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 اإلهـــــــداء
 

إن كان لدي من إهداء فإنني ال أملك إاّل أن أتوجه به مقّباًل 
 الرأس واليدين للتي ربتني صغيرا، وأدبتني وعلمتني كبيرًا ..

 والدتي الحبيبة
سها اهلل ثوب الصحة والعافية، أمّد اهلل في عمرها على ألب

 الطاعة ورزقني رضاها في الدنيا واآلخرة
 كما أنني أهدي هذا الجهد إلى أبي الحبيب أمد اهلل في عمره

لى أخي وأختي  وا 
لى زوجتي الحبيبة   وا 

لى أبنائي ) عبد الرحمن وعمر وهناء ومنة اهلل (  وا 
لى أقاربي وأحبابي وأصدقائ  يوا 

لى وزير الداخلية وكافة الزمالء في وزارة الداخلية   وا 
لى الحكومة الفلسطينية  وا 

لى أرواح الشهداء جميعًا وعلى رأسهم القائد سعيد صيام   وا 
 أهدي هذا العمل المتواضع

كما أنني أهب أجر هذا العلم الذي أسأل الله أن ينفع به لعمي 
 عيل" الحبيب النائب المهندس جمال سكيك "أبو إسما

رحمه الله
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 شكــــــر وتقديــــــــر
 

الحمد هلل رب العالمين حمدًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما وملء 
مااا ءاااء ماان ءااوء بعاادا وال ااى  والسااىس ينااي نياار المرساانين ساايدنا محمااد وينااي  لااه و ااحبه 

 أجمعينا وبعد...
ذي أياااننو ينااي لكمااال دااذة الدراسااكا وبعااد ذلاات يطيااب لااو أن أ  اادس الحمااد هلل أوً  وأنياارًا فهااو الاا

رءادة  بجزيل الءكر والعرفان ألس اذي العزيز الدك ور يوسف يبد يطيك بحر يني يظيس جهدة وا 
 مكنت من لنجااز داذا البحال يناي داذا الوجاها فجازاة اهلل نيار  اوم ابع ه و ءجيعه ال و لو دا لم

 الجزاء وأكرمه ورفع ءأنه.
وأ  دس أيضًا بجزيل الءكر ألسا ذ و لما أمدونو به من لرءاد وأنص بالذكر الادك ور رءادي يباد 
النطيااف وادي "المنااالد الااداننو"ا وكااذلت الاادك ور حساان محمااد أبااو حءاايد "المنااالد النااارجو"ا 
رءااددس الاذي كاان لاه يظايس األتار فاو   اويب البحالا فجازادس اهلل نيارًا ووف هاس  يني ن احهس وا 

 نطادس.وسدد 
أننااو أ  اادس بالءااكر الجزياال والعرفااان ألمااو الحبيبااك ال ااو لااو   ءااجيعها وحت هااا الم وا اال لمااا كمااا 

 أكمنت دذا البحلا فنها منو كل حب وام نان.
كاناات لااو يضاادًا فااو كاال مراحاال دااذا  زوج ااو الحبيبااك ال ااو    نساايا ف ااد كمااا   أنسااي ول ااات

 البحلا فجزادا اهلل ين و كل نير. 
بالءااكر والعرفااان أيضااًا للااي جميااع زمىاااو الااذين سااايدونو وول ااوا بجااانبو ح ااي النهايااكا  سوأ  ااد

زمىااو فاو اادار  العاماك لنعىلاات أناو الكبيار الحبياب لباراديس ييساي  اى ا و وأنص بالاذكر 
كااالوا فجاازادس اهلل  م ااط ي العامااك واايااىس فااو وزار  الداننيااك وينااي رأسااهس أنااو الحبيااب محمااد

 نير. ين و كل
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 إيهاب ربحي الغصين
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 ملخــــص الدراســــة
 

 ء العاملين في األجهزة األمنيةأثر اإلعالم األمني على أدا
، وتـم ذلـك بينهمـاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلعالم األمني واألداء الـوظيفي وطبيعـة العالقـة 

 .بالخصوص قيادات األجهزة األمنية في قطاع غزة وجهة نظر على بالتعرف
اإلسـتبانة كـاداة رئيسـية فـي  قام الباحث باستخدامقد و قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
( شخصـًا 327علـى المبحـوثين والمكونـة مـن ) الشـاملجمع البيانات األولية، وطبقـت بطريقـة الحصـر 

 .%(5227( استبانه بنسبة )318جاع )يمثلون مجتمع وعينة الدراسة، وتم استر 
 وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: 

 املين في األجهزة األمنية العاملة في قطاع غزة.. يوجد أثر لإلعالم األمني على أداء الع3
. السياسة اإلعالمية األمنيـة غيـر واضـحة وال تشـمل كافـة القضـايا األمنيـة وغيـر متضـمنة سياسـات 2

 الوزارة، ويوجد تاثير للسياسة اإلعالمية على أداء العاملين في األجهزة األمنية بدرجة قليلة.
 قــدراتهم المهنيــة أساســي مــن مكونــات الــوزارة وبحاجــة لتطــوير . العــاملون فــي اإلعــالم األمنــي جــزء1

وزيادة التنسيق مع األجهزة، ويوجد أثـر كبيـر لمهنيـة العـاملين فـي اإلعـالم األمنـي علـى أداء العـاملين 
 في األجهزة األمنية.

التوعيـة  . التغطية اإلعالمية للقضايا األمنية نسبية، وبحاجة لتوازن بين األجهزة األمنية، وأن تشـمل3
 األمنية، ويوجد تاثير قليل شمولية التغطية اإلعالمية األمنية على أداء العاملين في األجهزة األمنية.

. هناك التزام من اإلعالم األمني بالضوابط والمحـاذير األمنيـة، وهنـاك قصـور فـي تهيئـة الـرأي العـام، 8
 ملين في األجهزة األمنية. ويوجد تاثير كبير للضوابط والمحاذير األمنية على أداء العا

. الصدق والموضوعية أساسية فـي عمـل اإلعـالم األمنـي والشـفافية وعـدم التضـخيم تعززهمـا، وهنـاك 6
تــاثير بدرجـــة متوســطة بـــين موضــوعية وصـــدق التغطيـــة اإلعالميــة علـــى أداء العــاملين فـــي األجهـــزة 

 األمنية.
ـــاتي بعـــد7 ـــر متابعـــة، وي ـــة األكث ـــوزارة اإلعالمي ـــع . وســـائل ال ـــة والمواق ها اإلذاعـــات والصـــحف المحلي

اإلخبارية، ولكن ال يوجد تاثير لتنوع وسائل اإلعالم األمني المستخدمة على أداء العـاملين فـي األجهـزة 
 األمنية.

 وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أهمها:
 ( زيادة دعم اإلعالم األمني واالهتمام بتطويره.3
نية واضحة بمشاركة كافة ذوي العالقة، وأن تتضـمن فـي سياسـات الـوزارة ( وضع سياسة إعالمية أم2

 العامة. 
 ( زيادة تدريب وتطوير العاملين في اإلعالم األمني ودمجهم مع زمالئهم في األجهزة األمنية.1
 ( التوازن في تغطية أنشطة األجهزة األمنية، والتركيز على القضايا التي تخص المجتمع.3
 الستفادة من اإلعالم األمني في التوعية األمنية وفي تهيئة الرأي العام.( العمل على ا8
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ABSTRACT 
  

The impact of security media on the performance  
of security personnel on the security services 

 

This study aimed at identifying the security media, functionality and the nature 

of the relationship between the security media and the performance of security 

personnel in the security services, it was applied to the leaders of the security 

services in the Gaza Strip. 

The researcher used the questionnaire as the main tool in the collection of raw data, 

and applied in a manner limited to the full on respondents, consisting of (127) 

people representing the society and the study sample, were recovered (105) 

questionnaire by (82.7%), the researcher used descriptive analytical method. 

The study concluded  results of the most important: 

1. Big significant impact of security media on the performance of the security 

services operating in Gaza Strip. 

2. Security media policy is not clear and does not include all the security issues 

and are not included in ministry's policies, and no effect of media policy on the 

performance of the security services to a low degree. 

3. Workers in the security media is an essential part of the security components 

of the ministry and the need to develop and improve coordination with the 

hardware, and no significant impact for the professional working in the security 

information on the performance of the security services. 

4. Media coverage of security issues relative, and the need to balance between the 

security services, and include security awareness, and there is little effect 

comprehensive media coverage of security on the performance of the security services. 

5. There is a commitment from the media security controls and security 

caveats, there are limitations to the creation of public opinion, and no 

significant impact of the security controls and caveats on the performance of 

the security services. 

6. Honesty and objectivity essential in the work of the media security, 

transparency, and reinforced by lack of amplification, and there is the impact of 

a medium degree of objectivity and sincerity of media coverage on the 

performance of the security services. 

7. The ministry's media means of most follow-up, followed by radio stations 

and local newspapers and news websites, but there is no impact to the diversity 

of media used on the performance of security personnel in the security services. 

The study found a number of recommendations including: 

1) increase the security media support and attention to its development. 

2) an information security policy and a clear participation of all stakeholders, 

and include in the policies of the Public Ministry. 

3) increasing staff training and development in information security and 

integrate them with their colleagues in the security services. 

4) the balance in the coverage of the activities of the security services, and 

focus on issues that concern society. 

5) Take advantage of the security information in the security awareness and in 

creating public opinion. 
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 مقدمة: 1.1
======== 
 إنشاءها ومهما اختلفت طبيعة المؤسسة فان، معينة أهداف تحقيق إلىأي مؤسسة تهدف  إن

الطبيعــة، وجهــود العــاملين فــي  هــذهتحقيــق هــدف يــتالءم مــع  إلــىســعى ي أنمــن المفتــر  
، يساعد بشكل أساسي وبدرجة كبيرة لتحقيق أهداف المؤسسـة الموضـوعة والمامولـة المؤسسة

حيث يعتبر العنصر البشري هـو المحـرك األساسـي والعنصـر الفاعـل مـن بـين عناصـر اإلنتـاج، 
(.  3881االسـتمرارية بـالتطور )الكعبـي، والسـامرائي، فلديه الطاقـات الالمحـدودة وعليـه يعتمـد 

وللدور الحيـوي للمـوارد البشـرية فـي انجـاز أهـداف المؤسسـة، فقـد اهـتم علمـاء اإلدارة بدراسـة 
حاجات ورغبات الفرد، ومدى الرضا الوظيفي الذي يوجه سلوكه نحو تحقيـق أهـداف المؤسسـة 

م بالجانـــب النفســـي وبيئـــة العمـــل المحيطـــة، بفعاليـــة.  إن معاملـــة الفـــرد كاآللـــة دون االهتمـــا
والحوافز وأنظمتها المختلفة وما تثيره هذه القضايا المعقدة مـن مشـاكل وتحـديات تـنعكس سـلبًا 

التقدم في تطوير أدائه )القريوتي،  على أداء العامل في انجاز مهامه، ويضعف الرغبة لديه في
ن: مادية ومعنوية، ومن الحوافز المعنوية (.  وقد صنف علماء اإلدارة الحوافز إلى نوعي3881

المهمة هي تقدير العاملين وجهودهم، والعمل علـى إظهـار انجـازاتهم ومـدى تحقـق أهـدافهم مـا 
 يزيد من دافعيتهم على العمل واالنجاز واإلبداع والتقدم إلى األمام في أعمالهم.

ن اإلعـالم أداة لتحفيـز ن وهـو كيـف يكـوسة لطرق بـاب جديـد غفـل عنـه الكثيـروتاتي هذه الدرا
ــة  ــة هــي مــن أهــم األجهــزة الحكومي أداء العــاملين فــي المؤسســات.  وبمــا أن المؤسســة األمني
العاملة في خدمة المواطنين وتوفير أهم الحاجات اإلنسانية لهم وهو األمن، تاتي هـذه الدراسـة 

عيته والوسـائل للبحث في واقع اإلعالم األمني وسياسته وضوابطه ومحاذيره وشـموليته وموضـو 
لالنجــاز وأداء  العــاملين دافعيــةألهــداف متعــددة مــن أهمهــا زيــادة  التــي يســتخدمها، وكــل ذلــك

 المهام.
 
 

أداء العاملين في األجهزة  علىأثر اإلعالم األمني ومن هنا ياتي هذا البحث اليوم للتعرف على 
دافعيـة األداء والعمـل لـدى  ، وكيف يمكن أن يكون أثر اإلعـالم األمنـي إيجابيـا بمـا يزيـداألمنية

 أفراد وكوادر األجهزة األمنية.
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 مشكلة الدراسة : 1.2

============== 

نبعـت مشـكلة الدراسـة مـن إحسـاس الباحــث باهميـة تشـخيص واقـع ودور وأثـر اإلعـالم األمنــي 

الجبهـة على أداء العاملين في األجهزة األمنيـة والتـي تعتبـر الركيـزة الرئيسـية فـي الحفـاظ علـى 

الداخلية وذلك لكون الباحث رأس المؤسسة اإلعالمية األمنية في قطاع غزة ) مدير عام اإلدارة 

العامة للعالقات العامـة واإلعـالم فـي وزارة الداخليـة والمتحـدث باسـم الـوزارة(، وضـرورة التعـرف 

بإتبـــاع علـــى كيفيـــة الوصـــول ألفضـــل النتـــائج فـــي تحفيـــز أداء أفـــراد وكـــوادر األجهـــزة األمنيـــة 

سياســات تخـــدم أهـــداف هــذه األجهـــزة وتســـاعد علــى زيـــادة الثقـــة بالــذات، وتـــزرع الثقـــة بـــين 

الجمهور الخارجي وبين هذه األجهزة ما يزيد حرص األجهزة األمنيـة علـى أداء واجبهـا باحسـن 

وجــه،  والخــروج بتوصــيات حــول كيفيــة تعزيــز دور اإلعــالم األمنــي وتوجيهــه  للخــروج بافضــل 

 ق أهداف المؤسسة األمنية.أداء لتحقي

 

 : ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي

 أداء العاملين في األجهزة األمنية ؟ (( )) ما هو أثر اإلعالم األمني على
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 فرضيات الدراسة: 1.3

============== 

 تم اختبار الفرضيات التالية: 

  0.05ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة  :  توجـد عالقـة* الفرضية الرئيسـية األولـى

داء العــاملين فــي األجهــزة األمنيــة " مــن وجهــة نظــر قيــادات األجهــزة "اإلعــالم األمنــي" و أ بييي 

 األمنية".

 ونشتق من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية وهي:  

وأداء  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السياسـة اإلعالميـة األمنيـة: تالفرضية األولى
 العاملين في األجهزة األمنية.

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المهنيـة اإلعالميـة للقـائمين علـى الفرضية الثانية
 اإلعالم األمني  وأداء العاملين في األجهزة األمنية.

: توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين شـمولية التغطيـة اإلعالميـة األمنيـة الفرضـية الثالثـة
 العاملين في األجهزة األمنية. وأداء

: توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين ضـوابط ومحـاذير التغطيـة اإلعالميـة الفرضية الرابعة
 األمنية وأداء العاملين في األجهزة األمنية.

: توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين موضـــوعية وشـــفافية التغطيـــة الفرضـــية الخامســـة
 املين في األجهزة األمنية.اإلعالمية األمنية وأداء الع

: توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين تنـــوع الوســـائل اإلعالميـــة الفرضـــية السادســـة
المســتخدمة فــي التغطيــة اإلعالميــة األمنيــة وأداء العــاملين فــي األجهــزة 

 األمنية.
حـول  :  توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين إجابـات المبحـوثين* الفرضية الرئيسية الثانيـة

عـزى للمتغيـرات الشخصـية التاليـة ت ثر اإلعـالم األمنـي علـى أداء العـاملين فـي األجهـزة األمنيـةأ
ـــة ـــة االجتماعي ـــر  -الجـــنس  -)الحال ـــوظيفي – المؤهـــل العلمـــي –العم ـــة  – المســـتوى ال الرتب

 سنوات الخدمة(. –العسكرية 
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 متغيرات الدراسة :  1.4

=============== 

  -أوال: المتغيرات المستقلة :

 المتغير المستقل الرئيسي هو ) اإلعالم األمني ( .... يتفرع منه المتغيرات المستقلة التالية: 
 

 ( 21م، ص2118) الحوشان،  السياسة اإلعالمية األمنية (3
) خضور،  المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني (2

 ( 6م، ص2111
 ( 11،ص3858) حاتم،  شمولية التغطية اإلعالمية األمنية (1
) الحوشان،  ضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية (3

 ( 11م، ص2118
) أبو العينين،  موضوعية وشفافية التغطية اإلعالمية األمنية (8

 ( 78م، ص2116
تنوع الوسائل اإلعالمية المستخدمة في التغطية اإلعالمية  (6

 ( 8م، ص2111) خضور،  األمنية
 ثانيا: المتغير التابع:

 ن في األجهزة األمنية أداء العاملي
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 أهداف الدراسة: 1.5
============== 

وأثـره فـي تحفيـز أداء العـاملين فـي األجهـزة  للتعـرف علـى واقـع اإلعـالم األمنـي تسعى الدراسة 
 األمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، وذلك من خالل الوصول لألهداف التالية:

 ، وأثره في تحفيز أداء العاملين في األجهزة األمنية.م األمنيع اإلعالتقييم ومعرفة وض (3
الوقوف على مزايا اإلعالم األمني، وتحديـد العيـوب والقصـور للوصـول لتوصـيات تخـدم  (2

 في تعزيز دور اإلعالم األمني في تحسين أداء أبناء األجهزة األمنية.
ـــة قيـــاس مـــدى التـــزام اإلعـــالم األمنـــي بالسياســـة األمنيـــة ا (1 لعامـــة وبالضـــوابط والمهني

 اإلعالمية والشمولية، وكيف يؤثر ذلك على أداء العاملين في األجهزة األمنية.
التعــرف علــى كفــاءة ومهنيــة القــائمين علــى اإلعــالم األمنــي، ومــدى تحقــيقهم لألهــداف  (3

 المرجوة من اإلعالم األمني.
ألمنـي ومـدى نجاعـة معرفة مدى متابعـة الوسـائل اإلعالميـة المسـتخدمة مـن اإلعـالم ا (8

 هذه الوسائل في الوصول ألفراد األجهزة األمنية وتحسين أداءهم.
التعرف على المشاكل والمعيقات التي تقف في وجه اإلعالم األمني والتي تؤدي للتاثير  (6

 سلبا على أداء أفراد وكوادر األجهزة األمنية.
ي األجهـزة األمنيـة فـي الوصول لتوصيات للقائمين على اإلعالم األمني ولقـادة ومسـئول (7

إطـــار تعزيـــز دور اإلعـــالم األمنـــي للمســـاعدة فـــي تحفيـــز أداء العـــاملين فـــي األجهـــزة 
 األمنية.
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 أهمية الدراسة:  1.6
============= 

 
 تبرز أهمية هذه الدراسة باآلتي:

م قلة بل ندرة ما هو موجود في المكتبـة المحليـة والعربيـة حـول دراسـات تتعلـق بـاإلعال (3
ــاتي هــذه  األمنــي مــن جهــة، وحــول عالقــة ودور اإلعــالم بــاألداء مــن جهــة أخــرى، فت
الدراسة لتكون اسهامة حقيقية وجديدة في هذا المضمار، وخاصة أن مصطلح اإلعـالم 

 م في الواليات األمريكية.2113سبتمبر  33األمني لم يبرز إال حديثا بعد أحداث 
جهـــات المختلفـــة ذات العالقـــة وخاصـــة إدارة ها الدراســـة ســـتفيد التكشـــفالنتـــائج التـــي  (2

اإلعالم الحكـومي واألمنـي، وقيـادة المؤسسـة األمنيـة، والتـي يمكنهـا األخـذ بالتوصـيات 
 التي ستخرج بها الدراسة لتحقيق أهداف المؤسسة األمنية وتطوير أدائها.

 .ستعتبر هذه الدراسة في هذا المجال مرجع هام للطلبة وللدارسين في موضوع البحث (1
ســـتعد هـــذه الدراســـة أداة ومرجـــع هـــام لألجهـــزة المعنيـــة فـــي الدولـــة فـــي تطـــوير أداء  (3

 المؤسسات العامة.
 ستساعد هذه الدراسة في التاكيد على أهمية التحفيز المعنوي بجوانبه المختلفة. (8
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 اإلعالم واإلعالم المتخصص: 2.1
===================== 

س والعاالس والعاىس اايىس فو النغك: ااياىس ماد هاا النغوياك "يناس" مان  ا ات اهلل ياز وجالا العناي
"ودو الناى  العنايس"ا وجااء أيضاًا يناس ينماًا الرجال: ح انت لاه ح ي اك العناسا ويناس الءاوء يرفاه 

 (3803سا ص1111و ي نها وأينمه األمرا وباألمر أطنعه ينيه. )ابن منظورا 
( اايااااىس بأنااااه: ال ياااااس بنءاااار معنومااااات الغايااااك منهااااا لفاااااد  13سا ص5882ويعاااارف ) مياااارزاا 

ي افهس يني معارف أو ح اا  أو موالف. المطن  عين ينيها وا 
( اايااااىس بأنااااه: فاااان اساااا نداس ال كاااار بالوساااااال اايىميااااك 25سا ص5882وياااارف ) الياسااااينا 

 المن ن ك لندمك أدداف األمك. 
لن ا   ااالا وماان تااس اايااىسا ح ي ااك  ارينيااك وظااادر  لنسااانيك واج ماييااك ياءاا ها البءااريك منااذ 

وح ااي ءاابت ياان الطااو  وضااربت بسااهس وافاار فااو مضاامار حضااار هاا فمنااذ دباات نعومااك أظ اردااا 
الحيااا  ينااي وجااه األرض والنااان مر بطااون بوءاااات ا   ااال وال  اياالا وبحياال   يمكاان   ااور 
جمايااك منظمااك يمكاان أن  ساا مر حيا هااا ب ااور  طبيعيااك و نااا س دون ا  ااال بااين أيضااااها.  لن 

ال  ااري والجهاااز الع اابو الااذي   يمكاان أن  كااون دنااات يمنيااك ا   ااال واايااىس  متاال العمااود 
حيا  بدونها لنه يعمال يناي  ماسات و ىحاس و كامال الجماياك والمج ماع أو ح اي  وحاددا. ) بادرا 

 (58سا ص1111
لااي جانااب كونااه ظااادر  اج ماييااك وح ي ااك  ارينيااكا فااون اايااىس أيضااا ضاارور   نمويااك وسياساايك  وا 

 (52سا ص1102ا وت افيك ودينيك وأمنيك. ) بدر
لن ال عامل مع وساال اايىس باات يءاكل ضارور  مان ضاروريات الحياا  اليومياكا و  أي  اد أنناو 
أكااون مبالغااًا لذا مااا اي باارت األماار ماان الحاجااات األساساايك المر بطااك بوجااود اانسااان ماان يدمااه 

نويهااا وألدااهاا دورًا كالماء والهواء وال كاتر... وذلت لن طور الهاال والكبير فاو وسااال ااياىس و 
أساساايًا فااو  ااذويب الحاادودا وان اارا  الت افاااتا والن و ااياتا لدرجااك أن العااالس اليااوس بمكونا ااه 
البءاااريك والمادياااك أ ااابح م جااااوزًا لن رياااك والغرفاااك الكونياااك للاااي لااارار بالضاااغط يناااي أزرار  ءاااغيل 

ذايك وان رنت.. من لبل أي ءنص مهما كان يمرة أو  األجهز  اايىميك ا لك رونيك من  ن از وا 
ينمااه أو ت اف ااه أو كيانااه.. فيطنااع ويعاارف وي نااب وي جااول فااو رحاااب العااالسا وال عاارف ينااي كاال 
ءااوء بسااواه وحساانها وبأضاارارة ومنافعااه.. كاال ذلاات جعاال وساااال اايااىس بكافااك أنوايهااا ماان أدااس 

ساار ا و اادييس أركاااان األساااليب والم ااادر ال ااو يااا س ا ي ماااد ينيهااا فاااو  طااوير الااذاتا وبنااااء األ
 (2ا ص5811المج معا ونست يىلات بين الدول فو السنس والحرب. ) أبو حءيدا 

أما اايىس الم ن ص دو اايىس الذي ي ع ضمن مجال محدد من مجا ت الحياا  ) السياسايك 
اماااه أو الت افياااك أو ا ل  ااااديك أو العنمياااك أو األمنياااك أو الرياضااايك ... الااات(ا والاااذي ي ركاااز اد م
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األساسااااو ينااااي معالجاااااك األحاااادال والظاااااوادر وال طااااورات فااااو داااااذا المجااااال المحااااادد فااااو ساااااياله 
ا ل  ااادي العاااسا والااذي   ااوس بااه ميسسااات ليىميااك م ن  ااكا  عماال بهااا كااوادر  -ا ج مااايو

 (18سا ص1112ليىميك ميدنك ليىميًا ومن  ك أكاديميًا فو دذا المجال المحدد. )نضورا 
الم ن ااص وءااكنه ي ول ااان ينااي مساا وي ال طااور فااو مجااال ال ن ااصا فااوذا  لن وجااود اايااىس

كانت الحيا  فو مجال ال ن ص ف ير  ومحدود  وم واضعك ال طور و   حظي باد ماس كبيرا فون 
ن وجد بهذا ال در أو ذاتا فونه يوجد دانل أطر مجاا ت  اايىس الم ن ص لد   يوجد أبدًاا وا 

ر والموضويات  نءر بءكل مبعتار و يار منا ظس فاو وسااال لياىس أنريا كأن نجد بعض األنبا
يامك. ويندما  ءهد الحيا  لدرًا من ال طور فو مجال محددا ويندما ين  ت دذا ال در من ال طاور 
ان باااة ءااريحك مع ولااك ماان الجمهااورا ويحظااي ب اادر م بااول ماان ا د ماااسا نءااادد كيااف يساا جيب 

لهاذا المجاال  عارف لادرًا مان ا ن ظااس والمنهجياك. ) نضاورا اايىس لهاذا ال طاورا و بادأ  غطي اه 
 (18سا ص1111

ولعل المهمك المركزيك لإليىس ال ن  او   متال فاو أناه يعبار يان الحياا  فاو مجاال  ن  اها 
ماان نااىل ال غطيااك المن ظمااك والمنهجيااك لوحاادال والظااوادر وال طااورات فااو دااذا المجااالا فوجااود 

ا 5818يناي مساا وي ال طاور فااو مجاال ال ن ااص. ) ترياااا وءاكل اايااىس الم ن اص ي ولااف 
 (32ص

  يزال اايىس األمنو يني مس وي الوطن العربو فو نطوا اه األولاي باالر س مان بعاض الجهاود 
المرمولك لبعض اايىميين الذين  تروا ال ن ص فو دذا المجالا فاايىمو الم ن ص ألادر 

ذي  تر فيه ال ن صا كما أن اايىس األمناو ألال ماا من  يرة يني ال ياس بمهم ه فو المجال ال
يمكاااان أن ن اااا ه بااااه أنااااه ليااااىس م جاااادد ب جاااادد موضااااويات الحيااااا  ومجااااا ت األماااان المن ن ااااك.  
وبالمس وي ن سه الذي   سع فيه ساحات اايىس العاس   سع المساحك لإليىس األمنو. )الحوءانا 

 (1ا ص5882
س األمنو الذي يع بر ليىما م ن  ًا م جاددًاا ودناات نادر  ومن دنا جاء اد ماس الباحل باايى

ح ي يااك فااو فنسااطين فااو دااذا ال ن ااصا ووجااد أنااه ماان الضااروري   ااديس جديااد بوظهااار أتاار دااذا 
 النوع من اايىس يني أداء األجهز  األمنيك ال و  ع بر ركيز  أساسيك فو حيا  المج معات.

 
 -مفهوم األمن: 2.2
============== 
بر األجهز  األمنيك أحد رموز لو  الدولك وديب هاا وأساان وجودداا ومكان هاا باين الادولا وأ ابح  ع 

ا س تمار فو األمن من أولويات كل البندان بدون منازع.  وأ ل األمان فاو النغاك يعناو طمأنيناك 
ىن وأمن البند اطمانان أدنه فيه وأمن الءرا السىمك مناه أي سانس وأمان فا -الن ن وزوال النوف
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لااال  عااالي: ) لااال داال  ماانكس ينيااه ل   كمااا  -ينااي كااذا وتاا  فيااه واطمااأن  ينيااه وجعنااه أمينااًا ينيااه
 ( 115سا ص5882أمن كس يني أنيه من لبل .. ( "سور  يوسف".  ) مسعودا 

ولاااد يااار ف بعضاااهس م اااطنح األمااان بأن اااه " لحساااان ال ااارد والجماياااك والبءاااريك بوءاااباع دوافعهاااا 
ينااي رأسااها دافااع األماان بمظهريااه المااادي والن سااو والم متنااين فااو اطمانااان العضااويك والن ساايكا و 

المج مااع للااي زوال مااا يهاادد مظااادر دااذا الاادافع المااادي كالمسااكن الاادااس المساا  ر والاارز  الجاااري 
وال واف  مع اآلنرين والدوافع الن سيك الم متنك فو اي راف المج ماع باال رد ودورة ومكان اه فياه وداو 

يعب ر ينه بن ظ الساكينك العاماك حيال  ساير حياا  المج ماع فاو دادوء نسابو". ) ناافعا ما يمكن أن 
 ( 18سا ص1115

( بأنااه " ح ااينك مجمويااك ماان ااجااراءات وال اادابير ال ربويااكا 13سا ص1105ويرفااه ) الجحنااوا 
ن المبااد  والولاايكا والع ابيكا ال و   نذدا السنطك ل يان ه واس  بابه داننياًا ونارجياًا انطىلاًا  ما

 ال و  دين بها األمك و    عارض أو   نالض مع الم ا د والم الح المع بر ".
 

 العالقة بين اإلعالم واألمن: 2.3
===================== 

ويع بر اايىس أدا  فعالك من أدوات األمن لنن  حن ك من ال وا ل وال ارابط ماع الجمااديرا لاذلت 
األمنو بما يح  اه مان ننا  وياو جمااديري بأنءاط ه وأداااه  يعد وظي ك مهمك من وظااف الجهاز

 (12سا ص5882لرسال ه األمنيكا و ب يرة بالمناطر وكي يك الولايك منها.  ) ميرزاا 
أماس ال در  ال اا ك لوسااال ااياىس وا   اال فاو  وجياه فكار اانساان ومءاايرة وسانوكه ي باين لناا 

فو بناء  وجهات األفراد.  من دذا المنطن  نس ءف ليمك الدور ال ايل لوساال اايىس وا   ال 
ااياااىس وا   اااال فاااو  اااوفير األمااان بم هوماااه الءاااامل كااااألمن السياساااو وال كاااري وا ل  اااادي 
والغااذااو والن سااو .. للاات.  و  ااوس طبيعااك العىلااك بااين اايااىس واألماان ينااي ال ااأت ر وال ااأتيرا فااوذا 

ماك وبرامجاه راءاد  و ايا اه نبيناك وأسااليبه وايياك ولاادر  يناي كانت وسااال ااياىس وا   اال من ز 
 و يل الرسالك النير  اس طاع بدون ءت أن يسهس للاي حاد بعياد فاو  كاوين اانساان ال االح فاو 

 (135ا ص5882فكرة وسنوكه و وجها ه. ) مسعودا 
ل اااد  نحااو فعناادما يمااارن اايااىس دورة األمنااو يكااون ليىمااًا أمنيااًا يعماال ينااي باال الءااعور ا

 عميااا  األمااان والمحافظاااك ينياااه مااان أجااال أن يءاااعر اانساااان بحااا  أناااه  مااان يناااي حيا اااه وديناااه 
ويرضه وماله ويني ساار ح وله المع بر ا مع  رسيت ال نايات بأبعاد المسااوليك األمنياكا وكساب 

 (111سا ص5882المساند  فو مواجهك كافك ال هديدات الداننيك والنارجيك. ) الجحنوا 
ل ااأتير بااين اايااىس واألماان  ااأتير م بااادلا فكمااا لإليااىس األتاار اايجااابو والساانبو فااون  ااوفر لن ا

األماان كااذلت لرجاال اايااىس أو يدمااه لااه  تااارة اايجابيااك والساانبيك ينااي الموالااف.  لن حااذر رجاال 
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األماان ماان اايىمااو و نااوف اايىمااو ماان رجاال األماان يضاار بم اانحك ال عاااون بااين الطاارفينا 
 (521سا ص1105ن ال نسي  وال عاون مطنبًا منحًا بين الجه ين. ) الدييتا ولذلت كا

وينيااه فااون العىلااك بااين اايااىس واألماان يىلااك  كامنيااك   طنااب ال عاااون   المواجهااكا فكاال منهمااا 
يكماال اآلناارا و  يساا طيع أن ياانجح بمعاازل ينااها وأن ال كاماال بااين الطاارفين   يعنااو محابااا  دااذا 

ي  ضااو يمنهااا بمهنيااك ينااي لايااد  ا ح ااراس الم بااادلا باي باردمااا ساانط ين ماان الطاارف لااذاتا باال 
السااانطات األرباااع.  يمنهاااا من ناااف بحكاااس ال ن اااص وطبيعاااك العمااالا ولكناااه  يااار م ناااالضا بااال 

 (12سا ص5811مرادف ومكمل لبعضهما البعض. ) الدلوا 
 

 ماهية اإلعالم األمني: 2.4
================= 

نو من الم طنحات حديتك النءأ  ال و ذايت وان ءارتا وداو ذو مادلول أمناو يع بر اايىس األم
ياار بط بالسياسااات وا ساا را يجيات ألي دولااكا ويسااهس فااو ندمااك أماان المج مااع واساا  رارةا ومر كاازًا 

 (12سا ص5882يني المنزون ال كري والت افو لومك. ) الح بانوا 
ينادما اسا حدل يناو بان فاايز الجحناو فاو س 1108ويعود لطى  م طنح اايىس األمنو لعااس 

أطروح ه لنماجس ير دذا الم طنح الذي أسماة اايىس األمنو.. ولد حدد م هوس اايىس األمناو 
بما ي در ين أجهز  األمن من مجىت ونءارات وبارامت وجمياع األنءاطك اايىمياك ال او  هادف 

ل يس ااسىميك ال و  ءكل سادًا منيعاًا للي  ح ي  الويو ا ج مايو ل سايد يني  دييس المباد  وا
 ( 53سا ص5888ضد الجريمك. ) يسيريا 

ويعاارف اايااىس األمنااو بأنااه "نااوع ماان اايااىس لااه فنساا  ه وم ا اادة النا ااك ال ااو   ضاامن زياااد  
 ااأتير وفاينيااك مااا ي اادر ياان أجهااز  ووساااال اايااىس وياان جهااات األماان ماان نءاااطات ليىميااك 

نىل وساال اايىس المن ن ك كااذايك وال ن زياون وال احافك للاي  يار ذات طابع أمنو   دس من 
 (35سا ص5888ذلت ل وييك أكبر لدر من النان  وييك أمنيك م وازنك". ) الجحنوا 

( بأنااه: "نمااط ليىمااو دااادف يناادس الموضااويات وال ضااايا 11سا ص5882ويرفااه ) الحوءااانا 
 ماااعا وموجهاااًا للاااي الجمهاااور العااااس والنااااصا األمنياااك ويهااادف للاااي ساااياد  األمااان فاااو رباااوع المج

ومس ندمًا من ناف فناون ااياىس مان كنماات و اور ورساوس وألاوان ومايترات فنياك أناريا مع مادًا 
 يني المعنومات والح اا  واألفكار ذات العىلك باألمن ال و ي س يرضها بطري ك موضوييك". 

