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 لعملهم  الشرطةرجال    ألداء المعوقة االجتماعيةوالفيزيقيهالمشكالت  
 "دراسة مق ارنة بين بيئات متباينه - وأثرها على الرضاعن العمل

               [9] 
 نجالء عبده أحمد -(3)أحمد حسنى السيد -(2)جمال شفيق -(1)حاتم عبد المنعم أحمد

 ،معهد الدراسات العليا للطفولة (7 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 وزارة الداخلية ،أكاديمية الشرطة (3جامعة عين شمس 

 

 المستخلص
تهدف هذه الدراسة للتعرف على المشكالت االجتماعية من منظور أمنى كون 
المجتمعات االنسانية اصبحت تواجة العديد من الخاطر والتهديدات المجتمعية واألمنية 
وللتعرف على نوعية المشكالت التي يعاني منها رجال الشرطة في مجال عمهلم وأسبابها 

 . واآلثار الناتجة عنها
تتطرق لموضوع على جانب كبير من األهمية حيث تسعى  في أنها الدراسةو تبدو أهمية 

الدراسة الى التعرف على المشكالت التي تعوق رجل الشرطة عن أدائة لعملة سواء كانت 
ويطمح الباحثون ان تساعد  مشكالت اجتماعية ناتجة عن العمل أوعن العالقات الشخصية

نتائج تلك الدراسة متخذي القرار في الوقوف على مصادر مشكالت العمل االمني وعلى 
 .والحد من آثارها السلبية الفعالة التي تكفل مواجهتهااألساليب واألستراتيجيات 

التنقالت فى العمل تشعر الضباط بعدم االستقرار في حياتهم  أن كثرة: وتوصلت الدراسة إلى
 .العملية واألسرية

يعاني معظم الضباط بصفة مستمرة من التوتر والقلق في العمل نظرا لطبيعة العمل   -
 .األمني االنضباطية والتسلسل القيادي والحازم

تهم الى رفع كفائ وال بد من ضرورة توفير بيئة عمل مشجعة للضباط في مواقعهم ممايؤدي  -
 .بحيث اليفكرو في ضغوط العمل

رصد كافة الظواهر واألعباء المستجدة وضغوط العمل التي تعترض الضباط وتعوق  -
 .أدائهم،علي مستوى مختلف قطاعات وزارة الداخلية

وبين مرؤوسيهم من مختلف  توجيه القيادات األمنية بتوثيق الروابط األنسانية بينهم   -
احات لحل وم العالقة بينهم على المشاركة والمساندة فى توجية اقتر بحيث تق الضباط،

 .المشكالت التي تواجههم
زيادة الحوافز المعنوية والثناء على الضباط عند القيام بعمل جيد وعدم احباطهم بأن هذا   -

 .ليهم القيام به وهذا هو الطبيعيهو واجبهم وع
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 المقدمة
اليمكن تجنبها وهى اصبحت سمه ان الضغوط تعتبر مظهرا من مظاهر الحياه االنسانيه 

سمات العصر ورغم تعدد مصادر هذه الضغوط وتنوعها اال ان العمل يعتبر هو احد اهم من 
هذه المصادر واخطرها الن الضغوط التى يتعرض لها الفرض العامل اليقتصر تأثيرها على 

المؤسسه التى يعمل بها بل المجتمع بأسره كما ان تأثيرها على الفرد الفرد وحده وانما يشمل 
يمتد ليشمل حياته خارج نطاق العمل ممايؤثر على عالقاته داخل اسرته ومع اصدقائه وبقيه 

 . افراد المجتمع
وقد اصبحت العديد من المنظمات والمؤسسات فى الوقت الراهن على اختالف انشطتها 

العمل وانتشارها بشكل واسع بين افرادها العاملين حيث تؤثر الضغوط  تعانى من ازدياد ضغوط
على كل اعضاء المنظمه رؤساء ومرؤوسين بدرجات متفاوته تبعا لقدراتهم وخبراتهم ومدى 

 استجابتهم للضغوط ولطبيعه االعمال المنوطه بهم فتحاصر الفرد العامل
النفسيه يكون مصدرها جميعا من محيط عمله سلسله من االمراض واالعراض الجسديه و 

 . ضغوط العمل فينعكس ذلك على مستوى ادائه ومن ثم على انتاجيه المنظمه ككل
والوظيفه الشرطية بوصفها مهنه امنيه اجتماعيه تقوم بصفه رئيسيه على الكوادر  

البشريه فى االعمال التي تؤديها ويتوقع ان يتعرض العاملون فيها الى مصادر ضغوط مختلفه 
ثر على االداء بشكل عام وبالتالى على عرقله مسيرتها فى تحقيق اهدافها التى وجدت تؤ 

الجلها لذا ينبغى التعرف على مصادر تلك الضغوط والتعامل معها بحكمه لزياده فاعليه ذلك 
 .الجهاز 

وقد عرف ان خلدون المشكالت والظوهر االجتماعيه ان الحقيقه الثابته للحياه فى اى 
لو من المشكالت االجتماعيه فهى مرافقه للوجود االنسانى وان وجود اى مجتمع مجتمع التخ

بدون مشكالت اجتماعيه هو مجتمع خيالى او مثالى حيث شغلت المشكالت االجتماعيه ال 
المفكرين فى شتى مجاالت العلوم منذ القدم وقد ذجه اليها اللمتخصصون فى علم االجتماع 

