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هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على رؤى طلبة كلٌات جامعة الكوٌت،             
حث إزاء والهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً، وبعض الجامعات الخاصة فً عٌنة الب

العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً، واعتمدت الدراسة على 
، واستخدمت صحٌفة Descriptive Methodتحمٌك أهدافها على المنهج الوصفً 

 Stratifiedالتً وجهت لعٌنة البحث بطرٌمة طبمٌة  Questionnaireاالستبٌان 

Sample  الطالب والطالبات، ولمد توصلت  مفردة من 1521حٌث بلغ حجمها
الدراسة إلى مجموعة من النتائج التً ٌمكن عرضها فً نماط موجزة، وذلن على 

 النحو التالً:
إن أهم العوامل التً أسهمت بشكل كبٌر فً تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع  -

 .ة الكوٌتً من وجهة نظر الطلبة فً عٌنة البحث ارتفاع حجم العمالة غٌر المانونٌ
إن زٌادة حجم العمالة الوافدة التً شكلت ثلثً حجم السكان، وبخاصة األسٌوٌة  -

 .منها لد ارتبط طردًٌا بتزاٌد جرائم العنف 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن رؤى الطلبة فً عٌنة العوامل المؤثرة فً  -

كلٌة، )نظرٌة تزاٌد جرائم العنف تعزي لمتغٌرات النوع )طالب، طالبات(، مسمى ال
عملٌة(، واالنتماء المذهبً سواء كان سنًٌا أو شٌعًٌا، والولت المستغرق فً زٌادة 

 الدٌوانٌات، والمستوى التعلٌمً ألمهات الطلبة فً عٌنة البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 كلٌة العلوم االجتماعٌة / جامعة الكوٌت - لسم االجتماع والخدمة االجتماعٌة *
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Abstract 

This study aimed to identity the visions of students colleges, 
Kuwait University and the Public Authority for Applied Education 
and some private universities in the research sample bout the factors 
influencing the increasing violent crimes in the Kuwaiti society, and  

The Mean, standard deviation Standard Deviation and analysis 
of variance (ANOVA) Analysis of Variance and have come to study a 
set of results that can be displayed in a concise points, as follows: 

That the most important factors that contributed significantly 
to the increase in violent crime in the Kuwaiti society from the 
perspective of the students in the research sample the high volume of 
illegal employment , 

There are significant differences between the visions of 
students in the sample abut the factors influencing the increasing 
violent crimes who got guardians certificates secondary, 
undergraduate, and the top of the university  

There are no statistically significant differences between the 
visions of students in the sample about the factors influencing the 
increasing volent crimes attributed to the variables of gender AND 
SECTARIAN AFFILIATION, 
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 مقدمة:
لم ٌحظ موضوع باهتمام علمً معاصر مثلما حظً موضوع العنف          

Viplence فمد تزاٌدت دراساته فً السنوات العشر األخٌرة، ولمد جاء هذا االهتمام ،
ال كنتٌجة الهتمام الدول والمنظمات الدولٌة فحسب، بل كنتٌجة لتزاٌد صور وأشكال 

ٌة لكثٌر من المجتمعات المتمدمة منها العنف ودخوله بموة إلى دائرة الحٌاة الٌوم
والنامٌة على حد سواء، حٌث تحول العنف إلى ظاهرة عالمٌة، ولم ٌعد لاصًرا على 
العنف السٌاسً الموجه ضد النظم السٌاسٌة، بل إنه أصبح جزًء ال ٌتجزأ من 

 تفاعالت أفراد المجتمع فً حٌاتهم الٌومٌة.
لدراسات والبحوث التً اتخذت من العنف ولمد كشفت الكثٌر من نتائج ا         

موضوًعا رئٌسًٌا لها عن أن االهتمام بدراسات العنف لد بدأ بالعنف السٌاسً فً 
صوره وأشكاله المختلفة، ثم تطور هذا االهتمام إلى دراسة العنف بٌن الشباب، 
والعنف األسري، والجرائم المصحوبة بالعنف، بل إن ثمة شواهد كثرة تؤكد أن 

وأشكال العنف لد أصبحت توجه ضد أفراد المجتمع، ولمد أدى ذلن إلى اتساع صور 
 دائرته والتراب من تفاعالتهم فً حٌاتهم الٌومٌة.

وإذا كان االهتمام لد بدأ ٌتحول إلى البحث فً صور وأشكال العنف فً          
ول ٌشٌر إلى الحٌاة الٌومٌة والعوامل المؤثرة فٌه والتداعٌات الناجمة عنه، فإن التح

التً تنظر إلى  Structuralضرورة دراسة العنف من وجهتً النظر النظامٌة البنائٌة 
التً تنظر إلى  Inter – Actionالعنف بوصفه خلالً فً البناء االجتماعً، والتفاعلٌة 

 العنف بوصفه فعالً وسلوًكا فً الحٌاة الٌومٌة.
ٌة والتفاعلٌة ترتبطان ارتباًطا وثٌمًا وفً ضوء ذلن، فإن وجهتً النظر البنائ         

ببعضهما، فالتفاعل ال ٌحدث إال فً إطار بنائً، حٌث تحدد الجوانب البنائٌة أنماًطا 
وصوًرا للتفاعل، ومن هنا تفترض الدراسة الراهنة أن العنف ٌتشكل فً ضوء 

سواء متغٌرات بنائٌة ترتبط بمجموعة من االختالالت الهٌكلٌة فً المجتمع الكوٌتً 
كانت هذه االختالالت مرتبطة بالتركٌبة السكانٌة، أو مرتبطة بطبٌعة الظواهر 

 االجتماعٌة المختلفة.
وتشٌر نتائج العدٌد من الدراسات ذات العاللة إلى أن العنف ٌعد من الظواهر          

االجتماعٌة الخطٌرة التً تتحول ٌوًما بعد ٌوم إلى مشكالت اجتماعٌة ملحة، وإذا 
ت الدراسة الراهنة لد اهتمت بالعنف كما ٌظهر فً سٌاق تفاعالت األفراد كان

وحٌاتهم الٌومٌة فإنه، أي العنف عند هذا المستوى المتصاعد دال وعلى العنف 
األكبر المتمثل فً جرائم العنف التً تعد مؤشًرا على االختالالت الهٌكلٌة التً 

 تصٌب بنٌة المجتمع بأنساله ونظمه وظواهره.
وفً إطار هذا السٌاق، تظهر البٌانات الخاصة بتطور إجمالً مرتكبً جرائم         

، كما 2010، 2009العنف )االعتداء على النفس. العرض والسمعة( بٌن عامً 
أوضحتها المجموعة اإلحصائٌة الصادرة عن وزار الداخلٌة، وذلن على النحو 

 التالً:
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 السنوات                              
 نوع الجرٌمة

 معدل الزٌادة% 9000 9002

 4.5 6461 6184 االعتداء على النفس

 0.3 5042 5028 االعتداء على العرض والسمعة

 2.6 11.503 11.212 المجموع

تمثل أعداد ونسب مرتكبً جرائم االعتداء على النفس، واالعتداء على           
أشكال جرائم العنف فً المجتمع  العرض والسمعة من أبرز الجرائم التً تعكس أهم

الكوٌتً، حٌث تشٌر هذه البٌانات إلى ارتفاع أعداد مرتكبً جرائم االعتداء على 
، وذلن بمعدل 2010مجرًما عام  6461إلى  2009مجرًما عام  6184النفس من 

 %.4.5زٌادة بٌن السنتٌن بلغ 
والسمعة من  ولمد ارتفعت أعداد مرتكبً جرائم االعتداء على العرض        
، وذلن بمعدل زٌادة بٌن 2010مجرًما عام  5042إلى  2009مجرًما عام  50.28

 %.0.3السنتٌن بلغ 
وفٌما ٌتعلك بمجموع مرتكبً جرائم االعتداء على النفس، واالعتداء على         

بمعدل زٌادة  2010مجرًما عام  11.212العرض والسمعة فمد ارتفع عددها من 
د تلن البٌانات أن هنان زٌادة فً معدالت جرائم العنف فً %، وتؤك2.6بلغت 

المجتمع الكوٌتً، األمر الذي دفع بالدراسة الراهنة منهجًٌا إلى التعرف على رؤى 
 الشباب الجامعً إزاء العوامل المؤثرة فً زٌادة جرائم العنف.

ة فً ماهٌة وفً إطار هذا السٌاق، تحددت المشكلة البحثٌة فً الدراسة الراهن        
العوامل المؤثرة فً زٌادة جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً من وجهة نظر بعض 
طلبة كلٌات جامعة الكوٌت، والهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً، وبعض الجامعات 
الخاصة فً عٌنة البحث سواء كانت هذه العوامل راجعة إلى االختالالت الهٌكلٌة 

الحكومة فً مجال استمدام العمالة الوافدة، أو إلى التً أحدثتها توجهات وسٌاسات 
االختالالت الهٌكلٌة التً أصابت هٌكل السكان ولوة العمل، أو إلى االختالالت 
الهٌكلٌة التً أصابت المنظومة األمنٌة، وعلى وجه الخصوص بعد تحرٌر البالد من 

 الغزو العرالً اآلثم.
عن العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  ولمد حاولت الدراسة الراهنة الكشف        

العنف فً المجتمع الكوٌتً، وذلن من خالل التعرف على رؤى بعض طلبة كلٌات 
جامعة الكوٌت، والهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً، وبعض الجامعات الخاصة فً عٌنة 

 البحث إزاء العوامل المؤثرة على تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.
وترجع األهمٌة النظرٌة لهذه الدراسة إلى محاولتها تأسٌس مدخل نظري         

لتفسٌر العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العنف، أما عن األهمٌة التطبٌمٌة للدراسة 
محاولتها دراسة رؤى بعض طلبة الكلٌات الجامعٌة فً عٌنة البحث إزاء  فتأتً من

 المجتمع الكوٌتً.العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العنف فً 

 أهداف الدراسة:
التعرف على رؤى طلبة بعض الكلٌات الجامعٌة فً عٌنة البحث إزاء العوامل  – 1
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 المؤثرة فً زٌادة جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.
التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن البٌانات األساسٌة  – 2

عٌنة البحث، ورؤاهم إزاء العوامل المؤثرة فً للطلبة فً بعض الكلٌات الجامعٌة فً 
 زٌادة جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.

 تساؤالت الدراسة:
ما رؤى طلبة بعض الكلٌات الجامعٌة )الشباب الجامعً( فً عٌنة البحث إزاء  – 1

 العوامل المؤثرة فً زٌادة جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً؟
لة إحصائٌة بٌن البٌانات األساسٌة لطلبة بعض ما مدى وجود فروق ذات دال – 2

الكلٌات الجامعٌة فً عٌنة البحث، ورؤاهم إزاء العوامل المؤثرة فً زٌادة جرائم 
 العنف فً المجتمع الكوٌتً؟

 المنهج المستخدم:
اعتمد الدراسة فً اإلجابة على تساؤالتها، ومن ثم تحمٌك أهدافها على          

الذي أسهم فً تمدٌم صورة وصفٌة تحلٌلٌة  Descriptive Methodالمنهج الوصفً 
لرؤى طلبة بعض الكلٌات الجامعٌة إزاء العوامل المؤثرة فً زٌادة جرائم العنف فً 
المجتمع الكوٌتً، فضالً عن ذلن، فمد أسهم استخدام هذا المنهج فً تحمٌك العوامل 

البحث من جانب،  المؤثرة فً زٌادة جرائم العنف بٌن طلبة الجامعات فً عٌنة
والكشف عن رؤاهم إزاء العوامل المؤثرة على جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً 

 فً زٌادة جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً من جانب آخر.

