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عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
العولمة وعالقتها بالجرائم المستحدثة في األردن
الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين العولمة والجرائم المستحدثة في األردن من خالل دراسة عالقة العولمة

بالعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية على المجتمع األردني ،وذلك من وجهة نظر المحققين العاملين في

مديرية البحث الجنائي ،وتم التركيز على عالقة العولمة بالجرائم االقتصادية والجرائم اإللكترونية وجرائم المخدرات.

ولتحقيق ذلك فقد تم استخدام منهج المسح االجتماعي حيث تم تحديد خصائص ظاهرة العولمة ووصف طبيعتها،

ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها ،وقد تكون مجتمع الدراسة من المحققين العاملين في مديرية البحث

الجنائي موزعين على ثالثة أقاليم (شمال ،وسط ،جنوب) والبالغ عددهم ( )168محققاً ومساعد محقق.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن للعولمة دو اًر كبي اًر على العوامل االجتماعية والثقافية على
المجتمع األردني وبنفس الدرجة ،ثم جاءت العوامل االقتصادية في المرتبة الثالثة بفارق بسيط ،في حين كانت العوامل

السياسية األقل عالقة بالعولمة من غيرها من العوامل .كما أوضحت نتائج الدراسة أن العولمة ساهمت بشكل كبير في
ظهور الجرائم المستحدثة في األردن ،حيث حازت الجريمة اإللكترونية على المرتبة األولى ،ثم جاءت في المرتبة الثانية

الجريمة االقتصادية ،وأخي اًر كانت جريمة المخدرات في الترتيب الثالث من بين الجرائم المدروسة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة تفعيل دور وسائل األعالم للتوعية بمخاطر الجرائم

المستحدثة وعالقتها بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع ،إضافة الى العمل على تطوير

قاعدة بيانات وتوحيدها بين جميع الجهات المهتمة والعاملة في مجال الجرائم المستحدثة في األردن وتصنيفها لتسهيل

متابعتها.
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اسم الباحث (الباحثين)
هيا حسين الطراونة

عنوان البحث والناشر والتاريخ

 جملة العلوم االجتماعية يف اجلامعة االردنية بعنوان :تقييم السياسات
االجتماعية لعمالة االطفال يف االردن)2018( .

حسين مدهللا الطراونة

هيا حسين الطراونة
هيا حسين الطراونة

 جملة كلية الرتبية االساسية يف اجلامعة املستنصرية بعنوان:فاعلية برانمج
عالجي معريف سلوكي يف خفض اضطراابت الرهاب االجتماعي لدى عينة
من مراجعي العيادات النفسية يف اخلدمات الطبية)2016(.
جملة العلوم الرتبوية بعنوان :العوملة وعالقتها ابلتغريات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والسياسية يف اجملتمع االردين (من وجهة نظر العاملني يف مديرية
البحث اجلنائي))2018( .

هيا حسين الطراونة

 جملة جامعة مؤته بعنوان(العوملة وعالقتها ابجلرائم املستحدثة يف االردن).
)2020( 

هيا حسين الطراونة

االردن.قلق املوت وعالقته ابألعراض
بعنوان (يفمستوى
 جامعة
العربيةاالطفال
عمانلعمالة
االجتماعية
االكتئابية السائدة لدى عينة من املُسنني يف األردن))2021( .
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