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تواجه ضباط    التيالتحديات االجتماعية والفيزيقية المعاصرة  
  األمني األداء على وأثرهاوضابطات الشرطة  

 متباينةبيئات    فيدراسة  
                 [8] 

 

 المجيد إنجي محمود عبد -(2)حمدجمال توفيق أ -(1)حاتم عبدالمنعم أحمد
 أكاديمية الشرطة (7، جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 

 

 المستخلص
البحث الحالي أهم التحديات االجتماعية والفيزيقية المعاصرة التي تواجه ضباط  تناول

ويدخل البحث الحالي في نطاق . وضابطات الشرطة وبحث أثرها علي األداء األمني
التوجهات االجتماعية المجتمعية الخاصة بتنمية المجتمع من خالل االهتمام بتحقيق األمن 
والذي يؤدي بالضرورة إلي مساعدة أفراد المجتمع علي تحقيق الدور المنوط بهم تجاه التنمية 
الشاملة حيث ثمة عالقة ارتباط مؤكدة أظهرتها العديد من الدراسات بين تحقيق األمن وقيام 

ضباط وضابطات  عينة من وقد اعتمد البحث علي. اد بما هو منوط بهم من أعمالاألفر 
مفردة من ضباط وضابطات الشرطة ( 041) تكونت منالشرطة في جهات أمنية مختلفة 

 %(01)أساسوتم تحديد هذه النسبة علي  من اإلناث،( 20)من الذكور و( 762)تضمنت 
الوصفي المنهج  ونواستخدم الباحث. رطةبجهاز الش من اجمالي عدد الضباط والضابطات

استمارة استبانة للتعرف على أهم  على التحليلي باستخدام أسلوب العينة بطريقة عشوائية
 االجتماعية والفيزيقية وقياس األداء في العمل األمني وذلك بقصد جمع المعلومات التحديات

اراتهم من أجل تحقيق العمل والبيانات من القيادات الشرطية عن اتجاهاتهم ومواقفهم ومس
ا أن ثمة تحديات تواجه ضباط وضابطات الشرطة هنتائج من إلىالبحث  ولقد توصل .األمني

مثل كثرة المهام الملقاة علي عاتقهم، وعدم وجود الوقت الكافي لمراعاة أسرهم، إضافة إلي 
وذلك . هم الشاغلتوجههم الرئيسي نحو خدمة المواطنين وأفراد المجتمع والذي يعتبرونه شغل

باعتبار أن ما يقدمه جهاز الشرطة يكون موجهًا أساسًا لخدمة المجتمع، كما أوصي البحث 
بضرورة إشراك أفراد المجتمع في المسئولية االجتماعية عن األمن، لبناء أساس جيد بين 

م المجتمع، وضرورة توفير التسهيالت الالزمة لقيام الضباط والسيما اإلناث منهالشرطة و 
بمهامهم المناط بهم القيام بها، مثل توفير وسائل نقل مناسبة للضابطات وضرورة قيام اإلعالم 

 .بتوعية أفراد المجتمع بما تقوم به األجهزة األمنية وضرورة قيامهم بالتعاون المطلوب
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 البحثمقدمة  
تواجه المجتمعات العربية اليوم، على اختالف درجة تقدمها مجموعة من التحديات 

وتأتي . الكبرى أفرزتها التغيرات السريعة المتالحقة التي حدثت على كافه األصعدة والمجاالت
أهمية دراسة التحديات االجتماعية لعده أسباب من أهمها أن جميع شعوب العالم ومنها الدول 
العربية معرضة للتحديات، كما أنها تتبع من مصادر متعددة تهدد بإلحاق أقدح األضرار ألنها 

تسهم فإن الباحثة تأمل ُان  مما سبق وانطالقاً  رتبط باإلنسان مما يجعلها في موقع الصدارة،ت
علي التحديات االجتماعية والفيزيقية التي تواجه ضباط الشرطة وأثرها  الدراسة في التعرف هذه

 الحد فيمحاولة وضع تصور للمساهمة علي األداء األمني واقتراح الحلول المناسبة بشأنها؛ و 
 .وضابطات الشرطةلضباط  األمنيتؤثر على األداء  والتيمن التحديات االجتماعية والفيزيقية 

 

 البحثمشكلة  

البحث في أن ثمة تحديات تواجه ضباط وضابطات الشرطة، ولما  مشكلةقد تحددت و 
كانت تلك التحديات لها تأثيراتها السالبة علي األداء األمني لهؤالء الضباط، كما يمكن أن 

مخاطر وتهديدات بل تصل إلي معضالت يمكن أن يكون لها تأثير أكبر علي  تصبح فيما بعد
لك التحديات في االعتبار وبحثها بحثًا علميًا، األداء األمني، فإنه من الضروري وضع ت

