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 : مقدمة
أثارت جائحة كورونا أزمة إنسانية في المجتمع األردني نتج عنها تداعيات إجتماعية واقتصادية وأمنية، فهي أزمة إنسان، وأزمة       

ني مواطن، وأزمة معيشية،  فاالقتصاد للمواطن األردني مبني على األعمال التي يؤديها أفراد المجتمع، واذا كان األفراد في المجتمع األرد
 تضررين فسيتضرر بالتالي البناء اإلقتصادي واإلجتماعي واألمني للمجتمع األردني. هم الم
إن اإلضطراب االقتصادي واالجتماعي المفأجئ الذي سببته جائحة  كورونا أثر بشكل مباشر وغير مباشر على األوضاع األمنية       

تفشي الوباء مثل إغالق الحدود والعزل والحجر الصحي وإغالق في األردن، وأن االجراءات التي أتخذتها الحكومة األردمية لمكافحة  
الكثير من المنشآت االقتصادية والخدمية، هي إجراءات مهمة إلنقاذ األفراد، لكنها جعلت األمور أسوء بالنسبة لالقتصاد المحلي؛ وأدت 

ير التوقعات المستقبلية الى أن نتائج جائحة كورونا الى إغالق قطاعات اقتصادية كثيرة، نجم عنها ارتفاع لمعدالت البطالة والفقر، وتش
ستكون بالغة الخطورة على االقتصاد لمعظم الدول، وأن تداعياتها ستستمر لسنوات قادمة طويلة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2020 .) 
رنا اكتسب تحليل ظاهرة الجريمة في األردن وفي ظل النتائج التي انبثقت عنها تطبيق إجراءات الوقاية الصحية بسبب جائحة كو      

أهمية متجددة منذ بداية الجائحة، حيث توصلت سلسلة الدراسات التي قامت بها هيئة الصحة العالمية إلى أن الفقراء هم الذين يتحملون  
 العبء األكبر لتبعات جائحة كورونا.

الحكومة األردنية دورًا كبيرًا في عمليات ضبط انتشار جائحة كورونا في المجتمع األردني، وترتب على ذلك تفاقم لمشكلة    لعبتولقد      
الفقر والبطالة في األردن، وقد ساهمت عوامل محلية، وإقليمية، ودولية في تدهور األوضاع االقتصادية للسكان منذ الربع الثاني من عام  

مشكلة الجريمة في األردن بارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وانخفاض األجور، وتراجع في االستثمار والنمو االقتصادي   م. وارتبط تفاقم2020
(  4043بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة نحو ) م  1/2021/ 11وفي آخر إحصائية مسجلة في األردن بتاريخ  في المجتمع.  

( حالة )وزارة  15,415( حالة، كما يبلغ عدد الحاالت النشطة )308,670صابة في األردن نحو )وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حاالت اإل
 (. 2021الصحة، 
وإكماال لما سبق، ومع زيادة التداعيات االقتصادية واالجتماعية واألمنية على أفراد المجتمع األردني من جراء جائحة كورونا   

حلول للتداعيات األمنية واالجتماعية واالقتصادية على أفراد المجتمع األردني، من خالل   وما ترتب عنها من مشكالت، كان لزامًا إيجاد
التدخل المستمر من قبل الحكومة ليس فقط للنهوض بقطاعاته االقتصادية وتحقيق التنمية المستهدفة، وإنما إيجاد حلول لعشرات اآلالف 

 . من األفراد الذين فقدوا وظائفهم من جميع فئات المجتمع
خالصة القول، إن عدم تدخل الحكومة األردنية في الحياة االقتصادية واالجتماعية واألمنية بكفاءة واقتدار في الوضع الحالي   

 يشكل عائقا رئيسا أمام التقليل من آثار البطالة وفقد للوظائف وما يترتب على ذلك من زيادة لمشكلة الجرائم في المجتمع.
ي تم اتخاذها األردن لمواجهة جائحة كورونا والتي كان لها آثار مباشرة على ارتفاع معدالت الفقر والبطالة  ومن أبرز اإلجراءات الت   

 والجريمة ما يلي: 
 إغالق المعابر الحدودية البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.  (1
 لتعليمية في المملكة.تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات ا (2
 تعليق الفعاليات الرياضية، وإغالق النوادي الرياضية ومراكز الشباب، واغالق المقاهي والمطاعم وجميع االنشطة الخدمية والسياحية.  (3
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الع (4 بيوت  فيها  بما  االجتماعية،  المناسبات  في  التجمع  إلى عدم  الدينية، إضافة  العامة، والشعائر  الفعاليات والتجمعات  زاء  وقف 
واألفراح. ووقف الصالة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع االلتزام برفع األذان في وقته، وبث خطبة  

 الجمعة موحدة عبر محطات التلفزيون.
  2020أيار/  2السبت الموافق    تعطيل وتمديد قرار تعطيل الوزارات والمؤّسسات والهيئات العاّمة والدوائر الرسمّية اعتبارًا من صباح يوم (5

 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
 فرض حظر تجول في كل أنحاء المملكة ضمن أوقات محددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. (6

 مشكلة الدراسة 
ت في  إن ما خلفته جائحة كورونا من زيادة في حدة مشكلة الفقر والبطالة والجريمة في المجتمع األردني هي في الواقع مشكال 

ابكة غاية التعقيد، فأسبابها متشابكة ما بين أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية. وألن ثالوث "الفقر والبطالة والجريمة" مشكلة معقدة ومتش
  وأسبابها كثيرة ومتعددة، يترتب على ذلك أن الحلول والسياسات واالستراتيجيات المطروحة أيًضا هي في غاية الصعوبة، والسيما تزامن
ذلك مع انتشار وهيمنة النظام االقتصادي العالمي وما يتطلبه من طرح برامج إصالحية هيكلية من قبل المؤسسات الدولية كحلول ال بد  

جها منها وشرطية لتحقيق نمو بلدان العالم والسيما األردن منها. الواقع يشير ويؤكد أنه ال يمكن للبرامج والسياسات االقتصادية التي تنته 
مة األردنية اليوم والتي هي نتاج لتداعيات كورونا، أن تكون الطريق األفضل والحل األمثل، وأن تسهم فعلًيا في الحد من ثالوث الحكو 

ار "الفقر والبطالة والجريمة" أو القضاء عليها، والتجارب العالمية كثيرة في هذا المجال. أمام هذه الحقيقة كان ال بد من البحث عن اآلث
 نتشار جائحة كورونا وال سيما الجريمة في المجتمع األردني.األمنية ال

