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نِيدَََّّ وَأَنْ أَعْمَيمَ صَيانِ اً    فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِهْ قَىْنِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْسِعْنِي أَنْ أَشْكُزَ وِعْمَتَكَ انَّتِيي أَوععَمْي َ عَهَييَّ وَعَهَيا وَا    }

(19سىرة اننمم ) .{تِكَ فِي عِبَادِكَ انصَّانِ ِنيَتَزْضَاهُ وَأَدْخِهعنِي بِزَحْمَ

."َمْفاليشكِرالناَساليشكِراهلل"رسوِلنا:مفقوِؿوانطبلًقا

ذػذاالدراسػو،وَيسَّػرذارًكامبافإنِّيأواًلأحمُداهلَلحمًداكثيًراطيًبا بإتمػاـِ عميَّ لػي،فالحمػُد،أْفمفَّ
كمُّهلهوحَدْا...

الشَّاِمخ،َأنسَىأفْكَماال رِحالعمميِّ َهبجزيِؿالشُّكِروالعرفاِفإلىالصَّ والُعَمماِءأكاديميوأتوجَّ الِعمـِ
..أكاديميواإلدارةوالسياسولمدراساتالعميا.

ِمػوأتقدـأيًضا عمػيَّ ـْ ْفبالشُّكِروالتقديِرإلىجميعأساتذتيفيأكاديميواإلدارةوالسياسو،ِلَمالُه
َخْيٍر. اهلُلَعنِّيُكؿَّ ـُ فضٍؿ،َفَجزاُذ

بالشػػكِروالِعرفػػ ـُ َيػػدَِّخرُجْهػػًداوأتقػػدَّ ـْ اِف،لَمػػْفلَػػ ،أسػػتاذيومشػػرفيذػػذاالدراسػػوفػػيَدْعِمػػيإِلْتَمػػاـِ
بالتوجيػػػػِهواإلرشػػػػاِد،الجرٌسددددً عبدددددالعزٌز محمدددددالػػػػدكتور/ حفظػػػػهاهلل،الػػػػذيلػػػػـيبخػػػػْؿعمػػػػيَّ

ذذاالبحِثالعمميعمىأفضِؿصورة.والتصويِب،إلخراجِ

مناقشػوذػذاالدراسػومتبقبػوؿوالتػيتفضػمناقشػيفلجنػوالإلػىالشػكروالتقػديروأتقػدـبجزيػؿكمػا
زيدذاقوةورصانو.والتىست

والأْنَسىأفْ مفَمفْأشكَرُكؿَّ ساعدِنيمفإخواِنيوأصدقاِئيَوَلْوبدعاٍءفيظهِرالغيِب،وِلُكؿِّ
اهلُلَخْيَرالَجزاِء.سَ فيإخراِجذذاالبحِث،فجزاذـُ اذـَ

 وآخـر دعوانـا أِن الحمـُد هلل ربِّ العالمـٌن

 الباحث
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 انذارست مهخص

طمبوالجامعاتالفمسطينيوىاألمفالداخميلدلرجؿالذذنيوالصورةإلىلتعرؼاذدفتالدارسو
الباحث،وسبؿتحسينها وتمثّ ،التحميمي فيالوص المنهج وقداستخدـ متأدواتالدراسوفيكما

المكوفوتـتوزيعاالستبانوعميمجتمعالدراسو،اقاـالباحثبإعدادذالتياالستبانواستخداـ
وأظهرتالدراسوالنتائجوفمسطيف(_األزذر_األقصى_اإلسبلميومفطبلبوطمبوالجامعات)

:التاليو

الػػداخميمػػفوجهػػونظػػرالمبحػػوثيفاألمػػفانيػػولرجػػؿارسػػاتالميدمبمػػاالػػوزفالنسػػبيلمم .1
.وذىتمثؿنسبومرتفعو(70.02%)

الداخميمفوجهونظرعينوالدراسواألمفلرجؿالمهارىالوزفالنسبيلمجانبفأفَّتبيّ .2
.وذىتمثؿنسبومرتفعو(%70.03)بمغت

وذػػػى(%70.04)الػػػداخمياألمػػػفلرجػػػؿواألخبلقػػػيبمػػػاالػػػوزفالنسػػػبيلمجانػػػبالقيمػػػي .3
.تمثؿنسبومرتفعو

الػداخميلػدىطمبػواألمػففيالصػورةالذذنيػولجهػازإحصائيوالتوجدفروؽذاتداللو .4
ومكػػػػػػافالسػػػػػػكفوالتيييػػػػػػدالتنظيمػػػػػػيالجػػػػػػنسمعػػػػػػاتالفمسػػػػػػطينيوُتعػػػػػػزىلمتغيػػػػػػرات)الجا
 الجامعو(.و

قنػواتاتصػاؿوتواصػؿمػععمىتركيزجهودإدارةالعبلقػاتالعامػوإلنشػاءكماوأوصتالدارسو
القضػاياالتػيجميػعطرالطبلبيووالمجالسالطبلبيوالفاعموفيإدارةالجامعاتالفمسطينيوأواأل

وتعزيػػزالتواصػػؿوالتعػػاوفبػػيفعناصػػر،المؤسسػػاتالتعميميػػوفػػيقطػػاع ػػزةتخػػصالطػػبلبأو
 .هازاألمفالداخميوبيفالجامعاتوضباطج
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Abstract 

 

This study aims at identifying the mental image of the Internal Security 

amongst students of Palestinian university and ways to improve it. The 

researcher used the descriptive analytical approach while the study tool 

was the survey developed by the researcher; the findings of the study 

were as follows: 

 - From the respondents' perspective: the relative weight of the 

field practices of internal security agents reached %70. 

 -The relative weight of the skillful side of the internal security 

agents was %70.3 amongst study population. 

 -The relative weight of the values and ethics side of the internal 

security agents was %70.4 amongst study population. 

-There are no disparities of statistical significance attributed to the 

variable of: (Gender, residence, factional affiliation, university.) 

-The study recommends to focus the efforts of Public Relation 

Directorate to build communication channels with administration of 

Palestinian Universities and active student councils in regard to all issues 

pertaining to students and educational institutes in Gaza strip and to 

promote communication and cooperation between Palestinian 

universities and the internal security crews. 
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 المقدمة:

الصورةالذذنيوذومفهوـمركزييستندعمىبناءالمعرفووا لخبػراتالتػيتػنعكسعمػىإفمفهـو
ذذنيػًاباإليجابيػػوأوممػػايػؤديإلػىانطباعهػػا،سػػواًءباإليجػابأوالسػمب،أداءالفػردأوالمؤسسػو

 .أماـاألخريفعنهاأوالحديثالتعامؿعمىآليوِممايؤثرالعكس

نهػػاالواجبػػاتاألساسػػيولممؤسسػػاتاألمنيػػومنػػعالجريمػػوقبػػؿوقوعهػػا،ومكافحتهػػاوالكشػػؼعإفّ
والقػػبضعمػػىمرتكبيهػػا،والحفػػاظعمػػىاألمػػفالعػػاـ،وحمايػػواألرواحوالممتمكػػاتواإلشػػراؼعمػػى

هاالتؤديعممهػاعمػىالوجػهالمطمػوبوالمؤسساتاألمنيوتجدفينفسهاأنَّ،تنفيذقوانيفالدولو
فطالمػػا،ميػػاتكالجامعػػاتوالمعاذػػدوالك،بػػدوفمشػػاركوالمؤسسػػاتاالجتماعيػػووالتربويػػووالثقافيػػو

وجػودعبلقػوقويػوبينهػاالمؤسساتاألمنيومسئولوعفأمفالمجتمعوطمينينتهفإفَّأفَّ ذلؾيمـز
 (.2011:3،وبيفأفرادالمجتمعوخاصوطمبوالجامعاتوالخريجيف)الحربي

ـهضرورةمفضرورياتبناءوتطورالمجتمعوصػماويعتبراألمفحاجوأساسيولؤلفراد،كماأنَّ
كمػػاذػػومرتكػػزأساسػػيمػػفمرتكػػزاتتشػػييدالحضػػارة،فػػبلأمػػفبػػدوفاسػػتقراروال،أمػػافلبقائػػه

لعقؿالفرديوالحسيكوففيالحالوالتييكوففيهااحضارةبدوفأمف،واليتحقؽاألمفإالأفْ
حاجتػهمفأيشػعوربالتهديػدلمسػبلموواالسػتقرار،فاإلنسػافيستشػعرمنػذوالدتػهالجماعيخالًيا

إلػىاالسػتقراروالهػػدوءبصػورة ريزيػوواليهػػدأبالػهإالإذاشػعرباألمػػافوالهػدوءواالسػتقرارفهػػي
 (.2012:1)المطيري،اهللعميهاَفَطراُفطرة

احتػراـالجمػاذيرألجهػزةاألمػفوتعاونهػامعهػافػػيأداءرسػالتهااألمنيػويػرتبطفػيأحػدأبعػػاداإفَّ
اذيرعػػػفاألجهػػػزةاألمنيػػػوواتجاذاتهػػػانحوذػػػاأومػػػاُيعػػػرؼبالصػػػورةاألساسػػػيوبانطباعػػػاتالجمػػػ

األمػػػفالػػػداخميلػػػدىرجػػػؿاألمػػػفالػػػداخميلػػػدىالجمػػػاذير،فػػػإذامػػػاكانػػػتصػػػورةلرجػػػؿالذذنيػػػو
ومسػػػػاندًةهػػػػاالطػػػػابعاإليجػػػػابيفسػػػػتجدتعاوًنػػػػاالجمػػػػاذيرتتسػػػػـبالتفػػػػاذـواإليجابيػػػػوأويغمػػػػبعمي

نتوقػععػػدـأفْ،ومػػفالمنطقػيأيضػاًاألمػفالػداخميلرجػؿاذيرومشػاركوحقيقيػومػفجانػبالجمػػ
اعػاتسػمبيورضابعضاألفرادوالجماذيرعفمساندةجهػوداألمػفالػداخميفػيحػاؿوجػودانطب

 (.2004:11ونحوذا)نصير،



                           

3 
 

أشخاصآخريففيمجتمعمامواقؼوسموؾأراءتيثيركبيرعمىالرأيوالمربوفذاويعتبرقادةُ
وذنػػاتكمػػفأذميػػودراسػػوقػػدوة،هػػـحيػػثيثقػػوفبهػػـوينظػػروفإلػػيهـعمػػىأنَّ،عمػػىتػػابعيهـاتػػيثيرً

التػػي،ووسػػبؿتحسػػينهاطمبػػوالجامعػػاتالفمسػػطينيولػػديالصػػورةالذذنيػػولجهػػازاألمػػفالػػداخمي
بلـواالسػتقرارواسػتتباباألمػػفتعتبػرأحػدمكونػاتالنسػػيجاالجتمػاعيالػذييسػػاذـفػينشػرالّسػػ

 أفرادا.بيف

 : مشكمة الدراسةأوًل 

العمؿاألمنييتطمبتوفيرسماتوخصائصتضمفالنجاحوالفعاليوفيتحقيػؽمفالمعموـأفَّ
والجديو،األذداؼ وربمايػرىالػبعضفػيممارسػوذػذا،ومفأبرزذذاالسماتاالنضباطوالحـز

األمػفعناصػروضػباطوبػيفلذاتنشػيحساسػيوالعبلقػ،السماتفيالواقعالعمميبعضالتعسؼ
 .تنشيبيفاألطراؼصورةذذنيوسمبيوأوإيجابيووالداخميوبيفأبناءالمجتمع،

تطويرلمكشؼعفالصورةالذذنيولرجؿاألمفالداخميوفيقدًماتيتيذذاالدراسوفيالمضي
والقػػػدرةعمػػػى،لػػػدىطمبػػػوالجامعػػػاتالفمسػػػطينيواألمػػػفالػػػداخميرجػػػؿلوتحسػػػيفالصػػػورةالذذنيػػػو

وتطبيػؽالقػوانيفوالمػوائحواألنظمػوفػيالمجتمػع،واألمػافالموازنوفيتحقيؽالهدوءونشراألمػف
وقػػػدوجػػػدالباحػػػثأفمػػػفاألذميػػػوبمكػػػاف،مػػػعاحتػػػراـالحريػػػاتالشخصػػػيولمجميػػػع،الفمسػػػطيني
،الفمسػػطينيودورالمؤسسػواألمنيػػوفػيتكػويفصػورتهاالذذنيػػولػدىطمبػوالجامعػاتإلػىالتعػرؼ
جهػػػػازاألمػػػػفالػػػػداخمييعتبػػػػرمػػػػفأذػػػػـاألجهػػػػزةاألمنيػػػػوالحكوميػػػػوالعاممػػػػوفػػػػيخدمػػػػووبمػػػػاأفَّ

تػػيتيذػػذاالدراسػػولتسػػميطالضػػوءلهػػـوذػػواألمػػف،الفسػػيولوجيوالمػػواطنيفوتػػوفيرأذػػـالحاجػػات
عتبػارذـعمػىاوسػبؿتحسػينها،طمبػوالجامعػاتالفمسػطينيواألمفالػداخميلػديرجؿعمىصورة

خػبلؿوقػداستشػعرالباحػث،فئولهادوربارزفيتكويفاالنطباعاتلدىالفئػاتالمحيطػوبهػا
فػيالصػورةالذذنيػوالمشػوامشػكموومػفذنػافػإفَّ،أذميػوالدراسػواالمفالػداخميلرجؿعمموفي

اؿالرئيسيفيالسؤالمشكموتكمفلديطمبوالجامعاتعفالعامميففيجهازاالمفالداخميو
:التالي

بل الجامعات الفمسطينية بمحافظاات زازة وس ا لدي طمبةاألمن الداخمي  لرجل ما الصورة الذىنية
 تحسينيا؟ ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
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هػػػونظػػػرطمبػػػوالجامعػػػاتمػػػفالػػػداخميمػػػفوجالممارسػػػاتالميدانيػػػولرجػػػؿاألدرجػػػومػػػا .1
 ؟الفمسطينيو

هػػػػونظػػػػرطمبػػػػوالجامعػػػػاتمػػػػفالػػػػداخميمػػػػفوجالمهػػػػاريلرجػػػػؿاألالجانػػػػبمػػػػامسػػػػتوى .2
 ؟الفمسطينيو

مفالداخميمػفوجهػونظػرطمبػوالجامعػاتميواألخبلقيلرجؿاألالجانبالقيّدرجوما .3
 ؟طينيوالفمس

الػػداخمياألمػػفرجػػؿحصػػائيوفػػيمسػػتوىالصػػورةالذذنيػػولذػػؿتوجػػدفػػروؽذاتداللػػوإ .4
كف،التيييدالتنظيمي،الجنس،مكافالسلمتغيرات)ُتعزىلفمسطينيومعاتالدىطمبوالجا

 ؟الجامعو(
هػػونظػػرطمبػػوالجامعػػاتالػػداخميمػػفوجاألمػػفرجػػؿبؿتحسػػيفالصػػورةالذذنيػػولمػػاُسػػ .5

 ؟الفمسطينيو

 : أىداف الدراسةثانًيا

عػاتالفمسػطينيواألمػفالػداخميلػدىطمبػوالجامرجػؿالصورةالذذنيولالَتعرَؼإلىتسعىالدراسوُ
بؿتحسينهامفخبلؿالوصوؿإلىاألذداؼالتاليو:وسُ

الممارسػػػاتالميدانيػػػولرجػػػؿاألمػػػفالػػػداخميمػػػفوجهػػػونظػػػرطمبػػػوالجامعػػػاتاؼواقػػػعػػػػػاكتش .1
 .الفمسطينيو

لرجػػؿاألمػػفالػػداخميمػػفوجهػػونظػػرالمهػػارىجانػػبعػػفمعرفػػوانطباعػػاتالنخبػػوالعمميػػو .2
 .وطمبوالجامعاتالفمسطيني

الجانػػػػبالقّيمػػػػيواألخبلقػػػػيلرجػػػػؿاألمػػػػفالػػػػداخميمػػػػفوجهػػػػونظػػػػرطمبػػػػوالجامعػػػػاتقيػػػاس .3
 .الفمسطينيو

درجػػػوتقػػػديرطمبػػػوالجامعػػػاتبمحافظػػػات ػػػزةلطبيعػػػوالصػػػورةالذذنيػػػولجهػػػازإلػػػىالتعػػػرؼ .4
 األمفالداخمي.

امعػػاتاألمػػفالػػداخميلػػدىطمبػػوالجرجػػؿتقػػديـحمػػوؿواقتراحػػاتلتحسػػيفالصػػورةالذذنيػػول .5
الفمسطينيوفيمحافظات زة.
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 :: أىمية الدراسةثالثًا

 أىمية ىذه الدراسة باآلتي:تبرز 

كبيػرةمهمػومػفمكونػاتوزارةالداخميػوواألمػفالػوطنيومؤسسػوامفخبلؿتناولهامكونً .1
فيالمجتمعالفمسطينيحيثالتوجدتنميوأوتطويربدوفاالستقراراألمنيوالػذيجًدا

 يجووجودجهازاألمفالداخميواألجهزةاألمنيوالمساندة.يزدادنت

والػػذي،رأيطمبػػوالجامعػػاتالفمسػػطينيوالتػػيتمثػػؿالنخبػػوالعمميػػوالدراسػػوتكػػذلؾتناولػػ .2
هػـمربػوااألجيػاؿأنَّالتجاذػاتوالسػموكياتعمػىاعتبػارلهادوربارزفيتشكيؿاآلراءوا

 القادمو.

وذػيعمػى،ؿالفوائدالتييمكفتحقيقهػاألكثػرمػفجهػوكماتنبعأذميوالدراسومفخبل .3
 النحوالتالي:

 أىمية الدراسة بالنسبة لوزارة الداخمية واألمن الوطني:أ. 

 واقػػعصػػورتهالذذنيػػولػػدىإلػػىستسػػاعدنتػػائجالدراسػػوجهػػازاألمػػفالػػداخميفػػيالتعػػرؼ
عػاتفػيمحافظػاتوالتيتمثػؿطػبلبوطالبػاتالجام،شريحومهمومفشرائحالمجتمع

  زة.
 ًفػػيتشػػكيؿوبنػػاءالعوامػػؿالمػػؤثرةإيجاًبػػاأوسػػمًباإلػػىلمتعػػرؼكمػػاسػػتوفرالدراسػػوفرصػػو

 الصورةالذذنيولجهازاألمفالداخميلدىالنخبوالعمميو.

 الدراسوقاعدةبياناتواقعيوعفالصورةالذذنيػولجهػازاألمػفالػداخميلػدىطمبػوستقدـ
فػياألمنػيويمكفاالستفادةمنهالػدائرةالعبلقػاتالعامػوواإلعػبلـ،يوالجامعاتالفمسطين

 التخطيطلسياستهاالمستقبميو.

 أىمية الدراسة بالنسبة لمباحثين والميتمين: . ب

 وذلػؾبتػػوفير،قػدتحقػؽذػػذاالدراسػوالفائػدةالمرجػػوةلمبػاحثيفوالمهتمػيفبالمجػػاؿاألمنػي
صػػوبالصػػورةالذذنيػػولجهػػازاألمػػفالػػداخمي،وذلػػؾالمعمومػػاتوالبيانػػاتوالتحمػػيبلتالخا
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لندرةالبحوثوالدراساتالتيتتناوؿالتحميؿالواقعيلؤلجهزةاألمنيوالعامموعمىالساحو
لمبػاحثيفوالمهتمػيففػتحذػذاالدراسػوآفاقًػاتكمػايمكػفأفْ،وخاصوجهازاألمفالػداخمي

 .والجانبالنفسيواإلعبلمي فيالمجاؿاألمني

 َّهػػػاالدراسػػػواألولػػػىحسػػػبمػػػااطمػػػععميػػػهالباحػػػثفػػػيتكمػػػفأذميػػػوذػػػذاالدراسػػػوفػػػيأن
تػػػدرسالصػػػورةالذذنيػػػولجهػػػازاألمػػػفالتػػػيمحافظػػػات ػػػزةومنػػػاطؽالسػػػمطوالفمسػػػطينيو

بجانبذلؾُندرةالدراسػاتالتػي،بؿتحسينهاالفمسطينيووسُالداخميلدىطمبوالجامعات
فػػػػيخاصػػػػوجهػػػػازاألمػػػػفالػػػػداخمييػػػػولؤلجهػػػػزةاألمنيػػػػوتناولػػػػتموضػػػػوعالصػػػػورةالذذن

 األراضيالفمسطينيو.

 أىمية الدراسة بالنسبة لمباحث:ج. 

تسهـدراسػتهفػيزيػادةالمعرفػوالعمميػووالعمميػوفػيتحسػيفالصػورةالذذنيػوفيأفْالباحثييمؿ
والعمػؿ،سػواألمنيػووالعمػؿعمػىتعزيػزاالتجاذػاتاإليجابيػوداخػؿالمؤس،لجهازاألمفالػداخمي

عمػػىتعػػديؿوتحسػػيفالصػػورةالذذنيػػوالسػػمبيوالتػػيتكونػػتلػػدىالُنخػػبالعمميػػوداخػػؿالمجتمػػع
لدراسػػػاتأعمػػػؽوأشػػػمؿفػػػيموضػػػوعالصػػػورةتكػػػوفدراسػػػتهبدايػػػوً،الفمسػػػطيني،كمػػػاوييمػػػؿأف

.مهتميففيالمجاؿاألمنيمستقببًلالذذنيوسواًءلهأولمباحثيفوال

 :دود الدراسةح: رابًعا

 :الدراسوالتعرؼإلىالصورةالذذنيولجهازاألمفالداخميكماتلتناو الحد الموضوعي
 .يدركهاطمبوالجامعاتالفمسطينيو

 طمبػووطالبػاتفػيجامعػات)األزذػر،اإلسػبلميوتػـتطبيػؽالدراسػوعمػىالبشري: حدال،
 .(فمسطيف،األقصى

 :محافظات زةالحد المكاني. 
 ـ(2017/2018)خبلؿالعاـالدراسيتطبيؽذذاالدراسوتـاني:الزم حدال.
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 :مصطمحات الدراسة: خامًسا

 الصورة الذىنية:

مجموعػػوالمعػػارؼوالتجػػاربوالخبػػراتالمتراكمػػوالتػػيتتشػػكؿفػػي:هػػاوُتعػػرؼالصػػورةالذذنيػػوبينَّ
،ذااالنطباعػػاتتشػػكؿذػػعػػدةمػػفخػػبلؿوسػػائؿاتصػػاليوسػػـانطباًعػػامعيًنػػاوتر،ذذػػفالجمهػػور

وتػػرتبطذػػذاالمعػػارؼالمتراكمػػو،وتػػؤثرفػػيسػػموؾاألفػػرادتجػػااالمجتمػػعأوالشػػركوأوالمؤسسػػو
(.42:2009بعواطؼاألفرادواتجاذاتهـوعقائدذـوعاداتهـاالجتماعيو)الشيخ،

 :ياز األمن الداخمي ج

مكونػػػاتوزارةوذػػػوأحػػػد،نتيجػػػولظػػػروؼخاصػػػوـ(2007)ذػػػوجهػػػازأمنػػػيتشػػػكؿفػػػيالعػػػاـ
األمنيػػػويسػػػعىإلػػػىتحقيػػػؽحمايػػػواألفػػػرادوالجماعػػػاتوحػػػؿالجػػػرائـ،الداخميػػػوواألمػػػفالػػػوطني

وتقػػديمهـإلػػىالمحػػاكـالفمسػػطينيووفػػؽالقػػانوف،ومبلحقػػوالعمػػبلءوالمندسػػيفوالطػػابورالخػػامس
.(2016)موقعوزارةالداخميوواألمفالوطني،الفمسطيني

 از األمن الداخمي:الصورة الذىنية لجي

الصػػػورةيػػػرىالباحػػػثأفَّ،ومػػػفخػػػبلؿاسػػػتعراضالتعريفػػػاتالمختمفػػػولمصػػػطمحالصػػػورةالذذنيػػػو
الذذنيولجهػازاألمػفالػداخميذػياالنطباعػاتوالتصػوراتالتػيتكونػتلػدىالمػواطنيفوخاصػو

ميػػونتجػػتطمبػػوالجامعػػاتالفمسػػطينيوحػػوؿجهػػازاألمػػفالػػداخميكحصػػيمولعمميػػومعرفيػػوتراك
الخبػػرةالمباشػػرةو يػػرالمباشػػرةفػػيالتعامػػؿاإليجػػابيأوالسػػمبيمػػعجهػػاز،عنهػػاعوامػػؿأذمهػػا

ردوراإلعػػبلـو يػػرامػػفالعوامػػؿفػػيبنػػاءالحصػػيموالمعرفيػػوفػػيتعامػػؿكمػػاأثّػػ،األمػػفالػػداخمي
المواطنيفمعجهازاألمفالداخمي.

 .صعوبات الدارسة:

التػيتهػتـبػاآلراءواالتجاذػاتألنهػامختمفػوحسػبالفػروؽصعوبوالحػديثعػفالقضػايا .1
 الفرديووحسبالقناعاتوالمواقؼواالنتماءالسياسي.
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لفمسػػطينيوقمػػوالدراسػػاتالسػػابقوالتػػيتناولػػتموضػػوعالصػػورةالذذنيػػولؤلجهػػزةاألمنيػػوا .2
 ىتاريخه.بحالواالنقساـحتّمفتيسيسالسمطومروًرا

مفمعرفوستباناتعمىأفرادالعينوفيالجامعاتالصعوبوفيتوزيعاال .3 ،وذلؾخوًفا
 لبعضطمبوالجامعات.الهمفصورةقاتمومَلِ؛تجااجهازاألمفالداخمياآرائهـ

 النظريلمدراسو.باإلطارالمراجعواألدبياتالمتعمقودرةن .4

5.  المعمومات عف اإلفصاح وعدـ األمنيو األجهزة بها تتمتع التي الخاصوالخصوصيو
بالعمؿاألمنيوطبيعوالمكوناتاألمنيوفيقطاع زةوالتيالتسمحبنشربياناتها،

قميمًياودولًيا.فيكافواألجهزةاألمنيوذذااألمرمتعارؼومعموماتها  عربيًاوا 
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 الفصل الثانً

 اإلطـار النظــري للدراســة
 الذهنٌة الصورة ةٌّ ماه :األول المبحث  
 الذهنٌة الصورة فً المؤثرة والعوامل والتصنٌفات األبعاد :الثاني المبحث 

 :تعرٌف عام بجهاز األمن الداخلً المبحث الثالث 
 

 



                           

10 
 

 الفصل الثاني

:مقدمة 

 الفصؿ ذذا الباحثخبلؿ النظريتناوؿ إلىاإلطار الفصؿ تقسيـ مفخبلؿ ثبلثمباحثلمدراسو
.وذيعمىالنحوالتالي،أربعومطالبالمبحثالثالثإلىعداثبلثمطالبإلىًاالمبحثمقسم

فيالمبحثاألوؿعفماذيّالباحثثدتح الذذنيو الصورة وؿعفتعريؼالصورةفيالمطمباألوو
الصورة،واالصطبلحيوغويوالتعريفاتالمُّاموضحً،الذذنيو وتحدثفيالمطمبالثانيعفتطورمفهـو
المبحثالثانيفيتحدثالباحثو،مبالثالثعفوظائؼالصورةالذذنيوتحدثفيالمطثـالذذنيو

و األبعاد والعف الذذنيوالتصنيفات الصورة في المؤثرة المطمب،عوامؿ في األوتحدث عف بعادأوؿ
عدالوجدانيلمصورةكماتحدثعفالبُ،وهعرفيومكوناتمعدالحفيذلؾالبُحيثوضّ،الصورةالذذنيو

 السموكيوالذذنيو البعد ،ومكوانتهعف الذذنيومدىتيثيروسائؿاإلحوضّثـ الصورة فيبناء ،عبلـ
متطرقً الذذنيو تكويفالصورة لتصنيفاتالصورةوتحدثفيالمطمبالثانيعفتصنيفاتومصادر ا

،وتحدثفيالمطمبالثانيعفخصائصالصورةدرتكويفالصورةالذذنيولممنظموومصا،الذذنيو
متحدثً عفالذذنيووعوامؿتكونيها الذذنيوومكوناتهاا ف،خصائصالصورة يتكويفوالعوامؿالمؤثرة

ل الذذنيو األرجؿالصورة الذذنيو الصورة تشكيؿ في السابقو الخبرات دور ثـ الداخمي عفثمف ـ
الداخمي األمف لجهاز االجتماعيو ت،والمسؤوليو في النفسيو المؤشرات الصشكودور الذذنيو،يؿ ورة

،حيثتحدثمفالداخميمفالوطنيوعفجهازاألحثالثالثعفوزارةالداخميوواألفيالمبوتحدث
الداخميووؿعفالباحثفيالمطمباألو وزارةويوعفطبيعوذيكمرسالتهاوتهانشيتعريؼعاـبوزارة

جهاز،مفالوطنيواألالداخميو ورسالو نشية الحديث،األمفالداخميوتناوؿالمطمبالثاني فً  ثـ

الجهازيسعىالتياالستراتيجيووعن القضاٌا  ،من الداخلًالمطلب الثالث عن أهداف ومهام جهاز األ
العامووالسماتوالمهاراتالمواصفاتثـالحديثعفواألذداؼاالستراتيجيوالغاياتثـتحقيقهاإلى

،الفنيوديوالقياالمهارات،اإلداريوالقياديوالمهارات،الذاتيوالقياديوالمهارات:منها،الداخمياألمفلرجؿ
تحدثفيال،والسموكيواإلنسانيوالمهاراتو بعاطمبالرمثـ فيالعاموالعبلقاتأذداؼوإدارةعف

برزأوعفالداخمياألمفجهازفيالعاموالعبلقاترجؿوخصائصصفاتعفوالداخمياألمفجهاز
مفوجهومفالداخميتحسيفالصورةالذذنيولمجهازاألوالتيساذمتفيالداخمياألمفجهازإنجازات

 نظرالباحث.
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األوؿالمبحث
الصورةالذذنيو

عبلميػواظػاذرةنفسػيواجتماعيػوإهػأنَّارُتعدالبداياتاألولىلمصطمحالصػورةالذذنيػوعمػىاعتبػ
وتتمثػؿالصػورةالذذنيػولممؤسسػات،عودإلػىمرحمػومبكػرةمػفمراحػؿاالتصػاؿاإلنسػانيالقػديـت

حيػػث،والتػػيترعاذػػاإدارةالمؤسسػػو،وجماذيرذػػاواحػػدةمػػفتمػػؾالمرتكػػزاتوالمكتسػػباتالرئيسػػيو
الوالتػيتؤديهػافػيلمقيموالفعّنظًرا،رةالذذنيووأذميتهابالنسبولهايتزايداالذتماـبموضوعالصو

والتػػػيتػػػؤديإلػػػىخمػػػؽالسػػػموؾاإليجػػػابيلػػػدى،تشػػػكيؿاآلراءواالتجاذػػػاتواالنطباعػػػاتالذاتيػػػو
(.11:2014  موقي،خميووالخارجيو)جماذيرذاالدا

أفْ يجب التي األساسيو المجاالت أحد الذذنيو الصورة موضوع وُيعد البحوثتُكما وليها
تمعبهوخاصًومعتناميإدراؾاألثرالواضحالذيواذتماًماواضًحادراساتاألمنيووالشرطيوال

ل المنطبعو الذذنيو جهازاألمفالداخميلمقياـالصورة األمففيدعـ دىالجمهورعفأجهزة
والمواطف الوطف أمف لخدمو والمتعددة المهمو ووظائفه الداخميو،بيدائه التغيرات ظؿ في

والخارجيو.

مصػػػػطمحالصػػػػورةالذذنيػػػػوفػػػػيمنتصػػػػؼالنصػػػػؼالثػػػػانيمػػػػفالقػػػػرفالعشػػػػريفلقػػػػدبػػػػدأاسػػػػتخداـ
اسػتخدامهفػيالمجػاالتاالجتماعيػوولكفسرعافمػاتػـّ،كمصطمحلهعبلقوبالمنشآتالتجاريو

الصورةالذذنيوإلىحقؿدراساتالسموؾ والسياسيوواإلعبلميووالمهنيوالمختمفووقددخؿمفهـو
سػػمىالشخصػػيوالقوميػػو،فظهػػروذلػػؾضػػمفاالذتمػػاـبمػػايُ؛الميػػوالثانيػػوالػػدوليبعػػدالحػػربالع

الصورةالنمطيوالقوميو)المطيري، (20:2012مفهـو

اإلداريػػػوبدراسػػػوالصػػػورةالذذنيػػػومطمػػػعالنصػػػؼالثػػػانيمػػػفالقػػػرفالعشػػػريف ،مػػػعاذتمػػػاـالعمػػػـو
ىجمهورذػاالػداخميوالخػارجي،اذتمتالمنظماتالمختمفوبنمطالصورةالذذنيوالمكوفعنهالػد

كمػػاواذتمػػتالمنظمػػاتبدراسػػوالكيفيػػوالتػػييػػػتـمػػفخبللهػػاتشػػكيؿصػػورتهاوشخصػػيتهالػػػدى
الجمػػػاذير،وأثػػػرذػػػذاالصػػػورةعمػػػىالمنظمػػػو،كمػػػاوحظيػػػتالصػػػورةباذتمػػػاـخػػػاصمػػػفجانػػػب

اتالتػػييكونهػػاإداراتالتسػػويؽوالعبلقػػاتالعامػػوواإلعػػبلففػػيالمنظمػػاتالمختمفػػو،فاالنطباعػػ
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األفرادعفالمنظماتتؤثرفيقراراتهـالشرائيوواالنطباعاتالتييكونهااألفرادعفالسمع،تؤثر
ويفسػػػرالػػػبعضاخػػػتبلؼالسػػػموؾبػػػيفاألفػػػرادبنػػػاًءعمػػػى،بشػػػكؿمباشػػػرعمػػػىقػػػراراتهـالشػػػرائيو
 (.17:2014عفالسمعالمختمفو)نصير،اختبلؼصورتهـالذذنيووانطباعاتهـ

 المطمب األول
 تعريف الصورة الذىنية

 :وًيا: تعريف الصورة الذىنية لغأوًل 

بمكانػو"الشػكؿوالتمثػاؿالمجسػـ،والصػورة:هػاوُيّعرؼالمعجـالوسػيطالصػورةبينَّغوالعربيّفيالمُّ
 .(80:2008فيالذذفأوالعقؿ")الوسيط،خياله

اكػػػػاففػػػػيالماضػػػػيأويكػػػػوففػػػػيَمػػػػو:بتخيػػػػؿلِو(الصػػػػورةالذذنيػػػػغػػػػوالعربّيػػػػويعػػػػرؼ)معجػػػػـالمُّ
أوعكػسالصػورةأويرمػزأويمثػؿ،ونطباعػاتالذذنيػالمستقبؿ،ويعرفهاقاموسالمػوردبينهػااال

 (.70:1997)المورد،

،"تصػورعقمػيشػائعبػيفأفػرادجماعػومعينػو:هػاالصػورةبينWebsterَّويعػرؼقػاموسويبسػتر
حوشخصأونظاـأوجنسبعينهأوفمسفوسياسيوأوقوميػوأويشيرإلىاتجااذذاالجماعون

 (.Marston, 1979, 127أيشيءآخر")

 ثانًيا: تعريف الصورة الذىنية اصطالًحا

طمػػؽذػػذاالمصػػطمحأَاشػػتهرمفهػػوـالصػػورةالذذنيػػوكمصػػطمحفػػيأوائػػؿالقػػرفالعشػػريفبعػػدأفْ
يتفسػيرالعديػدمػفعمميػاتالتػيثيرفػيذذػفالكاتباألمريكي)والتػرليبمػاف(وأصػبحيسػتخدـفػ

اإلنساف.

مجموعػػوالمعػػارؼوالتجػػاربوالخبػػراتالمتراكمػػوالتػػيتتشػػكؿفػػي:هػػاوُتعػػرؼالصػػورةالذذنيػػوبينَّ
،تشػػكؿذػػذااالنطباعػػاتعػػدةمػػفخػػبلؿوسػػائؿاتصػػاليو،وترسػػـانطباًعػػامعيًنػػاذذػػفالجمهػػور

الشػػركوأوالمؤسسػػووتػػرتبطذػػذاالمعػػارؼالمتراكمػػووتػػؤثرفػػيسػػموؾاألفػػرادتجػػااالمجتمػػعأو
(.42:2009بعواطؼاألفرادواتجاذاتهـوعقائدذـوعاداتهـاالجتماعيو)الشيخ،
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عمػػى،عمميػػومعرفيػػونفسػػيونسػػبيوذاتأصػػوؿثقافيػػو:هػػاأنَّ(65:2005ويػػرى)الدسػػوقي، تقػػـو
وتكػػويف،خصػػائصوسػػماتموضػػوعمػػاإدراؾأفػػرادالمجتمػػعاالنتقػػائيالمباشػػرو يػػرالمباشػػرل

ماينتجعفذلؾمفتوجهاتسموكيوفيإطارمجتمع،اتجاذاتعاطفيونحواسمبيوأوإيجابيو
أو يػػردركاتواالتجاذػػاتوالتوجهػػاتشػػكبًلثابتًػػاأو يػػرثابػػٍتدقيقًػػامعػػيف،وقػػدتيخػػذذػػذاالمػػ

دقيؽ.

تقػػداتالتػػييحػػتفظبهػػاوعػػوالمعػػارؼوالمع"مجم:هػػاالصػػورةالذذنيػػوبينHolstiَّويعػػرؼذولسػػتي
لنظػػاـمعػػيفعػػفذاتػػهوعػػفالعػػالـالػػذييعػػيشفيػػهفػػيالماضػػيوالحاضػػروالمسػػتقبؿ"الفػػردوفقًػػا
(.1981:30)قنديؿ،

"استحضػػػارالعقػػػؿأوالتوليػػػدالعقمػػػيلمػػػاسػػػبؽإدراكػػػه:هػػػا(بين2004:232َّويعرفهػػػا)حجػػػاب،
نَّذلػػػؾالمػػػدرؾمرئًيػػػالضػػػرورةأْفيكػػػوفولػػػيسبا،بػػػالحواس وًعاأومتػػػذوًقاأومػػػاقػػػديكػػػوفمسػػػموا 
الخػتبلفهـحسػيومجػاؿاخػتبلؼبػيفالبشػرتبًعػاوذذااالستحضارأوالتوليػدلممػدركاتالممموًسا

بهػاكػؿٌوفيأنواعالتجاربمعاألشياءالحسن والتػييتػيلؼمنهػارصػيداالنفسػي،مػنهـالتػيمػرَّ
لرمزالداؿوذوالكمموأوالتعبيرأوالحدث.الذييستثارعندحضورا

 ماركس ذارولد الذاتي:هابينHarold H. Marquisَّويعرفها االنطباعات إجمالي و"ذي
وذي آخر، إلى فرد تختمؼمف ممموسو  ير انطباعاتعقميو وذي المنظمو عف لمجماذير

مف تقدمه ما بتيثير الجماذير لدى المنظمو تخمقها التي معالمشاعر وتعامبلت منتجات
وتندمج،الجماذير،وعبلقتهامعالمجتمعواستثماراتهافيالنواحياالجتماعيوومظهرذااإلداري

لممنظمو الكميو الذذنيو لتكويفالصورة وتتوحد "تمؾاالنطباعاتالفرديو وفريد، :2005)عجوة
182.)