 أداة الدراسة:
لمد استخدمت الدراسة فً اإلجابة على تساؤالتها صحٌفة االستبٌان          

Questionnaire ندٌن رئٌسٌٌن تمثل األول فً البٌانات األساسٌة التً اشتملت على ب
لطلبة بعض الكلٌات الجامعٌة فً عٌنة البحث، والتً تضمنت مجموعة من األسئلة 
عن مسمى الجامعة، والنوع، ومسمى الكلٌة، والتخصص، والمستوى الدراسً، 

نً والمستوى التعلٌمً لكل من األب واألم، ومحافظة السكن أو اإللامة، والمذهب )س
شٌعً(، ومدى متابعة المضاٌا العامة والسٌاسٌة، واألولات المفضلة لزٌارة  –

الدٌوانٌات، والعضوٌة فً جمعٌات النفع العام أو الجمعٌات الطالبٌة أو أي مؤسسة 
من مؤسسات المجتمع المدنً، وتحدد البند الثانً فً مجموعة العبارات التً تجسد 

 ٌادة جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.رؤاهم إزاء العوامل المؤثرة على ز
ولمد تم لٌاس مجموعة العبارات التً تجسد رؤى طلبة بعض الكلٌات الجامعٌة فً 

الرباعً عن األبعاد )موافك  Lekert's scaleعٌنة البحث من خالل ممٌاس لٌكرت 
 بشدة، موافك، غٌر موافك، غٌر موافك بشدة(.

ة الدراسة )صحٌفة االستبٌان( من خالل تحكٌمها ولمد تم التحمك من صدق أدا         
فً صورتها األولٌة من لبل بعض أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم االجتماع والخدمة 
االجتماعٌة بكلٌة العلوم االجتماعٌة، وذلن للتأكد من ارتباط طل عبارة من العبارات 

تطبٌمً، التً تجسد رؤى بعض كلٌات جامعة الكوٌت، والهٌئة العامة للتعلٌم ال
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وبعض الجامعات الخاصة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة على تزاٌد جرائم 
العنف فً المجتمع الكوٌتً بالمتغٌر المراد لٌاسه، فضالً عن التأكد من مدى سالمة 

% 85صٌاغة أسئلة وعبارات الممٌاس، وتم الحصول على درجة اتفاق ال تمل عن 
بعض العبارات نظًرا لتشابه بعضها، لكً تصبح لكل عبارة، وفً ضوء ذلن تم دمج 

 عبارة. 11مجموع عدد العبارات 
ولمد تم استخدام معامل االتساق الداخلً الذي ٌساوي معامل الثبات من خالل          

، حٌث جاءت نتٌجة استخدام هذا المعامل Cronbach & Alphaمعامل كرونباخ ألفا 
الدراسة بالشروط السٌكومترٌة لالختبار الجٌد، ( وٌعنً ذلن وفاء أداة .0.59بوالع )

وأنها تفً بأغراض الدراسة، وٌمكن االعتماد علٌه فً لٌاس ثبات وصدق نتائج 
 & E.J. Mason)الدراسة، وبذلن تكون األداء فً صورتها النهائٌة صالحة التطبٌك 

W. J. Branble 1989). 

 عٌنة الدراسة:
وفمًا ألعداد  Stratified Sampleبطرٌمة طبمٌة لمد تم اختٌار عٌنة البحث         

الطلبة باأللسام العلمٌة ببعض كلٌات الجامعة )جامعة الكوٌت، كلٌات الهٌئة العامة 
للتعلٌم التطبٌمً، بعض الكلٌات بالجامعات الخاصة(، حٌث بلغ جملة حجم العٌنة 

 طالبًا وطالبة. 1521

 نات الدراسة التطبٌقٌة:األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً تحلٌل بٌا
لمد تم استخدام مجموعة من األسالٌب اإلحصائٌة الوصفٌة المناسبة لطبٌعة          

)حزمة البرامج  Spssبٌانات الدراسة التطبٌمٌة، والتً تضمنها حزمة برامج 
والتً تحددت فً  Version 15.16اإلحصائٌة المستخدمة فً العلوم االجتماعٌة 

 ة التالٌة:األسالٌب اإلحصائٌ
 .The Mean   ( المتوسط الحساب1ً
 .Standard Deviation  ( االنحراف المعٌاري2
 . Analysis Of Variance (ANOVA) ( تحلٌل التباٌن3

 The Concept of Violence crimesمفهوم جرائم العنف: 
على الرغم من أن بعض الباحثٌن ٌستخدمون كالً من مفهوم العنف          

Violence  والعنوانAggression  بوصفها مفهومٌن مترادفٌن، فإن العدٌد من
الباحثٌن المتخصصٌن فً علم االجتماع الجنائً وعلم اإلجرام ٌجمعون على أن 
العنف ٌعد شكالً من أشكال العدوان، وأنه، أي العنف، ٌمتصر على الجانب المادي 

كثر اتساًعا وعمومٌة من المباشر المتعمد من العدوان فمط، وعلٌه فإن العدوان أ
العنف، وأن كل ما هو عنف ٌعد عدوانًا فإن العكس غٌر صحٌح )طرٌف شولً، 

( فالعنف ٌعرف بأنه "سلون ٌستهدف إلحاق األذى باآلخر أو باآلخرٌن أو 1999
(، أو أنه "استحالة متطرفة فجة من السلون 2003ممتلكاتهم" )منصور والشربٌنً، 

تصلب تجاه شخص أو موضوع ما، ال ٌمكن إخفاؤه، ومن الجماعً تتسم بالشدة وال
ثم ٌمثل العنف سلوًكا ٌمارسه اإلنسان بتأثٌر من دوافعه العدوانٌة، وٌنظر إلى العنف 
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على أنه نهاٌة المطاف للسلون العدوانً، وكثًٌرا ما ٌتخذ صفة التدمٌر )الزعابً، 
1996.) 
خداًما غٌر مشروع، ومن شأنه والعنف ٌعنً استخدام الضغط أو الموة است        

التأثٌر فً إرادة الفرد، ومن هذا الضغط والموة تنشأ الفوضى، فال ٌعترف الناس 
بشرعٌة الواجبات ما دامت الحموق غٌر معترف بها، فتنتشر العاللات العدائٌة فً 
المجتمع، وتنشأ مجموعات أو تكتالت تتفك على صٌغة تفرض بها إرادتها على 

اعات األخرى، فٌحسب عنفها على األفراد أو على الممتلكات بهدف األفراد والجم
إخضاع السلطة أو الجماعات األخرى، ولد تتطور وتطغى فتصبح إرهابًا )حافظ 

2010.) 
وٌعرف لدري حنفً العنف بأنه سلون بدنً جماعً تلمائً مؤلت ٌتسم           

ج البشرٌة والمادٌة للسلطة العدوانٌة الصرٌحة التً تستهدف إلحاق التدمٌر بالنماذ
 (. 1995)اآلخرٌن( )حنفً 

وفٌما ٌتعلك بالتعرٌف اإلجرائً لمفهوم جرائم العنف فإنه فعل ٌبالغ فً           
السلون العدائً أو العدوانً، ٌترتب علٌه إرسال مؤثرات مدمرة تحدث أذى فٌزٌمًٌا 

لذي ٌحدث فٌه التفاعل، أو مادًٌا، وٌشٌر هذا التعرٌف إلى تصوٌر مثالً للمولف ا
وٌكون السلون العدائً العنٌف الذي ٌظهر داخل المولف على أي صورة كانت شكالً 
من أشكال السلون المصوى الذي ٌكسر التفاعل التلمائً فً مولف اجتماعً، وٌكون 
الفرق بٌن السلون العدوانً والسلون العنٌف فً هذه الحالة فرلًا فً الدرجة ولٌس 

 لعنف هو مبالغة فً العداء فً حالة كسر مولف التفاعل العادي.فً النوع، فا
وفً ضوء هذا التعرٌف اإلجرائً لمفهوم جرائم العنف، فمد تم تحدٌد ثالث         

عشرة فئة من السلون اإلجرامً، بناء على هذا التعرٌف، على أنها الجرائم التً 
المتمثلة فً مماومة موظف تلحك ضرًرا مادًٌا مباشًرا باألشخاص أو الممتلكات، و

أثناء الوظٌفة، وتمكٌن متهم أو سجٌن من الفرار، وسوء معاملة المواطنٌن لؤلفراد، 
والمتل العمد والشروع بالمتل، واالعتداء بالضرب واألذى البلٌغ، ودخول منزل دون 
رضا حائزه، وإطالق نار أو إصابة، والخطف، وحٌازة السالح وذخائر دون 

والشروع فٌها، والسلب بالموة، وأخًٌرا إتالف مال الغٌر عمدًا  ترخٌص، والسرلة
 (.2011)المجموعة اإلحصائٌة، 

 الدراسات السابقة:
بعنوان: العدوان: أسبابه  Berkowitzتشٌر نتائج دراسة بٌركوٌتز            

 Aggression: Its Causes Consequences( 1993وتداعٌاته وضبطه عام )

and Control (1993)  إلى أن جرائم المتل تحدث حٌانًا ألسباب تافهة كالحصول
على كمٌة صغٌرة من الفهم، أو بعض المالبس أو الممتنٌات الشخصٌة، بل إنها لد 
تحدث دون سبب ظاهر، ولد بلغ معدل المتل ذروته فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

ٌت الشباب )معدل تم دولة عن أن معدل المتل ب 15حٌث كشفت بٌانات ممارنة بٌن 
سنة( لد وصل  24 – 15حسابه من خالل عدد المتلى لكل ألف من الفئة العمرٌة 

المتحدة األمرٌكٌة، تلٌها اسكتلندا بمعدل خمسة لتلى،  لتٌل، فً الوالٌات 21.9إلى 
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لتٌل، وتأتً الٌابان فً ذٌل  2.5لتٌل، ثم النروٌج بمعدل  3.7ثم إسرائٌل بمعدل 
لتٌل لكل ألف فً هذه الفئة العمرٌة، وٌرتبط تزاٌد المتل بٌن  0.5المائمة بمعدل 

 الشباب بتزاٌد العنف عموًما فً سلوكهم.
بعنوان النظام واالنحراف: العماب  Strausوتشٌر نتائج دراسة ستروس             

. 1994الفٌزٌمً فً مرحلة الطفولة والعنف ومختلف جرائم المراهمٌن عام 
Discipling and deviance: Physical punishment of children and 

violence and other crimes in adulthood  إلى أن سلون المراهمٌن ٌتسم غالبًا
بالعنف الذي ٌفسر فً ضوء المتغٌرات الدٌموجرافٌة، وبخاصة التركٌب العرلً 

لبطالة( واألثنً للسكان، وعدم االستمرار األسري، وعدم انتظام العمل، والدخل )ا
بالنسبة للوالدٌن، حٌث تحدث هذه المتغٌرات تأثٌرات سلبٌة فً لدرة األسرة على 
تربٌة ورعاٌة األطفال، كما تحد من لدرة المراهمٌن على تحمٌك النملة نحو حٌاة 

 البالغٌن ومسئولٌاتها.
لة ولمد استهدفت دراسة األسالٌب األمنٌة الحدٌثة فً مواجهة جرائم العما             

( التعرف على اتجاه معدالت 2008الوافدة بدولة الكوٌت )دراسة مٌدانٌة( للعذري )
جرائم العمالة الوافدة فً الكوٌت، ودراسة أسالٌبها فً ارتكاب الجرائم ودوافعها، 
وتوصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج التً توضح أسباب ودوافع ارتكاب 

تً فً ممدمتها الحاجة إلى المال، وعدم المدرة على العمالة الوافدة للجرٌمة، والتً ٌأ
اإلنفاق على األسرة، والبطالة، وعدم اصطحاب األسرة، وتملبات األسعار 
وارتفاعها، وعدم مالئمة السكن، وصعوبة التكٌف مع المجتمع والشعور باالضطهاد 