 .اع طريقه فى شكل مجال مستقل من مجاالت المعرفهاهتمامهم منذ بدأ علم االجتم
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وقد زاداالهتمام مجال المشكالت االجتماعيه فى النصف من القرن العشرين وتك لتعدد 
انواع المشكالت ودرجه انتشارها ويؤكد بعض الباحثين بان واجب علم االجتماع ودوره يرتبط 

ات مباشره اوغير مباشرة في التاثير بشطل مباشر بحياة المجتمع وافرده ولما لها من انعكاس
 .م بأدوارهم الطبيعية في المجتمععلى قدرا وامكانيات االفراد في القيا

 

 مشكلة الدراسة
تعتبر ضغوط العمل من اهم التحديات المعاصره التي يتعرض لها العنصر البشري في 

مستوى االفراد اى منظمه على اختالف طبيعتها وذلك لما يترتب عليهامن آثار سلبيه على 
والمنظمات والمجتمعات مما أدى الى زيادة االهتمام بدراستها والوقوف على مصادرها وأثارها 
وتكمن مشكلة الدراسة في شدة تأثير ضغوط العمل باعتبارها احد المشكالت االنسانية على 

ينعكس على منظومه االداء االمنى وجه  ما مستوى اداء االفراد العاملين بجهاز الشرطة وهو
 . عام

وعدم اعتماد جهاز الشرطة على منهج علمي يعمل على رصد الضغوط التي يتعرض 
  :لها رجال الشرطة ومحاولة تجنبها والحد من آثارها السلبية وقد تؤدي هذه االثار السلبية الى

 .مستوى االداء االمني بوجه عام ضعف  -
 .المرض التغيب عن العمل بدعوى  -
 .يه الناتجة عن االهمال في العملكثرة الجزاءات االدار   -
 .الشكاوى المستمره من ظروف العمل  -
 .قدره على التكييف مع نظم العملعدم ال  -
 .تعرض االفراد العاملين الى االضطرابات النفسية واالمراض الجسدية   -
 .نتماء الوظيفي للعديد من الضاطانخفاض الروح المعنويه واال  -
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 الدراسات السابقة
 :ة  والتي تم االطالع عليها وهىومن أهم الدراسات السابقه ذات الصلة بموضوع الدراس

 األمني رالمشكالت االجتماعية من المنظو  وعنوانها: 2222حمد فالح العموشأ دراسة
تعد هذه الدراسة من الدراسات الهامه التي تناولت المشكالت االجتماعية من منظور 
أمني وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحاليه حيث ان المجتمعات األنسانيه أصبحت تواجه 
اليوم العديد من المخاطر والتهديدات المجتمعية واألمنية وذلك لنزايد اعمال العنف والجريمة 

وقد اظهرت الدراسة وجود تيارات اجتماعية علمية متباينة في تحليل بنية المشكالت  واالرهاب
االجتماعية ويعود ذلك الى الفكر المجتمعي في فهم بنية المشكالت األجتماعية وتحديد 
المشكالت األجتماعية يرتبط بنظام التحريمات والمثل األجتماعية السائدة والسيطرة في المجتمع 

الطالع عليها اضافة كبيرة للدراسة الحالية حيث أتفقت هذه الدرسة مع الدراسة مما جعل من ا
الحالية فى التعرف علي المشكالت األجتماعية من المنظور األمني والتي تعرقل رجل الشرطة 

 عن أداء عمله  
وتعد هذه ضغوط العمل وأساليب مواجهتها،  وعنوانها :2223دراسة علي عسكر 

الدراسات الهامة التي تناولت الضغوط بوجه عام مع تخصيص جزء منها لضغوط الدراسة من 
العمل ودور المنظمة فى التعامل مع تلك الضغوط واالساليب الوقائية منها وقد افردت 

كما تناولت أبعاد ، وعالقاتها بالضغوط مجال واسع من غيرها من الدارسات، لشخصية الفرد
مما " والتقويم الذاتي ،والذهنية، المعرفية"اليب الشخصية مختلفة للتحكم فى الضغوط كاألس

جعل من األطالع عليها اضافة كبيرة للدراسة الحالية النها تناولت نفس ابعاد الدراسة وهى 
ضغوط العمل المسببة للمشكالت التي يعاني منها الضباط في عملهم وتأثيرها على ادائهم 

 .لعملهم وكيفية مواجهتها
ق يتضح ان المشكالت االجتماعية والفيزيقية قضية مهمه من قضايا ومن خالل ماسب

المجتمع العالمي والمحلي المعاصر حيث تؤثر على رجال الشرطة في عملهم وعليه تتحدد 
التي تعوق مشكلة الدراسة في تساؤل اساسي مؤداه ماهى المشكالت االجتماعية والفيزيقية 

 .رجال الشرطة في عملهم



 

 وآخرون حاتم عبد المنعم أحمد
 

 229  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء التاسع والثالثونالمجلد 

 تساؤالت الدراسة
 تحاول الدراسة في إطار تحقيق اهداف الدراسة على عدة تساؤالت وهى 

 هل يعاني الضباط العاملين بجهاز الشرطة من ضغوط العمل ؟  -
 ما مصادر الضغوط التي يواجهها ضباط الشرطه في مجال عملهم ؟  -
 ما االسباب التي ادت الى وجود خالف بين رجال الشرطة والمواطنين ؟  -
 ما االستراتيجيه التي يمكن وضعها لتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة عند المواطنين؟  -

 

