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ABSTRACT 
The study aimed to identify the level of security, social and legal prevention 
measures in reducing crime in the Jordanian society, and to identify the level 
of effectiveness of the security, social and legal prevention measures taken 
for reducing some types of crimes in Jordanian society. To meet thos end, the 
study made use of the sample social survey method, and the use of the 
questionnaire to collect data, whose validity and reliability were ascertained. 
The study population consisted of workers in leadership and administrative 
positions at the Jordanian Ministry of Interior at the Ministry's headquarters 
and in the governorate centers, whose total number was (1490) employees. 
The study sample consisted of (332) male and female employees, and the 
study handled the data obtained from the field study statistically, using the 
statistical program for science (SPSS). The results of the study showed that 
the general level of social, security and legal measures to reduce crime in the 
Jordanian society was moderate, with a mathematical mean of (3,616). The 
results of the study showed that the legal measures achieved the first rank in 
terms of relative importance in preventing crime, with a mean of (3,779) and 
a high level, and in the second order security measures with a mean of 
(3,628) and a medium level, and in the third and last order the area of social 
measures with a mean of (3,442). The results showed that the general level of 
security, social, and legal preventive measures to reduce some types of 
crimes in the Jordanian society, from the viewpoint of employees of the 
Jordanian Ministry of Interior, came at a medium and high level, in reducing 
cyber crimes, drug crimes, societal violence, terrorist crimes, financial 
crimes, inter-crimes, and murder crimes.  
Keywords: Crime Prevention Measures, Crime Reduction, Jordanian 
Society 
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نحراف  ىاملستو
  ياملعيار

املتوسط
ي سا   ا

  رقم منيةالوقايةتداب
  الفقرة

و 4.103 0.84 مرتفع العالقـــة ــز املجتمـــععز وأفــراد مـــن جــل ن بـــ رالثقــة
املجتمع املتبادل ام ح أساس ع ا  وإقام

12 

مستو 4.041 0.90 مرتفع ىفع ـر الشرطة ن للعامل ب والتد يل رالتأ
املجتمعل التصديمجال   رائم

11 

الــــــــشرطة 3.894 0.85 مرتفع دو حــــــــو حــــــــسنة نيــــــــة ذ ة صــــــــو رإعطــــــــاء لر
ال املجتمعاملجتمعية مة ر ا من   وقاية

13 

منيـــــــة 3.843 1.01 مرتفع ـــــــة للمعا الـــــــشاملة الوقايـــــــة مـــــــن اعتمـــــــاد
املجتمع مة ر   ل

10 

املؤســسات 3.822 0.85 مرتفع ــا ف ك ــش املــة مت إعالميــة بــرامج إيجــاد
ــــــ مــــــة ر ا مـــــن ــــــد وا للوقايـــــة عالميــــــة و منيـــــة

  املجتمع

5 

أو 3.760 1.11 مرتفع ي الـــــــــسلو بـــــــــاالنحراف يـــــــــو مـــــــــا ومنـــــــــع التـــــــــصدي
املجتمع لھ ض   التحر

8 

يردوالتفعيل 3.757 1.03 مرتفع مـنلمراكزل الوقا حفظ ـمنية 2 
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نحراف  ىاملستو
  ياملعيار

املتوسط
ي سا   ا

  رقم منيةالوقايةتداب
  الفقرة

  املجتمع
وأمــــاكن 3.614 0.93  متوسط الليليـــة النـــوادي ـــ ع منيـــة الرقابـــة تكثيـــف

املجتمع و   الل
15 

ا 3.589 1.06  متوسط املعلومـاتدعم تبـادل مجـال ـ التكنولوجية ات رلقد
املجتمع مة ر ا من للوقاية منية املؤسسات ن   ب

9 

ن 3.552 1.14  متوسط املطلــــــــو ــــــــ ع للقــــــــبض منيــــــــة مــــــــالت ا تكثيــــــــف
جرام معتادي من السوابق اب   وأ

14 

عمــــــل 3.408 1.12  متوسط بــــــدعم اصــــــة ا عات ــــــشر وال ن القــــــوان ر تطـــــو
املجتمعالشر املجتمعية   طة

6 

ة 3.347 1.16  متوسط بخطــــــو الـــــو ـــــادة ــــــ ـــــ م عـــــالم دو رتفعيـــــل زر
مة ر   ا

7 

ا 3.314 1.09  متوسط ــشا وان منيــة للمراكــز ي ــا امل ــع التو كفــاءة رــادة زز
دنية املحافظات ضمن انية الس   رالتجمعات

3 

لــ 3.251 1.19  متوسط ــ م ــس ا معميــق لي ومــسؤ املجتمــع أفــراد ودى
ومنجزاتھ الوطن سبات مك عن الدفاع   نحو

