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لِ اعْمَلُىاْ فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُىلُهُ "
وَقُ
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 "وَالشَّهَبدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَب كُنتُمْ تَعْمَلُىنَ 
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ىاإلهـــــــداء
 

 

..إلى اإلماـ األوؿ والقدوة العظمى سيد الخمؽ أجمعيف وحبيبنا الحؽ المبيف محمد 

 إلى كؿ أتباعو والسائريف عمى دربو..

 شيداء الديف والوطف الذيف ضحوا بدمائيـ الزكية والذيف ىـ أكـر منا جميعًا.. أرواحإلى 

يؿ السجّ  رافعو رؤوسنا في الفرقاف و حماة الوطف والعقيدة ف عمى ثرى فمسطيف الحبيبةإلى المرابطي
 والعصؼ المأكوؿ..

 ..الكريميف حفظيما اهلل تعالى إلى والديّ 

 أـ البراء.. دربيرفيقة إلى ريحانة الفؤاد زوجتي الػالية 

 براء وعال ومنة اهلل.. فمذات كبديإلى قرة عيني 

 ، دينا..ميارراـ كريـ، محمد، أحمد، رىاـ، جينا، إلى إخوتي وأخواتي الك

 ..كّؿ باسمو ولقبوالى اخواني الذيف لـ تمدىـ أمي، 

ىمني حرفًا أو قدـ إلي عونًا أو أسدى إلي معروفًا..كؿ مف عمّ  إلى
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ىذكــــــرىوتقدوــــــــر
 

نبينا محمد وعمى آلو وصحبو  الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف
 أجمعيف،،، أما بعد...

أحؽ بالشكر والثناء  فإنني أشكر اهلل العمي القدير أواًل وآخرًا عمى توفيقو لي بإتماـ ىذه الدراسة فيو 
 وأولى بيما.  

 ،  واعترافًا مني بأىؿ الفضؿ الذيفال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس   انطالقًا مف قوؿ رسوؿ اهلل 
عمموني الكثير، فإنني أتوجو بخالص شكري وتقديري لكؿ مف أسدى لي عممًا أو قدـ لي رأيًا أو توجييًا 

 أو نصحًا أو ساىـ بأي شكٍؿ مف األشكاؿ عمى إنجاز ىذا البحث وخروجو إلى النور.
أخص بيذا الشكر األستاذ الدكتور/ رشدي عبد المطيؼ وادي الذي أشرؼ عمى ىذه الدراسة عمى ما 
رشادات ونصائح، وما لقيت منو مف حسف المتابعة واإلشراؼ، إذ لـ يبخؿ عميَّ  قدمو لي مف توجييات وا 

 بشيٍء مف عممو الوافر، وجيده المتواصؿ، ووقتو الثميف.
كما أتقدـ بالشكر والعرفاف إلى عضوي لجنة المناقشة والحكـ عمى الرسالة عمى قبوليـ مناقشة الرسالة  

 وىما:
  خضر الجمالي "مناقشًا خارجيًا" .  د.2        جد الفرا "مناقشًا داخميًا"ماد.  أ.. 1

وكذلؾ الشكر الجزيؿ لألستاذ الدكتور/ سمير صافي ومساعده اإلحصائي/ عمي صنع اهلل المذاف أشرفا 
 عمى اإلطار العممي لمدراسة والتحميالت اإلحصائية.

األخ الكبير العميد/ محمد الفي عمى جيودىما  كما ال أنسي أف أشكر السيد المواء/تيسير البطش و
الكبيرة في مساعدتي عمى إخراج ىذا الجيد المتواضع إلى النور، والشكر موصوؿ لقيادات جياز 
الشرطة وكذلؾ رجاؿ االصالح مف مختمؼ التوجيات عمى جيودىـ ونصحيـ وحسف تعاونيـ أثناء 

 إعداد ىذه الدراسة.
واخواني الذيف ساعدوني ووقفوا بجانبي حتى  في العمؿ إلى جميع زمالئي وأتقدـ بالشكر والعرفاف أيضاً 

  .النياية، فجزاىـ اهلل عّني كؿ خير
كما أتوجو بالشكر الجزيؿ إلى إدارة الجامعة اإلسالمية بػزة ذلؾ الصرح العممي الشامخ لما ليا مف 

 جيود عظيمة في خدمة طمبة العمـ والمجتمع.
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 ـــةممخــــص الدراسـ
ىدفت ىػذه الدراسػة الػى التعػرؼ عمػى الػدور الػذي تقػـو بػو الشػرطة فػي مكافحػة الجريمػة وأثػره فػي بنػاء صػورتيا 

، حيث تـ دراسػة حالػة رجػاؿ االصػالح كأحػد مكونػات النخبػة المجتمعيػة فػي قطػاع رجاؿ االصالحالذىنية لدى 
ؿ فػػي كػػؿ مػػف: سػػمات وسػػموكيات رجػػؿ غػػزة، وقػػد سػػعت الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى عالقػػة دور الشػػرطة والمتمثػػ

الشػػػػرطة، الػػػػدور االعالمػػػػي، االىتمػػػػاـ بػػػػالمظير، االىتمػػػػاـ بالمكػػػػاف، امػػػػتالؾ التكنولوجيػػػػا، تمقػػػػي شػػػػكاوي وآراء 
الجماىير، وأثرىا فػي بنػاء االنطبػاع عػف تخصصػات الشػرطة ورجػاؿ الشػرطة فػي الرتػب المختمفػة، وقػد اسػتخدـ 

اسػػتبانة عمػػى  350خدـ االسػػتبانة كػػأداة لجمػع البيانػػات حيػػث تػػـ توزيػػع ، واسػػتالوصػػفي التحميمػػيالباحػث المػػنيج 
جػػراء اسػػتبانة، باإلضػػافة الػػى إ 312رداد عينػػة الدراسػػة والتػػي اختيػػرت بنظػػاـ العينػػة الطبقيػػة العشػػوائية وتػػـ اسػػت

 بعض المقابالت مع قيادات الشرطة ورجاؿ االصالح.
ىوقدىخلصتىالدرادةىإلىىمجمورةىمنىالنتائجىأهمها:

توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػدور الػػذي تؤديػػو الشػػرطة وبػػيف تكػػويف الصػػورة الذىنيػػة ليػػا  .1
 لدى رجاؿ االصالح في قطاع غزة.

دور جيػػػػاز الشػػػػرطة انعكػػػػس بشػػػػكؿ ايجػػػػابي عمػػػػى تكػػػػويف االنطباعػػػػات عػػػػف  أظيػػػػرت الدراسػػػػة أف .2
لرتػػب المختمفػػة تخصصػػات الشػػرطة، وأظيػػرت اف انطبػػاع رجػػاؿ اإلصػػالح عػػف رجػػاؿ الشػػرطة فػػي ا

 %.75.46ايجابي بمتوسط حسابي 
دور جيػػاز الشػػرطة بشػػكؿ ايجػػابي عمػػى تكػػويف االنطباعػػات عػػف رجػػاؿ الشػػرطة فػػي الرتػػب انعكػػس  .3

المختمفة، وأظيرت أف انطباع رجاؿ اإلصالح عف رجاؿ الشرطة في التخصصات المختمفة إيجػابي 
 %.76.93بمتوسط حسابي نسبي 

صػػعوبات تػػذكر خػػالؿ تعػػامميـ مػػع  وارجػػاؿ االصػػالح لػػـ يواجيػػ % مػػف74.15أظيػػرت الدراسػػة أف  .4
% مػػنيـ عػػف انطبػػاعيـ االيجػػابي فػػي التعامػػؿ مػػع رجػػؿ الشػػرطة فػػي 68.2وأعػػرب  رجػػاؿ الشػػرطة

 % منيـ بسمبية طبيعة التعامؿ مع رجؿ الشرطة.18.3ضوء الخبرة المباشرة، بينما أجاب 
 ومنىأهمىماىأوصتىبهىالدرادةىماىولي:

  تعزيز السموكيات الحسنة خاصػة تمػؾماـ بتطوير السمات اإليجابية لدى رجؿ الشرطة و زيادة االىت .1
كساب الميارة النظرية والعممية.  التي تتعمؽ باالحتكاؾ والتواصؿ مع الجماىير وذلؾ عبر التدريب وا 

تخصػػيص بػػرامج تواصػػمية تسػػتيدؼ النخػػب االجتماعيػػة وخاصػػة رجػػاؿ اإلصػػالح  تيػػدؼ إلػػى بنػػاء  .2
لصػػػورة اإليجابيػػػة عػػػف جيػػػاز الشػػػرطة لػػػدييـ، ممػػػا يسػػػاىـ فػػػي نقميػػػا إلػػػى الفئػػػات األخػػػرى وتعزيػػػز ا

قامػػػة مػػػؤتمرات وورش عمػػػؿ لمتعريػػػؼ بجيػػػاز الشػػػرطة وغاياتػػػو وأىدافػػػو والحقػػػوؽ  المحيطػػػة بيػػػـ، وا 
 المتبادلة بيف الشرطة والجميور

سػػػائؿ اتصػػػالية تفعيػػػؿ العمػػػؿ اإلعالمػػػي لجيػػػاز الشػػػرطة بصػػػورة أكثػػػر كفػػػاءة عبػػػر االعتمػػػاد عمػػػى و  .3
 تناسب رجاؿ اإلصالح، وتدريبيـ عمى الوسائؿ المتاحة حاليًا.
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Abstract 
The effect of the police role in building its mental image from the social 

mediators point of view 

 
This study aimed to identify the role of policemen in crime combat and its impact on 

building its mental image for the social mediators ,It also studied the status of social 

mediators as being a component of the social elite in Gaza strip ,It also aimed to identify the 

relation of the role of policemen represented by: the characteristics and behaviors of 

policemen, the media role, paying attention to the physical appearance and the place, 

technology possession, receiving the opinions and complaints of the public as well as its 

impact on building the impression on the specializations of the police and the policemen in 

different ranks. 
The researchers used the descriptive-analytical method. Questionnaires were used as the 

main tool in the collection of data.350 questionnaires were distributed on the study sample 

which was chosen using stratified random sampling .while 312 questionnaires were 

recovered. In addition to that, the researcher interviewed some police leaders  and social 

mediators. 
The study concluded results of most important: 

 - There is a statistically significant relation between the role of the police and the building 

of its mental image for the social mediators in Gaza strip. 

- The study showed that the role of the police was positively reflected on the building of 

impressions about police specializations it also showed that the impression of social 

mediators about policemen in different ranks was positive with an average account of 

75.46%. 

- The study showed that the role of the police was positively reflected on the building of 

impression about policemen in different ranks.in addition to that it showed that the 

impression in different ranks was positive with an average account of 76.93%. 

- The study showed that 74.15 of social mediators didn’t encounter any difficulties in 

dealing with policemen while 68.2% talked about their positive impression on dealing with 

policemen in view of direct experience. On the other hand,18.3% spoke negatively about the 

nature of the relation with policemen. 

 

The study recommendations include the followings 

1. Increased interest in the development of the positive features of the police man and 

promote good behaviors especially those related to friction and communication with the 

public , through training and skill give the theoretical and practical.  
2. Allocation of communication programs aimed at social elites , especially social 

mediators aims to build and strengthen the positive image of the police force they have, 

which contributes to transfer to other groups surrounding them , and the establishment of 

conferences and workshops to introduce the Police Force , goals and objectives exchanged 

between the police and the public and rights 
3. Activating the media work for the police more efficiently by relying on the media 

communication fit social mediators, and training them on the means currently available 
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 مقدمة: 1.1.1
مية في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية يعد االستقرار واستتباب األمف مف اىـ مقومات التن

واالجتماعية والبشرية وغيرىا، ومف الواضح اف عممية استتباب األمف لـ تعد قاصرة عمى العامميف 
فػػي األجيػػزة األمنيػػة وبػػات لممػػواطنيف الػػدور األبػػرز فػػي ىػػذه المينػػة إضػػافة إلػػى مسػػاندة العػػامميف 

 فييا. 
ة وتعاونيا معيا في أداء رسالتيا األمنيػة يػرتبط فػي أحػد أبعػاده إف احتراـ الجماىير ألجيزة الشرط

األساسػػػية بانطباعػػػات الجمػػػاىير عػػػف الشػػػرطة واتجاىاتيػػػا نحوىػػػا أو مػػػا يعػػػرؼ بالصػػػورة الذىنيػػػة 
لجياز الشرطة لػدى الجمػاىير، فػإذا مػا كانػت صػورة جيػاز الشػرطة لػدى الجمػاىير تتسػـ بالتفػاىـ 

ع اإليجػػػابي فمػػػف المنطقػػػي أف تجػػػد تعاونػػػًا ومسػػػاندة حقيقيػػػة مػػػف واإليجابيػػػة أو يػمػػػب عمييػػػا الطػػػاب
جانب الجماىير لجياز الشرطة ومف البدييي أيضًا  أف نتوقع تقػاعس بعػض أفػراد الجمػاىير عػف 

 (.11،ص 2004مساندة جيود الشرطة في حالة وجود انطباعات سمبية نحوىا )نصير،
مػف  إنشاءىا اختمفت طبيعة المؤسسة فافوميما ، معينة أىداؼ تحقيؽ إلى سعىأي مؤسسة ت إف

 الطبيعػػة، وجيػػود العػػامميف فػػي المؤسسػػة ىػػذهتحقيػػؽ ىػػدؼ يػػتالءـ مػػع  إلػػىسػػعى ي أفالمفتػػرض 
، حيػػث يعتبػػر يسػػاعد بشػػكؿ أساسػػي وبدرجػػة كبيػػرة لتحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة الموضػػوعة والمأمولػػة

ات، لػػذا فقػػد وضػػعت العنصػػر البشػػري ىػػو المحػػرؾ األساسػػي والعنصػػر الفاعػػؿ فػػي تمػػؾ المؤسسػػ
معظػػـ المنظمػػات والمؤسسػػات العامػػة والخاصػػة فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة والػػدوؿ الناميػػة ضػػمف ىيكميػػا 
إدارة العالقػػػات العامػػػة لتقػػػوـ بوظيفتيػػػا التػػػي غالبػػػًا مػػػا تيػػػدؼ إلػػػى بنػػػاء الصػػػورة الذىنيػػػة الحسػػػنة 

 (.2007والطيبة عف ىذه المنظمات والييئات. )تركستاني،
 فػػيوسػػموؾ أشػػخاص آخػػػريف  تػػػأثير كػػػبير عمػػػى معمومػػػات وآراء ومواقػػؼ ذوو الػػرأيقػػادة ويعتبػػر 
 وفيمثمػ ـعمػى أنيػ ـ، وينظػروف إلػييـيثقػوف بيػ حيػث ـتػػأثير عمػى تػػابعيي الػرأيولقادة ا، مجتمع مػ

( ومف ىنػا تكمػف أىميػة دراسػة الصػورة الذىنيػة 194،ص 2005يوسؼ،و  )عجوةالقدوة أو المثالية
لنخبة، والتي يعتبر رجاؿ اإلصالح أحد مكوناتيا في قطػاع غػزة لمػا يمثمونػو لجياز الشرطة لدى ا

 مف أىمية في حفظ تماسؾ المجتمع وتعاضده ونشر السالـ واالستقرار بيف أفراده. 
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 مشكمة الدراسة: 1.1.2
مف المعموـ أف العمؿ الشرطي يتطمب توافر سمات أساسية تضمف لو النجاح والفعالية في تحقيؽ 

فػػو، ومػػف أبػػرز ىػػذه السػػمات االنضػػباط والحػػـز والجديػػة وربمػػا يػػرى الػػبعض فػػي ممارسػػة ىػػذه أىدا
السػػمات فػػي الواقػػع العممػػي بعػػض التعسػػؼ ومػػف ىنػػا تػػأتي حساسػػية العالقػػة بػػيف الشػػرطة وأبنػػاء 
المجتمػػػع، حيػػػث يقػػػّيـ كػػػؿ منيمػػػا الطػػػرؼ اآلخػػػر مػػػف وجيػػػة نظػػػره الذاتيػػػة دوف تقيػػػيـ موضػػػوعي 

 رؼ.لمتطمبات ومياـ كؿ ط
تأتي ىذه الدراسة لطرؽ باب جديد وىو كيؼ يؤثر دور المؤسسة في تكويف صورتيا الذىنية لدى 
الجميور،  وبما أف مؤسسة الشرطة ىي مػف أىػـ األجيػزة الحكوميػة العاممػة فػي خدمػة المػواطنيف 
وتػػوفير أىػػـ الحاجػػات اإلنسػػانية ليػػـ وىػػو األمػػف، تػػأتي ىػػذه الدراسػػة لػػتممس صػػورة جيػػاز الشػػرطة 

ليػػػا دور بػػػارز فػػػي تكػػػويف االنطباعػػػات  ىػػػي فئػػػةو  رجػػػاؿ االصػػػالح فػػػي قطػػػاع غػػػزةالذىنيػػػة لػػػدى 
وقػد استشػعر الباحػث أىميػة الدراسػة مػف خػالؿ معايشػتو لمعمػؿ  والصور لدى الفئات المحيطة بيػا

 . األمني عبر عممو في وزارة الداخمية
 ومف ىنا فاف مشكمة الدراسة تكمف في السؤاؿ الرئيسي التالي:

فـي قطـاع  رجـال االصـالحما  أثر الدور الذي تؤديو الشرطة في بناء صورتيا الذىنية لـدى ) )
 (( غزة؟

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
مػػػا أثػػػر سػػػمات وسػػػموكيات وتصػػػرفات رجػػػؿ الشػػػرطة فػػػي تكػػػويف صػػػورتيا الذىنيػػػة لػػػدى  -

 النخبة؟
 نية لدى النخبة؟ما أثر الدور اإلعالمي لجياز الشرطة في بناء صورتيا الذى -
 ما أثر مظير رجؿ الشرطة في بناء صورتيا الذىنية لدى النخبة؟ -
ما أثر االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز مػف خاللػو خدماتػو فػي بنػاء صػورتيا الذىنيػة  -

 لدى النخبة؟
 ما أثر امتالؾ جياز الشرطة لمتكنولوجيا الحديثة في بناء صورتيا الذىنية لدى النخبة؟ -
فػػػي بنػػػاء صػػػورتيا قػػػي آراء الجمػػػاىير ومقترحػػػاتيـ بخصػػػوص الخدمػػػة األمنيػػػة تممػػػا أثػػػر  -

 الذىنية لدى النخبة؟
 ما االنطباع السائد عف رجؿ الشرطة في التخصصات المختمفة؟ -
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 ما االنطباع السائد عف رجؿ الشرطة في الرتب المختمفة؟ -
 ؟اإلصالحما االنطباع السائد عف تعامؿ الشرطة مع رجاؿ  -

 الدراسة:فرضيات  1.1.3

 الفرضية الرئيسية األولى:  
بػػيف الػػدور الػػذي تؤديػػو الشػػرطة وبػػيف  α ≤0.05توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 

 بناء صورتيا الذىنية لدى النخبة المجتمعية في قطاع غزة. 
 ويتفرع منيا الفرضيات التالية:

ر الػذي تؤديػو الشػرطة بػيف الػدو  α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 وبيف االنطباع عف تخصصات الشرطة لدى النخبة المجتمعية في قطاع غزة.

بػيف الػدور الػذي تؤديػو الشػرطة  α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
وبػػيف االنطبػػاع عػػف رجػػؿ الشػػرطة فػػي الرتػػب المختمفػػة لػػدى النخبػػة المجتمعيػػة فػػي قطػػاع 

 غزة.
 الثانية: الفرضية الرئيسية

0.05عنػػد مسػػتوى  إحصػػائيةوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة ت   بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف
 تعػزىأثر الدور الذي تؤديو الشرطة في تكويف البعػد المعرفػي لصػورتيا الذىنيػة لػدى النخبػة حوؿ 

 إلى المعمومات الشخصية.
 

 متغيرات الدراسة:  1.1.4

 المستقل:أواًل/ المتغير 
المتػيػػر المسػػتقؿ الرئيسػػي ىػػو الػػدور الػػذي يقػػوـ بػػو جيػػاز الشػػرطة فػػي تأديػػة ميامػػو فػػي المجتمػػع 

 واإلعالـ عنيا وتتفرع منو المتػيرات الفرعية التالية:
 الجميور. مع تعاممو سمات وسموكيات رجؿ الشرطة وكيفية .1
 الدور اإلعالمي لجياز الشرطة. .2
 الشرطة. رجؿ مظير .3
 اف.بالمك االىتماـ .4
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 الحديثة. لمتكنولوجيا الجياز امتالؾ .5
 .ومقترحاتيـ الجماىير آراء تمقي .6

 ثانيًا/ المتغير التابع:
 الصورة الذىنية لجياز الشرطة لدى النخبة المجتمعية في قطاع غزة، ويتفرع الى:

 االنطباع عف تخصصات الشرطة. -
 .االنطباع عف رجؿ الشرطة في الرتب المختمفة -

 
 ة:أىداف الدراس 1.1.5

تسعى الدراسة لمتعػرؼ عمػى اثػر الػدور الػذي يقػـو بػو جيػاز الشػرطة عمػى تكػويف الصػورة الذىنيػة 
 لدى النخبة، وذلؾ مف خالؿ الوصوؿ لألىداؼ التالية:

استكشاؼ واقع الصورة الذىنية لجياز الشرطة الفمسطينية لدى النخبة المجتمعية مف باب  -
 تأثير دور الشرطة في بنائو.

 ت النخبة حوؿ تخصصات جياز الشرطة وكذلؾ حوؿ رتبيا المختمفة.معرفة انطباعا -
التعرؼ عمى دور ادارة العالقات العامة والمكتب االعالمي في جياز الشػرطة فػي تكػويف  -

 صورة الجياز لدى النخبة المجتمعية ومدى فعالية األدوات المستخدمة.
 رطة لدى النخبة.الوقوؼ عمى مواطف الخمؿ التي تساىـ في تشويو صورة جياز الش -
تقػػديـ حمػػوؿ واقتراحػػات لتحسػػيف الصػػورة الذىنيػػة لجيػػاز الشػػرطة لػػدى النخبػػة فػػي قطػػاع  -

 غزة.
 
 أىمية الدراسة:  1.1.6

 تبرز أىمية ىذه الدراسة باآلتي:
مػػف خػػالؿ تناوليػػا مؤسسػػة كبيػػرة وميمػػة جػػدًا لممجتمػػع الفمسػػطيني وتقدمػػو حيػػث ال يوجػػد  -

والػػذي يػػزداد نتيجػػة وجػػود جيػػاز شػػرطة فعػػاؿ يػػدعـ  تنميػػة وتطػػوير بػػدوف اسػػتقرار أمنػػي
 مجتمع مقتنع بالدور المركزي الذي تقوـ بو الشرطة.
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كػػػػذلؾ تنػػػػاوؿ الدراسػػػػة لػػػػرأي شػػػػريحة ميمػػػػة مػػػػف المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني متمثمػػػػة فػػػػي رجػػػػاؿ  -
االصػػالح والػػذيف ليػػـ دور بػػارز فػػي تشػػكيؿ آراء واتجاىػػات مػػف حػػوليـ باعتبػػارىـ رمػػوز 

 وقادة رأي.
ع أىمية الدراسة مف خالؿ الفوائد التي يمكف تحقيقيػا ألكثػر مػف جيػة عمػى النحػو كما تنب -

 التالي:
 أواًل/ أىمية الدراسة بالنسبة لوزارة الداخمية الفمسطينية وجياز الشرطة:

ستساعد نتائج الدراسة جياز الشرطة في التعرؼ عمػى واقػع صػورتو الذىنيػة لػدى شػريحة  -
 في قطاع غزة. -رجاؿ االصالح–مجتمعية ميمة مف المجتمع وىي النخبة ال

سػػػتوفر الدراسػػػة قاعػػػدة بيانػػػات واقعيػػػة عػػػف الصػػػورة الذىنيػػػة لجيػػػاز الشػػػرطة لػػػدى النخبػػػة  -
المجتمعيػػة يمكػػف اف تسػػتفيد منيػػا االدارة العامػػة لمعالقػػات العامػػة واالعػػالـ فػػي التخطػػيط 

 لسياساتيا المستقبمية.
ؤثرة ايجابػػًا او سػػمبًا فػػي الصػػورة الذىنيػػة سػػتوفر الدراسػػة فرصػػة لمتعػػرؼ عمػػى العوامػػؿ المػػ -

 لرجؿ الشرطة لدى النخبة المجتمعية.
 ثانيًا/ أىمية الدراسة بالنسبة لمباحثين والميتمين بالموضوع:

قػػد تحقػػؽ ىػػذه الدراسػػة الفائػػدة المرجػػوة لمبػػاحثيف والميتمػػيف بالمجػػاؿ الشػػرطي والعالقػػات  -
والبيانػػات والتحمػػيالت الخاصػػة بالصػػػورة  العامػػة فػػي االجيػػزة االمنيػػة، بتػػوفير المعمومػػات

الذىنيػػػة لجيػػػاز الشػػػرطة الفمسػػػطينية، وذلػػػؾ لنػػػدرة البحػػػوث التػػػي تتنػػػاوؿ التحميػػػؿ الػػػواقعي 
لألجيػػزة االمنيػػة العاممػػة عمػػى السػػاحة وخاصػػة جيػػاز الشػػرطة، كمػػا يمكػػف اف تفػػتح ىػػذه 

وابحػػاث تتعمػػؽ الدراسػػة آفػػاؽ جديػػدة لمبػػاحثيف والميتمػػيف بجيػػاز الشػػرطة بإعػػداد دراسػػات 
 بجياز الشرطة الفمسطينية.

كما تكمف أىمية الدراسة في أنيا الدراسة األولى حسػب مػا أطمػع عميػو الباحػث فػي قطػاع  -
غػػػزة ومنػػػاطؽ السػػػمطة الفمسػػػطينية تػػػدرس الصػػػورة الذىنيػػػة لجيػػػاز الشػػػرطة لػػػدى النخبػػػة 

ي تحسػينيا في قطاع غزة وأثر الدور الذي يؤديو الجيػاز فػ -رجاؿ االصالح–المجتمعية 
بجانػػب ذلػػؾ نػػدرة الدراسػػات التػػي تناولػػت موضػػوع الصػػورة الذىنيػػة لمشػػرطة فػػي األراضػػي 

 الفمسطينية.
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 ثالثًا/ أىمية الدراسة بالنسبة لمباحث:
يأمػػػػؿ الباحػػػػث فػػػػي اف تسػػػػيـ دراسػػػػتو ىػػػػذه فػػػػي زيػػػػادة معرفتػػػػو العمميػػػػة والعمميػػػػة فػػػػي دور  -

ى مفاصػؿ التػأثير فػي الصػورة الذىنيػة العالقػات العامػة فػي االجيػزة االمنيػة، والتعػرؼ عمػ
لممؤسسػػػات سػػػواء العامػػػة او الخاصػػػة، كمػػػا يأمػػػؿ اف تكػػػوف دراسػػػتو ىػػػذه بدايػػػة لدراسػػػات 

 اعمؽ واشمؿ في موضوع الصورة الذىنية سواء لو او لػيره مف الباحثيف مستقباًل.
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 الدراسات السابقةالمبحث الثاني: 

 
 مقدمة   1.2.1
 اسات تناولت موضوع الشرطة واألجيزة األمنيةدر   1.2.2

 دراسات تناولت موضوع الصورة الذىنية   1.2.3

 موضوعي الشرطة والصورة الذىنية تناولتدراسات  1.2.4  
 التعميق عمى الدراسات السابقة1.2.5  
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 مقدمة:1.2.1 
و الباحث مكانو وكيؼ يستفيد مف استعراض الدراسات السابقة ىو بمثابة النور الذي يرى في

 تجارب األخريف، مف خالؿ التعرؼ عمى النتائج والتوصيات التي توصؿ إلييا الباحثيف. 
 6دراسػػػة عربيػػػة، و  17دراسػػػات فمسػػػطينية و  4دراسػػػة سػػػابقة منيػػػا  27وقػػػد اسػػػتعرض الباحػػػث 

لػى األقػدـ مػف دراسات أجنبية، وقد عرض الباحث تمؾ الدراسات وفػؽ ترتيػب زمنػي مػف األحػدث ا
 ـ.1987ـ حتى عاـ 2014عاـ 
 :السابقة الدراسات من اإلفادة

 ال المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى االسػػتفادة تمػػؾ ومػػف كبيػػر، بشػػكؿ السػػابقة الدراسػػات مػػف الباحػػث اسػػتفاد قػػد
 :الحصر
 .وأىدافيا الدراسة فروض وتحديد صياغة (1
 .الدراسة وبناء االستبانة في المناسبة األدوات اختيار (2
 .السابقة الدراسات عمى بناء ومناقشتيا تائجالن تفسير (3

 

 دراسات تناولت موضوع الشرطة واألجيزة األمنية:1.2.2 
 ( بعنوان:م2012دراسة )الغصين،  .1

إلػػى التعػػرؼ أثــر اإلعــالم األمنــي عمــى أداء العــاممين فــي األجيــزة األمنيــة  ىػػدفت دراسػػة
مػػا، وتػػـ ذلػػؾ بػػالتعرؼ عمػػى اإلعػػالـ األمنػػي واألداء الػػوظيفي وطبيعػػة العالقػػة بيني عمػػى

 وجية نظر قيادات األجيزة األمنية في قطاع غزة بالخصوص.
قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وقد قاـ الباحث باستخداـ االستبانة كأداة 
رئيسػػػية فػػػي جمػػػع البيانػػػات األوليػػػة، وطبقػػػت بطريقػػػة الحصػػػر الشػػػامؿ عمػػػى المبحػػػوثيف 

( استبانة 105يمثموف مجتمع وعينة الدراسة، وتـ استرجاع ) ( شخصاً 127والمكونة مف )
 %(.82.7بنسبة )

 وخمصت الدراسة إلى نتائج من أىميا: 
  السياسػة اإلعالميػػة األمنيػة غيػػر واضػحة وال تشػػمؿ كافػة القضػػايا األمنيػة وغيػػر متضػػمنة

ة األمنيػة سياسات الوزارة، ويوجد تػأثير لمسياسػة اإلعالميػة عمػى أداء العػامميف فػي األجيػز 
 بدرجة قميمة.
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  التػطيػػػة اإلعالميػػػة لمقضػػػايا األمنيػػػة نسػػػبية، وبحاجػػػة لتػػػوازف بػػػيف األجيػػػزة األمنيػػػة، وأف
تشػػمؿ التوعيػػة األمنيػػة، ويوجػػد تػػأثير قميػػؿ شػػمولية التػطيػػة اإلعالميػػة األمنيػػة عمػػى أداء 

 العامميف في األجيزة األمنية.
 ني والشفافية وعدـ التضخيـ تعززىما، الصدؽ والموضوعية أساسية في عمؿ اإلعالـ األم

وىنػػػػاؾ تػػػػأثير بدرجػػػػة متوسػػػػطة بػػػػيف موضػػػػوعية وصػػػػدؽ التػطيػػػػة اإلعالميػػػػة عمػػػػى أداء 
 العامميف في األجيزة األمنية.

  وسػػػػائؿ الػػػػوزارة اإلعالميػػػػة األكثػػػػر متابعػػػػة، ويػػػػأتي بعػػػػدىا اإلذاعػػػػات والصػػػػحؼ المحميػػػػة
ئؿ اإلعػػالـ األمنػػي المسػػتخدمة عمػػى والمواقػػع اإلخباريػػة، ولكػػف ال يوجػػد تػػأثير لتنػػوع وسػػا

 أداء العامميف في األجيزة األمنية.
 وخمصت الدراسة إلى جممة من التوصيات من أىميا:

 زيادة دعـ اإلعالـ األمني واالىتماـ بتطويره. (1
وضػػػػع سياسػػػػة إعالميػػػػة أمنيػػػػة واضػػػػحة بمشػػػػاركة كافػػػػة ذوي العالقػػػػة، وأف تتضػػػػمف فػػػػي  (2

 سياسات الوزارة العامة. 
ريب وتطػػػوير العػػػامميف فػػػي اإلعػػػالـ األمنػػػي ودمجيػػػـ مػػػع زمالئيػػػـ فػػػي األجيػػػزة زيػػػادة تػػػد (3

 األمنية.
 التوازف في تػطية أنشطة األجيزة األمنية، والتركيز عمى القضايا التي تخص المجتمع. (4
 العمؿ عمى االستفادة مف اإلعالـ األمني في التوعية األمنية وفي تييئة الرأي العاـ. (5
 بعنوان:( 2012الخالدي،)دراسة  .2

ضــوابط ومعــايير اختيــار وتعيــين أفــراد الشــرطة وأثرىــا عمــى فعاليــة األداء ىػػدفت دراسػػة 
إلػػػى اسػػػتعراض وقيػػػاس بعػػػض  الشـــرطي مـــن وجيـــة نظـــر ضـــباط الشـــرطة الفمســـطينية

السمات والخصائص والمعايير والصفات الشخصػية النموذجيػة لممتقػدميف لاللتحػاؽ بكميػة 
سػواء لمعمػؿ فػي الشػرطة كالقػدرات الجسػمية بأنواعيػا  الشرطة والمنتسبيف الجػدد عمػى حػدٍ 

والعقميػػػػة والنفسػػػػحركية والحسػػػػية والبدنيػػػػة والميػػػػوؿ المينيػػػػة والقػػػػيـ االجتماعيػػػػة السػػػػموكية، 
 وترتيب أىميتيا بالنسبة ليـ، النتقاء أفضؿ العناصر منيـ. 
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وائية شػريحة طبقيػػة عشػػ طريػػؽ ولتحقيػؽ أغػػراض الدراسػة قػػاـ الباحػث بجمػػع البيانػػات عػف
وقد اسػتخدـ الباحػث ، مف مجتمع الدراسة المكوف مف شريحة الضباط رتبة نقيب فما فوؽ

 .استبانة 300حيث قاـ بتوزيع  المنيج الوصفي التحميمي في أسموب البحث
 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا

 عطػػييـ القػػدرة أف لػػدى ضػػباط وأفػػراد الشػػرطة مسػػتوى متوسػػط فػػي مجػػاؿ القػػوة الجسػػدية ت
عمػػى فػػرض القػػانوف، وأنيػػـ يتمتعػػوف بالقػػدرة عمػػى تقػػدير الموقػػؼ عنػػد التعػػرض لألخطػػار 

 .واتخاذ القرارات المناسبة زمانيًا ومكانياً 
  ولػػدييـ مسػػتوى متوسػػط فػػي مجػػاؿ االسػػتفادة مػػف الػػدورات التدريبيػػة التػػي يتمقونيػػا لتطػػوير

 .ـ والوالء لممؤسسة الشرطيةوتحسيف أدائيـ، ويتمتعوف بالسمع والطاعة لرؤسائي
  ويميزوف في تعامميـ مع الجميور بيف الذكر واألنثى، وكذلؾ يميزوف بيف الفئات العمرية

 .المختمفة واالنتماءات السياسية عند تعامميـ مع الجميور

 :وقد أوصت الدراسة

ضػػرورة االىتمػػاـ بضػػوابط معػػايير اختيػػار وتعيػػيف ضػػباط وأفػػراد الشػػرطة حسػػب الصػػفات  -
سػػػدية والقػػػدرات العقميػػػة والمػػػؤىالت العمميػػػة والتػػػدريب والسػػػموؾ االجتمػػػاعي اإليجػػػابي الج

 والسمات الشخصية المميزة، واالىتماـ بمعيار الوزف والطوؿ. 
ضػػػػرورة االىتمػػػػاـ بتػػػػدريب ضػػػػباط وأفػػػػراد الشػػػػرطة مػػػػف خػػػػالؿ تكثيػػػػؼ الػػػػدورات ودراسػػػػة  -

سػػػاب الميػػػارات المختمفػػػة فػػػي االحتياجػػػات التدريبيػػػة الفعميػػػة ليػػػـ التػػػي تسػػػاعدىـ عمػػػى اكت
 مواقؼ أمنية متباينة وباستخداـ أساليب وتقنيات تدريبية متقدمة. 

ضػػرورة تعزيػػز الػػدور الرقػػابي عمػػى جيػػاز الشػػرطة لممحافظػػة عمػػى مظيػػر رجػػؿ الشػػرطة  -
وتطبيقو لمقانوف بشكؿ عادؿ، إلى جانب ضرورة االىتماـ بإجراء اختبارات نفسية )المزاج 

النفسػػي...الخ( لضػػباط وأفػػراد الشػػرطة قبػػؿ تعييػػنيـ، وضػػرورة االىتمػػاـ العػػاـ، االسػػتقرار 
بالجوانػػػب التحفيزيػػػة لمعػػػامميف فػػػي جيػػػاز الشػػػرطة بنظػػػاـ جيػػػد لمحػػػوافز الماديػػػة والمعنويػػػة 
والترقيػػػات حسػػػب الكفػػػاءة واالنتمػػػاء لمعمػػػؿ ولػػػيس االنتمػػػاء التنظيمػػػي أو الحزبػػػي، حتػػػى 

 تتحقؽ الدافعية لإلنجاز وتحسيف األداء.
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االىتمػػاـ باسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة والتكنولوجيػػا لتطػػوير األداء الشػػرطي وتػػوفير قاعػػدة  -
معمومػػػػات عػػػػف ضػػػػباط الشػػػػرطة ومسػػػػتوى الميػػػػارات اإلداريػػػػة المتػػػػوفرة لػػػػدييـ ومجػػػػاالت 

 الميارات التي يحتاجوف إلى تنميتيا.
3. (Callanan,2011): 

راسـة اثـر العـرق والتجربـة وسائل االعالم والمفاىيم العامة لمشـرطة: دىدفت دراسة 
الػػى معرفػػػة تػػأثير التنػػػاوؿ االعالمػػػي لمموضػػوعات ذات الصػػػمة بالجريمػػػة الشخصـــية 

عمى اراء االفراد تجاه الشرطة في والية كالفورنيا األمريكية حيث استخدـ الباحػث فػي 
دراستو الميدانية المنيج المسحي واقتصرت عينة الدراسػة عمػى المػواطنيف األمػريكييف 

مفػػردة كمػػا وركػػزت  4245صػػوؿ االفريقيػػة والالتينيػػة مػػف خػػالؿ عينػػة قواميػػا مػػف اال
الدراسػػة عمػػى ثالثػػة جوانػػب مػػف اداء الشػػرطة وىػػي الثقػػة فػػي الشػػرطة وعدالػػة الشػػرطة 

 ومدى استخداـ الشرطة لمقوة المفرطة. 

 خمصت الدراسة الي ما يمي: 
تساىـ بشكؿ ممحوظ في زيػادة  اف عرض االخبار التمفزيونية وتناوؿ برامج الواقع والجرائـ -

 الثقة بالشرطة. 
ضػػحايا الجػػرائـ وذوي تجربػػة االعتقػػاؿ الػػذي سػػبؽ واف تػػـ اعتقػػاليـ مػػف قبػػؿ الشػػرطة لػػـ  -

 تتأثر لدييـ مستويات الثقة بالشرطة مف خالؿ التناوؿ االعالمي لمجريمة وموضوعاتيا.
وؿ مرة اكثر اىمية مػف اف االشخاص حديثي الخبرات االجرامية المذيف يرتكبوف جريمة أل -

 وسائؿ االعالـ لتشكيؿ اآلراء الفردية تجاه الشرطة. 
اف زيػػادة تنػػاوؿ وسػػائؿ االعػػالـ لمموضػػوعات ذات الصػػمة بالجريمػػة ادت الػػى زيػػادة الثقػػة  -

المبحوثيف مف ذوي االصوؿ الالتينية فػي الشػرطة فػي حػيف لػـ يكػف ليػا تػأثير عمػى الثقػة 
 االفريقية.لدى االمريكييف مف ذوي االصوؿ 

 : (م2011دراسة )الحربي،  .4
" تنمية الميارات األمنية ودورىا فـي تحسـين أداء ضـباط األمـن العـام فـي ىدفت دراسة 

الى التعرؼ عمى تنمية الميارات األمنية ودورىا في تحسيف أداء ضػباط القصيم وحائل " 
ي تمػػػؾ األمػػػف العػػػاـ فػػػي القصػػػيـ وحائػػػؿ، وتشػػػكؿ مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف ضػػػباط الشػػػرطة فػػػ
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( ضابطًا.  وقد استخدـ  200( ضابطًا، وكاف حجـ العينة )  492المنطقتيف وعددىـ ) 
  وكانت أىم النتائج ما يمي:الباحث المنيج الوصفي التحميمي، 

أف الميارات األمنية الالزمة لتحسيف أداء ضباط األمف العاـ في القصيـ وحائؿ التي  -
قبؿ وقوعيا وضبط مرتكبييا، وتوفير األمف تتوافر ىي: الحس األمني بتوقع الجريمة 

 الذاتي الكفيؿ بحماية أفراد القوة، والتعرؼ عمى الممنوعات والمواد المخدرة.
أف الوسػائؿ الميمػػة جػػدا لتنميػػة الميػػارات األمنيػػة الالزمػػة لتحسػػيف أداء ضػػباط األمػػف  -

ة بػالحوافز العاـ في القصيـ وحائؿ ىي: تزويد المتميزيف في اكتساب الميارات األمني
المادية والمعنوية، وتدريب رجاؿ األمف عمى إتقػاف اسػتخداـ أنظمػة االسػتعالـ اآللػي، 

 وتدريب رجاؿ األمف عمى إتقاف استخداـ تقنيات الوقاية األمنية. 
لػػػدى مفػػػردات مجتمػػػع الدراسػػػة رؤيػػػة متشػػػابية نحػػػو دور تنميػػػة الميػػػارات األمنيػػػة فػػػي  -

 صيـ وحائؿ ميما اختمفت أعمارىـ. تحسيف أداء ضباط األمف العاـ في الق
 وكانت أىم التوصيات: 

  إعػػداد اسػػتراتيجيات تدريبيػػة مسػػتدامة لتنميػػة الميػػارات األمنيػػة لضػػباط األمػػف فػػي القصػػيـ
 وحائؿ. 

  ترشيح الضػباط لاللتحػاؽ بػالبرامج التدريبيػة الالزمػة لتنميػة الميػارات األمنيػة وفػؽ معػايير
اطيـ فػػي العمػػؿ، فضػػاًل عػػف الحاجػػة الفعميػػة ليػػذه محػػددة تتضػػمف درجػػة كفػػاءتيـ، وانضػػب

 الميارات إلنجاز مياـ العمؿ األمني الذي يتولونو.
 م (:2010دراسة ) الطناني،  .5

"ميارات رجل الشرطة في التعامل مـع الجميـور وأثرىـا عمـى فعاليـة تقـديم ىدفت دراسة 
ة والذاتيػػػة فػػػي إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع ميػػػارات رجػػػؿ الشػػػرطة اإلنسػػػاني الخدمـــة األمنيـــة"

التعامػػػؿ مػػػع الجميػػػور وأثرىػػػا عمػػػى فعاليػػػة تقػػػديـ الخدمػػػة األمنيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر رجػػػاؿ 
الشرطة العامميف في محافظة غزة، وكذلؾ التعرؼ عمى مدى توفر أساليب ووسائؿ تنمية 
ىػػػذه الميػػػارات، والكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ فػػػي مسػػػتوى ىػػػذه الميػػػارات ) اإلنسػػػانية والذاتيػػػة ( 

تالؼ فػػي السػػمات والخصػػائص العامػػة لممبحػػوثيف، وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث النػػاتج عػػف االخػػ
المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو ولمالءمتو ليذه الدراسة، واشتمؿ مجتمػع الدراسػة عمػى 

فػردًا، وبمػػت عينػة  1722جميع رجاؿ الشرطة العامميف في محافظة غػزة والبػالع عػددىـ 
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عمػييـ باسػتخداـ طريقػة العينػة العشػوائية الطبقيػة  فردًا تـ توزيع االستبيانات 517الدراسة 
 المنتظمة.

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: 
الميػػارات اإلنسػػانية ) ميػػارة االسػػتماع، ميػػارة التحػػدث، ميػػارة اإلقنػػاع، ميػػارة حػػؿ النػػزاع،  -

ة، القػػدرات ميػػارة تكػػويف العالقػػات وكسػػب تعػػاوف الجميػػور ( والذاتيػػة ) السػػمات الجسػػمي
العقمية، ميارة المبادأة واالبتكار، ميارة ضبط النفس ( متوفرة لدى رجاؿ الشرطة العامميف 
فػػي محافظػػة غػػزة، وبالتػػالي فإنيػػا تػػؤثر عمػػػى فعاليػػة تقػػديـ الخدمػػة األمنيػػة وىػػي بحاجػػػة 

 لتطوير.
محافظػة  أساليب تنمية الميارات اإلنسانية والذاتية متوفرة لدى رجاؿ الشرطة العامميف فػي -

 غزة، وبالتالي فإنيا تؤثر عمى فعالية تقديـ الخدمة األمنية وىي بحاجة لتطوير.
فػػػػي وجيػػػػػات نظػػػػػر  0.05ال توجػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػتوى معنويػػػػػة  -

المبحػػوثيف حػػوؿ ميػػارات رجػػؿ الشػػرطة فػػي التعامػػؿ مػػع الجميػػور وفعاليػػة تقػػديـ الخدمػػة 
 عية، الرتبة، المؤىؿ العممي، عدد سنوات الخدمة(.الحالة االجتمامنية تعزى إلى )األ

فػي وجيػات نظػر المبحػوثيف  0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويػة  -
تقػديـ الخدمػة األمنيػة تعػزى حوؿ ميارات رجؿ الشرطة في التعامؿ مػع الجميػور وفعاليػة 

 (.إلى )العمر، مكاف العمؿ
 من أىميا: وقد توصمت الدراسة إلى عدة توصيات 

ضػػػرورة تطػػػوير وصػػػقؿ الميػػػارات اإلنسػػػانية والذاتيػػػة لرجػػػؿ الشػػػرطة عػػػف طريػػػؽ التػػػدريب  -
 وورش العمؿ والندوات وغيرىا، والتركيز عمى امتالؾ ىذه الميارات عند اختياره.

االىتماـ بالفعاليات التي تعػزز العالقػة بػيف جيػاز الشػرطة وبػيف مؤسسػات المجتمػع التػي  -
يضاح دور رجؿ الشرطة في حماية األرواح والممتمكات. ليا عالقة مباشرة مع  و، وا 

االىتمػػػاـ بالجوانػػػب السػػػموكية عنػػػد تقيػػػيـ أداء رجػػػاؿ الشػػػرطة، وتقػػػديـ مزيػػػد مػػػف الحػػػوافز  -
المادية والمعنوية باستمرار لمف يحسف التعامؿ مع الجميور وتطبيؽ الموائح العقابية بحؽ 

 مف يسيئ التعامؿ مع الجميور.
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 (:2009توي، دراسة )الش .6
" الريـا  مدى إسيام اإلعالم األمني فـي نجـاح الحمـالت األمنيـة بمدينـة" دراسػة ىدفت

األمنيػػػة  لقيػػػاس قػػػدرة األجيػػػزة اإلعالميػػػة عمػػػى نقػػػؿ النجاحػػػات المحققػػػة فػػػي الحمػػػالت
خالؿ معرفة  لممجتمع، ومف ثـ تحقيؽ الشعور باألمف العاـ لكافة أفراد المجتمع وذلؾ مف

الباحػػث  ة اإلعػػالـ األمنػػي فػػي نجػػاح الحمػػالت األمنيػػة وىػػذا مػػا يسػػعىمػػدى إسػػياـ أجيػػز 
 .إلثباتو مف خالؿ ىذه الدراسة

 أىم النتائج:
اإلعػالـ األمنػي أفػراد المجتمػع عمػى  شجعت الحمالت األمنية المستمرة إلػى جانػب توعيػة -

 التبميع عف المخالفات األمنية.
 ممخالفات األمنية في المنطقة. األمف عف إعطاء الصورة الحقيقية ل إحجاـ مسئولي -

 أىم التوصيات:
 حث الجيات المسئولة عف الحمػالت األمنيػة عمػى تقػديـ المعمومػات و البيانػات الحقيقيػة -

 إلى أجيزة اإلعالـ األمني.
مػػف توجيػػو حمػػالت أمنيػػة  إجػػراء الحمػػالت األمنيػػة ضػػمف مػػنيج عممػػي مػػنظـ، و الحػػذر -

 .بشكؿ ارتجالي وعشوائي
 (:2008،دراسة )الطراونة .7

الػػى التعػػرؼ عمػػى اتجاىػػات  اتجاىــات المــواطن العربــي نحــو رجــل الشــرطةىػدفت دراسػػة 
الجميور نحو رجؿ الشرطة في االردف، و معرفة اثر المتػيرات الديموغرافية واالجتماعية 
واالقتصادية عمى اتجاىات المواطنيف نحو رجؿ الشرطة انطالقا مف اف العمؿ عمى نشر 

لجميور العربي االردنػي يتطمػب ادراؾ صػورة رجػؿ الشػرطة فػي ذىػف الوعي االمني لدى ا
المواطف االردني باإلضافة الى دراسة العوامؿ واالسباب المؤثرة فػي صػياغة ىػذه الصػورة 
لػايات التػأثير فييػا وتحسػينيا لتسػريع انػدماج المػواطف فػي العمميػة االمنيػة حيػث اسػتخدـ 

ي وتمثؿ مجتمع الدراسػة فػي المجتمػع االردنػي الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميم
في كافة فئاتو كما اجريت الدراسة عمى عينة عشوائية في جميػع المحافظػات، وقػد اعتمػد 

شػخص  600الباحث االستبانة اداة لجمع البيانات مف عينة المجتمع. وبمػع عػدد افرادىػا 
 نية مف مختمؼ الفئات العمرية ومف الجنسييف عمى نطاؽ المممكة االرد
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 وخمصت الدراسة الى ما يمي:
اف ىنػػػػػاؾ اتجاىػػػػػات ايجابيػػػػػة  لػػػػػدى المػػػػػواطنيف االردنيػػػػػيف لػػػػػدى رجػػػػػؿ الشػػػػػرطة تتعمػػػػػػؽ  -

بالخصػػػػائص الشخصػػػػية والمينيػػػػة لرجػػػػؿ الشػػػػرطة وتتعمػػػػؽ بسػػػػموكيات رجػػػػؿ الشػػػػرطة مػػػػع 
 المواطف. 

ال يوجد فرؽ كبير بيف اتجاىات المواطنيف نحو رجػؿ الشػرطة تتعمػؽ بػذكور او انػاث فػي  -
حػػيف اف ىنػػاؾ اختالفػػا واضػػحا فػػي اتجاىػػات المػػواطنيف نحػػو رجػػؿ الشػػرطة وفقػػا لمسػػتوى 

 التعميمي والحالة االجتماعية وحالة العمؿ. 
اظيػػرت الدراسػػة اف ىنػػاؾ اتجاىػػا ايجابيػػا لػػدى المػػواطنيف نحػػو السػػموؾ االخالقػػي لرجػػؿ  -

لديػو اتجاىػػات  الشػرطة اثنػاء ادائػو لعممػو وبينػػت الدراسػة اف مػف تعامػؿ مػػع رجػؿ الشػرطة
 اكثر ايجابية مف غيره ممف لـ يتعامؿ مع رجاؿ الشرطة.

 (:2007دراسة )ىالل،  .8
الػى التعػرؼ عمػى اىػـ المتػيػرات التػي واقع العالقة بين الجميور والشرطة ىدفت دراسة 

تػػؤثر عمػػػى طبيعػػػة العالقػػػة بينيمػػػا وطبيعػػة المجتمػػػع والرواسػػػب التاريخيػػػة وطبيعػػػة العمػػػؿ 
اقاتػػػػو وسػػػػموكيات رجػػػػؿ الشػػػػرطة باإلضػػػػافة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى اتجاىػػػػات الشػػػػرطي واتسػػػػاع نط

وانطباعػات الجميػور نحػػو رجػؿ الشػػرطة ومعرفػة مػدى رضػػى الجميػور عػػف الخدمػة التػػي 
تقدميا الشرطة ومدى تعاوف الجميور مػع الشػرطة حيػث اسػتخدـ الباحػث كػؿ مػف المسػح 

قػػة بػػيف الشػػرطة والجميػػور االجتمػػاعي بالعينػػة والمػػنيج المقػػارف لممقارنػػة بػػيف طبيعػػة العال
فػػي مجتمعػػػاتيـ العربيػػػة بمػػػا ىػػػو سػػػائد فػػػي المجتمعػػػات الػربيػػػة كالمممكػػػة المتحػػػدة امريكػػػا 
وفرنسا كما تـ اختيار العينة باألسموب العشػوائي البسػيط ووزعػت العينػة وفػؽ الخصػائص 

قة مػػف المتػردديف عمػػى ادارة مػػرور الشػػار  100الديموغرافيػة لممبحػػوثيف، وبمػػع حجػـ العينػػة 
 ومعرض الكتاب. 

 وخمصت الدراسة الى ما يمي:
% 70% مف المبحوثييف الػى ايجابيػة انطبػاعيـ واتجػاىيـ نحػو الشػرطة واشػار 66اشار  -

 مف المبحوثيف الى عدـ احساسيـ بالخوؼ مف الشرطة. 
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% مػػف المبحػػوثيف بجػػودة الخػػدمات التػػي تقػػدميا الشػػرطة ليػػـ حيػػث ارجعػػوا ذلػػؾ 58فػػاد أ -
يا االحساس العاـ باألمف واالماف والطػابع االنسػاني فػي تعامػؿ الشػرطة لعدة اعتبارات من

 واالنجاز السريع لممعامالت. 
% مف المبحػوثيف الػى وجػود قصػور فػي العمػؿ الشػرطي وعػزو ذلػؾ الػى الػبطء 54اشار  -

والتعقيد في انجاز المعامالت في بعض االحياف او الوسػاطة واسػاءة المعاممػة فػي احيػاف 
 ذي انعكس عمى االنطباع العاـ عف رجؿ الشرطة. اخرى االمر ال

% مػػػػف المبحػػػػوثيف بعػػػػدـ قيػػػػاـ رجػػػػاؿ الشػػػػرطة بمحابػػػػاة او مجاممػػػػة بعػػػػض افػػػػراد 60افػػػاد  -
 الجميور حسب الجنسية او المػة او الميجة وىو ما عزز مف صورتيـ االيجابية. 

 (:2005دراسة )كاكتال،  .9
 الجميــور بالمؤسســة األمنيــة "" دور وســائل اإلعــالم فــي تنميــة عالقــات ىػػدفت دراسػػة

لمتعػػػرؼ عمػػػى دور إدارة اإلعػػػالـ والعالقػػػات العامػػػة برئاسػػػة قػػػوات الشػػػرطة بالسػػػوداف فػػػي 
تحسػيف عالقػػات الشػػرطة بػػالجميور، والتعريػػؼ بأىميػة العمػػؿ الشػػرطي وأىدافػػو وواجباتػػو، 

لشرطة نشأتو وتطوره.  والتعريؼ بدور وسائؿ اإلعالـ في التنمية وتحسيف العالقات بيف ا
 والجميور.

 خرجت الدراسة بالنتائج التالية: 
اإلذاعػػػة السػػػودانية ىػػػي أفضػػػؿ الوسػػػائؿ اإلعالميػػػة إليصػػػاؿ الرسػػػالة الشػػػرطية لمجميػػػور  -

 الخارجي يمييا التمفزيوف القومي ثـ الصحؼ واإلصدارات اليومية. 
 حوار.الدراما ىي الشكؿ البرامجي األمثؿ لتقديـ برامج الشرطة في اإلذاعة يمييا ال -
قيػػػاس اتجاىػػػات الػػػرأي العػػػاـ ىػػػي أفضػػػؿ الطػػػرؽ لتقػػػويـ أعمػػػاؿ إدارة اإلعػػػالـ والعالقػػػات  -

 العامة تمييا البحوث العممية ثـ توفير اإلمكانات الالزمة.
تعػػرؼ المبحػػوثيف عمػػػى إدارة اإلعػػالـ والعالقػػػات العامػػة بالشػػرطة عبػػػر برنػػامج سػػػاىروف  -

 ودانية.التمفزيوني ثـ برنامج الشرطة في اإلذاعة الس
الصػػورة الذىنيػػة عػػف الشػػرطة لػػدى المبحػػوثيف عبػػر وسػػائؿ اإلعػػالـ، إنيػػا جيػػاز ضػػروري  -

 لحماية المجتمع مف الجريمة ثـ جياز خدمي يطبؽ شعار )الشرطة في خدمة الشعب(.
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 :(2003دراسة )العتيبي،  .10
ي والطيــران فــ "الميــارات القياديــة لــدى الضــباط العــاممين فــي وزارة الــدفاعىػػدفت دراسػػة 

البريـة وضـباط  مدينة الريا  وعالقتيا بكفاءة أدائيم" دراسة مقارنة بين ضباط القوات
المقارنػػة بػيف ضػباط القػػوات البريػة وضػباط الػػدفاع الجػوي حػػوؿ  إلػى قـوات الــدفاع الجـوي

التعرؼ عمى الفروؽ بيف ضػباط القػوات البريػة و  الواجب توافرىا. مستوى الميارات القيادية
 الميػارات القياديػة بػاختالؼ متػيػراتيـ الشخصػية. وي حػوؿ أىميػة تمػؾوضباط الدفاع الج

 معرفة العالقة بيف الميارات القيادية لدى ضباط القوات البرية وقوات الدفاع الجوي تبػيفو 
 كفاءة أدائيـ الوظيفي.

 تـ اسػتخداـ المػنيج المقػارف لعقػد مقارنػة بػيف ضػباط القػوات البريػة وضػباط الػدفاع الجػوي
ارات القيادية، وقد تـ االعتماد عمى االستبانة في جمع البيانات، وبمع عدد أفراد حوؿ المي

 مف الدفاع الجوي. 111مف القوات البرية و  144بواقع  255 العينة
 :أىم النتائج

)الذاتيػػػة والفنيػػػة واإلداريػػػة واإلنسػػػانية( لػػػدى كػػػؿ مػػػف  تبػػػيف أف مسػػػتوى الميػػػارات القياديػػػة -
 جوي مرتفع.البرية والدفاع ال القوات

 عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف القػػوات البريػػة والػػدفاع الجػػوي حػػوؿ -
 العالقة بيف الميارات القيادية واألداء.

 وجػػود عالقػػة تػػأثير بػػيف العمػػر والميػػارات اإلنسػػانية فػػي القػػوات البريػػة ووجػػود تػػأثير بػػيف -
 ي ووجػػػػود تػػػػأثير بػػػػيف الرتبػػػػةالحالػػػػة االجتماعيػػػػة والميػػػػارات اإلنسػػػػانية فػػػػي الػػػػدفاع الجػػػػو 

 والميارات الذاتية في القوات البرية.
 أىم التوصيات:

 ضػػرورة اىتمػػاـ وزارة الػػدفاع والطيػػراف بعقػػد دورات تدريبيػػة لمضػػباط فػػي النػػواحي اإلداريػػة، -
 وأف تكوف ىذه الدورات في المواضيع القيادية والعالقات اإلنسانية.

 رورة إدخاليػػػا بتوسػػػع فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية فػػػيالتأكيػػػد عمػػػى أىميػػػة العمػػػـو اإلداريػػػة وضػػػ -
 الكميات العسكرية مع التركيز عمى تنمية الميارات الفنية واإلنسانية واإلدارية.
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11.  (HALPERN, 1994) : 
 لمســــمطة السياســــي اإلدراك فــــي ودوره اإلعــــالم وســــائل عمــــى االعتمــــادىػػػػدفت دراسػػػػة 

اإلعػػالـ فػػي اإلدراؾ السياسػػي إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ  السياســية
( مفػػردة مػػف الػػذكور  300لمسػػمطة السياسػػية، وقػػد اختػػار الباحػػث عينػػة عشػػوائية بمػػػت ) 

 واإلناث، واستخدـ الباحث في دراستو المنيج المسحي.
وقد توصمت الدراسة إلى أف مجتمع العينة يعتمد بشكؿ أساسػي عمػى وسػائؿ اإلعػالـ فػي 

ة لمسػػمطة السياسػػية، وأف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف اإلدراؾ إدراكيػػـ وتفيػػـ لألمػػور السياسػػي
 السياسي ووسائؿ اإلعالـ.

 

 دراسات تناولت موضوع الصورة الذىنية: 1.2.3
 (: 2014دراسة )غموقي، .1

دور العالقات العامة في تكوين الصورة الذىنية لممؤسسة االقتصادية لدى  سةادر  تعالج
 لممؤسسػة الذىنيػة الصػورة تكػويف فػي عامػةال العالقػات دور موضػوعجميورىـا الـداخمي 

 وذلػؾ بسػكرة، ENICAB الكوابػؿ صػناعة بمؤسسػة الػداخمي جميورىا لدى االقتصادية
 ذلػؾ، زار بػإ فػي تسػاىـ التػي تاوالمتػيػر  العناصػر أىػـ عمػى الضػوء تسػميط خػالؿ مػف

 لػدى الذىنيػة الصػورة تكػويف فػي العامػة العالقػات إدارة فعاليػة عمػى التعػرؼ ومحاولػة
 االجتمػاعي، المسػح مػنيج عمػى سػةاالدر  ىػذه فػي الباحػث اعتمػد وقػد الػداخمي. جميورىػا

 اختيػار تػـ وقػد سػةار دبال المتعمقػة البيانػات لتجميػع أساسػية كػأداة االسػتبياف اسػتخدـ وقػد
 .عامال104 بمػت الطبقية العينة

 إلى: سةار دال ىذه خالل من تخمص وقد  
 الداخمي الجميور لدى االقتصادية لممؤسسة لذىنيةا الصورة تكويف في دور لمعالقات أف. 
 جميورىا أذىاف في صورتيا تشكيؿ خالؿ مف مقبولة ذىنية صورة تممؾ المؤسسة وأف. 
 جميورىا لدى الكفاية فييا بما معروفة المؤسسة وأف. 
 المطبوعة الوسائؿ كانت استعماال الوسائؿ وأكثر. 
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 صػناعة مؤسسػة فػي الذىنيػة الصػورة كويفت في العامة العالقات دور يبقى ذلؾ كؿ رغـ 
 .الكافي باالىتماـ يحظى وال محدود بسكرة ENICAB الكوابؿ

 (:2011دراسة )محمد،  .2
  قيــاس الصــورة الذىنيــة عــن الســيارات الصــينية لــدى المســتيمك المصــري ىػػدفت دراسػػة

الى التعرؼ عمى الصورة الذىنيػة عػف سػيارات الركػوب الصػينية لػدى المسػتيمؾ المصػري 
مػػف خػػالؿ الدراسػػة التطبيقيػػة ودراسػػة مػػا اذا كػػاف ىنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف 
الصورة الذىنية لدى عمالء سيارات الركوب بالسوؽ المصري عف المنتج الصيني عموما 
والسػػػيارات الصػػػينية خصوصػػػا والدراسػػػة التفصػػػيمية لمكونػػػات قيػػػاس الصػػػورة الذىنيػػػة عػػػف 

 ىا الثالثة)المعرفي، الوجداني، السموكي(.السيارات بالسوؽ المصري بعناصر 
استخدـ الباحث المنيج التحميمي لموصوؿ الى استنتاجات عامة عف مجتمع البحث والذي 

 مفردة  لتحقيؽ االىداؼ المذكورة. 400اختار منو عينة تتكوف مف 
 خمصت الدراسة الى عدة نتائج كان اىميا:

سػػػنة  35ء بالفئػػػات العمريػػػة االصػػػػر مػػػف اف الصػػػورة الذىنيػػػة اكثػػػر ايجابيػػػة لػػػدى العمػػػال -
 وتقؿ لدى الفئات االكبر لمعمالء.

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي الصػػورة الذىنيػػة عػػف السػػيارات الصػػينية بػػيف  -
 عمالء السوؽ المصري باختالؼ مستويات التعميـ.

ىػي صػورة الصورة الذىنية اكثر ايجابية لدى العمالء الذيف سبؽ تممكيـ سيارات صينية و  -
 سمبية لدى العمالء الذيف لـ يسبؽ ليـ امتالؾ سيارة صينية.

 خمصت الدراسة الى عدة توصيات كان اىميا:
تركيز الجيود التسويقية لمجيات الميتمة بتسويؽ السيارات عمى الفئات العمرية االقؿ فػي  -

دى سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػى صػػورة  ايجابيػػة والعمػػؿ عمػػى تحسػػيف الصػػورة الذىنيػػة المدركػػة لػػ
 باقي الفئات العمرية.

البحػػػػث بإتاحػػػػة الجيػػػػات الميتمػػػػة بتسػػػػويؽ السػػػػيارات الصػػػػينية بالسػػػػوؽ المصػػػػري ضػػػػمف  -
اسػػاليبيا الترويجيػػة ألسػػموب تجربػػة السػػيارة مػػف خػػالؿ القطاعػػات المسػػتيدفة مػػف العمػػالء 
وخاصػة قػػادة الػػراي واسػػاتذة الجامعػػات وممثمػي المشػػتريات بالشػػركات الكبػػرى ممػػا سػػيدعـ 

 االيجابية.الصورة 
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 :)2010دراسة ) ناجي، .3
دور العالقات العامة في بنـاء الصـورة الذىنيـة لمشـركات: ىدفت الدراسة الى البحث في 

ــة ــين مــن الشــركات اليمني ىػػدفت الدراسػػة الػػى اكتشػػاؼ تػػأثير بػػرامج حيػػث   دراســة الثنت
ليمنيػة العالقات العامة  في كػال مػف الشػركة اليمنيػة لصػناعة السػمف والصػابوف والشػركة ا
مػف  لمصناعة والتجارة في بناء الصورة الذىنية لكمييما في مخيمة فئات الجميور المختمفة

وأثػػر ذلػػؾ عمػػى بنػػاء الصػػورة   خػػالؿ تقيػػيـ العالقػػات السػػائدة بػػيف الشػػركات وىػػذه الفئػػات
 الفعمية لمشركات في ذىف كؿ فئة عمى حداه.

عامة التي تسػتخدميا الشػركتيف فػي األساسية لمعالقات ال وىدفت كذلؾ الى تحديد الوسائؿ
 .في أوساط جميورىا الداخمي و الخارجي بناء الصورة الذىنية لكمييما

المسح الميداني و  المنيج الوصفي التحميمي عبر واعتمد الباحث في منيجية البحث عمى
ووزع الباحػث  دراسة الحالة مستخدما ادوات بحثيػة تتمثػؿ باسػتمارة االسػتبياف والمالحظػة،

 استمارة. 1544يقرب مف  ما
 .:وخمصت الدراسة الى 

وجػػػود صػػػورة واضػػػحة جػػػدا لمشػػػركات فػػػي أوسػػػاط الفئػػػات  تؤكػػػد نتػػػائج الدراسػػػة عمػػػى عػػػدـ -
 .وبرامج العالقات العامة في بموغ أىدافيا المستيدفة بسبب إخفاؽ بعض وسائؿ

واألنشطة واالحتفاالت الخاصة بالشركات  ،والدعايات توصمت الدراسة الى أف اإلعالنات -
التي تستخدميا العالقات العامة في بنػاء صػورة جيػدة  الدعائية مف أفضؿ الوسائؿ الفعالة

 .لمشركات
العالقات العامة المتمثمػة بالنشػرات والبرشػورات، المػؤثرات  توصمت الدراسة الى أف وسائؿ -

بػػرامج الوسػػائؿ اإلعالميػػة الحديثػػة ، أبحػػاث العالقػػات العامػػة وتقيػػيـ ، البصػػرية والسػػمعية
 .الشركات غير مستخدمة بصورة فاعمة في بناء الصورة الذىنية ليدة العالقات العامة

 (:1999دراسة )الخاجة،  .4
دور االتصـال فـي تكـوين الصـورة الذىنيـة لممؤسسـات العالجيـة فـي دولـة  ىدفت دراسػة

مػػف  الػػى دراسػػة اآلثػػار االيجابيػػة والسػػمبية لمحممػػة االمــارات العربيــة المتحــدة دراســة حالــة
وجيػػػة نظػػػر الجميػػػور وتقػػػويـ الحممػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى جوانػػػب القػػػوة والضػػػعؼ فػػػي الصػػػورة 
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الذىنيػػػػػة ودور االتصػػػػػاؿ المباشػػػػػر فييػػػػػا، واسػػػػػتخالص اسػػػػػس نجػػػػػاح الحممػػػػػة االعالميػػػػػة 
 التعريفية.

ويعتبػػػػر البحػػػػث مػػػػف الدراسػػػػات الوصػػػػفية حيػػػػث اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج المسػػػػحي عمػػػػى 
ات الحممة االعالمية)البرنامج االتصالي( لممستشفى مستوييف االوؿ تحميؿ عناصر ومكون

والثػػػػاني تحميػػػػؿ اتجاىػػػػات  98و 97مػػػػادة خػػػػالؿ عػػػػامي  120االمريكػػػػي والمتكػػػػوف مػػػػف 
المتعامميف نحو المستشفى كمقدمة لقيػاس اثػر الحممػة عمػى معػارفيـ وسػموكياتيـ الخاصػة 

 مفردة. 300بالمستشفى. وبمع عددىـ 

 نتائج الدراسة:
اف الحممػػػة االعالميػػػة عرفػػػت جميػػػع الجمػػػاىير المسػػػتيدفة بالمستشػػػفى  اوضػػػحت الدراسػػػة -

 %.100االمريكي بنسبة 
تبيف تنوع المصادر التي حصؿ منيا المبحػوثيف عمػى المعمومػات وىػي االقػارب والجيػراف  -

 والمعارؼ لمعمالء الحالييف و أولئؾ الذيف سبؽ ليـ التعامؿ مع ذلؾ المستشفى.
تػرويج تتكامػؿ مػػا بػيف االتصػاؿ الجمػاىيري وبػيف االتصػػاؿ يتضػح اف وسػائؿ التعريػؼ وال -

 الشخصي.
اف تػػأثير الحممػػة فػػي المرحمػػة االولػػى وىػػي مرحمػػة االدراؾ جػػاءت متالزمػػة فػػي الرتبػػة مػػع  -

 %.34دور االتصاؿ المباشر بنسبة 
تػػػأثير الحممػػػة االعالميػػػة كمتػيػػػر مسػػػتقؿ كػػػاف كبيػػػر حيػػػث نجحػػػت فػػػي تأسػػػيس الصػػػورة  -

 المستشفى الى جانب تأثير االتصاؿ المباشر. الذىنية الطيبة عف 
 التوصيات:

تقػػع عمػػى العالقػػات العامػػة مسػػؤولية معنويػػة كبيػػرة فػػي تزويػػد االدارة بحقيقػػة االمػػور حػػوؿ  -
 سياساتيا ونشاطاتيا.

الحػػرص عمػػى التػطيػػة االعالميػػة لبػػرامج المسػػؤولية االجتماعيػػة عبػػر الوسػػائؿ المختمفػػة  -
 ف المؤسسات الصحية.لتػيير االنطباعات السمبية ع

 اعداد دورات تدريبية في فنوف التعامؿ والتفكير االبداعي لمعامميف في مستشفيات الدولة. -
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 (:  1998دراسة )السمعوس،  .5
الػى التعػرؼ عمػى مػدى فيػـ  الصـورة الذىنيـة لمعالقـات العامـة فـي االردن  ىدفت دراسػة

منوطػػػػة بيػػػػا فػػػػي المؤسسػػػػات المسػػػػؤوليف والجميػػػػور لطبيعػػػػة العالقػػػػات العامػػػػة واالدوار ال
االردنيػة العامػػة والخاصػػة و معرفػة تػػأثير اجيػػزة العالقػػات العامػة فػػي المؤسسػػات االردنيػػة 
في اتجاىات الجماىير وآرائيـ عمى الصعيديف الداخمي والخارجي ومساعدتيـ في تحسيف 

 ة.واقعيـ والتعرؼ عمى كفاءة عمؿ اجيزة العالقات العامة في مختمؼ المؤسسات االردني
اعتمػػد الباحػػث مػػنيج المسػػح لتحقيػػؽ االىػػداؼ المػػذكورة وىػػو مػػف أكثػػر المنػػاىج العمميػػة 

مفػردة مػف الجميػور االردنػي  170مالءمة لمدراسات الوصفية، وتتكوف عينة الدراسػة مػف 
 في عماف واربد  باإلضافة الى عينة مف المؤسسات التي يوجد بيا اقساـ عالقات عامة.