 أهمية الدراسة
 هميه علميةللدراسة أهمية مجتمعية وأ 

 :األهمية المجتمعية
أن الدراسة تحاول التعرف على المشكله االجتماعية والمشكالت الفيزيقية التي تعوق رجل  -

 . الشرطة عن اداء عمله
تهتم الدراسة بالتعرف على المعوقات التي تحول دون زرع الثقه بين المواطن ورجل  -

 .الشرطة 
تهتم الدراسه بمحاوله وضع استراتيجيةواضحه لبناء جسر الثقه بين المواطن ورجل الشرطة  -

 . خاصتا بعد االحداث االخيره التى فقدت فيها الشرطة الثقة بيها وبين افراد الشعب
بالتعرف على الخدمات التي تقدم للمواطنين والمعوقات التي تقف حائال دون تهتم الدراسة  -

 . تقديم تلك الخدمات
تهتم الدراسة بتعريف المواطنين باهمية دور الشرطة في المجتمع واهمية التعاون بين افراد  -

 .المجتمع ورجال الشرطة لرفعت الوطن ونهضتة
 :همية العلميةاأل
 شىءعلمى جديد فى المكتبة العلمية قد يقوم هذا البحث باضافة  -
 تبصير متخذى القرار باستراتيجية جديدة لتفعيل شعار الشرطة فى خدمة الشعب   -
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 أهداف الدراسة  
 : تسعى الدراسة الى تحقيق

 .عيه التي يعاني منها رجال الشرطهالوقوف على المشكالت االجتما -
الوقوف على المعوقات التي تواجه رجال الشرطه في بيئه العمل ومصادرها وآثارها السلبيه  -

 . واساليب مواجهتها
 .ن رجل الشرطة وزمالئه في العملالتعرف على العالقه بي -
 .شرطة ورؤسائه وقياداتة في العملالتعرف على العالقه بين رجل ال -
بتطوير اداء االفراد العاملين بجهاز الشرطة فتح آفاق حدثيه مستقبليه متنوعه ذات عالقه  -

 .الداء المختلفه وكيفيه مواجهتهامن خالل التعرف على معوقات ا
 . الوقوف على اسباب الفجوه بين الشرطه وفراد الشعب ومحاولة اعادة الثقة بينهم  -

 

 مف اهيم الدراسة
اجرائيا هى عبارة يرى الباحثون ان المشكالت األجماعية : مفهوم المشكالت األجتماعية 

عن نمط من السلوك يشكل خطر أوتهديد ألفراد المجتمع ككل وهى انتهاك لحقوق جماعات 
ومؤسسات المجتمع مما يؤدى الى انهيار البناء األجتماعي والمشكلة األجتماعية تختلف 
 بأختالف المكان والزمان وأختالف الطبقات البيئية وأختالف ثقافة كل مجتمع فما يعد مشكلة
اجتماعية فى مجتمع ما اليعد مشكلة فى مجتمع آخر والمشكلة األجتماعية هى نتاج السلوك 

ة التي جعلتهم يسلكوا االجتماعى ألفراد المجتمع نتيجة تعرضهم لعديد من المؤثرات األجتماعي
 .هذا السلوك

يقصد بها الباحثون اجرائيا ان المشكالت الفيزيقية هى أن  : مفهوم المشكالت الفيزيقية
البيئة هى مجموعة من المؤثرات التي تؤثر في األنسان ويؤثر فيها ويتأثر األنسان بالبيئة 
ذا كانت بيئة  باأليجاب أوبالسلب إذا كانت بيئة سليمة فيكون باأليجاب عليه وعلى سلوكه وا 

جةللضغوط واأجهادات المختلفه التي يتعرض لها سيئة فهى تؤثر عليه بالسلب وذلك نتي
األنسان من خالل البيئة التي يعيش فيها وتنعكس هذه االجهادات على صحة االنسان 
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الجسمانية والنفسية والعقلية وقد يكون هذا التأثير ايجابى مما يسبب حالة من الرضا والسرور 
يؤدى الى السلوك المنحرف وقد يكون سلبى ممايؤدى الى سلوك عدوانى وعدم رضا مما 

والتخريب اواألمراض النفسية وتمثل اليئة المشيدة انعكاسا الى ما توصل له األنسان من رقي 
 .وتقدم أوماهو عليه من تردى وتخلف

 :مفهوم الشرطة
يشير اليها الباحثون اجرائيا بأن وظيفة جهاز الشرطة في كل مكان تكون موحده حيث أن  -

لحفاظ على القانون والنظام العام للدوله وحماية المواطنين جهاز الشرطة هو مكان ل
 والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم

 الحفاظ على المنشآت العامه   -
 لحفاظ على الألمن العام للدوله - -
 العمل على منع الجريمة وضبطها عند وقوعها - -
صالح المجرمين وأعادتهم الى المجتمع كأفراد صالحين  -  وتهذيب وتقويم وا 
تقديم الخدمات للمواطنين من خالل الجهات الخدمية المختلفه بجهاز الشرطة مثل و  -

النقل والمواصالت مصلحةالجوزات ومصلحة األحوال المدنية وشرطة الكهرباء وشرطة 
 .وشرطة المطار

 

 االطار النظرى  
وحتى اليوم بمشكالت متعددة من  ةاإلنسان منذ بداية نشأت هيواج :المشكالت االجتماعية

عالقات معقده متشابكة ومتعددة مع  ياإلنسانية المختلفة فهو يدخل ف هأجل إشباع حاجات
يشبع عن طريقها حاجاته األساسية والكمالية وتبعًا  ييتمكن من استثمار مواردها الت ىالبيئة حت

