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 استهالل

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ  ﴿

 ﴾صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ
 صدق اهلل العظيم                                                                                                                                                     

 (4)الصف : 
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 انبطٌنت ًانفذاءّبث آًىى ّسطشًٌ بذيبئيى أسًع  انٌطٍانذٍّ ًشيذاء أسًاح إىل 

 .ألسشٍ ًاملعخقهني يف طشّق يعشكت احلشّت ًانكشايتإىل ا

 إىل أيِ انغبنْت هلب يف انقهب يكبَت ًيقبو

 إىل أبِ سبب ًجٌدُ يف احلْبة

 إىل ششّكت حْبحِ ًسكين صًجيت  

 إىل أبنبئِ ًبنبحِ 

 إىل إخٌحِ ًأخٌاحِ   

أسسَ قٌاعذ ىزه اهلْئت انيت عنْج  . أٌَس انربعبًُ انزُأانشئْس األًل هلْئت انخٌجْو انسْبسِ ًاملعنٌُ  إىل

 ببإلَسبٌ فخش ىزه األيت

 انذكخٌس كًبل حشببٌ ًاألسخبر فٌصُ بشىٌو ًانشئْس احلبيل انعًْذ حمًٌد عضاو ,إىل سؤسبء اهلْئت املخعبقبني

 األجيضة األينْت انفهسطْنْت انيت عًهج عهَ محبّت انٌطٍ ًاملقذسبث ًاملكخسببث إىل

 ب ًانٌفبء.إنْكى مجْعبً يع كم احل
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 شكر وعرفان
يىٍرضىِ بُّىىا كى ا ييًحبُّ رى ًً كىهى كنا ًفي ٍهدنا كىًثيرنا طىيِّبنا هيبىارى ًً حى ٍهدي لمَّ مَّـى  الىًَّبيُّ يقكؿ  ,اٍلحى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَِّ المَّ   :صى

ٌىا عىٍشرىةي هال تَِّ  ةكئ"كىالًَّذم ىىٍفًسي ًبيىًدًي, لىقىًد اٍبتىدىرى ٍىا, حى ٍكا كىٍيؼى يىٍكتيبيكىى مىِ أىٍف يىٍكتيبيكٌىا, فىهىا دىرى ًريصه عى ـٍ حى ٍي كيمُّ
: اٍكتيبيكٌىا كىهىا قىاؿى عى  فىعيكيي ًإلىِ ًذم اٍلًعزًَّة, فىقىاؿى ًي الىَّسىاًئيُّ ) ٍبًدم"رى   (.أىٍخرىجى

الحهد  الذم أعاىىي عمِ كتابة ٌذا البحث الهتكاضع كالصالة كالسالـ عمِ سيد الهرسميف 
 ,سيدىا هحهد كعمِ آلً كصحبً أجهعيف كبعد

ف القمكب هجبكلة عمِ حب هف أحسف إإذ  ,إف هكافأة الهحسف خمؽ فطرم يىشأ هف خمؽ الكفاء
بالفضؿ ألٌؿ الفضؿ, يقكؿ الىبي صمِ ا   حتِ يككف هعترفان  لهستقيـ ال يككف شاكران كالهؤهف ا ,إليٍا

 صحيح سىف أبي داكد (.) "ال يشكر ا هف ال يشكر الىاسعميً كسمـ: "
 هف كؿ هف قدـ لي هساعدة أك أسدؿ لي ىصيحةن  هتىافكاالا الهىطمؽ أتقدـ بجزيؿ الشكر كهف ٌذ

 ىجاز ٌذا العهؿ.إلِ إأكرهىي ا بالكصكؿ  حتِ ان أك دعه ان أك تشجيع
ـ باإلشراؼ عمِ رسالتي, حيث كالذم تكرٌ  ,الدكتور/ كمال محمد تربانكأخص بالشكر كالتقدير  

 غهرىي بفيض عمهً كىصحً.
 هف السادة األفاضؿ عضكم لجىة الهىاقشة: هتىاىياكعظيـ  شكرمكها أتقدـ بخالص 

 لتفضمٍا بقبكؿ هىاقشة رسالتي. محمد عبد العزٌز الجرٌسًكتور/والدمحمود مرزوق أبو وطفة الدكتور/
اف ذمال و األستاذ/ راتب علً عبٌد الدكتور/ زكً رمزي مرتجى كزهيميَّ  مَّ ك ألخ كالشكر هكصكؿه 

 في هساعدتي في إىجاز ٌذي الرسالة. جٍدان  الـ يدخر 
 مع خالص دعائي لمجميع بالتوفيق والسداد في الدارين

 الباحث                                                                              
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 :ملخص الدراسة

دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية  إلٌِدفت الدراسة إلِ التعرؼ 
ث الهىٍج الكصفي الباح استخدـكقد  ,كسبؿ تعزيزي, هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية بهحافظة غزة

%( هف هجتهع 12.9بكاقع) ,ان ( ضابط335)عشكائية عددٌا في عيىةو  ةدراسالكتهثمت عيىة  ,التحميمي
حمقات ك الهقابمة الشخصية, , االستباىة)في لدراسةاأدكات كتهثمت  ,( ضابطان 2595الدراسة البالغ عددٌـ)

 .لجة بياىات الدراسةفي هعا (SPSS)اإلحصائيةالحزهة الباحث  استخدـفيها  (,الىقاش
 :كخمصت الدراسة إلِ الىتائج التالية

 دكر ٌيئة التكجيً السياسي بمغت ىسبة درجة تقدير ضباط كزارة الداخمية في هحافظة غزة ل
ي درجة كبيرة. (%77.6)لهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخميةكا  ٌك

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة (α≤0.05)  التقديرات لدكر ٌيئة بيف هتكسط
التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية 

ؿ العمهي) ات:هتغير كؿ هف البهحافظة غزة تعزل ل  (.الجٍاز, الرتبة العسكرية ,الهٌؤ
  فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة كجدتال (α≤0.05) دكر بيف هتكسط التقديرات ل

ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية 
 .بهحافظة غزة تعزل لهتغير عدد سىكات الخدهة

دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في إلِ هجهكعة هف السبؿ الكفيمة بتعزيز  الدراسةأكصت كها 
 .الباحث تهاسؾ الجبٍة الداخمية حسب كجٍة ىظر

 ,كاألهف الكطىيالتابعة لكزارة الداخمية  ,دهج اإلدارة العاهة لمعالقات العاهة كاإلعالـ الدراسةأكصت ك 
الهفكض السياسي  عدادا  ك  لتصبحا إدارة كاحدة هتكاهمة, ,في ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم بالكزارة

ف رجؿ يعهيقة لتكك البراهج الهتخصصة ك الرة بمك ك , الهتسارعة هع الهتغيرات يتعاطِبحيث  ,شاهالن  إعدادان 
أصحاب هف كخاصة  في الىكاحي التربكية كاالجتهاعية, بالهىتسبيفاالٌتهاـ زيادة ك , األهف الهتهيز
الت العمهي   .ة الهتدىيةالهٌؤ

كتحديد أكلكيات  ,كهف أٌـ هقترحاتٍا تعزيز البحث العمهي في كؿ ها هف شأىً تطكير أداء الٍيئة
 بخاصة فئة الشباب. ,يخص كؿ هف: هىتسبي الكزارة كالهجتهع الهحمي العهؿ فيها

 



 ٗ 

 

 
Abstract: 

This study aims at identifying the role of the Political and Moral Guidance 

Corporation in cohesion of the Palestinian internal front and the ways to strengthen 

it from the viewpoints of the Ministry of Interior Officers in Gaza Governorate. 

The researcher used the descriptive analytical method.  The study sample is a 

random one consisted of (335) officers which represents (12.9%) of the total study 

population who are (2595) officers. The study tools consisted of questionnaire, 

personal interviews. The researcher, also used the statistical package (SPSS) in 

dealing with the study data. 

The study concluded the following results: 

• The percentage of officers’ degree appreciation for  the corporation’s role in 

cohesion of the internal front reached (77.6%), and this is a large degree. 

• There are statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) 

between the average of appreciations for the corporation’s role in the cohesion of 

the internal front from the officers’ viewpoints due to some variables such as the 

qualification, the military rank and the institution. 

• There are no statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) between the average appreciation for the corporation’s role in the 

cohesion of the internal front from the officers’ viewpoints due to the number of 

years of service. 
• This study  mentioned some ways to strengthen the role of Political and Moral 

Guidance Corporation  in cohesion the internal front according to the researcher's 

viewpoints. 

Recommendations  

 • It is important to unite the Public Administration of Public Relations and Media 

in the Palestinian Ministry of Interior with the Political and Moral Guidance 

Corporation in the same ministry to be a single integrated administration. 

• It is important to prepare the political commissar enough to deal with the new 

rapid conditions. 

• It is important to develop specialized and deep programs to build the 

distinguished security man. 

• It is important to increase attention to the new security men especially who have 

lower qualifications. 

suggestions: 

• The most important suggestion of this study is to strengthen scientific research in 

all that would improve the corporation’s performance and to determine the work 
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priorities in respect of the ministry employees and the local community especially 

the youths. 

 

 قائمة المحتويات
 الصفحة البياف ـ.

 ب استٍالؿ
 ج إٌداء

 د شكر كعرفاف
 ق يةخص الدراسة بالمغة العربمه
 ك االىجميزيةص الدراسة بالمغة خهم

 ز قائهة الهحتكيات
 م قائهة الجداكؿ

 ؿ قائهة الهالحؽ
 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة   

 ِ الدراسة هقدهة (ُ.ُ)
 ْ دراسةهشكمة ال (ِ.ُ)
 ٓ دراسةفرضيات ال (ّ.ُ)
 ٓ دراسةأٌداؼ ال (ْ.ُ)
 ٓ ةدراسأٌهية ال (ٓ.ُ)
 ٔ دراسةحدكد ال (ٔ.ُ)
 ٔ دراسةال هصطمحات (ٕ.ُ)

 

 : اإلطار النظري لمدراسةالفصل الثاني  
 مفيوم التوجيو واإلرشاد: (1.2)
 ُُ تعريؼ التكجيً (ُ.ُ.ِ)
 ُُ هفٍـك التكجيً كاإلرشاد (ِ.ُ.ِ)
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 ُُ الفرؽ بيف التكجيً كاإلرشاد (ّ.ُ.ِ)
 ُِ هفٍـك التكجيً الهعىكم (ْ.ُ.ِ)
 ُّ هفٍـك التكجيً السياسي كالهعىكم (ٓ.ُ.ِ)
 ُّ خصائص التكجيً (ٔ.ُ.ِ)
 غزة:بمحافظات ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي في وزارة الداخمية واألمن الوطني  (1.1)
 ُْ الغاية( –الرسالة  –الرؤية  –)الىشأة  التكجيً السياسي كالهعىكمٌيئة  (ُ.ِ.ِ)
 ُٓ كالهعىكم التكجيً السياسيٌيئة  أٌداؼ (ِ.ِ.ِ)
 ُٓ كالهعىكم التكجيً السياسيئة ٌيأٌهية  (ّ.ِ.ِ)
 ُٖ خصائص ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم (ْ.ِ.ِ)
 ُٖ التكجيً السياسي كالهعىكم ٌيئة لعهؿاألساسية كالخطكط القكاعد  (ٓ.ِ.ِ)
 ُٗ كالهعىكم عميٍا عهؿ ٌيئة التكجيً السياسيأٌـ الهبادئ كالهرتكزات التي يقـك  (ٔ.ِ.ِ)
 َِ غزةهحافظات ة التكجيً السياسي كالهعىكم بٌيئفي األساسية  هحاكر العهؿ (ٕ.ِ.ِ)
 َّ التكجيً السياسي كالهعىكمٌيئة كسائؿ  (ٖ.ِ.ِ)
 َّ  التكجيً السياسي كالهعىكم بأىشطة ٌيئة الفئة الهستٍدفة (ٗ.ِ.ِ)

 

 غزة وتحدياتيا وسبل تعزيزىا:محافظات الجبية الداخمية ب (1.2)
 ُّ قكتٍا( هتطمبات –تعريفٍا  –هفٍكهٍا )ية الجبٍة الداخم (ُ.ّ.ِ)
 ِّ تعريؼ الجبٍة الداخمية (ِ.ّ.ِ)
 ّّ هتطمبات الجبٍة الداخمية (ّ.ّ.ِ)
 ّْ هحافظات غزةهككىات الجبٍة الداخمية ب (ْ.ّ.ِ)
 ّٓ هحافظات غزةبهقكهات قكة الجبٍة الداخمية  (ٓ.ّ.ِ)
 ّٔ غزةهحافظات تحديات الجبٍة الداخمية ب (ٔ.ّ.ِ)
 ّٖ هحافظات غزةسبؿ تعزيز الجبٍة الداخمية ب (ٕ.ّ.ِ)

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة 
 ُْ هحميةالدراسات ال (ُ.ّ)
 ْٓ الدراسات العربية (ِ.ّ)
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 ُٓ الدراسات األجىبية (ّ.ّ)
 ْٓ التعقيب عمِ الدراسات السابقة (ْ.ّ)

 لفصل الرابع: الطريقة واإلجراءاتا
 ٕٓ الدراسةهىٍج   (ُ.ْ)
 ٕٓ هجتهع الدراسة (ِ.ْ)
 ٕٓ عيىة الدراسة (ّ.ْ)
 ِٔ أدكات الدراسة (ْ.ْ)
 ْٔ صدؽ أداة الدراسة  (ٓ.ْ)
 ٖٔ الدراسة ثبات أداة (ٔ.ْ)
 ٗٔ األساليب اإلحصائية الهستخدهة (ٕ.ْ)

 الفصل الخامس: نتائج الدراسة وتفسيرىا, والتوصيات, والمقترحات. 
اىتائج الد (ُ.ٓ)  ُٕ راسة كتفسيٌر
 ُٕ الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ األكؿ (ُ.ُ.ٓ)
 ِٖ ثاىيالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال (ِ.ُ.ٓ)
 ٗٗ ثالثالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال (ّ.ُ.ٓ)
 َُُ التكصيات  (ِ.ٓ)
 َُْ هقترحاتال  (ّ.ٓ)

 َُٓ الهراجعك قائهة الهصادر 
 ُُٕ الهالحؽ
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 قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجدول جدول رقم

 ٓٓ .اىفد٘ح اىجحثٞخ (ُ)
 ٖٓ .ت٘صٝغ ػْٞخ اىذساسخ حست ٍتغٞشاتٖب (ِ)
 ٗٓ .ت٘صٝغ أفشاد ػْٞخ اىذساسخ حست ٍتغٞش اىَؤٕو اىؼيَٜ (ّ)
 َٔ .ت٘صٝغ أفشاد ػْٞخ اىذساسخ حست ٍتغٞش ػذد سْ٘اد اىخذٍخ (ْ)
 َٔ .شتجخ اىؼسنشٝخت٘صٝغ أفشاد ػْٞخ اىذساسخ حست ٍتغٞش اى (ٓ)
 ُٔ .ت٘صٝغ أفشاد ػْٞخ اىذساسخ حست ٍتغٞش اىدٖبص اىزٛ ٝؼَو فٞٔ (ٔ)
 ّٔ .تصحيح فقرات االستباىة بهقياس ليكرت الخهاس (ٕ)
 ْٔ .ٍقٞبط خَبسٜ اىتذسٝح (ٖ)
 ٓٔ .هعاهالت االرتباط لهحاكر االستباىة (ٗ)
 ٓٔ .الديىي( لفقرات الهحكر األكؿ )الجاىبهعاهالت االرتباط  (َُ)
 ٔٔ .لفقرات الهحكر الثاىي )الجاىب الكطىي(هعاهالت االرتباط  (ُُ)
 ٔٔ .لفقرات الهحكر الثالث )الجاىب االجتهاعي(هعاهالت االرتباط  (ُِ)
 ٕٔ .لفقرات الهحكر الرابع )الجاىب األهىي(هعاهالت االرتباط  (ُّ)
 ٖٔ .ستباىة ككؿلاللهحاكر االستباىة ك ألفا كركىباخ  تهعاهال (ُْ)
 ٖٔ .االرتباط بطريقة التجزئة الىصفية تهعاهال (ُٓ)
 ُٕ .الهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية كالكزف الىسبي لالستباىة ككؿ (ُٔ)
 ّٕ .لمهحكر األكؿ الجاىب الديىيالهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية كالكزف الىسبي  (ُٕ)
 ٕٓ .لمهحكر الثاىي الجاىب الكطىيكالكزف الىسبي الهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية  (ُٖ)
 ٕٕ .لمهحكر الثالث الجاىب االجتهاعيالهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية كالكزف الىسبي  (ُٗ)
 ٖٕ .لمهحكر الرابع الجاىب األهىيالهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية كالكزف الىسبي  (َِ)
ؿ العمهي عمِ ظاٌرةأ (ُِ)  ِٖ .الدراسة ثر هتغير الهٌؤ
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ؿ العمهي في االستباىة ككؿ (ِِ)  ْٖ .الفركقات بيف الهجهكعات بالىسبة لهتغير الهٌؤ
ؿ العمهي في الهحكر األكؿ (ِّ)  ٖٓ .الفركقات بيف الهجهكعات بالىسبة لهتغير الهٌؤ
ؿ العمهي في الهحكر الرابع (ِْ)  ٖٔ .الفركقات بيف الهجهكعات بالىسبة لهتغير الهٌؤ
 ٖٔ .ثر هتغير عدد سىكات الخدهة عمِ ظاٌرة الدراسةأ (ِٓ)
 ٖٖ .ثر هتغير الرتبة العسكرية عمِ ظاٌرة الدراسةأ (ِٔ)
 َٗ .الفركقات بيف الهجهكعات بالىسبة لهتغير الرتبة العسكرية في االستباىة ككؿ (ِٕ)
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  لمقدمة:ا (ُ.ُ)
التي تفت في  التحدياتلمكثير هف تعرض هىذ أكثر هف خهسة عقكد كالشعب الفمسطيىي ي

 إلِ استشٍاد آالؼ لأدذم الك , حتالؿ "اإلسرائيمي"تمؾ التحديات تحدم اال , كهف أخطرعضدي
احتياجان شعكب الفمسطيىي أكثر الشعب كال .االجراـ في حقًكرر ك الهتالعدكاف ىتيجة  الفمسطيىييف 

يهارسٍا عميً  ,كغير هعمىة ,كجبٍتً الداخمية لها يتعرض لً هف ٌجهات ظاٌرة ,لمحفاظ عمِ أهىً
الحفاظ عمِ الجبٍة الداخمية أسمكبان فكاىتٍاءن إلِ القتؿ كالتدهير.  ,ابتداءن هف الغزك الفكرم ,االحتالؿ

كهعىكية, يعتهد عمِ تىهية  ,كسياسية ,كاقتصادية ,هجتهع ها يمحقً هف تبعات اجتهاعيةكقائيان يجىب ال
ـ بخطكرة الحكادث ,الهبادئ التي تٍتـ بالتكعية كاالرشاد ألفراد الهجتهع هف االىحراؼ  ,إلشعاٌر

ـ في التعاكف هع الجٍات الهختصة لمحفاظ عمِ األهف  كاىعكاساتٍا السيئة, كتكعيتٍـ بدكٌر
 (. 208: 1995قرار)الحديثي, كاالست

ىسىي شيئ تطاحىة لـ تث لثالث حركبالشعب الفمسطيىي ففي السىكات العشر األخيرة تعرض 
, كحجـ الشٍداء اتٍا هف حيث حجـ القكة الهستخدهةعف سابقهف عدكاىٍا, فكؿ حرب اختمفت 

اع غزة أصبحت كها سبقٍا هىذ االىقساـ الفمسطيىي كحكـ حهاس لقط ٍا,كالهصابيف الىاتجة عى
بقيادة حركة تكاثفت بيف الحككهة الفمسطيىية تكاهمت الجٍكد ك , فقد الهقاكهة الفمسطيىية أكثر قكة

يَّئىت لٍا لمهقاكهة,  الحهايةالحككهة الهقاكهة, حيث كفرت  الهىظهات الفمسطيىيةحهاس كبيف  ٌك
ة الداخمية بهالحقة العهالء مجبٍلحهاية  كها كفرتك  ,لمتدريب كاإلعداد لمهكاجٍة الهىاسبة الظركؼ

يف أهىيان كهكافحة الجريهة يكاء الهشرديف كهراقبة األسعار أثىاء الحركبكالهشبٌك )هكقع كزارة , كا 
 كها سف الهجمس التشريعي قاىكىان  .(25/04/2015الداخمية الفمسطيىية بقطاع غزة, تاريخ االسترجاع
بيف هؤسسات السمطة في  عمِ التكاهؿ الكاضح ان لحهاية الهقاكهة كحقٍا في اإلعداد كالتجٍيز تأكيد

()هكقع ديكاف الفتكل ـ2008)( لسىة6رقـ) قاىكف حهاية الهقاكهة الفمسطيىيةعرؼ بقطاع غزة, 
 (.25/04/2015تاريخ االسترجاع ,كالتشريع الفمسطيىي

 ,ان ( هقعػػػػػد76حهػػػػػاس بػػػػػػ)فيٍػػػػػا حركػػػػػة فػػػػػازت كالتػػػػػي  ,(ـ2006)يىػػػػػاير اىتخابػػػػػاتفػػػػػي أعقػػػػػاب 
ككالػػة الصػػحافة الفمسػػطيىية )هكقػػع "إسػػهاعيؿ ٌىيػػة"برئاسػػة  العاشػػرةكمت الحككهػػة %(, تٌشػػ57.6)ىسػػبةب

 ةهشػاركالب ,الحككهػة فػي إقىػاع قػكل سياسػية أخػرلتفمػح كلػـ (. 25/04/2015تػاريخ االسػترجاع صفا,
الهعارضػػة, كأصػػبحت السػػمطة هكقػػع  لػػِالحكػػـ إ هكقػػعهػػف  فػػي تشػػكيؿ الحككهػػة, كتحكلػػت حركػػة )فػػتح(
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هىتخػػب يىتهػػي لحركػػة )فػػتح(, كهجمػػس تشػػريعي غالبيػػة أعضػػائً هػػف حركػػة )حهػػاس(, كحككهػػة  بػػرئيسو 
ٌهػػا هؤسسػػة الرئاسػػة, كرئاسػػة هجمػػس  ,سياسػػيتيفو  لحركػػة )حهػػاس(, كغػػدت السػػمطة بهؤسسػػتيفو تىتهػػي 

كتبع ذلؾ فرض الحصار عمِ قطػاع غػزة  (.1: 2013 )هرتجِ,زراء, كبرىاهجيف سياسييف هختمفيفو الك 
تالؿ اإلسػرائيمي, كرفػض كثيػر هػػف القػكل اإلقميهيػة كالدكليػة التعاهػؿ هػع حككهػة )حهػػاس( هػف قبػؿ االحػ

كخاصػػة فػػي تىػػازع الصػػالحيات , لالهىتخبػػة, كأدل االخػػتالؼ بػػيف هؤسسػػتي الرئاسػػة, كهجمػػس الػػكزراء
إلػػِ السػػالح, فمػػـ ييسػػمـ فريػػؽ فػػتح  حتكػػاـاالك  إلػػِ حالػػة هػػف االحتقػػاف الػػداخميأفضػػِ الهؤسسػػة األهىيػػة 

كعػػػدـ قيػػػاـ األجٍػػػزة األهىيػػػة , ِ إلػػػِ كضػػػع العراقيػػػؿ أهػػػاـ الحككهػػػةالبرلهاىيػػػة كسػػػع ىتخابػػػاتاالىتيجػػػة ب
قػكة شػرطية إلػِ تشػكيؿ  األخيػر ههػا دعػا ,الداخميػةكزيػر تىفيذ األكاهر الصادرة إليٍا هف قبؿ بكاجباتٍا ب
لضػػبط الحالػػة  ,لمسػػمطةبهكجػػب الصػػالحيات الههىكحػػة لػػً فػػي القػػاىكف األسػػاس  "تىفيذيػػةالقكة بػػال"عرفػػت 
 األهىية.
كهػػا تبعػػً هػػف سػػيطرت  السػػهة الغالبػػة فػػي التعاهػػؿ بػػيف الفػػريقيف الهىاكفػػات السياسػػيةأصػػبحت ك 

سرعاف ها تحكلت , ـ(14/06/2007حركة الهقاكهة االسالهية"حهاس" عمِ هقاليد الحكـ في غزة هىذ)
 حػديثان  الهشػكمة "القكة التىفيذية", كة قديهان الهشكم إلِ صداهات داهية بيف األجٍزة األهىية التابعة لمسمطة

أسػػػػػػفر عػػػػػػف سػػػػػػقكط العشػػػػػػرات هػػػػػػف أبىػػػػػػاء  ,كالتابعػػػػػػة لمسػػػػػػمطة أيضػػػػػػان  الهحسػػػػػػكبة عمػػػػػػِ حركػػػػػػة)حهاس(
بيف الضػفة  ىقساـباال ىتٍتاك  (, هف بيىٍـ عدد هف أبىاء األجٍزة األهىية, 671: 2012القطاع)الدلك, 

 الفمسطيىية كقطاع غزة.

بػػالتكقؼ عػػف أداء هحهػػكد عبػػاس لػػرئيس السػػمطة الهػػكظفيف بيػػر هػػف عػػدد ك بةظػػؿ اسػػتجاكفػػي 
, دعػػت "هفكضػػية التكجيػػً السياسػػي كالػػكطىي" ككهػػف ضػػهىٍـ هكظفػػ, بقػػرار سياسػػي يػػةكظائفال ٍـهٍػػاه

رشاد يقـك بهٍاه "هفكضية التكجيً السياسي كالكطىي" عف الحاجة إلِ تشكيؿ جسـ بديؿ ٍا في تكجيً كا 
كذلػػػؾ لسػػػد الخمػػػؿ كهسػػػيس  ,"كالهعىػػػكم ٌيئػػػة التكجيػػػً السياسػػػيتشػػػكيؿ "كػػػاف  الفمسػػػطيىية قػػػكل األهػػػف

 (.1: 2008 ,البرعاكم)الحاجة
عمػػِ عهػؿ ت ,دارات األساسػية بػكزارة الداخميػةاإل لٌيئػة التكجيػً السياسػي كالهعىػكم أحػػد كتعتبػر

تقػػكيـ ك  ,أٌهيتٍػػا فػػي تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخميػػة هػػف خػػالؿ تعػػديؿ السػػمكؾ كتسػػبتاك , كالػػكطف الػػديف خدهػة
م بػيف كالفكػر  ,كىشػر الػكعي السياسػي ,لرجؿ األهفهىية كتثبيت العقيدة األ ,كبث الركح الهعىكية ,األداء

 (.3-2012:6)ترباف, الكزارة عىاصر
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عػػزز تفػػي تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخميػػة هػػف خػػالؿ  "التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكمٌيئػػة "كتػػزداد أٌهيػػة 
 ,هصػػالح الكطىيػػةالك  ,سػػالهيالهسػػتهدة هػػف الػػديف اإل خالقيػػةقيـ األالبػػ ,كاألجٍػػزة األهىيػػة ,إيهػػاف الشػػعب

كيحطػـ هعىكيػات  ,كجػً أعدائػًفػي لكي يصهد  ,كافة عالقات هع األطياؼ اإلىساىيةالٌداؼ العميا ك األك 
كهكاصػمة  ,كالتضػحية ,كاإليهػاف, ب خطط حربٍـ الىفسية كالهادية, كيىتصر عميٍـ بالصبرعدكي, كيخرٌ 

هػػف التكعيػػة  "ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم"اتخػػذت لقػػد  (.2: 2007 في,)التحاكالتحػػدم ,الصػػهكد
كاالىكسػار لغيػر  لػذؿٌ اإلىساف الهسمـ الهىتهي لديىً ككطىً, الػذم يػرفض ا ثقافةكاإلرشاد طريقان لصياغة 

 .(1: 2010فداءن لً)البرعاكم:  كيقدـ ىفسً رخيصةن  ,كيعتز بكطىً كيدافع عىً بالغالي كالىفيس ,ا
الركحيػة ك كالفكريػة متىشػئة السياسػية هػف التكجيػً سػبيالن ل "ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىػكم"كتتخذ

رسػػـ الهسػػار  ههػػا يتطمػػبأحػػد أركػػاف اإلدارة كالتىظػػيـ التكجيػػً شػػكؿ يػػث يح لعىاصػػر األجٍػػزة األهىيػػة,
: 2005 طفِ,)هصػكزارة الداخميػة كاألهػف الكطىيالعميػا لػسػتراتيجيات االفػؽ األٌػداؼ ك الخطط ك ككضع 

6). 
ٌػػػذي الدراسػػػة الجبٍػػػة الداخميػػػة كحهايتٍػػػا فػػػي االىتصػػػار عمػػػِ األعػػػداء, جػػػاءت كىظػػػران ألٌهيػػػة 

 ,لتعطػػي ىظػػرة شػػاهمة ككاقعيػػة عػػف دكر ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم فػػي تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخميػػة
ي عىاصػر األجٍػزة فػ ٍاتحقيقٍا, كهدل تأثير أىشطكهدل  ,ٍا الهرسكهةحياؿ أٌدافٍا لكشؼ عف كاقعاك 

 األهىية.
 مشكمة الدراسة: (ِ.ُ)

التي تخدـ  ,بالعديد هف األدكار كاألىشطة كالفعالياتٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم  تقكـ
خاصة  ,الجبٍة الداخمية كحهايتٍا هف األخطار الداخمية كالخارجية هاسؾتتحقيؽ ل ,الكطف كالهكاطف

عبر العديد هف الكسائؿ  ستٍدافٍااك  ,طاقتٍا ستىزاؼاك  ,الداخمية إلِ تحطيـ الجبٍة سعِيف االحتالؿ أك 
كبث الشائعات  ,الحربية لةاآلك  ,يةكسائؿ اإلعالهبالك  ,العهالءكب ,بالحصارتارة  ,كأدكات الضغط

دت هشكمة الدراسة في التي تعهؿ عمِ زعزعة استقرار الجبٍة الداخمية, كهف ٌىا تحدٌ  ,الهغرضة
 :السؤاؿ الرئيس التالي

 سبل تعزيزه؟ما و  ,الجبية الداخمية اسكما دور ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي في تم
 كيتفرع عىً األسئمة الفرعية التالية: 
 الجبٍة الداخمية؟ اسؾها دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في ته .ُ
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ٌيئػة التكجيػً دكر عمػِ أفراد عيىة الدراسة  ستجاباتاان بيف هتكسطات إحصائي ةدالؽ ك كجد فر تٌؿ  .ِ
ػػؿ العمهػػيات: لهتغيػػر ألمو هػػف اعػػزل يالسياسػػي كالهعىػػكم فػػي تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخميػػة  عػػدد  –)الهٌؤ

 ً(؟فيالذم يعهؿ ز الجٍا –الرتبة العسكرية -سىكات الخدهة
 الجبٍة الداخمية؟ اسؾها سبؿ تعزيز دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في ته .ّ
 :دراسةال ضياتفر ( 2.2)
عمػِ أفػراد عيىػة الدراسػة  سػتجاباتافػي  (α ≤ 0.05) عىػد هسػتكل داللػة ان إحصائي اؿفرؽ دكجد تال  .ُ

ؿ العمهي.يعزل لهتغير  دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية  الهٌؤ
عمػِ أفػراد عيىػة الدراسػة  سػتجاباتافػي  (α ≤ 0.05) عىػد هسػتكل داللػة ان إحصائي اؿكجد فرؽ دتال  .ِ

  .سىكات الخدهةعدد  يعزل لهتغير ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخميةدكر 
عمػِ أفػراد عيىػة الدراسػة  سػتجاباتافػي  (α ≤ 0.05عىػد هسػتكل داللػة) ان إحصػائي اؿكجػد فػرؽ دتال  .ّ

 ية.الرتبة العسكر يعزل لهتغير  دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية
عمػِ أفػراد عيىػة الدراسػة  سػتجاباتافػي  (α ≤ 0.05عىػد هسػتكل داللػة) ان إحصػائي اؿكجػد فػرؽ دتال  .ْ

الجٍػاز الػذم يعهػؿ  يعػزل لهتغيػر دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍػة الداخميػة
 .فيً

 :دراسةأىداف ال( 2.3)
 الجبٍة الداخمية. اسؾتهؽ تحقي دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في إلِ التعرؼ .ُ
ؿ العمهيبعض الهتغيرات دراسة دكر .ِ الجٍػاز الػذم  -الرتبة العسػكرية -سىكات الخدهةعدد  -)الهٌؤ

الجبٍػة  اسؾدكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهدرجة تقدير عيىة الدراسة ل عمِ (فيًيعهؿ 
 .الداخمية

 اسػػؾة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم فػػي تهتعزيػػز دكر ٌيئػػتقػػديـ تكصػػيات كهقترحػػات قػػد تسػػٍـ فػػي  .ّ
 الجبٍة الداخمية.

 : اآلتيفي  دراسةالتتهثؿ أٌهية  :دراسةأىمية ال( 2.4)
 أواًل: األىمية النظرية:

ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي  دكرتطػػرؽ إلػػِ ت تػػيغػػزة ال اتفػػي هحافظػػ اهػػف ىكعٍػػ ِألكلػػقػػد تكػػكف ا .ُ
 .الباحثحسب عمـ  الجبٍة الداخمية اسؾتهتعزيز كالهعىكم في 
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الظركؼ الحرجة التي يهر بٍا شعبىا الفمسػطيىي بغػزة كالتػي تسػتٍدؼ جبٍتػً الداخميػة, كتسػعِ  .ِ
 إلضعاؼ صهكدي.

كػي  كالشػرطية, لعػاهميف فػي األجٍػزة األهىيػةدل الرفع الركح الهعىكية عتىي بٍيئة هتخصصة بت .ّ
 ٍـ في صهكد الشعب الفمسطيىي في كجً التٍديدات كالتحديات.ست
 ىمية التطبيقية:ثانيًا: األ
 اعطاء صكرة تقيهية حكؿ دكر ٌيئة التكجيً السياسية كالهعىكم في هحافظات غزة. .ُ
ف فػي كزارة الداخميػة كاألهػف الػكطىي فػي تعزيػز ك تسعِ لتقديـ هقترحات قد يستفيد هىٍػا الهسػئكل .ِ

 دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية.
 :دراسةحدود ال( 2.5)

 .الجبٍة الداخمية اسؾدكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في ته الحد الموضوعي: -
 .غزةهحافظات ب : كزارة الداخمية كاألهف الكطىيالحد المؤسسي -
 .عقيد: ضباط كزارة الداخمية هف رتبة هالـز كحتِ رتبة الحد البشري -
 : هحافظة غزة.الحد المكاني -
 ـ.2014هف عاـ هايك الفترة هف فبراير حتِ : الحد الزماني -

 :دراسةمصطمحات ال( 2.6)
 الدور: .2

 كهىٍا: ىظر الهعرفيف لً ةالدكر بتعدد كجٍ تعريفاتتعددت 
 ,َدَرتً ,أىا َأدرتً ,استدار َدَرا ,دَرا يدَر شيءال دار ,منظًر ابن يقولالتعريف المغوي: 

 ,4ج,ت.د ,هىظَر ابو")هعً دار: َدَارا ,َاستدرت ,َأدرت ,بً َدرت ,َدَر بً غيري َأداري
295 .) 

 أشخاص هو هتَقع جتهاعيإ سمَك"بأىً:  الدَر التربية قاهَس َعرفالتعريف االصطالحي: 
 (.116 :1991 ,الخراشي)الهجتهع" في هعيىة اكزهر يشغمَو
"هجهكعة هف األىشطة الهرتبطة أك األطر السمككية التي تحقؽ ها ٌك هتكقع في هكاقؼ  بأىً: وعرف

 (.133: 2001, هرسي)ب عمِ األدكار إهكاىية التىبؤ بسمكؾ الفرد في الهكاقؼ الهختمفة"هعيىة كتترت
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كالسمككيات الهتكقعة هف ٌيئة التكجيً : هجهكعة األىشطة بأىً الدور إجرائياً الباحث يعرف وعميو 
يٍٍـ ككعظٍـ كتكج ,الهجتهع الفمسطيىيأفراد ك  ,عىاصر األجٍزة األهىيةفي إرشاد الهعىكم كالسياسي 

 .الهختمفة في جهيع الهكاقؼهىٍـ  الهتكقعة تالسمككياهعرفة  ـ, بحيث يترتب عميٍكالرشاد الخير ِإل
 :ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي .1

تٍػدؼ  ,فػي قطػاع غػزة أجٍزة كزارة الداخمية كاألهف الكطىي لٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم أحد"
في قكل األهف الفمسطيىية بالدرجة األكلِ إضافة إلِ الهجتهع تعبئة كتكجيً كتىهية قدرات العاهميف  إلِ

الفمسطيىي بها يحقؽ كعػيٍـ بقضػيتٍـ العادلػة كتعزيػز اىتهػائٍـ الػكطىي كتكطيػد أكاصػر األخػكة كالهحبػة 
هىطمقػػة فػػي براهجٍػػا التكعكيػػة هػػف الػػديف اإلسػػالهي الحىيػػؼ الػػذم يهثػػؿ عقيػػدة الشػػعب  ,كالتفػػاٌـ بيػػىٍـ

ي ترل  ,كحقكقً ً,كهف ثكابت ,كعادات كتقاليد الشعب الفمسطيىي العربي األصيؿ الفمسطيىي كهف قيـ ٌك
عمػػِ القكاسػػـ الهشػػتركة الهتفػػؽ عميٍػػا فمسػػطيىيان تهثػػؿ  كافػػة أف تحديػػد بكصػػمة الحػػراؾ بدقػػة كحشػػد القػػكل

قاهة دكلأرضً تحرير بىحك تحقيؽ الحمـ الفمسطيىي  ىطالؽاىقطة   (.2: 2012)ترباف, تًكا 
 داخمية:الجبية ال .2

التػي ك  ,عاهػة كخاصػة, هؤسسػاتالفمسػطيىي أفػرادان, ك  كػؿال ي"ٌ بأىٍا: الباحث الجبٍة الداخمية عرؼ ي
يقػػكـ عميٍػػا الهجتهػػع كتخدهػػً كال يسػػتطيع أف يسػػتغىي عىٍػػا, كهػػف ضػػهىٍا الػػكزارات كىخػػص ٌىػػا فػػي ٌػػذا 

داخمػػي  اع هػػدىي كأهػػفغػػزة هػػف شػػرطة كأهػػف كطىػػي كدفػػ هحافظػػاتالبحػػث كزارة الداخميػػة كاألهػػف الػػكطىي ب
ا هف األجٍزة   ."بالكزارةكغيٌر

 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

 
 انيالفصل الث

 طار النظري لمدراسةاإل
 
 رشادمفيوم التوجيو واإل  (1.2)
رة الداخمية ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي في وزا (1.1)

 غزةبمحافظات  –واألمن الوطني 
 اعزيزىغزة وتحدياتيا وسبل تمحافظات خمية بالجبية الدا (1.2)
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 :رشادفيوم التوجيو واإل م( 1.2)
 مقدمة:

 ةالهعتهػد سػاليبكهػف األهف خالؿ التربيػة كالتىشػئة,  اعتىاءن شاهالن  باإلىسافسالـ لقد اعتىِ اإل
يصػػمح هػػف شػػئكىً  ركػػزت عمػػِ هػػاحيػػث , الحيػػاة الشػػاهمة فػػي كافػػة ىػػكاحيالتربيػػة سػػمكب أ فػػي التربيػػة

 .رشادكاإل لعىاية, العىاية بً بأسمكب التكجيًكهف أٌـ أشكاؿ ا اشًكهع
حػػد أركػػاف اإلدارة هػػف أجٍػة, ك االجتهاعيػػة هػػف  أحػػد أشػػكاؿ التىشػئة رشػادكاإل يعػػد التكجيػػًحيػث 

, فهف حيػث أف التكجيػً هعطػِ اجتهػاعي ىفسػي عقمػي فٍػك يسػٍـ فػي عهميػة التىشػئة الفكريػة ثاىيةجٍة 
يػث يشػكؿ أحػد أركػاف اإلدارة كالتىظػيـ, تبتغػي رسػـ الهسػار كالركحية كالسياسية كرفع الركح الهعىكيػة, ح

 ككضع األٌداؼ ك تحقيؽ الىتائج. 
يقصد بً ترشيد ىشاطات الضباط كاألفػراد فػي حيث  لتحقيؽ أفضؿ الىتائج, تصبك ٌك عهمية ك 

االتجاٌػات الهرغكبػة بهػا يشػػهؿ صػياغة األٌػداؼ كرسػػـ أسػمكب العهػؿ لتحقيػؽ التقػػدـ فػي التىفيػذ كخمػػؽ 
جػػراء االتصػػاالت كالتكاصػؿ هػػع هختمػػؼ العىاصػػر هىػ صػػدار التعميهػات كاألكاهػػر كا  اخ العهػػؿ الهىاسػػب كا 

 القدرة عمِ التثقيؼ كالتدريب كالتطكير لألفػراد كالضػباط,, هع كفي هختمؼ الهستكيات اإلدارية كالقيادية
 كاتخاذ تكصيات الرقابة كالتقييـ كالعقكبات في الكقت الهىاسب.

ا هٍهة القائد أك القيادة الهتفاعمة هػع األفػراد كالضػباط كيهكف الىظر إل ِ هٍهة التكجيً باعتباٌر
ـ الدائـ عمِ العهؿ كاإلىجاز كاالىطالؽ كاإلبداع.  كتحفيٌز

سػػالهي يسػػعِ إلػػِ األخػػذ بأيػػدم هعتىقيػػً الػػِ بػػر السػػالـ ككضػػع كهػػف ٌىػػا ىجػػد أف الهػػىٍج اإل
سػػهت العالقػػات بػػيف اإلىسػػاف كخالقػػً كالكػػكف كالحيػػاة سػػالهية التػػي ر لػػذلؾ أٌػػدافان ىابعػػة هػػف فمسػػفتً اإل

اآلخرة, بدالن هف تمؾ األفكار كالفمسفات الكضعية الهادية, كهف ٌىا يجب كضع أٌداؼ التكجيً كالتربية 
 بها يىسجـ كأٌداؼ الفكر اإلسالهي.

الٍػػدؼ الػػذم تسػػعِ إليػػً التربيػػة هػػف كجٍػػة ىظػػر فمسػػفة التربيػػة اإلسػػالهية ٌػػك: بمػػكغ  أفحيػػث 
)الكيالىػػػي, الهتعمـ)الهسػػػتٍدؼ( درجػػػة الرقػػػي اإلىسػػػاىي أك درجػػػة " أحسػػػف تقػػػكيـ" حسػػػب التعبيػػػر القرآىي

2005: 161.) 
الىًتي ًإفَّ  قيؿٍ  ﴿يصؿ اإلىساف إلِ درجة أعمِ درجات العبكدية الكاهمة  قاؿ تعالِ: حتِ ك    صى
ىيسيػػػًكي ٍحيىػػػامى  كى هى ػػػاًتي كى هىهى ًً  كى , رىبِّ  ًلمٌػػػ ػػػًريؾى  الى  اٍلعىػػػالىًهيفى ًي  شى بًػػػذىًلؾى  لىػػػ ؿي  كىأىىىػػػا أيًهػػػٍرتي  كى ٍسػػػًمًهيفى  أىكَّ )األىعػػػاـ ﴾ اٍلهي

ي القػػػرآف الكػػػريـ كالسػػػىة الهطٍػػػرة تصػػػكرا كػػػاهالن ل ىسػػػاف سػػػالهي فػػػالهػػػىٍج اإل يقػػػدـ لىػػػا( حيػػػث 162:
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ف ثـ كعالقتً بخالقً كعالقتً بالككف, هىطمقا لمتكجيً االسالهي في التكجيً كاإلرشاد كالعالج الىفسي كه
 يجب أف تصاغ أٌداؼ التكجيً كاإلرشاد عمِ أساسً.

 ىهاذج العالقات فيها يمي:حيث تتحدد 
 العالقة بيف الخالؽ كبيف اإلىساف ٌي عالقة عبكدية. -
 العالقة بيف اإلىساف كبيف الككف ٌي عالقة تسخير.  -
حساف.  -  العالقة بيف اإلىساف كبيف اإلىساف ٌي عالقة عدؿ كا 
 (. 75: 2005,)الكيالىيجزاءاف كبيف اآلخرة ٌي هسئكلية ك العالقة بيف اإلىس  -

هف خالؿ كيهكف تكضيح هكقع أٌداؼ التكجيً كاإلرشاد هف األٌداؼ العاهة لمتربية اإلسالهية 
تظٍر أٌداؼ التربية مـ هتكاهؿ, ك ىساف هسإأٌداؼ التكجيً كاإلرشاد بالٍدؼ الذم يسعِ لتككيف  ربط

هتكاهؿ الجكاىب الشخصية, كبىاء خير أهة  بىاءن الهسمـ  ل ىساف هياإلسالهية هف خالؿ البىاء العم
ٍىٍكفى عىًف اٍلهيٍىكىًر ﴿ يقكؿ تعالِ: أخرجت لمىاس تىٍى كًؼ كى كفى ًباٍلهىٍعري ٍت ًلمىَّاًس تىٍأهيري ٍيرى أيهَّةو أيٍخًرجى كيٍىتيـٍ خى
 ًً تيٍؤًهىيكفى ًبالمَّ لىكٍ كى ٌٍؿي  آهىفى  كى يٍ  لىكىافى  اٍلًكتىابً  أى ٍيـ رناخى ـي  لى ٍي ـي  اٍلهيٍؤًهىيكفى  ًهٍى ٌي  افآؿ عهر )﴾اٍلفىاًسقيكفى  كىأىٍكثىري

, كبىاء خير حضارة إىساىية إسالهية, كهف بىاء إىساف هسمـ تىبع أٌداؼ التكجيً (110:
 (.24-23: 2007كاإلرشاد)الزبيدم, 

ً هػػػف يعتبػػػر الػػػديف اإلسػػػالهي الػػػدرع الػػػكقي هػػػف االىحػػػراؼ حيػػػث يعهػػػؿ كصػػػهاـ أهػػػاف لحهايتػػػك 
الػػديف اإلسػػالهي ٌػػػك صػػهاـ األهػػاف لحهايػػػة اإلىسػػاف هػػف شػػػر ىفسػػً كهػػف شػػػر , فالكقػػكع فػػي األخطػػػار

ك السياج الهىيع هف الكقكع في الهىكرات كرذائؿ األخالؽ")بار كآخركف,  (.  22:  1991الشيطاف ٌك
كالكاقع بيف أف الهتهسكيف بالديف االسالهي أقؿ عرضة لالضطرابات الىفسية كالقمؽ هف 

ِن  ـ  أكثر رض ـ, ٌك ِن  ف ديىيان ك األفراد الهمتزه, فكتقبال غيٌر بالكاقع هف األفراد األقؿ  أكثر تقبال كرض
كها أف الديف يزكد األفراد الهمتزهيف بً بقكة هفادٌا أف كؿ شيء هف ا سبحاىً كتعالِ)سهاري  تديىان 
قيؿ لَّف ييًصيبىىىا  ﴿يقكؿ تعالِ:كأف الصبر عمِ االبتالء لً أجر هف عىد ا تعالِ  (9 :1992كىهر,

﴾ كًَّؿ اٍلهيٍؤًهىيكفى ًً فىٍميىتىكى مىِ الٌم ٌيكى هىٍكالىىىا كىعى ًي لىىىا  يككف أف ها إ(, فاالبتالء هف ا 51)التكبة:ًإالَّ هىا كىتىبى الٌم
ـٍ ًهٍف هيًصيبىةو فىًبهىا كى يداي تىساف بها كسبصابً اإلأعقابا عمِ اعكجاج  ابىكي هىا أىصى يىٍعفيك ﴿كى ـٍ كى سىبىٍت أىٍيًديكي

﴾ ٍيًر يقكؿ ا تعالِ: ان كاختبار  ان (, أك يككف تهحيص30)الشكرل:عىٍف كىًثيرو ـٍ ًبالشَّرِّ كىاٍلخى ىىٍبميككي ﴿كى
ًً كيقكؿ  (35)األىبياء :ًفٍتىىةن﴾ مىٍي ًي عى مَِّ المَّ ًً صى ءً  رىسيكًؿ المَّ زىاًء هىعى ًعظىـً اٍلبىالى ـي اٍلجى مَّـى "ًعظى سى ًى ًإذىا  كى فَّ المَّ كىاً 

ًي السُّ  هىٍف سىًخطى فىمى ا كى ًي الرِّضى ـٍ فىهىٍف رىًضيى فىمى ٌي ا اٍبتىالى  .صححً األلبافٍخطي " ركاي الترهذم أىحىبَّ قىٍكهن



00 

 

 :التوجيو تعريف( 1.2.2)
ك هالـز ة الرئيسية الثالثة هف كظائؼ االدارة بعد التخطيط كالتىظيـ فٍيعتبر التكجيً الكظيفالتوجيو:  -

 (.211 :1997 لعهمية التىفيذ كيأتي بعدي دكر الرقابة كهف ٌىا تأتي حساسيتً)السمطاف,
"يقػػاؿ خػػرج القػػـك فكجٍػػكا  : التكجيػػً هػػف الفعؿ)كجػػً( يقػػكؿ ابػػف هىظػػكر فػػي لسػػاف العػػرب :لغــةً التوجيــو 

ت الػػػريح لمىػػػاس الطريػػػؽ تكجيٍػػػا إذا كطىػػػكي كسػػػمككي حتػػػِ اسػػػتباف أثػػػر الطريػػػؽ لهػػػف يسػػػمكً كيقػػػاؿ كجٍػػػ
 (.24: 1987 الحصِ تكجيٍا إذا ساقتً")ابف هىظكر,

 تعددت تعريفات التكجيً في االصطالح كهىٍا:
 :اً اصطالحالتوجيو 

ػػػك " - هجهػػػكع الخػػػدهات التػػػي تٍػػػدؼ إلػػػِ هسػػػاعدة الفػػػرد عمػػػِ فٍػػػـ ىفسػػػً كفٍػػػـ هشػػػكالتً , ٌك
هكاىات هحيطػً, لتحديػد أٌػداؼ كاقعيػة , ت تفػؽ هػع تمػؾ اإلهكاىػات, ليبمػغ كاستغالؿ إهكاىاتً الذاتية , كا 

 (.14 :1999أقصِ ىهك تسهح بً قدراتً")عبد الٍػادم كآخػركف, 
ػػػك يقػػػـك عمػػػِ هبػػػدأ " - ٌػػػك الهسػػػاعدة الهقدهػػػة لألفػػػراد حتػػػِ يقكهػػػكا باختيػػػار كتكافقػػػات طيبػػػة ٌك

أساسػػي هػػؤداي أف كاجبػػات كػػؿ فػػرد هػػف حقػػً أف يختػػار حياتػػً بطريقتػػً الخاصػػة عمػػِ أال يتػػداخؿ ٌػػذا 
 (.7 :1987 تيار هع حقكؽ الغير")عبد السالـ,االخ

العهمية الفىية الهىظهة التي تٍدؼ إلِ هساعدة الفرد عمِ اختيار الحؿ الهالئـ لمهشكمة ٌك " -
 (.   202 :1983 التي يعاىي هىٍا ككضع الخطط التي  تؤدم إلِ ٌذا الحؿ") زيداف,

 التوجيو واإلرشاد:مفيوم ( 1.2.1)
إلػػِ هسػػاعدة الفػػرد, لكػػي يفٍػػـ ذاتػػً كيػػدرس شخصػػيتً كيعػػرؼ خبراتػػً,  "عهميػػة بىػػاءي, تٍػػدؼ 

كيحدد هشكالتً, كيىهي إهكاىاتً, كيحؿ هشكالتً في ضكء هعرفتً كرغبتً كتعميهً كتدريبً, لكي يصؿ 
إلػػِ تحديػػد أٌدافػػً كتحقيقٍػػا, باإلضػػافة إلػػِ تحقيػػؽ الصػػحة الىفسػػية كالتكافػػؽ شخصػػيان كتربكيػػان كهٍىيػػان 

عػػف خطػػة عمهيػػة كعهميػػة هدركسػػة تتضػػهف عبػػارة كأىٍهػػا , ( 18 :2005شػػيف كآخػػركف, )حكا كأسػػريان"
 (.22 :1998 هحهكد,) "تحقيػؽ الصحة الىفسيةبٍدؼ  هساعدة الهسترشد

 :الفرق بين التوجيو واإلرشاد( 1.2.2)
 إفَّ التكجيً كاإلرشاد كجٍػاف لعهمػة كاحػدة, يكهػؿ كػؿ هىٍهػا اآلخػر. فالتكجيػً كاإلرشػاد يشػكالف

"عهمية بىاء تٍػدؼ إلػِ هسػاعدة الفػرد لكػي يفٍػـ ذاتػً, كيػدرس شخصػيتً, كيعػرؼ خبراتػً, كيحػدد  :عان ه
هشكالتً, كيىهي إهكاىاتً, كيحػؿ هشػكالتً فػي ضػكء هعرفتػً كرغبتػً كتعميهػً كتدريبػً, لكػي يصػؿ إلػِ 
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)دبكر  يان كزكاجيػان"تحديد كتحقيؽ أٌدافً, كتحقيؽ الصحة الىفسية, كالتكافؽ شخصيان كتربكيان كهٍىيان كأسر 
 .(23 :2007كآخركف, 

هصػػػػػػطمح اإلرشػػػػػػاد تتهثػػػػػػؿ فيهػػػػػػا كفػػػػػػي ىفػػػػػػس الكقػػػػػػت تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ بػػػػػػيف هصطمػػػػػػػح التكجيػػػػػػً ك 
راىي:يمي  .(31: 2006, )الٌز
قائهػػة بػػيف الهرشػػد كالهسترشػػد خاصػػة عبػارة عػػف عالقػػة  :ػػ التكجيػػً: عػػاـ شػػاهؿ, فػػي حػػيف أف اإلرشػػادُ

فاإلرشاد جػزء هػف عهميػة التكجيػً, كالتكجيػً أعػـ كأشػهؿ هػف , بقصد هساعدتً عمِ حؿ هشكالتً بىفسً
 اإلرشاد.