يىمياااك المبذولاااك مااان ناااىل وسااااال ( ف اااد يرفاااه بأناااه: "الجهاااود اا5سا ص1111أماااا ) ءاااعبانا 
اايىس المن ن ك ال اء الضوء يني العمل الءارطو بوجاه يااسا والعمال يناي  كاوين  اور  طيباك 

 ين الءرطك فو أذدان الجمادير". 
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(  عري اًا لإلياىس األمناو بأناه:" ااياىس الاذي يراياو الم االح  Rimer, 1999, p.70ولادس ) 
 الض مع رسالك اايىس وأدمي ها". الوطنيك لكل دولك دون أن ي ن

( فو الرأيا حيل يري " أن اايىس األمنو يحافظ يني دور  Baily, 2001, p.1وي    معه ) 
 الدولك لويًا ل أمين األمن وا س  رار ضد اايىس الم  و ". 

ألماان واايااىس األمنااو دااو " ليااىس دااادف ي ناااول فنااون ال عبياار المن ن ااك ال ااو  مارسااها أجهااز  ا
ل وجياااه الااارأي العااااس بءاااكل ليجاااابو نحاااو الااا  هس والمءااااركك فاااو  ح يااا  جواناااب النطاااط األمنياااك 

 (182سا ص5885باس نداس كافك وساال اايىس". ) ناجوا 
وي حاادد اايااىس األمنااو ماان دااذا المنطناا  وفاا  تواباات محاادد    ضاامن اساا نداس وساااال و  نيااات 

عاون أفراد المج مع مع الجهات األمنيك و أيياددس لهاا اايىس فو  رسيت الويو األمنوا وضمان  
فو سبيل مكافحك الجريمك والحد منها و رسيت ديااس األمن وا س  رار فو المج مع. ) ال حطاانوا 

( فيءااااااااير للااااااااي اايااااااااىس األمنااااااااو بأنااااااااه: 12سا ص5885(.  أمااااااااا ) يجااااااااو ا 12سا ص5882
ك األحااادال والح ااااا  واألوضااااع وال اااوانين "المعنوماااات الكامناااك والجدياااد  والهاماااك ال اااو  غطاااو كافااا

الم عن ااك بااأمن المج مااع واساا  رارةا وال ااو يع باار لن ايدااا أو ال  نياال ماان أدمي هااا نويااًا ماان ال ع اايس 
اايىماااوا كماااا أن المبالغاااك فاااو   اااديمها أو لضااا اء أدمياااك أكبااار ينيهاااا يع بااار نوياااًا مااان ال اااأتير 

ون فو بعض األحوال نبيناك ومنطن اك مان الم انحك الم  ود والموجه لندمك أدداف معينكا لد  ك
نما دو نوع من الديايك البيضاء".   ال وميكا ولكنها فو النهايك ليست ليىمًا بالم هوس العنموا وا 

( اايااىس األمنااو العربااو بأنااه: "لاادر  األجهااز  األمنيااك العربيااك 21سا ص1111ويعاارف ) السااالسا 
ال ضاااايا األمنياااكا وكساااب مسااااند ه فاااو ال اااراع ضاااد  يناااي ا   اااال باااالرأي العااااس لنءااار ح ااااا 

الجريمكا وفو ال  دي لكافك ال هديدات األمنيكا وكذلت اس نداس ء ي اآلليات اايىميك من أجل 
  ب ير المواطنين بمسيوليا هس األمنيكا وبل مءاير الطمأنينك والسكينك فو الن ون. 

ن األمنيااك  حمااال فااو طيا هاااا رساااال م عااادد  لن المعنومااات ال ااو  بتهاااا األجهااز  المن  اااك بالءاااو 
بهاادف ال وييااك األمنيااك واارءاااد ونءاار الااويوا دااذة الرساااال  كااون جساارًا  وا اانيًا بااين الميسسااك 
األمنياك والمج مااع.  فرجال األماان الاذي يعماال سااادرًا فاو ندمااك الجمهاورا ويبااذل الكتيار فااو ساابيل 

ات و ضااحيات رفعااًا لروحااه المعنويااك ودفعااًا راحااك الغياار   بااد ماان ال عريااف بمااا ي ااوس بااه ماان واجباا
( فااو  عري ااه لإليااىس األمنااو: 11سا ص5882لنعماال األمنااوا كاال دااذة الم اااديس ذكردااا ) مياارزاا 

 ناات الرساااال والمعنومااات واألنبااار ال ااادلك ال ااو   اادر ياان جهاااز الءاارطك ) األماان (ا و باال "
د و حسااين  ااور  الميسسااك الءاارطيك ياان طرياا  وساااال اايااىس المن ن ااكا بهاادف ال وييااك واارءااا

( فاااو أذداااان الجماااادير.  ل ح يااا  ال  ايااال اايجاااابو باااين الءااارطك والجماااادير فاااو لطاااار )األمنياااك
 سياسك الدولك ولوانينها". 
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و  ل درجك الويو فاو المج معاات النامياك نا اك بال ضاايا األمنياك.  فاالمواطن العاادي يكاون فاو 
رفاااك مجرياااات األحااادال فاااو مج معاااه لضاااافك للاااي حاج اااه حاجاااك ماساااك لإللمااااس بالمعنوماااات ومع

الم زايااد  لن وييااك واارءااادا وكاال مااا يحمنااه ينااي ال  اادس نحااو األفضاالا ولااذا  عااد  نمي هااا ماان أدااس 
أولوياااات ااياااىس األمناااوا حيااال يهااادف للاااي   اااديس المعرفاااك األمنياااك أماااًى فاااو رفاااع الاااويو وزيااااد  

مااا أكاادة ينااو يجااو : "اايااىس األمنااو ي اادس المعرفااك  مءاااركك المج مااع فااو مجااال ح ااظ األماانا ودااذا
األمنياك للااي النااان بهاادف رفااع درجااك الااويو ونا اك فااو المج معااات الناميااك ال ااو  ح ااا  ءااعوبها للااي 

 (13سا ص5885 حسين الوالع نحو األفضل وال عرف يني مءاكنها فو المجال األمنو". ) زاملا 
منو بأنه: "دو النءر ال اد  لنح اا  والتوابات ( اايىس األ38سا ص5888ويعرف ) يسيريا 

األمنياااك واآلراء وا  جاداااات الم  ااانك بتاااًا لمءااااير الطمأنيناااك والساااكينك فاااو ن اااون الجماااادير مااان 
نىل  ب يردس بالمعارف األمنيك و رسيت لناي هس بأبعاد مسيوليا هس األمنيك وكسب مساند هس فو 

 راف". مواجهك مر كبو الجرااس وكءف م ادر ا نح
( فو ندو  "اايىس األمنو العربو لضاياة ومءاكى ه" ال او ي ادت 22ا ص5881وذكر ) لظاسا 

س فااو جامعااك نااايف العربيااك لنعنااوس األمنيااك: "يااري المحننااون أن ال عريااف الساااب  دلياا  5881فااو 
 الد لاااكا ولاااد وضاااح ذلااات ألناااه يبااارز األركاااان األساسااايك لإلياااىس األمناااو ال اااو  ءاااير للاااي مح اااواة

 ومضمونه ال و   جسد فيما ينو:
النءاااار ال اااااد  لنح اااااا  والتواباااات األمنيااااك واآلراء وا  جادااااات الم  اااانك بهااااا دااااو الوساااااال  -1

 والديامات ال و يس ند ينيها اايىس األمنو لبنوغ  ايا ه.
لن ااياااىس   يسااا طيع أن يح ااا  أددافاااه فاااو مجاااال األمااان با ي مااااد يناااي وساااينك ليىمياااك  -5

دون أناريا بال ينياه أن يعمال يناي لحادال  اوازن باين الوسااال اايىمياك بءا ي أنوايهاا محدد  
المساامويك والم ااروء  والمرايااك وفاا  درجااك  أتيردااا و  اينهااا مااع األحاادال األمنيااك وبمااا ي وافاا  مااع 

 طبيعك فاات المج مع ومحددا ه ا ج ماييك و  اينه مع كل وسينك ليىميك.
ي   اار ينااي الح اااا  والتواباات.  بمعنااي األحاادال األمنيااك ال ااو لااد  محاال النءاار   يمكاان أن -3

 عطو د  ت  ير  حيحك أو  ير سنيمك أو  ير دلي ك.  بال يمكان أن يساعي للاي  حنيال داذة 
المعنومااات والكءااف ياان أبعاددااا ويىل هااا ببعضااها الاابعض ماان نااىل ياارض ا  جادااات و راء 

يمكان ر اد ح ي اك الحالاك األمنياك و ب اير الجماادير  المن  ين والنبراء بء ي أنوايهاا ومان تاس
 بدلك بأبعاددا و أتيرا ها المن ن ك.

لن الغاياااك ال اااو ينءاااددا ااياااىس األمناااو داااو بااال مءااااير الطمأنيناااك فاااو ن اااون الجمااااديرا  -2
وليح اا  ذلاات ماان نااىل  ب اايردس بكافااك المعااارف والنباارات األمنيااك وا   ااال بالجوانااب األمنيااك 

  اااااً  ين ااااو أي نااااوع ماااان الجهاااال أو ياااادس المعرفااااك وا ب عاااااد ياااان الح اااااا  والتواباااات المن ن ااااك ا
 والمحددات األمنيك ودو المضمون الح ي و لنويو األمنو". 
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لن م هوس اايىس األمنو ينبنو يني ااف ا  واانبار بكل ما يهس أمن وسىمك المواطنا ول ت 
ه ماان ظااوادر أمنيااك ربمااا   ااود للااي الولااوع فااو ان بادااه للااي ضاارورات  جعنااه ماادركًا لكاال مااا حولاا

مءاااكل  هاادد أمنااه وسااىم ه.  ودنااا ي جنااي دور اايااىس األمنااو ال اياال ودااو الااذي ي ااوس ب ااذكير 
مساا هدفيه بالمساا جدات ينااي ال ااعيد األمنااو ب ااراء  ءااامنك لوحاادال مااع لل اااء نظاار   ارينيااك ياان 

ك يان المءاكىت والمهادداتا وي ايح فر اك نن يك الحادلا وربطاه بالحاضار ل حنيال اآلتاار الناجما
ال عامل بحكمك وينميك حال ولوع األزمات.  فالمواطن المدرت والمطنع بالمساال األمنيك ي  ارف 

بحكماااك ودراياااك ويكاااون يوناااًا لنجهاااات األمنياااك والدولاااكا ويساااايد يناااي النااارو  و نطاااو األزماااكا   
ًا.  فعنااد حاادول األزمااك   بااد أن بعكاان الءاانص الجاداال الااذي يءااكل يباااًا ويزيااد المولااف سااوء

  كاماال كااال الجهااود يناااي كافااك المسااا ويات ل باااين ساابل النااارو  منهااا بساااىس ف  حااد أجهاااز  األمااان 
واايىس والجمهور بكافاك ءارااحهس فاو سابيل ذلات مع مادين يناي ااياىس األمناو دادياًا وموجهاًا. 

 (31سا ص5818محمودا )
 طوي يني ما ينو: لن م اديس اايىس األمنو المن ن ك  ن

 ليىس دادف يع مد يني وساال و  نيات اايىس فو  رسيت األمن ومحاربك الظوادر ااجراميك. -1
يبااار  ياان أنءااطك ليىميااك ديويااك و ويويااك   ااوس بهااا األجهااز  األمنيااك واألجهااز  ذات العىلااك  -5

 بهدف المحافظك يني أمن ال رد والجمايك. 
ني وساال اايىس يهدف للي  غيير ال اور  الذدنياك لادي الجماادير اي ماد اايىس األمنو ي -3

يان رجال األمانا وحااتهس يناي ال عااون معااها حيال   طناب محارباك الجريمااك  عااون أفاراد المج مااع 
 مع أجهز  األمن ل ح ي  األمن وا س  رار.

نيااكا وأدميااك يهاادف اايااىس األمنااو للااي  رساايت لنايااك أفااراد المج مااع بأبعاااد مساايولي هس األم -2
 مءارك هس بو  هس أيضاء فو المج مع بم اومك الجريمك والظوادر ااجراميك.

ال ااأتير الااذي يرمااو لليااه اايااىس األمنااو  ااأتير ليجااابو ألنااه ي  اال بهاادف نبياال دااو  رساايت  -2
 ديااس األمن وا س  رار ومحاربك الجريمك. 

ااعاتا لضامان الح اول يناي ت اك ي ضمن ااياىس األمناو نءار الح ااا  وال ضااء يناي الءا -2
 و أييد الجمادير. 

اايااىس األمنااو ي كااون ماان مجمويااك م كامنااك ومنططااك وليساات يءااواايكا حياال  هاادف للااي  -1
 ح يااا  ال اااوازن ا ج ماااايو مااان ناااىل المحافظاااك يناااي أمااان ال ااارد وساااىمك الجماياااك والمج ماااع. 

 ( 11سا ص5882)ال حطانوا 
يااىس األمنااو بأنااه: "الجهااود اايىميااك ال ااو  بااذلها الجهااات وماان دااذا المنطناا  يمكاان  عريااف اا

األمنيااك والجهااات ذات العىلااك بالمحافظااك ينااي األماان وا ساا  رار لرسااس  ااور  ذدنيااك مءاارلك ياان 
العمل األمنو وأددافاه وم طنبا اها و زوياد الجماادير بالمعنوماات ال اادلك يان الحالاك األمنياك وماا 
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 هاااوس األمااان الءاااامل لااادي أفاااراد المج ماااع بهااادف  هيااااك المناااا  يع ريهاااا مااان مءاااكىتا و رسااايت م
المىاس لجنب سبل ال عاون بين أفراد المج مع والجهات األمنيك من نىل ءحذ دممهس ومءاايردس 
لن عاون ماع أجهاز  األمان فاو مكافحاك الجريماك والظاوادر ااجرامياك ال ديماك والمسا حدتك فاو ضاوء 

 والع األمن المعا ر.
 

 -اإلعالم األمني: أهمية 2.5
=================== 

 ( بأن اايىس األمنو يس مد أدمي ه من األمور ال اليك: 12-13سا ص5882ذكر ) الحوءانا 
 من نىل أدميك اايىس بءكل ياس فو حيا  الءعوب والدول يني ان ىف درجات وييها و طوردا.  -1
المعرفاك األمنياك للاي الناان بهادف رفاع درجاك  مان ناىل اي باارة ليىماًا موضاوييًا دلي اًا ي ادس -5

 الويو األمنو. 
يزيد اايىس األمناو مان لاو  المءااركك الجماديرياك لندماك لضاايا المج ماع األمنياك مان ناىل  -3

   ريب وجهات النظرا و كوين رأي ياس موحد  جاة ال ضايا األمنيك. 
  ن اااك ب طوياااع من ناااف العناااوس عااااون وسااااال ااياااىس ماااع الم ن  اااين فاااو المجاااا ت المن -2
 لندمك المج مع.  
يزيد اايىس األمنو من ا ر باط بين المجال األمنو ووسااال ااياىسا حيال يعاد  يااب داذا  -2

 ا ر باط سببًا رايسيًا ل  د المج مع ين رًا مهمًا من العنا ر المطنوبك لوييه و  دمه. 
ليك الع ول من نىل البساطك وال اد  فاو  نااول يءكل اايىس األمنو مدنًى مناسبًا للي  ر  -2

 الموضويات األمنيك ويرضها. 
 يعمل اايىس األمنو يني  ضيي  ال جو  بين الت افك العامك والمعرفك العنميك األمنيك.  -1
ياوفر اايااىس األمنااو لنم ن  ااين فااو دااذا المجااال فر ااًا م عاادد  لنءاار دراسااا هسا وال عبياار  -0

 ط الضوء يني لبدايا هس واب كارا هس.ين أفكاردس و سني
ماان منطناا  األدميااك الحيويااك لوماان بءااكل ياااس ودوردااا فااو اساا  رار و نميااك لاادرات الءااعوبا  -1

 وبال الو لدرا ها يني ا زددار فو ء ي مجا ت الحيا . 
ماان نااىل نطااور  الجهاال باااألمن وحيويااك مهاااس األجهااز  األمنيااك واألنظمااك الحاكمااك لحركااك  -18
  مع ويىلات أفرادةا وي ابل ذلت أدميك المعرفك بحيويك األمن ودور رجاله. المج
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 أهداف اإلعالم األمني:  2.6
================== 

لن اايااىس األمنااو لااه فنساا  ه وم ا اادةا وال ااو منهااا زياااد   ااأتير وفاينيااك مااا ي اادر ياان أجهااز  
طابع أمنو   دس مان ناىل ااذاياك  وساال اايىس وين جهات األمن من نءاطات ليىميك ذات

وال ن زيون وال حافك للي  ير ذلت مما ي  د باه  ويياك أكبار لادر ممكان مان الناان  ويياك أمنياك 
م وازنااكا ومتاال دااذا النااوع ماان اايااىس لااه دورةا ولااه أتاارة نا ااك لذا اساا ندس ينااي أساان ينميااك 

 واضحك األدداف.  
ت األمنياك ال اادلك للاي الناان فحسابا بال يساعي للاي و  ي ف اايىس األمنو يند ن ل المعنوماا

ليجاااد و أسااين ويااو أمنااو يتااري الاارو  المعنويااك والماديااك بكاال م ومااات النجااا  وال  ااو  وال مءااو 
بال عنيمات واألنظمك ال و  ك ل أمن اانسان وسىم ه فو ء ي مجا ت الحيا ا ومن ذلت  أ يل 

الدولاك لماا يح ا  ندماك أوجاه األمان وا سا  رارا  و عمي  ال عاون وال جااوب ماع من ناف لطاياات
ودذا ي طنب  عباك الءعور العاسا و غذي ه بالنافع الم يدا لي  بل اانسان ما    ضيه سىم ه وأمنها 
برو  يالياكا ومعنوياك مر  عاكا ودماك لوياكا ون ان راضايك مطماناك.  كماا أناه ي اولي نءار المعرفاك 

لاماااك المحاضاااراتا  ااا وف رجاااال األمااان أن ساااهس و زوياااباااين  ددس بكااال جدياااد فاااو مجاااال  ن  اااا هس وا 
والندواتا وكل وسااال ال ويياك الممكناك ال او مان ءاأنها أن  ساهس فاو  رلياك اد ماماا هس نحاو األفضال فاو 

   (35سا ص5888أداء واجبا هسا وندمك مواطنيهس بكل لنىص و ضحيك. )الجحنوا 
ن اون أفاراد المج ماع وأنظم اه ا ج مايياك  ويهدف اايىس األمنو للاي بال مءااير الطمأنيناك فاو

وليمه الروحيك مان ناىل المءااركك فاو الح ااظ يناي كياان المج ماع وأمناها حيال  ع بار األداداف 
الولاايك وال ويويك وا ج مايياك فاو م دماك الغاياات ال او يهادف لليهاا ااياىس األمناو ويساعي للاي 

 ( فيما ينو:  182سا ص5885  ح ي هاا و  متل  نت األدداف كما حدددا ) ناجوا
ويمكاان  ح ياا   ناات األدااداف ماان نااىل ال وييااك المساا مر  لوفااراد بكي يااك  األهــداف الوقائيــة: -1

 اادابير الح اااظ ينااي أماانهس وسااىم هس وسااىمك مم نكااا هسا لي سااني  ضاايي  النطااا  والحينولااك دون 
هاور بأسااليب درء المناااطر ار كااب الجارااس لمان  ناول لاه ن ساها بال ي عادي ذلات للاي  ويياك الجم

وأضرار الكوارل بأنوايهاا و عرياف الجمهاور باالمجهودات ال او   اوس بهاا األجهاز  األمنياك ل ح يا  
الهاادف الولااااو ماان نااىل الاادورياتا والحراساااتا ومرالبااك المءاا به بهااسا و نظاايس الماارورا وأيمااال 

 اان اذ وااط اء و يردا من المجا ت األمنيك. 
ويمكاان  ح ي هااا ماان نااىل نءار الح اااا  األمنيااكا و  ااديس العااون لوجهااز   لتوعويــة:األهــداف ا -5

األمنيكا و وتي  العىلك بين الجمهور و نت األجهز ا بحيل ييدي كل مانهس الادور المنااط باه دون 
 مسان بدور اآلنرينا بما يح   العدالك و ب ير الجمهور بح اا  المولف. 
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   ناات األدااداف ماان نااىل نءاار الرساااال اايىميااك ال ااو  حاال و  ح اا األهــداف االجتماعيــة: -3
ينااااي حمايااااك األنااااى  وال اااايس وريايااااك الساااانوت ا ج مااااايوا و ح ااااين المج مااااع ضااااد الجاااارااسا 
وال  اادي لمواجهااك مءااكىت الغاازو الت ااافو واألفكااار الهدامااك والساانوت المنحاارفا و رساايت الااوازع 

جريماكا والحاض ينااي لايس ال ضاينكا و أكيااد لايس ال اا نو الادينو الاذي يعااد مان ألاوي نطااوط الادفاع ضااد ال
 وال راحس وال عاونا ودو من أبرز مسببات اس  رار و ماست المج مع. 

ن دناات  لن لنمواطنين دورًا ليجابيًا فاو  ح يا  أداداف الءارطكا الم متناك فاو للارار النظااس واألمان العااسا وا 
ن نىلهااا فااو حمايااك المج مااع ماان ءاارور الجريمااك مجااا ت يديااد  يمكاان لهااي ء المااواطنين أن يسااهموا ماا

والمجاارمين.  ولكاان ح ااي ينناارط المواطنااون فااو ااسااهاس ال عااال مااع رجااال الءاارطك فااو  ح ياا  األدااداف 
األمنيك والءرطيكا فيجاب أن يادرت المواطناون أدمياك دورداسا وأن يعرفاوا حادود داذا الادور وطبيع اها وداذا 

 (  22ا ص5882نو المدرون. ) العمراتا لن ي أ ي ل  ين طري  اايىس األم
 

 خصائص اإلعالم األمني: 2.7
==================== 

 (18-2سا ص5888)نضورا ي ميز اايىس األمنو بن ااص م عدد  ودو: 
أدت ال طااااورات ا ج ماييااااك وا ل  اااااديك والسياساااايك والت افيااااك فااااو الدولااااك  المجــــال األمنــــي: -1

ي ا سااع المجاال األمناوا و ع ادة و حولاه للاي حياا  كامناك حافناك الع ريك و طور م هوس األمان للا
 باألحدال والظوادر وال طوراتا و هس من نف ال اات والءرااح ا ج ماييك.

ي ميااز الموضااوع األمنااو بالعديااد ماان الجوانااب ال ااو انعكاان  أتيردااا ينااي  الموضــوع األمنــي:-5
 اايىس األمنو بءكل ياسا ومن  نت الجوانب: 

وضوع األمنو موضاوع حساان جادا بسابب ار باطاه بوجاود ال ارد والجماياكا أو الم - 
 عن ااااه بم ااااالح ال اااارد والجمايااااكا أو  اااان ه الوتي ااااك ب اااايس ومعااااايير وا جادااااات ال اااارد 

 والجمايك.
يعكاااان الموضااااوع األمنااااو ويجسااااد جميااااع ال طااااورات وال غياااارات ال ااااو  حاااادل فااااو  -

 السياسيك وال كريك. من نف جوانب الحيا  ا ج ماييك وا ل  اديك و 
أنااه موضااوع ذو يماا  فااو الوالااع والمج مااعا ويح ااا  للااي لاادر كبياار ماان المعااارف  -

 ل همه واس يعابه ومن تس معالج ه. 
 أنه م  و  لنن اد ألنه يهس الجميعا ولكن جهك ا ناذ ال رار بءأنه محدد . -

 ي ميز الحدل األمنو بالن ااص ال اليك:  الحدث األمني: -3
  اع السريعا والحركك الم اجاكا وال طور العا ف والمذدل. ااي - 
 ي عن  بالجوانب السنبيك فو حيا  ال رد والجمايك والميسسك.  - 
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 .  ينه محاولك  البيك الجهات المعنيك بالحدل األمنو لن ااه وال ع يس ينيه وال مت  - 
للااي لن ااااها  يم ناات الحاادل األمنااو لاادرا ماان الجاذبيااك وااتااار   اادفعان  اااحبه - 
وفااو الولاات ن سااه  اادفعان الوساااينك اايىميااك للااي اساا غىلها و اادفعان الجمهاااور  
 العاس للي البحل ينه والسعو لىطىع ينيه.  
م ادرة فو الغالب رسميكا أو ءن يك فردياكا و  مياز بحر اها الءاديد يناي  - 
   ديس معنومات محدد  وم ننك.  

ـــة: -2 ل ءااانيص الظاااادر  األمنياااك المع اااد  والم ءاااابكك وفهمهاااا  أ ااابح ضااارورياً  الظـــاهرة األمني
و حنينهاااا أوً  للاااي العنا ااار ال اااو   كاااون منهااااا وفهاااس جمياااع داااذة العنا ااارا ومعرفاااك   ااااوت لاااو  
وأدميك دذة العنا را و حديد األساسو والتانوي منهاا تس يىلات ال أتر وال أتير ال اامك بين داذة 

اد   ركيااب دااذة العنا اار لنح ااول ينااي ال ااور  الكامنااك سااعيا العنا اار والعواماالا وبعااد ذلاات لياا
وراء فهااس الظااادر  أو حاال المءااكنكا وماان الميكااد أن الظااادر  األمنيااك    وجااد فااو فااراغا باال دااو 
ح ينك سيالات اج ماييك وال  اديك وسياسيك وت افيك محدد ا وبال الو   يمكن فهمها ومعالج ها 

ا.  كماااا أن  ءاااابت الم اااالح و عااادد ال اااوي يحااادل ضاااغوطا بمعااازل يااان داااذا السااايا  الاااذي أن جهااا
 من ن ك  عي  يمنيك ال حنيل وال ركيبا و ءود يني المعالجك العنميك والمنهجيك لنظادر .

لن ن اااص "الموضاوع" و"الحادل" و"الظاادر " األمنياك لاد انعكسات  وسيلة اإلعالم األمنـي: -2
 ذا المجال بين تىتك أنواع من الوساال: يني وسينك اايىس األمنوا ويمكن ال مييز فو د

 الوسينك األولي: وسينك ليىس أمنو ذات طابع رسموا   ميز ب در كبير من الجمود  
والر ابااك والنمطيااك فااو ان يااار األحاادال والمواضاايعا وأساااليب معالج هاااا    
 وطر    ديمها ويرضها.   
   ميز ب در كبير من ااتار   الوسينك التانيك: وسينك ليىس أمنو ذات طابع  جاري 
نراجهاااا وفااو  نااوع م ااادرداا وكااذلت     والحيويااك والجاذبيااك فااو  حريردااا وا 
 فو معايير ان ياردا لموادداا ولكنها  البا ما   م ع ب در ألل من   
 ااحسان بالمسيوليك ا ج ماييك فو معالج ها ل ضايا الجريمك    
  وا نحراف واألمن يمومًا.    
 سينك التالتك: وسينك ليىس أمنو  حاول أن   يس نويًا من ال وازن بين المسيوليك الو  
 ا ج ماييك فو  ناول المواضيع واألحدال والظوادر األمنيكا وبين    
م طنباااات فااان ال حريااار اايىماااوا وضااارور  اسااا نداس األسااااليب وال ناااون    
الجمهور بهادف ال اأتيرال ادر  يني لي ال الماد  اايىميك األمنيك للي    
 فيها و عري ه بال ضايا األمنيكا وحماي ه من ا نحرافا وولاي ه من    
 الجريمكا ودفعه لنمءاركك وال ياس بدور فايل فو  ح ي  األمن.   
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دنااااات م اااادر م عاااادد  لإليااااىس األمنااااو فااااو  غطي ااااه لوحاااادال  مصــــادر اإلعــــالم األمنــــي: -2
 والموضويات األمنيكا ومنها: 

و ع باار الم ااادر الرايسااك لإليااىس األمنااوا وربمااا  كااون الم ااادر  لم ااادر الرسااميك:ا - 
 الوحيد ا حيل   م ع الم ادر الرسميك بدرجك ياليك من الرسميكا وبال الو من  
الم ااداليك والت ااك والمساايوليكا ولكنهااا فااو الم اباال  نضااع ألنظمااك ولااوانين ولوايااد يماال  
  ظك وم ك مك وربما  ير م عاونكا ويعود ذلت  جعنها فو كتير من األحيان م ح 
 ي بارات   عن  بطبيعك الحدل األمنوا وبم طنبات ال ح ي ا ومس نزمات ال ضاء.  كماا 
لد  عود أحيانًا للي يدس   دير الم ادر األمنيك الرسميك لطبيعك العمال اايىماو األمناو 
لي وجود ولندور الذي ي وس به فو المج معا األمر الذي ييدي  ال   بًا للي سوء فهس وا 
 يىلك  ير وديك بين األجهز  األمنيك من جهكا وبين األجهز  اايىميك من جهك أنري. 
وي  د بها األءناص أو الجهات والميسسات النا ك أو األدنياك  الم ادر النا ك: - 
فيماا المعنيك بحدل أمنو أو الم ورطك فو لضيك أمنيكا ويجب ال عامل معها بحاذر ءاديد  
 ي عن  بالمعنومات ال و   دمهاا لذ  البًا ما   حكس م الح دذة الم ادر بنوييك  
المعنومات ال و   دمهاا لذ  البًا ما   حكس م الح دذة الم ادر بنوييك المعنومات  
 واآلراء والولااع وال حنيىت ال و   دمها. 
مي ااه ا ساا عانك بااالنبراء   طنااب ءااموليك الموضااوع األمنااو ويمو النبااراء والمن  ااون:  - 
 والمن  ين فو مجال الموضوع األمنو الذي   س معالج ه أو  غطي ه ) ا ج ماعا  
ا ل  ااادا البياااكا الطااب ... الاات( ال اااء ضااوء ينااي الحاادل األمنااوا أو ينااي الظااادر   
األمنيك.  حيل يجدر بال ح و األمنو الحرص يني ان  اء الءن ايك المناسابكا ودفعهاا  
  ابك أو الحديل بأسنوب  ح و مناسب لنوسينك اايىميك األمنيك.لنك 

ي مياااز جمهاااور ااياااىس األمناااو بالعدياااد مااان السااامات ال اااو أل ااات  جمهـــور اإلعـــالم األمنـــي: -1
 بظىلها يني أداء اايىس األمنوا ومن  نت السمات:

ألمنااو.جمهااور واسااع وم نااوع و ياار م جاااننا ولااد يعااود ذلاات للااي جاذبيااك الموضااوع ا - 
 باين الحاجات اايىميك  باينًا ءديدًا فو أوساط جمهور اايىس األمنوا فهنات  - 
 ال اات ال و  بحل ين لءباع حاجات ذات طابع  ريزي ان عالو اس تار ها جاذبيك  
 الموضوع األمنوا ودنات فاات  بحل ين لءباع حاج ها للي معرفك وفهس الجوانب  
 والن سيك والسنوكيك واانسانيك لنحدل األمنو. ال انونيك وا ج ماييك  
   اوت درجك ال ركيز وا د ماس يند ال عرض لنماد  اايىمياك األمنياك   او اًا كبيارًا فاو  - 
 أوساط الءرااح المن ن ك من الجمهور األمنو.  
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  ميز الءرااح الواسعك من جمهور اايىس األمنو ءأنها فو ذلت ءاأن جمياع جماادير - 
يىس الن يف وال رفيهو بأنها  مل بسريكا و بحل داامًا ين مواد جديد  وأساليب اا 
 معالجك م طور ا وطر    ديس  ير معروفك من لبلا وبال الو ي بح من ال عب  
 لرضايدا وا ح  اظ بها كسبيل لنو ول لليها وال أتير فيها.  