والسيما إذا وضعنا في االعتبار أن دراسة تلك التحديات لم تكن موضع اهتمام الكثير من 
الباحثين، حيث ثمة نقص كبير في البحوث ذات االرتباط مما يجعل دراسة التحديات التي 

س لمشكلة البحث عن طريق وقد تم التأسي. تواجه ضباط وضابطات الشرطة يمثل ضرورة
والذي اتضح منه وجود نقص واضح في مثل تلك عرض ما تم من دراسات سابقة في المجال 

كما تبين من . الدراسات بمصر بصفة خاصة لذا كان ذلك منطلقًا ومبررًا لدراسة المشكلة
 المملكة يف األمنية األجهزةالتحديات التي تواجه )وهي بعنوان ( 7102، حامد فيصل)دراسة 

 أهميتهامن حيث  األمنية األجهزةالتحديات التي تواجه والتي توصلت الي ( العربية السعودية
 تجارةباســتخدام التقنية، تطوير عمليات التدريب،  الجريمة ،اإلرهابالفساد، ):بالرتيبهي 

 .كان هذا البحث ومن هنا .(المرور، البطالة، حوادث المخدرات
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 أسئلة البحث
على ما تأثيرها التحديات االجتماعية المعاصرة التي تواجه ضباط وضابطات الشرطة و ما  -0

 أدائهم األمني؟
ما التحديات الفيزيقية المعاصرة التي تواجه ضباط وضابطات الشرطة وما تأثيرها على  -7

 أدائهم األمني؟
 الشرطة التحديات االجتماعية والفيزيقية المعاصرة لضباط وضابطات ما مدي العالقة بين -0

 ؟تأثيرها على أدائهم األمنيو 
ما التصور المقترح للحد من مواجهة التحديات االجتماعية والفيزيقية والتي تؤثر على  -4

 ؟اء األمني  لضباط وضابطات الشرطةاألد
 

 البحثأهداف  
 :التاليةتحقيق األهداف البحث  استهدف

الكشف عن أهم التحديات االجتماعية والفيزيقية المعاصرة التي تواجه ضباط وضابطات   -0
 .الشرطة وكيفية تأثيرها علي األداء األمني لديهم في بيئات مختلفة

الكشف عن العالقة بين التحديات االجتماعية والفيزيقية لضباط وضابطات الشرطة وأدائهم  -7
 .األمني

الحد من التحديات االجتماعية والفيزيقية والتي تؤثر  وضع تصور مقترح للمساهمة في -0
 .على األداء األمني لضباط وضابطات الشرطة

 

 أهمية البحث
فمن الناحية . البحث الحالي مفيدًا علي الجانبين النظري والتطبيقي يمكن ان يكون

النظرية فإن البحث بما سيكشف عنه من تحديات تواجه ضباط وضابطات الشرطة، سوف 
يساعد المسئولين عن األجهزة األمنية علي دراسة تلك التحديات ومحاولة التعامل معها، هذا 

لنتائج التي يكشف عنها البحث عاماًل رئيسًا في ومن ناحية أخري سوف تكون ا. من ناحية
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وضع الخطط واالستراتيجيات المستقبلية لتحسين منظومة األمن واالرتقاء بها إضافة إلي 
 .تطوير المسارات المستقبلية له

 

 حدود البحث
االجتماعية والفيزيقية الموجودة بالمجتمع حاليًا والتي  اقتصر البحث علي دراسة التحديات

كما اقتصر البحث علي دراسة عينة ممثلة ومختارة عشوائيًا من ضباط . ترة وعداهغطت ف
 . وضابطات الشرطة بمحافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف

 

 مف اهيم البحث
يكمن أن تشمل تلك التحديات : Social Challenges: مفهوم التحديات االجتماعية

صعوبات في بيئة عمل الضابط أو إشكاليات في بيئة التفاعل االجتماعي داخل المؤسسة 
أما . األمنية أو جوانب أخري ذات ارتباط باألسرة أو المجتمع أو العالقات مع المواطنين

، كإشكاليات فهي ما يمكن مالحظتها في الجوانب المادية لحياة الضباط التحديات الفيزيقية
مدي وفاء المرتبات للحاجات المطلوبة، ومدي كفاية الحوافز المقدمة من أجل تقديم أداء 

 . متميز، ومناخ في العمل، والبيئة النفسية له إضافة إلي نظام الخدمة والمعاشات وغير ذلك
 األمن لرجل الفعلي السلوك "األمني باألداء ويقصد: Performanceاألمني األداء مفهوم

 (40، ص7106خالد حمد الحمادي، ". ) تخصصه حسب كل   المختلفة المواقف في
 

 الدراسات السابقة
التحديات التي تواجه ) وهي بعنوان ( 7102، فيصل حسن حامد) أظهرت دراسة 