ػك كسػيمة إعالهيػة فػي أغمػب .  ِ التكجيً ٌػك عهميػة عاهػة تٍػتـ بػالىكاحي الىظريػة, كالبػراهج العاهػة, ٌك
 الجزء العهمي كالتطبيقي لهيداف التكجيً.  ٌك بيىها يهثؿ اإلرشاد  ,األحياف

قػػت الحػػالي عمػػِ تزكيػػد الطػػرؼ اآلخػػر بالهعمكهػػات التػػي يحتاجٍػػا يقتصػػر هصػػطمح التكجيػػً فػػي الك .ّ
لتحسػػيف تكيفػػً هػػع ىفسػػً أك هػػع الهجتهػػع فيهػػا يتطمػػب اإلرشػػاد عالقػػة هٍىيػػة هباشػػرة يقػػدـ فيٍػػا الهرشػػد 

 .الزهة لمهسترشد بشكؿ أكثر تخصصان الهساعدة ال
لهسػػاعدة فقػط كال يقػدـ حمػػكالن اإلرشػاد فٍػك تقػديـ ا ا, أهػػً أقػرب إلػػِ الىصػح كالهكعظػة كالحػؿػ التكجيػ ْ

 جاٌزة.
أهػا اإلرشػاد: يشػير  ,كؿك, بػؿ قد يشهػؿ الهجتهع التكجيً: يشير إليً البعض أىً التكجيً الجهاعي.  ٓ

 البعض إليً أىً عهمية اإلرشاد الفردم, التي تتضهف عالقة إرشادية كجٍان لكجً.
هػا اإلرشػاد: فٍػك يمػي التكجيػً, كيعتبػر الكاجٍػة أ ,اإلرشػاد كييعػدلٍا كييهٍػد لٍػا التكجيً: يسػبؽ عهميػة. ٔ

 الختاهية لبرىاهج التكجيػً.
 :المعنويالتوجيو مفيوم ( 1.2.3)

ٌػػك عهميػػة تفاعػػؿ قياديػػة بػػيف طػػرفيف أحػػدٌها الهكجػػً كاآلخػػر الهكجػػً تسػػتٍدؼ التعػػاكف عمػػِ -
ً الهكجػً عمػِ استقصاء طبيعة الهكقؼ بقصد التكصؿ إلِ هعرفة أهثؿ الحمكؿ الههكىة كبغرض هعاكى

 (.70 :1976,تىفيذي)حافظبهسؤكلية  كاالضطالعهساعدة ىفسً باختيار الحؿ الذم يالئهً 
ىساىي لبىاء الركح الهعىكيػة لػدل ٌك اتخاذ التدابير ككسائؿ التأثير عمِ العكاطؼ كالسمكؾ اإل-

فػػػػػػي األفػػػػػػراد عمػػػػػػِ الىحػػػػػػك الػػػػػػذم يػػػػػػدفعٍـ لتقػػػػػػديـ أقصػػػػػػِ طاقػػػػػػاتٍـ لتحقيػػػػػػؽ أقصػػػػػػِ درجػػػػػػات الكفػػػػػػاءة 
 (.77 :1994, )هحفكظاألداء
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 فيوم التوجيو السياسي والمعنوي:م( 1.2.4)
يتضػػهف تركيػػب التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم هعىيػػاف, إحػػداٌها يتعمػػؽ بالىشػػاط الهبػػذكؿ لتحقيػػؽ  
الجٍكد الهكرسة لتحقيؽ الركح الهعىكية العاليػة , حيث يهكف تعريؼ ٌذا التركيب أىً" الهتكخاةاألٌداؼ 

. كتتجسػػػػد الهعىكيػػػػػة العاليػػػػة بػػػػركح الجهاعػػػػػة  األهىيػػػػػة كالشػػػػرطيةهؤسسػػػػة الالعػػػػػاهميف فػػػػي فػػػػي أكسػػػػاط 
ك كالفخار باألداء, كالشعكر بالغرض الهعركؼ كفائدتً   .الهتضاهىة, بها يعكس الٌز

ِن  فٍػا يعر آخر يتعمػؽ بالجٍػة القائهػة عمػِ تىفيػذ الهٍػاـ الهطمكبػة حيػث يهكػف ت كها يتضهف هعى
 كرفػػع إداهػػة الهركػػزم ٌػػدفٍا هحػػددة هٍػػاـ تتػػكلِ أك هدىيػػة عسػػكرية هؤسسػػة ضػػهف إداريػػة كحػػدةبأىٍػػا " 
 الدعائية الحهالت ضد كتحصيىٍـ الهؤسسة أٌداؼ خدهة باتجاي , الهؤسسة تمؾ في العاهميف هعىكيات
  (.3: 2007, )التحافيالهضادة

  :خصائص التوجيو( 1.2.5)
أف التكجيػػػً لػػػً خصػػػائص كثيػػػرة كاضػػػحة  جػػػدى ٌػػػاكأدكار  كاإلرشػػػاد عهميػػػة التكجيػػػًإلػػػِ  بػػػالىظر 
  (5-4 :الهرجع السابؽ):هىٍا الهعالـ,

 .الىفس كعمـ االجتهاع ـٍا عمكهىالعمهية في كافة الهجاالت  حقائؽيعتهد عمِ الحيث  العمهية .ُ
  . تكاد دكلة أك جهاعة هف الجهاعات إال كتٍتـ بٍذا الجاىبال العالهية: .ِ
 .الهؤسسةذة في فكفؽ التشريعات الىا ساتية رسهيةبحيث يعهؿ ضهف هىظكهة هؤس الشرعية: .ّ
 األٌداؼ الهعادية.ؿ افشا  ك لتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة جابي إي تككيف سمكؾهف خالؿ  اإليجابية: .ْ

 قياهً عمِ أساس قكاعد العهؿ االجتهاعي التضاهىي.في  الجهاعية:
 .الهجتهعي ف خالؽاألتقاليد ك الك الديف احتراـ قيـ كدعكتً إلِ في حرصً  األخالقية: .ٓ
  الذاتية. ردة بعيدا عف األٌكاء كالهصالحفي اعتهادي قكاعد كضكابط عهؿ عاهة هج :الهكضكعية .ٔ
  .اإلكرايبعيدان عف  االقتىاعفي حرصً عمِ أسمكب الحكار كالهجادلة الحسىة لخمؽ : التحررية .ٕ
  ان.عهديا كاف أك خط في االبتعاد عف كؿ سمكؾ ههىكع قاىكىا, الهسؤكلية: .ٖ

  .كهراعاة هبادئ الحؽ كالعدؿ العاـ,كذلؾ في تكخي الصالح  هبدئية:ال-َُ
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 غزة:محافظات ب ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي في وزارة الداخمية واألمن الوطني(1.1)
عهؿ هىظـ يؤديً العاهمكف في كحػدة إداريػة هختصػة فػي هؤسسػة عسػكرية أك أهىيػة أك التكجيً 

تمؾ الهؤسسة بالتشريعات الىافذة كاألخالقيات السائدة كالبراهج  فيعاهميف ال هدىية هف أجؿ ضهاف التزاـ
كاإلخػالص لرئيسػٍا  كالخطط الهعتهدة بهشاعر هعىكية عالية قائهة عمِ الكالء لمهؤسسػة كالثقػة بقيادتٍػا

كالسعي لتحقيؽ أٌدافٍا, كالشجاعة فػي هقاكهػة أعػدائٍا, كالحصػاىة ضػد هغريػاتٍـ كهخططػاتٍـ, كعمػِ 
 ككف العاهمكف في ٌذا الهجاؿ قدكة صالحة في كؿ تمؾ الخصائص كااللتزاهات.أف ي

 ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي:( 1.1.2)
عهمت  ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم أحد اإلدارات األساسية بكزارة الداخمية الفمسطيىية تعتبر

بٍػػػة الداخميػػػة هػػػف خػػػالؿ تعػػػديؿ كالػػػكطف, كاكتسػػػبت الٍيئػػػة أٌهيتٍػػػا فػػػي تهاسػػػؾ الج الػػػديف خدهػػػةعمػػػِ 
كعي السياسي السمكؾ كتقكيـ األداء  كبث الركح الهعىكية كتثبيت العقيدة العسكرية لرجؿ األهف كىشر ال

 (.6-3: 2012)ترباف, كالفكرم بيف عىاصري
ػػػػي  كالجهٍػػػػكر  األهػػػػف لقػػػػكل الهعىكيػػػػة كالتعبئػػػػة التكجيػػػػً خدهػػػػة تقػػػػدـ رائػػػػدة كطىيػػػػة هؤسسػػػػةٌك

 هجتهػع لخمػؽ بالحداثػة األصػالة ربػط خػالؿ هػف الفمسػطيىي الهجتهػع تطػكير في هةكالهساٌ, الفمسطيىي
 (.1 :2010 حر)البرعاكم, ىاٌض

الداخميػة كاألهػف الػكطىي بقطػاع غػزة,  كزارة فػي كالهعىػكم السياسي التكجيً ٌيئة تىشأ :نشأةال
اف تأسػػيس الٍيئػػة حيػػث كػػ تقػػـك بٍػػذا الػػدكر الهىػػاط بٍػػا, كطىيػػة عػػف قىاعػػة كحاجػػة هاسػػة لهؤسسػػة بىػػاءن 
ـ( حسػب 2008األكؿ هػف يكليػك عػاـ ) فػي صياـ سعيد الشٍيد الكطىي كاألهف الداخمية كزير هف بقرار

باسػتحداث أم قػكة  مػكزير,ل ةالههىكحلمسمطة الكطىية الفمسطيىية كبحسب الصالحيات  يالقاىكف األساس
 .(1: 2008, يراٌا هٍهة في الهساعدة في تحقيؽ األهف كاالستقرار)كثيقة داخمية

تحقيؽ هستكل عاؿو هف  الجكدة في كافة هجاالت العهؿ ل ٍايسعفي  وتنبثق رؤية الييئة
الريادة في التربية األهىية الشاهمة , لتصؿ إلِ الفمسطيىي الهجتهعالهىاط  بأفرادٌا كهككىاتً لخدهة 

 (.3, 2012عمِ الهستكل الهحمي كاإلقميهي كالدكلي)ترباف: 
 فكرية خدهات تقدـ, الداخمية كزارة تتبع رائدة تعبكيً حككهية كهؤسسة ةوتبرز رسالة الييئ

 هف كاألخالؽ كالسمكؾ الفكر في الهتهيزة الفمسطيىية كالشرطة األهف رجاؿ إلعداد, كتدريبية كتربكية
 (.1: 2009اإلىساف)البرعاكم,  حقكؽ احتراـ عمِ يقكـ حر هجتهع لبىاء بالحداثة األصالة ربط خالؿ
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 الشرطة رجاؿ هف جيؿ تككيف غاية ىبيمة حيث تىحصر في السياسي التوجيو ىيئة وغاية
 بالصبغة الشعب صبغ عمِ ليعهمكا ةالصحيح اإلسالـ كبتعاليـ الشعب بحقكؽ الهؤهىيف كاألهف

ًً ًصٍبغىةن ﴿ حياتً كافة هظاٌر في الكاهمة اإلسالهية ٍف أىٍحسىفي ًهفى الٌم هى ًً كى  (.138: )البقرة﴾ًصٍبغىةى الٌم
 التعاليـ ٌذي عمِ الىاس كتربية لمهجتهع العاـطابع ال تغيير في تىحصر ذلؾ في كسيمتٍـ كأف 

ـ قدكة يككىكا حتِ سالهية األصيمة,اإل  ك, حكهٍا عمِ كالىزكؿ عميٍا كالحرص بٍا التهسؾ في لغيٌر
 .(2010:1البرعاكم,)هشركععظـ ال عف ليعبر  كالخمؽ كالسمكؾ الفكر في حضاريا هكذجاى
 التوجيو السياسي والمعنوي: أىداف( 1.1.1)

تسعِ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم هف خالؿ كسائمٍا الِ تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ 
 .(2012:3,ترباف ), (2010:1البرعاكم, )كها يراٌا: االعاهة هف أٌهٍ

 كخمقا كسمككان. الحضارم الهتهيز فكران  ؿ األهفإعداد رج.2
 .بكم بها يىسجـ هع البراهج الشرعية كاألٌداؼ السياسية لمحككهة الفمسطيىيةتفعيؿ العهؿ التر . ِ
 تحصيف قكل األهف كالشرطة فكريان كهعىكيان كسياسيان , كالحفاظ عمِ الثقافة اإلسالهية كالكطىية..ّ
 .إطالؽ عكاهؿ اإلبداع الثقافي كالفكرم كاألدبي لدل قكل األهف كالشرطة. ْ
 اهمة لجهيع هىتسبي كزارة الداخمية كاألهف الكطىي.التربية األهىية الش. ٓ
 كالهكاطف باقي الكزاراتاألجٍزة األهىية كبيىٍـ ك تقكية أكاصر األخكة كالهحبة بيف هىتسبي . ٔ

 الفمسطيىي.
 كتخميصٍـ هف بكاعث السمكؾ الجرهي. كالىظارات تأٌيؿ الىزالء في السجكف. ٕ
  .هية ىحك تحرير فمسطيف كبىاء الدكلة كعاصهتٍا القدسغرس كتىهية, الهفاٌيـ الكطىية كاإلسال. ٖ
 تفعيؿ الهشاركة ىحك تحقيؽ رؤية كطىية شاهمة هف أجؿ بىاء اإلىساف كالدكلة.. ٗ

تقكية البىاء الىفسي لدل قكل األهف كالشرطة بٍدؼ هكاجٍة كافة أشكاؿ الحرب الىفسية . َُ
 كالحهالت التحريضية الهضادة.

في التخفيؼ هف اآلثار السمبية لالحتالؿ الصٍيكىي كصكف كحدة الشعب  الهشاركة الفاعمة. ُُ
 الفمسطيىي كعدـ تفشي الظكاٌر السمبية.

 التوجيو السياسي والمعنوي: أىمية (1.1.2)
كشبكات التكاصؿ ثكرة االتصاالت في تداكؿ الهعمكهات, كاىتشار القىكات الفضائية هع كجكد 

أصبحت الساحة هشبعة بكافة الكسائؿ  غزةقطاع ستٍداؼ لاالجتهاعي, كهع زيادة الضغكط كاال
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ككالئٍـ الكطىي, كظٍرت أىهاط جديدة هف يدتٍـ بعقؿ األهف ارجزعزعة إيهاف لالتي تسعِ ألحداث با
اب ك الصراعات الهسمحة كحرب اإل الهخدرات كقرصىة الهعمكهات, هها جعؿ اإلىساف اىتشار ٌر

في خضـ ٌذي الثكرة فإف رجؿ األهف بحاجة هاسة  ,لفكريةالهعاصر يعيش في دكاهة هف التىاقضات ا
تحقيؽ أهف كطف ك المدفاع عف ل ميًعالذم يسير  ىٍجال يًبصكابكتكطد ثقتً  ًإيهاى إلِ هف يعهؽ

هف خالؿ استقراء ها كتب في ٌذا الهكضكع كالههارسات العهمية لمباحث كهدير لهكتب ك الهكاطف, 
  تي:اآل في الهعىكمالسياسي ك التكجيً ة يهكىىا أف ىجهؿ أٌهية ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم بغز 

 . تحقيق األمن الثقافي:2
بحيث يككف رجؿ  كالهجتهع, الدكلة)السمطة( هؤسسات في الثقافي األهف تحقيؽ في يسٍـ

كهستقبمً األهر الذم يجعمً عمِ تهاـ  األهف عمِ دراية كافيً بديىً كعقيدتً كحاضري كهاضيً
 بيف الفرقة إلثارة تسعِ التي الثقافات الدخيمة هف العاـ األهف يحهي كبالتاليدهة الكطف, الجٍكزية لخ

ثارة ك  أطياؼ الشعب, هختمؼ الخارجي,  العدكاف هكاجٍة عمِ الدكلة قدرة الخالفات, بحيث تضعؼا 
ا كسمككية كجداىية طبيعة ذات كهفاٌيـ قيـ) الخاص هعىاٌا في كالثقافة  بشكؿ افاإلىس كيسكغٍا يبمكٌر
 (.كعمهي عهمي

ركيتهثؿ ج الهجتهع  تٍدد التي الهعادية الثقافات هكاجٍةفي جاىبيف أكلٍها  الثقافي األهف ٌك
 اإلسالهية كالعربية الكطىية بالثقافة لتعريؼكاآلخر ا ةأك السياسي الديىية كهعتقداتً الكطىية ككحدتً
ا كفؽ عمِ اإلىساىية  . (211 :1985 ض,الىقية)فيا كهىابعٍا األصيمة هصادٌر

 :تفنيد الشائعات المضادة. 1

تفىيد الشائعات الهضادة التي تستٍدؼ هعىكيات ضباط كجىكد كزارة الداخمية  هٍهة يتكلِ
رادة فكر عمِ لتأثيرا الخصكص كجً مِكع ,هرتفعةاألجٍزة األهىية كالشرطية  هعىكيات بإداهة  كا 

)السيد, هجتهعال هصالح هع هتكافقنا ـسمككٍ يجعؿ هاجٍزة األهىية كالشرطية باأل كعكاطؼ
1972:123) . 

 :التنظير لمسمطة في السياسات العامة وفق رؤية واضحة. 2
التي تتجسد بتشريعاتٍا سمطة يؤدم كاجب كطىي في ضهاف العهؿ كفؽ السياسة العاهة لم
ئـ الهخمة جراهية كبخاصة الجراكتكجٍات قيادتٍا السياسة كالتصدم بحـز كفؽ القاىكف لألعهاؿ اإل

 (.2007:7 )التحافي,البالدبأهف 
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 :ن في الوزارةيالعاممتحصين . 3
ا ضد هحاكالت تجىيد  الكزارة,يتحهؿ هسؤكلية تحصيف العاهميف في  عهالء كجكاسيس الخصكصن

تعزيز عمِ ىٍج التحصيف  في , كيعتهدسرائيميسقكط في كحؿ العهالة لالحتالؿ اإلكال لصالح العدك
العاهميف بهخاطر  كالء الكطىي كاحتراـ هعتقدات الشعب الديىية كاألخالقية, كتبصيراإليهاف العاـ بال

 (.19: 2013 )التقرير السىكم لمٍيئة هكتب غزة,االىزالؽ في هٍاكم الخياىة الكطىية
 التبصير بمجريات األحداث الجارية: . 4

ريات األحداث العالهية بهجكزارة يتحهؿ التكجيً السياسي كالهعىكم كاجب تبصير العاهميف في ال
كخاصة في الهحاضرات كالىدكات السياسية التي  الدكليةعمِ الساحة الهحمية كالعربية ك ة يكالسياس

الهكقؼ في صكرة العاهميف  يضع, بها السياسييف كاألكاديهييف فالهتخصصييىبرم اليٍا ىخبة هف 
 ذلؾ. تجايلمحككهة كها ٌك الهطمكب الرسهي 

 :وزارةلتكاممية بين مؤسسات التوطيد العالقات ا. 5
كتكعيتٍـ باألصؿ العاـ الشرعي  كزارة,بيف هؤسسات ال يةكالتكاهم يةلعالقات التعاكىا سسأيكطد 

هف  كاالجتهاعي الذم يدعـ الهفٍـك العمهي لمهسؤكلية االجتهاعية في حهاية األهف العاـ في البالد
 خالؿ الزيارات ككرش العهؿ.

 لشامل: تعميق مفيوم األمن ا. 6
هفٍكـ العمهي الشاهؿ لألهف, ككذلؾ هفٍكـ التكاهؿ في أركاف كزارتً اليعهؽ في أذٌاف الشعب ك 

العهؿ األهىي بها يؤكد الصمة بيف األهف الكطىي كاألهف القكهي كاألهف الدكلي كبيف األهف الخارجي 
هف العسكرم كاألهف كاألهف الداخمي, كبيف األهف السياسي كاألهف الجىائي كاألهف االقتصادم كاأل

كهىظهات الهجتهع  سمطةكها يفرضً ٌذا الكعي هف عالقات تعاكف بيف هختمؼ هؤسسات ال الثقافي,
 (.10 -4الهرجع السابؽ )كعمِ الىظاـ العاـ كهكافحة اإلجراـالبمد الهدىي في الحفاظ عمِ أهف 

 تعزيز الرقابة الداخمية: . 7
بأهاىة كهكضكعية هف سير العهؿ في الهؤسسة التأكد ك  يسٍـ في تعزيز هفاٌيـ الرقابة الداخمية

بكادر أية هظاٌر اىحراؼ  د ظٍكرعىالهتبعة بحيث يعهؿ عمِ دؽ ىاقكس الخطر قكاىيف العمِ كفؽ 
 )التحافي, الفساد اإلدارمأك  في ظمـ الشعب, أك اىتٍاؾ حرهة األهكاؿ العاهة, أك استغالؿ الىفكذ

2007 :9.) 
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 ة الحسنة: ترويج فكرة القدو . 8
العهؿ عمِ تركيج فكرة القدكة االجتهاعية , فكها يتحهؿ رجاؿ الديف هسؤكلية القدكة في تقكل 
ا سبحاىً كتعالِ , كاألطباء في هراعاة قكاعد الكقاية هف األهراض, كالقضاة في الحرص عمِ 

كىكا القدكة في احتراـ العدالة, كالجيش في االىضباط , فإف الشرطة كعهكـ األجٍزة األهىية يجب أف يك
 (.2013 )التقرير السىكم لمٍيئة هكتب غزة:القاىكف, كهحبة الشعب كهخافة ا

 السياسي والمعنوي:  التوجيو ىيئة صائصخ( 1.1.3)
 , كفيٍػاداريػة ي بغػزة كتقمػدم عػدد هػف الهىاصػب اإلالتكجيػً السياسػ ٌيئػةعهمػي فػي  خالؿ هف 

خصػائص  يهكػف تكضػيح بعػض, "(6بػرة كالعالقػة)همحؽ رقػـ"هػف أصػحاب الخالىقػاش  بإستخداـ حمقات
ػػي  ٍيئػة فػي قطػػاع غػزةالاألساسػية لعهػػؿ  كالخطػكطالقكاعػػد  تحديػدٌيئػة التكجيػً السياسػػي كالهعىػكم ك  ٌك

 :كاآلتي
احتػػراـ قػػيـ إلػػِ فيٍػػا يػػدعك  األخالقيػػة التػػي جػػاء بٍػػا االسػػالـ كالتػػي هىظكهػػةاالىطػػالؽ ضػػهف ال -ُ

كالسػػمـ كاألهػػف الهجتهعػػي كالعػػدؿ كجمػػب  كاحتػػراـ القػػاىكفالهجتهػػع ي فػػ خػػالؽاألتقاليػػد ك الك الػػديف 
 .الهصالح لسعادة الىاس كدفع الهفاسد عىٍـ

ؿ بٍػػا ك لكػؿ فئػة هػػف الفئػات الهسػػتٍدفة حسػب الهمفػات كالبػػراهج الهعهػ الهىٍجيػػةاعتهػاد الخطػط  -ِ
هػػػا ب افظػػػات كػػػؿه خطػػػط الهحؽ عىٍػػػا ثػػػ, حيػػػث تكضػػػع خطػػػة سػػػىكية عاهػػػة لمٍيئػػػة تىبفػػػي الٍيئػػػة

 يتىاسب هعً.
 .هكاىيات الجٍاز كاحتياجاتًإكفؽ تهارس أىشطتٍا كفعالياتٍا تعهؿ ضهف هىظكهة رسهية  -ّ
رشػػػاد فػػػي كافػػػة فػػػي تقػػػديـ خػػػدهات التكجيػػػً كاإل تاحػػػةالهك اسػػػتخداـ جهيػػػع األسػػػاليب الهشػػػركعة  -ْ

  .)كزارة التربية كالتعميـ,.....(األهاكف
 .إلعداد كالتىفيذ كلٍا أدكات كطرؽ هحددةاإلرشاد بخطكات هىظهة كاتهر عهمية التكجيً ك  -ٓ
 .الحياتية كهعالجتٍا هشكالتًعهمية تعميهية أم أىٍا تهرف الفرد عمِ هكاجٍة  -ٔ

 :التوجيو السياسي والمعنويلعمل األساسية والخطوط القواعد  (1.1.4)
 العهميػػة التربكيػػة الىاجحػػة تعػػالج اإلىسػػاف بشػػكؿ شػػهكلي, بحيػػث تشػػهؿ كافػػةههػػا الشػػؾ فيػػً أف 
ليستقيـ فكري كسمككً, ظاٌري كباطىً, كتتفجر هكاٌبً, كتىطمؽ استعداداتً,  ,جكاىب الىهك في شخصيتً

هباشػران  األسػمكب األهثػؿ لمتعاهػؿ هػع الفطػرة البشػرية تكجيٍػان  ىفٍـ العهمية التربكيػة عمػِ أىٍػا كبذلؾ فإىىا
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تغييػػر فػػي اإلىسػػاف ىحػػك إلحػػداث ال ,بالكمهػػة كغيػػر هباشػػر بالقػػدكة, كفػػؽ هػػىٍج خػػاص ككسػػائؿ خاصػػة
 (.2009:1 مهعٍد التكجيٍي الحككهي,)ىشرة تعريفة ل األحسف 
 تعتهد عهمية التكجيً كالتربية في ضكء الكتاب كالسىة كالتراث التربكم اإلىساىي عمِ ىهطيفك 

عداد هباشر لمفرد, ك ك  التكجيً الهباشرالتكجيً أحدٌها هف  أهر ككف بالكمهة, كالكمهة يٌك تعميـ كتربية كا 
عظة أك هك أك ىٍي أك ىدب أك تحبيب أك تىفير أك لفت ىظر أك تشكيؽ أك تخكيؼ, كقد تككف الكمهة 

 التغييرقصة أك سردا لحدث أك هقالة أك دراسة أك كمهة هسهكعة أك هرئية, كؿ ذلؾ بقصد إحداث 
هجهكعة هف  , كقد يتـ تكجيً الفرد بصكرة فردية, يتىاكؿ التكجيً(1: 2010ىشرة داخمية, )ياإليجاب

ىها  األفراد هرة كاحدة فيككف جهعيان, كقد يستٍدؼ التكجيً ال التخمص هف  هشاكؿ قائهة بالفعؿ, كا 
, أها الىكع الثاىي هف التكجيً التكجيً (12: 1999)عيسكم, هجرد الكقاية هف التكرط فيٍا هستقبال

باشر أك العالج الهتهركز اصطالح لدل عمهاء الىفس كقد يسهكىً العالج غير اله ٌكك غير الهباشر 
سبابان تتحدد بالطريقة التي يدرؾ بٍا الفرد ىفسً كالعالـ الهحيط بً, أحكؿ الهستٍدؼ, كذلؾ أف لمسمكؾ 

كها أف الفرد كحدي ٌك الذم يستطيع أف يدرؾ العكاهؿ الهؤثرة في طريقة إدراكً لىفسً كالبيئة الهحيطة 
الفرد هف ىظرتً لىفسً كلغيري, ٌذا باإلضافة الِ أف لمفرد  بً, كها أف سمكؾ الفرد ال يتغير ها لـ يغير

إهكاىاتً التي تسهح لً بأف يغير هف هدركاتً كأف يعيد تىظيـ ذاتً ثـ يغير بالتالي هف أساليب سمككً 
(, كيهكف أف يككف 131: 1972هصدر خارجي)هرسي, دكف اىتظار بػأف يحدث ٌذا التغيير هف 

كاألسكة بالعهؿ الصالح كالسمكؾ الراشد كالخمؽ القكيـ,  إعطاء القدكة ير الهباشر عف طريؽغالتكجيً 
ًً أيٍسكىةه ﴿, يقكؿ تعالِ : القدكةلً حذك الهربي كالذم يشكؿ  الهتربيليحذك  ـٍ ًفي رىسيكًؿ المَّ لىقىٍد كىافى لىكي

ذىكىرى ا ًى كىاٍليىٍكـى اآٍلًخرى كى ك المَّ سىىىةه ًلهىٍف كىافى يىٍرجي ًى كىثً حى , كقد ذٌب ابف كثير: إلِ (21األحزاب ,)يرنا ﴾ لمَّ
برسكؿ ا صمِ ا عميً كسمـ في أقكالً كأفعالً  قتداءاآلية الكريهة أصؿ كبير في االٌذي أف 

صبري كهصابرتً  بالىبي صمِ ا عميً كسمـ يـك األحزاب, فيقتداء كلٍذا أهر الىاس باال ,كأحكالً
 (. 6 : 391ج,1997الدهشقي, )كاىتظاري الفرج هف ربً كهرابطتً

 :2009البرعـاوي,:(أىم المبادئ والمرتكزات التي يقوم عمييا عمل ىيئة التوجيو السياسي( 1.1.5)
2.) 
ا.-2  تىكيع الفعاليات الهتبعة : شرعية ديىية, فكرية, سياسية, اجتهاعية, قاىكىية كغيٌر
 كجٍازا جٍازا, ضباطا كجىكدا. العهؿ األفقي ليشهؿ أفراد قكل األهف كالشرطة, فردا فردا,-ِ
 هراعاة الخصكصية لكؿ جٍاز أك إدارة بحيث تمبِ احتياجاتٍا كفؽ طريقة عمهية.-ّ
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 سبؿ الهعالجات. ك اعتهاد الدراسات اإلجرائية الهيداىية لتحديد الحاجات -ْ
ا-ٓ  ككسيمة لمتأثير الهىشكد. -الهحببة, الزجر –اعتهاد الكمهة بكؿ صكٌر
ا.إبراز هىاحي ال-ٔ  قكة لألجٍزة كاإلدارات كالعهؿ عمِ تطكيٌر
 كالسعي دكها لتطبيؽ سيادة القاىكف. هعالجة هىاحي التقصير كالتجاكزات التي يرتكبٍا األفراد,-ٕ
 الىظر إلِ الىزالء عمِ أىٍـ بشر يهكف إصالحٍـ ليككىكا هكاطىيف صالحيف.-ٖ
 :بغزة معنويوال لتوجيو السياسيييئة امحاور العمل األساسية ل( 1.1.6)

شػػػغمٍا كالهعىػػػكم كهػػػف خػػػالؿ الهكاقػػػع التػػػي التكجيػػػً السياسػػػي ٌيئػػػة باسػػػتقراء كاقػػػع العهػػػؿ فػػػي 
هػػدير هكتػػب هحافظػػة غػػزة كهػػديران لػػدائرة اإلعػػالـ لكىائػػب  التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم ٌيئػػةالباحػػث فػػي 

 البػدايات كالتأسػيس, هىػذٌػا كتطكر الٍيئػة  لعهؿ الباحث هعايشةكهف خالؿ  ,كهديران لهكتب هحافظة غزة
( ـ كالتقريػػػػػر الىصػػػػػؼ سػػػػػىكم لمٍيئػػػػػة 2013كبدرسػػػػػة التقريػػػػػر السػػػػػىكم لهكتػػػػػب هحافظػػػػػة غػػػػػزة لعػػػػػاـ )

 يهكػػػػف تحديػػػػد هحػػػػاكر العهػػػػؿ"( 6الخبػػػػرة )همحػػػػؽ رقػػػػـ"العالقػػػػة ك  أصػػػػحاب( ـ, كبهحػػػػاكرة 2012لعػػػػاـ)
  اآلتي:ك ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في قطاع غزةفي األساسية 

  االجتهاعي اإلىساىي.الهحكر  -ّ .الثقافي الفكرم التربكمالهحكر  -ِ.  لديىي الشرعياالهحكر  -ُ
 اإلعالهي كالعالقات العاهة.الهحكر  -ٔالعهؿ الىسائي.  هحكر  -ٓ التطبيقي التدريبي.الهحكر  -ُ
 الهحكر السياسي. -ٗ  العهؿ الطالبي.هحكر  -ٖ   الىزالء.هحكر همؼ  -ٕ

 كؿ هحكر هف الهحاكر:بلجكاىب الهتعمقة ؿه لبعض ايكفيها يمي تفص
 (.: هقابمة شخصية2014السكيركي, ):الديني الشرعي المحورأواًل: 

 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:
 الداعية الهجاٌد. ةإعداد رجؿ األهف كالشرط .ُ
 .الخكؼ هف اتعزيز هشاعر - .ِ
 ٍها كسطيا صحيحا.تشجيع رجؿ األهف كالشرطة لحفظ كتاب ا كفٍهً ف .ّ
 اإلسالهية الصحيحة. يدةكالعقالىبكية  ىشر الثقافة كالهعارؼ الديىية الهتهثمة بالسىة كالسيرة .ْ
تزكيد رجاؿ األهف كالشرطة بالهعرفة الكافيػة بأصػكؿ الػديف اإلسػالهي, ككػؿ هػا يتعمػؽ بالعقيػدة  .ٓ

 هف إيهاف با كتكحيدي.
 لسكم.تىهية الكازع الديىي كهكجً كهحرؾ لمسمكؾ ا .ٔ
 سالهية.ابراز ٌكية الحككهة كصبغتٍا اإل .ٕ
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 :ألىداف السابقةالمحققة ل الوسائل واألنشطة
ك هركز يعىػِ بتىظػيـ عهميػات تشػجيع كهتابعػة حفػظ كتػاب ا,  .ُ تشكيؿ هركز القرآف الكريـ: ٌك

قػػة كتالكتػػً بالطري كتجكيػػد كتػػاب ا عمػػيـالقػػرآف الهختمفػػة لت تػػالكة كتىظػػيـ دكرات أحكػػاـ كتفسػيري
 هف خالؿ الهسابقات القرآىية.كبث ركح التىافس بيف الضباط كاألفراد  الصحيحة,

 الدعاة كالهفكريف.ستضاؼ فيٍا ىخبة هف الهحاضرات الديىية كالتي ي .ِ
 الىدكات التي تتىاكؿ القضايا الديىية التي تشبع حاجات قكل األهف كالشرطة. .ّ
 .ىشطة الهتىكعةكاألإحياء الهىاسبات الديىية هف خالؿ االحتفاالت  .ْ
ا هف اإلصدارات.البكسترات ك  .ٓ  الهمصقات كالىشرات كغيٌر
 الدركس كالخطب في الهصميات التابعة لهكاقع كهراكز قكل األهف كالشرطة. .ٔ

 (.: هقابمة شخصية2014عبيد, ):الثقافي المحور الثاني: الفكري التربوي
 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:

 ية اإلسالهية كاالىتهاء ل سالـ.االعتزاز بالٍك  .ُ
 االىضباط األخالقي كالسمككي كهراعاة آداب اإلسالـ. .ِ
تعزيػػز هفٍػػـك الكسػػطية كاالعتػػداؿ كالشػػهكلية كالتػػكازف بػػال افػػراط كال تفػػريط بهػػا يتػػرجـ ٌػػذا الفٍػػـ  .ّ

 .سمككان كاقعان في الهجتهع
 ترسيخ هفاٌيـ األهف الفكرم فٍها كسمككا. .ْ
لمهعركػػػة هػػع اليٍػػػكد كالهىػػافقيف كالتػػػزكد بالهعػػػارؼ  كالتاريخيػػة كالحضػػػارية بيػػاف األبعػػػاد الثقافيػػة .ٓ

 الهعمكهاتية عف العدك الصٍيكىي كأساليبً الهختمفة.
 القاىكىي كقراءة الكاقع قراءة هكضكعية.تىهية الكعي  .ٔ
 تىهية الحس األهىي كقراءة الكاقع األهىي قراءة صحيحة.  .ٕ
حيػػػػاء كتعزيػػػػزت .ٖ هعىػػػػِ الجٍػػػػاد كالهجاٌػػػػدة فػػػػي ىفػػػػكس رجػػػػاؿ األهػػػػف  عزيػػػػز التربيػػػػة الجٍاديػػػػة كا 

 كالشرطة.
 .غرس ركح الهسؤكلية كالهبادرة لتعزيز صكرة الحككهة .ٗ

 ف التضحية هف أجؿ الديك  دعـ ركح التضحية كالعطاء كالبذؿ في رجاؿ األهف كالشرطة .َُ
.تعكيػػد رجػػاؿ األهػػف كالشػػرطة عمػػِ هحاسػػبة أىفسػػٍـ بأىفسػػٍـ جٍدكالػػكطف بالكقػػت كالهػػاؿ كال .ُُ
 .فالهسؤكليكقبؿ هحاسبة  بؿ أف يحاسبٍـ ربٍـ عمِ أعهالٍـق
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 هقاكهة اإلشاعة كالحرب الىفسية التي تبثٍا الجٍات الهعادية. .ُِ
هعالجة القضايا كاألحداث األساسية الكطىية كالسياسػية التػي تتعػرض لٍػا الهىطقػة كتتػأثر بٍػا  .ُّ

 األجٍزة األهىية.
 :ألىداف السابقةحققة لمال الوسائل واألنشطة

ٌك هركز تربػكم تػابع لػكزارة الداخميػة, تشػرؼ عمػِ إدارتػً ٌيئػة ك الحككهي: كجيٍي الهعٍد التاىشاء  .ُ
التكجيػً السياسػي, كيقػـك بتىظػػيـ الػدكرات التربكيػة كالفكريػة كالشػػرعية لالرتقػاء كتعزيػز الػكازع الػػديىي 

هعػالـ األهػف  , كترسػيخ الشرعي كالفكر الكسػطي الشػهكلي ل سػالـ فػي أذٌػاف قػكل األهػف كالشػرطة
شػػػٍادة  الهعٍػػد يهػػىحبػػارز لٍػػذي الػػػدكرات ك  عىػػكافهسػػاؽ التربيػػة األهىيػػػة كحيػػث تػػـ اختيػػػار  الفكػػرم

رسػػهية هكقعػػة هػػف األخ كزيػػر الداخميػػة لمهمتحقػػيف بالػػدكرة التعميهيػػة كالتػػي ال تزيػػد هػػدتٍا عػػف ثالثػػة 
 لهساقات.لكافة اخاللٍا االهتحاىات تعقد , تدريبية بكاقع ست كثالثيف ساعةأشٍر 

ي حمقات تعميهية  .ِ كيهػىح الهىتسػبكف  سػاعة, (20-12)هػف هصػغرة بكاقػع زهىػي تعبكيػًالدكرات: ٌك
 تتسـ الدكرات بهجهكعة هف الخصائص:ك  ات رسهية هكقعة هف جٍات االختصاصشٍادفيٍا 

إلِ أعهؽ ها يهكف  ادراسة هكثفة حكؿ هكضكع بعيىً عمهي أك تدريبي, بقصد أف يصؿ الدارس فيٍ -
 يصؿ إليً عمِ أيدم خبراء هف أٌؿ االختصاص خالؿ فترة زهىية قصيرة. أف
 في هجالً. كؿه ف هختصك الدكرات يدرب  -
 .لفٍـتعهيؽ االهشارككف في الدكرة يجدكف فيٍا كفِ الهشرفيف عميٍا أىسب الفرص ل -
ذا هف شأىً أف يحفز - الهشاركيف  تعد الدكرة أسمكبا تربكيا جيدا لتككيف اآلراء العمهية الهكضكعية, ٌك

 فيٍا عمِ تصكر الىظرة العمهية الهكضكعية لها يحيط بٍـ هف هسائؿ كقضايا تٍـ العاهميف.
ػػػي لقػػػاءات  .ّ تعػػػالج قضػػػايا هختمفػػػة: فكريػػػة كسياسػػػية, كتٍػػػدؼ إلػػػِ تكصػػػيؿ  تعبكيػػػًالهحاضػػػرات: ٌك

فئػػػات رسػػالة الحككهػػػة الفكريػػػة كالسياسػػػية, كهػػػا تتضػػػهف الهعالجػػػات الفكريػػػة كالسياسػػػية كالسػػػمككية لم
 الهستٍدفة هف رجاؿ األهف كالشرطة.

كسػيمة تربكيػة ثقافيػة فكريػة, تزيػد الرصػيد الثقػافي عىػد السػاهع كتعهػؽ فكػري حػكؿ هكضػكع  الىدكات: .ْ
 بعيىً, كتهكىً هف اإللهاـ بأطراؼ هشكمة هف الهشكالت, كالتعرؼ عمِ أىسب الحمكؿ لٍا.

الشػرطة, كيقسػـ الهشػارككف فيٍػا إلػِ فيٍا تطرح هكضػكعات هحػددة تٍػـ قػكل األهػف ك  كرش العهؿ: .ٓ
هجهكعػػات, تىػػاقش كػػؿ هجهكعػػة هحػػكرا هػػف هحػػاكر الهكضػػكع, كهػػف ثػػـ الكصػػكؿ إلػػِ خالصػػات 
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يهكػػف اعتهادٌػػا كتعهيهٍػػا. كقػػد يكػػكف الهشػػارككف قػػادة األجٍػػزة أك فئػػة الضػػباط أك الجىػػكد بٍػػدؼ 
 . حكلٍا دراسة قضية هف القضايا دراسة هعهقة كىشر الكعي

ي كسيمة تربكية كتثقيفية فػي جاىػب هػف جكاىػب الهعرفػة سػكاءن  : اإلصدارات .ٔ ديىيػة أك سػمككية أك  ٌك
كيتٍػػػػػا, كتشػػػػػهؿ ٌػػػػػذي تكػػػػػك سياسػػػػػية أك فكريػػػػػة,  ف هركػػػػػزة كرصػػػػػيىة تعبػػػػػر عػػػػػف هكاقػػػػػؼ الحككهػػػػػة ٌك

اإلصػػدارات الػػدكريات الهىتظهػػة كالهكسػػهية كالىشػػرات كالهمصػػقات كالكتيبػػات كالهجػػالت كالرسػػكهات 
 الهختمفة.

تضـ عددا كبيرا هف الهشتركيف قد يصؿ إلِ هئات, كاالشتراؾ فيٍا هبػاح لجهيػع أفػراد  رات:الهؤته  .ٕ
صػػػدار  األهػػػف كالشػػػرطة, كتعقػػػد لهػػػدة هحػػػددة لتبػػػادؿ الػػػرأم فػػػي الهكضػػػكعات الهعركضػػػة عميٍػػػا كا 
تكصػػػػيات تىشػػػػر عمػػػػِ ىطػػػػاؽ كاسػػػػع, حيػػػػث تقػػػػدـ البحػػػػكث كأكراؽ العهػػػػؿ حػػػػكؿ هكضػػػػكعات ٌػػػػذي 

 الهؤتهرات.
 (.: هقابمة شخصية2014الجريسي, ):نسانياإل  : االجتماعي لثالمحور الثا

 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:
 زكيد فئات الهجتهع الهختمفة بالهعمكهات الالزهة.ت .ُ
 الركابط بيف قكل األهف كالشرطة كالىخب الهجتهعية الهثقفة. تعزيز .ِ
 هجالس العائالت. عزيز سبؿ التعاكف بيف هراكز الشرطة هع هحيطٍا هفت .ّ
 عزيز الدكر التعبكم لألجٍزة األهىية الشرطية هع جهكع الطمبة.ت  .ْ
 تعزيز التكاصؿ كتبادؿ الخبرات بيف األجٍزة األهىية الهختمفة. .ٓ
 ز هفٍـك الشرطة الهجتهعية في أكساط قكل األهف كالشرطة كالهجتهع.يعز ت .ٔ

 :ألىداف السابقةالمحققة ل الوسائل واألنشطة
ي عبارة عف لقاءات بيف طرفيف هف أجؿ التكاصؿ كالتشاكر كتقريب كجٍات لىخبكيةا الهمتقيات .ُ : ٌك

 ,الىظر كتحقيؽ كحدة الفٍـ كتعزيػز الػركابط, كالتأكيػد عمػِ هبػدأ هشػاركة الهجتهػع فػي إىفػاذ القػاىكف
 كهف أبرز أشكاؿ الهمتقيات ها يمي:

 همتقِ القكل األهىية كالشرطية هع الىخب الهجتهعية الهثقفة. -
 همتقِ القكل األهىية كالشرطية هع هحيطٍا هف هجالس العائالت. -
 همتقِ القكل األهىية كالشرطية هع الطمبة. -
 همتقِ القكل األهىية كالشرطية هع بعضٍا البعض. -
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ي عبػارة عػف لقػاءزيارة هجالس العائالت .ِ ٍػا الٍيئػة كهركػز الشػرطة هػع كبػار العائمػة كهثقفيبػيف  : ٌك
 طراؼ كيجاب عمِ بعض األسئمة كالهطارحات.فة األتطرح كجٍات الىظر كهف كا

ػػي عبػػارة عػػف لقػػاءزيػػارة الشخصػػيات االعتباريػػة  .ّ ات تكاصػػميً تٍػػدؼ الػػِ تكضػػيح الرؤيػػة كأخػػذ : ٌك
 تغذية راجعة لتطكير العهؿ.