إن عدم اضطالع الحكومة األردنية بدورها األساسي في إيجاد حلول للمشكالت االقتصادية ألفراد المجتمع بفعل جائحة كورونا 
والجريمة، وذلك بسبب عدم وجود سيؤدي إلى حدوث مشكالت عديدة في المجتمع األردني وفي مقدمتها تزايد معدالت البطالة والفقر  

قطاعات اقتصادية متطورة ونشطة تسمح بدخول الباحثين عن العمل إليها، فضال عن عدم وجود قطاع خاص فاعل داخل االقتصاد  
بلد جنًبا  األردني ليمتص جزءا من هذه البطالة، إن ازدياد ظاهرة البطالة في األردن وتفاقمها سيؤثر سلًبا على الوضع االقتصادي داخل ال

 إلى جنب مع الوضع االجتماعي وما له من آثار سلبية تنعكس على مستوى الفقر فضال عن مستوى الجريمة. 
وبناًء على ما سبق تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي، ما مدى تأثير جائحة كورونا على زيادة معدالت   

 الجريمة في المجتمع األردني؟

 أهمية الدراسة:  
 تأتي أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية مما يلي: 

 األهمية النظرية: 

 . انتشار جائحة كورونا على الجريمة في األردنأثر  تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة في موضوعها، والتي تتناول تبعات و  -1
من واقع إحصاءات الجريمة في المجتمع األردني؛ يقلل  انتشار جائحة كورونا على النواحي األمنية  ثر  إن التفسير العلمي أل -2

 كثيرًا من االعتماد على والدراسات التي أجريت على مثل هذا الموضوع في مجتمعات أخرى، تختلف عن المجتمع األردني.
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ار جائحة كورونا على النواحي األمنية في المجتمع  انتشأثر  يمكن لهذه الدراسة إن تضيف معلومات جديدة عن تبعات و    -3
 مما يوفر بيانات علمية غنية ألصحاب االختصاص، والباحثين وطلبة العلم. ، األردني

 األهمية التطبيقية: 

 يتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة: 

 منها. أصحاب القرار العاملين في مجال الوقاية من الجريمة واآلثار المترتبة  -1
   طلبة العلم والدارسون على المستويين المحلي. -2
صناع القرار والمشرعون وواضعي السياسات األمنية لما توفره هذه الدراسة من معلومات حول تطور أنماط الجريمة في المجتمع  -3

 األردني.
 ات جديدة في هذا المجال. قد تكون هذه الدراسة قاعدة للبيانات والمعلومات التي ال غنى للباحثين عنها كمنطلق لدراس -4

     أهداف الدراسة:  

، وذلك من واقع مدى تأثير جائحة كورونا على معدالت الجريمة في المجتمع األردنيتهدف الدراسة بشكل رئيس الى التعرف على       
 اإلحصاءات الرسمية الصادرة ع وزارة الداخلية األردنية.

 في المجتمع األردني. ى النواحي االقتصادية واالجتماعية والنفسية لألسرة انتشار وباء كورونا علالتعرف إلى مدى تأثير 

 مفاهيم الدراسة: 
 الجريمة: 

الكسب والقطع والذنب، ويقال: الرجل جرمه، يجرمه، جرمًا أي وردت لفظة الجرم في لسان العرب، بمعنى    التعريف اللغوي للجريمة:
وتطلق كلمة جريمة على ارتكاب كل ما يخالف الطريق المستقيم والحق، وجمع كلمة جرم هي أجرام وجرائم، التعدي،  وتعني  قطعه،  

 (. 2015)ابن منظور،   الكافروالمجرم هو المذنب، كما يطلق لفظ المجرم على 
 حًا فيمكن تعريفها من خالل عدة وجوه على النحو التالي: أما الجريمة اصطال

ويطلق مفهوم الجريمة في التشريع اإلسالمي على المحظورات الشرعية التي خصص لها الشرع عقوبة محددة كالحد أو التعزير،     
بأنها "خرق لقانون من قوانين الدولة بفعل  قانونياً الجريمة  والمحظورات تعني "إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به"،    وتعّرف

 خارجي محسوس، صادر عن شخص ال يبرره قيام بواجب وممارسة الحق، متى تناول القانون هذا الفعل بعقاب"  
يمة ويطلق مفهوم الجريمة على السلوك اإلنساني الذي يجرمه القانون بموجب مواده القانونية، وبذلك فإن السلوك اإلنساني ال يعد جر    

 (. 2005إال إذا تم النص عليه في القانون صراحة دون لبس )المشهداني،  
وقد حدد المفهوم القانوني للجريمة بأنه الفعل الذي يقع بالمخالفة لقانون العقوبات، لذا فهو سلوك وجرم يعاقب القانون مرتكبه بعد     

 (.2013ثبوت إدانته بعقوبة محددة جزاء ارتكابه لهذا السلوك )سيد،  
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ومن المنظور االجتماعي فالجريمة هي ظاهرة اجتماعية تأتي نتاج العديد من العوامل، بأنه الفعل الذي يتعارض مع ما هو نافع    
دوركايم بانه الفعل الذي يخالف الشعور الجماعي ويدل على انعدام المعايير والقيم للفرد، ومما يؤدي الى عدم التضامن  للجماعة، ويعرفه  

 ،االجتماعي
وتجدر اإلشارة إلى أن الجانب النفسي لمفهوم الجريمة يعتبر الجريمة سلوكًا شاذًا ينتج عن الصراعات النفسية والكبت الالشعوري        

 (.  2015داخل اإلنسان، ويدل على وجود مرض نفسي لدى هذا الشخص، يصل به إلى معاداة المجتمع )الشاذلي والقهوجي، 

وأدى    مجموعة المؤثرات التي سببتها جائحة كورونا في المجتمع األردنيبأنها أي فعل أو سلوك ناتج عن    :وتعرف الجريمة إجرائياا 
 بمرتكبها إلى دخول السجن، أو أي سلوك يعد مخالفة شرعية أو نظامية، يترتب على ارتكابها دخول السجن وفقًا لقانون الجزاء األردني.

 دوافع ارتكاب الجريمة 
يعرف الدافع بأنه القوة النفسية الحاملة على السلوك اإلرادي المنبعثة عند إدراك وتصور للغاية )عبد الوهاب،   :الدافع اصطالحاً مفهوم  
(، وتعرف أيضا بأنها المؤثرات التي يرتبط بعضها ببعض والتي تنتظم في نسق معين حيث تؤدي إلى إحداث نتيجة ما )الدوري، 2004
2015   .) 