التحديات  علىالتعرف والتي هدفت الدراسة إلي ( العربية السعودية المملكة يف األمنية األجهزة
العربية السعودية من وجهة نظر طلبة برنامج  المملكة يف األمنية األجهزةالتي تواجه 

 عينة تكونوقد . األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم  يف اإلداريةقسم العلوم  يف الماجستير
( 25)طالبًا في السنة األولي و( 41)الثاني منهم  الدراسيالفصــل  يف الدارسينالدراسة من 
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، وكانت الدراسة األمنية طالبًا ويعملون في األجهزة( 85)ثانية بما مجموعه طالبًا في السنة ال
إليها الدراسة أن  توصلت التيومن أهم النتائج . ةالدراس لمجتمعالشامل  الحصرعن طريق 

، واإلرهابي الفساد، ف ترتيب أهميتها من حيث األمنية تمثلت األجهزةالتحديات التي تواجه 
، المخدرات وتجارة، اإليرانيةالسياســة و عمليات التدريب،  واضعتو التقنية، باســتخدام  والجريمة

هذه  يأن التحديات الواردة فكما . المرورحوادث و البطالة، و كثرة أعداد العاملة الوافدة، و 
 . ًا في فهمهامستقبلي استشرافاً الدراســة تتطلب 

إدارة المعرفة ودورها ) وهي بعنوان  (7100، طارق محمد مرسي) كما تبين من دراسة 
االهتمام بقطاعات البحوث والتكنولوجيا في األجهزة والتي تناولت ( في تطوير األداء األمني

دخال إدارة المعرفة بوصفها أداة مهمة وا  عادة النظر في أوضاعها التنظيمية من أجل إ األمنية
ألجهزة والمعدات األمنية بقطاعات وزارة التطوير المستمر لوأيضا  لتحقيق كفاءة األداء األمني

الدراسة على المنهج الوصفي  تعتمدوقد ا .الداخلية المختلفة لمواكبة التطور التكنولوجي
يمتلك المعرفة يمتلك القوة التي يمكن  ها أن منمنمة إلى نتائج مه الدراسة وتوصلت .التحليلي

المختلفة في ضوء التطور التكنولوجي بها اتخاذ القرار الالزم لمواجهة التحديات األمنية 
 .الرتكاب الجريمة سواء السياسية منها أو الجنائية

ضغوط التنظيمية وتأثيرها علي ال )وهي بعنوان (Shane, Jon M, 2008)ففي دراسة 
وقد . بالعالقة بين الضغوط التنظيمية وأداء الشرطة االهتماموالتي تناولت ( األداء الشرطي

، وتبنت هذه الدراسة مقياس دوريةال لقسم الشرطة ضباط من وائيةعش عيناتاستخدمت 
، 7116وكذا استبانة قياس إجهاد الشرطة المنشور عام 0880اإلزعاج اليومي المنشور عام 

بالواليات  New Jerseyيوذلك لتطبيقهما علي عينة من ضباط الشرطة بوالية نيوجيرس
ين العمل في بيئة من اإلزعاج وتحت ضغوط المتحدة األمريكية، بهدف الكشف عن العالقة ب

لي أي حد يؤثر ذلك علي األداء األمني للضباط وقد أوضحت نتائج الدراسة أن . معينة وا 
وقد يتحسن عندما يتم ( الضغوط واإلزعاج )األداء األمني يتأثر سلبًا بتلك المتغيرات المستقلة 

   .عمل الضباط في وكاالت للشرطة صغيرة أو متوسطة الحجم
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 االطار النظري
االهتمام بعملية قياس األداء يمثل قدرة  :أهمية قياس األداء في األجهزة األمنية

المنظمة علي تقييم الممارسات الحالية ومدى ارتباطها بتحقيق األهداف الموضوعية ويؤدي 
العمل وزيادة قياس األداء إلى زيادة كفاءة أداء المنظمات من خالل تطوير أداء العاملين وفرق 

ويجب العمل على ربط إدارة األداء باألهداف واستراتيجيات الجهات األمنية باألهداف . قدرتهم
 (74، ص7100إبراهيم عبداهلل الدخيل ،.  )العامة مع الدولة

أو الضغط  االجتماعينظرية الضغط : )النظرية الموجهة لموضوع البحث
 البيولوجياالعديد من العلوم كان أسبقهم زمنيا علماء  فيمصطلح الضغوط  استخدم :(البيئي

 فيأو  ،مجال الصحة والمرض فيخاصة  ثم استخدمه بعد ذلك علماء االجتماع وعلم النفس
حاتم عبد المنعم )حدوث المرض فيمجال فهم دور العوامل االجتماعية والثقافية والسيكولوجية 

 التيالضغط بأنه تلك المطالب  ((Colmanلقد عرف كولمان ، و (54، ص7114، أحمد
مفهومًا للضغط  ((Murrayترغم الفرد على اإلسراع بجهوده أو تقويتها، بينما وضع موارى 

