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َ
ونَُّالْأ ْهَتد  ُّ﴾م 
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 اءهــــر  اإلإ 
هن ضتتتتاق  ح   لهحتوا حمتيقتب   بحر ستتتتعوات   باربداع والتمهزنحو بي  ىاإتق   الها الحهال نبض   ملى

في  فاا  والصتت الحبو  النوإ   معاني الدإ  لهغرس   ة  اإ في حتكستتو  بمن أدتى الصتعا    ض  فرو  ب الدنها
 بادستتتتتتتتتتادن  أنا إوح  أحتى لو فاإق   والعتم لنظل أحهاا   دل الحق  أمن  نعهش   ن  أ ىمني معنولت   بقتبي

وذا ذي قد  بهردستتتتتالمشتتتتيادل ا اإؤيتي متقتدً  ملىااتان   لهناه الوضتتتت  وحن   ا  شتتتتوقً ر قتب  تفط   ل م اطاو 
 يدي ..ن بهن يا اآلقدم  ينع  أل  أ

 نحها حهالً  ن  أدل أاب من أدتن  من ولتا   بلتى متا يحتب متا يحتب   ثر  آ(( والـر  الحبيـب)) 
 لني.ضه  إ  فيال   (بتإ )أإضاني الت  فهك يا أوقد  بنى الحهال ليمع ن   أ ريمب ف    في به كريمةً 

 ل  تعز  و  ن الحتتتب  تيمالتي ت ملى بيتتتاذات   لن م نون   لتصرج معبرلً  العبتتتاإات تتزاحم ن  م   إلىو 
 ان   ل م ااط ًةبمشتتتتتتتترق ةً إوحي متأللئ ىحالم فتبقاأل فوق ناصتتتتتتتتهة   يرفرف   الصتتتتتتتتفوإً  قتبيفي  مل  األ

االتحقق طا منهاتي لتى وشتتتتتتتتتتتتتتك  أ ىوتبق بيدإب يا لنوان  دلوات   ذا ديد   ل  ناإ صتتتتتتتتتتتتتتو  بييا في يدايد   ل م 
 ح في بحر  ستتبأ ولندما تكستتوني اليموم   بمن قتبي لم  واأل التعب   تصطف  و  لي الراحة   تصتتطاد   ذاوستتير  

 آالمي..من  بل ويزيلب فصف  نيا له  يا وحنا  حب  
حزن   الة    ستتتتتقتب   يا لتى دفتر  ستتتتتم  ا يا الها ي تب  فت  فستتتتتابقي ط التي ميما  برت   ((ميأ)) 

 والحهال   الروح   دل  يا ستتتتتته ة  الحبهب معشتتتتتتوقتي   لك   بدإدات    تم  ول  حتم  في  يا حهن يتقدم  ت  بفضتتتتتت وييتف  
 ذديك إسالتي لتيديني الرضا والدلاا.أ  

ش و أ ن  م   ملى بيزداد حبي ليا لندما تحدثني لن الصالل والصدقة والتسامح والعتم ن  م   ملى
اتي.. وقف  بجانبي في مراحل حه ن  م   ملىب اني بالت  دومً وته ر  ي  يا مشتتتتتاكتي الصاصتتتتتة فتيونيا لتل

.. .. تستتتتتتتتتامحك.. ح متك.. خفة دمكلآلخرين وحبيم لك   بك  بصتتتتتتتتتفاتك الرائعة ح   طبع    ن  يا م   ملهك  
 .أميإائحة  ذيمن  ملى

 طارق(( م  أ))خالتي 
ر فهيا لتى البحث والدإاستتتتة فتحمت  ذج امعتكفً  طوال  ن    اشتتتتيوإً  ي  التي صتتتتبرت لت ملى

 فهيا استتتتتتحضتتتتترت   تأمت    كتما التي) الحبيبة ي)زوجتالزودهة رل حهاتنا التهالي ومدافعة األيام في غ  
 ي  تمام نعم إبي لأخطو ستتتتتبهل الشتتتتتاكرين أ هف  ا حهنما أكرمني بيا وال أدإ  ي  لتلظمة نعمة إبي 

 ..الصالحة ذي فنعم  الزودة  
 )) األمنيا  ىدوأغلها  عشقيخالص  عم ((



 

 ح
 

 ى اب مني والت  ألإ دم   احببتكم حبً أالتهين  )براء، محمر، جور (من إوحي  بنتائي ودزاأ ملى
ب دإدات العتم ي فيقبل لته  من إق  فه م ما أنا م   ى وأإ  بكم الدافئةونالنوإ والمستقبل المشرق في له

ندما م ختف تتك الكامهرا لتحدثكم لكصتبئ لأحدثكم اآلن ولعتكم ال تعون ما أقول.. لكن حسب م ما ي
 ن  ا يجول اآلن بصاطرا.. لربما ال أكون حهنيا لتى قهد الحهال وم  تكبرون بالصتتتتتتتتتتوت والصتتتتتتتتتتوإل لم  

 يدإا..
 عمار وزكريا ومحمر وطارق وأةــــماء وةــــمان وياةــــمين وحنينمخوتي وأخواتي ...  ملى

فأنا ال  مب و قت ملىتي كتما تصتتتل ت أن  أإدنبض ب  قتبيب محستتتاستتتي من خالل ما  ميصتتتتك أإدت أن  
 .ي"يا دنيت مأحبك"ذي  ممله   تمة خرد  من ألماقي كمتصت ب أإدت أن  م ب عدأتأم ل حهاًل 

ة إفح عبب لزمالئي في شتتتماتيب ومنستتتبي الكريم آل الغتبانخوالي وخاالتي وألمامي ولأملى 
ولم يتوانوا لن مد يد المستتتتتتتتتتتالدل يوًماب "النصبة" الها  انوا خهر الرفقاا لي خالل الرحتة الدإاستتتتتتتتتتتهة 

 ك الت  فه م ودزاكم خهر الجزاا.باإ 
غوا مر   ن  ملى الهين ضتتتحوا بأنفستتتيم وأمواليم إخهصتتتة في ستتتبهل الت  لتنهل من ألداا الت ب م  

مة توأم المقاو ستتتتتتتتتتتتتتبقونا لتجنان  ن  ولم يعرفوا لتمستتتتتتتتتتتتتتتحهتل طريقب م   ب ستتتتتتتتتتتتتتروا قوالتده بأنف المحتتل
محمد  الشتتتتيهد المجاذد/ بوالشتتتتيهد القائد/ محمد أبو شتتتتمالة بد القائد/ إائد العطاإالفتستتتتطهنهة الشتتتتيه

 ".ئة الشيهد "مسجد الفاإوق المملى مسجد ا بأحمد القاضي
تعتم   ن  م   ملى بمضتتون زذرل حهاتيم وشتتبابيم ختف أستتواإ الستتجون والمعتقالتملى الهين ي  
األستتتتتتهر/  القائد لتميندس الشتتتتتتيهد/ يحهى لها  اانتقامً  "لمتهات الءأإ المقدس" ارخال  في  تاب 

 وإلى أمهر الظل األسهر/ لبد الت  البرغوتي... بحسن سالمة
 

 ومراإل الزمن ... ب عدل  حق لتهناب وأنسانا ذ ره طول ال ن   ل م   لىم
  



 

 خ
 

 شكر وتقرير
 

ُُّّوَمَن ﴿تعالىقال  ر  ُّرَُُّّفَإِن ََُُّّكَفرَُُّّلَِنْفِسهَُِّوَمنَشَكَرُّفَإِن ََماُّيَْشك  ِ  ﴾ َكِريم َُُّّغنِي  ُُّّب 

[04: النمل]  
تتتتتتتأكاديمهتتتتتتتة ارداإل والسهاستتتتتتتة لتدإاستتتتتتتات العتهتتتتتتتا و  ملتتتتتتتىأتقتتتتتتتدم بالشتتتتتتت ر الجزيتتتتتتتل   ن   تتتتتتتل م 

ب وأختتتتص بالتتتتته ر اأو تودهًيتتتتتستتتتة أو أستتتتدى ملتتتتتي  نصتتتتهحة إاب أو ستتتتالد فتتتتتي منجتتتتاز ذتتتتتهه الدستتتتاذم
متتتتن ديتتتتده التتتتها منحنتتتتي  نبهتتتتل حستتتتن الطيتتتتراوابستتتتة التتتتد توإ اأستتتتتاذا المشتتتترف لتتتتتى ذتتتتهه الدإ 

 يم أدزه لني خهر الجزاا.ووقت  الكءهرب الت  
 من: كما أتود  بالش ر والتقدير أللضاا لجنة المناقشة  اًل 

 اداخدي   اـــــ  مناقش  ه ـــــــــــــــو طــــــم أبـــــامي ةديــــــة الركتور/
 اارجي  ـــخ امناقش            سىـــير عيــــــــعبر الحمطدلت  والركتور/

 
 محمتتتتتتتتتتتتتتد المتتتتتتتتتتتتتتدذون إئتتتتتتتتتتتتتتهس أكاديمهتتتتتتتتتتتتتتة ارداإل والسهاستتتتتتتتتتتتتتةب  والشتتتتتتتتتتتتتت ر موصتتتتتتتتتتتتتتول لتتتتتتتتتتتتتتتد توإ/

النائتتتتتتب األكتتتتتتاديميب ولجمهتتتتتتع العتتتتتتامتهن فتتتتتتي ذتتتتتتها الصتتتتتترح  أبتتتتتتو إحمتتتتتتة التتتتتتدين والتتتتتتد توإ /لمتتتتتتاد
 .الجيد المتواضعذم في منجاز ذها اس ن  العتمي الشامخب ولكل م  

 

 ،،،، التوفيقوالله ولي 

 
 الباحث

 يأحمد فتحي أبو غال

  



 

 د
 

 شكر وتقرير
 

َُّ"ملسو هيلع هللا ىلص ألمر النبي  امتثال   ُّالَل  ر  ُّالَن اَسُّلَاُّيَْشك  ر    (5483المش ال: باأللباني) "َمْنُّلَاُّيَْشك 
الذين  ء األجالء،دإم االل إلىألهل الفضــــل هفضــــدهم، فدنني أتقرم هالشــــكر وال زيل  اوعرفان  

 اقتبست من نور عدمهم خالل مرحدة الرراةة:

 

 لمــــرهـــــــــون مر إبراهيم اد. مح

 ـل حســـــن الطهـــــــــــراو  د. نبيــ

 ــامـي ةديـــم أبـــــو طـــــهد. ةـــــ

 ال ريسي زد. محمر عبر اللزي

 ـــــــان محمــود وشـــــــــاند. غس

 ورد. محمــر صــــــــادق عاشـــــــ

 ـــايـــرـــةلـــــــــر فطـــــــد. تـامـــــــر 

 حيشــحمر عــاشــــــــــــــور جمأ. 

 رـــــــــــــكـــف اللــــــر عاطــــأ. محم

 

 أصبح ةنا برقه يضئ الطريق أمامي اعدمني حرف   ن  كل م   إلىو 

 ((لكم ))خالص حبي وتقرير  
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 هالدغة اللربية مدخص الرراةة
عهة في لتولهة المجتممداإل ارلالم األمني الفتسطهني ودوإه في املى التعرف  ذدف  الدإاسة

ب ميمنيو المستتتتح ارلالو المحافظات الجنوبهةب وقام الباحث باستتتتتصدام المنيو الوصتتتتفي التحتهتيب 
امتهن في الع دمهعمن  ن مجتمع الدإاسةوتكو   بأدوات لجمع البهانات والمقابتة والمالحظةبواالستبانة 

 (05وتم استتتتتتتترداد ) بلحصتتتتتتتر الشتتتتتتتاملبطريقة ا باموظفً ( 444) وبتغ لددذم بمداإل ارلالم األمني
عة ب دامالجامعة ارستتتتتتتتتالمهةب وذي:) طتبة الجامعات الفتستتتتتتتتتطهنهةتم اختهاإ العهنة من استتتتتتتتتتبانةب و 

لتحصول  استبانةب (518وتم استرداد ) وطالبةب اطالبً  ب(504وقد بتغ  ) ب(األزذراألقصىب دامعة 
 صول.ف ستة ملى  م  س  وق   بلتى تصوإ  امل ودقهق حول الدإاسة

 أهمها: ،من النتائج اوقر أظهر  الرراةة عرد  
 ب عدب حهث داا "متوستتتتتتتت "وذو ( %37بتغ ) قد الوزن النستتتتتتتتبي لمحوإ مداإل ارلالم األمني أن   -1

مينهة القائم باالتصتتتال  ب عد(ب ويته  %4118ضتتتواب  والمحاذير في المرتبة األولى بوزن نستتتبي )
التأذهل والتدإيب  ب عدويته   ب(%37وزن نستتتتتتتتتتتتبي )التوده  ب ب عد( ويته  %3718بوزن نستتتتتتتتتتتبي )

الرقابة  ب عد(ب ويته  %3117التصطه  بوزن نسبي ) ب عدويته   ب(%3113ارلالمي بوزن نستبي )
 (.%7.17التنظهم بوزن نسبي ) ب عد  (ب ويته%3.18بوزن نسبي )

لتمستتتتيدف  ببة األولىفي المرت "تزيد من معرفتي بالقضتتتايا المصتتفة األمنهة"حمالت التولهة  أن   -8
 ".ا"مرتفع ددً وذو  (%13.4)بتغ الوزن النسبي  حهث من االتصالب

و دية بشتت ل منطقي"ب وذالمتنظهم ارداإل العتها لتمواإد البشتترية وا" (ب بأن  %90.0ذ رت نستتبة ) -5
 "متوس ".

 ".متوس بوضع خط  استراتهجهة ملالمهة"ب وذو " انشاإك دمهعً " (ب بأن  %91.1ذ رت نسبة ) -0
 تي:م التوصيا  عدى النحو اآلوكانت أه

ستتتتتتتتتتتتتتمى "مداإل ارلالم األمني"ب وتحتوا لتى دمو ارداإات العتتتامتتتتة في مداإل واحتتتدل تحتتت  م   .4
 مصتصهن حسب االحتهادات مع التر هز لتى ارلالم والقانون.

 ستتتتتتتتتتتفاد من نتائجيا في تحديد أولويات الحمالت القادمةمنشتتتتتتتتتاا وحدل مصتصتتتتتتتتتتة بالرأا العام ي   .8
 والحالة العامة لتمجتمع.

 العامتهن وتطوير قدإاتيم ارلالمهة. دمهعمنشاا دائرل لتتدإيب تتولى ميمة تدإيب  .5
 العامتهن في مداإل ارلالم األمني بالتصطه  داخل ارداإل. دمهعمشراك  .0
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 مدخص الرراةة هالدغة اإلن ديزية
The study aimed to recognize the Management of the Palestinian 

Security Media and its Role in the Community Outreach. The 

researcher used the analytical descriptive approach, the media 

survey methodology, the questionnaire, the interview and the 

observation, as tools for data collection, and the study society of all 

employees of the department of security information, with 100 

employees, in the comprehensive inventory, (.7)  were recovered 

and the sample was selected from all Palestinian university 

students, namely: ) Islamic University, Al-Aqsa University, Al-

Azhar University(, has reached (7..) students and has recovered 

(382) questionnaires, to obtain a complete and accurate conception 

of the study and divided into six chapters. 

The study found a range of results including:  

1. The relative weight of the security information management hub 

has reached 73% It is "medium", following controls and caveats in 

the first place with a relative weight (81.4%), followed by a 

professional who is in contact with a relative weight (73.4%) 

followed by orientation with relative weight (73%) followed by 

qualification and media training with relative weight (71.7%) 

followed by planning with relative weight (71.6%), followed by 

control with relative weight (70.4%), followed by regulation with 

relative weight (69.6%). 

2. "Security awareness campaigns increase my knowledge of the 

various issues" in the first place, for the target of communication, 

where the relative weight (85.1%) It is "very high". 

3. The proportion (64.9%) stated, "The senior management of 

human and physical resources is logical", which is "medium". 

4. The proportion (68.8%) stated, "We all participate in the 

development of information strategic plans", which is "medium". 

The most important recommendations were as follows: 
1. Merging departments in one department under the name of 

"Department of Security Information" and containing specialists 

according to needs, focusing on the media and the law. 

2. Establishment of a public opinion unit, the results of which are 

used to prioritize future campaigns and the general state of society. 

3. Establish a training service to train all workers and develop their 

media capabilities. 

4. Involve all employees of the Department of Security Information 

in planning within the department. 
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 مقرمة:
تجاذل  وال يم ن بتغتغل ارلالم في حهاتنا الهومهة وفرض نفستتتتتتتتت  لتى المجتمعات واألفراد

 م اتجاذات الرأا في المجتمع من خاللالتأثهر الها يستتتتتتتيم فه  لتكوين الرأا العامب مذ يحدد ارلال
 فراد.وتأثهر مباشر ينع س لتى ستوك األ ما يقدم  من مفاذهم واتجاذات

 ردلمجتمع وستوك الففي ارأا العام ال اتجاذاتاتساع المنظومة ارلالمهة وتأثهرذا لتى ان 
ت ارلالم التولهتتتتة في العتتتتديتتتتد من المجتتتتاالتب ومن ذتتتتهه المجتتتتاال ارلالم دوإ  اتصتتتتاذ  ملى ىأد

ب الها يماإس التولهة األمنهةكان ظيوإ ارلالم األمني  إلالم متصصتتص لألديزل ف بالمتصصتتص
التتداإستتتتتتتتتتتتتتة لتى ارلالم األمني ودوإه في التولهتتة المجتمعهتتة في  تب وإ ز بتتأشتتتتتتتتتتتتتت تتال مصتتفتتة لتتدل

 المحافظات الجنوبهة.
من لصتتتتتتتتتر العالمات  ب حهث تطوإت الوستتتتتتتتتائلاإل ارلالمهة محدى فروع ارداإلوتعد ارد"

 وصتتتتت  ارلالم الها نعاصتتتترهب أن   ملىبالتصاطب والتغةب ثم الكتابةب ثم الطبالة  اوارشتتتتاإات مروإً 
ة والوإقهة فة ارلكترونهوالمحطات الفضتتتتتتتتائهة والستتتتتتتتهنما والتتفزيون والمهياع والصتتتتتتتتتحه ارنترن ومن  
لقدإت   ادمرً أو م اي ون نافعً  م ن أن  ذو حدينب فه افارلالم بوستتتتائت  المصتتفة يشتتتت ل ستتتتالحً ب وغهرذا

لتى التفالل والحر ةب ولدم انقطال  لن التأثهر في الءقافة المعاصتتترل ونماذج الستتتتوك التي يتبناذا 
 .(1: 3..7)أبو لهشةب  "األفراد

ات لةب وتعمل العالقفي الدو  األمنهةالقهام بميام ارلالم األمني يقع لتى لاتق الجيات  من  
 منهتتةاألمن خالل تقتتديم الحمالت  بالعتتامتتة وارلالم في وزإاإل التتداختهتتة لتى تقتتديم التولهتتة المم نتتة

 .االبتزازفي الجرائم أو  االنجراإوالمروإية والشرطهة لتمواطن لكي تحفظ  من 
م لتى ياب ويقو في بنتاا التدولتة وفي تحديد مفاذهم اإئهستتتتتتتتتتتتتتهتً  ادوإ ارلالم األمني دزاً  عتد  وي  

أستتتتاس التفالل مع األزمات والحوادث التي تواد  الدولة ب ل لناية مدإوستتتتة لتولهة المواطنب ومن 
 أدل التأكهد لتى قدإل الدولة في موادية ذهه األزمات والحوادث وتقديم التولهة الالزمة لتمواطن.

خالل المساذمة  في موادية مشتاكل وقضايا المجتمع منمؤثر  أصتبح لعلالم األمني دوإ  
في مناقشتتة ذهه القضتتايا وإيجاد الحتول المناستتبة لياب بل ول  إستتالة ميمة في موادية الغزو الفكرا 
والءقافي المعادا الها يستتتتتتيدف دمهع الفئات العمريةب ويبرز دوإ ارلالم األمني بشتتتتت ل واضتتتتتحب 

 دييا شعبنا.من أدل موادية الدلاية المضادل والحر  النفسهة التي يوا ؛وق  الحر 
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تقوم لتى تولهة المجتمع  التولهة دزا استتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي في حهال المجتمعات والمنظمات  ونيا
 وتشتتتتتمل تكوين قنالات لدى األفرادبمحهطيا االدتمالي واألمني واالقتصتتتتتادا والستتتتتهاستتتتتي والفكرا 

بضتتتتتتتتتتتتتتروإل التعتاون مع الجيتات األمنهتة في مواديتة أا تيتديتدات لتتدولتة ومن خالل ديود ملالمهتتة 
 تولوية متوازنة نستطهع الوصول لولي المواطن في مجتمع وما الدوإ المطتو  من  القهام ب .

يستتتتعى الباحث من خالل الدإاستتتتة الرب  بهن العمل ارداإا والعمل ارلالمي األمني ودوإه 
ل ستتتتتتتتتتنتعرف من خالو في تقديم التولهة المجتمعهة لتجميوإ المستتتتتتتتتتتيدف بشتتتتتتتتتت ل منيجي وواقعيب 

واقع مداإل ارلالم األمني والتتدوإ التتها يتعبتت  من خالل التولهتتة المجتمعهتتة وأذمهتتة  ملىالتتدإاستتتتتتتتتتتتتتة 
القائمهن باالتصتتتتتتال حول التصطه  والتنظهم والتوده  والرقابةب ودإدة استتتتتتتفادل الجميوإ المستتتتتتتيدف 

 من ذهه التولهة المقدمة ل ب والوسائل المستصدمة والتأثهرات المعرفهة والوددانهة والستو هة.
زت أذمهة الدإاسة من خالل معايشة الباحث الواقع ارلالمي الها يعهش  في قطاع غزلب بر 

 وننا ال زلنا تح  االحتالل  ؛فضتتتتتتتتتتتتتتروإل العمل ارلالمي األمني في قطاع غزل ليا األذمهة الكبرى 
ادتمالهة صتتتعبة من خالل الحصتتتاإ المفروض لتى قطاع غزلب وأصتتتبح يصتتتتهب  اونواد  أوضتتتالً 
جتمعهتتتةب فتتتالتولهتتة المجتمعهتتتة تقع لتى الجمهع ولكن لعلالم األمني التتتدوإ الصتتتا  المنظومتتة الم

 يصتتف لن باقي المؤسسات ارلالمهة األخرى. األمنهةالها يقدم  من خالل المؤسسة 
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 اإلطــــار اللــــام لدرراةــــة: الفصل األول
 مشكدة الرراةة: 4.4

رلالم األمني ودوإه في التولهة نبع  مشتتتتتتتتتتتتت تة الدإاستتتتتتتتتتتتتة من محستتتتتتتتتتتتتاس الباحث بأذمهة ا
يب و ون تم المجتمع ون  يعتبر من الر هزل األستتتتتتتاستتتتتتتهة في حفل الجبية الداختهة والستتتتتتت   ؛المجتمعهة

حث طالع الباامن خالل و ب رلالمي لجياز الشتتتترطة الفتستتتتطهنهةالباحث أحد العامتهن في الم تب ا
ومنيا  بليها الموضتتوع  تطرق تيالستتابقة المن الدإاستتات  التى الدإاستتات الستتابقة ودد الباحث لددً 

لضــــرورة زيادة دعم اإلعالم األمني والهتمام بتطوير  "التي توصتتتتتتت   (8448ب الغصتتتتتتهن)دإاستتتتتتة 
فئا  لرى األمني التثقيف أنَّ "لتي توصتتتتتتتتتت  ملى ا (8449ب حستتتتتتتتهن)ودإاستتتتتتتتة  ب"وترريب اللامدين

إاستتتتة استتتتتطاللهة قام الباحث بإدرائيا ومن خالل د، ""متوةـــطة"ررجة تأيير ب (%78.7) الم تمع
هناك افتقار لموضــوا التخطيل لحمال   أنَّ "أظيرت  لتى لهنة من العامتهن في العالقات وارلالم

ها الباحث ضتتروإل دإاستتتة ذ ب وبستتبب ندإل الدإاستتات الفتستتطهنهة حول ارلالم األمنيب ودد"التوعية
 من ذنا داات مش تة الداإسة.و   افةب عدل  من أذمهة لتى الص   ل م ا؛ الموضوع

 تساؤل  الرراةة:
 الرئهس التالي: تساؤلتتمءل مش تة الدإاسة في 

 ؟ال مهور واةتفادةالتوعية الم تملية  كيف انلكست إدارة اإلعالم األمني عدى مستوى 
 ويتفرع من السؤال الرئهسي األسئتة الفرلهة التالهة:

ن ودية نظر القائمهن لتى االتصال في المحافظات ما واقع مداإل ارلالم األمني الفتسطهني م .4
 ؟الجنوبهة

 ما مستوى التولهة المجتمعهة من ودية نظر القائمهن لتى االتصال في المحافظات الجنوبهة؟ .8
 بهن مداإل ارلالم األمني الفتسطهني والتولهة المجتمعهة؟ محصائهةذل تودد لالقة ذات داللة  .5
 التولهة المجتمعهة من ودية نظر المبحوثهن؟ما اريجابهات والستبهات لحمالت  .0
ع التولهة المجتمعهة لتى أا الوستتتتتتتتائل واألستتتتتتتتالهب ارلالمهة التي  ان ليا تأثهر في موضتتتتتتتتو  .3

 ؟المبحوثهن
 ما مستوى التولهة المجتمعهة من ودية نظر الجميوإ في المحافظات الجنوبهة؟ .9
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 :أهراف الرراةة 4.8
 التالي: ملىتيدف الدإاسة 

واقع مداإل ارلالم األمني الفتستتتتطهني من ودية نظر القائمهن لتى االتصتتتتال في  التعرف لتى .4
 .المحافظات الجنوبهة

التعرف لتى مستوى التولهة المجتمعهة من ودية نظر القائمهن لتى االتصال في المحافظات  .8
 الجنوبهة. 

ة والتوله لالقة ذات داللة محصتتتتتتائهة بهن مداإل ارلالم األمني الفتستتتتتتطهني لن ودودالكشتتتتتتف  .5
 المجتمعهة.

 تحديد اريجابهات والستبهات لحمالت التولهة المجتمعهة من ودية نظر المبحوثهن. .0
معرفة أا الوستتتتتتائل واألستتتتتتالهب ارلالمهة التي  ان ليا تأثهر في موضتتتتتتوع التولهة المجتمعهة  .3

 لتى الجميوإ من ودية نظر المبحوثهن.
 نظر الجميوإ في المحافظات الجنوبهة. التعرف لتى مستوى التولهة المجتمعهة من ودية .9

 أهمية الرراةة: 4.2
 تكمن أذمهة الدإاسة حسب التالي:

 األهمية النظرية: .4
 حول مداإل ارلالم األمني ودوإه في التولهة المجتمعهة. امعرفهً  ام تصوإً يقدت 
 .العمل لتى تطوير مداإل ارلالم األمني واالإتقاا بمستوى التولهة المجتمعهة 
  تبة الفتسطهنهة بدإاسة تتعتق بارلالم األمني وإداإت .مثراا الم 
 األهمية اللمدية: .8
 .تفهد ذهه الدإاسة وزاإل الداختهة واألمن الوطني في تطوير مداإل ارلالم األمني 
  تفهتتتتد ذتتتتهه الدإاستتتتة فتتتتتي تحديتتتتد اريجابهتتتتات والستتتتتتبهات رداإل ارلتتتتالم األمنتتتتي ودوإ التولهتتتتتة

 المجتمعهة.
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 ا  الرراةة:نموذج متغير أ 4.1
قام الباحث بتجمهع العديد من الدإاسات المتعتقة بالمتغهرين المستصدمهن في الدإاسةب المتغهر   

هم ب ولقد قام الباحث بتصم(التولهة المجتمعهة)والمتغهر التابع  (بمداإل ارلالم األمني)المستقل 
 بة الباحثاللتماد لتهيا في دإاسفي تتك الدإاسات ل اوتم استصال  األبعاد األكءر استصدامً  بمصفوفة

 وذي  التالي: بوذي موضحة في أنموذج الدإاسة
 : مداإل ارلالم األمنيب وتشتمل لتى التالي:المتغير المستقل -4

( يتتتبالتتتتدإ ب المينهتتتةب الضتتتتتتتتتتتتتتواب  والمحتتتاذيرب الرقتتتابتتتةب التودهتتت )التصطه ب التنظهمب  اإلدارة
 (.8443ومصطفىب  8448الغصهنب )

 ب وتشتمل لتى التالي:ةالتولهة المجتمعهع: المتغير التاه -8
 (8448والشرافيب 8449)المعرفةب الستوكب الوددانهة( )حسهنب  تأثيرا 

 وتشتمل لتى التالي:المتغيرا  الريمغرافية:  -5
 ب الجامعة(.الجنسب المؤذل العتميب سنوات الصدمةب الرتبة العس رية)  

 نموذج متغيرا  الرراةةأ (4)شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(الحالة االدتمالهةب العمرب المؤذل العتميب التصصصب المسمى الوظهفيب الرتبةب سنوات الصدمةالديمغرافهة )المتغيرات 

 .((8448الشرافيب)( 8448)الغصهنب( و8449)حسهنبإاسة د ملى باالستناد)درد بواسطة الباحثب 

 المتغير المستقل
 )إدارة اإلعالم األمني(

 التاهعالمتغير 
 )التوعية الم تملية(

 الوسائل تأثيرات اإلدارة

خطيلالت 
التنظيم 
التوجيه 
الرقاهة 
المهنية 
 الضواهل 
الترريب 

ملرفية 
وجرانية 
ةدوكية 

النترنت 
التدفاز 
الراديو 
 المطبوعا 
الصحافة 
 النشرا 
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 فرضيا  الرراةة 4.5
: تودد لالقة ذات داللة محصتتتتائهة بهن مداإل ارلالم األمني الفتستتتتطهني ىاألول ية الرئيســـيةالفرضـــ

 .والتولهة المجتمعهة
الحمالت ( بهن α ≤ 0.05تودد لالقة ذات داللة محصتتتتائهة لند مستتتتتوى داللة ) الفرضـــية الثانية:

 لتمستيدفهن من االتصال. والتولهة المجتمعهة األمنهة
 αاللة )دمستتتتوى  محصتتائهة لندذو داللة  اتأثهرً  األمنهةارلالمهة  الحمالت  تؤثر  الثة:الفرضــية الث

 .لتمستيدف من االتصال( في التولهة المجتمعهة 0.05 ≥
( بهن متوستتطات α ≤ 0.05داللة )فروق ذات داللة محصتتائهة لند مستتتوى  تودد الراهلة:الفرضــية 

ي قات التو والتولهة المجتمعهة والمع رلالم األمنيمداإل احول  القائمهن لتى االتصتتتتتتتتتتتالاستتتتتتتتتتتتجابة 
 – المؤذتتل العتمي –العمر  –الحتتالتة االدتمتالهتتة لتمتغهرات التتديمغرافهتتة ) اتبعتتً  توادت  مداإل ارلالم

 .(لدد سنوات الصدمة –العس رية  الرتبة-المسمى الوظهفي  –التصصص 
( بهن متوسطات α ≤ 0.05داللة )توى فروق ذات داللة محصائهة لند مس توددالخامسة: الفرضية  -

لنوع االدتمالي التمتغهرات الديمغرافهة ) اتبعً  التولهة المجتمعهةحول  المستيدف من االتصالاستجابة 
 السهاسي الجامعة(. التعاطف-التصصص  –المستوى الدإاسي  –

 حرود الرراةة: 4.3
:ةتشتمل الدإاسة لتى الحدود التاله   
 إاسة لتى موضوع مداإل ارلالم األمني والتولهة المجتمعهة.الد اقتصرت الحر الموضوعي: .4
 م.8441تم مدراا الدإاسة خالل العام  الحر الزماني: .8
 تم تطبهق الدإاسة في المحافظات الجنوبهة. الحر المكاني: .5
الدإاستتتتتتتتتتة لتى العامتهن في العالقات العامة وارلالم  عهنة القائم  تقتصتتتتتتتتتتر ا الحر البشــــــر : .0

 لجميوإ المتمءل في طتبة الجامعات المستيدفهن في الدإاسة.باالتصال ولتى ا
 مصطدحا  الرراةة: 4.7

تتهه ويقتتوم شتتاغتو ذ محتتددلبتحقتتهق أذتتداف  تودتته  وتستتههر ألمتتال المشروع بقصدذي " اإلدارة: .4
 (.4557 :4010بدواب ). "والتترقابةبالتصطتته  وإستتم السهاستتات والتنظتتهم والتودتته   الوظتتهفة
ــ     ــاحــث إجرائي ي فالتصطه  والتنظهم والتودهتت  والرقتتابتتتة لتى قتتدإل الذي  هــا:هــأنَّ  اويلرفهــا الب

 .وذلك في سبهل تحقهق إسالة المنظمة المنظمة
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"تتك الرستتتائل والمعتومات واألخباإ الصتتادقة التي تصتتدإ لن دياز الشتتترطةب  اإلعالم األمني: .8
دف التولهة وارإشتتتتتتتاد وتحستتتتتتتهن صتتتتتتتوإل المؤستتتتتتتستتتتتتتة وتبث لن طريق وستتتتتتائل ارلالم المصتتفةب بي

ذذان الجماذهر لتحقهق التفالل اريجابي بهن الشتتتتترطة والجماذهر في مطاإ ستتتتتهاستتتتتة أالشتتتتترطهة في 
 .(47: 8449)مهرزاب الدولة وقوانهنيا". 

ذو المعتومات واالخباإ التي تصتتتدإ لن الجيات األمنهة ويتم  ه:هأنَّ  اويلرفه الباحث إجرائي  
ن خالل العديد من الوستتتائلب بيدف التولهة وإستتتم صتتتوإل حستتتنة لن المؤستتتستتتة األمنهة في نشتتترذا م

 اذذان المجتمع لتتفالل بش ل ميجابي بهن الجماذهر والدولة.
 التوعية الم تملية: .2

ذي نشتتتتتتتتاط أو آلهة منفردل أو متعددل تتصه أستتتتتتتتالهب ووستتتتتتتتائ  مصتتفة تعتهمهة " التوعية الم تملية:
مستتدامة أو منقطعة تحددذا الظروف والمالبستات المعنهة بالموضوع المراد بناا وإلالمهة أو دلوية 

بيا  م انهات المجتمع المعني بتقديم الولي ل  تقومإو هلك قدإات و  باأو إفًض  أو إفع الولي ب  قبواًل 
 .(9: 8440)دومب  "مؤسسة أو دمالة أو فرد

ذي استتتتتتتتتتصدام الوستتتتتتتتتائل المصتتفة بطرق مبدالهة لرفع الولي ها: هأنَّ  اويلرفها الباحث إجرائي  
 يا.هلملدى الفرد والمجتمع وذلك حسب طبهعة المستيدفهن وحادتيم 

 المحافظا  ال نوبية:  .1
ذي المحافظات الجنوبهة الصمستتتتتتة لقطاع غزلب وذلك حستتتتتتب تقستتتتتتهم الستتتتتتتطة الوطنهة الفتستتتتتتطهنهة "

غربهة )المحافظات ( في الضتتتتتتتتتتتفة ال44( محافظةب منيا )49) ايً ألإاضتتتتتتتتتتي الدولة الفتستتتتتتتتتتتطهنهة مداإ 
)شتتتتتتتتتتتتتتمال غزلب غزلب  :وذي بمحتافظتات في قطتاع غزل )المحتافظتات الجنوبهتة( الشتتتتتتتتتتتتتتمتالهتة( وخمس

 .(8441)الفتسطهنيب  "الوسطىب خان يونسب إفح(
جنوبهة مع وتقع حدودذا ال بة لفتستتتطهنذي المحافظات الجنوبهها: هأنَّ  اويلرفها الباحث إجرائي  

 حدودنا مع ومن الشتتتترق حتى شتتتتمااًل  بويحدذا من الغر  البحر المتوستتتت  بدميوإية مصتتتتر العربهة
 الكهان الصيهوني.
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 الصلوبا  التي واجهت الباحث:

متة د   بادتهاز تتك الرحتة الممتعة من البحث الشاقب فإن   لتي  ب عد فضتل الت  ومن  و رم   
لصتتتتتعوبات  ان  حجر لءرل في طريق الدإاستتتتتة منه بداية الدإاستتتتتةب وقد فتح الت  لتي الستتتتتبهل من ا

 ذ ر دزًاا منيا:أو  بلتجاوزذا

( من الراتب الشيرا خالل مدل ال تقل لن %04الوضتع المالي في ظل صترف ما نستبت  ) -4
ن كيومب مما شتت ل ضتتغًطا لتى الباحث في تستتجهل المستتتاقات والحهال الهومهةب ول 04-34

بفضل الت  وبفضل األذل تم تجاوز ذهه األزمةب و هلك يردع الفضل لألكاديمهة التي  ان  
 ترالي الظروف المالهة لدى دمهع الطتبة.

اشتتتداد أزمة انقطاع التهاإ الكيربائي منه بداية الدإاستتةب حهث  ان انقطاع التهاإ الكيربائي  -8
 هًرا في سرلة ارنجاز.( سالة في الهومب مما ألاقني  ء84يستمر أكءر من )

قتة المرادع الفتسطهنهة حول مداإل ارلالم األمنيب ولم أدد سوى دإاسة الغصهن التي  ان   -5
 تتحدث بش ل مباشر لن مداإل ارلالم األمني لوزاإل الداختهة في المحافظات الجنوبهة.

ة لتى استتتتتارستتتتترائهتي حال دون تطبهق ذهه الدإ  الفتستتتتتطهني واالحتاللاالنقستتتتتام الستتتتتهاستتتتتي  -0
دمهع محافظات الوطن.

 :مدخص الفصل األول 4.2
 بحهث حدد فه  مقدمة الدإاستتة ومشتت تتيا بارطاإ العام لتدإاستتة لتى مل الفصتتل األولتشتتا

 سعىالتي ت ذدافوما ذي األلتدإاستةب  امم  خصتهصتً تم لرض الدإاستة االستتطاللهة التي تم صت  و 
ع وتم وضتتتتتت بذج المتغهرات الصاصتتتتتتة بالدإاستتتتتتةو هلك تحديد أنمو  بوأذمهتيالهيا مل و الوصتتتتتتالدإاستتتتتتة 

هه ذ دمهعوخالل ذها الفصتتتتتل تم توضتتتتتهح  ببارضتتتتتافة لمصتتتتتطتحات الدإاستتتتتة بفرضتتتتتهاتيا وحدودذا
تسطهنهة الم تبة الف ملىضاف نجاز ي  ممن  مله ما تصبو  إلىو  بدل توضهح ذهه الدإاسةأمن  ؛النقاط

 .باحثال ياهلم ينتميالتي  األمنهةالمؤسسة  إلىوالعربهة و 
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 اإلدارة المبحث األول :الثانيالفصل  .4
 :اإلدارةمفهوم  .4.4.4
المستمون ارداإل منه فجر ارسالمب لرفوذا في قهادل دهوشيمب وفي مجتمعاتيمب وفي  ف  ر  ل  
موإب جة األيا الح مة في معالأنموإذم وتودهيياب ونشتتتتتتتتر دينيم ولقهدتيمب  ما لرفوذا بأستتتتتتتتهاستتتتتتتتة 

ستتتتتتتتتتوك في حهاتيمب والمماإستتتتتتتتتة الرشتتتتتتتتتهدل لمتطتبات الحهال في بتدانيمب ويرى خه بالطهب من الواأل
د لمالب فتكل فر إج الرئاستتتتتتتتتيب والقهاداب وطبهعة األارستتتتتتتتتالم ضتتتتتتتتتروإل تنظهم ارداإل من حهث التد

و أميام  واختصتتتاصتتتات ب وذو ما تأخه ب  ارداإل الحديءة والمعاصتتترلب من حهث التستتتتستتتل الوظهفي 
ن ليم مسئولهات هو العامتأن هب والمرؤوس و القائد ل  مسؤولهاتأتمؤستستةب فالرئهس اليه ل التنظهمي ل

ُُّّ﴿ :ىوظتتتتتتتائتتتتتتفتتتتتتيتتتتتتمب ونستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل لتتتتتتتتتتتتتى ذلتتتتتتتك بتتتتتتقتتتتتتولتتتتتتت  تتتتتتتعتتتتتتتالتتتتتت م  لَُُ ُُ  عَُُ ِذيُّلَُُ ُّ لُُ َ َو َُّوهُُ 
ُّ َ َُّبع    ُّفَو  م    َُُ ۡرِضَُّوَرَفَعَُّبع ض

َ
ئَِفُّ ل أ -84: 8444همانب )ستتتتتتتتت [ 493االنعام: ] ﴾َُّدَرَج ت َُُّّخَل َٰٓ

84). 
 ذتماماتاال تعدد بسبب كهلك ي ون  ولنا ارداإل حول تعريف موحد لعداإلب ت م اولم يتفق ل

في تمر المستتتتتلتتغهر نتهجة المنظمات دوإ في المستتتتتتمر التغهر وبستتتتتبب ب من ناحهةالنظر  ووديات
 .المحهطة البهئة

 في لياحو  العتمهة الكتابات بدأت منه لعداإل القصتتتتتتتتهرل لجملا تعريفات تعدد من وبالرغم
 ذهه لمءل تةطوي قائمة سرد لتى البداية في ير ز الها االتجاه ملى المهل يم ن فال القرنب ذها بداية

 التعريفاتكءر ذهه أ ملى ارشتتتتتاإل ملى يمهل الها الحديث االتجاه الباحث يفضتتتتتل ولكن .التعريفات
 .لعداإلالمماإسهن أو احءهن البقبل من سواا األخهرلب اآلونة في  قبواًل 

ستتتتاذم   الهاالتعريف ذلك لعداإل  اانتشتتتتاإً المب رل  التعريفات أكءر فإن  تقدم ما ضتتتتوا وفي 
: 8449)النمر وآخرونب اآلخرين" خالل  مناألشتتتتتتتتتتتتهاا تحقهق  فنذي:"ارداإل  بأن   ماإا فوله  ب 

50). 
 المعاصرل التعريفات ومن دوذر ارداإلب  ز لتىإ     أن  مال التعريف  ذهابساطة من وبالرغم 

بيا القهام يتم التي العمتهة "تتك يا: بأن  ارداإل يصتتتتتتتتتف والها وزمالئ ب  ىلدونهتتالتعريف ذلك لعداإل 
اآلخرونب  بيايقوم  التيواأللمال األنشتتتتتتتتطة لتنستتتتتتتهق لدل؛  أشتتتتتتتتصا  أوواحد شتتتتتتتصص خالل  من

ويرى  (17: 8444)أبو داللب واحتتد فرد بواستتتتتتتتتتتتتتطتتة  منجتتازذتتايم ن  المعهنتتة نتتتائو تحقهق  بغرض
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رادب فمب مداإل األخالل التصطه ب التنظهلمال بواستتطة اآلخرين من نجاز األمارداإل ذي  ن  أديستتتر:" 
 .(Grayب8441:5)القهادل والرقابة". 
 أو العمتهةتتك ا أني  لتى  ارداإلفي نفكر  أن  المفهد  من  أن  وستتتتتتتتتتهرنز الداج من  كلولرف 

 بياام القهم يتبالتالي األنشتطة ذهه  ب وأن  منظمة أافي  والميامباألنشتطة  والمرتب المستتمر الوضتع 
 باقي عاتتوقمع ومنستتتتتتقة  واضتتتتتتحة بطريقةداإتيا إو تنظهميا المديرين من  وتتطتبمنتظمةب بطريقة 

 المنظمة.ذهه في  األلضاا
 وصتتهانة بتصتتمهم الصاصتتةالعمتهة : "تتك ذي ارداإلفإن و ونتر وايرتهش  من ل  إأا وفي"

وفريمان  تونرست ويرى مصتاإل." أذداف رنجاز وذلك ب فاالب  كفريق امعً فراد األفهيا  يعملمعهنة  بهئة
المنظمةب  بألضتتتتتااالصاصتتتتتة لتمجيودات والرقابة والقهادل والتنظهم التصطه  "لمتهة ذي: ارداإل  أن  

 ليهه محددل أذدافلتحقهق كافة؛ التنظهمهة األخرى المواإد باستتتتتصدام الصاصتتتتة المجيودات و هلك 
 بهن الالفع   والتنستتتتتتتتهق المءمرب التعاون  نحو المود  "النشتتتتتتتتاط آخر ذي: تعريف وفي بالمنظمة"
)النمر  ل"الكفتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا من لالهة بدإدة معهن ذدف تحقهقأدل  من العامتة المصتتفة البشتتتتترية الجيود

 (3: 8449وآخرونب 
ب )الصتتتتتتتتتتتبا األذداف"  لتحقهقالكفاال من مم ن قدإ بألتى األلمال "منجاز يا: بأن  وتعرف 

8448 :40)  . 
لمتهة متكامتة األإ ان ما بهن التصطه  والتنظهم  ارداإل ذي: ن  أومما ستتتتتتتتتتتبق يرى الباحث 

تتج  الهوم و  ن بأقل تكتفة وأكءر فالتهةدية لتحقهق ذدف معهالموالتوده  والرقابة لتمواإد البشتتتتتتتتتتترية وا
 بالمنظمة بش ل فعتي. ترتقيالمنظمات ملى االذتمام بيهه األبعاد لكي 

 :اإلدارةأهمية  .4.4.8
تعتبر ارداإل المحرك األستتتاستتتي الها يعمل لتى تشتتتغهل الطاقات والقول المتاحة لتمجتمعب "

المنشتتت ت فراد و أذداف األنجاز مستتتئول لن وذي القول الدافعة لتنظهم ذهه الطاقاتب فارداإل تعتبر الم
 األفضتتتتتتتتتتتتتتلب وذي التي تحقق الرفاه ملىوالدولب وذي التي تستتتتتتتتتتتتتتتطهع لمل التغههر في المجتمعات 

بيها  مواالدتمالي لتشتتعو ب ومن ذنا يجب لتى إدال ارداإل في الدول النامهة االذتما االقتصتتادا
ا من مرحتة ينقتين الفقر والجيل والمرضب والها يصرديا م ن  أ  ذو الوحهد الها يستطهع العتمب ألن  

 .(9: 8448)السعهد وآخرونب  "النمو السريع والتقدم ملىالنمو 
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 وتتمثل أهمية اإلدارة في التالي:
مع  امواديتة التغهرات والظروف البهئهتة المصتتفتةب بحهتث تجعل من المشتتتتتتتتتتتتتتروع مواكبا ومتكهفً " -4

 هة والتي منيا السهاسهةب واالقتصاديةب والءقافهةب واالدتمالهةب والتكنولودهة.تمحالظروف ال
ارداإل تترأس قهادل لناصتتتتتتتتتتر ارنتاجب وتعمل  ن  مال لتى لناصتتتتتتتتتتر ارنتاجب حهث التأثهر الفع   -8

 لتى تنظهميا والتنسهق فهما بهنياب بما يتناسب مع ظروف العمل والظروف المحهطة.
جب وذلتك بتحقهق التوزان بهن المواإد وارنتتاجب وتتدإيتب القوى العتامتة تطوير لنتاصتتتتتتتتتتتتتتر ارنتتا -5

كتفة( نجاز الميام بأقل وق  وتمالكفاية ارنتادهة ) أوتتأذهتيتاب ممتا يترتتب لتى ذلتك تحقهق مبد
 ومبدأ الكفاال االقتصادية )توازن بهن المواإد وارنتاج(.

 قهادل وتوده  المنظمة لتحقهق أذدافيا. -0
 الة والحوافز لألفراد.تحقهق العد -3
مع  ايا وستتتهتة من وستتتائل تطوير الشتتتصصتتتهة الوظهفهة لألفرادب ودعتيا أكءر فالتهة وانستتتجامً ن  م -9

لب وزيادل النشتتتتتتتتتتتتتتاطاتب والفروع المس األمالب وزيادل حجم إ اتستتتتتتتتتتتتتتاع األ ب عدطبهعة العملب و 
 لتى ذهئات مداإية من االلتماد الكبهر د  ب   لتمنظمات أصحا  العمل لن مراكز العمل  ان ال

 .(84: 8441)الجهوسيب داد الت ب  "فراد مدإبهن تح  إلاية مداإيةأوإداإل 
 :وظائف اإلدارة .4.4.2
ل دية من خالل العمالماالستصدام األمءل لمواإدذا البشرية وا ملىنجاح المنظمة الهوم يردع "

ي وظائف ارداإل ذ ن  إداخل المنظمةب ف  افة االتجاذاتارداإا المنظم الها يقدم تفوق وتقدم لتى 
 ذدافأ وذلك ضتتتتمن االستتتتتغالل األمءل لم ونات المنظمة لتحقهق  بالمحرك األستتتتاستتتتي لعمل ارداإل

 ."المنظمة ب فاال وفالتهة ومعرفة شامتة
ةب وظائف أستتتتتتتاستتتتتتته ةيتكون من أإبع  بأن   ارداإل لتى النشتتتتتتتاط ارداإا   ت بمعظم   تفقوا"

ه ب ذي:) التصطه ب التنظهمب التود بالتي تكون مجموليا ما يستمى بالعمتهة ارداإية وذهه الوظائفو 
 .(7: 8443)مصطفىب "الرقابة(

ذهه العناصتتتتتتتتتر األإبعة مجتمعة في فن القهادل وارداإل نحو تحقهق ذدف  ن  أ :ويرى الباحث
 معهن  ون ذهه الوظائف األإبعة إئهسهة في العمتهة ارداإية. 
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 :التخطيل .4.4.1
لمنظمة ة التي تحدد فهيا اى والرئهسهة لعداإلب وذي الوظهفلمتهة التصطه  ذي الصطول األول

ي المنظمة ذدافب ويصهغ ماضوغاياتيا ووسائتيا نحو تحقهق األ أولوياتيا وأذدافيا وإسالتيا وإؤيتيا
 إع.وحاضرذا ومستقبتيا بنظرل استشرافهة حديءة بما يتناسب مع التطوير المتسا

 وذلك ؛ةن الكريم والسهرل النبويآواذتم ارستالم بالتصطه  وذلك في العديد من اآليات في القر 
ُّ﴿:تعتتتتتتتالىبقولتتتتتتت   ْ وا د   عُُِ

َ
ََُّوأ ِنُّة و َ  ُّل ُّم  ت م ع  َُ َت ُّ تُُُ  ا مُّمُُ َ ُُّّه  ُّ ل َييُُ  اِ  ِبَُُ َُّوِمنُّر  ُِّت ُِّل َ ُّ لل  و َ د  ُّعَُُ هِع ُُِ ُّب ُّر هِب وَن

م ُّ و َك  لداد حستتتب ب وذلك من خالل ارل لتى التصطه  المستتتبقوذهه اآلية تدل [94نفال: األ] ﴾وََعد 
من  يتجتى في معانه  ذناالتصطه   ن  أونجد  بالقدإل لتوصتتتتتتتتتتول لتيدف وذو مإذا  لدو الت  ولدونا

 خالل ذهه اآلية الكريمة.
طه  في دخل لفل التصأ ن  ول م  أ ملسو هيلع هللا ىلصم  نماذج لديدل في التصطه  فالنبي فالسهرل النبوية قد  "
 " ال يسألوني خطة يعظمون فهيا حرمات الت : يروي  البصاإا  الها في الحديثل يقو حهث  بارسالم

 (.845:  5)ابن  ءهرب ج مياذا"مال ألطهتيم 
ولى وظائف ارداإلب وذي مجمولة من العمتهات تتضمن ذو أ   لرف أبو الكشتك التصطه :"

تحقهق لواألنشتتطة المناستتبةب  تحديد األذدافب وترتهبيا ضتتمن األولوياتب وتحديد األستتالهب والوستتائل
دية والبشتتتتتتترية والتكنولودهةب وذلك ضتتتتتتتمن فترل زمنهة المم انهات اكل ذدف في ضتتتتتتتوا الظروف وار

 .(31: 8449)أبو لكشكب  "محددل
التنبؤ  والحاضتتتر الماضتتتيم هذداف وتقهالتصطه  فن تحديد األولويات واأل ن  أ ويرى الباحث:

ة وأكءر دية بأقل تكتفاملبل المنظمة وفق نظرل استتتتتتشتتتتترافهة حديءةب ضتتتتتمن المواإد البشتتتتترية وابمستتتتتتق
 كفاال وفالتهة لتحقهق ذدف المنظمة.

 مستويا  التخطيل:: أول  
ترتب  مستتتتتتويات التصطه  داخل المنظمات بالمستتتتتتويات ارداإية المصتتفةب وتنقستتتتتم مستتتتتتويات 

 وذي  تالي: بثالث مراحل ملىالتصطه  
 التخطيل الةتراتي ي: -4

يتم في ذها النوع من التصطه  إسم األذداف العامة المستقبتهة لتمنظمة لتى المدى الطويل 
ويتم التر هز لتى المتغهرات الصاإدهة التي تح  بالمنظمةب ولتى ذلك تشتتتتت ل الصطة االستتتتتتراتهجهة 
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تراتهجي ستتتتتتتم التصطه  االتستتتتتتتترشتتتتتتتد ب  المنظمة في صتتتتتتتنع القراإات الرئهستتتتتتتهة بالمنظمة. يت امنيادً 
 ارداإل ذي المسئولة لن تحقهق األذداف االستراتهجهة. ن  محهث بمستوى ارداإل العتهاب 

 التخطيل التكتيكي: -8
و ميقوم بيتها النوع من التصطه  ارداإل الوستتتتتتتتتتتتتتطىب حهتث ير ز المتتديرون لتى الميتام وبرا

فهة مءل خطة ارنتاجب خطة التستتتتتتتتويقب لهة والبشتتتتتتتترية لتى األقستتتتتتتتام الوظهالمارنتاج واالحتهادات ا
يا أنشتتتتتطة قصتتتتتهرل المدى تستتتتتتصدم لتنفهه االستتتتتتراتهجهات وذي أكءر ن  ألهةب لها نرى المخطة ارداإل ا

 فترل زمنهة متوسطة. يمن االستراتهجهات وتغط اتحديدً 
 التخطيل التشغيدي: -2

 في المدى القصتتتتتتتتتتهروير ز ذها النوع من التصطه  لتى برامو العمل والتي لادل ما تكون "
توضتتتع  ةالبضتتتال ويمءل ذها لتى المءال في ارنتاجب تستتتتهم بقل من ستتتنة )شتتتيوإب أستتتابهعب أيام(أ

 .(83-80: 8443)المينيب  "من دانب ارداإل التش هل وتحدد ما يجب القهام ب  بش ل تفصهتي
 :التنظيم .4.4.5

فهعمتتتل التنظهم داختتتل  وظتتتائف ارداإل الرئهستتتتتتتتتتتتتتهتتتةب لمتهتتتة التنظهم ذي الصطول الءتتتانهتتتة من
دل تحديد اليهاكل أوذلك من ؛ قستتتتتتتتتتاميد المستتتتتتتتتتؤولهات والصتتتتتتتتتتالحهات بهن األفراد واألالمنظمة لتحد

دية داخل المنظمة بشتت ل تستتتستتتي ومنطقي بيدف الموالميام و هفهة االستتتفادل من المواإد البشتترية وا
ت وتحديد المستتتتتتتويا بإل لتى وصتتتتتف الوظهفة وشتتتتتاغتياوالقد بتفادا أا تعاإض في منظومة العمل

 ارداإية واالختصاصات.
 لىملمتهة حصتتر الوادبات الالزمة لتحقهق اليدفب وتقستتهميا "لرف )لطوا( التنظهم ذو: 

 شتتتتتتتاا العالقات لتم هنإنفرادب وتحديد وتوزيع الستتتتتتتتطةب والمستتتتتتتؤولهةب و اختصتتتتتتاصتتتتتتتات لعداإات واأل
طواب )ل "ن بأكءر  فاية لتحقهق ذدف مشتتتركو في انستتجام وتعا امعً  فراد من العمللة من األمجمو 

8440 :88). 
ذداف المنظمة أ دواإ الالزمة لتحقهق : "أن  تحديد األنشتتتتتتتتطة والميام واألولرف  )مصتتتتتتتطفى(

: 8443)مصطفىب  "لهة لتنفهه الصط آتواام مع مياإاتيم من خالل ميجاد تفراد بما األ ملىسنادذا إو 
1) 

 وتحديد ميام الوظائف في لالقة بالتنظهم ذو وصتف الوظائف وشاغتهيا ن  أ ويرى الباحث:
 بيدف تحقهق ذدف مشترك.  افة تكامتهة في  افة المستويات ارداإية
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 أول : مبادئ التنظيم
لكتل وظهفتة من وظتائف ارداإلب بتاد  لتتامتة ذنتاك م ن  أإغم اختالف اآلإاا ووديتات النظر مال 

 ص مباد  التنظهم فهما يتي:وتتتص
دات توحتتلتكون األذتتداف الفرلهتتة  ن  أب  متتا ينبغي اوواقعهتتً  اي ون واضتتتتتتتتتتتتتتحتتً  ن  أوينبغي الهــرف:  -4

 متناسقة مع اليدف األساسي والرئهسي لتمؤسسة. افة ارداإية 
لتصصتتتتتتتتتتتص وتقستتتتتتتتتتتهم العمل في ذو تعبهر لن مبدأ التصصتتتتتتتتتتصب حهث بزإ اتقســـــــيم اللمل:  -8

 تى  فاال في أداا العمل.أل  الوسهتة المءتى لتحقهق ن  أالمؤسسات الحديءة لتى أساس 
تهمات و العامل التعألن تعدد الرؤساا الهين يتتقى منيم الموظف  ب عدومعناذا ال وحرة الرئاةة: -5

 حتى يقع في الحهرل واالضطرا .
هق ب  لن التضتتاإ  والتناقضب ويتم التنستت ب عدوال ذو لنصتتر أستتاستتي لتكامل العملب التنســيق: -0

 برب  أود  النشاط المتشابية بعضيا ببعض.
حسن  ىملمر ضروإا لسهر العملب ويؤدا التوازن بهنيما أوذو  تكافؤ السـدطة مع المسـئولية: -3

هس ب وتكافؤ الستتتتتتتطة مع المستتتتتتئولهة لةتوأم لتمستتتتتتئوله الستتتتتتتطة من  القهام بألباا الوظهفةب ويقال 
 .ايًض أالقانونهة  ةنما ذو تعبهر لن المسئولهإلن المسئولهة ارداإية وحسبب و  اعبهرً ت

ية قت  المستتتتتويات ارداإ   تمان  أوذو مبدأ من مباد  التنظهم فقد تبهن  قصـــر ةـــدطة األوامر/ -9
 في المؤسسةب تحقق  زيادل في  م ارنتاج وفي نول .

ب لمواديتتة التغهرات التي تحتتدث داختتل انتتً ي ون تنظهم المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة مر  ن  أ التوازن والمرونــة: -7
 يوازن بهن التباإات لدل. ن  أخاإدياب  ما يقصد بالتنظهم  وأالمؤسسةب 

تتوافر  تتل أنواع المعتتاإف الفنهتتة والقتتانونهتتة  ن  أحهتتث يصتتتتتتتتتتتتتتعتتب في الوقتت  الراذن  المشـــــــــورة: -1
 واالقتصادية وارداإية واليندسهة في شصص المدير.

مل الوصتتتتتتف الوظهفي لتى قستتتتتتمهن فاألول متعتق بالوظهفهة يشتتتتتتت الوصــــف الوظيفي المكتو : -0
ووصتتتف مودز لتوظهفة ومستتتمى الوظهفةب والءاني شتتتاغل الوظهفة والمتطتبات والشتتتروط الالزمة 

 لشغل ذهه الوظهفة من حهث المؤذل والصبرل والمياإات األخرى.
ريق د بطو مدير واحأذو لدد المرؤوستتتتتتتتتتهن الهين يشتتتتتتتتتترف لتهيم إئهس  شــــــراف:نطاق اإل -44

 ومنيا: طبهعة العمل بلمجمولة من العوامل او يضتتهق طبقً أشتتراف مباشتترب وقد يتستتع نطاق ار
 يمان المديرين بقضهة التفويض.مومدى  فاال المرؤوسهن ومدى 
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يجب لدم التر هز  ل الستتتتتتتطات في المستتتتتتتويات ارداإية األلتى ولكن  تفويض الســــدطة: -44
تطة وذلك لدم االستئءاإ بالس ؛لمستويات ارداإيةيجب نشر صالحهة اتصاذ القراإات في دمهع ا

 .(10-11: 8447)المستميب في يد واحدل 
 ثانيا : أهمية التنظيم

الوصول لدإدة من التنظهم الجهد داخل المنظمة يحقق العديد من ارنجازات بش ل منظم وتبرز 
دية املظهم الجهد لتى االستتتتتتتصدام األمءل لتمواإد البشتتتتتترية واه  فهستتتتتتالد التنملأذمهة التنظهم والحادة 

ذ ر و ب ولدم تداخل الصالحهات بهنيمب سامبهن األفراد واألقويحقق التعاون المشتترك  ببشت ل أفضتل
 الصطهب منيا:

 ويسيل لمتهة االتصاالت. المال وتضاإبييمنع ازدوادهة األ -4
 لتمنظمة. وفهر االستقراإمم انهة وفر  الترقيب ويحد من ارسراف وت يبه ن -8
   يسالد في مداإل األدوإ والمرتبات.ن  أفرادب  ما يوفر أسس ستهمة لتقههم أداا األ -5
 تمر ب  المنظمات من ظروف. ل م ا ايسمح بإدراا التغهرات في االتجاه الصحهحب طبقً  -0
 ة الوصل بهن التصطه  والتنفهه.تقالتنظهم ذو ح ن  أ -3
 زيع الميامب وتحديد دإدة أذمهة  ل منيا.بدون التنظهم يصعب تصنهف وتو  -9
وضتتتتع الردل المناستتتتب في الم ان المناستتتتتبب حهث يتم تحقهق التوافق  ملىالتنظهم الجهد يؤدا  -7

 .(07: 8443)الصطهبب  اوستو هً  ابهن الفرد والوظهفة مياإيً 
 :التوجيه .4.4.3

ن خالليا يتم مالتنظهمب التي  ب عدإل الرئهستتتتتتتتتتتتتتهة التودهت  ذو الصطول الءتالءة من وظائف اردا
 ل المحدد ليا شالفراد والعامتهن بتنفهه الصطة الموضولة من قبل المنظمة وتسهر بالتأكد من قهام األ

راد لتحقهق فوتقوم القهادل بتوده  وتصتتتتتتتتويب األ لتحقق األذداف المصط  ليا ب ل قدإل وفالتهة لالهة
 الوسائل المتاحة دون انتقا .اليدف المنشود وفق المصط  و 

فتتالتودهتت  يعتبر من أبرز لنتتاصتتتتتتتتتتتتتتر ارداإلب حهتتث يجعتنتتا نراذتتا وذي تمتتاإس فعتهتتا دوإذتتا "
بأذداف العملب  يتكون ارداإل لتى ول ن  أب وذها يتطتب االمزدوج  ستتتتتتتتتطة و مصتتتتتتتتدإ لتمعرفة معً 

 .(98: 8444يفوب )لر  "وبطبهعة القوى االدتمالهة المؤثرل
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ط  فراد نحو تحقهق اليدف وفق المصل القهادل لتى تحريك األالتوده  ذو قدإ  الباحث: ى وير 
داث حوالستتتهطرل لتى اردرااات واألنشتتتاا لالقات منستتتانهة إإشتتتاد العامتهن و موالقدإل لتى  بال  ستتتتفً 
 تقويميا.و كافة 

 أول : أهمية التوجيه
ارداإية ضتتتتتتتتتتتتتتمن وظائف ارداإل الرئهستتتتتتتتتتتتتتهة لتحقق الفوائد  برزت أذمهتة التوده  في العمتهة

 التالهة:
 ميمة المرؤوسهن في استءماإ وتوظهف أفضل ما لدييم من مم انهات شصصهة وفنهة. ليسي   -4
ر اتصتاالت مباشترل بوظائف المرؤوستهنب ويسالد في تتبهة احتهاداتيم بالشعوإ بالرضا لن يوف   -8

 مطتو  لتجودل.ألماليمب لندما يحققون المستوى ال
 األدااب وما يودييم من مش الت.يتهح الفرصة لتمرؤوسهن لتتغتب لتى نقاط ضعفيم في  -5
 بالمستصدمهن الجدد في وق  قصهر. ايستصدم  وسهتة لتنيوض سريعً  -0
 مة.ذداف المنظأ ا لعدم االنحراف لن تحقهق ثناا تنفههذم لأللمالب ضمانً أإشاد المرؤوسهن م -3
 ي تدإيب المرؤوسهن وتنمهة قدإاتيم.يساذم بش ل غهر مباشر ف -9

الصائبة  يمتتكوا القدإل لتى اتصاذ القراإات ن  أ لتهيم بالتوده  تحقهق ذلك هنولكي يتم ن القائم"
ي تكون لتدييم معرفتة بتالكمهتة الت ن  أال مع العتامتهن ومع القهتادل الفتالتتتة المؤثرلب و واالتصتتتتتتتتتتتتتتال الفعت  

توافر لدييم ت ن  أو متفيمهن لتستتتتتتتتتتتهاستتتتتتتتتتتة التربوية  ما ينبغيب  ي ونوا ن  أيؤدا بيا العامتون مياميمب و 
)العرفي  "يام الالزمة لدإاستتة الستتتوك ارنستتاني وتحتهت ممعرفة لن الطبهعة ارنستتانهةب والصبرات وال

 .(07: 4009وميداب 
 الرقاهة: .4.4.7

تهة التوده ب لتكون لمتهة تكام ب عدالرقابة ذو الصطول الرابعة من وظائف ارداإل الرئهستتتتتتتتتتتتتهة 
بش ل منيجي وذلك من التصطه  والتنظهم والتوده  تأتي الرقابة  دوإ تكامتي لنجاح ما ذو مصط  
لت  وتكون الرقابة دامعة لكل الوظائف وتعمل الرقابة لتى تقههم أداا المنظمة تجاه تحقهق األذداف 

 المعتنة في المنظمة.
األذدافب  صدم لقهاس التقدم نحوست  تداإلب ستنشأ معايهر األداا التي في الوظهفة الرقابهة لع"

دزاا المتنولة في المنظمة لتى المستتاإ مذا  ان الناس واأل ومقايهس األداا ذهه صتتمم  لتحديد ما
 . (48: 4007)الصباحب  "الصحهحب في طريقيم نحو األذداف المصط  تحقهقيا
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 أنواا الرقاهة أول :
قوم ذناك خمستتتتتتة أدواإ ت أن  الرقابة وظهفة أستتتتتتاستتتتتتهة مرتبطة بعالقة وثهقة بالتصطه ب ونجد 

دل تحقهق إقابة فالتة لتصويب االنحرافات داخل المنظمة ويرا )ديستر( ألتهيا لمتهة الرقابة من 
 التالي:

ااات لتمدير اتصاذ مدر  ذي اكتمال لناصتتتتر التح م التي توقع النتائوب والستتتتماح رقاهة ةـــاهقة: -4
 و المشروع.أتصحهحهة قبل العمتهة 

ثب يحد الها قتد ي ون نظتام التح م فهيتا متدير يمتاإس الرقتابة لتى النشتتتتتتتتتتتتتتاط رقـاهـة متزامنـة: -8
 .ما لم ي ن مقبواًل  لوحتى  ادمً والعمل لتى لدم المضي ق  

قتتاإنتتة النتتتائو العمتتل( التح م أا ستتتتتتتتتتتتتتهطرل حهتتث تتم م ب عتتدو متتا أالمالحظتتات ) رقــاهــة لحقــة: -5
 ن ي تمل المشروع.أ ب عدالقهاسهة 

األنشتتطة التي يتم تنفههذا لضتتمان مستتتوى الجودل لجمهع الستتتع والصدمات تتبي  ضــبل ال ودة: -0
 المعايهر المطتوبة من قبل العمالا.