لحياا  األمنياك وفاو م هاوس األمان للاي أدت ال طاورات العا ا ك فاو ا الكادر اإلعالمي األمني: -0
بسابب يجازة يان مواكباك الحياا  األمنياكا و اأمين  ;  نيص ي ر ااياىس العااس  يار الم ن اص

ءاااباع حاجا هااااا وبال اااالو فاااون داااذة ال طاااورات أنهااات مرحناااك ال اااح و العااااس  يااار  مسااا نزما هاا وا 
اتهاا ومعالجاك ظوادرداا الم ن ص بسابب يادس م در اه يناي مواجهاك الحياا  األمنياك و غطياك أحاد

ءااباع الحاجااات اايىميااك األمنيااك لجمهااور ي م ااع بمساا وي مر  ااع نساابيًا ماان ال عناايس  و طورا هاااا وا 
والت افااكا وبدرجااك ياليااك ماان ا د ماااسا وماان تااس ظهاارت الحاجااك الماسااك للااي وجااود كااادر ليىمااو 

ااياىس لنجااز  أمنو ميدل ومن صا ليعمال فاو ااياىس األمناو الم ن اص ح اي يسا طيع داذا
مهامه وال ياس بوظاا ها ويني أن يء مل  أديل الكاادر اايىماو األمناو يناي الم طنباات ال الياك: 

 أدياال ليىمااو: يمكنااه ماان اماا ىت الم طنبااات اايىميااك المهنيااك ماان نااىل الدراسااك  - 
 اايىميك األكاديميك الم ن  ك.  
نيااك ) الجنااااوا البياااوا ا ل  اااديا  أدياال أمنااو فااو مجااال محاادد ماان المهااارات األم -
المااااروري... الاااات( ماااان نااااىل الدراسااااك الم ن  ااااك فااااو دااااذة المجااااا تا وبااااذلت يمكاااان  

الح ااول ينااي كااادر ليىمااو أمنااو يم ناات مهااارات ليىميااكا وي ااف ينااي أرض ليىميااك 
 ااانبكا ويم نااات معرفاااك ينمياااك يمي اااك وءاااامنك بالمجاااال األمناااو الاااذي يرياااد العمااال فياااه. 

 (18-2سا ص5888)نضورا 
كما أن لإليىس األمنو ن ااص ينبغو أن   حني بها الك اءات والكوادر الميدنك العامنك فو دذا 

 اايىس الم ن ص ودو كما ذكردا ) الجحنو ( كما ينو: 
 األمانك -1
 ال د   -5
 اانىص -3
 ال دو  الحسنك -2
 مرايا  النظاس العاس -2
 مرايا  ال وليت -2
 ضي ال كرارمرايا  م   -1
 مرايا  لغك ال وس المناطبين -0
 مبدأ يدس الجهر بالسوء من ال ول فو اايىس -1
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 األمر بالمعروف والنهو ين المنكر  -18
 ال عاون -11

 (502سا ص5881) الجحنوا 
يناااي أداء العاااامنين فاااو األجهاااز  باااار  اااأتير مهنياااك الكاااادر العامااال فاااو ااياااىس األمناااو وسااي س ان 

 من ال رضيات ال و وضعها الباحل.األمنيك من ض
 

  -سمات اإلعالم األمني الناجح: 2.8
====================== 

ح ااي يكااون اايااىس األمنااو ناجحااًا وياايدي دورة بءااكل فعااال فااى بااد لااه ماان ا   اااف بالساامات 
 ( 33ا ص1101ال اليك: ) حا س ا 

أو الحااادل  ول ودناااكا  ي اااأتر الءااانص بءاااكل لاااوي يناااد مءاااادد  المولاااف ســـرعة المبـــادرة: -1
وكاااذلت يميااال للاااي  ردياااد م ااادر النبااار أو المولاااف وم ابع اااه مااان ن ااان الم ااادرا وداااذا مااار بط 

 بسيكولوجيك اادرات والن ل لدي اانسان.
 فهو  هس اانسان و يتر به أكتر من األحدال الماضيك. التركيز على الحاضر أكثر من الماضي:  -5
ماان  جاارد الماااد  اايىميااك ماان الذا يااكا وا ن عااال الءن ااوا   بااد  الموضــوعية والواقعيــة: -3

نمااا دااو ح ي ااك والعيااكا ولهااذا يجااب أن يميااز اايااىس  فالماااد  اايىميااك ليساات  عني ااًا ءن اايًا وا 
 األمنو بين والعيك الماد  اايىميك وال عني  الذا و حول  نت الماد .  

اطااب جميااع النااان بكافااك مساا ويا هس الت افيااك اايااىس األمنااو الناااجح دااو الااذي ين العموميــة: -2
وا ج مايياااك وا ل  ااااديكا وكاااذلت بكافاااك مع  ااادا هس ومبااااداهسا وكاااذلت  عناااو العمومياااك أن  كاااون 

 الماد  اايىميك ءامنك لموضويهاا و غطو ال ساي ت ال و لد   بادر للي ذدن كافك النان. 
األمنياك لجمياع الناانا ول جناب ساوء ال هاس ح اي   ال المااد  اايىمياك  السهولة والبساطة: -2

لنماااااد ا و جنااااب ال ااااار  أو السااااامع ال حريااااف وال ءااااويها ودااااذة الساااامك    نغااااو جماليااااك ال عبياااارا 
 واس نداس ال عابير الطري ك.

وألدميك ما يراة الباحل فو يمومياك وءاموليك الرساالك اايىمياك فساي وس الباحال بان باار  أتيردماا 
 فو األجهز  األمنيك من ضمن ال رضيات. يني أداء العامنين
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 وسائل االتصال في اإلعالم األمني:  2.9
========================= 

اايااىس العاااس دااو الركيااز  ال ااو يع مااد ينيهااا اايااىس األمنااو وجاازء   ي جاازأ منااها ويساا ندس ن اان 
ن اايااىس األمنااو لديااه مااراس  وساااانه ال ااو   متاال فااو ال ااحفا وااذايااكا ال ن ااازا وا ن رناات.  وأل

وأدااداف ينءااد  ح ي هااا فااى بااد ماان ا ساا  اد  الكامنااك ماان  ناات الوساااال و وظي هااا ال وظيااف الجيااد 
 ل ح ي  المطنوب. 

لن  ناااوع و عااادد الوساااااط اايىمياااك  ع بااار مااان العوامااال المااايتر  فاااو لااادر  ااياااىس األمناااو يناااي 
ن  كارار يارض الماااد  اايىمياك ا ألمنياك بااأكتر مان وساينك ماان وسااال ااياىس يسااادس االنااعا وا 

بءكل أفضل فو للناع الجمهور المس هدف ب نت الماد ا ويضمن و ولها للي معظس النانا ومع 
 ان ىف نوع الماد  اايىميك   ناسب أفضنيك الوساال اايىميك.

نياك ولااذلت ألنهااا: نعنااو بهاا اايااىس الم اروءا ودااو  ساايد ينااي نءار ال وييااك األم الصـحافة: -1
" وفر لمكانيك   ديس معنوماات  زيار  وم نوياكا ساريعك و نياكا كماا  اوفر لمكانياك   اديس موضاويات 
مكانياااك معالجاااك داااذة المعنوماااات ب ااادر مااان العمااا  والءاااموليك ولااادر مااان ال   ااايل  جااااد  ومع اااد  وا 

 (10سا ص5888وال حنيل الدلي  الكامل. ) نضورا 
اايااىس ان ءااارًا وفالاات الوساااال األنااري لكونهااا    ح ااا  لمعرفااك ماان أكتاار وساااال  اإلذاعــة: -5

باااال راء  أو الك اباااكا ولساااعردا المناساااب ماااا يجعااال  وفرداااا لااادي الجمياااع يسااايرًا.  ي اااول ) نضاااورا 
( ين ااذايك : "  عد األكتر ءيويًا وربما األكتر فاينيك فو الوطن العرباوا 18-1سا ص5888

مان ءارااح يدياد  مان المج ماع ن يجاك لارنص تمناها ولاس ي  اف بااه  وذلات لساهولك ال نااء الماذياع
مكانيك ا س ماع للي برامجه ااذاييك فو أي مكان وزماانا فاو المنازل  المذياع من سهولك  ن نه وا 
والسيار  والعملا ودو أكتر م در  يني ال أتير فو المواطن وان عا ت ومءااير الجماادير الواساعك 

 عين. ودفعها لنسنوت با جاة م
داااو الجهاااز الاااذي نااال لااادرًا ياليااًا مااان اساا  طاب الم ن اااين وأسااردس لساااايات طوينااك أمااااس  التلفــاز: -3

ءاءاا ها ألنااه يم ناات نا اايك اابهااار وال ااأتير السااريع لمااا يم نكااه ماان مياازات نا ااك فااو اآلنيااك ون اال 
لنااع مان باين وساااط ال ور  المنونك وال وت معا.  "ال ن زيون   يزال سيد المولف فو لدر ه يناي اا

ن اال الماااد  اايىميااكا وذلاات لكونااه يع مااد ينااي الااربط بااين أكتاار ماان حاسااك ينااد المءاااددا فهااو ياار بط 
بالب اار والساامعا فااال ن زيون يااربط بااين الكنمااك المنطولااك ولغااك الجسااد الم متنااك بالمءااادد الحيااكا ودااذة 

 (00سا ص5882ي". ) الءريكا اامكانيك األساسيك فو االناع نادرًا ما  وفردا وسينك أنر 
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ودو األكتر ءيويًا وان ءارًا ونا ك فو فاك الءباب وال اك المت  كا ولد  وجه العديد  االنترنت: -2
من فاات المج مع للي ا ن رنت بديًى ين وساال اايىس األنري لكونه وسينك  حمل فو   ا ها 

 ع وااتار . كل ما  حمنه الوسااط األنري من يوامل الجذب واالنا
وألدميك  نوع وسااال ااياىس المسا ندمك فاو ااياىس األمناو ساي س ان باار  اأتير داذا ال ناوع يناي 

 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك من ضمن ال رضيات.
 كما يمكننا لضافك وساال أنري ودو وساال اايىس ا ج ماييك المن ن ك كال يسبوت و يردا.

 
 التصالية:عناصر العملية ا 2.10

===================== 
داااو ال ااانك والااارابط باااين المرسااال والمسااا  بلا و  باااد لن اااااس با   اااال فاااو ااياااىس  الرســـالة: -1

األمنو المكنف ب  ميس رساال ال ويياك األمنياك أن يضاعها وفا  دراساك ونطاك   ح ا  يبار ف ارات 
 .  زمنيك محدد ا يني أن  كون والعيك وممكنك ال ن يذ ولين نيا ً 

الرسااااالك اايىميااااك األمنيااااك يجااااب أن    ااااف بالجاذبيااااك والبساااااطك وال اااادر  ال اا ااااك ينااااي االناااااع 
تار  ا د ماس فو ن ون النان وزيااد  الا ىحس باين لاوي األمان والجمهاور بعيادًا يان  وا س  طاب وا 

ن ياادس وجااود نبااراء فااو ينااس ا ج مااا ع وينااس األساااليب ال ااو لااد  اايول للااي الج اااف والن ااور.  وا 
الن ن فو ال وييك األمنيك يجعل دنالت كتيرًا من المءكىت فو  و يل الرسالك اايىميك األمنيك 

 (11ا ص588ب ور  مناسبك. ) ال ظاسا 
وداو الم ن او أو المسا هدف أي الجمهاورا وداو جاودر الرساالك اايىمياك كماا أنااه  المسـتقبل: -5

ن العمنياااك ا   ااااليكا فاااى وجاااود لرساااالك دون دااادفها فاااو النهاياااك.  لن حاجاااك الجمهاااور داااو أساااا
مساااا  بل باااال   وجااااود لعمنيااااك ا  اااااليك باااادون مساااا  بلا فعنااااي ال ااااااس با   ااااال أن ياااار بط وديااااًا 
بالجمهور فهو م  ا  ال وا ل وا د ماسا بوءراكه فو الرسالكا فمعرفك حاجك المج ماع داو أساان 

 (25-21سا ص5818الرسالك اايىميك. ) محمودا 
داااو الاااركن األساساااو فاااو العمنياااك ا   ااااليكا وب ااادر ك اء اااه ونجاحاااه يكاااون نجاااا   لمرســـل:ا -3

 (33ا ص5888وفاينيك العمنيك مع األطراف األنري ونجا  العمنيك ا   اليك برم ها. ) بدرا 
 أ و أدميك الوسينك من كون مكانها أن  كون مو ًى جيدًا أو  يار جياد  الوسيلة اإلعالمية: -2

 (31ا ص5888را دايىميكا بمعني أنها لد  ض و حسنًا أو يكسه يني الرسالك. ) بلنرسالك ا
 كمن أدمي ه ل كمنك ينا ار العمنياك ا   االيك ألن الهادف األساساو لإلياىس  رجع الصدى: -2

دااو لحاادال  غيياار مااا فااو الم ن ااوا و ااور  ذلاات اايااىس    ك ماال دون معرفااك رد ال عاال أو رجااع 
 (28ا ص5888لي ذلت   بد من الولوف يني رأي م ن و الرسالك. ) بدرا ال ديا ولنو ول ل
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 -السياسة اإلعالمية المتبعة في نشر موضوعات اإلعالم األمني: 2.11
=========================================== 

و:   بع معظس لدارات اايىس األمنو سياسك محدد  لنءر موضويات اايىس األمناو وف اًا لماا ينا
 (58سا ص5882) الحوءانا 

أن يكااون ال  ااريح لن ااحافك ماان المساااولين أو ماان ينولونااه حيااال ال ضااايا األمنيااك ال ابعااك  -1
ادارا هااسا وال ااو    تياار ح يظااك الاارأي العاااس أو  باارز نططااًا سااريك ل ن يااذ األيمااال األمنيااكا كمااا 

 اادار  لبل النءر. لن حافك الح  فو ا ن  ال للي مسر  الحادل ويرض الموضوع يني
ي س النءر بءروط فو أكتر الجرااس ونا ك ال و لس ي س اس كمال ال ح ي  فيهاا لذا كاان النءار  -5

 يضر بال ضيك. 
يضااحها  -3 ال ضايا ال و  ايتر يناي الارأي العااس متال ااءااياتا جارااس ال  الا يا س الارد ينيهاا وا 

 حكس و ن يذة.لنجمهور بمراحل من ن كا وم ابعك ذلت ح ي  دور ال
يااا س النءااار الياااومو فاااو ال اااحف المحنياااك يااان ال ضاااايا الم عن اااك بحاااوادل الساااىمك العاماااك )  -2

 حوادل السيرا الحراا ا الغر (. 
 الءرطك ... (. –الدفاع المدنو  –ال ياس بحمىت ال وييك الموسميك متل ) المرور  -2
مداددس لجراءات ال ح ي    ي س نءردا ل  بال نسي  من لبل  -2 لدار  العىلات العامك واايىسا وا 

 بالنص لنموضوع مع ديو هس لىل زاس بمضمونه. 
  رت ال ر ك لن حافك فو ن د أداء األجهز  األمنيكا ويمكن لنجهاز الرد بما يناسب الحدل.  -1
 ن و يك بعض ال ضايا والحرص يني أ   يكون فو نءردا رد  فعل يكسو وسنبو.  -0

متل دذة الضوابط ال و من ال عب ا س غناء ينها  نضع ال حافك لرلابك ساب ك  وينيه نري أن
 لننءرا ما لد يسبب ضعف فو  ناول موضويات اايىس األمنو من لبل ال حافك.

 
  -معايير نشر موضوعات اإلعالم األمني: 2.12
============================== 

افك فااو نءاار موضااويات اايااىس األمنااو ودااو كمااا دنااات العديااد ماان المعااايير ال ااو   بعهااا ال ااح
 ( 38ا ص5882ينو ) الحوءانا 

  حك المعنومكا ووضوحهاا واك مال ينا ردا.  -1
 ال د  والوالعيك فو م ادر الموضوع.  -5
 أدميك الموضوع أو النبر ) أدميك ال ضيك ونطور ها يني المج مع ( .  -3
 ار باطها بالمواطن.  -2
 لمح منك لن ضايا األمنيك. الجماديريك ا -2
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 ال د  والموضوييك.  -2
 نطور  الموضوع األمنو.  -1
   ريح م در أمنو مساول.  -0
 يدس ذكر أسماء  ريحك.  -1

 البعد ين ال ضايا ال و  تير الحساسيك.  -18
 البعد ين ال ءهير. -11
 يدس نءر ال ضااح الءن يك.  -15
 وادل    غطي ل  بوذن الم در الرسمو. ال نظيمات السياسيك المنال ك والح -13

و ع باااار الموضااااوييك فااااو اايااااىس األمنااااو ضاااارور   زمااااك لنح ااااول ينااااي ال ااااأتيرات المطنوبااااك.  
والموضوييك ليست مبدأ أنىليًا فو يالس اايىس ب در ما دو نيار براجما و.  ف و ظال الساو  

 دالي ت لننطر.  والموضاوييك بنااء الم  وحك لذا لس   ل الح ي ك فسوف ي ولها  يرت و  عرض م
من المعانو ي ضمن الدلك والنزادك وال وازن فو يارض اآلراء والح ااا .  والموضاوييك أءاد أدمياك 
لإليىس األمنو ألسباب يد :  أولها نطور  ال ضايا ال و ي ناولها اايىس األمناو و أتيرا هاا يناي 

دي الجمهااور بءااأن الميسسااات األمنيااك بوجااه م اااار األفااراد والمج معااات وكااذلت الحااذر السااااد لاا
ياااسا ودااو حااذر ي اادس الءاات ينااي  ياارة فااو ال عاماال مااع الرساااال ال ااادر  ياان دااذة الميسساااتا 
وكاااذلت فاااون يمااال ااياااىس األمناااو يرماااي للاااي لحااادال  اااأتيرات معرفياااك أو سااانوكيك فاااو الجمهاااور 

ي بح من ال عب الح ول المس هدف وبغير بناء جسور من الت ك يبر الموضوييك فو ال ناول 
 (12سا ص5882يني ال أتيرات المطنوبك.) أبو العينينا 

وألدميك "الموضوييك" ف د وضعها الباحل مان باين ال ارااض المهماك ال او  ايتر يناي األداء وال او 
 سي س ان باردا. 

 
 -ضوابط ومحاذير نشر موضوعات اإلعالم األمني: 2.13

================================= 
 (:33سا ص5882من أدس الضوابط والمحاذير فو نءر موضويات اايىس األمنو ) الحوءانا 

 يدس ااضرار بالم نحك العامك.  -1
 يدس ال أكد من م داليك المعنومك.  -5
 يدس اك مال معنومات الموضوع.  -3
 البعد ين ال ضايا الءن يك.  -2
  هديد األمن وا س  رار السياسو وا ج مايو.  -2
 البعد ين لتار  النعرات ال بنيك أو الطاا يك أو الدينيك.  -2
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 ضعف المعنومات الوارد  ين ال ضايا األمنيك.  -1
 نطور  الموضوع يني األمن ال ومو.  -0
 يدس  واف  الموضوع مع يادات وم ومات المج مع.  -1

 حساسيك الموضوع ا ج ماييك.  -18
 ال ءهير بأفراد المج مع.  -11
ل ضايا الم عن ك بالجوانب األمنيك العنيا ال و  يتر يني اس  رار الدولاك والح ااظ يناي ساريك ا -15

 المعنومات األمنيك. 
 ال ءكيت فو ال ضايا الوطنيك. -13

 لن دنات ضوابط ومساوليك ذا يك لزاء األمن ي عين ا د ماس بها فو وساال اايىس منها: 
و مان ءاأنها أن   ادس معنوماات يسا  يد منهاا العادو أو   يجوز يرض المءادد أو ال ور ال  -1

  يدي للي ااضرار بسمعك البىد. 
   يجوز يرض الجريمك بطري ك  تير العطف أو  غري بال  نيد أو  وحو بال ااد .  -5
   يجوز  هوين ار كاب الجريمك أو العمل ااجرامو أو ال  نيل من نطور ه يني ال رد والمج مع.  -3
 جوز   وير ويرض   ا يل ار كاب الجريمك بءكل يحرض يني المحاكا .   ي -2
   يجوز لض اء دالك البطولك يني الءن يات ااجراميك.  -2
   ي ح لظهار الجريمك يني أنها من األمور الطبيعيك أو المسنس بها فو الحيا  دون اس نكاردا.  -2
 ور  من ال ور.   يجوز  برير جرااس التأر وا ن  اس يني أي   -1
  يجوز يرض الموضويات ال و   ناول الجرااس أو الرذاال ب ور   رست فو ذدن الط ل أو  -0

 الحدل و بعل فيه العطف يني مر كبيها و  نيددس. 
  يجاااوز يااارض المءاااادد ال اااو  تيااار فاااو األط اااال  رياااز  الجااانن و   نااات ال اااو  ولاااد الياااأن  -1

 الحدل أو الط ل. والنوف وال ءايس وال ناذل فو ن ن 
  يجوز يرض النءاط ااجرامو الذي يء رت فيه األحدال أو األط ال ب  ك أساسايك مماا  -18

 ييدي للي انحراف الندء و  نيد الرذينك أو النرو  ين العادات وال  اليد ا ج ماييك المريبك. 
 مس حبك.   يجوز   وير الدجل وأيمال الءعوذ  و يردا يني أنها من العادات ال -11
   يجااوز ياارض المءااادد ال ااو  بنااد لحسااان الط اال و حضااه ينااي ال سااو  و عااذيب الحيااوان -15
 أو اانسان. 
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 وينيه يمكن  ننيص الضوابط الرلابيك يني اايىس األمنو باألبعاد ال اليك: 
ياان الساماويكا ا ل زاس الكامل بالع يد  ااساىميك واح اراس كال ماا لاه يىلاك باألد البعد الديني: -1

و منع لوايد دذا البعد الرلاابو منعاًا با اًا كال ماا ي عاارض ماع األحكااس الءارييك التاب اك أو ي طااول 
 يني ينماء الدين مع منع ظهور ما يسوء للي الءعاار والط ون الدينيك. 

و   منااع كاال مااا يناار  ياان العااادات وال  اليااد وال اايس ا ج ماييااك السااااد ا  البعــد االجتمــاعي: -5
 جيز و   سمح بوذايك أو يرض ما من ءأنه أن يمن اآلداب العامك لنمج معا أو يندد الحياء 

 سواء بال وت أو ال ور . 
  مءااي مااع النااط السياسااو العاااس لندولاكا ف ءااير  ااراحك أو ضاامنًا للااي ياادس جااواز  البعــد السياســي: -3

 ل و   وس ينيها دذة السياسك.لذايك أو يرض ما يمن بالسياسك العامك لندولك أو باألدداف ا
 منع كل ماا يساوء للاي أمان المج ماع أو يايدي للاي بال رو  ال رلاك والبغضااء  البعد األمني: -2

بااين أفااارادةا كمااا  مناااع مءااادد الحااال ينااي التاااأر وا ن  اااس ومءاااادد  الجريمااكا أو مءاااادد كاال ماااا 
كا أو ياارض أيااك معنومااات أو يسااوء للااي الحكاااس أو ي ناال ك اااء  ال ااوات المساانحك واألجهااز  األمنياا

 ( 112سا ص1111 حريض يني ان هات ال وانين أو الهجوس يني األنظمك العامك. ) النجعوا 
وكانت الضوابط والمحاذير من ضمن ال رضيات ال او ساي س ان بارداا مان حيال  أتيرداا يناي أداء 

 العامنين فو األجهز  األمنيك.
 

 (158سا ص5882) مسعودا األمني:  استخدامات وسائل اإلعالم في المجال 2.14
==================================================== 

فهاااو  عكااان نءااااطات رجاااال األمااان وماااا ي وماااون باااه مااان  التعريـــف بـــدور األجهـــزة األمنيـــة: -1
واجباات  جااة مج معاا هس فااو سابيل بساط األماانا فادور رجاال األمان   ي ولااف يناي ذلات الم هااوس 

نادي بالحزس للي حد أن البعض يننط بين الحزس وا س بدادا ولكن دور رجل األمن الكىسيكو الم
ي جااااوز الياااوس داااذا الم هاااوس ن يجاااك ل طاااور المج معااااتا فهاااو الياااد األميناااك والمن اااذ  لنحكاااس وماااىذ 

 لنمواطن ومنجيةا ودو أول من ي زع لليه النان حين ي يبهس ظنس أو يدوان. 
ياك ماان واجباات  جاااة ن اااذ ال اانون يجعنهااا فاو حالااك اح كاات دااااس مااع لن ماا   ااوس باه األجهااز  األمن

المواطنينا وأي  جاوز ح ي ولو كان بحسن نيك يءكل مول ًا معاديًا و كوين فكار  ساالبك يان أداء 
األجهااز  األمنيااكا ولااذا ماان أدااس واجبااات وساااال اايااىس العماال ينااي  حسااين  ااور  رجاال األماان 

 لبك للي أنري ليجابيك يبر رساال ال وييك األمنيك.و غيير ال ور  الذدنيك السا
ــائي ومكافحــة الجريمــة: -5 ان  اااص الءاارطك بولايااك المج مااع ماان من نااف أنااواع  األمــن الجن

 السنوكيات اانسانيك المنحرفك وال و يجرمها النظاس ب رض ي ابًا جناايًا يني مر كبها.
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يك مراكاز ال عاماال الماالوا وحمايااك ريون : ي اوس ب اأمين المنءاا ت ا ل  ااداألمـن االقتصــادي -3
 األموالا ومكافحك الجرااس ا ل  اديكا وجرااس ا ح يال وال زوير وال زييف والغد ال جاري ..الت.

 ااأمين مسااار الحيااا  السياساايك فااو المج مااع بمااا يك اال أماان جميااع العنا اار  األمــن السياســي: -2
 المكونك لنحيا  السياسيك. 

ـــاعي: -2 يعناااي ب حااادي األساااباب الميدياااك لىنحاااراف للاااي الجريماااك فاااو المج ماااع  األمـــن االجتم
 ويسعي جاددًا لعىجها لبل أن  يدي للي انحراف السنوت اانسانو.

 ال  دي لجميع األحدال واألزمات والكوارل المناطر ل د ودفع النطر.إعالم األزمات:  -2
 وييك لمواجهك حوادل الطر .ال عريف بأسباب الحوادل المروريك وال  األمن المروري: -1
الءعور با ن ماء للي ت افك األمك وليمها وحمايك ي ل اانسان وفكرة ورأيه فاو  األمن الفكري: -0

 لطار التوابت األساسيك والم ا د المع بر  والح و  المءرويك.
 ومعالج ها. تغطية األخبار واألحداث األمنية: -1

ري الرو  المعنويك والماديك بكل م ومات النجا  وال  و   أسين ويو بياو يت األمن البيئي: -18
 والحمايك واألنذ بال عنيمات واألنظمك ال و  ك ل أمن اانسان وسىم ه فو ء ي مجا ت الحيا .

 ال وجيه لىد ماس بالجانب الدوااو وم يان الجود  والموا  ات. األمن الصحي والغذائي: -11
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 مقدمة:  3.1
======== 

مكانااتا فاوذا  يءير األداء للي ما ي م ع به العامنون فو المنظمات ااداريك من مهارات ولادرات وا 
لذا كان األداء   يرلي للي كان األداء مناسبًا لنعمل المطنوب لنجازة فونه يح   الغرض منها أما 

المسااا وي المطناااوب انجااااز العمااالا فاااون ذلااات ي طناااب اسااا حدال وسااااال وطااار  جدياااد  و ااادريب 
العامنين ينيها لرفع ك اء هس و حسين مس وي أدااهسا وداذا   يا س ال عارف ينياه ل  فاو ظال   يايس 

يط و نظاايس و وجيااه و  ياايس أداء العااامنينا مااع اساا نداس لدار  األداء كوسااينك فعالااك  سااايد فااو  نطاا
األداء بغرض ال عرف يني أوجاه ال  اور و حدياد ا ح ياجاات ال دريبياك الىزماك ل حساين مهاارات 
العامنين بءكل يسهس ب اينيك فو رفع لدرات العامنين بهدف الو اول للاي المسا وي المطناوب مان 

 األداء.
 

 -مفهوم األداء: 3.2
============ 

 و باد ماااس باااله وءااهد بحوتااًا مساا مر  ياان حنااول لنمءااكىت الم عن ااك حظااو موضااوع األداء الااوظي
باااألداء الااوظي وا لذ أنااه يع باار الوسااينك الوحيااد  ل ح ياا  أدااداف العماال فضااًى ياان أنااه يعباار ياان 
مساا وي ال  اادس الحضاااري وا ل  ااادي لجميااع الاادول الم  دمااك والناميااك ينااي حااد سااواءا ومااا زالاات 

ديد  ين طري  لياد    ميس دياكنهاا ومحاول هاا لءارات العاامنين المنظمات  بحل ين ليادات ج
فيهااا فااو وضااع السياسااات ب ااور  أكباارا واساا حدتت نظاااس حن ااات الجااود  واب ااداع حااوافز جديااد  
لنجهود ال رديك والجماييك المنموسكا وماات األساليب األنري ال و  ركز يني  ح ي   ايك واحاد  

 (  23سا ص5882دو  حسين األداء. ) السكرانا 
أي: "  أدياك يمالا أو ال يااس to perform ويعناو  performanceأ ل م طنح األداء   ينو 

بمهماااكا أو لنجااااز نءااااطا ومااان تاااس  فااااألداء مااان الناحياااك اادارياااك داااو ال يااااس بأيبااااء وظي ياااك مااان 
 (12سا ص5882المساوليات والواجبات من لبل الموظف الكفء المدرب". ) لوي وسنميا 

جااااءت كنماااك األداء مااان ال عااال أدي الءاااوء أي لااااس باااها والااادين لضااااة. ) المعجاااس الوسااايطا  ولاااد
 س(1110

ويعرف األداء لغك بأنه " أي يمل أو لنجاز أو  ن ياذا واألداء داو ال عال المباذول أو النءااط الاذي 
و دااو  ااس لنجااازةا فاااألداء: دااو ن ااا  جهااد معااين لاااس ببذلااه فاارد انجاااز يماال معااينا واألداء المهناا

ال ياس بأيباء الوظي ك من مساوليات وواجبات وف ًا لنمعدل المطناوب مان العامال الكافء المادرب". 
 ( 20داا ص1211) الوذنانوا 
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ولاااد ظهااار األداء ألول مااار  فاااو الجااايد األمريكاااو ناااىل الحااارب العالمياااك األولااايا ولاااس  أناااذ باااه 
ينات أو أوااال التىتيناات.  كماا ل  فو أوانر العءر  –ونا ك المنظمات ال ناييك  –المنظمات 

أنااه لااس ي بنااور كوظي ااك منظمااك م ن  ااك ل  منااذ يهااد لرياابا ولااو أن كتياارًا ماان المنظمااات للااي 
يومنااا دااذا    أنااذ بهااذا األساانوبا أو    ساا عمنه ب ااور  يامااك مبنيااك ينااي الدراسااك وال حنياالا أو 

 ( 21سا ص5888أنها  جربك ب  ك  ير رسميك. )  وفي ا 
(: " أن دناات ياد  وجهاات نظار ل عرياف األداءا حيال  Armstong, 2001, p.468) وي اول 

يمكاان اي بااارة ببساااطك أنااه سااجل ماان ن اااات األيمااال المنجااز ا ويعرفااه لااامون أكساا ورد أنااه انجاااز 
 و ن يذ و ح ي  أيمال م عهد بها أو مكنف ب ن يذدا. 

