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 الصورة الذهنية المتبادلة بين أفراد الشرطة والمجتمع  
 ير ذلك على االستقرار المجتمعي  تأثو 

 دراسة فى بيئات متباينة
 

  (3) ريم أحمد إبراهيم-(2)خضر صالح ةسامي -(1)جوهري عبد الفتاح عماد السيد أحمد
 (4)أحمد حسنى السيد 

       جامعة عين شمس ،لية التربيةك( 2شمس جامعة عين ، معهد الدراسات والبحوث البيئة (1
 .أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات الشرطية( 4 جامعه حلوان ،كلية التربية الرياضية( 3

 

 المستخلص
تؤدى الخبرات التي يمر بها الفرد دورا كبيرا في تكوين الصورة الذهنية لدية فهو في 

واسه لذا فإن الصورة الذهنية تتأثر الواقع يقوم باسترجاع هذه الخبرات واسترجاع ما أدركته ح
التعرف على إلى  البحثهدف بإدراك الفرد وخبراته سواء كان ذلك إيجابيا أم سلبيا، لذا 

تأثير ذلك على رد الشرطة وبين أفراد المجتمع و ف ورة الذهنية المتبادلة بين كل منالص
فراد الشرطة وعدد ( عينة عشوائية أل50، مقسمة الي مجموعتين )االستقرار المجتمعي "

وتنتمى هذه الدراسة إلى مفردة( من فئات مختلفة من المجتمع في مناطق متباينة، 200)
، ستخدام العينة العشوائيةاالدراسات الوصفية بإستخدام منهج المسح االجتماعى وذلك ب

عتمد الباحثون على بعض األساليب وا والمالحظة لمقياسا بأداتيواستعان الباحثون 
وقد خلصت الدراسة ط، والتكررات والنسب ومعامالت اإلرتبا)ت(  ية منها اختباراإلحصائ

 :أهمها لعددًا من النتائج
  أظهرت نتائج الدراسة إلى أن طبيعة الصورة الذهنية التى يحملها المواطنين لجهاز الشرطة

ي، إيجابية، حيث يرون انها مؤسسة وطنية، ومواقفها ايجابية نحو متطلبات الشعب المصر 
 رغم وجود بعض القصور.

 جهاز اداء عن البحث مجتمع يحملها التي الذهنية الصورة طبيعة أن إلي النتائج بينت 
 تشكيل إلى أدات كثيرة عوامل هناك وأن يونيو، 30 ثورة بعد خصوصًا،" ايجابية" الشرطة
 التي الصورة لهذه البحث مجتمع وأن الشخصية، والخبرات االعالم مثل الذهنية، الصورة
 .كبيرة بنسبة ويؤيده فيه، يثق فأنه الشرطة لجهاز يحملها
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 الصورة تشكيل في المساهمة والعوامل متوسطات بين الفروق أن إلى الدراسة نتائج أظهرت 
 ستثناءاب جميعها، للعوامل 0.05 مستوى عند اإلحصائية مستوى بلغت األمن لرجل الذهنية
 الذكور من أعلى حسابية متوسطات لديهن ناثاإل أن تبين حيث االجتماعية، البيئة دور
 العامة، السمات مساهمة مدى يرين اإلناث أن إلى يشير ما جميعها، العوامل على

 .الشرطة لرجل  الذهنية الصورة تشكيل في اإلعالم ووسائل العام، الرأي ومدى، والقوانين
 صيات التى توصلت إليها الدراسة:ومن أهم التو 

 اإلعالم وسائل كافة في األمني الوعى نشر في الشرطة ورجال اإلعالم رجال بين التعاون  
  زيادة األهتمام برفع معنويات الضباط واألفراد في جهاز الشرطة، وتأمين حاضرهم

 ومستقبلهم، حتى نضمن أعلى معدل من األداء األمني الالزم .
 الذهنية الصورة لتحسين الحديثة، التقنيات بواسطة للمواطن المقدمة الخدمات تحسين 

 .الشرطة رجل المواطن بين المتبادلة
 مصالحهم على المواطن مصلحة وتغليب نظام، أو حزب ألي الشرطة جهاز انحياز عدم 

 .الشخصية
 الذهنية الصورة تحسين أجل من المواطن، مع التعامل كيفية عن الشرطة أفراد توعية 

 .بينهم
 

 مقدمة
مررا وهررذا التصررور يشرركل عررامال رئيسرريا فرري  تعتبررر الصررورة الذهنيررة تصررور نحررو موضرروع

 تحديد اتجاهات الفرد وميوله و رغباته وسلوكه ومن ثم إصداره لألحكام نحو هذا الموضوع .
وتلعررب الخبرررات الترري يمررر بهررا الفرررد دورا كبيرررا فرري تكرروين الصررورة الذهنيررة لديررة فهررو فرري 

ه لرذا فرإن الصرورة الذهنيرة تترأثر الواقع يقروم باسرترجاع هرذه الخبررات واسرترجاع مرا أدركتره حواسر
 سواء كان ذلك إيجابيا أم سلبيا. بإدراك الفرد وخبراته

لقد شهد المجتمع المصري في اآلونة االخيرة أحداثًا غير مسبوقة كان من نتائجها نشوب 
مواجهات عنيفة ودامية مع جهاز الشرطة هذه األحداث انعكست على االستقرار الداخلي 

 التي تفصل بين الشرطة والجمهور.ما أدى إلى توسيع نطاق الفجوة للمجتمع المصري م
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ذا كان من الثابت عبر فترات طويلة من الزمن أنه ال يوجد مجتمع بشرى بال جهاز  وا 
أمن فإنه من الثوابت الحديثة ضرورة أن يمارس هذا الجهاز عمله مؤمنًا بشعار الشرطة في 

مما  ه، مما ينعكس على األستقرار المجتمعي.خدمة الشعب حتى ينال ثقة الجمهور وتعاون
 أرضية تشكل كل من المواطن ورجل الشرطة، بين الثقة من إيجابية أجواءاً  خلقيعمل على 

 .الذهنية الصورة تحسين في هادفة موضوعية لعالقة
ويتطلرررب عمرررل رجرررل الشررررطة التعامرررل مرررع مختلرررف النوعيرررات مرررن المرررواطنين مرررن حيرررث 

تعليميرة والثقافيرة واالقتصرادية ومرن خرالل هرذا التفاعرل يتولرد ردود أفعرال األعمار والمسرتويات ال
من قربلهم تجراه رجرل الشررطة فنجرد مرن يكرون صرورة ذهنيرة إيجابيرة و أخرر يكرون موقفرًا محايردًا 
بناء على صورته الذهنية تجاه رجل الشرطة وثالث يظهر اتجاه سلبى تجراه رجرل الشررطة ومرن 

 30ينراير، 25ويرات العمرل األمنري تحقيرق متطلبرات وأهرداف ثرورتي المؤكد انره أصربح أولرى اول
يونيو وأن يكون عمل الشرطة ذو توجه حديث ومتطور تحت شرعار الشررطة فري خدمرة الشرعب 
وبشكل يرضي أمال الجماهير العريضة من الشعب المصري ولقد ترسخت في أذهران الجمهرور 

علررى طرفرري نقرريض مررن األخررر والعالقررة  منررذ القرردم أن الشرررطة والشررعب نرردان يقررف كرراًل منهمررا
بينهما يسرودها فري أغلرب األحيران التروتر وقرد أنعكرس ذلرك علرى العالقرات االجتماعيرة والنفسرية 
لدى أفراد الشعب متأثرًا به رجال الشرطة وكان سببًا في تكوين صورة ذهنية سلبية لدى البعض 

 أفراد الشعب وأيضًا رجال الشرطة.من 
لبررره األوضررراع األمنيرررة فررري مصرررر األن هرررو بنررراءًا حقيقيرررًا وواقعيرررًا ولعرررل مرررن أهرررم مرررا تتط

لعالقات قائمة على الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين وردم الهوة التري باترت قائمرة فري أذهران 
بعض النراس مرن الجرانبين بسربب ممارسرات فرديرة شراذه ال ترقرى إلرى درجرة القاعردة هرذا فضراًل 

طة ذاتهرررا لتبديرررد المخررراوف التررري باترررت فررري نفررروس بعرررض عمرررا يجرررب أن تقررروم بررره أجهرررزة الشرررر 
 .(29ص  ،1995، الفكر الشرطي)بشأن أداء هذه األجهزة وسلوكها.  المواطنين
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 البحث  مشكلة
إن عمرررل رجرررل الشررررطة يتطلرررب أن يحررردث احتكررراك بينررره وبرررين المرررواطن وهرررو شررركل مرررن 

المرررواطنين تتبررراين فررري  أشررركال التفاعرررل االجتمررراعي وهرررذا التفاعرررل يرررتم مرررع نوعيرررات مختلفرررة مرررن
 مستوياتهم الثقافية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية والحضارية.