1 

ا 3.126 1.21  متوسط اب ـــــ وأ ن املختـــــص مـــــع العلميـــــةنالتعـــــاو ات ـــــ
مـن بالوقايـة اصـة ا منيـة امج ـ ال ر لتطـو والعملية

املجتمع مة ر   ا

4 

لتداب 3.628 0.81  متوسط العام   منيةالوقايةىاملستو
د يا د املجتمع مة ر ا  رمن

- 

5
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نحراف  ىستوامل
  ياملعيار

املتوسط
ي سا   ا

  رقم الفقرات
  الفقرة

ــــــ 3.773 0.88 مرتفع جتماعيــــــة والعدالــــــة املــــــساواة ــــــتحقيــــــق ع ــــــصو لا
املجتمع أفراد ن ب ات متيا و  زالفرص

9 

القـــيم 3.741 0.95 مرتفع عميــق ـــ جتماعيــة ـــشئة الت مؤســسات دو رعميــق
نف خالقية و املجتمعالوطنية الشباب   وس

1 

والتنمية 3.713 0.89 مرتفع البناء نحو الشباب ات وقد طاقات وتوجيھ رتوظيف
  املجتمع

15 

ــــ 3.705 1.06 عمرتف قتــــصادية و جتماعيــــة الــــشباب ل ملــــشا حلــــو لإيجــــاد
  املجتمع

6 

أســــاس  3.694 0.98 مرتفع ــــ ع التعينــــات ـــ جتماعيــــة العدالــــة مبــــدأ تطبيـــق
الفرص افؤ وت الت واملؤ   الكفاءة

11 

ش 3.689 1.16 مرتفع مــــ وال الفقــــر ــــة محا مجــــال ــــ عادلــــة سياســــة رتحقيــــق
لألف رمان املجتمعوا   راد

5 

القـــــــيم 3.566 1.08  متوسط ـــــــ ع القائمـــــــة جتمـــــــا افـــــــل الت يم مفـــــــا عميـــــــق 16 



المجتمع ائم في الوقایة من الجریمة وعالقتھا بالحد من الجرتدابیر 
" من وجھة نظر العاملین في وزارة الداخلیة"األردني   

 

   محمود السالمینضیف هللا
 فةرامي العساس. د

 

 

502 

نحراف  ىستوامل
  ياملعيار

املتوسط
ي سا   ا

  رقم الفقرات
  الفقرة

املجتمع أفراد ن ب   سالمية
وتثق 3.536 0.98  متوسط ف مـنعر ديثـة ا الوقاية بأساليب املجتمع أفراد يف

م عالم وسائل خالل من رائم   ا
7 

مؤســــسا 3.466 1.11  متوسط تمــــام جتماعيــــةا ــــشئة الت ســــة،(ت املد رســــرة،
د، سر..) امل بناء أوقات   استغالل

12 

ا 3.458 1.20  متوسط حقوقـــــھ وصـــــو املـــــواطن كرامـــــة ـــــ ع فـــــاظ ـــــانا كفل ـــــ ل
  رالدستو

10 

مـشة 3.439 1.17  متوسط وامل ة ـ الفق لألسـر جتماعيـة الـضمانات مظلة توسيع
  املجتمع

17 

ـاب 3.412 1.22  متوسط ت ا ة خطـو حو وتثقيفية ة توعو حمالت وتنفيذ رإعداد ر ل
املح املجتمع مؤسسات خالل من مة ر   ا

3 

جتما 3.396 1.14  متوسط مايـــة ا ـــاتــوف حقوق وصــو ســـرة ــ للمـــرأة نعيــة
مناسبة ف ظر ضمن والعمل   والتعليم

13 

املــش 3.375 1.25  متوسط ـ املـواطن دو الوقايــةرتفعيـل وسياسـات بـرامج ـ اركة
السكنية حياء و املناطق مستو ع مة ر ا   ىمن

2 

امل 3.368 1.27  متوسط ـــــ لألطفـــــال جتماعيــــــة مايـــــة وا الرعايـــــة جتمــــــعتـــــوف
ية ال والرعاية التعليم م   وحق

14 

لألفــراد 3.249 1.07 متوسط جتمــا الـدعم ــ يــة ا معيــات ا دو ـز ــرعز
  .املجتمع

20 

مجتمعيـــة 3.178 1.22 متوسط ثقافـــة إيجـــاد ــ التعليميـــة املؤســـسات دو رتفعيــل
املجتمع العنف جرائم وترفض   تدين

4 

الــــــشبابتفع 3.051 1.20 متوسط ــــــب موا كــــــشف ــــــ الــــــشبابية نديــــــة دو ريــــــل
املجتمع م ا قد ر   روتطو