ظرياات السانوت ااداري بءاكل يااس ويعد موضوع األداء الوظي و مان الموضاويات الرايسايك فاو ن
وال نظاايس ااداري بءااكل ناااصا حياال حظااو باد ماااس كبياار وواضااح ماان لباال الكتياار ماان الباااحتين 
والمساااولين فااو األجهااز  ااداريااكا ويعاارف م هااوس األداء بأنااه " العماال الااذي ي عهاادة ال ااردا بعااد أن 

ويايدي بأسانوب أو طري اك  –ياك النوي – كنف بها ويكون محدد الكميكا ومن مس وي جود  معينك 
 (. 518س ا ص5885معينكا أي محدد النمط". ) أبو ين كا 

(: " بأناه لجاراءات وسانوكيات  نضاع لمرالباك ال ارد Hattrup&Rock, 2002, p.25ويرفاه ) 
 و سادس فو  ح ي  أدداف المنظمك". 

ت  موضاًا و ءاعبًا ويني الر س مان أدمياك األداء فاون داذا الموضاوع   يازال مان أكتار الموضاويا
ساااواء فيماااا ي عنااا  باااال عريف أو العنا ااار ال اااو ي ضااامنها م هاااوس األداءا لاااذا لاااد  عاااددت  عري اااات 

 الباحتين لوداء. 
ف طناا  كنمااك األداء ينااي يااد  معااان ويباااراتا فهااو  عباار ياان ال اازاس الموظااف بم طنبااات وظي  ااه 

و فااو الحضااور وا ن اارافا وا ل اازاس ال ااو أسااندت لليااه مهامهااا ماان ا ل اازاس بمواييااد الاادواس الرساام
بواجبااات ومهاااس الوظي ااكا وا ل اازاس باااآلداب واألنااى  الحميااد  داناال المنظمااك ال ااو يعماال فيهاااا 

 ( 35ا ص5882و حمنه لويباء والمساوليات المسند  يني يا  ه. ) العنزيا 
بأنااه   ( الضااوء ينااي م ااطنح األداء وي ااول:  Thomas Gilbertوين ااو  ومااان جينباارت ) 

يجوز الننط بين السنوت وبين ا نجاز واألداءا ذلت أن السنوت دو ما ي وس به األفراد من أنءاطك 
فو المنظمك ال او يعمناون بهااا أماا ا نجااز فهاو ماا يب اي مان أتار أو ن اا  بعاد أن ي ولاف األفاراد 

ساانوت وا نجاااز أي يان العماالا أي أنااه مناار  أو ن ااا  أو الن ااااتا أمااا األداء فهااو ال  اياال بااين ال
 (.11سا ص5883أنه مجموع السنوت والن اات ال و  ح  ت معًا. ) در ا 

وينيه فون األداء الوظي و يءير للي درجك  ح ي  وا  ماس المهاس المكونك لوظي ك ال ردا ودو يعكن 
باين الكي يك ال و ي ح   بهاا أو يءبع ال رد بها م طنبات الوظي كا و الباًا ماا يحادل لابن و ادانل 

األداء والجهااادا فالجهاااد يءاااير للاااي الطالاااك المبذولاااكا أماااا األداء في اااان يناااي أساااان الن ااااات ال اااو 
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ح  هاااا ال اااردا فماااتًى الطالاااب لاااد يباااذل جهااادًا كبيااارًا فاااو ا سااا عداد لىم حاااانا ولكناااه يح ااال يناااي 
ألداء درجات منن ضكا وفو متل دذة الحالك يكون الجهد المباذول ياالو بينماا األداء مانن ضا وا

ب  ك يامك دو  حويل المدنىت ال نظيميك كالمواد األوليك والمواد ن اف الم انعك واآل ت للاي 
سا ص 5881منرجااات   كااون ماان ساانع وناادمات بموا اا ات فنيااك ومعااد ت محاادد . ) محماادا 

01.) 
 أداء العاااامنين بأناااه: " العمنياااك اادارياااك وال نياااك ال اااو يااا س مااان نىلهاااا جماااع البيانااااتيااارف كماااا 

واساا نباط المعنومااات الو اا يك والكميااك ال ااو  اادلل ينااي مساا ويات األداء الم ح اا  فعااى لنعااامنين 
لم ارن اااه باااأداء ألااارانهس أو بالمعاااد ت والمعاااايير ال اااو  وضاااح ماااا ينبغاااو أن ي ح ااا " ) الكبيساااوا 

 ( 101سا ص 5882
وليات يجااااب ( لااااوداء بأنااااه ينطااااوي ينااااي واجبااااات ومسااااا Bovelolsكمااااا يءااااير ) بوفينااااولز ( ) 

 ح ي هاااا ودااو انعكااان لماادي نجااا  ال اارد أو فءاانه فااو  ح ياا  األدااداف الم عن ااك بعمنااه أيااا  كاناات 
 طبيعك دذا العملا ودذة األدداف دو: 

ودو مجمويك األدداف المر بطك باأليمال ال و  ح ا  للي حد  مجموعة األهداف الروتينية: -1
 أدني من المهارات. 

ودااو مجمويااك األدااداف ال ااو   طنااب لاادرات  تعلقــة بحــل المشــكالت:مجموعــة األهــداف الم -5
 ومهارات ياليك لحل المءكىت ال اامك والمءكىت الم نبأ بها مس  بًى.

  مجموعة األهداف الخاّلقة. -3
ودااذة المجمويااات الااتىل ماان األدااداف موجااود  فااو جميااع األيمااال ينااي اناا ىف أدمي هااا ماان 

 (. 21ا صس5883يمل آلنر. ) الحنيطكا 
 ول وضيح م هوس األداء ينبغو  حنينه وف ًا لما ينو: 

يساا ندس م ااطنح األداء ينااي نطااا  واسااع فااو مياادان لدار   األداء مفهــوم واســع االســتعمال: -1
األيمالا ويعر ف بأنه: " مجمويك من المعايير المىامك لن يان ال و  مكن من ليطاء حكس ليمو 

ر المنءااأ "ا فاااألداء ماان دااذا المنطناا  يبااار  ياان ن يجااك العماال ينااي األنءااطك والن اااات وينااي  تااا
لاااذلت  ن ناااف م ااااديس األداء باااان ىف اسااا ندامها مااان لبااال األفاااراد  ;المر بطاااك بال اينياااك والك ااااء 

والجمايااااتا فعناااي مسااا وي المنظماااك يعناااو اان اجياااك وال ااادر  يناااي المنافساااكا أماااا يناااي مسااا وي 
عماال وبيا ااه الداننيااك والنارجيااكا حياال ي ولااف األداء ينااي الموظااف فيعنااو ماادي لدراكااه لمنااا  ال

 اادرات ومدي ان ىفه من موظف آلنر.
يءااير الماادنل الءااامل لدراسااك األداء للااي أنااه مجمويااك المنرجاااتا أو  األداء مفهــوم شــامل: -5

 األدااداف ال ااو  سااعي المنظمااك ل ح ي هااا باساا نداس كافااك المااوارد الىزمااك لااذلتا بمعنااي الااربط بااين
 النءاطات واألدداف ال و  سعي المنظمك ل ح ي ها.
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ينظر البعض للي األداء باي بارة نسيت من يد  مكوناات   طاور يبار  األداء مفهوم متطور: -3
الاازمنا وماان تااس    غياار معااايير ال  ااويس الداننيااك ماان جهااك و  طااور بحكااس ار باطهااا بودراكااات ال اارد 

أداء المنظمااااك ككاااال مر بطااااًا بااااال غيرات فااااو البياااااك  ولدرا اااه ومهارا ااااها وماااان جهااااك أنااااري باي بااااار
 النارجيك وينا ردا.

ي كون األداء من مجمويك من العوامل الم نالضاك  األداء مفهوم غني بالمكونات المتناقضة: -2
كما دو الحاال يناد ر باك اادار  فاو  ن ايض ال كن اكا وفاو الولات ن ساه  حساين نويياك المن جاات 

سا ص 5882الح اظ يني الرو  المعنويك العاليك لوفراد. ) لوي وسنميا والندمات ال و   دمها و 
12-12 ) 

ألنااه ماان ال ااعب  ;و  ءاات أن المكونااات الم نالضااك  ءااكل  هدياادًا نطياارًا ل حسااين مساا وي األداء
العمل يني  ن يض ال كن ك وفو الولت ذا ه  حسين الندماتا ف ن يض ال كن ك لد ي ضمن   نيال 

 ن  ;تا أو   ني ااها للااي ال اادر المساامو  بااها أو   نياال الحااوافز الم دمااك لنعااامنيناساا نداس ال  نيااا
ذلت ي ر ب ينيه سانبيات يدياد  مان أبرزداا  ادنو مسا ويات األداء ن يجاك لناك ال  نياات المسا ندمك 
والم احكا أو انعاداس الرضاا لادي العاامنين ن يجاك   نايص حاوافزدسا مماا ي ر اب ينياه ضاعف درجاك 

مل ويدس الر بك فاو مواجهاك المءاكىت وال  ياد بااألوامر وال عنيماات ومحاولاك ال ن ال الحمان لنع
ماان المساايوليك  حااات مباارر طاياااك األواماار وال عنيماااات وياادس الر باااك فااو منال  هاااا أو ياادس  اااوفر 

 ( 25سا ص5811السنطك وا ن  اص. ) الحربوا 
ري اااك أو مااانهت لسااا را يجو م كامااال ومااان ال عااااريف المر بطاااك بااااألداء" لدار  األداء" وي  اااد باااه: ط

ل ح يااا  نجاااا   نظيماااو م وا ااال وذلااات ب حساااين أداء العاااامنين بالمنظماااك و نمياااك لااادرا هس ال ردياااك 
 ( Armstong, 2001, p.467والجماييك". ) 

أماا م هااوس األداء فااو األجهااز  األمنياك فهااو ي متاال فااو " ماادي المهاار  فااو اساا غىل المااوارد األمنيااك 
ت ومركبااات وأجهااز  م نويااكا وذلاات ل ح ياا  مساا وي مر ااوب ماان األماان ماان نااىل ماان أفااراد وأدوا

األداء فاااو ال وليااات المناساااب وبالطري اااك المناسااابك وبألااال ال كااااليف الممكناااك فاااو العن ااار البءاااري 
 (153سا ص1115والمادي". ) م ط يا 

 
ن اا  لادر  ودافعياك ويري الباحل أنه يمكن  عريف أداء العامنين فو األجهز  األمنيك كما ينو: داو 

العامنين فو األجهز  األمنياك يناي أداء واجباا هس ومهاامهس األمنياك  جااة الماواطنينا والح ااظ يناي 
نجاز األيمال األمنيك المكن ين بها.  األمن العاس واس  بابها وا 
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 عناصر األداء:  3.3
============ 

  أن دنااااات يوامااال  جمااااع دااااذة ويناااي الاااار س ماااان ا نااا ىف بااااين الباااااحتين فاااو  عريااااف األداء ل
 ال عري ات ودو كما ينو: 

 وما يم نكه من معرفك ومهارات وليس وا جادات ودوافع.  الموظف: -1
 وما    ف به من م طنبات و حديات وما   دمه من فرص يمل.  الوظيفة: -5
نظماك ودو ما    ف به البيااك ال نظيمياك وال او   ضامن مناا  العمال وااءاراف واأل الموقف: -3

 (  35سا ص5885ااداريك والهيكل ال نظيمو. ) ال غيرا 
 ما ذكرة ) ال غير (  بأن ينا ر األداء دو:  ( 11سا ص5883وييكد ) در ا 

ودو  عنو ما لدي الموظف مان معنوماات ومهاارات وا جاداات ولايسا وداو  كفايات الموظف: -1
 ذلت الموظف.  متل ن اا ه األساسيك ال و  ن ت أداًء فعاً  ي وس به 

ودذة  ءمل المهاس والمساوليات أو األدوار والمهاارات والنبارات  متطلبات العمل ) الوظيفة (: -5
 ال و ي طنبها يمل من األيمال أو وظي ك من الوظااف.

ودو   كون من يوامل داننيك وأنري نارجيكا و  ضمن العوامل الداننيك ال و  بيئة التنظيم: -3
 وااجاااااراءاتال: ال نظااااايس وديكناااااه وأددافاااااه وماااااواردة ومركااااازة ا سااااا را يجو  ااااايتر فاااااو األداء ال عااااا

المس ندمكا أما العوامل النارجيك ال و  ءكل بياك ال نظيس و يتر فاو األداء ال ع اال فهاو: العوامال 
 ا ل  اديك وا ج ماييك وال كنولوجيك والحضاريك والسياسيك وال انونيك. 

 دو: ويضيف بعض الك  اب ينا ر أنري و 
و ءمل المهار  المهنيك والمعرفك ال نيك والنن يك العاماك بم طنباات  المعرفة بمتطلبات الوظيفة: -2

 الوظي ك والمجا ت المر بطك بها.
والبرايك وال مكن ال نو وال در  يني  نظايس و ن ياذ  واا  انو ءمل الدلك والنظاس  نوعية العمل: -2

 العمل وال حرر من األنطاء.
 و ءمل العمل المنجز فو الظروف العاديك وسريك ا نجاز. العمل:كمية  -2
ويدنل فيها ال  انو والجديك فو العمل وال در  يني  حمل المساوليك وانجاز  المثابرة والوثوق: -1

 (.12سا ص5883وال وجيه. ) العما ا  لإلءرافاأليمال فو مواييددا ومدي الحاجك 
لوجهاز  األمنياك   متال فاو معرفاك العاامنين بمهااس وظااا هس ويري الباحل بأن ينا ر أداء العمال 

والمهارات المهنيك المطنوباك لهاا والم متناك فاو المعرفاك ال نياك بالمهاارات واألسااليب المسا ندمك فاو 
 ناات األجهااز ا كمااا  عااد الدلااك واا  ااان فااو األداء ماان ينا اار العماال باااألجهز  األمنيااك النال ااك 

ل ال اااو  ن اااذدا داااذة األجهاااز ا كالمدادماااك وا ن ءاااار الساااريع والم ابعاااك وذلااات نظااارًا لطبيعاااك األيماااا
األمنيك و يرداا...ا كماا  ءامل الدلاك واا  اان فاو العمال والا مكن ال ناو وال ادر  يناي  نظايس و ن ياذ 
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األيماااال وال  نياااال ماااان األنطاااااءا كماااا يجااااب أن ي حنااااي العااااامنون فاااو األجهااااز  األمنيااااك بال اااابر 
المهاس والعمنيات األمنيكا ال و لد  س غر  السايات الطوال بل   ل للاي أيااس  والمتابر  أتناء أداء

 م  اليك فو م ابعك المهمك المطنوب  ن يذدا.
 

 محددات األداء:  3.4
============= 

درات الدور". ) محمدا   (518سا ص5888األداء دو : " ن يجك ال  ايل بين الجهد واامكانات وا 
درات الادور أو ويعبر م هوس األداء ال وظي و يان األتار ال اافو لجهاود ال ارد ال او  بادأ بال ادرات وا 

المهااااس والاااذي بال اااالو يءاااير للاااي درجاااك  ح يااا  وا  مااااس المهااااس المكوناااك لوظي اااك ال ااارد. ) الظاااادرا 
 (.122سا ص5818

 وينيه ي حدد األداء بتىتك يوامل دو: 
ظاااف فاااو أداء مهااااس يمناااها وداااو داااو كمياااك الطالاااك ال اااو يباااذلها المو  الجهـــد المبـــذول: - 

كمياك الجهاد يناي   يايس المكافاأ  ن سه  ر باطه ب و  الدافعياكا ولاد  ع ماد  ين نف ين أداء العمل 
ي ان الجهاد بالناا ت مان ح اول ال ارد يناي ال ادييس ) الحاوافز(  الجزاء ماديًا أو معنويًا(ا حيل )

 د ألداء مهم ه.يبذلها ال ر  بالم ارنك مع الطالك الجسمانيك والع نيك 
لاادرات ال اارد الءن اايك ال ااو يك ساابها فااو أتناااء مراحاال  القــدرات والخصــائص الفرديــة: -

 يمنها وكذا النبرات الساب ك ال و  حدد درجك فعاليك الجهد المبذول.
أي مااادي للمااااس العامااال بعمناااها بمعناااو أن   جساااد فاااو  إدراك العامـــل لـــدوره الـــوظيفي: -

السنوت واألنءطك ال و ي كون منها يمنها يجانب كي ياك  منين ه   ورات وانطبايات ين
 ( 12سا ص5882ممارسك دورة فو المنظمك. )لوي وسنميا 

ويءير الجهد النا ت من ح ول ال رد يني ال دييس والحوافز للي الطالك الجسمانيك والع نيكا وال و 
مك ألداء الوظي اكا و  يبذلها ال ارد ألداء مهم اها أماا ال ادرات فهاو الن اااص الءن ايك المسا ند

الاادور أو المهمااك للااي ا  جاااة  لدرات  غياار و   نااب دااذة ال اادرات يباار ف اار  زمنيااك ل ااير .  ويءااير 
الذي يع  د ال رد أنه من الضاروري  وجياه جهاودة فاو العمال مان نىلاها و  اوس األنءاطك والسانوت 

 ( 02سا ص5818) الغريريا الذي يع  د ال رد بأدمي ها فو أداء مهامها ب عريف لدرات الدور. 
ول ح ياا  مساا وي ماارض ماان األداءا   بااد ماان  ااوافر حااد أدنااي ماان اا  ااان بكاال محاادد ماان دااذة  

ألن أداء ال ااارد داااو مح ااانك   ايااال  ;المحااادداتا كماااا يجاااب أن    ايااال فيماااا بينهاااا ل حدياااد األداء
دورةا حيال لن األداء= دافعي ه لوداء مع لدر ه يني األداء بااضافك للي لدراكاه لمح اوي يمناه و 

 (21سا ص5811. ) الحربوا الدافعية + القدرات + اإلدراك
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لن األداء يعد ن يجك لمح نك ال  ايل بين تىتك محددات رايسك دو: الدافعيك وال رديكا ومنا  أو 
 (  12سا ص5881بياك العملا وال در  يني لنجاز العمل. )  ل الءيتا 

ر بااك فااو العماال ي  ااايىن معااًا فااو  حديااد مساا وي األداءا أي أن ويااري ) الساانمو ( أن الم اادر  وال
 أتير الم در  يني العمل يني مس وي األداء ي ولف يني مدي م در  الءنص يني ال يااس بالعمال 

 من نىل المعادلك ال اليك: 
 (51سا ص5881) السنموا   الرغبة في العمل.  X   مستوى األداء = المقدرة على العمل 

تر األداء بءكل كبير با  جادااتا حيال  ايتر ا جاداات األفاراد نحاو العمال يناي أدااهاسا لذلت ي أ
فال رد الذي يحب يمنه وير ب فو الب اء به ي حسن مس وي أدااه و زداد نبر ه ويزداد للباله يني 
العماال يومااًا بعااد يااوسا وال اارد الااذي ير ااب فااو ا ن  ااال ياانن ض مساا وي أدااااه و  يأبااه بالعماال و  
ي بل ينيها فأدميك ا  جادات  كمن فو  أتيردا المباءر يني سنوكيات األفاراد و  ارفا هسا حيال 
لن  كااوين ا جاااة مضاااد لنعماالا ياادفع ال اارد للااي محاولااك انن اااض الك اااء  اان اجيااكا بينمااا  كااوين 

س العمل مما ا جاة مساند لنعمل يعنو الو ء وا ن ماء وا ج هاد ل طوير ال درات والمهارات بما يند
ييدي للي  حسين األداء وار  اع الك اء  اان اجياكا و عاد  جاارب )دورتاورن( أولاي الدراساات ال او 
أكااادت أدميااااك ا جاداااات العااااامنين و أتيرداااا ينااااي سااانوكهس وماااان تاااس ينااااي أدااهاااس كن يجااااك اجااااراء 

الساااواطا الدراساااات ال اااو  ءاااعر العماااال باااأدمي هس ور باااك المنظماااك فاااو ا د مااااس بهاااس. ) الطجاااس و 
 ( 21سا ص5888

ويري ينماء  نرون أن األداء ي أتر باالمولفا بينماا  حادل  نارون يان وجاود يىلاك باين األجار 
والرضااا ماان جهااك وبااين األداء ماان جهااك أنااري.  بينمااا يااري  ناار أن األداء   ي حاادد ماان نااىل 

نماااا داااو ن يجاااك لمح ااانك   اااايىت من ن اااكا  و حااادل  اااوافر أو يااادس  اااوافر بعاااض المحااادداتا وا 
  نرون ين  عن  األداء بالسنوت. 

ونظاارًا ل ااعوبك ا  ااا  ينماااء اادار  والباااحتين والمنظاارين فااو مجالهااا ينااي محااددات معينااك  حكااس 
األداءا لاذا فااونهس يحااذرون مان  عماايس الن اااات ال او   اال لليهااا داذة الدراساااتا وأن  حديااد العواماال 

 اب ال اليك: ال و  حكس األداء لين أمرًا سهًى نظرًا لوسب
 لن محددات أداء فاك معينك ليست دو محددات أداء فاك أنري.  -1
لن محددات أداء األفراد العامنين فو منظمك معينك ليست بالضرور  دو ن ساها محاددات أداء  -5

 األفراد العامنين فو منظمك أنري. 
دات األداء. ) الحرباوا لن العوامل البيايك النارجياك لهاا أتار سانبو أو ليجاابو فاو  حدياد محاد -3

 (121سا ص5883



38

 

أن أداء ال اارد ي اارن بالجهااد الااذي  (135سا ص5881وفااو دااذا الجانااب يااري )  ربااو و ناارونا 
يبذلها سواء  عن  دذا باان اجيك أو الربحيك أو ال در  ال نافسيك أو لنجاز المهاس المطنوبك.  ويمكن 

 ك لكنها م كامنك: المىامك وال عاليك والك ايك.الحكس يني أداء ال رد من نىل تىتك معايير من ن 
ي ضح من ذلت أن المعرفك بمحددات األداء    زال لا ر  للي حاد بعياد فماا ياراة الابعض مهاس لاد 
  يراة اآلنر مهمًاا وما يعاد مان العوامال المايتر  يناي األداء فاو مجاال معاين لاد   يعطاو ن ان 

فااو العماال األمنااو  ن نااف ياان  يردااا فااو المنظمااات ال ااأتير فااو مجااال  ناار.  ومحااددات األداء 
 .األنريا فهو محدد  أكتر بنوااح ولوانين يسكريك  ن نف ين لوانين المنظمات المدنو

 
 معايير األداء:  3.5
============ 

المطنااوب واألداء ال عنااو بهاادف  األداءيجااب ليااان األداء وفاا  معااايير دلي ااك ل حديااد ال ااار  بااين 
ص وال  ااور فااو أداء العااامنينا وكااذلت  حديااد المعولااات ال ااو   ساابب فااو ذلاات  حديااد أوجااه الاان 

 مهيدًا لمواجه ها بمنح العامنين برامت  دريبيك  سايد يني معالجك أوجه ال  ور فو أدااهس. )  ل 
 ( 32سا ص5811الءيتا 

 ا ينو: وأبعاد ) معايير ( األداء دو الجوانب ال و ي س من نىلها ليان األداءا و  متل فيم
  ولف يني حجس الجهد المبذول والسريك فو لنجاز  كمية الطاقة المنفقة في العمل: -

 العمل.
ي اارجس ال اارد حجاااس الجهااد الااذي يبذلاااه للااي   اارفات ذات ن اااااص  نوعيــة الجهـــد: -

 معينك   ضمن:
مح اااوي السااانوت: أي ناااوع ال  ااارف الاااذي ي اااوس باااه ال ااارد فاااو مجماااوع  -

   رفا ه.
 رف: أي ان يار ال رد لطري ك سنوكه.لس را يجيك ال   -  
 درجك اا  ان والدلك. -  
 درجك ا ب كار وال جديد -  

ال ارد ا  االو بطبعاها حيال يءااركه ويساايدة ويرالباه  نارونا  التواصل مع اآلخـرين: -
ومن تس  ي ولف سنوت األداء يني  حنيل أبعادة ومرايا  الموالف الوالعيك ال و يس جيب 

ي عاماال معهاااا أي أن جااود  ساانوت ال اارد   ولااف ينااي ماادي مىامااك لهااا دااذا الساانوت و 
وألن األداء داو الما حكس فاو نجاا   ;أبعاد السنوت لمعطيات المولاف الاذي ي عامال معاه

ال اارد فااو  ح ياا  أيمالااها فهااذا يعنااو أنااه ي ضاامن محااددات معينااك ي ااان ينااي أساسااها 
 (12سا ص5882سنوت األداء الوظي و. ) لوي وسنميا 
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 ح ر أدس معايير األداء فيما ينو: ويمكن 
 ااار بط الجاااود  بأنءاااطك المنظماااكا حيااال  عبااار يااان مسااا وي أداء العمااالا فاااالجود  :  الجـــودة : -أ
يمل أساسيك  سهس فو   ديس سنع وندمات ذات مس ويات لياسيك  رضو بءاكل كبيار  لس را يجيك"

يك وال اااريحك". ) العناااوا العماااىء فاااو الااادانل والناااار ا وذلااات مااان ناااىل  نبياااك  ولعاااا هس الضااامن
 (  15سا ص5880

و حمل الجود  معانو كتير  م عدد ا فهو ذات معني والعو ومعني حسوا فالمعني الاوالعو يعناو 
ال زاس المنظمات باس نداس ميءرات ح ي يك كمعدل اان ا ا ونسبك ال الد والهدرا ومن تاس اسا نداس 

الم عارف ينيهاا أما المعني الحسو لنجاود  فوناه معايير وال زاس المنظمات بالموا  ات والم ايين 
ير كز يني مءاير وأحاسين م ن و الندمك والمس  يد منها ) كمراجعو األجهاز  األمنياك(ا بمعناي 
مدي ال ناايهس ورضاادس يان النادمات ال او   ادمها لهاس األجهاز  األمنياكا ودال نجاح العاامنون فاو 

سا 1111 هس وينبااو اح ياجااا هس. ) باان ساااعيدا   ااديس دااذة الناادمات بمساا وي جااود  يناساااب  ولعااا
 (28ص
 عبر الكميك ين حجس العمل المنجاز الاذي ي  ا  ماع لمكاناات العاامنينا وفاو الولات  الكمية: -ب

ذا اه   ي ال يان لادرا هسا ألن ذلاات يعناو باطء األداءا مماا ي اايب العاامنين باال رانوا ولاد ياايدي 
ءا لااذلت ي ضاال ا   ااا  ينااي حجااس وكميااك العماال للااي ولااوع مءااكنك ياادس ال اادر  ينااي  طااوير األدا

المنجاز كاادافع ل ح ياا  معاادل م بااول مان النمااو فااو معاادل األداء بمااا ي ناساب مااع مااا يك ساابه ال اارد 
 (181-188سا ص 1111من نبرات و دريب و سهيىت. ) دىلا 

ك الساايطر  يناي الولاات ميءار ينااي النجاا ا فهااو معياار كاال ءاوء فااو الكاون والدولاا الوقـت : - 
والمج مااااع وال اااارد وي ااااأتر الولاااات بالمهنااااكا حياااال  ر  ااااع أجااااور بعااااض أ ااااحاب المهاااان الم ميااااز  

ألن معنوماا هس ومعاارفهس ونبارا هس ناادر   ;كالمحامين واألطباء وأسا ذ  الجامعك والعنماء والبااحتين
أجااور ساا نداميك أو الندميااك أو ال ءااغينيك أو ال ن يذيااك  كااون ذات وليساات ءااااعكا بينمااا المهاان اا

يااك الكبياار  أو النباار  األ ااينك. م دنيااك ألنهااا    ح ااا  أن ي م ااع ماان ي ااوس بأيبااهااا بالمعرفااك العنم
 (12-12سا ص5880الءيننوا )

و عاازي أدميااك الولاات للااي كونااه مااورد  ياار لاباال لن جديااد أو ال عااويضا فهااو رأساامال ولااين دنااًىا 
ك من حيا نا ألنه ي ضاءل يني الدواسا مما يح س أدميك اس غىله ا س غىل ال حيح فو كل لحظ

ويمضااو للااي  ياار رجعااكا فالولاات أ نااي ماان الااذدب ألنااه   ي اادر بااتمنا ويعااد أحااد نمسااك مااوارد 
أساسيك فو مجال لدار  األيمال وداو: الماوادا والمعنومااتا األفارادا الماوارد المادياك. ) الجريساوا 

 ( 1سا ص5881
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هاا أداء العمالا أو بمعناي  نار بياان  اولعو لننطاوات دو النطوات ال و يسير في اإلجراءات: -د
ل ن يااذ مهااااس الوظي ااك.  لاااذلت يجااب ا   اااا  ينااي الطااار   ل بايهااااوااجااراءات الضاااروريك الواجااب 

 ( 185سا ص1111واألساليب المسمو  بها والم ر  باس ندامها ل ح ي  األدداف. ) دىلا 
ندماك مان أداس معاايير لياان األداءا حيال يعاد رضااء المسا  يدين مان ال رضاء المسـتفيدين: -داا

يسهس دذا الرضا فو زياد  السنعك أو الندمكا وزياد  ال ااد  أو معدل الربح الم ولاع منهااا والرضاا 
ي ولااف ينااي نوييااك الندمااك الم دمااك ومميزا هااا وماادي لءاابايها  ح ياجااات المساا  يدين. ) مااادرا 

 (  22سا ص5888
ايير المهمك ل يان األداءا حيال يساهس داذا ال عااون فاو ال غناب من المع التعاون مع الزمالء: -و

يني ال عوبات و ىفو األنطاء والمءكىت و  ديس أكبر كميك بأفضال موا ا ات مان السانعك أو 
 (  13سا ص5880الندمك. ) العنوا 

ر يعد أداء كل يامل لواجبه من لن ا  السنعك أو   اديس الندماك مان أداس معاايي أداء الواجبات: -ز
لياان األداءا ألن أي    ااير فاو دور كاال فارد مءااارت فاو   ااديس الندماك أو لن ااا  السانعك ي ر ااب 

 (22سا ص5888ينيه ال أنير ونروجها يني نحو  ير مرض. ) مادرا 
 

 العوامل البيئية المؤثرة على األداء الوظيفي:  3.6
============================ 

ال ارد وال او يمكان أن  ايتر يناي مسا وي أداااها وباالر س دنات بعض العوامال ناار  نطاا  سايطر  
ماان أن بعااض دااذة العواماال لااد  ينااذ كأيااذارا ل  أنهااا يجااب أن  ينااذ فااو ا ي بااار ألنهااا ح ي ااك 
وموجااود  بال عاالا وماان العواماال البيايااك ال ااو  عاادل و اايتر ينااي األداء الااوظي و الظااروف الماديااكا 

الحااارار ا الااادورياتا ال عنااايسا ااءااارافا السياسااااتا  ااضااااء ا الضوضااااءا  ر ياااب اآل تا درجاااك
سا 5885ال  اااميس ال نظيماااوا ال ااادريبا الجهااادا ال ااادراتا ا  جااااةا األداء الاااوظي و. ) العاااواجوا 

 (11ص
كماااا أن الاااان ص فاااو   ااااارع الم طنبااااات يناااي ولاااات ال اااردا وياااادس الك ايااااك فاااو  سااااهيىت العماااال 

وح ااي  ااءاارافون ااص ال عاااون مااع اآلناارين ونمااط  وال ر يبااات وال جهياازات والسياسااات المحاادد ا
 الحظ وال دفك يمكن أن  كون ياا ًا لوداء. 