تمثيػؿعقمػيمجػردلموضػوعأوفئػوالصػورةالذذنيػوهػاأنَّ:وعرفهاقاموسعمػـالػنفساالجتمػاعي
الصورةالذذنيوتقوـعمىاإلدراكػاتالسػابقوفهػيالمعينومفالموضوعات،وعمىالر ـمفأفَّ
هيحدثفيبعضاألحيػافتركيػزعمػىجوانػبمعينػوتمثؿانعكاساتبسيطو،والمقصودبذلؾأنَّ

عػػادة،مػػفذػػذااإلدراكػػات،واسػػتبعادأونسػػيافجوانػػبأخػػرى تفسػػيرجوانػػبثالثػػوعنػػدتنظػػيـوا 
نمػػاأفْضػػرورًياهلػػيسالصػػورةالذذنيػػوعمػػىأنَّػػ تقػػوـالصػػورةعمػػىاإلدراؾالمباشػػرلمموضػػوع،وا 
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هاقدتكوفمرئيوكماأنَّ،وتتيثربالخياؿ،تعتمدعمىالمصادر يرالمباشرةلممعموماتيمكفأفْ
تكػػوفجامعػػوألكثػػرمػػفجانػػبمػػفذػػذاوقػػد،أولفظيػػو،ومسػػموعوأوممموسػػو،أو يػػرمرئيػػو

غػػولهػػاأذميػػوخاصػػوفػػيتركيبهػػا،المُّالجوانػػب،وبغػػضالنظػػرعػػفنمػػوذجالصػػورةالذذنيػػوفػػإفَّ
هػػاتػػوفرفػػينفػػسالوقػػتوسػػائؿتػػذكرذاكمػػاأنَّ،هػػاتشػػكؿاإلدراكػػاتاألصػػميوالتػػيتقػػوـعميهػػاألنَّ

(.58-1993:57)عبدالمغيث،

هااالنطباعاتوالمدركات"الصورةالذذنيولممؤسساتبينGames Grayَّويعرفهاجيمسجراي"
الكميػػولمجمػػاذيرالمتعػػددةتجػػااأعمػػاؿالمؤسسػػوحيػػثتشػػكؿذػػذااالنطباعػػاتمواقػػؼجمػػاذير

(.Gray,1986:20)"المؤسسوالداخميووالخارجيواتجاذها

"Marconiتناوؿماركوني"مفمنطمؽارتباطإدارةالصورةالذذنيوبينشطوالعبلقاتالعاموي
مجموعوالتصوراتالتيتكونتلدىالغالبيوالعظمىمفالجماذير:هاالصورةالذذنيوعمىأنَّ

ومدى،عفالمؤسسونتيجواألنشطوالتيتمارسهاالمؤسسوواألساليباالتصاليوالمستخدمو
،جيدإلىالجمهورونقؿنشاطاتهابشكؿ،كفاءةجهازالعبلقاتالعاموبالتعريؼبالمؤسسو

 ,Marconiومدىتطورذافياستخداـتكنولوجيااالتصاؿالحديثوفيالتعامؿمعالجمهور)
2004 :80-82.)

تزايديرىالباحثأف،ومفخبلؿاستعراضالتعريفاتالمختمفولمصطمحالصورةالذذنيو
،نظرًالماتقوـبهذذاؤسسوأذميتهابالنسبولمفردأوالمبموضوعالصورةالذذنيوواالذتماـ

تخاذالقراراتوتشكيؿالسمو ؾ،وقدأصبحتكويفالصورةمفدورذاـفىتكويفاآلراءوا 
ذدفًاأساسيًايسعىالجميعلتحقيقهعمىأىمستوىوفىأىمجاؿمفخبلؿيجابيوالصورةاإل

العامميففيالمؤسسوبسياسوالذىيتفؽمعإحتياجاتالجماذيرالمؤثرةوالمتيثرةااليجابياألداء
وخاصوطمبوالجامعات،االنطباعاتوالتصوراتالتيتكونتلدىالمواطنيفأفَّاالمنيو.

معرفيوتراكميونتجتعنهاعوامؿوعمميوذيحصيموالفمسطينيوحوؿجهازاألمفالداخمي
معجهازاألمفالداخميالخبرةالمباشرةو يرالمباشرةفيالتعامؿاإليجابيأوالسمبي؛أذمها
ردوراإلعبلـو يرامفالعوامؿفيبناءالحصيموالمعرفيوفيتعامؿالمواطنيفمعكماأثّ

 جهازاألمفالداخمي.
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 المطمب الثاني
 تطور مفيوم الصورة الذىنية

الصػػػورةالذذنيػػػوقبػػػؿالحػػػدي تكػػػويففػػػيعمميػػػوخصػػػائصمشػػػتركووسػػػماتتوجػػػدثعػػػفمفهػػػـو
(.2004:29،30وذيعمىالنحوالتالي)ندى،،يوالصورةالذذن

 متعددةالصورة عممية: ن  إ بمراحؿ تمر متفاعمو يسبقها،ديناميكيو بما مرحمو كؿ تتيثر
 عدديووقوالبمختمفو.،وتيخذأشكااًلهامتطورةومتغيرةوتؤثرفيمايمحؽبهاكماأنَّ

 أنَّة معرفية:يالعمم ن  إ ويعني بمراحؿ تمر وتذكرها وفهـ إدراؾ مف المعرفيو ،العمميات
 وتخضعلممتغيراتوالعوامؿالتيتخضعلهاالعممياتالمعرفيوأوتتيثربها.

 أبعادشعوريووعاطفيوإلىجانبالعممية نفسية: ن  إ يعنيكونهاعممياتداخميولها مما
 أبعادذاالمعرفيو.

 وليستلهاخصائصثابتو.،آلخروضوعهامتغيرةمفمأيأنَّالعممية نسبية: ن  إ 
 َّتتكوفوتتطورفيإطارثقافيمعيف،أيأفَّإف العمميو فيذذا الذذنيوالتنشي الصورة

نَّ  ماتتيثربكؿالظروؼالمحيطوبها.فراغوا 
 َّذػػػذاالعمميػػػولهػػػاثػػػبلثمكونػػػات:مكػػػوفإدراكػػػي..ويعنػػػيالجانػػػبالمعمومػػػاتيلمصػػػورة،أف

االتجاذػػػاتالعاطفيػػػو)سػػػمبيوأوإيجابيػػػو(نحػػػوالظػػػاذرةموضػػػوعومكػػػوفعػػػاطفيويتضػػػمف
ويتضمفالسموكياتالمباشرةمثؿالتحيػزضػدجماعػوأوالتعصػب،الصورة،ومكوفسموكي

 ...وماإلىذلؾ.

 َّوالبعضاآلخربعضهاقديكوفثابًتاسماتذذاالمكوناتالسابقولمصورةمتغيرة،أيأفَّأف
وفدقيقػوفػػيذػػذاالمػدركاتواالتجاذػػاتوالسػموكياتالمكونػولمصػػورةقػدتكػػ،كمػاأفَّمتحركػا

عمػػىصػػورةهػػاالتػػيتيدائًمػػاأيأنَّ،أخػػرىقػػدتكػػوفمشػػوذووخاطئػػوبعػػضاألحيػػافوأحياًنػػا
 .بؿذيدينماكيو يرثابتووتختمؼبختبلؼالبيئاتواحدة

 َّمعػيف:فالصػورةتنبػعمػفالمجتمػعذذاالمكوناتالثبلثولمصورةتعمؿفيإطارمجتمعيأف
 لخصائصوسماتكؿمجتمع.تمؼتبًعاوتخ،وتوجدفيه
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رةالذذنيػػػػػولهػػػػػاقيمػػػػػووأذميػػػػػوفاعمػػػػػوفػػػػػيتشػػػػػكيؿاآلراءواالتجاذػػػػػاتالصػػػػػوأفَّويااااارا الباحاااااث
عميػهالذيمفخبللهيحكـ،ثرالكبيرفيخمؽالسموؾاإليجابيواالنطباعاتالذاتيوالتيلهااأل

مػػعترسػيخمبػػدأاالحتػراـالمتبػػادؿ،وخاصػػوجهػازاألمػػفالػداخمي،عمػىالمؤسسػػواألمنيػواألفػراد
عتبػػارأفَّاعمػى،بػيفجهػازاألمػفالػداخميوبػيفالمػواطنيفوخاصػوطمبػوالجامعػاتالفمسػطينيو

هوأنَّػ،عنػهمسػتقبلًاًولػيسقطاعػ،أصيؿمفنسيجالمجتمػعالفمسػطينيزءٌجهازاألمفالداخميج
مـاالجتماعي.نينووالسِّافظوعمىاالسقراروالهدوءوالطميالمحديدوًرامهًمافييؤ
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 الثالثالمطمب 
 وظائف الصورة الذىنية

يتزايػػػداالذتمػػػاـبموضػػػوعالصػػػورةالذذنيػػػووأذميتهػػػابالنسػػػبولمفػػػردأوالمنظمػػػوأوعمػػػىمسػػػتوى
كػػػويفاآلراءواالتجاذػػػاتفػػػياتخػػػاذفػػػيتمهػػػـاتقػػػوـبػػػهذػػػذاالصػػػورةمػػػفدوٍرَمػػػلِ؛نظػػػًراالػػػدوؿ

ردومعارفه،ممايجعػؿالقراراتوتشكيؿالسموؾ،ولمصورةالذذنيودوٌركبيٌرفيتشكيؿمدارؾالف
،المهمػوعمىسموؾالفردوقدراتهوتوقعاتهوردودأفعالهإزاءالكثيرمػفالقضػايالهاتيثيًراواضًحا

كمػػػاوتػػػؤثرعمػػػى،يػػػدورحولنػػػامػػػفالتجػػػاربالحاضػػػرةاَمػػػفالصػػػورةالذذنيػػػوتػػػؤثرعمػػػىإدراكنػػػالِ
(.37-2008:36توقعاتناواستنتاجاتناعفاآلخريفوعفالتجاربالمستقبميو)القضاةوخميس،

،تشػػمؿاالقتصػػادفػػيالمجهػػودعػػدةوعمػػىمسػػتوىالفػػردُتحقػػؽالصػػورةالذذنيػػووظػػائؼمعرفيػػو
عػاـمعاًماجاذًزايكفؿالتعامؿمعاآلخريفدوفإيوفرإطاًرافتكويفالصورةالذذنيومفشينهأفْ

همتميػػػز،وبالتػػػاليالنظػػػرفػػػيخصائصػػػهـ،فمػػػفالصػػػعوبوبمكػػػافالتعامػػػؿمػػػعكػػػؿفػػػردعمػػػىأنَّػػػ
نتعامػؿمػعاآلخػريفدوفجهػدحقيقػيفالصورةالذذنيوتوفراألسسالتييمكػفعمػىأساسػهاأفْ

(.2004:28مفالوظائؼتتمثؿفيماييتي)ندا،ُيبذؿمفجانبالفرد،ولقدحددالباحثوفمجموعو

 العالـ مف اإلنساف إلى تصنيؼالمنبهاتالواردة عمميو تيسير إلى الذذنيو تؤديالصورة
التصنيؼأُ،الخارجي،ممايوفرلهحالومفاقتصادالجهد تكفؿطًراحيثيقدـذذا عامًو

ال المعرفو وفؽ المواقؼالمختمفو مع التفاعؿ عنهالمفرد التصنيؼمف،مسبقو ذذا ويقمؿ
 نطاؽالجهؿفيالتعامؿمعاألحداث.

 تزيػػػدالصػػػورةالذذنيػػػومػػػفتقػػػديرالػػػذاتنتيجػػػوعضػػػويوالفػػػردفػػػيجماعػػػومعينػػػو،فالصػػػورة
اإليجابيػػوعػػفالجماعػػوأوالمؤسسػػػوالتػػيينتمػػيإليهػػػاالفػػردقػػدتزيػػدمػػػفتقػػديرالذاتػػهومػػػف

الصػػػورةاإليجابيػػػولمفػػػردأوالجماعػػػوأوالمؤسسػػػوتػػػوفرذلػػػؾأفَّ؛شػػػعورابالرضػػػاعػػػفنفسػػػه
بالرضاوالطمينينووالثقو،كماتؤديالصورةابيلدىاإلنسافممايمنحهشعوًراالصدىاإليج

كماوتبررتوجيهاتهػافػي،اإليجابيوإلىإضفاءالشرعيوعمىأيدولوجيوالجماعوأوالمنظمو
افععنهاوتؤكدذويتهااالجتماعيو،والثقافيو،كماوتؤكػدكماوتد،ممارساتهاالعامووالخاصو

 الشعوربالتفوؽلدىأعضائها.
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 لمحكػـعمػىصػحواألشػياءأومػايصػؿإليػهقدـالصورةالذذنيولمفردمعياًراتقويمًيػاوتقيمًيػات
 مفمعمومات.

 مجػاؿإلػىتستخدـالصورةالذذنيوكيداةلمػدفاععػفالػذات،تشػيربعػضالدراسػاتفػيذػذاال
 الصورةتتيحلمفردفرصوتبريركثيرمفأفعاله.أفَّ

 تبسػػيطالظػػواذرفػػيصػػورةإفَّحيػػث،تػػؤديالصػػورةالذذنيػػوإلػػىتيسػػيرالتواصػػؿبػػيفالنػػاس
عمػػىأسػػاسذػػذاالرمػػوزيمجػػيالعقػػؿاإلنسػػانيإلػػىوزيجعػػؿالتفاعػػؿبػػيفالنػػاسممكًنػػارمػػ

ىيسػػهؿعميػػهرباإلنسػػانيوفػػيشػػكؿمبسػػطحتّػػتكػػويفالرمػػوزكعمميػػوحتميػػولتنظػػيـالتجػػا
 (.2015:40ترتيبهاواختزالهاوتذكرذا)الزميمي،

 :الصورةالذذنيولدىاألجهزةاألمنيومهمولؤلسبابالتاليوويرىالباحثأفَّ

فػػيالخطػػطاالسػػتراتيجيوأوالمرحميػػوالذذنيػػولرجػػؿاألمػػفتػػؤثرإيجابًيػػاأوسػػمبًياالصػػورةإفَّ .1
بإعدادذاالجهاتاألمنيوالمختصو.المستق  بموالتيتقـو

ذلػؾهكممازادتاإليجابيووالتوافؽبيفالصورةالذذنيولدىالجمهورعفرجؿاألمػففػإفَّأنَّ .2
وذػػدوءأمنػػيداخػػؿصػػورةراسػػخولػػدىالجمهػػورممػػاينػػتجعػػفذلػػؾاسػػتقرارٌبمنزلػػويصػػبح
 المجتمع.

ورفػيالتفػاؼالجمهػورومػّدجسػمػفتسػهـإسػهاًماكبيػًراالذذنيػولرجػؿاألإيجابيوالصورةإفَّ .3
 المنظومواألمنيوبالكامؿ.نجاحعمىالثقوبينهـمماينعكسإيجاًبا

فػػيالحصػػوؿعمػػىاألمنيػػوالفمسػػطينيوُتسػػهـإسػػهاًماكبيػػًراإيجابيػػوالصػػورةالذذنيػػولؤلجهػػزة .4
والقػدرةعمػىالسػيطرةاألمنيػو،ئـموالتػيمػفشػينهاالحػدمػفالجػراالمعموماتالصحيحووالقيّ
 والمعالجوداخؿالمجتمع.

فيالتفاؼالجمهورحوؿاألجهػزةاألمنيػوفػيأوقػاتالذذنيواإليجابيوتنعكسإيجاًباالصورة .5
وقػػػػدتكػػػػوفالعامػػػػؿعمػػػػىتحػػػػدياتالمرحمػػػػولكػػػػوارثواألزمػػػػاتممػػػػاتػػػػؤثرإيجاًبػػػػاالحػػػربأوا

 (.2011:70،)كردياالساسيمفعوامؿالنصروالتمكيف
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 الثانيالمبحث 
 الذىنية الصورة في المؤثرة والعوامل والتصنيفات األبعاد

 المطمب األول
 أبعاد الصورة الذىنية

،الصػػورةالذذنيػػوذػػيمجموعػػومػػفالمػػدركاتالتػػياسػػتقرتفػػيمسػػاحوالػػوعيوجػػدالػػبعضأفَّ
،فيمػايػرىآخػروفأف(1998:159بحيثتحكـردودالفردفيموضػوعالصػورة)عبػدالمجيػد،

وذي:،الصورةالذذنيولهاثبلثوأبعاد

 Cognitive Compouent.البعدأوالمكوفالمعرفي .1
 Affective Compouent. البعدأوالمكوفالوجداني .2
 Bebavioral Compouent.البعدأوالمكوفالسموكي .3

 : البعد المعرفي لمصورة الذىنيةأوًل 

مػػا،لتػػييػػدرؾمػػفخبللهػػاالفػػردموضػػوًعاأوقضػػيًوأوشخًصػػامػػاتاالمعمو:عػػدُيقصػػدبهػػذاالبُ
وتعتبػػػرذػػػذاالمعمومػػػاتذػػػياألسػػػاسالػػػذيتُبنػػػىعميػػػهالصػػػورةالذذنيػػػوالتػػػييكونهػػػاالفػػػردعػػػف

اآلخريفوعفالموضوعاتوالقضاياالمختمفو.

لػذييعتمػدبػدوراتكويفالصورةالذذنيػويعتمػدفػياألسػاسعمػىاإلطػارالمعرفػيلئلنسػاف،واإفَّ
لصػعوبواعتمػادواقعاالجتمػاعيالمحػيطبػه،ونظػًراعمىخبراتالفردالمباشػرةو يػرالمباشػرةبػال

يممكػهاألفرادعمىخبراتهـالمباشرةفيفهـذلؾالواقع،بحكـضيؽالحيزالزمنيالذييمكفأفْ
طبػػهعمػػىنحػػومباشػػر،مػػايحػػيإلػػىاإلنسػػاففػػيحياتػػه،ومحدوديػػوالفػػرصالمتاحػػولػػهلمتعػػرؼ

هـيعوضػػػوفذلػػػؾالػػػنقصفػػػيمجػػػاؿالخبػػػرةالمباشػػػرةباعتمػػػادذـعمػػػىمصػػػادرالمعمومػػػاتفػػػإنَّ
الوسػػػيطوالتػػػيتػػػيتيفػػػيمقػػػدمتهاوسػػػائؿاإلعػػػبلـالتػػػيتسػػػتطيعمػػػفخػػػبلؿمضػػػامينهاالمتنوعػػػو

(.2012:35لواقعهـالمحدود.)المطيري،ذاالواسعأفتقدـلؤلفرادواقًعابديبًلوانتشار

وبناًءعمىدقوالمعموماتوالمعارؼالتينحصؿعميهامفاآلخريفتكوفدقوالصورالذذنيو
وينطبؽذلؾأيًضاال عنهـ، واتينكونها الدوؿ عف لدىاألفراد الذذنيو ألحداثعمىالصورة
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دىاألفرادذيولاألخطاءفيالصورةالذذنيوالمتكونعدالمعرفيفإفَّلمبُوالقضاياالمختمفو،ووفًقا
عفالمعموماتوالمعارؼالخاطئوالتيحصؿعميهاذؤالءاألفراد،أوناتجوأخطاءناتجوأساًسا

دراكهابالشكؿالصحيح؛عفأخطاءفيعمميوتمثيؿالمعمومات أيعدـاستيعابالمعموماتوا 
تغمبعمىذلؾمفخبلؿوالدقيؽ،ويرجعذلؾإلىمحدوديوقدرتناعمىالتركيزواالنتباا،ويتـال

عفالجهدالمطموبلهضـالمعموماتالجديدة،التييمجيإليهااألفرادابتعاًداعممياتالتصنيؼ
فاإلنسافاليكمؼنفسه،والتعامؿمعكؿمعموموجديدةباعتبارذامثيرًاجديدًايحتاجإلىتمثيؿ

الكبيرمفأجؿاالستيعابالصحيحلؤلمو بذؿالجهد تيتي،ربالضرورة خاصيوعدـومفذنا
.(1986:23لدقوفيالصورالذذنيوالتيكونهاعفاألشخاصواألحداثوالقضايا)ندا،ا

 عد المعرفي:مكونات الب  

البعػدالمعرفػييتكػوفمػفعنصػريفأويتضػحأفَّ،مفخبلؿمراجعواألدبياتوالدراساتالسػابقو
وذمااآلتي:،مكونيف

مكػػػوفالػػذييعػػرؼمػػفخبللػػػهالفػػردالمعمومػػاتالمجػػردةعػػػفوذػػوالالمكااون المعرفااي: .1
وذلػػػؾمػػػفخػػػػبلؿ؛يكػػػوفلهػػػذاالمعمومػػػاتدالالتأومعػػػافالعػػػالـمػػػفحولػػػهودوفأفْ

وذلػػؾبالتفاعػػؿمػػع؛عمميػاتاالتصػػاؿبمختمػػؼأنماطػػهالشخصػػيوالجمعػيوالجمػػاذيري
ومفخبلؿذذا،نسانيواألسروالمدرسوووسائؿاإلعبلـواألصدقاءباستخداـالحواساإل

العمميػػاتاالتصػػاليوبتطػػويرالمعنػػىداخػػؿاإلنسػػافعػػفالعػػالـحولػػه،ولوسػػائؿاإلعػػبلـ
؛عدالمعرفيالذييسهـفيتكويفاتجااالفػردوأجهزةالعبلقاتالعاموأذميوكبرىفيالبُ

 (.2013:30وذلؾمفخبلؿر بوالجمهورمعرفومايحدثفيالعالـمفحوله)آؿشاكر،

إلىجانبالمكوفالمعرفييعتمدتكويفالصورةالذذنيوعمىالكيفيوالمكون اإلدراكي: .2
التييدرؾبهاالفردالمعارؼوالمعموماتالتييكتسبهامفخبلؿتجاربهالمباشرةأو

عمميوحيثتمر،نطمؽعميهمسمىالمكوفاإلدراكي يرالمباشرة،وذومايمكفأفْ.
مرحمواختياربعضجوانبأوأجزاءالمعموماتدوفاتبمرحمتيف؛إدراؾالمعموم

ذيوضعالمعموماتالمختارةفيمواضعهافيإطارالخبرة: يرذا،والمرحموالثانيو
 (.2012:36السابقو)المطيري،
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وقػػديػػتـاكتسػػابذػػذاالمعمومػػاتبشػػكؿمباشػػرمػػفخػػبلؿوجػػودالفػػردداخػػؿمحػػيطالموضػػوعأو
وبشػػكؿ يػػرمباشػػرمػػفخػػبلؿاالتصػػاؿالشخصػػيووسػػائؿاإلعػػبلـو يرذػػامػػفقريػػبمنػػه،أ

مػػػايخضػػعذػػػذاالمكػػػوفلعمميػػاتانتقائيػػػوذاتيػػػوفػػػي،و الًبػػػامصػػادرالحصػػػوؿعمػػػىالمعمومػػات
(.54:2004أشكالهومراحمهكافو)ندا،

ارجيػوالتػيتػردويقوـالفردبمقتضىذػذاالمكػوفبتنػاوؿومعالجػوالمعمومػاتوتقػويـالمثيػراتالخ
وذذاالمكوفلهأذميوأساسيوفيتكويفوتشكيؿاتجػااالفػرد،وذلػؾألفَّ،إليهمفخبلؿالحواس

اإلنسافيعتمدعمىمايمتمكهمفقدراتعقميوفيإدراؾالمعموماتوالمعارؼالتييتمقاذاطواؿ
بلثعناصر:ومفخبلؿث،لعددمفالمعاييروالتيتشكؿصورةذذنيووفًقا،حياته

الػػذييسػػتمدتػػيثيراعمػػىكيفيػػواإلدراؾمػػفخػػبلؿطبيعػػوالمثيػػرالمػػرادالعنصاار البنااائي: .1
 وأفكار.يالجهازالعصبيلئلنسافمفمعافٍومدىمايثيراف،إدراكه

وذوالمتمثؿفيمدىمايممكهالفردمفمخزوفمفالتجاربالسػابقوالعنصر الوظيفي: .2
 افعه.إضافوإلىاحتياجاتهودو

وذػػوذلػػؾالرافػػػدالػػذييسػػهـدائًمػػػافػػيإمػػدادالمجتمػػػعبمعػػاٍفوأفكػػػارالعنصاار الثقاااافي: .3
ممايربطذلػؾالمجتمػعمػفروابػطفكريػوأواجتماعيػومحػددةومسمياتلؤلشياءانطبلًقا

 (.2013:31تسهـفيتوحيدنظرتهحوؿالناسواألشياء)آؿشاكر،

اؾاإلنسػػػػافتجاذػػػػاتالفػػػػردصػػػػادقوأومضػػػػمموفبقػػػػدرإدرواإلدراؾلػػػػهصػػػػموكبيػػػػرةبمػػػػدىكػػػػوفا
مػػايشػػوباإلدراؾالتشػػويه،وكثيػػًرالطبيعتهػػاتكػػوفالصػػورلديػػهصػػادقولمكونػػاتاألحػػداثوفقًػػا

النػػاتجعػػفنقصػػافالمعمومػػاتأوصػػورةفػػيالػػذذفتعمػػؿعمػػىتشػػويهإدراؾالمعمومػػاتالجديػػدة
(.2003:213مفخبلؿالحكـعمىاألحداث)عجوة،

ياالتػييمػربهػا،وتتيثرالصورةالذذنيوبإدراؾالفرد،إضافوإلىقدراتهعمىتقييـاألموروالقضػا
يرسػػخفػػيذذػػفالفػػردنتيجػػوالنطباعػػاتقػػدتكػػوفإيجابيػػو،وقػػدتكػػوفسػػمبيو،وذػػيتشػػكؿتصػػوًرا

حيطػهالػذيمػفأسػرتهومابتػداءً،وذينتػاجعمميػاتتفاعميػوتنػتجعػفتػيثرمعارفػهبعوامػؿعػدة
يضػاؼلكػؿذلػؾموقعػهمػفالعػالـ،يعيشفيه،والمجتمعالذييتفاعؿمعػهمػفجيػرافوأصػدقاء

(.2014:32الخارجي)الكردي،



                           

22 
 

 أىمية البعد المعرفي لمصورة الذىنية:

الصػػورةالذذنيػػوذػػيتتضػػحأذميػػوالبعػػدالمعرفػػيبدرجػػوأكبػػرمػػفواقػػعالتعريػػؼالػػذييقػػررأفَّ
فردومعتقداتهفيالماضيوالحاضروالمستقبؿ،ويػتـاالحتفػاظبهػاوفػؽنظػاـمجموعومعارؼال

دذػذاالمعػارؼوالمعتقػداتمحتفًظػامعيفعفذاتالفردوالعالـالذييعيشفيه،حيثيرتبالفػر
فْ(،وذنػاؾَمػAhsen, 1999: 15بػيذـالخصػائصوأبػرزالمعػالـالستحضػارذاعنػدالحاجػو)

عمػػىجوانػػبمعرفيػػووانفعاليػػوتػػؤثرعمػػىسػػموؾالفػػرد،وتعبػػرعػػفالصػػورةالذذنيػػرىأفَ يػػوتقػػـو
(،وتبػػدوداللػػوالصػػورةالذذنيػػولمسػػموؾمػػفواقػػعHealth, 1999: P153-169اتجاذػػه)

فطبيعػواالتجػاانحػوموضػوعمعػيفتقتػرفبصػورةذذنيػومعينػوعػفAttitudeارتباطهاباالتجاا
عرفيواالنفعالي،وبالتاليعمىمستوىالفعؿعندمايكوفذذاالموضوعخاصوعمىالمستوىالم

(.Herr, ET.AL, 1998: 59-68عمىالفردالقياـبسموؾمعيف)

"Marconiومػػفمنطمػػؽارتبػػاطإدارةالصػػورةالذذنيػػوبينشػػطوالعبلقػػاتالعامػػويتنػػاوؿمػػاركوني"
البيػوالعظمػىمػفالجمػاذيرمجموعػوالتصػوراتالتػيتكونػتلػدىالغ:هػاالصورةالذذنيوعمػىأنَّ

عػػفالمؤسسػػونتيجػػواألنشػػطوالتػػيتمارسػػهاالمؤسسػػوواألسػػاليباالتصػػاليوالمسػػتخدمو،ومػػدى
جهػػازالعبلقػػاتالعامػػوفػػيالتعريػػؼبالمؤسسػػوونقػػؿنشػػاطهابشػػكؿجيػػدإلػػىالجمهػػور،ومػػدىكفػػاءة

(.Marconi, 2004:80-82)ورؿالحديثوفيالتعامؿمعالجمهتطورذافياستخداـتكنولوجيااالتصا

البعػػػدالمعرفػػػيذػػػوالمكػػػوفالجػػػوذريلمصػػػورةالذذنيػػػو،فبنػػػاًءعمػػػىالمعمومػػػاتيػػػرىالباحػػػثأفَّ
والمعػػػػارؼوالمػػػػدركاتالتػػػػييتمقاذػػػػاالفػػػػردبصػػػػورةمباشػػػػرةأو يػػػػرمباشػػػػرةتتكػػػػوفاالنطباعػػػػات

مصورةالذذنيوإيجاًبػاوسػمًباىالمكونولوالتوجهاتويبنيعميهاالسموؾ،حيثتتيثراألبعاداألخر
الدورالذيتقػوـبػهالمؤسسػوعدالمعرفي،وكذلؾيتضحاتفاؽالباحثيفعمىأفَّحسبطبيعوالبُ

والنشػػاطاتاالتصػػاليوالمباشػػرةو يػػرالمباشػػرةالمتعمقػػوبجهػػودالعبلقػػاتالعامػػوفػػيإظهػػاردور
نجازاتهاذيأساستكويفتمؾ المعارؼ.المؤسسوفيخدموالمجتمعوا 

الػهمػفانعكػاسرئيسػيَمػلِ؛عػدالمعرفػيلمصػورةالذذنيػووفيذذااإلطاريتضػحأذميػودراسػوالبُ
عػديمكػفالتخطػيطلػهبشػكؿوذػوبُ،عمىاألبعاداألخرىوحيثأنهيتعمؽبعمؿالعبلقاتالعامػو
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جابيػػػػوعػػػػفلتكػػػػويفصػػػػورةإيييػػػػراألبعػػػػاداألخػػػػرىلمصػػػػورةوصػػػػواًلعممػػػػيومتابعتػػػػهوتقييمػػػػهلتغ
المؤسسو.

 : البعد الوجداني لمصورة الذىنيةثانًيا

عدالوجدانيالميؿباإليجابأوالسمبتجااموضػوعأوقضػيوأوشػخصأوشػعبأويقصدبالبُ
دولػػومػػافػػيإطػػارمجموعػػوالصػػورالذذنيػػوالتػػييكونهػػااألفػػراد،ويتشػػكؿالجانػػبالوجػػدانيمػػع

شػػػىالمعمومػػػاتوالمعػػػارؼالتػػػيكونهػػػااألفػػػرادوتبقػػػىالجانػػػبالمعرفػػػي،ومػػػعمػػػرورالوقػػػتتتبل
الجوانػػبالوجدانيػػوالتػػيتمثػػؿاتجاذػػاتاألفػػرادنحػػواألشػػخاصوالقضػػاياوالموضػػوعاتالمختمفػػو

(.2011:23)كردي،

عدالوجدانيبيفاإليجابيووالسمبيو،ويؤثرعمىذلؾمجموعومفالعوامؿأذمهاحػدودويتدرجالبُ
عػػػدالنفسػػػيبالسػػػمبيو،وكممػػػاتعػػػددتسػػػـالبُتذػػػذاالمصػػػادراتّممػػػاقمّػػػرفػػػو،فكّتػػػوافرمصػػػادرالمع

المصادرعززذلؾمففرصاإليجابيوفيتكويفاالتجاذات،كمايؤثرفيبناءالبعػدالوجػداني
خصػائصالشػػعوبمػػفحيػػثالمػػوفوالجػػنسوالمغػو،فػػاختبلؼذػػذاالخصػػائصمػػفاألمػػورالتػػي

لسػػػمبيووالتجػػػانسفػػػيذػػػذاالخصػػػائصيسػػػهـفػػػيبنػػػاءاالتجاذػػػاتتسػػػهـفػػػيبنػػػاءاالتجاذػػػاتا
(.86-2000:85اإليجابيو)الشمقاني،

ويػػرتبطبنػػاءالجانػػبالوجػػدانيفػػيالصػػورةالذذنيػػوالتػػيتتشػػكؿلػػدىاألفػػرادبالمنظومػػوالقيميػػو
،كمالديهـ،فاالتجاذاتتتشكؿفيضوءالمنظوموالقيميوالتيتحكـسموكياتوتصرفاتاألفراد

عػدالوجػدانيفػيتكػويفالصػورالذذنيػوبػالخبراتواالتجاذػاتالسػابقولػدىاألفػراد،يرتبطبناءالبُ
تسػػػػػػهـفػػػػػػيبنػػػػػػاءاالتجاذػػػػػػاتاإليجابيػػػػػػووالعكػػػػػػسصػػػػػػحيحفمػػػػػػفشػػػػػػيفالخبػػػػػػراتاإليجابيػػػػػػوأفْ

(Boulding, 1966: 47-52.)

 : البعد السموكي لمصورة الذىنيةثالثًا

الصػػورةالذذنيػػوالُمشػػكمولديػػهفػػيمختمػػؼشػػئوفالحيػػاة،حيػػثترجػػعيعكػػسسػػموؾالفػػردطبيعػػو
هاتمكفمفالتنبؤبسػموؾاألفػراد،فسػموكياتاألفػرادأذميوالصورةالذذنيوفيأحدأبعادذاإلىأنَّ

(.2011:24يفترضمنطقيًاأنهاتعكساتجاذاتهـفيالحياة)كردي،
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السػػموؾباذتمػػاـالعديػػدمػػفالدراسػػات،فقػػدتناولػػتموضػػوعالصػػورةالذذنيػػوفػػيعبلقتػػهبىَحِظػػوَ
الصػػػورةالذذنيػػػولمسػػػمعوالخػػػدماتعمػػػىالقػػػراراتالشػػػرائيولممسػػػتهمكيف،عػػػدةدراسػػػاتانعكاسػػػات

انطباعػػاتاألفػػرادعػػفالسػػمعوالخػػدماتالتػػييسػػتقيهااألفػػرادمػػفاإلعبلنػػاتالتجاريػػوباعتبػػارأفَّ
سػػػهـفػػػيمسػػػاعدةاألفػػػرادفػػػياتخػػػاذالقػػػراراتالمبلئمػػػػوالمقدمػػػوفػػػيوسػػػائؿاإلعػػػبلـالمختمفػػػوت

(.1999:30)صالح،

وعمىالمستوىالسياسياذتمػتالدراسػاتببحػثأثػرالصػورةالذذنيػولممرشػحيفالسياسػييفعمػى
بالتصػويتلصػالحذػذانحوأحدالمرشػحيفتػرتبطإيجابًيػاخياراتاألفراد،فاالنطباعاتاإليجابيو

الدراسػػاتالسػػابقوإلػػىأذميػػوالػػدورالػػذيتمعبػػهالصػػورةالذذنيػػوفػػيالتػػيثيرالمرشػػح،كمػػاأشػػارت
اعالقرارالسياسيفياتخاذذـلمقراراتالمختمفو،حيثتيتيقراراتهـمتوافقوفيالغالػبنَّعمىصُ

:2004مػػػعالصػػػورالذذنيػػػوالمتراكمػػػولػػػديهـعػػػفالشػػػعوبوالػػػدوؿوالقضػػػاياالمختمفػػػو)نصػػػير،
ونػػتعبػػرتراكمػػاتالػػزمفتمعػػبدوًراالصػػورةالذذنيػػوالتػػيتكأفَّتالدراسػػاتأيًضػػاد(،وأّكػػ111

فيصيا ومناخالعبلقاتبيفالدوؿوالشعوب،حيثيصعبتجاذػؿخبػرةالماضػيفػيجوذرًيا
(.2002:354التعامؿمعمعطياتالحاضروالمستقبؿ)عبدالغفار،

الوقوؼبشػػػكؿمعمػػػؽعمػػػىجوانػػػبتكػػػويفتمػػػؾويسػػػتفيدالباحػػػثمػػػفدراسػػػوالصػػػورةالذذنيػػػوبػػػ
وسػػػموكهاألمػػػفالػػػداخميوفهػػػـالعبلقػػػوبػػػيفالصػػػورةوالمتكونػػػولػػػدىالفػػػردحػػػوؿجهػػػاز،الصػػػورة
عػد،وذوماسيسهؿعمىالباحثالتركيزعمىدراسػوالعوامػؿالتػييحتاجهػابنػاًءعمػىالبُاتجاذه

خبلؿالجانبالتطبيقيمفالدراسو.وذوماسيظهر،الذيسيتـدراستهوذوالبعدالمعرفي

 : تأثير وسائل اإلعالم في بناء أبعاد الصورة الذىنيةرابًعا

عػدالوجػداني،عػدالمعرفػي،البُوسػائؿاإلعػبلـتسػهـفػيبنػاءاألبعػادالمختمفػولمصػورةالذذنيػو)البُ
يفكػريينبغػيأفْوسػائؿاإلعػبلـتحػددالقضػاياالتػالبعدالسموكي(،فعمىالمسػتوىالمعرفػيفػإفَّ

بهوسائؿاإلعبلـمفدوربارزفيترتيبأولوياتالقضايالػدى فيهاالجمهورفيإطارماتقـو
وسػائؿاإلعػبلـتسػعىلمتػيثيرعمػىاتجاذػاتاألفػرادنحػوالجمهور،وفيإطػارذػذاالوظيفػوفػإفَّ

وأوسمبيونحوذا،إضافوعدالوجداني(مفخبلؿماتخمؽمفاتجاذاتإيجابيذذاالقضايا)البُ
تدفعالجماذيرلمقياـبسػموؾمعػيف)البعػدالسػموكي(،وسائؿاإلعبلـتستطيعأفْإلىماتقدـفإفَّ
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ويظهػػردورذػػاالبػػارزفػػيأوقػػاتاالنتخابػػاتواألزمػػاتوالكػػوارثوالحمػػبلتالمختمفػػو،فمثػػؿذػػذا
(.116-2004:113اؿ)نصير،القضاياتحتاجإلىتحرؾجماذيريسريعوفعّ

حيػػثتػؤثرعمػػى،وسػائؿاإلعػػبلـالتقػدـلنػاالصػػورةفقػطبػػؿتتعػدىوظيفتهػاممػاسػبؽنػػرىأفَّ
تكويفأبعادالصورالذذنيوفيعقوؿاألفرادممايؤثرعمىتوجهاتهـوسموكياتهـ.
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 الثانيالمطمب 
 تصنيفات ومصادر تكوين الصورة الذىنية

 : تصنيفات الصورة الذىنيةأوًل 

نؽالكثيرمفالمنظماتمجموعومفالقيـالتػيتمثػؿذويتهػاالمفترضػو،ولكػفقػدالتعت
الصػػورةالذذنيػػوالذاتيػولػػديهـقػػدتكػػوفمختمفػػولػػذلؾفػػإفَّ؛تكػوفذػػذاالقػػيـمدركػػولػػدىالمػوظفيف

العمػػؿالسػػي قػػدينػػتجعنػػهوصػػموعػػاراجتماعيػػو)الصػػورةتكػػوف،فػػإفَّعمػػاذػػومخطػػطلهػػاأفْ
المدركو(كماذوالحاؿلدىشركاتتصنيعالسجائر.الذذنيو

بمجموعػومػفالمبػادراتلتحسػيفصػورتهاالذذنيػوPhilipMorrisفعمىسبيؿالمثاؿتقػوـشػركو
والتػػػيتصػػورالشػػركوبصػػورةمؤذيػػو،وتحػػاربسػػػمبيو،ومنهػػاوقػػؼالمشػػاذدالتميفزيونيػػوالقاسػػيو

صػورةالذذنيػوبػثبلثالنػاس،وعميػهفقػدصػنفتالفػيعقػوؿالصورةالذذنيوالمدركوأوالمتوطنو
(:2011:22تصنيفاتذي)كردي،

اءصػػػورةذذنيػػػوناجحػػػووذػػػيإحسػػػاسالمنظمػػػوبنفسػػػها،فبنػػػالصاااورة الذىنياااة الذاتياااة: .1
التغييػرفػيالصػورةفَّبتغييػرصػورتهاالذاتيػو،حيػثإتبػدأأواًليتطمبمػفالمنظمػاتأفْ

االتصػػاؿالػػذييجػػريبيػػنهـدالعػػامميففػػيالمنظمػػو،وأفَّالمدركػػويقػػععمػػىعػػاتؽاألفػػرا
 ُيقويأوُيضعؼالصورةالذذنيولديهـ.وبيفالجمهورإماأفْ

وذػػيمػػاتر ػػبالمنظمػػوفػػيتوصػػيمهعػػفالصااورة الذىنيااة المرزوبااة طالمخطااط ليااا : .2
تػتخططلصػورتهافػيأذذػافجمهورذػابشػكؿنفسهاإلىالجمهور،يجبعمىالشػركوأفْ

(التػػيتصػػورنفسػػهاAT&T)بحيػػثتكػػوفواضػػحووبػػدوف مػػوض،ومثػػاؿشػػركو،جيػػد
رمػػوزاألبطػػاؿالصػػبوريفالقػػادريفعمػػىقهػػرالظػػروؼالصػػعبوإليصػػاؿبمجموعػػومػػف

 العالـبعضهببعض.