 نتائج الدراسة:
 لعالقات العامة ما زاؿ يكتنؼ معناه الػموض والخمط وعدـ الوضوح،مفيـو ا -
الجميور يحمػؿ قناعػات صػحيحة عػف اىميػة العالقػات العامػة بوجػو عػاـ، اال اف ذلػؾ ال  -

 يعكس فيما واضحا ومحددا لمفيـو العالقات العامة.
% ممػػػف شػػػمميـ الدراسػػػة يحممػػػوف انطباعػػػا جيػػػدا عػػػف فائػػػدة جيػػػاز العالقػػػات 94رغػػػـ اف  -

لعامػػػة فػػػاف ذلػػػؾ لػػػـ يػػػدفعيـ الػػػى التعامػػػؿ معػػػو حيػػػث بمػػػػت نسػػػبة المتعػػػامميف مػػػع اجيػػػزة ا
 % مف المبحوثيف.35.3العالقات العامة في المؤسسات االردنية المختمفة 

اف العػػػامميف فػػػػي المؤسسػػػات الخاصػػػػة اكثػػػػر قربػػػا واتصػػػػاال بػػػػالجميور مػػػف زمالئيػػػػـ فػػػػي  -
 المؤسسات العامة.

 التوصيات:
يػػػػػتـ الشػػػػػركات والمؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية والخاصػػػػػة بتعيػػػػػيف كػػػػػوادر يوصػػػػػي الباحػػػػػث بػػػػػأف ت -

 متخصصة في العالقات العامة. 
أف تػػػػنظـ المؤسسػػػػات المعنيػػػػة دورات متخصصػػػػة لمعػػػػامميف فػػػػي اقسػػػػاـ العالقػػػػات العامػػػػة  -

 تشتمؿ محاضرات وتطبيقات عممية.
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6. (Korezenny, et.al., 1987 ) " 
إلى اختبار أثر تعرض األفراد   إلعالما وسائل في الدولية لألخبار التعر ىدفت دراسة 

لألخبار المتعمقة بالشئوف الدولية وحجـ معموماتيـ وآرائيـ واتجاىاتيـ وادراكػاتيـ حػوؿ مػا 
( سػنة فػأعمى، وقػد  18( مفردة مػف سػف )  285يعرض فييا، وقد بمػت عينة الدراسة ) 

كػػوف العينػػػة %، وروعػػي أف ت49% مػػف مفػػردات العينػػة، والػػذكور 51تمثمػػت اإلنػػاث ب 
 ممثمة لمستويات تعميمية مختمفة. 

واسػػػػتخدـ البػػػػاحثوف األسػػػػموب المسػػػػحي فػػػػي مػػػػنيجيـ البحثػػػػي، وقػػػػد جمػػػػع الباحثػػػػاف فػػػػي 
 دراستيما بيف أداتي المقابمة الشخصية واالستقصاء كأدوات لجمع البيانات.

 :وأنتجت الدراسة أف
ؿ كبيػر فػي زيػادة المعرفػة زيادة التعرض لممواد اإلخبارية المذاعة والمرئيػة تسػيـ بشػك -

 واإلدراؾ باألمور السياسية أكثر مف التعرض لموسائؿ المطبوعة.
وأف متػير السف مف العوامػؿ اليامػة التػي تػؤثر عمػى حجػـ المعرفػة، حيػث أف األفػراد  -

 األكبر سنا يحصموف عمى معمومات أكثر مف األصػر سنا.
 

 موضوعي الشرطة والصورة الذىنية: تناولتدراسات  1.2.4
 (:2012اسة )خميل،در  .1

دور الصحافة في تشكيل الصورة الذىنيـة لرجـل الشـرطة لـدى الـرأي العـام  ىدفت دراسة
الػػػػى معرفػػػػة الصػػػػورة الذىنيػػػػة لرجػػػػؿ الشػػػػرطة لػػػػدى الػػػػرأي العػػػػاـ الفمسػػػػطيني،  الفمســــطيني

والكشؼ عػف دور الصػحافة مػف بػيف وسػائؿ االعػالـ االخػرى فػي تقػديـ المعمومػات لمػرأي 
شػػرطة وتػػأثير ذلػػؾ عمػػى طبيعػػة الصػػورة المتكونػػة لػػدييـ، ورصػػد أكثػػر العػػاـ عػػف رجػػؿ ال

 العوامؿ الشخصية بروزا في تشكيؿ الصورة الذىنية عف رجؿ الشرطة لدى الرأي العاـ.
اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي فػػي اجػػراء دراسػػتو حيػػث كػػاف مجتمػػع الدراسػػة الجميػػور 

امػا فمػا فػوؽ حيػث اسػتخدـ العينػة ع 18الفمسطيني في قطػاع غػزة فػي الفئػة العمريػة مػف 
 مفردة مف ضباط الشرطة. 72مفردة، باإلضافة الى 400الحصصية والتي بمع حجميا 
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 خمصت الدراسة الى عدة نتائج كان أىميا:
  الخبرة والتعامؿ المباشر جاءت في المرتبة االولى مف بػيف اكثػر الوسػائؿ االتصػالية التػي

في تكويف الصورة الذىنية عػف الشػرطة وتػأتي الصػحافة يمجا الييا الرأي العاـ الفمسطيني 
 في المرتبة الثانية.

  أف الصػػػورة الذىنيػػػة العامػػػة لرجػػػؿ الشػػػرطة ىػػػي صػػػورة ليسػػػت ذات طػػػابع محػػػدد، تختمػػػؼ
الصػػػػورة الذىنيػػػػة لرجػػػػؿ الشػػػػرطة بػػػػاختالؼ الرتػػػػب، وىنػػػػاؾ عالقػػػػة عكسػػػػية بػػػػيف الرتػػػػب 

 العسكرية والصورة الذىنية المتكونة لرجؿ الشرطة.
  المجػػػاالت والتخصصػػػات الشػػػرطية التػػػي ليػػػا عالقػػػة وتواصػػػؿ مباشػػػر بػػػالجميور تحظػػػى

 بصورة ايجابية أكبر مف التخصصات التي ال يحتؾ بيا الجميور.
  أكثػػػر العوامػػػؿ الشخصػػػية تػػػأثيرا فػػػي تشػػػكيؿ الصػػػورة الذىنيػػػة لرجػػػؿ الشػػػرطة ىػػػي االناقػػػة

ى الشػيامة و المػروءة وحسف المظير، مدى وجود الوساطة والمحسوبية فػي العمػؿ، مسػتو 
 لدى رجؿ الشرطة.

 أىم التوصيات:
  اقامػػػة مػػػؤتمرات وورش عمػػػؿ بالتنسػػػيؽ بػػػيف الشػػػرطة وىيئػػػة التوجيػػػو السياسػػػي والمعنػػػوي

 لمتعريؼ بجياز الشرطة وغاياتو وأىدافو والحقوؽ المتبادلة بيف الشرطة والجميور.
 لشػػػػػرطة ووظائفيػػػػػا القيػػػػاـ بحمػػػػػالت لمتسػػػػويؽ االجتمػػػػػاعي إللقػػػػػاء الضػػػػوء عمػػػػػى انشػػػػطة ا

 ومجاالت عمميا.
  انشاء اذاعة خاصة بالشرطة تكوف عمى تواصؿ مع جميع فئػات الشػعب، اسػتحداث ادارة

 االعالـ االمني.
 (:2012دراسة )المطيري، .2

الػى التعػرؼ  الصورة الذىنية لرجـل االمـن كمـا يـدركيا الجميـور السـعودي ىدفت دراسػة
الجميػػور وىػػدفت كػػذلؾ الػػى التعػػرؼ عمػػى عمػػى صػػورة الذىنيػػة لرجػػؿ االمػػف كمػػا يػػدركيا 

مػػدى رضػػا الجميػػور عػػف مسػػتوى أداء رجػػؿ األمػػف كمػػا ىػػدفت الػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ 
ذات الداللػة االحصػػائية مػف وجيػػة نظػر أفػػراد الدراسػػة حػوؿ الصػػورة الذىنيػة لرجػػؿ االمػػف 
ي وفقػػا لممتػيػػرات الوظيفيػػة والشخصػػية، تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف الجميػػور السػػعودي فػػ
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مدينة الرياض، واستخدمت الدراسػة المػنيج الوصػفي التحميمػي واسػتخدـ الباحػث االسػتبانة 
 مفردة. 397كأداة لجمع البيانات عبر عينة عشوائية بسيطة وكاف حجـ العينة 

 خمصت الدراسة الى عدة نتائج كان اىميا:

 .وجود صورة ذىنية ايجابية عف رجؿ االمف لدى الجميور السعودي 
 ة الدراسة مف الجميور راضوف عف أسموب تعامؿ رجؿ األمف.أفراد عين 
  فأقػػؿ بػػيف الصػػورة الذىنيػػة  0.01توجػػد عالقػػة طرديػػة ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى

لدى الجميور عف رجؿ االمف ومدى رضاه عف أسموب تعامؿ رجؿ االمف، كمما تحسنت 
 أسموب تعاممو.الصورة الذىنية لرجؿ االمف لدى الجميور كمما تحسف رضاه عف  

 خمصت الدراسة الى عدة توصيات كان اىميا:
 .تعريؼ رجاؿ االمف بكيفية المحافظة عمى حقوؽ المواطف وكرامتو 
 .توعية رجاؿ االمف بضرورة تجنب اثارة أو تيديد الجميور 
 .تدريب رجاؿ االمف عمى مخاطبة الجميور بمػة ميذبة وسيمة 
  الفيـ المتبادؿ بيف رجاؿ االمف والجميور.العمؿ عمى تنمية روح المودة والتعاوف و 
 (:2012)العنزي، .3

دور العالقــات العامــة فــي تعزيــز الصــورة الذىنيــة اإليجابيــة عــن المؤسســات ىػػدفت دراسػػة 
الػى التعػرؼ عمػى الػدور الػذي  األمنية من وجية نظر طالب جامعة الممك عبد العزيـز بجـدة

االيجابيػػة عػػف المؤسسػػات االمنيػػة، وتشػػكؿ  تقػػوـ بػػو العالقػػات العامػػة لتعزيػػز الصػػورة الذىنيػػة
مجتمع الدراسة مف الطمبة السعوديوف الذكور مف مرحمة البكػالوريوس فػي جامعػة  الممػؾ عبػد 
العزيز حيث  استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  واالستبانة كػأداة جمػع لمبيانػات، وتػـ 

 ( طالبًا.323ع حجميا )اختيار عينة عشوائية باستخداـ المعادالت االحصائية بم
 خمصت الدراسة الى عدة نتائج كان اىميا:

  السػػػموؾ االيجػػػابي الػػػذي ترسػػػخ انطباعػػػات  لػػػدى المبحػػػوثيف عػػػف جيػػػاز الشػػػرطة ىػػػو
 التضحية بالنفس في سبيؿ وقاية افراد المجتمع مف المجرميف.

  السػػػموكيات السػػػمبية التػػػي ترسػػػخت انطباعػػػات لػػػدى المبحػػػوثيف ىػػػو تجاىػػػؿ االىتمػػػاـ
 كاوي المواطنيف والالمباالة بتعطيؿ مصالح المواطنيف.بش
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  االسػػاليب الميمػػة جػػدا لمعالقػػات العامػػة لتعزيػػز الصػػورة الذىنيػػة عػػف االجيػػزة االمنيػػة
ىػػي تحقيػػؽ التواصػػؿ االيجػػابي بينيػػا وبػػيف المػػواطنيف وتبصػػير المجتمػػع بػػدورىا فػػي 

 مكافحة الجريمة.
 خمصت الدراسة الى عدة توصيات كان اىميا:

 لحاؽ منسوبي المؤسسات األمنية بدورات تدريبية متقدمة في العالقات االنسانية.ا 
  حشػػد الػػرأي العػػاـ لمسػػاندة المؤسسػػات األمنيػػة والتنويػػو بجيودىػػا وانجازاتيػػا فػػي خدمػػة

 الوطف والمواطف.
  توقيػع عقوبػػات رادعػة عمػػى رجػاؿ االمػػف الػػذيف يسػتخدموف سػػمطتيـ فػي التعػػدي عمػػى

 المواطنيف
 (:2009مر،دراسة )عا .4

دور االدارة العامـة لععـالم والعالقـات العامـة بـوزارة الداخميـة فـي تكـوين ىدفت دراسة " 
الػػػى رصػػػد الصػػػورة الذىنيػػػة الصـــورة الذىنيـــة لرجـــل الشـــرطة لـــدى المـــواطن المصـــري " 

الحالية التي يحمميا المواطف لرجؿ الشػرطة والتػي يحمميػا رجػؿ الشػرطة لممػواطف ومعرفػة 
صورة الذىنية لرجؿ الشرطة لػدى المػواطف المصػري باإلضػافة الػي تتبػع مصادر تكويف ال

عالقػػػػة العوامػػػػؿ الديموغرافيػػػػة بالصػػػػورة الذىنيػػػػة لرجػػػػؿ الشػػػػرطة والتعػػػػرؼ عمػػػػى المواقػػػػؼ 
 االيجابية والسمبية التي تعرض ليا المواطنوف مف خالؿ تعامميـ مع رجاؿ الشرطة.

( 400ينػػة الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى )اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وشػػممت ع
مفػػػردة مػػػف المػػػواطنيف المصػػػرييف تػػػـ اختيارىػػػا عشػػػوائيا واعتمػػػدت العينػػػة التحميميػػػة عمػػػى 
االصػػدارات الورقيػػة المطبوعػػة والبػػرامج االذاعيػػة والتمفزيونيػػة المسػػجمة والمتاحػػة فػػي وزارة 

 الداخمية عف نشاطات الشرطة المختمفة.
 وخمصت الدراسة الى ما يمي:

لصػػػورة الذىنيػػػة العامػػػة لػػػدى المػػػواطف عػػػف رجػػػؿ الشػػػرطة ىػػػي صػػػورة ايجابيػػػة فػػػي حػػػيف ا -
 الصورة الذىنية لدى رجؿ الشرطة عف المواطف صورة سمبية.

تساىـ وسائؿ االعالـ المقروءة والمرئية والمسموعة بدور كبير فػي التػأثير عمػى قػيـ واراء  -
تمثؿ بدورىا االتجاىػات الخاصػة  ومعتقدات االفراد مما ينعكس عمى الصورة الذىنية التي

 باألفراد.
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يوجد تكامػؿ فرعػي بػيف االعػالـ وعمػـ الػنفس فػي تشػكيؿ الصػورة الذىنيػة لمػا لػو مػف دور  -
جوىري في دراسة االساليب التي يمكف مف خالليا رسـ الصورة الذىنية وتحميميا واضػفاء 

 منظورات تفسيرية ليا.
5.  (Cooke,2009): 

الى استكشاؼ ات االعالمية في عصر حرية المعمومات الشرطة والعالقسعت دراسة 
التػيػػرات فػػي صػػورة رجػػاؿ شػػرطة انجمتػػرا وويمػػز والتعػػرؼ عمػػى كيفيػػة تػيػػر الشػػرطة 
لصػػػػورتيا العامػػػػة لػػػػدى الجميػػػػور فػػػػي بيئػػػػة النزاىػػػػة والشػػػػفافية وتناولػػػػت الدراسػػػػة دور 
ؿ السػػيطرة عمػػى المعمومػػات فػػي تشػػكيؿ صػػورة الشػػرطة فػػي وسػػائؿ االعػػالـ مػػف خػػال

وصنفت الدراسة ضمف الدراسات الوصػفية  2000تأثير قانوف حرية المعمومات لعاـ 
واستخدـ الباحث في اجرائيا منيج دراسة الحالة مف خالؿ تطبيؽ الدراسة عمى اثنيف 
مف رجاؿ الشرطة في منطقة ميدالنز الشرقية في انجمتػرا كعينػو إلجػراء الدراسػة عمػى 

 ة.رجاؿ الشرطة في المممكة المتحد
 وخمصت الدراسة الى ما يمي:

اف ىناؾ تعاوف جدي بيف الشرطة والمممكة المتحدة و وسائؿ االعالـ واف ىناؾ تزايد في  -
 فعالية ومينية استخداـ الشرطة لوسائؿ االعالـ المختمفة. 

اف وسائؿ االعالـ تعتمد في تػطيتيا لألخبار عمى الشرطة بشكؿ منظـ مف قبػؿ وحػدات  -
العػػالـ والعالقػػات العامػػة التػػي تعمػػؿ ضػػمف نطػػاؽ المؤسسػػة الشػػرطية الشػػرطة وادارات ا

 .2000وذلؾ بفضؿ تفعيميا واستخداميا لقانوف حرية المعمومات لعاـ 
استمرار دور وسائؿ االعالـ كجية رقابية مستقمة عمى اداء الشرطة مف خالؿ نشر وبػث  -

 انشطة الشرطة المختمفة الى الجميور.
 (:2006دراسة )الشرمان، .6

الػى معرفػة الصػورة   الصـورة الذىنيـة لرجـل الشـرطة لـدى المـواطن العربـي دراسػة دفتى
الذىنية لرجؿ الشرطة لدى المواطف العربي في منطقة الخميج العربي باعتبارىا واحدة مػف 
المشكالت الميمة الواجب دراستيا وذلؾ في ظؿ الظروؼ األمنية التػي يػرى الباحػث انيػا 

يـو في المنطقة العربية وعمى وجو الخصوص في منطقة الخميج  تتفاقـ خطورتيا يـو بعد 
بعػد انتشػػار ظػاىرة الخاليػػا اإلرىابيػة التػػي اوجػدت ضػػرورة التعػاوف والتنسػػيؽ مػع المػػواطف 
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لمقضاء عمى ىذه الظاىرة مف أجؿ المحافظػة عمػى االمػف واالسػتقرار األمػر الػذي يتطمػب 
يػػػة والعوامػػػؿ المحيطػػػة والمػػػؤثرة فػػػي ىػػػذه معرفػػػة الصػػػورة الذىنيػػػة لألجيػػػزة الشػػػرطية واألمن

الصورة حتى يتثنى وفػؽ خطػة اعالميػة واضػحة تحسػينيا وضػماف سػالمتيا حيػث يطػابؽ 
الباحث دراستو عمى المجتمع القطري في حيف اشار في دراستو الى المواطف العربػي كمػا 
 واسػػػتخدـ الباحػػػث كػػػؿ مػػػف المػػػنيج المسػػػحي مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ االسػػػتبانة كػػػأداة لجمػػػع
 بيانات الدراسة باإلضافة الي منيج دراسة الحالة لتطبيؽ الدراسة عمى المجتمع القطري. 

 وخمصت الدراسة الى ما يمي:
اف صورة رجؿ الشرطة  لدى المواطف القطري ايجابية كما راءىا كذلؾ ما يزيد عمى نحو  -

أداء  %( مػف أفػراد عينػة الدراسػة راضػوف عػف70%( مف أفراد العينة  في حيف أف )81)
 رجؿ الشرطة وسموكو الشخصي.

اف وسائؿ االعالـ ليست وحدىا القادرة عمى رسـ صورة ذىنية لرجؿ الشػرطة وانمػا ىنػاؾ  -
عوامػػػؿ اخػػػرى تسػػػاىـ فػػػي تشػػػكيؿ الصػػػورة الذىنيػػػة لرجػػػؿ الشػػػرطة كسػػػمات والخصػػػائص 

 الشخصية لرجؿ الشرطة ومستوى أداءه.
 (:2005دراسة )الكسار، .7

تصـــال فــي تكـــوين الصــورة الذىنيــة لقطـــاع الشــرطة فـــي دور وســائل اال تسػػعى دراسػػة 
لمعرفػػة مػػدى االختالفػػات المتكونػػة لػػدى الجميػػور فيمػػا يتعمػػؽ بالصػػورة المجتمــع اليمنــي 

الذىنيػػػة لقطػػػاع الشػػػرطة نتيجػػػة الختالفػػػات اعتمػػػادىـ عمػػػى وسػػػائؿ االتصػػػاؿ مػػػف خػػػالؿ 
شػرة التػي يعتمػد عمييػا التعرؼ عمى العالقة بيف المصادر االتصالية المباشػرة  وغيػر المبا

أفراد المجتمع في رسـ الصػورة الذىنيػة عػف قطػاع الشػرطة وأبعػاد ىػذه الصػورة مػف خػالؿ 
وسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيري والشخصػػي المباشػػر الػػذي يعتمػػد فييػػا الجميػػور عمػػى وسػػائؿ 
االعالـ لمحاولػة تعػديميا بمػا يخػدـ مصػالح المجتمػع حيػث اسػتخدـ الباحػث مػنيج المسػح 

( مفردة مف المجتمع اليمنػي وفػؽ 420استو عمى عينة عشوائية طبقية حجميا )وأجرى در 
فأكثر ( كما حدد مجتمع دراستو بالعاصمة اليمنية صػنعاء 50_ 16متػير النوع ما بيف )

 واعتمد االستبياف أداة لجمع البيانات. 
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 وخمصت الدراسة الى ما يمي:
ا فػػػي رجػػػؿ الشػػػرطة كصػػػفة )عػػػدـ تفوقػػػت الصػػػفات السػػػمبية التػػػي يػػػرى الجميػػػور تواجػػػدى -

التعاوف، الظمـ، الفساد، الػرور، عدـ احتراـ االخريف ( عمى الصفات االيجابيػة كصػفة ) 
%( 42%( مقابػػػؿ )58التعمػػػيـ، ومسػػػتوى الفيػػػـ ( حيػػػث بمػػػػت نسػػػبة الصػػػفات السػػػمبية )

 لمصفات االيجابية. 
لتعامػؿ المباشػر مػع أشارت الدراسة الى االتصاؿ الشخصي بشقيو الحديث مع االخريف وا -

رجاؿ الشرطة قد حصؿ عمى الترتيب األوؿ والثاني بيف المصػادر االتصػالية التػي تعتمػد 
 عمييا عينة الدراسة في تكويف الصورة الذىنية عف الشرطة. 

%( مػػف عينػػة الدراسػػة يػػروف أف وسػػائؿ االعػػالـ ال تعػػرض واقػػع 62أظيػػرت الدراسػػة أف ) -
%(  مػف عينػة الدراسػة 37اقػع  كمػا أشػارت الػى أف )الشرطة كما ىو موجود فعال في الو 

% أف وسػػائؿ 1يشػػكوف فػػي مػػا تقدمػػو وسػػائؿ االعػػالـ عػػف الشػػرطة بينمػػا ال يػػرى سػػوى 
االعالـ تعرض واقع الشرطة كما ىػو موجػود فػي الواقػع وىػو مػا يعكػس حجػـ الفجػوة بػيف 

 وسائؿ االعالـ والشرطة.
 (: 2004دراسة )نصير،  .8

الػى التعػرؼ عنـد الجميـور" الصـورة الذىنيـة والـرأي العـام"  صـورة الشـرطةسعت دراسػة 
عمػػػى مالمػػػح أبعػػػاد الصػػػورة الذىنيػػػة المنطبعػػػة لػػػدى الجمػػػاىير عػػػف جيػػػاز الشػػػرطة حيػػػث 
اسػػػتخدمت الدراسػػػة مػػػنيج المسػػػح وكانػػػت اداة جمػػػع بيانػػػات الدراسػػػة صػػػحيفة االستقصػػػاء 

صػػري فػػػي مدينػػػة ( مفػػػردة مػػف الجميػػػور الم400حيػػث كانػػػت عينػػة الدراسػػػة مكونػػو مػػػف )
احيػػاء ىػػي  6( مفػػردة شػػممت 300القػػاىرة وتػػـ تمثيػػؿ الجميػػور العػػاـ فييػػا بعينػػة قواميػػا )

ينػػػػب لتمثيػػػػؿ االحيػػػػاء ذات المسػػػػتوى االقتصػػػػادي واالجتمػػػػاعي مصػػػػر القديمػػػػة والسػػػػيدة ز 
المػػػػنخفض وحػػػػي الزيتػػػػوف والظػػػػاىر لتمثيػػػػؿ االحيػػػػاء ذات المسػػػػتوى المتوسػػػػط والمعػػػػادي 

االحيػػاء ذات المسػػتوى المرتفػػع وقامػػت الباحػػث باختيػػار عينػػة مػػف  ومصػػر الجديػػدة لتمثيػػؿ
( مفػػردة شػػػممت اسػػاتذة الجامعػػػات ورجػػاؿ القضػػػاء واعضػػاء مجمػػػس 100النخبػػة قواميػػػا )

 الشورى وبعض االعالمييف 
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 وخمصت الدراسة الي ما يمي:
 اف اكثر قطاعات الشرطة التي تتمتع بمعرفة عالية لدى جميور المبحوثيف ىي قطاعػات -

المرور واقساـ الشرطة وشرطة النجدة مما يعني اف الصورة الذىنيػة المتكونػة لػدى االفػراد 
 في الشرطة تختمؼ باختالؼ قطاعات الشرطة. 

اشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة الػػػى اخػػػتالؼ نسػػػبة المعرفػػػة بالشػػػرطة بػػػاختالؼ الرتػػػب والػػػدرجات  -
ويات المعرفػػة الوظيفيػػة والعسػػكرية حيػػث حصػػؿ ضػػباط وامنػػاء الشػػرطة عمػػى اعمػػى مسػػت

% عمى التوالي كما حصؿ صؼ الضابط والمندوبيف والمجنػديف عمػى 92.8% و 95.8
 مستويات معرفة متدنية وال تقارف بالنسبة لمسابقة. 

اف تكػػويف االنطباعػػات والصػػور الذىنيػػة عػػف الشػػرطة ال يػػرتبط فقػػط بالتعامػػؿ واالحتكػػاـ  -
خػػريف واالطػػالع عمػػى مػػا تقدمػػو المباشػػر وانمػػا تسػػيـ عػػدة عوامػػؿ فػػي تشػػكيمو كخبػػرات اال

 وسائؿ االعالـ.
9. (Okereke. GodPower. 1993): 

وقد اسػتخدـ  االتجاىات العامة نحو الشرطة في نيجيرياتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى 
الباحث االستبانة )استمارة االستقصاء( كأداة لمبحث حيث قاـ بتطبيقيا عمى عينة قواميػا 

نيجيريػػا شػػممت الفالحػػيف و طػػالب الجامعػػات ورجػػاؿ  مفػػردة مػػف خمػػس واليػػات فػػي 116
 .األعماؿ وموظفي الحكومة والعماؿ والحرفييف

 :وخمصت الدراسة إلى
وجػود صػورة يػمػػب عمييػا الطػػابع السػمبي فػي اتجاىػػات الجميػور النيجيػػري نحػو الشػػرطة،  -

 .% مف أفراد العينة أف الشرطة تحمي الحكومة النيجيرية وليس الشعب91حيث رأى 
 .أي أغمب أفراد العينة أف الشرطة تستخدـ العنؼ في تعامميا مع الجميور العاـور  -
% مف أفػراد العينػة أف أفػراد 77% أف الشرطة تركز عمى حماية األغنياء ورأى 85ورأى  -

 .الشرطة غير متاحيف حيثما يحتاجيـ أفراد الجميور في خدمة أمنية
لمجميػػور واقتصػػرت نسػػبة مػػف % مػػف أفػػراد العينػػة رجػػؿ الشػػرطة بأنػػو عػػدو 68ووصػػؼ  -

 % فقط.20.7وصفوه بأنو مواطف عادي عمى 
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 :(Das , Dilip. 1990)دراسة   .10
ــة فــي الدراســات المقارنــةتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى البحػػث فػػي   صــورة الشــرطة األمريكي

وتناولػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة تحميػػػػؿ صػػػػورة الشػػػػرطة األمريكيػػػػة فػػػػي الدراسػػػػات المقارنػػػػة بيػػػػدؼ 
أبعػػػػاد الصػػػػورة التػػػػي تتسػػػػـ بيػػػػا الشػػػػرطة فػػػػي الواليػػػػات المتحػػػػدة التعػػػػرؼ عمػػػػى مالمػػػػح و 

 .األمريكية
 :وخمصت ىذه الدراسة إلى

وجود طابع سمبي غمب عمى صورة الشرطة في الواليات المتحدة األمريكية، ويمكف تمخػيص أىػـ  
 سمات الصورة السمبية لمشرطة األمريكية كما خمصت اليو الدراسة في النقاط اآلتية: 

 .فاءة والفعالية في مواجية الجريمةنقص الك -
 .تسييس الشرطة األمريكية لصالح النظاـ السياسي -
 .غياب التخيؿ والقدرة اإلبداعية لرجاؿ الشرطة وضعؼ كفاءة التدريب الشرطي -
 .ضعؼ ثقة الجميور في الشرطة، التحيز الحزبي لبعض فئات الشرطة -
ابيػػػػة نحػػػػو الشػػػػرطة الفسػػػػاد فػػػػي بعػػػػض قطاعػػػػات الشػػػػرطة، ضػػػػعؼ االتجاىػػػػات اإليج -

عػػػدـ تقبػػػؿ الشػػػرطة أليػػػة قيػػػود تفػػػرض عمييػػػا وتحػػػد مػػػف سػػػمطاتيا  .كخدمػػة اجتماعيػػػة
 وتكرار الفضائح الخاصة بالعمؿ الشرطي.

 
 عمى الدراسات السابقة: قيبالتع 1.2.5

 نػػػدرة الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت موضػػػوع البحػػػث فػػػي -الباحػػػث اطػػػالع حػػػدود فػػػي – المالحػػػظ مػػػف
تػػػوفر دراسػػػات تتقػػػاطع فػػػي بعػػػض محاورىػػػا مػػػع موضػػػوع البحػػػث فػػػي  مػػػع الفمسػػػطيني، المجتمػػػع

( 17( مػػف المجتمػػع المحمػػي، و)4( دراسػػة منيػػا )27الدراسػػات العربيػػة، حيػػث تػػـ االطػػالع عمػػى )
( دراسػػات فػػي المجتمعػػات االجنبيػػة، ورغػػـ أىميػػة الدراسػػات السػػابقة 6مػػف المجتمعػػات العربيػػة، و)

لصرح العممي واالنساني اال اف أي منيا لـ يتناوؿ الربط بػيف في اثراء المعرفة واعتبارىا لبنة في ا
الدور الذي يؤديو جيػاز الشػرطة وبنػاء  البعػد المعرفػي لصػورتيا الذىنيػة لػدى النخبػة، وىنػا يكمػف 

 :يمي كما جوانب عدة مف الدراسات ىذه عمى سيتـ التعقيب يمي وفيما االختالؼ، 
( 2010(، )الطنػاني،2012سػة كػؿ مػف )خميػؿ،اتفقت ىػذه الدراسػة مػع درابيئة الدراسة:  .1

(  2005( )الكسار،2006( )الشرماف،2007( )ىالؿ، 2008( )الطراونة،2009)عامر،
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، (Cooke,2009)  (Callanan,2011)( 2003(  )نصػػػػػػػػػػػػػػير،  2005) كػػػػػػػػػػػػػػاكتال، 
(Okereke, GodPower. 1993)  (Das , Dilip K. 1990 فػي تنػاوؿ جيػاز )

 الشرطة كبيئة لمدراسة.
ــــــرات الدراســــــة: م .2 ( 2014كػػػػػػذلؾ اتفقػػػػػػت الدراسػػػػػػة مػػػػػػع دراسػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػف )غمػػػػػػوقي،تغي

( 2009)عػامر،) 2010) نػاجي،( 2011( )محمػد، 2012( )العنػزي،2012)المطيػري،
( )السػػػػمعوس، 1999( )الخاجػػػػة، 2003( )نصػػػػير، 2005( )الكسػػػػار،2006)الشػػػػرماف،

1998 )(Das , Dilip K. 1990 فػي تنػاوؿ متػيػرات تتعمػؽ بالصػورة ) الذىنيػة مثػؿ
 االعالـ والسموؾ والمظير وغيرىا.

اتفقػػػت الدراسػػػة مػػػع معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي اسػػػتخداـ االسػػػتبانة   منيجيـــة الدراســـة: .3
كػػػأداة لجمػػػع البيانػػػات والمػػػنيج المسػػػحي كمػػػنيج مناسػػػب لمثػػػؿ ىػػػذا النػػػوع مػػػف الدراسػػػات 

دراسػػػػػػة  الوصػػػػػػفية، باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى اجػػػػػػراء المقػػػػػػابالت الشخصػػػػػػية وىػػػػػػو مػػػػػػا توافػػػػػػؽ مػػػػػػع
بينمػػػا بعػػػض الدراسػػػات جمػػػع بػػػيف  ،(Korezenny,ET.AL,1987 )(،2012)خميػػػؿ،

، فيمػا اسػتخدـ ) 2010) نػاجي،( 2006المنيج المسحي ومنيج دراسة الحالة )الشرماف،
 (2011)محمد،  وصفيالبعض المنيج ال

 :العينة حيث من .4
( مفػردة 100بػيف ) وقػد تػراوح حجػـ العينػة السػابقة الدراسػات جميػع فػي العينػة تنوعػت لقد

(، وقػد اسػتخدمت 2010( مفردة في دراسة )ناجي،1544(،و )2007في دراسة )ىالؿ، 
( 2012(، )خميػػػػػؿ،2014الدراسػػػػػات العينػػػػػة الطبقيػػػػػة العشػػػػػوائية مثػػػػػؿ دراسػػػػػة )غمػػػػػوقي،

( واسػػػػػػػػػػتخدـ بعضػػػػػػػػػػػيا العينػػػػػػػػػػة العشػػػػػػػػػػوائية البسػػػػػػػػػػػيطة مثػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػة 2005)الكسػػػػػػػػػػار،
قػػت الدراسػػة الحاليػػة فػػي معػػدؿ حجػػـ العينػػة ( حيػػث اتف2009( )عػػامر،2008)الطراونػػة،

 مفردة موزعة بأسموب العينة الطبقية العشوائية. 350والمتكوف مف 
 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت
 :أىميا مف المميزات مف بمجموعة السابقة الدراسات عف الدراسة ىذه تميزت وقد

الصػورة الذىنيػة  حػوؿ المعمومػات مػف كبيػرة عػةبمجمو  غنيػاً  نظريػاً  إطػاراً  الدراسة ىذه تقدـ (1
 وأبعادىا والمتػيرات المؤثرة في تشكيميا و حوؿ جياز الشرطة الفمسطينية.
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ركػػزت عمػػى االعػػالـ سػػواء الػػداخمي   -حسػػب اطػػالع الباحػػث -معظػػـ الدراسػػات السػػابقة  (2
مػػػف أو الخػػػارجي فػػػي تشػػػكيؿ الصػػػورة الذىنيػػػة بينمػػػا تناولػػػت ىػػػذه الدراسػػػة االعػػػالـ كجػػػزء 

 الدور الذي يقـو بو جياز الشرطة الستكماؿ دوره في حماية المجتمع.
تناولت الدراسػات السػابقة الصػورة الذىنيػة بأبعادىػا الثالثػة بينمػا ركػزت ىػذه الدراسػة عمػى  (3

البعد المعرفي لمصورة الذىنية المتكونة عف جياز الشرطة والتي ليا أثر كبير فػي تشػكيؿ 
 األبعاد األخرى.

أثػػر  الحػػديث حػػوؿ تناولػػت التػػي – الباحػػث عمػػـ حػػدود فػػي – األولػػى الدراسػػة ىػػذه تعتبػػر (4
رجػاؿ الدور الذي يقوـ بو جياز الشرطة في تكويف البعػد المعرفػي لصػورتيا الذىنيػة لػدى 

 .االصالح
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 الفصل الثاني: االطار النظري
 المبحث األول: الصورة الذىنية
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 مقدمة:  2.1.1
 التػي الرئيسػية والمكتسػبات تاالمرتكػز  مػف واحػدة وجماىيرىػا لممؤسسػات الذىنيػة الصػورة تمثػؿ

 ار ظن، ليا بالنسبة وأىميتيا الذىنية الصورة بموضوع االىتماـ يداز تي حيث المؤسسات إدارة عيياار ت
 اإليجػابي السػموؾ وخمػؽ الذاتيػة االنطباعػات وتكػويف اآلراء تشػكيؿ فػي تؤدييا التي الفعالة لمقيمة
 .(11،ص2014)غموقي، والخارجية الداخمية جماىيرىا لدى
 والدراسػػات البحػػوث تولييػػا اف يجػػب التػػي األساسػػية المجػػاالت أحػػد الذىنيػػة الصػػورة موضػػوع ويعػػد

 الذىنيػػػة الصػػػورة معبػػػوت الػػػذي الواضػػػح األثػػػر ادراؾ تنػػػامي مػػػع خاصػػػة واضػػػحا، اىتمامػػػا الشػػػرطية
 لخدمػة المتعػددة وظائفيػا بػأداء لمقيػاـ الشػرطة دعـ في الشرطة أجيزة عف الجميور لدى المنطبعة

 .والمواطف الوطف أمف
 حيػػث العشػػريف، القػػرف مػػف الثػػاني النصػػؼ مطمػػع الذىنيػػة الصػػورة بدراسػػة اإلداريػػة العمػػوـ اىتمػػت
 والخػارجي، الػداخمي جميورىػا لػدى عنيا لمكوفا الذىنية الصورة بنمط المختمفة المنظمات اىتمت
 لػػدى وشخصػػيتيا صػػورتيا تشػػكيؿ خالليػػا مػػف يػػتـ التػػي الكيفيػػة بدراسػػة أيضػػا المنظمػػات واىتمػػت

 جانب مف خاص باىتماـ الذىنية الصورة حظيت المنظمة، كما عمى الصورة ىذه وأثر الجماىير،
 يكونيػػا التػػي فاالنطباعػػات المختمفػػة، تالمنظمػػا فػػي واإلعػػالف العامػػة والعالقػػات التسػػويؽ إدارات
 تػؤثر السػمع عػف األفػراد يكونيا التي واالنطباعات الشرائية قراراتيـ في تؤثر المنظمات عف األفراد
 بنػػاءً  األفػػراد بػػيف الشػػرائي السػػموؾ اخػػتالؼ الػػبعض ويفسػػر الشػػرائية، قػػراراتيـ عمػػى مباشػػر بشػػكؿ
 (.17،ص2004المختمفة)نصير، السمع عف انطباعاتيـ او الذىنية صورتيـ اختالؼ عمى
 

 :تعريف الصورة الذىنية2.1.2
 :(لغوًيا) الذىنية الصورة تعريف 2.1.2.1

 بمثابػػة والصػػورة المجسػػـ، والتمثػػاؿ الشػػكؿ" بأنيػػا الصػػورة الوسػػيط المعجػػـ يعػػرؼ العربيػػة المػػػة فػػي
 (.2004)الوسيط،"العقؿ او الذىف في خيالو

 المستقبؿ. في يكوف أو الماضي في كاف لما تخيُّؿ: الذىنيَّة ورةويعرؼ)معجـ المػة العربية( الصُ 
 أو يرمػػػػػػػػػػز أو الصػػػػػػػػػػورة، عكػػػػػػػػػػس أو الذىنيػػػػػػػػػػة االنطباعػػػػػػػػػػة بأنيػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػورد قػػػػػػػػػػاموس ويعرفيػػػػػػػػػػا

 بػيف شػائع عقمػي تصػور" بأنيػا الصػورة Webster ويبستر قاموس (، ويعرؼ1997يمثؿ)المورد،
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 فمسػفة او بعينػو جػنس او نظػاـ او شػخص نحػو الجماعػة ىػذه اتجاه إلى يشير معينة جماعة أفراد
 (.Marston,p127,1979أخر") شيء أي أو قومية أو سياسية

 
 اصطالحًا: الذىنية الصورة تعريف2.1.2.2 

 تسػمى أنيػا أكػد مػف الكتػاب فمف مسماىا، وحوؿ الصورة تعريؼ حوؿ الخالفات مف العديد أثيرت
أو  Corporate Image" المنظمػػة ةصػػور " أو Corporate Reputation" المنظمػػة سػػمعة"
 ينحصػر ذلػؾ عػف مختمفػاً  توجيػاً  يتبنػى مػف الكتػاب ومػف Corporate Identity"،المنظمة ىوية"

،ص 2005يوسػػػؼ،و  والصػػػورة.)عجوة السػػػمعة بػػػيف جػػػامع ىػػػي مصػػػطمح المنظمػػػة ىويػػػة أف فػػػي
160) 

عمى ادراؾ افػراد  ( ىي عممية معرفية نفسية نسبية ذات أصوؿ ثقافية تقوـ2005يرى )الدسوقي،و 
المجتمػػػع االنتقػػػائي المباشػػػر وغيػػػر المباشػػػر لخصػػػائص وسػػػمات موضػػػوع مػػػا وتكػػػويف اتجاىػػػات 
عاطفيػة نحػوه سػمبية أو إيجابيػة ومػػا ينػتج عػف ذلػؾ مػف توجيػػات سػموكية فػي اطػار مجتمػع معػػيف 

 وقد تأخذ ىذه المدركات واالتجاىات والتوجيات شكال ثابتا أو غير ثابت دقيؽ أو غير دقيؽ
 كػوار دإ سػبؽ لمػا العقمػي التوليػد أو العقػؿ استحضػار":بأنيػا (232،ص2004ب،حجػا) ويعرفيػا
نمػا مرئيػاً  المػدرؾ ذلػؾ يكػوف أف بالضػرورة ولػيس بػالحواس  أو متػذوقا أو مسػموعا يكػوف قػد وا 
 الخػتالفيـ تبعػاً  البشػر بػيف اخػتالؼ مجػاؿ الحسػية لممػدركات التوليػد أو االستحضار وىذا ممموساً 

 النفسػي رصػيده منيػا يتػألؼ والتػي مػنيـ كػؿ بيػا مػر التػي الحسػية األشػياء مػع التجػارب اعأنػو  في
  الحدث أو التعبير أو الكممة وىو الداؿ الرمز حضور عند ارثيست الذي

( أف الصػػػورة ىػػػي عبػػػارة عػػػف اسػػػترجاع لمػػػا أدركتػػػو الحػػػواس فػػػي 35،ص 2014ويػػػرى )الكػػػردي،
 السابؽ لمحكـ عمى مجريات األمور.

 الذاتيػة االنطباعػات إجمػالي ىػي" بأنيػا  Harold H. Marquis مػاركس ىارولػد يػايعرفو 
 وىػي آخػر، إلػى فػرد مػف تختمػؼ ممموسػة غيػر عقميػة انطباعػات وىػي المنظمػة، عػف لمجمػاىير
 مػع وتعامالتيػا منتجػات، مػف تقدمػو مػا بتػأثير الجمػاىير لػدى المنظمػة تخمقيػا التػي المشػاعر
 وتندمج اإلداري، ومظيرىا االجتماعية النواحي في تيااواستثمار  تمع،المج مع وعالقتيا الجماىير،

،ص 2005فريد،و  )عجوة لممنظمة الكمية الذىنية الصورة لتكويف، وتتوحد الفردية االنطباعات تمؾ
182.) 
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 والمػدركات االنطباعات بأنيا لممؤسسة الذىنية الصورة" Games Gray" " جراي جيمس ويعرؼ
 جمػػاىير مواقػػؼ االنطباعػػات ىػػذه تشػػكؿ حيػػث، المؤسسػػة أعمػػاؿ تجػػاه متعػػددةال لمجمػػاىير الكميػػة

 (.Gray,p20 ,1986) تجاىيا والخارجية الداخمية المؤسسة
"  Marconi" مػػاركوني يتنػػاوؿ العامػػة العالقػػات بأنشػػطة الذىنيػػة الصػػورة إدارة ارتبػػاط منطمػػؽ ومػػف

 الجمػػاىير مػػف العظمػػى الػالبيػػة ىلػػد تكونػػت التػػي التصػػورات مجموعػػة أنيػػا عمػػى الذىنيػػة الصػػورة
 ومػػدى، المسػػتخدمة االتصػػالية واألسػػاليب المؤسسػػة تمارسػػيا التػػي األنشػػطة نتيجػػة المؤسسػػة عػػف

، الجميػػور إلػػى جيػػد بشػػكؿ نشػػاطيا ونقػػؿ بالمؤسسػػة التعريػػؼ فػػي العامػػة العالقػػات جيػػاز كفػػاءة
 الجميور مع التعامؿ في الحديثة االتصاؿ تكنولوجيا  استخداـ في تطورىا ومدى

 Marconi,2004,pp80-82)) 
ومػػػف خػػػالؿ اسػػػتعراض التعريفػػػات المختمفػػػة لمصػػػطمح الصػػػورة الذىنيػػػة يػػػرى الباحػػػث أف الصػػػورة 
الذىنية لجياز الشرطة ىي االنطباعات التي تكونت لػدى المػواطف حػوؿ جيػاز الشػرطة كحصػيمة 

غيػػر المباشػػرة فػػي التعامػػؿ لعمميػة معرفيػػة تراكميػػة نتجػػت عػف عػػدة عوامػػؿ أىميػػا الخبػػرة المباشػرة و 
مػػع الشػػػرطة ودور اإلعػػالـ وغيرىػػػا مػػف العوامػػػؿ، ونتجػػت عػػػف ىػػذه الحصػػػيمة المعرفيػػة اتجاىػػػات 

 عاطفية سمبية أو إيجابية أثرت في سموؾ و تعامؿ المواطف مع الشرطة تبعا لمتوجو العاطفي. 
 

 :الجوانب التعريفية لعممية تكوين الصورة الذىنية 2.1.3
اض التعريفات وآراء الباحثيف في عممية تكويف الصورة الذىنيػة فػاف ىنػاؾ سػمات مف خالؿ استعر 

 (:30-29،ص 2004أو خصائص مشتركة في عممية التكويف وىي عمى النحو التالي )ندا،
 يسػػػبقيا بمػػػا مرحمػػػة كػػػؿ تتػػػأثر متعػػػددة بمراحػػػؿ تمػػػر متفاعمػػػة ديناميكيػػػة :عمميػػػة الصػػػورة أف -

 .مختمفة وقوالب عديدة أشكاال وتأخذ ومتػيرة طورةمت أنيا كما بيا يمحؽ فيما وتؤثر
 وتػذكر وفيػـ إدراؾ مػف المعرفيػة العمميػات بمراحػؿ تمػر أنيػا ويعنػى: معرفية العممية ىذه أف -

 .بيا تتأثر أو المعرفية العمميات ليا تخضع التي والعوامؿ لممتػيرات وتخضع
 أبعادىا جانب إلى شعورية أبعاد ليا داخمية عمميات كونيا يعنى مما: نفسية العممية ىذه إف -

 .المعرفية
 .ثابتة خصائص ليا وليست آلخر موضوع مف متػيرة أنيا أي :نسبية العممية ىذه إف -
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 فػػي تنشػأ ال الذىنيػػة الصػورة أف معػػيف، أي ثقػافي إطػػار فػي وتتطػػور تتكػوف العمميػػة ىػذه إف -
نما فراغ  .بيا المحيطة الظروؼ بكؿ تتأثر وا 

 لمصػػػورة، المعمومػػػاتي الجانػػػب ويعنػػػى إدراكػػػي مكػػػوف: مكونػػػات ثثػػػال ليػػػا العمميػػػة ىػػػذه أف -
 موضػػػوع الظػػػاىرة نحػػػو( إيجابيػػػة أو سػػػمبية)العاطفيػػػة االتجاىػػػات ويتضػػػمف عػػػاطفي ومكػػػوف
 أو مػػػا جماعػػػة ضػػػد التحيػػػز مثػػػؿ المباشػػػرة السػػػموكيات ويتضػػػمف سػػػموكي ومكػػػوف،  الصػػػورة
 . ذلؾ غير إلى وما...  التعصب

 والػػبعض ثابتػػا يكػػوف قػػد بعضػػيا أف أي: متػيػػرة لمصػػورة بقةالسػػا المكونػػات ىػػذه سػػمات أف -
 تكػوف قػد لمصػورة المكونػة والسموكيات واالتجاىات المدركات ىذه أف كما ثابت، غير األخر
 عمى دائما تأتى ال إنيا أي وخاطئة مشوىة تكوف قد أخرى وأحيانا األحياف بعض في دقيقة
 . واحدة صورة

 مػػػػف تنبػػػػع فالصػػػػورة :معػػػػيف مجتمعػػػػي إطػػػػار فػػػػي تعمػػػػؿ ةلمصػػػػور  الثالثػػػػة المكونػػػػات ىػػػػذه اف -
 مجتمع. كؿ وسمات لخصائص تبع وتختمؼ فيو وتوجد المجتمع

 
 :وظائف الصورة الذىنية 2.1.4

 الػدوؿ مستوى عمى أو المنظمة أو لمفرد بالنسبة وأىميتيا الذىنية الصورة عبموضو  االىتماـ يداز ت
 وتشػكيؿ تاراالقػر  واتخػاذ ءرااآل تكػويف فػي ىػاـ دور مػف الصػورة ىػذه بػو تقػوـ لمػا انظػر 

 واضحا اتأثير  ليا يجعؿ مما ومعارفو، الفرد مدارؾ تشكيؿ في كبير دور الذىنية ولمصورة.السموؾ
 الذىنيػة فالصػورة، اليامػة القضػايا مف الكثير ءاإز  أفعالو وردود وتوقعاتو تواوقدر  الفرد سموؾ عمى
 عف واستنتاجاتنا توقعاتنا عمى تؤثر كما الحاضرة، اربالتج مف حولنا يدور لما كنااإدر  عمى تؤثر

 (37-36، ص2008خميس،)القضاة و  المستقبمية التجارب وعف اآلخريف
 المجيػػود، فػػي االقتصػػاد تشػػمؿ معرفيػػة وظػػائؼ عػػدة الذىنيػػة الصػػورة تحقػػؽ الفػػرد مسػػتوى وعمػػى
 إمعاف دوف اآلخريف مع امؿالتع يكفؿ جاىزاً  عاماً  إطاراً  يوفر أف شأنو مف الذىنية الصور فتكويف
 وبالتػػػالي متميػػػز، أنػػػو عمػػػى فػػػرد كػػػؿ مػػػع التعامػػػؿ بمكػػػاف الصػػػعوبة فمػػػف خصائصػػػيـ، فػػػي النظػػػر

 حقيقػي جيػد دوف اآلخػريف مػع نتعامػؿ أف أساسػيا عمػى يمكػف التي األسس توفر الذىنية فالصورة
 ىػػذه وتتمثػػؿ ،الذىنيػػة لمصػػورة الوظػػائؼ مػػف مجموعػػة البػػاحثوف حػػدد الفػػرد، ولقػػد جانػػب مػػف يبػػذؿ

 :(28،ص2004يأتي )ندا، فيما الوظائؼ
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 العػػػالـ مػػػف اإلنسػػػاف إلػػػى الػػػواردة المنبيػػػات تصػػػنيؼ عمميػػػة تيسػػػير إلػػػى الذىنيػػػة الصػػػورة تػػػؤدى -
 تكفػػؿ عامػػة أطػػراً  التصػػنيؼ ىػػذا يقػػدـ حيػػث الجيػػد، اقتصػػاد مػػف حالػػة لػػو يػػوفر ممػػا الخػػارجي،

 نطػاؽ مػف التصػنيؼ ىػذا ويقمؿ عنيا، مسبقةال المعرفة وفؽ المختمفة المواقؼ مع التفاعؿ لمفرد
 األحداث. مع التعامؿ في الجيؿ

 صػػورة فػػي الظػػواىر تبسػػيط أف حيػػث النػػاس، بػػيف التواصػػؿ تيسػػير إلػػى الذىنيػػة الصػػورة تػػؤدى -
 إلػػػى اإلنسػػػاني العقػػؿ ويمجػػػأ الرمػػػوز ىػػذه أسػػػاس عمػػػى ممكنػػاً  النػػػاس بػػػيف التفاعػػؿ يجعػػػؿ رمػػوز
 عميػػػو يسػػػيؿ حتػػػى مبسػػػط شػػػكؿ فػػػي اإلنسػػػانية التجػػػارب ـلتنظػػػي حتميػػػة كعمميػػػة الرمػػػوز تكػػػويف
 .وتذكرىا واختزاليا ترتيبيا

 .معمومات مف إليو يصؿ ما صحة عمى لمحكـ تقييمياً  معياراً  لمفرد الذىنية الصورة تقدـ -
 إلػى المجػاؿ ىػذا فػي الدراسات بعض تشير إذ الذات، عف لمدفاع كأداة الذىنية الصورة تستخدـ -

  أفعالو. مف كثير تبرير فرصة دلمفر  تتيح الصور أف
 فالصػػػػورة معينػػػػة، جماعػػػػة فػػػػي الفػػػػرد عضػػػػوية نتيجػػػػة الػػػػذات تقػػػػدير مػػػػف الذىنيػػػػة الصػػػػورة تزيػػػػد -

 عػف بالرضػا شػعوره ومػف لذاتػو تقػديره مف تزيد قد الفرد إلييا ينتمى التي الجماعة عف اإليجابية
 ممػا اإلنسػاف لػدى جػابيإي صػدى رجػع تػوفر الجماعػة أو لمفػرد اإليجابيػة الصػورة أف ذلػؾ نفسو

 عمػػػى الشػػػرعية إضػػػفاء إلػػػى اإليجابيػػػة الصػػػورة تػػػؤدى كمػػػا واالطمئنػػػاف، بالرضػػػا شػػػعوراً  يمنحػػػو
 االجتماعيػة، ىويتيػا عمػى وتؤكػد عنيػا وتػدافع وممارسػاتيا توجياتيا وتبرر الجماعة إيديولوجية

 أعضائيا. لدى بالتفوؽ الشعور تؤكد كما
الصػػػػػػػورة الذىنيػػػػػػػة تتزايػػػػػػػد أىميتيػػػػػػػا لألسػػػػػػػباب اآلتيػػػػػػػة  أمػػػػػػا عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتوى الجيػػػػػػػات األمنيػػػػػػػة فػػػػػػػاف

 (: 52،ص2009)سميماف،
  اف الصػورة الذىنيػة لرجػػؿ األمػف تػؤثر إيجابػػا وسػمبا فػػي الخطػط المسػتقبمية التػػي تقػـو بيػػا

 الجيات األمنية.
  انو كمما زادت اإليجابية والتوافؽ بيف الصورة الذىنية لدى الجميػور عػف رجػؿ األمػف فػاف

 ابة صورة راسخة لدى الجميور.ذلؾ يصبح بمث
  اف إيجابيػػة الصػػورة الذىنيػػة لرجػػؿ األمػػف تسػػاىـ فػػي التفػػاؼ الجميػػور حولػػو ومػػد جسػػور

 الثقة بينيـ وبينو مما ينعكس إيجابا عمى المنظومة األمنية بالكامؿ.
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 :الذىنية الصورة أبعاد  2.1.5
باحػػػث رؤيػػػة كاممػػػة لجوانػػػب تكمػػػف أىميػػػة التعػػػرؼ عمػػػى أبعػػػاد الصػػػورة الذىنيػػػة فػػػي أنيػػػا تعطػػػي لم

الصورة الذىنية وتساعده في تحديد أي الجوانب يحتاج إلى دراستيا عبر التركيز عمى البعػد الػذي 
تخػتص بػػو فػي الصػػورة الذىنيػة وىػػو مػا سيسػػيؿ الحقػًا إجػػراء الدراسػة التطبيقيػػة بنػاًء عمػػى اليػػدؼ 

 الرئيسي لمبحث.
 ثالثػػة عمػػى تشػػمؿ الذىنيػػة الصػػورة اف عمػػى البػػاحثيف معظػػـ إجمػػاع إلػػى بدايػػة نشػػير اف وينبػػػي
  (:45، ص2014في )الكردي، تتمثؿ أساسية أبعاد أو مكونات
 Cognitive component المعرفي   المكوف أو البعد -
 Affective component الوجداني   المكوف أو البعد -
 Behavioral component السموكي   المكوف أو البعد -

 
 :الذىنية مصورةل المعرفي البعد2.1.5.1  

 مػػا، شخصػػاً  أو قضػػيةً  أو موضػػوعاً  الفػػرد خالليػػا مػػف يػػدرؾ التػػي المعمومػػات البعػػد بيػػذا ويقصػػد
 عػػػف الفػػػرد يكونيػػػا التػػػي الذىنيػػػة الصػػػورة عميػػػو تبنػػػى الػػػذي األسػػػاس ىػػػي المعمومػػػات ىػػػذه وتعتبػػػر
 .المختمفة والقضايا الموضوعات وعف اآلخريف

سػاس عمػى االطػار المعرفػي لإلنسػاف، والػذي يعتمػد بػدوره اف تكويف الصورة الذىنيػة يعتمػد فػي األ
عمى خبرات الفرد المباشػرة وغيػر المباشػرة بػالواقع االجتمػاعي المحػيط بػو، ونظػرا لصػعوبة اعتمػاد 
األفراد عمى خبراتيـ المباشرة في فيـ ذلؾ الواقع، بحكـ ضيؽ الحيز الزمني الذي يمكف أف يممكػو 

الفػرص المتاحػة لػو لمتعػرؼ عمػى مػا يحػيط بػو عمػى نحػو مباشػر، اإلنساف في حياتو،  ومحدوديػة 
فػػػانيـ يعوضػػػوف ذلػػػؾ الػػػنقص فػػػي مجػػػاؿ الخبػػػرة المباشػػػرة باعتمػػػادىـ عمػػػى مصػػػادر المعمومػػػات 
الوسػػػيطة التػػػي يػػػأتي فػػػي مقػػػدمتيا وسػػػائؿ اإلعػػػالـ التػػػي تسػػػتطيع مػػػف خػػػالؿ مضػػػامينيا المتنوعػػػة 

 (.35، ص 2012لواقعيـ المحدود.)المطيري، وانتشارىا الواسع أف تقدـ لألفراد واقعا بديال
 الذىنيػة الصػور دقػة تكػوف اآلخػريف عػف عمييػا نحصػؿ التػي والمعارؼ المعمومات دقة وبناًء عمى

 واألحػػداث الػػدوؿ عػػف األفػػراد لػػدى الذىنيػػة الصػػورة عمػػى أيضػػا ذلػػؾ وينطبػػؽ عػػنيـ، نكونيػػا التػػي
 ىي األفراد لدى المتكونة الذىنية الصورة في األخطاء فاف المعرفي لمبعد ووفقا المختمفة، والقضايا
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 ناتجػة أو، األفراد ىؤالء عمييا حصؿ التي الخاطئة والمعارؼ المعمومات عف أساساً  ناتجة أخطاء
دراكيػا المعمومػات اسػتيعاب عػدـ أي المعمومػات تمثيػؿ عمميػة فػي أخطاء عف  الصػحيح بالشػكؿ وا 

 خػالؿ مػف ذلػؾ عمى التػمب ويتـ واالنتباه، لتركيزا عمى قدرتنا محدودية إلى ذلؾ ويرجع والدقيؽ،
، الجديػدة المعمومػات ليضػـ المطمػوب الجيػد عػف ابتعػاداً  األفراد الييا يمجأ التي التصنيؼ عمميات
 نفسػو يكمػؼ ال فاإلنسػاف تمثيػؿ إلػى يحتػاج جديػداً  مثيػراً  باعتبارىػا جديػدة معمومػة كؿ مع والتعامؿ
 عػػدـ خاصػػية تػػأتي ىنػػا ومػػف لألمػػور الصػػحيح االسػػتيعاب ؿأجػػ مػػف الكبيػػر الجيػػد بػػذؿ بالضػػرورة

 (.23، ص1986والقضايا)ندا،  واألحداث األشخاص عف كونيا التي الذىنية الصور في الدقة
 مكونات البعد المعرفي:

مػف خػالؿ مراجعػة األدبيػات والدراسػات السػابقة يتضػح أف البعػد المعرفػي يتكػوف مػف عنصػريف أو 
 التالي:مكونيف وىما عمى النحو 

: وىػػو المكػػوف الػػذي يعػػرؼ مػػف خاللػػو الفػػرد المعمومػػات المجػػردة عػػف المكــون المعرفــي .1
العالـ مف حولو دوف اف يكوف ليذه المعمومات دالالت أو معاف وذلؾ مف خالؿ عمميػات 
االتصػػػاؿ بمختمػػػؼ أنماطػػػو الشخصػػػي والجمعػػػي والجمػػػاىيري وذلػػػؾ بالتفاعػػػؿ مػػػع األسػػػرة 

ألصػػػػدقاء باسػػػػتخداـ الحػػػػواس اإلنسػػػػانية ومػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه والمدرسػػػػة ووسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ وا
العمميػػات االتصػػالية بتطػػوير المعنػػى داخػػؿ اإلنسػػاف عػػف العػػالـ حولػػو، ولوسػػائؿ اإلعػػالـ 
وأجيزة العالقات العامة أىمية كبرى في البعد المعرفي الذي يسػيـ فػي تكػويف اتجػاه الفػرد 

، 2013مػف حولػو )آؿ شػاكر، وذلؾ مف خالؿ رغبة الجميور معرفة ما يحدث فػي العػالـ
 (.30ص

إلى جانب المكػوف المعرفػي يعتمػد تكػويف الصػورة الذىنيػة عمػى الكيفيػة  المكون اإلدراكي: .2
التػػي يػػدرؾ بيػػا الفػػرد المعػػارؼ والمعمومػػات التػػي يكتسػػبيا مػػف خػػالؿ تجاربػػو المباشػػرة او 

ر عمميػة غير المباشرة، وىو مػا يمكػف أف نطمػؽ عميػو مسػمى المكػوف اإلدراكػي، حيػث تمػ
ادراؾ المعمومػػػػات بمػػػػرحمتيف: مرحمػػػػة اختيػػػػار بعػػػػض جوانػػػػب أو أجػػػػزاء المعمومػػػػات دوف 
غيرىػػا، والمرحمػػة الثانيػػة ىػػي وضػػع المعمومػػات المختػػارة فػػي مواضػػعيا  فػػي اطػػار الخبػػرة 

 .(36، ص 2012السابقة )المطيري،
الموضػػوع أو وقػػد يػػتـ اكتسػػاب ىػػذه المعمومػػات بشػػكؿ مباشػػر مػػف خػػالؿ وجػػود الفػػرد داخػػؿ محػػيط 

قريػػب منػػو، أو بشػػكؿ غيػػر مباشػػر مػػف خػػالؿ االتصػػاؿ الشخصػػي ووسػػائؿ اإلعػػالـ وغيرىػػا مػػف 
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مصادر الحصوؿ عمى المعمومات وغالبا ما يخضع ىذا المكوف لعمميات انتقائية ذاتية في أشكالو 
 (2004ومراحمو كافة)ندا،

ـ المثيػرات الخارجيػة التػي تػرد ويقوـ الفرد بمقتضى ىػذا المكػوف بتنػاوؿ ومعالجػة المعمومػات وتقػوي
اليو مف خػالؿ الحػواس وىػذا المكػوف لػو أىميػة أساسػية فػي تكػويف وتشػكيؿ اتجػاه الفػرد، ذلػؾ ألف 
اإلنساف يعتمد عمى ما يمتمكو مف قدرات عقمية في ادراؾ المعمومات والمعارؼ التي يتمقاىا طواؿ 

 مف خالؿ ثالث عناصر:حياتو والتي تشكؿ صوره الذىنية وفقا لعدد مف المعايير و 
العنصػػر البنػػائي: الػػذي يسػػتمد تػػأثيره عمػػى كيفيػػة اإلدراؾ مػػف خػػالؿ طبيعػػة المثيػػر المػػراد  .1

 إدراكو ومدى ما يثيره في الجياز العصبي لإلنساف مف معاني وأفكار. 
العنصر الوظيفي: وىو المتمثؿ في مدى ما يممكو الفرد مف مخزوف مف التجارب السابقة  .2

 اجاتو ودوافعو.إضافة إلى احتي
العنصػػر الثقػػافي: وىػػو ذلػػؾ الرافػػد الػػذي يسػػيـ دائمػػا فػػي إمػػداد المجتمػػع بمعػػاني وأفكػػار  .3

ومسميات لألشياء انطالقا مما يربط ذلػؾ المجتمػع مػف روابػط فكريػة أو اجتماعيػة محػددة 
 (.31، ص2013تسيـ في توحيد نظرتو حوؿ الناس واألشياء )آؿ شاكر،

ى كوف اتجاىات الفرد صادقة أو مضػممة فبقػدر ادراؾ إنسػاف لمكونػات واإلدراؾ لو صمة كبيرة بمد
األحػػداث وفقػػا لطبيعتيػػا تكػػوف الصػػور لديػػو صػػادقة وكثيػػرا مػػا يشػػوب اإلدراؾ التشػػويو النػػاتج عػػف 
نقصػػاف المعمومػػات أو صػػورة فػػي الػػذىف تعمػػؿ عمػػى تشػػويو ادراؾ المعمومػػات الجديػػدة مػػف خػػالؿ 

 (213،ص2003الحكـ عمى األحداث)عجوة،
وتتأثر الصورة الذىنية بادراؾ الفرد، إضافة إلى قدراتو عمى تقييـ األمور والقضػايا التػي يمػر بيػا، 
وىػػي تشػػكؿ تصػػورا يرسػػخ فػػي ذىػػف الفػػرد نتيجػػة النطباعػػات قػػد تكػػوف إيجابيػػة، وقػػد تكػػوف سػػمبية، 

الػػذي  وىػػي نتػػاج عمميػػات تفاعميػػة تنػػتج عػػف تػػأثر معارفػػو بعوامػػؿ عػػدة ابتػػداء مػػف أسػػرتو ومحيطػػو
يعػػيش فيػػو، والمجتمػػع الػػذي يتفاعػػؿ معػػو مػػف جيػػراف وأصػػدقاء يضػػاؼ لكػػؿ لػػؾ موقعػػو مػػف العػػالـ 

 (.32،ص 2014الخارجي )الكردي،
 أىمية البعد المعرفي لمصورة الذىنية:

ىػػي  الذىنيػػة الصػػورة أف يقػػرر الػػذي التعريػػؼ واقػػع مػػف أكبػػر بدرجػػة أىميػػة البعػػد المعرفػػي تتضػػح
نظػاـ  وفػؽ بيػا االحتفػاظ ويػتـ والمستقبؿ، والحاضر الماضي في قداتوومعت الفرد معارؼ مجموعة
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محتفظػًا  والمعتقػدات المعػارؼ ىػذه الفػرد يرتب حيث فيو، يعيش الذي والعالـ الفرد ذات عف معيف
 ( Ahsen, 1999,pp1-15) الحاجة عند الستحضارىا المعالـ وأبرز الخصائص بأىـ

 الفػػرد، سػػموؾ عمػػى تػػؤثر وانفعاليػػة معرفيػػة جوانػػب عمػػى تقػػوـ أف الصػػورة الذىنيػػة يػػرى مػػف وىنػػاؾ
 مػف لمسػموؾ الذىنيػة الصػورة داللػة وتبػدو( Health, 1999,pp153-169) عػف اتجاىػو وتعبػر
 معينػة ذىنيػة بصػورة تقتػرف معػيف موضػوع االتجػاه نحػو فطبيعة Attitude باالتجاه ارتباطيا واقع
 عنػدما الفعػؿ مسػتوى عمػى وبالتػالي نفعػالي،المعرفػي واال المستوى عمى خاصة الموضوع ىذا عف
 (. Herr ,ET.AL,1998,p59-68) معيف بسموؾ القياـ الفرد عمى يكوف
"  Marconi" مػػاركوني يتنػػاوؿ العامػػة العالقػػات بأنشػػطة الذىنيػػة الصػػورة إدارة ارتبػػاط منطمػػؽ ومػػف

 الجمػػاىير مػػف ىالعظمػػ الػالبيػػة لػػدى تكونػػت التػػي التصػػورات مجموعػػة أنيػػا عمػػى الذىنيػػة الصػػورة
 ومػػدى، المسػػتخدمة االتصػػالية واألسػػاليب المؤسسػػة تمارسػػيا التػػي األنشػػطة نتيجػػة المؤسسػػة عػػف

، الجميػػور إلػػى جيػػد بشػػكؿ نشػػاطيا ونقػػؿ بالمؤسسػػة التعريػػؼ فػػي العامػػة العالقػػات جيػػاز كفػػاءة
 الجميػػػػػػػور مػػػػػػػع التعامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الحديثػػػػػػػة االتصػػػػػػػاؿ تكنولوجيػػػػػػػا  اسػػػػػػػتخداـ فػػػػػػػي تطورىػػػػػػػا ومػػػػػػػدى

(Marconi,2004,pp80-82) 
 بيػػا يحػػتفظ التػػي والمعتقػػدات المعػػارؼ مجموعػػة" بأنيػػا الذىنيػػة الصػػورة Holsti ىولسػػتي ويعػػرؼ
 والحاضػػػػػر الماضػػػػػي فػػػػػي فيػػػػػو يعػػػػػيش الػػػػػذي العػػػػػالـ وعػػػػػف ذاتػػػػػو عػػػػػف معػػػػػيف لنظػػػػػاـ وفقػػػػػا الفػػػػػرد

 (30،ص1981المستقبؿ)قنديؿ،
أف البعد المعرفي ىػو المكػوف  مف خالؿ استعراض التعريفات السابقة لمصورة الذىنية يرى الباحث

الجػوىري لمصػػورة الذىنيػة، فبنػػاًء عمػى المعمومػػات والمعػارؼ والمػػدركات التػي يتمقاىػػا الفػرد بصػػورة 
مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة تتكػػوف االنطباعػػات والتوجيػػات ويبنػػى عمييػػا السػػموؾ، حيػػث تتػػأثر األبعػػاد 

البعػػد المعرفػي، وكػػذلؾ يتضػػح اتفػػاؽ  األخػرى المكونػػة لمصػػورة الذىنيػة إيجابػػا وسػػمبًا حسػب طبيعػػة
البػػاحثيف عمػػى أف الػػدور الػػذي تقػػوـ بػػو المؤسسػػة والنشػػاطات االتصػػالية المباشػػرة وغيػػر المباشػػرة 
نجازاتيػػػا ىػػػي  المتعمقػػػة بجيػػػود العالقػػػات العامػػػة فػػػي إظيػػػار دور المؤسسػػػة فػػػي خدمػػػة المجتمػػػع وا 

 أساس تكويف تمؾ المعارؼ.
البعػػد المعرفػػي لمصػػورة الذىنيػػة لمػػا لػػو مػػف انعكػػاس رئيسػػي  وفػػي ىػػذا االطػػار يتضػػح أىميػػة دراسػػة

عمى األبعاد األخرى وحيػث أنػو يتعمػؽ بعمػؿ العالقػات العامػة وىػو ُبعػد يمكػف التخطػيط لػو بشػكؿ 
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عممػػػػي ومتابعتػػػػو وتقييمػػػػو لتػييػػػػر األبعػػػػاد األخػػػػرى لمصػػػػورة وصػػػػوال لتكػػػػويف صػػػػورة إيجابيػػػػة عػػػػف 
 المؤسسة.