االتجاه المضاد لألفعال المتعلقة بحاجات نفسية وهو مفهوم  فيكونه قوة بيئية تعمل  فييتمثل 
من شأنها أن تدفع الفرد إلى  التيالبيئية  فييرتبط على نحو واضح بالضغوط الخارجية 

 (.88ص ،0882على عيد، )السلوك العنيف
هذه النظرية من النظريات الهامة للتعرف على أثر الضغوط المحيطة بضباط : التعقيب

لهم حيث تمثل هذه  األمنيإرتفاع أو إنخفاض األداء  فيوضابطات الشرطة المصرية 
حيث تمثل هذه الضغوط سواء كانت  ألمنياالتأثير على أداءهم  فيالضغوط عاماًل قويًا 

لرجال الشرطة  األمنياجتماعية أو فيزيقية تحديات تقف حائاًل أو تكون عاماًل لتطور األداء 
فهذه الضغوط البيئية سواء كانت اجتماعية أو ، عامة وضباط وضابطات الشرطة خاصة

فإما أن نستطيع التغلب على هذه  األمنياألداء  فيفيزيقية أو غيرها تعمل عمل السحر 
ما أن نتركها فتكون عامل مخفض ومدمر  الضغوط فنرفع من أداء الضباط والضابطات وا 

من هنا يجب البحث عن هذه الضغوط أيًا كان نوعها وبحثها والعمل على ، الشرطيلألداء 
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كثيرة تقف عائقًا ال أنه ال يمكن أن يرتفع أداء أى إنسان وحوله ضغوط ، إيجاد حلول فورية لها
من هنا كانت أهمية ، نرغيه أو نبتغيه من رجال الشرطة لدينا الذيسبيل تطوير هذا األداء  في

 األمنيتعمل على إنخفاض األداء  التيالتعرف على الضغوط البيئية المختلفة  فيهذه النظرية 
للضباط  منياألومحاولة إيجاد الحلول المختلفة للتغلب عليها والعمل على رفع األداء 

 .والضابطات من هنا كانت أهمية هذه النظرية فى الدراسة الحالية 
 

 منهجية البحث
 .البحثالوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع  المنهج مااستخدتم  :منهج البحث -أ

 :هما ناعتمد البحث علي أداتين رئيسيتي: البحثأدوات  -ب
 .االجتماعية والفيزيقية التحدياتاستبانة التعرف علي أهم   -
استبانة قياس درجة تأثير التحدي علي األداء األمني للضباط، وقد تم إعدادهما عن طريق  -

( 02)وقد اشتملت كل استبانة علي خمسة محاور، واشتمل كل محور علي . ونالباحث
عبارة، وقد تمثلت تلك المحاور في التحديات االجتماعية المرتبطة بأفراد المجتمع، 
والتحديات االجتماعية المرتبطة بوسائل اإلعالم، والتحديات االجتماعية المرتبطة ببيئة 

الفيزيقية  عمل الضباط، والتحديات االجتماعية المرتبطة بأسرة الضباط، وأيضًا التحديات
 .المرتبطة بعمل الضباط من الجنسين

مدى صالحية للحكم على : مدى صالحية األداة للتطبيق :صدق وثبات األدوات -ج
التحقق من صدق األداة في استقصاء موضوعها وثبات نتائج االستجابة  األداة للتطبيق يتم

 .وفيما يلي التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، عن بنودها
يتعلق موضوع صدق االستبانة بأن تقيس االستبانة ما  (:االستبانة )  صدق األداة -1

ة هو مؤشر على البدء في تطبيقها والتأكد من ثبات ويعد صدق األدا، (0)وضعت لقياسه
وللتأكد من صدق االستبانة . ثم يليه الثبات، نتائجها لذا فيأتي حسابه في المرتبة األولى

    (Best, J. W.,&Kahen,1998. P.377) :المستخدمة اتبعت الباحثة الطرق التالية
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الصدق  البداية باستخداموقد تم حساب صدق االستبانة في  :الصدق الظاهري -أ
ذوى  االستبانة على مجموعة من المحكمين من خالل عرض FceVlidityالظاهري

االختصاص والخبرة للقيام بتحكيمها، وذلك بعد أن يطلع هؤالء المحكمون على عنوان 
إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول االستبانة وفقراتها من حيث  الدراسة، وتساؤالتها، وأهدافها

مالءمة الفقرات لموضوع الدراسة، وصدقها في الكشف عن المعلومات المستهدفة مدى 
للدراسة، وكذلك من حيث ترابط كل فقرة بالمحور التي تندرج تحته، ومدى وضوح الفقرة 
وسالمة صياغتها؛ وذلك بتعديل الفقرات أو حذف غير المناسب منها أو إضافة ما يرونه 