ويجب النظر للي دذة العوامل البيايك يني أن ها مايترات يناي الجهاد وال ادر  وا  جااةا فعناي سابيل 
و المتااال أي يطاال فااو أي  لااك أو جهااازا يمكاان أن ياايتر بسااهولك ينااي الجهااد الااذي يبذلااه ال اارد فاا

العمااالا أيضاااًا فاااون السياساااات  يااار الواضاااحك أو نماااط ااءاااراف الساااي  يمكااان أن يسااابب ال وجياااه 
الناااط  لنجهاااودا بااان ن الطري ااك فاااون الااان ص فااو ال ااادريب يمكااان أن ي ساابب فاااو اسااا غىل ساااي  

 لن درات الموجود  لدي األفرادا لذا فون من أدس وأكبر مسيوليات اادار  دو: 
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 ومناسبك لنعامنين.  وفير ءروط يمل كافيك -1
س ا 5885 ااااوفير بياااااك مديمااااكا   اااال فيهااااا يواااااا  األداء للااااي أدنااااي حااااد ممكاااان. ) حساااانا  -5

 (515-518ص
 

 تقويم األداء: 3.7
=========== 

يمتل   اويس األداء الو اف المانظس لناواحو ال او  والضاعف المر بطاك بالوظي اك ساواء ب اور  فردياك 
و المنظمات:  طوير أداء العامنين بالوظي كا وبااضافك أو جماييك بما يندس  رضين أساسيين ف

للاي لماداد الماديرين والعااامنين بالمعنوماات الىزماك   ناااذ ال اراراتا ومان تااس نجاد أن يمنياك   ااويس 
األداء  ءااير للااي  ناات الوظي ااك المساا مر  واألساساايك ماان وظااااف لدار  المااوارد البءااريك ال ااو  سااعي 

عف لاوداء الجماايو أو ال اردي ناىل ف ار  معيناك والحكاس يناي األداء للي معرفك ن اط ال او  والضا
لبيااان ماادي ال  اادس فااو العماال بهاادف  ااوفير األسااان الموضااويو   ناااذ ال اارارات الم عن ااك بااالكتير 

 (  121سا ص5881من سياسات الموارد البءريك فو المنظمك. ) المغربوا 
اط ي ااوس بااه الماادير لكااو يحاادد ماان نىلااه درجااك وينيااه فااون   ياايس أداء العااامنين دااو يبااار  ياان نءاا

. الساااي ك ااااء  وفعالياااك مريوسااايه فاااو أداء العامااال دادفاااًا للاااي  ءاااجيع األداء الجياااد وياااى  األداء 
 (211سا ص5882)مادرا 

وينظاار كااذلت ل  ااويس األداء ينااي أنااه: العمنيااك ال ااو ياا س بموجبهااا ليااان أداء األفااراد العااامنين طب ااًا 
وظي ااك فااو ضااوء اانجاااز ال عنااو لن اارد وساانوكه وأدااااه وماادي اساا عدادة ل حسااين لمهاااس وواجبااات ال

و طااوير اانجاااز الااذي ي دمااها وبمااا يسااايد ينااي معرفااك جوانااب الضااعف وال ااو  فااو طري ااك أدااااه 
لغاارض معالجااك جوانااب الضااعف والنناال و اادييس و عزيااز جوانااب  ;ومساا وي اانجاااز الااذي ي دمااه
 ف أن   ويس األداء ي ضمن الن اط األساسيك ال اليك: ال و .  وي ضح من دذا ال عري

جمع البيانات ال و  سايد فو  حدياد مسا وي أداء ال ارد لنعمال المكناف باه بهادف لياان حجاس  -1
 اانجاز ال عنو يني مدي ف ر  زمنيك معينك. 

  حديد طبيعك سنوت ال رد مع زمىاه نىل أدااه لعمنه.  -5
ال ارد ل ح يا   طاور فاو مسا وي األداء وفاو األسانوب المع ماد فاو    دير مدي ا س عداد لدي -3

 (321سا ص5882ال ن يذ. ) يبانا 
و  بناااور يمنياااك ال  يااايس فاااو المنظماااات ل  ااابح وظي اااك م ن  اااك لهاااا لواياااد وأ اااول وي اااوس بهاااا 
م ن  اااون أو أفاااراد مااادربين يناااي أدااهااااا و سااا عمل فيهاااا م اااايين رساااميك  وضاااع يناااي أساااان 

 ك. معين دوا وظاافي لما كان النان ين ح ون بمنظمات األيمال ليعمنوا ويينمو موضويواو 
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ولمااا كاااانوا أيضااًا يطمعاااون فاااو ال  اادس وال رلاااو وزيااااد  األجااورا فاااون مااان األدميااك بمكاااان أن   ااايس 
 أيمالهس من دا ين الزاوي ين: 

  اجي هس. مدي أدااهس لنوظااف المسند  لليهسا ومدي  ح ي هس لنمس ويات المطنوبك فو لن -1
 مدي لدر هس يني ال  دس وا س  اد  من فرص ال رلو وزياد  األجور.  -5

لذلت فون   ييس األداء دو ليان ك ايك األداء الوظي و ل رد ماا وحكس يني لدر ه واس عدادة لن  دس. 
 (20سا ص5882)  وفي ا 

 
 أهمية تقويم األداء:  3.8

================ 
يس األداء دو  ح ي  أيناي مسا وي مان األداء دانال ال نظايس وبمسا وي لن الهدف األساسو من   و 

ا حياال يع باار ال  ااويس ماان الركااااز األساساايك الماايتر  ينااي مجااا ت ال طااوير اان اجيااكماان الك اااء  
وال نميااك المن ن ااك داناال أي منءااأ ا وبمااا أن ال اارد دااو المحااور األساسااو فااو يمنيااك ال  ااويس ماان 

األك ااأ ماان العااامنين ال ااادرين ينااي  حماال المساايوليك والنهااوض بأيباااء نااىل لسااناد الوظااااف للااي 
الوظاااااافا لااااذا كااااان ماااان الطبيعااااو وجااااود معااااايير ومساااا ويات ل  ااااويس أداء العااااامنين وال أكااااد ماااان 

 (110سا ص5881 ىحي هس لويمال المنوطك بهس. ) طها 
ح ي هااا ليااان األداءا ويمكاان بيااان أدميااك ليااان أداء العن اار البءااري ماان األدااداف ال ااو يسااعي ل 

 ودو: 
لذ يكءف األداء ين لدرات العامنينا وبال الو ي س  رلي هس للاي وظاااف أيناي  الترقية والنقل: -1

 من وظاا هسا كما يسايد فو ن ل ووضع كل فرد فو الوظي ك ال و   ناسب ولدرا ه. 
نياااك المءااارفين حيااال يساااايد لياااان األداء فاااو  حدياااد مااادي فاي تقيـــيم المشـــرفين والمـــديرين: -5

 والمديرين فو  نميك و طوير أيضاء ال ري  الذي يعمل  حت لءرافهس و وجيها هس.
لذ لن لياان األداء يساهس فااو ال ارا  المكافا ت الماليااك  إجـراء تعـديالت فــي الرواتـب واألجــور: -3

  المناساابك لنعااامنينا ف ااو ضااوء المعنومااات ال ااو ياا س الح ااول ينيهااا ماان ليااان األداء يمكاان زياااد
 روا ب وأجور العامنين أو لن ا ها كما ويمكن ال را  نظاس حوافز معين لهس. 

ـــار: -2 ـــاس أو معي لذ لن لياااان األداء يمكااان أن يع بااار معياااارًا أو م ياساااًا م باااوً  فاااو   يااايس  مقي
سياسات  طبي ات أنري فو مجال األفرادا وذلت كالحكس يني مدي فاينيك ال دريب فو الميسسكا 

 (11سا ص5818 عن  ب  ارير البحول ال و يمكن ليداددا. ) الغزوا وكذلت فيما ي
لذ يءااكل ليااان األداء أدا  ل  ااويس ضااعف العااامنين وال اارا  لجااراء ل حساااين  تقــديم المشــورة: -2

أدااهسا ولد يأنذ ال حسين ءكل ال دريب دانال الميسساك ونارجهااا وبمعناي  نار يمكان أن يع بار 
 لءن و وم ياسًا له.ليان األداء حافزًا لن طوير ا
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لذ لن لياااان األداء يءاااجع المءااارفين يناااي  يعتبـــر متطلـــب للمعرفـــة الشخصـــية واالطـــالع: -2
ا ح كات بمريوسيهس أتناء يمنيك ال يان ف ن ت ينه المعرفك الءن يك لهي ء المريوسين من لبل 

 المءرفينا لذ لن الم يس يجب أن يعرف الكتير يم ن ي يمه. 
لذ لن لياان األداء يع بار مان العوامال األساسايك فاو الكءاف  جات التدريبيـة:اكتشاف االحتيا -1

ل  يااايس األداء.  يااان الحاجاااات ال دريبياااكا وبال اااالو  حدياااد أناااواع بااارامت ال ااادريب وال طاااوير الىزماااك
 (151سا ص5882ال اسسا )

در هس ينااي و رجااع أدميااك   ااويس األداء فااو األجهااز  األمنيااك لمعرفااك ماادي اساا عداد العااامنين ينااي لاا
 ن يااذ المهاااس ال ااو   طنااب أن يكااون العااامنين ينااي أينااي درجااك ماان الجادزيااك لمواجهااك األحاادال 

 األمنيك ال و ي عامنون معها.
 

 أهداف تقويم األداء:  3.9
================ 

 ااذنر أدبيااات ال كاار ااداري بالعديااد ماان ال وااااد واألدااداف الم ر بااك ينااي   ااويس األداء الااوظي وا 
نما   غير يني مار الازمنا ويع زي ذلت للي أن أدداف يمنيك   ويس األداء الوظي و ليست تاب كا وا 

كما أنها   غير من منظمك للي أنريا ف د اس ندس   اويس األداء الاوظي و مان أجال م ابعاك ومرالباك 
دار  ال ااوي البءاار  يك المااوظ ينا ويساا ندس اآلن ماان أجاال زياااد  فعاليااك المنظمااك ماان نااىل  طااوير وا 

 (  23داا ص1252الموجود  بها. ) البساموا 
 لن يمنيك   ويس األداء   ع يني تىتك مس ويات دو كال الو: 

 أواًل: على مستوى المنظمة :
 ليجاد منا  مىاس من الت ك وال عامل األنىلو.  -1
مكانا هس.  -5  رفع مس وي أداء العامنين واس تمار لدرا هس وا 
ع معااد ت أداء معياريااك  مكنهااا ماان ا ح  اااظ بااال وي العامنااك ذات مسااايد  المنظمااك فااو وضاا -3

 المهارات وال درات الم ميز . 
 ثانيًا: على مستوى المديرين: 

 طااوير العىلااات الجيااد  مااع العااامنينا وال  اارب للاايهسا لن عاارف ينااي مءااكى هسا وال ااعوبات  -1
 ال و  واجههس فو العمل. 

مكانااا هس ال كريااكا ح ااي يمكاانهس ال و اال للااي   ااويس ساانيس دفااع المااديرين للااي  نميااك مهااار  -5 ا هس وا 
 وموضويو ألداء  ابعيهس.
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 ثالثًا: على مستوى الموظفين:
نااىص ح ااي ي مكنااوا ماان الح ااول ينااي اح ااراس  -1 دفااع المااوظ ين للااي العماال باج هاااد وجديااك وا 

 و  دير ريسااهس. 
سا 5881 أنذ بعاين ا ي باار. ) ال ايرفوا ءعور العامنين بالعدالكا وبأن جهوددس المبذولك  -5

 (581ص
 

 شروط عملية تقويم األداء:  3.10
==================== 

 يء رط لعمنيك   ويس األداء  وافر أمران : 
  صالحية التقويم.( 1
 صدق التقويم وسالمته.( 5

 وامل دو: ولكو ي وافر ين ر ال ىحيك وال د  فو   ويس أداء ال رد يجب أن   وافر أربعك ي
 و ف مك وب لكل وظي ك.  -أ
 مس ويات أداء محدد  يمكن الرجوع لليها.  -ب
 م ارنك األداء ال عنو فو ضوء الن ط ين الساب  ين.  - 
 حديد درجات السما  أي أنه لذا لس ي ل ال رد للي مس ويات األداء المحدد  فى باد مان ذكار  -د

 ( 515سا ص5881أسباب ذلت. ) ال يرفوا 
 

 مشاكل وتحديات تقويم األداء:  3.11
===================== 

 لد ي احب يمنيك   ويس األداء بعض ال عوبات والمءاكل ال و  يتر يني فايني ها ومنها: 
 وجاد دناات  اعوبك فاو  حدياد معاايير ل ياان أداء  صعوبة وضع المعـايير لـبع  الوظـائف:( 1

يااك(ا لذ أن أ نااب العنا اار ومجااا ت العماال  ياار األيمااال ااداريااك وا س ءاااريك) األيمااال الذدن
 لابنك لن يان وبءكل منمون يني يكن ما دو الحال بالنسبك لويمال اان اجيك. 

ف اد يواجاه المءارف  اعوبات فاو لعاب  لعب المشرف دور المرشد والحكم فـي نفـس الوقـت:( 5
يناااي الن ااااات واألداء  دور الموجاااه والمح اااز والمرءاااد لمريوسااايه فاااو أيمالاااه وال يااااس بااادور الحكاااس

 لنعامنين مما ينن   عارضًا فو دورة وار باكًا ن سيًا له. 
حيال ي اعب يناي المءارف   ادير أداء  االفتقار إلى الوصف الوظيفي ومواصفات الوظائف:( 3

ألنهمااااا يحااااددان طبيعااااك المهاااااس  ;المااااريون فااااو  ياااااب الو ااااف الااااوظي و وموا اااا ات الوظي ااااك
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نوطااك بالوظي ااك ومساا وي النباارات والمهااارات ألداء األيمااال. ) ن اار والواجبااات والمساايوليات الم
 (112سا ص5885اهللا 

 بعض المءكىت ال و  واجه يمنيك   ويس األداء ومنها:  (111سا ص5881ويضيف ) المغربوا 
ف د ييتر الهدف من ال  ويس يني ا جادات ال ااس ينيها فوذا  التاثر بالهدف من إجراء التقويم:( 2

 ل  ويس ي س من أجل ال رليك فس ن نف الحال ينه بالنسبك ل حديد ا ح ياجات ال دريبيك. كان ا
فعناد   اويس أداء العاامنين لاد يميال بعاض الماديرين للاي  التساهل واللين أو التشـدد والصـرامة:( 2

ال سااادل مااع الجميااع وذلاات بوضااع درجااات ياليااكا وينااي يكاان ذلاات لااد نجااد بعضااًا  ناار ي سااس 
 ل رامك المباله فيها. بال ءدد وا

ويءااير ذلاات للااي مياال المااديرين ايطاااء درجااك م وسااطك ينااد   ااويمهس ألداء  النزعــة المركزيــة:( 2
 مريوسيهس وذلت بأن ين اروا  البًا المعد ت الم وسطك اي  ادًا منهس أن ذلت أفضل. 

ناه يبناو   ويماه ويدل ذلت يني  أتر المدير بعامال معاين فاو مريوسايه مماا يجع تاثير الهالة:( 1
 الكنو بناء يني ذلت. 

ويءاير ذلات للاي ميال المادير للاي مان داس يايدون العمال بان ن  التشـابه والتقـارب مـع المقـوم:( 0
 الطري ك ال و كان ي بعها ولت أن كان مكانهس. 

للااي أتاار الحداتااك كمءااكنك  واجااه   ااويس األداءا فماان وجهااك  (212سا ص5883ويءااير) برنااوطوا 
حيااز فااو   ااويس األداء بساابب ال ااأتر الكبياار لنم ااوس باألحاادال ال ااو ولعاات مااينرًاا نظاارة يح اال ال 

فمااتًى لااد يكااون أداء الموظااف متاليااًا نااىل الساانك ولكاان ي اادر ينااه لباال أساابوع واحااد ماان يمنيااك 
 ال  ييس نطأ وي رت  أتيرًا يزيد يني وزنه ال عنو يني   ويس المدير لهذا الموظف 

د ي ءاال لنعديااد ماان األسااباب منهااا: ياادس  حديااد ال  اار  الزمنيااك ال ااو يجااب ن نظاااس   ااويس األداء لاال
  ويس مس وي أداء ال رد ينهاا أو بسابب  ع اد ااجاراءات والنمااذ  المسا ندمك فاو يمنياك ال  اويسا 

سا 5882ولااااد ي ساااابب ضااااعف ا   ااااا ت بااااين أطااااراف يمنيااااك ال  ااااويس فااااو فءاااانها. ) ديساااانرا 
 (352ص
 

 م األداء : مراحل عملية تقيي 3.12
==================== 

 ع بر يمنيك   ييس األداء يمنيك  عبك ومع د ا   طنب مان ال ااامين يناي  ن ياذدا  نطيطاًا سانيمًا 
ومبنيااًا ينااي أساان منط يااك ذات نطااوات م سنساانك بغيااك  ح ياا  األدااداف ال ااو  نءااددا المنظمااكا 

ط  طاااوير األداءا ووضاااع وبال اااالو يمكااان أن ن عااارف يناااي  نااات المراحااال مااان ناااىل وضاااع نطااا
 ولعاات األداءا ومرالبااك ال  اادس فاو األداءا وال غذيااك العكساايك مان األداءا وا ناااذ ال اارارات ااداريااك. 

 (  22سا ص5818)العى ا 
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 طرق تقييم األداء:  3.13
=============== 

دااذة  دنااات طاار  م عاادد  ل يااان أداء األفااراد فااو الميسساااتا ولااد اساا ندمت يااد  معااايير و مييااز
 الطر ا ل  أن البعض ي وس ب  سيمها للي طر    نيديك وأنري حديتكا كما يأ و: 

 الطر  ال  نيديك و ءمل:  -أ
 . طري ك ال دريت البيانو. 1 
 . طري ك ال ر يب. 5 
 . طري ك الم ارنك التناايك بين العامنين. 3 
 . طري ك ال وزيع ااجباري. 2 
 . طر  ال وااس. 2 
   ييس بحريك ال عبير. . طري ك ال2 

 الطري  الحديتك ومنها:  -ب
 . طري ك ال  ييس يني أسان الن اات. 1 
 . طري ك الولااع ) األداء ( ذات األدميك ال  وي. 5 
 . طري ك البحل الميدانو. 3 
 . طري ك ال  دير الجمايو. 2 
 . أسنوب ) طري ك ( اادار  باألدداف. 2 
 األداء.  . ا  جاة السنوكو فو ليان2 

 (01سا ص5882وياد  ما ي س   ييس األداء من نىل واحد أو أكتر من الطر . ) ءاويدا 
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 :مقدمة 4.1
======== 

د حظيات سا ولا1112أنءات وزار  الداننيك منذ اليوس األول ل ياس السنطك الوطنيك ال نساطينيك يااس 
الوزار  باد ماس وريايك ال ياد  السياسيك باي باردا واحد  من أدس الوزارات السياديك لدوردا فو  اوفير 
األمن لنمواطن ال نسطينوا وانطن  يمل ال اامين يني الاوزار  مان ال ا را حيال كانات النادمات 

عاض المجاالن البندياك فو زمن ا ح ىل   دس مان ناىل مك اب اادار  المدنياك ااسارااينيكا ومان ب
وال رويكا وكان ا ح ىل كعاد ه ي نذ مان مك اب اادار  المدنياك مكاناًا اذ ل الماواطنين وال نكيال 
بهااس ماان نااىل ال باااطي الءااديد فااو لنجاااز المعااامىتا األماار الااذي نجااس ياان طااوابير طوينااك ماان 

ننيااك ن ااب يينهااا لياااد  المااواطنين أماااس ءاابابيت مكا ااب اادار  المدنيااك حياال وضااعت وزار  الدا
أل ار الطار  انجااز المعاامىتا حيال وضاعت لاذلت نطاك  ل بااعا ي بار لمواطنيها من نىل 

البناااء ال نظيمااو والهيكنااوا واساا طايت فااو زماان لياسااو لي ااال أيساار الناادمات الم عن ااك بالءاااون 
واطن ماان المهااد للااي المدنيااك واألمنيااك ماان نااىل لنءاااء اادارات والمااديريات ال ااو   اادس الندمااك لنماا

النحد لضافك للي ل ادار جاواز السا ر ال نساطينو الاذي وضاع حاد لمعاناا  الماواطن فاو المطاارات 
 س (5881والدول ال و ي  ددا. ) مولع وزار  الداننيكا فبراير 

و ن ساااس وزار  الداننياااك واألمااان الاااوطنو للاااي ءااا ين رايسااايين دماااا الءااا  المااادنو والءااا  العساااكري 
ضس  ح ه األجهز  األمنياك الرايسايك وال او كانات دراسا نا يناي لياادات داذة األجهاز  األمنو والذي ي

 األمنيك.
 

 س (: 5811مولع وزار  الداننيكا )رسالة ورؤية وقيم وغايات وزارة الداخلية واألمن الوطني 4.2
========================================================

 لرسالة: ا
ياااك واألمااان الاااوطنو للاااي ندماااك المج ماااع ال نساااطينو وح اااظ أمناااه واسااا  رارة مااان  ساااعي وزار  الدانن

المناااطر الداننيااك وال هدياادات النارجيااك ماان نااىل األجهااز  األمنيااك واادارات والهياااات المن ن ااك 
المدنيك والعسكريكا ومن نىل ال نسي  وال  ايل مع الوزارات األنري وميسساات المج ماع المادنو 

 دين ااسىمو الحنيف وف   عاليس ال
 

 الرؤية: 
الو ول للي أيني مس ويات األمن وا س  رار فو المج مع ال نسطينوا وأيني درجك من المهنيك 

 والء افيك فو األداء.
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 القيم: 
  عاليس ديننا ااسىمو الحنيف.  -
 المعايير ال انونيك وال يس األنىليك.  -
 المءور .  -
 الم داليك والء افيك. -
 والنزادك واايتار والعدالك. المساوا   -
 ح و  اانسان فو ااسىس. -
 المرونك وال طور.  -
  جنب اس نداس ال و  الم رطك. -

 الغايات: 
  ح ين المج مع من جميع أءكال الجريمك والرذينك وال ساد وال جسن.  -1  
 فرض النظاس العاس بما يح ظ الحريات وح و  المواطنين والميسسات.  -5  
 اء باألداء العاس لوزار  الداننيك واألمن الوطنو.ا ر   -3  
 ال در  يني العمل الم وا ل مهما بنغت الظروف. -2  
 رفع المس وي الرضا العاس لنجمهور ين أداء الوزار . -2  

 
 األجهزة األمنية الرئيسية:  4.3

=================== 
اننيك ال نسطينيك ودو المكن ك بح ظ دو أجهز  أمنيك   بع لنء  األمنو أو العسكري لوزار  الد

األمن دانل البند ومنع الجريمك وال  دي ألي يدوان نارجو ي ع يني أراضو السنطك الوطنيك 
ا و ن سس ( 35ا ص5880) السرا  ال نسطينيكا ودو يبار  ين أجهز  أمنيك وءرطيك ويسكريك

 للي: 
 

 -جهاز الشرطة الفلسطينية:أواًل: 
======================= 

 مهامه: 
===== 

 ح ظ األمن الداننو ومكافحك الجريمك والمندرات. -1
  وفير األمن لكافك المنء ت الحكوميك وا ل  اديك واألدنيك. -5
  وفير الحمايك لكافك المواطنين ومم نكا هس من كافك النواحو.  -3
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دار  النظارات دانل المراك -2  ز.ال وليف وا ح جاز لننارجين ين ال انون وا 
  ن يذ كافك ال عنيمات واألوامر ال ادر  من المحاكس وال ضاء. -2
 مسايد  رجال ال ضاء فو  ن يذ ال انون. -2
 المحافظك يني النظاس واألمنا وحمايك األروا  واأليراض واألموال واآلداب العامك. -1
 لنعدالك.منع الجرااس والعمل يني اك ءافها و ع بها وال بض يني مر كبيها و  ديمها  -0
 ن يذ ال وانين واألنظمك واألوامر الرسميك ومعاونك السنطات العامك ب أديك وظاا ها وف  أحكاس  -1

 ال انون. 
 مرالبك و نظيس الن ل يني الطر ا و نظيس حركك المرور والسير. -18
 حمايك ال جمعات والمسيرات حسب ال انون. -11
 

 ءرطك ال نسطينيك من نىل الءكل ال الو:وفيما ينو  وضيح لنهيكل ال نظيمو لجهاز ال
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 لنهيكل ال نظيمو لجهاز الءرطك ال نسطينيك (1رلس ) وءكل  وضيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س ( 5815مك ب مدير ياس الءرطك ال نسطينيك ) يناير   الم در/
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  قوات األمن الوطني:ثانيا: 
================== 

 مهامها: 
===== 

 الحدود.حمايك  -1
 م ابعك  حركات العدو. -5
 حمايك الموان  البريك والبحريك والجويك. -3
 حمايك بعض الميسسات والم درات ال ابعك لنرااسك والحكومك ) السياديك (.  -2
 الدفاع ين أراضو الوطن من أي اي داء أو دجوس من أي مع دي. -2
األمن والمحافظك يني النظاس مساند  األجهز  المن  ك ل ض الءغب والنزايات وفرض  -2

 والمءاركك فو ال بض يني المجرمين و جار المندرات ونىفه لذا طنب منها ذلت.
 ال دنل فو حالك الكوارل الطبيعيك.  -1
 ال دنل ولت األزمات. -0
 

 وفيما ينو  وضيح لنهيكل ال نظيمو ل وات األمن الوطنو من نىل الءكل ال الو:
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 يكل ال نظيمو ل وات األمن الوطنو:لنه (5رلس ) وءكل  وضيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س (5815مك ب لااد لوات األمن الوطنو  ) يناير  الم در/
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 -جهاز األمن والحماية:ثالثا: 
================== 

 مهامه:
==== 

  وفير مراف ك داامك ويني مدار السايك لنءن يات الحكوميك المكن ين بحماي ها. -1
 فير حمايك ألماكن للامك يدد من الءن يات وحسب ال عنيمات ال و   در من ال ياد . و  -5
  أمين ال وافل والوفود والءن يات الزاار  والم يمك فو لطاع  ز . -3
  أمين وحمايك بعض الم رات السياديك. -2
 

 وفيما ينو  وضيح لنهيكل ال نظيمو لجهاز األمن والحمايك من نىل الءكل ال الو:
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 لنهيكل ال نظيمو لجهاز األمن والحمايك (3رلس ) ءكل  وضيحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س (5815/  مك ب مدير ياس جهاز األمن والحمايك ) يناير الم در
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 -مديرية الدفاع المدني:رابعا: 
=================== 

 مهامها:
===== 

  نظيس وساال اانذار من الغارات الجويك. -1
نءاء الك ااب اا -5 ءراف يني  نظيس ال عاون بين المدن وال ري فو أيمال الدفاع المدنو وا 

 المدنيك السريعك لنجد  المناط  المنكوبك.
  نظيس وساال لط اء الحري . -3
 لنءاء و هياك  رفك يمنيات الدفاع المدنو. -2
  نظيس يمنيات الكءف ين ال نابل واأللغاس ال و لس    جر ورفعها. -2
ط اء األنوار منعًا لوضرار ال و لد  حدل من الغارات الجويك. -2    ييد ااضاء  وا 
  نزين المعدات واألدويك والمطهرات الىزمك أليمال الدفاع المدنو. -1
  كوين فر  الكءف ين ااءعايات الذريك والغازات السامك والجراتيس. -0
 النا ك بالمبانو والمنء ت.للامك النناد  والمىج  العامك و هياك المىج   -1

المسادمك فو  هياك األماكن ال و   نح  س  بال الم ابين من الغارات الجويك والكوارل  -18
 الطبيعيك.

 ليداد فر  اان اذ وفر  رفع األن اض وفر  مرالبو الغارات الجويك والحري . -11
 ال. عنيس و دريب المدنيين يني طر  الدفاع المدنو بمن نف الوسا -15
 نظيس و حديد ءروط ن ل و نزين المواد الكيمياايك النطر  يني طر  أراضو السنطك  -13

 الوطنيك ال نسطينيك.
 

 وفيما ينو  وضيح لنهيكل ال نظيمو لمديريك الدفاع المدنو من نىل الءكل ال الو:
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 لنهيكل ال نظيمو لمديريك الدفاع المدنو (2رلس ) ءكل  وضيحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س (5815مك ب مدير ياس مديريك الدفاع المدنو ) يناير  الم در/
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 : جهاز األمن الداخليخامسا: 
=================== 
 مهامه: 
==== 

 محاربك األنءطك المنال ك لن انون. -1
 ولايك المج مع ال نسطينو من ا ن رالات العداايك بأنوايها المن ن ك.  -5
 األمن األنري فو فرض ال انون وحمايك األمن العاس. المسادمك مع لوي -3
 مكافحك ال جسن. -2
 
 

 :اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 4.4
============================ 

مناااذ أن  أسسااات وزار  الداننياااك واي مااااد ديكنياااك الاااوزار  مااان مجنااان الاااوزراء كانااات مسااامي اادار  
ىس جزء أساسو من ديكنياك الاوزار ا ولكان ال  ار يمنهاا يناي مولاع العامك لنعىلات العامك وااي

ي   ر يني نءر بعض األنبار حول أنءطك وزير الداننيكا وبعاد بسيط  ليىموندما و ويمل 
س ُأييد لنءاء اادار  العامك لنعىلاات العاماك وااياىسا و أساين 5881أحدال ا ن ساس فو يونيو 

لااوزار  الداننيااك واألماان الااوطنو  لنباااريبونءاااء مولااع الك رونااو  ميسسااك ليىميااك م كامنااكا باادأت
يعااارض مااان نىلااااه أنباااار وأنءااااطك الاااوزار  بالنغاااات التىتااااك العربياااك وا نجنيزيااااك وال رنسااايكا و ااااس 

س  اس دمات ماولعو الاوزار  النادما و 5880ا د ماس بنءر موالف وبيانات الوزار .  وفو بدايك يااس 
( والااااذي كاااان واجهااااك الااااوزار   www.moi.gov.ps حاااات يناااوان ) واانبااااري فااااو مولاااع واحااااد 

 الرايسيك ونا ك فو أكتر األحدال األمنيك حدوتًا فو  نت ال  ر . 
س  ااس ا د ماااس أكتاار فااو الموضااوع اايىمااوا  و ااس لنءاااء 5881 – 5880وبعااد حاارب ال رلااان 

راو والمسموعا وال و   وس ب  وير و وتي  كافك أيمال الوزار  وأنءاط ها داار  نا ك باايىس الم
اليوميااكا والمساااولك ياان يماال األفااىس الوتاا يااك وال  ااارير ال ااحافيك المرايااك والمساامويكا ولامااات 
اادار  با سا  اد  بكافااك وساااال ااياىس الحديتااك والجديااد ا ح اي أ اابحت اادار  العامااك لنعىلااات 

 يىس من أكتر الميسسات اايىميك الحكوميك نءاطًا و طورًا.العامك واا
 (  22ا ص5881مهامها دو: ) ديكنيك وزار  الداننيك: 

دارا هاااا وماااديريا ها يناااي  اااعيد الاااوطنا  بااءاااراف.   اااوس 1 يناااي يىلاااك الاااوزار  ماااع أجهز هاااا وا 
ميكا وماع الميسساات و حسين و طوير يىلات الوزار  بالميسسات الرسميك الحكوميك و ير الحكو 

http://www.moi.gov.ps/
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الدوليااكا واساا  بال الوفااود وضاايوف الااوزار  الرسااميينا واايااداد لىج مايااات والمااي مرات الرسااميكا 
 وااءراف يني اايىس الداننو والنارجو. 

.  أسااين يىلااات لويااك وم ميااز  بااين لدار  الااوزار  والعااامنين فيهاااا ل ح ياا  أل ااي درجااات ال هااس 5
 ك ال و  يديها. لطبيعك الوزار  والرسال

.  وتيا  يىلاك الاوزار  بالميسساات المحنياك واألجنبياك يبار البارامتا والزياارات الم بادلاك والباارامت 3
 المء رككا ل ح ي  ال عاون فو من نف المجا ت. 

 . لجراء البحل وا س طىيات لن عرف يني ا جادات الجمهور و رااه نحو الوزار  وأدااها.2
ياااداد ال  اااارير اانبارياااك ال اااو  حمااال أداااس و نااار . ل ااادار النءااارات وا2 لمطبوياااات المن ن اااكا وا 

 ال طورات والنءاطات دانل الوزار ا وذلت بالنغك العربيك والنغك اانجنيزيك. 
 

ولد بدأ يمنيًا نىل السنوات الماضيك وضع نوا  لإليىس األمنو ولكن ما زال األمر فو بدايك 
اك لنو ول للي ليىس أمنو يكون ذرايًا ومسايدًا أساسيًا الطري  وبحاجك لنطوات كبير  وجري

 ألجهز  األمن المن ن ك.
 

وفيما ينو  وضيح لنهيكل ال نظيمو لإلدار  العامك لنعىلات العامك واايىس فو وزار  الداننيك 
 واألمن الوطنو من نىل الءكل ال الو:
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 للعالقات العامة واإلعالم في وزارة الداخلية واألمن الوطنيللهيكل التنظيمي لإلدارة العامة  (8رقم ) شكل توضيحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 س (5815مك ب اادار  العامك لنعىلات العامك واايىس  ) أبريل   الم در/
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 الدراسات األجنبية 5.3
 التعليق على الدراسات السابقة 5.4
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 -الدراسات المحلية: 5.1
=============== 

 
 س ( بعنوان: 5815. دراسك ) الغماريا 1

 توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة" العوامل المؤثرة في واقع"
فاو مراكاز ءارطك محافظاك ددفت داذة الدراساك للاي ال عارف يناي والاع يمنياك  وزياع أفاراد الءارطك 

لااي دراسااك العواماال الماايتر  فااو يمنيااك ال وزيااع لوفااراد كالعواماال األمنيااكا  دارا هااا المركزيااكا وا   ااز  وا 
السياساايكا الجغرافياااكا الديمو رافيااكا ا ج مايياااكا الت افيااكا ا ل  ااااديكا والعواماال اادارياااك ومااادي 

  أتير كل من دذة العوامل فو دذة العمنيك. 
ي ال عاارف ينااي المعااايير الدوليااك الضااابطك لعمنيااك ال وزيااعا والكءااف ياان ال اارو  ذات وكااذلت للاا

الد لك ااح اايك يند مس وي بين أفراد العينك حول العوامل الميتر  فو والع  وزياع أفاراد الءارطك 
فو لطاع  ز   عزي لم غيرات ) العمرا الميدل العنموا الر بكا المسمي الوظي وا سنوات الندمك 

 ءرطيك (. ال
ولااد اساا ندس الباحاال الماانهت الو اا و ال حنينااو لمىءم ااه لهااذة الدراسااكا واءاا مل مج مااع الدراسااك 

ر باااك سااااميك يناااي مسااا وي ال طااااع  502يناااي الر اااب السااااميك ) راااااد فماااا فاااو  ( والبااااله يااادددس 
ك ضااابطا حياال  ااس  وزيااع ا ساا بيانات يناايهس باساا نداس طري ااك العيناا 155وبنغاات يينااك الدراسااك 
 العءواايك الطب يك. 