    
 :  الذىنية لمصورة الوجداني البعد 2.1.5.2
الميؿ باإليجاب أو السمب تجاه موضػوع أو قضػية أو شػخص أو شػعب أو  الوجدانييقصد بالبعد 

مػػع  الوجػػدانييكونيػػا األفػػراد، ويتشػػكؿ الجانػػب  التػػيإطػػار مجموعػػة الصػػور الذىنيػػة  فػػيدولػػة مػػا 
كونيػػػا األفػػػراد وتبقػػػى  التػػػيالمعػػػارؼ ، ومػػػع مػػػرور الوقػػػت تتالشػػػى المعمومػػػات و المعرفػػػيالجانػػػب 

تمثػػػػػػؿ اتجاىػػػػػػات األفػػػػػػراد نحػػػػػػو األشػػػػػػخاص والقضػػػػػػايا والموضػػػػػػوعات  التػػػػػػيالجوانػػػػػػب الوجدانيػػػػػػة 
  (23،ص 2011)كردي،المختمفة

 أىميػػا العوامػػؿ مػػف مجموعػػة ذلػػؾ عمػػى يػػؤثر و والسػػمبية، اإليجابيػػة بػػيف الوجػػداني البعػػد ويتػػدرج
 تعػددت وكممػا بالسػمبية، النفسي البعد اتسـ المصادر ىذه قمت فكمما المعرفة، مصادر توافر حدود

 الوجػداني البعػد بناء في يؤثر كما االتجاىات، تكويف في اإليجابية فرص مف ذلؾ عزز المصادر
 التػػي األمػػور مػػف الخصػػائص ىػػذه فػػاختالؼ والمػػة، والجػػنس المػػوف حيػػث مػػف الشػػعوب خصػائص

 االتجاىػػػات بنػػػاء فػػػي يسػػػيـ الخصػػػائص ىػػػذه فػػػي والتجػػػانس السػػػمبية االتجاىػػػات بنػػػاء فػػػي تسػػػيـ
 (86-85،ص ص 2000اإليجابية)الشمقاني،

 القيميػػة بالمنظومػػة األفػػراد لػػدى تتشػػكؿ التػػي الذىنيػػة الصػػورة فػػي الوجػػداني الجانػػب بنػػاء ويػػرتبط
 األفراد، وتصرفات سموكيات تحكـ التي القيمية المنظومة ضوء في تتشكؿ فاالتجاىات لدييـ،
 لػػػدى السػػػابقة واالتجاىػػػات بػػػالخبرات الذىنيػػػة الصػػػور تكػػػويف فػػػي الوجػػػداني لبعػػػدا بنػػػاء يػػػرتبط كمػػا

 والعكػػػػػػس اإليجابيػػػػػػة االتجاىػػػػػػات بنػػػػػػاء فػػػػػػي تسػػػػػػيـ أف اإليجابيػػػػػػة الخبػػػػػػرات شػػػػػػأف فمػػػػػػف، األفػػػػػػراد
 . (Boulding,1966,pp 47-52صحيح)

 
 :الذىنية لمصورة السموكي البعد2.1.5.3  

 ترجػػع حيػػث الحيػػاة، شػػئوف مختمػػؼ فػػي لديػػو لمشػػكمةا الذىنيػػة الصػػورة طبيعػػة الفػػرد سػػموؾ يعكػػس
 األفػراد فسػموكيات األفػراد، بسػموؾ التنبؤ مف تمكف أنيا إلى أبعادىا أحد في الذىنية الصورة أىمية
 .(24،ص 2011الحياة)كردي، في اتجاىاتيـ تعكس أنيا منطقيا يفترض
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 تناولػػت فقػػد الدراسػػات، مػػف العديػػد باىتمػػاـ بالسػػموؾ عالقتػػو فػػي الذىنيػػة الصػػورة موضػػوع وحظػػي
 لممسػػػتيمكيف، الشػػػرائية القػػػرارات عمػػػى والخػػػدمات لمسػػػمع الذىنيػػػة الصػػػورة انعكاسػػػات دراسػػػات عػػػدة

 التجاريػػة اإلعالنػػات مػػف األفػػراد يسػػتقييا التػػي والخػػدمات السػػمع عػػف األفػػراد انطباعػػات أف باعتبػػار
المالئمػة  الشرائية القرارات تخاذا في األفراد مساعدة في المختمفة تسيـ اإلعالـ وسائؿ في المقدمة
 .(30، ص 1999)صالح،
 عمػى السياسػييف لممرشػحيف الذىنيػة الصػورة أثػر ببحػث الدراسػات اىتمػت السياسي المستوى وعمى

 ىػذا لصػالح بالتصػويت إيجابيػا تػرتبط المرشػحيف أحد نحو اإليجابية فاالنطباعات األفراد، خيارات
 التػػأثير فػػي الذىنيػػة الصػػورة تمعبػػو الػػذي الػػدور أىميػػة إلػػى السػػابقة الدراسػػات أشػػارت المرشػػح، كمػػا

 الػالػب في متوافقة قراراتيـ تأتي حيث المختمفة، لمقرارات اتخاذىـ في السياسي القرار صناع عمى
، ص 2004المختمفة)نصػػير، والقضػػايا والػػدوؿ الشػػعوب عػػف لػػدييـ المتراكمػػة الذىنيػػة الصػػور مػػع

 دورا تمعػػب الػػزمف تراكمػػات عبػػر تكونػػت التػػي الذىنيػػة صػػورةال أف أيضػػا الدراسػػات (، وأكػػدت111
 فػي الماضػي خبػرة تجاىػؿ يصعب حيث والشعوب، الدوؿ بيف العالقات مناخ صياغة في جوىريا
  (.354، ص 2002والمستقبؿ)عبد الػفار، الحاضر معطيات مع التعامؿ

مػى جوانػب تكػويف تمػؾ ويستفيد الباحث مػف دراسػة أبعػاد الصػورة الذىنيػة بػالوقوؼ بشػكؿ معمػؽ ع
الصورة وفيـ العالقة بػيف الصػورة المتكونػة لػدى الفػرد حػوؿ جيػاز الشػرطة وسػموكو تجاىيػا، وىػو 
مػػا سيسػػيؿ عمػػى الباحػػث التركيػػز عمػػى دراسػػة العوامػػؿ التػػي يحتاجيػػا بنػػاًء عمػػى البعػػد الػػذي سػػيتـ 

 سة. دراستو وىو البعد المعرفي وىو ما سيظير خالؿ الجانب التطبيقي مف الدرا
 تأثير وسائل اإلعالم في بناء أبعاد الصورة الذىنية:  2.1.6
 الوجػداني، البعػد المعرفػي، البعػد) الذىنيػة لمصػورة المختمفػة األبعػاد بنػاء فػي تسػيـ اإلعػالـ وسػائؿ
 يفكػر أف ينبػػي التػي القضػايا تحػدد اإلعػالـ وسػائؿ فػإف المعرفػي المسػتوى فعمى ،(السموكي البعد
 لػدى القضايا أولويات ترتيب في بارز دور مف اإلعالـ وسائؿ بو تقوـ ما إطار في الجميور فييا

 نحػو األفػراد اتجاىػات عمػى لمتػأثير تسػعى اإلعػالـ وسػائؿ فػإف الوظيفػة ىػذه إطػار وفي، الجميور
 إضػافة نحوىػا، سػمبية أو إيجابيػة اتجاىػات مػف تخمػؽ مػا خالؿ مف( الوجداني البعد) القضايا ىذه
 ،(السػموكي البعػد) معػيف بسػموؾ لمقياـ الجماىير تدفع أف تستطيع اإلعالـ وسائؿ ففإ تقدـ ما إلى

 ىػػذه فمثػػؿ المختمفػػة، والحمػػالت والكػػوارث واألزمػػات االنتخابػػات أوقػػات فػػي البػػارز دورىػػا ويظيػػر
ممػػا  (116 -113، ص ص2004نصػػير،) وفعػػاؿ سػػريع جمػػاىيري تحػػرؾ إلػػى تحتػػاج القضػػايا
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ال تقػػدـ لنػػا الصػػور فقػػط بػػؿ تتعػػدى وظيفتيػػا ذلػػؾ حيػػث تػػؤثر عمػػى سػػبؽ نػػرى أف وسػػائؿ اإلعػػالـ 
 تكويف أبعاد الصور الذىنية في عقوؿ األفراد مما يؤثر عمى توجياتيـ وسموكياتيـ.

 
 :الذىنية الصورة تصنيفات 2.1.7 

 تكػػوف ال قػػد ولكػػف، المفترضػػة ىويتيػػا تمثػػؿ التػػي القػػيـ مػػف مجموعػػة المنظمػػات مػػف الكثيػػر تعتنػػؽ
 ىػو عمػا مختمفػة تكػوف قػد لػدييـ الذاتيػة الذىنيػة الصػورة فاف لذلؾ الموظفيف لدى مدركة ـالقي ىذه

 الذىنيػػػة الصػػػورة) اجتماعيػػػة عػػػار وصػػػمة عنػػػو ينػػػتج السػػػيء العمػػػؿ فػػػاف تكػػػوف، أف ليػػػا مخطػػػط
 .السجائر تصنيع شركات لدى الحاؿ ىو كما( المدركة

 الذىنية صورتيا لتحسيف المبادرات فم بمجموعة Philip Morris شركة تقوـ المثاؿ سبيؿ فعمى 
 سػػػمبية وتحػػػارب ،مؤذيػػػة بصػػػورة الشػػػركة تصػػػور والتػػػي القاسػػػية التمفزيونيػػػة المشػػػاىد وقػػػؼ ومنيػػػا
 بػثالث الذىنيػة الصػورة صػنفت فقػد وعميػو النػاس، عقػوؿ فػي المتوطنة أو المدركة الذىنية الصورة

 :(22،ص2011)كردي، ىي تصنيفات
 يتطمػب ناجحػة ذىنية صورة فبناء، بنفسيا المنظمة إحساس ىي :الذاتية الذىنية الصورة .1

 المدركػة الصػورة فػي التػييػر أف حيػث، الذاتيػة صورتيا بتػيير أوال تبدأ أف المنظمات مف
 وبػػػيف بيػػػنيـ يجػػػري الػػػذي االتصػػػاؿ وأف، المنظمػػػة فػػػي العػػػامميف األفػػػراد عػػػاتؽ عمػػػى يقػػػع

 .لدييـ الذىنية الصورة يضعؼ أو يقوي أف إما الجميور
 نفسػيا عػف توصيمو في المنظمة ترغب ما ىي (:ليا المخطط) المرغوبة الذىنية الصورة .2

 جيػػد بشػػكؿ جميورىػػا أذىػػاف فػػي لصػػورتيا تخطػػط أف يجػػب عمػػى الشػػركة الجميػػور، إلػػى
 بمجموعػة نفسػيا تصػور التي AT&T شركة ومثاؿ، غموض وبدوف واضحة تكوف بحيث
 بعضو العالـ إليصاؿ الصعبة الظروؼ قير عمى القادريف الصبوريف األبطاؿ الرموز مف

 .ببعض
 عنػد اإلدراؾ والعالقػات، ويعكػس، األحاسػيس، التصػورات ىػي: المدركـة الذىنيـة الصورة .3

 الشرائية. قراراتيـ عمى يؤثر الذي الشخصي إدراكيـ وىو حقيقتيـ األشخاص
 الصػػػورة واف يشػػػعروف وبمػػػاذا الموظفػػػوف يفكػػػر مػػػاذا ىػػػي الذاتيػػػة الصػػػورة بػػػأف الدراسػػػات وتشػػػير
 يػؤثر الػذي ومػا المسػتيمؾ يفكػر مػاذا ىػي المدركػة الصػورة وأف، المنظمػة تفعػؿ مػاذا ىػي المتوقعة

 . المنظمة ىذه تجاه سموكو عمى
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 :مصادر تكوين الصورة الذىنية لممنظمة 2.1.8 
 تتنوع مصادر تكويف الصورة الذىنية وقد اتفؽ الباحثوف عمى مصدريف وىما عمى النحو التالي:

 (: 12، ص2007)تركستاني، Direct Experience: المباشرة لخبرةا .1
 مصػػػدراً  يعػػػد والقػػوانيف واألنظمػػػة والمؤسسػػات األفػػػراد مػػف بػيػػػره اليػػومي الفػػػرد احتكػػاؾ إف

 وىػذه دولػة، أو فكػرة أو منظمػة أو شػخص عػف الذاتيػة االنطباعػات لتكػويف ومؤثراً  مباشراً 
 ميمػة وىػذه توظيفيا أحسف إذا وعواطفو الفرد يةعقم عمى تأثيرىا في أقوى المباشرة الخبرة
 ومقػػدمي العامػػة العالقػػات رجػاؿ يقػػوـ حيػػث، المباشػػر تعامميػا فػػي العامػػة العالقػػات أجيػزة

 تكػويف فػي ميػـ بػدور الرسػمية وغيػر الرسػمية والمنظمػات والييئػات الوزارات في الخدمات
 .اآلخريف لدى الذىنية الصورة تشكؿ التي االنطباعات ىذه

 (:24،ص 2011)كردي،(Mediated Experience:)المباشرة غير خبرةال .2
 اإلعػالـ وسػائؿ عبػر أو أصػدقاء مف يسمعيا شخصية رسائؿ مف الفرد لو يتعرض ما إف
 منقولػة خبػرة تعػد مباشػرة مػنيـ يسػمع ولػـ يػرىـ لـ ودوؿ وأشخاص وأحداث مؤسسات عف
 تكويف في أساسياً  دوراً  والمرئية المسموعة اإلعالـ وسائؿ تمعب الخبرة مف النوع ىذا وفي

 . الذىنية الصورة ليا النيائي الناتج يشكؿ التي االنطباعات
ويحتػػاج الباحػػث لمتعػػرؼ عمػػى مصػػادر تكػػويف الصػػورة الذىنيػػة لػػدى النخبػػة حػػوؿ جيػػاز الشػػرطة 
ليسػػػتطيع مػػػف خػػػالؿ ذلػػػؾ التوجػػػو لقػػػراءة تمػػػؾ المصػػػادر قػػػراءة موضػػػوعية تسػػػاىـ فػػػي تقيػػػيـ تمػػػؾ 

 واكتشاؼ مواطف الخمؿ اف أمكف ووضع المقترحات والبدائؿ لحميا. المصادر 
 

 الذىنية:  الصورة خصائص   2.1.9
مما سبؽ يتضح اف الصورة الذىنية ليا خصائص وسمات مف الممكػف اف تختمػؼ وتتبػايف حسػب 
موضػػوع تمػػؾ الصػػػورة ولػػذلؾ مػػف الضػػػروري الوقػػوؼ عمػػى السػػػمات والخصػػائص العامػػة لمصػػػورة 

اسة مدى توافقيا مع خصػائص وسػمات الصػورة الذىنيػة لجيػاز الشػرطة وىػو موضػوع الذىنية ودر 
البحػػث ممػػا سيسػػاىـ فػػي تفسػػير جػػزء مػػف النتػػائج التػػي سػػتخرج عػػف الدراسػػة التطبيقيػػة ويسػػيـ فػػي 

 وضع استراتيجيات مقترحة لتحسيف الصورة الذىنية لجياز الشرطة. 
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ىنػػػاؾ عػػػدة خصػػػائص وسػػػمات لمصػػػورة  أف يػػػةالذىن الصػػػورة اىتمػػػوا بدراسػػػة الػػػذيف البػػػاحثوف يػػػرى
 :(78-76،ص 2014التالية )غموقي، النقاط في الخصائص ىذه توضيح الذىنية، ويمكف

ذلػؾ  ذىػب كثيػر مػف البػاحثيف إلػى أف الصػورة الذىنيػة ال تتسػـ بالدقػة، ولعػؿ مرجػع :عـدم الدقـة - أ
 نيػػا تعبػػر فػػي معظػػـأسًاسػػا ىػػو أف الصػػورة الذىنيػػة ال تعبػػر بالضػػرورة عػػف الواقػػع الكمػػي، ولك

 األحياف عف جزئيػة مػف الواقػع الكمػي، السػيما وأف األفػراد عػادة يمجئػوف إلػى تكػويف فكػرة شػاممة
 المعمومػػػات جمػػػع عمػػػى عمييػػػا لعػػػدـ القػػػدرة عػػػف اآلخػػػريف مػػػف خػػػالؿ معمومػػػات قميمػػػة يحصػػػموف

 .الكاممة
العوامؿ  تػيير، وتتعددفالصورة الذىنية تميؿ إلى الثبات ومقاومة ال :الثبات والمقاومة لمتغيير - ب

المتػيػرات  التي تحدد وتؤثر في كمية وكيفية التػيير المحتمؿ في الصورة الذىنية، وبعض ىػذه
 ٠بالرسائؿ الواردة مف خالليا يتعمؽ بالصورة ذاتيا، وبعضيا اآلخر يتعمؽ

ا تقػػـو الصػػورة الذىنيػػة عمػػى التعمػػيـ المبػػالع فيػػو، ونظػػر   :التعمــيم وتجاىــل الفــروق الفرديــة - ت
 الصورة تنطبؽ عميو علذلؾ فاألفراد يفترضوف بطريقة آلية أف كؿ فرد مف أفراد الجماعة موضو 

 ٠صورة الجماعة ككؿ عمى الرغـ مف وجود اختالفات وفروؽ فردية 
 تسػيـ الصػور الذىنيػة فػي التنبػؤ بالسػموؾ والتصػرفات المسػتقبمية لمجميػور :التنبؤ بالمسـتقبل - ث

 مػػات المختمفػػة، فالصػػورة الذىنيػػة المنطبعػػة لػػدى األفػػراد باعتبارىػػاتجػػاه المواقػػؼ والقضػػايا واألز 
 انطباعػػػات واتجاىػػػات لػػػدى األفػػػراد حػػػوؿ الموضػػػوعات والقضػػػايا واألشػػػخاص يمكػػػف أف تنبػػػئ

 .بالسموكيات التي قد تصدر عف الجماىير مستقبال
 ،تتسـ الصورة الذىنية بتخطييا لحدود الزماف والمكاف  :تخطي حدود الزمان والمكان - ج

ال يقؼ في تكوينو لصوره الذىنية عند حدود معينػة بػؿ يتخطاىػا ليكػوف صػًوار عػف بمػده  فالفرد
الػذي يعػػيش فيػو، وعمػى مسػػتوى الزمػاف فاإلنسػػاف يكػوف صػور ذىنيػػة عػف الماضػػي،  ثػـ العػالـ

وبذلؾ يتضح أف اإلنساف يكوف صًوار  إضافة إلى المستقبؿ، ويكوف صور ذىنية عف الحاضر
ومدركاتو ومشاىداتو إضاًفة إلى قدرتو عمى  المختمفة، وفًقا لمعارفو منة واألماكفذىنية عف األز 

 .التخيؿ واالستنتاج
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 :المتحيز اإلدراك إلى تؤدي - ح
 أساسػاً  تبنػى الذىنيػة الصػور ألف األفراد، لدى متحيزة إدراكات تكويف إلى الذىنية الصور تؤدي
 فمػػف ومتحيػػزة، متعصػػبة أحكػػاـ إصػػدار إلػػى تػػؤدي فإنيػػا لػػذا التعصػػب، درجػػات مػػف درجػػة عمػػى
 تتمشػى ال ألنيػا أخػرى جوانػب وييممػوف الحقيقػة، مػف جوانب األفراد يرى الذىنية الصور خالؿ
 تقػويـ أو أحكاـ إال ىي ما األفراد يكونيا التي فالصورة اتجاىاتيـ، مع تتسؽ وال معتقداتيـ، مع
 بػػيف العالقػػات مػػف والتعصػػب التحيػػز ينبػػع حيػػث ومبادئنػػا، وقيمنػػا تحيزاتنػػا ضػػوء فػػي نػػراه لمػػا

 (. 2004لمفرد )ندا، النفسية والخصائص الجماعة عضوية
اف االطالع عمى الخصائص السابقة لمصورة الذىنية يفيد الباحث في أف ىناؾ فروؽ في الصػورة 
الذىنيػػة المكونػػة عػػف جيػػاز الشػػرطة لػػدى النخبػػػة، وتمػػؾ الفػػروؽ تػػرتبط بعػػدة خصػػائص وسػػػمات 

تكػػػويف الصػػورة الذىنيػػة والمصػػػادر التػػي أثػػرت فػػػي بنػػاء تمػػؾ الصػػػورة ممػػا يسػػػاعد تتعمػػؽ بطبيعػػة 
الباحػػث فػػي تحديػػد أىػػـ تمػػؾ المصػػادر المػػؤثرة فػػي تكػػويف الصػػورة الذىنيػػة لجيػػاز الشػػرطة والعمػػؿ 
عمى وضع االستراتيجيات المناسبة لحسف ادارة تمؾ المصػادر ممػا يسػاىـ فػي بػث رسػائؿ ايجابيػة 

ع الرسائؿ السمبية مميدًا لبناء صورة طيبػة عػف جيػاز الشػرطة لػدى الػرأي عف جياز الشرطة ويمن
 العاـ عمومًا والنخبة المجتمعية خصوصًا.

 

 :  جياز الشرطةل الذىنية الصورة تكوين في المؤثرة العوامل 2.1.10
سرة والمدرسة ووسائؿ االعالـ ىي أىـ العوامؿ التي ( أف األ41-37،ص 2014يرى )الكردي،

بناء الصور الذىنية عف المجتمع المحيط لدى األفراد وىو ىنا يحدد األىمية بما يتالءـ تؤثر في 
 عدة ىناؾ أف عمى الباحثوف نفس الذي يناقش الموضوع مف خاللو، ويتفؽمع منظور عمـ األ

 المؤسسات بينيا ومف عامة بصفة المؤسسات عف الذىنية الصورة تكويف في تؤثر عوامؿ
 والمؤسسات الشرطة لجياز وبالنسبة العامة، العالقات أدوار فعالية عمى كستنع ثـ ومف، األمنية
 الذى الدور كذلؾ وتشمؿ اإلعالـ وسائؿ الى الداخمي الجميور مف العوامؿ تمؾ فتمتد األمنية
 تمؾ استعراض يمكف حاؿ أية وعمى (،1995العوامؿ)عبده، مف وغيرىا الشرطة جياز يؤديو

 :التالي النحو عمى از الشرطة بالدرجة األولى""والتي تتعمؽ بجي العوامؿ
 :األخرى األمنية الخدمات وأداء الجريمة مكافحة في الشرطة جياز يؤديو الذى الدور/ اوالً 
 بػالخبرة المرتبطػة العوامػؿ تمػؾ ىػي الجميػور لػدى الذىنيػة الصػورة تكػويف فػي المػؤثرة العوامػؿ أىـ

 ودرجػػة المجتمػػع، فػػي المؤسسػػة تؤدييػػا التػػي واألنشػػطة بػػاألدوار المرتبطػػة وىػػي المباشػػرة والتجربػػة
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 عمػػى قػػدرتيـ ومػػدى، فييػػا باالتصػػاؿ القػػائميف و المؤسسػػة بػػأفراد مرتبطػػة وعوامػػؿ إلييػػا االحتيػػاج
 .اإليجابية الذىنية الصورة تحقيؽ

 األمنيػػة خدماتػػو وقػػدـ الجريمػػة، مكافحػػة فػػي فعػػاالً  دوراً  أدى فكممػػا الشػػرطة جيػػاز عمػػى وبػػالتطبيؽ
 لػػػدى الطيبػػػة الذىنيػػػة الصػػػورة تكػػػويف األداء فػػػي ذلػػػؾ سػػػاىـ كممػػػا األكمػػػؿ، الوجػػػو عمػػػى خػػػرىاأل

 الصػورة تكويف في تساىـ النقطة بيذه المتعمقة العناصر مف مجموعة توجد الواقع وفى. الجماىير
 (:187،ص 2005يوسؼ،و  عجوة)التالي  النحو عمى إلييا نشير الشرطة لجياز الطيبة
 :األمن تحقيق عمى وقدرتو الجريمة مكافحة في الجياز ربدو  الجماىير إعالم .1

 القػػػػػػػػانوف عمػػػػػػػػى الخػػػػػػػػروج صػػػػػػػػور لكػػػػػػػػؿ التصػػػػػػػػدي فػػػػػػػػي بػػػػػػػػدورىا األمػػػػػػػػف أجيػػػػػػػػزة تقػػػػػػػػوـ
 ميمتيػػػػػػا جػػػػػػوىر ىػػػػػػو وىػػػػػػذا واإلجػػػػػػراـ، االنحػػػػػػراؼ أسػػػػػػاليب كافػػػػػػة ومواجيػػػػػػة والشػػػػػػرعية،
 العامػػػػػػة العالقػػػػػات أجيػػػػػػزة دور يػػػػػأت وىنػػػػػا كافيػػػػػػًا، لػػػػػيس ىػػػػػذا ولكػػػػػػف رسػػػػػالتيا، وصػػػػػميـ

شػػػػػعارىا الجمػػػػػاىير اخبػػػػػار خػػػػػالؿ مػػػػػف الميمػػػػػة إلكمػػػػػاؿ لشػػػػػرطةا فػػػػػي  الجيػػػػػاز بقػػػػػدرة وا 
 كػػػػؿ اسػػػػتخداـ ويمكػػػػف. القػػػػانوف عمػػػػى خػػػػروج كػػػػؿ ومواجيػػػػة األمػػػػف تحقيػػػػؽ عمػػػػى األمنػػػػي
 عمػػػػػػػػى الفػػػػػػػػزع ويسػػػػػػػػتولى السػػػػػػػػموكيات تضػػػػػػػػطرب ال حتػػػػػػػػى المتاحػػػػػػػػة االتصػػػػػػػػاؿ وسػػػػػػػػائؿ
نمػػػػػػا لخيػػػػػػر،ا تفعػػػػػػؿ أف يكفػػػػػػى ال العامػػػػػػة العالقػػػػػػات مجػػػػػػاؿ وفػػػػػػى المطمئنػػػػػػة، النفػػػػػػوس  وا 

 جيػػػاز مػػػف يتػػػدفؽ إعالميػػػاً  اتصػػػاالً  فػػػإف ولػػػذا خيػػػر مػػػف تفعمػػػو مػػػا النػػػاس يعمػػػـ أف البػػػد
 المػػػػػػواطف حمايػػػػػػة عمػػػػػػى األمنػػػػػػي الجيػػػػػػاز قػػػػػػدرة يؤكػػػػػػد الشػػػػػػرطة فػػػػػػي العامػػػػػػة العالقػػػػػػات

 تشػػػػػػػػكيؿ فػػػػػػػػي إيجػػػػػػػػابي بػػػػػػػػدور وسيسػػػػػػػػاىـ التػػػػػػػػأثير، عميػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػيكوف وممتمكاتػػػػػػػػو وأوالده
 ،(188،ص 2005يوسػػػػػؼ،و  فراده)عجػػػػػوةوأ األمػػػػػف جيػػػػػاز عػػػػػف طيبػػػػػة إيجابيػػػػػة صػػػػػورة

وأىميػػػػة االعػػػػالـ ترجػػػػع لػػػػدورىا الواضػػػػح فػػػػي تكػػػػويف وبنػػػػاء الصػػػػورة الذىنيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ 
التػػػػػأثير المسػػػػػتمر والمتػػػػػراكـ، فقػػػػػد أصػػػػػبح ىنػػػػػاؾ اعتمػػػػػاد متزايػػػػػد عمػػػػػى وسػػػػػائؿ االعػػػػػالـ 
فػػػػي نقػػػػؿ المعمومػػػػة وتمقييػػػػا، األمػػػػر الػػػػذي زاد مػػػػف تأثيرىػػػػا فػػػػي سػػػػموؾ األفػػػػراد وتشػػػػكيؿ 

يـ وآرائيػػػػػـ بسػػػػػبب قػػػػػدرتيا عمػػػػػى االمتػػػػػداد وانتشػػػػػارىا الواسػػػػػع وسػػػػػيطرتيا عمػػػػػى اتجاىػػػػػات
أوقػػػػػات النػػػػػاس، وىنػػػػػاؾ مػػػػػف يػػػػػرى أف أغمػػػػػب الصػػػػػور الذىنيػػػػػة التػػػػػي يكونيػػػػػا الفػػػػػرد تػػػػػـ 
الحصػػػػػػوؿ عمييػػػػػػا بفعػػػػػػؿ تػػػػػػأثير وسػػػػػػائؿ االعػػػػػػالـ التػػػػػػي تسػػػػػػتطيع التػػػػػػأثير عمػػػػػػى األفػػػػػػراد 

مكانيػػػػػػة تعميميػػػػػػا والجماعػػػػػػات والشػػػػػػعوب مػػػػػػف خػػػػػػالؿ قوتيػػػػػػا عمػػػػػػى صػػػػػػناعة الصػػػػػػورة وا
 (.40،ص 2014)كردي،
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 :الجياز يقدميا التي األمنية الخدمات عن اإلعالم .2
 مػػػف مجموعػػػة لمجمػػػاىير تقػػػدـ المجتمعػػػات مختمػػػؼ فػػػي الشػػػرطة أجيػػػزة أف المعمػػػوـ مػػػف

 المػػػػرور شػػػػرطة: الشػػػػرطة مجػػػػاؿ فػػػػي  متنوعػػػػة تخصصػػػػات ضػػػػمف واألعمػػػػاؿ الخػػػػدمات
 ولػػذا ألخػػرى، دولػػة مػػف التخصصػػات هىػػذ مسػػميات وتختمػػؼ، وغيرىػػا البمديػػة ،والمباحػػث
 اإلعػالـ مػف بنػوع تقػوـ أف الشػرطة مجاؿ في العامة العالقات عمى الضروري مف يصبح
 يمكػػػػف حتػػػػى تؤدييػػػػا، التػػػػي األعمػػػػاؿ ونوعيػػػػة الفرعيػػػػة والتخصصػػػػات اإلدارات ىػػػػذه عػػػػف

 والجيػد الوقػت تػوفير إلػى يػؤدى ممػا الضػرورة، عنػد الخػدمات ىػذه مف االستفادة لممواطف
 يتضػػمف أف الضػػروري مػػف أنػػو كمػػا. خػػدماتيا مػػف المسػػتفيد والجميػػور الشػػرطة: مجػػانبيفل

 لالسػػػػػتفادة المطموبػػػػػة والوثػػػػػائؽ المسػػػػػتندات ونوعيػػػػػة اإلدارات، ىػػػػػذه أمػػػػػاكف اإلعػػػػػالـ ىػػػػػذا
 والػمػوض، المػبس يحدث ال حتى عمميا في اإلدارات ىذه بيف الفاصمة والحدود بالخدمة،
يوسػػػػػؼ، و  عجػػػػػوة)المجػػػػػاؿ ىػػػػػذا فػػػػػي الجماىيريػػػػػة الـاإلعػػػػػ وسػػػػػائؿ مػػػػػع التعػػػػػاوف ويمكػػػػػف
 . (:189،ص 2005
 بػػو، األمنيػػة األجيػػزة اىتمػػاـ بمػػدى الجميػػور سيشػػعر اإلعػػالـ ىػػذا أف فيػػو شػػؾ ال وممػػا

 ومثػؿ .جمػاىيره لػدى األمنػي الجيػاز صػورة عمػى يػنعكس مما وجيده وقتو عمى وحرصيا
 وقيػادات العامة العالقات إدارات في ممثال األمني اإلعالـ بيا يقوـ أف يجب األدوار ىذه

 تػأتي ىنػا ومػف األمنػي، اإلعػالـ وخبػراء العامػة العالقػات مع بالتشاور األمنية المؤسسات
 وضػػرورة، جيػػة مػػف األمنيػػة المؤسسػػات فػػي العامػػة العالقػػات إدارات أداء تطػػوير ضػػرورة
 وذلػػؾ. رىجيػػة أخػػ مػػف المختمفػػة اإلعػػالـ ووسػػائؿ اإلدارات تمػػؾ بػػيف قويػػة عالقػػات إقامػػة
 الجميػور عنػد األمنيػة لممؤسسػات الذىنيػة بالصػورة والنيػوض األمني اإلعالـ دور لتفعيؿ

 (.9، ص2006العاـ )شوماف،
 :خاللو من خدماتو الجياز يؤدى الذى بالمكان االىتمام .3

 في والمنظمات المؤسسات نجاح عوامؿ بيف مف يعد بالمكاف االىتماـ أف فيو شؾ ال مما
 بالنسبة الميـ ومف الجماىير، لدى طيبة صورة تكويف ثـ ومف جيد، شكؿب خدماتيا تقديـ

 الضروري ومف إليو، الوصوؿ يسيؿ مكانيا يكوف أف الشرطة كجياز منظمة أو لمؤسسة
 الػػداخمي، المكػػاف تييئػػة وكػػذا السػػيارات، مػػف معقػػوؿ عػػدد بانتظػػار تسػػمح مسػػاحات تػػوفير
 أف كمػا إلييػا، االستناد أو حوليا الوقوؼ ؿيسي التي األماكف أو االنتظار، مقاعد وتوفير
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 المبنػى نظافػة وتػؤدى انتباىػو، ويثيػر الجميػور يجػذب المميػز أو الحديث المعماري البناء
 الراحػػة تحقيػػؽ فػػي أساسػػياً  دوراً  داخمػػو، الخػػدمات أقسػػاـ وتنظػػيـ اإلضػػاءة، وكػػذا وصػػيانتو
 مشػػاعر فػي ىػاـ أثػػر طةالشػر  مبػاني ولمظيػػر سػواء حػد عمػػى والعػامميف لمجميػور النفسػية

 . الجماىير
 لطبيعة وبالتطبيؽ عمى المؤسسات التعميمية ونظراً   ( Zeithaml et al., 2006)ويرى

 High Level of  عػاؿ اتصػاؿ بدرجػة تتصػؼ التػي التعميميػة الخدمػة وخصوصػية
Contact  مقدـ مف تواجد كؿ بضرورة لوجو وجياً  التعميمية الخدمة تقديـ تستمـز والتي 

 مػف بعػدد تتػأثر  سػوؼ رضػاىـ فػإف درجػة والزمػاف المكػاف نفػس فػي الخدمػة طالػبو 
 الخدمة تقديـ ألماكف الداخمي والخارجي التصميـ مف كؿ وخصائص مظير مثؿ العوامؿ
 وسػموؾ وخصػائص والتجييػزات المسػتخدمة، واألدوات الالمنيجيػة والنشػاطات التعميميػة

 السػاحات فػي بعضػاً  بعضػيـ وتفػاعميـ مػع مبػةالط تواجػد أمػاكف إلى إضافة الطمبة، بقية
 االعتبػار بعػيف األخػذ مديري التسويؽ عمى لذا .المتوافرة والحدائؽ المباني بيف ما العامة
 أماكف و الترفيو، وسائؿ كؿ مف ليشمؿ الجامعي بالحـر الخاصة التصاميـ وفاعمية كفاءة
 التعميمية. الخدمة تقديـ

 :ديثةالح لمتكنولوجيا الجياز امتالك .4
ا لممعدات والتكنولوجيػا أجيزتي امتالؾ الجماىير، لدى شرطةكفاءة أجيزة البمفيوـ صؿيت

 أف سػػريع، ومعمػػػوـوال الالئػػؽ شػػكؿتمكنيػػا مػػف تأديػػة واجباتيػػا وخػػدماتيا بال التػػيالحديثػػة 
 الخػدمات مػف االسػتفادة لممواطف تتيح حديثة وأدوات معدات توفير تتطمب األمنية الخدمة
 وأمػػػاكف المروريػػػة، الحػػػوادث وقػػػوع أمػػػاكف إلػػػى فالتوجػػػو ودقػػػة، وكفػػػاءة سػػػرعة يفػػػ األمنيػػػة
 عصػرنا في الشرطي، فالعمؿ حديثة اتصاؿ بوسائؿ مجيزة سيارات توفير يقتضى الجرائـ
 حػػدوثيا، قبػػؿ الجريمػػة شػػاؼو مػػف اكتتمكنػػ التػػي األجيػػزة بأحػػدث يػػزود أف ينبػػػي الحػػالي
 سػػاليبأو  سػػائؿاتخػػذ تيريبيػػا و  التػػيت المخػػدرا واكتشػػاؼ المفرقعػػات كشػػؼ أجيػػزة والسػػيما
 مػف فيػذا شػرطية،كؿ الخدمات ال في اآللية الحاسبات توظيؼ إلى إضافة التطور، شديدة
 (.2013شرطة)نصير،ة الأجيز  عف إيجابية ذىنية صورة بناء في يسيـ أف شأنو
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 :األمنية الخدمة يؤدى الذى الشرطة رجل مظير .5
ير الواجػػب توفرىػػا فػػي رجػػؿ الشػػرطة بعيػػداً  عػػف مظيػػره ال يمكػػف فصػػؿ الصػػفات والمعػػاي

الخػػػارجي واالىتمػػػاـ بقيافتػػػو الرسػػػمية التػػػي تعكػػػس ىويتػػػو والمرتبطػػػة بشخصػػػيتو وصػػػورتو 
 الشخصػػي بػػالمظير االىتمػػاـ ( لػػذلؾ يجػػب78،ص 2014الذىنيػػة لػػدى الجميػػور)كردي،

 لرجػػؿ يػػورالجم احتػػراـ فػػي كبيػػر شػػأف لػػو المناسػػب النظيػػؼ فػػالزي الشػػرطة، رجػػاؿ لكػػؿ
 دوره الينػداـ وحسف الشخصي المظير ويؤدى لو، المعنوية الروح رفع عف فضالً  الشرطة
 بعػض تحػرص ولػذلؾ لموظفييػا، االحتراـ وكسب المنظمة مكانة إعالء في ينكر ال الذى

 ويػػػػذىب معينػػػػة، بمواصػػػػفات زي الرتػػػػداء معينػػػػة رواتػػػػب العػػػػامميف مػػػػنح عمػػػػى المنظمػػػػات
 توضػح قػد فػالمالبس نفسػو، الرجؿ ىي أو الرجؿ، تصنع بسالمال إف: القوؿ إلى البعض

 .والعالـ مرتديو بيف اتصاؿ قناة فالزي وشخصيتو، وسنو وعممو الشخص اىتمامات
 :الجماىير مع الشرطة جياز أفراد تعامل كيفية .6

جياز الشرطة شأنو شأف أي جياز آخر في الدولػة ، فيػو بقػدر مػا يضػـ عناصػر متميػزة 
ا بقػػدر مػػا ينطػػوي أيضػػا عمػػى عناصػػر قػػد تسػػمؾ سػػموًكا سػػيًئا أو منافًيػػا فػػي أدائيػػا وسػػموكي

 آلداب المينة.
والواقػػػع أف رجػػػؿ الشػػػرطة إذا مػػػا أخطػػػأ أو سػػػمؾ مسػػػمًكا معيًبػػػا غالبػػػا مػػػا يػػػؤدي ذلػػػؾ إلػػػى 
انعكاسػػات سػػمبية عمػػى عالقتػػو مػػع الجميػػور أو يتػػرؾ فػػي نفػػس المػػواطف أثػػًرا سػػيئا يواجػػو 

 باالستياء الشديد.
 الصدد يمكف التفرقة بيف نوعيف مف األخطاء: وفي ىذا

مػا أو نتيجػة لفيػـ خػاطئ م األخطاء العادية التي تصدر عف رجػؿ الشػرطة سػيواً  .أ 
 الى اإلقداـ عمى تصرؼ غير سوي. أدى

األخطاء التي يرتكبيا رجؿ الشػرطة وتنطػوي عمػى انحػراؼ مسػمكي صػارخ ومثػؿ  .ب 
خاصػػػة إذا مػػػا نشػػػرت فػػػي ىػػػذه التصػػػرفات تثيػػػر ىػػػزات عنيفػػػة فػػػي الػػػرأي العػػػاـ و 

وسائؿ اإلعالـ وقد تؤدي بالتالي إلى خمخمة عالقػة الشػرطة بػالمجتمع إذا لػـ تػتـ 
، 2007مواجيتيػػا بحسػػـ أو ردعيػػا بالكيفيػػة التػػي تتناسػػب مػػع خطورتيػػا)ىالؿ ،

: الشػرطة مجػاؿ فػي الجمػاىير بيػا تقبؿ ال التي الممارسات ، ومف(31-30ص 
 أجػػػؿ مػػػف التعػػػذيب وعمميػػػات والتيديػػػد، القػػػوة مثػػػؿ قانونيػػػة غيػػػر وسػػػائؿ اسػػػتخداـ
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 عمميػػػػػات فػػػػػي مشػػػػػروعة غيػػػػػر وسػػػػػائؿ اسػػػػػتخداـ أو معمومػػػػػات، عمػػػػػى الحصػػػػػوؿ
 لػػة خػالؿ مػف المتحضػرة غيػر والمعاممػة والمطػاردات المعاكسات وكذا التحقيؽ،
 صػورة تكػوف أسػاليب وىػى اإلنسػاف، لكرامػة جارحػة نابيػة ألفػاظ واسػتخداـ ميينة،
 بخمػؽ كفيػؿ فيػو اإلنسػاني التعامػؿ أمػا الجمػاىير، أذىػاف يفػ لمشػرطة طيبة غير

 .الطيبة الصورة
ولذلؾ نجد اف تفاعؿ رجؿ األمف وسموكو تجاه أفراد المجتمع أثناء تعامميـ معيا وأسػموب 
تقديمػػو لمخدمػػة األمنيػػة مػػف أىػػـ عوامػػؿ تكػػويف صػػورة رجػػؿ األمػػف فػػي أذىػػاف الجميػػور. 

كمػا تؤكػد  مػف الواقػع العممػي والدراسػات العديػدة  وكذلؾ صػورة أجيػزة األمػف فػي المجتمػع
اف الممارسات السميمة والسموؾ المستقيـ واألفعاؿ الطيبة ىي األساس في تكػويف الصػورة 
الطيبػػة التػػي تتػػدعـ ويتسػػع نطاقيػػا بػػيف الجمػػاىير مػػف خػػالؿ قػػادة الػػرأي والجماعػػات التػػي 

 (42، ص2012ينتمي الييا الفرد )المطيري،
 :األمنية الخدمة بخصوص ومقترحاتيم اىيرالجم آراء تمقي .7

 تتبػػع أف الشػػرطة جيػػاز عػػف الذىنيػػة الصػػورة تكػػويف إلػػى تػػؤدى التػػي األسػػاليب بػػيف ومػػف
 ومدى الخدمات ىذه في الجميور نظر وجية تعرؼ بمحاولة الخدمة تقديـ الشرطة أجيزة
 ىػػػي ومػػػا؟ آخػػػر بأسػػػموب تقػػػديميا الممكػػػف مػػػف كػػػاف وىػػػؿ تقػػػديميا، أسػػػموب عػػػف رضػػػاه

 .؟األمثؿ الوجو عمى الخدمة بيذه الجميور فئات بعض استفادة دوف تحوؿ التي األسباب
 العشػوائية مبػدأ عمػى تركػز التػي العممية البحوث خالؿ مف األسئمة ىذه مثؿ عف واإلجابة

 خدماتػو، مػف وتسػتفيد الشػرطة، جيػاز مػع تتعامػؿ التػي الجماىير مف المفردات انتقاء في
 إلػى يػؤدى مػا وىػو الخدمػة، أسػموب تحسػيف عمػى يػنعكس بشػكؿ اءاألد تطوير إلى تؤدى

 المتعػػػػػػددة)عجوة جمػػػػػػاىيره لػػػػػػدى الشػػػػػػرطة جيػػػػػػاز عػػػػػػف الطيبػػػػػػة الذىنيػػػػػػة الصػػػػػػورة تكػػػػػػويف
 (192،ص2005يوسؼ،و 

دور جيػػػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػػػرطة فػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػورتيا  ( 88،ص 2006وُيجمــــــــــل)الجحني،
 الذىنية لدى الجميور بالتالي:
ة والممارسػػػػات الخاطئػػػػة التػػػػي تشػػػػكو منيػػػػا االطػػػػراؼ المعنيػػػػة، فانػػػػو لكػػػػي تتػيػػػػر الصػػػػورة السػػػػمبي

يتعػػػػػيف اف تبػػػػػدأ أجيػػػػػزة االمػػػػػف فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي بتقػػػػػويـ ذاتيػػػػػا، بػػػػػدءًا مػػػػػف عمميػػػػػة االختيػػػػػار 
وتأىيػػػػػؿ وتػػػػػدريب العػػػػػامميف فػػػػػي ىػػػػػذا الحقػػػػػؿ ومػػػػػا تتطمػػػػػب العمميػػػػػة االمنيػػػػػة مػػػػػف كفػػػػػاءات قياديػػػػػة 
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ادارة مػػػػػػػا مػػػػػػػف االدارات التػػػػػػػي ليػػػػػػػا عالقػػػػػػػة  ومنشػػػػػػػئات حديثػػػػػػػة وأجيػػػػػػػزة متطػػػػػػػورة، فمنتصػػػػػػػور أف
بػػػػػػػػػالجميور تمػػػػػػػػػارس مياميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػاني نظيفػػػػػػػػػة وأف العػػػػػػػػػامميف فييػػػػػػػػػا يحسػػػػػػػػػنوف اسػػػػػػػػػتقباؿ 
المػػػػػػػػراجعيف وينيػػػػػػػػوف اجػػػػػػػػراءاتيـ أواًل بػػػػػػػػأوؿ ومظيػػػػػػػػرىـ جػػػػػػػػذاب ومػػػػػػػػنطقيـ ميػػػػػػػػذب، واآلليػػػػػػػػات 
المسػػػػػػممة ليػػػػػػـ فػػػػػػي حالػػػػػػة جيػػػػػػدة، واألجيػػػػػػزة مػػػػػػف اتصػػػػػػاالت سػػػػػػمكية والسػػػػػػمكية ومحطػػػػػػات انػػػػػػذار 

حاسػػػػػػػبات آليػػػػػػػة وشػػػػػػػبكات مراقبػػػػػػػة تمفزيونيػػػػػػػة وكشػػػػػػػافات وأرشػػػػػػػيؼ معمومػػػػػػػات وأثػػػػػػػات مكتبػػػػػػػي و 
متكامػػػػػػػؿ، وكراسػػػػػػػي لممػػػػػػػػراجعيف ومطعػػػػػػػـ لمػػػػػػػف يحتػػػػػػػػاج الػػػػػػػى وجبػػػػػػػة غذائيػػػػػػػػة، وأجيػػػػػػػزة األمػػػػػػػػف 
والسػػػػالمة متكاممػػػػة، وفػػػػوؽ ىػػػػذا تفاعػػػػؿ وتعامػػػػؿ صػػػػادؽ ومخمػػػػص، اذا كػػػػاف ىػػػػذا وغيػػػػره متػػػػوفر 

باشػػػػػػر اليػػػػػػومي سػػػػػػينقموف صػػػػػػورة ايجابيػػػػػػة عػػػػػػف فػػػػػػاف افػػػػػػراد الجميػػػػػػور مػػػػػػف خػػػػػػالؿ االحتكػػػػػػاؾ الم
 االمف ورجالو، وستكوف اكبر دافع لمتعاوف مع رجاؿ األمف.

 
 اإلعالم: وسائل ثانيًا/
 األفػراد عػف لػدى جماىيرىػا الذىنيػة الصورة تشكيؿ في ىاماً  دوراً  الجماىيرية اإلعالـ وسائؿ تؤدى

 مػػف الجمػػاىير تطػػؿ التػػي النافػػذة دفيػػي تعػػ والشػػعوب، والػػدوؿ والحكومػػات والمنظمػػات والجماعػػات
 .وانطباعاتيـ آراءىـ يكونوف الوسائؿ ليذه ضوء تعرضيـ وعمى والقضايا، األحداث عمى خالليا
 مػف مفػر ال أنػو االنطباعػات، إال ورسػـ اآلراء تشكيؿ في المباشرة التجارب أىمية مف الرغـ وعمى

 األحػداث آالؼ مػع مباشػرة فػي تجػارب وايػدخم أف لألفػراد يمكف ال إذ الوسائؿ، ىذه عمى االعتماد
 فػػي تضػػعيـ اإلعػػالـ فوسػػائؿ أخػػرى، مجػػتمعيـ ومجتمعػػات تخػػص التػػي والموضػػوعات والقضػػايا

، 2005يوسػػػػػػؼ،و  المختمفػػػػػػة)عجوة والموضػػػػػػوعات يعايشػػػػػػوف القضػػػػػػايا وتجعميػػػػػػـ األحػػػػػػداث قمػػػػػػب
 .(183ص

 الصػػورة تشػػكيؿ فػػي اإلعػػالـ دور أىميػػة عمػػى المختصػػة بالصػػورة الذىنيػػة الدراسػػات تجمػػع وتكػػاد
 خصػػائص مػػف اإلعػػالـ وسػػائؿ بػػو تتسػػـ مػػا خػػالؿ مػػف المجػػاالت شػػتى فػػي الجميػػور لػػدى الذىنيػػة
 العصػػػر إيقػػػاع مػػػع والتجػػػاوب األفػػػراد، وقػػػت عمػػػى واالسػػػتيالء والواسػػػع، السػػػريع االنتشػػػار تشػػػمؿ

 بالمشػػػاركة لمشػػعور مصػػػدرا اإلعػػالـ وسػػػائؿ مػػف تجعػػػؿ اف شػػأنيا مػػػف الخصػػائص وىػػػذه الحػػالي،
 العزلة.  عدـو 

 الذىنيػػة الصػػورة تشػػكيؿ فػػي اإلعػػالـ وسػػائؿ خالليػػا مػػف تسػػيـ التػػي اإلعالميػػة المضػػاميف وتتعػػدد
 اإلعػالـ وسػائؿ خالليػا مػف تسػيـ التي المضاميف اىـ مف اإلخبارية المضاميف وتعد األفراد، لدى
 الذىنيػػة الصػػورة تشػػكيؿ فػػي اإلخباريػػة المػػادة أىميػػة تعنػػي الذىنيػػة، وال الصػػورة وبنػػاء تشػػكيؿ فػػي
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 رسػػـ فػػي كبيػػر بشػػكؿ تسػػيـ مػػثالً  الدراميػػة فػػالمواد األخػػرى، اإلعالميػػة المضػػاميف أىميػػة ضػػعؼ
 عػػػف بالبعػػػد وتتسػػػـ الجمػػػاىير، لػػػدى محببػػػة مػػػواد فيػػػي الجميػػػور، لػػػدى االجتمػػػاعي الواقػػػع صػػػورة

 فئػػاتال عػػف الذىنيػػة صػػورنا بنػػاء فػػي كبيػػر بشػػكؿ وتسػػيـ وأىػػدافيا، رسػػالتيا توصػػيؿ فػػي المباشػػرة
 السػػمع عػػف الذىنيػػة وصػػورنا انطباعاتنػػا تشػػكيؿ فػػي اإلعالنػػات تسػػيـ المجتمػػع، كمػػا فػػي المختمفػػة

 أو شخصػػػياً  باسػػػتخداميا األفػػػراد يقػػػـ لػػػـ التػػػي والخػػػدمات السػػػمع مػػػف فالعديػػػد المختمفػػػة، والخػػػدمات
 .اإلعالنات مف عنيا انطباعاتيـ تتشكؿ اآلخريف عنيا تحدثوا
 غيػػاب حالػػة فػػي الذىنيػػة الصػػورة تكػػويف فػػي االتصػػاؿ وسػػائؿ فػػي دـالمقػػ المضػػموف أىميػػة وتػػزداد
 مػا وفػؽ بو المحيطة الظروؼ الفرد يدرؾ الظروؼ ىذه ففي المباشر، االتصاؿ أو المباشرة الخبرة
 الصػػور مػػف% 75 يقػػارب مػػا أف إلػػى السػػابقة الدراسػػات نتػػائج اإلعػػالـ، وتشػػير وسػػائؿ لػػو تقدمػػو
، 2001اإلعالـ)السنجرجي، وسائؿ مف مستمدة الحديث المجتمع في اإلنساف يكونيا التي الذىنية
 اإلعػالـ وسػائؿ فػإف بالمعمومػات، الجميػور إمػداد فػي الجػوىري دورىا إلى فباإلضافة ،(123ص 
 االتصاؿ عممية وتيسر بأكممو، لممجتمع االجتماعي االتصاؿ أركاف ترسى التميفزيوف رأسيا وعمى

 ونقػػؿ العػػالـ، شػػعوب بػػيف المتبػػادؿ التفػػاىـ زيػػادة إلػػى وتػػؤدي الحيػػاة، منػػاحي كافػػة فػػي االجتمػػاعي
 نطػػاؽ واتسػػاع المعرفػػة نقػػؿ عمميػة يسػػيؿ مػػا وىػػو اآلخػػر، الػبعض إلػػى بعضػػيا المجتمعػػات صػور

 (.115، ص 2004األفراد)نصير، لدى الخبرات
 لػدى طيبػة صػورة ذىنيػة تكػويف فػي تسػاىـ إعالمية مضاميف اإلعالـ وسائؿ تعكس أف أجؿ ومف
 مػا مراعػاة خػاص بشػكؿ العالقػات العامػة وأجيػزة عػاـ، بشػكؿ الشػرطة أجيزة عمى فإف جماىير،ال

 :(184، ص 2005يوسؼ،و  يمى)عجوة
عػػػداد بيػػػـ، والترحيػػػب اإلعالميػػػيف، اسػػػتقباؿ حسػػػف .1  واحتػػػراـ باسػػػتقباليـ، خاصػػػة أمػػػاكف وا 

 ثػػػؿيم ومػػػف جيػػػة، مػػػف اإلعالمػػػي الطػػػرفيف بمعرفػػػة عمييػػػا اتفػػػؽ أف سػػػبؽ التػػػي مواعيػػػدىـ
 اإلعالميػػيف كافػػة بػػو يعامػػؿ أسػػموباً  ىػػذا يكػػوف أف ويجػػب. أخػػرى جيػػة مػػف الشػػرطة جيػػاز
 .والحزبية السياسية انتماءاتيـ اختالؼ عمى

 الػذى النحػو وعمػى اإلعالميػيف، أيػدى بػيف الصادقة واألخبار الصحيحة المعمومات وضع .2
 عمػػى الخػػارجيفو  المػػارقيف وتعقػػب الجريمػػة، مكافحػػة فػػي األمنػػي الجيػػاز بخطػػط يضػػر ال

 .المواطنيف وسالمة الدولة بأمف يضر أو والشرعية، القانوف
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 الشػرطة جيػاز بػأداء المتعمقػة الوسػائؿ ىػذه تقػدميا التي اإلعالمية المضاميف مع التعامؿ .3
 توجييػػا التػػي االنتقػػادات تمػػؾ وخاصػػة وجديػػة، أىميػػة مػػف تسػػتحقو بمػػا أفػػراده وسػػموكيات

 .الوسائؿ ىذه ؿخال مف الجماىير أو اإلعالـ وسائؿ
 الصػورة أف الذىنيػة الصورة بناء في اإلعالـ وسائؿ دور عف الحديث بصدد ونحف التأكيد وينبػي

 إنمػػا الخػػارج فػػي أو الػػوطف فػػي األحػػداث تطػػورات حػػوؿ اإلعػػالـ وسػػائؿ فػػي تقػػدـ التػػي اإلعالميػػة
 فػػي العػػاـ لػػرأيا اتجاىػػات بالضػػرورة تعكػػس وال والمثقفػػة، اإلعالميػػة النخبػػة ورؤى توجيػػات تعكػػس

 التػي الضػوط مف لمعديد عامة بصفة النامي العالـ دوؿ في اإلعالمية النخبة وتتعرض المجتمع،
 بشػػكؿ الدوليػػة اإلذاعػػات تػػرتبط كمػػا المختمفػػة، والتطػػورات األحػػداث معالجػػة فػػي حريتيػػا مػػف تحػػد

 (.117،ص 2004ليا)نصير، التابعة الدوؿ لسياسة األساسية بالتوجيات مباشر غير أو مباشر

 
 الداخمي: الجميور ثالثًا/
 فالشػػػعور الواقػػػع، عػػػف الذىنيػػػة صػػػورىـ تشػػػكيؿ فػػػي األفػػػراد إلييػػػا ينتمػػػي التػػػي الجماعػػػات وتػػػؤثر

 يتبنػػى الفػػرد يجعػػؿ الجماعػػة واحتػػراـ أعضػػائيا، بػػيف المعمومػػات وتبػػادؿ الجماعػػة، إلػػى باالنتمػػاء
 الجماعػػػات تػػػأثير أف Boulding جبولػػػدن ويؤكػػػد المختمفػػػة والقضػػػايا الموضػػػوعات نحػػػو اتجاىاتيػػػا

 عػػف يكونيػػا التػػي الصػػورة بطبيعػػة رىػػف لديػػو الذىنيػػة الصػػور تشػػكيؿ عمػػى الفػػرد إلييػػا ينتمػػي التػػي
 يػمػب صػورة االجتماعيػة بالعالقػات الخاصػة الذىنيػة الصػورة تكػوف فحينمػا االجتماعيػة، العالقات
 واتجاىػػػات انطباعػػػات تشػػػكيؿ فػػػي الجماعػػػة تػػػأثير لقػػػوة مؤشػػػراً  ذلػػػؾ فيعػػػد اإليجػػػابي الطػػػابع عمييػػػا
 الذىنيػػة الصػػورة تتسػػـ فحينمػػا ذلػػؾ مػػف العكػػس وعمػػى محتوياتػػو، بكػػؿ الواقػػع عػػف األفػػراد وصػػور
 تشػػكيؿ فػػي الجماعػػة دور مػػف يقمػػؿ أف شػػأنو مػػف فػػذلؾ بالسػػمبية االجتماعيػػة بالعالقػػات الخاصػػة
  (.136، ص1995أعضائيا)البدوي، لدى الذىنية الصورة

لمػػؤثرة فػػي تكػػويف الصػػورة الذىنيػػة لممؤسسػػة لػػدى جميورىػػا الػػداخمي وىػػي عوامػػؿ وتتعػػدد العوامػػؿ ا
 اعتمادىػا عمػى ومػدى اإلدارة، فػي وفمسفتيا المؤسسة بثقافة المرتبطة التنظيمية تتنوع بيف العوامؿ

 العالقػػات خػػالؿ مػػف المؤسسػػة تجرييػػا التػػي االتصػػاالت طبيعػػة أعماليػػا، و إدارة فػػي اسػػتراتيجية
 الجميػػػور مػػػع متبادلػػػة اتصػػػالية قنػػػوات فػػػتح عمػػػى الحػػػرص ومػػػدى، الػػػداخمي جميػػػورال مػػػع العامػػػة
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الجميػور باإلضػافة الػى الػدور الجػوىري لقيػادات  ىػذا مػع تتناسب فعالة رسائؿ مجموعة واستخداـ
 ، ص (.2005فريد،و  ورموز المؤسسة في ىذه العممية)عجوة

 
 :الذىنية الصورة تشكيل في السابقة الخبرات دور رابعًا/
 عمػػػى تعتمػػػد العمميػػػة فيػػػذه الذىنيػػػة، الصػػػور تكػػػويف عمميػػػة فػػػي ميمػػػاً  دوراً  السػػػابقة الخبػػػرات تمعػػب
 الدراسػة مػف اكتسػبيا وأفكػار وتقيػيـ واتجاىػات وخبػرات معػارؼ مػف العقػؿ بو يحتفظ ما كؿ تفاعؿ

 المختمفػػػػػػة المواقػػػػػػؼ مػػػػػػف الحاليػػػػػػة المعمومػػػػػػات مػػػػػػع المختمفػػػػػػة اإلعػػػػػػالـ ووسػػػػػػائؿ والبيئػػػػػػة والقػػػػػػراءة
 الموضػوعات بشػأف األفراد لدى الموجودة السابقة الخبرات حجـ ( ويختمؼ34، ص1981نديؿ،)ق

 خمفيػػػة تػػوافر دوف الكثيػػريف لػػدى تتشػػكؿ الذىنيػػة الصػػػورة أف ذلػػؾ عمػػى ويترتػػب حاليػػاً  المطروحػػة
 الشديد بالتبسيط الذىنية الصورة تتسـ ىنا ومف المطروحة، القضية أو الموضوع عف جيدة معرفية
 والقضػػػايا الموضػػػوعات عػػف متكاممػػػة معمومػػػات عػػف يبحػػػث الػػذي ىػػػو األفػػػراد مػػف فالقميػػػؿ ،لمواقػػع

 بالموضػػػػػػػػػػوعية تتسػػػػػػػػػػـ ال الواقػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػور صػػػػػػػػػػياغة األغمبيػػػػػػػػػػة وتستسػػػػػػػػػػيؿ المطروحػػػػػػػػػػة،
 (.121،ص2004والشموؿ)نصير،

 
 :الذىنية الصورة تشكيل في األحداث دور خامسًا/
 وتتعػػدد والػػدولي، المحمػػي الواقػػع عػػف لػػدينا ىنيػػةالذ الصػػور تشػػكيؿ فػػي حيويػػاً  دوراً  األحػػداث تمعػػب
 المثيػرة، األحػداث) وتشػمؿ لػدينا الذىنيػة الصػور تشكيؿ في بارز بشكؿ تسيـ التي األحداث أنواع

 المصنعة(. واألحداث المؤقتة، الطبيعية واألحداث المتراكمة، واألحداث
 والثػػػورات االقتصػػػادية التوالمشػػػك واألزمػػػات الحػػػروب مثػػػؿ المثيػػػرة فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ األحػػػداث

 فػػػي واضػػػح بشػػػكؿ تسػػػيـ أف شػػػأنيا مػػػف الحكػػػـ وفضػػػائح الزعمػػػاء واغتيػػػاؿ العمميػػػة واالكتشػػػافات
 اإلعػػالـ وسػػائؿ اىتمػػاـ مػػع خاصػػة لديػػو الذىنيػػة الصػػورة وتكػػويف العػػاـ الػػرأي اتجاىػػات صػػياغة
 تسػػتػرؽ التػػي مػػةالمتراك األحػػداث تمعػػب كػػذلؾ لمجمػػاىير، تطوراتيػػا وتقػػديـ األحػػداث ىػػذه بمعالجػػة

 دخػؿ ال التػي األحػداث أف كما الجماىير، لدى الذىنية الصور تشكيؿ عمى مؤثراً  دوراً  طويالً  وقتاً 
 الطبيعيػة الكػوارث مػف وغيرىػا والفيضػانات واألعاصػير والبػراكيف الزالزؿ مثؿ حدوثيا في لإلنساف
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-83،ص ص1993ػيػػث،المختمفة)عبػػد الم واألمػػاكف الػػدوؿ عػػف الذىنيػػة الصػػورة بنػػاء فػػي تػػؤثر
84.)  
 

 الرأي: قادة سادسًا/
 الجماعػات بتأثير ترتبط المؤسسة تؤثر في تشكيؿ الصورة الذىنية وىي عف خارجية ىناؾ عوامؿ

 (.2005فريد،و  )عجوة.المدني ومؤسسات المجتمع الرأي وقادة
 حيػػث، الذىنيػػة الصػػور وتشػػكيؿ بنػػاء فػػي الشخصػػي االتصػػاؿ عمػػى كبيػػرة أىميػػة البػػاحثوف ويعمػػؽ
 مختمػؼ فػي الرسػمي اإلطػار عػف يبعػد بشكؿ بينيـ فيما والحديث التفاعؿ االتصاؿ أطراؼ يتناوؿ
 قػادة تػأثير واضػح بشػكؿ ويظيػر (Little John,1983الجماعة) تيـ التي والموضوعات القضايا
 ءوبنا تشكيؿ في والجيراف واألصدقاء األقارب وبعض والخبراء المساجد أئمة مثؿ الطبيعييف الرأي

 الجماعة، تيـ التي والموضوعات القضايا مف العديد حوؿ والجماعات األفراد لدى الذىنية الصور
 الذىنيػة الصػورة ىي واآلراء واالتجاىات المعمومات ترويج في الرأي قادة عميو يعتمد ما أىـ ولعؿ
  االجتماعية. والمكانة والمعرفة االحتراـ حيث اآلخريف، وسط بيا يتمتعوف التي
 
 :(209،ص 2005يوسؼ،و  )عجوة الشرطة لجياز االجتماعية المسئولية بعًا/سا

 عػػػف طيبػػػة بصػػػورة احتفػػػاظ الجمػػػاىير إلػػػى يػػػؤدى االجتماعيػػػة لممسػػػئولية الشػػػرطة جيػػػاز تطبيػػػؽ
 كػػؿ يطبقيػػا يجػػب أف التػػي العامػػة لمعالقػػات الرئيسػػية العقيػػدة ىػػي االجتماعيػػة الجيػػاز، والمسػػئولية

 أصػبح فقػد فيػو، تعمػؿ الػذى المجتمع اعتبارىا في المنظمة تضع أف ةاألىمي فمف ليا، الممارسيف
 مػػف خػػالؿ االجتماعيػػة بالصػػفة لنفسػػيا تحػػتفظ أف والمؤسسػػات والشػػركات المنظمػػات محتمػػًا عمػػى

 مػػع وتفاعميػػا ليػػذا المجتمػػع انتسػػابيا تؤكػػد وأنشػػطة خػػدمات وتقػػديـ المجتمػػع نفػػع فيػػو بػػدور القيػػاـ
 تجػػػػاه االجتماعيػػػػة مسػػػػئوليتيا تيػػػػرب مػػػػف أف يمكػػػػف ال المنشػػػػأة وأ فالمنظمػػػػة ومؤسسػػػػاتو، أفػػػػراده

 بػدوف بنجػاح تعمؿ أف لممؤسسة يمكف وال خدماتيا ومساعداتيا، لو تمد منو جزء ىي إذ المجتمع،
 البناءة. األعماؿ بتقديـ المنشأة تبادر أف تتطمب ومساعدة المجتمع المجتمع، مساعدة

 المجتمع الجياز لحياة أيادي تمتد أف الشرطة لجياز لنسبةبا االجتماعية المسئولية مفيوـ ويعنى 
نمػػا األمػػف، تحقيػػؽ عمػػى قيامػػو حسػػف خػػالؿ مػػف فقػػط لػػيس  حيػػاة فػػي الفعمػػي خػػالؿ التواجػػد مػػف وا 
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 ومؤسساتو لممجتمع الجياز شتى كمشاركة بصور وتطوره المجتمع رقى في والمساىمة الجماىير،
 حػػػػؿ فػػػػي والمشػػػػاركة وتجميميػػػػا، البيئػػػػة فػػػػي نظافػػػػة ةوالمسػػػػاىم المختمفػػػػة، المناسػػػػبات فػػػػي وأفػػػػراده

 ووضػع المجتمػع، قضػايا مػع البحثيػة أفرادىػا العمميػة بإمكانػات الشػرطة ىيئػات بتفاعػؿ المشػكالت
 .المسئولة الجيات أماـ تجرييا الييئات التابعة لجياز الشرطة التي الدراسات نتائج
 فػرص ومػنح التػي تحتاجيػا، لمجيػات يبيػةالتدر  الخػدمات تقػديـ خػالؿ ذلؾ مف يتأتى أف يمكف كما

تاحػػة لممػػواطنيف، العمػػؿ  وتمكػػيف االجػػازات، خػػالؿ والمػػدارس لمعمػػؿ الجامعػػات لشػػباب الفرصػػة وا 
 التػػي الرياضػػية والمالعػػب السػػاحات مػػف اسػػتخداـ والجمعيػػات والنػػوادي الرياضػػية والفػػرؽ الشػػباب
 ىػذه مػع اإليجابيػة الجيػاز عالقػة دعـيػ بشػكؿ والمناسبات المختمفة المسابقات في الجياز يمتمكيا
 .الجيات

 المسػػػنيف المختمفػػػة كرعايػػػة االجتماعيػػػة لممؤسسػػػات والرعايػػػة المسػػػاعدة تقػػػديـ لمجيػػػاز يمكػػػف كمػػػا 
 والمضػاميف المػواد إلنتػاج األجيػزة اإلعالميػة مع التعاوف الضروري مف أنو كما وغيرىا، والطفولة
 . االنحراؼ لكافة صور المناىضة اإلعالمية

 الرئيسػي عممػو إلػى باإلضػافة - الجياز بيا يساىـ التي المشاركات ىذه مثؿ أف فيو شؾ ال ومما
 بػػأفراده كمػػو لممجتمػػع النػػافع العضػػو الشػػرطة بصػػورة جيػػاز إبػػراز إلػػى تػػؤدى - األمػػف تحقيػػؽ فػػي

 بنجػػاح فيػػو أدوارىػػـ تأديػػة الجيػػاز أفػػراد يسػػتطيع منػػاخ أفضػػؿ إيجػػاد إلػػى يػػؤدى ممػػا ومؤسسػػاتو،
 .عالية ءةوكفا
 

 :الذىنية الصورة تشكيل في النفسية المؤثرات دور ثامنًا/
 جػػيمس يػػرى حيػػث األفػػراد، لػػدى الذىنيػػة الصػػورة تشػػكيؿ فػػي جوىريػػاً  دوراً  النفسػػية العوامػػؿ تمعػػب
 مػػف سػػواء اآلخػػريف فيػػـ وبػيف بيننػػا تحػػوؿ التػػي الحػػواجز أكبػر أحػػد أف James Downs داونػز
 وفقػػػػاً  اآلخػػػػريف تصػػػػرفات عمػػػى الحكػػػػـ إلػػػػى الكبيػػػر الميػػػػؿ ذلػػػػؾ ىػػػو األخػػػػرى، الثقافػػػػات أو ثقافتنػػػا

 .(122، ص2004الخاص)نصير، لمنظورنا
 االتجاىػػات عمػػى إضػػافة السػػمات، بنظريػػة وعالقتيػػا التصػػنيؼ عمميػػة النفسػػية بػػالمؤثرات ويتصػػؿ

 والبشػػػػر األشػػػػياء بيػػػػا نصػػػػنؼ التػػػػي فالطريقػػػػة الذىنيػػػػة، الصػػػػورة تكػػػػويف عمميػػػػة عمػػػػى وتأثيراتيػػػػا
 اإلنسػػاف ويضػػطر اآلخػػريف، عػػف الذىنيػػة الصػػورة تكػػويف عمميػػة عمػػى كبيػػر تػػأثير ليػػا تجاىػػاتواال
 يتعامػػؿ أف يسػػتطيع وال ومتنػػوع، ومعقػػد كبيػػر بػػو المحػػيط الواقػػع ألف نظػػراً  التصػػنيؼ اسػػتخداـ إلػػى
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 عممية لىإ األفراد يمجأ لذا مباشرًا، تعامالً  والتػيير والتعقيد التنوع مف الكبير القدر ىذا مع بسيولة
 كما المعقد، محيطيـ مع األفراد تفاعؿ يسيؿ وذلؾ معينة، فئات في واألشخاص األشياء تصنيؼ

 أجػػؿ مػػف منيػػا مفػػر وال ضػػرورية عمميػػة فالتصػػنيؼ لػػذلؾ األمػػور، واسػػتيعاب التفكيػػر يسػػتطيعوف
 يػـل المختمفػة السػمات أسػاس عمػى لمبشػر التصػنيؼ عمميػة أف لمنظػر الُممفت أف إال منظمة، حياة

 الذىنيػػة الصػور ىػذه تسػتقر أف ذلػؾ مػف واألخطػر والتحريػؼ، التحيػز مػف كبيػر قػدر عمػى تنطػوي
 ذلػؾ عمػى ويترتػب الػداخؿ، فػي الفئػات بعػض عػف أو األخػرى الػدوؿ شػعوب عػف األفػراد ذىف في

 ويحتػاج الوقػت مػع تسػتمر موضػوعية غيػر نمطيػة صػور إلى الوقت مرور مع الصور ىذه تحوؿ
 نوعًا. طويؿ وقت إلى تػييرىا

ومػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى العوامػػؿ والمتػيػػرات المػػؤثرة فػػي تكػػويف الصػػورة الذىنيػػة لممؤسسػػة لػػدى 
الػػرأي العػػاـ اسػػتطاع الباحػػث أف يضػػع يػػده عمػػى المحػػاور الرئيسػػية لتصػػميـ صػػحيفة االستقصػػاء 

فػػػي الخاصػػة بالجانػػػب العممػػػي مػػف الدراسػػػة والتػػػي تتعمػػػؽ بػػأثر الػػػدور الػػػذي يؤديػػو جيػػػاز الشػػػرطة 
تكػػويف صػػورتو الذىنيػػة لػػدى النخبػػة المجتمعيػػة فػػي قطػػاع غػػزة، والتػػي ستنقسػػـ إلػػى سػػمات رجػػؿ 
الشػػػرطة وكيفيػػػة تعامػػػؿ أفػػػراد جيػػػاز الشػػػرطة مػػػع الجمػػػاىير، إعػػػالـ الجمػػػاىير بػػػدور الشػػػرطة فػػػي 
مكافحػػة الجريمػػة واإلعػػالـ عػػف الخػػدمات التػػي يقػػدميا الجيػػاز، الػػدور اإلعالمػػي لجيػػاز الشػػرطة، 

الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية، االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز خدماتو مف  مظير رجؿ
خاللػػو، امػػتالؾ الجيػػاز لمتكنولوجيػػا الحديثػػة، تمقػػي آراء الجمػػاىير ومقترحػػاتيـ بخصػػوص الخدمػػة 
األمنيػة، حيػث يعتبػر دور الشػرطة والمنقسػـ إلػى المحػاور المػذكورة سػابقًا أىػـ العوامػؿ المػؤثرة فػي 

ء الصورة الذىنية والمتعمقة بنشاط المؤسسة بحد ذاتيا، إضافة إلى ذلؾ فاف البحث يتناوؿ قادة بنا
الرأي كحالة لمدراسة وىـ بحد ذاتيـ أحد العوامؿ المؤثرة في تكويف الصورة الذىنيػة وىػو مػا سػيزيد 

نيػػة مػف قيمػػة الدراسػػة ويرفػػع مػػف مسػػتوى مصػػداقية نتائجيػػا ويعطػػي مؤشػػرات واضػػحة لمصػػورة الذى
 لجياز الشرطة في قطاع غزة.
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 مقدمة:   2.2.1
بػيف منظمػة التحريػر الفمسػطينية ممثػؿ   13/9/1993بعد توقيع إعالف المبادئ في واشنطف فػي 

وقػع حيػث  4/5/1994أريحػا فػي القػاىرة فػي  –واتفػاؽ غػزة  الشعب الفمسطيني وحكومة إسرائيؿ،
ؽ رابػػػيف بحضػػػور الػػػرئيس ياسػػػر عرفػػػات ورئػػػيس الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية اسػػػح الراحػػػؿ/ ىػػػذا االتفػػػاؽ

المصػػري حسػػني مبػػارؾ ووزيػػر خارجيػػة الواليػػات المتحػػدة وارف كريسػػتوفر، ووزيػػر خارجيػػة روسػػيا 
الصػػادر فػػي  5، أصػػدر الػػرئيس ياسػػر عرفػػات مػػف مقػػره فػػي تػػونس القػػانوف رقػػـ أندريػػو كوزيريػػؼ

الواردة  ، والذي نص عمى أف تؤوؿ إلى السمطة الوطنية الفمسطينية جميع السمطات19/5/1994
في التشريعات والقوانيف والمراسيـ والمنشورات واألوامر السارية المفعوؿ في الضفة الػربية وقطاع 

واستنادا لذلؾ بدأ الرئيس ياسر عرفات بتشكيؿ أوؿ حكومة فمسطينية مػف  19/5/1994غزة قبؿ 
 .1994/ 1/7مقره في تونس، ثـ استكمميا بعد دخولو أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية في 

أنشػػا الراحػػػؿ ابػػػو عمػػار الػػػوزارات ومػػػف ضػػمنيا وزارة الداخميػػػة والتػػػي احػػتفظ بمنصػػػب وزيرىػػػا منػػػذ 
حيث تشكيؿ الحكومػة برئاسػة الػرئيس الحػالي محمػود عبػاس وتكميػؼ  2003تأسيسيا وحتى عاـ 

وتشػػػكيؿ حكومػػػة جديػػػدة  2006وزيػػػر داخميػػػة جديػػػد حتػػػى إجػػػراء االنتخابػػػات التشػػػريعية فػػػي عػػػاـ 
 سة السيد/ إسماعيؿ ىنية.برئا

ثػػػـ شػػػيدت الحالػػػة األمنيػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة حالػػػة مػػػف اإلربػػػاؾ عمػػػى اثػػػر فػػػوز حركػػػة حمػػػاس فػػػي 
وتسػػميـ زمػػػاـ الحكومػػة ورئاسػػػة األجيػػزة األمنيػػػة وألوؿ مػػرة منػػػذ تشػػكيؿ السػػػمطة  2006انتخابػػات 

ة األمنيػػة تػػدىور الحالػػالفمسػػطينية لػػوزير جديػػد مػػف حمػػاس الشػػييد/ سػػعيد صػػياـ، ممػػا تسػػبب فػػي 
ـ، ومػػف ضػػمف 2007-2-9 بتػػاريخ اتفػػاؽ مكػػة بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس، ثػػـ تبعػػو الفمسػػطينية

مخرجاتػػػػو تشػػػػكيؿ حكومػػػػة وحػػػػدة وطنيػػػػة برئاسػػػػة إسػػػػماعيؿ ىنيػػػػة ووزيػػػػر داخميتيػػػػا األسػػػػتاذ ىػػػػاني 
وقػػد ُمنحػػت الحكومػػة الثقػة مػػف المجمػػس التشػػريعي وأدت اليمػيف الدسػػتوري أمػػاـ رئػػيس  ، القواسػمي
في حينيا وبدأت الحكومة بأداء مياميا عمى األرض وكاف الشيء الممفت لمنظر فػي ىػذه  السمطة

نتيجػػة المناكفػػات مػػف قػػادة األجيػػزة  2007-4-17الحكومػة تقػػديـ وزيػػر الداخميػػة اسػػتقالتو بتػػاريخ 
وفػي ىػذا ، ـ كػاف الحسػـ العسػكري لقطػاع غػزة2007-6-14عدـ تنفيػذ أوامػره، وبتػاريخ و  األمنية

رئيس السمطة إقالة حكومة الوحدة الوطنية أو ما يسمى الحكومة الحادية عشر وتشكيؿ  اليـو قرر
 .ـ2007-07-14ر أعماؿ برئاسة سالـ فياض بتاريخ يحكومة تسي
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وعمى الرغـ مف إقالة حكومة الوحدة إال أف رئيس الحكومة إسماعيؿ ىنية أعمػف عػف عػدـ قانونيػة 
أبو كويػػػػؾ ار عمػػػػؿ حكومتػػػػو لتسػػػػيير األعمػػػػاؿ)تشػػػػكيؿ حكومػػػػة الطػػػػوارئ كمػػػػا أعمػػػػف عػػػػف اسػػػػتمر 

  .(77-76،ص 2012
 

 الشرطة:  2.2.2
مػف أىػـ األجيػزة   الشػرطة جيػاز يعتبػر و مجتمػع، وكػؿ نظاـ كؿ في أساسياً  مركباً  الشرطة تشكؿ

 مؤسسة تعتبر المواطنيف، وىي مع لمتعامؿ الرئيسية الواجية ىو ألنو العالـ، في األمنية الموجودة
القػانوف  تطبيػؽ العػاـ، و النظػاـ عمػى تيػدؼ إلػى المحافظػة اجتمػاعيونيػة ذات طػابع حكوميػة قان
فػي  تعمػؿ التػي الشػرطة وتمثػؿ ،القائمػة النظػاـ أشػكاؿ كػؿ فػي وتواصػمو، النظػاـ وجػود وضػماف
اإلنسػاف  حقػوؽ عمػى المحافظػة خػالؿ مػف القػانوف، أمػاـ المػواطنيف مسػاواة مبػدأ المجتمػع،
نفػاذ لممجتمػع الػداخمي األمػف بحمايػة ألجيػزة  األمنيػة  المكمفػةأىػـ ا مف وىو والمواطف، القػانوف  وا 
 بحكـ النظاـ بيا تتمتع التي الخاصة والطبيعة لمصفة نظراً  والجريمة المجـر مف المجتمع وتطيير
 مػف تجمعػات بشػرية أوؿ منػذ أف وجػدت ظيػرت مػا أوؿ البسػيط العػاـ بشػكميا فالشػرطة والقانوف،

 أو الحػد عمميػا إلػى أف وصػمت فتطػور التجمعػات تمػؾ حكػاـ مػف تصدر التي اتالقرار  تنفيذ أجؿ
 عمػى سػواء نػواحي الحيػاة كافػة وشػممت كبيػر دور ليػا أصػبح بحيػث اآلف تعيشػو الػذي الشػكؿ
 سمطة ) الجريمة القانوف وكشؼ إنفاذ مستوى عمى أو ( اإلدارية الصالحية ) األمف حفظ مستوى
 .(2010القضائي ( )حمداف،  الضبط

 

 تعريف الشرطة 2.2.2.1

  :لغةأ. 
وأعػدىا،  لػو أعمميػا لكػذا نفسػو فػالف واشػرط بالتحريػؾ، العالمػة، لمشػرطة العػرب لسػاف فػي يقػاؿ
والجمع  الشرطي، ىو الشرطة وذكروا أف واحد بيا، يعرفوف عالمة جعموا ألنيـ الشرط سمي ومنو
 :األصػمعي بيػا، وقػاؿ يعرفػوف بعالمػات أنفسػيـ أعممػوا ألنيػـ لذلؾ أعدوا ألنيـ بذلؾ وسموا شرط
 أي بعض عمى بعضيـ الناس بو يشترط الذي االشتراط أيضاً  ومنيا عالماتيا، أي الساعة أشراط
 (.13ص ،1998 بينيـ )إماـ، يجعمونيا عالمات أنيا



66

 

   :اصطالحاً ب. 
 وتطبيػؽ األمػف عمػى لممحافظػة خاصػاً  تػدريباً  مدربػة نظاميػة ىيئة ( بأنيا2010 ،عرفيا )النفيعي

 الشخصية وحرياتيـ وأعراضيـ الناس بأمواؿ المساس دوف وتعميماتيا الدولة وتنفيذ أوامر األنظمة
 النظاـ. حدود في إال
الشرطة الفمسطينية بأنيا "ىيئة مدنية نظامية رئيسيا األعمػى فيعرؼ  (57،ص2005)كموب، اما 

اخميػة واألمػف الػوطني، وتتػولى تنفيػذ الرئيس الفمسطيني، وتتبع اإلشراؼ المباشر مف قبػؿ وزيػر الد
واألمػاف، وكػذلؾ ىػي ىيئػة  مػفما تفرضو عمييػا القػوانيف والمػوائح مػف واجبػات مػف أىميػا حفػظ األ

اجتماعيػػة ليػػا أىميتيػػا البالػػػة وليػػا حضػػورىا االجتمػػاعي، فمػػـ يعػػد رجػػؿ الشػػرطة أداة الػػبطش أو 
نمػػػػا حاميػػػػًا لممتمكػػػػات وأمػػػػف المػػػػ دًا لألخطػػػػار التػػػػي تيػػػػدده، اواطف، ور وسػػػػيمة إلرىػػػػاب المػػػػواطف، وا 

  وموجيًا ومرشدًا لو، ومؤكدًا لسيادة القانوف".
 