ػي عبػارة عػف لقػاءالهمتقيات الجهاٌيرية  .ْ ككبػار العػائالت كالهثقفػيف  الشػرطة الٍيئػة كهركػزبػيف  : ٌك
 كزراء الحككهة كالتشريعي لتكضيح كجٍات الىظر كتبادؿ الخبرات. إليًها يدعِ  كالىخب في حي

 
 (.: هقابمة شخصية2014عبيد, ):العممي التدريبي: المحور الرابع

 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:
 .لتسهك الركح ترقيؽ القمب, كتزكية الىفس .ُ
 ؼ التي تىشدٌا القيادة.تفٍـ ظركؼ العهؿ, كهعرفة الرسائؿ كاألٌدا  .ِ
 رفع الهعىكيات كشحذ الٍهـ لمعاهميف في الهيداف. .ّ
ثارة الرغبة في تطكير الذات.  .ْ  تشجيع الهتهيزيف كا 
 تشجيع البحث العمهي كزيادة الثركة الثقافية لدل رجاؿ األهف كالشرطة. .ٓ
 تعزيز التكاصؿ بيف العاهميف في الهيداف كالقيادة. .ٔ
حياء الهىاسبات.  التركيح كالترفيً الىفسي هف .ٕ  خالؿ االحتفاالت كا 
 تشجيع ركح الهبادرة كحب خدهة الغير كاالرتقاء بالذكؽ الجهالي لرجاؿ األهف كالشرطة. .ٖ

 :ألىداف السابقةالمحققة ل الوسائل واألنشطة
الفئػة الهسػتٍدفة فػي صػعيد كاحػد, فيٍػا تجهػع تالهخيهات الهغمقة: كيهكف أف ىطمؽ عميٍا الهعسكر  .ُ

ادفة, كهػدتٍا قػد تكػكف يكهػا أك ليمػة كال تزيػد عػف ثالثػة أيػاـ كحػد أقصػِ, كيعد لٍا بر  اهج هحددة ٌك
ٌػػذا األسػػمكب عمػػِ تربيػػة الػػركح, كترقيػػؽ القمػػب, كتزكيػػة عهػػؿ  ـكيقػػك  ,األهىيػػةهػػع هراعػػاة الظػػركؼ 

 الىفس, كتعكيد البدف كالجكارح عمِ االسػتجابة لمعبػادة بعاهػة كلمتٍجػد كالػذكر كالتػدبر كالفكػر بصػفة
كهف خاللً يهكف هعالجة القضايا الفكرية كالسمككية كالتربكية, كتزكيػد الهشػاركيف بهٍػارات  ,خاصة

تفىيػػػد الشػػػائعات كالحػػػرب الىفسػػػية, كيتضػػػهف البرىػػػاهج الخػػػاص بػػػالهخيـ لقػػػاءات بالقيػػػادات كالعمهػػػاء 
 ككجٍاء العهؿ اإلسالهي. 
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كقع هع قكل األهػف كالشػرطة كفػؽ برىػاهج كيعتهد عمِ الهعايشة في اله األياـ الهفتكحة كالهعايشة:  .ِ
هتكاهؿ كيتـ هف خالؿ العهؿ هع هجهكعات هصغرة لتحقيؽ عىصر التركيز, كيتـ خاللً استضافة 

 القيادات كالعمهاء كالخبراء هف أٌؿ االختصاص. 
 كتأخػػػذ أشػػػكاال هتعػػػددة هىٍػػػا: الدكريػػػة كالشػػػٍرية كاألسػػػبكعية, كهىٍػػػا الميميػػػة أك :الهيداىيػػػة الجػػػكالت  .ّ

الىٍاريػػػة, حيػػػث يقػػػـك كفػػػد هػػػف الٍيئػػػة بزيػػػارة الػػػدكريات الهرابطػػػة عمػػػِ الطرقػػػات, أك زيػػػارة الهراكػػػز 
كالهكاقػػع بغيػػة رفػػع الهعىكيػػات كشػػحذ الٍهػػـ كالتعػػرؼ عػػف قػػرب عمػػِ الهشػػاكؿ كالهعيقػػات, كتبػػادؿ 

ىػاؾ جػكالت يكهيػة تػتـ بالتىسػيؽ كالتكاصػؿ هػع الضػب, الرأم األخػكم هػع العػاهميف فػي الهيػداف اط ٌك
الهىاكبيف لهصػاحبتٍـ فػي تفقػداتٍـ االعتياديػة, خصكصػا فػي األكقػات الهتػأخرة هػف الميػؿ لهػا لػذلؾ 

 هف كقع تربكم كتقديـ القدكة لمعاهميف.
كفيً يجتهع العاهمكف في جك ركحاىي يزكي الىفس كيقربٍا هف ا كيغرس فيٍػا  اإلفطار الجهاعي: .ْ

 .قكة اإلرادة كهقاكهة الشٍكات كالصبر عميٍا
ـ عمػػِ القػػراءة كاالطػػالع  الهمخصػػات كالبحػػكث: .ٓ تزكيػػد قػػكل األهػػف كالشػػرطة بػػالعمـ كالهعرفػػة كحفػػٌز

عمػػِ الكتػػب الهتعػػددة العمػػـك كالهعػػارؼ, ليىٍمػػكا هىٍػػا كيتػػزكدكا بكػػؿ هػػا يمػػزهٍـ هػػف زاد لمسػػير فػػي 
 طريؽ العهؿ الطكيمة. 

ة عػػف الػػىفس, كتزكيػػد الهشػػاركيف كتأخػػذ الطػػابع التركيحػػي كالترفيٍػػي لػػدفع الهمػػؿ كالسػػ ه األهسػػيات: .ٔ
بالثقافػػػة كالهعرفػػػة هػػػف خػػػالؿ الهسػػػابقات, كتشػػػجيع الفػػػف اإلسػػػالهي هػػػف الىشػػػيد كالقصػػػة كالهسػػػرح 

ا.  كغيٌر
كتٍػػػدؼ إلػػػِ إحيػػػاء الهىاسػػػبات الديىيػػػة كالكطىيػػػة, كتشػػػجيع ركح الهىافسػػػة  االحتفػػػاالت كالهسػػػابقات: .ٕ

ا, كالهىافسة في اإلبداع كاالكتشاؼ اإليجابية, كهكافأة الهتهيزيف كاالحتفاؿ بالشرطي ال هثالي كغيٌر
 كالتطكير.

الهشػاركة ككفيػً تػىظـ حهػالت طكعيػة لهسػاعدة هختمػؼ شػرائح الهجتهػع الهحمػي ك  العهؿ الطػكعي: .ٖ
 "يـك هف أجؿ الهكاطف". القياـ بحهالتك في تجهيؿ الهكاف كىظافتً, 

ػػي كسػػيمة تعتهػػد عمػػِ الهعايشػػة الميميػػة   .ٗ هػػع األفػػراد كالهجهكعػػات تبػػدأ هػػف بعػػد الميػػالي اإليهاىيػػة: ٌك
 صالة الهغرب كحتِ بعد ساعتيف هف صالة العشاء.
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 (.: هقابمة شخصية2014الشريؼ, ):العمل النسائيالمحور الخامس: 
 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:

 ة كالعمهية كالهٍىية.بالعاهالت في أجٍزة األهف كالشرطة في كافة الجكاىب الركحية كالفكرياالرتقاء  .ُ
ا في تربية األجياؿعاهالت رفع كفاءة ال .ِ يث هف حالتربية اإلسالهية السميهة,  كالىشء ألداء دكٌر

 .تعاهالىساء أك  ٍاتأهك ٌفإعداد
هىظهة القائدة, ك الهربية, ك الداعية ك يجاد الإسالهية فال بد هف إلاالدعكة في حهؿ أعباء هشاركة ال .ّ

ىشطة في كافة هجاالت الهشاركة الجتهاعية ك االهصمحة الك بد هف إيجاد إذ ال, ئيةمجهاٌير الىسال
 البىاء. 

  يلتعميهاألهىي كا هجاؿالفي , خاصة تأهيف الكفاءات اإلسالهية لمهجاالت الخاصة بعهؿ الهرأة .ْ
ا.ك  كاإلرشاد االجتهاعيكالتربكم   غيٌر

 ة.يلهراكز الشرطجٍزة األهىية كاداخؿ األ تشكيؿ تجهعات كهىظهات ىسائية إسالهية .ٓ
 .يهاىي كاألخالقيكاالرتقاء بالجاىب اإلتأٌيؿ الىزيالت في كافة السجكف كالىظارات  .ٔ

 :ألىداف السابقةالمحققة ل الوسائل واألنشطة
 إلقاء الهكاعظ كالدركس الهىٍجية. .ُ
 الدعاة كالهفكريف.ستضاؼ فيٍا ىخبة هف الهحاضرات الديىية كالتي ي .ِ
 قكل األهف كالشرطة.العاهالت في ا الديىية التي تشبع حاجات الىدكات التي تتىاكؿ القضاي .ّ
ا هف اإلصدارات.البكسترات ك  .ْ  الهمصقات كالىشرات كغيٌر

 (.: هقابمة شخصية2014عزاـ, ):اإلعالمي والعالقات العامة: سالمحور الساد
 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:

 أذٌاف أفراد الهجتهع.في األهف كالشرطة  رجاؿتكصيؿ الصكرة الجيدة كالجهيمة عف  .ُ
 التكاصؿ الهستهر هع قكل الهجتهع الهختمفة, الرسهية هىٍا كاألٌمية. .ِ
 بىاء جسكر هتيىة هف العالقات الطيبة هع هختمؼ شرائح الهجتهع. .ّ
 الدفاع عف الهشركع اإلسالهي الهقاـك أهاـ الٍجهات الهعادية. .ْ
ا الفمسػػػطيىي كرؤيػػػتٍـ كتقػػػكيهٍـ لػػػألداء اليػػػكهي لألجٍػػػزة االسػػػتفادة هػػػف رأم كهقترحػػػات أبىػػػاء شػػػعبى .ٓ

 الرسهية الهىضكية في كزارة الداخمية.
 تحقيؽ التكاصؿ اإلعالهي هع الجٍات الصحفية الهختمفة. .ٔ
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 :لتحقيؽ األٌداؼ السابقة كهىٍا الكسائؿ كاألىشطةعدد هف  باستخداـالٍيئة  تقكـ
 تكثيؽ كافة أىشطة الهؤسسة كتغطيتٍا إعالهيا. .ُ
عالهيػػػػة كىشػػػػر أخبػػػػار لمتىسػػػػيؽ كالتغطيػػػػة اإل التكاصػػػػؿ الهسػػػػتهر هػػػػع كافػػػػة الهؤسسػػػػات الصػػػػحفية .ِ

 الهؤسسة.
 لتىسيؽ الهستهر هع كافة أجٍزة كزارة الداخمية لتحقيؽ رسالة إعالهية هكحدة.ا .ّ
 تحقيؽ أكبر قدر هف التشبيؾ هع األفراد كالكفاءات كاالستفادة هف خدهاتٍا كقدراتٍا العمهية. .ْ
 عمِ الهكقع اإللكتركىي لمٍيئة كتطكيري باستهرار.اإلشراؼ  .ٓ
 إصدار الدكريات اإلعالهية باسـ الٍيئة. .ٔ
ٕ. .  هتابعة اإلصدارات األخرل كالرد عمِ تشكيٍات بعض رهكز كهؤسسات الهشركع الهقاـك
 تصهيـ كافة اإلصدارات الكرقية كالهىشكرات كبطاقات الهىاسبات الهختمفة. .ٖ
 العالقة. إصدار األفالـ الكثائقية ذات .ٗ

صدار البياىات الصحفية العاجمة. .َُ  عقد الهؤتهرات الصحفية كا 
 الهشاركة الهيداىية في العديد هف األىشطة الهجتهعية.  .ُُ
 استقباؿ الكفكد الزائرة لمٍيئة كتىسيؽ جدكؿ أعهاؿ تمؾ الزيارات.  .ُِ
دارات كزارة ال  .ُّ  داخمية.إصدار التسجيالت اإلعالهية الهختمفة ذات العالقة بعهؿ الٍيئة كا 
 االحتفاظ بعالقة جيدة هع هؤسسات الهجتهع الهدىية الهختمفة كالشخصيات االعتبارية.  .ُْ
تػػكفير هرجػػع هعمكهػػاتي هختصػػر عػػف كافػػة الهؤسسػػات كاألفػػراد فػػي الهجتهػػع كتسػػٍيؿ االتصػػػاؿ   .ُٓ

 .كالتكاصؿ هع ٌذي الفئات بهعرفة شخكص االتصاؿ ككيفية تحقيؽ ذلؾ
 (.: هقابمة شخصية2014كز, أبك ل):: النزالءسابعالمحور ال

 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:
 قاىكف.في الالحفاظ عمِ إىساىية الىزالء كفؽ الحقكؽ الهىصكص عميٍا  .ُ
, كتشػجيع الىػزالء عمػِ اكتشػاؼ قاىكىيػةالالالتقميؿ هف األسباب التي تدفع األفراد الرتكػاب األفعػاؿ   .ِ

 أخطائٍـ ككيفية التغمب عميٍا.
الهساٌهة في تأٌيؿ ٌؤالء الىزالء ليصبحكا قادريف عمِ االىدهاج هف جديد في الهجتهػع كليتحكلػكا   .ّ

 إلِ أىاس يخدهكف أىفسٍـ كهجتهعٍـ, ال أف يشكمكا عالة عمِ الهجتهع.
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تحقيؽ أعمِ درجة هف اإلدراؾ الهعرفي القاىكىي ألسباب الجريهة كرفع التكصيات الالزهة لصىاع   .ْ
 اذ ها يمـز هف تشريعات كتعميهات تبعد الهجتهع عف ساحات الجريهة.القرار بشأف اتخ

تشػػجيع الهؤسسػػات الهحميػػة األٌميػػة لالشػػتراؾ فػػي عهميػػة التأٌيػػؿ لمىػػزالء, كتقػػديـ خػػدهات التأٌيػػؿ   .ٓ
 إلِ السجكف. الهىدكبيفكتسٍيؿ زيارة  ,الىفسي كاالجتهاعي كاإلرشادم لمىزالء

ا هف الكسائؿ كالههارسػات  هحاربة ظكاٌر اهتٍاف كراهة الىزالء  .ٔ كاالعتداء الجسدم كالتعذيب كغيٌر
 الهخالفة لمقاىكف.

تعزيز كجكد ىظاـ إدارم قاىكىي يحكـ كيحدد العالقات داخؿ هؤسسات اإلصالح كالتأٌيؿ, يكضح   .ٕ
 حقكؽ ككاجبات الجهيع, ككذلؾ أٌداؼ براهج اإلصالح كالتأٌيؿ.

 :ألىداف السابقةالمحققة ل الوسائل واألنشطة
 براهػػج اإلصػػالح كالتأٌيػػػؿ: .ُ

تتىػػػكع بػػػراهج الرعايػػػػة كالتأٌيػػػؿ التػػػي يجػػػػب أف يحظػػػِ بٍػػػا السػػػػجيف بػػػيف الرعايػػػة االجتهاعيػػػػة 
كالىفسػػية كالديىيػػة كالصػػحية كالهٍىيػػة كاإلرشػػادية, كالتػػي فػػي بعضػػٍا تسػػتٍدؼ أسػػرتً أيضػػا, كبالضػػركرة 

 :تيِ اآلالذي البراهج كيهكف تصىيؼ ٌ ,بهشاركة القطاع األٌمي كالحككهي كالخاص
 : براهج هحك األهية بالتعاكف هع كزارة التربية كالتعميـ.البراهج التعميهية -
عػػز كالهسػػابقات الثقافيػػة كهسػػابقات حفػػظ األحاديػػث الىبكيػػة كحفػػظ كتػػاب ا  البػػراهج الثقافيػػة:  -

 .كجؿ
خطػائٍـ بعػػدـ أع متعػاطي هػلرشػاد لمىػػزالء : تقػديـ الىصػح كاإلبرىػاهج الػدعـ الىفسػي االجتهػػاعي  -

 .ثاىية كثالثة جالىدهابهىع ا جعمٍا حاجزان 
هػػف خػػالؿ تقىػػيف البػػراهج الٍادفػػة كتعػػديؿ السػػمكؾ  اإلعػػالـ كاإلذاعػػة كشػػبكة التمفزيػػكف الداخميػػة: -

 الِ السمكؾ الهرغكب بً.
ا. الكعظ كاإلرشاد:  -  هف خالؿ إلقاء الهكاعظ كالدركس الهىٍجية في الفقً كالعقيدة كالسىة كغيٌر
ا. كبطكالت تىظيـ اىشطة رياضية كهسابقات  الىشاط الرياضي:  -  كغيٌر

 (.: هقابمة شخصية2014السكيركي, ):المحور الثامن: العمل الطالبي
 كيٍدؼ ٌذا الهحكر إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:

 تربية الطالب تربية أهىية شاهؿ تسعِ لتحقيؽ كعي أهىي شاهؿ. .ُ

 فة الجكاىب.التكعكية الثقافية كالفكرية في كا  .ِ
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 تقديـ التكجيٍات كالىصائح الهتعمقة بعهؿ رجؿ الشرطة.  .ّ

 تىكير الىخب الطالبية بالهستجدات السياسية لزيادة الكعي بقضيتٍـ الفمسطيىية. .ْ

 تعزيز الثكابت الفمسطيىية في قمكب الطالب.  .ٓ
 :ألىداف السابقةالمحققة ل الوسائل واألنشطة

 إلقاء الهكاعظ كالدركس الهىٍجية. .ُ
 الدعاة كالهفكريف.ستضاؼ فيٍا ىخبة هف هحاضرات الديىية كالتي يال .ِ
 قكل األهف كالشرطة.العاهالت في الىدكات التي تتىاكؿ القضايا الديىية التي تشبع حاجات  .ّ
 تىظيـ الحهالت التكعكية كالدعكية. .ْ

 (.: هقابمة شخصية2014الجريسي, ):محور السياسيال: عالمحور التاس
ػػػك هحػػػكر أساسػػػي هػػػف  يٍػػػدؼ ٌػػػذا الهحػػػكر إلػػػِ تحقيػػػؽ األٌػػػداؼ فػػػي الٍيئػػػة  العهػػػؿ تحػػػاكر كهمفػػػاهٌك

 التالية:
 .ىشر الكعي السياسي بيف عىاصر األجٍزة األهىية كالشرطية .ُ
 حكاؿ القضية الفمسطيىية.أالتبصير بهجريات األهكر الهتسارعة في  .ِ
 . كفؽ رؤية كاضحة لمحككهة مسياسات العاهةل التىظير .ّ
دة التػػػػي تسػػػػتٍدؼ هعىكيػػػػات عىاصػػػػر كزارة الداخميػػػػة بإداهتٍػػػػا عاليػػػػة تفىيػػػػد الشػػػػائعات الهضػػػػا  .ْ

 هرتفعة.
 قراءة الكاقع قراءة هكضكعية.بتىهية الكعي السياسي   .ٓ

 :لتحقيؽ األٌداؼ السابقة كهىٍا الكسائؿ كاألىشطةعدد هف  باستخداـتقـك الٍيئة 
 .فسياسييف كالهتخصصيالستضاؼ فيٍا ىخبة هف كالتي ي السياسيةالهحاضرات  .ُ
 .قضية هف القضايا هف عدة جكاىبالتي تتىاكؿ السياسية الىدكات  .ِ
ا هف اإلصدارات.البكسترات ك  .ّ  الهمصقات كالىشرات كغيٌر
ػػػي حمقػػػات تعميهيػػػة  السياسػػػية الػػػدكرات  .ْ سػػػاعة, ( 20-12)هػػػف هصػػػغرة بكاقػػػع زهىػػػي تعبكيػػػًٌك

 شٍادات رسهية هكقعة هف جٍات االختصاص.فيٍا  تسبيفكيهىح الهى
 بة السياسي بالتعاكف هع جاهعة األهة لتعميـ الهستهر.دبمـك الىخ .ٓ
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 :التوجيو السياسي والمعنويىيئة وسائل ( 1.1.7)
ل بداع كاالبتكار في هختمؼ جكاىب الىشاط اإلىساىي سكاء كاف سياسيا أك  ان ليس ٌىاؾ حدكد

رشاد, كلمكقكؼ عمِ كاإللتحديد كسائؿ التكجيً  أك أدبيا أك فىيا كاف عمهيان  ا, أكأك ثقافين  اقتصاديان 
لمعاهميف استخداـ حمقات الىقاش كسائؿ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تىفيذ براهجٍا قاـ الباحث ب

"(, كهف خالؿ التقرير الىصؼ 9هحافظة غزة )همحؽ رقـ "التكجيً السياسي كالهعىكم في في هكتب 
يهكف بياف  لهكتب هحافظة غزة بالٍيئة ـ(2013ـ( كالتقرير السىكم لعاـ )2012سىكم لمٍيئة لعاـ )

 : كتكضيح كسائؿ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم كاآلتي
-ٓ,الكتائب االيهاىية-ْ ,دركس الهصميات -ّ,طابكر األركاف -ِ ,يةر الهحاضرات الدك  -ُ

بهختمؼ أىكاعٍا هف  لدكرات التدريبيةا -ٕ,الىدكات الشٍرية -ٔ ,االجتهاعات األسبكعية
 البراهج التمفزيكىية –ٖ, شرعية كدكرات تىهية بشريةالدكرات الحكاـ ك القرآف باألتالكة دكرات 

-ُُ,الهسابقات الثقافية-َُ, كالىشرات كاإلصدارات الهطبكعات-ٗ, كاإلذاعية كالفضائية
االحتفاالت بالهىاسبات الديىية  -ُِ الىٍارية كالميمية كالفجرية. الهيداىية الجكالتك الزيارات 
الهكقع  -ُْ,تفقد أحكاؿ الجرحِ كالهرضِ كالهكقكفيف أك الهحبكسيف -ُّ,كالكطىية

الهمتقيات العائمية كالجهاٌيرية)هكقع ٌيئة التكجيً -ُٓالتكاصؿ االجتهاعي هكاقعلكتركىي ك اإل
 ـ(.2014-12-02السياسي تاريخ االسترجاع 

 :التوجيو السياسي والمعنويىيئة  ستيدفياتالتي  الفئات( 1.1.8)
 الٍيئة في عهمٍا عدة فئات كهىٍا:تستٍدؼ  

 األجٍزة األهىية كالشرطية التابعة لكزارة الداخمية. .ُ
 الىزالء كالهكقكفيف في الىظارات كالسجكف. .ِ
 الطالب في الهدارس الثاىكية كالجاهعات. .ّ
 ٌا.هخاتير ك ئالت هجالس العا .ْ
 حداث في هؤسسة الربيع التابعة لكزارة الشئكف االجتهاعية.األ .ٓ
 الهٍىي التابعة لكزارة العهؿ. طالب التدريب .ٔ
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 ا:وسبل تعزيزى وتحدياتياغزة محافظات الجبية الداخمية ب( 1.2)
 مفيوم الجبية الداخمية:( 1.2.2)   
  مقدمة:   

في حياة السكاف كالحياة لقد برز هصطمح الجبٍة الداخمية بصكرة كاضحة عىدها أصبحت 
ت عمِ عكس الحرب قديها حيث كاىت تستٍدؼ لطائراارضة لمتٍديد هف خالؿ كافة هىاحيٍا هع

ضد الفمسطيىييف  "إسرائيؿب"ها تسهِهىذ الحرب األكلِ التي خاضتٍا , فلجيكش في جبٍات القتاؿا
, كضع أكؿ رئيس حككهة فيٍا "دافيد بف غكريكف" القاعدة التالية: "كؿ الشعب ـ(1948)كالعرب عاـ

الداخمية اإلسرائيمية أحد أٌـ أسس الىظرية األهىية  جيش, كؿ البالد جبٍة". كبات الدفاع عف الجبٍة
اإلسرائيمية, خاصة بعد أف أصبحت هستٍدفة في الحركب األخيرة, كثبت أىٍا جزء ال يتجزأ هف الجبٍة 
العسكرية, كأف بإهكاف الخصـ ضربٍا بسٍكلة هقارىة بالهاضي, لذلؾ كجب إجراء تغيير في الفكر 

)أبك ف االعتبار أف االستعدادات لمهعركة يجب أف تشهؿ الجبٍة الداخميةالعسكرم اإلسرائيمي, ليأخذ بعي
 (.1: 2010عاهر,

إذ تهثؿ  ,إلِ القكة الهدىية الشعبية لمدكلة أثىاء حالة الحربهصطمح  الجبٍة الداخمية  يشيرك  
 , فتعهؿتحقيؽ الىصر في جبٍات القتاؿفي داعهة لمهجٍكد الحربي عاهال هساعدا الالىشاطات تمؾ 

  (.2014, تاريخ االسترجاع كيكيبديا)األعداءعمِ  عمِ تحقيؽ الىصر
, إعداد كافة الهصالح كالٍيئات كالهؤسسات كتكتسب الجبٍة الداخمية أٌهيتٍا هف خالؿ

الهىش ت اإلدارية عداد إككذلؾ  ,لٍا كاألجٍزة السياسية كالتىفيذية كاإلدارية التابعة ,البالدكالكزارات في 
ك أهر يستمـز اإلعداد لً كالهالية كالص ا أثىاء إدارة الصراع كالحرب. ٌك ىاعية )اإلىتاجية(, ألداء دكٌر

كالتدريب عميً حتِ يسٍؿ تطبيقً عمِ أرض الكاقع لتفادم األخطاء كتحسيف جكدة األداء  هسبقان 
 .(2014االسترجاع  خكسال, تاري)هكقع كالية ككشؼ الثغرات

( كزارة خاصة بٍذا ـ2011أىشأت في عاـ) "اسرائيؿ"ها تسهِكهف األٌهية بهكاف أف دكلة 
الشأف أسهتٍا كزارة حهاية الجبٍة الداخمية, حيث أكد هاتاف فمىائي أف االٌتهاـ بالجبٍة الداخمية في 

 عيد حرب لبىاف( صاركخا عراقيا كتزايد ٌذا االٌتهاـ بي 40كياىً بدأ عىدها سقطت عمِ الكياف)
عمِ هحاكلة بىاء ىظرية تحدد كيفية العهؿ الهشترؾ في حالة  (, بحيث يتهركز الجٍد2006)تهكز

الطكارئ, كأكد أف ٌذا الجٍد يحظِ بدعـ كبير هف الهستكل السياسي, بحيث أصدركا القكاىيف الخاصة 
  (.2:ـ 2012 ألتشكلر,ك ألرف )بالجبٍة الداخمية



32 

 

ار العهؿ أثىاء فترة ضهاف استقرار كاستهر  إلِ, عداد الجبٍة الداخميةإكيرجع الٍدؼ هف كراء 
, بها أك لمسمطة األزهات كالحرب, في الهجاالت الرئيسية السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية لمدكلة

ا في العهؿ في هختمؼ أىحاء الدكلة)خاصة تمؾ  يضهف السيطرة الكاهمة عمِ األىشطة, كاستهراٌر
دكف أف تتكقؼ, أك تتأثر كثيران بىتائج  القريبة هف هىاطؽ القتاؿ, أك الهتأثرة بالعهميات الحربية(, هف

 .(2014االسترجاع  خكسال, تاري)هكقع كالية القتاؿ
كهف الهٍـ جدا االٌتهاـ بدكر الفرد كاألسرة في حهاية الجبٍة الداخمية كخاصة حهايتً 

ٌهية بهكاف تكفير التدريب الهىاسب كالهستهر كؿ في اختصاصً لتهكيف الشخصية, كلذا هف األ
حيث يتـ الشباب الجاهعي بحيث يستفاد هف كافة الطاقات كخاصة فئة هف حهاية ذاتً, الهكاطف 

تدريبيٍـ كتىظيهٍـ في شكؿ هجهكعات حسب تخصصاتٍـ عمِ أعهاؿ االىقاذ كاإلرشاد كالتكجيً في 
 (.4:ـ 2012 سكفر,) كالحركب حاالت الطكارئ

كهف أٌهٍا  الجبٍة الداخمية:د بعض األٌداؼ األساسية كالرئيسة هف الدفاع عف يكيهكف تحد
حهاية الهكاطىيف أثىاء الحركب كالطكارئ كتقميص حجـ األضرار الِ الحد األدىِ في الههتمكات 

فشاؿ كسائمً كتحييد قدراتً كالتغمب عميٍا كهىع إالعاهة)البىية التحتية( كالخاصة كردع العدك هف خالؿ 
 (.3:ـ 2012حالة التصعيد كالفعؿ كرد الفعؿ الهقابؿ)أبيراـ, 

 تعريف الجبية:( 1.2.1)
ـــةً  ـــرف الجبيـــة لغ ٍبٍػػػات ك ًجبػػػايالجهػػػع, ك الجبٍػػػة: اسػػػـ :تع بىٍػػػات ك جى ػػػافً , ك : جى ٍىػػػةي اإلٍىسى ٍب ػػػا بىػػػٍيفى جى : هى

ػػاًجبىٍيًف ًإلىػػِ الىَّاًصػػيىةً ا ػػٍعًر الػػرٍَّأًس لحى ٍىبىػػتي شى ٍىػػ ﴿, أىٍم هى ـى فىتيٍكػػكىل ًب ٍىػػىَّ ٍىػػا ًفػػي ىىػػاًر جى مىٍي ػػِ عى ـٍ يىػػٍكـى ييٍحهى ٍي ٌي ا ًجبىػػا
ٍىػػة .(ّٓ)التكبػػة: ﴾ ٍب ٍمػػالجى ٍىػػة: الجهاعػػة هػػف , ًب خيػػرو أىك دفػػًع شػػرو عػػف قػػكًهٍـ: الجهاعػػةي الهؤلَّفػػةي ًلجى ٍب الجى

كاتٍا, الخيػؿ, جبٍػػة القػػكـ: سػػيِّدٌـ كجبٍػػة القتػػاؿ: خطػػكط الهكاجٍػػة بػػيف , جبٍػػة القبيمػػة أىك الهديىػػة : سىػػرى
ػي العاشػر هػف هىػازؿ القهػرجبٍة األىسد: أىربعة أىىجـ في , جيشيف ٍىػة شػعبيَّة: ذات , صكرة األىسد, ٌك ٍب جى

ٍىػػػة كطىيَّػػػة : هكٌكىػػػة هػػػف قيػػػكل سياسػػػيَّة لٍػػػدؼ هػػػف  ,أك تهثِّػػػؿ فئػػػات هيعٌيىػػػة هػػػف الشػػػعباتِّجػػػاي شػػػعبٌي  ٍب جى
 األٌداؼ. 
قاهكس هكقع )لهراد هف إيراد ٌذي الهعاىي ٌك أف الجبٍة ٌي الجهاعة كالهجهكع كالقكلفا
 .(12/12/2014, تاريخ االسترجاع: لكؿ رسـ هعىِالهعاىي 
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ٍمػػًب خيػػرو أىك دفػػًع شػػرو عػػف قػػكًهٍـبتعػػرؼ أيضػػا:  تسػػتهد قكتٍػػا هػػف , ك  الجهاعػػة الهؤلَّفػػةي هػػف الىػػاس ًلجى
رد أك  لمػدفاع عػف أهػف كحػدكد الػكطفأك  االقتىاع بأٌداؼ الحرب سكاء كاىت الستعادة حقػكؽ هغتصػبة

 (.2012)شمبي,عدكاف غاشـ عميً
  :تعريف الجبية اصطالحاً 

  (.2012)شمبي,القكة الهدىية الشعبية لمدكلة ٌي-
 الباحث الجبية الداخمية إجرائيا بأنيا:عرف ي

, ك كػػػؿ ٌػػػي ال"  التػػػي يقػػػكـ عميٍػػػا الهجتهػػػع ك  ,كخاصػػػة ,عاهػػػة هؤسسػػػاتو الفمسػػػطيىي هػػػف أفػػػرادو
الداخميػػة كاألهػػف الػػكطىي كزارة  كخاصػػة كتخدهػػً كال يسػػتطيع أف يسػػتغىي عىٍػػا, كهػػف ضػػهىٍا الػػكزارات

ا هف األجٍزة األهىية كالشرطية.هحافظات ب  غزة هف شرطة كأهف كطىي كدفاع هدىي كأهف داخمي كغيٌر
 متطمبات الجبية الداخمية:( 1.2.2)

هف كافة عىاصر الجبٍة الداخمية إحداثٍا ٌىاؾ العديد هف الهتطمبات األساسية التي يجب  
ؾ ألف األعداء يستٍدفكىٍا ككها أف لصهكدٌا دكر حاسـ في كسب ألىٍا أهر في غاية األٌهية كذل
 -الهعركة كهف ٌذي الهتطمبات:

هف حالة السمـ إلِ حالة الحرب, هف خالؿ خطة تفصيمية الدكلة  جٍازالعىصر أك سرعة تحكؿ  .ُ
رئ الهتفؽ عميٍا في حالة , بحيث يطبؽ خطة الطكااالخاصة بٍلكافة الكظائؼ كاألىشطة هكضحة 
تعذر تطبيؽ الخطة األساسية, حيث أف تعقيدات الجبٍة الداخمية تفرض تحديات كثيرة  إذا الحرب

يتتعدد كتتىكع هجاالتٍا كتبدأ هف أهف الفرد كتىتٍي إلِ كحدات البىية التحتية,  الحيز الهحهي  ٌك
, كأها البىية التحتية فالهطمكب هىٍا أف تبحث عف طريقة الفرد الذم يجب أف يتحرؾ فيً

 (.5 :ـ2012هرارية عهمٍا في حالة الطكارئ)هيشكؼ, الست
مفئة الهستٍدفة في كافة األكقات كخاصة كقت لاألىشطة كالهتطمبات الكاجب تقديهٍا تحديد  .ِ

 .األعهاؿ اليكهية الهعتادةضافة باإل االتصاؿ, ةالطكارئ كصعكب
بها يضهف خاصة تقكد العهؿ في حالة الطكارئ تككف هحهية كآهىة  إىشاء غرفة عهميات  .ّ

بالطبع تختمؼ الغرفة هف هكاف ألخر بحسب تعرضٍا لمهخاطر  ,استهرارية العهؿ كفاعميتً
 .الهحتهمة

طبقان الهباشرة الهباشرة كغير كالعىاصر ذات الصمة  ةجهيع األجٍز  تصاالت, بيفاالتأهيف تكفير ك   .ْ
 .لطبيعة عهؿ الجٍاز
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العهؿ في حالة الطكارئ, أك االىتقاؿ خطة االىتقاؿ هف هكاف العهؿ اليكهي, إلِ هكاف كضع   .ٓ
إلِ  عىد إصابة الهكقع الرئيس باألضرار, كفتح هكقع إضافي إذا دعت الحاجةبديمة قع الهك 
 .(2014تاريخ االسترجاع  )هكقع كالية كسال,ذلؾ

سرائيمية في الجبٍة اإل, فقد شٍدت التدريب عمِ عهميات االىتقاؿ هف حالة السمـ الِ حالة الحرب  .ٔ
سمسمة هف اإلجراءات الهيداىية كالخطكات العهمياتية, كهف أٌهٍا االىشغاؿ بصكرة ات األخيرة السىك 

الجبٍة  غير هسبكقة بعدد هف الهىاكرات الهكثفة, لػ"هحاكاة" التٍديدات الهختمفة, كاختبار استعداد
 -:هىٍا( 2010كها يراٌا)أبك عاهر,الداخمية, كتأتي تمؾ االستعدادات لتكضيح جهمة هف األهكر 

 .هع حالة الطكارئ عرفة حجـ التأٌب الجهاٌيرمه -
 .تقييـ حالة التىسيؽ بيف الهستكيات ذات االختصاص -
 .اختبار هدل ىجاعة كسيمة "اإلىذار الهبكر" -
 .فحص جاٌزية الهالجئ كهستكل تحصيىٍا -

ساسي هف هككىات الجبٍة أكهككف  تكجيً كتدريب السكاف عمِ الهساٌهة في حهاية أىفسٍـ
 .(13/12/2014الهركز الهعاصر لمدراسات كتحميؿ السياسات, تاريخ االسترجاع هكقع خمية)الدا
 اأىٍحهاية الجبٍة الداخمية تأخذ بعيف االعتبار بىاء استراتيجية عهؿ هكحدة كهشتركة كهتكاهمة  .ٕ

جاع االستر , تاريخ الهركز الهعاصر لمدراسات كتحميؿ السياساتهكقع )هف ىظرية أهىية شاهمة جزءن 
13/12/2014). 
اقتالع ك  إعادة تىظيـ الهجتهع كعالقاتً, كالكشؼ عف أهراضً كعالجٍا, كهىع ارتكاب الفكاحش. ٖ

ـ فئة هعكقة كهثبطة , 2012)شمي, مجبٍة الداخميةل جذكر الىفاؽ, كاستئصاؿ شأفة الهىافقيف باعتباٌر
 .(13/12/2014االسترجاع تاريخ 

تحدد األدكار ك قكاىيف الصياغة هف  في هؤسساتٍاتعزيز ثقة الهكاطف في الدكلة ك . ٗ
 .(13/12/2014االسترجاع , تاريخ 2012)شمي, كالهسؤكليات

 :غزةمحافظات ب مكونات الجبية الداخمية( 1.2.3)
كالهككف الهادم حيث أف الهككف البشرم  البشرم هككىات الجبٍة الداخمية ٌها هككىاف الهككف

لذا يجب أف  في كقت قصيرلً  بديؿصعب الحصكؿ عمِ ال ها تهمؾ الدكلة كهفكأٌـ ٌك أغمِ 
قسـ هككىات ىتك  هف أكلكيات حهاية الجبٍة الداخمية,حيث تعتبر حهايتً حهايتً الجٍكد عمِ تتركز 

شؽ رسهي يتهثؿ في كزارة الداخمية كأجٍزتٍا هف دفاع هدىي كشرطة كأهف  الجبٍة الداخمية الي شقيف,
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, هثؿ كزارة الصحة الجبٍة الداخمية لحهاية لالٌتهاـالالزهة ارات الِ بعض الكز  باإلضافةداخمي 
ىً لٍا دكر هباشر في حهاية الجبٍة في حالة كجكد خمؿ إكاألكقاؼ ككزارة االقتصاد الكطىي حيث 

كاحتكار في األسكاؽ, أها الهككف األخر الهككف غير الرسهي أم الشعبي كالهتهثؿ في التكتالت 
الِ بعض التكتالت الخدهاتية هثؿ الجهعيات كالهكطف ىفسً  باإلضافةهساجد الشعبية كالعائالت كال
 .(هقابمة شخصية :2014حبيب, )بهعىِ عهـك الشعب

ا هف الههتمكات العاهة كالخاصة  كأها الهككف الثاىي فٍك الهككف الهادم هف بىِ تحتية كغيٌر
ارئ هع تكفير البديؿ لمبىِ التي ال في أدائٍا بفاعمية في حالة الطك أف تستهر هع أٌهيتٍا كلكف يجب 

ا لبىية التحتية بحيث تٍيأ ا يستغىِ عىٍا في ٌذي الحالة هثؿ شبكات الهياي كاالتصاالت كالكٍرباء كغيٌر
هتكاهمة,  استراتيجيةحهاية كؿ هككىات الجبٍة الداخمية كفؽ رؤية يجب لحالة الخطر الشديد, ك 

ضعية, ألف قكة السمسمة هرتبطة بقكة الحمقات التي تككِّف كاالبتعاد عف االستغراؽ في تفاصيؿ ىقاط هك 
   (.5 :ـ 2012 )دافيد,في حهاية الجبٍة الداخمية ساٌـعميىا جهيعا أف ىٌذي السمسمة, ك 

طار بارز إىً ال يكجد أ غزة لكجدىاهحافظات ٍة الداخمية في كلكف لك ىظرىا إلِ هككىات الجب
ذا أخذىا في عيف االعتبار الجبٍة الداخمية لدل إ ,ارة أك ٌيئةككز  يجهع جهيع هككىات الجبٍة الداخمية

 الكياف الصٍيكىي عىدها ضربف تهثمٍا كزارة الجبٍة الداخمية, عىدي فالجبٍة الداخمية ,الكياف الصٍيكىي
عمِ الرغـ , ك "كزارة الجبٍة الداخمية"كزارة سهيت اىشاء ـ( تـ 1992عاـ)في بىيراف الصكاريخ العراقية 

اؿ هف كبالتالي لـ يىٍا ف يىاؿ هىألـ يستطع  كجكد كياف ىاظـ لجبٍتىا الداخمية إال أف العدك هف عدـ
هة القيادة العسكرية في  هعركة العصؼ الهأككؿكلكف في العدكاف األخير عمِ غزة في  قكة ٌك

, حسـ الهعركة حسب ىظريتً األهىية الصٍيكىي هفحتالؿ عجز اال حيث عىدهاـ(, 2014عاـ)
لهشرديف ا يكاءإل ان كز شكمت هر كضرب الهؤسسات التعميهية التي  لضرب البيكت الهدىية اآلهىة فاتجٍت

بضرب األبراج الداخمية  استٍداؼ الجبٍة التهاس الساخىة كبالتالي بمغ ذركةكالىازحيف هف هىاطؽ 
 (.هقابمة شخصية :2014)البطة, اىيةالسك

 :زةغمحافظات ب مقومات قوة الجبية الداخمية( 1.2.4)
ساسي في تحديد قكة األهحدد حيث أف ال ,تستهد الجبٍة الداخمية قكتٍا هف االقتىاع بهقكهاتٍا

جكد شخصيات ذات ك ك  ,يهاف العاهميف بقدسية القضية التي يعهمكف هف أجمٍاإالجبٍة الداخمية يىبع هف 
هف  كاهمكبكؿ ها  عىٍايدافعكف  كفاءة عالية يتحهمكف ضغط العهؿ كيعهمكف تحت كافة الظركؼ

 (.هقابمة شخصية :2014)حبيب, كطىيةٌدافٍا الأؽ يتحقل هقكهات
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ف الذيف يهدكف الشعب بالبراهج الثقافية في كؿ يالهثقف الداخمية كهف هصادر قكة الجبٍة
الشائعات بهثقفيف يدحضكف الجبٍة الداخمية  كفحيث يرفد األكقات كخاصة في حالة الحرب

 (.يةهقابمة شخص :2014البطة, )كالفتف
عىاصر القكة عمِ الهستكل الرسهي أجٍزة كزارة الداخمية كتتحدد في ضرب الجٍات كهف  .ُ

 االىٍزاهية كضهاف عدـ كجكد استبداد.
الشعبي تكهف في كعي الجهٍكر بشكؿ أساسي عمِ الهستكل غير الرسهي هصادر القكة هف ك  .ِ

الخارجية التي قد  ككطىية الهؤسسات األٌمية بحيث تبتعد عف الضغكط, كعدـ كجكد اختراؽ
 (.: هقابمة شخصية2014, حبيبتجعمٍا عىاصر ٌداهة لمجبٍة الداخمية)

عداد الدكلة لمدفاع بالهفٍكـ الشاهؿ لمقكة كتراص الصفكؼ إتكهف قكة الجبٍة الداخمية في  .ّ
كطىي لمدفاع أك ٌيئة دفاع هجمس ىاجحة هف خالؿ ال كالتخطيط الجيد كاالشراؼ الجيد كالقيادة

 (.: هقابمة شخصية2014ٌاىي,  أبك)كطىي
 
 :غزةمحافظات الجبية الداخمية بتحديات  (ٔ.ّ.ِ)

 مًتحديات جساـ أرخت بظاللٍا عمِ الهشٍد الفمسطيىي ك بغزةكاجٍت الجبٍة الداخمية لقد 
ف أم تحدو كفي هجاالت عدة بحيث لـ يسمـ هىٍا جاىب إال كقد تعرض لبعض التحديات, ك  ال  ًىكاجٍ ا 

ىها يتفاكت بحسب األكضاع ك األحكاؿ التي يحدث فيٍا يككف هطمؽ الق يهة, كال هطمؽ التأثير, كا 
التحدم, كبحسب الذيف يكاجٍكف التحدم, كيهكف القكؿ أف اإلىساف ال يحيا حياة ىشطة هىتجة إال هف 
خالؿ عيشً في كسط تغشاي التحديات, حيث أف العالـ في تاريخً الطكيؿ كاف يتقدـ هف خالؿ 

  (.11:ـ2005 العاجز كعساؼ, )كقالكا قديهان "الحاجة أـ االختراع"  لتحدياتاألزهات كا
طػػػار سػػػيادة القػػػاىكف كدكلػػػة إحفػػػاظ عمػػػِ الٍكيػػػة الكطىيػػػة الجاهعػػػة فػػػي الك كحػػػدة الصػػػؼ كتهثػػػؿ 

االلتفػاؼ حػكؿ القيػادة ك  ,تعزيز الجبٍة كبقائٍا هكحػدة فػي هكاجٍػة التحػدياتفي  سٍاـ األبرزاإلالهؤسسات 
ف لكػؿ دكلػة هصػادر قػكة فػي إهػاف كالسػالح القػكم الػذاتي إذ صػهاـ األ يٌػك  الصعبة لظركؼكخاصة في ا

الهككىػػات كالعىاصػػر التػػي تسػػٍـ فػػي تهتػػيف الجبٍػػة  كأحػػدكتعػػززي رادة الشػػعب إتحتػػـر كجػػكد قيػػادة شػػرعية 
 .ـ(2014-12-3 االسترجاعتاريخ  2011)شهكط,الداخمية
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 -:تياآل ٍة الداخمية في قطاع غزةالجب اتكاجٍٍكلعؿ هف أٌـ التحديات التي 
الجبٍة  تكاجًلفمسطيف هف أكبر التحديات التي يعتبر االحتالؿ الصٍيكىي حيث  :الصٍيكىي االحتالؿ .ُ

 ,الداخمية, بؿ يكاد الكاحد يجـز أف االحتالؿ ٌك هسبب هباشر لهعظـ التحديات األخرل التي تكاجٍٍا
عرؼ بعاـ الىكبة, حيث قاهت العصابات ( فيها 1948ففي الخاهس عشر هف شٍر هايك عاـ)

ا بشتِ ىقاض القرل كالبمدات الفمسطيىية بعد أف ٌجركا هىٍا قصرن أقياـ دكلتٍـ عمِ  بإعالفالصٍيكىية 
استقرت لٍا األكضاع في ت ك ثكتقتيؿ الىاس كاألطفاؿ كالشيكخ ثـ ها أف لب الهذابحالطرؽ كالكسائؿ كهىٍا 

تمؾ ـ( 1967ؿ باقي فمسطيف في الخاهس هف حزيراف يكىيك عاـ)احتالأكهؿ راضي التي احتمتٍا األ
, تاريخ االسترجاع اسرائٌل  بعنوان وٌكٌبٌدٌا) ـ(1967)الٍزيهة القاسية الهؤلهً التي عرفت باسـ ىكسة عاـ

2014.)      
في  فمـ يشٍد التاريخ عبر هراحؿ تطكراتً تحكالت هفرطة في التسارع, العكلهة التحديات ضهف هف .ِ

كها يشٍدي ٌذا القرف, فقد شٍد هجتهعىا الفمسطيىي هجهكعة هف التحديات التي تؤثر  كىكلكجيا كالعكلهةالت
 ,(: هقابمة شخصية2014البطة, )في هجهؿ أكضاعً االقتصادية كالسياسية كاالجتهاعية كالتربكية

 التقىيات ٌذي تكجيً هف فالبدكبير لمجبٍة الداخمية,  يهثؿ تحدو  كااللكتركىي الثقافي كالغزك العكلهةف
: هقابمة 2014شٍكاف, )كالثقافية االجتهاعية الهىظكهة تٍدد ال حتِ الصحيحة الكجٍة الِ هكاىاتكاإل

 (.شخصية
 كالهشاركة الهكاطىة كقيهة الهجتهع في القيـ هىظكهةلضممة كالهشكشة اله ةالهىحرف الٍداهة األفكار .ّ

 .اآلخريف كاحتراـ
: هقابمة 2014, حبيب)لهكاجٍتً هتكاهؿ برىاهج كضعيجب  الداخمية الجبٍة تحديات هف جزء الحصار .ْ

ـ"  قالكا حتِ الداخمية الجبٍة اؼعاض يعهؿ عمِ حيث(, شخصية أبك )"رادتٍـإ تكسركا حتِ حاصرٌك
 (.: هقابمة شخصية2014ٌاىي, 

 العبر الصكاستخ السابؽ الكاقع دراسة عادةإ يجب كلذا  الداخمية لمجبٍة هعركفة  قيادة كجكد عدـ   .ٓ
 في الىاس حياة تأهيف اٍهٍهت الداخمية الجبٍة بقيادة تعىِ كزارة تشكيؿ أك ٌيئات أك الٍياكؿ كتشكيؿ
 .  كاألزهات الحركب حالة

سكيركي, )كالكاليات األهريكية الهتحدة كبرل دكؿ هف أك الهجاكرة الدكؿ هف سكاءن  الخارجية التدخالت .ٔ
 (.: هقابمة شخصية2014
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 الهعمكهة اهتالؾ كحب كالفضكؿ عداءاأل هع االرتباط في كخاصة الداخمية الجبٍة بىاءأ لدل الكعي مةق .ٕ
 الشاهمة األهىية كالتربية الثقافة ؼاضعا  ك  ,الدهاغ غسيؿ كعهميات الكعي كي عهمياتب العدك قكـي حيث
 .هىٍجيبشكؿ 

قراءة تاريخٍا بها  عدـ قراءة التاريخ بشكؿ عهيؽ يستخمص الدركس كالعبر فاألهة تهكت حيف تعجز عف .ٖ
ا كاالىطالؽ لهستقبمٍا عمِ ٌدلو هف الهاضي كالحاضر كها إىٍا تهكت  ,يحقؽ لٍا االىتصار في حاضٌر

ا.  إذا تعمقت بكاقع غيٌر
 :غزةمحافظات ب سبل تعزيز الجبية الداخمية( 1.2.6)
ات يهكف تعزيز الجبٍة الداخمية هف خالؿ فرز قيادة هدىية لمجبٍة الداخمية تضع كؿ ال .ُ سىاريٌك

تتكلِ زهاـ األهكر كالهبادرة  في حالة الطكارئ كالككارث كاألزهات الهتكقعة ككؿ البدائؿ الهتاحة ك 
الصالحيات ككاهؿ  ديٍا كافةلىشاء كزارة أك ٌيئة أك سمطة هٍهتٍا قيادة الجبٍة الداخمية , بإكالحركب

 (.: هقابمة شخصية2014البطة, )هكاىاتكاإل
 .في كيفية تعبئة الجبٍة الداخمية كتعزيز صهكدٌا هسبقةحككهية كضع خطة  .ِ
تعزيز قدرات هككىات الجبٍة الداخمية الرسهية هثؿ تعزيز قدرات  الدفاع الهدىي كالشرطة كالتعبئة  .ّ

كالتكجيً هف خالؿ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم كتعزيز قدرات الجٍات األهىية لهحاربة أم ظكاٌر 
 تبرز الِ السطح.

