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 :الملخص
، دور اإلعددالم األمنددي فددي الوااحددة والحددد مددن الجددرائم اإللكترونيددةهدددفت الدراسددة الددر التعددر  علددر 

مدن وجهدة نظدر العداملين فدي األجهدزة والتعر  علدر اسداليت زعزيدز دورهدا والكندم عدن معواازهدا 
ا علدددر المددنهس المسددحي  بالعيندددة، . اعتمدددا الدراسدددة لتحقيدده أهدددافهاألمنيددة فددي دولدددة الكويددت

مجتمع الدراسة واستخدام أداة االستبيان لجمع البياناا والتي زم التأكد من صداها وثبازها،  زكون 
من العاملين فدي األجهدزة األمنيدة فدي دولدة الكويدت مدن البدباا وفدباا الددم واألفدراد مدن ادواا 

ة من اطاع األمن العام بكافة مديريازه وما النرطة العاملين في القطاعاا الرئيسة للنرطة والمؤلف
يتبعها من مراكز أمنية في محافظاا الكويت السدتة )العاصدمة، الجهدراء، الفروانيدة، ،دولي، مبدار  
الكبير، األ،مدي(، باإلفافة إلر اإلدارة العامة ألمن الحدود، واإلدارة العامدة ألمدن المنافدو، واإلدارة 

( فددابطا وفدداب  صددم وفددرد، زمبددل مددا نسددبته 767)دراسددة مددن وزكونددت عينددة الالعامددة للمددرور، 
أن دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من . أظهرا نتائس الدراسة من مجتمع الدراسة % 8.72

الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت اد جاء مرزفعدا  مدن وجهدة نظدر العداملين فدي األجهدزة األمنيدة، 
، وزبدين مدن النتدائس أن اإلعدالم األمندي 5مدن  2.7.8م لإلجابداا واد بلغ المتوس  الحسابي العدا

في دولة الكويت اد ساهم بدرجة مرزفعة في خله وعي أمني بخطدورة الجدرائم االلكترونيدة، وسداهم 
أحبا في ابراز أنماا الجرائم االلكترونية وأساليت ارزكابهدا وطدرا الوااحدة منهدا، ونندر التندريعاا 

رائم اإللكترونية. كمدا أادارا النتدائس أن أسداليت زعزيدز دور اإلعدالم األمندي والقوانين الخاصة بالج
في التوعية من الجرائم اإللكترونية اد جاءا بمستوى مرزفع من وجهة نظر العداملين فدي األجهدزة 

، وبينددت النتددائس أن مددن أهددم 5مددن  2.233األمنيددة، واددد بلددغ المتوسدد  الحسددابي العددام لإلجابدداا 
ور اإلعدالم األمندي فدي التوعيدة مدن الجدرائم اإللكترونيدة ادد زمبلدت فدي زركيدز إدارة أساليت زعزيز د

اإلعالم األمني علدر زوعيدة أفدراد المجتمدع بأخطدار الجدرائم اإللكترونيدة مدن خدالل وسدائل التواصدل 
االجتماعي اإللكترونية، واالستفادة من الخبراا اإلعالمية للدول الددحقة في مجدال إعدداد البدرامس 

إلعالميددة الخاصددة بالوااحددة مددن الجددرائم اإللكترونيددة، وأوفددحت النتددائس أن المعوادداا التددي زواجدده ا
اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية اد جاءا بمستوى متوس  من وجهة نظدر 

أظهدرا ، و 5مدن  2.5.3العاملين في األجهزة األمنية، واد بلغ المتوس  الحسابي العام لإلجابداا 
النتددائس أن أهددم هددوو المعوادداا اددد زمبددل فددي فددسم التعدداون والتنسدديه بددين إدارة االعددالم األمنددي 

 والمؤسساا ذاا العالاة بالوااحة من الجرائم االلكترونية.
الكلماا المفتا،ية: اإلعالم األمني، الجرائم االلكترونية، األجهزة األمنية، البباا، فباا 

 الدم.
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ABSTRACT: 

The current study aimed to identify the role of security media in preventing 
and limiting cybercrime and define methods to enhance its role and reveal the 
obstacles from the viewpoint of workers in the security services in the State of 
Kuwait. To achieve such objectives, the study adopted the survey method, and 
made use of a questionnaire to gather data after verifying its validity and 
reliability. The study population consisted of employees in the security services 
in the State of Kuwait, including officers, non-commissioned officers, and 
individuals from the police forces working in the main sectors of the police, 
which are composed of the public security sector in all its directorates and the 
security centers that follow in the six governorates of Kuwait (the capital, 
Jahra, Al Farwaniyah, Hawalli, Mubarak Al-Kabeer, Al-Ahmadi), in addition 
to the General Administration for Border Security, the General Administration 
for Ports Security and the General Administration of Traffic. The study 
participants included (767) officers and non-commissioned officer and 
individual, representing 2.78% of the study population. The results of the study 
showed that the role of security media in the prevention and reduction of 
cybercrime in the State of Kuwait has been big from the viewpoints of workers 
in the security services, and the general arithmetic mean of the answers 
reached 3.742 out of 5. The results also showed that the security media in the 
State of Kuwait has contributed greatly in creating a security awareness of the 
seriousness of cybercrime. The study also contributed to highlighting patterns 
of cybercrime, methods of committing and ways of preventing and publishing 
legislation and laws related to cybercrime. The results also indicated that the 
methods of enhancing the role of the security media in raising awareness of 
cybercrime came at a high level from the viewpoints of employees in the 
security services, and the general mean of the answers has reached 3,811 out of 
5, and the results have shown that one of the most important methods of 
enhancing the role of the security media in raising awareness of cybercrime is 
educating community members about the dangers of cybercrime through 
electronic social media, and benefiting from the media experiences of friendly 
countries in the field of preparing information programs for the prevention of 
cybercrime. The results showed that the obstacles facing the security media in 
the prevention and reduction of cybercrime came at an average level from the 
viewpoints of employees in the security services, and the general arithmetic 
mean of the answers reached 3.590 out of 5. It was showed that the most 
important obstacles were the weak cooperation and coordination between the 
management Security media and institutions related to the prevention of 
cybercrime. 

Keywords: security media, cybercrime, security services, officers, non-
commissioned officers. 
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 :خلفية الدراسة وأهميتها
التكنولوجي والتقني، والوي حجتاح العالم في واتنا  أدى التسارع الهائل في التقدم    

الحافر، وظهور الفباء اإللكتروني وزطور وسائل االزداالا الحديبة عبر ابكاا 
اإلنترنت وسائر صور االزدال اإللكتروني من خالل األامار الدناعية إلر ظهور أاكال 

عينها، بل زجاوزا ،دود جديدة من الجرائم التي لم زعد زقتدر علر إاليم دولة وا،دة ب
الدول، وزخطت الحواجز الدولية، ،تر دخلت إلر كل بيت وأصبحت زهدد كل فرد في 

جرائم مستحدثة زمبل اكال من أاكال الوكاء  وهي الجرائم اإللكترونية التي زعد المجتمع،
واء اإلجرامي، والتي ال حمكن إدراجها فمن صور الجرائم التقليدحة في القوانين الجنائية س

 المحلية  أو الدولية.
وإذا كانت الجرائم بدورزها التقليدحة زحتاج إلر الجهد العبلي كجرائم القتل والسراة     

وغيرها، فإن الجريمة اإللكترونية زحتاج إلر المعرفة الوهنية والتفكير العلمي وزوافر العلم 
جوب المجرمين  الكافي بعمل الحاست اآللي وآلية زنغيله وبرامجه، مما حساعد علر
 (.8335خاصة بإمكانية زنفيو هوو الجرائم عن بعد مع سرعة زنفيوها )،جازي، 

ولخطورة هوو الجرائم وأثرها الكبير علر أفراد المجتمع فقد عملت األجهزة األمنية في     
مختلم الدول علر التددي لها بنتر الوسائل، خاصة وأن هوو الجرائم زستهد  البحاحا 

وي ال حملكون الخبرة والمعرفة الكافية بأفرار التعامل مع القرصنة اإللكترونية األبرياء ال
وال حستطيعون التددي لها، لوا فقد عمدا األجهزة األمنية إلر مواجهة هوو الجرائم من 
خالل زعريف المجتمع بماهية هوو الجرائم وأاكالها وأساليبها عبر وسائل اإلعالم األمني 

 فيها. 
دولة الكويت إلر مواجهة هوا النوع من الجرائم )الجرائم اإللكترونية(  واد عمدا    

ومحاولة الحد منه من خالل أجهززها األمنية، والتي زعمل جاهدة علر زطوير زقنيازها في 
التددي لهوو الجرائم المبتكرة، وذلك من زيادة زأثير وفاعلية ما حددر عن أجهزة وسائل 

ناطاا إعالمية ذاا طابع أمني زقدم من خالل التلفاز اإلعالم وعن جهاا األمن من ن
والدحافة والننراا اإلعالمية وغيرها بقدد زقدحم زوعية أمنية متوازنة ألفراد المجتمع 

فال حقم دور اإلعالم األمني علر نقل المعلوماا األمنية الداداة  .(2015)النالل، 
أسيس وعي أمني يبري الروح بل يتعدى ذلك إلر السعي الجاد إلر ز ألفراد المجتمع

المعنوية والمادحة لديهم؛ مما حكفل أمن األفراد وسالمتهم في اتر مجاالا الحياة، ويعمه 
 التعاون والتجاوب مع مختلم اطاعاا الدولة لما ححقه األمن واالستقرار في الكويت.
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 بتبافر ومن الجدير بالوكر أن زحقيه األمن واالستقرار في المجتمع ال يتأزر إال     
الجهود الحكومية والمجتمسية واألمنية لتعبئة النعور العام لدى أفراد المجتمع ببرورة 
مواجهة األخطار التي زهدد أمنهم واستقرارهم، وزغويتهم بالنافع والمفيد من أجل ،ماحة 

(، .833أنفسهم من الجرائم بكافة صورها وخاصة الجرائم اإللكترونية المستحدثة )ناجي، 
زحتاج إلر خبرة ودراحة عالية لمواجهتها والتددي لها، كما زتطلت زدريت رجال  والتي

ززايد معدالا األمن وززويدهم بالخبراا الالزمة في مجال اإلعالم األمني خاصة مع 
وذلك ليكون لها األثر الفعال في  الجريمة اإللكترونية في السنواا األخيرة في الكويت،

 ئم المختلفة ومنها الجرائم اإللكترونية.زوعية أفراد المجتمع بالجرا
ومن هوا المنطله فقد جاءا هوو الدراسة للتعر  علر دور اإلعالم األمني في مواجهة    

الجرائم اإللكترونية والحد منها من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية في دولة 
 الكويت.

 منكلة الدراسة وأسئلتها: 
توسع الكبير في استخدام وسائل التواصل اإللكترونية  واإلنترنت مما يلفت االنتباو ال     

من ابل جميع ارائح المجتمع الكويتي بال استبناء، بل وأصبح االعتماد عليها كبيرا في 
كبير من مجاالا الحياة سواء االاتدادحة أم  االجتماعية أو الخدمازية أم في مجال 

ة كبرى بالنسبة إلر أفراد المجتمع الكويتي التواصل واالزدال؛ مما حجعلها زكتست أهمي
بكل فئازه بحيث أصبحت زنكل مدلحة من مدالح المجتمع، إال أنها وفي نفس الوات 
أصبحت زنكل خطرا كبيرا من خالل استغاللها من ابل بعض األفراد والهيئاا لتهديد أمن 

نفيو الجرائم واستقرار األفراد في المجتمع الكويتي من خالل سوء استخدامها وفي ز
المختلفة والتي أصبحت زسمر اصطال،ا  بالجرائم اإللكترونية. ومما يؤكد زعرض المجتمع 
الكويتي لمبل هوو الجرائم، قيام الدولة بسن التنريعاا القانونية بحه مرزكبيها، ففي عام 

صدر اانون  8335صدر اانون زجريم إساءة أجهزة االزداالا، وفي عام  8333
زقنية المعلوماا، وزم استحداث إدارة خاصة لمكافحة الجرائم االلكترونية  مكافحة جرائم

 التابعة لوزارة الداخلية.
ووفقا آلخر البياناا المعلنة من ابل إدارة مكافحة الجرائم االلكترونية في دولة الكويت    

 .225( نحو 8337 – 8333فقد بلغ عدد الجرائم االلكترونية المرزكبة خالل الفترة )
ابية، ومن الالفت للنظر أن هوو الجرائم خالل الفترة الزمنية السابقة كانت بتسارع 

 8338جريمة، وفي عام  233م نحو 8333مستمر، ،يث بلغ عدد هوو الجرائم عام 
م ارزفعت الر 8336جريمة، وفي عام  3832م نحو .833جريمة، وفي عام  566نحو 
بزيادة زقدر جريمة،  358.ر نحو م ارزفعت ال8337جريمة، وفي عام  .2.5نحو 
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خالل فترة الدراسة، وأن أكبر أنواع الجرائم اإللكترونية في المجتمع  % 373بنحو 
الكويتي، هي جرائم اال،تيال االلكتروني، وبطاااا اإلئتمان، واختراا الحساباا النخدية 

لكتروني، علر موااع التواصل االجتماعي، واستغالل المختراين لها، وسراة البريد اإل 
 (. .833)وزارة الداخلية،  و،رائم التنهير بالسمعة، والتهديد 

وبناء عليه فإن من الواجت لإلدارة األمنية مواجهة هوو الجرائم والوااحة من زيادة    
انتنارها، ولمساسها بالعديد من المدالح الجوهرية في ،ياة األفراد، وال حمكن أن يتم ذلك 

نائية، والقيام بتوعية أفراد المجتمع بخطرها من خالل وسائل اإلعالم إال بتقدحم الحماحة الج
األمنية المختدة، والتي كان لها الدور المتميز في التوعية من الجرائم التلقيدحة في 
المجتمع. وعليه زبلورا منكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما 

الجرائم اإللكترونية والحد منها في دولة الكويت من وجهة  دور اإلعالم األمني في مواجهة
 نظر العاملين في األجهزة األمنية ؟

 وينببه من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 
ما دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر  (3

 العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت؟
ما أساليت زعزيز دور اإلعالم األمني في التوعية من الجرائم اإللكترونية من  (8

 وجهة نظر العاملين األجهزة األمنية في دولة الكويت ؟
معوااا اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر  (2

 العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت؟
 أهمية الدراسة:

زكتست الدراسة أهمية متزايدة في الوات الحالي علر الدعيدين النظري والعملي          
 من خالل ما يلي:
 األهمية النظرية:

أهمية دور اإلعالم األمني في المجتمع في زوعية األفراد وخاصة ذوي النياا  .3
الحسنة، أو صغار السن بخطورة هوو الجرائم، وأن حكونوا أكبر ،رص من 

 كبحاحا لها. واوعهم 
زبرز أهمية الدراسة لكونها زمس الكبير من مدالح األفراد و،يازهم الخاصة،  .8

وزمس مدلحة المؤسساا المجتمسية، وعلر وجه الخدوص المؤسساا المالية 
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في المجتمع في ظل الزيادة المبطردة النتنار الجرائم االلكترونية في المجتمع 
 الكويتي.

أهمية التوعية األمنية في الوااحة من الجرائم اد زوفر الدراسة معلوماا عن  .2
اإللكترونية زفيد البا،بين والمهتمين بنئون الوااحة من الجريمة في المجتمع 

 بنكل عام والجريمة اإللكترونية بنكل خاص.
في إثراء المكتباا المحلية والعربية في مبل هوا حمكن أن زساهم الدراسة  ..

