمتع به

p.132)  أن شعور الفرد بالرضا عن الحياة يعبر عنه في خمس مجاالت
 وهي: النمو الشخصي والحياة األسرية والعالقات االجتماعية، أساسية

 باألمان.  واجحساس
 (Fleury-Bahi, Pol and Navarro, 2016, p.2)وتذكر غزالن وزمالحها 

أنه يوجد مفهومان لجودة الحياة، الموضوعي والذاتي، حيث تشير جودة الحياة 
بظروف الحياة المادية مع غياب ه يرتبط نَّ أبالنسبة للمفهوم الموضوعي إلى 

المرض البدني، فين حين يشير جودة الحياة بالمفهوم الذاتي إلى أن الفرد يدرك 
 ,Sirgy)الحياة بلغة الرضا والهناء الذاتي. كما أشار إلى ذلك جوزيف سيرجي 

2012, p.31)  َّالمحشرات الموضوعية لجودة الحياة تتضمن  حيث ذكر أن
المحشرات الذاتية  أنيمة والتلوث والدخل، في حين الصحة والتعليم والجر 

والحياة  االجتماعيةتتضمن الرضا عن الحياة والسعادة والرضا عن الحياة 
 األسرية وحياة العمل.

ه "التقييم الذاتي لرضا ويمكن تعريف جودة الحياة في الدراسة الحالية بأنَّ 
في البيئة التي يعيش الفرد عن نفسه وصحته وأسرته ومجتمعه وأمانه وسعادته 

 فيها".
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 مؤشرات جودة الحياة:
ها العالقة بين مجموعة أنَّ بجودة الحياة  (Lane, 1991)حدد "الن"   

الظروف الذاتية والموضوعية. والمجموعة الذاتية للشخص والتي تعكس جودة 
 -2القدرة على االستمتاع بالحياة.  -1وهي:  ،عناصر 9حياة عالية تتضمن 

 -5المعرفة بالذات.  -4اجحساس باالستقاللية والفعالية.  -3معرفي. التعقيد ال
 -8توجه خلقي.  -7. اجتماعيةسهولة إقامة عالقات  -6تقدير الذات. 

التوجه لإلنتاجية. ومن المعتقد أن هذه العناصر التسع  -9شخصية تكاملية. 
تصف التركيب النفسي للشخص، حيث السمة المميزة الصحة النفسية 

. وهذه العناصر معا تعد مسئولة عن اجحساس بالهناء االجتماعيةمسئولية وال
الذاتي والتطور المجتمعي. كما أطلق )الن( على هذه العناصر التسعة اسم 

ها تعني جودة الظروف البيئية . أما المجموعة الموضوعية فإنَّ (1)جودة الشخص
)الن( أيضا في هذا  للفرد كي يحقق الجودة الشخصية، وحددا والتي تمثل فرص  

 فعة عبر الظروف البيئية. وهي:البعد تسعة عناصر تمثل فرص لجودة مرت
. اجتماعيأصدقاء حميمين ودعم  -3أمن وأمان.  -2دعم مادي كاف. -1
 فرص عمل متحدية في جوهرها. -5فرص للتعبير عن الحب وتلقيه.  -4
 واالسترخاء. فرص للترفيه تحتوي على عناصر من المهارة واجبداعية -6
فرص االرتقاء  -8للحياة. ى مجموعة من القيم األخالقية، تعطي معن -7

 نظام قضائي تقوده جماعات متخصصة وعادلة. -9الذاتي. 
( محشرات (Kõrreveski, 2011,PP.39-42وذكرت "كارولين كورفيسكي" 

 جودة الحياة في النقاط التالية:
ول قيمة في جودة الحياة، ، حيث تعد الصحة أكثر األصHealthالصحة،  -1

الحالة الصحية والعمل هي من العوامل الرئيسة  فقد أظهرت الدراسات أنَّ 
 فعال،فالحالة الصحية لها دور  للشخص،التي تحثر على نوعية الحياة 

                              
(1)  quality of the person 
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وكذلك  ،فالشخص ذو الصحة الجيدة قادر على العمل واجنتاج والتعلم
 إقامة عالقات جيدة.

لحياة األسرية: حيث يعد الوقت المصدر الوحيد الذي التوازن بين العمل وا  -2
يمتلكه كل الناس بالتساوي، ووقت الفرد موزع بين مختلف األنشطة فهو ال 

ولكن أيضا في جودة الحياة لبقية أعضاء  ،يحثر فقط في جودة حياة الفرد
األسرة. فالهناء الذاتي لألطفال يعتمد على ما يقضية والديهم من وقت 

وازن فيما بين الحياة األسرية والعمل تعتمد على عدد ساعات معهم، والت
 وأنشطة وقت الفراغ والرعاية الشخصية.  االجتماعيةالعمل ووقت الزيارات 

التعليم، يمثل في هذه اآلونة حاجة أساسية للفرد، فهو أداة تساعد الفرد في   -3
ا ثر نشاط  ا وأكالوصول ألهدافه في الحياة. فاألفراد المتعلمون أفضل صحي  

 أكثر. ويكسبون ماال االجتماعيةفي حياتهم 

فإن هناحهم يتأثر  اجتماعيةالبشر مخلوقات  نْ أل، االجتماعيةالروابط   -4
األشخاص فمثال  االجتماعيأو رأس المال  االجتماعيةبشبكة العالقات 

القوية  االجتماعيةالمحاطين باألصدقاء المساندين أكثر سعادة. والعالقات 
، كما أن العمل التطوعي ابعض   تطوير قيم الثقة فيما بين بعضنا تساعد في
 للمجتمع. اجتماعيةكقيمة  ايعد مهم

تحثر الجرائم في كل األوطان، واستمرار الجريمة  :(1)األمان الشخصي -5
تجعلها أماكن غير آمنة، بسبب خوف األفراد العيش فيها، كما أن للجريمة 

ن بالضحايا بشكل غير مباشر. أكثر من ضحية، بسبب معاناة المحيطو 
نما الجانب النفسي  والسلوك العدواني ال يحثر فقط في الجانب البدني وا 

 كذلك.
 

                              
(1)  Personal security 
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 الدراسات السابقة:
تنتظم الدراسات السابقة حول ثالث محاور، فالمحور األول يهتم  

بالدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي ودورها في الخوف من 
ور الثاني يتعلق بالدراسات التي اهتمت بالعالقة بين الخوف من الجريمة، والمح

الجريمة ومحشرات جودة الحياة، والمحور الثالث يتناول الدراسات التي اهتمت 
 بالمتغيرات الثالث مواقع التواصل والخوف من الجريمة وجودة الحياة.

 أوال: دور مواقع التواصل االجتماعي في الخوف من الجريمة:
التعرف على مستوى دراسة هدفت إلى  (2007زبن والطريف )الأجرى 

الخوف من جرائم الجوال بين الطالبات في المجتمع السعودي بشكل عام وفقا 
كما سعت إلى التعرف على األماكن  ،لخصائصهن االجتماعية واالقتصادية

التي يزداد فيها خوفهن من التعرض لجرائم الجوال، ومدى تأثير الخبرات 
من الدراسة تعد ، و ة والخبرات غير المباشرة في خوفهن من هذه الجرائمالمباشر 

طالبة( من  200)وتكون مجتمع البحث من ، الدراسات الكشفية االستطالعية
، وقد طالبات مرحلة البكالوريوس والمسجالت بكليات البنات بمدينة الرياض

بعض ل تأثير عدد من النتائج كان من أهمها: وجودإلى توصلت الدراسة 
خصائص المبحوثات االجتماعية واالقتصادية في الخوف من التعرض لجرائم 

في األماكن التي يرين  الخبرتهن المباشرة وغير المباشرة، وخصوص   االجوال وفق  
أنهن قد يتعرضن فيها لهذه الجرائم، ومن أبرز هذه الخصائص: عمر 

لمامها باستخدام تقنية المبحوثة، وحالتها االجتماعية، ودخلها األسري، ومدى إ
 الجوال. 

الخوف من الجريمة  عن (Yurtsal, 2016)وفي دراسة لة إيردال يورتسال 
ه أكثر المواقع نظرا ألنَّ ، الفيسبوك في مواقع التواصل االجتماعي وخاصة

من  141جري مع أُ  تم جمع البيانات لهذه الدراسة من استبيان، وقد استخداما
من  عددٍ إلى في تركيا، وقد توصلت الدراسة  لنشطينا Facebook الةة مستخدمي

أن ضحايا ما قبل جرائم تكنولوجيا المعلومات لديهم  النتائج كان من أهمها:
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ه ال توجد أنَّ أيضا  كشفت الدراسةأيضا  ،مخاوف من الجريمة أكثر من غيرهم
أي عالقة ذات داللة إحصائية بين النوع االجتماعي والخوف من الجريمة، 

باجضافة إلى ذلك، فإن مدة عضوية وتكرار  ،ا للدراسات السابقةخالف
الخوف من بألي مشارك ال عالقة له  Facebookة لةةاالستخدام اليومي ل

 الجريمة.

 على لتعرف( دراسة ل2016)يونس،  وأجرت بسمة حسين عيد يونس

 ةطلب لدى النفسية واالضطرابات االجتماعي التواصل مواقع إدمان بين العالقة
الدراسة  عينة وتكونت الوصفي، المنهج، وذلك باستخدام ةبغز  األزهر جامعة

، وقد توصلت الدراسة بغزة األزهر جامعة من وطالبة طالبا( 619العشوائية من )
إلى عدد من النتائج كان من أهمها: وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية 

 االضطراباتالكلية لمقياس بين إدمان مواقع التواصل االجتماعي وبين الدرجة 
)األعراض الجسمانية، والوسواس القهري، والحساسية  النفسية وأبعاده التالية

، والقلق، والعداوة، وقلق الخوف، والبارنويا التخيلية، واالكتئابالتفاعلية، 
  والذهانية( لدى طالب الجامعة عينة الدراسة.

التعرف على  (Intravia et al, 2017) نيإنترافيا وآخر كما هدفت دراسة 
 كالفيسبوك وتويتر العالقة بين األنواع المختلفة الستهالك الوسائط االجتماعية

والمحتوى المرتبط بالجريمة( والخوف من  واألخبار العامة، )بشكل عام،
والخوف من الجريمة في ضوء  االستهالكمن ناحية والعالقة بين ذلك  الجريمة

ن ناحية أخرى، وتكونت عينة الدراسة من بعض المتغيرات الديمجرافية م
( طالبا وطالبة من ثالث جامعات بأمريكا، واستخدمت الدراسة نظرية 918)

الغرس الثقافي كإطار نظري الختبار فرضها، وقد توصلت الدراسة لعدد من 
أن استهالك وسائل اجعالم االجتماعية بشكل عام النتائج كان من أهمها: 

وبذلك يكون فرض الغرس تم ، زيادة الخوف بين الشباب ا فيهم  ما دور  حدي ي
 إثباته.
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 (Marret, Yuen Choo, 2017) أجرت ماريت ويوين شو" وفي إطار آخر

عبر  المتصلين بين األشخاص الوقوع ضحيةتحديد مدى انتشار  دراسة بهدف
والنزاع  (،SNSاجنترنت وارتباطه بأنماط استخدام مواقع المواقع االجتماعية )

وقد تكونت عينة ، ، وعالقة ذلك بالوقوع ضحية في الواقعألبوي بين المراهقينا
ن مِ  اعام   16 -15تتراوح أعمارهم بين  اطالب( 1487الدراسة العشوائية من )

ن النتائج كان مِ  المدارس الثانوية الحكومية بماليزيا، وقد توصلت الدراسة لعددٍ 
اقع التواصل االجتماعي كانوا أكثر من أهمها: أن الذكور األكثر استخداما لمو 

تعرضا لإليذاء والوقوع ضحايا المضايقات عبر اجنترنت عن اجناث، كما 
الذين شاركوا في ارتكاب سلوكيات عبر  ينالمراهقكشفت الدراسة أيضا أن 
الوقوع ضحايا ستة أضعاف احتماالت اجبالغ عن  ااجنترنت كان لديهم تقريب  
وارتبطت كل من العمليات عبر اجنترنت  ،جنترنتاجيذاء المتكرر عبر ا

كان أولئك الذين وقعوا ضحية للنزاع األبوي ، فوخارجه مع زيادة خطر اجيذاء
 أو من ذوي الخبرة ضعف احتمال اجبالغ عن اجيذاء عبر اجنترنت. 