عكساإلدراؾعنػدوتاألحاسيس،والعبلقات،ووذيالتصورات،الصورة الذىنية المدركة: .3
 دراكهـالشخصيالذييؤثرعمىقراراتهـالشرائيو.وذوإ،األشخاصحقيقتهـ
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ةالصػػػوروأفَّ؟وبمػػػاذايشػػػعروف؛الصػػػورةالذاتيػػػوذػػػيمػػاذايفكػػػرالموظفػػػوفوتشػػيرالدراسػػػاتبػػػيفَّ
يػؤثرومػاالػذي؟الصورةالمدركوذػيمػاذايفكػرالمسػتهمؾوأفَّالمتوقعوذيماذاتفعؿالمنظمو؟
.(2011:22)كردي،عمىسموكهتجااذذاالمنظمو

 :در تكوين الصورة الذىنية لممنظمةمصا: ثانًيا

وىماا عماد النحاو  ،وقاد اتفاا البااحثون عماد مصادرين ،تتناوع مصاادر تكاوين الصاورة الذىنياة
 التالي:

احتكػاؾالفػردإفَّ(:2007:12)تركسػتاني،Direct Experience-الخبرة المباشارة .1
لتكػويفاومػؤثًرامباشرًظمووالقوانيفُيعدمصدًراتواألناليوميبغيرامفاألفرادوالمؤسسا

االنطباعػػاتالذاتيػػوعػػفشػػخصأومنظمػػوأوفكػػرةأودولػػو،وذػػذاالخبػػرةالمباشػػرةأقػػوى
وذػػذامهمػػوأجهػػزةالعبلقػػات،فػػيتيثيرذػػاعمػػىعقميػػوالفػػردوعواطفػػهإذاأحسػػفتوظيفهػػا

الخػػػدماتفػػػيومقػػػدموالعامػػػوِالعبلقػػػاتِرجػػػاؿُالعامػػػوفػػػيتعاممهػػػاالمباشػػػر،حيػػػثيقػػػوـُ
الػػػػػوزاراتوالهيئػػػػػاتوالمنظمػػػػػاتالرسػػػػػميوو يػػػػػرالرسػػػػػميوبػػػػػدورمهػػػػػـفػػػػػيتكػػػػػويفذػػػػػذا

 االنطباعاتالتيتشكؿالصورةالذذنيولدىاآلخريف.

مػػاإفَّ(:2011:24)كػػردي،Meidiated Experience-الخباارة زياار المباشاارة .2
أصػدقاءأوعبػػروسػائؿاإلعػبلـعػػفيتعػرضلػهالفػردمػػفوسػائؿشخصػيويسػػمعهامػف

وفػي،مؤسساتوأحداثوأشخاصودوؿلـيرذـولـيسمعمنهـمباشرةُتعدخبرةمنقولو
فػػيتكػػويفاإلعػػبلـالمسػػموعووالمرئيػػودوًراأساسػػًياذػػذاالنػػوعمػػفالخبػػرةتمعػػبوسػػائؿ

االنطباعاتالتييشكؿالناتجالنهائيلهاالصورةالذذنيو.

. 
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 الثالثالمطمب 
 خصائص وعوامل الصورة الذىنية

 :: خصائص الصورة الذىنية أوًل 

لدرجػواالتصػػاؿوالتػػيثيرتعػػددةتتوقػػؼقوتهػاأوضػػعفهاتبًعػػاُتعػرؼالصػػورةالذذنيػػوبخصػائصم
بالنشػػػاطوبالخػػػدماتالمقدمػػػوأوالخبػػػراتالمتراكمػػػوالتػػػييبنػػػيعميهػػػااإلنسػػػافكفػػػردأومجتمػػػع

فمػػػثبًلتكػػػويفالصػػػورةالذذنيػػػوعػػػفالمؤسسػػػو،راكمػػػاتوالتجػػػاربالمختمفػػػوانطباعػػػاتهـكنتيجػػػوالت
األمنيػوذػينتيجػوعػفخبػراتوتجػارباألشػخاصفػيالتعامػؿمػعاألجهػزةاألمنيػومنػذالطفولػو

مفخبلؿالتعامػؿمػعجميػعمكونػاتاألمػفسػواءأكانػتعامػوأوخاصػوفػيفتػرة،وحتىالكبر
بللهػاالفػردصػورةمكونػوعػفالمؤسسػواألمنيػوالتػيقػدتكػوفإيجابيػػوأوالدراسػوأوالعمػؿ،يحمػؿمػفخ

وذػػامنػػذالطفولػػوحتػػىنُفػػيالنهايػػويميػػؿأ مػػبالنػػاسإلػػىالتحيػػزبمػػالػػديهـمػػفصػػوربَ،سػػمبيو
(2006:91ورةالذذنيوتتمثؿبالشكؿالتالي.)شوماف،خصائصلمصوالذييدفعإلىوجود،المحظو

 :من قبل المؤسسةي الصورة الذىنية رة فالعوامل المؤث

 عوامل تنظيمية: .1

 ستراتيجيوإدارةالمؤسسووثقافتهاوفمسفتهافيالعمؿ.ا 
 .سياسوالمؤسسووشكؿمنتجاتهاوالخدماتالمقدمو 
 .انتشارعبلقاتالمؤسسوالعاموواتصاالتهاالداخميووالخارجيو 
 إلعبلـ.الرسائؿاالتصاليوالمنقولوعفالمؤسسوعبروسائؿا 
 .االتصاالتالشخصيوالمباشرةبيفالعامميفبالمؤسسولخدموالمجتمع 

 عوامل شخصية: .2

 تتمثػػػؿفػػػيالسػػػماتالذاتيػػػولمشخصػػػيوالمسػػػتقبميووالمعمومػػػاتالتػػػيتشػػػمؿالثقافػػػووالقػػػيـ
 والعاداتوالتقاليد.

 لذذنيو.مهاومبلمحتكويفالصورةااالتصاالتالذاتيولمفردوفهمهلممؤسسووطبيعوعم 

 عوامل اجتماعية: .3
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يتيثراإلنسافبالجماعاتاألوليوالتيينشيبهامفحيثاألسرةواألصدقاءفياستقباؿوبناء
 وتيثيرثقافوالمجتمعالذييعيشبهالفردتتكوفانطباعاتهوالصورةالذذنيو.،القيـالسائدة

فػياالتجاذػاتالتػيمػفشػينهاأفعوامػؿتكػويفوتػيثيرالصػورةالذذنيػوتتمثػؿأفَّويرا الباحاث
الدةوذػيثقافػومتراكمػومػفالػوعمىاتجاذاتاألفرادوالمجتمعاتتبنيالصورةالذذنيوالتيتؤثر

.خر،وذيمختمفومفإنسافالىآبجميعالمراحؿالعمريوالوفاةتمرُّحتى

 :ألمن الداخميا لرجلالعوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذىنية : ثانًيا

األسػػرةوالمدرسػػوووسػػػائؿاإلعػػبلـذػػيأذػػـالعوامػػؿالتػػػي(أف41َّ-2014:37يػػرى)الكػػردي،
ذميػػوبمػػاوذػػوذنػػايحػػدداأل،تػػؤثرفػػيبنػػاءالصػػورةالذذنيػػوعػػفالمجتمػػعالمحػػيطلػػدىاألفػػراد

نفسالذييناقشالموضوعمفخبلله.يتبلءـمعمنظورعمـال

تػػػؤثرفػػيتكػػويفالصػػػورةالذذنيػػوعػػفالمؤسسػػػاتعػػدةؿذنػػػاؾعوامػػويتفػػؽالبػػاحثوفعمػػىأفَّ
بصفوعاموومػفبينهػاالمؤسسػاتاألمنيػو،ومػفثػـتػنعكسعمػىفعاليػوأدوارالعبلقػاتالعامػو،
وبالنسبولجهازاألمفالداخميوالمؤسساتاألمنيػوفتمتػدتمػؾالعوامػؿمػفالجمهػورالػداخميإلػى

)عبػدا،األمػفالػداخميو يرذػامػفالعوامؿيؤديػهجهػازوتشمؿكذلؾالدورالذي،وسائؿاإلعبلـ
79:2005).

"حاؿيمكفاستعراضتمؾالعوامؿ"والتيتتعمؽبجهػازاألمػفالػداخميبالدرجػواألولػىوعمىأي
عمىالنحوالتالي:

 :األمن الداخمي في مكافحة الجريمة وأداء الخدمات األمنية رجلالدور الذي يؤديو 

ؤثرةفػيتكػويفالصػورةالذذنيػولػدىالجمهػورذػيتمػؾالعوامػؿالمرتبطػوبػالخبرةأذـالعوامػؿالمػ
وذػيالمرتبطػوبػاألدوارواألنشػػطوالتػيتؤديهػاالمؤسسػوفػيالمجتمػع،ودرجػػو،والتجربػوالمباشػرة

االحتيػػػاجإليهػػػاوعوامػػػؿمرتبطػػػوبػػػيفرادالمرسسػػػووالقػػػائميفباالتصػػػاؿفيهػػػا،ومػػػدىقػػػدرتهـعمػػػى
رةالذذنيواإليجابيو.تحقيؽالصو

ـخدماتػػهفػػيمكافحػػوالجريمػػو،وقػػدَّمػػاأدىدوًرافعػػااًلفكمّ،وبػػالتطبيؽعمػػىجهػػازاألمػػفالػػداخمي
ماساذـذلؾاألداءفيتكويفالصورةالذذنيوالطيبػولػدىاألمنيواألخرىعمىالوجهاألكمؿ،كمّ
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هذاالنقطػوتسػاذـفػيتكػويفالصػورةالجماذير،وفيالواقعتجدمجموعومفالعناصرالمتعمقوب
(:2005:187الطيبولجهازاألمفالداخمينشيرإليهاعمىالنحوالتالي)عجوةويوسؼ،

 إعالم الجماىير بدور الجياز في مكافحة الجريمة وقدرتو عمد تحقيا األمن: .1
أجهػػزةاألمػػفبػػدورذافػػيالتصػػديلكػػؿصػػورالخػػروجعمػػىالقػػانوفوالشػػرعيووموا جهػػوتقػػـو

،صػميـرسػالتهاولكػفذػذالػيسكافًيػاأساليباالنحراؼواإلجراـ،وذذاذوجوذرمهمتهػاوجميع
دورأجهزةالعبلقاتالعاموفػيجهػازاألمػفالػداخميإلكمػاؿالمهمػومػفخػبلؿإخبػاريوذناييت

شػػعارذابقػػدرةالجهػػازاألمنػػيعمػػىتحقيػػؽاألمػػفومواجهػػوكػػؿخػػروجعمػػىالقػػانو ف،الجمػػاذيروا 
ويسػتوليالفػزععمػى،ىالتضػطربالسػموكياتويمكفاستخداـكؿوسائؿاالتصػاؿالمتاحػوحتّػ

نمػػػاالُبػػػنػػػو،وفػػػيمجػػػاؿالعبلقػػػاتالعامػػػواليكفػػػيأفْئِمَطْالنفػػػوسالمُ يعمػػػـأفْدَّتفعػػػؿالخيػػػر،وا 
امػوفػياألمػفيتػدفؽمػفجهػازالعبلقػاتالعاتصػااًلإعبلمًيػاولػذافػإفَّ،الناسماتفعمهمػفخيػر

الداخمييؤكػدقػدرةالجهػازاألمنػيعمػىحمايػوالمػواطفوأوالداوممتمكاتػهسػيكوفعميػؽالتػيثير،
وسيساذـبدورإيجابيفيتشكيؿصورةإيجابيوطيبػوعػفجهػازاألمػفوأفػرادا)عجػوةويوسػؼ،

يومفخػبلؿ(،وأذميواإلعبلـترجعلدورذاالواضحفيتكويفوبناءالصورةالذذن2005:188
التيثيرالمستمروالمتراكـ،فقدأصبحذنػاؾاعتمػادمتزايػدعمػىوسػائؿاإلعػبلـفػينقػؿالمعمومػو
وتمقيها،األمرالذيزادمفتيثيرذافيسموؾاألفرادوتشكيؿاتجاذاتهـوآرائهـبسببقدرتهاعمى

أ مبالصػورالذذنيػورىأفَّيفْاالمتدادوانتشارذاالواسعوسيطرتهاعمىأوقاتالناس،وذناؾمَ
التييكونهاالفردتـالحصوؿعميهابفعؿتيثيروسائؿاإلعبلـالتيتسػتطيعالتػيثيرعمػىاألفػراد

مكانيوتعميمها)كردي،  (.2014:40والجماعاتوالشعوبمفخبلؿقوتهاعمىصناعوالصورةوا 

 اإلعالم عن الخدمات األمنية التي يقدميا الجياز: .2
أجهػػػػزةاألمػػػػفالػػػػداخميفػػػػيمختمػػػػؼالمجتمعػػػػاتتقػػػػدـلمجمػػػػاذيرمجموعػػػػومػػػػفمػػػػوـأفَّمػػػػفالمع

الخدماتواألعماؿضمفتخصصاتمتنوعوفيمجاؿاألمفالداخمي.

وتختمؼمسمياتذػذاالتخصصػاتمػفدولػوألخػرى،ولػذايصػبحمػفالضػروريعمػىالعبلقػات
بنػػػوعمػػػفاإلعػػػالعامػػػوفػػػيجهػػػازاألمػػػفالػػػداخميأفْ بلـعػػػفذػػػذااإلداراتوالتخصصػػػاتتقػػػـو

الفرعيػػػوونوعيػػػواألعمػػػاؿالتػػػيتؤديهػػػا،حتػػػىيمكػػػفلممػػػواطفاالسػػػتفادةمػػػفذػػػذاالخػػػدماتعنػػػد
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الضرورة،ممايؤديإلىتوفيرالوقتوالجهدلمجانبيف،جهػازاألمػفالػداخميوالجمهػورالمسػتفيد
مفخدماتها.

مػاكفذػذااإلدارات،ونوعيػوالمسػتنداتوالوثػائؽيتضمفذػذااإلعػبلـأهمفالضروريأفْكماأنَّ
المطموبػػػولبلسػػػتفادةمػػػفالخدمػػػووالحػػػدودالفاصػػػموبػػػيفذػػػذااإلداراتفػػػيعممهػػػاحتػػػىاليحػػػدث
المبسوالغموض،ويمكفالتعاوفمعوسائؿاإلعبلـالجماذيريوفيذذاالمجاؿ)عجوةويوسػؼ،

2005:189.)

ـسُيشػػعرالجمهػػوربمػػدىاذتمػػاـاألجهػػزةاألمنيػػوبػػه،وحرصػػهاذػػذااإلعػػبلفيػػهأفَّوممػػاالشػػؾَّ
ومثؿذذااألدواريجػب،عمىوقتهوجهدامماينعكسعمىصورةالجهازاألمنيلدىجماذيريه

ب فػػػػيإداراتالعبلقػػػػاتالعامػػػػووقيػػػػاداتالمؤسسػػػػاتاألمنيػػػػوهػػػػااإلعػػػػبلـاألمنػػػػيممػػػػثبًلأفيقػػػػـو
اءاإلعػبلـاألمنػي،ومػفذنػاتػيتيضػرورةتطػويرأداءإداراتبالتشاورمعالعبلقاتالعامووخبػر

وضػرورةإقامػوعبلقػاتقويػوبػيفتمػؾاإلدارات،العبلقاتالعاموفيالمؤسساتاألمنيومفجهو
ووسائؿاإلعػبلـالمختمفػومػفجهػوأخػرى،وذلػؾلتفعيػؿدوراإلعػبلـاألمنػيوالنهػوضبالصػورة

(.2006:9لجمهورالعاـ)شوماف،الذذنيولممؤسساتاألمنيوعندا

 الىتمام بالمكان الذي يؤدي الجياز خدماتو من خاللو: .3
دمػفبػيفعوامػؿنجػاحالمؤسسػاتوالمنظمػاتفػيتقػديـعُّػاالذتماـبالمكػافيُفيهأفَّمماالشؾَّ

خدماتهابشكؿجيد،ومفثـتكػويفصػورةطيبػولػدىالجمػاذير،ومػفالمهػـبالنسػبولمؤسسػوأو
يكػػػوفمكانهػػػايسػػػهؿالوصػػػوؿإليػػػه،ومػػػفالضػػػروريتػػػوفيرمنظمػػػوكجهػػػازاألمػػػفالػػػداخميأفْ

مسػػاحاتتسػػمحبانتظػػارعػػددمعقػػوؿمػػفالسػػيارات،وكػػذاتهيئػػوالمكػػافالػػداخمي،وتػػوفيرمقاعػػد
البنػػػاءالمعمػػػارياالنتظػػػار،أواألمػػػاكفالتػػػييسػػػهؿالوقػػػوؼحولهػػػاأواالسػػػتنادإليهػػػا،كمػػػاأفَّ

أوالمميزيجذبالجمهورويثيرانتباذه،وتػؤدينظافػوالمبنػىوصػيانتهوكػذااإلضػاءة،الحديث
فيتحقيؽالراحوالنفسيولمجمهوروالعامميفعمػىحػدتنظيـأقساـالخدماتداخمه،دوًراأساسًياو

فيمشاعرالجماذير.مهـسواءولمظهرمبانياألمفالداخميأثر

لطبيعػػػػػويؽعمػػػػػىالمؤسسػػػػػاتالتعميميػػػػػوونظػػػػػًرا(وبػػػػػالتطب.2006:135Zeithamletalويػػػػػرى)
High Level Of Contactوخصوصػيوالخدمػوالتعميميػوالتػيتتصػؼبدرجػواتصػاؿعػاٍؿ
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تقديـالخدموالتعميميو لوجػهبضػرورةتواجػدكػؿمػفمقػدـوطالػبالخدمػوفػيوجهًػاوالتيتستمـز
بعددمفالعوامؿمثؿمظهػروخصػائصكػؿدرجورضاذـسوؼتتيثرنفسالمكافوالزماففإفَّ

مػفالتصػػميـالػػداخميوالخػػارجيألمػػاكفتقػػديـالخدمػػوالتعميميػػووالنشػػاطاتالبلمنهجيػػوواألدوات
والتجهيزاتالمستخدمو،وخصائصوسموؾبقيوالطمبو،إضافوإلىأماكفتواجدالطمبووتفاعمهـ

والحػػػدائؽالمتػػػوافرة،لػػذاعمػػػىمػػػديريمػػعبعضػػػهـالػػبعضفػػػيالسػػػاحاتالعامػػومػػػابػػػيفالمبػػاني
الجػامعيليشػمؿكػؿمػف التسويؽاألخػذبعػيفاالعتبػاركفػاءةوفاعميػوالتصػاميـالخاصػوبػالحـر

وسائؿالترفيه،وأماكفتقديـالخدموالتعميميو.

 لكترونية الحديثة:امتالك األجيزة اإل  .4
بلؾالجهػازلممعػداتوالتكنولوجيػايتصؿبمفهػوـكفػاءةجهػازاألمػفالػداخميلػدىالجمػاذير،امػت

الخدمػػػوالحديثػػوالتػػػيتمكنهػػػامػػػفتيديػػوواجباتهػػػاوخػػػدماتهابالشػػػكؿالبلئػػؽوالسػػػريع،ومعمػػػوـأفَّ
األمنيػػوتتطمػػبتػػوفيرمعػػداتوأدواتحديثػػوتتػػيحلممػػواطفاالسػػتفادةمػػفالخػػدماتاألمنيػػوفػػي

مروريػػو،وأمػػاكفالجػػرائـيقتضػػيتػػوفيرسػػرعووكفػػاءةودقػػو،فالتوجػػهإلػػىأمػػاكفوقػػوعالحػػوادثال
سياراتمجهزةبوسائؿاتصاؿحديثو،فالعمؿاألمنيفػيعصػرناالحػاليينبغػيأفُيػزودبيحػدث

اأجهزةكشؼالمفرقعػاتواكتشػاؼسيمّاألجهزةالتيتمكنهمفاكتشاؼالجريموقبؿحدوثها،وال
إلػىتوظيػؼالحاسػباتاآلليػوتطور،إضافوًخذتهريبهاوسائؿوأساليبشديدةالالمخدراتالتياتّ

يسهـفيبناءصورةذذنيوإيجابيوعػفجهػازاألمػففيكؿالخدماتاألمنيو،فهذامفشينهأفْ
 (.33:2013الداخمي)نصير،

 :مظير رجل األمن الداخمي الذي يؤدي الخدمة األمنية .5
عػػػفمظهػػػرالػػػداخميبعيػػػًدافرذػػػافػػػيرجػػػؿاألمػػػفااليمكػػػففصػػػؿالصػػػفاتوالمعػػػاييرالواجػػػبتو

واالذتماـبقيافتهالرسميوالتيتعكسذويتهوالمرتبطوبشخصيتهوصورتهالذذنيولدى،الخارجي
(لػػػػذلؾيجػػػػباالذتمػػػػاـبػػػػالمظهرالشخصػػػػيلكػػػػؿرجػػػػاؿاألمػػػػف2014:78الجمهػػػػور)كػػػػردي،

،فضػبًلداخميالداخمي،فالزيالنظيؼالمناسبلهشيفكبيرفػياحتػراـالجمهػورلرجػؿاألمػفالػ
عػػفرفػػعالػػروحالمعنويػػػولػػه،ويػػؤديالمظهػػػرالشخصػػيوحسػػفالهنػػػداـدوراالػػذيالُينكػػرفػػػي
إعػػػبلءمكانػػػوالمنظمػػػووكسػػػباالحتػػػراـلموظفيهػػػا،ولػػػذلؾتحػػػرصبعػػػضالمنظمػػػاتعمػػػىمػػػنح

المبلبػػػسالعػػػامميفرواتػػػبمعينػػػوالرتػػػداءزيبمواصػػػفاتمعينػػػو،ويػػػذذبالػػػبعضإلػػػىالقػػػوؿإفَّ
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عالرجػػػػؿ،أوذػػػػيالرجػػػػؿنفسػػػػه،فػػػػالمبلبسقػػػػدتوضػػػػحاذتمامػػػػاتالشػػػػخصوعممػػػػهوسػػػػنهتصػػػػن
 وشخصيته،فالزيقناةاتصاؿبيفمرتديهوالعالـ.

 كيفية تعامل أفراد جياز األمن الداخمي مع الجماىير: .6
جهازاألمفالداخميشينهشيفأيجهازآخرفيالدولو،فهوبقدرمايضـعناصرمتميػزةفػي

آلدابالمهنو.وسموكهابقدرماينطويأيًضاعمىعناصرقدتسمؾسموًكاسيًئاأومنافًياائهاأد

مػػػايػػػؤديذلػػػؾإلػػػىلػػػداخميإذامػػػاأخطػػػيأوسػػػمؾمسػػػمًكاُمعيًبػػػا الًبػػػارجػػػؿاألمػػػفاوالواقػػػعأفَّ
تياءيواجػهباالسػهور،أويترؾفينفسالمػواطفأثػًراسػيًئاانعكاساتسمبيوعمىعبلقتهمعالجم

الشديد،وفيذذاالصدديمكفالتفرقوبيفنوعيفمفاألخطاء:

 أونتيجػػولفهػػـخػػاط ممػػاتصػػدرعػػفرجػػؿاألمػػفالػػداخميسػػهًوااألخطػػاءالعاديػػوالتػػي
 أدىإلىاإلقداـعمىتصرؼ يرسوي.

 األخطػػاءالتػػييرتكبهػػارجػػؿاألمػػفالػػداخميوتنطػػويعمػػىانحػػراؼمسػػمكيصػػارخومثػػؿ
وخاصػػػوإذامػػػانشػػػرتفػػػيوسػػػائؿ،اتعنيفػػػوفػػػيالػػػرأيالعػػػاـتتثيػػػرذػػػزّذػػػذاالتصػػػرفا

ذالػـتػتـوجهػازاألمػفالػداخميبػالمجتمعإوقػدتػؤديبالتػاليإلػىخمخمػوعبلقػ،اإلعبلـ
(،31-2007:30مواجهتهابحسـأوردعهابالكيفيوالتيتتناسبمعخطورتها)ذبلؿ،

رفػػيمجػػاؿاألمػػفالػػداخمياسػػتخداـوسػػائؿومػػفالممارسػػاتالتػػيالتقبػػؿبهػػاالجمػػاذي
 يرقانونيومثؿالقوةوالتهديد،وعممياتالتعذيبمفأجػؿالحصػوؿعمػىمعمومػات،أو
اسػػػػتخداـوسػػػػائؿ يػػػػرمشػػػػروعوفػػػػيعمميػػػػاتالتحقيػػػػؽ،وكػػػػذاالمعاكسػػػػاتوالمطػػػػارادت

كرامػػػوحػػػولمهينػػػو،واسػػػتخداـألفػػػاظنابيػػػوجاروالمعاممػػػو يػػػرالمتحضػػػرةمػػػفخػػػبلؿلغػػػو
اإلنسػػػػاف،وذػػػػيأسػػػػاليبُتكػػػػّوفصػػػػورة يػػػػرطيبػػػػولجهػػػػازاألمػػػػفالػػػػداخميفػػػػيأذذػػػػاف

 الجماذير،أماالتعامؿاإلنسانيفهوكفيؿبخمؽالصورةالطيبو.

تفاعؿرجؿاألمػفوسػموكهتجػااأفػرادالمجتمػعأثنػاءتعػاممهـمعػهوأسػموبتقديمػهولذلؾنجدأفَّ
يفصورةرجؿاألمففيأذذافالجمهور.لمخدمواألمنيومفأذـعوامؿتكو

كمػػػاتؤكػػػدمػػػفالواقػػػعالعممػػػيوالدراسػػػاتالعديػػػدةأفَّ،وكػػػذلؾصػػػورةأجهػػػزةاألمػػػففػػػيالمجتمػػػع
الممارساتالسميمووالسموؾالمستقيـواألفعاؿالطيبوذياألساسفيتكويفالصورةالطيبوالتي
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رأيوالجماعػػػاتالتػػػيينتمػػػيإليهػػػاالفػػػردتتػػػدعـويتسػػػعنطاقهػػػابػػػيفالجمػػػاذيرمػػػفخػػػبلؿقػػػادةالػػػ
 (.2012:42)المطيري،

 ومقترحاتيم بخصوص الخدمة األمنية:تمقي آراء الجماىير  .7
تتبػػعومػػفبػػيفاألسػػاليبالتػػيتػػؤديإلػػىتكػػويفالصػػورةالذذنيػػوعػػفجهػػازاألمػػفالػػداخميأفْ

ومػدى،فيذػذاالخػدماتأجهزةاألمفالداخميتقديـالخدموبمحاولوتعرؼوجهونظرالجمهور
رضااعفأسموبتقديمها،وذؿكػافمػفالممكػفتقػديمهابيسػموبآخػر؟ومػاذػياألسػبابالتػي

وؿدوفاستفادةبعضفئاتالجمهوربهذاالخدموعمىالوجهاألمثؿ؟حْتَ

واإلجابػػوعػػفمثػػؿذػػذااألسػػئمومػػفخػػبلؿالبحػػوثالعمميػػوالتػػيتركػػزعمػػىمبػػدأالعشػػوائيوفػػي
ءالمفرداتمفالجماذيرالتيتتعامؿمعجهازاألمفالػداخمي،وتسػتفيدمػفخدماتػه،تػؤديانتقا

إلىتطويراألداءبشكؿينعكسعمىتحسػيفأسػموبالخدمػو،وذػومػايػؤديإلػىتكػويفالصػورة
(.2005:192الذذنيوالطيبوعفجهازاألمفالداخميلدىجماذيراالمتعددة)عجوةويوسؼ،

هيتعػيفالصورةالسػمبيووالممارسػاتالخاطئػوالتػيتشػكومنهػااألطػراؼالمعنيػو،فإنَّػلكيتتغيرو
مػػفعمميػػواالختيػػاروتيذيػػؿوتػػدريبالػػوطفالعربػػيبتقػػويـذاتهػػا،بػػدًءاتبػػدأأجهػػزةاألمػػففػػيأفْ

ومػػاتتطمػػبالعمميػػواألمنيػػومػػفكفػػاءاتقياديػػوومنشػػآتحديثػػووأجهػػزة،العػػامميففػػيذػػذاالحقػػؿ
إدارةمػامػفاإلداراتالتػيلهػػاعبلقػوبػالجمهورتمػارسمهامهػافػيمبػػانيطػورة،فمنتصػورأفَّمت

ومظهػػػرذـ،بػػػيوؿهػػػوفإجػػػراءاتهـأوالنْالعػػػامميففيهػػػايحسػػػنوفاسػػػتقباؿالمػػػراجعيفويُنظيفػػػووأفَّ
الجذابومنطقهـمهذب،واآللياتالمسػممولهػـفػيحالػوجيػدة،واألجهػزةمػفاتصػاالتسػمكيوو

سػػػمكيوومحطػػػاتإنػػػذاروحاسػػػباتآليػػػووشػػػبكاتمراقبػػػوتمفزيونيػػػووكشػػػافاتوأرشػػػيؼومعمومػػػات
وأثػػاثمكتػػبمتكامػػؿ،وكراسػػيلممػػراجعيفومطعػػـلمػػفيحتػػاجإلػػىوجبػػو ذائيػػو،وأجهػػزةاألمػػف

أفػرادفػإفَّاًوالسبلمومتكاممو،وفوؽذذاتفاعؿوتعامؿصادؽومخمص،إذاكافذذاو يرامتوفر
لجمهورمفخبلؿاالحتكاؾالمباشراليوميسينقموفصورةإيجابيوعفاألمفورجاله،وستكوفا

أكبردافعلمتعاوفمعرجاؿاألمف.
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 :وسائل اإلعالم

فيتشكيؿالصورةالذذنيػولػدىجماذيرذػاعػفاألفػراديوسائؿاإلعبلـالجماذيريودوًراذاًماتؤد
لػػدوؿوالشػػعوب،فهػػيتعػػدالنافػػذةالتػػيتطػػؿالجمػػاذيرمػػفوالجماعػػاتوالمنظمػػاتوالحكومػػاتوا

وفآرائهػـوانطباعػاتهـ،ُنػوِكَخبللهاعمىاألحداثوالقضايا،وعمػىضػوءتعرضػهـلهػذاالوسػائؿيُ
هالمفػرمػفوعمىالر ـمفأذميوالتجاربالمباشرةفيتشكيؿاآلراءورسػـاالنطباعػات،إالأنَّػ

يػدخموافػيتجػاربمباشػرةمػعآالؼاألحػداثإذاليمكفلؤلفػرادأفْاالعتمادعمىذذاالوسائؿ،
والقضػػاياوالموضػػوعاتالتػػيتخػػصمجػػتمعهـومجتمعػػاتأخػػرى،فوسػػائؿاإلعػػبلـتضػػعهـفػػي

:2005القضػػػػاياوالموضػػػػوعاتالمختمفػػػػو)عجػػػػوةويوسػػػػؼ،قمػػػػباألحػػػػداثوتجعمهػػػػـيعايشػػػػوف
183.)

لذذنيػػوعمػػىأذميػػودوراإلعػػبلـفػػيتشػػكيؿالصػػورةوتكػػادتجمػػعالدراسػػاتالمختصػػوبالصػػورةا
مػفخػبلؿمػاتتسػـبػهوسػائؿاإلعػبلـمػفخصػائص،الذذنيولدىالجمهورفػيشػتىالمجػاالت

تشػػػمؿاالنتشػػػارالسػػػريعوالواسػػػع،واالسػػػتيبلءعمػػػىوقػػػتاألفػػػراد،والتجػػػاوبمػػػعإيقػػػاعالعصػػػر
لمشػػعوربالمشػػػاركوعػػبلـمصػػػدًراتجعػػػؿمػػفوسػػػائؿاإلالحػػالي،وذػػػذاالخصػػائصمػػػفشػػينهاأفْ

وعدـالعزلو.

وتتعػػددالمضػػاميفاإلعبلميػػوالتػػيتسػػهـمػػفخبللهػػاوسػػائؿاإلعػػبلـفػػيتشػػكيؿالصػػورةالذذنيػػو
لدىاألفراد،وُتعدالمضاميفاإلخباريومفأذـالمضاميفالتيتسػهـمػفخبللهػاوسػائؿاإلعػبلـ

ذميػػوالمػػادةاإلخباريػػوفػػيتشػػكيؿالصػػورةالذذنيػػوفػػيتشػػكيؿوبنػػاءالصػػورةالذذنيػػو،والتعنػػيأ
تسػػهـبشػػكؿكبيػػرفػػيرسػػـواألخػػرى،فػػالموادالدراميػػومػػثبًلضػػعؼأذميػػوالمضػػاميفاإلعبلميػػ

صػػػورةالواقػػػعاالجتمػػػاعيلػػػدىالجمػػػاذير،فهػػػيمػػػوادمحببػػػولػػػدىالجمػػػاذير،وتتسػػػـبالبعػػػدعػػػف
كبيػػرفػػيبنػػاءصػػورناالذذنيػػوعػػفالفئػػاتالمباشػػرةفػػيتوصػػيؿرسػػالتهاوأذػػدافها،وتسػػهـبشػػكؿ

المختمفػػوفػػيالمجتمػػع،كمػػاتسػػهـاإلعبلنػػاتفػػيتشػػكيؿانطباعاتنػػاوصػػورناالذذنيػػوعػػفالسػػمع
أولػػػـيقػػػـاألفػػػرادباسػػػتخدامهاشخصػػػًياوالخػػػدماتالمختمفػػػو،فالعديػػػدمػػػفالسػػػمعوالخػػػدماتالتػػػي
نات.تحدثواعنهاآلخريفتتشكؿانطباعاتهـعنهامفاإلعبل
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وتػػزدادأذميػػوالمضػػموفالمقػػدـفػػيوسػػائؿاالتصػػاؿفػػيتكػػويفالصػػورةالذذنيػػوفػػيحالػػو يػػاب
الخبرةالمباشرةأواالتصاؿالمباشر،ففيذذاالظروؼيدرؾالفردالظروؼالمحيطوبهوفػؽمػا

لصػورمػفا(%75)مػايقػاربتقدمهلهوسػائؿاإلعػبلـ،وتشػيرنتػائجالدراسػاتالسػابقوإلػىأفَّ
نهػػػااإلنسػػػاففػػػيالمجتمػػػعالحػػػديثمسػػػتمدةمػػػفوسػػػائؿاإلعػػػبلـوعمػػػىرأسػػػهاوِّكَالذذنيػػػوالتػػػييُ

رسيأركافاالتصاؿاالجتمػاعيلممجتمػعبيكممػه،وتيسػرعمميػواالتصػاؿاالجتمػاعيالتمفزيوفتُ
،وتػػػؤديإلػػػىزيػػػادةالتفػػػاذـالمتبػػػادؿبػػػيفشػػػعوبالعػػػالـ،ونقػػػؿصػػػوركافػػػوفػػػيمنػػػاحيالحيػػػاة

المجتمعاتبعضهاإلىالبعضاآلخر،وذوماُيسهؿعمميونقػؿالمعرفػوواتسػاعنطػاؽالخبػرات
(.2004:115لدىاألفراد)نصير،

ومفأجؿأفتعكسوسائؿاإلعبلـمضاميفإعبلميوتسػاذـفػيتكػويفصػورةذذنيػوطيبػولػدى
تالعامػػوبشػػكؿخػػػاصالجمػػاذير،فػػإفعمػػىجهػػازاألمػػػفالػػداخميبشػػكؿعػػاـ،وأجهػػػزةالعبلقػػا

سػػػفاسػػػتقباؿاإلعبلميػػػيف،والترحيػػػببهػػػـ،حُ(:2005:184مراعػػػاةمػػػايمػػػي)عجػػػوةويوسػػػؼ،
عػػدادأمػػاكفخاصػػوباسػػتقبالهـ،واحتػػراـمواعيػػدذـالتػػيسػػبؽأفْ الطػػرفيففػػؽعميهػػابمعرفػػوتأُوا 

أسػموًبايكػوفذػذاجهػازاألمػفالػداخميمػفجهػوأخػرى،ويجػبأفْاإلعبلميمفجهو،ومػفثػـ
 اإلعبلمييفعمىاختبلؼانتماءاتهـالسياسيووالحزبيو.جميعيعامؿبه

وضػػعالمعمومػػاتالصػػحيحوواألخبػػارالصػػادقوبػػيفأيػػدياإلعبلميػػيف،وعمػػىالنحػػوالػػذيال .1
بالمػارقيفوالخػارجيفعمػىالقػػانوفقُػعَيضػربخطػطالجهػازاألمنػيفػيمكافحػوالجريمػو،وتَ

 فالدولووسبلموالمواطنيف.والشرعيو،أويضربيم

بػػػيداءجهػػػازاألمػػػفالتعامػػػؿمػػػعالمضػػػاميفاإلعبلميػػػوالتػػػيتقػػػدمهاذػػػذاالوسػػػائؿالمتعمقػػػو .2
تأفرادابماتستحقهمفأذميووجديو،وخاصوتمؾاالنتقاداتالتػيتوجههػاايالداخميوسموك

 وسائؿاإلعبلـأوالجماذيرمفخبلؿذذاالوسائؿ.