 .الموفوع
 األهمية العملية:

لدراسة معلوماا زفيد المخططين والبا،بين والمهتمين علر المدى القدير زوفر ا .3
والطويل بقباحا الوااحة من الجرائم اإللكترونية في المجتمع الكويتي بالطرا 

 الدحيحة لتنكيل الوعي األمني للحد منها.
لما كانت الجرائم اإللكترونية ذاا خدوصية زميزها عن الجرائم األخرى المرزكبة  .8

مجتمع من سرعة زنفيوها وازساع نطااها، فقد زفيد هوو الدراسة في زعريف في ال
هوو الجرائم وزحديد خدائدها وأساليبها وطرا وااحة أفراد المجتمع منها 

 بطريقة علمية صحيحة.
سو  زتبمن الدراسة من خالل نتائجها بعض التوصياا التي اد زسهم بطريقة   .2

وانتنارها في المجتمع جرائم اإللكترونية الفي الحد من  مباارة أو غير مباارة
 الكويتي.
 أهدا  الدراسة:

 زحاول الدراسة زحقيه األهدا  التالية: 
التعر  إلر دور اإلعالم األمني في مواجهة الجرائم اإللكترونية والحد منها  (3)

 في المجتمع الكويتي.
التعر  إلر أساليت زدعيم دور اإلعالم األمني في مواجهة الجرائم  (8)

 لكترونية والحد منها في المجتمع الكويتي.اإل 
التعر  إلر المعوااا والتحدحاا التي زواجه اإلعالم األمني في مواجهة  (2)

 الجرائم اإللكترونية والحد منها في المجتمع الكويتي.
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 :االطار النظري والدراساا السابقة
، نظرا  ألهمية هوا زناولت الكبير من الدراساا أهم التعاريف لمفهوم اإلعالم األمني     

ازساع دائرة اإلعالم األمني وزناوله لمختلم أبعاد الحياة اليومية ألفراد و المفهوم، 
المجتمع، كما أن اإلعالم األمني ححول األمن بمفهومه العام وبكافة أاكاله: )األمن 
السياسي، واألمن البقافي، واألمن االاتدادي، واألمن الغوائي(، من مجرد مسؤولياا 

صة باألجهزة األمنية إلر مسؤولياا منتركة بين أجهزة اإلعالم واألجهزة األمنية، كما خا
أنه حنمل كافة المعلوماا الهامة التي زغطي الحقائه والقوانين المتعلقة بأمن المجتمع 
واستقرارو، وزبرز األ،داث التي زؤثر بنكل مباار أو غير مباار في زببيت دعائم هوا 

 (. 8332األمن )عجوة، 
ومن هوو التعريفاا ما ححدد اإلعالم األمني بأنه فرع من فروع اإلعالم المتخدص     

يهد  إلر إبالغ الجمهور أو اطاع معين منه بالموافيع التي زخص األمن في الدولة 
 (.8338)الباز، 

كما حمكن زعريف اإلعالم األمني بأنه: استخدام الوسائل والطرا المختلفة لبث     
األمن بين أفراد المجتمع، ،تر حنعر الفرد باألمن والسالم، وأن ،يازه، ودينه، النعور ب

وعرفه، وماله، وجميع ،قواه اإلنسانية بمنأى عن الخطر، فهو حسيش دون خو  من 
سلطة أو ظلم، أو زهديد، وهوا النعور باألمان يتطلت فمان زحقه األمن الداخلي للدولة 

 (. 8337والمعرفة األمنية في المجتمع )مام، والمجتمع بما حبمن ننر البقافة 
فاإلعالم األمني هو "مجموعة العملياا المتكاملة التي زقوم بها أجهزة اإلعالم       

المتخددة إلحجاد نوع من التوازن في المجتمع، والعمل علر المحافظة علر نظمه 
فرد والجماعة" )الجحني، البنائية االجتماعية والسياسية والبقافية لتحقيه أمن واستقرار ال

(، ويأزي هوا التعريف منطلقا من أن اإلعالم األمني حعمل علر دعم األجهزة 8333
األمنية ويساعد علر زرايد دور أجهزة األمن العاملة في مجال مكافحة الجريمة والوااحة 

ه نحو منها، وزوعية الجمهور بالقباحا األمنية المحيطة به سواء محليا  أم دوليا ، وزوجيه
السلوكياا التي زحميه من الجريمة بكافة أاكالها، وبولك فإن مفهوم اإلعالم األمني 
يتبمن الرسائل اإلعالمية األمنية المدروسة بكافة صورها، والتي زددر بأاكال مختلفة 
هدفها الرئيس هو زوجيه الرأي العام في المجتمع لتمكين الخط  الناملة القادرة علر 

جتمعي ومكافحة الجريمة، ويتم ذلك من خالل التددي لألسباب الدافعة زحقيه األمن الم
الرزكاب الجريمة، وزوعية أفراد المجتمع بأاكال الجرائم المختلفة وآثارها، وإراادهم 
بأسلوب حبمن عدم واوعهم فريسة ألي نوع من أنواع الجرائم سواء التقليدحة أم 



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -14- 

بازخاذ التدابير األمنية المختلفة وزنمية الحس المستحدثة، وزعريفهم بأساليت الوااحة منها 
 األمني لديهم.

يعد اإلعالم األمني من األدواا والوسائل االزدالية المرزبطة بالمعرفة، سواء من و      
خالل السماع أم من خالل المناهدة، لوا فهو أداة زوعية وزوجيه فاعلة وننطة، زساهم 

لر التعامل مع المنكالا المختلفة، ،يث زتعامل في زعليم األفراد وزبقيفهم ومساعدزهم ع
مع األاخاص واألفكار في المجتمع كعالم منتر  وزتفاعل فيا سلوكيازنا وفه نم  ثقافي 

 معين، حميز كل مجتمع بخدائص خاصة زميزو عن المجتمعاا األخرى. 
 :مهام اإلعالم األمني

الهتماماا المتخددة التي زميز مما ال اك فيه أن الوظيفة األمنية لإلعالم أ،د ا      
بعا اإلعالم األمني الحديث، وذلك من خالل استخدام أساليت العمل اإلعالمي المختلفة، 
وزسخير القدراا والمهاراا المتوفرة لدى العاملين في هوا المجال، ومن المهام التي حجت 

الدغمان،  ؛8337؛ عبد الر،من، .833علر اإلعالم األمني زحقيقها، ما يلي )ناجي، 
8336:) 
زكاثم جهود جميع أفراد المجتمع في زحقيه األمن من خالل زنمية روح  (3

المناركة بين األجهزة األمنية وأبناء المجتمع، إذ حمبل االرزباا بينهما فرورة 
 ،تمية لحفظ أم الوطن والمواطنين. 

الجوانت التغطية اإلعالمية الناملة لكافة األ،داث والواائع المتعلقة بالحوادث و  (8
األمنية للدولة، وذلك من خالل إعداد البياناا والمعلوماا الخاصة بهوو 

 األ،داث، وزوثيه األخبار اإلعالمية المتعلقة بها. 
زعريف الجماهير المستهدفة بالمهام واألننطة الحكومية المختلفة، واإلجراءاا   (2

ون، وزستطيع األمنية الالزمة للحدول علر الخدماا التي ححتاج إليها المواطن
 األجهزة األمنية زقدحمها لهم كالخدماا الرسمية. 

ننر التوعية األمنية بكل ما هو مستحدث وجديد في مجال الجريمة، خاصة  (.
الجرائم اإللكترونية، التي ساهمت التكنولوجيا ووسائل االزدال في انتنارها 

 المستوياا.بين فئاا المجتمع المختلفة، بل والعمل علر الترويس له علر كافة 
العمل علر غرس المفاهيم األمنية لدى أفراد المجتمع، وذلك لتوثيه التعاون  (5

بينهم وبين األجهزة األمنية، باإلفافة إلر ،مايتهم من الواوع في الجريمة، 
خاصة الجرائم المستحدثة وزعريفهم بماهيتها، وأاكالها، وأخطارها، وسبل 

 الوااحة منها.
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ألجهزة األمنية وأفراد المجتمع في مجال البقافة العامة زفعيل طرا االزدال بين ا (6
والمعرفة العلمية األمنية للحفاظ علر األمن المجتمعي، والدفاع عن القيم 
االجتماعية والبقافية للمجتمع، وزعريف المجتمع باإلجراءاا الواجت ازخاذها 

 في ،ال مواجهة أي خطر داهم أو عند مناهدة جريمة.
ظم آلراء المواطنين ،ول الخدماا التي زقدمها األجهزة األمنية االستطالع المنت  (7

في الدولة، والعمل علر زسويه السياساا واألننطة األمنية المختلفة، ورفدها 
 باألساليت المالئمة لتطوير أداء هوو األجهزة. 

العمل علر زنكيل بيئة ،افنة لألننطة األمنية، من خالل التنسيه المستمر   (2
وسائل اإلعالم المختلفة واألجهزة األمنية وأفراد المجتمع لوفع والمنظم بين 

 االسترازيجياا والخط  األمنية المناسبة.
متابعة ما يتم ننرو عبر وسائل اإلعالم المختلفة سواء العربية أم العالمية، ،ول  (.

الموافيع المتدلة باألمن المجتمعي واألجهزة األمنية، لتوثيقه وزحليله 
 في زطوير أدائها باستمرار. واالستفادة منه

 :مفهوم الجرائم اإللكترونية
ُزعّر  الجرائم اإللكترونية بأّنها الممارساا التي زستخدم ابكاا االّزدال الحديبة      

كاإلنترنت وما يتبعها من أدواا كالبريد اإللكتروني وغر  المحادثة، والهوازم المحمولة 
رر النفسّي والبدنّي  سواء أكان ذلك بأسلوٍب مباشر أو بفرد أو مجموعة، بهد  إلحاا البَّ

 (.0264غير مباشر، مع توف ِّر باعث إجرامي" )الرحباني، 

"هي الجرائم التي حكون فيها الحاسوب وسيلة ارزكاب فعل غير منروع، أو محل لواوع  
الفعل غير المنروع، وذلك بالقيام بعمل أو االمتناع عن أدائه من اأنه االعتداء علر 

ألموال المادحة أو المعنوية، اريطة أن حكون مرزكبها علر معرفة زقنية في استخدام ا
الحاسوب والتعامل مع معطيازه"، كما حمكن زعريف مفهوم الجرائم اإللكترونية بدورة أخرى 
بأنها "االعتداء علر األموال المادحة أو المعنوية عن طريه االستخدام غير المنروع 

(.   ويطله علر الجرائم اإللكترونّية ُمسّمياٍا عديدة، 8383ية، لجهاز الحاسوب" )عال
(، أو جرائم Electronic crime or e-crimeمنها: جرائم الكمبيوزر واإلنترنت )

 Cyper(، أو الجرائم السايبيرية )white collar crimeأصحاب الياااا البيباء )
crime( أو جرائم التقنية العالية ،)High Tech Crime)  ،(. 8335)موالي 

دولة الكويت من الدول الرائدة في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية ومحاربتها  زعدو       
 بكافة الوسائل، ،يث اامت الدولة بالعديد من الجهود للقباء علر هوو الجرائم:
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 زقوم إدارة اإلعالم األمني بما يلي:
بوسائل اإلعالم بكافة زقوية الدلة بين وزارة الداخلية وأجهززها األمنية   -3

 أاكالها.
القيام بإعداد التقارير اإلخبارية اليومية، وزوثيه البياناا األمنية الخاصة  -8

 باأل،داث التي زهم األمن المجتمعي.
العمل علر إعداد البرامس اإلخبارية ،تر يتم ننرها من خالل وسائل   -2

 اإلعالم الحكومية والخاصة سواء عبر اإلذاعة أم التلفاز.
 نظيم المؤزمراا اإلعالمية، وعقد الندواا الدحفية، واإلارا  عليها.ز  -.
التددي لما يبث عبر وسائل اإلعالم وابكاا اإلنترنت وموااع التواصل  -5

 االجتماعي ،ول األجهزة األمنية من آراء واكاوى.
يتبع لها اسم التلفزيون واسم اإلذاعة واسم الدحافة واسم التوعية  -6

المتابعة واسم اإلعالم اإللكتروني واسم الخدماا واإلرااد اسم الرصد و 
 المساندة.

المتابعة المستمرة للظواهر االجتماعية وما حستجد من سلوكياا إجرامية  -7
 ورصدها وزوعية أفراد المجتمع بآثارها الخطيرة عليهم.

كما اامت دولة الكويت بجهود وافحة ومميزة في القباء علر جرائم االبتزاز     
بالتحديد، وذلك نظرا  النتنار مبل هوا النوع من الجرائم اإللكترونية، مما جعل  اإللكتروني

الحكومة الكويتية زقوم باستحداث جهة محددة زابعة لوزارة الداخلية وزخديص لهوو 
القبية وهي "ارطة االبتزاز اإللكتروني الكويتية"، ،يث زقوم ارطة االبتزاز اإللكتروني 

ز اآلمنين، والقبض علر المجرمين وزقدحمهم للقباء الكويتي، بتتبع العداباا التي زبت
واد خددت العديد من األراام من أجل الوصول السريع إلر مبا،ث االبتزاز داخل دولة 
الكويت وزبليغهم عن جرائم االبتزاز اإللكتروني، كما خددت الحكومة بريدا  إلكترونيا  

أجل إرسال البياناا والمعلوماا الخاصة ننرزه علر مواع وزارة الداخلية الكويتية من 
بجريمة االبتزاز والتبليغ عن الجريمة، ومن ثم زقوم النرطة بازخاذ اإلجراءاا القانونية 
للقبض علر العداباا اإلجرامية، وزقدحمهم للمحاكم الكويتية، للحكم عليهم بالعقوباا 

 (. .833الداخلية، التي نص عليها القانون المختص بالجرائم اإللكترونية )وزارة 
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 :النظرياا المفسرة لموفوع الدراسة
 :نظرية الدور

زركدددز نظريدددة الددددور علدددر خددددائص السدددلو  االجتمددداعي لألفدددراد فدددي المجتمدددع 
وانعكاسازه في صور المناركة االجتماعية و الندبكاا االجتماعيدة، وزكندم النظريدة عدن 

عتبدددار؛ والتدددي منهدددا الددددور أن هندددا  مجموعدددة مدددن األدوار التدددي حجدددت أخدددوها بعدددين اإل
ويقددددد بالددددور الموصدددو  هدددو   (Jeanne, 1998)الموصدددو  والمتوادددع والدددوااعي 

ازجاهاا األفراد نحو ما حجت أن حكون عليه أداء الدور، فكل دور له وصم خاص ومحدد 
 Hans Gerthيتبمن اإلطار المرجعدي الدوي ينظدر لدألداء مدن خاللده. ويعدد هدانز كيدرث 

من أهم منظري هوو النظرية واللوان أفافا إلدر نظريدة  C.Wright Millsوسي رايت ملز 
الدددور بعددض اإلفددافاا والتددي منهددا:  أن األدوار زوجددد فددي جميددع المؤسسدداا االجتماعيددة 
ونظم المجتمع،  وأن عالاة الفرد بالمجتمع زتحدد بناء علر الدور االجتمداعي المسدتند لده 

سددلو  االجتمدداعي لألفددراد فددي المجتمددع ال حمكددن (. وزددرى النظريددة أنَّ ال8335) الحسددن، 
فدلة عدن السدياا البقدافي واالجتمداعي واألمندي فدي المجتمدع، كمدا أن هدوا السدلو  يتدأثر 
بقدرو المؤسساا العاملة في مجال زنكيل وبناء النخدية علر زدريت وزبقيف الفرد علدر 

لسددياا المحددي ، معددار  ومهدداراا وازجاهدداا زمكندده مددن فددب  السددلو  بمددا يتوافدده مددع ا
ويواكت المستجداا المحلية والعالمية التدي زحدي  بدالمجتمع األكبدر الدوي حسديش فيده الفدرد 

(Amy,  2001). 
وزددرى النظريددة أن أداء األفددراد أو المؤسسدداا لددألدوار المطلوبددة مددنهم بدددورة مالئمددة    

لنظريددة أن يتحددد بمددى اسدتجابة اآلخدرين وزفداعلهم مدع  هدوا األداء، كدولك زفتدرض هدوو ا
افددطراب أداء المؤسسدداا واألفددراد لدددورهم يددؤدي إلددر زعطيددل بعددض وظددائم المؤسسدداا 

 (. 8332األخرى في المجتمع والتأثير عليها بنكل سلبي )الوريكاا، 
وفي إطار ذلك زمبل عملية الوااحة من الجرائم االلكترونية في المجتمع عملية 

واإلعالمية في المجتمع والتي زستهد   مرزبطة زنفوها المؤسساا المجتمسية واألمنية
بناء النخدية األمنبة؛ من خالل أساليت التوعية المناسبة بالوااحة من هوو الجرائم، 
وكولك  زعريف األفراد في المجتمع بالمعلوماا والمهاراا األمنية التي زمكن األفراد من 

المؤسساا اإلعالمية من التوافه مع الوااع التكنولوجي في المجتمع، ومن ثم فإنَّ ادرة 
،يث البناء والوظيفة علر ممارسة دورها في زنكيل الوعي األمني لألفراد زسهم بنكل 
مباار في زمكينهم من زجنت الواوع كبحاحا أو ممارسين للجرائم االلكترونية، كما أنَّ 
ة إخفاا زلك المؤسساا اإلعالمية في ممارسة دورها في التوعية من الجرائم االلكتروني
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حسهم في ززايد أاكال ومستوياا انتنار الجرائم االلكترونية ويجعل األفراد في المجتمع 
 أكبر عرفة لها سواء كانوا جناو أو فحاحا للجريمة.