 :الشرطي العمل أهذاف ووظائف 2.2.3

 يعمػؿ عمػى وأف العامػة المصػمحة عامة إلػى تحقيػؽ بصفة الشرطي العمؿ البدييي أف ييدؼ مف
يمػي )عبدالحميػد،  فيمػا تتمثػؿ عػدة عناصػر عمػى يشػتمؿ والػذي العػاـ النظػاـ وحمايػة إقامػة

 (:15،ص2006
 

 اإلدارية: الوظيفة 2.2.3.1

ويقصد بيا مجموعة األنشطة التػي تمارسػيا الشػرطة كسػمطة إداريػة بحصػانة األمػف العػاـ والنظػاـ 
العػػاـ واآلداب العامػػة، ومػػا تقتضػػيو ذلػػؾ مػػف مراقبػػة نشػػاط المػػواطنيف وتوجييػػو إلػػى الطريػػؽ الػػذي 

ؾ جميػػػع األعمػػػاؿ الوقائيػػػة التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى منػػػع وقػػػوع يكفػػػؿ تحقيػػػؽ ىػػػذه األغػػػراض ويشػػػمؿ ذلػػػ
جػػػػػػػراءات تقمػػػػػػػؿ فػػػػػػػرص ارتكابيػػػػػػػا )كمػػػػػػػوب، .الجريمػػػػػػػة ومػػػػػػػا تتخػػػػػػػذه وزارة الداخميػػػػػػػة مػػػػػػػف تػػػػػػػدابير وا 

 (.102،ص2011
 وقد انحصرت الوظيفة اإلدارية لمشرطة في ثالثة أىداف أساسية:

 المحافظة عمى األمف العاـ -
 المحافظة عمى النظاـ العاـ -
 رضو عمييا القوانيف واألنظمة مف مياـتنفيذ ما تف -
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  "القضائي الضبظ " للشرطة القضائية الوظيفة 2.2.3.2

 و ولمصػمحتيا، القضػائية السمطة عف نيابة تمارسيا التي الوظيفة ىي لمشرطة القضائية الوظيفة
 الجريمة مرتكبي عف ييدؼ إلى البحث فيو " القضائي الضبط " ونطاقو قامع أو رادع ىي نظاـ

 إلنػزاؿ العقوبػات لمقضػاء وتقػديميـ ضػدىـ األدلػة وجمػع وضػبطيـ تعقػبيـ ومحاولػة عػد وقوعيػا،ب
 .(2000الرادعة عمييـ )ممدوح، 

  
:للشرطة االجتماعية الوظيفة 2.2.3.3

بػاألفراد  التػي تػدفع والعوامػؿ األسػباب بإزالػة الجريمػة مف الوقاية في تتّمثؿ الوظيفة االجتماعية إف
 لمجمػاىير الشػرطة تقدميا طابع اجتماعي ذات مساعدات شكؿ الوظيفة ىذه وتأخذ ،إلى ارتكابيا

 مػف والتوعيػة اإلصالح مراكز نزالء تأىيؿ مثؿ الشأف، المختصة بيذا الييئات مع فييا تساىـ أو
 مجػاالت الطػرؽ وفػي عمػى السػالمة إجػراءات بخصػوص والتوعيػة المخػدرات أضػرار ومخػاطر

 .(1998عريؼ، والماؿ ) النفس عمى الحفاظ


 :للشرطة السياسية الوظيفة  2.2.3.4

 ومػف االتجاىػات والتطػرؼ السياسػي االنحػراؼ مظػاىر مػف المجتمػع حمايػة تسػتيدؼ التػي تمػؾ
 الدولػة في االستقرارة وزعزع الحكـ بنظاـ تيدؼ إلى اإلخالؿ التي والتيارات المناىضة السياسية
لنظػػاـ الدولػػة )ابوزيػػد،  اليادمػػة األنشػػطةو  المػرضػػة والػػدعايات الشػػائعات محاربػػة وكػػذلؾ
 (.105،ص2000

 
 :للشرطة االقتصادية الوظيفة2.2.3.5  

 تمػنح الػدوؿ متفاوتػة، فػبعض بػدرجات الحديثػة المجتمعػات فػي الوظيفػة ىػذه الشػرطة تمػارس
ذلػؾ إلػى  ويرجػع السػمطات، ىػذه مػف الػبعض اآلخػر يضػيؽ حػيف فػي لممارسػتيا واسػعة سػمطات
 الشػأف إلػى حمايػة ىػذا فػي الشػرطة إجػراءات األخػرى، وتيػدؼ دولة عػف كؿ في الظروؼ تفاوت

 تزويػر مثػؿ االقتصػادية ومكافحػة الجػرائـ الدولػة، وممتمكػات أمػواؿ عمػى اقتصاد الدولة، والحفػاظ
 األساسية الخدمات سرقة عمى الضرائب، إلى جانب التفتيش دفع مف التيرب التيريب، العمالت،
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 الوزارات مع بالتعاوف والصحية المواد الػذائية عمى التفتيش وكذلؾ الياتؼ،و  والكيرباء الماء مثؿ
 (.58،ص2013، عزاـالمعنية ) والجيات

 
 المجتمعية: الشرطة 2.2.4

 الػػػبالد فػػػي الشػػػرطي العمػػػؿ فػػػي األفػػػراد لمشػػػاركة كنمػػػوذج قػػػديماً  المجتمعيػػػة الشػػػرطة مفيػػػوـ ظيػػػر
 الػػػديف بتعميمػػػات االلتػػػزاـ وعػػػدـ األخػػػالؽ انحػػػالؿ مكافحػػػة نظػػػاـ فػػػي متمػػػثالً  واإلسػػػالمية، العربيػػػة

 أكثػػر أو فػػرديف مػػف الطرقػػات فػػي السػػير عمػػى الجماعػػات ىػػذه عمػػؿ ويعتمػػد الحنيػػؼ، اإلسػػالمي
 لػـ إذا عمػييـ العقػاب توقيػع سػمطة وليػا الػديني االلتػزاـ عمػى المخػالفيف وحػث األفراد حركة لمراقبة
 دينيػة، غايػة ىػي الجماعػات ليػذه األساسػية الػايػة أف مػف وبػالرغـ وتوجييػاتيـ، لتعميمػاتيـ يمتثمػوا

 دور يعػػػزر ممػػػا المجتمػػع داخػػػؿ والنظػػاـ األمػػػف حفػػظ عمػػػى مباشػػر غيػػػر عكسػػياً  تػػػأثيراً  ليػػا أف إال
 شػػػرطة باعتبارىػػػا الجماعػػػات ىػػػذه ظيػػػرت ولقػػػد والدسػػػتورية، ونيػػػةالقان رسػػػالتيا أداء فػػػي الشػػػرطة
 مػع تالشت أنيا إال عفاف، بف عثماف الخميفة عيد بداية مع األولى العربية العصور في مجتمعية
 العربيػػة المممكػػة اآلف منيػػا نػػذكر لعمنػػا محػػددة، بػػالد فػػي إال معروفػػة تعػػد لػػـ بحيػػث الػػزمف، مػػرور

يػػػػػراف  أفػانسػػػػتاف وفػػػػي"  النظػػػػػاـ حفػػػػظ جماعػػػػات"  مسػػػػمى وتحػػػػػت حػػػػديثاً  والسػػػػوداف السػػػػعودية وا 
 (.58،ص2001 عبدالمطمب،)

 أعمػاؿ فػي المػواطنيف مشاركة تأصيؿ عمى الرتكازىا المجتمعية الشرطة أىمية عبدالمطمب ويبيف
 واسػػتقرار أمػػف عمػػى المحافظػػة فػػي والشػػرطة المػػواطنيف بػػيف مشػػاركة ىنػػاؾ تكػػوف بحيػػث الشػػرطة
 المجتمع
 والميػػددات المشػػكالت حػػؿ سػػبيؿ فػػي المجتمػػع شػػرطة رجػػؿ يتخػػذىا ميمػػة خطػػوات خمػػس وىنػػاؾ
 عمى الرد أو االستجابة، وتفصيؿ المشكمة وتحميؿ المشكمة، عمى التعرؼ وىي والمجتمعية األمنية

 العنصر أف تؤكد الخطوات وىذه الحؿ، أو االستجابة وتعميـ الحؿ، أو االستجابة وتنفيذ المشكمة،
 المراحػػؿ منيػػا تتكػػوف كاسػػتراتيجية المشػػكالت حػػؿ عمػػى التأكيػػد ىػػو المجتمػػع شػػرطة فػػي األساسػػي
 المجتمػػػع شػػػرطة لقيػػػاـ العمميػػػة والمبػػػررات المجتمػػػع، شػػػرطة فمسػػػفة تعكػػػس العمميػػػة وىػػػذه السػػػابقة،
 مف كثير في المرتكبة الجرائـ بيئة في ممحوظة زيادة إلى تشير والتي الجنائية اإلحصائيات ازدياد
 وأف بػػأخرى، أو بصػػورة اجتماعيػػة عزلػػة مػػف يعػػانوف الشػػرطة رجػػاؿ أف إلػػى إضػػافة العػػالـ، بمػػداف
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 الجميػػػػور عالقػػػػة عمػػػػى التػػػػأثير فػػػػيًً  دورا تمعػػػػب لػػػػدييا التػػػػي طةلمسػػػػم الشػػػػرطة اسػػػػتعماؿ أسػػػػموب
 (.251،ص2001 العموش،)بالشرطة 
 معنػى عمػى يقػوـ والػذي Community Police لتعبير مرادفاً  المجتمعية الشرطة تعبير ويستخدـ
 الطاقػػات مػػف ممكػػف قػػدر أكبػػر توظيػػؼ أي الشػػرطة، لخدمػػة المجتمػػع توظيػػؼ أو المجتمػػع شػػرطة

 مػػػع التنسػػػيؽ عمميػػػات خػػػالؿ مػػػف أىػػػدافيا تحقيػػػؽ بػيػػػة الشػػػرطة ألعمػػػاؿ المجتمعيػػػةو  االجتماعيػػػة
 ذات المختمفػػة الشخصػػيات مػػع التنسػػيؽ خػػالؿ ومػػف المدنيػػة وغيػػر منيػػا المدنيػػة األخػػرى األجيػػزة
 لمداللػة التعبيػر ىػذا يسػتخدـ وقػد وغيرىػا، واألسػرة المجتمعػات حياة في المؤثرة االجتماعية المواقع
 الشػػػرطة مؤسسػػػة اىتمػػػاـ فيظيػػػر المجتمػػػع لخدمػػػة الشػػػرطة مؤسسػػػات تبػػػذليا لتػػػيا الجيػػػود عمػػػى

 أنفسػػيـ القطػػاع بيػػذا المعنيػػوف يجػػد كمػػا ليػػـ، األساسػػية الحاجػػات وتػػوفير السػػكاف بخدمػػة المحميػػة
 االجتماعيػػػة الوسػػػائؿ كػػػؿ بػػػذلؾ مسػػػتخدميف تفاقميػػػا قبػػػؿ االجتماعيػػػة المشػػػكالت بحػػػؿ مطػػػالبيف
 وىػػو طبيعتيػا فػي اجتماعيػة الشػرطة جعػؿ إلػى أقػرب االسػتخداـ ىػذا أف غيػر أيػدييـ بػيف المتاحػة
 الداللػة فػي منو أعـ ألنو االجتماع غير المجتمع الف ذلؾ المجتمعية، الشرطة عف يختمؼ مفيوـ
 (.61،ص2001 عبدالمطمب،)المضموف في وأوسع

 

 :والسمات العامة لرجل الشرطة والميارات المواصفات  2.2.5
نمارسػػيا  بأنيػػا: "ىػػي عمميػػات عقميػػةت لتعريفػػات لمفيػػـو الميػػارات حيػػث عرفػػىنػػاؾ العديػػد مػػف ا

ونستخدميا عف قصد في معالجػة المعمومػات والبيانػات لتحقيػؽ أىػداؼ مرجػوة متنوعػة تتػراوح بػيف 
"القػدرة عمػى القيػاـ بعمػؿ مػف  بأنيػا توعرف تذكر المعمومات ووصؼ األشياء وتدويف المالحظات"

 دقػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػيولة والسػػػػػػػػػػيطرة فيمػػػػػػػػػػا يبذلػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػد ووقػػػػػػػػػػت"األعمػػػػػػػػػػاؿ بشػػػػػػػػػػكؿ يتسػػػػػػػػػػـ بال
 (.305،ص2002)كنعاف،

وتكمػػف أىميػػة الميػػارات اإلداريػػة فػػي تحسػػيف مسػػتوى األداء، ورفػػع معػػدالت اإلنتاجيػػة مػػف خػػالؿ 
قيػػادة تػػوازف بػػيف أىػػداؼ المنظمػػة وأىػػداؼ العػػامميف، وتعمػػؿ عمػػى رفػػع مسػػتوى رضػػاىـ الػػوظيفي، 

 .(44،ص2012)الخالدي  إدارية وتنظيميةوتضمف استمرار وجود فعالية 
وىػي: الميػارات الذاتيػة  رجػؿ الشػرطةفرىػا لػدى و فيما يمي يتـ مناقشة عدد مف الميػارات الواجػب ت

 والميارات الفنية والميارات اإلنسانية والميارات اإلدارية.
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ميارات المتمثمة في يقصد بالميارات القيادية الذاتية الصفات وال: الميارات القيادية الذاتيةأواًل/ 
النواحي العقمية والمعرفية والخمقية والنفسية المكونة لشخصية رجـل الشـرطة وتنقسـم الميـارات 

 :الذاتية إلى عدة ميارات وىي
وىػػي االسػػتعدادات التػػي تتصػؿ بالناحيػػة الجسػػمية مثػػؿ القامػػة الييئػػة،  القــدرات الجســمية: .أ 

دنيػػػػة والعصػػػػبية والقػػػػدرة عمػػػػى التحمػػػػؿ، واالسػػػػتعدادات الفسػػػػيولوجية وتتمثػػػػؿ فػػػػي القػػػػوة الب
والنشػػاط والحيويػػة فعمػػؿ رجػػؿ الشػػرطة عمػػؿ شػػاؽ مضػػف يتطمػػب جيػػدًا مركػػزًا ومتواصػػاًل 

 (319،ص2009)كنعاف، . ويتطمب القياـ بو استخدامًا منظمًا لمطاقة البدنية والعصبية
فيػػي الميػػؿ تمكػػف المبػػادأة رجػػؿ الشػػرطة مػػف اتخػػاذ القػػرارات الصػػائبة دوف تػػردد  المبــادأة: .ب 

الفػػػػػػػرد إلػػػػػػػى تقػػػػػػػديـ االقتراحػػػػػػػات وانجػػػػػػػاز العمػػػػػػػؿ قبػػػػػػػؿ اآلخػػػػػػػريف )أوربػػػػػػػؾ،  الػػػػػػػذي يػػػػػػػدفع
  .(135،ص1960

وتعػد إحػػدى الميػػارات الالزمػة لرجػػؿ الشػػرطة، إذ تمكنػو مػػف معرفػػة القػوة المحركػػة لمعمػػؿ، 
والمبػػادأة ترتكػػز عمػػى ثػػالث قػػدرات يجػػب أف يتصػػؼ بيػػا رجػػؿ الشػػرطة وىػػي: الشػػجاعة، 

 (323،ص2009)كنعاف، . القدرة عمى التوقعو سرعتو، حسف التصرؼ و 
ىي االستعدادات الفكرية والعادات الذىنية، واالتجاىات العممية لدى فرد  القدرات العقمية: .ج 

مف األفراد ويأتي الذكاء في صدارة القدرات العقمية الالزمة لرجؿ الشرطة، فالػذكاء والقػدرة 
)الرشػػػػودي، . مػػػػى نجػػػػاح رجػػػػؿ الشػػػػرطةعمػػػػى التصػػػػور واإلبػػػػداع وسػػػػعة األفػػػػؽ تسػػػػاعد ع

  (46،ص2002
ىػي قػدرة رجػؿ الشػرطة عمػى السػيطرة والػتحكـ فػي انفعاالتػو والػتخمص مػف  ضبط النفس: .د 

االنػػدفاع فػػي أداء الميػػاـ، فضػػبط الػػنفس يجعػػؿ رجػػؿ الشػػرطة متفاىمػػًا متقػػباًل لمنقػػد دوف 
تصػػػرؼ وفػػػؽ رارات سػػػطحية وغيػػػر فعالػػػة ويبعػػػده عػػػف القػػػانفعػػػاؿ وغضػػػب متجنبػػػًا اتخػػػاذ 

)كنعػػػػاف،  .أىدافػػػو فقػػػػط ويمكنػػػػو مػػػف الػػػػتحكـ فػػػػي عواطفػػػو وتوجيييػػػػا نحػػػػو انجػػػاز العمػػػػؿ
 (318،ص1992

يقصد بالميارات القيادية اإلدارية قدرة رجؿ الشرطة عمى عدالػة  :الميارات القيادية اإلداريةثانيًا/ 
ألنشطة واإلدارات توزيع العمؿ داخؿ جياز الشرطة، ووضع مقاييس لألداء وتحقيؽ التنسيؽ بيف ا

المختمفػػػػة، وكػػػػذلؾ إعػػػػداد وتطػػػػوير الكفػػػػاءات البشػػػػرية، وتبسػػػػيط األسػػػػاليب واإلجػػػػراءات. وتنقسػػػػـ 
إدارة ، ميػػػارة اتخػػػاذ القػػػرار(، 46، ص2012)الخالػػػدي الميػػػارات اإلداريػػػة إلػػػى عػػػدة ميػػػارات منيا

 . إدارة التػير، الوقت
قيادية الفنية المعرفػة المتخصصػة فػي مجػاالت يقصد بالميارات ال الميارات القيادية الفنية:ثالثًا/ 

العمػػـ الػػػالـز والقػػػدرة عمػػػى الفيػػـ واألداء المميػػػز، والتبسػػػيط والتطػػػوير فػػي العمػػػؿ لكػػػي يكػػػوف رجػػػؿ 
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: الشرطة مرجعًا في الجوانب الفنية المتعمقة بالعمؿ. وتنقسـ الميارات الفنية إلى عدة ميارات منيا
 .الحـز، مى الفيـ الشامؿ لألمورالقدرة ع، القدرة عمى تحمؿ المسئولية

يقصد بالميارات اإلنسانية قػدرة رجػؿ الشػرطة عمػى التعامػؿ  الميارات اإلنسانية والسموكية:رابعًاً/ 
 تنقسـ الميارات اإلنسانية إلى عدة ميارات منيا:و مع األفراد والتعاوف بينيـ. 

تتسػػػـ بالتعػػػاوف ىػػػي قػػػدرة رجػػػؿ الشػػػرطة عمػػػى االتصػػػاؿ الفعػػػاؿ والتػػػي  ميـــارة االتصـــال: .أ 
والتواصؿ والتنسيؽ المسػتمر واالحتػراـ المتبػادؿ بينػو وبػيف النػاس والتػي تسػيـ فػي تحقيػؽ 
األىػػػداؼ المنشػػػودة، وأف يتصػػػؼ بالصػػػراحة والشػػػفافية والصػػػدؽ فػػػي نقػػػؿ المعمومػػػات بمػػػا 
يسػػيؿ عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات المختمفػػة وحسػػف التعامػػؿ مػػع المعمومػػات فػػي كػػؿ االتجاىػػات 

لمعمومػػػػات مفيومػػػػو بػػػػنفس المسػػػػتوى لػػػػدى األطػػػػراؼ المتصػػػػمة وعنػػػػدما تكػػػػوف وأف تكػػػػوف ا
االتصػػػػػػاالت فعالػػػػػػة فػػػػػػاف المنظمػػػػػػة تعمػػػػػػؿ بػػػػػػروح فريػػػػػػؽ متعػػػػػػاوف ومتػػػػػػرابط. )السػػػػػػممي، 

 (66،ص1999
رجػػػؿ الشػػرطة يقػػيـ عالقػػات واتصػػاالت فاعمػػة مػػع كافػػػة  إقامــة العالقــات مــع اآلخــرين: .ب 

الئو ومع المواطنيف حتى يحصؿ عمى وسيف وزمؤ أطراؼ وأجزاء العمؿ مع الرؤساء والمر 
أقصػػى درجػػة مػػف تعػػاونيـ وتحقيػػؽ األىػػداؼ المرغوبػػة وتجنػػب عرقمػػة الجيػػود. )كنعػػاف، 

 (327،ص1992
وسػيف مػف خػالؿ إشػراكيـ فػي ؤ ىػي ذات فائػدة معنويػة فػي تػدريب المر  بناء فريق العمل: .ج 

اليؼ وتقمػص مياـ غير عادية، وتحقؽ فرؽ العمؿ تحسيف اإلنتاجية والجودة تخفػض التكػ
لػاء االنعزالية التي تعوؽ تحقيؽ األىداؼ   .المقاومة لمتػير والتطوير، وا 

إف طريقة التعامؿ وممارسة العالقػات الخالقػة مػف الػدعائـ الميمػة لمتقػدـ  تقدير اآلخرين: .د 
والطمأنينػػة واالسػػتقرار لممنظمػػات وىػػي مػػف الميػػارات واألدوات اليامػػة لمقائػػد لكسػػب والء 

 .وتعػػػػػاونيـ ومسػػػػػاىمتيـ معػػػػػو فػػػػػي نجػػػػػاح المنظمػػػػػة وتحقيػػػػػؽ أىػػػػػدافيا وسػػػػػيفؤ وحػػػػػب المر 
 (60،ص1999)السممي، 

 

 إدارة العالقات العامة في جياز الشرطة:  2.2.6
 أواًل/ الرسالة:

إقامة العالقات المتوازنة وتحقيؽ الصالت الطيبة بيف الشرطة ومختمؼ الفئات التػي تتعامػؿ معيػا 
اطاتيا، والتخطػػػػيط لعالقػػػات منظمػػػػة مػػػػع كثيػػػػر مػػػػف الييئػػػػات أو ذات العالقػػػة غيػػػػر المباشػػػػرة بنشػػػػ

قامة صالت ودية دائمة معيا، واالتصاؿ المستمر بػيف اإلدارة وجميػور  والمؤسسات االجتماعية وا 
العامميف والمتعامميف في المؤسسة الشرطية وكسب ثقػتيـ وضػماف قيػاـ تفػاىـ متبػادؿ بيػنيـ بقصػد 
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صػػػػمحة المجتمػػػػع وتحسػػػػيف الػػػػروح المعنويػػػػة لمعػػػػامميف تحقيػػػػؽ التوافػػػػؽ بػػػػيف مصػػػػمحة المؤسسػػػػة وم
واإلقػػػػالؿ مػػػػف اضػػػػطرابات العمػػػػؿ )اإلدارة العامػػػػة لمعالقػػػػات العامػػػػة لمشػػػػرطة الفمسػػػػطينية، ينػػػػاير 

2015.) 
 (:2015)اإلدارة العامة لمعالقات العامة واإلعالـ، يناير  ثانيًا/ الغايات واألىداف

 ة، ليكػػػػػػوف كػػػػػػادر مميػػػػػػز فػػػػػػي أبيػػػػػػى تأىيػػػػػػؿ وتطػػػػػػوير كػػػػػػوادر العالقػػػػػػات العامػػػػػػة الشػػػػػػرطي
 صورة.

  المسػػػػػػػاىمة الفعالػػػػػػػة لتحسػػػػػػػيف األداء الػػػػػػػوظيفي لمعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػة الشػػػػػػػرطة لخمػػػػػػػؽ
 صورة وانطباع جيد عف رجاؿ الشرطة في ذىف المواطنيف.

 .تحقيؽ االنسجاـ والتفاىـ بيف العامميف في المؤسسة الشرطية 
 .العمؿ عمى إيجاد صورة مشرقة ومتميزة عف الشرطة 
 فت انتباه القيادة بقياس نبض الجميور التخاذ القرار المناسب.ل 
 .تعزيز االتصاؿ والتواصؿ عمى المستوى الداخمي والخارجي 
  رفػػػػػػع مسػػػػػػتوى تبػػػػػػػادؿ المعمومػػػػػػات بػػػػػػيف الشػػػػػػػرطة والشػػػػػػركاء مػػػػػػف ذوي العالقػػػػػػػة)الوزارات

 والمؤسسات الحكومية، الجيات المانحة، اإلعالـ(.
  مع رجؿ األمف ومساعدتو في تنفيذ ميامو.تشجيع المواطنيف عمى التعاوف 
 .ارشاد المواطنيف فيما يتعمؽ بسالمتيـ وتجنب األخطار 
 .رفع الروح المعنوية لموظفي الجياز 

 :في جياز الشرطة ثالثًا/ صفات وخصائص رجل العالقات العامة
العامػة  اف طبيعة عمؿ العالقات العامػة تسػتوجب اتصػاؼ العػامميف بيػا بعػدة صػفات منيػا)اإلدارة

 :(2015يناير  لمعالقات العامة واإلعالـ،
 .أف يكوف ذو ثقافة عالية واف يتمتع بشخصية اجتماعية جذابة 
 .اف يكوف لبقا في التخاطب مع اآلخريف وأف يكوف قادرا عمى المبادأة في إقامة االتصاؿ 
 .اف يكوف قادرا عمى إقناع اآلخريف واف يكوف أىال لكسب ثقتيـ 
 اف يبتعد في تع.  اممو مع اآلخريف عف اليجـو
 .حسف الخمؽ وحسف المظير 
 .طمؽ المساف ولديو القدرة عمى استيعاب اآلخريف 
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 .مف المقبوليف في المجتمع ويتمتع بشط نظافة اليد 
 .أف يكوف متقنا إلحدى المػات األجنبية أو األكثر انتشارًا 

 رابعًا/ إنجازات إدارة العالقات العامة في جياز الشرطة:
 
 

 (1ول )جد

 :2014يوضح إنجازات إدارة العالقات العامة في المحافظات خالل عام 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال 
 4033 361 1022 197 1819 634 زيارات

 3323 192 121 648 1318 1044 قضايا محولة من النيابة
 1887 222 410 88 814 353 عزاء

 1309 26 321 15 664 283 ندوات ومحاضرات
 7128 163 2616 2033 1532 784 شكاوي مالية
 205 44 17 24 119 1 احتفاالت

 1207 35 282 31 522 337 شكاوي عقارات
 2830 112 455 189 1714 360 شكاوي عائمية
 1711 150 88 65 1225 183 شكاوي اعتداء
 3171 129 588 321 2025 108 شكاوي عامة
 2683 405 149 114 1541 474 أنشطة عامة
 29487 1839 6069 3725 13293 4561 المجموع

 (2015يناير  )المصدر: اإلدارة العامة لمعالقات العامة في الشرطة،
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف اإلدارة العامػػة لمعالقػػات العامػػة فػػي جيػػاز الشػػرطة ممثمػػة بػػدوائر  -

عمػػػؿ مػػػف  ميمػػػة 29487العالقػػات العامػػػة فػػػي محافظػػػات الشػػػرطة قػػػد اسػػػتطاعت تنفيػػػذ 
اختصاصػػيا وقػػد تنوعػػت بػػيف عػػدة ميػػاـ كػػاف أبرزىػػا الزيػػارات لممؤسسػػات والجيػػات ذات 
العالقػػة باإلضػػافة الػػى اسػػتقباؿ وحػػؿ القضػػايا المحولػػة مػػف النيابػػة وكػػذلؾ اسػػتقباؿ وحػػؿ 
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اإلشػػػػكاليات سػػػػواء الماليػػػػة أو العقاريػػػػة أو االعتػػػػداءات والمشػػػػاركة فػػػػي أفػػػػراح المػػػػواطنيف 
 وأتراحيـ.

ع األمواؿ التي شػاركت العالقػات العامػة بإنيػاء الخالفػات حوليػا واسػتردادىا مػا بمع مجمو  -
 دوالر(. 6110637مجموعو )

نظػػرًا لمظػػروؼ المأسػػاوية التػػي يعيشػػيا رجػػاؿ الشػػرطة لعػػدـ اسػػتالـ رواتػػبيـ بشػػكؿ منػػتظـ  -
منذ أكثر مف عاـ  فقد ساىمت العالقات العامة عبر التواصؿ مع المؤسسات والجمعيات 

طػػرد غػػذائي عمػػى الحػػاالت األكثػػر صػػعوبة بػػيف عناصػػر الجيػػاز  4381ير وتوزيػػع بتػػوف
 شيكؿ كمساعدات عمى عناصر الشرطة. 223900وكذلؾ استطاعت توزيع مبمع وقدره 

خامسًا/ أبرز البرامج الموجية لمجميور ومؤسسات المجتمع التي تـم تنفيـذىا خـالل عـام 
 ي جياز الشرطة:عبر اإلدارة العامة لمعالقات العامة ف 2014
 التواصل مع مؤسسات المجتمع: .1

 الجية المستفيدة الجية المنفذة النشاط/ البرنامج م
 طمبة الجامعات مدراء العالقات العامة لقاءات مع طمبة الجامعات والمدارس 1
 جميع الوجياء والمخاتير مدير عام العالقات العامة لقاءات مع الوجياء والمخاتير 2
 أفراد المجتمع مدراء العالقات العامة ين العائالتزيارات دواو  3
 المرضى ضباط العالقات العامة زيارات المستشفيات والعيادات 4
 المؤسسات الحقوقية مدراء العالقات العامة زيارات مراكز حقوق اإلنسان والصميب األحمر 5
 النزالء ت العامةضباط العالقا المراكز زيارة مراكز التأىيل واإلصالح والنظارات في 6
 مؤسسات المجتمع المدني مدراء العالقات العامة زيارات الجمعيات الخيرية 7

 

 مخاطبة المجتمع عبر اإلعالم: .2

 الجية المستفيدة الجية المنفذة النشاط/ البرنامج م
 طالب المدارس مدراء العالقات العامة لقاءات عبر وزارة التربية والتعميم 1

2 
ات العالقات العامة واإلعالم في لقاءات مع إدار 

 الجامعات
 مدراء العالقات العامة

إدارة العالقات العامة في 
 الجامعات

 الجميور مدراء العالقات العامة لقاءات مع الجميور في المساجد 3
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 الجميور مدير عام العالقات العامة لقاءات مع وزارة األوقاف 4
 الجميور ام العالقات العامةمدير ع برنامج أنت تسأل والشرطة تجيب 5

 ( 2015يناير  بيانات غير منشورة، العامة لمعالقات العامة في الشرطة، اإلدارة)المصدر: 

 

 المكتب اإلعالمي لجياز الشرطة:  2.2.7
يعتبػػر المكتػػػب اإلعالمػػي جسػػػـ منفصػػؿ عػػػف اإلدارة العامػػة لمعالقػػػات العامػػة فػػػي جيػػاز الشػػػرطة 

الشرطة، ويشرؼ المكتب اإلعالمي عمى التواصػؿ مػع المؤسسػات  حيث يديره الناطؽ باسـ جياز
 اإلعالمية والخروج بالتصريحات والمؤتمرات الصحفية وىو يتبع مباشرة إلى قائد الشرطة. 

 (.2014)أبو شعر،مقابمة،مايو
 ميام المكتب:

 رطةباإلضافة الى المؤتمرات الصحفية والمقاءات التي ىي مف اختصاص الناطؽ باسـ جياز الش
يصدر عف المكتػب اإلعالمػي مجمػة باسػـ "مجمػة الشػرطة" وىػي مجمػة شػرطية أمنيػة شػاممة يطبػع 

نسػػخة بحيػػث تػػوزع عمػػى المؤسسػػات الحكوميػػة ومراكػػز الشػػرطة وبعػػض المؤسسػػات  1000منيػػا 
بسػبب الضػائقة  7/2014الحقوقية، وقد توقؼ إصدار المجمة بعد العدواف األخير عمى قطاع غزة

 مر بيا الشرطة.المالية التي ت
يشرؼ المكتب اإلعالمي عمى عدة مواقع وصفحات الكترونية وىي عمى النحػو التػالي )أبػو شػعر 

 :(2014،مقابمة،مايو
  www.police.psموقع الشرطة الفمسطينية: -
 عمى الفيس بوؾ باسـ "الصفحة الرسمية لمشرطة الفمسطينية" ةصفحة الشرطة الفمسطيني -
: باسػػػػػـ" النػػػػػاطؽ اإلعالمػػػػػي باسػػػػػـ الشػػػػػرطة ةلفمسػػػػػطينيصػػػػػفحة النػػػػػاطؽ باسػػػػػـ الشػػػػػرطة ا -

 الفمسطينية".
 حساب الشرطة الفمسطينية عمى موقع تويتر -
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 مقدمة:   2.3.1
 بكػؿ مسػتوياتيا التػاريخ عبػر البشػرية بالمجتمعات ارتبطت التي الظواىر مف النخبوية ظاىرة تعد

مػػف  بمجموعػة العدديػة قميػةاأل ىػذه لتتميػز والسياسػية، واالقتصػادية االجتماعيػة وأنظمتيػا
االجتماعيػة  الشؤوف وتدير العامة، الحياة وتتصدر المجتمع، أفراد باقي عف والصفات الخصائص
المجتمػع  مسػيرة فػي كػي تػؤثر والقيػادة، الزعامػة دور العبػة لممجتمػع واالقتصػادية والسياسػية
 (2009الخاصة  )بونعماف، ورؤيتيا بيويتيا، وتطبعو وأحداثو،
 المجتمػع شػرائح كػؿ أو بعػض تحكػـ أو فػي تػؤثر أف يمكنيػا المجتمعيػة النخػب أف روباعتبػا
 النخػب أف يؤكػدوف اإلنسػانية والدراسػات االجتمػاع عمػـ في الباحثيف مف كبيًرا عدًدا فإف األخرى،
 أف إلى يشير وىذا ، العالية االجتماعية مكانتيا ليا المجتمع داخؿ قميمة فئات أو جماعات تعني
 بػالقوة وىيمنتيػا النخػب ىػذه سػيطرة بالضػرورة يعنػي ال المجتمعيػة لمنخػب المقصػود تميػزال معنػى
 ليا بسمات يتمتعوف المجتمع أفراد مف محدوًدا عدًدا أف إلى يشير ولكف المجتمع، أفراد بقية عمى
 النخػب وتتحػوؿ العممػي، التحصػيؿ أو المرتفػع اإلداري الوضػع أو العقميػة كالمقػدرة محػددة قيمػة
 أو مينيػا أو وظائفيػا فػي رائػدة قياديػة جماعػات إلػى ىػذه، الخاصػة سػماتيا بفعػؿ تخصصػة،الم

 يا.أنشطت
 وفػي .الواسػع والنفػوذ والييبة االحتراـ مف عالية درجة عمى الوضع، ليذا نتيجة النخب، وتحصؿ
 بحسػب الحديث، المجتمع في تتعدد المجتمعية، النخب أف عمى التأكيد يمكف المفاىيـ ىذه ضوء

 األكاديميػة، السياسػية، "المجاالت ذلؾ ومف ونظمو، كيانو تنتظـ التي التخصصات أو المجاالت
 .(2007ة)العسكر،االقتصادي اإلعالمية،

مف ىنا تأتي أىمية دراسة الصورة الذىنية لجيػاز الشػرطة مػف وجيػة نظػر رجػاؿ االصػالح كفئػة  
 نطباعات االيجابية والسمبية الييـ.اال ونقؿ في آراء مف حوليـ،تتمتع بمميزات تؤىميا لمتأثير 

  
 خصائص قادة الرأي:  2.3.2

( أف رأي الصػػػفوة تمثػػػؿ الػػػػرأي العػػػاـ النابػػػو أو المسػػػيطر، وىػػػػؤالء 169،ص2004يػػػرى )نصػػػير،
 األفراد ىـ الذيف يقودوف حركة المجتمع و يتولوف إرشاده وتثقيفو. 
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 التاليػػػػة )عجػػػػوة النقػػػػاط فػػػػي الػػػػرأي قػػػػادة خصػػػػائص أىػػػػـ بحصػػػػر حسػػػػيف سػػػػمير قػػػػاـ الكاتػػػػبوقػػػػد 
 (:195،ص2005يوسؼ،و 

 .اإلعالـ لوسائؿ تعرضيـ درجة ازدياد -
 .قيادتيـ مجاؿ في خاصة االطالع إلى لدييـ الميؿ ازدياد -
 .المجتمع في التػيير بمسئولي اتصاليـ درجة ازدياد -
 .اتباعيـ في جداً  بيا موثوقاً  لممعمومات مصادر الرأي قادة يعتبر -
 .تجديداً  أكثر الرأي قادة معظـ -
 التػييػر تقنػيف ذلػؾ عنػد ويراعوف االجتماعية النظـ قواعد مع أكبر توافقاً  الرأي قادة يبدى -

 .المستيدؼ
 .العالية االجتماعية المكانة ذوى مف الرأي قادة معظـ -
 .المجتمع في أطوؿ إقامة مدة ليـ الرأي قادة معظـ -
 .نسبياً  العالية الدخوؿ ذوى مف الرأي قادة معظـ -
 .إلى اتباعيـ بالقياس الرأي قادة لدى االجتماعية المشاركة درجة ايدتز  -
 .باتباعيـ مقارنة بكثير أعمى المعمومات مع التعامؿ عمى قدرتيـ -
 .المعمومات إلعطاء أكثر مييؤوف عامة بصفة الرأي قادة -
 فػي أمػا متنوعة ومتعػددة، موضوعات في تأثير الرأي لقادة يكوف التقميدية المجتمعات في -

 .فيو يؤثر التخصصي الذى مجالو قائد لكؿ فيكوف المتطورة المجتمعات
 فػي المػؤثرة مػف العوامػؿ الحػاالت بعػض فػي المتقػدـ السػف يكػوف التقميديػة المجتمعات في -

 التقميديػة النظرية تمؾ وىى يجمب الحكمة، السف أف قاعدة عمى تأسيساً  الرأي قيادة فعالية
 .المتقدمة المجتمعات نبذتيا التي

مف خالؿ ما سبؽ يرى الكاتب أف رجاؿ اإلصالح ىـ مجموعة نخبوية في المجتمع تتسـ بسمات 
شخصػػػية معينػػػة مبنيػػػة عمػػػى الخبػػػرة فػػػي إصػػػالح ذات البػػػيف والنزاىػػػة والشػػػفافية وحسػػػف الخمػػػؽ و 
السػػػػمعة الطيبػػػػة ممػػػػا يػػػػؤىميـ ليكونػػػػوا مػػػػؤثريف فػػػػي المجتمػػػػع المحػػػػيط بيػػػػـ و ليػػػػـ كممػػػػة مسػػػػموعة 

كمػػف أىميػػة دراسػػة رأي رجػػاؿ اإلصػػالح فػػي جيػػاز الشػػرطة ألف قناعػػات رجػػاؿ ومصػػدقة، وىنػػا ت
اإلصالح ستنعكس بالضرورة عمى المحيطيف بيـ وتؤثر عمى نظرتيـ لجياز الشرطة سواء إيجابًا 

 أو سمبًا.
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 أىمية قادة الرأي بالنسبة لجياز الشرطة:  2.3.3
 تجعػؿ السػمات تأثيريػة، وىػذه إمكانػات مػف ليػـ بمػا الػرأي قادة يستثمر أف الشرطة لجياز ويمكف 

 صػػورة اآلخػػريف لتكػػويف لػػدى الذىنيػػة الصػػور تشػػكيؿ فػػي األساسػػية المصػػادر أحػػد الػػرأي قػػادة مػػف
،ص 2005يوسػػػػؼ،و  التاليػػػػة)عجوة والوسػػػػائؿ األسػػػػاليب خػػػػالؿ مػػػػف الجمػػػػاىير أذىػػػػاف فػػػػي طيبػػػػة
199-209): 
نجازاتو. الجياز بأىداؼ الرأي قادة إعالـ -  وا 
 وخدماتيا. الشرطة بجيود يتعمؽ فيما الرأي قادة آراء استطالع -
 األمنية. واالحتفاالت المناسبات لحضور الرأي قادة دعوة -
 عمى االنتقادات. والرد الشائعات لدحض السجناء حياة عمى الرأي قادة اطالع -
 االنتخابية. العممية سير عمى الرأي قادة اطالع -
 الجريمة. يناىض عاـ رأى إليجاد الرأي قادة مع التعاوف -

وفي ىذا االطار فقد اعرب رؤساء لجػاف اإلصػالح بمختمػؼ توجيػاتيـ عػف احتػراـ جيػاز الشػرطة 
 لدورىـ في حؿ المشاكؿ وتقديـ جياز الشرطة العوف ليـ في إنجاز القضايا التي يتدخموف فييا.

 
 مواصفات العاممين في مجال اإلصالح:  2.3.4

يف فػػػي إصػػػالح ذات البػػػيف يجػػػب أف تتػػػوفر ( أف العػػػامم113-102،ص 2009يػػػرى )العجػػػاجي،
 فييـ سمات ومواصفات محددة، وىي عمى النحو التالي:

مػف تصػدى لإلصػالح بػيف النػاس فعميػو أف يخمػص نيتػو هلل إخالص النيـة   عـز وجـل:  .1
عػػز وجػػؿ وال ينشػػد الثنػػاء والشػػكر مػػنيـ، فػػاف ىػػذه الميمػػة الجميمػػة مظنػػة لمسػػؤدد والرفعػػة 

 طاف مف خالليا عمى العبد فيفسد نيتو.والثناء وقد يدخؿ الشي
ينبػػػي لمقػػائـ باإلصػػالح بػػيف النػػاس أف يكػػوف عمػػى جانػػب كبيػػر مػػف التقــوى واإليمــان:   .2

التقوى واإليماف الذي يحجزه عف كؿ ما يشينو ليكوف قدوة صالحة في العمـ والعمؿ فيقػـو 
 ة.بما يأمر بو مف طاعة وفضيمة، ويبتعد عف ما ينيى عنو مف معصية ورذيم

المقصود بالعمـ ىنػا ىػو عمػـ القػائـ باإلصػالح حيػث أف اإلصػالح العمم بالحالل والحرام:  .3
 بيف الناس مربوط بو، والصمح الجائز المشروع ىو ما لـ يحؿ حراما أو يحـر حالاًل.
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ـــة:  .4 ـــرة والتجرب التجربػػػة معمػػػـ جيػػػد لإلنسػػػاف ال سػػػيما مػػػف يعمػػػؿ مػػػع النػػػاس، ولمقػػػائـ الخب
جارب كثيرة في مجاؿ اإلصالح، وىي حصيمة جيوده الطيبة فيما باإلصالح بيف الناس ت

قػاـ بػػو مػػف إصػػالح وكمػػا انػػو يسػػتفيد مػػف تجربتػػو الخاصػػة فانػػو يسػػتفيد أيضػػا مػػف تجػػارب 
 اآلخريف ووسائميـ وأساليبيـ.

العناية بالبياف واإللماـ بالحكـ البميػػة والتشػبييات العجيبػة اإللمام بفنون القول واإلقناع:  .5
صػػػالح ذات بػػػيف النػػػاس ودفػػػع التعػػػادي والتنػػػاؼ، والقػػػائـ  يعػػػيف عمػػػى اسػػػتمالة القمػػػوب وا 

باإلصالح بيف الناس بحاجة كذلؾ إلى معرفة ودراسػة مػا يتعمػؽ بالعالقػات اإلنسػانية مػف 
 فف معالجة األخطاء وكسب القموب وفف اإلقناع.

فػي الخيػر اف مف دواعي القائـ باإلصالح بيف الناس أف يكوف قدوة حسػنة حسن الخمق:  .6
والبعػد عػػف فسػاد ذات البػػيف، فتحمػي القػػائـ باإلصػالح بػػيف النػاس بػػاألخالؽ الفاضػمة أمػػر 
ضػػروري يمػػػج عػػػف طريقػػػو إلػػػى قمػػػوب الخصػػػـو وصػػػاحب األخػػػالؽ الحسػػػنة يسػػػتميؿ اليػػػو 

 القموب ويرغبيا في االستماع اليو واالستجابة لما يطمب بتوفيؽ اهلل سبحانو وتعالى.
ح بيف الناس مف أحوج الناس إلى الصبر فيو بحاجػة إلػى الصػبر القائـ باإلصال الصبر: .7

في المبادرة إلى اإلصالح والبذؿ والتضحية في سبيمو وىو كذلؾ بحاجة إلى الصبر عمى 
مػػا يصػػدر مػػف الخصػػومة حػػاؿ غضػػبيـ وثػػورة خصػػومتيـ تجاىػػو أو تجػػاه بعضػػيـ، وفػػي 

إلصػالح فالقػائـ باإلصػالح تكرار المحاولة وتنويػع الوسػائؿ، والصػبر كػذلؾ اف فشػؿ فػي ا
 يحتاج الى الصبر قبؿ اإلصالح و أثنائو وبعده.

وقد تقاطعت ىذه المواصفات مع المواصفات التي ذكرىا مدير عاـ اإلدارة العامة لشؤوف العشػائر 
( حيػث أفػاد أف مػف 2014واإلصالح بوزارة الداخميػة السػيد حسػيف السػرحي )السػرحي،مقابمة،يونيو

 إلصالح التالي:شروط اختيار رجؿ ا
 .أف يكوف ذو سمعة طيبة وحسف الخمؽ ومتديف 
 .نظيؼ اليد ولـ يصدر بحقو أحكاـ مسبقة تتعمؽ بالشرؼ واألمانة 
 .لديو خبرة في اإلصالح بيف الناس ومعروؼ ومقبوؿ في منطقة عممو 
 .أف يسمح سنو بالعمؿ كرجؿ إصالح 
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 لجان اإلصالح في قطاع غزة:  2.3.5
ح وخاصػػة ذو الطػػابع العشػػائري مػػف موروثػػات الشػػعب الفمسػػطيني وىػػو مػػف يعتبػػر عمػػؿ اإلصػػال

مكونػػات النسػػيج الفمسػػطيني مػػف مئػػات السػػنيف ويتوارثػػو األبنػػاء عػػف اآلبػػاء، حيػػث اعتػػاد المجتمػػع 
عمػػػى السػػػموؾ العشػػػائري لمػػػروره بفتػػػرات طويمػػػة مػػػف االحػػػتالؿ وعػػػدـ االسػػػتقرار، وقػػػد كػػػاف ىنػػػاؾ 

حكػػػاـ العشػػػائر، حيػػػث تتحػػػرؾ العشػػػائر لفػػػض النزاعػػػات بػػػيف انضػػػباط تػػػاـ مػػػف قبػػػؿ العػػػائالت بأ
المػػواطنيف وفػػي فتػػرة مػػف الفتػػرات كػػاف رجػػؿ اإلصػػالح ىػػو القاضػػي وال اعتمػػاد عمػػى الشػػرطة أو 

 (2014المحاكـ.)الكجؾ، مقابمة،يونيو
 وتتنوع لجاف اإلصالح بتنوع توجياتيا والجيات الداعمة ليا وىي عمى النحو التالي:

تابعػػػة لرابطػػػة عممػػػاء فمسػػػطيف: وىػػػي لجػػػاف مكونػػػة مػػػف مجموعػػػة مػػػف لجػػػاف اإلصػػػالح ال .1
العممػػػاء المتخصصػػػيف فػػػي العمػػػـو الشػػػرعية ورجػػػاؿ إصػػػالح مقػػػربيف مػػػف حركػػػة حمػػػاس، 

مكتػب عمػى مسػتوى محافظػات قطػاع غػزة ويعمػؿ بيػا  46ولػدييا  2004نشأت في عػاـ 
 رحؿ إصالح. 471ما يقارب 

وف العشػائر واإلصػالح: وىػي لجػاف مكونػة مػف لجاف اإلصالح التابعة لػإلدارة العامػة لشػئ .2
رجػاؿ إصػالح يػتـ تػزكيتيـ عبػر المنػاطؽ بالمواصػفات سػابقة الػذكر، وال يشػترط انتمػاؤىـ 

مكتػب عمػى مسػػتوى  53لتنظػيـ محػدد ويعممػوف ضػػمف اطػار وزارة الداخميػة، وتتكػوف مػػف 
 رجؿ إصالح. 457المحافظات بواقع 

وبيػػة: وىػػي ىيئػػة تتكػػوف مػػف مخػػاتير عػػائالت ىيئػػة شػػئوف العشػػائر فػػي المحافظػػات الجن .3
ورجاؿ إصالح مكمفيف بقرار مف الرئيس محمود عباس، وىي ىيئة تتبػع لمنظمػة التحريػر 

 رجؿ إصالح ومختار. 210مكتب عمى مستوى المحافظات بواقع  21تتكوف مف 
المجنػػة العامػػة لمتواصػػؿ الجمػػاىيري واإلصػػالح: وىػػي لجػػاف إصػػالح تتبػػع لحركػػة الجيػػاد  .4

مكتػػػب عمػػػى مسػػػتوى  23وتتكػػػوف مػػػف  2006سػػػالمي فػػػي فمسػػػطيف، نشػػػأت فػػػي عػػػاـ اإل
 رجؿ إصالح. 114المحافظات بواقع 

وتجدر اإلشػارة إلػى اف ىنػاؾ ىيئػات صػػيرة بعضػيا ذو طػابع مسػتقؿ وبعضػيا تنظيمػي مثػؿ 
جمعيػة المخػاتير فػػي قطػاع غػػزة وىنػاؾ بعػػض المخػاتير وكبػػار العػائالت ممػػف يعممػوف بشػػكؿ 

 مستقؿ.
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 لكل جية في المحافظاتالتابعين ( يوضح أعداد المكاتب وعدد رجال االصالح 2دول )  ج
 

 
 منظمة التحرٌر الجهاد اإلسالمً وزارة الداخلٌة رابطة العلماء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 األعضاء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 األعضاء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 األعضاء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 األعضاء

 50 5 10 1 92 9 201 21 الشمال

 10 1 14 9 252 21 251 21 غزة

 10 1 21 1 51 1 11 5 الوسطى

 10 1 14 5 202 21 41 9 خانٌونس

 10 1 20 1 41 7 17 1 رفح

 120 12 221 11 151 51 112 14 المجموع

النسبة المئوٌة من 

 المجموع الكلً
19% 1551% 759% 2451% 

ىيئــة شــؤون  ؛لشــؤون العشــائر واإلصــالح بــوزارة الداخميــة اإلدارة العامــة؛ المصــدر: رابطــة عممــاء فمســطين
بيانـــات غيـــر  المجنـــة العامـــة لمتواصـــل الجمـــاىيري واالصـــالحالتابعـــة لمنظمـــة التحريـــر الفمســـطينية؛  العشـــائر
 .2014منشورة،

 

 إنجازات لجان اإلصالح:  2.3.6 

شؤوف العشػائر أجمالي القضايا التي عرضت عمى لجاف اإلصالح التابعة لإلدارة العامة ل . أ
 1/5/2014وحتى  1/1/2014واإلصالح في وزارة الداخمية خالؿ الفترة مف 
 (3جدول)

 المجموع أخري قتل عر  سرقة أراضي عائمية حوادث مالية مشاجرات الفرع

 953 163 0 3 39 45 87 94 330 192 غزة
 659 7 0 17 39 25 72 73 109 317 الشمال
 427 19 0 1 17 17 39 43 81 210 خانيونس
 260 20 0 1 32 10 42 18 64 73 الوسطى
 82 9 0 2 8 12 0 10 26 15 القرارة
 460 11 6 7 8 37 44 42 107 198 رفح

 2841 229 6 31 143 146 284 280 717 1005 اإلجمالي

 5/2014:"بيانات غير منشورة" المصدر: االدارة العامة لشؤون العشائر واالصالح بوزارة الداخمية
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جمالي القضايا التػي عرضػت عمػى المجػاف التابعػة لييئػة شػؤوف العشػائر التابعػة لمنظمػة ا . ب
 1/6/2014وحتى 1/1/2014التحرير الفمسطينية خالؿ الفترة مف 

 (4جدوؿ)

 المجموع أطفاؿ قتؿ عرض سرقة أراضي عائمية حوادث مالية مشاجرات 
 333 25 1 2 18 35 72 65 40 75 يناير
 298 35 - - 20 28 65 45 38 67 فبراير
 348 27 3 2 31 32 74 60 46 73 مارس
 328 29 2 1 35 28 62 45 51 75 ابريؿ
 315 25 - - 28 38 53 48 55 68 مايو

 1622 141 6 5 132 161 326 263 230 358 المجموع
 6/2014:"بيانات غير منشورة" المصدر: لجنة شؤوف العشائر التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية

 
إحصائيات عامة لعدد القضػايا التػي تعاممػت معيػا لجػاف اإلصػالح التابعػة لرابطػة عممػاء  . ت

 ـ(2013ـ/ 2012ـ/ 2011فمسطيف  خالؿ عاـ )
 (5جدول )

 

رات
شاج
م

 

لية
ما

دث 
حوا

 

مية
عائ

 

ضي
أرا

 

راث
مي

 

زل
منا

 

رقة
س

  
عر

 

قتل
رى 
أخ

موع 
مج
ال

 

1022 4812 1146 1546 1763 937 549 506 313 109 97 1166 12944 

2012 5532 2937 1317 1686 871 582 533 378 130 60 1251 15241 
2013 4710 2747 1225 1604 682 476 467 473 116 32 1310 13842 

الكلـً المجمـوع  42027 

 5/2014المصدر: رابطة عمماء فمسطين:

 
ميػـ وبنػاء فػي  مف المالحظ مف الجداوؿ السابقة اف لجاف االصالح بمختمؼ توجياتيا تقـو بدور

حفػػظ السػػمـ االجتمػػاعي والمحافظػػة عمػػى النسػػيج الػػوطني مػػف خػػالؿ التػػدخؿ فػػي المشػػاكؿ اليوميػػة 
لممواطنيف والعمؿ عمػى فنػزع فتيػؿ الفتنػة مػف بيػنيـ، وكمػا نالحػظ فػاف اعمػى معػدالت عمػؿ لجػاف 
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نيػػة حػػؿ االصػػالح كانػػت باتجػػاه حػػؿ المشػػاجرات التػػي تقػػع بػػيف المػػواطنيف ويػػأتي فػػي الدرجػػة الثا
الخالفات العائمية ثـ الخالفات المالية، وىذه االرقاـ ونوعية المشػاكؿ تشػير الػى أىميػة دور رجػاؿ 
االصػػػػػالح والػػػػػى مواصػػػػػفات خاصػػػػػة تجعػػػػػؿ اطػػػػػراؼ النػػػػػزاع يسػػػػػمحوف ليػػػػػـ بالتػػػػػدخؿ لمحػػػػػؿ رغػػػػػـ 

 خصوصية بعض المشاكؿ. 
جػػػاف اإلصػػػالح تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف الباحػػػث لػػػـ يسػػػتطع الحصػػػوؿ عمػػػى عينػػػة مػػػف إنجػػػازات ل 

التابعػػة لمجنػػة العامػػة لمتواصػػؿ الجمػػاىيري واإلصػػالح بسػػبب قصػػؼ المقػػر المركػػزي لمجنػػة خػػالؿ 
 وضياع أرشيؼ القضايا. 7/2014حرب غزة األخيرة 
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 المقدمة: 3.1   
جراءاتيػػػا محػػػورا رئيسػػػيا يػػػتـ مػػػف خاللػػػو انجػػػاز الجانػػػب التطبيقػػػي مػػػف  تعتبػػػر منيجيػػػة الدراسػػػة وا 

انػػات المطموبػػة إلجػػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتوصػػؿ ، وعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى البيالدراسػػة
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيػات الدراسػة المتعمقػة بموضػوع الدراسػة، وبالتػالي تحقػؽ 

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 
لممػػػػنيج المتبػػػع ومجتمػػػع وعينػػػػة الدراسػػػة، وكػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة  تنػػػاوؿ ىػػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفاً يحيػػػث 
مة وطريقػة إعػدادىا وكيفيػة بنائيػا وتطويرىػا، ومػدى صػدقيا وثباتيػا. كمػا يتضػمف وصػفا المسػتخد

لإلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسػة وتقنينيػا، واألدوات التػي اسػتخدميا لجمػع 
بيانػػػات الدراسػػػة ، وينتيػػػي الفصػػػؿ بالمعالجػػػات اإلحصػػػائية التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي تحميػػػؿ البيانػػػات 

 ص النتائج ، وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.واستخال
 

 :منيج الدراسة 3.2
 مػف الػذي يحػاوؿ التحميمػي الوصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 تطرح التي مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا، والعالقة وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ خاللو
 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
: حيػػػث اتجػػػو الباحػػػث فػػػي معالجػػػة اإلطػػػار النظػػػري لمدراسػػػة إلػػػى مصػػػادر المصـــادر الثانويـــة .1

البيانػات الثانويػػة والتػي تتمثػػؿ فػػي الكتػب والمراجػػع العربيػػة واألجنبيػة ذات العالقػػة بموضػػوعي 
ىنيػػة، والػػدوريات والمقػػاالت والتقػػارير، واألبحػػاث والدراسػػات السػػابقة دور الشػػرطة والصػػورة الذ

 التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمػع البيانػات المصادر األولية .2
يسػػة لمدراسػػة، صػػممت خصيصػػاً ليػػذا الػػػرض، كمػػا قػػاـ األوليػػة مػػف خػػالؿ اإلسػػتبانة كػػأداة رئ

الباحػػػػث بػػػػإجراء بعػػػػض المقػػػػابالت مػػػػع عػػػػدد مػػػػف قيػػػػادات جيػػػػاز الشػػػػرطة ورجػػػػاؿ االصػػػػالح 
 والمخاتير.
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 مجتمع وعينة الدراسة:  3.3

مجتمػػػع الدراسػػػة يعػػػرؼ بأنػػػو جميػػػع مفػػػردات الظػػػاىرة التػػػي يدرسػػػيا الباحػػػث، وبػػػذلؾ فػػػاف مجتمػػػع 
د أو األشػياء الػذيف يكونػوف موضػوع مشػكمة الدراسػة.  وبنػاء عمػى مشػكمة الدراسة ىػو جميػع األفػرا

الدراسػػة وأىػػدافيا فػػاف المجتمػػع المسػػتيدؼ يتكػػوف مػػف كافػػة رجػػاؿ االصػػالح والمخػػاتير التػػػابعيف 
لمجػػاف االصػػالح فػػي قطػػاع غػػزة والتػػابعيف لكػػؿ مػػف رابطػػة عممػػاء فمسػػطيف، لجنػػة شػػؤوف العشػػائر 

سػػطينية، لجنػػة االصػػالح والتواصػػؿ الجمػػاىيري التابعػػة لحركػػة الجيػػاد التابعػػة لمنظمػػة التحريػػر الفم
االسػػالمي، ادارة لجػػاف االصػػالح التابعػػة لػػوزارة الداخميػػة حيػػث يبمػػع مجمػػوع العػػامميف تحػػت اطػػار 

وقد اختار \رجؿ اصالح موزعيف عمى المحافظات الخمسة في قطاع غزة، 1252الييئات السابقة 
االصػالح لمػا يمثمػو رأييػـ مػف أىميػة فػي تشػكيؿ آراء المحيطػيف رجػاؿ  وجيػة نظػرالباحث دراسػة 

بيػػـ والمتػػأثريف بيػػـ لرمػػزيتيـ كقػػادة رأي ومػػف فئػػة النخبػػة فػػي المجػػاؿ االجتمػػاعي، وكػػذلؾ لتػػوفر 
الخبػػػرة الكافيػػػة لػػػدييـ إلعطػػػاء اجابػػػات صػػػادقة حػػػوؿ رؤيػػػتيـ لجيػػػاز الشػػػرطة مػػػف واقػػػع تعػػػامميـ 

 المباشر معو. 
 ية ( يوضح أفراد مجتمع الدراسة وعدد و نسبة كل ج6جدول )

ىيئــة شــؤون ؛ اإلدارة العامــة لشــؤون العشــائر واإلصــالح بــوزارة الداخميــة؛ المصــدر: رابطــة عممــاء فمســطين
"بيانـــات غيـــر  المجنـــة العامـــة لمتواصـــل الجمـــاىيري واالصـــالحالتابعـــة لمنظمـــة التحريـــر الفمســـطينية؛  العشـــائر
 .2014منشورة"،

 
 
 

 االجمالً منظمة التحرٌر الجهاد االسالمً وزارة الداخلٌة فلسطٌن علماءرابطة  

عدد  المحافظة

 المكاتب

عدد 

 االعضاء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 االعضاء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 االعضاء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 االعضاء

عدد 

 المكاتب

عدد 

 األعضاء

 132 00 20 2 10 1 62 6 201 21 الشمال

 060 10 10 1 13 6 222 24 220 20 غزة

 243 26 10 1 21 0 21 4 41 2 الوسطى

 102 00 10 1 13 2 202 21 31 6 خانٌونس

 260 12 10 1 20 1 31 5 45 4 رفح

 2121 210 120 12 221 10 124 20 142 13 المجموع

النسبة 

المئوٌة 

 من الكلً

06% 0254% 556% 2351% 

 

200% 
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 عينة الدراسة:
( 30العشوائية الطبقية، وقد تـ توزيع عينة استطالعية حجميا) قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة

إسػػتبانة حسػػب مػػا ىػػو موضػػح فػػي  350اسػػتبانة لمتأكػػد مػػف صػػدؽ وثبػػات االسػػتبانة، وتػػـ توزيػػع 
  %.89.1استبانة بنسبة  312عمى مجتمع الدراسة وقد تـ استرداد (  7جدوؿ ) 
سـتبانات الموزعـة حسـب نسـبة كـل ( عـدد رجـال االصـالح فـي المحافظـات وعـدد اال 7جدول ) 

 جية ومحافظة.