الكشف عن إلى  (Keipi, Et.al, 2017)ن يوهدفت دراسة كيبي وآخر 
اجنترنت وخاصة مواقع التواصل االجتماعي بتجارب العالقة بين استخدام 

اجيذاء والكراهية والوقوع ضحايا التحرش عبر اجنترنت، من منظور جديد وهو 
التعادل االجتماعي، في ضوء بعض المتغيرات كالعمر والجنس وكثافة ومدة 

التحليل على بيانات المسش الفنلندي )ن =  استخدام مواقع التواصل، وقد اعتمد
والبريطاني )ن =  ،(978)ن =  واأللماني ،(1033(، واألمريكي )ن = 555
، وقد توصلت الدراسة اعام   30-15لشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ل( 999

أن تجارب إيذاء الكراهية والمضايقات كانت  لعدد من النتائج كان من أهمها:
للمضايقات األشخاص الذين تعرضوا  وأنَّ ، متشابهة على الصعيد الوطني

خوفهم من الوقوع كضحايا في الواقع، الشخصية عبر اجنترنت قد أبلغوا عن 
عالوة على ذلك، لم يتم العثور على ارتباط بين حجم الشبكة االجتماعية 

  .والخبرات السلبية
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استكشاف العالقات بين دراسة هدفت  (Lee,2018) كذلك أجرى لي
يديولوجية السياسية والخوف من استخدام وسائل اجعالم االجتماعية واأل

بين طالب  الوقائيالجريمة، والمخاطر المتصورة لإليذاء، واستخدام السلوك 
ة، وذلك في ظل وجود عدد من المتغيرات الديمجرافية كالنوع، باستخدام الجامع

نظريتي الغرس الثقافي ونظرية النشاط الروتيني، وقد بلغت عينة الدراسة 
ا من طالب ثالث جامعات بوالية واشنطن، وقد ث  ( مبحو 371العشوائية )

عدد من النتائج كان من أهمها: وجود عالقة ارتباط إلى توصلت الدراسة 
ا بين النوع والخوف من الجريمة حيث كانت اجناث أكثر إيجابية دالة إحصائي  

دراكاخوفا  للخطورة من الذكور، كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباط  وا 
ة دالة إحصائيا بين كثافة استخدام الفيسبوك والخوف من الجريمة، ولكنها إيجابي

 مع إدراك خطورة اجيذاء واللجوء الستخدام السلوك الوقائي.  كانت غير دالة

معرفة اآلثار  (Kort-& Habecker, 2018) كورت وهابيكر وهدفت دراسة
واصل االجتماعي المترتبة على استخدام وسائل اجعالم التقليدية ومواقع الت

وعالقتها باجيذاء أو الوقوع ضحية لجريمة ما واالتجاهات نحو الجريمة 
الدراسة نظرية الغرس الثقافي كإطار نظري لها، وقد  تاستخدموالعدالة، وقد 

( مبحوثا من أسر والية نبراسكا األمريكية، 550بلغت عينة الدراسة العشوائية )
يان تحليل خطابات وكلمات تلك األسر، واستخدمت الدراسة إلى جانب االستب

عدد من النتائج كان من أهمها: أثبتت الدراسة صحة إلى وقد توصلت الدراسة 
أن فرض الغرس القائل بأن األكثر تعرضا هما األكثر خوفا، فقد كشفت الدراسة 

االعتقاد ، كما أن مشاهدة العنف التلفزيوني تنبأت بالقلق والغضب من الجريمة
ئل اجعالم هي مصدر موثوق للمعلومات عن الجريمة توقع المزيد وسافي أن 

جيذاء الشخصي وأذى اكما كان  ،من الغضب والمزيد من الدعم لنظام العدالة
 . باالتجاهات نحو الجريمة امرتبط   مواقع التواصل االجتماعيأعضاء 

إلى معرفة تأثير  (Shi,2018)وفي اجطار نفسه هدفت دراسة "لوزي شي 
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ئل اجعالم كاألخبار التلفزيونية وأخبار المواقع اجلكترونية ومواقع التواصل وسا
على الخوف من الجريمة بين الطالب الدوليين أو األجانب الذين  االجتماعي

ا من ( طالبا دولي  398يدرسون في بلدان غير بلدانهم، وقد بلغت عينة الدراسة )
واستخدمت الدراسة نظرية  جامعات حكومية وخاصة بالواليات المتحدة، 9

عدد من النتائج كان من إلى الغرس كمدخل نظري لها، وقد توصلت الدراسة 
أن الطالب األجانب أكثر خوف ا في الواليات المتحدة منه في بلدانهم أهمها: 
االهتمام بأخبار الجريمة يرتبط بشكل إيجابي  النتائج أيضا أنتظهر  ،األصلية

أن التعرض لوسائل اجعالم االجتماعية غير و حدة، بالخوف في الواليات المت
( يرتبط بشكل إيجابي بخوف المشاركين Weiboو  WeChatاألمريكية )مثل 

من الجريمة، في حين أن التعرض لوسائل اجعالم االجتماعية األمريكية )مثل 
Facebook وTwitterال يرتبط بالخوف من الجريمة ). 

 ة الحياة:ثانيا: الخوف من الجريمة وجود 
هدفت بحث  بدراسة (Adam and Serpe, 2000) ن آدم وسيربيمِ  قام كلٌ 

العالقة بين التكامل االجتماعي والخوف من الجريمة والرضا عن الحياة. 
ا فرد   1816اختيرت العينة بطريقة عشوائية من خالل أرقام التليفونات بلغت 

طقتي ميتروبوليتان وذلك في من، م1991ي الفترة من أغسطس إلى سبتمبر فِ 
، واستخدم تحليل االنحدار المتعدد. أظهرت نتائج األمريكيتينولوس انجليوس 

التكامل االجتماعي داخل المجتمع المحلي يقلل بشكل جوهري  الدراسة أنَّ 
ويقلل الخوف من الجريمة، كما وجد أن مشاعر  االعتداءالمشاعر الناجمة عن 

تأثير على الرضا عن الحياة، وذلك بشكل والخوف من الجريمة لهما  االعتداء
 غير مباشر وذلك من خالل تقليل الضبط الحسي.

 Christmann and)ن كريس كريستمان وروجرسون مِ  كلٌ  أجرىكذلك 

Regerson,2004)  دراسة عن الجريمة والخوف من الجريمة، وتحديد المشكالت
يوليو وحتى  منطقة في الفترة من 39وحلها. حيث قدمت دراسة مسحية على 

 ،فردٍ  20000في كل منطقة بإجمالي  فردٍ  500، وتم مقابلة 2002 أكتوبر
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وويلز. بينت نتائج الدراسة أن الجريمة تعد عامل مهم  إنجلتراوذلك في كل من 
الخوف من الجريمة  ه إذا كان إدراك الجريمة معروفا فإنَّ وأنَّ  ،في جودة الحياة

ات إضافية لفهم جودة الحياة، كما تبين أن معلوم وخبرة الجريمة ال تقدمان أي
تحسين البيئة الفيزيقية له صلة بجودة الحياة. يحخذ على الدراسة أنها لم تقدم 

بيانات عن كفاءة االستبيانات سيكومتريا، كما اعتمد الباحثان على مسش  أي
 أجرته محسسة وطنية دون التطبيق المباشر وجها لوجه.

 ,Stafford, Chandola and Marmot)حها كما قدمت مي ستافورد وزمال

دراسة عن االرتباطات بين الخوف من الجريمة والصحة النفسية  (2007
م على أكثر من 2004-2002والبدنية. دراسة طولية سببية في الفترة من 

-35مبحوث لمحسسة الخدمة الوطنية البريطانية، بمتوسط عمري من  10000
الخوف من الجريمة ارتبط بالصحة النفسية  سنة. بينت نتائج الدراسة أن 55

الفقيرة وبالنشاط البدني األقل وجودة الحياة المنخفضة، كما تبين زيادة 
النفسية مع زيادة الخوف من الجريمة حيث ارتبط الخوف من  تاالضطرابا

الجريمة بالقلق واالكتئاب. يحخذ على الدراسة عدم تطبيق االستبيانات وجها 
نَّ لوجه،  عتمدت على مسش لمحسسة وطنية، كما لم تتضش العالقة السببية ا ماوا 

 غم من استخدام تحليل االنحدار.بين متغيرات الدراسة على الرَّ 

دراسة  (Klama and Egan, 2011)ن ايف كالما وايجان مِ  وأجرت كلٌ 
والشعور بالسيطرة والصحة النفسية والخوف من ى عن العوامل الخمس الكبر 

 234مساهمة في االتجاه نحو العقاب. أجريت الدراسة على الجريمة كعوامل 
. أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباطات اجنترنتمفردة باستخدام مسش عبر 

مرتفعة بين متغيرات الدراسة، وبين التحليل العاملي االستكشافي وجود عاملين: 
األول هو عدم االستقرار والثاني الموقف من الجريمة. كما بين نموذج 
المعادالت البنائية أن المستويات المرتفعة من العصابية والصحة النفسية 

المستويات المنخفضة من الوعي واالنبساطية والشعور  وأيضاالمنخفضة 
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 بالسيطرة األقل، والتي لها عالقة بالمتغير الكامن وهو االنضغاط النفسي. 

 (Staubli, Killias and Frey, 2013)كما قدمت سيلفا ستوبلي وزمالحها 
مدى تحثر  أيدراسة امبريقة عن اجيذاء والسعادة في سويسرا، حيث دراسة إلى 

عام  سويسرا انتهىوذلك من خالل مسش أجرى في  ،الجريمة في السعادة
وذلك من خالل محسسة  ،مبحوث 15700حجم عينة  بإجماليم 2011

 األشخاصعلى  واالعتداءوطنية. تبين وجود تأثيرات سالبة بين السرقة والسطو 
اآلثار الضارة على جودة الحياة لم  والرضا عن الحياة. وعلى غير التوقعات فإنَّ 

 تكن متسقة عبر الوقت.

عن الصلة بين الخوف من  (Qin and Yan, 2013)وفي دراسة كن ويان 
الجريمة والصحة النفسية وسلوكيات التجنب لدى عينة من الصينيين كبار 

ا من كبار السن فرد   453على عينة ممثلة مكونة من  أجريت الدراسةإذ السن. 
سنة  8.27سنة وانحراف معياري  72.29سنة فما فوق، بمتوسط عمري  60

أنثى. طبقت  255و% 43.7ا بنسبة ذكر   198من مدن كوبنج ويان منهم 
االستبيانات وجها لوجه ثم قياس العالقة بين المتغيرات الثالث من خالل 

الخوف من الجريمة تنبأ بالصحة  هرت نتائج الدراسة أنَّ . أظاالنحدارأسلوب 
( وبالتجنب السلوكي 0.05معنوية أقل من  مستوىالنفسية الفقيرة )دالة عند 
للخوف من الجريمة  أن(. وهذا يشير إلى 0.001)دالة عند مستوى معنوية 

آثار ضارة على الصحة النفسية لكبار السن وما ينجم عن ذلك من قلة 
 االجتماعية بسبب سلوكيات التجنب لديهم.  المشاركة

 ,Lorenc, Petticrew, Whitehead)كما أجرى ثيو لورنيك وزمالحه 

Neary, Clayton, Wright, Thomson, Cummins, Sowdean and renton, 

دراسة هدفت إلى عمل تركيب نظري من المراجعات المنظمة واألدلة  (2014
لخوف من الجريمة والصحة النفسية. حيث عمل الكيفية للعالقة بين الجريمة وا

خريطة من النظريات والمسارات ومراجعة منظمة للفاعلية ومراجعة البيانات 
للبيانات والبحوث حيث تم ا موقع   15الكيفية في المملكة المتحدة، وذلك لعدد 
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إجراء مقابلة شبه مقننة على  إلى باجضافةا وملخصا، مرجع   12093مسش 
أصحاب المصالش ومجموعتين بحريتين من الجمهور. أظهرت أفراد من  9

نتائج الدراسة وجود روابط معقدة وغير مباشرة بين الجريمة والخوف من 
من الفرد والمجتمع،  الجريمة والبيئة المحيطة والصحة والهناء الذاتي لدى كلٍ 
 فقد ارتبط الخوف من الجريمة مع نواتج الصحة العامة. 