 :النظرية البنائية الوظيفية
زقدم النظرية البنائية الوظيفية منحنر آخر لفهم دور اإلعالم األمني في الوااحة 

، ،يث التركيز علر اطاع اإلعالم كأ،د المكوناا األساسية في من الجرائم االلكترونية
المجتمع والتي زمتلك من األدوار والوظائم ما حمكنها من زحقيه االستقرار داخل 
المجتمع، وبالنظر إلر الجرائم االلكترونية وانتنارها كمنكلة اجتماعية وأمنية زوصم 

  أفراد المجتمع الوعي الكافي من بالخطورة في المجتمع, حمكن التأكيد علر أن امتال 
خطورة هوو الجرائم ححد من فرص انتنارها وزأثيرها السلبي علر المجتمع، ،يث حمبل 
اطاع اإلعالم وفقا للنظرية نسقا  فرعيا  داخل المجتمع، ،يث زؤسس النظرية علر مفهوم 

ة الوظيفية بدفة النسه الوي حعد الركيزة الفكرية الوي اامت عليه النظرية، وزعتمد النظري
أساسية علر فكرة النسه العبوي ،يث حمكن النظر إلر مؤسساا الدولة وأجهززها 
اإلعالمية باعتبارها نسقا  أو كال  متكامال  يتكون من أجزاء مبل الكائن الحي )الوريكاا، 

8332 .) 
ومن ثم فإن زناول اطاع اإلعالم األمني كأ،د اطاعاا المجتمع وكنسه فرعي في      

المجتمع حمكننا من التأكيد علر أهمية هوا اطاع اإلعالم األمني في ،فظ التوازن داخل 
المجتمع األكبر من خالل التعافد والتعاون الوظيفي مع األنساا الفرعية األخرى في 
المجتمع كالنسه التعليمي والنسه التربوي والنسه االاتدادي وغيرها من األنساا المؤثرة 

الجانت اآلخر فإن المؤسساا اإلعالمية من ،يث وظيفتها في في المجتمع، وعلر 
المجتمع حمكن ان زقوم بتنمية وزطوير أساليت التوعية األمنية ألفراد المجتمع وزبقيفهم 

 في النوا،ي األمنية ما حمكنها من الوااحة من الجرائم االلكترونية وأنماطها المختلفة.
 :نظرية التعلم االجتماعي

التعلم االجتماعي مدن النظريداا التدي اهتمدت بتفسدير عمليدة زعلدم زعد نظرية     
سددلو  السددلوكياا المنحرفددة مددن خددالل التقليددد والمحاكدداة، ومددن أبددرز منظددري هددوو النظريددة 
العالم "البرا باندورا" الوي اددم نظريتده فدي كتابده "الدتعلم االجتمداعي مدن خدالل المحاكداة"، 

ي المجتمدع هدو سدلو  مدتعلم ويدتم زعلمده مدن خدالل ويرى باندورا أن معظم سدلو  األفدراد فد
(   وزدرى النظريدة أن األفدراد يتعلمدون السدلوكياا المختلفدة Bandura, 1999القددوة ، )

من التلفاز أو من زتبع األخبار والحوادث في صفحاا المجالا والجرائد، وزبعدا لدولك حمكدن 
ائم االلكترونية يتحدول مدع الوادت القول أن زركيز وسائل اإلعالم األمني علر التوعية بالجر 
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ليدبح جزءا  من ثقافة المجتمع السائدة، ،يدث األفدراد األفدراد يتعلمدون مدن وسدائل اإلعدالم 
 األمني ما السلو  الوي سيتم معاابته وما السلو  الوي يتم مكافأزه. 

 :(Hirschنظرية البب  االجتماعي لهيراي )
االجتماعي وأكبرها اهرة، ،يث طدرح زعد هوو النظرية من أ،دث نظرياا البب   

مدن خدالل هدوو النظريدة صدورة أكبدر وفدو،ا فيمدا  .3.6عدام   Hirschiطر،ها هيراي 
يتعله بالرواب  االجتماعية بين األفراد في المجتمع، وأن الرواب  القوية بدين أفدراد المجتمدع 

لم االجتمداع  ومؤسسازه المختلفة زخلده ندوع مدن الدوعي والوااحدة مدن االنحدرا . وأرجدع عدا
هيراددي السددلو  المنحددر  إلددر فددسم الددرواب  االزدددالية بددين أفددراد المجتمددع ومؤسسددازه 

في هوو النظرية علر أن أفدراد المجتمدع   Hirsch, 1969)واد أكد هيراي )   المختلفة،
جميعددا معرفددون ولددديهم القدددراا المختلفددة الرزكدداب الجددرائم، ولدديس مرزكبددي الجددرائم فقدد ، 

طر،ددة هيراددي: لمدداذا أغلددت األفددراد فددي المجتمددع غيددر منحددرفين؟ ومددا هددي  والسددؤال الددوي
العوامل التي زمنع من ،دوث االنحدرا  لدديهم؟ ويجيدت هيرادي علدر هدوو األسدئلة مقتر،دا 

 أن رواب  النخص بالمجتمع هي التي زؤثر في انبباطه أو انحرافه.
وفدوابطه للسديطرة  تمدعويتبمن مفاهيم نظرية البب  االجتماعي مظاهر ممارسة المج   

علر سلوكياا األفراد وزدرفازهم، وزوجيههم بنكل مقدود للتكيف مع ما اصدطلحت عليده 
الجماعة من السلوكياا التي لها مساس مباادر بالوفدع االجتمداعي القدائم فدي المجتمدع،  
وزبعدا لهددوو النظريددة فيمددا حخددص موفددوع الدراسدة الحاليددة فددإن ارزكدداب الجددرائم االلكترونيددة 

بدر االنترنددت حعتمددد علدر نوعيددة العالاددة بدين الفددرد ومؤسسدداا البدب  فددي المجتمددع فددإذا ع
كانت العالاة اويدة زكدون إمكانيدة ارزكداب هدوو الجدرائم فدسيفة، وإذا كاندت العالادة فدسيفة 
زكون  فرص أو ا،تمالية ارزكاب هوو الجرائم أكبدر ولكدن لديس بالبدرورة. وزبعدا لدولك فدإذا 

العالميدة بنداء عالادة اويدة مدع الجمهدور وزوطيدد هدوو العالادة مدن استطاعت المؤسساا ا
خالل ما يتم ننرو من معلوماا أمنية مفيدة وزطدوير أسداليبها اإلعالميدة كلمدا كاندت فدرص 

 ارزكاب الجرائم االلكترونية لدى أفراد المجتمع أال.
   :نظرياا االزدال والتأثير اإلعالمي

وذلك لتنوع الموفدوعاا والمندكالا البحبيدة والدراسدية  زعددا نظرياا التأثير اإلعالمي   
التي أجريت في  مجداالا زدأثير وسدائل اإلعدالم علدر جمهدور المتلقدين، ،يدث ،اولدت هدوو 
النظريدداا زفسددير زددأثير وسددائل االعددالم فددي العديددد مددن المجدداالا، مبددل المجددال البقددافي 

ل االعدددالم علدددر خددددائص واالجتمددداعي واالاتددددادي وغيرهدددا، وزناولدددت أحبدددا زدددأثير وسدددائ
 أندواع فدي البحدث إلدر أن (Rodman, 2009)الجمهدور وفئازده المختلفدة. ويندير 
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 البالثينيداا، فدي مبكدر وادت مندو بددأ ادد اإلعدالم استخدام وسائل ححققها التي اال،تياجاا
التدي زعدرض علدر التلفداز،  علر: المسلسالا هوا المنظور من عديدة دراساا أجريت ،يث

 لوسدائل النداس اسدتخدام أسدباب علدر للتعدر  وذلدك وأفدالم السدينما، ميدة،اليو  والددحم
اإلعددالم. ومددن هددوو النظريدداا نظريددة الغددرس )اإلنمدداء( البقددافي لوسددائل اإلعددالم، ويعتبددر 

من أهدم منظدري هدوو النظريدة، وهدو  George Gerbnerالبا،ث األمريكي جورج جيربنر 
ا مددن القددرن العنددرين، و،سددت هددوو مددن وفددع أسددس هددوو النظريددة فددي نهاحددة السددتينيا

النظرية فإن مفهوم الغرس البقافي حنير إلر زرع وزنمية مكوناا معرفية وثقافية زقوم بها 
وسائل االعالم المرئية لددى أفدراد المجتمدع الدوين يتعرفدون لهدا، ومددطلح الغدرس أصدبح 

الجتماعيددة منددو سددبعينياا القددرن العنددرين يددرزب  بالنظريددة التددي ،اولددت زفسددير اآلثددار ا
والمعرفية لوسائل اإلعالم وبنكل خاص "التلفاز"، والغرس حعتبدر ،الدة خاصدة مدن عمليداا 

 (.(Wimmer, 2003أوسع هي التننئة االجتماعية 
ومن النظرياا األخرى نظرية االعتماد علر وسائل اإلعالم:  وزعد هوو نظرية من     

نهاحاا القرن العنرين، حعتبر دحفلير  نظرياا زأثير وسائل االعالم الحديبة التي ظهرا في
مؤسسان هوو النظرية، ،يث ظهرا هوو النظرية  Defleur and Rokeachروكيتش 

م في كتابهما المعنون بنظرياا االزدال لوصم العالاة بين وسائل اإلعالم 3.72عام 
ون أن أفراد المجتمع سو  حعتمد فكرة هوو النظرية وزقوم  وجمهور المتلقين والمجتمع،

علر وسائل اإلعالم عندما يرون أن أهدافهم زتحقه من خالل المعلوماا التي ححدلون 
(، (DeFleur and Rokeach and Defleur, 1989عليها من خالل هوو الوسائل 

وزبعا لهوو النظرية فإن ادرة وسائل االعالم علر زحقيه ادر أكبر من التأثير المعرفي 
د عندما زقوم هوو الوسائل بوظائم نقل المعلوماا والسلوكي علر الجمهور، سو  ززدا

بنكل متميز ومكبم، وهوا اال،تمال ززيد من درجة ،دوثه ،االا عدم االستقرار في 
 (8333المجتمع بسبت الدراع والتغيير )الدليمي، 

أما النظرية البالبة فهي نظرية االستخداماا واإلاباعاا، ويعد عالم االجتمداع إليداهو كدازز 
( (Katz, 1974  من أوائل المنظرين لهدوو النظريدة، وادد أسدهم فدي وفدع أسسدها، وزعدد

هوو النظرية نقطة زحول مهمة في الدراساا اإلعالمية، والتي اهتمدت فدي عمليدة االزددال 
الجماهيري انطالاا  من أن زدرفاا األفراد محكومة بما يتولد لدديهم مدن ا،تياجداا حسدعون 

هم باختيددددار المبددددمون الددددوي يلبددددي ،اجددددازهم النفسددددية إلاددددباعها، ويقددددوم األفددددراد أنفسدددد
(. واددددد ،اولددددت ،اولددددت نظريددددة االسددددتخداماا 8332واالجتماعيددددة )مكدددداوي  والسدددديد، 

واإلاباعاا زوفيح وزفسير الدور الحقيقر لجمهور وسائل االعالم في العمليدة االزددالية 
ور علدر أنده جمهدور ما بين أفراد المجتمع ووسائل االعالم، وذلك من خدالل النظدرة للجمهد

نني ، ويتمبل هوا النناا ابل وأثناء وبعد عملية التعرض؛ ،يث حختدار الجمهدور اوال  ابدل 
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التعرض المحتوى االعالمي الوى ححقه ،اجازه، ويحقه له إاباعاا معيندة، وثاني دا وأثنداء 
ومدا عملية التعرض فإن الجمهور يهتم برسائل إعالمية معينة ويددركها، ويميدز بدين المهدم 

هو غير مهم منها، وبعد عملية التعرض فإن الجمهور حسترجع المعلوماا التي زم زعدرض 
 .   (Rodman, 2009)لها 

 :الدراساا السابقة وذاا الدلة
يتناول هوا الجزء الدراساا ذاا الدلة بموفوع الدراسة الحالية، فقد زبين بعد 

واواعد البياناا االلكترونية أنه ال  البحث في اواعد بياناا المكتباا الجامسية ودور الننر
يوجد دراساا سابقة اد زناولت متغيراا الدراسة بنكل مباار، وإنما زم زناول هوو 
المتغيراا مع متغيراا أخرى. واد زم عرض هوو الدراساا بما يتفه مع متغيراا الدراسة 

ة، ،يث زم زرزيت الحالية وبما ححقه وفع زفسيراا وإجراء مقارناا لنتائس الدراسة الحالي
عرض هوو الدراساا من األ،دث إلر األادم وعرض الدراساا العربية واألجنبية بنكل 

 منفدل وبالنكل التالي: 
 :أوال: الدراساا المحلية والعربية

-( دراسة بعنوان "الجرائم اإللكترونية في المجتمع الكويتي8332أجرى )السريع،     
اسة إلر التعر  علر ،جم الجرائم اإللكترونية الواردة دراسة ميدانية" واد هدفت هوو الدر 

للجهاا األمنية في دولة الكويت، والتعر  علر أسباب واوعها، ومدى فاعلية القوانين في 
مكافحتها وطرا الوااحة والحد منها، استخدمت الدراسة منهس البحث التكاملي بنوعيه 

استخدمت طريقة المسح االجتماعي الكمي والنوعي بسبت طبيعة البياناا الكبيرة، كما 
( مبحوث ومبحوثة ممن يزيد 2333بالعينة ودراسة الحالة، زكونت عينة الدراسة من )

سنة من سكان دولة الكويت، وأظهرا نتائس الدراسة ارزفاع معدالا  35أعمارهم عن 
وأن فحاحا الجريمة اإللكترونية في الكويت، وكولك فسم الراابة علر الموااع المحظورة، 

أكبر أسباب الجريمة اإللكترونية زرجع لعوامل فردحة وأخرى مجتمسية، كما أكدا الدراسة 
 أن ننر الوعي بمخاطر هوو الجرائم زساعد علر القباء عليها والحد من خطورزها.    

( بدراسة ميدانية بعنوان " الجرائم اإللكترونية وطرا معالجتها 8337واام )الجفناوي،     
ر أعباء هيئة التدريس في أكادحمية سعد العبدهللا للعلوم األمنية بالكويت" من وجهة نظ

وهدفت إلر التعر  علر مستوى انتنار الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت، والتعر  
علر أساليت مكافحتها وطرا الوااحة منها من وجهة نظر أعباء هيئة التدريس في 

ية بالكويت، ازبعت الدراسة لتحقيه أهدافها المنهس أكادحمية سعد العبدهللا للعلوم األمن
الوصفي بأسلوب المسح بالعينة والمعالجة اإل،دائية للمتغيراا التي املتها الدراسة، 
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عبو هيئة زدريس من أعباء هيئة التدريس في أكادحمية  85وزكون عينة الدراسة من 
ياناا. أظهرا نتائس الدراسة أن سعد العبدهللا، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان لجمع الب

مستوى الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت من وجهة نظر عينة الدراسة جاء بدرجة 
متوسطة، أما مستوى إجاباا عينة الدراسة نحو أساليت مكافحة الجرائم اإللكترونية في 
دولة الكويت فجاءا أحبا بمستوى متوس ، وأوصت الدراسة ببرورة ننر التوعية 

أخطار الجرائم اإللكترونية بين أفراد المجتمع الكويتي، وزطوير السياساا التنريسية ب
 الخاصة بمكافحة الجرائم اإللكترونية.