الصػورةفبصددالحديثعفدوروسائؿاإلعبلـفيبناءالصورةالذذنيػوأفَّوينبغيالتيكيدونح
مػػاقػػدـفػػيوسػػائؿاإلعػػبلـحػػوؿتطػػوراتاألحػػداثفػػيالػػوطفأوفػػيالخػػارجإنَّاإلعبلميػػوالتػػيتُ

تعكػستوجهػاتورؤىالنخبػواإلعبلميػوفػيدوؿالعػالـالنػاميبصػفوعامػولمعديػدمػفالضػػغوط
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فػػػيمعالجػػػواألحػػػداثوالتطػػػوراتالمختمفػػػو،كمػػػاتػػػرتبطاإلذاعػػػاتالدوليػػػوالتػػػيتحػػػدمػػػفحريتهػػػا
(.2004:117بشكؿمباشرأو يرمباشربالتوجهاتاألساسيولمدوؿالتابعولها)نصير،

 :الجميور الداخمي

تؤثرالجماعاتالتيينتميإليهااألفرادفيتشكيؿصورذـالذذنيوعػفالواقػع،فالشػعور
ىالجماعػػو،وتبػػادؿالمعمومػػاتبػػيفأعضػػائها،واحتػػراـالجماعػػويجعػػؿالفػػرديتبنػػىباالنتمػػاءإلػػ

تػػيثيرالجماعػػاتأفBouldingَّويؤكػػدبولػػدنج،اتجاذاتهػػانحػػوالموضػػوعاتوالقضػػاياالمختمفػػو
التػػيينتمػػيإليهػػاالفػػردعمػػىتشػػكيؿالصػػورالذذنيػػولديػػهرذػػفبطبيعػػوالصػػورةالتػػييكونهػػاعػػف

جتماعيػو،فحينمػاتكػوفالصػورةالذذنيػوالخاصػوبالعبلقػاتاالجتماعيػوصػورةيغمػبالعبلقاتاال
لقػػوةتػػيثيرالجماعػػوفػػيتشػػكيؿانطباعػػاتواتجاذػػات،فُيعػػدذلػػؾمؤشػػًراعميهػػاالطػػابعاإليجػػابي

وصػػوراألفػػرادعػػفالواقػػعبكػػؿمحتوياتػػه،وعمػػىالعكػػسمػػفذلػػؾفحينمػػاتتسػػـالصػػورةالذذنيػػو
يقمػػؿمػػفدورالجماعػػوفػػيتشػػكيؿاتاالجتماعيػػوبالسػػمبيوفػػذلؾمػػفشػػينهأفْالخاصػػوبالعبلقػػ

(.1995:136الصورةالذذنيولدىأعضائها)البدوي،

وذػيعوامػؿ،وتتعددالعوامؿالمؤثرةفيتكػويفالصػورةالذذنيػولممؤسسػولػدىجمهورذػاالػداخمي
فمسفتهافػياإلدارة،ومػدىاعتمادذػاعمػىتتنوعبيفالعوامؿالتنظيميوالمرتبطوبثقافوالمؤسسوو

إسػػػتراتيجيوفػػػيإدارةأعمالهػػػا،وطبيعػػػواالتصػػػاالتالتػػػيتجريهػػػاالمؤسسػػػومػػػفخػػػبلؿالعبلقػػػات
العامػػػومػػػعالجمهػػػورالػػػداخمي،ومػػػدىالحػػػرصعمػػػىفػػػتحقنػػػواتاتصػػػاليومتبادلػػػومػػػعالجمهػػػور

ضافوإلىالػدورالجػوذريلقيػاداتباإل،الوتتناسبمعذذاالجمهورواستخداـمجموعورسائؿفعّ
(.62:2005العمميو)عجوةويوسؼ،ورموزالمؤسسوفيذذا

 .دور الخبرات السابقة في تشكيل الصورة الذىنية

فػػيعمميػػوتكػػويفالصػػورةالذذنيػػو،فهػػذاالعمميػػوتعتمػػدمهًمػػاتمعػػبالخبػػراتالسػػابقودوًرا
تواتجاذػػاتوتقيػػيـوأفكػػاراكتسػػبهامػػفعمػػىتفاعػػؿكػػؿمػػايحػػتفظبػػهالعقػػؿمػػفمعػػارؼوخبػػرا

الدراسػػووالقػػراءةوالبيئػػوووسػػائؿاإلعػػبلـالمختمفػػومػػعالمعمومػػاتالحاليػػومػػفالمواقػػؼالمختمفػػو
دبشػيفالموضػوعاتويختمػؼحجػـالخبػراتالسػابقوالموجػودةلػدىاألفػرا،(1981:34)قنديؿ،

نيػػوتتشػػكؿلػػدىالكثيػػريفدوفتػػوافرخمفيػػوالصػػورةالذذويترتػػبعمػػىذلػػؾأفَّالمطروحػػوحالًيػػا،



                           

38 
 

معرفيوجيدةعفالموضوعأوالقضيوالمطروحو،ومفذناتتسـالصورةالذذنيوبالتبسيطالشديد
لمواقػػع،فالقميػػػؿمػػفاألفػػػرادذػػػوالػػذييبحػػػثعػػفمعمومػػػاتمتكاممػػػوعػػفالموضػػػوعاتوالقضػػػايا

تتسػـبالموضػوعيووالشػموؿ)نصػير،المطروحو،وتستسهؿاأل مبيوصيا وصورعفالواقػعال
2004:121.)

 :دور األحداث في تشكيل الصورة الذىنية

فػػيتشػكيؿالصػػورالذذنيػولػػديناعػفالواقػػعالمحمػيوالػػدولي،تمعػباألحػػداثدوًراحيوًيػا
)األحداث:وتشمؿ،وتتعددأنواعاألحداثالتيتسهـبشكؿبارزفيتشكيؿالصورالذذنيولدينا

،واألحداثالمتراكمو،واألحداثالطبيعيوالمؤقتو،واألحداثالمصنعو(.المثيرة

،والثػورات،والمشكبلتاالقتصاديو،واألزمات،الحروب:مثؿ،فعمىسبيؿالمثاؿاألحداثالمثيرة
تسػػهـبشػػكؿواضػػحفػػيمػػفشػػينهاأفْ،وفضػػائحالحكػػـ،وا تيػػاؿالزعمػػاء،واالكتشػػافاتالعمميػػو
رأيالعػػاـوتكػػويفالصػػورةالذذنيػػولديػػهخاصػػومػػعاذتمػػاـوسػػائؿاإلعػػبلـصػػيا واتجاذػػاتالػػ

حػداثالمتراكمػوالتػيتسػتغرؽاألحداثوتقديـتطوراتهػالمجمػاذير،وكػذلؾتمعػباألبمعالجوذذا
األحػداثالتػيالدخػؿعمىتشكيؿالصورالذذنيولدىالجماذير،كماأفَّوقًتاطويبًلدورًامؤثًرا

والفيضػػػاناتو يرذػػػامػػػفالكػػػوارث،واألعاصػػػير،والبػػػراكيف،الػػػزالزؿ:مثػػػؿ،حػػػدوثهالئلنسػػػاففػػػي
:1993الطبيعيػػوتػػػؤثرفػػػيبنػػػاءالصػػػورةالذذنيػػػوعػػفالػػػدوؿواألمػػػاكفالمختمفػػػو)عبػػػدالمغيػػػث،

83-84.)

 :قادة الرأي

وذػػػػيتػػػػرتبطبتػػػػيثير،ذنػػػػاؾعوامػػػػؿخارجيػػػػوعػػػػفالمؤسسػػػػوتػػػػؤثرفػػػػيتشػػػػكيؿالصػػػػورةالذذنيػػػػو
(.46:2004ماعاتوقادةالرأيومؤسساتالمجتمعالمدني)عجوةوفريد،الج

ويعمػػؽالبػػاحثوفأذميػػوكبيػػرةعمػػىاالتصػػاؿالشخصػػيفػػيبنػػاءوتشػػكيؿالصػػورالذذنيػػو،حيػػث
يتناوؿأطراؼاالتصاؿالتفاعؿوالحديثفيمابينهـبشكؿيبعػدعػفاإلطػارالرسػميفػيمختمػؼ

(ويظهػربشػكؿواضػحتػيثيرLittle John, 1983الجماعػو)القضػاياوالموضػوعاتالتػيتهػـ
والجيػراففػي،واألصػدقاء،وبعػضاألقػارب،والخبػراء،أئمػوالمسػاجد،مثػؿ،قادةالرأيالطبيعيػيف

تشكيؿوبناءالصورالذذنيولدىاألفرادوالجماعاتحوؿالعديدمػفالقضػاياوالموضػوعاتالتػي
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عميػهقػادةالػرأيفػيتػرويجالمعمومػاتواالتجاذػاتواآلراءذػيأذـمايعتمدتهـالجماعو،ولعؿّ
الصورةالذذنيوالتييتمتعوفبهاوسطاآلخريف،حيثاالحتراـوالمعرفووالمكانواالجتماعيو.

  209 :2005المسئولية الجتماعية لجياز األمن الداخمي طعجوة ويوسف، 

يؤديإلىاحتفاظالجمػاذيربصػورةطيبػوعػفتطبيؽجهازاألمفالداخميلممسئوليواالجتماعيو
الجهػػاز،والمسػػئوليواالجتماعيػػوذػػيالعقيػػدةالرئيسػػيولمعبلقػػاتالعامػػوالتػػييجػػبأفيطبقهػػاكػػؿ

ع،الذيتعمؿفيه،فقدأصبحتضعالمنظموفياعتبارذاالمجتمالممارسيفلها،فمفاألذميوأفْ
تحػػتفظلنفسػػهابالصػػفواالجتماعيػػومػػفخػػبلؿالشػػركاتوالمؤسسػػاتأفْوعمػػىالمنظمػػاتمحتًمػػا

القيػػاـبػػدورفيػػهنفػػعالمجتمػػعوتقػػديـخػػدماتوأنشػػطوتؤكػػدانتسػػابهالهػػذاالمجتمػػعوتفاعمهػػامػػع
تهػػػػربمػػػػفمسػػػػئوليتهااالجتماعيػػػػوتجػػػػااأفػػػػراداومؤسسػػػػاته،فالمنظمػػػػوأوالمنشػػػػيةاليمكػػػػفأفْ

تعمػؿبنجػاحبػدوفتهاواليمكػفلممؤسسػوأفْالمجتمع،إذذيجزءمنهتمدلهخدماتهاومسػاعدا
مساعدةالمجتمع،ومساعدةالمجتمعتتطمبأفتبادرالمنشيةبتقديـاألعماؿالبناءة.

تمتػػدأيػػاديالجهػػازلحيػػاةويعنػػيمفهػػوـالمسػػئوليواالجتماعيػػوبالنسػػبولجهػػازاألمػػفالػػداخميأفْ
نَّالمجتمعليسفقطمفخبلؿحسفقيامهعمىتحقيؽاأل مػامػفخػبلؿالتواجػدالفعمػيفػيمػف،وا 

حيػػػاةالجمػػػاذير،والمسػػػاذموفػػػيرقػػػيالمجتمػػػعوتطػػػورابصػػػورشػػػتىكمشػػػاركوالجهػػػازلممجتمػػػع
ومؤسساتهوأفرادافػيالمناسػباتالمختمفػو،والمسػاذموفػينظافػوالبيئػووتجميمهػا،والمشػاركوفػي

لجهاتالمسئولو.حؿالمشكبلتبتفاعؿذيئاتجهازاألمفالداخميأماـا

يتيتىذلؾمفخػبلؿتقػديـالخػدماتالتدريبيػولمجهػاتالتػيتحتاجهػا،ومػنحفػرصكمايمكفأفْ
تاحػػوالفرصػػولشػػبابالجامعػػاتوالمػػدارسلمعمػػؿخػػبلؿاإلجػػازات،وتمكػػيف العمػػؿلممػػواطنيف،وا 

رياضػػيوالتػػيالشػػبابوالفػػرؽالرياضػػيووالنػػواديوالجمعيػػاتمػػفاسػػتخداـالسػػاحاتوالمبلعػػبال
يمتمكهاالجهازفيالمسابقاتوالمناسػباتالمختمفػوبشػكٍؿيعػدـعبلقػوالجهػازاإليجابيػومػعذػذا

الجهات.

كمػػػايمكػػػفلمجهػػػازتقػػػديـالمسػػػاعدةوالرعايػػػولممؤسسػػػاتاالجتماعيػػػوالمختمفػػػوكرعايػػػوالمسػػػنيف
ميػوإلنتػاجالمػوادوالمضػاميفهمفالضروريالتعاوفمعاألجهػزةاإلعبلوالطفولوو يرذا،كماأنَّ
صوراالنحراؼ.لجميعاإلعبلميوالمناذضو
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مثؿذذاالمشاركاتالتييساذـبهاالجهازباإلضافوإلىعممهالرئيسيفيفيهأفَّومماالشؾَّ
تحقيػػؽاألمػػف،تػػؤديإلػػىإبػػرازجهػػازاألمػػفالػػداخميبصػػورةالعضػػوالنػػافعلممجتمػػعكمػػهبػػيفرادا

أفضػػؿيسػػتطيعأفػػرادالجهػػازتيديػػوأدوارذػػـفيػػهبنجػػاحايػػؤديإلػػىإيجػػادمنػػاخٍومؤسسػػاته،ممػػ
وكفاءةعاليو.

 .دور المؤثرات النفسية في تشكيل الصورة الذىنية

فػػيتشػػكيؿالصػػورةالذذنيػػولػػدىاألفػػراد،حيػػثيػػرىجػػيمستمعػػبالعوامػػؿالنفسػػيودوًراجوذرًيػػا
جزالتػيتحػوؿبيننػاوبػيففهػـاآلخػريفسػواءمػفدأكبرالحواأحأفJames Downsَّ))داونز

ثقافتناأوالثقافاتاألخرى،ذوذلؾالميؿالكبيرإلىالحكـعمىتصرفاتاآلخريفوفؽمنظورنا
(.2004:122الخاص)نصير،

االتجاذػػاتإلػػىويتصػػؿبػػالمؤثراتالنفسػػيوعمميػػوالتصػػنيؼوعبلقتهػػابنظريػػوالسػػمات،إضػػافو
بهػػػػػااألشػػػػػياءوالبشػػػػػرؼُِصػػػػػمميػػػػػوتكػػػػػويفالصػػػػػورةالذذنيػػػػػو،فالطريقػػػػػوالتػػػػػينَوتيثيراتهػػػػػاعمػػػػػىع

واالتجاذػػاتلهػػاتػػيثيركبيػػرعمػػىعمميػػوتكػػويفالصػػورةالذذنيػػوعػػفاآلخػػريف،ويضػػطراإلنسػػاف
يتعامػؿالواقػعالمحػيطبػهكبيػرومعقػدومتنػوع،واليسػتطيعأفْألفَّ؛نظػًراإلىاستخداـالتصنيؼ

،لذايمجياألفرادإلىعمميورتعامبًلمباشًرالقدرالكبيرمفالتنوعوالتعقيدوالتغييبسهولومعذذاا
تصنيؼاألشياءواألشخاصفيفئاتمعينو،وذلؾُيسهؿتفاعؿاألفرادمعمحيطهـالمعقد،كما

منهػػامػػفأجػػؿيسػػتطيعوفالتفكيػػرواسػػتيعاباألمػػور،لػػذلؾفالتصػػنيؼعمميػػوضػػروريووالمفػػرّ
عمميػوالتصػنيؼلمبشػرعمػىأسػاسالسػماتالمختمفػولهػـالممفتلمنظػرأفَّمنظمو،إالأفّحياة

تسػتقرذػذاالصػورةالذذنيػوتنطويعمػىقػدركبيػرمػفالتحيػزوالتحريػؼ،واألخطػرمػفذلػؾأفْ
فيذذفاألفػرادعػفشػعوبالػدوؿاألخػرىأوعػفبعػضالفئػاتفػيالػداخؿ،ويترتػبعمػىذلػؾ

يحتػاجالصورمعمرورالوقتإلىصػورنمطيػو يػرموضػوعيوتسػتمرمػعالوقػتوؿذذاوُحَتَ
ما.تغييرذاإلىوقتطويؿنوًعا

دىطػػبلععمػػىالعوامػػؿوالمتغيػػراتالمػػؤثرةفػػيتكػػويفالصػػورةالذذنيػػولممؤسسػػولػػومػػفخػػبلؿاال
الستقصػػاءضػػعيػػداعمػػىالمحػػاورالرئيسػػيولتصػػميـصػػحيفوايالػػرأيالعػػاـاسػػتطاعالباحػػثأفْ

والتػيتتعمػؽبػيثرالػدورالػذييؤديػهجهػازاألمػفالػداخمي،الخاصوبالجانبالعمميمػفالدراسػو
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فيتكويفالصورةالذذنيولدىالنخبوالمجتمعيوفػيقطػاع ػزة،والتػيستنقسػـإلػىسػماترجػؿ
عػػبلـالجووكيفيػػوتعامػػؿأفػرادجهػػازاألمػػفالػػداخميمػعالجمػػاذير،،األمػفالػػداخمي مػػاذيربػػدورا 

األمفالداخميفيمكافحوالجريمو،واإلعبلـعفالخدماتالتييقدمهاالجهاز،الدوراإلعبلمػي
مظهررجؿاألمفالداخميالذييؤديالخدمواألمنيو،االذتمػاـبالمكػافولجهازاألمفالداخمي،

تمقيآراءالجمػاذيروامتبلؾالجهازلمتكنولوجياالحديثو،والذييؤديالجهازخدماتهمفخبلله،
نقسػػـإلػػىالمحػػاورومقترحػػاتهـبخصػػوصالخدمػػواألمنيػػو،حيػػثيعتبػػردوراألمػػفالػػداخميوالم

أذـالعوامؿالمؤثرةفيبناءالصورةالذذنيووالمتعمقػوبنشػاطالمؤسسػوبحػدذاتهػا،المذكورةسابًقا
وذـبحػدذاتهػـأذػـالعوامػؿالمػؤثرة،البحثيتناوؿقادةالرأيكحالولمدراسوإضافًوإلىذلؾفإفَّ

،ويرفعمفمستوىمصػداقيونتائجهػا،وذوماسيزيدمفقيموالدراسو،فيتكويفالصورةالذذنيو
 وُيعطيمؤشراتواضحولمصورةالذذنيولجهازاألمفالداخميفيقطاع زة.
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 الثالثالمبحث 
 الداخمي ألمناالوطني وجياز  واألمن الداخمية بوزارة عام تعريف

بػػػيفمنظمػػػوالتحريػػػرالفمسػػػطينيو(13/9/1993)بعػػػدتوقيػػػعإعػػػبلفالمبػػػادئفػػػيواشػػػنطففػػػي
أريحػا"فػيالقػاذرةفػي-الممثؿالشرعيوالوحيدلمشػعبالفمسػطينيوحكومػوإسػرائيؿ"اتفػاؽ ػزة

يميورفػػاتورئػػيسالحكومػػواإلسػػرائعذػػذااالتفػػاؽالشػػهيدالراحػػؿياسػػرعحيػػثوقّػػ(1994/5/4)
سػػحاؽرابػػيفوبحضػػورالػػرئيسالمصػػريمحمػػدحسػػنيمبػػارؾووزيػػرخارجيػػوالواليػػاتالمتحػػدةإ

األمريكيووارفكريستوفرووزيرخارجيوروسياأندريهكوزيريؼ،أصدرالرئيسياسرعرفاتمػف
تػػػؤوؿإلػػػىالسػػػمطوعمػػػىأفْوالػػذينػػػّص(1994/5/19)والصػػػادرفػػػي(5)تػػونسالقػػػانوفرقػػػـ

لفمسطينيوجميعالسمطاتالواردةفيالتشريعاتوالقوانيفوالمراسيـوالمنشوراتواألوامػرالوطنيوا
لػػذلؾبػػدأالػػرئيس(،اسػػتناًدا1994/5/19)سػػاريوالمفعػػوؿفػػيالضػػفوالغربيػػووقطػػاع ػػزةقبػػؿ

الشهيدياسرعرفاتبتشكيؿأوؿحكومػوفمسػطينيومػفمقػرافػيتػونس،ثػـاسػتكممهابعػددخولػه
.(1994/7/1)السمطوالوطنيوالفمسطينيوفيأراضي

والتػػياحػػتفظ،والتػػيمػػفضػػمنهاوزارةالداخميػػو،أنشػػيالراحػػؿياسػػرعرفػػاتالػػوزاراتوالمؤسسػػات
ىالرئيسمحمودعباسرئاسوالوزراءعندماتولّـ2003بمنصبرئيسهامنذتيسيسهاحتىعاـ

،وتشػػػكيؿحكومػػػوجديػػػدةبرئاسػػػوـ2006ـحتػػػىإجػػػراءاالنتخابػػػاتالتشػػػريعيووالرئاسػػػيوفػػػيعػػػا
رئيسالوزراءالسيدإسماعيؿذنيو.

ذلػؾبعػػدفػوزحركػػوالػػومػفاإلربػػاؾوعػدـاالسػػتقراروثػـشػػهدتالحالػواألمنيػػوفػيقطػػاع ػزةح
ـزمػػػاـالحكومػػػووقيػػػادةاألجهػػػزةاألمنيػػػوألوؿمػػػرةمنػػػذوتسػػػمُّـ2006حمػػاسفػػػيانتخابػػػاتعػػػاـ

نيولوزيرجديدمفحماسوذوالشهيدسعيدصياـ،مماتسببفيتدذورتشكيؿالسمطوالفمسطي
،(2007/2/19)الحالواألمنيوالفمسطينيو،ثـتبعهاتفػاؽمكػوبػيفحركتػيفػتحوحمػاسبتػاريخ

سػماعيؿذنيػوووزيػرداخميتهػااألسػتاذتشػكيؿحكومػووحػدةوطنيػوبرئاسػوإومفضمفمخرجاته
لحكومػػوالثقػػومػػفالمجمػػسالتشػػريعيوأدتاليمػػيفالدسػػتوريأمػػاـذػػانيالقواسػػمي،وقػػدُمنحػػتا

وكافالشيءالممفػتلمنظػر،رئيسالسمطوفيحينها،وبدأتالحكوموبيداءمهامهاعمىاألرض
نتيجػػػػو(2007/4/17)ذػػػػانيالقواسػػػػمياسػػػػتقالتهفػػػػيوفػػػػيذػػػػذاالحكومػػػػوتقػػػػديـوزيػػػػرالداخميػػػػ
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ىحػػدوثاالنقسػػاـبػػيفشػػقيالػػوطفعػػدـتنفيػػذأوامػػراحتّػػالمناكفػػاتمػػفقػػادةاألجهػػزةاألمنيػػوو
ررئػػيسالسػػمطوإقالػػوحكومػػوالوحػػدةالوطنيػػوأومػػا،وفػػيذػػذااليػػوـقػػرّ(2007/6/14)بتػػاريخ

ـفيػاضوفػي ػزةسمىالحكوموالحاديوعشروشػكؿحكومػوتسػييرأعمػاؿبرئاسػوالػوزيرسػبليُ
ازاألمػػفالوقػػائيالسػػابؽُأطمػػؽعميػػهجهػػازاألمػػفلجهػػرديػػؼٍأوتػػـاسػػتحداثجهػػاٍزجديػػٍدبػػديؿٍ

نجػازاتكبيػرةشػهدلهػايحقػؽإالداخمينسبتإليهجميعالمهاـاألمنيػوفػيالقطػاع،واسػتطاعأفْ
وتفجيػػر.45سػمىفػػؾالشػػيفرةوالمُءالصػديؽوالعػػدووكػػافآخرذػاإنجػػازممػػؼالشػهيدمػػازففقهػػا

والوفػػد،ورئػػيسالمخػابراتالعامػػوالمػواءماجػػدفػرج،موكػبرئػيسالػػوزراءالػدكتوررامػػيالحمػدهلل
(.77-2012:76)أبوكويؾ،المرافؽله.
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 المطمب األول
 نشأة ورسالة وزارة الداخمية واألمن الوطني

 تعريف بوزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني: أوًل 

كثػػػػػرأذميػػػػػوفػػػػػيالحكومػػػػػووزارةالداخميػػػػػوواألمػػػػػفالػػػػػوطنيالفمسػػػػػطينيذػػػػػيإحػػػػػدىالػػػػػوزاراتاأل
الفمسػػطينيو،وذػػيتتحمػػؿمسػػئولياتمعقػػدةفػػيظػػؿظػػروؼمتشػػابكوومعطيػػاتصػػعبووأزمػػات

وتػػوفيربيئػػوعمػػؿ،أمنيػػووسياسػػيومتعػػددة،حيػػثسػػاذمتفػػيإيجػػادالحمػػوؿلكثيػػرمػػفالمشػػاكؿ
يجادالبدائؿالمناسبو،مناسبو داريو.وتسهيؿالعممياتواإلجراءاتاإل،وتطويرالعمؿ،وا 

ويقػععمػػىعػاتؽالػػوزارةفػػرضسػيادةالقػػانوفعمػىالجميػػعدوفتمييػػزأومحابػاة،وضػػبطالحالػػو
األمنيووتوفيراألمفلممواطف،وحمايوالجبهوالداخميوومعالجواألحداثواألزماتاألمنيو.

باعتبارذػاواحػًداوحظيتوزارةالداخميوواألمفالوطنيباذتماـورعايوالقيادةالسياسيوالفمسطينيو
بتغييػػرات مػػفأذػػـالػػوزاراتالسػػياديولػػدورذافػػيتػػوفيراألمػػفواألمػػافلممػػواطفالفمسػػطيني،وتقػػـو

ا،وتػوفيرخدمػػوأمنيػوأكثػػرشػػمواًلوتسػػعىإلػىتطػػويرقيػػاداتجديػدةفػػيسػبيؿتنفيػػذدورذػػمهمػو
(.2016لمجمهورالفمسطيني)موقعوزارةالداخميوواألمفالوطني،

 لداخمية واألمن الوطني الفمسطينينشأة وزارة ا: ايً ثان

األوؿلقيػاـالسػمطوالوطنيػوالفمسػطينيوعػاـ (ـ1994)نشيتوزارةالداخميوالفمسطينيومنذاليػـو
بعدتوقيعاالتفاقياتمعالعدوالصهيوني)اإلسرائيمي(وبدءدخوؿالسػمطوالوطنيػوالفمسػطينيو

وذيعمىالنحوالتالي:،جهزةاألمنيوالفمسطينيوإلى زةوأريحاتـإنشاءاأل

األمفالوقائي،الشرطو،المخابراتالعامو،حرسالرئيس،وقواتاألمفالوطنيالفمسطيني.

حيػػػػػثظمػػػػػتذػػػػػذااألجهػػػػػزةتمػػػػػارسعممهػػػػػا،بعػػػػػداالنتخابػػػػػاتالفمسػػػػػطينيووالتػػػػػيجػػػػػرتبتػػػػػاريخ
زراءإسػػػػػػماعيؿذنيػػػػػػوبتػػػػػػاريخوتشػػػػػػكيؿالحكومػػػػػػوالعاشػػػػػػرةبرئاسػػػػػػورئػػػػػػيسالػػػػػػو(25/1/2005)
،وتػػػػػػػولىالشػػػػػػػهيدسػػػػػػػعيدصػػػػػػػياـحقيبػػػػػػػووزارةالداخميػػػػػػػوفػػػػػػػيوقتهػػػػػػػا)رزقػػػػػػػو،(ـ29/3/2006)

45:2007.)
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تـتكميؼالسيدذػانيالقواسػميـ(9/7/2007)تفاؽمكوبيفحركتيفتحوحماسبتاريخوبعدا
ـ(17/4/2007)تقالتهبتػاريخـاسبتوليحقيبووزارةالداخميوواألمفالوطنيولكفسرعافماقدَّ

وعػدـقػدرةالػػوزارةعمػىاالسػتمراربالعمػؿ،منػذيونيػومػػف،بسػببالمشػاكؿواالضػطراباتاألمنيػو
نتجعفحالواالنقسػاـالسياسػيبػيفشػطريالػوطف،مػعوجػودحكػومتيفوبالتػاليـ2007العاـ

حيػثتػـتوقيػعاتفػاؽـ(23/4/2014)واستمرذػذاالحػاؿإلػى،وزارتيفلمداخميوواألمفالوطني
بيفحركتيفتحوحماسيقضيبتوليالدكتورراميالحمداهللرئاسػوالػوزراءلمحكومػوالفمسػطينيو

(.2015:25األمفالوطني)أبوكميؿ،معتوليهلحقيبووزارةالداخميوو

 لة وزارة الداخمية واألمن الوطنيرسا: ثالثًا

سطينيمؤسسووطنيوسياديو،ذاتمسئوليوأخبلقيوواجتماعيووزارةالداخميوواألمفالوطنيالفم
ساذـفيتطويرمجتمعحروديمقراطيفػيدولػوفمسػطينيومسػتقموذاتوواجباتمدنيووأمنيو،تُ

نشػاءبنيػوأمنيػومسػتقرةتحظػى سيادة،عفطريؽتػوفيراألمػفواألمػاف،وفػرضسػيادةالقػانوفوا 
موقػػعوزارةالداخميػػوواألمػػفالػػوطني،وطنيواإلقميمػػيوالػػدولي)صػػعيدالػػبػػاالحتراـوالػػدعـعمػػىال

2016.)
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 المطمب الثاني
 ىيكمة وزارة الداخمية ونشأة جياز األمن الداخمي

 لداخمية واألمن الوطني الفمسطينيىيكمة وزارة ا: أوًل 

ثيتمثػػؿتتكػػوفوزارةالداخميػػوواألمػػفالػػوطنيالفمسػػطينيمػػفشػػقيف)مػػدنيوآخػػرأمنػػي(،حيػػ
الشػػػؽالمػػػدنيبعػػػددمػػػفالػػػوكبلءالمسػػػاعديفواإلداراتوالمػػػديرياتوبعػػػضاإلداراتالعامػػػومثػػػؿ
ضػػافوإلػػىبعػػضالوحػػداتالمختصػػو اإلدارةالعامػػولمجػػوازاتواإلدارةالعامػػولشػػئوفالعشػػائر،وا 

والتيتتبعلموزيرمباشرةأوتتبعلوكيؿالوزارة.

هػػزةاألمنيػػوواإلداراتوالهيئػػاتاألمنيػػوالتابعػػولػػوزارةالداخميػػوأمػػاالشػػؽاألمنػػيفيتمثػػؿفػػياألج
األمػػفالػػوطنيواألمػػفالػػوطني،وقػػديتبػػعبعضػػهالمػػوزيرمباشػػرة،وبعضػػهايتبػػعلمػػديرعػػاـقػػوى

(.2016وبعضهايتبعلمقائدالعاـلقواتاألمفالوطني)موقعوزارةالداخميوواألمفالوطني،

 الداخمي الفمسطيني مننشأة جياز األ: ثانًيا

جهازاألمػفالػداخميذػوأحػدمكونػاتاألجهػزةاألمنيػوالفمسػطينيوالتابعػولػوزارةالداخميػوواألمػف
لػػبعضالظػروؼالمحميػػوالمترتبػوعػػفانتاًجػالػوطنيالفمسػطيني،وذػػوجهػازحػػديثالنشػية،جػػاءَ

اسػتنكاؼاألجهػزةاألمنيػو،حيػثأدىإلػىـ2007حالوفراغأمنيكػافسػببهااالنقسػاـفػيعػاـ
عفعممهانتيجواالنقساـإلىضرورةإنشاءجهازأمنيلمسػيطرةعمػىحالػوالفمتػافاألمنػيالتػي
كانتمنتشرةفيتمؾالفتػرة،ومبلحقػوعمػبلءاالحػتبلؿوالطػابورالخػامسوتقػديمهـإلػىالمحػاكـ

الفمسطينيو.

 عمػػىالحقػػوؽالفمسػػطينيووتعزيػػزأمػػفالػػوطفاسػػتندجهػػازاألمػػفالػػداخميإلػػىعقيػػدةأمنيػػوتقػػـو
وحمايػػػوالجبهػػػػوالداخميػػػو،ورفػػػػضالتنسػػػيؽاألمنػػػػيمػػػعاالحػػػػتبلؿ)موقػػػعوزارةالداخميػػػػوواألمػػػػف

(.2016الوطني،
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 ياز األمن الداخمي تعريف ج: ثالثًا

وذػوأحػدمكونػاتوزارةالداخميػو،نتيجولظروؼخاصوـ2007ؿفيالعاـذوجهازأمنيتشكّ
ألمػػػفالػػػوطنييسػػػعىإلػػػىتحقيػػػؽحمايػػػواألفػػػرادوالجماعػػػاتوحػػػؿالجػػػرائـومبلحقػػػوالعمػػػبلءوا

أرشػيؼ(وتقديمهـإلىالمحاكـالفمسػطينيووفػؽالقػانوفالفمسػطيني.،والمندسيفوالطابورالخامس
 (2018األمفالداخمي،

































                           

48 
 

 الثالث المطمب
 الداخمي األمن جياز وميام أىداف

 جياز األمن الداخميداف أى: أوًل 

 والتي من أىميا: ،األمن الداخمي يوضح حرز بعض أىداف جياز

 الجرائـاألمنيووحاالتالتجسس.جميعتحصيفالمجتمعمف
 .تعزيزالعمؿاالستباقيلمحدمفوقوعالجريمواألمنيو
 .التصديلمتهديداتاألمنيووالتيقدتمسبالمجتمعالفمسطيني
 (23-2016:22)حرز،لكفاءةلدىالعامميففيجهازاألمفالداخمي.تطويراألداءوا

ومنتمػػػيوطنًيػػػاحاضػػػًنااوفكرًيػػػسػػػطينيرائػػػدنحػػػومجتمػػػعمحصػػػفأمنًيػػػاجهػػػازأمنػػػيفم:الرؤياااة
.لممقاومو

التهديػداتاألمنيػوجميعيسعىجهازاألمفالداخميإلىحمايوالمجتمعالفمسطينيمفالرسالة:
جػراءاتميدانيػوووقائيػوفاعمػومفخػبلؿكػادربشػري مؤذػؿضػمفمنظومػومعموماتيػومتطػورةوا 
برؤيووطنيومقاومو.

يسعىجهازاألمفالداخميإلى رسالقيـاالجتماعيوواإلداريومفخبلؿ:القيم:

 :الموضوعية 
الجهػػػازبالعمػػػؿبحياديػػػووموضػػػوعيوعمػػػىأفْ يكػػػوفعمػػػىمسػػػافوواحػػػدةفػػػييمتػػػـز

ءالمجتمعالفمسطينيمعاختبلؼأطيافهوألوانه.التعاطيمعأبنا
 :التمكين 

،وتطػػػويربيئػػػوالعمػػػؿ،العػػػامميففػػػيالجهػػػازجميػػػعيعمػػػؿالجهػػػازعمػػػىتمكػػػيف
يؤديمهامهبالشكؿوالمضموف.وتشجيعاألداءوالتميزلموصوؿإلىكادرٍ

 :المسئولية الجتماعية 
يجاالجتمػاعي،وتعزيػزترابطػهيؤمفالجهازبيذميودورافيالمحافظوعمػىالنسػ

ومراعاةمصالحهالعميا.
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 :التعاون 
يحرصالجهازعمىالتعاوفمعالجهاتذاتالعبلقوواالنفتاحعمىكؿالجهات

ويخدـمصالحه.والمؤسساتالرسميووالشعبيو،بمايحقؽأمفالمجتمع
 :الخصوصية 

 ا.يؤكدالجهازعمىاحتراـخصوصيوالمواطف،والحافظعميه
 التقان: 

اإليمػػػػافمػػػػفانطبلقًػػػػاواالنضػػػػباطواالتقػػػػافالمهنيػػػػومػػػػفمسػػػػتوىبػػػػيعمىبالعمػػػػؿالجهػػػػازيمتػػػػـز
تحسػػيفإمكانيػػاتالجهػػازفػػيتػػوفيراالحتياجػػات.وخطورتهػػاإليػػهالموكمػػوالمهػػاـبحساسػػيو

 (.2018أرشيؼاألمفالداخمي،(التقنيووالموجستيوالبلزموفيرفعالكفاءة

 ية التي يسعد الجياز إلد تحقيقيا:الستراتيجالقضايا 

أشػػػػكالهبجميػػػعالعمػػػؿعمػػػىمكافحػػػوالتهديػػػداتالداخميػػػػووالخارجيػػػووالمتعمقػػػوبالتخػػػابر .1
والتركيػزالمعمومػاتي،والعمػؿعمػىتفكيػؾخبليػااوأمػاكفتواجػدا،وقضاياالفكػرالمتشػدد

بمايحقؽبسطالسيطرةوالتحكـالمعموماتيوالميداني.

،حوؿنحػوالجػودةوالنوعيػوفػيأداءالجهػازوالتركيػزعمػىالػنظـاألمنيػووالمعموماتيػوالت .2
كمػػػػاويسػػػػعىإلػػػػى،واالسػػػػتفادةمػػػػفالدراسػػػػاتاالسػػػػتراتيجيوالتػػػػيتخػػػػدـالمجػػػػاؿاألمنػػػػي

االسػػػػتفادةمػػػػفالثػػػػورةالتكنولوجيػػػػووالتقنيػػػػاتالمتطػػػػورةفػػػػيمجػػػػاؿاالتصػػػػاالتالسػػػػمكيو
المعموماتالدقيقووالصحيحو.والبلسمكيوفيالحصوؿعمى

االستدامو .3 يخدـ بما الهيكمياتواألنظمو تطوير في المؤسسي البناء في النظر إعادة
العممياتالداخميووالخارجيو.جميعوالكفاءةواإلنتاجيوفي

المحمي .4 المجتمع مع العبلقات تطوير عمى والعمؿ الجهاز مكانو تعزيز نحو التوجه
مكوناتالمجتم والتكامميووجميع فيتحقيؽاالنسجاـ المدنيوالجهاتذاتالعبلقو ع

بيفأفرادالمجتمعوالجهازبمايخدـالمصمحوالوطنيو.
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والعمؿعمى،التركيزعمىالتخطيطالماليالسميـوتطويراألنظموالماليووالمحاسبيو .5
بمايخدـسياسوالجهاز. ترتيبمنظوموالمشترياتوالمواـز

 ايات الستراتيجية واألىداف: الغثانًيا

 الغاية األولد: 

 السيطرة المعموماتية عمد مصادر التيديد األمني داخل المجتمع الفمسطيني.

 األىداف الفرعية:

الزيادةالنوعيووالكميوفيمصادرالحصوؿعمىالمعمومات. .1
القدرةعمىبسطالسيطرةالميدانيووالمعموماتيو. .2
ولوجيووالتقنياتالحديثو.االستفادةمفالثورةالتكن .3
وزيادةكفاءةالعامميففػيالجهػازبمػايضػمفاالنتشػارالكػافيوالضػبطوالتمكيفالتدريب .4

الميداني.
تحصيفأفرادالجهازوالمحافظوعمىمقدراتوممتمكاتالجهاز. .5

 الغاية الثانية:

 أشكال الختراا األمني والفكري. جميعتحصين المجتمع الفمسطيني من  

 ىداف الفرعية:األ

وذلػؾ؛تفعيؿدورالجهازفيتوعيوالمجتمعبمخاطرالتخابراألمنيواالنحػراؼالفكػري .1
بالمشاركومعجميعالجهاتالرسميوو يرالرسميوذاتالعبلقو.

متابعػػووضػػبطالتجػػاوزاتالمخمػػوبػػاألمفالعػػاـمػػفقبػػؿالتنظيمػػاتواألحػػزابالفمسػػطينيو .2
العامموفيقطاع زة.

لفكػػػػريوالعمػػػػؿعمػػػىمحاصػػػػرتهداخمًيػػػػامػػػؿعمػػػػىتجفيػػػؼمنػػػػابعاالنحػػػػراؼوالتشػػػدداالع .3
بمايضمفعدـانتشاراداخؿالمجتمع.وخارجًيا

تطويرأدواتوأساليبجديدةلمواجهوالعمؿالستخباري. .4
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 الغاية الثالثة: 

 .تطوير األنظمة اإلدارية والمعموماتية الخاصة بالجياز

 األىداف الفرعية:

تحسيفذيكميوالجهازبمايساعدفيتنفيذالمهاـبكفاءةومهنيوويحقؽالرضاالوظيفي. .1
تفعيؿاألنظمووالموائحالتيتضبطالعمؿداخؿالجهازمعمرونتهػافػيالتعػديبلتعمػى .2

الهيكمياتبمايخدـمصمحوالعمؿ.
فآمف.حوسبوجميعالعممياتاإلداريووالمعموماتيووتوثيقهاوحفظهافيمكا .3
إنجازدليؿالسياساتواإلجراءاتوالوصؼوالتوصيؼوخطالمسارالوظيفي. .4
نجازالخطوالماليوالسنويوحسبالمعاييروالمهنيو .5 تطويراألنظموالماليووالمحاسبيووا 

بمايخدـمصمحوالعمؿ.
 الغاية الرابعة:

 تمكين العاممين في الجياز والرتقاء بالكادر البشري. 