دراسة  (Mahuteau and Zhu,2015) وزيوماهيتاي  وكذلك أجرى ستيفان
هدفت إلى بحث تأثير العنف البدني وجرائم الممتلكات على الهناء الذاتي في 

في الفترة ما بين  ينمبحوث 96503الدراسة على عينة قوامها  أجريت، أستراليا
م من خالل محسسة وطنية تقدم معلومات عن الضحايا الذين 2002-2012

سنة.  65-21ائم وهناحهم الذاتي، بمتوسط عمري فيما بين تعرضوا لجر 
اجيذاء البدني كان له التأثير األكبر على الهناء  توصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ 

ها لم تقدم بيانات الذاتي من االعتداء على الممتلكات. يحخذ على الدراسة أنَّ 
 أخذتلوجه، إنما سيكومتريا كما أن التطبيق لم يتم وجها  األدواتعن كفاءة 

والتي قد يكون لديها أهداف مغايرة تماما ، العينات من خالل محسسة وطنية
 عن موضوع الدراسة.
دراسة  (Cheng and Smyth,2015)من تشنج وسمايز  كما أجرى كلٌ 

هدفت إلى بحث العالقة بين ضحايا الجريمة وأمان الجوار والسعادة في دولة 
م من خالل بحث قومي 2010-2006رة من الدراسة في الفت أجريتالصين. 

 13783مبحوثا تم زيادتها إلى  10151في الصين، حيث بلغ حجم العينة 
مبحوثا، اعتبر الهناء الذاتي متغير تابع والخوف من الجريمة متغير مستقل. 
توصلت الدراسة إلى الحياة اآلمنة في المنطقة التي عيش فيها الفرد تحثر 

الالتي تعرضن لجرائم كالتهديد  اجناث نَّ أسعادة، و على شعوره بال إيجابيا
أقل مقارنة بالالتي تعرضن لالعتداء  بإيذاءوالسرقة خارج منازلهم شعروا 

على كفاءة أدوات الدراسة  أدلةعلى الدراسة عدم تقديم  يحخذداخل منازلهن. 
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سيكومتريا، واالعتماد في المسش على عينات مسحوبة من خالل محسسة 
 يس المقابلة وجها لوجه.وطنية ول

 Foster, Hooper, Knuiman and)وكذلك قامت ساره فوستر وزمالحها 

Giles-Corli, 2016)  شبه تجريبية عن التساحل: هل الخوف  لإلجابةبدراسة
المتزايد من الجريمة يحدي إلى صحة نفسية أفقر في األماكن الجديدة أو 

أنه عامل استهداف أو  العكس؟ حيث تم تضمين الخوف من الجريمة على
خطر للصحة العقلية األفقر، حيث وجود عالقة سببية بين الخوف من 

 3وبيرت لمدة  أسترالياالجريمة والصحة النفسية. حيث تم تطبيق استبيان في 
وذلك فيما بين  ،شخصا 1230سنوات قبل االنتقال لمنطقة جديدة على 

-2011ا بين عامي )وبعد ذلك بأربعة أعوام فيم ،م(2008-2007عامي )
 مستقال اشخصا. اعتبر االنضغاط النفسي متغير   531م( على 2012

، تم استخدام نموذج القياس المتكرر الهامشي مع التباين اتابع اوالخوف متغير 
غير المقيد عبر فترتي الزمن. بينت نتائج الدراسة وجود ارتباط بين الخوف 

لة المتابعة، وقد وجدت عالقة وذلك في مرح، من الجريمة واالنضغاط النفسي
ثنائية االتجاه بين الخوف من الجريمة والصحة النفسية، وهذا يعني أن 
االنضغاط النفسي الكبير كمحشر لجودة الحياة، يتولد عنه خوف كبير من 

 الجريمة وليس العكس. 

دراسة عن  (Tan and Haining, 2016)من تان وهايننج  وأجرى كلٌ 
ه على صحة الفرد وهناحه الذاتي، دراسة حالة على منطقة اجيذاء الجرمي وأثر 

ا من خالل استبيان طبق عن طريق مستجيب   840شيفيلد. أجريت الدراسة على 
، وهي منطقة محرومة بإنجلترامنزل، في مدينة شيفيلد  4100البريد على عدد 

ارا تكر  األكثرتكثر فيها معدالت الجريمة. وقد كانت الجرائم غير العنيفة هي 
 إصابات% من أفراد العينة أظهروا 27نحو عن الجرائم المصحوبة بعنف، 
% 86خذ عقاقير طبية للعالج، أ% منهم 31وبدنية بسبب التعرض للجرائم، 

لديهم تغيرات سلوكية مصاحبة للجريمة من بينها االنضغاط وصعوبات في 
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رضوا لجرائم غير الذين تع باألفرادالنوم ونقص الثقة بالنفس واالكتئاب، مقارنة 
مصاحبة بعنف. يحخذ على الدراسة تطبيق االستبيان عبر البريد، كما لم تقدم 

وفي دراسة لهانزلماير وزمالحه  السيكومترية. األدواتبيانات عن كفاءة  أي
(Hanslmaier. Kemme, Baier, 2016)  حص العالقات بين أربعة ف  إلى هدفت
ة اجيذاء والرضا عن الحياة، أجريت أبعاد لمقاييس الخوف من الجريمة وخبر 

 2004في منطقة سياتل، عبر ثالثة موجات في األعوام  ألمانياالدراسة في 
مفردة، وهي عينة  6372حيث بلغ حجم العينة اججمالي  2010و 2006و

. وقد أظهرت نتائج لألفرادعشوائية، وطبقت المقاييس عبر البريد الشخصي 
المستويات العليا من الخوف وبعض مقاييس  هناك عالقة بين الدراسة أنَّ 

، فضحية السرقة أو االعتداء يزيد معه اجيذاءالخوف من الجريمة ونمط 
المكون المعرفي واالنفعالي للخوف من الجريمة، وفيما يتعلق بالصلة بين 

ا، فقد قرر ضحايا االعتداء اجيذاء والرضا عن الحياة فقد تحقق الفرض جزئي  
ة عن الرضا عن الحياة، مقارنة بغير الضحايا. كما أظهرت مستويات منخفض

سالبة بين األبعاد األربعة للخوف من الجريمة  ارتباطالنتائج وجود قيم معامالت 
رضا أقل عن الحياة.  يقابلهوالرضا عن الحياة، فالمستوى األعلى من الخوف 

كما طبقت أدوات لم تبين كيف سحبت العينة العشوائية،  هاأنَّ يحخذ على الدراسة 
 د وليس وجها لوجه.يالدراسة عبر البر 

 ثالثا: مواقع التواصل والخوف من الجريمة وجودة الحياة:
والتي هدفت فحص العالقة بين  (Hanslmaire,2013)أجرى هانزيلماير 

ومعدل الجريمة على الخوف من الجريمة والرضا عن الحياة،  اجيذاءخبرة 
كدور وسيط في العالقة بين الخوف من الجريمة واالعتماد على أثر اجعالم 

م 2010عام  ألمانياجري في أُ والرضا عن الحياة. وذلك من خالل مسش قومي 
من خالل شركة لتسويق البحوث، واختيار عينات عشوائية  طبقت االستبيانات

 413مستجيبا، من  3245، وبلغت عينة الدراسة اجيميلتمثل المجتمع عبر 
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. بينت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بين معدل الجريمة ياألمانمنطقة في 
معدل الجريمة المحلي )بالمنطقة( يزيد من الخوف  نَّ أوالخوف من الجريمة، و 

الخوف من الجريمة وخبرة اجيذاء الناجم عن  من الجريمة. كما تبين أنَّ 
وسط التعرض للجريمة قلل من رضا المستجيب عن الحياة، وأن هذه العالقة تت

باستخدام الصحف الورقية المحلية لمعرفة أخبار الجريمة. يحخذ على الدراسة 
. كما اجيميلواالعتماد في التطبيق على ، لوجها عدم تطبيق االستبيانات وجه  

 بيانات عن كفاءة األدوات سيكومتريا. لم تقدم الدراسة أي
 فادة منها:ابقة وأوجه اإلراسات الس  على الد   التعليق  

عن وسائل  تتحدث -جري من مسشي حدود ما أُ فِ - وجد دراسة عربيةال تُ  -1
 .اجعالم وخاصة مواقع التواصل االجتماعي والخوف من الجريمة

من الدراسات السابقة اعتمدت على نظرية الغرس الثقافي  الكثيرُ  -2
Cultivation Theory  َّتي تفترض لجيربنر كإطار ومخل نظري لها، وال
فئتين: فئة كثيفي المشاهدة وفئة قليلي المشاهدة،  وتقسم المشاهدين إلى
ا من الجريمة عن قليلي كثيفي المشاهدة أكثر خوف   وتفترض النظرية أنَّ 

 .المشاهدة

طبقت الغالبية العظمى من الدراسات على مجتمع الشباب المراهقين باعتبار  -3
ات وتشهد العديد من التطور  ،أن هذه الفئة هي عماد المجتمع وأساس قيامه

وخاصة مواقع التواصل  االتصالهم أكثر استخداما لوسائل كما أنَّ  ،والتغيرات
 .االجتماعي، لذا جاء اختيار مجتمع الشباب الجامعي كمجتمع للدراسة الحالية

هنةاك  وهةي أنَّ ، تحكةد حقيقةة مهمةة، نتائج معظم الدراسات السابقة أنَّ  لوحظ -4
الم بصةةةفة عامةةةة ومواقةةةع عالقةةةة ارتبةةةاط موجبةةةة بةةةين اسةةةتخدام وسةةةائل اجعةةة

ي حةين وجةدت التواصل االجتمةاعي بصةفة خاصةة والخةوف مةن الجريمةة، ِفة
( 2017تةةةةي تنفةةةةي تلةةةةك العالقةةةةة كدراسةةةةة )كيةةةةو كيبةةةةي، بعةةةةض الدراسةةةةات الَّ 

 خبةةةةةرةال توصةةةةةلت الدراسةةةةةتان إلةةةةةى أنَّ إذ  ،(2005ودراسةةةةةة )مةةةةةارك بةةةةةانكس، 
عةةةزز تُ التةةةي  أي الوقةةةوع ضةةةحية لجريمةةةة مةةةا مةةةن قبةةةل هةةةي باشةةةرة للجريمةةةةالمُ 
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عةةةزى ذلةةةك ولةةةيس التعةةةرض لوسةةةائل اجعةةةالم، وربمةةةا يُ ، الخةةةوف مةةةن الجريمةةةة
الختالف المجتمعات في عادات مشاهدتهم وثقافتهم وتجةاربهم وخصائصةهم 

 الشخصية.

كثير من الدراسات استخدمت أداة عبارة عن سحال واحد لقياس الخوف من  -5
السيكومترية من  معه حساب الخصائص يستحيلالوقوع ضحية لجريمة، ما 

ثبات وصدق، واتجاه كثير من الدراسات إلى تطبيق أدوات الدراسة عبر 
، وليس التفاعل وجها لوجه. لذا كان االتجاه بإعداد أداة اجلكترونيالبريد 

والتي ترتبط بالبيئة الثقافية لعينة  ،تقيس أكثر من نوع من أنواع الجرائم
 ائص سيكومترية جيدة. الدراسة عبر التقرير الذاتي، تتسم بخص

 النقدي على نتائج الدراسات السابقة االطالعبعد  فروض الدراسة:
  أمكن تطوير الفروض التالية: واألدبيات

مواقع ا بين كثافة استخدام دالة إحصائي   ةموجب يةوجد عالقة ارتباطتُ  -1
الجامعي نحو الخوف من الوقوع الشباب  واتجاهات التواصل االجتماعي

 .مة ماضحية لجري

محشرات جودة الحياة والخوف ا بين دالة إحصائي   ية سالبةتوجد عالقة ارتباط -2
 من الوقوع ضحية لجريمة ما وأبعادها.

فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي الخوف من توجد  -3
 .الجريمة على محشرات جودة الحياة والدرجة الكلية

نخفضي استخدام مواقع ذات داللة إحصائية بين كثيفي ومتوجد فروق  -4
على كل من محشرات جودة الحياة والخوف من  االجتماعيالتواصل 

 الجريمة بأبعادها.

بالدرجة الكلية لمقياس  االجتماعيتتنبأ كثافة التعرض لمواقع التواصل  -5
 الخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما.
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ضحية  تتنبأ محشرات جودة الحياة بالدرجة الكلية لمقياس الخوف من الوقوع -6
 لجريمة ما.

ي الخوف من الوقوع ضحية عتوجد صفحة نفسية مميزة بين منخفضي ومرتف -7
لجريمة على محشرات جودة الحياة وكثافة التعرض لمواقع التواصل 

 االجتماعي.
جراءاتها  :منهج الدراسة وا 

، االرتباطياستخدمت الدراسة المنهج الوصفي أوال: منهج الدارسة: 
 ,Creswell)ي عليه في الواقع. فقد ذكر كريزويل حيث وصف الظاهرة كما ه

2012,p.21)  َّه أسلوب متبع في البحوث الكمية، والتي تقيس الترابط )العالقة( أن
بين متغيرين أو أكثر باستخدام األساليب اجحصائية االرتباطية، وهذه الدرجة 

بطين أو يعبر عنها بقيمة أو عدد يبين ما إذا كان المتغيرين مرت االرتباطمن 
  يمكن أن يتنبأ أحدهما باآلخر.

 :تهوعين ثانيا: مجتمع الدراسة

شباب  في الميدانية للدراسة الجغرافي المجال تحديد : تممجتمع الدراسة -
 على يشتمل والذي ،كليات اآلداب بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة

أكاديمية  -جامعة بنها -جامعة حلوان -جامعة المنيا) الجامعات التالية:
 (. الشروق

الجامعي  الشباب من (1)متوافقة غير عشوائية عينة اختيار : تمعينة الدراسة -
وهي جامعة المنيا وجامعة حلون وجامعة بنها  ،من أربع جامعات المصري

ومعهد الشروق العالي يمثلون مناطق جغرافية مختلفة، توزعوا على الفرق 
 بلغ وقد. المختلفة للجامعات األربعة الدراسية األربعة في أقسام كلية اآلداب

طالبا. ويوضش الجدول التالي خصائص عينة  1795 المبحوثين إجمالي
 الدراسة الميدانية:

                              
(1)  Convenience sample 
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مبحوثا( وفقا  1795( يمثل وصف عينة الدراسة )ن= 2جدول )
 للمتغيرات الديموجرافية

 

 يتضش من خالل الجدول السابق ما يلي:

 النوع -1
 العدد

% 

 ذكور
436 
24.3 

 إناث
1359 
75.7 

   

 اإلقامة: -2
 العدد
% 

يفر   
847 
47.2 

 حضر
948 
52.8 

   

 العمر -3

 لعددا
% 

 19أقل من 
 سنة
643 
36.1 

سنة 20  
467 
26.2 

 20 من أكبر
 سنة
670 
37.6 

  

المستوي  -4
 االقتصادي:

 لعددا    
     % 

 منخفض
115 
6.4 

 متوسط
1569 
87.4 

 مرتفع
97 
5.4 

  

 تعليم األب: -5

 العدد
% 

 أمي
151 
8.5 

 يقرأ ويكتب
326 
18.3 

 دبلوم
533 
29.9 

 جامعي
687 
38.6 

دراسات 
 عليا
84 
4.7 

 تعليم األم: -6

 لعددا
% 

 أمي
336 
18.9 

 يقرأ ويكتب
289 
16.3 

 دبلوم
636 
35.8 

 جامعي
476 
26.8 

دراسات 
 عليا
39 
2.2 
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في حين  %،24.3بنسبة  436فيما يتعلق بمتغير النوع، بلغ عدد الذكور  -1
 %.75.7وبنسبة  1359بلغ عدد اجناث 

فيما يتعلق بمتغير مكان اجقامة بلغ عدد الطالب الذين يسكنون في الريف  -2
 948وعدد الطالب الذين يسكون في الحضر ، %47.2طالبا بنسبة  847

 %.52.8طالبا وبنسبة 

 19العمري لعينة الدراسة بلغ عدد الطالب األقل من  بالمستوىفيما يتعلق  -3
 467سنة بلغ عددهم  20لطالب في عمر % وا36.1بنسبة  643سنة 
سنة بلغ  20وعدد الطالب في مستوى عمري أكبر من  ،%26.2بنسبة 
سنة  20%. وكان متوسط أعمار الطالب 37.6طالبا وبنسبة  670

 سنة. 1.40بانحراف معياري قدره 

وفيما يتعلق بمتغير المستوى االقتصادي ألسرة الطالب فكان عدد الطالب  -4
% والطالب ألسر متوسطي الدخل 6.4وبنسبة  115لدخل ألسر منخفضة ا
% والطالب ألسر في مستوى 87.4طالبا بنسبة  1569بلغ عددهم 

 %.5.4طالبا وبنسبة  97مرتفع بلغ  اقتصادي

بنسبة  151وفيما يتعلق بمستوى تعليم األب فكان عدد الطالب آلباء أميين  -5
% وآلباء في 18.3 وبنسبة 326ويكتب بلغ  أ% وآلباء في مستوى يقر 8.5

ي مستوى جامعي بلغ عدد الطالب وفِ ، 29.9بنسبة  533مستوى دبلوم بلغ 
 %.4.7طالبا بنسبة  84% وفي مستوى دراسات عليا 38.6بنسبة  687

 ،%18.9بنسبة  336وبالنسبة لتعليم األم بلغ عدد الطالب ألمهات أميات  -6
 636دبلوم  % وفي مستوى16.3بنسبة  289وتكتب بلغ أ وفي مستوى تقر 

% وفي 26.8وبنسبة  476% وفي مستوى جامعي بلغ العدد 35.8وبنسبة 
  %.2.2طالبا وبنسبة  39مستوى دراسات عليا 
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 ثالثا: أدوات الدراسة:
 :االجتماعيمقياس التعرض ألخبار الجريمة على مواقع التواصل  .1

 م بنةةود االسةةتمارة فيمةةا يتعلةةق بةةالتعرض ألخبةةار2019غةةادة ممةةدوح  أعةةدت
الجريمة عبر مواقع التواصل االجتماعي ومواقع مشاركة المحتوى على اليوتيةوب، 

، وتةةم سةةحالينويشةةتمل هةةذا المقيةةاس علةةى ثالثةةة أسةةئلة رئيسةةة يتفةةرع مةةن كةةل سةةحال 
تحديةةةد مجموعةةةة مةةةن األبعةةةاد التةةةي مةةةن خاللهةةةا تةةةم قيةةةاس حجةةةم التعةةةرض ألخبةةةار 

رضةك ألخبةار الجريمةة، وهةي: مةدى تع، الجريمة على مواقةع التواصةل االجتمةاعي
عةةدد أيةةام التعةةرض ألخبةةار الجريمةةة فةةي األسةةبوع الواحةةد، ومةةاذا تتةةابع مةةن أخبةةار 

 –نةةادرا  -أحيانةةا -الجريمةةة؟ حيةةث كانةةت االسةةتجابات علةةى متصةةل ربةةاعي )دائمةةا
وذلك للسحال المتعلق بمةدى المتابعةة، ومتصةل ربةاعي عنةد االسةتجابة علةى ، أبدا(

قةةةةع التواصةةةةل االجتمةةةةاعي واليوتيةةةةوب فكانةةةةت )يةةةةوم سةةةحال عةةةةدد أيةةةةام التعةةةةرض لموا
أيةةام(، وفيمةةا يتعلةةق بمةةاذا تتةةابع مةةن 7أكثةةر مةةن -أيةةام 4:6مةةن  -أيةةام 2:3 -واحةةد

مةن  اأتابع جزء   -العناوين فقط أتابعمواد الجريمة؟ كانت أيضا االستجابة رباعية )
لنهايتةه(. أتةابع البرنةامج كلةه مةن بدايتةه  -أتابع أغلب مضمون البرنامج -البرنامج

 0.83كرونبةةاب بلةةغ  ألفةةاولحسةةاب جةةودة األداة مةةن حيةةث الثبةةات اسةةتخدم معامةةل 
حيةث  ،0.90والتجزئة النصفية بعد تصحيش الطةول بمعادلةة سةبيرمان وبةراون بلةغ 

 .0.70 لىيعتبر الثبات جيدا إذا زادت قيمته ع
 مقياس الخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما: .2

على المقاييس التي أجريت من قبل  عاالطالتم إعداد المقياس بعد  
درجة خوف الشباب مجموعة من العبارات التي تم من خاللها قياس  توضعو 

الثقافي بيننا وبين الغرب كجرائم العرض والشرف  االختالفالجامعي مراعيا 
والثأر والفعل الفاضش والفتنة الطائفية والتهديد العسكري. وبذلك تّكون مقياس 

نظر الملحق( قد يتعرض لها الفرد وتكون اجريمة ) 30ة من الخوف من الجريم
أبدا( بعد وضع  -نادرا -اأحيان   -اعلى مقياس ليكرت رباعي )دائم   االستجابة
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مقدمة قبل األسئلة تتعلق بة )أخاف أن أقع ضحية لجريمة...(. أجري تحليل 
أسفرت عن  ( طالبٍ 1000)عينة من عاملي استكشافي مع تدوير مائل على 

 ،0.66-0.38شبع جميع البنود على العامل األول قبل التدوير، بمدى من ت
وهذا يشير إلى وجود عامل عام، ومع التدوير المائل تم الحصول على أربعة 

بلغت نسبة التباين إذ بشكل متمايز،  1.30عوامل ذات جذر كامن أعلى من 
ضحية أخاف من أن أقع  -13%، وتم استبعاد البند رقم 30.56المفسرة 
ن مني في الشارع. هذه العوامل هي: العامل األول: عشرة يالشحاذ القتراب

وقد تحدي  ،بنود، وتمت تسميته بالخوف من الوقوع ضحية للجرائم المجتمعية
-27-26-25-23-22-21-19لقتل الحتمي وتشبعت عليه البنود )إلى ا
: والعامل الثاني 0.77-0.31وكانت التشبعات بمدى من ، (28-29-30

على الذات من مجهول، وتشبعت  االعتداءعشرة بنود، وتمت تسميته جرائم 
 0.71-0.40( بمدى من 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) عليه البنود

والعامل الثالث: خمس بنود وتمت تسميته جرائم غير مهددة للذات مباشرة، 
 0.69-0.36( بمدى من 24-20-18-17-16وتشبعت عليه البنود )

أربعة بنود تمت تسميتها بالمواجهة المباشرة مع المعتدي،  والعامل األخير:
. وقد 0.72-0.38( بمدى من 15-14-12-11وتشبعت عليه البنود )

 0.92كرونباب  ألفاوالذي بلغ فيه معامل ، حسبت جودة األداة من خالل الثبات
 اووفقا لذلك يعد الثبات جيد   ،0.94والتجزئة النصفية بعد تصحيش الطول 

كرونباب لألبعاد األربعة على التوالي  ألفالألداة. وقد كان ثبات  بالنسبة
وجميعها معامالت ثبات جيدة. كما بين صدق  ،(0.86-0.82-0.77-0.64)

وجود  ،الدرجة على البند بالمجموع الكلي للبنود ارتباطاالتساق الداخلي حيث 
دالة عند  اتاالرتباط( وجميع 0.65-0.32دالة )فيما بين  ارتباطقيم معامالت 