لدوافع إجرائيًا في هذه الدراسة على أنها مجموعة المؤثرات التي سببتها جائحة كورونا في المجتمع األردني والتي تؤدي الى  تعّرف او    
 ارتكاب الجريمة. 
 فيروس كورونا 

علنت  (، وقد أ 2)سارز كوف    2( باسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا  19)كوفيد    2019يعرف فيروس كورونا     
العالمية في مارس/آذار   ( كجائحة، وتقوم المجموعات 19)كوفيد    2019أنها صنفت مرض فيروس كورونا    2020منظمة الصحة 

(، WHO( ومنظمة الصحة العالمية )CDCالمختصة بالصحة العامة، مثل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة )
بمراقبة الجائحة ونشر التحديثات على مواقعها على اإلنترنت. كما أصدرت هذه المجموعات توصيات حول الوقاية من المرض وعالجه  

 (. 2020)منظمة الصحة العالمية، 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

يمكن من خاللهما تفسير ارتكاب الجريمة في ظل تحاول الدراسة في هذا الجزء مناقشة نظريتي الضغوط االجتماعية واإلحباط التي  
 اآلثار االقتصادية واالجتماعي النتشار جائحة كورونا في المجتمع األردني:

 نظرية الضغوط االجتماعية  
ى  ترى هذه النظرية أن الضغوط تنشأ من تفاعل الفرد مع بيئته فعدم التوازن ما بين الفرد ومحيطه المادي أو االجتماعي يؤدي ال   

حدوث ضغوط يواجهها األفراد، وتعرف الضغوط بأنها " مجموعة من المثيرات التي يتعرض لها الفرد باإلضافة الى االستجابات المترتبة 
عليها وكذلك تقدير الفرد لمستوى الخطر وأساليب التكيف مع الضغط والدفاعات النفسية التي يستخدمها الفرد في مثل هذه الظروف" 

صفة لموضوع يوجد في البيئة المحيطة في الفرد تعيق الفرد عن تحقيق هدف يسعى جاهدا لتحقيقه وتكون فوق قدرته وهذه الضغوط هي  
 . (Agnew, 1992على االحتمال فهي اذن مواقف في الحياة االجتماعية تنتج تغيرات في سلوك الفرد )
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المنزل. والمصادر الصحية: وتشمل األمراض الجسمية والعالج ومن أهم مصادر الضغوط المصادر األسرية: وتشمل االهتمام في شؤون  
 الطبي، واألعراض الجانبية له. وتشمل أيضًا الضغوط النفسية للفرد مثل الشعور بالقلق والوحدة النفسية، والخوف، وغيرها من االستجابات 

 وأعباء الّدين، وزيادة المصروفات عن الواردات. النفسية، والضغوط المالية: وتعكس المسؤوليات واالهتمامات المالية مثل الراتب، 
 .المصادر البيئية: مثل االحتكاك بالجيران، والتعرض للجريمة، وضوضاء المرور، وغيرها. 6
المهنة، والصراعات مع 7 .المصادر الوظيفية: وتعكس كل مصادر الضغط المرتبطة بالعمل، مثل عدم الرضا الوظيفي، وعدم تقبل 

 الزمالء. 
ووفق هذه النظرية ترى الباحثة أن الضغوط االجتماعية المنعكسة عن تداعيات انتشار جائحة كورونا تدفع األفراد إلى ارتكاب         

الجريمة من خالل وجود خصائص شخصية لدى الفرد، تتمثل في قابلية االنحراف، والتفكك األسري، مع توفر بيئة اجتماعية مناسبة 
اب السلوكيات المنحرف، مع ضعف قدرته على مواجهة الضغوط االجتماعية واالقتصادية والنفسية، وعدم  تشكل حافزًا للفرد على ارتك

 وجود أساليب تكيف إيجابية. 
 : نظرية اإلحباط

وترى هذه النظرية بأن هناك عوامل تؤدي الى اتخاذ األفراد مواقف   Millerو"ميلر"    Dollardeتعود هذه النظرية إلى كل من "دوالرد"  
المختلفة ، وهذه  أهدافهم ومتطلباتهم  الذي يعيق االفراد عن تحقيق  العوامل في اإلحباط  غير سوية في بعض األوقات، وتتمثل هذه 

 (. 2014األهداف قد تكون اجتماعية أو مالية أو تحصيل العلم )الوريكات، 
ذه النظرية فإن زيادة التبعات النفسية لألفراد من جراء انتشار جائحة كورونا وبشكل خاص زيادة حاالت اإلحباط عند محاولة  ووفق ه    

األفراد إشباع وتحقيق أهدافهم المختلفة، فظهور أي عائق يحول دون تحقيق هذه الحاجات يزيد من حدة المشكالت النفسية لألفراد في  
 الى ارتكابه للجريمة في ظل ظروف محددة.المجتمع والتي قد تؤدي 

 الدراسات السابقة وذات الصلة

نظرًا لقلة الدراسات االجتماعية التي تناولت وباء كورونا بسبب حداثته، فقد حاولت الباحثة البحث في الدراسات ذات الصلة بموضوع     
مزمنة وتبعاتها وأثرها االجتماعي واالقتصادي والنفسي على الفرد  الدراسة، والتي تبحث في الوبائيات أو األمراض المعدية أو األمراض ال

األردن وآثار أزمة  ( بعنوان "2020والمجتمع ، ونذكر من هذه الدراسات،  دراسة )مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية،  
،  3/2020/ 26-22" وهدفت هذه الدراسة استطالع رأي افراد المجتمع االردني حول اآلثار المترتبة ألزمة كورونا خالل الفترة من  كورنا

وتم إجراء هذه الدراسة ضمن سلسلة استطالعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة األردنية، وقد  
مبحوث من مختلف المحافظات االردنية، أظهرت   877ستطالع الكترونيا وعبر المواقع االلكترونية عينة مكونة من  استجاب لهذه اال

%( من المواطنين األردنيين يعتقدون أن اإلجراءات الحكومية االقتصادية المتعلقة في اغالق مؤسسات القطاع 86نتائج الدراسة  أن )
الفقيرة وذات الدخل  الخاص المختلفة والمحال التجارية ستؤ  ثر سلبًا على العاملين في هذا القطاع وخصوصًا عمال المياومة والفئات 