النظر في تدرج االستبانة، وغير ذلك مما يراه الخبراء  مناسًبا من فقرات، باإلضافة إلى
 (Oluwatayo, J.2012,P.392)  .(0)مناسًبا

ألفا ( الثبات)باستخدام حساب الجذر التربيعي لمعامل  وقد تم حسابه :الذاتيالصدق  -ب
 :التاليكما بالجدول  الذاتيكرونباخ، وكانت درجة الصدق 

 لالستبانتينيوضح درجة الصدق  :(1)جدول

معامل ارتباط بيرسون بين محاور باستخدام حساب  الذاتيحساب الصدق كما تم أيضًا 
 :التاليكما بالجدول  الذاتي، وكانت درجة الصدق األولى ومجموع محاورهااالستبانة 

بطريقة إحصائية من خالل معامالت ارتباط  Reliabilityثبات االستبانة وقد تم حساب 
كما استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ  ،InternlConsistencyاالتساق الداخلي 

(Cronbch'salph ) اآلتيةمن خالل المعادلة: 

 
إلى عدد مفردات االستبانة  Nحيث تشير إلى معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، وتشير 

متوسط قيم معامالت االرتباط بين مفردات االستبانة أو  إلى `rووتشير، أو المحور
مجموع معامالت )ويحسب من خارج قسمة  vergeInter-Item Correlationالمحور

 درجة الصدق الصدق عدد العبارات االستبانة
 مرتفعة .522 22 الخاصة بالموافقة علي وجود التحدي األولى
 مرتفعة .820 22 الخاصة بدرجة تأثيره علي األداء األمني الثانية
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والجدول ، (0) (عدد مفردات االستبانة أو المحور/ ستبانة أو المحوراالرتباط بين مفردات اال
 Saris, E., et) ،(44ص، 0852أبو طالب محمد ): التالى يوضح معامل الثبات لالستبانة

al,2004. pp. 275-208)  
 يبين ثبات أداة الدراسة مجملة عن طريق معامل ألفا كرونباخ :(2)جدول

بطريقة عشوائية في   Research Sampleبحثاختيرت عينة ال :عينة البحث -د
 تحديدبعد و . الجهات األمنية المختلفة، في كل من محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف

 .العينة المذكورةعلى  ة والمقياسالعينة تم توزيع االستمارات الخاصة باالستبان وحصر
ز بجها من اجمالي عدد الضباط والضابطات%( 01)أساسوالتي تم تحديدها علي 

 . التي تم خالله إجراء الدراسة الميدانيةو  الشرطة،
بعد تطبيق االستبانة وتجميعها، تم تفريغها في جداول  :أساليب المعالجة اإلحصائية -ه

( SPSS)لحصر التكرارات ولمعالجة بياناتها إحصائًيا من خالل برنامج الحزم اإلحصائية 
SttisticlPckge for Socil Sciences وقد استخدمت الباحثة . عشر ثانياإلصدار ال

مجموعة من األساليب اإلحصائية التى تستهدف القيام بعملية التحليل الوصفي واالستداللي 
 :لعبارات االستبانة، وهي

جمالي االستبانة  -0 معامل ارتباط بيرسون لقياس االرتباط ين محاور االستبانة الفرعية وا 
 .تبانةلالس( الصدق الداخلي)وذلك للتحقق من الصدق الذاتي

حيث تعتبر النسبة المئوية أكثر تعبيًرا عن األرقام : النسب المئوية في حساب التكرارات -7
 .الخام

ويساعد الوزن النسبي في  ويساوي التقدير الرقمي على عدد أفراد العينة :الوزن النسبي -0
 .تحديد مستوى الموافقة على كل محور

وذلك لقياس الفروق بين متوسطين غير معتمدين T–test  اختبار التاء غير المعتمد -4
Independent Smple T – Test واإلناث –حيث يتم دراسة الفروق بين الذكور. 

عدد  االستبانة
 درجة الثبات معامل الثبات العبارات

 مرتفعة .266 22 الخاصة بالموافقة علي وجود التحدي األولى
 مرتفعة .842 22 الخاصة بدرجة  تأثيره علي األداء األمني الثانية
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 :مجاالت الدراسة -و
على عينة من ضباط الشرطة داخل مديريات  تم إجراء الدراسة الميدانية :المجال المكانى -

األماكن التي يتعامل فيها رجل الشرطة مع المواطنين بمحافظات القاهرة  في األمن،
  .تين حضرية وريفيةئكبي، والمنوفية وبني سويف

مفردة من ضباط وضابطات الشرطة  (041)تكونت عينة الدراسة من :المجال البشرى -
فإن  من اإلناث، ونظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة( 20)من الذكور و( 762)مقسمة إلي 

 .في الجهات األمنية المختلفة أسلوب العينة بطريقة عشوائيةالباحثة استخدمت 
 من النظريالجزء  ستغرقاقد . وبدء العمل بهاالدراسة الميدانية  إستغرقت :المجال الزمنى -