 

 :أداة الدراسة 3.4
أثر الدور الذي تؤديـو الشـرطة فـي بنـاء  صـورتيا الذىنيـة لـدى النخبـة "تـ إعداد إستبانة حوؿ 

 "دراسة حالة لجان اإلصالح"

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
الحالػة ف المعمومات الشخصية عف رجؿ اإلصالح )الجيػة التػابع ليػا، وىو عبارة عالقسم األول: 

االجتماعيػػة، العمػػر، المحافظػػة، المؤىػػؿ العممػػي، مسػػتوى الػػدخؿ بالشػػيكؿ، سػػنوات العمػػؿ فػػي ىػػذا 
 (.المجاؿ كرجؿ إصالح، ىؿ لدى رجؿ اإلصالح مينة أخرى

 

 مجاالت: 6وزع عمى ، مالدور الذي يقوم بو جياز الشرطةوىو عبارة عف  القسم الثاني:
 سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع الجماىير المجال األول: 

 االجمالً منظمة التحرٌر الجهاد االسالمً وزارة الداخلٌة رابطة العلماء 

عدد  المحافظة

 االعضاء

عدد 

 االستبانات

عدد 

 االعضاء

عدد 

 االستبانات

عدد 

 االعضاء

عدد 

 االستبانات

عدد 

 االعضاء

عدد 

 االستبانات

عدد 

 األعضاء

عدد 

 االستبانات

 46 132 21 20 5 10 11 62 02 201 الشمال

 66 060 22 10 22 13 04 222 10 220 غزة

 21 243 22 10 4 21 23 21 10 41 الوسطى

 32 102 22 10 4 13 15 202 22 31 خانٌونس

 24 260 22 10 4 20 25 31 12 45 رفح

 020 2121 120 221 124 142 المجموع

النسبة 

المئوٌة 

 من الكلً

06% 0254% 556% 2351% 

 

200% 

عدد 

االستبانا

 ت

202 212 10 25 

 

 استبانة 020
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 ( فقرة، مقسـ إلى قسميف:25، ويتكوف مف )سمات وسموكيات رجل الشرطة: أواًل/
 ( فقرة.12، ويتكوف مف )سمات رجل الشرطة .أ 
 ( فقرة.13، ويتكوف مف )سموكيات رجل الشرطة .ب 
 ( أسئمة.5، ويتكوف مف )ل مع رجل الشرطة واالنطباع عنياالتعام ثانيًا/

  :الدور االعالمي لجياز الشرطة المجال الثاني/
 ( أقساـ:3( فقرة، مقسـ إلى )31، ويتكوف مف )الدور اإلعالمي لجياز الشرطة أواًل/
 ،الػػػدور اإلعالمػػػي الػػػذي يقػػػوـ بػػػو جيػػػاز الشػػػرطة لمتعريػػػؼ بػػػدورىا فػػػي مكافحػػػة الجريمػػػة .أ 

 ( فقرة.12مف )ويتكوف 
 ( فقرات.10اإلعالـ عف الخدمات األمنية التي يقدميا الجياز، ويتكوف مف ) .ب 
 ( فقرات.9األدوات اإلعالمية التي تستخدميا الشرطة، ويتكوف مف ) .ج 
 ( أسئمة.4، ويتكوف مف )مصادر االنطباع ومستوى المعرفة ثانيًا/

 ( تخصص.17) ويتكوف مفانطباع رجل اإلصالح عن تخصصات الشرطة  ثالثا/

 ( رتب.4، ويتكوف مف )رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب المختمفةانطباع  رابعًا/
 ( فقرات.6، ويتكوف مف )مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية :المجال الثالث

ــوالمجــال الرابــع:  ( 10، ويتكػػوف مػػف )االىتمــام بالمكــان الــذي يــؤدي الجيــاز خدماتــو مــن خالل
 فقرات.

 : ( فقرات10، ويتكوف مف )امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة المجال الخامس:
( 8، ويتكػوف مػف )تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصـوص الخدمـة األمنيـةالمجال السادس: 

 فقرات.
 المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات

 (:8جدوؿ )
 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي8ل )جدو

 االستجابة
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً 
 ايجابي جدا ايجابي محايد سمبي سمبي جدا

 5 4 3 2 1 الدرجة
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" وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذه  قميمة جدًا، سمبي جدا( لالستجابة " 1اختار الباحث الدرجة )
 ب مع ىذه االستجابة.% وىو يتناس20الحالة ىو

 خطوات بناء اإلستبانة:
" أثر الدور الذي تؤديو الشرطة في تكوين البعد المعرفـي لمعرفة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 

، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء لصورتيا الذىنية لدى النخبة "دراسة حالة لجان اإلصالح "
 االستبانة:

الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة و  ارياإلداألدب عمى  االطالع .1
 وصياغة فقراتيا. االستبانةمنيا في بناء 

 مجػػاالتاستشػػار الباحػػث عػػددًا مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية والمشػػرفيف فػػي تحديػػد  .2
 .وفقراتيا االستبانة

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. .3
 تي تقع تحت كؿ مجاؿ.تحديد الفقرات ال .4
 ( فقرة.140( مجاالت و )11تـ تصميـ اإلستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف ) .5
( مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة 10تػػـ عػػرض اإلسػػتبانة عمػػى ) .6

( يبػيف أسػماء 1اإلسالمية ومػف قيػادات جيػاز الشػرطة والجيػات المعنيػة،. والممحػؽ رقػـ )
 التحكيـ.أعضاء لجنة 

في ضوء أراء المحكميف تـ تعػديؿ بعػض فقػرات اإلسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أو اإلضػافة  .7
 (.2) ؽ( فقرة، ممح120اإلستبانة في صورتيا النيائية عمى ) روالتعديؿ، لتستق

 صدق االستبيان:  3.5
انة صدؽ االستبانة يعني " أف يقػيس االسػتبياف مػا وضػع لقياسػو" وقػد تػـ التأكػد مػف صػدؽ اإلسػتب

 بطريقتيف:
 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1

 مجػاؿ فػي المتخصصػيف المحكمػيف مػف عػدًدا الباحػث يختػار أف ىػويقصػد بصػدؽ المحكمػيف "
"، وتػػـ عػػرض اإلسػتبانة عمػػى مجموعػة مػػف المحكمػػيف الدراسػة موضػػوع المشػػكمة أو الظػاىرة

يف بػػالممحؽ رقػػـ أكػػاديمييف ومتخصصػػيف فػػي العمػػؿ األمنػػي، وأسػػماء المحكمػػ 10تألفػػت مػػف 
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(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بػإجراء مػا يمػـز مػف حػذؼ وتعػديؿ فػي ضػوء 1)
 (.2انظر الممحؽ رقـ ) -المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائية 

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقػرات اإلسػتبانة مػع المجػاؿ الػذي تنتمػي يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي 
إليػػػة ىػػػذه الفقػػػرة، وقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي لإلسػػػتبانة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ حسػػػاب 

 معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 

سمات رجؿ الشرطة وكيفية ط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " الجدوؿ التالي معامؿ االرتبايوضح 
" والدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ، والػػػذي يبػػػيف أف معػػػامالت  تعامػػػؿ أفػػػراد جيػػػاز الشػػػرطة مػػػع الجمػػػاىير
وبػػذلؾ يعتبػػر المجػػػاؿ صػػادقا لمػػا وضػػػع  α ≤0.05 االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػػد مسػػتوى معنويػػة 

 لقياسو.
 (9جدول )

" سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز فقرة من فقرات مجال معامل االرتباط بين كل 
 " والدرجة الكمية لممجالالشرطة مع الجماىير 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

سمات رجل الشرطة أوال:  

 0.000* 787. يتصؼ رجؿ الشرطة بالشجاعة  .1

 0.000* 849. يتصؼ رجؿ الشرطة بالحكمة  .2

 0.000* 758. يمتاز رجؿ الشرطة بضبط النفس  .3

 0.000* 722. يتصؼ رجؿ الشرطة باالنضباط في اداء ميامو  .4

 0.000* 410. يتعامؿ رجؿ الشرطة مع المواطنيف بػمظة وعنؼ  .5

 0.000* 740. يقـو رجؿ الشرطة بمساعدة مف يحتاج المساعدة بدوف اف يطمب منو  .6
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 0.000* 867. تعاممو مع الناس يتسـ رجؿ الشرطة بالذوؽ في  .7

 0.000* 856. يتسـ رجؿ الشرطة بالتعاوف مع الجميور في أداء عممو  .8

 0.000* 856. رجؿ الشرطة يتسـ بالشيامة  .9

 0.000* 837. يتسـ رجؿ الشرطة بالتواضع  .10

 0.000* 872. يتسـ رجؿ الشرطة بالعدؿ في التعامؿ مع الجميور  .11

 0.000* 418. التعامؿ مع المواطنيف يتسـ رجؿ الشرطة بالحـز في  .12

سموكيات رجل الشرطة ثانيا:  

 0.000* 608. يستخدـ رجؿ الشرطة سمطتو لمتعالي عمى المواطنيف  .1

 0.000* 777. رجؿ الشرطة يتعامؿ بالواسطة والمحسوبية  .2

 0.000* 728. رجؿ الشرطة يميؿ لمساعدة ابناء تنظيمو السياسي اثناء المشاكؿ  .3

 0.000* 796. طة يميؿ الى مساعدة ابناء عائمتو ومعارفورجؿ الشر   .4

 0.000* 705. يفتقد رجؿ الشرطة أحيانًا لألمانة في أداء عممو  .5

 0.000* 730. ال يقدر رجؿ الشرطة ظروؼ اآلخريف  .6

 0.000* 681. يفتقد رجؿ الشرطة لمرحمة والمودة في التعامؿ مع المواطنيف  .7

 0.000* 763. الشرطة ذات طابع حزبي  .8

 0.000* 749. في بعض األحياف أشعر بالتجاىؿ مف قبؿ رجاؿ  الشرطة في المركز  .9

 0.000* 748. رجؿ الشرطة ال يراعي شعور المتضرريف  .10

 0.000* 226. يحافظ رجؿ الشرطة عمى السرية في تعاممو مع قضايا المواطنيف  .11

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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انطبػاع رجػؿ اإلصػالح عػف الجدوؿ التالي معامؿ االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ " يوضح 
" والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة  كػػؿ تخصصػػات الشػػرطة

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 عند مستوى معنوية 
 (11جدول )

انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  معامل
 " والدرجة الكمية لممجالالشرطة 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 626. شرطة المراكز  .1

 0.000* 600. شرطة المرور  .2

 0.000* 618. شرطة البمديات  .3

 0.000* 532. المباحث العامة  .4

 0.000* 565. مكافحة المخدرات  .5

 0.000* 648. التدخؿ وحفظ النظاـ  .6

 0.000* 693. الشرطة البحرية  .7

 0.000* 655. ىندسة المتفجرات  .8

 0.000* 673. أمف الجامعات  .9

 0.000* 718. الدوريات والنجدة  .10

 0.000* 687. األدلة الجنائية  .11

 0.000* 674. عمميات الشرطة  .12

 0.000* 592. الحراساتشرطة   .13

 0.000* 748. الشرطة النسائية  .14

 0.000* 713. الشرطة القضائية  .15

 0.000* 630. العالقات العامة  .16

 0.000* 675. اإلعالميالمكتب   .17

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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طباع رجؿ اإلصالح عف انالجدوؿ التالي معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " يوضح 
" والدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ، والػػذي يبػػػيف أف معػػػامالت االرتبػػػاط  رجػػؿ الشػػػرطة فػػػي الرتػػػب المختمفػػة
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤ 0.05 المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 
 (11جدول )
ح عن رجل الشرطة في انطباع رجل اإلصالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 " والدرجة الكمية لممجال الرتب المختمفة

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 541. ضابط برتبة كبيرة "رائد فأعمى"  .1

 0.000* 828. ضابط برتبة صػيرة "نقيب فأقؿ"  .2

 0.000* 776. صؼ ضابط "مساعد/رقيب أوؿ/ رقيب/عريؼ"  .3

 0.000* 692. ديجن  .4

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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الػػدور اإلعالمػػي لجيػػاز الجػػدوؿ التػػالي معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ " يوضػػح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية الشرطة 

 0.05≥ α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 
 (12جدول )
" والدرجة الكمية  الدور اإلعالمي لجياز الشرطةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

عريف بدورىا في مكافحة الجريمةالدور اإلعالمي الذي يقوم بو جياز الشرطة لمت أوال:  

 0.000* 672. الدور االمني الذي يقـو بو جياز الشرطة واضح بالنسبة لي  .1

 0.000* 666. يقـو جياز الشرطة باإلعالـ عف انجازاتو بشكؿ دوري  .2

 0.000* 577. يقـو جياز الشرطة باإلعالـ عف انجازاتو بشكؿ فّعاؿ  .3

 0.000* 746. كؿ جيدتظير أنشطة الشرطة في االعالـ بش  .4

 0.000* 756. تعمؿ الشرطة عمى نشر الوعي بيف المواطنيف  .5

 0.000* 709. أعرؼ بعض النماذج االيجابية مف جياز الشرطة الذيف قاموا بأعماؿ بطولية رائعة  .6

 0.000* 777. أعرؼ بعض النماذج االيجابية مف المواطنيف الذيف ساعدوا الشرطة في انجاز مياميا  .7

 0.000* 822. ؼ األنشطة االنسانية واالجتماعية التي يقـو بيا جياز الشرطةأعر   .8

 0.000* 762. أعرؼ االجراءات المشددة التي يتـ اتخاذىا لمحيمولة دوف انتشار الفساد في جياز الشرطة  .9

 0.000* 718. أعرؼ بعض النماذج مف الشرطة التي تمت معاقبتيا إلساءة استخداـ السمطة  .10

 0.000* 651. توّضح موقفيا تجاه القضايا بشكؿ سريعالشرطة   .11

 0.000* 589. موقؼ الشرطة تجاه القضايا دقيؽ وصحيح  .12

اإلعالم عن الخدمات األمنية التي يقدميا الجياز ثانيا:  

 0.000* 582. لدي معرفة بتخصصات الشرطة ودور كؿ منيا في مكافحة الجريمة  .1

 0.000* 846. طقتياعرؼ عنواف مركز الشرطة الخاص بمن  .2

 0.000* 831. أعرؼ الشعار  والرمز الذي تتبناه الشرطة  .3
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 0.000* 871. مياـ الشرطة واضحة بالنسبة لي  .4

 0.000* 755. لدي عمـ بتسمسؿ الرتب ووظيفة وحدود كؿ رتبة  .5

 0.000* 858. أعرؼ حقوقي في التعامؿ مع الشرطة وحدود ىذه الحقوؽ  .6

 0.000* 889. طة وحدود ىذه الواجباتأعرؼ واجباتي تجاه الشر   .7

 0.000* 820. أدرؾ اآلثار المترتبة عمى عدـ التعاوف مع الشرطة فيما يتعمؽ بالقضايا المختمفة  .8

 0.000* 869. أدرؾ الفوائد التي ستعود عمّي في حالة التعاوف مع الشرطة  .9

 0.000* 815. أعرؼ رقـ ىاتؼ النجدة  .10

تي تستخدميا الشرطةاألدوات اإلعالمية ال ثالثا:  

 0.000* 773. اتعرؼ عمى انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ مجمة الشرطة  .1

 0.000* 851. تصمني نسخ مف اصدارات مجمة الشرطة بصورة دورية  .2

 0.000* 883. اتابع انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ موقع الشرطة االلكتروني  .3

 0.000* 897. صفحات الشرطة عمى الفيس بوؾاتعرؼ عمى انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ   .4

 0.000* 876. اتعرؼ عمى انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ موقع تويتر الخاص  بالشرطة  .5

 0.000* 868. تقدـ المواقع االلكترونية لمشرطة معمومات حوؿ االحداث بشكؿ سريع وحدث  .6

 0.000* 843. أضافت ىذه االصدارات معمومات جديدة كنت أجيميا عف الشرطة  .7

 0.000* 653. ال أجد صعوبة في الحصوؿ عمى المعمومات التي أحتاجيا عف خدمات تخصصات الشرطة  .8

 0.000* 614. أتابع موقؼ الناطؽ االعالمي باسـ الشرطة مف كؿ حدث أو جريمة في المجتمع  .9

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97

 

مظيػر رجػؿ الشػرطة الػػذي تػالي معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ " جػدوؿ اليوضػح ال
" والدرجة الكميػة لممجػاؿ، والػذي يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد يؤدي الخدمة األمنية 

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 مستوى معنوية 
 

 (13جدول )
مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية ل فقرة من فقرات مجال " معامل االرتباط بين ك

 " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 683. الزي الذي يرتديو رجؿ الشرطة مناسب لطبيعة ميامو  .1

 0.000* 803. الزي الذي يرتديو رجؿ الشرطة منمؽ وجميؿ  .2

 0.000* 715. يمتـز رجؿ الشرطة بالزي خالؿ فترات الدواـ الرسمي  .3

 0.000* 776. المظير العاـ لرجؿ الشرطة الئؽ ومرتب  .4

 0.000* 648. ييتـ رجاؿ الشرطة بالمركبات الخاصة بالعمؿ مف حيث المحافظة عمى نظافتيا  .5

6.  
ى السالمة العامة وآداب ييتـ رجاؿ الشرطة بالمركبات الخاصة بالعمؿ مف حيث الحفاظ عم

 القيادة
.729 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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االىتماـ بالمكاف الػذي يػؤدي الجدوؿ التالي معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " يوضح 
ت االرتبػاط المبينػة دالػة " والدرجة الكميػة لممجػاؿ، والػذي يبػيف أف معػامالالجياز خدماتو مف خاللو 

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 عند مستوى معنوية 
 
 

 (14جدول )
" االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 " والدرجة الكمية لممجال خاللو

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

القي
ة )
مالي
الحت
ة ا
م

S
ig

). 

 0.000* 808. تصميـ مركز الشرطة الخارجي عصري ومناسب  .1

 0.000* 816. تصميـ مركز الشرطة مف الداخؿ مناسب ويمبي االحتياجات  .2

 0.000* 817. توجد في المركز اماكف استقباؿ مخصصة لمزوار مف الفئات الخاصة  .3

 0.000* 833. الكراسي والمقاعد في مراكز الشرطة مريحة  .4

 0.000* 826. يحافظ رجاؿ الشرطة عمى نظافة أماكف عمميـ  .5

 0.000* 844. مركز الشرطة نظيؼ ومرتب مف الداخؿ  .6

 0.000* 858. توجد في مركز الشرطة لوحات تحمؿ ارشادات ونصائح تخص عمميـ  .7

 0.000* 815. توجد في مركز الشرطة لوحات اشارية لالستدالؿ بيا  .8

 0.000* 686. راقبة داخؿ أروقة مراكز الشرطةتوجد كاميرات م  .9

 0.000* 716. الموقع الجػرافي لمركز الشرطة يناسب المياـ التي يقـو بيا وال يعود بالضرر عمى مف حولو  .10

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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مػتالؾ الجيػاز لمتكنولوجيػا االجدوؿ التػالي معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ " يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية الحديثة 

 0.05≥ α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو 
 

 (15جدول )
" والدرجة  " امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 771. تمتمؾ الشرطة التكنولوجيا المناسبة لكشؼ الجرائـ  .1

 0.000* 703. أعرؼ التكنولوجيا الحديثة التي ادخمتيا الشرطة في عمؿ المرور  .2

 0.000* 776. ادارة االدلة الجنائيةأعرؼ التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في   .3

 0.000* 767. يوجد تقدـ مستمر في أعماؿ الشرطة وتحديث وتطوير في اساليبو التقنية.  .4

 0.000* 677. يعتمد رجؿ الشرطة في المركز عمى العمؿ المحوسب  .5

 0.000* 851. يجيد رجؿ الشرطة في المركز استخداـ التكنولوجيا في انجاز القضايا  .6

 0.000* 775. سرعة ودقة في استخراج الممفات نتيجة االرشفة االلكترونية توجد  .7

 0.000* 711. يتوفر لدى جياز الشرطة ادوات اتصاؿ متطورة  .8

 0.000* 819. يعمؿ جياز الشرطة عمى تطوير وسائمو وأدواتو التكنولوجية باستمرار  .9

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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تمقػػػػي آراء الجمػػػػاىير الجػػػػدوؿ التػػػػالي معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات مجػػػػاؿ " وضػػػػح ي
" والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف ومقترحػػاتيـ بخصػػوص الخدمػػة األمنيػػة وأسػػموب تقػػديميا 

وبػػذلؾ يعتبػػر المجػػاؿ صػػادقا لمػػا  α ≤0.05 معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة 
 قياسو.وضع ل
 

 (16جدول )
" تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 " والدرجة الكمية لممجالالخدمة األمنية 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 569. سبؿ االتصاؿ والتواصؿ بالشرطة سيمة وبسيطة  .1

 0.000* 825. ارساؿ شكوى أو اقتراح الى مركز الشرطة في أي وقتيمكنني   .2

 0.000* 680. يوجد جيات مختصة داخؿ الشرطة تتابع الشكاوي واالقتراحات  .3

 0.000* 790. أعرؼ الطرؽ التي يمكنني ايصاؿ الشكوى أو االقتراح مف خالليا لمشرطة  .4

5.  
المقدمة عبر موقعيا وصفحاتيا عمى  الشرطة تتعامؿ بجدية مع الشكاوي او االقتراحات
 االنترنت

.814 *0.000 

 0.000* 848. يقابمني رجؿ الشرطة في المركز بالترحاب وبشكؿ محتـر  .6

 0.000* 649. أرسؿ شكاوي الى الشرطة بشكؿ مستمر  .7

 0.000* 746. استقبمت ردود عمى الشكاوي التي أرسمتيا  .8

 .α ≤0.05 ة االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى دالل *
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 :Structure Validity البنائيالصدق  ثانيا/

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد األداة 
الوصػػػػوؿ إلييػػػػا، ويبػػػػيف مػػػػدى ارتبػػػػاط كػػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػػف مجػػػػاالت الدراسػػػػة بالدرجػػػػة الكميػػػػة لفقػػػػرات 

 اإلستبانة.
عنػد ميع معػامالت االرتبػاط فػي جميػع مجػاالت اإلسػتبانة دالػة إحصػائيًا يبيف الجدوؿ التالي أف ج

 وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضعت لقياسو. α ≤0.05 مستوى معنوية 
 

 (17جدول )
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لعستبانة

 المجال
 معامل بيرسون

 باطلالرت
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 862. .سمات رجؿ الشرطة

 0.000* 827. .سموكيات رجؿ الشرطة

 0.000* 764. .سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع الجماىير

 0.000* 776. .انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات الشرطة

 0.000* 533. رتب المختمفة.انطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في ال

 0.000* 815. .الدور اإلعالمي الذي يقـو بو جياز الشرطة لمتعريؼ بدورىا في مكافحة الجريمة

 0.000* 744. .اإلعالـ عف الخدمات األمنية التي يقدميا الجياز

 0.000* 830. األدوات اإلعالمية التي تستخدميا الشرطة.

 0.000* 848. .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.000* 723. .مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية

 0.000* 804. .االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو

 0.000* 790. .امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

 0.000* 830. تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية وأسموب تقديميا.

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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   :Reliabilityثبات اإلستبانة  1.6
 متتاليػة"، مػرات عػدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو "أف

أو مػا ويقصد بو أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربػة عنػد كػؿ مػرة يسػتخدـ فييػا، 
 ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة". 

 وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ:
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

مبينػػة فػػي اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ لقيػػاس ثبػػات اإلسػػتبانة، وكانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي 
 (.14جدوؿ )

 (18جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.960 0.922 23 .سمات رجؿ الشرطة وكيفية تعامؿ أفراد جياز الشرطة مع الجماىير

 0.969 0.938 17 .انطباع رجؿ اإلصالح عف كؿ تخصصات الشرطة

 0.785 0.617 4 نطباع رجؿ اإلصالح عف رجؿ الشرطة في الرتب المختمفة.ا

 0.973 0.947 31 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.902 0.814 6 .مظير رجؿ الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية

 0.969 0.938 10 .االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز خدماتو مف خاللو

 0.944 0.891 10 .وجيا الحديثةامتالؾ الجياز لمتكنول

 0.937 0.877 8 تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيـ بخصوص الخدمة األمنية.

 0.991 0.981 109 جميع المجاالت معا

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ*

 
رتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ ( أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ م18واضػػح مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ )

(. وكػػذلؾ قيمػػة 0.981( بينمػػا بمػػػت لجميػػع فقػػرات اإلسػػتبانة )0.947 ,0.617حيػػث تتػػراوح بػػيف )
بينمػػا بمػػػت لجميػػع فقػػرات  (0.785،0.973الصػػدؽ الػػذاتي مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث تتػػراوح بػػيف )

 ( وىذا يعنى أف معامؿ الصدؽ الذاتي مرتفع.0.991اإلستبانة )
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(. ويكوف الباحػث قػد تأكػد مػف 2في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) وبذلؾ تكوف اإلستبانة
إسػػتبانة الدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة اإلسػػتبانة وصػػالحيتيا لتحميػػؿ صػػدؽ وثبػػات 

 النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3.7 
 Statistical Package forتبانة مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي تػـ تفريػع وتحميػؿ اإلسػ

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   3.8 
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػػػمرنوؼ - اختبػػػار كولمجػػػوروؼ تػػػـ اسػػػتخداـ

فػي ، وكانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة توزيع الطبيعي مف عدموالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع ال
 (.15جدوؿ )

 (19جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.867 .سمات رجؿ الشرطة وكيفية تعامؿ أفراد جياز الشرطة مع الجماىير

 0.991 .انطباع رجؿ اإلصالح عف كؿ تخصصات الشرطة

 0.248 نطباع رجؿ اإلصالح عف رجؿ الشرطة في الرتب المختمفة.ا

 0.181 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.620 .مظير رجؿ الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية

 0.861 .االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز خدماتو مف خاللو

 0.706 .امتالؾ الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

 0.298 ماىير ومقترحاتيـ بخصوص الخدمة األمنية.تمقي آراء الج

 0.944 جميع مجاالت االستبانة معا

 



104

 

ت مجػػػاالجميػػػع ل (.Sig)( أف القيمػػػة االحتماليػػػة 19واضػػػح مػػػف النتػػػائج الموضػػػحة فػػػي جػػػدوؿ )
يذه المجػاالت يتبػع التوزيػع وبذلؾ فإف توزيع البيانات ل α ≤0.05 مستوى الداللة مف  أكبرالدراسة 
 تـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيث، الطبيعي

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي .2

 لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة. (،Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) .3
مػا  لمعرفػةK-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ .4

 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) .5
. وقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ ة بػػيف متػيػػريفيقػػـو ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العالقػػ
 الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجػة االسػتجابة قػد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
أـ زادت أو قمػت عػف ذلػؾ. ولقػد تػـ اسػتخدامو  3درجة الموافقة المتوسطة وىػي  ىوصمت إل

 توسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.لمتأكد مف داللة الم

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  .7
 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  تىناؾ فروقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  .8
نػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػالث مجموعػػات أو أكثػػر مػػف لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ى

 البيانات.
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 الرابع الفصل

 
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 

 

 .مقدمةال4.1  

 المعمومات الشخصية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي   4.2

 تحميل فقرات االستبانة.4.3   

 .اختبار فرضيات الدراسة  4.4
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 المقدمة:4.1  

، وذلػؾ مػف خػالؿ اإلجابػة تحميػؿ البيانػات واختبػار فرضػيات الدراسػةيتضمف ىػذا الفصػؿ عرضػًا ل
عػػف أسػػػئمة الدراسػػػة واسػػتعراض أبػػػرز نتػػػائج اإلسػػػتبانة والتػػي تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػا مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ 

الحالػػػػة ا، )الجيػػػػة التػػػػابع ليػػػػالتػػػػي اشػػػػتممت عمػػػػى  المعمومػػػػات الشخصػػػػيةفقراتيػػػػا، والوقػػػػوؼ عمػػػػى 
االجتماعيػػة، العمػػر، المحافظػػة، المؤىػػؿ العممػػي، مسػػتوى الػػدخؿ، سػػنوات العمػػؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ 

لػػػذا تػػػـ إجػػػراء المعالجػػػات اإلحصػػػائية (، كرجػػػؿ إصػػػالح، ىػػػؿ لػػػدى رجػػػؿ اإلصػػػالح مينػػػة أخػػػرى
إذ تػػػػـ اسػػػػتخداـ برنػػػػامج الػػػػرـز اإلحصػػػػائية لمدراسػػػػات  الدراسػػػػة، إسػػػػتبانةلمبيانػػػػات المتجمعػػػػة مػػػػف 

 لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. (SPSS)جتماعية اال
  

 المعمومات الشخصية:الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  4.2
 المعمومات الشخصيةوفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجية التابع لياتوزيع  -
 دراسة حسب الجية التابع لياعينة ال(: توزيع 21جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد الجية التابع ليا
 38.8 121 عمماء فمسطيف رابطة

 31.1 97 داخميةوزارة ال

 12.2 38 اإلسالمي الجياد

 17.9 56 منظمة التحرير

 100.0 312 المجموع

 
 رابطػة يتبعػوف"موضع الدراسػة"  مف رجاؿ اإلصالح%  38.8( أف ما نسبتو20)يتضح مف جدوؿ 
% 12.2 % يتبعػػوف منظمػػة التحريػػر،17.9، داخميػػةيتبعػػوف وزارة ال% 31.1بينمػػا  عممػػاء فمسػػطيف،

اإلسالمي، وىي نسب منطقية تتوافؽ مع األعداد الفعمية لرجاؿ االصػالح التػابعيف  الجياد يتبعوف
الجػػدوؿ  لكػؿ جيػػة وقػػد راعػػى الباحػػث نسػػبة كػػؿ جيػػة عنػػد توزيػػع االسػػتبانات كمػػا ىػػو موضػػح فػػي 

حيث تعتبر دائرة االصالح التابعة لرابطة عمماء فمسػطيف ىػي االكبػر بػيف جيػات االصػالح بعػدد 
( رجؿ اصالح 457رجؿ اصالح يمييا دائرة االصالح التابعة لوزارة الداخمية ب ) 471يصؿ الى 
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ح رجػػػؿ اصػػػال 210ثػػػـ يمييػػػا لجنػػػة العشػػػائر والمخػػػاتير التابعػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية ب 
 .رجؿ اصالح 114ومختار ثـ رجاؿ االصالح التابعيف لمجنة االصالح والتواصؿ الجماىيري ب 

 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية(: توزيع 21جدول )
 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية

 93.3 291 متزوج

 3.8 12 أرمؿ

 1.6 5 أعزب

 1.3 4 مطمؽ

 100.0 312 المجموع

 

% حػػالتيـ االجتماعيػػة 1.3% حػػالتيـ االجتماعيػػة متػػزوج، 93.3 أف مػػا نسػػبتو يتضػػح مػػف جػػدوؿ
ومػػف المنطقػػي اف يكػػوف معظػػـ رجػػاؿ االصػػالح متػػزوجيف لمػػا  لػػو مػػف أفضػػمية فػػي حػػؿ  ،مطمػػؽ

ؾ، وىػو أمػر يتناسػب مػع المشاكؿ االجتماعية مف منظور العادات والتقاليد ومف منظور ديني كذل
األىمية الالزمة في مواصفات رجؿ االصالح، ومف الطبيعي أف توجػد نسػب لمحػاالت االجتماعيػة 

% 6.7األخرى مثؿ المطمؽ واالرمؿ و حتى االعزب وىي نسػب بسػيطة ال تتعػدى فػي مجموعيػا 
 مف عينة الدراسة. 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع 
 سة حسب العمرعينة الدرا(: توزيع 22جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 3.8 12 سنة 30أقؿ مف 

 5.8 18 سنة 40إلى أقؿ مف  30مف 

 17.3 54 سنة 50إلى أقؿ مف  40مف 

 37.8 118 سنة 60إلى أقؿ مف  50مف 

 35.3 110 سنة فأكثر 60

 100.0 312 المجموع
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حيػث يحظػى كبػار  عاـ فاكثر، 40% مف رجاؿ االصالح مف 90.4أف  (22)يتضح مف الجدوؿ
السف بالثقة لدى األطراؼ المتنازعة مما يساىـ فػي حػؿ االشػكاليات وينظػر الػى كبػار السػف عمػى 
أنيػـ أصػحاب خبػرة وتجػػارب ويمكػف أف يسػاىموا فػػي االصػالح بدرجػة أعمػى ممػػف ىػـ فػي أعمػػار 

 30أقػؿ مػف ـ مف رجاؿ اإلصالح أعمارى% 3.8أف ما نسبتو صػيرة نسبيا. ويتضح مف الجدوؿ 
وىو أمر متوقع حيث يتوجب في رجؿ االصالح الخبرة في حؿ المشػاكؿ وفػي معتػرؾ الحيػاة  سنة

مػف  % تتػراوح أعمػارىـ37.8بينما   عػاـ، 30وىو ما ال يتوفر بصورة كافية فيمف اعمػارىـ أقػؿ مػف 
لقػػدرة سػنة وىػي النسػبة االعمػى حيػػث تمػزج بػيف الخبػرة والييبػة مػف جانػب وا 60إلػى أقػؿ مػف  50

 .الصحية والجسمانية عمى اداء عمؿ االصالح مف جانب آخر
 عينة الدراسة حسب المحافظة)حسب مكان السكن(توزيع  -

 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع  (:23جدول )
 النسبة المئوية % العدد المحافظة
 17.6 55 شماؿ غزة

 25.6 80 غزة

 17.9 56 الوسطى

 23.4 73 خانيونس

 15.4 48 رفح

 100.0 312 المجموع

 

يسػكنوف فػي رفػح حيػث  %15.4، بينمػا  يسكنوف في غزة %25.6أف ما نسبتو  يتضح مف الجدوؿ
تعتبر مدينة غزة مف أكبر المحافظات وبيا مراكز االصػالح الرئيسػية لػذلؾ فػاف العػدد األكبػر مػف 

الستبانات بشكؿ رجاؿ االصالح متواجد في محافظة غزة وبالرغـ مف حرص الباحث عمى توزيع ا
يتناسػػب مػػع نسػػبة رجػػاؿ االصػػالح فػػي كػػؿ محافظػػة اال أف التػػداخؿ فػػي العمػػؿ عبػػر المحافظػػات 
ساىـ في احداث تػيير طفيؼ عمى تمثيؿ بعض المحافظات فعمى سبيؿ المثاؿ محافظة غزة بيػا 
 المراكز الرئيسية لمجاف االصػالح ومػف الطبيعػي أف يعمػؿ بيػا رجػاؿ اصػالح مػف الوسػطى وىكػذا

 الحاؿ بيف محافظتي رفح وخانيونس.
 
 



109

 

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع 
 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي(: توزيع 24جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 44.9 140 ثانوي فأقؿ

 21.5 67 دبمـو

 31.7 99 بكالوريوس

 1.9 6 دراسات عميا

 100.0 312 المجموع

، ثػػانوي فأقػػؿ مػػف رجػػاؿ اإلصػػالح مػػؤىميـ العممػػي% 44.9( أف مػػا نسػػبتو 24)مػػف جػػدوؿ يتضػػح 
مؤىميـ العممي دراسات عميا، بالرغـ مف اىمية المؤىؿ العممي اال أف نسبة كبيرة مف  %1.9بينما 

شػػيء مقبػػوؿ فػػي اطػػار اف سػػمات مثػػؿ رجػػاؿ االصػػالح يحممػػوف مؤىػػؿ عممػػي ثػػانوي فأقػػؿ وىػػو 
السػػمعة الطيبػػة تحتػػؿ مكانػػة أعمػػى مػػف مكانػػة المؤىػػؿ العممػػي عنػػد اختيػػار الخبػػرة فػػي االصػػالح و 

 رجؿ االصالح.
واف عمؿ االصالح يعتمد باألساس عمى الخبرة في المجاؿ وتوافؽ الجميور عمى رجػؿ االصػالح 
ويعتبر المؤىؿ العممي صفة ثانوية اذا ما قورنت بصفات مثؿ الييبة والحكمة وغيرىا مػف صػفات 

، مع األخذ في االعتبار أف المؤىؿ العممػي وخاصػة المػؤىالت العمميػة العميػا مثػؿ رجاؿ االصالح
فػي بعػض المواضػع  مف الممكف أف تضفي ميزة وقبوؿ عمى رجػؿ االصػالح والدكتوراهالماجستير 
 . أو القضايا

 عينة الدراسة حسب مستوى الدخلتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب مستوى الدخلتوزيع  (:25جدول )
لدخلمستوى ا  النسبة المئوية % العدد 
 36.2 113 1000أقؿ مف 

1000-1500 34 10.9 

1501-2000 55 17.6 

2001-2500 58 18.6 

2501-3000 30 9.6 

3001-4000 17 5.4 
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 1.6 5 4000أكثر مف 

 100.0 312 المجموع

 
 1000أقػؿ مػف مستوى دخميـ  مف رجاؿ اإلصالح% 36.2ما نسبتو ( أف 25يتضح مف جدوؿ )

نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف رجػػػاؿ االصػػػالح حيػػػث أف عػػػدد مػػػنيـ يعمػػػؿ فػػػي االصػػػالح بشػػػكؿ ، وىػػػي شػػػيكؿ
تطوعي، وبعضيـ يتقاضى راتب مستقطع مػف الجيػة التػي يعمػؿ تحػت اطارىػا، وبػالرغـ مػف ذلػؾ 
فػػاف بعػػض رحػػاؿ االصػػالح يعمػػؿ اكثػػر مػػف مينػػة حيػػث مػػنيـ المػػوظفيف وخاصػػة التػػابعيف مػػنيـ 

أكثػػػر مػػػف دخميػػػـ % و 1.6ونسػػػبتيـ  لتجػػػار وأصػػػحاب االعمػػػاؿ األخػػػرىلمنظمػػػة التحريػػػر ومػػػنيـ ا
% مػػػف رجػػػاؿ االصػػػالح 83.3، واذا مػػػا نظرنػػػا الػػػى االرقػػػاـ بصػػػورة اخػػػرى نجػػػد اف شػػػيكؿ 4000

ويمكػػػػف تفسػػػػير ىػػػػذه النتيجػػػػة بربطيػػػػا بنتيجػػػػة سػػػػابقة وىػػػػي أف  ،شػػػػيكؿ 2500دخميػػػػـ ال يتجػػػػاوز 
ممػػا أثػػر عمػػى مسػػتوى  ممػػي ثػػانوي فأقػػؿ% مػػف رجػػاؿ االصػػالح موضػػع الدراسػػة مػػؤىميـ الع44.9
 . دخميـ

 عينة الدراسة حسب سنوات العمل في ىذا المجال" كرجل إصالح"توزيع 

 

 عينة الدراسة حسب سنوات العملتوزيع  (:26جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات العمل

 13.1 41 سنوات 3أقؿ مف 

 20.2 63 سنوات 6إلى أقؿ مف  3مف 

 37.8 118 سنوات 10مف إلى أقؿ  6مف 

 28.8 90 سنوات فأكثر 10

 100.0 312 المجموع

 
 سنوات فػأكثر لػذلؾ 6% مف رجاؿ االصالح عمموا في المجاؿ مف 6666أف جدوؿ اليتضح مف 

مف الواضح اف رجاؿ االصالح موضع الدراسة مف ذوي الخبرة في المجاؿ حيث تعتبر الخبرة في 
عوامػػػػؿ نجػػػػاح رجػػػؿ االصػػػػالح وتمتعػػػػو بالمصػػػػداقية لػػػػدى العمػػػؿ فػػػػي مجػػػػاؿ االصػػػػالح مػػػف اىػػػػـ 

المتنػػازعيف، وكػػذلؾ تعتبػػر الخبػػرة فػػي المجػػاؿ أحػػد معػػايير اختيػػار رجػػؿ االصػػالح لمعمػػؿ ضػػمف 
 الجيات الراعية لدوائر االصالح في قطاع غزة.
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مػػػف خػػػالؿ قػػػراءة السػػػمات الشخصػػػية لرجػػػاؿ االصػػػالح عينػػػة الدراسػػػة أف العينػػػة ممثمػػػة لمجتمػػػع 
بشكؿ يتناسب مع الجيات التابع ليا والمحافظات كذلؾ، وىي مالئمة لإلجابة عمى أسئمة الدراسة 

االسػػػتبانة لمػػػا تتميػػػز بػػػو مػػػف خبػػػرة فػػػي التعامػػػؿ مػػػع جيػػػاز الشػػػرطة وخبػػػرة فػػػي العمػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ 
 االصالح وىي قادرة عمى اعطاء اجابات صادقة ومحايدة.

 
 : تحميل فقرات الدراسة  4.3

لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متوسػػػط درجػػػة لعينػػػة واحػػػدة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػارة لتحميػػػؿ فقػػػرات الدراسػػػ
  أـ ال. 3االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 

حسػب  درجػة الموافقػة المتوسػطةوىػي تقابػؿ  3متوسػط درجػة اإلجابػة يسػاوي  :الفرضية الصـفرية
 مقياس ليكرت المستخدـ.

 .3جابة ال يساوي متوسط درجة اإل :الفرضية البديمة
الفرضية الصفرية ويكوف في فإنو ال يمكف رفض  (0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 

درجة الموافقة حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىريًا عف  األفرادىذه الحالة متوسط آراء 
فرضػػية ( فيػػتـ رفػػض ال0.05أقػػؿ مػػف  Sig) Sig < 0.05، أمػػا إذا كانػػت 3وىػػي المتوسػػطة 

درجػة الموافقػة عػف يختمؼ جوىريًا  األفرادآراء الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط 
وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يمكػػػف تحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف متوسػػػط اإلجابػػػة يزيػػػد أو يػػػنقص  ،3وىػػػي المتوسػػػطة 

قيمػة ت وذلؾ مف خالؿ قيمػة االختبػار فػإذا كانػ .3وىي درجة الموافقة المتوسطة بصورة جوىرية 
والعكػس درجػة الموافقػة المتوسػطة موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عػف االختبار 
 صحيح.

 
 الدور الذي يقوم بو جياز الشرطة: مجاالت

 المجال األول: سمات وسموكيات وتصرفات رجل الشرطة:
 تحميل فقرات: سمات رجل الشرطة: .1

درجػة متوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػى  لمعرفة ما إذا كانػت Tتـ استخداـ اختبار 
 (.27النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 
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 (27جدول )
 "سمات رجل الشرطة لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت
ة ا
قيم

 

قيم
ال

ة )
مالي
الحت
ة ا

S
ig

).
 

يب
لترت
ا

 

 3 0.000* 7.97 69.87 3.49 يتصؼ رجؿ الشرطة بالشجاعة  .1

 11 0.273 0.61 60.72 3.04 يتصؼ رجؿ الشرطة بالحكمة  .2

 9 0.012* 2.28 62.64 3.13 يمتاز رجؿ الشرطة بضبط النفس  .3

 2 0.000* 8.85 70.46 3.52 يتصؼ رجؿ الشرطة باالنضباط في اداء ميامو  .4

 4 0.000* 6.69 69.13 3.46 يتعامؿ رجؿ الشرطة مع المواطنيف بػمظة وعنؼ ال  .5

 10 0.140 1.08 61.50 3.08 يقـو رجؿ الشرطة بمساعدة مف يحتاج المساعدة بدوف اف يطمب منو  .6

 7 0.001* 3.17 63.88 3.19 يتسـ رجؿ الشرطة بالذوؽ في تعاممو مع الناس  .7

 5 0.000* 4.78 65.69 3.28 جميور في أداء عممويتسـ رجؿ الشرطة بالتعاوف مع ال  .8

 1 0.000* 9.20 71.88 3.59 رجؿ الشرطة يتسـ بالشيامة  .9

 6 0.000* 3.86 65.23 3.26 يتسـ رجؿ الشرطة بالتواضع  .10

 12 0.128 1.14- 58.45 2.92 يتسـ رجؿ الشرطة بالعدؿ في التعامؿ مع الجميور  .11

 8 0.001* 3.05 63.77 3.19 مع المواطنيف يتسـ رجؿ الشرطة بالحـز في التعامؿ  .12

  0.000* 5.55 65.23 3.26 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *
 يمكف استخالص ما يمي: (27) جدوؿالمف 

، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 3.26بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي  -
تسػػػاوي  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة وأف  ،5.55 %، قيمػػػة االختبػػػار65.23نسػػػبي يسػػػاوي ال

 " داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة سػػمات رجػػؿ الشػػرطة "  لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ 0.000
0.05≥ α،  ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف

مػػف قبػػؿ  متوسػػطةنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة وىػػذا يع 3وىػػي درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة 
، وتعتبر سمات رجؿ الشرطة مف أىـ العوامػؿ المػؤثرة أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
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في بناء صػورة ذىنيػة طيبػة عػف جيػاز الشػرطة وعناصػره لمػا ليػا مػف انعكاسػات عميقػة، 
ر فمػػػف خػػػالؿ سػػػمات رجػػػؿ الشػػػرطة يحصػػػؿ رجػػػؿ االصػػػالح عمػػػى المعرفػػػة حػػػوؿ معػػػايي

االختيػػػار فػػػي جيػػػاز الشػػػرطة و عمػػػى الخمفيػػػة الثقافيػػػة والتربويػػػة لرجػػػؿ الشػػػرطة و الثقافػػػة 
العامػػة السػػائدة فػػي جيػػاز الشػػرطة، ومسػػتوى التػػدريب والتطػػوير الػػذي يحظػػى بػػو لتطػػوير 
قدراتو ومياراتو، كذلؾ السمات الطيبػة تشػير بأحػد أبعادىػا الػى الرقابػة المتػوفرة فػي جيػاز 

داخػػؿ الجيػػاز وخارجػػو، كػػؿ ذلػػؾ أثػػر فػػي درجػػة وعػػي رجػػؿ االصػػالح الشػػرطة والمتنوعػػة 
لمسمات الشخصية لرجؿ الشرطة مما جعميا في وضع تحظى بدرجة موافقة متوسطة مف 

  قبؿ رجاؿ االصالح ذوي التوجيات المختمفة.
عمى أعمى درجات الموافقػة مياـالاالنضباط في اداء و  الشجاعةو  الشيامةحظيت سمات  -

السمات االخرى حيث تعتبر الشيامة والشجاعة مف السػمات األساسػية الواجػب بالمقارنة ب
توفرىػػا فػػي رجػػؿ الشػػرطة وىػػي محػػرؾ داخمػػي لممبػػادرة بحػػؿ الخالفػػات مػػف بػػاب انصػػاؼ 
المظموـ وارجاع الحقوؽ الى اصحابيا، واف رجاؿ االصالح ومف خالؿ خبرتيـ وتعػامميـ 

فػة كافيػة ليػذه السػمات حيػث ال تظيػػر المباشػر مػع رجػؿ الشػرطة تكػوف لػدييـ وعػي ومعر 
ىذه السمات اال في المواقؼ والتػي غالبػا مػا تكػوف عنػد المشػاكؿ والتػي يتػدخؿ بيػا رجػاؿ 

 . االصالح لمعالجتيا

مػف  متوسػطةموافقػة و المبادرة الى المسػاعدة عمػى درجػة  الحكمةو  العدؿحظيت سمات  -
لممؾ، والعدؿ والحكمة سمات تحتاج ، وكما ىو معموـ فاف العدؿ اساس اقبؿ أفراد العينة 

الى قوة شخصية واتزاف وادراؾ تتوفر في رجؿ الشرطة، ولكف ظروؼ عمؿ رجؿ الشرطة 
والضػوطات المتالحقة مف تصعيد صييوني الػى تذبػذب فػي الرواتػب بجانػب ضػػوطات 
العمػػؿ الروتينيػػة تجعػػؿ مػػف األخطػػاء أمػػر وارد وىػػو مػػا شػػكؿ وعػػي لػػدى رجػػاؿ االصػػالح 

السػػمات لػػدى رجػػؿ الشػػرطة، وقػػد يكػػوف مػػرد االخػػتالؼ الػػذي ظيػػر حػػوؿ سػػمة عػػف تمػػؾ 
 العدؿ االنقساـ السياسي لرجاؿ االصالح مما أثر عمى اجاباتيـ.
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 تحميل فقرات: سموكيات رجل الشرطة  .2

درجػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد وصػػػمت  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (.28النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

 (28جدول )
 سموكيات رجل الشرطة "لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت
ة ا
قيم

 

ة )
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت
ا

 

 6 0.000* 8.41 71.60 3.58 تعالي عمى المواطنيفيستخدـ رجؿ الشرطة سمطتو لمال   .1

 3 0.000* 11.24 75.10 3.76 يتعامؿ رجؿ الشرطة بالواسطة والمحسوبيةال   .2

 11 0.293 0.55 60.87 3.04 يميؿ رجؿ الشرطة لمساعدة ابناء تنظيمو السياسي اثناء المشاكؿال   .3

 9 0.011* 2.29 63.38 3.17 يميؿ الى مساعدة ابناء عائمتو ومعارفوال رجؿ الشرطة   .4

 2 0.000* 12.18 75.92 3.80 أمانة في أداء عممو لديورجؿ الشرطة   .5

 7 0.000* 8.75 71.19 3.56 يقدر رجؿ الشرطة ظروؼ اآلخريف  .6

 1 0.000* 14.62 79.00 3.95 لرحمة والمودة مع المواطنيفبا يتعامؿ رجؿ الشرطة  .7

 8 0.000* 3.45 65.37 3.27 ذات طابع حزبيليست الشرطة   .8

 5 0.000* 9.35 71.92 3.60 أشعر بالتجاىؿ مف قبؿ رجاؿ  الشرطة في المركز ال  .9

 4 0.000* 11.49 74.93 3.75 رجؿ الشرطة يراعي شعور المتضرريف  .10

 9 0.010* 2.34 63.38 3.17 يحافظ رجؿ الشرطة عمى السرية في تعاممو مع قضايا المواطنيف  .11

  0.000* 10.84 70.37 3.52 اً جميع فقرات المجال مع 

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 جدوؿ  يمكف استخالص ما يمي:المف 
أمانة فػي  لديورجؿ الشرطة " ،"لرحمة والمودة مع المواطنيفبا يتعامؿ رجؿ الشرطة" اتتعتبر الفقر  -

 دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة " سػوبيةيتعامػؿ رجػؿ الشػرطة بالواسػطة والمح"، "ال أداء عممػو

0.05≥ α،  درجػػػة الموافقػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد زاد عػػػف
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، وقػد حػازت وىذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه الفقػرة 3وىي المتوسطة 
% 79% و75بنسػب تتػراوح بػيف  ىذه الفقرات عمى أعمى درجة موافقة عمى سموؾ رجػؿ الشػرطة

حيث يتسـ تعامميـ مػع المػواطنيف بالرحمػة والمػودة والتػي ىػي اسػاس التعامػؿ مػع الجميػور، واف 
االحتراـ والمودة التي يبدييا رجاؿ الشرطة في المراكػز لممػواطنيف بشػكؿ عػاـ و لرجػاؿ االصػالح 

احة لرجؿ االصالح بشكؿ خاص ىي التي تعطي فرصة أكبر لنجاح عمؿ الطرفيف، وتعطي مس
إلتمػػػػاـ ميامػػػػو بشػػػػكؿ فعػػػػاؿ واف سػػػػموكيات مثػػػػؿ االمانػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ وعػػػػدـ التعامػػػػؿ بالواسػػػػطة 
والمحسػػوبية ال يمكػػف اكتشػػافيا وادراكيػػا اال بػػالخبرة المباشػػرة والتعامػػؿ وجيػػا لوجػػو وىػػو مػػا كػػوف 

 . معرفة لدى رجاؿ االصالح بتمؾ السموكيات الجيدة

يحػػافظ  "، "الشػػرطة لمسػػاعدة ابنػػاء تنظيمػػو السياسػػي اثنػػاء المشػػاكؿ يميػػؿ رجػػؿات "ال تعتبػػر الفقػػر  -
يميػؿ الػى مسػاعدة ال رجؿ الشػرطة "، "رجؿ الشرطة عمى السرية في تعاممو مع قضايا المواطنيف

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف  ،α ≤0.05 دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة "  غيػػر ابنػػاء عائمتػػو ومعارفػػو
 3وىػػي درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة عػػف  ال يختمػػؼ جوىريػػا اتقػػر متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الف

، وىػػذا مؤشػػر مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة بدرجػػة متوسػػطةوىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة 
عمػػى انعكػػاس واقػػع االنقسػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني عمػػى جميػػع منػػاحي الحيػػاة اليوميػػة لممػػواطنيف 

تحػت جيػات مختمفػة تتبػع لفصػائؿ سياسػية مختمفػة ومف ضمنيـ رجاؿ االصالح الذيف ينضووف 
ومف الطبيعي أف ينظر رجاؿ االصالح التابعيف لمنظمة التحرير لرجؿ الشرطة عمػى انػو متحيػز 
لحزبػػػو الحػػػاكـ ويميػػػؿ الػػػى مسػػػاعدة ابنػػػاء تنظيمػػػو وىػػػو مػػػا ينطبػػػؽ كػػػذلؾ عمػػػى رجػػػاؿ االصػػػالح 

المبحػػوثيف واظيػػر انقسػػاـ فػػي آراء  التػػابعيف لحركػػة الجيػػاد االسػػالمي وىػػو مػػا اثػػر عمػػى اسػػتجابة
  احصائيًا. فقرات عينة الدراسة انعكست بعدـ داللة ال

، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3.52بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي  -
لػػذلؾ  0.000( تسػػاوي Sigوأف القيمػػة االحتماليػػة ). ،10.84االختبػػار %، قيمػػة 70.37يسػػاوي 

ممػا يػدؿ  ،α ≤0.05 " داؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة سػموكيات رجػؿ الشػرطة "  يعتبػر مجػاؿ
وىػي درجة الموافقػة المتوسػطة عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة عمػػػى فقػػػرات ىػػػذا  بدرجػػػة فػػػوؽ المتوسػػػطةوىػػػذا يعنػػػي أف ىنػػػاؾ موافقػػػة  3
شرطة جيود في سػبيؿ تطػوير عناصػره واالرتقػاء بيػـ عمػى المسػتوى ، حيث يبذؿ جياز الالمجاؿ

السػػػموكي، وىػػػي بحاجػػػة الػػػى تحسػػػيف وتطػػػوير عبػػػر تنميػػػة السػػػموؾ االيجػػػابي فػػػي التعامػػػؿ مػػػػع 
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المواطنيف مف خالؿ الدورات والمحاضرات وورش العمػؿ مػف جانػب ومػف خػالؿ المتابعػة العمميػة 
الشػكاوي والمالحظػات عمػى تعامػؿ الشػرطة مػع والرقابة مف جانب آخػر، ىػذا فضػال عػف متابعػة 

المػػػواطنيف والعمػػػػؿ عمػػػى االسػػػػتفادة منيػػػا، وكػػػػذلؾ ال نػفػػػؿ دور الخمفيػػػػة التربويػػػة لمعظػػػػـ رجػػػػاؿ 
الشػػرطة حيػػث أف غػػالبيتيـ مػػف أبنػػاء المسػػاجد وىػػو مػػا لػػو دور بػػارز فػػي التػػأثير عمػػى سػػموكيات 

موكيات االيجابيػػة التػػي تعػػرؼ عمييػػا رجػػؿ الشػػرطة بنػػاء عمػػى تعػػاليـ ديننػػا الحنيػػؼ، واف ىػػذه السػػ
رجػػاؿ االصػػالح خػػالؿ تعػػامميـ مػػع رجػػاؿ الشػػرطة كونػػت لػػدييـ وعػػي بمسػػتوى االىتمػػاـ داخػػؿ 
مؤسسة الشرطة بسموكيات عناصرىا األمر الذي انعكس بشكؿ ايجابي عمى آراء المبحوثيف رغـ 

نيػة لجيػاز الشػرطة مػف اختالؼ توجياتيـ السياسية وىو ما كوف بعد معرفي ايجابي لمصورة الذى
 جانب سموكيات عناصرىا. 

( اف ىنػػػاؾ اتجاىػػػات ايجابيػػػة  لػػػدى المػػػواطنيف 2008مػػػع دراسػػػة )الطراونػػػة، ىػػػذه النتػػػائجواتفقػػػت  -
االردنيػػػيف لػػػػدى رجػػػػؿ الشػػػػرطة تتعمػػػػؽ بالخصػػػائص الشخصػػػػية والمينيػػػػة لرجػػػػؿ الشػػػػرطة وتتعمػػػػؽ 

 بسموكيات رجؿ الشرطة مع المواطف

 المتوسط الحسابي لممجال: .3
درجػة الموافقػة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػ Tتـ استخداـ اختبار 
 (.29النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3المتوسطة وىي 

 (29جدول )
 فقرات لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الجماىيرسمات وسموكيات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع 
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 0.000* 5.55 65.23 3.26 سمات رجؿ الشرطة

 0.000* 10.84 70.37 3.52 سموكيات رجؿ الشرطة

 0.000* 9.75 67.70 3.38 سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع الجماىير

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *      
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فقرات مجػاؿ " سػمات رجػؿ الشػرطة وكيفيػة تعامػؿ المتوسط الحسابي لجميع تبيف أف جدوؿ  المف 
، %67.70أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي  3.38يسػػاوي  أفػػراد جيػػاز الشػػرطة مػػع الجمػػاىير "

دالػػػة  الفقػػػراتلػػػذلؾ تعتبػػػر  0.000( تسػػػاوي Sigقيمػػػة االحتماليػػػة ).وأف ال  9.75قيمػػػة االختبػػػار
مػف قبػؿ أفػراد العينػة متوسػطة  وىذا يعني أف ىنػاؾ موافقػة ،α ≤0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 

الفقػػرات بشػػكؿ عػػاـ، و تعتبػػر سػػمات رجػػؿ الشػػرطة وسػػموكياتو مػػف اىػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي عمػػى 
االصالح الذيف يممسوف تمؾ السمات بشكؿ واقعي مف االختالط تكويف صورتو الذىنية لدى رجاؿ 

المباشر مع رجػاؿ الشػرطة ويقفػوف عمػى سػموكياتيـ وتصػرفاتيـ فػي المواقػؼ المختمفػة نظػرا لتكػرار 
التعامؿ بيف رجؿ االصالح ورجؿ الشرطة وىو ما يوفر لرجؿ االصالح فرصة حقيقية لتقييـ رجػؿ 

ز أو التسػػرع ومػػف الطبيعػػي أف تحظػػى السػػمات الشخصػػية الشػػرطة بشػػكؿ عػػادؿ وبعيػػد عػػف التحيػػ
بدرجػػة موافقػػة أقػػؿ مػػف السػػموكيات، فنظػػرًا لطبيعػػة عمػػؿ جيػػاز الشػػرطة الميدانيػػة وحتميػػة احتكاكػػو 
بػػالمواطنيف فػػاف سػػموكياتو العمميػػة تظيػػر أكثػػر مػػف سػػماتو التػػي تحتػػاج لمواقػػؼ مناسػػبة إلظيارىػػا 

ى بػػذؿ جيػػود حثيثػػة مػػف قبػػؿ الجيػػات المختصػػة فػػي عمػػى حقيقتيػػا وىػػي فػػي ىػػذا االطػػار تحتػػاج الػػ
 جياز الشرطة لتحسينيا وتطويرىا. 

أىميػة السػمات الشخصػية لرجػؿ الشػرطة فػي التعريػؼ الحقيقػي إلى  ىذه النتيجةعزو الباحث قد يو 
والػػواقعي بعمػػؿ الجيػػاز ونوعيػػة العناصػػر التػػي تعمػػؿ بػػو ومسػػتوى التػػدريب والتنميػػة التػػي يمارسػػيا 

ر السػػمات االيجابيػػة وتنحيػػة السػػمات السػػمبية فػػي شخصػػية رجػػؿ الشػػرطة، وكػػذلؾ الجيػػاز لتطػػوي
تكمف أىمية سموكيات رجؿ الشرطة بأنيا تعكس التطبيؽ العممي الميداني لمسػمات االيجابيػة التػي 
يحمميػػػا رجػػػاؿ الشػػػرطة، فمػػػف خػػػالؿ السػػػمات االيجابيػػػة التػػػي أدركيػػػا رجػػػاؿ االصػػػالح عػػػف رجػػػاؿ 

الحتكػػاؾ المباشػػر ومشػػاىدة سػػموكيات رجػػؿ الشػػرطة العمميػػة والميدانيػػة الشػػرطة عبػػر المخالطػػة وا
لػػذلؾ فػػاف ىنػػاؾ موافقػػة مػػف قبػػؿ رجػػاؿ االصػػالح عمػػى  أثػػر سػػمات وسػػموكيات رجػػؿ الشػػرطة فػػي 

 %    67.7الصورة الذىنية لجياز الشرطة بنسبة 
أكثػػػر  ( والتػػػي أظيػػػرت أف مػػػف2012)خميػػػؿ، واتفقػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػع بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػة 

العوامػػػؿ الشخصػػػية تػػػأثيرا فػػػي تشػػػكيؿ الصػػػورة الذىنيػػػة لرجػػػؿ الشػػػرطة ىػػػي مػػػدى وجػػػود الوسػػػاطة 
والمحسػػػػوبية فػػػػي العمػػػػؿ "تػػػػأثير سػػػػمبي"، مسػػػػتوى الشػػػػيامة و المػػػػروءة لػػػػدى رجػػػػؿ الشػػػػرطة "تػػػػأثير 

 ايجابي".
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% مػف المبحػوثيف أفػادوا 58( حيث كشفت نتائج الدراسة أف 2007)ىالؿ،واتفقت كذلؾ مع دراسة
بجودة الخدمات التي تقدميا الشرطة ليـ وارجعوا ذلؾ لعدة اعتبارات منيا االحسػاس العػاـ بػاألمف 

%  80واالمػاف والطػػابع االنسػػاني فػي تعامػػؿ الشػػرطة وانجػػاز المعػامالت السػػريع،  وأف أكثػػر مػػف 
ع مػف المبحػػوثيف أفػادوا بتػػوفر الميػارات الالزمػػة لػدى أغمػػب رجػاؿ الشػػرطة فػي عمميػػـ وتعػامميـ مػػ

 الجميور.
( والتي أظيرت أف الميارات الذاتيػة مػف صػفات وسػمات 2011وكذلؾ اتفقت مع دراسة )الطناني 

جسػػدية لرجػػؿ الشػػرطة لمتعامػػؿ مػػع الجميػػور تػػؤثر تػػأثيرًا مباشػػرًا عمػػى تقػػديـ الخدمػػة األمنيػػة وىػػي 
 بحاجة الى تطوير.

المػواطف القطػري ايجابيػة ( اف صورة رجػؿ الشػرطة لػدى 2006وكذلؾ اتفقت مع دراسة )الشرماف،
%( مػػػف أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة راضػػػوف عػػػف أداء رجػػػؿ الشػػػرطة وسػػػموكو الشخصػػػي، واف 70وأف )

السػػمات والخصػػائص الشخصػػية لرجػػؿ الشػػرطة ومسػػتوى أداءه تسػػاىـ فػػي تشػػكيؿ الصػػورة الذىنيػػة 
 لرجؿ الشرطة 

فات السمبية التي يػرى ( والتي أظيرت تفوؽ الص2005واختمفت الدراسة مع نتائج دراسة )الكسار،
الجميػػور تواجػػدىا فػػي رجػػؿ الشػػرطة كصػػفة )عػػدـ التعػػاوف، الظمػػـ، الفسػػاد، الػػػرور، عػػدـ احتػػراـ 
االخريف ( عمى الصفات االيجابية كصػفة ) التعمػيـ، ومسػتوى الفيػـ ( حيػث بمػػت نسػبة الصػفات 

 %( لمصفات االيجابية. 42%( مقابؿ )58السمبية )
 ة في التعامل مع جياز الشرطة؟ىل واجو رجل اإلصالح صعوب -

 مواجية رجل اإلصالح صعوبة في التعامل مع جياز الشرطة (:31جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد مواجية رجل اإلصالح صعوبة في التعامل مع جياز الشرطة

 17.6 55 نعـ

 41.7 130 نوعا ما

 40.7 127 ال

 100.0 312 المجموع

 

ح يحظػػوف بمعاممػػة جيػػدة فػػي مراكػػز الشػػرطة لعػػدة أسػػباب تتعمػػؽ توضػػح النسػػب أف رجػػاؿ اإلصػػال
بدورىـ فػي اإلصػالح بػيف المػواطنيف ومسػاعدة مراكػز الشػرطة فػي حػؿ اإلشػكاليات وتقمػيص زمػف 
اإلجػػراءات الالزمػػة إلنيػػاء القضػػايا بػػيف المػػواطنيف، وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فػػاف نسػػبة قميمػػة مػػف رجػػاؿ 
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مػػػػؿ مػػػػع الشػػػػرطة وىػػػػي نسػػػػبة منطقيػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ % واجيػػػػت صػػػػعوبات فػػػػي التعا17.6اإلصػػػػالح 
الظػػروؼ التػػي يعمػػؿ بيػػا جيػػاز الشػػرطة ورجػػاؿ اإلصػػالح عمػػى حػػد سػػواء، وىنػػاؾ نسػػبة ليسػػت 

% أعطػػت إجابػػة "نوعػػا مػػا" عمػػى مواجيػػة صػػعوبة ، ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النسػػبة أف 41.7بسػػيطة 
و مف يتدخؿ ليـ قد شعر بصعوبات تعرض ليا اآلخروف، كأف يواجو أحد أقاربو أ حرجؿ االصال

 لإلصالح تمؾ الصعوبات ويخبره عف تجربتو.
 ؟ما نوعية الصعوبات التي واجييا رجال اإلصالح -

 نوعية الصعوبات التي واجييا رجال اإلصالحيوضح  (:31جدول )

 العدد نوعية الصعوبات التي واجييا رجال اإلصالح
لمن  النسبة المئوية

 واجيوا صعوبة%
النسبة المئوية لمن لم 

واجيوا صعوبة%ي  
 79.0 21.0 50 مف قبؿ أفراد الشرطة ةالمعاممة غير الالئق

 87.8 12.2 29 المعاممة غير الالئقة مف جانب ضباط الشرطة

 68.1 31.9 76 اإلىماؿ والترؾ لفترة طويمة في حاالت االنتظار

لقاء القبض  67.2 32.8 78 قسوة عند حاالت التفتيش والمداىمة، وا 

 60.1 39.9 95 في التعامؿاالنتقائية 

 90.8 9.2 22 صعوبات أخرى

 75.5 24.5 المتوسط

 
ُوضػػػع ىػػػذا السػػػؤاؿ لػػػتممس الصػػػعوبات التػػػي واجييػػػا رجػػػاؿ االصػػػالح خػػػالؿ تعػػػامميـ مػػػع رجػػػاؿ 
الشرطة وقد كاف سؤاؿ متعدد االجابػات، حيػث نجػد أف االنتقائيػة فػي التعامػؿ حظيػت عمػى أعمػى 

ىػػػو شػػػعور يتولػػػد لػػػدى رجػػػؿ االصػػػالح نتيجػػػة عػػػدة امػػػور أىميػػػا نسػػػبة بػػػيف الصػػػعوبات األخػػػرى و 
الخمفيػػة المسػػبقة عػػف رجػػؿ الشػػرطة وانتمائػػو التنظيمػػي وىػػو مػػا يجعػػؿ كػػؿ تصػػرفاتو موزونػػة بحكػػـ 
مسػػبؽ مػػف قبػػؿ رجػػؿ االصػػالح، وكػػذلؾ وجػػود بعػػض حػػاالت القسػػوة فػػي التعامػػؿ مػػف قبػػؿ رجػػاؿ 

تحتاج الى الحـز و ضبط الميداف قبػؿ السػعي الشرطة وخاصة في حالة االشكاليات الكبيرة والتي 
في االصالح وقد ظير خالؿ النتيجة أف نسبة المعاممة غير الالئقػة كانػت أعمػى مػف طػرؼ افػراد 
الشرطة عػف الضػباط ، حيػث أف أفػراد الجيػاز ىػـ غالبػا مػف يقومػوف بعمميػات االعتقػاؿ ومواجيػة 

اـ الممقاة عمييـ مف قبؿ الضباط، ومف خالؿ المواطنيف وىـ بحكـ تفاوت الرتب يقوموا بتنفيذ المي
% مػػػػػف رجػػػػػاؿ االصػػػػػالح قػػػػػد واجيػػػػػوا صػػػػػعوبات متنوعػػػػػة بينمػػػػػا لػػػػػـ 24.5الجػػػػػدوؿ نسػػػػػتنتج أف 
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% مف رجاؿ االصالح صعوبات تذكر خالؿ تعامميـ مع رجاؿ الشرطة ما يشػير الػى 75.5يواجو
 ح واحتراميـ.تطبيؽ عناصر وضباط الشرطة تعميمات القيادة بتسييؿ مياـ رجاؿ االصال

فــي ضــوء خبــرة رجــل اإلصــالح المباشــرة فــي التعامــل مــع الشــرطة كــان االنطبــاع عــن ىــذا  -
 التعامل؟

 من قبل رجل االصالح االنطباع عن التعامل مع الشرطةيوضح  (:32جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد االنطباع عن التعامل مع الشرطة

 20.8 65 جدا ايجابي

 47.4 148 ايجابي

 13.5 42 يدمحا

 8.7 27 سمبي

 9.6 30 جدا سمبي

 100.0 312 المجموع

 
% مػػػف رجػػػاؿ االصػػػالح اجػػػابوا اف طبيعػػػة التعامػػػؿ مػػػع 68.2نجػػػد مػػػف خػػػالؿ قػػػراءة الجػػػدوؿ أف 

الشرطة كانت ايجابيػة وىػو مػا يشػير الػى االحتػراـ الػذي يمقػاه رجػاؿ االصػالح فػي مراكػز الشػرطة 
% اف طبيعػة التعامػؿ 18.3تصػؿ الػى المراكػز، بينمػا اجػاب وتقدير دورىـ في حؿ المشاكؿ التي 

سػمبية وىػي نسػػبة يمكػف تفسػػيرىا بوجػود بعػػض السػموكيات الفرديػة فػػي جيػاز الشػػرطة التػي تعطػػي 
انطباعات سمبية وكذلؾ طبيعة العمؿ الشػرطي الػذي يحتػاج الػى الحػـز أحيانػا والػذي يفسػر بشػكؿ 

( والتػػي اظيػػرت أف 31نتيجػػة مػػف نتيجػػة جػػدوؿ )سػػمبي وغيػػر مقبػػوؿ لػػدى الػػبعض، وقػػد تقاربػػت ال
مف رجاؿ االصالح لـ يواجيوا صعوبات، ورغـ ىذه النسبة اال أف رجؿ االصالح ينظر % 75.5

يستوعب بعض السػموكيات التػي  ولواقع عمؿ الشرطة بمنظور أوسع مف المواطف العادي لذلؾ في
لػػذي يمػػروف بػػو، وتوافقػػت ىػػذه قػػد تبػػدر مػػف بعػػض أفػػراد الشػػرطة نتيجػػة ضػػػوط العمػػؿ والوضػػع ا

( اف ىنػاؾ اتجاىػا ايجابيػا لػدى المػواطنيف نحػو السػموؾ 2009النتيجة مع نتيجة دراسػة )الطراونػة،
االخالقػػي لرجػػؿ الشػػرطة اثنػػاء ادائػػو لعممػػو وبينػػت الدراسػػة اف مػػف تعامػػؿ مػػع رجػػؿ الشػػرطة لديػػو 

 اتجاىات اكثر ايجابية مف غيره ممف لـ يتعامؿ مع رجاؿ الشرطة.