 ولد نن ت الدراسك للي مجمويك من الن اات من أدمها: 
. أن جمياااع العوامااال المااايتر  فاااو يمنياااك  وزيااااع أفاااراد الءااارطك  ااايتر بااادرجات م  او اااكا ولكنهااااا 1

 م داننك مع بعضها. 
ع . أن " سنونك العىلك مع ا ح ىل من ل ف و و ل وا  يا ت " دو أدس محدد لعمنيك  وزيا5

أفااااراد الءاااارطك وذلاااات ضاااامن العواماااال األمنيااااك الماااايتر ا وفااااو الم اباااال فااااون " ال طااااور ال كنولااااوجو 
 لنمعنومك األمنيك " ح ل يني أدني نسبك كمحدد لعمنيك ال وزيع المذكور   ن ًا. 

. أن " وجااااود ي يااااد  يسااااكريك ضااااابطك لمن ساااابو جهاااااز الءاااارطك  نسااااجس مااااع السياسااااك العامااااك 3
د لعمنيااك ال وزيااع ضاامن العواماال السياساايك فااو حااين أن " دور المجناان لنحكومااك " دااو أدااس محااد

ال ءاااريعو ال عاااال فاااو الرلاباااك يناااي األداء الءااارطو " كانااات فاااو  نااار درجاااات العوامااال السياسااايك 
 الميتر  فو يمنيك ال وزيع.

المايتر  . أن " الكتافك السكانيك العاليك ل طاع  ز  " دو من أدس العوامل الجغرافيك والديمو رافيك 2
 فو يمنيك  وزيع أفراد الءرطك ". 
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. أن "  اااأتير ار  ااااع نسااابك البطالاااك باااين أبنااااء " المج ماااع الغاااز ي  " داااو محااادد فعاااال مااان ضااامن 2
 العوامل ا ج ماييك والت افيك الميتر  فو يمنيك ال وزيع.
 ولد  و نت الدراسك للي يد   و يات من أدمها: 

ك بءاااكل يااااس ووزار  الداننياااك بءاااكل نااااص بدراساااك جمياااع ( ضااارور  ال ااازاس الحكوماااك ال نساااطيني1
العواماال الماايتر  فااو يمنيااك  وزيااع أفااراد الءاارطك ينااد ليااداددس ألي ديكنيااك مساا  بنيك أو ح ااي ينااد 

 اس  طاب و عيين أفراد جدد. 
( ضااارور  اساااا انان الحكوماااك ال نسااااطينيك بءاااكل ياااااس ووزار  الداننياااك بءااااكل نااااص بالمعااااايير 5

 ك لعمنيك  وزيع أفراد الءرطك.الدوليك الضابط
( العماال ينااي وجااود نظااس ولااوااح داننيااك  ضاابط يمنيااك  وزيااع أفااراد الءاارطكا ويمنيااك ان ياااردس 3

 و رليا هس.
( العمل يني  طوير دذة النظس والنوااح بما ي ناسب مع المعايير الدوليك والمس جدات فو العمل 2

 ن اات.الءرطو وال نميك البءريك لي ح   أفضل وأجود ال
( لفااراد أو لنءاااء وحااد  نا ااك فااو جهاااز الءاارطك لم ابعااك و طبياا  وضاابط يمنيااك  وزيااع أفااراد 2

 الءرطك ووضع العدد المناسب فو المكان المناسب فو الولت المناسب.
( ا ساا عانك بنبااراء أو م ن  ااين فااو مجااال  نطاايط ال ااوي العامنااك ماان حياال  حديااد األيااداد 2

  ها فو الوضع والمكان الذي  عمل فيه.الىزمك لنمس  بل ومدي ك اء
 
 س ( بعنوان:5811. دراسك ) مىنكا 5

 المغايرة وضغوط العمل لدى رجال الشرطة العاملين  –المسايرة "
 "بالمباحث العامة في محافظات غزة

المغاير  وضغوط العمال بأبعادداا لادي ال ااك  –ددفت الدراسك للي معرفك مس ويات سنوت المساير  
فك والعواماال الماايتر  فااو  حديااد  ناات المساا ويات فااو ضااوء بعااض الم غياارات وال ااو حاادددا المساا هد
 الباحل. 

( ين ر من المباحل العامك ماوزيين يناي محافظاات  585ولد بنغت يدد أفراد يينك الدراسك ) 
 رفح ". –نانيونن  –الوسطي  – ز   –ال طاع " الءمال 

 ودما: ولد اس ندس الباحل أدا ين ل طبي  دراس ه 
  3333بن مانع م يان المساير  والمغاير  من ليداد  -1
 م يان ضغوط العمل بأبعادة التىتك من ليداد الباحل  -5

 ( م حوص. 188و س  طبي هما يني يينك اس طىييك مكونك من ) 
 ولد أس رت الدراسك ين الن اات ال اليك: 
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 –لنحالاااك ا ج مايياااك  –ي ) لنعمااار .    وجاااد فااارو  دالاااك لح ااااايًا فاااو سااانوت المسااااير   عاااز 1
مجاال العمال( لادي رجاال  –لمكاان العمال  –لسايات العمال  –لنر بك العسكريك  –لنميدل العنمو 

 الءرطك العامنين بالمباحل العامك بمحافظات لطاع  ز .
لنميدل  –لنحالك ا ج ماييك  –.    وجد فرو  دالك لح اايًا فو سنوت المغاير   عزي ) لنعمر 5

 لمكان العمل ( يدا مجال العمل.  –لسايات العمل  –لنر بك العسكريك  –العنمو 
لنحالاك ا ج مايياك   -.    وجد فرو  دالك لح اايًا فاو ضاغوط العمال بأبعاادة  عازي ) لنعمار 3
لمكاااان العمااال ( يااادا م غيااار ساااايات  –لمجاااال العمااال  –لنر باااك العساااكريك  –لنميدااال العنماااو  –

 العمل.
و  دالاااك لح ااااايًا فاااو السااانوت المسااااير لااادي العاااامنين فاااو المباحااال العاماااك ل اااالح .  وجااد فااار 2

 مر  عو الضغوط. 
.  وجاااد فااارو  دالاااك لح ااااايًا فاااو السااانوت المغااااير لااادي العاااامنين فاااو المباحااال العاماااك ل اااالح 2

 مر  عو الضغوط. 
جااد يىلااك دالااك .  وجااد يىلااك دالااك لح اااايًا بااين الساانوت المساااير وضااغوط العماال بينمااا    و 2

 لح اايًا بين السنوت المغاير وضغوط العمل لدي رجال الءرطك بالمباحل العامك فو لطاع  ز .
 
 بعنوان: س (5818) الطنانوا دراسك . 3

 على فعالية تقديم الخدمة األمنية"مهارات رجل الشرطة في التعامل مع الجمهور وأثرها "
ارات رجل الءرطك اانسانيك والذا يك فو ال عامال ماع ددفت دذة الدراسك للي ال عرف يني والع مه

الجمهااور وأتردااا ينااي فعاليااك   ااديس الندمااك األمنيااك ماان وجهااك نظاار رجااال الءاارطك العااامنين فااو 
محافظك  ز ا وكذلت ال عرف يني مدي  وفر أساليب ووساال  نميك داذة المهااراتا والكءاف يان 

الذا يااااك ( النااااا ت ياااان ا ناااا ىف فااااو الساااامات ال اااارو  فااااو مساااا وي دااااذة المهااااارات ) اانسااااانيك و 
والن ااص العامك لنمبحوتينا ولد اس ندس الباحل المنهت الو  و ال حنينو لمناسب ه ولمىءم ه 
لهذة الدراسكا واء مل مج مع الدراسك يني جميع رجال الءرطك العامنين فاو محافظاك  از  والبااله 

دًا  س  وزيع ا س بيانات ينيهس باس نداس طري ك فر  211فردًاا وبنغت يينك الدراسك  1155يدددس 
 العينك العءواايك الطب يك المن ظمك.

 ولد نن ت الدراسك للي مجمويك من الن اات من أدمها: 
. المهارات اانسانيك ) مهار  ا س ماعا مهار  ال حدلا مهاار  االنااعا مهاار  حال النازاعا مهاار  1

( والذا يااك ) الساامات الجسااميكا ال اادرات الع نيااكا مهااار    كااوين العىلااات وكسااب  عاااون الجمهااور
المبااادأ  وا ب كااارا مهااار  ضاابط الاان ن ( م ااوفر  لاادي رجااال الءاارطك العااامنين فااو محافظااك  ااز ا 

 وبال الو فونها  يتر يني فعاليك   ديس الندمك األمنيك ودو بحاجك ل طوير.
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ر  لاادي رجااال الءاارطك العااامنين فااو محافظااك . أساااليب  نميااك المهااارات اانسااانيك والذا يااك م ااوف5
  ز ا وبال الو فونها  يتر يني فعاليك   ديس الندمك األمنيك ودو بحاجك ل طوير.

فااو وجهااات نظاار المبحااوتين  0.05.    وجااد فاارو  ذات د لااك لح اااايك ينااد مساا وي معنويااك 3
األمنيااك  عاازي للااي )  حااول مهااارات رجاال الءاارطك فااو ال عاماال مااع الجمهااور وفعاليااك   ااديس الندمااك

 الحالك ا ج ماييكا الر بكا الميدل العنموا يدد سنوات الندمك(.
فو وجهات نظر المبحوتين حول  0.05.  وجد فرو  ذات د لك لح اايك يند مس وي معنويك 2

مهارات رجل الءرطك فو ال عامل مع الجمهاور وفعالياك   اديس الندماك األمنياك  عازي للاي ) العمارا 
 مل (.مكان الع

 ولد  و نت الدراسك للي يد   و يات من أدمها: 
( ضاارور   طااوير و اا ل المهااارات اانسااانيك والذا يااك لرجاال الءاارطك ياان طرياا  ال اادريب وورد 1

 العمل والندوات و يرداا وال ركيز يني ام ىت دذة المهارات يند ان يارة.
وباين ميسساات المج ماع ال او لهاا  ( ا د مااس بال عالياات ال او  عازز العىلاك باين جهااز الءارطك5

يضا  دور رجل الءرطك فو حمايك األروا  والمم نكات.   يىلك مباءر  معها وا 
( ا د ماااس بالجوانااب الساانوكيك ينااد   ياايس أداء رجااال الءاارطكا و  ااديس مزيااد ماان الحااوافز الماديااك 3

بيااك بحاا  ماان يسااي  والمعنويااك باساا مرار لماان يحساان ال عاماال مااع الجمهااور و طبياا  النااوااح الع ا
 ال عامل مع الجمهور.

 
 بعنوان: س (5818) ترياا دراسك . 2

 "إدارة اإلعالم المقاوم زمن الحرب"
 ) فضائية األقصى حالة عملية ( 

داادفت داااذة الدراساااك لن عااارف يناااي مااادي نجااا  لدار  ااياااىس الم ااااوس فاااو فضااااايك األل اااي زمااان 
و  كااااون دااااذة الدراسااااك ماااان  10/1/5881وح ااااي  51/15/5880الحاااارب وال ااااو كاناااات مااااا بااااين 

( و  كاون العينااك  318مج معاين األول داو جمياع العاامنين فاو فضااايك األل اي البااله يادددس ) 
( وريسااء األلسااس والءاعب  2من العامنين فو الحرب من اادار  العنيا والوسطي الباله يدددس ) 

 (. 31ويدددس ) 
ال ضااايات والوكاا ت العربياك واألجنبياك الاذين يمناوا  أما المج مع التانو: فهو جميع العامنين فاو

 (. 11نىل ف ر  الحربا و  كون العينك من اايىميين الذين يمنوا ف ر  الحرب الباله يدددس ) 
واسااا ندس الباحااال المااانهت الو ااا و ال حنيناااو حيااال و اااف الظاااادر  محااال الدراساااك وحنااال بيانا هاااا 

 والعىلات بين مكونا ها.
 ( أدوات لجمع البيانات و متنت فو: 3حل )واس ندس البا
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أوً : الم ابناااك ماااع اادار  العنياااا والوساااطيا ودااادفت لمعرفاااك كياااف ساااارت يمنياااك ال نطااايط ورساااس 
 السياسات واألدداف و ليات ال ن يذ.

تانيًا: اس بانك لنعامنين فو ال ضاايك ودادفت لمعرفاك مادي لادر  ال ااامين يناي ااياىس الم ااوس مان 
 مكانات البءريك والماديك.لدار  اا

تالتُا: اس بانك لإليىميين وددفت لمعرفك وجهك نظر اايىميين فو الماد  المعروضك وأتردا يني 
 المءادد ال نسطينو والعربو والدولو وال هيونو.

 ونن ت الدراسك: 
ن لدار   للاي أن لنااا  األل ااي ال ضااايك اساا طايت  ح ياا  أدادافها ال ااو نطااط لهاا بنساابك كبياار ا وا 

ال نا  نجحت فو لدار  اامكانيات البءاريك والمادياك بطري اك جياد  مماا أساهس فاو ب ااء ال اور  أمااس 
المءادد للي حد كبيارا كاذلت ح  ات ال ضااايك أدادافها المن ن اك الم عن اك ب عزياز ال امود والتباات 

و والغرباااو س والءاااارع العربااا1120لااادي أداااالو لطااااع  اااز  و عزياااز الن ااار  وال أيياااد فاااو الااادانل 
 والضغط يني دولك ا ح ىل لولف الحرب يني  ز  بنسبك جيد .

 وأو ت الدراسك:
ب عزيز العىلك بين اادار  العنيا والوسطي مع الموظ ين و  عيل البداال فو مناط  من ن ك موزيك 
ع يني لطاع  ز ا وضرور    عيل النطاب الموجه بالنغك العبريك لن أتير بءكل أكبار يناي المج ما

 ااسرااينوا و  عيل النغك اانجنيزيك لن أتير بءكل أكبر يني المج مع الدولو.
 
 بعنوان:س ( 5818) حمدانا دراسك . 2

 "االتزان االنفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى ضباط الشرطة الفلسطينية"
ي ضاباط الءارطك ددفت الدراسك للاي ال عارف يناي ا  ازان ا ن عاالو وال ادر  يناي ا نااذ ال ارار لاد

 فو محافظك نان يونن. 
دارات الءااارطك  138 كونااات ييناااك الدراساااك األ ااانيك مااان )  ( ضاااابطًا مااان العاااامنين فاااو مراكاااز وا 

س (  ااس ان ياااردس بالطري ااك 5811 –س 5818وألسااامها المن ن ااك فااو محافظااك نااان يااونن لنعاااس ) 
 العءواايك الطب يك.

 ت فو: ولد اس ندس الباحل يددًا من األدوات  متن
 م يان ا  زان ا ن عالو من ليداد الباحل. -
 م يان ا ناذ ال رار من ليداد بندر الع يبو. -

 ولد أس رت ن اات الدراسك ين: 
% (ا ومسااا وي ا نااااذ ال ااارار يناااددس ) 21.01مسااا وي ا  ااازان ا ن عاااالو يناااد ضاااباط الءااارطك ) 

 زان ا ن عالو  عزي لم غير فو ا  لح اايك% (ا وأظهرت أنه    وجد فرو  ذات د لك 12.22
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 عازي  لح اايكمكان العملا أو لم غير سنوات النبر ا ولكنها أظهرت أن دنات فرو  ذات د لك 
لم غير ال ن ص العنماوا وأناري  عازي لم غيار الر باك العساكريكا وأناري  عازي لم غيار المسا وي 

 ال عنيمو.
 ادر  يناي ا نااذ ال ارار  عازي لكال مان: فاو ال لح ااايكولكنها أظهرت أنه  وجد فارو  ذات د لاك 

 لبالو الم غيرات. لح اايكالر بك العسكريك والمس وي ال عنيموا و   وجد فرو  ذات د لك 
 
 بعنوان:س ( 5881) أبو العىا دراسك . 2

 ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظيمي"
 عند المدراء العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني "

دذة الدراسك للي ال عرف يني أتر مسا وي ضاغوط العمال يناي درجاك الاو ء ال نظيماو يناد  ددفت
الماادراء العااامنين فااو وزار  الداننيااك واألماان الااوطنو ب طاااع  ااز ا ومحاولااك ال عاارف ينااي األسااباب 
ال ااو  زيااد ماان ضااغوط العماالا وأيضااًا ال عاارف ينااي فاارو  الم وسااطات فااو ضااغط العماال والااو ء 

 امنين فو وزار  الداننيك ب طاع  ز  وال و  عزي لنم غيرات الءن يك والوظي يك.ال نظيمو لنع
ولاااد اسااا ندس الباحااال ا سااا بانك لجماااع المعنوماااات وال  ااارت يمنياااك ال وزياااع يناااي أسااانوب العيناااك 

مادير مان مادراء وزار  الداننياك  121العءواايك الطب يكا حيل أن يادد أفاراد مج ماع الدراساك يضاس 
 من من نف األجهز  واادارات والمديريات المدنيك منها والعسكريك. واألمن الوطنو

 ول د نن ت الدراسك لعدد من الن اات أدمها: 
لن مسااا وي ضاااغوط العمااال الاااذي يءاااعر باااه المااادراء ظهااار بوجاااه يااااس ضاااعيفا حيااال بناااه الاااوزن 

تااس  %ا وأن يباا  العماال دااو أكتاار العواماال  ااأتيرًا ياال الضااغوط تااس  ااراع الاادورا53.13النساابو 
الت افااك ال نظيميااكا كمااا نن اات الدراسااك للااي وجااود درجااك ياليااك ماان الااو ء ال نظيمااو لاادي الماادراء 

%ا كماااا نن ااات الدراساااك للاااي يااادس وجاااود فااارو  باااين م اااردات العيناااك حاااول أتااار 82.49بنسااابك 
 مس وي ضغوط العمل يني درجك الو ء ال نظيمو  عزي لنم غيرات الءن يك والوظي يك.

ساااك بع اااد بااارامت  دريبياااك لنمااادراء فاااو الاااوزار  بءاااكل يااااسا والاااذين يحمناااون درجاااك ولاااد أو ااات الدرا
التانويك العامك بءكل ناص حيل نسب هس مر  عك م ارنك باألجهز  األنري و ءاجيعهس يناي لكماال 

الداننيااك ل  ااديس مزيااد ماان اابااداع وال ميااز  وزار الدراسااك الجامعيااكا و ءااجيع الماادراء والعااامنين فااو 
ينااي ذلااتا  ااوفير بياااك يماال أفضاال ماان البياااك الحاليااك ماان نااىل  ااوفير مااا يناازس ماان و ءااجيعهس 

اح ياجات ل سيير العمل بال ور  ال حيحكا ومحاولك نءر ت افك اانجاز لدي العامنين فو الوزار  
العمل حول أدميك ت افك اانجاز ودوردا فو  عزيز مكانك الوزار  فو  ووردمن نىل ي د الندوات 

 .المج مع
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 بعنوان:س ( 5880) ال رجانوا دراسك . 1
 "واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز أمن المجتمع الفلسطيني"

دااادفت داااذة الدراساااك للاااي ال عااارف يناااي والاااع اسااا را يجيات اا اااى  وال طاااوير ااداري بالءااارطك 
حاولاك ال عارف يناي مادي ممارساك ال نسطينيك فاو لطااع  از  مان وجهاك نظار لياادات الءارطكا وم

و طبي  لس را يجيات اا ى  ااداري وال طوير ااداري وال هديدات ال و  يتر بالسنب يني أمن 
المج ماع ال نساطينوا ولاد اساا ندس الباحال أسانوب الح ار الءااامل لمادراء الءارطك فاو محافظااات 

ينااو لمناسااب ه ولمىءم ااه لهااذة  ااز  نظاارًا لمحدوديااك العاادد ولااد  ااس اساا نداس الماانهت الو اا و ال حن
 الدراسك.

 ولد نن ت الدراسك للي مجمويك من الن اات من أدمها: 
 طبياا  م اااديس اا ااى  وال طااوير ااداري بالءاارطك وممارسااك لساا را يجيات اا ااى  وال طااوير 
ااداري لااس ي ااى للااي الحااد المطنااوبا وأن لساا را يجيات اا ااى  وال طااوير ااداري  سااادس فااو 

زيز األمان ال نساطينوا وا   ات ال ياادات يناي ال هديادات ال او  ايتر بالسانب يناي أمان المج ماع  ع
منهاااا يناااي سااابيل المتاااال ولاااين الح ااارا ال اااراع ال نظيماااو نا اااك باااين حرك اااو حماااان وفااا حا 
والوضاااع ا ل  اااادي الساااي  جاااراء الح اااارا وضاااعف الاااو ء وا ن مااااءا وضاااعف الاااوازع الااادينوا 

 ندرات. وءيوع ا  جار بالم
 ولد  و نت الدراسك للي يد   و يات من أدمها: 

ضاارور  العماال ينااي  بنااو لساا را يجيات اا ااى  وال طااوير ااداري وممارساا ها بءااكل فعااال فااو 
يااداد باارامت  دريبيااك لرفااع ك اااء  ال يااادات والعماال ينااي ليااداد نطااك ايااداد  الميسسااك الءاارطيك وا 

نطيط ااس را يجو الذي من ءأنه حل المءاكل األمنيك و أديل الكادر الءرطو وا ي ماد يني ال 
 وال ضاء يني الظوادر والممارسات السنبيك ال و  هدد أمن المج مع ال نسطينو.

 
  بعنوان: س (5880) السرا دراسك . 0

 "واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة"
ي ال عاارف ينااي والااع لياااد  دندسااك العمنيااات ااداريااك ) الهناادر  ( فااو وزار  داادفت دااذة الدراسااك للاا

الداننيااك واألمااان الاااوطنو فاااو لطااااع  اااز ا ومحاولاااك ال عااارف يناااي فااارو  دراساااك ذلااات الوالاااع وف اااًا 
لم غيرات: " الجننا والعمرا والميدل العنموا وطبيعك العملا ومكان العملا والمسمي الاوظي وا 

( موظافا  203ريبياكا وسانوات الندماك".  وكاان مج ماع الدراساك ي كاون مان ) ويدد الادورات ال د
( موظااف   ااراو  درجااا هس مااا بااين وكياال مسااايد وماادير داااار ا  388و ااس أنااذ يينااك   كااون ماان ) 

 ( اس بانك.  518ولد جمع الباحل )  وذلت فو األجهز  األمنيك واادارات العامكا
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ماع المادراء العاامين فاو األجهاز  األمنياك فاو وزار  الداننياك ولاس الباحل باوجراء بعاض الم اابىت  
 ال نسطينيك واألمن الوطنو فو محافظات لطاع  ز .

 ولد نن ت الدراسك للي مجمويك من الن اات من أدمها: 
. وجااود ويااو لاادي لياااد  وزار  الداننيااك بم اااديس ال طااوير ااداريا ولكاان دنااات ل ااور فااو فهااس 1

 دندسك " العمنيات ااداريك. م هوس دندر  " لياد  
. وجود ازدواجيك و دانل فاو ال اىحيات والعمال باين اادار  العاماك لنءااون اادارياك المركزياكا 5

واادار  العامااك لنءاااون الماليااك المركزيااكا مااع اادار  العاااس لنءاااون ااداريااك واادار  العامااك لنءاااون 
 الماليك فو الجانب المدنو.

اد  الديم راطو والديك ا وري بنسابك كبيار  فاو وزار  الداننياك واألمان الاوطنوا ماع . يبرز نمط ال ي3
 وجود نمط ال ياد  ال سيبيك أو الحر  بنسبك لنينك.

. السياسات ااداريك واضحك وم هومكا ولكن   ريردا يرجع للي لياد  الوزار  من المادراء العاامين 2
 لوجهز  واادارات العامك.

ياااب ال نطاايط ا ساا را يجو فااو بعااض األجهااز  األمنيااك واادارات العامااك فااو . يظهاار بوضااو   2
 وزار  الداننيك واألمن الوطنو. 

. ياا س  ااادريب و نمياااك مهاااارات الماااوظ ين فاااو وزار  الداننيااك واألمااان الاااوطنو ب اااور  بطيااااك جااادًا 2
 ون و ًا األجهز  األمنيك.

ماان الااوطنو  ياااب   عياال مولااع نااااب وزياار . يظهاار ينااي الهيكاال ال نظيمااو لااوزار  الداننيااك واأل1
 الداننيكا ومدير ياس األجهز  األمنيك. 

 . يظهر  ياب لبعض المس نزمات ال كنولوجيك الهامك لوجهز  األمنيك واادارات العامك.0
.  ياااب الهياكاال ال نظيميااك لاابعض األجهااز  األمنيااك وياادس وضااو  الهياكاال ال نظيميااك الموجااود  1

 مسب ًا.
ال اااوانين وال ءاااريعات ال اااو  عمااال يناااي ليااااد  بنااااء و طاااوير الاااوزار ا ويااادس اسااا نداس  .  يااااب18

 ال وانين وال ءريعات كمعيار رلابو ل يان األداء.
 ومن أدس ما أو ت به الدراسك ما ينو: 

ياد  البناء وال طوير لدي لياد  الوزار . 1  ( ا د ماس ب عزيز م هوس الهندر  وا 
 واضحك وم هومك بحيل     عارض مع ال وانين وال ءريعات.  (  حديد سياسات لداريك5
 ( العمل يني  جميع األنءطك والمهاس ال رييك ودمجها فو مهمك واحد . 3
زالاااااك 2 ( العمااااال يناااااي  عاااااديل الهيكااااال ال نظيماااااو ل ساااااهيل ا   اااااا ت باااااين اادارات المن ن اااااك وا 

 ا زدواجيك فو العمل.
 يك لنمسادمك ب ور  فعالك فو يمنيك ال طوير وفرض األمن. ( لياد  الهيكنك فو األجهز  األمن2
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( اس نداس  كنولوجيا المعنومات فو لياد    ميس العمنيات ااداريك وال  نيل من الرو ين والرلابك 2
 الم كرر . 

ياد  بناء العمنيات ااداريك. 1  ( العمل يني سن ال وانين وال ءريعات ال و  سايد يني اابداع وا 
ل مولع نااب وزيار الداننياكا ومولاع مادير يااس األجهاز  األمنياكا وذلات لن  نيال مان لرداا  (   عي0

وم ابعك وزير الداننيك لويمال ااداريك اليوميكا و  ر ه لرسس السياسات العامكا ومعالجك ال ضايا 
 األمنيك وااس را يجيك بالدرجك األولي.

 
 ( بعنوان:  2117دراسة ) صيام، . 1

 طلبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية فعالية مت"
 "في جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

ددفت دذة الدراسك للي ال عرف يني فعاليك م طنبات  طبيا  وظاااف لدار  و نمياك الماوارد البءاريك 
فاااو جهااااز الءااارطك ال نساااطينيك فاااو محافظاااات  اااز  مااان وجهاااك نظااار فااااك الضاااباط العاااامنين فاااو 

زا ومحاولااك ال عاارف للااي ال اارو  فااو دراسااك فعاليااك لدار  و نميااك المااوارد البءااريك فااو جهاااز الجهااا
الءااااارطك ال نساااااطينيك وف اااااًا لم غيااااارات: الجاااااننا العمااااارا الميدااااال العنماااااوا مكاااااان العمااااالا الر باااااك 
العسكريكا المسمي الوظي وا سنوات الندمكا سنوات النبر ا ولاد  كاون مج ماع الدراساك مان نسابك 

 الضباط العامنين فو جهاز الءرطك ال نسطينيك فو محافظات  ز .من فاك 
ولااد نن اات الدراسااك للااي مجمويااك ماان الن اااات ماان أدمهااا: وظااااف لدار  و نميااك المااوارد البءااريك 
 كااااد أن  كاااون  يااار موجاااود  أو مغيباااكا ومسااا وي الرضاااا يااان أنظماااك وظاااااف لدار  و نمياااك لدار  

نظمااك ال حنياال الااوظي و و نطاايط ال ااوي العامنااك وا ساا  طاب المااوارد البءااريك ضااعيف والم عن ااك بأ
وا ن يااار وال عيااين وال اادريب و نطاايط المسااار الااوظي و و  ياايس األداءا دااذا بااضااافك للااي  ياااب 
النااوااح ال ن يذيااك وااجااراءات ال ااو  سااايد فااو   ااميس و ن يااذ دااذة األنظمااكا بااضااافك للااي  ياااب 

ة الناااوااحا وماااع يااادس  ركياااز اادار  العنياااا يناااي  طاااوير األنظماااك دور اادار  العنياااا فاااو وجاااود داااذ
والناااوااح وااجاااراءات الموجاااود  مساااب ا وال اااو  ساااير و ساااهل يمااال الءااارطكا بااضاااافك للاااي وجاااود 
 كدن فو الكادر البءري وذلت ن يجك  ياب األنظمك الم بعك فو لدار  و نمياك الماوارد البءاريك فاو 

 أديل الكادر البءري والذي لو كان  أدينه يءواايا ولين مدروسا.يمنيك ال وظيفا و ياب أيضا  
ولااد أو اات الدراسااك با د ماااس ب أسااين لدار  م ن  ااك ادار  و نميااك المااوارد البءااريك  كااون ماان 
مهامهااا األساسااايك جمياااع األنءاااطك الم عن ااك باااأفراد الءااارطك ماااع ال ركيااز يناااي ال  اااحيح الاااوظي و 

يااداد نطااك لن ااوي العامنااك  ءاا مل ينااي الباارامت ال طويريااك و  ياايس لجميااع كااوادر الءاارطكا وأيضااًا ل
نءاااء مركااز بحااول  ااابع لجهاااز الءاارطك يءاا رت مااع اادار  الم ن  ااك ادار   األداء والحااوافزا وا 
و نميك الموارد البءريك فو ليداد نطك  نميك ايداد و أديل الكادر البءري فو الءرطكا بااضافك 
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األفاااراد ومعرفاااك ماااادي الننااال الوالاااع ينااااي العن ااار البءاااري والنظاااااس للاااي دراساااك حالاااك الضااااباط و 
ااداريا وأيضااًا لمواكبااك  ناار المساا جدات ال ااو  طاارأ ينااي  نميااك الكااادر الءاارطو ينااي المساا وي 

 المحيط ودول العالس وا س  اد  من نبر هس بما ي ناسب والوالع ال نسطينو.
رطك ال نساطينيك ) لانوناا فنساطينيا ( أساو  كما يجاب ال ركياز يناي وجاود لاانون نااص بجهااز الءا

بجميع دول العالسا والعمل يني مواكبك دذا ال انون واء  ا  النوااح وااجراءات ال و  سير و يسر 
 يمل الءرطك وحدود  ىحيا ها فو لطار ال انون.

 
 

 الدراسات العربية:  5.2
============== 

 
 س ( بعنوان: 5811. دراسك ) الحربوا 1

 مية المهارات األمنية ودورها في تحسي  أداء " تن

 ضباط األم  العام في القصيم وحائل " 

انح اارت مءااكنك دااذة الدراسااك فااو ال عاارف ينااي  نميااك المهااارات األمنيااك ودوردااا فااو  حسااين أداء 
ضاااباط األمااان العااااس فاااو ال  ااايس وحااااالا و ءاااكل مج ماااع الدراساااك مااان ضاااباط الءااارطك فاااو  نااات 

( ضابطًا.  ولد اس ندس الباحال  588( ضابطًاا وكان حجس العينك )  215 المنط  ين ويدددس )
 المنهت الو  و ال حنينوا وكانت أدس الن اات ما ينو: 

. أن المهارات األمنيك الىزماك ل حساين أداء ضاباط األمان العااس فاو ال  ايس وحااال ال او   اوافر 1
بيهاااا و ااوفير األماان الااذا و الك ياال دااو : الحاان األمنااو ب ولااع الجريمااك لباال ولويهااا وضاابط مر ك
 بحمايك أفراد ال و ا وال عرف يني الممنويات والمواد المندر .

. أن الوساال المهمك جدا ل نميك المهاارات األمنياك الىزماك ل حساين أداء ضاباط األمان العااس فاو 5
ك والمعنويااكا ال  اايس وحاااال دااو:  زويااد الم مياازين فااو اك ساااب المهااارات األمنيااك بااالحوافز المادياا

و دريب رجال األمن يني ل  ان اس نداس أنظمك ا س عىس اآللوا و دريب رجال األمن يني ل  ان 
 اس نداس   نيات الولايك األمنيك. 