 ر.وزٌادة عدد ساعات العمل، وعدم مناسبة طبٌعة العمل، والتأخر فً صرف األجو
باإلضافة إلى ذلن، فمد أشارت نتائج الدراسة إلى أن زٌادة أعداد العمالة الوافدة 
ٌستلزم زٌادة نفمات األمن الداخلً للحفاظ على األمور األمنٌة، ومرالبة تجمعات 
العمالة الوافدة، كما أن استمرار تدفك العمالة األسٌوٌة بصفة خاصة، وانتشار البطالة 

دة معدالت الجرٌمة واالنحراف، وارتكاب جرائم االعتداء على بٌنهم لد أدى إلى زٌا
النفس والعرض، والسطو على األموال، والسرلة والنصب والتزوٌر، واالتجار فً 

 المخدرات.
ولمد أكدت نتائج هذه الدارسة ذات العاللة بالبعد األمنً أًٌضا ضعف           

ٌادة جرائم العمالة الوافدة، مستوى أداء الجهاز األمنً فً التخطٌط لمواجهة ز
والمصور فً التنسٌك بٌن اإلدارات األمنٌة المختلفة والمؤسسات األخرى فً الدولة 
لمواجهة هذه الظاهرة، وعلى وجه الخصوص فً بعض المناطك التً تتمٌز بوجود 

 تجمعات صائبة وافدة عربٌة وأجنبٌة تثٌر الشغب بصفة مستمرة.
( بعنوان: النظرٌة العامة لؤلمن 2000دراسة األٌوبً فً )ولمد أشارت نتائج          

إلى أنه لد صاحب زٌادة أعداد الوافدٌن فً معدالت الجرائم التً ٌرتكبونها، وتعددت 
 وتنوعت أسالٌب ارتكابها ووسائلها وبواعثها، مما أثر فً التنظٌم األمنً الكوٌتً.

نوان: "اإلستراتٌجٌة األمنٌة (( بع2000كما أكدت نتائج دارسة الطوبجً )         
وأسس تطبٌمها بدولة الكوٌت أن اتساع مفهوم األمن فً شمل الحد من جرائم العمالة 
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الوافدة فحسب، بل أصبح ذا أبعادة مختلفة كتنوع نظم المجتمع، ولم ٌعد تحمٌمه هدفًا 
ٌاة بحد ذاته، بل أصبح أداة ووسٌلة الستمرار وتنمٌة وتمدم المجتمع، ومع تطور الح

االلتصادٌة واالجتماعٌة التً شهدها المجتمع الكوٌتً واجه مرفك األمن تحدٌات 
ومشكالت كبٌرة لم تكن موجودة بالفعل مثل جرائم النصب واالحتٌال والسحر 
والشعوذة، وتزوٌر الشهادات والجوازات، وزراعة المخدرات بمصد االتجار، 

مات الهاتفٌة والجرائم المصحوبة والتعاطً، وانتشار بٌوت الدعارة، وسرلة المكال
بالعنف، مما أثر فً السلون االنحرافً للمواطن الكوٌتً، وزٌادة ارتكابه للجرائم 
وتنوعها، مما أوجب على الجهاز األمنً ضرورة تجمٌع الجهود وتفعٌلها والتخطٌط 

 لمكافحة تلن الجرائم.
( التً جاءت 2002)وفً إطار هذا السٌاق، تشٌر نتائج دراسة المتولً          

بعنوان: أثر سٌاسات العمالة الوافدة على مرفك األمن فً الكوٌت "إلى أنه حٌن 
تزداد حركة السكان فً كل اتجاه )العمالة الوافدة(، وحٌن ٌشٌع االنتمال من مكان 
إلى آخر، فإن األفراد ٌفمدون روح الوالء للجماعة، وٌصبحون أشبه بالغرباء عنها، 

ود فعل هذه الجماعة تجاه أي سلون جانح ٌرتكبونه، وتزداد معدالت وال ٌهتمون برد
الجرائم فً هذا المجتمع، ومن ثم فإن االرتباط وثٌك وإٌجابً بٌن الهجرة وزٌادة 
معدالت الجرٌمة وتنوعها سواء من الوافدٌن أو المواطنٌن، حٌث التأثٌر المتبادل 

 بٌنهما.
عٌة على الال مساواة فً الدخل والعنف ولمد انطلمت دراسة: "تأثٌر التب       

( من فرضٌة تشٌر إلى أن التفاوت فً 1990السٌاسً" لكل من لندن وتوماس )
الدخول بٌن أفراد المجتمع، وما ٌترتب علٌه من فمر وحرمان ٌعد عامالً مستمالً فً 
ارتكاب أشكال وصور الجرائم العنٌفة، ولمد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن تأكٌد 

هذه الفرض، وأن ازدٌاد معدالت الجرائم العنٌفة لد ارتبط طردًٌا بالفمر  صحة
 والحرمان ومختلف صور الال مساواة االجتماعٌة.

إلى تأكٌد العاللة بٌن الجرٌمة  William( 1989وأشارت نتائج دراسة ولٌام )
 إلى Social Structure Crime and Criminalizationوالتجرٌم والبناء االجتماعً 

أهمٌة تبنً منظور صراعً لفهم الجرٌمة والتجرٌم الذي ٌعرف إجرائًٌا فً هذه 
الدراسة من خالل المبض على المجرمٌن، الذي ٌعتمد على عاللات الخضوع 

 والهٌمنة داخل البناء االجتماعً، والنابعٌن من صور الال مساواة االجتماعٌة.
اسً والعوامل السكانٌة فً ولد افترضت دراسة فٌلٌب حول العنف السٌ         

( بأن لعنف الذي ٌستخدمه أفراد المجتمع ضد الدولة أو 1995المجتمع المصري )
ضد ألرانهم هو رد فعل محدد ناتج عن مجموعة من اإلحباطات الجماعٌة، أو بمعنى 
أكثر تحدٌدًا فإنه ناتج عن اتساع الهوة بٌن زٌادة السكان وتزاٌد اإلحباطات التً من 

 زاٌد معدالت الجرٌمة العنٌفة.شأنها ت
ولمد أرجعت هذه الدراسة العوامل المؤثرة فً هذا التزاٌد فً معدالت            

العنف إلى االختالالت النائٌة فً التركٌب السكانً، وتبدل األوضاع واألدوار داخل 
األسرة، وانتهت الدارسة إلى تأكٌد أن مجموعة العوامل السكانٌة بمعناها الواسع 
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 تسهم فً إٌجاد نسك ٌدعم أو ٌعوق تأثٌر األسباب المباشرة لجرائم العنف.
( بعنوان: "العوامل البنائٌة 2002وأسفرت نتائج دراس عبد الحمٌد )          

المؤثرة على زٌادة المٌل نحو السلون العنٌف فً المجتمع المصري" عن تأثر 
مر والحرمان والبطالة والمشكلة الضغوط البنائٌة التً تمثلت فً غالء المعٌشة والف

السكانٌة، حٌث أن غالء المعٌشة لد جاء على رأس هذه الضغوط، ٌلً ذلن الشعور 
بالظلم، ثم ضٌاع الحموق، والبطالة، وكثرة أعباء الحٌاة، وعدم كفاٌة الدخل، والفمر، 
واالستفزاز والضغوط النفسٌة، والجهل، وانتشار الفساد ولمد أكدت نتائج هذه 

راسة أًٌضا أهمٌة الدور الذي تلعبه الضغوط البنائٌة فً زٌادة المٌل نحو جرائم الد
 العنف.

( بعنوان: "جرائم المهاجرٌن" )دراسة 1999ولمد جاءت دراسة بوراشد )            
اجتماعٌة للجرٌمة بالكوٌت( التً أجرٌت على عٌنة عشوائٌة من نزالء السجن 

 162سجٌنًا، منهم  471ٌن بلغت جملة أعدادهم المركزي من الذكور البالغٌن الذ
سجٌنًا، ولمد وجهت  309سجٌنًا كوٌتًٌا، وبلغت أعداد غٌر الكوٌتٌٌن )العمالة الوافدة( 

له صحٌفة استبٌان للتعرف على العوامل االجتماعٌة المؤثرة على ارتكابهم لجرائم 
زٌٌف والتزوٌر، السرلة، واالعتداء بالضرب والتهدٌد، والجرائم الجنسٌة، والت

 والرشوة، والمتاجرة بالمشروبات الكحولٌة والمخدرات، والمتل والشروع بالمتل.
ولمد توصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج جاء فً ممدمتها أن عملٌة             

الهجرة تضعف من انتماء المهاجرٌن )العمالة الوافدة( لبلدهم، األمر الذي ٌدفعهم إلى 
تورد فً ارتكابهم للجرائم، كما أن إحساس المهاجرٌن بعدم االطمئنان من مزٌد من ال

النواحً االلتصادٌة، وتدنً مستوٌات دخولهم، وانخفاض تعلٌمهم لد تكون من 
العوامل االجتماعٌة الهامة المؤثرة على ارتكابهم للجرائم، وأن تزاٌد مشاعر األنومً 

ن الجناة الكوٌتٌٌن وغٌر الكوٌتٌٌن )العمالة )فمدان المعاٌٌر أو الال معٌارٌة( سواء بٌ
 الوافدة( ٌعد أحد أهم العوامل االجتماعٌة المؤثرة فً ارتكابهم للجرائم.

وأخٌر، فمد أكدت نتائج هذه الدراسة على أن الجناة من غٌر الكوٌتٌٌن          
 جرائم.)العمالة الوافدة( بالعزلة االجتماعٌة ٌعد أحد أسباب تورطهم فً ارتكاب ال

 تحلٌل بٌانات الدراسة التطبٌمٌة:
لمد أمدنا توجٌه صحائف االستبٌان للطلبة فً عٌنة البحث من بعض كلٌات           

جامعة الكوٌت، والهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً والتدرٌب، والجامعات الخاصة، 
كن عرضها طالبًا وطالبة بمجموعة من البٌانات التً ٌم 1521والبالغ جملة أعدادهم 

وتحلٌلها فً ضوء ثالثة محاور رئٌسٌة تمثل األول فً البٌانات األساسٌة للطلبة فً 
عٌنة البحث )نوع، مسمى، الكلٌات، التخصص، المستوى التعلٌمً لآلباء، المستوى 
التعلٌمً لؤلمهات، محافظات السكن أو اإللامة، المذهب الدٌنً، مدى زٌارة 

الجماعات الطالبٌة وجمعٌات النفع العام(، وتحدد الدٌوانٌات، مدى المشاركة فً 
الثانً فً مجموعة العبارات التً تجسد رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء جرائم 
العنف، والعوامل المؤثرة فً ارتفاع معدالتها، والتأثٌرات الناجمة عنها، أما المحور 

ٌن البٌانات الثالث واألخٌر فمد تعلك بمدى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة ب
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األساسٌة للطلبة فً عٌنة البحث، ورؤاهم إزاء جرائم العنف، والعوامل المؤثرة فً 
 زٌادة معدالتها والتأثٌرات الناجمة عنها.