121

 

( والتػي أشػارت الػى أف االتصػاؿ الشخصػي 2006واتفقت النتائج كذلؾ مع نتػائج دراسػة )الكسػار،
بشػػقيو الحػػديث مػػع االخػػريف والتعامػػؿ المباشػػر مػػع رجػػاؿ الشػػرطة قػػد حصػػؿ عمػػى الترتيػػب األوؿ 
والثػاني بػيف المصػادر االتصػالية التػي تعتمػد عمييػا عينػة الدراسػة فػي تكػويف الصػورة الذىنيػة عػػف 

 ة. الشرط
ما ىو االنطباع السائد عن جياز الشرطة عند اآلخرين من خالل أحـاديثيم ومناقشـة رجـل  -

 اإلصالح معيم؟
من وجية نظر  يوضح االنطباع السائد عن جياز الشرطة عند اآلخرين (:33جدول ) 

 رجل االصالح
 النسبة المئوية % العدد االنطباع السائد عن جياز الشرطة عند اآلخرين

 10.3 32 جابي جداانطباع اي

 36.2 113 انطباع ايجابي

 26.9 84 انطباع محايد

 12.8 40 انطباع سمبي

 13.8 43 انطباع سمبي جدا

 100.0 312 المجموع

 
وىػي  ،انطبػاع ايجػابيانطبػاعيـ عػف جيػاز الشػرطة  %4665أف ما نسبتو يتضح مف الجدوؿ 

نطبػػاع اآلخػػريف عػػف الشػػرطة نسػػبة أقػػؿ مػػف المتوسػػطة، و فػػي ضػػوء اف الحػػديث يػػدور عػػف ا
وىو ىنا يمثؿ رأي المجتمع المحيط برجاؿ االصالح ومف يخالطونيـ، مػا يعطػي مؤشػر قػوى 
حوؿ الصورة الذىنية لجياز الشرطة لدى الرأي العاـ، حيث يمثؿ "رأي اآلخريف" أحد مصادر 

تنطمػؽ مػف تكويف الصورة الذىنية حوؿ أي موضوع، وأنو غالبا ما يكػوف تجميػع آلراء عفويػة 
% يحمموف انطباعات سمبية حوؿ جياز الشرطة 26.6الجميور، ومف المالحظ أف ما نسبتو 

وىو ما  يمكف قراءتو ضمف استحالة التوافػؽ عمػى رأي موحػد لػدى الػرأي العػاـ وخاصػة حػوؿ 
جيػاز الشػرطة والػػذي يحمػؿ كػػؿ شػخص نحػػوه انطبػاع مبنػػي عمػى أسػػس مختمفػة ومتنوعػػة، و 

صػػالح المتميػػزة برجػػاؿ الشػػرطة وخاصػػة فػػي المراكػػز فمػػف المحتمػػؿ أف بحكػػـ عالقػػة رجػػاؿ اال
مػػف لديػػو شػػعور سػػمبي تجػػاه الشػػرطة نتيجػػة تعامػػؿ خػػاطئ أو سػػموؾ لػػـ يعجبػػو يتوجػػو لرجػػؿ 
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قػؿ الشػكوى لجيػات االختصػاص وفػي أيو فيما حػدث مػف بػاب التناصػح أو ناالصالح لينقؿ ر 
ة لمعالقػػػات العامػػػة يحتػػػاج الػػػى االىتمػػػاـ ىػػػذا االطػػػار فػػػاف جيػػػاز الشػػػرطة وعبػػػر االدارة العامػػػ

بشكؿ أكبر بمستوى تعامؿ رجاؿ الشرطة مع المواطنيف وىو مػا سػينعكس ايجابيػا عمػى الػرأي 
  .العاـ في قطاع غزة

 
 الدور اإلعالمي لجياز الشرطة: المجال الثاني/

 :عالم الشرطةإ أواًل/
لمتعريػؼ بػدورىا فػي مكافحػة الدور اإلعالمي الػذي يقػوـ بػو جيػاز الشػرطة تحميؿ فقرات:  . أ

 :الجريمة

درجػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.34النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

 (34جدول )
ي الذي الدور اإلعالم لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " يقوم بو جياز الشرطة لمتعريف بدورىا في مكافحة الجريمة

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت
ة ا
قيم

 

ة )
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت
ا

 

 10 0.254 0.66 61.06 3.05 الدور االمني الذي يقـو بو جياز الشرطة واضح بالنسبة لي  .1

 3 0.000* 4.44 65.71 3.29 باإلعالـ عف انجازاتو بشكؿ دوري يقـو جياز الشرطة  .2

 2 0.000* 4.59 66.27 3.31 يقـو جياز الشرطة باإلعالـ عف انجازاتو بشكؿ فّعاؿ  .3

 11 0.195 0.86 61.05 3.05 تظير أنشطة الشرطة في االعالـ بشكؿ جيد  .4

 6 0.001* 3.23 64.25 3.21 تعمؿ الشرطة عمى نشر الوعي بيف المواطنيف  .5

6.  
أعرؼ بعض النماذج االيجابية مف جياز الشرطة الذيف قاموا بأعماؿ 

 بطولية رائعة
3.32 66.45 4.46 *0.000 1 

 4 0.000* 3.88 64.98 3.25أعرؼ بعض النماذج االيجابية مف المواطنيف الذيف ساعدوا الشرطة   .7
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 في انجاز مياميا
 9 0.057 1.58 62.07 3.10 قـو بيا جياز الشرطةأعرؼ األنشطة االنسانية واالجتماعية التي ي  .8

9.  
أعرؼ االجراءات المشددة التي يتـ اتخاذىا لمحيمولة دوف انتشار 

 الفساد في جياز الشرطة
3.18 63.59 2.64 *0.004 8 

10.  
أعرؼ بعض النماذج مف الشرطة التي تمت معاقبتيا إلساءة استخداـ 

 السمطة
2.92 58.32 -1.18 0.120 12 

 5 0.000* 3.81 64.50 3.23 توّضح موقفيا تجاه القضايا بشكؿ سريع الشرطة  .11

 7 0.000* 3.34 64.13 3.21 موقؼ الشرطة تجاه القضايا دقيؽ وصحيح  .12

  0.000* 3.67 63.48 3.17 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 ص ما يمي:( يمكف استخال34مف جدوؿ )
، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3.17 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي

لػذلؾ يعتبػر  0.000تسػاوي  (Sig).القيمة االحتماليػة وأف  ،3.67 %، قيمة االختبار63.48يساوي 
 "الدور اإلعالمي الـذي يقـوم بـو جيـاز الشـرطة لمتعريـف بـدورىا فـي مكافحـة الجريمـة  "مجاؿ 
 ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا ،α ≤0.05 عنػػد مسػػتوى داللػػة  إحصػػائياً  داؿ

وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة  3وىػي درجػة الموافقػة المتوسػطة المجاؿ يختمػؼ جوىريػًا عػف 
  المجاؿ. مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا متوسطة

لكؿ صور الخروج عمى القانوف ومواجية كافػة حيث أف دور جياز الشرطة الرئيسي ىو التصدي 
اساليب االنحراؼ واالجػراـ وىػذا ىػو صػميـ عمميػـ وجػوىره ولكػف مػف منظػور العالقػات العامػة ال 
يكفي أف تفعؿ الخير بؿ البد اف يعمـ الناس ما تفعػؿ مػف خيػر وىػو مػا يػأتي عبػر ادارة العالقػات 

طنيف ومنيـ رجاؿ االصػالح وتخبػرىـ بإنجػازات العامة والمكتب االعالمي والتي تتواصؿ مع الموا
الشػػرطة وتشػػعرىـ بمقػػدرة الجيػػاز عمػػى تحقيػػؽ االمػػف ومكافحػػة الجريمػػة وىػػو مػػا يسػػاىـ فػػي بنػػاء 

 البعد المعرفي لمصورة الذىنية الطيبة عف جياز الشرطة
وقد حصمت بعض الفقرات عمى درجة موافقة أعمى مف غيرىا مػف فقػرات نفػس المجػاؿ، مثػؿ فقػرة 

وفقػرة  "أعرؼ بعض النمػاذج االيجابيػة مػف جيػاز الشػرطة الػذيف قػاموا بأعمػاؿ بطوليػة رائعػة( "6)
" حيث أف جياز الشرطة يسعى إلبراز يقوـ جياز الشرطة باإلعالـ عف انجازاتو بشكؿ فّعاؿ( "3)

ؿ انجازاتو التي تتحقؽ عمى أيدي عناصره عبر ادواتو االعالمية المختمفة ويمكػف ربػط بطولػة رجػا
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الشػػػرطة بمواقػػػؼ عصػػػيبة مثػػػؿ حفػػػاظيـ عمػػػى تأديػػػة دورىػػػـ رغػػػـ تعرضػػػيـ لمقصػػػؼ الصػػػييوني 
 2009-2008المسػػتمر، وأكبػػر شػػاىد عمػػى ذلػػؾ مػػا حػػدث لجيػػاز الشػػرطة خػػالؿ معركػػة الفرقػػاف 

حيػػث ارتقػػػى عػػدد كبيػػػر مػػػف أبنػػاء الجيػػػاز شػػيداء خػػػالؿ الضػػػربة االولػػى فػػػي الحػػرب ورغػػػـ ذلػػػؾ 
عمى االمف داخؿ المجتمع، ولػذلؾ فػاف نمػاذج البطولػة بػيف رجػاؿ  استمر عمؿ الجياز بالمحافظة

الشرطة متوفرة، و بحكـ قػرب رجػاؿ االصػالح مػف رجػاؿ الشػرطة وتكػرار زيػارتيـ لمراكػز الشػرطة 
فانػػو مػػف الطبيعػػي اف النمػػاذج االيجابيػػة لرجػػاؿ الشػػرطة تكػػوف معروفػػة ليػػـ ولػػو لػػـ تكػػف معروفػػة 

  .لعمـو المواطنيف
ممػا يػدؿ  ،α ≤0.05 دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة غيػر  اتالفقػر بعػض عتبػر ت مف جانب آخر

درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة عػػف  ال تختمػػؼ جوىريػػا الفقػػرات عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه
" أعرؼ بعض النماذج مف الشرطة التي تمت معاقبتيا إلساءة استخداـ السمطةمثؿ فقرة " ،3وىي 

ى عدـ وجود جيػد اعالمػي إلبػراز العقوبػات التػي تقػع عمػى الػبعض ممػف وىي مف جانب تشير ال
يسػػيء اسػػتخداـ سػػمطتو مػػف رجػػاؿ الشػػرطة حيػػث أف جيػػاز الشػػرطة بػػو جيػػة مختصػػة لمتابعػػة و 
معاقبة المخالفيف وىي ادارة أمػف الشػرطة باإلضػافة الػى مكتػب المفػتش العػاـ لمشػرطة ومػف خػارج 

لداخميػة والػذي يرصػد ويتػابع ويتخػذ قػرارات بحػؽ المخػالفيف مػف الجياز يوجد المراقب العاـ لوزارة ا
جميع األجيزة األمنية، ولكػف المشػكمة أف ثقافػة اظيػار تمػؾ النمػاذج غيػر مفعمػة حيػث يػتـ معاقبػة 
المخالفيف في اطار مف السرية، مف جانب آخر يجب األخذ فػي االعتبػار أف المناكفػات السياسػية 

ور كبيػػػر فػػػي عػػػدـ ابػػػراز مثػػػؿ ىػػػذا الجانػػػب ألنػػػو مػػػف الممكػػػف عمػػػى السػػػاحة الفمسػػػطينية تمعػػػب د
استخدامو كمػادة اعالميػة مضػادة بػيف الفرقػاء السياسػييف وىػو مػا سػاىـ فػي انقسػاـ اجابػات رجػاؿ 
االصالح عف ىذه الفقػرة فػاف قػرب رجػاؿ االصػالح مػف الشػرطة يعطػي بعضػيـ فرصػة ولػو قميمػة 

  .لالطالع عمى مثؿ تمؾ النماذج
 

 اإلعالم عن الخدمات األمنية التي يقدميا الجيازت: تحميل فقرا . ب

درجػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.35النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 
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 (35جدول )
اإلعالم عن الخدمات  ل "لكل فقرة من فقرات مجا (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " األمنية التي يقدميا الجياز

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت
ة ا
قيم

 

ة )
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت
ا

 

 1 0.000* 17.04 82.29 4.11 اعرؼ عنواف مركز الشرطة الخاص بمنطقتي  .1

 9 0.222 0.77 61.03 3.05 كافحة الجريمةلدي معرفة بتخصصات الشرطة ودور كؿ منيا في م  .2

 6 0.000* 12.22 75.72 3.79 مياـ الشرطة واضحة بالنسبة لي  .3

 8 0.000* 5.88 68.24 3.41 لدي عمـ بتسمسؿ الرتب ووظيفة وحدود كؿ رتبة  .4

 4 0.000* 12.87 76.07 3.80 أعرؼ حقوقي في التعامؿ مع الشرطة وحدود ىذه الحقوؽ  .5

 2 0.000* 15.17 78.53 3.93 تجاه الشرطة وحدود ىذه الواجباتأعرؼ واجباتي   .6

7.  
أدرؾ اآلثار المترتبة عمى عدـ التعاوف مع الشرطة فيما يتعمؽ بالقضايا 

 المختمفة
3.77 75.49 12.49 *0.000 7 

 3 0.000* 13.04 76.20 3.81 أدرؾ الفوائد التي ستعود عمّي في حالة التعاوف مع الشرطة  .8

 5 0.000* 11.56 75.86 3.79 اتؼ النجدةأعرؼ رقـ ى  .9

  0.000* 14.26 74.99 3.75 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 ( يمكف استخالص ما يمي:35مف جدوؿ )
، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 3.75 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي -

 تسػػػاوي (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة وأف  14.26 %، قيمػػػة االختبػػػار74.99ي يسػػػاوي النسػػػب
ــدميا الجيــاز"  "لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ  0.000 ــي يق ــة الت داؿ اإلعــالم عــن الخــدمات األمني

ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا  ،α ≤0.05 إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة 
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة  3وىػي فقة المتوسطة درجة المواالمجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

ومػف الواضػح مػف خػالؿ فقػرات ىػذا المجػاؿ  مف قبؿ أفراد العينة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿ
أف االعالـ عف الخدمات األمنية التي يقدميا الجياز قد ساىـ في تكويف مػدركات ووعػي 
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نيػػػة لمجيػػػاز رجػػػاؿ االصػػػالح عػػػف خػػػدمات الشػػػرطة وىػػػو مػػػا انعكػػػس عمػػػى الصػػػورة الذى
،وتجدر االشارة الى أف االحتكاؾ المباشر برجاؿ الشرطة وكثرة التػردد عمػييـ كّونػت لػدى 
رجػػػػاؿ االصػػػػالح معرفػػػػة بفقػػػػرات المجػػػػاؿ، وال يخفػػػػى كػػػػذلؾ الػػػػدور التعريفػػػػي الػػػػذي تمعبػػػػو 
العالقػػػػات العامػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ ورش العمػػػػؿ والنػػػػدوات والمحاضػػػػرات التػػػػي اثػػػػرت فػػػػي ىػػػػذا 

 (.2014مة،المجاؿ)أبو شعر،مقاب
أي أف  4.11سػػاوي ي( اعػػرؼ عنػػواف مركػػز الشػػرطة الخػػاص بمنطقتػػي)مفقػػرة لالمتوسػػط الحسػػابي  -

لػذلؾ 0.000 تسػاوي  (Sig).القيمػة االحتماليػة ، وأف %82.29 المتوسػط الحسػابي النسػبي
ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط  ،α ≤0.05 تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة 

وىػػذا يعنػػي أف  3وىػػي درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة بة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف درجػػة االسػػتجا
، وىو مػا يشػير الػى مسػتوى ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

معرفػػػػة رجػػػػاؿ االصػػػػالح حيػػػػث أف اسػػػػاس عمميػػػػػـ فػػػػي مراكػػػػز الشػػػػرطة، وتعتمػػػػد لجػػػػػاف 
اطؽ سكنيـ ليكونوا مألوفي الوجو بيف االصالح عمى اختيار رجاؿ االصالح مف نفس من

الناس وُيَتقبؿ تدخميـ في المشاكؿ، ومف المنطقػي أف رجػؿ االصػالح فػي المنطقػة يعػرؼ 
مكػػاف مركػػز الشػػرطة حيػػث معظػػـ مشػػاكؿ المػػواطنيف التػػي تحتػػاج تػػدخؿ رجػػاؿ االصػػالح 

  تصؿ الى مراكز الشرطة ومف ىناؾ يبدأ عمؿ االصالح.
 (لػػدي معرفػػة بتخصصػػات الشػػرطة ودور كػػؿ منيػػا فػػي مكافحػػة الجريمػػة) لمفقػػرةالمتوسػػط الحسػػابي  -

القيمة وأف  0.77، قيمة االختبار %61.03أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.05ساوي ي
دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى غيػر لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة  0.222 تساوي (Sig).االحتمالية 

 ال تختمؼ جوىريػااالستجابة ليذه الفقرة  مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ،α ≤0.05 داللة 
مف قبؿ  بدرجة متوسطة موافقة وىذا يعني أف ىناؾ 3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف 

و يرجػػع حصػػوؿ ىػػذه الفقػػرة عمػػى أقػػؿ درجػػة موافقػػة بػػيف الفقػػرات الػػى عمييػػا،  أفػػراد العينػػة
، وىػذا مؤشػر ضعؼ الجيد االعالمي الموجو مف قبؿ جياز الشرطة الى رجاؿ االصالح

حوؿ درجة المعرفة المتوفرة لدى رجاؿ االصالح عف تخصصات الشرطة ومياميا، ومف 
تخصػػػص وىنػػػاؾ  30الممكػػػف قػػػراءة النتيجػػػة بػػػأف تخصصػػػات الشػػػرطة كثيػػػرة تصػػػؿ الػػػى 

تخصصات تحظى بتػطية اعالمية أكثر مف غيرىا مثؿ شرطة المرور وىػو مػا يزيػد مػف 
كػػذلؾ ىنػػاؾ تخصصػػات ليػػا احتكػػاؾ بػػالمواطنيف مسػػتوى معرفتيػػا بػػيف رجػػاؿ االصػػالح و 
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أكثر مف غيرىا مما يخمؽ تفاوت في درجة معرفتيا لدى رجاؿ االصالح، وعمػى كػؿ فػاف 
العالقات العامة في جياز الشرطة مسػؤولة عػف التعريػؼ بتخصصػات الشػرطة ودور كػؿ 

مػواطنيف منيا في مكافحة الجريمة، ويقع عمى عاتقيا مسػؤولية رفػع مسػتوى الػوعي بػيف ال
 بمياـ كؿ تخصص وبناء بعد معرفي متكامؿ حوؿ تمؾ التخصصات لدى الجميور.

 تحميل فقرات: األدوات اإلعالمية التي تستخدميا الشرطة . ت

درجػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.36) النتائج موضحة في جدوؿ أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

 (36جدول )
األدوات اإلعالمية التي  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " تستخدميا الشرطة

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال
ساب
الح
ط 
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ا
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ة )
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S
ig
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 3 0.000* 7.57- 49.56 2.48 مجمة الشرطة اتعرؼ عمى انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ  .1

 8 0.000* 15.05- 39.25 1.96 تصمني نسخ مف اصدارات مجمة الشرطة بصورة دورية  .2

 5 0.000* 10.45- 44.79 2.24 أضافت ىذه االصدارات معمومات جديدة كنت أجيميا عف الشرطة  .3

 6 0.000* 12.48- 41.91 2.10 اتابع انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ موقع الشرطة االلكتروني  .4

5.  
اتعرؼ عمى انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ صفحات الشرطة عمى 

 الفيس بوؾ
2.04 40.75 -13.65 *0.000 7 

6.  
اتعرؼ عمى انجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ موقع تويتر الخاص  

 بالشرطة
1.93 38.70 -14.80 *0.000 9 

7.  
ات حوؿ االحداث بشكؿ سريع تقدـ المواقع االلكترونية لمشرطة معموم
 ومحدث

2.26 45.22 -9.79 *0.000 4 

8.  
ال أجد صعوبة في الحصوؿ عمى المعمومات التي أحتاجيا عف خدمات 

 تخصصات الشرطة
2.79 55.79 -2.99 *0.002 2 

 1 0.440 0.15- 59.80 2.99 أتابع موقؼ الناطؽ باسـ الشرطة مف كؿ حدث أو جريمة في المجتمع  .9

  0.000* 12.02- 46.20 2.31 ت المجال معاً جميع فقرا 



128

 

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 ( يمكف استخالص ما يمي:36مف جدوؿ )
، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 2.31 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي -

 تسػػاوي (Sig).االحتماليػػة  القيمػػةوأف  12.02- %، قيمػػة االختبػػار46.20النسػػبي يسػػاوي 
داؿ إحصػػائيًا األدوات اإلعالميػػة التػػي تسػػتخدميا الشػػرطة "  "لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ  0.000

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ  ،α ≤0.05 عنػػد مسػػتوى داللػػة 
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة  3وىػي درجػة الموافقػة المتوسػطة يختمؼ جوىريًا عف 

  مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. يمةقم
ضػػػػعؼ االدوات االعالميػػػػة التػػػػي يسػػػػتخدميا جيػػػػاز الشػػػػرطة ويعػػػػزو الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى  -

لإلعػػالـ عػػف خدماتػػو وانجازاتػػو فػػي ايصػػاؿ رسػػالتو الػػى عينػػة الدراسػػة المتكونػػة مػػف رجػػاؿ 
نػػػاء البعػػػد االصػػػالح، حيػػػث مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة تمػػػؾ األدوات نجػػػد أنيػػػا لػػػـ تسػػػاىـ فػػػي ب

المعرفػػي لمصػػورة الذىنيػػة لجيػػاز الشػػرطة لعػػػدـ مالءمػػة تمػػؾ األدوات فػػي مخاطبػػة عينػػػة 
الدراسة حيػث اعتمػدت تمػؾ االدوات بشػكؿ رئيسػي عمػى االعػالـ الجديػد ومواقػع التواصػؿ 
االجتمػػاعي والتػػي مػػف المعػػروؼ أف أغمػػب جميورىػػا مػػف الفئػػات الشػػبابية وصػػػار السػػف 

مػػػؿ مػػػع أجيػػػزة الحاسػػػوب، وبػػػالرجوع الػػػى السػػػمات الشخصػػػية وممػػػف ليػػػـ خبػػػرة فػػػي التعا
سػػػنة فمػػػا فػػػوؽ، وبالنسػػػبة لممؤىػػػػؿ  50% مػػػنيـ أعمػػػارىـ مػػػف 73.1لممبحػػػوثيف نجػػػد أف 

% مػػػؤىميـ ثػػػانوي فأقػػػؿ، فطبيعػػػة رجػػػاؿ االصػػػالح ال تناسػػػبيا أدوات 44.9العممػػػي فػػػاف 
ع االنترنػػػت االعػػالـ الجديػػػد مثػػؿ صػػػفحات التواصػػػؿ االجتمػػاعي )فيسػػػبوؾ، تػػويتر( وموقػػػ

التي يستخدميا جياز الشرطة في ايصاؿ رسائمو، وكذلؾ كاف ىنػاؾ عػدـ تركيػز مػف قبػؿ 
جيػػاز الشػػرطة فػػي ايصػػاؿ المجمػػة الشػػيرية الصػػادرة عنيػػا لرجػػاؿ االصػػالح، حيػػث يقػػـو 

نسػػػػخة مػػػػف المجمػػػػة شػػػػيريًا "توقفػػػػت عػػػػف االصػػػػدار بعػػػػد  1000جيػػػػاز الشػػػػرطة بطباعػػػػة 
رطة وعمػػى بعػػض المؤسسػػات ولػػذلؾ فػػاف االدوات " تػػوزع عمػػى مراكػػز الشػػ7/2014حػػرب

االعالميػػة التػػي تسػػتخدميا الشػػرطة إليصػػاؿ رسػػائميا لرجػػاؿ االصػػالح ىػػي رسػػائؿ غيػػر 
مجدية ويستعيض عنيا رجػؿ االصػالح بالتواصػؿ المباشػر لتكػويف معارفػو ومدركاتػو عػف 

لػى اقامػة جياز الشرطة وفي ىذا االطار فاف العالقات العامة في جيػاز الشػرطة تحتػاج ا
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دورات تدريبيػػػػة لرجػػػػاؿ االصػػػػالح الطالعيػػػػـ عمػػػػى وسػػػػائميا وادواتيػػػػا االعالميػػػػة وكيفيػػػػة 
 التعامؿ معيا.

ويكمػػف اىتمػػاـ رجػػؿ االصػػالح بأخبػػار الشػػرطة ومواقفيػػا أنػػو يعتبػػر أمػػاـ المػػواطنيف مػػف  -
الجيػات المقربػة مػف جيػاز الشػرطة ورأيػو فػي االحػداث المتعمقػة بالشػرطة يػؤثر فػي الػرأي 

ـ مػػف حولػػو ألنػػو يحمػػؿ صػػفة اعتباريػػة، لػػذلؾ يحػػرص رجػػؿ االصػػالح عمػػى متابعػػة العػػا
أخبػػػار الشػػػرطة وموقفيػػػا مػػػف الجػػػرائـ لكػػػي يبقػػػى عمػػػى اطػػػالع ويحػػػدث معموماتػػػو ويفيػػػد 

  المواطنيف حيف الحاجة.
 المتوسط الحسابي لمجال الدور االعالمي:

درجػة الموافقػة  ىابة قػد وصػمت إلػلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستج Tتـ استخداـ اختبار 
 (.37النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3المتوسطة وىي 

 (37جدول )
 فقرات لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الدور اإلعالمي لجياز الشرطة
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الدور اإلعالمي الذي يقـو بو جياز الشرطة لمتعريؼ 
 بدورىا في مكافحة الجريمة

3.17 63.48 3.67 *0.000 2 

 1 0.000* 14.26 74.99 3.75 اإلعالـ عف الخدمات األمنية التي يقدميا الجياز

 3 0.000* 12.02- 46.20 2.31 األدوات اإلعالمية التي تستخدميا الشرطة

  0.004* 2.67 62.22 3.11 مي لجياز الشرطةالدور اإلعال

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *            

 
الػػػػدور اإلعالمػػػػي لجيػػػػاز  فقػػػػرات مجػػػػاؿ "المتوسػػػػط الحسػػػػابي لجميػػػػع  تبػػػػيف أف( 37مػػػػف جػػػػدوؿ )

االحتماليػػػػػػة القيمػػػػػػة ، وأف %62.22أي أف المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي النسػػػػػػبي  3.11سػػػػػػاوي ي " الشػػػػػػرطة
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.(Sig)  0.05  دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة الفقراتلذلؾ تعتبر  0.004تساوي≥ α،  ممػا يػدؿ
وىذا يعني أف ىناؾ  3عمى أف متوسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 

  .الفقرات بشكؿ عاـموافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى 
أف االعالـ ىو أىـ عامػؿ مػف عوامػؿ التػأثير فػي بنػاء الصػورة إلى  يجةىذه النتعزو الباحث قد يو 

الذىنيػػة لػػيس ببعػػدىا المعرفػػي فقػػط بػػؿ يتعػػداه الػػى البعػػد الوجػػداني والسػػموكي حيػػث يمعػػب االعػػالـ 
دور محػػوري فػػي زيػػادة ادراؾ وفيػػـ الخػػدمات األمنيػػة التػػي يقػػدميا جيػػاز الشػػرطة، والمالحػػظ أف 

قبػؿ ادارة العالقػات العامػة والمكتػب االعالمػي فػي جيػاز الشػرطة  ىناؾ جيد اعالمي ممارس مف
في التعريؼ عف دور جياز الشرطة في مكافحة الجريمػة وكػذلؾ التعريػؼ برمػز الشػرطة وشػعارىا 
الػػذي تتبنػػاه والخػػدمات األمنيػػة التػػي تقػػدميا، حيػػث يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف "الػػدور االعالمػػي الػػذي 

دورىا في مكافحة الجريمة" حصؿ عمى درجة موافقة مف قبؿ  يقوـ بو جياز الشرطة لمتعريؼ عف
% وىػو مػا يشػير الػى أثػر ىػذا الػدور فػي 63.48رجاؿ االصالح بمػع متوسػطيا الحسػابي النسػبي 

تشكيؿ وبناء وعي وادراؾ رجاؿ االصالح نحو الشرطة مما يدؿ اف ىناؾ درجة مػف االىتمػاـ مػف 
مكافحة الجريمة ولكنيا لـ تصؿ الػى الحػد المطمػوب،  قبؿ جياز الشرطة بإبراز انجازاتو ودوره في

بينما بمع المتوسػط الحسػابي النسػبي لػدور جيػاز الشػرطة فػي االعػالـ عػف الخػدمات االمنيػة التػي 
% وىػػػي درجػػػة موافقػػػة تشػػػير الػػػى أف رجػػػاؿ االصػػػالح لػػػدييـ معرفػػػة عػػػف خػػػدمات 74.99يقػػػدميا 

النسػػػػبي لػػػػألدوات االعالميػػػػة التػػػػي  جيػػػػاز الشػػػػرطة وتخصصػػػػاتو، بينمػػػػا بمػػػػع المتوسػػػػط الحسػػػػابي
% وىو ما يشير الى درجة موافقة منخفضة تشير الى ضعؼ وقصػور 46.20تستخدميا الشرطة 

االدوات االعالمية التي تستخدميا الشرطة في ايصاؿ رسائميا لرجاؿ االصالح أو عػدـ مالءمتيػا 
 ةالمطبوعػة أو المسػموعلشخصية رجؿ االصالح الذي مف الممكف أف تناسبو الوسػائؿ االتصػالية 

أو المرئيػة فضػاًل عػف التواصػؿ المباشػر حيػث يسػعى رجػؿ االصػالح "بنفسػو غالبػا" لمتعػرؼ عمػػى 
 خدمات جياز الشرطة ليستخدميا خالؿ تدخمو لحؿ المشاكؿ بيف المواطنيف.     

وضػػوح عػػدـ  ( والتػػي أشػػارت الػػى2010كدراسػػة )نػػاجي،بعػػض الدراسػػات مػػع ىػػذه النتػػائج واتفقػػت 
بػػػرامج  و ؿلمشػػػركات فػػػي أوسػػػاط الفئػػػات المسػػػتيدفة بسػػػبب إخفػػػاؽ بعػػػض وسػػػائ الذىنيػػػة ورةصػػػال

البرشػػورات،  العالقػػات العامػػة المتمثمػػة بالنشػػرات و أف وسػػائؿو  العالقػػات العامػػة فػػي بمػػوغ أىػػدافيا
وتقيػيـ بػرامج  ،الوسػائؿ اإلعالميػة الحديثػة ، أبحػاث العالقػات العامػة ،المؤثرات البصرية والسمعية

، ودراسػػة الشػػركات غيػػر مسػػتخدمة بصػػورة فاعمػػة فػي بنػػاء الصػػورة الذىنيػػة ليػػدة لعالقػات العامػػةا
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( والتي خمصت باف وسائؿ التعريؼ والترويج تتكامؿ ما بيف االتصاؿ الجماىيري 1999)الحاجة،
وبػػػػيف االتصػػػػاؿ الشخصػػػػي واف تػػػػأثير الحممػػػػة فػػػػي المرحمػػػػة االولػػػػى وىػػػػي مرحمػػػػة االدراؾ جػػػػاءت 

%، تػػػأثير الحممػػػة االعالميػػػة كمتػيػػػر 34الرتبػػػة مػػػع دور االتصػػػاؿ المباشػػػر بنسػػػبة متالزمػػػة فػػػي 
مستقؿ كاف كبير حيث نجحت في تأسيس الصورة الذىنية الطيبة عف المستشفى الى جانب تأثير 

( التػػػي أظيػػػرت أنػػػو تسػػػاىـ وسػػػائؿ االعػػػالـ المقػػػروءة 2009االتصػػػاؿ المباشػػػر و دراسػػػة )عػػػامر،
كبيػػر فػػي التػػأثير عمػػى قػػيـ واراء ومعتقػػدات االفػػراد ممػػا يػػنعكس عمػػى  والمرئيػػة والمسػػموعة بػػدور

التػي (Callanan,2011) الصورة الذىنية التي تمثؿ بدورىا االتجاىات الخاصة باألفراد، ودراسة 
أظيرت اف عرض االخبار التمفزيونية وتناوؿ برامج الواقع والجرائـ تساىـ بشكؿ ممحوظ في زيػادة 

( والتػػػي اسػػػتنتجت أف الصػػػحؼ تعػػػد مػػػف أىػػػـ وسػػػائؿ  2009سػػػة ) الشػػػتوي، الثقػػػة بالشػػػرطة، ودرا
 اإلعالـ التي تؤدي دورًا في تنمية الوعي األمني لدى المجتمع.

( بػأف زيػادة التعػرض لممػواد اإلخباريػة ,ET.AL, 1987 Korezenny) مػع دراسػة كػذلؾ واتفقت
باألمور السياسية أكثر مف التعرض  المذاعة والمرئية تسيـ بشكؿ كبير في زيادة المعرفة واإلدراؾ

( التػػي أظيػػرت أف الصػػورة الذىنيػػة عػػف الشػػرطة لػػدى 2005لموسػػائؿ المطبوعػػة، ودراسػػة )كػػاكتال،
المبحوثيف عبر وسائؿ اإلعالـ، إنيا جياز ضروري لحماية المجتمع مف الجريمة ثـ جياز خدمي 

التػي أظيػرت اف وسػائؿ و  (Cooke,2009)يطبؽ شعار ) الشرطة فػي خدمػة الشػعب( ، ودراسػة 
االعػالـ تعتمػد فػي تػطيتيػػا لألخبػار عمػى الشػػرطة بشػكؿ مػنظـ مػػف قبػؿ وحػدات الشػػرطة وادارات 
االعػػػػالـ والعالقػػػػات العامػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ ضػػػػمف نطػػػػاؽ المؤسسػػػػة الشػػػػرطية وذلػػػػؾ بفضػػػػؿ تفعيميػػػػا 

 واستخداميا لقانوف حرية المعمومات.
 

 توى المعرفة:مصادر االنطباع عن جياز الشرطة ومس ثانيًا/
 ما ىي مصادر انطباع رجل اإلصالح حول جياز الشرطة؟ . أ

 يوضح مصادر انطباع رجل اإلصالح حول جياز الشرطة (:38جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد مصادر انطباع رجل اإلصالح حول جياز الشرطة

 19.5 58 وسائؿ اإلعالـ المحمية

 15.4 46 وسائؿ اإلعالـ الحكومية

 71.1 212 لتعامؿ المباشر مع الشرطةالخبرة وا
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 24.8 74 حديث اآلخريف عف الشرطة

 14.1 42 النشرات والتقارير

 3.0 9 أخرى

 
% مف رجاؿ االصالح  ارجعت مصدر تكويف انطباعاتػو عػف 71.1( أف 38لوحظ مف الجدوؿ )

الصػػالح الشػػرطة الػػى الخبػػرة و التعامػػؿ المباشػػر معيػػـ وىػػو أمػػر منطقػػي فػػي اطػػار عمػػؿ رجػػاؿ ا
الػػذي يحػػتـ عمػػييـ التعامػػؿ والتنسػػيؽ المباشػػر مػػع رجػػاؿ الشػػرطة فػػي كثيػػر مػػف الممفػػات والمشػػاكؿ 

حػديث اآلخػريف عػف الشػرطة وىػو  التي يسعوف لحميا بيف المواطنيف، فيما جاء في المرتبة الثانيػة
 مصدر ميـ مف مصادر تكػويف االنطبػاع عػف الشػرطة حيػث يصػنؼ بػالخبرة غيػر المباشػرة، فيمػا
جاءت وسائؿ االعالـ سواء المحمية أو الحكومية وكذلؾ النشرات والتقارير بنسب قميمػة ممػا يشػير 
الػػى انخفػػاض مسػػتوى تأثيرىػػا فػػي تشػػكيؿ االنطبػػاع عػػف الشػػرطة لػػدى رجػػاؿ االصػػالح كجػػزء مػػف 
النخبة المجتمعية المفترض استيدافيا بالبرامج االعالمية، و يشير كذلؾ الى ضعؼ تمػؾ األدوات 

ايصػػػاؿ رسػػػالة الشػػػرطة وصػػػورتيا الطيبػػػة لشػػػريحة ميمػػػة مػػػف المجتمػػػع الفمسػػػطيني، وتجػػػدر  فػػػي
االشػػػارة الػػػى أف مصػػػادر تكػػػويف االنطباعػػػات يمكػػػف أف تختمػػػؼ مػػػف فئػػػة الػػػى أخػػػرى فمػػػا يناسػػػب 
الشباب ال يناسب بالضرورة كبار السف وما يناسب مجموعة مف النخبة ليس بالضرورة اف يناسب 

ف قراءتػػػو بشػػػكؿ أوضػػػح مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة السػػػمات الشخصػػػية لرجػػػاؿ فئػػػة اخػػػرى وىػػػو مػػػا يمكػػػ
االصالح مثؿ المؤىؿ العممي والعمر وطبيعة رجاؿ االصالح التي تحتـ عمييـ حفظ أسرار الناس 

( أف الخبػػرة والتعامػػؿ 2012واالبتعػػاد عػػف االعػػالـ، واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػة )خميػػؿ،
لػى مػف بػيف اكثػر الوسػائؿ االتصػالية التػي يمجػا الييػا الػرأي العػاـ والمباشر جاءت في المرتبػة االو 

الفمسطيني فػي تكػويف الصػورة الذىنيػة عػف الشػرطة وتػأتي الصػحافة فػي المرتبػة الثانيػة، واظيػرت 
( اف ىنػػاؾ اتجاىػػًا ايجابيػػًا لػػدى المػػواطنيف نحػػو السػػموؾ األخالقػػي لرجػػؿ 2009دراسػػة )الطراونػػة،

، وبينػػت الدراسػػة أف مػػف تعامػػؿ مػػع رجػػؿ الشػػرطة لديػػو اتجاىػػات اكثػػر الشػػرطة أثنػػاء ادائػػو لعممػػو
 ايجابية مف غيره ممف لـ يتعامؿ مع رجاؿ الشرطة.
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 ما الرمز الذي يحممو جياز الشرطة في قطاع غزة؟ . ب
 يوضح الرمز الذي يحممو جياز الشرطة في قطاع غزة (: 39جدول )

عددال الرمز الذي يحممو جياز الشرطة في قطاع غزة  النسبة المئوية % 
 81.1 244 النسر

 5.6 17 السيؼ

 11.0 33 العمـ الفمسطيني

 3.3 10 غصف الزيتوف

 11.0 33 جميع ما ذكر

 3.0 9 أخرى

 
وضع ىذا السؤاؿ لتممس الجيد المبذوؿ مف قبؿ كؿ مف ادارة العالقات العامة والمكتب االعالمي 

ة رجػاؿ االصػالح برمػز الشػرطة مؤشػر عمػى نجػاح في التعريؼ بجياز الشرطة، حيث يمثؿ معرف
النشػػاطات االتصػػالية لتمػػؾ االدارات بػػالمجتمع، ومثّػػؿ السػػؤاؿ اختبػػار لواقػػع معرفػػة رجػػؿ االصػػالح 
برمز الشرطة، حيػث حصػمت فقػرة سػابقة "أعػرؼ الشػعار والرمػز الػذي تتبنػاه الشػرطة" عمػى درجػة 

( ، وقػػػػد ُوضػػػػع ىػػػػذا السػػػػؤاؿ فػػػػي 35% جػػػػدوؿ)80.61موافقػػػػة بمػػػػع متوسػػػػطيا الحسػػػػابي النسػػػػبي 
% أف رمػػػػز 81.1( بشػػػػكؿ يحتمػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف اجابػػػػة وجػػػػاءت االجابػػػػة األعمػػػػى بنسػػػػبة 39جػػػػدوؿ)

الشرطة ىو النسر، بينمػا تنوعػت االجابػات بنسػب قميمػة بػيف العمػـ الفمسػطيني و السػيؼ و غصػف 
جابػة عمػى مػا الزيتوف، وفي حقيقػة األمػر فػاف الرمػز يحتػوى "جميػع مػا ذكػر" وقػد حصػمت ىػذه اال

% فقط مف االجابات مما يشير الى عدـ وضوح رمز الشرطة لدى رجاؿ االصالح وىـ 11نسبتو 
مػػػف أكثػػػر فئػػػات المجتمػػػع اختالطػػػًا بالشػػػرطة مػػػا يػػػدلؿ عمػػػى ضػػػعؼ النشػػػاطات التعريفيػػػة بجيػػػاز 
بة الشرطة والتي يجب أف يتصدرىا ابراز الرمز، ولمتوضيح فاف ىذه االجابة ال تتعارض مع االجا

( حيػػث أف رجػػػؿ االصػػالح يعتقػػػد اف لديػػو معرفػػة برمػػػز الشػػرطة وفػػػي 35عمػػى الفقػػرة فػػػي جػػدوؿ)
 الحقيقة اف صورة الرمز مشوشة في اذىاف رجاؿ االصالح. 
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 ما الشعار الذي تتبناه الشرطة في قطاع غزة؟ . ت
 يوضح الشعار الذي تتبناه الشرطة في قطاع غزة (:41جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد رطة في قطاع غزةالشعار الذي تتبناه الش
 63.5 198 الشرطة في خدمة الشعب

 3.8 12 الشرطة في خدمة الوطف

 20.8 65 الشرطة والشعب في خدمة الوطف

 11.9 37 غير ذلؾ

 100.0 312 المجموع

 
اجابات رجاؿ االصالح تشير الى وجود تبايف في معرفتيـ بشعار الشرطة  كانت (40)مف جدوؿ 

% مػػنيـ أف الشػػعار 63.5والػػذي مػػف المفتػػرض أف يكػػوف واضػػح ومعػػروؼ، حيػػث يػػرى مػػا نسػػبتو 
% مػف رجػاؿ 36.5ىو "الشرطة في خدمة الشعب" وىػو الشػعار الصػحيح، ولكػف ىنػاؾ مػا نسػبتو 

االصػػػػالح ال يعرفػػػػوف الشػػػػعار الصػػػػحيح وىػػػػي نسػػػػبة ليسػػػػت قميمػػػػة اذا مػػػػا قورنػػػػت بأىميػػػػة رجػػػػاؿ 
  بعمؿ الشرطة. االصالح ومدى اختالط عمميـ

 
 تحميل فقرات: انطباع رجال اإلصالح عن تخصصات الشرطة: ثالثًا/

درجػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػى  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.41النتائج موضحة في جدوؿ ) .3وىي الموافقة المتوسطة 

 
 
 
 
 
 
 
 



135

 

 (41جدول )
 انطباع رجال لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " اإلصالح تخصصات الشرطة

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت
ة ا
قيم

 

ة )
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت
ا

 

 14 0.000* 13.97 74.23 3.71 شرطة المراكز  .1

 16 0.000* 10.08 71.92 3.60 شرطة المرور  .2

 17 0.000* 6.12 67.32 3.37 ياتشرطة البمد  .3

 12 0.000* 13.14 77.54 3.88 المباحث العامة  .4

 9 0.000* 13.14 78.30 3.92 مكافحة المخدرات  .5

 15 0.000* 9.14 73.43 3.67 التدخؿ وحفظ النظاـ  .6

 10 0.000* 15.24 78.15 3.91 الشرطة البحرية  .7

 1 0.000* 20.93 86.02 4.30 ىندسة المتفجرات  .8

 5 0.000* 19.12 80.83 4.04 مف الجامعاتأ  .9

 11 0.000* 15.57 78.01 3.90 الدوريات والنجدة  .10

 7 0.000* 15.98 79.61 3.98 األدلة الجنائية  .11

 2 0.000* 18.02 82.19 4.11 عمميات الشرطة  .12

 4 0.000* 22.82 80.84 4.04 شرطة الحراسات  .13

 8 0.000* 15.62 78.97 3.95 الشرطة النسائية  .14

 13 0.000* 12.54 76.35 3.82 الشرطة القضائية  .15

 3 0.000* 18.38 81.72 4.09 العالقات العامة  .16

 6 0.000* 19.58 79.76 3.99 اإلعالميالمكتب   .17

  0.000* 24.40 76.93 3.85 معاً  التخصصاتجميع  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *
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 استخالص ما يمي:( يمكف 41مف جدوؿ )

، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 3.85بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي  -
تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة وأف  ،24.40 %، قيمػػة االختبػػار76.93النسػػبي يسػػاوي 

ـــاع لجـــان اإلصـــالح عـــن تخصصـــات الشـــرطة "لػػػذلؾ يعتبػػػر مجػػػاؿ  0.000  " داؿ انطب
 ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا، α ≤0.05  عنػد مسػتوى داللػة إحصػائياً 

وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة  3وىػي عف درجة الموافقة المتوسطة المجاؿ يختمؼ جوىريًا 
وقد جاءت التخصصات األكثر ايجابية تمؾ  ،المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

تػوالي: ىندسػة المتفجػرات، عمميػات التي ليس ليا احتكاؾ مباشر بالمواطنيف وىػي عمػى ال
الشػػرطة، العالقػػات العامػػة، شػػرطة الحراسػػات ثػػـ أمػػف الجامعػػات، وجػػاءت التخصصػػات 
األقػػؿ ايجابيػػة عمػػى النحػػو التػػالي: شػػرطة البمػػديات "ذات أقػػؿ انطبػػاع ايجػػابي"  ثػػـ شػػرطة 

 المرور ثـ التدخؿ وحفظ النظاـ ثـ شرطة المراكز.
يتمتػػػع بػػػأعمى انطباعػػػات ايجابيػػػة لػػػدى رجػػػاؿ  ف أكثػػػر تخصػػػص شػػػرطيأيشػػػير الجػػػدوؿ  -

االصػػالح ىػػو تخصػػص ىندسػػة المتفجػػرات وىػػو أمػػر مسػػتوعب فػػي ظػػؿ العمػػؿ المتفػػاني 
الذي تقوـ بو شرطة ىندسة المتفجػرات أمػاـ عمميػات القصػؼ مػف العػدو الصػييوني ومػف 
جانػػػػب آخػػػػر ال يوجػػػػد تعػػػػارض بػػػػيف ميمػػػػة الشػػػػرطي فػػػػي ىندسػػػػة المتفجػػػػرات و مصػػػػمحة 

ي تنفيػػذ تمػػؾ الميمػػة، وىػػو مػػا يظيػػر عكسػػو تمامػػًا فػػي ميمػػات شػػرطة البمديػػة، المػػواطف فػػ
والتػػػي عػػػادة مػػػا تكػػػوف لتنفيػػػذ سياسػػػات البمديػػػة مػػػف تجػػػاوزات فػػػي العمػػػراف أو األسػػػواؽ أو 
مخالفات المياه والكيرباء وغيػر ذلػؾ، فػي ظػؿ االوضػاع االقتصػادية السػيئة التػي يعيشػيا 

لبمدية بنوع مف الندية وعػدـ التعػاوف وىػو مػا يفسػر القطاع، فينظر المواطف لرجؿ شرطة ا
تدني االنطباع اإليجابي عنيا لدى رجاؿ االصالح، مف جانػب آخػر فػاف رجػؿ االصػالح 
مػػدرؾ لطبيعػػة وأىميػػة عمػػؿ رجػػؿ شػػرطة البمديػػة ويعػػرؼ أنػػو ممػػـز بتطبيػػؽ القػػانوف لحفػػظ 

ي عػف شػرطة البمديػة الحقوؽ سػواء العامػة أو الخاصػة لػذلؾ فػرغـ تػدني االنطبػاع االيجػاب
 اال انو يبقى في مستوى االنطباع االيجابي المقبوؿ.

مػػف الواضػػػح أف رجػػؿ االصػػػالح عمػػػى درايػػة ووعػػػي بميػػػاـ وتخصصػػات الشػػػرطة وذلػػػؾ و  -
ظاىر مف االنطباع االيجػابي الػذي حظيػت بػو جميػع التخصصػات، ويمكػف قػراءة تفػاوت 

ة فػػػػي ضػػػػوء العديػػػػد مػػػػف درجػػػػة االنطبػػػػاع االيجػػػػابي لعينػػػػة الدراسػػػػة بتخصصػػػػات الشػػػػرط
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عامػػػؿ مػػػع تخصصػػػات الشػػػرطة االعتبػػػارات لعػػػؿ أىميػػػا درجػػػة االحتكػػػاؾ والخبػػػرة فػػػي الت
، وكذلؾ يؤثر في تكويف المعرفة درجة اىتماـ وسائؿ اإلعالـ بتمؾ التخصصػات المختمفة

األمػػر الػػذي يػػنعكس غمػػى وعػػي وادراؾ المبحػػوثيف بتمػػؾ التخصصػػات ممػػا يػػنعكس عمػػى 
 انطباعاتيـ.

( والتػي أظيػرت أف ىنػاؾ 2004)نصػير،ىذه النتائج مع بعض الدراسػات كدراسػة  واتفقت -
تفػػاوت فػػي درجػػة معرفػػة الجميػػور المصػػري بقطاعػػات الشػػرطة وبالتػػالي تفػػاوت االنطبػػاع 
حوليػػػا فيمػػػا حظيػػػت شػػػرطة الكيربػػػاء عمػػػى أقػػػؿ انطبػػػاع إيجػػػابي بػػػيف قطاعػػػات الشػػػرطة 

رجػػؿ شػػرطة الكيربػػاء قػػد حصػػؿ  ( والتػػي أظيػػرت أف2012األخػػرى وكػػذلؾ دراسػػة)خميؿ،
عمى أقؿ انطباع إيجابي بينما حظيت مكافحة المخدرات عمى أفضؿ انطباع إيجابي لدى 

 المبحوثيف.
 

 تحميل فقرات: " انطباع لجان اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب المختمفة": رابعًا/

درجػة الموافقػة  مت إلػىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػ Tتـ استخداـ اختبار 
 (.42النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي المتوسطة 

 (42جدول )
انطباع لجان اإلصالح  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 عن رجل الشرطة في الرتب المختمفة "

 الفقرة م
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 4 0.000* 9.30 72.41 3.62 ضابط برتبة كبيرة "رائد فأعمى"  .1

 3 0.000* 15.67 74.82 3.74 ضابط برتبة صػيرة "نقيب فأقؿ"  .2

 1 0.000* 17.72 77.62 3.88 صؼ ضابط "مساعد/رقيب أوؿ/ رقيب/عريؼ"  .3

 2 0.000* 15.62 76.74 3.84 جندي  .4

  0.000* 20.68 75.46 3.77 قرات المجال معاً جميع ف 

 α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *
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 ( يمكف استخالص ما يمي:42مف جدوؿ )
، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 3.77 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي -

 تسػػػاوي (Sig).االحتماليػػػة  القيمػػػةوأف  20.68 %، قيمػػػة االختبػػػار75.46النسػػػبي يسػػػاوي 
 انطباع لجان اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب المختمفة " لذلؾ يعتبر مجػاؿ 0.000

ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة  ،α ≤0.05 " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ  3وىػػي درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف 

ومػف المالحػظ أف رجػؿ الشػرطة ذو  ،افقة مف قبؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿمو 
الرتبة المنخفضة يحظى بانطباع ايجابي أكبر مف رجؿ الشرطة في الرتب المرتفعة حيث 
حظيػػػت رتبػػػة صػػػؼ ضػػػابط الػػػى جنػػػدي بانطبػػػاع ايجػػػابي أعمػػػى مػػػف رتبػػػة الضػػػباط سػػػواء 

أف  ويعزو الباحث ذلؾ إلػىوىي مف رائد فأعمى،  الصػيرة مف مالـز الى نقيب او الكبيرة
رجػػػؿ االصػػػػالح ينظػػػػر الػػػى رجػػػػؿ الشػػػػرطة فػػػي الرتبػػػػة المنخفضػػػػة عمػػػى أنػػػػو أقػػػػدر عمػػػػى 
المسػػاعدة، وعػػدـ وجػػود رتبػػة مرتفعػػة يزيػػؿ الحػػواجز ويسػػيؿ التعػػاطي المباشػػر بػػيف رجػػؿ 

ترتيبػات االصالح ورجػؿ الشػرطة بعكػس الرتػب المرتفعػة والتػي يحتػاج التعامػؿ معيػا الػى 
سػػواء اداريػػة أو فنيػػة وعػػادة فػػاف رجػػؿ الشػػرطة فػػي الرتبػػة المنخفضػػة لػػيس صػػاحب قػػرار 
لػػذلؾ فػػاف المعيقػػات التػػي يمكػػف أف يواجييػػا رجػػؿ االصػػالح مػػف الممكػػف أف تصػػدر مػػف 

 رتبة ذات قرار وىي الرتب المرتفعة. 
جػابي فييػػا ( حيػث كػاف ترتيػب االنطبػاع االي2012)خميػػؿ، واتفقػت ىػذه النتػائج مػع دراسػة -

حػػوؿ الرتػػب عمػػى النحػػو التػػالي: جنػػدي ثػػـ صػػؼ ضػػباط ثػػـ ضػػابط برتبػػة حتػػى نقيػػب ثػػـ 
( والتي جاءت فييا 2014ضابط برتبة مف رائد فأعمى واختمفت النتيجة مع دراسة)نصير،

الرتب العميا باالنطباعات األكثر ايجابية ثـ توالت بعدىا الرتب األخػرى مػف األعمػى رتبػة 
 لألقؿ. 
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 مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية: جال الثالث/الم
درجػة الموافقػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػى  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.43النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي المتوسطة 
 (43جدول )

مظير رجل الشرطة  مجال "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " الذي يؤدي الخدمة األمنية

 الفقرة م
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 4 0.000* 11.35 73.20 3.66 الزي الذي يرتديو رجؿ الشرطة مناسب لطبيعة ميامو  .1

 3 0.000* 15.13 77.52 3.88 جميؿالزي الذي يرتديو رجؿ الشرطة منمؽ و   .2

 1 0.000* 21.45 83.24 4.16 يمتـز رجؿ الشرطة بالزي خالؿ فترات الدواـ الرسمي  .3

 2 0.000* 15.92 78.45 3.92 المظير العاـ لرجؿ الشرطة الئؽ ومرتب  .4

5.  
ييتـ رجاؿ الشرطة بالمركبات الخاصة بالعمؿ مف حيث المحافظة عمى 

 نظافتيا
3.23 64.63 3.24 *0.001 6 

6.  
ييتـ رجاؿ الشرطة بالمركبات الخاصة بالعمؿ مف حيث الحفاظ عمى 

 السالمة العامة وآداب القيادة
3.24 64.83 3.98 *0.000 5 

  0.000* 15.67 73.58 3.68 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 الص ما يمي:( يمكن استخ43من جدول )
 أي أف المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي النسػػػػػػبي 4.16سػػػػػػاوي ي( 3رقػػػػػػـ )لمفقػػػػػػرة المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي  -

لػػػذلؾ تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرة دالػػػة 0.000 تسػػػاوي  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة ، وأف 83.24%
ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه ، α ≤0.05 إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة 

موافقػة مػف درجػة وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ  3وىػي الموافقػة المتوسػطة  درجةالفقرة قد زاد عف 
وىػػو أمػػر نػػابع مػػف اسػػتمرار مخالطػػة رجػػاؿ االصػػالح  قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة



140

 

لرجاؿ الشرطة خالؿ عمميـ وتواجدىـ المستمر في مراكز الشرطة ومواقعيػا، حيػث يػدرؾ 
 .بالزي الرسمي خالؿ فترة العمؿ رجاؿ االصالح اف ىناؾ التزاـ مف قبؿ رجاؿ الشرطة

أي أف المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي النسػػػػػػبي  3.23سػػػػػػاوي ي (5رقػػػػػػـ ) لمفقػػػػػػرةالمتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي  -
لػذلؾ تعتبػر  0.001 تسػاوي (Sig).القيمػة االحتماليػة وأف  3.24، قيمة االختبػار 64.63%

ة ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػ ،α ≤0.05 ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة 
 وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ 3وىػػي درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة عػػف  زاداالسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد 

حيث أف ىنػاؾ اىتمػاـ بنظافػة  مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بدرجة متوسطة موافقة
المركبات ولكف ليس بالمستوى المطموب ومف الممكف تفسير ذلؾ بأف نقص عدد سيارات 

الممقػػاة عمػػى عػػاتقيـ ال يتػػرؾ ليػػـ الوقػػت الكػػافي لالىتمػػاـ بنظافػػة  الشػػرطة وكثػػرة الميػػاـ
 .المركبات بالشكؿ المطموب

، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 3.68 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي -
 تسػػػاوي (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة وأف  15.67 %، قيمػػػة االختبػػػار73.58النسػػػبي يسػػػاوي 

داؿ  مظيػػػػر رجػػػػؿ الشػػػػرطة الػػػػذي يػػػػؤدي الخدمػػػػة األمنيػػػػة " "لػػػػذلؾ يعتبػػػػر مجػػػػاؿ  0.000
ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا  ،α ≤0.05 إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة 
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة  3وىػي درجة الموافقة المتوسطة المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

رجػؿ الشػرطة مػف عالمػات  ، حيث أف مظيرمف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
، واف قػػػػرب رجػػػػاؿ انضػػػػباطو بأنظمػػػػة الشػػػػرطة المتعمقػػػػة بضػػػػرورة االلتػػػػزاـ بػػػػالزي الرسػػػػمي

االصػػالح مػػف رجػػؿ الشػػرطة يعطػػي فرصػػة حقيقيػػة لمالمسػػة ىػػذا الجانػػب الميػػـ وتكػػويف 
  وعي وادراؾ ايجابي وبناء صورة طيبة عف رجؿ الشرطة والتزامو.

اىتمػاـ جيػاز الشػرطة بحسػف مظيػر عناصػرىا سػػواء إلػى  ىػذه النتيجػةيعػزو الباحػث قػد و  -
في ممبسيـ وىنداميـ الشخصي أو في مركباتيـ التي تستخدـ في ميمات الشػرطة، وذلػؾ 
انطالقػػا مػػف أف الػػزي الرسػػمي يعتبػػر أداة تعريػػؼ لمػػف يرتديػػو بالمؤسسػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا، 

بػػدور مػػف يرتديػػو خػػالؿ المشػػاكؿ أو فػػي المراكػػز،  وىنػػا يحقػػؽ زي الشػػرطة ىػػدؼ تعريفػػي
وكػػذلؾ فػػاف الػػزي النظيػػؼ والمناسػػب لػػو شػػأف كبيػػر فػػي احتػػراـ الجميػػور لرجػػؿ الشػػرطة 
فضاًل عف رفع الروح المعنوية لو، حيث يؤدي المظير الشخصي وحسف الينداـ دور فػي 

فمسػػػطيني اعػػػالء مكانػػػة الشػػػرطة وكسػػػب االحتػػػراـ لعناصػػػرىا، وحيػػػث اف رجػػػؿ الشػػػرطة ال
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 -ولػػيس فقػػط رجػػؿ االصػػالح -معػػروؼ بزيػػو الخػػاص فػػاف النظػػرة التػػي يمقييػػا أي مػػواطف
عمى ىيئة رجؿ الشرطة وممبسو تعطيػو صػورة عنػو وعػف الجيػاز الػذي يعمػؿ بػو، وتجػدر 
االشػػارة الػػى الػػدور الرقػػابي الػػذي يقػػوـ بػػو مراقػػب عػػاـ الشػػرطة واالنضػػباط التػػابع لمشػػرطة 

شػرطة بػالزي والقيافػة خػالؿ سػاعات الػدواـ ومحاسػبة مػف يخػالؼ بمتابعة التزاـ عناصر ال
تنفيػػػذا لتعميمػػػات قيػػػادة الشػػػرطة التػػػي شػػػددت عمػػػى عػػػدـ السػػػماح لرجػػػؿ الشػػػرطة بممارسػػػة 
ميامػػو بػػدوف ارتدائػػو الػػزي الرسػػمي والتزامػػو بالقيافػػة التامػػة، ومػػف الواضػػح أف التػػزاـ رجػػؿ 

ات دوامو قػد أدى لتكػويف ادراؾ لػدى الشرطة الفمسطيني بزيو وىندامو الرسمي خالؿ ساع
رجاؿ االصالح بأف ىناؾ التزاـ وانضباط مما انعكس عمى بناء صورة جيدة عف الشرطة 

 في ىذا الجانب.
( والتػػػي أظيػػػرت أف 2012)الخالػػػدي، واتفقػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػع بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػة -

% 71النسػػػبي ىنػػػاؾ درجػػػة موافقػػػة مػػػف قبػػػؿ عينػػػة الدراسػػػة تتجػػػاوز المتوسػػػط الحسػػػابي 
باىتمػػػػاـ ضػػػػباط وافػػػػراد الشػػػػرطة بالنظافػػػػة والينػػػػداـ والمظيػػػػر الخػػػػارجي، وكػػػػذلؾ دراسػػػػة 

( والتػي أظيػرت أف رجػؿ الشػرطة ييػتـ بػالمظير الخػارجي بدرجػة موافقػة 2010)الطناني،
( والتػػػي أظيػػػرت أف 2012، وكػػػذلؾ دراسػػػة )خميػػػؿ،% 81.2بمتوسػػػط حسػػػابي نسػػػبي بمػػػع
ترتيب وحسف المظير حيث حصمت ىذه السمة عمى أعمػى رجؿ الشرطة يتسـ باألناقة وال

% مػػف بػػيف العوامػػؿ الشخصػػية األخػػرى لرجػػؿ الشػػرطة التػػي 78.33درجػػة موافقػػة بنسػػبة 
 تؤثر في صورتو الذىنية. 

% مػػػف المبحػػػوثيف قػػػد 80( حيػػػث بينػػػت النتػػػائج أف مػػػا يقػػػرب مػػػف 2007دراسػػػة )ىػػػالؿ، -
 فيو الشروط الواجب توافرىا.أوضحوا أف مالبس ومظير رجؿ الشرطة الئؽ ويتحقؽ 

 
 االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو: المجال الرابع/

درجػة الموافقػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.44النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي المتوسطة 

 
 
 



142

 

 (44جدول )
االىتمام بالمكان الذي  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)بي وقيمة االحتمال المتوسط الحسا

 " يؤدي الجياز خدماتو من خاللو

 الفقرة م
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 6 0.372 0.33- 59.52 2.98 تصميـ مركز الشرطة الخارجي عصري ومناسب  .1

 5 0.457 0.11- 59.87 2.99 تصميـ مركز الشرطة مف الداخؿ مناسب ويمبي االحتياجات  .2

 8 0.005* 2.61- 56.51 2.83 توجد في المركز اماكف استقباؿ مخصصة لمزوار مف الفئات الخاصة  .3

 9 0.000* 4.81- 53.93 2.70 الكراسي والمقاعد في مراكز الشرطة مريحة  .4

 3 0.000* 3.52 64.85 3.24 ة عمى نظافة أماكف عمميـيحافظ رجاؿ الشرط  .5

 1 0.000* 6.44 67.95 3.40 مركز الشرطة نظيؼ ومرتب مف الداخؿ  .6

 4 0.006* 2.54 63.76 3.19 توجد في مركز الشرطة لوحات تحمؿ ارشادات ونصائح تخص عمميـ  .7

 2 0.000* 4.09 65.64 3.28 توجد في مركز الشرطة لوحات اشارية لالستدالؿ بيا  .8

 10 0.000* 9.32- 46.55 2.33 توجد كاميرات مراقبة داخؿ أروقة مراكز الشرطة  .9

10.  
الموقع الجػرافي لمركز الشرطة يناسب المياـ التي يقـو بيا وال يعود 

 بالضرر عمى مف حولو
2.89 57.76 -1.46 0.073 7 

  0.433 0.17- 59.81 2.99 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 حسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة المتوسط ال*

 ( يمكن استخالص ما يمي:44من جدول )
، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 2.99 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي -

 تسػػػاوي (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة وأف  0.17- %، قيمػػػة االختبػػػار59.81النسػػػبي يسػػػاوي 
مػػاـ بالمكػػاف الػػذي يػػؤدي الجيػػاز خدماتػػو مػػف خاللػػو " االىت "لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ  0.433
وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة  ،α ≤0.05 داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة غيػػر 

، وىػػػو أمػػػر مسػػػتوعب حيػػػث اف مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة عمػػػى فقػػػرات ىػػػذا المجػػػاؿ متوسػػػطة
ا أو بناءىػػا أثقػػؿ االسػػتيدافات الصػػييونية المتكػػررة لمراكػػز الشػػرطة ومػػف ثػػـ اعػػادة ترميميػػ
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مػػػػف كاىػػػػؿ الحكومػػػػة ككػػػػؿ ولػػػػيس فقػػػػط وزارة الداخميػػػػة ممػػػػا جعميػػػػا تتخمػػػػى عػػػػف بعػػػػض 
التجييػػػزات اليامػػػة فػػػي مواقػػػع العمػػػؿ ومراكػػػز الشػػػرطة مثػػػؿ كػػػاميرات المراقبػػػة والتػػػي مػػػف 

 الممكف تواجدىا و لكف بشكؿ محدود وفي مواقع محددة مثؿ السجف أو الّنَظاَرة. 
الىتمػاـ بنظافػة موقػع العمػؿ مػف السػمات الميمػة المرتبطػة لػيس وبالرغـ مف ذلػؾ يعتبػر ا -

فقػػط بالبعػػد الػػوظيفي لرجػػؿ الشػػرطة بػػؿ كػػذلؾ بالخمفيػػة الدينيػػة والتربويػػة، لػػذلؾ فػػاف ىنػػاؾ 
درجة مف االىتماـ مف قبؿ رجاؿ الشرطة بنظافة وترتيػب مواقػع عمميػـ، ويعتبػر االىتمػاـ 

لعوامؿ الميمة التي تؤثر عمػى وعػي وادراؾ بموقع العمؿ مف حيث النظافة والترتيب مف ا
رجاؿ االصالح  وىو ما ظير مف خالؿ اجاباتيـ والتي نبعت مف التجربة المباشرة حيث 
التردد عمى مواقع الشرطة ومراكزىا المختمفة ورؤية مستوى الترتيب والنظافة بأنفسيـ رغـ 

 الحاجة الى التطوير والتحسيف في ىذا التجاه.
أف االىتمػػاـ بموقػػع العمػػؿ يعػػد مػػف بػػيف عوامػػؿ نجػػاح جيػػاز ث ذلػػؾ إلػػى يعػػزو الباحػػقػػد و  -

الشػػػػرطة فػػػػي تقػػػػديـ خدماتػػػػو بشػػػػكؿ جيػػػػد وىػػػػو اىتمػػػػاـ بحاجػػػػة الػػػػى مزيػػػػد مػػػػف التطػػػػوير 
والتحسيف، حيث مف الميـ عمى مواقع خدمية كمراكز الشرطة أف تتميز بسيولة الوصوؿ 

واطنيف وتػػوفير الراحػػة ليػػـ خػػالؿ الييػػا وتييئػػة تصػػميميا الػػداخمي والخػػارجي السػػتقباؿ المػػ
زيػػارتيـ لمركػػز الشػػرطة، واف نظافػػػة المركػػز وترتيبػػو وتجييػػػزه لتمبيػػة احتياجػػات وظػػػروؼ 
المػػواطنيف وخاصػػة رجػػاؿ االصػػالح مػػنيـ لػػو األثػػر الكبيػػر فػػي بنػػاء الصػػورة الطيبػػة عػػف 
رجػػؿ الشػػرطة والجيػػاز الػػذي يعمػػؿ بػػو، مػػع العمػػـ أف ىنػػاؾ بعػػض العناصػػر التػػي يمكػػف 

تحكـ بيػػػا مثػػػؿ النظافػػػة والترتيػػػب حيػػػث حظيػػػت بػػػأعمى درجػػػة موافقػػػة بػػػيف فقػػػرات نفػػػس الػػػ
المجػػاؿ، ألنيػػا نابعػػة مػػف عمػػؽ تربػػوي ودينػػي لرجػػؿ الشػػرطة اضػػافة الػػى التزامػػو الػػوظيفي 
بينمػػػا ىنػػػاؾ عناصػػػر حظيػػػت بدرجػػػة موافقػػػة أقػػػؿ رغػػػـ أىميتيػػػا مثػػػؿ التصػػػميـ الخػػػارجي 

ة فيػػي عناصػػر مرتبطػػة بالوضػػع المػػادي الػػذي لممركػػز أو تجييػػز المركػػز بكػػاميرات مراقبػػ
وكػػػذلؾ القصػػػؼ المتكػػػرر  2007تمػػػر بػػػو الشػػػرطة كجػػػزء مػػػف الحكومػػػة المحاصػػػرة منػػػذ 

لمراكز الشرطة مف قبؿ قوات االحتالؿ والذي دفع جياز الشرطة لالىتمػاـ بتقػديـ الخدمػة 
العالقػػات  مػػف أي موقػػع بأقػػؿ االمكانيػػات المتػػوفرة وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فقػػد أفػػاد مػػدير ادارة

العامة في جياز الشرطة أف عدد كبير مف مراكز الشرطة قد تـ تزويدىا بشبكات كيربػاء 
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تعمؿ بالطاقة الشمسية كجزء مف االىتماـ بمواقع العمؿ وتجاوز أزمػة الكيربػاء التػي يمػر 
 بيا قطاع غزة. 

( والتػػػي اظيػػػرت اف 2003)العتيبػػػي، واتفقػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػع بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػة -
% مػػػػػف عينػػػػة المزاحميػػػػػة موافقػػػػوف عمػػػػػى أف مراجعػػػػػي 68% مػػػػف عينػػػػػة الخػػػػرج و 64.7

الجوازات ال يعانوف مف عدـ وجود أمػاكف مريحػة لالنتظػار. وأظيػرت كػذلؾ درجػة موافقػة 
عمػػػػى اسػػػػػتخداـ ادارة الجػػػػوازات لوحػػػػػات ارشػػػػادية داخميػػػػػة كافيػػػػة لمتعريػػػػػؼ بخػػػػدماتيا فػػػػػي 

 %(. 74.7) %(  وفي الخرج بنسبة94المزاحمية بنسبة ) 
 

 امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة: المجال الخامس/
درجػة الموافقػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػى  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.45النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي المتوسطة 
 (45جدول )

امتالك الجياز  ن فقرات مجال "لكل فقرة م (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " لمتكنولوجيا الحديثة
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 7 0.000* 7.42- 49.83 2.49 تمتمؾ الشرطة التكنولوجيا المناسبة لكشؼ الجرائـ  .1

 9 0.000* 9.50- 46.37 2.32 متيا الشرطة في عمؿ المرورأعرؼ التكنولوجيا الحديثة التي ادخ  .2

 8 0.000* 8.61- 48.78 2.44 أعرؼ التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في ادارة االدلة الجنائية  .3

4.  
يوجد تقدـ مستمر في أعماؿ الشرطة وتحديث وتطوير في اساليبو 

 التقنية.
3.14 62.84 2.21 *0.014 4 

 2 0.002* 2.89 63.64 3.18 المركز عمى العمؿ المحوسبيعتمد رجؿ الشرطة في   .5

6.  
يجيد رجؿ الشرطة في المركز استخداـ التكنولوجيا في انجاز 

 القضايا
2.90 57.91 -1.62 0.053 6 

 5 0.055 1.60 62.03 3.10 توجد سرعة ودقة في استخراج الممفات نتيجة االرشفة االلكترونية  .7
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 1 0.000* 5.13 66.15 3.31 اتصاؿ متطورةيتوفر لدى جياز الشرطة ادوات   .8

9.  
يعمؿ جياز الشرطة عمى تطوير وسائمو وأدواتو التكنولوجية 

 باستمرار
3.16 63.13 2.45 *0.007 3 

  0.316 0.48 60.45 3.02 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 الص ما يمي:( يمكن استخ45من جدول )
" و أعػػرؼ التكنولوجيػػا الحديثػػة التػػي ادخمتيػػا الشػػرطة فػػي عمػػؿ المػػرور"حصػػمت الفقػػرات  -

تمتمػػػػؾ الشػػػػرطة " و "أعػػػػرؼ التكنولوجيػػػػا المتطػػػػورة المسػػػػتخدمة فػػػػي ادارة االدلػػػػة الجنائيػػػػة"
" عمػى أدنػػى درجػػة موافقػػة بػيف فقػػرات المجػػاؿ، بدرجػػة التكنولوجيػا المناسػػبة لكشػػؼ الجػػرائـ

متوسػػطة وىػػو مػػا يشػػير الػػى جػػانبيف، األوؿ أف الشػػرطة ال تمتمػػؾ التكنولوجيػػا أقػػؿ مػػف ال
الحديثة المستخدمة في كشؼ الجرائـ وامتالكيا لتمؾ التكنولوجيا مستبعد في ظؿ استمرار 
االسػػتيدافات الصػػييونية لمواقػػع ومراكػػز الشػػرطة، واسػػتمرار الحصػػار الخػػانؽ عمػػى قطػػاع 

ىو ما وّلد قناعات لدى رجاؿ اإلصالح أف تكنولوجيا غزة وتردي األوضاع االقتصادية، و 
بمسػػػتوى أدوات وأجيػػػزة حديثػػػة لكشػػػؼ الجػػػرائـ لػػػف تكػػػوف فػػػي متنػػػاوؿ الشػػػرطة فػػػي ىػػػذه 
الظػروؼ، والثػاني أف ىنػػاؾ ضػعؼ فػػي التػرويج و التعريػؼ بػػبعض الوسػائؿ واالمكانيػػات 

ح لتمػػػػؾ التكنولوجيػػػػة المتػػػػوفرة وىػػػػو مػػػػا أثػػػػر عمػػػػى مسػػػػتوى وعػػػػي وادراؾ رجػػػػاؿ اإلصػػػػال
 اإلمكانيات ما انعكس خالؿ اجاباتيـ.

، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 3.02 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي -
  تسػػاوي (Sig).القيمػػة االحتماليػػة وأف  0.48 %، قيمػػة االختبػػار60.45النسػػبي يسػػاوي 

ؿ إحصػائيًا عنػد داغيػر امتالك الجياز لمتكنولوجيـا الحديثـة "  "لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.316
، ومػػف الواضػػح أف ىنػػاؾ انقسػػاـ فػػي إجابػػات المبحػػوثيف وىػػو α ≤0.05 مسػػتوى داللػػة 

انقساـ نابع مف اختالؼ وجيات النظر في تعريؼ مفيوـ التكنولوجيا وكذلؾ مدى احتياج 
رجػػؿ االصػػالح لموسػػائؿ التكنولوجيػػة فػػي تسػػييؿ ميامػػو داخػػؿ المراكػػز الشػػرطية والتقيػػيـ 

اصالح لممتػوفر مػف تمػؾ التكنولوجيػا، وتتنػوع األدوات التكنولوجيػة مػف الخاص بكؿ رجؿ 
استخداـ حواسيب وبرامج الى األرشػفة وحفػظ الممفػات، وىػي التكنولوجيػا التػي تعنػي رجػؿ 
اإلصػػػالح بشػػػكؿ مباشػػػر فيػػػو يريػػػد عنػػػدما يتوجػػػو الػػػى مركػػػز الشػػػرطة أف يسػػػاعده رجػػػؿ 
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سريع ينـ عف خبرة وميارة في التعامؿ الشرطة باستخداـ الحاسوب إلنجاز معاممتو بشكؿ 
  مع الحاسوب.

اف تقػديـ الخدمػة األمنيػة تتطمػب تػوفير معػدات وأدوات حديثػة يعزو الباحث ذلؾ إلػى قد و 
تتػيح لممػػواطف االسػتفادة مػػف الخػدمات  التػػي يقػدميا جيػػاز الشػرطة بسػػرعة وكفػاءة ودقػػة، 

العتماد عمى العمػؿ المحوسػب وىي أدوات ومعدات تتنوع بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وا
دخػػػػاؿ بعػػػػض المعػػػػدات واألدوات التكنولوجيػػػػة، واف تػػػػوفر مثػػػػؿ تمػػػػؾ  واتقػػػػاف اسػػػػتخدامو وا 
التكنولوجيػػا وحسػػف اسػػتخداميا لحػػؿ القضػػايا، وخاصػػة فػػي تمػػؾ التػػي يتػػدخؿ فييػػا رجػػاؿ 
اإلصػػػػػالح سػػػػػيترتب عمييػػػػػا تشػػػػػكيؿ وعػػػػػي وادراؾ إيجػػػػػابي لرجػػػػػاؿ الشػػػػػرطة عنػػػػػد رجػػػػػاؿ 

ترسـ عنيـ صورة طيبة، لذلؾ فػاف امػتالؾ جيػاز الشػرطة لمتكنولوجيػا  اإلصالح، ومف ثـ
تقػػاف اسػػتخداميا يػػؤثر بشػػكؿ إيجػػابي فػػي بنػػاء البعػػد المعرفػػي لمصػػورة الذىنيػػة  الحديثػػة وا 

 عنيا لدى رجاؿ اإلصالح.
( بأف استخداـ التقنيات الحديثة في  2011وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة ) الحربي، 

ميف تسػػاعد فػػي تنميػػة الميػػارات األمنيػػة وتحسػػيف أداء ضػػباط األمػػف، ودراسػػة تتبػػع المجػػر 
حديثػػة أدى إلػػى سػػرعة التصػػاؿ االوسػػائؿ  واسػػتخداـ التكنولوجيػػا ( بػػأف 2012)الػصػػيف،

 .العمؿ إنجاز

 
 تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية: المجال السادس/
درجػة الموافقػة كانت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت إلػى  لمعرفة ما إذا Tتـ استخداـ اختبار 

 (.46النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي المتوسطة 
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 (46جدول )
تمقي آراء الجماىير  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية 
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 1 0.000* 17.84 78.77 3.94 سبؿ االتصاؿ والتواصؿ بالشرطة سيمة وبسيطة  .1

 4 0.000* 10.92 73.56 3.68 مركز الشرطة في أي وقت إلىشكوى أو اقتراح  إرساؿيمكنني   .2

 2 0.000* 14.11 77.19 3.86 تتابع الشكاوي واالقتراحاتيوجد جيات مختصة داخؿ الشرطة   .3

4.  
الشكوى أو االقتراح مف خالليا  إيصاؿأعرؼ الطرؽ التي يمكنني 

 لمشرطة
3.78 75.51 11.51 *0.000 3 

5.  
االقتراحات المقدمة عبر موقعيا  أوالشرطة تتعامؿ بجدية مع الشكاوي 

 وصفحاتيا عمى االنترنت
3.01 60.14 0.09 0.463 6 

 5 0.000* 7.70 70.14 3.51 يقابمني رجؿ الشرطة في المركز بالترحاب وبشكؿ محتـر  .6

 8 0.000* 8.37- 46.37 2.32 الشرطة بشكؿ مستمر إلىأرسؿ شكاوي   .7

 7 0.000* 5.36- 50.87 2.54 استقبمت ردود عمى الشكاوي التي أرسمتيا  .8

  0.000* 6.47 66.57 3.33 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *
 

 ( يمكن استخالص ما يمي:46من جدول )
( أي أف المتوسػػط 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.94سػػاوي ي( 1رقػػـ )لمفقػػرة المتوسػػط الحسػػابي  -

 تسػاوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 17.84  ، قيمة االختبار%78.77 الحسابي النسبي

ممػا يػدؿ عمػى ، α ≤0.05 تعتبر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة  لذلؾ0.000
وىػذا  3وىػي درجػة الموافقػة المتوسػطة أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عػف 

، وىػػي نتيجػػة ظيػػرت بحكػػـ يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة
 صالح مف التعامؿ والتواصؿ مع رجاؿ الشرطة.الخبرة التي توفرت لدى رجاؿ اإل

 عمػى أقػؿ متوسػط حسػابي نسػبي بػيف بػاقي فقػرات المجػاؿ، (،8( و )7حصمت الفقػرتيف ) -
بدرجػػة  موافقػػة وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ 3وىػػي درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة عػػف  وقػػد انخفػػض
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ا ال يواجو تيف، حيث أف رجؿ اإلصالح غالبالفقر  اتيفمف قبؿ أفراد العينة عمى ى ضعيفة
مشاكؿ في التعامػؿ مػع رجػؿ الشػرطة نظػرا لمتعامػؿ الحسػف والتعػاوف بينيمػا، واذا صػدؼ 
وحدثت مشكمة فيستطيع رجؿ اإلصالح  أف يوصؿ شكواه إلى قيادة الشرطة وخاصة فػي 
المراكػػػز بشػػػكؿ مباشػػػر دوف االعتمػػػاد عمػػػى كتابػػػة شػػػكاوي بشػػػكؿ رسػػػمي، وىنػػػاؾ بعػػػض 

مؽ بسموكيات رجؿ الشرطة فيسػتطيع رجػؿ اإلصػالح أف المالحظات خاصة تمؾ التي تتع
يوصػػػػميا مباشػػػػرة الػػػػى أصػػػػحاب االختصػػػػاص فػػػػي الشػػػػرطة بػػػػدوف الحاجػػػػة إلػػػػى إرسػػػػاؿ 

 مكاتبات.
، وأف المتوسػػػط الحسػػػابي 3.33 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي -

 تسػػػػاوي (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف  6.47 %، قيمػػػػة االختبػػػػار66.57النسػػػػبي يسػػػػاوي 
تمقػػػي آراء الجمػػػاىير ومقترحػػػاتيـ بخصػػػوص الخدمػػػة األمنيػػػة "لػػػذلؾ يعتبػػػر مجػػػاؿ  0.000

ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط  ،α ≤0.05 داؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة وأسػموب تقػديميا" 
وىػذا  3وىػي درجػة الموافقػة المتوسػطة درجة االستجابة ليذا المجػاؿ يختمػؼ جوىريػًا عػف 

،  مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ بدرجػػة متوسػػطة قػػةيعنػػي أف ىنػػاؾ مواف
حيث اف جياز الشرطة لديو جيات خاصة تستقبؿ المقترحات أو الشكاوي وىي العالقات 
العامة في كؿ مركز شرطة، حيث تستقبؿ تمؾ الشكاوي او االقتراحات وتحوليا الى جيػة 

ح احد وسائؿ نقؿ الشكاوي غيػر االختصاص داخؿ جياز الشرطة، ويعتبر رجاؿ اإلصال
المكتوبة حيػث يتوجػو الػييـ المػواطنيف إلبػداء مالحظػاتيـ أو حتػى لمشػكوى مػف سػموكيات 
بعض عناصر الشرطة نظرا لقوة العالقة بيف رجػؿ اإلصػالح ورجػؿ الشػرطة وعمػى الػرغـ 
مػػػػف موافقػػػػة رجػػػػاؿ اإلصػػػػالح عمػػػػى فقػػػػرات تمقػػػػي آراء الجمػػػػاىير ومقترحػػػػاتيـ بخصػػػػوص 

ألمنية وأسػموب تقػديميا اال انيػا موافقػة مبنيػة عمػى ادراؾ ووعػي رجػاؿ اإلصػالح الخدمة ا
بوجػػود ىػػذا األسػػموب لػػدى جيػػاز الشػػرطة وىػػي نتػػائج غيػػر مبنيػػة بالضػػرورة عمػػى تجربػػة 
رجاؿ اإلصالح لتوجيو اقتراحاتيـ وآرائيـ وىو ما ظير مف خالؿ انخفاض درجة الموافقة 

مر واسػػتقباؿ ردود حوليػػا ممػػا يشػػير الػػى الحاجػػة عمػػى فقػػرات ارسػػاؿ الشػػكاوي بشػػكؿ مسػػت
 . الى تحسيف وتطوير ىذا المجاؿ بما يتناسب مع رجاؿ االصالح

أف تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيـ بخصوص الخدمػة األمنيػة يعزو الباحث ذلؾ إلى قد و 
وأسػموب تقػديميا يشػير إلػى سػمة مميػزة فػي جيػاز الشػرطة وىػي أحػد األدوات التػي يقػيس 
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الجيػاز مػدى رضػى المػواطنيف عػف الخدمػة ويفػتح المجػاؿ أمػاـ عالقػات متبادلػة بػيف  بيا
الشرطة والمواطنيف مبنية عمى النصػيحة والصػراحة وعػدـ اتبػاع الشػرطة لسياسػة األبػواب 
المػمقة في وجو المػواطنيف، و يػدرؾ رجػاؿ اإلصػالح ىػذه الميػزة فػي جيػاز الشػرطة نظػرًا 

بيػػا مػػع الشػػرطة وىػػـ أقػػدر عمػػى وضػػع المالحظػػات واقتػػراح  لكثػرة القضػػايا التػػي يتعػػامموف
الحمػػوؿ لػػبعض المشػػاكؿ التػػي مػػف الممكػػف اف تواجػػو المػػواطف فػػي تعاممػػو مػػع الشػػرطة، 
فرجؿ اإلصالح يتممس آراء المواطنيف مف حولػو وىػو فػي نفػس الوقػت عمػى عالقػة طيبػة 

ربػػة، وتخصػػػص بالشػػرطة ويسػػتطيع اف يوصػػؿ رسػػػالة الجميػػور الػػييـ بػػػدوف حػػرج او موا
الشرطة في كؿ مركز مف مراكزىا قسـ لمعالقات العامػة والتػي تيػتـ بمعالجػة ىػذا الجانػب 

 مف التعامؿ مع الجميور وتمقي آراؤه.
( والتي أشارت إلى وجػود 2003)العتيبي، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

خػرج" و"المزاحميػة" لمعرفػػة درجػة حػرص عاليػة لػدى إدارة العالقػات العامػة فػي كػؿ مػف "ال
 آراء وشكاوي المستفيديف تجاه إدارة الجوازات في كؿ منيما. 

 
 اختبار فرضيات الدراسة:  4.4

 الفرضية األولى:  
بػػيف الػػدور الػػذي تؤديػػو الشػػرطة وبػػيف  α ≤0.05توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 

 زة. بناء صورتيا الذىنية لدى رجاؿ االصالح  في قطاع غ
 ويتفرع من ىذه الفرضية، الفرضيتين الفرعيتين التاليتين:

بػيف الػدور الػذي تؤديػو الشػرطة  α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1
 وبيف االنطباع عف تخصصات الشرطة لدى رجاؿ االصالح  في قطاع غزة.

ي تؤديػو الشػرطة بػيف الػدور الػذ α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
وبػػيف االنطبػػاع عػػف رجػػاؿ الشػػرطة فػػي الرتػػب المختمفػػة لػػدى رجػػاؿ االصػػالح  فػػي قطػػاع 

 غزة.
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بين الدور الذي تؤديو الشرطة  α ≤1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  أواًل/
 وبين االنطباع عن تخصصات الشرطة لدى رجال االصالح  في قطاع غزة.

 (:47جدول )
الدور الذي تؤديو الشرطة وبين االنطباع عن تخصصات الشرطة لدى بين االرتباط معامل 

 رجال االصالح

 الفر 
 معامل
 االرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 565. .سمات رجؿ الشرطة وكيفية تعامؿ أفراد جياز الشرطة مع الجماىير

 0.000* 590. .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.000* 496. .لشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنيةمظير رجؿ ا

 0.000* 551. .االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز خدماتو مف خاللو

 0.000* 569. .امتالؾ الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

 0.000* 572. تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيـ بخصوص الخدمة األمنية.

 0.000* 534. الدور الذي تؤديو الشرطة

 0.06.االرتباط دال إحصائٌاً عند مستوى داللة *

.( تسػػػػاوي Sigوأف القيمػػػػة االحتماليػػػػة )، 0.534( أف معامػػػػؿ االرتبػػػػاط يسػػػػاوي 47جػػػػدوؿ )يبػػػػيف  -
وىػذا يػدؿ عمػى وجػود عالقػة ذات داللػة إحصػائية  α ≤0.05وىي أقؿ مف مسػتوى الداللػة  0.000
خصصػات الشػرطة لػدى رجػاؿ االصػالح فػي الدور الذي تؤديو الشرطة وبػيف االنطبػاع عػف تبيف 

 .قطاع غزة
وقد يعزو الباحث ذلؾ إلى أف الدور الذي تقوـ بو الشرطة بتخصصاتيا المختمفة لو اثر كبير فػي  -

تشكيؿ االنطباعات اإليجابية عنيا والتػي تمثػؿ مؤشػر لواقػع الصػورة الذىنيػة، حيػث تشػارؾ جميػع 
لمناط بيا في تشكيؿ الصورة الذىنية الحسنة عػف تخصصات الشرطة بال استثناء في أداء الدور ا

الجيػػاز، وعمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود بعػػض الميػػاـ التػػي توكػػؿ باألسػػاس إلػػى تخصػػص إدارة العالقػػات 
العامة والمكتب اإلعالمي في الشرطة، إال اف ىناؾ جوانب تتعمؽ برجػؿ الشػرطة نفسػو أو طبيعػة 

رطة وكػػذلؾ مظيػػر رجػػؿ الشػػرطة تخصصػػو الشػػرطي ويعتبػػر أىميػػا سػػمات وسػػموكيات رجػػؿ الشػػ
واالىتماـ بنظافة وترتيب موقع عممو، وكذلؾ إتقاف استخداـ رجؿ الشرطة لمػا تػوفر بػيف يديػو مػف 
تكنولوجيػػػػا لخدمػػػػة المػػػػواطنيف والحفػػػػاظ عمػػػػى أمػػػػف المجتمػػػػع وسػػػػالمتو، وىػػػػو مػػػػا أكػػػػده )الػػػػبطش، 
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از إلنفاذ القانوف ومػف ـ( والتي أشار فييا إلى أف جياز الشرطة باألساس ىو جي4/2014مقابمة،
يضطر لمتعامؿ معػو ىػو إمػا صػاحب حػؽ أو مػتصػب لحػؽ، وفػي ىػذه الحالػة لػف يسػتطيع رجػؿ 
الشػػػرطة أف يرضػػػي الطػػػرفيف، وقػػػد أشػػػار فػػػي مثػػػاؿ إلػػػى رجػػػؿ شػػػرطة المػػػرور حيػػػث أنػػػو يتعامػػػؿ 

ؤقػت باإلجراءات الالزمة مع مػف ال يمتػـز بالقػانوف مػف السػائقيف ممػا يولػد شػعور وانطبػاع سػمبي م
يتالشى أماـ الدور الكبيػر والميػـ الػذي يقػوـ بػو جيػاز الشػرطة فػي مجػاالت وتخصصػات أخػرى، 

ـ( أف رجػػؿ شػػرطة التػػدخؿ وحفػػظ النظػػاـ يسػػتخدـ الشػػدة اف اقتضػػى 2014وأشػػار )ديػػب، مقابمػػة،
األمر في بعض الميمات التي تتطمب فض النزاعات بيف المواطنيف، وىو ما يترؾ انطبػاع سػمبي 

رة سرعاف ما يتالشى بعد انتياء المشكمة واستشعار الطػرفيف ألىميػة الػدور الػذي قػاـ بػو لفترة قصي
تخصص التدخؿ وحفظ النظاـ بينمػا تخصػص مثػؿ مكافحػة المخػدرات فينظػر اليػو بإيجابيػة كبيػرة 
في معظـ األوقػات ألنػو يسػعى لحمايػة المجتمػع مػف ىػذه السػمـو الخطيػرة.  ومػف الجػدوؿ السػابؽ 

معامالت االرتباط كانػت متقاربػة وىػو مػا يشػير إلػى ارتبػاط قػوي بػيف مجػاالت دور يتضح أف قيـ 
جيػاز الشػػرطة واالنطبػػاع اإليجػابي عػػف تخصصػػات الشػرطة وىػػو مػػا يػدؿ عمػػى تػػأثير دور جيػػاز 

 الشرطة في تشكيؿ االنطباعات االيجابية عف تخصصات الجياز.

اع رجػاؿ اإلصػالح عػف تخصصػات بشكؿ عاـ فقد جػاءت قيمػة المتوسػط الحسػابي النسػبي النطبػ -
ممػا  534.% وىو ما يشير إلى درجة إيجابية جيدة، وكانت قيمػة معامػؿ االرتبػاط76.93الشرطة 

يشػػير إلػػى اف دور جيػػاز الشػػرطة أثػػػر فػػي االنطباعػػات التػػي تكونػػػت لػػدى رجػػاؿ اإلصػػالح عػػػف 
ة لػدى رجػاؿ الجياز بصورة إيجابية مما انعكس عمى تشكيؿ صورة ذىنية طيبة عف جياز الشػرط

 اإلصالح.    
( والتػي أظيػرت أف قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف الصػورة 2004)نصػير، واختمفت النتيجػة مػع دراسػة -

المقدمػػػة عػػػف الشػػػرطة فػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ والصػػػورة الذىنيػػػة لمشػػػرطة لػػػدى الجميػػػور بنػػػاًء عمػػػى 
يشػػير إلػػى  انطباعػػات األفػػراد حػػوؿ الشػػرطة فػػي التخصصػػات المختمفػػة ىػػي قيمػػة سػػمبية وىػػو مػػا

وجػػود ارتبػػاط عكسػػي بػػيف مػػا يقػػدـ عػػف الشػػرطة فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ وبػػيف صػػورتيا الذىنيػػة لػػدى 
 المواطنيف. 
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بين الدور الـذي تؤديـو الشـرطة  α ≤1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  /ثانياً 
 قطاع غزة. لدى رجال االصالح  في رجل الشرطة في الرتب المختمفةوبين االنطباع عن 

  (:48جدول ) 
معامل االرتباط بين الدور الذي تؤديو الشرطة وبين االنطباع عن رجل الشرطة في الرتب 

 المختمفة لدى رجال االصالح 
 معامل  الفر 

 االرتباط
القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

سمات رجؿ الشرطة وكيفية تعامؿ أفراد جياز الشرطة مع 
 الجماىير.

.363 *0.000 

 0.000* 395. ر اإلعالمي لجياز الشرطة.الدو 

 0.000* 482. مظير رجؿ الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية.

 0.000* 392. االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز خدماتو مف خاللو.

 0.000* 353. امتالؾ الجياز لمتكنولوجيا الحديثة.

 0.000* 407. تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيـ بخصوص الخدمة األمنية.

 0.000* 341.  الدور الذي تؤديو الشرطة

 . 0.0.االرتباطدالإحصائياًعندمستوىداللة*

.( تسػػػػاوي Sig، وأف القيمػػػػة االحتماليػػػػة )0.341( أف معامػػػػؿ االرتبػػػػاط يسػػػػاوي 48يبػػػػيف جػػػػدوؿ ) -
 ئيةإحصػا داللػة ذات عالقة وجود عمى يدؿ وىذا α ≤0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000

االنطبػاع عػػف رجػؿ الشػػرطة فػي الرتػػب المختمفػة لػػدى رجػػاؿ  وبػػيف الشػرطة تؤديػػو الػذي الػػدور بػيف
االصالح في قطاع غزة ، وىو اشارة الػى تػأثير الػدور الػذي يقػـو بػو جيػاز الشػرطة عمػى ايجابيػة 
االنطبػػاع المكػػوف عػػف الجيػػاز، ويتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ اف مظيػػر رجػػؿ الشػػرطة حصػػؿ عمػػى 

مف قيـ معامالت االرتباط وىػو مػا يشػير الػى وجػود عالقػة ارتبػاط ايجابيػة بػيف مظيػر  أعمى قيمة
رجؿ الشرطة الذي يؤدي الخدمػة واالنطبػاع عػف رجػؿ الشػرطة فػي الرتػب المختمفػة، ومػف المعمػـو 
اف مظيػر رجػػؿ الشػػرطة المرتػػب والنظيػػؼ والمحػػافظ عمػػى الػػزي الرسػػمي يشػػير الػػى مسػػتوى عػػالي 

ؤسسػػػة الشػػػرطة ممػػػا يػػػنعكس ايجابيػػػا عمػػػى صػػػورتيا الذىنيػػػة لػػػدى رجػػػاؿ مػػػف االنضػػػباط داخػػػؿ م
االصالح، ويحافظ رجاؿ الشرطة بمختمؼ رتػبيـ عمػى الػزي الرسػمي خػالؿ سػاعات الػدواـ، كػذلؾ 
كانت ىناؾ عالقة ارتباط ايجابية بيف تمقي آراء الجمػاىير ومقترحػاتيـ بخصػوص الخدمػة األمنيػة 
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لشػرطة فػي الرتػب المختمفػة، حيػث أف رجػؿ الشػرطة المخػتص وبيف االنطباع االيجابي عف رجؿ ا
باسػػػتقباؿ الشػػػكوى أيػػػا كانػػػت رتبتػػػو فانػػػو ممػػػـز بتمقػػػي تمػػػؾ الشػػػكاوي او االقتراحػػػات بشػػػكؿ محتػػػـر 

 (،     2014ومتابعتيا مع جيات االختصاص وىو ما أكد عميو )البطش،مقابمة،
رجاؿ اإلصالح عػف رجػؿ الشػرطة  بشكؿ عاـ فقد جاءت قيمة المتوسط الحسابي النسبي النطباع -

% وىػػػو مػػػا يشػػػير إلػػػى درجػػػة إيجابيػػػة جيػػػدة، وكانػػػت قيمػػػة معامػػػؿ 75.46فػػػي الرتػػػب المختمفػػػة 
مما يشير إلى اف دور جياز الشرطة أثر في االنطباعات التػي تكونػت لػدى رجػاؿ 341. االرتباط.

تشػػكيؿ صػػورة  اإلصػػالح عػػف رجػػؿ الشػػرطة فػػي الرتػػب المختمفػػة بصػػورة إيجابيػػة ممػػا انعكػػس عمػػى
 ذىنية طيبة عف جياز الشرطة لدى رجاؿ اإلصالح.    

 
 (: 49جدول )

لدى رجال  الدور الذي تؤديو الشرطة وبين بناء صورتيا الذىنيةبين معامل االرتباط 
  االصالح

 معامل  الفر 
 االرتباط

  (.Sig)القيمة االحتمالية

 سمات رجؿ الشرطة وكيفية تعامؿ أفراد جياز الشرطة مع
 الجماىير.

.536 *0.000 

 0.000* 592. الدور اإلعالمي لجياز الشرطة.

 0.000* 526. مظير رجؿ الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية.

 0.000* 555. االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز خدماتو مف خاللو.

 0.000* 569. امتالؾ الجياز لمتكنولوجيا الحديثة.

 0.000* 576. رحاتيـ بخصوص الخدمة األمنية.تمقي آراء الجماىير ومقت

 0.000* 572.  الدور الذي تؤديو الشرطة

 6 0.0.االرتباط دال إحصائٌاً عند مستوى داللة *

.( تسػػػاوي Sig، وأف القيمػػػة االحتماليػػػة )0.572( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط يسػػػاوي 49يبػػػيف جػػػدوؿ )  -
عمى وجود عالقة ذات داللػة إحصػائية  يدؿ وىذا α ≤0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000

 بيف الدور الذي تؤديو الشرطة وبيف بناء صورتيا الذىنية لدى رجاؿ االصالح في قطاع غزة.
عمى الرغـ مف أىمية مظير رجؿ الشرطة واىتمامو بقيافتو وىندامو ونظافتو في تشكيؿ االنطباع و  -

صػالح تشػكمت بفعػؿ ميػاـ أخػرى يقػـو االيجابي عنػو، إال أف االنطباعػات اإليجابيػة لػدى رجػؿ اإل
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بيا جياز الشرطة  جاء عمى رأسيا الدور اإلعالمػي الػذي يقػوـ بػو الجيػاز وىػو مػا انعكػس تػأثيره 
وكػذلؾ  بصورة إيجابية عف تخصصات الشػرطة المختمفػة والتػي يػؤدي كػؿ منيػا ميمػة متخصصػة

ف تػػأثير أالتػػي خمصػػت بػػ( و 1999)الخاجػػة،قػػد تطابقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة و  رتبيػػا المختمفػػة
الحممة اإلعالمية كمتػير مستقؿ كاف كبير حيث نجحػت فػي تأسػيس الصػورة الذىنيػة الطيبػة عػف 

 المستشفى. 

كذلؾ كاف تمقػي آراء الجميػور ومقترحاتػو حػوؿ الخدمػة األمنيػة مػف الميػاـ التػي أثػرت إيجابيػًا فػي  -
ف جيػػػػاز الشػػػػرطة ييػػػػتـ ( أ2014االنطباعػػػػات عػػػػف جيػػػػاز الشػػػػرطة حيػػػػث أكػػػػد )البطش،مقابمػػػػة،

باسػػتقباؿ شػػكاوي المػػواطنيف عبػػر إدارة العالقػػات العامػػة ودوائرىػػا المنتشػػرة فػػي المحافظػػات وشػػدد 
ف الجيػػاز يتعامػػؿ بجديػػة مػػع ىػػذه الشػػكاوي ويتابعيػػا مػػع الجيػػات المختصػػة داخػػؿ الجيػػاز، أعمػػى 

ة ومالمسػػة وىػػو مػػا يدركػػو رجػػاؿ اإلصػػالح مػػف خػػالؿ نقػػؿ شػػكاوي المػػواطنيف إلػػى جيػػات الشػػرط
أسموب التعاطي مع تمػؾ الشػكاوي وآليػة حميػا، وىػو مػا أثػر عمػى انطباعػات رجػاؿ االصػالح عػف 
رجاؿ الشرطة بتخصصاتيـ ورتبيـ األمر الذي انعكس بشكؿ ايجابي عمى الصورة الذىنية لجياز 

( والتػػػي اظيػػػرت أف مػػػف ضػػػمف 2012الشػػػرطة، وقػػػد اختمفػػػت النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )العنػػػزي،
وكيات السػػػػمبية التػػػػي تمارسػػػػيا المؤسسػػػػات االمنيػػػػة و التػػػػي رسػػػػخت انطباعػػػػات سػػػػمبية لػػػػدى السػػػػم

 المبحوثيف ىو تجاىؿ االىتماـ بشكاوي المواطنيف.
مػػػف جانػػػب آخػػػر كػػػاف المػػػتالؾ الجيػػػاز التكنولوجيػػػا الالزمػػػة لميػػػاـ رجػػػؿ االصػػػالح أثػػػر فػػػي بنػػػاء  -

ف رجػؿ اإلصػالح يحتػاج أحيػث االنطباعات اإليجابيػة عػف جيػاز الشػرطة لػدى رجػاؿ اإلصػالح، 
إلػػى مسػػتوى مػػف  التكنولوجيػػا يسػػاىـ فػػي تسػػييؿ ميمتػػو فػػي اإلصػػالح بػػيف المػػواطنيف مثػػؿ العمػػؿ 
تقػػاف اسػػتخداـ البػػرامج السػػتخراج الممفػػات بسػػرعة وميػػارة وسػػرعة االتصػػاؿ والتواصػػؿ  المحوسػػب وا 

 عبر أجيزة الشرطة الحديثة. 
طة وتصرفاتو تػؤثر بشػكؿ كبيػر فػي االنطباعػات مف جانب آخر فاف سمات وسموكيات رجؿ الشر  -

ف السػػػمات والسػػػموكيات الحسػػػنة التػػػي أااليجابيػػػة التػػػي ترسػػػخت عنػػػو فػػػي ذىػػػف رجػػػؿ اإلصػػػالح، و 
لمسػػيا رجػػاؿ االصػػالح مػػف رجػػاؿ الشػػرطة أثػػرت فػػي الصػػورة الذىنيػػة المكونػػة عػػف رجػػؿ الشػػرطة 

ؿ اسػػترجاع نتػػائج جػػداوؿ وتػػزداد قػػوة ىػػذه النتيجػػة مػػف خػػال لػػدى رجػػؿ االصػػالح بشػػكؿ ايجػػابي،
( والتي تتعمؽ بمدى مواجية رجؿ االصالح لصعوبات في التعامؿ مػع رجػؿ الشػرطة 33( و)32)

% مػػف رجػػاؿ االصػػالح لػػـ يواجيػػوا صػػعوبة فػػي التعامػػؿ 75.5والتػػي ظيػػر خالليػػا اف مػػا نسػػبتو 
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الشػرطة ،األمر الذي انعكس عمى االنطباع المتشكؿ لػدى رجػاؿ االصػالح عػف التعامػؿ مػع رجػؿ 
( اف ىنػػاؾ 2008واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػػة )الطراونػػة، %،68.2والػػذي جػػاء ايجابيػػًا بنسػػبة 

اتجاىات إيجابية  لدى المواطنيف األردنييف عف رجؿ الشػرطة تتعمػؽ بسػموكيات رجػؿ الشػرطة مػع 
 ( اف صورة رجؿ الشرطة لدى المػواطف القطػري2006المواطف وكذلؾ اتفقت مع دراسة )الشرماف،

إيجابيػػػة واف السػػػمات والخصػػػائص الشخصػػػية لرجػػػؿ الشػػػرطة ومسػػػتوى أداءه تسػػػاىـ فػػػي تشػػػكيؿ 
صورتو الذىنية. 

جاءت أقؿ قيـ معامالت االرتباط بػيف متوسػط االنطبػاع عػف تخصصػات الشػرطة واالنطبػاع عػف  -
رجػػػؿ الشػػػرطة فػػػي الرتػػػب المختمفػػػة وبػػػيف كػػػؿ مػػػف مظيػػػر رجػػػؿ الشػػػرطة واالىتمػػػاـ بمكػػػاف تقػػػديـ 

، ورغـ أىمية ىاذيف المجاليف وداللتيما اإلحصائية الواضحة إال اف رجػؿ اإلصػالح ينظػر الخدمة
إلػػى األمػػور بموضػػوعية وعمػػؽ، فيػػو يػػدرؾ أىميػػة المظيػػر ولكنػػو يقػػيـ رجػػؿ الشػػرطة مػػف خػػالؿ 

 سماتو و سموكو بشكؿ أساسي ومدى تعاونو في تسييؿ مياـ رجؿ االصالح.
 

 الفرضية الثانية: 
0.05عند مستوى  إحصائيةاللة وجد فروق ذات دت   بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين

إلـى السـمات  تعزىأثر الدور الذي تؤديو الشرطة في تكوين صورتيا الذىنية لدى النخبة حول 
 الشخصية. 

" لمعرفػة مػػا إذا كػاف ىنػػاؾ فػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لعينتػيف مسػػتقمتيفT  تػـ اسػػتخداـ اختبػار "
لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانػات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار "  وىو اختبار معممي يصمح

لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية وىػػػذا االختبػػػار معممػػػي  التبػػػايف األحػػػادي" 
 متوسطات أو أكثر. 3يصمح لمقارنة 

 :ةويشتؽ منيا الفرضيات الفرعية التالي
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0.05عند مستوى  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة    بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
الجيـة إلـى  تعـزىأثر الدور الذي تؤديو الشرطة في تكوين صـورتيا الذىنيـة لـدى النخبـة حول 

 .  التابع ليا
 الجية التابع ليا – " التباين األحادي اختبار"نتائج  (:50جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

 داخميةال
 الجياد
 االسالمي

 رابطةال المنظمة

يفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع سمات رجل الشرطة وك
 .الجماىير

3.30 3.25 3.16 3.60 7.021 *0.000 

 0.006* 4.206 3.99 3.66 3.77 3.81 .انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات الشرطة

 0.551 0.704 3.82 3.76 3.83 3.70 انطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب المختمفة.

 0.210 1.519 3.19 2.94 3.14 3.11 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.032* 2.984 3.84 3.67 3.58 3.54 .مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية

 0.000* 6.929 3.24 2.62 2.72 3.03.االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو

 0.097 2.125 3.18 2.91 2.91 2.96 .امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

 0.021* 3.298 3.51 3.09 3.32 3.26 تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية 

 0.001* 5.952 3.49 3.13 3.25 3.29 جميع المجاالت معا

.α ≤ 0.05 الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

يمكف استنتاج ما يمي:( 50الموضحة في جدوؿ ) ف النتائج م

أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
0.05 ≥ α  " انطبػػػاع رجػػػؿ اإلصػػػالح عػػػف رجػػػؿ الشػػػرطة فػػػي الرتػػػب المختمفػػػة، الػػػدور  لممجػػػاالت

، وبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو ال ، امػػػتالؾ الجيػػػاز لمتكنولوجيػػػا الحديثػػػة "اإلعالمػػػي لجيػػػاز الشػػػرطة
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسػة حػوؿ ىػذه المجػاالت تعػزى 

، مػػػػف خػػػػالؿ مراجعػػػػة الفقػػػػرات السػػػػابقة نجػػػػد أف احػػػػداىا تتعمػػػػؽ بالجانػػػػب الجيػػػػة التػػػػابع ليػػػػاإلػػػػى 
الشػرطة االعالميػة ال تتوجػو السػتيداؼ جيػة محػددة مػف رجػاؿ االعالمي، حيث اف جيػود جيػاز 

االصالح بؿ انيا في الػالب توجػو الػى المػواطنيف بشػكؿ عػاـ لػذلؾ ستتالشػى الفػروؽ التػي تعػزى 
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الػػى الجيػػة وىػػو كػػذلؾ مػػا يمكػػف تطبيقػػو عمػػى امػػتالؾ التكنولوجيػػا واالنطبػػاع عػػف الرتػػب، والػػذي 
ة ال يميػػزوف بػػيف جيػػة وأخػػرى مػػف رجػػاؿ االصػػالح يظيػػر أف رجػػاؿ الشػػرطة فػػي الرتػػب المختمفػػ

ويتعػامموف معيػـ جميعػا عمػى قػػدـ المسػاواة ممػا شػكؿ لػدييـ انطباعػػات ايجابيػة عػف رتػب الشػػرطة 
 .جميعيا

أقػؿ  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجػاالت والمجػاالت مجتمعػة معػا، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
مكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف وبػػػذلؾ ي α ≤ 0.05مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة 

وذلػػؾ لصػػالح  الجيػػة التػػابع ليػػامتوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزى إلػػى 
  الذيف يتبعوف رابطة عمماء فمسطيف.

أف لجػػاف االصػػالح التابعػػة لرابطػػة عممػػاء فمسػػطيف تتكػػوف مػػف رجػػاؿ  ذلػػؾ إلػػى وقػػد يعػػزو الباحػػث
، يحظػػوا بمعاممػػة اسػػتثنائيةبيف مػػف الحػػزب الحػػاكـ والمسػػيطر فػػي قطػػاع غػػزة، لػػذلؾ اصػػالح مقػػر 

وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف توصػػػػية قيػػػػادة جيػػػػاز الشػػػػرطة لممراكػػػػز بالمعاممػػػػة الجيػػػػدة والتعػػػػاوف مػػػػع رجػػػػاؿ 
االصػػالح مػػف مختمػػؼ االتجاىػػات اال أف طبيعػػة التعػػاوف تختمػػؼ مػػف رجػػؿ شػػرطة الػػى آخػػر بنػػاء 

عناصر الشػرطة، وتػأتي فػي الدرجػة الثانيػة لجػاف االصػالح التابعػة عمى الفروقات الشخصية بيف 
لوزارة الداخمية وىي لجاف متنوعة التشكيؿ رغـ أف طػابع الحػزب الحػاكـ يػمػب عمييػا أحيانػا بحكػـ 
النفوذ والسػمطة، وتػأتي لجػاف االصػالح والعشػائر التابعػة لمنظمػة التحريػر فػي المرتبػة األخيػرة فػي 

يػػػا تتكػػػوف مػػػف مخػػػاتير ورجػػػاؿ اصػػػالح اغمػػػبيـ مػػػف الحػػػزب الحػػػاكـ فػػػي درجػػػة الموافقػػػة حيػػػث أن
الحكومػػة التاسػػعة ومػػػا سػػبقيا، والػػذيف يمكػػػف اف نطمػػؽ عمػػػييـ مجػػازا أنيػػـ فػػػي الطػػرؼ المعػػػارض 
لمحكومة، وبػالرغـ مػف التفػاوت النسػبي فػي درجػات الموافقػة عمػى مجػاالت االسػتبانة اال اف ىنػاؾ 

باألسػاس مػف المعاممػة الحسػنة التػي يمقاىػا رجػاؿ االصػالح تقارب حقيقي في وجيات النظر نػابع 
بجميػػع توجيػػاتيـ واحتػػراـ دورىػػـ عنػػد الػػدخوؿ لحػػؿ النزاعػػات فػػي مراكػػز الشػػرطة وىػػو مػػا انعكػػس 
عمى مستوى ادراؾ رجاؿ االصالح لجودة التي يقدميا رجاؿ الشرطة بػض النظر عف توجو رجؿ 

 ة عف رجاؿ الشرطة.        االصالح، وىو ما شكؿ لدييـ انطباعات ايجابي
بػػيف يميػػزوف حيػػث أظيػػرت أف ضػػباط الشػػرطة  (2012)الخالػػدي، دراسػػة واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع

 .االنتماءات السياسية عند تعامميـ مع الجميور
خمصت إلى وجود صورة يػمب عمييا الطػابع التي ( و Okereke. GodPower. 1993) ودراسة

% مػػػف أفػػػراد العينػػػة أف 91يػػػري نحػػػو الشػػػرطة، حيػػػث رأى السػػػمبي فػػػي اتجاىػػػات الجميػػػور النيج
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التحيػػز الحزبػػي  ىخمصػػت الػػ والتػػي (Das , Dilip. 1990دراسػػة)، و الشػػرطة تحمػػي الحكومػػة
 .تسييس الشرطة األمريكية لصالح النظاـ السياسيو لبعض فئات الشرطة، 

 
0.05عند مستوى  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ي   ثين بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـو

الحالـة إلـى  تعـزىأثر الدور الذي تؤديو الشرطة في تكوين صـورتيا الذىنيـة لـدى النخبـة حول 
 . االجتماعية

 الحالة االجتماعية – " لعينتين مستقمتينT اختبار " نتائج  (:51جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 متزوج 
غير 
 متزوج

 0.050* 1.966 3.10 3.41 .رطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع الجماىيرسمات رجل الش

 0.137 1.492 3.66 3.86 .انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات الشرطة

 0.155 1.427- 3.97 3.76 انطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب المختمفة.

 0.143 1.469 2.88 3.13 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.466 0.730 3.56 3.69 .مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية

 0.720 0.359 2.92 3.00.االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو

 0.570 0.568 2.93 3.03 .امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

 0.687 0.403- 3.40 3.32 تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية 

 0.153 1.432 3.16 3.35 جميع المجاالت معا

.α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 يمكف استنتاج ما يمي:( 47الموضحة في جدوؿ ) ف النتائج م
مسػػتوى الداللػػة أقػػؿ مػػف " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 

0.05 ≥ α  " وبذلؾ سمات رجؿ الشرطة وكيفية تعامؿ أفراد جياز الشرطة مع الجميور" لممجاؿ ،
يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ 

زوجيف، حيػث وذلؾ لصالح الػذيف حػالتيـ االجتماعيػة متػ الحالة االجتماعيةىذا المجاؿ تعزى إلى 
% مػػف عينػػة الدراسػػة و يتصػػؼ رجػػاؿ االصػػالح المتزوجػػوف بمواصػػفات 93.3يمثػػؿ المتزوجػػوف 
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تجعميػػػـ أقػػػدر عمػػػى تقيػػػيـ سػػػمات رجػػػؿ الشػػػرطة وسػػػموكياتو، حيػػػث أف المتػػػزوجيف لػػػدييـ اسػػػتقرار 
عػػاطفي ونفسػػي يمكػػنيـ مػػف الحكػػـ عمػػى تصػػرفات رجػػاؿ الشػػرطة بعقالنيػػة واتػػزاف حتػػى لػػو كانػػت 

ة في حاالت استثنائية، وىو ما يظيره رجؿ االصالح بعدـ التسػرع بإصػدار االحكػاـ تصرفات حاد
عمى رجؿ الشرطة مف خالؿ بعض السموكيات واف حدثت فاف رجؿ االصالح يبتعد عف تعميميػا 

 .وسحبيا عمى كافة عناصر جياز الشرطة
أكبػر  (.Sig)االحتماليػة أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعػة معػا، فقػد تبػيف أف القيمػة 

وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  α ≤ 0.05مػػف مسػػتوى الداللػػة 
 .الحالة االجتماعية متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى

بصػػيرة وىػػي أف رجػػؿ االصػػالح يتسػػـ بالحكمػػة والعقالنيػػة واالتػػزاف والذلػػؾ إلػػى  وقػػد يعػػزو الباحػػث
صػػفات االصػػؿ أف تجتمػػع فػػي المتػػزوجيف وغيػػر المتػػزوجيف مػػنيـ، ولمتنويػػو فػػاف غيػػر المتػػزوجيف 

%(  1.6%، واألعػػػزب 1.3%، والمطمػػػؽ 3.8يمثمػػػوف فػػػي عينػػػة الدراسػػػة النسػػػب التاليػػػة: )األرمػػػؿ 
 جيف أو ممف لدييـ خبرات سابقة،لذلؾ فاف معظـ رجاؿ اإلصالح في عينة الدراسة ىـ مف المتزو 

مف المعموـ أف الحالة االجتماعية تزيد مف رجاحة رجؿ اإلصالح وقبولو لدى األطراؼ المتنازعة و 
ولكػػػف الفيصػػػؿ ىػػػو خبرتػػػو فػػػي اإلصػػػالح ومعرفػػػة مػػػأالت األمػػػور والتعامػػػؿ مػػػع األنفػػػس البشػػػرية 
المختمفة، حيث اف رجؿ اإلصالح يدخؿ بيوت الناس وينفتح عمػى مشػاكميـ الخاصػة ويجمػس مػع 

ف لـز األمر في بعض المشػاكؿ وخاصػة تمػؾ التػي تتعمػؽ بػالزواج والطػالؽ ودفػع النفقػات النساء ا
ويستمع إلى أمور شخصية، لذلؾ فاف التقارب في وجيػات نظػر المتػزوجيف وغيػر المتػزوجيف مػف 
رجػػاؿ اإلصػػالح أمػػر متوقػػع فػػي أطػػار المواصػػفات المتقاربػػة الواجػػب توفرىػػا فػػي رجػػؿ اإلصػػالح 

، ومػػف جانػػب آخػػر فػػاف رجػػاؿ اإلصػػالح يحظػػوف بمعاممػػة جيػػدة مػػف قبػػؿ أساسػػا، ىػػذا مػػف جانػػب
عناصر الشرطة بػض النظػر عػف حػالتيـ االجتماعيػة وىػو مػا انعكػس عمػى مسػتوى وعػييـ بتمػؾ 
المعاممػة والػذي ارتفػع لػدى المتػزوجيف وىػـ معظػـ عينػة الدراسػة ممػا انعكػس بتشػكيؿ صػورة طيبػة 

 لرجاؿ الشرطة لدى رجاؿ اإلصالح. 
( والتػػػػي أظيػػػػرت أنػػػػو توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 2012قػػػػت الدراسػػػػة مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة)العنزي،واتف

احصػػائية بػػيف رؤيػػة أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة لواقػػع الصػػورة الذىنيػػة السػػائدة عػػف المؤسسػػات األمنيػػة 
 تعزى الى متػير الحالة االجتماعية، وكانت الفروؽ دالة احصائيا لصالح المتزوجيف. 
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(  حيػػػث اف ىنػػػاؾ اختالفػػػا 2008)الطراونػػػة، ئج مػػػع بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػةىػػػذه النتػػػا ختمفػػػتوا
 واضحا في اتجاىات المواطنيف نحو رجؿ الشرطة وفقا لمحالة االجتماعية.

 
0.05عند مستوى  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة    بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين

 . العمرإلى  تعزىلدى النخبة  أثر الدور الذي تؤديو الشرطة في تكوين صورتيا الذىنيةحول 

 العمر – " التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:52جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل 
من 
40 

إلى  40
أقل من 

50 

إلى  50
أقل من 

60 

60 
سنة 
 فأكثر

سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع 
 .رالجماىي

3.12 3.31 3.32 3.56 4.572 *0.004 

 0.179 1.647 3.95 3.78 3.82 3.78 .انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات الشرطة

 0.009* 3.922 3.85 3.82 3.70 3.43 انطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب المختمفة.

 0.064 2.444 3.25 3.00 3.14 3.01 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.007* 4.134 3.78 3.73 3.60 3.27 .مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية

 0.061 2.489 3.17 2.95 2.89 2.70.االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو

 0.020* 3.318 3.14 3.05 2.95 2.63 .امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

 0.006* 4.288 3.57 3.22 3.26 3.05 اتيم بخصوص الخدمة األمنية تمقي آراء الجماىير ومقترح

 0.004* 4.622 3.49 3.26 3.30 3.11 جميع المجاالت معا

.α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 يمكف استنتاج ما يمي:( 52الموضحة في جدوؿ ) ف النتائج م
أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 

0.05 ≥ α  " انطبػػػاع رجػػػؿ اإلصػػػالح عػػػف رجػػػؿ الشػػػرطة فػػػي الرتػػػب المختمفػػػة، الػػػدور  لممجػػػاالت
، وبػذلؾ يمكػف اإلعالمي لجياز الشرطة، االىتماـ بالمكاف الذي يؤدي الجياز خدماتو مف خاللػو"

داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػوؿ ىػذه  استنتاج أنو ال توجػد فػروؽ ذات
العمر، حيث أف الجيد اإلعالمي لجياز الشرطة ال ينصػب عمػى فئػة عمريػة المجاالت تعزى إلى 
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محددة حيث يقوـ بتوجيو رسائمو إلى كافة الفئات العمرية بدوف تمييز، وكذلؾ األمر فاف عناصػر 
الكبير والصػير مف عامة المواطنيف ويتعامموف بشكؿ خػاص  جياز الشرطة يتعامموف باحتراـ مع

مػػػع رجػػػاؿ اإلصػػػالح نظػػػرا لقيمػػػتيـ ورمػػػزيتيـ االجتماعيػػػة لػػػذلؾ تتالشػػػى الفػػػروؽ العمريػػػة بالنسػػػبة 
لسمات رجاؿ الشػرطة والنطباعػات رجػاؿ اإلصػالح عػنيـ فػي الرتػب المختمفػة، وبالنسػبة لالىتمػاـ 

سػػؤولية الواقعػػة عمػػى جيػػاز الشػػرطة ولػػدييـ وعػػي كػػافي بالمكػػاف فػػاف رجػػاؿ اإلصػػالح يػػدركوف الم
بمسػػتوى الضػػػوط التػػي يتعػػرض ليػػا الجيػػاز كجػػزء مػػف الحكومػػة التػػي تعػػاني مػػف قصػػؼ مواقعيػػا 
، ومراكزىا، وبالرغـ مف ذلؾ فاف رجؿ اإلصالح يجػد مػا يحتاجػو فػي مركػز الشػرطة إلتمػاـ ميامػو

فئػػاتيـ العمريػػة لمػػدور الػػذي يقػػوـ بػػو  وىػػو مػػا انعكػػس عمػػى مسػػتوى ادراؾ رجػػاؿ اإلصػػالح بجميػػع
 .جياز الشرطة

أقػؿ  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجػاالت والمجػاالت مجتمعػة معػا، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
وبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  α ≤ 0.05مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة 

وذلػػػؾ لصػػػالح الػػػذيف  العمػػػرالمجػػػاالت تعػػػزى إلػػػى متوسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذه 
 .سنة فأكثر 60أعمارىـ 

اف رجػػؿ اإلصػػالح كممػػا تقػػدـ بػػو العمػػر وازدادت تجربتػػو واختالطػػو ذلػػؾ إلػػى  وقػػد يعػػزو الباحػػث
برجؿ الشرطة فاف مستوى اإلدراؾ لديو يزداد عمػؽ وقػوة مػف خػالؿ المعػارؼ التػي يكتسػبيا خػالؿ 

بيعػػػي أف كثػػػرة المواقػػػؼ وتكرارىػػػا تظيػػػر الصػػػورة الحقيقيػػػة لرجػػػؿ الخبػػػرة المباشػػػرة، حيػػػث مػػػف الط
عامػا فػاكثر ليػو أقػدر مػف بػيف بػاقي رجػاؿ  60الشرطة، واف رجؿ اإلصالح الذي يبمع مف العمر 

اإلصالح عمى المقارنة بيف رجاؿ الشػرطة فػي اكثػر مػف عيػد وتمثػؿ ىػذه الفئػة العمريػة مػا نسػبتو 
ىذه الفئة رجاؿ الشرطة في العيد المصري وثػـ بعػد ذلػؾ  % مف عينة الدراسة، فقد خالطت35.3

ومػف  2007في عيد االحتالؿ وبعد ذلؾ في فترة حكـ السمطة التي تقودىػا حركػة فػتح حتػى عػاـ 
ثػػـ حكػػـ حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غػػزة حتػػى أيامنػػا ىػػذه، واف درجػػة الموافقػػة األعمػػى التػػي أعطاىػػا 

فتػػرة مخالطػػة كبيػػرة بػػيف رجػػؿ اإلصػػالح ورجػػؿ رجػػاؿ اإلصػػالح عمػػى أثػػر دور الشػػرطة نابعػػة مػػف 
الشػػػرطة والتػػػي اكتشػػػؼ خالليػػػا مػػػدى انضػػػباط والتػػػزاـ رجػػػؿ الشػػػرطة مػػػف خػػػالؿ مػػػا يقدمػػػو مػػػػف 
تسييالت لعمؿ رجؿ اإلصالح ومدى التزامو وحسف سماتو وسموكو وتصرفاتو مع الجميع وىو ما 

 انعكس عمى وعي وادراؾ رجاؿ اإلصالح بصورة إيجابية.  
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( بػػأف العمػػر ال يػػؤثر بالضػػرورة فػػي ادراؾ واقػػع 2012نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة)العنزي،واختمفػػت 
الصػػورة الذىنيػػة السػػائدة عػػف المؤسسػػات األمنيػػة ألف ذلػػؾ ال يتوقػػؼ عمػػى العمػػر بقػػدر مػػا يتوقػػؼ 
عمى عوامؿ أخرى مثؿ مدى التعامؿ مع المؤسسات األمنية واالنطباعات المترسخة لدى الطالب 

 وسائؿ تعامميا مع المواطنيف.عف أسموبيا و 
 

0.05عند مستوى  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة    بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
إلــى  تعــزىأثــر الــدور الــذي تؤديــو الشــرطة فــي تكــوين صــورتيا الذىنيــة لــدى النخبــة حــول 

 . المحافظة
 المحافظة – " التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:53جدول )

 المجال

 اتالمتوسط

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

شمال 
 غزة

 رفح خانيونس الوسطى غزة

سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز 
 .الشرطة مع الجماىير

3.16 3.36 3.41 3.51 3.47 2.310 0.058 

انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات 
 .الشرطة

3.73 3.77 3.82 3.97 3.95 1.939 0.104 

نطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في ا
 الرتب المختمفة.

3.83 3.70 3.65 3.78 3.98 2.017 0.092 

 0.001* 4.887 3.21 3.40 2.91 2.99 3.03 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة 
 .األمنية

3.59 3.68 3.39 3.85 3.86 3.910 *0.004 

لذي يؤدي الجياز خدماتو االىتمام بالمكان ا
.من خاللو

2.69 2.95 2.79 3.25 3.29 4.636 *0.001 

 0.430 0.959 3.12 3.14 2.98 2.99 2.88 .امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص 
 الخدمة األمنية.

3.02 3.29 3.08 3.53 3.74 6.829 *0.000 

 0.001* 4.770 3.47 3.53 3.23 3.26 3.16 جميع المجاالت معا

.α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 



163

 

 يمكف استنتاج ما يمي:( 53الموضحة في جدوؿ ) ف النتائج م
أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 

0.05 ≥ α  سػػمات رجػػؿ الشػػرطة وكيفيػػة تعامػػؿ أفػػراد جيػػاز الشػػرطة مػػع الجمػػاىير،  مجػػاالت "لم
انطبػػاع رجػػؿ اإلصػػالح عػػف كػػؿ تخصصػػات الشػػرطة، انطبػػاع رجػػؿ اإلصػػالح عػػف رجػػؿ الشػػرطة 

، وبذلؾ يمكف استنتاج أنػو ال توجػد فػروؽ في الرتب المختمفة، امتالؾ الجياز لمتكنولوجيا الحديثة"
توسػػػػطات تقػػػػديرات عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػوؿ ىػػػػذه المجػػػػاالت تعػػػػزى إلػػػػى ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف م

، حيػػػث أف تعميمػػػات قيػػػادة الشػػػرطة بالتعػػػاوف مػػػع رجػػػاؿ اإلصػػػالح وتسػػػييؿ ميػػػاميـ ال المحافظػػػة
تتعمػػؽ بمحافظػػة دوف أخػػرى لػػذلؾ فػػاف رجػػاؿ اإلصػػالح فػػي جميػػع المحافظػػات توافقػػوا عمػػى حسػػف 

راؾ اإليجػػابي عػػف تمػػؾ المؤسسػػة الكبيػػرة، سػػمات وسػػموكيات رجػػؿ الشػػرطة وىػػي أسػػاس بنػػاء اإلد
ومف جية أخرى فاف الجيات الرقابية التي تتابع تجاوزات جياز الشرطة تػطي جميع المحافظات 
وال تمايز بيف محافظة وأخرى، ىذا األمر انعكس عمػى االنطبػاع اإليجػابي لرجػاؿ اإلصػالح عبػر 

ذلؾ فػػػػاف مسػػػػتوى امػػػػتالؾ المحافظػػػػات عػػػػف رجػػػػاؿ الشػػػػرطة فػػػػي جميػػػػع التخصصػػػػات والرتػػػػب، كػػػػ
التكنولوجيا وتطويعيا في خدمة رجاؿ اإلصالح في مراكز الشرطة ال يختمؼ مف محافظة ألخرى 
فجميعيػػا تنضػػوي تحػػت لػػواء جيػػاز الشػػرطة وىػػي تحظػػى بنسػػب مػػف التطػػوير متسػػاوية أف تػػوفرت 

حواسػػيب اإلمكانيػػات لػػدى الجيػػات المركزيػػة فػػي جيػػاز الشػػرطة، وجميػػع مراكػػز الشػػرطة تسػػتخدـ ال
وأجيػػػزة االتصػػػاؿ فػػػي عمميػػػا، وىػػػو مػػػا انعكػػػس عمػػػى مسػػػتوى ادراؾ رجػػػاؿ اإلصػػػالح فػػػي جميػػػع 

 المحافظات ما أدى لتالشى الفروؽ بينيـ في اإلجابة عف تمؾ الفقرة. 
أقػؿ  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجػاالت والمجػاالت مجتمعػة معػا، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 

وبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  α ≤ 0.05مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة 
وذلػػؾ لصػػالح رجػػاؿ  المحافظػػةمتوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزى إلػػى 

 .اصالح محافظة خانيونس
أف درجػة الموافقػة تػرتبط بالنشػاط الػذي تقػوـ بػو دائػرة العالقػات العامػة  ذلؾ إلػى وقد يعزو الباحث

رطة فػػي محافظػػة خػػانيونس، حيػػث اف العالقػػات العامػػة ىنػػاؾ تقػػيـ عالقػػات متميػػزة مػػع رجػػاؿ لمشػػ
(، 2015اإلصالح وىـ عمػى تواصػؿ مباشػر لتسػييؿ ميػاـ الطػرفيف وىػو مػا أفػاد )أبػو دقة،مقابمػة،

حيػػث أفػػاد اف العالقػػة بػػيف رجػػاؿ اإلصػػالح والشػػرطة تتعػػدى عمميػػات اإلصػػالح إلػػى إقامػػة نػػدوات 
ضػػػػرات مشػػػػتركة تسػػػػاىـ فػػػػي تطػػػػوير وتنميػػػػة عمػػػػؿ رجػػػػاؿ اإلصػػػػالح بمختمػػػػؼ وورش عمػػػػؿ ومحا
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توجيػػاتيـ وتوطيػػد العالقػػة بػػيف رجػػاؿ اإلصػػالح والشػػرطة وبػػاقي مؤسسػػات المجتمػػع، ومػػف خػػالؿ 
المتابعة مع اإلدارة العامة لمعالقات العامة في جياز الشرطة تبيف أف مدير دائرة العالقات العامػة 

نضػػاؿ كػػالب ىػػو مػػف أقػػدـ مػػدراء دوائػػر العالقػػات العامػػة فػػي جيػػاز فػػي محافظػػة خػػانيونس الرائػػد 
نظػرا لنشػاطو وتميػزه فػي مجػاؿ عممػو،  2009الشرطة وىو الوحيد الذي لػـ يتػيػر مػف موقعػو منػذ 

كذلؾ يمكف تفسير النتيجة مف جانػب آخػر حيػث أف محافظػات الجنػوب ليػا طػابع ثقػافي وعػادات 
المركزيػػة غػػزة والتػػي بيػػا معظػػـ المراكػػز األمنيػػة والمقػػار وتقاليػػد خاصػػة اذا مػػا قورنػػت بالمحافظػػة 

المركزية والكثافة السكانية بيا مرتفعة، حيث تتسـ المحافظػات الجنوبيػة "خػانيونس، رفػح" بتماسػؾ 
اكبػػر فػػي العالقػػات االجتماعيػػػة، فالعالقػػة بػػيف رجػػػؿ اإلصػػالح ورجػػؿ الشػػػرطة قػػد تتعػػدى عالقػػػة 

قة وجيرة وىو ما انعكػس عمػى إجابػات المبحػوثيف وأظيػر العمؿ إلى عالقات قرابة ونسب أو صدا
مستوى ادراؾ لدور جياز الشرطة مرتفع لدى رجاؿ اإلصالح في محافظة خانيونس نتيجة الوعي 
المتكػػػوف لػػػدييـ عػػػف دور الشػػػرطة والػػػذي تكػػػوف لمقػػػرب المينػػػي والشخصػػػي، كػػػذلؾ فػػػاف المػػػوروث 

ظة غزة" دور المخاتير ورجاؿ اإلصالح وىػو الثقافي في الجنوب يحتـر بشكؿ كبير "مقارنة بمحاف
ما انعكس بشػكؿ إيجػابي عمػى الواقػع المينػي وطبيعػة العالقػة بػيف رجػؿ اإلصػالح ورجػؿ الشػرطة 

 وصورة رجاؿ الشرطة لدى رجاؿ اإلصالح في محافظة خانيونس. 
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0.05عند مستوى  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة   بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين 
المؤىـل إلـى  تعـزىأثر الدور الذي تؤديو الشرطة في تكوين صورتيا الذىنية لـدى النخبـة حول 
 . العممي

 المؤىل العممي – " التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:54جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

ثانوي 
 فأقل

 دبموم
بكالوريوس 
 فأكثر

الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة سمات رجل 
 مع الجماىير.

3.49 3.31 3.29 3.102 *0.046 

 0.004* 5.758 3.74 3.74 3.98 انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات الشرطة.

انطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب 
 المختمفة.

3.84 3.75 3.69 1.660 0.192 

 0.189 1.677 3.07 3.01 3.19 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة

 0.217 1.536 3.58 3.68 3.75 مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية.

 0.001* 7.222 2.75 2.93 3.21 االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو.

 0.003* 5.790 2.86 2.93 3.20 امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة.

جماىير ومقترحاتيم بخصوص الخدمة تمقي آراء ال
 األمنية.

3.46 3.25 3.21 2.853 0.059 

 0.003* 5.877 3.23 3.24 3.46 جميع المجاالت معا

.α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 يمكف استنتاج ما يمي:( 54الموضحة في جدوؿ ) ف النتائج م
لممجػػػاالت   α ≤ 0.05أكبػػػر مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة  (.Sig)الحتماليػػػة تبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ أف القيمػػػة ا -

انطبػاع رجػػؿ اإلصػالح عػػف رجػػؿ الشػرطة فػػي الرتػب المختمفػػة، الػػدور اإلعالمػي لجيػػاز الشػػرطة، 
مظيػػػر رجػػػؿ الشػػػرطة الػػػذي يػػػؤدي الخدمػػػة األمنيػػػة، تمقػػػي آراء الجمػػػاىير ومقترحػػػاتيـ بخصػػػوص 

شػػير الػػى انقسػػاـ آراء المبحػػوثيف حػػوؿ تمػػؾ المجػػاالت الخدمػػة األمنيػػة وأسػػموب تقػػديميا. وىػػو مػػا ي
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تبعًا لمؤىميـ العممي، حيث اف ىػذه األدوار والتػي تتمثػؿ فػي العمػؿ االعالمػي واالىتمػاـ بػالمظير 
 وتمقي آراء الجماىير ليس ليا عالقة مباشرة بمستوى المؤىؿ العممي لرجؿ االصالح. 

أقػؿ مػف مسػتوى " لمقابمػة الختبػار" التبػايف األحػادي ا (.Sig)وقد تبيف كذلؾ أف القيمة االحتمالية  -
سػػػػمات رجػػػػؿ الشػػػػرطة وكيفيػػػػة تعامػػػػؿ أفػػػػراد جيػػػػاز الشػػػػرطة مػػػػع  لممجػػػػاالت "  α ≤ 0.05الداللػػػػة 

الجمػػاىير، انطبػػاع رجػػؿ اإلصػػالح عػػف كػػؿ تخصصػػات الشػػرطة، االىتمػػاـ بالمكػػاف الػػذي يػػؤدي 
والمجػاالت مجتمعػة معػا، وبػذلؾ  " حديثػةالجياز خدماتو مف خاللو، امتالؾ الجيػاز لمتكنولوجيػا ال

يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ 
وذلػؾ لصػالح الػذيف مػؤىميـ العممػي ثػانوي فأقػؿ، ويمثػؿ  المؤىػؿ العممػي ىذه المجػاالت تعػزى إلػى

% وىػي فئػة حصػمت 44.9نسػبتو الحاصميف عمى مؤىؿ عممػي ثػانوي فأقػؿ مػف عينػة الدراسػة مػا 
عمى مؤىؿ عممي متدني، وبالرغـ مف ذلؾ فإنيا قادرة عمػى تقيػيـ مجػاالت الدراسػة واإلجابػة عمػى 
فقراتيا بشكؿ واعي وصادؽ بناًء عمى خبرتيا واحتكاكيا المباشر في العمؿ مع رجاؿ الشرطة في 

عمػػػؿ رجػػػاؿ الشػػػرطة  مجػػػاؿ اإلصػػػالح، وبنػػػاًء عمػػػى مػػػا تكػػػوف لػػػدييا مػػػف مػػػدركات إيجابيػػػة عػػػف
 .ومواصفاتيـ والخدمات التي يقدمونيا

أف المؤىػػؿ العممػػي رغػػـ أىميتػػو إال اف دوره ثػػانوي فػػي شخصػػية رجػػؿ ذلػػؾ إلػػى  وقػػد يعػػزو الباحػػث -
اإلصػػػالح، حيػػػث أف صػػػػفات مثػػػؿ حسػػػػف الخمػػػؽ ونظافػػػة اليػػػػد وميػػػارات القػػػػوؿ واإلقنػػػاع والخبػػػػرة 

ـ مػف المؤىػؿ العممػي والػذي يمكػف أف يضػفي عمػى والتجربة والمعرفة بػالحالؿ والحػراـ والصػبر أىػ
ـّ ببػاقي الصػػفات الميمػة لعمػؿ اإلصػػالح، ومػف خػالؿ مراجعػػة  رجػؿ اإلصػالح ميػزة إضػػافية اذا ألػ

 60% و أكبر مػف 37.8عاـ نسبتيـ  60 – 50عينة الدراسة نجد أف معظميـ مف كبار السف ) 
عمميػة بقػدر اعتمادىػا عمػى اسػتخداـ %( وىػي فئػات ال تعتمػد عمػى الشػيادات ال35.3عاـ نسبتيـ 

العرؼ والعادة والتقاليػد فػي حػؿ النزاعػات بػيف المػواطنيف واسػتخداـ ىيبتيػا ووزنيػا االجتمػاعي فػي 
 التدخؿ والتأثير لحؿ الخالفات. 

(  التػػػي أظيػػػرت أف ىنػػػاؾ اختالفػػػا واضػػػحا فػػػي 2008)الطراونػػػة، ىػػػذه النتػػػائج مػػػع دراسػػػة تفقػػتوا
( 2014جػؿ الشػرطة وفقػا لمسػتوى التعمػيـ، وكػذلؾ مػع دراسػة )الكػردي،اتجاىات المواطنيف نحػو ر 

أف ىنػػاؾ فروقػػػا فػػػي الصػػػورة الذىنيػػػة لرجػػػؿ المػػرور لػػػدى المػػػواطف العربػػػي تبعػػػا لمتػيػػػر المسػػػتوى 
 التعميمي.
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0.05عند مستوى  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة    بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
مسـتوى إلـى  تعـزىفي تكوين صورتيا الذىنية لدى النخبة  أثر الدور الذي تؤديو الشرطةحول 
 .  الدخل

 مستوى الدخل – " التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:55جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل من 
1000 

1000-
1500 

1501-
2000 

2001-
2500 

2501 
 فأكثر

امل أفراد سمات رجل الشرطة وكيفية تع
 .جياز الشرطة مع الجماىير

3.54 3.36 3.29 3.34 3.22 2.481 *0.044 

انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات 
 .الشرطة

3.99 3.93 3.74 3.72 3.75 3.131 *0.015 

انطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في 
 الرتب المختمفة.

3.82 3.72 3.76 3.84 3.64 0.924 0.450 

 0.027* 2.789 3.11 2.99 2.89 3.21 3.25 .ي لجياز الشرطةالدور اإلعالم

مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة 
 .األمنية

3.78 3.42 3.68 3.62 3.70 1.562 0.185 

االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو 
.من خاللو

3.29 2.95 2.88 2.81 2.72 4.649 *0.001 

 0.197 1.518 2.88 2.88 3.04 3.07 3.15 .ثةامتالك الجياز لمتكنولوجيا الحدي

تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص 
 الخدمة األمنية وأسموب تقديميا.

3.57 3.24 3.11 3.27 3.17 3.520 *0.008 

 0.008* 3.546 3.22 3.23 3.22 3.35 3.49 جميع المجاالت معا

.α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 يمكف استنتاج ما يمي:( 55الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 

0.05 ≥ α  " انطباع رجؿ اإلصالح عف رجؿ الشرطة في الرتب المختمفػة، مظيػر رجػؿ لممجاالت
، وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج مػػة األمنيػػة، امػػتالؾ الجيػػاز لمتكنولوجيػػا الحديثػػة"الشػػرطة الػػذي يػػؤدي الخد

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حػوؿ ىػذه المجػاالت 
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، حيػػث أف رجػػؿ الشػػرطة ال يتعامػػؿ مػػع رجػػؿ اإلصػػالح حسػػب مسػػتوى مسػػتوى الػػدخؿتعػػزى إلػػى 
ماـ القانوف سواء ورجؿ الشرطة يمثػؿ القػانوف، ومػف األولػى أال دخمو، ومف المعروؼ اف الجميع أ

يػػؤثر مسػػتوى الػػدخؿ عمػػى طبيعػػة العالقػػة بػػيف رجػػؿ اإلصػػالح و رجػػؿ الشػػرطة، وىػػو مػػا انعكػػس 
عمى ادراؾ رجاؿ اإلصالح بجميع مستويات دخميـ لسمات رجؿ الشرطة الحسنة و انعكس كػذلؾ 

تب المختمفة، وكػذلؾ فػاف مظيػر رجػؿ الشػرطة لػف عمى االنطباع  الجيد عف رجؿ الشرطة في الر 
يتػيػػر بتػيػػر مسػػتوى دخػػؿ رجػػاؿ اإلصػػالح فػػالزي موحػػد والتعمػػيـ عمػػى جميػػع العناصػػر بارتدائػػو 
خػػالؿ سػػاعات الػػدواـ الرسػػمي، لػػذلؾ فػػاف الفػػروؽ بػػيف إجابػػات المبحػػوثيف حػػوؿ الفقػػرات السػػابقة 

 .تتالشى تبعا لمستوى الدخؿ
أقػػؿ  (.Sig)ت والمجػاالت مجتمعػة معػا، فقػػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة أمػا بالنسػبة لبػاقي المجػػاال

وبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  α ≤ 0.05مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة 
وذلؾ لصػالح الػذيف  مستوى الدخؿمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 

 .يكؿش 1000أقؿ مف مستوى دخميـ 
أف رجػػاؿ اإلصػػالح مػػف ذوي الػػدخؿ المػػنخفض ىػػـ فػػي الػالػػب مػػف ذلػػؾ إلػػى  وقػػد يعػػزو الباحػػث

% مػػػف العينػػػة( أو رابطػػػة عممػػػاء 31.1التػػػابعيف لمجػػػاف اإلصػػػالح التابعػػػة لػػػوزارة الداخميػػػة )نسػػػبتيـ 
%( حيػػث يحصػػؿ بعػػض رجػػاؿ اإلصػػالح التػػابعيف ليػػاتيف الجيتػػيف عمػػى 38.8فمسػػطيف )نسػػبتيـ 

شيكؿ، واف رجػاؿ اإلصػالح ذوي الػدخؿ المػنخفض ىػـ  800اتب مقطوعة تصؿ إلى مكافئات ورو 
مػػف جيػػات مقربػػة مػػف الحػػزب الحػػاكـ فػػي قطػػاع غػػزة فمػػف الطبيعػػي أف يحظػػوا بمعاممػػة جيػػدة فػػي 
مراكز الشرطة أو يشعروا بأف ليـ أفضمية بيف قرنائيـ مف رجاؿ اإلصالح نظرا لقربيـ مف الحػزب 

ى انطباعاتيـ المتكونة عف جياز الشرطة بصورة إيجابية وىو ما ظير الحاكـ، وىو ما انعكس عم
خالؿ النتائج، وجاءت درجات الموافقة األقػؿ نسػبيًا عمػى مجػاالت االسػتبانة لرجػاؿ اإلصػالح ذوي 

شػػػيكؿ فػػػأكثر وىػػػـ غالبػػػا مػػػف رجػػػاؿ اإلصػػػالح التػػػابعيف لمجنػػػة شػػػؤوف العشػػػائر  2500الػػػدخؿ مػػػف 
% حيػث أف أغمػبيـ مػف مػوظفي السػمطة 17.9يـ مػف عينػة الدراسػة التابعة لمنظمة التحرير ونسبت

السػػابقة ومػػف الرتػػب العميػػا وبعضػػيـ تجػػار ومػػف طبقػػة األغنيػػاء فػػي قطػػاع غػػزة وىػػو مػػا يتوافػػؽ مػػع 
 (.46نتائج جدوؿ )

( اف الدخؿ الشػيري لألسػرة ال يػؤثر بالضػرورة فػي 2012واختمفت النتائج مع نتيجة دراسة)العنزي،
صورة الذىنية السائدة عف المؤسسات األمنية، ألف ذلؾ ال يتوقؼ عمى مستوى الدخؿ ادراؾ واقع ال
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بقػدر مػػا يتوقػػؼ عمػى عوامػػؿ أخػػرى أىميػػا الحالػة االجتماعيػػة وأسػػموب تعامػؿ األجيػػزة األمنيػػة مػػع 
 المواطنيف.

