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 ( في الحد من الجريمة والوقاية منها / األردن أنموذجاNGOSدور المنظمات غير الحكومية )

 

 والء موسى عيد العواملة
 جامعة مؤتة

 
 علي أحمد الرحامنة
 كلية الخوارزمي

 

 الملخص

 

الوقاية منها في األردن، و لتعرف على دور المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة ل الدراسةهدفت 

االستبانة. وصممت استمارة لجمع البيانات تتكون من بمنهج المسح االجتماعي  الباحثة تهداف الدراسة استخدمأ ولتحقيق 

( 30مكونة من ) ،مجاالت ةل )البيانات الديموغرافية للمنظمة( والثاني )مجاالت الدراسة( يتفرع عنها ثالثو األ :محورين

لحد من الجريمة والوقاية منها، والثاني يخص البرامج المقدمة من قبل لص الخدمات التي تقدمها المنظمة ل يخو سؤال، األ

من الجريمة لحد لالمنظمة للحد من الجريمة والوقاية منها، والثالث يخص المعوقات التي تواجه المنظمة غير الحكومية 

لحد لالمنظمات غير الحكومية والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر  والوقاية منها. وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين في

( موظف ما بين )مدير مشروع، 100وعليه فقد تم سحب عينة عشوائية طبيعية بلغ عددها ) ،من الجريمة والوقاية منها

تم استخدام و خذ بالطريقة القصدية المالئمة، غير حكومية، وتم األ ات( منظم10مدير حالة، ميسر، ومدرب(، يعملون في )

وهي عالقة طردية متوسطة  0.58تبين أن قيمة معامل االرتباط تبلغ و اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار الفرضيات، 

ت التي تقدمها المنظما لدور الخدمات والبرامج  0.5إحصائية عند مستوى  ةالقوة مما يدل على أنه يوجد عالقة ذات دالل

 غير الحكومية في الوقاية والحد من الجريمة في األردن.

 

 ، الجريمة، الحد، الوقاية.المجتمع المدني(، NGOSالدور،المنظمات غير الحكومية ) الكلمات المفتاحية:
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The Role of Non-governmental Organizations (NGOS  ( in Reducing and 

Prevention Crime (Jordan as A model) 

 

Abstract 

 

The study aims to identify the role of NGOs in reducing and preventing crime in 

Jordanian society. To achieve the objectives of the study, the social survey method was 

used. The researcher designed a data collection form consisting of two axes، the first axis 

is the Demographic data of the organization, and the second axis is the fields of study. The 

form is divided into three areas consisting of (30) question. The first area concerns the 

services provided by the organization for crime reduction and prevention. The second 

areas concerns the programs provided by the organization to reduce and prevent crime. 

And the third area concerns the obstacles facing the NGO in crime reduction and 

prevention. The study community was withdrawn from the workers in NGOs who are 

directly and indirectly concerned with crime reduction and prevention. Accordingly, a 

normal random sample has been withdrawn، consisting of 100 employees (Project 

manager، case manager، facilitator، coach، and others). The members of the sample work 

in (25) non-governmental organizations. The Pearson correlation coefficient test was used 

to test the hypotheses، as it was found that the correlation coefficient value is 0.58 which 

is a medium-strength direct relationship which indicates that there is a relationship at a 

level 0.5 between the roles of services and programs provided by NGOs and preventing 

and reducing crime in Jordanian society.  

 

key words: The role, non-governmental organizations (NGOS), civil society, crime, 

reduction, prevention. 
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 المقدمــــة

شههد العهالم الكثيهر مهن التتيهرات الدوليهة واةقليميهة خهالل السهنوات األخيهرة الماضهية، مهن حهروب ون اعهات و هوار  

فرضت علهى جميهع دول العهالم الكثيهر مهن التحهديات والصهعويات التهي تتطلهب التهدابير الالزمهة والفعالهة للتعامهل معهها، وفهي 

ضاع الدول السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعيهة والصهحية أو ذبذب ت إلىظل أزمة وجائحة  ورونا الحالية والتي أدت 

وغيرهههها، يقتعهههي علهههى جميهههع الهههدول المشهههار ة الفعالهههة مهههن  افهههة القطاعهههات المؤسسهههية الحكوميهههة وغيهههر الحكوميهههة التكهههاثف 

 تلك العقبات والخروج بأقل الخسائر من أجل التكيف والعيش بسالم واستقرار. تجاوزل التعاون و 

و مهها تههرى الباحثههة ازديههاد فههي التتيههرات الحاصههلة فههي الههوطن العريههي وفههي  ههل دول العههالم، تتهها  الفههر  لههبع  

االزديههاد عمهها  انههت عليههه فههي بعهه  المجتمعههات، ومههن أهههم تلههك المشههكالت المقلقههة للعههالم  أوالمشههكالت المختلفههة بههالظهور 

ضاع الراهنة. فقد بات من العروري بهذل أقصهى و ة في ظل األأجمع أال وهي الجريمة بكافة أشكالها وتنوع أساليبها؛ وخاص

الجهههود فههي إحههدا  التتييههر المنشههود، والتوعيههة و يجههاد الحلههول المناسههبة لمواجهههة تلههك المشههكالت المت ايههدة، وذلههك مههن خههالل 

ات العماليهههة والجمعيهههات الخاصهههة واألحههه اب والنقابههه األهليهههةتفعيهههل دور المنظمهههات الحكوميهههة وغيهههر الحكوميهههة والمؤسسهههات 

والمهنيههة، جانههب المؤسسههات الرسههمية، والمجتمههع المههدني وفههي  افههة المجههاالت التنمويههة واالقتصههادية والسياسههية واالجتماعيههة 

 واألمنية والصحية، للحد من الجريمة و يفية الوقاية منها بشتى الوسائل والسبل. 

حكوميهههة، ال يقتصهههر علهههى إحهههدا  التنميهههة ولعهههل مهههن أههههم واجبهههات ههههذن المؤسسهههات والمنظمهههات الحكوميهههة وغيهههر ال

والتوعية والمساندة؛ بل حل أهم قعايا المجتمع  البطالة واةدمان والفقر والجريمة والتي باتت خطهرا يههدد المجتمعهات  افهة، 

ى المسهتوى الفهردي والشخصهي فحسهب، وسياسية وأمنية، ليست عله ةوخيمة نفسية واجتماعية واقتصادي لما تلحقه من أضرار

 ( Qandeel، 2002)نما على المستوى المحلي واةقليمي والدولي والعالم أجمع. إ

ن الجريمههة مشههكلة اجتماعيههة الزمههت المجتمعههات البشههرية منههذ أقههدم العصههور، ابتههداا بقصههة قابيههل وهابيههل التههي إإذ 

ن دلهت  و  ،مة فهي حيهاة البشهريةلى الجرائم التي ارتكبت واستوفت  افة شروط الجريأو تلك  توردت في القران الكريم، فقد  ان

 امههتال  قههرب األقريهاا، ففههي البدايههة  انهت ترتكههب الجههرائم صهراعا بهههدفأنيهة والكراييههة والبتعههاا حتهى بههين علهى وجههود العدوا

مهع بععهها الهبع   األشهخا وحبها فهي الحكهم والسهيطرة  واالسهتيالا و سهب المهال، مهن خهالل تفاعهل  ،الحكم والقوة والنفوذ

 (. Al-Hassan،2015عن طريق التواصل فيما بينهم بمختلف العالقات االجتماعية التي تريط بينها )
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نه ومع مرور ال من واتسهاع الحعهارات واخهتالف الثقافهات، قهد ارتبطهت الجريمهة بهالمجتمع البشهري بأوترى الباحثة 

يعها بعوامهل ارتكابهها أخر، واختلفت آ إلىخرى ومن زمن أإلى ثقافة آخر ومن  إلىارتباطا وثيقا، واختلفت نسبيا من مجتمع 

كثههر لكيفيههة تفسههيرها، إذ تعههد الجريمههة ظههاهرة نسههبية وليسههت مطلقههة، ال يمكههن أوأثارههها، ممهها زاد األمههر تعقيههدا  و يفيههة ارتكابههها

 قعتههأو لهبع  فهي نفهل المجهرم و ن يهتم ارتكابهها بعوامهل مشهتر ة تكاثفهت مهع بععهها اأبل من الممكن  ،إرجاعها لعامل واحد

ة التفسهير لهه، وقهد تبنهت حاولم ؛جراميالتقليدية والحديثة عن السلو  اةجرام، فقد تحدثت الكثير من المدارس في مصيدة اة

عوامهل فرديهة شخصهية، وعوامهل  إلهىالنظريات االجتماعية القديمة بع  التفسهيرات لههذن الظهاهرة، منهها مها أسهندت الجريمهة 

 ، وعوامل نفسية، بيئية، واقتصادية.اجتماعية

لمهها قههد تسههببه مههن  ؛وتبقهى الجريمههة سههلو ا عههدوانيا مخالفهها للقههيم والمعههايير األخالقيههة التهي ال تقبههل بههها البشههرية  افههة

إلى العالم، ومهع  هل مها يبذلهه ويالتالي تلحق العرر بالمجتمعات، حيث تنتقل  ،أضرار مباشرة وغير مباشرة على الفرد نفسه

ن مهههن الحكومهههات ومؤسسهههات المجتمهههع المهههدني والمنظمهههات الحكوميهههة وغيهههر الحكوميهههة، فهههي الحهههد مهههن ههههذن المشهههكلة و المعنيههه

ا وجهب الوقهوف نهه نهه مهازال ارتكهاب الجريمهة قائمها بوجهود البشهرية. ومهنأال إبكافة الطرق والوسائل  منها ومكافحتها والوقاية

منظمههات غيههر الحكوميههة، فههي الحههد مههن هههذن الظههاهرة و يفيههة الوقايههة منههها، تلههك المؤسسههات وتحديههدا البعلههى الههدور المنههاط 

 ومايية التدابير واةجرااات الالزمة المتبعة لذلك.

 

 مشكلة الدراســة:

 المكثفههههة مههههن قبههههل الحكومههههات والمجتمعههههات ومؤسسههههات المجتمههههع المههههدنيو المبذولههههة  الدوليههههة بههههالرغم مههههن الجهههههود

مازالهت  أنهها إالومكافحتها والحد والوقايهة منهها،  لمشكلة الجريمةفي التصدي  العالم،في  ل دول  والمنظمات غير الحكومية

وازديهاد الحهروب والن اعهات  اآلن،يعهد انتشهار العولمهة بسهرعة فائقهة ومفاجئهة لمها نحهن عليهه و وخاصهة قلقا يؤرق العالم تشكل 

والتهي ذبهذبت  ،ةالمسهتجدجائحهة  ورونها  إلهىإضهافة  ملحهو،،شهكل بجهرائم ارتكهاب ال ازدياد إلىوالتي قامت بدورها  المسلحة،

 مستوى الجريمة في العالم.

( فهي الحهد مهن الجريمهة والوقايهة NGOsلذا تتحدد مشكلة الدراسة في الكشف عن دور المنظمات غير الحكومية )

موزعة على جنايات وجرائم  جريمة،( 22556فقد بلغ عدد الجرائم الواقعة في المجتمع األردني ) األردني.منها في المجتمع 

المعلومهههات  إدارة أصهههدرتهالجنهههائي الهههذي  اةحصهههائيالتقريهههر  ويحسهههب ،أخهههرى واقعهههة علهههى األفهههراد واألمهههوال وجهههرائم متنوعهههة 
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 م، فقهد2017( جريمهة، وفهي عهام 22595م ) 2016قهد بلهغ معهدل الجريمهة فهي عهام  (، بأنهه2020الجنائية األردنيهة عهام )

جريمة ( 24654تم ارتكاب ) م،2018وفي عام  جريمة،( 22550%(، فقد تم ارتكاب )9.33سجلت بنسبة زيادة مقدارها )

 (.CriminalStatistical report،2020 ( جريمة( 26521تكاب )تم ار  ،2019عام  وفي

 

 أسئلة الدراســة:

 جابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي:اةتكمن مشكلة الدراسة في 

( فههي الحههد مههن الجريمههة والوقايههة منهههال وينشههق عههن التسههاؤل الرئيسههي NGOSدور المنظمههات غيههر الحكوميههة ) مهها

 األسئلة الفرعية اآلتية:

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة في األردنل دور ما -1

 األردنل البرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من الجريمة في دور ما -2

 ما المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة في األردنل -3

ة بههين متوسههط إجابههات عينههة الدراسههة نحههو دور المنظمههات غيههر هههل توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائي -4

 الحكومية في الحد من الجريمة والوقاية منها في المجتمع األردنيل

 

 فرضيات الدراسة

 التالية: اتعلى الفرضي لإلجابةتسعى الدراسة 

 الفرضية الرئيسة 

لهدور الخهدمات والبهرامج التهي تقهدمها المنظمهات غيهر  0.05إحصائية عنهد مسهتوى  ةال يوجد عالقة ذات دالل

 الحكومية في الوقاية والحد من الجريمة في األردن. 

 تية: وينبثق منها الفرضيات الفرعية اآل

لدور الخدمات والبهرامج التهي تقهدمها  0.05لفا أداللة إحصائية عند مستوى ال يوجد عالقة ذات  .1

 الحكومية في الحد من الجريمة في األردن.  المنظمات غير
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تقهدمها  والبهرامج التهيلدور الخدمات  0.05لفا أعند مستوى  إحصائية داللةذات  عالقةال يوجد  .2

 األردن.في  الجريمةمن  للوقايةفي  الحكوميةالمنظمات غير 

والبرامج التي لدور الخدمات  (a>0.05)داللة عند مستوى  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة هل ت .3

 لوقاية منها في المجتمع األردنيلتقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة وا

 

 أهداف الدراسة: 

 ما يلي: إلىتهدف هذن الدراسة 

دور الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من الجريمة في  إلىالتعرف  .1

 المجتمع األردني. 