( فجددداءا دراسددته بعندددوان "دور اإلعددالم األمنددي فدددي التوعيددة مدددن 8337الرادديدي، (أمددا 
األجهددزة  االنحددرا  الفكددري والتطددر  لدددى النددباب السددعودي، مددن وجهددة نظددر العدداملين فددي

األمنية في منطقة ،ائل فدي المملكدة العربيدة السدعودحة"  هددفت الدراسدة إلدر التعدر  علدر 
دور اإلعالم األمني فدي الوااحدة مدن االنحدرا  الفكدري والتطدر  لددى الندباب فدي المجتمدع 
السعودي من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية في منطقة ،ائل في المملكدة العربيدة 

ة، وكولك التعر  علر أساليت زدعيم دور اإلعالم األمني في الوااحة من االنحرا  السعودح
الفكري والتطر ، والكنم عن المعواداا والتحددحاا التدي زواجههدا. اعتمددا الدراسدة علدر 
منهس المسدح االجتمداعي بالعيندة، واسدتخدام االسدتبانة كدأداة رئيسدة لجمدع البيانداا، وبلدغ 

فددابطا  وفدداب  صددم زددم اختيددارهم بطريقددة العينددة الطبقيددة  2.3 عدددد أفددراد عينددة الدراسددة
التناسبية من المديرياا األمنية في منطقة ،ائل، أظهرا نتائس الدراسة أن المسدتوى العدام 
لدور اإلعالم األمندي فدي الوااحدة مدن االنحدرا  الفكدري والتطدر  جداء بدرجدة مرزفعدة، كمدا 

اليت زدعيم دور اإلعالم األمني في الحد والوااحة أاارا النتائس إلر أن المستوى العام ألس
من جرائم التطر  واالنحرا  من وجهة نظدر أفدراد عيندة الدراسدة ادد جداء بمسدتوى مرزفدع، 
وكددولك المسددتوى العددام للتحدددحاا والمعوادداا التددي زواجدده اإلعددالم األمنددي فددي الوااحددة مددن 

 االنحرا  الفكري والتطر  اد جاء بمستوى مرزفع.
( دراسة ميدانية بعنوان "دور اإلعالم األمني في التوعية 8337جرى )مام، وا     

دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة  -منكلة زعاطي وإدمان المخدراا–االجتماعية 
المسيلة" هدفت الدراسة إلر إبراز أهمية اإلعالم األمني داخل المجتمع، -محمد بوفيا 

توعية االجتماعية بمخاطر زعاطي المخدراا من خالل والتعريف بدور اإلعالم األمني في ال
مختلم الوسائل اإلعالمية وادرة هوو الوسائل علر زطوير مهاراا االزدال الوازي 
والنخدي بين العاملين في اإلعالم األمني والجمهور المستهد  في المجتمع الجزائري، 

سة من طلبة جامعة استخدمت الدراسة المنهس الوصفي التحليلي، وزكون مجتمع الدرا
(، واستخدم االستبيان كأداة 8337-8336المسيلة للعام الجامعي )-محمد بوفيا  

لجمع البياناا من المبحوثين بطريقة منهجية ومقننة، كما زم استخدام أداة المقابلة بهد  
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الحدول علر المعلوماا، أظهرا نتائس الدراسة أن اإلعالم األمني يلعت دورا  كبيرا  في 
ير المجتمع والتأثير علر أفرادو باألسلوب الحسن والنكل الوافح المفهوم، مما حقلل زطو 

من ظاهرة زعاطي المخدراا بين النباب في المجتمع الجزائري، وأوصت الدراسة بمراعاة 
اختيار اإلعالم األمني للوسائل واألماكن واألوااا المناسبة لننر برامس التوعية، وأن يتم 

 بيعة الجمهور الوي يتم مخاطبته.ذلك بناء  علر ط
( دراسة في المملكة األردنية الهاامية بعنوان " التغطية 8336وأجرى )األغواا،    

اإلعالمية للجرائم في األردن ودورها في الحد من الجريمة من وجهة نظر العاملين في 
ة للجريمة القطاع اإلعالمي" وهدفت هوو الدراسة إلر التعر  علر دور التغطية اإلعالمي

منها في المجتمع األردني، والتعر   في الدحافة المحلية في الحد من الجريمة والوااحة
علر المعوااا التي زواجهها، واألساليت التي زعزز من دورها، اعتمدا الدراسة علر 
المنهس الوصفي ومنهس المسح االجتماعي، واستخدام االستبانة لجمع البياناا من عينة 

زكونت من العاملين في اطاع اإلعالم المسجلين في نقابة الدحفيين  الدراسة التي
من المجتمع  % 85صحفيا  وصحفية زمبل ما نسبته  8.3األردنية، وبلغ عددهم 

اال،دائي المستهد ، أظهرا النتائس بأن دور التغطية اإلعالمية للجريمة في الوااحة 
مرزفعة، وأن مستوى معوااا والحد من الجريمة في المجتمع األردني جاءا بدرجة 

التغطية اإلعالمية للجريمة في الدحافة األردنية اد جاءا بدرجة متوس ، كما بينت 
النتائس أن من أهم أساليت زعزيز دور الدحافة في الحد والوااحة من الجريمة يتمبل في 

لتي اعتماد اإلعالم في نقل أخبارو علر المدادر الموثواة ذاا المدداقية العالية، وا
 زتميز بالوفوح بحيث زكون أخبار الجريمة بدورة مكتملة دون زحريف.

( دراسة في المجتمع الجزائري بعنوان "دور اإلعالم 8336وأجرى )آل سيد وموساوي،    
األمني وزكنولوجيا االزدال الحديث في الجزائر" هدفت الدراسة إلر التعر  علر وااع 

عامل المؤسساا األمنية مع زكنولوجيا االزدال اإلعالمي األمني في الجزائر، وطرا ز
الحديث،  والكنم عن عالاة اإلعالم األمني بالمؤسساا اإلعالمية والمواطن الجزائري، 
والدور الوي حقوم به اإلعالم األمني في المجتمع، استخدمت الدراسة المنهس الوصفي 

ي لها عالاة بالمؤسساا التحليلي، وزكون مجتمع الدراسة من جميع الجرائد اليومية الت
األمنية بدفة مباارة، وزم اختيار عينة الدراسة بطريقة اددحة بوااع عنر مقاالا من 
مختلم الدحم: وهي جريدة األمة العربية، واأل،داث، والمحور، والمننور السياسي، 
 والبالد. وزوصلت نتائس الدراسة إلر أن اإلعالم األمني يركز علر معالجة كل من الجرائم
الكبرى بكل أنواعها واالعتداءاا والحوادث من خالل المواع اإللكتروني، ورصد الظواهر 
السلبية والسلوكياا المنحرفة إفافة الر العمل علر ننر التوعية األمنية، وغرس ثقافة 
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األمن والسالم من خالل مراعاة القيم السياسية واالجتماعية والبقافية بعيدا  عن اإلجرام، 
 ماحة أمن واستقرار البالد. وبالتالي ،

( بعنوان "فاعلية اإلعالم األمني في الوااحة من الجريمة .833وجاءا دراسة )النرمان، 
إلر  8333وزيادة الوعي المجتمعي، دراسة ،الة علر التلفزيون األردني في الفترة من 

دني( علر " وزناولت الدراسة دور برامس اإلعالم األمنية المرئية )التلفزيون األر 8332
التأثير في جمهور المناهدين لرسائلها ومبامينها، والتعر  علر دورها في زنمية الوعي 
األمني لدى جمهور المواطنين بأساليت الجريمة وطرا الوااحة منها، والواو  علر نقاا 
القوة والبسم في هوو البرامس، ومعرفة مواقف المواطنين من البرامس اإلعالمية األمنية 

ونية، والوصول إلر أفبل األساليت التي حمكن أن زقود إلر زطوير العمل اإلعالمي التلفزي
وزفعيل آليازه بما حساعد األجهزة األمنية في الحد من الجريمة، استخدمت الدراسة المنهس 
الوصفي ومنهس المسح االجتماعي لجمع البياناا المتعلقة بأوجه البسم والقوة في 

ة التلفزيونية ومدى الدعوباا التي زعترض هوو البرامس للوصول البرامس اإلعالمية األمني
إلر نتائس زسهم في االرزقاء بها، واد استخدم االستبيان كأداة لجمع البياناا من عينة 

( فردا ، وأظهرا نتائس الدراسة فسم العالاة بين 323البحث والتي ااتملت علر )
نسيه بينهما، كما بينت أن بعض األجهزة األمنية وبين وسائل اإلعالم، وفسم الت

العاملين في وسائل اإلعالم ليس لديهم المعرفة الوافحة بمفهوم الحرية اإلعالمية، مع أن 
أغلت عينة الدراسة يوافقون علر أن هوو البرامس زتميز بالمدداقية والموفوعية 

 واإلحجابية في الوااحة من الجريمة.
بنكل رئيس الر استكنا  دور وسائل ( دراسة هدفت 8338وأجرى ) الدوسري،    

االعالم في الوااحة والحد من جريمة زعاطي المخدراا في دولة الكويت، اعتمدا الدراسة 
لتحقيه أهدافها علر المنهس الوصفي، واستخدام أداة األستبانه التي زم زطبيقها علر 

العالج في مبحوث من مراجعي ومتلقي  863عينة طبقية من مجتمع الدراسة بلغ اوامها 
مراكز العالج الدحي في دولة الكويت، أظهرا نتائس هوو الدراسة أن هنا  دور إحجابي 
لوسائل االعالم في دولة الكويت في الوااحة من جرائم زعاطي المخدراا والتوعية من 
أخطارها، وانها اامت بدورها في إرااد النباب وزوعيتهم بأخطار المخدراا علر الدحة 

ألمن اإلجتماعي، اد ادمت وسائل االعالم الكويتية صور سلبية للحياة العامة وعلر ا
االجتماعية لمتعاطي المخدراا وبينت النتائس أن وسائل االعالم األكبر مساهمة في 
التوعية بأخطار المخدراا علر النباب اد زمبلت أوأل في الدحم الكويتية، زالها في 

 ع في دولة الكويت، وأخيرا موااع االنترنت.الترزيت الباني والبالث التلفزيون واألذا
( إلر التعر  إلر التدابير الواائية لألمن في 8333وهدفت داسة )المنخص،        

المجتمع السعودي، والتعر  إلر العوامل التي زساعد علر ننر التوعية األمنية بين أفراد 
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البرامس التوعوية األمنية المجتمع السعودي، كما هدفت إلر التعر  إلر مجاالا االهتمام ب
في وسائل اإلعالم السعودحة و،جم التوعية األمنية ووسائلها من عالااا عامة وصحم 
ومجالا ومن إذاعة وزلفاز وننراا وندواا، واستخدمت الدراسة منهس زحليل المبمون 
لإلجابة عن زساؤالا الدارسة، واد زكون مجتمع الدراسة من عينة من الدحم والمجالا 

ادرة في المملكة العربية السعودحة )الرياض، عكاظ، اليوم، اليمامه، اارأ( إفافة إلر الد
البرامس المتعلقة بالتوعية األمنية التي زعرض علر القناة األولر في التلفزيون السعودي، 
وزوصلت الدراسة إلر عدد من النتائس التالية والتي من أهمها : أهمية وسائل اإلعالم في 

منية، ودورها الكبير في التأثير علر زغير االزجاهاا والسلو  لدى أفراد التوعية األ
المجتمع، وبينت الدراسة أهمية وجود زكامل بين استخدام وسائل اإلعالم في التوعية 
األمنية وبقية أساليت االزدال وفه استرازيجية وافحة للتوعية األمنية، وكولك التركيز أو 

 في مختلم وسائل اإلعالم لتحقيه مفهوم األمن النامل.االهتمام بالتوعية األمنية 
 :الدراساا األجنبية

دراسة بعنوان "محدداا الوااحة والحد من الجرائم  Maziah, 2016) أجرى )     
دراسة مسحية استقدائية" وزم إجراء هوو الدراسة بهد  زحديد  –السيبرانية عبر االنترنت 

االلكترونية عبر اإلنترنت في ماليزيا من وجهة نظر أهم العوامل المحددة لمنع الجريمة 
رجال رواد األعمال المناركين في األعمال التجارية عبر اإلنترنت. واد زم زحديد هوو 
العوامل في: العوامل القانونية، وبرامس التوعية االعالمية، وبرامس وسياساا الوااحة العامة 

منهس المسحي، واستخدام االستبانه لجمع من الجرائم االلكترونية. استخدمت الدراسة ال
مبحوث  73البياناا والتي زم زطبيقها وزوزيعها علر عينة الدراسة المكونة  مكونة من 

من أصحاب المدالح المالية ورجال األعمال الوين حستخدمون االنترنت في معامالزهم 
م االلكترونية هو الة التجارية. واد أظهرا النتائس لهوو الدراسة أن من أهم محدداا الجرائ

الوعي بخطورة هوو الجرائم، وأن هنا  زطور وزعدد ألاكال هوو الجرائم في المجتمع، 
وبينت النتائس وجود عالاة إحجابية ذاا داللة إ،دائية بين منع الجريمة االلكترونية 

نية وزيادة الوعي بجرائم االنترنت، وكولك وجود عالاة إحجابية بين منع الجرائم االلكترو 
وزطوير التنريعاا القانونية، وكولك وجود عالاة إحجابية بين منع الجريمة االلكترونية 

 ومستوى زفعيل الوسائل األمنية المتخوة لحماحة البياناا والمعلوماا. 
( دراسة " (Sonnader and Carlsson, 2015وأجرى سونادير وكارلسون        

ء الفكر والمعتقداا" والتي هدفت إلر معرفة بعنوان "دور المؤسساا اإلعالمية في بنا
الدور الوي زقدمه المؤسساا اإلعالمية في الوالحاا المتحدة األمريكية في بناء الفكر 
والمعتقداا للطلبة في المدارس البانوية، ودورها في إعدادهم لمواجهة المنكالا، 
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الدراسة علر عينة  استخدمت الدراسة منهس المسح االجتماعي بالعينة، وزم زطبيه أداة
طالت وطالبة من المدارس البانوية وطلبة الجامعاا المحلية، ،يث  233مكونة من 

أاارا نتائس الدراسة إلر أن المؤسساا اإلعالمية لها دور كبير في بناء الفكر والوعي 
األمني للطلبة في المدارس البانوية وأن وسائل اإلعالم لها زأثير إحجابي علر زدحيح 

ر والسلو  المتوافه للطلبة مع مدالحهم والسيش بانسجام داخل المجتمع، مما األفكا
 ينعكس إحجابيا علر أمنه النخدي.

( دراسة هدفت إلر زحليل ورصد دور دوائر Motschall, 2012واام موزسنال )    
سة العالااا العامة التابعة لألجهزة األمنية في الوالحاا المتحدة األمريكية، واعتمدا الدرا

علر منهجية المسح الميداني لجمع بياناا الدراسة، وزم زطبيه أداة الدراسة علر 
مديرية أمن من مختلم الوالحاا األمريكية، أظهرا نتائس التحليل أن  72العاملين في 

دوائر العالااا العامة زقوم بدور الوسي  بين أجهزة النرطة ومؤسساا وأفراد المجتمع، 
ااا العامة في النرطة بعض األننطة اإلعالمية مبل ننر كولك زمارس دوائر العال

إ،داءاا الجريمة وزقييمها، وكتابة المقاالا الدحفية ،ول أنماا الجريمة وأساليبها 
وطرا الوااحة منها وننرها في وسائل االعالم، وزعمل كولك علر زنظيم اللقاءاا 

وغير الرسمية مع وسائل الدحفية والمؤزمراا العلمية، وإجراء االزداالا الرسمية 
اإلعالم. وبينت الدراسة وجود عالاة زعاون بين إداراا العالااا العامة في أجهزة النرطة 
مع وسائل اإلعالم والتي زقوم بننر أخبار الجريمة، وننر الوعي األمني لدى الجمهور 

 للوااحة منها.  
( فجاءا  Happer and Philoa, 2013أما دراسة كاثرين هابر وجريس فيلوا )    

بعنوان "دور وسائل اإلعالم في بناء المعتقداا العامة والتغيير االجتماعي" وزنااش هوو 
الدراسة  زأثير وسائل اإلعالم في بناء المعتقداا والمواقف العامة وعالاتها بالتغيير 
االجتماعي. واد إعتمدا الدراسة علر منهس زحليل المبمون لنتائس مجموعة من 

التجريبية التي أجريت في بريطانيا. أظهرا نتائس الدراسة أن وسائل اإلعالم الدراساا 
زلعت دور ا رئيسي ا في ننر المعلوماا ،ول القباحا المختلفة، ال سيما في المناطه التي ال 
يتمتع فيها الجمهور بالمعرفة أو الخبرة المباارة، وبينت الدراسة وجود عالاة إحجابية بين 

ية والمواقف والسلوكياا السلبية لألاخاص في المجتمع، وان وسائل التغطية اإلعالم
اإلعالم زعمل علر ننر المعلوماا التي ززيد من فهم الجمهور لبعض القباحا األمنية في 
المجتمع، ووفع الحلول لها ووفعها للنقاش العام، واظهرا النتائس أن وسائل اإلعالم 

 مة ،ول القباحا ووفع الحلول المناسبة لها.الجديدة زساعد في زطوير المنااناا العا
 ( دراسة بعنوان "منع الجريمة من خالل وسائل اإلعالمRobrrt ,2010واام روبرا )    

" وهدفت هوو الدراسة التر التعر  علر التأثيراا المحتملة لوسائل دراسة زقيمية - 
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احة منها، والتعر  علر اإلعالم "التلفزيون، والدحافة، واإلذاعة" في منع الجريمة والوا
،جم التغيير في وعي المواطنين وسلوكهم زجاو الجريمة خالل مر،لة زنفيو الحمالا 

" الكندحة، وزم زنفيو هوو Albertaاإلعالمية، وأجريت هوو الدراسة في مقاطعة البرزا "
الدراسة علر مدى عنرة أاهر، ،يث املت الدراسة مسحا آلراء المواطنين عبر االزدال 

 2333لهازم والرسائل االلكترونية، وبلغ عدد العينة في التي طبقت عليها الدراسة با
مواطن، وبينت نتائس الدراسة أن فاعلية ،مالا التوعية في وسائل اإلعالم في الحد من 

 الجريمة والوااحة منها جاءا بدرجة متوسطة.
ل ( والتي جاءا بعنوان " دور الوسائPierpaolo, 2006أما بيربوال )

اإلعالمية في ننر أخبار الجريمة والتأثير علر الرأي العام في إحطاليا " وسعت هوو 
الدراسة بنكل رئيس إلر التعر  علر وااع الدور االعالمي الوي زلسبه الدحم وأخبار 
التليفزيون في الدياغة االجتماعية للجرائم التي واعت في مدينة ميالنو بإحطاليا، 