الهككف الشعبي لمجبٍة الداخمية هف خالؿ دعـ الهكاطف هف خالؿ التعبئة السياسية  تعزيز صهكد .ْ
 كالهعىكية كالكطىية هع تكفير هقكهات الصهكد هف هأكؿ كهشرب كهأكل.

ا) ةتكفير االحتياجات العاجم .ٓ  (. : هقابمة شخصية2014, حبيبفي حالة األزهات هثؿ االسعافات كغيٌر
كافة هككىات الجبٍة الداخمية  الجبٍة الداخمية تشارؾ فيٍا الختبارة لهستهر جراء التدريبات الهىاسبة كاإ .ٔ

  (.: هقابمة شخصية2014أبك ٌاىي, لتفادم األخطاء كسٍكلة التطبيؽ عمِ أرض الكاقع كفي الهيداف)
البطة, التعاهؿ هع األزهات كالشائعات)كيفية طياؼ كجهكع الشعب بأىشر حالة الكعي كالثقافة بيف  .ٕ

 (.قابمة شخصية: ه2014
كفؽ التهسؾ بالحقكؽ كأف , صحيحيًسالهية ككطىية كهٍىية إية هىأهف فمسطيىي بعقيدة أصياغة رجؿ  .ٖ

 (.: هقابمة شخصية2014الشريؼ, )الهقاكهة رافعة لهشركع التحرر كحهاية الجبٍة الداخمية كتهاسكٍا
حهاية كتحصيف الجبٍة ل ةكتركىيلكاإل ةكالهكتكب ةكالهرئي ةالهسهكعبكؿ أدكاتً عالـ عيؿ كسائؿ االفت .ٗ

عبيد, )لٍـ ةكتكجيٍٍـ كبث الرسائؿ الهٍهة كالعاجم هع الىاس التكاصؿالكعي ك كزيادة الداخمية 
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ذاعات كالفضائيات لخدهة عالهية هثؿ الهساجد كاإلاستخداـ الهىابر اإلك , (: هقابمة شخصية2014
 (.: هقابمة شخصية2014السكيركي, ٌداؼ الهرجكة)األ
 .الخالقة بداعيةالبدائؿ كالحمكؿ اإل بإيجادغزة  طاعقحصار الهفركض عمِ رفع ال .َُ
الجريسي, )ههارسة الضغكط عمِ االحتالؿ هف خالؿ كافة أشكاؿ الىضاؿ بٍدؼ ىيؿ الحرية .ُُ

 (.: هقابمة شخصية2014
 تعزيز هىظكهة القيـ في الهجتهع كهىٍا قيهة الهكاطىة كالهشاركة كاحتراـ اآلخريف. .ُِ
العالـ كخاصة العكلهة كالغزك الثقافي كااللكتركىي فالبد هف تكجيً ٌذي التقىيات  عمِ احاالىفت .ُّ

: هقابمة 2014شٍكاف, هكاىات الِ الكجٍة الصحيحة حتِ ال تٍدد الهىظكهة االجتهاعية)كاإل
 (.شخصية

كالتفكير  ,ىجازاتٍاإالتفكير بكيفية إعادة بىاء تحالؼ الهقاكهة عمِ أسس تأخذ بعيف االعتبار  .ُْ
إطالؽ هشركع لمتحرير, عمِ قاعدة التىاغـ كالتىاسب بيف الهساريف السياسي كالعسكرم, كاإلىجاز ب

, كالىأم عف التدخؿ في شئكف الدكؿ الكبير يجب أال يكتفِ بً لتحقيؽ ىتائج قصيرة األهد
 ـ(.13/12/2014, تاريخ االسترجاع 2014 )هحهكد,الهحيطة

ـ فئة هعكقة كهثبطة,  , كاستئصاؿهحاكلة القضاء عمِ العهالء  .ُٓ في فشأفة الهىافقيف باعتباٌر
لك لـ يكف لديىا ٌذا الجيش هف العهالء في  كتب هسؤكؿ أهىي إسرائيمي كمهة هريرة: " ـ(2008)سىة

استطاعكا أف يقتمعكا عيكىىا هف جسهٍـ, فتخبطىا في اليكـ الفمسطيىيكف ف " غزة لكاىت الىتيجة كارثية
 .(13/12/2014ًاالستشخبع  تبسٝخذ األٍْٜ, ٍ٘قغ اىَد ) أكثر هف هكقع"

تحكيـ الشريعة اإلسالهية في الكاقع الفمسطيىي كفؽ فقً التدرج كاألكليات كالهكازىات, كالعهؿ عمِ   .ُٔ
  ىشر الفضيمة كالقيـ اإلسالهية كهحاربة الفكاحش كالهىكرات. 
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 المقدمة: 
تتىػػاكؿ الهكضػػكع هػػف  دراسػػتًهكضػػكع فػػي البحػػث كالتقصػػي لػػـ يقػػؼ الباحػػث عمػػِ دراسػػات هباشػػرة بعػػد 

كذجىا حيث تتبع هثؿ ٌذي الٍيئة لرئاسة كافة, ىظران لحداثة الهكضكع, كليس ٌىاؾ ىهاذج هثؿ ىه جكاىبً
 تتقػػاطع جػػزءو هػػع دراسػػتً, ك كلكػػف كجػػد الباحػػث بعػػض الدراسػػات التػػي الدكلػػة كلػػيس كلػػكزارة الداخميػػة,

 تعقيب عميٍا: الكفيها يمي عرض لٍذي الدراسات ك  هىٍا,جكاىب التتىاكؿ بعض 
  الدراسات المحمية:( 2.2)
 :(2013)معمردراسة  .2

األمنية اإلسالمية وحاجة المجتمع الفمسطيني إلييا في مواجية االختراق األمني بعنوان: "التربية 
 "ياإلسرائيم

لقػػاء الضػػكء عمػػِ االختػػراؽ األهىػػي االسػػرائيمي لمهجتهػػع الفمسػػطيىي, ك ٌػػدفت الدراسػػة إلػػِ التعػػرؼ  ا 
الفمسػطيىية  كتقديـ تكجيٍات تربكية هستهدة هف القرآف الكريـ كالسىة الىبكية تساٌـ في تػدعيـ الشخصػية

كالهػػىٍج  ,فػػي قراءتػػً لمكاقػػع الفمسػػطيىيالكصػػفي فػػي هكاجٍػػة ٌػػذا االختػػراؽ, كاسػػتخدـ الباحػػث الهػػىٍج 
التحميمػػػي فػػػي اسػػػتىباط تربيػػػة أهىيػػػة هػػػف ىصػػػكص القػػػرآف الكػػػريـ, كالسػػػىة الىبكيػػػة, هسػػػتفيدان هػػػف)األدب 

ػػػػي دراسػػػػة ىظريػػػػة, األهىػػػػي( فػػػػي الهكضػػػػكع. ؽ أهىػػػػي إسػػػػرائيمي كجػػػػكد اختػػػػراكتكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػِ  ٌك
, كأكصػػِ لمشخصػػية الفمسػػطيىية بػػالرغـ ههػػا تهمكػػً ٌػػذي الشخصػػية هػػف هقكهػػات فكريػػة كعقائديػػة حسػػىة

 الباحث بضركرة كضع خطة كطىية شاهمة لهكافحة ظاٌرة اإلسقاط كالكقاية هىٍا.
 :(2012)جريسي دراسة ال .ِ

 "اللتزام الدينيقمق المستقبل لدى قوى األمن الفمسطينية وعالقتو بمستوى ابعنوان" 
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ إلِ هستكل قمؽ الهستقبؿ لدل قكل األهف الفمسطيىية 

ستخدـ الباحث اك ( ة العسكريةالرتب , العهر,االلتزاـ الديىيبكؿ هف )بهحافظات غزة كعالقتً 
هف يتألؼ  كالذم هجتهع الدراسةكبمغ  أداة لبحثً,كستخدـ االستباىة اك  الهىٍج الكصفي التحميمي,

كزارة عىصران)( 16000الشرطة في هحافظات غزة كالبالغ عددٌـ)عىاصر األجٍزة األهىية ك  جهيع
كضباط قكل األهف أفراد ( هف 364مدراسة تككىت هف)ههثمة لعيىة بأخذ  ,(2012 الداخمية, غزة:

صائيان الجة البياىات إحتهت هعك  ,الفمسطيىية بكزارة الداخمية الفمسطيىية في هحافظات غزة
هف صدؽ كثبات أداة  كالتأكد ( لتحميؿ البياىات كهعالجتٍاSPSSالبرىاهج اإلحصائي) باستخداـ
أفراد األهف الفمسطيىي بهحافظات غزة يعاىكف القمؽ هف  أفكتكصمت الدراسة إلِ  ,الدراسة
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%(, 72.43األحداث الحياتية الضاغطة كالتي حصمت عمِ الهرتبة األكلِ بكزف ىسبي قدري)
 تكحصم %(,50.65قدري) ؿ التفكير السمبي تجاي الهستقبؿ عمِ الهرتبة الثاىية بكزف ىسبيكحص

 لالستباىةدرجة الكمية (, أها ال%17.65)الىظرة السمبية لمحياة عمِ الهرتبة الثالثة بكزف ىسبي قدري
ة قد أف التزاـ أفراد األهف الفمسطيىي بهحافظات غزة بالسمككيات الديىي, ك (%70.65)فقد بمغت

تزاـ بالفرائض كالكاجبات %(, كحصؿ االل93.85حصؿ عمِ الهرتبة األكلِ بكزف ىسبي قدري)
%(, أها الدرجة الكمية لمهقياس قد 90.79عمِ الهرتبة الثاىية بكزف ىسبي قدري) الديىية
 ≥ αجكد عالقة ارتباطيً سالبة ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة), ك %(91.64بمغت)
ؽ الهستقبؿ كهستكل االلتزاـ الديىي, أم إىً كمها زاد هستكل االلتزاـ الديىي قؿ ( بيف قم0.01

 هستكل قمؽ الهستقبؿ لدل أفرد األهف الفمسطيىي بهحافظات غزة.
 

 :(2011)شقر والجريسيدراسة األ .ّ
 الشرطة الفمسطينية بمبادئ العالقات اإلنسانية في  ضوء تعاليم اإلسالم"  لتزامامدى  بعنوان"

الشرطة الفمسطيىية في هحافظات غزة بهبادئ العالقات  لتزاـاهدل  الدراسة لمتعرؼ إلِ ٌدفت
ستخدها اك  ستخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفي التحميمي,افي ضكء تعاليـ اإلسالـ, ك اإلىساىية 

( ضابطان كفردان هف 248ان هىٍـ)شخص( 500)الدراسةحيث بمغت عيىة  لبحثٍها, ستباىة أداةن اال
شرطة البمديات, الشرطة )شرطة الهركر,  لشرطة الفمسطيىية هف اإلدارات التالية:هىتسبي ا
الهعالجات الباحثاف  ستخداـالتحقيؽ أٌداؼ الدراسة  ,لهجتهعاهف  ( شخصان 252), كالقضائية(

-T)ختباراك الهتكسط الحسابي كاالىحراؼ الهعيارم كالكزف الىسبي كالترتيب كهىٍا اإلحصائية 
Test) , ستخدـاك (الباحثاف البرىاهج اإلحصائيSPSSفي هعالجة بياىات الدراسة ) , كتكصمت

هجاؿ الضابط في لدل عيىة الشرطة  ستجابةاالهتكسط درجة الدراسة إلِ الىتائج التالية: بمغ 
استقباؿ في هجاؿ  أها ,%(72.84)فيها بمغ ىسبة الهكاطىيف%(, 87.29القيهي كاألخالقي )

, أها في هجاؿ األداء %(72.15)ىسبة الهكاطىيفبمغ فيها  ,%(86.55)الهكاطىيف
 .%(75.53الدراسة هف الهكاطىيف) , فيها بمغ ىسبة عيىة%(86.89)الكظيفي
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 :(2008)دراسة خضر .ْ
دور الحركة الطالبية في جامعة النجاح الوطنية في ترسيخ مفيوم المشاركة السياسية  بعنوان" 
 " م(2000-م1994)

دكر الحركة الطالبية في جاهعة الىجاح الكطىية في ترسيخ رؼ إلِ إلِ التعلدراسة ٌدفت ا
كالهىٍج الهقارف, بحيث  هىٍج الكصفي التحميميالباحث ال ستخدـاك  هفٍكـ الهشاركة السياسية,

(  10هف) الهقابالت الشخصية هع قيادات العهؿ الطالبي كالهؤثريف فيً في ذات الفترة أداةستخدـ ا
أف الحركة الطالبية لـ تبتدع أساليب هبتكرة كهتطكرة لهكاجٍة  إلِة كتكصمت الدراس ,شخصيات

التغيرات التي شٍدتٍا الساحة الطالبية, كها أف الظركؼ التي رافقت الهرحمة لـ تكف هكاتية لتطكر 
ا الداخمية هف عدة أطراؼ, سكاء هف  الحركة الطالبية خاصة فيها يتعمؽ بالتدخؿ السافر في أهكٌر

القكل السياسية, أك هف األجٍزة األهىية الفمسطيىية كها هثمتً الهرحمة هف صراعات قبؿ الفصائؿ ك 
كاستقطاب لقادة العهؿ الطالبي هف قبؿ األجٍزة الهختمفة, كها أف إدارة الجاهعة كجدت في تمؾ 
الظركؼ فرصة هف أجؿ الحد هف ىفكذ كتدخالت الحركة الطالبية في القضايا العاهة في 

سعت ك بقيادات السمطة كالفصائؿ لمضغط عمِ قيادات الطالب,  االستقكاءإلِ الجاهعة, كعهدت 
 .الشخصيةالستهالة عدد هف قيادات العهؿ الطالبي إلِ جاىبٍا هقابؿ تقديـ بعض االهتيازات 

 
 :(2007دراسة النعنع) .ٓ
  التعبئة المعنوية في القرآن الكريم" بعنوان" 

شػػحذ الٍهػػـ كاالسػػتهرار بػػالىٍكض ىحػػك ترآىيػػة التػػي ٌػػدفت الدراسػػة إلػػِ الكقػػكؼ عمػػِ اآليػػات الق
ستخدـ الباحث اك  تسميط الضكء عمِ هكاقؼ السمؼ الصالح في البطكلة كالثبات عمِ الهبدأ,ك  الهعالي,

ٌػذي  قيػؽ ف القػرآف الكػريـ عهػؿ عمػِ تحأ ىتػائج الدراسػة كأظٍػرتىظريػة,  ي دراسةٌك, الهىٍج الكصفي
كهػػػا كردت  هخاطبنػػػا قمػػػكبٍـ كعقػػػكلٍـ كذلػػػؾ هػػػف خػػػالؿ آيػػػات كثيػػػرة,التعبئػػػة لػػػدل الهػػػؤهىيف الصػػػادقيف, 

كثيرة كهكاقؼ ىبكية عظيهة عهمت عمِ ترسيخ هفٍـك التعبئة الهعىكية, كلعبت الحػرب الىفسػية  حاديثأ
 إلػػػِ أف أعػػداء األهػػػة أدركػػػكا أف تفريػػػغ الشػػػعكبالدراسػػػة دكرنا كبيػػرنا فػػػي تحقيػػػؽ ٌػػػذي التعبئػػة, كتكصػػػمت 

عاداتٍػا كتقاليػدٌا سػبيؿه كاضػحه لمسػيطرة عمػِ هقكهاتٍػا كخيراتٍػا, لػذا دتٍا كأخالقٍػا ك عقيػ اإلسالهية هػف
ـ  كػػػاف هػػػف الضػػػركرم بػػػذؿ أقصػػػِ الجٍػػػكد فػػػي إيقػػػاع الرعػػػب فػػػي قمػػػكب األعػػػداء لمحيمكلػػػة دكف تفكيػػػٌر

 بالسيطرة عمِ ثركات كهقٌدرات األهة الهسمهة.
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 :(2001)سالمةدراسة  .ٔ
  عميو وسمم في تصحيح الخطأ عند الصحابة رضوان اهلل عمييم " أساليب النبي صمى اهلل بعنوان " 

ٌدفت الدراسة إلِ  استىباط بعػض األساليب التي كاف يستخدهٍا الرسكؿ صمِ ا عميً كسمـ 
ستخدـ الباحث الهىٍج ا, ك في تصحيح أخطاء الصحابة هف خالؿ األحاديث الشريفة في كتب السىة

ذي الدراسة ىظرية, , الكصفي إظٍار العديد هف  د تكصمت ٌذي الدراسة إلِ عدة ىتائج هىٍاكقٌك
أكدت الدراسة ك , األساليب التربكية التي استخدهٍا الرسكؿ صمِ ا عميً كسمـ في تصحيح األخطاء

لالرتقاء باألساليب التربكية  الهاسة حاجةمٌذي األساليب في العصر الحاضر ل ستخداـاعمِ ضركرة 
 لمهربيف.

 :(1997)أبو دفدراسة  .ٕ
  بعض األساليب التربوية المستنبطة من خالل السنة النبوية" " بعنوان 

ٌدفت الدراسة إلِ الكشؼ عف بعض األساليب التربكية التي تضهىتٍا السىة الىبكية الهطٍرة, 
ٌي: أساليب هتعمقة ك كحدَّد الباحث األساليب التربكية كها جاءت في السىة الىبكية في ثالثة أساليب 

ستخدـ ا, ك الهربي, كأساليب هتعمقة ب راء الهربي, كأساليب هتعمقة بعالقة الهعمـ بالهتعمـ بكظائؼ
ذي الدراسة ىظرية, , الباحث الهىٍج الكصفي بالرسكؿ  قتداءاالالدراسة عمِ ضركرة  ىتائج كأكدتٌك

ا الرسكؿ عدد كتىكع األساليب التربكية التي كاف يستعهمٍت, ك صمِ ا عميً كسمـ في هجاؿ التربية
ا لجهيع جكاىب الحياة.  صمِ ا عميً كسمـ في تربيتً كشهمٌك
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 الدراسات العربية:( 2.1)
 :(2013)الكفارنةدراسة  .2

 "ة البمقاء التطبيقيةعمخاطر التقنيات المعاصرة عمى األمن الفكري لدى طمبة جامبعنوان: "
سػػػتخدـ الباحػػػث اعمػػػِ األهػػػف الفكػػػرم,  ك الكشػػػؼ عػػػف هخػػػاطر التقىيػػات الهعاصػػػرة ٌػػدفت الدراسػػػة إلػػػِ 

بعيىػػػػػة  الجاهعػػػػػة طػػػػػالبهػػػػػف سػػػػػتباىة, كتكػػػػػكف هجتهػػػػػع الدراسػػػػػة داة االأ, ك الكصػػػػػفي التحميمػػػػػيالهػػػػػىٍج 
أظٍػػػػػرت الىتػػػػػائج أف درجػػػػػة الهخػػػػػاطر كاىػػػػػت عاليػػػػػة فػػػػػي الهجػػػػػاليف األخالقػػػػػي , ك ( طالبػػػػػان 250)ةتهثيميػػػػػ

كاسػتخدـ  ,طر هتكسػطة فػي الهجػاؿ الىفسػيكالسياسي, كالتبعيػة الفكريػة كالثقافيػة, فػي حػيف كاىػت الهخػا
الباحػػػث الهعالجػػػات اإلحصػػػائية كهىٍػػػا هعاهػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف لقيػػػاس صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي لبىػػػكد 
االستباىة كهعاهؿ ألفا كركىباخ لحساب ثبات هحاكر االستباىة كالتكػرارات كالىسػب الهئكيػة لكصػؼ أفػراد 

ابي لترتيب إجابات أفراد الدراسة لعبارات االستباىة حسب الدراسة كتحديد ىسب إجاباتٍـ كالهتكسط الحس
الهكافقػة كاختبػػار تحميػػؿ التبػايف األحػػادم لكشػػؼ الفػػركؽ بػيف كجٍػػات ىظػػر أفػراد الدراسػػة تبعنػػا لهتغيػػرات 
ػػي خطػػكة تاليػػة لحسػػاب)تحميؿ التبػػايف( لهعرفػػة  الدراسػػة كاختبػػار شػػيفيً البعػػدم لمكشػػؼ عػػف الفػػركؽ ٌك

أظٍػػرت الىتػػائج عػػدـ كجػػكد كعػػات الدراسػػة كالكشػػؼ عػػف داللتٍػػا اإلحصػػائية, ك هصػػدر التبػػايف بػػيف هجه
 األداة تعزل لهتغيرم التخصص, كالسىة الدراسية.   تفركؽ ذات داللة إحصائية في هجاال

 
 :(2013حمد)مدراسة  .1

 دور الجامعات في تفعيل األمن الفكري التربوي لطالبيا" بعنوان: "
كر الجاهعات في تفعيؿ األهف الفكرم التربكم لطالبٍػا, كالتعػرؼ دٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ 

يمعبً عضك الٍيئة التدريسية كالهىاٌج في تحقيؽ األهف  مبراز الدكر الذا  لِ هتطمبات األهف الفكرم, ك إ
, كتكػػكف هجتهػػع الدراسػػة هػػف خبػػراء التربيػػة كعمػػـ الكصػػفي التحميمػػيسػػتخدـ الباحػػث الهػػىٍج كاالفكػػرم, 

 أف , كتكصمت الدراسة إلِ( هف الطالب426( عضكان هف الخبراء ك)78)ةبعيىة تهثيمي الىفس كالطالب
%( كأف ٌىػػاؾ كعػػي هتػػدىي 65)احتمػػت الهركػػز األكؿ بػػكزف ىسػػبييػػة كالثقافػػة االسػػالهية ك الهقػررات الترب

ت كاسػتخدـ الهعالجػػالدراسػتً,  سػتباىة كػأداةو كاسػػتخدـ الباحػث اال هػف قبػؿ الطػالب بقضػية األهػف الفكػرم
اإلحصػػائية كهىٍػػا هعاهػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لقيػػاس صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبىػػكد االسػػتباىة كهعاهػػؿ ألفػػا 
كركىباخ لحساب ثبات هحاكر االستباىة كالتكرارات كالىسػب الهئكيػة لكصػؼ أفػراد الدراسػة كتحديػد ىسػب 

سػػب الهكافقػػة كاختبػػار إجابػػاتٍـ كالهتكسػػط الحسػػابي لترتيػػب إجابػػات أفػػراد الدراسػػة لعبػػارات االسػػتباىة ح
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تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لكشػػؼ الفػػركؽ بػػيف كجٍػػات ىظػػر أفػػراد الدراسػػة تبعػػا لهتغيػػرات الدراسػػة كاختبػػار 
ي خطكة تاليػة لحسػاب)تحميؿ التبػايف( لهعرفػة هصػدر التبػايف بػيف  شيفيً البعدم لمكشؼ عف الفركؽ ٌك

سػػػتراتيجيات اعػػػداد إاسػػػة بضػػػركرة كأكصػػػت الدر  هجهكعػػػات الدراسػػػة كالكشػػػؼ عػػػف داللتٍػػػا اإلحصػػػائية,
كطىيػػػة شػػػاهمة لتحقيػػػؽ األهػػػف الفكػػػرم كتكعيػػػة الطػػػالب بأخطػػػار الغمػػػك كتعزيػػػز قػػػيـ الكسػػػطية كالتسػػػاهح 

 عتداؿ لدل الطالب هف خالؿ الهىٍج كاألىشطة التربكية.كاال
 
 :(2009)صعيديدراسة ال .2

سـموك وكيفيـة تفعيميـا مـع طـالب األسـاليب التربويـة النبويـة المتبعـة فـي التوجيـو وتعـديل ال"بعنوان: 
 " المرحمة الثانوية بنين "تصور مقترح"

ٌدفت الدراسة الِ هساعدة صىاع القرار التربكم عمِ بمكرة فكػرة التطبيػؽ الفعمػي لألسػاليب الىبكيػة 
فػػي التكجيػػً كتعػػديؿ السػػمكؾ بالهرحمػػة الثاىكيػػة بىػػيف كالتعػػرؼ عمػػِ دكر بػػراهج التكجيػػً كتعػػديؿ السػػمكؾ 

ب الىبكية التي استخدهٍا في تعديؿ السمكؾ, كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصػفي هػع اسػتخداـ كاألسالي
ػػي طريقػػة االسػػتىباط هػػف األحاديػػث الىبكيػػة,  عػػادة صػػياغة إضػػركرة الدراسػػة دراسػػة ىظريػػة, أظٍػػرت ٌك

قاهػة دكرات تدريبيػة لتبىػي الههارسػات الفاضػمة  كاالسػتعاىة الهيثاؽ األخالقي الهٍىي لمتكجيػً كاإلرشػاد كا 
 باألئهة كالكعاظ في ترسيخ السمكؾ القكيـ.

 
 :(2007دراسة التحافي) .3

 ."التوجيو المعنوي في الشرطة "بعنوان: 
التعريػؼ بالتكجيػً الهعىػكم كأٌهيتػً ككسػائمً ككػذلؾ اسػتخداـ التكجيػً الهعىػػكم إلػِ  ٌػدفت الدراسػة 

ػػي  سػػتخدـ, كقػػد افػػي الشػػرطة كهبرراتػػً الفكريػػة كتطبيقاتػػً العهميػػة دراسػػة الباحػػث الهػػىٍج الكصػػفي, ٌك
أف التكجيً الهعىكم يتسػـ بخصػائص عديػدة هىٍػا  أٌهٍاكخمصت الدراسة إلي جهمة هف الىتائج ىظرية, 

يجابيػػػػة كالجهاعيػػػػة كاألخالقيػػػػة, كأظٍػػػػرت الىتػػػػائج أف أٌهيػػػػة التكجيػػػػً العهميػػػػة كالعالهيػػػػة كالشػػػػرعية كاإل
م يسػػٍـ فػي تحقيػؽ األهػػف الثقػافي كاالجتهػاعي كاألهىػػي السياسػي كالهعىػكم تىبػع هػػف أف التكجيػً الهعىػك 

 كالسياسي كهكاجٍة الثقافات الهعادية التي تطغِ عمِ الطريؽ ككذلؾ يسٍـ في تعزيز الرقابة الداخمية.
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 :(2006)سعيددراسة ال .ٓ
 "كية من منظور التربية اإلسالميـةبعنوان "أساليب معالجة األخطاء السمو  

تىاكلت ك  ب هعالجة األخطاء السمككية هف هىظكر التربية اإلسالهيػةأساليإلِ  ٌدفت الدراسة
هفاٌيـ هعالجة األخطاء السمككية تربكينا, ككذلؾ أٌهيػة هعالجتٍا, كضكابط األخطاء السمككية, 

كها تىاكلت األسس كاألساليب التربكية الهباشرة كغير الهباشرة في ك كخصائص الخطأ كالهخطئ, 
ذي الدراسة ىظرية, يةهعالجة األخطاء السمكك كخمصت , كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي, ٌك

ضركرة ك , ركرة استىباط سبؿ كطرائؽ كأساليب هعالجة األخطاء هف القرآف الكريـضالدراسة إلي 
 االستفادة هف قصص كأخبار السمؼ الصالح رضكاف ا عميٍـ.

 
 :(2006دراسة اليحيا) .ٔ

 دراسة ميدانية عمى منسوبي حرس الحدود" ي رفع مستوى األداءبعنوان "التوجيو المعنوي ودوره ف 
الدراسػػػػػة إلػػػػػِ التعػػػػػرؼ عمػػػػػِ كاقػػػػػع التكجيػػػػػً الهعىػػػػػكم لهىسػػػػػكبي حػػػػػرس الحػػػػػدكد بهحػػػػػاكري فت ٌػػػػػد

تىهيػة كتعزيػز الشػعكر بالهسػؤكلية ك الثالثة:)تكثيؼ التكعيػة اإلسػالهية كتىهيػة الػكازع الػديىي كاألخالقػي, 
لشعكر بالكطىية كالهكاطىة كفؽ الهىٍج الشرعي( كالتعرؼ عمِ اآلثار التي تعهيؽ اك الفردية كالجهاعية, 

فػػػي عهميػػػات التكجيػػػً الهعىػػػكم فػػػي حػػػرس  عيخمفٍػػػا ىقػػػص التكجيػػػً الهعىػػػكم, كتحػػػرم األسػػػمكب األىجػػػ
كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث الهػػىٍج الكصػػفي, كتهثمػػت عيىػػة الدراسػػة فػػي هىسػػكبي حػػرس الحػػدكد فػػي  الحػػدكد,

بط كصػؼ ضػابط عىصر ها بيف ضػا (412ية في كافة القطاعات التسعة بعدد)دالههمكة العربية السعك 
عىصػػر, كاسػػتخدـ  (4200دٌان)أصػػؿ العيىػػة األصػػمية البػػالغ عػػد( هػػف %10كجىػػدم حيػػث تهثػػؿ ىسػػبة)

كهػف الهعالجػات االحصػائية الهسػتخدهة هعاهػؿ ارتبػاط بيرسػكف لقيػاس الباحث االستباىة كأداة لدراستً, 
لبىكد االستباىة كهعاهؿ ألفا كركىباخ لحساب ثبات هحػاكر االسػتباىة كالتكػرارات  صدؽ االتساؽ الداخمي

كالىسػػب الهئكيػػة لكصػػؼ أفػػراد الدراسػػة كتحديػػد ىسػػب إجابػػاتٍـ كالهتكسػػط الحسػػابي لترتيػػب إجابػػات أفػػراد 
 الدراسػػة لعبػػارات االسػػتباىة حسػػب الهكافقػػة كاختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لكشػػؼ الفػػركؽ بػػيف كجٍػػات
ػي خطػكة تاليػة  ىظر أفراد الدراسػة تبعػا لهتغيػرات الدراسػة كاختبػار شػيفيً البعػدم لمكشػؼ عػف الفػركؽ ٌك
لحساب)تحميؿ التبايف( لهعرفة هصدر التبايف بيف هجهكعات الدراسة كالكشؼ عػف داللتٍػا اإلحصػائية, 

هػػع هالحظػػة   الدراسػػة أف كاقػػع التكجيػػً الهعىػػكم لهىسػػكبي حػػرس الحػػدكد بشػػكؿ عػػاـ جيػػدحيػػث أظٍػػرت 
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اآلثػػار التػػي كهػػا أبػػرزت بعػػض ف دكر التكجيػػً الهعىػػكم عػػالي, أبعػػض القصػػكر, كتكصػػمت كػػذلؾ إلػػِ 
 يخمفٍا ىقص التكجيً الهعىكم عمِ الهستٍدفيف.

 
 :(2005دراسة الحربي) .ٕ

  بعنوان "الروح المعنوية وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى العاممين بإدارة الدفاع المدني بالرياض "
الدراسػػة إلػػِ التعػػرؼ عمػػِ هسػػتكل الػػركح الهعىكيػػة لػػدل العػػاهميف بػػإدارة الػػدفاع الهػػدىي  ٌػػدفت

عميٍهػػػا, كاسػػػتخدـ  ةؤثر الهػػػعالقػػػة بيىٍهػػػا كهعرفػػػة الهتغيػػػرات البالريػػػاض كهسػػػتكل األداء الػػػكظيفي ك 
جهيع ضباط إدارة الػدفاع الهػدىي فػي  الدراسة هفعيىة تككىت ك  ,هسحيالباحث الهىٍج الكصفي ال

أها بالىسبة لألفراد فتـ اختيار  ,ضابطا بأسمكب الهسح الشاهؿ( 140)ـالرياض كالبالع عددٌ هديىة
لجهػػع  االسػػتباىةكاسػػتخدـ الباحػػث  ( فػػرد بطريقػػة عشػػكائية هػػف الهجتهػػع الكمػػي لألفػػراد,392عػػدد )

فػة كاستخدـ الهعالجات اإلحصائية التاليػة الهتكسػط الحسػابي كاالىحػراؼ الهعيػارم لهعر  الهعمكهات,
إسػػتجابات أفػػراد عيىػػة الدراسػػة تجػػاي أبعػػاد هقيػػاس الػػركح الهعىكيػػة كهقيػػاس األداء الػػكظيفي كهعاهػػؿ 
ارتبػػاط بيرسػػكف لمكشػػؼ عػػف طبيعػػة العالقػػة بػػيف الػػركح الهعىكيػػة كاألداء الػػكظيفي كاختبػػار تحميػػؿ 

العهػػر كعػػدد  التبػايف أحػػادم االتجػػاي لداللػػة الفػػركؽ بػػيف الهتكسػػطات لهتغيػػرات الدراسػػة الهتهثمػػة فػػي
ػؿ التعميهػػي كطبيعػػة العهػػؿ كاختبػػار شػػيفيً لداللػػة  سػىكات الخبػػرة فػػي العهػػؿ كالرتبػػة العسػػكرية كالهٌؤ

كتكصػػػمت الدراسػػة إلػػػِ أف الػػػركح الفػػركؽ بػػػيف الهتكسػػطات داخػػػؿ الهجهكعػػات لمهقارىػػػات البعديػػة, 
هتكسطة أيضػا كأف ة هتكسطة لدل العاهميف كأف األداء الكظيفي كاف بدرجة جالهعىكية هكجكدة بدر 

 إحصػػائياٌىػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط بػػيف الػػركح الهعىكيػػة كاألداء الػػكظيفي كأىػػً ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة 
 الجىس كالعهر.هتغيرم ل
 :(1999دراسة الحربي) .ٖ

  بعنوان "دور مشاركة الشباب في دعم األجيزة األمنية "
كتحهمٍػػػـ زة األهىيػػػة, إلػػػِ دكر هشػػػاركة الشػػػباب فػػػي دعػػػـ األجٍػػػٌػػػدفت الدراسػػػة إلػػػِ التعػػػرؼ 

الهسئكلية في دعـ الشرطة كدكر األسرة كزهرة األصدقاء في دعػـ هشػاركة الشػباب ألجٍػزة الشػرطة 
كتككىػػت عيىػػة الدراسػػة , كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث الهػػىٍج الكصػػفي التحميمػػي فػػي الكقايػػة هػػف الجريهػػة,

ف بػػأجٍزة الشػػرطة هػػف الهسػػئكلي( 120)األكلػػِ هككىػػة هػػف :فحيػػث أىػػً تػػـ سػػحب عيىتػػيف عشػػكائيتي
كالثاىيػة  ,الهختمفة الهكجكدة بهديىة الريػاض يهثمػكف الهسػتكل القيػادم كاإلدارم كاإلشػرافي كالتىفيػذم
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, كاسػػتخدـ الباحػػث ( طالػػب هػػف هختمػػؼ الكميػػات بجاهعػػة الهمػػؾ سػػعكد بالريػػاض400هككىػػة هػػف )
الهتكسػػطات الحسػػابية  كاسػػتخدـ الهعالجػػات اإلحصػػائية التاليػػة إيجػػاد لجهػػع الهعمكهػػات, االسػػتباىة

 Analysisكاالىحرافات الهعيارية لتحديد تقديرات االستجابات لمهفحكصيف كاستخداـ تحميؿ التبايف
of Variance (ANOVA بػيف الهتكسػطات الحسػابية بتقػديرات أفػراد العيىتػيف الهختػارتيف بٍػدؼ )

ابػػة  عمػػِ تسػػاؤالت البحػػث قيػػاس داللػػة الفػػركؽ الهعىكيػػة بػػيف الهجهكعػػات الهختمفػػة بػػالعيىتيف ل ج
كصمت الدراسة إلِ أف كاستخراج هعاهؿ االرتباط بيف الهتغيرات األكلية كالهتغيرات التخصصية, كت

  .أداء أجٍزة الشرطةدعـ ٌىاؾ عزكؼ عف الهشاركة في 
 

 :(1999دراسة يالجن) .ٗ
 "أساسيات التوجيو واإلرشاد في التربية اإلسالمية". بعنوان:

كأبعادٌا  عريؼ الدارسيف بهىطمقات التربية اإلسالهية, هفٍكهٍا كأٌهيتٍات ٌِدفت الدراسة إل
ا هف  كهياديىٍا كخصائصٍا, كتعريؼ الدارسيف بالتكجيً كاإلرشاد في التربية اإلسالهية كهقارىتٍا بغيٌر

استخدـ , هجاالتً كأبعادي في التربية اإلسالهية الدراسات في ىفس الهجاؿ كالتعريؼ بأساسياتً كأٌـ
ذي الدراسة ىظرية, ,لباحث الهىٍج الكصفي التحميميا التكجيً التربكم في كتكصمت الدراسة أف  ٌك

كالتعبدية كالعمهية الثابتة كعمي أساس ىظرية  األسس العقائدية كالخمقية كاألدبية ِعم يقكـ اإلسالـ
 طاقتٍـ ل سٍاـ فياالىطالؽ ب ِيً كاإلرشاد تكجيً الهسترشديف إليستٍدؼ التكجك  ,الهعرفة اإلسالهية

كالهعىكية  يستخدـ التكجيً كاإلرشاد التربكم اإلسالهي كؿ الحكافز كالطاقات الهاديةك  ,تقدـ األهة
الهؤثرات الهعىكية في تعديؿ  لهكاجٍة صعكبات التعميـ كالتعمـ بصبر كبركح الجٍاد كالعبادة كيستخدـ

 كم اإلسالهي أكسع هف هسئكليات الهكجٍيفإف هسئكليات التكجيً كاإلرشاد الترب, السمكؾ ىحك األفضؿ
 التربكييف الذيف يىظركف لمتكجيً هف هىظكر الكاجب الكظيفي الهحدد.

 
 :(1990)حسندراسة  .َُ
 "األساليب التربوية في السنة النبوية الشريفة". بعنوان:

حيث تىاكلت التعرؼ عمِ أساليب التربية في السىة الىبكية الشريفة,  ٌِدفت الدراسة إل
, كقد راسة األساليب التالية: أسمكب القدكة, كأسمكب التربية العهمية, كأسمكب األهثاؿ, كأسمكب القصةالد

ذي الدراسة ىظرية, ياستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميم إبراز أسمكب  ِكخمصت الدراسة إل, ٌك
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 أىً كب التربية العهميةلدراسة أسم, كبيىت االقدكة هف خالؿ السىة الىبكية في التربية كفي دركس العمـ
لهٍارات هف أٌـ أساليب التربية ألىً يعتهد عمِ الىشاط الذاتي لمفرد كبً يكتسب الفرد الهعارؼ كا

 .كالخبرات الالزهة لمتعمـ
 
 :(1989)األسمريدراسة  .ُُ
دور التوجيو واإلرشاد النفسي في الوقاية من االنحراف في المرحمة الثانوية بمنطقة  " بعنوان:
 .الرياض"

دكر التكجيً كاإلرشاد الىفسي في الكقاية هف االىحراؼ في التعرؼ عمِ  ٌِدفت الدراسة إل
كقد استخدـ  ,هحاكلة التعرؼ عمِ الهشكالت التي تىتشر في الهرحمة الثاىكيةك  ,الهرحمة الثاىكية

ذي الدراسة ىظرية, يالباحث الهىٍج الكصفي التحميم د ضعؼ دكر اإلرشا كخمصت الدراسة إلي, ٌك
هف أبرز العكاهؿ التي , كأف الىفسي كالتكجيً الهدرسي في الكقاية هف االىحرافات بالهرحمػة الثاىكية

 .كعدـ اختيار األصدقاء الهىاسبيف تؤدم إلِ ظٍكر الهشكالت الطالبية ٌي االىعزالية
 
 :( 1987) بانبيمة دراسة  .ُِ
 المصطفـى صمى اهلل عميو وسمم".بعض القيم واألساليب التربويـة المستنبطة من خطب  " بعنوان:

لػػػِ اسػػػتىباط القػػػيـ كاألسػػػاليب الهسػػتىبطة هػػػف خطػػػب الىبػػػي صػػػمِ ا عميػػػً كسػػػمـ إٌػػدفت الدراسػػػة 
ػػػذي يكقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث الهػػػىٍج الكصػػػفي التحميمػػػ كأٌهيتٍػػػا كأىٍػػػا هػػػف أشػػػد أىػػػكاع اإلقىػػػاع تػػػأثيرنا, , ٌك

التربكيػة فػي خطبػً صػمِ ا عميػً كسػمـ,  األسػاليب أٌػـ فأف هػ ِكخمصػت الدراسػة إلػالدراسة ىظريػة, 
تكجيًٍ لمٍهـ إلِ هعالي األهكر كاإلصالح العهمي لىهكذج سمككي هىحرؼ, ككػذلؾ الحػكار, كأف يكػكف 

 .ٌىاؾ تكازف بيف هتطمبات الركح كالجسد
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 الدراسات األجنبية: (2.2)
 :(م2011)باكيتايندراسة  .2
 لضغوط واإلجياد" "دور التوجيو الديني في إدارة ا: بعنوان

التخفيػػؼ هػػف الضػػغكط كاإلجٍػػاد لػػدل الػػديىي فػػي التكجيػػً  فعاليػػةالتعػػرؼ عمػػِ إلػػِ ٌػػدفت الدراسػػة 
 ,تحميمػػػي كاسػػػتخدـ الباحػػػث الهػػػىٍج الكصػػػفي ال كفحػػػص هسػػػتكيات اإلجٍػػػاد لػػػديٍـ, ,طمبػػػة البكػػػالكريكس

ا, كاسػتخدـ الباحػث ( طالب هف طالب البكالكريكس هف جاهعات هاليزي218هف)الدراسة عيىة كتككىت 
كهػػف الهعالجػػات اإلحصػػائية الهسػػتخدهة هعاهػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لقيػػاس صػػدؽ االسػػتباىة كػػأداة لدراسػػتً, 

االتسػػػاؽ الػػػداخمي لبىػػػكد االسػػػتباىة كهعاهػػػؿ ألفػػػا كركىبػػػاخ لحسػػػاب ثبػػػات هحػػػاكر االسػػػتباىة كالتكػػػرارات 
كسػػط الحسػػابي لترتيػػب إجابػػات أفػػراد كالىسػػب الهئكيػػة لكصػػؼ أفػػراد الدراسػػة كتحديػػد ىسػػب إجابػػاتٍـ كالهت

الدراسػػة لعبػػارات االسػػتباىة حسػػب الهكافقػػة كاختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لكشػػؼ الفػػركؽ بػػيف كجٍػػات 
ػي خطػكة تاليػة  ىظر أفراد الدراسػة تبعػا لهتغيػرات الدراسػة كاختيػار شػيفيً البعػدم لمكشػؼ عػف الفػركؽ ٌك

بيف هجهكعات الدراسة كالكشؼ عػف داللتٍػا اإلحصػائية, لحساب)تحميؿ التبايف( لهعرفة هصدر التبايف 
عالقػة طرديػػة بػػيف التكجيػػً الػػديىي كاإلجٍػاد فكمهػػا زاد اإلرشػػاد كمهػػا تػػـ ً يكجػػد الدراسػػة أىػػحيػث أظٍػػرت 

ً يكجػػد كالتػػكتر كهػػع ذلػػؾ فإىػػ هعػػدؿ اإلجٍػػاد التغمػػب عمػػِ اإلجٍػػاد, كبيىػػت أف هسػػتكل الخبػػرة يقمػػؿ هػػف
 ر الجىس.اختالفات كبيرة تعزل لهتغي

 
 (:2011توماس وآخرون)دراسة  .1
 القة التوجيو الديني في التعامل مع أعراض االكتئاب عند المراىقين" ع" :بعنوان

, كافترض الباحث أف كأعراض االكتئابتكجيً الديىي, بيف الهعرفة العالقة إلِ ٌدفت الدراسة 
كاستخدـ  ,عمِ أعراض االكتئاب ضعؼ اإلرشاد الديىي بيف الهراٌقيف يؤدم إلِ تفاقـ آثار اإلجٍاد

, أىثِ (80هىٍـ)الهراٌقيف  ( هف111الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي كتككىت عيىة الدراسة هف)
كاستخدـ الباحث الهعالجات اإلحصائية كهىٍا هعاهؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ االتساؽ الداخمي 

الستباىة كالتكرارات كالىسب الهئكية لكصؼ لبىكد االستباىة كهعاهؿ ألفا كركىباخ لحساب ثبات هحاكر ا
أفراد عيىة الدراسة كتحديد ىسب إجاباتٍـ كالهتكسط الحسابي لترتيب إجابات أفراد الدراسة لعبارات 
االستباىة حسب الهكافقة كاختبار تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ بيف كجٍات ىظر أفراد الدراسة 

ي خطكة تالية لحساب)تحميؿ تبعا لهتغيرات الدراسة كاختبار ش يفيً البعدم لمكشؼ عف الفركؽ ٌك
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كأظٍرت التبايف( لهعرفة هصدر التبايف بيف هجهكعات الدراسة كالكشؼ عف داللتٍا اإلحصائية, 
كأف استغالؿ الديف بشكؿ سمبي سبب كبير هف  ,أقكل هع االلتزاـ الديىيشخصية الشباب الىتائج تككف 

, كأف ضعؼ اإلرشاد الديىي بيف الهراٌقيف يؤدم إلِ تفاقـ االكتئاب أعراضكبركز اإلجٍاد أسباب 
 آثار اإلجٍاد عمِ أعراض االكتئاب, كأف التكجيً الديىي يؤدم إلِ اعتداؿ شخصيات الهراٌقيف.

 
 (:2009دراسة كورسيني ) .2
 "ليوالمعتقدات في توجيو السموك االنفعا العالقة بين استراتيجيات الوعي الديني ص"فح: بعنوان

تٍدؼ إلِ دراسة العالقة بيف الىظرية الديىية كالهعتقدات في تىظيـ العاطفة عمِ عيىة هخمطة 
في تكجيً السمكؾ االىفعالي, كافترض الباحث كجكد عالقة بيف السمكؾ االىفعالي  هف طالب الجاهعات

 ـكالعقدم, كاستخدكالهعتقد الديىي كأف ٌىاؾ تبايف كبير في الكبت االىفعالي بالىسبة لمكعي الديىي 
بخاصة هختمطة هف طالب الجاهعات الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي هعتهدان الهقطع العرضي لعيىة 

تكجيً لمسمكؾ أف التعاهؿ الديىي يرتبط بشكؿ كبير هع كؿ , كأظٍرت الدراسة جاهعة اإلىجيميةال
ذي االرتباطات دعهالكعي الديىيك  كشفت تحميالت , ك تفرضيات الباحث في هعظـ الحاال ت, ٌك

 .تىظيـ العاطفة ة فيكبير ؽ ك الديىية فعمت فر  تاالىحدار الهتعدد أف التعاهال
 

 (: 2008دراسة سيمو) .3
لوندونيا حي  دور التوجيو واإلرشاد في إدارة انضباط الطالب في المدارس الثانوية في" :بعنوان

 كيريشو مقاطعة كينيا" 
في تأديب الطالب في الهدارس الثاىكية في  رسٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ إلِ دكر الهدا

في التأديب الهدرسيف الهدير ك , ىائب الهدراءهعرفة دكر ك كيىيا,  في في هقاطعة كيريشك لكىدكىياهىطقة 
 عدـ لمكقكؼ عمِ طبيعة حاالتدكر الهرشد الهدرسي في إدارة تأديب الطالب , لدل الطالب

كالهشكرة في إدارة  لتحديد العكاهؿ التي تعيؽ التكجيً الفعاؿك  ,االىضباط الهشار إليٍا هف قبؿ الهعمهيف
تقىية أخذ العيىات الطبقية لتحديد  ـتأديب الطالب, كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي باستخدا

 (25)ك ؿأك  هدرس (25)ك هدرسة ثاىكية عاهة (25), كبمغ عدد الهدارسالهدارس التي يتعيف دراستٍا
ها  أداتيف لجهع بياىاتالباحث كاستخدـ  ,طالب( 3750)هدرس ك (280), كهرشد تربكم الدراسة, ٌك

كهف الهعالجات اإلحصائية الهستخدهة هعاهؿ ارتباط بيرسكف لقياس  أداة االستباىة كالهقابمة الشخصية,
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ات صدؽ االتساؽ الداخمي لبىكد االستباىة كهعاهؿ ألفا كركىباخ لحساب ثبات هحاكر االستباىة كالتكرار 
كالىسب الهئكية لكصؼ أفراد الدراسة كتحديد ىسب إجاباتٍـ كالهتكسط الحسابي لترتيب إجابات أفراد 
الدراسة لعبارات االستباىة حسب الهكافقة كاختبار تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ بيف كجٍات 

ي خطكة تالية ىظر أفراد الدراسة تبعا لهتغيرات الدراسة كاختبار شيفيً البعدم لمكشؼ عف ا لفركؽ ٌك
لحساب)تحميؿ التبايف( لهعرفة هصدر التبايف بيف هجهكعات الدراسة كالكشؼ عف داللتٍا االحصائية, 

كأف  ,طالبيرتكبٍا الأشيع الجرائـ التي هف كالعصياف عىؼ , كالالدراسي الدراسة إلِ أف التأخر تخمص
أف الهرشد التربكم يىظـ كيقدـ خدهات تائج كأظٍرت الى ,الكسؿ ٌك الهشكمة األكثر شيكعا في الهدارس

ضئيؿ في إدارة اىضباط الطالب يساٌـ بشكؿ أف التكجيً كاإلرشاد ك  لطالب الهدرسة,إلرشاد التكجيً كا
 .كزارة التربية كالتعميـبزيادة الدكر الرقابي ل يالثاىكية, كتكصفي الهدارس 
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة( 2.3)
ة هتكاهمػة يػعمػِ أدبيػات الدراسػات السػابقة عمػِ دراسػة عمه اطالعػًلـ يقؼ الباحث هػف خػالؿ 

بصػكرة يهكف االسػتىاد إلػِ ىتائجٍػا فػي حػدكد عمهػً تعػالج الهكضػكع كاهؿ تىاكلت الهكضكع بشكؿ 
, ههػػا يػػدلؿ عمػػِ حداثػػة الهكضػػكع كجديتػػً , كخاصػػة فػػي هكضػػكع تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخميػػةهباشػػرةو 

, كالتػػي تىاكلػػت بعػػض جكاىػػب (2006ا)كاليحيػػ ,(2007لدراسػػة, هػػا عػػدا دراسػػة التحػػافي)لمبحػػث كا
تىاكلػػػت الدراسػػات السػػػابقة بعػػض الجكاىػػػب كالهتغيػػرات ذات العالقػػػة بهكضػػكع الدراسػػػة الهكضػػكع, ك 

هعظـ الدراسات استىدت في تحقيؽ أغراضٍا عمِ (, 2012(, الجريسي)2007اسة الىعىع)هىٍا در 
الكصفي حػكؿ الهكضػكع, كاسػتىدت إلػِ أدكات هقىىػة هثػؿ االسػتبياىات كالهقػابالت الهىٍج التحميمي 

حيػػػث  ,(1999كيػػػالجف) ,(2007كالتحػػػافي) ,(2007الشخصػػػية كالهسػػػكح باسػػػتثىاء دراسػػػة الىعىػػػع)
أكػػػدت الدراسػػػات ( اسػػػتخدهت أداة الهالحظػػػة, كقػػػد 2009ىي)ظريػػػة كدراسػػػة كرسػػػيى كاىػػػت دراسػػػات

تكجيػً كخاصػة فػي الفػي هجالػً  ؿ التكجيػً السياسػي كالهعىػكم كػؿه عهػالسابقة عمػِ أٌهيػة هجػاالت 
 شاد.ر اإلك 

حث حكؿ هكضكع الدراسة, استفادت الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة في تكسيع خمفية البا
فػي كتابػة اإلطػػار الىظػرم, كفػػي اختيػار الهػىٍج الهىاسػػب, كاألسػاليب اإلحصػػائية الهىاسػبة, كبىػػاء ك 

ىتػائج الدراسػة, كتكضػيح سػبؿ , كتحميػؿ كتفسػير ذات العالقة بالبحث حديد هجاالتتك أداة الدراسة, 
 التعزيز.