 مايوالفترة من  في الميدانيالجزء تم اجراء في حين  ،7106مايو حتى 7102مايو الدراسة
ومنذ تسجيل الرسالة  ةبأن الباحث اً علم، 02/0/7102ينايرحتى  76/2/7106
وتأصيل المفاهيم والنظريات والدراسات ، قوم بجمع المادة العلميةت 08/2/7102في

 أسسللدراسة حتى تقوم على  النظريوهى فترة جمع التراث ، المرتبطة بموضوع البحث
 .موضوعية

 

 نتائج البحث وتفسيرها
 :يتم معالجة االستبانة بطريقة تفصيلية على النحو التالى في هذا الجزء من الدراسة

وصف وتفسير النتائج طبًقا لمدى الموافقة على وجود التحدي تبعًا الستجابة أفراد العينة  -
 .وترتيبها في المحاور الخمسة حسب أوزانها النسبية

لدراسة المستقلة وصف وتفسير النتائج إجماليًا لمحاور الدراسة الخمسة في ضوء متغيرات ا -
في حالة متغير  Independent Smples t – testباستخدام اختبار التاء غير المعتمد 

 (. إناث –ذكور)النوع 
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نتائج الدراسة طبًقا لترتيب الوزن النسبي للموافقة على وجود التحدي في : أواًل 
 :المحاور المكونة لالستبانة

ستبانة الخاصة بالموافقة على وجود المكونة لال النتائج الخاصة بترتيب المحاور .0
 :والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة على المحاور مجملة: التحدي

 مجموع االستبانة ومحاورها المكونة لهايوضح اجمالي استجابات أفراد العينة على  :(3)جدول
 وجود التحديلموافقة على امن حيث 

 وراالمح م

متوسط 
األوزان 
النسبية 
لعبارات 
 المحور

النسبة 
المئوية 
للموافقة 
على 
 المحور

ترتيب المحور 
على حسب 
متوسط 
األوزان 
النسبية 
لعبارات 
 المحور

درجة 
الموافقة 
على كل 
محور من 
محاور 

االستبانة 
 ومجموعها

الخاص بأفراد  األولالمحور  1
 كبيرة 0 26208 02270272 المجتمع

الخاص بوسائل  الثاني المحور 2
 كبيرة 0 66220 02004212 اإلعالم

الخاص ببيئة عمل  الثالث المحور 3
 متوسطة 4 64276 02752780 الضباط

الخاص بأسرة  الرابع المحور 4
 متوسطة 2 28225 02082652 الضباط

الخاص بعمل  الخامس المحور 5
 كبيرة 7 24200 02457242 الضباط

 كبيرة 65277 02064020 إجمالي االستبانة الخاصة
أن مجمل المحاور ذات موافقة كبيرة عدا المحورين الثالث، ( 0)ويتضح من الجدول

المحور األول الخاص بالتحديات  :عينة الدراسة وكانت ترتيبها كالتالي والرابع من وجهة نظر
بعمل  المرتبطة بأفراد المجتمع، ثم المحور الخامس الخاص بالتحديات الفيزيقية المرتبطة

الضباط، يليه المحور الثاني الخاص بالتحديات المرتبطة بوسائل اإلعالم، ثم المحور الثالث 
الخاص بالتحديات االجتماعية المرتبطة ببيئة عمل الضباط، وفي المرتبة األخيرة المحور 

ط، حيث تراوحت متوسط األوزان اباالجتماعية المرتبطة بأسرة الض الرابع الخاص بالتحديات
 (.1.523727)، و(1.195687)نسبية لعبارات تلك المحاور بينال
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ويمكن تفسير كون المحور األول حاصل على المرتبة األولى من حيث الموافقة علي 
طارق ) ، دراسة(7102امد،فيصل ح)  في ضوء ما أظهرته نتائج دراسات وجود التحدي

. األمنية األجهزةتي تواجه التحديات ال علىالتعرف ، من التأكيد علي ضرورة (7100،محمود
كما يمكن تفسير ذلك أيضًا في ضوء أن الخدمة األساسية لجهاز الشرطة إنما يتمثل في خدمة 
المجتمع ذاته، مما يتطلب بالضرورة ضرورة االتجاه نحو اشراك أفراد المجتمع في المسئولية 

ألمر في خدمه عن طريق رسم الخطط المستهدفة لذلك، وتجاوز النطاق التقليدي لحصر ا
كما يمكن اإلشارة هنا أيضًا إلي أن تلك النتائج تتسق . المجتمع علي جهاز الشرطة وحدها

ومبادئ النظرية التفاعلية، ولذا فان اعتبار المجتمع عنصر رئيسي في هذا الصدد إنما يؤكدا 
كون مبادئ نظرية التفاعل االجتماعي، وأن المحافظة علي األمن ومواجهة تحدياته إنما ي