ر المنهس المقارن ومنهس دراسة الحالة، وأداة زحليل المبمون واعتمدا هوو الدراسة عل
لعنراا الننراا اإلعالمية المننورة في الدحم والننراا اإلخبارية علر وسائل اإلعالم 

ااحة المرئية، واعتمدا الدراسة  في زحليل دور وسائل اإلعالم في ننر أخبار الجريمة والو 
منها علر نظرية األطر االجتماعية باعتبارها مفهوما  رئيسا  في التحليل االجتماعي، 
وزوصلت الدراسة إلر وجود عالاة بين التعرض لوسائل اإلعالم والنعور بمنكلة الجريمة، 
،يث كنفت الدراسة أن وسائل اإلعالم كان لها دور هام في ننر أخبار الجريمة والتأثير 

 الرأي العام. اإلحجابي علر
 :ما حميز الدراسة الحالية عن الدراساا السابقة

من خالل عرض الدراساا السابقة وذاا الدلة بموفوع الدراسة الحالية، 
فيال،ظ بأن هوو الدراساا اد زباينت في أهدافها وأسلوبها ونتائجها، إال أنه يال،ظ بأن 

م األمني الوي زقوم به معظم هوو الدراساا اد ركزا بنكل خاص علر أهمية اإلعال
المؤسساا األمنية والمجتمعة للوااحة من الجرائم في المجتمع، ودورو في بناء وزرسيخ 
الوعي األمني لدى أفراد المجتمع، مما حعكس أهمية دور اإلعالم األمني كأ،د الوسائل 

 الواائية من الجرائم. 
في منهجيتها  ويتبح من خالل عرض الدراساا السابقة بأنها اد زنوعت     

وأدوازها واختيار عينازها باختال  أهدافها، فاعتمد بعض هوو الدراساا علر المنهس 
الوصفي التحليلي المسحي، وبعبها اآلخر اد اعتمد علر زحليل البياناا والتقارير 

 األمنية، وبعض هوو الدراساا اد استخدم منهجية زحليل المبمون.
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لدراساا السابقة في زحديد المنهجية المناسبة واد استفادا الدراسة الحالية من ا
لتحقيه أهدافها، وزحديد موافيع اإلطار النظري للدراسة. وفي المحدلة فإن الدراسة 
الحالية اد زوافقت بنكل عام مع أهدا  بعض الدراساا، ولكنها اختلفت في زركيزها بنكل 

اللكترونية، وفي التعر  رئيس علر دور اإلعالم األمني في الوااحة ومكافحة الجرائم ا
 أحبا علر أساليت زعزيز دورها في الوااحة من هوو الجرائم. وعلر أثر االطالع علر

فقد زنبين علر ،د علم البا،ث أن  السابقة العربية منها واألجنبية وذاا الدلة، الدراساا
بحث  الدراسة الحالية هي األولر من نوعها علر المستوى المحلي في دولة الكويت والتي

بنكل رئيس في دور اإلعالم األمني في مكافحة الجرائم االلكترونية في المجتمع الكويتي. 
 واكلت وببرورة بحبها، واعور بأهميتها في إجراء هوو الدراسة، واد اّكل ذلك فرورة

 الدراسة. إلنجاز اويا   ،افزا  
  منهجية الدراسة وإجراءازها:

مسحية التي زهد  بنكل رئيس الر وصم زعد الدراسة الحالية من الدراساا ال 
وزحليل دور اإلعالم األمني في الحد ومواجهة الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت، واد 
ازبعت الدراسة منهس المسح االجتماعي لجمع البياناا والمعلوماا الالزمة لتحقيه 

لر عينة من أهدافها، وفمن هوا المنهس استخدمت أداة االستبيان التي زم زطبيقها ع
، وزم استخدام أساليت لجمع بياناا الدراسة العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت

اإل،داء الوصفي والتحليلي لوصم وزحليل البياناا لإلجابة عن أسئلة الدراسة، واد 
زبمنت منهجية الدراسة أحبا إجراء مسح مكتبي للدراساا واإل،دائياا ذاا الدلة 

 لمدادر المتوفرة لبناء اإلطار النظري للدراسة.بموفوعها من ا
 وعينتها:مجتمع الدراسة 

 مجتمع الدراسة:   -
يتألم مجتمع الدراسة من العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت من البباا     

وفباا الدم واألفراد من اواا النرطة العاملين في القطاعاا الرئيسة للنرطة والمؤلفة 
ألمن العام بكافة مديريازه وما يتبعها من مراكز أمنية في محافظاا الكويت من اطاع ا

الستة )العاصمة، الجهراء، الفروانية، ،ولي، مبار  الكبير، األ،مدي(، باإلفافة إلر 
اإلدارة العامة ألمن الحدود، واإلدارة العامة ألمن المنافو، واإلدارة العامة للمرور، والبالغ 

 (..833( فاب  وفاب  صم )وزارة الداخلية الكويت، 87573عددهم اإلجمالي )
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 :عينة الدراسة -
أفددراد عينددة الدراسددة ، فقددد زددم ازبدداع أسددلوب اختيددار العينددة بالطريقددة ختيددار وال   

مجتمددع الدراسددة، وزددم مددن  ”Random Sampling Stratified“الطبقيددة التناسددبية 
الية، إفافة إلر زسدهيل عمليدة فدب  ا،تم للحدول علر عينة االعتماد علر هوو الطريقة

متغّيددراا الدراسددة أثندداء زوزيددع المجتمددع إلددر فئدداا محددددة.  ونظددرا لحجددم مجتمددع الدراسددة 
مدددن المجتمدددع  % 2الكبيدددر وزباعددددو مكانيدددا فقدددد زدددم زعيدددين نسدددبة زمبيدددل العيندددة بنسدددبة 

اكن اإل،دددائي المسددتهد ، ،يددث زددم ،دددر أعددداد العدداملين فددي اإلداراا األمنيددة فددمن أمدد
عملهددم، ومددن ثددم زحديددد عدددد االسددتباناا التددي سدديتم زطبيقهددا علددر العينددة المسددتهدفة فددي 

استبانه لبمان  253أماكن عملهم ،ست أعداد العاملين فيها، واد زم زوزيع ما مجموعة 
من المجتمدع اال،ددائي بعدد إجدراء عمليدة االسدترجاع والتددايه  % 2الحدول علر نسبة 

أسابيع متتالية، زم اسدترجاع  6عملية التطبيه التي استمرا لمدة  وبعد إجراءلالستباناا، 
، مديرياا األمن العام في المحافظداا الكويتيدة( استبانه من 683( استبانه، بوااع )7.3)

( اسدددتبانه مدددن 3.، و )العددداملين فدددي اإلدارة العامدددة ألمدددن الحددددود( اسدددتبانه مدددن 8.و )
( اسدتبانه مدن العداملين فدي اإلدارة العامدة 22و، و )العاملين في اإلدارة العامة ألمدن المنافد

اسدتبانه  .8وبعد إجراء عملية التدايه األولي لإلستباناا المسترجعة زدم اسدتبعاد  للمرور.
( فدابطا 767غير مكتملة البياناا المطلوبة، وبولك حكون عدد أفراد عينة الدراسة نحدو  )

الستباناا التدي زدم زوزيعهدا، ومدا من عدد ا %3.82.وفاب  صم وفرد، زمبل ما نسبته 
 من مجتمع الدراسة. % 8.72نسبته 

و،ول خدائص عينة الدراسة فقد ازبح من التحليدل الوصدفي لخددائص عيندة    
، بينمدا ادكلت % 22.66الدراسة بدأن نسدبة الدوكور مدن عيندة الدراسدة ادكلت مدا نسدبته 

ندرطة النسدائية فدي دولدة ، ويعدود ذلدك الدر ،داثدة زندكيل ال % .33.2اإلناث ما نسدبته 
عينددة الدراسددة وفدده المسددتوى م. أمددا بالنسددبة لتوزيددع 8337الكويددت التددي بدددأا منددو عددام 

التعليم  فقد ازبح أن عينة الدراسة من التعليم الجامعي  "البكدالوريوس" ادد ادكلوا النسدبة 
، ثددددم مددددن المسددددتوى التعليمددددي "دبلددددوم متوسدددد " بنسددددبة %3.23.األكبددددر وبمددددا نسددددبته 

، وأخير ا ومن المستوى %77..8، ومن المستوى التعليمي "ثانوية وأال" بنسبة %.86.2
. واددد زبددين أن افددراد عينددة الدراسددة مددن % 2.32التعلدديم الجددامعي للدراسدداا العليددا بنسددبة 

، أمدا العداملين فدي %.53.2العاملين في األعمال المكتبية واإلداريدة ادد ادكلوا مدا نسدبته 
. و،ددول زوزيددع عينددة الدراسددة ،سددت % .53.2لوا مددا نسددبته األعمددال الميدانيددة اددد اددك

، أما فباا الدم فقد اكلوا ما %.26.6الرزبة فقد زبين أن البباا اد اكلوا ما نسبته 
. أمدا ،دول التوزيددع النسدبي لعينددة % 3..38، ومدن األفددراد مدا نسددبته % 6..53نسدبته 

( سددنواا اددد اددكلوا مددا 5ن الدراسددة ،سددت الخبددرة العمليددة فقددد اددكلت فئددة الخبددرة )أاددل مدد
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( سدددنواا مدددا نسدددبته 33-5مدددن ،جدددم العيندددة، بينمدددا ادددكلت الفئدددة ) % 3..35نسدددبته 
، وأخيددرا  اددكلت %23.32( سددنة مددا نسددبته 35-33، واددكلت فئددة الخبددرة )% 32..2

 .% .3..3فأكبر( سنة ما نسبته  36الفئة العمرية )
 أداة الدراسة:

بعددد إجددراء بياندداا الدراسددة الميدانيددة، وذلددك   زددم بندداء وزدددميم اسددتبانه خاصددة لجمددع    
المسدح المكتبددي لألدبيدداا الخاصددة بالموفددوع، ومددن خددالل االعتمدداد علددر بعددض الدراسدداا 

واد روعي في بناء أداة الدراسة االعتمداد علدر  الميدانية السابقة وذاا الدلة بموفوعها،
نهائيدة  بعدد إجدراء التعدديالا ال اإلجراءاا المنهجية وذلك بإعداد أداة الدراسة فدي صدورزها

علددر أداة الدراسددة بدددورزها األوليددة وفددي فددوء آراء لجنددة المحكمددين واعتمادهددا مددن ابددل 
المنددر  األكددادحمي للدراسددة، واددد زكونددت أداة الدراسددة فددي صددورزها النهائيددة مددن األجددزاء 

 الرئيسة التالية:
 لدراسة.الجزء األول: يتبمَّن البياناا الوظيفية والنخدية لعينة ا

محدداور رئيسددة، هددي: محددور دور  .( فقددرة زوزعددت علددر 6.الجددزء البدداني: وينددمل علددر )
اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية في المجتمع الكويتي، ومحور دور 
اإلعددالم األمنددي فددي التوعيددة بأنمدداا الجددرائم اإللكترونيددة فددي المجتمددع الكددويتي. ومحددور 

دور اإلعدددالم األمندددي فدددي التوعيدددة مدددن الجدددرائم اإللكترونيدددة فدددي المجتمدددع  أسددداليت زعزيدددز
الكويتي، ومحور معوااا دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونيدة فدي 

 المجتمع الكويتي.
 صدا وثباا أداة الدراسة:

طريقدة الدددا  اعتمدا الدراسة للتحقه من صدا أداة الدراسة علر طريقتين، األولر:    
، والتدي زقدوم علدر عدرض أداة الدراسدة بددورزها األوليدة علدر Face Validityالظداهري 

مجموعدددة مدددن الخبدددراء والمختددددين فدددي مجالهدددا إلبدددداء آراءهدددم ،دددول صدددال،ية الفقدددراا 
ومالءمتها للتطبيه. أما الطريقة البانية فهي اسدتخدام معدامالا ارزبداا التوافده بدين درجدة 

 Internalوالمحددور الددوي يتبددمنها ككددل للتحقدده مددن الددددا الددداخلي  الفقددرة الوا،دددة
Consistency .ألداة الدراسة 

للتأكد من الددا الظاهري ألداة الدراسة زدم عدرض أداة الدراسدة فدي صدورزها األوليدة      
( مددن األسددازوة أعبدداء هيئددة التدددريس مددن كليدداا اآلداب، والعلددوم االجتماعيددة، 33علددر )

بوية مدن جامعدة مؤزدة وجامعدة الكويدت وذلدك ألخدو آرائهدم ،دول محتدوى األداة، والعلوم التر 
ومدددى اسددتيفائها لعناصددر موفددوع الدراسددة، ومدددى كفاحددة األسددئلة، و،اجددة الفقددراا فددمن 
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المحدداور للتعددديل أو الحددو ، باإلفددافة إلددر التحقدده مددن مدددى وفددوح صددياغة الفقددراا، 
 جابة عن أسئلة الدراسة.وكولك مدى ادرة محاور أداة الدراسة علر اإل

وبعد التأكد من الددا الظاهري ألداة الدراسة، زم التحقه من صدا البناء الداخلي لألداة،  
فاب  وفاب   23وذلك بتطبيقها علر عينة استطالعية من مجتمع الدراسة زكونت من 

وذلك صم وفرد من العاملين في اوة النرطة، وبعد استعادزها زم التحقه من صدا البناء 
الفقراا في كل  بين   Pearson Correlationبحساب معامل ارزباا التوافه بيرسون 

 ( يوفح هوو النتائس.3للمحور الوي زنتمي إليه، والجدول ) الكلية محور والدرجة
 معامالا ارزباا فقراا محاور أداة الدراسة مع الدرجة الكلية للمحور ( 3جدول )

 معامل االرزباا م مل االرزباامعا م معامل االرزباا م المحاور

دور اإلعالم األمني في 
الوااحة والحد من الجرائم 

 اإللكترونية

3 )**( 3.522 5 )**( 3..22 . )**( 3...2 
8 )**( 3.526 6 )**( 3.533 33 )**( 3.782 
2 )**( 3..27 7 )**( 3.632 33 )**( 3.5.6 
. )**( 3.57. 2 )**( 3...7 38 )**( 3.2.. 