 ن  أو  محتمتة ذي أا له ن  أذي مفيوم الستتتتتتتتتتهطرل القائمة لتى فكرل  إدارة ال ودة الشــــــامدة: -3
 (.591:8441ب Gray)لن الحفاظ لتى معايهر الجودل  مسئولهنالموظفهن و 

ــاحــث: وذلتتتك لبر تصتتتتتتتتتتتتتتحهح  ؛اميمتتً  المتهتتة الرقتتابتتة دوإً   قتتدمتتتتالتتدوإ التتها  ن  أ ويرى الب
و هلك متابعة الصط  الموضتتتولة وقهاس  باالنحرافات ضتتتمن المعايهر التي تم وضتتتعيا من ارداإل

ستتتتتتتتتتتتتابقة ومتزامنة والحقة لتحقهق األذداف بالشتتتتتتتتتتتتت ل وتقههم دائم لتمنظمة برقابة  بمستتتتتتتتتتتتتتوى األداا
 المطتو .

إا ذو النظام األستتتتتتتاستتتتتتتي في مداإل المنظمة لتحقهق أذدافيا وفق لمتهة ادالعمل ار ن  أنجد 
شتتتتتتتتتتتت ل لا ان التصطه  دقهق ومعد ب  تماب افً ائف األإبعة التي تحدثنا لنيا ستتتتتتتتتتتتمح مة تمر بالوظ

لداد اليهاكل المناستتتتتتتتتتتبة وتحديد الميام أ لتى  بل التنظهملم والماديةمناستتتتتتتتتتتب لتمواإد البشتتتتتتتتتتترية ال
واستتتتتمر العمل تح  توده  قهادل ح همة ذات قراإات مستتتتؤولة تبحث  بوالصتتتتالحهات والمستتتتؤولهات

وتعمتل الرقتابة لتى تقويم األخطاا ب وتعمتل برقتابتة وشتتتتتتتتتتتتتتفتافهتة  تامتتةب ذتداف المنظمتةأ لن تحقهق 
 وتصحهح المساإ وفق الصطة الموضولة.
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بدل  وحقق  أذدافيا بشتتتتتتتتتتتتتت ل منيجي ودقهق وبأقل وق  وديد أالمنظمتة قتد  ن  أ ستتتتتتتتتتتتتتنجتد
داخل المنظمةب فهجب لتى المنظمة االذتمام بيها الجانب  والماديةوتكالهف لتى المواإد البشتتتتتترية 

 ذدفيا المنشود. ملىلكي تصل 
 :مدخص المبحث األول .4.4.2

ومتتتتا ذي  با داختتتتل المنظمتتتتةارداإل ودوإذتتتت ومتتتتا ذي بالمبحتتتتث األول لتى ارداإلاحتوى 
الوظائف األإبعة الرئهستتتتتهة لعداإل )التصطه ب التنظهمب التوده ب الرقابة( ودوإ  ل من ذهه الوظائف 

و هف يم ن االستفادل منيا حسب الحادة وضروإل  ل منياب واستطاع الباحث فهيا  بداخل المنظمة
 لالم األمني.و العديد من النقاط حسب مداإل اردم
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 لمبحث الثاني: اإلعالم األمنيا

 اللالقة بين اإلعالم واألمن: .8.8.4
من  افي مجال األمنب فأديزل ارلالم تعتبر لمتهً  اومؤثرً  اقويً  اتؤدا وستتتتتتتتتتتتتائل ارلالم دوإً "

أن ا لتى األمنب مم اتتأثهر ارلالم لمومتً ب تى مجريتات األمن وفعتالهتة أديزتت ل اأقوى األديزل تتأثهرً 
والمتتبع لوستتتتتائل ارلالم وما يبث وينشتتتتتر فهيا في ذها العصتتتتتر ب اا أن ي ون ستتتتتتبهً وإم ايجابهً مي ون 

ما  ايجد أن ل  في الغالب تأثهرات ستتتتبهة لتى الجانب األمنيب فعتي ستتتبهل المءال ال الحصتتتتر:  ءهرً 
 حووتءهر اذتمام الناس خاصة الشبا  منيم والمراذقهن ن بنجد الروايات البولهستهة التي تفتح األذذان
ك لدى مما يحر ومقدإل في التصفي من لهون إدال األمن  بالجريمتة بمتا تقدم  من برالة في اإتكابيا

 نحراف أبوا ا تفتح لتتدى من لتتديتت  استتتتتتتتتتتتتتتعتتداد لالنيتت  أالمحتتاكتتالب وحتتب الظيوإب  متتا  زلير البعض غ
 .(449: 8444)الجحنيب  "بنا اإتكا  الجريمة وطرقيا  ما مر  

أمر االلتفتتات لعلالمب وتتتأثهره األمني العريض أصتتتتتتتتتتتتتتبح ضتتتتتتتتتتتتتتروإل واقعهتتةب وقتتد لرف  ن  "م
كان يستتتتتتتصدم التأثهر النفستتتتتتي ارلالميب و ان يستتتتتتتصدم  ملسو هيلع هللا ىلصارستتتتتتالم ذلك منه أمد بعهد في غزوات  

هر ل  ) :ا العام ونفستتتتتتهات  ودماع ذلك بقول  لته  الصتتتتتتالل والستتتتتتالمأالر  ت  ب الر ل ب  م ستتتتتت  ر  ر  شتتتتتت   ن صتتتتتت  ( ي 
 التأثهر األمني وناتج . ىلتى مد ةدالل( 087)صحهح البصاإاب الصالل: 

تتتتتأثهر ارلالم فيي معر تتتتة  ىوقتتتتد لرف المجتمع التتتتدولي ذلتتتتك في الحر  البتتتتاإدل ومتتتتد
يب )الجحن" ودلائهة وشتتتتائعات وغزو فكرا  ةوما يتفرع لن ذلك من حر  نفستتتته بوستتتتالحيا ارلالم

8444 :440.) 
متالزمتتات مع بعضتتتتتتتتتتتتتتيمتتا البعض وإ التكتتامتي بهن ارلالم واألمن التتد ن  أ ويرى البــاحــث:
االذتمام بالجنب ارلالمي  ما تعطي الجانب األمنيب وذلك لتنيوض  األمنهةويجب لتى المؤسسة 

 بالقانون وحماية المواطن وتقديم النصح وارإشاد والمعتومات الصحهحة من مصدإذا الصحهح.
 مفهوم اإلعالم األمني: 8.8.8

ذما: ارلالم واألمنب وقبل الولوج  بيتكون مصتتتتطتح ارلالم األمني من  تمتهن أستتتتاستتتتهتهن
 من التطرق ليما لتسيهل لمتهة التعريف بالمفيوم   ل. د  ف ارلالم األمني ال ب  يتعر  ملى

 التي تستتتتتتتتتتتيدف تزويد الجميوإ  افة  : "األنشتتتتتتتتتتطة االتصتتتتتتتتتتالهةويعرف  )مهرزا( ارلالم بأن  
األخباإ الصتحهحة لن القضتايا والمشت الت بطريقة موضتولهة وبدون تحريف مما يسالد بالحقائق و 
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رزاب )مهلتى تنوير الرأا العام وختق إأا صتتحهح لدى الجميوإ لن المشتتاكل والقضتتايا المطروحة" 
8449 :45). 

ابتة تومات الستتتتتهمة والحقائق الء : "تزويد الناس باألخباإ الصتتتتحهحة والمعولرف  آخرون بأن  
التي تستتتتالد لتى تكوين إأا صتتتتائب في واقعة من الوقائع أو مشتتتت تة من المشتتتت التب بحهث يعبر 

 .(13: 4010)حمزلب ذها الرأا تعبهرا موضولها لن لقتهة الجماذهر ومهوليم" 
طريق المعتومات والحقائق وذلك لن  ؛ارقناع بنشتترذاالم ذي الغاية الوحهدل من ارل معنى ذلك أن  

 .(84: 8444)البازب واألإقام وارحصااات نحو ذلك 
 يمكن اةتنتاج هلض الوظائف األةاةية التي تقع عدى عاتق اإلعالم، وأهمها:  

 ارلالم وارخباإ وارنباا. -4
 التءقهف. -8
 الترفه .  -5
 الهة.  التولهة االدتم -0

َذاُّ ل َبي ِتُّ: ﴿تعتالىوفي الحتديتث لن األمن نقول: األمن ذو نقهض الصوف لقولت    َُ ُّ واَُّْر  َ د  بُ  ُُّّفَل َيع 
ُُّّ ل َِذي٣َُّٰٓ َُّخو ِف  ِن  مُّم  َُّوَءاَمَنه  وع  ِنُّل  مُّم  َعَمه  ط 

َ
 .[0-5قريش: اآلية ]﴾ أ

خالل  األفراد منحهتث تم تعريفت  بتأنت : "ثمرل الجيود المبهولة والمشتتتتتتتتتتتتتتتر ة من قبل الدولة و 
مجمولة األنشطة والفعالهات في شتى مجاالت الحهال لتحفاظ لتى حالة التوازن االدتمالي في ذلك 

 . (41: 4005)لبهدب المجتمع" 
عرف  هلك بأن : "ارحستتتتتتتتتتتتاس الها يتمتك ارنستتتتتتتتتتتتتان بالتحرإ من الصوف من أا خطر وي  
 .(433: 4013)ذالليب يوادي " 
مفيومي ارلالم واألمن يم ن مبراز العالقتتة الوطهتتدل بهنيمتتاب حهتتث  ملىمن خالل التطرق "

فيي تستتالد لتى توفهر دانب من دوانب األمن لتفردب وبالرغم من  بالوظائف األستاستهة لعلالم ن  م
واالدتمالهة والءقافهة ويستتتتتتتتتتتتعى الفرد دائما تعدد دوانب األمن لدى الفردب حهث نجد منيا النفستتتتتتتتتتتتهة 

 وباستتتتتتمراإ لتبحث لنيا حتى يحصتتتتتل لتى استتتتتتقراإ  تي نفستتتتتيب فكرا وستتتتتهاستتتتتيب تعمل وستتتتتائل
ختق دو وفضتتاا أمني لتفردب وذها ما يجعل  ملىمطاإذا القانوني  ارلالم من خالل مضتتامهنيا وفي

باإذا محدى الوستتتائل الضتتتروإية في لمتهات الة من أدوات األمنب وبالتأدال فع    افة ارلالم وستتتائت 
كل ل األمنهةاستتتتتتتغالل األديزل  ملىالتواصتتتتتل الرستتتتتمهة خاصتتتتتة مع دميوإ المستتتتتتقبتهنب بارضتتتتتافة 
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ارم انهات لتقهام بجمهع األنشتتطة االتصتتالهة قصتتد بث الرستتائل وتنمهة الفكر األمني لدى المواطنهن 
 (.47-49: 8447-8449)مامب  "مما بالوقاية أو العالج

وقد ينتو لن مفيومي ارلالم واألمن مصتتتتتتتتطتحان مصتتفان ذما األمن ارلالمي وارلالم 
في  تاب  "األمن ارلالمي العربي" بقول : " قد تكون هللا األمنيب فاألول ذ ره الد توإ إفهق نصتتتتتتتتتر 

كتمة األمن في توصتتتتتتتتهفيا المحدد تعني لستتتتتتتت رل المعنىب لكنيا في لالقتيا بالتوصتتتتتتتتهف ارلالمي 
عني الحصتتتتانة المستتتتبقة لتحفاظ لتى شتتتتصصتتتتهة الحالة ارلالمهة وخصتتتتوصتتتتهتيا وودود إادع غهر ت

الت ب  )نصرقمعي والتباإ ارلالم ب ل وسائت  محدى إ ائتز األمن القومي لمصتحة األوطان العتها" 
8447 :43) 

الم العاديةب ويعتبر ذها النوع من ارل من الحقوق األستتتاستتتهة التي يحتاديا الفرد في حهات ف
مماإسة لكن ذهه التسمهة لم تكن متداولةب حهث مضى وق  طويل لتى ظيوإه لكن  لم ال  اقديم ددً 

ي ستتب م انت  في الصاإطة ارلالمهةب ويعتبر ذها التأخر محصتتتة لمجمولة من العوامل واألستتبا  
المتصصتصةب و ها افتقاإذا لتجرأل  األمنهةتمامات مذمال وستائل ارلالم لتمواضتهع ذات االذ ؛وأذميا

ب طبهعة العمل األمني الها يتصف بالسرية التامة ملىبارضافة  بالحساسة األمنهةفي نشر القضايا 
 ألمنهةاوذها ما دعل أفراد المجتمع في ددل نحو ذها الجانب وبالتالي وضتتع صتتوإل مبيمة لألديزل 

ك لن ناذه باألمنهةحماية المواطن من الميام األستتتتاستتتتهة لألديزل  ال تطابق صتتتتوإتيا الحقهقهةب ألن  
نيا: م لالم األمنيب نه ر فهما يتي بعض  الوظائف األخرىب ولقد تعددت التعاإيف الموضتتتتتتتتتتتتتحة لع

"مجمولة العمتهات المتكامتة التي تقوم أديزل ووستتتتتائل ارلالم المتصصتتتتتصتتتتتة من أدل تحقهق أكبر 
هة المحافظة لتى أمن الفرد وستتتتتتتتتالمت  وستتتتتتتتتالمة الجمالة والمجتمع" قدإ من التوازن االدتمالي بغ

 (830: 8444)لدلي وسعدالت ب 
ولرفتتتت  لجول: "المعتومتتتتات الكتتتتامتتتتتة والجتتتتديتتتتدل والميمتتتتة التي تغطي األحتتتتداث والحقتتتتائق 

من أذمهتيا  مخفاؤذا أو التقتهل المتعتقة بأمن المجتمع واستتتقراإهب والتي يعد افة واألوضتتاع والقوانهن 
من  االمبالغة في تقديميا أو مضتتتتتتتتتفاا أذمهة أكبر لتهيا يعد نولً  أن   اا من التعتهم ارلالميب  منولً 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأثهر المقصتتتتتتتتتتود والمود  لصدمة أذداف معهنة قد تكون في بعض األحوال نبهتة ومنطتقة من 
 .(43: 8445ولب )لجالمصتحة العامة" 
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وستتتتتتتتتتائت  وطرق  حتى يحس  ملى : "بث الشتتتتتتتتتتعوإ الصتتتتتتتتتتادق وحق التود  ويعرف  هلك بأن  
ارنستتان بحق أن  آمن لتى حهات  ودين  ولرضتت  ومال  ولتى ستتائر حقوق  األستتاستتهة دون تيهب أو 

 .(77: 8444)البازب سطول أو دوإ" 
ي ارلالم األمني بأن : و ما لرف  إؤوف المناوا أول المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتهن لمر ز متصصتتتتتتتتتص ف

"مصتتف الرستتائل ارلالمهة المدإوستتتة التي تصتتتدإ من األديزل المعنهة بوزاإل الداختهة بيدف توده  
الشتتتتتتتامتة باستتتتتتتتصدام دمهع الوستتتتتتتائل المتاحة رحداث  األمنهةالرأا العام نحو تحقهق دوانب الصطة 

 (.05:  8443التغههر المنشود في الجماذهر ب ل فئات " )شعبانب 
األنشطة الصاصة باالتصال بالجماذهر النولهة  دمهعويعرف  العمهد ذاني القمتاح لتى أن : "

لتوصتتتهل معتومة أمنهة صتتتتحهحة ومباشتتتترل وبستتتتهطة لن طريق قنوات االتصتتتتال المتمءتة في وستتتتائل 
 (. 03-00:  8443ارلالم المصتتفة" )شعبانب 

 صالح الوطنهة لكل دولة دون أن  : "ارلالم الها يرالي المDONAD RIMERكما يعرف  
 "ناقض مع إسالة ارلالم وأذمهتيايت

 افي الرأا بقولت : "أن ارلالم األمني يحتافل لتى دوإ الدولة قويً  William Baillyولرفت  
 .(47: 8449)مهرزاب لتأمهن األمن واالستقراإ ضد ارلالم المفتوح" 

 نشأة اإلعالم األمني: 8.8.2
نشتتأت مع نشتتوا الجمالة وتطوإت مع تطوإذاب وأصتتبح وستتهتة  يعتبر ارلالم ظاذرل قديمة

من حقوق  اذلك ويصتتتتتتبح حقً  ب عدالة في تكوين الشتتتتتتعو  وتواصتتتتتتتيا مع بعضتتتتتتيا البعضب لهتأكد فع  
قدإت   ملىافة بارضتت بلتى نقل وإيصتتال الحقائق والمعتومات اارنستتان ي فت  ل  القانون بالتباإه قادإً 

ستتتتتتتتتتتتتتصدام وستتتتتتتتتتتتتتائت  المصتتفة وطرق  المتنولةب ذها ما دعل الح ومات في التأثهر لتى الجماذهر با
 توظف  في بث إسائتيا ومصاطبة الرأا العام.   

في دمهع مجتتاالت الحهتتال ومن بهنيتتا األمن التتها يعتبر  امتتً يم الالم دوإً علذتتها متتا دعتتل 
حهال الفرد ل انً ا في ستتتتهرذا الحستتتتن وتواصتتتتتياب بالتباإه ضتتتتمالصتتتتب الحهال القديمة والحديءة وأستتتتاستتتتً 

روإا يما ضه ت دل بهن ارلالم واألمن بما أن  لنفست  ومال  ولرض ب ذها ما أنشأ لالقة وطه وحمايةً 
 لمتيما ذو االتصال المباشر بالجماذهر.    وبات  اإتباطهة ألن   بفي حهال المجتمعات
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اديمهة ات األكوتعتبر نشتتتتتتتتتتتتتتأل ذتها النوع من ارلالم حتديءتةب حهتث يعتبر تنتاوليتا في الكتتابت"
ارلالمهة التقتهدية منعدمة ستتتواا لتى المستتتتوى العالمي أو ارقتهميب حهث  ان التطرق لكل منيما 

 .(53: 8443)شعبانب  "لتى انفراد مع الجمع بهنيما في لالقتيما ببعضيما البعض
ل العالقتتات العتتامتتة في األديزل و تتانتت  االنطالقتتة األولى ليتتها المصتتتتتتتتتتتتتتطتح في مجتتال مداإ "
حهث بدأت بوزاإل الداختهة في مصتتتتر في بداية النصتتتتف الءاني من القرن العشتتتترين بإنشتتتتاا  باألمنهة

 م(4035)و ان ذلك سنة  ب(445)م تب لتعالقات العامة بقراإ صادإ لن وزاإل الداختهة تح  إقم 
ح من خالل  تزويد الصتتتتتتتتتتحف باألخباإ له ون حتقة اتصتتتتتتتتتتال بهن وزاإل الداختهة ووزاإل الءقافة يستتتتتتتتتتم

مداإل  لىمذلك  عدبن   هلك تستتتتتيهل ميمة الصتتتتتحفههن وتوثهق مصتتتتتادإذمب لهتطوإ أومن شتتتتت بالوزاإية
ترتكز معظم نشتتتتتتتتتتتتتاطاتيا لتى االتصتتتتتتتتتتتتتال بالجميوإ من خالل وستتتتتتتتتتتتتائل ارلالم  بلتعالقات العامة

التنظهمي رداإل العالقات العامة المصتتفتةب وقتد لمتدت وزاإل الداختهة المصتتتتتتتتتتتتتترية لتى تعديل البناا 
ب وقد حهت م(4000)ا ستتنة و ان ذلك تحديدً  بلتأخه تستتمهة ارداإل العامة لعلالم والعالقات العامة

طتاذتتا مجتس وزإاا التدول العربهتتة حتتهو وزاإل التتداختهتتة المصتتتتتتتتتتتتتتريتتةب وذلتك من خالل الصطول التي خ  
إاا الداختهة العر  في مجتس مشتتتتتتترك ب حهث قام وز م(4018)الداختهة العر  الها تأستتتتتتس ستتتتتتنة 

بوحددت القاذرل  مقر (843)في القراإ إقم  م(4005)بإنشتتتاا الم تب العربي لعلالم األمني ستتتتنة 
 ليها الم تب.  

جمهع بالجيود المبهولة لتى المستتتوى القطرا في توظهف الرستتالة ارلالمهة  ملىبارضتتافة 
هة بالممتكة العرب األمنهةأكاديمهة متصصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتة بالعتوم ب و هلك ذناك األمنهةفي المجاالت  أنواليا

: 8443)شتتتتتتعبانب  "متواددل بالرياض األمنهةالستتتتتعودية تح  تستتتتتمهة أكاديمهة نايف العربهة لتعتوم 
53-50). 

 خصائص اإلعالم األمني: 8.8.1
اب نستتتتتتصتص مجمولة من الصصتتتتتائص التي يتمهز تفً التي تم ذ رذا ستتتتت التعريفاتمن خالل 

من  د  مني لن باقي األنواع األخرى من ارلالمب وقبل التطرق ليهه الصصتتتتتتائص ال ب  بيا ارلالم األ
ارلالم األمني ال يقتصتر فق  لتى المضامهن والمعتومات التي  ذو أن   ميمةمالحظة  ملىارشتاإل 

م ما تنشتتتتره ستتتتائر وستتتتائل ارلال ملىوحدذا بإإستتتتاليا لتمواطنب بل يتعدى ذلك  األمنهةتقوم األديزل 
ل ب وما يتم التر هز لته  ذو طبهعة ذهه الرستتتتتتتتائوإنترن ألخرى من درائدب إاديوب تتفزيونب ستتتتتتتتهنما ا

 وتتمءل خصائص ارلالم األمني فهما يتي:    باليادفة التي تحمتيا في طهاتيا األمنهةوالمواضهع 
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 حهث يمءل المحتوى األمني دوذره وصتب اذتمامات .   اإلعالم األمني إعالم متخصص: .4
ي ون محتوى  فيو ال يقبتتتل المغتتتالطتتتة حهتتتث يحر  لتى أن   إلعالم األمني إعالم صــــــــــادق:ا .8

وما تتضتتتتمن  من معتومات وأخباإ صتتتتادقةب فالرستتتتائل التي ال تتصتتتتف ذهه  بالرستتتتالة ارلالمهة
 الصفة تفقد الءقة في األديزل القائمة لتهيا. 

ستتتتتتتتتتتتتتائتل ملالمهة متعددل من تتطتتب طبهعتة لمتت  استتتتتتتتتتتتتتتصتدام و  اإلعالم األمني إعالم متلـاون: .5
ب مع تكوين لالقة وثهقة مع ذهه األديزل ارلالمهة والقائمهن وإنترن صتتتتتتتتتحافةب مذالةب تتفزيون 

 لتهيا في مطاإ من التعاون والعمل الجمالي المءمر والبناا لصالح المجتمع وأفراده. 
لتتدولتتة وقوانهنيتتا   ملالم ال يصرج لن نطتتاق ستتتتتتتتتتتتتتهتتاستتتتتتتتتتتتتتة اأا أنتت   اإلعالم األمني إعالم متوافق: .0

تتك الستتتتهاستتتتة والقوانهن تمءل ارطاإ الشتتتترلي لعمت  وأدائ  في حدود الصطوط  المنتيجةب بل من  
 العامة لسهاسة الدولة وقوانهنيا مما ي سب  صفة الشرلهة.

تحقهق نوع من التفتتتتالتتتل اريجتتتتابي بهن الجمتتتتاذهر  ملىييتتتدف  اإلعالم األمني إعالم إي ـــابي: .3
مهرزاب )ذلك لن طريق الرستائل واألخباإ الصتادقة التي تصدإذا أديزل األمن و  األمنهةواألديزل 
8449 :41). 
ذهه الصصتتائص الستتالفة اله ر ال تتم ب ل دوانب مفيوم ارلالم األمنيب فتقد تضتتمن   من  "

الصصتتتتائص العامة والظاذرل ليها األخهر فق ب بهنما أذمت  خصتتتتائص م ونات  ولناصتتتترهب حهث لم 
التي تتستتتتتتتم بالحستتتتتتتاستتتتتتتهة والستتتتتتتريةب وتحبس دمهع  ؛األمنهةص الرستتتتتتتالة ارلالمهة تتطرق لصصتتتتتتتائ

داث مذمال األح ملىالتطوإات والتغهرات التي تحدث خالل المماإستتتتتتة في الحهال العاديةب بارضتتتتتتافة 
 .(84: 8447-8449)مامب  "والتي تتمهز بالسرلة والمفادأل األمنهةوالوقائع 
 :أهمية اإلعالم األمني 8.8.5
النظر بمتتتا تمر بتتت  المجتمعتتتات  نعتتتاممن م د  الحتتتديتتتث لن أذمهتتتة ارلالم األمنيب ال بتتت   ن  "م

العربهةب من تحوالت ستتهاستتهةب واقتصتتاديةب وادتمالهةب صتتاحبتيا تحوالت أمنهةب ألق  بظالليا لتى 
االستتتتتتتتتعداد لمواديتيا ب ل  من د  أديزل الشتتتتتتترطة واألمنب وفرضتتتتتتتت  لتهيا تحديات دديدلب  ان ال ب  

الوستتتتائل وارم اناتب ومن بهن ذهه الوستتتتائلب ارلالمب بالتباإه من أكءر الوستتتتتائل تأثهًرا في معادلة 
 "األمن واالستتتقراإ في المجتمعب وذها دعل ارلالم األمني في قائمة أولويات أديزل الشتترطة واألمن

 .(03: 8443)الشرمان والدلجةب 
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ولقد  ان لءوإل المعتومات وتكنولودها االتصتتتتتتتتتاالت وما واكبيا من ظيوإ مواقع التواصتتتتتتتتتل "
االدتمتاليب  وارلالم ارلكترونيب األثر الكبهر في بروز تحتديتتات أمنهتة دتديتتدلب تمءتت  في الجرائم 

ستتتتتتيهل وت لتى ظيوإذاب ارنترن ارلكترونهةب حهث برزت أستتتتتتالهب مدرامهة دديدل ستتتتتتالدت شتتتتتتب ة 
اإتكابياب وذها دعل من ارلالم األمني المتصصتتتتتتتتتتتتتص ضتتتتتتتتتتتتتروإل متحةب لتزويد المواطنهن بالمعرفة 

التي تحول دون تعرضتتتتتتتتتتتتيم ليهه الجرائمب التي غالًبا ما ي ون الوقوع فهيا نادًما لن  األمنهةوالءقافة 
 ات االتصتتتتتتتتتتاللدم المعرفةب والجيل بمصاطر ما يقدم لته  المواطن الضتتتتتتتتتتحهةب وذو يستتتتتتتتتتتصدم تقنه

 .(00: 8443)الشرمان والدلجةب  "وارلالم الحديءة
ارلالم األمنيب وأخهت أديزل ارلالم األمني تضتتع خططياب  ملىومن ذنا برزت الحادة "

وترستتتتتتم استتتتتتتراتهجهاتياب وتعمل لتى ملداد وتأذهل وتدإيب العامتهن في ذها المجالب بما يم نيم من 
ر الها طرأ لتى ارلالم شتتتت اًل ومضتتتتموًناب ولمواكبة لامل الستتتترلة القدإل لتى مجاإال التطوإ الكبه

وستتتتتتتتائل ارلالم الها بات الستتتتتتتتمة الباإزل لعلالم الحديثب وموادية لامل ارثاإل الها أصتتتتتتتتبح  
تتنافس فهما بهنيا ألدت ب ومن أدل استتتتتتقطا  أكبر لدد مم ن من أصتتتتتبح   خاصتتتتتة المحتهة منيا
 .(05: 8443الدلجةب )الشرمان و  "دميوإ ذهه الوسائل

ثنهنب )فارلالم مأذمهتة ارلالم األمني لم تعد مجال شتتتتتتتتتتتتتتكب أو اختالف بهن  من ذنتا فتإن  "
ا فرضتتتت  أنماط الجريمة المنظمة بمصتتف أشتتت الياب وذا  األمني( أضتتتحى مفيوًما ملالمهما متصصتتتصتتتً

ذو في واستقراإذاب و  غايات ملالمهة وقائهة وادتمالهة لهنيض بدوإ ميم في ترستهخ أمن المجتمعات
الوق  نفستتتتتتتت  يتبي حادات ادتمالهة تستتتتتتتتيم في التولهة والتءقهف والتوده  وارإشتتتتتتتتاد لتوقوف بود  

الجريمة واالنحراف في الفكتتتتتتتتتتتتتتر والستوك  ملىالظواذر والمتغهرات االدتمالهة التي يؤدا بعضيتتتتتتتتتتتتتتا 
تحقهق أذداف  المردول  ذها النتتتتتتتتتتتتتتتتتوع من )ارلالم المتصصتتتص( ال ولن يستتتتطهع والقهتتتتتتتتتتتتتتتتتمب لتى أن  

ومقاصتتده النبهتة مال حهن تتكامل ديوده مع ديود بقهة المؤستتستتات ارلالمهة واالدتمالهة والتربوية 
 .(8447)العانيب  "والدينهة

في  تل دول العتالم بتالجوانب المصتتفة ألنشتتتتتتتتتتتتتتطتيا خالل  األمنهتةلقتد ازداد اذتمتام األديزل "
 التطوإات التي لحقتت  ملى ءهر من العوامتتلب بعضتتتتتتتتتتتتتتيتتا يردع  ملىاألخهرينب ويردع ذلتتك  العقتتدين

ب األمر التتها تطتتتب األمنهتتةنفستتتتتتتتتتتتتتيتتاب  وذي الظواذر التي تتعتتامتتل معيتتا األديزل  األمنهتتةبتتالظواذر 
يا ي تعامتواألسالهب والوسائل والتقنهات التي تستصدميا ف األمنهةتحديًءا وتطويًرا مستمرين لتسهاسات 

مجمولة المتغهرات االقتصتتادية واالدتمالهة والستتهاستتهة  ملىمع ذهه الظواذرب وبعضتتيا اآلخر يردع 
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والءقافهة والتكنولودهة التي شتتتيدتيا وتعهشتتتيا المجتمعات المعاصتتترلب ذها فضتتتتاًل لن التطوإات التي 
جاالت في دمهع مازدياد أذمهتيا النسبهة  ملىحدث  في تقنهات االتصال وارلالم؛ األمر الها أدى 

 .(8440)أبو لامودب  "الحهالب بما في ذلك المجال األمني
ولته  فارلالم األمني يعمل لتى تقديم المعتومة المتصصتتتصتتتة والصتتتحهحةب وإثاإل االذتمام 

أنفستتتتتيم  ةب وتبصتتتتتهر المواطنهن بالوستتتتتائل واألستتتتتالهب التي يم ن من خالليا حماياألمنهةبالقضتتتتتايا 
  يزيد من تعاون ومشتتتتتتتتتتاإ ة الجميوإ مع أديزل وأمواليم وألراضتتتتتتتتتيم من الوقوع في الصطرب  ما أن  

 األمن وتكامل ديود الطرفهن في خدمة األمن واالستقراإ في المجتمع.
اب خاصتتتتتة في مجال األمن الوطنيب في أن   نستتتتتبة  بهرل  وتكمن أذمهة ارلالم األمني أيضتتتتتً

أو الجرائم ارلكترونهة من النوع العابر لتحدودب ما يشتت ل خطًرا  بهًرا لتى األمن  ارنترن من درائم 
ا يتعرض ل  المواطن من لمتهات االحتهال والنصتتتب والغشب واالتجاإ بالبشتتترب الوطني؛ فضتتتاًل لم  

 والجرائم األخالقهةب أو الجرائم الجنسهةب وغهرذا.
 أهراف اإلعالم األمني: 8.8.3
ستتتتفت  ومقاصتتتتدهب والتي منيا زيادل تأثهر وفالتهة ما يصتتتتدإ لن أديزل ارلالم األمني ل  فت 

وستتتتتتتتتتتتتتائل ارلالم ولن ديات األمن نشتتتتتتتتتتتتتتاطات ملالمهة ذات طابع أمني تقدم من خالل ارذالة 
غهر ذلك مما يقصتتتتتتتتتتتتتتد تولهة أكبر قدإ مم ن من الناس تولهة أمنهة  ملىوالتتفزيون والصتتتتتتتتتتتتتحافة 

م ل  دوإهب ول  أثره خاصتتتتتتتتتتة مذا استتتتتتتتتتتصدم لتى أستتتتتتتتتتس لتمهة متوازنةب ومءل ذها النوع من ارلال
 واضحة األذداف.

 لىمالناس فحستتتتتبب بل يستتتتتعى  ملىالصتتتتادقة  األمنهةوال يقف ارلالم األمني لند نقل المعتومات 
ب ل مقومات النجاح والتفوق والتمشتتتتتتتتتتتي  والماديةميجاد وتأستتتتتتتتتتهس ولي أمني يءرا الروح المعنوية 

لتي تكفل ارنستتتتتتان وستتتتتتالمت  في شتتتتتتتى مجاالت الحهالب ومن ذلك تأصتتتتتتتهل بالتعتهمات واألنظمة ا
يحقق خدمة أود  األمن واالستتتتتتتتتتتتتتتقراإب  ل م اوتعمهق التعتاون والتجاو  مع مصتتف قطالات الدولة 

ستتالمة وأمن ب  ضتته تفتوذها يتطتب تعبئة الشتتعوإ العامب وتغهيت  بالنافع المفهدب لهتقبل ارنستتان ما 
 وية مرتفعةب وذمة قويةب ونفس إاضهة مطمئنة.بروح لالهةب ومعن

  يتولى نشتتتتتتتتتتر المعرفة بهن صتتتتتتتتتتفوف إدال األمن أنفستتتتتتتتتتيم وتزويدذم ب ل دديد في مجال ن  أكما "
ستتيم ت تصصتتصتتاتيم وإقامة المحاضتترات والندواتب و ل وستتائل التولهة المم نة التي من شتتأنيا أن  
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 "ب وخدمة مواطنهيم ب ل مخال  وتضتتتتتتتتتحهةحو األفضتتتتتتتتتل في أداا وادباتيمنفي ترقهة اذتماماتيم 
 .(58: 8444)الجحنيب 

بتتتث مشتتتتتتتتتتتتتتتتالر الطمتتتأنهنتتتة في نفوس أفراد المجتمع  ملىوييتتتدف ارلالم األمني "  
وأنظمت  االدتمالهة وقمة الروحهة من خالل المشاإ ة في الحفاظ لتى  هان المجتمع وأمن ب حهث 

في مقدمة الغايات التي ييدف ملهيا ارلالم األمني تعتبر األذداف الوقائهة والتولوية واالدتمالهة 
 فيما يدي: (440: 8448)ناديب  "وتتمثل تدك األهراف كما حردهاتحقهقيا  ملىويسعى 

ويم ن تحقهق تتتك األذداف من خالل التولهة المستتتتتتتتتتتتتتتمرل لألفراد ب هفهة تدابهر أهـراف وقـائية:  .4
وستتتتتالمتيم وستتتتتالمة ممتتكاتيمب لهتستتتتتنى تضتتتتتتهف النطاق والحهتولة دون اإتكا  الحفاظ لتى أمنيم 

ضتتتتتتتتراإ أتولهة الجميوإ بأستتتتتتتتالهب دإا المصاطر و  ملىصول ل  نفستتتتتتتت ب بل يتعدى ذلك ت   ن  الجرائم لم  
ليتتتدف لتحقهق ا األمنهتتتةالكواإث بتتتأنواليتتتاب وتعريف الجميوإ بتتتالمجيودات التي تقوم بيتتتا األديزل 

الدوإياتب والحراستتتتتتتتتتتتتتاتب ومراقبة المشتتتتتتتتتتتتتتتب  بيمب وتنظهم المروإب وألمال ارنقاذ  الوقائي من خالل
 .األمنهةوارطفاا وغهرذا من المجاالت 

ب ألمنهةاب وتقديم العون لألديزل األمنهةويم ن تحقهقيا من خالل نشتتتتتر الحقائق  أهراف توعوية: .8
التدوإ المنتاط بت  دون مستتتتتتتتتتتتتتاس وتوثهق العالقتة بهن الجميوإ وتتتك األديزلب بحهتث يؤدا  تل منيم 
 بدوإ اآلخرينب بما يحقق العدالة وتبصهر الجميوإ بحقائق الموقف.

وتتحقق تتك األذداف من خالل نشتتتتتتتتتر الرستتتتتتتتتائل ارلالمهة التي تحث لتى  أهراف اجتماعية: .5
حماية األخالق والقهم وإلاية الستتتتتتتتتوك االدتماليب وتحصتتتتتتتتهن المجتمع ضتتتتتتتتد الجرائمب والتصتتتتتتتتتدا 

الت الغزو الءقافي واألفكاإ اليدامة والستتتتتتوك المنحرفب وترستتتتتهخ الوازع الديني الها لموادية مشتتتتت 
يعد من أقوى خطوط الدفاع ضتتتتتتد الجريمةب والحض لتى قهم الفضتتتتتتتهتةب وتأكهد قهم الت خي والتراحم 

   والتعاونب وذي من أبرز مسببات استقراإ وتماسك المجتمع.
هق أذتتداف الشتتتتتتتتتتتتتترطتةب المتمءتتة في مقراإ النظتام واألمن في تحق اميجتتابهتً  التمواطنهن دوإً  من  "
يستتتتتتتيموا من خالليا في حماية المجتمع  ذناك مجاالت لديدل يم ن ليؤالا المواطنهن أن   العامب وإن  

من شتتتروإ الجريمة والمجرمهنب ولكن حتى ينصرط المواطنون في ارستتتيام الفعال مع إدال الشتتترطة 
حدود  يعرفوا يدإك المواطنون أذمهة دوإذمب وأن   هةب فهجب أن  والشتتتتتتتتتتتتترط األمنهةفي تحقهق األذداف 

: 8443)العمرانب  "ذتتها التتدوإ وطبهعتتت ب وذتتها لن يتتتأتى مال لن طريق ارلالم األمني المتتدإوس
00). 



 

 
 32 

 

 وةائل اإلعالم األمني: 8.8.7
ل وشريانيا المتدفق لتتواصال يصتتف اثنان في أن ارلالم قد غدا لصب الحهال المعاصرل "

ي الحفاظ ا الم انة التي يحتتيا األمن فبهن أفراد المجتمعب وتش هل القهم األساسهة ل ب وال ننسى أيًض 
تستتتتتمر بدون أمنب والجمع بهن شتتتتهئهن ضتتتتروإيهن ذما  لتى الحهال االدتمالهةب فال يم ن لتحهال أن  
 اآخرب أال وذو ارلالم األمني الها يعتبر أيًض  اا ضروإيً ارلالم واألمن سهش ل بطبهعة الحال شهئً 

ا في الحهال المعاصتتتتتتترلب وليها النوع من ارلالم وستتتتتتتائل تستتتتتتتتصدم لتى شتتتتتتت ل قنوات لنقل ضتتتتتتتروإيً 
هتة يرستتل إستتالت  من دون وستت أن   االمستتتقبلب وال يم ن لتمرستتل أبدً  ملىالرستتائل من الطرف المرستتل 

بعض الصصتتتائص التي  ملىبارضتتتافة  بارلالم العاديةمعهنةب ووستتتائل ارلالم األمني ذي وستتتائل 
 يجب توفرذا في الجية المرستةب ويم ن تحقهق ارلالم األمني  ما يتي:

الصبر الموضتتتتولي والصتتتتحهح  ألن  ؛ حدى أذم إ ائز ارلالم بصتتتتفة لامةتعتبر م الموضـــوعية: .4
ت  قصهر ويندثر وفترل حهاأكءر من الصبر المغتوط الها سرلان ما يزول  تدوم فترل حهات  طوياًل 

 ا.  ددً 
وذلتتك لتكوين مواقف متعتتددلب وتعتتدد األفكتتاإ  تشـــــــــ يع رون النقــاا والحوار داخــل الم تمع: .8

األمءل واألحسن من ذهه المعطهات المتوفرل والمناسبة حسب  ل  لالختهاإوتنوليا يفتح المجال 
 فرد. 

توضتتتتتتتتتتهح وإستتتتتتتتتتتم  ملىذها يؤدا و  التركيز عدى شـــــــرن واجبا  وحقوق األفراد ات ا  الم تمع: .5
الحدود المحهطة بالفرد وتوضتتتتتتتتتتهح العقا  النادم لن مصالفة وتجاوز ذهه الحدودب وبهلك تجنب 

 التحجو بالجيل بالقانون في حال الوقوع في الصطأ. 
-894: 8444)لدلي وستتعدالت ب "إنشــاء وكال  إعالمية متخصــصــة لبث الرةــائل الصــادقة  .0

894). 
ا في وستتتتائل ارلالم التي شتتتتيدت تطوإات متالحقة ارلالمهة أستتتاستتتتً وتعمل ذهه الو االت "

يومنا ذهاب بداية باختراع الطبالة التي  ان  المفتاح الرئهستتتي واألستتتاستتتي  ملىمنه اختراليا أول مرل 
ي غاية ظيوإ ارإسال ارذالي ف ملىلتصتحافةب وقد ستهطرت ذهه األخهرل لتى ارلالم لفترل طويتة 

التطوإات  حد ذهه إلىالحر  العالمهة الءانهةب و  ب عدب ثم ظير التتفزيون لماضتتتتتتتيالشتتتتتتترينهات القرن 
اختراع األقماإ الصتتتتنالهة واستتتتتصداميا في البثب وبالتالي تحول  ملىفي المجاالت التقنهة التي أدت 
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زب )البا "افة  قرية صتتتتتتتتتتغهرل يم ن لتفرد فهيا التطتع لتى أخباإه وأخباإ العالم المحه  ب  ملىالعالم 
8444 :31-30). 

توظهف وستتتتتتتائل االتصتتتتتتتال الجماذهرا في ذها المجال أمر ضتتتتتتتروإا وحتمي في نفس  من  "
االوق   تتستتتم ب  من خصتتتائص وما تتعب  من دوإب  ما ذ ره الد توإ الحاإث لبد الحمهد وزمهت   ل م 

م بيا تتستتتتت أذم ستتتتتمة يجب أن   غستتتتتان حتهم ستتتتتالم دايني في  تا  "لتم النفس األمني" بقوليما: )من  
بوستتتتتتتتتتتتتتائت   ااألديزل ارلالمهتة ذي الدوإ الها تتعب  في تنوير الرأا العام فعندما ي ون ارلالم قويً 

 .(77: 8440)لبدالحمهدب  "المصتتفة ي ون فعااًل 
 هي:، ئل التي يستخرمها اإلعالم األمنيومن هذ  الوةـا

رلالم ذات الصصتتتتتتتتوصتتتتتتتتهات التكنولودهة المتمهزلب بدأ مإستتتتتتتتال  ذو أحدث وستتتتتتتتائل ا التدفزيون: -4
ب يجمع في مإستتتال  بهن الصتتوت والصتتتوإل المتحر ةب بارضتتتافة م4059بانتظام في منجتترا ستتنة 

 التقدم التقني والفني في لمتهة صهاغة وبث الرسائل.    ملى
وت وإل والصتتولرف  )لهستتاني( في معجم مصتتطتحات ارلالم: "التتفزيون وستتهتة نقل الصتت

في وق  واحد بطريق الدفع الكيربائي وذي أذم الوستائل الستتمعهة البصترية لالتصتتال بالجماذهر لن 
 .(409: 8447)لهسانيب طريق بث برامو معهنة" 

 ا تتحدى  ل الحوادز والعوائق وسيولة اقتنائياتعتبر محدى أوسع وسائل ارلالم انتشاإً  اإلذاعة: -8
يا في البرامو والمواضتتتتتتتتتتتتتتهع المتناولة ما بهن ارخباإية والتعتهمهة تنول ملىوتوفرذاب بارضتتتتتتتتتتتتتافة 

ب تقوم  افة لما في دول العاا  بهرً اختراليا ألول مرل لتتقى إوادً  ب عدوالترفهيهةب انتشتتتتترت بستتتتترلة 
بنشتر الرسائل لن طريق الصوت فق  وإقم المنافسة الشديدل التي تتقتيا من طرف التتفزيون مال 

ا  ً لتي دعت  البعض يبقى متمستتتتتت  دميوإذا وذلك بممهزاتيا وخصتتتتتتوصتتتتتتهاتيا اأنيا حافظ  لتى 
   بيا.

توي  من تح ل م اوتكسي ذي األخرى أذمهة بالغة بهن وسائل ارلالم األخرى  الصـحافة المكتوبة: -5
أخباإ وتعتهقات ومقاالت وآإاا لتمصتصتتتهن والعامةب وتشتتتمل الصتتتحف والمجالت والكتب وغهرذا 

 ا بيا.  ا خاًص بولة بحهث تحجز دميوإً من المؤلفات المط
تشتتتتت ل ذاتهن الوستتتتتهتتهن نقطة تواصتتتتتل مع الوستتتتتائل األخرىب خاصتتتتتة مع  الســــينما والمســــرن: -0

ما يبث في الستتتتتهنما أو المستتتتترح يعاد لرضتتتتت  لتى التتفزيونب لكن دوإذما  التتفزيون بالتباإ أن  
 األخرى.   تقيقر في ظل المنافسة التي تصضعان ل  من طرف وسائل ارلالم 
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 ظيوإ دياز الكمبهوتر وذلك ب عدذي محتدى الوستتتتتتتتتتتتتتائتل التكنولودهتة الحديءةب ظيرت  :اإلنترنـت -3
شتتتتتتتتتتتتب ة  ومصتصتتتتتتتتتتتتهن فيم المجتس الفهدإالي بالتنستتتتتتتتتتتتهق مع خبراا الإتباطيا الوثهق ب ب وقد قد  

بواستتتتتتتتطة  اقهً منط ا لتمعتومات ترتب  لناصتتتتتتتترذا اإتباطً ا شتتتتتتتتاماًل ا: "نظامً ا ليا بأني  تعريفً  ارنترن 
( أو لن طريق ارمدادات المودودل Internet Protol IPالعنوان الموحد المودود في مراستتهم )

  .(474: 8447)لهسانيب فهيا" 
 مؤثرلو م انة واسعة من اذتمام األفراد والدول بيا بالتباإذا تكنولودها حديءة  ارنترن واحتل 

مستقبل من خالل تبادل المعتومات واألفكاإ واآلإاا وتضتمن استمراإية االتصال بهن المرسل وال اددً 
 نقطة لتى سطح الكرل األإضهة.   عدبأ ملى وصواًل 

تحقهق ارلالم األمني ي ون بطرقتهن ممتتا بتالطريقتة المبتتاشتتتتتتتتتتتتتترل لن طريق إدتال األمن  من  "
مذالهة أو  وومماإستتتتتتتتيم المباشتتتتتتترل لتعمتهة ارلالمهة وذلك بإنتاديم لبرامو تتفزيونهة أو ستتتتتتتتهنمائهة أ

ذلك و  ؛بتألهف  تب وإصتتتتداإ مجالت خاصتتتتة بنشتتتتاطيم ولمتيم األمنيب أو بالطريقة غهر المباشتتتترل
من لهتم بءيا أو نشتترذا لتجميوإب و  األمنهةلن طريق تزويد وستتائل ارلالم بالمعتومات أو النصتتائح 

ولهة ة بالرسائل ونأدل ضتمان الستهر الحسن لتعمتهة ارلالمهة يجب مرالال المقومات الفنهة الصاص
-18: 8444)البتتازب  "ا من طرف الجمتتاذهر مع تحقهق األذتتداف المردولالبرامو لكي تتقى إوادتتً 

15). 
 مدخص المبحث الثاني: 8.8.2

وشتتتتتتمل العديد  بالعالقة بهن ارلالم واألمن ومفيوم  لرضتتتتتتنا خالل المبحث الءاني ما ذي
و هفهتتة  بني ودوإه في التولهتتة المجتمعهتتةمن التعريفتتات ووديتتات النظر المصتتفتتة حول ارلالم األم

وتصتل المبحث  بوذلك في الوطن العربي ؛ول مرل أطتقأ ىنشتتتتتتتتتتتتتتأت ارلالم األمني من بتدايت  ومت
يا من هوما الوستتتائل التي يعتمد لت بهقياخصتتتائص ارلالم األمني وأذمهت  وأذداف  التي يستتتعى لتحق

ذداف غهر معتنة وذلك حستتتتتتتب ما أ و  ةاف معتندل توصتتتتتتهل الرستتتتتتائل التي ييتم بيا وي ون ليا أذدأ
 يسمح بالنشر ب .
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المبحث الثالث: التوعية الم تملية

 :األمنيةمفهوم التوعية  .8.2.4

ات المؤستتتتتتستتتتتت ا افة ستتتتتتواالتولهة من الميام الصتتتتتتعبة والتي تتقاستتتتتتم فهيا م ونات المجتمع 
هات البو  األمنهةان لتمؤستتتتستتتتة و  بولألستتتترل دوإذا في تنمهة ذهه التولهة برستتتتمهةالغهر و أالرستتتتمهة 

علالم لتواصتتل بشتتت ل مباشتتتر بالمواطنب و ت ا وني بدياز الشتترطة النصتتتهب األكبر من ذهه التولهة
والتتها يفرض لتى  بلالم الجتتديتتدوظيوإ ارفي ظتتل لولمتتة ارلالم العتتالمي  التتدوإ البتتاإز األمني

ام من االلتز  ذلك مستوى لال   ويتطتبب لتمجتمع هالحقهقة وإظياإ لتتتتتتتتتتتتتتتدم مخفتتتتتتتتتتتتتتتاا  األمنهةالمؤستستة 
تولهة لت لوالبحث لن أستتتتالهب وأدوات دديد ببالموضتتتتولهة المجردلب والعمل لتى التطوير المستتتتتمر

 والمجتمعهة لتمجتمع. األمنهة
و وذما لمتهتان متالزمتانب فإذا  تان االنتباه ذ واردإاكفي لتم النفس يعني االنتباه  الولي"

 .(44: 8441)الريماواب  "الشياذو معرفة  إاكفارد اشيتر هز الشعوإ في 
العمتتل  ملىالعتوم  أقر ومصتتتتتتتتتتتتتتطتح الولي األمني مستتتتتتتتتتتتتتتمتتد من لتم النفسب وذو يعتبر 

حهث ير ز لتم النفس لتى المباد  واألساسهات التتتتتتتتتي تفستتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتوك البشراب وتضع ب الشرطي
تعامتل متع البشترب وذتهه ذتي المبتاد  نفسيا التي يقتوم لتتى أساستيا القوالد التي يم ن من خالليا ال

العمتتل الشتترطي بالتبتتاإه يتعامتتتل فتتي األستتاس متتع الفتتترد  جزا من المجتمعب ويسعى لتحقهق النظام 
 .(34: 8443)الصضهرب  العام في المجتمع

  و هفهة التعامل متتتتع القضتتتتايا فحستتتتب بتتتتل ذتتتتو فتتتتي حد ذات اردإاكوالولي األمني ال يعني 
تفرد دية والءقافهة لالمالمصتتتتتتتتتتتتالح ا وإدإاكلمتهة مر بة معقدل تشتتتتتتتتتتتتتمل لتى معرفة الحقائق الواقعهة 

والمجتمعب وغهرذا من المصالح وإبطيا بالواقع االدتمالي والسهاسي والءقافي السائد ذلتتتتك المجتمتتتتع 
 . (449: 8448)أبو داللب الجمالة مصتحة  ملىالفرديتة الهاتهتة واالنحهتاز متع تجنتب المصتالح 

بجوانب  تتتتتتترتب  ذلتتتتتتك الحتتتتتتد بتتتتتتل ال تقتف لنتد اوأمنتً  امن حهث  ونيا ملالمتً  األمنهةوالتولهة 
ضتتتتتتايا معهنة ضتتتتتتهة أو قوستتتتتتتو هة لتفرد والجمالةب فيي تعني استتتتتتتءاإل لتولي وتنمهت  تجاه ق نفستتتتتتهة

ا العام تجاه ذهه القضتتتتتتتتتتتتتتايا من أر  هتةب أو تغههر وتعتديل اتجاذات الاألنمتاط الستتتتتتتتتتتتتتتو  بيتدف تغههر
إفض وموادية حستتتتتتب طبهعة القضتتتتتتهة  ملىيجابهةب أو من تعاطف ماتجاذات  ملىاتجاذات ستتتتتتتبهة 

 .(04: 8444)الجنحيب منيا التها يتعتهن لتى المجتمع اتصاذه  وتأثهرذا فتي المجتمتع والموقتف
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ا الدوإ ذه ن  أو  بالمجتمعهة متطتب ضتتتتتتتروإا في حهاتنا التولهة   ن  أومما ذ ر يرى الباحث: 
ويقدم  بلن باقي المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات امصتتفً  أنموذًداولكن ارلالم األمني يقدم  يتكفل ب  المجتمع  اماًل 

ل بيدف الوصتتتتتتول لولي  ام ؛و وأستتتتتالهب وأدوات مصتتفةالتولهة المجتمعهة بشتتتتت ل ميني لبر برام
 حداث التي تدوإ حول .المواطن بالقانون واردرااات واأللدى 

 أهمية التوعية الم تملية: .8.2.8
لجرائم خطاإ اأفراد والمجتمعات من لحماية األ اتتضتتتتتتتتتتح دتهً لتتولهة المجتمعهة أذمهة بالغة 

بالنستتتتتتتتتتبة  اً اومتعددل ستتتتتتتتتتو ل  ءهر  تكالهفيا ن  أل؛ حوادثوال بتكتف  الجرائم ملى فوالحوادث لندما نتعر 
نواحي ال يتتابتتل يتتدختتل فهديتتةب المتتالجوانتتب الهس فق  من ة وذتتهه التكتتالهف بتتاذظتت بفرادلتتتدولتتة أو األ
 اثاإً آ ن ليا من الناحهة االقتصتتتتتاديةأما بالنستتتتتبة لتدولة فنجد ب أواالقتصتتتتتاديةب والنفستتتتتهةاالدتمالهةب 

دلاا اال باألمنهةاألديزل  بالمحاكم)الدولة لتي أديزه العدالة والضتتتتتتتتتب   ة تتمءل فهما تنفق واضتتتتتتتتتح
 .الرلاية االدتمالهة لتمح ومهن لوأديز م( العا

 لةاقتصتتتتاد الدو  لتى امباشتتتترً  التدااً  تعدصتتتتوإ الجرائم االقتصتتتتادية التي  ذلك ملىأضتتتتف " 
تصتتتتتتتاد ل مباشتتتتتتر لتى االقب التي تؤثر بشتتتتتت (وتزيهف العمتة بوتيريب النقد باالختالسدرائم : )مءل

 .(441: 4010)شتاب  "ةللهة لتدو الماف المقدإل اعالوطني وما يتر  لتهيا من أض
ومن  األمنهةن  ينبغي وضتتتتتع الصط  المدإوستتتتتة التي تحقق التولهة "أ( زوأشتتتتتاإ )لبد العزي

في مفردات  ةاألمنههة التي تصص التولهة العناية بالمؤسسات التعتهم بأذم المجاالت التي تحقق ذلك
 بتوظهف هةاألمنلتحقهق التولهة الستتتتعي الحءهث  األمنهة األديزل لتىكما ينبغي  مناذجيا الدإاستتتتهة

ان تنمه مئنانواالطستتهادل األمن  ن  ألب والمناستتبة لشتترائح المجتمع المصتتفة الةالقنوات االتصتتالهة الفع  
إذا ب فستتقراإدون ا ةماألفتن ترتقي ب وازدذاإذا ةماألقوالد تقدم  ويرستى  ب اوتزيدان الرواب  وثوقً  الءقة

: 4004)الحستتتتتتتتهنيب  "حهاتيم ومستتتتتتتتقبتيم ملىتوافر األمن انصتتتتتتترف الناس لتعمل ب فاال مطمئنهن 
845). 

 ألفرادإشتتتتتتتتتتتتتتاد وار لهةتبني المباد  التي تيتم بالتو  ن  أ ىالمعرفة وال يصف التولهة تعزز ن  "أ
شعاإذم بصطوإل الجرائم والحوادث ر االنحرافالمجتمع تعدد من األسس العامة لحماية المجتمع من 

لمحاإب   هةاألمن األديزلتعاون مع ال يفم يمال بدوإذم المجتمعب وتولهتيم ىلت الستتتتتهئةوانع استتتتاتيا 
 .(841: 4009 )الحديءيب "الجرائم والحوادث
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 بالجتتانتتب الوقتتائي وإغفتتال الجريمتتة ةمجتتاالت م تتافحتتبالتتدول العربهتتة  ىتزايتتد االذتمتتام لتتد ن  م"
 بيالعمل الوقائ لتىيتقدم بشتتتتتتتتتت ل  بهر  ةم افحالمستتتتتتتتتاحة العمل األمني في مجال  ن  أيتحل  حهث

من  رصتتتتتتتتتتدهت اوم ةوذلك من خالل ما تنفق  ذهه الدول من أموال وما تقههم  من مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتتات أمنه
لم  الوقائي الها حستتا  العمل لتىوذها  ت  وم افحة المجرمهنب جريمة ال ة لحصتترمم انهات بشتتري

 األمنهةو  معظم الدإاستتتتات االدتمالهة ن  أإغم ب وال بالستتتصاا نفستتت  حتى اآلن باالذتمام نفستتت  يحظى
وأكءر  ةكتفت أقل قائيالعمل الو  ن  أ لن فضتتتتتتتتتاًل حة ذي الفرعب الوقاية ذي األصتتتتتتتتتل والم اف ن  أتؤ د 
جريمة لمشتتتتت تة ال األمني الوقائي حاًل  العمل ىضتتتتتروإل التر هز لت ملىالدلول  تأتي ومن ذناة فالته

مني تطوير العمل األ ىتعمل لت ن  أمن أذم المجاالت التي يم ن  ن  أو  بواالنحراف في الوطن العربي
 .(453: 4009)حويتيب  "لالمار ووسائل ذي المؤسسات التعتهمهة الوقائي في المجتمع العربي

تكمن في  األمنهةالتولهة  أذمهة ن  أ" م(8444ب لالم األمنيارل ندو )ما وإد في  ونه ر ذنا
 اأأو  ألماليم من خالل اربالغ لن المفستتتتدين ومستتتتالدتيم في األمنهة لألديزلالمواطن  ةمشتتتتاإ 

ممتا يرفع الحس  المجرمهن لتىومتتة ترشتتتتتتتتتتتتتتد إدتال األمن في القبض أمر يصتل بتتاألمن أو بتتأا معت
 تىل األمنهة األلباابعض ب ويصفف المواطن ويقوم بمستتتتتتتتتتتتتتؤولهتاتيتا تجتاه دينت  ووطنت  ىلتد األمني

و تتتل مواطن  بالمواطن ذو إدتتتل األمن األول ن  أل ديتتتات األمن ويقتتتتل من فر  اإتكتتتا  الجرائم
 .(44: 8444ندول ارلالم األمنيب ) "واستقراإه حقهقي في أمن الوطن شريك

 :األمنيةهراف التوعية أ .8.2.2
ألفراد في ا المفاذهم التي التاد لتهيا تيهيبيتجتى في  األمنهةاليدف األساسي لتتولهة  ن  م"

باألنظمة تقهد تلرتيم ظنمعهشتتتيم وتصتتريف شتتؤون حهاتيم بما يحفل ليم حهال آمنة ومستتتقرلب وتكون 
ن أمتا االنصتتتتتتتتتتتتتتهتاع ذاتي ليتا لقنالاتيم بن  إس الصوف من العقتا  فق  و أستتتتتتتتتتتتتتا لتىلهس  والتعتهمتات

)بهتيب  "اة ثانهً الفاضتتتت الستتتتوك القويم واألخالق تنافييا وألن   بأواًل  حهاتيم لتى امصالفتيا تشتتت ل خطرً 
4007 :470)  

ا والتي لقتتدت لن م( 4007ب ينتحتتديتتات القرن العشتتتتتتتتتتتتتتر و  لالم األمنيار لنتتدو )وإد في  ل متت 
هق تكمن في تحق األمنهتةأذتتداف التولهتة  ن  أالعر  بت ةالعتامتتة لمجتس الوزإاا التتداختهت األمتانتتةطريق 

 :لدد من النقاط التالهة
 النفستتهةو  والحوادث من النواحي االدتمالهة المتعددل التي تصتفيا الجرائم التقتهل من المشتت الت -4

 وأسرذم. ضحايالتأو انحراف  معانالوالعضوية وما ينتو لن ذلك من 
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واالقتصتتتتتتادية الناتو من الحوادث والجرائم والمتمءتة في تكالهف  ارقالل من الصستتتتتتائر البشتتتتتترية -8
 ا.فراد والتي سبق الحديث لنيلتدولة واأل بمباشرالجرائم والحوادث وتكالهف غهر لت المباشر

موقف المتتدافع من خالل  منيتتا والوقوف  تتافتتةب متتام الميتتدداتأفراد المجتمع أتضتتتتتتتتتتتتتتافر ديود  -5
 أو لدم النكو  لن أداا الشيادل. بقر  وقولياب تنهإاربالغ لن الجرائم والظواذر التي 

ئم الشتتائعات التي تفوض دلا ةومقاومالحهال اآلمنةب  تضتتمنم باألنظمة والتعتهمات التي ل م اار  -0
 .هولوامل استقراإ  أمن المجتمع

تعاون الجميوإ ويزداد ال ىلد المجتمع نتهجة لزيادل الولي األمنيفي إبوع  األمنهةسهادل الحالة  -3
الوزإاا  مجتس) العابءهن والمستتتتتتتتتتيترين لتىوالقبض  الجريمة ةمحاإب لتىالقائمة  األديزلمع 

 .(40-45: 4007العر ب
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 الحمال  التوعوية التي نفذتها إدارة اإلعالم األمني هالمحافظا  ال نوبية: .8.2.1

ة واألمن الوطني لتى مداإ ستتتتتتتتتتنوات العمل العديد من الحمالت التولوية تقدم وزاإل الداخته
تساذم  و ان  بوذلك بيدف زيادل الولي لدى المجتمع الفتسطهنيلدل؛  لدل وبطرق مصتتفةشت ال أب

 ةوذلك حستتتتتتتتتتتتتب طبهع ؛لدى المواطنهن األمنهةذهه الحمالت بحل العديد من القضتتتتتتتتتتتتتايا المجتمعهة و 
 زاإل الداختهة.الحمتة المعتنة من قبل و 

الن ستتتتواا بارل انقطاعمر دون تبشتتتت ل دوإا وتستتتت األمنهةوتماإس وزاإل الداختهة دوإ التولهة 
و لبر ستتتتتتستتتتتتة من المحاضتتتتترات والندوات والدإوس أشتتتتترائح المجتمع  دمهعلن حمالت تستتتتتيدف 

 ب(خلملفئات محددل من المجتمع من خالل )المداإس والجامعات والمؤستتتتتتتتستتتتتتتتاتب المستتتتتتتتاددب ..... 
ك  هفهة و هل بوالتي تتمءل في محاضرات التولهة حول السالمة المروإية لبر ارداإل العامة لتمروإ

بر ل لكترونيب و تتهلتتك االبتزاز ارفجراتالتعتتامتتل مع المتفجرات لبر ارداإل العتتامتتة لينتتدستتتتتتتتتتتتتتة المت
والتدإيب  بمصدإاتوم تافحتة المصتدإات من خالل ارداإل العامة لم افحة ال بارداإل العتامتة لتمبتاحتث

 بيمن الداختوالتصابر لبر دياز األ بفاع المدنيلتى الستتالمة من الحرائق والكواإث لبر دياز الد
 والعديد من المحاضرات المستمرل دون انقطاع.

 وكانتالراخدية وإدارة اإلعالم األمني  هنا الحمال  المركزية التي أشــــــرفت عديها وزارة ةــــــأعر 
 وهي كتالي: ،ةمحل اهتمام لرى الوزار 

 حمتة  رامة المواطن وذهبة الشرطي.   -4
 حمتة خدمة المواطن.  -8
 حمتة الولي المروإا. -5
 حمتة م افحة المصدإات. -0
 " لسالمتك.448" -3
 ".8-4حمتة التصابر " -9
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 م.87/48/8040م حتى 07/44/8040بتاريخ  :حمدة كرامة المواطن وهيبة الشرطي( 1)جرول 

 
 م.82/02/8044م حتى 83/08/8044: بتاريخ حمدة خرمة المواطن( 2)جرول 

  رامة المواطن وذهبة الشرطيحمتة 

 .يوم 34 مدل الحمتة
الفئة 

 المستهرفة
 .المجتمع الفتسطهني

 األذداف
 .تعزيز  رامة المواطن 
 . فريق اللمل تعزيز دوإ الشرطي وذهبت 

وزاإل التتتتداختهتتتتة وديتتتتاز الشتتتتتتتتتتتتتتترطتتتتة 
والتتتمتتت تتتتتتتتتتتتب ارلتتتالمتتتي والتتتتتتتودتتتهتتتتتتتت  

 .السهاسي

اآللهات 
 والوسائل

و امالوستتتتتائل واألنشتتتتتطة والبر  دمهع
الجمتاذهريتة وتنفهته زيتاإات لعتتائالت 

 .ولقااات
 .ال يودد المشاركين

 النتائو المترتبة
شعوإ المواطن بحفل  رامت  وتغهر 

 األداا الشرطي.
تقييم 
 ال مهور

 بلالمي واستتتتتتتتتتتتتتتعم تمهزت بصتتتتتتتتتتتتتتتدى 
في حهنتتتتتت  بعض و تتتتتتانتتتتتت  تالمس 

 فراد.التجاوزات من بعض األ

الوسائل 
 واألسالهب

وإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتل  بلكترونهتتتتتتةالمواقع ار
sms بلالنتتاتوار بوالمطبولتتاتب 

 .سائل التواصل االدتماليو و 

تقههم 
 العامتهن

نجح  الحمتة بشتتتتتتتتتتتت ل  بهر وممهز 
متن ختالل تتعتتتتتتتتاطتي التجتمتيتوإ مع 

 .الحمتة والتفالل والرضا

 مواطنحمتة خدمة ال
مدل 
 الحمتة

 .يوم 54
الفئة 

 المستهرفة
 .المجتمع الفتسطهني

 فريق اللمل .لمال التطولهةتقديم الصدمات واأل األذداف
وزاإل التتتداختهتتتة وديتتتاز الشتتتتتتتتتتتتتتترطتتتة 
والتتمتت تتتتتتتتتتتب ارلتتالمتتي والتتتتتودتتهتتتتتتتت  
 السهاسي وإداإل االمداد والتجيهز.

اآللهات 
 والوسائل

لمل مهداني من خالل تشتتتتتتتتتتجهر وتنظهف 
 إع وترمهم المنازل.الشوا

 المشاركين
مجمولة من المؤستتتتتتتتستتتتتتتتات العامة 
والصاصتتتتتتتتتتتة والصهرية شتتتتتتتتتتتاإ   في 

 الحمتة

النتائو 
 المترتبة

 .تغهر نم  صوإل إدل األمن 
 .تعزيز الجانب االدتمالي وارنساني 

تقييم 
 ال مهور

إضتتتتتتتتتتتتتتتتتا المواطن لن الحمتتتتة من 
خالل تقديم لمل مهداني المستتتتتتتتتتتتت  

 بش ل مباشر.