التػػي تعهػػؿ عميٍػػا لجهيػػع الهجػػاالت تهيػػزت الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي جهعٍػػا 
فػػي تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخميػػة حسػػب هػػا يػػراي الباحػػث حيػػث ركػػزت  ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم

, كفػػػػي كاألهىػػػػي السياسػػػػيالػػػػكطىي ك كاالجتهػػػػاعي ك الػػػػديىي كالقيهػػػػي الجاىػػػػب حاليػػػػة عمػػػػِ الدارسػػػػة ال
أعدٌا الباحث لٍذا الغرض تهثؿ هحاكر العهؿ هقىىة كات هتغيراتٍا, كعيىتٍا, كفي استىادٌا إلِ أدا

 . في ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم
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 الفجوة البحثية: (1جدول )
 الدراسة الحالية كة البحثيةالفج ىتائج الدراسات السابقة

ركزت الدراسات السابقة عمِ 
تىهية أك تعزيز جاىب هف 
جكاىب تهاسؾ كتعزيز الهجتهع 
هثؿ التىهية السياسية كرفع 
الركح الهعىكية أك بعض 
الهعايير الهستهدة هف الكتاب 
كالسىة في تعزيز جاىب هف 

 الجكاىب.تمؾ 
ت الدراسات السابقة بيف ربط
عزيز الجاىب سرة كسبؿ تاأل

 الكريـ  فاالجتهاعي كبيف القرآ
يً الرباىي كاستىباط في التكج

 ساليب الهتبعة في التربية.األ
عمِ  ركزت بعض الدراسات

بيف القمؽ كهستقبؿ  العالقة
 األجٍزة األهىية كالشرطة في

 قطاع غزة.

مو هف الدراسات ألـ تركز 
ابقة عمِ كؿ الجكاىب التي الس

ة تهاسؾ الجبٍتعهؿ عمِ 
 الداخمية.

لـ تتطرؽ أمو هف الدراسات 
بيف الي دراسة العالقة  السابقة

كالجبٍة هؤسسات التكجيً 
 الداخمية.

لـ تتعرض أمو هف الدراسات 
السابقة لمجبٍة الداخمية كلكف 
اقتصرت عمِ تقييـ األداء 

اسي يكتعريؼ بالتكجيً الس
 بالشرطة.

تركز الدراسة الحالية عمِ كؿ 
عالقة الجكاىب التي لٍا 

بتهاسؾ الجبٍة الداخمية 
ي ٌا أربع جكاىب كعدد ٌك

الجاىب الديىي القيهي كالجاىب 
االجتهاعي كالجاىب السياسي 

 الكطىي كالجاىب األهىي.
تستٍدؼ ٌذي الدراسة فئة 
الضباط في جهيع األجٍزة 
كاإلدارات األهىية العاهمة في 

 هحافظة غزة.
ف دكر تربط ٌذي الدراسة بي

سياسي كبيف ٌيئة التكجيً ال
 .لجبٍة الداخميةا
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 الفصل الرابع
جراءات الدراسة الميدانية  الطريقة وا 

 
 

  دراسةمنيج ال (3.2)
 دراسةمجتمع ال (3.1)
 عينة الدراسة (3.2)
 أدوات الدراسة (3.3)
 صدق أداة الدراسة (3.4)
 ثبات أداة الدراسة (3.5)
 األساليب اإلحصائية (3.6)
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 : دراسةال منيج( 3.2) 
ك أحد الهىٍج الكصفي التحميمي ـاستخدابهف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاـ الباحث  , ٌك

ا كهيان عف طريؽ  أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العمهي الهىظـ لكصؼ ظاٌرة أك هشكمة هحددة, كتصكيٌر
راسات خضاعٍا لمدا  جهع بياىات كهعمكهات هقىىة عف الظاٌرة أك الهشكمة, كتصىيفٍا كتحميمٍا ك 

 ٌي كها الظكاٌر حالة كصؼ أجؿ هف الحقائؽ تقصي عمِ يعتهد (, حيث2000الدقيقة)همحـ, 
كيعبر عىٍا تعبيران كافيان الهىاٌج لدراسة هثؿ ٌذي الهكضكعات  أىسبىً إحيث  الكاقع, في هكجكدة

 بكصؼ الظاٌرة كتكضيح خصائصٍا أك تعبيران كهيان بكصؼ الظاٌرة كصفان رقهيان يكضح هقدار
 (.39:2005الظاٌرة أك حجهٍا كدرجات ارتباطٍا هع الظكاٌر الهختمفة األخرل")التؿ كقحؿ,

 :دراسةمجتمع ال (3.1)
برتبٍـ تككف هجتهع الدراسة هف جهيع ضباط كزارة الداخمية كاألهف الكطىي بهحافظة غزة 

 عقيد(–هقدـ –ائد ر –ىقيب  -هالـز أكؿ– هالـز:)الرتب التالية كالتي تهثمت في الهتكسطة كالساهية
ضباط كزارة الداخمية في هحافظة  كبالغ عدد, ـرتبة عهيد, كلكاء بسبب قمة عددٌفقط, بإستثىاء 

التي أجراٌا الباحث هع هسئكؿ األرشيؼ في كالشفكية حسب الهقابمة الشخصة ضابط  (2595):غزة
طاع في قهف الكطىي كاألكزارة الداخمية هف ضباط ضباط  (7344)هف أصؿ, لتىظيـاإلدارة كاٌيئة 
التىظيـ االدارة كالتىظيـ بكزارة الداخمية كاألهف الكطىي)ٌيئة حسب إحصائية  "(,8همحؽ رقـ")غزة

 (.2013كاإلدارة: 

 عينة الدراسة:  (3.2)
هف ضابط كزارة الداخمية ضابطان ( 335هككىة هف)عيىة عشكائية تهثمت عيىة الدراسة في 
هعادلة ( هف هجتهع العيىة حيث استخدـ الباحث %12.9)ؿكتهثكاألهف الكطىي بهحافظة غزة, 

 .لحساب حجـ العيىة ركفآٌيربرت 
حساب العيىة   ثـ%(, كهف 5)تساكم ك ( SEحيث اعتهد الباحث اسمكب العيىة البسيطة بىسبة)

 التالية: ركفآٌيربرت حسب هعادلة 
 حيث أف:

n.حجـ العيىة الهطمكب : 
Nضابط (ِٓٗٓهجتهع الدراسة يساكم) حيث أف حجـ : حجـ هجتهع الدراسة. 

 
    NpptSE
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p := ىسبة تكفر الخاصية كالهحايدة(( كباستخداـ هستكل الداللة)0.50p =0.05.) 
t =(.1.96)كتساكم (0.95)الدرجة الهعيارية الهقابمة لهستكل الداللة   

 ضابط. (335تقريبا ) n = (334.6) تساكم فإىٍافإىً بعد حساب العيىة هف خالؿ الهعادلة 
 يل خصائص عينة الدراسة:تحم

ص عيىة الدراسة بغرض التعرؼ عمِ سهات كخصائص ئثـ تحميؿ البياىات الخاصة بخصا 
 الىتائج عمِ الىحك التالي: كجاءتعيىة الدراسة 

  تكزيع عيىة الدراسة حسب هتغيراتٍا: (2)جدكؿ
 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 المؤىل العممي ُ

 11.728 38 ثاىكية عاهة فها دكف

 15.123 49 دبمـك

 58.951 191 بكالكريكس

 14.198 46 هاجستير فها فكؽ

 عدد سنوات الخدمة ِ

 16.975 55 سىكات فأقؿ 5

 52.778 171 سىكات 10-6هف 

 20.370 66 سىة 15-11هف 

 9.877 32 سىة فأكثر 16

 الرتبة العسكرية ّ

 34.877 113 هالـز

 21.914 71 هالـز أكؿ

 27.469 89 ىقيب

 15.741 51 عقيد –رائد

 الجياز ْ

 29.321 95 الشرطة

 7.716 25 األهف كالحهاية

 5.556 18 األهف الكطىي

 14.815 48 الدفاع الهدىي

 6.790 22 األهف الداخمي
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 14.815 48 الخدهات الطبية

 20.988 68 أخرل

 %100 324 العدد الكمي
 ىل العممي:حسب المؤ  .4

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي: (3جدول)
 النسبة العدد البيانات الشخصية

ؿ العمهي  الهٌؤ

 11.728 38 ثاىكية عاهة فها دكف

 15.123 49 دبمـك

 58.951 191 بكالكريكس

 14.198 46 هاجستير فها فكؽ

 %100 324 العدد الكمي
 

ؿ البكالكريكس جاء في الهرتبة األكلِ هف  الباحث يرلأعالي لي الجدكؿ بالىظر إ أف هٌؤ
ؿ ثاىكية عاهة فها دكف في الهرتبة األخيرة كيعزك الباحث ذلؾ  ؿ الدبمكـ كجاء هٌؤ الت كيميً هٌؤ الهٌؤ

ؽ التعميهية اف هستكاٌـ العمهي كالثقافي هف خالؿ فتح األفيتحسعمِ  يع الكزارة العاهميف فيٍاجلتش
ت الكزارة العديد هف الكميات التخصصية كهىٍا كمية الرباط لمعمـك الشرطية ككمية أيث أىشأهاهٍـ ح
يع العاهميف بااللتحاؽ بالجاهعات ذات التعميـ الهفتكح هثؿ جاهعة األهة جلتش باإلضافةالجاهعية العكدة 

قدـ حسب تخصصات الشرطية كالقاىكىية, ككذلؾ باحتساب سىكات هف ال يدعدالكالتي يتكفر فيٍا 
ؿ الع عمِ رتبة هالـز بعد ستة  البكالكريكسهي حيث يحصؿ هىتسب كزارة الداخمية هف حهمة مالهٌؤ

كذا هها يعىِ  أشٍر هف اىتسابً لمكزارة كهىتسب الكزارة هف حهمة الهاجيستر يحصؿ عمِ رتبة ىقيب ٌك
دا بالهكظفيف إلِ تحسيف األهر الذم حزيادة في الرتبة كالراتب كالهكاىة االجتهاعية كطبيعة العهؿ, 

 قدراتٍـ العمهية بىيؿ الشٍادات األرفع هستكل.
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 :سنوات الخدمةحسب  .ِ
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة: (4) جدول

 النسبة العدد البيانات الشخصية

 عدد سىكات الخدهة

 16.975 55 سىكات فأقؿ 5

 52.778 171 سىكات 10-6هف 

 20.370 66 سىة 15-11هف 

 9.877 32 سىة فأكثر 16

 %100 324 العدد الكمي
 

( 10-6صيف ههف خدهكا ها بيف)ك سبة الهفحأف ىالباحث يرل لي الجدكؿ أعالي إ بالىظر
ذي ىسبة عالية كيعزك الباحث ذلؾ 171%( بعدد )52.2%( بهعدؿ )50سىكات تزيد عف ) ( ضابط ٌك

خر آبهعىِ  ـ( 2007شكؿ هعظـ أفرادٌا بعد حالة االىقساـ في عاـ )الِ حداثة هىتسبي الكزارة حيث ت
جمكس ك , يداكهكفالعاهميف في األجٍزة القديهة ال  أف غالبية الهكظفيف هف الجدد حيث ىسبة كبيرة هف

هكظفي الكزارة السابقيف في البيكت هع تحصميٍـ لهخصصاتٍـ الهالية بأهر هف رئيس السمطة هحهكد 
هها دعا حككهة  (.   2014 -11- 21الفمسطيىي هكقع الكيكيبيديا تاريخ االسترجاع)االىقساـ  عباس

الِ تغطية العجز في الهكظفيف  الحادية عشر ككاىت تعرؼ ب"حككهة الكحدة الكطىية"سهاعيؿ ٌىية إ
بتكظيؼ هكظفيف جدد)رئيس هجمس الكزراء في السمطة الكطىية الفمسطيىية هكقع الكيكيبيديا تاريخ 

  (.2014-11-21جاعاالستر 
 :الرتبة العسكريةحسب  .2

 دراسة حسب متغير الرتبة العسكرية.توزيع أفراد عينة ال : (5جدول )
 النسبة العدد البيانات الشخصية

 الرتبة العسكرية

 34.877 113 هالـز

 21.914 71 هالـز أكؿ

 27.469 89 ىقيب

 15.741 51 عقيد –رائد

 %100 324 العدد الكمي
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صيف هف أصحاب رتبة هالـز جاءكا ك أف ىسبة الهفحالباحث يرل لي الجدكؿ أعالي إ بالىظر
ذي ىسبة هعقكلة 35حكالي ) تقريبً( بىسبة 113صيف بكاقع )ك في الهرتبة األكلِ هف بيف الهفح %( ٌك

الت العمهية كخاصة البكالكريكس حيث بمغ  كيعزك الباحث ذلؾ لمعدد الكبير ىسبيان هف أصحاب الهٌؤ
%( كتعتبر ٌذي الفئة هف الضباط األكثر حيكية كتحهالن 59) تقريبً( ضابط بىسبة 191) عددٌـ

ذي الىسبة طبيعية حيث  ف العهؿ في كزارة الداخمية الشؽ العسكرم عهؿ إلتكاليؼ العهؿ كالكظيفة ٌك
 هيداىي يتطمب الكثير هف الشباب.

 :الجياز الذي يعمل فيوحسب -3 
  الدراسة حسب متغير الجياز الذي يعمل فيو توزيع أفراد عينة : (6) جدول

 النسبة العدد البيانات الشخصية

 الجٍاز

 29.321 95 الشرطة

 7.716 25 األهف كالحهاية

 5.556 18 األهف الكطىي

 14.815 48 الدفاع الهدىي

 6.790 22 األهف الداخمي

 14.815 48 الخدهات الطبية

 20.988 68 أخرل

 %100 324 العدد الكمي
صيف هف جٍاز الشرطة جاءكا في الهرتبة ك أف الهفحالباحث يرل الي الجدكؿ أعالي  بالىظر

ذي ىسبة طبيعية كيعزك 29( ضابط بها ىسبتً حكالي )95األكلِ هف بيف الهفحصيف بكاقع ) %( ٌك
الباحث ذلؾ الِ كبر عدد ضباط الشرطة الذم يعد هف أكبر األجٍزة الهىتشرة في قطاع غزة, حيث 

ىسبة ضباط %( الِ 35) تقريبً( ضابط بىسبة 895يبمغ عدد الضباط العاهميف في ٌذا الجٍاز )
لهرتبة األخيرة هف بيف جاء جٍاز األهف الكطىي في اك ـ(. 2013,غزة الكزارة )جٍاز الشرطة,

ذي ىسبة طبيعية كيعزك الباحث ذلؾ الِ 5.5( ضابط بها ىسبتً حكالي )18الهفحصيف بكاقع ) %( ٌك
, كتهثؿ أخرل األجٍزة كالٍيئة كالهديريات الىسبة الكبيرة لألفراد في ٌذا الجٍاز كقمة ىسبة الضباط

ي) يئة التىظيـ كاإلداٌك رة, كهديرية اإلهداد كالتجٍيز, كهكتب كزير ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم, ٌك
الداخمية, كهكتب الهراقب العاـ لمكزارة, كهكتب هدير عاـ قكل األهف, كاإلتحاد الرياضي العسكرم, 
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كالعالقات العاهة كاإلعالـ, كالهديرية العاهة لهراكز اإلصالح كالتأٌيؿ, كجٍاز العهميات الهركزية, 
يئة القضاء العسكرم  ( ضابطا. 68( بكاقع)21%)( ها ىسبتًٌك

  الدراسة: واتأدًا: رابع( 3.3)
 استخدـ الباحث في دراستً األدكات البحثية اآلتية:

 .أداة االستباىة-ُ

 الشخصية. ةالهقابمأداة -ِ

 .)كرش العهؿ(حمقات الىقاشأداة -ّ
 كفيها يمي بياف ذلؾ: 

 :األداة األولى: االستبانة
تسؽ هع الهىٍج الكصفي التحميمي في التعرؼ عمِ ىسب األدكات التي تأتعتبر االستباىة ٌي 

ي دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية كسبؿ  الظاٌرة هحؿ الدراسة ٌك
جابات الصريحة كالحرة بعيدان يجابية, حيث يؤهف بتشجيع اإلإتعزيزي, لها يهتاز بً هف صفات كجكاىب 

جىب تحيز الباحث كضغطً هكضكعية كالعمهية في ىتائج البحث كتعف الهراقبة كالهحاسبة, كيؤهف بال
 (. 2009جابة عمِ ىكع هعيف هف األسئمة )قىديمجي كالساهراىي, باتجاي اإل

 :طريقة تصميم االستبانة
قاـ الباحث بقراءة هجهكعة هف الكتب في اإلدارة كالتكجيً كالتعبئة الهعىكية كتهاسؾ الجبٍة 

جاالت الهؤثرة في الجبٍة الداخمية التي تىشط فيٍا ٌيئة التكجيً السياسي الداخمية كتحديد أٌـ اله
يضا باالطالع عمِ عدد هف الدراسات السابقة الهحمية كالعربية الهتعمقة بجكاىب أكالهعىكم, كقاـ 

استباىة  بإعدادهكضكع البحث, كاتبع الباحث ارشادات الهشرؼ كبٍذا كضحت الصكرة أهاـ الباحث 
ؿ استخداهٍا في جهع البياىات كالهعمكهات كعرضٍا عمِ الهشرؼ الختبار هدل هالئهتٍا جأأكلية هف 

)همحؽ الهشرؼ يآر كتغطيتٍا لجكاىب هكضكع الدراسة, كتـ تعديؿ االستباىة بشكؿ أكلي حسب ها 
 .("1"رقـ

 ,("2")همحؽ رقـفي صكرتٍا األكلية كهف ثـ عرضت االستباىة عمِ هجهكعة هف الهحكهيف
ـ بتقديـ الىصح كاالرشاد كتعديؿ كحذؼ الذيف قا هف فقرات االستباىة, كهف ثـ عرض  ـها يمز هكا بدكٌر

ٌذي االرشادات كالتعديالت عمِ الهشرؼ الذم بدكري كجً الباحث الِ االتجاي الصحيح في طريقة 
 .("3")همحؽ رقـالتعديؿ عمِ فقرات االستباىة, حتِ خرجت االستباىة في صكرتٍا الىٍائية
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 :ات تطبيق أداة الدراسةجراءإ
, حصؿ الباحث عمِ كتاب هكجً ("3")همحؽ رقـىضاج االستباىة في صكرتٍا الىٍائيةإبعد  

الخاصة بتطبيؽ  األذكىاتهف أكاديهية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا الِ جٍات االختصاص ألخذ 
)همحؽ الداخمية كاألهف الكطىي االستباىة, لتسٍيؿ هٍهة الباحث في تكزيع االستباىة عمِ ضباط كزارة

 بإجراءبعد حصكؿ الباحث عمِ الهكافقات القاىكىية هف جٍات االختصاص قاـ الباحث  ("5"رقـ
( ضابط هف 33دراسة أكلية عمِ االستباىة هف خالؿ تكزيع االستباىة عمِ عيىة استطالعية قكاهٍا)

كقياس  الهىاسبة عمِ بعض الفقراتهجتهع العيىة, كهف خالؿ ىتائجٍا تـ القياـ ببعض التعديالت 
 , كهف ثـ تكزيع االستباىة عمِ جهيع أفراد العيىة لجهع البياىات الالزهة لمدراسة.صدؽ كثبات االستباىة

كقد أعد الباحث استباىة لٍذا الغرض هككىة هف قسهيف رئيسيف حيث أف القسـ األكؿ يحتكم  
ؿ عمِ أسئمة البياىات األكلية كالتي تعتبر أساسان  ي)الهٌؤ لتصىيؼ البياىات كتحديد عيىة الدراسة ٌك

العمهي, الرتبة العسكرية, كسىكات الخدهة, كالجٍاز الذم يعهؿ فيً( كأها القسـ الثاىي يحتكم عمِ 
ي  أربعة هحاكرقسهة إلِ صية هشخأسئمة البياىات ال االىتهاء كجاىب  الجاىب الديىي كالقيهيٌك
كؿ هجاؿ هحدد  ( فقرة40تشتهؿ عمِ)ك  ,كالجاىب األهىي يالجاىب االجتهاعك  الكطىي كالسياسي

كاعتهد الباحث في تصحيح فقرات االستباىة عمِ هقياس ليكرت الخهاس, , ( فقرات استجابة10ب)
 ( درجات هكزعة حسب التصىيؼ التالي:5ف كؿ فقرة تأخذ)إحيث درجة الهكافقة تبيف 

 خماستصحيح فقرات االستبانة بمقياس ليكرت ال: (7) جدول
 قميمة جدان  قميمة هتكسطة كبيرة كبيرة جدان  درجة الهكافقة

 1 2 3 4 5 الىقاط
( ضابطان هف ضباط كزارة الداخمية 335عيىة عشكائية عددٌا)في  كتهثمت عيىة دراستً

ي بكاقع بهحافظة غزة حيث كزعت ضابطان  (2595)هف هجتهع الدراسة البالغ عددٌـ %(12.9)ٌك
كها ٌك هبيف في  %(.3.2( استباىة أم ها ىسبتً)11( استباىة بفاقد)324ترداد)بطريقة عشكائية تـ اس

                                         الجدكؿ التالي:
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 مقياس خماسي التدريج: (8) جدول

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1.00 قميمة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.80 قميمة

 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.40 كبيرة

 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جدا

 
 صدق أداة الدراسة: (3.4)
 :ستبانة من وجية نظر المحكمينصدق اال. 2

ف هجهكعة هف الهحكهي عمِفي صكرتٍا األكلية  (االستباىةأداة  الدراسة)عرض قاـ الباحث ب
 (16)الهحكهيف عدد هف ذكم العمـ كالخبرة كالهعرفة في هجاالت البحث العمهي لمحكـ عميٍا كبمغ 

كضكح ك سالهة الصياغة المغكية لالستباىة, كطمب الباحث هىٍـ ابداء الرأم في  ("2")همحؽ رقـهحكهان 
لقياس األٌداؼ  اىتهاء الفقرات ألبعاد االستباىة, كهدل صالحية ٌذي األداةك تعميهات االستباىة, 
العبارات لتغطية كؿ هحكر هف هحاكر هتغيرات الدراسة األساسية,  كفاءةكهدل  الهرتبطة بٍذي الدراسة,

التي أبداٌا الهحكهكف, قاـ  التكجيٍاتككذلؾ حذؼ أك إضافة أك تعديؿ أم هف العبارات, كفي ضكء 
ؿ الصياغة أك حذؼ بعض العبارات الباحث بإجراء التعديالت التي عميٍا أكثر الهحكهيف سكاءن بتعدي

كبذلؾ تـ التأكد هف صدؽ  بعد تحديد هكاضع االلتباس كالضعؼ فيٍا أك إضافة عبارات جديدة, 
 الهحكهيف.

 صدق االتساق الداخمي:. 1
بعد التصهيـ الىٍائي ألداة الدراسة)االستباىة( كبعد التأكد هف الصدؽ الظاٌرم  قاـ الباحث

( ضابطان هف ضباط األجٍزة 33رة كهجهكعة استطالعية عشكائية قكاهٍا)لٍا, باختيار هجهكعة صغي
األهىية كالشرطية في هحافظة غزة هف هجتهع الدراسة, كتـ تكزيع االستباىات عمِ تمؾ الهجهكعة 

ـ بٍدؼ اختبار أداة الدراسة)االستباىة(  ةالتجريبي بٍدؼ التحقؽ هف دقة ككضكح االستباىة, كتـ اختياٌر
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حساب بكذلؾ  يٍـ, لمتأكد هف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لتحديد هدل التجاىس,كتطبيقٍا عم
 االستباىة, كها ٌك هكضح في الجدكؿ التالي:كفقرات هعاهالت االرتباط لهحاكر 

 معامالت االرتباط لمحاور االستبانة : (9جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور م

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.881 الجاىب الديىي 1

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.503 الجاىب الكطىي 2

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.532 الجاىب االجتهاعي 3

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.909 الجاىب األهىي 4

 (.0.349( = )0.05( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( كهستكل داللة )31) * قيهة ر عىد درجة حرية

يتضػػػح هػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف هحػػػاكر االسػػػتباىة هػػػع االسػػػتباىة ككػػػؿ تتهتػػػع بهعػػػاهالت ارتبػػػاط دالػػػة 
ذا يدؿ عمِ أف جهيع الهحاكر تتهتع بهعاهؿ صدؽ عال  .يةإحصائيا, ٌك

 لفقرات المحور األول )الجانب الديني(معامالت االرتباط : (10جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط محورال م

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.885 تحذر هف خطكرة تركيع الهسمهيف كتخكيفٍـ 1

 α≤0.05 دالة إحصائيا عىد  0.456 لمترفع عف الشبٍات تدعك 2

 α≤0.05 دالة إحصائيا عىد  0.433 تغرس حب ا كالرسكؿ 3

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.520 تحض عمِ الكقكؼ عىد حدكد ا 4

 α≤0.05 دالة إحصائيا عىد  0.435 إلِ ههارسة التفكير كالتأهؿ في الككف تدعك 5

 α≤0.05 دالة إحصائيا عىد  0.415 تحث عمِ التحمي بخمؽ األهاىة 6

 α≤0.05 دالة إحصائيا عىد  0.434 إلِ إتقاف العهؿ كاإلخالص فيً تدعك 7

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.625 القكؿ كالعهؿ تغرس فيٍـ قيهة الصدؽ في 8

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.588 تحث عمِ الهحافظة عمِ أسرار الهكاطىيف 9

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.739 تحث عمِ السهع كالطاعة لكلي األهر في غير هعصية 10

 (.0.349( = )0.05( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )
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تتهتع بهعاهالت ارتباط دالة  فقرات الهحكر األكؿ هع الهحكر األكؿ ككؿيتضح هف الجدكؿ السابؽ أف 
ذا يدؿ عمِ أف جهيع   .يةتتهتع بهعاهؿ صدؽ عال فقرات الهحكر األكؿإحصائيا, ٌك

 ات المحور الثاني )الجانب الوطني(لفقر معامالت االرتباط : (11جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور م

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.668 تعزز هفٍكـ الجٍاد كالرباط في سبيؿ ا 1

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.689 تزيد هف الكعي بالحقكؽ الكطىية الهشركعة 2

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.575 إلِ التضحية بالىفس كالهاؿ تدعك 3

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.694 تغرس العقيدة العسكرية الصحيحة 4

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.500 تحث عمِ تغميب الهصمحة العاهة عمِ الخاصة 5

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.630 لتحقيؽ الهصمحة الخاصةإلِ عدـ استخداـ السمطة  تدعك 6

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.602 مِ الهحافظة عمِ الهقدرات الكطىيةتحث ع 7

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.556 تىظـ احتفاالت في الهىاسبات السياسية كالكطىية 8

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.570 تىظـ ىدكات ككرش حكؿ الهستجدات السياسية 9

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.850 ةتشارؾ في الهؤتهرات الكطىية كاإلسالهي 10

 (.0.349( = )0.05( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )

تتهتػػع بهعػػاهالت ارتبػػاط  فقػػرات الهحػػكر الثػػاىي هػػع الهحػػكر الثػػاىي ككػػؿيتضػػح هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف 
 .يةتتهتع بهعاهؿ صدؽ عال فقرات الهحكر الثاىيذا يدؿ عمِ أف جهيع دالة إحصائيا, ٌك

 لفقرات المحور الثالث )الجانب االجتماعي(معامالت االرتباط  : (21جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور م

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.908 تعهؿ عمِ تكطيد العالقة بالهجتهع الهحمي 1

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.849 اعاة ذكم االحتياجات الخاصةتحث عمِ هر  2

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.669 تدعك إلِ التهسؾ بأدب الحكار كاالختالؼ 3

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.623 الهكاطىيفحزاف تحث عمِ الهشاركة في أفراح كأ 4

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.527 تحث عمِ تقريب كجٍات الىظر بيف الهتخاصهيف 5
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 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.596 هكاطىيفتكصي بضبط الىفس كالحمـ كالرفؽ بال 6

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.669 تعزز قيـ الهسئكلية االجتهاعية 7

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.707 تحث عمِ هعاهمة الهكاطىيف باحتراـ 8

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.678 دة لهف يحتاجٍا هف الهكاطىيفتشجع عمِ تقديـ الهساع 9

 α≤0.01 دالة إحصائيا عىد  0.885 تسٍـ في تفعيؿ دكر الشرطة الهجتهعية 10

 (.0.349( = )0.05( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )

تتهتػػع بهعػػاهالت ارتبػػاط  فقػرات الهحػػكر الثالػػث هػػع الهحػػكر الثالػث ككػػؿالجػػدكؿ السػػابؽ أف يتضػح هػػف 
ذا يدؿ عمِ أف جهيع   .يةتتهتع بهعاهؿ صدؽ عال فقرات الهحكر الثالثدالة إحصائيا, ٌك

 لفقرات المحور الرابع )الجانب األمني(معامالت االرتباط : (13جدول )
 داللةمستوى ال معامل االرتباط المحور م

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.762 تبصر بأٌهية الهعمكهة ككيفية التعاهؿ هعٍا 1

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.734 تحث عمِ التثبت عىد التعاهؿ هع  الهعمكهة 2

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.576 تحذر هف الخياىة كالتخابر هع األعداء 3

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.691 أهف الهجتهع هف االىحراؼ تؤكد عمِ أٌهية الحفاظ عمِ 4

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.539 تفىد األفكار الٍداهة 5

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.524 تعهؿ عمِ ىشر الثقافة األهىية  6

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.624 تصدر هىشكرات لمتكعية األهىية كالفكرية  7

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.502 عزز أخذ الحيطة كالحذرت 8

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.752 تسٍـ في الحد هف الشائعات 9

 α≤ 0.01 دالة إحصائيا عىد  0.878 تعالج االىحرافات الفكرية لدل أفراد الشرطة 10

 (.0.349( = )0.05( كهستكل داللة )31* قيهة ر عىد درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( كهستكل داللة )31هة ر عىد درجة حرية )* قي

تتهتع بهعاهالت ارتباط دالػة  فقرات الهحكر الرابع هع الهحكر الرابع ككؿيتضح هف الجدكؿ السابؽ أف 
ذا يدؿ عمِ أف جهيع   .يةتتهتع بهعاهؿ صدؽ عال فقرات الهحكر الرابعإحصائيا, ٌك
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 ثبات أداة الدراسة:: دساً سا  (3.5)
  Alpha الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:. قياس 2

", كها ٌك هبيف في ألفا كرونباخ تمعاماللقد تـ التأكد هف ثبات أداة الدراسة هف خالؿ حساب قيهة "
                            الجدكؿ التالي:

 لالستبانة ككللمحاور االستبانة و ألفا كرونباخ  تمعامال: (14جدول )
 ألفا كرونباخ معامل المحور م

 0.919 الجاىب الديىي 1

 0.911 الجاىب الكطىي 2

 0.953 الجاىب االجتهاعي 3

 0.902 الجاىب األهىي 4
  0.921 

 تهعاهال يلالستباىة ككؿ ٌلهحاكر االستباىة ك ألفا كركىباخ  تيتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهال
ذا يدؿ عمِ أف االستباىة تتهتع بدرج ,ثبات عالية  ة عالية هف الثبات تفي بأغراض الدراسة.ٌك

 Split _Half Methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية: . قياس 1
االرتباط بطريقة التجزئة الىصفية, كها  تلقد تـ التأكد هف ثبات أداة الدراسة هف خالؿ حساب هعاهال

 ٌك هبيف في الجدكؿ التالي:
 ئة النصفيةاالرتباط بطريقة التجز  تعامال: (15جدول )

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.897 0.813 الجاىب الديىي 1

 0.846 0.733 الجاىب الكطىي 2

 0.897 0.813 الجاىب االجتهاعي 3

 0.809 0.679 الجاىب األهىي 4

  0.760 0.862 
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 تهعاهال يلالستباىة ككؿ ٌك لهحاكر االستباىة االرتباط  تيتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهال
ذا يدؿ عمِ  ,عاليةارتباط   ف االستباىة تتهتع بدرجة عالية هف الثبات تفي بأغراض الدراسة.أٌك

 -:الشخصية ةالمقابماألداة الثانية: 
في الهجاؿ السياسي كالقاىكىي كاألهىي  ة هع بعض الهتخصصيفخصيشجراء هقابالت إتـ 

ا كاألهف القكهي كالتكجي "(, ألف الهقابالت الشخصية تساعد في 7هف الهجاالت)همحؽ رقـ"ٍي كغيٌر
رية كغير  استثارة بعض الهعمكهات كالتركيز عمِ ها ٌك هٍـ كاستبعاد الهعمكهات غير الجٌك

تحديد سبؿ تعزيز الجبٍة عمِ بعض تساؤالت الدراسة ك  ةكذلؾ ل جاب( 129: 1996الهٍهة)الشريؼ, 
 .ز دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكمكسبؿ تعزي الداخمية في قطاع غزة

 -:)ورش العمل(حمقات النقاشاألداة الثالثة: 
كسائؿ اللتحديد "( 8لهجهكعة هف العاهميف في الٍيئة)همحؽ رقـ" حمقة ىقاشقاـ الباحث بعقد 

, حيث شارؾ لعهميات التكجيً كاإلرشاد لهعىكم في قطاع غزةٌيئة التكجيً السياسي كاالتي تستخدهٍا 
( هف العاهميف في هكتب هحافظة غزة هف هسئكلي األقساـ, بهىاقشة الكسائؿ التي 8ٍا عدد)في
 .خدهٍا الٍيئة في تحقيؽ أٌدافٍاتست

 :المستخدمة األساليب اإلحصائية (3.6)
كاسػػتخدـ األسػػاليب ( لمهعالجػػة اإلحصػػائية لمبياىػػات  Spssسػػتخدـ الباحػػث الحزهػػة اإلحصػػائية ) ا

 التالية:
كفقػػػػرات هعػػػػاهالت االرتبػػػػاط لهحػػػػاكر قػػػػاـ الباحػػػػث بحسػػػػاب  دؽ االتسػػػػاؽ الػػػػداخميصػػػػلمتأكػػػػد هػػػػف  -ُ

 .االستباىة
   ".ألفا كركىباخ تقيهة "هعاهالقاـ الباحث بحساب متأكد هف ثبات أداة الدراسة ل -ِ
 .االرتباط بطريقة التجزئة الىصفية تحساب هعاهالقاـ الباحث بمتأكد هف ثبات أداة الدراسة ل -ّ
)الهتكسط الحسابي, االىحراؼ الهعيارم, الكزف قاـ الباحث بحساب مة الدراسة كل جابة عمِ أسئ -ْ

 .(LSD, اختبار One-Way ANOVAالىسبي, اختبار 
, بها يعىي أف احتهاؿ لمدراسة%( في اختبار كؿ الفركض اإلحصائية 95كقد تـ استخداـ درجة ثقة )

ي الىسبة الهىاسبة لطبيعة الدراسة.5الخطأ يساكم )  %(, ٌك
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 الفصل الخامس
 , والمقترحاتوالتوصياتوتفسيرىا, نتائج الدراسة 

 
 نتائج الدراسة وتفسيرىا: (4.2) 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول(4.2.2)     
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني(4.2.1)     
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث(4.2.2)    

 وصياتالت (4.1)
 المقترحات (4.2)
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 وتفسيرىا نتائج الدراسة (4.2)
 السؤال األول:المتعمقة بنتائج ال (4.2.2)

 يىص السؤاؿ األكؿ عمِ ها يمي: 
هف كجٍة ىظر ضباط  دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخميةها "

 "كزارة الداخمية بهحافظة غزة؟
الهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية كالكزف لتكرارات ك كل جابة عمِ ٌذا السؤاؿ استخدـ الباحث ا

 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:الىسبي
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لالستبانة ككل: (16جدول )

 المحور م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 1 82.352 0.919 4.118 الجاىب الديىي 1
 كبيرة 3 75.951 1.016 3.798 الجاىب الكطىي 2
 كبيرة 4 73.661 1.006 3.683 الجاىب االجتهاعي 3
 كبيرة 2 78.438 0.990 3.922 الجاىب األهىي 4
 كبيرة *** 77.601 0.983 3.880 المجموع 

  بػيف الجكاىػب األربعػة  األكؿ هػف الترتيػبيتضح هف الجدكؿ السابؽ أف الجاىب الديىي جاء في
( بدرجػػػة هكافقػػػػة كبيػػػػرة, كيعػػػزك الباحػػػػث ذلػػػػؾ الػػػِ طبيعػػػػة الهجتهػػػػع %82.352بػػػكزف ىسػػػػبي )
هتهسؾ بالهعتقدات االسػالهية, ككػذلؾ خمفيػة الحككهػة الك الهسمـ الهحافظ عمِ القيـ الفمسطيىي 

 عمػِ ٌػذادكر الٍيئػة الهركػز سػالهي هحػافظ, ككػذلؾ إهػف كتمػة ذات طػابع اإلسالهية الهىحدرة 
ههػػا يعػػزز دكر  ,بصػػفتً هصػػدران لبعػػث كافػػة الجكاىػػب كتقكيتٍػػا كتصػػميبٍابصػػكرة كبيػػرة  الجاىػػب

كجػاء الجاىػب االجتهػاعي فػي الترتيػب األخيػر بػكزف ىسػبي  الٍيئة فػي تهاسػؾ الجبٍػة الداخميػة,
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ الػػِ حالػػة االىقسػػاـ الفمسػػطيىي ( بدرجػػة هكافقػػة كبيػػرة أيضػػا, 73.661%)
م خمفتً الهصادهات الهسمحة بيف حركتي حهاس كفتح, هها أدل الػِ ضػعؼ التعػاطي هػع الذ

ٌػػػذا الجاىػػػب بالصػػػكرة الهطمكبػػػة, حيػػػث قمػػػؿ هػػػف قػػػدرة الٍيئػػػة فػػػي التكاصػػػؿ هػػػع جهيػػػع شػػػرائح 
الهجتهع كالتأثير فيٍـ, كربها بسبب األخطاء كالههارسات الفردية التي يقع فيٍا بعض عىاصػر 
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لهػػػكاطىيف, كربهػػػا يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػِ الضػػػغكطات االقتصػػػادية كاالجتهاعيػػػة األجٍػػػزة األهىيػػػة هػػػع ا
 .بسبب الحصار الهفركض عمِ الشعب الفمسطيىي

  :تاليةالىتائج اليضان أيتضح هف الجدكؿ السابؽ ك 
  هػػف كجٍػػة ىظػػر ضػػباط  دكر ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم فػػي تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخميػػةأف

ػػػك  ,(%77.601كزف ىسػػػبي)( ك 3.880هتكسػػػط حسػػػابي)اء بجػػػ كزارة الداخميػػػة بهحافظػػػة غػػػزة ٌك
 (.كبيرة)بدرجة

 )كزف ( ك 4.118)هتكسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػابيالترتيػػػػػػػػػػب األكؿ بفػػػػػػػػػػي  حيػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػاء )الجاىػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػديىي
ك بدرجة ,(%82.352)ىسبي كيعزك الباحػث ذلػؾ الػِ طبيعػة الهجتهػع الهسػمـ كالػذم  (كبيرة)ٌك

 .يىحك الِ التديف

 (%78.438)كزف ىسػبي( ك 3.922)هتكسػط حسػابيب ثػاىيالالترتيػب فػي  (هىي)الجاىب األجاء, 
ك بدرجة ػـ يهثمػكف  (كبيرة)ٌك كيعزك الباحث ذلؾ الِ طبيعػة الفئػة الهسػتٍدفة هجتهػع الدراسػة ٌك

 .رجاؿ األهف كالقاىكف كهف الطبيعي تكافر ٌذا الجاىب ألىً هف صهيـ عهمٍـ

 (75.951%)كزف ىسػبيك ( 3.798)حسػابيهتكسط ب الثالثالترتيب في  )الجاىب الكطىي(جاء, 
ػػػػك بدرجػػػػة كاقػػػػع تحػػػػت االحػػػػتالؿ  الفمسػػػػطيىيكيعػػػػزك الباحػػػػث ذلػػػػؾ الػػػػِ أف الهجتهػػػػع  (كبيػػػػرة)ٌك

بتعزيػػػز ٌػػػذا الجاىػػػب هسػػػاٌهةن فػػػي أعبػػػاء التحريػػػر  الٍيئػػػةاالسػػػرائيمي كهػػػف الطبيعػػػي أف تقػػػـك 
 .كضريبتً لمتخمص هف ٌذا االحتالؿ البغيض

 كزف ( ك 3.683هتكسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػػابي)بع رابػػػػػػػػػػالترتيػػػػػػػػػػب الفػػػػػػػػػػي  (جتهػػػػػػػػػػاعي)الجاىػػػػػػػػػػب اال جػػػػػػػػػػاء
ك بدرجة ,(%73.661ىسبي) كيعزك الباحث ذلؾ الِ حالة االىقساـ الفمسػطيىي ههػا  (كبيرة) ٌك

, حيػػث حػػد ذلػػؾ هػػف قػػدرة الٍيئػػة أدل الػػِ ضػػعؼ التعػػاطي هػػع ٌػػذا الجاىػػب بالصػػكرة الهطمكبػػة
ارسػػات الفرديػػة لمكصػػكؿ إلػػِ جهيػػع شػػرائح الهجتهػػع كالتػػأثير فػػيٍـ, كربهػػا بسػػبب األخطػػاء كالهه

عىاصر األجٍزة األهىية هع الهكاطىيف, كربها يرجع ذلؾ إلػِ الضػغكطات بعض التي يقع فيٍا 
 .االقتصادية كاالجتهاعية بسبب الحصار الهفركض عمِ الشعب الفمسطيىي
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 لممحور األول الجانب الدينيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي : (17جدول )

 الفقرة م
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 8 79.321 1.105 3.966 تحذر هف خطكرة تركيع الهسمهيف كتخكيفٍـ 1
 كبيرة 7 80.864 0.963 4.043 لمترفع عف الشبٍات تدعك 2
 كبيرة 1* 88.951 0.775 4.448 تغرس حب ا كالرسكؿ 3
 كبيرة 2* 85.988 0.829 4.299 ؼ عىد حدكد اتحض عمِ الكقك  4
 كبيرة 10* 72.840 1.170 3.642 إلِ ههارسة التفكير كالتأهؿ في الككف تدعك 5
 كبيرة 5 84.074 0.826 4.204 تحث عمِ التحمي بخمؽ األهاىة 6
 كبيرة 3 85.741 0.811 4.287 إلِ إتقاف العهؿ كاإلخالص فيً تدعك 7
 كبيرة 4 84.815 0.777 4.241 الصدؽ في القكؿ كالعهؿ تغرس فيٍـ قيهة 8
 كبيرة 9* 78.580 0.972 3.929 تحث عمِ الهحافظة عمِ أسرار الهكاطىيف 9
 كبيرة 6 82.346 0.966 4.117 تحث عمِ السهع كالطاعة لكلي األهر في غير هعصية 10
 كبيرة **** 82.352 0.9194 4.1176 المجموع 

سػػػابؽ أف الجاىػػػب الػػػديىي فػػػي الهقيػػػاس الػػػذم يتكػػػكف هػػػف عشػػػرة فقػػػرات كيتضػػػح هػػػف الجػػػدكؿ ال
زف ك تكضػػح الههارسػػات التػػي تعػػزز الجاىػػب الػػديىي كقػػد ىالػػت كػػؿ الفقػػرات عمػػِ درجػػة كبيػػرة, ككػػاف الػػ

ػػك تقػػدير 82.352الىسػبي لمجاىػػب الػػديىي هػػف كجٍػػة ىظػػر ضػػباط كزارة الداخميػػة فػػي هحافظػػة غػػزة) %( ٌك
, كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػِ الخمفيػػة بػػيف الهحػػاكر ي الهرتبػػة األكلػػِ هػػفجػػاء ٌػػذا الهحػػكر فػػ, حيػػث كبيػػر

كيعػػزك  الههارسػػات تعػػزز الجاىػب الػػديىي,كبٍػذا تكػػكف تمػؾ  ,عىاصػػر األجٍػزة األهىيػػة كالشػػرطيةالديىيػة ل
الباحث ذلؾ إلِ أيدلكجية العاهميف السياسية كالتي يىتهي هعظـ العاهميف فيٍا إلِ حركة إسالهية, تتخذ 

ا,هف الد دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىػكم فػي تهاسػؾ الجبٍػة بهعىِ أف  يف اإلسالهي هىطمقان لفكٌر
هتكسػػػػػط جػػػػػاء ب الهحػػػػػكر األكؿفػػػػػي  هػػػػػف كجٍػػػػػة ىظػػػػػر ضػػػػػباط كزارة الداخميػػػػػة بهحافظػػػػػة غػػػػػزة الداخميػػػػػة
  (.كبيرةبدرجة) ك(, ٌك82.352%كزف ىسبي)( ك 4.1176حسابي)
 أعمى فقرتين في ىذا المجال: وكانت

ككزف ( 4.448هتكسػط حسػابي)ب" احتمػت الهرتبػة األكلػِ تغػرس حػب ا كالرسػكؿ كالتي ىصت عمِ" (3فقرة)ال 

 .(كبيرةبدرجة) يٌك ,(%88.951ىسبي قدري)
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, الِ الفطرة السميهة ألبىاء كزارة الداخميػة كيعزك الباحث حصكؿ ٌذي الفقرة عمِ الهرتبة األكلِ 
س كػػػؿ حػػػب بحيػػػث ال يسػػػتقيـ أم حػػػب بدكىػػػً كأىٍػػػا أسػػػاس كاألهػػػف الػػػكطىي كأف حػػػب ا كرسػػػكلً أسػػػا
ػػي أسػػاس اإليهػػاف عػػف ػػاب الثقفػػي قػػاؿ حػػدثىا  العقيػػدة السػػميهة ٌك هحهػػد بػػف الهثىػػِ قػػاؿ حػػدثىا عبػػد الٌك

ثػالث هػف  "أيكب عف أبي قالبة عف أىس بف هالؾ رضي ا عىً عف الىبي صمِ ا عميػً كسػمـ قػاؿ
كأف يحػب الهػرء ال يحبػً إال  هلل ورسولو أحب إليـو ممـا سـواىمااإليمان أن يكون اكف فيً كجد حالكة 

 .)صحيح البخارم( كأف يكري أف يعكد في الكفر كها يكري أف يقذؼ في الىار
هتكسػػػط ب" احتمػػػت الهرتبػػػة الثاىيػػػة تحػػػض عمػػػِ الكقػػػكؼ عىػػػد حػػػدكد ا( كالتػػػي ىصػػػت عمػػػِ" 4كالفقػػػرة)
ػػ ,(%85.988كزف ىسػػبي)( ك 4.299حسػػابي) أف اىتٍػػاؾ  ذلػػؾ الػػِ عػػزك الباحػػث, كي(كبيرةبدرجػػة) يٌك

جػد تكثيػؼ فػي الػدركس كالهػكاعظ التػي ىحدكد ا ٌي القاسػهة كالٍالكػة التػي تػؤدم الػِ ٌػالؾ األهػـ, ف
 .تدعك الِ الكقكؼ عىد حدكد ا

 وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
" احتمت الهرتبة التاسعة قبؿ ىيفعمِ الهحافظة عمِ أسرار الهكاط ثعمِ" تحكالتي ىصت ( 9الفقرة)

الباحث  , كيعزك(كبيرةبدرجة) يٌك ,(%78.580كزف ىسبي)( ك 3.929هتكسط حسابي)باألخيرة 
ف لـ تتكفر فيً إلِ أٌهية هٍىة ر حفظ أسرار الهكاطىيف كالسرية كالكتهاف   حصكؿ فقرة جؿ األهف كا 

إلِ أٌهية حفظ األسرار فقد أيضان  كيعزكي .ٌذي الخاصية فال يحسف بً أف يككف داخؿ ٌذي األجٍزة
)سرؾ أسيرؾ, فإف تكمهت بً  :عمي رضي ا عىً كقكؿ قالكا قديها: كؿ سر جاكز االثىيف شاع

لحقيقي, خبر تكتهً في ىفسؾ, كال تطمع عميً أحدا؛ ألىؾ بهجرد حديثؾ عىً , فالسر اصرت أسيري(
أشد تعذرا كأقؿ كجكدا هف أهىاء األهكاؿ,  فهف أجؿ ذلؾ كاف أهىاء األسرار, تككف قد كشفتً كأظٍرتً

ككاف حفظ الهاؿ أيسر هف كتـ األسرار؛ ألف أحراز األهكاؿ هىيعة, كأحراز األسرار بارزة, يذيعٍا لساف 
كهف ٌىا جاءت تعاليـ الشرع الحىيؼ بحفظ األسرار ككتهاىٍا كعدـ , ىاطؽ, كيشيعٍا كالـ سابؽ

ك أهر هٍـ في تهاسؾ سً, فى إفشائٍا, بدءا هف السر الخاص بالشخص فضالن عف أسرار األخريف, ٌك
  الجبٍة الداخمية كحهاية هف اإلستغالؿ.