المجتمع البرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من الجريمة في  دور إلىالتعرف  .2

 . ياألردن

الجريمة والوقاية منها  المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في الحد من إلىالتعرف  .3

 .في المجتمع األردني

قدمها المنظمات الكشف عن الفروق ودالالتها اةحصائية نحو دور الخدمات والبرامج التي ت .4

 غير الحكومية في الحد من الجريمة والوقاية منها في المجتمع األردني.

الكشف عن الفروق ودالالتها اةحصائية نحو دور المنظمات غير الحكومية في الحد من  .5

مسّمى لية )النوع االجتماعي، العمر، الو الجريمة والوقاية منها في المجتمع األردني ويين متتيرات البيانات األ

 الوظيفي، المؤهل العلمي، التخصص، عدد سنوات الخبرة(.

 

 أهمية الدراســة: 

 :تتلخص أهمية هذن الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي بالجوانب التالية

ونشأتها في المجتمع األردني  المنظمات غير الحكومية تسليط العوا على النظرية:من الناحية  -

 خالل معرفة ، منمنهاالوقاية التي تعمل في مجال مكافحة الجريمة والحد و  وتحديدا المنظمات غير الحكومية
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معرفة المعيقات وأيعا  الجريمة،غير مباشر لحل مشكلة  أوبشكل مباشر  الخدمات والبرامج التي تقدمها دور

نشود التي غير الحكومية والتي تحد من نشاط عملها وتعرقل إحدا  هدفها الم هذن المنظمات وتواجهالتي تعتري 

الحالي، لذا ُتعد هذن الدراسة من  لموضوع الدراسةلم يسبق أن تطرقت أي دراسة كما أنُه  لتحقيقه.أنشأت 

الدراسات السباقة في هذا المجال،  ما يمكن االستفادة من هذن الدراسة ةثراا البحث العلمي في مجال موضوع 

ة حال االنتهاا منها، ألجل التعرف على النتائج التي للباحثين االطالع على هذن الدارسالدراسة،  ما يمكن 

 الدراسة.تساعدهم في البحث والتطوير في أبعاد أخرى تخص موضوع التي توصلت إليها، و 

الخروج بتوصيات تساعد العاملين في المؤسسات الحكومية والمنظمات غير من الناحية التطبيقية:  -

الوقاية منها، وذلك من خالل والحد و  تهاومكافح الجريمة في مواجهة والشرطية،والمؤسسات القانونية  الحكومية

تتماشى مع المستجدات التي طرأت على تطور  سبق،آليات وخطط ويرامج مختلفة عما ستراتيجيات و إرسم 

ضاع و المشتر  لمواجهة تلك المشكلة في ظل األ التعاون ة تكثيف الجهود و حاول، ومإشكالهاالجريمة باختالف 

 بأسرن.والتي غيرت العالم  ةالمستجد  وروناالراهنة وفي ظل جائحة 

 )الدور، المنظمات غير الحكومية، المجتمع المدني، الجريمة، الوقاية(.:النظرية مفاهيم الدراسة

 (Mediating lexicon، 2011خر )توقف  ل من الشيئين على اآل لغة: "Role"الدور  -

الثقافيههة المرتبطههة بمر هه   لألنمههاطبأنههه المجمههوع الكلههي  الههدور:لينتههون  يعههرف: اصــطاحا   "Role"الــدور 

 ،والهذي يلته م الطفهل بتأديتهه  هي يكهون عملهه سهليماز فهي مر ه ن ،و ههو الجانهب الهديناميكي للمر ه أمعين 

التهي ويشمل الهدور عنهد لينتهون االتجاههات والقهيم والسهلو   ،ن الدور هو المظهر الميكانيكي للمكانةأي أ

 .شخا  الذين يشتلون مر  از معينازو على  ل األأيمليها المجتمع على  ل شخص 

البناا االجتمهاعي، وقهد  كما يعرف الدور بأن مجموعة من التوقعات والسلو يات المتناسبة مع الموقع في

قد تحقهق  أوكنتيجة لظروف معينة  قد تنسب إلينا أوتوقعات اآلخرين  أوتأتي األدوار التوقعات الخاصة 

 . (Malcom 1994) من خالل ممارسة بع  األشياا التي يقوم بها اةنسان.

خدمههة  إلهىغيههر ريحيهة تههدف  ومنظمهاتوههي مجموعهات تطوعيهة  المنظمـات غيـر الحكوميــة: -

دولههي، ذوو  أوإقليمههي  أوأهههداف الجمهههور وال تسههتهدف الههريح، وينظمههها أشههخا  ومواطنههون علههى أسههاس محلههي 
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اهتمامهات مشهتر ة، وتقهوم بمههام معينههة وتقهدم الخهدمات والوظهائف اةنسهانية وتهههتم بععهها بمسهائل محهددة  حقههوق 

 الطفل وتتوفر عدة شروط أهمها: أوالصحة  أوالمرأة  أوالبيئة  أواةنسان 

 ن تكون المنظمة غير ريحية.أ -1

 ن تكون في خدمة مصالح الجمهور. أ -2

 من الرسوم على  ل ما يمنح لها من يبات.  باةعفاان تكون ذات وضعية قانونية تسمح لها أ -3

نسان ذات المعايير من حقوق اة أكثر أوشخا  معنيين بتطوير وحماية حق أن تتكون من أ -4

 (Masri، 2012)الدولية. 

 مشتر ة. وروابطيرتبط أععاؤها بمصالح جماعة من الناس  لتة: المجتمع المدني -

العديد من األطراف غير الحكوميين بما في ذلك المنظمات  اصطاحا:المجتمع المدني  -

 ( ALhamawi، 2002االجتماعية.)الرسمية والشبكات غير الحكومية والحر ات 

 Al)تدبيرا احترازيا  أوعقابا  امتناع عن فعل يعد له القانون  أوكل فعل  الجريمة: -

Hosani،(1984 

األذى مصدر وقى يقي الشيا: حمان وصانه من  واكسر الو الوقاية لغة :  -

(Mediatinglexicon، (2011، concerning the verb "waqa” 

ها منظمة الصحة العالمية، وتعرف المنعة: وتعرف أوالحماية  أوهي الحرز الوقاية اصطاحا :  -

 (. Al-Awji ،1987يكون وخيما )  خذ تدابير احترازية تجنبا لحدو  شيا عادة ماأيعا: أ

 

 اإلجرائية:المفاهيم 

 التالي:تعرف الباحثة المفاييم اآلتية إجرائيا على النحو 

 تحقيقه.العمل المراد  الدور: -

خدمة أهداف  إلىمجموعات تطوعية ومنظمات غير ريحية تهدف  المنظمة غير الحكومية: -

دولي، ذوو اهتمامات  أوقليمي إ أوساس محلي أيح، وينظمها أشخا  ومواطنون على الجمهور وال تستهدف الر 

 أووتهتم بععها بمسائل محددة  حقوق اةنسان  ،مشتر ة، وتقوم بمهام معينة وتقدم الخدمات والوظائف اةنسانية
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تكون ن أ -2ن تكون المنظمة غير ريحية. أ -1لطفل وتتوفر عدة شروط أهمها: ا أوالصحة  أوالمرأة  أوالبيئة 

على  ل ما يمنح ذات وضعية قانونية تسمح لها باةعفاا من الرسوم  ن تكون أ -3في خدمة مصالح الجمهور. 

نسان ذات المعايير أكثر من حقوق اة أوشخا  معنيين بتطوير وحماية حق أن تتكون من أ -4لها من يبات. 

مع  التعاون دوار بلحكومية والجمعيات بالعديد من األذ تقوم المنظمات غير اإ(. Masri, 2012الدولية )

ت الدولة ويمختلف سلطاتها، وفي الكثير من الوظائف والميادين المهمة؛  التنمية البشرية المستدامة، مؤسسا

 وتع ي  الديمقراطية، وتفعيل طاقات الفرد وصقلها، وتقوية المجتمع المدني. 

مجموعة من الحر ات االجتماعية والمؤسسات غير الرسمية واألطراف غير  المدني:المجتمع  -

 الدولة.تجمعهم رابطة اختيارية وطوعية وهو مستقل بذاته عن الحكوميين 

 امتناع عن فعل، يعاقب عليه القانون، ويتخذ له تدبيرا احترازيا.  أوأي فعل وهي  الجريمة: -

 خذ تدابير احترازية تجنبا لحدو  شيا عادة مايكون وخيما.أو  الحيطة والحذر الوقاية: -

 

 األدب النظري 

 منظمات المجتمع المدني:

 اخرأو ظهور مصطلح المجتمع المدني على السنة ورواد الحر ات االجتماعية ودعاة الديمقراطية ودعاة المواطنة في  أبد

باستقبال قرن جديد رغبة بالحصول على حقوق المواطنين بعد زيادة الوعي  آنذا السبعينيات من القرن العشرين، حيث نودي 

 الحكومات والدفاع عن حقوق المستععفين في المجتمع.، ولممارسة الرقابة على اةنسانبحقوق 

بسلسة  ابتدأتوفي نهاية القرن العشرين تم طر  مفهوم تمكين المجتمع المدني ويقوة، باعتبارن حر ة اجتماعية عالمية 

ومن ثم المؤتمر والذي يعرف ب سيفيكوس،  ،من المؤتمرات المهمة  المؤتمر الثالث لرابطة التحالف العالمي لمشار ة المواطنين

 NGO)  .1999المجتمع المدني  لمؤسسات، والمؤتمر العالمي (1999كتوير أ_  )كورياالعالمي للمنظمات غير الحكومية 

Major Group ، 2017) 

عمال أ  أجندةصياغة  إلىخرى تسعى أالمية وما عقد بعدها من مؤتمرات ن سلسلة تلك المؤتمرات العإ األمروفي حقيقة 

 إلتااالدولة وال حتى  ضعافإرساا شرعية مؤسسات المجتمع المدني وحقها في المشار ة، دون  المجتمع المدني و لمؤسسات 
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-Abu Al)ساس الديمقراطية والعدالة االجتماعية والشراكة الحقيقية. أمل على تقوية القطاع األهلي على دورها، بل الع

Nasr،2007) . 

ويعد ييجل صاحب الفعل في بلورة مفهوم المجتمع المدني من الناحية الفلسفية والذي قد مي ن عن الدولة من الناحية 

ذ لم يسبقه آخر في هذا التمي ، فقد تأثر في نظرته للمجتمع المدني بالواقع االجتماعي والسياسي المعاصر له آنذا ، إالنظرية، 

رويا في ذلك أو ليها هذا المجتمع  انعكاس للواقع االجتماعي السياسي الذي  انت تعيشه وقد تصور بأن المبادئ التي يقوم ع

قابل طار مإليه  إعلى العقد االجتماعي، إذ ينظر  نه المجتمع الذي يتشكل بناا  أ إلىيشير مفهوم المجتمع المدني  .العصر

ليه أنه ذلك المجال الواقع بين األسرة والدولة، والذي يتشكل من مجموعة من النظم والمنظمات إلإلطار التنظيمي، حيث ينظر 

وغير حكومية، وتجمع بين أععائها في رابطة أساسها المصلحة واةرادة الحرة،  إرثيةوالمؤسسات والهيئات، والتي تعتبر غير 

 طة الجنسية .وطنيا مثل راب وليل وراثيا  القبيلة والعائلة، وال انتماا  

 مبادئ المجتمع المدني

 ، هما: مبدأينن المجتمع المدني يقوم على أيرى ييجل 

، حيث يعمل أساسيامبدأ الذاتية األنانية: وهي التي تتمثل في الشخص الذي يتخذ من ذاته هدفا  -1

رغباته وغاياته الج ئية ويحكمه الهوى الشخصي، فينحصر في المجتمع المدني  ل  و شباعحاجاته الخاصة  ةعلى تلبي

 .ن نظام المجتمع المدني نظام ذري متنافر األج ااأئرة أنانيته الفردية، فيرى ييجل فرد في دا

ال عن طريق اآلخرين، لذا ال يبقى الفرد مع وال بل تنشأ إال تشبع مبدأ التبادلية:  ثيرا من الحاجات  -2

-Al)المستقلين ويرتبطون بروابط عامة ومشتر ة ومتوسطة بين األفراد  ،عالقات التبادل ببين األفراد فتتكون الجماعة

Shakht،2002.) 

 مؤسسات المجتمع المدني في األردن 

يندرج تحت مصطلح مؤسسات المجتمع المدني العديد من المنظمات والمؤسسات الهامة والتي بدورها تقوم في العديد 

 (Al-Mahadeen،2016من األدوار في مختلف المجاالت واألصعدة ومن أهم تلك المؤسسات: )

 :األحزاب السياسية -1

تقوم بالعديد من  أنها إالالسلطة،  إلىفبالرغم تدرجها تحت الهدف السياسي وهدفها الرئيسي المعروف بالوصول 

 ما يلي: إلىجانب المجتمع المدني وذلك خدمة للفرد، وقد قسمت هذن األح اب  إلىاألنشطة 
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 خواناةجماعة هاألح اب الدينية: والتي تقتصر على المعتقدات الدينية المسلمة والمسيحية   -

 المسلمين والشبيبة المسيحيين.