الوسائل 
 سالهبواأل

ب smsوإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل  بلكترونهتتتتتةالمواقع ار
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل و و  بلالنتتتتتاتوار بوالمطبولتتتتتات

 .التواصل االدتمالي

تقههم 
 العامتهن

حقق  الحمتة العديد من النجاحات 
كمتتتتتتتا ذو مصط  ليتتتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتتمن 

 األذداف التي تم وضعيا.
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 م.85/07/8045م حتى 85/03/8045: بتاريخ  حمدة الوعي المرور  ( 3)جرول 

 

 م.45/02/8042م حتى 45/03/8042: بتاريخ  حمدة "الترمال المرمر"( 4)جرول 

  الولي المروإا حمتة 
مدل 
 الحمتة

 .يوم 54
الفئة 

 المستهرفة
 .هنوالسائق المجتمع الفتسطهني

 األذداف
تولهتتتتتتة المواطن بقوانهن المروإ وتودهتتتتتت  

 نحو التزام بيا.
 فريق اللمل

وزاإل الداختهة ودياز الشتتتتتتتتتتتتترطة 
وإداإل التتتتتتمتتتتتتروإ والتتتتتتمتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتب 

 ارلالمي.

اآللهات 
 والوسائل

وإ  لمتتتتل ولقتتتتااات ونتتتتدوات من خالل 
 وزاإل النقل والمواصالت. المشاركين ومحاضرات مصتتفة.

النتائو 
 المترتبة

  زيتتتتتتتتادل التولي المروإا وأذمهتتتتتتتتة التزام
 بقوانهن السهر.

  انتصتفتتتتتتتتاض متتتحتوظ فتي التحوادث فترل
 الحمتة.

تقييم 
 ال مهور

تفالل الجميوإ بشتتتت ل مناستتتتب 
 .وفالل مع الحمتة

الوسائل 
 واألسالهب

ب smsوإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل  بلكترونهتتتتتةواقع ارالم
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل و و  بلالنتتتتتاتوار بوالمطبولتتتتتات

 .التواصل االدتمالي

تقههم 
 العامتهن

تمهزت بتتتتالعمتتتتل المهتتتتدانيب والتتتتها 
حقق إضتتتتتتتا واستتتتتتتع لند المواطنهن 

 وتفالل السائقهن معيا.

 حمتة م افحة المصدإات
مدل 
 يوم. 94 الحمتة

الفئة 
 المجتمع الفتسطهني والمتعاطهن. المستهرفة

 األذداف
 .تولهة المواطنهن بصطر المصدإات 
 وضتتتتتتتتتتتهح اآلثاإ الصتتتتتتتتتتتتحهة والنفستتتتتتتتتتتتهة ت

 واالقتصادية األمنهةواالدتمالهة و 
 فريق اللمل

 – دياز الشتتتتتتترطةو  بوزاإل الداختهة
والم تتتب  بالمصتتدإاتاإل م تتافحتتة مد

 .والتوده  السهاسي بارلالمي
اآللهات 
 والوسائل

لالم والندوات في المستتتتتتتتتتتتتادد والمداإس ار
 والمؤسسات.

 .دمعهة تمام لم افحة اردمان المشاركين

النتائو 
 المترتبة

  تتولتتهتتتتتتتتة التمتتواطتن بتتصتطتتر التمتتصتتتتتتتتدإات
 وتأذهل المتعاطهن. 

تقييم 
 ال مهور

 طنهن بشتتتتتتتتتتت ل  بهرااستتتتتتتتتتتتفادل المو 
 فتتتتتتتتة التتتتتمتتتتتصتتتتتتتتداتآحتتتتتول ختتتتتطتتتتتر 

 .ضرإاذاأو 

الوسائل 
 واألسالهب

ب smsوإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل  بلكترونهتتتتتةالمواقع ار
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل و و  بلالنتتتتتاتوار بوالمطبولتتتتتات

 .التواصل االدتمالي

تقههم 
 العامتهن

نجح  الحمتة بشتتتتتتتتتتت ل  بهر وذلك 
ب عتتد توافتتد لتتدد من المتعتتاطهن وتم 

 معالجتيم.
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 م.24/48/8044م حتى 01/48/8044: بتاريخ  لسالمتك" 408"( 5)جرول 

 

وحمدة م 40/07/8040ى م حت40/05/8040: بتاريخ "4حمدة التخابر" (6)جرول 
 م.44/01/8042م حتى 48/02/8042بتاريخ ":8التخابر"

 الباحث خالل مقابتة مع إائد: محمد أبو صفهة( ملداد)

 حمتة م افحة المصدإات
مدل 
 الحمتة

 .يوم 87
الفئة 

 المستهرفة
 .المجتمع الفتسطهني

 األذداف
  تولهتتتتة المواطن بتتتتدوإ التتتتدفتتتتاع المتتتتدني

 فريق اللمل ".448ونشر إقم "
 الدفاع المدنيدياز و وزاإل الداختهة 

والتتمتت تتتتتتتتتتتب ارلتتالمتتي والتتتتتودتتهتتتتتتتت  
 ا.اسي والمعنو السه

اآللهات 
 والوسائل

لمتل مهتداني من المحاضتتتتتتتتتتتتتتترات والندوات 
 ودإوس ووإ  العمل.

 .ال يودد المشاركين

النتائو 
 المترتبة

  تولهتتة المواطن لتتعتتامتتل وقتت  الصطر
 وفتح قنوات اتصال.

تقييم 
 ال مهور

تفتالتل المواطنهن مع الحمتة لجمع 
 الفائدل من التولهة.

الوسائل 
 واألسالهب

ب smsوإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل  بلكترونهتتتتتةمواقع ارال
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتل و و  بلالنتتتتتاتوار بوالمطبولتتتتتات

 .التواصل االدتمالي

تقههم 
 العامتهن

حقق  الحمتة العديد من النجاحات 
كمتتتتتتتا ذو مصط  ليتتتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتتمن 

 .األذداف التي تم وضعيا

 " لسالمتك448حمتة "

 مدل الحمتة
الفئة  األولى: شيرين

 المستهرفة
 .المجتمع الفتسطهني 
  .الءانهة: شير المتصابرين 

 األذداف
   م تتافحتتة التصتتابر وفتح بتتا

 التوبة وتولهة المجتمع.
 فريق اللمل

ني وديتاز األمن وزاإل التداختهتتة واألمن الوط
 الداختي.

اآللهات 
 والوسائل

االلالم والوإ  والمحاضتتتتتتتترات 
 ولقااات

 ال يودد المشاركين

 النتائو المترتبة

  تستتتتتتتتتتتتهم بعض المتصابرين
 أنفسيم

  تتولهتتتتتتتتة المواطن بصطوإل
 التصابر.

تقييم 
 ال مهور

تفتتتالتتتل دزا من المواطنهن مع الحمتتتتة من 
أدتتتل الولي والمعرفتتتة والبعض اآلخر  تتتان 

 قحام نفستتتتتتتت  في ذههمألن  لم يرغب ا؛ مترددً 
 الفئة.

الوسائل 
 واألسالهب

 وإستتتتتتتتتتتتتتتائل بلكترونهةالمواقع ار
sms بوالتتتتتتتتتمتتتتتتتتتطتتتتتتتتتبتتتتتتتتتولتتتتتتتتتاتب 
ستتتائل التواصتتتل و و  بلالناتوار

 .االدتمالي

تقههم 
 العامتهن

نجحت  الحمتتة بشتتتتتتتتتتتتتتت ل  بهر؛ وذلك بتقتهل 
نستتتتتبة التصابر مع االحتالل؛ وذلك بالتراف 

 االحتالل الصيهوني.
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 الثالث:مدخص المبحث  .8.2.5
شتتمل المبحث الءالث لتى مقدمة مصتصتترل حول التولهة المجتمعهة والتي تتمءل في التولهة 

دتتتل تقتتتتديم التولهتتتتة أمداإل االلالم األمني من  بتتتت ذمهتيتتتا والتتتتدوإ التتتها تقوم أ ومفيوميتتتتا و  األمنهتتتة
بر وذلك ل بمن الوطنياألتناستتتتتتتتتتب مع المجيودات التي تقدميا وزاإل الداختهة و المجتمعهة بشتتتتتتتتتت ل ي

ة من متى البهانات الميوشتتتتتتتتتتتتتمت  الجداول ل ببرز الحمالت المر زية التي قام  بيا وزاإل الداختهةأ
 لهتات والوستتتتتتتتتتتتتتائلواآل بذتداف والفئتة المستتتتتتتتتتتتتتتيتدفتة منيتاومتا األ بومتدتيتا وإنتيتائيتاالحمتتة  تتاإيخ بتدا
الهب والوسائل واألس بوالمؤستسات المشاإ ة مع الوزاإل بوفريق العمل القائم لتى الحمتة بالمستتصدمة

 وتقههم الجميوإ والعامتهن حول الحمتة التي تم تنفههذا. ايًض أ



 

 
 

 
 

 

 وزارة الداخلية واألمن الوطين

 مقرمة    
 مكونا  وزارة الراخدية واألمن الوطني.8.1.4
 قوا  األمن الوطني.8.1.8
 قوى األمن الراخدي.8.1.2
 لمخابرا  اللامةا.8.1.1
 الهيكدية اإلدارية والتنفيذية لقوى األمن.8.1.5
 خص المبحــث الراهعمد.8.1.3

المبحث 

 الرابـع
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 :من الوطنية واألالمبحث الراهع: وزارة الراخدي

 مقدمة 
مواطن يقطن  (متهون  8)يقاإ   ال م  تعمل وزاإل الداختهة واألمن الوطني لتى تقديم خدماتيا 

 ح وممتتكات المواطنهن والقهاماإو أستتتتتتتتتتتتتتيتا حفل الجبيتة التداختهة و أفي المحتافظتات الجنوبهتةب ولتى إ 
بر بمصتتف أنواليا ل افة خطتاإ الصتاإدهتة والداختهة في مجاالت الحهال ليم من األ وا بتالتدوإ التول

 في استقراإ. األمنهةا الحالة العديد من األديزل وارداإات العامة والمتصصصة وبقا
مب 4000نشتأت وزاإل الداختهة واألمن الوطني منه الهوم األول لقهام الستطة الوطنهة الفتسطهنهة سنة 

وقد حظه  الوزاإل باذتمام القهادل الستتتتتتتتتهاستتتتتتتتتهة وإلايتيا بالتباإذا واحدل من أذم الوزاإات الستتتتتتتتتهادية 
طوير وتستتتتتتتتتتتتتتعى ملى ت ميمةستتتتتتتتتتتتتطهنيب وتقوم بتغههرات لدوإذا في توفهر األمن واألمان لتمواطن الفت

بانضتتتمام  لتجميوإ الفتستتتطهني قدإات دديدل في ستتتبهل تنفهه دوإذاب وتوفهر خدمة أمنهة أكءر شتتتمواًل 
تح  مستتؤولهتياب بارضتتافة ملى القهام بدوإذا األستتاستتي المتمءل بحماية إ ائز  األمنهةدمهع األديزل 

ت المواطنب وضتتمان لهش الجميوإ الفتستتطهني بأمان وثقةب الدولة األستتاستتهةب وصتتون حقوق وحريا
 (. 2018)موقع وزاإل الداختهة:  والتطتع نحو مستقبل والد

وضتتتتتتتتتتع  وزاإل الداختهة واألمن الوطني نصتتتتتتتتتتب لهنيا ملادل االلتباإ لمواطنهيا من خالل 
 تي اتبتاع أقصتتتتتتتتتتتتتتر الطرق رنجتتاز المعتتامالتب حهتتث وضتتتتتتتتتتتتتتعتت  لتتهلتتك خطتتة البنتتاا التنظهمي واليه

قدم والمدنهة التي ت األمنهةواستتتتتتطال  في زمن قهاستتتتتي ميصتتتتتال أيستتتتتر الصدمات المتعتقة بالشتتتتتؤون 
الصدمة ملى المواطن الفتستتتتتتتتطهنيب  ما اذتم  الوزاإل بتنظهم الحهال المدنهة من خالل إلاية ومتابعة 

 منظمات المجتمع المدني وقدم  مشاإيع القوانهن لتنظهم الحهال المدنهة. 
 امدإبً  اشتتترطهً  اا يتعتق بالشتتترطة فقد شتتت ت  مداإل لامة لتشتتترطة أستتتستتت  وبن  ديازً أما فهم

وافتتح  المداإس ومراكز التدإيبب وألحق لدد  بهر من منتستتبي  افةب في العتوم الشتترطهة  ومؤذاًل 
الجياز بدوإات في الصاإج وبالكتهات الشتتتتتتتتتترطهةب وزود الجياز بأحدث المعدات.  ما أنشتتتتتتتتتتئ دياز 

القهام  ت  منمدني  رديف ألذإع الداختهةب ووضتتتتتتتتتتتع  الصط  الكفهتة بنيوضتتتتتتتتتتتت  والتي م ن  الدفاع ال
 بالوادبات المتقال لتى لاتق . 
العتها لتستتتطة الوطنهة بيدف توفهر األمن  األمنهةئ ضتتمن الصطة نشتت  أما دياز األمن الداختي فقد أ  

 (. 8447الداختهة:  )موقع وزاإل واألمان لتمواطن الفتسطهني وحماية مشرول  الوطني
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لقد ستتتتاإت وزاإل الداختهة واألمن الوطنيب  بقهة الوزاإات الفتستتتتطهنهة بصطهن متوازيهنب خ  
البناا والتطويرب وخ  موادية لتستتتتتهاستتتتتة ارستتتتترائهتهة التي تعمدت في الستتتتتنوات األخهرل وقف لمتهة 

ا من لهلك بإلاقة لمتي اووزاإل الداختهة خصتتتتتوصتتتتتً  االنيوض التي تنشتتتتتدذا الدولة الفتستتتتتطهنهة لمومً 
ات مصالفهن بهلك  ل االتفاقه األمنهةخالل االدتهاحاتب أو القصتتفب وتدمهر مقاإ الوزاإات المدنهة و 

 وضاإبهن بعرض الحائ   افة القراإات الدولهة. 
وتقوم الوزاإل بارشتتتتتتتتراف لتى حماية الحقوق والحريات العامة واحتراميا وفق مباد  القانون 

يعات المحتهةب وتستتاذم في تعزيز اليوية الوطنهة الفتستتطهنهة وترستتهصيا وصتتون حقوق الدولي والتشتتر 
ووادبتتات المواطنتتة دون أا تمههز لتى أستتتتتتتتتتتتتتتاس التون أو الجنس أو التتدين أو العرق أو المعتقتتدب 

 .(8447الداختهة:  )موقع وزاإل فالجمهع سواسهة أمام القانون 
 يمكونا  وزارة الراخدية واألمن الوطن .8.1.4

حهث  بوزاإل الداختهة واألمن الوطني محدى الوزاإات األكءر أذمهة في الح ومة الفتستتتتتتتتتطهنهة
تتحمل مستتتتتتتتتئولهة بالغة التعقهد في ظل ظروف متشتتتتتتتتتاب ة ومعطهات صتتتتتتتتتعبة ال تصفى لتى أا من 

هة لوزاإل الداخت حهث من   بالمراقبهن خاصتتتتتتتتتتتتتتة مذا قاإنا لمل الوزاإل بوزاإات أخرى تعمل في الح ومة
 األمن الوطني دوإذا األساسي في المحافظة لتى أمن الوطن واستقراإه. و 

يا قوى ن  أف قوى األمن والشتتترطة بالقانون األستتتاستتتي الفتستتتطهنيب تجده قد لر   ملىوبالردوع 
 وذي القول المستحة في البالدب وحدد دوإذا واختصاصيا بما يتي:  بنظامهة
 الدفاع لن الوطن.  .4
 جتمع. خدمة الشعب وحماية الم .8
 السير لتى حفل األمن والنظام العام واآلدا  العامة.  .5
تؤدا قوى األمن وادبيا في الحدود التي إسميا القانون من احترام  د القانون األستاستي لتى أن  وشتد  

 (.10ب مادل 8445كامل لتحقوق والحريات )القانون األساسي الفتسطهني المعدلب 
 وتتألف قوى األمن من: 

 لوطني ودهش التحرير الوطني الفتسطهني. قوات األمن ا .4
 قوى األمن الداختي.  .8
 المصابرات العامة.  .5
قول أو قوات أخرى مودودل أو تستتتتتتتتحدث تكون ضتتتتتتتمن محدى القوى الءالث )قانون الصدمة في  وأا

 (.5: مادل 8443قوى األمن الفتسطهنهةب 
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ودو  لمل ثالث قوى  ( من قانون الصدمة في قوى األمن الفتسطهنهة5دل إقم )الموحددت ا
وى تكون ضتتمن محدى الق أن   د  ب   أستتاستتهة وال يجوز استتتحداث قول إابعة لياب وأن أا قول تستتتحدث ال

إئهس الستطة ذو القائد األلتى ليهه القوى الءالث وذو بمءابة  الرئهسهة الءالثب  ما حدد القانون أن  
( في تعريفيا لتقائد األلتى لتى " 4إقم ) دلالمحهث نصتتتت  ا بالقائد األلتى لقوى األمن الفتستتتطهنهة

القائد األلتى لقوى األمن بصتتتفت  إئهس الستتتتطة الوطنهة" قانون الصدمة في قوى األمن الفتستتتطهنهةب 
 و هفهة التعهن في الوظائف العتها فهيا. لبف القانون  ل قول لتى حد(ب  ما لر  4: مادل 8443

 قوا  األمن الوطني  .8.1.8
"ذهئة لستتتتتتتتت رية نظامهةب تؤدا وظائفيا وتباشتتتتتتتتتر : يان  أن الوطني بلرف القانون قوات األم

اختصتتتتتتتتاصتتتتتتتتاتيا برئاستتتتتتتتة وزير األمن الوطني وتح  قهادل القائد العامب وذو الها يصتتتتتتتتدإ القراإات 
ألح ام القانون واألنظمة الصتتتتادإل بمقتضتتتتاه )قانون  االالزمة رداإل لمتيا وتنظهم شتتتتئونيا  افةب وفقً 

 (.7ب مادل 8443الفتسطهنيب وى األمن الصدمة لق  
ب اميام وصتتتتتالحهات قوات األمن الوطني )اتفاق الوفاق الوطني الفتستتتتتطهني المقترح مصتتتتتريً 

8440 :) 

 ما حددت  بحدد القانون ميام قوات األمن الوطني من خالل األوامر والتعتهمات المستتتتتتتتتتتتتتتديمة لتقول
 يتي: بما م8440باتفاق الوفاق الوطني الفتسطهني في القاذرل لام 

حماية ستتتهادل البالدب وتأمهن ستتتالمة أإاضتتتهياب والمشتتتاإ ة في تعمهرذا والمستتتتالدل في موادية  .4
لتحتتاالت التي يجوز بيتتا االستتتتتتتتتتتتتتتعتتانتتة بقوات األمن الوطني في  االكواإث الطبهعهتتةب وذلتتك وفقتتً 

 الميام الغهر لس رية. 
 فما يتعتق بقوى  تنفهه األح ام القضتتتتتتتائهة واألوامر الصتتتتتتتادإل لن الستتتتتتتتطة ذات االختصتتتتتتتا  .8

 األمنب وفق النظام والقانون العس را. 
 حماية الوطن من أا التداا خاإدي.  .5
موادية التيديدات الصاإدهة والداختهة في مناطق انتشتتتتتتتتتاإذا وتشتتتتتتتتتترك في التصتتتتتتتتتدا لحاالت  .0

 . االطواإ  المحددل دستوإيً 
 التمءهل العس را في السفاإات الوطنهة بالصاإج.  .3
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 "وزارة الراخدية": قوى األمن الراخدي  .8.1.2
"ذهئة أمنهة نظامهة تؤدا وظائفيا وتباشتتتر اختصتتتاصتتتاتيا  :يان  أتعرف قوى األمن الداختي لتى 

برئاستتة وزير الداختهة وقهادل مدير لام قوى األمن الداختي وذو الها يصتتدإ القراإات الالزمة رداإل 
 (.44: مادل 8443هنهةب )قانون الصدمة في قوى األمن الفتسط "لمتيا وتنظهم شئونيا  افة

ب اقوى األمن الداختي )اتفاق الوفاق الوطني الفتستتتتتتتتتتتتطهني المقترح مصتتتتتتتتتتتتريً صتتتتتتتتتتتتالحهات و ميام 
8440:) 

 حفل النظام العامب والحفاظ لتى اآلدا  واألخالق الفاضتة.  .4
 حماية أمن المواطن وحقوق  وحريات ب والمؤسسات العامة والصاصة.  .8
 تنفهه واحترام القانون.  .5
 بألمال الدفاع المدني وارنقاذ وإطفاا الحرائق. القهام  .0
 ألمال وصوإ التجسس داخل الوطن.  دمهعم افحة  .3
 المحافظة لتى الجبية الداختهة من أا اختراقات أو تيديدات خاإدهة.  .9
تنفهه األح ام القضتتائهة أو أا قراإات قانونهة صتتادإل لن الستتتطة ذات االختصتتا ب وفق ما  .7

 ينص لتهيا القانون. 
 لمخابرا  اللامة: ا .8.1.1

 ذهئة أمنهة نظامهة مستتتتتتتقتة تتبع لترئهسب تؤدا وظائفيا" :يان  أتعرف قول المصابرات العامة ب
داإل لمتيا روتباشتر اختصتاصتاتيا برئاستة إئهستيا وتح  قهادت ب وذو الها يصتتدإ القراإات الالزمة 

 (45: مادل 8443" )قانون الصدمة في قوى األمن الفتسطهنهةب وتنظهم شئونيا  افة
 (2،9،40: مادة 8005مهام وصالحيا  المخابرا  اللامة: )قانون المخابرا  اللامة، 

غرافهة خاإج الحدود الج األمنهةبمماإسة األنشطة والميام  اتعتبر المصابرات الجية الم تفة إسمهً  .4
 لفتسطهن. 

الستتتتتتتتتتتتتتتكمتتال  تمتتاإس المصتتابرات ميتتام أمنهتتة محتتددل داختتل الحتتدود الجغرافهتتة لتتدولتتة فتستتتتتتتتتتتتتتطهن .8
 اردرااات والنشاطات التي بدأت بيا خاإج الحدود. 

 وتتولى المخابرا  المهام التالية: 
واتصاذ  بألمال تعرض أمن وستتتتتتتتتتتتالمة فتستتتتتتتتتتتتتطهن لتصطر التدابهر الالزمة لتوقاية من أا اتصاذ .4

 ألح ام القانون.  ااردرااات الالزمة ضد مرتكبهيا وفقً 
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 تالمساس باألمن القومي الفتسطهني في مجاال ياأنشتمن الكشتف لن األخطاإ الصاإدهة التي  .8
 ألمال أخرى تيدد وحدل الوطن وأمن  واستقالل  ومقدإات .  التجسس والت مر والتصريب أو أا

ألمال تيدد الستتتتتتم واألمن  دول الصتتتتتديقة المشتتتتتابية لم افحة أاالتعاون المشتتتتتترك مع أديزل ال .5
 شريطة المعامتة بالمءل. المشترك أو أا من مجاالت األمن الصاإديب 

العديد من  ملى 8443( لستتتتتتتتتتتنة 1كما أشتتتتتتتتتتتاإ قانون الصدمة في قوى األمن الفتستتتتتتتتتتتطهني إقم )
 وأذميا:  بالمؤسسات التي تتبع لترئاسة وتماإس اختصاصاتيا لتى دمهع منتسبي القطاع األمن

 هيئة القضاء اللسكر :  .4
 ة ال ستتتتتتتطان ألحد لتهيا تتبع"ذهئة قضتتتتتتائهة لستتتتتت ري : يعرف القضتتتتتتاا العستتتتتت را لتى أن  

لرئهس الستتتطة الوطنهة الفتستتتطهنهةب ويتبع ذهه اليهئة محاكم لستت رية ونهابة لستتت ريةب وفروع أخرى 
 (. 84: مادل 8441ب 0ألح ام القانون واألنظمة العس رية )قانون القضاا العس را إقم 

 ل نة الضباط:  .8
ن ههتتعتق بالضتتتباط من حهث بدا التع المستتائل التي دمهعتتولى لجنة الضتتباط ارشتتتراف لتى 

التي تصص الضتتتتتتتتتتتتتتباط المنتستتتتتتتتتتتتتتبهن لقوى األمن   افة والمستتتتتتتتتتتتتتائل األخرى والترقهة وتحديد األقدمهة 
"قوات األمن الوطني ودهش التحريرب قوى األمن التتداختيب المصتتتابرات   تتتافتتة الفتستتتتتتتتتتتتتتطهنهتتة الءالث

ترفع  وذي التي باألمن الفتستتتتتتتطهنهةفرلهة تعمل ضتتتتتتتمن قوى  االضتتتتتتتباط لجانً  لجنة   العامة" وتشتتتتتتت ل  
حة لتنظهم الفرلهة ضتتتتروإل مت ولجانياتوصتتتتهاتيا لتجنة الضتتتتباطب حهث يعتبر تشتتتت هل لجنة الضتتتتباط 
 (.40: مادل 8443قوا األمن الفتسطهنهة )قانون الصدمة بقوى األمن الفتسطهنيب 

 ط )هيئة التنظيم واإلدارة(: باإدارة شئون الض .2
بمقتضتتتى قانون الصدمة بقوى األمن الفتستتتطهنهةب ويعههن مديرذا من  تنشتتتأ مداإل شتتتئون الضتتتباط

الرئهسب وذي الجية المشتترفة لتى تنظهم متفات الضتتباط وشتتئونيمب  ما تعتبر مداإل شتتئون الضتتتباط 
 ل  ارداإل في    متيا ذهئة التنظهم و ا يقوم بعتش هتيا ضروإل متحةب حالهً  ب عدس رتاإية لجنة الضباطب و 

 بوبات من الضروإا فصل لمتيا لن ذهئة التنظهم وارداإل بوذها مصالف لتقانون  بلمن الضفة وغز 
ألا دية الب  في المستتائل التي تتعتق بالضتتباط ستتوا لجنة الضتتباط المشتت تة  احهث ال يجوز قانونً 

 (. 49: مادل 8443ا )قانون الصدمة بقوى األمن الفتسطهنيب قانونً 
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 م8007وى األمن في قطاا غزة قبل يونيو الهيكدية اإلدارية والتنفيذية لق .8.1.5
شتتتت ت  تبعهة قوى األمن الفتستتتتطهنهة في ذه ل الستتتتتطة الوطنهة الفتستتتتطهنهة قضتتتتهة مشتتتت الهة 
داختهة/ داختهة وداختهة/ خاإدهة لتى حد ستتتوااب حهث شتتتغل الرئهس الراحل ياستتتر لرفات منصتتتب 

صتتتتتتتتتتتدإ  أن   ملىم 44/47/4000وزير الداختهة بمودب التشتتتتتتتتتت هل الوزاإا األول الصتتتتتتتتتتادإ بتاإيخ 
م والها قضتتتتتتى بإلحاق دياز 87/49/8448م بتاإيخ 8448( لستتتتتتنة 48المرستتتتتتوم الرئاستتتتتتي إقم )

لنيا  ولم يعد الرئهس ياستتتتر لرفات مستتتتؤواًل  بالشتتتترطة واألمن الوقائي والدفاع المدني بوزاإل الداختهة
 اسة الفتسطهنهة. مباشرلب وبقه  قوات األمن الوطني ودياز المصابرات العامة تتبع لترئ

طهنهة الستتتطة الوطنهة الفتستت في شتتير يناير ألتن أن   اتولي الستتهد محمود لباس وتحديدً  عدب 
حصر امتالكيا في األديزل المصتصة داخل  وأن   بذي الجية الوحهدل الم تفة بامتالك القول المستتحة

المترتبة لتى  األمنهةلترتهبات من  لاللتزام با اوذلك ستتتتتتتتتعهً  ؛الستتتتتتتتتتطة الفتستتتتتتتتتطهنهة يمءل أحد أولويات 
 يالستتتتطة الوطنهة الفتستتتطهنهة لتى النحو الها تحدده المرحتة األولى من خطة خاإطة الطريقب وف

 .مطاإ ستستة من لمتهات ارصالح
 يهيكدية قطاا األمن هموجب قانون الخرمة في قوى األمن الفدسطين( 7)جرول 

 المصابرات العامة قوات األمن الداختي الوطني قوات األمن المحوإ

دياز أمني نظامي مستتتتتقل يصضتتتتتع  .دياز أمني نظامي .دياز لس را نظامي التعريف
 .رشراف الرئهس

ارداإل 
 .وزير الداختهة .وزير األمن الوطني السهاسهة

إئهس ديتتتتتتاز المصتتتتتتابرات العتتتتتتامتتتتتتة 
)حهتتث يتمتع بتتدإدتتة وزير وال يعتبر 

 .لوزإاا(في مجتس ا الضوً 
 .إئهس دياز المصابرات العامة .مدير لام األمن الداختي .القائد األلتى القهادل

 .بمودب مرسوم إئاسي آلهة التعههن
بمودب مرستتتتتوم إئاستتتتتي بناا 

 .لتى تنسهب مجتس الوزإاا
 .بمودب مرسوم إئاسي

 مدل الوالية
ثالث ستتتتنواتب مع مم انهة 

 .التمديد لمدل سنة واحدل
مع مم تانهة ثالث ستتتتتتتتتتتتتتتنواتب 

 .التمديد لمدل سنة واحدل
ثالث ستتتتتتتتتتتتتتنواتب مع مم انهة التمديد 

 .لمدل سنة واحدل

 الصالحهات

يصتتتتتتتتتتتتتتتدإ القراإات الالزمتتة 
رداإل وتنظهم العمتل  تافةب 

ألحتت تتتتتتتتام التتقتتتتتتتتانتتون  اوفتتقتتتتتتتتً 
واألنتتتتتظتتتتتمتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادإل 

 .بمقتضاه

يصتتتتتتتدإ القراإات الالزم رداإل 
 .وتنظهم شؤون العمل  افة

 الزم رداإل وتنظهميصتتتتدإ القراإات ال
 .شؤون العمل  افة

 .(لتى قانون الصدمة لقوى األمن الفتسطهني االمصدإ درد التمادً )
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تف القطاع األمني الفتسطهني بمصت ومن الواقع العمتي والقانوني الناظم لتقطاع األمنيب فإن  
سنوات بتة طوال الأديزت  يعاني من األداا المتواضتع بسبب لدم ودود ذه تهة مدإوسة ومعتمدل وثا

الستتتتتابقةب و هلك قتة مم انهاتيا وضتتتتتعف التدإيب داختياب ودوذر الصتل ذو لدم ودود ناظم قانوني 
بهن الرئهس ووزير التتداختهتتة واألمن الوطنيب وقتتادل  األمنهتتةلتتتداختتل صتتتتتتتتتتتتتتالحهتتات ومردعهتتات القوى 

 القوى. 
 :الراهعمدخص المبحث  .8.1.3

مجتمع الدإاستتتتتتتتة وذو وزاإل الداختهة واألمن من خالل دإاستتتتتتتتة ذها المبحث تم التعرف لتى 
وتقوم الوزاإل بارشتتتتتتتراف لتى حماية الحقوق والحريات العامة واحتراميا  بالشتتتتتتق العستتتتتت را -الوطني

وفق مباد  القانون الدولي والتشتتتتتتتتتتريعات المحتهةب وتستتتتتتتتتتاذم في تعزيز اليوية الوطنهة الفتستتتتتتتتتتطهنهة 
تمههز لتى أساس التون أو الجنس أو الدين أو  وترستهصيا وصون حقوق ووادبات المواطنة دون أا

العرق أو المعتقدب فالجمهع ستتتتتتتتتتواستتتتتتتتتتهة أمام القانون وتم التعرف لتى م ونات وزاإل الداختهة واألمن 
وقوى األمن التتتتتداختيب ب الوطني وذي قوات األمن الوطني ودهش التحرير الوطني الفتستتتتتتتتتتتتتتطهني

 ايًض أم و 8447فههية لقوى األمن في قطاع غزل قبل يونهو والمصابرات العامةب واليه تهة ارداإية والتن
 مداإل ارلالم األمني في الوزاإل والدوإ الها يقدم  من التولهة لتمواطن.
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 الرراةا  الساهقةالفصل الثالث  .4
 :مقرمة

تي والة التي ليا لالقة بموضتتتوع الدإاستتتةب استتتتطاع الباحث دمع مجمولة من الدإاستتتات الستتتابق
ب فستتتتتتت ن وإبراز ديود الباحءهن الستتتتتتتابقهن في المجال بفي إب  النتائو والتوصتتتتتتتهات ستتتتتتتوف تستتتتتتتالده

ولهستتتتتتتتتمد الباحث األفكاإ حول ارلالم األمني والتولهة المجتمعهةب وتوضتتتتتتتتهح الفرق بهن الدإاستتتتتتتتة 
الحالهة والدإاستتتتتات الستتتتتابقة وتحديد الفجول البحءهة من خالل ذهه الدإاستتتتتةب وتم تصتتتتتنهف الدإاستتتتتات 

 لتى النحو التالي:السابقة 
 :دراةا  فدسطينية .4
 متعتقة بإداإل ارلالم األمني -
 متعتقة بالتولهة المجتمعهة -
 :دراةـــا  عربيــة .8
 متعتقة بإداإل ارلالم األمني -
 متعتقة بالتولهة المجتمعهة -
 :دراةـــا  أجنبية .5
 متعتقة بإداإل ارلالم األمني -
 متعتقة بالتولهة المجتمعهة -
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 :فدسطينيةالالرراةا   2.4
 تناولت اإلعالم األمني: 2.4.4

 التماد شبا  محافظات غزل لتى المواقع الفتسطهنهة في تنمهة ولهيم األمني العنوان م

4 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8449 أبو لهتة

التعرف لتى متتدى التمتتاد 
شبا  محافظات غزل لتى 
التتمتتواقتتع التتفتتتستتتتتتتتتتتتتطتتهتتنتتهتتتتتتتة 
ارلتكتتترونتهتتتتتتتة فتي تتنمهتتتتتتتة 

 .يم األمنيوله

 الوصفي التحتهتي
والتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 

 .ارلالمي
 االستبانة

لهنتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 
طبقهة من الشبا  
الفتستتتتطهني قواميا 

 .ا( مبحوثً 044)

 النتائج

  موقع المجد األمنيب احتل الموقع األول في المواقع المتصصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتة التي يعتمد لتهيا
وزاإل الداختهة في وداا موقع  (ب%05.8)بنستتتتتتتتتتتتتبة المبحوثهن في تنمهة ولهيم األمني 

 (.%59.3)المرتبة الءانهة بنسبة 
  شتتتب ات التواصتتتل االدتمالي داات في مقدمة المصتتتادإ التي يعتمد لتهيا المبحوثهن

يتهيتتتتا المواقع ارلكترونهتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتة (ب %10.9)في تنمهتتتتة ولهيم األمني بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتة 
(14.4%.) 

 التوصيا 
 نهة لكترونهة الفتستتتتتتتتطهاخل المواقع ارارلالم األمني د تعزيز قدإات العامتهن في مجال

 لحاقيم بدوإات متصصصة في ذها المجال وتطوير معاإفيم فه .ممن خالل 

8 

 مرى اعتماد الوزارا  الفدسطينية عدى مواقع اإلعالم التفاعدي في مخاطبة ال مهور اللنوان
 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8443 السعودا

التمتتاد  التعرف لتى متتدى
الوزاإات الفتستتتتتتتتطهنهة لتى 
متواقتع ارلتالم التفتتتتتتتالتي 

 .في مصاطبة الجميوإ

الوصفي 
 التحتهتي

االستتتتتتتتتتتتتتبانة 
وصتتتتتتتتتتتتتحهفة 
 .االستقصاا

لهنتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 
طتتتتتتبتتتتتتقتتتتتتهتتتتتتتة متتتتتتن 
التتتتعتتتتتتتامتتتتتتتتتهتتتتن فتتتتي 
التتتتتتتتتتتتتوظتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتتتتتتتتف 
ارشتتتتتتتتتتتتتراقهتة العتها 

 (.870قواميا )

 النتائج

 الفهس بوك.صاإ المعالجة لتى فن الصبر في صفحتي لهنة الدإاسة لتى تاق 
 و ان غها  واضتتح لباقي العناصتتر  بكشتف  الدإاستتة لن االلتماد الكبهر لتى الصتوإل

 حهث لم تحصتتتتل فئة متف الفهديو ومتف بوغهره (الفهديو –الصتتتتوت ) :الصتتتتحفهة مءل
 نسبة في  ل من وزاإتي الصحة والتربهة والتعتهم. اأفئة لناصر أخرى لتى 

 التوصيا 
 وأدوات ارلالم التفالتي في الوزاإات والمؤستتتتستتتتات الح ومهة  استتتتتءماإ مم انهات مواقع

 من خالل تدلهم ذهه المواقع بمصتتف خدمات الوسائ . ؛االستءماإ األمءل
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 في قطاا غزة األمنيةأثر اإلعالم األمني عدى أداء اللامدين في األجهزة  اللنوان م

5 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8448 الغصهن

لتتتتتتتتتى ارلتتتتالم التتتتتتتتتعتتتترف 
األمتتنتتي واألداا التتوظتتهتتفتتي 
وطبهعهتتتتة العالقتتتتة بهنيمتتتتاب 
وتم ذلتتتتتتك بتتتتتتالتعرف لتى 
وديتة نظر قهادات األديزل 

فتي قطتتتتتتتاع غزل  األمتنتهتتتتتتتة
 .بالصصو 

 االستبانة الوصفي التحتهتي

 بتتطتتريتتقتتتتتتتة لتتهتتنتتتتتتتة
الحصتتتتتتر الشتتتتتتامل 

قهتتتتادل األديزل من 
بقطاع غزل  األمنهة

 .(443قواميا )

 النتائج

  والموضتتتتتولهة أستتتتتاستتتتتهة في لمل ارلالم األمني والشتتتتتفافهة ولدم التضتتتتتصهم الصتتتتتدق
تعززذماب وذناك تأثهر بدإدة متوستطة بهن موضتولهة وصدق التغطهة ارلالمهة لتى 

 . األمنهةأداا العامتهن في األديزل 
  العامتون في ارلالم األمني دزا أستتتتاستتتتي من م ونات الوزاإل وبحادة لتطوير قدإاتيم

 .وزيادل التنسهق مع األديزلالمينهة 

 التوصيا 
  ب والتر هز لتى القضتتتتتتتتتتتتتتايتتا التي تصص األمنهتتةالتوازن في تغطهتتة أنشتتتتتتتتتتتتتطتتة األديزل

 المجتمع.

0 

دور وةـــــائل اإلعالم المحدية المســـــموعة والمرئية في التنشــــــئة الســـــياةـــــية لدشــــــبا   اللنوان
 الفدسطيني في قطاا غزة

 للينةا األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8444 ذربهد

التعرف لتى دوإ وستتتتتتتتتائل 
ارلالم المحتهة )المسمولة 
والمرئهتتتتتة( في قطتتتتتاع غزل 
في التنشتتتتتتتتتئة الستتتتتتتتتهاستتتتتتتتتهة 

 لتشبا  الفتسطهني

   الوصفي التحتهتي
صتتتتتتتتتتتتتحهفتة 
 االستقصاا

لهنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 
من شتتتتتتتتتتا  طبقهة 

قواميتتتتا  وشتتتتتتتتتتتتتتتابتتتة
(544.) 

 النتائج

 العديد من وستتتتتتتتائل ارلالم  فهيا نشتتتتتتتتأ (م8449-8445)لامي  الفترل الواقعة بهن ن  م
 المحتهة في قطاع غزلب والتي لبرت لن معانال المواطنهن الفتسطهنههن.

  ستتتتتتتتتتاذم  وستتتتتتتتتتائل ارلالم المحتهة في قطاع غزل خالل فترل الدإاستتتتتتتتتتة في زيادل حدل
 التعصب الحزبي

 التوصيا 
 هة ائل ارلالمضتتتتتتتتروإل ارداإل الجهدلب والتصطه  الستتتتتتتتتهم من قبل القائمهن لتى الوستتتتتتتت

فستتتتاح إدل االذتمام بموضتتتتوع التنشتتتتئة الستتتتهاستتتتهة لتشتتتتبا  الفتستتتتطهنيب و أالمحتهة من 
 المجال لتحقهق ذها اليدف بمسئولهة ومينهة.
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 تناولت التوعية الم تملية: 2.4.8
 دور اإلعالم التفاعدي في تشكيل الثقافة السياةية لرى الشبا  الفدسطيني اللنوان م

4 

 اللينة األداء لمنهجا الهرف السنة الةم

 8449 حسهن

التتتتتعتترف لتتتتتى واقتتع مداإل 
الحمالت ارلالمهة ودوإذا 
في تودهت  الرأا العتام تجاه 
قضتتتتتتتتتتتتهة التصابر مع العدو 

 .بمحافظات غزل

االستبانة  الوصفي التحتهتي
 والمقابتة

لتتتهتتتنتتتتتتتة طتتتبتتتقتتتهتتتتتتتة 
لشتتتوائهة من طتبة 
الجتتتامعتتتات قواميتتتا 

 .( مفردل514)

 النتائج
  (%75.8وسائل االتصال في الحهال الهومهة بوزن نسبي )متوس  متابعة. 
 ( 73.0متوس  تحقهق أذداف الحمتة الوطنهة لتتصابر بوزن نسبي%). 

 التوصيا 
  التماد التربهة األمنهة  أحد المتطتبات الدإاستتهةب وتضتتمهن المنيو الفتستتطهني بمفردات

 ة.تسالد في الوقاية من االختراقب وفق منظومة دإاسهة متكامت

8 

 دور شبكا  التواصل الجتماعي في توعية الشبا  الفدسطيني هالقضايا الوطنية اللنوان
 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8440 س هك

التعرف لتى دوإ شتتتتتتب ات 
التواصتتتتتتتتتتتتل االدتمالي في 
تولهة الشتتتتتبا  الفتستتتتتطهني 
بقضتتتتتتتتتتتتتتايتتتاه الوطنهتتةب وأذم 
القضتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتا الوطنهتتتتة التي 

 لشب اتتتناوليا ا

   الوصفي التحتهتي
االستتتتتتتتتتبانة 

 والمقابتة

لهنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 
طبقهة من شتتتتتتتتتتتا  
وشتتتتتتتتتتتتتتتابتتتة قواميتتتتا 

(089.) 

 النتائج

  احتت  قضتتتتتهة االستتتتترى في ستتتتتجون االحتالل ارستتتتترائهتي المرتبة األولى في القضتتتتتايا
ب تالليا بفاإق  بهر قضتتتتتتهة %03.1بنستتتتتتبة بتغ   كالمنشتتتتتتوإل لتى شتتتتتتب ة الفهس بو 

 .%85.8القدس بنسبة 
   حصتتتتت  نستتتتبة تناول االخباإ لتى صتتتتفحات شتتتتب ات التواصتتتتل االدتمالي ما نستتتتبت

ب تال %4.0ب تالليا بفاإق معدوم تناول القضتتتايا بشتتت ل غهر اخباإا بنستتتبة 09.0%
 . %4.4ذلك بنسبة مقاإبة لما قبتيا ذي نشر التقاإير ارخباإية بنسبة 

 التوصيا 
 لجميوإ الفتستتتتتتطهني ب افة اطهاف  بالقضتتتتتتايا ضتتتتتروإل بهل المزيد من الجيد في تولهة ا

الوطنهة ب افة اشتت الياب والعمل لتى تأذهل وتولهة مستتتصدمي شتتب ات التواصتتل بطرق 
 استصدام الشب ات بيدف نشر الولي بالقضايا الوطنهة وزيادل معرفة الجميوإ بيا.
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 ة الوطنية لمكافحة التخابرالحمد–إدارة الحمال  اإلعالمية ودورها في توجيه الرأ  اللام  اللنوان م

5 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8448 الشرافي

دوإ ارلالم لتى التعرف 
ة التفالتي في تشتتت هل الءقاف

الستتتتتتتهاستتتتتتتهة لدى الشتتتتتتتتبا  
 .الفتسطهني في قطاع غزل

االستبانة  الوصفي التحتهتي
 والمقابتة

لتتتهتتتنتتتتتتتة طتتتبتتتقتتتهتتتتتتتة 
لشتتتوائهة من طتبة 
الجتتتامعتتتات قواميتتتا 

 .( مفردل514)

 النتائج

 الفهس بوك أكءر وستتتتتتتتتتتتتائتل ارلالم التفتالتي استتتتتتتتتتتتتتصداًما لدى المبحوثهن من طتبة  ن  م
كترونيب ثم لالجتامعتات الفتستتتتتتتتتتتتتطهنهتة في قطتاع غزلب يتهت  في المرتبتة الءتانهتة البريد ار

 .الهوتهو 
   تقوم  االطتبة يءقون في ارلالم التفالتي لتحصتتتتتتتتتتتتول لتى المعتوماتب وبالدوإ اله من

 ب  في تشتتتتتتتت هل الءقافة الستتتتتتتتهاستتتتتتتتهة الفتستتتتتتتتطهنهة لدى المبحوثهن وبنستتتتتتتتبة تصتتتتتتتتل ملى
(74.4%.) 

 التوصيا 
  ضتتروإل التر هز لتى النشتتاط الفردا المؤستتستتاتي في المجتمع الفتستتطهني لتى وستتائل

ا ل   ؛ارلالم التفتتالتي ا من قتتدإل وتتتأثهر ذتتتائتتل لتى الجميوإب وزيتتادل التنستتتتتتتتتتتتتهق يتتت  ل متت 
 .بهنيماوالتعاون 

0 

الرور التربو  لوةــــائل اإلعالم اإلةــــالمي وةــــبل تطوير  من وجهة نظر طدبة ال املا   اللنوان
 الفدسطينية في قطاا غزة

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8443 نجم
التعرف لتى الدوإ التربوا 
لوستتتائل ارلالم ارستتتالمي 

 .المحتيب وسبل تطويره
 االستبانة   الوصفي التحتهتي

لهنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 
طتتبتتقتتهتتتتتتتة لتتتتتتتددذتتم 

ا 008) ( طتتتتتتتالتتتتتتبتتتتتتتً
 .وطالبة

 النتائج

 ستتتتترى في ستتتتتجون االحتالل ارستتتتترائهتي المرتبة األولى في القضتتتتتايا احتت  قضتتتتتهة األ
ب تالذا بفاإق  بهر قضتتتتتهة (%03.1)المنشتتتتتوإل لتى شتتتتتب ة الفهس بوك بنستتتتتبة بتغ  

 .(%85.8)بنسبة القدس 
   ى صتتتتتتتتفحات شتتتتتتتتب ات التواصتتتتتتتتل االدتمالي ما نستتتتتتتتبت  خباإ لتنستتتتتتتتبة تناول األ أن

(ب %4.0)خباإا بنستتتتبة مب تالذا بفاإق معدوم تناول القضتتتايا بشتتت ل غهر (09.0%)
 (.%4.4)تال ذلك بنسبة مقاإبة ل م ا قبتيا ذي نشر التقاإير ارخباإية بنسبة 

 التوصيا 
  القضتتتتتايا ب  افة طهاف بأضتتتتتروإل بهل المزيد من الجيد في تولهة الجميوإ الفتستتتتتطهني

 .ب والعمل لتى تأذهل وتولهة مستصدمي شب ات التواصل افة ش اليابأالوطنهة 
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 الرراةا  اللربية:  2.8
 تناولت اإلعالم األمني: 2.8.4

 دمان المصدإاتإمش تة تعاطي و  -دوإ ارلالم األمني في التولهة االدتمالهة  العنوان م

4 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8447 مما

مبراز أذمهة ارلالم األمني 
و تتتتتتتها  بداختتتتتتتل التتمتتجتتتتتمتتع

التتتتتعتتريتتف بتتتتتتتدوإ ارلتتالم 
األمني في ختقتتتتت  نوع من 
مياإات االتصتتتتتتتتتتتتتال الهاتي 

 .والشصصي

 االستبانة الوصفي التحتهتي

لهنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 
( 444م ونة من )

 .اطالبً 

 النتائج
  ات(.يساذم ارلالم األمني في التولهة االدتمالهة )بمصاطر المصدإ 
 رصتتتتة تاحة فموالستتتتبب في ذلك لدم  بمعظم المبحوثهن لم يشتتتتاإ وا في حمالت التولهة

 .فق  و ها  ءرل المشاغل الهومهة

الوستتتائل ارلالم الستتتمعهة والبصتتترية ذي المناستتتبة ريصتتتال اليدف المردو من برامو   التوصيا 
 حمالت التولهة االدتمالهة.

8 

 الشبا  والناشئةتأثير اإلعالم األمني عدى  اللنوان
 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

الدلجة 
 والشرمان

8443 

التعرف لتى تأثهر ارلالم 
األمتنتتي لتتتتى الشتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتا  
والناشتتتتتتتتئة من خالل تحتهل 
التتتتتجتتتتتوانتتتتتتتب التتتتتمتتتتتعتتتتترفتتتتتهتتتتتتتة 

 .واالنفعالهة والستو هة

 االستبانة الوصفي التحتهتي

لهنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 
قتتوامتتيتتتتتتتا طتتبتتقتتهتتتتتتتة 

 اطتتتتتتتالتتتتتبتتتتتتتً  (301)
 .ةوطالب

 النتائج

  ب منهةاأللالمههن ي تبون ويقدمون البرامو ارلالمهة م لتى الرغم من ودود صتتتتتتتتتتحفههن
 قتة المتصصصهن في ارلالم األمني. ان  يظير دتهً إالمقروال والمسمولة والمرئهةب ف

 ال تودتتد محطتتات نتت  إارلالم األمني أصتتتتتتتتتتتتتبح من األولويتتات ارلالمهتتة لتتتدولب فتت ن  أ  
 .صصة في مجال ارلالم األمني لتى المستويهن الوطني والعربيتتفزيونهة متص

 التوصيا 
  لداد  وادإ بشتتترية  افهة متصصتتتصتتتة في ارلالم األمنيب تغطي م ضتتتروإل العمل لتى

ستتتتواا في المؤستتتتستتتتات ارلالمهة  األمنهةص الحاصتتتتل في تقديم البرامو ارلالمهة قالن
 .و غهر المتصصصة في ارلالم األمنيأالمتصصصة 
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 لوسائل ارلالم في تناول قضايا االإذا  األمنهةالمسئولهة االدتمالهة و  العنوان م

5 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8440 شاذهن

لتعرف لتى متتتدى التمتتتاد ا
الجميوإ المصتتتتتتتتتتتتترا لتى 
وستتتتتائل ارلالم  مصتتتتتادإ 
لألخبتاإ المتعتقة باألحداث 

 .ارإذابهة

التتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتي 
االستتتتتتتتتتتتتتتتتطتتاللتتي 

 .التحتهتيو 

صتتتتتتتتتتتتتحهفتة 
 االستقصاا

 لهنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة
قتتوامتتيتتتتتتتا  طتتبتتقتتهتتتتتتتة

متتتتتتتتتتتتتتتتن  (844)
( 44) التتتطتتتتتتتالتتتبتتتتتتتة
 صبراال بارضتتتتتتتافة

 .ارلالم

 النتائج
 خباإل ارلالم المصرية لتحصول لتى األاإتفاع نسبة التماد المبحوثهن لتى وسائ. 
  يا د لتهمالقنوات الفضتتتائهة المصتتترية الصاصتتتة قائمة وستتتائل ارلالم التي يعت تتصتتتدإ

 .حداث ارإذابهةالمبحوثهن في متابعة األ

وستتتتتتتتتتتتتائتتل ارلالم الوطنهتتة  لتفعهتتل دوإ ارلالم ارقتهمي في م تتافحتتة ارإذتتا ب ولمتت  التوصيا 
 بارم انات البشرية والفنهة حتى تنيض بألباا مسئولهتيا االدتمالهة والوطنهة.

1 

 لام لرى طدبة ال املا  األردنيةدور شبكا  التواصل الجتماعي في تشكيل الرأ  ال اللنوان
 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

الدبهسي 
 والطاذات

8445 

معتتتتتتتدالت  نلت التكشتتتتتتتتتتتتتف
استتتتتتتتتتتتصدام طتبة الجامعات 
األإدنهة لشتتتب ات التواصتتتل 
االدتمتتتتتتالي الرقمهتتتتتتة لن 
العوامل المؤثرل في تشتتتت هل 

 اتجاذات الرأا العام 

 االستبانة الوصفي التحتهتي

العشتتتتتتتتتتتتتوائهتتة لهنتة 
)القرلتتتتتتة( قواميتتتتتتا 

متتتتتتتتتتتتتتتتن  (544)
 .الطتبة

 النتائج

 التواصتتل  شتتب ات استتتصدام بحرية يتمتعون  األإدنهة طتبة الجامعات من الكبرى  نستتبةال
 االدتمالي.

 ومن بلدل وستتتبهات ميجابهات ل  لشتتب ات التواصتتل األإدنهة الجامعات طتبة استتتصدام 
 .الشائعات وترويو الحقائقب تحريفو  وتشوي  والجيدب ذدإ الوق  الستبهاتب أبرز

 التوصيا 
  دراا دإاستتتتتتتتتتتتات تتابعهة لن دوإ شتتتتتتتتتتتتب ات ممثراا الجيد العتمي واألكاديمي من خالل

ذمهتيا أ المجتمعب وذلك لدوإذا و  حلم يشمل مصتتف شرائأ التواصل االدتماليب وبش ل 
 في تش هل اتجاذات الرأا العام.
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 تناولت التوعية الم تملية: 2.8.8

 انالعنو  م
مههن من واألكاديمن ودية نظر إدال األ األمنهةلهة دوإ الشراكة المجتمعهة في تحقهق التو 

 بالعاصمة المقدسة

4 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8448 الغامدا

لتعرف لتى دوإ الشتتتتتراكة ا
التتمتتجتتتتتمتتعتتهتتتتتتتة فتتي تتتحتتقتتهتتق 

ي متمءتتتة ف األمنهتتةالتولهتتة 
وإ ارلتتتتالم والتتتتتتتتتعتتتتتتتتتهتتتتم د

 ستتترل والمستتتجدواأل الجامعي
متن ودتتيتتتتتتتة نتتظتتر إدتتتتتتتال 

 .كاديمههنمن واألاأل

 االستبانة الوصفي التحتهتي

لتتتهتتتنتتتتتتتة طتتتبتتتقتتتهتتتتتتتة 
وذتم  لشتتتتتتتتتتتتتوائتهتتتتتتتة

ألضتتتتتتتتتتتتتتتاا اليهئتتتة 
التدإيستتتتتهة بجامعة 

م التتقتترى وبتتعتتض أ
من العام ضباط األ

 بالعاصمة المقدسة

 النتائج

 م في دوإ ميستتتتتتتتتتتالهب  أبمصتتف وستتتتتتتتتتتائت  و  األمنهةدوإ ارلالم في تحقهق التولهة  ن  أ
 .األمنهةتحقهق التولهة 

 بهر بمصتتف تصصتتتتصتتتتات  ل  دوإ   األمنهةدوإ التعتهم الجامعي في تحقهق التولهة  ن  أ
 األمنهةوميم في تحقهق التولهة 

 التوصيا 
  ع لن طريق التنستتتتهق م األمنهةئمة المستتتتادد دوإات تتعتق بالتولهة أملطاا المعتمهن و

 بهة والتعتهم ووزاإل الشؤون ارسالمهة.ووزاإل التر  األمنهةاألديزل 

8 

 دور الوعي األمني في الوقاية من ال رائم اإلرهابية اللنوان
 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8448 البقمي

التتتعترف لتى دوإ الولي 
األمتنتي في الوقتتتتتتتايتتتتتتتة من 
الجرائم ارإذتابهة من خالل 
التتتتتعتترف لتتتتتى مستتتتتتتتتتتتتتتتوى 

 لشتتبا الولي األمني لدى ا
التتجتتتتتتتامتتعتتي نتتحتتو التتجتترائتتم 

 ارإذابهة.

 االستبانة الوصفي التحتهتي
لهنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة 

م ونتتتة من طبقهتتتة 
 ا( طالبً 577)

 النتائج
 إذابهة مستوى متوسى الشبا  الجامعي نحو الجرائم ارمني لدمستوى الولي األ ن  م.  
 جامعي   التودد متطتبات ميمة تستتتتتيم في ترستتتتتهخ الولي األمني الالزم لوقاية الشتتتتتبا

 من اإتكا  الجرائم ارإذابهة بدإدة قوية منيم

 التوصيا 
  منشتتتاا مداإل ملالم أمني متصصتتتصتتتة في التصطه  وارلداد والنشتتتر لبرامو تولهة أمنهة

 متوازنة.
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 الشبا  لدى القهم والستو هات لتى ارلالم وسائل أثر العنوان م

5 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8449 بومعهزل

لتتتتتتتتتعتتتترف لتتتتتتتتتى لتتتتتتتادات ا
نماط استتتتتتتتصدام الشتتتتتتتبا  أو 

الجامعي لوستتائ  االتصتتال 
وارلالم الحديث وأستتتتتتتتبا  
ودوافع استتتتتتتتتصدام الشتتتتتتتتبا  
الجامعي لوستتائ  االتصتتال 

 .وارلالم

االستتتتتتتتتتبانة  الوصفي التحتهتي
 والمقابتة

لتتتتتتتهتتتتتتتنتتتتتتتة غتتتتتتتهتتتتتتتر 
احتمتتتتالهتتتتة قواميتتتتتا 

(843). 

 النتائج

 من  الفضتتتتتتتتتتتتتائهتتة العربهتتة الفتواتعرض لبر مواقع متتا ي   ن  أون غتتتب المبحوثهن ير أ  ن  م
 ختتتل المجتمعب بنستتتتتتتتتتتتتبتتتةاد لخالقنتتتا االدتمتتتالهتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتائتتتدأبرامو يتنتتتافى مع قهمنتتتا و 

(07.58%). 
 ضائهةب ب القنوات الفارنترن ئل االتصال وارلالم الحديءة "ن االستتصدام الم ءف لوسام

بهن أفراد ( %40.18)خالق بنستتتتبة ستتتتاد األة" يزيد انتشتتتتاإ الرذيتة وفاليواتف المحمول
 .المجتمع

 التوصيا 
  العمل لتى تنمهة الوازع الديني لدى الشبا  العربي من خالل لقد ندوات لتمهة تشرح

يقدم  الشتتتتبا  من خالل استتتتتصدام تكنولودها االتصتتتتال  ن  أالدوإ اريجابي الها يم ن 
 وارلالم.

1 

 ل الوعي السياةي لدشبا  اليمنيور وةائل اإلعالم في تشكيد اللنوان
 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

 8447 العزلزا 

لتتتتتتتتتعتتتترف لتتتتتتتتتى التتتتولتتتتي ا
الستتتتهاستتتتتي لتشتتتتتبا  الهمني 
وتنمهتتتتة ولهيم بقضتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتا 

 .مجتمعيم

 االستبانة الوصفي التحتهتي

لتتتهتتتنتتتتتتتة طتتتبتتتقتتتهتتتتتتتة 
لشتتتتتتتتتتتتتوائهتة قواميا 

 ا( طتتتتتتتالتتتتتبتتتتتتتً 377)
 .وطالبة

 النتائج
 اعي  ان ضعهفً ماتش هل الولي السهاسي لتشبا  الج يدوإ وسائل ارلالم ف. 
  التتفزيون في مقدمة الوستتتتائل ارلالمهة التي يعتمد لتهيا الشتتتتبا  الجامعي في متابعة

 .المواد السهاسهة ويته  الصحف ثم ارذالة

أذمهة نشتتتتر ثقافة ستتتتهاستتتتهة تزيد من دإدة الولي الستتتتهاستتتتي لدى الشتتتتبا  الهمنيب بما   التوصيا 
 ذم لتى مماإسة حقوقيم السهاسهة والمشاإ ة المجتمعهة الفالتةيحفز 
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 الرراةا  األجنبية: 2.2

 تناولت اإلعالم األمني: 2.2.4

 تأثهر التقنهات الحديءة لتى الديمقراطهة السهاسهة العنوان م

4 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

Jeffrey 8444 

أ ثتتتتتر  التتتتتتتتتعتتتتترف لتتتتتتتتتى
التتتطوإ التقني لعلالم 
لتى الستتتتهاستتتتةب والتأثهر 
لتى ارلالم بأشتتتتتتتتتتتت ال  
كتتتتافتتتتة في ظتتتتل التطوإ 

 لوسائل ارلالم اليائل

الوصفي 
 التحتهتي

 االستبانة
لهنة لشتتتتتتتتتتتوائهة 

( 584قواميتتتتتتا )
 طالب وطالبة

 النتائج

 و أب لستتتتتهاستتتتتههنا التأثهر لتى وستتتتتائل ارلالم فتتك الوستتتتتائل مما ممتو ة لبعض
هة بهن الستتتتتتتتتتتتهاستتتتتتتتتتتت اوواضتتتتتتتتتتتتحً  التأثهر متبادالً تربطيم بمالكهيا لالقةب ما يجعل 

 وارلالم.
  خاصتتتة في أوقات الصتتتراع واألزماتب  هلك تجاوزت الوستتتائل ارلالمهة الحديءة

 .المحددات السابقة لنشر وتبادل الصوإ والمعتومات دمهعيا

 التوصيا 
  أصبح من المم ن تبادل المعتومات لتغايات دمهعياب بصرف النظر لن الزمان

 ن.والم ا

8 

ار التي تقـرمها وةـــــــــائل اإلعالم اةـــــــــتخـرامـا  الطبـة ال ـامليين ودوافلهم ل خبـ اللنوان
 مريكية المختدفةاأل

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

Richardب 
Michaela 4007 

أستتتتتتتتتتتتتبتتتا   التعرف لتى
استتتتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتدام التتطتتتتتبتتتتتتتة 
التجتتتتتتتامتعتهتهتن لتألختبتتتتتتتاإ 
ودوافعيم التي تقتتتتتدميتتتتتا 

ة صتتفوستتائل ارلالم الم
ومتن بتهنيتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتب تتتتتتتة 

(C.N.C). 

الوصفي 
 االستبانة التحتهتي

امتتيتتتتتتتا لتهتنتتتتتتتة قتو 
( متتتتفتتتتردل 404)

متتتتتتتن التتتتتتته تتتتتتتوإ 
 .اثنوار

 النتائج
  داات شتتتتتتتتب ة(CNN) حداث الجاإية ذم مصتتتتتتتتدإ لعهنة الدإاستتتتتتتتة لمعرفة األ أ

 زمات.وخاصة في وق  األ
  تمراقبة.لالحادة  يخباإ التي تقدميا وسائل ارلالم ذألذم دوافع مشاذدل اأ 

 .لالم لتمشاذدشر األخباإ التي تقدميا وسائل اراالذتمام بن  التوصيا 
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 وسائل ارلالم الدولهة التعرض والمعرفة والمواقف العنوان م

5 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

ET.ALب 
Korezenny 

4019 

بتتتتتتتاإ أثتتتر تتتتعتتترض اختتتتتتت
فراد لألخبتتاإ المتعتقتتة األ

لهة وحجم بالشتتتتتتتتتئون الدو 
متتتعتتتتتتتومتتتتتتتاتتتتيتتتم وآإائتتتيتتتم 
واتجتتتتاذتتتتاتيم وإدإاكتتتتاتيم 

 .حول ما يعرض فهيا

األستو  
 المسحي

التمقتتتتتتتابتتتتتتتتة 
 الشصصهة

لهنتة التدإاستتتتتتتتتتتتتة 
( متتتتتتفتتتتتترد 813)

( 41من ستتتتتتتتن )
ب فتتتتتألتى التتتتتامتتتتتً 

ممءتة لمستويات 
 .تعتهمهة مصتتفة

 النتائج

 زياد  يم بشتتتتتت ل  بهر فزيادل التعرض لتمواد ارخباإية المهالة والمرئهة تستتتتتتي ن  م
 دإاك باألموإ السهاسهة أكءر من التعرض لتوسائل المطبولة.المعرفة وار

  ن أمتة التي تؤثر لتى حجم المعرفةب حهث يممتغهر الستتتتتتتتتتتتتن من العوامتل ال ن  م
 .افراد األكبر سنا يحصتون لتى معتومات أكءر من األصغر سنً األ

 التوصيا 
 إ تستتاذم في المعرفة واردإاك باألمو  تعزيز المواد ارخباإية المهالة والمرئهة لكي

 السهاسهة.

1 

 المطدوبة تحقيقها واإلشاعا ال مهور ببرامج التدفزيون  ارتباط اللنوان
 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

Serensaب 
Besty 

4010 

لتتتتتتتى متتتتتتتدى  التتتتتتتعتتترف
امو ر اإتباط الجميوإ بالب

التتفزيون والكشتتتتتتتتف لن 
شتتتتتتتتتتتتتبتالات المطتو  ار
 .حقهقيات

الوصفي 
 التحتهتي

 االستبانة

طتبتقتهتتتتتتتة لتهتنتتتتتتتة 
قواميا لشتتتتتتوائهة 

 ا( طتتتتتالبتتتتتً 430)
من قستتتم  وطالبة
 .ارلالم

 النتائج

  يستتمتع الطال  بمشاذدتيم البرامو التي تتضمن معتومات تحتوا لتى قدإ من
التستتتتتتتتتتتتتتهتةب ويصططون لمشتتتتتتتتتتتتتاذتدتيتا من خالل اختهتاإذتا من الصريطة البرامجهة 

 ومتابعتيا.
 شبالات المتحققة.إ النش  في مدخل االستصدامات واربدأ الجميو يؤ د م 

 ليم اشباع لدى الطال  وي ون مفهدً االذتمام بما يحقق ار  التوصيا 
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 تناولت التوعية الم تملية: 2.2.8

 العنوان م
دإاسة استكشافهة آلثاإ وسائل ارلالم االدتمالي لتى التغهر  –اتصاالت المشاإ ة 

 االدتمالي

4 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة لةما

PEISKER,M 8444 

التعرف لتى مدى تأثهر 
شتتتتتتتتتتتتتب تتتات التواصتتتتتتتتتتتتتتتل 
االدتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتالتتتتتتتي فتتتتتتتي 
التغههرات التي حتتتتتدثتتتتت  

س ريقها )تونمففي شمال 
 .ومصر(

الوصفي 
 التحتهتي

 االستبانة

لتهتنتتتتتتتة طتبتقتهتتتتتتتة 
لشتتتتتتوائهة قواميا 

( شتتتتتتتتتتتتا  884)
 .وشابة

 النتائج

 ا في ختق مجتمع مدني قوا مع  بهرً  االي دوإً تتعب شتتتتتتتتب ات التواصتتتتتتتتل االدتم
شتتتتتت ال ارلالم أودود مصاطر واضتتتتتتحة وصتتتتتترالاتب حاليا حال أا شتتتتتت ل من 

 األخرى.
 ن  أيا وخاصتتتهتيا التشتتتاإ هة لتواصتتتل االدتمالي من خالل تفالتيم ن لشتتتب ات ا 

دل التغههر" التي تعمل لتى توازن المعرفة مع أتفتح ما يستتمى "بالمستتاحات من 
 القول.