" احتمػػت الهرتبػػة العاشػػرة ك إلػػِ ههارسػػة التفكيػػر كالتأهػػؿ فػػي الكػػكف تػػدعك( كالتػػي ىصػػت عمػػِ" 5الفقػػرة)
ػ%72.840كزف ىسبي)( ك 3.642هتكسط حسابي)باألخيرة  الباحػث  كيعػزك أيضػان, (كبيرةبدرجػة) ي(, ٌك

حاجػػة ٌػػذي ذلػػؾ الػػِ قمػػة األىشػػطة التػػي تقػػـك بٍػػا الٍيئػػة فػػي ٌػػذا الهجػػاؿ كالتػػي تعػػزز التفكيػػر كالتأهػػؿ ل
كههػا ال شػؾ فيػً  ,لِ صفاء ذٌىي كحالة هف الراحة الىفسية غير الهتكفرة في غالػب األحيػافإ األىشطة
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ذا أهر هسمـ بػً, ٍػا لمىهػك كاالرتقػاء كفػؽ التػدرب هػع قابميت أف ٌذي العهميات تتفاكت بيف إىساف كآخر ٌك
ذا بحاجة إلِ هتطمبات هادية كلكجستية كبشريةمؾ العهميات هف تفكر كتدبر كتأهؿعمِ ههارسة ت  ., ٌك

 لممحور الثاني الجانب الوطنيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي : (18جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 لنسبيا

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة جدا 1* 84.877 0.893 4.244 تعزز هفٍـك الجٍاد كالرباط في سبيؿ ا 1
 كبيرة 3 78.765 1.009 3.938 تزيد هف الكعي بالحقكؽ الكطىية الهشركعة 2
 كبيرة 2* 79.815 1.039 3.991 إلِ التضحية بالىفس كالهاؿ تدعك 3
 كبيرة 6 76.358 1.005 3.818 ة الصحيحةتغرس العقيدة العسكري 4
 كبيرة 5 77.160 0.907 3.858 تحث عمِ تغميب الهصمحة العاهة عمِ الخاصة 5
 كبيرة 7 73.580 1.105 3.679 لتحقيؽ الهصمحة الخاصةإلِ عدـ استخداـ السمطة  تدعك 6
 كبيرة 4 77.531 0.953 3.877 تحث عمِ الهحافظة عمِ الهقدرات الكطىية 7
 كبيرة 9* 70.556 1.086 3.528 تىظـ احتفاالت في الهىاسبات السياسية كالكطىية 8
 كبيرة 10* 69.630 1.086 3.481 تىظـ ىدكات ككرش حكؿ الهستجدات السياسية 9
 كبيرة 8 71.235 1.076 3.562 تشارؾ في الهؤتهرات الكطىية كاإلسالهية 10
 كبيرة *** 75.951 1.016 3.798 المجموع 

 

يتككف هف عشرة فقرات الذم في الهقياس  كطىيف الجدكؿ السابؽ أف الجاىب الكيتضح ه
إال فقرة كاحدة فقد  كقد ىالت كؿ الفقرات عمِ درجة كبيرة كطىيهارسات التي تعزز الجاىب الالهتكضح 

 هف كجٍة ىظر ضباط كزارة كطىيككاف الكزف الىسبي لمجاىب ال ,ىالت عمِ درجة هكافقة كبيرة جدان 
ك تقدير كبير كجاء ٌذا الهحكر في الترتيب الثاىي هف بيف 75.951هحافظة غزة)الداخمية في  %( ٌك

الجاىب الكطىي, بهعىِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي  يعزز هالهحاكر كبٍذا تككف تمؾ الههارسات 
ي الهحكر كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية بهحافظة غزة ف

ك بدرجة)كبيرة(.%( 75.951( ككزف ىسبي)3.798الثاىي هف هحاكر االستباىة جاء بهتكسط حسابي)  ٌك
 :أعمى فقرتين في ىذا المجال وكانت
هتكسط ب" احتمت الهرتبة األكلِ تعزز هفٍكـ الجٍاد كالرباط في سبيؿ ا( كالتي ىصت عمِ" 1الفقرة)

ي بدرجة)كبيرة جدا(, كيعزك الباحث ذلؾ الِ الحالة ( ٌك%84.877( ككزف ىسبي)4.244حسابي)
ي األهاكف التي ك الرباط حٞج ٝؼتجش  الفمسطيىية الكاقعة تحت االحتالؿ الصٍيكىي, اإلقاهة في الثغكر, ٌك
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كال يكاد يخمك , ٌي جزءه هف الحياة اليكهية الىضالية الفمسطيىية يخاؼ عمِ أٌمٍا هف أعداء اإلسالـ
خكاىً الهسمهيف. يؿ,في سب هرابطو بيت هف   الهعد ىفسً لمجٍاد في سبيؿ ا, كالدفاع عف ديىً, كا 

ـ فقد  ـ عمِ غفمة هف أهٌر شرع ا تعالِ الرباط في سبيمً كحراسة الثغكر حتِ ال يؤتِ الهسمهكف ٌك
كحتِ يتـ ردع كؿ هف تسكؿ لً ىفسً قتاؿ الهسمهيف فيعمـ أىٍـ هتيقظكف لً كليسكا بغافميف عىً كأىٍـ 

ـ إال ذلكا ٍىا الًَّذيفى آهىىيكا  ﴿ قاؿ تعالِ: ,يعمهكف ها يدكر حكلٍـ, فها غزم قـك في عقر داٌر يىا أىيُّ
ـٍ تيٍفًمحيكفى  ًى لىعىمَّكي كا كىرىاًبطيكا كىاتَّقيكا المَّ اًبري كا كىصى بد ا بف عهر رضي قكؿ عك  (,ََِ)آؿ عهراف :﴾اٍصًبري

لسفؾ دهاء الهشركيف كفرض الرباط لحقف دهاء الهسمهيف, كحقف فرض ا الجٍاد  ا عىٍها أىً قاؿ:
تكثيؼ الدركس كالهحاضرات كيعزكي أيضا إلِ  هف سفؾ دهاء الهشركيف. دهاء الهسمهيف أحب إلي

التي تقكـ بٍا عمِ عىاصر كزارة الداخمية  ةالميميالتي تحث عمِ الجٍاد كالرباط كخاصة في الجكالت 
 .في أهاكف رباطٍـ كحراستٍـ

هتكسط ب الثاىية " احتمت الهرتبةإلِ التضحية بالىفس كالهاؿ تدعككالتي ىصت عمِ" (3كالفقرة)
الديف يعزك الباحث ذلؾ الِ أف , (كبيرةبدرجة) يٌك ,(%79.815)كزف ىسبي( ك 3.991حسابي)

عميً , فجب يهافاإلحقؽ في ذاتً حقيقة يكي كالفرد الهسمـ لجهاعة اإلسالهية ادعك يبجهمتً اإلسالهي 
فال تضف , ٌذي الحقيقة التي تخمص بٍا الىفكس لدعكة اأف يبذؿ هالً كدهً رخيصً في سبيؿ ا, 

, ال األركاح كال األهكاؿ كال خمجات القمكب كال ذكات الصدكر, كال تحتجز دكىٍا شيء, عميٍا بشيء
 ﴿قاؿ تعالِ كبذؿ الهاؿ:في سبيؿ ا , بذؿ الىفس  كالعطاء دعك إلِ البذؿيكعمِ أساس ٌذي الحقيقة 

ـٍ كىأىٍىفىقيك  ًً فىالًَّذيفى آىهىىيكا ًهٍىكي ـٍ هيٍستىٍخمىًفيفى ًفي عىمىكي ًً كىأىٍىًفقيكا ًههَّا جى ًً كىرىسيكًل ـٍ أىٍجره كىًبيره آىًهىيكا ًبالمَّ ٍي ا لى
لكفة الختيار اٌا ضع قيـ الدىيا كقيـ اآلخرة في هيزاف الحؽ, كتدعك ك كذلؾ عميٍا ك  (,7)الحديد:﴾

تىكىاثيره ًفي  ﴿ حة كالسباؽ إلِ القيـ الباقية:الراج ـٍ كى تىفىاخيره بىٍيىىكي ًزيىىةه كى ٍٍكه كى لى يىاةي الدٍُّىيىا لىًعبه كى اٍعمىهيكا أىىَّهىا اٍلحى
دً  هعرضة باستهرار لمكزارة  الهكاقع األهىيةأف يعزك الباحث ذلؾ إلِ ك  (,20)الحديد:﴾اأٍلىٍهكىاًؿ كىاأٍلىٍكالى

ات االحتالؿ الصٍيكىي, بحيث يباغت عىاصر الداخمية في هكاقعٍـ فتعهؿ الٍيئة عمِ تثبيتٍـ لٍجه
كبر هع أخذ أ في هكاقعٍـ بالدعكة الِ البذؿ كالعطاء كالتضحية بالغالي كالىفيس في سبيؿ ا كالكطف

 .االحتياطات األهىية كالحرص عمِ سالهة األركاح

 تا:وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كان
" احتمت الهرتبة التاسعة تىظـ احتفاالت في الهىاسبات السياسية كالكطىية( كالتي ىصت عمِ "8)الفقرة

ي بدرجة )كبيرة( ,(%70.556( ككزف ىسبي)3.528بهتكسط حسابي)قبؿ األخيرة  الباحث  , كيعزكٌك
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كثار هف هثؿ ِ عدـ اإلذلؾ الِ التكمفة الهادية الكبيرة التي تحتاجٍا تمؾ االحتفاالت فتىحِ الٍيئة ال
 ٌذي األىشطة بسبب اىعداـ الهكازىات.

" احتمت الهرتبة العاشرة ك تىظـ ىدكات ككرش حكؿ الهستجدات السياسية( كالتي ىصت عمِ "9الفقرة)
يعزك الباحث  (كبيرةبدرجة) ي(, ٌك%69.630كزف ىسبي)( ك 3.481هتكسط حسابي)ب تجاءاألخيرة 

ي غير هتكفرة في ظؿ ٌذا األهر الِ أف هثؿ ٌذي األى شطة يحتاج الِ تكمفة هادية عالية ىسبيا ٌك
ي األخرل غير هتكفرة طرؼ الجٍاز ضعؼ  .الهكازىات التشغيمية, ككذلؾ تحتاج الِ قاعات هجٍزة ٌك

 لممحور الثالث الجانب االجتماعيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي : (19جدول )

 الفقرة م
المتوسط 

 بيالحسا
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 9* 72.160 0.950 3.608 تعهؿ عمِ تكطيد العالقة بالهجتهع الهحمي 1
 هتكسطة 10* 67.593 1.068 3.380 تحث عمِ هراعاة ذكم االحتياجات الخاصة 2
 كبيرة 5 73.210 1.015 3.660 إلِ التهسؾ بأدب الحكار كاالختالؼ تدعك 3
 كبيرة 8 72.346 1.100 3.617 الهكاطىيفحزاف تحث عمِ الهشاركة في أفراح كأ 4
 كبيرة 7 72.531 1.104 3.627 تحث عمِ تقريب كجٍات الىظر بيف الهتخاصهيف 5
 كبيرة 2* 76.728 0.905 3.836 هكاطىيفتكصي بضبط الىفس كالحمـ كالرفؽ بال 6
 كبيرة 4 75.123 0.944 3.756 تعزز قيـ الهسئكلية االجتهاعية 7
 كبيرة 1* 78.951 0.876 3.948 تحث عمِ هعاهمة الهكاطىيف باحتراـ 8
 كبيرة 3 75.247 1.074 3.762 تشجع عمِ تقديـ الهساعدة لهف يحتاجٍا هف الهكاطىيف 9
 كبيرة 6 72.716 1.028 3.636 تسٍـ في تفعيؿ دكر الشرطة الهجتهعية 10
 كبيرة  73.661 1.006 3.683 المجموع 

 

يتككف هف عشرة فقرات الذم في الهقياس  جتهاعيف الجدكؿ السابؽ أف الجاىب االكيتضح ه
إال فقرة كاحدة  كقد ىالت كؿ الفقرات عمِ درجة كبيرةجتهاعي هارسات التي تعزز الجاىب االالهتكضح 

 %(73.661)لىسبيكزف االحصؿ الجاىب االجتهاعي عمِ ك  حيث ىالت عمِ درجة هكافقة هتكسطة,
ك هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية في هحافظة غزة  ( حيث جاء ٌذا الهحكر في كبير)تقديرٌك

, بهعىِ أف دكر ٌيئة جتهاعيالههارسات تعزز الجاىب اال كبٍذا تككف تمؾ الترتيب الرابع كاألخير
خمية بهحافظة زارة الداالتكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف كجٍة ىظر ضباط ك 
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ك 73.661( ككزف ىسبي)3.683)جاء بهتكسط حسابي رابع هف هحاكر االستباىةغزة في الهحكر ال %( ٌك
 بدرجة)كبيرة(. 

 :أعمى فقرتين في ىذا المجال وكانت
هتكسط ب" احتمت الهرتبة األكلِ تحث عمِ هعاهمة الهكاطىيف باحتراـ( كالتي ىصت عمِ "8الفقرة)
كيعزك الباحث ذلؾ الِ أف الدكلة  (كبيرةبدرجة) يٌك ,(%78.951)كزف ىسبيك  (3.948)حسابي

تالي الكالحب كهع عدـ تكفر االغراء كب كاإلكرايغراء تكتسب الشرعية السياسية هف ثالث أشياء هف اإل
الشعكب ٌي ف, هها يدفع بىا الِ تبىي الىكع الثالث هف الشرعية السياسية بالحب اإلكرايسكؼ يضعؼ 

الشرعية ليست قٍر, فالشعكب تىاٌض البدكىٍـ فال تكتسب ك , تسمبٍا هف الحكاـ كالشرعية أ عطيهف ت
ىا ى كلكىً سمككان يجسد عمِ أف الكاقع, ,كساهنا يهىح الحرب عمِ العراؽ  فيأيف الشرعية  تساءؿٌك

ريكف )هكقع صحيفة الهصهف الدكؿ عميٍا كعمِ غزة كعمِ فمسطيف؟ ال تكجد رغـ اتفاؽ عدد
إىكـ لف تسعكا الىاس " صمِ ا عميً كسمـالىبي ـ( كيقكؿ 2014/11/22لكتركىي تاريخ االسترجاع اال

 . (5: 1992 ,االلباىي)"بأهكالكـ كلكف يسعٍـ هىكـ بسط الكجً كحسف الخمؽ
 الثاىية " احتمت الهرتبةهكاطىيفتكصي بضبط الىفس كالحمـ كالرفؽ بال( كالتي ىصت عمِ"6)كالفقرة

كيعزك الباحث ذلؾ الِ  ,(كبيرةبدرجة ) ي(, ٌك76.728%كزف ىسبي)( ك 3.836)ابيهتكسط حسب
ك السبب السابؽ تسمبٍا هف  كالشرعية أ الشعكب ٌي هف تعطي, فالشرعية السياسية بالحبكسب  ٌك

, كلكىً سمككان يجسد الشرعية ليست كساهنا يهىحقٍر, فالشعكب تىاٌض البدكىٍـ فال تكتسب , ك الحكاـ
 .ال تتفؽ بدكف ضبط الىفس كالرفؽ كالحمـ بالهكاطىيف الكجًسالهة الصدر كبسط ف كاقع,عمِ أف ال

 وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
" احتمت الهرتبة التاسعة قبؿ تعهؿ عمِ تكطيد العالقة بالهجتهع الهحمي( كالتي ىصت عمِ "9)الفقرة

كيعزك الباحث ذلؾ , (كبيرةبدرجة) يٌ(, ك %72.160كزف ىسبي)( ك 3.608هتكسط حسابي)باألخيرة 
لتعزيز العالقة بيف األجٍزة  الِ عدـ اطالع ىسبة كبيرة هف الضباط باألىشطة التي تقكـ بٍا الٍيئة

ة كهمتقيات هع الكجٍاء كالشخصيات االعتبارية ألىٍا تككف يهف همتقيات عائم األهىية كالهجتهع الهحمي
 ., كخاصة في الهراكز الشرطيةعهمكف في العالقات العاهةهقتصرة عمِ فئة هعيىة هف الضباط ههف ي

" احتمت الهرتبة العاشرة ك تحث عمِ هراعاة ذكم االحتياجات الخاصةالتي ىصت عمِ "( ك 2الفقرة)
كيعزك  ,(هتكسطةبدرجة) ي(, ٌك%67.593كزف ىسبي)( ك 3.380هتكسط حسابي)ب تجاءاألخيرة 
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فال الخاصة أهر فطرم ال تستقيـ بدكىً الفطرة السميهة,  لِ أف هراعاة ذكم االحتياجاتإذلؾ الباحث 
 .ىجد ٌىاؾ حاجة إلِ إقاهة هثؿ ٌذي األىشطة التي تحث عمِ هراعاة حقكؽ ذكم االحتياجات الخاصة

 لممحور الرابع الجانب األمنيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي : (20جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 8 75.617 1.037 3.781 تبصر بأٌهية الهعمكهة ككيفية التعاهؿ هعٍا 1
 كبيرة 6 76.481 1.009 3.824 تحث عمِ التثبت عىد التعاهؿ هع  الهعمكهة 2
 جداكبيرة  1* 88.827 0.767 4.441 تحذر هف الخياىة كالتخابر هع األعداء 3
 كبيرة جدا 2* 84.506 0.867 4.225 تؤكد عمِ أٌهية الحفاظ عمِ أهف الهجتهع هف االىحراؼ 4
 كبيرة 5 77.778 0.924 3.889 تفىد األفكار الٍداهة 5
 كبيرة 3 78.827 0.960 3.941 تعهؿ عمِ ىشر الثقافة األهىية  6
 كبيرة 10* 73.025 1.151 3.651 تصدر هىشكرات لمتكعية األهىية كالفكرية  ٕ
 كبيرة 7 76.111 1.024 3.806 تعزز أخذ الحيطة كالحذر ٖ
 كبيرة 4 78.704 0.992 3.935 تسٍـ في الحد هف الشائعات ٗ
 كبيرة 9* 74.506 1.173 3.725 تعالج االىحرافات الفكرية لدل أفراد الشرطة َُ
 كبيرة *** 78.438 0.990 3.922 المجموع 

 
يتككف هف عشرة فقرات الذم في الهقياس  هىيسابؽ أف الجاىب األف الجدكؿ الكيتضح ه

حيث تيف إال فقر  قد ىالت كؿ الفقرات عمِ درجة كبيرةهىي ك هارسات التي تعزز الجاىب األالهتكضح 
هف كجٍة  %(78.438)كزف الىسبيعمِ  حصؿ الجاىب األهىيك كبيرة جدان, ىالت عمِ درجة هكافقة 

ك ي هحافظة غزة ىظر ضباط كزارة الداخمية ف جاء ٌذا الهحكر في الترتيب ( حيث كبير)تقدير ٌك
, بهعىِ أف دكر ٌيئة التكجيً هىيالههارسات تعزز الجاىب األ كبٍذا تككف تمؾ األخيرالثالث قبؿ 

خمية بهحافظة غزة في السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الدا
ك 78.438( ككزف ىسبي )3.922جاء بهتكسط حسابي ) حاكر االستباىةهف ه ثالثالهحكر ال %( ٌك

 بدرجة )كبيرة(. 
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 :أعمى فقرتين في ىذا المجال وكانت
هتكسط ب" احتمت الهرتبة األكلِ تحذر هف الخياىة كالتخابر هع األعداء( كالتي ىصت عمِ "3الفقرة)

الحهالت كيعزك الباحث ذلؾ الِ  (,اكبيرة جدبدرجة) يٌك ,(%88.827كزف ىسبي)( ك 4.441حسابي)
هف الخياىة كاالىحياز  رالتحذيكها يصحبٍا هف براهج كأىشطة تسٍـ في الٍيئة, األهىية التي تىفذٌا 

لألعداء, ككها أف الٍيئة كرست هثؿ ٌذي البراهج كاقعا همهكسا كهىٍاجا يدرس في هديريات التدريب 
كهف ضهىٍا  الهطمكبةباستكهاؿ جهيع الهساقات  الإالؼ الضباط كالذيف ال يتخرجكف  التي تعج ب

, حيث خصصت الٍيئة برىاهجان إجباريان همزهان يدرس لجهيع عىاصر األجٍزة هساؽ التربية األهىية
ك دكرة التربية األهىية, حيث يدرس فيً  , هجاالت العهؿ األهىيً, ك األهف كغاياتهفٍـك األهىية ٌك

قكاعد العهؿ , ك ضكابط العهؿ األهىي, ائص رجؿ األهف الهسمـخص, ك التأصيؿ الشرعي لمعهؿ األهىيك 
هىية في حياة الخاصة هثؿ بعض الشكاٌد األ هىيةاألههارسات , كبعض الأركاف العهؿ األهىي, ك األهىي
 .(286-281: 2012)ترباف, الحرب الىفسية(ك األهف الدفاعي, ك الىبي, 

 " احتمت الهرتبةمِ أهف الهجتهع هف االىحراؼتؤكد عمِ أٌهية الحفاظ ع( كالتي ىصت عمِ"4كالفقرة)
كيعزك الباحث  ,(كبيرة جدابدرجة ) ي(, ٌك%84.506كزف ىسبي)( ك 4.225هتكسط حسابي)ب الثاىية

هىً الهجتهع في بدايات تأسيس الحككهة  ايالهتكاصؿ هف االىحراؼ الفكرم كها عاى رالتحذي ذلؾ الِ
األهف هطمب حيكم ال يستغىي عىً ف, هع االعداء بحيث اعتبرت خطري ال يقؿ خطكرة عف التخابر

 قاؿ تعالِ: :يـ عميً السالـ لهكة أفضؿ البقاعإىساف كال ذم ركح هف الكائىات , كألٌهيتً دعا بً إبراٌ
ـى  ﴿ بىًىيَّ أىٍف ىىٍعبيدى اأٍلىٍصىىا ٌىذىا اٍلبىمىدى آًهىان كىاٍجىيٍبًىي كى ـي رىبِّ اٍجعىٍؿ  ي ًٌ ٍذ قىاؿى ًإٍبرىا كلها لألهف , (35)إبراٌيـ:﴾ كىاً 

ك هطمب الشعكب كافة بال , هف أثر في الحياة تعٌيف عمِ األهة برهتٍا أف تتضاهف في حراستً ٌك
ذا أهىت ىهت؛ فاىبثؽ  استثىاء, كيشتد األهر خاصة في الهجتهعات الهسمهة, التي إذا آهىت أهىت, كا 

يهاف, إذ ال أهف بال إيهاف, كال ىهاء بال ضهاى ات كاقعية ضد ها يعكر الصفك في أجكاء عىٍا أهف كا 
الحياة الٍاىئة , تقؼ قي أغمب األحياف حائال دكف تحقيؽ ات كثيرةلألهف هعكق , كلهاالحياة اليكهية

, كهف ابرز تمؾ الهعكقات التي تحد هف الدكر األهىي الشاهؿ لهؤسسات الهجتهع كالهستقرة لمشعكب
 ف الفكرم.الهختمفة عدـ االٌتهاـ الكافي بحهاية األه

 وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
" احتمت الهرتبة التاسعة قبؿ تعالج االىحرافات الفكرية لدل أفراد الشرطة" ( كالتي ىصت عم10ِالفقرة)

الباحث ذلؾ كيعزك , (كبيرةبدرجة) يٌك ,(%74.506كزف ىسبي)( ك 3.725هتكسط حسابي)باألخيرة 
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قبؿ أف تستفحؿ كتصبح ظاٌرة أكؿ بأكؿ جاؿ الشرطة بحيث تتابعٍا الِ سالهة الفكر الذم يتهتع بً ر 
, فتعقد الدكرات كالهحاضرات كالمقاءات التي تدعك يصعب هعالجتٍا فتعهؿ عمِ هعالجٍا في هٍدٌا

 .كتأصؿ إلِ الهىٍج الكسطي ل سالـ
العاشرة كاألخيرة  " احتمت الهرتبةتصدر هىشكرات لمتكعية األهىية كالفكرية( كالتي ىصت عمِ "7الفقرة)
يعزك ذلؾ الِ قمة  (كبيرةبدرجة) ي(, ٌك%73.025كزف ىسبي)( ك 3.651هتكسط حسابي)ب تجاء

, كبسبب تدىي كجكد ٌذي الظاٌرة بيف كالهطبكعات الهكازىات التي تحتاجٍا طباعة هثؿ ٌذي الىشرات
 .عكس بالسمب عميٍـعىاصر األجٍزة األهىية, فال تجد بدو هف تىاكلٍا بىكع اإلٌتهاـ الزائد فيى
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  :الثانيالسؤال المتعمقة بنتائج ال (4.2.1)
 عمِ ها يمي: الثاىييىص السؤاؿ 

ألمو هف عزل عمِ ظاٌرتٍا ياستجابات أفراد عيىة الدراسة ان بيف هتكسطات إحصائيداؿ كجد فرؽ ي ٌؿ"
ؿ العمهيات: لهتغير ا  "ً(؟فيالذم يعهؿ ز الجٍا – سكريةالرتبة الع - سىكات الخدهةعدد  – )الهٌؤ

الثاىي تـ تحميؿ استجابات الهفحكصيف عمِ استباىة الدراسة كالتي كل جابة عمِ السؤاؿ 
 كاآلتي: أظٍرت أثر هتغيرات الدراسة عمِ ظاٌرتٍا

  :عمى ظاىرة الدراسة يالمؤىل العمم متغيرأواًل: 
 اسة"عمى ظاىرة الدر  متغير المؤىل العمميثر أ : (21جدول )

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig. 

 مستوى
 الداللة 

 الجاىب الديىي 1
 2.946 3 8.839 بيف الهجهكعات

3.981 

 

0.008 

 
 0.740 320 236.848 داخؿ الهجهكعات دالة*

  323 245.688 الهجهكع

 الجاىب الكطىي 2

 0.903 3 2.710 عاتبيف الهجهك 

1.494 

 

0.216 

 
 0.605 320 193.478 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 196.188 الهجهكع

 الجاىب االجتهاعي 3

 0.023 3 0.068 بيف الهجهكعات

0.032 

 

0.992 

 
 0.698 320 223.366 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 223.434 الهجهكع

 هىيالجاىب األ 4

 2.420 3 7.261 بيف الهجهكعات

2.879 

 

0.036 

 
 0.841 320 268.986 داخؿ الهجهكعات دالة*

  323 276.247 الهجهكع

 االستبانة ككل 

 2.382 3 7.146 بين المجموعات

4.237 

 

0.006 

 
 0.562 320 179.880 داخل المجموعات دالة*

  323 187.025 المجموع

 .(2.60)( = 0.05( كعىد هستكل داللة )320, 3"ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية ) * قيهة
 .(3.78)( = 0.01( كعىد هستكل داللة)320, 3* قيهة "ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية)
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 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
ذا يدؿ عمِ ك في االستباىة ككؿ " الجدكليةؼهف قيهة " أكبر" الهحسكبة ؼأف قيهة " جكد , ٌك

دكر ٌيئة التكجيً لتقديرات الهتكسط بيف ( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة)
 غزةهحافظة هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية ب السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية

ؿ العمهيتعزل لهتغير  ك ,الهٌؤ  حيث ىفسً بالهتغير الهتعمقة الدراسة فرضية هع يتعارض ها ٌك
 هستكل عىد إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ عمِ تىص صفرية فرضية الدراسة اعتهدت
ؿ لهتغير تعزل ظاٌرتٍا عمِ الدراسة عيىة تقديرات هتكسطات بيف (α≤0.05) داللة  الهٌؤ

 .العمهي
 دكف الفئات كافة بأىشطتٍا تستٍدؼ كالهعىكم السياسي التكجيً ٌيئة أف إلِ ذلؾ الباحث كيعزك

ؿ تصىيؼ كبدكف تثىاءاس  الرتبة حسب تصىفٍا كفئات شرائح تستٍدؼ ىٍاإ حيث ,العمهي لمهٌؤ
ؿ حسب ال العسكرية ؿ يحهؿ قد الكسطِ الرتب أصحاب بعض إف حيث ,العمهي الهٌؤ  عمهي هٌؤ

ا كعدـ الكزارة في التقييـ هعايير لتعدد ىظران  ,العميا الرتب حهمة بعض هف أعمِ  عمِ اقتصاٌر
ؿ  ىًإ حيث الٍيئة تهارسً الذم الخطاب ىكعيً إلِالباحث ذلؾ  كيعزك كها ,فقط هيالعم الهٌؤ
 .خاص بشكؿ الداخمية كزارة كضباط عاـ بشكؿ الفمسطيىي الكؿ كيٍـ يهثؿ جاهع خطاب

  اىدذٗىٞخ فٜ اىدبّجِٞ اى٘طْٜ ٗاالختَبػٜ, ٕٗزا  "ف"اىَحس٘ثخ أقو ٍِ قَٞخ  "ف"أُ قَٞخ

 هتكسط بيف (α≤0.05) دالىخ إحصبئٞخ ػْذ ٍست٘ٙ دالىخٝذه ػيٚ ػذً ٗخ٘د فشٗق راد 
ىذٗس ٕٞئخ اىت٘خٞٔ اىسٞبسٜ ٗاىَؼْ٘ٛ فٜ تَبسل اىدجٖخ اىذاخيٞخ ٍِ ٗخٖخ ّظش  التقديرات

ؿ لهتغير تعزل غضحَحبفظخ ضجبط ٗصاسح اىذاخيٞخ ث  .الجاىبيف ٌذيف في العمهي الهٌؤ
  اىدبّجِٞ اىذْٜٝ ٗاى٘طْٜ, ٕٗزا ٝذه  اىدذٗىٞخ فٜ "ف"اىَحس٘ثخ أمجش ٍِ قَٞخ  "ف"أُ قَٞخ

 التقديرات هتكسط بيف  (α≤0.05)ػيٚ ٗخ٘د فشٗق راد دالىخ إحصبئٞخ ػْذ ٍست٘ٙ دالىخ 
ىذٗس ٕٞئخ اىت٘خٞٔ اىسٞبسٜ ٗاىَؼْ٘ٛ فٜ تَبسل اىدجٖخ اىذاخيٞخ ٍِ ٗخٖخ ّظش ضجبط ٗصاسح 

ؿ لهتغير تعزل غضحَحبفظخ اىذاخيٞخ ث  .العمهي الهٌؤ
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ؿ لهتغير بالىسبة الهجهكعات بيف الفركقات كإليجاد  ٌك كها, (LSD)اختبار استخداـ تـ العمهي, الهٌؤ
 :ٍجِٞ فٜ اىدذٗه اىتبىٜ

 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي في االستبانة ككل: (22جدول )
 ماجستير فما فوق بكالوريوس دبموم ثانوية عامة فما دون المؤىل العممي

    1 نوية عامة فما دونثا
   1 *-0.379 دبموم

  1 0.006 *-0.373 بكالوريوس
 1 -0.204 -0.198 *-0.577 ماجستير فما فوق

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
  ( كهجهكعة)ثاىكية عاهة فها دكف(, كلصالح هجهكعة)ثاىكية أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)دبمـك

 عاهة فها دكف(.
 ف هجهكعػػػػػػة)بكالكريكس( كهجهكعة)ثاىكيػػػػػة عاهػػػػػة فهػػػػػا دكف(, كلصػػػػػػالح أىػػػػػً يكجػػػػػد فػػػػػركؽ بػػػػػي

 هجهكعة)ثاىكية عاهة فها دكف(.
  أىػػً يكجػػد فػػركؽ بػػيف هجهكعة)هاجسػػتير فهػػا فػػكؽ( كهجهكعة)ثاىكيػػة عاهػػة فهػػا دكف(, كلصػػالح

 هجهكعة)ثاىكية عاهة فها دكف(.

ذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الج بٍة الداخمية هف كجٍة ىظر ٌك
ؿ العمهي الذم يحهمً الضابط, كيتضح هف الىتائج أف  الضباط في قطاع غزة يختمؼ بإختالؼ الهٌؤ

ؿ العمهي البكالكيكيس كالهاجستير ٌيئة التكجيً  أكثر تقديرا لدكر كالدبمكـ الضباط هف حهمة  الهٌؤ
ه ؿ الثاىكية العاهة فها ا هالسياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف غيٌر ف الضباط حهمة  هٌؤ

ؿ التي يتهتع بٍا الثقافة  ةأف هحدكديكيعزك الباحث ذلؾ إلِ , دكف لثاىكية الضباط هف حهمة هٌؤ
يعزك كها ك  ,كعدـ اطالعٍـ بصكرة كاهمة عمِ دكر الٍيئة في تعزيز الجبٍة الداخميةالعاهة فها دكف, 

ي فئة غالبيتٍا هف حهمة فٍي  ,تطمعةالباحث ذلؾ أيضا إلِ طبيعة الفئة الهس فئة الضباط ٌك
, حيث أف حهمة درجة البكالكريكس هف الهفحكصيف جاءت في الهرتبة األكلِ الشٍادات كالتخصصات

الت بىسبة تقريبية) ؿ الدبمـك في الهرتبة الثاىية  %(,59هف بيف الهٌؤ فها جاء الضباط هف حهمة هٌؤ
ؿ الدراسات العميا هاجستير فها فكؽ في الهرتبة فها جاء الضبا%(, 15بىسبة تقريبية) ط هف حهمة هٌؤ

ؿ الثاىكية العاهة فها دكف 14الثالثة بىسبة تقريبية) %(, كجاء الضباط هف الهفحكصيف هف حهمة هٌؤ
 في الهرتبة األخيرة.
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 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي في المحور األول: (23) جدول
 ماجستير فما فوق بكالوريوس دبموم ثانوية عامة فما دون عمميالمؤىل ال

    1 ثانوية عامة فما دون
   1 *-0.517 دبموم

  1 0.033 *-0.842 بكالوريوس
 1 -0.090 -0.056 *-0.574 ماجستير فما فوق

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
 ( كهجهكعة)ثاىكية عاهة فه ا دكف(, كلصالح هجهكعة)ثاىكية أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)دبمـك

 عاهة فها دكف(.
  يػػػػػة عاهػػػػػة فهػػػػػا دكف(, كلصػػػػػػالح أىػػػػػً يكجػػػػػد فػػػػػركؽ بػػػػػيف هجهكعػػػػػػة)بكالكريكس( كهجهكعة)ثاىك

 )ثاىكية عاهة فها دكف(.هجهكعة
  أىػػً يكجػػد فػػركؽ بػػيف هجهكعة)هاجسػػتير فهػػا فػػكؽ( كهجهكعة)ثاىكيػػة عاهػػة فهػػا دكف(, كلصػػالح

 هجهكعة)ثاىكية عاهة فها دكف(.

ٌذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف كجٍة ك  
ك هحكر ؿ الجاىب  ىظر الضباط في قطاع غزة بالىسبة لمهحكر األكؿ ٌك الديىي يختمؼ بإختالؼ الهٌؤ

ؿ العمهي البكالكيكي س العمهي الذم يحهمً الضابط, كيتضح هف الىتائج أف الضباط هف حهمة  الهٌؤ
كالهاجستير كالدبمكـ أكثر تقديرا لدكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف 

ؿ الثاىكية العاهة فها دكف,  ها هف الضباط حهمة  هٌؤ الضباط هف أف كيعزك الباحث ذلؾ إلِ غيٌر
ؿ الثاىكية العاهة فها د الت أكثر ثقافةن هف الضباط هف حهمة الهٌؤ هحدكدية كف, بسبب حهمة الهٌؤ

كألف كها تعهؽ  , كعدـ اطالعٍـ بصكرة كاهمة عمِ دكر الٍيئة في تعزيز الجبٍة الداخمية,تٍـالثقاف
هان  الضباط التعمـ كمها ذات تقربان إلِ ا في الغالب فالعمهاء ٌـ كرثت األىبياء, فاألىبياء لـ يكرثكا دٌر

ـ,  كال ديىاران بؿ كرثكا العمـ, فمهتعمهكا ٌـ أكثر اطالعان كاٌتهاهان باألهكر الفكرية كالثقافية فهف غيٌر
ا الٍيئة في الهىاسبات الهختمفة كالحهالت التي  حيث يطمعكا عمِ الىشرات كالهجالت التي تصدٌر

 تىظهٍا.
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 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي في المحور الرابع: (24) جدول
 ماجستير فما فوق بكالوريوس دبموم مة فما دونثانوية عا المؤىل العممي

    1 ثانوية عامة فما دون
   1 -0.241 دبموم

  1 -0.021 -0.262 بكالوريوس
 1 *-0.319 -0.340 *-0.581 ماجستير فما فوق

 

 وقد تبين من النتائج السابقة: 
 كف(, كلصػػالح أىػػً يكجػػد فػػركؽ بػػيف هجهكعة)هاجسػػتير فهػػا فػػكؽ( كهجهكعة)ثاىكيػػة عاهػػة فهػػا د

 هجهكعة)ثاىكية عاهة فها دكف(.
  أىػػػػػػػً يكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ بػػػػػػػيف هجهكعة)هاجسػػػػػػػتير فهػػػػػػػا فػػػػػػػكؽ( كهجهكعػػػػػػػة)بكالكريكس(, كلصػػػػػػػالح

 هجهكعة)بكالكريكس(.

ذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية  ٌك
ك هحكر الجاىب األهىي   هف كجٍة ىظر الضباط في قطاع غزة بالىسبة لمهحكر الرابع ٌك

ؿ العمهي الذم يحهمً الضابط. كيعزك الباحث ذلؾ إلِ أف حهمة  يختمؼ بإختالؼ الهٌؤ
الهاجستير فها فكؽ يهثمكف ىخبة هتهيزة في كزارة الداخمية قميمة العدد كقد هركا بالعديد هف 

بالجاىب األهىي الدكرات خارج هجاؿ العهؿ الرسهي كأجركا العديد هف األبحاث ذات العالقة 
الن عمهيان هىٍـ ٌي الهستٍدفة بشكؿ أكبر بأىشطة الٍيئة  في الكزارة هها يجعؿ الفئات األقؿ هٌؤ
ك ها ظٍر في ىتائج تحميؿ استجابات  ك ها يجعمٍا أكثر اطالعان كتقديران لٍذي األىشطة ٌك ٌك

 الهفحكصيف ٌىا.
 :الدراسة ظاىرة عمى الخدمة سنوات عدد متغيرأثرً :ثبنيب ً

 عمى ظاىرة الدراسة" متغير عدد سنوات الخدمةثر أ: (25جدول )

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig. 

 مستوى
 الداللة 

 الجاىب الديىي 1
 0.853 3 2.558 بيف الهجهكعات

1.122 

 

0.340 

 
 0.760 320 243.129 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 245.688 الهجهكع
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 الجاىب الكطىي 2

 0.782 3 2.345 بيف الهجهكعات

1.290 

 

0.278 

 
 0.606 320 193.843 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 196.188 الهجهكع

 الجاىب االجتهاعي 3

 0.972 3 2.915 بيف الهجهكعات

1.410 

 

0.240 

 
 0.689 320 220.519 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 223.434 الهجهكع

 الجاىب األهىي 4

 1.223 3 3.670 بيف الهجهكعات

1.436 

 

0.232 

 
 0.852 320 272.577 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 276.247 الهجهكع

 االستبانة ككل 

 0.699 3 2.098 بين المجموعات

1.210 

 

0.306 

 
 0.578 320 184.927 جموعاتداخل الم غير دالة

  323 187.025 المجموع

 (2.60)( = 0.05( كعىد هستكل داللة)320, 3* قيهة "ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية)
 (3.78)( = 0.01( كعىد هستكل داللة )320, 3* قيهة "ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية )

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
ذا يدؿ عمِ في االستباىة ككؿ " الجدكليةؼهف قيهة " أقؿ " الهحسكبةؼأف قيهة " • كجكد عدـ , ٌك

دكر ٌيئة التكجيً لتقديرات الهتكسط بيف ( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة)
 غزةهحافظة هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية ب السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية

ك ات الخدهةتعزل لهتغير عدد سىك   داؿ فرؽ دك كج بعدـ تقكؿ التي الدراسة فرضية هع تكافؽ ها ٌك
 يعزل ظاٌرتٍا عمِ الدراسة عيىة أفراد استجابات في (α≤0.05)داللة هستكل عىد إحصائيان 
 .الخدهة سىكات لهتغير

ذا يدؿ في جهيع هحاكر االستباىة " الجدكليةؼهف قيهة " أقؿ" الهحسكبة ؼأف قيهة "ك  • , ٌك
تقديرات الهتكسط بيف ( α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة )دـ ععمِ 

هف كجٍة ىظر ضباط كزارة  دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخميةل
تعزل لهتغير عدد سىكات الخدهة, كبالتالي يقبؿ الباحث الفرضية التي تقكؿ  الداخمية بهحافظة غزة

في استجابات أفراد عيىة الدراسة عمِ  (α≤0.05)د فرؽ داؿ إحصائيان عىد هستكل داللةجبعدـ ك 
هىتسبي كزارة الداخمية هعظـ أف كيعزك الباحث ذلؾ الِ , ظاٌرتٍا يعزل لهتغير سىكات الخدهة

, كأف سىكات الخدهة ال ـ(2007في عاـ)الفمسطيىي حالة االىقساـ  تـ تعيىٍـ بعدكاألهف الكطىي 
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هعايير هتعددة الحتساب سىكات , حيث أىً يكجد عميان عف عدد سىكات عهمٍـ في الكزارةتعبر ف
ك ها قارب  آرائٍـ  حكؿ دكر ٌيئة التكجيً السياسي  بيفالخدهة هىٍا عدد سىكات السجف هثالن ٌك

كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية, إضافة إلِ أف بعضٍـ قد يككف لً دكر في عهميات التكجيً 
هف أك ىظير لحهاية الجبٍة الداخمية كخاصة هف أصحاب العمـ التخصصي في هجاالت األكالت

 أك في هجاؿ الدفاع الهدىي كاالسعافات األكلية.  اهاؿهكافحة الهخدرات كاالتر 

 :ظاىرة عمى العسكرية الرتبة متغير أثر :ثبلثب ً

 الرتبة العسكرية عمى ظاىرة الدراسة"متغير ثر أ: (26جدول )

 المصدر ورالمح م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig. 

 مستوى
 الداللة 

 الجاىب الديىي 1
 6.931 3 20.794 بيف الهجهكعات

9.862 

 

0.000 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.703 320 224.894 داخؿ الهجهكعات

  323 245.688 الهجهكع

 الجاىب الكطىي 2

 3.043 3 9.129 هجهكعاتبيف ال

5.206 

 

0.002 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.585 320 187.058 داخؿ الهجهكعات

  323 196.188 الهجهكع

 الجاىب االجتهاعي 3

 1.278 3 3.835 بيف الهجهكعات

1.863 

 

0.136 

 
 0.686 320 219.599 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 223.434 الهجهكع

 الجاىب األهىي 4

 4.914 3 14.741 بيف الهجهكعات

6.013 

 

0.001 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.817 320 261.506 داخؿ الهجهكعات

  323 276.247 الهجهكع

 االستبانة ككل 

 5.801 3 17.404 بين المجموعات

10.945 

 

0.000 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.530 320 169.621 داخل المجموعات

  323 187.025 المجموع

 (2.60)( = 0.05( كعىد هستكل داللة )320, 3* قيهة "ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية )
 (3.78)( = 0.01( كعىد هستكل داللة )320, 3* قيهة "ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية )
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 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
ذا يدؿ عمِ كجكد في االستباىة ككؿ " الجدكليةؼة "هف قيه أكبر" الهحسكبة ؼأف قيهة " • , ٌك

دكر ٌيئة لتقديرات الهتكسط بيف ( α≤0.01فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة )
هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية  التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية

كتعزل لهتغير الرتبة العسكرية  غزةهحافظة ب  تقكؿ التي الدراسة فرضية هع تعارض اه ٌك
 الدراسة عيىة أفراد استجابات في (α≤0.05)داللة هستكل عىد إحصائيان  داؿ فرؽ كجد بعدـ
 .العسكرية الرتبة لهتغير يعزل ظاٌرتٍا عمِ

 الٍيئة دكر عمِ كاطالعٍـ الضباط ٌؤالء هشاركة درجة في تبايف كجكد إلِ ذلؾ الباحث كيعزك
 إضافة األىشطة في هشاركاتٍـ يعيؽ ها العهؿ ضغكط هف عميٍا األعمِ الرتب غالبية كأف سيها
 أصحاب دافعية هف تقمؿ قد كالتي العسكرية بالرتبة العالقة ذات الىفسية االعتبارات بعض إلِ

 .بأىشطة كهستٍدفيف الهشاركة في العالية الرتب
الديىي كالكطىي كاألهىي,  أف قيهة "ؼ" الهحسكبة أكبر هف قيهة "ؼ" الجدكلية في الجكاىب •

ذا يدؿ عمِ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة) ( بيف هتكسط التقديرات α≤0.05ٌك
لدكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية في ٌذي الجكاىب الثالث هف كجٍة 

لعسكرية كيعزك الباحث ذلؾ إلِ طبيعة غزة تعزل لهتغير الرتبة اهحافظة ىظر ضباط كزارة الداخمية ب
ا عمِ الجاىب االجتهاعي لطبيعة عالتركيز في أىشطة الٍيئة  مِ ٌذي الجكاىب الثالث أكثر هف تركيٌز

  دكف الجاىب الرابع.هجاالت عهؿ الٍيئة التي تكلي العىاية األكبر لمجكاىب الثالث 
ذا يدؿ عدـ كجكد فركؽ أف قيهة "ؼ" الهحسكبة أقؿ هف قيهة "ؼ" الجدكلية في اله حكر االجتهاعي, ٌك

( بيف هتكسط التقديرات لدكر ٌيئة التكجيً السياسي α≤0.05ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة)
كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية في الجاىب االجتهاعي هف كجٍة ىظر ضباط كزارة الداخمية 

ك الباحث ذلؾ لطبيعة عهؿ الٍيئة التي تركز جٍكدٌا غزة تعزل لهتغير الرتبة العسكرية كيعز هحافظة ب
 بشكؿ أكبر في باقي هجاالت الدراسة أكثر هىٍا في ٌذا الجاىب.

, LSDكإليجاد الفركقات بيف الهجهكعات بالىسبة لهتغير الرتبة العسكرية, تـ استخداـ اختبار   
 كها ٌك هبيف في الجدكؿ التالي:
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 ات بالنسبة لمتغير الرتبة العسكرية في االستبانة ككلالفروقات بين المجموع: (27جدول )
 رائد فما فوق نقيب مالزم أول مالزم الرتبة العسكرية

    1 مالزم
   1 *-0.566 مالزم أول
  1 *0.479 -0.097 نقيب

 1 0.162 *0.631 0.065 رائد فما فوق

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
  (.أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)هالـز (, كلصالح هجهكعة)هالـز  أكؿ( كهجهكعة)هالـز
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)ىقيب( كهجهكعة)هالـز أكؿ(, كلصالح هجهكعة)ىقيب 
  أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)رائد فها فػكؽ( كهجهكعػة)هالـز أكؿ(, كلصػالح هجهكعة)رائػد فهػا

 فكؽ(.

ذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في  تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف كجٍة ىظر ٌك
التي يحهمٍا الضابط, كيتضح هف الىتائج أف بإختالؼ الرتبة العسكرية الضباط في قطاع غزة يختمؼ 

ـ هف أصحاب الرتب العسكرية األقؿ, الضباط هف  حهمة الرتب العسكرية األعمِ, أكثر تقديرا هف غيٌر
ٍدافان بأىشطة الٍيئة هف رتبة هالـز أكؿ حسب كيعزك الباحث ذلؾ إلِ أف رتبة هالـز أكثر است

ذي  ترشيحاتٍا لمهشاركة في ٌذي األىشطة بسبب كثرة األعباء الهيداىية الهمقاة عمِ رتبة هالـز أكؿ ٌك
الهشكمة ىاجهة عف قمة الكادر في الكزارة كهحكرية دكر رتبة هالـز أكؿ فيٍا أها رتبتي ىقيب كرائد فها 

ة هالـز أكؿ تهثالف جٍات هسئكلة كعاهمة في اإلدارات أكثر هف الهيداف هها فكؽ فإىٍها بالىسبة لرتب
يهكىٍا هف االطالع كبشكؿ أكبر بؿ كالهشاركة في أىشطة الٍيئة هها يتيح لٍا فرصة أكبر لتقييهٍا 

ا  .كتقديٌر

 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الرتبة العسكرية في المحور األول: (28) جدول
 رائد فما فوق نقيب مالزم أول مالزم ة العسكريةالرتب

    1 مالزم
   1 *-0.641 مالزم أول
  1 *0.472 -0.169 نقيب

 1 0.189 *0.661 0.019 رائد فما فوق

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
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 .) (, كلصالح هجهكعة)هالـز  أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)هالـز أكؿ( كهجهكعة)هالـز
 بيف هجهكعة)ىقيب( كهجهكعة)هالـز أكؿ(, كلصالح هجهكعة)ىقيب(. أىً يكجد فركؽ 
  أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)رائد فها فػكؽ( كهجهكعػة)هالـز أكؿ(, كلصػالح هجهكعة)رائػد فهػا

 فكؽ(.