 المنشأوطنية محلية  أح ابأح اب وضعية: وهي التي تم وضعها من قبل البشر وتصنف  ما يلي:  -

قومية  ح ب البعث وح ب الناصرون، واألح اب  وأح اب، أقوى  واألردنواألهداف  الح ب الوطني، والدستوري، 

 العالمية  اةخوان المسلمين والشيوعية.   أو األممية

 النقابات المهنية والعمالية: -2

 ما فإذاوالخدمية،  اةنتاجيةوذلك بسبب موقعها في العملية  ،للمجتمع المدني األساسيهذن النقابات بالسند  دّ تع

 أنهاشرائح المجتمع تعليما،  ما  أكثرتعم  نهاإ إذ؛ الدولة بالعج  الحر ي بإصابةالعام، قامت بذلك  باةضرابالقيام  قررت

مما قد يعطيها  ،لى الصعيد العالمي، وعالقاتها الخارجية مع التنظيمات المماثلة عاةقليميالقومية على المستوى  أبعادهالها 

 الكثير من الدعم والقوة.

 االتحادات والجمعيات الخيرية:  -3

 أوللدفاع عن مصالحهم المشتر ة،  أشخا تعبير سياسي اجتماعي يطلق على تجمع عدة  بأنهاتعرف الجمعية 

وقد تنوعت نشاطاتها ، األخيرة نةو األبشكل ملفت في  أعدادهالتحقيق فكرة مشتر ة ضمن حدود معينة واضحة، وقد ازدادت 

، والمرأة ، وتعمل على خدمة مختلف الشرائح االجتماعية:  األطفال والشباب،  بار السن و نسانيةمهنية وخيرية  ما بين

 والمسجونين.  والمعوقينوالمرضى 

 

 قسمين: إلى األردنوتقسم منظمات المجتمع المدني في 

العامة  األهدافوتحتوي على  :في ظل الدستور األردنيينجميع  أماممفتوحة الععوية المنظمات  -1

السياسية، واتحادات  واألح اب، واألنديةكالنقابات المهنية والعمالية، والهيئات الثقافية والنسائية، والمنظمات الشبابية 

 الطلبة.

غير والدراسات المستقلة و  األبحا المنظمات على حواف المجتمع المدني، وتشمل مايلي: مراك   -2

وهي ذات طابع النفع العام، األعمال  ،العائلة الهاشمية إشرافالريحية، الصناديق والمؤسسات التي تكون تحت 

 (   Al-Manajaah، 2019االجتماعية التطوعية، التنمية.  ) 
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  دور مؤسسات المجتمع المدني 

نهوض والتي تصب في مصلحة المجتمع وتساهم بال ،هنا  العديد من األدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني

 األدوارهو مختص بالمجاالت التنموية، وتكمن تلك  ومنها ما ةمنها اجتماعية، واقتصادي فيه، حيث تختلف من عدة نوا   

 كاآلتي:

 من الناحية االجتماعية:  -1

دة القانون واالستقرار ايتعمل تلك المؤسسات على تحقيق العديد من مطالب المجتمع المدني،  التسامح وس

 التعاون االجتماعي،  ما تعمل على تنفيذ الكثير من البرامج وخصوصا البرامج التطوعية في  افة المجاالت، حيث تقوم ب

 مع توفير بع  الخدمات.   المجتمع،المادي لمؤسسات  المساعدات والدعمفراد والجهات المختصة، وتقدم مع العديد من األ

 االقتصادية:من الناحية  -2

ذ تقوم بتقديم العديد من المساعدات العينية إمكافحة الفقر و يفية الحد منه،  هذن المؤسسات جاهدة في حاولت

فراغهم من خالل  قاتأو والمعنوية للفقراا والمحتاجين، وتساعد الكثير من الشباب والفئات العمرية النشطة على استتالل 

والعمل الجماعي و يفية  التعاون العمل التطوعي، مع العمل على تشجيع رو   أولي المشار ات الفعالة في المجتمع المح

 تنسيق الجهود. 

 من الناحية التنموية:  -3

ذ تقوم بتنظيم ورشات عمل إالتنمية في مختلف المجاالت،  بإحدا تقوم بع  مؤسسات المجتمع المدني 

على حماية البيئة وتقديم الخدمات الصحية، والتعريف بشروط السالمة  أيعامختلفة، وعقد دورات تدريبية متنوعة، وتعمل 

والثقة بالنفل، مع دعم المشاريع التنموية.   )  تحقيق رو  الوالا واالنتماا واالعت از والفخر إلىالعامة، وتسعى جاهدة 

Al-Manajaah، 2019  ) 

 المدني:ما يميز المنظمات الدولية غير الحكومية عن مؤسسات المجتمع 

ن نشاط هذن المنظمات أدولية ومن خالل ذلك الوصف، يتعح تتصف بع  المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات 

العديد من الدول، فيما تعم هذن المنظمات في ععويتها العديد من األععاا من  تجاوزنما ي و  ،يتخطى حدود الدولة الواحدة

لمؤسسات المجتمع المدني، فهي عبارة عن مؤسسات نشأت عن تجمع هيئات مختلف الدول ومختلف الجنسيات، أما بالنسبة 
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الريح.  إلىتهدف  بسببها، في الوقت نفسه ال أنشأتالخاصة والمعينة والتي  أهدافهافراد، لها أمجموعة  أووطنية 

(Mubarakiah، 2011) 

 المنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على النحو اآلتي:  ما بينويأتي االختالف 

وي يحمل ي شخص معنأالمدني الوطنية، معاملة  المجتمعمن حيث القانون: تعامل مؤسسات  -

 فإنها ،المنظمات الدولية غير الحكومية إلىما بالنسبة أ تطبيقه،مع القانون الواجب  إشكاليةي أجنسية الدولة، فال يوجد 

 الجنسيات.  يومتعدد يالعديد من األععاا مختلف النتمااوذلك  ،في القانون  اةشكالياتتواجه بع  

من  أكثر إلىومن حيث النشاط: يفوق نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية في حجمه وامتدادن  -

 في الدولة الواحدة. والذي ينحصر نشاطها  ،من دولة واحدة، نشاط مؤسسات المجتمع المدني وأكثر إقليم

المشكالت ذ تنشأ مؤسسات المجتمع المدني بسبب وجود بع  إنشأة  ل منهما:  إلىما بالنسبة أ -

وجود ضتط  إلىما سبب نشأة المنظمات الدولية غير الحكومية، فيعود أقليم الدولة الواحدة، إالتي تكون منحصرة داخل 

 مشكالت الحياة الدولية. 

كبر المشكالت التي تواجه مؤسسات المجتمع أسبل النجا : تعد العتوطات الحكومية والتمويل من  -

قل عرضة لتلك ألدولية غبر الحكومية فإنها تكون المنظمات ا إلىما بالنسبة أجاحها، المدني الوطنية والتي تحد من ن

 طبيعة تكوينها ونشاط عملها.  إلىوذلك تبعا  ،المشكالت

ومن بع  النماذج من المنظمات الدولية غير الحكومية المهمة والمؤثرة والناشطة في مختلف البلدان والمعنية 

الناشئة عن الحروب  اةنسانية اآلالمباللجنة الدولية للصليب والهالل األحمر، والتي تهتم بتخفيف  ا  اابتدبحقوق اةنسان، 

التي تهتم بشؤون السجناا والمعتقلين والمحرومين ، والن اعات المسلحة والكشف عن ضحايا التعذيب، ومنظمة العفو الدولية

في شتى الدول، وثالثها  اةعدامعقوية  إلتاا إلىجاهدة  أيعامن الحقوق المدنية والسياسية، والمعرضين للتعذيب، وتعمل 

 اةنساناحترام وتع ي  حقوق  إلى، وتهدف اةنسانوالتي تعرف بالمنظمة العريية لحقوق  اةنسانوق منظمة مراقبة حق

 ( Al-Ameen،2013واحترام حرياته األساسية في الوطن العريي . )
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 تصنيف المنظمات غير الحكومية 

 اآلتية:محاور صنفت العديد من المنظمات غير الحكومية حسب المعايير وال 

 لتحقيقه.  ت المنظمةئ، الهدف التي أنشاالهتمام( )مواضيعوفق االختصا  الموضوعي  -1

الهدف الواحد  أصحابن لتلك المنظمة، و المؤسس األشخا ، )الععوية(وفق الخصائص الهيكلية  -2

 والمعني. 

 ، ودوليا(. إقليمياا، ، وطني)محلياتصا  وعمل المنظمة اخ )نشاطرافي وفق االختصا  الجت -3

  .(Masri،2012) الخارجية(مع الجهات  أوالمنظمة مع السلطة  )عالقةوفق استقاللية المنظمات  -4

 

 المنظمات غير الحكومية:

نه في سنة أال إمع عدم تحديد هوية تلك المنظمة،  1617سنة  إلىالمنظمات غير الحكومية ظهورا  لىأو ترجع 

ل منظمة اسميا وهي منظمة األصدقاا  واكارس، لكن يرجع ظهور المنظمات غير الحكومية فعليا أو قد ظهرت   1624

  1942ت في عام ئنشأوقد  ،1832عندما تأسست الجمعية البريطانية لمحارية العبودية في عام  ،القرن التاسع عشر إلى

عب اليوناني خالل االحتالل النازي، ويعد ذلك في عانى منها الش التيكسفورد لمكافحة المجاعة إفي المملكة المتحدة لجنة 

ويدعى المجلل األمريكي  ،للمنظمات غير الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية نشاا اتحاد عامإتم   1943عام 

 (Al-Rahamneh، 2018لإلغاثة. ) األهليةللمؤسسات 

لى والثانية في  ل و خالل الحريين العالميتين األوقد قامت العديد من الهيئات والمنظمات غير الحكومية والطوعية 

ووصلت دول العالم الثالث في منتصف الثمانينات، حيث  ،ائل القرن الواحد والعشرينأو ن وصلت أ إلىمريكا، أرويا و أو من 

 حدا  التنمية والتتير االجتماعي.إ إلىلم يقتصر دورها في العمل التطوعي والخيري فحسب، بل اتسعت مآلها 

منظمات حكومية وطنية، ودولية عالمية، ودولية متخصصة، فمنها من اهتمت بقعايا التنمية  إلىفقد انقسمت 

 والحرب.والمرأة والسكان والفقر والصحة والسالم والمعاقين والسلم والطبيعة والعنف والجريمة 

ذ تنشأ إلكافة القوانين الداخلية للدول، تنظيمات لمجموعة من األفراد تخعع  نهاأالحكومية بعرفت المنظمات غير 

ذ تعفي عليها الشخصية القانونية الداخلية، ويتيح لها القانون إتحكمها وتنظم سلو ها وتصرفاتها، في ظل تلك القوانين و 
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ن ة أخرى ممثيالتها في الدول األخرى تكوينا التحادات عالمية،  اتحاد األطباا العرب، ومن جه إلىالداخلي االنعمام 

 نسان المحلية في بع  البلدان القمعية. ليها الخناق  بع  منظمات حقوق اةن يعيق عأالممكن 

 ،ذ تتوافر فيها بع  المعايير المحددةإمة مستقلة بحد ذاتها عن الدولة، تعتبر المنظمة غير الحكومية منظ

المنظمات،  أومجموعة من األفراد وأبرزها أن تكون ذات ييكلية تحظى بنظام تأسيسي وشكل قانوني، أسست من قبل 

 أععائها،ويصورة مستقلة عن الدولة، بحيث تكون أهدافها موجهة للمصلحة العامة وليست للريح المادي، وال تخدم مصالح 

 أووقد تتخذ شكل جمعيات  ،قانونية متعددة بأشكالعامة تحظى  ألهدافتحقيقا  ،نها تأسست بمبادرة خاصةإأي 

 (NGO Major Group ، 2017(.طالقاإيح للر  ال تهدفمؤسسات، 

 في األردن المنظمات غير الحكومية المعنية في مجال الجريمة

المؤسسات غير الحكومية في المجتمع األردني  ةنشاا، األساس والمشرع  2008يعد قانون الجمعيات لسنة 

ي شخص اعتباري يتألف من مجموعة من أ) وهي عبارة عن والتي تنشأ بموجب هذا القانون تحت مسمى جمعية 

تحقيق أي منفعة خاصة  أو، يقوم بتقديم الخدمات والقيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف الريح األشخا 

وينشأ في وزارة التنمية تحت  ،ألية أغراض سياسية، ويتم تسجيله وفقا لهذا القانون  أولشخص معين  أوألي من أععائه 

حيث يستثنى  يعين بقرار مجلل الوزراا بتنسيب من الوزير، إذويشرف عليها مراقب التسجيل،  عيات(،مسمى )سجل الجم

قانون مجالل الطوائف  أحكامالمسجلة وفق ، بع  االعتبارات من هذا القانون  الطوائف الدينية والعنصرية غير المسلمة

لتايات عنصرية وغيرها من االستثنااات ) قانون رقم ي جمعية أة النافذة المفعول، ويحظر تسجيل الدينية غير المسلم

 .(2008( لعام 51)

ومن المنظمهات ، تتمر   وظائف المنظمات غير الحكومية في تحقيق الوظائف السياسية واالجتماعية واالقتصادية

لبهرامج والخهدمات التي تختص في مجال الحد من الجريمة والوقاية منها في األردن بصهورة مباشهرة وغيهر مباشهرة مهن خهالل ا

 اآلتية:غير الحكومية المنظمات  خاللها،المقدمة من 

 (UNODCسط وشمال أفريقيا )و مكتب األمم المتحدة اةقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األ -1

 (UNICEF Jordan Country Officeمكتب يونيسف األردن ) -2

 (UNHCR Jordan) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين األردن -3

 (PRIالمنظمة الدولية لإلصال  الجنائي ) -4
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 (Justice Center for Legal Aid - JCLAمر   العدل للمساعدة القانونية ) -5

 (Mizan - Law group for human rightsمنظمة مي ان القانون لحقوق اةنسان ) -6

 (NCHR)اةنسانالمر   الوطني لحقوق  -7

 (Questscope) كويست سكوب -8

 (Tamkeen for Legal Aid and Human Rightsجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق اةنسان )  -9
 (NCCIمنظمة أرض البشر السويسرية ) -10

 
 

 : مراحل التأسيس للمنظمات غير الحكومية

وارتبطت ارتباطا  ،حيث  انت تلك المنظمات تأخذ الطابع الديني والخيري  ،ميالدي 1800بدأت في بدايات  لى:و األ

 وثيقا بفكرة التبشير.