مسيره تطور مختلف علوم الطبيعة  يتوضح تأثر اإلنسان وتأثيره ف يلهذه العالقات التبادلية الت
العصور القديمة حينما كان يبحث  ياال أن عالقة اإلنسان بالطبيعة بدأت بصورة فردية ف

تمكنه من إشباع حاجاته للغذاء والكساء ولبقاء النوع  يبمفرده عن المصادر الت ياإلنسان البدائ
ن بالطبيعة تتم بصورة والحفاظ عليه من غدر الطبيعة وبطشها ثم أصبحت عالقة اإلنسا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –حوث البيئية معهد الدراسات والب

 

 232  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء التاسع والثالثونالمجلد 

باالشتراك مع بقية   ةالطبيعي ةفهو يقوم باستخدم البيئ ةجماعية اوان صح القول بصوره تفاعلي
يعيش فيه وعلى ذلك يمكن القول أن اإلنسان فى محاولته إشباع حاجاته  يأفراد المجتمع الذ

أخرى وعليه يمكن  يدخل فى عالقات مع البيئة الطبيعية من جهة ومع أفراد المجتمع من جهة
القول أن حل مشكلة اإلنسان مع الطبيعة كانت اسبق من حل مشكالته مع أفراد المجتمع 
 ياآلخرين ومع تشابك العالقات االجتماعية وتعقدها بين أفراد المجتمع وتعقد النظام االجتماع

العالقات بل تحكم هذه  يوتعقد نظم وحداته ظهرت الحاجة إلى علم يحدد القواعد والقوانين الت
المجتمع وجماعاته  ةتواج يفهم المشكالت االجتماعية الت يظهرت الحاجة إلى علم يساهم ف

تواجه أفراد المجتمع أثناء تفاعلهم مع بعضهم البعض كما هو  يالمختلفة تلك المشكالت الت
ريف العلوم االجتماعية للمهتمين بدراسة المشكالت االجتماعية فيما بينهم حول تع يالحال ف

تتبع لدراستها  يالمشكلة االجتماعية وعناصرها وكذا حول الطرق والخطوات المختلفة الت
 .(72-72،ص0811شادية علي قناوي، ).ا ولجمع الحقائق والبيانات والشواهد حوله

وعليه نجد أن مجال دراسة المشكالت االجتماعية يعد من أكثر مجاالت علم االجتماع 
االجتماع يتفقون فيما بينهم على أهمية دراسة المشكالت االجتماعية بل ثراء وان معظم علماء 

 .تحديدهم لبعض الموضوعات يوف
انها جزء من السلوك  Beter wolsleyفالمشكلة االجتماعية كما عرفها وولسلى 

 .إجراء جماعيًا لمواجهته يينتج عنها تعاسه أو شقاء عام ويتطلب بالتال يالذ ياالجتماع
تناولت النظريات النفسية تعريف البيئة فى مستويات متعددة ولعل من : لفيزيقيةالمشكالت ا

أهم المضامين التى يمكن استخالصها من نظرية التحليل النفسى عن طبيعة البيئة الفيزيقية 
 :هى تلك التى تحدد فى النقاط الثالث التالية

ا كان السلوك االنسانى كله ان البيئة الفيزيقية موضوع خبرة اكثر منها موضوع مالحظة واذ -
تعبير عن العالقة بين االنا والهو وعن الصراعات النفسية فى اشكال معلنة اوخفية فان 

متجذره فى الجهاز النفسى هذا يتضمن ان بيئة االنسان ذاتها ينبغى ان تكون منغرسه و 
 .لالنسان
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خص الالشعورية ان البيئة الفيزيقية من الشكل والمحتوى والمعنى تعبر عن حاجات الش -
 وقيمة وصراعاته

ان للنمو النفسى مضامين من تصميم المواقف البيئية الفيزيقية واستخدامها فتغذية الطفل  -
وتدريبه على االخراج والعالقات الوجدانية مع الوالدين والتفاعالت االجتماعية مع االخوه 

 ( 21ص ،0880بدالحميد،جابر ع.)وجوانب اخرى كثيرة تعتمد على المواقف البيئية
ولقد اهتمت المدرسة السلوكية باسباب السلوك االنسانى وبمعرفة السبب الذى يرفع 
االفراد الى السلوك على هذا النحواوذاك ويذهب اصحاب السلوكية الى ان البيئة الفيزيقية 

ضوعات واالجتماعية والثقافية تلعب دورا هاما فى السلوك وان البيئات عبارة عن اشياء ومو 
تؤدى الى تعزيزات موجبة اوسالبة وهى مجموعات مختلفة من المثيرات ولقد انصرف اهتمام 

وماالبيئة االمجموعة من –االستجابة –السلوكية كله تقريبا الى االستابة فى معادلة المثير 
مصطفى ذكي .)ى قد يحدث بهاالمثيرات تشير وتؤمن الى امكانيات التعزيز الذ

 ( 02،ص0880،التوني
 :النظريات العلمية التي تم األستعانه بها في الدراسة

الضغوط  (al brecht)يعرف البرشت: يالضغط البيئ أو ينظرية الضغط االجتماع
 . تتجاوز فيها احتياجات الفرد المهمه حدود قدراته وامكانياته ياالجتماعية بأنها الحالة الت
أن التكوين  (Thom as Rotolo)يرى توماس روتولو  :يالمهن ينموذج التكوين االجتماع