ور اإلعالم األمني في د
التوعية بأنماا الجرائم 

 اإللكترونية

3 )**( 3.533 6 )**( 3...2 33 )**( 3..33 
8 )**( 3..38 7 )**( 3..2. 38 )**( 3.527 
2 )**( 3.527 2 )**( 3.526 32 )**( 3..3. 
. )**( 3.627 . )**( 3.633 3. )**( 3.6.7 
5 )**( 3.537 33 )**( 3..88 - - 

أساليت زعزيز دور اإلعالم 
األمني في التوعية من 
 الجرائم اإللكترونية

3 )**( 3..33 5 )**( 3..62 . )**( 3..3. 
8 )**( 3.563 6 )**( 3.53. 33 )**( 3..67 
2 )**( 3..73 7 )**( 3..8.   
. )**( 3..32 2 )**( 3.627 - - 

معوااا دور اإلعالم األمني 
في الوااحة والحد من 
 الجرائم اإللكترونية

3 )**( 3.5.7 5 )**( 3..62 . )**( 3..72 
8 )**(3..3. 6 )**( 3.58. 33 )**( 3...3 
2 )**( 3..85 7 )**( 3...6   
. )**( 3..33 2 )**( 3.566 - - 

 (. 0.01ذاا داللة إ،دائية عند مستوى داللة )) ** (       
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معدددامالا االرزبددداا بدددين الفقدددراا ( أن قددديم 3يتبدددح مدددن النتدددائس فدددي الجددددول )
(. فقددد 0.01والمحدداور التددي اددملتها زنددير إلددر داللتهددا اإل،دددائية عنددد مسددتوى داللددة )

دور زراو،ددت قدديم معددامالا االرزبدداا التددوافقي بددين فقددراا المحددور األول والمتعلدده بقيدداس 
ي بدددين اإلعدددالم األمندددي فدددي الوااحدددة والحدددد مدددن الجدددرائم اإللكترونيدددة فدددي المجتمدددع الكدددويت

( ولفقدراا المحدور البداني والمتعلده بقيداس دور اإلعدالم األمندي فدي  0.723 – 0.399)
( ، 3.6.7 – 38..3التوعيددة بأنمدداا الجددرائم اإللكترونيددة فددي المجتمددع الكويددت بددين ) 

وللمحددور البالددث والمتعلدده بقيدداس أسدداليت زعزيددز دور اإلعددالم األمنددي فددي التوعيددة مددن 
( ، وللمحددور الرابددع 3.627 – 32..3المجتمددع الكددويتي بددين )  الجددرائم اإللكترونيددة فددي

والمتعله بقياس معوااا دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجدرائم اإللكترونيدة فدي 
ممددا يدددل علددر التجددانس الددداخلي لفقددراا  ( 3.566 – .3..3المجتمددع الكددويتي بددين )

 محاور الدراسة للجزء الباني من أداة الدراسة.
 باا أداة الدراسة:ث

للتحقه مدن ثبداا أداة الدراسدة زدم االعتمداد علدر نتدائس العيندة االسدتطالعية، وادد زدم      
 Alpha if Item Deleted،ساب معامل البباا باسدتخدام معامدل كرونبدال ألفدا بطريقدة 

 واد جاءا النتائس بالنكل التالي: 
 (8جدول )

 اة الدراسةمعامالا البباا )كرونبال الفا( لمحاور أد
عدد  المحاور الرام 

 الفقراا
 كرونبال ألفا 

 
دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من  3

 0.854 38 الجرائم اإللكترونية

دور اإلعالم األمني في التوعية بأنماا  8
 0.867 .3 الجرائم اإللكترونية

أساليت زعزيز دور اإلعالم األمني في  2
 0.821 33 رونيةالتوعية من الجرائم اإللكت

معوااا دور اإلعالم األمني في الوااحة  .
 0.810 33 والحد من الجرائم اإللكترونية

 0.915 6. األداة  ككل -
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( أن معامل ثباا كرونبال ألفا لمحاور أداة الدراسة اد 8زنير بياناا الجدول )    
باا مرزفعة (  وهي معامالا ث35..3( ولألداة ككل ).3.25 – 3.233زراو،ت بين )

 إجماال ، وهوا يؤكد أهمية الفقراا العائدة لهوو المحور، ويؤكد الددا البنائي لها.
 :المعالجاا واألساليت اإل،دائية المستخدمة في الدراسة

زم زحديد درجة اإلجابة علر فقراا محاور أداة الدراسة للجزء الباني من أداة الدراسة     
(، و،دد بخمس إجاباا ،ست أوزانها راميا و،ست Likertوفقا لتدريس ليكرا الخماسي )

المستوى لدور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية، والتوعية بأنماا 
الجرائم اإللكترونية، وأساليت زعزيز دور اإلعالم األمني في التوعية من الجرائم 

والحد من الجرائم اإللكترونية في  اإللكترونية، معوااا دور اإلعالم األمني في الوااحة
المجتمع الكويتي. وعلر النحو التالي: واد اعتمدا الدراسة لقياس درجة استجابة عينة 
الدراسة علر محاور وفقراا أداة الدراسة علر مقياس ليكرا الخماسي، والوي حدنم 

موافه  (، والتي زقابله مستوياا اإلجابة )غير5 – 3اإلجاباا علر زدريس رامي بين )
 بندة، غير موافه، محايد، موافه، موافه بندة(. 

فدمن المتوسدطاا الحسدابية  مسدتوى اإلجابدة علدر المحداور والفقدرااوزم زحديدد 
إجمداال  إلدر ثالثدة مسدتوياا وعلدر  لالزجاو العام للمحور والفقرةالتي زوصلت إليها الدراسة 

 النحو التالي:
 منخفض متوس  مرزفع المستوى 
 (8.22 -3) (2.67-.8.2) (5- 2.62) حسابيالمتوس  ال

وبناء علر ذلك فإذا كانت قيمة المتوس  الحسابي العام لإلجابة علر محاور وفقراا     
( فيكون مستوى اإلجابة مرزفعا ، وإذا كانت قيمة المتوس  2.62أداة الدراسة )أكبر من )

متوسطا، وإذا كان  ( فان مستوى اإلجابة2.56-.8.2الحسابي لإلجابة فمن الفترة )
 ( فيكون مستوى اإلجابة منخفبا.8.22 -3المتوس  الحسابي لإلجابة فمن الفئة )

معالجة الدراسة البياناا بعد االنتهاء من جمع االستباناا من عينة الدراسة، زم و      
، ،يث زم إجراء V. 20 SPSSوذلك بإدخالها إلر البرنامس اإل،دائي للعلوم االجتماعية 

لمحاور وفقراا أداة الدراسة، ولإلجابة عن أسئلة، استخدمت األساليت اإل،دائية زرميز 
 التالية:
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 Descriptive Statistic and) والتحليلي مقاييس اإل،داء الوصفي
Analytical Statistic:وذلك من خالل األساليت التالية ) 

  .التكراراا والنست المئوية لوصم خدائص عينة الدراسة .3
الحسابية، واالنحرافاا المسيارية إلجاباا أفراد عينة الدراسة علر كل فقرة  المتوسطاا .8

 من فقراا محاور الدراسة.
معامل االرزباا بيرسون إلجراء اختبار االرزباا التوافقي بين الفقراا والدرجة الكلية  .2

 للمحاور.
 ، لقياس ثباا محاور الدراسة. Cronbach Alphaمعامل كرنبال ألفا  ..

 :ن أسئلة الدراسةاإلجابة ع
النتائس المتعلقة بالسؤال األول: ما دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم 

 اإللكترونية من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت؟
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة زم ،در إجاباا عينة الدراسدة علدر فقدراا المحدور     

اة الدراسددددة و،سدددداب المتوسددددطاا الحسددددابية واالنحرافدددداا المسياريددددة والمسددددتوى األول ألد
 (. 2والترزيت لها في الجدول )
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(2الجدول )  
المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المسيارية والمستوى إلجاباا عينة الدراسة نحو دور 

 اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت

 الترزيت
 

 المستوى 
االنحرا  
 المسياري 

 الوس 
 الحسابي 

 الفقراا
 رام 
 الفقرة

 3.991 0.88 مرزفع 1
حسددهم اإلعددالم األمنددي فددي خلدده وعددي أمنددي 
اجتمددددداعي ،دددددول الجدددددرائم اإللكترونيدددددة فدددددي 

 المجتمع 
4 

 3.886 0.97 مرزفع 2
أعتقد أن اإلعالم األمني ساهم في الوااحة من 

مددن خددالل إبددراز أنماطهددا  الجددرائم اإللكترونيددة
 ووسائل ارزكابها 

2 

 3.881 0.96 مرزفع 3
حعمددل اإلعددالم األمنددي علددر ننددر التنددريعاا 
والقدددددددوانين والعقوبددددددداا الخاصدددددددة بدددددددالجرائم 

 اإللكترونية
6 

 3.847 0.81 مرزفع 4
حعتمددد اإلعددالم األمنددي علددر األخبددار الموثقددة 
واأل،دددداث الوااسيدددة فدددي التوعيدددة مدددن خطدددر 

 إللكترونيةالجرائم ا
1 

 3.831 0.98 مرزفع 5
حعمدددل اإلعدددالم األمندددي علدددر نندددر التطدددوراا 
الحديبدددة فدددي مجدددال أسددداليت ارزكددداب الجدددرائم 

 اإللكترونية والوااحة منها
7 

 5 التغطية اإلعالمية لقباحا الجرائم اإللكترونيةيتميز اإلعالم األمني بالعمه والموفوعية في  3.830 0.91 مرزفع 6

 3.755 0.96 مرزفع 7
حسددهم اإلعددالم األمنددي فددي مواجهددة المخدداطر 
المترزبة من االنتنار الكبير السدتخدام وسدائل 
 التواصل االجتماعي عبر االنترنت في الدولة

10 

 3.695 1.03 مرزفع 8
حعتمد اإلعالم األمندي علدر التقنيداا المتطدورة  
فدددددددي زقددددددددحم التغطيدددددددة الددددددددحفية للجدددددددرائم 

لددددم اطاعدددداا اإللكترونيددددة بنددددكل يلبددددي مخت
 المجتمع

12 
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 الترزيت
 

 المستوى 
االنحرا  
 المسياري 

 الوس 
 الحسابي 

 الفقراا
 رام 
 الفقرة

 3.640 1.00 متوس  9
حسدددددتخدم اإلعدددددالم األمندددددي أسدددددلوب الحدددددوار 
والمناانددة الهادفددة فددي طددرح القبدداحا األمنيددة 

 الخاصة بالجرائم اإللكترونية 
3 

 3.591 0.94 متوس  10
حعمددل اإلعددالم األمنددي علددر ننددر وإبددراز دور 
المؤسساا العامة واألهلية  في الحد والوااحدة 

 جرائم االلكترونيةمن ال
11 

 3.510 0.96 متوس  33
يهددددتم اإلعددددالم األمنددددي بددددإجراء اسددددتطالعاا 
مسددددددتمرة للتعددددددر  علددددددر مخدددددداطر الجددددددرائم 

 اإللكترونية
2 

 3.446 0.98 متوس  38
حعمدددل اإلعدددالم األمندددي علدددر جمدددع ومنددداركة 
المعلومددددداا للجهددددداا ذاا العالادددددة لتطددددددوير 
األفكدددددددار الجديددددددددة فدددددددي مواجهدددددددة الجدددددددرائم 

 كترونيةاإلل
. 

 - الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونيةالمسددددتوى العددددام لدددددور اإلعددددالم األمنددددي فددددي  2.7.8 3.25 مرزفع -

( أن المسددتوى الكلددي إلجابدداا أفددراد عينددة الدراسددة 2مددن النتددائس المبينددة فددي الجدددول )    
ء مرزفعدا ، وادد بلدغ نحو دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية اد جا

. وزعكدس هدوو النتيجدة 3.25بدانحرا  مسيداري  2.7.8المتوس  الحسابي العام لإلجاباا 
مستور مرزفدع لددور اإلعدالم األمندي فدي الوااحدة والحدد مدن الجدرائم اإللكترونيدة مدن وجهدة 
نظر العداملين فدي األجهدزة األمنيدة فدي دولدة الكويدت.  ومدن المال،دظ أن جميدع فقدراا هدوا 

محور ادد ،ققدت مسدتوى إجابدة مرزفعدة ومتوسدطة وأنده ال يوجدد أي فقدرة ،ققدت مسدتوى ال
 إجابة منخفبة. 

مدا أسداليت زعزيدز دور اإلعدالم األمندي فدي التوعيدة النتائس المتعلقة بالسدؤال البداني: 
 من الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر العاملين األجهزة األمنية في دولة الكويت ؟

السدؤال األول للدراسدة زدم ،ددر إجابداا عيندة الدراسدة علدر فقدراا المحدور لإلجابة عن   
األول ألداة الدراسددددة و،سدددداب المتوسددددطاا الحسددددابية واالنحرافدددداا المسياريددددة والمسددددتوى 

 (. .والترزيت لها في الجدول )
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(.الجدول )  
أساليت حو المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المسيارية والمستوى إلجاباا عينة الدراسة ن

 زعزيز دور اإلعالم األمني في التوعية من الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت

  الترزيت
 المستوى 

 االنحرا 
 المسياري  
 الوس 

 رام  الفقراا الحسابي 
 الفقرة

 4.217 0.98 مرزفع 1
زركيز إدارة اإلعالم األمني علر زوعية أفراد المجتمع 

ل وسائل التواصل بأخطار الجرائم اإللكترونية من خال 
 االجتماعي اإللكترونية

1 

 3.896 1.09 مرزفع 2
االستفادة من الخبراا اإلعالمية للدول الددحقة في 
مجال إعداد البرامس اإلعالمية الخاصة بالوااحة من 

 الجرائم اإللكترونية
8 

 4 دفة للوااحة من الجرائم اإللكترونية الهازيادة اهتمام اإلعالم األمني بإعداد البرامس اإلعالمية  3.881 3..0 مرزفع 3

 3.810 1.08 مرزفع 4
اهتمام برامس اإلعالم األمني بتنخيص أنماا الجرائم 

اإللكترونية والتركيز علر الجرائم ،ست درجة 
 خطورزها وانتنارها.

10 

 3 فحة الجرائم اإللكترونية فيها علر مكااهتمام إدارة اإلعالم األمني بالتدريت وزأهيل العاملين  3.756 1.06 مرزفع 5

 3.750 1.01 مرزفع 6
زعاون الجهاا المختدة "القبائية والتنريسية مع 
اإلداراا اإلعالمية إلحجاد برامس واائية لمواجهة 

 الجرائم اإللكترونية 
2 

زيادة اهتمام األعالم األمني بننر التنريعاا  3.700 1.02 مرزفع 7
 9 رائم اإللكترونية والقوانين والعقوباا الرادعة للج

 3.655 1.13 متوس  8
إحجاد برامس إعالمية متكاملة زنتر  فيها المؤسساا 

المالية وزكنولوجيا المعلوماا للوااحة والحد من 
 الجرائم اإللكترونية

6 

زركيز إدارة اإلعالم األمني علر زوعية المؤسساا  3.640 1.12 متوس  9
 5  المالية بأهمية سرية وأمن المعلوماا

 3.635 1.16 متوس  10
زركيز اإلعالم األمني علر زعريف وزبقيف المواطن 
بأنواع الجرائم اإللكترونية بما حكفل التعر  علر 

 أساليبها وطرا ارزكابها
7 

2. .3.7 مرزفع -  - التوعية من الجرائم اإللكترونيةالمستوى العام ألساليت زعزيز دور اإلعالم األمني في  811
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( يتبح أن المستوى الكلي إلجاباا أفدراد عيندة الدراسدة .س المبينة في الجدول )من النتائ
نحو أساليت زعزيز دور اإلعالم األمني في التوعية من الجرائم اإللكترونية اد جاء مرزفعدا ، 

. وزعكدس هدوو .3.7بدانحرا  مسيداري  2.233واد بلغ المتوس  الحسابي العام لإلجاباا 
سددداليت زعزيدددز دور اإلعدددالم األمندددي فدددي التوعيدددة مدددن الجدددرائم النتيجدددة مسدددتوى مرزفدددع أل

اإللكترونية من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنيدة فدي دولدة الكويدت.  ومدن المال،دظ 
أن جميددع الفقددراا ،ققددت مسددتوى إجابددة مرزفعددة ومتوسددطة وأندده ال يوجددد أي فقددرة ،ققددت 

 مستوى إجابة منخفبة. 
مددا معواداا اإلعددالم األمنددي فدي الوااحددة والحددد مددن لبالددث: النتدائس المتعلقددة بالسددؤال ا

 الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت؟
لإلجابة عن السؤال الرابدع للدراسدة زدم ،ددر إجابداا عيندة الدراسدة علدر فقدراا المحدور   

نحرافددداا المسياريدددة والمسدددتوى الرابدددع ألداة الدراسدددة و،سددداب المتوسدددطاا الحسدددابية واال 
 (. 5والترزيت لها في الجدول )

(5الجدول )  
حو معوااا المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المسيارية والمستوى إلجاباا عينة الدراسة ن

 اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت

  الترزيت
 المستوى 

االنحرا  
 المسياري 

 الوس 
 رام الفقراا الحسابي 

 الفقرة 

 3.869 1.08 مرزفع 1
فدددسم التعددداون والتنسددديه بدددين إدارة االعدددالم 
األمنددي والمؤسسدداا ذاا العالاددة بالوااحددة مددن 

 الجرائم االلكترونية 
1 

 3.744 1.19 مرزفع 2
فددسم القدددراا التكنولوجيددة الحديبددة لدددى إدارة 

ة الحديبة اإلعالم األمني بدنع البرامس االعالمي
 بالوااحة من الجرائم االلكترونية

5 

 3.698 1.33 مرزفع 3
الة اهتمدام الجهداا المختددة بداإلعالم األمندي 
فدددي المنددداركة بدددالمؤزمراا والنددددواا الخاصدددة 

 بالوااحة من بالجرائم االلكترونية
2 

 3.683 1.09 مرزفع 4
فدددددسم منددددداركة الجهددددداا ذاا العالادددددة فدددددي 

الخاصدددة بالوااحدددة   صدددناعة البدددرامس االعالميدددة
 من الجرائم االلكترونية

3 

 3.623 1.15 متوس  5
الة التعاون الدولي واإلاليمي في زبادل الخبراا 
وزحديث برامس اإلعالم األمني الخاصة بدالجرائم 

 االلكترونية
4 
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  الترزيت
 المستوى 

االنحرا  
 المسياري 

 الوس 
 رام الفقراا الحسابي 

 الفقرة 

 3.608 1.13 متوس  6
الة االهتمام بتدريت العداملين فدي إدارة اإلعدالم 

ي البدددرامس الخاصدددة األمندددي وزدددأهيلهم للعمدددل فددد
 بالوااحة من الجرائم االلكترونية

8 

 3.558 1.19 متوس  7
عدم زخديص الميزانية المالية الخاصة بإعداد 
البدددددددرامس الخاصدددددددة بالوااحدددددددة مدددددددن الجدددددددرائم 

 االلكترونية
9 

 3.493 1.08 متوس  8
عدددددم االهتمددددام مددددن ابددددل الجهدددداا التنددددريسية 

ودورو فددي والتنفيوحددة والراابيددة بدداإلعالم األمنددي 
 الوااحة من الجرائم االلكترونية

6 

 3.407 1.15 متوس  9
كبدرة القيددود التنظيميدة التددي زعيده سددرعة زبددادل 
المعلومدداا بددين إدارة اإلعددالم األمنددي والددددوائر 

 األمنية األخرى.
10 

 3.387 1.11 متوس  10
الدددددة اهتمدددددام إدارة االعدددددالم األمندددددي بتحدددددديث 

وراا فددي أنمدداا برامجهددا اواائيددة لمواكبددة التطدد
 الجرائم االلكترونية

7 

المسدددتوى العدددام لمعواددداا اإلعدددالم األمندددي فدددي  2.5.6 3.22 متوس  
 - الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية

( يتبح أن المستوى الكلي إلجاباا أفراد عينة الدراسة 5من النتائس المبينة في الجدول )
لحد من الجرائم اإللكترونية اد جاء متوسطا ، نحو معوااا اإلعالم األمني في الوااحة وا
. وزعكس هوو 3.22بانحرا  مسياري  2.5.6واد بلغ المتوس  الحسابي العام لإلجاباا 

النتيجة مستوى متوس  لمعوااا اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية 
. ومن المال،ظ أن جميع من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت

الفقراا ،ققت مستوى إجابة مرزفعة ومتوسطة وأنه ال يوجد أي فقرة ،ققت مستوى إجابة 
 منخفبة. 