انية، بعد مرحلة الحرب العالمية الث وخصوصا ما ،والثانية: ظهرت المنظمات غير الحكومية في منتصف القرن العشرين

 عمال الرعاية و يفية تقديم الخدمات. أ حيث ر  ت في نشاطاتها على 

 نسان. في مجال حقوق اة وحتى اآلن، وقد اهتمت النصف الثاني من القرن العشرين والثالثة: بدأت بعد

 ويالتحليل  ما يلي: 

فقد شهدت أعداد  ،آنذا وحسب طبيعة النظام الدولي وعدد الدول  1950عام  إلى 1900في عام  -

 المنظمات الدولية وغير الحكومية زيادة بطيئة وثابتة. 

تحت سيادة االستعمار ، عند استقالل المستعمرات التي  انت 1980 إلى 1950وفي عام  -

مثل في ت امنا لبروز تنظيم دولي جديد يت ،ازدياد عدد الدول، فقد ت ايدت المنظمات الدولية إلىدت أوالتي  ،روييو األ

حماية مصالحها ومعالجة قعايا مختلفة آنذا   إلىتهدف  ،من المنظمات الدولية متكتلة منظمة األمم المتحدة وعدد

ضعاف ما أحيث ازداد خمسة  ،، وقد شهد عدد المنظمات غير الحكومية ارتفاعا ملحوظاويسبب نظام ثنائي القطبين

زون، ومشاكل و ، حيث شهدت تلك الفترة تنوعا للقعايا الدولية،  مشاكل البيئية  ثقب األ1950كان عليه في عام 

 سلحة النووية.  األ آنذا برز القعايا أايا السالم الدولي، حيث  انت من الفقر، والحريات، وقع
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مههن ضههعف  أكثههريومنهها هههذا، امتههازت هههذن فههي ازديههاد لعههدد المنظمههات غيههر الحكوميههة   لههىو  1940مهها فههي عههام أ

وخاصهة بتنهوع القعهايا  ،الهدور الهذي تلعبهه ههذن المنظمهات بأهميهةالمنظمات الدولية وذلهك بسهبب االسهتقرار، فقهد ارتهبط ذلهك 

ل عمليات التواصل واالتصال.  يسهتعالم و وسائل اةطور ت إلىأدى وماتية للعالم، مما والن اعات الدولية واجتيا  الثورة المعل

(Al-Rahamneh، 2018) 

 دور المنظمات غير الحكومية بالحد من الجريمة 

 أهمية إعطاا إلىمن خمسين سنة تقريبا،  ألكثرالمتحدة والتي تعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية  األممدعت 

نظريا، فقد ابتدأت باتجان الوقاية من الجريمة في الخطة الثانية على الوقاية لوقاية ميدانيا من الجريمة وليل مقتصرا لكبرى 

سنة  إلى 1985في سنة  ما الخطة الثانية فقد بدأتأخماسية،  وقد  انت خطة 1980 – 1976في الفترة الواقعة مابين 

في  ةالمتطور  واألساليباسات والمعالجات والطرق العلمية الميدانية وقد صاحبت هذن الخطط الكثير من الدر ،  1988

ريمة في الميدان، والثانوية في  يفية الوقاية من الج ليةو األ ستراتيجياتاةالوقاية من الجريمة، وقد بذلت جهدها في معرفة 

الثانوية غير  ستراتيجياتاة ىلإا انتقلت وهن ،واةجراااتوالتي يقصد بها الترتيبات والتدابير  ،ستراتيجياتومن ثم عرفت اة

فراد المجتمع وقياس مدى انعكاساتها أتحسين نوعية الحياة وتحسين المستوى المعيشي، لجميع  إلىالمباشرة، والتي تهدف 

 (Talib،2001على التقليل من الجريمة ومعدالتها. )

 الجريمة و يفيةغير المباشرة في الوقاية من  ستراتيجياتواةلية المباشرة و األ ستراتيجياتاةمم المتحدة تبنت األ

 التأثير بمعدالت الجريمة في المجتمعات، أهمها:

زيادة االهتمام بالفئات المعرضة الرتكاب الجريمة والوقوع فيها والفئات المعرضة للسلو   -1

 الجانح. 

جرامي والوقوع ارتكاب الفعل اة إلىالشروط التي تؤدي بدورها  أوالحد والتقليص من الظروف  -2

 فيه. 

 غير المباشرة:  األساليبومن 

 .لألفرادتحسين الظروف السكنية  -1

 ه.وتحسين لألفرادتوفير المستوى التذائي  -2

  .القعاا على البطالة وتحسين ظروف التشتيل -3
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  .تحسين مستوى الرواتب والمعاشات -4

 تحسين برامج العمان االجتماعي ومحتوياتها.  -5

 ستراتيجياتاة إلى إضافة ،الجريمةفي الوقاية من  األهليةالمشار ة  إلىيعا أشارت الدول النامية والمتقدمة أبعد ذلك 

هي  األهليةن المشار ة أحيث اعتقد ب ،واتفاق في الدول النامية .ن او تع ال يوجدنه أغير  ،جرااات الوقائية السابقةوالتدابير واة

ت الدول الصناعية المتقدمة في والمواطنين، بينما تعدّ  ةفراد الشرطأمابين  التعاون منية وزيادة وتحديث الدوريات األ ،تنشيط

 والعواحي السكنية، والحث على المساهمة في الوقاية من الجريمة.  لألحيااوعمل جمعيات  ،األهليةحدا  تنشيط للجمعيات إ

 آلية المنظمات غير الحكومية في الوقاية من الجريمة 

 يلي: الجريمة على مامن عمالها في الوقاية أ والنشطة المحترفة في  األهليةي أاعتمدت الجمعيات غير الرسمية  

عمل لجان وطنية ومحلية تعمل على الوقاية من الجريمة من خالل تقديم العون والمساعدة  -1

ويرامج  ستراتيجياتإوحثها على عمل  الجريمة،والتشجيع للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمعنية بالوقاية من 

 ساليب وقائية تمتاز بطابع عملي وميداني وتطبيقي محترف. أوسياسات و 

 وما أنفسهم األشخا لجان وجمعيات محلية للعمل على ف  الن اعات والتي تنشأ بين نشاا عدة إ -2

ويعيدا  ،ويعيدا عن المحاكم ،بعيدا عن المؤسسات الرسمية ،الجماعات، ويشكل ودي أووالمؤسسات  األشخا بين 

 عن استخدام العنف. 

مساعدة الشرطة وتحديدا الشرطة المجتمعية والدوريات  إلىهلية محلية، تهدف أ نشاا جمعيات إ -3

حياا السكنية.  حياا والعواحي السكنية، وذلك تسهيال لالتصال والتعرف على سكان تلك األمنية في األاأل

(Talib،2001) 

 االتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة 

ل ما اتبعتها المجتمعات أو الوسائل التقليدية  دّ ذ تعإت المتعددة للوقاية من الجريمة، جراااتنوعت الوسائل والبرامج واة

 تلك الوسائل التقليدية: أبرزنسانية في الوقاية من المخاطر التي تهدد سالمتها، وقد  انت اة

مة من الج ائية والعقويات، وهذا ما اعتمدته الدول  ر ي ة لسياستها الوقائية و يفية التصدي للجري -1

 ،للفعلمن المواطن، مع تشديد العقويات الرادعة أرمة للنشاطات الخطرة والتي تهدد خالل القوانين الج ائية المج

 رهابية. يات اةالعقويات الخاصة  التشديد على عقوية خطف الطائرات والعمل وخصوصا
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 التدخل الشرطي، من خالل زيادة الرقابة الشرطية والتصدي للمجرمين ومالحقتهم والقب  عليهم.   -2

 التدخل القعائي من خالل اتخاذ العقويات الرادعة وال اجر لكل فعل جرمي.  -3

ي اعتمد فيه على المصلحين االجتماعيين و بار العلماا الجنائيين، ذصال  العقابي والالعالج واة -4

صالحيات والمؤسسات العقابية، انطالقا من مبدأ العمل على صالحية وتريوية في السجون واةإة برامج عد بإحدا 

 ،Al-Awjiجرام صالحا في مجتمعه.  ) مواطنا صالحا بعيدا عن اة ومهنيا، وجعلهتأهيل المجرم ثقافيا واجتماعيا 

1987 ) 

 اتباع إلىن بع  الوسائل التقليدية وحتى بع  تطورها توجهت الدول بعد ارتفاع عدد الجرائم وتنوعها عن التخلي ع

ن الجريمة أ إلىسباب الجريمة وعوامل ارتكابها، حيث خلصت معظم الدراسات أ، بعدما اتجه التر ي  على وسائل الوقائية العامة

 ال على  أواجتمعت فيما بينها  ،واجتماعية وثقافية فاسدة ةضاع اقتصاديأو ال حصيلة إهي  شكالها وعوامل ارتكابها ماأبكافة 

 ساليب الوقائية العامة: هم األأ وفيما يلي سلو  الفرد وجعلت منه مجرما،  علىثرت بدورها أحدة، 

ساسية أمقومات  طبيعية  وجودالتوجه نحو بنية اجتماعية بحتة، توافر بيئة اجتماعية مالئمة لحياة  -1

ؤثر ويشكل التي ت، ساسيةمور األوغيرها من األ ،وتوفر الصحة ،وتواجد المهنة ،وتوفر السكن ،كالعائلة والمدرسة

 نسان السوي. مباشر في صقل شخصية اة

التوجه نحو تريية مدنية صحيحة، من خالل التنشئة االجتماعية الصحيحة، وما تفرضه تلك   -2

 منه وسالمته. أات صحيحة مراعية مصلحة المجموع و راف وعادات وسلو يات وواجبأالتنشئة من ا

ة من االجتماعية، من خالل توفير سلسلة من الخدمات االجتماعي والتأميناتالتوجه نحو الخدمة  -3

 قسام طوارئ، تشعر المواطن بالطمأنينة.أسام صحية وتوجيه اجتماعي تريوي و قأعيادات اجتماعية و 

الفقر والبطالة  إلىغلب الجرائم المرتكبة تعود أ ن إذ إوجه نحو حياة اقتصاديه متوازنة، الت -4

نشاا مكاتب للتوجيه إواالستتالل واالحتكار، لذا العمل على التوزيع العادل للثروة وتوفير العديد من فر  العمل، 

 المهني والتدريب. 

ت االجتماعية، وذلك بالحث على عمال والنشاطاقات الفراغ والتشجيع على األأو تنظيم  إلىالتوجه  -5

 ندية الثقافية والرياضية ويث رو  العمل الجماعي في مختلف المجاالت.   األنشاا  عمال التطوعية، و األ
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مني األ التعاون الجنائية و  التشريعاتقليمي المشتر  لتع ي  الجهود وتوحيد الدولي واة التعاون  -6

من ال األن الجريمة وتطوير  فااات رجبحا  والدراسات المتعلقة بالوقاية موتنظيم المؤتمرات والندوات وتطوير األ

 (Al-Awji، 1987جه ة العدالة. )أو 

 المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية

تعرف المعوقات بأنه الشيا الصعب والذي يكتنفه شيا من التموض يحول دون فاعلية تحقيق األهداف والذي يسبب 

 الفعلي.نجاز نجاز المتوقع واةمستوى اة ما بينفجوة 

لمفاييم الذي ال المنظمات غير الحكومية العديد من الصعويات، بداا بالصراع حول المصطلحات واتعاني الكثير من 

سالمية والمتشددة تران (، فبع  التيارات اةالمجتمع المدني ال وهو )أ ،في استيعابه ضمن منظومة المفاييم ةي ال يواجه مععل

رية يرونه مشروعات ومخططات استعمارية غريية مستترة، ال تالئم ما بع  التيارات القومية واليساأمصطلحا مشبوها وفاسدا، 

الواقع وتتعارض مع القيم والمعتقدات، ومن التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في العالم العريي تحديدا، وجود قوانين 

 (.Saleh، 2014وتشريعات وواضحة وصريحة تحظر عليها العمل السياسي، ) 

يصيب المؤسسات البيروقراطية من تثاقل مفرط وروتين معقد وافتقار  ن ماأ (Lester M.Salamon)ويرى سالمون 

نها تواجه العديد من إذ إخاصة  لما اتسع نطاقها وتشعبها،  ،األهليةالتنسيق وعدم االستجابة السريعة  قد يصيب الجمعيات  إلى

 ديد المعوقات على النحو التالي: ويكمن تح ،كبرأدارية بشكل وخصوصا المعوقات اة ،المعوقات

ومية والمختصة في نفل كويع  المؤسسات الح األهليةمابين الجمعيات  التعاون هنا  قصور في  -1

  .المجال

عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة عن احتياجات الفئات المستهدفة والمهتمة بخدمتها  -2

 ومايية مشكالتها. 