 لمحور األول: تحلٌل مجموعة البٌانات األساسٌة للطلبة فً عٌنة البحثا
 البٌانات األساسٌة                                

 عٌنة البحث
 % عدادأ

 
 النوع

 42.2 642 طالب

 57.8 879 طالبات

 100.0 1521 جملة

 مسمٌات الجامعة

 63.6 967 جامعة الكوٌت

 22.8 347 الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً

 13.6 208 جامعة خاصة

 00000 0290 جملة

 مسمٌات الكلٌات
 

 54.2 824 العلوم االجتماعٌة

 11.6 177 العلوم

 9.5 145 الهندسة

 8.6 131 العلوم اإلدارٌة

 8.1 123 التربٌة

 3.1 48 الحموق

 2.4 43 الطب والطب المساعد

 1.8 28 الدراسات اإلسالمٌة

 0.3 5 الدراسات العلٌا

 100.0 1521 جملة

 التخصص

 59.6 907 كلٌات نظرٌة

 40.4 614 كلٌات عملٌة

 100.0 1521 جملة

 المستوى الدراسً

 23.4 356 سنة األولىال

 24.7 376 السنة الثانٌة

 24.8 377 السنة الثالثة

 30 303 السنة الرابعة

 7.1 109 السنة الخامسة

 00000 0290 جملة

المستوى التعلٌمً 
 ألولٌاء أمور الطلبة

 3 45 أمً

 5 76 ٌمرأ وٌكتب

 14.3 218 الشهادة االبتدائٌة

 14.3 218 الشهادة المتوسطة

 37.3 573 الشهادة الثانوٌة
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 البٌانات األساسٌة                                
 عٌنة البحث

 % عدادأ

 30.4 463 الشهادة الجامعٌة

األعلى من الجامعٌة 
 )ماجستٌر ودكتوراة(

101 6.6 

 00000 0290 جملة

المستوى التعلٌمً 
 ألمهات الطلبة

 8.8 135 أمٌة

 4.1 63 تمرأ وتكتب

 5.4 82 الشهادة االبتدائٌة

 14.2 217 الشهادة المتوسط

 34 516 ثانوٌةالشهادة ال

 30.5 464 الشهادة الجامعٌة

األعلى من الجامعٌة 
 )ماجستٌر ودكتوراة(

44 3 

 00000 0290 جملة

محافظااااااان أو اااااا      

 أإلقامة

 25.1 382 العاصمة

 17.6 268 حولً

 19.6 298 المروانٌة

 14.4 219 األحمدي

 10.7 162 الجهراء

 12.6 192 مبارن الكبٌر

 00000 9002 جملة

الولت المستغرق فً 
متابعة الشأن العام أو 
المضاٌا األساسٌة فً 

 األسبوع

 19 289 ٌومًٌا

 28.1 428 معظم األٌام

 31.7 482 بعض األٌام

 17.4 264 نادًرا

 3.8 58 عدم المتابعة

 00000 0290 جملة
المذهب الدٌنً الذي 
ٌنتمً له الطلبة فً 

 عٌنة البحث

 72 1095 سنً

 28 426 شٌعً

 00000 0290 جملة
مدى العضوٌة فً 
جمعٌة من جمعٌات 
النفع العام، أو 
الجمعٌات الطالبٌة، أو 
أي مؤسسة من 
 مؤسسات البحث المدنً

 17.4 265 نعم

 82.4 1256 ال

 00000 0290 جملة

الغ توضح بٌانات هذا الجدول التجمٌعً توزٌع الطلبة فً عٌنة البحث الب            
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طالبًا وطالبة وفمًا لخصائصهم الدٌموجرافٌة واالجتماعٌة،  1521جملة أعدادهم 
حٌث ٌشٌر تحلٌل هذا التوزٌع وفمًا لهذه الخصائص إلى االستنتاجات واالستخالصات 

 التالٌة:
تتزاٌد أعداد الطالبات بالممارنة بأعداد الطالب فً عٌنة البحث، حٌث بلغت  – 1

 642%، بٌنما بلغت أعداد الطالب 57.8لبة ٌمثلن طا 879أعداد الطالبات 
 %.42.2طالبًا ٌمثلون 

تتزاٌد أعداد الطلبة الملتحمٌن بجامعة الكوٌت بالممارنة بأعدادهم بكل من الطلبة  – 2
الملتحمٌن بكلٌات الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً، والجامعات الخاصة، حٌث 

%، ٌلٌهم تنازلًٌا أعداد 63.6ٌمثلون  967جاءت أعدادهم بجامعة الكوٌت 
 347الطلبة الملتحمٌن بكلٌات الهٌئة العامة للتعلٌم الحمٌمً، حٌث بلغت أعدادهم 

% وأخًٌرا جاءت أعداد الطلبة بكلٌات الجامعات الخاصة الذٌن 22.8ٌمثلون 
 %.13.6طالبًا ٌمثلون  207بلغت أعدادهم 

ن بكلٌة العلوم االجتماعٌة بالممارنة تتزاٌد أعداد الطلبة فً عٌنة البحث الملتحمٌ – 3
 824بأعدادهم بالكلٌات األخرى، حٌث جاءت أعدادهم بكلٌة العلوم االجتماعٌة 

 177% ٌلٌهم تنازلًٌا أعداد الطلبة الملتحمٌن بكلٌة العلوم، بلغت 54.2ٌمثلون 
%، وجاءت أعداد الطلبة الملتحمٌن بكلٌة الهندسة فً المرتبة 11.6ٌمثلون 

%، وجاءت أعداد الطلبة 9.5طالبًا ٌمثلون  145تنازلًٌا، حٌث بلغت  الثالثة
 131الملتحمٌن بكلٌة العلوم اإلدارٌة فً المرتبة الرابعة تنازلًٌا، حٌث بلغت 

%، وجاءت أعداد الطلبة الملتحمٌن بكلٌة التربٌة فً المرتبة 8.6طالبًا ٌمثلون 
%، وجاءت أعداد الطلبة 8.1طالبًا ٌمثلون  123الخامسة تنازلًٌا، حٌث بلغت 

% طالبًا 48الملتحمٌن بكلٌة الحموق فً المرتبة السادسة تنازلًٌا، حٌث بلغت 
%، وجاءت أعداد الطلبة الملتحمٌن بكلٌة الطب، والطب المساعد 3.1ٌمثلون 

% وجاءت أعداد 2.8طالبًا ٌمثلون  43المرتبة السابعة تنازلًٌا، حٌث بلغت 
الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة فً المرتبة الثامنة تنازلًٌا  الطلبة الملتحمٌن بكلٌة

% وأخًٌرا فمد جاءت أعداد الطلبة الملتحمٌن 1.8طالبًا ٌمثلون  28حٌث بلغت 
طالب ٌمثلون  5بكلٌة الدراسات العلٌا فً المرتبة التاسعة، حٌث بلغت 

0.3.% 
لنظرٌة بالممارنة تزاٌد أعداد الطلبة فً عٌنة البحث الملتحمٌن بالكلٌات ا – 4

بأعدادهم الملتحمٌن بالكلٌات العملٌة، حٌث جاءت أعدادهم بالكلٌات النظرٌة 
طالبًا  614%، بٌنما جاءت أعدادهم بالكلٌات العملٌة 59.6طالبًا ٌمثلون  907

 %.40.4ٌمثلون 
بلغت أعداد الطلبة فً عٌنة البحث الذٌن مضى على التحالهم بكلٌاتهم سنة  – 5

%، وبلغت أعداد الطلبة الذٌن مضى على 23.4طالبًا ٌمثلون  356واحدة فمط 
% وبلغت أعداد 24.8طالبًا ٌمثلون  367التحالهم بكلٌاتهم سنتٌن دراسٌتٌن 

طالبًا ٌمثلون  377الطلبة الذٌن مضى على التحالهم بكلٌاتهم ثالث سنوات 
سنوات  % وبلغت أعداد الطلبة الذٌن مضى على التحالهم بكلٌاتهم أربع24.8
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% وأخًٌرا بلغت أعداد الطلبة الذٌن مضى على 20طالبًا ٌمثلون  303دراسٌة 
 %.7.1طالبًا ٌمثلون  109التحالهم بكلٌاتهم سنوات دراسٌة 

تتزاٌد أعداد أولٌاء أمور الطلبة فً عٌنة البحث الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة  – 6
رى، حٌث جاءت أعدادهم بالممارنة بأعدادهم الحاصلٌن على الشهادات األخ

%، ٌلٌهم تنازلًٌا أولٌاء أمور الطلبة الحاصلٌن 37.3ولًٌا لؤلمر ٌمثلون  573
% 30.5ولًٌا لؤلمر ٌمثلون  463على الشهادة الجامعٌة، حٌث بلغت أعدادهم 

وجاءت أعداد أولٌاء أمور الطلبة الحاصلٌن على الشهادة المتوسطة فً المرتبة 
%، وجاءت 14.3ولًٌا لؤلمر ٌمثلون  218بلغت أعدادهم الثالثة تنازلًٌا، حٌث 

أعداد أولٌاء أمور الطلبة الحاصلٌن على الشهادة األعلى من الجامعٌة 
ولًٌا  101)ماجستٌر ودكتوراة( فً المرتبة الرابعة تنازلًٌا، حٌث بلغت أعدادهم 

ة % وجاء أعداد أولٌاء أمور الطلبة الذٌن ٌعرفون المراء6.6لؤلمر ٌمثلون 
ولًٌا لؤلمر ٌمثلون  76الكتابة فً المرتبة الخامسة تنازلًٌا، حٌث بلغت أعدادهن 

% وجاءت أعداد أولٌاء أمور الطلبة الذٌن ال ٌعرفون المراءة والكتابة 5
ولًٌا لؤلمر  46)أمٌون( فً المرتبة السادسة تنازلًٌا، حٌث بلغت أعدادهم 

الطلبة الحاصلٌن على الشهادة %، وأخًٌرا جاءت أعداد أولٌاء أمور 3ٌمثلون 
 %.3ولًٌا لؤلمر ٌمثلون  44االبتدائٌة فً المرتبة السابعة، حٌث بلغت أعدادهم 

تتزاٌد أعداد أمهات الطلبة فً عٌنة البحث الحاصالت على الشهادة الثانوٌة  – 7
بالممارنة بأعدادهم الحاصالت على الشهادات األخرى، حٌث جاءت أعدادهن 

%، ٌلً ذلن تنازلًٌا أعداد األمهات الحاصالت على الشهادة 43أًما تمثل  516
% وجاءت أعداد 30.5أًما تمثلن  464الجامعٌة، حٌث بلغت أعدادهن 

األمهات الحاصالت على الشهادة لمتوسطة فً المرتبة الثالثة تنازلًٌا، حٌث 
% وجاءت أعداد األمهات الالتً ال 14.2أًما تمثلن  217بلغت أعدادهن 

المراءة والكتابة )أمٌات( فً المرتبة الرابعة تنازلًٌا، وجاءت أعداد  تعرفن
األمهات الحاصالت على الشهادة االبتدائٌة فً المرتبة الخامسة تنازلًٌا، حٌث 

% وجاءت أعداد األ/هات الالتً تعرفن 5.4أًما تمثلن  82بلغت أعدادهن 
أًما تمثلن  63لغت أعدادهن المراءة والكتابة فً المرتبة السادسة تنازلًٌا، حٌث ب

% وأخًٌرا جاءت أعداد األمهات الحاصالت على الشهادة األعلى من 4.1
 44الجامعٌة )ماجستٌر ودكتوراة( فً المرتبة السابعة، حٌث بلغت أعدادهن 

 %.3أًما تمثلن 
لمد جاءت أعداد الطلبة فً عٌنة البحث الممٌمٌن بمحافظة العاصمة فً المرتبة  – 8

% ٌلً ذلن 25.1طالبًا ٌمثلون  382نازلًٌا، حٌث بلغت أعدادهم األولى ت
طالبًا  298تنازلًٌا الطلبة الممٌمٌن بمحافظة الفروانٌة، حٌث بلغت أعدادهم 

% وجاء فً المرتبة الثالثة تنازلًٌا الطلبة الممٌمٌن بمحافظة 19.6ٌمثلون 
لمرتبة %، وجاءت فً ا17طالبًا ٌمثلون  268حولٌن حٌث بلغت أعدادهم 