  :مناانة النتائس
هدفت الدراسة بنكل رئيس التعر  علر دور اإلعالم األمني في مواجهة الجرائم 

منية في دولة الكويت، اإللكترونية والحد منها  من وجهة نظر العاملين في األجهزة األ
وكولك زحديد أساليت زدعيم دورها واإلجراءاا المتخوة من ابلها لمواجهة الجرائم 
اإللكترونية، والكنم عن أهم المعوااا التي زواجه دور اإلعالم األمني في مواجهة 
الجرائم اإللكترونية والحد منها من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية في دولة 
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ت. ولتحقيه أهدا  الدراسة زم طرح وزحليل مجموعة من المؤاراا التي حمكن الكوي
الخروج منها بنتائس علمية لتحقيه أهدا  الدراسة. معتمدة علر نحو أساسي علر زحليل 

 نتائس إجاباا عينة مختارة من العاملين في األجهزة األمنية في دولة الكويت.
ي فوء اهددافها زوصدلت الدراسدة ومن خالل استعراض نتائس أسئلة الدراسة ف

 إلر النتائس التالية:
أاارا النتائس أن دور اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم اإللكترونية في اوال : 

دولة الكويت اد جاء مرزفعا  من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية، واد بلغ المتوس  
بين من النتائس أن اإلعالم األمني في دولة ، وز5من  2.7.8الحسابي العام لإلجاباا 

الكويت اد ساهم بدرجة مرزفعة في خله وعي أمني بخطورة الجرائم االلكترونية، وكولك 
ساهم أحبا وبدرجة مرزفعة في ابراز أنماا الجرائم االلكترونية وأساليت ارزكابها وطرا 

صة بالجرائم اإللكترونية. الوااحة منها، وساهم أحبا في ننر التنريعاا والقوانين الخا
في الوااحة وفي فوء النتائس السابقة حظهر االهتمام الوافح لدى إدارة اإلعالم األمني 

، وزبرز هوو النتائس كولك اهتمام وزارة والحد من الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت
عالم األمني الداخلية الكويتية بموفوع اإلعالم األمني، وهوا مؤار وافح علر أهمية اإل

في المجتمع الكويتي، واد حعود  هوا االهتمام بموفوع الجرائم اإللكترونية في الوااحة من 
اإلعالم األمني ألنه أصبح حمبل نناط ا زواصلي ا هام ا يهد  إلر زيادة زأثير وفاعلية 
األجهزة األمنية في إحجاد وزأسيس وعي أمني حكفل أمن أفراد المجتمع وسالمته في اتر 
المجاالا، واإلعالم األمني أصبح حنكل أداة فعالة من أدواا األمن المجتمعي لخله ،لقة 
من التواصل والتراب  مع الوسائل اإلعالمية في المجتمع، ويمبل وظيفة مهمة من وظائم 

وباإلاارة للنتائس  الدولة بما ححققه من خله وعي مجتمعي بأخطار الجرائم االلكترونية.
يز اإلعالم األمني األمر الوي أنعكس بنكل وافح علر دورو في الوااحة السابقة يتبح زم

والحد من الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت. ومن الجدير ذكرو أن إدارة اإلعالم األمني 
في دولة الكويت زحتل مواع متقدم في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وذلك إلدرا  

همية اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجريمة في المسئولين في دولة الكويت أل
المجتمع الكويتي، واد ،رصت وزارة الداخلية علر أن يتمتع اإلعالم األمني بالنفافية 
والوفوح في زنوير الراي العام الكويتي بأخطار الجريمة، وزوصيل المعلومة األمنية بطريقة 

(. وكولك ،رصت وزارة .833لداخلية، صحيحية ومؤثرة لكافة ارائح المجتمع )وزارة ا
الداخلية علر رفع مستوى منسوبي اإلعالم األمني وذلك بعقد الدوراا التدريبية 
المتخددة في اإلعالم األمني لدقل مهارازهم،  وإعدادهم ليكونوا فباا ازدال و،لقة 

ن ابل وزارة رب  بين األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم المختلفة، واد انعكس هوا االهتمام م



 ...منها من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنيةدور اإلعالم األمني في مواجهة الجرائم اإللكترونية والحد 
 فايز عبد القادر المجالي *،باسل سعود العنزي  

 

 -41- 

الداخلية علر اإلعالم األمني بدورة إحجابية وبالتالي زدعيم البقة بين األجهزة األمنية 
وأفراد المجتمع. وفمن هوو الجهود فقد عملت إدارة اإلعالم األمني علر فتح ،ساباا 
خاصة باإلدارة متواجدة علر موااع التواصل االجتماعي من أجل رفع ثقافة الوعي ليتم 

م مع أجواء التقنية الحديبة مع زأكيد اإلدارة علر أنه كلما زاد الوعي لدى المواطن التأال
مع العديد الت نسبة الجرائم االلكترونية في المجتمع. واد زوافقت نتائس الدراسة الحالية 

( التي أكدا علر أهمية الوعي األمني 8332من الدراساا السابقة مبل دراسة )السريع، 
رائم زقنية المعلوماا، وأهمية زفعيل دور اإلعالم في مجال الوااحة من في الوااحة من ج

( والتي 8337الجريمة اإللكترونية.  كما التقت هوو النتائس جزئي ا مع دراسة الرايدي )
أظهرا أن المستوى العام لدور اإلعالم األمني في الوااحة من االنحرا  الفكري والتطر  

( 8337والتقت هوو النتائس مع دراسة )مام، السعودي. جاء بدرجة مرزفعة في المجتمع 
التي أظهرا نتائس هوو الدراسة أن اإلعالم األمني يلعت  ( 8338) الدوسري،  ودراسة 

دورا  كبيرا  في زطوير المجتمع والتأثير علر أفرادو باألسلوب الحسن والنكل الوافح 
جرائم زعاطي المخدراا بين المفهوم، مما حقلل من الجرائم في المجتمع وبنكل خاص 

( التي 8336النباب في المجتمع الجزائري. كما زلتقي هوو النتائس مع دراسة )األغواا، 
أن دور التغطية اإلعالمية للجريمة في الوااحة والحد من الجريمة في المجتمع  أظهرا

ي، األردني جاءا بدرجة مرزفعة. كما زتوافه هوو النتائس مع دراسة )آل سيد وموساو 
( التي أظهرا نتائجها أن اإلعالم األمني يركز علر ننر التوعية األمنية بين 8336

المواطنين بأخطار الجريمة، ويعمل علر غرس ثقافة األمن والسالم من خالل مراعاة القيم 
واالجتماعية والبقافية بعيدا  عن اإلجرام، وبالتالي ،ماحة أمن واستقرار المجتمع.  وزتوافه 

( التي زناولت دور برامس اإلعالم األمنية المرئية .833ئس مع دراسة )النرمان، هوو النتا
)التلفزيون األردني( علر التأثير في جمهور المناهدين لرسائلها ومبامينها، والتعر  
علر دورها في زنمية الوعي األمني لدى جمهور المواطنين بأساليت الجريمة وطرا 

راسة موافقة عينة الدراسة علر زميز برامس اإلعالم األمنية الوااحة منها، وأظهرا نتائس الد
في التوعية بالجريمة، وأنها زتدم المدداقية والموفوعية واإلحجابية في الوااحة من 

 ,Pierpaolo( ودراسة )8333الجريمة. وزتوافه النتائس جزئيا مع دراسة )المنخص، 
عية األمنية، ودورها الكبير في ( واللتان أظهرزا أهمية وسائل اإلعالم في التو 2006

كما زلتقي هوو النتائس مع دراسة التأثير علر زغير االزجاهاا والسلو  لدى أفراد المجتمع، 
( (Maziah, 2016  التي أظهرا نتائجها وجود عالاة إحجابية ذاا داللة إ،دائية بين

عالاة إحجابية بين منع الجريمة االلكترونية وزيادة الوعي بجرائم االنترنت، وكولك وجود 
منع الجرائم االلكترونية وزطوير التنريعاا القانونية. وزتوافه النتائس جزئيا مع دراسة 

أاارا نتائس هوو  ( التي (Sonnader and Carlsson, 2015سونادير وكارلسون 
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الدراسة إلر أن المؤسساا اإلعالمية لها دور كبير في بناء الفكر والوعي األمني للطلبة 
لمدارس البانوية وأن وسائل اإلعالم لها زأثير إحجابي علر زدحيح األفكار والسلو  في ا

المتوافه للطلبة مع مدالحهم والسيش بانسجام داخل المجتمع، مما ينعكس إحجابيا علر 
 Happer andأمن المجتمع. واد زوافقت النتائس مع دراسة كاثرين هابر وجريس فيلوا )

Philoa, 2013 را أن  وسائل اإلعالم زعمل علر ننر المعلوماا التي ( والتي أظه
ززيد من فهم الجمهور لبعض القباحا األمنية في المجتمع، ووفع الحلول لها ووفعها 
للنقاش العام، واظهرا النتائس أن وسائل اإلعالم الجديدة زساعد في زطوير المنااناا 

 ,Pierpaolo) بيربوالدراسة وأظهرا العامة ،ول القباحا ووفع الحلول المناسبة لها. 
( أن وسائل اإلعالم كان لها دور هام في ننر أخبار الجريمة والتأثير اإلحجابي 2006

وان  السياساا اإلعالمية التي زنتهجها النرطة أثر إحجابي في منع  علر الرأي العام،
 الجريمة وننر سلطة القانون.
لهوو النظرية فيما حخص موفوع  وزبعاالبب  االجتماعي  وباإلاارة  لمفاهيم نظرية

الدراسة الحالية فإن ارزكاب الجرائم االلكترونية عبر االنترنت حعتمد علر نوعية العالاة 
بين الفرد ومؤسساا البب  في المجتمع فإذا كانت العالاة اوية زكون إمكانية ارزكاب 

ارزكاب هوو هوو الجرائم فسيفة، وإذا كانت العالاة فسيفة زكون  فرص أو ا،تمالية 
الجرائم أكبر ولكن ليس بالبرورة. وزبعا لولك فإذا استطاعت المؤسساا االعالمية بناء 
عالاة اوية مع الجمهور وزوطيد هوو العالاة من خالل ما يتم ننرو من معلوماا أمنية 
مفيدة وزطوير أساليبها اإلعالمية كلما كانت فرص ارزكاب الجرائم االلكترونية لدى أفراد 

وزبعا لنظرية التعلم االجتماعي حمكن القول أن زركيز وسائل اإلعالم األمني  تمع أال.المج
علر التوعية بالجرائم االلكترونية يتحول مع الوات ليدبح جزءا  من ثقافة المجتمع 
السائدة، ،يث األفراد األفراد يتعلمون من وسائل اإلعالم األمني ما السلو  الوي سيتم 

ووفقا للنظرية البنائية الوظيفية  زعتبر المؤسساا الوي يتم مكافأزه.  معاابته وما السلو 
اإلعالمية وغيرها مبل المؤسساا البقافية والتعليمية بمبابة أنساا مفتو،ة، زتساند 
وزتعافد وظيفيا  بما حمكن األفراد في المجتمع من زطوير اخديتهم بالطريقة التي زسهم 

واهر المجتمع السلبية األخرى التي منها الجرائم في واايتهم من منكالا الجريمة وظ
 االلكترونية.

أاارا النتائس المتعلقة بأساليت زعزيز دور اإلعالم األمني في التوعية من الجرائم ثانيا :  
اإللكترونية اد جاءا بمستوى مرزفع من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية، واد بلغ 

، وبينت النتائس أن من أهم أساليت 5من  2.233اا المتوس  الحسابي العام لإلجاب
زعزيز دور اإلعالم األمني في التوعية من الجرائم اإللكترونية اد زمبلت في زركيز إدارة 
اإلعالم األمني علر زوعية أفراد المجتمع بأخطار الجرائم اإللكترونية من خالل وسائل 
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خبراا اإلعالمية للدول الددحقة في التواصل االجتماعي اإللكترونية، واالستفادة من ال
مجال إعداد البرامس اإلعالمية الخاصة بالوااحة من الجرائم اإللكترونية، وزيادة اهتمام 
اإلعالم األمني بإعداد البرامس اإلعالمية الهادفة للوااحة من الجرائم اإللكترونية، واهتمام 

ة والتركيز علر الجرائم ،ست برامس اإلعالم األمني بتنخيص أنماا الجرائم اإللكتروني
درجة خطورزها وانتنارها، واهتمام إدارة اإلعالم األمني بالتدريت وزأهيل العاملين فيها 
علر مكافحة الجرائم اإللكترونية، وزعاون الجهاا المختدة "القبائية والتنريسية مع 

وزيادة اهتمام األعالم اإلداراا اإلعالمية إلحجاد برامس واائية لمواجهة الجرائم اإللكترونية، 
األمني بننر التنريعاا والقوانين والعقوباا الرادعة للجرائم اإللكترونية، أما األساليت التي 
جاءا بمستوى متوس  فقد زمبلت في زيادة اهتمام األعالم األمني بننر التنريعاا 

ألمني علر زوعية والقوانين والعقوباا الرادعة للجرائم اإللكترونية، وزركيز إدارة اإلعالم ا
المؤسساا المالية بأهمية سرية وأمن المعلوماا، وأخيرا زركيز اإلعالم األمني علر زعريف 
وزبقيف المواطن بأنواع الجرائم اإللكترونية بما حكفل التعر  علر أساليبها وطرا 

من خالل عرض للنتائس السابقة يتبح أهمية الوسائل المقتر،ة في زدعيم دور ارزكابها.  
إلعالم األمني في دولة الكويت في الوااحة من الجرائم االلكترونية، في الوات الوي زنهدو ا

الدولة من زسارع في وزيرة التغيراا البقافية واالجتماعية والتكنولوجية، ،يث أصبح هنا  
،اجة ماسة إلر زدعيم دور اإلعالم األمني في كافة المجاالا، وهوا يتطلت وجود أساليت 

وزلتقي هوو النتائس مع العديد من  قيام بالوااحة من الجريمة بكافة أاكالها.مناسبة لل
( التي أكدا علر أهمية زدعيم أساليت 8332الدراساا السابقة مبل دراسة )السريع، 

العمل لمكافحة الجرائم اإللكترونية في دولة الكويت، وزبادل الخبراا مع الدول المتقدمة 
لكترونية، وزبقيف أفراد المجتمع بطرا التعامل األمبل مع في مجال مكافحة الجرائم اإل 

وسائل التواصل االجتماعي واأللعاب اإللكترونية، وزفعيل دور اإلعالم في مجال الوااحة من 
( التي 8337الجريمة اإللكترونية.  كما وزوافقت هوو النتائس مع دراسة )الجفناوي، 

اإللكترونية في دولة الكويت هو ننر  أظهرا نتائجها أن من أساليت مكافحة الجرائم
التوعية بأخطار الجرائم اإللكترونية بين أفراد المجتمع الكويتي، وزطوير السياساا 

كما التقت هوو النتائس مع دراسة  التنريسية الخاصة بمكافحة الجرائم اإللكترونية.
عالم األمني ( والتي أظهرا أن المستوى العام ألساليت زدعيم دور اإل8337)الرايدي، 

في الحد والوااحة من جرائم التطر  واالنحرا  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة اد جاء 
( 8337والتقت هوو النتائس جزئيا مع دراسة )مام،  بمستوى مرزفع في المجتمع السعودي.