هرررذا التفاعرررل المباشرررر قرررد يولرررد ردود أفعرررال إيجابيرررة نحرررو رجرررل الشررررطة وقرررد تكرررون ردود 
األفعرال سرالبة فتبردأ فري تشرركيل اتجاهرات وصرورة ذهنيرة. وقرد يصررل األمرر الري رأي عرام سررلبي 

 مر يشكل مشكلة جديرة بالبحث .تمامًا وهذا األ
وقرد ألقرت هررذه المهرام علررى أجهرزة الشرررطة بظرالل قاتمرة لصررورة رجرل الشرررطة فري أذهرران 
ن اختلفت حدتها من بيئة ألخرى ومن طبقة اجتماعيرة لطبقرة اجتماعيرة آخرري وفقرا  الجماهير وا 

 لطبيعة النظام السياسي القائم و ثقافته العامة.
ن هرررذه النظررررة إن هنررراك نظررررة سرررلبية لررردى  المرررواطنين عرررن رجرررال الشررررطة بشررركل عرررام وا 

السررلبية سرررعان مررا تظهررر فرري عرردم احترررام المررواطنين للعرراملين بالجهرراز الشرررطي وعرردم احترررام 
القانون وهذه النظرة قد تعكس اتجاها نفسيًا وقرد تعكرس صرورة ذهنيرة فرديرة ومرن ثرم جمعيرة مرن 

 كل المجتمع مستقباًل نحو رجل الشرطة .
ثم تتمثل مشكلة الدراسة في البحرث والوقروف علرى طبيعرة الصرورة الذهنيرة   السرلبية ومن 

 تجاه رجل الشرطة وهل حدث تغيرًا إيجابيًا أم ظلت سلبية .
أهتمت الدراسة بقضية العالقة االجتماعية بين المواطن ورجل الشرطة وعالقة الصورة 

باإلضافة إلي دراسة ، الشرطة معه الذهنية التى يبينها المواطن فى ذهنه عن معاملة رجل
ومدى شعورهم بتطبيقها وتطبيق مبدأ المساواة ، تأثير الصورة الذهنية لديهم عن تفعيل العدالة

 يونيو. 30يناير و  25وذلك عقب أحداث 
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 البحث  أسئلة
ما الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع عن رجل : فى معرفة للبحث ل الرئيسىاؤيتحدد التس

 وما تأثير هذه الصورة على االستقرار المجتمعي؟الشرطة 
 رعية من هذه التساؤالت الرئيسية:تنبثق بعض التساؤالت الفو 
 ماهي المتغيرات التي تؤثر في طبيعة العالقة بين المواطن ورجل الشرطة ؟ -1
 تحديد العوامل التي تسببت في تكوين الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة ؟ -2
في الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطنين تبعًا للمتغيرات  إلى أى مدى توجد فروق -3

 االجتماعية والنفسية ؟
 

 البحثأهداف  
ويتمثل الهدف الرئيسي من الدراسة في ماهي الصورة  :فى للبحثيتحدد الهدف الرئيسى 

 ؟ة لرجل الشرطة لدى أفراد المجتمعالذهني
 ية وهى:العام بعض األهداف الفرع وتنبثق من خالل الهدف

النفسية التي تؤثر في تكوين الصورة الذهنية لدى دراسة نمط العالقات االجتماعية و  -1
 المواطنين تجاه رجل الشرطة 

الكشف عن السلبيات في أداء جهاز الشرطة و العمل على تعديلها بما يتناسب مع تحسين -2
 الصورة الذهنية لدى المواطنين

 

 البحثأهمية  
 للفرد بالنسبة أهميتها و الذهنية الصورة بموضوع االهتمام تزايدرة فى األوانه األخي الحظت
 .السلوك وتشكيل القرارات واتخاذ اآلراء تكوين في كبيراً  دوراً  تلعب الصورة هذه لكون

 واجتماعية نفسية مختلفة ميادين في الباحثين أنتباه لفت الذهنية الصورة موضوع أن كما
 إيجابية تكون قد الصورة وهذه مؤسسة أي عن هنيةذ صورة جمهور لكل أن الواضح فمن
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 لهم تقدمها التي الخدمات وتقييم معها وخبراتهم المؤسسة هذه مع تعاملهم خالل من أوسلبية
 الصورة تأكيد على يعمل التفاعل هذا الشرطة، رجل و المواطن بين التفاعل يحدث هنا ومن

 .عليها تعديل إجراء أو وتعزيزها المواطنين لدى الشرطة لرجل الذهنية
 األهمية العلمية:

قياس الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المجتمع من وقت آلخر وبشكل مسرتمر فرإذا تبرين  .1
 أن الصورة سلبية فالواجب يقتضى العمل على تحسين تلك الصورة . 

 االسرررتفادة مرررن هرررذه الدراسرررة فرررى الدراسرررات األكاديميرررة والنفسرررية واألمنيرررة المرتبطرررة بالصرررورة .2
 الذهنية. 

 األهمية المجتمعية:
يفيد البحث جهاز الشرطة في التعررف علرى صرورة رجرل الشررطة لردى المرواطنين والتصردي  .1

 لهذه الصورة إذا كانت سلبية والعمل على تعزيزها إذا كانت إيجابية. 
إمكانيرررة االسرررتفادة مرررن نترررائج الدراسرررة مرررن قبرررل المهتمرررين بموضررروع الصرررورة الذهنيرررة لرجرررل  .2

 العاملين في مجاالت البحث العلمي. الشرطة و 
 

 البحث  مف اهيم
إجمالي االنطباعات الذهنية للجماهير عن المنظمة وهي  هى :مفهوم الصورة الذهنية

انطباعات عقلية غير ملموسة تختلف من فرد الي أخر وهي المشاعر التي تخلقها المنظمة 
ماهير واستثماراتها في النواحي تعامالت مع الجهير بتأثير ما تقدمه من منتجات و لدى الجما

تتوحد لتكوين الصورة الذهنية وتندمج تلك االنطباعات الفردية و االجتماعية ومظاهرها اإلدارية 
 (.23ص ،2003علي عجوة، مرجع سابق، ( الكلية للمنظمة

لفظ الشرطة يعنى الجهاز المختص بالحفاظ على األمن العام في : مفهوم جهاز الشرطة
اليوناني ويعنى حكم  polteciaوالمنبثق من تعبير  policeث حيث يرادف تعبيرالمجتمع الحدي
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أو هم مجموعة من األفراد الموظفين الحكوميين والمكلفين بما منحتهم الدولة ، المدينة أو الدولة
من سلطات على حفظ األمن واالستقرار في المجتمع عن طريق مجموعة من اإلجراءات 

يذها داخل المجتمع أو الموظفون الحكوميون الذين تكمن مهمتهم والقوانين المكلفين بتنف
بالحفاظ على النظام والعمل على منع وقوع الجرائم وحماية ارواح افراد مجتمعها والعمل على 

 ( 3، ص2012)هيثم محمد مصباح،  تنفيِذ اللَّوائح
ًا عن أي خطر يهدده، هو الحالة التي يكون فيها اإلنسان محميًا قريبًا أو بعيد: مفهوم األمن

كما أنه إحساس يمتلك من خالله الفرد التحرر من الخوف، واألمن هو ايضًا إحساس 
بالطمأنينة التي يشعر بها الفرد، سواء بسبب غياب األخطار التى تهدد وجوده أو نتيجة 

 م،2012)أحمد ربيع البحيري،. المتالكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك األخطار حال ظهورها
 .(3ص

يشير االستقرار والتوازن االجتماعي الي نوع من التساند  مفهوم االستقرار االجتماعي:
بين مجموعة ظواهر اجتماعية مترابطة مثل هذا التساند قد يكون ظاهرًا أو كامنًا وقد يكون 

 (88، ص1993أشرف أحمد عبد المغيث، )  ديناميًا )متجددًا( أو إستاتيكيًا )ثابتًا(.
 

 السابقة  تالدراسا
، بعنوان " دور اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة الحكيم عامر سيد عبد دراسة -1

 م2009بوزارة الداخلية فى تكوين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن المصري" 
هتمت هذه الدراسة بتناول موضوع اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة : اموضوع الدراسة

زارة الداخلية فى تكوين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن المصري" وذلك محاولة بو 
منها للتعرف على األهداف الكامنة وراء الخطط الخاصة بالعالقات العامة بوزارة الداخلية 
لتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة، والتعرف على الصورة الذهنية المرسومة فى ذهن 

 رجال الشرطة، وسعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف اآلتية:المواطن عن 
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رصد الصورة االذهنية الحالية التى يحملها رجل الشرطة للمواطن ويحملها المواطن تجاه -1
 رجل الشرطة.

 التعرف على مصادر تكوين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن المصرى. -2
ابية والسلبية التى تعرض لها الموااطن من خالل تعاملهم مع التعرف على الموااقف االيج-3

لى أى مدى أثرت على الصورة الذهنية لدية عن رجال الشرطة.  رجال الشرطة وا 
: تنتمى الدراسة هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية واستخدمت طريقة منهج وعينة الدراسة

صدارات المطبوعة والبرامج المسح االجتماعى بالعينة، وتم من خالل تحليل مضمون اإل
وكذلك مسح ، االذاعية والتليفزيونية التى تقدمها إدارة العالقات العامة واالعالم بوزارة الداخلية

ألراء المواطنين ألستطالع رأيهم وأتجهاتهم، وأعتمدت الدراسة على عينة من إصدارات وزارة 
ينة من المواطنين المصرين قوامها الداخلية، عينة الدراسة وأدواتها: أعتمدت الدراسة على ع

 مفردة( تم اختيارها عشوائيًا من فئات وشرائح مختلفة للمجتمع المصرى، 400)
 ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة منها:

توصلت الدراسة أن توقيت بث برامج الشرطة على خريطة اإلرسال الخاصة بالتليفزيون -1
لذروه مقارنة بالبرامج األخرى وبالتالى ال يتابعها سوى القليل من المصرى يتم فى أوقات ا

 الجمهور.
أن أغلب القضايا التى تركز عليها برامج الشرطة فى التليفزيون المصرى عن )الجرائم( -2

ظهار الفساد المتغلغل  وغبراز الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة للكشف عن الحقيقة وا 
 رجال الشرطة المستمرة لعالجه والقضاء عليه. داخل المجتمع ومحاوالت

بعنوان ""ديناميات العالقة بين المواطن ورجل : دراسة انجى محمود عبد المجيد -2
 2014الشرطة" 

 ورجل المواطن بين العالقة طبيعة فى تؤثر التي المتغيرات أهم على التعرف: موضوع الدراسة
 ديناميات على التعرف خالل من، لتعاونا روح تنمية بهدف بينهما التعاون ومدى الشرطة،
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 العالقة طبيعة في تؤثر التي المتغيرات أهم على والتعرف الشرطة رجل و المواطن بين العالقة
 إلى تحقيق مجموعة من األهداف اآلتية:، وسعت الدراسة الشرطة ورجل المواطن بين
 مواطن ورجل الشرطة .التعرف على أهم المتغيرات التى تؤثر فى طبيعة العالقة بين ال-1
 التعرف على مدى التعاون بين المواطن ورجل الشرطة .-2
 التعرف على مدى رضا رجل الشرطة عن تفهم المواطن لعمله .-3