ما يدل على صدق التكوين  ،لجميع بنود المقياس 0.01مستوى معنوية أقل من 
 .لألداة
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 مقياس جودة الحياة: .3

مهدي كاظم  يمن محمود عبد الحليم منسي وعل ل  أعد االستبيان كُ  
ها: "شعور الفرد (، ويقصد بجودة الحياة كما أشار معدا المقياس بأنَّ 2006)

قدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة وفي الخدمات بالرضا والسعادة و 
نبثق عن االتي تقدم له في المجاالت الصحية واالجتماعية والنفسية". وقد 

الدراسة الحالية على أربعة منها  اعتمدتالمقياس ستة محشرات لجودة الحياة 
جودة  –بنود  9 الحياة األسرية واالجتماعية، -بنود 8وهي )الصحة العامة، 

هما جودة ، واستبعد محشرين، بنود( 9الصحة النفسية،  -بنود 10 العواطف،
دارته لعدم مالئمتهم لعينة الدراسة والهدف  التعليم وجودة شغل وقت الفراغ وا 

على مقياس ليكرت  االستجابةعبارة، وكانت  36منها. يتكون المقياس من 
يتميز المقياس بصدق  ،(1-2-3-4أبدا( ) -نادرا -أحيانا -رباعي )دائماال

 االتساقوثبات جيدين حيث استخدم معدا االستبيان صدق المحكمين وصدق 
. وفي 0.91 يكلل كبشوالذي كان للمقياس  ،للمقياس ألفاالداخلي وثبات 

الدراسة الحالية حذفت أربعة بنود بندين من مقياس الصحة العامة لعدم وضوح 
ا، والبند اء وقت في السرير مسترخي  ضطر لقضا -3وهما: البند رقم ، الصياغة

أشعر باالنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي أتناوله. والبند رقم  -6رقم 
ا من صديقي في محشر الحياة األسرية واالجتماعية: أشعر أنني قريب جد   11

من محشر الصحة النفسية: أستطيع  49الذي يقدم لي الدعم الرئيس. والبند رقم 
كرونباب للمحشرات األربعة على  ألفاجري ثبات سترخاء بدون مشكالت. أُ اال

والتجزئة النصفية بعد تصحيش  (0.68 – 0.54 – 0.67 -0.55)الترتيب 
كرونباب للمقياس  ألفاومعامل ، (0.72 – 0.58 -0.70 -0.60الطول )

وتعد محشرات  ،0.81والتجزئة النصفية بعد تصحيش الطول  0.78 يكلل كبش
الدرجة  ارتباطالداخلي، حيث  االتساقبولة لثبات المقياس. وحسب صدق مق

بيرسون  ارتباطعلى المحشر بالدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة فكانت قيم 
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( 0.85 – 0.77 – 0.70 – 0.48الخطي مع المقاييس األربعة على التوالي )
ق ما يشير إلى صد ،0.001وجميعها دال عند مستوى معنوية أقل من 

 الداخلي لمقياس جودة الحياة. االتساق
 الدراسة: في المستخدمة اإلحصائية رابعا: المعامالت

 :التالية اجحصائية األساليب استخدام تم 
 .المئوية والرسوم البيانية والنسب التكرارات -1
 متغيرين. بين االرتباطية بيرسون الخطي لدراسة العالقة ارتباط معامل -2

 المتوسطين بين الفروق لدراسة المستقلة مجموعاتلل( T.Test) "ت"اختبار -3
 .الدراسة متغيرات أحد على المبحوثين من لمجموعتين الحسابيين

 . (1)المتعدد االنحدارتحليل  -4

 نتائج الدراسة:
  الوصفي: اإلحصاءنتائج 
الجرائم التي يخاف  انتشارفيما يتعلق اججابة عن التساحل المتعلق بنسبة  -1

ها بين العينات الريفية والعينات الحضرية والعينة الكلية الشباب أن يقع في
 فكانت كما يلي:

على بنود مقياس الخوف من  لالستجابةتم تحويل المقياس الرباعي 
( لتصبش 2-1( من خالل ضم الدرجات )4-3-2-1الجريمة بدال عن )

 2( لتصبش الدرجة 4-3و) الخوف،لتمثل الدرجة المنخفضة من  1الدرجة 
ومن ثم إمكانية حساب النسبة المئوية  ،لدرجة المرتفعة من الخوفلتمثل ا

جرائم  10للخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما، ثم بعد ذلك تم ترتيب أكثر
وذلك في عينة الشباب الريفي وعينة  ،يخاف الشباب من الوقوع ضحية لها

 الشباب الحضري والعينة الكلية.

                              
(1)  Stepwise regression 
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 رائم وترتيب الج انتشار( يمثل نسب 3جدول )
 التي يخاف الشباب من الوقوع ضحية لها

عينة الكلية  نوع الجريمة
 (1795)ن=
 الترتيب  %        

 عينة الريف
 (847)ن=

 %             الترتيب

عينة الحضر 
 (948)ن=

 %          الترتيب
خطف شنظتي أو  -11

 هاتفي أو سلسلتي.
70.6        1 66.2           1 74.5            1 

أو  أبنائيخطف أحد  -10
 إخوتي.

67.2        2 62.3           4 71.5            2 

مثل حادث  الخطأالقتل -5
 سيارة.

66.4        3 61.9           5 70.3            3 

 5            64.3 2              66 4        65.1 التحرش. -29
 8            60.8 3           63.3 5           62 الشرف. -27
 4            66.7 10           56.7 6           62 النصب واالحتيال.-1

 6            63.4 7           59.9 7         61.7 .اإلرهاب -28
االغتصاب أو االعتداء -4

 الجنسي.
60.7         8 58.3           9 62.7            7 

قتراب المتخلفين عقليا ا-15
 مني.

58.7         9 58.7           6 54.2           14 

 11           58.9 14           55.2 10         57.2 الغش التجاري. -24
اإلتجار باألعضاء  -14

 البشرية.
56.3         11 58.7           8 54.2           15 

 وأنتطو على منزلك الس-2
 بداخله.

54            13 47.2          24 60               9 

 وأنتالسطو على منزلك -3
 بخارجه.

53.8         14 47.8          23 59.2           10 

 ابق ما يلي:( السَّ 3يالحظ من الجدول ) 
تحتل  بالنسبة للعينة الكلية فكانت جرائم خطف المتعلقات الشخصية -1

% تليها جريمة خطف األطفال وبنسبة 70.6المرتبة األولى وبنسبة 
% 66.4% تليها جريمة القتل الخطأ من خالل حادث سيارة وبنسبة 67.2

 %.62% ثم جريمة الشرف 65.1ثم جريمة التحرش الجنسي 
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بالنسبة لعينة الشباب الريفي فكانت جرائم خطف المتعلقات الشخصية  -2
ثم جريمة التحرش الجنسي بنسبة  ،%66.2ى وبنسبة تحتل المرتبة األول

ثم  ،%62.3وخطف األطفال بنسبة  ،%63.3والشرف بنسبة  ،66%
 %.61.9جريمة القتل الخطأ من خالل حادث سيارة بنسبة 

بالنسبة لعينة الشباب الحضري فكانت جرائم خطف المتعلقات الشخصية  -3
خطف األطفال بنسبة  % تليها جريمة74.5وبنسبة ، تحتل المرتبة األولى

 واالحتيال% ثم جرائم النصب 70.3بنسبة  الخطأثم القتل  ،7105%
 %.64.3% ثم جريمة التحرش الجنسي بنسبة 66.7بنسبة 

من النتائج للعينات الثالث يتضش أن جرائم خطف المتعلقات الشخصية 
تليها جرائم خطف األطفال ثم القتل الخطأ من خالل  ىتحتل المرتبة األول

ادث سيارة، والتي قد تكون محشرات لضعف الحالة االقتصادية واألمنية أو ح
سالمة الطرق والمركبات، ما يعكس حالة من البطالة ونقص فرص العمل 
وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب. ومن نتائج الدراسة الحالية بلغت نسبة 

الدراسة  ا من حجم عينةفرد   134% )7.5من يخافون الوقوع ضحية لجريمة 
وجد أن نسبة  (Farrol,2004) وفي مالحظة بحثية لة فارول (،افرد   1795
 والمعدالتمفردة.  925% في عينة من 15الخوف من الجريمة بلغت ي مرتفع

حيث أشار األفراد في تلك المجتمعات  ؛%30-20في الغرب تقع فيما بين 
 ال في شارع مظلمإلى أنهم ال يشعرون باألمان التام عند سيرهم بمفردهم لي

(Mayhew and White, 1997) و(Mirrless-Black and Allen, 1998) مع ،
 كان يقوم والتي األجنبيةطبيعة القياس بين الدراسة الحالية والدراسات  اختالف

ه إذا طبق بنفس الصياغة على العينة معظمها على سحال واحد، ومن المعتقد أنَّ 
بلدنا بها درجة أعلى من األمان  شر إلى أنَّ الحالية الرتفعت النسبة. وهذا يح 

 خاصة في المناطق الريفية المغلقة.  االجتماعيودرجة أعلى من التماسك 
 نتائج اإلحصاء االستداللي للفروض 
فرض العالقة بين استخدام مواقع التواصل والخوف من الجريمة  الختبار -1
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ي. ويمثل الجدول لدى عينة الدراسة، استخدم معامل ارتباط بيرسون الخط
 التالي نتائج اختبار الفرض:

( يبين عالقة التعرض لمواقع التواصل االجتماعي بالخوف من 4جدول )
 الوقوع ضحية لجريمة

التعرض لمواقع التواصل االجتماعي  الخوف من الجريمة
 (1787)ن= 

 الداللة

 0.001 0.09- الجرائم المجتمعية.  -1
 الةغير د 0.01- االعتداء من مجهول.  -2
 0.003 0.07- التهديد غير المباشر للذات.  -3
 0.01 0.06- التهديد المباشر للذات.  -4
 0.005 0.07- الدرجة الكلية للخوف من الجريمة. -5

 ثنائي الذيل الختبار 0.05عندما =  0.05قيمة ر دالة عند مستوى معنوية 
ند ( وجود قيم معامالت ارتباط سالبة دالة ع4أظهر الجدول السابق )

بين التعرض والخوف من الجريمة في جميع  0.01مستويات معنوية أقل من 
من مجهول فكان غير دال، وعلى  االعتداءبعد الخوف من  باستثناءالمتغيرات 

 ها ذات داللة مرتفعة.إنَّ فالرغم من صغر قيمة المعامالت 
ه كلما زاد التعرض نَّ أوتعد نتائج الفرض غير متوقعة، فقد كان متوقعا 

ما وجدت زاد الخوف من الوقوع ضحية لجريمة، إنَّ ؛ لوسائل التواصل االجتماعي
الخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما،  عالقة عكسية. فكلما زاد التعرض قلَّ 

من  ا مع ما أشارت إليه نظرية الغرس لة جربنر من أنَّ وتتناغم تلك النتيجة جزئي  
 ال في مواقع التواصليقضون وقتا أطول في التعامل مع اجعالم ممث

أكثر عرضة جدراك العالم الحقيقي الذي يعيشون فيه، وتختلف فقط  االجتماعي
التعرض الكثيف ألخبار الجريمة ينجم عنه فزع وخوف وليس وعي  في أنَّ 

دراك باعتبار أنَّ  يعكس صورة  االجتماعيما يعرض على مواقع التواصل  وا 
 عماتقدم بشكل درامي. وتختلف كذلك طابقة للواقع تماما، فهي ذهنية غير مُ 
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ي إدراك فِ  االجتماعيأشارت إليه نظرية االعتماد على معلومات مواقع التواصل 
 المخاطر والشعور بالتهديد.