 الفرعية:األىداف 

تطويرالمنظوموالتدريبيووفؽالمعاييرالعمميوبمايخدـالعمؿاألمنيالمتخصص. .1
تطويروتفعيؿالموائحوالسياساتالمكتوبوفيمايتعمؽبالكفاءاتوالعقوبات. .2
معجميعالمستوياتاإلداريوالمختمفوبالجهاز.ةتعزيزتواصؿالقياد .3
مستوياتاإلداريوفيالجهازوالمساذموفيصنعتفعيؿآلياتتسمحبمساذمومختمؼال .4

القرار.

 الغاية الخامسة: 

 تطوير جودة بيئة العمل

 األىداف الفرعية:

بناءوتجهيزمقرمركزيلمجهازحسبالمعاييرالخاصوبمايتناسبمعمهاـالجهاز. .1
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 .كافوتوفيرإجراءاتالسبلموالبلزمولمعمؿفيالمرافؽ .2
رفعفيالبلزمووالموجستيوالتقنيواالحتياجاتتوفيرفيهازالجإمكانياتتحسيف .3

(.2018الداخمي،األمفأرشيؼ)الكفاءة
4. 

 لسمات العامة لرجل األمن الداخميالمواصفات والميارات وا: ثالثًا

هػػا:"ذػػيعمميػػاتعقميػػونمارسػػهاذنػػاؾالعديػػدمػػفالتعريفػػاتلمفهػػوـالمهػػاراتحيػػثعرفػػتبينَّ
فيمعالجػوالمعمومػاتوالبيانػاتلتحقيػؽأذػداؼمرجػوةمتنوعػوتتػراوحبػيفونستخدمهاعفقصد

تذكرالمعموماتووصؼاألشياءوتدويفالمبلحظات".

"القػػدرةعمػػىالقيػػاـبعمػػؿمػػفاألعمػػاؿبشػػكؿيتسػػـبالدقػػووالسػػهولووالسػػيطرةفيمػػا:هػػاوعرفػػتبينَّ
(.305،ص2002يبذلهمفجهدووقت")كنعاف،

المهػػاراتاإلداريػػوفػػيتحسػػيفمسػػتوىاألداء،ورفػػعمعػػدالتاإلنتاجيػػومػػفخػػبلؿوتكمػػفأذميػػو
قيػػادةتػػوازفبػػيفأذػػداؼالمنظمػػووأذػػداؼالعػػامميف،وتعمػػؿعمػػىرفػػعمسػػتوىرضػػاذـالػػوظيفي،

(.44:2012وتضمفاستمراروجودفعاليوإداريووتنظيميو)الخالدي،

توفرذالدىرجؿاألمفالداخميوذي:مفالمهاراتالواجبعددٍفيمايميمناقشوُ

 الميارات القيادية الذاتية:. 1

يقصدبالمهاراتالقياديوالذاتيوالصفاتوالمهاراتالمتمثموفيالنواحيالعقميووالمعرفيووالُخمقيو
وذي:عدةوتنقسـالمهاراتالذاتيوإلىمهارات،والنفسيوالمكونولشخصيورجؿاألمفالداخمي

القامػػوالهيئػػو،:مثػػؿ،وذػػياالسػػتعداداتالتػػيتتصػػؿبالناحيػػوالجسػػميورات الجساامية:القاادأ.
وتتمثػؿفػيالقػوةالبدنيػووالعصػيبو،والقػدرعمػىالتحمػؿ،والنشػاط،واالستعداداتالفسيولوجيو

والحيويو.

بػهمضٍفيتطمبجهدًامركػًزاومتواصػبًل،ويتطمػبالقيػاـشاؽُفعمؿرجؿاألمفالداخميعمؿٌ
(.2009:319)كنعاف،لمطاقوالبدنيووالعصيبواستخداًمامنظًما
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فهػي،تمكػفالمبػادأةرجػؿاألمػفالػداخميمػفاتخػاذالقػراراتالصػائبودوفتػرددالمبادأة:ب.
:1960نجػػازالعمػػؿقبػػؿاآلخػػريف.)أوربػػؾ،فعالفػػردإلػػىتقػػديـاالقتراحػػاتوا الميػػؿالػػذييػػد

135.)

البلزمولرجؿاألمفالداخمي،إذتمكنػهمػفمعرفػوالقػوةالمحركػولمعمػؿ،وُتعدإحدىالمهارات
وذػي:الشػجاعو،،يتصؼبهارجؿاألمػفالػداخميوالمبادأةترتكزعمىثبلثقدراتيجبأفْ

(.2009:323والقدرعمىالتوقع.)كنعاف،حسفالتصرؼوسرعته،

داتالذذنيو،واالتجاذاتالعمميولدىفػردوذياالستعداداتالفكريووالعاالقدرات العقمية:ج.
ويػػيتيالػػذكاءفػػيصػػدارةالقػػدراتالعقميػػوالبلزمػػولرجػػؿاألمػػفالػػداخمي،فالػػذكاء،مػػفاألفػػراد

ؿاألمفالداخمي.)الرشودي،ساعدعمىنجاحرجوالقدرةعمىالتصورواإلبداعوسعواألفؽتُ
2002:46.)

اخميعمػىالسػيطرةوالػتحكـفػيانفعاالتػهوالػتخمصذيقدرةرجػؿاألمػفالػدضبط النفس:د.
لمنقػػدالػػداخميمتفاذًمػػامتقػػببًلاألمػػفِرجػػؿُمػػفاالنػػدفاعفػػيأداءالمهػػاـ،فضػػبطالػػنفسيجعػػؿُ

الػػو،ويبعػػداعػػفالتصػػرؼوفػػؽاتخػػاذقػػراراتسػػطحيوو يػػرفعّ ضػػبمتجنًبػػادوفانفعػػاؿو
:1992ههػػانحػػوإنجػػازالعمػػؿ.)كنعػػاف،مكنػػهمػػفالػػتحكـفػػيعواطفػػهوتوجيويُ،أذدافػػهفقػػط

318.)

 الميارات القيادية اإلدارية:. 2

ُيقصػػدبالمهػػاراتاإلداريػػوقػػدرةرجػػؿاألمػػفالػػداخميعمػػىعدالػػوتوزيػػعالعمػػؿداخػػؿجهػػازاألمػػف
وتحقيؽالتنسيؽبيفاألنشطوواإلداراتالمختمفػو،وكػذلؾإعػداد،الداخمي،ووضعمقاييسلؤلداء

فاءاتالبشريو،وتبسيطاألساليبواإلجراءات.وتطويرالك

اتخػػاذالقػػرار،إدارةالوقػػت،إدارةالتغيػػر.عػػدةمهػػارة:وتنقسػػـالمهػػاراتاإلداريػػوإلػػىمهػػاراتمنهػػا
(.2012:46الخالدي،)
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 الميارات القيادية الفنية:. 3

والقػدرةعمػىالفهػـ،ـُيقصدبالمهاراتالقياديوالفنيوالمعرفػوالمتخصصػوفػيمجػاالتالعمػـالػبلز
فػيالجوانػبكييكوفرجؿاألمػفالػداخميمرجًعػاواألداءالمميز،والتبسيطوالتطويرفيالعمؿل

منهػػػػا:القػػػػدرةعمػػػػىتحمػػػػؿ،عػػػػدةالفنيػػػػوالمتعمقػػػػوبالعمػػػػؿ،وتنقسػػػػـالمهػػػػاراتالفنيػػػػوإلػػػػىمهػػػػارات
. المسئوليو،القدرةعمىالفهـالشامؿلؤلمور،الحـز

 :اإلنسانية والسموكيةالميارات . 4

ُيقصدبالمهاراتاإلنسػانيووالسػموكيوقػدرةرجػؿاألمػفالػداخميعمػىالتعامػؿمػعاألفػرادوالتعػاوف
منها:عدةبينهـ،وتنقسـالمهاراتاإلنسانيوإلىمهارات

والتػػيتػػتـبالتعػػاوف،اؿذػػيقػػدرةرجػػؿاألمػػفالػػداخميعمػػىاالتصػػاؿالفّعػػميااارة التصااال:أ.
والتػػيتسػػهـفػػيتحقيػػػؽ،واالحتػػراـالمتبػػادؿبينػػػهوبػػيفالنػػاس،صػػؿوالتنسػػيؽالمسػػتمروالتوا

يتصػػؼبالصػػراحووالشػػفافيووالصػػدؽفػػينقػػؿالمعمومػػاتبمػػايسػػهؿاألذػػداؼالمنشػػودة،وأفْ
تكػػوفوأفْ،عمميػػواتخػػاذالقػػراراتالمختمفػػووحسػػفالتعامػػؿمػػعالمعمومػػاتفػػيكػػؿاالتجاذػػات

الػػووعنػػدماتكػػوفاالتصػػاالتفعّ،بػػنفسالمسػػتوىلػػدىاألطػػراؼالمتصػػموالمعمومػػاتمفهومػػو
(.1999:66المنظموتعمؿبروحفريؽمتعاوفومترابط.)السميمي،فإفَّ

رجػػؿاألمػػفالػػداخمييقػػيـعبلقػػاتواتصػػاالتفاعمػػومػػعإقامااة العالقااات مااع اآلخاارين:ب.
ىيحصػػؿمبلئػػهومػػعالمػػواطنيفحتّػػأطػػراؼوأجػػزاءالعمػػؿمػػعالرؤسػػاءوالمرؤوسػػيفوزجميػػع

عمػػىأقصػػىدرجػػومػػفتعػػاونهـوتحقيػػؽاألذػػداؼالمر وبػػووتجنػػبعرقمػػوالجهػػود.)كنعػػاف،
1992:327.)

ذػػيذاتفائػػدةمعنويػػوفػػيتػػدريبالمرؤوسػػيفمػػفخػػبلؿإشػػراكهـفػػيبناااء فريااا العماال:ج.
وتقمػص،فػضالتكػاليؼوتخ،مهاـ يػرعاديػو،وتحقػؽفػرؽالعمػؿتحسػيفاإلنتاجيػووالجػودة

لغاءاالنعزاليوالتيتعوؽتحقيؽاألذداؼ. المقاومولمتغيروالتطوير،وا 

طريقػػوالتعامػػؿوممارسػػوالعبلقػػاتالخبلقػػومػػفالػػدعائـالمهمػػولمتقػػدـإفَّتقاادير اآلخاارين:د.
بوُحػلمقائػدلكسػبوالءالمهمػووذيمفالمهاراتواألدوات،والطمينينوواالستقرارلممنظمات



                           

55 
 

المرؤوسػػػػػيفوتعػػػػػاونهـومسػػػػػاذمتهـمعػػػػػهفػػػػػينجػػػػػاحالمنظمػػػػػووتحقيػػػػػؽأذػػػػػدافها.)السػػػػػممي،
1999:60.)







 الرابعالمطمب 
نجازات جياز األمن الداخمي  إدارة العالقات العامة وا 

 ات العامة في جياز األمن الداخميإدارة العالق: أوًل 

ػػبلتإلػػىتحقيػػؽتسػػعىإدارةالعبلقػػاتالعامػػوفػػيجهػػازاألمػػفالػػداخمي الطيبػػوبػػيفجهػػازالصَّ
 يػػػػرمباشػػػػرةبينشػػػػطتها،تػػػػيتتعامػػػػؿمعهػػػػاأوذاتالعبلقػػػػواألمػػػػفالػػػػداخميومتخمػػػػؼالفئػػػػاتال

والتخطػػػيطلعبلقػػػاتمنظمػػػووواسػػػعومػػػعالعديػػػدمػػػفالهيئػػػاتوالمؤسسػػػاتاالجتماعيػػػووالسياسػػػيو
قاموصبلتوديػودائمػوومميػزة رةوجمهػورالعػامميفوالمتعػامميفدامربػيفاإلواالتصػاؿالمسػت،وا 

وضػػمافقيػػاـتفاذمػػاتمتبادلػػوبيػػنهـبقصػػدتحقيػػؽالتوافػػؽ،وكسػػبثقػػتهـ،فػػيالمؤسسػػواألمنيػػو
بيفمصمحوالمؤسسوومصمحوالمجتمعوتحسيفالروحالمعنويولمعامميفواإلقبلؿمفإضرابات

العمؿ.

 أىداف العالقات العامة في جياز األمن الداخمي:

 فػياًمميػزاًوتطػويركػوادرالعبلقػاتالعامػوفػيجهػازاألمػفالػداخمي،ليكػوفكػادرتيذيؿ
صورا.أبهى

 المسػػػاذموالفاعمػػػولتحسػػػيفاألداءالػػػوظيفيلمعػػػامميففػػػيالمؤسسػػػواألمنيػػػولخمػػػؽصػػػورة
ذذنيووانطباعاتإيجابيوعفرجاؿاألمفالداخمي.

 سواألمنيو.تحقيؽاالنسجاـوالتفاذـبيفالعامميففيالمؤس
 .العمؿعمىإيجادصورةمشرقوومميزةعفجهازاألمفالداخمي



                           

56 
 

 .لفتانتبااالقيادةبقياسنبضالجمهورباتخاذالقراراتالمناسبوفيالمواقؼالمناسبو
 .تعزيزاالتصاؿوالتواصؿعمىالمستوىالداخميوالخارجي
 شػػػركاءمػػفذويالعبلقػػػوفػػػيرفػػعمسػػػتوىتبػػادؿالعبلقػػػاتبػػيفجهػػػازاألمػػػفالػػداخميوال

األحػػزابوالتنظيمػػاتوالػػوزاراتوالمؤسسػػاتالحكوميػػوواإلعػػبلـلتوصػػيؿرسػػالوالجهػػاز
عمىأكمؿوجه.

 تشػػجيعالمػػواطنيفعمػػىالتعػػاوفوالتواصػػؿمػػعرجػػؿاألمػػفالػػداخميومسػػاعدتهفػػيتنفيػػذ
مهامه.

 وخاصػػػواالتصػػػاالتخطػػػاريتعمػػػؽبسػػػبلمتهـاألمنيػػػووتجنػػػباألالمػػػواطنيففيمػػػاإرشػػػاد
العشوائيومفمخابراتالعدوالصهيونيأومقابمتهعمىالمعابروالحدود.

 رفػػػػػعالػػػػػروحالمعنويػػػػػولمػػػػػوظفيالجهػػػػػازوتحسػػػػػيفصػػػػػورتهـأمػػػػػاـاألفػػػػػرادوالجماعػػػػػػات
والتنظيمات.

 صفات وخصائص رجل العالقات العامة في جياز األمن الداخمي:

هابعددمفالخصائصوالصفات،منها:صاؼالعامميفبجباتّطبيعوعمؿالعبلقاتالعاموتستوإفَّ

 ْيتمتػػػعبشخصػػػيواجتماعيػػػوجذابػػػوولديػػػهالحػػػساألمنػػػيوأفْ،يكػػػوفذوثقافػػػوعاليػػػوأف
االجتماعي.

 ْعمػػػػىالمبػػػػادأةفػػػػيإقامػػػػواًيكػػػػوفقػػػػادروأفْ،خػػػػريفيكػػػػوفلبقػػػػًافػػػػيالتخاطػػػػبمػػػػعاآلأف
االتصاالت.

 ْخريفوأفيكوفقادرعمىكسػبثقػتهـونقػؿرسػالوالجهػازيكوفقادرعمىإقناعاألأف
لهـ.

 ْيبتعدفيتعاممهمعاألخريفعمىالتعاليعميهـبحكـطبيعيوعممهاألمني.أف
 ْيتميزبحسفالخمؽوحسفالمظهر.أف
 ْخريففػيالظػروؼوالمناسػباتعمًمػايكوفطمؽالمسافولديهالقدرةعمىاستيعاباألأف

مؿمعأذاليالمعتقميفأوذويهـ.بينهقديتعا
 ْالمغػػاتاألجنبيػوواألكثػػرألحػدفػػيالسػمعوالطيبػػووأفيكػوفمتقًنػػايتمتػعفػػيالمجمػعأف

 .وذيالمغواإلنجميزيوعمىاألقؿانتشاًرا
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عندالرجوعإلىدائرةالعبلقػاتالعامػوفػيجهػازاألمػفالػداخميلطمػبانجػازاتاإلدارةمالحظة: 
فػيالمؤسسػػوطبيعػووالمعمومػاتلوذلػؾرفػضالطمػبىتػاريخكتابػوالرسػالوتػػـمػفالتيسػيسحتػ

فػػيوالخصوصػيووالسػريوطبيعػاألمػفالػداخمييحػتفظفػيمعموماتػهلاألمنيػومػعالعمػـأفجهػاز
.كافومكوناته




 : أبرز إنجازات جياز األمن الداخميثانًيا

لتػػىوا،ىتاريخػػهمػػفوجهػػونظػػرالباحػػثتّػػنجػػازاتالتػػيحققهػػااألمػػفالػػداخميمػػفالتيسػػيسحاإل
والتػػىحصػػؿعميهػػاالباحػػثمػػفأرشػػيؼجهػػازمػػفالػػداخميسػػاذمتفػػيتحسػػيفصػػورةجهػػازاأل

:(2018األمفالداخميلعاـ)

عػػػفاسػػػتطاعجهػػػازاألمػػػفالػػػداخميوبمشػػػاركوجميػػػععناصػػػراومكوناتػػػهبالقػػػدرةعمػػػىالكشػػػؼ
نجازتمػؾالمهمػوء،حيثاستطاعإ/مازففقهامحررضيوا تياؿالشهيداألسيرالالمستورفيق

مػػفخبللػػهاسػػتطاعتحيػػثكػػافعمػػبًلأمنًيػػامعقػػًدافقػػطاًيومػػ(50)بيقػػؿمػػفـ2017فػػيعػػاـ
حيػػثتبػػيف،رالحمقػػاتالتػػيشػػاركتفػػيالجريمػػوالعاممػػوفػػيالجهػػازلموصػػوؿإلػػىأكبػػالعناصػػر

واستطاعالجهازتقديـالجناةإلػى،صهيونيوتخابرالمجرميفمعجهاتمعاديوتتبعلممخابراتال
وقدتـتنفيػذاألحكػاـالصػادرةمػفمحكمػوالميػدافالعسػكريووانتهػاءبتنفيػذأحكػاـ،العدالوالثوريو

مػػػعاًمتخػػابر(45)الجهػػازاسػػػتطاعكشػػؼمػػػايقػػاربمػػػفاإلعػػداـبحػػؽالمجػػػرميفمػػعالعمػػػـأفَّ
اطهـوتقػديمهـإلػىالمحػاكـالفمسػطينيوالػذيزادجهاتأمنيػواحتبلليػواسػتطاعالكشػؼعػفارتبػ

ميورسػال يػرتؼالجمػاذيروالجهػاتالرسػميوورفعمفشعبيوالجهازفيقطاع زةوأداإلىتكا
ـ.2017لجهازاألمفالداخميفيعاـمماأدىإلىصورةمشرقومضيئو

ر جيااز المخاابرات كشف عن جريمة محاولة ازتيال رئيس الوزراء/ رامي الحماد   وماديال .1
 العامة/ ماجد فرج:

ضموكبرئػيسالػوزراءالػدكتور/رامػيالحمػداهللوالوفػدالمرافػؽلػهتعرّـ03/2018فيتاريخ
وعمػىرأسػػهـالمػػواء/ماجػدفػػرجإلػػىمحاولػوا تيػػاؿفاشػػموأثنػاءمػػرورذـعبػػرحػاجزبيػػتحػػانوف
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الداخميػػػومكونػػػاتوزارةومعهػػػـأيػػػاـاسػػػتطاعجهػػػازاألمػػػفالػػػداخميالفمسػػػطيني5وفػػػي ضػػػوف
الشرطوو يرذـمفالوصوؿإلىالخميوالتيشاركتوأعدتوخططتواألمفالوطنيمفأجهزة

حيػثتػـتفتيػتتمػؾالخبليػامػفعناصػرالفكػرالمنحػرؼومعرفػوالجهػات،لتنفيذالعمميوالجبانو
لفمسػطينيو،وخاصػويالسػاحواالداعمووالمخططووالمؤيدةوالمنفػذةالتػيحػاوالتخمػطاألوراؽفػ

وأثنػػػاءعمميػػػومبلحقػػػوالمجػػػرميفقػػػاموا،تمػػػاـعمميػػػوالمصػػػالحوالفمسػػػطينيوفػػػيقطػػػاع ػػػزةمػػػعإ
ومػػفأفػػراداألمػػفالػػداخميممػػاأدىإلػػىارتقػػاءبػػإطبلؽالنػػاربشػػكؿمفػػاج عمػػىالقػػوةالمهاجمػػ

مفالداخميومصرعالمطموباألوؿومساعدا.شهديفمفجهازاأل
ازتيااال المااواء توفيااا أبااو نعاايم وكياال وزارة الداخميااة  الخاليااا التخريبيااة التااي حاولااتشااف ك .2

 واألمن الوطني:
عػفةوجمػعمعمومػاتأمنيػومؤكػدو،استطاعجهازاألمفالداخميمػفخػبلؿأنشػطتهاالسػتخباري

الخبليػػاالتػػيأعػػدتوخططػػتونفػػذتوضػػععبػػوةأسػػفؿالجيػػبالخػػاصبػػالمواء/توفيػػؽأبػػونعػػيـ
خيوطالجرمووتقديـالمجرميفلمعدالوالثوريو.مفالداخميكشؼَيثاستطاعجهازاألح

تفكيػػؾالعديػػدمػػفخبليػػاـ(2012/2013)اسػتطاعجهػػازاألمػػفالػػداخميخػػبلؿاألعػواـالسػػابقو
حيثاستطاعالجهازعمػىمسػتوىمحافظػاتالقطػاعمػفتفكيػؾمػايقػاربمػف،الفكرالمنحرؼ

اتتبػػػعلتنظػػػيـداعػػػشبهػػػدؼزعزعػػػواألمػػػفواالسػػػتقرارفػػػيقطػػػاع ػػػزةحيػػػثًيػػػاتكفيرخمًيػػػ(14)
خػػرآالفكريػػولمعديػػدمػػفاألشػػخاصالمنتمػػيفلهػػذاالخبليػػاوتقػػديـجػػزءٍاسػػتطاعالجهػػازالمعالجػػوَ

لمعدالو.

 معالجة قضايا التسمل عمد الحدود المصرية: .3
حيػثاسػتطاعالجهػػاز،شػػقيقومصػرالحػدودالجنوبيػومػعالاألمػفالػداخميضػػبطَجهػازُاسػتطاعَ

ووالءذػالتػنظـانتمائهػاعيدّمفاعتقػاؿالعديػدمػفالعناصػرالتػيتحمػؿالفكػرالمنحػرؼوالتػيتَػ
سػػػبلميوجنوبيػػػولمقتػػػاؿمػػػعتػػػنظـالدولػػػواإلداعػػػشفػػػيواليػػػوسػػػيناءمػػػفالهػػػروبعبػػػرالحػػػدودال

تيجػووتعػرضبعضػهـلئلصػاباتن،مػفشػهداءاألجهػزةاألمنيػوارتقػىعػددُأنَّهمعالعمـ،داعش
)أرشػػػػيؼاألمػػػػفعػػػػدادعمػػػػىالنحػػػػوالتػػػػاليحيػػػػثكانػػػػتاألمبلحقػػػػوعناصػػػػرالفكػػػػرالمنحػػػػرؼ،

:الداخمي(
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  3-1جدولط
 يوضح حالت التسمل عمد الحدود المصرية

 

201020112012201320142015201620172018 العام
عدد 

13141817101314207 المحاولت

 
 
 
 

 

معالجااة ممااف الياااربين ماان العدالااة عمااد أثاار أحااداث التفجياارات فااي قطاااع زاازة واإلخااالل  .4
 باألمن العام:

لهاربيفمفوجهالعدالوعمىأثػرأحػداثومبلحقوعددمفااستطاعجهازاألمفالداخميكشؼَ
حيثاستطاعالجهازمفضبط،وعمؿتفجيراتفيقطاع زة،جماعالوطنيحاالتمخالفواإل

مفالهاربيفوتقديمهـإلىالمحاكـفيقطاع زة.(30)مايقاربمف

 معالجة قضايا التسمل عمد الحدود الشرقية مع قطاع ززة: .5

مػػاةالثغػػورعمػػىالحػػدودالشػػرقيومػػعقطػػاع ػػزةاسػػتطاعجهػػازاألمػػفالػػداخميوبالمشػػاركومػػعحَ
عػػفطريػػؽالتوعيػػوواإلرشػػادوذلػػؾ؛عمػػىضػػبطالحػػدودومبلحقػػوالمتسػػمميفوالحػػدمػػفأعػػدادذـ

الجهازقاـبضبطعػددمػفالعمػبلءالػذيفاعترفػواأثنػاءمعالعمـأفَّ،واالعتقاالتلفتراتتيديبيو
عػػفطريػػؽ48طالمخػػابراتالصػػهيونيوداخػػؿأراضػػياؿابالتحقيػػؽمعهػػـعػػفنيػػتهـمقابمػػوضػػ

الحدودالشرقيو.

 مالحقة العمالء وضبط الجبية الداخمية: .6

،جهػػازاألمػػفالػػداخميمػػفاعتقػػاؿالعديػػدمػػفالعمػػبلءوالمتخػػابريفمػػعالعػػدوالصػػهيونيفتمّكػػ
وقػػػػاموا،حيػػػثاعترفػػػواعمػػػىتواصػػػمهـوتقػػػديمهـلمعمومػػػاتوأمػػػاكفتواجػػػدالمقاومػػػوالفمسػػػطينيو
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وقاموابزرعالعديػدمػفالنقػاطالميتػوواألجهػزةاإللكترونيػووأجهػزةالتتبػع،،بمتابعورجاؿالمقاومو
لعديػدوالكشػؼعػفا،حيثاستطاعالجهازإدراةمنظوموأمنيوقادرةعمىمواجهووصػدالعمػبلء

سقاطاألمنيومواجهتها.مفأساليبالمخابراتفياإل

 -2012 – 2008الساايطرة األمنيااة الخاصااة بجياااز األماان الااداخمي لمحااروب السااابقة ط .7
2014:  

ألمنيػػػووالمعموماتيػػػوفػػػيميػػػدافالحػػػروبحيػػػثتمكػػػفجهػػػازاألمػػػفالػػػداخميمػػػفبسػػػطالسػػػيطرةا
مفعبثالعمبلءوالمتخػابريفوالطػابورالخػامسالػذي،واستطاعحمايوالجبهوالداخميو،السابقو

ومحاولػػوكسػػرالػػروحالمعنويػػولمجبهػػوالداخميػػوحيػػثاسػػتطاعالجهػػازمػػف،كػػافيبػػثالشػػائعات
ومػفخبللهػا،ممحاكمػوالثوريػوالميدانيػواعتقاؿالعديدمػفالعمػبلءفػيجميػعالحػروبوتقػديمهـل

بحيػثكانػتاألحكػاـالميدانيػوتشػكؿ،فثبػتضػدااعترافػاتخطيػرةتـتطبيؽأحكاـاإلعػداـلَمػ
بالجبهوالداخميووالتخابرمعاالحتبلؿ.سوؿلهنفسهالمسَّتُفْلمّاًقوياًرادع

 اع ززة:ضبط الحالة األمنية لجميع المعابر والمنافذ الحدودية لقط .8

يكػوفمتواجػدفْهاألمنيػووالشخصػيواالعتباريػوألثبػاتذاتػإحيثاستطاعجهػازاألمػفالػداخمي
رشػاداتاألمنيػولممرضػىوالمسػافريفوالتجػارعبػرإلثاستطاعتقديـايعمىالمعابرالحدوديوح

فخػبلؿصػهيونيومػلمنعاستغبللهـأومحاولػوتجنيػدذـلصػالحالمخػابراتال؛حاجزبيتحانوف
حسبحاجته.الضغطعميهـُكبًل

 متابعة الجامعات الفمسطينية: .9

فجهازاألمفالداخميبالتنسيؽمعالشػرطووأمػفالجامعػاتمػفضػبطالهػدوءوتػوفيرالجػوتمكّ
وتقػػديـالنصػػائحواإلرشػػاداتوالمحاضػػراتلطمبػػو،والسػػيطرةاألمنيػػو،المناسػػبلطمبػػوالجامعػػات
طػػربيػػولتحسػػيفالجػػوالعػػاـبػػيفجهػػازاألمػػفالػػداخميواألُرالطبلطُػػالجامعػػاتوالتنسػػيؽمػػعاأل

والواعدةمميهـالنخبوالعبيوالعامموفيالجامعاتالفمسطينيووكسبثقتهـعمىاعتبارذـأنَّالطبل

.(2018مبلحظوحصؿالباحثعميالمادةالعمميومف)أرشيؼاألمفالداخمي.
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 مقدمة:

تعتبػػرالدراسػػاتالسػػابقومػػفأذػػـالركػػائزالعمميػػوالتػػييعتمػػدعميهػػاالباحػػثبعػػدتحديػػد
والتػػيتشػػكؿ،التمحػػيصفػػيالدراسػػاتالسػػابقوو،فيبػػدأالباحػػثبالبحػػث،واختيػػارمشػػكموالبحػػث

وذػػذايػػوفرلمباحػػثالعديػػدمػػفالفوائػػدوالتػػي،مػػفاالطػػبلععميػػهقبػػؿالبػػدءبالبحػػثدَُّبػػالمصػػدراً
ا  نػػػاءمشػػػكموالدراسػػػوبالمعػػػارؼوالبحػػػثوتحديػػػدأبعادذػػػاومجاالتهػػػا،تتمثػػػؿفػػػيبمػػػورةمشػػػكمو

يسػتطيعالباحػث،وتزويػدالدراسػوبهػا،خػروفاآلليهػاماتوالنتػائجالتػيتوصػؿإمّوالدراساتوالمسُ
مفخػبلؿالدراسػاتالسػابقوتحديػداألدواتالتػييسػتخدمهافػيبحثػهاتزويػدالباحػثبػالكثيرمػف

كمػػاتعػػدالدراسػػاتالسػػابقوالمهمػػولمدراسػػو،درودراسػػاتالماجسػػتيروالػػدكتوراةالمراجػػعوالمصػػا
اسػوجديػدةالتػينسػتعيفعميهػافػيتحديػدمشػكموالدراسػونقطوقوةفػيالبحػثوانطػبلؽجديػدلدر

لؤلجهػػزةالصػػورةالذذنيػػوإلػػىوالمنهجيػػوالعمميػػوالمسػػتخدمووالتػػيسنسػػتفيدمػػفخبللهػػابػػالتعرؼ
.هونظرطمبوالجامعاتالفمسطينيواألمنيووخاصوجهازاألمفالداخميمفوج

 المحمية ت: الدراساأوًل 

دور الجامعة اإلسالمية في تعزيز الصورة الذىنياة "بعنوان:  ، 2017دراسة نجم وصايمة ط. 1
 "لممرأة الفمسطينية

دورالجامعػػػواإلسػػػبلميوفػػػيتعزيػػػزالصػػػورةالذذنيػػػولممػػػرأةإلػػػىالتعػػػرؼإلػػػىالدراسػػػو ذػػػدفت
بػػيفولػػوإحصػػائيالدوالكشػػؼعػػفوجػػودفػػروؽذات،الفمسػػطينيومػػفوجهػػونظػػرالعػػامميففيهػػا

رادالعينولدورالجامعواإلسبلميوفيتعزيزالصورةالذذنيػولممػرأةالفمسػطينيواتتقديرأفمتوسط
،االنتمػػػاءالتنظيمػػػي،مكػػػػافالحصػػػوؿعمػػػػىالعممػػػػي)الجػػػنس،المؤذػػػؿاتالدراسػػػػوعػػػزىلمتغيػػػرتُ

الشهادةالجامعيواألولػى(.اعتمػدتالباحثتػافالمػنهجالوصػفيالتحميمػي،وتكونػتعينػوالدراسػو
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أداةالدراسػوالرئيسػيو،اشػتممتاالسػتبانوامميفبالجامعػو)إداريوأكػاديمي(،وكانػتمفجميعالعػ
:لنتائج التي توصمت إلييا الدراسةومن أىم اخمسمجاالت،فقرةموزعوعمى(55عمى)

سػطينيوبػوزفجاءتدرجوممارسوالجامعواإلسبلميولدورذافيتعزيزالصورةالذذنيػولممػرأةالفم
%(،80.22عمػىالنحػوالتػالي،المحػورالتعميمػيبػوزفنسػبي)%(مرتًباتنازلًيػا77.80نسبي)

%(،78.88%(،المحػوراالجتمػاعيبػوزفنسػبي)80.21محورالقيادةوالتمكيفبػوزفنسػبي)
 %(.71.75%(،المحورالسياسيبوزفنسبي)78.12المحورالقانونيبوزفنسبي)

دور الصحافة في تشاكيل الصاورة الذىنياة لرجال الشارطة " :بعنوان،  2012(دراسة خميل، . 2
 ".لدا الرأي العام الفمسطيني

معرفوالصورةالذذنيولرجؿالشرطولدىالرأيالعاـالفمسطيني،إلىعمىالتعرؼدراسوالذدفت
والكشؼعفدورالصحافومفبيفوسائؿاإلعبلـاألخرىفيتقديـالمعمومػاتلمػرأيالعػاـعػف

ورصػػدأكثػػرالعوامػػؿالشخصػػيووتػػيثيرذلػػؾعمػػىطبيعػػوالصػػورةالمتكونػػولػػديهـ،،طورجػػؿالشػػر
فيتشكيؿالصورةالذذنيوعفرجؿالشرطولدىالرأيالعاـ.ابروزً

حيػػػػػثكػػػػافمجتمػػػػػعالدراسػػػػوالجمهػػػػػور،اسػػػػتخدـالباحػػػػػثالمػػػػنهجالوصػػػػػفيفػػػػيإجػػػػػراءدراسػػػػته
حيػػػثاسػػػتخدـالعينػػػو،عامػػػًافمػػػافػػػوؽ(18)الفمسػػػطينيفػػػيقطػػػاع ػػػزةفػػػيالفئػػػوالعمريػػػومػػػف

،باطالشػػرطومفػػردةمػػفُضػػ(72)فوإلػػىمفػػردة،باإلضػػا(400)والتػػيبمػػاحجمهػػا،الحصصػػيو
كان أىميا: عدة خمصت الدراسة إلد نتائجو 

 الخبرةوالتعامؿالمباشرجاءتفيالمرتبواألولىمفبػيفأكثػرالوسػائؿاالتصػاليوالتػي
ـالفمسطينيفيتكويفالصورةالذذنيوعػفالشػرطووتػيتيالصػحافويمجيإليهاالرأيالعا
 فيالمرتبوالثانيو.

 َّالصػػورةالذذنيػػولرجػػؿالشػػرطوذػػيصػػورةليسػػتذاتطػػابعمحػػدد،تختمػػؼالصػػورةأف
الذذنيػػػولرجػػػؿالشػػػرطوبػػػاختبلؼالرتػػػب،وذنػػػاؾعبلقػػػاتعكسػػػيوبػػػيفالرتػػػبالعسػػػكريو

 الشرطو.والصورةالذذنيوالمتكونولرجؿ



                           

64 
 

 المجػػػاالتوالتخصصػػػاتالشػػػرطيوالتػػػيلهػػػاعبلقػػػووتواصػػػؿمباشػػػربػػػالجمهورتحظػػػى
 بصورةإيجابيوأكبرمفالتخصصاتالتياليحتؾبهاالجمهور.

 ًؿالشػػػرطوذػػػياألناقػػػوفػػػيتشػػػكيؿالصػػػورةالذذنيػػػولرجػػػاأكثػػػرالعوامػػػؿالشخصػػػيوتػػػيثير
 ر.وحسفالمظه

 لعمؿ،مستوىالشهامووالمروءةلدىرجؿالشرطو.مدىوجودالوساطووالمحسوبيوفيا 

"ميارات رجل الشرطة في التعامل مع الجميور وأثرىا  :بعنوان ،م 2010(الطناني،  دراسة. 3
 .عمد فعالية تقديم الخدمة األمنية"

واقعمهاراترجؿالشرطواإلنسانيووالذاتيوفيالتعامؿمعالجمهورإلىدراسوالتعرؼالذدفت
عمىفعاليوتقديـالخدمواألمنيومفوجهونظررجاؿالشرطوالعامميففيمحافظو زة،وأثرذا

والكشؼعفالفروؽفيإلىوكذلؾالتعرؼ المهارات، ذذا مدىتوفرأساليبووسائؿتنميو
مستوىذذاالمهارات)اإلنسانيووالذاتيو(الناتجعفاالختبلؼفيالسماتوالخصائصالعامو

الدراسو،لممبحوثيف، لهذا ولمبلئمته لمناسبته التحميمي الوصفي المنهج الباحث استخدـ وقد
عددذـ والبالا  زة محافظو في العامميف الشرطو رجاؿ جميع عمى الدراسو مجتمع واشتمؿ

،تـتوزيعاالستباناتعميهـباستخداـطريقوافردً)517(،وبمغتعينوالدراسوافردً)1744(
من أىميا: ،وقد خمصت الدراسة إلد مجموعة من النتائج،موظيوالطبقيوالمنتالعينوالعشوائ

 ،المهاراتاإلنسانيو)مهاراتاالستماع،مهاراتالتحدث،مهارةاإلقناع،مهارةحؿالنزاع
مهػػػارةتكػػػويفالعبلقػػػاتوكسػػػبتعػػػاوفالجمهػػػور(والذاتيػػػو)السػػػماتالجسػػػميو،القػػػدرات

 البتكار،مهارةضبطالنفس(.العقميو،مهارةالمبادأةوا

 أساليبتنميوالمهاراتاإلنسانيووالذاتيومتوفرةلدىرجاؿالشرطوالعامميففػيمحافظػو
 هاتؤثرعمىفعاليوتقديـالخدمواألمنيووذيبحاجولتطوير. زة،وبالتاليفإنَّ

 فػػػػيوجهػػػػػاتنظػػػػػر0.05التوجػػػػدفػػػػػروؽذاتداللػػػػوإحصػػػػػائيوعنػػػػػدمسػػػػتوىمعنويػػػػػو
بحػػوثيفحػػوؿمهػػاراترجػػؿالشػػرطوفػػيالتعامػػؿمػػعالجمهػػوروفعاليػػوتقػػديـالخدمػػوالم

 عزىإلى)الحالواالجتماعيو،الرتبو،المؤذؿالعممي،عددسنواتالخدمو(.األمنيوتُ
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 فػيوجهػاتنظػرالمبحػوثيف0.05توجدفروؽذاتداللوإحصائيوعندمستوىمعنويػو
ؿمػعالجمهػوروفعاليػوتقػديـالخدمػواألمنيػوتعػزىحوؿمهاراترجؿالشرطوفيالتعام

 مكافالعمؿ(.،إلى)العمر

 ضاباط لادا القارار اتخااذ عماد والقادرة النفعاالي التازان: "بعناوان ، 2010ط حمدان دارسة. 4
 ".الفمسطينية الشرطة

الشػرطوطضابلدىالقراراتخاذعمىوالقدرةاالنفعالياالتزافمستوىإلىالتعرؼالدراسوذدفت
الدراسػػوعينػػووتكونػػت،التحميمػػيالوصػػفيالمػػنهجالباحػػثاسػػتخدـوقػػدخػػانيونس،محافظػػوفػػي
داراتمراكزفيالعامميفمفضابًطا(131) خانيونس،محافظوفيالمختمفووأقسامهاالشرطووا 

.القراراتاتخاذومقياساالنفعالياالتزافمقياسفكانتالدراسوأدواتأما

المتغيػػػراتفػػػيشػػػديدضػػػعؼذنػػػاؾلمحػػػاالتالمواجهػػػوالقػػػراراتإفَّ:إلاااد الدراساااة خمصااات وقاااد
إصػػدارذااسػػتراتيجيوقػػراراتتكػػوفمػػا الًبػػاالطارئػػوإفَّالقػػرار،اتخػػاذفػػيوالمشػػاركوالشخصػػيو

المػوائحذيالطارئوالظروؼفيالقراراتاتخاذفيالمرجعيوالخمفيوالنتائجأشارتالعميا،اإلدارة
.القػػػراراتخػػػاذفػػػياألمنػػػيلمقائػػػدضػػػروريومهػػػاراتذنػػػاؾأفَّاإلحصػػػائيووالتعميمػػػات،األنظمػػػوو

فػيوصػقمهاقػدراتهـتنميوخبلؿمفالفئولهذاالمهارةمستوىرفع:فيالدراسوتوصياتوتمثمت
يفواإلداريػػػالعسػػػكرييفالقػػػادةتػػػدريبوالتخصصػػػيو،التدريبيػػوالػػػدوراتخػػػبلؿمػػػفالقػػػرارات،اتخػػاذ
الجوانػػػبعػػفيبتعػػػدوفبحيػػث،األفػػرادسػػػموؾتوجيػػهفػػػيالقياديػػوالمهػػاراتاسػػػتغبلؿكيفيػػوعمػػى

،الدراسػػولمجتمػػعوالذاتيػػواإلنسػػانيوالهػػدؼتحقػػؽالتػػياإليجابيػػوالجوانػػبعمػػىويعتمػػدواالسػػمبيو
معهػا،رةالمباشالعبلقوذاتالمجتمعيوبالمؤسساتالدراسومجتمععبلقوبتعزيزالعنايووضرورة

بػػػالتعزيزالعنايػػػووضػػػرورةالشػػػرطو،رجػػػاؿتقيػػػيـعنػػػدالسػػػموكيوبالجوانػػػبالعنايػػػوضػػػرورةلػػػىوا 
.بالجمهورالعبلقولتحسيفوالسمبياإليجابي
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 :العربية الدراسات: ثانياً 

دور العالقاااات العاماااة فاااي تعزياااز الصاااورة الذىنياااة  " :بعناااوان،  2012(دراساااة العنااازي، . 1
 ."مؤسسات األمنية من وجية نظر طالب جامعة الممك عبد العزيز بجدةاإليجابية عن ال

الدورالذيتقوـبػهالعبلقػاتالعامػولتعزيػزالصػورةالذذنيػواإليجابيػوإلىالتعرؼدراسوالذدفت
المؤسسػػػػاتاألمنيػػػػو،وتشػػػػكؿمجتمػػػػعالدراسػػػػومػػػػفالطمبػػػػوالسػػػػعوديوفالػػػػذكورمػػػػفمرحمػػػػوعػػػػف

لتحميمػػػيحيػػػثاسػػػتخدـالباحػػػثالمػػػنهجالوصػػػفيا،عبػػػدالعزيػػػزالبكػػػالوريوسفػػػيجامعػػػوالممػػػؾ
اإلحصػػائيوبمػػاجمػػعلمبيانػػات،وتػػـاختيػػارعينػػوعشػػوائيوباسػػتخداـالمعػػادالتلأداةواالسػػتبانو

كان أىيما: عدة خمصت الدراسة إلد نتائج،طالبا343ًحجمها

 لشػرطوذػوالتضػحيوالسموؾاإليجابيالذيترسخانطباعاتلدىالمبحوثيفعفجهازا
 بالنفسفيسبيؿوقايوأفرادالمجتمعمفالمجرميف.