 . بهرليا من دوإ  ل م ا ؛تعزيز دوإ شب ات التواصل االدتمالي  التوصيا 

 
 
 
8 
 
 

القرية  –: وةــــــــائل اإلعالم الجتماعية والســــــــياةــــــــية 84الريمقراطية في القرن  اللنوان
 اللالمية

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

Ingenito 8444 

الكشتتتتتف لن تقستتتتتتهمات 
ة نهتتلكترو المجمولتتات ار

والستتتتتتتتتتتهاستتتتتتتتتتتهةب وتحديد 
ودود ذتهه الظتاذرل لتى 

ة التواصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتتتتتب تتتتتت
االدتتتتتتتمتتتتتتتالتتتي "التتتفتتتهتتتس 

 .بوك"

الوصفي 
 التحتهتي

 االستبانة

طتبتقتهتتتتتتتة  لتهتنتتتتتتتة
 "84لشتتتوائهة ل"

 ااختهرت لشتوائهً 
لمجمولتات ذات 

 .تود  سهاسي

 النتائج

 فحات صتتتتتفراد بشتتتتت ل  بهر ذهه المجمولات في مشتتتتتاإ ة الرواب  للم يستتتتتغل األ
 حداث.و األأو الفهديو أ ارنترن 

 إل لن منتديات لتحواإ النش  بموضولات معهنة بامجمولات "الفهس بوك" ل ن  م
 مفتوحة لكل مجمولة.  مجمولة نقا( 3.044) فأكءر من

 ل.فضأل الرواب  بش ل الواستغشاإ ةب ة والم  تطوير دوإ المجمولات الف الت  التوصيا 
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 االنتفاضتهن الفتسطهنهتهن –ئل ارلالم الجديدل والتغههر السهاسي وسا العنوان م

5 

 اللينة األداء المنهج الهرف السنة الةم

Bishara 8440 

التتتعترف لتتتى تتوظتتهف 
التقتتتتتتتدم التكنولودي من 
خالل الستهاق السهاسيب 
وتطوإ البهئتتة ارلالمهتتة 
التتفتتتستتتتتتتتتتتتتطتتهتتنتتهتتتتتتتة ختتالل 

 .ةضهمالالعشرين سنة ا

الوصفي 
 التحتهتي

 الستبانةا

لتهتنتتتتتتتة طتبتقتهتتتتتتتة 
لشتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة من 
ارلتتتتتتالمتتتتتتهتتتتتتهتتتتتتن 

 .نالفتسطهنهه

 النتائج
 .فرض قهود من قبل الستطة الفتسطهنهة لتى الصحف والتتفزيون 
  يةالمأستتتتتتتاو زمات لداد التقاإير لن األم الفضتتتتتتتائهات ارخباإية  ان  أفضتتتتتتتل في 

 العهنة في األإاضي المحتتة.

 التوصيا 
 ائيم طفتستتتتتتطهنهة لتى الصتتتتتتحف والتتفزيون وإللتصفهف القهود من قبل الستتتتتتتطة ا

 دزا من الحرية الصحفهة.
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 التلقيب عدى الرراةا  الساهقة: 2.1

 من حيث الموضوا:
 منيب وتناول  مجمولة أخرى لستتتتتتتتتتابقة موضتتتتتتتتتتوع ارلالم األتناول  مجمولة من الدإاستتتتتتتتتتات ا

 ى أداا العامتهن في"أثر ارلالم األمني لت كرراةــة الغصــين تناولتب األمنهةموضتتتوع التولهة 
 في قطاع غزل" ولم تتناول التولهة المجتمعهة. األمنهةاألديزل 

  تناولت كرراةــة هربيرلم ترب  الدإاستتات الستتابقة بهن مداإل ارلالم األمني والتولهة المجتمعهةب 
"دوإ وستتائل ارلالم المحتهة المستتمولة والمرئهة في التنشتتئة الستتهاستتهة لتشتتبا  الفتستتطهني في 

 ع غزل".قطا
 من حيث الزمان:

  ًب م8449 ملىم 8444ب فقد تم مدراؤذا منه العام اتعتبر دمهع الدإاسات السابقة حديءة نسبه
 Korezennyب ET.AL" ب ودإاستتة"م4007لام  Michaela بRichard" باستتتءناا دإاستتة

 في الدإاسات السابقة. ا" ألذمهتيم4010لام  Bestyب Serensa"ب ودإاسة "م4019لام 
 حيث المكان: من
  تنول  أماكن تطبهق الدإاستتات الستتتابقةب مءل: )فتستتطهنب الجزائرب الستتتعوديةب مصتتترب األإدنب

الهمنب أمري ا(ب مءل دإاستتتة أبو لهتهة في فتستتتطهنب بومعهزل في الجزائرب الدلجة والشتتترمان في 
 .Jeffreyالستتعوديةب شتتاذهن في مصتترب الدبهستتي والطاذات في األإدنب العزلزا في الهمنب 

B. Abrsamson .في أمري ا 
 من حيث المنهج: 

  اد "مدى التم كرراةـــة الســـلود التمدت معظم الدإاستتتتات الستتتتابقة المنيو الوصتتتتفي التحتهتيب
دوإ " ودراةـــة ةـــكيكالوزاإات الفتستتتتطهنهة لتى مواقع ارلالم التفالتي في مصاطبة الجميوإ" 

 بالقضايا الوطنهة". شب ات التواصل االدتمالي في تولهة الشبا  الفتسطهني
 من حيث األدوا : 

 ارلالم  "دوإ كرراةة الشرافيأدال لجمع البهاناتب ستبانة ستتصدم  دمهع الدإاسات السابقة االا
دوإ التربوا "ال ودراةـــة ن مالتفالتي في تشتتتت هل الءقافة الستتتتتهاستتتتتهة لدى الشتتتتتبا  الفتستتتتتطهني" 

طتبة الجامعات الفتستتطهنهة في قطاع لوستتائل ارلالم ارستتالمي وستتبل تطويره من ودية نظر 
 غزل".
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 من حيث الفئا  المستهرفة: 
  ب طتبة منهةاألتنول  الفئات المستتيدفة من قبل الدإاستات السابقةب مءل: )العامتهن في األديزل

الجامعاتب المؤستتتتتتتتستتتتتتتتات الح ومهةب وستتتتتتتتائل ملالمهةب األكاديمههنب الستتتتتتتتهاستتتتتتتتههنب ارداإيهنب 
 ارلالمههن(.

 ن الرراةا  الساهقة:الةتفادة م
 .تحديد مش تة الدإاسة 
 .بهان متغهرات الدإاسة 
 .صهاغة فرضهات الدإاسة 
 .ملداد ارطاإ النظرا لتدإاسة 
 .تحديد منيو الدإاسة 
 .تصمهم أدوات الدإاسة 
 .مناقشة وتفسهر نتائو الدإاسة 
 .صهاغة توصهات ومقترحات الدإاسة 

 ما تتميز هه الرراةة الحالية:
   بهن موضولي مداإل ارلالم األمني والتولهة المجتمعهة. إبط ا أني 
   أدوات لجمع البهانات.والمالحظة من االستبانة والمقابتة   اًل  استصدم ا أني  
   ل الجميوإ المتمءتتو  القتائم بتاالتصتتتتتتتتتتتتتتال لتى العتامتهن في العالقتات العتامتة وارلالم إ زتا أنيت

 صال.المستيدف من االت طتبة الجامعات في قطاع غزلب
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 الف وة البحثية: 2.5

 والتي تناول  بواالطالع لتى أدبهات ذهه الدإاستتتتة بمن خالل استتتتتعراض الدإاستتتتات الستتتتابقة
 ما يتي: الحل الباحثقد ب فالتولهة المجتمعهةفي  ودوإه مداإل ارلالم األمنيموضوع 

 والرراةة الحالية الف وة البحثية بين الرراةا  الساهقة( 8)جرول 

 

 اسات السابقة(الدإ  ملى)درد بواسطة الباحثب باالستناد 
 

 الدإاسة الحالهة الفجول البحءهة الدإاسات السابقة
إ زت الدإاستتتتات الستتتتابقة لتى تأثهر 
ارلالم األمني لتى العتتتتتتتامتهن في 

 األمنهتتتتتةوالحمالت  األمنهتتتتتةاألديزل 
 :األمنهةوالتولهة 

 .ملداد الحمالت 
 .الفئة المستيدفة 
 .مدل الحمتة 

 تطرق الدإاستتتتتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتابقةلدم 
 لتتتتتتتتدوإ ارداإا فتتي ارلتتالما ملتتى

 األمني.
 . التصطه 
 .التنظهم 
 . التوده 
 .الرقابة 

تم التر هز في التدإاستتتتتتتتتتتتتتتة الحتالهة 
 لتى:
  لتالقتتتتتتتتة ارداإل بتتتتتتتتارلالم

 األمني.
  التتتتتتتعتتترف لتتتتتتتى وظتتتتتتتتائتتتف

 ارداإل في ارلالم األمني.
 .دوإ التولهة المجتمعهة 

 قة لتى ديازأدري  الدإاستات الساب
 ةمنطقتتتتتتتت أو معهن أو مداإل معهنتتتتتتتتة

 معهنة.

لم تحدد الدإاستتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتابقة دوإ 
مداإل ارلتتالم األمتتنتتي والتتتتتولتتهتتتتتتتتة 

 المجتمعهة.

 التتتتدإاستتتتتتتتتتتتتتتتتة الحتتتتالهتتتتة لتى تدر 
العالقتتتات العتتتامتتتة وارلالم بوزاإل 

 وطتبة الجامعات.  الداختهة
دإاستتتتتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتابقة لتى أدريت  الت

 :منياب لهنات مصتتفة
  والمداإسطتبة الجامعات. 
  األمنهةاألديزل. 
 المدنينظمات المجتمع م. 

 لتتتتتتتتتتتتتتتتم تر ز الدإاستتات الستتابقة لتى
لمتتتتل مداإل ارلالم األمني  تتتتإداإل 

ا أداس امستتتتتتتقتة بهاتيا ومدى انع 
 لتهيا. ا ارداإ 

الدإاستة الحالهة لتى القائم  تإ ز 
ألمتتتتتتتال مداإل ارلالم األمني بتتتتتتت

 هة الجميوإ المستيدف. وتول



 

 
 

 

املظهجية واإلجراءات
الرابعالفصل 

 مقـرمــة
 منهج الرراةــــــــة 1.4
 م تمع الرراةــــــة 1.8
 لرراةــــــــةعينة ا 1.2
 الرراةــــــــــة أداة 1.1
 صــــــرق األداة 1.5
 ثبـــــــا  األداة 1.3
 مصادر جمع البيانا  1.7
 األةاليب اإلحصائيـة 1.2
 إجــــراءا  الرراةــة 1.9

 مدخص الفصل الراهع 1.40
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 الفصل الراهع المنه ية واإلجراءا  .8
 :منه ية وأةدو  البحث 1.4

التمد الباحث في دإاستتتتتت  لتى منيو المستتتتتح ارلالمي الها ينتمي ملى البحوث الوصتتتتتفهةب 
ويعد ديًدا لتمًها منظًما يستتتتتتتتتتتتالد لتى وصتتتتتتتتتتتتف الظاذرلب من خالل دمع المعتومات والمالحظات 

 (. 408ب 8444صوإل واقعهةب أو أقر  ما ي ون ملى ذلك )الدلوب لنياب بما يؤدا ملى تقديم
ع منيو المستتح ارلالمي لمجتمالمنيو التحتهل الوصتتفي و  دإاستتت  واستتتصدم الباحث في مطاإ

ب سالمهةالجامعة ار) :وذي بطتبة الجامعات الفتستطهنهةب المتمءلالجميوإ القائم باالتصتال ومجتمع 
لهتم ن من الوقوف لتى إأا المبحوثهن في الدوإ الها تقوم ب  ب ب دامعة األقصتتتتتتتتى(األزذردامعة 

 وسائل االتصال في ممدادذم بالمعتومات الكافهةب ومدى تأثهر ذهه الوسائل لتهيم.
وتقوم ذهه الدإاستتتتتتة لتى الوصتتتتتتف والفيم "واستتتتتتتصدم الباحث في مطاإ الدإاستتتتتتات المستتتتتتحهةب 

منيتتاب ومتتدى التراب  بهن ذتتهه العوامتتلب ويم ن  الكتتامتهن لكتتل حتتالتتة ودمهع العوامتتل التتداختتتة في  تتل
 باالستتتتتتعانة بيهه الطريقة في معالجة المشتتتتت الت التي تتمهز بودود لدد  بهر من العوامل المرتبطة

وتعتمد لتى التوصل ملى الصصائص العامة والمشتر ة بهن دمهع المفرداتب  ما تعتمد لتى اختهاإ 
ة دإاستتتتتتتتتتتتتتة الحالة ملى منطق مرالال االحتفاظ بالطابع لهنات ممءتة لمجتمع البحثب وتستتتتتتتتتتتتتتتند طريق

 (.884ب 8444)لبد الحمهدب "المتراب  لتموضولات والظواذر التي يتناوليا الباحث
 نـوا الرراةة:

تنتمي ذهه الدإاستتتتتتتتتتة ملى البحوث الوصتتتتتتتتتتفهة التي تيتم بدإاستتتتتتتتتتة واقع األحداثب والظواذرب 
الوصتتتتتول ملى استتتتتتنتادات مفهدلب مما لتصتتتتتحهح ذها  والمواقف واآلإااب وتحتهتياب وتفستتتتتهرذاب بغرض
 .(53: 4000)أحمدب الواقعب أو تحديء ب أو استكمال ب أو تطويرهب 

وال تقف الدإاستتتات الوصتتتفهة لند حدود الوصتتتف والتشتتتصهصب بل تتجاوز ذلك ملى وصتتتف 
 .(435: 8444)لبد الحمهدب  تعمهمياالعالقات السببهة ألغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بيا و 

 مصادر جمع البيانا :
لمعالجة الجوانب التحتهتهة لموضوع البحث والدإاسة المهدانهة؛ وذلك المصادر األولية التالية:  -

من خالل االستبانة التي صمم  خصهًصا ليها الغرضب وتم توزيعيا لتى القائمهن لتى ارلالم 
 ألمني في وزاإل الداختهة واألمن الوطني.ا
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لمعالجة ارطاإ النظرا لتبحث تم التجوا ملى مصادإ البهانات الءانويةب والتي المصادر الثانوية:  -
تتمءل في الكتب والمرادع العربهة واألدنبهة ذات العالقة والدوإيات والرسائل العتمهة السابقة التي 

 .ارنترن ع تناول  موضوع الدإاسةب و هلك مواق
 م تمع وعينة الرراةة: 1.8

"يعرف مجتمع الدإاسة بأن   المجمولة الكتهة من العناصر التي يسعى الباحث ملى أن  يعمم 
ب تم اختهاإ مجتمعي الدإاستتتتة (08: 8440)النوحب لتهيا النتائو ذات العالقة بالمشتتت تة المدإوستتتة" 

 لتى النحو التالي:
: وذم دمهع العتتامتهن في مداإل العالقتتات العتتامتتة وارلالم في وزاإل تمع القــائم هــالتصـــــــــالم  -4

 الداختهة واألمن الوطني.
إ: المتمءل بطتبة الجامعات في محافظات غزلب من طتبة المستتتتتتوى الرابعب من م تمع ال مهو -8

 (امعة ارستتالمهةالجب األزذر)اله وإ وارناث(ب وستتهتم اختهاإذم من: )دامعة األقصتتىب دامعة 
 موزعين عدى ال املا  حسب ال رول التالي:( طالًبا وطالبًةب وذم 34875ويبتغ لددذم )

 توزيع أفراد م تمع الرراةة عدى ال املا ( 9)جرول 
 عرد الطدبة ال املة م
 85415 دامعة األقصى 4
 40087 الجامعة ارسالمهة 8
 48995 األزذردامعة  5

 50872 اإلجمالي
 

: القبول والتسجهلب الجامعة ارسالمهةمب 8441)المصدإ: دامعة األقصى: القبول والتسجهل 
 م(8441: القبول والتسجهل األزذرمب دامعة 8441

 عينة الرراةة: 1.2
ة ق"تعد لهنة الدإاستة دزًاا من مجتمع الدإاستة أو تمءل مجتمع الدإاستة بما يتناستتب مع طري

 ب وقام الباحث باختهاإ لهنتي الدإاسة لتى النحو التالي:(440: 8440)مرابطيب نحواب اختهاإذا" 
: تم اختهتاإ لهنتة القتائم بتاالتصتتتتتتتتتتتتتتال من دمهع العامتهن في مداإل عينـة القـائمين هـالتصـــــــــال -4

ني لتى مستتتتتتتتوى المؤستتتتتتتتستتتتتتتتةب والبالغ العالقات العامة وارلالم في وزاإل الداختهة واألمن الوط
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(ب 444(ب بطريقة الحصتتتتتتتتتر الشتتتتتتتتتاملب وقام الباحث بتوزيع المقهاس لتى )444لددذم تقريًبا )
 (.%05( استبانة بما يعادل )05وقام باسترداد )

تم اختهتاإ لهنتة من طتبتة الجامعات الفتستتتتتتتتتتتتتتطهنهة لقدإتيم لتى فيم متغهرات : ال مهورعينـة  -8
ابة لتى أستتئتة االستتتبانة وستتيولة الوصتتول ملهيمب وتم اختهاإ لهنة طبقهة الدإاستتة وإم انهة ارد

 (.األزذرب ودامعة الجامعة ارسالمهةلشوائهة من الءالث دامعاتب وذي: )دامعة األقصىب و 
 ( باستصدام معادلة العهنة العشوائهة.518تم اختهاإ لهنة قواميا )

2

2

0
e

pqz
n  

 .4.43لند مستوى داللة  4.09قهمة التوزيع الطبهعي المعهاإا وتساوا  zحهث 
p .ذي نسبة النجاح في التجربة العشوائهة 
q  ذي نسبة الفشل في التجربة العشوائهةب حهثpq 1. 
e ي التقدير.ذي مقداإ الصطأ ف 

ات غهر معروف في أا من الدإاس االستبانةلتى فقرات لهنة الدإاسة احتمال موافقة  ن  محهث 
 . وبالتباإ أن  4.3تساوا  qوبالتالي تكون قهمة  4.3تساوا  pقهمة  السابقةب فإننا نفترض أن  

 التقدير المبدئي لحجم العهنة يحسب  التالي: فإن   4.43مقداإ الصطأ في التقدير يساوا 

385
)05.0(

)5.0)(5.0()96.1(
2

2

0 n 
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 توزيع أفراد عينة الرراةة عدى ال املا ( 10)جرول 
 عرد الطدبة ال املة م
 478 دامعة األقصى 4
 444 الجامعة ارسالمهة 8
 444 األزذرمعة دا 5

 228 اإلجمالي
 

 أداة الرراةة: 1.1
القهام و  تم ملداد استبانة حول )مداإل ارلالم األمني الفتسطهني ودوإه في التولهة المجتمعهة(

بالمقابتة مع لدد من العامتهن في مداإل ارلالم األمني و هلك المشاذدل من خالل لمل الباحث في 
ب وتم توزيع لهنتة أولهتة استتتتتتتتتتتتتتتطاللهتة لتتأكد من ستتتتتتتتتتتتتتالمة المقايهس من خالل منيمداإل ارلالم األ

 هن لتدإاسة.هاسهلدادذا وفًقا لألستو  العتمي الستهمب واستصدم الباحث مقم تصمهم استبانة لهلكب وتم 
: اةتبان  القائم هالتصال ةأول 

لمؤذل ا –العمر  –نوع االدتمالي ال –البهانات الشصصهة األولهة )الحالة االدتمالهة  القسم األول:
 .لدد سنوات الصدمة( –الرتبة العس رية  –المسمى الوظهفي  –التصصص  –العتمي 

 :: وينقسم ملىالقسم الثاني
 إدارة اإلعالم األمني الفدسطيني ودور  في التوعية الم تملية:

كون تمعهةب ويتلباإل لن مجاالت مداإل ارلالم األمني الفتستتتتتتتتتتتطهني ودوإه في التولهة المج
( مجتتاالت إئهستتتتتتتتتتتتتتهتتةب والقستتتتتتتتتتتتتتم الءتاني التولهتتة 7( فقرل موزلتتة لتى )51مداإل ارلالم األمني من )
 ( فقرل لتى النحو التالي: 48المجتمعهةب ويتكون من )

 المحور األول: إدارة اإلعالم األمني.
 المتتاضتتتتتتتتتتتتتتيتقههم ( فقرات: ذو فن تحتتديتتد األولويتتات واألذتتدافب و 0ب عتتد التصطه  ) الم ــال األول:

 والحاضرب والتنبؤ بمستقبل المنظمة وفق نظرل استشرافهة حديءة.
( فقرات: ذو وصتتتف الوظائف وشتتتاغتهياب وتحديد ميام الوظائف في 0ب عد التنظهم ) الم ال الثاني:

 لالقة تكامتهة في المستويات ارداإية  افة بيدف تحقهق ذدف مشترك.
رات: ذو قدإل القهادل لتى تحريك الطاقات البشتتتتتتتتتتترية نحو تحقهق ( فق0: ب عد التوده  )الم ال الثالث

 اليدف وفق المصط  ل  ستًفا.
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( فقرات: ذي لمتهة تصتتتتتحهح االنحرافات ضتتتتتمن معايهر تم وضتتتتتعياب 0: ب عد الرقابة )الم ال الراهع
قهق حومتابعة الصط ب وقهاس مستتتتتتتتوى األدااب وتقههم دائم لتمنظمة برقابة ستتتتتتتابقة ومتزامنة والحقة لت

 األذداف.
( فقرات: ذي قدإل وسائل ارلالم في لرض أذداف 0ب عد مينهة القائم باالتصال ) الم ال الخامس:

 المجتمع وثقافت  وقهم ب وأن  تسيم في التغههر االدتمالي والءقافي واالقتصادا.
ظ ر ما لم ي0: ب عد الضواب  والمحاذير )الم ال السادس سمح ل  ( فقرات: ذي ضب  ما ينشرب وح 

 بالنشرب وذلك لحفل النسهو المجتمعي وفق سهاسة واضحة.
( فقرات: ذو ملداد وتأذهل القائم باالتصتتتتتتتتتتتتال 0: ب عد التأذهل والتدإيب ارلالمي )الم ال الســــــــاهع

وإكستتتتاب  الصبرل والمعرفة حول المتغهرات الحديءة في وستتتتائل ارلالم لهتم ن من القدإل لتى التولهة 
 المجتمعهة.

( فقرل: ما يمتتك  القائم 48ويتكون من ): التولهة المجتمعهة لتقائمهن لتى االتصتتالالثاني:  المحور
 باالتصال من قدإل لتى تولهة المجتمع بالقضايا المجتمعهة  افة بما يصص الجانب األمني.

ــالــث:  ن (: ذي المعوقتتتات التي ت ح ول دو 7المعوقتتتات التي توادتتت  مداإل ارلالم األمني )المحور الث
 ميصال الرسالة بالش ل المطتو ب وتعوق التطوإ في الوسائل وارم انهات لتقائم باالتصال. 

 خطوا  بناء الةتبانة:  1.5
تم ملداد أدال الدإاستتتتتتتتة )االستتتتتتتتتبانة( لمعرفة مداإل ارلالم األمني الفتستتتتتتتتطهني ودوإه في التولهة 

 المجتمعهةب حهث تم  اتباع الصطوات التالهة لبناا االستبانة: 
  قام الباحث باستتتتتتتتتتتتتعراض الدإاستتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتابقة واأل طر النظرية حول مداإل ارلالم األمني

 الفتسطهني ودوإه في التولهة المجتمعهة.
 .تح هم ذهه المقايهس من قبل المصتصهن والصبراا 
 .استصداإ المراسالت من أدل توزيع استبهانات لتى األفراد 
 (. 54ة الم ونة من )توزيع ذهه المقايهس لتى العهنة االستطالله 
  .التحقق من صدق وثبات األدوات 
  .توزيع المقايهس لتى العهنة الفعتهة في البحث 
  .لمل صدق وثبات 
  .تحتهل البهانات وتفسهرذا 
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 اللينة الةتطالعية: 
( قبل توزيع االستتتتتتبانة 54قام الباحث بتطبهق أدال الدإاستتتتتة لتى لهنة استتتتتتطاللهة قواميا )

مهن لتى االتصتتتتتتتال؛ وذلك لتتعرف لتى مدى االتستتتتتتتاق الداختيب والصتتتتتتتدق البنائيب الكتهة من القائ
 وثبات االستبانة.

 صرق وثبا  الةتبانة: 1.3
ي قصتد بصتدق وثبات االستتبانة التحقق من صتدق وثبات أدال الدإاستة )االستبانة(ب وذلك لتى 

 النحو التالي:
 صرق الةتبانة:

أو السمة أو االتجاه أو االستعداد الها وضع االختباإ الصدق أن  يقهس االختباإ فعاًل القدإل 
(ب أدرى الباحث اختباإات 585: 8445لقهاستتتتتت ب أا يقهس فعاًل ما يقصتتتتتتد أن  يقهستتتتتت  )العهستتتتتتواب 

 الصدق التالهة:
 المحكمين "الصرق الظاهر ":آراء صرق 

تغ ن بحهث قام الباحث بعرض أدال الدإاستتة في صتتوإتيا األولهة لتى مجمولة من المح مه
بدوإذم بتقديم النصح  واوالهين قام وارلالمبمح ًماب مصتصتهن في مجال مداإل األلمال  (3لددذم )

ب وإضتتتتافة فقرات لتدإاستتتتة مما دلم االستتتتتبانة وارإشتتتتاد وتعديل وحهف ما يتزم لتى فقرات االستتتتتبانة
هه ن خالل ذبشتتتتتت ل يتناستتتتتتب مع أستتتتتتئتة الدإاستتتتتتة وأذدافياب والتي يستتتتتتعى الباحث الوصتتتتتتول ملهيا م

 الدإاسة.
 التساق الراخدي:

يقصتتد بصتتدق االتستتاق الداختيب مدى اتستتاق  ل فقرل من فقرات االستتتبانة مع المحوإ الها 
حهث تم حستتتا  االتستتتاق الداختي لفقرات االستتتتبانة  (Drost, 2000: 106) تنتمي مله  ذهه الفقرل

 نوذلك بحستتتتا  معامالت االإتباط به( مفردلب .7لتى لهنة الدإاستتتتة االستتتتتطاللهة البالغ حجميا )
 كل فقرل والدإدة الكتهة لتمحوإ التابعة ل  لتى النحو التالي:
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 لدب لر األول: ه لر التخطيلالراخدي  التساق صرق

 صرق التساق الراخدي الب لر األول: ه لر التخطيل( 11)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 0.01 ** 4.71  تيتم ارداإل العتها بالتصطه  ارلالمي 4
 4.44 ** 4.74 نشاإك دمهًعا بوضع خط  استراتهجهة ملالمهة 8
 4.44 ** 4.14 نحدد األولويات واألذداف بش ل دائم 5
 4.44 ** 4.90 والحاضر ونتنبأ بالمستقبل ارلالمي الماضيم هه  ن ق   0

 

 
 تتتل فقرات الب عتتتد األول ب عتتتد التصطه  ت االإتبتتتاط بهن ( معتتتامال11دتتتدول إقم ) يوضتتتتتتتتتتتتتتح

معتتامالت االإتبتتاط المبهنتتة دالتتة لنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة  ب والتتها يبه ن أن  لتب عتتد األولالكتي  والمعتتدل
 ؛ وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس .(1...)

 ه لر التنظيم  :لدب لر الثانيالراخدي  التساق صرق
 صرق التساق الراخدي لدب لر الثاني: ه لر التنظيم( 12)جرول 

 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 4.44 ** 4.74 .نشاإك بوضع اليهاكل والميام المطتوبة لتحقهق اليدف ارلالمي 4
 4.44 ** 4.70 .نحدد المسئولهات والصالحهات لعداإات واألفراد 8
 4.44 ** 4.14 .بش ل منطقي والماديةتها المواإد البشرية تن ظم ارداإل الع 5
 4.44 ** 4.90 .ننسق بهن المسئولهات والصالحهات والميام المطتو  تحقهقيا 0

 
 المعدلو  لتب عتد الءتاني: ب عتد التنظهم تل فقرات ( معتامالت االإتبتاط بهن 17يبه ن دتدول إقم )

؛ وبهلك (1...الت االإتباط المبهنة دالة لند مستوى داللة )معام ب والها يبه ن أن  لتب عد الءانيالكتي 
 .الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس 
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 ه لر التوجيهلدب لر الثالث: الراخدي  التساق صرق

 صرق التساق الراخدي لدب لر الثالث: ه لر التوجيه( 13)جرول 
 لةالرل  ملامل الرتباط المحاور م.
 4.44 ** 4.77  .لتمعرفة بالنسبة لألفراد اعتها مصدإً تعتبر ارداإل ال   4
 4.44 ** 4.70 .لتتغتب لتى نقاط الضعف في األداا تتهح ارداإل العتها الفرصة   8
 4.44 ** 4.10 .يساذم فريق العمل بالنيوض السريع بالموظفهن الجدد 5
 4.44 ** 4.90 .العمل نحو تحقهق األذدافتعمل ارداإل العتها لتصويب انحرافات  0

 

 
 المعدلو  لب عتد الءتالث: ب عد التوده  تل فقرات ا( معتامالت االإتبتاط بهن 17يبه ن دتدول إقم )

؛ (1...معتتامالت االإتبتتاط المبهنتتة دالتة لنتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى داللتة ) ب والتتها يبه ن أن  لتب عتد الءتالتتثالكتي 
 .اس وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقه

 
 لدب لر الراهع: ه لر الرقاهةالراخدي  التساق صرق

 صرق التساق الراخدي لدب لر الراهع: ه لر الرقاهة( 14)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 4.44 ** 4.71 .تتم مماإسة الرقابة بأش اليا المصتتفة )سابقةب متزامنةب الحقة( 4
 4.44 ** 4.77 .لقهاس أداا التقدم نحو األذداف العتها معايهرً داإل ا  تضع ار 8
 4.44 ** 4.15 .تودد دية محددل لترقابة لتى األنشطة والفعالهات 5
 4.44 ** 4.70 .ذناك مداإل لتجودل الشامتة لتسهطرل لتى لهو  محتمتة 0

 
 المعتتدلو  الرابع: ب عتتد الرقتتابتتةلتب عتتد  تتل فقرات ( معتتامالت االإتبتتاط بهن 18يبه ن دتتدول إقم )

؛ وبهلك (1...معامالت االإتباط المبهنة دالة لند مستوى داللة ) ب والها يبه ن أن  لتب عد الرابعالكتي 
 .الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس 
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 لدب لر الخامس: ه لر مهنية القائم هالتصالالراخدي  التساق صرق

 صرق التساق الراخدي لدب لر الخامس: ه لر مهنية القائم هالتصال( 15)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 0.01 ** 4.18 القائمون لتى ارلالم األمني متصصصون في ارلالم األمني. 4
 4.44 ** 4.97 تطوإ المؤسسة في مجال ارلالم األمني بش ل دوإا. 8
 4.44 ** 4.77 والتجديد والتطوير في مجال ارلالم األمني.نعمل لتى اربداع  5
 4.44 ** 4.77 نمتتك القدإل في التعامل مع األزمات ارلالمهة. 0

 
 ب عتتد الرقتتابتتة الصتتامس:لب عتتد  تتل فقرات ا( معتتامالت االإتبتتاط بهن 11دتتدول إقم ) يوضتتتتتتتتتتتتتتح

اط المبهنتة دالتة لنتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى داللة معتامالت االإتبت ب والتها يبه ن أن  لتب عتد الصتامسالكتي  والمعتدل
 .؛ وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس (1...)
 

 لدب لر السادس: ه لر الضواهل والمحاذيرالراخدي  التساق صرق

 صرق التساق الراخدي لدب لر السادس: ه لر الضواهل والمحاذير( 16)جرول 
 الرللة طملامل الرتبا المحاور م.
 0.01 ** 4.70 .الصاصة التي تصدإ من الوزاإل األمنهةنتتزم بالتعتهمات  4
 4.44 ** 4.14 .الالزمة لعلالم األمني األمنهةتتوفر المعتومات  8
 4.44 ** 4.90 .انيهئ الرأا العام بصصو  قضهة معهنة قد ت نشر الحقً  5
 4.44 ** 4.71 .ألمنهةاننشر المعتومات بالتنسهق مع قهادل األديزل  0

 
 لمعدلوا ب عد الرقابة الستتتادس:لب عد  ل فقرات ا( معامالت االإتباط بهن 17يبه ن ددول إقم )

(؛ 1...معامالت االإتباط المبهنة دالة لند مستتتتتتتتتتوى داللة ) ب والها يبه ن أن  لتب عد الستتتتتتتتتادسالكتي 
 .وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس 
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 لدب لر الساهع: ه لر التأهيل والترريب اإلعالميالراخدي  اقالتس صرق

 صرق التساق الراخدي لدب لر الساهع: ه لر التأهيل والترريب اإلعالمي( 17)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 0.01 ** 4.70 .حتهادات التدإيبهةذناك تحديد دوًما لال 4
 4.44 ** 4.94 .ا لتدإيبات ملالمهةنصضع دومً  8
 4.44 ** 4.30 .نياستفادل منتابع التطوإات في المواضهع ارلالمهة لال 5
 4.44 ** 4.75 .نستصدم االستماالت المصتتفة بناًا لتى متابعة المتغهرات 0

 
 لمعدلاو  ب عد الرقابة الستتتتتتتتتابع:ب عد  ل فقرات ال( معامالت االإتباط بهن 13يبه ن ددول إقم )

؛ (1...معامالت االإتباط المبهنة دالة لند مستتتتتتتتتتتتتتوى داللة ) ب والها يبه ن أن  لتب عد الستتتتتتتتتتتتتابعالكتي 
 .وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس 

 
 لدقائمين عدى التصال التوعية الم تملية: الراخديالتساق صرق المحور الثاني: 

 تساق الراخدي لدمحور الثاني: التوعية الم تملية لدقائمين عدى التصالصرق ال ( 18)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 0.01 ** 4.97 .تستصدم ارداإل العتها سهاسة ملالمهة واضحة لعلالم األمني .4
 0.01 ** 4.14 .مع السهاسة العامة لوزاإل الداختهة األمنهةتنسجم السهاسة ارلالمهة  .8
 0.01 ** 4.90 .السهاسة ارلالمهة ترتكز لتى زيادل الولي األمني في المجتمع .5
 0.01 ** 4.71 .األمنهة افة القضايا  األمنهةتغطي السهاسة ارلالمهة  .0
 0.01 ** 4.70 .ننشر أخباإ الوازإل ب ل موضولهة ومصداقهة .3
 0.01 ** 4.10 .مصتتفةال األمنهةنوازن في تغطهة األخباإ وارنجازات  .9
 0.01 ** 4.17 .ال نتسرع في النشر وتصضع معتوماتنا لتفحص .7
 0.01 ** 4.73 .نقدم تولهة أمنهة شامتة لكافة القضايا المجتمعهة .1
 0.01 ** 4.97 .نتواصل مع  افة وسائل ارلالم المصتتفة بش ل دوإا  .0
 0.01 ** 4.33 .لالمهة المصتتفةنيتم بدإاسة التأثهرات المصتتفة لتوسائل ار .44
 0.01 ** 4.90 .نصتاإ الوسائل األكءر مناسبة لتجميوإ .44
 0.01 ** 4.70 .نطوإ الوسائل االتصالهة بش ل دوإا يتناسب مع المتغهرات .48
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هن لتقتتائم ( معتتامالت االإتبتتاط بهن لتمحوإ الءتتاني: التولهتتة المجتمعهتتة14يبه ن دتتدول إقم )
معامالت االإتباط المبهنة دالة لند  ب والتها يبه ن أن  لتمحوإ الءتانيالكتي  المعتدللتى االتصتتتتتتتتتتتتتتال و 

 .؛ وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس (1...مستوى داللة )
 

 : الملوقا  التي تواجه إدارة اإلعالم األمنيالراخديالتساق صرق المحور الثالث: 
 التي تواجه إدارة اإلعالم األمني الملوقا التساق الراخدي لدمحور الثالث: صرق ( 19)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 0.01 ** 4.97 .األمنهةلدم ودود تنسهق  امل بهن  افة األديزل  .4
 0.01 ** 4.73 لدم تحديث الموقع ارلكتروني بش ل يومي ومباشر. .8
 0.01 ** 4.90 ي التتفاز والراديو.لدم تصصهص وق  محدد ف .5
 0.01 ** 4.73 استصدام وسائل ارلالم التقتهدية. .0
 0.01 ** 4.90 لدم احترافهة القائمهن لتى ارلالم األمني. .3
 0.01 ** 4.73 لدم القدإل لتى التصطه  ارلالمي. .9
 0.01 ** 4.90 لدم التنظهم ووضوح الميام والمسئولهات والصالحهات ارلالمهة. .7

 
التي توادتت  مداإل  المعوقتتات: التتث( معتتامالت االإتبتتاط بهن لتمحوإ الءتت.1يبه ن دتتدول إقم )
معتامالت االإتبتاط المبهنتتة دالتتة لنتتد  ب والتها يبه ن أن  لتمحوإ الءتتالتثالكتي  ارلالم األمني والمعتتدل

 .ب وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس (1...مستوى داللة )
 
 Construct Validityصرق البنائي: ال

يعتبر الصتتتدق البنائي أحد مقايهس صتتتدق األدال الها يقهس مدى تحقق األذداف التي تريد 
األدال الوصتتتتتتتتتتتتتتول ملهيتاب ويبه ن مدى اإتباط  ل مجال من مجاالت الدإاستتتتتتتتتتتتتتة بالدإدة الكتهة لفقرات 

الإتباط في دمهع مجاالت أن  دمهع معامالت ا(ب Sullivan, Niemi, 2009: 12) االستتتتتتتتتتتتتتبانة
(؛ وبهلك تعتبر دمهع مجاالت االستتبانة صادقة 1.1.االستتبانة دالة محصتائًها لند مستتوى معنوية )

 ل م ا و ضع    لقهاس .
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 الصرق البنائي ل ميع أهلاد الةتبانة( 20)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط عرد الفقرا  المحاور

 0.01 ** 0..7 8 التصطه الصا  بب عد ال

 0.01 ** 0..7 8 التنظهمب الصا ب عد ال

 0.01 **7.00 8 التوده ب الصا ب عد ال

 0.01 **7.00 8 الرقابةب الصا ب عد ال

 0.01 **7.00 8 الصا  بمينهة القائم باالتصالب عد ال

 0.01 **7.00 8 الصا  بالضواب  والمحاذيرب عد ال

 0.01 **0..7 8 لتأذهل والتدإيب ارلالميالصا  باب عد ال

 0.01 **0..7 74 مداإل ارلالم األمني

 0.01 **7.00 17 التولهة المجتمعهة لتقائمهن لتى االتصال

 0.01 **7.00 3 المعوقات التي تواد  مداإل ارلالم األمني
4 

 
نة والدإدة الكتهة ب عد من أبعاد االستتتتتتتتتتتتتتتبا( معتامالت االإتبتاط بهن  تل .7يبه ن دتدول إقم )

 .(؛ لهلك تعتبر المجاالت صادقة ل م ا و ضع    لقهاس 1.1.لالستبانة دالة لند مستوى )
 :Reliabilityثبا  فقرا  الةتبانة 

بعباإل  وأاالتساق في نتائو االختباإ لند تطبهق  من وق  آلخر  صتد بءبات االستبانة أن  يق  "
تى نة ولدم تغههرذا بشتتتتت ل  بهر فهما لو تم ملادل توزيعيا لأخرى يعني االستتتتتقراإ في نتائو االستتتتتبا

ب ولتتحقق من ثبات استتتتتبانة (711: 8..1)أبو ناذهةب " خالل فترات زمنهة معهنة لدل األفراد مرات
صتتتتتفهة الن ذما: التجزئة بدري  خطوات الءبات لتى العهنة االستتتتتتطاللهة نفستتتتيا بطريقتهنالدإاستتتتة أ  

 ومعامل ألفا  رونباخ.
ويقصتتد بطريقة التجزئة النصتتفهة بأن   يقستتم االختباإ في ذهه الطريقة ملى نصتتفهن بطريقة لشتتوائهةب "

وا )العهستتتتأو يأخه مفردات االختباإ ذات األإقام الزودهة لتى حدل وذات األإقام الفردية لتى حدل" 
 .(94-30: 8448ع.ب 

تم ميجاد معامل اإتباط بهرستتتتتتون بهن معدل األستتتتتتئتة الفردية الرتبة ومعدل األستتتتتتئتة الزودهة 
وقد تم تصتتتتتتتتتتتتتتحهح معامالت االإتباط باستتتتتتتتتتتتتتتصدام معامل اإتباط ستتتتتتتتتتتتتتبهرمان براون ب الرتبتة لكتل ب عد

  لتتصحهح:



 

 
 82 

 

مئن طمما ي   ةبذناك معامل ثبات  بهر نسبًها لفقرات االستبان ( أن  71ن ددول إقم )وقد به  
تبانة استصدم طريقة ألفا  رونباخ لقهاس ثبات االسب  ما و مأنهنةالباحث لتى استصدام االستبانة ب ل ط  

ى استصدام طمئن الباحث لتمعامالت الءبات مرتفعة مما ي   أن   نوقد به   بكطريقة ثانهة لقهاس الءبات
 مأنهنة.االستبانة ب ل ط  

 
 ح ملامل الثبا  )طريقة الت زئة النصفية( وكرونباخ ألفايوض( 21)جرول 

 الت زئة  النصفية هالملرل كرونباخ ألفا عرد الفقرا  الم ال 

 0.79 4.10 0 إدارة اإلعالم األمني
 0.73 4.97 0 الب عد الصا  بالتصطه 
 0.86 4.77 0 الب عد الصا  بالتنظهم
 0.89 4.71 0 الب عد الصا  بالتوده 

 0.88 4.90 0 عد الصا  بالرقابةالب  
 0.85 4.10 0 الب عد الصا  بمينهة القائم باالتصال
 0.92 4.11 0 الب عد الصا  بالضواب  والمحاذير

 0.78 4.10 51 الب عد الصا  بالتأذهل والتدإيب ارلالمي
 0.85 4.70 48 التوعية الم تملية لدقائمين عدى التصال

 0.81 4.73 7 ة اإلعالم األمنيالتي تواجه إدار  الملوقا 

 
قة أدال الدإاستتة )االستتتبانة( صتتاد من نتائو اختباإا الصتتدق والءبات أن   ويستتتصتص الباحث

يا ثابتة بدإدة لالهة دًداب ما يؤذتيا لتكون أدال قهاس مناستتتتتبة في قهاس ما وضتتتتع  لقهاستتتت ب  ما أن  
  .االستبانة في صوإتيا النيائهة ويم ن تطبهقيا بءقةب وبهلك تكون  بوفالتة ليهه الدإاسة
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 المستهرف من التصال ةثاني ا: اةتبان
التعاطف  –المستتتتتتتتوى الدإاستتتتتتتي  –البهانات الشتتتتتتتصصتتتتتتتهة األولهة )النوع االدتمالي  القســـــم األول:

 السهاسي(
 وينقسم ملى: القسم الثاني:

ى وصتتتتتتتتت  ذي المقترحات التي ي  ( فقرل: 0ويتكون من )المحور األول: مقترحا  إدارة اإلعالم األمني: 
بيا المستتتتتيدف من االتصتتتتال حول أذم الوستتتتائل واآللهات التي تتناستتتتب مع  لالستتتتتفادل من التولهة 

 المجتمعهة.
( فقرل: ذي التولهة 48ويتكون من )المحور الثاني: التوعية الم تملية لدمســـتهرف من التصـــال: 

 االتصال لبر وسائل مصتتفة وطرق لديدل. المستيدف من ويتتقاذاالتي يقدميا القائم باالتصال 
 اللينة الةتطالعية:

( قبل توزيع االستتتتتتبانة 54قام الباحث بتطبهق أدال الدإاستتتتتة لتى لهنة استتتتتتطاللهة قواميا )
الكتهةب من المستتتتتيدفهن من االتصتتتتالب وذلك لتتعرف لتى مدى االتستتتتاق الداختي والصتتتتدق البنائي 

 وثبات االستبانة.
 تبانة:صرق وثبا  الة

يقصتتتتد بصتتتتدق وثبات االستتتتتبانة التحقق من صتتتتدق وثبات أدال الدإاستتتتة )االستتتتتبانة(ب وذلك 
 لتى النحو التالي:

: صرق الةتبانة  أول 
يقهس االختباإ فعاًل القدإل أو الستتتتتتتتمة أو االتجاه أو االستتتتتتتتتعداد الها وضتتتتتتتتع  الصتتتتتتتتدق أن  "

أدرى الباحث ب (585: 8445عهستتتتتواب )ال" يقهستتتتت  االختباإ لقهاستتتتت ب أا يقهس فعاًل ما يقصتتتتتد أن  
 اختباإات الصدق التالهة:

 المحكمين "الصرق الظاهر ":آراء صرق 
حهث قام الباحث بعرض أدال الدإاستتة في صتتوإتيا األولهة لتى مجمولة من المح مهن بتغ 

 ح( مح ًماب مصتصتهن في مجال مداإل األلمال وارلالمب والهين قاموا بدوإذم بتقديم النص7لددذم )
ضتتتتافة فقرات لتدإاستتتتة مما دلم االستتتتتبانة وإ بوارإشتتتتاد وتعديل وحهف ما يتزم لتى فقرات االستتتتتبانة

ه يا من خالل ذههلملوصتتتتتتول االتي يستتتتتتعى الباحث و  باستتتتتتب مع أستتتتتتئتة الدإاستتتتتتة وأذدافياتنبشتتتتتت ل ي
 الدإاسة.
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 :التساق الراخدي
ها ستبانة مع المحوإ اليقصتد بصتدق االتساق الداختيب مدى اتساق  ل فقرل من فقرات اال

حهث تم حستتتا  االتستتتاق الداختي لفقرات االستتتتبانة ( Drost, 2000: 106)تنتمي مله  ذهه الفقرل 
( مفردلب وذلك بحستتتتا  معامالت االإتباط بهن 54لتى لهنة الدإاستتتتة االستتتتتطاللهة البالغ حجميا )

 كل فقرل والدإدة الكتهة لتمحوإ التابعة ل  لتى النحو التالي:
 التساق الراخدي لدمحور األول: مقترحا  إدارة اإلعالم األمني صرق

 صرق التساق الراخدي مقترحا  إدارة اإلعالم األمني( 22)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 4.44 **4.98 .ودود طاقم من ارلالمههن المصتصهن يساذم في نجاح الحمالت 4
 4.44 **4.98 .ميجابي ص حقهقهة في وسائل ارلالم ي ون ليا أثر  نشر قص 8
 4.44 **4.13 .تصال الشصصي ل  مردود ميجابي في موضوع التولهة المجتمعهةاال 5
 4.44 **4.71 .مداإل ارلالم األمني تنع س ميجاًبا لتى الدوإ الها يقوم ب  0
 4.44 **4.90 .منيتأذهل العامتهن ضمن خط  تدإيبهة في ارلالم األ 3
 4.44 **4.97 .تفعهل دوإ الرقابة لتى ارلالم األمني 9
 4.44 **4.71 .توده  العامتهن وفق سهاسة ملالمهة وطنهة واضحة 7
 4.44 **4.90 .االذتمام بالمحاضرات والندوات  وسهتة اتصالهة مباشرل 1
 4.44 **4.10 .االذتمام بتحديث صفحات الفهس بوك ذات العالقة 0

 

 
  ل فقرات مقترحات مداإل ارلالم األمني دالة( معامالت االإتباط بهن 77يبه ن دتدول إقم )

  .؛ وبهلك الفقرات صادقة ل م ا و ضع    لقهاس (1...لند مستوى داللة )
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 لدمستهرف من التصال التوعية الم تمليةلدمحور الثاني: الراخدي التساق صرق 
 صرق التساق الراخدي لدمحور الثاني: التوعية الم تملية لدمستهرف من التصال( 23)جرول 
 الرللة ملامل الرتباط المحاور م.
 4.44 **4.74 تزيد من معرفتي بالقضايا المصتتفة. األمنهةحمالت التولهة  .4
 4.44 **4.90 المنشوإل لبر مداإات ارلالم  األمني. األمنهةأستفهد من القصص  .8
 4.44 **4.75 ذات الب عد األمني. األمنهةأثق بالمعتومات الصادإل لن الجيات  .5
 4.44 **4.91 دتمالي ذي من أذم مصادإ المعتومات.مواقع التواصل اال .0
 4.44 **4.98 .األمنهةأشعر بالءقة في المؤسسة  .3
 4.44 **4.30 .ارلالم األمني لزز لندا مفيوم ال دريمة بدون لقا  .9
 4.44 **4.70 نتماا ملى الوطن.ارلالم األمني يزيد من ارحساس باال .7
 4.44 **4.90 نتشاإ أخباإ سهئة.اارلالم األمني يزيد القتق والتوتر ب عد  .1
 4.44 **4.90 لو  ان لي دوإ في التولهة المجتمعهة لن أتردد في المشاإ ة. .0
 4.44 **4.94 تي يقدميا ارلالم األمني.ألتمد لتى المعتومات ال .44
 4.44 **4.97 تأثرت بحمالت التولهة لدإدة أنني قم  بتغههر بعض الستو هات. .44
 4.44 **4.78 وأساذم في شرح بعض القضايا. األمنهةحولي القضايا  ن  أناقش مع م   .48

 
يدف لتمستتتت ة المجتمعهة( معامالت االإتباط بهن لتمحوإ الءاني: التوله77يبه ن ددول إقم )

ب وبهلك الفقرات صتتادقة (1...دالة لند مستتتوى داللة )لتمحوإ الءاني الكتي  من االتصتتال والمعدل
 .ل م ا و ضع    لقهاس 

 :Reliabilityثبا  فقرا  الةتبانة 
بعباإل  وأاالتساق في نتائو االختباإ لند تطبهق  من وق  آلخر  يقصتد بءبات االستبانة أن  "

يعني االستتتتتقراإ في نتائو االستتتتتبانة ولدم تغههرذا بشتتتتت ل  بهر فهما لو تم ملادل توزيعيا لتى أخرى 
ولتتحقق من ثبات استتتتتبانة  ب(711: 8..1)أبو ناذهةب " لدل خالل فترات زمنهة معهنة األفراد مرات
النصتتتتتفهة  ذما: التجزئة بفستتتتيا بطريقتهندري  خطوات الءبات لتى العهنة االستتتتتتطاللهة نالدإاستتتتة أ  

 ومعامل ألفا  رونباخ.
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"ويقصتتتتد بطريقة التجزئة النصتتتتفهة بأن  يقستتتتم االختباإ في ذهه الطريقة ملى نصتتتتفهن بطريقة 
لشتتتتتتوائهةب أو يأخه مفردات االختباإ ذات األإقام الزودهة لتى حدل وذات األإقام الفردية لتى حدل" 

 (.94 - 30: 8448العهسواب )
م ميجاد معامل اإتباط بهرستتتتتتون بهن معدل األستتتتتتئتة الفردية الرتبة ومعدل األستتتتتتئتة الزودهة ت

وقد تم تصتتتتتتتتتتتتتتحهح معامالت االإتباط باستتتتتتتتتتتتتتتصدام معامل اإتباط ستتتتتتتتتتتتتتبهرمان براون  بالرتبتة لكتل ب عد
  لتتصحهح:

مئن طمما ي   ةبذناك معامل ثبات  بهر نسبًها لفقرات االستبان ( أن  13ن ددول إقم )وقد به  
تبانة استصدم طريقة ألفا  رونباخ لقهاس ثبات االسب  ما و مأنهنةالباحث لتى استصدام االستبانة ب ل ط  
تصدام طمئن الباحث لتى اسأن معامالت الءبات مرتفعة مما ي   كطريقة ثانهة لقهاس الءبات وقد بهن

 مأنهنة. االستبانة ب ل ط  
 

 يوضح  كرونباخ ألفاالثبا  )طريقة الت زئة النصفية( ل يوضح ملام( 24)جرول 
 الت زئة  النصفية هالملرل كرونباخ ألفا عرد الفقرا  الم ال 

 0.92 0.94 0 مقترحا  إدارة اإلعالم األمني
 0.93 0.92 12 التوعية الم تملية لدمستهرف من التصال

 
قة أدال الدإاستتة )االستتتبانة( صتتاد من نتائو اختباإا الصتتدق والءبات أن   ويستتتصتص الباحث

يا ثابتة بدإدة لالهة دًداب ما يؤذتيا لتكون أدال قهاس مناستتتتتبة في قهاس ما وضتتتتع  لقهاستتتت ب  ما أن  
 .ويم ن تطبهقيا بءقةب وبهلك تكون االستبانة في صوإتيا النيائهة بوفالتة ليهه الدإاسة

  
 األةاليب اإلحصائية المستخرمة:  1.7

زيع الطبهعي بتتأنتت   يشتتتتتتتتتتتتتتبتت  الجرس )النتتاقوس( ويتمهز بودود تمتتاثتتل بهن "يعرف منحنى التو 
ومن ستتتتمات منحنى التوزيع الطبهعي أن  المتوستتتت  يستتتتاوا  دانبه  األيمن واأليستتتتر حول المتوستتتت .
: 8444)مستتتتتعودب " 4.43أكبر من  sigوالقهمة االحتمالهة  zالوستتتتته  ويستتتتتاوا المنوالب وأن  قهمة 

-Nolmogorov-Simirov Test (Kسمرنوف ) –ب اختباإ التوزيع الطبهعي  ولمجوإوف (444
S.لمعرفة ذل التوزيع طبهعي أم ال ) 
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 Nolmogorov-Simirov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبيلي )
Nolmogorov-Simirov Test (K-S )ستتتتتتتمرنوف ) –تم استتتتتتتتصدام اختباإ  ولمجوإوف 

البهتتانتتات تتبع التوزيع الطبهعي من لتتدمتت ب و تتانتت  النتتتائو  متتا ذي مبهنتتة في  الختبتتاإ متتا مذا  تتانتت 
 (.87ددول )

 نتائج اختبار التوزيع الطبيلي( 25)جرول 
 القيمة الحتمالية zقيمة  الةتبانة

 0.62 4.34 إدارة اإلعالم األمني
 0.31 0.69 الب عد الصا  بالتصطه 

 0.41 0.25 بالتنظهم الب عد الصا 
 0.51 0.45 الب عد الصا  بالتوده 
 0.36 0.84 الب عد الصا  بالرقابة

 0.45 0.69 الب عد الصا  بمينهة القائم باالتصال
 0.25 0.84 الب عد الصا  بالضواب  والمحاذير

 0.51 0.56 الب عد الصا  بالتأذهل والتدإيب ارلالمي
 0.53 0.74 التصال التوعية الم تملية لدقائم عدى
 0.25 0.69 مقترحا  إدارة اإلعالم األمني

 0.54 0.64 التوعية الم تملية لدمستهرف من التصال

 
( لجمهع مجاالت المقهاس  ان  Sig( أن  القهمة االحتمالهة )83يتضتتتتتتتتتتتتتح من الجدول إقم )

مجتتاالت يتبع التوزيع ( وبتتهلتتك فتتإن  توزيع البهتتانتات ليتتهه الα=  4.43أكبر من مستتتتتتتتتتتتتتتوى التداللتتة )
 الطبهعيب ولته  تم استصدام االختباإات العتمهة لتحتهل فقرات االستبانة واردابة لتى الفرضهات.

 (Ozent et, 2012المحك الملتمر في الرراةة ) 1.2
 الثي(الء –لتحديد المحك المعتمد في الدإاسة فقد استصدم الباحث مح هن لتدإاسة )الصماسي 

 المحك الخماةي:
تم تحديد طول الصاليا في مقهاس له رت الصماستتتي من خالل حستتتا  المدى بهن دإدات المقهاس   
( 14.=8/1( ومن ثم تقسهم  لتى أكبر قهمة في المقهاس لتحصول لتى طول الصتهة أا )8=1-1)
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وب عد ذلك تم مضتتتتافة ذهه القهمة ملى أقل قهمة في المقهاس )بداية المقهاس وذي واحد صتتتتحهح وذلك 
 ديد الحد األلتى ليهه الصتهةب وذ ها أصبح طول الصاليا  ما ذو موضح في الجدول التالي: لتح

 (Ozent et, 2012المحك الملتمر في الرراةة )
لتى  ل فقرلب  االستجابة( تمءل 1-1أ ستتصدم تدإيو له رت الصماسي وبدإدات تتراوح بهن )

( 7لتى الفقرلب والرقم ) موافق( يعني 8م )لتى الفقرلب والرق موافق بشتتتتتتتتتتتتتتدل( يعني 1حهث أن الرقم )
 غهر موافق بشدل ( يعني1لتى الفقرلب والرقم ) غهر موافق( يعني 7لتى الفقرلب والرقم ) أحهاناً يعني 

تم تقستتتهم  المستتتتوياتولتح م لتى  .ويتم ل س ستتتتم اردابات في حال الفقرات الستتتتبهة بلتى الفقرل
( 7173 – 7178( مستتتتتتتتتتتتتتتوى منصفضب و)7177- 1تي: )الدإدات ملى ثالث فئات لتى النحو اآل

  التالهة:وفق المعادلة  ( مستوى مرتفع1- 7174مستوى متوس ب و)
 المحك الملتمر في الرراةة( 26)جرول 
 درجة التأيير الوزن النسبي المتوةل الحسابي

 منصفض 09.9% - 84% 8.55 – 4
 متوس  %75.0 - %09.9ن أكبر م 5.97 –8.55أكبر من 

 مرتفع %75.0أكبر من  5.97أكبر من 
 

 المحك الثالثي: 
 (Ozent et, 2012المحك الملتمر في الرراةة )

 تم تحديد قهمة فئات المقهاس الءالثي المتدإج  ما ذو مبهن في الجدول التالي:
 المقياس الثالثي المتررج( 27)جرول 
 درجة التأيير الوزن النسبي حسابيالمتوةل ال

 منصفض 1117 – 7717 1177 – 1

 متوس  3317 – 1118 7177 – 1173

 مرتفع ..1 - 3313 7 - 7178
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 األةاليب اإلحصائية المستخرمة:  1.9
  االتستتتتتاق الداختيInternal Consistency  لحستتتتتا  صتتتتتدق االتستتتتتاق الداختي بهن الفقرات

 واألبعاد التي تنتمي ملهيا.

  معامل ألفا  رونباخCronbache Alfa .لحسا  معامل الءبات 

  طريقة التجزئة النصفهةSplit Half Method  .لحسا  معامل الءبات 

 .معادلة سبهرمان براون لتءبات لتعديل معامل الءبات 

 .معامل اإتباط بهرسون لحسا  معامل االإتباط ولعدابة لتى الفرضهات المتعتقة بالعالقة 

  الصطي التدإيجي االنحداإStepwise أثر المتغهر المستقل لتى المتغهر التابع. لقهاس 

  المتوستتتت  الحستتتتابي؛ وذلك لمعرفة اإتفاع أو انصفاض استتتتتجابات أفراد الدإاستتتتة لن  ل لباإل
 من لباإات متغهرات الدإاسة األساسهة.

  اختبتتتتاإT ( لتعهنتتتتة الواحتتتتدلOne Seample T.testلمعرفتتتتة الفرق بهن متوستتتتتتتتتتتتتت  ا ) لفقرل
 "3والمتوس  الحهادا "

  اختباإT.test  .ريجاد الفروق بهن لهنتهن مستقتتهن 

 .اختباإ تحتهل التباين األحادا لتفرق بهن ثالث لهنات مستقتة فأكءر 

 مدخص الفصل الراهع: 1.40
دراااتياب وأشتتتتاإ ملى التمادذا المنيو إاستتتتتعرض الباحث في ذها الفصتتتتل منيجهة الدإاستتتتة و 

 ما أوضتتتتتتتتح الباحث مصتتتتتتتتادإ دمع البهانات والمعتومات التي استتتتتتتتتصدميا في  الوصتتتتتتتتفي التحتهتيب
اختهة العامتهن بوزاإل الد ن  ن م  ولهةب واستتتتتتتتتعرض مجتمع الدإاستتتتتتتتة الم و  الءانوية واأل  الدإاستتتتتتتتة بنوله

ب وتم اختهاإ لهنة لشوائهة بطريقة الحصر الشامل ( موظًفا444حهث بتغ لددذم ) بمن الوطنيواأل
ب واستتتتتصدم الباحث أدال االستتتتبانة لجمع البهانات وأيضتتتا استتتتتصدم طالًبا وطالبةً ( 518ا )طبقهة قوامي
داد لب وأوضتتتتتتتتتتتتتتح الباحث الصطوات التي اتبعيا رمع إأس اليرم في مداإل ارلالم األمنيالمقتابالت 

 تيائيب ومن ثم أوضتتتتتتح الطرق التي تم استتتتتتتصداميا لتتحقق من صتتتتتتدق وتباناالستتتتتتتبانة بشتتتتتت تيا ال
ناول ولته  ستتتتتهتم ت بخهًرا تم لرض األدوات ارحصتتتتتائهة المستتتتتتصدمة في ذهه الدإاستتتتتةأبانةب و االستتتتتت

 موضوع تحتهل البهانات واختهاإ فرضهات الدإاسة بإذن الت  في الفصل التالي.
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حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 

ومظاقشتها

الخامسالفصل 

 ةمقـرمــ
 خصائص عينة الرراةة 5.4
 اإلجاهة عدى تساؤل  الرراةة 5.8
 اختبار فرضيا  الرراةة 5.2
 مدخص الفصل الخامس 5.1



 

 
 92 

 

 تحديل البيانا  واختبار فرضيا  الرراةة ومناقشتهاالفصل الخامس  .2
 مقرمة: 

الل وذلك من خ ؛ل البهانات واختباإ فرضتتتتتهات الدإاستتتتتةتحتهلا يتضتتتتتمن ذها الفصتتتتتل لرضتتتتتً 
ل والتي تم التوصتتتتل ملهيا من خال باردابة لن أستتتتئتة الدإاستتتتةب واستتتتتعراض أبرز نتائو االستتتتتبانة

تحتهل فقراتياب والوقوف لتى متغهراتياب لها تم مدراا المعالجات ارحصتتائهة لتبهانات المتجمعة من 
ف والمعرو  ام برنامو الرزم ارحصتتتتتتائهة لتدإاستتتتتتات االدتمالهةاستتتتتتتبانة الدإاستتتتتتةب حهث تم استتتتتتتصد

 ( لتحصول لتى نتائو الدإاسة التي تم لرضيا وتحتهتيا في ذها الفصل.spss) اختصاًإا
 خصائص عينة الرراةة 5.4

 وفهما يتي لرض لصصائص لهنة الدإاسة وفق البهانات الشصصهة.
: السما  اللامة لدقائم هالتصال  أول 

 :عينة الرراةة حسب الحالة الجتماعية توزيع أفراد
 توزيع أفراد عينة الرراةة حسب الحالة الجتماعية( 28)جرول 

 النسبة المئوية  اللرد  الحالة الجتماعية
 70.8 90 متزوج
 83.1 80 ألز 
 %400 92 الم موا

 

 ( ألزًبا.%83.1ب و)( متزوًدا%70.8( أن  ما نسبت  )81يوضح الجدول إقم )
و الباحث اإتفاع نستتتتتتبة المتزودهنب ملى أن يم من الموظفهن ولدييم القدإل لتى الزواجب أن  و  ويعز 

( فأكءر فيهه النستتتتتبة تعطي زيادل 37( ألماإذم من )%00.2( أظير أن  ما نستتتتتبت  )20ددول إقم )
ا م لدييم  لى أن يم حدثهي  التوظهف أوأكبر لعدد المتزودهنب فهما غهر المتزودهن قد يردع ذلك أيضتتتتتً

 ( لاًما وذم في لمر الزواج.37الظروف الصاصة في التأخهر لن الزواج وذم ما زالوا تح  لمر )
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 اللمر:توزيع أفراد اللينة حسب 
 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب اللمر( 29)جرول 

 النسبة المئوية  اللرد  اللمر
 83.1 80 54أقل من 

 30.4 33 04أقل من  – 54
 43.4 40 فأكءر 04

 %400 92 الم موا

 
 -54(ب %30.4لام"ب و ) 54(ب " أقل من %83.1( أن  ما نستتتتتتتبت  )80يشتتتتتتتهر الجدول إقم )

 سنة فأكءر. 04(ب "%43.4"ب و) 04أقل من 
و الباحث ذهه النتهجة ملى أن  الهين ألماإذم أقل من  (ب قد %20.0ة ما نستتتتتتتتتتتبت  )ستتتتتتتتتتتن 37يعز 

يردع ذلك بستتتبب قتة التوظهف في صتتتتفوف وزاإل الداختهةب وبطبهعة العمل في مداإل ارلالم األمني 
 الكادإ البشرا محدود و ادإ متصصص في تصصصات محددل لتعمل داخل مداإل ارلالم األمني.

 توزيع أفراد اللينة حسب المؤهل اللدمي:

 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب المؤهل اللدمي( 30)جرول 
 

 
انويتتة لتتامتتة فتتأقتتل"ب ( " أدتتابوا "ثتت%7.3( أن  متتا نستتتتتتتتتتتتتتبتتت  )54يتضتتتتتتتتتتتتتتح من الجتتدول إقم )

( أدابوا "دإاسات %44.1( " أدابوا "ب الوإيوس"ب و)%97.7( أدابوا "دبتوم متوس "ب و)%48.0و)
 لتها".

و البتتاحتتث اإتفتتاع نستتتتتتتتتتتتتتبتتة المتعتمهن العتتامتهن في مداإل ارلالم  تتت  لطبهعتتة حتتاد األمنهتتةيعز 
م د لستتتبب مماإستتتتيلتصصتتتصتتتات لتمهة متصصتتتصتتتةب فهما يصص حمتة الءانوية العامة فما دون يعو 

 النسبة المئوية  اللرد  المؤهل اللدمي
 7.3 7 ثانوية لامة فما دون 

 48.0 48 دبتوم متوس 
 97.7 95 ب الوإيوس
 44.1 44 دإاسات لتها
 %444 05 المجموع
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ليواية الوستتتتتتتتائ  المتعددل من خالل الصبرل الم تستتتتتتتتبة لدييمب وتم ملحاقيم في مجال ارلالم األمني 
لالستتتتتتتتتتفادل من خبرتيمب و"الدبتوم المتوستتتتتتتتت " ذهه الفئة معظميا متصصتتتتتتتتتص في مجال التصتتتتتتتتتوير 

إداإل اختهاإ العامتهن بوالجرافهتكب وذتها يدل لتى مدى الولي واردإاك لدى وزاإل الداختهة في أذمهة 
(ب أن  ذناك دزًاا من %00.0ارلالم األمني من حمتة الشتتتتتتتتتتتيادات العتمهةب وتشتتتتتتتتتتتهر ما نستتتتتتتتتتتبت  )

العتامتهن ييتم بتطوير الجانب العتمي لدي  بالدإاستتتتتتتتتتتتتتات العتهاب ويتفق ذها مع دإاستتتتتتتتتتتتتتة الغضتتتتتتتتتتتتتتهن 
وذها يعطي مؤشتتتتتتتتتًرا ( من حمتة الشتتتتتتتتتيادات العتمهةب %07(ب التي أظيرت أن  ما نستتتتتتتتتبت  )2702)

( من %02.0لألذمهة العتمهة لتعامتهن في مداإل ارلالم األمني ووزاإل الداختهةب ونجد أن  ما نسبت  )
 حمتة الشيادات العمتهة قد ظيرت في الدإاسة.

