
 

 

 

 دور مبادرات اإلعالم األمني ملديرية األمن العام األردني 
يف التوعية من اجلرائم من وجهة نظر ضباط وأفراد 

٢٠١٩-٢٠١٦الشرطة اتمعية للفرتة   
 
 

:عدادإ  
إسراء عبد احلميد املعايطة/ أ  

،بة دكتوراه يف قسم علم االجتماعطال  
.ن جامعة مؤتة، الكرك، األرد، ختصص علم اجلرمية  

 
فايز عبد القادر اايل/ د.أ  
  . جامعة مؤتة، الكرك، األردن،العلوم االجتماعية، أستاذ علم االجتماع

 
 
 
 



  ات اإلعالم األمني لمدیریة األمن العام األردني دور مبادر
  ....الشرطة في التوعیة من الجرائم من وجھة نظر ضباط وأفراد

  إسراء عبد الحمید المعایطة
  فایز عبد القادر المجالي / د. أ

 

 

414 


 

  

  فایز عبد القادر المجالي، ١المعایطةإسراء عبد الحمید 
جامعـة مؤتـة، ، كلیـة العلـوم االجتماعیـة، تخـصص علـم الجریمـة، قسم علم االجتماع

  .الكرك، األردن
 esraa.maaita@yahoo.com:  للباحث الرئیسالبرید االلكتروني١

  :الملخص
































 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

415 

The role of the security media initiatives of the Jordanian 
Public Security Directorate's in raising awareness of crimes 

from the viewpoints of officers and members of the 
community police throughout the period 2016 – 2019 

Israa Al-Ma’aita١, Fayez Al-Majali  
Department of Sociology, Major in Criminology, Faculty of Social 
Sciences, Mutah University.Jordan. ١Corresponding author E-mail: esraa.maaita@yahoo.com  
Abstract: 
The study aimed to identify the role of security media initiatives organized 
by the Public Security Directorate in raising awareness of crimes in 
Jordanian society from the viewpoint of community police workers. As well 
as identifying its effectiveness and suitability in raising awareness of crimes, 
and identifying methods for activating its role in raising awareness of crimes. 
To achieve its objectives, the study relied on the sample survey approach, 
and the use of the questionnaire tool to collect data, whose validity and 
reliability were assured. The community consisted of all the employees of the 
Community Police Department in Jordan, and the study sample was chosen 
by following the comprehensive survey method for the members of the study 
community, where the study sample consisted of (288) Officers, warrant 
officers, and individuals.  The results of the study showed that the role of the 
security media initiatives of the Public Security Directorate in raising 
awareness of crimes in the Jordanian society from the point of view of 
community police workers was high, and the arithmetic average of the 
answers reached (3.808). Solutions to youth problems that lead to 
delinquency, creating an appropriate societal culture to confront the danger 
of crime in society, and disseminating recent developments in the field of 
methods of committing crimes in society. The results showed that the level of 
effectiveness of the security initiatives organized by the Jordanian Public 
Security Directorate in raising awareness of crimes in the Jordanian society 
has reached a high level. Among the most important initiatives are the "Stop 
the Bleeding of Joy" initiative, the "So you can see" initiative, and the 
initiative "The Millionaire Campaign to Address the Phenomenon of Drug 
and Pill Abuse" Narcotic drugs, and the "one body" initiative. The results 
indicated that the most important crimes that can be made aware of their 
danger through the security initiatives organized by the Public Security 
Directorate, which came at a high level, were "gunfire crimes", drug abuse 
crimes, violations of traffic and dangerous traffic regulations, societal 
violence crimes, and cyber-crimes. And crimes of violation of defense laws. 
The study recommended work to increase coordination and cooperation 
between the Community Police Department and public and private 
institutions in order to prepare new security initiatives to raise awareness of 
the dangers of crime, taking into account the prevailing social and economic 
problems in society. 
Keywords: security initiatives, security awareness, crimes, community 
policing. 
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 0.621 (**) 6 0.404 (**) 11 0.674 (**) 

 0.421 (**) 7 0.501 (**) 12 0.554 (**) 

 0.507 (**) 8 0.447 (**) 13 0.503 (**) 

 0.440 (**) 9 0.534 (**) 14 0.438 (**) 





 

 0.632 (**) 10 0.579 (**) 15 0.499 (**) 

 0.417 (**) 6 0.416 (**) 11 0.487 (**) 

 0.429 (**) 7 0.597 (**) 12 0.504 (**) 

 0.600 (**) 8 0.536 (**) 13 0.622 (**) 

 0.435 (**) 9 0.410 (**) 14 0.597 (**) 





 

 0.397 (**) 10 0.422 (**)     

 0.411 (**) 8 0.463 (**) 15 0.409 (**) 


 0.561 (**) 9 0.504 (**) 16 0.467 (**) 
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 0.470 (**) 10 0.429 (**) 17 0.579 (**) 

 0.408 (**) 11 0.637 (**) 18 0.634 (**) 

 0.681 (**) 12 0.471 (**) 19 0.549 (**) 

 0.466 (*) 13 0.361 (**) 20 0.441 (**) 


 

 0.410 (**) 14 0.447 (**)   

 0.547 (**) 7 0.633 (**) 13 0.473 (**) 

 0.409(**) 8 0.414 (**) 14 0.440 (**) 

 0.425 (**) 9 0.518 (**) 15 0.439 (**) 

 0.411 (**) 10 0.497 (**) 16 0.533 (**) 

 0.567 (**) 11 0.677 (**) 17 0.614 (**) 






 

 0.404 (**) 12 0.473 (**) 18 0.387 (*) 
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