والمدرية والمتخصصة في  المؤهلةمالية والمادية، ونقص في العناصر البشرية ال دالعج  في الموار  -3

 ( Abu Al-Naser،2007.  )هاوتنفيذ تهادار  و  البرامج والخدمات المقدمةتخطيط 
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 النظريات المفسرة 

 (Al Rifai،1998النظرية عبارة عن نظام مفاييم. أي عالقات بين المفاييم والمتتيرات المختلفة في مجال معين. )

ليست مجموعة القعايا المنسقة فيما بينها والتي يمكن التأكد من صدقها أو اختبار محتوياتها عن طريق البحث  ا  فهي إذ

التصورية التي بإمكانها تقديم خارطة مباشرة للمشكالت في ميدان معين تفيد الباحث في  الميداني، و نما هي المفاييم واألدوات

دراسته العملية إفادة مباشرة. النظرية هنا بمثابة الدليل الموجه للبحث طالما  انت تقدم األدوات التصويرية وأسلوب معالجتها من 

 خالل نسق فكري متكامل.

فراد والجماعات داخل المنظومة وار االجتماعية التي يقوم بها األدة على األن نظرية الدور قائمإ نظرية الدور:

من التفاعل والمشار ة  ذلك نوعا دّ هدف منها تحقيق لمتطلباتهم، ويعال مجموعة من المهام والواجبات يكون الإهي  ما ،المجتمعية

ن يشتل العديد أأن يمكن للفرد الواحد  بارسونزرى فراد والجماعات ومؤسسات المجتمع المدني في  افة القاعات، ويما بين األ

 .(Al-Khatatneh، 2017دوار في المجتمع نفسه )من األ

فكرة الدور من أهم األفكار وأهم  دّ حيث تع ،تحتل نظرية الدور االجتماعي في علم النفل االجتماعي أهمية  بيرةو 

لدور، الوضع، المكانة مفاييم أساسية أخرى  ا إلىحيث توسعت  ،النظريات التي تعمنها ميدان علم النفل االجتماعي

لخ.  ما نجد من ناحية أخرى أن فكرة الدور ظهرت بطريقة غير مباشرة في أول األمر،  انت تعني ورقة ملفوفة تحمل إوالطبقة...

كتابة، ومن جهة أخرى  انت تعني ماذا يقام في المسر  من طرف الممثلين في قطعة تمثيلية، ثم تطور مفهوم الدور االجتماعي 

اجتماعية، ومن  إلىموضوعية من نفسية  إلىوتعددت التسميات من ذاتية  ،الجتماعيةمعنى الوظيفة االجتماعية أو المهنة ا إلى

تطبيقية، و انت تعني في بع  األحيان مواقف األفراد وفي بع  األحيان  إلىمفاييم علمية، ومن نظرية  إلىمفاييم فلسفية 

وهكذا تعدد  ،نشاط االجتماعي ذا األهمية الكبيرةاألخرى تمثيل الدور، وفي البع  اآلخر الوظيفة االجتماعية أو الممارسة وال

 (www.b-sociology.com)مصطلح الدور وتطور.

وهما الدور االجتماعي  ،ن هنالك مفهومين رئيسيين في نظرية الدور االجتماعيأرائد هذن النظرية  )جورجميد(يرى كما 

ولكل فرد عدة  وحقوق،يتحدد اجتماعياز ويرتبط به واجبات وتعني المكانة االجتماعية وضع بناا اجتماعي  ،والمكانة االجتماعية

 ،و مجموعة من التوقعات االجتماعيةأ  المتوقع ويرتبط بكل مكانة نمط من السلو  والوظيفة،مكانات مثالز مكانة السن والعمر 

 نثى.األفالذ ر له وضع اجتماعي يترتب عليه سلو يات اجتماعية متوقعة بعكل 
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االجتماعي يشمل  ن السلو أ باعتباربالصورة المعقدة التي  ون عليها  نسانيالسلو  اةوتحاول نظرية الدور تفهم 

ويمثل وحدة الثقافة  ،دراكية لهذن النظرية هي الدورالعناصر الرئيسة اةن إولهذا ف ،عناصر حعارية واجتماعية وشخصية

 (Habib, 2016)والذات تمثل وحدة الشخصية. االجتماع،والوضع ويمثل وحدة 

 

هها ل طههر ت Organization Theory:  نظريــة المنظمــة أنمههاط السههلو   تفسههيرنظريههة المنظمههة إطههار ا مرجعي هها عام 

اةدارية للتنبؤ بالسلو  والتحكم فيه والتأثير عليه بهدف زيادة  فااة المؤسسهة.  قراراتلل فعليةقاعدة  توفرو التفاهم في المنظمات. و 

 وسلو  الجماعات واألفراد العاملين في المنظمات. ئهاالمنظمات وأدا ويشمل أيعا دراسة ييكل

لتهي تقهدم رؤيهة مجموعهة مهن المفهاييم والتعهاريف والمقترحهات المترابطهة ا عبهارة عهنزنظرية المنظمة فإن وفقا لجو  يلي، 

األفههراد والمجموعههات الفرعيههة التههي تتفاعههل فههي بعهه   إلههىنظريههة المنظمههة مجموعههة مههن المقترحههات التههي تسههعى ف .منهجيههة للسههلو 

 والهدف منها هو الهدف الموجه. ز النشاط،تشر   يف يتسلل األفراد من لالنسق النموذجية 

تم تصهميم الهيكهل التنظيمهي لهدمج األشهخا  مهع المنظمهة.  أي  يف ، كل لمنظمةل تحليال أيعا تشكلنظرية المنظمة 

 إنها وصفية وتنبؤية حول حالة معينة من العالقة في المنظمة.

ممها يعكهل مها  ،عبهر السهنواتالتهي تهم تطويرهها  اآلداب والمعلومهات المعرفيهةنظرية المنظمة هي مجموعهة مهن  طة،اسبب

تصهرف األفهراد والجماعهات فهي الهياكهل التنظيميهة  يهةشر   يف إلىالتي تسعى  تصوراتمجموعة من ال وهييجري في المنظمات. 

 (.Bader & Sabbagh ،2020) .المختلفة والبيئة

 نظرية التعلم االجتماعي: 

ويالتهالي فههي عمليهة تعلهم، إال أن ههذا الهتعلم قهد يكهون  ،ن التنشئة االجتماعية هي عملية تعديل وتتيير في سلو  الفهردإ

غير مباشر من خالل تقليد المحيطين. وقد يتعلم الطفل أنماطها سهلو ية لهم يعلمهها لهه الراشهدون  أومباشرا من خالل التدريب عليه 

-Elنمهاذج. )يمكهن اعتبهارن  وأغلهب مها يحهاط باألطفهال ،وريما نهون عنها، ألن الطفل يعمهل مها يشهاهدن ويهران مهن تصهرفات وسهلو 

Sherbiny and Sadek, 2006 ) 

 ويبدو على ما تبنان علماا نظريات التعلم السابق ذ رهم تحي هم لدور البيئة المحيطة.

بشكل  أوبشكل مباشر ما إ ،تعاريف المرافقة له بطرق مختلفةن الناس يتعلمون السلو  المنحرف والأيؤ د هيرشي و 

ذ إالتع ي  ويععف من خالل العقاب،  ن السلو  المنحرف قد يقوى بواسطةإمن خالل التقليد والنمذجة، حيث  أوغير مباشر 
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فراد، ن التعلم االجتماعي يفسر سلو  األأضاف وعلى أة التع ي  المتا ، وقد يرتبط ديمومة هذا السلو  من خالل التع ي  ونوعي

 إلىدور مهم في التعلم والوصول بدورها من ي والبناا االجتماعي، لما للبيئة ن هنالك عالقة وطيدة مابين التعلم االجتماعأو 

 (.Al-Badaineh، et al، 2013الجريمة والجنو  واالنحراف. ) 

 

 صلة:الالدراسات السابقـة ذات 

االسهتفادة منهها  ، ألنهها تهوفر الكثيهر مهن المعلومهات، ب يهةأهمية بالتة فهي تهدعيم أي بحهث جهار  إن الدراسات السابقة لها 

فههي جميههع مراحههل البحههث، فهههي تههوفر المعلومههات النظريههة والبيانههات والشههواهد الواقعيههة لتكههون انطالقههة يبنههى علههى أساسههها البحههث. 

 ،( في الحد من الجريمة والوقاية منها ز، من المواضيع الحديثة نوعا مهاNGOSوُيعتبر موضوع ز دور المنظمات غير الحكومية )

فيمها يلهي سهنقوم بعهرض مها توصهلت إليهه المشهابهة، و  ساتاخاصة من حيث الدر  ،ا الصددذسات في هادر لة وجود قا ما يفسر ذوه

 األحد . إلىترتيب زمني من األقدم  وفق ،سةات الدر اسات تتعلق بمتتير االباحثة من در 

 إلى السابقةقسمت الدراسات ، هذن الدراسة ةثراااطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة ن أويعد 

 التالي:جنبية ودراسات عريية على النحو أدراسات 

 

 الدراسات العربية:

. هدفت الجريمة من الوقاية في المدني المجتمع دورمؤسساتبعنوان:  (ALRaqaad ، 2019) دراسة 

، التحليلي استخدام المنهج الوصفيالجريمة، وقد تم  من الوقاية في المدني المجتمع دور مؤسسات إلىالتعرف  إلى الدراسة

 أداا فاعلية تحقيق وسائل الثاني: المدني. والمبحث المجتمع مؤسسات مايية ل:و األ تقسيم الدراسة لمبحثين المبحثتم و 

 المدني المجتمع دور الجريمة. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج من أبرزها: أن مواجهة في المدني المجتمع مؤسسات

 اةجرامي، ودعوتهم السلو  من أفراد المجتمع تحصين خالل من الجريمة من الوقاية في وافر بنصيب هميس أن يمكن

 بهذا تقوم أذا المدني المجتمع مؤسسات والمجتمع. و ن الفرد على أثارها من والحد الجريمة لمكافحة األمن رجال مع ن و اللتع

 هذن عاتق علىة الملقا والمسؤولية العريية، منه الدول تعاني الذي الحرج الوقت هذا في خاصة والمطلوب المهم الدور

 الدور أن هذا إلىالعام والشرطة.   ما توصلت الدراسة  باألمن ممثلة "الحكومة" الرسمي الجانب إلى إضافة، المؤسسات

 االجتماعي للعبط ليةأو  األسرة  وحدة خالل من صافها، وذلكأو و  طرقها بشتى الجريمة مكافحة من الحد أو منع في المهم
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 دور إلى إضافة، االنحراف والوالا ومحارية واالنتماا القيم وغرس النشا توعية في ودورها كالمدرسة التريوية والمؤسسات

 العلمية.  والندوات إقامة المحاضرات خالل من وذلك األمنية التوعية بنشر واألندية، العام النفع ذات المؤسسات

 

 في الجريمة ارتكاب في المؤثرة االجتماعية العوامل، بعنوان: (ALshdefat & alrshede ، 2016) دراسة

 السلو  على التعرف إلىالدراسة  . هدفتوالتأهيل في مراكز اإلصاح المحكومين نظر وجهة من األردني المجتمع

 ودور الجريمة، إلىالمؤدية االجتماعيةالعوامل  على والتعرف والشرعية، والقانونية واالقتصادية االجتماعية اةجرامي وأبعادن

 والتأهيل، مراك  اةصال  في نظر المحكومين وجهة من الرتكابها والعودة الجريمة ارتكاب إلى الفرد دفع في العوامل هذن

  الجريمة، ارتكاب إلى الفرد دفع في المختلفة ودورها االجتماعية والعوامل القوى  ويين الجريمة بين العالقة مدى عن والكشف

 (150)ويلتت الدراسة، عينة البسيطة الختيار العشوائية العينة استخدام وتم البيانات، لجمع استبانة وتطوير تصميم وتم

 وقوع قبل بأفراد العينة أحاطت غيرالمالئمة االجتماعية الظروف من مجموعة هنالك :لىإالدراسة  توصلت وقد، مبحوثا  

 األسرية لمتتيرات العالقات أثر وجود إلى إضافة، الجريمة ممارسة إلى في دفعهم دورا  هاما   لعبت أثنائها وفي الجريمة

 وارتكاب جهة، من االجتماعي العبط ووسائل وطبيعةالسكن، السكنية التعليمي، والمنطقة والمستوى  االقتصادي، والمستوى 

 في المجتمع األردني . الجرمي السلو 

"الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة بعنوان:( Al-Rahamneh، 2018دراسة )

وفي  ،التعرف على الخلفية التاريخية للمنظمات غير الحكومية عموما   إلى، هدفت الدراسة ( " 2017 – 2011العربية )

قة العريية في الفترة هذن األدوار في المنط لسياسي واألمني وتحليل انعكاساتالمنطقة العريية خصوصا، وييان دورها ا

أن:  إلىالتاريخي، وخلصت الدراسة  الوصفي و ينالمنهج للدراسة (، وقد استخدم الباحث 2017 – 2011الواقعة مابين )

آخرها المساس بسيادة الدولة،  ،هنا  اتجاهات متعددة النعكاسات الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية

 ل على حقوق المواطنين بذرائع إنسانية الشعار مصلحية المعمون، لكن دون تعميم .  و اوالتط

دور منظمات المجتمع المدني األردني في الحد من الصراع بين ( بعنوان ز  Al-Khatatneh، 2017)دراسة 

التعرف  إلىذن الدراسة هدفت ه الوالءات الفرعية وقيم المواطنة: دراسة على عينة من المنتسبين للهيئات الثقافية "،

على دور منظمات المجتمع المدني األردني في الحد من الصراع بين الوالاات الفرعية  وقيم المواطنة، وقد اعتمدت الباحثة 

توصيات  ان من ، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج و داة للدراسةأ ةعلى المنهج الوصفي المسحي بالعينة، واستخدام االستبان
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ين وذلك لتحس ،ونوعا   تفعيل منظمات المجتمع المدني العديد من األنشطة والممارسات الوطنية  ما   أهمها: ضرورة

فعل، مع تطوير منهجية لمنظمات المجتمع المدني لقياس أثر أنشطتها على المجتمع أالمساهمة بصورة واقعية ويشكل 

 األردني.