 السموكياتالسمبيوالتيترسختانطباعاتلػدىالمبحػوثيفذػوتجاذػؿاالذتمػاـبشػكاوى
 المواطنيفوالبلمباالةبتعطيؿمصالحالمواطنيف.

 ًةاألمنيػػوذػػيلمعبلقػػاتالعامػػولتعزيػػزالصػػورةالذذنيػػوعػػفاألجهػػزااألسػػاليبالمهمػػوجػػد
وتبصػيرالمجتمػعبػدورذافػيمكافحػو،تحقيؽالتواصؿاالجتماعيبينهاوبيفالمػواطنيف

 الجريمو.

الصااورة الذىنيااة لرجاال األماان كمااا ياادركيا الجميااور " :بعنااوان ، 2012دراسااة طالمطيااري، . 2
 ."السعودي

وذػػدفتكػػذلؾإلػػى،صػػورةالذذنيػػولرجػػؿاألمػػفكمػػايػػدركهاالجمهػػورإلػػىالتعػػرؼدراسػػوالذػػدفت
كمػاذػدفتالتعػرؼعمػىالفػروؽ،رجػؿاألمػفمدىرضػاالجمهػورعػفمسػتوىأداءإلىالتعرؼ

االصػػػورةالذذنيػػػولرجػػػؿاألمػػػفوفقًػػػمػػػفوجهػػػونظػػػرأفػػػرادالدراسػػػوحػػػوؿاإلحصػػػائيوذاتالداللػػػو
الريػاض،وفمجتمعالدراسومفالجمهورالسػعوديفػيمدينػولممتغيراتالوظيفيووالشخصيو،تكّ
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لجمعالبياناتعبػرأداةًواستخدـالباحثاالستبانو،واستخدمتالدراسوالمنهجالوصفيالتحميمي
كاان عادة خمصات الدراساة إلاد نتاائج ،ومفػردة(397)وكافحجػـالعينػو،سيطوعينوعشوائيوب

أىميا:

 .وجودصورةذذنيوإيجابيوعفرجؿاألمفلدىالجمهورالسعودي 

 الدراسومفالجمهورراضوفعفأسموبتعامؿرجؿاألمف.أفرادعينو 

 فيقؿبػيفالصػورةالذذنيػو0.01توجدعبلقوطرديوذاتداللوإحصائيوعندمستوى
لػػدىالجمهػػورعػػفرجػػؿاألمػػفومػػدىرضػػااعػػفأسػػموبتعامػػؿرجػػؿاألمػػف،كممػػا

وبتحسػػنتالصػػورةالذذنيػػولرجػػؿاألمػػفلػػدىالجمهػػوركممػػاتحسػػفرضػػااعػػفأسػػم
 تعاممه.

تنميااة الميااارات األمنيااة ودورىااا فااي تحسااين أداء  " :بعنااوان، م 2011(دراسااة الحربااي، . 3
 ضباط األمن العام في القصيم وحائل" 

تنميوالمهاراتاألمنيوودورذافيتحسيفأداءضباطاألمفالعاـ إلىدراسوإلىالتعرؼالذدفت
المنطقتيفوعددذـسومفضباطالشرطوفيتمؾ،وتشكؿمجتمعالدراالقصيـوحائؿمدينتيفي
،وقػػػػداسػػػػتخداـالباحػػػػثالمػػػػنهجالوصػػػػفيا(ضػػػػابط411ًا،وكػػػػافحجػػػػـالعينػػػػو)ضػػػػابطً(294)

وكانت أىم النتائج ما يمي:،التحميمي

 َّالمهاراتاألمنيوالبلزمػولتحسػيفأداءضػباطاألمػفالعػاـفػيالقصػيـوحائػؿالتػيتتػوفرأف
بتوقعالجريموقبؿوقوعهاوضبطمرتكبيهػا،وتػوفيراألمػفالػذاتيالكفيػؿذي:الحساألمني

 الممنوعاتالموادالمخدرة.إلىبحمايوأفرادالقوة،والتعرؼ

 َّلتنميوالمهاراتاألمنيوالبلزمػولتحسػيفأداءضػباطاألمػفالعػاـفػياالوسائؿالمهموجدًأف
ابالمهػػػػاراتاألمنيػػػػوبػػػػالحوافزالماديػػػػوذػػػػي:تزويػػػػدالمتميػػػػزيففػػػػياكتسػػػػ،القصػػػػيـوحائػػػػؿ

والمعنويػو،وتػدريبرجػاؿاألمػفعمػىإتقػافاسػتخداـأنظمػواالسػتعبلـاآللػي،وتػدريبرجػاؿ
 األمفعمىإتقافاستخداـتقنياتالوقايواألمنيو.
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 لدىمفرداتمجتمعالدراسورؤيومتشابهونحودورتنميوالمهػاراتاألمنيػوفػيتحسػيفأداء
 ألمفالعاـفيالقصيـوحائؿمهمااختمفتأعمارذـ.ضباطا

"دور اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة بوزارة ، بعنوان:  2009(عامر،  دراسة. 4
 ."الداخمية في تكوين الصورة الذىنية لرجل الشرطة لدا المواطن المصري

مهػػاالمػػواطفلرجػػؿالشػػرطوإلػػىرصػػدالصػػورةالذذنيػػوالحاليػػوالتػػييحمالتعػػرؼدراسػػوالذػػدفت
لممػػواطفومعرفػػومصػػادرتكػػويفالصػػورةالذذنيػػولرجػػؿالشػػرطولػػدىالشػػرطووالتػػييحممهػػارجػػؿ

،شػرطولبالصػورةالذذنيػولرجػؿاغرافيػوفوإلىتتبػععبلقػوالعوامػؿالديمالمواطفالمصريباإلضا
مػفخػبلؿتعػاممهـمػعرجػاؿالمواقؼاإليجابيووالسمبيوالتيتعرضلهاالمواطنػوفإلىوالتعرؼ

)211(وشػػممتعينػػوالدراسػػوالميدانيػػوعمػػى،الشرطو.اسػػتخدـالباحػػثالمػػنهجالوصػػفيالتحميمػػي
واعتمػدتالعينػوالتحميميػوعمػىاإلصػدارات،اتػـاختيارذػاعشػوائيًالمصػرييفمفردةمفالمواطنيف

خميوعفنشػاطاتالمتاحوفيوزارةالداالورقيوالمطبوعووالبرامجاإلذاعيووالتميفزيونيوالمسجموو
الدراسة إلد ما يمي: نتائجوخمصت ،الشرطوالمختمفو

 الصػػػورةالذذنيػػػوالعامػػػولػػػدىالمػػػواطفعػػػفرجػػػؿالشػػػرطوذػػػيصػػػورةإيجابيػػػوفػػػيحػػػيف
 الصورةالذذنيولدىرجؿالشرطوعفالمواطفصورةسيئو.

 بدوركبيرفػيالتػيثيرعمػىقػيـوآراءتساذـوسائؿاإلعبلـالمقروءةوالمرئيووالمسموعو
ومعتقداتاألفرادمماينعكسعمىالصورةالذذنيوالتيتمثؿبدورذااالتجاذػاتالخاصػو

 باألفراد.

 ِلػهمػفدورالَمػيوجدتكامػؿفرعػيبػيفاإلعػبلـوعمػـالػنفسفػيتشػكيؿالصػورةالذذنيػو
ضػفاءجوذريفيدراسواألساليبالتييمكفمفخبللهارسـالصو رةالذذنيووتحميمهاوا 

 منظوراتتفسيريولها.
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 األجنبية الدراسات: ثالثًا

 – 1990ط الفتاارة فااي الكبياارة األمريكيااة الماادن فااي الشاارطة قااوة محاادداتبعنااوان: "دارسةةت .1
2000  ". ( (Cart , William , P .et al , 2012. 

–1999)فتػػػػرةخػػػػبلؿيػػػػرةالكبالمػػػػدففػػػػيالشػػػػرطوقػػػػوةمحػػػػدداتإلػػػػىالتعػػػػرؼالدراسػػػػوذػػػػدفت
الشػػػرطوضػػػباطمػػػفعػػددآراءتقيػػػيـوتػػػـالجريمػػػو،ازديػػادعػػػفالناجمػػػوثػػػاراآلوتحميػػؿ(ـ2000

وقػػػد،الكبيػػػرةاألمريكيػػػوالمػػػدفأنحػػػاءفػػػيفقػػػراتسػػػبععمػػػىيحتػػػويمقيػػػاسبواسػػػطوالدسػػػتوريو
الكبػرىالمدففياتاألقميجموعفيالزيادةأفَّ:أذمها،النتائجمفمجموعوالىالدراسوخمصت
الدراسػػودتأّكػػذلػػؾلػػىإباإلضػػافو،العرقيػػوالنظػػرلوجهػػاتوالتعصػػباالجتمػػاعيالصػػراعتػػدعـ
وتمثمػػػت،ذلػػػؾعمػػػىالشػػػرطوتػػػدريبخػػػبلؿمػػػفلؤلقميػػػاتالعقبلنػػػيالتفكيػػػردعػػػـضػػػرورةعمػػػى

ونموذػاشػرطوالأداءتطػويرعمػىمباشػرةآثػارمػفلهػااَمػلِالشػرطوميزانيػاتزيادةفيالتوصيات
.بمهامهالمقياـ

2 .Morabito & Melissa Schaefer, 2010)  , 

عػػػػدَّأُاسػػػػتبيافوباسػػػػتخداـ،مبتكػػػػًرانمًطػػػػاباعتبارذػػػاالمجتمعيػػػػوالشػػػػرطوفهػػػػـإلػػػػىالدراسػػػػوذػػػدفت
المتحػدةالواليػاتأنحػاءجميػعفػيالشرطوإداراتمف(474)عمىتطبيقهتـالدراسو،أل راض

المركزيػػػوالعناصػػػرتعتمػػػدالمتحػػػدةالواليػػػاتفػػػيالشػػػرطوأجهػػػزةمػػػفظمػػػىالعُغالبيػػػوالأفَّيفوتّبػػػ
الشػرطواسػتخداـمػدىيقػيسالػذيالنمػوذجتطػويرتػـّوقػدالتنظيمػي،والتعقيػدالتنظيميوااللتزاـ

بػيفاخػتبلؼ:أذمهػا،النتػائجمػفمجموعوإلىالدراسووخمصت،المجتمعيوالشرطولخصائص
اإلطػػػاراتاعتمػػػادفػػػياالخػػػتبلؼإلػػػىاالختبلفػػػاتتفسػػػيرويمكػػػف،ذلػػػؾفػػػيطيوالشػػػراألجهػػػزة
.المجتمعخصائصلىوا االبتكاريو

الشرطة والعالقات اإلعالمية في عصار حرياة " :دارسة بعنوان،   Cooke, 2009دراسة ط. 3
 ."المعمومات
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كيفيػوإلػىوالتعػرؼ،نجمتػراوويمػزإشاؼالتغيراتفػيصػورةرجػاؿشػرطودراسوإلىاستكالسعت
وتناولػػتالدراسػػودور،تغيػػرالشػػرطولصػػورتهاالعامػػولػػدىالجمهػػورفػػيبيئػػوالنزاذػػووالشػػفافيو

السػػيطرةعمػػىالمعمومػػاتفػػيتشػػكيؿصػػورةالشػػرطوفػػيوسػػائؿاإلعػػبلـمػػفخػػبلؿتػػيثيرقػػانوف
لباحػثفػيواسػتخدـا،وصنفتالدراسوضػمفالدراسػاتالوصػفيوـ،4111حريوالمعموماتلعاـ

إجرائهػػامػػنهجدراسػػوالحالػػومػػفخػػبلؿتطبيػػؽالدراسػػوعمػػىاثنػػيفمػػفرجػػاؿالشػػرطوفػػيمنطقػػو
،رجػػاؿالشػػرطوفػػيالمممكػػوالمتحػػدةنجمتػػراكعينػػوإلجػػراءالدراسػػوعمػػىإيميريبلنػػدزالشػػرقيوفػػ

وخمصت الدراسة إلد ما يمي:

 َّفياًذناؾتزايدوأفَّ،وسائؿاإلعبلـبيفالشرطووالمممكوالمتحدةواجديًاذناؾتعاونًأف
 فعاليوومهنيواستخداـالشرطولوسائؿاإلعبلـالمختمفو.

 َّوسائؿاإلعبلـتعتمدفيتغطيتهالؤلخبارعمىالشرطوبشكؿمنظـمفقبػؿوحػداتأف
داراتاإلعػػبلـوالعبلقػػاتالعامػػوالتػػيتعمػػؿضػػمفنطػػاؽالمؤسسػػوالشػػرطيو ؛الشػػرطووا 

 .(2000)فعيمهاواستخدامهالقانوفحريوالمعموماتلعاـوذلؾبفضؿت

 استمراردوروسائؿاإلعبلـكجهورقابيومستقموعمىأداءالشرطومفخبلؿتشروبػث
 أنشطوالشرطوالمختمفوإلىالجمهور.

  : التعقيب عمد الدراسات السابقةثالثًا

الصػورةالذذنيػونحػورجػؿالشػرطومػفالعربيػوواألجنبيػوالتػيتناولػتالمحميػوو تعددتالدارسػات
مومفحيثأدواتالدارسووالعينػوالمسػتخد،إلبرازنوعالعبلقووبيفالدارسوالحاليوعدةجوانب

هػػػاتتفػػػؽفػػػيتنػػػاوؿموضػػػوعالصػػػورةالذذنيػػػولرجػػػؿاألمػػػفوالقػػػيـتبػػػيفأنَّ،والنتػػػائجوالتوصػػػيات
فتػيتيالدارسػوالحاليػوفػيالبيئػوالفمسػطينيووأخبلقياتالمهنووالمهػاراتالواجػبتوافرذػافػيحػي

وتعتبػرذػذا،جهػازاألمػفالػداخميبشػكؿخػاص،الداخميػوواألمػفالػوطنيبشكؿعػاـوفػيوزارة
طمبػػوالجامعػػاتيػػولجهػػازأمنػػيوصػػورتهالذذنيػػولػػدىالدراسػػواألولػػيفػػيموضػػوعالصػػورةالذذن

عربيوإقميميوودوليو.وأخرىزةوفىظؿمتغيراتفمسطينيوالفمسطينيوفيقطاع 
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قداسػتفادالباحػثمػفالدراسػاتالسػابقوفػيبمػورةمشػكموالدراسػووتحديػدبعػضالمفػاذيـلمدراسػو
كمػاوأسػهمتالدراسػاتالسػابقوفػيإثػراءاإلطػار،الحاليووتحديدأذدافهاوتساؤالتهابشكؿأعمؽ

،وطرؽالتعامؿمعمتطمباتها،جالمناسبوتحديدالمنه،النظريوبناءأداةالدارسوبشكؿمناسب
قتفهمهلبعضجوانبدراستهمماساعدافيتفسيرالنتائج.وكماعمّ

 أىم ما يميز الدارسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ومػػػاذي،العديػػػدمػػػفالدراسػػػاتالسػػػابقوذػػػدفتإلػػػىتحديػػػدالعبلقػػػوبػػػيفرجػػػؿالشػػػرطووالجمهػػػور
التيلهاالدوراألساسيفيبمورةالصورةالذذنيولرجؿاألمف.و،أساليبوأخبلقياتالمهنو

  :وموضػوعالصػورةالذذنيػولجهػازالموضوعالػذيتتناولػهالدراسػوذػمن حيث الموضوع
وتنػاوؿ،طمبوالجامعػاتالفمسػطينيوذػوموضػوعحيػويوجديػدهمفالداخميكمايدركاأل
الغالبيػػػوالعظمػػػىمػػػفالدراسػػػاتـأفَّمػػػعالعمػػػمػػػفميػػػاديفالبحػػػثالعممػػػي،امهًمػػػايػػػدانًم

السابقولـتتناوؿالموضوعبشكؿمباشر.

 :الدراسػػػومػػػعفيػػػهقيمػػػتجميػػػعالدراسػػػاتعمػػػيالمكػػػافالػػػذيأُاتفقػػػتمااان حياااث المكاااان
الدراسو.فيهجريتاختبلؼالبيئاتالتيأ

 :ائجتعتبػػػرالدراسػػػاتالسػػػابقوحديثػػػووواكبػػػتالتطػػػوراتوأعطػػػتالنتػػػمااان حياااث الزماااان
.الحقيقيوفيمجتمعاتالدراسو

  :البيػػوالدراسػػاتالسػػابقواعتمػػدتالمػػنهجالوصػػفيالتحميمػػيكمػػنهجماان حيااث الماانيج 
أساسيلمدراسو

نقاطاالستفادةمفأذـاًصالدراساتالسابقوموضحيوتمخالفجوةالبحثيو،لقدقاـالباحثبإعداد
 الجدوؿالتػالي:وذيموضحوفيتتمؾالدراسا
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  3-1جدول رقم ط
 الفجااوة البحثيااااة

 
 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 اقتصػػػػػػػػرت البيػػػػػػػػوالدراسػػػػػػػػات
يالتركيػػػزالعربيػػػوالسػػػابقوعمػػػ

عمػػػػػػىالصػػػػػػورةالذذنيػػػػػػولػػػػػػدى
المػػػػػػػػػػػواطفالعربػػػػػػػػػػػيوجهػػػػػػػػػػػاز

 .الشرطو
 تناولػػػػػػػػػتالدراسػػػػػػػػػاتالسػػػػػػػػػابقو

الصػػورةالذذنيػػولرجػػؿالشػػرطو
ربيػػػػػوفػػػػػيفػػػػػيالمجتمعػػػػػاتالع

قػػاتالهػػدوءفػػيالمجتمعػػاتأو
العربيو.

 رأيطمبػػػػولػػػػـيتنػػػػاوؿالبػػػػاحثوف
فػػػػػػػػػػػػػيوطالبػػػػػػػػػػػػػاتالجامعػػػػػػػػػػػػػات
 .انطباعاتالصورةالذذنيو

 أسػاليبإلىلـتتطرؽالدراسات
جديػػػػػػدةوحديثػػػػػػوومتطػػػػػػورةفػػػػػػي

حػػػػػداثتغيػػػػػروتعػػػػػديؿالصػػػػػورةإ
 الذذنيو.

 البيػػوالدراسػػاتالسػػابقوركػػزت 
فػػػػػػػػيدوراإلعػػػػػػػػبلـوالعبلقػػػػػػػػات

الصػػػػػػػػورةالعامػػػػػػػػوفػػػػػػػػيتعػػػػػػػػديؿ
.جوانبأخرىوأ فمتالذذنيو

 تناولتالدراسوالحاليوالصورةالذذنيػو
لجهػػػػازاألمػػػػفالػػػػداخميأحػػػػدمكونػػػػات

والػػػذي،وزارةالداخميػػػوواألمػػػفالػػػوطني
يقػػػػػػػوـبخػػػػػػػدماتأمنيػػػػػػػوبحتػػػػػػػوداخػػػػػػػؿ

ورأيوصػػػػػورته،المجتمػػػػػعالفمسػػػػػطيني
الذذنيػػػػػػػوعنػػػػػػػدفئػػػػػػػوطمبػػػػػػػووطالبػػػػػػػات

مجتمعالدراسو.الجامعاتفي
 ةالذذنيػػولرجػػؿتناولػػتالدراسػػوالصػػور

طمبػػػوالجامعػػػاتاألمػػػفالػػػداخميلػػػدى
مرحموالتيسػيسالفمسطينيومباشرةبعد
وتحػدياتكبيػػرةفػيأوقػاتصػعبوجػًدا

ومؤامراتالحكوموواألجهزةاألمنيو.

 الشػػػرطيعمػػػؿاألمػػػفويعػػػوطب
فػػػػيالػػػػدوؿالعربيػػػػويميػػػػؿإلػػػػى

رةوفػػػػيالعمػػػػؿفػػػػيبيئػػػػومسػػػػتق
أجػػػػػػػػواءذادئػػػػػػػػووبعيػػػػػػػػدةعػػػػػػػػف
االسػػػػػػػػػػتعماروالعمػػػػػػػػػػؿتحػػػػػػػػػػػت
الضػػػغطمػػػعتػػػوفراإلمكانيػػػات

.العمميووالمهنيووالتدريبيو.

 والدراسػػػػػػػاتالمحميػػػػػػػـتركػػػػػػػزلػػػػػػػ
والعربيػػوعػػفالبيئػػوالتػػيتعمػػػؿ

مػػػػػػعاألمنيػػػػػػوهػػػػػػاالمؤسسػػػػػػاتفي
بها. طبيعوالمهاـالتيتقـو

 البيئوالتيتـبنػاءركزتالدراسوعمى
ألمنيػػػػوالفمسػػػػطينيوااألجهػػػػزةسوتيسػػػػي

معالتركيزعمىفهـالبيئوالتػيتعمػؿ
هػػػػػػػػاالمؤسسػػػػػػػػواألمنيػػػػػػػػووالشػػػػػػػػرطيوفي

بهػػػػاجهػػػػازاألمػػػػفوالمهػػػػاـالتػػػػي يقػػػػـو
تػػػػػػػػػػيثيراالحػػػػػػػػػػتبلؿالػػػػػػػػػػداخميومػػػػػػػػػػدى

.عميهيالصهيون
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 :مقدمةال

جراءاتهامحورً الجانػبالتطبيقػيمػفإنجازايتـمفخبللهارئيسًتعتبرمنهجيوالدراسووا 
طموبػػوإلجػػراءالتحميػػؿاإلحصػػائيلمتوصػػؿوعػػفطريقهػػايػػتـالحصػػوؿعمػػىالبيانػػاتالمالدراسػػو،

وبالتػاليتحقػؽالدراسػو،إلىالنتائجالتييتـتفسيرذافيضوءأدبيػاتالدراسػوالمتعمقػوبموضػوع
األذداؼالتيتسعىإلىتحقيقها.

وكػػػذلؾأداة،الدراسػػػووعينػػػوومجتمػػػعمتبػػػعنهجاللممػػػاتنػػػاوؿذػػػذاالفصػػػؿوصػػػفًوبنػػػاءعمػػػىذلػػػؾ
وينتهػػػي،ومػػػدىصػػػدقهاوثباتهػػػاإعػػػدادذاوكيفيػػػوبنائهػػػاوتطويرذػػػا،دمووطريقػػػوالدراسػػػوالمسػػػتخ

يمػيالبياناتواستخبلصالنتائج،وفيمالفصؿبالمعالجاتاإلحصائيوالتياستخدمتفيتحميؿا
وصؼلهذااإلجراءات.

 منيج الدراسة:

 مػف حػاوؿيالػذي يمػيالتحم الوصػفي المػنهج باسػتخداـ الباحػث قػاـ الدراسػو أذػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف

 تطػرح التػي واآلراءمكوناتهػا بػيف العبلقػووبياناتهػا، وتحميػؿ الدراسػو، موضػوع الظػاذرة وصؼ خبلله

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمميات حولها

"المػنهجالػذييسػعىلوصػؼ :هبينَّػ التحميمػي الوصػفي المػنهج(4116:111)الحمػداني يعػرؼو
فهػػوأحػػدأشػػكاؿالتحميػػؿوالتفسػػيرالمػػنظـلوصػػؼ،الراذنػػوأوثالمعاصػػرة،الظػػواذرأواألحػػدا

وتتطمػبمعرفػوالمشػاركيففػيظػاذرةأومشػكمو،ويقػدـبيانػاتعػفخصػائصمعينػوفػيالواقػع،
.التينستعممهالجمعالبيانات"واألوقاتندرسهاالدارسووالظواذرالتي

 ات:وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعموم

مصػػػادرىإلػػػلمدراسػػػوفػػػيمعالجػػػواإلطػػػارالنظػػػريهالباحػػػث:حيػػػثاتجػػػالمصاااادر الثانوياااة .1
والتيتتمثػؿفػيالكتػبوالمراجػعالعربيػوواألجنبيػوذاتالعبلقػو،والػدوريات،البياناتالثانويو

والمقػػػاالتوالتقػػػارير،واألبحػػػاثوالدراسػػػاتالسػػػابقوالتػػػيتناولػػػتموضػػػوعالدارسػػػو،والبحػػػث
 طالعوفيمواقعاإلنترنتالمختمفو.والم
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جمػعالبيانػاتىإلوانبالتحميميولموضوعالدراسولجيالباحث:لمعالجوالجالمصادر األولية .2
لهذاالغرض.لمدراسو،صممتخصيًصاًاألوليومفخبلؿاالستبانوكيداةرئيسو

 مجتمع الدراسة: 

عمػػػىمشػػػكمولتػػػييدرسػػػهاالباحػػػث،وبنػػػاءًجميػػػعمفػػػرداتالظػػػاذرةا:هيعػػػرؼبينَّػػػمجتمػػػعالدراسػػػو
يتكػػػوفمػػػفطمبػػػوالجامعػػػاتفػػػيقطػػػاع ػػػزة،والبػػػالاالمجتمػػػعالمسػػػتهدؼفَّالدراسػػػووأذػػػدافهافػػػإ

،األقصػػى،األزذػػر،وطالبػػومػػفمختمػػؼجامعػػاتالقطػػاع)اإلسػػبلميواً(طالبػػ50.385عػػددذـ)
.(فمسطيف

 عينة الدراسة: 

حيثتػـتوزيػع(اسػتبانو،341وبمغػتعينػوالدراسػو)والعشػوائيوالباحثباستخداـطريقػوالعينػقاـ
.استبانو(311)وقدتـاسترداد،استبانوعمىمجتمعالدراسو(341)

 :أداة الدراسة

عاات الفمساطينية طمباة الجام الذىنية لجياز األمن الاداخمي لادا الصورة)تـإعداداستبانوحوؿ
 . وسبل تحسينيا

 سة من قسمين رئيسيين:تتكون استبانة الدار و 

  :لسػكف،النػوع،مكػافا)المستجيبيففعالبيانات الديمغرافيةوذوعبارةعفالقسم األول
.،التجربوالسابقومعرجاؿاألمفالداخمي(التيييدالتنظيمي،الجامعو

 :فقرة(25)موزعوعمىو،ثبلثومجاالتوذوعبارةعفالقسم الثاني:

لميدانيولرجؿاألمفالداخمي.الممارساتا:المجال األول −
لرجؿاألمفالداخميالمهارىالجانبالمجال الثاني:  −
 ميواألخبلقيلرجؿاألمفالداخميالجانبالقيّ: المجال الثالث −

عمػػىدؿ11ّمػػااقتربػػتالدرجػػومػػفبحيػػثكمّولفقػػراتاالسػػتبيان11-1وقػػدتػػـاسػػتخداـالمقيػػاس
:يوضحذلؾ(4-1)التاليجدوؿ،والعبارةوالعكسصحيحالموافقوالعاليوعمىماوردفيال
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 (4-1)جذول 
 انمقياس انمستخذو في االستباوتدرجاث 

ابةــالستج اموافا بدرجة قميمة جدً     ًً  موافا بدرجة كبيرة جداً  

ةــــالدرج  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 خطوات بناء الستبانة:

ورة الذىنياااة لجيااااز األمااان الاااداخمي لااادي طمباااة الصااا لمعرفػػػوبإعػػػدادأداةالدراسػػػوقػػػاـالباحػػػث
 .بل تحسينيا الجامعات الفمسطينية وس  

"،واتبػعالباحػث قطػاع ػزةطاإلسالمية، األزىر، األقصد، فمساطين : الجامعات مجتمع الدارسة
:الخطواتالتاليولبناءاالستبانو

ذاتالصػػػموبموضػػػوعلسػػػابقوالدراسػػػاتاوطػػػارالنظػػػريالمتعمػػػؽبالدراسػػػواإلعمػػػىاالطػػػبلع .1
وصيا وفقراتها.االستبانوواالستفادةمنهافيبناءالدراسو

مجػػػػاالتمػػػػفأسػػػػاتذةالجامعػػػػاتالفمسػػػػطينيووالمشػػػػرفيففػػػػيتحديػػػػدااستشػػػػارالباحػػػػثعػػػػددً .2
 .وفقراتهااالستبانو

 الرئيسوالتيشممتهااالستبانو.المجاالتتحديد .3

 .مجاؿتحديدالفقراتالتيتقعتحتكؿ .4

 تصميـاالستبانوفيصورتهااألوليو.تـ .5

 تـمراجعووتنقيحاالستبانومفقبؿالمشرؼ. .6

الجامعػػػو)أعضػػػاءذيئػػػوالتػػػدريسفػػػيمػػػفالمحكمػػػيفمػػػفةعشػػػرتػػػـعػػػرضاالسػػػتبانوعمػػػى .7
التطبيقيػػػو،وجامعػػػواألقصػػػى،وجامعػػػواألزذػػػراإلسػػػبلميو، جهػػػازو،والكميػػػوالجامعيػػػولمعمػػػـو

 .(اإلسراءوالسياسووجامعواإلدارةكاديميووأالداخمياألمف

راءالمحكمػػػيفتػػػـتعػػػديؿبعػػػضفقػػػراتاالسػػػتبانومػػػفحيػػػثالحػػػذؼأواإلضػػػافوفػػػيضػػػوءآ .8
.االستبانوفيصورتهاالنهائيوروالتعديؿ،لتستق
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 صدا الستبانة:

،كمػا(4111،115)الجرجػاوي،"لقياسػهمػاوضػعسػتبيافقػيسااليأفْ":صدؽاالستبانويعنػي
تػػدخؿفػػيالتحميػػؿمػػفناحيػػو،شػػموؿاالستقصػػاءلكػػؿالعناصػػرالتػػييجػػبأفْ"قصػػدبالصػػدؽي

)عػدس،وووضوحفقراتهػاومفرداتهػامػفناحيػوثانيػو،بحيػثتكػوفمفهومػولكػؿمػفيسػتخدمها
بطريقتيف:انوالتيكدمفصدؽاالستبوقدتـ.(4111،179عبدالحؽ،

 صدا الظاىري":الصدا من وجية نظر المحكمين "ال. 1

مجػاؿ فػي المتخصصػيف المحكمػيف مػف عػدًدا الباحػث يختػار أفْ ذػويقصػدبصػدؽالمحكمػيف"
عػرضاالسػتبانوعمػىحيػثتػـ(4111،117)الجرجػاوي،"الدراسػو موضػوع المشػكمو أوالظػاذرة

متخصصػػيفوأسػػماءالمحكمػػيفبػػالممحؽرقػػػـامحكًمػػػ(14)مجموعػػومػػفالمحكمػػيفتيلفػػتمػػف
مػػفحػػػذؼوتعػػديؿفػػيضػػػوء(،وقػػدا1) سػػتجابالباحػػثآلراءالمحكمػػػيفوقػػاـبػػإجراءمػػػايمػػـز

(.2انظرالممحؽرقـ)-النهائيوافيصورتهاالستبانوتالمقترحاتالمقدمو،وبذلؾخرج

 صدا المقياس:. 2

 Internal Validity: التساا الداخمي أوًل 

الػذيتنتمػيالمجػاؿراتاالسػتبانومػعيقصدبصدؽاالتساؽالداخميمدىاتساؽكؿفقرةمففقػ
وذلػػؾمػػفخػػبلؿحسػػاب؛ذػػذاالفقػػرة،وقػػدقػػاـالباحػػثبحسػػاباالتسػػاؽالػػداخميلبلسػػتبانوإليػػه

،وقػدتػـنفسػهمجاؿاالستبانووالدرجوالكميولممجاالتمعامبلتاالرتباطبيفكؿفقرةمففقرات
 .مفردة(21)ذلؾعمىالعينواالستطبلعيوالمكونومف

 :التالتساا الداخمي لممج

الممارسػاتالميدانيػولرجػؿ"الجانػبفقػراتاالرتباطبيفكػؿفقػرةمػف(معامؿ22-جدوؿ)يوضح
مسػتوىمعامبلتاالرتباطالمبينودالػوعنػديفأفَّ،والذييبّ"والدرجوالكميولمجانباألمفالداخمي

وضعلقياسه.امَلِصادًقاالمجاؿوبذلؾيعتبر؛( α≤1015)معنويو
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مؼامم االرتباط بيه كم فقرة مه فقراث انجاوب " انممارساث انميذاويت نرجم  (2-4جذول )

 " وانذرجت انكهيت نهجاوب األمه انذاخهي

 البيان م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

   sigط
736.000..ايعرؼطبيعومهامهوحدودصبلحيتهجيدً 1
776.000..كافوالسيطرةفيالمواقؼىعملديهقدرة 2
793.000..يجتهدفيإقناعالمواطنيفبمايفعمهلممصمحوالعامو 3
4  757.000..إنجازمعامبلتالمواطنيففيإطارالقانوفبيقـو
507.000..يقدـالشكرلممواطنيفالمتعاونيفمعهفيكشؼالجريمو 5
721.000..شكواذـىإللبلستماعيعقدلقاءاتمعالمواطنيف 6
721.000..نفوذالتحقيؽمصالحشخصيواستخداـالنزاذووعدـىيحرصعم 7
والميففيالتعاوفمعالمواطنيف 8 بالتوفيؽبيفالحـز 709.000..يقـو
بسياسيوالحيادوالموضوعيوتجااالخبلفاتالواقعوب 9 791.000.ا.فرادأيفيمتـز

752.000..بأيتصرؼمفشينهأفيس لممؤسسواألمنيويتجن 10
784.000..رتياحمفالتعاوفمعاألجهزةاألمنيويشعرأيمواطفباال 11
اال 12 752.000..قتراحاتالمقدمومفالطمبوأوالنخبيقدرويحتـر

يراعػػػػػيمبػػػػػدأالسػػػػػريووالكتمػػػػػاففػػػػػيالقضػػػػػايااألمنيػػػػػوالتػػػػػيتخػػػػػص 13
719.000..المواطنيف

773.000..اإلرشاداتبمايخصالقضايااألمنيويقدـالنصائحو 14
743.000..يتعامؿبمرونوعنداستفسارالمواطنيفعفبعضالموقفيفلديهـ 15

 .α ≤ 0.0.ا عند مستوا دللة الرتباط دال إحصائيً  *

الممارسػاتالميدانيػولرجػؿ"الجانػب(معامؿاالرتباطبيفكػؿفقػرةمػففقػرات22-جدوؿ)يوضح
مسػتوىمعامبلتاالرتباطالمبينودالػوعنػديفأفَّوالذييبّلمجانب،والدرجوالكميو"األمفالداخمي

وضعلقياسه.امَلِصادًقاالمجاؿوبذلؾيعتبر؛( α≤1015)معنويو

رجم األمه مؼامم االرتباط بيه كم فقرة مه فقراث انجاوب انجاوب انمهاري ن (34-جذول )

 انذاخهي وانذرجت انكهيت نهجاوب
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 البيان م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

  sigط
835.000. .ينجزجميعأعمالهبدقووسرعوعاليو 1
796.000..اؿفيتعاممهمعالمواطنيفيمتمؾمهارةاالتصاؿوالتواصؿالفعّ 2
817.000..أللفاظالسهمووالواضحواواستخداـاإلقناعىيمتازبالقدرةعم 3
820.000..يمتمؾالتيذيؿالكافيالتعامؿمعالمواطنيففيإطارالقانوف 4
802.000..الحكـعمياألموربموضوعيووحيادىلديهالقدرةعم 5
807.000..بالمرونووالقدرةعميالتعامؿمعمختمؼاألعمارىيتحم 6
819.000..الظروؼوالمواقؼبجميععامؿبحكمولديهالقدرةعميالت 7

يتعامؿبعقبلنيػوومنطػؽعنػدمعالجتػهلممشػاكؿالتػيتواجػهأثنػاء 8
.عممه

.753.000

القػػػػوانيفالمنظمػػػػويػػػػومناسػػػػبوعػػػػفاألنظمػػػػووالمػػػػوائحويمتمػػػػؾخمف 9
.لعممه

.756.000

مػػػػػفاستفسػػػػػارأوىتعامػػػػػؿبشػػػػػكؿجػػػػػديعنػػػػػدتمقيػػػػػهأيشػػػػػكوي 10
طنيفالموا

.811.000

824.000..انتقاداتالمواطنيفبصدررحبوواسعىلديهالقدرةعم 11
826.000..يتممؾثقافوأمنيوواسعوتميزاعفاألخريفمفاألجهزةاألمنيو 12
812.000..التقديروواالحتراـاستقباؿالمواطنيفباالبتساموىيحرصعم 13
797.000..خريفيبادربتقديـالمساعدةلآل 14

التػػػػييػػػػتـواالجتماعيػػػػواإلنسػػػػانيواألنشػػػػطويقػػػػوـبالمشػػػػاركوفػػػػي 15
773.000..دعوتهإليها

 .α ≤ 0.0.عند مستوا دللة  الرتباط دال إحصائًيا *

الجانػػبالمهػػاريلرجػػػؿ الجانػػػب"(معامػػؿاالرتبػػػاطبػػيفكػػؿفقػػػرةمػػففقػػرات32-جػػدوؿ)يوضػػح
مسػتوىمعامبلتاالرتباطالمبينودالػوعنػديفأفَّ،والذييبّلمجانبالكميووالدرجو"األمفالداخمي

 وضعلقياسه.امَلِصادًقاالمجاؿوبذلؾيعتبر؛( α≤1015)معنويو
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مي واألخالقي انجاوب انقي   مؼامم االرتباط بيه كم فقرة مه فقراث انجاوب " (44-جذول )

 وبنرجم األمه انذاخهي " وانذرجت انكهيت نهجا

 البيان م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

   sigط
756.000. .خبلؽالحميدةعندتعاممهمعالمواطنيفيتسـباأل 1
832.000..ؼبالصبروضبطالنفسفيجميعالمواقىيتحم 2
554.000..ليوتجااالمواطنيفويشعربالمسؤ 3
799.000..واإلخبلصمانويتصؼباأل 4
821.000..يتعامؿبموضوعيومعجميعالمواطنيف 5
801.000..فينفوسمفيتعامؿمعهـاًطيبأًيترؾأثر 6
828.000..معقضاياالمواطنيفيتصؼبالميفوالهدوءفيتعاممه 7
بالموائحوالقوانيفالتيتضبطالعمؿ 8 769.000..يمتـز
791.000..أنهأخطيفيحقهعتذارأليشخصشعريمتمؾالشجاعولبل 9
798.000..لديهالقدرةعميتفهـجميعمشاكؿالمواطنيفوقضاياذـ 10
764.000..أسرارذـىيراعيمشاعرالمواطنيفويحافظعم 11
812.000..زبيوحاعفاليطبؽمبدأالعدؿبيفجميعالمواطنيفبعيدً 12
866.000..وؼوالمواقؼبالوقاروالحكموفيكافوالظرىيتحم 13
804.000..فيراعيالحالوالنفسيولممواطني 14
فيالقضايا 15 748.000..كافووالمواقؼيتعامؿبحـز

 .α ≤ 0.0.عند مستوا دللة  الرتباط دال إحصائًيا *

الجانػبالقيمػيواألخبلقػي الجانػب"(معامؿاالرتباطبيفكؿفقػرةمػففقػرات42-جدوؿ)يوضح
معامبلتاالرتباطالمبينػودالػوعنػديفأفَّ،والذييبّلمجانبوالدرجوالكميو"لرجؿاألمفالداخمي

وضعلقياسه.امَلِصادًقاالمجاؿوبذلؾيعتبر؛( α≤1015)معنويومستوى

 Structure Validity البنائيا: الصدا ثانيً 
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مدىتحقػؽاألذػداؼالتػيتريػداألداةيعتبرالصدؽالبنائيأحدمقاييسصدؽاألداةالذييقيس
،سػتبانوالدراسوبالدرجوالكميػولفقػراتاالجوانبمفجانبارتباطكؿىالوصوؿإليها،ويبيفمد

مفردة.(21)وقدتـذلؾعمىالعينواالستطبلعيوالمكونومف

عنػدصػائًياسػتبانودالػوإحاالمجػاالتجميعمعػامبلتاالرتبػاطفػيجميػع(أف42َّ-يبيفجدوؿ)
لقياسه.تاوضعمَلِستبانوصادقواالمجاالتعتبرجميعتوبذلؾ(α≤ 1015)معنويومستوى

 (54-جذول )
 مؼامم االرتباط بيه درجت كم جاوب مه جىاوب االستباوت وانذرجت انكهيت نالستباوت

 الجانب
معامااااااااااااااال 
بيرسااااااااااون 

 لالرتباط

القيمااااااااااااااااة 
الحتمالياااااة 

   sigط
931.000.لرجؿاألمفالداخميالممارساتالميدانيو

953.000.الجانبالمهاريلرجؿاألمفالداخمي
939.000.ميواألخبلقيلرجؿاألمفالداخميالجانبالقيّ

 .α ≤ 0.0.عند مستوا دللة  الرتباط دال إحصائًيا *

 :Reliabilityثبات الستبانة 

،متتاليػو عػدة مػرات تطبيقػه عيػدأُ إذا النتػائج سنفػاالسػتبياف يعطػي أفْيقصػدبثبػاتاالسػتبانوذػو
أومػا،إلىأيدرجػويعطػيالمقيػاسقػراءاتمتقاربػوعنػدكػؿمػرةيسػتخدـفيهػااأيضًويقصدبه

)الجرجػػػاوي،تمختمفػػػوتمراريتهعنػػػدتكػػػراراسػػػتخدامهفػػػيأوقػػػاواسػػػذػػػيدرجػػػواتسػػػاقهوانسػػػجامه
.(97،صفحو4111

 Cronbach'sانوالدراسػػومػػفخػػبلؿمعامػػؿألفػػاكرونبػػاخوقػػدتحقػػؽالباحػػثمػػفثبػػاتاسػػتب

Alpha Coefficient(52-،وكانتالنتائجكماذيمبينوفيجدوؿ.)