 219الرابعة تنازلًٌا الطلبة الممٌمٌن بمحافظة األحمدي، حٌث بلغت أعدادهم 
%، وجاء فً المرتبة الخامسة تنازلًٌا الطلبة الممٌمٌن 14.4طالبًا ٌمثلون 
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%، 12.6طالبًا ٌمثلون،  192بمحافظة مبارن الكبٌر، حٌث بلغت أعدادهم 
ٌمٌن بمحافظة الجهراء، حٌث وأخًٌرا جاءت فً المرتبة السادسة الطلبة المم

 %.10.7طالبًا ٌمثلون  162بلغت أعدادهم 
لمد جاء الطلبة فً عٌنة البحث الذٌن ٌتابعون الشأن العام والمضاٌا السٌاسٌة  – 9

بشكل عام بعض األٌام فً األسبوع فً المرتبة األولى تنازلًٌا، حٌث بلغت 
ا الطلبة الذٌن ٌتابعون % ٌلً ذلن تنازلًٌ 31.7طالبًا ٌمثلون  482أعدادهم 

الشأن العام والمضاٌا السٌاسٌة بشكل عام معظم األٌام فً األسبوع، حٌث بلغت 
% وجاء فً المرتبة الثالثة تنازلًٌا الطلبة 28.1طالبًا ٌمثلون  428أعداده 

الذٌن ٌتابعون الشأن العام والمضاٌا السٌاسٌة بشكل عام كل أٌام األسبوع 
% وجاء فً المرتبة 19طالبًا ٌمثلون  289دادهم )ٌومًٌا(، حٌث بلغت أع

الرابعة تنازلًٌا الطلبة الذٌن نادًرا ما ٌتابعون الشأن العام والمضاٌا السٌاسٌة بكل 
، وأخًٌرا جاء فً %17.4طالبًا ٌمثلون  264عام، حٌث بلغت أعدادهم 

المرتبة الخامسة الطلبة الذٌن ال ٌتابعون الشأن العام والمضاٌا السٌاسٌة بشكل 
 %.3.8طالبًا ٌمثلون  58عام، حٌث بلغت أعدادهم 

لمد جاء الطلبة فً عٌنة البحث الذٌن ال ٌمومون بزٌارة الدٌوانٌات فً المرتبة  – 10
% ٌلً ذلن 36.8لبًا ٌمثلون طا 560األولى تنازلًٌا، حٌث بلغت أعدادهم 

تنازلًٌا الطلبة الذٌن ٌمومون بزٌارة الدٌوانٌات بعض أٌام األسبوع، حٌث بلغت 
% وجاء فً المرتبة الثالثة تنازلًٌا الطلبة 19.3طالبًا ٌمثلون  294أعدادهم 

 268الذٌن ٌمومون بزٌارة الدٌوانٌات معظم أٌام األسبوع، حٌث بلغت أعدادهم 
%، وجاء فً المرتبة الرابعة تنازلًٌا الطلبة الذٌن ٌمومون 17.6 طالبًا ٌمثلون

طالبًا  210بزٌارة الدٌوانٌات كل ٌوم من أٌام األسبوع، حٌث بلغت أعدادهم 
% وأخًٌرا جاء فً المرتبة الخامسة الطلبة الذٌن ال ٌمومون 13.8ٌمثلون 

 %.12.5ٌمثلون طالبًا  189بزٌارة الدٌوانٌات إال نادًرا، حٌث بلغت أعدادهم 
تتزاٌد أعداد الطلبة فً عٌنة البحث الذي ٌنتمون إلى المذهب السنً بالممارنة  – 11

بأعدادهم الذٌن ٌنتمون إلى المذهب الشٌعً، حٌث بلغت أعداد الطلبة الذٌن 
%، بٌنما بلغت أعداد 72طالبًا ٌمثلون  1095ٌنتمون إلى المذهب السنٌة 
 %.28طالبًا ٌمثلون  426ب الشٌعً الطلبة الذٌن ٌنتمون إلى المذه

تتزاٌد أعداد الطلبة فً ٌنة البحث الذٌن ال ٌشاركون فً عضوٌة أي جمعٌة  – 12
من جمعٌات النفع العام، أو الجمعٌات الطالبٌة، أو أي مؤسسة من مؤسسات 

%، بٌنما تنخفض 82.6طالبًا ٌمثلون  1256المجتمع المدنً، حٌث بلغت 
ة الذٌن لهم عضوٌة فً جمعٌة من جمعٌات النفع العام، بشكل الفت أعداد الطلب

عضوٌة أي مؤسسة من مؤسسات  أو الجمعٌات الطالبٌة، أو المشاركة فً
 %.17.4 طالبًا ٌمثلون 265المجتمع المدنً، حٌث لم تتجاوز 
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المحور الثانً: تحٌل رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد 
 جرائم العنف.

لترتٌب ا
 التنازلً

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

تسهم العمالة غٌر المانونٌة فً زٌادة معدالت جرائم العنف  1
 فً دولة الكوٌت.

3.50 0.691 

بدأت معدالت جرائم العنف تزداد نتٌجة لزٌادة أعداد  2
 الوافدٌن فً دولة الكوٌت.

3.27 0.804 

نفوذ )الواسطة( فً عدم إدراج تسهم عملٌة استغالل ال 3
 العدٌد من جرائم العنف فً اإلحصاءات الرسمٌة السنوٌة.

3.22 0.826 

لمد بدأت جرائم العنف تزداد بشكل كبٌر خاصة بعد  4
 التحرٌر وحتى اآلن

3.11 0.842 

معظم جرائم الحرب فً دولة الكوٌت ٌرتكبها غٌر الكوٌتً   5
 )الوافد(

3.07 0.890 

دة معدال جرائم العنف فً دولة الكوٌت إلى عدم ترجع زٌا 6
 خوف الجانً من رجل الشرطة والعماب

2.91 0.965 

بدأت جرائم العنف تنتشر فً المجتمع الكوٌتً، بحٌث  7
أصبح الفرد ٌخاف على نفسه وأهله وماله من االعتداء 

 الٌومً.

2.91 0.965 

ر سوف تستمر جرائم العنف فً الزٌادة نتٌجة الستمرا 8
 زٌادة عدد السكان مواطنٌن ووافدٌن.

2.84 0.895 

تعتبر جرائم العنف أكثر انتشاًرا من غٌرها من الجرائم فً  9
 دولة الكوٌت.

2.83 0.877 

إن زٌادة معدالت جرائم العنف فً دولة الكوٌت ٌرجع إلى  10
 زٌادة أعداد السكان بشكل كبٌر وسرٌع.

2.79 0.932 

م العنف فً دولة الكوٌت ٌرجع إن زٌادة معدالت جرائ 11
أساًسا إلى ضعف دور رجل الشرطة فً حماٌة المواطنٌن 

 والوافدٌن.

2.72 0.987 

 10.0 المتوسط الحسابً العام

لمد أمدنا تحلٌل رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد          
لتً ٌتضمنها هذا الجدول جرائم العنف، والتً تجسدها العبارات اإلحدى عشرة ا

والمحسوبة من خالل المتوسط الحسابً، واالنحراف المعٌاري بمجموعة من 
ًً على النحو التالً:  االستنتاجات التً ٌمكن عرضها تنازل

لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  – 1
ى أن العمالة غٌر المانونٌة تسهم العنف، والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إل

فً زٌادة جرائم العنف فً دولة الكوٌت فً المرتبة األولى تنازلًٌا، وذلن 
 (.0.961(، وبانحراف معٌاري بلغ )3.30بمتوسط حسابً بلغ )

لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  – 2
التً تشٌر إلى أن جرائم العنف لد بدأت فً  العنف، والتً تجسدها العبارة

الزٌادة نتٌجة لزٌادة أعداد الوافدٌن فً دولة الكوٌت فً المرتبة الثانٌة تنازلًٌا، 
 (.0.804(، وبانحراف معٌاري بلغ )3.27وذلن بمتوسط حسابً بلغ )

لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  – 3
عنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن عملٌة استغالل النفوذ ال

)الواسطة( تسهم فً عدم إدراج العدٌد من جرائم العنف فً اإلحصاءات 
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السنوٌة الرسمٌة فً المرتبة الثالثة تنازلًٌا، وذلن بمتوسط حسابً بلغ 
 (.0.826(، وبانحراف معٌاري بلغ )3.22)

ٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة على تزاٌد جرائم  لمد جاءت رؤى الطلبة فً – 4
العنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن جرائم العنف بدأت تزداد بكل 
كبٌر وبخاصة بعد تحرٌر البالد من العدوان العرالً الغاشم، واستمرت هذه 
الزٌادة حتى اآلن فً المرتبة الرابعة تنازلًٌا، وذلن بمتوسط حسابً بلغ 

 (.0.842(، وبانحراف معٌاري بلغ )3.11)
لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  – 5

العنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن معظم جرائم العنف بدولة 
الكوٌت ٌرتكبها غٌر الكوٌتً )الوافد( فً المرتبة الخامسة تنازلًٌا، وذلن 

 (.0.0890(، وبانحراف معٌاري بلغ )3.07ابً بلغ )بمتوسط حس
لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  – 6

العنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن زٌادة معدالت جرائم العنف 
فً دولة الكوٌت ترجع إلى عدم خوف الجناة من رجال الشرطة والعماب فً 

(، وبانحراف 2.91مرتبة السادسة تنازلًٌا، وذلن بمتوسط حسابً بلغ )ال
 (.0.965معٌاري بلغ )

لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  – 7
العنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن زٌادة جرائم العنف لد بدأت 

ً إلى الحد الذي أصبح الكوٌتً أو المواطن فً االنتشار فً المجتمع الكوٌت
فٌه خائفًا على نفسه وأهله وماله من االعتداء الٌومً فً المرتبة السابعة 

(،وبانحراف معٌاري بلغ 2.90تنازلًٌا، وذلن بمتوسط حسابً بلغ )
(0.693.) 

لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  – 8
ف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى استمرار جرائم العنف فً الزٌادة العن

نتٌجة زٌادة عدد السكان مواطنٌن ووافدٌن فً المرتبة الثامنة تنازلًٌا، وذلن 
 (.0.895( وبانحراف معٌاري بلغ )2.84بمتوسط حسابً بلغ )

تزاٌد جرائم لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً  – 9
العنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن جرائم العنف تعد أكثر انتشاًرا 
من غٌرها من الجرائم المنتشرة فً دولة الكوٌت فً المرتبة التاسعة تنازلًٌا، 

 (.0.877(، وبانحراف معٌاري بلغ )2.83وذلن بمتوسط حسابً بلغ )
إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم  لمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث – 10

العنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن زٌادة معدالت جرائم العنف 
فً دولة الكوٌت ٌرجع إلى زٌادة أعداد السكان ٌشكل كبٌر وسرٌع فً المرتبة 

(، وبانحراف معٌاري بلغ 2.79العاشرة تنازلًٌا، وذلن بمتوسط حسابً بلغ )
(0.963.) 