االجتماعى يرتبط لحد كبير بالمهنة او المهنة تطبع صاحبها بعده صفات معينة بمعنى أن هذا 
 . مهنه أخرى مده طويلة يالشخص اذا عمل ف

سوف يتغير سلوكه غالبا أى أن شخص ما إذا عمل طبيبا سيختلف سلوكه لو عمل 
اسب وبذلك فإن هذا النموذج يميل لمدرسة الحتميه البيئة بمعنى أن بيئة مهندسًا مثاًل أن مح

 .العمل لها تأثير حتمى على صاحبها
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  جراءات المنهجيةال 
 تنتمي هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية التحليلية المقارنة  :ةنوع الدراس

  .ةالداخلي ةوزار مختلفه بالجهات من قطاعات  قد تم اختيار العينة من بعض :ةالعين وصف
كل  يمبحوث ف( 011)بواقع من بيئات متباينة مبحوث ( 311) ةالدراس ةعين يوقد بلغ اجمال

 (.بحري والوجه ال قبليالقاهره والوجه ال)  وهى . ةبيئ
 يعتمد الباحثون في هذه الدراسة على منهج المسح األجتماعي بالعينة  :منهج الدراسة
 :ثون بمجموعة من االدوات التاليةاستعانة الباح :أدوات الدراسة

مقياس المشكالت االجتماعية للضباط العاملين ببعض الجهات  :اة اساسية وتتمثل فيأد-1
المختلفة من قطاعات وزارة الداخلية بالقاهرة والوجه القبلي والوجه البحري والمقياس هو 

 . %.12الدرجة التي يحصل عليها الفرد في المقياس وهي
للخصائص ( ارقام وحروف )والقياس هو االجراء الذى يتم بواستطه تحديد قيم رمزية 

 يتصف بها المتغير محل القياس والبد ان ترتبط بها الخصائص المتعلقة بوحده التحليل يالت
علوم االجتماع والنفس وعلوم  يمن المحكمين ف ةوقد تم عرض المقياس على مجموع

 . ل وفقا لتوجيهاتهموتم التغير والتعدي ةالشرط
وهو مدى قدرة االداة على قياس ما يفترض ان يقيسه بمعنى ان المقياس الصادق هو  :الصدق

 .جلهاأيحقق الوظيفة التى وضع من  يالذ
يتوصل اليها الباحثون بتكرار القياس على العينه ذاتها  يوهو مدى ثبات النتائج الت :ثباتال

 .وبنفس الظروف
 :يتتمثل فو دوات اكاديميه أ-2
 ةوعلوم الشرط ةوالنفسي ةالعلوم االجتماعي يف ةالمؤلفات العلمي. 
 ةبموضوع الدراس ةالمتصل ةوالبحوث والدراسات السابق ةرسائل الدكتورا. 
 الندوات والمؤتمرات. 
 االنترنت ةمواقع شبك. 



 

 وآخرون حاتم عبد المنعم أحمد
 

 235  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء التاسع والثالثونالمجلد 

داء المعوقة أل ةعلى دراسة المشكالت االجتماعية والفيزيقي ةاقتصرت الدراس: ةحدود الدراس
من  ةعشوائي ةرجال الشرطة لعملهم وأثارها على الرضا عن العمل وتم التطبيق على عين

بعض الجهات )االجهزة الشرطيةي ف يالبحر  ةوالوج يالقبل ةوالوج ةالقاهر  يف ةضباط الشرط
  (ةالداخليةقطاعات وزار  يف ةالمختلف

 :مجاالت الدراسة 
بعض الجهات )الشرطية الخدمية داخل بيئات متباينة وتم تناول  االجهزة : المجال المكاني

 (.المختلفة في قطاعات وزارة الداخلية في القاهرة والوجة القبلي والوحة البحري 
تم تطيق الدراسة الميدانية علي عينة عشوائية من الضباط القائمين على تقديم : المجال البشري

 : يئات وهى موزعه كاالتيالخدمات المختلفة للمواطنين بتلك الب
  مفردة  011عينه من ضباط الشرطة من جهات مختلفة بوزارة الداخلية بالقاهرة تبلغ. 
  مفردة 011عينة من ضباط الشرطة من جهات مختلفة بوزارة الداخلية بالوجة القبلي تبلغ. 
  011عينة من ضباط الشرطة من جهات مختلفة بوزارة الداخلية بالوجة البحري تبلغ 

  .مفردة
وهو الفترة الزمنية التي استغرقها الباحثون في إجراء الدراسة النظرية والميدانية  : المجال الزمني

 . 7102الى عام  7102وهى في الفترة من عام
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 النتائج
 :ة المشكالت االجتماعيمقياس 
 ةالعالقات االسريالخاص ب :(1)جدول رقم

 
السابق ان اعلى نسبه بالنسبه للمتوسط المرجح تبين من الجدول  :التحليل االحصائى

بعدم االستقرار  نيالنه يشعر  يعمل يكثره التنقالت ف ييضايقنة كان لعبار  ةالقاهر  يف يالمئو 
فى الوجه %(  011)فى الوجه القبلى مقابل (  13.33)مقابل  ةالقاهر  يف%( 011) ةبنسب

هذا المتغير  يف يالبحر  ةوالوج ةاهر البحرى وهذا يدل على انه اليوجد فارق بين كل من الق
هذه العباره  وهذا يدل على انه  يف يالقبل ةوبين الوج يالبحر  ةوالوج ةويوجد فارق بين القاهر 