 االستباوتمؼامم أنفا كرووباخ نقياس ثباث  (64-جذول )
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عدد  البيان
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدا 
 *الذاتي

878. 15.969الممارساتالميدانيولرجؿاألمفالداخمي
15.958.916الجانبالمهاريلرجؿاألمفالداخمي

15.967.889الجانبالقيميواألخبلقيلرجؿاألمفالداخمي
 1.000 935. 45 جميع المجالت معا

 الصدا الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

مجػػاؿمعامػػؿألفػاكرونبػػاخمرتفعػولكػػؿقيمػو(أف62َّ-واضػحمػػفالنتػائجالموضػػحوفػيجػػدوؿ)
(.وكػػػذلؾقيمػػػو935.(،بينمػػػابمغػػػتلجميػػػعفقػػػراتاالسػػػتبانو)969.،958.)حيػػػثتتػػػراوحبػػػيف

(،بينمػػػابمغػػػتلجميػػػعفقػػػرات916. ،878.حيػػػثتتػػػراوح)جانػػػبالصػػػدؽالػػػذاتيمرتفعػػػولكػػػؿ
ا.إحصائيًوداؿٌمرتفعٌالثباتَ(وذذايعنىأف1.000َّاالستبانو)

كوفالباحثي(قابمولمتوزيع.و4تكوفاالستبانوفيصورتهاالنهائيوكماذيفيالممحؽ)بذلؾو
عمىثقػوتامػوبصػحواالسػتبانووصػبلحيتهااستبانوالدراسوممايجعمهقدتيكدمفصدؽوثبات

.تائجواإلجابوعمىأسئموالدراسولتحميؿالن

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Statistical Package forوتحميػؿاالسػتبانومػفخػبلؿبرنػامجالتحميػؿاإلحصػائيتفريػاتػـ

the Social Sciences (SPSS).

:Normality Distribution Test  اختبار التوزيع الطبيعي

الختبػارK-S))Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنوؼ-اختبػاركولمجػوروؼتػـاسػتخداـ
-فيجدوؿ)،وكانتالنتائجكماذيمبينولتوزيعالطبيعيمفعدمهماإذاكانتالبياناتتتبعا

72.)



 انتىزيغ انطبيؼييىضح وتائج اختبار  (74-جذول )



                           

83 
 

 قيمة الختبار الجانب
القيمة 

الحتمالية 
  .sigط

082.000.الممارساتالميدانيولرجؿاألمفالداخمي
094.000.الجانبالمهاريلرجؿاألمفالداخمي

108.000.جانبالقيميواألخبلقيلرجؿاألمفالداخميال
 000. 085. جميع مجالت الستبانة

الدراسوجوانبجميعل(.Sig)القيمواالحتماليو(أف72َّ-واضحمفالنتائجالموضحوفيجدوؿ)
لطبيعي.االمجاالتيتبعالتوزيعاهذتوزيعالبياناتلوبذلؾفإفَّ؛0.05مستوىالداللومفأكبر

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .الدراسوعينووصؼل(:Frequencies & Percentages)لنسبالمئويووالتكراراتا .1

 واالنحراؼالمعياري.والمتوسطالحسابيالنسبيالمتوسطالحسابي .2

 .االستبانو(لمعرفوثباتفقراتCronbach's Alpha)اختبارألفاكرونباخ .3

الختبارماإذاK-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوؼ-تباركولمجوروؼاخ .4
.كانتالبياناتتتبعالتوزيعالطبيعيمفعدمه

(لقيػاسدرجػواالرتبػاط:Pearson Correlation Coefficientمعامؿارتباطبيرسوف) .5
ثلحسػاباالتسػاؽوقداستخدمهالباحػ.دراسوالعبلقوبيفمتغيريفيقوـذذااالختبارعمى

 .المجاالتوكذلؾلدراسوالعبلقوبيف.لبلستبانووالصدؽالبنائيالداخمي

 (Linear Stepwise Regression- Modelنموذجتحميؿاالنحدارالمتدرجالخطي) .6

(( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبػارتحميػؿالتبػايفاألحػادي .7
اتداللػػوإحصػػائيوبػػيفثػػبلثمجموعػػاتأوأكثػػرمػػفلمعرفػػومػػاإذاكػػافذنػػاؾفروقػػاتذ

عػزىلممتغيػرالػذييشػتمؿعمػىثػبلثمجموعػاتاستخدمهالباحثلمفػروؽالتػيتُالبيانات.
 فيكثر.
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 الخامسالفصل 

 تحلٌل وتفسٌر أسئلة الدراسة
  ًالبٌانات الدٌمغرافٌة.الدراسة وفق  لعٌنةالوصف اإلحصائ 
 اسة.المحك المعتمد فً الدر 
 .تحلٌل فقرات الستبانة 

 .نتائج الدراسة وتفسٌرها 
 .التوصٌات 
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 المقدمة:

،،وذلػػػػؾمػػػػفخػػػػبلؿاإلجابػػػػوعػػػػفأسػػػػئموالدراسػػػػوتحميػػػػؿالبيانػػػػاتلايتضػػػمفذػػػػذاالفصػػػػؿعرًضػػػػ
والوقػوؼعمػى،والتػيتػـالتوصػؿإليهػامػفخػبلؿتحميػؿفقراتهػااالستبانوواستعراضأبرزنتائج

النػػػوع،مكػػػافالسػػػكف،التيييػػػدالتنظيمػػػي،)التػػػياشػػػتممتعمػػػىلممسػػػتجيبيفمغرافيػػػوالبيانػػػاتالدي
لػػذاتػػـإجػػراءالمعالجػػاتاإلحصػػائيولمبيانػػات،(التجربػػوالسػػابقولرجػػاؿاألمػػفالػػداخمي،الجامعػػو

اإلحصػػػائيولمدراسػػػاتاالجتماعيػػػو،الدراسػػػوسػػػتبانواالمتجمعػػػومػػػف إذتػػػـاسػػػتخداـبرنػػػامجالػػػرـز
(SPSS)فيذذاالفصؿمحصوؿعمىنتائجالدراسوالتيتـعرضهاوتحميمهال.

 البيانات الديمغرافية الدراسة وفا  لعينةالوصف اإلحصائي 

البياناتالديمغرافيووفؽلخصائصعينوالدراسووفيمايميعرض

 :عينة الدراسة حسب النوعتوزيع 

 ػيىت انذراست حسب انىىع(: تىزيغ 15-جذول ) 

 النسبة المئوية % ددالع الجنس

 %50.7 152 ذكر

 %49.3 148 أنثى

 %100 300 المجموع

(%3.04)بينمػػػاذكػػػور،مػػػفعينػػػوالدراسػػػو(%7.05)(أفمػػػانسػػػبته15-)يتضػػػحمػػػفجػػػدوؿ
.إناث
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 عينة الدراسة حسب مكان السكنتوزيع 

 ػيىت انذراست حسب مكان انسكه(: تىزيغ 25-جذول ) 

 المئوية النسبة العدد مكان السكن
 %6220.7شماؿ زة
%9431.3 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
%8528.3الوسطػػػػػػػػػػػى
%3311.0خانيونػػس
%268.7رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
 %100 300 المجموع

مكػػػػافالسػػػػكففػػػػيشػػػػماؿ ػػػػزة،مػػػػفعينػػػػو(%7.05)مػػػػانسػػػػبته(أف25َّ-)يتضػػػػحمػػػػفجػػػػدوؿ
(%807)فػػيخػػانيونس،أمػػا(%1101)فػػيالوسػػطى،و(%7.04)بينمػػاة،(فػػي ػػز4.04%)

.فيرفح

 :الدراسة حسب النتماء التنظيميعينة توزيع 

 ػيىت انذراست حسب االوتماء انتىظيميتىزيغ  (:35-جذول ) 

 التأييد التنظيمي العدد النسبة المئوية %
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 95 31.7%
 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 89 29.7%
 اإلسبلميالجهاد 56 18.7%
 الجبهوالشعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػو 43 14.3%
 الجبهوالديمقراطيو 17 5.7%
 المجموع 300 100%

،فػػػػتحالتيييػػػػدالتنظيمػػػػيمػػػػفعينػػػػوالدراسػػػػو(%4.05)مػػػػانسػػػػبته(أف35َّ-يتضػػػػحمػػػػفجػػػػدوؿ)
جبهػػػو(507)الجبهػػػوشػػػعبيو،و(%304.)بينمػػػا،جهػػػادإسػػػبلمي(%05..)حمػػػاس،(7.05%)

.ديمقراطيو
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 عينة الدراسة حسب الجامعةتوزيع 

 ػيىت انذراست حسب انجامؼت(: تىزيغ 45-جذول ) 

 النسبة المئوية % العدد الجامعة
 %24.0 72اإلسبلميو
 %23.3 70 ػػػػػراألزذػػػػػػػػػػػػػ

 %29.0 87 األقصػػػػػػػػػػى
 %23.7 71فمسطيف
 %100 300 المجموع

ميو،مػػػػفجامعػػػػواإلسػػػػبلالدراسػػػػومػػػػفعينػػػػو(%.730)مػػػػانسػػػػبته(أف45َّ-)يتضػػػػحمػػػػفجػػػػدوؿ
مػػػػفجامعػػػػو(%7405)بينمػػػػا(مػػػػفجامعػػػػواألقصػػػػى،%.7.0)مػػػػفجامعػػػػواألزذػػػػر،(7404%)

فمسطيف.

(%8507)والتػػيتمثػػؿرسػػوأجػػابوابػػنعـوالغالبيػػوالعظمػػىمػػفعينػػوالدا(%1203)أفمػػانسػػبته
جهػازاألمػفالػداخميأقػؿأجهػزةوزارةالداخميػوواألمػفالػوطنيقامواباإلجػاببػػػالممػايثبػتأفَّ

المثقفيفوخاصوطمبووطبلبالجامعاتممايشيرإلىخصوصيوعمؿجهازامعطبقواحتكاكً
قطاع زة.األمفالداخميفي

:(Ozen, Yaman, & Acar, 2012) المحك المعتمد في الدراسة
 المتوسػطاتترتيػبعمػىالباحػث داعتمػ االسػتجابو، مسػتوى عمػى والحكػـ الدراسػو نتػائج لتفسػير

 ثالباحػحػددوقػد ،مجػاؿ كػؿ فػي الفقػرات ومسػتوى وبلسػتبيانل مجػاالتال مسػتوى عمػى الحسػابيو
 (7-2)التالي الجدوؿ في موضح ذو كما،لمدراسو مدالمعت المحؾ حسب موافقوال درجو

 درجة الموافقة الوزن النسبي
امنخفضوجدً 28%-10مف%

منخفضو 46%-28أكبرمف%
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متوسطو 64%-%46أكبرمف
كبيرة 82%-64أكبرمف%

اكبيرةجدً 100%-82%أكبرمف
 تحميل فقرات الستبانة

 : تحميل جوانب الدراسةأوًل 

 طمباة نظار وجياة مان الاداخمي األمان لرجال الميدانياة الممارساات درجاة ما األولتائج السؤال ن
 الفمسطينية؟ الجامعات

الداخميمفوجهونظرطمبوالجامعاتالفمسػطينيوفػياألمفالصورةالذذنيولجهازإلىلمتعرؼ
والػػػوزفالنسػػػبيالباحػػػثقيػػػاسالمتوسػػػطالحسػػػابيواالنحػػػراؼالمعيػػػارياسػػػتخدـفقػػػدقطػػػاع ػػػزة
األخبلقيػودرجوالموافقوفيالجوانبالثبلثو"الجانبالمهارىوجانبالممارساتلمعرفووالترتيب

انػػػبووكانػػػتالنتػػػائجكمػػػاذػػػيموضػػػحوبالجػػػداوؿومصػػػنفهحسػػػبالج،"األخبلقيػػػووجانػػػبالقػػػيـ
(ودارسػػو4115مػػي)كدارسػػوالزمي السػػابقومػػعالعديػػدمػػفالدراسػػاتاتفقػػتهػػاأنَّالثبلثػػومػػعالعمػػـ

(4117(ودارسودحبلف)4111(ودارسوالطنانى)4111(ودارسوالفرجاني)4114المطيري)
نػػػيأوشػػػرطييقػػػدـخػػػدماتفػػػيبنػػػاءالصػػػورةالذذنيػػػوأليجهػػػازأمفػػػيتػػػيثيرالجوانػػػبالثبلثػػػو

لممواطنيف

 "الممارسات الميدانية لرجل األمن الداخميحميل فقرات جانب "ت

درجااة لمعرفااة  المتوسااط الحسااابي والنحااراف المعياااري والااوزن النساابي والترتيااب تاام اسااتخدام
 . 5-8ط النتائج موضحة في جدول .الموافقة

نكم  انمتىسط انحسابي واالوحراف انمؼياري وانىزن انىسبي وانترتيبيىضح  (85-جذول )

 "انممارساث انميذاويت نرجم األمه انذاخهي"فقرة مه فقراث انجاوب 

المتوسط  انالبي م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
كبيرة1.96870.096 7.09يعػػػػػػػػرؼطبيعػػػػػػػػومهامػػػػػػػػهوحػػػػػػػػدود 1
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.اصبلحيتهجيدً

السػػػػػػػيطرةفػػػػػػػيىةعمػػػػػػػلديػػػػػػػهقػػػػػػػدر 2
كبيرة7.021.91570.028.كافوالمواقؼ

يجتهػػػػدفػػػػيإقنػػػػاعالمػػػػواطنيفبمػػػػا 3
متوسطو6.951.95360.9510.ويفعمهلممصمحوالعام

4  نجػػازمعػػامبلتالمػػواطنيفبإيقػػـو
متوسطو6.862.00560.8612.فيإطارالقانوف

يقػدـالشػكرلممػواطنيفالمتعػػاونيف 5
كبيرة7.365.18070.363.معهفيكشؼالجريمو

يعقػػػػػػػػػدلقػػػػػػػػػاءاتمػػػػػػػػػعالمػػػػػػػػػواطنيف 6
متوسطو6.642.45560.6413.شكواذـىستماعإللبل

7 
النزاذػػػػػػػػػووعػػػػػػػػػدـىيحػػػػػػػػػرصعمػػػػػػػػػ

سػػػػتخداـنفػػػػوذالتحقيػػػػؽمصػػػػالحا
.شخصيو

متوسطو6.642.22160.6413

والمػػػيف 8 يقػػػوـبػػػالتوفيؽبػػػيفالحػػػـز
.فيالتعاوفمعالمواطنيف

متوسطو6.972.02060.979

بسياسيوالحيادوالموضوعيو 9 يمتـز
.أفرادتجااالخبلفاتالواقعوبيف

متوسطو6.872.15460.8711

يتجنػػبأيتصػػػرؼمػػفشػػػينهأف 10
.يس لممؤسسواألمنيو

كبيرة7.211.99070.214

مػػػػفباالرتيػػػػاحيشػػػػعرأيمػػػػواطف 11
.التعاوفمعاألجهزةاألمنيو

كبيرة7.092.13170.096

مػػػػفباالرتيػػػػاحيشػػػػعرأيمػػػػواطف 12
.التعاوفمعاألجهزةاألمنيو

يرةكب7.171.94770.175

13 
يراعػػػيمبػػػدأالسػػػريووالكتمػػػاففػػػي
القضػػػػػػػايااألمنيػػػػػػػوالتػػػػػػػيتخػػػػػػػص

المواطنيف
كبيرة7.611.98270.611

اإلرشػػػػػاداتبمػػػػػايقػػػػػدـالنصػػػػػائحو 14
كبيرة7.412.06070.412.يخصالقضايااألمنيو
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15 
يتعامػػػػػػؿبمرونػػػػػػوعنػػػػػػداستفسػػػػػػار
المػػػػواطنيفعػػػػفبعػػػػضالمػػػػوقفيف

.لديهـ
كبيرة7.052.09170.057



(يمكفاستخبلصمايمي:85-مفجدوؿ)

 :يراعػػػيمبػػػػدأالسػػػػريو"الثالثػػػوعشػػػػرلمفقػػػػرةالمتوسػػػػطالحسػػػابي الفقااارة األعمااااد موافقااااة
)الدرجػػوالكميػػومػػف..50سػػاوي"يوالكتمػػاففػػيالقضػػايااألمنيػػوالتػػيتخػػصالمػػواطنيف

مػفقبػؿبدرجػوكبيػرةموافقػوذنػاؾ،وذذايعنيأفَّ(%..5.0)النسبيالوزف(أيأف11َّ
 أفرادالعينوعمىذذاالفقرة.

 :يعقػػػدلقػػػاءاتمػػػعالسادسػػػووالسػػػابعو"لمفقػػػرةالمتوسػػػطالحسػػػابي الفقااارة األدناااد موافقاااة
سػػتخداـنفػػوذالتحقيػػؽايحػػرصعمػػيالنزاذػػووعػػدـ،سػػتماعإلػػيشػػكواذـبلالمػػواطنيفل

،وذػػذايعنػػيأفذنػػاؾ(%0.3..)النسػػبيالػػوزفأيأفَّ 0.3.يسػػاو"يمصػػالحشخصػػيو
 عمىذذاالفقرة.مفقبؿأفرادالعينوبدرجومتوسطوموافقو

 :المتوسػػطالحسػػابيبػػيفبشػػكؿعػػاـيمكػػفالقػػوؿ المتوسااط العااام لمموافقااة عمااد المجااال
النسػػبيالػػوزفأيأف50.7َّسػػاويي" الممارسػػاتالميدانيػػولرجػػؿاألمػػفالػػداخمي "لجانػػب

مفقبؿأفرادالعينوعمىفقراتذذابدرجوكبيرةنيأفذناؾموافقو،وذذايع(5.0.7%)
 المجاؿ.

يراعيمبدأالسريووالكتماففيالقضايااألمنيو":وذي،الفقرةالثالثوعشرإلد أن   ويعزو الباحث
وزنهػػػػاالنسػػػػبيوأفَّ،11مػػػػفالدرجػػػػوالكميػػػػومػػػػف7061حصػػػػمتعمػػػػى"التػػػػيتخػػػػصالمػػػػواطنيف

ويرجػعذلػؾإلػى،عنيأفذناؾموافقودراجػوكبيػرةمػفأفػرادالعينيػولهػذاالفقػرة%وذذاي71061
بهػػػاجهػػػازاألمػػػفالػػػداخمي طالتػػػيتعمػػػؿضػػػمفابنوعيػػػوالضػػػبجانػػػب،طبيعػػػوالمهػػػاـالتػػػييقػػػـو

ويعػزوالباحػثإلػىجهػاتاالختصػاصلتطػويرذػذا،المنظومواألمنيوفيجهازاألمفالػداخمي
التػييػتـاألساساتفَّ،عمًمابيتحسيفالصورةالذذنيولجهازاألمفالداخميالمبدأألنهيسهـفي

فيالمسابقاتالتوظيفيوساًسايؼفيجهازاألمفالداخميتعتمدأعميهااالختياروالتعييفوالتوظ
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جهػازاألمػفالػداخميعمػىالمعمومػاتمػعالعمػـأفَّكثػرسػريو،وحفاًظػاعمىاختيارالعناصػراأل
اسػتطاعحيػثجهازأمنيفمسطينيذومستيمفعمىأعراضالمػواطنيفوخصوصػياتهـ،أوأي

يكتسػبذػذافْيخػهمػايقػاربعشػرةسػنواتاسػتطاعأجهازاألمفالداخميمفالتيسيسحتىتار
األمنيػػوالمحافظػػوعمػػىسػػريوالمعمومػػاتوالبيانػػاتومعالجػػوالقضػػايااألمنيػػوالخاصػػووالسػػيطرة

ظػرالباحػثوذػيعمػىالنحػووذلؾمفوجهونعدةأسبابإلىقطاع زةيرجعوالمعموماتيوفي
التالي:

لشػػروطوجػػدتهاقيػػادةاألمػػفالػػداخميتمػػتبعنايػػوووفقًػػاطبيعػػواالنتقػػاءواالختيػػارفػػيجهػػاز .1
 الجهازوالقائميفعميه.

راالذتمػػػاـبعناصػػػروأفػػػرادجهػػػازاألمػػػفالػػػداخميفػػػيالحصػػػوؿعمػػػىدوراتتطويريػػػهلتطػػػوي .2
حيػثشػعراألفػرادبػيذميتهـ،قدراتهـالذذنيووالجسديوبماساعدفيتنميومبدأالسريولػديهـ

 وأذميوعممهـفيقطاع زة.

دفعػػتاألفػػرادمػػفالػػداخميكانػػتمهػػاـعاليػػوجػػًداعناصػػرجهػػازاألإلػػىأوكمػػتالمهػػاـالتػػي .3
أرواحهػػػػـعمػػػػىممػػػػايترتػػػػبعميػػػػهمػػػػفمخػػػػاطر،والعناصػػػػرلممحافظػػػػوعمػػػػىسػػػػريوالبيانػػػػات

نجازاتهـأعمالهـممادفعهـلممحافظوعمىأسرار،وممتمكاتهـالخاصو أوكمتوالمهاـالتيوا 
 اليهـ.

يعقػدلقػاءاتمػعالمػواطنيفلبلسػتماع":أماالفقرةاألقؿموافقووذيالفقرةالسادسووالسػابعووذػي
فػػيالتواصػػؿبػػيفاذنػػاؾضػػعفًإلػػىشػػكواذـأفذػػذاالفقػػرةأجػػابعميهػػامعظػػـأفػػرادالعينػػوبػػيف

جهازاألمفالداخميأوالجهوالمختصوكالعبلقاتالعامومعجمهورالطمبوفيالجامعاتالتػي
تػػـاختيػػارالعينػػوفيهػػاأوعػػدـتػػوفيرخطػػوطأوعنػػاويفواضػػحولتواصػػؿطمبػػوالجامعػػاتمػػػع

اتبموضوعالمحافظوعمىوقداتفقتنتائجالدراسوبنتائجعددمفالدراس،جهازاألمفالداخمي
ودراسػػوالطنػػاني(4114)األشػػقرالعمػػؿالشػػرطيفػػيدراسػػوأومبػػدأالسػػريوفػػيالعمػػؿاألمنػػي

حيػػػث(4114)ودراسػػػوالمطيػػػري(4111)ودراسػػػوالفرجػػػاني(4111)ودراسػػػوحمػػػداف(4111)
واألمنػػػيأالعمػػػؿإنجػػػاحيسػػػاذـفػػيوالكتمػػػافمبػػػدأالسػػريوبػػػيفَّالسػػابقوأوضػػحجميػػػعالدراسػػػات
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فػػيأيمؤسسػػوأمنيػػواألمنػػيافػػينجػػاحالعمػػؿوالكتمػػافيعتبػػرأساًسػػمبػػدأالسػػريووأفَّ،الشػػرطي
.وشرطيوقائموبمهامها

هبػػػيفنَّػػػ،حيػػػثإلػػػوزفالنسػػػبيالسػػػتجاباتالعينػػػومتقػػػارببشػػػكؿكبيػػػروالتشػػػتتمػػػنخفضاوأفَّ
وافقػػػوواتفقػػػتالم،رادالعينػػػووذػػػذايعكػػػسالتقػػػاربفػػػياسػػػتجاباتأفػػػ(%..5.0)إلػػػى(0.3%..)

بدرجوكبيرةفيذذاالمجاؿ.

مػػػفالػػػداخميمػػػفوجهػػػونظػػػرطمبػػػومػػػامسػػػتوىالجانػػػبالمهػػػاريلرجػػػؿاألنتػػػائجالسػػػؤاؿالثػػػاني
الجامعاتالفمسطينيو؟

 " الميارا لرجل األمن الداخميتحميل فقرات الجانب " 

.درجوالموافقولمعرفووزفالنسبيوالترتيبالمتوسطالحسابيواالنحراؼالمعياريوالتـاستخداـ
(.95-النتائجموضحوفيجدوؿ)

نكم فقرة مه  انمتىسط انحسابي واالوحراف انمؼياري وانىزن انىسبي وانترتيب (95-جذول )

 انمهاري نرجم األمه انذاخهي"" فقراث جاوب

المتوسط  البيان م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة

ينجػػػػزجميػػػػعأعمالػػػػهبدقػػػػووسػػػػرعو 1
.عاليو

 كبيرة 3 70.21 7.212.124

يمتمػػػػػؾمهػػػػػارةاالتصػػػػػاؿوالتواصػػػػػؿ 2
.اؿفيتعاممهمعالمواطنيفالفعّ

 كبيرة 4 7.202.01870.20

سػتخداـااإلقنػاعوىيمتازبالقدرةعم 3
.األلفاظالسهمووالواضحو

 كبيرة 7 7.081.92470.08

يمتمػػػؾالتيذيػػػؿالكػػػافيالتعامػػػؿمػػػع 4
.المواطنيففيإطارالقانوف

 متوسطو 10 6.962.01860.96

األمػورىالحكػـعمػىلديهالقدرةعمػ 5
.بموضوعيووحياد

 متوسطو 9 6.972.07160.97

كبيرة 6 70.09 1.918 7.09التعامؿىبالمرونووالقدرةعمىيتحم 6
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.معمختمؼاألعمار

التعامػػػػػؿبحكمػػػػػوىقػػػػػدرةعمػػػػػلديػػػػػهال 7
كبيرة 5 70.10 1.977 7.10.الظروؼوالمواقؼبجميع

8 
يتعامػػػػػػػػػؿبعقبلنيػػػػػػػػػوومنطػػػػػػػػػؽعنػػػػػػػػػد
معالجتػػهلممشػػاكؿالتػػيتواجػػهأثنػػاء

.عممه
كبيرة 2 70.39 1.928 7.39

يػػػومناسػػػبوعػػػفاألنظمػػػويمتمػػػؾخمف 9
.القوانيفالمنظمولعممهوالموائحو

ومتوسط 13 60.30 1.950 6.30

تعامػػػؿبشػػػكؿجػػػديعنػػػدتمقيػػػهأيي 10
.ستفسارمفالمواطنيفاأوىشكو

متوسطو 12 60.86 2.151 6.86

انتقػاداتالمػواطنيفىلديهالقدرةعمػ 11
.بصدررحبوواسع

كبيرة 1 70.90 2.121 7.90

يتممػػؾثقافػػوأمنيػػوواسػػعوتميػػزاعػػف 12
األخريفمفاألجهزةاألمنيو

متوسطو 14 60.05 2.116 6.05

اسػػػػػتقباؿالمػػػػػواطنيفىيحػػػػػرصعمػػػػػ 13
.حتراـوالتقديرباالبتساموواال

متوسطو 11 60.90 2.185 6.90

كبيرة 8 70.03 2.163 7.03.يبادربتقديـالمساعدةلؤلخريف 14

15 
األنشػػػػػػػػػطويقػػػػػػػػػوـبالمشػػػػػػػػػاركوفػػػػػػػػػي

جتماعيػػػػػػوالتػػػػػػييػػػػػػتـاإلنسػػػػػػانيوواال
.دعوتهإليها

كبيرة 8 70.03 2.051 7.03

(يمكفاستخبلصمايمي:95-مفجدوؿ)

 :انتقػاداتىلديػهالقػدرةعمػالحاديوعشػر"لمفقرةالمتوسطالحسابي الفقرة األعمد موافقة
الػػػػوزف(أيأف11َّ)الدرجػػػوالكميػػػومػػػف ..50سػػػاوي"يالمػػػواطنيفبصػػػدررحػػػبوواسػػػع

أفػػرادالعينػػوعمػػىمػػفقبػػؿبدرجػػوكبيػػرةذنػػاؾموافقػػو،وذػػذايعنػػيأفَّ(%..5.0)النسػػبي
 ذذاالفقرة.

نوعيػواألوؿاألسػاس.أساسػيف،عمػىاآلخػريفالداخميلنقػداألمفتقبؿضباطإلىيعزوالباحث
مػػفالمهنيػػووالخبػػرةالػػداخميوذػػـضػػباطعمػػىمسػػتوًىعػػاؿٍاألمػػفالضػػباطالتػػيتنتمػػيلجهػػاز
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ومهػاـجهػازاألمػفالػداخميعػيطب:الثػانيواألسػاس،اآلخػريفوالعمـوالتدريبوالتعامؿالجيدمع
اآلخػػريفاالسػػتماعلنصػػائحإلػػىلػػذلؾذػػوبحاجػػو؛األحيػػافتحتمػػؿالخطػػيفػػيبعػػضفَّيمكػػفأ

دراكهـلوعيهـمبوالجامعاتالفمسطينيووخاصوالمثقفيفوط لػتحممهـالمسػؤوليولطبيعوالمهاـووا 
 فينجاحعممو.واألمنيواالجتماعيو

 

 ؾثقافػوأمنيػوواسػعويتممػ":الثانيػوعشػرلمفقػرةالمتوسػطالحسػابي :الفقرة األدند موافقة
،(%0.7..)النسػبيالػوزفأيأف0.7َّ.سػاوي"يخريفمفاألجهزةاألمنيػوتميزاعفاآل
 مفقبؿأفرادالعينوعمىذذاالفقرة.بدرجومتوسطوذناؾموافقووذذايعنيأفَّ

معالعمـأفطبيعيومهاـوعمؿجهازاألمف،افواألمنيوزوذلؾلعدـوضوحمعاييرالثقيمكفعُ
جميعالمعمومػاتوالمعػارؼالتػييمتمكهػابحكػـعممػهبخصوصػيوإظهارالداخميأنهاليستطيع

التوجيػػػهالػػداخميوذيئػػػواألمػػػفجهػػػازذلػػػؾوعمػػػىالمسػػؤوليفوالقػػػائميفعمػػىالجهػػازاألمنػػػيفػػي
،الػػػدوراتتعزيزذػػػالػػػدىعناصػػػرذابالتػػػدريبواألمنيػػوفػػػوالسياسػػيوالمعنػػػوياالذتمػػػاـبجانػػػبالثقا

وورشالعمػؿوالدراسػاتوالمػؤتمراتوالتنسػيؽمػعالجامعػاتالفمسػطينيواألمنيػووكذلؾبالمقػاءات
شرا،فيقطاع زة .افيالمجتمعالفمسطينيلطبيعتهوتعزيزذ،األمنيوفيبناءالثقافوكهـوا 

أذميػوالثقافػواألمنيػوفػيدتعمػىدراسػاتالسػابقووالتػيأّكػوحيثاتفقتالدارسػومػععػددمػفال
(ودارسػػػػوالفرجػػػػاني4114(ودارسػػػػوالمطيػػػػري)4115نجػػػػاحالعمػػػػؿاألمنػػػػيكدارسػػػػوالزميمػػػػي)

اذتمػػػػتبالجانػػػػبالقيمػػػػيوالتػػػػي(4117(ودارسػػػػودحػػػػبلف)4111(ودارسػػػػوالطنػػػػانى)4111)
رزفػينجػاحالثقافواألمنيولهاالدوراألبػفَّواعتبرتجميعالدراساتأ.لمعناصراألمفوالشرطو
.العمؿاألمنيوالشرطي

  لجانػببشكؿعاـيمكػفالقػوؿالمتوسػطالحسػابي :الجانبالمتوسط العام لمموافقة عمد
،وذػػذا(%5.0.4)النسػػبيالػػوزفأيأف50.4سػػاوي"ي المياااري لرجاال األماان الااداخمي"

 ؿأفرادالعينوعمىفقراتذذاالمجاؿ.مفقببدرجوكبيرةيعنيأفذناؾموافقو
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وجياة نظار األخالقي لرجل األمان الاداخمي مان نتائج السؤال الثالث ما مستوا الجانب القيمي و 
 طمبة الجامعات الفمسطينية ؟

 " مي واألخالقي لرجل األمن الداخميالقي  تحميل فقرات جانب " 

.درجوالموافقولمعرفوالوزفالنسبيوالترتيبالمتوسطالحسابيواالنحراؼالمعياريوتـاستخداـ
(.11-2النتائجموضحوفيجدوؿ)

نكم فقرة  انمتىسط انحسابي واالوحراف انمؼياري وانىزن انىسبي وانترتيب (115-جذول )

 "مي واألخالقي نرجم األمه انذاخهيانقي  " مه فقراث جاوب

المتوسط  البيان م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب لنسبيا

 الموافقة

خبلؽالحميػػدةعنػػدتعاممػػهيتسػػـبػػاأل 1
 .معالمواطنيف

 كبيرة 4 7.202.22370.20

بالصػػػبروضػػػبطالػػػنفسفػػػيىيتحمػػػ 2
.ؼجميعالمواق

 كبيرة 7 7.092.14870.09

 كبيرة 1 7.493.37370.49.ليوتجااالمواطنيفويشعربالمسؤ 3
 كبيرة 2 7.361.95070.36.صواإلخبلمانويتصؼباأل 4

يتعامػػػػػػػػؿبموضػػػػػػػػوعيومػػػػػػػػعجميػػػػػػػػع 5
.المواطنيف

 كبيرة 8 7.042.06170.04

فػػػػػػينفػػػػػػوسمػػػػػػفاطيًبػػػػػػايتػػػػػػرؾأثػػػػػػرً 6
.يتعامؿمعهـ

 متوسطو 11 6.942.13260.94

يتصػػػؼبػػػالميفوالهػػػدوءفػػػيتعاممػػػه 7
.معقضاياالمواطنيف

 متوسطو 9 6.962.01160.96

بػػالموا 8 ئحوالقػػوانيفالتػػيتضػػبطيمتػػـز
.العمؿ

 كبيرة 6 7.181.98570.18

عتػػػػػػػػػػذارألييمتمػػػػػػػػػؾالشػػػػػػػػػػجاعولبل 9
.شخصشعرأنهأخطيفيحقه

 متوسطو 14 6.822.25260.82

لديهالقػدرةعمػيتفهػـجميػعمشػاكؿ 10
.المواطنيفوقضاياذـ

 متوسطو 13 6.912.19760.91



                           

96 
 

يمشػػػػاعرالمػػػػواطنيفويحػػػػافظيراعػػػ 11
.أسرارذـىعم

 كبيرة 5 7.192.09370.19

يطبػػػػػػػػؽمبػػػػػػػػدأالعػػػػػػػػدؿبػػػػػػػػيفجميػػػػػػػػع 12
.زبيوحاعفالالمواطنيفبعيدً

 متوسطو 15 6.762.25660.76

بالوقاروالحكموفيالظروؼىيتحم 13
.كافووالمواقؼ

 متوسطو 12 6.921.98860.92

 وسطومت 10 6.952.17360.95.فيراعيالحالوالنفسيولممواطني 14

فػػيالقضػػايا 15 والمواقػػؼيتعامػػؿبحػػـز
.كافو

 كبيرة 3 7.282.07670.28

(يمكفاستخبلصمايمي:115-مفجدوؿ)

 :ليوتجػػػػااويشػػػػعربالمسػػػػؤ":الثالثػػػػولمفقػػػػرةالمتوسػػػػطالحسػػػػابي الفقاااارة األعمااااد موافقااااة
،وذذا(%.5.03)النسبيالوزف(أيأف11َّ)الدرجوالكميومف.503ساوي"يالمواطنيف
 مفقبؿأفرادالعينوعمىذذاالفقرة.بدرجوكبيرةذناؾموافقويعنيأفَّ

ألمػفالػداخميفيالتزاـعناصروضباطجهازاسهاًمايالمسئولواتجااالموطنيفوذلؾإيشعرف
طينيوعمىعاتقهـحمايوالجبهوالداخميووالمقدراتالتنظيميولممقاومػوالفمسػفيالمسئوليوالممقاا

وخاصوطمبوالجامعاتالفمسطينيو.،ترفعمفالمسئوليواتجااجميعالمواطنيف

 :يطبػػؽمبػػدأالعػػدؿبػػيف":الثانيػػوعشػػرلمفقػػرةالمتوسػػطالحسػػابي الفقاارة األدنااد موافقااة
،(%.05..)النسػػبيالػػوزفأيأف).05.(سػػاوي"يزبيػػوحاعػػفالجميػػعالمػػواطنيفبعيػػدً
 مفقبؿأفرادالعينوعمىذذاالفقرة.بدرجومتوسطوافقووذذايعنيأفذناؾمو

جهازاألمػفالػداخميمػفابيفَّعممًواألخبلقيوقدجاءتذذاالفقرةكيقؿفقرةفيالجانبالقيمي
رذلػػؾفػػيتكػػويفصػػورةذذنيػػولممجتمػػعاأثَّػػاواحػػدًاسياًسػػولوًنػػاحزبًيػػاالتيسػػيسأخػػذطابًعػػبدايػػو
الجهػػازاسػػتطاعمػػفخػػبلؿعممػػهمػػعالع،الجهػػازطينيعمػػيحزبيػػوالفمسػػ كثػػريكػػوفأأفْمػػـأفَّ
،الجبهػػوالداخميػػوفػػيالحػػروبعمػػىالحزبيػػومػػفخػػبلؿالمحافظػػوعمػػىواسػػتطاعالتغمػػب،اوطنًيػػ

المكونػاتالوطنيػووالفكريػوفػيمعالجػوقضػاياالنسػيجاالجتمػاعيوكذلؾالمحافظػوعمػىاألخيرة
األمػػػفمػػػعالجهػػػاتالمعاديػػػوونشػػػركافػػػومحاربػػػوأشػػػكاؿالتخػػػابرلػػػىإابجانػػػبالمنحػػػرفيففكرًيػػػ
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المتوساط العاام لمموافقاة لجميعالمواطنيفبغضالنظرعفانتمائيتهـالسياسيووالحزبيوواألماف
 :الجانبعمد 

" القيمي واألخالقي لرجل األمان الاداخمي"لجانػبالمتوسطالحسابيالقوؿبيفَّبشكؿعاـيمكف
قبػؿمػفبدرجػوكبيػرةذنػاؾموافقػووذذايعنػيأفَّ،(%5.0.3)النسبيالوزفأيأف50.3َّساويي

(ودارسػو4114(ودارسػوالمطيػري)4115كدارسػوالزميمػي)المجاؿعمىفقراتذذاأفرادالعينو
.(4117(ودارسودحبلف)4111(ودارسوالطنانى)4111الفرجاني)

متوسطات استجابة  بين  α ≤ 0.05عند مستوا دللة طدللة إحصائية ذات توجد فروا ىل 
عازا طمبة الجامعاات الفمساطينية ت   الذىنية لجياز األمن الداخمي لدا الصورةالمفحوصين حول 
لمتغير الجنس؟

 انجىس–نؼيىتيه مستقهتيه "  - Tاختبار" وتائج  (:5-12جذول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

ط
S

ig
. 