أخًٌرا، فمد جاءت رؤى الطلبة فً عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة على  – 11
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تزاٌد جرائم العنف والتً تجسدها العبارة التً تشٌر إلى أن زٌادة جرائم 
العنف فً دولة الكوٌت ٌرجع بشكل رئٌسً إلى ضعف دور رجل الشرطة 

بمتوسط فً حماٌة المواطنٌن والوافدٌن فً المرتبة الحادٌة عشرة، وذلن 
 (.0.987(، وبانحراف معٌاري بلغ )2.72حسابً بلغ )

المحور الثالث: مدى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن البٌانات األساسٌة للطلبة 
 –التخصص  –مسمى الكلٌة  –مسمى الجامعة  –فً عٌنة البحث )النوع 

محافظات  –المستوى التعلٌمً لألم  –المستوى التعلٌمً لألب  –المستوى الرأسً 
متابعة القضاٌا العامة والسٌاسٌة بشكل  –االنتماء  المذهبً  –السكن أو اإلقامة 

عضوٌة جمعٌات النفع العام أو الجمعٌات الطالبٌة أو أي  –زٌارة الدٌوانٌات  –عام 
مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنً( ورؤاهم إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد 

 جرائم العنف.
 مستوى الداللة                                            

 البٌانات األساسٌة 
 للطلبة فً عٌنة البحث

 مربع المتوسط
Mean 

Square 

قٌمة 
 اختبار

F 

مستوى 
 الداللة

 
 51.160 طالبات( –النوع: )طالب 

24.824 
2.061 

0.151 

 –الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً  –مسمٌات الجامعة: )جامعة الكوٌت 
 جامعات خاصة(

109.695 
24.437 

4.487 
0.11 

 74.000 كلٌات عملٌة( –التخصص: )كلٌات نظرٌة 
24.764 

2.988 
0.084 

العلوم  –الهندسة  –العلوم  –مسمٌات الكلٌات: )العلوم االجتماعٌة 
الدراسات  –الطلب والطب المساعد  –الحموق  –التربٌة  –اإلدارٌة 

 دراسات علٌا( –اإلسالمٌة 

67.841 
24.326 

0.798 
0.005 

 126.922 الخامس( –الرابع  –الثالث  –الثانً  –المستوى الدراسة: )األول 
24.652 

2.148 
.000 

 60.006 المستوى التعلٌمً لؤلمهات  أولٌاء األمور الطلبة فً عٌنة البحث
24.651 

2.434 
0.024 

 36.765 المستوى التعلٌمً ألمهات الطلبة فً عٌنة البحث
24.651 

1490 
0.178 

 83.608 محافظات السكن أو اإللامة
24.347 

3.434 
.004 

ًٌا.  94.249 الولت المستغرق فً متابعة الشأن العام والمضاٌا السٌاسٌة أسبوع
24.602 

3.831 
.004 

 34.781 الولت المستغرق فً زٌارة الدٌوانٌات أسبوعًٌا
24.896 

1.397 
0.233 

 32.924 شٌعً( –لطلبة فً عٌنة البحث )سنً المذهب الدٌنً الذي ٌنتمً له ا
24.902 

1.322 
0.250 

عضوٌة الطلبة فً عٌنة البحث فً جمعٌة من جمعٌات النفع العام، أو 
 الجمعٌات الطالبٌة، أو أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنً

351.290 
24.592 

14.285 
0.000 

فددً عٌنددة البحددث إزاء  ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة – 1
 العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العنف تعزي لمتغٌر النوع )طالب، طالبات.
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ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء  – 2
 –العوامددل المددؤثرة فددً تزاٌددد جددرائم العنددف تعددزي لمتغٌددر مسددمى الكلٌددات )نظرٌددة 

 عملٌة(.
الهٌئدة  –ذات داللة إحصائٌة بٌن ندوع الجامعدة )جامعدة الكوٌدت  أن هنان فرولًا – 3

جامعددات خاصددة( الملتحددك بهددا الطلبددة فددً عٌنددة البحددث،  –العامددة للتعلددٌم التطبٌمددً 
ورؤاهم إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العندف وذلدن لصدالح الطلبدة الملتحمدٌن 

لٌددات الهٌئددة العامددة للتعلددٌم بكلٌددات جامعددة الكوٌددت علددى حسدداب الطلبددة الملتحمددٌن بك
 التطبٌمً، والجامعات الخاصة.

إن هنان فرولًا ذات داللة إحصائٌة بٌن نوع الكلٌة الملتحك بها الطلبدة فدً عٌندة  – 4
البحث، ورؤاهم إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العنف وذلن لصالح طلبة كلٌدة 

ى سددواء التابعددة للهٌئددة العامددة العلددوم االجتماعٌددة علددى حسدداب طلبددة الكلٌددات األخددر
 للتعلٌم التطبٌمً أو الجامعات الخاصة.

إن هنددان فرولًددا ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن المسددتوى الدراسددً )األول، الثددانً،  – 5
الثالث، الرابع، الخامس( للطلبة فً عٌنة البحدث ورؤاهدم إزاء العوامدل المدؤثرة علدى 

لمسددتوٌات الدراسددٌة الثالثددة: الثالددث تزاٌددد جددرائم العنددف وذلددن لصددالح الطلبددة فددً ا
والرابع والخامس، أي الطلبة الذٌن أمضوا فً كلٌاتهم السدنوات الدثالث األخٌدرة علدى 
حساب الطلبة فً المستوٌٌن األول والثانً، أي الذٌن أمضدوا السدنتٌن األولدى والثانٌدة 

 فمط.
اء الطلبة فدً عٌندة إن هنان فرولًا ذات داللة إحصائٌة بٌن المستوى التعلٌمً آلب – 6

البحث، ورؤاهم إزاء العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العندف، ذلدن لصدالح المسدتوى 
التعلٌمدددً آلبددداء الطلبدددة الحاصدددلٌن علدددى الشدددهادات الدراسدددٌة: الثانوٌدددة، والجامعٌدددة، 
واألعلدى مدن الجامعٌددة علدى حسداب المسددتوى التعلٌمدً آلبداء الطلبددة الحاصدلٌن علددى 

 ة األدنى من ذلن.الشهادات الدراسٌ
ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء  – 7

العوامددل المددؤثرة فددً تزاٌددد جددرائم العنددف تعددزي لمتغٌددر المسددتوى التعلٌمددً ألمهددات 
 الطلبة فً عٌنة البحث.

 إن هنان فرولًا ذات داللة إحصائٌة بٌن محافظدات السدكن أو اإللامدة للطلبدة فدً – 8
عٌنة البحدث ورؤاهدم إزاء العوامدل المدؤثرة علدى تزاٌدد جدرائم العندف، وذلدن لصدالح 
الممٌمدددٌن بالمحافظدددات السدددت: العاصدددمة، حدددولى، الفروانٌدددة، واألحمددددي، ومبدددارن 

 الكبٌر، والجهراء.
إن هنددان فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن مدددى متابعددة الطلبددة فددً عٌنددة البحددث  – 9

بشكل عام، ورؤاهم إزاء العوامدل المدؤثرة فدً تزاٌدد جدرائم  للمضاٌا العامة والسٌاسٌة
العنددف لصددالح الطلبددة الددذٌن ٌتددابعون ٌومًٌددا أو معظددم األٌددام أو بعددض األٌددام أو نددادًرا 
المضدداٌا العامددة والسٌاسددٌة بشددكل عددام علددى حسدداب الطلبددة الددذٌن ال ٌتددابعون المضدداٌا 

 العامة والسٌاسٌة بشكل عام.
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داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء  ال توجددد فددروق ذات – 10
العوامدل المدؤثرة فدً تزاٌدد جدرائم العندف تعدزي لمتغٌدر الولدت المسدتغرق فدً زٌددادة 

 الدٌوانٌات.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن اتجاهات الطلبدة فدً عٌندة البحدث إزاء  – 11

 ماء المذهبً.العوامل المؤثرة فً تزاٌد العنف تعزي لمتغٌر االنت
إن هنان فرولًا ذات داللة إحصائٌة بٌن مدى عضوٌة الطلبدة فدً عٌندة البحدث  – 12

فددً جمعٌدددة مددن جمعٌدددات النفدددع العددام، أو الجمعٌدددات الطالبٌددة، أو أي مؤسسدددة مدددن 
مؤسسددات المجتمددع المدددنً، ورؤاهددم إزاء العوامددل المددؤثرة فددً تزاٌددد جددرائم العنددف 

اركون فدً عضدوٌة جمعٌدة مدن جمعٌدات النفدع العدام، وذلن لصالح الطلبة الذٌن ال ٌش
أو الجمعٌددات الطالبٌددة، أو أي مؤسسددة مددن مؤسسددات المجتمددع المدددنً علددى حسدداب 

 الطلبة الذٌن ٌشاركون فً هذه الجمعٌات.

 نتائج البحث ومناقشتها:
لمد كشفت بٌانات الدراسة التطبٌمٌة برؤى الطلبة فدً عٌندة البحدث إزاء أهدم            

لعوامل المؤثرة فدً تزاٌدد جدرائم العندف فدً المجتمدع الكدوٌتً، والتدً حصدلت علدى ا
 أعلى متوسط حسابً، وألل انحراف معٌاري عن النتائج التالٌة:

تؤكد رؤى الطلبة فً عٌنة البحث أن أحد أهم العوامل التً أسدهمت بشدكل كبٌدر  – 1
ٌدة، وتزاٌدد أعددادها فدً فً تزاٌدد جدرائم العندف هدو ارتفداع حجدم العمالدة غٌدر المانون

 المجتمع الكوٌتً.
تؤكددد رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث أن أحددد أهددم العوامددل التددً أدت إلددى تزاٌددد  – 2

جرائم العنف فً المجتمع الكدوٌتً عملٌدة اسدتغالل النفدوذ )الواسدطة( الدذي أسدهم فدً 
ت عدم إدراج العدٌد من جدرائم العندف فدً اإلحصدائٌات الرسدمٌة الصدادرة مدن الجهدا

 المختصة بالرغم من التزاٌد الحمٌمً غٌر المعلن لجرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.
تؤكددد رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث أن أحددد أهددم العوامددل التددً أدت إلددى تزاٌددد  – 3

جددرائم العنددف تزاٌددد أعددداد السددكان مددواطنٌن ووافدددٌن بشددكل كبٌددر وسددرٌع، هددذا مددن 
نً فً التخطٌط لمواجهة تزاٌدد هدذه الجدرائم جانب، وضعف مستوى أداء الجهاز األم

 التً ارتكبتها العمالة الوافدة، من جانب آخر.
تؤكد رؤى الطلبة فً عٌنة البحث أن جرائم العنف أكثر انتشاًرا مدن غٌرهدا مدن  – 4

الجدرائم األخدرى فددً المجتمدع الكددوٌتً، وٌرجدع ذلدن مددن وجهدة نظددرهم إلدى ضددعف 
 ماٌة المواطنٌن الوافدٌن.الدور الذي تموم به الشرطة فً ح

وفٌما ٌتعلك بنتائج الدراسة الخاصة بمدى وجود فدروق ذات داللدة إحصدائٌة           
بددٌن البٌانددات األساسددٌة للطلبددة فددً عٌنددة البحددث، ورؤاهددم إزاء العوامددل المددؤثرة فددً 

 جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً، فٌمكن عرضها على النحو التالً:
ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء ال توجددد فددروق  – 1

العوامدل المددؤثرة فدً تزاٌددد جدرائم العنددف تعدزي لمتغٌددري الندوع )طددالب، طالبددات(، 
عملٌددة(، ٌرجددع ذلددن إلددى أن متغٌددري النددوع ومسددمى  –ومسددمى الكلٌددات )نظرٌددة 
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المدؤثرة الكلٌات ربما ال ٌضٌف أي معلومات أو معارف أو مهدارات فارلدة بالعوامدل 
 فً تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.

تؤكد رؤى طلبة جامعة الكوٌت أكثر من رؤى طلبة كل من الهٌئة العامة للتعلٌم  – 2
التطبٌمددً، والجامعددات الخاصددة فددً عٌنددة البحددث أن مجموعددة العوامددل التددً جسدددتها 

د أسدهمت العبارات التً حصلت على أعلى متوسط حسابً وألدل انحدراف معٌداري لد
 بشكل فعال فً تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.