 األولى، عينتين الي مقسمة مفردة( 300) من الدراسة عينة تكونتمنهج وعينة الدراسة: 
، الدراسة من المستهدفة الفئة وهم ،المواطنين من( 150) الثانية و الشرطة رجال من( 150)

 من عدد اختيار تم كما، عليهم االستبيان استمارة لتطبيق مفردة( 150) عدد اختيار تم فإنه
 توصلت: الدراسة أدوات الشرطة جهاز يقدمها التى الخدمات مع تعامل ممن مواطن( 150)

 :منها الهامة النتائج من مجموعة إلى الدراسة
 البعض يرتكبها التى السلبية األدوار لبعض ابرازها وعدم الشرطة برجل الماالع وسائل اهتمام•

 . الشرطة ورجل المواطن بين الثقة ضعف الي تؤدى والتى
 وذلك المواطنين مع دوره تفعيل فى له حافز ليكون الشرطة برجل االقتصادى المستوى رفع•

 . المادى المقابل لضعف نظراً 
بعنوان " الصورة الذهنية لرجلل الملرور فلي المجتماعلات خالد إبراهيم حسن، دراسة  -3

 م.2014العربية " 
بينرره  احتكرراكيتطلررب أن يحرردث  مرررورإن عمررل رجررل ال: تهرردف الدراسررة إلررى موضللوع الدراسللة

التفاعرل يرتم مرع نوعيرات مختلفرة  هرذا، االجتمراعيوبين المواطن وهو شكل مرن أشركال التفاعرل 
االقتصرررادية، هرررذا التفاعرررل الثقافيرررة و و  لتعليميرررة واالجتماعيرررةا مرررن المرررواطنين تتبررراين مسرررتوياتهم

فتبدأ فى تشركيل اتجاهرات، وصرورة ، المباشر قد يولد ردود أفعال قوية وسالبة نحو رجل المرور
عتمررد الباحررث فررى البحررث الحررالى المررنهج اوقررد يصررل األمررر إلرري رأي عررام سررلبى تمامررًا، ، ذهنيررة

بلر  حجمهرا ، ، لذا تم اختيرار العينرة بالطريقرة القصرديةلمالئملتحليلى باعتباره المنهج االوصفى ا
وأن الهرردف مررن البحررث لرريس تعمرريم ، والسررودان، ومصررر، ( فررردًا مررن السررعودية واألردن 183) 
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المجتمعررات العربيررة، أهررم بررل إعطرراء مؤشرررات عررن الصررورة الذهنيررة لرجررل المرررور فررى ، النتررائج
 النتائج:

 السودان، االردن، مصر، لدى عينة البحث من السعودية أن الصورة الذهنية لرجل المرور ،
وتتميز ، وبعد القوة، صورة إيجابية فى أبعاد المقياس الثالثة : بعد التقييم، بعد النشاط

 باالرتفاع .
  تعميق الصورة الذهنية على إدارات المرور فى المجتمعات العربية والعمل على تأهيل

عداد رجال المرور جيداً  وم إدارات العالقات العامة بإيجاد مناخ إيجابى و إقامة وأن تق، وا 
 وزيادة الوعى المرورى لديهم.، جسور من الثقة والتواصل بالمواطنين

 عن الجمهور رضا"  بعنوان ،( Murphy Kristina)  كريستينا مورفى دراسة -4
  م 2009"  المواطن و الشرطة بين المواجهات وأداء اإلجرائية العدالة وأهمية الشرطة
 للعدالة السلطات تستخدم عندما انه أثبتت التى المؤلفات من كبيرة من مجموعة هناك
 وستكون السلطات تلك عن تراضياً  أكثر الناس سيكون تنظمها التى الجهات مع اإلجرائية
 كما اإلجرائية والعدالة، الشرطة قوات سياق فى القواعد و االتجاهات مع للتعاون أكثر مستعدة
 وأيضاً ، للشرطة ارتياحهم شرعية حول المواطنين نظر لوجهات الشرطة تشكيل أهمية أثبتت
 إيجابية كانت إذا ما هو مفحوص غير كبير حد الى تبقى وما الشرطة مع التعاون تعزيز إلي

 .المواطن ومواجهات.  الشرطة أنواع مختلف بين تتفاوت انها أو اإلجرائية للعدالة
 مدى، و الشرطة تصنيفات على اإلجرائية للعدالة النسبية األهمية بدراسة الدراسة هذه قامت
 (. الشرطة اتصاالت، المواطن اتصاالت)  المواطن لمواجهة الشرطة من نوعين عبر اإلرتياح
 بادرت قد الشرطة وكانت الشرطة فى األهم هى اإلجرائية العدالة ان أظهرت : الدراسة نتائج

 .بالمواطنين الشرطة اتصاالت اءأد فى األهم هى بينما، باإلتصال
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(  Covelli E) كوفيللي أي ، ( Renauer B.C) دراسة رينايور بي سي  -6
بعنوان " دراسة العالقة بين المواطن ورجل الشرطة والصورة الذهنية لتحيز رجل 

 م2011الشرطة"،
رة هتمت الدراسة بقضية العالقة االجتماعية بين المواطن ورجل الشرطة وعالقة الصو ا

باإلضافة إلي دراسة ، الذهنية التى يبينها المواطن فى ذهنه عن معاملة رجل الشرطة معه
 ومدى شعورهم بتطبيقها وتطبيق مبدأ المساواة، تأثير الصورة الذهنية لديهم عن تفعيل العدالة

: هدفت الدراسة إلى ضرورة استخدام ثالثة مفاهيم لفهم االختالف فى الرأي  هدف الدراسة
م بشأن الوتيرة التى تستخدمها الشرطة بشكل غير عادل فى العدالة اإلجرائية وتفعيل العا

:أشارت النتائج إلي وجود تصورات سلبية لتحيز  نتائج الدراسةاستجابة الحكومة المحلية 
 الشرطة والتى أوضحت أن األمريكيين األفارقة المشاركين هم أكثر تحيزًا.

كريستوفر دبليو (،  Sean DeBlieckسين ديبليك )دراسة  -7
( بعنوان" تقييم العالقات بين الشرطة والمجتمع   Christopher W Ortiz)اورتيز

 م.2016"
 لوس شرطة إدارة تنحية إلى أدت انجلوس لوس منطقة على واسعة أثار لها الدراسة هذه
 وضباط ناباسادي فى المقيمين من إليها التوصل تم التى النتائج ذلك على تدل كما، أنجلوس
 .الناجح المثال هذا من الكثير تعلم ويمكن، ككل الشرطة
 :الدراسة نتائج

 والمجتمعات الشرطة بين العالقات وتحسين الجريمة من الحد على العمل . 
 لفهم الكافى المال وتوفير المجتمعية بالشرطة المرتبطة للوظائف قوى تأييد هنالك إن 

 . المهاجرة الجماعات و األقليات مشكالت
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 اإلطار النظرى للدراسة
 لصورة الذهنية في تكوين العالقات:أواًل: تأثير ا

 ترجع أهمية الصورة الذهنية إلى عدة عوامل أهمها:  أهمية الصورة الذهنية:
للصورة الذهنية دورًا كبيرًا فى تشكيل مدارك الفرد ومعارفه، مما يجعل لها تأثيرًا واضحًا -1

وقعاته وردود أفعاله إزاء كثير من القضايا الهامة على حياته على سلوك الفرد وقدراته وت
بصفة خاصة، فالصورة بمثابة المرشح، فهى تؤثر على إدراكنا لما يدور حولنا من التجارب 

 جيهان رشتى، الحاضرة والمستقبلية، كما تؤثر على توقعاتنا واستنتاجتنا عن اآلخرين )
 (.96، ص1978

صورة الذهنية والقرار، حيث أن عملية صنع القرار تتطلب التوصل هناك عالقة وثيقة بين ال-2
إلى أفضل الخيارات وأكثرها مالئمة. وهذه الخيارات تتأثر بالصورة الموجودة والمتكونة لدى 
صانع القرار، والتى تعد عنصرًا أساسيًا لتحديد الموقف الذى يتخذه. )عبد الحميد حجازى، 

 (.111، ص 1987
ذهنية دورًا هامًا فى حياة األفراد، فإنها تقوم بدور غاية فى األهمية فى حياة كما للصورة ال-3

الدول والعالقات الدولية، األمر الذى يبرر حرص كافة الدول على أن تكون صورتها لدى 
اآلخرين تخدم أهدافها ومصالحها مهما كان الجهد أو الثمن إلزالة أية معالم أو جوانب 

 (. 54،ص1981)راجية قنديل،  أو قد تطرأ عليها  سلبية موجودة فى صورتها
 :ثانيًا: سمات وخصائص الصورة الذهنية

تمثل الصورة الذهنية إطارًا للذاكرة، فهى ليست مجرد محاكاة بل هى عملية بناء تصورات أو 
عملية من التفسيرات المتكررة والرموز التى تتعلق بشكل ما باألشياء أو المشاعر أو األفكار. لذا 
فاإلدراك والصورة الذهنية عمليتين مترابطتين، فعندما يستخدم األفراد المعلومات المتاحة لديهم لتشكيل 
االنطباعات والصور عن اآلخرين أو إصدار أحكام عن شخصياتهم تسمى هذه العملية باإلدراك 

(Sears, D,1985,p,50). 
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اإلبهام الحقيقة وغير الحقيقة كما ومن السمات العامة للصورة الذهنية الشك واليقين، الوضوح و 
ة فى أنها تشتمل على الوعى والالوعى وأوجه اإلدراك الفرعية. فنحن ال نستطيع إدراك كل أجزاء الصور 

 (. 78،ص995)ثريا أحمد البدوى، نفس الوقت وبنفس الدرجة.