. أن المعولااات المهمااك جاادًا ال ااو  حااد ماان  نميااك المهااارات األمنيااك الىزمااك ل حسااين أداء ضااباط 3
يك جدًا دو:  جادل المهارات األمنيك الم اوافر  لادي رجاال األمن العاس فو ال  يس وحاال بدرجك لو 

األمن يند  طبي  سياسات ال ن ىت النا ك بهسا ويادس الدلاك فاو ان  ااء رجاال األمان المءااركين 
 فو برنامت  نميك المهارات األمنيكا ولنك الدورات ال دريبيك النا ك ب نميك المهارات األمنيك. 
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غنااب ينااي المعولااات ال ااو  حااد ماان  نميااك المهااارات األمنيااك الىزمااك . أن الساابل المهمااك جاادا لن 2
ل حسااين أداء ضااباط األماان العاااس فااو ال  اايس وحاااال دااو:  زويااد الضااباط الم مياازين فااو اك ساااب 
المهارات األمنيك بالحوافز الماديك والمعنويكا و ءجيع ال يادات األمنيك لرجال األمن يني ا ل حا  

ت األمنيكا ومراياا  المهاارات األمنياك الم اوافر  لادي رجاال األمان يناد  طبيا  بدورات  نميك المهارا
 سياسك ال ن ىت النا ك بهس. 

. لدي م ردات مج مع الدراسك رييك م ءابهك نحو دور  نمياك المهاارات األمنياك فاو  حساين أداء 2
 ضباط األمن العاس فو ال  يس وحاال مهما ان ن ت أيماردس. 

 ات: وكانت أدس ال و ي
(  كنيااف الماادربين الماايدنين ماان أ ااحاب النباار  والدرايااك بويااداد باارامت  دريبيااك ل نميااك المهااارات 1

 األمنيك. 
 ( ليداد اس را يجيات  دريبيك مس دامك ل نميك المهارات األمنيك لضباط األمن فو ال  يس وحاال. 5
مهارات األمنيك وف  معايير محدد  (  رءيح الضباط لىل حا  بالبرامت ال دريبيك الىزمك ل نميك ال3

  ضمن درجك ك اء هسا وانضباطهس فو العملا فضًى ين الحاجك ال عنيك لهذة المهارات انجاز 
 مهاس العمل األمنو الذي ي ولونه.

 
م(بعنوان:2111.دراسة)العامر،2

"دور الحوافز في تجويد األداء لدى رجل األمن"

الحااوافز فااو  جويااد األداء لاادي الضااباط العااامنين بمديريااك األماان  هاادف الدراسااك ينااي معرفااك دور 
 العاس بالممنكك العربيك السعوديك بمدينك الرياض.

و كااون مج مااع ويينااك الدراسااك ماان جميااع الضااباط العااامنين بمديريااك األماان العاااس بالممنكااك العربيااك 
لاااس الباحاال باساا نداس ( ماان ر بااك مااىزس للااي ي ياادا و  108السااعوديك بمدينااك الرياااضا وياادددس ) 

 المنهت الو  وا واس ندس ا س بانك كأدا  لجمع البيانات. 
 وكانت أدس الن اات كما ينو: 

. يدس وجود فرو  ذات د لك لح اايك فو ا جادات أفراد مج مع الدراسك حاول محااور الدراساك 1
الندمااكا وم غياار بااان ىف م غياار المساا وي ال عنيمااوا وم غياار الر بااك العسااكريكا وم غياار ساانوات 
 يدد الدورات ال دريبيكا وم غير يدد مرات الح ول يني حوافز ماديك ومعنويك. 

. وجااود فاارو  ذات د لااك لح اااايك فااو ا جادااات أفااراد مج مااع الدراسااك الحا اانين ينااي حااوافز 5
معنوياك ماار  واحااد  وا جادااات أفااراد مج مااع الدراساك الحا اانين ينااي الحااوافز المعنويااك تىتااك ماارات 

أكتر حاااول ) أداااس الحاااوافز الم دماااك لنضاااباط العاااامنين بمديرياااك األمااان العااااس بالريااااض ( ل اااالح فااا
 ا جادات أفراد مج مع الدراسك الحا نين يني الحوافز المعنويك تىتك مرات بأكتر.
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 وكانت أدس ال و يات ما ينو: 
 لرياض. (  جنب أي دور لنعىلات الءن يك فو منح الحوافز بمديريك األمن العاس با1
 ( ربط الحوافز بمس وي األداء لنعامنين بمديريك األمن العاس بالرياض. 5
 ( ليطاء الحوافز لمس ح يها فو الولت المناسب بمديريك األمن العاس بالرياض. 3
 ( ال ركيز يني معيار الك اء  فو منح الحوافز لنعامنين بمديريك األمن العاس بالرياض. 2
 ي ك ومحدد  ل يان أداء العامنين بمديريك األمن العاس بالرياض.( ضرور  وجود معايير دل2
 (  نويع الحوافز ويدس ال ركيز يني أنواع محدد  منها لنعامنين بمديريك األمن العاس بالرياض.2
 
 س ( بعنوان:5818. دراسك ) الزايديا 3

 " دور العالقات العامة واإلعالم في مواجهة حوادث الحريق " 

دراسك و حنيل أحد مج معات العمل األمنو الميدانو والم متل فو الضاباط واألفاراد  ي ناول الباحل
والعاااامنين باااودار  الااادفاع المااادنو بالعا ااامك الم دساااكا وذلااات لن عااارف والولاااوف يناااي الااادور المهاااس 
لنعىلات العامك واايىس لبل وأتناء وبعاد حاوادل الحريا ا وأوجاه ال  اور فياه والاذي يحاول دون 

الءاكل اايجاابوا ولاد اسا ندس الباحال المانهت الو ا و ال حنيناوا كماا اسا ندس ا سا بانك  طبي ه ب
 أدا  لجمع البياناتا وكانت أدس الن اات ما ينو: 

 . ان يار ال ور  الميتر  فو برامت ال وييك يعطو طابعًا ولاايًا. 1
س وي الحن الولااو بهاا .  نوع أساليب ال وييك وال ركيز يني ن ااجها الميلمك يعمل يني رفع م5

 لدي أفراد المج مع.
 .  وزيع النءرات ال ويويك بطري ك يءواايك   يحدل األتر ال ويوي المطنوب منها.3
.  دييس بارامت ال ربياك فاو من ناف المراحال ال عنيمياك بنطاط  ويوياك مسا مر   ضاع أسان لت افاك 2

 السىمك الءامنك فو المج مع.
  وكانت أدس ال و يات ما ينو:

 ( العمل يني لءرات المج مع فو ال نطيط لبرامت ال وييك ال و يعددا الدفاع المدنو.1
( ليااااداد برنااااامت  طااااويو ءااااامل ودااااااس لمن نااااف ءاااارااح المج مااااع ووضااااع ال ااااوانين والمح اااازات 5

  س  طابهس ضمن أدس سبل ال وييك بالمءاركك.
  ال ويوياك فاو بارامت ال ويياك لنادفاع ( ال ركيز يني مدي  أتير ال ور  ال ويويك أكتار مان العباار 3

 المدنو.
( ضرور  ليداد برامت نا ك ين اارءااد الن ساو لنم اابين مان حاوادل الحرااا  بال نساي  ماع 2

 الجهات ذات العىلك.
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 ( بعنوان: 5881. دراسك ) الء ويا 2
 "الريا  مدى إسهام اإلعالم األمني في نجاح الحمالت األمنية بمدينة"
األمنياك  ساك ل ياان لادر  األجهاز  اايىمياك يناي ن ال النجاحاات المح  اك فاو الحماىت نطن  الدرا

ناىل معرفاك مادي  لنمج مع ا ومن تس  ح ي  الءعور باألمن العاس لكافك أفاراد المج ماع وذلات مان
الباحل اتبا اه مان ناىل  لسهاس أجهز  اايىس األمنو فو نجا  الحمىت األمنيك ودذا ما يسعي

 راسك . أدس الن اات :دذة الد
اايااىس األمنااو أفااراد المج مااع ينااي  . ءااجعت الحمااىت األمنيااك المساا مر  للااي جانااب  وييااك1 

 ال بنيه ين المنال ات األمنيك.
 األمن ين ليطاء ال ور  الح ي يك لنمنال ات األمنيك فو المنط ك.  . لحجاس مساولو5 

 أدس ال و يات :
للاي  ماىت األمنياك يناي   اديس المعنوماات و البياناات الح ي ياكحل الجهات المساولك ين الح .1 

 أجهز  اايىس األمنو.
مان  وجياه حماىت أمنياك بءاكل  . لجراء الحمىت األمنيك ضمن منهت ينماو مانظسا و الحاذر5 

 .ار جالو ويءوااو
 

م(بعنوان:2119.دراسة)الحربي،5

 الدفاع المدني""دور اإلعالم األمني في التعريف بمهام وأعمال 
 هادف الدراسااك للااي ال عاارف ينااي دور اايااىس األمنااو فااو ال عريااف بمهاااس وأيمااال الاادفاع الماادنو 
كأحااد األجهااز  األمنيااكا وكااان مج مااع الدراسااك دااو جميااع ال ااحف ال ااادر  فااو الممنكااك العربيااك 

دياك ميل اك دااا و اس ان ياار العيناك بطري اك العيناك العم15/1238دا ح ي 1/1238السعوديك نىل 
 من تىل  حفا و س اس نداس المنهت الو  و بأسنوب  حنيل المح وي فو دذة الدراسك.

 وكانت أدس الن اات ما ينو: 
 . اد ماس اايىس األمنو فو ال حف المحنيك بال عريف بمهاس وأيمال الدفاع المدنو. 1
يماال الادفاع المادنو يناي . يركز اايىس األمنو فو موضويا ه ال و   نااول ال عرياف بمهااس وأ5

 األسنوب النبري. 
 . بروز الموضويات ال و  عرف بمهاس وأيمال الدفاع المدنو بال  حات الداننيك لن حف. 3
. يااديس اايااىس األمنااو فااو ال ااحف المحنيااك الموضااويات ال ااو  عاارمف بمهاااس الاادفاع الماادنو 2

 بال ور المنونك. 
ي ناااول ال عريااف بمهاااس وأيمااال الاادفاع الماادنو  كااون . يناااوين مواضاايع اايااىس األمنااو الااذي 2

 يني مساحات م در   بنه أربعك أيمد  فأكتر. 
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. أباارز جوانااب ال عريااف بمهاااس وأيمااال الاادفاع الماادنو دااو ا ن  ااال لمباءاار  الحااوادل المن ن ااك 2
ج ماااع وال ياااس بعمنياااك ااط ااااءا وكاااذلت لياااداد الم طااويين و ااادريبهس ومواجهاااك الكاااوارل وحماياااك الم

 وم ادر التروات والمراف . 
 وكانت أدس ال و يات ما ينو: 

( ضاااارور  اساااا مرار ا د ماااااس باااااايىس األمنااااو و طااااويرة ماااان لباااال الاااادفاع الماااادنو وميسسااااات 1
 ال حافك المحنيك ل ح ي  الويو وال هس لدي أفراد المج مع. 

جميع األحوال ويدس ربط دذا (   عيل دور اايىس األمنو فو ال عريف بمهاس الدفاع المدنو فو 5
 الدور بما يحدل من كوارل وأحدال من ن ك. 

( العمل يني  حديد   حات داننيك فو ال حف المحنيك  ن ص لإليىس األمنو يني  ارار 3
 ال  حات الرياضيك. 

( ضرور  ي د الدورات المناسبك لمنسوبو وساال اايىسا وف ح لناوات ا   اال معهاس لنو اول 2
رض ووسااااال لباااراز موحاااد  لعااارض المح وياااات ال اااو  عااارف بمهااااس وأيماااال الااادفاع للاااي  ااايه يااا

 المدنو.
 

م(بعنوان:2118.دراسة)اللويح،6

 "دور اإلعالم األمني في فعالية برامج الوقاية من أضرار المخدرات 
 بالمدارس والمعاهد التعليمية"

ليااااك باااارامت الولايااااك ماااان أضاااارار  هاااادف الدراسااااك للااااي ال عاااارف ينااااي دور اايااااىس األمنااااو فااااو فعا
المنااادرات فاااو المااادارن والمعاداااد ال عنيمياااكا وال عااارف يناااي العوامااال ال اااو  ساااهس فاااو جعااال دول 
اايىس األمنو مح  ا ال اينيك لبرامت الولايك من أضارار المنادرات بالمادارن والمعاداد ال عنيمياكا 

باااارامت الولايااااك ماااان أضاااارار  والمعولااااات ال ااااو  حااااد ماااان دور اايااااىس األمنااااو فااااو  ح ياااا  فعاليااااك
 المندرات بالمدارن والمعادد ال عنيميك.

 واس ندس الباحل المنهت الو  و ال حنينوا وذلت باس نداس ا س بيان كأدا  لجمع البيانات.
 وكانت أدس ن اات الدراسك ما ينو:

رات بالمادارن . أيد أفراد الدراسك دور اايىس األمنو فو فعاليك برامت الولايك من أضارار المناد1
 والمعادد ال عنيميك. 

. أياد أفااراد الدراسااك أن دنااات ا  اااً  و عاونااًا بااين لدارات الماادارن والمعادااد ال عنيميااكا واألجهااز  5
 ذات العىلك بالولايك من أضرار المندرات. 

امت . أيد أفراد الدراسك بءد  وجود يوامل  سهس فو جعل دور اايىس األمنو مح  ًا ال اينيك لبر 3
 الولايك من أضرار المندرات بالمدارن والمعادد ال عنيميك. 
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. أيد أفراد الدراسك تىتك معولات  حد من دور ااياىس األمناو فاو  ح يا  فاينياك بارامت الولاياك 2
ودااو: ضااعف ال نسااي  بااين وساااال اايااىس والميسسااات ال عنيميااكا ون ااص المن  ااين فااو مجااال 

 يني ما ي س يرضه يبر اان رنت بءأن المندرات. اايىس األمنوا ويدس الرلابك
 وأو ت الدراسك بال الو: 

( العمااال يناااي ماااا مااان ءاااأنه دياااس دور ااياااىس األمناااو فاااو فعالياااك بااارامت الولاياااك مااان أضااارار 1
 المندرات. 

( وضااع الساابل المناساابك لنحااد ماان ال ااعوبات ال ااو  حااد ماان فعاليااك اايااىس األمنااو فااو   عياال 5
 من أضرار المندرات بالمدارن والمعادد. برامت الولايك 

(  ااوفير فاارص ال اادريب وال أدياال المناساابك لنعااامنين فااو اايااىس بمااا يااديس دور اايااىس األمنااو 3
 فو   عيل برامت الولايك. 

( العمااال يناااي دياااس ال نساااي  ماااع األجهاااز  ذات العىلاااك فاااو وضاااع بااارامت الولاياااك مااان أضااارار 2
 المندرات.

 
 (: 2116. دراسة ) عقيل، 7

  " العالقات اإلنسانية وعالقتها باألداء الوظيفي
 " لضباط قوات األمن الخاصة بمدينة الريا 

دااادفت داااذة الدراساااك للاااي ال عااارف يناااي والاااع العىلاااات اانساااانيك ويىل هاااا بااااألداء الاااوظي و 
ات ال او  حاول دون لضباط لوات األمن النا ك بمدينك الرياضا وال عرف أيضًا يني المعول

نءااار العىلاااات اانساااانيك باااين الضاااباطا أيضاااًا   اااديس م  رحاااات ل حساااين العىلاااات اانساااانيك 
 واألداء الوظي و لنضباط.

وأظهاارت ن اااات الدراسااك أن معظااس أفااراد العينااك ي ضااح لااديهس م هااوس العىلااات اانسااانيكا كمااا 
ناااذ ال اراراتا ويءاجعون المبااادرات  ساود بيانهس يىلااات لنساانيك طيباكا وأنهااس يءااركون فاو ا 

ال رديك والجماييك فو العملا وأن ميءرات األداء  ءير للاي أن دناات  مسات باالنوااح وأولاات 
العماال الرسااموا ولااديهس ال اازاس ب ن يااذ الواجبااات وال عنيماااتا وأنهااس يبااذلون ل اااري جهااددس فااو 

ب ألداء المهاس والواجباتا ودنات انجاز المهاس المسند  لليهسا وأن دنات مرايا  لنولت المطنو 
 يدس وجود ديس كافو ل حسين مس وي األداءا وأن معايير   ييس األداء  ير موضوييك.

ونن ت الدراسك للي جمنك  و يات من أدمهاا ال أكياد يناي أدمياك المحافظاك يناي يىلاات 
وا ب كاااار باااين  لنسااانيك جياااد  باااين الااازمىءا و نمياااك العىلاااات الطيبااك بيااانهسا و ءاااجيع ااباااداء

الضباطا و أكيد أدميك  دريب و طوير األداء وحسن ال عامل مع اآلنرينا والعمل يني ل احك 
 ال ر ك لىطىع يني   ارير   ييس األداء.
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  بعنوان: ( 5882) المطيريا دراسك . 0
 " مهارات القائد األمني في استخدام الحوافز لرفع مستوى أداء رجل األمن: 

 على شرطة منطقة حائل"دراسة مسحية 
داادفت دااذة الدراسااك لن عاارف ينااي ماادي اماا ىت ال ااااد األمنااو لمهااار   ح يااز العااامنينا وكااذلت 

ضاااااااااااااااااااااااااااااااااافك  معرفك مدي اس نداس ال ااد األمنو لنحوافز الماديك والمعنويك لمكافأ  العامنينا ل
أكتر الحاوافز  لمعرفك مدي اس نداس ال ااد األمنو لنحوافز بغرض رفع مس وي األداءا وما دو

 ال و يس ندمها ال ااد األمنو لمكافأ  العامنين.ومن أدس الن اات ال و  و نت لليها الدراسك: 
 ام ىت ال ااد األمنو المهار  الم وسطك ل ح يز العامنين. -1
 ا س نداس الم وسط لن ااد األمنو لنحوافز الماديك والمعنويك لمكافأ  العامنين.  -5
 ال ااد األمنو لنحوافز فو رفع مس وي أداء العامنين.  ال أتير ال وي  س نداس -3
أكتاار الحااوافز اساا ندامًا بال ر يااب دااو : يااىو  دوريااكا ويااىو  فنيااكا وتناااء ءاا ويا وباادل  -2

 ان دابا وءهادات ءكرا و رلياتا وبدل  رحيل.
 
 بعنوان: ( 5882) كاك ىا دراسك . 1

 مؤسسة األمنية "" دور وسائل اإلعالم في تنمية عالقات الجمهور بال
دادفت الدراسااك لن عاارف يناي دور لدار  اايااىس والعىلااات العامااك برااساك لااوات الءاارطك بالسااودان 
فو  حسين يىلات الءرطك بالجمهورا وال عريف بأدميك العمل الءرطو وأددافه وواجبا اها نءاأ ه 

 الءرطك والجمهور. و طورة.  وال عريف بدور وساال اايىس فو ال نميك و حسين العىلات بين
 نرجت الدراسك بالن اات ال اليك : 

ااذايك السودانيك دو أفضل الوساال اايىميك اي ال الرسالك الءرطيك لنجمهور  -1
 النارجو ينيها ال ن زيون ال ومو تس ال حف واا دارات اليوميك. 

 الحوار. الدراما دو الءكل البرامجو األمتل ل  ديس برامت الءرطك فو ااذايك ينيها -5
ليان ا جادات الرأي العاس دو أفضل الطر  ل  ويس أيمال لدار  اايىس والعىلات  -3

 العامك  نيها البحول العنميك تس  وفير اامكانات الىزمك.
 عرف المبحوتين يني لدار  اايىس والعىلات العامك بالءرطك يبر برنامت سادرون  -2

 السودانيك .ال ن زيونو تس برنامت الءرطك فو ااذايك 
ال ور  الذدنيك ين الءرطك لدي المبحوتين يبر وساال اايىسا لنها جهاز ضروري  -2

 لحمايك المج مع من الجريمك تس جهاز ندمو يطب  ءعار ) الءرطك فو ندمك الءعب(.
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بعنوان:م(2113)الحنيطة،دراسة.11

  تنظيمية وعالقتها بكفاءة األداء " القيم ال
 بية بوزارة الدفاع والطيران"في الخدمات الط

  حااادل يااان األتااار الكبيااار لن ااايس ال نظيمياااك يناااي أنءاااطك المنظماااات ويىل هاااا بك ااااء  األداء فاااو 
الناادمات الطبيااك بااوزار  الاادفاع والطيااران لكونهااا أحااد الساابل فااو رفااع مساا وي أداء العااامنين وزياااد  

 د نن ت الدراسك لما ينو: مهارا هس ومعارفهس.  ولد اس ندس الباحل المنهت الو  و.  ول
 . أن ال يس ال نظيميك المطب ك دانل الندمات الطبيك مر  عك. 1
 . ي نف ك اء  األداء لدي العامنين بءكل ياس بالمر  ع. 5
 . ا ضح أن دنات يىلك ليجابيك بين ال يس ال نظيميك والم غيرات الءن يك والوظي يك. 3
ت د لك لح اايك بين نمن من أبعاد ال يس ال نظيميك . ا ضح أن دنات يىلك ار باط موجبك ذا2

 –الادفاع  –ال او   –ال ناافن  –) الم غيرات المس  نك ( وبين ك اء  األداءا ودو : ال انون والنظاس 
الك اياك.  حيال  ر  اع ك ااء  األداء بار  اااع داذة األبعااد.  أماا ب ياك األبعاااد لاس يتبات أن لهاا يىلااك 

 ك اء  األداء. ذات د لك لح اايك يني
 
 

بعنوان:م(2111)آلسعود،دراسة.11

 " الصحافة واألم  بي  الواقع والمأمول " 

دااادفت داااذة الدراساااك للاااي معرفاااك طبيعاااك وأبعااااد العىلاااك المءاااوبك باااالنىف فاااو المج ماااع األمناااو 
 مايياك وال حافو بالممنكك العربيك السعوديكا ولد اسا ندس الباحال فاو دراسا ه طري اك المساح ا ج

( من الضباط وضباط ال اف معبارين يان  21يني يينك يءواايك من رجال الءرطك ويدددس ) 
(  25ال يادات ااءارافيك والوساطي وال ن يذياكا ويناي ييناك مماتناك مان رجاال ال احافك ويادددس ) 

وءمنت  حف ) الرياضا يكاظا المدينكا البىدا اليوسا الجزير ا ساعودي جازياتا ا ل  ااديك( 
 ندما ا سااا بانك كاااأدا  لجماااع المعنوماااات مع مااادا يناااي جماااع البياناااات والمعنوماااات ال اااو  اااس مسااا

  حنينهاا ولد نن ت الدراسك للي ن اات أدمها: 
. أن رجااال األماان يطااالبون ال ااحافك باادور فاياال فااو ال وييااك ولااين ا د ماااس ف ااط بالمناساابات 1

 األمنيك. 
 بعض األمور األمنيك المحظور . . ينءي رجال األمن من  دنل ال ح يين فو 5
 . يرون أن بعض ال ح يين يركزون يني السنبيات وي جادنون اانجازات األمنيك. 3
 . يوجد  ح يون   يعرفون ءياًا ين الندمات ال و ي دمها الجهاز األمنو. 2
و ح اي . يعانو رجال ال حافك من ا ن ظار الطويل والبيرولراطيك فو ااجراءات ااداريك األمن2

  أ و المواف ك لنح ول يني المعنومك. 
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. يااري ال ااح يون أن دوردااس ال وجيااه ولااين ااتااار  كمااا ي  ااور األمنيااونا وأن ليضااا  الح اااا  2
 دون مبالغك أفضل من  ركها لنءااعات. 
 ولد  و نت الدراسك للي  و يات منها: 

 (   عيل العىلك بينهما. 1
 يجاد طر  م وازن. ( ديو هما لضرور  ال نسي  بغيك ل5
 ( ليجاد ممتل لهما بءكل من ظس ودااس.3
 


 الدراسات األجنبية:  5.3
=================

 
  دراسك ( Eriksson, & Villeval, 2004 ) بعنوان: .1

" Other-Refarding Preference and Performance Pay- An Experiment on 

Incentives and Storting"  

ايضاااا  الن ااااات ال جريبياااك ل ياااان ال ح ياااز وال اااأتيرات األسااانوبيك لااادفع األداءا  يهااادف داااذا البحااال
 وأيضًا ليان مدي  أتير العوامل األنري يني األداء من حيل  بادليك ا م يازات الم رر .

 وأدس ما  و نت لليه الدراسك ال جريبيك ما ينو: 
  و  دفع بناء يني األداء. . دنات  ركيز يني الموظ ين ذوي المهار  فو الميسسات ال1
. بالر س من ال دانىت ل  أن األجر المجدي وال عال ي س  ماع ال بادلياك ال او   نال مان الجاذب 5

 نحو األداء المر بط بالدفع.
 

 دراسة  ( Roaz James, 2002 ) بعنوان: .2

"The Impact of the Means of Communication on the Attitudes and Political 

Behavior of Adolescent" 

دااادفت داااذة الدراساااك للاااي معرفاااك مااادي  اااأتير وسااااال ا   اااال يناااي ا جاداااات المرادااا  وسااانوكه 
السياسوا ولد انطن ت داذة الدراساك مان فارض أساساو مايداة أن وسااال ا   اال لهاا  اأتير فعاال 

هاا  اأتير ينااي يناي ا  جاداات السياسايكا ويناي المعرفاك وااحاطاك السياسايك باألحادالا كماا أن ل
 السنوت السياسو.

و و نت الدراسك للي أن زياد  ال عرض لوساال اايىس  زيد مان الدافعياك السياسايك لادي م ن يهااا 
 و زيد من ا د ماس السياسو لديها كما  زيد من مءارك ه السياسيك.
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 دراسة ( HALPERN, 1994) بعنوان:  .3

"Rely on Media Outlets and its Role in  

the Political Perception of Political Power" 

داادفت دااذة الدراسااك للااي ال عاارف ينااي ماادي ا ي ماااد ينااي وساااال اايااىس فااو اادرات السياسااو 
( م ارد  مان الاذكور وااناالا  388لنسنطك السياسيكا ولاد ان اار الباحال ييناك يءاواايك بنغات ) 

 واس ندس الباحل فو دراس ه المنهت المسحو.
د  و نت الدراسك للي أن مج مع العينك يع مد بءاكل أساساو يناي وسااال ااياىس فاو لدراكهاس ول

و  هس لومور السياسيك لنسنطك السياسايكا وأن دناات يىلاك طردياك باين اادرات السياساو ووسااال 
اايىس.

 

 دراسة ( ET.AL, Korezenny F., 1987) بعنوان:  .4
" Exposure to International News in Media Outlets " 

دااادفت داااذة الدراساااك للاااي ان باااار أتااار  عااارض األفاااراد لونباااار الم عن اااك بالءااااون الدولياااك وحجاااس 
(  502معنوما هس و رااهس وا جادا هس وادراكا هس حول ما يعرض فيهااا ولاد بنغات ييناك الدراساك ) 

العينااكا والااذكور % ماان م ااردات 21( ساانك فااأينيا ولااد  متناات اانااال ب  10م اارد  ماان ساان ) 
 %ا ورويو أن  كون العينك ممتنك لمس ويات  عنيميك من ن ك. 21

واساا ندس الباااحتون األساانوب المسااحو فااو ماانهجهس البحتااوا ولااد جمااع الباحتااان فااو دراساا هما بااين 
 أدا و الم ابنك الءن يك وا س   اء كأدوات لجمع البيانات.

ارياك المذاياك والمراياك  ساهس بءاكل كبيار فاو زيااد  وأن جت الدراساك أن زيااد  ال عارض لنماواد اانب
المعرفااك واادرات باااألمور السياساايك أكتاار ماان ال عاارض لنوساااال المطبويااكا وأن م غياار الساان ماان 
العوامااال الهاماااك ال ااااو  ااايتر ينااااي حجاااس المعرفااااكا حيااال أن األفااااراد األكبااار ساااانا يح ااانون ينااااي 

 معنومات أكتر من األ غر سنا.
 
 دراسة ( Schneider, 1985 ) بعنوان: .5

" The role of public relations in four organization types" 

ددفت الدراسك للي لجراء  حنيال لادور العىلاات العاماك فاو أربعاك أناواع مان الميسساات ) ندمياكا 
  ناييكا  جاريكا  ربويك ( وبيان أوجه ال ر  وا ن ىف فو دذة األدوار. 

ني يينك من الميسسات ال و   ع فو منط ك بال يمور فاو و ياك واءانطن وب طبي  منهت الدراسك ي
 بالو يات الم حد  األمريكيكا ف د  و نت الدراسك للي: 

 وجود ان ىف فو الدور وحجس األنءطك  بعًا لننماذ  ال نظيميك ال و   بعها الميسسات: 
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ت العامااك     اادس أيااك معنومااات . النمااوذ  ال  نياادي فااو ال نظاايس ااداري: ف ااد ا ضااح أن العىلااا1
 ين الرأي العاس  جاة الميسسك للي اادار  الجامعيك المساولك ينها.

. النمااوذ  الميكااانيكو فااو ال نظاايس ااداري: ودااو نمااوذ  ياااد  ي  ااف بالمرونااك وال طااورا ف ااد 5
 ااو  ااديس ا ضااح أن العىلااات العامااك فااو دااذا النمااوذ   مااارن لاادرًا كبياارًا ماان المهاااس واألنءااطك ال

 الميسسك و ءارت ب رااها فو ا ناذ ال رارات وبنا ك ذات العىلك بال طوير وال غيير.
. النموذ  التابل والمغن : ف د كء ت الدراسك أن العىلات العامك فو دذا النموذ  ال نظيماو   3

  بدي أي لدر من ا د ماس فو الرأي العاس وينح ر نءاطها يني األيمال الرو ينيك ف ط.
. النمااوذ  ال نظيمااو المناا نط: والااذي يءاا مل ينااي األنااواع الساااب كا فااون داااار  العىلااات العامااك 2

 مااارن نءاااطات ا  اااليك واسااعكا و نءااغل فااو يمنيااات ا   ااال بااالجمهور الااداننو والنااارجوا 
رءاااادات ذات  و نعااب دورًا دامااًا فااو مجااال اايااىس و البااًا مااا   اادس لااإلدار  الجامعيااك  وجيهااات وا 

 جدوي.
 

 

 التعليق على الدراسات السابقة: 5.4

======================== 

 

فاو  ( دراساك 11( دراساك فاو المج ماع المحناوا و )  11( دراسك منها )  51س ا طىع يني )  
دراسات فو المج معات األجنبيكا ور س أدميك الدراسات الساب ك فاو (  2المج معات العربيكا و ) 

ي باردا لبنك فاو ال ار  العنماو اانساانوا ل  أن أي منهاا لاس ي نااول أتار ااياىس لتراء المعرفك وا
األمنااااو ينااااي أداء العااااامنين فااااو األجهااااز  األمنيااااكا ودنااااا يكماااان ا ناااا ىف بااااين الدراسااااك الحاليااااك 
والدراسااات الساااب ك حياال لااس ياا س الااربط بااين اايااىس أو اايااىس األمنااو وأتاارة ينااي األداء فااو أي 

(ا ) الءااا ويا  5882ساااك ماااع دراساااك ) كااااك ىا ب كا ور اااس ذلااات ف اااد ا   ااات داااذة الدرادراساااك ساااا
فاااااااو  ناااااااااول س ( 5818س (ا و) الزاياااااااديا 5881س (ا ) الحرباااااااوا 5880(ا ) الناااااااويحا  5881

) ،س (5818) الطناانوا ،( 2117) صـيام،  موضوع ااياىس األمناوا وكاذلت ا   ات ماع دراساك
(ا                   5882) المطياااااريا ،( 2116، ) عقيـــــل، س (5811كا ) الزطمااااا،س (5811أباااااو سااااانطانا 

فاااو  ناااول موضاااوع األداءا س ( 5811ا ) الحربااوا م(2113)الحنيطاااة،ا م(2111)العااامر،
 وكذلت ا   ت مع الدراسات الساب ك فو اس نداس ا س بانك كأدا  لجمع البيانات األوليك. 