٪( من األردنيين يعتقدون  ان أزمة كورونا سوف تؤثر سلبيا وبشكل كبير على االقتصاد األردني،  74المحدود. وبينت نتائج الدراسة أن )
القلق والتوتر النفسي، وحظر التجول يتسبب بالقلق والتوتر النفسي ألكثر من  ٪(  من األردنيين ب66وان أزمة فيروس كورونا تصيب )

%(  89%(  من األردنيين يشعرون بالحزن والضيق واإلحباط نتيجة عدم إرسال ابناءهم الى المدارس والجامعات، و)28ثلث األردنيين، و)
%( من المواطنين 73مغلقة، وبينت النتائج أن الغالبية العظمى )من األردنيين يشعرون بالحزن واإلحباط نتيجة رؤية المساجد والكنائس  
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ان مجموعة اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة من اجل الحفاظ على االقتصاد الوطني والتخفيف على المواطنين جراء ازمة 
غيرها( ستساهم بدرجة كبيرة في التخفيف عن  فيروس كورونا )مثل: صرف الرواتب، تأجيل أقساط البنوك، تقليل الفائدة على القروض و 

 المواطنين في هذه االزمة. 
مفهوم الكارثة وأبعادها وآثارها والتخطيط االستراتيجي والتعاون ( بعنوان "2010دراسة )عثمان،  دراسة  ومن الدراسات ذات الصلة     

هوم الكوارث وآثارها على الدول والمجتمعات المختلفة، " هدفت الدراسة إلى التعريف بمفالدولي في مواجهة أخطار الكوارث اإلنسانية
ومن ضمنها الكوارث الصحية الناتجة عن انتشار االمراض واألوبئة، والكشف عن عمليات التخطيط االستراتيجي التي تقوم بها الدول 

ات المناسبة وتفعيل القرارات والممارسات لمواجهة هذه الكوارث بهدف التقليل من األضرار والخسائر الناتجة عنها من خالل إصدار التشريع
السليمة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم عرض بعض االستراتيجيات التي تستخدمها الدول لمواجهة مثل هذه الظروف، 

نقاذ حياة البشر والعمل  من حيث تكاتف جميع الجهود الوطنية والحكومية والدولية، وااللتزام بالقوانين والتعليمات والتدابير الضرورية إل
 على تحجيم الخسائر الناجمة عنها وتداعياتها 

"، وهدفت البطالة والجريمة في األوقات الحرجةوالتي جاءت بعنوان "  )  Nilsson & Agell, 2019ومن الدراسات األجنبية؛ دراسة )    
راسة التعرُّف على العالقة بين البطالة بين الشباب وارتكاب الجريمة   وأثر الظروف االقتصادية لدى العاطلين عن العمل في ارتكاب الدِّّ

راسة من   راسة في استكوهولم وتكونت عينة الدِّّ راسة    50الجريمة، وتم إجراء هذه الدِّّ شابًا وشابة من العاطلين عن العمل، واعتمدت الدِّّ
راسة إلى أن هنالك عالقة طردية    وتتبع معدالت البطالة في   أوقات األزمات الحرجة   أيضًا على تحليل بيانات الجريمة الدولة. وتوصلت الدِّّ

في استكوهولم عاصمة السويد وأن هناك عالقة إحـصائية قوية بين المعدل   أوقات األزمات الحرجةبين معـدل البطالـة والجريمة اثناء  
راسة أن االرتفاع في معدالت   الحرجةأوقات األزمات  العام للبطالة وبين التقسيمات الرئيسية لجـرائم األمـوال اثناء   ، وأظهرت نتائج هذه الدِّّ

% ترتب عليه ارتفاع في معدالت ارتكاب الجرائم وخاصة جرائم السطو   15.6%إلـى    9.11مـن    أوقات األزمات الحرجةالبطالة اثناء  
ة وجرائم العدوان على األشخاص فقد تبين  %، أما العالقـة بـين البطال 20%، وجرائم سرقة السيارات    15المسلح التي ارتفعت بمعدل  

 . أوقات األزمات الحرجةأنها قوية نسبيًا اثناء 
 منهجية الدراسة  

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في وصف وتحليل البيانات اإلحصائية الخاصة بأعداد الجرائم في األردن        
( ال 2020  –   2015للفترة  عن  والصادرة  المنهج  م(  هذا  المختصة، وضمن  األمنية  لتحليل  تم  جهات  اإلحصائية  االساليب  استخدام 

 اتجاهاتها. 
 مجتمع وعينة الدراسة  

( والتي شملت ) الجرائم التي تقع على  2020- 2015تكون مجتمع الدراسة من مجموع الجرائم المرتكبة في األردن في الفترة )     
والجرائم التي تقع على األموال، والجرائم التي تقع على اإلدارة العامة(، وتم اختيار عينة الدراسة من اإلنسان، والجرائم المخلة بالشرف،  

مجتمع الدراسة من الجرائم التي شملت: جرائم الشروع بالقتل، القتل مع سبق اإلصرار، القتل العمد، الضرب المفضي إلى الموت، القتل 
الن البليغ، تزييف  التزييف الجنائي، السرقة الجنحوية، الشروع بالسرقة، االحتيال، سرقة السيارات، الرشوة،  من غير قصد، اإليذاء  قد، 

 االختالس، استثمار الوظيفة، المقاومة واالعتداء على الموظفين.
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 أدوات التحليل المستخدمة في الدراسة  
لرسم االشكال البيانية وإجراء العمليات الحسابية على الجداول     Excel 2010عالجت الدراسة البيانات الميدانية، باستخدام برنامج        

، لتطبيق أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي،  SPSS v24 الوصفية، وكذلك تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية  
 والتي تضمنت:

( باالعتماد على حساب التكرارات والنسب المئوية، وحساب األوساط Descriptive Statistic Measures: )اساليب اإلحصاء الوصفي
 الحسابية واالنحرافات المعيارية 
للتوصل شكل االتجاه العام لتطور أعداد الجرائم في دولة الكويت خالل فترة الدراسة.     Regression  تحليل االنحدار الخطي البسيط

 وسوف يتم االعتماد على المعادالت الرياضية التالية: 

Y =  A  +  BX 

Y .تمثل القيم االتجاهية للجرائم خالل فترة الدراسة : 

X( 2020  – 2015: تمثل السنوات ضمن فترة الدراسة .)م 

 باستخدام طريقة المربعات الصغرى بالشكل التالي :  Aو   Bكل من وتحسب قيمة 
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 عرض النتائج:

( والتي شملت )الجرائم التي تقع على  2020-2015يتضمن الجزء التالي من الدراسة تطور أعداد الجرائم المرتكبة في األردن في الفترة )
على األموال، والجرائم التي تقع على اإلدارة العامة(، مع إجراء تمييز للجرائم التي اإلنسان، والجرائم المخلة بالشرف، والجرائم التي تقع  

 م للتعرف على أثر جائحة كورونا على االتجاه للعام لها.2020تم ارتكابها في عام 

   األردن االتجاه العام لتطور أعداد الجرائم في 
 Linear(، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي  2020- 2015في الفترة )  لتحديد االتجاه العام لتطور أعداد الجرائم في األردن    

Regression( حيث تم من خالل هذه االختبار تحديد المتغيرات المتعلقة بحساب ثابت االنحدار ،a  ؛ وحساب قيمة معامل االنحدار)
( بين متوسط أعداد الجرائم  والفترة الزمنية، وكذلك  Linear correlation(، وكذلك تحديد قيمة معامل االرتباط الخطي )bأو الميل )

( الختبار معنوية العالقة بين المتغيرات، مع اإلشارة إلى أنه  في حال جاءت t(، وإيجاد قيمة اختبار )2Rحساب قيمة معامل التفسير )
أن االتجاه العام ألعداد الجرائم يتجه نحو الزيادة في   ( قيم موجبة )+(، فإن ذلك يشير إلىbقيمة معامل االرتباط  ومعامل االنحدار )

( فإن ذلك يشير إلى أن االتجاه العام  -( قيم سالبة )b( ومعامل االنحدار )rالفترة الزمنية، أما في حال جاءت قيم معامل االرتباط )
 ألعداد الجرائم يتجه نحو االنخفاض في الفترة الزمنية. 

( يوضح أواًل 5رض نتائج تطبيق نموذج االنحدار لتحديد االتجاه العام ألعداد الجرائم السنوية  والجدول ) وفي الجزء التالي سيتم ع     
 أعداد الجرائم المرتكبة في المملكة خالل فترة الدراسة. 

 ( 1جدول )
 م( 2020-2015أعداد الجرائم في المجتمع األردني في الفترة )

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 نوع السرقة

 336 294 285 358 427 464 جرائم الشروع بالقتل 
سبق   مع  القتل  جرائم 

  اإلصرار
75 73 56 31 58 39 

 43 52 53 68 58 76 جرائم القتل العمد
المفضي   الضرب  جرائم 

 6 8 5 3 3 8 إلى الموت 

غير   من  القتل  جرائم 
 26 34 32 38 17 33 قصد 

 649 731 742 897 880 988 جرائم اإليذاء البليغ
 97 110 95 101 51 67 جرائم تزييف النقد

 69 103 87 143 148 164 جرائم التزيف الجنائي 
 3639 2382 4309 3712 3546 4509 جرائم السرقة الجنائية 

 6905 10106 8454 6848 7164 7217 جرائم السرقة الجنحوية 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

67 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 419 491 505 449 369 499 جرائم الشروع بالسرقة
 2529 2771 2584 2566 2345 2254 جرائم االحتيال

 566 709 809 954 1107 1952 جرائم سرقة السيارات 
 104 153 140 102 155 179 جرائم الرشوة

 5 4 11 11 7 4 جرائم االختالس 
 9 5 12 4 6 6 جرائم استثمار الوظيفة

المقاومة   جرائم 
على  واالعتداء 

 الموظفين 
2227 2639 2525 2546 2257 2508 

 17949 20268 20700 18835 18995 20722 المجموع

( وجود تباين في أعداد الجرائم المرتكبة في المملكة خالل فترة الدراسة، يتضح من النتائج أن عدد  1يتضح من النتائج في الجدول ) 
الجرائم التي شملتها الدراسة "جرائم الشروع بالقتل، القتل مع سبق اإلصرار، القتل العمد، الضرب المفضي إلى الموت، القتل من غير 

لبليغ، تزييف النقد، التزييف الجنائي، السرقة الجنحوية، الشروع بالسرقة، االحتيال، سرقة السيارات، الرشوة، االختالس، قصد، اإليذاء ا
( جريمة 20722( بلغت نحو ) 2020  –  2015استثمار الوظيفة، المقاومة واالعتداء على الموظفين" في المجتمع األردني خالل الفترة )

بلغت نحو   2019( جريمة، وفي عام 18835بلغت نحو )  2017( جريمة، وفي عام  18995نحو )  2016، وبلغت عام 2015عام 
( جريمة. وتؤكد هذه النتائج التغير النسبي ألعداد الجرائم،  17949فقد انخفضت الى نحو )  2020( جريمة، أما في عام  20268)

( يوضح  2، والجدول )Linear Regressionيل االنحدار الخطي  تحلوللتعرف على االتجاه العام للجرائم وداللتها اإلحصائية تم إجراء  
 هذه النتائج.

 ( 2جدول )
 األردنمعامالت االنحدار وقيم معامالت االرتباط والداللة اإلحصائية ألعدد الجرائم في 

 م( 2020-2015للفترة ) 

معامل   الجريمة 
 ( R )االرتباط

معامل  
الداللة   Tقيمة R )2 (التفسير

 Sigاإلحصائية
 0.43 2.936- 0.683 -0.826 جرائم الشروع بالقتل 

 0.083 2.305- 0.57 -0.755 جرائم القتل مع سبق اإلصرار  
 0.018 3.874- 0.79 -0.889 جرائم القتل العمد

 0.754 0.336 0.27 0.166 جرائم الضرب المفضي إلى الموت
 0.893 0.144 005. 0.072 جرائم القتل من غير قصد 

 0.002 7.443- 0.933 -0.966 جرائم اإليذاء البليغ
 0.083 2.33 0.569 0.755 جرائم تزييف النقد
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معامل   الجريمة 
 ( R )االرتباط

معامل  
الداللة   Tقيمة R )2 (التفسير

 Sigاإلحصائية
 0.00 5.35- 0.877 -0.937 جرائم التزييف الجنائي
 0.292 1.213- 0.269 -0.519 جرائم السرقة الجنائية 

 0.47 0.798 0.137 0.370 جرائم السرقة الجنحوية 
 0.967 0.044 0.001 0.022 الشروع بالسرقةجرائم 

 0.07 2.45 0.601 0.775 جرائم االحتيال
 0.017 3.945- 0.796 -0.892 جرائم سرقة السيارات 