 
0.05عند مستوى  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة    بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين

سـنوات إلـى  تعـزىالذي تؤديو الشرطة في تكوين صورتيا الذىنية لـدى النخبـة  أثر الدورحول 
 . العمل كرجل إصالح

 سنوات العمل كرجل إصالح – " التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:56جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

أقل من 
3 

 سنوات

الى  3
أقل 
6من   

 إلى 6
أقل 
ن م
10 

10 
سنوات 
 فأكثر

سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد جياز الشرطة مع 
 الجماىير.

3.30 3.41 3.35 3.45 0.573 0.633 

 0.732 0.429 3.83 3.82 3.86 3.94 انطباع رجل اإلصالح عن كل تخصصات الشرطة.

انطباع رجل اإلصالح عن رجل الشرطة في الرتب 
 المختمفة.

3.62 3.76 3.78 3.84 1.176 0.319 

 0.184 1.625 3.23 3.01 3.07 3.19 الدور اإلعالمي لجياز الشرطة.

 0.221 1.476 3.82 3.64 3.64 3.57 مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية.

 0.300 1.227 2.98 3.03 2.82 3.17 االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو.

 0.507 0.777 3.00 3.09 2.90 3.08 كنولوجيا الحديثة.امتالك الجياز لمت

تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص الخدمة 
 األمنية 

3.29 3.20 3.29 3.48 1.410 0.240 

 0.605 0.616 3.40 3.31 3.28 3.36 جميع المجاالت معا

.α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 يمكف استنتاج ما يمي:( 56الموضحة في جدوؿ ) تائج ف النم
أكبػر مػف مسػتوى الداللػة  (.Sig)بالنسبة الػى المجػاالت مجتمعػة معػًا، تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 

0.05 ≥ α  وبػذلؾ يمكػف اسػػتنتاج أنػو ال توجػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػػيف متوسػطات تقػػديرات
 .سنوات العمؿ كرجؿ إصالحلى عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إ

أف تعػػػاطي وتعػػػاوف رجػػؿ الشػػػرطة مػػػع رجػػػؿ اإلصػػػالح غيػػػر مػػػرتبط  ذلػػػؾ إلػػػى وقػػد يعػػػزو الباحػػػث
باألساس بسنوات عمؿ رجؿ اإلصالح، حيث أف رجؿ الشرطة ينظر إلى أىميػة الػدور الػذي يقػـو 

صػػالح بػػو رجػػؿ اإلصػػالح ويػػوفر لػػو كػػؿ مػػا يمػػـز وىػػو مػػا انعكػػس عمػػى مسػػتوى ادراؾ رجػػاؿ اإل
بمختمػػؼ سػػنوات خبػػرتيـ عمػػى طبيعػػة تعامػػؿ رجػػاؿ الشػػرطة وصػػوال إلػػى تكػػويف صػػورة طيبػػة عػػف 

 جياز الشرطة وعناصرىا لدى رجاؿ اإلصالح.
( والتػػػػي أظيػػػػرت انػػػػو ال توجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة 2003وقػػػػد اتفقػػػػت الدراسػػػػة مػػػػع دراسػػػػة)العتيبي،

الدراسػػة والتػػي كػػاف منيػػا، مػػدى  إحصػػائية بػػيف سػػنوات الخبػػرة فػػي مراجعػػة الجػػوازات وبػػيف محػػاور
الماـ الجميور بمعمومات عف الجوازات وسياستيا، مدى حرص إدارة العالقات العامة عمى معرفػة 

  آراء وشكاوي جميور المستفيديف تجاه أداء الجوازات.
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 النتائج: 5.1
 بناء عمى الدراسة والتحميؿ تـ التوصؿ لمنتائج التالية:

  نتائج المجال األول )سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد الجياز مع الجماىير(:
سػػػابي نسػػػبي قيمتػػػو أظيػػػرت الدراسػػػة أف ىنػػػاؾ موافقػػػة مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة بمتوسػػػط ح -

، حيػث حصػمت سػمة الشػيامة ايجابية% عمى أف رجاؿ الشرطة يتمتعوف بسمات 65.23
لػػػػدى رجػػػػؿ الشػػػػرطة عمػػػػى أعمػػػػى نسػػػػبة موافقػػػػة تمتيػػػػا الحكمػػػػة ثػػػػـ المبػػػػادرة إلػػػػى مسػػػػاعدة 

 المحتاجيف.
مػػع  االيجابيػػة ىنػػاؾ موافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى سػػموكيات وتصػػرفات رجػػؿ الشػػرطة -

% وقػػػد حصػػػمت معاممػػػة رجػػػؿ الشػػػرطة 70.37وسػػػط حسػػػابي نسػػػبي قيمتػػػو الجميػػػور بمت
لممواطنيف بالمودة والرحمة عمى أعمػى نسػبة مػف الموافقػة ثػـ تمتيػا األمانػة فػي أداء العمػؿ 

 ثـ عدـ تعامؿ الشرطة بالواسطة والمحسوبية.
% مػػف رجػػاؿ االصػػالح عػػف انطبػػاعيـ االيجػػابي فػػي التعامػػؿ مػػع 68.2أعػػرب مػػا نسػػبتو  -

% منيـ بسمبية طبيعة التعامؿ 18.3شرطة في ضوء الخبرة المباشرة، بينما أجاب رجؿ ال
 مع رجؿ الشرطة.

صػػعوبات تػػذكر خػػالؿ تعػػامميـ مػػع  وا% مػػف رجػػاؿ االصػػالح لػػـ يواجيػػ74.15مػػا نسػػبتو  -
رجػػاؿ الشػػرطة مػػا يشػػير الػػى تطبيػػؽ عناصػػر وضػػباط الشػػرطة تعميمػػات القيػػادة بتسػػييؿ 

 ـ.مياـ رجاؿ االصالح واحترامي

% مػػف رجػػاؿ اإلصػػالح واجيػػوا صػػعوبة فػػي التعامػػؿ مػػع رجػػاؿ الشػػرطة ، 17.6مػػا نسػػبة  -
وكانت الصعوبات تتعمؽ بطبيعة دور الشػرطة خػالؿ تنفيػذ مياميػا بػيف المػواطنيف، حيػث 
حصمت االنتقائية في التعامؿ عمى أعمى نسبة مف الصعوبات التي يعتقد رجؿ اإلصػالح 

 %.39.9بوجودىا بنسبة 

% بينمػا 46.5اإليجابي الذي يحممو اآلخروف عف جياز الشرطة بمػع مػا نسػبتو االنطباع  -
% وىػػػػو مؤشػػػػر النطباعػػػػات المحيطػػػػيف برجػػػػاؿ اإلصػػػػالح 26.6بمػػػػع االنطبػػػػاع السػػػػمبي 

 والمقربيف منيـ.
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  نتائج المجال الثاني )الدور اإلعالمي لجياز الشرطة(:
يػاز الشػرطة يقػوـ بػدوره % عمػى أف ج63.48ىناؾ موافقة بمتوسط حسػابي نسػبي قيمتػو  -

اإلعالمػػػي فػػػي التعريػػػؼ بػػػدوره فػػػي مكافحػػػة الجريمػػػة، حيػػػث حصػػػمت فقػػػرة معرفػػػة رجػػػاؿ 
اإلصػػالح بػػبعض النمػػاذج اإليجابيػػة لرجػػاؿ الشػػرطة الػػذيف يقومػػوف بأعمػػاؿ بطوليػػة رائعػػة 
عمػػى أعمػػى درجػػة موافقػػة تمتيػػا قيػػاـ جيػػاز الشػػرطة بػػاإلعالـ عػػف خدماتػػو بشػػكؿ فعػػاؿ ثػػـ 

 لشرطة باإلعالـ عف إنجازاتو بشكؿ دوري.قياـ جياز ا

%عمػػى أف جيػػاز الشػػرطة يقػػوـ بػػدوره 74.99ىنػػاؾ موافقػػة بمتوسػػط حسػػابي نسػػبي قيمتػػو  -
فػػػي اإلعػػػالـ عػػػف الخػػػدمات األمنيػػػة التػػػي يقػػػدميا، حيػػػث حصػػػمت معرفػػػة رجػػػؿ اإلصػػػالح 
عنػػػواف مركػػػز الشػػػرطة الخػػػاص بمنطقتػػػو عمػػػى أعمػػػى درجػػػة موافقػػػة ثػػػـ تمتيػػػا معرفػػػة رمػػػز 

 ر الشرطة ثـ معرفة رجؿ اإلصالح لواجباتو تجاه الشرطة وحدود تمؾ الواجبات.وشعا

اف درجػػػػة الموافقػػػػة منخفضػػػػة عمػػػػى األدوات اإلعالميػػػػة التػػػػي يسػػػػتخدميا جيػػػػاز الشػػػػرطة  -
% حيػػث لػػـ تتناسػػب تمػػؾ األدوات والمعتمػػدة أساسػػًا 46.2بمتوسػػط حسػػابي نسػػبي قيمتػػو 

ت متابعة مواقؼ الشرطة عػف كػؿ حػدث أو عمى اإلعالـ الجديد مع عينة الدراسة، وحظي
جريمػػػة والتػػػي تػػػتـ عبػػػر النػػػاطؽ باسػػػـ الشػػػرطة عمػػػى درجػػػة موافقػػػة متوسػػػطة بينمػػػا حظػػػي 
التعرؼ عمى إنجازات الشرطة عبر موقػع تػويتر ومواقػع الفيسػبوؾ الخاصػة بيػا عمػى أقػؿ 

 درجات الموافقة.

وافقػػػػة متوسػػػػطيا ىنػػػػاؾ درجػػػػة موافقػػػػة عمػػػػى الػػػػدور اإلعالمػػػػي لجيػػػػاز الشػػػػرطة بدرجػػػػة م  -
%، وعمى الرغـ مف ذلؾ فػاف جيػود اإلدارة العامػة لمعالقػات 63.22الحسابي النسبي بمع 

% مػػف 11العامػػة والمكتػػب اإلعالمػػي فػػي الشػػرطة يشػػوبيا بعػػض القصػػور حيػػث أجػػاب 
عينػػػة الدراسػػػة بمعػػػرفتيـ برمػػػز الشػػػرطة المتكػػػوف مػػػف النسػػػر والسػػػيؼ والعمػػػـ الفمسػػػطيني 

% مػػف عينػػة الدراسػػة يعرفػػوف شػػعار الشػػرطة 63.5لدراسػػة أف وغصػػف الزيتػػوف وأظيػػرت ا
 وىو الشرطة في خدمة الشعب.

مصػػادر انطباعػػات رجػػؿ اإلصػػالح عػػف الشػػرطة تكونػػت باألسػػاس عبػػر الخبػػرة والتعامػػؿ  -
% ثػـ تمتيػا حػديث األخػريف عػف الشػرطة وىػو مػا يظيػر أف اعتمػاد 71.1المباشػر بنسػبة 

ة الذىنيػة لجيػاز الشػرطة يعتمػد بشػكؿ جػوىري رجاؿ اإلصالح بشػكؿ عػاـ لتكػويف الصػور 
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عمػػػى الخبػػػرة والتعامػػػؿ المباشػػػر وىػػػو متػػػاح لرجػػػؿ اإلصػػػالح بشػػػكؿ مسػػػتمر بحكػػػـ طبيعػػػة 
 عممو. 

انطبػػاع رجػػاؿ اإلصػػالح عػػف رجػػاؿ الشػػرطة فػػي التخصصػػات المختمفػػة إيجػػابي بمتوسػػط  -
% وتختمؼ درجة اإليجابية حسب التخصص، وقد حصمت ىندسػة 76.93حسابي نسبي 

المتفجرات عمػى أعمػى درجػة مػف اإليجابيػة تمتيػا عمميػات الشػرطة ثػـ العالقػات العامػة ثػـ 
شػػػػػرطة الحراسػػػػػات وباسػػػػػتثناء العالقػػػػػات العامػػػػػة فػػػػػاف ىػػػػػذه التخصصػػػػػات تقػػػػػدـ خػػػػػدمات 
لممػػػواطنيف ولكػػػف بػػػدوف احتكػػػاؾ مباشػػػر، وقػػػد حصػػػمت التخصصػػػات التػػػي فييػػػا احتكػػػاؾ 

كانت أقميا شرطة البمديات ثـ شرطة المرور  بالمواطنيف بأقؿ االنطباعات اإليجابية حيث
 ثـ التدخؿ وحفظ النظاـ.

انطبػاع رجػاؿ اإلصػالح عػف رجػاؿ الشػرطة فػي الرتػب المختمفػة ايجػابي بمتوسػط حسػابي  -
%و تختمؼ درجة االيجابية مف رتبة إلى أخػرى حيػث حصػمت الرتػب األقػؿ عمػى 75.46

 انطباعات إيجابية أعمى مف الرتب المرتفعة.

 

 المجال الثالث )مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية(: نتائج 
%عمى أف رجؿ الشرطة يمتـز بالزي 73.58أف ىناؾ درجة موافقة بمتوسط حسابي نسبي  -

خػالؿ فتػرات الػدواـ الرسػمي وأف المظيػر العػاـ لرجػؿ الشػرطة الئػؽ ومرتػب. وعمػى الػػرغـ 
قػػة اقػػؿ نحػػو اىتمػػاـ رجػػؿ الشػػرطة مػػف ذلػػؾ فقػػد أظيػػرت إجابػػات عينػػة الدراسػػة درجػػة مواف

 بالمركبات التي تستخدـ في العمؿ.

 

 نتائج المجال الرابع )االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو منو(:
أف ىناؾ درجة مف االىتماـ مف قبؿ جياز الشرطة في مكاف تقديـ الخدمة بدرجػة موافقػة  -

االىتماـ بنظافػة وترتيػب  % حيث حصؿ59.81متوسطة بمع متوسطيا الحسابي النسبي 
المكاف عمى أعمى درجة موافقة وتمتيا وجود لوحات إشارية في مراكز الشػرطة لالسػتدالؿ 
بيا، وحصمت وجود كاميرات مراقبػة فػي أروقػة مراكػز الشػرطة وتػوفر مقاعػد مريحػة عمػى 

 أقؿ درجة مف الموافقة.
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 :نتائج المجال الخامس )امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة(
% عمػػػى امػػػتالؾ جيػػػاز الشػػػرطة لمتكنولوجيػػػا 60.45وجػػود درجػػػة موافقػػػة متوسػػػطة بمػػػػت  -

الحديثة، حيث يرى رجؿ اإلصالح اف الشرطة تمتمؾ أجيػزة اتصػاؿ متطػورة وقػد حصػمت 
 ىذه الفقرة عمى أعمى درجة موافقة تمتيا اعتماد رجؿ الشرطة عمى العمؿ المحوسب.

 
مــاىير ومقترحــاتيم بخصــوص الخدمــة األمنيــة وأســموب نتــائج المجــال الســادس )تمقــي آراء الج

 تقديميا(:
أف ىنػػاؾ درجػػة موافقػػة عمػػى أسػػموب تمقػػي آراء الجمػػاىير ومقترحػػاتيـ بخصػػوص الخدمػػة  -

%،ويػرى رجػاؿ اإلصػالح 66.57األمنية وأسموب تقديميا متوسطيا الحسابي النسبي بمػع 
ى درجة مف الموافقػة تمتيػا أف سبؿ االتصاؿ والتواصؿ بالشرطة سيمة وبسيطة وذلؾ بأعم

وجػود جيػات مختصػػة داخػؿ الشػػرطة تتػابع الشػكاوي والمشػػكالت ثػـ معرفػػة رجػؿ الشػػرطة 
 بالطرؽ التي يمكنو مف خالليا تقديـ شكواه أو مقترحاتو إلى الشرطة.

 
 النتائج المرتبطة باختبار الفرضيات:

 نتائج الفرضية االولى:

ر الػػذي تؤديػػو الشػػرطة وبػػيف تكػػويف الصػػورة الػػدو ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  توجػػد عالقػػة -
انطبػػاع رجػػؿ اإلصػػالح عػػف  بنػػاًء عمػػى الذىنيػػة ليػػا لػػدى رجػػاؿ االصػػالح فػػي قطػػاع غػػزة

 .تخصصات الشرطة

الػػدور الػػذي تؤديػػو الشػػرطة وبػػيف تكػػويف الصػػورة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  توجػػد عالقػػة -
اع رجػػؿ اإلصػػالح عػػف انطبػػ بنػػاًء عمػػى الذىنيػػة ليػػا لػػدى رجػػاؿ االصػػالح فػػي قطػػاع غػػزة

 .رجؿ الشرطة في الرتب المختمفة

الػػدور الػػذي تؤديػػو الشػػرطة وبػػيف تكػػويف الصػػورة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  توجػػد عالقػػة -
 .الذىنية ليا لدى رجاؿ االصالح في قطاع غزة

أظيػػػرت الدراسػػػة أف سػػػمات رجػػػؿ الشػػػرطة وسػػػموكياتو وتصػػػرفاتو مػػػع الجميػػػور انعكسػػػت  -
 .الذىنية لدى رجاؿ اإلصالح بشكؿ إيجابي عمى صورتو
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 .الدور اإلعالمي لجياز الشرطة اثر في بناء الصورة الذىنية لمجياز -
مظيػػر رجػػؿ الشػػرطة الػػذي يػػؤدي الخدمػػة األمنيػػة يػػؤثر بشػػكؿ إيجػػابي فػػي بنػػاء الصػػورة  -

 الذىنية لرجؿ الشرطة لدى رجاؿ اإلصالح.
إيجػػابي فػػي بنػػاء صػػورتو االىتمػػاـ بالمكػػاف الػػذي يػػؤدي الجيػػاز منػػو خدماتػػو يػػؤثر بشػػكؿ  -

 الذىنية لدى رجاؿ اإلصالح.
امػػػتالؾ جيػػػاز الشػػػرطة لمتكنولوجيػػػا الحديثػػػة يػػػؤثر فػػػي بنػػػاء صػػػورتيا الذىنيػػػة لػػػدى رجػػػاؿ  -

 اإلصالح.
تمقػػي آراء الجمػػاىير ومقترحػػاتيـ بخصػػوص الخدمػػة األمنيػػة وأسػػموب تقػػديميا يػػؤثر بشػػكؿ  -

 إيجابي في بناء صورتيا الذىنية لدى رجاؿ اإلصالح.

 
 نتائج الفرضية الثانية:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينػة الدراسػة تعػزى إلػى الجيػة   -
التػػابع ليػػا لصػػالح لجػػاف اإلصػػالح التابعػػة لرابطػػة عممػػاء فمسػػطيف حيػػث أنيػػا تتكػػوف مػػف 

 رجاؿ إصالح مقربيف مف الحزب الحاكـ في قطاع غزة.
بػػيف متوسػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػة تعػػزى إلػػى  كػذلؾ توجػػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية -

سنة فأكثر نظرا لخبرتيـ الطويمة في التعامػؿ مػع أجيػزة  60العمر لصالح الذيف أعمارىـ 
 الشرطة في الفترات المختمفة ومقدرتيـ عمى المقارنة بيف وضع الشرطة في كؿ فترة.

اسػة تعػزى إلػى المؤىػؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينػة الدر  -
العممي لصالح مف مؤىميـ العممي ثانوي فاقػؿ حيػث أف معظػـ رجػاؿ االصػالح مػف كبػار 

%( وىػػػي 35.3عػػػاـ نسػػػبتيـ  60% و أكبػػػر مػػػف 37.8عػػػاـ نسػػػبتيـ  60 – 50السػػػف ) 
فئػػػات ال تعتمػػػد عمػػػى الشػػػيادات العمميػػػة بقػػػدر اعتمادىػػػا عمػػػى اسػػػتخداـ العػػػرؼ والعػػػادة 

اعات بيف المواطنيف واستخداـ ىيبتيػا ووزنيػا االجتمػاعي فػي التػدخؿ والتقاليد في حؿ النز 
 والتأثير لحؿ الخالفات.

توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات تقػػػػديرات عينػػػػة الدراسػػػػة تعػػػػزى إلػػػػى  -
المحافظػػػة لصػػػالح محافظػػػة خػػػانيونس نظػػػرا لمواقػػػع االجتمػػػاعي المتػػػرابط فػػػي المحافظػػػات 

 ي تقـو بو العالقات العامة في شرطة محافظة خانيونس.الجنوبية والدور المتميز الذ
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينػة الدراسػة تعػزى إلػى مسػتوى  -
شيكؿ نظرا الف أغمبيـ ممف يتقاضػوف 1000الدخؿ لصالح الذيف مستوى دخميـ أقؿ مف 

صػػالح رابطػػة عممػػاء رواتػػب مقطوعػػة وىػػـ مػػف المقػػربيف مػػف الحػػزب الحػػاكـ سػػواء رجػػاؿ إ
 فمسطيف أو رجاؿ إصالح وزارة الداخمية.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حػوؿ المجػاالت  -
 سنوات العمؿ كرجؿ إصالح(.  –المذكورة تعزى إلى )الحالة االجتماعية 
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 التوصيات: 5.2
 التوصؿ إلييا، يوصي الباحث بما يمي: بناًء عمى النتائج التي تـ 

 :المجال األول )سمات رجل الشرطة وكيفية تعامل أفراد الجياز مع الجماىير(

زيادة االىتماـ بتطوير السمات اإليجابية لدى رجؿ الشػرطة و تعزيػز السػموكيات الحسػنة  -
ك سػاب خاصة تمػؾ التػي تتعمػؽ باالحتكػاؾ والتواصػؿ مػع الجمػاىير وذلػؾ عبػر التػدريب وا 

 الميارة النظرية والعممية.
االىتمػػاـ بتطػػوير ميػػارات رجػػاؿ الشػػرطة وخاصػػة رجػػاؿ العالقػػات العامػػة فػػي التواصػػؿ  -

الجمػػاىيري وفػػف التعامػػؿ مػػع المػػواطنيف وخاصػػة وقػػت األزمػػات و تعزيػػز الرقابػػة البنػػاءة 
 وعدـ التػاضي عف التجاوزات وتممس مكامف الخمؿ ومعالجتيا.

  اإلعالمي لجياز الشرطة(:المجال الثاني )الدور 
تخصػيص بػػرامج تواصػػمية تسػػتيدؼ النخػػب االجتماعيػة وخاصػػة رجػػاؿ اإلصػػالح  تحػػت  -

العامة في جياز الشرطة تيدؼ إلى بناء صورة إيجابية عػف جيػاز  تإشراؼ إدارة العالقا
 الشرطة لدييـ مما يساىـ في نقميا إلى الفئات األخرى المحيطة بيـ.

جيػػاز الشػػرطة بصػػورة أكثػػر كفػػاءة عبػػر االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ تفعيػػؿ العمػػؿ اإلعالمػػي ل -
اتصػػػالية تناسػػػػب رجػػػػاؿ اإلصػػػالح، مػػػػع ضػػػػرورة االىتمػػػاـ بالرسػػػػائؿ التواصػػػػمية الخاصػػػػة 

 بالنخبة.
ضػرورة اىتمػػاـ إدارة العالقػػات العامػػة والمكتػػب اإلعالمػػي بػػإبراز إنجػػازات جيػػاز الشػػرطة  -

ة وحفػظ االمػف والنظػاـ وكػذلؾ اظيػار وخاصة بما يتعمؽ بمػا يقػوـ بػو فػي مكافحػة الجريمػ
بػراز آليػات نظػـ الرقابػة ومعاقبػة المخػالفيف مػف عناصػر  النماذج اإليجابية مػف عناصػره وا 

 الجياز لما لو مف أثر جيد عمى صورة الجياز كمؤسسة ال تتستر عمى المخطئيف.
ة تركيػػز جيػػود إدارة العالقػػات العامػػة والمكتػػب اإلعالمػػي بػػالتعريؼ بتخصصػػات الشػػرط -

 ورتبيا وقياداتيا وشعارىا ورمزىا وكؿ ما يتعمؽ بعمؿ الشرطة. 
تعزيز التواصؿ والتعاوف بيف المكتب اإلعالمي في جياز الشرطة وبيف اإلعالـ المحمػي  -

 مف إذاعات وقنوات أرضية وفضائية وتخصيص برامج تختص بعمؿ الشرطة. 
يػػػو السياسػػػي والمعنػػػوي إقامػػػة مػػػؤتمرات وورش عمػػػؿ بالتنسػػػيؽ بػػػيف الشػػػرطة وىيئػػػة التوج -

 لمتعريؼ بجياز الشرطة وغاياتو وأىدافو والحقوؽ المتبادلة بيف الشرطة والجميور.
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القيػػػػاـ بحمػػػػالت لمتسػػػػويؽ االجتمػػػػاعي إللقػػػػاء الضػػػػوء عمػػػػى أنشػػػػطة الشػػػػرطة ووظائفيػػػػا  -
نشػػػاء إذاعػػػة خاصػػػة بالشػػػرطة تكػػػوف عمػػػى تواصػػػؿ مػػػع جميػػػع فئػػػات  ومجػػػاالت عمميػػػا وا 

 الشعب.
 )مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية(: المجال الثالث 

التركيز عمى حسف مظير رجؿ الشرطة سواء عبر االىتماـ بالزي والنظافػة الخارجيػة أو  -
االىتمػػاـ بالمركبػػة التػػي يسػػتخدميا خػػالؿ الميمػػات والحفػػاظ عمػػى آداب القيػػادة والسػػالمة 

 العامة.
 (:ز خدماتو منوالمجال الرابع )االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجيا

االىتماـ بنظافة وترتيب مواقع العمؿ وخاصة مراكز الشرطة ونقاط التمركز المنتشرة فػي  -
بعض المناطؽ، وكذلؾ العمؿ عمى تجييػز المراكػز بمػا يناسػب احتياجػات المػواطنيف مػف 

ضاءة مناسبة وأماكف انتظار جيدة.  كراسي ومقاعد مريحة وا 
ركػػػز الشػػػرطية السػػػتقباؿ النخػػػب المجتمعيػػػة العمػػػؿ عمػػػى تجييػػػز أمػػػاكف خاصػػػة فػػػي الم -

 والضيوؼ بما يظير الوجو الحسف لجياز الشرطة مف باب انزاؿ الناس منازليـ.
 (:المجال الخامس )امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثة

االتصػاؿ والتواصػؿ أو  بالعمؿ عمػى امػتالؾ التكنولوجيػا الحديثػة سػواء مػا يتعمػؽ بأسػالي -
الجريمػة و المجػرميف، والعمػؿ عمػػى تعزيػز العمػؿ المحوسػب فػػي  مػا يتعمػؽ بػأدوات كشػػؼ

بالغيػػػـ بالتكنولوجيػػػا  شػػػعار المػػػواطنيف وا  مراكػػػز الشػػػرطة ومواقػػػع االحتكػػػاؾ بػػػالمواطنيف وا 
الحديثػػة التػػي تػػـ إدخاليػػا عمػػى عمػػؿ الشػػرطة لمػػا لػػو مػػف اثػػر طيػػب عمػػى الصػػورة الذىنيػػة 

 لجياز الشرطة.
ر ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية وأسموب تقديميا(:المجال السادس )تمقي آراء الجماىي

تعزيػػز آليػػات اسػػتقباؿ الشػػكاوي والمقترحػػات مػػف المػػواطنيف والتعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ جػػدي  -
عالـ المواطنيف بنتائج التعامؿ معيا.  وا 
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 دراسات مقترحة: 5.3
 دراسة الصورة الذىنية لكؿ تخصص مف تخصصات الشرطة لدى الرأي العاـ. (1

 العوامؿ المؤثرة في بناء الصورة الذىنية لرجؿ الشرطة لدى الرأي العاـ الفمسطيني. دراسة (2
 دراسة واقع إدارة الصورة الذىنية في األجيزة األمنية التابعة لوزارة الداخمية. (3

 دراسة تخطيط الصورة الذىنية في جياز الشرطة الفمسطينية. (4
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http://www.caus.org/
http://www.daraleman.com/
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مقابمػػػة مػػػع مستشػػػار وزيػػػر الداخميػػػة ورئػػػيس الػػػوزراء لشػػػؤوف العشػػػائر واالصػػػالح أ./ عبػػػد  -
 ـ.2014العزيز الكجؾ يونيو 

مسػػؤوؿ لجػػاف االصػػالح التابعػػة لػػوزارة الداخميػػة فػػي مقابمػػة مػػع السػػيد/ محمػػد ابػػو دقػػة ،  -
 ـ.2015محافظة خانيونس،يناير/
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 المالحــــــق
 

 
 
 



 لالستبيان(: قائمة بأسماء المحكمين 1ممحق رقم )
 (: االستبيان بصورتو النيائية2ممحق رقم )
 (: مقابالت 3ممحق رقم )
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 (1ممحؽ رقـ )
 

 -ة بأسماء المحكمين:قائم


 الوظيفية االسم م
 أستاذ في كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية د. سمير صافيأ. 1
 محاضر بجامعة القدس أبو ديس د بساـ ابو حمد 2
 استاذ االقتصاد المشارؾ في كمية التجارة بالجامعة االسالمية د خميؿ النمروطي 3
 مية التجارة بالجامعة اإلسالميةأستاذ مشارؾ في ك سامي أبو الروس د. 4
 النائب االكاديمي في كمية الشرطةالمحاضر و  د ابراىيـ حبيب 5
 أستاذ مساعد في كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية د. أكـر سمور 6
 قائد جياز الشرطة المواء تيسير البطش 7
 مدير عاـ جياز األمف الداخمي العميد محمد الفي 8
 مدير ادارة العالقات العامة في جياز الشرطة بعقيد/ عماد دي 9
 مدير المكتب االعالمي في جياز الشرطة مقدـ/ ايوب ابو شعر 10
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 (2ممحق رقم )
 الجامعة اإلسالمية
 عمادة  الدراسات العميا

 كمية التجارة
 قسم إدارة األعمال

 

 ،اهلل حفظه                                خ الفبضل:األ
 ،وبركاته، اهلل ورمحة عليكم السالم

 :بعنواف دراسة بإجراء الباحث يقوـ

أثز الذور الذٌ تؤدَه الشزطة يف تكىَن البعذ املعزيف لصىرتهب الذهنُةة  "
 لذي النخبة "دراسة حبلة: جلبن اإلصالح"

 
 الجامعػة مػف األعمػاؿ إدارة فػي الماجسػتير درجػة عمػى الحصػوؿ لمتطمبػات اسػتكماالً  وذلػؾ

 بكػؿ الرأي بإبداء وذلؾ المرفقة االستبانة بتعبئةالتكـر  سيادتكـ مف ىيرج ليذا بػزة إلسالميةا
 المكاف في( X) إشارة بوضع وذلؾ مناسًبا، ترونو بما عباراتال مف عبارة لكؿ وموضوعية دقة

  .المناسب
 فقط. العممي البحث ألغرا  إال ستخدمتُ  لن المقدمة المعمومات بأن عمًما

ى
 جشَل الشكز وفبئق التحُة والتقذَز.. ودهتن ولكن

 
 الببحث/                                        

   أمين عبذ الزؤوف الشهُلٍ
0599109105 
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 أوالً: املعلىهبت الشخصُة:
 

 

 :( في المربع أماـ اإلجابة المناسبةXيرجى وضع إشارة )
 الحالة االجتماعية: .1

 ( مطمؽ     )         ( أرمؿ       متزوج    )  ( أعزب     )        (      )
 

 العمر: .2
أقػؿ مػف –50)      ( 50أقؿ مف-40)       (  40اقؿ مف-30)      ( مف  30( اقؿ مف    )

 فأكثر 6)      (   60
 

 

   (السكف)حسب مكاف المحافظة:   .3
 رفح ونس    )       ()       ( غزة    )        ( الوسطى   )        ( خاني )     ( شماؿ غزة

 

 المؤىؿ العممي: .4
)        ( بكالوريوس  )        ( دراسات عميا   )     ( ثانوي فأقؿ)     ( دبمـو

 

 

 مستوى الدخؿ "بالشيكؿ": .5
)     2500-2001)      ( 2000-1501)      ( 1500-1000)     ( 1000أقػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف   (  )   
 )2501- 3000  

 4000( أكثر مف )      3001-4000)     ( 
 

 سنوات العمؿ في ىذا المجاؿ "كرجؿ إصالح": .6
سػػػنوات )      10أقػػػؿ مػػػف -6سػػػنوات )     ( مػػػف  6أقػػػؿ مػػػف  -3سػػػنوات )     ( مػػػف  3)     ( أقػػػؿ مػػػف 

 سنوات فأكثر. 10( 

 ثبنًُب: الذور الذٌ َقىم به جهبس الشزطة:
 في ضوء خبرتؾ في التعامؿ مع جياز الشرطة:

 في التعامؿ مع جياز الشرطة؟ ىؿ واجيتؾ صعوبة (1
 ال)    (نوعًا ما )   (نعـ)    ( 
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 ما نوعية الصعوبات التي واجيتيا؟ (2
 المعاممة غير الالئقة مف قبؿ أفراد الشرطة )   ( 
 جانب ضباط الشرطة. المعاممة غير الالئقة مف)   ( 

 والترؾ لفترة طويمة في حاالت االنتظار. )   ( اإلىماؿ
لقاء القبض. قسوة عند)   (   حاالت التفتيش والمداىمة، وا 
 االنتقائية في التعامؿ)   ( 
 صعوبات أخرى )أذكرىا(.......................)   ( 

 

 في ضوء خبرتؾ المباشرة في التعامؿ مع الشرطة كاف انطباعؾ عف ىذا التعامؿ؟ (3
 اً سمبي جد )    (سمبي )    (محايد )    (إيجابي)    (جدا إيجابي )    (

 

 ما ىو االنطباع السائد عف جياز الشرطة عند اآلخريف مف خالؿ أحاديثيـ ومناقشتؾ معيـ؟ (4
انطبػاع )    (انطبػاع سػمبي)    (انطبػاع محايػد)    (انطباع إيجػابي)    (انطباع إيجابي جدا)    (

 سمبي جداً 
 

ــراد جيــاز الشــرطة مــع الجمــاىير "حســأواًل:  ب وجيــة ســمات رجــل الشــرطة و كيفيــة تعامــل اف
 نظرك":

 

 العبارة 
 درجة الموافقة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً 
 سمات رجؿ الشرطة .1

      يتصؼ رجؿ الشرطة بالشجاعة 1

      يتصؼ رجؿ الشرطة بالحكمة 2

      يمتاز رجؿ الشرطة بضبط النفس 3

      ميامو أداءيتصؼ رجؿ الشرطة باالنضباط في  4

      ؿ رجؿ الشرطة مع المواطنيف بػمظة وعنؼيتعام 5

6 
يقـو رجؿ الشرطة بمساعدة مف يحتاج المساعدة بدوف اف 

 يطمب منو
     

      يتسـ رجؿ الشرطة بالذوؽ في تعاممو مع الناس 7

      يتسـ رجؿ الشرطة بالتعاوف مع الجميور في أداء عممو 8
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      رجؿ الشرطة يتسـ بالشيامة 9

      ـ رجؿ الشرطة بالتواضعيتس 11

      يتسـ رجؿ الشرطة بالعدؿ في التعامؿ مع الجميور 11

      يتسـ رجؿ الشرطة بالحـز في التعامؿ مع المواطنيف 12

 سموكيات رجؿ الشرطة .2
      يستخدـ رجؿ الشرطة سمطتو لمتعالي عمى المواطنيف 13

      ع المواطنيفرجؿ الشرطة ال يتجاوز القانوف في تعاممو م 14

      رجؿ الشرطة يتعامؿ بالواسطة والمحسوبية 15

16 
رجؿ الشرطة يميؿ لمساعدة ابناء تنظيمو السياسي اثناء 

 المشاكؿ
     

      مساعدة ابناء عائمتو ومعارفو إلىرجؿ الشرطة يميؿ  17

      يفتقد رجؿ الشرطة أحيانًا لألمانة في أداء عممو 18

      رجؿ الشرطة ظروؼ اآلخريفال يقدر  19

      يفتقد رجؿ الشرطة لمرحمة والمودة في التعامؿ مع المواطنيف 21

      الشرطة ذات طابع حزبي 21

22 
في بعض األحياف أشعر بالتجاىؿ مف قبؿ رجاؿ  الشرطة في 

 المركز
     

      رجؿ الشرطة ال يراعي شعور المتضرريف 23

      المصمحة العامة عمى مصالحو الشخصيةيػمب رجؿ الشرطة  24

25 
يحافظ رجؿ الشرطة عمى السرية في تعاممو مع قضايا 

 المواطنيف
     

 :ي لجياز الشرطةاإلعالمالدور ثانيًا: 
 

 ما ىي مصادر انطباعاتؾ حوؿ جياز الشرطة؟ (1
التعامػػؿ المباشػػر مػػع الخبػػرة و )    ( الحكوميػػة اإلعػػالـوسػػائؿ  )    ( المحميػػة اإلعػػالـوسػػائؿ  )    (
         الشرطة
أخػػػػػػػػػػػػػرى )    (النشػػػػػػػػػػػػػرات والتقػػػػػػػػػػػػػارير      )    (   حػػػػػػػػػػػػػديث اآلخػػػػػػػػػػػػػريف عػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػرطة )    (

 )اذكرىا(........................
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 ما الرمز الذي يحممو جياز الشرطة في قطاع غزة؟ (2

   مػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػر)  )   (النسػػػػػػػػػر)    (السػػػػػػػػػيؼ )    (العمػػػػػػػػػـ الفمسػػػػػػػػػطيني)    (غصػػػػػػػػػف الزيتػػػػػػػػػوف)    (جميػػػػػػػػػع
 .............()اذكر(أخرى

 ما الشعار الذي تتبناه الشرطة في قطاع غزة؟ (3
)   (الشرطة فػي خدمػة الشػعب)   ( الشػرطة فػي خدمػة الػوطف)   (الشػرطة والشػعب فػي خدمػة الػوطف )    

 .........اذكر.......      (غير ذلؾ، 
 

 ما ىو انطباعك عن كل من تخصصات الشرطة التالية:

 صات الشرطةتخص 
  االنطباع المكوف عف كؿ تخصص

 جداً  إيجابي إيجابي محايد سمبي سمبي جداً 
لـ يسبؽ لي 
 التعامؿ

       شرطة المراكز 1
       شرطة المرور 2

       شرطة البمديات 3

       المباحث العامة 4

       مكافحة المخدرات 5

       التدخؿ وحفظ النظاـ 6

       بحريةالشرطة ال 7

       ىندسة المتفجرات 8

       أمف الجامعات 9

       الدوريات والنجدة 10

       األدلة الجنائية 11

       عمميات الشرطة 12

       شرطة الحراسات 13

       الشرطة النسائية 14

       الشرطة القضائية 15

       العالقات العامة 16

       ياإلعالمالمكتب  17
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 ما ىو انطباعك عن رجل الشرطة في الرتب المختمفة؟

 رتبة رجؿ الشرطة 
  االنطباع المكوف عف كؿ رتبة

 إيجابي محايد سمبي سمبي جداً 
 إيجابي
 جداً 

لـ يسبؽ لي 
 التعامؿ

       ضابط برتبة كبيرة "رائد فأعمى" 1

       ضابط برتبة صػيرة "نقيب فأقؿ" 2

       د/رقيب أوؿ/ رقيب/عريؼ"صؼ ضابط "مساع 3

       جندي 4
 

 الدور اإلعالمي لجياز الشرطة:

 العبارة 
 درجة الموافقة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً 
 الذي يقـو بو جياز الشرطة لمتعريؼ بدورىا في مكافحة الجريمة اإلعالميالدور  . أ

1 
واضح الدور االمني الذي يقـو بو جياز الشرطة 

 بالنسبة لي
     

2 
بشكؿ  إنجازاتويقـو جياز الشرطة باإلعالـ عف 

 دوري
     

3 
بشكؿ  إنجازاتويقـو جياز الشرطة باإلعالـ عف 

 فّعاؿ
     

      بشكؿ جيد اإلعالـتظير أنشطة الشرطة في  4

      تعمؿ الشرطة عمى نشر الوعي بيف المواطنيف 5

6 
مف جياز الشرطة  ةاإليجابيأعرؼ بعض النماذج 

 الذيف قاموا بأعماؿ بطولية رائعة
     

7 
مف المواطنيف  اإليجابيةأعرؼ بعض النماذج 

 الذيف ساعدوا الشرطة في انجاز مياميا
     

8 
أعرؼ األنشطة االنسانية واالجتماعية التي يقـو 

 بيا جياز الشرطة
     

9 
أعرؼ االجراءات المشددة التي يتـ اتخاذىا 

 لة دوف انتشار الفساد في جياز الشرطةلمحيمو 
     

     أعرؼ بعض النماذج مف الشرطة التي تمت  10
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 معاقبتيا إلساءة استخداـ السمطة
      الشرطة توّضح موقفيا تجاه القضايا بشكؿ سريع 11

      موقؼ الشرطة تجاه القضايا دقيؽ وصحيح 12

 جيازاإلعالـ عف الخدمات األمنية التي يقدميا ال . ب

13 
لدي معرفة بتخصصات الشرطة ودور كؿ منيا 

 في مكافحة الجريمة
     

      اعرؼ عنواف مركز الشرطة الخاص بمنطقتي 14

      أعرؼ الشعار  والرمز الذي تتبناه الشرطة 15

      مياـ الشرطة واضحة بالنسبة لي 16

      لدي عمـ بتسمسؿ الرتب ووظيفة وحدود كؿ رتبة 17

18 
أعرؼ حقوقي في التعامؿ مع الشرطة وحدود ىذه 

 الحقوؽ
     

      أعرؼ واجباتي تجاه الشرطة وحدود ىذه الواجبات 19

20 
أدرؾ اآلثار المترتبة عمى عدـ التعاوف مع الشرطة 

 فيما يتعمؽ بالقضايا المختمفة
     

21 
أدرؾ الفوائد التي ستعود عمّي في حالة التعاوف مع 

 الشرطة
     

      أعرؼ رقـ ىاتؼ النجدة 22

 األدوات اإلعالمية التي تستخدميا الشرطة . ت

23 
اتعرؼ عمى إنجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ 

 مجمة الشرطة
     

24 
تصمني نسخ مف اصدارات مجمة الشرطة بصورة 

 دورية
     

25 
اتابع إنجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ موقع 

 الشرطة االلكتروني
     

26 
اتعرؼ عمى إنجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ 

 صفحات الشرطة عمى الفيس بوؾ
     

27 
اتعرؼ عمى إنجازات ومياـ الشرطة مف خالؿ 

 موقع تويتر الخاص  بالشرطة
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28 
تقدـ المواقع االلكترونية لمشرطة معمومات حوؿ 

 االحداث بشكؿ سريع وحدث
     

29 
دة كنت أضافت ىذه االصدارات معمومات جدي

 أجيميا عف الشرطة
     

30 
ال أجد صعوبة في الحصوؿ عمى المعمومات التي 

 أحتاجيا عف خدمات تخصصات الشرطة
     

31 
أتابع موقؼ الناطؽ اإلعالمي باسـ الشرطة مف 

 كؿ حدث أو جريمة في المجتمع
     

 

 

 مظير رجل الشرطة الذي يؤدي الخدمة األمنية:ثالثًا: 

 العبارة 
 الموافقةدرجة 

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً 

2 
الزي الذي يرتديو رجؿ الشرطة مناسب لطبيعة 

 ميامو
     

      الزي الذي يرتديو رجؿ الشرطة منمؽ وجميؿ 1

1 
يمتـز رجؿ الشرطة بالزي خالؿ فترات الدواـ 

 الرسمي
     

      المظير العاـ لرجؿ الشرطة الئؽ ومرتب 1

5 
ييتـ رجاؿ الشرطة بالمركبات الخاصة بالعمؿ مف 

 حيث المحافظة عمى نظافتيا
     

4 
ييتـ رجاؿ الشرطة بالمركبات الخاصة بالعمؿ مف 
 حيث الحفاظ عمى السالمة العامة وآداب القيادة

     

 
 االىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو:رابعًا: 

 العبارة 
 درجة الموافقة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً 
      تصميـ مركز الشرطة الخارجي عصري ومناسب 2

1 
تصميـ مركز الشرطة مف الداخؿ مناسب ويمبي 

 االحتياجات
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1 
استقباؿ مخصصة لمزوار  أماكفتوجد في المركز 

 مف الفئات الخاصة
     

      ةالكراسي والمقاعد في مراكز الشرطة مريح 1

      يحافظ رجاؿ الشرطة عمى نظافة أماكف عمميـ 5

      مركز الشرطة نظيؼ ومرتب مف الداخؿ 4

1 
توجد في مركز الشرطة لوحات تحمؿ ارشادات 

 ونصائح تخص عمميـ
     

7 
لالستدالؿ  إشاريةتوجد في مركز الشرطة لوحات 

 بيا
     

      لشرطةتوجد كاميرات مراقبة داخؿ أروقة مراكز ا 9

20 
الموقع الجػرافي لمركز الشرطة يناسب المياـ 
 التي يقـو بيا وال يعود بالضرر عمى مف حولو

     

 
 

 امتالك الجياز لمتكنولوجيا الحديثةخامسًا: 

 العبارة 
 درجة الموافقة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً 
      ؼ الجرائـتمتمؾ الشرطة التكنولوجيا المناسبة لكش 2

1 
أعرؼ التكنولوجيا الحديثة التي ادخمتيا الشرطة في عمؿ 

 المرور
     

1 
االدلة  إدارةأعرؼ التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في 

 الجنائية
     

1 
يوجد تقدـ مستمر في أعماؿ الشرطة وتحديث وتطوير في 

 اساليبو التقنية.
     

      مى العمؿ المحوسبيعتمد رجؿ الشرطة في المركز ع 5

4 
يجيد رجؿ الشرطة في المركز استخداـ التكنولوجيا في انجاز 

 القضايا
     

1 
توجد سرعة ودقة في استخراج الممفات نتيجة االرشفة 

 االلكترونية
     

      يتوفر لدى جياز الشرطة ادوات اتصاؿ متطورة 7

     لتكنولوجية يعمؿ جياز الشرطة عمى تطوير وسائمو وأدواتو ا 9
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 باستمرار

 
 تمقي آراء الجماىير ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية:سادسًا: 

 

 العبارة 
 درجة الموافقة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً 
      سبؿ االتصاؿ والتواصؿ بالشرطة سيمة وبسيطة 2

      وقت مركز الشرطة في أي إلىيمكنني ارساؿ شكوى أو اقتراح  1

      يوجد جيات مختصة داخؿ الشرطة تتابع الشكاوي واالقتراحات 1

1 
أعرؼ الطرؽ التي يمكنني ايصاؿ الشكوى أو االقتراح مف 

 خالليا لمشرطة
     

5 
الشرطة تتعامؿ بجدية مع الشكاوي او االقتراحات المقدمة عبر 

 موقعيا وصفحاتيا عمى االنترنت
     

      شرطة في المركز بالترحاب وبشكؿ محتـريقابمني رجؿ ال 4

      الشرطة بشكؿ مستمر إلىأرسؿ شكاوي  1

      استقبمت ردود عمى الشكاوي التي أرسمتيا 7

 
 وهىضىعُة   شكزًا لكن حلسن تعبونكن وأهبنتكن يف إجببتكن علً األسئلة بذقة
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 ( 3ملحق رقم )

 مقابالتالملخص 

 

 :1021قائد جهاز الشرطة اللواء / تٌسٌر البطش، ابرٌل، مقابلة مع .2

 :طبٌعة العالقة بٌن جهاز الشرطة و النخب المجتمعٌة 

جهاز الشرطة مؤسسة مدنٌة من مؤسسات المجتمع الفلسطٌنً وبٌنه وبٌن النخب  عالقة  قوٌة 

المتكررة ومتٌنة قائمة االحترام المتبادل و تكامل االدوار وهو ما ٌظهر خالل الزٌارات 

 والمتعددة للنخب المجتمعٌة من وجهاء وأعٌان6 

 : االنطباعات عن تخصصات الشرطة 

الشرطة لدٌها الكثٌر من التخصصات وخاصة فً المراكز، ومنها ادارة المرور وشرطة 

البلدٌات والمباحث وشرطة المحافظات واالنطباع عن رجل الشرطة  بشكل عام هو اٌجابً، 

باعات نتٌجة مواقف محددة، فرجل المرور مثال ٌتم اخذ انطباع سلبً ولكن تطرأ بعض االنط

عنه ألنه ٌعاقب من ٌخالف قانون السٌر والمرور وهو بذلك ٌأخذ حق مواطن من مواطن آخر، 

 ولكن هذا االنطباع السلبً عارض ومؤقت سرعان ما ٌزول6

 طن:العوامل المؤثرة فً تكوٌن الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة لدى الموا 

هناك العدٌد من العوامل التً تؤثر فً تكوٌن الصورة الذهنٌة لرجل الشرطة لدى المواطن، 

 منها:

 تأدٌة رجل الشرطة لمهامه6 26

 معرفة المواطن وادراكه لطبٌعة عمل رجل الشرطة6 16

 السلوكٌات الشخصٌة للضباط وتعامله مع المواطنٌن حتى فً األوقات خارج دوامه الرسم6ً 06

 وتفهمه لعمل رجل الشرطة6ثقافة المجتمع  16

 البعد االعالمً ومدى متابعة االعالم  لنشاطات وجهود الشرطة فً المجتمع6 26

أنشطة العالقات العامة  فً جهاز الشرطة وخاصة المتعلقة بالبعد الخارجً من زٌارات  36

 واستقبال للنخب واألعٌان والوجهاء6

 

 رطة لدى المجتمع:أنشطة العالقات العامة الهادفة لتحسٌن صورة جهاز الش 

 زٌارات ضباط الشرطة للمؤسسات األهلٌة والمجتمعٌة والعائلٌة6 26

 زٌارات واستقبال النخب واألعٌان6 16

 تطٌٌب خواطر من ٌتضرر من االجراءات الشرطٌة أثناء تأدٌة عمل الشرطة6 06

تقدٌم المعونة لبعض الموقوفٌن ممن ٌحتاجون مساعدة وخاصة من اضطروا الرتكاب بعض  16

 ات لتردي اوضاعهم االقتصادٌة6المخالف

 هذه مثل فً ٌشارك حٌث والمدارس الجامعات طلبة مثل محددة فئات تستهدف بجهود القٌام 26

 المخدرات ومكافحة المرور وشرطة النسائٌة الشرطة مثل الشرطة تخصصات الحمالت

 6المتفجرات وهندسة

 6حكٌم شرطً ٌحمٌه ٌمكر مواطن حملة مثل الشرطة جهاز بها ٌقوم التً الكبرى الحمالت 36
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 :أنشطة اضافٌة لتحسٌن الصورة الذهنٌة 

نعمل على أن تصبح الشرطة ،شرطة مجتمعٌة وهو ما نقوم به من خالل ترك مساحة للنخب 

االجتماعٌة المتمثلٌن برجال االصالح والعشائر ألخذ دورهم فً حل مشاكل المواطنٌن قبل 

ل االصالح من كافة التوجهات الذٌن ٌصلحون وصولها للنٌابة والمحاكم، حٌث نتعاون مع رجا

بٌن الناس سواء بشكل شرعً مثل رابطة علماء فلسطٌن أو بالعرف والعادة مثل معظم رجال 

% من القضاٌا التً تصل مراكز الشرطة ال تحول الى 20االصالح وهو ما انتج أن أكثر من 

 ً الشرطة6النٌابة وٌتم تسوٌتها عبر رجال االصالح والعالقات العامة ف

 

 :أهمٌة دراسة الرأي العام بالنسبة لجهاز الشرطة 

المواطن هو الفئة المستهدفة  فً عمل الشرطة ونعمل لٌرضى المواطن وٌشعر باألمن واالمان 

وفً هذا االطار فإننا نقوم بقراءة وتحلٌل استطالعات الرأي التً تتحدث عن الشرطة ونقٌم 

م باستقبال الشكاوي المواطنٌن ومتابعتها عبر جهات مختصة العمل ونعدله بناء علٌها، كذلك نهت

 داخل الجهاز6

 

 :قٌاس مستوى رضى الرأي العام عن جهاز الشرطة 

 مدى تفاعل المجتمع مع جهاز الشرطة وانشطته6 -

 اللقاءات التً تنظم مع المخاتٌر واالعٌان والوجهاء ورجال االصالح6 -

 م الذات6ًاستطالعات الرأي  من جهات محاٌدة والتقٌٌ -

قٌاس أثر الحمالت الكبرى التً ٌقوم بها جهاز الشرطة مثل حملة مواطن كرٌم ٌحمٌه شرطً  -

 حكٌم6

 

مقابلة مع مدٌر االدارة العامة للعالقات العامة فً جهاز الشرطة، العقٌد/ عماد  .1

 :1021دٌب،ابرٌل،

 

 :طبٌعة العالقة بٌن رجال الشرطة والمجتمع 

قة اٌجابٌة وهً عالقة أخوة ومحبة مبنٌة على التواصل وحل عالقة الشرطة مع المجتمع عال

اشكالٌات المواطنٌن ، والمواطن أصبح ال ٌهاب من التوجه الى مركز الشرطة لطلب حقه وهو 

 عكس ما كان ٌحدث فً فترات سابقة6

 

 :الصورة الذهنٌة لرجل الشرطة لدى المواطن 

فترات سابقة، حٌث هناك نسبة رضى من تبدلت الصورة الذهنٌة عن رجل الشرطة بالمقارنة ب

% وهو ناتج عن تطبٌق الشرطة الفعلً 50-40الشارع الفلسطٌنً عن جهاز الشرطة تقدر ب

 لشعار الشرطة فً خدمة الشعب6
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 :الصورة الذهنٌة لتخصصات الشرطة لدى المواطن 

ة مهمة رجل هناك نظرة لرجل الشرطة انه كابح للحرٌة، ولكن اذا أمعنا النظر نجد أن طبٌع

الشرطة تقتضً اخذ الحق من الظالم ورده الى المظلوم ، فمثال اذا أخذنا مثال رجل شرطة 

المرور اذا استخدم صالحٌاته للحفاظ على ارواح المواطنٌن فان صورة سٌئة سٌحملها عنه 

المخالفٌن ولكنها صورة مؤقتة، كذلك شرطة التدخل وحفظ النظام فهً تستخدم القوة فً فض 

زاع من اجل سالمة المواطن والمحافظة علٌه  فً النهاٌة فان الصورة الذهنٌة االٌجابٌة الن

 تطغى على الصور السلبٌة المؤقتة6

 

 :العوامل المؤثرة فً تكوٌن الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة 

االحداث تلعب دور مهم فً تشكٌل الصورة وخاصة عندما ٌتعرض الجهاز للقصف من قبل  26

 6قوات االحتالل

االعالم ٌلعب دور مهم فً تكوٌن الصورة الذهنٌة وقد برز خالل فترة الحروب مشهد رجال  16

 الشرطة المقصوفٌن وزمالئهم ٌتابعون العمل وحفظ المجتمع من بعدهم6

 اعالم الشرطة ٌلعب دور فً ابراز نشاطات وانجازات الشرطة6 06

زراء والمخاتٌر وهو ما ٌتم أنشطة العالقات العامة فً تحسٌن الصورة مثل التواصل مع الو 16

بشكل ٌومً، كذلك زٌارات مؤسسات المجتمع المدنً مثل الصلٌب االحمر، والقاءات 

 الجماهٌرٌة فً الدواوٌن والمساجد وفً المنازل فً بعض االحٌان6

 

 :أهمٌة الرأي العام 

ه وقد دراسة الراي العام تظهر مدى رضى المواطنٌن عن أداء جهاز الشرطة ونظرة الشارع الٌ

أظهرت بعض دراسات الرأي العام فً قطاع غزة أن هناك رضى عن أداء جهاز الشرطة 

 %506بنسبة تصل الى 

 

 :أنشطة العالقات العامة التً تستهدف المجتمع 

 زٌارات للمؤسسات والوزارات والعائالت والدواوٌن6 26

ل عائلٌة ومشاجرات حل القضاٌا التً تحّول من النٌابة بصورة سلسة من خالفات مالٌة او مشاك 16

 وغٌره6

 مشاركة المواطنٌن فً أحزانهم وخاصة المشاركة فً بٌوت العزاء6 06

اقامة الورش والمحاضرات للمواطنٌن سواء داخل مواقع الشرطة او فً الخارج مثل المساجد  16

 والمؤسسات6

 

 :األنشطة الموجهة للمخاتٌر ورجال االصالح 

والمخاتٌر وذلك نظرا ألهمٌتهم فً اٌصال ٌتم التواصل بشكل مستمر مع رجال االصالح 

الصورة الطٌبة عن جهاز الشرطة لدى المحٌطٌن بهم وفً المجتمع مما ٌعزز من مفهوم 

 الشرطً الطٌب الحكٌم الذي ٌتواصل مع المواطن6
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 :رد الشرطة على بعض االتهامات التً قد تشوه صورتها 

 ٌتم الرد عبر:

 طة6المكتب االعالمً والناطق باسم الشر 26

 اللقاءات المفتوحة مع الجمهور6 16

 بعض النشرات والمنشورات6 06

 

 :جهود الشرطة فً تهٌئة وتحسٌن مراكز الشرطة الستقبال المراجعٌن ورجال االصالح 

جهاز الشرطة مستهدف من قبل قوات االحتالل اال أن جهاز الشرطة  ووزارة الداخلٌة  تسعى 

طة حتى ٌقوم بأداء مهامه ومنها توفٌر الكهرباء باستمرار لتوفٌر المكان المناسب لرجل الشر

واالضاءة فً المراكز بشكل عام حٌث تم استخدام الطاقة البدٌلة عبر تركٌب ألواح الطاقة 

الشمسٌة فً المراكز، وكذلك تجهٌز أماكن الستقبال الضٌوف ورجال االصالح مع توفٌر أماكن 

 لالنتظار للمراجعٌن6

 

 :1021عالمً والناطق باسم الشرطة المقدم/أٌوب أبو شعر،ابرٌلمقابلة مع مدٌر المكتب اال .1

 

 :طٌعة العالقة بٌن جهاز الشرطة والمجتمع 

 عمل جهاز الشرطة ٌحتم علٌه التواصل مع فئات المجتمع ككل6

 

 :صورة جهاز الشرطة لدى الراي العام فً المجتمع 

 اداء عناصرها6صورة اٌجابٌة من واقع ضرورة العمل الذي تقوم به الشرطة وحسن 

 

 :العوامل المؤثرة فً تكوٌن الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة لدى المواطن 

دور رجل الشرطة فً توفٌر األمن  للمواطن فكلما انخفض معدل الجرٌمة وارتفع مستوى  26

األمن  تحسنت الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة، ومجتمعنا الفلسطٌنً من أقل المجتمعات فً 

 ل الجرٌمة6المحٌط من حٌث معد

الدور االعالمً لجهاز الشرطة  حٌث ٌتحمل اعالم الشرطة دور كبٌر فً حمل صورة اٌجابٌة  16

 عن الجهاز للمجتمع 6

 كذلك وسائل االعالم المختلفة تلعب دور فً تشكٌل الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة 6 06

 

 :أهمٌة النخب المجتمعٌة بالنسبة لجهاز الشرطة 

ل الشرطة مع النخب المجتمعٌة إلبراز دور الشرطة ونقل هناك أهمٌة وضرورة لتواص

 صورتها الطٌبة للمجتمع، وٌتم ذلك عبر اللقاءات واالجتماعات وورش العمل6

 :أهم النخب التً ٌتواصل معها الجهاز 

 رجال االصالح والمخاتٌر الحتكاكهم المستمر بجهاز الشرطة والمواطنٌن6 26

 رجال األعمال  16

 لمٌن والمهندسٌن واألطباء والصٌادلةأعضاء النقابات ، المع 06
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 مجالس الجمعٌات االهلٌة والمؤسسات االجتماعٌة6 16

 

 :دور الشرطة فً االعالم عن دورها فً مكافحة الجرٌمة 

 عبر وسائل االعالم بمختلف انواعها6 26

 ورش العمل  16

 الندوات والمحاضرات واللقاءات 06

 

  :أعمال المكتب االعالمً فً الشرطة 

 لكترونً للشرطة ومواقع التواصل االجتماع6ًادارة الموقع اال 26

 عدد شهرٌا6ً 2000اصدار مجلة الشرطة بواقع  16

 التواصل مع وسائل االعالم واللقاءات الصحفٌة6 06

 اصدار بعض المقاالت والنشرات التعرٌفٌة6 16

 تصمٌم ومونتاج أفالم ومقاطع فٌدٌو وتصامٌم تخص عمل الشرطة6 26

 صات الشرطة 6اصدار نشرات وبروشورات تعرٌفٌة بتخص 36

 

 دور المكتب االعالمً فً التعرٌف بتخصصات الشرطة ومهامها: 

 عبر تخصٌص جوانب فً مجلة الشرطة للتعرٌف بالتخصصات بشكل دوري6 26

 عبر موقع الشرطة ومواقع التواصل االجتماع6ً 16

 

 :آلٌة توزٌع مجلة الشرطة 

 بعض مؤسسات المجتمع المدن6ً 26

 بعض وسائل االعالم6 16

 بعض الوزارات6 06

 مراكز الشرطة6 16

 

مقابلة مع مستشار وزٌر الداخلٌة ورئٌس الوزراء لشؤون العشائر واالصالح أ./ عبد العزٌز  .1

 :1021الكجك ٌونٌو 

 :جذور عمل االصالح فً قطاع غزة 

الشعب الفلسطٌنً معتاد على سلوك العشائر منذ القدم ورجال االصالح والمخاتٌر هم من  -

 رث بعضهم العمل فً هذا المجال من آبائهم عن اجدادهم6مكونات النسٌج االجتماعً وقد توا

الشعب الفلسطٌنً ٌحترم عمل رجال االصالح والعائالت تنضبط انضباط تام بأحكام العشائر،  -

وقد مر على الشعب الفلسطٌنً فترة ال توجد بها محاكم أو شرطة وكان التقاضً وفض 

 النزاعات ٌتم عند رجال االصالح والمخاتٌر6
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 قة بٌن رجل االصالح ورجل الشرطة:العال 

رجل الشرطة ٌعتمد بشكل كبٌر على رجل االصالح لحل المشاكل سواء بالطرق الرضائٌة او  -

الجزائٌة ، ورجل االصالح ٌسهل مهام رجل الشرطة وٌقلل من خطورة بعض المشاكل ، 

 فالدور الذي ٌقوم به رجل االصالح ال ٌستطٌع ان ٌقوم به رجل الشرطة6

لجان اصالح على مستوى محافظات قطاع غزة وجمٌعها تعمل تحت اشراف وزارة توجد  -

 الداخلٌة 6

 

مقابلة مع مدٌر االدارة العامة لشؤون العشائر واالصالح بوزارة الداخلٌة أ./ حسٌن السرحً،  .5

 :1021ٌونٌو 

 :االنتشار فً محافظات قطاع غزة 

ً محافظات قطاع غزة الخمسة، على هٌئة توجد مكاتب لجان االصالح التابعة لوزارة الداخلٌة ف

أفرع تتبع للمركزٌة فً محافظة غزة، وكل فرع تنبثق منه عدة لجان فرعٌة وتتكون كل لجنة 

 رجل اصالح6 21-4من 

 :آلٌة عمل رجال االصالح 

 لجان االصالح تعمل اما بتكلٌف "عبر تقدٌم شكوى الى المكتب" أو تطوع فً بعض المشاكل6 -

حد أطراف النزاع ، وٌتم استدعاء الطرفٌن وسماع أقوالهم واعطائهم تصل الشكوى من أ -

 الفرصة إلحضار الشهود والدالئل وٌتم التوقٌع على سند تحكٌم بٌن الطرفٌن6

 وهو اما سند تحكٌم عادي حسب العرف أو سند تحكٌم شرعً 6 -

 تتكون لجنة للبت فً القضٌة وٌتم اصدار قرار فٌها لٌلتزم به الطرفٌن6  -

ٌتعلق بالمشاكل التً تصل الى مركز الشرطة ٌتوجه رجال االصالح الى حلها عبر  فٌما -

 التواصل والتنسٌق مع الشرطة6

 

 :طبٌعة العالقة بٌن رجال االصالح ورجال الشرطة 

هناك تعلٌمات واضحة من وزٌر الداخلٌة الى قٌادة الشرطة ومنها الى المراكز بالتعاون مع  -

 ت المواطنٌن6رجال االصالح فً حل اشكالٌا

رجال االصالح لهم تعاون وتعامل مباشر مع رجال الشرطة والنٌابة والمحاكم ، وٌقوم رجال  -

 االصالح بدور كبٌر فً تخفٌف هم المشاكل وحل النزاعات عن جهاز الشرطة6

 :كٌفٌة اختٌار رجل االصالح 

 ٌجب على رجل االصالح أن ٌتصف ببعض المواصفات، أهمها على النحو التالً:

 أن ٌكون معروف بتدٌنه والتزامه6 26

 معروف بأخالقه الحسنة6 16

 عمره ٌسمح بأن ٌكون رجل اصالح6 06

 مقبول لدى المنطقة التً سٌعمل بها6 16

 لم ٌصدر بحقه أحكام قضائٌة تتعلق بالشرف واالمانة6 26
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 نظافة الٌد ولٌس علٌه شبهات6 36

 

حسٌن الوادٌة مقابلة مع مسؤول اللجنة العامة للتواصل الجماهٌري واالصالح أ./ت .4

 :1021،ٌونٌو

 :طبٌعة العالقة بٌن رجال االصالح ورجال الشرطة 

هناك تعاون تام وتنسٌق كامل بٌن رجال االصالح ورجال الشرطة والنٌابة كذلك وهناك تسهٌل 

 لمهام رجال االصالح فً مراكز الشرطة6

 : االنتشار الجغرافً واالنجازات 

 لجنة فرعٌة6 24ات الخمسة ٌتفرع منها مكتب رئٌسً على مستوى المحافظ 21ٌوجد  -

رجل  240-220ٌبلغ عدد رجال االصالح التابعٌن للجنة التواصل الجماهٌري واالصالح  -

 اصالح من أبناء حركة الجهاد االسالمً أو مقربٌن منها6

قضٌة  120قضٌة قتل و  21م وتمكنت خالل هذه الفترة من خل 1006تم انشاء اللجنة عام  -

 شجار عائلً وخالفات مالٌة وعقارٌة وغٌره6 0000توسطة و اصابة خطٌرة وم

 

 م:1021مقابلة د. ابراهٌم حبٌب فً كلٌة الشرطة بتارٌخ ابرٌل/ .1

 :الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة لدى الرأي العام فً قطاع غزة 

الواقع أفضل من أٌام السلطة السابقة، لكنه لٌس مثالٌاً وهذا ٌتضح بشكل جلً عندما ترى  -

لقضاٌا المسجلة فً الشرطة للمواطنٌن، بمعنى أن عدد القضاٌا المسجلة فً الشرطة حجم ا

 ٌشٌر فً أحد جوانبه الى مدى ثقة المواطنٌن فً جهاز الشرطة6 

هناك مجموعة عوامل تقلل الثقة بٌن المواطنٌن والشرطة وهناك عامل خارجً وهو عامل  -

لوكٌاتها فً خدمة المواطنٌن، كذلك االحتالل الذي ٌضعف عمل الشرطة والذي وٌؤثر عل س

الحصار فهذا ٌؤثر على ثقة المواطنٌن فً الشرطة ألن هناك أمور ال تستطٌع الشرطة 

تنفٌذها وهً من ضمن العوامل الخارجٌة التً تجعل الصورة الذهنٌة للشرطة أقل من 

 6المأمول، والمواطن فً نهاٌة المطاف ال ٌبحث عن أعذار بقدر ما ٌبحث عن نتائج

 

 :األنشطة التً ٌقوم بها جهاز الشرطة لتحسٌن صورته الذهنٌة لدى الرأي العام 

التواصل مع العائالت فهً نقطة مهمة وهً تقرب وجهات النظر وتعزز حالة االتصال  -

والتواصل بٌن جهاز الشرطة وخاصة فً المراكز والمواطنٌن لحل كثٌر من االشكالٌات 

 وهً تساعد بشكل اٌجابً كبٌر6

لك من ضمن ما ٌقوم به جهاز الشرطة االتصال والتواصل عن طرٌق العالقات العامة وكذ -

 فً االفراح واالتراح وخاصة مع العائالت 6

ومحاولة تخفٌف العقوبات الخاصة ببعض القضاٌا البسٌطة بمعنى شخص ٌكون معتقل على  -

ح الحالة  شٌك بسٌط أو نفقة ٌتم االتصال من قبل جهاز الشرطة على وجوه الخٌر وشر
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وطلب احضار مساعدة لإلفراج عن بعض الحاالت وهً أمور حقٌقة تساعد على تحسٌن 

 صورة جهاز الشرطة امام الناس 6

  احتٌاج ادارة العالقات العامة من أنشطة وبرامج لتحسٌن الصورة الذهنٌة لجهاز الشرطة لدى

 المواطنٌن

اكثر عمقا فً عالقته مع الناس ألننا جهاز العالقات العامة فً جهاز الشرطة ٌتوجب ان ٌكون 

 نحاول ان نطور مفهوم الشرطة الى الشرطة المجتمعٌة6

 :أهمٌة دراسة الرأي العام 

فً كل دول العالم عندما ترٌد الشرطة او أي جهاز امنً اتخاذ قرار معٌن تقوم بإجراء قٌاس 

 للرأي العام لهذا الموضوع، 

 ٌنحصر فً المناسبات بل ان تنزل للشارع لقٌاس الرأي فدور وحدة العالقات العامة واالعالم ال

العام وهو امر ضروري وٌجب االهتمام به بشكل مهنً وجدي وهو مهم لقٌاس مدى تقبل الناس 

    لسلوكك وهو ٌؤثر على سلوك الشرطة وقٌادتها6

 

محافظة مقابلة مع السٌد/ محمد ابو دقة ، مسؤول لجان االصالح التابعة لوزارة الداخلٌة فً  .7

 : 1025ٌناٌر/ خانٌونس،

 :طبٌعة العالقة بٌن رجال االصالح وكراكز شرطة محافظة خانٌونس 

 العالقة جٌدة ومبنٌة على االحترام والتعاون6 -

 لدٌنا نشاطات مشتركة من محاضرات وندوات وورش عمل لتطوٌر العمل بٌننا وبٌن الشرطة6 -

مساعد فً تسهٌل مهام رجال االصالح، تقوم العالقات العامة فً شرطة محافظة خانٌونس بال -

 إلنجاح عملهم6

 



 