غم من داللتها على الرَّ  االرتباطاالنخفاض في قيم معامالت  إنَّ  
مه من بمفردها فيما تقد االجتماعيمواقع التواصل  الجوهرية يشير إلى أنَّ 

ها ليست العامل الوحيد الذي يستقي منه الشاب المعلومة عن أخبار الجريمة أنَّ 
دورا أكبر مثل التلفزيون حدي هناك وسائل إعالم أخرى قد ت وأنَّ ، الجرائم

دورا في ذلك وكذا البيئة الجغرافية  يحديوالصحف والمجالت والمجتمع 
 مع.والسكنية واجشاعات التي تنتشر بسرعة في المجت

م والذي 2018كما تختلف نتيجة هذا الفرض مع ما توصل إليه ويليامز 
الفيسبوك والخوف من الجريمة. ومع  الستخداموجد عالقة موجبة بين التعرض 

والتي أشارت إلى  Butler and Habecker,2018م 2018ر وهابيكير لدراسة بات
علومات عن بين التعرض لإلعالم كمصدر موثوق للم ارتباطيةوجود عالقة 

 ,Dolliver et. Alالجريمة والخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما، ومع دراسة 

من أن التعرض لوسائل اجعالم يحدي إلى الخوف من الجريمة، ومع  2018
بين التعرض ألخبار الجريمة في  اموجب اارتباط  والذي وجد  Shi,2018دراسة 

 االجتماعيلمواقع التواصل  التعرض وسائل اجعالم والخوف منها، في حين أنَّ 
 مثل فيسبوك وتويتر تحديدا ال يرتبط بالخوف من الجريمة.

ن يكذلك تعارضت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسات انترافيا وآخر 
، Keipi et al.,2017ه يم وكيبي وزمال2017م ودراسة ماريت ويون شو 2017

الستخدام اليومي ، التي لم تجد عالقة بين اServet, 2016ودراسة سيرفيت 
الخوف من الجريمة كمصطلش  أنَّ  اعتقادناللفيسبوك والخوف من الجريمة. وفي 

هو مفهوم ثقافي في المقام األول، فما نخاف منه ونخشاه في مجمعنا، قد ال 
تخاف منه المجتمعات األخرى، يرتبط كذلك بمنظومة القيم في تلك البالد. 

اعي من قبل األسرة واألصدقاء والدين، فالسلوك الفردي مرتبط بالضبط االجتم
زيادة نسبة األمن واألمان والدفء األسري، ومن ثم فالفردية غير  مَّ ن ث  ومِ 
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نما الثقافة الجمعية )ثقافة النحن( مقارنة بالثقافة  موجودة في ثقافتنا العربية وا 
 الغربية )ثقافة األنا(. 

منطق نظرية عدم صالحية إلى كما أننا نصل من نتيجة هذا الفرض 
كثرة التعرض تحدي إلى الخوف. ويرجع ذلك إلى التجدد  نَّ أالغرس المنادي ب

المستمر في األخبار عبر مواقع التواصل مع عدم تمكن من التكرار للحدث 
 مثلما يحدث في الوسائل التقليدية لإلعالم كالتلفزيون والصحف. 

والخوف من  الختبار فرض العالقة السالبة بين مؤشرات جودة الحياة -5
ويمثل الجدول  الجريمة بأبعادها. استخدم معامل ارتباط بيرسون الخطي.

 التالي نتائج اختبار الفرض:

 ( يبين العالقة بين الخوف من الجريمة ومؤشرات جودة الحياة5جدول )

 ثنائي الذيل الختبار 0.05ي عندما تساو  0.05قيمة ر دالة عند مستوى معنوية 
 أظهر الجدول السابق ما يلي:

وجود عالقات ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الخوف من   -1
الجرائم المجتمعية ومحشرات جودة الحياة والدرجة الكلية باستثناء محشر 

 .0.04-جودة الصحة العامة فكان غير دال ر= 

لة إحصائية بين الخوف من وجود عالقات ارتباطية سالبة ذات دال  -2

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املتغريات

         - اجلرمية اجملتمعية. -1

        - 0.60 االعتداء من جمهول. -2

التهديد غري املباشر  -3

 للذات.

0.66 0.43 -       

      - 0.46 0.57 0.56 التهديد املباشر للذات. -4

الدرجة الكلية للخوف  -5

 من اجلرمية.

0.90 0.83 0.75 0.74 -     

    - 0.07- 0.07- 0.02- 0.11- 0.04- جودة الصحة العامة. -6

   - 0.14 0.10- 0.02- 0.06- 0.08- 0.10- سرية.جودة احلياة األ -7

  - 0.27 0.25 0.16- 0.17- 0.07- 0.19- 0.10- جودة العواطف. -8

 - 0.60 0.43 0.28 0.14- 0.12- .07- 0.14- 0.09- جودة الصحة النفسية. -9

ل كبشجودة احلياة  -10

 .يكل

-0.12 -0.18 -0.13 -0.14 -0.17 0.48 0.70 0.77 0.85 
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 االعتداء من مجهول وجميع محشرات جودة الحياة والدرجة الكلية.

ا بين الخوف من جرائم التهديد وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائي    -3
غير المباشر للذات ومحشرات جودة الحياة والدرجة الكلية باستثناء محشر 

 .0.02-جودة الصحة العامة ر= 

قات ارتباطية سالبة بين الخوف من التهديد المباشر للذات وجود عال  -4
ومحشرات جودة الحياة والدرجة الكلية باستثناء محشر جودة الحياة األسرية 

 .0.02-ر= 

ا بين الدرجة الكلية للخوف من وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائي    -5
 الكلية.الوقوع ضحية لجريمة وجميع محشرات جودة الحياة والدرجة 

من النتائج اجحصائية للفرض والتي تشير إلى وجود عالقات سالبة بين 
فقد ثبتت بذلك  لجريمة،محشرات جودة الحياة وأبعاد الخوف من الوقوع ضحية 

صحة الفرض. بمعنى كلما زاد الخوف من الوقوع ضحية لجريمة قلت جودة 
م 2000من آدم وسيربي  الحياة بأنواعها. وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة كلٍ 

والخوف من الجريمة تحثر في الرضا  االعتداءمشاعر  واللذين توصال إلى أنَّ 
وذلك بشكل غير مباشر من خالل نقص الضبط الحسي. ودراسة ، عن الحياة

م واللذين توصال إلى الجريمة عامل مهم 2004من كريستيان ورجرسون  كلٍ 
الخوف من الجريمة  راك للجريمة فإنَّ ه إذا كان هناك إدنَّ أفي جودة الحياة، و 

معلومات إضافية لفهم جودة  وخبرة الجريمة أو التعرض لها ال تقدمان أي
الخوف من  ارتباطإلى  اتوصلو م الذين 2007ها ئودراسة ستافورد وزمال الحياة.

الجريمة بالصحة النفسية والنشاط البدني األقل وباالنخفاض في جودة الحياة، 
 ارتبطة االضطرابات النفسية مع زيادة الخوف من الجريمة، حيث كما تبين زياد

 الخوف بالقلق واالكتئاب.
يجان  واتفقت كذلك نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كلٍ  من كالما وا 

ات المرتفعة من بالمستوىم التي توصلت إلى ارتباط الخوف من الجريمة 2011
عي والشعور األقل بالسيطرة. العصابية والصحة النفسية األقل، وبانخفاض الو 
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م والتي وجدت تأثيرات سالبة بين 2013ها ئكما تتفق مع دراسة ستوبلي وزمال
على األشخاص كجرائم فعلية والرضا عن الحياة.  واالعتداءالسرقة والسطو 

الخوف من الجريمة قلل  والذي توصل إلى أنَّ  ،م2013ومع دراسة هانزيلمار 
م التي 2014ه ئاة. ومع دراسة لورنيك وزمالمن رضا المستجيبين عن الحي

وجدت ارتباطات دالة بين الخوف من الجريمة ونواتج الصحة العامة. ومع 
م والتي توصلت إلى أن الحياة اآلمنة تحثر بشكل 2015دراسة تشنج وسمايز 

 إيجابي على شعور الفرد بالسعادة. 
ن توصال إلى ، اللذي2015ن ماهيتاي وزيو مِ  مع دراسة كلٍ كما اتفقت 

 االعتداءأن اجيذاء البدني كان له تأثير أكثر على الخوف من الجريمة عن 
 داال   ام والتي وجدت ارتباط  2017ها ئعلى الممتلكات. ومع دراسة مكاسا وزمال

والمتوتر أو  القلقبين الخوف من الجريمة والصحة الفقيرة والضغوط. فالشخص 
متاعه بالحياة ورضاه عنها. وبهذه النتيجة درجة است ما تقلُ  الخائف من تهديدٍ 

ثبتت صحة الفرض من وجود عالقة سالبة بين الخوف من الوقوع ضحية 
 لجريمة ما وجودة الحياة ومحشراتها على المستوى الذاتي الفردي.
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والختبار الفرض المتعلق بالفروق بين منخفضي ومرتفعي الخوف من   -6
ات جودة الحياة والدرجة الكلية. ويمثل الوقوع ضحية لجريمة على مؤشر 

 الجدول التالي نتائج اختبارات الفرض:

( يبين الفروق بين منخفضي ومرتفعي الخوف من الوقوع ضحية 6جدول )
 لجريمة على مؤشرات جودة الحياة.

 املتوسط العدد ةاجملموع املتغري
االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت
 الداللة

 و الدرجة.منخفض -1 جودة الصحة العامة.-1

 مرتفعو الدرجة. -2

139 

134 

18.41 

17.63 

2.62 

2.21 

2.65 0.01 

 منخفضو الدرجة. -1 جودة احلياة األسرية.-2

 مرتفعو الدرجة. -2

139 

134 

32.78 

31.05 

4.64 

4.97 

2.98 0.003 

 منخفضو الدرجة. -1 جودة العواطف.-3

 مرتفعو الدرجة. -2

139 

134 

26.69 

23.64 

4.19 

3.95 

6.16 0.0001 

 منخفضو الدرجة. -1 جودة الصحة النفسية.-4

 مرتفعو الدرجة. -2

139 

134 

25.86 

23.25 

4.81 

4.81 

4.46 0.0001 

 منخفضو الدرجة. -1 جودة احلياة ككل. -5

 مرتفعو الدرجة. -2

139 

134 

103.74 

95.57 

11.30 

12.03 

5.77 0.0001 

 أظهر الجدول السابق ما يلي:
معنوية بين منخفضي ومرتفعي الخوف من الوقوع وجود فروق ذات داللة  -1

ضحية لجريمة على محشر جودة الصحة العامة، حيث كانت قيمة ت= 
، وكانت متوسطات 0.01وهي دالة عند مستوى معنوية  2.65

 والفرق دال تجاه األقل خوفا. 17.63و 18.41المجموعتين على التوالي 

فعي الخوف من الوقوع وجود فروق ذات داللة معنوية بين منخفضي ومرت -2
، حيث كانت قيمة ت= الحياة األسريةضحية لجريمة على محشر جودة 

، وكانت متوسطات 0.01أقل منوهي دالة عند مستوى معنوية  2.98
 والفرق دال تجاه األقل خوفا. 31.05و 32.78المجموعتين على التوالي 

لوقوع وجود فروق ذات داللة معنوية بين منخفضي ومرتفعي الخوف من ا -3
 6.16، حيث كانت قيمة ت= عواطفضحية لجريمة على محشر جودة ال

، وكانت متوسطات 0.001وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من
 والفرق دال تجاه األقل خوفا. 23.64و 26.69المجموعتين على التوالي 
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وجود فروق ذات داللة معنوية بين منخفضي ومرتفعي الخوف من الوقوع  -4
كانت قيمة ت=  إذ، صحة النفسيةى محشر جودة الضحية لجريمة عل

، وكانت متوسطات 0.001وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 6.46
 والفرق دال تجاه األقل خوفا. 23.25و 25.86المجموعتين على التوالي 

وجود فروق ذات داللة معنوية بين منخفضي ومرتفعي الخوف من الوقوع  -5
، حيث كانت قيمة ت= درجة كليةياة ضحية لجريمة على محشر جودة الح

، وكانت متوسطات 0.01وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 5.77
 ا.األقل خوف  والفرق دال تجاه  95.57و 103.74المجموعتين على التوالي 

يتضش من النتائج أعاله تأثير الخوف على جودة الحياة، حيث زيادة  
ن اس الفرد بالرضا عن حياته. ومِ التوتر والقلق والذي من شأنه أن يعطل إحس