 يف  ىاالعل ةوقد كانت النسب ةمختلف ةبنست البحث ولكن من كل جها ةتم قبول هذه العبار 
 .االسريه بالسلب يتؤثر على حيات ياعباء عمل ةكثر  ةلعبار  يالقبل ةالوج
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 يف يعمل ةكان لعبار  ةالقاهر  يف يللمتوسط المرجح المئو  ةبالنسب ةوتبين ان اقل نسب
مقابل %(  22.22)بنسبه   ةالقاهر  يف يبالخوف على مستقبل اوالد ياماكن بها خطر يشعرن

 .هذا المتغير يف يالبحر  ةالوج يف%( 21)مقابل  يالقبل ةالوج يف%( 22)
 ةقد تم االتقاف على ان كثره التنقالت تضايق رجل الشرط :والتفسير ةشالتحليل والمناق

النهم كل فتره يتم نقله الى مكان عمل مختلف وذلك  ةعمل ياليشعر باالستقرار ف ةالنها تجعل
لعمل ا يالعمل وايضا عدم استقرار ف يف ةصداقات بينه وبين زمالئ ةيجعله الييستطيع اقام

العمل وينجز فيه يتم نقله الى مكان اخر يبداء فيه من االول يتعرف  ةبعد ان يفهم طبيع ةنفس
مكان  عمله  يعلى عمل اخرواشخاص آخرين وذلك يؤثر عليه النه يشعر دائما بانه ضيف ف

 .اى وقت يطرقه ويذهب الى عمل آخر يف
 والخاص بالعالقات مع الزمالء  :(2)جدول رقم
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 يف يالسابق ان اعلى نسبه للمتوسط المرجح المئو تبين من الجدول  :التحليل االحصائى
مقابل % 011 ةالعمل بنسب يف يوبين اصدقائ ييسود جو من التعاون بين ةكان لعبار  ةالقاهر 
وهذا يدل على انه تمت الموافقه  يالبحر  ةالوج يف% 011مقابل  يالقبل ةالوج يف%  80

 .يالبحر  ةوالوج يالقبل ةوالوج ةالقاهر  يالترتيب االول ف يعلى هذا المتغير وقد جاء ف
 ياناغير راض ةعبار  ةالقاهر  يف يللمتوسط المرجح المئو  ةبالنسب ةاقل نسب يبينما جاء ف

مقابل  يالقبل ةالوج يف% 68مقابل % 26العمل بنسبه  يف يوبين زمالئ يبين ةعن العالق
الترتيب  يوهذا يدل على انه تم رفض هذا المتغير وجاء ف يالبحر  ةالوج يف%  68.33
 .يالبحر  ةوالوج يالقبل ةوالوج ةالقاهر  ياالخير ف

العمل مما  يهذا يدل على انه يوجد تعاون بين الزمالء ف :والتفسير ةالتحليل المناقش
القيام بالمهام  يحتى ينجح العاملين ف ةوسريع ةسليم ةيساعد على انجاز العمل بطريق

 .مالمطلوبه منه
مما يحتاج الى ان يكون هناك جو من  ةصعب وقاسي ةعمل ضابط الشرط ةان طبيع

ويتم يحقيق النجاح المطلوب  ةوالشاق ةساعات العمل الطويل يالتعاون بين الزمالء حتى تمض
 .لالعم يف
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 والخاص بالعالقات مع المواطنين :(3)جدول رقم

 
المرجح تبين من الجدول السابق ان اعلى نسبه بالنسبه للمتوسط  :صائىالتحليل االح

المئوي في القاهرة كان لعبارة من جهة نظري ان وسائل االعالم هى احد االسباب الرئيسية في 
 011في القاهرة مقابل %  011الصوره الذهنية لدى المواطنين عن جهاز الشرطة بنسبة 

 .ة البحريفي الوج%  011في الوجة القبلي مقابل %
تغير واليوجد فارق بين كل من القاهرة وهذا يدل على انه تمت الموافقه على هذا الم

 .والوجة البحري في هذا المتغيروالوجة القبلي 
وايضا عباره من خالل تعاملى مع المواطنين أرى ان بعضهم يتعامل بطريقه سيئه مع 

في %  87في الوجة القبلي مقابل %  011في القاهرة مقابل % 011رجال الشرطة بنسبة 
 .الوجه البحري
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ى انه تمت الموافقه على هذا المتغير وكانت النسب متساوية في القاهرة وهذا يدل عل
 .الوجة القبلي والفارق طفيف في الوجة البحري

قد تم الموافقة على ان وسائل االعالم هى احد االسباب  :التحليل والمناقشة التفسير
لى سوء العالقة الرئيسية في الصورالمترسخة في اذهان المواطنين عن جهاز الشرطة مما ادى ا

رطة وعدم مساعدتة فى اتمام بين المواطنين ورجال الشرطة وعدم ثقة المواطن برجل الش
 .عمله

وايضا بعض المواطنين يتعامل مع رجل الشرطة بطريقة سيئة ويكون متحفز في التعامل 
 .مما يؤدي الى توتر العالقه بينهم حتى اذا لم يؤدي رجل الشرطة تجاه شىء سيىء

 : توصلت الدراسة إلى العديد من النتائجقد 
 :يالبحر  ةالوج يالقبل ةجو ال ةالقاهر  يفة بالعالقات االسري ةالنتائج الخاص