تؤكد رؤى طلبدة كلٌدة العلدوم االجتماعٌدة أكثدر مدن رؤى طلبدة كدل مدن الكلٌدات  – 3
األخرى العلوم، الهندسة، العلوم اإلدارٌة، التربٌة، الحمدوق، الطلدب والطدب المسداعد، 

ً عٌنددة البحددث أن مجموعددة مددن الشددرٌعة والدراسددات اإلسددالمٌة، الدراسددات العلٌددا فدد
العوامددل التددً جسدددتها العبددارات التددً حصددلت علددى أعلددى متوسددط حسددابً، وألددل 
 انحراف معٌاري لد أسهمت بشكل فعال فً تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.

تؤكد رؤى الطلبة فً المستوٌات الدراسٌة الثالثة: الثالث والرابع والخدامس، أي  – 4
أمضدوا فدً كلٌداتهم السدنوات الثالثدة األخٌدرة أكثدر مدن اتجاهدات الطلبدة  الطلبة الدذٌن

الددذٌن أمضددوا فددً كلٌدداتهم السددنتٌن األولددى والثانٌددة فمددط فددً عٌنددة البحددث تؤكددد أن 
مجموعددة العوامددل التددً جسدددتها العبددارات التددً حصددلت علددى أعلددى متوسددط وألددل 

ف فً المجتمع الكدوٌتً، انحراف معٌاري لد أسهمت بشكل فعال فً تزاٌد جرائم العن
ولد ٌرجع ذلدن إلدى أن الطلبدة الدذٌن أمضدوا فدً كلٌداتهم السدنوات الثالثدة األخٌدرة لدد 
ٌكونون أكثر دراٌة ومعرفة بأهم العوامل المؤثرة فً تزاٌد جرائم العنف فً المجتمدع 

 الكوٌتً من الطلبة الذٌن لم ٌمضوا فً كلٌاتهم سوى السنتٌن األولى والثانٌة.
كد رؤى الطلبة الذٌن حصل أولٌاء أمورهم على الشهادات الثانوٌدة والجامعٌدة تؤ – 5

واألعلددى مددن الجامعٌددة )ماجسددتٌر ودكتددوراة( أكثددر مددن الطلبددة الددذٌن حصددل أولٌدداء 
أمددورهم علددى الشددهادات الدراسددٌة األدنددى مددن ذلددن فددً عٌنددة البحددث أن مجموعددة 

متوسط حسابً وألل انحراف العوامل التً جسدتها العبارات التً حصلت على أعلى 
معٌاري لدد أسدهمت بشدكل فعدال فدً تزاٌدد جدرائم العندف فدً المجتمدع الكدوٌتً، ولدد 
ٌرجع ذلن إلى ما تدوفره الشدهادات الدراسدٌة األعلدى التدً حصدل علٌهدا أولٌداء أمدور 
الطلبددة فددً عٌنددة البحددث مددن أمددور معرفٌددة ٌكتسددبها األبندداء فددً التعددرف أكثددر علددى 

 فً تزاٌد معدالت جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.العوامل المؤثرة 
ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء  – 6

العوامددل المددؤثرة فددً تزاٌددد جددرائم العنددف تعددزي لمتغٌددر المسددتوى التعلٌمددً ألمهددات 
لدور المحددود الطلبة فً عٌنة البحث، ولد ٌرجع ذلن إلى تدنً المكانة االجتماعٌة، وا

الذي تؤدٌه المرأة فً المجتمع الكوٌتً، األمر الذي ٌجعلها ألدل إلماًمدا ومعرفدة بكثٌدر 
من األمور التً ٌعرفها اآلباء، ومن ثم فال توجدد أٌدة فدروق ذات داللدة إحصدائٌة بدٌن 
المسددتوى التعلٌمددً ألمهددات الطلبددة فددً عٌنددة البحددث وإلمددامهم ومعددرفتهم بالعوامددل 

 اٌد معدالت جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.المؤثرة فً تز
تؤكدددد رؤى الطلبدددة فدددً عٌندددة البحدددث الممٌمدددٌن بمحافظدددات الكوٌدددت السدددت أن  – 7

مجموعة العوامل التدً جسددتها العبدارات التدً حصدلت علدى أعلدى متوسدط حسدابً، 
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وألل انحراف معٌداري لدد أسدهمت بشدكل فعدال فدً تزاٌدد جدرائم العندف فدً المجتمدع 
وذلن راجع إلى ذلن التمارب المكدانً الدذي أحدثده التفجدر المعرفدً، وثدورة  الكوٌتً،

االتصدداالت والمعلومددات، فلددم تعددد هنددان محافظددات بعٌدددة ومحافظددات لرٌبددة، فالكددل 
 ٌعرف التأثٌر الذي أحدثته هذه العوامل فً تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.

ٌا العامدة والسٌاسدٌة بشدكل عدام ٌومًٌدا أو تؤكد رؤى الطلبة الذٌن ٌتدابعون المضدا – 8
معظم األٌام أكثر من رؤى الطلبة فدً عٌندة البحدث الدذٌن ال ٌتدابعون هدذه المضداٌا أن 
مجموعة العوامل التدً جسددتها العبدارات التدً حصدلت علدى أعلدى متوسدط حسدابً، 
وألل انحراف معٌداري لدد أسدهمت بشدكل فعدال فدً تزاٌدد جدرائم العندف فدً المجتمدع 

كددوٌتً، وذلددن راجددع إلددى أن متابعددة المضدداٌا العامددة والسٌاسددٌة لددد تضددٌف معددارف ال
وخبددرات جدٌدددة تددؤدي إلددى المعرفددة بالعوامددل المددؤثرة فددً تزاٌددد جددرائم العنددف فددً 

 المجتمع الكوٌتً.
ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء  – 9

ت جدرائم العندف تعدزي لمتغٌدر الولدت المسدتغرق فدً العوامل المؤثرة فً زاٌد معدال
زٌارة الدٌوانٌات، حٌث إن زٌارة الطلبة فً عٌنة البحث للدٌوانٌات حتى لو كدان ذلدن 
طددوال أٌددام األسددبوع ال تددؤثر إٌجابًددا أو سددلبًا فددً معددرفتهم أو عدددم معددرفتهم بالعوامددل 

 المؤثرة فً تزاٌد معدالت العنف بالمجتمع الكوٌتً.
توجددد روق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء ال  – 10

العوامل المؤثرة فً تزاٌد معدالت جرائم العندف فدً المجتمدع الكدوٌتً تعدزي لمتغٌدر 
االنتماء المذهبً سواء كان سنًٌا أو شٌعًٌا، حٌث ال توجد عاللة بدٌن رؤى الطلبدة فدً 

 معدالت جرائم العنف واالنتماء المذهبً.عٌنة البحث إزاء العوامل المؤثرة فً زٌادة 
تؤكد رؤى الطلبة المشاركٌن فً عضوٌة جمعٌة مدن جمعٌدات النفدع العدام، أو  – 11

الجمعٌددات الطالبٌددة، أو أي مؤسسددة مددن مؤسسددات المجتمددع المدددنً أكثددر مددن رؤى 
الطلبددة فددً عٌنددة البحددث الددذٌن ال ٌشدداركون فددً عضددوٌة جمعٌددة مددن جمعٌددات النفددع 

الجمعٌدددات الطالبٌدددة، أو أي مؤسسدددة مدددن مؤسسدددات المجتمدددع المددددنً أن  العدددام، أو
مجموعددة العوامددل التددً جسدددتها العبددارات التددً حصددلت علددى أعلددى متوسددط حسددابً 
وألل انحراف معٌداري لدد أسدهمت بشدكل فعدال فدً تزاٌدد جدرائم العندف فدً المجتمدع 

ً عضدوٌة جمعٌدة ي تلعبه عددد هدذه المشداركة فد الكوٌتً، وذلن راجع إلى الدور الذ
من جمعٌات النفع العام، أو الجمعٌات الطالبٌة، أو أي مؤسسة من مؤسسات المجتمدع 
المدنً فً إضدفاء الكثٌدر مدن جواندب المعرفدة بدأهم المضداٌا المجتمعٌدة، وعلدى وجده 

 الخصوص لضاٌا تزاٌد جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً.
راهنة من نتائج سواء الخاصة بدرؤى وفً ضوء ما أسفرت عنه الدراسة ال            

الطلبة فً عٌندة البحدث إزاء العوامدل المدؤثرة علدى تزاٌدد جدرائم العندف، أو الخاصدة 
وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن البٌانات األساسٌة للطلبة فدً عٌندة البحدث  بمدى

ورؤاهددم إزاء العوامددل المددؤثرة فددً تزاٌددد جددرائم العنددف فددً المجتمددع الكددوٌتً، حٌددث 
أكدددت رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث علددى إسددهام العمالددة غٌددر المانونٌددة فددً تزاٌددد 
معدالت جرائم العنف، وأن زٌادة أعداد الوافدٌن فً دولة الكوٌت لدد ارتبطدت طردًٌدا 
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بتزاٌد جرائم العنف، وأن هذه الجرائم فدً حدد ذاتهدا لدد ارتبطدت طردًٌدا أًٌضدا بزٌدادة 
ً بشدكل كبٌدر وسدرٌع، وهدذا مدا أكدتده نتدائج دراسدة أعداد السكان فً المجتمع الكوٌت

بعنددوان: النظددام واالنحددراف: العمدداب الفٌزٌمددً فددً مرحلددة الطفولددة  Strausسددتروس 
والعنف ومختلف جرائم المراهمٌن، والتدً فسدرت جدرائم العندف فدً ضدوء التغٌدرات 

فدً هدذا الدٌموجرافٌة، وبخاصة التركٌب العرفً واإلثنً للسكان فلمد سارت دراسدتنا 
االتجاه، حٌث ٌشكل حجم السدكان الوافددٌن ثلثدً حجدم السدكان فدً المجتمدع الكدوٌتً، 
وتشدددددٌر المجموعدددددة اإلحصدددددائٌة الصدددددادرة عدددددن هٌئدددددة المعلومدددددات المدنٌدددددة فدددددً 

نسددمة وصددل عدددد  3.582.054إلددى أن عدددد سددكان الكوٌددت لددد بلددغ  31/12/2010
بلدددغ عددددد الوافددددٌن  % بٌنمدددا32نسدددمة ٌمثلدددون  1.148.363الكدددوٌتٌٌن نهدددم إلدددى 

% تتدددوزع جنسدددٌاتهم مدددا بدددٌن العربٌدددة، واألسدددٌوٌة 68نسدددمة ٌمثلدددون  2.433.691
واألوروبٌدددة، وأمرٌكدددا الشدددمالٌة وأمرٌكدددا الجنوبٌدددة واسدددترالٌا، ولكدددن أضدددخم هدددذه 

 الجنسٌات حجًما الجنسٌات األسٌوٌة والعربٌة واألفرٌمٌة.
ت إلٌه نتدائج دراسدتنا الرهندة وعلدى ولمد أكدت نتائج دراسة الهزي ما أشار           

وجدده الخصددوص مددا ٌتعلددك بتددأثٌر زٌددادة العمالددة الوافدددة فددً ارتفدداع معدددالت جددرائم 
العنف، األمر الذي ألمى بظالله الكثٌفدة علدى أمدرٌن أساسدٌٌن تمثدل األول فدً ظهدور 
جددرائم جدٌدددة لددم ٌألفهددا المجتمددع الكددوٌتً مددن لبددل، وبالتحدٌددد فددً الفتددرة التددً سددبمت 
ظهور أو اكتشاف النفط، وفً جدرائم االعتدداء علدى الدنفس والعدرض، والسدطو علدى 
األمددوال، والسددرلة والنصددب والتزوٌددر، واالتجددار فددً المخدددرات، ومماومددة موظددف 
أثنداء الوظٌفدة، وتمكددٌن مدتهم أو سدجٌن علددى الفدرار، والمتدل العمددد والشدروع بالمتددل، 