 :التخصصتوزيع أفراد اللينة حسب 

 خصصيوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب الت( 31)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  التخصص

 00.3 09 العالقات العامة وارلالم والصحافة
 44.1 44 قانون 
 43.4 40 مداإل

 80.7 85 غهر ذلك
 %400 92 الم موا

 
( " أدابوا " بأن  تصصتتتتتتصتتتتتتيم في %00.3( أن  ما نستتتتتتبت  )54أشتتتتتتاإت نتائو الجدول إقم )

( " أدابوا %43.4( أدابوا "قانون"ب و)%44.1ب و)“فة مجتال العالقتات العامة وارلالم والصتتتتتتتتتتتتتتحا
 ( أدابوا "أخرى".  %80.7"مداإل"ب و)

و البتاحتث أنت   قتد ي ون اختهتاإ العتامتهن في مجتال ارلالم األمني لم ي ن لبءًها بل من  يعز 
( تصصتتتص العالقات العامة وارلالم %00.0أذل االختصتتتا  واتضتتتح ذلك من خالل ما نستتتبت  )

(ب التي بتغ  فه  نستتتتتتبة المصتصتتتتتتهن في 2702ب وذها ما اتفق  مع  دإاستتتتتتة الغضتتتتتتهن )والصتتتتتتحافة
(ب تصصتتتتص القانون %07.0(ب ويعقد الباحث ودود ما نستتتتبت  )%0.0.ارلالم األمني ما نستتتتبت  )

(ب %00.0لحتادتة العتامتهن في ارلالم األمني لمردعهتة قتانونهتةب وأظيرت النتتائو أن  متا نستتتتتتتتتتتتتتبت  )
( تصصتصتات أخرىب ويفسر الباحث ذلك بحادة مداإل ارلالم %20.0ما نستبت  )تصصتص ارداإل و 

 األمني لتصصصات مصتتفةب مءل: )ارداإلب تكنولودها المعتوماتب التغة ارنجتهزية(.
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 :المسمى الوظيفيوزيع أفراد اللينة حسب ت
 مى الوظيفيسيوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب الم  ( 32)جرول 

 النسبة المئوية  اللرد  المسمى الوظيفي
 4.4 4 مدير لام مداإل مر زية

 47.8 49 مدير
 43.4 40 نائب مدير
 99.7 98 موظف
 %444 05 المجموع

 
( " أدتتابوا "متتدير لتتام مداإل مر زيتتة"ب %4.4( أن  متا نستتتتتتتتتتتتتتبتت  )58يوضتتتتتتتتتتتتتتح الجتتدول إقم )

 ( أدابوا "موظف".%99.7دابوا "نائب مدير"ب و)( أ%43.4( " أدابوا "مدير"ب و)%47.8و)
و الباحث اإتفاع مستتتتمى "موظف" ملى ما نستتتتبت  ) (ب ملى أن يم م ن  يمءل النستتتتبة %0...يعز 

األلتى من العامتهن في المجال من "محرإين ومصتتتتتتتتتتتتتممهن ومصتتتتتتتتتتتتتوإين وموزلهن لتى مستتتتتتتتتتتتتتوى 
 زية" ملى أن  مداإل ارلالم األمني المحافظات الجنوبهة"ب ويفسر انصفاض مسمى "مدير لام مداإل مر 

( "مدير"ب %00.2مداإل مر زية مستقتة بهاتيا فسه ون ليا مدير لام واحد فق ب وأظيرت النتائو أن  )
ا ذلك لتعدد الدوائر واألقستتتتتتتتتتتام داخل مداإل ارلالم %00.0و) (ب "نائب مدير" ويردع الباحث أيضتتتتتتتتتتتً

 الحال لكل مدير نائب. األمني واختالف مسمهاتيا ووظائفيا بطبهعهة
 

 :الرتبة اللسكريةتوزيع أفراد اللينة حسب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب الرتبة اللسكرية( 33)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  الرتبة اللسكرية

 8.8 8 لمهد
 4.4 4 لقهد
 0.5 0 مقدم
 9.3 9 إائد
 53.3 55 نقهب
 54.8 80 لمالزم أو 
 40.5 41 مالزم
 %400 92 الم موا
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( أدابوا "لقهد"ب %4.4( أدابوا "لمهد"ب و)%8.8( أن ما نستتتبت  )55يوضتتتح الجدول إقم )
( %54.8( أدتتتابوا "نقهتتب"ب و)%59.3( أدتتتابوا "إائتتد"ب و)%9.33( " أدتتابوا "مقتتتدم"ب و)%0.5و)

 ( أدابوا "مالزم". %49.4أدابوا "مالزم أول"ب و)
و  الباحث ذهه النتائو لترتب العستتت رية ملى أن  دمهع العامتهن من فئة الضتتتباطب يفستتتر ويعز 

الباحث ذلك  ونيم من حمتة الشيادات العتمهة "دإدة الب الوإيوس" وينص قانون الصدمة الفتسطهني 
لتى م ن  يحمتل دإدتة الب تالوإيوس يحصتتتتتتتتتتتتتتل لتى إتبتة "مالزم" ومتتا ظير من نتتائو في دتدول إقم 

(ب ذم من حتمة دإدة الب الوإيوس والدإاستتتتتتتتتات العتهاب وأن  م ن  لم يحمل %00.0نستتتتتتتتتبت  )( ما 27)
( أن  ما نستتتتتتتتتتتتبت  37الشتتتتتتتتتتتتيادل قد حصتتتتتتتتتتتتل لتهيا بالتدإج وستتتتتتتتتتتتنوات الصدمةب ويظير الجدول إقم )

( 00(ب قد خدم )%03.0( فأكءرب وما نستتتتتتتبت  )00-.(ب قد خدموا في وزاإل الداختهة من )07.0%)
 لبعض اآلخر قد حصل لتهيا تنظهًما.سنة فأكءر وا

 
 :ةنوا  الخرمة في وزارة الراخديةتوزيع أفراد اللينة حسب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب ةنوا  الخرمة( 34)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  ةنوا  الخرمة 

 3.0 3 سنوات 9أقل من 
 04.0 51 سنوات 9-44

 35.1 34 فأكءرسنة  44
 %400 92 الم موا

 
ستتتتتتتتتتتتتتنوات"ب  9( " أدتتابوا "أقتتل من %3.0( أن  متا نستتتتتتتتتتتتتتبتت  )50يتضتتتتتتتتتتتتتتح من دتتدول إقم )

 فأكءر". 44( " أدابوا "%35.1سنة"ب و) 44أقل من  -9( أدابوا "%04.0و)
م الباحث ستتتتتتنوات الصدمة بيهه الطريقة حستتتتتتب العمل الزمني لوزاإل الداختهةب حهث من  قستتتتتت 

 44-9مب وم ن  خدموا من 8448ستتتتتتتتتتنوات ذم م ن  التحقوا بوزاإل الداختهة منه لام  9ل من لمتوا أق
مب والتي  تتان م ن  8449لتتام ذم م ن  التحقوا بوزاإل التتداختهتتة ب عتتد االنتصتتابتتات التي أدريتت  في لتتام 

كءر فأ 44نتائجيا ح ومة فتستتتتتطهنهة بقهادل حر ة المقاومة ارستتتتتالمهة حماسب أما لن الهين خدموا 
مب وم ن  لمتوا في وزاإل التتداختهتة متا قبتتل انتفتاضتتتتتتتتتتتتتتة 8449ذم من التحقوا بوزاإل التداختهتتة قبتل لتام 

 م.4000األقصى ومع قدوم الستطة الفتسطهنهة لام 
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(ب وذي نسبة قتهتة %3.0سنواتب ما نسبت  ) 9خدموا أقل من  ن  نسبة م   ويفستر الباحث أن  
لتي تمر الهة ادديدل في صتتتتتفوفيا بستتتتتب األزمة المتوظهف ألداد الح ومة لم تقم ب وذها ألن  ؛ نستتتتتبًها

من إواتب موظفهيا والحصتتتتتاإ المفروض لتى  (%04)مب وتصتتتتترف ما نستتتتتبت  8440بيا منه لام 
المحافظات الجنوبهة منه تولي حر ة المقاومة ارستتتتالمهة حماس الح ومة الفتستتتتطهنهة ب عد انتصابات 

 م.8449لام 
 

 لدمستهرف من التصال: ثاني ا: السما  اللامة
 :  النوا الجتماعيتوزيع أفراد اللينة حسب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب النوا الجتماعي( 35)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  النوا الجتماعي

 08.0 490 ذكر
 37.4 841 أنثى

 %400 228 الم موا
 

 ( أنءى.%37.4( ذ رب و)%08.0ما نسبت  ) ( أن  53يتضح من الجدول إقم )
وذهه النستبة ظيرت حسب االستبانات التي تم توزيعيا واسترداليا  ان  نسبة األنءى ألتى 

ناث في الجامعات الفتستتتتطهنهة أكءر لدد ار (ب ويفستتتتر ذلك الباحث بأن  %40.8من اله ر بنستتتتبة )
ناث (ب وار9501(ب اله وإ )49153قصتتتى )ناث في دامعة األمن لدد اله وإب حهث بتغ لدد ار

( والتته وإ 7531بتغ ) األزذر(ب ودتتامعتتة 3934( والتته وإ )1779بتغ ) الجتتامعتتة ارستتتتتتتتتتتتتتالمهتتةفي 
(3543.) 
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 :المستوى الرراةيتوزيع أفراد اللينة حسب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب المستوى الرراةي( 36)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  لمستوى الرراةيا

 9.3 83 األول
 83.0 00 الءاني
 85.4 11 الءالث
 00.9 474 الرابع
 %400 228 الم موا

 

( أدابوا %83.0( " أدابوا "األول"ب و)%9.3ما نستتتتتتتتتتتتبت  ) ( أن  59يوضتتتتتتتتتتتتح الجدول إقم )
  ".( أدابوا "الرابع%00.9( " أدابوا "الءالث"ب و)%58"الءاني"ب و)

 
 :التلاطف السياةيتوزيع أفراد اللينة حسب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب التلاطف السياةي( 37)رول ج
 النسبة المئوية  اللرد  التلاطف السياةي

 09.9 471 محايد
 59.0 404 توديات مسالمهة
 45.0 35 توديات وطنهة
 8.9 44 توديات يساإية

 %400 228  مواالم
 

( أدابوا %59.0( أدابوا "محايد"ب و)%09.9ما نستتتتتتتتتتتبت  ) ( أن  57يوضتتتتتتتتتتتح الجدول إقم )
 ( " أدابوا "توديات يساإية".%8.9( " أدابوا "توديات وطنهة"ب و)%45.0"توديات مسالمهة"ب و)

ن أيعزو الباحث ذهه النتائو حسب االنتماا التنظهمي في الساحة الفتسطهنهةب في حهن نجد 
وذلك بسبب األوضاع الحالهة التي يعهشيا س ان قطاع  ؛مدابات المحايد حصت  لتى دإدة مرتفعة

 م.8447غزل في ظل االنقسام الفتسطهني لعام 
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 :ال املةتوزيع أفراد اللينة حسب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الرراةة حسب ال املة( 38)جرول 
 سبة المئويةالن اللرد ال املة

 45 172 دامعة األقصى
 28.8 110 الجامعة ارسالمهة

 26.2 100 األزذردامعة 
 %400 228 الم موا

 
( " أدتتتابوا %03( أدتتتابوا "األقصتتتتتتتتتتتتتتى"ب و)%81.1متتتا نستتتتتتتتتتتتتتبتتتت  ) ( أن  51يبه ن الجتتتدول )

 ".األزذر( أدابوا "%89.8"ارسالمهة"ب و)
ات  ونيا األكءر  ءافة طالبهة في المحافظ ؛هةيعزو الباحث اختهاإ ذهه الجامعات الفتسطهن

 دابة لتى استبانات الدإاسة.لعالقدإل  مطتبة الجامعات أكءر ولًها ولي الجنوبهةب وألن  
 

: تحديل اةتبانة القائمين عدى التصال  أول 
فقرات االستبانةب  للتحته (One Sample T test)للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار 

كبر من أالمحسوبة  tأفراد العهنة يوافقون لتى محتواذا مذا  ان  قهمة يجابهة بمعنى أن  مالفقرل  عتبروت
(ب %94كبر من أوالوزن النسبي  4.43قل من أ القيمة الحتمالية)أو 1.97الجدولهة والتي تساوا  tقهمة 

أصغر  المحسوبة t  ان  قهمةأفراد العهنة ال يوافقون لتى محتواذا مذا  الفقرل ستبهة بمعنى أن   عتبروت
قل من أوالوزن النسبي  4.43من  أكبر االحتمالهة)أو القهمة 1.97الجدولهة والتي تساوا  tمن قهمة 

94%). 
 

  



 

 
 99 

 

 اإلجاهة عن تساؤل  الرراةة: 5.8
: التساؤل  الخاصة هالقائم هالتصال  أول 

 األول: إدارة اإلعالم األمني المحور
تم قد فلالم األمني وتوضهح األبعاد المصتتفة في ذها الجدول إل ارسعى الباحث لتحتهل أبعاد مدا

 بعاد إئهسهة.أويتكون من سبعة  بلتعهنة الواحدل لتحتهل ذها الب عد   tاستصدام 
 يوضح تحديل أهلاد إدارة اإلعالم األمني (39)جرول 

الوسط  الم ال 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

t 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 4 4.44 15.1 81.4 0.68 4.07 الصا  بالضواب  والمحاذيرب عد ال
 8 4.44 8.15 73.4 0.8 3.67 الصا  بمينهة القائم باالتصالب عد ال
 5 4.44 8.43 73 0.74 3.65 التوده الصا  بب عد ال
 0 4.44 7.08 71.7 0.8 3.59 الصا  بالتأذهل والتدإيب ارلالميب عد ال
 3 4.44 6.33 71.6 0.88 3.58 التصطه الصا  بب عد ال
 9 4.44 6.5 70.4 0.77 3.52 الرقابةالصا  بب عد ال
 7 4.44 5.84 69.6 0.8 3.48 التنظهمالصا  بب عد ال

  4.44 9.81 73 0.64 3.65 إدارة اإلعالم األمني

 
 ان متوس  لنسبي لمحوإ مداإل ارلالم األمني الوزن ا ( يوضح أن  50يوضح الجدول إقم )

(ب %14.0(ب حهث داا ب عد ضتتتتتتتواب  والمحاذير في المرتبة األولى بوزن نستتتتتتتبي )%75بتغ )حهث 
( %75( ويته  ب عد التوده  بوزن نستتتتتتتبي )%75.0ويته  ب عد مينهة القائم باالتصتتتتتتتال بوزن نستتتتتتتبي )

( ويته  ب عد التصطه  بوزن نستتتتتتتتتتتتتتبي %74.7) ويتهت  ب عتد التأذهل والتدإيب ارلالمي بوزن نستتتتتتتتتتتتتتبي
( %90.9(ب ويته  ب عد التنظهم بوزن نستتتتتتتتتبي )%74.0(ب ويته  ب عد الرقابة بوزن نستتتتتتتتبي )74.9%)

 وستناول  ل ذلك بالتحتهل والشرح في الجداول التالهة.
 ابي لعملايع زو الباحث بعد الضتتواب  والمحاذير المرتبة األولى لكون المؤستتستتة األمنهة يتم 

ستتتتترية وحستتتتتاستتتتتهة وضتتتتتمن ضتتتتتواب  متزمة لتجمهع وذلك حستتتتتب ستتتتتهاستتتتتات الوزاإل والح ومة والبعد ب
بمينهة لالهة ددًا وفق خبرل لمل منه ستتتتتتتتتتتتتنوات وتأخر بعد  ن الصا  بالمينهة  ون العامتهن يتمتعو 

 لتهيم. التنظهم بسبب قتة الكادإ البشرا ولبئ المسؤولهات
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 لالب لر الخاص هالتخطياألول:  الب لر
والها يبه ن آإاا أفراد  (ب04)لتعهنة الواحدل والنتائو مبهنة في ددول إقم  tتم استصدام اختباإ 

 الب عد األول حول الب عد الصا  بالتصطه . في فقراتلهنة الدإاسة 
 تحديل لفقرا  الب لر األول: ه لر التخطيل( 40)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

حراف الن
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

 1 4.44 8.91 75.3 0.83 3.76 .تيتم ارداإل العتها بالتصطه  ارلالمي 4

نشاإك دمهًعا بوضع خط  استراتهجهة  8
 .ملالمهة

3.44 1.17 68.8 3.65 4.44 4 

 2 4.44 6.16 72.5 0.98 3.62 .نحدد األولويات واألذداف بش ل دائم 5

0 
 والحاضتتتتر ونتنبأ بالمستتتتتقبل الماضتتتتينقهم 

 .ارلالمي
3.49 1.16 69.9 4.12 4.44 3 

  0.00 6.33 71.6 0.88 3.58 جميع الفقرا  
 

( وذو %74.9" )ب عد التصطه ( أن  الوزن النسبي لتب عد األول "04تشهر نتائو الجدول إقم )
( 4.44( و ان  القهمة االحتمالهة )%94.4كبر من )أا أ ؛(5أكبر من القهمة االفتراضتتتتتتتتهة العدد )

 هلك ب و (ب وذها يعني أن  استتتتتتتتتتتتتجابات المبحوثهن لتى ذها الب عد  ان  ميجابهة4.43وذي أقل من )
 دإدة تأيهد ذها المجال "متوس ".

ل  من البطنهجي النتاطق بتاستتتتتتتتتتتتتتم الشتتتتتتتتتتتتتترطة  و البتاحتث ذلتك خالل مقتابتتة أدراذتا مع  ت  ويعز 
شتتتتتتتيوإ"ب و هلك البزم الناطق باستتتتتتتم وزاإل  8ا أفاد بأن  "ذناك خطة تشتتتتتتتغهتهة  ل الفتستتتتتتتطهنهة واله

فستتتتتر يالداختهة واألمن الوطني "أن   يودد اذتمام بالتصطه  بشتتتتت ل مستتتتتتمر في وزاإل الداختهة"ب وذها 
 .رلالم األمني بالتصطه  ارلالمياذتمام مداإل ا

ب في المرتبة األولى في ترته "ارلالمي تصطه بالارداإل العتها يتم ( "ت4وقد داات الفقرل )
( أا أكبر من 5وذو أكبر من العتتتدد ) ب(%73.5)بتغ الوزن النستتتتتتتتتتتتتتبي  فقرات ذتتتها الب عتتتدب حهتتتث

اآلإاا  نأمما يدل لتى  (ب4.43) من أقلوذي ( 4.44)والقهمتة االحتمالهة تستتتتتتتتتتتتتتاوا  (ب94.4%)
 إدة التأيهد ليهه الفقرل "مرتفع".كان  في ذهه الفقرل ميجابهًة حسب المبحوثهنب وأن  د

و الباحث اإتفاع ذهه الفقرل بسبب اذتمام وزاإل الداختهة بالتصطه ب حهث تنفرد بإداإل  ويعز 
ع ب وتقوم ذهه ارداإل بوضتصطه  والتطوير في وزاإل الداختهة واألمن الوطنيبال متصصصة لامة
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سة الحالهة هيا بش ل تفصهتيب واتفق  الدإاخط  استراتهجهة وتشغهتهةب وتم ن الباحث من االطالع لت
حهث بتغ  الفقرل "يعزز القائد الءقة باألذداف االستراتهجهة في نفوس  ب(8443النصالةب مع دإاسة )

توصت   ب(8449حرزب (ب و هلك دإاسة )%70.0" بتغ  ما نسبت  )األمنهةالعامتهن داخل المؤسسة 
ات وخطًطا واضحةب واختتف  ذهه النسبة مع دإاسة في نتائو الدإاسة أن  ذناك ذه تهات وسهاس

حول الفقرل "يقوم ارلالم األمني بعمل حمالت  ب(%95.5حهث بتغ  ما نسبت  ) ب(8448الغصهنب )
 .األمنهةملالمهة نابعة من خط  األديزل 

(ب وذي: "نشاإك دمهًعا بوضع خط  استراتهجهة ملالمهة" 8بهنما  ان  أقل الفقرات الفقرل )
( والقهمة %94.4( أا أكبر من )5( وذي أكبر من العدد )%91.1بتغ الوزن النسبي )حهث 

اآلإاا في ذهه الفقرل ميجابهًةب  مما يدل لتى أن   ب(4.43( وذي أقل من )4.44االحتمالهة لتفقرل بتغ  )
 ."وأن دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوسطة

ذم محصوإب وممن يحمتون إتبة ويردع ذلك لكون القائمهن لتى ارلالم األمني لدد
( لم يشاإك %58الضباط؛ أا يم نيم االطالع والمشاإ ة في وضع الصط  ارلالمهةب وما نسبت  )

في وضع خط  استراتهجهة ملالمهةب ويعتقد الباحث بضروإل مشاإ ة دمهع العامتهن في مداإل ارلالم 
لعامتهن وذم فئة ميمة لكي يشعروا ( ذم ثتث ا%58األمني في وضع الصط ب حهث يعتبر ما نسبت  )

هبيب العتباالذتمام والعمل لتى منجاز ما تم التصطه  ل   ون  مشاإك بوضع ب وأوص  دإاسة )
 .لحر  لتى ودود تواصل بهن واضعي الصط  االستراتهجهة والمنفهين ليا( ا8444

    

تغ ل ارلالمي" حهث باضي والحاضر ونتنبأ بالمستقبلم(ب وذي: "نقه م ا0بهنما  ان  الفقرل )
والقهمة االحتمالهة تساوا  (ب%94.4( أا أكبر من )5( وذو أكبر من العدد )%90.0الوزن النسبي )

اآلإاا  ان  في ذهه الفقرل ميجابهًة حسب المبحوثهنب  ن  أمما يدل لتى  (ب4.43) من أقلوذي ( 4.44)
 ".متوسطةوأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "

 ب د  من تقههم الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل ارلالمي لوزاإل الداختهة ال يعتقد الباحث
لكي يتم االستفادل من ذلك والصروج برؤيا استشرافهة حديءة رداإل ارلالم األمني؛ مما يش ل تولهة 

تمعتومات ( العمل  لتى توفهر قوالد ل8444العتهبيب مجتمعهة لتمجتمع بش ل أفضلب وأوص  دإاسة )
أن  نقص المصتصهن في مجال ارلالم  (ب8441ب التويحول الكواإث المستقبتهةب واستنتج  دإاسة )ح

 األمني ذو أحد معوقات التي تحد من دوإ ارلالم األمني في تحقهق فالتهة برامج .
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 ه لر التنظيم: ثانيال الب لرتحديل فقرا  
والها يبه ن آإاا أفراد  (ب04)في ددول إقم والنتائو مبهنة  بلتعهنة الواحدل tتم استصدام اختباإ 

 الب عد الءاني حول الب عد الصا  بالتنظهم. في فقراتلهنة الدإاسة 
 تحديل لفقرا  الب لر الثاني: ه لر التنظيم( 41)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 ةالحتمالي

 الترتيب

4 
نشتتتتتتتتتتتتتتتاإك بوضتتتتتتتتتتتتتتتع اليهتاكتل والميام 

 2 4.44 5.3 71.4 1.04 3.57 المطتوبة لتحقهق اليدف ارلالمي

8 
نحدد المستتتتتتتتتتتتتتئولهات والصتتتتتتتتتتتتتتالحهات 

 لعداإات واألفراد
3.59 1 71.8 5.69 4.44 1 

تن ظم ارداإل العتهتا المواإد البشتتتتتتتتتتتتتتترية  5
 بش ل منطقي والمادية

3.25 1.02 64.9 3.34 4.44 4 

0 
ننستتق بهن المستتئولهات والصتتالحهات 

 والميام المطتو  تحقهقيا
3.52 1.01 70.3 4.95 4.44 3 

  4.44 5.84 69.6 0.8 3.48 دمهع الفقرات 
 

( وذو %90.9" )ب عد التنظهم( أن  الوزن النسبي لتب عد الءاني "04توضح نتائو الجدول إقم )
(ب 4.44(ب و ان  القهمة االحتمالهة )%94.4ر من )(؛ أا أكب5أكبر من القهمة االفتراضهة العدد )

 هلك و ، (ب وذها يعني أن  استجابات المبحوثهن لتى ذها الب عد  ان  ميجابهة4.43وذي أقل من )
 دإدة تأيهد ذها المجال "متوس ".

( "نحدد المستتئولهات والصتتالحهات لعداإات واألفراد" في المرتبة األولى 8وقد داات الفقرل )
(؛ أا أكبر 5( وذو أكبر من العدد )%74.1)بتغ الوزن النستتتتبي  هب فقرات ذها الب عدب حهثفي ترت
اآلإاا  ن  أمما يدل لتى  (؛4.43) من أقلوذي ( 4.44)والقهمة االحتمالهة تستتاوا  (ب%94.4من )

 كان  في ذهه الفقرل ميجابهًة حسب المبحوثهنب وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوس ". 
و البتتاحتتث ذلتتك ملى أن  طبهعتتة العمتتل داختتل وزاإل التتداختهتتة واألمن الوطنيب تقوم لتى ويع  ز 

التستتتتتتستتتتتل في الرتب العستتتتت رية بما تتضتتتتتمن  من تعتهمات ولوائح وقوانهن يتتزم الجمهع بيا بدًاا من 
 بتوستتتتطةمألتى إتبة حتى أدانياب مما يستتتيل تحديد المستتتتئولهات والصتتتتالحهات مما دعل ذهه الفقرل 

( وذلك بحصتتتتتتتتتول الفقرل "توزيع المستتتتتتتتتئولهات 8440العتهبيب الدإاستتتتتتتتتة الحالهة مع دإاستتتتتتتتتة ) اتفق و 
 (ب وذي متوسطة.%94.9والصالحهات المحددل ألفرع المديريات" ما نسبت  )
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 ل بش والمادية(ب وذي: " تن ظم ارداإل العتها المواإد البشرية 5بهنما  ان  أقل الفقرات الفقرل )
( والقهمة %94.4( أا أكبر من )5( وذي أكبر من العدد )%90.0الوزن النسبي ) منطقي" حهث بتغ

اآلإاا في ذهه الفقرل ميجابهةب  ن  أمما يدل لتى ( 4.43( وذي أقل من )4.44االحتمالهة لتفقرل بتغ  )
 وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوس ".

ل ارلالم األمنيب وذلك بسبب لدم ويفسر الباحث ذلك بسب قتة الكوادإ البشرية داخل مداإ 
الهةب وارم انهاتب والحصاإ لماستهعا  وزاإل الداختهة ألداد دديدل ضمن صفوفياب وقتة المواإد ا

مب وذها 8447المفروض لتهيا منه بداية التأسهسب وذلك ب عد االنقسام الفتسطهني الها حدث لام 
متهة ؤال  "ذل ت غ هر المسمهات والميام يصضع لعما تناول  الباحث خالل مقابتت  مع البطنهجي حول س

تقههم مستمرل؟"  ان  اردابة " ال لألسف ثابتة وأحهاًنا تسق  من الوزاإل دون الصوض لحادة التحقهقات 
الفعتهة" في حهن أدا  البزم "يودد تقههم مستمرب ويتم أخه مدرااات لتطوير العمل في مرحتة يتم 

سبهل التطوير"ب بهنما أدا  الستطان أحد العامتهن في الم تب التغههر حسب حادة العمل في 
فق  الدإاسة واتيا تصضع لترتب العس رية"ب ارلالمي لجياز الشرطة "في المؤسسة العس رية "ال" ألن  

همي ا ليه ل تنظالقائد يوزع المسئولهات لتى العامتهن وفقً (ب أن  8443الحالهة مع دإاسة )النصالةب 
 واضح.
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 ه لر التوجيهالثالث:  الب لرتحديل فقرا  

والها يبه ن آإاا  (ب08)والنتائو مبهنة في ددول إقم  بلتعهنة الواحدل tتم استصدام اختباإ    
 الب عد الءالث حول الب عد الصا  بالتوده . في فقراتأفراد لهنة الدإاسة 

 ر الثالث: ه لر التوجيهتحديل لفقرا  الب ل( 42)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

4 
تعتبر ارداإل العتها مصتتتتتتتتتتدًإا لتمعرفة 

 .بالنسبة لألفراد
3.72 1.01 74.4 6.85 4.44 1 

8 
تتهح ارداإل العتها الفرصتتتتتتتتتتتتتتتة لتتغتب 

 .لتى نقاط الضعف في األداا
3.54 1.01 70.8 5.15 4.44 4 

5 
يستاذم فريق العمل بالنيوض السريع 

 .بالموظفهن الجدد
3.66 1.07 73.1 5.92 4.44 3 

0 
تعمتتتتتتل ارداإل العتهتتتتتتتا لتصتتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتب 
انتتحتترافتتتتتتتتات التتعتتمتتتتتتتتل نتتحتتو تتتحتتقتتهتتق 

 .األذداف
3.68 0.8 73.5 8.21 4.44 2 

  4.44 8.43 73 0.74 3.65 دمهع الفقرات 

 
(ب وذو %75) ه لر التوجيه"( أن  الوزن النستتتتتبي لتب عد الءالث "08إقم )تشتتتتتهر نتائو الجدول 

( 4.44(ب و ان  القهمة االحتمالهة )%94.4( أا أكبر من )5أكبر من القهمة االفتراضتتتتتتتتهة العدد )
 هلك و ، (ب وذها يعني أن  استتتتتتتتتتتتتجابات المبحوثهن لتى ذها الب عد  ان  ميجابهةً 4.43وذي أقل من )
 ا المجال "متوس  ".دإدة تأيهد ذه

و البتتاحتتث ذتتهه النتهجتتة؛ ألن  طبهعتتة العمتتل في وزاإل التتداختهتتةب وتودهت  العتتامتهن يتم من  يعز 
استتتتبب الوزاإل بما ذو من فاأللتى إتبة ملى؛ األدنى وذلك يستتتالد في توده  األفراد نحو تحقهق أذدا

مع   تفق ابشتتتت ل تستتتتتستتتتتيب وذها ما كون أن  طبهعة العمل في الوزاإل تنفه التعتهمات وتود  األفراد 
( بتغ  الفقرل "لتى القائد اتباع التوده  اليادف بقصتتتد 1..7المطهراب الدإاستتتة الحالهة مع دإاستتتة )

 (؛ أا أن   متوس .1.14ارصالح وتصحهح المساإ ولهس التأنهب وإظياإ العهو " ما نسبت  )
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رتبة األولى في الم "لتمعرفة بالنسبة لألفراد ( "تعتبر  ارداإل  العتها مصدًإا4وقد داات الفقرل )
(؛ أا أكبر 5( وذو أكبر من العدد )%70.0)بتغ الوزن النستتتتبي  في ترتهب فقرات ذها الب عدب حهث

(ب وذتتتها يعني أن 4.43) من أقتتتلوذي (ب 4.44)والقهمتتتة االحتمتتتالهتتتة تستتتتتتتتتتتتتتتتاوا  (ب%94.4من )
 ".عمرتفو هلك دإدة تأيهد ذها المجال " ،استجابات المبحوثهن لتى ذها الب عد  ان  ميجابهةً 

ويفستتتتتتتتتتتتتتر البتاحتث ذلتك ملى أن  العتامتهن في مداإل ارلالم األمني تعتبر ارداإل العتهتا ممءتة 
بوزاإل الداختهة ذي المصتتدإ لتمعرفة؛ وذلك بما يتم تزويدذم ب  أو تأذهتيم أو تدإيبيم وفق ستتهاستتات 

( بالفقرل "تتوفر لدى 8448الغصتتتتتتتتتتتتتتهنب و مع دإاستتتتتتتتتتتتتتة )محتددل من قبتل الوزاإلب واختتف  ذهه النتائ
 (.%97.5العامتهن المعرفة الكامتة بمتطتبات األلمال الم تفهن بيا"ب حهث بتغ  ما نسبت  )

(ب وذي: "تتهح ارداإل العتهتا الفرصتتتتتتتتتتتتتتة لتتغتتب لتى نقاط 8بهنمتا  تانت  أقتل الفقرات الفقرل )
(؛ أا أكبر من 5(ب وذي أكبر من العدد )%74.1الضتتتتتعف في األداا"ب حهث بتغ الوزن النستتتتتبي )

اآلإاا  ن  أمما يدل لتى (؛ 4.43(ب وذي أقل من )4.44( والقهمة االحتمالهة لتفقرل بتغ  )94.4%)
 في ذهه الفقرل ميجابهةب وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوس ".

و الباحث ذلك لقهام مداإل ارلالم األمني بعقد العديد من الدو  إاتب وإكستتتتتتتتتتتا  العامتهن ويعز 
ميتاإات ملالمهتة دتديتدل لتتغتتب لتى نقتاط الضتتتتتتتتتتتتتتعفب وذتها ما أك ده البطنهجي خالل مقابتة أدراذا 
الباحث مع  قائاًل: "ذناك دوإات بش ل مستمر في الجانب ارداإا وارلالمي"ب وأدا  البزم بقول : 

ى تحستتتهن المستتتتوى وإفع الكفاال لد"صتتتحهح لدينا مجمولة من الدوإات لتمديرين والدوائر والكوادإ ل
الجمهع"ب و ون البتتاحتتث أحتتد العتتامتهن في مداإل ارلالم األمني خضتتتتتتتتتتتتتتع لتعتتديتتد من التتدواإات التي 
تستتالده في التغتب لتى نقاط الضتتعف التي  ان يوادييا خالل لمت ب وذها ما اختتف  فه  الدإاستتة 

ن المياإل والقدإل لحل المشاكل"ب وبتغ  ما ( بالفقرل "لدى العامته7.17الغصهنب الحالهة مع دإاستة )
(ب ويعود ذلك لفاإق %711( وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوستتتتطة" بفاإق ما نستتتتبت  )7813نستتتبت  )

المدل الزمنهة واكتستتتتتتتتا  القائم باالتصتتتتتتتتال الصبرل مع الزمنب حهث  ان  دإاستتتتتتتتة الغصتتتتتتتتهن في لام 
(ب أا أن  ذناك فاإًقا زمنًها ما يقاإ  ستتتة ستتنوات بهن م7.14م(ب والدإاستتة الحالهة في لام )7.17)

 الدإاستهن.
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 ه لر الرقاهةالراهع:  الب لرحديل فقرا  ت
والها يبه ن آإاا أفراد  (ب05)والنتائو مبهنة في ددول إقم  بلتعهنة الواحدل tتم استصدام اختباإ 

 قابة.الب عد الرابع حول الب عد الصا  بالر  في فقراتلهنة الدإاسة 
 تحديل لفقرا  الب لر الراهع: ه لر الرقاهة( 43)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

4 
تتم ممتاإستتتتتتتتتتتتتتتة الرقتابتة بتأشتتتتتتتتتتتتتتت اليا 
 2 4.44 4.95 70.8 1.05 3.54 المصتتفة )سابقةب متزامنةب الحقة(.

8 
تضتتتتتتتتتتتع ارداإل العتها معايهر لقهاس 

 أداا التقدم نحو األذداف.
3.53 0.93 70.7 5.59 4.44 3 

تودتتتتد ديتتتتة محتتتتددل لترقتتتتابتتتتة لتى  5
 األنشطة والفعالهات.

3.69 0.92 73.8 7.21 4.44 1 

0 
ذناك مداإل لتجودل الشتتامتة لتستتهطرل 

 لتى لهو  محتمتة.
3.31 0.99 66.2 3.04 4.44 4 

  0.00 6.5 70.4 0.77 3.52 الفقرا جميع  
 

(ب وذو %74.0) "ه لر الرقاهة( أن  الوزن النسبي لتب عد الرابع "05توضح نتائو الجدول إقم )
(ب 4.44(ب و ان  القهمة االحتمالهة )%94.4(؛ أا أكبر من )5أكبر من القهمة االفتراضهة العدد )

 هلك و ، مبحوثهن لتى ذها الب عد  ان  ميجابهة(ب وذها يعني أن  استتتتتتتتتتتتتجابات ال4.43وذي أقل من )
 دإدة تأيهد ذها المجال "متوس ".

و البتاحتتث ذلتتك خالل مقتتابتتة أدراذتتا مع "أبو صتتتتتتتتتتتتتتفهتة" نتائتتب متدير الم تتب ارلالمي  ويعز 
 ثمن حه األمنيداا  هف تجد األبالمحه .. مقتاإنتة ومتدير دائرل المتتابعتة ارلالمهتة ستتتتتتتتتتتتتتائاًل ميتاه: 

 (؟الرقابة التوده ب بهمالتنظ بالتصطه )
أدتا  "نعمب تودتد خطتة ستتتتتتتتتتتتتتنويتةب ويتم تنظهم ذتهه الصطتة والعمتل األمني من خالل توده  

 العتها"ب واتفق مع  البزم حهنما لالعمل حستتتتب الستتتتهاستتتتةب ومن خالل الرقابة المستتتتتمرل من قبل ارداإ 
نقهس ذلك من خالل أدا  لتى الستتتتتتتتتتتتؤال نفستتتتتتتتتتتتت  قائاًل: "مقاإنة بالمحه  وفي ظل ودود االحتالل 

ب الجمهع  تتان يتعجتتب من حجم االستتتتتتتتتتتتتتتقراإ واألداا الميني لألديزل ةالوفود الزائرل العربهتتة واألدنبهتت
( أن   ال 8440المفروض وقتة ارم انهات لدينا"ب استتتتنتج  دإاستتتة )الشتتتتواب  إغم الحصتتتاإ األمنهة

 تزال ديود ارلالم األمني في التولهة دون المستوى المطتو .
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في المرتبة  "تودتد ديتة محتددل لترقابة لتى األنشتتتتتتتتتتتتتتطة والفعالهات ( "5د دتاات الفقرل )وقت
(؛ 5(ب وذو أكبر من العدد )%75.1)بتغ الوزن النستتتتتتتتبي  األولى في ترتهب فقرات ذها الب عدب حهث

مما يدل لتى  (ب4.43) من أقلوذي (ب 4.44)والقهمة االحتمالهة تساوا  (ب%94.4أا أكبر من )
 إاا  ان  في ذهه الفقرل ميجابهًة حسب المبحوثهنب وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "مرتفع".اآل ن  أ

و الباحث حصتتتتتتتتتتول الفقرل لتى دإدة مرتفعة بستتتتتتتتتتبب الجيات الرقابهة التي تماإس دوإ  يعز 
الرقابة لتى وزاإل الداختهة ستتتتواا  ان  ذهه الرقابة داختهة أو خاإدهةب وفي حال تشتتتت هل فريق لمل 

ا نشتتتتتتتتتتتاط أو فعالهة تقوم بيا مداإل ارلالم األمني يتم تحديد دية إقابهة تقوم بمتابعة ذلكب وتقوم أل
 برفع تقاإير أول بأول لتقهادل العتها لوزاإل الداختهة.

(ب وذي: "ذناك مداإل لتجودل الشتتتامتة لتستتتهطرل لتى لهو  0بهنما  ان  أقل الفقرات الفقرل )
( %94.4(؛ أا أكبر من )5(ب وذي أكبر من العدد )%99.8ستتتتتتتتبي )محتمتة"ب حهث بتغ الوزن الن

اآلإاا في ذتتهه  ن  أممتتا يتتدل لتى (ب 4.43(ب وذي أقتتل من )4.44والقهمتتة االحتمتتالهتتة لتفقرل بتغتت  )
 الفقرل ميجابهًةب وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوس ".

و الباحث حصتتتتتول مداإل الجودل الشتتتتتامتة في مداإل ارلالم األمني ملى دإدة متوستتتتتطةب  يعز 
بستتتتبب لدم توفر الكفااات البشتتتترية المؤذتة في ذها المجالب ولدم تصصتتتتهص مهزانهات  افهة ألدل 

ها دم حادتيم لتتدإيب والصوف من التغههرب ذلشامتةب والتقاد بعض العامتهن بعتطبهق مداإل الجودل ا
ستتتتتتوى تطبهق مداإل الجودل الشتتتتتتامتة في (ب أن  م8449الجوادب واتفق  الدإاستتتتتة الحالهة مع دإاستتتتتتة )

الصدمات الطبهة العستتتتتتتت رية ضتتتتتتتتعهف دًداب حهث بتغ  نستتتتتتتتبة تطبهق مباد  مداإل الجودل الشتتتتتتتتامتة 
(ب أن  مم انهة تطبهق مداإل 8440الزذرانيب ب وأظيرت نتائو دإاستتتتتتتة )وذي "متوستتتتتتتطة" (00.89%)

نة ملى حد  ماب وأوصتتتتتت  الدإاستتتتتتة نفستتتتتتتيا مم  األمنهةالجودل الشتتتتتتامتة لتى مداإل البرامو ارلالمهة 
تهة والءقافة بوزاإتي الداخ األمنهةبضتروإل االذتمام بنشتتر ثقافة الجودل الشتتامتة لدى العامتهن بالبرامو 

وارلالمب والتعرف لتى أستتبا  لدم اقتناع البعض بياب وإقناليم بأذمهتيا وددواذا ألن  البقاا دائًما 
 لألدود.
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 ه لر مهنية القائم هالتصال: خامسال لرالب  تحديل فقرا  
والها يبه ن آإاا أفراد  (ب00)والنتائو مبهنة في ددول إقم  بلتعهنة الواحدل tتم استصدام اختباإ 

 .مينهة القائم باالتصالب الب عد الصامس حول الب عد الصا  في فقراتلهنة الدإاسة 
 ب لر الخامس: ه لر مهنية القائم هالتصالتحديل لفقرا  ال( 44)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

4 
التتقتتتتتتتتائتتمتتتون لتتتتتى ارلتتتالم األمتتنتتتي 

 2 4.44 7.33 74.4 0.95 3.72 .متصصصون في ارلالم األمني

8 
تطوإ المؤستتتتتتستتتتتتة في مجال ارلالم 

 .دوإا  األمني بش ل
3.61 0.89 72.3 6.68 4.44 4 

نعمل لتى اربداع والتجديد والتطوير  5
 .في مجال ارلالم األمني

3.62 1.05 72.5 5.72 4.44 3 

0 
نمتتك القدإل في التعامل مع األزمات 

 .ارلالمهة
3.73 0.93 74.6 7.55 4.44 1 

  0.00 8.15 73.4 0.8 3.67 جميع الفقرا  
 

 "ه لر مهنية القائم هالتصال( أن  الوزن النسبي لتب عد الصامس "00دول إقم )وتشهر نتائو الج
(ب و ان  القهمة %94.4(؛ أا أكبر من )5(ب وذو أكبر من القهمة االفتراضهة العدد )75.0%)

(ب وذها يعني أن  استجابات المبحوثهن لتى ذها الب عد  ان  4.43(ب وذي أقل من )4.44االحتمالهة )
 و هلك دإدة تأيهد ذها المجال " متوس ".، ميجابهة

بيا العامتهن خالل المدل   و الباحث اإتفاع مينهة القائم باالتصال ملى الصبرل التي اكتس  ويعز 
صهنب الغالدإاسة الحالهة مع دإاسة ) اختتف الزمنهة التي لمتوا بيا في مداإل ارلالم األمنيب وقد 

نالحل أن  لامل الزمن والصبرل التي اكتسبيا العامتهن قد ب و (%7711ب قد بتغ  ما نسبت  )(7.17
(ب خالل ستة سنوات وذي المدل ما بهن مدراا %1.17اإتفع  لدييم المينهة بفاإق ما نسبت  )

(ب والتي أكدت أن  نقص المصتصهن في مجال 4..7التويحب الدإاستهنب و هلك اختتف مع دإاسة )
تي تحد من دوإ ارلالم األمني في تحقهق فالتهة برامج ب ارلالم األمني ذو أحد المعوقات ال

(ب بتعزيز قدإات العامتهن في مجال ارلالم األمني داخل المواقع 7.17أبو لهتةب وأوص  دإاسة )
 ارلكترونهة الفتسطهنهة من خالل ملحاقيم بدوإات متصصصة في ذها المجالب وتطوير معاإفيم فه .
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في المرتبة األولى  " القدإل في التعامل مع األزمات ارلالمهة ( " نمتتك0وقد داات الفقرل )
(؛ أا أكبر 5(ب وذو أكبر من العدد )%75.0)بتغ الوزن النسبي  في ترتهب فقرات ذها الب عدب حهث

اآلإاا  ن  أمما يدل لتى  (ب4.43) من أقلوذي (ب 4.44)والقهمة االحتمالهة تساوا  (ب%94.4من )
 يجابهًة حسب المبحوثهنب وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوس ". كان  في ذهه الفقرل م

و الباحث امتالك العامتهن القدإل لتى التعامل مع األزماتب ملى معايشة القائمهن  يعز 
باالتصال أزمات  لديدل في المحافظات الجنوبهة خالل سنوات الحصاإب سواا خالل العدوان 

بش ل دوإاب والتعامل مع األحداث  األمنهةهة وقصف المقرات ارسرائهتي لتى المحافظات الجنوب
اسة دإ  الدإاسة الحالهة مع الصاإدة لن الصف الوطني بأحداث بعض األزمات المفتعتةب واتفق 

ب ألمنهةا(ب التي توصت  في نتائجيا أن  القهادل تمتتك خبرل لمتهة في مداإل األزمات 8447استهمب )
 انهات ليها الغرضب  ما وتعمل لتى ملداد خط  وبرامو متعددل لتتعامل وتقوم باستءماإ دمهع ارم

واختتف  مع (؛ %90.09يةب وقد داات ما نسبت  )ب لتوصول لحالة من الوقااألمنهةمع األزمات 
(ب والتي أوص  بضروإل ضب  لمتهة مداإل األزمة بتحقهق التنسهق بهن فريق 8449) يدإاسة البتبهس

ارداإات العامتةب وذلك بتوضهح االستراتهجهات المتبعة والسهناإيوذات المم نة مداإل األزمة وباقي 
وإتمام لمتهة التصطه  المشترك بهنيم لدإاسة  ل ما من شأن  تعزيز العمل والتأثهر في مساإ القراإ 

 المتصه رداإل األزمة.
م األمني بش ل (ب وذي: "ت طوإ المؤسسة في مجال ارلال8بهنما  ان  أقل الفقرات الفقرل )

( %94.4(؛ أا أكبر من )5(ب وذي أكبر من العدد )%78.5دوإا"ب حهث بتغ الوزن النسبي )
اآلإاا في ذهه  ن  أمما يدل لتى (ب 4.43(ب وذي أقل من )4.44والقهمة االحتمالهة لتفقرل بتغ  )

 الفقرل ميجابهةب وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "متوس ".
و الباحث ذلك  ملى المتابعة المتنولة لوستائل ارلالم بمصتتف صوإذا من قبل مداإل ارلالم يعز 

األمنيب ولكن تصتتف نستتتتبة المتابعة حستتتتتب الوستتتتهتةب وتصتتف نستتتتتبة النشتتتتتر في األخباإ واألحداث 
" الباحث مع "بدإ الدين احستتتتتتتتتب طبهعة ذهه الوستتتتتتتتتائلب واتفق  ذهه الدإدة مع مقابتة أدراذ األمنهة

ما ذي أذم الوستتتتتتتتتتتتتتائل ارلالمهتة في وزاإل الداختهة باردابة لتى الستتتتتتتتتتتتتتؤال التالي:  متدير العالقتات
وقع من خالل مأدا  قائاًل: " واألستتتتالهب التي يعتمدذا ارلالم األمني لدي م في توصتتتتهل الرستتتتالة؟

 كالوزاإل والصتتتفحة الرستتتمهة لتناطق الرستتتمي وصتتتحفة باستتتم الشتتترطة الفتستتتطهنهة وصتتتفحة الفهس بو 
" متابًعاب بارضتتتتتافة ملى "واتستتتتتا " ومواقع 94444" متابًعا وما يزيد وتويتر "84454"وصتتتتتت  ملى 

( 8449حستتتهنب ب وأوصتتت  دإاستتتة )"التواصتتتل االدتمالي بأشتتت اليا  افةب وذلك حتى تاإيخ المقابتة
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أن   يجب األخه بعهن االلتباإ أذمهة وفالتهة وستتتتتائل االتصتتتتتال بحاتنا الهومهةب فودب لتى الجيات 
نهتة العمتل لتى تعزيز قهم المجتمع من خالل تتتك الوستتتتتتتتتتتتتتائتل ومحتاإبتة الءقتافات الوافدل التي ال المع

تعبر لن ذويتناب وخالل مقابتة أدراذا الباحث مع أبو صتتتتتتفقة وستتتتتتؤال  حول الوستتتتتتائل التي تعتمدذا 
تم مياب ويمداإل ارلالم األمني أدا  قائاًل: " دمهع الوستتتائلب ال تودد وستتتهتة مال ونحاول أن  نستتتتصد

 المحتهة أو الموقع ارلكتروني". تالتواصل مع الفضائهات وارذالا
 ه لر الضواهل والمحاذير: سادسال الب لرتحديل فقرا  

والها يبه ن آإاا أفراد  (ب03)والنتائو مبهنة في ددول إقم  بلتعهنة الواحدل tتم استصدام اختباإ 
 بالضواب  والمحاذير ب عد الصا الب عد السادس حول ال في فقراتلهنة الدإاسة 

 تحديل لفقرا  الب لر السادس: ه لر الضواهل والمحاذير( 45)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

4 
اصتتتتة الص األمنهةنتتزم بالتعتهمات 

 1 4.44 17.3 85.4 0.71 4.27 .لالتي تصدإ من الوزاإ 

8 
متتة الالز  األمنهتتةتتوفر المعتومتتات 

 .لعلالم األمني
3.89 0.95 77.9 9.07 4.44 4 

5 
نيهئ الرأا العتتتتتتام بصصتتتتتتتتتتتتتتتو  

 3 4.44 10 79.8 0.95 3.99 .قضهة معهنة قد ت نشر الحًقا

0 
ننشتتتتتتتتتر المعتومات بالتنستتتتتتتتتهق مع 

 .األمنهةقهادل األديزل 
4.13 0.88 82.6 12.4 4.44 2 

  0.00 15.1 81.4 0.68 4.07 جميع الفقرا  
 

 الضـــواهل والمحاذير"ه لر ( أن الوزن النستتتتبي لتب عد الستتتتادس "03تشتتتتهر نتائو الجدول إقم )
( و ان  القهمة %94.4(؛ أا أكبر من )5(ب وذو أكبر من القهمتة االفتراضتتتتتتتتتتتتتتهتة العتدد )14.0%)

وذها يعني أن  استتتتتتتتتتتتتتتجابات المبحوثهن لتى ذها الب عد (ب 4.43(ب وذي أقتل من )4.44االحتمتالهتة )
 و هلك دإدة تأيهد ذها المجال " مرتفع".، كان  ميجابهةً 

و البتتتاحتتتث ذلتتتك ملى طبهعتتتة العمتتتل في وزاإل التتتداختهتتتة حهتتتث تتعتتتامتتتل مع المعتومتتتات  ويعز 
اياب ضتتتبحستتتاستتتهة وستتترية تامة؛  ونيا تتعتق باألمن القوميب وتمس النستتتهو المجتمعي في بعض الق

لهلك نجد أن  القهادل العتها تعطي ذهه الضتتتواب  والمحاذير ضتتتروإل االلتزام والحفاظ لتى المعتومات 
والنشتتتر وفق ما تقضتتتته  الحادةب ولكن يبقى الستتتبق الصتتتتحفي ذو بمءابة صتتتتراع  لدى ارلالمهن في 
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ي الحق ف الحصتتتتتتتتتول لتى معتومات وتفاصتتتتتتتتتهل أكءر حول واقعة معهنةب ومن ودية نظرذم بأن  ليم
االطالع لتى ذتتهه المعتومتتات والتفتتاصتتتتتتتتتتتتتتهتتلب ويبقى التجتتاذ  بهن مداإل ارلالم األمني وارلالمهن 

(ب حهث بتغ  7.17الغصهنب والمجتمع حول ذهه المعتوماتب واختتف  الدإاسة الحالهة مع دإاسة )
بفتتاإق (ب وبتغتت  %7417" )األمنهتتةمتتا نستتتتتتتتتتتتتتبتتت  في ب عتتد "ضتتتتتتتتتتتتتتواب  ومحتتاذير التغطهتتة ارلالمهتتة 

(ب التي إأت أن  لدم خبرل ...7الشتتتتتتتتواب (ب مع الدإاستتتتتتتة الحالهةب واختتف  مع دإاستتتتتتتة )1717%)
ذو أحتتد معوقتتات منجتتاح ارلالم األمني  األمنهتتةبعض الكوادإ من ارلالمههن ببعض االلتبتتاإات 

 .األمنهةفي الحمالت 
مرتبة في ال "دإ من الوزاإلالصاصتة التي تصتت األمنهة( "نتتزم بالتعتهمات 4وقد داات الفقرل )

(؛ 5(ب وذو أكبر من العدد )%13.0)بتغ الوزن النستتتتتتتتبي  األولى في ترتهب فقرات ذها الب عدب حهث
مما يدل لتى  (ب4.43) من أقلوذي (ب 4.44)والقهمة االحتمالهة تساوا  (ب%94.4أا أكبر من )

 ".فعدإدة التأيهد ليهه الفقرل "مرت اآلإاا  ان  في ذهه الفقرل ميجابهًة حسب المبحوثهنب وأن   ن  أ
و الباحث اإتفاع التزام العامتهن في مداإل ارلالم األمني بالتعتهمات الصتتتتتتتتتتتتتادإل من قبل  يعز 
ا لطبهعة لمل وزاإل الداختهة وااللتزام بالتعتهمات من الرتبة األلتى ملى  وزاإل داختهةب يعود ذلك أيضتتتً

يدلل لتى مدى اردإاك والفيم لدى القائمهن باالتصال بااللتزام األدنىب ويعتقد الباحث أيًضا أن  ذها 
(ب وبتغ  ما نستتتتبت  8448الغصتتتتهنب بالستتتتهاستتتتة العامة لتوزاإلب وقد اتفق  ذهه النستتتتبة مع دإاستتتتة )

لب الصاصتتتة الصتتتادإل لن قهادل الوزاإ  األمنهة(ب في الفقرل "يتتزم ارلالم األمني بالتعتهمات 79.5%)
دإدة مرتفعةب ولكن في الدإاستتتتة الحالهة بدإدة مرتفعة دًداب وذها ما أك ده أبو ستتتتتب  ونجد ذنا أن يا ب

 م؟لاللالمهة واضتتتتحة لتتعامل مع ارم ذل ذناك ستتتتهاستتتتة خالل مقابتة أدراذا الباحث مع  بستتتتؤال : 
 وأدا : "صحهح ذناك سهاسة ملالمهة واضحة وشفافة حسب ما يقتضه  الوضع العام".

الالزمتتتتة لعلالم  األمنهتتتتة(ب وذي: "تتوفر المعتومتتتتات 8رات الفقرل )بهنمتتتتا  تتتتانتتتت  أقتتتتل الفق
( %94.4(؛ أا أكبر من )5(ب وذي أكبر من العدد )%77.0األمني"ب حهث بتغ الوزن النستتتتتتتتتتبي )

اآلإاا في ذتتهه  ن  أممتتا يتتدل لتى (ب 4.43(ب وذي أقتتل من )4.44والقهمتتة االحتمتتالهتتة لتفقرل بتغتت  )
 دة التأيهد ليهه الفقرل "مرتفع".الفقرل ميجابهةب وأن  دإ 

و الباحث توفر المعتومات  الالزمة لعلالم األمني حستتتتتتتتب ما تقتضتتتتتتتته  الحادة  األمنهةيعز 
(ب اختتف  مع الدإاستتتتة الحالهةب حهث 8448الغصتتتتهنب وذلك بستتتتبب حستتتتاستتتتهتياب ونجد أن  دإاستتتتة )

الالزمة لعلالم األمني"ب وذها  األمنهة( لتفقرل" الوزاإل توفر المعتومات %93.4بتغت  ما نستتتتتتتتتتتتتتبت  )
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 لدى ارلالم األمني مفسًرا مياه بمدى ولي األمنهةيدلل لتى اإتفاع الضواب  حول توافر المعتومات 
القائم باالتصتتتتالب ونالحل أن  الفاإق الزمني بهن مدراا الدإاستتتتتهن وذو ستتتتتة ستتتتنواتب أظير اختالًفا 

 تصال.في النتائو مما يع س تطوإ أداا القائمهن باال
 ه لر التأهيل والترريب اإلعالمي الساهع: الب لرتحديل فقرا  

والها يبه ن آإاا أفراد  (ب09)والنتائو مبهنة في ددول إقم  بلتعهنة الواحدل tتم استتتتتتتتتصدام اختباإ 
 بالتأذهل والتدإيب ارلالمي. الب عد السابع حول الب عد الصا  في فقراتلهنة الدإاسة 

 تحديل لفقرا  الب لر الساهع: ه لر التأهيل والترريب اإلعالمي( 46)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

4 
ا لال حتهتتتتتادتتتتتات ذنتتتتتاك تحتتتتتديتتتتتد دومتتتتتً

 .التدإيبهة
3.73 0.86 74.6 8.19 4.44 1 

 4 4.44 4.04 69.5 1.13 3.47 .المهةنصضع دوًما لتدإيبات مل 8

نتتتتتتتتتتابتع التتتتطتوإات فتتي التمتتواضتتتتتتتتتتتتتتتهتتع  5
 .ستفادل منيالال ارلالمهة

3.6 0.99 72 5.86 4.44 2 

0 
نستتتتتتتتتتصدم االستتتتتتتتتتماالت المصتتفة بناًا 

 3 4.44 5.59 70.8 0.93 3.54 .لتى متابعة المتغهرات

  4.44 7.08 71.7 0.8 3.59 جميع الفقرا  
 

التأهيل والترريب ه لر ( أن الوزن النستتتتتتتتتتتتتبي لتب عد الستتتتتتتتتتتتتابع "09ول إقم )تشتتتتتتتتتتتتتهر نتائو الجد
(ب %94.4(؛ أا أكبر من )5(ب وذو أكبر من القهمتتة االفتراضتتتتتتتتتتتتتتهتتة العتتدد )%74.7) اإلعالمي"

(ب وذها يعني أن  استجابات المبحوثهن لتى 4.43(ب وذي أقل من )4.44و ان  القهمة االحتمالهة )
 و هلك دإدة تأيهد ذها المجال "متوس  ".، ةً ذها الب عد  ان  ميجابه

و الباحث أذمهة التدإيب أن   دزا ال يتجزأ من أا مؤستتتتستتتتتة تعمل لتى تطوير الكوادإ   ويعز 
البشتتتتترية لدييا ومواكبة التطوإ بدإدة مرتفعةب وذها ما يؤ د أن  القائم باالتصتتتتتال يستتتتتتطهع تحديد ما 

يعمل لتى تطوير الكادإ البشتتتتتترا القائم باالتصتتتتتتالب وقد  ذي االحتهادات التدإيبهة التي من خالليا
م مع (ب بزيادل تدإيب وتطوير العامتهن في ارلالم األمني ودمجي7.17الغصتتتهنب أوصتتت  دإاستتتة )

( أن لدم تدإيب الكوادإ ارلالمهة ...7ب واستتتنتج  دإاستتة )الشتتتواب األمنهةزمالئيم في األديزل 
 ذو أحد معوقات تطوإ ارلالم األمني. هةاألمنلتى  هفهة التولهة الءقافهة 
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( "ذناك تحديد دوًما لالحتهادات التدإيبهة" في المرتبة األولى في ترتهب 4وقد داات الفقرل )
(؛ أا أكبر من 5(ب وذو أكبر من العتتتدد )%70.9)بتغ الوزن النستتتتتتتتتتتتتتبي  فقرات ذتتتها الب عتتدب حهتتث

اآلإاا  ن  أمما يدل لتى  (ب4.43) من أقلوذي (ب 4.44)والقهمة االحتمالهة تستتتتتتتتتتتاوا  (ب94.4%)
 كان  في ذهه الفقرل ميجابهًة حسب المبحوثهنب وأن  دإدة التأيهد ليهه الفقرل "مرتفع". 

و الباحث ذلك ملى أن  مداإل ارلالم األمني تستتتتتتتعى لتحديد االحتهادات التدإيبهة وبتغ   يعز 
د في الكادإ البشتتتتتتتتتتتتتترا م تأماًل أن  يتم زيادل دإدتة مرتفعتةب وبتأن  ارلالم األمني يعاني من نقص حا

لددهب وذها ما لززه "أبو صتتتتتتفهة" خالل مقابتة أدراذا الباحث مع  بقول : "قتة الكادإ البشتتتتتتراب فإن  
 ادية والبشتترية المتوفرلب ويجببشتترا أكءرب وضتتعف ارم انهات المارلالم األمني بحادة ملى  ادإ  

ا في ذها المجال من قبل قهادل الوزاإل تصصتتهص قستتم خا  بارلالم األمني؛  لكي ي ون متصصتتصتتً
( أن نقص المصتصتتتتتتتتتهن في مجال 8441"ب وأكدت دإاستتتتتتتتتة )التويحب وي ون مستتتتتتتتتتوى االذتمام لال  

 ارلالم األمني ذو أحد معوقات التي تحد من دوإ ارلالم األمني في تحقهق فالتهة برامج .
نصضع دوًما لتدإيبات ملالمهة"ب حهث بتغ الوزن (ب وذي: "8بهنما  ان  أقل الفقرات الفقرل )

( والقهمة االحتمالهة لتفقرل %94.4(؛ أا أكبر من )5(ب وذي أكبر من العدد )%90.3النسبي )
اآلإاا في ذهه الفقرل ميجابهةب وأن  دإدة  ن  أمما يدل لتى (ب 4.43(ب وذي أقل من )4.44بتغ  )

 التأيهد ليهه الفقرل "متوس ".
و الب احث لدم خضتتوع القائمهن باالتصتتال دوًما لتدإيبات ملالمهة بستتبب األوضتتاع التي يعز 

توادييتا وزاإل التداختهتة من قتتة ارم انهات والمهزانهات التي من خالليا يتم ن القائمهن باالتصتتتتتتتتتتتتتتال 
 توفهر  حقائب تدإيبهة تتناستتتتتتب مع ذهه الفئة المستتتتتتتيدفة من التدإيبب وقد لزز البزم مدابت  التالهة:

والدوائر والكادإ لتحستتتتتتهن المستتتتتتتوى وإفع الكفاال لدى  نصتتتتتتحهح لدينا مجمولة من الدوإات لتمديري
الكوادإ من ناحهة العدد قتهتةب ولدم خروج طاقم لتتقي دوإات في الصاإج الجمهعب وقد لق ب قائاًل: "أن  

نا والبشتتتتتتتتريةب ولدي اديةتى القطاعب وقتة ارم انهات الموتبادل الصبرات بستتتتتتتتبب الحصتتتتتتتتاإ المفروض ل
"ب وأظيرت دإاستتتتتتتة )الحربيب تجاإ  وخبرات واستتتتتتتعة ولكن بحادة ملى تطوير مستتتتتتتتمر وبشتتتتتتت ل أكبر

 تعهق تحستتتتهن أداا ضتتتتباط األمنب األمنهة( أن  قتة الدوإات التدإيبهة الصاصتتتتة بتنمهة المياإات 8444
دإاتيم من شتتتتتتتتأنيا تطوير ق لهلك يعتقد الباحث ضتتتتتتتتروإل خضتتتتتتتتوع  افة العامتهن لتدوإات التدإيبهة التي

 ومواكبة التطوير.
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 التوعية الم تملية لدقائمين عدى التصال: الثانيتحديل فقرا  المحور 
والها يبه ن آإاا أفراد  ب(07)والنتائو مبهنة في ددول إقم  بلتعهنة الواحدل tتم استتتتتتتتتصدام اختباإ 

 .المحوإ الءاني: التولهة المجتمعهة في فقراتلهنة الدإاسة 
 تحديل لفقرا  المحور الثاني: التوعية الم تملية لدقائمين عدى التصال( 47)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

4. 
تستتتتتتصدم ارداإل العتها ستتتتتهاستتتتتتة ملالمهة 

 10 4.44 7.89 75.8 0.97 3.8 .واضحة لعلالم األمني

8. 
 مع األمنهةتنستتتتجم الستتتتهاستتتتة ارلالمهة 
 .السهاسة العامة لوزاإل الداختهة

3.99 1.03 79.8 9.29 4.44 3 

الستتتتتتتتهاستتتتتتتتة ارلالمهة ترتكز لتى زيادل  .5
 .الولي األمني في المجتمع

3.87 0.89 77.4 9.47 4.44 7 

0. 
 األمنهةتغطي الستتتتتتتتتتتتتتتهتاستتتتتتتتتتتتتتتة ارلالمهة 

 . افة نهةاألمالقضايا 
3.62 1.03 72.5 5.83 4.44 12 

اإ الوازإل ب ل موضتتتتتتتتتتتتولهة ننشتتتتتتتتتتتتر أخب .3
 .ومصداقهة

4.04 1.01 80.9 9.96 4.44 2 

9. 
نوازن في تغطهتتتتة األخبتتتتاإ وارنجتتتتازات 

 5 4.44 7.72 77.6 1.1 3.88 .المصتتفة األمنهة

7. 
ال نتستترع في النشتتر وتصضتتع معتوماتنا 

 .لتفحص
3.81 1.14 76.1 6.8 4.44 8 

1. 
نقتتدم تولهتتة أمنهتتة شتتتتتتتتتتتتتتتامتتتة القضتتتتتتتتتتتتتتتايتتا 

 11 4.44 6.62 74.6 1.06 3.73 . افة المجتمعهة

0. 
وستتتتتتتتتتتتتتائل ارلالم  دمهعنتواصتتتتتتتتتتتتتتل مع 

 .المصتتفة بش ل دوإا 
4.06 0.87 81.3 11.8 4.44 1 

نيتم بدإاستتتة التأثهرات المصتتفة لتوستتتائل  .44
 ارلالمهة المصتتفة

3.87 0.79 77.5 10.7 4.44 6 

 4 4.44 10.5 79.4 0.89 3.97 نصتاإ الوسائل األكءر مناسبة لتجميوإ .44

48. 
نطوإ الوستتتتائل االتصتتتتالهة بشتتتت ل دوإا 

 9 4.44 7.11 75.9 1.08 3.81 .يتناسب مع المتغهرات

  0.00 11.8 77.4 0.71 3.87 جميع الفقرا 
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" التوعية الم تملية" الءاني: محوإلتالوزن النستتتتتتتتتتتتتبي  ( أن  07تشتتتتتتتتتتتتتهر نتائو الجدول إقم )
و تانت  القهمة ( %94.4)أا أكبر من  ؛(3وذي أكبر من القهمتة المفترضتتتتتتتتتتتتتتة العتدد ) ب(77.0%)

استتتتتتتتتتتتتتتجابات المبحوثهن لتى ذها الب عد  وذها يعني أن   ب(4.43وذي أقتل من ) ب(4.44االحتمتالهتة )
 .دإدة التأيهد "مرتفع" كان  ميجابهًةب وأن  

هتة المجتمعهة لتقائم باالتصتتتتتتتتتتتتتتال ملى الصبرل الم تستتتتتتتتتتتتتتبة التي قد و البتاحتث اإتفتاع التوليعز   
قرات ف اكتستتتتتبيا خالل لمل القائم باالتصتتتتتال منه تأستتتتتهس العمل في مداإل ارلالم األمنيب ونجد أن  

 وقد حصتتتت  لتىعهة من ودية نظر القائم باالتصتتتالب ( اشتتتتمت  لتى التولهة المجتم07الجدول )
(ب حهث أظيرت نتائو دإاستتتتتتتتتتتت  8449حستتتتتتتتتتتهنب اتفق  معيا دإاستتتتتتتتتتتة )دإدة مرتفعةب وذهه النتهجة 

 ."مرتفع"(ب وذو وزن نسبي %73.0متوس  تحقهق أذداف الحمتة الوطنهة لتتصابر بوزن نسبي )
في  "وستتتتتتتتتائل ارلالم المصتتفة بشتتتتتتتتت ل دوإا  دمهعنتواصتتتتتتتتتل مع  " :(0وقد داات الفقرل )

(ب وذو أكبر من العدد %14.5)بتغ الوزن النسبي  المرتبة األولى في ترتهب فقرات ذها الب عدب حهث
مما  (ب4.43) من أقلوذي  (ب4.44)والقهمتة االحتمالهة تستتتتتتتتتتتتتتاوا  (ب%94.4أا أكبر من ) ؛(3)

 .ع"دإدة التأيهد "مرتف اآلإاا  ان  في ذهه الفقرل ميجابهة حسب المبحوثهنب وأن   ن  أيدل لتى 
وستائل االلالم المصتتفة بشتت ل دوإاب  دمهعمع و الباحث تواصتل مداإل االلالم األمني يعز  

ملى ودود ستتتتتتتهاستتتتتتتة ملالمهة واضتتتتتتتحة لتتعامل مع وستتتتتتتائل ارلالم فهما يتم نشتتتتتتتره لحفل اليدوا في 
ويودد قستتتتتتتم خا  بيها الصتتتتتتتتدد لتتعامل مع الوستتتتتتتائل ارلالمهة المصتتفة ولكل وستتتتتتتتهتة  بالمجتمع

استتتة ب وقد اختتف  الدإ شتتترائح المجتمع لجمهعمتابعهياب ولكي تضتتتمن مداإل ارلالم األمني الوصتتتول 
(ب لصالح فقرل "تنوع الوسائل %90.4(ب حهث بتغ  ما نسبت  )8448الغصهنب الحالهة مع دإاستة )

ن دإاستتتتة ل و" وذهه النتائو قد تباين  مع ما نتاألمنهةارلالمهة المستتتتتصدمة في التغطهة ارلالمهة 
ي تنمهة الولي األمنوستتتتائل ارلالم التي تؤدا دوًإا في  التتفاز يعد من أذم (ب أن  8440الشتتتتتواب )

الصحف تعد من أذم وسائل ارلالم التي تؤدا دوًإا في تنمهة  أن  لتى اتفق   لدى المجتمعب ولكنيا
( والتي داات في المرتبة األولى 8449حستتتهنب الولي األمني لدى المجتمعب واختتف  مع دإاستتتة )

 شب ات التواصل االدتمالي.وذي  "تفعة دًدامر "( بدإدة %19بمتوس  نسبي )
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القضتتايا  األمنهة"تغطي الستتهاستتة ارلالمهة  :وذي الفقرلب (0بهنما  ان  أقل الفقرات الفقرل )
والقهمة االحتمالهة لتفقرل بتغ   (ب%94.4)(ب وذي أكبر من %78.3" بوزن نستتتتتتتتتتتتتتبي ) تافة األمنهتة

آإاا المبحوثهن لتى ذتهه الفقرل  تانت  ميجابهةب  ن  أممتا يتدل لتى (ب 4.43(ب وذي أقتل من )4.44)
 ".متوس دإدة التأيهد " وأن  

و الباحث أذمهة الستتتتهاستتتتتة ارلالمهة  ونيا إ هزل أستتتتاستتتتتهة من إ ائز العمل األمني في يعز  
ظير قتة ي    وزاإل الداختهة ويقاس لتهيا قراإات ومواقف الوزاإلب وإغم وضع السهاسة ارلالمهة مال أن  

لند بعض العامتهن في ارلالم األمنيب ولدم مشتتتتتراك ارلالم في وضتتتتتع ذهه الستتتتتهاستتتتتات  وضتتتتتوح
الستتتتتتهاستتتتتتة العامة لتوزاإل إغم قنالة القهادل العتها بأذمهة ارلالم األمني وأثره لتى القائم باالتصتتتتتتال 

 منهةاألالعامتهن في األديزل  أن  ب(ب 8445الحربيب والمستتتتيدف من  المجتمع   لب واتفق  دإاستتتة )
هه النتائو مع اتفق  ذو ا وتتفق ذهه الستهاسة مع أخالقهاتيم وأيًض  األمنهةمتتزمون بستهاستة المؤستستة 

الستتتتتهاستتتتتة ارلالمهة غهر الناضتتتتتجة تبرز ستتتتتتبهات  ب والتي استتتتتتنتج  أن  (8440الجنحيب دإاستتتتتة )
 مجتمع والحمالتمر الها يحدث فجول بهن ال؛ األمما يزيد من مقاومة المجتمع ليا األمنهةالحمالت 

وضتتتع ستتتهاستتتة ملالمهة واضتتتحة بمشتتتاإ ة  افة ذوا ب(ب 8448الغصتتتهنب ب وأوصتتت  دإاستتتة )األمنهة
 تتضمن في سهاسات الوزاإل العامة. ب وأن   افة العالقة
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التي تواجه إدارة اإلعالم األمني لدلمل هكفاءة أكبر من  الملوقا : الثالثتحديل فقرا  المحور 
 :دى التصالوجهة نظر القائمين ع
والها يبه ن آإاا أفراد لهنة  (01)لتعهنة الواحدل والنتائو مبهنة في ددول إقم  tتم استصدام اختباإ 

 التي تواد  مداإل ارلالم. المعوقات في فقراتالدإاسة 
 اللتصعدى ا مينعالم من وجهة نظر القائقا  التي تواجه إدارة اإلو تحديل لفقرا  المل( 48)جرول 

الوةل  البيان م.
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

لدم ودود تنسهق  امل بهن  افة األديزل  .4
 األمنهة

2.28 0.67 76 6.95 4.44 1 

لتدم تحتديث الموقع ارلكتروني بشتتتتتتتتتتتتتتت ل  .8
 يومي ومباشر.