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػِ أف رتبػػة هػػالـز أكثػػر اسػػتٍدافان بأىشػػطة الٍيئػػة هػػف رتبػػة هػػالـز أكؿ حسػػب 
ذي األىشػػطة بسػػبب كثػػرة األعبػػاء الهيداىيػػة الهمقػػاة عمػػِ رتبػػة هػػالـز أكؿ ترشػػيحاتٍا لمهشػػاركة فػػي ٌػػ

ذي الهشكمة ىاجهة عف قمة الكادر في الكزارة كهحكرية دكر رتبػة هػالـز أكؿ فيٍػا أهػا رتبتػي ىقيػب  ٌك
كرائد فها فكؽ فإىٍها بالىسبة لرتبة هالـز أكؿ تهثالف جٍات هسئكلة كعاهمة فػي اإلدارات أكثػر هػف 

هها يهكىٍا هف االطالع كبشكؿ أكبر بؿ كالهشاركة في أىشطة الٍيئػة ههػا يتػيح لٍػا فرصػة الهيداف 
ا.  أكبر لتقييهٍا كتقديٌر

 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الرتبة العسكرية في المحور الثاني :(29)جدول 
 رائد فما فوق نقيب مالزم أول مالزم الرتبة العسكرية

    1 مالزم
   1 *-0.385 ولمالزم أ
  1 0.233 -0.163 نقيب

 1 0.238 *0.471 0.076 رائد فما فوق

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
 .) (, كلصالح هجهكعة)هالـز  أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)هالـز أكؿ( كهجهكعة)هالـز
 هػا أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)رائد فها فػكؽ( كهجهكعػة)هالـز أكؿ(, كلصػالح هجهكعة)رائػد ف

 فكؽ(.

أكؿ  كيعزك الباحث ذلؾ إلِ أف فئة هالـز أكثر هشاركة كاسػتفادة هػف أىشػطة الٍيئػة هػف فئػة هػالـز
مفئػػة الثاىيػػة أهػػا فئػػة رائػػد فهػػا فػػكؽ فتهثػػؿ فػػي الغالػػب العػػاهميف فػػي ل بالىسػػبةلكثػػرة األعبػػاء الهيداىيػػة 

 ي تىفذٌا في إداراتٍـ.اإلدارات هها يتيح لٍـ اطالعان أكثر عمِ عدد كىكع أىشطة الٍيئة الت
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 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الرتبة العسكرية في المحور الرابع: (30)جدول
 رائد فما فوق نقيب مالزم أول مالزم الرتبة العسكرية

    1 مالزم
   1 *-0.490 مالزم أول
  1 *ْٕٔ.َ -0.023 نقيب

 1 0.135 *0.602 0.111 رائد فما فوق

 يف هف الىتائج السابقة: كقد تب
 .) (, كلصالح هجهكعة)هالـز  أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)هالـز أكؿ( كهجهكعة)هالـز
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)ىقيب( كهجهكعة)هالـز أكؿ(, كلصالح هجهكعة)ىقيب 
  أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)رائد فها فػكؽ( كهجهكعػة)هالـز أكؿ(, كلصػالح هجهكعة)رائػد فهػا

 .فكؽ(

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػِ أف رتبػػة هػػالـز أكثػػر اسػػتٍدافان بأىشػػطة الٍيئػػة هػػف رتبػػة هػػالـز أكؿ حسػػب 
ترشػػيحاتٍا لمهشػػاركة فػػي ٌػػذي األىشػػطة بسػػبب كثػػرة األعبػػاء الهيداىيػػة الهمقػػاة عمػػِ رتبػػة هػػالـز أكؿ 

ذي الهشكمة ىاجهة عف قمة الكادر في الكزارة كهحكرية دكر رتبػة هػالـز أكؿ فيٍػا أهػا رتبتػي ىقيػب  ٌك
كرائد فها فكؽ فإىٍها بالىسبة لرتبة هالـز أكؿ تهثالف جٍات هسئكلة كعاهمة فػي اإلدارات أكثػر هػف 
الهيداف هها يهكىٍا هف االطالع كبشكؿ أكبر بؿ كالهشاركة في أىشطة الٍيئػة ههػا يتػيح لٍػا فرصػة 

ا.  أكبر لتقييهٍا كتقديٌر
 :الدراسة ظاىرة ىعم فيو يعمل الذي الجياز متغيرأثرً :رابعب ً

 الجياز الذي يعمل فيو عمى ظاىرة الدراسة"متغير ثر أ: (31)جدول

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 الجاىب الديىي 1
 2.006 6 12.034 بيف الهجهكعات

2.721 

 

0.014 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.737 317 233.654 خؿ الهجهكعاتدا

  323 245.688 الهجهكع

 الجاىب الكطىي 2

 2.752 6 16.511 بيف الهجهكعات

4.855 

 

0.000 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.567 317 179.677 داخؿ الهجهكعات

  323 196.188 الهجهكع
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 الجاىب االجتهاعي 3

 0.821 6 4.929 بيف الهجهكعات

1.192 

 

0.310 

 
 0.689 317 218.506 داخؿ الهجهكعات غير دالة

  323 223.434 الهجهكع

 الجاىب األهىي 4

 2.693 6 16.160 بيف الهجهكعات

3.283 

 

0.004 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.820 317 260.087 داخؿ الهجهكعات

  323 276.247 الهجهكع

 االستبانة ككل 

 1.633 6 9.798 مجموعاتبين ال

2.921 

 

0.009 

 

عىد دالة*
  0.01هستكل

 0.559 317 177.227 داخل المجموعات

  323 187.025 المجموع

 (2.10)( = 0.05( كعىد هستكل داللة )317, 6* قيهة "ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية )
 (2.80)( = 0.01لة )( كعىد هستكل دال317, 6* قيهة "ؼ" الجدكلية عىد درجة حرية )

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
 " ػذا يػدؿ عمػِ كجػكد في االستباىة ككؿ " الجدكليةؼهف قيهة " أكبر" الهحسكبة ؼأف قيهة , ٌك

دكر ٌيئػػة لػػتقػػديرات الهتكسػػط بػػيف ( α≤0.05فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتكل داللػػة )
هػػف كجٍػػة ىظػػر ضػػباط كزارة الداخميػػة  ميػػةالتكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم فػػي تهاسػػؾ الجبٍػػة الداخ

ػك هػا يتعػارض هػع فرضػية الدراسػة التػي  تعزل لهتغير الجٍػاز غزةهحافظة ب الػذم يعهػؿ فيػً ٌك
( بػػيف هتكسػػطات α≤0.05تقػػكؿ بعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتكل داللػػة )

 تقديرات عيىة الدراسة عمِ ظاٌرتٍا.
ف فػػي درجػػة هشػػاركة األجٍػػزة األهىيػػة فػػي أىشػػطة الٍيئػػة تبعػػان كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػِ كجػػكد تبػػاي

هكقػع أك قمػة الكػادر فػي الجٍػاز إضػافة إلػِ التبػايف الكبيػر فػي أعػداد اللضغكط العهؿ أك حساسػية 
كها كيعزك الباحث ذلؾ إلِ درجة اٌتهاـ الٍيئة في األجٍزة حيث يحدد ذلؾ  ,العاهميف بيف األجٍزة

, لهىكط بً فػي كػؿ هرحمػة هػف الهراحػؿا كدرجة تأٌيمً كحساسية الدكر اطبيعة عهمٍا كىكعية كادٌر
كها يعزك الباحث سبب التبايف بيف األجٍزة إلِ قمة اإلهكاىػات التػي تحػكؿ بػيف الٍيئػة كبػيف بعػض 
األجٍػػزة فػػي تىفيػػذ األىشػػطة, ههػػا يػػؤدم إلػػِ عػػدـ تهكػػف الٍيئػػة تىفيػػذ ىفػػس البرىػػاهج لكافػػة األجٍػػزة, 

ث إلِ عدـ تفاعؿ كافة األجٍزة األهىية الشرطية عمِ ىفس الهستكل هػف أىشػطة ككذلؾ يعزك الباح
 الٍيئة.
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كإليجػاد الفركقػػات بػػيف الهجهكعػػات بالىسػػبة لهتغيػػر الجٍػػاز الػػذم يعهػػؿ فيػػً, تػػـ اسػػتخداـ           
 , كها ٌك هبيف في الجدكؿ التالي:LSDاختبار 

 ر الجياز في االستبانة ككلالفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغي :(32)جدول 
 أخرى الخدمات الطبية األمن الداخمي الدفاع المدني األمن الوطني األمن والحماية الشرطة الرتبة العسكرية

       1 الشرطة
      1 0.061 األمن والحماية
     1 0.299 0.360 األمن الوطني
    1 -0.378 -0.080 -0.019 الدفاع المدني
   1 0.080 -0.298 0.001 0.062 ياألمن الداخم

  1 -0.028 0.052 -0.326 -0.028 0.034 الخدمات الطبية
 1 *0.382 0.354 *0.434 0.056 *0.354 *0.416 أخرى

 
 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 

 أخرل( كهجهكعة)الشرطة(, كلصالح هجهكعة)أخرل(.أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة( 
 أخرل( كهجهكعة)األهف كالحهاية(, كلصالح هجهكعة)أخرل(.أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة( 
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الدفاع الهدىي(, كلصالح هجهكعة)أخرل 
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الخدهات الطبية(, كلصالح هجهكعة)أخرل 

ذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم  فػي تهاسػؾ الجبٍػة الداخميػة هػف كجٍػة ٌك
, كيتضػػح هػػف الضػابط ىػكع الجٍػػاز الػػذم يعهػؿ فيػػًىظػر الضػػباط فػي قطػػاع غػػزة يختمػؼ بػػإختالؼ 

ي)ٌيئػػػة  ,الىتػػػائج أف الضػػػباط فػػػي األجٍػػػزة األخػػػرل يئػػػة التىظػػػيـ ٌك التكجيػػػً السياسػػػي كالهعىػػػكم, ٌك
هكتػػب الهراقػػب العػػاـ لمػػكزارة, كهكتػػب اإلهػػداد كالتجٍيػػز, كهكتػػب كزيػػر الداخميػػة, ك  كاإلدارة, كهديريػػة

هػدير عػػاـ قػػكل األهػف, كاإلتحػػاد الرياضػػي العسػكرم, كالعالقػػات العاهػػة كاإلعػالـ, كالهديريػػة العاهػػة 
يئػة القضػاء العسػكرم( هػا ىسػبتً)هراكز ال ( 21%إلصالح كالتأٌيػؿ, كجٍػاز العهميػات الهركزيػة, ٌك

 ً السياسػي كالهعىػكم فػي تهاسػؾ الجبٍػة الداخميػةأكثر تقديران لػدكر ٌيئػة التكجيػ ( ضابطا,68بكاقع)
ػػي فػػي الهرتبػػة الثاىيػػة فػػي الفئػػة الهسػػتطمع بعػػد جٍػػاز الشػػرطة كالػػذم جػػاء بىسػػبة) بكاقػػع %( 29ٌك

ذي ىسبة كبيرة, كيعزك الباحث ذلؾ اإلٌتهاـ تمؾ األجٍػزة برفػع كفػاءة العػاهميف فيٍػا 89) ( ضابط ٌك
حيث تعىي ٌذي األجٍزة  ر كاحد عمِ أغمب األجٍزة,كتكتمٍا في هقبسبب صغر حجـ تمؾ األجٍزة 
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ا  كيعػزك الباحػث  , حجػـ هشػاركتٍا كتفاعمٍػا هػع أىشػطة الٍيئػةفػي تحديدان ككذلؾ بأفرادٌا كعىاصٌر
كػذلؾ األهػر فػي جٍػاز الشػرطة رغػـ أىػً أكبػر األجٍػزة عمػِ االطػالؽ ك  حاىحياز الفركؽ لصػالعدـ 

دا الجٍػكد التػي تقػكـ بٍػا  رتٍا الهختمفة هها يػؤدم إلػِ تشػتتىسبة الهفحكصيف إلِ تعدد هقراراتٍا كا 
 الٍيئة, بحيث يؤدم إلِ كعدـ اطالع جهيع الضباط عمِ دكر الٍيئة.

 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الجياز في المحور األول : (33)جدول 
 أخرى الخدمات الطبية ن الداخمياألم الدفاع المدني األمن الوطني األمن والحماية الشرطة الرتبة العسكرية

       1 الشرطة
      1 0.245 األمن والحماية
     1 0.073 0.323 األمن الوطني
    1 *-0.563 *-0.489 -0.240 الدفاع المدني
   1 0.184 -0.379 -0.305 -0.056 األمن الداخمي
  1 -0.100 0.083 *-0.479 -0.506 -0.156 الخدمات الطبية

 1 *0.425 0.324 *0.509 -0.054 0.019 *0.269 أخرى

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
  أىػػػػػػػً يكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ بػػػػػػػيف هجهكعة)الػػػػػػػدفاع الهػػػػػػػدىي( كهجهكعػػػػػػػة)األهف كالحهايػػػػػػػة(, كلصػػػػػػػالح

 هجهكعة)األهف كالحهاية(.
  أىػػػػػػػً يكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ بػػػػػػػيف هجهكعة)الػػػػػػػدفاع الهػػػػػػػدىي( كهجهكعػػػػػػػة)األهف الػػػػػػػكطىي(, كلصػػػػػػػػالح

 ىي(.هجهكعة)األهف الكط
  أىػػػػػػً يكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ بػػػػػػيف هجهكعة)الخػػػػػػدهات الطبيػػػػػػة( كهجهكعػػػػػػة)األهف الػػػػػػكطىي(, كلصػػػػػػالح

 هجهكعة)األهف الكطىي(.
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الشرطة(, كلصالح هجهكعة)أخرل 
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الدفاع الهدىي(, كلصالح هجهكعة)أخرل 
 بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الخدهات الطبية(, كلصالح هجهكعة)أخرل(. أىً يكجد فركؽ 

ذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم فػي تهاسػؾ الجبٍػة الداخميػة هػف كجٍػة  ٌك
ػػك هحػػكر الجاىػػب الػػديىي, ىظػػر الضػػباط فػػي قطػػاع غػػزة  يختمػػؼ بػػإختالؼ بالىسػػبة لمهحػػكر األكؿ ٌك
, كيتضػػػػح هػػػف الىتػػػػائج أف الضػػػباط فػػػػي األجٍػػػزة األخػػػػرل, ضػػػابطال ىػػػكع الجٍػػػاز الػػػػذم يعهػػػؿ فيػػػػً

يئػػة التىظػػيـ كاإلدارة, كهديريػػة اإلهػػداد كالتجٍيػػز, كهكتػػب  ي)ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم, ٌك ٌك
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كزيػػر الداخميػػة, كهكتػػب الهراقػػب العػػاـ لمػػكزارة, كهكتػػب هػػدير عػػاـ قػػكل األهػػف, كاإلتحػػاد الرياضػػي 
كاإلعالـ, كالهديرية العاهة لهراكز اإلصالح كالتأٌيؿ, كجٍاز العهميات العسكرم, كالعالقات العاهة 

يئة القضاء العسكرم(, أكثػر تقػديران لػدكر ٌيئػة التكجيػً السياسػي كالهعىػكم فػي تهاسػؾ  الهركزية, ٌك
كػؿ هػا سػبؽ هػف ىتػائج إلػِ درجػة االٌتهػاـ الجبٍة الداخمية بالىسبة لمهحكر الديىي, كيعػزك الباحػث 

ػػػا, كدكرات أحكػػػاـ  شػػػطةكتعػػػدد األى هف)هحاضػػػرات ديىيػػػة, كدكرات شػػػرعية فػػػي الفقػػػة كالعقيػػػدة كغيٌر
ػػا( التػػي تىفػػذٌا الٍيئػػة فػػي جهيػػع األجٍػػزة التػػي عبػػرت  تػػالكة القػػرآف الكػػريـ كدركس, كهػػكاعظ, كغيٌر

بدرجة أكبر عف دكر الٍيئة في ظػاٌرة الدراسػة فٍػي أكثػر هػف كقػؼ عمػِ كاقػع ٌػذا األداء كىكعيتػً 
بٍػػػا لهػػػىح الٍيئػػػة درجػػػة أكبػػػر هػػػف الهكثكقيػػػة ظٍػػػرت فػػػي ىتػػػائج اسػػػتجاباتٍا عمػػػِ اسػػػتباىة ههػػػا حػػػدا 

 الدراسة إضافة إلِ حجـ هشاركة ٌذي األجٍزة كتجاكبٍا هع أىشطة الٍيئة.
 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الجياز في المحور الثاني: (34)جدول 

 أخرى الخدمات الطبية األمن الداخمي الدفاع المدني من الوطنياأل األمن والحماية الشرطة الرتبة العسكرية
       1 الشرطة

      1 *0.480 األمن والحماية
     1 0.309 *0.789 األمن الوطني
    1 *-0.420 -0.111 *0.369 الدفاع المدني
   1 -0.151 *-0.571 -0.262 0.218 األمن الداخمي
  1 0.119 -0.031 *-0.451 -0.143 *0.338 الخدمات الطبية

 1 0.151 0.270 0.119 -0.301 0.008 *0.488 أخرى

 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
  أىػػً يكجػػد فػػركؽ بػػيف هجهكعػػة)األهف كالحهايػػة( كهجهكعة)الشػػرطة(, كلصػػالح هجهكعػػة)األهف

 كالحهاية(.
 هكعػػػة)األهف أىػػػً يكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف هجهكعػػػة)األهف الػػػكطىي( كهجهكعة)الشػػػرطة(, كلصػػػالح هج

 الكطىي(.
  أىػػػً يكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف هجهكعة)الػػػدفاع الهػػػدىي( كهجهكعة)الشػػػرطة(, كلصػػػالح هجهكعة)الػػػدفاع

 الهدىي(.
  أىػػػػػػػً يكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ بػػػػػػػيف هجهكعة)الػػػػػػػدفاع الهػػػػػػػدىي( كهجهكعػػػػػػػة)األهف الػػػػػػػكطىي(, كلصػػػػػػػػالح

 هجهكعة)األهف الكطىي(.
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  طىي(, كلصػػػػػػػالح أىػػػػػػػً يكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ بػػػػػػػيف هجهكعػػػػػػػة)األهف الػػػػػػػداخمي( كهجهكعػػػػػػػة)األهف الػػػػػػػك
 هجهكعة)األهف الكطىي(.

  أىػػػػػػػػػػػً يكجػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف هجهكعة)الخػػػػػػػػػػػدهات الطبيػػػػػػػػػػػة( كهجهكعة)الشػػػػػػػػػػػرطة(, كلصػػػػػػػػػػػالح
 هجهكعة)الخدهات الطبية(.

 األهف الػػػػػػكطىي(, كلصػػػػػػالح أىػػػػػػً يكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ بػػػػػػيف هجهكعة)الخػػػػػػدهات الطبيػػػػػػة( كهجهكعػػػػػػة(
 )األهف الكطىي(.هجهكعة

 (كهجهكعة )الشرطة(, كلصالح هجهكعة)أخرل(.أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل 

ذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم فػي تهاسػؾ الجبٍػة الداخميػة هػف كجٍػة  ٌك
ك هحكر الجاىب الػكطىي, ىظر الضباط في قطاع غزة  يختمػؼ بػإختالؼ بالىسبة لمهحكر الثاىي, ٌك
ىتػػائج إلػػِ درجػػة االٌتهػػاـ كػػؿ هػػا سػػبؽ هػػف , كيعػػزك الباحػػث الضػػابط ىػػكع الجٍػػاز الػػذم يعهػػؿ فيػػً

ػػػا, كدكرات أحكػػػاـ  كتعػػػدد األىشػػػطة هف)هحاضػػػرات ديىيػػػة, كدكرات شػػػرعية فػػػي الفقػػػة كالعقيػػػدة كغيٌر
ػا( الٍيئػػة فػي جهيػػع األجٍػػزة التػػي عبػػرت قػػدهٍا التػػي ت تػالكة القػػرآف الكػػريـ كدركس, كهػػكاعظ, كغيٌر

ِ كاقػع ٌػذا األداء كىكعيتػً بدرجة أكبر عف دكر الٍيئة في ظػاٌرة الدراسػة فٍػي أكثػر هػف كقػؼ عمػ
ههػػػا حػػػدا بٍػػػا لهػػػىح الٍيئػػػة درجػػػة أكبػػػر هػػػف الهكثكقيػػػة ظٍػػػرت فػػػي ىتػػػائج اسػػػتجاباتٍا عمػػػِ اسػػػتباىة 

هػا أكػدي ضػعؼ تقػدير , ألجٍػزة كتجاكبٍػا هػع أىشػطة الٍيئػةالدراسة إضافة إلِ حجـ هشػاركة ٌػذي ا
درجة تقييـ الخػدهات الطبيػة عػف جٍاز األهف الداخمي لظاٌرة الدراسة هقارىة بدكر الشرطة كارتفاع 

ػػا أثىػػاء التػػدريب هػػع كػػكادر  درجػػة تقػػدير جٍػػاز الشػػرطة حيػػث إف الخػػدهات الطبيػػة تسػػتٍدؼ ككادٌر
ـ.  األهف الكطىي ككذلؾ أثىاء عهمٍـ في جٍاٌز

 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الجياز في المحور الرابع :(35)جدول 
 أخرى الخدمات الطبية األمن الداخمي الدفاع المدني األمن الوطني والحمايةاألمن  الشرطة الرتبة العسكرية

       1 الشرطة
      1 -0.127 األمن والحماية
     1 0.524 0.397 األمن الوطني
    1 -0.194 0.330 0.203 الدفاع المدني
   1 -0.023 -0.217 0.307 0.180 األمن الداخمي
  1 0.043 0.021 -0.174 0.351 0.223 الخدمات الطبية

 1 *0.339 0.383 *0.360 0.166 *0.690 *0.563 أخرى
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 كقد تبيف هف الىتائج السابقة: 
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الشرطة(, كلصالح هجهكعة)أخرل 
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)األهف كالحهاية(, كلصالح هجهكعة)أخرل 
 كجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الدفاع الهدىي(, كلصالح هجهكعة)أخرل(.أىً ي 
 .)أىً يكجد فركؽ بيف هجهكعة)أخرل( كهجهكعة)الخدهات الطبية(, كلصالح هجهكعة)أخرل 

ذا يدؿ عمِ أف دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم فػي تهاسػؾ الجبٍػة الداخميػة هػف كجٍػة  ٌك
ػك هحػكر الجاىػب األهىػي, باىظر الضباط في قطاع غزة  يختمػؼ بػإختالؼ لىسبة لمهحػكر الرابػع, ٌك
, كيتضػػػػح هػػػف الىتػػػػائج أف الضػػػباط فػػػػي األجٍػػػزة األخػػػػرل, الضػػػابط ىػػػكع الجٍػػػاز الػػػػذم يعهػػػؿ فيػػػػً

يئػػة التىظػػيـ كاإلدارة, كهديريػػة اإلهػػداد كالتجٍيػػز, كهكتػػب  ي)ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم, ٌك ٌك
ب العػػاـ لمػػكزارة, كهكتػػب هػػدير عػػاـ قػػكل األهػػف, كاإلتحػػاد الرياضػػي كزيػػر الداخميػػة, كهكتػػب الهراقػػ

العسكرم, كالعالقات العاهة كاإلعالـ, كالهديرية العاهة لهراكز اإلصالح كالتأٌيؿ, كجٍاز العهميات 
يئة القضاء العسكرم(, أكثػر تقػديران لػدكر ٌيئػة التكجيػً السياسػي كالهعىػكم فػي تهاسػؾ  الهركزية, ٌك

كؿ هػا سػبؽ هػف ىتػائج إلػِ درجػة االٌتهػاـ ية بالىسبة لمهحكر األهىي, كيعزك الباحث الجبٍة الداخم
الحهالت األهىية التي قاهت بٍا الٍيئة كحهمة التخابر كحهمة هكافحة األترهاؿ كحهمػة تكعيػة كتعدد 

 طالب الثاىكية هف هخاطر االسقاط األهىي كهخاطر هكاقع التكاصؿ االجتهاعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

 :الثالث السؤالب المتعمقة نتائجلا (4.2.2)
 عمِ ها يمي:ثالث اليىص السؤاؿ 

  "الجبٍة الداخمية؟ اسؾها سبؿ تعزيز دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في ته"  
بحاث التربكية كالكتب, هف خالؿ اطالع الباحث عمِ الدراسات السابقة كالرسائؿ العمهية كاأل

 "(10)همحؽ رقـ "ٍيئة بهشاركة قادة األجٍزة األهىية كالشرطيةالالتي عقدتٍا عهؿ الكرش  خالؿهف ك 
كهف خالؿ الهقابالت الشخصية لبعض الهتخصصيف في الجكاىب السياسية كاألهىية كالتربكية )همحؽ 

ىً يهكف تعزيز أيرل الباحث "( 6كهف خالؿ استشارة أصحاب الخبرة كالعالقة )همحؽ رقـ " "(7رقـ "
 ياسي كالهعىكم في تهاسؾ الجبٍة الداخمية بها يمي:دكر ٌيئة التكجيً الس

جكاىب ال ٍـ فيرتقاء ب, كااللمهشركع اإلسالهي لدل أبىاء األجٍزة األهىيةكاالىتهاء الكالء تعزيز  .ُ
كالهكاطف بتأهيف خالقية كالكطىية كالفكرية ليىعكس ذلؾ سمككا في خدهة الكطف يهاىية كاألاإل

 (.هقابمة شخصية :2014الشريؼ, )الجبٍة الداخمية
عداد البراهج إهف خالؿ  ككحدة السمكؾ لدل أبىاء األجٍزة األهىية كحدة الثقافة, ككحدة الفٍـ, .ِ

عصي عمِ الهجتهع الثقافة ك تعزز ثقافة االىتهاء كالت خي , التي قافية كالتعبكية الهعهقةالث
 (.: هقابمة شخصية2014البطة, االختراؽ)

صالحٍـ كتأٌيمٍـ كدهجٍـ في هتكاهمة إلبد هف كضع براهج فال الىظر لمىزالء بىظرة الضحية .ّ
ـ رعاية ,ك الهجتهع كحؿ العهالة الكقكع في االىحراؼ ك كاحتضاىٍـ خشية  ان كالهعىكيان هاديأسٌر
 (.2011:4 , الفي)لمهحتؿ

ا كتتحقؽ أٌدافٍا التي اقيهت هف أجمٍا,  .ْ الهتابعة الهستهرة لمحهالت كأٌدافٍا حتي يبقِ أثٌر
ار)كهتابعة قيادة األجٍزة األهىيةبهشاركة   (.5 :2011 , الٌز

ستباىات كتشخيص الخمؿ كتعزيز كتحميؿ اال ـٍئآراالهحمي كاستهزاج  الهجتهعاستطالع آراء  .ٓ
ككضع الخطط الهىاسبة  تالهيزاىياشجيع البحث العمهي كصرؼ ت, ك يجابيات كتقميص السمبياتاإل

 .الرضِ الكظيفيكالهعضالت كخاصة عف الهشكالت الهىاسبة لتحقيؽ الىتائج الهرجكة ك هعالجة 
شاعة الثقة بيف الهكاطىيف, أتكاتؼ كسائؿ اإلعالـ الهختمفة هف  .ٔ جؿ عرض الحقائؽ في كقتٍا كا 

صفة عاهة كضد الشائعات بصفة كتىهية الكعي العاـ كتحصيىً ضد الحساسية الىفسية ب
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لطبيعة الهكاطف  كعي هؤثرة فيلاالبراهج التكجيٍية , كاستخداهٍا في (2012:1)شمبي, خاصة
 الصحيحة. صكرة رجؿ األهفك 

هع التركيز عمِ , بها يتىاسب هع طبيعة الجٍاز كهٍاهًتعبئة كالتكجيً يجاد البراهج الهتكاهمة لمإ .ٕ
 (.6: 2011 ,بيف جهيع األجٍزة)عطا اهشتركة القكاعد ال

في كخاصة كالديىية كالتربكية  تكثيؼ الهحاضرات كالهقررات التي تركز عمِ الجكاىب األخالقية .ٖ
 (.7 :2011 ,)البطشدكرات تأٌيؿ الضباط

التركيز عمِ تعزيز هفٍكـ الرقابة الذاتية لدل أبىاء األجٍزة األهىية هف خالؿ تىهية الكازع الديىي  .ٗ
 (.7 :2011 ,)الطكيؿلديٍـ

كالصعيد عمِ الصعيد القاىكىي  الهىٍجيةتعزيز تهاسؾ الجبٍة الداخمية هف التكعية يهكف  .َُ
 ( .1: 2012الشرعي)الشىطي,  هاىيياإل
تكثيؼ العهؿ عمِ  ك كالهعىكم في الهدارس كالجاهعاتالتكجيً السياسي ٌيئة دكر  تفعيؿ .ُُ

 (.: هقابمة شخصية2014قىف, الهختمفة) الهجتهع جبٍات
ة لعىاصر األجٍزة األهىيتعزيز تكاجد قادة األجٍزة األهىية في الهيداف لرفع لمركح الهعىكية  .ُِ

 (.13: 2012)التقرير السىكم,  ,("12همحؽ رقـ")مجهٍكر عمِ حد سكاءكل
كالسياسييف الهمهيف بالهستكل  كالهكجٍيفربط الٍيئة بهجهكعة هف الهىظريف كالهتخصصيف  .ُّ

ا هها يسٍؿ عهالهادية كالباإلهكاىات  ٍادعهك , الكطىي ٍا مهعىكية هف هركبات كهطبكعات كغيٌر
 .(: هقابمة شخصية2014, حبيب)فعاليتٍا ككفاءتٍازيادة ك 
هف خالؿ القادرة عمِ التفاعؿ كالتكاصؿ هع الىاس الهجتهعي  يالشرطالعهؿ عمِ إيجاد  .ُْ

الشريؼ, )ىشر األهف كالسمـ الهجتهعي بيف العائالت كالىاسك  ,كالجهاٌيرية الهمتقيات العائمية
 (.: هقابمة شخصية2014

ضهف , طيىي عمِ التهسؾ بالثكابت الكطىيةتبىي الٍيئة لخطاب كطىي جاهع يجهع الكؿ الفمس .ُٓ
 (.: هقابمة شخصية2014الجريسي, خطة هتكاهمة تعزز شخصية رجؿ األهف الفمسطيىي)

في  الٍيئة دكر تحديد كتكضيح فيٍايتـ كضع خطة هتكاهمة لمطكارئ أثىاء الحركب كاألزهات ك  .ُٔ
 (.: هقابمة شخصية2014أبك ٌاىي, )كبعد الهعركةالهعركة 
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 توصيات:ال (4.1)
يقدـ الباحث فيها يمي جهمة هف التكصيات الهعتهدة عمِ ىتائج الدراسة آهال هف القائهيف كالعاهميف 

 عمِ عهميات التكجيً االستعاىة بٍا لالستفادة هىٍا:
 :ييئة التوجيو السياسي والمعنويتوصيات خاصة ب(4.1.2)

ترسيخ كتدعيـ الجبٍة الداخمية  ِالعهؿ عم العاهميف في التكجيً السياسي عمِ زيادةتعزيز دكر  .ُ
 كخاصة في البعد األهىي.

الت العمهية الهتدىية ةكطىيالاالٌتهاـ بحالة الهستٍدفيف الىفسية ك  .ِ  .كخاصة أصحاب الهٌؤ

ؿ يككف عداد كادر إ .ّ : 2014, حبيب)عمِ هخاطبة كتعبئة الجبٍة الداخمية قادران كطىي كعمهي هٌؤ
 (.هقابمة شخصية

 تهيزة كاإلبداعية التي تثير دافعية الهستٍدفيف لمهحاكلة الجادة التأثير فيٍـ.البحث عف األىشطة اله .ْ

ا عمِ  .ٓ األكهؿ كخاصة  الكجًتكفير الدعـ الهادم الكافي كالالـز لتهكيف الٍيئة هف القياـ بدكٌر
كالرحالت كالىدكات ككرش  األىشطة التي تحتاج الِ هكازىات كبيرة هثؿ الهٍرجاىات كالهسابقات

 (.: هقابمة شخصية2014بيد, ع)العهؿ

ٌداؼ خبرة كالهعرفة الالزهة لتحقيؽ األالعهؿ الهستهر عمِ تطكير األداء بها يكسب الهستٍدفيف ال .ٔ
 الهرجكة.

االستعاىة بالخبراء كالهختصيف في هختمؼ الهجاالت لمخركج ببراهج هتخصصة كعهيقة تعهؿ عمِ  .ٕ
 يجاد رجؿ األهف الهتهيز.إ

لخطكرة كالديىي  الثاىكية في هكضكع األهف الفكرم الهدارس التركيز عمِ طمبةزيادة  .ٖ
 (.: هقابمة شخصية2014, الشريؼالهرحمة)

 االٌتهاـ بهمؼ الىزالء كتكعيتٍـ كاستيعابٍـ حتِ ال يككىكا فريسة لمعدك. .ٗ

قكائـ الطرؽ العمهية في تقييـ عهؿ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم هف خالؿ تبىي  استخداـ .َُ
في تحقيؽ  ائؿهدل ىجاح تمؾ الكسهف  ؽلمتحقؿ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم الفحص لكسائ
همحؽ ءة)هف ثـ القدرة عمِ التقييـ كالتقكيـ حتِ تككف األىشطة ذا فعالية ككفاك الٍدؼ الهراد 

 .("13"رقـ
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 توصيات خاصة بوزارة الداخمية واألمن الوطني:( 4.1.1)

كاإلعالـ التابعة لكزارة الداخمية كاألهف الكطىي في ٌيئة  دهج اإلدارة العاهة لمعالقات العاهة .ُُ
هقترحة  ٌيكميةالتكجيً السياسي كالهعىكم بالكزارة لتصبحاف إدارة كاحدة هتكاهمة كيقترح الباحث 

االسـ التالي لجٍتي األهىية, كيقترح الباحث  األدكار, لتحقيؽ هبدأ تكاهؿ لٍذا الطرح
 "(.14)همحؽ رقـ"لعالقات العاهة كاإلعالـ( )هفكضية التكجيً الكطىي كاالدهج

 مكزارة.التابعة لالهدارس التخصصية بعداد براهج تكعكيً كتثقيفية هتكاهؿ خاصة إ .ُِ

ع الفئات الهستٍدفة بحيث تشهؿ كافة يع عهؿ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم بتكسيتكس .ُّ
ذا يتطمب تغيير في هرجعة الٍيئة بحيث تصبح تتبع لمرئيس أك  تٍاهرجعي الكزارات كالهؤسسات ٌك

لجبٍة الداخمية هف خالؿ كحدة ااألثر البالغ في تحقيؽ تهاسؾ بحيث يككف لٍا رئيس الكزراء 
 الثقافة كالفٍـ. التربية ك 

دفاع لمهجمس يجاد ٌيئة أك كزارة أك إهف خالؿ  الجبٍة الداخميةحهاية هشركع كاهؿ لتبىي  .ُْ
جر  هكمؼ كطىيال الجٍكد كهع هع جهع اء التدريبات الالزهة لذلؾ, بحهاية الجبٍة الداخمية كا 
ا في العهؿ إ  (.: هقابمة شخصية2014, أبك ٌاىي)لمتسٍيؿعطاء الالهركزية دكٌر
كتعهيقٍا بتكثيؼ الدكرات الخاصة  التأكيد عمِ العقيدة األهىية السميهة في ىفكس أجٍزة األهف .ُٓ

 (.: هقابمة شخصية2014قىف, )بالعقيدة األهىية
 كحهاية كالثكابت بالحقكؽ التهسؾ كفؽ كالعسكرية األهىية لألجٍزة العسكرية يدةالعق صياغة .ُٔ
 .التحرر لهشركع رافعة الهقاكهة كتهاسكٍا كأف الداخمية لجبٍةا
 :عامة لحماية الجبية الداخميةتوصيات ( 4.1.2)

ت, كجرائد تكثيؼ التعبئة الكطىية كاألهىية هف خالؿ الكسائؿ اإلعالهية)فضائيات, إذاعات, اىترى .ُٕ
 كهجالت كىشرات(, لتكعية كحهاية الجبٍة الداخمية.

الحرص عمِ هع  االحتالؿ الصٍيكىيتحالفات سياسية كاالتفاؽ عمِ قكاسـ هشتركة ضد تشكيؿ  .ُٖ
 .الكحدة كرص الصفكؼ كالتصالح هع الهخالفيف كتسخير كؿ اإلهكاىيات كالطاقات

ـك كالهىافقيف كالهثبطيف كالعهالء تأديب الهىاكئيف  .ُٗ خهاد هكٌر  .بكافة الكسائؿ الههكىة ا 
 .الهباشرة كغير الهباشرة هف خالؿ القىكات الهختمفةجبٍة الداخمية التعبئة الهتكاصمة لم .َِ
 تٍا, كاستعراض قك اكتطكيٌر اكزيادة تهاسكٍبتىظيـ الجيكش كالكتائب الهجاٌدة  االٌتهاـ .ُِ

 كتهاسكٍا بيف كؿ فترة كأخرل.
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هؤسسات أك  سكاءن كاىت حركات أك كخارجيارية داخميان الحاضىات الجهاٌيالهحافظة عمِ  .ِِ
ا.حككهات   كغيٌر

عهيقة داخؿ ات تقميص شخصية الزعيـ الفرد التي تهتد إلِ هسافيجاد القيادة الجهاعية ك إ .ِّ
 .جهاٌيرال
 حهاية الهكاطىيف كتأهيىٍـ بكؿ الكسائؿ الههكىة كالهتاحة كباستخداـ التطكر العمهي. .ِْ
 عاهميف  كاستشارتٍـ في عهمية التحرير.هشاركة عمهاء األهة ال .ِٓ
 تحكيـ الشريعة اإلسالهية كفؽ سىف التدرج كالهكازىات كاألكلكيات. .ِٔ

عقد كرش عهؿ هتخصصة تضـ خبراء كهحمميف كأصحاب فكر هف كافة شرائح كفصائؿ  .ِٕ
الهجتهع كذلؾ لمخركج برؤل كسياسات ككسائؿ كبدائؿ لزيادة تقكية الجبٍة الداخمية في الكاقع 

 فمسطيىي كسد هكاضع الخمؿ في ذلؾ.ال

ضركرة الحفاظ عمِ ىقاط القكة في الكاقع الفمسطيىي بها يخص الجبٍة الداخمية, كخصكصان  .ِٖ
 خيار الهقاكهة كقكتٍا, كالصهكد الشعبي الرائع خمفٍا, كالتفعيؿ السريع كالفاعؿ التفاؽ الهصالحة .

 :الباحثين والميتمينتوصيات خاصة ب( 4.1.3)

ٍكد لدل الباحثيف الفمسطيىييف هف أجؿ إىجاز العديد هف الدراسات الهعهقة حكؿ يؼ الجتكث .18
 األجٍزة األهىية الفمسطيىية هف أجؿ تحديد احتياجاتٍـ الهٍىية كاألخالقية.

 تعزيز البحث العمهي في هجاؿ ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تطكير أدائٍا. .23
ت ذات العالقة برفع الركح الهعىكية لدل العاهميف تعزيز البحث العمهي في الكشؼ في الهجاال .22

 في األجٍزة األهىية.
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 :مقترحاتثالثًا: ال (4.2)
كتكصيات يقترح الباحث إجراء الدراسات  ىتائجذي الدراسة هف ٌضكء ها تكصمت إليً في  
 اآلتية: 

  بٍة الداخمية.تهاسؾ الجبالهدارس الثاىكية في تحقيؽ تكجيً السياسي الٌيئة هساٌهة  هدل .2
لهعىكم في تهاسؾ الجبٍة تصكر هقترح لتفعيؿ الدكر الجهاٌيرم لٍيئة التكجيً السياسي كا .ِ

 الداخمية.
 في ظؿ الهصالحة الكطىية.تصكر هقترح لتطكير فعالية أداء ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم  .ّ
األجٍزة األهىية دكر ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم في تعزيز األهف الفكرم لدل عىاصر  .ْ

 كالشرطية في قطاع غزة.
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خكارـز لمىشر  .(منشورة)رسالة . رسالة دكتكراي .طالب الهرحمة الثاىكية في الههمكة العربيػة السعكدية

  .: السعكديةجدة .كالتكزيع
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هىظكر التربية  أساليب هعالجة األخطاء السمككية هف (.2006. )شهس العالـ كبير أحهد السعيد,-
الهديىة  .الجاهعة اإلسالهية. كمية الدعكة كأصكؿ الديف .(غير منشورة)ماجيستر. رسالة اإلسالهية
 : الههمكة العربية السعكدية.الهىكرة

غير )ة الىبكية الشريفة, رسالة هاجستيراألساليب التربكية في السى (.2001. )سالهة, سالـ أحهد-
 .. غزة: فمسطيف(6العدد). جمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطيىيةه  .(منشورة

األساليب التربكية الىبكية الهتبعة في التكجيً كتعديؿ السمكؾ ككيفية  (.2009الصعيدم , فكاز.)-
التربية اإلسالهية قسـ غير منشورة(.رسالة ماجستير) تفعيمٍا هع طالب الهرحمة الثاىكية بىيف.

 هكة: الههمكة العربية السعكدية. .قرلاـ الجاهعة كمية التربية,  كالهقارىة ,
االنقسام الفمسطيني وأثره عمى التنمية بمحافظات غزة وسبل التغمب  (.2013) هرتجِ, زكي.-

 هجمة جاهعة القدس الهفتكحة, فمسطيف. عميو. 
رسالة  .ـ1948-1936العالقات الصٍيكىية البريطاىية في فمسطيف  (.2009) هقدادم, إسالـ.-

جاهعة ال, كمية اآلداب, عهادة الدراسات العميا التاريخ كاآلثار,قسـ  ماجستير)غير منشورة(.
 غزة: فمسطيف. اإلسالهية.

 قسـ رسالة ماجستير)غير منشورة(. التعبئة الهعىكية في القرآف الكريـ.. (2007. )الـع ,الىعىع-
 فمسطيف. ىابمس: الىجاح الكطىية., جاهعة أصكؿ الديف, كمية الدراسات العميا

رسالة ماجستير)غير التكجيً الهعىكم كدكري في رفع هستكل األداء,  (.2006) يحيا, عثهاف.ال -
 السعكدية. :هعة ىايؼ العربية لمعمـك األهىيةجا ,منشورة(
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 الدوريبثًج.

-2006ٝخ اىصحبفخ فٜ اىسيطخ اى٘طْٞخ اىفيسطْٞٞخ)اّتٖبمبد حش(. 2012). خ٘اد, اىذى٘ -

 .719-669, 2. اىؼذد 20اىَديذ  .غسة–ًلسماميتجبمعتًاإلالمجلتً .ٗصفٞخدساسخ ( 2010
تشث٘ٛ فٜ اىخطبة اىقشآّٜ ىجْٜ إسشائٞو (. اىت٘خٞٔ اى2011)صالذ اىذِٝ اثشإٌٞ. , حَبد -

 .153-126, 2. اىؼذد 15اىَديذ  جبمعتًاألقصىمجلتً .دساسخ تحيٞيٞخ
هخاطر التقىيات الهعاصرة عمِ األهف الفكرم لدل (. 2013)أحهد عارؼ إرحيؿ.  ,الكفارىة -

-81, 8السعكدية لمتعميـ العالي. العدد هجمة ال .البمقاء التطبيقية دراسة هيداىية جاهعةطمبة 
100. 

كم ربالتدكر الجاهعات في تفعيؿ األهف الفكرم (. 2013)عبد الىاصر راضي. , هحهد -
اج. هجمة ال .لطالبٍا دراسة هيداىية -80, 33 دهصر. العدالتربكية. كمية التربية. جاهعة سٌك

140. 
ربية األهىية اإلسالهية كحاجة الهجتهع الفمسطيىي إليٍا (. الت2013)حهدم سمهاف. , هعهر -

 .36-1, 17جاهعة األقصِ الهجمد هجمة  .في هكاجٍة االختراؽ األهىي االسرائيمي
اب.لتحافي , عا - الشرطة (. التكجيً الهعىكم في الشرطة .الهجمة 2007) بد الٌك

 .39-2 60,5العراقية.
 .7,  3(. األهف الثقافي. هجمة األهف القكهي. بغداد1985فياض, عاهر ) -

 حكوميتًتوثيقد.

غزة:  جياز الشرطة الفمسطينية.ية الضباط في د(. عد2013) إلدارة العاهة لمتىظيـ كاإلدارة.ا -
 فمسطيف

هف قبؿ الكزير سعيد صياـ بتكميفً بتشكيؿ ٌيئة كتاب موجو (. 2008رعاكم, أىكر. )الب -
 التكجيً السياسي كالهعىكم. غزة: ) بدكف رقـ ىشر(.

. نشرة داخمية مبادئ ومرتكزات ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي(. 2009البرعاكم, أىكر. ) -
 غزة:) بدكف رقـ ىشر(.
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) بدكف  غزة: .عريفية عن ىيئة التوجيو السياسي والمعنوينشرة ت(. 2010) أىكر. البرعاكم, -
 رقـ ىشر(.

ورشة عمل حول التوجيو السياسي واألجيزة األمنية واقع (. 2011البطش, تيسير. ) -
 غزة: فمسطيف. وطموح.

كتاب موجو من قبل العقيد ( ـ 2013التىظيـ كاإلدارة بكزارة الداخمية كاألهف الكطىي بغزة ) -
 بيجت أبو سمطان.

 .ةغز  والمعنوي:لييئة الييئة التوجيو السياسي  (.2012التقرير الىصؼ سىكم. ) -

 والمعنوي:لمكتب محافظة غزة بييئة الييئة التوجيو السياسي  (.2013. )التقرير السىكم -
 .ةغز 

ار, يكسؼ. ) - ورشة عمل حول التوجيو السياسي واألجيزة األمنية واقع (. 2011الٌز
 غزة: فمسطيف. وطموح.

 .واقع وآمال ىيئة التوجيو السياسي والمعنويورشة عمل حول (. 2012ي, عهاد. )الشىط -
 غزة: فمسطيف.

كتاب قرار تشكيل ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي في وزارة (.2008) صياـ, سعيد. -
 فمسطيف. :ة. غز الوطنيالداخمية واألمن 

زة األمنية واقع ورشة عمل حول التوجيو السياسي واألجي(. 2011الطكيؿ, ابراٌيـ. ) -
 غزة: فمسطيف. وطموح.

ورشة عمل حول التوجيو السياسي واألجيزة األمنية واقع (. 2011) عطاا, أحهد. -
 غزة: فمسطيف. وطموح.

 (.بدكف رقـ ىشر). . غزةوالمعنوي السياسي التوجيو تعريف بييئة(. 2010ىشرة داخمية. ) -

)بدكف رقـ . . غزةالتوجيو السياسي والمعنوي الخطوط الرئيسة لعمل ىيئة (.2010ىشرة داخمية. )-
 ىشر(.
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غزة:  ورشة عمل حول التوجيو السياسي واألجيزة األمنية واقع وطموح.(. 2011الفي, هحهد. ) -
 فمسطيف.

)بدكف رقـ :ة. غز والمعنويدليل ىيئة التوجيو السياسي  .(2011كزارة الداخمية كاألهف الكطىي. ) -
 ىشر(.

 المحاضرات:و.
راء  .ُط .واإلرشاد ت في التوجيومحاضرا (.1992. )ـىهر. عصا ؛عزيز سهارة. - هكتب ٌز

 : هصر.ةالقاٌر الشرؽ. 

ً:قببماثالمه.

 , كمية الشرطة, غزة.ـ07/12/2014ـ(. هقابمة بتاريخ 2014أبك ٌاىي, رفيؽ. ) -
ٌيئة التكجيً السياسي , ـ07/12/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014أبك لكز, عبد المطيؼ. ) -

 , غزة.معىك كاله
 غزة. ,كمية العكدة الجاهعية, ـ08/12/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014البطة, ىاجي. ) -
,  ٌيئة التكجيً السياسي ـ28/11/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014ي, هحهد. )الجريس -

 كالهعىكم , غزة. 
 , كمية الشرطة, غزة.ـ07/12/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014حبيب, ابراٌيـ. ) -
 برىاهج الصحة الىفسية, غزة. , ـ03/12/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014. )زقكت, سهير -
, م,ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىك ـ02/12/2014هقابمة بتاريخ (. ـ2014سكيركي, عزات. ) -

  غزة.
ٌيئة التكجيً السياسي  ,ـ26/11/2014بتاريخ  هقابمة(. ـ2014الشريؼ , زكي . ) -

 غزة.  كالهعىكم,
 الجاهعة االسالهية, غزة. , ـ24/11/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014شٍكاف, اسالـ. ) -
ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم, , ـ05/12/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014عبيد , راتب. ) -

 غزة. 
السياسي  ,  ٌيئة التكجيًـ25/11/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014عبيد , سعد ا. ) -

 غزة.  كالهعىكم,
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,  ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم, ـ30/11/2014. هقابمة بتاريخ (ـ2014عزاـ, هحهكد. ) -
 غزة. 

,  ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم , ـ01/12/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014يٍاب. )إقىف,  -
 خاف يكىس.

, جٍاز األهف كالحهاية, ـ24/11/2014(. هقابمة بتاريخ ـ2014الهصرم, عبد الباسط. ) -
 غزة.

ًرونيت:المصبدرًاإللكتو.