 .موجهًا رئيسيًا للمجتمع برمته
ستبانة الخاصة بدرجه تأثيره على األداء الل ر المكونةمحاو الالنتائج الخاصة بترتيب  .7

 :والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة على المحاور مجملة :األمني
 يوضح اجمالي استجابات أفراد العينة على مجموع االستبانة ومحاورها المكونة لها :(4)جدول

 من حيث درجه تأثيره على األداء األمني

 وراالمح م
متوسط 
األوزان 
النسبية 
لعبارات 
 المحور

النسبة 
المئوية 
للموافقة 
على 
 المحور

ترتيب 
المحور على 

حسب 
متوسط 
األوزان 
النسبية 
لعبارات 
 المحور

درجة 
الموافقة 
على كل 
محور من 
محاور 

االستبانة 
 ومجموعها

الخاص بأفراد  األول المحور 1
 متوسطة 4 22226 020020 المجتمع

الخاص بوسائل  الثاني المحور 2
 متوسطة 7 66240 02075700 اإلعالم

ث الخاص ببيئة الثال المحور 3
 متوسطة 2 46280 12805700 عمل الضباط

الخاص بأسرة  الرابع المحور 4
 كبيرة 0 62251 0202615 الضباط

الخاص بعمل  الخامس المحور 5
 متوسطة 0 26222 020048 الضباط

 متوسطة 25220 02024218 إجمالي االستبانة الخاصة
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أن مجمل المحاور ذات موافقة متوسطة عدا المحور الرابع ذو ( 4)ويتضح من الجدول 
المحور الرابع الخاص  :الدراسة وكانت ترتيبها كالتاليموافقة كبيرة من وجهة نظر عينة 

التحديات االجتماعية  ط، ثم المحور الثانياباالجتماعية المرتبطة بأسرة الض التحديات
المرتبطة بوسائل اإلعالم، يليه المحور الخامس الخاص التحديات الفيزيقية المرتبطة بعمل 

جتماعية المرتبطة بأفراد المجتمع، ثم المحور الضباط، ثم المحور األول الخاص التحديات اال
الثالث الخاص التحديات االجتماعية المرتبطة ببيئة عمل الضباط، حيث تراوحت متوسط 

 (.1.35608)، و(0.938233)األوزان النسبية لعبارات تلك المحاور بين
على ط بالتحديات التي تتعلق بأسرة الضباالمرتبط  المحور الرابع حصولويمكن تفسير 

 Shane, Jon)في ضوء ما أظهرته نتائج دراسات  المرتبة األولى من حيث الموافقة
M,2008)، (Kop N,1999،Euwema M.) ،وكانت تلك  (7100،ممدوح مجيد إسحاق)و

الدراسات قد أكدت علي بعض الجوانب المهمة في حياة ضابط الشرطة ترتبط كثيرًا بما جاء 
فالضابط أواًل هو إنسان يجب علية مراعاة أسرته والعناية بها لذا . د المحور باالستبانةفي بنو 

، ثم إنه االطار المرجعي لألسرة، وغيابه عنها قد يسبب له "مهمة خاصة"فاألسرة تمثل لدية 
ولعل هذا التفسير . بعض القلق، ثم أن عدم كفاية راتبه ممكن أن يكون عاماًل مسببًا لهذا القلق

يتفق أيضًا مع مبادئ نظرية الضغوط البيئية، وذلك باعتبار ما تمثله الضغوط األسرية 
 . للضابط أو الضابطة

  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506824688&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506824688&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603003263&zone=
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لخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى الموافقة على االستبانة االنتائج  .3
 (:أنثى –ذكر )الخاصة بالموافقة على وجود التحدي مجملة ومحاورها بحسب النوع 

يوضح الفروق بين أفراد العينة بحسب متغير النوع باستخدام اختبار التاء غير  :(5)جدول
 .T – Testالمعتمد 

االنحراف  المتوسط ن النوع المحاور
مستوى  قيمة التاء المعيارى

 الداللة
 .486 -.650- 4212280 7722575 762 ذكر األولالمحور 

 7247166 7020700 20 أنثى غير دالة
 .650 -.400- 0276428 0828500 762 ذكر الثانيالمحور 

 7227100 7120212 20 أنثى غير دالة
- 0220886 0820460 762 ذكر المحور الثالث

72525- 
114. 
 0206184 0822620 20 أنثى دالة

 .074 .852 4202602 0521274 762 ذكر المحور الرابع
 4278201 0222165 20 أنثى غير دالة

- 0222005 7022480 762 ذكر المحور الخامس
22012- 

111. 
 7227242 7421724 20 أنثى دالة

المجموع الكلي 
 لالستبانة

0122602 01022006 762 ذكر
8 -

72742- 
172. 
 4285256 01422220 20 أنثى دالة

 (:5) يتضح من الجدول
العينة على االستبانة مجملة الخاصة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد  -