1.9 0.71 63.4 1.41 4.44 5 

لدم تصصتتتتتتتتتتتتتتتهص وق  محدد في التتفاز  .2
 والراديو.

2.01 0.79 67 3.58 4.44 3 

 2 4.44 4.96 70.3 0.6 2.11 استصدام وسائل ارلالم التقتهدية. .1
لتتتتتتدم احترافهتتتتتتة القتتتتتتائمهن لتى ارلالم  .5

 األمني.
1.88 0.66 62.7 3.9 4.44 6 

 4 4.44 4.02 64.9 0.7 1.95 لدم القدإل لتى التصطه  ارلالمي. .3
لدم التنظهم ووضتوح الميام والمستئولهات  .7

 7 4.44 3.62 62.4 0.8 1.87 والصالحهات ارلالمهة.

  4.44 3.86 66.7 0.5 2 جميع الفقرا 
 

التي تواجه إدارة اإلعالم  الملوقا الوزن النستتتتتتبي لتفقرل " ( أن  01يتضتتتتتتح من الجدول إقم )
ب (%94.4)أا أكبر من  ؛(1.8المفترضتتتتتتتتتتتتتتتتة العتتتدد )(ب وذي أكبر من القهمتتتة %99.7" )األمني

استتتتتتجابات المبحوثهن لتى  (ب وذها يعني أن  4.43( وذي أقل من )4.44و ان  القهمة االحتمالهة )
 .دإدة التأيهد "متوس " ذها الب عد  ان  ميجابهًةب وأن  

 م العتتامتون فيا في   تمتت  مداإل ارلالم األمنيب وأنتت  ذنتتاك معوقتتات توادتت و البتتاحتتث أن  يعز  
قتتاموا بتطوير أنفستتتتتتتتتتتتتتيم ولمتيم وزادوا في   تمتتاارلالم األمني دوإذم المطتو  واألذمهتتة والصطوإل 

مراقب فهيا  أك د( خالل دإاستتتتت  8448الغصتتتتهنب ذا )ديد في العملب وخالل مقابتة أدرا اربداع والتج
ة لهة في لدم اندماج أفراده في بوتقل ارلالم األمني المستتتتتئو   حم  أن  " :أيمن نوفللام وزاإل الداختهة 

 د  ال ب   قبول ولكنما ذو مودود م   وطالب بمزيد من التطوير والتدإيب بالرغم من أن   باألمنهةاألديزل 
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(ب من خالل ب عد "أداا العامتهن في األديزل 8448الغصهنب ) مع  دإاسةمن المزيدب وذها ما اتفق  
ت أ(ب والتي إ 8440الشتتتتواب اتفق  ذهه النتائو مع دإاستتتة )(ب و %97.0ما نستتتبت  )قد بتغ " األمنهة

ذو أحتتد معوقتتات نجتتاح ارلالم  األمنهتتةببعض االلتبتتاإات  م خبرل بعض الكوادإ ارلالمهتتةلتتد ن  أ
 .األمنهةاألمني في الحمالت 

في المرتبتتة  " تتافتتة األمنهتتةتنستتتتتتتتتتتتتتهق  تتامتتل بهن األديزل ( "لتتدم ودود 4وقتتد دتتاات الفقرل ) 
 ؛(1.8وذو أكبر من العدد ) ب(%79)بتغ الوزن النستتتتتتتتبي  ترتهب فقرات ذها الب عدب حهثاألولى في 

مما يدل لتى  ب(4.43) من أقلوذي  (ب4.44)والقهمة االحتمالهة تساوا  (ب%94.4أا أكبر من )
 .دإدة التأيهد "مرتفع" اآلإاا  ان  في ذهه الفقرل ميجابهة حسب المبحوثهنب وأن   ن  أ

و الباحث مان ألذمهت  وضتتتتروإل ودوده لضتتتت األمنهةاإتفاع نستتتتبة التنستتتتهق بهن األديزل  ويعز 
ب واتفق  قول لوزاإل الداختهةراإية التواصتتل بهن األديزل يشتت ل ميصتتال الرستتالة بشتت ل المطتو  واستتتم

(ب بدإدة مرتفعة خالل %70.3ما نستتتتبت  )حهث بتغ  ( 8448الغصتتتتهنب ذهه النتهجة مع دإاستتتتة )
الفقرل  واتفق  مع  في بدائم بهن ارلالم األمني واألديزل يزيد موضتتتتتتتتولهة النشتتتتتتتتر"فقرل "التنستتتتتتتتهق ال

 ب(%70.3بالتنستتهق مع قهادل األديزل" ما نستتبت  ) األمنهةالتالهة: "ينشتتر ارلالم األمني المعتومات 
لكي تكون ذناك موضتتتتتتتولهة أكءر في  األمنهةألذمهة التنستتتتتتتهق بهن األديزل  اوذها ما يعطي مؤشتتتتتتترً 

 شر والدقة ووصول التولهة لتمجتمع بش ل ميني.الن
 ت"لتدم التنظهم ووضتتتتتتتتتتتتتتوح الميتام والمستتتتتتتتتتتتتتئولهتتا :وذي ب(7بهنمتا  تانت  أقتل الفقرات الفقرل )

والقهمة االحتمالهة  (ب%94.4)وذي أكبر من  ب(%98.0" بوزن نستتتتتتتبي ) والصتتتتتتتالحهات ارلالمهة
ذهه الفقرل  ان   فيآإاا المبحوثهن  ن  أمما يدل لتى  ب(4.43وذي أقل من ) ب(4.44لتفقرل بتغ  )
 دإدة التأيهد "متوس ".  ميجابهةب وأن  
أغتب الميام والمسئولهات والصالحهات تكون  ذهه الدإدة متوسطة ملى أن   و الباحث أن  يعز  

هلك لوزاإل الداختهة تتبع التستسل في األوامر والرتب و  أن  سابًقا و ما ذ رنا  بفي وزاإل الداختهة واضحة
اا   أثنالباحث من خالل لمت  في مداإل ارلالم األمني أن   ويعتقدالميام محددل وواضحةب  نجد أن  

تش هل فريق لمل رداإل حمتة تولوية أمنهةب نجد بعض الغموض في الميام والمسئولهات 
 ة.هوالصالحهاتب ويردع الباحث ذلك بسبب اختالف األديزل وألدادذا ومياميا ودوإذا في التول
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 ثاني ا: تحديل اةتبانة المستهرف من التصال
 الوةائل اإلعالمية التي يتاهلها. .4

 يوضح التكرار والنسبة المئوية ألكثر الوةائل متاهلة( 49)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 8.0 44 الفضائهات 
 5.4 48 الصحف والمجالت
 74.0 874 اليشب ات التواصل االدتم
 0.3 47 القنوات ارذالهة

 3.1 88 الندوات والمؤتمرات
 %400 228 الم موا

 
( أدابوا %5.4( " أدابوا "الفضتتتتائهات"ب و)%8.0ما نستتتتبت  ) ( أن  00يتضتتتتح الجدول إقم )

وذي األكءر متابعة من  ( " أدابوا "شتتتب ات التواصتتتل االدتمالي"%74.0"الصتتتحف والمجالت"ب و)
 ( أدابوا "الندوات والمؤتمرات".%3.1( أدابوا "القنوات ارذالهة"ب و)%0.3ب و)بهنيم

(ب بدإدة %74.0ما نستتتتتبت  ) "استتتتتتصدام "شتتتتتب ات التواصتتتتتل االدتمالي أشتتتتتاإت النتائو أن  
دت لتى دوإ وستتتتتتائل ارلالم في تشتتتتتت هل (ب التي أك  8447مفتاحب وذها يتفق مع دإاستتتتتتة ) بمرتفعة

(ب %15) ن  أ(ب والتي أظيرت 8449دودلب و هلك دإاستتتتتتة ) بقع ارنترن ا مواستتتتتتهم   الرأا العام وال
البرامو الحواإية والستتتتتهاستتتتتهة ومواقع ارنترن  تستتتتتاذم في تشتتتتت هل الوليب  أن   لتىمن العهنة يتفقون 
  ما نسبتقد بتغ  (ب والتي أكدت أن شب ات التواصل االدتمالي 8449حسهنب واتفق  مع دإاسة )

ده البزم خالل مقتابتتة أدراذتا البتاحتث مع  بقول : ب وذتها متا أكت  م المبحوثهنمن استتتتتتتتتتتتتتتصتدا (15.5%)
"وستتتتتتتتتتتائل ارلالم الجديد وارذالات المحتهة والدإوس والصطب في المستتتتتتتتتتتاددب والمنتدياتب وأماكن 

 تجمع المواطنهن ومن خالل الجرافهكب والفواصلب وقنوات التتفاز الفتسطهنهة".
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 .تماعي اةتخرام اأكثر مواقع التواصل الج .8
 يوضح التكرار والنسبة المئوية ألكثر مواقع التواصل اةتخرام ا( 50)جرول 

 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 99.3 830 الفهس بوك
 3.1 88 تويتر
 49.1 90 واتسا 
 44.4 08 غهر ذلك
 %400 228 الم موا

 
أكءر استصدامًا من  ( " أدابوا "الفهس بوك"%99.3ت  )( أن ما نسب34يوضح الجدول إقم )

( أدابوا "غهر %44( " أدابوا "واتستتتتا "ب و)%49.1( أدابوا "توتهر"ب و)%3.1ب و)المواقع األخرى 
 ذلك"

بهرب  مواقع التواصتتل االدتمالي بشتت ل تمام الشتتبا  الفتستتطهني باستتتصدام يعزو الباحث اذ
و من خالل لنتائمن المجتمع الفتسطهنيب وأظيرت ا ه تصدمبستبب ستيولة االستصدام و ءرل مس وذلك

مما يدلل لتى تر هز  ب(ب من االستتتتتتتتصدام%99.3الفهس بوك حقق ما نستتتتتتبت  ) الجدول الستتتتتتابق أن  
فحتيا   يودد لبر صتتتتوأن   بوزاإل الداختهة في نشتتتتر المحتوى لبر صتتتتفحات الفهس بوك الصاصتتتتة بيا

ده أبو ب وذها ما أك  ا" متابعً 80.704الشترطة الفتسطهنهة "و هلك صتفحة دياز  اب" متابعً 804.794"
ذا الباحث مع  بقول : "وستتتائل التواصتتتل االدتمالي  ونيا الوستتتهتة األستتتيل ا ستتتب  خالل مقابتة أدر 

 ن  أن  (ب والتي به  8445حمودلب والمتاحة لتجميوإ بشتتتتتتتت ل  بهر"ب واتفق  ذهه النتائو مع دإاستتتتتتتتة )
و هلك  بستتتتتتصداًماب وفًقا لودية نظر المبحوثهناتواصتتتتتل االدتمالي ن أكءر شتتتتتب ات الالفهس بوك م
(ب %05.5األولى بنسبة )شب ة فهس بوك قد حصت  لتى المرتبة  (ب أن  8440س هكب مع دإاسة )
ب (%53) (ب تاله الشتتتتتب ات األخرى بنستتتتتبة00.93عده بفاإق  بهر موقع توتهر بنستتتتتبة )حهث داا ب

 األمني بشب ات التواصل االدتمالي وفي مقدمتيا الفهس بوك. وذها يدلل اذتمام مداإل ارلالم
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 .التدفزيونية األمنيةمشاهرة البرامج  .2
 التدفزيونية األمنيةيوضح التكرار والنسبة المئوية لمشاهرة البرامج ( 51)جرول 

 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 58.8 485 نعم
 97.1 830 ال
 %444 518 موعالمج

 
 ".ال( أدابوا "%97.1( " أدابوا "نعم"ب و)%58.8ما نسبت  ) ( أن  34يتضح من الجدول إقم )

المشتتتاذد  دمهعأصتتتبح  في لصتتترنا الحالي توفر  ارنترن  تشتتتب ا ن  أو الباحث ذلك بيعز  
ر يتوفواألحداث لحظة حدوثيا وفي أا وق  تشتتتتتتتاا وبجودل لالهة الدقةب ومن خالل أكءر من موقع 

قنوات العربهة ال ن  مذلكب مما ساذم بدإدة  بهرل في التقتهل من مشاذدل التتفاز ولهس ذلك فحسب بل 
يا متابعهن أصتتتتتتتتبح ليا صتتتتتتتتتفحات لتى مواقع التواصتتتتتتتتتل االدتماليب وتقوم ببث ديوالمحتهة التي ول

عربهةب قدسب والالجزيرلب وال قنال: )مع مواقع التواصتتتتل االدتمالي مءل برامو مرتبطة بشتتتت ل مباشتتتتر
تقوم ببث برامو من خالليا يتم نشتتتتتتتر تعتهقات ومشتتتتتتتاإ ة آإاا المشتتتتتتتاإ هن لتى مواقع ب (قصتتتتتتتىواأل

 التواصل االدتمالي.
 .يتم مشاهرتهاالقنوا  التدفزيونية التي  .1

 يوضح التكرار والنسبة المئوية لمشاهرة القنوا  التدفزيونية( 52)جرول 
 النسبة المئوية  لرد ال البيان

 55.3 481 الوطنهة المحتهة
 09.9 471 الفضائهة العربهة

 40.0 79 غهر ذلك
 %400 228 الم موا

 
( " أدتتابوا "الوطنهتتة المحتهتة "ب %55.3متا نستتتتتتتتتتتتتتبتتت  ) ( أن  38تشتتتتتتتتتتتتتتهر نتتائو الجتتدول إقم )

( %40.0و) المحتهةبوقد تقدم  الفضتتتتتتتائهات العربهة لتى  "( أدابوا "الفضتتتتتتتائهة العربهة%09.9و)
 أدابوا "غهر ذلك".



 

 
 222 

 

و الباحث اذتمام الشتتبا  بالقنوات العربهة بستتبب قتة الفضتتائهات المحتهة وطبهعة اذتمام يعز  
 وخاصتتتتتتتة القنوات ارخباإية التي يتابعيا محتاًل  االمجتمع باألموإ الستتتتتتتهاستتتتتتتهة والمحهطة  وننا شتتتتتتتعبً 

التتفاز يعد من  أن   أظيرت(ب التي 8440لشتتتواب اوطن العربيب واتفق  ذهه النتهجة مع دإاستتة )مال
 تفقتتت  أن  أذم وستتتتتتتتتتتتتتتتائتتتل ارلالم التي يؤدا دوًإا في تنمهتتتة الولي األمني لتتتدى المجتمعب ولكنيتتتا ا  

 تؤدا دوًإا في تنمهة الولي األمني لدى المجتمع. هاعد من أذم وسائل ارلالم الحف ت  الص
 .األمنيةمرى تصفح المواقع اللكترونية  .5

 األمنيةيوضح التكرار والنسبة المئوية لتصفح المواقع اللكترونية ( 53)ول جر
 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 44.3 04 دائًما
 04.9 433 أحهاًنا
 00 417 نادًإا

 %400 228 الم موا

 
( %04.9"ب و) ( " أدابوا "دائًما%44.3( أن ما نستتتتتتتتتتتتتبت  )35تشتتتتتتتتتتتتهر نتائو الجدول إقم )

 ( أدابوا "نادًإا".%00أدابوا "أحهاًنا "ب و)
واقع بشتتتت ل دائمب بستتتتبب متابعة م األمنهةلكترونهة الباحث ضتتتتعف المتابعة لتمواقع ار ويعز  

ع ب مما يجعل المتاباألمنهةيا صتتتتفحات تتك المواقع عالتواصتتتل االدتماليب التي تشتتتتمل ضتتتمن مواق
 يا من خالل صفحاتيا الرسمهة.تمتابعو  ةالبقاا داخل المواقع االدتماله

 ها.تاهلم متيتالتي  األمنيةالمواقع  .3
 األمنيةوالنسبة المئوية لتصفح المواقع  التكراريوضح ( 54)جرول 

 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 30.7 840 المحتهة 
 87.3 443 العربهة
 47.1 91 الدولهة
 %400 228 الم موا
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( أدتتتابوا %87.3( " أدتتتابوا "المحتهتتتة "ب و)%30.7متتا نستتتتتتتتتتتتتتبتتتت  ) ( أن  30يبه ن الجتتدول )
 ( أدابوا "الدولهة".%47.1"ب و)العربهة"

تم  ونيتتا تي ؛المحتهتتة األمنهتتةبمتتتابعتتة المواقع  البتتاحتتث اذتمتتام الجميوإ المستتتتتتتتتتتتتتتيتتدف ويعز   
ا ما اتفق  مع  ب وذهارنترن بر شب ات فئة الشبا  تيتم بيهه المتابعة ل ب و ون أن  األمنهةباألموإ 

الموقع األول في  ل  موقع المجد األمنيب احت   (ب والتي توصتتتتتتتتتتتتتتت  ملى أن  8449أبو لهتةب دإاستتتتتتتتتتتتتتة )
في تنمهة ولهيم األمني بنستتتتتتتتتتتتتتبة  الجميوإالمتصصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتة التي يعتمتد لتهيتا لكترونهتة المواقع ار

 (.%59.3ءانهة بنسبة )(ب حهث داا موقع وزاإل الداختهة في المرتبة ال05.8%)
 .مرى متاهلة موقع وزارة الراخدية األمن الوطني .7

 يوضح التكرار والنسبة المئوية لمرى متاهلة موقع وزارة الراخدية األمن الوطني( 55)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 1.9 55 دائًما
 50.1 438 أحهاًنا
 34.9 407 نادًإا

 %400 228 م مواال

 
( أدابوا %50.1( " أدابوا "دائًما "ب و)%1.9( أن ما نستتتتتتتتتتتبت  )33تشتتتتتتتتتتتهر نتائو الجدول إقم )

 ( أدابوا "نادًإا".%34.9"أحهاًنا "ب و)
و الباحث قتة المتابعة بشتتتت ل دائم لموقع وزاإل الداختهة بستتتتبب االذتمامات األخرى لتشتتتتبا  يعز  

 ذناك ما نستتتتتتتتتتتتتبت  لي وارلالم الجديدب وأظيرت النتائو أن  وانشتتتتتتتتتتتتتغاليم بمواقع التواصتتتتتتتتتتتتتل االدتما
ا موقع وزاإل التتداختهتتةب ويعتقتتد البتتاحتتث أنتت  50.1%)   يجتتب لتى مداإل ارلالم األمني (ب يتتتابع أحهتتانتتً

بل ترغهب المجت  متابعة موقع وزاإل الداختهة بشتتتتت ل دائم لزيادل الوليبمع الفتستتتتتطهني البحث لن ستتتتت 
 لفتسطهني.األمني لدى المجتمع ا
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 .ما مرى متاهلة موقع الشرطة الفدسطينية .2
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لمرى متاهلة موقع الشرطة الفدسطينية( 56)جرول 

 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 7.0 54 دائًما
 58.7 483 أحهاًنا
 30.0 887 نادًإا

 %400 228 الم موا

 
( أدابوا "أحهاًنا "ب %85.7( " أدابوا "دائًما "ب و)%7.0ما نستتتتتتبت  ) ( أن  39دول )يبه ن الج

 ( أدابوا "نادًإا".%30.0و)
و البتاحث قتة المتابعة بشتتتتتتتتتتتتتت ل دائم لموقع وزاإل الداختهة بستتتتتتتتتتتتتتبب االذتمامات األخرى يعز  

ما نسبت   ذناك و أن  لتشتبا  وانشتغاليم بمواقع التواصتل االدتمالي وارلالم الجديدب وأظيرت النتائ
ا موقع وزاإل التتداختهتتةب ويعتقتتد البتتاحتتث أنتت  58.7%)   يجتتب لتى الم تتتب ارلالمي (ب يتتتابع أحهتتانتتً

بل لجياز الشتتتتترطة الفتستتتتتطهنهةب البحث   ع الشتتتتتترطة متابعة موقبترغهب المجتمع الفتستتتتتطهني  لن ستتتتت 
  أحد ويشتتتتتتهر الباحث  ون بشتتتتتت ل دائم لزيادل الولي األمني لدى المجتمع الفتستتتتتتطهنيب الفتستتتتتتطهنهة

عمل   في محدى االدتمالات لتطوير الالعامتهن في الم تب ارلالمي لجياز الشرطة الفتسطهنهةب أن  
وقع لزيادل لدد المتابعهن لتم لدل في الم تب ارلالمي لجياز الشتتتتترطة الفتستتتتتطهنهةب تم طرح أفكاإ
 األفكاإ مما زاد من الزائرين لتموقع.وصفحات مواقع التواصل االدتماليب وتم تطبهق لدد من ذهه 
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 مال  التي نفذتها وزارة الراخدية.آراء المبحوثين في الح .9
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لدحمال  التي نفذتها وزارة الراخدية( 57)جرول 

 

 
( أدابوا %58.8( " أدابوا "ممتازل "ب و)%87ما نستتتبت  ) ( أن  37يتضتتتح من الجدول إقم )

 ( أدابوا "ال إأا لي".%40.4( أدابوا "سهئة"ب و)%9.1( أدابوا "مقبولة"ب و)%40.0"دهدل "ب و)
  التي تنفهذا وزاإل الداختهة قد حصتتت األمنهةأا المبحوثهن في الحمالت إ  يعزو الباحث أن   

(ب بستتبب تنوع ذهه الحمالت وتنفههذا خالل فترات %58.8لتى دإدة دهدل من إضتتاذم ما نستتبت  )
وممتازل  ب(%08ا دهدل بنستتتتتتتتتتتتتبة )( أني  8449حستتتتتتتتتتتتتهنب مصتتفةب واتفق  ذهه النتهجة مع دإاستتتتتتتتتتتتتة )

 التي تقوم بيا مداإل ارلالم األمني.  األمنهةلتحسن أداا الحمالت  اوذها يعطي مؤشرً  ب(55.0%)
ا في أ  حمدة كانت لوزارة الراخد .40  ية.هل شاركت مسبق 

 يوضح التكرار والنسبة المئوية لدمشاركة مسبقا في حمدة لوزارة الراخدية( 58)جرول 
 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 0.0 59 نعم
 04.9 509 ال

 %400 228 الم موا
 

 ( أدابوا "ال ".%04.9( " أدابوا "نعم"ب و)%0.0( أن ما نسبت  )31تشهر نتائو الجدول إقم )
ة ملى المبحوثهن بحاد و الباحث انصفاض نستتتتتتبة المشتتتتتتاإ ة في الحمالتب يعتقد الباحث أن  يعز  

ات المؤستتتتستتتتو لتى لاتق مداإل ارلالم األمني  التولهة تقع تولهة من قبل مداإل ارلالم األمنيب وأن  
(ب %04.9حهث بتغ  نستتتتبة غهر المشتتتتاإ هن ) بح فرصتتتتة ليمي ت  لم المجتمعهة  افة واألستتتترل أو أن  

فستتتتتتتتر الباحث ضتتتتتتتتروإل العمل لتى مشتتتتتتتتراك فئات المجتمع في أا وذي نستتتتتتتتبة لالهة دًداب ولهلك ي  

 النسبة المئوية  اللرد  البيان

 87.4 445 ممتازل
 58.8 485 دهدل
 40.0 37 مقبولة
 9.1 89 سهئة

 40.4 75 ال إأا لي
 %400 228 الم موا
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( 8449وأوصتت  دإاستتة )حستتهنب متةب ذها وذلك لضتتمان تفالل أكبر في الح ؛حمالت تولهة قادمة
  بضروإل العمل لتى مشاإ ة مؤسسات المجتمع المدني بش ل فالل.

 ها وزارة الراخدية واألمن الوطني.مشاركة المبحوثين في الحمال  التي نفذت .44
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لنوا المشاركة( 59)جرول 

 بة المئوية النس اللرد  البيان

 8.0 44 تعتهق
 5.7 40 مشاإ ة لتى التواصل

 4.1 7 شرح موضوع
 4.4 0 ملادل نشر
 04 509 غهر مجا 
 %400 228 الم موا

 
( أدابوا %5.7"ب و)"أدابوا "تعتهق (%80ما نستتتتتتتبت  ) ( أن  30توضتتتتتتتح نتائو الجدول إقم )

 ( أدابوا "ملادل النشر".%4( أدابوا "شرح الموضوع"ب و)%4.1)"ب "مشاإ ة لتى التواصل
وذلك يعود لطبهعة لمل وزاإل  ؛األمنهةو الباحث ضتتتتعف المشتتتتاإ ة في حمالت التولهة يعز  

ا تكون وإبم األمنهةتقوم بدوإ التولهة  ن  الوزاإل م   الداختهة وحستتتتتتتتتاستتتتتتتتتهة التعامل مع المعتوماتب وأن  
ل ومماإساتيم ارلالمهة لبر وسائمشتاإ ة بسهطة مع فئات المجتمع في التولهة من خالل خبراتيم 

معظم المبحوثهن لم يشتتتاإ وا  ن  أ( 8447-8449مامب ارلالمب واتفق  الدإاستتتة الحالهة مع دإاستتتة )
 في حمالت التولهة والسبب في ذلك ذو لدم متاحة فرصة فق  و ها  ءرل المشاغل الهومهة.
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 :الحمال  التي اةتفاد منها المبحوثينتحديل فقرا  
إقم  والنتائو مبهنة في ددول الوس  الحسابي واالنحراف المعهاإا والوزن النسبيتم استصدام 

 .التولهة المجتمعهة في فقراتوالها يبه ن آإاا أفراد لهنة الدإاسة  (38)
 تحديل لفقرا  أكثر الحمال  المفيرة( 60)جرول 

الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 1 70.1 0.71 2.1 كرامة المواطن وذهبة الشرطي .1
 4 66.8 0.7 2 خدمة المواطن .2
 2 69.5 0.69 2.08 الولي المروإا  .3
 6 61.7 0.65 1.85 م افحة المصدإات .4
 5 66.4 0.62 1.99 لسالمتك 448 .5
 3 67.4 0.66 2.02 8 – 4التصابر  .6

 
كرامة المواطن وذهبة الشتتتترطي في المرتبة  حمتة ( يوضتتتتح أن  .7و الجدول إقم )تشتتتتهر نتائ

 حمتة( ويته  %7.11الولي المروإا بوزن نستتتتتتتتتتتتتبي ) حمتة(ب ويته  %3.11األولى بوزن نستتتتتتتتتتتتتبي )
 حمتة( ويته  %7714خدمة المواطن بوزن نسبي ) حمتة( ويته  %7318" بوزن نسبي )7-1التصابر"

 (.%7718م افحة المصدإات بوزن نسبي ) حمتة(ب ويته  %7718)سالمتك بوزن نسبي  1.7
و الباحث تفوق حمتة  رامة المواطن وذهبة الشتتتتترطي في حصتتتتتوليا لتى المرتبة األولى يعز   
وزاإل التداختهتة ألطت  ذتهه الحمتة األذمهة الكبهرلب و ونيا  ان  الحمتة األولى التي أطتقتيا  ملى أن  

ت  من خالل تنوع وستتتائتيا التي تمء افة الحمتة استتتتيدف  شتتترائح المجتمع  الوزاإل بيها الحجمب وأن  
في التالي: )الوستتتتتتائل ارلالمهةب المستتتتتتاددب الزياإاتب الندواتب التقاااتب المداإسب الجامعات( ولم 

نب والتي استمرت ما يقاإ  شيرين متتالهه بل  من خالل ذهه الحمتة ًئامال وقد قدم  شه تترك مجااًل 
 اارلالم لن الحمتة في محافظة إفح وم طتعً  مستتتتتتتتتتتئول  و العامتهن في ذهه الحمتة  أحد   الباحث  و ان 

 لتى الحمتة وتفاصهتيا.
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والتي تتم من خالل ارداإل العامة لتمروإب  بوتالليا حمتة الولي المروإا في المرتبة الءانهة
لحال و هلك بطبهعة ا بداخل المداإسإشاد المدإسي التولهة المروإية من خالل قستم اروالتي تقوم ب

ذتمام ا  موه في المداإسب نجد أن  منه الصغر خالل ما تعت   ةمعرفة أغتب المواطنهن بالسالمة المروإي
 المواطن اتجاه الحمتة قد ي ون بدإدة متدنهة أقل من حمتة  رامة المواطن وذهبة الشرطي.

ولكن  ب افة شتتتتتتتتتتتتتترائح المجتمعبالتي تيتم و  ب" في المرتبة الءالءة7-1وتالليتا حمتتة التصابر "
م من يتصص فئتتة المتصتتابرين بتتدإدتتة أكبرب وقتتد تبتتاينتت  إدود فعتتل المواطنهن اتجتتاه ذتتهه الحمتتتة فمن

ة قابتيا بالتفالل والمشتاإ ةب ولكن ذناك فئة مستيدفة في الحمت ن  قابتيا بالصوف والترددب في حهن م  
والفئتتة الءتتانهتتة وذم المتصتتابرين مع االحتالل من خالل المجتمع   تتل بتتالتولهتتة من خطوإل التصتتابرب 

 المعالجة والمتابعة.
ويعود ذلتك ملى اقتصتتتتتتتتتتتتتتاإ  ؛والتي دتاات في المرتبتة الرابعتتة بوتالذتا حمتتة ختدمتتة المواطن

الحمتتتة لتى تقتتديم ختتدمتتات متموستتتتتتتتتتتتتتتة لبعض العتتائالت المحتتتادتتة من خالل ترمهم بعض المنتتازل 
 اإيع الزإالهة والتنموية.والبهوت ومسالدتيم في بعض المش

" لسالمتك في المرتبة الصامسةب التي نفهذا دياز الدفاع المدني لتى 1.7ثم داات حمتة "
ب في افة  الستتتيداف شتتترائح المجتمع ادديدً  اوقائهً  انموذدً أمستتتوى المحافظات الجنوبهةب وقد قدم  

 .ث قبل وصول ديات االختصا  هفهة التعامل مع الحرائق واألزمات والزالزل والحوادبتولهتيم 
المجتمع  الستتتتتتتتتادستتتتتتتتتتة ومتأخرلب ويعود ذلك ألن  وداات حمتة م افحة المصدإات في المرتبة 

 لحمتة ذمهن من ذهه االمستتتتتيدف ونجد أن   بالفتستتتتطهني يرفض التعامل مع ذهه اآلفة الستتتتامة والقاتتة
رذا الءانهة من حهث التولهة بمصاط المتعاطهن والمرودهن والتجاإ بالدإدة األولىب والمجتمع بالدإدة

 وأسبابيا و هفهة العالج منياب وشاإك في ذهه الحمتة "مر ز  امل وتمام لتتأذهل المجتمعي". 
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المقترحــا  التي تواجــه إدارة اإلعالم األمني لدلمـل هكفــاءة أكبر من : الثـانيتحديـل فقرا  المحور 
 :وجهة نظر المستهرف من التصال

دول والنتائو مبهنة في د الوستتتت  الحستتتتابي واالنحراف المعهاإا والوزن النستتتتبيم تم استتتتتصدا 
ادتت  المقترحتات التي تو المحوإ الءتاني:  في فقراتوالتها يبه ن آإاا أفراد لهنتة التدإاستتتتتتتتتتتتتتة  (ب35)إقم 

 مداإل ارلالم األمني لتعمل ب فاال أكبر.
المقترحا  التي تواجه إدارة اإلعالم األمني لدلمل  الثاني:تحديل لفقرا  المحور ( 61)جرول 

 هكفاءة أكبر
الوسط  البيان م.

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1. 
 ثرألالم ي ون ليا ة في وستتتتائل ارهقصتتتتص حقهق نشتتتتر

 .ميجابي
2.57 0.62 85.6 4 

 ذم في نجاحايس المصتصهنودود طاقم من ارلالمههن  .2
 .حمالتال

2.56 0.62 85.4 8 

 5 84.2 0.67 2.53 .تفعهل دوإ الرقابة لتى ارلالم األمني .3
 0 80.5 0.65 2.41 توده  العامتهن وفق سهاسة ملالمهة وطنهة واضحة .4

ا لتى التتتدوإ التتتها ملالم األمني تنع س مداإل ار .5 يجتتتابتتتً
 .يقوم ب 

2.38 0.66 79.3 3 

 9 79.1 0.69 2.37 الفهس بوك ذات العالقة االذتمام بتحديث صفحات .6

7. 
تصتتتتتتتال الشتتتتتتتتصصتتتتتتتي ل  مردود ميجابي في موضتتتتتتتتوع اال

 .التولهة المجتمعهة
2.35 0.65 78.4 7 

 1 78 0.69 2.34 تأذهل العامتهن ضمن خط  تدإيبهة في ارلالم األمني .8
 0 77.1 0.7 2.31 االذتمام بالمحاضرات والندوات  وسهتة اتصالهة مباشرل .9

 
 أثرلالم ي ون ليا ة في وستتتتتائل ارهقصتتتتتص حقهق "نشتتتتتر ( أن  71يتضتتتتتح من الجدول إقم )

ودود طتتتتاقم من ارلالمههن (ب ويتهتتتت  "%4117" دتتتتاا في المرتبتتتتة األولى بوزن نستتتتتتتتتتتتتتبي )ميجتتتتابي
ويته  "تفعهل دوإ الرقابة لتى  ب(%4118" بوزن نستتتتتتتتتتبي )حمالتالذم في نجاح ايستتتتتتتتتت المصتصتتتتتتتتتتهن

ويته  "توده  العامتهن وفق ستهاسة ملالمهة وطنهة واضحة"  ب(%4817بوزن نستبي )ارلالم األمني" 
وفي المرتبة األخهرل "االذتمام بالمحاضتتتتتتترات والندوات  وستتتتتتتهتة اتصتتتتتتتالهة  ب(%4.11بوزن نستتتتتتتبي )

 (.%3311مباشرل" بوزن نسبي )
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ي" بو الباحث حصتتتتول فقرل "نشتتتتر قصتتتتص حقهقة في وستتتتائل ارلالم ي ون ليا أثر ميجايعز   
ا  بهًرا متمءاًل فاذتمتتام مداإل ارلالم األمني بيتتها الجتتانتتب ي   لتى المرتبتتة األولى ملى أن   ي عتتد اذتمتتامتتً

ا ليا   أثر ميجابي لتى المجتمعب والقهام بإلدادمن تصصتتتص زاوية  امتة بنشتتتر القصتتتص الحقهقة ل م 
فق  الدإاستتتة الوزاإلب وات لياملتحقهقة لتوصتتتهل الرستتتالة التولوية التي تستتتعى  ةقصتتتص تمءهتة مشتتتابي
ب الدلم ( التي أوصتتتتت  االستتتتتتعانة بصبراا ارلالم الجديد لجت7.18ستتتتت ستتتتتكب الحالهة مع دإاستتتتتة )

ونقل  ل ما ذو  ببالقضايا الوطنهةب والمتابعة المستمرل لتقضايا الوطنهة الكافي لتصفحات التي ت عنى
 دديد.
 :لفقرا  التوعية الم تملية لدمستهرف من التصاتحديل 

والها يبه ن آإاا  (30)والنتائو مبهنة في ددول إقم  بلتعهنة الواحدل tتم استتتتتتتتتتتتتتتصتدام اختبتاإ 
 لتمستيدف من االتصال. المحوإ الءاني: التولهة المجتمعهة في فقراتأفراد لهنة الدإاسة 

 ف من التصالتحديل لفقرا  المحور الثاني: التوعية الم تملية المستهر( 62)جرول 

 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

4. 
تزيتتتتتتتتد من  األمنهتتتتتتتتةحتمتالت التولهتتتتتتتتة 

 1 0.00 32.08 85.1 0.76 4.25 .معرفتي بالقضايا المصتتفة

8. 
ل المنشتتتتتوإ  األمنهةأستتتتتتفهد من القصتتتتتص 

 .لبر مداإات ارلالم  األمني
4.12 0.78 82.4 28.04 0.00 2 

5. 
أثق بالمعتومات الصتتتتتتتتتتادإل لن الجيات 

 5 0.00 13.56 73.2 0.95 3.66 .ذات الب عد األمني األمنهة

0. 
دتمالي ذي من أذم ع التواصتتتل االمواق

 .مصادإ المعتومات 
3.28 1.27 65.6 4.277 0.00 12 

 7 0.00 9.587 71 1.12 3.55 .األمنهةأشعر بالءقة في المؤسسة  .3

ارلالم األمني لزز لنتتتتتدا مفيوم ال  .9
 .دريمة بدون لقا 

3.63 1.12 72.6 10.93 0.00 6 

7. 
ارلالم األمني يزيتتتتد من ارحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاس 

 4 0.00 19.66 78.4 0.92 3.92 .نتماا ملى الوطنباال

1. 
 ارلالم األمني يزيتتتد القتق والتوتر ب عتتتد

 .نتشاإ أخباإ سهئةا
3.42 1.1 68.4 7.488 0.00 10 

0. 
لو  تتان لي دوإ في التولهتتة المجتمعهتتة 

 3 0.00 21.09 81.5 1 4.08 .لن أتردد في المشاإ ة
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 البيان م.
الوةل 
 الحسابي

النحراف 
 المليار  

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

44. 
ألتمتتتتتد لتى المعتومتتتتتات التي يقتتتتتدميتتتتتا 

 9 0.00 9.016 69.4 1.02 3.47 .ارلالم األمني

44. 
تتتتتأثرت بحمالت التولهتتتتة لتتتتدإدتتتتة أنني 

 .قم  بتغههر بعض الستو هات
3.42 1.07 68.3 7.615 0.00 11 

48. 
 األمنهةحولي القضتتتتتتتتتتتتتتتايا  ن  أناقش مع م  

 8 0.00 9.412 70.4 1.08 3.52 .وأساذم في شرح بعض القضايا

  0.00 22.99 73.9 0.59 3.69 جميع الفقرا 
 

الوزن النستتتتتتتتتتتتتتبي المحوإ الءتتاني: "التولهتتة المجتمعهتتة  ( أن  98تشتتتتتتتتتتتتتتهر نتتتائو الجتتدول إقم )
أا أكبر من  ؛(3وذي أكبر القهمة المفترضتتتتتتتتتتتتتة العدد ) ب(%75.0المستتتتتتتتتتتتتتيدف من االتصتتتتتتتتتتتتتال" )

استتتتتتتتتتتتتتتجابات  وذها يعني أن   ب(4.43وذي أقل من ) ب(4.44و تانت  القهمتة االحتمتالهة ) (94.4%)
 .دإدة التأيهد "مرتفع" ابهًةب وأن  المبحوثهن لتى ذها الب عد  ان  ميج

مع المجت االتصتتتتتتتتتتتتتتالب بأن  و البتاحتث اإتفتاع دإدتة التولهة المجتمعهة لتمستتتتتتتتتتتتتتتيدف من يعز  
دى ملى وتعطشتت  لتتولهة بشتت ل مستتتمر أ األمنهةالفتستطهني يعهش تح  االحتالل وذو متابع لتحالة 

معظم المجتمع الفتستتتتتتتطهني ينتمي ألحزا  ستتتتتتتهاستتتتتتتهة والتي  اإتفاع التولهة لدى المجتمعب و ون أن  
داقهة الباحث مع  قائاًل:" نعتمد المص ده البزم خالل مقابتةبدوإذا تقوم بتولهة لناصترذاب وذها ما أك  

 بطن"ويودد ثقة بهنا وبهن الموا بوالموضتولهة في طرح الموضولات ونكون صادقهن مع أبناا شعبنا
دإدة دهدل من إضتتا الجميوإب ووق   توددوخالل مقابتة الباحث مع أبو صتفهة أضتاف قائاًل: "نعم 

هث يتم ح بخالل ما يتم نشتتتتره من قبل الوازإل وذلك من باألزمات والحر  يتم التأثهر بشتتتت ل مباشتتتتر
وأضتتتاف أبو ستتتب  خالل مقابتة ب  افة تناول األخباإ والمعتومات بشتتت ل ستتتريع وواستتتع لتى المواقع

إ واستتتتتتصدمنا وستتتتتائل متاحة لتجميو  بي استتتتتتطعنا تحقهق اختراق ميميالباحث مع  قائاًل: "برأ دراذاأ
 .بيدف الوصول مله  وتوحهده"

ي ف "تزيتتد من معرفتي بتتالقضتتتتتتتتتتتتتتايتا المصتتفتة األمنهتتة( "حمالت التولهتتة 4رل )وقتد دتتاات الفق
وذو أكبر من العدد  ب(%13.4)بتغ الوزن النسبي  المرتبة األولى في ترتهب فقرات ذها الب عدب حهث

مما يدل  ب(4.43) من أقلوذي  (ب4.44)والقهمة االحتمالهة تستتتتتتتتاوا  (ب%94أا أكبر من ) ؛(3)
  .دإدة التأيهد "مرتفع"  ان  في ذهه الفقرل ميجابهة حسب المبحوثهنب وأن  اآلإاا  ن  ألتى 
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لالم األمني بزيتتتادل الولي لتتتدى اذتمتتتام مداإل ار و البتتتاحتتتث اإتفتتتاع ذتتتهه التتتدإدتتتة ملىيعز  
داإل ارلالم األمني في تحقهق اختراق نولي في الولي ار نجتتتاح   ذتتتها يعطي مؤشتتتتتتتتتتتتتتر  معب و المجت

ية بتتك حاطة الفكر معرفي يشمل المعاإف والءقافة وارالجانب ال و هلك أن   المجتمعي لدى المجتمعب
( من الجانب %13.0ما نستتتبت  ) ( أن  8449حستتتهنب المعرفةب واتفق  الدإاستتتة الحالهة مع دإاستتتة )

 التي تقوم بيا مداإل االلالم األمني. األمنهةالمعرفي حول الحمالت 
 االدتمالي ذي من أذممواقع التواصتتتتتتتتتتتل " :وذي ب(0بهنما  ان  أضتتتتتتتتتتتعف الفقرات الفقرل )

قهمة االحتمالهة لتفقرل وال (ب%94.4)وذي أكبر من  ب(%93.9" بوزن نستتتتتتتبي )معتوماتال دإامصتتتتتتت
آإاا المبحوثهن لتى ذتتتهه الفقرل  تتانتتت   ن  أممتتتا يتتدل لتى  ب(4.43( وذي أقتتل من )4.44بتغتت  )

 ميجابهًةب وأن دإدة التأيهد "متوس ". 
ملى نقص الولي لدى المبحوثهن في التماد المصتتتتتتتتتتتتتتادإ  الفقرلذهه  توستتتتتتتتتتتتتت يعزو البتاحتث 

 دإاك المبحوثهن المصتتادإر اوالمعتومات من قبل مواقع التواصتتل االدتماليب وذهه ما يعطي مؤشتترً 
 (ب أن  8449حسهنب نستبة ليمب وذها ما اتفق مع دإاسة )الالصتحهحة لتمعتومات التي يتم التمادذا ب

تعتمد لتى شتتتتتب ات التواصتتتتتل االدتمالي  مصتتتتتدإ لتمعتوماتب ولكن أظيرت (ب %41ما نستتتتتبت  )
دتمالي  مصتتتتتتدإ (ب يعتمدون لتى مواقع التواصتتتتتتل اال%93.9نتائو الدإاستتتتتتة الحالهة ما نستتتتتتبت  )

  يجب لتى مداإل ارلالم األمني زيادل االذتمام بمواقع التواصل أن   مؤشر يشتهر ملىلتمعتومات مما 
مجتمع بأخه المعتومات من مصتتتتتتتتتتتادإذا الرستتتتتتتتتتتمهة ولبر مواقعيا وصتتتتتتتتتتتفحاتيا االدتمالي وتولهة ال
 الرسمهة والمعروفة. 
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 فرضيا  الرراةة:اختبار  5.2
خاصتتتتتتة بالدإاستتتتتتة من خالل قهاس العالقة بهن مداإل ارلالم لدل يناقش الباحث فرضتتتتتتهات 

 تالهة:األمني والتولهة المجتمعهة من خالل لهنهتي الدإاسة من خالل ذهه الفرضهات ال
( بين α ≤ 0.05الفرضـية الرئيسية األولى: توجر عالقة ذا  دللة إحصائية عنر مستوى دللة )

 إدارة اإلعالم األمني والتوعية الم تملية لدقائمين عدى التصال.
 صالاللالقة بين إدارة اإلعالم األمني والتوعية الم تملية لدقائمين عدى الت( 63)جرول 

 الم ال 
 التوعية الم تملية

 الرللة الرللة قيمة ر

 دالة 0.01 0.570 الب عد الصا  بالتصطه 
 دالة 0.01 0.562 الب عد الصا  بالتنظهم
 دالة 0.01 0.646 الب عد الصا  بالتوده 
 دالة 0.01 0.701 الب عد الصا  بالرقابة

 دالة 0.01 0.728 الب عد الصا  بمينهة القائم باالتصال
 دالة 0.01 0.766 الب عد الصا  بالضواب  والمحاذير

 دالة 0.01 0.675 الب عد الصا  بالتأذهل والتدإيب ارلالمي
 دالة 0.01 0.806 إدارة اإلعالم األمني

 
تودد لالقة ذات داللة محصتتتتتتتائهة لند مستتتتتتتتوى داللة   ( توضتتتتتتتح أن  95نتائو الجدول إقم )

(4.43 ≥ αبهن مداإل ار )لتقائمهن لتى االتصال حهث  ان  قهمة  لالم األمني والتولهة المجتمعهة
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.149)إ( = 

وذها يعطهنا مؤشتتتتتتتتتتتتتًرا أن  ذناك لالقة طردية بهن مداإل ارلالم األمني والتولهة المجتمعهةب 
مجتمع ن ارلالم يود  الرأا العام لتو و ويردع ذلك التراب  بهن ارلالم ودوإه في التولهة لتمجتمعب 

 ويقدم التولهة سوًاا  ان  ميجابهة أو ستبهة.
)إ(  حهث  ان  قهمة ،والتوعية الم تملية ه لر التخطيلبين وجر عالقة ذا  دللة إحصائية ي -

 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.374= 
لها ذلك لتتصطه  المستتتتتتتبق اويردع  بالتصطه  والتولهة المجتمعهةستتتتتتتنقبل ودو لالقة بهن 

هة الصطة ستتتتتتتتتواا  ان  يوضتتتتتتتتتح األذداف والغايات واألولويات والمستتتتتتتتتئولهات والصتتتتتتتتتالحهاتب وماذ  
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و تشتتتتتتتتغهتهة التي تستتتتتتتتعى لتحقهقيا مداإل ارلالم األمنيب ومما ينع س بشتتتتتتتت ل ميجابي أاستتتتتتتتتراتهجهة 
(ب ضتتتتتتروإل 8444بهدب ذر لتتصفهف من الستتتتتتتبهاتب وزيادل اريجابهاتب وذها ما أوصتتتتتت  ب  دإاستتتتتتة )

االذتمام  دلأارداإل الجهدلب والتصطه  الستتهم من قبل القائمهن لتى الوسائل ارلالمهة المحتهة من 
ستتتبت  وبتغ ب عد التصطه  في الدإاستتتة الحالهة ما ن ببموضتتتوع التنشتتتئة الستتتهاستتتهة لتشتتتبا  الفتستتتطهني

 ."متوس ( بدإدة تأيهد "74.9%)
إ( حهث  ان  قهمة ) ،ه لر التنظيم والتوعية الم تمليةة بين يوجر عالقة ذا  دللة إحصـــــائي -

 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.398= 
لمتهة التنظهم التي  ذلك أن  اإ النجاحب و لمتهة التنظهم داخل أا مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة ذو من أستتتتتتتتتتر 

أن    يدلل لتى اوذه ب"توستتتتتتطةم(ب بدإدة تأيهد "%90.9يماإستتتتتتيا القائم باالتصتتتتتتال بتغ ما نستتتتتتبت  )
وذو ما يم هز وزاإل الداختهة ب األمنهةمداإل ارلالم األمني بالتنظهم داخل المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة  ماالذتما يجب

 بعمتيا المنظم.
)إ(  حهث  ان  قهمة ،والتوعية الم تملية يوجر عالقة ذا  دللة إحصـــائية بين ه لر التوجيه -

 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.909= 
و البتاحتث أذم  دإدة  بهرلب بستتتتتتتتتتتتتتبب قدإل التوده  لتى توده  العامتهن وفق بهتة التوده  ويعز 

قبل االنحراف لن المستتتاإ المحدد ل ب ومما يستتتتالد في توفهر الوق  والجيد لتى  ستتتتًفاالمصط  ل  
ل التوده  يعطي القائم باالتصتتال الستتهاستتات العامة لتوزاإ  ن  مالقائم باالتصتتالب ولهس ذلك فحستتب بل 

 تكون وفق نظرل استشرافهة لتقهادل العتها. تولهة المجتمعهة التي يسعى ليا أن  مما يسالد ال
( حهث  ان  قهمة )إ ،والتوعية الم تملية ه لر الرقاهةبين يوجر عالقة ذا  دللة إحصــــــائية  -

 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.744= 
ا تقو  ميمةو الباحث دوإ الرقابة بدإدة يعز     م ب  من تصتتتتتتتتتتحهح االنحرافات فيدًداب نظًرا ل م 

(ب بإصتتتتتداإ وتطبهق قوانهن خاصتتتتتة بارلالم في 8444ذربهدب العملب وذها ما أوصتتتت  ب  دإاستتتتتة )
فتستتتتتطهنب بحهث تحدد ذهه القوانهن الصطوط الحمراا في التجاوزات لكل وستتتتتتهتة ملالمهةب ويقع ذلك 

مع ارلالم الح ومي لتى الوستتتتتتتائل لتى مستتتتتتتئولهة مداإل ارلالم األمنيب التي تقوم بالدوإ الرقابي 
 ارلالمهة المحتهةب ولكي تتم ن من ضمان النشر بما يحقق التولهة المجتمعهة لتمجتمع.
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حهث  ،والتوعية الم تملية مهنية القائم هالتصــــاله لر يوجر عالقة ذا  دللة إحصـــائية بين  -
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.781كان  قهمة )إ( = 

هة من امتتك القائم باالتصتتتال مينهة لال كتماف بالباحث أذمهة المينهة لتقائم باالتصتتتال يعتقد 
لغصتتتهنب االصبرل ستتتهنع س ذلك لتى التولهة المجتمعهة بدإدة أكبرب وذها ما توصتتتت  مله  دإاستتتة )

 ل  يودتتتد أثر  بهر لمينهتتتة العتتتامتهن في ارلالم األمني لتى أداا العتتتامتهن في األديز (ب أنتتت  8448
 .األمنهة

ث حه ،والتوعية الم تملية الضــــــــواهل والمحاذيره لر يوجر عالقة ذا  دللة إحصــــــــائية بين  -
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.799كان  قهمة )إ( = 

و الباحث ضتتتتتتتتتتروإل االلتزام بالضتتتتتتتتتتواب  والمحاذير في التولهة المجتمعهة  ون أن    ها ذ ويعز 
الداختهةب بستتتتتبب ما يحتوي  من معتومات حستتتتتتاستتتتتة وتفاصتتتتتتهل من في وزاإل  االمتف يعتبر حستتتتتاستتتتتتً 

(ب 8444نب الغصهتؤثر بشت ل ستتبي لتى النسهو المجتمعيب وذها ما استنتجت  دإاسة )ن  المم ن أ
ب وذناك قصتتتتوإ في تيهئة الرأا العامب ويودد األمنهةارلالم األمني متتزم بالضتتتتواب  والمحاذير  أن  

باحث مع ب ويتفق الاألمنهةلتى أداا العامتهن في األديزل  األمنهةحاذير تأثهر  بهر لتضتتتتتتتتتتتتتواب  والم
 ذلك.

 ،والتوعية الم تملية التأهيل والترريب اإلعالميه لر يوجـر عالقـة ذا  دللة إحصـــــــــائية بين  -
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.973حهث  ان  قهمة )إ( = 

ذلتتتك و  ؛المي لتقتتتدإل لتى التولهتتتة المجتمعهتتتةو البتتتاحتتتث أذمهتتتة التتتتأذهتتتل والتتتتدإيتتتب ارليعز   
لألذمهة البالغة في مواكبة التطوإ الستتتريع في وستتتائل ارلالم ومواكبة الءوإل التكنولودهة في العالمب 

استتتتتتتتتتتتصدام التقنهات الحديءة في تتبع المجرمهن  (ب بأن  8444الحربيب وذها ما اتفق  مع  دإاستتتتتتتتتتتة )
ال   باط األمنب وقد استتتنتج  ذات الدإاستتةب بأن  تحستتهن أداا ضتت  و  األمنهةتستتالد في تنمهة المياإات 

ده ا أك  ادية والمعنويةب ذها مالم يتم تزويد المتمهزين بالحوافز أن  و من تحستتتتتهن أداا ضتتتتتباط األمن  د  ب  
ذا مع الباحث قائاًل: "مم انهات مادية وإم انهات بشتتتتتتتتترية بارضتتتتتتتتتافة لألحداث بدإ خالل مقابتة أدرا 

(ب 8448الغصتتتتتهنب "ب وأوصتتتتت  دإاستتتتتة )  عمل وخبرات مءل الحوادث والطواإ تتي تحتاج لال األمنهة
 .األمنهةزيادل تدإيب وتطوير العامتهن في ارلالم األمني ودمجيم مع زمالئيم في األديزل ب
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( بين α ≤ 0.05توجر عالقة ذا  دللة إحصـائية عنر مستوى دللة )الفرضـية الرئيسـية الثانية: 
 لدمستهرفين من التصال والتوعية الم تملية منيةاألالحمال  

 والتوعية الم تملية لدمستهرفين من التصال األمنيةاللالقة بين الحمال  ( 64)جرول 

 الم ال 
 التوعية الم تملية

 الرللة الرللة قيمة ر

 دالة 0.01 0.36 كرامة المواطن وذهبة الشرطي
 دالة 0.01 0.31 نخدمة المواط

 دالة 0.01 0.36 الولي المروإا 
 دالة 0.01 0.25 م افحة المصدإات

 دالة 0.01 0.30 لسالمتك 448
 دالة 0.01 0.32 8 - 4التصابر 

 
  تودد لالقة ذات داللة محصتتتتتتتائهة لند مستتتتتتتتوى داللة ( أن  90توضتتتتتتتح نتائو الجدول إقم )

(4.43 ≥ αبهن مداإل ارلالم األمني وال )حهث  ان بتولهة المجتمعهة لتقائمهن لتى االتصتتتتتتتتتتتتال  
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.58قهمة )إ( = 

 ،ةوالتوعية الم تمليه لر كرامة المواطن وهيبة الشرطي بين يوجر عالقة ذا  دللة إحصـائية  -
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.59حهث  ان  قهمة )إ( = 

االإتباط الوثهق بهن  رامة المواطن وذهبة الشتترطي والتولهة المجتمعهةب و الباحث ودود يعز   
متة العديد ب وشتتمت  الحنفستت  الحمتة  ان  تستتتيدف القائم باالتصتتال والمستتتيدف في الوق  أن   ملى

والتي ستتتتع  فهيا ملى الحفاظ لتى  رامة  بفي الحمتة من الوستتتتائل التي نفهتيا مداإل ارلالم األمني
تى ويجب ل ب  ال أحد فوق القانون ذهبة الشتتتتتترطي وإيصتتتتتتال إستتتتتتالة واضتتتتتتحة لتمجتمع بأن  المواطن و 

 قانون. أو إدل   االجمهع احترام  وااللتزام ب  سواا  ان مواطنً 
مة حهث  ان  قه ،والتوعية الم تملية خرمة الوطنه لر يوجر عالقة ذا  دللة إحصــائية بين  -

 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.54)إ( = 
و البتاحتث التولهة المجتمعهة من خالل خدمة المواطن التي  ان  تستتتتتتتتتتتتتتعى من خالليا يعز   

 اوزاإل الداختهة لهستتتتتتتت  فق  دية تنفههية لتقضتتتتتتتتااب بل مني   مداإل ارلالم األمني بتولهة المواطن بأن  
مستتتالدل ا تقدم خدمة مجتمعهة لتمواطنب وذلك من خالل الشتتترطة المجتمعهةب وشتتتمت  الحمتة أيضتتتً 
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بعض المحتادهن وترمهم بعض المنازلب ومستالدات مالهةب وحل بعض المشتتاكل األستترية من خالل 
 دائرل العالقات العامة.

 حهث  ان  ،والتوعية الم تملية يوجر عالقة ذا  دللة إحصـــــــــائية بين ه لر الوعي المرور   -
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.59قهمة )إ( = 

دمهع  ن  أبب ويعتقد الباحث ذلك  افة شتتتتتتتتتترائح المجتمعلذمهة الولي المروإا و الباحث أ يعز   
فئات المجتمع تحتك بشتتت ل مباشتتتر بالحر ة المروإيةب  ونيا تمس حهاتيم بشتتت ل مباشتتترب وذو دزا 
من التولهة التي تقوم بيا مداإل ارلالم األمني بشتتتتتت ل دوإا ومستتتتتتتمرب ويصصتتتتتتص دياز الشتتتتتترطة 

لشتتتتتترطة المروإب وتصصتتتتتتص ارداإل العامة لشتتتتتترطة المروإ قستتتتتتم ارإشتتتتتتاد  الفتستتتتتتطهنهة مداإل لامة
المدإستتتتتتتي في  ل محافظةب الها يتولى بدوإه التولهة المجتمعهة لكل المستتتتتتتتويات الدإاستتتتتتتهةب ويقوم 

تهل من ب بيدف التق افة شتتترائح المجتمعلا بعقد الندوات والوإ  لتوصتتتول لولي مروإا شتتتامل أيضتتتً 
(ب التي أوصتتتتتتت  8447لقباتب اظ لتى األإواحب واتفق  مع ذلك دإاستتتتتتتة )الحفو الحوادث المروإية 

بالتماد مستتتتتاحات  افهة في وستتتتتتائل ارلالم المصتتفة لبحث وتوضتتتتتهح القضتتتتتتايا المرتبطة بالمروإب 
 ويدخل في ذها ارطاإ دمهع الصحف والمجالت الرسمهة واألذتهة والحزبهة.

همة حهث  ان  ق ،والتوعية الم تملية ة المخررا ه لر مكافحبين يوجر عالقة ذا  دللة إحصـائية 
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.83)إ( = 
ذتتهه اآلفتتة تتتدمر النستتتتتتتتتتتتتتهو  و البتتاحتتث ضتتتتتتتتتتتتتتروإل التولهتتة بمصتتاطر المصتتدإاتب  ون أن  يعز   

وتدمر شتتتصصتتتهة ارنستتتان ووصتتتتول   بالمجتمعي وتؤدا ملى االنحالل األخالقي األمني في المجتمع
أن (ب حهث توصتتتت  "8447-8449مام اتفق  مع  دإاستتتة )ما اردإاك ل م ا يفعلب وذها  لدإدة لدم

أكءر األستتتالهب المناستتتبة لتتولهة االدتمالهة تكمن في توضتتتهح لواقب اردمان والتعريف بالعقوبات 
وذها يدلل لتى مدى أذمهة التولهة من ذهه  ب"وذتها رنجاح ذهه الحمالت وتحقهق أذدافيا بالقتانونهتة

 و هف يم ن الحد منيا في المجتمع. باآلفة
حهث  ان   والتوعية الم تملية لســــــالمتك 408ه لر يوجر عالقة ذا  دللة إحصــــــائية بين  -

 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.54قهمة )إ( = 
ديتتاز التتدفتتاع المتتدنيب قتتام بتولهتتة  و البتتاحتتث أذمهتتة التولهتتة من خالل ذتتهه الحمتتتة بتتأن  يعز  

ن من خالل العتديتد من التدوإات والمحتاضتتتتتتتتتتتتتتراتب واشتتتتتتتتتتتتتتتمتت  الحمتتة لتى زياإات مهدانهة المواطنه
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الصنالهة وإإشادذم حول السالمةب وتأمهن ذهه المؤسسات من أا خطر محتمل والعمل  تلتمؤسسا
 يتعامل معيا المواطن.أن  م ن ض األحداث التي يمحاكال مهدانهة لبع

حهث  ان  قهمة  والتوعية الم تملية 8-4التخابر ر ه ليوجر عالقة ذا  دللة إحصــائية بين  -
 .4.43والداللة ارحصائهة أقل من  4.58)إ( = 

ا ليا من دوإ ميم في المجتمع الفتستتتتتتتتتتتتتتطهنيب يعز    و البتاحتث األذمهتة الكبهرل ليهه الحمتة ل م 
 مع ذهه فئة غهر  ون  غهر مرغو  بيا داخللالهة دًدا ا تتعامل بحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتهة وستتتتتتتتتتتترية ني  محهث 

القتتائم بيتتهه الحمتتتة ديتتاز األمن التتداختي  ونتت  الجيتتاز المصتص بيتتها  المجتمع الفتستتتتتتتتتتتتتتطهنيب وأن  
الولي حول م تتافحتتة التصتتابر مع االحتالل الصتتتتتتتتتتتتتتيهوني مرفوض في المجتمع  الشتتتتتتتتتتتتتتأنب ونجتتد أن  

الفتستتتتتتتتتتتتتتطهنيب وبتتالتراف االحتالل أن ذتتهه الحمالت  تتان ليتتا تتتأثهر واضتتتتتتتتتتتتتتح لتى المتصتتابرين مع 
 ل بترادعيم لن التصابر وتستهم أنفسيم.االحتال

ســتوى م إحصــائية عنرذو دللة  اتأثير   األمنيةالحمال  اإلعالمية  الفرضــية الرئيســية الثالثة: تؤثر
 .لدمستهرف من التصال( في التوعية الم تملية α ≤ 0.05دللة )

لقهاس أثر  Stepwiseالختباإ ذهه الفرضهة تم استصدام تحتهل االنحداإ الصطي التدإيجي 
( لتى المتغهر التابع )التولهة المجتمعهة(ب وقد تبهن األمنهةالمتغهر المستتتتتتتتتتتتقل )الحمالت ارلالمهة 

 التالي:
مستتوى التولهة  ( أن  Stepwiseيبه ن نموذج االنحداإ النيائي باستتصدام طريقة االنحداإ التدإيجي )

 ذرية وذات داللة محصتتتتتتتتتتائهة فق  ب ل منيتأثر بصتتتتتتتتتتوإل دو  (المتغهر التابع)وذو يمءل  بالمجتمعهة
(( وقد تم استتتبعاد المتغهرات )خدمة 8-4)كرامة المواطن وذهبة الشتترطيب الولي المروإاب التصابر 

( لعتتتدم ودود تتتأثهر لتى المتغهر التتتابع )التولهتتتة 448المواطنب م تتافحتتة المصتتتدإاتب لستتتتتتتتتتتتتتالمتتتك 
 المجتمعهة(. 
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 )المتغير التاهع: التوعية الم تملية( Stepwiseيوضح تحديل النحرار الترري ي ))( 65)جرول 

 المتغيرا  المستقدة
ملامال  
 النحرار

الخطأ 
 المليار

ملامال  
النحرار 
 المليارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

sig. 