كيف يبدو استعداد الجبية الداخمية في إسرائيل لمحرب  ـ(.2010عدىاف. ) أبك عاهر, -
هركز هكقع  ىقال ـ.02/12/2014.تاريخ االسترجاع ـ08/11/2014بتاريخ  .القادمة؟

 رابط. الزيتكىة لمدراسات
ytouna.net/permalink/5526.htmlhttp://www.alza  

( 6رقم) قانون حماية المقاومة الفمسطينية(. 2008) .ديكاف الفتكل كالتشريع الفمسطيىي -
 ـ.25/04/2015تاريخ االسترجاع . (م2008)لسنة

//www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&dhttp:
es_id=1234 

تحصين الجبية الداخمية ضرورة وطنية وقوة منيعة بعنوان مقال (. 2014) .أهجد, شهكط -
ـ .تاريخ االسترجاع 04/11/2014بتاريخ . في مواجية التحديات التي تعصف بالمنطقة

 رابط. .ردىية)بترا(ىباء األهكقع ككالة األـ. 03/12/2014
news/65503.html-http://www.alanbatnews.net/jonews/local 

بتاريخ  كتوبر.أمحاضرة بعنوان دور الجبية الداخمية في حرب (. 2012) شمبي, هجدم.-
ـ. بيت ثقافة سهاد طمخا: هصر. ىقالن عف هكقع 20/10/2013ترجاع تاريخ االس ـ .10/10/2012

  /http://pulpit.alwatanvoice.comدىيا الرأم رابط.
 .حمى االنتخابات الرئاسية الجزائرية واالحتماالت المجيولةبعنوان ل امق(. 2012) .يكسؼي, شم-

 رابط.الجزائر. : هجمة البيافـ. 13/12/2014ـ .تاريخ االسترجاع 02/11/2012بتاريخ 

http://www.alzaytouna.net/permalink/5526.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/5526.html
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1234
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1234
http://www.alanbatnews.net/jonews/local-news/65503.html
http://www.alanbatnews.net/jonews/local-news/65503.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/
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-http://www.mojtamai.com/book/almaktabah/book30/home/2/78
c7/125744881 

بتاريخ قمب المعبة السياسية.  عنوان: حماس فيمقال ب ـ(.2014هحهكد. عبد الهمؾ. )-
 رابط. هركز الزيتكىة لمدراساتهكقع  ىقال .ـ13/12/2014تاريخ االسترجاع  ـ.17/09/2014

http://www.alzaytouna.net/permalink/78244.html 
 ختاري ىتائج االىتخابات الهجمس التشريعي الفمسطيىي العىكبكتية.شبكة الهكقع ككالة صفا عمِ -

                                                 /http://safa.ps/details/news. غزة: فمسطيف.25/01/2014االسترجاع.
 21االسترجاع. تاريخ .الشبكة العنكبوتيةعمى جبية داخمية ( يبيدياكيك الهكسكعة الحرة )الهكقع -
 . غزة: فمسطيف.11/2014/

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%AF
E%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%A 

 . غزة: فمسطيف.25/11/2014االسترجاع. تاريخ .إسرائيليبيديا( كيك )ال .الهكسكعة الحرةهكقع -
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%

%8A%D9%84D9 
 تاريخ .الشبكة العنكبوتيةاالنقسام الفمسطيني عمى يبيديا( كيك الهكسكعة الحرة )الهكقع  -

  http://ar.wikipedia.org/wiki. غزة: فمسطيف.21/11/2014 االسترجاع
 تاريخ ,ةألخير ا الحربالء بعد مقال: ماذا طمب من بعض العم. (2014هكقع الهجد األهىي. ) -

 فمسطيف. . غزة:13/12/2014االسترجاع.
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5984 . 

 رئيس مجمس الوزراء في السمطة الوطنية الفمسطينيةيبيديا( كيك الهكسكعة الحرة )الهكقع  -
 غزة: فمسطيف. .21/11/2014 االسترجاع. تاريخ .الشبكة العىكبكتية عمِ

http://ar.wikipedia.org/wiki/  
 االسترجاع. تاريخ .الهركز الهعاصر لمدراسات كتحميؿ السياسات عمِ الشبكة العىكبكتيةهكقع  -

 . غزة: فمسطيف.13/12/2014
http://www.medad.ps/ar/?page=details&newsID=322&cat=10#sthash.k58ebz

cW.dpuf 

http://www.mojtamai.com/book/almaktabah/book30/home/2/78-c7/125744881
http://www.mojtamai.com/book/almaktabah/book30/home/2/78-c7/125744881
http://www.alzaytouna.net/permalink/78244.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/78244.html
http://safa.ps/details/news/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5984
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5984
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%25%2086%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%25%2086%D9%8A%D8%A9
http://www.medad.ps/ar/?page=details&newsID=322&cat=10#sthash.k58ebzcW.dpuf
http://www.medad.ps/ar/?page=details&newsID=322&cat=10#sthash.k58ebzcW.dpuf
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هئير ألرف ك ألكس , لمهؤلؼ  ية الداخمية في إسرائيلالتركيب الفسيفسائي لمجبهقاؿ بعىكاف:  -
 .ألتشكلر

. 01/10/2013االسترجاع. خالعىكبكتية. تاريعمِ الشبكة  ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكمكقع ه -
  /http://www.gca.gov.ps/newغزة: فمسطيف.

 /http://www.gca.gov.ps/newيو السياسي والمعنوي نشرة تعريفية عمى موقع التوج-

 .قاموس المعاني لكل رسم معنىموقع -
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9

%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%

A9 

في مقابمة مع الغصين : األجيزة األمنية واصمت عمميا " .ـ(2009هكقع كزارة الداخمية بقطاع غزة)-
من أفراد وقيادات  300اخمية و عمى كافة النواحي خالل الحرب عمى غزة رغم استشياد وزير الد

 م.25/04/2015تاريخ االسترجاع  ا"الوزارة
http://www.moi.gov.ps/news/5697/%D9%81%D9%8/ً

 
  م.05/2014/. 26تاريخ االسترجاع "محمية ريفي كسال" كسال السودانموقع والية -

http://www.almaany.com/ 

 
   م.02/2014/. 22تاريخ االسترجاع ويكيبيديا, الموسوعة الحرةموقع -

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 
 م11/2014/. 22االسترجاعتاريخ موقع صحيفة المصريون االلكتروني -

http://almesryoon.com 

ًالمراجعًاألجنبيت:ًذ.

-Baqutayan, Shadiya. (2011). The Importance of Religious Orientation in 

Managing Stress. Perdana School of Science, Technology andInnovation 

Policy.University Technology Malaysia International 

CampusJalanSemamarak, 54100, Kuala Lumpur: Malaysia. 

 

-Corsini, Kevin.(2009).  . Liberty University. CENTRAL VIRGINIA : 

America. 

http://www.gca.gov.ps/new/
http://www.gca.gov.ps/new/
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
http://www.moi.gov.ps/news/5697/%D9%81%D9%258/
http://www.almaany.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://almesryoon.com/
http://almesryoon.com/
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-Thomas P. Carpenter,et-al(2011).Religious Coping, Stress, and            

Depressive Symptoms Among Adolescents: A Prospective Study.. 

Religious Coping, Stress, and Depressive Symptoms.Seattle Pacific 

University:America. 

-SAMOEI,WILSON.(2008).the role of guidance and c 

ounseling in management of student discipline in secondary schools in 
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 االستبانة التي أرسمت لمسادة المحكمين: (1)ممحق 
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 االىتهاء لمهكضكع الدقة المغكية الفقرة ـ

 َؼْ٘ٛ:) ثبىْسجخ ىَْتسجٜ ٗصاسح اىذاخيٞخ فئُ ٕٞئخ اىت٘خٞٔ اىسٞبسٜ ٗاى ديني والقيميال الجانبالمحور األول: 
   .عهؿالاللتزاـ باألخالؽ الحهيدة أثىاء ترغبٍـ في ا 0
   تحضٍـ عمِ التكدد كالتحبب لمهكاطىيف. 2
ـ لمترفع عف  3    .الشبٍاتتدعٌك
    .رسكلًحب حب ا ك  تغرس في ىفكسٍـ 4
   .لكقكؼ عىد حدكد اا تحضٍـ عمِ 5
ـ إلِ 6    .ههارسة التفكير كالتأهؿ في الككف تدعٌك
   .كلزـك طاعتً عز كجؿ بهراقبة ا ٌـتذكر  7
   .التخمؽ بخمؽ األهاىة تحثٍـ عمِ 8
ـ إلِ إتقاف العهؿ كاإلخالص فيً. 9    تدعٌك

   تعزز لديٍـ اإليهاف بالقضاء القدر. 01
ـ هف خطكرة تركيع الهسمهيف كتخكيفٍـ. 00    تحذٌر

02 
يهي تعهؿ عمِ االرتقاء بالجاىب اإليهاىي كالق

 لديٍـ.
  

   هع الجهيع.القكؿ في صدؽ تغرس فيٍـ قيهة ال 03
   .مِ أسرار الهكاطىيفتحثٍـ عمِ الهحافظة ع ُْ

ُٓ 
 عمِ السهع كالطاعة لكلي األهر في غيرتحثٍـ 
 هعصية

  

ـ بخطكرة الظمـ كالبغي عمِ الىاس ُٔ    تبصٌر
ـ إلِ الصبر كالجمد ك  ُٕ    .قكة تحهؿتدعٌك

ُٖ 
لفرصة لمهشاركيف لمتعبير عف الىفس تعطيٍـ ا

 حسب األسمكب الخاص. 
  

  بيف  الحسىة دكاتالقاىتصاب هبدأ  تعزز لديٍـ ُٗ
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 العاهميف.
ا. الثقة بالىفس تغرس فيٍـ َِ    كتقديٌر
   تفىد لٍـ األفكار الٍداهة لمهشركع اإلسالهي ُِ
 االىتهاء لمهكضكع الدقة المغكية الفقرة ـ

)ثبىْسجخ ىَْتسجٜ ٗصاسح اىذاخيٞخ فئُ ٕٞئخ اىت٘خٞٔ اىسٞبسٜ  نتماء الوطني والسياسياال  المحور الثاني:

 ( :ٗاىَؼْ٘ٛ

   .سبيؿ ا هفٍكـ الجٍاد كالرباط فيعىدٌـ  تعزز ِِ
   .هعاىي االىتهاء لمكطفتعزز لديٍـ  ِّ
   الكطىية.ثكابت الالتهسؾ ب ٍـتغرس في ِْ
   .كطمب الشٍادةعمِ هقاكهة الهحتؿ  ٍـتشجع ِٓ
   .ألعداءعىد هكاجٍة االثبات هبدأ  فيٍـ تغرس ِٔ

ِٕ 
ـ إلِت كالغالي  الضحية بالىفس كالهاؿ دعٌك

 كالىفيس.
  

   ترتقي بهستكل كعيٍـ السياسي كالكطىي. ِٖ
   تربيٍـ عمِ قيـ الهكاطىة الصالحة. ِٗ
   تغرس فيٍـ العقيدة العسكرية الصحيحة. َّ

ُّ 
ـ إلِ حب الكطف كالذكد عىً كالتعاكف في  تدعٌك

 بىائً.
  

   تعزز صهكدٌـ في كجً األعداء.  ِّ

ّّ 
تحثٍـ عمِ تغميب الهصمحة العاهة عمِ الهصمحة 

 الشخصية.
  

ّْ 
تبارؾ  الحتساب األجر كالثكاب عىد اٌـ تدعك 

 كتعالِ.
  

ّٓ 
ـ إلِ ت السمطة  استخداـلمكطف ب ساءةاإلجىب تدعٌك

  .الههىكحة
  

   ترغبٍـ في االىضباط كحسف الهظٍر. ّٔ
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   ترغبٍـ في االىضباط كالقيافة. ّٕ
   تفىد لٍـ األفكار الٍداهة لمهشركع الكطىي ّٖ
    لديٍـ. ركح الهعىكيةالرفع تعهؿ عمِ  ّٗ

َْ 
مكطف كقضيتً ل ثـ  ءكالال ز لديٍـتعز 

 .العادلة
  

ُْ 
 الهشركعةالكطىية حقكؽ الب ٍـكعيهف زيد ت

 .كهتطمبات تحقيقٍا
  

 االىتهاء لمهكضكع الدقة المغكية الفقرة ـ
 )ثبىْسجخ ىَْتسجٜ ٗصاسح اىذاخيٞخ فئُ ٕٞئخ اىت٘خٞٔ اىسٞبسٜ ٗاىَؼْ٘ٛ: (جانب االجتماعي الالمحور الثالث: 

   تعهؿ عمِ تكطيد عالقتٍـ بالهجتهع الهحمي. ِْ
   تعهؿ عمِ تقميؿ الفجكة بيىٍـ كبيف الهجتهع. ّْ

ْْ 
ـ لمتهسؾ بأدب الحكار كاالختالؼ في  تدعٌك

 التعاهؿ هع الىاس.
  

ْٓ 
تعاهؿ هع الستخدـ ألفاظ هحترهة أثىاء تحثٍـ عمِ ا
 .الهكاطىيف

  

ْٔ 
ـ إلِ تطبيؽ  عمِ جهيع  كالهساكاة هبدأ العدؿتدعٌك

  .الهكاطىيف
  

   تحثٍـ عمِ الهشاركة في أفراح كأتراح الهكاطىيف. ْٕ

ْٖ 
جٍات الىظر بيىٍـ كبيف الىاس هف خالؿ تقرب ك 

 الزيارات العائمية في الدكاكيف.
  

ـ بصكرة جهيمة أهاـ الهجتهع. ْٗ    تبرٌز

َٓ 
التعاهؿ بحكهة هع ك تكصيٍـ باستيعاب الهكاطىيف 

 .إساءتٍـ
  

   تحثٍـ عمِ احتراـ حقكؽ االىساف. ُٓ
   لهكاطىيف.التعاهؿ هع اتعرفٍـ بأساليب فف  ِٓ
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ّٓ 
كتسٍيؿ هٍهة أصحاب الظركؼ غبٍـ في هراعاة تر 

 .الخاصة
  

   .بضبط الىفس كالحمـ كالرفؽ بالىاس ٍـتكصي ٓٓ

ٓٔ 
ـ إلِ احتراـ حرية الرأم كالتعبير في هخاطبة  تدعٌك

 الىاس.
  

ٕٓ 
تشجعٍـ عمِ تقديـ الهساعدة لهف يحتاجٍا هف 

 الهكاطىيف.
  

ٖٓ 
ـ إلِ  ظركؼ تحت كافة ال خدهة الهكاطىيفتدعٌك
 كاألكقات.

  

َٔ 
تغرس فيٍـ القيـ كالهسئكلية االجتهاعية تجاي 

 الهكاطىيف.
  

ُٔ 
تكطد عالقتٍـ هع الكجٍاء كالهخاتير لمتعاكف في 

 هحاربة الجريهة.
  

   عمِ االستقاهة كحسف التعاهؿ هع اآلخريف ٍـتحث ِٔ

ّٔ 
 ٍـ كبيفتقكم أكاصر األخكة كالهحبة بيى

 الهكاطىيف
  

 االىتهاء لمهكضكع الدقة المغكية الفقرة ـ
 ) ثبىْسجخ ىَْتسجٜ ٗصاسح اىذاخيٞخ فئُ ٕٞئخ اىت٘خٞٔ اىسٞبسٜ ٗاىَؼْ٘ٛ: (جانب األمني الالمحور الرابع: 

   .تربية أهىية شاهمةتعهؿ عمِ تربيتٍـ  ْٔ

ـ بأٌهية الهعمكهة ككيفية التعاهؿ هعٍا. ت ٓٔ    بصٌر
   ة.الهعمكه ؿ هع عىد التعاهعمِ التثبت  ٍـتحث ٔٔ
   .هف الخياىة كالتخابر هع األعداء ٌـتحذر  ٕٔ
   تساٌـ في تكضيح هفٍـك األهف الفكرم لديٍـ. ٖٔ

ٔٗ 
تؤكد لٍـ عمِ أٌهية الحفاظ عمِ أهف الهجتهع 

 كحهايتً هف االىحراؼ.
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   تدعـ الحصاىة الىفسية لديٍـ. َٕ
   تىشر الفكر الكسطي بيىٍـ. ُٕ
   األفكار الٍداهة الضارة بالفكر الهىضبط.  تفىد لٍـ ِٕ
   تعهؿ عمِ ىشر الثقافة األهىية لديٍـ. ّٕ
   تحصف عقكلٍـ ك تحهيٍا هف االىحراؼ الفكرم. ْٕ

ٕٔ 
تعرفٍـ عمِ الدكر الهطمكب هىٍـ لمحفاظ عمِ أهف 

 الهكاطف.
  

ٕٕ 
تشجعٍـ عمِ االىفتاح اآلهف عمِ ثقافات 

 الهجتهعات األخرل.
  

ـ في تحقيؽ األهف االجتهاعي. ٖٕ    تعزز دكٌر
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 المحكمين ألداة الدراسة)االستبانة(بأسماء قائمة : (2ممحق)
ؿ العمهي/ التخصص االسـ ـ  الكظيفة /جٍة العهؿ الهٌؤ

 غزة–/الجاهعة اإلسالهية عهيد الدراسات العميا ستاذ /أصكؿ تربيةأ أ.د. فؤاد عمي العاجز ُ

 األستاذحسف  هحهكدأ.د.  ِ
دكتكراي الفمسفة في التربية تخصص 

 كطرؽ تدريسهىاٌج 
 غزة-كمية التربية /جاهعة األقصِ 

 ستاذ /أصكؿ تربيةأ . صالح الديف ابراٌيـ حهادأ.د ّ
 كمية التربية /جاهعة األقصِ 

 غزة-

 رهزم هرتجِ يد. زك ْ
 اجتهاعيات التربية -أستاذ أصكؿ التربية

 الهساعد
 غزة–لقدس الهفتكحة جاهعة ا

 ستاذ هشارؾ /ادارة تربكيةأ حسيف الحجار دد. رائ ٓ
-هساعد الىائب األكاديهية /جاهعة األقصِ 

 غزة
 غزة–كمية التربية /جاهعة األقصِ  ستاذ هشارؾ /إدارة الىظـ التربكيةأ رجب سكر يد. ىاج ٔ

 أستاذ عمـ الىفس الهساعد عبد العزيز الجريسي دد. هحه ٕ
الجاهعة اإلسالهية ٌيئة التكجيً  –لتربية كمية ا

 السياسي كالهعىكم 
 (GTCككالة الغكث/كمية هجتهع غزة ) ستاذ التربية/هىاٌج كطرؽ تدريسأ إبراٌيـ أبك شهالة جد. فر  ٖ
 كمية الدعكة اإلسالهية / الشهاؿ ستاذ التربية/هىاٌج كطرؽ تدريسأ عيسِ زكريا  ـد. حاز  ٗ

 غزة-كمية التربية /الجاهعة اإلسالهية ستاذ /أصكؿ تربيةأ غاعثهاف األ دد. هحه َُ

 كزارة التربية كالتعميـ /التعميـ العالي أستاذ المغة العربية حهادعبد الفتاح د. خميؿ  ُُ

 غزة-كمية التربية /جاهعة األقصِ  ستاذ عمـ الىفس الهساعدأ هحيسفعكض  فد. عك  ُِ

 غزة-كمية التربية /جاهعة األقصِ  لىفس الهساعدستاذ عمـ اأ درداح حسف الشاعر د. ُّ

 غزة -كمية الشرطة الفمسطيىية  ستاذ األهف القكهيأ حبيب ـد. إبراٌي ُْ

 غزة-كمية التربية /جاهعة األقصِ  ستاذ /أصكؿ تربيةأ أبك حشيشهحهد  ـد. بسا ُٓ

  كزارة التربية كالتعميـ أستاذة /أصكؿ تربية سكيؾاسهاعيؿ  ساهية أ. ُٔ
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 االستبانة في صورتيا النيائية "بعد التعديل": (3)ممحق 
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جدا

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

 ) تمارس الييئة كاًل من األدوار اآلتية(:  المحور األول: الجانب الديني
      تحذر هف خطكرة تركيع الهسمهيف كتخكيفٍـ ُ
      عف الشبٍات.لمترفع  تدعك ِ
      تغرس حب ا كالرسكؿ.  ّ
      تحض عمِ الكقكؼ عىد حدكد ا. ْ
      إلِ ههارسة التفكير كالتأهؿ في الككف. تدعك ٓ
      تحث عمِ التحمي بخمؽ األهاىة. ٔ
      إلِ إتقاف العهؿ كاإلخالص فيً. تدعك ٕ
      تغرس فيٍـ قيهة الصدؽ في القكؿ كالعهؿ ٖ
      تحث عمِ الهحافظة عمِ أسرار الهكاطىيف. ٗ
      تحث عمِ السهع كالطاعة لكلي األهر في غير هعصية. َُ

 ) تمارس الييئة كاًل من األدوار اآلتية(: المحور الثاني: الجانب الوطني
      تعزز هفٍكـ الجٍاد كالرباط في سبيؿ ا. ُ
      ة الهشركعةتزيد هف الكعي بالحقكؽ الكطىي ِ
      إلِ التضحية بالىفس كالهاؿ. تدعك ّ
      تغرس العقيدة العسكرية الصحيحة. ْ
      تحث عمِ تغميب الهصمحة العاهة عمِ الخاصة. ٓ
      .لتحقيؽ الهصمحة الخاصةإلِ عدـ استخداـ السمطة  تدعك ٔ
      تحث عمِ الهحافظة عمِ الهقدرات الكطىية ٕ
      احتفاالت في الهىاسبات السياسية كالكطىية تىظـ ٖ
      تىظـ ىدكات ككرش حكؿ الهستجدات السياسية ٗ
      تشارؾ في الهؤتهرات الكطىية كاإلسالهية َُ
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 ) تمارس الييئة كاًل من األدوار اآلتية(:المحور الثالث: الجانب االجتماعي 
      تعهؿ عمِ تكطيد العالقة بالهجتهع الهحمي. ُ
      تحث عمِ هراعاة ذكم االحتياجات الخاصة ِ
      إلِ التهسؾ بأدب الحكار كاالختالؼ. تدعك ّ
      الهكاطىيف.حزاف تحث عمِ الهشاركة في أفراح كأ ْ
      تحث عمِ تقريب كجٍات الىظر بيف الهتخاصهيف ٓ
      .هكاطىيفتكصي بضبط الىفس كالحمـ كالرفؽ بال ٔ
      قيـ الهسئكلية االجتهاعية.تعزز  ٕ
      تحث عمِ هعاهمة الهكاطىيف باحتراـ ٖ
      تشجع عمِ تقديـ الهساعدة لهف يحتاجٍا هف الهكاطىيف. ٗ
      تسٍـ في تفعيؿ دكر الشرطة الهجتهعية َُ

 ) تمارس الييئة كاًل من األدوار اآلتية(:المحور الرابع: الجانب األمني 
      ية الهعمكهة ككيفية التعاهؿ هعٍا. تبصر بأٌه ُ
      تحث عمِ التثبت عىد التعاهؿ هع  الهعمكهة. ِ
      تحذر هف الخياىة كالتخابر هع األعداء. ّ
      تؤكد عمِ أٌهية الحفاظ عمِ أهف الهجتهع هف االىحراؼ ْ
      تفىد األفكار الٍداهة.  ٓ
      تعهؿ عمِ ىشر الثقافة األهىية  ٔ
      تصدر هىشكرات لمتكعية األهىية كالفكرية  ٕ
      تعزز أخذ الحيطة كالحذر ٖ
      تسٍـ في الحد هف الشائعات ٗ
      تعالج االىحرافات الفكرية لدل أفراد الشرطة َُ

 

 أشنش ىنٌ استدبثتنٌ ٗإتَبٍنٌ
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 باحث طمب تسييل ميمة: (4)ممحق 
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 اء وأصحاب العالقةالخبر قائمة ب: (5)ممحق 
ؿ العمهي/ التخصص االسـ ـ  الكظيفة /جٍة العهؿ الهٌؤ
 رئيس ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم هاجيستير أصكؿ ديف العهيد هحهكد عزاـ  ُ
 ىائب رئيس ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم بكالكريكس تربية العقيد زكي الشريؼ ِ
 هدير إدارة الهحافظات فسعمـ ى دكتكراي الجريسي دد. هحهعقيد  ّ
 هدير إدارة الهعٍد التكجيٍي الحككهي بكالكريكس أصكؿ ديف عقيد سعد  عبيد ْ
 هدير إدارة التكجيً كاإلرشاد هاجيستير أصكؿ ديف األستاذ عزات السكيركي 4
 هدير هكتب خاف يكىس صكؿ ديفأبكالكريكس  سهاعيؿ األسطؿإهقدـ  5
 رئيس شعبة التكجيً الهيداىي تير أصكؿ ديفهاجيس رائد ساهي الجدبة 6

 
 قائمة المقابالت الشخصية: (6)ممحق 

 هكاف الهقابمة تاريخ الهقابمة الصفة االعتبارية االسـ ـ

 2014-11-24 رئيس جٍاز األهف كالحهاية عقيد حقكقي عبد الباسط الهصرم ُ
هقر الجٍاز هىطقة 
 أىصار "الهٍبط"

 سالـ شٍكافإهقدـ   ِ
الهدارس التخصصية في هدير 

 غزة -كزارة الداخمية
24-11-2014 

 غزة -الجاهعة االسالهية 

 عقيد سعد  عبيد ّ
هدير إدارة الهعٍد التكجيٍي 

 الحككهي
25-11-2014 

هقر ٌيئة التكجيً 
 غزة-السياسي 

 عقيد زكي الشريؼ ْ
ىائب رئيس ٌيئة التكجيً السياسي 

 كالهعىكم
26-11-2014 

يً هقر ٌيئة التكج
 غزة-السياسي 

 2014-11-28 هدير إدارة الهحافظات الجريسي دد. هحهعقيد  4
هقر ٌيئة التكجيً 

 غزة-السياسي 

 عهيد هحهكد عزاـ 5
رئيس ٌيئة التكجيً السياسي 

 كالهعىكم
30-11-2014 

هقر ٌيئة التكجيً 
 غزة-السياسي 

 إيٍاب ٌاشـ قىف    رائد  6
ىائب هدير هحافظة خاف يكىس 

 يً السياسيبالتكج
01-12-2014 

هقر ٌيئة التكجيً 
 خاف يكىس–السياسي 

هقر ٌيئة التكجيً  2014-12-02 هدير إدارة التكجيً كاإلرشاد األستاذ عزات السكيركي 7
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 غزة-السياسي 

 2014-12-02 هدير دائرة الدراسات كالتخطيط رائد عبد المطيؼ أبك لكز 8
هقر ٌيئة التكجيً 

 غزة-السياسي 

 دكتكر سهير زقكت 23
هدير التدريب في برىاهج الصحة 

 الىفسية
03-12-2014 

جهعية أصدقاء الصحة 
 الىفسية

 2014-12-05 هدير دائرة األىشطة الطالبية راتب عبيداألستاذ  22
هقر ٌيئة التكجيً 

 غزة-السياسي 

 أبك ٌاىي ؽعقيد د. رفي 21
رئيس شؤكف الطالب في كمية 

 الرباط الجاهعية
07-12-2014 

 -مية الرباط الجاهعية ك
 غزة

 هقدـ د. ابراٌيـ حبيب 22
الىائب األكاديهي في كمية الرباط 

 الجاهعية
07-12-2014 

 -كمية الرباط الجاهعية 
 غزة

 2014-12-08 هحاضر كهحمؿ سياسي األستاذ ىاجي البطة 23
 -كمية العكدة الجاهعية 

 غزة
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 ضباط قطاع غزةدارة والتنظيم يفيد بعدد كتاب اإل: (7ممحق رقم)
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 ىيئة التوجيو السياسي والمعنويوسائل حول  حمقة نقاشقائمة المشاركين في : (8)ممحق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفة االعتبارية االسم الرباعي ـ
 هكتب هحافظة غزةهدير ىائب  هحهد هحهكد الحجار رائد  -0
 رشادقسـ التكجيً كاإلرئيس  حمهي فرج عبد العاؿ رائد  -2
 رئيس شعبة التكجيً الهيداىي بشير" الجدبةرائد ساهي "هحهد  -3
 كاعظ كهرشد رائد هحهكد عهر الحمبي -4
 كاعظ كهرشد رائد ساهر زياد السكيركي -5
 رئيس قسـ الهعٍد التكجيٍي ىقيب عبد السالـ تكفيؽ صياـ -6
 رئيس شعبة هركز القرآف الكريـ هالـز أكؿ هحهد ىبيؿ شابط  -7
 رئيس شعبة الىزالء طً الرىتيسيهالـز أكؿ عبد الرحهف  -8
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 وجيو السياسي واألجيزة األمنية )بين الواقع والطموح(تورشة عمل حول ال: (9ممحق رقم)
 نرٌد عصفـاً للـذهـن وعلـواً للهمـة

 و مـشــاركـة  فـً الـتـطــوٌـر
, كرغبػػػة فػػي الكقػػػكؼ عمػػِ تطػػػكرات اىطالقػػان هػػف إيهاىىػػػا بضػػركرة السػػػعي الػػدائـ لتطػػػكير الىػػكعي لكسػػػائؿ عهمىػػا

أكضاعىا الهؤسساتية كتحديدان كزارة الداخمية بٍػدؼ التقيػيـ كالىٍػكض كاالرتقػاء كتطمعػان إلػِ تكسػيع دائػرة الهشػكرة 
يهاىان  في كضع الخطط الهستقبمية الهكاكبة لمتطكرات كالهتػغػيػرات , كهف أجػؿ رسـ السياسات ك تحديد اآلليات كا 

دم الػذم لعبتػً كزارة الداخميػة فػي اسػتقرار األهػف كتطبيػؽ القػاىكف, كأهػالن فػي االسػتهرار فػي ٌػذا هىا بالػدكر الريػا
الػػدكر الهتهيػػز, فقػػد بػػادر إخػػكاىكـ فػػي ٌيئػػة التكجيػػً السياسػػي كالهعىػػكم بعقػػد كرشػػة عهػػؿ ضػػهت كافػػة قيػػادات 

ٌف كعمػكان فػي الٍهػة كهشػاركة فػي األجٍزة األهىية لتحقيؽ تمؾ األٌػداؼ كالتػي شػكمت عصػفان لمفكػر كاسػتفزازان لمػذ
 التطكير.

 لذلؾ أردىا أف ىىطمؽ هف خالؿ تمؾ الركائز الهٍىية الهىتهية لديىٍا كلشعبٍا كلكطىٍا هف خالؿ خبرتٍا كتجربتٍا 
 كصكالن إلِ أعمِ كأفضؿ الهستكيات أداءن كعهالن كسمككان. 

 
 ة :إخوانً فـً هٌئة التوجٌه السٌاسً والمعنوي واألجهزة األمنٌ

 
أىػػتـ قػػادة الهشػػركع, كأهػػؿ الهػػكاطف, كحهػػاة القضػػية, بكػػـ ىػػىٍض كبجٍػػدكـ بعػػكف ا ىتقػػدـ كبعطػػائكـ ىتهيػػز كىصػػؿ إلػػِ 
الصدارة كالريادة, فتقدهكا كتقمدكا القيادة كخذكا الراية بقكة كاستهركا في البذؿ كالعطاء كها عكدتهكىا دكهان فشعبكـ فػي أهػس 

 كاآلهاؿ هعقكدة عميكـ . الحاجة لكـ كلخبرتكـ كتجربتكـ
 

 أخٌكن / أ. فٌزي برىٌم                                                  
 رئيس ىيئة التٌجيو السيبسي ً املعنٌي                                                                   
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 أهــــداف الـلــقــــــاء  :

 ٍزة األهىية كالشرطية في صياغة هتطمبات الهرحمة الهقبمة, كالعقيدة العسكرية بها يىسجـ هع تحقيؽ هشاركة قيادات األج
 أٌداؼ الهشركع .

  التعػػػرؼ عمػػػِ احتياجػػػات هىتسػػػبي األجٍػػػزة األهىيػػػة كالشػػػرطة فػػػي الىػػػكاحي " الفكريػػػة , التربكيػػػة , السػػػمككية , الشػػػرعية
 كالقاىكىية " .

 
 مـحـــاور الـلــقــــــاء  :

 

 .ـك كعرض ألٌـ هىجزات كتطمعات ٌيئة التكجيً السياسي كالهعىكم  كمهة ترحيبية هف أ. فكزم بٌر

 ( 5ركبرتاج عف اىشطة الٍيئة . )دقائؽ 

 دقائؽ لكؿ كرقة . (10)دة هف قبؿ كؿ جٍاز بها ال يتجاكزعرض أكراؽ العهؿ الهع 

 يقة(.دق 20)هىاقشة األكراؽ الهقدهة لمخركج برؤية كاحدة هكحدة لمعهؿ 

 
 مـحـتــوى الــورشـــــة :

كـ  بالحضكر,كقدـ شرحان حكؿ األٌداؼ التي تسعِ الٍيئة  فكزم في بداية الكرشة رحب األستاذ بٌر
لمكصكؿ إليٍا هف خالؿ ٌذي الكرشة التي تتهثؿ في كضع إستراتيجية كاضحة لعهؿ الٍيئة خالؿ 

ٍزة األهىية كالشرطية في الىكاحي الفكرية الهرحمة الهقبمة ,إضافة إلِ التعرؼ عمِ احتياجات األج
 كالتربكية كالسمككية كالشرعية كالقاىكىية.

كـ عمِ أف الٍيئة بصدد تسكيؽ العديد هف الهشاريع الٍاهة التي تٍدؼ إلي تطكير كتعزيز  أكد بٌر
ياسية قدرات أبىاء األجٍزة األهىية كالشرطية ,كأشار إلِ أف الهرحمة الهقبمة ٌي هرحمة الشراكة الس

  كالهيداىية كأف الخطاب البد أف يككف استيعابيان كجاهعان ألىىا أبىاء شعب كاحد.
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 مـداخــالت المشـاركـٌن فـً الـورشــة

 

 عقٌد/ محمد الفـً  ) األمن الداخلً (

بير لدكر الٍيئة. تحدث ثهف دكر التكجيً السياسي في تغيير صكرة رجؿ األهف كتحدث عف العهؿ الدءكب كالجٍد الك
 عف آليات التعاكف التي يهكف تىفيذٌا هع الٍيئة

 -كتتهثؿ في :
 تعزيز الكالء لدل أبىاء األجٍزة األهىية. -ُ
 الىزالء لدل الجٍاز. -ِ
 

 -أوالً/ رجــال األمـن : وتتمثل فـً النقاط التالٌة :

  ؾ لدل أبىاء األجٍزة األهىية .ضركرة التأكيد عمِ كحدة الثقافة, ككحدة الفٍـ , ككحدة السمك 

 . تعػزيػػز االىػتػهػػاء لمجٍػػاز كالػهٍػاـ الهىػكطػػة بػػً كلمهؤسسة كالكطف 

  ا كدراسة األسباب الهؤدية إليٍا  هعالجة األخطاء التي ربها تصدر عف رجاؿ األهف بعد أف يتـ حصٌر

  الترفيٍية لتخفيؼ الضغط الىفسي ضركرة التفريغ الىفسي ألبىاء الجٍاز هف خالؿ الرحالت كالبراهج 

 : ثانٌاً/ الموقـوفــون 

  ـ الفقر ك العكز فالبد هف كضع براهج هف أجؿ إصالحٍـ كتأٌيمٍـ كدهجٍـ في ٌؤالء ضحايا اإلحتالؿ سكاءن اضطٌر
 الهجتهع .

 .هحاكلة رعاية أسر الهكقكفيف كاحتضاىٍـ خشية الكقكع في الهشكالت 

  كىشر ثقافة التديف ك الخكؼ هف ا .تعميـ أحكاـ القرآف لمهكقكفيف 

 . تخصيص هحاضرات أسبكعية ديىية لٍـ كتعزيز ثقتٍـ بأىفسٍـ كتعزيز اىتهائٍـ لمكطف 

  عالة هطمكب قاعدة بياىات هفصمة عف عكائمٍـ ك التىسيؽ هع الجهعيات الخيرية ككزارة الشئكف االجتهاعية لهساعدتٍـ كا 
ـ .  أسٌر

 

 كـمــا أوصــى بـــ

 

 في األىشطة التي تقـك بٍا الٍيئة . التىكع 

 . تحسيف صكرة رجؿ األهف لدل الهكاطف بعد التعرؼ عمِ صكرتً اإليجابية في أذٌاىٍـ 

 .)التكازف بيف الفعاليات كالىتائج )أم هتابعة الىشاط بعد اىتٍائً كهدل التأثير 

  آلية الحكار السميـ ..... ( –الهصادر التي تغذم فكر الهكاطف )اإلىترىت . 
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 عمٌد/ٌوسف الزهـار )الدفاع المدنً(:

 

 .شكر التكجيً السياسي عمِ دكري البارز في تكجيً كتصكيب سمككات األجٍزة األهىية 
  الحهالت التي أقيهت اىتٍت أٌدافٍا باىتٍاء الحهمة, أم أىٍا ال تجد هتابعة بعد اىتٍاء الحهمة هها أدل

 إلِ كجكد ههارسات سمككية سمبية.
 القائد عمِ هتابعة تأثير الحهمة عمِ سمكؾ كىفكس أفرادي. ضركرة أف يحرص 
 .يهكف االستعاىة باستطالعات الرأم الهحمية كتحميمٍا ككضع الحمكؿ لٍا 
 .هشكمة التطرؼ الفكرم يجب أف تكضع لٍا حمكؿ هف أٌؿ العمـ كالثقة باألخص هف كزارة الداخمية 
 األهىية حتِ ىجىب أبىاء األجٍزة األهىية الكقكع في الهشكالت. التكعية الدكرية في الفقً اإلسالهي ألبىاء األجٍزة 
 . كضع ضكابط الستقباؿ ضيكؼ الكطف القادهيف هف الخارج كهتابعة خمفياتٍـ الفكرية 

 . تكزيع كتاب هسافر في قطار الدعكة باب الفتف 

 . ضركرة اتباع سياسة العالج لمهخطئيف كليس تسكيف الهشاكؿ 

 

 القضاء العسكري( :عقٌد/ أحمد عطاهللا )

 إف رؤية ٌيئة القضاء العسكرم لمهرحمة القادهة تتهثؿ في:

 .البد هف التركيز عمِ األسس العسكرية في اإلسالـ ككيفية اىسجاهٍا هع هٍهات رجؿ األهف 

 غير العقيدة العسكرية التي يتربِ عميٍا الشرطي. العقيدة العسكرية التي يتربِ عميٍا الجىدم الهٍاجـ لمعدك 
 لهحافظة عمِ سياسة تأليؼ األركاح كأف ىٍج اإلسالـ ال بد أف يتجسد عمِ أرض الكاقع.ا 

 .العقيدة العسكرية داخؿ الدكلة تختمؼ هف جٍاز آلخر 
 .ضركرة تكاصؿ الحمقات داخؿ األجٍزة هف خالؿ تكاهؿ األدكار كالعهؿ بركح الفريؽ الكاحد 

 كهتابعتٍـ بها يحقؽ تعديؿ سمككٍـ . هراقبة سمكؾ الهجرهيف كهتابعتٍـ عبر براهج كاضحة 
 .البد هف تكحيد الفكر لدل األجٍزة األهىية 
  التعبئػػة كالتكجيػػً تختمػػػؼ هػػف جٍػػاز الػػػِ آخػػر بهكجػػػب هٍػػاـ كػػؿ جٍػػػاز , كفػػي ىفػػػس الكقػػت ٌىػػاؾ قكاعػػػد هشػػتركة تضػػػـ

 الجهيع.

 . تكحيد الجٍكد بها يخدـ تحقيؽ الٍدؼ كالهصمحة العاهة 

 د بها يهتمكً اآلخركف هف إهتيازات.ىصيحة لمعاهميف في ٌيئة ا  لتكجيً السياسي كالهعىكم الٌز
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 عمٌد/ تٌسٌر البطــش )الشرطة الفلسطٌنٌة(:

 تقدـ بالشكر لمتكجيً السياسي عمِ عهمً كأدائً كعمِ أىشطتً الهتىكعة.
 لهسىا الدكر الفاعؿ لمتكجيً السياسي في التأثير اإليجابي في سمككات رجؿ الشرطة.

ي:ٌىاؾ أسس   ال بد اف تككف هرتكزات لمعهؿ ٌك
 .كضكح الٍدؼ 

 .هبدأ الشراكة 

 .ترسيخ فمسفتىا في الهرحمة القادهة 

عميىا أف ال ىتخكؼ هف تأثير الطرؼ اآلخػر عميىػا, بػؿ ىحػف 
 يجب أف ىؤثر بٍـ. 

التركيز عمِ األخالؽ الحهيدة التي يجب أف يتحمِ بٍا رجؿ 
 الشرطة هثؿ :

 ع, حسف الخمؽ, الصبر, العدؿ, الرحهة, السهع كالطاعة, الفطىة كالحكهة(.)األهاىة, اإلخالص, التكاض
 ٌىاؾ بعض األخالؽ الهذهكهة الهىٍي عىٍا لدل الشرطي هثؿ:

)  )عدـ التقيد باألكاهر, إفشاء أسرار العهؿ, الرشكة, اإلسراؼ في استخداـ الهاؿ العاـ, فرض الهغاـر
 

 ٌىاؾ عدة أسئمة ال بد أف ىسألٍا:
 هىظكهة هتكاهمة لعهؿ كزارة الداخمية كاألهف الكطىي؟ ٌؿ ٌىاؾ 

 ها هدل فعالية التكجيً السياسي في الحد هف تفاقـ الظكاٌر السمبية لدل هىتسبي كزارة الداخمية؟ 

 ضركرة تكثيؼ الهحاضرات كالهقررات التي تركز عمِ الجكاىب األخالقية كالديىية كالتربكية في دكرات تأٌيؿ الضباط .

 صص تعزز الجاىب الديىي كاألخالقي كتطكر الهىٍاج بها يىسجـ في أداء األجٍزة الشرطية.صكرة الق
 . ٌىاؾ فارؽ كبير بيف أدائىا كسمكؾ أجٍزتىا األهىية اليكـ كعف السمطة في السابؽ 

 . ا تمؾ الهتغيرات  اليـك تـ تأسيس قكاعد ك أسس ال تذكب بالهتغيرات بؿ تعزٌز

 لسمكؾ ك األخالؽ إلِ جاىب اإلدارة كالهٍىية .ضركرة تعزيز جاىب القيـ ك ا 

 . الضكابط الشرعية يجب أف تككف هساؽ ثابت في الهىاٌج األكاديهية في الكزارة 
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 مقدم/ إبراهٌم الطـوٌـل )مكتب المراقب العام( :

 هف عمِ حد سكاء . تقدـ بالشكر كاالهتىاف لمٍيئة عمِ الجٍكد العظيهة التي تبذلٍا لتعبئة كتكجيً الهكاطف كرجؿ األ
 ٌىاؾ بعض القضايا البد هف التركيز عميٍا خالؿ الهرحمة القادهة :

 . التركيز عمِ تعزيز هفٍـك الرقابة الذاتية لدل أبىاء األجٍزة األهىية هف خالؿ تىهية الكازع الديىي لديٍـ 
 .تعزيز الرقابة الشاهمة هف خالؿ تفعيؿ دكر الهراقبيف في األجٍزة األهىية 

 ة اٌتهاـ الهسئكليف في العهؿ الرقابي داخؿ األجٍزة زياد 
 . إيجاد أجكاء هف الهىافسة اإليجابية بيف أبىاء األجٍزة األهىية 
  ِػذي هشػكمة تحتػاج إلػ ٌىاؾ بعض الشائعات التي تظٍر بػيف أفػراد األجٍػزة األهىيػة تجػاي ضػباطٍـ أك قػادتٍـ ٌك

 حؿ هف قبؿ التكجيً السياسي.
 كؿ القضايا التي تظٍر أكالن بأكؿ كالكصكؿ إلِ حمكؿ كاقعية.  ىحف بحاجة إلِ هتابعة 

 
 مقدم / أحمد الكحلوت ) الخدمات الطبٌة ( :

 

 تحدث عف أٌهية التكجيً السياسي في ٌذي الهرحمة كبارؾ ٌذي الكرشة ألىٍا تأتي في كقت هفصمي .
 ٌىاؾ عدة أسئمة البد هف دراستٍا ككضع الحمكؿ الهىاسبة لٍا. 
 يككف الكضع في الهرحمة القادهة؟. كيؼ سُ
 . كيؼ سىكاجً هتطمبات تمؾ الهرحمة ؟ِ

 .البد هف التركيز عمِ الجكاىب الديىية كالركحية في العهؿ اإلدارم كالتطكيرم 
  الحهػػػالت التػػػي تقػػػـك بٍػػػا الػػػكزارات كعمػػػِ التكجيػػػً السياسػػػي أف يكػػػكف ٌىػػػاؾ اسػػػتطالع قبمػػػي كبعػػػد أم أسػػػمكب

 هتابعة.
 ا هف الدراسات التىهكية لالرتقاء بهستكل العهػؿ فػي كافػة الىػكاحي  ضركرة عهؿ دراسات عف الرضِ الكظيفي كغيٌر

 اإلدارية كالهٍىية .

 . هطمكب دكرات في إدارة الكقت ك التطكير اإلدارم 

  . تكثيؼ العهؿ البحثي ككضع الخطط الهىاسبة لتحقيؽ أفضؿ الىتائج ك هعالجة الهشكالت 
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 الـتــوصـٌــات

  
ؿ لجىػػػػة قياديػػػػة هػػػػف ٌيئػػػػة التكجيػػػػً السياسػػػػي )ىائػػػػب رئػػػػيس الٍيئػػػػة  هػػػػدير إدارة التىهيػػػػة كالتطػػػػكير   هػػػػدير إدارة تشػػػػكي .ُ

 الهحافظات( لدهج أٌـ تكصيات الكرشة في خطة الٍيئة خالؿ الستة أشٍر الهقبمة.

 ف ضغكطات العهؿ لديٍـ.تىظيـ الٍيئة لمقاءات كدكرات لمتفريغ االىفعالي ألبىاء األجٍزة األهىية هف أجؿ التخفيؼ ه .ِ

زيػػادة االٌتهػػاـ بالجكاىػػب الفكريػػة كالتربكيػػة كالديىيػػة فػػي الػػدكرات كالهحاضػػرات التػػي تسػػتٍدؼ كافػػة أبىػػاء األجٍػػزة األهىيػػة  .ّ
 ككذلؾ دكرات تأٌيؿ الضباط.

ككحػػػدة  التأكيػػد عمػػػِ صػػػٍر كافػػػة أبىػػاء الػػػكزارة فػػػي بكتقػػػة فكريػػػة كاحػػدة بٍػػػدؼ الكصػػػكؿ إلػػػِ كحػػدة الثقافػػػة ككحػػػدة الفٍػػػـ .ْ
 السمكؾ.

إجػراء الدراسػات كاسػػتطالعات الػرأم الخاصػة بػػاألجٍزة األهىيػة هػف أجػػؿ تطػكير األداء كخاصػة التقيػػيـ القبمػي ك البعػػدم  .ٓ
 لمحهالت التي تىفذٌا الكزارة . 

إعػػادة تأٌيػػؿ عكائػػؿ ضػػحايا االحػػتالؿ ك دهجٍػػـ فػػي الهجتهػػع عػػف طريػػؽ بػػراهج خاصػػة تتبػػع هؤسسػػات كزارة الداخميػػة  .ٔ
 ميٍا ٌيئة التكجيً السياسي ك الهعىكم.تشرؼ ع

 تكثيؼ الهكاضيع البحثية ككضع الخطط الهىاسبة لتحقيؽ الىتائج الهرجكة ك هعالجة الهشكالت . .ٕ

تكثيؼ البراهج التكجيٍية لمسمكؾ كالهبادئ عبر الكسائؿ اإلعالهية الهختمفة كالهؤثرة في الهكاطف كفكرة تعريػؼ الهػكاطف  .ٖ
 األهف ك تحسيىٍا في أذٌاف الهكاطىيف .بالصكرة الحقيقية لرجؿ 
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 قوائم الفحص لوسائل ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي: (10)ممحق 
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 (11)ممحق رقم
 القات العامة واإلعالم في ىيئة التوجيو السياسي والمعنويىيكمية مقترحة لدمج اإلدارة العامة لمع

 
 

 
 
 

  
 

 ٗاىؼالقبد اىؼبٍخ ٗاإلػالًاى٘طْٜ ٍف٘ضٞخ اىت٘خٞٔ 
 

اىشئُ٘  ٍف٘ضٞخ

 اإلداسٝخ ٗاىَبىٞخ

 دائشح اىشئُ٘ اإلداسٝخ

 ُ اىَبىٞخدائشح اىشئ٘

 
 دائرةًاللوازمًوالمشتريبث

 

 دائرةًتكنولوجيبًالمعلومبث

 

 ٍف٘ضٞخ

 اىؼالقبد اىؼبٍخ

 دائشح اىؼالقبد اىؼبٍخ

 دائشح اىؼالقبد االّسبّٞخ

 دائشح اىؼالقبد اىَؤسسبتٞخ

 دائشح اىشنبٗٛ ٗاىشأٛ اىؼبً

 ٍف٘ضٞخ اإلػالً

 دائشح االػالً اىَشئٜ

 دائشح االػالً اىَسَ٘ع

 دائشح االػالً اىَنت٘ة

 دائشح االػالً اإلىنتشّٜٗ

ٍف٘ضٞخ اىت٘خٞٔ 

 اى٘طْٜ

 ٍف٘ضٞخ اىت٘خٞٔ اىسٞبسٜ

 ٍف٘ضٞخ اىت٘خٞٔ اىَؼْ٘ٛ

 ٞٔ اىذٍْٜٝف٘ضٞخ اىت٘خ

 ٍف٘ضٞخ اىت٘خٞٔ االسشبدٛ

 ٍف٘ضٞخ اىت٘خٞٔ االٍْٜ
 ٗاىقبّّٜ٘

 ختَبػٍٜف٘ضٞخ اىت٘خٞٔ اال

ٍف٘ضٞخ اى٘حذاد 

 اىتخصصٞخ

 ٗحذح اىشقبثخ ٗاىتفتٞش

 ٗحذح األثحبث ٗاىذساسبد

 ٗحذح اىتخطٞط ٗاىتشخَخ

 وحدةًالشئونًالقبنونيت

 

 وحدةًالتنميتًالبشريتًوالتدريب

 