ثم ثبوت صحة الفرض. وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسات آدم وسيربي 
والخوف من الجريمة لها  االعتداءتوصال إلى أن مشاعر  م، واللذين2000
ورجرسون  وكريستمانعلى الرضا عن الحياة وذلك عبر الضبط الحسي.  تأثير

على جودة الحياة.  التأثيرعد عامل مهم في واللذين بينا أن الجريمة ت م،2004
الخوف من الجريمة يحثر على  إلى أنَّ  اتوصلو م، فقد 2007ها ئوستافورد وزمال

م، واللذين توصال 2013ويان  وكينالصحة النفسية وجودة الحياة لدى األفراد. 
إلى أن للخوف من الجريمة آثار ضارة على جودة الحياة وخاصة لدى كبار 

ها ئ. وفوستر وزمالاالجتماعييزيد لديهم من سلوكيات التجنب  االسن، م  
نفسي  انضغاطم، الذين وصلوا إلى أن الخوف من الجريمة يتولد عنه 2016

 أنإلى  أشاروا، والذين 2016ه ئوصحة نفسية فقيرة. وهانزلماير وزمال
قل المستويات العليا من الخوف من الجريمة ارتبطت باجيذاء البدني والرضا األ

م والتي 2017ها ئوزمال ومكاسام 2017ه ئعن الحياة. وجرينشتين وزمال
ا من الوقوع ضحية لجريمة ما أقل رضا عن جودة أشارت إلى أن األكثر خوف  

نْ الحياة ولديه صحة نفسية فقيرة وأكثر قلق   كان هذا  ا واضطرابا نفسيا واكتئابا، وا 
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الوقوع ضحية لجريمة ما يحثر الشعور ال يستمر عبر الزمن. فالخوف الزائد من 
على جميع محشرات جودة الحياة الصحية والوجدانية والنفسية واألسرية والدرجة 

تلك المخاوف تحثر في هناء الفرد  ا يشير إلى أنَّ م   الكلية لجودة الحياة،
بالحياة، وتجعله يعيش في حالة من الألمان النفسي  واستمتاعهوسعادته 

األفراد الذين سجلوا  أنَّ إلى كذلك ستافورد وزمالحها واالجتماعي. كما أشارت 
 االكتئابدرجات مرتفعة في الخوف من الجريمة، أظهروا درجات مرتفعة من 

هم يميلون مرة ونصف بأن تكون لديهم صحة نفسية فقيرة، نَّ أوالقلق، فقد وجد 
 .االكتئابوتقريبا مرتين لإلصابة بأعراض 

ومرتفعي استخدام مواقع التواصل  والختبار الفروق بين منخفضي -4
االجتماعي )كثافة التعرض( على الخوف من الوقوع ضحية لجريمة 
ومؤشرات جودة الحياة، استخدم اختبار ت للفروق بين المجموعات 

 المستقلة. ويمثل الجدول التالي نتائج اختبارات الفرض:
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واصل االجتماعي على ( يبين الفروق بين منخفضي ومرتفعي استخدام مواقع الت7جدول )
 مؤشرات جودة الحياة والخوف من الوقوع ضحية لجريمة.

االحنراف  املتوسط العدد اجملموعة املتغري

 املعياري

قيمة 

 ت

 الداللة

 ستخدام.منخفضو اال-1 جودة الصحة العامة.-1

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

17.80 

17.51 

2.55 

2.75 

 غري دالة 1.85

 ستخدام.منخفضو اال-1 سرية.جودة احلياة األ-2

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

31.17 

31.62 

4.97 

4.70 

 غري دالة 1.59

 ستخدام.منخفضو اال-1 جودة العواطف.-3

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

24.29 

24.26 

4.40 

4.63 

 غري دالة 0.11

 ستخدام.منخفضو اال-1 جودة الصحة النفسية.-4

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

23.96 

23.79 

4.52 

4.76 

 غري دالة 0.60

 .االستخداممنخفضو -1 جودة احلياة ككل. -5

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

97.23 

97.22 

11.85 

12.33 

 غري دالة 0.01

 ستخدام.منخفضو اال-1 اجلرمية اجملتمعية. -6

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

26.62 

25.22 

8.20 

7.95 

2.99 0.003 

 .االستخداممنخفضو -1 االعتداء من جمهول.-7

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

24.99 

24.76 

6.99 

6.91 

 غري دالة 0.57

 ستخدام.منخفضو اال-1 التهديد غري املباشر للذات.-8

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

12.36 

11.75 

4.30 

4.01 

2.54 0.01 

 م.ستخدامنخفضو اال-1 التهديد املباشر للذات.-9

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

11.28 

10.93 

3.19 

3.05 

 غري دالة 1.89

الدرجة الكلية للخوف من -10

 اجلرمية.

 ستخدام.منخفضو اال-1

 مرتفعو االستخدام.-2

534 

671 

77.76 

75.15 

19.67 

18.22 

2.38 0.02 

 :يما يلأظهر الجدول السابق 
ومرتفعي استخدام عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي  -1

مواقع التواصل على محشرات جودة الحياة والدرجة الكلية وعلى بعدي 
 من مجهول والتهديد المباشر للذات. االعتداءالخوف من جريمة 

 استخداموجدت فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي  -2
مواقع التواصل االجتماعي في الخوف من الوقوع ضحية لجرائم 
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(، والتهديد غير المباشر 0.003لة عند مستوى معنوية مجتمعية )دا
(، والدرجة الكلية للخوف من 0.01للذات )دالة عند مستوى معنوية 

في اتجاه المتوسطات  (،0.02الجريمة )دالة عند مستوى معنوية 
 األعلى لمجموعة منخفضي االستخدام.

يتضش من نتائج الجدول السابق عدم وجود تأثير للتعرض المكثف 
لمواقع التواصل االجتماعي على جودة الحياة، فالسعادة واالستمتاع بالحياة ال 
يرتبط باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. ولكن هذا التأثيرات وجدت في 
الخوف من الوقوع ضحية لجريمة وعلى عكس ما هو متوقع بأن األكثر تعرضا 

تعرضا أقل خوفا، ما أكثر خوفا وفقا لنظرية الغرس، فما ظهر هو أن األكثر 
يشير إلى الدور التوعوي لمواقع التواصل في معرفة أخبار الجريمة وأشكالها 
ونواتجها، وطرق المجرمين في ارتكاب جرائمهم. فقد أشارت نظريتي الغرس 

على وسائل اجعالم هم األكثر خوفا  واعتماداواالعتماد إلى أن األكثر تعرضا 
 قق جزئيا.وفزعا. وبذلك يكون الفرض قد تح

م والذي وجد عالقة بين كثافة 2018وتتفق النتيجة مع دارسات ويليامز 
استخدام فيسبوك والخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما، ومع دراسة انترافيا 

م والتي وجدت أن التعرض لوسائل اجعالم والوسائط االجتماعية يرتبط 2017
لدراسة مع ما توصلت وتختلف نتائج ا بالخوف من الوقوع ضحية لجريما ما.

م والتي وجدت أن التعرض لمواقع التواصل االجتماعي 2018إليه تشي 
للطالب المغتربين في أمريكا ال يرتبط بخوفهم من الوقوع ضحية لجريمة ما. 

م من أن تكرار االستخدام 2016وتختلف كذلك مع ما توصل إليه سيرفيت 
من الوقوع ضحية لجريمة.  اليومي للفيسبوك ألي مشارك ال عالقة له بالخوف

ومن المالحظ أن كثيفي التعرض أكثر خوفا من الجرائم التي تحمل الصفة 
االجتماعية كجرائم الفعل الفاضش والخيانة الزوجية والذم والقدح والتهديد 

 هوالتحرش والمخدرات، وهذ واجرهابالعسكري والفتنة الطائفية وجرائم الشرف 
باه المشاهد ومعرفة ما جرى فيها، وكذا جرائم نها أن تجذب انتأجرائم من ش
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والتزوير والثأر والسب والقذف  الرشوةالتهديد غير المباشر للذات مثل جرائم 
فرد مهدد أن يقع ضحية لهذه الجرائم  أي والغش التجاري. وقد يكون بسبب أنَّ 

 في أي وقت.
بالخوف والختبار فرض تنبؤ كثافة التعرض لمواقع التواصل االجتماعي  -5

تحليل  أسلوبمن الوقوع ضحية لجريمة )درجة كلية(، تم استخدام 
 والجدول التالي يمثل نتائج الفرض. ،stepwiseاالنحدار المتعدد 

متغير كثافة استخدام مواقع التواصل على الدرجة الكلية للخوف  انحدار( يمثل 8جدول )
 من الوقوع ضحية لجريمة.

 املتغري
قيمة 

 بيتا

 اخلطأ

 ارياملعي
 R الداللة قيمة ت

 كثافة التعرض لوسائل التواصل االجتماعي.

 الثابت

-0.54 

79.14 

0.20 

1.22 

2.72 0.007 0.067 

  0.007   7.41 قيمة ف

( وجود قدرة تنبحية لكثافة استخدام وسائل 8بين الجدول السابق )
التواصل االجتماعي بالخوف من الوقوع ضحية لجريمة، حيث كانت قيمة 

ما يشير إلى التنبح بشكل  ،0.007وهي دالة عند مستوى معنوية  2.72ت=
ما يشير إلى صالحية النموذج  0.007عند  دالة 7.41دال، وقيمة ف = 

، وقيمة معامل بيتا السالبة تشير إلى العالقة العكسية بين لالنحدار يكلبشكل 
ريمة ما. كثافة االستخدام والدرجة الكلية لمقياس الخوف من الوقوع ضحية لج

التحديد )مربع معامل  ومعامل 0.067وقد بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين 
التابع، للمتغير المستقل في المتغير  اجسهاموالتي تمثل  0.004( االرتباط
 غم من صالحية النموذج.الرَّ على ا في التنبح تعكس قيمة محدودة جد   والتي

 اضعيف   تأثيربمفردها تحثر  جتماعياالمواقع التواصل  نَّ أوهذا محشر مدعم ب
للجوانب األخرى  وأنَّ ، %0.04 اجسهامبلغت نسبة إذ ي الخوف من الجريمة، فِ 

والصحف والشارع التأثير األكبر في الخوف من الجريمة، وقد يكون  نكالتلفزيو 
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الشغف بالتعرف على  إذا بالنسبة للمرحلة العمرية لعينة الدراسة ذلك منطقي  
ما الجريمة إنَّ  أخبارواستخدام وسائل التواصل ليس للحصول على األشياء 

قامة العالقات  من  االجتماعيةللتواصل مع زمالء الدراسة ومع األصدقاء وا 
شاهدة الفيديوهات القصيرة تلك التي تمثل متعة إلى مُ  باجضافةِ الجنس اآلخر، 

. ويمكننا كتابة معادلة واالهتمام األقل بالجريمة وأخبارها ،لهم كاألغاني واألفالم
تشير إلى المتغير التابع أو الناتج  yإذ ، y = a+bx حو التالي:االنحدار على النَّ 

output وa  وتشير إلى قيمة الثابتb تشير إلى قيمة بيتا غير المعيارية، وx 
وهو هنا كثافة االستخدام لمواقع  ،تشير إلى الدرجة الخام للمتغير المستقل

 تكون: االنحدارفإن معادلة  مَّ ن ث  ، ومِ اعياالجتمالتواصل 
 درجة كثافة االستخدام. 0.54x – 79.14الخوف من الوقوع ضحية لجريمة= 

والختبار الفرض القائل بوجود قدرة تنبؤية لمؤشرات جودة الحياة والدرجة  -6
الكلية بالخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما. ويمثل الجدول التالي نتائج 

 المتعدد: اراالنحدتحليل 

لية للخوف من محشرات جودة الحياة على الدرجة الك انحدار( يمثل 9جدول )
 الوقوع ضحية لجريمة

 بيتا املتغري
 اخلطأ

 املعياري

قيمة 

 ت
 R الداللة

 احلياة.الدرجة الكلية جلودة -1

 الثابت

 قيمة ف

-0.26 

101.47 

51.71 

0.04 

3.55 

7.19 0.0001 

 

0.0001 

0.17 

 لية جلودة احلياة.الدرجة الك -2

 جودة العواطف.