أنه يمكن تمييز ثالثة  1975عام  "Steinbeng"أوضح  ثالثًا: أبعاد الصورة الذهنية:
أبعاد للصورة الذهنية المتكونة لدى فرد ما عن فرد أخر أجنبى، مما قد يسمح بالتعرف على 

 (. 87-85،ص2000سلوك هذا الفرد كما سيتضح فيما يلى: )نشوى الشلقانى،
ويقصد بهذا البعد المعلومات التى يدركها اإلنسان حول البعد الثقافى أو المعرفى:  -1

ثقافته...( يسمح -عقائده -قيمة -الشخص اآلخر )لغته موضوعًا معينًا، فمعرفة ثقافة
بالتعرف على سلوك هذا الشخص والتنبؤ بردود األفعال المحتملة مما يساعد فى توضيح 
الصور المتكونة وهناك عامالن رئيسيًا يؤثران على دقة تنبؤاتنا طبقًا للمعلومات الثقافية 

 وبالتالى يؤثران على دقة الصور المتكونة: 
مل األول:  كلما زادت معرفتنا بثقافة الفرد كلما ساهم ذلك فى دقة الصور المتكونة عنه العا

 مما يؤثر على دقة تنبؤاتنا. 
العامل الثانى: عدم معرفتنا بثقافة الفرد يؤدى إلى عدم دقة الصور وعدم دقة تنبؤاتنا عن 

 أصحاب الصور وتصرفاتهم. 
د المرتبط بالمشاعر وميل األفراد لموضوع ما أو وهذا البعالبعد النفسي أو الوجدانى:  -2

 كراهيتهم له إذ تتأثر الصورة بعمق المشاعر والعواطف واألحاسيس. 
وتنضح أهمية هذا البعد فى تأثيره على تبنى التنبؤات وتكوين الصور على أساس السمات 

اقى أعضاء الفردية التى يختلف فيها األفراد فيما بينهم، بغض النظر عن تشابههم على ب
 الجماعة التى ينتمون إليها فى الثقافة أو غيرها. 

ويرتبط البعد النفسى بالبعد المعرفى، فالبعد النفسى يتحدد فى ضوء السمات المدركة سواء 
بالقبول أو الرفض. كما أن البعد النفسى يتشكل جنبًا إلى جنب مع البعد المعرفى ولكن مع 

 بينما يبقى البعد النفسى. مرور الوقت يتالشى البعد المعرفى 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 تاح جوهري وآخرونعماد السيد أحمد عبد الف
 

 2021( يناير3المجلد الخمسون، العدد األول، جزء )
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

200 

إن المعرفة بعضوية الفرد فى مجتمعه باإلضافة إلى معرفة الجماعات  البعد االجتماعى: -3
التى ينتمى إليها يسمح لنا بالتنبؤ بردود أفعال هذا الشخص والتى تؤثر فيما بعد على 

قد يكون خطأ الصور المتكونة عنه. إال أن التنبؤ بالسلوك باستخدام البعد االجتماعى 
بسبب أن األفراد قد ينتمون كأعضاء ألكثر من جماعة بحيث ال نستطيع تحديد أى 
الجماعات تؤثر على سلوكهم وبأى درجة، فالسلوك يؤثر على طريقة تكوين الصور أو 

 توضيحها. 
 ثانيُا: ديناميات العالقة بين المواطن ورجل الشرطة ودورهما في اإلستقرار المجتمعي

 :القة بين المواطن ورجل الشرطةطبيعة الع
اتسمت العالقة بين المواطن الشرطة على مر  :واقع العالقة بين المواطن والشرطة  -1

العصور بقدر كبير من الحساسية، نظرا لما تمثله الشرطة من تجسيد للسلطة التي تمسك 
قة إلى حد بزمام األمور في الدولة وما تملكه من أدوات للردع والعقاب. وتتوقف هذه العال

كبير على مدى ما يتمتع به المجتمع من استقرار وتوازن في الحقوق والواجبات وما يتميز 
به من احترام القانون والعدالة والحفاظ على مبادئ الديمقراطية والمساواة، وكانت مساندة 

 الجمهور لتلك الضوابط هي الدرع الواقي للجماعة ضد االنحراف إلى الجريمة.
الواقع أن األفراد يحكمون على جهاز الشرطة من  :ل المواطنين مع الشرطةمجاالت تعام -2

خالل تصرفات أفراد هذا الجهاز ويتأثر حكمهم هذا بالتجارب الشخصية التي مرت بكل 
منهم، فإذا كانت التجربة حسنة أصبح الفرد داعية حسنة عامال مساعدا لرجال الشرطة، 

ذا أسئ عليه كان له مردود سلبي على جهاز الشرطة وصورته لدى المواطنين مما يعد  وا 
معوقا للتعاون بين المواطنين والشرطة، والثقة في الشرطة ينميها العمل اإليجابي وال تتحقق 
بالتمني، بل يجب أن توضع الوسائل واإلجراءات التي تؤدي إلى خلق عالقات طيبة مع 

أحمد عبد الحميد  ) في بناء الثقة المواطنين، وهناك الكثير من التصرفات التي لها أهميتها
 (.۲، ص ۲۰۱۲، األبشيهي
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أوضحنا فيما سبق أن من حق الجمهور بل من  :صور تعاون الجمهور مع الشرطة -3
واجبه أن يسهم في منع الجريمة والوقاية منها، دفاعا عن المجتمع الذي يعيش فيه 

 و غير مباشرة.واستثمارا لجهوده في ذلك، والتعاون قد يتم بصورة مباشرة أ
 صور التعاون المباشر: ونقصد بتلك الصور من التعاون المجهودات التي يقوم بها -أ

مجهودات  فهي، الجمهور لمنع الجريمة أو الوقاية منها أو ضبط فاعليها بصورة مباشرة
قدري عبد الفتاح ) :ومثال ذلك، تهدف مباشرة إلى الوقاية من الجريمة وضبط فاعليها

 (64ص ، جع سابق: مر الشهاوى
بالمعلومات التي  اإلبالغ عن الجرائم والحوادث والتقدم للشهادة أمام سلطات التحقيق لإلدالء -

 المختلفة. من شأنها مساعدة سلطات تحقيق في كشف غموض الحوادث
يمكن  ونقصد بصور التعاون غير المباشر المجهودات التي :صور التعاون غير المباشر -ب

مهور ويكون من شأنها توفير المناخ الصحي والمالئم للمواطن، وال شك أن أن يقوم بها الج
تلك الصورة من صور التعاون في المجال الخصب لتعاون الجمهور مع رجال األمن، 
حيث يستطيع الجمهور القيام بدور حيوي وغير محدود في هذا الصدد، على خالف األمر 

 .في حالة التعاون المباشر
 :وتتمثل في النقاط اآلتيةلتعاون بين الشرطة والمجتمع : معوقات الثاً ثا
 المعوقات التي تصدر من جهاز الشرطة ضد ذلك التحول فتتمثل في غياب الهدف -1

المشترك واالختالف في اللوائح والنظم، حيث أنه من ضمن أهداف جهاز الشرطة کسب 
الشرطة أن هذا العمل رضا الجمهور إال أن الممارسات العملية عكس ذلك، وشعور أفراد 
 فقدان السيطرة. سينقلهم من رجال شرطة إلي موظفي شئون اجتماعية والخوف من

 المعوقات التي تحدث من جانب الجمهور نجد أنها تتعلق بتعارض مصالح بعض أفراد -2 
الجمهور مع ذلك التحول والشعور بعدم المصداقية وهذا ناتج عن احتفاظ الجمهور بذاكرة 

 تجارب سابقة للجهاز األمني. ممتلئة عن
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 االهتمام باألمن السياسي على حساب األمن الجنائي، مما أدى إلى توجيه جهود جزء -3
كبير من جهاز الشرطة إليه، األمر الذي ظهرت آثاره السلبية على مكافحة الجرائم 
الجنائية، فضال عن شعور المواطنين بتدخل جهاز الشرطة في مجاالت ليست لها صلة 

عمله لدرجة وصلت إلى التدخل في الحياة الشخصية للكثير من المواطنين، وذلك من ب
 خالل إساءة استعمال قانون الطوارئ.

 شعور المواطنين بعدم المساواة أمام القانون، وأنه ال يطبق سوى على الضعيف، مما - 4
 نمی شعورهم بالظلم وزاد شعورهم السلبي تجاه جهاز الشرطة.

قيام  األمنية لجميع المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، وعدمالمعالجة   -5
حسن محمد  ) .أجهزة الدولة المختصة بدورها في مواجهة المشاكل المتعلقة بها

 (56، ص ۲۰۱۲،على
 التوازن المعرفي:نظرية ومن ضمن النظريات العامة المفسرة للدراسة :  -

( لفرتز هيدر أن فهم  Cognitive Theoryى ) فى حين ترى نظرية التوازن المعرف
وأن أبناء الثقافة الواحدة يؤمنون بافتراضات ، الشخص العادى لعالمه االجتماعى نقطة انطالق

وأن هذه االفتراضات تشكل جزءا من نظام المعتقدات الخاص بتلك ، أساسية حول سلوك الناس
 .(275صم، 2011جودة جابر، الثقافة يميزها عن ثقافة أخرى )

، ويركز )هيدر( على نوعين من العالقات بين الناس، األولى عالقات متصله بالمشاعر
ء وتتضمن مشاعر الحب واإلعجاب ويقيم األشيا، وهى تنمية للطريقة التى يشعر بها الفرد

والثانية عالقات متصلة ، وهذه العالقات تفسر كيفية تكوين الصورة بشكل عام، القبولو 
فإن الفرد يسعى للوصول الي درجة الرضا المطلوبة التى تحقق له التوازن  وهكذا، بالوحدة
 ،القات التى تربطة بمحيطه الخارجىالمحافظة على العيهدف الى إرضاء نفسه و فهو ، الداخلي

 وهكذا فإن لنظرية التوازن عدة حاالت أو صور.
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الصورة التى ين ما يراه ) ويؤكد )هيدر( أن كل فرد يرغب فى أن يرى االنسجام ب
( ومايقوم به من أعمال ) نحو رجل الشرطة (، فإذا رأي الفرد شخصين آخرين مواطن يحملها

فإنه يتوقع أيضا ، فإذا كان كل واحد منهما يحب اآلخر، ورجل الشرطة ورأى بينهما عالقة ما
ما فإنه يتوقع أن يكره أحده، فإذا كان يحب أحدهما وال يحب اآلخر، أحدهما اآلخرأن يحب 
 االخر.