يز ثقافة حقوق سات المجتمع المدني في تعز ( بعنوان " المعوقات التي تواجه مؤس Saleh، 2014) دراسة

المعوقات التي تواجه مؤسسات  إلىالتعرف  إلىهدفت الدراسة  نسان من وجهة نظر المديرين في محافظات غزة "اإل 

المنهج نسان من وجهة نظر المديرين في محافظ غ ة، وقد استخدم الباحث ع المدني في تع ي  ثقافة حقوق اةالمجتم

ومديرة اختيرت بطريقة عشوائية،  ( مدير100ملت عينة الدراسة على )غراض الدراسة، وقد شالتحليلي تحقيقا ألالوصفي 

( فقرة 30هداف الدراسة، مكونة من )أ استخدم الباحث االستبانة لتحقيق وقد  ،صلي% ( من المجتمع األ 11.4وينسبة )

لي: التوجد فروق ذات داللة ظهرت النتائج مايأالسياسية(، وقد مجاالت هي ) االجتماعية، والثقافية، و  ةموزعة على ثالث

وقد خرج الباحث بعدة توصيات  ان حصائية تع ى لكل من المتتيرات التالية: النوع وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي، إ

ؤسسات المجتمع المدني مكانيات المادية، والتي بدورها تشجع مدارية والفنية واةمكانيات اةهمها: ضرورة توفير  افة اةأ 

تعاد عن الصراع في نطاق عملها، يجب على مؤسسات المجتمع المدني االب هنأصت بأو نسان، و على نشر ثقافة حقوق اة

 عالم المختلفة.   رائها عبر وسائل اةأن تعطى مؤسسات المجتمع المدني فرصة واسعة للتعبير عن أو 

 

 جنبية:الدراسات األ

ر للكشف عن تقدي ،"(NGO Major Group ،2017مجموعة المنظمات غير الحكومية ) "بحثية بعنوان ورقة

( 194ة للمنظمات غير الحكومية للمنتدى السياسي عالي المستوى ز، حيث شار ت )الموقف الرسمي للمجموعة الرئيس

واالرتقاا بعالم متتير من خالل  ة اآلتية، مسائل الفقرلت المسائل الرئيسو اتنر حكومية في هذن الورقة، وقد منظمة دولية غي

تع ي  التطور الدائم، مواجهة الفقر والجوع  إلىحيث يشترط في  ل ذلك السالم الدائم والمستمر، حيث هدفت  النماا،

ة أشكاله، فمواجهة التميي  بكا إلىيعا أالتتوفر لهم الرعاية، وقد هدفت  المطقعين، والعمل على توفير الرعاية الصحية لمن

 غاثية ذات الطابع المستمر. نسانية واةهداف اةجموعة من األيعا بعدد من قعايا البيئة ومأت واهتم
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

 ،ومؤسسات المجتمع المدني غلب الدراسات والتي تتعلق بدور المنظمات غير الحكوميةأ ن الحظت الباحثة بأ

شكالها وانخراط الشباب في العمل التطوعي والديمقراطية، واهتمت ألف تالتنمية بمخ اهتمت ويشكل  بير ومباشر بموضوع

االجتماعية  كلاوالمشحقوقها، واالهتمام بالطفل والتعليم ييان و  ودعمها العديد منها بمواضيع الفقر والبطالة ومشار ة المرأة 

 .دمان سري واةالمتعلقة بالتفكك األ

 ،نها تعد من الدراسات السباقة في المجتمع األردنيأ هو الدراسات السابقةعن الحالية  هذن الدراسة أما مايمي 

التي تبحث معرفة المنظمات غير الحكومية المعنية والمختصة في مجال نشاطها وعملها في الجريمة بكافة أشكالها، 

من خالل معرفة  في الحد من الجريمة و يفية الوقاية منها، NGOsدور المنظمات غير الحكومية  وتبحث أيعا في

وخاصة حدا  تتيير في مستوى الجريمة إعملت على  نأالبرامج والخدمات التي تقدمها تلك المنظمات غير الحكومية، وما 

رض الواقع في ميدان المجتمع األردني، أحيثيات التطبيق على يعا في أضاع الراهنة والمتذبذبة، وتبحث و في ظل األ

 .تلك المنظمات غير الحكومية ليهاإالتي تتوصل ومايية المخرجات 

 

 منهجية الدراسة 

يعد المنهج الشائع الذي و  ،(االستبانةاستخدام منهج المسح االجتماعي )الدراسة على اعتمدت  

 30هداف البحث العلمي، حيث تم بناا استبانة مكونة من أ ويساعد الباحث في تحقيق  ،والمستخدم في العلوم االجتماعية

، ، النوع اةجتماعياسم المنظمة ل على البيانات الديموغرافية وتعم مايلي: )و األ اوموزعة على ج أين، يحتوي الج   سؤاال

ما الج ا الثاني فيعم ثالثة مجاالت يحتوي أ(، و هل العلمي، التخصص، سنوات الخبرةالعمر، المسمى الوظيفي، المؤ 

، أما المجال الثاني ( سؤاال11المنظمة للحد من الجريمة والوقاية منها على )ل والمتعلق بالخدمات التي تقدمها و المجال األ

الذي ، ما المجال الثالثأسئلة، و أ( 10يحتوي على )فللحد من الجريمة والوقاية منها  والمتعلق بالبرامج التي تقدمها المنظمة

 سئلة. أ( 9ا فيتكون من )يتعلق بالمعوقات التي تواجهها المنظمة في الحد من الجريمة والوقاية منه
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 مجتمع الدراسة وعينتها

لغ عددهم ابال ،والمعنية في الحد من الجريمة المنظمات غير الحكومية العاملين فييتكون مجتمع الدراسة من 

 مدير برامج، مدير مشروع، مدير مكتب، مدير حالة، محامي، رئيل جمعية ( .موزعين مابين ) ،( موظف100)

 

 عينة الدراسة:

المنظمات غير الحكومية المعنية في الحد من  في اختيار المالئمة استخدمت الباحثة العينة القصدية 

 .منظمات غير حكومية 10وجرى اختيار  ،ردنيفي المجتمع األالجريمة و يفية الوقاية منها 

 أداة الدراسة 

من  أيعاوياالستفادة  ،ذات الصلةاستفادت الباحثة ببناا أداة الدراسة بالرجوع لألدب السابق والدراسات  

، والعاملين في وزارة التنمية االجتماعية الحكوميةالخبرة والعاملين في مجال المنظمات غير  وأصحابالمختصين 

 واألكاديميين في بع  الجامعات األردنية والعريية.

 صدق الدراسة وثباتها  

من خالل عرضها على عدد من المحكمين المختصين في موضوع الدراسة، حث تم  انةباالستتم اختبار صدق 

كما تم استخدام اختبار  رونباخ ألفا  على العينة النهائية. االستبانةإجراا التعديالت الالزمة وفقا لمالحظاتهم قبل توزيع 

ويما  0.60دراسة أعلى من النسبة المقبولة ، حيث تبين أن قيمة ألفا بالنسبة لكل مجال من مجاالت الداة الختبار ثبات األ

 يدل على ثبات االستبانة، وقد تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

 Cronbach's Alpha عدد الفقرات المتغيرات الرقم

الخههههدمات التهههههي تقهههههدمها المنظمهههههة للحهههههد مهههههن الجريمهههههة  1

 والوقاية منها

11 0.625 

الجريمة والوقاية  البرامج التي تقدمها المنظمة للحد من 2

 منها

10 0.613 

 0.691 9الصهههههعويات التههههههي تواجهههههههها المنظمهههههة فههههههي الحههههههد مههههههن  3
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 ( نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة 1الجدول رقم )

 

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

( وهو برنامج الرزم اةحصائية للعلوم االجتماعية، عن طريق إدخال البيانات spssل )أاستخدمت الدراسة برنامج 

واسهههتخراج النتهههائج مهههن خهههالل األسهههاليب اةحصهههائية  المتوسهههط الحسهههابي، االنحهههراف المعيهههاري، حسهههاب التكهههرارات والنسهههب 

الفهروق ذات الداللهة  ( لقيهاس One Way Anova(، واختبهار)  T-test، واختبهار )ألفا( )كرونباخالمئوية، واختبار الثبات 

( الختبهههار personتهههم اسهههتخدام اختبهههار معامهههل ارتبهههاط بيرسهههون ) لقهههدو فهههراد العينهههة تبعههها لهههبع  المتتيهههرات. اةحصهههائية أل

 الفرضيات.

 محددات الدراسة 

 الدراسة:تتحدد نتائج 

مدير  مكتب،مدير  مشروع،مدير  برامج، )مديرمن المنظمات غير الحكوميةن في و العامل :البشريةالحدود 

منها  والوقايةوتحديدا المنظمات غير الحكومية المعنية والمختصة في مشكلة الجريمة والحد  جمعية(رئيل  محامي، حالة،

 األردني.في المجتمع 

 م( 2021 –م  2018 ما بينالواقعة  )الفترةالزمانية:الحدود 

في الحد من الجريمة في الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المعنية  المكانية:الحدود 

 عمان.وتحديدا العاصمة  ،و يفية مكافحتها في المملكة األردنية الهاشمية ،والوقاية منها

لتحديد مستوى تقديرات عينة الدراسة، تم احتساب مقياس لكرت الخماسي المستخدم حسب المعادلة و 

 الرياضية التالية:

الحد األدنى من المقياس( / عدد الفئات المطلوية، ويالتالي تصبح المعادلة  التالي  –للمقياس )الحد األعلى 

(3-1/ )3  =1.33. 

 الجريمة والوقاية منها

 0.726 30 المقياس  كل 
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العينة حيث يصبح المعيار اةحصائي المستخدم لتقدير مستويات المتوسطات الحسابية ةجابات مفردات 

 :كالتالي

  درجة منخفعة(. 1.66إلى 1من( 

  درجة متوسطة(. 2.33 إلى1.67من( 

  درجة مرتفعة(.  3 إلى 2.33من( 

 

 خصائص عينة الدراسة

النتائج  وتظهر ،تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتتيرات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

 (:2على النحو اآلتي في جدول رقم )

 

 ( التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية 2الجدول )

 النسبة المئوية التكرار خصائص عينة الدراسة

 النوع 

 االجتماعي

 64.0 48 ذ ر

 36.0 27 أنثى

 100.0 75 المجموع

 

 16.0 12 سنة 40أقل من  العمر

 49.3 37 سنة 40-50

 34.7 26 50من  أكثر

 100.0% 75 المجموع

 

 46.7 35 مدير برامج المسمى الوظيفي
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 النسبة المئوية التكرار خصائص عينة الدراسة

 10.7 8 مدير المشاريع

 10.7 8 مدير مكتب

 8.0 6 مدير حالة

 8.0 6 محامي

 16.0 12 رئيل الجمعية

 100.0% 75 المجموع

 

 74.7 56 بكالوريوس المؤهل العلمي

 25.3 19 دراسات عليا

 100.0% 75 المجموع

 

 30.7 23 وعلم نفلفلسفة  التخصص

 50.7 38 قانون 

 10.7 8 تريية خاصة

 8.0 6 علم اجتماع

 30.7 23 فلسفة وعلم نفل

 100.0% 75 المجموع

 

 25.3 19 سنة فما دون  10 عدد سنوات الخبرة

 46.7 35 سنة 11-20

سنة 20أكثر من   21 28.0 

 100.0% 75 المجموع
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بين أفراد  اةداريينويما يدل على ارتفاع نسبة  ،من العينة من الذ ور %64( أن 2يتعح من الجدول رقم )

% 34.7وسنة،  50-40هم ما بين أعمار   او تتر % من العينة 49.3أن  العينة، أما فيما يتعلق بمتتير العمر فقد تبين

 ويما يدل على ارتفاع متوسطات أعمار أفراد العينة.  ،سنة 50من العينة ت يد أعمارهم عن 

% منها 16و% من العينة يعملون في وظيفة مدير برامج 46.7أما فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي فقد تبين 

 رؤساا جمعيات.

% من العينة يحملون مؤهل بكالوريوس والباقي من حملة الدراسات 74.7أما المؤهل العلمي فقد تبين أن 

% من العينة من حملة تخصص فلسفة 30.7و% من العينة من حملة تخصص قانون، 50.7العليا.  ما تبين أن 

 وعلم نفل.

 20% من العينة ت يد خبرتهم عن 28سنة، و 20-11خبرتهم ما بين   او تتر % من العينة 46.7كما تبين 

 سنة. 