19 

الــد 3.046 1.29 متوسط ات ــ خ مــن مــنســتفادة الوقايــة مجــال ــ املتقدمــة لو
مة ر   ا

8 

ــ 2.978 1.17 متوسط الــشع التطــو العمــل ــ املــشاركة ــ الــشباب يع ــ
املح   املجتمع

18 

لتداب 3.442 0.74 متوسط العام   جتماعيةالوقايةىاملستو
ي د املجتمع مة ر ا  رمن

- 

6
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نحراف  ىاملستو
  ياملعيار

املتوسط
ي سا   ا

  رقم الفقرات
  الفقرة

القانونيـــــة 4.167 1.01 مرتفع التـــــداب قـــــصوتطبيــــق ـــــة ملعا ــــة ا رح ز
قبــــــل مــــــن مـــــة ر ا ــــــاب ت ال العــــــود منـــــع ــــــ ـــــة رالعقو

املجتمع ة ط ا رائم ا  مرتك

9 

العلنيــــــــــة 4.053 1.08 مرتفع املحاكمــــــــــات بالقــــــــــضاياإجــــــــــراء ن ط رللمتــــــــــو
العام للراي ة واملث ة ط   ا

6 

ـــرائم 3.984 1.07 مرتفع ا ـــ ملرتك الالحقـــة الرعايـــا أســـاليب مـــنتطبيـــق
صالحية املراكز من م ع   املفرج

10 

ـــ 3.969 1.21 مرتفع ـــرائم ا ي مكــر بحـــق القانونيــة ـــات العقو رــشديد
  املجتمع

4 

س 3.741 1.12 مرتفع مبدأ القضاياتفعيل ن ط املتو ع القانو ريادة ن
جتما م وضع عن النظر غض   جرامية

8 

العق 3.706 1.09 مرتفع بدائل ةتطبيق ر ل السالبة ات  3  و
نظمـــة 3.688 1.13 مرتفع و عات ـــشر ال لـــبعض القانونيـــة الثغـــرات ســـد

ة العقو من رب لل البعض قبل من   املستغلة
1 

منـــــــــع 3.669 1.12  متوسط بقــــــــانو اصــــــــة ا نظمــــــــة و ن القــــــــوان نتفعيــــــــل
املجتمع رائم   ا

7 

و 3.546 1.18  متوسط العشائر القضاء ن قوان ر املجتمعيتطو ا  5  تفعيل
وإعــــادة 3.264 1.24  متوسط املحـــاكم قبــــل مـــن املقدمــــة ـــدمات ا ن تحـــس

القضايا البت السرعة يضمن بما ا   تنظيم
2 

لتــداب  3.779 0.72 مرتفع العــام مــة القانونيــةالوقايـةىاملـستو ر ا مــن
ي د  راملجتمع

- 

7
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الوقائية   التداب
منية جتماعية التداب القانونية التداب  التداب

مة  رقم ر ا   نوع
املتوسط
ي سا  ا

ب ىاملستو ت  ال
ملتوسطا

ي سا  ا
ب ىاملستو ت  ال

املتوسط
ي سا  ا

ب ىاملستو ت  ال

القتل  1   7 مرتفع 3.991  8 متوسط 2.865  10 متوسط 3.054 جرائم

الشرف  2   8  متوسط 3.646  1  مرتفع 3.418  6  توسطم 3.415 جرائم

3  
العنف جرائم

 املجتم
  3  مرتفع 4.131  7  متوسط 2.931  1  مرتفع 3.945

الس  4   10  متوسط 3.644  3  متوسط 3.224  5  متوسط 3.514 رقاتجرائم

سية  5 ا رائم   12  متوسط 3.225  2  متوسط 3.418  7  متوسط 3.215 ا

6  
رائم ا

ونية  لك
  1  مرتفع 4.308  12  متوسط 2.418  4  طمتوس 3.614

املالية  7 رائم   5  مرتفع 4.044  11  متوسط 2.534  9  متوسط 3.084 ا

اب  8 رائم   4  مرتفع 4.091  5  متوسط 3.129  8  متوسط 3.114 يةرا

التطرف  9   9  متوسط 3.646  10  متوسط 2.618  12  متوسط 2.847 جرائم

10  
الفساد جرائم

واملا  يدار
  11  متوسط 3.298  9  متوسط 2.734  11  متوسط 2.954

11  
ات املخد رجرائم

التعاطي"
تجار  "و

  2  تفعمر 4.146  4  متوسط 3.216  3  مرتفع 3.844

ية  12 البي رائم   6  مرتفع 4.039  6  متوسط 3.011  2  مرتفع 3.903 ا

العام  -   - مرتفع 3.851  -  متوسط 2.960  - متوسط 3.375  ىاملستو

8
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