مستوى 
الرللة 
عنر 

(0.05) 
 دال 0.00 21.8  0.12 2.55 الءاب 

 دال 0.00 4 0.23 0.05 0.21 مة المواطن وذهبة الشرطيكرا
 غهر دالة 0.78 0.28 0.02 0.06 0.02 خدمة المواطن
 دال 0.00 3.63 0.21 0.05 0.18 الولي المروإا 

 غهر دالة 0.87 0.162 -010.- 0.05 -008.- م افحة المصدإات
 غهر دالة 0.24 1.18 0.07 0.06 0.07 لسالمتك 448

 دال 0.01 2.62 0.14 0.05 0.12 8 - 4التصابر 
 ANOVAتحديل التباين 

 0.000 القهمة االحتمالهة F 18.5قهمة اختباإ 

التقتهتمتتتتتتتتة االحتتتمتتتتتتتتالهتتتتتتتتة  2R 0.479قهمة معامل التفسهر المعدل 
 لمعامل التفسهر

0.000 

 
 ملادلة التأثير: 

)الولي المروإا( +  14..)كرامة المواطن وذهبة الشرطي( +  171.+  7111التولهة المجتمعهة= 
 (7-1)التصابر  117.

حمتتة  رامتة المواطن وذهبتة الشتتتتتتتتتتتتتترطيب وحمتة الولي المروإاب وحمتة  أظيرت النتتائو أن  
ب بهنما حمتة خدمة المواطنب وحمتة م افحة دااًل  (4.43"ب  ان مستتتتتتوى الداللة لند )8-4التصابر "

 .( غهر دال  4.43لند ) " لسالمتكب  ان مستوى الداللة448المصدإاتب وحمتة "
و الباحث ذلك ملى أن   الحمالت الدالة  ان ليا دوإ  بهر في التولهة من خالل التولهة  ويعز 

و ان ليا الدوإ األكءر بالتأثهر من خالل تولهةب   األذمهتة التي أثرت بتالمجتمعب بمصتتف شتتتتتتتتتتتتتترائحت
واطن ز العالقة بهن المون وتعزي ان ليا أثر في احترام القان  رامة المواطن وذهبة الشتتتتتتتتتتتتترطي فحمتة

وإا ادث المر والتصفهف من الحو  ةفي الولي المروإي أثرحمتة الولي المروإا  ان ليا و والشتتتتترطيب 
السقوط في وحل  منفي تولهة المجتمع  أثر"  ان ليا 8-4حمتة التصابر "و وولي طال  المداإسب 

ة يردع ذلك لحستتاستتهة وطبهعهة الحمتة والفئة الغهر دالب وأن  الحمالت لة مع االحتالل واالبتزازاالعم
 المستيدف فهيا.
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( بهن α ≤ 0.05داللة )فروق ذات داللة محصتتتتائهة لند مستتتتتوى  توددالراهلة: الفرضـــية الرئيســـة 
والتولهة المجتمعهة  مداإل ارلالم األمنيحول  القائمهن لتى االتصتتتتتتتتتتتتتتالمتوستتتتتتتتتتتتتتطتات استتتتتتتتتتتتتتتجابة 

ا  التي توادتت  مداإل ارلالم المعوقتتاتو   –عمر ال –الحتتالتتة االدتمتتالهتتة لتمتغهرات التتديمغرافهتتة )تبعتتً
 .(لدد سنوات الصدمة –الرتبة العس رية   -المسمى الوظهفي  –التصصص  –المؤذل العتمي 

بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) دللةتوجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى  -
 .أعز ( –زوج تبل ا لمتغير الحالة الجتماعية )متالمبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ت" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولتهن.  
 ةالجتماعيللينتين مستقدتين لملرفة الفروق تبل ا لمتغير الحالة  Tنتائج اختبار( 66)جرول 

 الم ال
 المتوةطا 

قيمة 
 Tالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
 أعز  زوجمت الرللة

 غهر دالة 4.41 4.75 5.03 5.74 مداإل ارلالم األمني
 غهر دالة 4.38 4.849 5.10 5.11 التولهة المجتمعهة

 غهر دالة 4.00 4.45 8.44 4.00 التي تواد  مداإل ارلالم المعوقات

 
 (:77)يتضح من الجدول إقم 

وبالتالي ستتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتهة  بα=4.43وذي أكبر من ب sig=0.08قهمة مستتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
داإل ارلالم ممتوستطات استتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتفريةب حهث يتضتح أن  

 تبًعا لمتغهر الحالة االدتمالهة. األمني
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.52قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول فروق بهن    ال توددالصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر الحالة االدتمالهة. المجتمعهة

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.94قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
 لمعوقاتامتوستتتتتطات استتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتح أن  

   مداإل ارلالم تبًعا لمتغهر الحالة االدتمالهة.التي تواد
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دمهع العتتامتهن في مداإل ارلالم األمني يعهشتتتتتتتتتتتتتتون في ظروف  و البتتاحتتث ذلتتك ملى أن  يعز  
بهنيم  ىيم يمءتون ارلالم األمنيب وبهلك تتالشتتتتتتتوأن   بواالطالع لتى األحداث بمتشتتتتتتتابية في العمل

الحالة االدتمالهة في مستتتتتتتتتوى التولهة وذلك لتقاإ  الميام الفروق في الحالة االدتمالهةب وال تؤثر 
 والصالحهات بغض النظر لن الحالة االدتمالهة. توالمسؤولها

بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) دللةتوجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى  -
 تبل ا لمتغير اللمر المبحوثين 

 ق بهن المجمولات.استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفرو  
 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير اللمر( 67)جرول 

 الم ال
قيمة  المتوةطا 

الختبار 
F 

القيمة 
الحتمال

 SIGية 

مستوى 
 الرللة

أقل من 
20 

20- 
 10أقل 

10 
 فأكثر

94.9 5.91 5.93 5.94 مداإل ارلالم األمني  غهر دالة 4.37 
 غهر دالة 4.70 4.04 5.17 5.08 5.77 التولهة المجتمعهة

 غهر دالة 4.89 4.588 4.74 8.44 8.40 التي تواد  مداإل ارلالم المعوقات

 
 (:73)يوضح الجدول إقم 

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.57قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
داإل ارلالم ممتوستطات استتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن ح أن  الصتفريةب حهث يتضت

 تبًعا لمتغهر العمر. األمني
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.74قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر العمر. تمعهةالمج

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.26قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
 لمعوقاتامتوستتتتتطات استتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتح أن  

 التي تواد  مداإل ارلالم تبًعا لمتغهر العمر.
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امل العمر يتالشتتتتتتتتتتى بالصبرلب والوق ب وطبهعة الميام الم تفون ل و الباحث ذلك ملى أن  يعز  
 العامتهن في مداإل ارلالم األمني يعهشتتتتتتتتتون في ظروف متشتتتتتتتتتابية في العمل فنجد أن   بياب وبما أن  

الفروقات العمرية تتالشتتتى وال يصتتتتبح ليا تأثهرب وذلك بستتتتب تقاإ  الميام والصتتتتالحهات بهنيمب وقد 
ستاستًها في تحديد الشصصهات المغايرل أالعمر ال يتعب دوًإا  (ب بأن  8444ب مالخةاتفق  مع دإاستة )

ا مع طبهعة الشتتتصصتتتهة البشتتترية بأن   ا صتتتاحبة يوالمستتتايرل من أفراد شتتترطة المباحثب وذها يتفق أيضتتتً
 مواقف وقراإ بغض النظر لن المستوى العمرا.

ن متوةــطا  اةــت اهة بي( α ≤ 0.05) توجر فروق ذا  دللة إحصــائية عنر مســتوى دللة -
 تبل ا لمتغير المؤهل اللدمي.المبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولات 

 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير المؤهل اللدمي( 68)جرول 

 الم ال
 المتوةطا 

قيمة 
 Fالختبار 

 القيمة
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
ثانو   الرللة

 عامة
دبدوم 
 متوةل

 هكالوريوس
دراةا  
 عديا

 غهر دالة 0.12 0.00 .3.0 3.00 3.00 0.00 مداإل ارلالم األمني
 غهر دالة 0.26 0.33 3.00 3.07 3.00 0.30 التولهة المجتمعهة

التي  المعوقات
 تواد  مداإل ارلالم

0.03 2.00 0.00 0.00 00.7  غهر دالة 0.72 

 
 (:74)يوضح الجدول إقم 

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.12قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
داإل ارلالم ممتوستطات استتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتفريةب حهث يتضتح أن  

 تبًعا لمتغهر المؤذل العتمي. األمني
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.26داللة قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى ال أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر المؤذل العتمي. المجتمعهة

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43ذي أكبر من ب و sig=0.72قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
 لمعوقاتامتوستتتتتطات استتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن فريةب حهث يتضتتتتتح أن  الصتتتتت

 التي تواد  مداإل ارلالم تبًعا لمتغهر المؤذل العتمي.
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معظم العتامتهن في مداإل ارلالم األمني من حمتتة الشتتتتتتتتتتتتتتيادات  و البتاحتث ذلتك ملى أن  يعز  
 ازاً نتتا نجتتد دملطتتاؤذم دوإات ودرلتتات تتتدإيبهتتة مال أن  ذم أقتتل من الءتتانويتتة العتتامتتة يتم  ن  العتمهتتةب وم  

وذلك إغم  ؛ همدزا منيم يستتتكمل تعت منيم يماإس ذواية التصتتمهم والتصتتوير من خالل الصبرلب وأن  
(ب ذها يعطي %44.1ما نسبت  )حهث بغت  منيم قد أتم الدإاسات العتها  ادزاً  قتة لددذم ونجد أن  

وذي لتى إأس اليرم في مداإل ارلالم  بلتمهة في مداإل ارلالم األمنيذناك دإدات  ملى أن   امؤشرً 
( من حمتة %48.5ما نستتتتتتتتتتتبت  ) ( أن  8448الغصتتتتتتتتتتتهنب األمني واتفق  ذهه النتهجة مع دإاستتتتتتتتتتتة )

 الدإاسات العتها.
بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) دللةتوجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى  -

 تغير التخصص.تبل ا لمالمبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولات  

 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير التخصص( 69)جرول 

 الم ال
قيمة  المتوةطا 

الختبار 
F 

القيمة 
الحتمال

 SIGية 

مستوى 
 إدارة قانون  صحافة الرللة

غير 
 ذلك

 غهر دالة 7.00 0.03 .3.3 .3.0 3.02 3.00 مداإل ارلالم األمني
 غهر دالة 7.07 7.003 3.00 3.00 0.77 3.00 التولهة المجتمعهة

 غهر دالة 7.30 0.02 0.07 .0.0 2.20 2.77 التي تواد  مداإل ارلالم المعوقات
 

 (:.7)يتضح من الجدول إقم 
وبالتالي ستتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.48 قهمة مستتتتتتتتتتتتوى الداللة أن   -

داإل ارلالم ممتوستطات استتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتفريةب حهث يتضتح أن  
 تبًعا لمتغهر التصصص. األمني

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.90قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن يتضتتتتتتتتح أن   الصتتتتتتتفريةب حهث

 تبًعا لمتغهر التصصص. المجتمعهة
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وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.34قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
 لمعوقاتامتوستتتتتطات استتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتح أن  

 لتي تواد  مداإل ارلالم تبًعا لمتغهر التصصص.ا
ي ف متصصتتتتتتتتصتتتتتتتتهنملى  ونيم و الباحث أذمهة العامتهن في مجال مداإل ارلالم األمني يعز  
(ب يعمتون في مجال الصحافة وارلالمب والبعض اآلخر في %00.3ما نسبت  ) مال أن   بذها المجال

ا وقد ظيرت  ببحادة ملى تصصتتتتصتتتتات أخرى  تصصتتتتصتتتتات مصتتفة ولكن مداإل ارلالم األمني أيضتتتتً
 )التغة ارنجتهزيةب البرمجةب ارداإلب القانون(. :مءل بخالل تحتهل االستبهانات

بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) دللةتوجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى  -
 .تبل ا لمتغير المسمى الوظيفيالمبحوثين 

 لتى الفروق بهن المجمولات استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف  

 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير المسمى الوظيفي( 70)جرول 

 الم ال
قيمة  المتوةطا 

الختبار 
F 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
 موظف مرير عام نائب مرير  مرير  الرللة

 غهر دالة 4.95 4.39 5.94 5.90 5.13 5.90 مداإل ارلالم األمني
 غهر دالة 4.74 4.09 0.49 0.43 5.04 0.45 التولهة المجتمعهة

التي تواد   المعوقات
 مداإل ارلالم

 غهر دالة 4.17 4.88 4.07 8.84 8.40 8.40

 
 (:.3)يتضح من الجدول إقم 

لتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة وباب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.63قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
داإل ارلالم ممتوستطات استتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتفريةب حهث يتضتح أن  

 تبًعا لمتغهر المسمى الوظهفي. األمني
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.70قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول هن   ال تودد فروق بالصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر المسمى الوظهفي. المجتمعهة
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وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.87قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
 لمعوقاتامتوستتتتتطات استتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتح أن  

 لالم تبًعا لمتغهر المسمى الوظهفي.التي تواد  مداإل ار
ل أغتب العامتهن في مداإ  أن   ملىو الباحث لدم ظيوإ فروق بهن المستتتتتتتتتتتمهات الوظهفهةب يعز  

تعهن لتى المعتومات ولدييم خبرل في مماإستتة العمل م مط  أا أني   ؛باطارلالم األمني من فئة الضتت  
م م أكءر اطالًلا وشتمولهة من دونيألني   ؛بسته  المستمهات ذات القهادل قد ظيرت بفاإق  وأن   باألمني

لدم ودود فروق لتي بهن  وا (ب8445الصطهبب من العامتهنب واتفق  الدإاستتتتة الحالهة مع دإاستتتتة )
 عزى لمتغهر المسمى الوظهفي.ذات داللة محصائهة بهن استجابات المبحوثهن ت  

بين متوةــطا  اةــت اهة ( α ≤ 0.05دللة )توجر فروق ذا  دللة إحصــائية عنر مســتوى  -
 .تبل ا لمتغير عرد الرتبة اللسكريةالمبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولات  

 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير الرتبة اللسكرية( 71)جرول 

 الم ال
القيمة  المتوةطا 

تمالالح
 مالزم مالزم أول نقيب رائر مقرم عقير عمير SIGية 

 4.91 3.65 3.76 3.54 3.30 3.93 3.93 3.75 مداإل ارلالم األمني
 4.94 3.7 3.94 3.833 3.653 4.4 4.25 4.21 التولهة المجتمعهة

التي تواد   المعوقات
 مداإل ارلالم

2.07 2 1.82 1.738 1.948 1.94 2.3 4.47 

 
 (:31)من الجدول إقم يوضح 

وبالتالي ستتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.68قهمة مستتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
  ال تودد فروق بهن متوستطات استتتجابة المبحوثهن حول مداإل ارلالم الصتفريةب حهث يتضتح أن  

 األمني تبًعا لمتغهر المسمى لدد الرتبة العس رية.
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.61قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

  ال تودد فروق بهن متوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول التولهة الصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 المجتمعهة تبًعا لمتغهر الرتبة العس رية.
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وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.17قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
 لمعوقاتا  ال تودد فروق بهن متوستتتتتطات استتتتتتجابة المبحوثهن حول حهث يتضتتتتتح أن  الصتتتتتفريةب 

 التي تواد  مداإل ارلالم تبًعا لمتغهر الرتبة العس رية.
  لتدم ودود فروق ت عزا لترتبتة العستتتتتتتتتتتتتت ريةب وذها ما اتفق  مع  دإاستتتتتتتتتتتتتتة و البتاحتث أنت  يعز  

إاستتة لهنة الدئهة بهن متوستتطات تقديرات   ال تودد فروق ذات داللة محصتتا(ب بأن  8448الغصتتهنب )
 عزى ملى الرتبة العس رية.حول ذهه المجاالت ت  

بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) دللةتوجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى  -
 .تبل ا لمتغير عرد ةنوا  الخرمةالمبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولات  

 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير عرد ةنوا  الخرمة( 72)جرول 

 الم ال
 المتوةطا 

قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمال

 SIGية 

مستوى 
  3أقل من  الرللة

أقل -3
 44من

ةنة  44
 فأكثر

 غهر دالة 4.93 4.08 5.30 5.78 5.98 مداإل ارلالم األمني
 غهر دالة 4.11 4.48 5.10 5.13 5.75 التولهة المجتمعهة

التي تواد  مداإل  المعوقات
 ارلالم

 غهر دالة 4.85 4.03 4.08 8.44 4.07

 
 (:37)يتضح من الجدول إقم 

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.65قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
داإل ارلالم ممتوستطات استتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن ح أن  الصتفريةب حهث يتضت

 تبًعا لمتغهر المسمى لدد سنوات الصدمة. األمني
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.88قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة ان حول متوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثه  ال تودد فروق بهن الصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر لدد سنوات الصدمة. المجتمعهة

وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.23قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -
 لمعوقاتامتوستتتتتطات استتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتح أن  

 وات الصدمة.التي تواد  مداإل ارلالم تبًعا لمتغهر لدد سن
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العامل الزمني لتعامتهن في  و الباحث لدم ودود فروق ت عزا لستتتتتتتتتتنوات الصدمةب ملى أن  يعز  
بحهث اكتسبوا الصبرل ممن سبقيم بيها العمل خالل سنوات قتهتةب وأنيم  بمداإل ارلالم األمني طويتة

ستتتريع من  الصبرل بشتتت ل وقضتتتايا متتالهة في المحافظات الجنوبهة مما دعتيم ي تستتتبوا اشتتتيدوا أحداثً 
ذم أصتتتحا  الصبرل طويتة من مداإل  ن  مما دعتيم في مستتتاوال مع م   ؛خالل معايشتتتتيم ليهه األحداث

 ارلالم األمنيب فتهلك تالش  الفروق بهنيم في سنوات الصدمة.
( بهن α ≤ 0.05داللة )فروق ذات داللة محصائهة لند مستوى  توددالخامسة: الفرضية الرئيسة 

النوع رافهة )لتمتغهرات الديمغتبًعا  التولهة المجتمعهةحول  المستيدف من االتصالت استجابة متوسطا
 الجامعة( - التعاطف السهاسي -التصصص  –المستوى الدإاسي  –االدتمالي 

بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) توجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى دللة -
 الجتماعي المبحوثين تبل ا لمتغير النوا

 استصدم الباحث اختباإ "ت" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولتهن  

 للينتين مستقدتين لملرفة الفروق تبل ا لمتغير النوا الجتماعي Tنتائج اختبار( 73)جرول 

 الم ال
 المتوةطا 

قيمة 
 Tالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
 ىأنث ذكر الرللة

 غهر دالة 4.01 4.448 5.90 5.904 التولهة المجتمعهة
 

 (:37)يتضح من الجدول إقم 
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.98قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تغهر النوع االدتمالي.تبًعا لم المجتمعهة
ا لتنوع االدتمتالي بستتتتتتتتتتتتتتبتب حادة يعز   و البتاحتث لتدم ظيوإ فروق بهن الته ر واألنءىب تبعتً

اله ر واألنءى لتتولهة المجتمعهة بغض النظر لن طبهعة القضهة المطروحةب فأصبح الجمهع بحادة 
يائل في الل التقدم الملى تولهة أمنهةب وذلك بستتتتتتتبب التغهرات والتطوإات التي يشتتتتتتتيدذا العالم من خ

وبما أننا شتتتتتتتتتتتتعب ما زال يعهش تح  احتالل متغطرسب فتالشتتتتتتتتتتتت  الفروق لتنوع  بالءوإل التكنولودهة
  ال تودد داللة محصائهة لعالقة ن  أ( 8449الشرافيب االدتماليب واتفق  النتهجة الحالهة مع دإاستة )

 ع التفالتهة األخرى.ي والمدونات والمواقنالجنس باستصدام مواقع البريد ارلكترو 
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بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) دللةتوجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى  -

 .تبل ا لمتغير المستوى الرراةيالمبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولات  

 لملرفة الفروق تبل ا لمتغير المستوى الرراةي نتائج اختبار التباين األحاد ( 74)جرول 

 الم ال
قيمة  المتوةطا 

الختبار 
F 

القيمة 
 SIGالحتمالية 

مستوى 
 الراهع الثالث الثاني األول الرللة

 غهر دالة 4.90 4.01 5.90 5.78 5.95 5.13 التولهة المجتمعهة
 

 (:38)يوضح الجدول إقم 
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.69قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر المستوى الدإاسي. المجتمعهة

و الباحث لدم ظيوإ فروق ت عزى لتمستتوى الدإاسي بسبب ودود شريحة واسعة في المجتمع يعز  
 وأصتتتتبح  الهوم التولهة من خالل بالتولهة المجتمعهة من خالل العديد من الوستتتتائل والطرق يتتقون 

ن ذم م ب و هلك نجد أن   افة المداإس والمسادد والندوات والتقااات والمصهمات تشمل الفئات العمرية
لك لب و هبأو  ب يحمتون الجواالت الحديءة التي تم نيم من متابعة األحداث أواًل الامً  (41)دون ستتن 

ا بيا من خالل مواقع التواصتتتتتتتتتل  بمشتتتتتتتتتاذدل ما يدوإ حوليم لتى مداإ الستتتتتتتتتالة ويشتتتتتتتتتاإ ون أيضتتتتتتتتتً
االدتماليب مما يجعتيم ي تستتتتتتتبون التولهة المجتمعة ستتتتتتتواا  ان  ميجابهة أو ستتتتتتتتتبهةب بناًا لتى ما 

الهة مع حالفروق في المستتتتويات الدإاستتتهةب وذها ما اتفق  فه  الدإاستتتة ال يستتتبق أدى ذلك ملى تالشتتت
( بهن 4.43  ال تودد فروق ذات داللة محصتتتائهة لند مستتتتوى الداللة )( أن  8448الشتتترافيب دإاستتتة )

 مي.كاديعزا ملى متغهر المستوى األالطال  والطالبات في دإدة محاوإ دوإ ارلالم التفالتي ت  
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ةـــت اهة بين متوةـــطا  ا( α ≤ 0.05) دللةتوجر فروق ذا  دللة إحصـــائية عنر مســـتوى  -
 .تبل ا لمتغير التلاطف السياةيالمبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولات  

 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير التلاطف السياةي( 75)جرول 

 الم ال
قيمة  المتوةطا 

الختبار 
F 

القيمة 
مالية الحت

SIG 

مستوى 
توجها   الرللة

 وطنية
توجها  
 إةالمية

توجها  
 يسارية

 محاير

 غهر دالة 4.47 8.50 5.90 0.43 5.73 5.98 التولهة المجتمعهة
 

 (:31)يوضح الجدول إقم 
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.07قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول   ال تودد فروق بهن الصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر التعاطف السهاسي. المجتمعهة

لجمهع التولهة المجتمعهة ا و الباحث لدم ظيوإ الفروق لمتغهر التعاطف السهاسيب  ون أن  يعز  
و يستتتتتتتتتتتاإية أو ن يقدمياب ستتتتتتتتتتتواا  ان  التوديات مستتتتتتتتتتتالمهة أو وطنهة أبحادة ليا بغض النظر لم  

ولهلك تالشتتتت  فروق التعاطف الستتتتهاستتتتيب ويعتقد الباحث  ؛محايدي  الجمهع بحادة ملى ذهه التولهة
ستتتتي ويعود ذلك بستتتتبب االنتماا الستتتها باالنقستتتام الستتتتهاستتتي ل  تأثهر لتى متابعة حمالت التولهة أن  

ع دإاستتتتتتتتتتتتتتة ولتتدم تعتتاطي الصصتتتتتتتتتتتتتتم مع ذتتهه الحمالت في بعض األحهتتانب واختتفتت  ذتتهه النتهجتتة م
ذناك لالقة بهن االنتماا التنظهمي وبهن متابعة الطتبة ألا ملالم فتستتتطهنيب  أن  ( 8444 بطومان)

-8449ذا ما بهن لام )مدراا الدإاستتتتتتتتتتتتة حهث تم مدراؤ ف النتهجة ملى زمن ويفستتتتتتتتتتتر الباحث اختال
 م( وذهه ذإول االنقسام السهاسي الفتسطهني.8440
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بين متوةـــطا  اةـــت اهة ( α ≤ 0.05) دللةنر مســـتوى توجر فروق ذا  دللة إحصـــائية ع -
 .تبل ا لمتغير ال املةالمبحوثين 

 استصدم الباحث اختباإ "ف" لتتعرف لتى الفروق بهن المجمولات  

 نتائج اختبار التباين األحاد  لملرفة الفروق تبل ا لمتغير ال املة( 76)جرول 

 الم ال
 المتوةطا 

قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
 األقصى األزهر اإلةالمية الرللة

 غهر دالة 0.06 1.78 3.59 3.62 3.79 التولهة المجتمعهة
 

 (:37)يوضح الجدول إقم 
وبالتالي ستتتتتتتتتتتتنقبل الفرضتتتتتتتتتتتتهة ب α=4.43وذي أكبر من ب sig=0.06قهمة مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة  أن   -

لتولهة امتوستتتتتتتتطات استتتتتتتتتجابة المبحوثهن حول تودد فروق بهن    الالصتتتتتتتفريةب حهث يتضتتتتتتتتح أن  
 تبًعا لمتغهر الجامعة. المجتمعهة
ا لمتغهر الجتتامعتتةو البتتاحتتث أنتت  يعز    وذلتتك بستتتتتتتتتتتتتتبتتب اذتمتتام المبحوثهن ؛  ال تودتتد فروق تبعتتً

 لشتتب ات التواصتتل االدتمالي قد أتاح  المشتتاإ ة والتعتهقب و هلك ال نغف بالتولهة المجتمعهةب وأن  
 االكم اليائل من التولهة الها تقدم  مداإل ارلالم األمنيب بمصتتف الوستتتائل مما دعل الجمهع م طتعً 

( ال تودد 8449حسهنب ولهلك تالش  الفروق لمتغهر الجامعةب وأظيرت دإاسة ) ؛لتى تتك التولهة
ا لمتغهر الجتتامعتتةب ويردع البتتاحتتث لتتدم ظيوإ فروق ملى أن   ي يتم ولويتتة التالحمالت الت فروق تبعتتً

ا من خالل الوإ  والندوات والتقاا التي تشرف لتهيلمجتس الطال  في نشر التولهةب تنفههذا ي ون 
 وزاإل الداختهة بالتنسهق مع شرطة أمن الجامعات وإداإل الجامعات.

 مدخص الفصل الخامس: 5.1
ًا لتى بناو  باستتعرض الباحث خالل الفصتل الصامس تفسهر النتائو حسب ما يعتقد الباحث

و هلك من خالل الرب  بهن الدإاستة الحالهة والدإاسات السابقة ذات  بالنتائو التي ظيرت في التحتهل
بعض المقابالت مع القائمهن لتى االتصتتتتالب  يجرا   العالقة بالدإاستتتتة الحالهةب واستتتتتطاع الباحث أن  

رضتتتهات الدإاستتتة الفصتتتل ف في لكي يدلم التفستتتهرات والتحتهالت التي يقوم بيا أثناا التحتهلب ولرض  
والعالقتتتة بهن مداإل ارلالم األمني والتولهتتتة المجتمعهتتتة والحمالت ارلالمهتتتة التي قتتتامتتت  بيتتتا وزاإل 

 الداختهة واألمن الوطني.
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 النتائج والتوصيا : الفصل السادس
 مقرمة:

ا ألذم النتائو التي توصتتتتتت  ملهيا الدإاستتتتتة وذلك بعد  دراا ميستتتتتتعرض ذها الفصتتتتتل متصصتتتتتً
التحتهل ارحصتتتتتتتتتتائي لبهانات االستتتتتتتتتتتبانات الصاصتتتتتتتتتتة بعهنة الدإاستتتتتتتتتتة.  ما يتطرق الباحث ملى أذم 
التوصتتتتتهات المتقرحة في ضتتتتتوا نتائو الدإاستتتتتة والتي قد تستتتتتالد في تطوير مداإل ارلالم األمني في 

 وزاإل الداختهة وتعزيز التولهة المجتمعهة لدى المجتمع في المحافظات الجنوبهة.
 نتائج الرراةة: .3.4
 :(إدارة اإلعالم األمنيالنتائج المتلدقة هالمتغير المستقل ) .7

د الجنوبهة قمن الوطني المحافظات في وزاإل الداختهة واأل مستتتتتتتتتوى مداإل ارلالم األمني أن  
 لتى النحو التالي: مداإل ارلالم األمني بعادأب و ان ترتهب متوس  (%37) نسبت  بتغ  ما

أا (ب وذو "مرتفع"ب %14.0بوزن نستتتتتتتتتتتتتبي ) ي عد الضتتتتتتتتتتتتتواب  والمحاذير قد بتغ :ىاألولالمرتبة  -
ظ ر ما لم يسمح  بضب  ما ينشر  بنشرهب وفق سهاسات لوزاإل.وح 

 (ب وذو "متوستتتتتتتتت "ب%75.0بوزن نستتتتتتتتتبي ) ب عد مينهة القائم باالتصتتتتتتتتتال قد بتغ :المرتبة الثانية -
 واالقتصادا. القدإل لتى االسيام في التغههر االدتمالي والءقافي

قدإل لتى أن  لدييم (ب وذو "متوستتتتتتتت "ب %75ي )ب عد التوده  قد بتغ بوزن نستتتتتتتتب :المرتبة الثالثة -
 القهادل وتحريك الطاقات البشرية نحو تحقهق اليدف.

   (ب وذو%74.7بوزن نستتتتتتتتتتتتتتبي ) ب عتتتتد التتتتأذهتتتتل والتتتتدإيتتتتب ارلالمي قتتتتد بتغ :المرتبـــة الراهلـــة -
 رل والمعرفة وفق دوإات متعددل.اكسا  العامتهن الصب "متوس "ب

ب القدإل لتى تقههم (ب "متوستتتتتتت "%74.9بتغ بوزن نستتتتتتتبي ) : ب عد التصطه  قدالمرتبة الخامســــة -
 الماضي والحاضر وتنبؤ بمستقبل المنظمة.

(ب وذو "متوستتتتتت "ب أا تصتتتتتتحهح %74.0بوزن نستتتتتتبي ) : ب عد الرقابة قد بتغالمرتبة الســــادةــــة -
 من قبل الوزاإل.ضمن معايهر محددل  االنحرافات

لتحديد الميام (ب وذو "متوستتتتتتتت "ب %90.9بوزن نستتتتتتتبي ) : ب عد التنظهم قد بتغالمرتبة الســـــاهلة -
 والوظائف والمسؤولهات والصالحهات.
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 :النتائج .2
 (%13.4كشتتتتتتتتتتف  الدإاستتتتتتتتتتة أن  التزام العامتهن بالتعتهمات التي تصتتتتتتتتتتدإ من الوزاإل قد بتغ  ) -

 ."مرتفع"
( %77.0ألمني قد بتغ  )المعتومات األمنهة الالزمة رداإل ارلالم اكشتتتتف  الدإاستتتتة أن  توفر  -

 "مرتفع".
 (%70.9أظيرت التدإاستتتتتتتتتتتتتتة أن  قتدإل العتامتهن لتى التعتامتل مع األزمتات ارلالمهة قد بتغ  ) -

 "مرتفع".
 ( "متوس ".%78.5مني بش ل دوإا قد بتغ  )كشف  الدإاسة أن  تطوير ارلالم األ -
 ( "مرتفع".%70.0امتهن قد بتغ  )ارداإل العتها مصدإ المعرفة لدى الع أظيرت الدإاسة أن   -
 ( "متوس ".%74.1قد بتغ  ) الضعف كشف  الدإاسة أن  متاحة الفر  لتتغتب لتى نقاط -
 ( "مرتفع".%70.9إيبهة قد بتغ  )أظيرت الدإاسة أن  ذناك تحديد دوإا لالحتهادات التد -
 ( "متوس ".%90.3ملالمهة قد بتغ )يبات كشف  الدإاسة خضوع العامتهن لتدإ  -
 ( "مرتفع".%73.5لتصطه  ارلالمي قدإ بتغ )أظيرت الدإاسة اذتمام ارداإل العتها با -
 ( "مرتفع".%91.1غ )كشف  الدإاسة أن  مشاإ ة العامتهن في وضع الصط  قد بت -
 ( "مرتفع".%75.1الهات قد بتغ  )بهن  الدإاسة ودود دية إقابهة محددل لتى األنشطة والفع -
 (%99.8عهو  المحتمتة قد بتغ  )أظيرت الدإاسة أن  مداإل الجودل الشامتة في السهطرل لتى ال -

 "متوس ".
( %74.1حهث بتغ  )فراد لمستتتتئولهات والصتتتتتالحهات لعداإات واألتحديد االدإاستتتتة أن   أظيرت -

 "متوس ".
 ( "متوس ".%90.0قد بتغ )نطقي كشف  الدإاسة أن  تنظهم المواإد البشرية والمادية بش ل م -
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 :(التوعية الم تملية) التاهعالنتائج المتلدقة هالمتغير 
( "مرتفع"ب %77.0التولهة المجتمعهة لدى القائم باالتصتتال قد بتغ بوزن نستتبي ) مستتوى  أن  

وقد بتغ مستتتتتتوى التولهة المجتمعهة لدى الجميوإ المستتتتتتيدف من االتصتتتتتال حهث بتغ بوزن نستتتتتبت  
 ( "مرتفعة"ب وأظيرت نتائو الدإاسة  تالي:75.0%)
 :المحور األول: القائم عدى التصال 
ي دوإا قد بتغ  بوزن نستتتتتبنتواصتتتتتل مع دمهع وستتتتتائل ارلالم المصتتفة بشتتتتت ل  الفقرة األولى: -

 مرتفع".( "14.5%)
وزن نستتتبي   بأن  الستتهاستتتة ارلالمهة األمنهة تغطي القضتتتايا األمنهة  افة قد بتغ الفقرة الثانية: -

 "متوس ". (78.3%)
 :المحور الثاني: ال مهور المستهرف من التصال 
بوزن  بتغ أن  حمالت التولهتة األمنهتة تزيتد من معرفتي بالقضتتتتتتتتتتتتتتايا المصتتفة قد  :فقرة األولىال -

 ".مرتفع( "%13.4نسبي )
 بتغ  وزن  دأن  مواقع التواصتتتتتتتتتل االدتمالي ذي من أذم مصتتتتتتتتتادإ المعتومات ق الفقرة الثانية: -

 ( "متوس ".%93.9نسبي )
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 النتائج المتلدقة هأهراف الرراةة
 النتائج ال متلدقة هأهراف الرراةة( 77)جرول 

 الهرف م
طريقة تحقيق 

 الهرف
 مرى تحقيقه

4.  

واقع مداإل ارلالم األمني  معرفة
الفتستتتتتتتتتتتتتتتطهني من وديتتتتتتتة نظر 

في القتتتتائمهن لتى االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 .المحافظات الجنوبهة

لتعهنتتتتتتتتة  t)اختتبتتتتتتتتاإ 
الواحتتتتتتتدل(  لمعرفتتتتتتتتة 

 دإدات االستجابة

في وزاإل الداختهة  مستوى مداإل ارلالم األمني
الجنوبهة قد بتغ  من الوطني المحتافظتات واأل
 متوس . (%37) نسبت  ما

8.  

التعرف لتى مستتتتتتتتتتتتتتتتوى التولهتتتتتتة 
المجتمعهة من ودية نظر القائمهن 

محتتافظتتات لتى االتصتتتتتتتتتتتتتتتال في ال
 الجنوبهة. 

لتعهنتتتتتتتتة  t)اختتبتتتتتتتتاإ 
الواحتتتتتتتدل(  لمعرفتتتتتتتتة 

 دإدات االستجابة

التولهتتتتتة المجتمعهتتتتتة لتتتتتدى القتتتتتتائم  مستتتتتتتتتتتتتتتتوى 
( %77.0باالتصتتتتتتتتتتتتال قد بتغ بوزن نستتتتتتتتتتتتبي )

 مرتفع.

5.  

الكشتتتتتتتتتتتتتتتف لن ودود لالقتتتة ذات 
داللة محصتتتتتتائهة بهن مداإل ارلالم 
األمتنتي التفتتستتتتتتتتتتتتتتتطتهتنتي والتولهتتتتتتتتة 

 المجتمعهة.

 لتعهنتتتتتتتتة t)اختتبتتتتتتتتاإ 
الواحتتتتتتتدل(  لمعرفتتتتتتتتة 
التتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتروق بتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتن 
 استجابات المبحوثهن

 مستتتوى  لند محصتتائهة داللة ذات لالقة تودد
 األمني ارلالم مداإل بهن( α ≤ 0.05) داللة

 .الاالتص لتى لتقائمهن المجتمعهة والتولهة

0.  
تحتتتديتتتد اريجتتتابهتتتات والستتتتتتتتتتتتتتتتبهتتتات 
لحمالت التولهتتتتتة المجتمعهتتتتتة من 

 ودية نظر المبحوثهن.

بتتتتتتتتاط متتتتعتتتتتتتتامتتتتتتتتل اإتتتتت
 بهرسون 

اريجتتتتتتابهتتتتتتتات التي تقترح لتى مداإل ارلالم 
( "متوستتتتتتتتتتتتتتت "ب %78.7األمني قتتتتتتد بتغتتتتتت  )

 األمني قد ارلالم مداإل تواد  التي المعوقات
 "متوسطة". (%99.7) بتغ 

3.  

معرفة أا الوستتتتتتتائل واألستتتتتتتالهب 
ارلالمهتتتة التي  تتتان ليتتتا تتتتأثهر 
في موضتتتتتتتوع التولهة المجتمعهة 

ظر لتى الجميوإ من وديتتتتتة ن
 المبحوثهن.

االنتتتحتتتتتتتتداإ التتتصتتتطتتتي 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدإيتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتي 

Stepwise 

 
حمتة  رامة المواطن وذهبة  النتائو أن  أظيرت 

الشتتتتتتتتتتتتتتترطيب وحمتتتتتة الولي المروإاب وحمتتتتتة 
"ب  تتان مستتتتتتتتتتتتتتتتوى التتداللتتة لنتتد 2-0التصتتابر "

 ( داالً 7.70)

9.  

التعرف لتى مستتتتتتتتتتتتتتتتوى التولهتتة 
التمتجتتتمتعتهتتتتتتتتة من وديتتتتتتتتة نظر 
التتجتتمتتيتتوإ فتتي التتمتتحتتتتتتتتافتتظتتتتتتتتات 

 الجنوبهة.

لتعهنتتتتتتتتة  t)اختتبتتتتتتتتاإ 
الواحتتتتتتتدل(  لمعرفتتتتتتتتة 

 دإدات االستجابة

مستتتتتوى التولهة المجتمعهة لدى الجميوإ 
المستتتتيدف من االتصتتتال حهث بتغ بوزن 

 ( مرتفعة.%75.0نسبت  )
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 النتائج المتلدقة هالفرضيا 
 األول الرئيسة هالفرضية ال متلدقة لدنتائج ام دخص  ( 78) جرول

 الفر  م
ملامل ارتباط 

 بيرةون 
 النتي ة

 األول
تودد لالقة ذات داللة محصتتتتتتتتتائهة لند مستتتتتتتتتتوى 

( بهن مداإل ارلالم األمني α ≤ 0.05داللتتتتتتة )
 والتولهة المجتمعهة لتقائمهن لتى االتصال.

4.149 
يودتتتتتتد لالقتتتتتتة طرديتتتتتتة بهن مداإل 
ارلتتتتتتالم األمتتتتتتنتتتتتتي والتتتتتتتتتتتتتولتتتتتتهتتتتتتتتة 

 المجتمعهة.
 يسة األولى الفرضيا  التاليةويتفرا من الفرضية الرئ

4.  
يودتتتد لالقتتتة ذات داللتتتة محصتتتتتتتتتتتتتتتتتائهتتتة بهن ب عتتتد 

 التصطه  والتولهة المجتمعهة.
 يودد لالقة ذات داللة محصائهة 4.374

8.  
يودد لالقة ذات داللة محصائهة بهن ب عد التنظهم 

 والتولهة المجتمعهة.
 يودد لالقة ذات داللة محصائهة 4.398

2.  
محصائهة بهن ب عد التوده   يودد لالقة ذات داللة

 والتولهة المجتمعهة.
 يودد لالقة ذات داللة محصائهة 4.909

1.  
يودد لالقة ذات داللة محصتتتائهة بهن ب عد الرقابة 

 والتولهة المجتمعهة.
 يودد لالقة ذات داللة محصائهة 4.744

5.  
يودد لالقة ذات داللة محصتتتتتتائهة بهن ب عد مينهة 

 لمجتمعهةالقائم باالتصال والتولهة ا
 يودد لالقة ذات داللة محصائهة 4.781

3.  
يودتتتد لالقتتتة ذات داللتتتة محصتتتتتتتتتتتتتتتتتائهتتتة بهن ب عتتتد 

 الضواب  والمحاذير والتولهة المجتمعهة
 يودد لالقة ذات داللة محصائهة 4.799

7.  
يودد لالقة ذات داللة محصائهة بهن ب عد التأذهل 

 والتدإيب ارلالمي والتولهة المجتمعهة
 ة ذات داللة محصائهةيودد لالق 4.973

 

 ثانيةال هالفرضية ال متلدقة لدنتائج ام دخص  ( 79) جرول

 الفر  م
ملامل ارتباط 

 بيرةون 
 النتي ة

 الثاني

تودتتتد لالقتتتة ذات داللتتتة محصتتتتتتتتتتتتتتتتائهتتتة لنتتتد 
الحمالت ( بهن α ≤ 0.05مستتتتتتتتتتتوى داللة )

ن لتمستتتتتتتتتيدفهن م والتولهة المجتمعهة األمنهة
 ال.االتص

 يودد لالقة ذات داللة محصائهة 4.58
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 لثةالثا هالفرضية ال متلدقة لدنتائج ام دخص  ( 80) جرول
 النتي ة قيمة األثر الفر  م

 الثالث
ذو داللتتتتتتة  اتتتتتتتأثهرً  الحمالت ارلالمهتتتتتتة األمنهتتتتتتة تؤثر

( في التولهة α ≤ 0.05داللة )مستتتتتوى  محصتتتتائهة لند
 .تمستيدف من االتصاللالمجتمعهة 

 يودد أثر 0.479

 

 الراهلة هالفرضية ال متلدقة لدنتائج ام دخص  ( 81) جرول
 النتي ة الفروق  الفر  م

 الراهع

فتتروق ذات داللتتتتتتتتة  تتتودتتتتتتتتد
ة داللمحصائهة لند مستوى 

(α ≤ 0.05 بتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتن )
هن القائممتوسطات استجابة 

مداإل حول  لتى االتصتتتتتتتتتتتتتال
والتتولهتتتتتتتتة  م األمتنتيارلتال

المجتمعهتتتة والمعوقتتتات التي 
ا  توادتتتتتت  مداإل ارلالم تبعتتتتتتً

 –لتتتمتتتغتهترات التتتتتتتتديمغرافهتتتتتتتتة
 –المؤذتتتل العتمي  –العمر 

المستتتتتتتتتتتتتتمى  –التصصتتتتتتتتتتتتتص 
ية الرتبة العس ر   -الوظهفي 

 .(لدد سنوات الصدمة –

الحالة 
 االدتمالهة

ستتنقبل الفرضتتهة الصتتفريةب حهث يتضتتح أن   ال 
 سطات استجابة المبحوثهنمتو تودد فروق بهن 

 العمر
ستتنقبل الفرضتتهة الصتتفريةب حهث يتضتتح أن   ال 

 متوسطات استجابة المبحوثهنتودد فروق بهن 

 المؤذل العتمي
ستتنقبل الفرضتتهة الصتتفريةب حهث يتضتتح أن   ال 

 متوسطات استجابة المبحوثهنتودد فروق بهن 

 التصصص
ال   ستتنقبل الفرضتتهة الصتتفريةب حهث يتضتتح أن  

 متوسطات استجابة المبحوثهنتودد فروق بهن 
المسمى 
 الوظهفي

ستتنقبل الفرضتتهة الصتتفريةب حهث يتضتتح أن   ال 
 متوسطات استجابة المبحوثهنتودد فروق بهن 

الرتبة 
 العس رية

ستتنقبل الفرضتتهة الصتتفريةب حهث يتضتتح أن   ال 
 تودد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن

ت لدد سنوا
 الصدمة

ستتنقبل الفرضتتهة الصتتفريةب حهث يتضتتح أن   ال 
 متوسطات استجابة المبحوثهنتودد فروق بهن 
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 الخامسة هالفرضية ال متلدقة لدنتائج ام دخص  ( 82) جرول
 النتي ة الفروق  الفر  م

 الراهع

فروق ذات داللة محصتتتتائهة  تودد
( α ≤ 0.05داللة )لند مستتتتوى 

بهن متوستتتتتتتتتتتتتتتطتتتتات استتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتابتتتتة 
حول  المستتتتتتتتتيدف من االتصتتتتتتتتال

تغهرات لتمتبًعا  التولهة المجتمعهة
 –النوع االدتمتتالي التتديمغرافهتتة )

التصصتتتتص  –المستتتتوى الدإاستتتي 
 -التعتتتتتاطف الستتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتي  -

 .الجامعة(

 النوع االدتمالي
ستنقبل الفرضهة الصفريةب حهث يتضح 

متوستتتتتتتتتتتتتتتطتتتات أنتتت   ال تودتتتد فروق بهن 
 .لمبحوثهناستجابة ا

 المستوى الدإاسي
ستنقبل الفرضهة الصفريةب حهث يتضح 

متوستتتتتتتتتتتتتتتطتتتات أنتتت   ال تودتتتد فروق بهن 
 .استجابة المبحوثهن

 التصصص
ستنقبل الفرضهة الصفريةب حهث يتضح 

متوستتتتتتتتتتتتتتتطتتتات أنتتت   ال تودتتتد فروق بهن 
 .استجابة المبحوثهن

 التعاطف السهاسي
ستنقبل الفرضهة الصفريةب حهث يتضح 

متوستتتتتتتتتتتتتتتطتتتات   ال تودتتتد فروق بهن أنتتت  
 .استجابة المبحوثهن

 الجامعة
ستنقبل الفرضهة الصفريةب حهث يتضح 

متوستتتتتتتتتتتتتتتطتتتات أنتتت   ال تودتتتد فروق بهن 
 .استجابة المبحوثهن

 

 توصيا  الرراةة .2.4
الهةب التوصتتتتهات الت ىفي ضتتتتوا ما توصتتتتت  مله  الدإاستتتتة من نتائوب فان الباحث توصتتتتل مل

مني طوير مداإل ارلالم األتلوتعزيز نقاط القولب  الضعفبولب ومعالجة نقاط لتحقهق األذداف المردو 
 وتعزيز التولهة المجتمعهة.

 )إدارة اإلعالم األمني(:هالمتغير المستقل  التوصيا  الخاصة
دمو ارداإات العتتتامتتتتة في مداإل واحتتتدل تحتتت  مستتتتتتتتتتتتتتمى "مداإل ارلالم األمني"ب وتحتوا لتى  .4

 مع التر هز لتى ارلالم والقانون.مصتصهن حسب االحتهادات 
منشتتتتتتتتتتتاا وحدل مصتصتتتتتتتتتتتة بالرأا العام يستتتتتتتتتتتتفاد من نتائجيا في تحديد أولويات الحمالت القادمة  .8

 والحالة العامة لتمجتمع.
 االذتمام أكءر في مداإل األزمات والتدإيب لتهيا وتطوير قدإات العامتهن في ذها المجال. .5
 .مصتتف مداإتيازيادل التنسهق بهن األديزل األمنهة ب .0
 تعزيز التزام العامتهن بالتعتهمات التي تصدإ من قبل مداإل ارلالم األمني. .3
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 العمل لتى توفهر المعتومات الالزمة وتطوير المعرفة لدى العامتهن مداإل ارلالم األمني. .9
 منشاا دائرل لتتدإيب تتولى ميمة تدإيب  افة العامتهن وتطوير قدإاتيم ارلالمهة. .7
 فة العامتهن في مداإل ارلالم األمني بالتصطه  داخل ارداإل.مشراك  ا .1
 تفعهل الرقابة لتى مداإل ارلالم األمني. .0

 االذتمام بإداإل الجودل الشامتة وتطويرذا لتحسهن مستوى مداإل الجودل الشامتة. .44
 هالمتغير التاهع )التوعية الم تملة(:التوصيا  الخاصة 

 تمع ب افة الوسائل واالم انهات.العمل لتى تعزيز الولي لدى المج .4
 االذتمام والتر هز بالنشر لتى مواقع التواصل االدتمالي. .8
 االذتمام بنشر القصص الحقهقة وإلادل ترويجيا بدون ذ ر األسماا الحقهقة لتقصة. .5
 العمل لتى استقطا  المجتمع الفتسطهني باتجاه زياإل موقع وزاإل الداختهة والشرطة. .0
 صادإذا الرسمهة.أخه المعتومات من م .3
 مشراك المجتمع في الحمالت التولوية التي تقوم بيا مداإل ارلالم األمني. .9
 المشاإ ة في الندوات والدإوس والمحاضرات حول التولهة المجتمعهة واألمنهة. .7
 االذتمام بمتابعة الحمالت التي تنفهذا وزاإل الداختهة لالستفادل منيا. .1

 :الخطة التنفيذية .2.8
 .ائو والتوصهات قام الباحث بعمل خطة لمل لتنفهه توصهات الدإاسةبنًاا لتى النت

 التوصيا  لتنفيذ عمل خطة( 83) جرول

 البرامج واألنشطة التوصية م
 ال هة المسؤولة
 عن التنفيذ

 المرة
 الزمنية

4.  

دمو ارداإات العتتتتتتتامتتتتتتتتة في مداإل 
واحدل تح  مستتتتتتتتتتمى "مداإل ارلالم 

وتحتوا لتى مصتصتتتتتتتتتتتهن األمني"ب 
حستتتتتتتتتتتتتتتتب االحتهتتتادتتتات مع التر هز 

 لتى ارلالم والقانون.

منشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا مداإل تجمع دمهع  -
 العامتهن في ارلالم.

ملتتتتتتداد ذه تتتتتتل تنظهم وتوزيع  -
األفتتراد لتتتتتى التتمتتحتتتتتتتتافتتظتتتتتتتتات 

 كافة.

القهادل العتها لوزاإل  -
 الداختهة.

ذتتهتتئتتتتتتتتة التتتتتتنتتتظتتهتتتم  -
 وارداإل.

بش ل 
 مستمر

8.  
مة يمنشتتتتتتتتتتتتتتاا دائرل لتتدإيب تتولى م

وتطوير   تتتتتافتتتتتة تتتتتتدإيتتتتتب العتتتتتامتهن
 قدإاتيم ارلالمهة.

 منشاا دائرل متصصصة. -
ملتتتتتتداد وإ  لمتتتتتتل ونتتتتتتدوات  -

 وتحدد االحتهادات.

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

دائرل التتتدإيتتب في  -
 الداختهة.

بداية لام 
 م8440
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 البرامج واألنشطة التوصية م
 ال هة المسؤولة
 عن التنفيذ

 المرة
 الزمنية

2.  

منشتتتتتتاا وحدل مصتصتتتتتتة بالرأا العام 
يستتتتتتتتتتتتتتتتفتتتاد من نتتتتائجيتتتا في تحتتتديتتتد 

والحتتالتتة  أولويتتات الحمالت القتتادمتتة
 العامة لتمجتمع.

تضتتتتتتتتتتم الوحدل دمهع العامتهن  -
في ارلالم وإنشاا مجمولات 
ختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتمتتتتتابعتتتتة والتقههم 
والتعامل معيا لبر صتتتفحات 

 التواصل االدتمالي.

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

دتتتتتتتتيتتتتتتتتاز األمتتتتتتتتن  -
 الداختي والشرطة.

بش ل 
 فوإا 

1.  
مشتتتتتتتتتتتتتتتراك العتتتامتهن  تتتتافتتتة في مداإل 

داختتتتتتل  ارلالم األمني بتتتتتالتصطه 
 ارداإل.

من خالل مشتتتتتتتراكيم في ملداد  -
التتتتصتتتتتطتتتتت  و تتتتتتتتهلتتتتتتتتك التتتتتوإ  

 والندوات.

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

 

بش ل 
 مستمر

5.  
االذتمتتتتام والتر هز بتتتتالنشتتتتتتتتتتتتتتتر لتى 

 مواقع التواصل االدتمالي.

من خالل صتتتتفحات الوستتتتائل  -
 ارلالمهة المقربة.

 ارلالنات الممولة. -

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

 

بش ل 
 مستمر

3.  
ذتمام بنشتتتتتتتتر القصتتتتتتتتص الحقهقة اال

وإلادل ترويجيا بدون ذ ر األستتماا 
 الحقهقة لتقصة.

من خالل ملتتتتتتداد قصتتتتتتتتتتتتتتتص  -
وإلتتتتادل مخراديتتتتا بتتتتأستتتتتتتتتتتتتتتتو  
مشتتتتتتتتتتتتتتتوق والمونتتتتاج بتتالفهتتتديو 

 والصوت.

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

 

بش ل 
 مستمر

7.  
االذتمتتتتتام أكءر في مداإل األزمتتتتتات 
والتتتتتتدإيتتتتتب لتهيتتتتتا وتطوير قتتتتتدإات 

 المجال.العامتهن في ذها 

تنفهتتتتتتتته العتتتتتتتتدد من التتتتتتتتدوإات  -
والمحتتتاكتتتال الفعتهتتتة والتتتتدإيتتتب 

 لتهيا.

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

مداإل التتتتدإيتتتب في  -
 الوزاإل.

بش ل 
 مستمر

2.  
زيادل التنستتتتتتهق بهن األديزل األمنهة 

 .بمصتتف مداإتيا

من خالل منشتتاا لجنة طواإ   -
 متصصصة في  ل محافظة.

 منشاا غرفة لمتهات مشتر ة. -

اإل قتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتادل وز  -
 الداختهة.

ذتتهتتئتتتتتتتتة التتتتتتنتتتظتتهتتتم  -
 وارداإل.

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

بش ل 
 مستمر

9.  
مشتتتتتتتتتتتتتتتراك التمتجتتتمتع فتي التحمالت 
التتتتتولتتويتتتتتتتتة التتتتتي تتتقتتوم بتتيتتتتتتتتا مداإل 

 ارلالم األمني.

 من خالل لقااات والندوات. -
متتتتتتاحتتتتتة فر  المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاإ تتتتتة  -

 والتطوع لتشبا .

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

خالل 
 الحمالت

40.  
المجتمع  العمتتتل لتى استتتتتتتتتتتتتتتتقطتتتا 

الفتستتتتتتتطهني باتجاه زياإل موقع وزاإل 
 الداختهة والشرطة.

تفعهتتتتل بعض الصتتتتتدمتتتتات في  -
 الموقع.

لترض متواد تتجتتتتتتتته  الزواإ  -
 لتموقع.

مداإل التتتتتتتصتتتطتتتهتتتت   -
 واالتصاالت.

مداإل ارلتتتتتتتتتتتتتتتالم  -
 األمني.

بش ل 
 مستمر
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 البرامج واألنشطة التوصية م
 ال هة المسؤولة
 عن التنفيذ

 المرة
 الزمنية

44.  
العمتتتتتتتتل لتى تعزيز الولي لتتتتتتتتدى 
التمتجتتتتمتتع بت تتتتتتتتافتتتتتتتتة التتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتتتل 

 واالم انهات.
بش ل  وزاإل الداختهة والندوات.من خالل لقااات  -

 مستمر

 

 دراةا  وبحوث مستقبدية مقترحة: .2.2
 الرأا العام ودوإه في التأثهر لتى قراإات وزاإل الداختهة واألمن الوطني -4
 دإاسة مقترحة رنشاا مداإل ملالم أمني متصصصة لوزاإل الداختهة واألمن الوطني. -8
 زمات ارلالمهة.دوإ ارلالم األمني في التعامل مع األحداث واأل -5
 دوإ وسائل ارلالم المحتهة في التولهة المجتمعهة من خالل ارلالم األمني. -0
 ارلالم األمني ودوإه في االتصال المباشر مع الجموإ. -3
 دوإ وسائل ارلالم المحتهة في االستقراإ المجتمعي من خالل ارلالم األمني. -9

 مدخص الفصل السادس .2.1
أذم النتائو التي توصتتت  ملهيا الدإاستتة لتقائم باالتصتتال  استتتعرض الفصتتل الستتادس لتدإاستتة

والمستيدف من االتصالب و هلك التوصهات التي توصت  ملهيا الدإاسة لتقائم باالتصال والمستيدف 
واقترح الباحث دإاستتتتتتتات وبحوث  بمن االتصتتتتتتتالب ولرضتتتتتتت  في الفصتتتتتتتل خطة تنفههية لتتوصتتتتتتتهات

 مصادإ والمرادع والمالحق الصاصة بالدإاسة بالتفصهل.وشمل الفصل لتى ال بمستقبتهة لتقهام بيا
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 المصادر والمراجع: 5.5
   المصادر:: أول 
 القرآن الكريم. -
 الحديث الشريف. -
   الكتب:اثاني : 
 ب م تبة داإ التراثب القاذرل.5ب جفسير القرآن الكريمت( 770ابن  ءهر )الدمشقي(ب الحافل ) -
داإ  بالمم تة العربهة الستتعودية بدارة المررةــية الملاصــرةاإل(: 8449) محمد نايف بلكشتتكاأبو  -

 درير لتنشر والتوزيع.
امستتتتمالهل ستتتت بأبو دالل - داإ أستتتتامة  األإدنب باإلذاعة ودورها في الوعي األمني(: 8448ن )ت م 

 لتنشر والتوزيع.
 م تبة األنجتو المصرية. بالقاذرل بالقياس التربو  (: 4000صالح الدين ) بأبو ناذهة -
ب لهبهتتا: دتتامعتتة قتتاإ 4ط جراءاتــه ومنــاه ــه،إالبحــث اللدمي مفهومــة و (: 4000دب لمر )أحمتت -

 يونس.
 داإ وائل. بلمان بقضايا ادارية ملاصرة: (8444) أحمدب وآخرون مسمالهل -
 م تبة ومطبعة ارشعاع الفنهة. ارس ندإيةب : ارلالم وارلالم األمنيب(8444لتى ) بالباز -
 داإ المهسرل.ب لمان باإلدارة عدم وتطبيق(: 8441) دمهتة جهوسيلوامحمد إسالن  بداد الت  -
دامعة نايف  بالرياض باإلعالم األمني اللربي قضايا  ومشكالته(: 8444فايز ) لتى بالجحني -

 .األمنهةالعربهة لتعتوم 
دتتامعتتة نتتايف  بالريتتاض باإلعالم األمني والوقــايــة من ال ريمــة(: 8444)لتى فتتايز بالجنحي -

 .األمنهةتوم العربهة لتع
 م تبة العبه ان. بالرياض بمبادئ عدم الجتماا ال نائي(: 4009) مسالد مبراذهم بالحديءي -
داإ الفكر العربي  بمصتتتتتتتتتتتتتتر باللالقة اللامة والصـــــــــورة الذهنية(: 4010) لبدالتطهف بحمزل -

 لتطبالة والنشر.
 بالقاذرل باهلةدرة المؤةــــــــســــــــا  الموجة الر إدارة الحريثة اإل(: 8443محمد أحمد ) بالصطهب -

 سراا لتطبالة.ار
 .408ب غزل: م تبة األملب  4ب طدراةا  في الصحافة الفدسطينية(: 8444الدلوب دواد ) -
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 داإ المسهرل لتنشر والتوزيع. األإدنب بعدم النفس النمو(: 8441)لودلمحمد  بالريماوا  -
إ الءقافة لتنشتتتتتتتتتتتر دا بلمانب األإدن بمبادئ اإلدارة الحريثة(: 8448لمر وآخرونب) بالستتتتتتتتتتتعهد -

 والتوزيع.
 دمشق. ب4المجتد ،اإلنترنتةاةيا  أ(: 8444) ماذر وآخرون  بستهمان -
 داإ ارصالح. بالدمام بعدم الجتماا ال نائي(: 4010) السهد لتى بشتا -
الشتتتتتتتتتتتر ة العربهة  بالقاذرل باإلعالم األمني وإدارة األزما  والكوارث(: 8443) حمدا بشتتتتتتتتتتعبان -

 توإيدات.المتحدل لتتسويق وال
 ددل. بةاةيا  اإلدارة الحريثةأ :(8448) أحمد لبدالت  وآخرون  بالصبا  -
 داإ الزذران لتنشر والتوزيع. بلمان بداريةمبادئ الرقاهة اإل(: 4007لبدالرحمن ) بالصباح -
 اب بنغازا.هلهب بدارة التربويةمرخل اإل: (4009) ميداب العرفيو لبدالت  لباسب  -
 لالم الكتب. بالقاذرل بالبحث اللدمي في الرراةا  اإلعالمية: (8444)محمد  بلبد الحمهد -
 داإ لالم الكتب. بالقاذرل بنظريا  اإلعالم وات اها  التأثير(: 8440)محمد  بلبد الحمهد -
 مهد الي . بلندن بةسيولوجيا ال ريمة(: 4005)حسن  بلبهد -
 اإ لالم الكتب لتطبالة.د بالقاذرل باللالقا  اللامة والصورة الذهنية(: 8445) لتىلجولب  -
 بالمرخل لدتشـــــريلا  اإلعالمية واإلعالم األمني(: 8444) ستتتتتتتتعدالت ب صتتتتتتتتم ول لتي بلدلي -

 داإ المعرفة الجامعهة. ارس ندإيةب
 داإ الفكر. ببلماندارة التربوية الملاصرةاإل(: 8444) سامي بلريفو -
ب دامعة نايف لملوقا من اللربي المقوما  وااألم(: 8444لستتتتتتتتتتتتتتهراب لبد الرحمن بن محمد ) -

 .ب الممتكة العربهة السعوديةب الرياضاألمنهةالعربهة لتعتوم 
إ دا ببلماناإلدارة التلديمية واإلشــــــراف التربو  أصــــــولها وتطبيقاتها(: 8440دودل ) بلطوا  -

 الءقافة والنشر والتوزيع.
 اإ يونس.دامعة ق باهلهب بجراءاته ومناه هإالبحث اللدمي مفهومه و (: 4000)ب أحمد لمر -
أل منشتتت ارستتت ندإيةب بالختبارا  والمقاييس النفســـية واللقدية(: 8445) لبد الرحمن بالعهستتتوا  -

 المعاإف.
داإ ب بهروت بالقيــاس والت ريــب في عدم النفس والتربيــة(: 8448) لبتتدالرحمن بالعهستتتتتتتتتتتتتتوا  -

 النيضة لتطبالة والنشر.
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 دامعة أم بالستتتتتعودية بزيع الطبيليالمئينا  والررجا  المليارية والتو (: 8444)ولهد  بمستتتتتعود -
 القرى.

 داإ الفكر العربي. بالقاذرلب دارة المؤةسا  الصحفيةإ: (8447براذهم )مبالمستمي -
 داإ الفكر العربي. بالقاذرل باإلدارة التربوية مرخل جرير للالم جرير(: 8443) يوسف بمصطفى -
بالقتتاذرل: مر ز الكتتتا  طبيقاإلعالم األمني بين النظريــة والت(: 8449دتتاستتتتتتتتتتتتتتم ختهتتل )ب مهرزا -

 لتنشر.
م الم تبة العربهة لعلال بالقاذرل باإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق :(8448)مبراذهم  بنادي -

 األمني.
 إياض الرئهس لتكتب والنشر. بلبنان باألمن اإلعالمي اللربي(: 8447إفهق )ب نصر الت  -
 مطبعة المتك لبدالت . بالرياض بمبادئ البحث التربو  (: 8440) لبدالت النوحب  -
 داإ المعاإف. بالقاذرل باألمن ال ماعي الرولي(: 4013)نشأت  بذاللي -
   الرةائل اللديمةاثالث : 
مشــكال  التخطيل التربو  لرى مرير  ومريرا  المرارس الحكومية (: 8447أبو لشتتهةب غهدا ) -

 ب نابسب فتسطهن.ب دامعة النجاحرةالة ماجستير غير منشورةب الثانوية في فدسطين
اعتماد شـــــبا  محافظا  غزة عدى المواقع اإللكترونية الفدســـــطينية (: 8449أبو لهتهةب أيمن ) -

 ب غزلب فتسطهن.الجامعة ارسالمهةب رةالة ماجستير غير منشورةب في تنمية وعيهم األمني
ماجســتير  رةــالةب دور الوعي األمني في الوقاية من ال رائم اإلرهابية(: 8448البقميب تر ي ) -

 ب الممتكة العربهة السعوديةب الرياض.األمنهةب دامعة نايف العربهة لتعتوم غير منشورة
رةــــالة ب أثر وةــــائل اإلعالم عدى القيم والســــدوكيا  لرى الشــــبا (: 8449بومعهزلب الستتتتتتهد ) -

 ب دامعة الجزائرب الجزائر. غير منشورة ةدكتورا
الحمدة  –يـة ودورهـا في توجيه الرأ  اللام إدارة الحمال  اإلعالم(: 8449حستتتتتتتتتتتتتتهنب محمود ) -

ب أكاديمهة ارداإل والستتهاستتة لتدإاستتات رةــالة ماجســتير غير منشــورةب الوطنية لمكافحة التخابر
 العتهاب غزلب فتسطهن.