ين ما يراه ) الصورة التى ويؤكد )هيدر( أن كل فرد يرغب فى أن يرى االنسجام ب
( ومايقوم به من أعمال ) نحو رجل الشرطة (، فإذا رأي الفرد شخصين آخرين مواطن يحملها

فإنه يتوقع أيضا ، فإذا كان كل واحد منهما يحب اآلخر، ورجل الشرطة ورأى بينهما عالقة ما
فإنه يتوقع أن يكره أحدهما ، فإذا كان يحب أحدهما وال يحب اآلخر، أحدهما اآلخرأن يحب  

 (288، مرجع سابق، ص2ط، جودة جابر : علم النفس االجتماعى. االخر
 :رابعًا: نظرية الضمنية الشخصية

أما النظرية الضمنية فى الشخصية حسب )برونر وتاغورى( فتكون مشتركة بين أفراد 
فهما يضربان مثال بأن الكثير ، وهناك افكار ومعتقدات وحدود مشتركة لذلك، الثقافة الواحدة

من الناس يعتقد أن العيون الواسعة دليل على االنبساطية  وأن صورة الذكى لديهم بأنه يتميز 
حجم جمجمة أكبر من الشخص العادى وبالرغم من ذلك فإن النظرية تناولت الخبرات 

مع األخرين وتكوين صورة ذهنية بشأنهم من خالل منظومة  الشخصية القائمة على التفاعل
 من االفتراضات و االستنتاجات . 

فقد ، ( Stereo Typingوتمضى النظرية الضمنية فى الشخصية لتناول ظاهرة التنميط)
وفى التنميط تنحصر المعلومات فى ، تقود معلومة واحدة عن الفرد الى استنتاجات أخرى

المستهدف مثل جنسه أو العنصر الذى يتنمى اليه أو قوميته، وتولد جانب بارز لدى الشخص 
ولكنها هنا عبارة عن صورة نمطية، فيتم التعميم بأن كل رجال ، المعلومات أحكاما تمثل صورة

 Oakas,P.J. Haslam and Turnerالشرطة يمتلكون خصائص متشابهة 
J.C.(1994)) 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 تاح جوهري وآخرونعماد السيد أحمد عبد الف
 

 2021( يناير3المجلد الخمسون، العدد األول، جزء )
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

204 

وهناك تفسير آخر حول كيفية اكتساب الصورة الذهنية قدمته فرضية بذرة الحقيقة كإجابة 
لإلجابة على هذا صورة التى نحملها عن األخرين؟ و عن التساؤل الرئيس كيف تظهر ال

( أن مثل هذه الصورة تظهر الي حيز الوجود من  Campbell,1967التساؤل يرى كامبل ) 
صورة، سواء أكان شخصا أو موضوعا ونقل هذه الخبرات لآلخرين الخبرة الشخصية بموضوع ال

ومن ، فى األسرة و األصدقاء ...إلخ، هذه العملية تؤدى الى تكوين الصورة فى عقول الناس
 هنا يتضح دور الخبرة المباشرة فى تكوين الصورة الذهنية.

 

 المنهجية  اإلجراءات
 :المستخدم المنهجو  الدراسة نوع -
 Analyticندرج نوع الدراسة الحالية تحت إطار الدراسات الوصرفية التحليليرة ي: نوع البحث-1

Descriptive  التى تعتمد على أسلوب المسح االجتماعى بالعينرة والترى يمكرن عرن طريقهرا
الحصررول علررى معلومررات دقيقررة تصررور الواقررع وتسررهم فررى تحليلرره، األمررر الررذى يسرراعد فررى 

 موعة من النتائج التى تفسر موضوع الدراسة.توضيح مشكلة الدراسة والوصول إلى مج
ومن هنا فقد كانت هذه الدراسة ضمن إطار الدراسات الوصفية التى تهدف إلى محاولة 
التعرف على الصورة الذهنية المتبادلة بين أفراد الشرطة والمجتمع و تأثير ذلك على االستقرار 

 وطرق مواجهتها ومحاولة ايجاد حلول لها.، المجتمعي
عتمدت الدراسة على المنهج العلمى من خالل المسح االجتمراعى وهرو احرد ا ج البحث:منه -2

أساليب المنهج العلمى لمعرفة حقيقرة الظراهرة الترى تقروم علرى الدراسرة بمحاولرة تقرديم حلرول 
 لتلك الظاهرة. 

من هنا نرى األسلوب المنهجى الذى يتناسب وطبيعة الدراسة تمثل فى األسلوب الوصفى 
بأسررتخدام أسررلوب المسررح االجتمرراعى بالعينررة، ويتسررم مررنهج  Descriptive Methodىالتحليلرر

والرذى يعررد مرن اكثرر المنراهج العلميررة  sample social surveyالمسرح االجتمراعى بالعينرة 
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استخدامًا وشيوعًا فى البحوث االجتماعية للتطبيق على العينة، حيث يعتبر مرحلرة أولرى وهامرة 
 للبحث اإلمبريقى .

وقررد تضررمن ، اعتمرردت الدراسررة الراهنررة بشرركل عررام علررى اداة المقيرراس جمللع البيانللات: تأدوا -
)المقيررراس( بخرررالف البيانرررات األساسرررية عرررددًا مرررن األبعررراد الهامرررة الترررى ترصرررد بدقرررة ألهرررم 
مشرركالت الدراسررة، وقررد تضررمن ثالثررة وسررتون سررؤااًل فررى شرركل أسررئلة مقننرره، وبلغررة سررهلة و 

بشكل منطقى ليتواكب مع أهداف الدراسة وطبيعة الموضوع، وقرد  واضحة، كذلك تم ترتيبها
ترررم عرضرررالمقياس فرررى شررركله النهرررائى علرررى مجموعرررة مرررن األسررراتذة المتخصصرررين فرررى علرررم 

بداء الررأى فرى ، االجتماع وعلم النفس أكاديمية الشرطة للتأكد من صدق األداه، ولمراجعة وا 
مررة مررن المالحظررات المرتبطررة بصررياغة وقررد تررم االسترشرراد بمجموعررة مه، مكوناترره األساسررية

ضافة متغيرات أخرى  .بعض األسئلة وا 
 تاسررتخدمإلمكانيررة االعتمرراد علررى نتررائج المقيرراس للتحقررق مررن ثبررات المقيرراس  المقيللا :ثبللات 
(، ويوضح الجدول التالي معرامالت الثبرات AlphaCronbachمعادلة ألفا كرونباخ ) ونالباحث

 .الناتجة باستخدام هذه المعادلة
 للمقياس ثبات العبارات (: 1جدول رقم )
 قيمة ألفا عدد العبارات ستبياناال محاور

 0.615 10 المحور النفسي 
 0.623 10 المحور االجتماعى 
 0.633 8 المحور االقتصادى 

 0.630 9 المحور األمنى
 0.766 8 محور اإلستقرار المجتمعى

 0.715 45 االستبيانإجمالي 
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قيم  بلغتحيث  جيدةول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم تضح من الجدي
لمحاور االستبيان الخاص ( 0.766، 0.630، 0.633، 0.623، 0.615معامل الثبات )

محور األمني، المحور ، المحور االقتصادى، المحور االجتماعى، المحور النفسيبالمواطنين )
 جماليإلوكانت قيمة ألفا  ،(0.5مرتفعة أكبر من )هي قيم و على التوالي  (اإلستقرار المجتمعى

تشير هذه القيم و  ،(0.5هي قيمة مرتفعة أكبر من )( و 0.715)االستبيان الخاص بالمواطنين 
مكانية االعتماد عل العباراتمن معامالت الثبات إلى صالحية   .اوالوثوق به انتائجه ىوا 

ا وضعت لقياسه، أو الصفة التي تهدف تعتبر األداة صادقة إن كانت تقيس مصدق األداة: -أ
إلى قياسها، فإذا كانت أداة الدراسة تقيس اتجاه المبحوثين نحو شيء معين، فيجب أن تعطينا 

 النتائج االتجاه نحو هذا الشيء وليس نحو شيء أو موضوع آخر.
 وقد اعتمدت الدراسة على نوعين من الصدق هما: 

ويسمى هذا النوع من الصدق : dityContent Vali: صدق المضمون أو المحتوى -1
بالصدق المنطقي، ويحسب هذا الصدق من فحص محتوى االختبار وتحليل أسئلته لمعرفة 
مدى تمثيلها للسلوك الذي يقيسه االختبار، وللتأكد من أن األسئلة تغطى جميع جوانب 

 المشكلة.
يد قياسه تحديدًا تحديد المجال الذي نر  :يولتحقيق هذا الصدق بطريقة المحتوى تم األت

الصورة الذهنية المتبادلة بين أفراد الشرطة والمجتمع و تأثير ذلك على ، وهى هنا اواضح
وبناء على هذا تم بناء مجموعة من الفقرات أو األسئلة الممثلة لهذا االستقرار المجتمعي، 

جال لم المقياس وتم تحديد الصدق المرتبط بالمحتوى ليعكس مدى تمثيل فقرات، المجال
 الدراسة.

حيث قام الباحثون في إطا رمراعاة الصدق الظاهري بعرض المقياس : يالصدق الظاهر  -2
على عدد من األساتذة المحكمين بهدف تقييمه وتوضيح رؤيتهم في تحقيق األداة ألهداف 
الدراسة، وقد قرر السادة المحكمين أن العبارات الموجودة بالمقياس ترتبط ارتباطًا بموضوع 
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ة، وقد استفاد الباحثون من مالحظات المحكمين في إجراء بعض التعديالت على الدراس
 المقياس قبل تطبيقه لحذف أو إضافة بنود جديدة.