: بعدم االستقرار يالنه يشعرن يعمل يالتنقل ف ةكثر  ييضايقن ةعبار  يعل ةقد تم الموافق -1
 يعلى هذا المتغير هذا يعن ةعلى الموافق ةيدل ذلك على انه تم االتفاق بين البيئات الثالث

عمله النه يجعله  يعمله يجعله يشعر بعدم االستقرار ف يف ةتنقل رجل الشرط ةان كثر 
مكان عمله النه  يالعمل ويشعر دائما بانه ضيف ف يف ةاليستطيع اقامت صداقات قوي

النه دائم  ةالعمل ايضا مع اسرت يمكان جديد فيكون غير مستقر ف ييتنقل كل فتره ف
  .ة الى محافظات مختلف ةيتم نقل ةتنقل يتغيب عن المنزل  النه فال

يدل : يمع اوالد يمتوتر وعصب يضغط العمل تجعلن ةكثر  ةعلى عبار  ةوقد تم الموافق -2
كثره  يعلى هذا المتغير وهذا يعن ةعلى الموافق ةذلك على انه تم االتفاق بين البيئات الثالث

 ةاالسري ةدائما عصبى ومتوتر وذلك يؤثر على حيات ةاعباء العمل تجعل رجل الشرط
بينه وبين اوالده متوتره و يعمل على حدوث  ةمع اوالده وذلك يجعل العالق يويكون عصب

  .فجوه بينه بين اوالده
 يعلى عباره االوالد دائما يشعرون بالقلق على حيات ةفتم الموافق يالبحر  ةالوج ياما ف-3

بها مخاطر هو دائم متعرض للخطر وذلك  ةل رجل الشرطعم ةويدل ذلك على ان طبيع
   .ةيجعل اوالده يشعرون بالخوف والقلق على حيات
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 .يالبحر ة الوج يالقبل ةوالوج ةالقاهر  يف :بالعالقات مع الزمالء ةالنتائج الخاص
ويدل  :العمل يف يوبين اصدقئ ييسود جو من التعاون بين ةعلى عبار  ةقد تم الموافق -1

 يالقبل ةالوج ةالقاهر  ةعلى هذده العباره من البيئات الثالث ةانه تم االتفاق بالموافق ذلك على
العمل  يعلى هذا المتغير وهذا يدل على انه يوجد تعاون بين االصدقاء ف يالبحر  ةوالوج

بين الزمالء حتى يتم انجاز  ةالن العمل حتى ينجح البد ان يكوون هناك تعاون ومشارك
 .العمل بنجاح ويتحقق المطلوب منه 

ويدل ذلك  :العمل يف يوبين زمالئ يببين ةعن العالق يانا غير راض ةتم رفض عبار  -2
 ةالوج يالقبل ةالوج ةالقاهر  ةعلى انه تم االتفاق على رفض هذا المتغير من البيئات الثالث

بين  ةالزمالء فى العمل جيده ويوجد تعات ومشارك بين ةويتضح من ذلك ان العالق يالبحر 
 المهام المطلوبه منهم  يانجازالعمل والنجاح ف يالزمالء بعضهم البعض وذلك يساعدهم ف

 ةوالوج يالقبل ةوالوجة القاهر  يف النتائج الخاصه بالعالقه مع المواطنين
 :يالبحر 

 ةاحد االسباب الرئيسي ىان وسائل االعالم ه يقد تم الموافقه على عباره من وجهة نظر  -1
هذا يدل على انه تم االتفاق  : .ةلدى المواطنين عن رجل الشرط ةالخاطئ ةالصور في  ف
على هذا  يالبحر  ةوالوج يالقبل ةوالوج ةالقاهر  ةمن البيئات الثالث ةعلى هذه العبار  ةبالموافق

على ان وسائل االعالم هى  ةالمتغيروهذا يدل على انه يوجد اقتناع تام من جهاز الشرط
وانه البد من تحسين  ةلدى المواطنين عن جهاز الشرط ةالصوره السيئ يف يالسبب الرئس

 ةوحتى يتم التعاون بينهم لخدم ةبين المواطنين والشرط ةهذه الصوره حتى تتالشى الفجو 
 . الوطن

هذا  ةمع رجال الشرط ةسيئ ةارى ان بعضهم يتعامل بطريق ةقد تم االتفاق على عبار  -2
ان هناك تحفز  ييدل على انه تم االتقاف بين البيئات الثالثه على هذا المتغير هذا يعن

لدى  يوذلك سبب الصوره الخاطئه الت ةالتعامل مع رجال الشرط يمن بعض المواطنين ف
تكبير  يتساعد ف يوهذه المعامله من المواطنين هى الت ةالمواطنين عن رجال الشرط

 .ةالفجوه بين المواطنين ورجال الشرط
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وقد اتفقت نتائج المقياس مع نظرية النسق االيكولوجي والذي تم االستعانه  *
ويعرف النسق االيكولوجي بوجه عام بأنه مجموعة من االفراد ترتبط : بها في الدراسة 

ا بنظام معين الداء هدف عام مع المحافظه على التوازن الداخلي ببعضها البعض تعمل مع
 . بين عناصر النسق والتوازن الخارجي ايضا من خالل عالقة النسق بالبيئة المحيطة به