تههم حسهههاب المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافههات المعياريهههة مهههن أجهههل وصههف تقهههديرات أفهههراد عينهههة الدراسهههة 

 لفقرات األسئلة التالية:

 ل: ما الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد مهن الجريمهة فهيو اةجابة عن السؤال األ

 األردنيل المجتمع

( المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة لفقههراتز الخههدمات التههي تقههدمها المنظمههة للحههد مههن 3الجههدول )
 الجريمة والوقاية منهاز

 الفقرة 
المتوســــــــ  

 الحسابي
االنحـــــــــراف 

 الترتيب المعياري 
ــــــــــة  األهمي

 النسبية

1 
2 .تقدم المنظمة الخدمات القانونية للفئات المستهدفة

.2533 
.87137 1

0 
 متوسطة

2 
2 للفئات المستهدفة.  االجتماعيةتقدم المنظمة الخدمات 

.8133 
.58572 

7 
 مرتفعة

3 
2 تقدم المنظمة الخدمات النفسية للفئات المستهدفة

.6267 
.65292 

8 
 مرتفعة

4 
تقههههدم المنظمههههة الرعايههههة الصههههحية للفئههههة المسههههتهدفة مههههن 

 .العحايا
2

.1733 
.94973 1

1 
 متوسطة
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5 
2 تقدم المنظمة الخدمات التشتيلية للفئات المستهدفة

.4533 
.66360 

9 
 مرتفعة

6 
المنظمة مع المؤسسهات الرسهمية الحكوميهة للحهد  ن او تتع

 من الجريمة والوقاية منها. 
2

.9600 
.25680 

2 
 مرتفعة

7 
المنظمة مع المنظمات غيهر الحكوميهة للحهد مهن  ن او تتع

 الجريمة والوقاية منها. 
2

.9467 
.32438 

3 
 مرتفعة

المنظمة مع المجتمهع المحلهي للحهد مهن الجريمهة  ن او تتع 8
 والوقاية منها. 

2
.9067 

 مرتفعة 5 37392.

9 
المنظمههة مهع الجهههات الدوليهة للحههد مهن الجريمههة  ن او تتعه

 والوقاية منها. 
2

.9733 
.23094 

1 
 مرتفعة

1
0 

2 .تراعي المنظمة المعايير الدولية لحقوق اةنسان
.9200 

.35868 
4 

 مرتفعة

1
1 

ومواقهههههههع التواصهههههههل  اةعهههههههالمتعتمهههههههد المنظمهههههههة وسهههههههائل 
 االجتماعي في الحد من الجريمة والوقاية منها. 

2
.8800 

.43371 
6 

 مرتفعة

2 المتوس  العام 
.7188 

 مرتفعة  26066.

 

نحو التساؤل السابق،  ما نالحظ أن الفقرة  امرتفع مستوى يعكل  2.7188 العام البالغنالحظ أن المتوسط 

أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة  دّ الجريمة والوقاية منها.   ز تعالمنظمة مع الجهات الدولية للحد من  ن او تتع( ز 9)

 ن او تتع( ز 7)الفقرة  منهاز. واحتلتالمنظمة مع المؤسسات الرسمية الحكومية للحد من الجريمة والوقاية  ن او تتع( ز 6)

( ز 10الثالثة، وتليها الفقرة ) المرتبةالمنظمة مع المنظمات غير الحكومية للحد من الجريمة والوقاية منها.   ز احتلت 

( زتقدم المنظمة الرعاية الصحية للفئة المستهدفة 4تراعي المنظمة المعايير الدولية لحقوق اةنسان ز واحتلت الفقرة )

 من العحايا.  ز المرتبة األخيرة بين فقرات التساؤل أعالن.

 

المجتمههع فههي الحكوميههة للوقايههة مههن الجريمههة  مهها البههرامج التههي تقههدمها المنظمههات غيههراةجابههة عههن السههؤال الثههاني: 

 األردنيل
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( المتوسههههطات الحسههههابية واالنحرافههههات المعياريههههة لفقههههراتز البههههرامج التههههي تقههههدمها المنظمههههات غيههههر 4الجههههدول )
 األردن ز الجريمة فيالحكومية للوقاية من 

المتوس   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
األهمية  الترتيب المعياري 

 النسبية
1

2- 
 70698. 2.6533 تقوم المنظمة بتقديم البرامج التعليمية. 

9 
 مرتفعة

1
3- 

 68445. 2.7333 تقوم المنظمة بتقديم البرامج التدريبية. 
7 

 مرتفعة

1
4-  

تساهم المنظمة في التأهيل و عادة الدمج المجتمعي للفئات 
 المعنية. 

2.7067 .69308 
8 

 مرتفعة

1
5- 

 55247. 2.7867 تقوم المنظمة بتقديم الفر  التطوعية. 
6 

 مرتفعة

1
6- 

تقوم المنظمة بعمل المحاضرات والندوات المعنية بالحد 
 من الجريمة والوقاية. 

2.9333 .25112 
3 

 مرتفعة

1
7- 

 25680. 2.9600 المختصة.   الدورّية واألبحا تقوم المنظمة بعمل الدراسات 
2 

 مرتفعة

1
8- 

 متوسطة 10 94211. 2.2400 تدعم المنظمة المشاريع التنموية. 

1
9- 

 23094. 2.9733 المستهدفة.اختيار الفئة  آليةتراعي المنظمة 
1 

 مرتفعة

2
0- 

البرامج والخدمات المقدمة  أثرتعمل المنظمة على قياس 
 بالوسائل المعتمدة لديها. 

2.9200 .27312 
4 

 مرتفعة

2
1- 

 35616. 2.8533 الفئة المستهدفة.  معايير لقياس مدى رضاتمد المنظمة تع
5 

 مرتفعة

 مرتفعة  25985. 2.7760 المتوس  العام 
نحو التساؤل السابق،  ما  امرتفع مستوى يعكل  2.776 العام البالغ( أن المتوسط 3يتعح من الجدول رقم )

( ز 17أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة ) دّ ز تعاختيار الفئة المستهدفة آلية( ز تراعي المنظمة 19نالحظ أن الفقرة )

( ز تقوم المنظمة بعمل المحاضرات 16)الفقرة  واحتلت“. المختصة.   الدورّية واألبحا تقوم المنظمة بعمل الدراسات 

( ز تعمل المنظمة على قياس 20فقرة )الثالثة، وتليها ال المرتبةز احتلت  عنية بالحد من الجريمة والوقاية.والندوات الم

( زتدعم المنظمة المشاريع التنموية ز 18البرامج والخدمات المقدمة بالوسائل المعتمدة لديهاز واحتلت الفقرة ) أثر

 المرتبة األخيرة بين فقرات التساؤل أعالن.
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ميهة فهي الحهد ظمهات غيهر الحكو نتائج اةجابة على السؤال الثالث والذي ينص على: مها المعوقهات التهي تواجهه المن

 األردنيلمن الجريمة في المجتمع 

( المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافهههات المعياريهههة لفقهههراتز المعوقهههات التهههي تواجهههه المنظمهههات غيهههر 5الجهههدول )
 الحكومية في الحد من الجريمة في األردن ز

المتوس   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
األهمية  الترتيب المعياري 

 النسبية
2

2- 
 48099. 2.7200 تواجه المنظمة صعويات بالقوانين واألنظمة التشريعية. 

6 
 مرتفعة

2
3- 

 87508. 2.2667 سياسية.تواجه المنظمة صعويات 
8 

 متوسطة

2
4- 

 87137. 2.2533 تواجه المنظمة صعويات أمنية. 
9 

 متوسطة

2
5- 

 32438. 2.9467 تواجه المنظمة تحديات ثقافية. 
3 

 مرتفعة

2
6- 

 25680. 2.9600 تواجه المنظمة تحديات اجتماعية. 
2 

 مرتفعة

2
7- 

 46383. 2.8800 ضاع المحلية والدولية الراهنة.   و عمل المنظمة باأل يتأثر
4 

 مرتفعة

2
8- 

 80695. 2.5867 يتأثر عمل المنظمة بالتمويل. 
7 

 مرتفعة

2
9- 

 44398. 2.7867 يتأثر عمل المنظمة بالتوزيع الجترافي. 
5 

 مرتفعة

3
0- 

تأثر عمل المنظمة بجائحة  ورونا على الصعيدين 
 والدولي.المحلي 

2.9733 .23094 
1 

 مرتفعة

 مرتفعة  31202. 2.7081 المتوس  العام 
 

نحو التساؤل السابق،  امرتفع مستوى يعكل  2.7081 العام البالغ( أن المتوسط 5يالحظ من الجدول رقم )

أعلى  تعتبر “والدولي ( ز تأثر عمل المنظمة بجائحة  ورونا على الصعيدين المحلي 30كما نالحظ أن الفقرة )

 ز.تواجه المنظمة تحديات اجتماعية ( ز26الفقرات موافقة، تليها الفقرة )

 ( ز يتأثر27الثالثة، وتليها الفقرة ) المرتبة( ز تواجه المنظمة تحديات ثقافية. ز احتلت 25)واحتلت الفقرة 

تواجه المنظمة صعويات أمنيةز المرتبة  ( ز24واحتلت الفقرة ). ز ضاع المحلية والدولية الراهنةو عمل المنظمة باأل
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حو المجاالت الثال  ناختبار الفروقات في آراا العينة الدراسة فقد تم  أعالن. وألغراضاألخيرة بين فقرات التساؤل 

 وفقا للمتتيرات الشخصية التالية: ،الدراسةمحل 

 الجنس: -1

 ما يلي: إلىحيث تم التوصل   t test for independent sampleلقد تم استخدام اختبار 

 لمتغير الجنس t test for independent sampleاختبار ( 6الجدول )
 الداللة قيمة ت  المتوسط الحسابي العدد الجنل المجال

 0.962 0.048 2.7197 48 ذ ر 1
   2.7172 27 أنثى

 0.105 1.64 2.8125 48 ذ ر 2
   2.7111 27 أنثى

 0.236 1.196- 2.6759 48 ذ ر 3

   2.7654 27 أنثى
أن قيمة ت المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 6يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل ،  0.05إحصائية عند مستوى 

 الجنل. إلىالدراسة تع ى 

 العمر: -2

 ما يلي: إلىحيث تم التوصل  ،لقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي

 

 ( تحليل التباين األحادي لمتغير العمر7الجدول )

 المريعات مجموع 

درجهههههههههههههههههههههههههههههههة 

 الداللة F المريعاتمتوسط  الحرية

 368. 1.014 069. 2 138. بين المجموعات 1

   068. 72 4.890 في المجموعات

    74 5.028 المجموع

 105. 2.327 152. 2 303. بين المجموعات 2
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   065. 72 4.693 في المجموعات

    74 4.997 المجموع

 473. 756. 074. 2 148. بين المجموعات 3

   098. 72 7.056 المجموعاتفي 

    74 7.204 المجموع

 

أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 7يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل ،  0.05إحصائية عند مستوى 

 العمر. إلىالدراسة تع ى 

 المسمى الوظيفي: -3

 :ما يلي إلىلقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي حيث تم التوصل 

 ( تحليل التباين األحادي لمتغير لمسمى الوظيفي8الجدول )

 الداللة F المريعات متوسط درجة الحرية مجموع المريعات 

A 942. 243. 017. 5 087. بين المجموعات 

   072. 69 4.941 في المجموعات

    74 5.028 المجموع

B 031. 2.635 160. 5 801. بين المجموعات 

   061. 69 4.196 في المجموعات

    74 4.997 المجموع

C 134. 1.755 163. 5 813. بين المجموعات 

   093. 69 6.391 في المجموعات

    74 7.204 المجموع
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أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 8يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم ،  انت قيمة ف ذات داللة إحصائية( )حيثما عدا المجال الثاني  0.05إحصائية عند مستوى 

ا عدا المجال المسمى الوظيفي، م إلىوجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل الدراسة تع ى 

 البرامج التي تقدمها المنظمة للحد من الجريمة والوقاية منها(.)الثاني 

 المؤهل العلمي: -4

 ما يلي: إلىحيث تم التوصل   t test for independent sampleلقد تم استخدام اختبار 

 لمتغير المؤهل العلمي t test for independent sampleختبار ( ا9الجدول )

 الداللة قيمة ت المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 0.347 0.946 2.7354 56 بكالوريوس 1

   2.6699 19 دراسات عليا

 0.728 0.349 2.7821 56 بكالوريوس 2

   2.7579 19 دراسات عليا

 0.786 0.273- 2.7024 56 بكالوريوس 3

   2.7251 19 دراسات عليا

أن قيمة ت المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 9يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل ،  0.05إحصائية عند مستوى 

 المؤهل العلمي. إلىالدراسة تع ى 

 التخصص:

 ما يلي: إلىتم التوصل  حيثلقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

 لمتغير التخصص اختبار تحليل التباين األحادي( 10الجدول )

مجموع  
 الداللة F المربعات متوس  درجة الحرية المربعات

 552. 705. 048. 3 145. بين المجموعات 1
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 4.882 في المجموعات
7

1 
.069   

 5.028 المجموع
7

4 
   

2 

 061. 2.569 163. 3 489. بين المجموعات

 4.507 في المجموعات
7

1 
.063   

 4.997 المجموع
7

4 
   

3 

 266. 1.347 129. 3 388. بين المجموعات

 6.816 في المجموعات
7

1 .096   

 7.204 المجموع
7

4 
   

أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست  إلى( 10يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال ،  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 التخصص. إلىمن المجاالت محل الدراسة تع ى 