التي أظهرا نتائس هوو الدراسة اهمية مراعاة اختيار اإلعالم األمني للوسائل واألماكن 
وااا المناسبة لننر برامس التوعية، وأن يتم ذلك بناء  علر طبيعة الجمهور الوي يتم واأل 

أن من أهم  ( التي أظهرا8336مخاطبته. كما زلتقي هوو النتائس مع دراسة )األغواا، 
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أساليت زعزيز دور الدحافة في الحد والوااحة من الجريمة يتمبل في اعتماد اإلعالم في 
ادر الموثواة ذاا المدداقية العالية، والتي زتميز بالوفوح بحيث نقل أخبارو علر المد

وزتوافه هوو النتائس مع دراسة  زكون أخبار الجريمة بدورة مكتملة دون زحريف.
( التي أظهرا نتائجها أهمية العمل علر زحديث التنريعاا المنظمة .833)النرمان، 

ألجهزة األمنية مهمتها التعاون لإلعالم األمني، وفرورة استحداث مكازت متخددة في ا
والتواصل مع اإلعالم، وفرورة عدم التكتم عن ننر األخبار الجرائم ،تر ال زفتح المجال 

( التي أظهرا أهمية وجود 8333وزلتقي هوو النتائس مع دراسة )المنخص،  للنائعاا. 
ال وفه زكامل بين استخدام وسائل اإلعالم في التوعية األمنية وبقية أساليت االزد

استرازيجية وافحة للتوعية األمنية، وكولك التركيز أو االهتمام بالتوعية األمنية في 
 )كما زلتقي هوو النتائس مع دراسة مختلم وسائل اإلعالم لتحقيه مفهوم األمن النامل. 

(Maziah, 2016  التي أظهرا نتائجها وجود عالاة إحجابية بين منع الجريمة
وبتطبيه عيل الوسائل األمنية المتخوة لحماحة البياناا والمعلوماا. االلكترونية ومستوى زف

نظرياا االعالم علر موفوع الدراسة نجد أن نظرية االستخداماا واإلاباعاا زرى أن 
دوافع زعرض افراد المجتمع لما يتم ببه عبر وسائل اإلعالم األمني فيما حخص الوااحة من 

ن: األول: دوافع منفسية وزستهد  اكتساب المعرفة الجرائم االلكترونية ينقسم إلر اسمي
والمعلوماا والخبراا التي زفيد في الحد والوااحة من الجرائم االلكترونية، أما القسم 
الباني: فهو الدوافع الطقوسية، وزستهد  البحث عن الجديد في أخبار زطور أنماا 

تم عرفه من خالل اإلعالم كما أن االعتماد علر ما ي الجريمة بقدد التسلية والمتعة. 
األمني يتطلت التركيز واإلنتباو من ابل الجمهور؛ وهوا حعد مؤار علر نناا الجمهور 
وإحجابيته في التعرض لموافيع اإلعالم األمني؛ ما ححقه عندر ا أساسيًّا من مداخل 

ل وباالعتماد علر نظرياا اإلزدا االستخداماا واإلاباعاا وهو افتراض الجمهور النن .
بنكل عام فيما حخص موفوع الدراسة  فإن ادرة اإلعالم األمني علر الوااحة والحد من 
الجرائم االلكترونية سو  يزداد بالقدر الوي زستطيع فيه التأثير بنكل أكبر علر 
الجمهور، وعليه فإنه كلما طورا وسائل اإلعالم األمني من أدائها و،سنت منه زاد 

 إلاباع ،اجازهم المعرفيه والواائية. اعتماد افراد المجتمع عليها
أاارا النتائس أن المعوااا التي زواجه اإلعالم األمني في الوااحة والحد من الجرائم ثالبا : 

اإللكترونية اد جاءا بمستوى متوس  من وجهة نظر العاملين في األجهزة األمنية، واد 
النتائس أن أهم هوو ، وأظهرا 5من  2.5.3بلغ المتوس  الحسابي العام لإلجاباا 

المعوااا اد زمبلت في فسم التعاون والتنسيه بين إدارة االعالم األمني والمؤسساا 
ذاا العالاة بالوااحة من الجرائم االلكترونية، وفسم القدراا التكنولوجية الحديبة لدى 

رونية، والة إدارة اإلعالم األمني بدنع البرامس االعالمية الحديبة بالوااحة من الجرائم االلكت
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اهتمام الجهاا المختدة باإلعالم األمني في المناركة بالمؤزمراا والندواا الخاصة 
بالوااحة من بالجرائم االلكترونية، وفسم مناركة الجهاا ذاا العالاة في صناعة البرامس 

 وباإلاارة للنتائس السابقة يتبح زعدداالعالمية الخاصة بالوااحة من الجرائم االلكترونية. 
المعوااا التي زواجه اإلعالم األمني في الوااحة من الجرائم االلكترونية في دولة الكويت، 
إال أنها ال زعتبر معوا اوي بحيث زحد من فاعلية عملها، وهوا ما أكدزه نتائس الدراسة 
التي أكدا علر فاعلية دورها في الوااحة من الجرائم االلكترونية؛ مما حنير إلر ادرزها 

التعاون  عامل مع هوو المعوااا وزجاوزها، والتي زمحورا بنكل رئيس في فسمعلر الت
والتنسيه بين إدارة االعالم األمني والمؤسساا ذاا العالاة بالوااحة من الجرائم 
االلكترونية، والتي زعد من األمور الهامة لتكامل العمل الواائي في مجال مكافحة الجرائم 

رازيجية أمنية متكاملة زتعاون بها جميع مؤسساا الدولة االلكترونية، إذ أنه دون است
العامة والخاصة لمواجهة الجرائم االلكترونية، سو  يبقر الدور األمني مجرد إطار نظري 
بعيد عن التطبيه العملي من ،يث الكفاءة والفاعلية واإلعداد والتغوحة الراجعة، ووفع 

لوااحة من الجرائم االلكترونية،   وزجدر الخط  والبرامس األمنية الوااسية التي زحقه ا
التعاون  فسماإلاارة بأن زجاهل هوو المعوااا، وعلر وجه الخدوص النقص في 

والتنسيه بين إدارة االعالم األمني والمؤسساا ذاا العالاة، وفسم القدراا التكنولوجية 
لوااحة من الجرائم الحديبة لدى إدارة اإلعالم األمني بدنع البرامس االعالمية الحديبة با

االلكترونية، والة اهتمام الجهاا المختدة باإلعالم األمني في المناركة بالمؤزمراا 
والندواا الخاصة بالوااحة من بالجرائم االلكترونية اد يترزت عليه زدني مستوى الدور 

غياب أو فسم الوعي  ، والوي يترزت عليهباإلعالم األمني في الوااحة بالجريمةالمناا 
، كما حمكن أن يترزت عليه الكبير الجرائم االلكترونيةاألمني لدى افراد المجتمع بخطورة 

من المناكل األمنية التي زبر بالمجتمع، والتي منها سهولة واوع افراد المجتمع كبحاحا 
( والتي 8337والتقت نتائس الدراسة جزئيا مع دراسة الرايدي ) .للجرائم االلكترونية
وى العام للتحدحاا والمعوااا التي زواجه اإلعالم األمني في الوااحة من أظهرا أن المست

االنحرا  الفكري والتطر  في المجتمع السعودي اد جاء بمستوى مرزفع، وان من أهم 
اهتمام الجهاا المختدة باإلعالم األمني بالمناركة هوو المعوااا زتمبل في الة 

 )ر .كما زلتقي هوو النتائس مع دراسة بالمؤزمراا والندواا الخاصة بمكافحة التط
(Maziah, 2016  التي أظهرا نتائجها أن من أهم محدداا الجرائم االلكترونية هو الة

وفي  الوعي بخطورة هوو الجرائم، وأن هنا  زطور وزعدد ألاكال هوو الجرائم في المجتمع.
ة  في األجهزة األمنية فوء نظرية الدور حمكن التأكيد علر أن طبيعة دور الدوائر اإلعالمي

في الوااحة من الجرائم االلكترونية زستدعي زيادة  وعي األفراد في المجتمع بطبيعة هوا  
الدور، ومن ثم فان زأسيس السلو  األمني لدى األفراد علر أساس معرفي وعلمي حسهم 
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 في زطابه الدور األمني الموصو  مع الدور األمني المتواع من األفراد ممارسته في
مجال األمن والوااحة من الجرائم االلكترونية ، وعلر الجانت األخر فان عدم ادرو الدوائر 
اإلعالمية  في األجهزة األمنية علر زنكيل الوعي بخطورة الجرائم االلكترونية لدى األفراد 
في المجتمع بسبت عدم ادرزها علر زجاور المعوااا التي زواجهها اد زسهم في زعطيل 

 م األمني ما حجعل األفراد في المجتمع أكبر عرفة للجرائم االلكترونية. دور اإلعال
 :التوصياا

 في فوء النتائس التي زم التوصل إليها، زوصي الدراسة بما يلي:
والمؤسساا العامة اإلعالم األمني العمل علر التنسيه والتعاون بين إدارة   -3

ألفراد المجتمع للتنوير  والخاصة ذاا الدلة من أجل إعداد برامس زوعوية موجهة
 بخطورة الجرائم االلكترونية وأخطارها علر الفرد والمجتمع.

لالرزقاء اإلعالم األمني فرورة إعداد برامس زدريبية لرفع مستوى العاملين في  -8
بالعمل اإلعالمي والتعامل مع ظاهرة الجرائم االلكترونية والمنكالا التي زواجه 

 ل.  المجتمع الكويتي في هوا المجا
االهتمام باألجهزة األمنية العاملة في مجال التوعية األمنية لتواكت برامجها  -2

التكنولوجيا الحديبة، ووفع آلياا واسترازيجياا لمواجهة الجرائم االلكترونية 
 للحد منها والقباء عليها.

ظاهرة الجرائم زيادة االهتمام بتحديث البرامس اإلعالمية التوعوية األمنية الخاصة ب -.
اللكترونية عبر وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة علر موااع التواصل االجتماعي ا

 .لننرها بين كافة فئاا المجتمع وخاصة النباب
زيادة التعاون بين اإلعالم األمني المحلي والمؤسساا اإلعالمية الدولية ليتم  -5

 زبادل الخبراا في مجال الوااحة من الجرائم االلكترونية.
الكويتي بأهمية دور األجهزة األمنية ممبلة في إدارة اإلعالم زعريف المواطن  -6

، والطرا المبلر الجرائم االلكترونيةاألمني في زوعية أفراد المجتمع بمخاطر 
للوااحة منها، والطرا القانونية التي زمكن مؤسساا المجتمع واألفراد من الوااحة 

 منها.
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التغطيدددة اإلعالميدددة للجدددرائم فدددي األردن ودورهدددا فدددي الحدددد مدددن  (6102ات، فتحووو   األغووو  
رسووو دك ورتووو را  غ ووو  الجريمدددة مدددن وجهدددة نظدددر العددداملين فدددي القطددداع اإلعالمدددي، 

 منش رة، ج معك مؤتك، ادك ك، األرون.
دور اإلعددددالم األمنددددي وزكنولوجيددددا ( 6102آل سوووو ش ادشووووة ، ف اوووووك حم سوووو ح ،  وووو ةحك  

، رس دك م جست   غ   منش رة، ج معك ع ش ادحو وش نو  يث في الجزائراالزدال الحد
 ب ويس مستغ نم، ادجزائ .

، م روووز ااعوووع ي ادالنووو ، ا سووو نشر ك، 6، طاإلعدددالم واإلعدددالم األمندددي( 6106ادبووو ع، ع)ووو   
 مص .

، ج معووك نوو يع ادع  ةووك اإلعددالم األمنددي والوااحددة مددن الجريمددة( 6111ادجحنوو ، ع)وو  فوو  ز  
 ادوو)كك ادع  ةك ادسع ويك.ألمنةك، اد   ض، د)ع) م ا

الجددرائم اإللكترونيدددة وطددرا معالجتهددا، مدددن وجهددة نظدددر ( 6102ادجالنوو ح ، ل دووش م))وو   
، مج)وك اد)شموك أعباء هيئة التدريس فدي أكادحميدة سدعد العبدد هللا للعلدوم األمنيدة

 ا جتو عةك، ادجوعةك ادوص  ك دأللص ئ    ا جتو ع   ، ادق ه ة، مص .
، منشأة ادوع رف، ااسو نشر ك، 6، طالجرائم المستحدثة( 6102حج ع ، ع ش ادالت ح ن  م   

 مص .
، وار حائوول د)نشوو  حادت ع وو ، النظريددة االجتماعيددة المتقدمددة( 6112ادحسوو ، سحسوو ن محوووش  
 عو ن، األرون.

م ، م رووز ااعووااإلعددالم األمنددي: التعريددف، الوظددائم، اإلاددكالياا( 6102ادووشغو ن، سووعش  
(، http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdfع)ى ادو ق    األمن 

 ، اام رات ادع  ةك ادوتحشة.6102أكت     61
دور وسائل االعالم فدي الوااحدة مدن اإلدمدان علدر المخددراا ( 6106ادشحس  ، فهش ع ف   

، رسووو دك م جسوووت   غ ووو  منشووو رة، ج معوووك ادشووو   األحسووو ، فدددي المجتمدددع الكدددويتي
 ا رون. عو ن،

، وار ادثق فوك د)نشو  حادت ع و ، الجدرائم اإللكترونيدة ومخاطرهدا( 6102اد حب ن ، ع    عال ق  
 ادق ه ة، مص .
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دور اإلعالم األمني فدي التوعيدة مدن االنحدرا  الفكدري والتطدر   (6102اد ع ش ، منةوع  
لدى النباب السعودي "من وجهدة نظدر العداملين فدي األجهدزة األمنيدة فدي منطقدة 

رسو دك م جسوت   غ و  منشو رة، ج معوك مؤتوك، ائل في المملكة العربية السعودحة"، ،
 ادك ك، األرون.
، دراسددة ميدانيددة-الجددرائم اإللكترونيددة فددي المجتمددع الكددويتي( 6102ادسو   ، ع ووش اد) ةوع  

 ق  ي ادتكن د جة  ادوع) م ت حااحص ء، حعارة ادعشل، ادك  ت.
، الجة الددحفية لظداهرة الجريمدة فدي المجتمدع الكدويتيالمع، 2015)ادشال، ل دش أحوش   

 ،108وراسووك تح) )ةووك س سوو  د جةك، مج)ووك وراسوو ت اد))ووةل حادجز وو ة ادع  ةووك، ادعووشو 
 ادك  ت. 

 ، منش رات ادح)   ادق ن نةك، ن  حت، د ن ن.الجرائم اإللكترونية( 6161ع دةك، سو    
دددة فددي محاربددة الجريمددة بالسددودان دور اإلذاعدداا المتخد (6102ع ووش ادوو حو ، امتثوو ل  

رسووو دك ، 8336-8335دراسدددة زطبيقيدددة علدددر إذاعدددة سددداهرون فدددي الفتدددرة مدددن 
 م جست   غ   منش رة، ج معك أم ورم ن ااسامةك، ادس وان.

، ج معووك نوو يع د)ع)وو م األمنةووك، اإلعددالم األمنددي: المفهددوم والتعريددف (6106عجوو ة، ع)وو   
 .اد   ض، ادوو)كك ادع  ةك ادسع ويك

منكلة زعاطي وإدمدان –دور اإلعالم األمني في التوعية االجتماعية ( 6102م م، لشيجوك  
، رسو دك المسديلة-دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة محمد بوفيا -المخدراا

 المسيلة، الجزائر.-جامعة محمد بوفيا  م جست   غ   منش رة،
منيددددة فددددي وسددددائل اإلعددددالم التوعيددددة األ (.8333ع ووووش   نوووو  ع ووووش ادوووو حو    ادوشوووو) ،

دو روووووز ادع  ووووو  د)شراسووووو ت األمنةوووووك ا، رسووووو دك م جسوووووت   غ ووووو  منشووووو رة، السدددددعودحة
 ادوو)كك ادع  ةك ادسع ويك.، حادتشر ب، ادوعهش ادع د  د)ع) م األمنةك، اد   ض

، مجلة الحقوا والعلوم اإلنسانية( ج ائم ادح سب ت اادكت حنةوك، 6102م   ، ع ش ادح ةم  
 ادجزائ . 662-600، ص ص 62 ن ع ع ر ب دج)الك، ادعشو ج معك ع 

، منشوو رات ادو تبووك ادع  ةووك اإلعددالم األمنددي بددين النظريددة والتطبيدده(  6102نوو ج ، سنوو ا)ةم  
 دإلعام، ادق ه ة ، مص .

، وار ادشو ح  د)نشو  حادت ع و ، عوو ن، 6، طنظرياا علدم الجريمدة( 6102اد ر   ت، ع  وش  
 األرون.

، سوارة ااحص ء الجرائم اإللكترونية في المجتمع الكويتي( سحص ئة ت 6102ك  حعارة ادشال)ة
 حادبح ث، ادك  ت، ادك  ت.
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