وهذا ماخلصت له نتائج المقياس بان جهاز الشرطة يقوم جميع العاملين به بالتعاون مع 
بعضهم البعض داخل الجهاز تحت نظام يحكم جميع العاملين حتى يتم تحقيق الهدف 
االساسي الذى يسعى هذا الجهاز لتحقيقه مع الحفاظ على التوازن الداخلي للجهاز والتوازن 

 . الخارجي للمجتمع
 

 ئج الدراسةنتا
 :وعة من النتائج أهمهاوقد توصلت الدراسة الى مجم

  ةاالسري ةالحيا يوف يةالعملالحياة  يالعمل تشعرهم بعدم االستقرار ف يكثره التنقالت ف. 
   حدوث فجوه بين الضابط  يتسبب فبسبب ظروف العمل التغيب المستمر عن المنزل

 .بيهم هتمامالالتواجد معهم والتعرف على مشاكلهم وا قليلالنه  ةوبين اسرت
  اماكن  يائهم النهم احيانا يعملوا فناالوالد يشعرون دائما بالقلق والخوف على حيات اب

 .بالمخاطر نائية
  وقد تكون  الوظيفة الشرطية من الوظائف الشاقة التي تتميز بأرتفاع معدالت الضغوط

 .شديدة الوطأه احيانا
  لدى المواطنين عن جهاز  ةالصوره الخاطئ يف يعالم هى السبب الرئيساال وسائل

 .ةالشرط
   يعاني معظم الضباط بصفة مستمرة من التوتر والقلق في العمل نظرا لطبيعة العمل

 .طية والتسلسل القيادي والحازماالمني االنضبا
 لوجة القبلي با ةبعض قطاعات الوزار  يالعمل ف يف ةالنسائي ةيوجد تقبل لعنصر الشرطال

 .يالقبل ةالوج يف يالمجتمع القرو  ةلطبيع
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 التوصيات والمقترحات
 والثناء على الضباط عند القيام بعمل جيد وعدم أحباطهم بان هذا  ةالحوافر المعنوي ةزياد

الن الثناء واالهتمام وتقدير المجهود المبذول  يهو واجبهم وعليهم القيام به وهذا هو الطبيع
 .النجاح والتقدم يواالستمرار ف ةالمعنوي ةرفع الحال ييساعد ف

 بحيث يكون متناسب مع  يللضباط واالفراد نظرا لضعف العائد الماد ةزيادة الحوافز المادي
 .وعدد ساعات العمل ةطبيع

 بالعمل لمدة ثماني  اعادة النظر في عدد ساعات العمل اليومي وتفعيل القرار الوزاري
 .ساعات يوميا

  توفير بيئة عمل مشجعه للضباط في مواقعهم مما يؤدي الى رفع كفائتهم بحيث ضرورة
 .اليفكرو في ضغوط العمل
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ABSTRACT 

Problem of the study: Work pressures are one of the most important 

contemporary challenges facing the human element in any organization 

of different nature, because of the negative effects on the level of 

individuals, organizations and communities, which increase the interest 

in studying and identify the sources and effects 
The study seeks to achieve Identify the police all organs , Identify 

the tasks carried out by the police , Recognize the difficulties facing the 

police during their work and Reduce the gap between the police and the 

people and restore confidence  

Importance of the study: To study the importance of societal and 

scientific importance 

Important societal: 

1- The study is trying to identify the social problems and physical 

problems that hinder man police about the performance of his work 

2- is concerned with the study to identify the obstacles that prevent 

transplant trust between the citizen and the man police 
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3- is concerned with the study by trying to put clear Strategy to build a 

bridge of trust between the citizen and the man police as especially 

after the recent events where the police lost confidence between 

them and members of the People 

4- is concerned with the study to identify the services provided to 

citizens and the obstacles that stand in the way without providing 

these services 

5- is concerned with the study of the definition of the citizens of the 

importance of the role of police in society and the importance of 

cooperation between members of the community and the police in 

the nation and raised upswing 

Scientific importance: 
1- This search may be adding something new to Scientific Library. 
2- Enlighten decision makers with a new strategy to activate the slogan 

the police in the service of the people 

Curriculum used: The study is based on an analytical descriptive 

approach by presenting the problem and presenting the opinions and 

solutions developed by the researchers and analyzing these views and 

drawing conclusions from them 

The study relied on many tools: 

 A measure of the social problems of the workers' officers in different 

quarters of the Ministry of Interior in Cairo and the tribal side of the 

sea face. The analytical descriptive method was used in the random 

sampling method on the sample of the study. It is composed of 300 

respondents, 100 in Cairo, 100 in Upper Egypt and 100 in the Upper 

Egypt. 

 The use of scholarly research, which was examined by researchers, 

including scientific literature in the science of police and social 

sciences and psychological Linguistic, bullying and previous studies 

related to the subject of the study. 

Conferences and scientific seminars that address important aspects 

of this study Results of the study: 

  Most of the officers suffer from the pressures of work, where the 

effects are reflected on them according to their personal abilities and 

level of culture and experience Functional and life. 
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  Increasing the quantitative and qualitative workload is one of the 

most important sources of work problems, which lead to 

psychological and physical stress and self-esteem. 

  Most of the officers suffer from constant tension and anxiety in the 

work of the nature of the work of disciplined security and strict chain 

of command. 

Recommendations: 

 Reconsidering the number of daily working hours and activating the 

decision to work for 8 hours a day. 

  Work to achieve the fairness of the role among all officers of 

different categories and positions. 

 The need to provide an encouraging working environment for 

officers in order to increase efficiency and increase the effort made 

from the development of the work assigned. 
 

 
 