 

 أنثد ذكر

 252. 1.315 6.9536 7.1693 الممارسات الميدانية لرجل األمن الداخمي

 426. 634. 6.9946 7.1461 الجانب المياري لرجل األمن الداخمي

الجاناااااب القيماااااي واألخالقاااااي لرجااااال األمااااان 
 الداخمي

7.1158 7.0293 .194 .660 

 402. 704. 6.9925 7.1437 اجميع المجالت معً 

   يمكن استنتاج ما يمي:5-12الموضحة في جدول ط لنتائج من ا

المقابمػػػوالختبػػػار"(.Sig)القيمػػػواالحتماليػػػوفأفَّ(تبػػػي5ّ-14الموضػػػحوفػػػيجػػػدوؿ)مػػػفالنتػػػائج
وبػذلؾالجميػعالمجػاالتوالمجػاالتمجتمعػومًعػ0.05مػفمسػتوىالداللػوأكبر"التبايفاألحادي
عينػوالدراسػوحػوؿروؽذاتداللوإحصػائيوبػيفمتوسػطاتتقػديراتتوجدفالهيمكفاستنتاجأنَّ
 .الجنسعزىإلىاتُوالمجاالتمجتمعومعًذذاالمجاالت
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و)الزميمػػػػيكدراسػػػػالتػػػيتشػػػػابهتفػػػػيمجتمػػػعالدراسػػػػواتفقػػػتذػػػػذاالنتػػػػائجمػػػعبعػػػػضالدراسػػػػات
)المطيػػري،بينمػػااختمػػؼمػػعدراسػػو،(4112)نصػػر،ودراسػػو(،4115)يوسػػؼ(،ودراسػػو4116
4114).

بين متوسطات استجابة   α ≤ 0.05دللة إحصائية عند مستوا دللة طتوجد فروا ذات ىل 
طمبة الجامعاات الفمساطينية تعازا  الذىنية لجياز األمن الداخمي لدا الصورةالمفحوصين حول 

لمتغيرات مكان السكن ؟

 همكان انسك –اختبار" انتبايه األحادي" وتائج  (:5-13جذول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

ط
S

ig
 .

 

ززة
ال 
شم

 

طد ززة
وس

س 
يون
خان

 

 رفح

الممارسااااااااااااااااااااات 
الميدانياااااة لرجااااال 

 األمن الداخمي

504... .0..7. .0.375 50.3.3 503..4 .0... 45.0 

الجاناااب الميااااري 
لرجااااااااال األمااااااااان 

 الداخمي

5034.7 .0..7. .0.775 50.444 5035.. .0... .7.0 

الجاناااااب القيماااااي 
واألخالقاااي لرجااال 

 األمن الداخمي

503..5 50...4 .0.7.7 50.5.. 5075.7 .0.5. 4770 

جميااااع المجااااالت 
 معا

504.47 .0.473 .0.57. 50..7. 504... .0373 77.0 

المقابمػػوالختبػػار"(.Sig)القيمػػواالحتماليػػوفأفَّ(تبػػي4ّ-13الموضػػحوفػػيجػػدوؿ)مػػفالنتػػائج
اوبذلؾلجميعالمجاالتوالمجاالتمجتمعومع0.05ّأكبرمفمستوىالداللو"األحاديالتبايف

هالتوجدفروؽذاتداللوإحصائيوبيفمتوسطاتتقػديراتعينػوالدراسػوحػوؿيمكفاستنتاجأنَّ
.مكافالسكفعزىإلىاتُذذاالمجاالتوالمجاالتمجتمعومعً

امػػعاخػػتبلؼالعينػػوالمجػػاالتتقريًبػػالتػػيتناولػػتنفػػساتواتفقػػتذػػذاالنتػػائجمػػعبعػػضالدراسػػ
.(4114(،)المطيري،4112(،ودراسو)نصر،4115)يوسؼ،كدراسودراسوال
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بين متوساطات اساتجابة   α ≤ 0.5.دللة إحصائية عند مستوا دللة طىل توجد فروا ذات 
جامعاات الفمساطينية تعازا المفحوصين حول الصورة الذىنية لجياز األمن الداخمي لدا طمبة ال

 لمتغير التأييد التنظيمي.

 انتأييذ انتىظيمي –" اختبار " انتبايه األحادي وتائج  (:5-14جذول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

ط
S

ig
 .

تح 
ف

س 
حما

 

اد 
جي

مي
سال

اإل
 

بية
شع
ية 

جب
طية 

مقرا
 دي
ية
جب

 

الممارسااااااااااااااااااااات 
الميدانياااااة لرجااااال 

 األمن

.037.. 50.35. 50..3. .05..4 .07..3 .707.. ...0 

الجاناااب الميااااري 
لرجااااااااال األمااااااااان 

 الداخمي

.0344. 50.3.4 50..37 .05444 .0.7.. ..0.34 ...0 

الجاناااااب القيماااااي 
واألخالقااااي لرجاااال 

 األمن الداخمي

.03.74 50554. 50.7.. .0..7. 50.... 50.77 ...0 

جميااااع المجااااالت 
 معا

.03773 50.... 50...7 .05557 .0..5. ..0.53 ...0 

مقابمػػوالختبػػار"ال(.Sig)القيمػػواالحتماليػػوفأفَّ(تبػػي5ّ-12الموضػػحوفػػيجػػدوؿ)مػػفالنتػػائج
اوبذلؾلجميعالمجاالتوالمجاالتمجتمعومع0.05ًأكبرمفمستوىالداللو"التبايفاألحادي
يفمتوسطاتتقػديراتعينػوالدراسػوحػوؿهالتوجدفروؽذاتداللوإحصائيوبيمكفاستنتاجأنَّ

التيييػػػدالتنظيمػػيلمجهػػػازوالتوافػػؽواإلجمػػػاععػػزىإلػػىاتُذػػذاالمجػػاالتوالمجػػػاالتمجتمعػػومًعػػػ
الداخمي.األمف

الػػداخميكجهػػازأمنػػيوطنػػياسػػتطاعكسػػبودوثقػػواألمػػفجهػػازأفَّذلػػؾإلػػىويعػػزوالباحػػث
األمنيػوالمجتمػعالفمسػطينيفػيالعديػدمػفالقضػاياكماواستطاعالتنسػيؽمػعمكونػات،اآلخريف

الفصائؿالوطنيوالعامموفيالساحوالفمسطينيوبجميعمعجداًسؽعاؿٍوالذياسهـفيوجودتني
(ودارسػػوالمطيػػػري4115دارسػػوالزميمػػي):حيػػثاتفقػػتالنتػػائجمػػعالعديػػدمػػفالدارسػػاتمنهػػا
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(ودارسػػو4111ودارسػػوحمػػداف)(4111لطنػػانى)(ودارسػػوا4111)الرجػػاني(ودارسػػو4114)
.(4117دحبلف)

بين متوساطات اساتجابة   α ≤ 0.5.دللة إحصائية عند مستوا دللة طىل توجد فروا ذات 
طمبة الجامعاات الفمساطينية تعازا  الذىنية لجياز األمن الداخمي لدا المفحوصين حول الصورة

 لمتغير الجامعة؟

 انجامؼت -"ار " انتبايه األحادياختبوتائج  (:5-15جذول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

ط
S

ig
 .

 

مية
سال

اإل
 

زىر
األ

صد 
األق

طين 
مس
ف

 

الممارساااات الميدانياااة لرجااال 
 األمن

505..5 .0.3.7 .05.4. 50..54 507.. ...0 

الجانب المياري لرجال األمان 
 الداخمي

505.7. .05..7 .0...7 50.4.. 7044. ...0 

الجانااااب القيمااااي واألخالقااااي 
 لرجل األمن الداخمي

50.7.. .0.7.3 .05777 50..37 5054. ...0 

 0... .50.7 50.5.7 .3..0. 0.5.7. 3..505 جميع المجالت معا

   يمكن استنتاج ما يمي:5-15الموضحة في جدول ط من النتائج 

المقابمػػوالختبػػار"(.Sig)لقيمػػواالحتماليػػوايفأفَّ(تّبػػ5-15الموضػػحوفػػيجػػدوؿ)مػػفالنتػػائج
وبػذلؾالجميػعالمجػاالتوالمجػاالتمجتمعػومًعػ0.05مػفمسػتوىالداللػوأكبر"التبايفاألحادي
عينػوالدراسػوحػوؿتوجدفروؽذاتداللوإحصػائيوبػيفمتوسػطاتتقػديراتالهيمكفاستنتاجأنَّ
ىإلىالجامعوعزاتُوالمجاالتمجتمعومعًذذاالمجاالت
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بين متوساطات اساتجابة   α ≤ 0.5.دللة إحصائية عند مستوا دللة طىل توجد فروا ذات 
طمبة الجامعاات الفمساطينية تعازا  الذىنية لجياز األمن الداخمي لدا المفحوصين حول الصورة
 لمتغير التجربة السابقة؟

 انسابقتانتجربت  -"اختبار " انتبايه األحاديوتائج  :(5-16)جذول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

ط
S

ig
 .

 

 ل نعم

 77.0 .047. ..50.3 .3..50 الممارسات الميدانية لرجل األمن

 77.0 07.5. ..50.4 ...507 الجانب المياري لرجل األمن الداخمي

 0..7 ..07. ..50.4 ...507 الجانب القيمي واألخالقي لرجل األمن

 0... .0.7. 50.4.5 75..50 ايع المجالت معً جم

   يمكن استنتاج ما يمي:5-16الموضحة في جدول ط من النتائج 

المقابمػػوالختبػػار"(.Sig)القيمػػواالحتماليػػويفأفَّ(تّبػػ5-16الموضػػحوفػػيجػػدوؿ)مػػفالنتػػائج
وبػذلؾاتمجتمعػومًعػلجميػعالمجػاالتوالمجػاال0.05مػفمسػتوىالداللػوأكبر"التبايفاألحادي
عينػوالدراسػوحػوؿفروؽذاتداللوإحصػائيوبػيفمتوسػطاتتقػديراتالتوجدهيمكفاستنتاجأنَّ
وحيػث،بوالسابقومعرجاؿاألمفالداخميعزىإلىالتجراتُوالمجاالتمجتمعومعًذذاالمجاالت

(4111والرجػػػػاني)(ودارسػػػػ4114(ودارسػػػػوالمطيػػػػري)4115اتفقػػػػتمعهػػػػاكدارسػػػػوالزميمػػػػي)
.(4117(ودارسودحبلف)4111ودارسوالطنانى)

مػػفالػػداخميمػػفؿتحسػػيفالصػػورةالذذنيػػولجهػػازاألبمػػاُسػػ:جابػػوافػػرادالعينػػوعمػػىسػػؤاؿإأفَّو
وجهونظرطمبوالجامعاتالفمسطينيو؟

:تمثؿبالتاليؿتحسيفالصورةالذذنيولجهازاألمفالداخميتفرادالعينوعمىسبأجابمعظـأ
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 مفالداخميووجهازاألترسيخمبدأاالحتراـالمتبادؿبيفطمبوالجامعاتالفمسطيني .1

طػػػرفػػػتحخطػػػوطوعنػػػاويفواضػػػحولجهػػػازاألمػػػفالػػػداخميوالتنسػػػيؽمػػػعإدارةالجامعػػػاتواأل .4
الطبلبيػػػػػوفػػػػػيتوحيػػػػػدالجهػػػػػودونشػػػػػرالػػػػػوعيوالثقافػػػػػواالمنيػػػػػوداخػػػػػؿالمؤسسػػػػػاتالتعميميػػػػػو

 و يرذاكالمؤسسات

معػػاتالفمسػػطينيوبمخػػاطرمنيػػومدروسػػوومسػػتمرةلتوعيػػوطمبػػوالجاالقيػػاـبحمػػبلتإعبلميػػوأ .3
 .جماعالوطنيالفكرالمنحرؼوقضايامخالفواإلمنيوقضايااإلسقاطاأل

ومعالجتهػػػاواطػػػبلعمنيػػػوشعمػػػؿومحاضػػػراتتهػػػتـبالقضػػػايااألقامػػػومػػػؤتمراتعمميػػػووورإ .2
 .يجادحموؿلهاالمحاولوعمىإحثيفعمىالمشاكؿوالبا
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 النتائج والتوصيات

 : النتائج العامة لمدراسةأوًل 

مػػالػػـيكػػفالػػداخمياألمػػفلجهػػازمبلمػػحالصػػورةالذذنيػػوفػػيتغييػػرأياليمكػػفإحػػداث .1
لػػيساالهػػدؼالمنشػػودلنػػاجميًعػػوالتػػاـبضػػرورتهواالقتنػػاعالتغييػػرفػػيلػػدىأفػػراداالر بػػو

"فتمػؾ ايػومػفالصػعبتحقيقهػا،ولػـIdeal Imageلػىالصػورةالمثاليػو"الوصػوؿإ
نَّتتحقؽعمىمػدارالجػنسالبشػرىحتّػ مػاالهػدؼذػوالوصػوؿإلػىىلؤلنبيػاءوالرسػؿ،وا 

األمػػفتسػػاعدجهػػازالتػػي"أوالصػػورةالوظيفيػػوDesired Imageالصػػورةالمر وبػػو"
 .تهبيفضؿشكؿممكفعمىأداءمهمتهوتحقيؽوظيفالداخمي

مػػفعينػػوالدراسػػوأجػػابوابػػنعـوالغالبيػػوالعظمػػو(%1203)مػػانسػػبتهأظهػػرتالنتػػائجأفَّ .4
جهػػػازاألمػػػفالػػػداخميأقػػػؿممػػػايثبػػػتأفَّ(ال)بػػػػػوقػػػامواباإلجابػػػ(%8507)والتػػػيتمثػػػؿ

معػػاتالمثقفػػيفوخاصػوطمبػػوالجاامػػعطبقػوأجهػزةوزارةالداخميػػوواألمػفالػػوطنياحتكاًكػ
ممػػايشػػيرإلػػىخصوصػػيووطبيعػػوعمػػؿجهػػازاألمػػفالػػداخميفػػيقطػػاع ػػزةوالعبلقػػو

هـيمثمػػػوفشػػػريحوكبيػػػرةمػػػفمكونػػػاتابػػػينَّعمًمػػػ،الجيػػػدةمػػػعطمبػػػوالجامعػػػاتالفمسػػػطينيو
 المجتمعالفمسطيني.

بدرجاة  جاناب الممارساات الميدانياة لرجال األمان الاداخميدتالنتائجعندتطبيػؽكماوأكّ .3
 النحوالتالي:(حيثتمثمتالنتائجعمى%71014)وبنسبويرةكب

 

 :في الفقرة التالية من ىذا الجانبفي ىذا الجانب ىي  الفقرة األعمد موافقة

يراعػػيمبػػدأالسػػريووالكتمػػاففػػيالقضػػايااألمنيػػوالتػػي":الثالثػػوعشػػرلمفقػػرةالمتوسػػطالحسػػابي
،(%70.61)النسػػبيالػػوزف(أيأف10َّيػػومػػف)الدرجػػوالكم7.61"يسػػاويتخػػصالمػػواطنيف

 .مفقبؿأفرادالعينوعمىذذاالفقرةبدرجوكبيرةوذذايعنيأفذناؾموافقو

 :في ىذا الجانب ىي الفقرة الفقرة األدند موافقة
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،"شػكواذـىتماعإلػسػبليعقػدلقػاءاتمػعالمػواطنيفلالسادسػووالسػابعو"المتوسطالحسابيلمفقرة
الػوزفأيأف6.64يسػتخداـنفػوذالتحقيػؽمصػالحشخصػيو"يسػاواالنزاذووعػدـىميحرصع

مػػفقبػػؿأفػػرادالعينػػوعمػػىذػػذابدرجػػومتوسػػطوذنػػاؾموافقػػو،وذػػذايعنػػيأفَّ%60.64النسػػبي
 الفقرة.

وحصػمتكبيػرةدرجاة وجاود  النتاائج أظيارت الميااري لرجال األمان الاداخميالجانبتطبيؽوعند
 .(%70.03)هتنسبعميما

 :التالي فقرة األعمد ليذا الجانب حصمت عمدال

لديػػهالقػػدرةعمػػيانتقػػاداتالمػػواطنيفبصػػدررحػػبالحاديػػوعشػػر"المتوسػػطالحسػػابيلمفقػػرةأف
،وذذايعنيأفَّ(%70.90)النسبيالوزف(أيأف10َّ)الدرجوالكميومف7.90وواسع"يساوي

ؿأفرادالعينوعمىذذاالفقرة.مفقببدرجوكبيرةذناؾموافقو

 :عند تطبيا ىذا الجانب الفقرة األدند موافقة

خػريفمػفاألجهػزةؾثقافػوأمنيػوواسػعوتميػزاعػفاآليتممػالثانيػوعشػر"المتوسطالحسابيلمفقرة
بدرجػػوذنػػاؾموافقػػو،وذػػذايعنػػيأفَّ(%60.05)النسػػبيالػػوزفأيأف6.05َّاألمنيػػو"يسػػاوي

مفقبؿأفرادالعينوعمىذذاالفقرة.متوسطو

 (%70.04)كبيرةوبنسبوالجانب القيمي واألخالقي لرجل األمن بدرجة جانبيتـتطبيؽ

ليوتجػااالمػواطنيف"يسػاويويشعربالمسؤ":الثالثوالمتوسطالحسابيلمفقرةالفقرةاألعمىموافقو:
ذنػػاؾموافقػػو،وذػػذايعنػػيأفَّ(%70.49)يالنسػػبالػػوزف(أيأف10َّ)الدرجػػوالكميػػومػػف7.49

ؿأفرادالعينوعمىذذاالفقرة.مفقببدرجوكبيرة

يطبػػؽمبػػدأالعػػدؿبػػيفجميػػعالثانيػػوعشػػر"المتوسػػطالحسػػابيلمفقػػرةوذػػىالفقػػرةاألدنػػىموافقػػو:
يأفَّ،وذػػذايعنػػ(%60.76)النسػػبيالػػوزفأيأف6.76َّزبيػػو"يسػػاويحاعػػفالالمػػواطنيفبعيػػدً

 .االفقرةمفقبؿأفرادالعينوعمىذذبدرجومتوسطوذناؾموافقو

 .بيفجوانبالدراسوإحصائيوتوجدعبلقوطرديوذاتداللو
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 :اتاالتوصي: ثانًيا

الػػداخمياألمػػفالمتبػػادؿبػػيفجهػػازاالحتػػراـالعمػػؿعمػػىترسػػيخمبػػدأيوصػػيالباحػػثفػػي .1
 .بهامفجانبالمواطنيفاالقتداءمكفوالمواطنيف،وخمؽنماذجوقدواتسموكيوي

المسػػائؿالجوذريػػوفػػيهالمكػػافلممحسػػوبيوأولموسػػاطوإشػػعارالمػػواطنيف"بالمسػػاواة"وأنَّػػ .2
 الداخمي.األمفجهازلدىتمسمستقبؿاألفرادوحياتهـالتي

وتنميػػػومػػػدركاتهـاألمنيػػػو،وخاصػػػوطمبػػػوالجامعػػػاتلػػػدىالمػػػواطنيفاألمنػػػييرفػػػعالػػػوع .3
التػيالمختمفػووبوظائفهػااألساسػيووالخػدماتالػداخمياألمػفيؼالمواطنيفبقطاعاتوتعر

فيمكافحوجػرائـاالحػتبلؿوقضػايااالنحػراؼاألمنيوتقدمهالممواطنيف،وخاصًواألنشطو
 الداخمي.األمفيقوـبهاجهازمخالفواإلجماعالوطنيوالتياالفكريوقضاي

وفكريػػوتسػتهدؼالنخػػبالعمميػووطمبػػوالجامعػاتالفمسػػطينيوتحقيػؽبػرامجتواصػػميوأمنيػو .4
بنػػػاءوتوعيػػوالجيػػػؿوتقػػدـصػػػورةإيجابيػػوعػػػفإلػػىتحػػتإشػػراؼالعبلقػػػاتالعامػػوتهػػػدؼ

 فئاتالمجتمعاألخرى.إلىجهازاألمفالداخميممايساذـفينقمها

إلػػىلموصػػوؿتفعيػػؿالعمػػؿاإلعبلمػػياألمنػػيالموجػػولجميػػعمكونػػاتالشػػعبالفمسػػطيني .5
وذلػػػؾعبػػػراالعتمػػػادعمػػػىالوسػػػائؿالحديثػػػوفػػػي؛الصػػػورةالحقيقيػػػووالمعمومػػػاتالصػػػادقو

بها.  توضيحالصورةالحقيقيوعفجهازاألمفالداخميوعفالمهاـالتييقـو

ضػػرورةاذتمػػاـإدارةالعبلقػػاتالعامػػوواإلعػػبلـفػػيجهػػازاألمػػفالػػداخميبػػإبرازإنجػػازات .6
يتعمؽبمايقوـبهالجهازمفمكافحوالجريمووقضاياالتخابراألمنيالجهازوخاصوبما

جمػػػاعمعاديػػػووالفكػػػرالمنحػػػرؼوقضػػػايااإلخػػػبلؿبػػػاألمفالعػػػاـومخالفػػػواإلمػػػعالجهػػػاتال
 الوطني.

تركيػػػزجهػػػودإدارةالعبلقػػػاتالعامػػػوإلنشػػػاءقنػػػواتاتصػػػاؿوتواصػػػؿمػػػعإدارةالجامعػػػات .7
القضػػاياالتػػيتخػػصجميػػعيػػووالمجػػالسالطبلبيػػوالفاعمػػوفػػيالطبلبطػػراألُالفمسػػطينيوأو

 الطبلبأوالمؤسساتالتعميموفيقطاع زة.
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تعزيزالتواصؿوالتعاوفبيفعناصروضباطجهازاألمػفالػداخميوبػيفالمػواطنيفوذلػؾ .8
األسقاطاألمنيوقضاياالفكرالمنحرؼعبرعبرتقديـبرامجتوعويوووقائيوعفمخاطر

 اتفضائيووأرضيووبرامجاإلذاعاتالمحميو.قنو

إقامومؤتمراتعمميووورشعمؿومحاضراتبالتنسيؽبػيفالجامعػاتالفمسػطينيووجهػاز .9
،قضػػاياالتخػػابر:مثػػؿ،الػػداخميلموقػػوؼعمػػىبعػػضالقضػػاياالهامػػوفػػيالمجتمػػعاألمػػف

الػػوطنيالتػػيقػػدومخػػاطرمخالفػػواإلجمػػاع،وقضػػاياالفكػػرالمنحػػرؼ،وأسػػاليباإلسػػقاط
ومحكمػػوفػػيالحػػدمػػفتمػػؾالمشػػاكؿيػػماتالفمسػػطينيوفػػيتقػػديـأبحػػاثعمتسػػهـالجامعػػ

 االجتماعيوفيالمجتمعالفمسطيني.

تطويرالعمؿوامتبلؾالتكنولوجياالحديثوسواًءبمػايتعمػؽبيسػاليباالتصػاؿوالتواصػؿأو .10
 بالطرؽالتكنولوجيوالحديثو.بمابتعمؽبيدواتكشؼالجريموبالقبضعمىالمجرميف

 مقترحات لمدراسة من وجية نظر الباحثثالثًا: 

 :المستقبمية في العناوين التالية يقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات البحثية

وتعامؿوزارةالداخميومعالمواطنيففيظؿأسموبضاالجمهورالفمسطينيعمىرمدى .1
 الحصار.

فمسػػطينيفػػيتغيػػرالقػػوانيفوالتشػػريعاتالفمسػػطينيوبمػػايتناسػػبمػػاؿوطمػػوحالمػػواطفالآ .2
 معالواقعالفمسطينيفيظؿالحصار.

 دورالقيـاألخبلقيوفيتحسيفالصورةالذذنيولممؤسسواألمنيو. .3

جهػػػػازالشػػػػرطوالػػػػوطنيواألمػػػػفواقػػػػعالتخطػػػػيطلمصػػػػورةالذذنيػػػػوألجهػػػػزةوزارةالداخميػػػػو .4
.أنموذًجا
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 ادر والمراجع:المصقائمة 

 القرآن الكريم

 الكتب العربية: أوًل 

 ـ.1960أرويؾلنداؿ،عناصراإلدارة،دارالفكرالعربي،القاذرة، .1
 ـ.1992البعمبكي،منير،قاموسالمورد،دارالعمـلممبلييف،بيروت، .2
األمنيػػػو، .3 الجحنػػػي،عمػػػي،مػػػدخؿإلػػػىالعبلقػػػاتالعامػػػوواإلنسػػػانيو،جامعػػػونػػػايؼلمعمػػػـو

 ـ.2006اض،الري

الجرجاوي،زياد.القواعدالمنهجيولبناءاالسػتبياف،الطبعػوالثانيػو،مطبعػوأبنػاءالجػراح، .4
.(2010)،فمسطيف

 ـ.2004حجاب،محمد،المعجـاإلعبلمي،دارالفجرلمنشروالتوزيع،القاذرة، .5

مؤسسػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػوراؽ،عمػػػػػػػػػػافاألردف،الحمػػػػػػػػػػداني،موفػػػػػػػػػػؽ:منػػػػػػػػػػاذجالبحػػػػػػػػػػثالعممػػػػػػػػػػي، .6
.(2010)ر،لمنش

ذبيػػاف،سػػامي،قػػاموسالمصػػطمحاتالسياسػػيوواالقتصػػاديوواالجتماعيػػو،ريػػاضالػػريس .7
 ـ.1980لمكتبوالنشر،لندف،

رامػػػز.دورنظػػػـالمعمومػػػاتاإلداريػػػػوفػػػيتعزيػػػزالحوكمػػػواإلداريػػػوفػػػػيوزارة،الزعػػػانيف .8
والسياسػػوأكاديميػػواإلدارة،بغػػزة.رسػػالوماجسػػتير يػػرمنشػػورة-العػػاليالتربيػػووالتعمػػيـ

 .ـ(2015)،لمدراساتالعميا. زة

السػػممي،عمػػي،المهػػاراتاإلداريػػووالقياديػػولممػػديرالمتفػػوؽ،دار ريػػبلمطباعػػووالنشػػر .9
 ـ.1999والتوزيع،القاذرة،

عبدالحميد،صبلحالػديف،تحػدياتومعوقػاتالعمػؿالشػرطيفػيعصػرالعولمػووسػبؿ .10
 ـ.2006الشارقو،مواجهتها،الشارقو،مركزبحوثالشارقو،

مفهومهوأدواته-البحثالعممي،كايدعبيدات،ذوقافوعدس،عبدالرحمف،وعبدالحؽ، .11
.(2001)،وأساليبه،دارالفكرلمنشروالتوزيع،عماف
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عجػػوة،عمػػي،العبلقػػاتالعامػػووالصػػورةالذذنيػػو،عػػالـالكتػػبلمطباعػػووالنشػػروالتوزيػػع، .12
 ـ.2003القاذرة،

دارةعجػػػػػوة،عمػػػػػي،فريػػػػػد، .13 كريمػػػػػاف،إدارةالعبلقػػػػػاتالعامػػػػػوبػػػػػيفاإلدارةاالسػػػػػتراتيجيووا 
 ـ.2005األزمات،عالـالكتب،القاذرة،

عجػػوة،عمػػي،يوسػػؼ،محمػػود،إدارةوتخطػػيطالعبلقػػاتالعامػػو،جامعػػوالقػػاذرة،القػػاذرة، .14
 ـ.2005

دراسػػػػػاتومبلحظػػػػػاتنقديػػػػػو،الهيئػػػػػو-عريػػػػػؼ،زيػػػػػاد،قػػػػػوانيفالشػػػػػرطوفػػػػػيفمسػػػػػطيف .15
 ـ.1998مسطينيوالمستقمولحقوؽاإلنساف، زة،الف

لكترونيػػوالحديثػػوواتجاذػػاتهـالنخػػبعمػػىالمصػػادراإلخباريػػواإلالعسػػكر،فهػػد،اعتمػػاد .16
 ـ.2007نحومستقبؿانتشارذافيالمجتمعالسعودي،

كامػػػؿ،محمػػػد،القواعػػػدالفنيػػػولمعمػػػؿالشػػػرطيلمكافحػػػوالجريمػػػو،دارالكتػػػابالجػػػامعي، .17
 ـ.2004العربيو،العيف،اإلمارات

كردي،أحمد،إدارةالصورةالذذنيولممنظماتفيإطارواقعالمسئوليواالجتماعيػو،كميػو .18
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ورئيسأكاديميواإلدارةوالسياسالدكتور/محمدإبراذيـالمدذوف .3
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محاضرةفيالكميوالجامعيواألستاذة/سماذرمصطفىالممي .9

محاضرفيالكميوالجامعيوالدكتور/محمدكمخ .10



                           

116 
 

  2ممحا رقم ط
 

أكاديميواإلدارةوالسياسولمدراساتالعميا
فمسطيف-برنامجالدراساتالعمياالمشترؾمعجامعواألقصى

الدولووالحكـالرشيدتخصصإدارة
 

 

 للبحث العلمي استببنةتعبئة وع: ــاملوض
 

 

 

الباحػػثبػػإجراءدراسػػو الصااورة الذىنيااة لجياااز األماان الااداخمي لاادا طمبااة ":بعنػػوافميدانيػػويقػػـو
فػػيإدارةوذلػػؾكمتطمػػبتكميمػػيلنيػػؿدرجػػوالماجسػػتيرالجامعااات الفمسااطينية وس اابل تحسااينيا"

االسػتبانوأضػعبػيفأيػديكـذػذاويشػرفنيأفيأكاديميػواإلدارةوالسياسػو،الدولووالحكـالرشيدفػ
موضوعيووأمانو.بكؿمصداقيووتعبئتهابكؿمنكـقراءتهااراجيً

وسػػيحتفظبسػػريتهاولػػفيسػػتخدمهاإالوتقػػديرالباحػػثاحتػػراـسػػتكوفموضػػوعإجابػػاتكـبػػيفَّاعمًمػػ
أل راضالبحثالعممي.

 والتقدٌر الحترام وتفضلوا بقبول فائق

 
 
 
 

 الباحث
 عبد هللا محمود السبتً
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 األولية: البيانات أوًل 
موضعإشارة)ُيرجىاإلرشاداتالتوضيحيو: (فيالمكافالمناسب.×التكـر

 النوع: .1

ىأنثػذكر

 مكان السكن: .2

رفحخانيونسالوسطى زةشماؿ زة

 التأييد التنظيمي: .3

الجبهوالديمقراطيوالجبهوالشعبيوالجهاداإلسبلميحماسفتح

 الجامعة: .4

فمسطيفاألقصىاألزذراإلسبلميو

 ىل لك تجربو سابقة مع رجال األمن الداخمي: .5

النعـ

 
 : الممارسات الميدانية لرجل األمن الداخمي:ًياثان

 البيان م
درجاااااااااااااااااااااااة 

 الموافقة
) 1- 10  

.طبيعومهامهوحدودصبلحياتهجيًدايعرؼ  .1
.كافولديهالقدرةعمىالسيطرةفيالمواقؼ  .2
يجتهدفيإقناعالمواطنيفبمايفعمهلممصمحوالعامو.  .3
بإنجازمعامبلتالمواطنيففيإطار  .4 القانوف.يقـو
يقدـالشكرلممواطنيفالمتعاونيفمعهفيكشؼالجريمو.  .5
إلىشكواذـ.لبلستماعيعقدلقاءاتمعالمواطنيف  .6
نفوذالتحقيؽمصالحشخصيو.استخداـيحرصعمىالنزاذووعدـ  .7
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 جانب الميارا لرجل األمن الداخمي: الثالثًا

 
 

والميففيالتعاوفمعالمواطنيف.  .8 بالتوفيؽبيفالحـز يقـو
بسياسوالحيادو  .9 الموضوعيوتجااالخبلفاتالواقعوبيفاألفراد.يمتـز

يسيءلممؤسسواألمنيو.يتجنبأيتصرؼمفشينهأفْ  .10
مفالتعاوفمعاألجهزةاألمنيو.باالرتياحيشعرأيمواطف  .11
12.   المقدمومفالطمبوأوالُنخبالعمميو.االقتراحاتيقّدرويحتـر
يااألمنيوالتيتخصالمواطنيف.يراعيمبدأالسريووالكتماففيالقضا  .13
يقدـالنصائحواإلرشاداتبمايخصالقضايااألمنيو.  .14
يتعامؿبمرونوعنداستفسارالمواطنيفعفبعضالموقوفيفلديهـ.  .15

 البيان م
درجاااااااااااااااااااااااة 

 الموافقة
) 1- 10  

يو.ينجزجميعأعمالهبدقووسرعوعال  .1
يمتمؾمهارةاالتصاؿوالتواصؿالفّعاؿفيتعاممهمعالمواطنيف.  .2
األلفاظالسهمووالواضحو.واستخداـيمتازبالقدرةعمىاإلقناع  .3
يمتمؾالتيذيؿالكافيلمتعامؿمعالمواطنيففيإطارالقانوف.  .4
لديهالقدرةعمىالحكـعمىاألموربموضوعيووحياد.  .5
لمرونووالقدرةعمىالتعامؿمعمختمؼاألعمار.يتحمىبا  .6
يتعامؿبعقبلنيوومنطؽعندمعالجتهلممشاكؿالتيتواجههأثناءعممه.  .7
يمتمؾخمفيومناسبوعفاألنظمووالموائحوالقوانيفالمنظمولعممه.  .8
مفالمواطنيف.استفساريتعامؿبشكؿجديعندتمقيهأيشكوىأو  .9

المواطنيفبصدررحبوواسع.انتقاداتةعمىتقبؿلديهالقدر  .10
.كافولديهالقدرةعمىالتعامؿبحكمهفيالظروؼوالمواقؼ  .11
يمتمؾثقافوأمنيوواسعوتميزاعفاآلخريفمفاألجهزةاألمنيو.  .12
والتقدير.واالحتراـباالبتساموالمواطنيفاستقباؿيحرصعمى  .13
خريف.يبادربتقديـالمساعدةلآل  .14
بالمشاركوفياألنشطواإلنسانيو  .15 التييتـدعوتهإليها.واالجتماعيويقـو
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 رابعًا: الجانب القيمي واألخالقي لرجل األمن الداخمي:

 : مالحظات ترزب في إضافتيا:خامًسا
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................ 
 

 مقترحات لتحسين الصورة الذىنية لجياز األمن الداخمي: :سادًسا
............................................................................................................

............................................................................................................
... 

 البيان م
درجااااااااااااااااااااااااة 

 الموافقة
) 1- 10  

يتسـباألخبلؽالحميدةعندتعاممهمعالمواطنيف.  .1
اقؼ.يتحمىبالصبروضبطالنفسفيجميعالمو  .2
يشعربالمسئوليوتجااالمواطنيف.  .3
يتصؼباألمانوواإلخبلص.  .4
يتعامؿبموضوعيومعجميعالمواطنيف.  .5
فينفوسمفيتعامؿمعهـ.اطيبًايترؾأثرً  .6
يتصؼبالميفوالهدوءفيتعاممهمعقضاياالمواطنيف.  .7
بالموائحوالقوانيفالتيتضبطالعمؿ.  .8 يمتـز
أليشخصشعرأنهأخطيفيحقه.لبلعتذارالشجاعويمتمؾ  .9

لديهالقدرةعمىتفّهـجميعمشاكؿالمواطنيفوقضاياذـ.  .10
ُيراعيبمشاعرالمواطنيفويحافظعمىأسرارذـ.  .11
عفالحزبيو.العدؿبيفجميعالمواطنيفبعيًدايطبؽمبدأ  .12
.كافويتحمىبالوقاروالحكموفيالظروؼوالمواقؼ  .13
يراعيالحالوالنفسيولممواطنيف.  .14
فيالقضاياوالمواقؼ  .15 .كافويتعامؿبحـز