 0.207 1.505- 0.362 -0.601 جرائم الرشوة
 0.911 0.065- 0.004 -0.065 جرائم االختالس 

 0.483 0.773 0.13 3600. جرائم استثمار الوظيفة
على  واالعتداء  المقاومة  جرائم 

 الموظفين 
0.089 0.008 0.179 0.867 

 0.456 0.824- 0.145 -0.381 الجرائم الكلي
 .(0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

م( تتجه بشكل 2020-2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد الجرائم الكلي في األردن في الفترة )2يظهر من الجدول رقم )           
(، مما يشير إلى  وجود عالقة ارتباط  -(  سالبة )tو قيمة اختبار )  ( R )عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  

قيمتها     البالغ   ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020-2015في الفترة )الزمني  د الجرائم وتطورها  خطية عكسية بين عد 
اثر المتغير    R )2 ((  قوة عالقة االرتباط بين عدد الجرائم والفترة الزمنية، حيث تحدد قيمة  2%(  والمبينة في الجدول رقم ) 14.50)

ة "  على المتغير التابع والمتمثل "عدد الجرائم"، وقد تبين من اختبار الداللة االحصائية لقيمة معامل المستقل والمتمثل في " الفترة الزمني
، مما يشير إلى وجود انخفاض  في أعداد الجرائم بشكل عام  في  ()االرتباط عدم معنوية العالقة عند مستوى الداللة االحصائية  

م قد اثرت بشكل كبير على خفض معدالت 2020( أن الجرائم المرتكبة في عام  1) م(. ويالحظ من الشكل  2020  –  2015الفترة )
- 2015( االتجاه العام للتغير النسبي في أعداد الجرائم الكلي في الفترة )1م(. ويوضح الشكل )2020  –   2015الجرائم في الفترة )

 م(. 2020
 ( 1الشكل رقم )

 (  2020  – 2015الفترة ) االتجاه العام للجرائم الكلي في األردن في 
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 لي:أما على مستوى الجرائم الفرعية، فسينم توضيح تباينها واتجاهها العام ومدى تأثير جائحة كورونا عليها في فترة الدراسة، وبالشكل التا
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 أوالا: جرائم الشروع بالقتل 

 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم الشروع بالقتل خالل الفترة )2يوضح الشكل ) 
 

 ( 2الشكل رقم )
 2020الى  2015االتجاه العام لجرائم الشروع بالقتل للفترة من 

 

 
( تتجه  2020-2015رة )( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم الشروع بالقتل في األردن في الفت2( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )

(، مما يشير إلى  وجود -(  سالبة )bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  
  البالغ  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020  –  2015عالقة ارتباط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة ) 

ة الزمنية، ويتضح  (  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم الشروع بالقتل في األردن والفتر 2%(  والمبينة في الجدول رقم )68.3قيمتها  )
 ( قد شهدت ارتفاع بسيط في أعدادها. 2020أن جرائم الشروع بالقتل عام )
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 ثانياا: جرائم القتل مع سبق اإلصرار

 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم القتل مع سبق اإلصرار خالل الفترة )3يوضح الشكل ) 
 ( 3الشكل رقم )

 2020الى  2015بق اإلصرار للفترة من االتجاه العام لجرائم القتل مع س
 

 
- 2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم القتل مع سبق اإلصرار في األردن في الفترة )3( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )

(، مما  -(  سالبة )bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )( تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  2020
م(، وتوضح قيمة معامل التفسير 2020  –  2015اط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )يشير إلى  وجود عالقة ارتب

( R2 )   (  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم القتل مع سبق اإلصرار  في  2%(  والمبينة في الجدول رقم ) 57.0قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها. 2020بق اإلصرار عام )األردن والفترة الزمنية، ويتضح أن جرائم القتل مع س
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 ثالثاا: جرائم القتل العمد

 م(.  2020 –  2015( االتجاه العام لجرائم القتل العمد خالل الفترة )4يوضح الشكل ) 
 ( 4الشكل رقم )

 2020الى  2015االتجاه العام لجرائم القتل العمد للفترة من 

 
(  2020-2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم القتل العمد في األردن في الفترة )4( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )      

(، مما يشير إلى   -(  سالبة ) bو قيمة معامل االنحدار ) ( R )تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي 
  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020  –   2015طية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )وجود عالقة ارتباط خ

(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم القتل العمد  في األردن والفترة الزمنية، 2%(  والمبينة في الجدول رقم )79.0قيمتها  )  البالغ
 قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها.   (2020ويتضح أن جرائم القتل العمد عام )
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 رابعاا: جرائم الضرب المفضي إلى الموت  

 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم الضرب المفضي إلى الموت خالل الفترة )5يوضح الشكل )     

 ( 5الشكل رقم )
 2020الى  2015االتجاه العام لجرائم الضرب المفضي إلى الموت للفترة من 

 

 
-2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم الضرب المفضي إلى الموت في األردن في الفترة )5( والشكل )2يظهر من الجدول رقم ) 

(  موجبة )+(، مما  bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )( تتجه بشكل عام نحو االرتفاع، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  2020
م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير 2020  –   2015تباط خطية طردية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة ))يشير إلى  وجود عالقة ار 

( R2 ) (  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم الضرب المفضي إلى الموت في  2%(  والمبينة في الجدول رقم ) 27.0قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها. 2020المفضي إلى الموت عام ) األردن والفترة الزمنية، ويتضح أن جرائم الضرب
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 خامساا: جرائم الضرب المفضي إلى الموت   

 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم القتل من غير قصد خالل الفترة )6يوضح الشكل )     

 ( 6الشكل رقم )

 2020الى   2015االتجاه العام لجرائم القتل من غير قصد للفترة من 

 
-2015في األردن في الفترة )القتل من غير قصد  ( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم  6( والشكل ) 2يظهر من الجدول رقم )     

(  موجبة )+(، bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )( تتجه بشكل عام نحو االرتفاع البسيط، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  2020
م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير 2020  –  2015قة ارتباط خطية طردية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )مما يشير إلى  وجود عال

( R2 )  في األردن القتل من غير قصد  (  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم  2%(  والمبينة في الجدول رقم )14.4قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها. 2020مع سبق اإلصرار عام ) والفترة الزمنية، ويتضح أن جرائم القتل 
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 سادساا: جرائم تزييف النقد 

 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم تزييف النقد خالل الفترة )7يوضح الشكل )     