 سنوات الخبرة: -5

 :ما يلي إلىحيث تم التوصل  ،لقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي

 ( اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة11الجدول )

 الداللة F متوسط المريعات درجة الحرية مجموع المريعات 

 499. 702. 048. 2 096. بين المجموعات 1

   068. 72 4.932 في المجموعات

    74 5.028 المجموع

 260. 1.373 092. 2 184. بين المجموعات 2

   067. 72 4.813 في المجموعات

    74 4.997 المجموع
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 022. 4.024 362. 2 724. بين المجموعات 3

   090. 72 6.480 في المجموعات

    74 7.204 المجموع

( أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة 11يشير الجدول رقم )

يدل على عدم  مما ،إحصائية( انت قيمة ف ذات داللة  حيث )ما عدا المجال الثالث  0.05إحصائية عند مستوى 

المسمى الوظيفي، ما عدا المجال  إلىوجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل الدراسة تع ى 

 الصعويات التي تواجهها المنظمة في الحد من الجريمة والوقاية منها(. الثالث )

 

 مناقشة النتائج:

ل: ما الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد من ومناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال األ 

 األردني؟ المجتمع الجريمة في

من  المنظمة مع الجهات الدولية للحد ن او تتع(  9ل أن الفقرة )و نتائج الدراسة المرتبط بالسؤال األأظهرت 

المنظمة مع المؤسسات الرسمية الحكومية  ن او تتع( 6أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة ) دّ الجريمة والوقاية منها، تع

المنظمة مع المنظمات غير الحكومية للحد من  ن او تتع(  7للحد من الجريمة والوقاية منها بينما احتلت الفقرة ) 

( تراعي المنظمة المعايير الدولية لحقوق اةنسان 10الثالثة، وتليها الفقرة ) المرتبةالجريمة والوقاية منها، احتلت 

 . ( تقدم المنظمة الرعاية الصحية للفئة المستهدفة من العحايا المرتبة األخيرة4ت الفقرة )واحتل

ن منظمات المجتمع المدني لها دور  بير في الحد من الجريمة والوقاية منها أذلك من خالل  تع و الباحثة

جه ة أومنها  ،مع الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية والجهات الرسمية الحكومية داخل البالد التعاون من خالل 

و ما  ،نواعهاأا بينها للمكافحة الجريمة بكافة جاهدة التشبيك فيم حاولالتي ت، الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني

يجاد إيجابي في إثر أالمشتر  من  التعاون ات وهذا وما لهذن الخدم ،ذ رت الباحثة سابقا بطريقة مباشرة وغير مباشرة

التي  شفت عن ، (   Al-Janfawi، 2010حيث اتفقت الدراسة مع دراسة ) ،تخفيف من ارتكاب الجريمةلحلول ل

مع الجهات  التعاون المؤسسات الرسمية )الحكومية ( وغير الرسمية ) غير الحكومية ( في الحد من الجريمة و 

يعا أفقت الهدف المنشود. وتوا إلىية وأجه ة الشرطة للوصول التعاونالجمعيات  ما بينن هنا  تنسيقا أ، و المختصة
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( منظمة دولية غير حكومية في المشار ة في المنتدى  194( ، في مشار ة ) NGO Major Groupمع دراسة ) 

هداف والكثير من األ ،والجوع المطقعين مسائل الفقر واالرتقاا من خالل النماا ومواجهة الفقر لاو تنالسياسي الذي 

نسان، فيما اختلفت الدراسة الحالية  مع دراسة سة والدولية لحقوق اةمراعية في ذلك المعايير الرئي ،غاثةنسانية واةاة

 (Qandeel، 2002 ) ، لكن  ،يعاأ نيةاو وتعطوعية  األهليةن العالقة مابين الدولة والمنظمات أ إلىالتي خلصت

ا وممارسة وهذا ي يد من الصعوية في عمله ،ن الدولة تفرض سيطرتها على شكل المنظمة ونشاطهاإفي  ال الحالتين 

 فيما ت داد بذلك المشاكل االجتماعية وت يد نسبة ارتفاع الجريمة . ،كمل وجهأنشاطها على 

تطلبات الدور متنافرة يشتل مراك  مع من الشخص يجد نفسه ترتبط النتائج بنظرية الدور حيث إو 

 كثر من دور ونشاط  التدريب والتمكين والتنمية وغيرها من األهداف.، و ذلك المنظمة تشتل أومتعارضة

 

المجتمع  الجريمة فيما البرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من اإلجابة عن السؤال الثاني: 

 األردني؟

لية اختيار الفئة آالمنظمة  ( تراعي19الفقرة )أن  الثانيأظهرت نتائج الدراسة والمرتبطة في السؤال 

بينما  المختصة، الدورّيةحا  أالمنظمة بعمل الدراسات واال ( تقوم17أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة ) دّ المستهدفة تع

الثالثة، وتليها  والوقاية المرتبةالمنظمة بعمل المحاضرات والندوات المعنية بالحد من الجريمة  ( تقوم16)احتلت الفقرة 

( 18واحتلت الفقرة ) لديها،البرامج والخدمات المقدمة بالوسائل المعتمدة  أثر( تعمل المنظمة على قياس 20الفقرة )

 األخيرة.زتدعم المنظمة المشاريع التنموية ز المرتبة 

 ،ةيههحكوميههة لههديها العديههد مههن البههرامج التعليميههة والتدريبالغيههر ن المنظمههات أذلههك مههن خههالل  الباحثههة روتفسهه

مهن الممكهن تقلهيص ليهة التهدريب والتعلهيم آففهي  ،حتهى العهاملين لكيفيهة الوقايهة مهن الجريمهة أوسواا للفئات المسهتهدفة 

ي ت يهههد بهههدورها  ثافهههة البحهههث فهههي والتههه ،دورّيهههةال بحههها مهههل الهههورد والنهههدوات والدراسهههات واأليعههها عأحجهههم الجريمهههة ، و 

يعهها تعمههل المنظمههات غيههر الحكوميههة أو  سههاليب الجرميههة الجديههدة والمتنوعههة مههع زيههادة الخبههرة فههي اكتشههاف الجريمههة،األ

تسمو  ذيتحقيق الهدف الل ؛مع المؤسسات األمنية والمجتمعية التعاون على  استقطاب الخبراا والمختصين من خالل 

الدراسهة عهن وجهود دورات (، حيهث بينهت  Al-Janfawi، 2010) ي او الجفنهليه، وتتفهق ههذن النتيجهة مهع نتيجهة دراسهة إ

، العمههل علههى مههع الجهههات غيههر الحكوميههة المختصههة التعههاون فههراد الشههرطة بااللتحههاق بههها بأقههوم بههها يرشههادية  تدريبيههة و 
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التههي ، (Abu Safiya،2000بههو صههفية )أيعهها  مههع دراسههة أسههباب الجريمههة ، واتفقههت أعههداد دراسههات وتقههارير حههول إ 

ع سياسهات تدريبيهة للعهاملين فهي تلهك الحكوميهة بالعمهل االجتمهاعي، ووضهضرورة اهتمام المنظمهات غيهر  إلىتوصلت 

يعها مهع دراسهة الرقهاد أ، واتفقهت واالستفادة من الخبهرات الموجهودة فهي المنظمهات الحكوميهة ،المنظمات غير الحكومية

(Al-Raqqad، 2019 ) ، قامة المحاضرات إمن خالل  ،منيةالمهم في نشر الوعي والتوعية األ الدوربشادت أحيث

المتمثههل فههي  ،مههع الجانههب الرسههمي ) الحكههومي ( التعههاون والنههدوات العلميههة التههي تقههوم بههها مؤسسههات المجتمههع المههدني ب

ن للمنظمههات غيههر أ( Al-Rahamneh، 2018منههة ). بينمهها اختلفههت الدراسههة مههع دراسههة الرحااألمههن العههام والشههرطة

 المواطنين.على حقوق  لاو والتط المساس بسيادة الدولة  ى،خر أمنية وسياسية أالحكومية مآل 

دائهههها وعملهههها وماييهههة أدوارهههها ومهههدى منظمهههات وأالتهههي تهههدرس الههههذن النظريهههة مهههع نظريهههة المنظمهههة:  وتهههرتبط

 .نشاطها

 ما المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في الحـد مـن الجريمـة فـينتائج اإلجابة على السؤال الثالث: 

 األردني؟ المجتمع

عمههههل المنظمههههة بجائحههههة  ورونهههها علههههى  ( تههههأثر30ظههههرت النتههههائج المرتبطههههة فههههي السههههؤال الثالههههث أن الفقههههرة )أ

بينمهها  اجتماعيههة،المنظمههة تحههديات  ( تواجههه26أعلههى الفقههرات موافقههة، تليههها الفقههرة ) دّ تعهه والههدولي،الصههعيدين المحلههي 

ضهاع و عمهل المنظمهة باأل ( يتهأثر27وتليهها الفقهرة ) الثالثة، المرتبة ( زتواجه المنظمة تحديات ثقافية25)احتلت الفقرة 

 األخيرة.( تواجه المنظمة صعويات أمنية المرتبة 24ومن ثم احتلت الفقرة ) الراهنة،المحلية والدولية 

التهي تحهد مهن قهدرتها علهى  ،أن منظمات المجتمع المدني تواجه العديد من المعيقات إلىذلك وتع و الباحثة 

العههالمي  األصههعدةبههها جميههع الههدول علههى مسههتوى  افههة  تههأثرتالتههي ، لههها مههرورا بجائحههة  ورونههاأو و  ،مواجهههة الجريمههة

تمويههل بعهه  والقلههة فههي  علههى الههدول العههباممهها زاد  ،األنشههطةوالههدولي والمحلههي، حيههث عرقلههت الجائحههة الكثيههر مههن 

يعا هنا  العديد من التحديات والتي تواجه المنظمات غير الحكومية  الثقافية والتحديات أالمنظمات غير الحكومية، و 

حيهث اتفقهت الدراسهة  ،عاقهة عمهل تلهك المنظمهات  هالمتتيرات االجتماعيهةإ ، والتي تسهاهم فهي المجتمعية واألمنية أيعا

ن للمتتيههرات االجتماعيههة والثقافيههة إ، حيههث (Shdeifat and Rashidi، 2016دي )مههع دراسههة الشههديفات والرشههي

فههي ارتكههاب السههلو  الجرمههي، وهههذن نفههل  ا بيههر  اوالمسههتوى االقتصههادي والتعليمههي والتنههوع الجترافههي ومنطقههة السههكن أثههر 

 إلههىتاحههة برامجههها والوصههول  عاقههة تقههديم خههدماتها و إ يههد مههن المنظمههات غيههر الحكوميههة فههي التحههديات التههي تواجههه العد
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ن تعطى أضرورة  إلىالتي توصلت ، (Saleh، 2014، وتتفق هذن النتيجة مع نتيجة دراسة صالح )الفئات المستهدفة

مكانيههات الماديههة ، وتههوفير  افههة اةنسههانةونشههر حقههوق ا آرائهههامؤسسههات المجتمههع المههدني فرصههة واسههعة للتعبيههر عههن 

يعها بابتعهاد تلهك المنظمهات عهن الصهراع فهي أصهت أو عملهها المنشهود، و إلهى التهي تشهجعها للوصهول ، دارية والفنيةواة

أن  إلهىالتهي توصهلت ، (Abu Safia،2000نطهاق عملهها، بينمها تختلهف ههذن الدراسهة مهع نتيجهة دراسهة أبهو صهفية )

قههل مههن الوسههط فههي السياسههات واةجههرااات والهيكههل التنظيمههي أو  اضههعيف دّ مههات غيههر الحكوميههة يعههاألداا اةداري للمنظ

 والتنبؤ والبرامج ال منية واالتصال . 

 

 التوصيات 

والتههي تسههاهم بشههكل مباشههر وغيههر  ،بعههد تحليههل ومناقشههة نتههائج هههذن الدراسههة توصههي بالعديههد مههن التوصههيات الهامههة

وتتمثهل ههذن التوصهيات  ،والتقليل من فر  ارتكاب الجريمة في المجتمع األردني ،مباشر في الحد من الجريمة والوقاية منها

 يلي: .فيما 

  شههؤونهان تكههون هيئههة غيههر حكوميههة علههى تلههك المنظمههات لمتابعههة أوجههود جهههة رقابيههة ويفعههل 

 وتقييم عملها ورصد نتائجها. 

  العمهههههل علهههههى تهههههذليل الصهههههعويات والتحهههههديات التهههههي تتعهههههرض لهههههها المنظمهههههات غيهههههر الحكوميهههههة

ينبتههي لتلههك المنظمههات المشههار ة فههي و  ،وذلههك لتسهههيل عملههها ،أيعهها فههي الدولههةوالمنظمههات الدوليههة غيههر الحكوميههة 

 المستهدفة.مصالح الفئات ل المتعلقة بها وما يتفقصياغة بع  النصو  القانونية 

  شهتال الشهباب وتقليهل إدة فهر  التطهوع لمها فيهه مهن فائهدة العمل التطوعي وزيا ميةبأهالتعريف

 فر  االنحراف. 

  .المتابعة والتقييم للمشاريع والخدمات والبرامج المقدمة من قبل المنظمة 

  األردن لتشهههمل محافظهههات إعهههادة النظهههر فهههي التوسهههع الجترافهههي للمنظمهههات غيهههر الحكوميهههة فهههي

 الهاشمية  افة. المملكة األردنية
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