 الثابت

 قيمة ف

-0.16 

-0.34 

100.27 

28.35 

0.06 

0.15 

3.59 

2.90 

2.21 

0.004 

0.03 

 

0.0001 

0.18 

 بين الجدول السابق ما يلي:
من الوقوع ضحية  األفرادلمتغير جودة الحياة درجة كلية قدرة تنبحية بخوف  -1

د مستوى معنوية وهي دالة عن 7.19كانت قيمة ت=  إذلجريمة، 
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وهي دالة عند مستوى معنوية  51.71ف للنموذج  وقيمة، 0.0001
وبلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير المستقل األول ، 0.0001

نسبة  نَّ إأي  0.03ومعامل التحديد بلغ  0.17والخوف من الجريمة 
وتشير إلى وسائل أخرى  ،في التنبح ة% وهذه نسبة محدود3اجسهام بلغت 

غم من صالحية على الرَّ  الشباب.على الخوف من الجريمة لدى  تأثيرلها 
 يمكن كتابة معادلة االنحدار على النحو التالي: مَّ ن ث  ، ومِ لالنحدارالنموذج 

الدرجة الكلية لجودة  0.26x -101.47الخوف من الوقوع ضحية لجريمة= 
 الحياة.

طف قدرة تنبحية بالدرجة لمتغيري جودة الحياة درجة كلية ولبعد جودة العوا -2
كان معامل االرتباط بين إذ لجريمة، الكلية للخوف من الوقوع ضحية 

المتغيرين المستقلين المنبئين والمتغير التابع وهو الخوف من الجريمة 
وهو معامل محدود في ، % أيضا3معامل التحديد بلغ  مَّ ن ث  ومِ ، 0.18
الخوف من الجريمة. هذا شيرا لوسائل أخرى محثرة في مُ ، اجسهامنسبة 

 على النحو التالي: االنحدارويمكن كتابة معادلة 

الدرجة الكلية  0.16x – 100.27ن الوقوع ضحية لجريمة= م   الخوف  
 الدرجة الكلية لجودة العواطف. 0.34x –لجودة الحياة 

م واللذين 2000ن آدم وسيربي مِ  تتفق نتيجة الفرض مع دراسة كلٍ  
الخوف من الجريمة )كمتغير منبئ( تتنبأ بالرضا  توصال إلى أن مشاعر

يجان مِ  المنخفض عن الحياة )كمتغير ناتج(، ومع دراسة كلٍ  ن كالما وا 
العصابية واالنبساطية والصحة النفسية الفقيرة  م واللذين توصال إلى أنَّ 2011

م واللذين توصال إلى 2013تتنبأ بالخوف من الجريمة. ومع دراسة كين ويان 
 بالصحة النفسية الفقيرة. ألخوف من الجريمة تنبا أنَّ 

م والذي توصل إلى أن الخوف 2013وتتفق كذلك مع دراسة هانزلماير 
بقلة رضا المستجيب عن الحياة. ومع دراسة تشنج وسمايز  أمن الجريمة تنب
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م واللذين توصال إلى أن الخوف من الجريمة يتنبأ بالهناء الذاتي األقل. 2015
تي توصلت إلى وجود عالقة سببية بين م والَّ 2016ستر وزمالحها ومع دراسة فو 

ه ئمع دراسة جرينشتين وزمال االنفسية. وكذالخوف من الجريمة والصحة 
للعالقة بين الخوف من جرائم العنف والقلق  اسببي   ام الذين قدموا نموذج  2017

. واكتئابالقا المراهقين أكثر ق أنلى إواالكتئاب، وتم إثبات النموذج وتوصلوا 
م والتي 2017ها ئوأخيرا تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة مكاسا وزمال

من الصحة  بينت وجود قدرة تنبحية للخوف من الوقوع ضحية لجريمة وكلٍ 
  الفقيرة والضغوط.

ولمعرفة الصفحة النفسية ألداء عينة الدراسة على الخوف من الوقوع  -7
رات جودة الحياة، تم تحويل الدرجات الخام ومؤش وأبعادهاضحية لجريمة 

 إلى درجات مئينية. 

 املئينيات

الصحة 

 العامة

احلياة 

 األسرية

جودة 

 العاطفة

الصحة 

 النفسية

جودة حياة 

 كلية

 جرمية

 جمتمعية

 من اعتداء

 جمهول

 غري تهديد

 مباشر

 للذات

 تهديد

 مباشر

 للذات

كثافة 

 االستخدام

 املئينيات

P
er

ce
n

ti
le

s
 

1 11.00 19.96 14.00 13.00 68.00 10.00 10.00 5.00 4.00 2.00 1 

5 13.00 23.00 17.00 16.00 78.00 11.00 13.00 5.00 6.00 2.00 5 

10 14.00 25.00 19.00 18.00 83.00 14.00 16.00 6.00 7.00 2.00 10 

20 16.00 27.00 21.00 20.00 87.20 18.00 19.00 8.00 8.00 3.00 20 

25 16.00 28.00 22.00 21.00 89.00 20.00 20.00 9.00 9.00 4.00 25 

30 16.00 29.00 22.00 21.00 91.00 21.00 21.00 10.00 9.00 5.00 30 

40 17.00 30.00 23.00 22.00 94.00 24.00 23.00 11.00 10.00 5.00 40 

50 18.00 32.00 24.00 24.00 97.00 26.00 25.00 12.00 11.00 6.00 50 

60 18.00 33.00 25.00 25.00 100.0 29.00 27.00 13.00 12.00 7.00 60 

70 19.00 35.00 26.00 26.00 103.0 31.00 29.00 14.00 13.00 8.00 70 

75 19.00 35.00 27.00 27.00 105.0 32.00 30.00 15.00 13.00 8.00 75 

80 20.00 36.00 28.00 28.00 107.0 34.00 31.00 16.00 14.00 8.00 80 

90 21.00 37.00 30.00 30.00 113.0 36.00 34.00 18.00 15.00 8.00 90 

95 22.00 39.00 32.00 32.00 119.0 38.00 36.00 19.00 16.00 8.00 95 

99 24.00 40.00 35.00 34.00 126.0 40.00 39.06 20.00 16.00 8.00 99 

 وف منخفض من الوقوع ضحية لجريمة، خضحية لجريمةخوف مرتفع من الوقوع       
( يبين الصفحة النفسية لمرتفعي الخوف من الوقوع ضحية لجريمة ما مقارنة 6شكل )

 بمنخفضي الخوف.
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والتي ، لعمل المبيان النفسي تم تحويل الدرجات الخام إلى رتب مئينية
ذلك  فإنَّ  50 في المئين تهتم بموقع الفرد مقارنة بأقرانه، فمن تقع درجته مثال  

% الباقين، ومن يقع في 50من الة  أ% من أقرانه وأسو 50يعني أنه أفضل من 
% 30% من أقرانه وأسوأ من الة 70فإن ذلك يعني أنه أحسن من  70المئين 
إلى خط الوسط والرتب المئنية أسفله  50وهكذا.. ومن ثم فيشير المئين  المتبقية

مرتفعة. ويالحظ في الشكل الدرجات المنخفضة وأعاله تشير إلى الدرجات ال
السابق أن الشباب مرتفعي الخوف من الجريمة كانت محشرات جودة الحياة 

% مقارنة بمنخفضي الخوف من الجريمة. كما يالحظ الفارق 50منخفضة عن 
الواضش بين المجموعتين في أبعاد مقياس الخوف من الجريمة األربعة )الجرائم 

التهديد  -التهديد غير المباشر للذات -ولمن مجه االعتداءجرائم  -المجتمعية
 المباشر للذات(. 

الخوف من الجريمة  يكما يتضش من الشكل السابق أن الشباب مرتفع
ا يعكس الدور اجيجابي م   االجتماعي أقل، االتصالكثافة تعرضه لمواقع 

 لوسائل التواصل في القيام بالدور التوعوي ضد الجرائم المنتشرة في المجتمع.
 د الدراسة وتوصياتها:حدو 
تأثير إيجابي في  االجتماعيةلوسائل اجعالم متمثلة في مواقع التواصل  -1

 تقليل الخوف من الجرائم لدى الشباب المصري.

% من 38.4معدل التعرض الكثيف لمواقع التواصل االجتماعي بلغت  -2
حجم العينة. ربما يعزى ذلك لضعف المستوى االقتصادي لمعظم أفراد 

أو حتى متابعة أخبار  إنترنتفي شراء راوتر أو االشتراك في باقات العينة، 
 خرى كالتلفزيون والصحف.الجرائم عبر وسائل إعالمية أُ 

يثق الشباب فيما تقدمة مواقع التواصل االجتماعي من أخبار عن الجرائم  -3
 %.43بنسبة 

يستخدم الشباب وسائل التواصل االجتماعي في التعرف على مدى  -4
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 ريمة وطرق الوقاية منها.انتشار الج

يتفاعل الشباب مع المضامين المقدمة عن الجريمة في مواقع التواصل   -5
وذلك بهدف مناقشتها مع األهل واألصدقاء  ،%35.2االجتماعي بنسبة 

 %.64.3بنسبة 

أكثر الجرائم انتشارا في العينة الكلية وعينة شباب المدن على الترتيب  -6
ة المتعلقات الشخصية وخطف األطفال كانت الجرائم التي تتعلق بسرق

 والقتل الخطأ. 

أكثر الجرائم انتشار في عينة الشباب الريفي هي جرائم سرقة المتعلقات  -7
 الشخصية والتحرش الجنسي والشرف.

يزيد من وعي الشباب بالجرائم  االجتماعيالتعرض لمواقع التواصل  -8
قوع ضحية ما يقل معه الخوف من الو ، وأنواعها وسبل التعامل معها

لجريمة. وعلى عكس ما نادت به نظرية الغرس، والتي كانت ترتكز في 
 األساس على اجعالم التقليدي وليس مواقع التواصل.

 الشباب الخائف من أن يقع ضحية لجريمة ما تقل لديهم جودة الحياة. -9

يقعوا  أنيخافون  االجتماعيالتعرض لمواقع التواصل  كثيفوالشباب  -10
الذم  -الخيانة الزوجية -مجتمعية مثل )الفعل الفاضشضحية للجرائم ال

 -الشرف -الفتنة الطائفية -التهديد العسكري -التهديد واالبتزاز -والقدح
المخدرات( وجرائم التهديد غير المباشر للذات مثل  -التحرش -اجرهاب
 الغش التجاري(. -السب والقذف -الثأر -التزوير -)الرشوة

قدرة تنبحية بعدم خوف  االجتماعيلتواصل لكثافة التعرض لمواقع ا -11
 الشباب من الوقوع ضحية لجريمة ما.

لجودة الحياة وجودة العواطف قدرة تنبحية بالخوف من الوقوع ضحية  -12
 لجريمة ما.

يقع ضحية لجريمة ما أقل تعرضا لمواقع  أنالشباب الخائف من  -13
 وأقل جودة للحياة واالستمتاع بها. االجتماعيالتواصل 
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ها غير إنَّ فه على الرغم من كبر حجم العينة لى الدراسة أنَّ يحخذ ع -14
 عشوائية ومن ثم محدودية تعميم نتائجها على المجتمع.

 توصي الدراسة بةةة: -15

عمل دراسة مقارنة بين الشباب الذي تعرض جيذاء جرمي والشباب  -
الخائف من أن يقع ضحية لجريمة ما والشباب غير الخائف في 

 ة والتعرض لإلعالم.متغيرات جودة الحيا

يقع  أندراسة حالة للشباب الخائف من كونها  ةقمعمعمل دراسة  -
ضحية لجريمة ما لمعرفة خصال الشخصية والمشكالت النفسية التي 

 يعانوا منها.

دراسة الخوف من الوقوع ضحية لجريمة عبر فئات عمرية متباينة،  -
 وعالقة ذلك بجودة الحياة لديهم.
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