الرياضب  برةـالة ماجسـتير منشورة بحمال  التوعية المرورية(: 8447خضتوإب أديب محمد ) -
 .هةب الممتكة العربهة السعوديةاألمندامعة نايف العربهة لتعتوم 
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دور اإلعالم في تحقيق الوعي لرى الرأ  اللام هالتطبيق (: 8443) حمود لبدالت  بالصضتتتتتتتتتتتهر -
ب  تهة الدإاستتتتتتتتتتتات العتها بأكاديمهة غير منشـــــــورة دكتوراةرةـــــــالة  بالقاذرل بعدى دولة الكويت

 الشرطة.
ي تشــــكيل الرأ  اللام لرى دور شــــبكا  التواصــــل الجتماعي ف(: 8445الدبهستتتتتي والطاذات ) -

 ب الجامعة األإدنهةب األإدن.رةالة ماجستير غير منشورةب طدبة ال املا  األردنية
رةالة ماجستير غير ب تأثير اإلعالم األمني عدى الشـبا  والناشئة(: 8443الدلجة والشترمان ) -

 ياض.ب الممتكة العربهة السعوديةب الر األمنهةب دامعة نايف العربهة لتعتوم منشورة
مرى اعتماد الوزارا  الفدســطينية عدى مواقع اإلعالم التفاعدي في (: 8443الستتتعوداب دالل ) -

ب أكاديمهة ارداإل والستتهاستتة لتدإاستتتات العتهاب رةــالة ماجســتير غير منشــورةب مخاطبة ال مهور
 غزلب فتسطهن.

ني دور شــــبكا  التواصــــل الجتماعي في توعية الشــــبا  الفدســــطي (:8440ستتتتت هكب ذشتتتتتتام ) -
 ب غزلب فتسطهن.الجامعة ارسالمهةب رةالة ماجستير غير منشورةب هالقضايا الوطنية

لوةـــــائل اإلعالم في تناول قضـــــايا  األمنيةالمســـــئولية الجتماعية و (: 8440شتتتتتتتتاذهنب ذبة ) -
 ب دامعة لهن شمسب دميوإية مصر العربهةب القاذرل.رةالة ماجستير غير منشورةب اإلرها 

دور اإلعالم التفاعدي في تشـــكيل الثقافة الســـياةـــية لرى الشــــبا  (: 8448الشتتتتترافيب إامي ) -
 ب غزلب فتسطهن.األزذرب دامعة رةالة ماجستير غير منشورةب الفدسطيني

ب دور وةـــائل اإلعالم في تشـــكيل الوعي الســـياةـــي لدشـــبا  اليمني(: 8447العزلزاب وديع ) -
 )مجتة المر ز الوطني لتمعتومات( الهمنب دامعة صنعاا.

من وجهة نظر  األمنية(: دور الشراكة الم تملية في تحقيق التوعية 8448لغامداب يوستف )ا -
ب دامعة نايف رةـــالة ماجســـتير غير منشـــورةب من واألكاديميين هاللاصـــمة المقرةـــةرجال األ

 ب الممتكة العربهة السعوديةب الرياض.األمنهةالعربهة لتعتوم 
في  األمنيــةي عدى أداء اللــامدين في األجهزة أثر اإلعالم األمن(: 8448الغصتتتتتتتتتتتتتتهنب مييتتا  ) -

 ب غزلب فتسطهن.الجامعة ارسالمهةب رةالة ماجستير غير منشورةب قطاا غزة
دمان إمشـــــــكدة تلاطي و  -دور اإلعالم األمني في التوعية الجتماعية (: 8447مامب خديجة ) -

 لجزائر.ب دامعة محمد بوضهاف بالمستهةب اغير منشورة رةالة ماجستيرب المخررا 
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مشـــــــــكدة  -دور اإلعالم األمني في التوعية الجتماعية (: 8447-8449) ختديجتة ماممتامب  -
الجزائرب دامعة محمد بوضتتتتتتتهاف  ،رةـــــالة ماجســـــتير غير منشـــــورة بتلاطي وإدمان المخررا 

 بالمستهة.
الرور التربو  لوةـــائل اإلعالم اإلةـــالمي وةـــبل تطوير  من وجهة نظر (: 8443نجمب منوإ ) -

ب الجامعة ارستالمهةب رةـالة ماجسـتير غير منشورة ال املا  الفدسـطينية في قطاا غزة،طدبة 
 غزلب فتسطهن.

دور وةـائل اإلعالم المحدية المسـموعة والمرئية في التنشـئة السـياةية (: 8444ذربهدب نفهن ) -
ب غزلب األزذرب دامعة رةـــــالة ماجســـــتير غير منشـــــورةب لدشـــــبا  الفدســـــطيني في قطاا غزة

 .فتسطهن
   ال والم ــ : الروريا اراهل 
أةـــــــس وقواعر إعراد خطة عدمية عربية لدتوعية (: 4007) مصتتتتتتتتتتتطفى ستتتتتتتتتتتهف الدين ببهتي -

 .مجتة الفكر الشرطي بالمرورية
أكاديمهة  بالرياض بالشــــــرطة في دول م دس التلاون (: 4004لبدالعزيز محمد ) بالحستتتتتتتتتهني -

 .األمنهةنايف العربهة لتعتوم 
دور اإلذاعة والتدفزيون في نشــــر الوعي األمني والوقاية من ال ريمة  :(4009) أحمدب حويتي -

 ماإات العربهة المتحدل.ار بدوإ مؤسسات ارلالم في نشر الولي ومحاضرل الجريمة بوالنحراف
وإقتتتة ب دور منظمــا  الم تمع المــرني في التوعيـــة الم تمليــة :(8440دومب لبتتتد الرحمن ) -

 اإل الرلاية االدتمالهةب الصرطوم.دامعة الدول العربهةب وز بحءهةب 
العمتتتل ارلالمي األمني: ب اإلعالم األمني وقــت األزمــا : (8443) أحمتتتد صتتتتتتتتتتتتتتتالح بالعمران -

 األمنهةب دامعة نايف العربهة لتعتوم ثمر ز الدإاستتتتتتتتتتتتتات والبحو األإدنب  بالمشتتتتتتتتتتتت الت والحتول
 إدنهة الياشمهة.تعاون مع دامعة مؤت  بالممتكة األبال

(: مباد  مداإل ألمالب المم تة العربهة 8443امة لتتعتهم الفني والتدإيب الميني )المؤستتتتتتتستتتتتتتة الع -
 السعودية.

(ب 0دب )إمتم دـة الواحـا  لدبحوث والـرراةـــــــــا  (: 8440لتايشتتتتتتتتتتتتتتة ) بلتادل ومرابطي بنحوا  -
 .الصفحات
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   المقابال :اخامس : 
بتتتتتاإيخ لقهتتتتد/ أيمن البطنهجي متتتتدير الم تتتتتب ارلالمي لجيتتتتاز الشتتتتتتتتتتتتتترطتتتتة الفتستتتتتتتتتتتتتتطهنهتتتتةب  -

 مب في م تب .80/43/8441
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاذ/ ميتتتاد البزم المتحتتتدث الرستتتتتتتتتتتتتتمي بتتتاستتتتتتتتتتتتتتم وزاإل التتتداختهتتتة واألمن الوطنيب بتتتتاإيخ األ -

 مب في م تب .80/43/8441
تاإيخ ب بنائب مدير الم تب وارلالمي ومدير دائرل المتابعة ارلالمهةإائد/ محمد أبو صتتتتتتفهةب  -

 مب في م تب .80/43/8441
مب في 80/43/8441بدإ مدير العالقات ارلالمهة في وزاإل الداختهةب بتاإيخ إائد/ بدإ الدين  -

 م تب .
مب في 80/43/8441نقهب/ فؤاد الستطان محرإ صحفي في الم تب ارلالم لتشرطةب بتاإيخ  -

 م تب ارلالمي لجياز الشرطة الفتسطهنهة.
مب 80/43/8441يخ نقهب/ مبراذهم أبو ستب  محرإ صتحفي في الم تب ارلالم لتشترطةب بتاإ  -

 في م تب ارلالمي لجياز الشرطة الفتسطهنهة.
   لكترونية:: المواقع اإل اةادة 
تتتتتتتتاإيتخ االستتتتتتتتتتتتتتترداد  باإلعـالم األمـنـي المفهوم الوظـــــائف(: 8440) متحتمتتتتتتتد بأبتو لتتتتتتتامتود -

 . c.gov.bh/reports/2011/March/26http://www.policemب من 44/43/1844
تتتتاإيخ االستتتتتتتتتتتتتتترداد  باإلعالم األمني ونهج الفضــــــــــائيــا  الملــاكس(: 8447توفهق )ب العتتتاني -

  http://www.alriyadh.com/188537 ب من دريدل الرياض: 48/7/8441
من ب  40/49بتتتتاإيخ  (: وفتتتاابتم االستتتتتتتتتتتتتتترداد8441مر ز المعتومتتتات الوطني الفتستتتتتتتتتتتتتتطهنيب) -

http://info.wafa.ps. 
من وزاإل التتتتتتتداختهتتتتتتتة:  40/49 تم االستتتتتتتتتتتتتتترداد (:8441وزاإل التتتتتتتداختتتهتتتتتتتة واألمتن التوطنيب) -

https://moi.gov.ps. 
م: 40/41/8441الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترداد (: تتتتتتتتتتم ا8441متتتتتتتتتوقتتتتتتتتتع طتتتتتتتتتريتتتتتتتتتق ارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمب) -

https://ar.islamway.net/fatwa/47207 . 
 

 

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/March/26
http://www.alriyadh.com/188537
http://info.wafa.ps/
https://moi.gov.ps/
https://ar.islamway.net/fatwa/47207
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 :المالحق 5.3
 :المقابــال  5.3.4

 قير/ أيمن البطني ي الناطق هاةم الشرطة الفدسطينية.ا
 هل تغيير المسميا  والمهام يخضع للمدية تقييم مستمرة؟ -4

 تسق  من الوزاإل دون الصوض لحادة التحقهقات الفعتهة. اال لألسف ثابتة وأحهانً 
 ا لتطوير اللمل؟هل يتم التخطيل دوم   -8

 يوإ لتعمل.ش (0) ل  سنوية وتقهم   هةنعم ذناك خطة تشغهت
إلى أ  درجة اةـــــــتطلتم التأثير عدة ال مهور من خالل التوعية الم تملية التقييم اللام ألداء  -2

  األمني؟اإلعالم 
 ذناك دوإات بش ل مستمر في الجانب ارداإا وارلالمي.

 هل هناك عمدية تقييم دائمة ومستمرة لدلمل األمني؟ -1
 وا وسنوا.نعم يتم التقههم بش ل شيرا وإبع سنوا ونصف سن

 )التخطيل، التنظيم، التوجيه، الرقاهة(؟ ثداء األمني من حيمقارنة هالمحيل.. كيف ت ر األ -5
 ال يودد إقابة وضعف في التصطه  المر زا.

 هل هناك ةياةية إعالمية واضحة لدتلامل مع اإلعالم ... ممكن نبذة هسيطة عنها؟ -3
 ة.الماضهنعم تودد سهاسة وتكتت  بالنجاح خالل األلوام 

 هاعتقادك ما هي أفضل السبل لدتأثير عدى ال مهور وإقناعه لموضوا ما؟ -7
 وسائل التواصل االدتمالي الحديءة )ارلالم الجديد(.

 األجهزة واإلدارا  في الوزارة؟ ل ميعهل توجر شمولية إلدارة اإلعالم األمني في التغطية  -2
 وزاإل.الفعالهات واألنشطة في الدمهع تودد شمولهة  امتة لتغطهة 

 ما هي أهم الوةائل واألةاليب التي يلتمرها اإلعالم األمني لريكم في توصيل الرةالة؟ -9
 الفهديوذات السريعة ولقااات المسؤولهن.

 كيف تصف مستوى الكادر القائم عدى اإلعالم األمني والتوعية الم تملية؟ -40
 دهد ومتابع بش ل مستمر

خالل التوعية الم تملية التقييم اللام ألداء  إلى أ  درجة اةتطلتم التأثير عدة ال مهور من -44
 اإلعالم األمني؟

 ذناك قبول من الجميوإ لكن يحتاج لتطوير.
 عالم األمني هالوزارة؟هم المقترحا  لتطوير اإلأما  ،قا  قوة اإلعالم األمني في الوزارةو ما مل -48

 بث بش ل مستمر.برنامو مستمر لتولهة المواطنهن ي  
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 إياد البزم المتحرث الرةمي هاةم وزارة الراخدية واألمن الوطني.مقابدة مع األةتاذ/ 
 هل تغيير المسميا  والمهام يخضع للمدية تقييم مستمرة؟ -4

سبهل  هر حسب حادة العمل فيهخه مدرااات لتطوير العمل في مرحتة يتم التغأويتم  بيودد تقههم مستمر
 التطوير.

 اللمل؟ا لتطوير هل يتم التخطيل دوم   -8
ونتصه  ل اردرااات الالزمة لتطوير العمل ونجاح  بصطه  بشتتتت ل دوإا ونفكر بشتتتت ل مستتتتتمريتم الت

 الصط  الموضولة.
إلى أ  درجــة اةـــــــــتطلتم التــأثير عدــة ال مهور من خالل التوعيــة الم تمليــة التقييم اللــام ألداء  -2

  ؟اإلعالم األمني 
حستتتتتتتتتهن المستتتتتتتتتتوى وإفع الكفاال لدى والدوائر والكادإ لت ح لدينا مجمولة من الدوإات لتمديرينصتتتتتتتتتحه
 الجمهع.

 األمني؟هل هناك عمدية تقييم دائمة ومستمرة لدلمل  -1
من االستتتتتتتتتتتتتتمراإ في التقههم لتعمتتتتل األمني في غزل ونعمتتتل لتى  د  بتتتت   يريتتتتد النجتتتتاح ال ن  التقههم ميم لم  

 استصال  العبر.
 (؟الرقاهة التوجيه، ،مالتنظي ،التخطيل) حيثمن  األمنيداء كيف ت ر األهالمحيل.. مقارنة  -5

الجمهعب  ةد الزائرل العربهتتة واألدنبهتتو ودود االحتالل نقهس ذلتتك من خالل الوف ظتتلمقتتاإنتتة بتتالمحه  وفي 
إغم الحصتتاإ المفروض وقتة ارم انهات  األمنهةب من حجم االستتتقراإ واألداا الميني لألديزل جكان يتع
 لدينا.

 عالم ... ممكن نبذة هسيطة عنها؟اإلعالمية واضحة لدتلامل مع إهل هناك ةياةية  -3
ستتهاستتة ملالمهة واضتتتحة لتتعامل مع ارلالم ما يتم نشتتره لحفل اليدوا في المجتمع ويودد قستتتم  تودد

 خا  بيها الصدد.
 ؟لموضوا ما وإقناعهالسبل لدتأثير عدى ال مهور  أفضل هيهاعتقادك ما  -7

االدتمالي واستتتتتتتصداميا بشتتتتتت ل دهدب  الوستتتتتتائل  ءهرل وطبهعهة الموضتتتتتتوع المطروحب وستتتتتتائل التواصتتتتتتل
ت لتى ارلالم األمني أزمتات محتهتة لتديدل استتتتتتتتتتتتتتطال  وزاإل الداختهة التعامل معيا واألزمتات التي مر  

 بفضل السبل والطرق.
 واإلدارا  في الوزارة؟التغطية ل ميع األجهزة هل توجر شمولية إلدارة اإلعالم األمني في  -2

 بك تشرع لتى أديزل الداختهة  افة.ن وذات لمل حساس ومتشاصحهح لدينا لمل منظم بيها الشأ
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 ما هي أهم الوةائل واألةاليب التي يلتمرها اإلعالم األمني لريكم في توصيل الرةالة؟ -9
المحتهة والدإوس والصطب في المستتادد والمنتديات وأماكن التجمع ومن  توستتائل ارلالم الجديد وارذالا
 ات التتفاز الفتسطهنهة.خالل الجرافهك والفواصل وقنو 

 عالم األمني والتوعية الم تملية؟كيف تصف مستوى الكادر القائم عدى اإل -40
لهة والستتتهاستتتهة ولدم التوظهف ولدم استتتتحداث الموذها مرتب  بظروف قطاع غزل ا بنعاني من قتة الكادإ

 الكادإ نعمل لتى تطوير الكادإ بش ل مستمر من خالل الدوإات وذو أساس النجاح.
ى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدة ال مهور من خالل التوعية الم تملية التقييم اللام ألداء إل -44

 األمني؟اإلعالم 
نعتمد المصتتداقهة والموضتتولهة في طرح الموضتتتولات ونكون صتتادقهن مع أبناا شتتتعبنا ويودد ثقة مع 

 المواطن.
 هالوزارة؟ األمنيعالم وير اإلهم المقترحا  لتطأما و  ،الوزارة في األمنيعالم قا  قوة اإلو ما مل -48

الكادإ من ناحهة العدد قتهل ولدم خروج طاقم لتقتي دوإات في الصاإج وتبادل الصبرات بسبب الحصاإ 
لى مولدنها تجاإ  وخبرات واستتتتتتعة ولكن بحادة  بدية والبشتتتتتتريةالموقتة ارم انهات ا بالمفروض لتى القطاع

 تطوير مستمر وبش ل أكبر.
 حمر أبو صفية نائب مرير المكتب واإلعالمي ومرير دائرة المتاهلة اإلعالمية.مقابدة مع رائر/ م

 هل تغيير المسميا  والمهام يخضع للمدية تقييم مستمرة؟ -4
 نعم يتم بش ل دوإا وحسب الحادة ل .

 اللمل؟هل يتم التخطيل دوما لتطوير  -8
 نعم يتم بش ل دوإا  ل لام خطة تشغهت  واستراتهجهة.

طلتم التـأثير عدـة ال مهور من خالل التوعيــة الم تمليـة التقييم اللـام ألداء إلى أ  درجـة اةـــــــــت -2
  األمني؟اإلعالم 

 نعم يودد سواا دوإات داختهة أو خاإدهة.
 األمني؟هل هناك عمدية تقييم دائمة ومستمرة لدلمل  -1

 داا ارلالم األمني.صحهح لمتهة دائمة خاصة فترل األزمات والكواإث يتم تقهم م
 (؟الرقاهة التوجيه، ،التنظيم ،التخطيل) حيثمن  األمنيكيف ت ر الداء المحيل.. همقارنة  -5

ويتم تنظهم ذهه الصطة والعمل األمني من خالل توده  العمل حسب السهاسة  بنعم يودد خطة سنوية
 ومن خالل الرقابة.
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 عالم ... ممكن نبذة هسيطة عنها؟عالمية واضحة لدتلامل مع اإلإهل هناك ةياةية  -3
 بش ل مناسب وميني. نذناك سهاسة ويودد طاقم مصتص بالتعامل مع المؤسسات والصحافهه

 ؟لموضوا ما وإقناعهالسبل لدتأثير عدى ال مهور  أفضل هيهاعتقادك ما  -7
 م التضتهل لتوصهل الرسالة.عدبويشعر المواطن  بدل ارلالمهة صادقةالمتكون ا ن  أ
 واإلدارا  في الوزارة؟التغطية ل ميع األجهزة ي هل توجر شمولية إلدارة اإلعالم األمني ف -2

 نعم ذناك متابعة شامتة لكافة األديزل واردإاك في الوزاإل.
 ما هي أهم الوةائل واألةاليب التي يلتمرها اإلعالم األمني لريكم في توصيل الرةالة؟ -9

 تلائهات وارذا نستتتتتصدميا ويتم التواصتتتتل مع الفضتتتتا ن  أول اح ون  مالالوستتتتائل ال تودد وستتتتهتة  دمهع
 لكتروني.المحتهة أو الموقع ار

 عالم األمني والتوعية الم تملية؟كيف تصف مستوى الكادر القائم عدى اإل -40
معظم العتتامتهن في مداإل ارلالم األمني من حمتتتة الب تتالوإيوس تصصتتتتتتتتتتتتتص  ن  مستتتتتتتتتتتتتتوى دهتتدب وحهتتث م

 .العمل الصبرل الكامتة في العمل كسب  طاقمأالصحافة المصتتفة العمل خالل العشر سنوات األخهرل قد 
إلى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدة ال مهور من خالل التوعية الم تملية التقييم اللام ألداء  -44

 األمني؟اإلعالم 
ن وذلك م ؛زمات والحر  يتم التأثهر بشتتتت ل مباشتتتتتردإدة دهد من إضتتتتا الجميوإ ووق  األنعم يودد 

لمواقع اخباإ والمعتومات بشتت ل ستتريع وواستتع لتى األ لتم تتناو خالل ما يتم نشتتره من قبل الوازإل حهث ي
 كافة.
 ؟ما ملوقا  قوة اإلعالم األمني في الوزارة وما أهم المقترحا  لتطوير اإلعالم األمني هالوزارة -48

ية دية والبشتتتر الم ادإ أكءرب ضتتتعف ارم انهات ا ملىلالم األمني بحادة ار ن   أقتة الكادإ البشتتترا و 
ادل في ذها المجال من قبل قه اجب تصصتتهص قستتم خا  بارلالم األمني لكي ي ون متصصتتصتتً المتوفرلب ي

 .لوزاإل وي ون مستوى االذتمام لال  ا
 مقابدة مع رائر/ برر الرين برر مرير اللالقا  اإلعالمية في وزارة الراخدية.

 هل تغيير المسميا  والمهام يخضع للمدية تقييم مستمرة؟ -4
 هر المسمات والميام حسب الحادة.هههم لكل دائرل ويتم تغكل مدل زمنهة يتم تق

 اللمل؟هل يتم التخطيل دوما لتطوير  -8
 ويتم تكهف الصطة حسب المتغهرات المحهطة. بيودد تصطه  دائم
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إلى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدـة ال مهور من خالل التوعيــة الم تمليـة التقييم اللـام ألداء  -2
  األمني؟اإلعالم 

 دوإات مداإية وتدإيبه .نعم يودد 
 األمني؟هل هناك عمدية تقييم دائمة ومستمرة لدلمل  -1

 نعم يودد تقههم دائم لعلالم األمني.
 (؟الرقاهة التوجيه، ،التنظيم ،التخطيل) حيثمن  األمنيداء كيف ت ر األهالمحيل.. مقارنة  -5

ايا هة والموضولهة ودمهع القضمن التصطه  والمصداق األمني في غزل يتمتع بمستوى لال   العمل ارلالم
 ننشر الرواية دون أا مواإبة. األمنهة

 عالم ... ممكن نبذة هسيطة عنها؟عالمية واضحة لدتلامل مع اإلإهل هناك ةياةية  -3
وتصتص في التعامل مع الصتتتتتتتتحافههن  بم8448ذا لام ؤ نشتتتتتتتتامنعم يودد دائرل المتابعة ارلالمهة تم 

 تسيهالت والمسالدل رنجاز الميام.ال دمهعوتقوم بتقدم  بوارلالمههن
 ؟لموضوا ما وإقناعهالسبل لدتأثير عدى ال مهور  أفضل هيهاعتقادك ما  -7

 .من النشر لدى الوزاإل ب وتتمتع الوزاإل بمستوى لال  الدقة والموضولهة والمصداقهة مع الجميوإ
 ا  في الوزارة؟واإلدار التغطية ل ميع األجهزة هل توجر شمولية إلدارة اإلعالم األمني في  -2

 صحهح ذناك م تب مر زا ويبتع ليا دمهع ارداإات العامة السهاسهة يتم النشر بردوع لتمر زية.
 ما هي أهم الوةائل واألةاليب التي يلتمرها اإلعالم األمني لريكم في توصيل الرةالة؟ -9

حة الفهس فموقع الوزاإل والصتتتحفة الرستتتمهة لتنطاق الرستتتمي وصتتتحفة باستتتم الشتتترطة الفتستتتطهنهة وصتتت
  ومواقع أالواتس  ىبارضتتتتتتتتتتتتتافة ال ا" متابعً 94444ومتا يزيتد وتوتهر " ا" متتابعتً 84454لى "موصتتتتتتتتتتتتتتت  

 ش اليا.بأالتواصل االدتمالي 
 عالم األمني والتوعية الم تملية؟كيف تصف مستوى الكادر القائم عدى اإل -40

 وقتة التوظهف. امتهنبالع ىبداع لدمويودد  بقص في العددنذناك  ادإ ممهز ولكن ذناك 
إلى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدة ال مهور من خالل التوعية الم تملية التقييم اللام ألداء  -44

 األمني؟اإلعالم 
من خالل المنظومة ارلالمهة ذناك تأثهر واضتتتتتتح وستتتتتتيولة توصتتتتتتهل الرستتتتتتالة ولكن ليا تأثهر قوى 

 .األمنهةوواضح خاصة في قضايا الراا العام و 
 ؟اإلعالم األمني في الوزارة وما أهم المقترحا  لتطوير اإلعالم األمني هالوزارةما ملوقا  قوة  -48

التي تحتاج لعمل وخبرات مءل الحوادث  األمنهةمم انهات مادية وام انهات بشتتتتتتتتترية بارضتتتتتتتتتافة لألحداث 
 .  والطواإ 
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 مقابدة مع نقيب/ فؤاد السدطان محرر صحفي في المكتب اإلعالم لدشرطة.
 يا  والمهام يخضع للمدية تقييم مستمرة؟هل تغيير المسم -4

 ا تصضع لترتب العس رية.في المؤسسة العس رية "ال" ألني  
 هل يتم التخطيل دوما لتطوير اللمل؟ -8

 .نعم
إلى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدـة ال مهور من خالل التوعيــة الم تمليـة التقييم اللـام ألداء  -2

  األمني؟اإلعالم 
 .ال التقد

 ة تقييم دائمة ومستمرة لدلمل األمني؟هل هناك عمدي -1
 .دوإية هما تقهنعم صحهح ذناك لمتهً 

 )التخطيل، التنظيم، التوجيه، الرقاهة(؟ حيثمقارنة هالمحيل.. كيف ت ر الداء األمني من  -5
 .ال يودد اذتمام  ما ذو مطتو 

 هل هناك ةياةية إعالمية واضحة لدتلامل مع اإلعالم ... ممكن نبذة هسيطة عنها؟ -3
 وشفافة حسب ما يقتضه  الوضع العام. صحهح ذناك سهاسة ملالمهة واضحة

 هاعتقادك ما هي أفضل السبل لدتأثير عدى ال مهور وإقناعه لموضوا ما؟ -7
 .مواقع التواصل االدتمالي

 واإلدارا  في الوزارة؟التغطية ل ميع األجهزة هل توجر شمولية إلدارة اإلعالم األمني في  -2
 .غهر صحهح ال يودد

 ما هي أهم الوةائل واألةاليب التي يلتمرها اإلعالم األمني لريكم في توصيل الرةالة؟ -9
 .مواقع التواصل االدتمالي

 كيف تصف مستوى الكادر القائم عدى اإلعالم األمني والتوعية الم تملية؟ -40
 ا.مستوى قو 

م اللام ألداء إلى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدة ال مهور من خالل التوعية الم تملية التقيي -44
 األمني؟اإلعالم 

 .الى دإدة  بهرل في  ءهر من المواقف
 ؟ما ملوقا  قوة اإلعالم األمني في الوزارة وما أهم المقترحا  لتطوير اإلعالم األمني هالوزارة -48

 قتة ارم انهات ومر زية القراإ.
 مقابدة مع نقيب/ إبراهيم أبو ةبت محرر صحفي في المكتب اإلعالم لدشرطة.

 تغيير المسميا  والمهام يخضع للمدية تقييم مستمرة؟ هل -4
 .اأحهانً 

 هل يتم التخطيل دوما لتطوير اللمل؟ -8
 .ابً غال
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إلى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدـة ال مهور من خالل التوعيــة الم تمليـة التقييم اللـام ألداء  -2
  األمني؟اإلعالم 

 .باً غال
 ني؟هل هناك عمدية تقييم دائمة ومستمرة لدلمل األم -1

 نعم.
 )التخطيل، التنظيم، التوجيه، الرقاهة(؟ حيثمقارنة هالمحيل.. كيف ت ر الداء األمني من  -5

 أداا لالي وممهز مقاإنة بغهره والنتائو لتى األإض تءب  فعالهة ذها األداا.
 هل هناك ةياةية إعالمية واضحة لدتلامل مع اإلعالم ... ممكن نبذة هسيطة عنها؟ -3

 لالمهة واضحة وشفافة حسب ما يقضه  الوضع العام.صحهح ذناك سهاسة م 
 هاعتقادك ما هي أفضل السبل لدتأثير عدى ال مهور وإقناعه لموضوا ما؟ -7

 مصاطبة لبر الوسائل المتاحة لتجميوإ والوقوف لند احتهادات .
 واإلدارا  في الوزارة؟التغطية ل ميع األجهزة هل توجر شمولية إلدارة اإلعالم األمني في  -2

 نعم. ابً غال
 ما هي أهم الوةائل واألةاليب التي يلتمرها اإلعالم األمني لريكم في توصيل الرةالة؟ -9

 سيل والمتاحة لتجميوإ بش ل  بهر.واصل االدتمالي  ونيا الوسهتة األوسائل الت
 كيف تصف مستوى الكادر القائم عدى اإلعالم األمني والتوعية الم تملية؟ -40

 ارم انهات المتطوإل. ال ولكن ينقص كادإ ممهز وفع  
إلى أ  درجـة اةـــــــــتطلتم التـأثير عدة ال مهور من خالل التوعية الم تملية التقييم اللام ألداء  -44

 األمني؟اإلعالم 
   وتوحهده.هملواستصدمنا وسائل متاحة لتجميوإ بيدف الوصول  باستطعنا تحقهق اختراق ميم يبرأي

 ؟أهم المقترحا  لتطوير اإلعالم األمني هالوزارةما ملوقا  قوة اإلعالم األمني في الوزارة وما  -48
مل في ارم انهات متطوإل ودهدل واقترح دوإات خاإدهة الكتستتتتتتا  تجاإ  خاإدهة لتتطوإ األداا شتتتتتت

 ارلالم األمني.
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 إئهس قسم الصحافة وارلالم الجامعة ارسالمهة د. أيمن خمهس أبو نفهرل  .3
 لمهد  تهة الدإاسات المتوس  دامعة األزذر د. أيمن  مال ب هر  .9
 أستاذ ارداإل المسالدل دامعة القدس المفتوحة د. سامي ستهم أبو ط   .7

 ) تم ترتهب أسماا المح مهن حسب الحرف األبجدية ( 
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 الةتطالعيةلرراةة ةتبانة ا 5.3.2
 الةتطالعية لدقائم هالتصال الرراةة ةاناةتب

 الفقرل م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعهاإا 

 المتوس 
 الحسابي
 النسبي

 قهمة
 االختباإ

 القهمة
االحتمالهة 

(sig) 

المجتمعهتة لتمنيو العتمي في اختهتاإذتا والعمتتل  تصضع حمالت التولهة  .4
 .لتهيا

3.7 0.92 74 3.39 4.44 

القهتتتادل العتهتتتا لتوزاإل تتتتدلم ارلالم األمني في تنفهتتته حمالت التولهتتتة   .8
 4.44 4.27 74 0.73 3.7 .المجتمعهة

2.  
حمالت التولهتتتة نفهتتته يتم اختهتتتاإ فريق لمتتتل متصصتتتتتتتتتتتتص ومؤذتتتل لت

 4.44 5.48 74 0.57 3.7 .المجتمعهة

 4.44 7.68 82 0.64 4.1 .لفريق العمل قبل تنفهه أا حمتة تولهة لدل ذناك ادتمالات  .1

 4.44 2.27 69 0.89 3.45 .يةو وتنفهه الحمالت التول ب عدجرى تقههمات متعددل قبل و ت    .5

 4.44 2.34 74 0.69 3.5 .تقع مسؤولهة التصطه  لتتولهة لتى  ل العامتهن في ارلالم  األمني  .3

 4.44 2.34 70 0.69 3.5 .بالتصطه  قبل تنفهه أا حمتة ملالمهة انيتم  ءهرً   .7

2.  
 في القضتتتايا المجتمعهة قبل أن نتصه قراإنا بتستتتته  الضتتتوا انبحث  ءهرً 

 4.44 0 60 1.03 3 .لتهيا

 4.44 2.27 69 0.89 3.45 .دإاسة دقهقة ب عديتم تحديد أولويات الحمالت بدقة ولناية و   .9

 4.44 4.95 73 0.59 3.65 .في العمل والصطة أثناا تنفهه الحمالت التولهةذناك مرونة   .40

الوحدات المتربطة بإداإات ارلالم األمني أثناا  دمهعيتم التنستتهق بهن   .44
 .الحمالت

3.25 0.97 65 1.16 4.44 

 4.44 2.52 75 1.33 3.75 .ال نكتفي بالنشر بوسهتة ملالمهة واحدل بل تتعدد الوسائل المصتتفة  .48

ددل تدإيبات متع ملىفي حمالت التولهة المجتمعهة  العامتون يصضتتتتتتتتتتتع   .42
 .قبل تنفههذا

2.75 0.91 55 1.22 4.44 

 4.44 3.68 70 0.61 3.5 .ال تعاإض في المسؤولهة لدى القائمهن في االتصال أثناا الحمالت  .41

يتم وضتتتتتع استتتتتتراتهجهات اتصتتتتتالهة متعددل لضتتتتتمان وصتتتتتول الرستتتتتائل   .45
 .التولوية

3.25 1.02 65 1.1 4.44 

عامتهن في الوحدات واألقستتتام في تصتتتمهم المشتتتاإ ة لذناك قدإ مم ن   .43
 الحمالت

3.65 0.81 73 3.58 4.44 

 4.44 0.9 63 0.75 3.15 .ذناك دوإ ميم لترقابة في نجاح حمالت التولهة المجتمعهة  .47

ذناك تنستتتهق دائم ومستتتتمر مع وستتتائل ارلالم المحتهة لضتتتمان نجاح   .42
 .حمالتال

3.9 0.85 78 4.72 4.44 

 4.44 7.68 82 0.64 4.1 .ااألذداف من الحمالت التولوية تكون واضحة ومحددل ومعروفة ستفً   .49

 4.44 9.75 90 0.69 4.5 .حمالت التولهة المجتمعهة تكون إدل فعل لتى األحداث الجاإية  .80
 4.44 7.7 72 0.34 3.58 دمهع فقرات المجال
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 لتصالا لدمستهرف منالرراةة الةتطالعية  ةاةتبان

المتوس   الفقرل م
 الحسابي

االنحراف 
 المعهاإا 

 المتوس 
 الحسابي
 النسبي

 قهمة
 االختباإ

 القهمة
االحتمالهة 

(sig) 

4.  
ابع الرستتتتتتتتتتتتائل ارلالمهة الصتتتتتتتتتتتتادإل لن الجيات ارلالمهة أتت  

 4.44 7.68 82 0.64 4.1 .الرسمهة األمنهة

8.  
 ب عتتدذات ال األمنهتتةثق بتتالمعتومتتات الصتتتتتتتتتتتتتتادإل لن الجيتتات أ 

 .األمني
4.2 0.83 84 6.44 4.44 

2.  
 األمنهتتتتةألتمتتتتد لتى المعتومتتتتات التي تقتتتتدم لي من الجيتتتتات 

 .بش ل لام
4.15 0.67 83 7.67 4.44 

1.  
مواقع التواصتتتتتتتتتتل االدتمالي ذي من أذم مصتتتتتتتتتتادإ  ألتبر أن  

 4.44 181. 59 1.23 2.95 .المعتومات لدا  

 4.44 7.77 77 0.49 3.85 .واضحة وبسهطة ارلالم األمنيالرسائل المقدمة من مداإات   .5

3.  
ارلالم المنشتتتتتتتوإل لبر مداإات  األمنهةستتتتتتتتفهد من القصتتتتتتتص أ

 .األمني
4.1 0.91 82 5.4 4.44 

7.  
رلالم افواصتتتتتتتتتتتتل التولهة المجتمعهة التي تقدميا مداإات تابع أ  

 4.44 2.6 71 0.94 3.55 .األمني

2.  
لالم ارتتتابع حمالت التولهتتة المجتمعهتتة التي تنفتتهذتتا مداإات أ  

 4.44 3.56 76 1.01 3.8 .األمني

9.  
من ذتهه الحمالت التولويتة التي تنفهذا مداإات  استتتتتتتتتتتتتفهتد  ءهرً أ

 .ارلالم األمني
3.7 0.92 74 3.39 4.44 

 4.44 3.04 74 1.03 3.7 .حمالت التولهة المجتمعهة تزيد من معرفتي بش ل  بهر  .40
 4.44 0 60 1.38 3 .شاإ   في نشر ذهه الرسائل التولوية من قبل  .44

تتتتتتأثرت بحمالت التولهتتتتتة لتتتتتدإدتتتتتة أنني قمتتتتت  بتغهر بعض   .48
 الستو هات.

3.8 0.83 76 4.29 4.44 

انتمائي الستتتتتتتتهاستتتتتتتتي يؤثر لتى متابعة الحمالت التولوية التي   .42
 4.44 335. 58 1.33 2.9 .تنفهذا

مستتتتتتتتتتتعد لتعمل ضتتتتتتتتتتمن فريق تطولي في موضتتتتتتتتتتوع التولهة   .41
 4.44 0 60 1.17 3 المجتمعهة.

 4.44 5.69 81 0.83 4.05 الجرأل لتى طرح قضهة مجتمعهة تحتاج لتولهة مجتمعهة. لدا    .45
 4.44 4.77 74 0.66 3.7 .ةش اليا ب ل وضوح وسالسأالنشرات التولوية باختالف  أأقر   .43

التولهتتة المجتمعهتتة التي تقوم بيتتا مداإل دإدتتة تفتتالتتتك لحمالت   .47
 4.44 4 76 0.89 3.8 .ارلالم األمني

حولي معتومات التولهة المجتمعهة الصادإل لن  ن  أناقش مع م    .42
 .ارلالم األمني

3.65 1.23 73 2.37 4.44 

أثق بموقع مداإل ارلالم األمني لدإدة أنني أإستتتتتتتتتل ليم تجربة   .49
 4.44 0.75 64 1.2 3.2 حصت  معي

مالت التتة في حالراديو والتتفزيون وستتتتتتتتتتتتتائتتل غهر فعتت   ن  ألتبر أ   .80
 4.44 0.29 62 1.55 3.1 .التولهة المجتمعهة

 0.00 5.65 72 0.49 3.62 دمهع فقرات المجال
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 األولية لدقائم هالتصال هصورتهالةتبانة ا 5.3.1
 

 

 

 السالم عديكم ورحمة الده وبركاته ... األخ الفاضل/ األخت الفاضدة         المحترم/ة ،،،،

 هالتصالإةتبيان القائم 
 في إطار هحث ماجستير يقوم الباحث برراةة هلنوان:

 إدارة الإعلام الأمني الفلسطيني ودوره في التوعية المجتمعية
 في القهادل وارداإل. المادستهرلمتطتبات الحصول لتى دإدة  وذلك استكمااًل 

دوإ العمتتتتتتل ارداإا وتتتتتتتأثهره لتتتتتتتى مداإل ارلتتتتتتالم األمنتتتتتتي والتتتتتتها يتمءتتتتتتل فتتتتتتي دوإ ألذمهتتتتتتة  انظتتتتتترً 
تتتتتتتاالتولهتتتتتتتة المجتمعهتتتتتتتةب ودوإه فتتتتتتتي تودهتتتتتتت  التتتتتتترأا العتتتتتتتام  فتتتتتتتي التتتتتتتتأثهرات  انع استتتتتتتاتلتتتتتتت  متتتتتتتن  ل م 

 جتمع تم ملداد ذهه الدإاسة.المعرفهة والوددانهة والستو هة لتى الم
 ولنايةب شاكرين لكم حسن تعاونكم. ب ل دقة االستبانةلها نأمل من سهادتكم التكرم بتعبئة 

 : البيانا  الشخصية:أول  
  ألز  متزوج   الحالة الجتماعية:  -4
 أثنى ذ ر   ال نس:  -8
 34أقل من  -04من  سنة  04أقل من  -54من  سنة  54أقل من  اللمر:  -2

 سنة فأكءر  34سنة 
 مادستهر ب الوإيوس  دبتوم متوس   ثانوية لامة فما دون  المؤهل اللدمي:  -0

 .د توإاه 
 التخصص: ............................................................... -3
 مدير لام مداإل مر زية  نائب مدير  مدير  المسمى الوظيفي:  -3
مالزم  نقهب  إائد  مقدم  لقهد  لمهد  لواا   الرتبة اللسكرية: -7

 مالزم أول 
 44أقل من  – 9من  سنوات  9أقل من   عرد ةنوا  الخرمة في وزارة الراخدية: -2

 سنة فأكءر  44سنة 
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 المحوإ األول: ارداإل
 األول: التصطه  ب عدال

 اللبارة م
موافق 
 هشرة

 ملار  محاير موافق
ملار  
 هشرة

      بش ل  بهر بالتصطه داإل العتها اريتم ت  .84

88.  
  وتكته ته استتتتتتتتتتتتتراتهجهةبوضتتتتتتتتتتتتع خط   انشتتتتتتتتتتتتاإك دمهعً 

      وتشغهتهة

      نحدد األولويات واألذداف بش ل دائم  .85
      والحاضر ونتنبأ بالمستقبل الماضينقهم   .80
 الءاني: التنظهم ب عدال

      نشاإك بوضع اليهاكل والميام المطتوبة لتحقهق اليدف  .83
      نحدد المسئولهات والصالحهات لعداإات واألفراد  .89
      نطقي دية بش ل مالمتن ظم ارداإل العتها المواإد البشرية وا  .87

81.  
ننستتتتتتق بهن المستتتتتتئولهات والصتتتتتتالحهات والميام المطتو  

 تحقهقيا
     

 الءالث: التوده  ب عدال
      دارداإل العتها تعتبر مصدإ لتمعرفة بنسبة لألفرا  .80

54.  
تتهح ارداإل العتها الفرصة لتتغتب لتى نقاط الضعف في 

 األداا
     

      يساذم فريق العمل بالنيوض السريع بالموظفهن الجدد  .54

58.  
تعمل ارداإل العتها لتصتتويب منحرافات العمل نحو تحقهق 

      األذداف

 الرابع: الرقابة ب عدال

55.  
امنةب ة )ستتتتابقةب متز تتم مماإستتتتة الرقابة بأشتتتت اليا المصتتف

 الحقة( 
     

تضتتتتتتتتتتتتتتتع ارداإل العتهتتتتا معتتتتايهر لقهتتتتاس أداا التقتتتتدم نحو   .50
 األذداف

     

53.  
تودتتتتد ديتتتتة محتتتتددل ومعرفتتتتة لترقتتتتابتتتتة لتى األنشتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتة 

 والفعالهات   
     

      ذناك مداإل لتجودل الشامتة لتسهطرل لتى لهو  محتمتة  .59
 ارلالم األمني: الءانيالمحوإ 

 األمنهةالسهاسة ارلالمهة ول: األ ب عدال

57.  
تستتتتتصدم ارداإل العتها ستتتتهاستتتتة ملالمهة واضتتتتحة لعلالم 

 األمني
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51.  
تنستتتتتجم الستتتتتهاستتتتتة ارلالمهة مع الستتتتتهاستتتتتتة العامة لوزاإل 

      الداختهة

50.  
الستتتتتهاستتتتتتة ارلالمهة ترتكز لتى زيادل الولي األمني في 

 المجتمع
     

04.  
 هةاألمن افة القضتتتتايا  ةاألمنهتغطي الستتتتهاستتتتة ارلالمهة 

      واردتمالهة

 مينهة القائم بارتصالالءاني:  ب عدال

04.  
القائمون لتى ارلالم األمني متصصتتتتصتتتتون في ارلالم 

 األمني
     

      نطوإ أنفسنا في مجال ارلالم األمني بش ل دوإا   .08

نعمتتل لتى اربتتداع والتجتتديتتد والتطوير في مجتتال ارلالم   .05
 األمني

     

      نمتتك القدإل العالهة في التعامل مع األزمات ارلالمهة  .00
 الضواب  والمحاذير: الءالث ب عدال

      لالصاصة التي تصدإ من الوزاإ  األمنهةنتتزم بالتعتهمات   .03
      الالزمة لعلالم األمني األمنهةتتوفر المعتومات   .09
      اقً نيهئ الرأا العام بصصو  قضهة معهنة قد ت نشر الح  .07
       ةاألمنهننشر المعتومات بالتنسهق مع قهادل األديزل   .01
 ةالرابع: الموضولهة والمصداقه ب عدال

      ننشر أخباإ الوازإل ب ل موضولهة ومصداقهة   .00
      ةالمصتتف األمنهةنوازن في تغطهة األخباإ وارنجازات   .34
      يودد لدنها سهاسة تحريرية م توبة نتتزم بيا  .34
      نقدم تولوية مدتمالهة شامتة لكافة القضايا المجتمعهة  .38
 ارلالمهة المستصدمة لالصامس: الوسائ ب عدال

      نتواصل مع  افة وسائل ارلالم المصتتفة بش ل دوإا   .35
      نيتم بدإاسة التأثهرات المصتتفة لتوسائل ارلالمهة  .30
      وإالوسائل األكءر مناسبة لتجمي انصتاإ دومً   .33

39.  
نطوإ الوستتتتتتتتائل ارتصتتتتتتتتالهة بشتتتتتتتت ل دوإا يتناستتتتتتتتب مع 

 المتغهرات
     

 التأذهل ارلالمي: السادس ب عدال
      لعحتهادات التدإيبهة اذناك تحديد دومً   .37
      لتدإيبات ملالمهة انصضع دومً   .31
      نتابع التطوإات في المواضهع ارلالمهة لعستفادل منيا  .30
      الت المصتتفة بناًا لتى متابعةنستصدم ارستما  .94
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 الةتبانة هصوراتها األولية لدمستهرف من التصال 5.3.4
 

 

 

 السالم عديكم ورحمة الده وبركاته ... األخ الفاضل/ األخت الفاضدة         المحترم/ة ،،،،

 إةتبيان المستهرف من اإلتصال
 

 في إطار هحث ماجستير يقوم الباحث برراةة هلنوان:
 إدارة الإعلام الأمني الفلسطيني ودوره في التوعية المجتمعية

 في القهادل وارداإل. المادستهرلمتطتبات الحصول لتى دإدة  وذلك استكمااًل 
إ العمتتتتتتل ارداإا وتتتتتتتأثهره لتتتتتتتى مداإل ارلتتتتتتالم األمنتتتتتتي والتتتتتتها يتمءتتتتتتل فتتتتتتي دوإ دو ألذمهتتتتتتة  انظتتتتتترً 

تتتتتتتاالتولهتتتتتتتة المجتمعهتتتتتتتةب ودوإه فتتتتتتتي تودهتتتتتتت  التتتتتتترأا العتتتتتتتام  فتتتتتتتي التتتتتتتتأثهرات  تلتتتتتتت  متتتتتتتن منع استتتتتتتا ل م 
 المعرفهة والوددانهة والستو هة لتى المجتمع تم ملداد ذهه الدإاسة.

ب تتتتل دقتتتتة ولنايتتتتةب شتتتتاكرين لكتتتتم حستتتتن تعتتتتاونكم لتتتتها نأمتتتتل متتتتن ستتتتهادتكم التكتتتترم بتعبئتتتتة ارستتتتتبانة 
.... 
 
 : البيانا  الشخصية:أول  

  ألز  متزوج   الحالة الجتماعية:  -4
 أثنى ذ ر   ال نس:  -8
 54أقل من  -80من  سنة  80أقل من  -84من  سنة  84أقل من  اللمر:  -2

 سنة فأكءر  54سنة 
 ب الوإيوس دبتوم متوس   المؤهل اللدمي:  -1
 صص: ...............................................................التخ -5
 الرابع الءالث   الءاني األول   المستوى الدإاسي:  -3

 
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،
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 األول: المتاهلة والمشاهرة ب لرال
 فقل"؟ الريك "حرد واحر   اما أكثر مواقع التواصل الجتماعي إةتخرام   -4

   الفهس بوك  توتهر    واتس أ ................. غهر ذلك 
 أ  الوةائل اإلعالمية تراها مناةبة لك؟ -8

  الفضتائهات  الصتحف والمجالت  شب ات التواصل اردتمالي  القنوات
 غهر ذلك .................. الندوات والمؤتمرات  ارذالهة 

 تشاهرها؟ ما القنوا  التدفزيونية التي -2
  الوطنهة المحتهة  الفضائهة العربهة .................. غهر ذلك 

 التدفزيونية؟ األمنيةهل تشاهر البرامج  -1
  نعم  ال 

 هل تتاهع موقع وزارة الراخدية األمن الوطني هشكل دور ؟ -5
  نعم  ال 

 هل تتاهع موقع الشرطة الفدسطينية هشكل دور ؟ -3
  نعم  ال 

 ؟األمنيةلمواقع اإللكترونية هل تتصفح ا -7
  نعم  ال 

 أ  المواقع اإللكترونية تتصفح؟ -2
  المحتهة  العربهة  الدولهة 

 إلى أ  درجة تاهلت الحمال  التالية؟ -9
  رامتتتة المواطن وذهبتتتة الشتتتتتتتتتتتتتترطي   ختتتدمتتتة المواطن  الولي المروإا 

 م افحة المصدإات
 448  لسالمتك  8 – 4التصابر 

 لحمال  التوعوية التي قامت بها إدارة اإلعالم األمني في وزارة الراخدية؟ما رأيك في ا -40
  ممتازل  دهدل  مقبولة  سهئة ال إأا لي 

 أ  حمدة من هذ  الحمال  كانت مفيرة لك بررجة كبيرة؟ -44
  رامتتتة المواطن وذهبتتتة الشتتتتتتتتتتتتتترطي   ختتتدمتتتة المواطن  الولي المروإا 

 م افحة المصدإات
 448  لسالمتك  8 – 4التصابر 

 في أ  حمدة كانت لوزارة الراخدية؟ اهل شاركت مسبق   -48
  نعم  ال 
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 لمن أجا  بنلم ما نوا المشاركة؟ -42
  تعتهق  مشاإ ة لتى التواصل  شرح موضوع ملادل نشر 

التي تواجه إدارة اإلعالم األمني لدلمل هكفاءة أكبر  الملوقـا من وجهـة نظرك مـا هي  -41
 ر من واحرة"؟"يمكنك إختيار أكث

o  األمنهةتنسهق  امل بهن  افة األديزل لدم ودود. 
o  تحديث الموقع االلكتروني بش ل يومي ومباشرلدم. 
o  تصصهص وق  محدد في التتفاز والراديولدم. 
o لالم التقتهديةستصدام وسائل ارم. 
o لالم األمنيحترافهة القائمهن لتى ارلدم م. 
o .لدم القدإل لتى التصطه  الجهد 
o والصالحهات. تتنظهم ووضوح الميام والمسئولهالدم ال 

األمني لدلمل هكفاءة أكبر اإلعالم إدارة التي تواجه  المقترحا من وجهة نظرك ما هي  -45
 إختيار أكثر من واحرة"؟ ك"يمكن
o ذم في نجاح حمالت التولوية المجتمعهةاودود طاقم من ارلالمههن الباإزين يس. 
o ميجابي أثري ون ليا  لالمة في وسائل ارهقصص حقهق نشر. 
o تصال الشصصي ل  مردود ميجابي في موضوع التولهة المجتمعهةار. 
o دتمالي قد ي ون ليا دوإ أكبر في موضوع التولوية المجتمعهةمواقع التواصل ار. 
o لتى الدوإ الها يقوم ب  ايجابً ملالم األمني تنع س مداإل ار. 
o  األمني.تأذهل العامتهن ضمن خط  تدإيبهة في ارلالم 
o .تفعهل دوإ الرقابة لتى ارلالم األمني 
o .توده  العامتهن وفق سهاسة واضحة 
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 المحوإ الءاني: التأثهرات
 : المعرفةالءاني ب عدال

 اللبارة م
موافق 
 هشرة

 ملار  محاير موافق
ملار  
 هشرة

4.  
حمالت التولهة المجتمعهة تزيد من معرفتي بشتت ل 

      كبهر

8.  
المنشتتتوإل لبر مداإات  نهةاألمالقصتتتص  أستتتتفهد من

 ارلالم  األمني
     

5.  
 ذات األمنهةثق بالمعتومات الصادإل لن الجيات أ
      األمني ب عدال

0.  
 اردتمالي ذي من أذممواقع التواصتتتتتتتتل  ألتبر أن

 معتومات ال دإامص
     

 : الوددانيالءالث ب عدال
      األمنهةأشعر بالءقة بالمؤسسة   .3
      مة بدون لقا لزز لندا ال دري  .9
      ارحساس بارنتماا ملى الوطن والتضحهة  .7
      منتشاإ أخباإ سهئة ب عديزيل القتق والتوتر   .1
 : الستو يالرابع ب عدال

0.  
لو  تتتان لي دوإ في التولهتتتة المجتمعهتتتة لن أتردد 

 في المشاإ ة
     

      يقدميا ارلالم األمنيلتمد لتى المعتومات التي أ   .44

44.  
 هربتغلتتتدإدتتتة أنني قمتتت  بحمالت التولهتتتة ثرت تتتتأ

      بعض الستو هات

      معتومات التولهة المجتمعهة  حولي من مع أناقش  .48
 الصامس: ارلتماد والمفاضتة ب عدال

      منهةاألالفهس بوك مصدإ أساسي لمتابعة األخباإ   .45

40.  
قد تكون المحاضرات والندوات مصدإ مفهد لي في 

 المصتتفةمعرفة القضايا 
     

م ال متتتتتتتت  لتى المواقع ارلكترونهتتتتتتتتة لع األتمتتتتتتتتد  ءهرً   .43
  األمنهةبالقضايا 

     

49.  
التتفزيون يتمتع بمزايتتا  بهرل لتتولويتتة بتتالقضتتتتتتتتتتتتتتتتايتتا 

      األمنهة
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 قائم والمستهرف هصورتها النهائيةلةتبانة لدا 5.3.8
 

 

 السالم عديكم ورحمة الده وبركاته ... األخ الفاضل/ األخت الفاضدة          المحترم/ة ،،،،

 القائم هالتصال ةانةتبا
 في إطار هحث ماجستير يقوم الباحث برراةة هلنوان:

 ي ودوره في التوعية المجتمعيةإدارة الإعلام الأمني الفلسطين
 في القهادل وارداإل. المادستهرلمتطتبات الحصول لتى دإدة  وذلك استكمااًل 

دوإ العمتتتتتتل ارداإا وتتتتتتتأثهره لتتتتتتتى مداإل ارلتتتتتتالم األمنتتتتتتي والتتتتتتها يتمءتتتتتتل دوإه فتتتتتتي ألذمهتتتتتتة  انظتتتتتترً 
تتتتتتتاالتولهتتتتتتتة المجتمعهتتتتتتتةب ودوإه فتتتتتتتي تودهتتتتتتت  التتتتتتترأا العتتتتتتتام  تتتتتتتتأثهرات فتتتتتتتي ال تلتتتتتتت  متتتتتتتن منع استتتتتتتا ل م 

 المعرفهة والوددانهة والستو هة لتى المجتمع لها تم ملداد ذهه الدإاسة.
 ايةب شاكرين لكم حسن تعاونكم.لها نأمل من سهادتكم التكرم بتعبئة االستبانة ب ل دقة ولن

 ة: البيانا  الشخصيأول  

  ألز  متزوج   الحالة اإلجتماعية:  -4
 أثنى ذ ر   النوا اإلجتماعي:  -8
 34أقل من  -04من  سنة  04أقل من  -54من  سنة  54أقل من  : اللمر -2

 سنة فأكءر  34سنة 
دإاسات  ب الوإيوس  دبتوم متوس   ثانوية لامة فما دون  المؤهل اللدمي:  -0

 لتها 
 التخصص: ............................................................... -3
 موظف مدير لام مداإل مر زية  ئب مدير نا مدير  المسمى الوظيفي:  -3
مالزم  نقهب  إائد  مقدم  لقهد  لمهد  لواا   الرتبة اللسكرية: -7

 مالزم أول 
 44أقل من  – 9من  سنوات  9أقل من   عرد ةنوا  الخرمة في وزارة الراخدية: -2

 سنة فأكءر  44سنة 
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 إدارة اإلعالم األمنيالمحور األول: 

 اللبارة م

شرة
ق ه

مواف
 

فق
موا

اير 
مح

  
لار
م

شرة 
  ه

لار
م

 

 اإلعالمي األول: التخطيل ب لرال
      .ارلالمي بالتصطه ارداإل العتها يتم ت  .4
      .بوضع خط  استراتهجهة ملالمهة انشاإك دمهعً   .8
      .نحدد األولويات واألذداف بش ل دائم  .5
      .يوالحاضر ونتنبأ بالمستقبل ارلالم الماضينقهم   .0
 اإلعالمي الثاني: التنظيم ب لرال
      .نشاإك بوضع اليهاكل والميام المطتوبة لتحقهق اليدف ارلالمي  .3
      .نحدد المسئولهات والصالحهات لعداإات واألفراد  .9
      .دية بش ل منطقيالمتن ظم ارداإل العتها المواإد البشرية وا  .7
      .ت والميام المطتو  تحقهقياننسق بهن المسئولهات والصالحها  .1
 اإلعالمي الثالث: التوجيه ب لرال
      .لتمعرفة بالنسبة لألفراد اتعتبر ارداإل العتها مصدإً   .0

      .تتهح ارداإل العتها الفرصة لتتغتب لتى نقاط الضعف في األداا  .44
      .يساذم فريق العمل بالنيوض السريع بالموظفهن الجدد  .44
      .رداإل العتها لتصويب انحرافات العمل نحو تحقهق األذدافتعمل ا  .48
 اإلعالمية الراهع: الرقاهة ب لرال

      لمصتتفة )سابقةب متزامنةب الحقة(.تتم مماإسة الرقابة بأش اليا ا  .45
      .تضع ارداإل العتها معايهر لقهاس أداا التقدم نحو األذداف  .40
      .األنشطة والفعالهات   تودد دية محددل لترقابة لتى   .43
      .ذناك مداإل لتجودل الشامتة لتسهطرل لتى لهو  محتمتة  .49
 صالمهنية القائم هالت: الخامس ب لرال

      .القائمون لتى ارلالم األمني متصصصون في ارلالم األمني  .47
      .تطوإ المؤسسة في مجال ارلالم األمني بش ل دوإا   .41
      .اع والتجديد والتطوير في مجال ارلالم األمنينعمل لتى اربد  .40
      .نمتتك القدإل في التعامل مع األزمات ارلالمهة  .84
 الضواهل والمحاذير: السادس ب لرال

      .الصاصة التي تصدإ من الوزاإل األمنهةنتتزم بالتعتهمات   .84
      .الالزمة لعلالم األمني األمنهةتتوفر المعتومات   .88
      .ايهئ الرأا العام بصصو  قضهة معهنة قد ت نشر الحقً ن  .85
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       األمنهةننشر المعتومات بالتنسهق مع قهادل األديزل   .80
 التأهيل والترريب اإلعالمي: الساهع ب لرال

      حتهادات التدإيبهةلال اذناك تحديد دومً   .83
      لتدإيبات ملالمهة انصضع دومً   .89
      ستفادل منيامواضهع ارلالمهة لالتطوإات في النتابع ال  .87
      نستصدم االستماالت المصتتفة بناًا لتى متابعة المتغهرات  .81

 التوعية الم تملية: الثانيالمحور 
 األمنيةالسياةة اإلعالمية األول:  ب لرال
      .تستصدم ارداإل العتها سهاسة ملالمهة واضحة لعلالم األمني  .4

مع الستتتتتتتهاستتتتتتتة العامة لوزاإل  األمنهةلالمهة تنستتتتتتتجم الستتتتتتتهاستتتتتتتة ار  .8
 .الداختهة

     

      .السهاسة ارلالمهة ترتكز لتى زيادل الولي األمني في المجتمع  .5
       افة. األمنهةالقضايا  األمنهةتغطي السهاسة ارلالمهة   .0
      .ننشر أخباإ الوازإل ب ل موضولهة ومصداقهة   .3
      .المصتتفة األمنهةوارنجازات نوازن في تغطهة األخباإ   .9
      .ال نتسرع في النشر وتصضع معتوماتنا لتفحص  .7
       افة تقضايا المجتمعهةلنقدم تولهة أمنهة شامتة   .1
      .وسائل ارلالم المصتتفة بش ل دوإا  دمهعنتواصل مع   .0

      .نيتم بدإاسة التأثهرات المصتتفة لتوسائل ارلالمهة المصتتفة  .44
      .نصتاإ الوسائل األكءر مناسبة لتجميوإ  .44
      .نطوإ الوسائل االتصالهة بش ل دوإا يتناسب مع المتغهرات  .48
 

  التي تواجه إدارة اإلعالم األمني لدلمل هكفاءة أكبر؟ الملوقا من وجهة نظرك ما 
 قديدة متوةطة كبيرة الحمدة م
    افة.  األمنهةتنسهق  امل بهن األديزل لدم ودود  4
    .لكتروني بش ل يومي ومباشرتحديث الموقع ارلدم  8
    .تصصهص وق  محدد في التتفاز والراديولدم  2
    .لالم التقتهديةستصدام وسائل ارا 1
    .لالم األمنيحترافهة القائمهن لتى ارلدم ا 5
    لدم القدإل لتى التصطه  ارلالمي. 3
    والصالحهات ارلالمهة. تيام والمسئولهالدم التنظهم ووضوح الم 7
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السالم عديكم ورحمة الده   األخ الفاضل/ األخت الفاضدة             المحترم/ة ،،،،
 اته ...وبرك

 المستهرف من التصال ةاناةتب
 

 في إطار هحث ماجستير يقوم الباحث برراةة هلنوان:
 إدارة الإعلام الأمني الفلسطيني ودوره في التوعية المجتمعية

 في القهادل وارداإل. المادستهرلمتطتبات الحصول لتى دإدة  وذلك استكمااًل 
مداإل ارلتتتتتتالم األمنتتتتتتي والتتتتتتها يتمءتتتتتتل دوإه فتتتتتتي دوإ العمتتتتتتل ارداإا وتتتتتتتأثهره لتتتتتتتى ألذمهتتتتتتة  انظتتتتتترً 

تتتتتتتاالتولهتتتتتتتة المجتمعهتتتتتتتةب ودوإه فتتتتتتتي تودهتتتتتتت  التتتتتتترأا العتتتتتتتام  فتتتتتتتي التتتتتتتتأثهرات  تلتتتتتتت  متتتتتتتن انع استتتتتتتا ل م 
 المعرفهة والوددانهة والستو هة لتى المجتمع لها تم ملداد ذهه الدإاسة.

 لكم حسن تعاونكم.ايةب شاكرين لها نأمل من سهادتكم التكرم بتعبئة االستبانة ب ل دقة ولن
 : البيانا  الشخصية:أول  

 أثنى ذ ر   النوا الجتماعي:  -4
 الرابع الءالث   الءاني  األول   المستوى الرراةي:  -8
 توديات يساإية  توديات مسالمهة  توديات وطنهة  التلاطف السياةي:  -2

 محايد 
 زذراألدامعة   الجامعة ارسالمهة دامعة األقصى  الجامعة:  -1

 
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

 أحمد فتحي أبو غالي الباحث:    نبهل حسن الطيراوا  إشراف الركتور:

4308500000 
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 المحور األول: المتاهلة والمشاهرة
 

 فقل"؟ الريك "حرد واحر   اجتماعي اةتخرام  ما أكثر مواقع التواصل ال -4
   الفهس بوك  توتهر    واتس أ ................. غهر ذلك 

 أ  الوةائل اإلعالمية التي تتاهلها هشكل أكبر؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجاهة(. -8
  الفضائهات  الصحف والمجالت  شب ات التواصل اردتمالي  القنوات ارذالهة
  الندوات والمؤتمرات لكترونهة المواقع ار .................. غهر ذلك 

 التدفزيونية؟ األمنيةالبرامج  هل تشاهر -2
  نعم  ال 

 ما القنوا  التدفزيونية التي تشاهرها؟ -1
  الوطنهة المحتهة  الفضائهة العربهة .................. غهر ذلك 

 ؟األمنيةهل تتصفح المواقع اإللكترونية  -5
  ًادائم   ًاأحهان    ًانادإ   

 التي تتصفح؟ األمنيةأ  المواقع  -3
  المحتهة  العربهة  الدولهة 

 ما مرى متاهلة موقع وزارة الراخدية األمن الوطني؟ -7
  ًادائم   ًاأحهان    ًانادإ   

 ما مرى متاهلة موقع الشرطة الفدسطينية؟ -2
  ًادائم   ًاأحهان    ًانادإ   

 ما رأيك في الحمال  التي نفذتها وزارة الراخدية؟ -9
  ممتازل  دهدل  مقبولة  سهئة  ليال إأا 

 في أ  حمدة كانت لوزارة الراخدية؟ ةدف اهل شاركت  -40
  نعم  ال 

 ن أجا  بنلم ما نوا المشاركة؟لم   -44
  تعتهق  مشاإ ة لتى التواصل  شرح موضوع ملادل نشر 
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 أ  حمدة كانت مفيرة لك؟ -48

 اةم الحمدة م
 درجة الةتفادة

 قديدة متوةطة كبيرة
    .كرامة المواطن وذهبة الشرطي 4
    .خدمة المواطن 8
    .الولي المروإا  2
    .م افحة المصدإات 1
    .لسالمتك 448 5
    .8 – 4التصابر  3

 
 األمني لدلمل هكفاءة أكبر؟اإلعالم إدارة التي تواجه  المقترحا من وجهة نظرك ما  -42
 قديدة متوةطة كبيرة المقترن م
    .حمالتالنجاح  ذم فيايس المصتصهنودود طاقم من ارلالمههن  4
    .ميجابي أثرلالم ي ون ليا ة في وسائل ارهقصص حقهق نشر 8
    .تصال الشصصي ل  مردود ميجابي في موضوع التولهة المجتمعهةاال 2
    .لتى الدوإ الها يقوم ب  ايجابً ملالم األمني تنع س مداإل ار 1
    .نيتأذهل العامتهن ضمن خط  تدإيبهة في ارلالم األم 5
    .تفعهل دوإ الرقابة لتى ارلالم األمني 3
    .توده  العامتهن وفق سهاسة ملالمهة وطنهة واضحة 7
    .االذتمام بالمحاضرات والندوات  وسهتة اتصالهة مباشرل 2
    .االذتمام بتحديث صفحات الفهس بوك ذات العالقة 9
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 المحور الثاني: التوعية الم تملية

 العباإل م

شدل
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

ض 
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      .تزيد من معرفتي بالقضايا المصتتفة األمنهةحمالت التولهة   .4
      .المنشوإل لبر مداإات ارلالم  األمني األمنهةالقصص  أستفهد من  .8
      .األمني ب عدذات ال األمنهةثق بالمعتومات الصادإل لن الجيات أ  .5
      .معتوماتال دإامص دتمالي ذي من أذمالامواقع التواصل   .0
      .األمنهةأشعر بالءقة في المؤسسة   .3
      .ارلالم األمني لزز لندا مفيوم ال دريمة بدون لقا   .9
      .نتماا ملى الوطنلالم األمني يزيد من ارحساس باالار  .7
      .تشاإ أخباإ سهئةان عدبارلالم األمني يزيد القتق والتوتر   .1
      .لو  ان لي دوإ في التولهة المجتمعهة لن أتردد في المشاإ ة  .0

      .يقدميا ارلالم األمنيلتمد لتى المعتومات التي أ   .44
      .هاتبعض الستو  بتغههرلدإدة أنني قم  بحمالت التولهة تأثرت   .44
      .وأساذم في شرح بعض القضايا األمنهةالقضايا  حولي من مع أناقش  .48