 ( 7الشكل رقم )
 2020الى    2015االتجاه العام لجرائم تزييف النقد للفترة من 

 
(  2020- 2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد لجرائم تزييف النقد في األردن في الفترة )7( والشكل ) 2يظهر من الجدول رقم )     

(  موجبة )+(، مما يشير إلى   bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )تتجه بشكل عام نحو االرتفاع، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  
  البالغ  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2018- 2009طية طردية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )وجود عالقة ارتباط خ

(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم تزييف النقد في األردن والفترة الزمنية، ويتضح أن  2%(  والمبينة في الجدول رقم )57.0قيمتها  )
 شهدت انخفاض بسيط في أعدادها.  ( قد2020جرائم تزييف النقد عام )
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 سابعاا: جرائم اإليذاء البليغ

 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم اإليذاء البليغ خالل الفترة )8يوضح الشكل )     

 ( 8الشكل رقم )
 2020الى  2015االتجاه العام لجرائم اإليذاء البليغ للفترة من 

 
(  2020-2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم الق اإليذاء البليغ في األردن في الفترة )8( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )

(، مما يشير إلى   -(  سالبة ) bو قيمة معامل االنحدار ) ( R )تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي 
  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020  –   2015خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )  وجود عالقة ارتباط

(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم القتل مع سبق اإليذاء البليغ والفترة الزمنية،  2%(  والمبينة في الجدول رقم ) 93.3قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت انخفاض في أعدادها. 2020عام )ويتضح أن جرائم اإليذاء البليغ 
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 ثامناا: جرائم التزييف الجنائي 

 م(.  2020 – 2015( االتجاه العام لجرائم التزييف الجنائي خالل الفترة )9يوضح الشكل )     

 ( 9الشكل رقم )
 2020الى  2015االتجاه العام لجرائم التزييف الجنائي للفترة من 

 
(  2020- 2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم التزييف الجنائي في األردن في الفترة )9( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )    

(، مما يشير إلى   -(  سالبة ) bو قيمة معامل االنحدار ) ( R )تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي 
  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020  –   2015ط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )وجود عالقة ارتبا

(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم التزييف الجنائي في األردن والفترة الزمنية، 2%(  والمبينة في الجدول رقم )87.7قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها. 2020عام ) ويتضح أن جرائم التزييف الجنائي 
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 تاسعاا: جرائم السرقة الجنائية

 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم السرقة الجنائية خالل الفترة )10يوضح الشكل )     

 ( 10الشكل رقم )
 2020الى  2015االتجاه العام لجرائم السرقة الجنائية للفترة من 

 
(  2020- 2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم السرقة الجنائية في األردن في الفترة )10( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )     

(، مما يشير إلى   -(  سالبة ) bو قيمة معامل االنحدار ) ( R )تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي 
  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020  –   2015باط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )وجود عالقة ارت

(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم السرقة الجنائية في األردن والفترة الزمنية،  2%(  والمبينة في الجدول رقم ) 26.9قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت ارتفاع بسيط في أعدادها. 2020ة عام ) ويتضح أن جرائم السرقة الجنائي
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 عاشراا : جرائم السرقة الجنحوية 
 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم السرقة الجنحوية خالل الفترة )11يوضح الشكل )     

 ( 11الشكل رقم )
 2020الى  2015االتجاه العام لجرائم السرقة الجنحوية للفترة من 

 
-2015في األردن في الفترة )  الجنحوية( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم السرقة  11( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )      

(، مما  -(  سالبة )bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )( تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  2020
م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير 2020  –  2015يشير إلى  وجود عالقة ارتباط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )

( R2 )  ترة  في األردن والف  الجنحوية(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم السرقة  2%(  والمبينة في الجدول رقم )13.7قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت انخفاضًا بسيطًا في أعدادها. 2020عام ) الجنحويةالزمنية، ويتضح أن جرائم السرقة 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

80 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 حادي عشر: جرائم استثمار الوظيفة 
 م(.  2020  – 2015( االتجاه العام لجرائم استثمار الوظيفة خالل الفترة )12يوضح الشكل )     

 ( 12الشكل رقم )
 2020الى  2015ار الوظيفة للفترة من االتجاه العام لجرائم استثم

 
- 2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم استثمار الوظيفة في األردن في الفترة )12( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )       
(، مما -(  سالبة )bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )( تتجه بشكل عام نحو االرتفاع، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  2020

م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير 2020  –  2015تباط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )يشير إلى  وجود عالقة ار 
( R2 )  (  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم استثمار الوظيفة في األردن والفترة  2%(  والمبينة في الجدول رقم )13.0قيمتها  )  البالغ

   ( قد شهدت ارتفاع بسيط في أعدادها. 2020فة عام )الزمنية، ويتضح أن جرائم استثمار الوظي
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 ثاني عشر: جرائم المقاومة واالعتداء على الموظفين 
 م(.  2020  – 2015خالل الفترة ) المقاومة واالعتداء على الموظفين( االتجاه العام لجرائم 13يوضح الشكل )     

 ( 13الشكل رقم )
 2020الى  2015للفترة من   المقاومة واالعتداء على الموظفيناالتجاه العام لجرائم 

 

 
( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم المقاومة واالعتداء على الموظفين في األردن في الفترة  13( والشكل )2يظهر من الجدول رقم ) 

(  موجبة bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )امل االرتباط الخطي  ( تتجه بشكل عام نحو االرتفاع، إذ جاءت قيم مع2020- 2015)
( ، وتوضح قيمة معامل 2020-2015)+(، مما يشير إلى  وجود عالقة ارتباط خطية طردية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )

(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم المقاومة واالعتداء على  2%(  والمبينة في الجدول رقم )0.8قيمتها  )  البالغ  ( R2 )التفسير  
( قد شهدت ارتفاع بسيط في  2020األردن والفترة الزمنية، ويتضح أن جرائم المقاومة واالعتداء على الموظفين عام )   الموظفين في

 أعدادها. 
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 ثالث عشر: جرائم الشروع بالسرقة
 م(.  2020  – 2015خالل الفترة ) الشروع بالسرقة( االتجاه العام لجرائم 14يوضح الشكل )     

 ( 14الشكل رقم )
 2020الى    2015االتجاه العام لجرائم الشروع بالسرقة للفترة من يوضح 

 
- 2015في األردن في الفترة )  الشروع بالسرقة  ( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم الق14( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )      

(  موجبة )+(، مما  bو قيمة معامل االنحدار ) ( R )( تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي 2020
م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير 2020- 2015يشير إلى  وجود عالقة ارتباط خطية طردية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )

( R2 )  في األردن والفترة    الشروع بالسرقة(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم  2%(  والمبينة في الجدول رقم ) 0.10قيمتها  )  البالغ
 ( قد شهدت ارتفاع بسيط في أعدادها. 2020عام ) الشروع بالسرقةالزمنية، ويتضح أن جرائم 
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 رابع عشر: جرائم االحتيال

 م(. 2020  – 2015خالل الفترة )االحتيال ( االتجاه العام لجرائم 15يوضح الشكل )     
 ( 14الشكل رقم )

 2020الى    2015للفترة من  االحتياليوضح االتجاه العام لجرائم 

 
( تتجه بشكل عام  2020- 2015( أن االتجاه العام لتطور أعداد االحتيال في األردن في الفترة )15( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )

(  موجبة )+(، مما يشير إلى  وجود عالقة  bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )نحو االرتفاع، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  
الفترة ) التفسير  2020-2015ارتباط خطية طردية بين عدد الجرائم وتطورها في  قيمتها     البالغ  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل 

(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم االحتيال في األردن والفترة الزمنية، ويتضح أن جرائم 2والمبينة في الجدول رقم )  %(  60.1)
 ( قد شهدت ارتفاع بسيط في أعدادها. 2020االحتيال عام )
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 خامس عشر: جرائم سرقة السيارات

 م(. 2020  – 2015خالل الفترة )سرقة السيارات ( االتجاه العام لجرائم 16يوضح الشكل )     
 (16الشكل رقم )

 2020الى    2015للفترة من  سرقة السياراتيوضح االتجاه العام لجرائم 

 
(  2020-2015ن في الفترة )في األرد  سرقة السيارات( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم  16( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )

(، مما يشير إلى   -(  سالبة ) bو قيمة معامل االنحدار ) ( R )تتجه بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي 
  البالغ  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020-2015وجود عالقة ارتباط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )

الزمنية، ويتضح  في األردن والفترة    سرقة السيارات(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم  2%(  والمبينة في الجدول رقم )79.6قيمتها  )
 ( قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها. 2020عام )   سرقة السياراتأن 
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 سادس عشر: جرائم الرشوة
 م(. 2020  – 2015خالل الفترة )الرشوة ( االتجاه العام لجرائم 17يوضح الشكل )     

 ( 17الشكل رقم )
2020الى  2015للفترة من  الرشوةيوضح االتجاه العام لجرائم 

 
( تتجه بشكل عام  2020- 2015في األردن في الفترة ) الرشوة( أن االتجاه العام لتطور أعداد 17( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )

(، مما يشير إلى  وجود عالقة  -(  سالبة )bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  
قيمتها     البالغ  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020-2015ارتباط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )

في األردن والفترة الزمنية، ويتضح أن جرائم الرشوة عام    الرشوة(  قوة عالقة االرتباط بين عدد  2%(  والمبينة في الجدول رقم )36.2)
 ( قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها. 2020)
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 سابع عشر: جرائم االختالس 
 م(. 2020  – 2015خالل الفترة ) االختالس( االتجاه العام لجرائم 18يوضح الشكل )     

 2020الى  2015للفترة من  االختالس( يوضح االتجاه العام لجرائم 18الشكل رقم )

 
( تتجه 2020- 2015في األردن في الفترة )  االختالس( أن االتجاه العام لتطور أعداد جرائم  18( والشكل )2يظهر من الجدول رقم )

(، مما يشير إلى  وجود -(  سالبة )bو قيمة معامل االنحدار )  ( R )بشكل عام نحو االنخفاض، إذ جاءت قيم معامل االرتباط الخطي  
  البالغ  ( R2 )م( ، وتوضح قيمة معامل التفسير  2020- 2015عالقة ارتباط خطية عكسية بين عدد الجرائم وتطورها في الفترة )

في األردن والفترة الزمنية، ويتضح أن    االختالس(  قوة عالقة االرتباط بين عدد جرائم  2%(  والمبينة في الجدول رقم ) 0.4قيمتها  )
 ( قد شهدت انخفاض بسيط في أعدادها. 2020عام )  االختالس

دف إلى توفير فرص عمل وتشجيع إذ بإمكان الحكومة أن تقلل من معدالت البطالة من خالل انتهاج سياسات تصحيح اقتصادي ته
االستثمارات وحماية المنتجات المحلية، وكذلك بإمكانها التقليل من التفاوت في توزيع الدخل من خالل سياسة مالية من شأنها إعادة 

ل وتقديم الخدمات توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، وكذلك بإمكانها دعم أسعار السلع األساسية وتقديم اإلعانات للعاطلين عن العم
الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات ذات األهداف االجتماعية التي تصب في خدمة التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم فإن ذلك يشكل 

ستدامة في  المتغير المستقل المتسبب في نتائج مؤلمة تتمثل في تعميق مشكلة الفقر والبطالة والجريمة وتدهور مستوى التنمية البشرية الم
 المجتمع األردني.
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 الخالصة
هدفت الدراسة بشكل رئيس التعرف على أثر جائحة كورون على الجريمة في األردن، وقد اعتمدت الدراسة بشكل رئيس على البيانات 

 (، وقد أظهرت النتائج ما يلي:2020-  2015اإلحصائية الصادرة عن مديرية األمن العام للفترة )
( فقد ارتفعت معدالت 2020-  2015تباينت أنماط الجرائم في األردن من حيث االرتفاع واالنخفاض في أعدادها خالل الفترة )    

بعض الجرائم في األردن بفعل جائحة كورونا، والتي تضمنت جرائم: الضرب المفضي إلى الموت، القتل من غير قصد، جرائم تزييف 
المقاومة واالعتداء على  النقد، جرائم السرقة الجنحوي ة، جرائم الشروع بالسرقة، جرائم االحتيال، جرائم استثمار الوظيفة، وأخيرا جرائم 

 الموظفين.
( وبشكل خاص بفعل تأثير جائحة  2020-  2015أما الجرائم التي شهت انخفاض في أعدادها في المجتمع األردني خالل الفترة )      

بالقتل، جرائم القتل مع سبق اإلصرار، جرائم القتل العمد، جرائم اإليذاء البليغ، جرائم التزييف الجنائي،  كورونا، فقد تضمنت جرائم الشروع  
 جرائم السرقة الجنائية، جرائم سرقة السيارات، جرائم الرشوة، جرائم االختالس. 
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