ل بدددون رضددا جددائزة، وإطددالق نددار واالعتددداء بالضددرب واألذى البلٌددغ، ودخددول منددز
وإصابة، والخطف واالنتحار والشروع به، وحٌدازة السدالح وذخدائر بددون تدرخٌص، 

( 1999والسلب بالموة، والحرٌك العمد، وهذا مدا أشدارت إلٌده نتدائج دراسدة بوراشدد )
بعندددوان: جدددرائم المهددداجرٌن )دراسدددة اجتماعٌدددة للجرٌمدددة بالكوٌدددت(، وكدددذلن نتدددائج 

 بعنوان العدوان )أسبابه وتداعٌاتده وضدبطه(، Berkowitz (1999)وٌتز الدراسة بٌرك
( حدول العندف السٌاسدً والعوامدل السدكانٌة فدً 1995ونتائج دراسة لندن وتومداس )

المجتمع المصري، والتً أكدت أن اتساع الهوة بٌن زٌادة السدكان وتزاٌدد اإلحباطدات 
إلى إرجداع هدذه الدراسدة التزاٌدد فدً التً تزٌد من معدالت الجرائم العنٌفة، باإلضافة 

 معدالت جرائم العنف إلى التزاٌد فً االحتفاالت البنائٌة فً الهٌكل السكانً.
فضدالً عدن ذلدن، فددإذا كاندت نتدائج دراسدتنا الراهنددة لدد أكددت علدى أن معاندداة          

زٌدادة المٌددل  العمالدة الوافددة أو العمالدة غٌدر المانونٌدة البنائٌددة والتدً تددفعها دائًمدا إلدى
( 2002( وعبدد الحمٌدد )1999نحو جرائم العنف، فإن نتائج دراسة كل من بوراشد )

تؤكدان ما توصلت إلٌه دراستنا من نتائج، وعلى وجه الخصدوص فٌمدا ٌتعلدك بإسدهام 
العمالة غٌر المانونٌة فً زٌادة جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً، حٌث تشٌر إلدى أن 

لدة مدن اإلحسداس بعددم االطمئندان فدً الناحٌدة االلتصدادٌة، وتددنً ما تعانٌه هدذه العما
مستوٌات دخولهم، وانخفاض مستوى تعلدٌمهم تشدكل ضدغوًطا بنائٌدة، أو كمدا أشدارت 

( بعندوان أثدر سٌاسدات العمالدة الوافددة علدى مرفدك 2002إلٌه نتائج دراسدة المتدولً )
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اتجداه )العمالدة الوافددة( األمن فً الكوٌت إلدى أنده حدٌن تدزداد حركدة السدكان فدً كدل 
تزداد معددالت الجدرائم فدً هدذا المجتمدع، ومدن ثدم فدإن االرتبداط وثٌدك وإٌجدابً بدٌن 
الهجددرة وزٌددادة معدددالت الجرٌمددة وتنوعهددا سددواء مددن الوافدددٌن أو المددواطنٌن، حٌددث 

( مددا توصددلت إلٌدده 1989التددأثٌر المتبددادل بٌنهمددا، كمددا دعمددت نتددائج دراسددة ولٌددام )
نة من نتائج، على وجه الخصوص ذلن االرتبداط بدٌن مدا تعانٌده العمالدة دراستنا الراه

الوافدة من أشكال وصور الال مسداواة االجتماعٌدة وظهدور جدرائم العندف فٌمدا بٌدنهم، 
وأن ازدٌاد معدالت هذه الجرائم لدد ارتدبط طردًٌدا بدالفمر والحرمدان، ومختلدف صدور 

 الال مساواة االجتماعٌة.
بدداألمر األساسددً الثددانً، والددذي تحدددد فددً ذلددن الدددور المتراجددع  وفٌمددا ٌتعلددك         

لرجددل الشددرطة فددً حماٌددة المددواطنٌن والوافدددٌن، وعدددم خددوف المجددرمٌن مددن رجددل 
الشرطة والعماب، وهو ما أشارت إلٌه نتائج دراستنا الراهنة، وعلى وجه الخصدوص 

تزاٌددد معدددالت مددا أكدتدده رؤى الطلبددة فددً عٌنددة البحددث إزاء العوامددل المددؤثرة علددى 
( 2008جددرائم العنددف، فلمددد اتفمددت هددذه النتددائج مددع نتددائج دراسددة كددل مددن العنددزي )

بعنددوان: األسددالٌب األمنٌددة الحدٌثددة فددً مواجهددة جددرائم العمالددة الوافدددة بدولددة الكوٌددت 
( بعندوان: اإلسدتراتٌجٌة األمنٌدة وأسدس 2000)دراسة مٌدانٌدة(، ودراسدة الطرٌحدً )

( بعنددوان: النظرٌددة 2000وكددذلن نتددائج دراسددة األٌددوبً )  تطبٌمهددا بدولددة الكوٌددت،
العامة لؤلمن، وعلى وجه الخصوص فٌما ٌتعلك باالرتبداط الطدردي بدٌن زٌدادة أعدداد 
الوافدددٌن وزٌددادة معدددالت جددرائم العنددف التددً ٌرتكبونهددا، األمددر الددذي أثددر سددلبًا فددً 

األمنٌدددة المختلفدددة  التنظدددٌم األمندددً الدددذي تمٌدددز بالمصدددور فدددً التنسدددٌك بدددٌن اإلدارات
والمؤسسات األخرى فً الدولة لمواجهة هذه الظداهرة، وبخاصدة فدً بعدض المنداطك 
التً تتمٌز بوجود تجمعات عمالٌة وافدة عربٌدة وأجنبٌدة ترتكدب جدرائم العندف بصدفة 

 مستمرة.
باإلضافة إلى ذلن، فإن تزاٌد معدالت جرائم العنف فدً دولدة الكوٌدت بصدورة         

لد كل كما تشدٌر نتدائج هدذه الدراسدات تحددٌات كبٌدرة، ممدا أوجدب علدى  غٌر مسبولة
الجهاز األمنً ضرورة تجمٌع الجمهور وتفعٌلهدا، والتخطدٌط لمواجهدة جدرائم العندف 

 التً ٌرتكبها المواطنٌن بصفة عامة، والوافدٌن بصفة خاصة.
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 صحٌفة استبٌان
 رؤى الشباب الجامعً إزاء العوامل المؤثرة فً زٌادة

 جرائم العنف فً المجتمع الكوٌتً
 )دراسة تطبٌقٌة(

 
 
 

 علًد. ٌوسف غلوم 
 قسم االجتماع والخدمة االجتماعٌة

 كلٌة العلوم االجتماعٌة / جامعة الكوٌت
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   الً: أوبيانان أأل ا ية:
 النوع: – 1
 ( ذكر )
 ( أنثى. )
 مسمى الوظٌفة: – 2
 ( جامعة الكوٌت. )
 ( الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً. )
 ( جامعة خاصة. )
 مسمى الكلٌة: – 3
 ٌة.( العلوم االجتماع )
 ( العلوم اإلدارٌة. )
 ( الهندسة. )
 ( التربٌة. )
 ( الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة. )
 ( العلوم. )
 ( الحموق. )
 ( الدراسات العلٌا. )
 ( الطب والطب المساعد. )
 التخصص: –4
 ( كلٌات نظرٌة. )
 ( كلٌات عملٌة. )
 المستوى التعلٌمً: – 5
 ( األول. )
 ( الثانً. )
 ( الثالث. )
 ( الرابع. )
 ( الخامس. )
 المستوى التعلٌمً لؤلب: – 6
 ( أمً. )
 ( ٌمرأ وٌكتب. )
 ( ابتدائٌة. )
 ( متوسطة. )
 ( ثانوٌة أو دبلوم. )
 ( جامعٌة. )
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 ( أعلى من الجامعٌة )ماجستٌر ودكتوراة(. )
 المستوى التعلٌمً لؤلم: – 7
 ( أمٌة )
 ( تمرأ وتكتب. )
 ( ابتداٌة. )
 ( متوسطة. )
 ثانوٌة أو دبلوم.(  )
 ( جامعٌة. )
 ( أعلى من الجامعٌة )ماجستٌر أو دكتوراة(. )
 محافظات السكن أو اإللامة: – 8
 ( العاصمة. )
 ( حولً. )
 ( الفروانٌة. )
 ( األحمدي. )
 ( مبارن الكبٌر. )
 ( الجهراء. )
 المذهب الدٌنً: – 9
 ( سنً. )
 ( شٌعً. )

 اٌا العامة والسٌاسٌة بشكل عام أسبوعًٌا:الولت المستغرق فً متابعة المض – 10
 ( كل ٌوم. )
 ( معظم األٌام. )
 ( بعض األٌام. )
 ( نادًرا. )
 ( ال أتباع. )

 الولت المستغرق فً زٌارة الدٌوانٌات أسبوعًٌا: – 11
 ( كل ٌوم. )
 ( معظم األٌام. )
 ( بعض األٌام. )
 ( ال أزور إطاللًا. )

ت النفع العام، أو الجمعٌات الطالبٌة أو أي مدى عضوٌة جمعٌة من جمعٌا – 12
 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنً:

 ( نعم. )
 ( ال. )
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 ثانًٌا: رؤى الطلبة إزاء العوامل المؤثرة على تزاٌد جرائم العنف:

أمامن مجموعة من العبارات التً تجسد رؤان إزاء العوامل المؤثرة فً          
ع الكوٌتً، والمطلوب منن لراءة كل عبارة من هذه تزاٌد جرائم العنف فً المجتم

( أمام العبارة التً تعتمد أنها تعكس رؤان إما  العبارات جٌدًا، واإلشارة بعالمة )
 بالموافمة بشدة، أو الموافمة، أو غٌر الموافمة بشدة، أو بغٌر الموافمة فمط.

 العبــــــــــــــــارات م
موافك 

 بشدة
 موافك

غٌر 
 موافك

موافك غٌر 

 بشدة

لمد بدأت جرائم العنف تزداد بشكل كبٌر خاصة  1
 بعد التحرٌر وحتى اآلن.

    

معظم جرائم العنف فً دولة الكوٌت ٌرتكبها  2
 غٌر الكوٌتً )العمالة الوافدة(.

    

بدأت معدالت جرائم العنف تزداد نتٌجة لزٌادة  3
 أعداد العمالة الوافدة فً دولة الكوٌت.

    

ٌادة معدالت جرائم العنف فً دولة إن ز 4
الكوٌت ٌرجع  أساًسا إلى عف دور رجال 

 الشركة فً حماٌة المواطنٌن والوافدٌن.

    

ترجع زٌادة معدالت جرائم العنف فً دولة  5
الكوٌت إلى عدم خوف الجانً من رجال 

 الشركة والعماب.

    

إن زٌادة معدالت جرائم العنف فً دولة  6
لى زٌادة عدد السكان بشكل الكوٌت ٌرجع إ

 كبٌر وسرٌع.

    

سوف تستمر جرائم العنف بالزٌادة نتٌجة  7
الستمرار زٌادة عدد السكان )مواطنٌن 

 ووافدٌن(.

    

تسهم العمالة فً المانونٌة فً زٌادة معدالت  8
 جرائم العنف فً دولة الكوٌت.

    

تسهم علمٌة استغالل النفوذ )الواسطة( فً عدم  9
اج العدٌد من جرائم لعنف فً اإلحصاءات إدر

 الرسمٌة السنوٌة.

    

بدأت جرائم العنف تنتشر فً المجتمع الكوٌتً،  10
بحٌث أصبح الفرد ٌخاف على نفسه وأهله 

 وماله من االعتداء الٌومً.

    

تعتبر جرائم العنف أكثر انتشاًرا من غٌرها من  11
 الجرائم فً دولة الكوٌت.

    

 