معنى ثبات االختبار أن يكون االختبار مماثاًل لنفسه بمعنى أن يعطى نفس  الثلبات:-ب
فترة الفاصلة من شأنها النتائج حين يطبق أكثر من مرة على فرد لم تطرأ عليه تغيرات في ال

 أن تغير من الظاهرة التي يقيسها االختبار.
للتأكد من ثبات األداة على مجموعة من  دراسةألداة ال يباختبار مبدئ ونفقد قام الباحث

( من بين أفراد العينة األصلية وكانت الغالبية العظمى من 20المبحوثين بل  عددهم )
 دراسةوقد أدى ذلك كله إلى االطمئنان لسالمة أداة ال، يصلاأل مقياساالستجابات مطابقة لل

الثبات والصدق المنهجيين وطبقًا للقواعد  يوقياسها للجوانب التي صممت من أجلها وفقًا لدواع
  العلمية المعمول والمطبقة في هذا.

 :البحثمجاالت  -
وفرى هرذه  لدراسرةاإلجرراء  المكرانيهرو النطراق  الجغرافريبالمجرال  ويقصرد: المجال الجغرافي -أ

فري مردريات األمرن وأقسرام الشررطة فرى ) مديريرة  لهرا الجغرافريسوف يكون المجرال  راسةالد
مدريرة  –مدريرة أمرن الفيروم  -مديريرة أمرن االسركندرية   -مدريرة أمرن الجيرزة -أمرن القراهرة 

 أمن الوادي الجديد(.
أفراد الشرطة وعينة ويقصد بالمجال البشرى هو جمهور الدراسة وهم : البشرىالمجال  -ب

مفرده( كعينة عشوائية ألفراد الشرطة  50من أفراد المجتمع مقسمة الي مجموعتين )
( كعينة عشوائية من فئات المجتمع بمناطق متباينة، وقد شملت عينة 200و)

 بحيث تمثل هذه العينة بقدر اإلمكان المجتمع البحثى.، (250الدراسة)
 سبتمبر شهر من ابتداء أشهر، الثالثة قرابة الميدانية اسةالدر  استغرقت : الزمنيالمجال  -ج

 بجمع يقوم الدراسة تسجيل ومنذ الباحث بأن علمآ، م2020 شهريناير نهاية وحتى ،2019
 البحث بموضوع المرتبطة والدراسات والنظريات المفاهيم وتأصيل، العلمية المادة
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 عينة الدراسة  خصائص
 الباحث عند إختيار عينة الدراسة من هذه الشروط:  كانت هناك شروط لدى :حجم العينة

 كانت هناك شروط لدى الباحث عند إختيار عينة الدراسة وذلك ألسرباب موضروعية نوجزها فيما يلى: 
التي تشير إلى أن أي مجتمع بشرى  تم اختيار عينة عشوائية وفقًا لمعادلة التمثيل اإلحصائي-

( مفرده بحثيه، بحيث تمثل 384، يمكن أن يمثله )مفرده 100.000يزيد عدد أفراده عن 
 هذه العينة بقدر اإلمكان المجتمع البحثى.

بحيث تمثل هذه العينة بقدر اإلمكان المجتمع ، مفردة( 250وقد شملت عينة الدراسة )-
مفرده(  200البحثى وهي مقسمة على النحو اآلتي عينة من أفراد المجتمع عددها )

 مفردة(. 50مجتمع بمناطق متباينة، وعينة ألفراد الشرطة وعددها )عشوائية تمثل فئات ال
 من المواطنين عينة الدراسةنتائج اإلحصاء الوصفي للبيانات الديموجرافية ل: (2جدول )

 النسبة العدد متغيراتال البيانات الديموجرافية

 النوع
 %74.0 148 ذكر
 %26.0 52 أنثى

 %100 200 اإلجمالي

 المؤهل
 10.0 20 امى

 27.5 55 يقرأ ويكتب
 62.5 125 مؤهل عالى
 %100 200 اإلجمالي

 محل اإلقامة

 20.0 40 القاهرة
 19.0 38 الجيزة
 13.5 27 القليوبية
 15.0 30 الفيوم

 12.5 25 الوادي الجديد
 20.0 40 االسكندرية
 %100 200 اإلجمالي

 حالة العمل
 63.5 127 دائم

 36.5 73 موسمي
 %100 200 اإلجمالي
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 الوصفي اإلحصاء نتائجيتضح من الجدول السابق والخاص ب وصف وتفسير الجدول:
بأنه قد تم تطبيق االستبيان على عينة قوامها  المواطنين من الدراسة لعينة الديموجرافية للبيانات

نسبة مفردة ب (148( فكان العدد األكبر من عينة الدراسة من )الذكور( بعدد )200)
، وهذه النسبة طبيعية إلى حدا (%26.0مفردة بنسبة ) (52، وعينة )اإلناث( بعدد )(62.8%)

ما حيث يرجع السبب في ذلك إلى أن أغلبية تعامل المواطنين داخل المصالح الشرطية من 
 ، أما عينة اإلناث فجأت بنسبة (%62.8) بنسبةالرجال وهو ما أوضحته نتائج العينة 

سبة طبيعية وكانت معظمها متركزة في محافظات القاهرة والجيزة وهي ن (26.0%)
 واالسكندرية،  بينما كانت نسبتهم قليلة في باقي محافظات مجتمع الدراسة.

أن غالبية  المؤهللتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير  من الجدول السابقكما يتضح ايضا 
وهي أعلى نسبة، يلي  (%62.5بة )مفردة بنس (125( بعدد )مؤهل عالىالعينة من الفئة )

( مفردة 20( بعدد )امى(، أخيرًا )%27.5( مفردة بنسبة )55( كانت بعدد )يقرأ ويكتبذلك )
(، يتضح من النسب السابقة إرتفاع مستوى التعليم الجامعي وكان غالبيتهم في %10.0بنسبة )

طبيعى النها تعتبر هذه  ، وهذا األمرواالسكندرية والجيزة القاهرةالمحافظات الحضرية مثل 
 المحافظات عواصم للدولة المصرية.
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، الجيزة ،القاهرةلكل من ) يجتماعنتائج اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور اال(: 3جدول )
 (القليوبية

 
يتبين من الجدول السابق أن المتوسط العام للمحور االجتماعى  وصف وتفسير الجدول:

، %78.07، %81.52( بوزن نسبي )2.4 ،2.37، 2.46، 2.38، 2.34، 2.45)
( لكل من )القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، 80.03%، 79.07%، 81.87%، 79.23%

( 3.00-1.70الوادي الجديد، االسكندرية( على التوالي، وتراوحت متوسطات العبارات بين )
لعبارات ( وتشير تلك النسب إلى موافقة عينة الدراسة %100.0-%56.67بوزن نسبي )

 المحور االجتماعى كما بالجدول أعاله.
يوضح الجدولين السابقين والخاصين بالمحور االجتماعي لمحافظات العينة أن هناك 
اتفاق بنسبة كبيرة بين إجابات افراد العينة على اسئلة هذا المحور، حيث جاءت فى المرتبة 

عالم بوزارة الداخلية لتوضيح )يجب أن يكون هناك دور إيجابى من إدارة اإلاألولى عبارة 
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( لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتعتبر تلك المحافظات األكثر احتكاكًا مهام الشرطة
 برجل الشرطة، حيث إنها محافظات مزدحمة بالسكان.

لمحافظررات الفيررروم  (أرغلللب فللى تحسلللين العالقلللة مللع رجلللل الشلللرطة)بينمررا جرراءت عبرررارة 
ية، ويرردل ذلررك علررى رغبررة افررراد العينررة فرري تحسررين العالقررة مررع رجررل والرروادى الجديررد واألسرركندر 

ويرررتم ذلرررك ايضرررا مرررن خرررالل تفعيرررل دور العالقرررات العامرررة واالعرررالم بررروزارة الداخليرررة ، الشررررطة
لتوضرريح وأهميررة دور رجررل الشرررطة فررى تحقيررق معرردل األمررن واألمرران للمررواطن، وابررراز الجانررب 

والمتمثررل فررى القوافررل الطبيررة التررى ، دمررة المررواطنينالمجتمعررى والخرردمى لرردور جهرراز الشرررطة لخ
دراسلة : خاللد تقوم بهرا الروزارة فري األمراكن الفقيررة والمحرومرة مرن الخردمات، وهرو مرا يتفرق مرع 

تهردف الدراسرة   والتريإبراهيم حسن" الصورة الذهنية لرجل المرور في المجتماعلات العربيلة " 
بينره وبرين المرواطن وهرو شركل مرن أشركال  كراكاحتيتطلب أن يحدث  مرورإن عمل رجل الإلى 

 التفاعرررل يرررتم مرررع نوعيرررات مختلفرررة مرررن المرررواطنين تتبررراين مسرررتوياتهم هرررذا، االجتمررراعيالتفاعرررل 
االقتصررادية، هررذا التفاعررل المباشررر قررد يولررد ردود أفعررال قويررة، الثقافيررة و و  التعليميررة واالجتماعيررة

 والتى تناولتها نظرية التفاعل الرمزي.
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 وتفسير الجدول:وصف 

 يقتصاداإلحصاء الوصفي لعبارات المحور االالجدولين السابقين والخاصين بيتبين من 
( بوزن 2.2، 2.22، 2.23، 2.14، 2.19، 2.26لمحور االقتصادى )لأن المتوسط العام 

لكل من  (%73.4، %73.83، %74.21، %71.46، %72.88، %75.25نسبي )
، وتراوحت ( على التوالياالسكندرية، الوادي الجديد، الفيوم، القليوبية، الجيزة ،القاهرة)

( وتشير تلك %187.67-%52.00( بوزن نسبي )2.63-1.56متوسطات العبارات بين )
 النسب إلى موافقة عينة الدراسة لعبارات المحور االقتصادى كما بالجدول أعاله.