-) (ت) حيث جاءت قيمة، (أنثى -ذكر)بالموافقة على وجود التحدي تبًعا لمتغير النوع 
 (.05.)وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ، (2.247

( ىأنث -ذكر)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع  -
حيث ، بالنسبة للمحور الثالث الخاص بالتحديات االجتماعية المرتبطة ببيئة عمل الضباط

 (.0.05)وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ، (2.878-) (ت)جاءت قيمة 
( أنثى -ذكر)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع  -

حيث جاءت ، خامس الخاص بالتحديات الفيزيقية المرتبطة بعمل الضباطبالنسبة للمحور ال
 (.0.05)وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ، (5.107-) (ت)قيمة 
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 (:5)بينما يتضح من الجدول 
-ذكر)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع  -

حيث ، للمحور األول الخاص بالتحديات االجتماعية المرتبطة بأفراد المجتمعبالنسبة ( أنثى
 (.0.05)وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ، (681.-) (ت)جاءت قيمة 

-ذكر)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع  -
، اص بالتحديات االجتماعية المرتبطة بوسائل اإلعالمبالنسبة للمحور الثاني الخ( أنثى

وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ، (411.-) (ت)حيث جاءت قيمة 
(0.05.) 

-ذكر)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير النوع  -
حيث ، جتماعية المرتبطة بأسرة الضابطبالنسبة للمحور الرابع الخاص بالتحديات اال( أنثى

 (.0.05)وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ، (987.) (ت)جاءت قيمة 
ويمكن تفسير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئتي الضباط من حيث النوع في ضوء  -

 اقتصار عمل الضابطات في مجاالت معينة قد اليعمل فيها الضباط، كما أنهم عرضة
للتحرش كغيرهن من اإلناث كما يحدث أحيانًا، كما أن بعضًا من المؤسسات قد ال يقبل 

 .عمل العنصر النسائي من الشرطة داخلها، وهذا الذي يحدث االختالف ووجود الفروق
إلي أن الفئتين يمكن ( ارجاعه)أما وجود مثل تلك الفروق بين فئتي المقارنة فيمكن عزوه  -

ويتعاملن مع وسائل اإلعالم بطريقة متوازية، كما أن كاًل من الفئتين أن يتعرضا للتحديات، 
 .يتعامالن مع أسرهم كزوجه وكأم، وأيضًا كزوج وأب

 

 المقترحات
فيما يلي يعرض الباحثون ألهم مقترحات وتوصيات البحث، وقد روعي فيها أن تكون 

ويمكن اجمالي أهم . تتجاوزهااجرائية، وأن يتم تأسيسها علي ما أظهرته الدراسة من نتائج وال 
 :تلك المقترحات والتوصيات فيما يلي

عقد لقاءات مستمرة بين المواطنين وضباط وضابطات الشرطة يتم فيها الحوار وتبادل  -0
 .الرأي مما يمكن أن يسهم في زيادة كفاءة األداء األمني للضباط
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 .تقديم برامج الرعاية ألسر الضباط وأبنائهم -7
 .مرتبات وحوافز الضباطوضع جداول لزيادة  -0
 .تقليل ساعات العمل التي يقوم بها الضابط، وجعله يعمل قريبًا من مكان عمله -4
 .أجراء مزيد من البحوث في كيفية تفعيل األداء األمني لضباط وضابطات الشرطة -2
 .ضرورة توفير وسائل نقل خاصة للعنصر النسائي من الضابط -6
 .قبل ضباط وضابطات الشرطةزيادة كم وكيف األجهزة المستخدمة من  -2
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ABSTRACT 

The current research tackles the most important contemporary 

social and physical challenges confronting police officers and officers 

and their impact on security performance. There is a confirmed 

correlation shown by many studies between the achievement of security 

and the individuals' Business. The research was based on a sample of 

police officers and officers in different security bodies, consisting of 

(340) officers and police officers, (267) males and (73) females. This 

percentage was determined on the basis of (01%) of the total number of 

officers Police officers. The researchers used the analytical descriptive 

method using the random sample method on a questionnaire to identify 

the most important social and physical challenges and measure the 

performance in the security work in order to collect information and 

data from police leaders about their attitudes, attitudes and paths in 

order to achieve security work by. The research found that there are 

challenges facing police officers and officers such as the large number 

of tasks assigned to them, lack of time to take care of their families, and 

their main orientation towards the service of citizens and members of 
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society, which they consider to be their main concern. As the police 

service is directed mainly at the service of society, The study also 

recommended the need to involve the members of the society in social 

responsibility for security, to build a good basis between the police and 

the community, and to provide the necessary facilities for officers, 

especially females, to carry out their duties. The security services and 

the necessity of their cooperation. 

 