ات العينة  على الرغم يظهر الجدولين السابقين والخاصين بالمحور االقتصادي لمحافظ
من أن هناك اتفاق بنسبة كبيرة بين إجابات افراد العينة على اسئلة هذا المحور إال أن هناك 
بعض العبارات اختلف اجاباتها ألفراد العينة من محافظة ألخرى، حيث جاءت فى المرتبة 
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 ت الوطنية()تساعد الوزارة فى تقليص األزمات الغذائية عن طريق المشروعااألولى عبارة 
ويظهر ذلك من خالل السالسل الغذائية التى تشرف عليها وزارة الداخلية للحد ، لمحاظة القاهرة

)يخالف بعض من جشع التجار وتوفير السلع االساسية بأسعار مخفضة لألماكن الفقيرة وعبارة
يبن ( لمحافظة الجيزة، وذلك رجال الشرطة ضميره المهنى حتي يحسن من مستواة اإلقتصادى

أن هناك قله سيئة داخل هذا الجهاز تقوم بأستخدام السلطة الموكله إليها ألبتزاز بعض 
يعقتد البعض بأن رجال المواطنين، وهذا ما يخالف المبادئ العامة لذلك الجهاز و عبارة )

( لمحافظة القليوبية، وهذا األمر طبيعى  الشرطة يحصلون على مميزات أكثر مما يستحقون
ن ارتفاع اجور افراد الشرطة حتى ال يخالف أحد ضميره لتحسين مستواه حيث ألبد م
 االقتصادى.

بينما اتفقت اجابات عينة الفيوم مع اجابات عينة محافظة الوادى الجديد فى العبارة 
(، وذلك يبن )يخالف بعض رجال الشرطة ضميره المهنى حتي يحسن من مستواه اإلقتصادى

هذا الجهاز، حيث تقوم بأستخدام السلطة الموكله إليها ألبتزاز أن هناك قله قليلة تسئى إلى 
بعض المواطنين، وهذا ما يخالف المبادئ العامة لذلك الجهاز بينما اختلفت اجابات عبارات 

يعتقد البعض بأن وزارة الداخلية ترفع ) محافظتى الفيوم واالسكندرية حيث جاءت عبارة
تحسين المستوى ( لمحافظة الفيوم، وعبارة )وائيةميزانيتها عن طريق فرض الغرامات العش
( لمحافظة االسكندرية، تظهر مدى اهمية العامل  اإلقتصادى لرجل الشرطة يحسن من أدائه

دراسة : سين ديبليك االقتصادى في تحسين مستوى اداء رجل الشرطة، وهو ما اتفق مع 
(Sean DeBlieck  كريستوفر دبليو اورتيز ،)قات بين الشرطة والمجتمع" " تقييم العالعن

هذه الدراسة لها أثار واسعة على منطقة لوس انجلوس أدت إلى تنحية إدارة شرطة لوس 
( لبرونر الضمنية الشخصيةأنجلوس، وهو ما تظهره نظرية االنساق، وبحسب نظرية ) 

ة وهناك افكار ومعتقدات وحدود مشترك، وتاغورى فتكون مشتركة بين أفراد الثقافة الواحدة
 لذلك.
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 وصف وتفسير الجدول:

أن األمني اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور الجدولين السابقين والخاصين بيتبين من 
 2.44، 2.14، 2.45، 2.52) األمنىلمحور لالمتوسط العام 

، %81.79، %81.41، %81.67، %84.07( بوزن نسبي )2.45، 2.49، 2.45
( االسكندرية، الوادي الجديد، الفيوم، القليوبية، جيزةال ،القاهرةلكل من ) (81.57%، 83.11%

-%81.00( بوزن نسبي )2.52-2.42، وتراوحت متوسطات العبارات بين )على التوالي
كما  األمنىلمحور بشكل كبير عينة الدراسة لعبارات توافق ( وتشير تلك النسب إلى 84.07%

 بالجدول أعاله.
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محور االقتصادي لمحافظات العينة  على الرغم من أن يظهر الجدولين السابقين والخاصين بال
هناك اتفاق بنسبة كبيرة بين إجابات افراد العينة على اسئلة هذا المحور إال أن هناك بعض 
العبارات اختلف اجاباتها ألفراد العينة من محافظة ألخرى، حيث جاءت فى المرتبة األولى 

لمحافظات العينة، ويظهر  (ت األمن القومىيعتبر جهاز الشرطة حلقة هامة من حلقا)عبارة 
هذا مدى أهمية دور الشرطة في تحقيق األمن واآلمان داخل المجتمع، وهو ما يظهر اتفاق 
عينة الدراسة فى جميع محافظات العينة، سواء في المحافظات المكتظة بالسكان أو الحدودية 

يجب تطبيق القانون بحزم على ) العبارةقليله الكثافة السكانية، بينما جاءت في المرتبة الثانية 
وهو ما يفسر مدى ، إليجابات أفراد العينة في محافظات العينة ه(الخارجين عليه دون تفرق

رغبة أفراد العينة في تطبيق القانون بحزم على الخارجين عليه دون تفرقه، بسبب ما مرت به 
وما تالها من  2010يناير  25البالد خالل األعوام السابقة من أنفالت أمني عقب ثورة 

 أحداث، أثرت بالسلب على الوضع األمني للبالد.
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 وصف وتفسير الجدول:

يتبين من الجدولين السابقين والخاصين باإلحصاء الوصفي لعبارات محور 
( 1.93، 2.51، 2.49، 2.43، 2.42، 2.53األستقرارالمجتمعي أن المتوسط العام للمحور )

( لكل من %80.63، %80.79، %81.08، %82.07، %83.4، %84.29بوزن نسبي )
)القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، الوادي الجديد، االسكندرية( على التوالي، وتراوحت 

( وتشير تلك %84.29-%80.00( بوزن نسبي )2.53-0.49متوسطات العبارات بين )
 جتمعي كما بالجدول أعاله.النسب إلى موافقة عينة الدراسة لعبارات لمحور األستقرار الم

ومن هنا يظهر الجدولين السابقين والخاصين بالمحور األستقرار المجتمعي لمحافظات 
العينة  على الرغم من أن هناك اتفاق بنسبة كبيرة بين إجابات افراد العينة على اسئلة هذا 
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ألخرى، حيث  المحور إال أن هناك بعض العبارات اختلف اجاباتها ألفراد العينة من محافظة
)يرتبط االستقرار المجتمعى فى جانب كبير منه باالداء جاءت فى المرتبة األولى عبارة 

)تحسين العالقات بين الشرطة والشعب يساعد فى تحقيق استقرار والعبارة  الشرطى(
وتبرز تلك األجابات أهمية األمن ودوره في الستقرار المجتمعي وما يمثلة من دور ، المجتمع(

)يتم الزج بالشرطة فى االعمال السياسية مما يزيد الفجوة ي حفظ األستقرار، وعبارةهام ف
لباقي أفراد عينة الدراسة في المحافظات التي تم تطبيق الدراسة بها، وذلك  بينها وبين الشعب(

يبن أن هناك وعي من قبل أفراد العينة بما تبذله الشرطة في تحقيق األمن واألستقرار 
غم ذلك يتم الزج بالشرطة في األعمال الصدامية مع أفراد المجتمع، وهو ما يتفق المجتمعي، ور 

نظرية ة" في ضوء )"ديناميات العالقة بين المواطن ورجل الشرطمع دراسة : إنجي عبدالمجيد 
 (، التي ترى أنه البد تفاعل افراد المجتمع.التفاعل االجتماعي

 

 النتائج العامة للدراسة
 طبيعة الصورة الذهنية التي يحملها مجتمع البحث عن اداء جهاز أن  بينت النتائج إلي

يونيو، وأن هناك عوامل كثيرة أدات إلى تشكيل  30الشرطة "ايجابية" خصوصًا، بعد ثورة 
الصورة الذهنية، مثل االعالم والخبرات الشخصية، وأن مجتمع البحث لهذه الصورة التي 

دراسة: يؤيده بنسبة كبيرة، وهو ما يتفق مع يحملها لجهاز الشرطة فأنه يثق فيه، و 
" دور اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة بوزارة الداخلية فى عبدالحكيم عامر سيد: 

محاولة منها للتعرف  تكوين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن المصري"، في
بوزارة الداخلية لتحسين  على األهداف الكامنة وراء الخطط الخاصة بالعالقات العامة

الصورة الذهنية عن رجل الشرطة، والتعرف على الصورة الذهنية المرسومة فى ذهن 
 المواطن عن رجال الشرطة

 طبيعة الصورة الذهنية التى يحملها المواطنين لجهاز الشرطة  أوضحت نتائج الدراسة أن
متطلبات الشعب المصري، إيجابية، حيث يرون انها مؤسسة وطنية، ومواقفها ايجابية نحو 
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(، Sean DeBlieckدراسة : سين ديبليك )رغم وجود بعض القصور، وهو ما اتفق مع 
 أثار لها الدراسة هذه" تقييم العالقات بين الشرطة والمجتمع" عنكريستوفر دبليو اورتيز 

،بسبب بعض أنجلوس لوس شرطة إدارة تنحية إلى أدت انجلوس لوس منطقة على واسعة
( لبرونر الضمنية الشخصيةت في التعامل مع المواطنين، وبحسب نظرية ) السلبيا

وهناك افكار ومعتقدات وحدود مشتركة ، وتاغورى فتكون مشتركة بين أفراد الثقافة الواحدة
 لذلك.

  أن جميع فقرات دور البيئة االجتماعية في تشكيل الصورة أشارت نتائج الدراسة إلى
لى أن ثقافة المجتمع المصري على درجة عالية من الوعي، الذهنية جاءت مرتفعة، لتدل ع

نها  وهي ال تتعارض مع النظم والقوانين، والتشريعات، بل مكملة للقانون والنظام العام، وا 
عامل إيجابي ومساعد ومعاون لرجل األمن العام، ومن هنا تنبع أهمية البيئة االجتماعية، 

 Covelliكوفيللي أي ) ، ( Renauer B.Cدراسة رينايور بي سي ) وهو ما يتفق مع 
E  دراسة العالقة بين المواطن ورجل الشرطة والصورة الذهنية لتحيز رجل " )

قضية العالقة االجتماعية بين المواطن ورجل الشرطة وعالقة  الشرطة"،والتي تناولت
فة إلي باإلضا، الصورة الذهنية التى يبينها المواطن فى ذهنه عن معاملة رجل الشرطة معه

ومدى شعورهم بتطبيقها وتطبيق مبدأ ، دراسة تأثير الصورة الذهنية لديهم عن تفعيل العدالة
 المساواة.

  أن هناك بعض القصور والسلبيات في عمل الشرطة، والتي يرجع بينت نتائج الدراسة إلى
الي أسبابها من وجهة نظر المواطنين إلى ميل البعض إلى مبدأ الوساطة، والمعاملة بالتع

والكبرياء مع بعض المواطنين، عدم توافر بيئة مالئمة إلنجاز عمله، وهو ما يتفق مع 
في ضوء  ة" "ديناميات العالقة بين المواطن ورجل الشرطدراسة : إنجي عبدالمجيد 

(، التي ترى أنه البد تفاعل افراد المجتمع، مع بعضهم نظرية التفاعل االجتماعي)
 البعض.
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 أن الفروق بين متوسطات والعوامل المساهمة في تشكيل  ة إلىأظهرت نتائج الدراس
للعوامل جميعها،  0.05الصورة الذهنية لرجل األمن بلغت مستوى اإلحصائية عند مستوى 

بأستثناء دور البيئة االجتماعية، حيث تبين أن اإلناث لديهن متوسطات حسابية أعلى من 
إلناث يرين مدى مساهمة السمات العامة، الذكور على العوامل جميعها، ما يشير إلى أن ا

 ومدى الرأي العام، ووسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية  لرجل الشرطة.، والقوانين
  فروق دالة إحصائيًا لدور وسائل االعالم في تشكيل أشارت نتائج الدراسة إلى وجود

الم يلعب دورًا محوريًا الصورة الذهنية لرجل الشرطة، ويعلل الباحث هذه النتيجة بأن اإلع
ومركزيًا في تشكيل صورة رجل الشرطة الذهنية بالتركيز على إنجازاته وأدواره، وتصرفاته، 
حيث أن ااالعالم المحلي في الغالب يُظهر رجل الشرطة في الدور المهني الخاص به، 

 ويسجل له إنجازاته في مختلف مجاالت الحياة ويقر مهنيته.
 

 راسةالدوتوصيات    مقترحات
 التى توصلت إليها الدراسة: التوصياتومن أهم 

 ل الشرطة لتحسين الصورة الذهنية:أواًل: توصيات خاصة برج
  زيادة جرعات التدريب وتحديث األسلحة والمعدات بجهاز الشرطة لضمان مواكبة العصر

دخال نظام الحاسب اآللي في كافة أعمال األمن، للمساعد في  والجريمة المنظمة، وا 
 ستقرار المجتمعي.األ

  زيادة األهتمام برفع معنويات الضباط واألفراد في جهاز الشرطة، وتأمين حاضرهم
ومستقبلهم، حتى نضمن أعلى معدل من األداء األمني الالزم لمواجهه كافة أشكال 

وذلك من خالل عدم المساس بأوقات إجازتهم وراحاتهم، ، األنحراف والعنف بالمجتمع
 م األسري واألبتعاد عن التسلسل السلطوي في العمل.وحرصًا على ترابطه
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  تعاون منظمات المجتمع المدني مع الشرطة لتحقيق أهدافها ومكافحة ظواهر العنف
 والبلطجة وتنفيذ القوانين وتحقيق العدالة، من أجل األستقرار المجتمعي.

 صالحهم عدم انحياز جهاز الشرطة ألي حزب أو نظام، وتتغليب مصلحة المواطن على م
 الشخصية.

  توعية أفراد الشرطة عن كيفية التعامل مع المواطن، من أجل تحسين الصورة الذهنية
 بينهم.

  التأكيد من جانب وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية، وشبكات التواصل
ظهار هيبة الشرطة، واستنكار العنف  االجتماعي )النت(على تحسين الصورة الذهنية وا 

حث الشباب والجمهور للوقوف بجانب الشرطة في التصدى لمثل هذه األعمال ضدهم، و 
 والقضاء عليها.

  ،زيادة مساحة البرامج والمسلسالت واألفالم التي ترسخ المبادئ والقيم الدينية واالجتماعية
والكف عن إذاعة األفالم التي تتسم بالعنف أو تمجد المجرمين، والتي تعمل على تشويه 

 هنية لرجل الشرطة.الصورة الذ
  التعاون بين رجال اإلعالم ورجال الشرطة في نشر الوعى األمني في كافة وسائل اإلعالم

 لكافة المواطنين على مختلف طوائفهم وفئاتهم وثقافتهم.
 بالمواطن لتحسين الصورة الذهنية:ثانيًا: توصيات خاصة 

 تجاه ووجباتهم األفراد قوقح واضح بشكل تحدد التي واللوائح بالقوانين المواطن تبصير 
 نشرات إصدار طريق عن الشرطة، بجهاز العاملين أحترام على التأكيد مع الشرطة، أفراد

 .للجمهور الخدمات أداء كيفية تتضمن
 ذهن في الخاطئة التقليدية الصورة حاجز لكسر والمواطنين الشرطة بين المشترك التعاون 

 .الشرطة رجل عمل عن المواطنين
 ظهار المواطنين، على والتكبر بالتعالي الشرطة رجال لتعام عدم  لدور اإليجابية الصورة وا 

 .المجتمعي األستقرار اجل من وذلك الشرطة، رجل
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 المجتمع وأستقرار أمن تحقيق أجل من معه والتعاون الشرطة رجل لدور المواطن تفهم. 
 إخفاء وعدم حقائق،ال إظهار أجل من االعالم، طريق عن المواطنين وعي رفع على العمل 

 .الناس عن شئ أي
 أسلوب باتخاذ وذلك الشرطة، لجهاز بالنسبة المواطنين نفوس في الثقة بعث على العمل 

 .المواطنين تؤرق التي األمور في خاصة أساسي، عام كمبدأ المصارحة
 

 المراجع
جابى/ ندوه أحمد ربيع البحيري: ورقة عمل حول األمن بين المستفيد االسلبى والمستفيد اإلي

األمن والمجتمع"رؤية معاصرة" أكاديمية الشرطة، مركز بحوث الشرطة، 
 م2012القاهرة، 

أحمد عبد الحميد األبشيهي: آليات تدعيم العالقة بين الشرطة والمواطنين، ندوة األمن 
وزارة ، مركز بحوث الشرطة، والمجتمع "رؤية معاصرة"، أكاديمية الشرطة

 ،۲۰۱۲مة لإلعالم والعالقات، القاهرة، اإلدارة العا، الداخلية
أشرف أحمد عبد المغيث، دور اإلعالم في تكوين الصورة الذهنية لدى الشباب المصري عن 
العالم الثالث " رسالة ماجستير غير منشورة " ، القاهرة :كلية اإلعالم ، جامعة 

 1993القاهرة ،
 2011، مصر، القاهرة، شر والتوزيع، دار الثقافة للن2ط، : علم النفس االجتماعىجودة جابر

، 41العدد ، حسن محمد على: مسئولية منع الجريمة بين الشرطة والجمهور، مجلة األمن العام
 ۲۰۱۲، القاهرة

 العالقات العامة، عالم الكتب القاهرة،على عجوة ، الصورة الذهنية و 
 1995ديسمبر ، القاهرة، المجلد الرابع . العدد الثالث، الفكر الشرطي

ورقة عمل حول األمن مسئولية  المجتمع رؤية معاصرة،ة األمن و هيثم محمد مصباح  ندو 
 2012الجميع "رؤية مستقبلية "، فبرابر 

، مصر، القاهرة، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع2ط، : علم النفس االجتماعىجودة جابر
 م.2011
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(، ورقررة عمررل حررول 2012بررر انرردوة األمررن و المجتمررع رؤيررة معاصرررة )فبر : أحمررد ضررياء الرردين
رطة فرى إطرار التوجره نحرو الحريرة والعدالرة المبادئ الرئيسرية لعمرل الشراألسس و 

 المساواة .و 
(، ورقرة عمرل حرول التميرز 2012المجتمرع رؤيرة معاصررة، )فبرابرر نردوة األمرن و : محمد أبو زيد
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ABSTRACT 

The experiences a person is going through plays a significant role 

in forming his mental image. In fact, a person retrieves these 

experiments and all that perceived by his senses. So, the mental image 

is affected by a person's perception and experiences either they are 

positive or negative. The study 's objective is crystallized in identifying 

the mental image exchanged between police members and community 

members and its impact on societal stability. The study sample is 

selected randomly, divided into two groups, the police sample that 

consists of (50) items and the other society's divergent categories and 

consists of (200) items. The study belongs to the descriptive 

(qualitative)  type of studies using the social survey approach. The 

study tools are embodied in the scale, observation and some other 

statistical approaches as for instance, T. Test, Frequencies, Percentages, 

and Coefficient Correlations. 

The study comes to the following results: 

 Results indicate that the nature of the mental image overwhelmed by 

citizens towards the police members is positive, as they consider the 
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police as a national institution with positive situations towards the 

Egyptian people despite the existence of some shortness. 

 Results also indicate the image that the research population carry 

about the police authority is positive, particularly, after the 30 June 

revolution. This image is built by media and personal experiments. 

The most important study recommendations: 

 Cooperation between media and police members in diffusing 

security awareness in all mass communications for all different 

classes' citizens. 

 Simplify procedures in police administrations in which the audience 

are dealing with such as Traffic, Passports and Civil Status. 

 Intensify training and use up-to-date weapons and equipments in 

police authority administration to ensure keep in line with present 

era, the organized crime, and including the computer in all works.  

 Concerning more with raising morals of police officers and workers, 

secure their present and future for achieving optimal performance. 

  Improve services presented to citizens using modern techniques.  
 