الساااب ك فااو ااطااار النظااري لنبحاالا و كااوين فكاار  ءااامنك ياان  ولااد اساا  اد الباحاال ماان الدراسااات
 اات من ن ك ولطايات م نويك  ناولموضوع الدراسكا كذلت فو ليداد ا س بانكا وال عرف يني بي

موضوع اايىس األمنو.  و كمن أدميك دذة الدراساك ب ناولهاا لموضاوع فرياد أ  وداو أتار ااياىس 
األجهااز  األمنيااكا ولااد  ناولاات دااذة الدراسااك ساا ك محاااور لإليااىس األمنااو ينااي أداء العااامنين فااو 
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األمناو ياري الباحال أن لهاا  اأتيرا يناي األداءا ولاس   نااول أي مان الدراساات السااب ك داذة العىلاك 
ات المسااا  نك فاااو ولاااس  ااادرن  اااأتير داااذة المحااااور يناااي األداءا وكانااات داااذة المحااااور داااو الم غيااار 

 ااابع وحيااد دااو أداء العااامنين فااو األجهااز  األمنيااكا حياال  ااس ماان الدراسااكا واح ااوت ينااي م غياار 
نىل البحل فو دذة المجا ت ال عرف يني اايىس األمناو ووالاع ااياىس األمناو الحاالوا وماا 
يىلك اايىس األمنو والم غيرات الس ك باألداءا ويأمل الباحل فاو الو اول للاي  و ايات  مكان 

ن اط ال و  فو األداء فو األجهز  األمنيكا وفو اايىس األمنو.  من معالجك ن اط الضعف و عزيز
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 منهجية الدراسةأواًل: 
============== 
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 أسلوب الدراسة 6.2

 اسةمجتمع وعينة الدر  6.3

 أداة الدراسة 6.4

 اختبار التوزيع الطبيعي 6.5
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 أواًل: منهجية الدراسة
============== 

 :مقدمة 6.1
========= 

جراءا هاااا محاااورا رايسااايا يااا س مااان نىلاااه ا نجااااز الجاناااب ال طبي اااو مااان  ع بااار منهجياااك الدراساااك وا 
انااات المطنوبااك اجااراء ال حنياال ااح ااااو لن و اال ا وياان طري هااا ياا س الح ااول ينااي البيالدراسااك

  ا وبال االو  ح االدراساك الم عن اك بموضاوع الدراساكللي الن اات ال و ي س   سيردا فو ضوء أدبياات 
 . األدداف ال و  سعي للي  ح ي ها

ومج مااع الدراسااكا وكااذلت أدا  الدراسااك المساا ندمك  م بااعنهت اللنماا ناااول دااذا ال  اال و اا ا حياال 
كماا ي ضامن و ا ا لإلجاراءات  ا ومادي  ادلها وتبا هاا. وكي يك بنااها و طويرداليداددا ك وطري 

 ااو اساا ندمها لجمااع بيانااات واألدوات الأدا  الدراسااك و  نينهاااا    ااميسبهااا الباحاال فااو س ال ااو لااا
واسا نىص لبياناات وين هو ال  ل بالمعالجاات ااح ااايك ال او اسا ندمت فاو  حنيال اا الدراسك
 ينو و ف لهذة ااجراءات. اتا وفيمالن اا
 

 أسلوب الدارسة: 6.2
============ 

يني طبيعك الدراسك واألدداف ال و  سعي للي  ح ي هاا ف اد اسا ندس الباحال المانهت الو ا و  بناء
ال حنينوا والذي يع مد يني دراسك الظادر  كما  وجد فو الوالع ويه س بو  ها و ا ا دلي اا ويعبار 

ا كمااا   يك  ااو دااذا الماانهت ينااد جمااع المعنومااات الم عن ااك بالظااادر  ماان يااا وكميااابياارا كي ينهااا  ع
ا بل ي عداة للي ال حنيل والربط وال  ساير لنو اول للاي   اء مظادردا ويىلا ها المن ن كأجل اس 

 يد بها ر يد المعرفك ين الموضوع. اس ن اجات يبنو ينيها ال  ور الم  ر  بحيل يز 
 مصدرين أساسين للمعلومات:وقد استخدم الباحث 

م اااادر  و معالجاااك ااطاااار النظاااري لنبحااال للاااي: حيااال ا جاااه الباحااال فاااالمصـــادر الثانويـــة .1
بموضااويو  البياناات التانويااك وال او   متاال فااو الك اب والمراجااع العربيااك واألجنبياك ذات العىلااك

والدراساات السااب ك  ا والدوريات والم ا ت وال  اريرا واألبحالاايىس األمنو واألداء الوظي و
 ال و  ناولت موضوع الدارسكا والبحل والمطالعك فو موالع اان رنت المن ن ك.

جماع البياناات  ينيك لموضوع البحل لجاأ الباحال للاي: لمعالجك الجوانب ال حنالمصادر األولية .2
األوليااك ماان نااىل ااساا بانك كااأدا  رايسااك لنبحاالا  ااممت ن ي اااً لهااذا الغاارضا ووزياات 

 .فو لطاع  ز  ضابطًا من ليادات األجهز  األمنيك الرايسيك النمسك 151يني 
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وداس يناي رأن ال ياادات  كما لاس الباحل بوجراء بعاض الم اابىت ماع يادد مان ليااد  الاوزار  العنياا
أ.كاماال أباااو ماضاااوا  الاااوزار ا ودااس وزيااار الداننياااك أ.ف حااو حماااادا ووكياال األمنيااك فاااو لطاااع  اااز 
 سامو نوفل.ومرالب ياس الوزار  أ.

 
 الدراسة : وعينة مجتمع 6.3
================= 

 مجتمع الدراسة:
ا وباااذلت فاااان مج ماااع ردات الظاااادر  ال اااو يدرساااها الباحااالمج ماااع الدراساااك يعااارف بأناااه جمياااع م ااا
يناي مءاكنك  وبنااء  .لاذين يكوناون موضاوع مءاكنك الدراساكالدراسك داو جمياع األفاراد أو األءاياء ا

 كافك ليادات األجهز  األمنيك النمسك الرايسيك ن المج مع المس هدف ي كون منالدراسك وأددافها فا
لااوات   –األماان الااداننو  –) الءاارطك ال نسااطينيك  ونااوابهس وماادراء اادارات المركزيااك فااو األجهااز 

 ضابطًا. 151ويدددس  الدفاع المدنو (  –األمن والحمايك  –األمن الوطنو 
 

 لدراسك ( يوضح أفراد مج مع ا1جدول )
 المجموع الدفاع المدني األمن والحماية األمن الوطني األمن الداخلي الشرطة المسمى/الجهاز
 2 1 1 1 1 1 قائد جهاز
 2 1 1 1 1 - نائب قائد
 3 - - - - 3 مساعد قائد
 112 58 11 10 13 22 مدير إدارة
 151 55 51 58 12 21 المجموع

 س5815ل نظيميكا الم در/ وزار  الداننيكا الهياكل ا
 

 :عينة الدراسة
ا س طري ك الح ر الءامل حيل كانت العينك دو ن سها مج مع الدراسكلد لاس الباحل باس ندا

  %.05.1لس بانك بنسبك  182لس بانك يني يينك الدراسك ولد  س اس رداد  151حيل  س  وزيع 
 

 :أداة الدراسة 6.4
============ 

 دراسـة" عـالم األمنـي علـى أداء العـاملين فـي األجهـزة األمنيـةاإل ثـرأ اس لياداد لسا بانك حاول" 
 "قيادات األجهزة األمنية في قطاع غزة على تطبيقية



86

 

 ن:يتتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسي
ا الجننا ا ج ماييك الحالكودو يبار  ين البيانات الءن يك ين المس جيب ) القسم األول:

فو وزار   ندمكال سنوات يددا الر بك العسكريكا الوظي و المسميا العنمو الميدلا العمر
 (.الداننيك

ا وي كون من أداء العامنين فو األجهز  األمنيك اايىس األمنو وودو يبار  ين  القسم الثاني:
 مجا ت : 1ف ر ا موزيك يني  02

 .( ف ر 12من ) نوي كو  السياسة اإلعالمية األمنيةالمجال األول: 
 .( ف ر 11من ) نوي كو  المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني المجال الثاني:
 .( ف ر 12من ) نوي كو  شمولية التغطية اإلعالمية األمنية المجال الثالث:
 .( ف ر 13من ) نوي كو ضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية المجال الرابع: 

 .( ف رات0من ) نوي كو ية األمنية موضوعية وصدق التغطية اإلعالمالمجال الخامس: 
 تنوع الوسائل اإلعالمية المستخدمة في التغطية اإلعالمية األمنية  المجال السادس:

 .( ف رات0من ) نوي كو 
 .( ف ر 12من ) نوي كو  أداء العاملين في األجهزة األمنيةالمجال السابع: 

 
 الكبير  جداً المواف ك دل يني  18بحيل كنما ال ربت الدرجك من  18-1ولد  س اس نداس الم يان 

 يني ما ورد فو العبار  والعكن  حيح.
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   6.5
=========================================== 

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سااامرنوف - ان باااار كولمجاااوروف  اااس اسااا نداس
ليمك ا ن بار  ساوي  أن ولد  بينا نت البيانات   بع ال وزيع الطبيعو من يدمه ن بار ما لذا كا

مسااااا وي الد لاااااك مااااان  وداااااو ألااااال (8.821) سااااااوي  (.Sig)ال يماااااك ا ح مالياااااك ( و أن 8.801)
0.05   ساااي س اسااا نداس ا ن باااارات وبال اااالو    باااع ال وزياااع الطبيعاااو وباااذلت فاااون البياناااات ا 

 لإلجابك يني فرضيات الدراسك.  الىمعنميك
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 األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 6.6
============================ 

 Statistical Package for اس   رياه و حنيال ااسا بانك مان ناىل برناامت ال حنيال ااح اااو 

the Social Sciences  (SPSS).  اااايك الىمعنميااكا وذلاات  ااس اساا نداس ا ن بااارات ااح 
 حسب ان بار ال وزيع الطبيعوا حيل  س اس نداس األدوات ااح اايك ال اليك:

 
النساااب الماوياااك وال كااارارات والم وساااط الحساااابو والم وساااط الحساااابو النسااابو: يسااا ندس داااذا  -1

األماار بءااكل أساسااو أل ااراض معرفااك  كاارار فاااات م غياار مااا وي يااد الباحاال فااو و ااف 
 .يينك الدراسك

 ( لمعرفك تبات ا س بانك.Cronbach's Alphaان بار أل ا كرونبا  ) -5

( ل ياااان درجاااك Spearman Correlation Coefficientمعامااال ار بااااط سااابيرمان ) -3
ااو وكذلت ل يان لحساب ا  سا  الداننو وال د  البنول د اس ندمه الباحل  ا ر باط. 

  غير ال ابع. غير من الم غيرات المس  نك والمالعىلك بين كل م

 م وسط درجاك ا سا جابك لاد و انت للاي( لمعرفك ما لذا كانت Sign Testان بار ااءار  ) -2
ول اد اسا ندمه الباحال لن أكاد مان د لاك  أس ان ن ات يان ذلات.  2الدرجك الم وسطك وداو 

 الم وسط لكل ف ر  من ف رات ا س بانك . 

لذا كاااان دناااات فااارو  ذات ( لمعرفااك ماااا (Mann-Whitney Test و ناااو –ان بااار ماااان  -2
ول ااد اساا ندمه الباحاال لن اارو   د لااك لح اااايك بااين مجمااوي ين ماان البيانااات ال ر يبيااك. 
 ال و  عزي لنم غير الذي يء مل يني مجموي ين ف ط.

( لمعرفك ما لذا كاان دناات فارو  ( Kruskal – Wallis Test وا ن –ل كاان بار كروس -2
ول اد اسا ندمه  ت أو أكتر من البيانات ال ر يبيك. ذات د لك لح اايك بين تىل مجمويا

 الباحل لن رو  ال و  عزي لنم غير الذي يء مل يني تىل مجمويات فأكتر.

ايجااااد حجاااس  اااأتير الم غيااارات المسااا  نك  (Stepwise)ا نحااادار الم عااادد باسااا نداس طري اااك  -1
 يني الم غير ال ابع.
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 صدق االستبيان:6.7 
============= 
ب د  ااس بانك أن   ين أسانك ااس بانك ما وضعت ل ياسها ولد لاس الباحل بال أكد من ي  د  

  د  ااس بانك بطري  ين:
 

        :صدق المحكمين
 م ن  ين فومن ال 15يرض الباحل ااس بانك يني مجمويك من المحكمين  أل ت من 

(ا ولد اس جاب 1بالمنح  رلس )وأسماء المحكمين مجا ت األداء الوظي و واايىس وااح اءا 
الباحل آلراء المحكمين ولاس بوجراء ما ينزس من حذف و عديل فو ضوء الم  رحات الم دمكا 

 (.5انظر المنح  رلس ) -وبذلت نر  ا س بيان فو  ور ه النهاايك 
 

 :صدق المقياس
 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

س بانك مع المجال الذي  ن مو  سا  كل ف ر  من ف رات ااي  د ب د  ا  سا  الداننو مدي ا
دذة ال  ر ا ولد لاس الباحل بحساب ا  سا  الداننو لإلس بانك وذلت من نىل حساب  لليه

 معامىت ا ر باط بين كل ف ر  من ف رات مجا ت ااس بانك والدرجك الكنيك لنمجال ن سه.
 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

د األدا  يع بر ال د  البنااو أحد م ايين  د  األدا  الذي ي ين مدي  ح   األدداف ال و  ري
ار باط كل مجال من مجا ت الدراسك بالدرجك الكنيك ل  رات  الو ول لليهاا ويبين مدي

 ااس بانك.
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 :أواًل: نتائج االتساق الداخلي
"  السياسك اايىميك األمنيك ر  من ف رات مجال "( معامل ا ر باط بين كل ف 5جدول )يوضح 

 8.82والدرجك الكنيك لنمجالا والذي يبين أن معامىت ا ر باط المبينك دالك يند مس وي معنويك 
=α .وبذلت يع بر المجال  اد  لما وضع ل ياسه 
 

 (2جدول )
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

 " والدرجة الكلية للمجال يكالسياسك اايىميك األمن " 

 الفقرة م

مان
بير
 س
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

*8.888 0.787 يوجد سياسك ليىميك أمنيك واضحك لإليىس األمنو  .1  

*8.888 0.625 سياسك اايىس األمنو م هومك ومعنومك لديت  .5  

*8.888 0.778 ك العامك لوزار  الداننيكيوجد انسجاس بين السياسك اايىميك األمنيك وبين السياس  .3  

*8.888 0.820 السياسك اايىميك األمنيك م ضمنك فو النطك العامك لوزار  الداننيك  .2  

*8.888 0.830 السياسك اايىميك األمنيك الم بعك  عكن رييك وزار  الداننيك ب ور  دلي ك  .2  

*8.888 0.800 ميك العامك لنحكومكالسياسك اايىميك األمنيك منسجمك مع السياسك اايى  .2  

*8.888 0.754 السياسك اايىميك األمنيك واضحك لن يادات العنيا والم وسطك فو الوزار   .1  

*8.888 0.775  ءمل السياسك اايىميك األمنيك ال ضايا األمنيك المن ن ك  .0  

*8.888 0.651 أل زس أنا وجهازي بالسياسك اايىميك األمنيك  .1  

*8.888 0.728 ياسك اايىميك األمنيك يني   نيص ال جو  بين المج مع واألجهز  عمل الس  .18  

*8.888 0.713  ءمل السياسك اايىميك األمنيك  عزيز الجانب الدينو واألنىلو فو المج مع  .11  

*8.888 0.627  هدف السياسك اايىميك األمنيك للي زياد  الويو األمنو فو المج مع  .15  

*8.888 0.781 السياسك اايىميك األمنيك من  ون فو اايىس واألمنيءرف يني وضع   .13  

*8.888 0.721 السياسك اايىميك األمنيك نابعك ين حاجك الوزار  وم طنبا ها األمنيك  .12  

*8.888 0.734   وس لياد  الوزار  بديس  ن يذ السياسك اايىميك األمنيك  .12  

 . α=8.82ك ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د ل *
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المهنيك اايىميك لن اامين يني  ( معامل ا ر باط بين كل ف ر  من ف رات مجال "3جدول )يوضح 
" والدرجك الكنيك لنمجالا والذي يبين أن معامىت ا ر باط المبينك دالك يند مس وي  اايىس األمنو

 وبذلت يع بر المجال  اد  لما وضع ل ياسه. α= 8.82معنويك 
 

  (3جدول )
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 " والدرجة الكلية للمجال المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو "

 الفقرة م

مان
بير
 س
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

*8.888 0.767 ال اامون يني اايىس األمنو م ن  ون فو العمل اايىمو األمنو  .1  

*8.888 0.834 امون يني اايىس األمنو ي ومون بواجبهس ب ور  ليجابيكال ا  .5  

*8.888 0.881 العامنون فو اايىس األمنو لديهس الك اء  المناسبك  .3  

*8.888 0.832 العامنون فو اايىس األمنو يعكسون الجهود األمنيك لوجهز   .2  

*8.888 0.817 ألجهز  األمنيكيوجد  نسي  بين ال اامين يني اايىس األمنو ولياد  ا  .2  

*8.888 0.614 يوجد أدميك كبير  لنعامنين فو اايىس األمنو  .2  

*8.888 0.824 ي وس العامنون فو اايىس األمنو ب ن يذ السياسك اايىميك األمنيك لنوزار   .1  

*8.888 0.766 يطور العامنون فو اايىس األمنو أن سهس مهنيا   .0  

*8.888 0.785 عامنين فو اايىس األمنو وأفراد األجهز  األمنيك يوجد انسجاس بين ال  .1  

*8.888 0.882 يوجد لبداع و جديد فو األيمال ال و ي وس بها العامنون فو اايىس األمنو  .18  

*8.888 0.782 يم نت العامنون فو اايىس األمنو المهار  الكافيك لن عامل مع األزمات  .11  

 . α=8.82ند مس وي د لك ا ر باط دال لح اايًا ي *
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ءموليك ال غطيك اايىميك  ( معامل ا ر باط بين كل ف ر  من ف رات مجال "2جدول )يوضح 
" والدرجك الكنيك لنمجالا والذي يبين أن معامىت ا ر باط المبينك دالك يند مس وي معنويك  األمنيك
8.82 =α .وبذلت يع بر المجال  اد  لما وضع ل ياسه 

 
 (3ول )جد

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 " والدرجة الكلية للمجال ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك " 

 الفقرة م

مان
بير
 س
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

*8.888 0.707 اايىس األمنو يغطو كافك أيمال وانجازات األجهز  األمنيك  .1  

*8.888 0.750 نو كافك ال ضايا األمنيك ويغطيها بالطري ك المناسبكي ابع اايىس األم  .5  

*8.888 0.705 ي وس اايىس األمنو بعمل حمىت ليىميك نابعك من نطط األجهز  األمنيك  .3  

*8.888 0.748 يوجد  وازن فو  غطيك أنبار وانجازات األجهز  األمنيك المن ن ك  .2  

*8.888 0.807 مكافحك المندرات بءكل جيدي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا   .2  

*8.888 0.712 ي وس اايىس األمنو ب غطيك الءاون المروريك بءكل جيد  .2  

*8.888 0.758 ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا المباحل بءكل جيد  .1  

*8.888 0.635 ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا العمالك وال نابر بءكل جيد  .0  

*8.888 0.712 س األمنو ب غطيك أيمال الدفاع المدنو بءكل جيدي وس اايى  .1  

*8.888 0.758 ي وس اايىس األمنو ب غطيك انجازات األمن والحمايك بءكل جيد  .18  

*8.888 0.764 ي وس اايىس األمنو ب غطيك أيمال األمن الوطنو بءكل جيد  .11  

*8.888 0.825 ضايا األمنيكي وس اايىس األمنو بعمل  وييك أمنيك ءامنك كافك ال   .15  

*8.888 0.787 ي وس اايىس األمنو ب غطيك ال ضايا األمنيك فو جميع محافظات ال طاع  .13  

*8.888 0.823 يوس( 1ن/52ي وس اايىس األمنو ب غطيك ال ضايا األمنيك فو جميع األولات )  .12  

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك  *
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ضوابط ومحاذير ال غطيك  ( معامل ا ر باط بين كل ف ر  من ف رات مجال "2جدول )يوضح 
" والدرجك الكنيك لنمجالا والذي يبين أن معامىت ا ر باط المبينك دالك يند  اايىميك األمنيك
 وبذلت يع بر المجال  اد  لما وضع ل ياسه. α= 8.82مس وي معنويك 

 
 (8جدول )

 من فقرات مجال معامل االرتباط بين كل فقرة 
 " والدرجة الكلية للمجال ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك "

 الفقرة م

مان
بير
 س
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

*8.888 0.685 ين زس اايىس األمنو بال عنيمات األمنيك النا ك ال ادر  من لياد  الوزار   .1  

*8.888 0.661 ي المعنومات السريك فو الوزار لدار  اايىس األمنو مطنعك ين  .5  

*8.888 0.720 الوزار   وفر المعنومات األمنيك الىزمك لإليىس األمنو  .3  

*8.888 0.720 ي م ع ال اامون يني اايىس األمنو باألمانك فو الح اظ يني المعنومات السريك  .2  

*8.888 0.710 كاايىس األمنو من زس بعدس نءر المعنومات األمنيك السري  .2  

*8.888 0.657 ينءر اايىس األمنو المعنومات األمنيك بال نسي  مع لياد  األجهز    .2  

*8.888 0.837 لدي لدار  اايىس األمنو الويو الكافو لىس  اد  من المعنومات األمنيك السريك  .1  

*8.888 0.767 ح اً ي وس اايىس األمنو ب هياك الرأي العاس بن وص أي أمور سريك لد  نءر    .0  

*8.888 0.810 ي وس اايىس األمنو بمحاربك ااءايك بءكل مهنو  .1  

*8.888 0.857 ي وس اايىس األمنو ب وظيف المعنومات األمنيك بطري ك مناسبك  .18  

*8.888 0.772 يوجه اايىس األمنو وساال اايىس بءكل جيد  جاة ال ضايا األمنيك  .11  

*8.888 0.812 نو بءكل دااس بن وص أي ضوابط ومحاذير جديد ي س اطىع اايىس األم  .15  

*8.888 0.638 ا ل زاس بالضوابط األمنيك ليىميا يديس جهود األجهز  األمنيك  .13  

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك  *
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غطيك موضوييك و د  ال  ( معامل ا ر باط بين كل ف ر  من ف رات مجال "2جدول )يوضح 
" والدرجك الكنيك لنمجالا والذي يبين أن معامىت ا ر باط المبينك دالك يند  اايىميك األمنيك
 وبذلت يع بر المجال  اد  لما وضع ل ياسه. α= 8.82مس وي معنويك 

 
 (6جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 رجة الكلية للمجال" والد موضوييك و د  ال غطيك اايىميك األمنيك " 

 الفقرة م

مان
بير
 س
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

*8.888 0.745 ي وس اايىس األمنو بنءر أنبار الوزار  والمعنومات األمنيك بطري ك موضوييك  .1  

*8.888 0.742 ء افيك المعنومات الوا نك لإليىس األمنو من األجهز   يدي لزياد  م دالي ه  .5  

*8.888 0.612 العامل السياسو يني موضوييك نءر أنبار الوزار  ييتر  .3  

*8.888 0.771 الموضوييك جزء أساسو من سياسك الوزار  اايىميك األمنيك   .2  

*8.888 0.695 ي س ال أكيد يني األجهز  األمنيك بوي ال   ارير دلي ك لإليىس األمنو لنءردا  .2  

*8.888 0.793 ايىس األمنويدس ال ضنيس وال هويل يعزز موضوييك ا  .2  

*8.888 0.665 ألوس بمراجعك اايىس األمنو لن أكد من موضوييك المعنومات األمنيك المنءور   .1  

*8.888 0.706 ال نسي  الدااس بين اايىس األمنو واألجهز  يزيد موضوييك النءر  .0  

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك  *
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 نوع الوساال اايىميك  ( معامل ا ر باط بين كل ف ر  من ف رات مجال "1ول )جديوضح 
" والدرجك الكنيك لنمجالا والذي يبين أن معامىت المس ندمك فو ال غطيك اايىميك األمنيك 

 وبذلت يع بر المجال  اد  لما وضع ل ياسه. α= 8.82ا ر باط المبينك دالك يند مس وي معنويك 
 
 (7جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 " والدرجة الكلية للمجال نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو ال غطيك اايىميك األمنيك  " 

 الفقرة م

مان
بير
 س
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

*8.888 0.703 يوجد  وا ل و نسي  دااس بين وساال اايىس واألجهز  األمنيك  .1  

*8.888 0.696 ي س نءر أنبار الوزار  يني المولع ا لك رونو لنوزار   .5  

*8.888 0.781 ي س نءر أنبار الوزار  يني ااذايات المحنيك  .3  

*8.888 0.769 يو يوب ( – وي ر  –ي س نءر أنبار الوزار  يني وساال اايىس الجديد )ال ين بوت   .2  

*8.888 0.808 محنيك ي س نءر أنبار الوزار  فو ال حف ال  .2  

*8.888 0.564 ي س نءر أنبار الوزار  فو منح  الداننيك فو  حي ك الرأي الحكوميك   .2  

*8.888 0.727 ي س نءر أنبار الوزار  يني ال ضاايات ال نسطينيك  .1  

*8.888 0.793 اانباريكي س نءر أنبار الوزار  يني موالع ا ن رنت   .0  

 . α=8.82مس وي د لك ا ر باط دال لح اايًا يند  *
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أداء العامنين فو األجهز   ( معامل ا ر باط بين كل ف ر  من ف رات مجال "0جدول )يوضح 
" والدرجك الكنيك لنمجالا والذي يبين أن معامىت ا ر باط المبينك دالك يند مس وي معنويك  األمنيك
8.82 =α .وبذلت يع بر المجال  اد  لما وضع ل ياسه 

 
 (5ل )جدو

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 " والدرجة الكلية للمجال أداء العامنين فو األجهز  األمنيك " 

 الفقرة م

مان
بير
 س
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

*8.888 0.806 ييدي العامنون فو األجهز  األيمال بال اينيك والك اء  المطنوبك  .1  

*8.888 0.780 فو األجهز  األمنيك أل ي جهوددس لنو ول لنن اات المطنوبكيبذل العامنون   .5  

*8.888 0.777 يحرص العامنون فو األجهز  األمنيك ب ن يذ األيمال وف  النطط الموضويك  .3  

*8.888 0.759   وفر لدي العامنين كافك المعنومات الىزمك انجاز أيمالهس  .2  

*8.888 0.823 المءاكل لدي العامنين المهار  وال در  لحل  .2  

*8.888 0.748 اس نداس ال كنولوجيا أدي للي سريك انجاز العمل  .2  

*8.888 0.778 اس نداس وساال ا  ال حديتك أدي للي سريك انجاز العمل  .1  

*8.888 0.681 زادت البرامت ال دريبيك من مهار  العامنين فو األجهز  األمنيك  .0  

*8.888 0.792 ك من  ح ي  األدداف الموضويكسادس العامنون فو األجهز  األمني  .1  

*8.888 0.729 ين زس العامنون بأولات الدواس المحدد  لهس  .18  

*8.888 0.842   وفر لدي العامنين المعرفك الكامنك بم طنبات األيمال المكن ين بها  .11  

*8.888 0.636  يتر األنماط السنوكيك لنعامنين يني حجس ونوييك األداء المطنوب  .15  

*8.888 0.750 سادس األفكار والمع  دات السااد  لدي العامنين فو  حسين األداء   .13  

*8.888 0.807  سادس السياسات وااجراءات الم بعك فو الوزار  يني انجاز األيمال بك اء   .12  

*8.888 0.601   دس الوزار  مكاف ت وحوافز لنعامنين الذين ي ومون بانجاز أيمالهس بك اء   .12  

 . α=8.82دال لح اايًا يند مس وي د لك  ا ر باط *
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 :Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
د األدا  يع بر ال د  البنااو أحد م ايين  د  األدا  الذي ي ين مدي  ح   األدداف ال و  ري

ار باط كل مجال من مجا ت الدراسك بالدرجك الكنيك ل  رات  الو ول لليهاا ويبين مدي
 ااس بانك.

 
يند ( أن جميع معامىت ا ر باط فو جميع مجا ت ااس بانك دالك لح اايًا 1يبين جدول )
 وبذلت يع بر جميع مجا ت ااس بانك  ادله لما وضع ل ياسه. α= 8.82مس وي معنويك 

 
 (8جدول )

 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة.

 معامل سبيرمان لالمجا م
 (.Sig)القيمة االحتمالية لالرتباط

*8.888 0.875 السياسك اايىميك األمنيك  .1  

*8.888 0.933 المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو  .5  

*8.888 0.827 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك  .3  

*8.888 0.873 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك  .2  

*8.888 0.762 موضوييك و د  ال غطيك اايىميك األمنيك  .2  

 نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو ال غطيك   .2
*8.888 0.800 اايىميك األمنيك   

*8.888 0.837 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك  .1  

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك *
 
  
  :lityReliabiثبات اإلستبانة  8.6

ي  د بتبات ااس بانك أن  عطو دذة ااس بانك ن ن الن يجك لو  س لياد   وزيع ااس بانك أكتر من 
مر   حت ن ن الظروف والءروطا أو بعبار  أنري أن تبات ااس بانك يعنو ا س  رار فو ن اات 

مرات نىل ف رات  ااس بانك ويدس  غييردا بءكل كبير فيما لو  س لياد   وزيعها يني األفراد يد 
 زمنيك معينك.

 ولد  ح   الباحل من تبات لس بانك الدراسك من نىل طري  ين وذلت كما ينو:
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 : Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ   -أ
اساا ندس الباحاال طري ااك أل ااا كرونبااا  ل يااان تبااات ااساا بانكا وكاناات الن اااات كمااا دااو مبينااك فااو 

 (.18جدول )
 
 (18)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 *الصدق البنائي معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م

 0.976 0.952 15 السياسك اايىميك األمنيك  .1

المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس   .5
 0.976 0.953 11 األمنو

 0.971 0.944 14 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك  .3

 0.974 0.948 13 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك  .2

 0.950 0.902 8 موضوييك و د  ال غطيك اايىميك األمنيك  .2

 نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو   .2
 0.957 0.916 8 ال غطيك اايىميك األمنيك 

 0.980 0.960 15 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك  .1

 0.993 0.987 84 المجاالت معا 

 ال د  البنااو = الجذر ال ربيعو الموجب لمعامل أل ا كرونبا *
 

( أن ليمك معامل أل ا كرونبا  مر  عك حيل   راو  10واضح من الن اات الموضحك فو جدول )
(. وكذلت ليمك ال د  البنااو 0.987( ولجميع ف رات ااس بانك )0.960ا 0.902)بين  

( ودذا يعني 0.993ولجميع ف رات ااس بانك ) (  0.980ا 0.950)  مر  عك حيل   راو  بين
  أن ليمك ال د  مر  عك.

 

 :Split Half Method التجزئة النصفية ةطريق -ب
واألساانك ذات األرلاااس  )األسااانك ذات األرلااس ال رديااك ا جازأين يحيال  ااس  جزااك ف اارات ا ن باار للاا

درجااات األسااانك ال رديااك ودرجااات األسااانك الزوجيااك  ر باااط بااينا ب معاماال احساا ااس الزوجيااك( تااس 
 :    Spearman Brown وبعد ذلت  س   حيح معامل ا ر باط بمعادلك سبيرمان براون
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2r=   ا ر باط المعدلمعامل 

1 r
معامل ا ر باط بين درجات األسانك ال رديك ودرجات  rحيل  

 (11يني الن اات الموضحك فو جدول ). و س الح ول األسانك الزوجيك
 
 (11جدول )

 لقياس ثبات اإلستبانة التجزئة النصفية ةطريق

االرتباط معامل  معامل االرتباط المجال م 
 المعدل

 0.963 0.928 السياسك اايىميك األمنيك  .1

 0.969 0.940 المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو  .5

 0.973 0.948 ميك األمنيكءموليك ال غطيك اايى  .3

 0.963 0.928 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك  .2

 0.963 0.963 موضوييك و د  ال غطيك اايىميك األمنيك  .2

2.  
 نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو ال غطيك 

 0.969 0.969 اايىميك األمنيك 

 0.973 0.973 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك  .1

 0.963 0.963 جميع مجاالت االستبانة 

 
 سابيرمان باراون) ا ر بااط المعادل( أن ليماك معامال 11واضح مان الن ااات الموضاحك فاو جادول )

Spearman Brown) م بول ودال لح ااًيا. 
 
 

يكون الباحل لد  أكد من (.  و 5وبذلت  كون ااس بانك فو  ور ها النهاايك كما دو فو المنح  )
لساا بانك الدراسااك ممااا يجعنااه ينااي ت ااك  امااك ب ااحك ااساا بانك و ااىحي ها ل حنياال  ااد  وتبااات 

 الن اات وااجابك يني أسانك الدراسك وان بار فرضيا ها.
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 واختبار فرضيات الدراسة وتفسيرتحليل ثانيًا: 
============================ 

 
 مقدمة: 6.9

======== 

ا وذلت من نىل ااجابك انات وان بار فرضيات الدراسك حنيل البيي ضمن دذا ال  ل يرضًا ل
ين أسانك الدراسك واس عراض أبرز ن اات ااس بانك وال و  س ال و ل لليها من نىل  حنيل 

 ا العمرا الجننا ا ج ماييك الحالك)ف را هاا والولوف يني م غيرات الدراسك ال و اء منت يني 
لذا  س ا (فو وزار  الداننيك ندمكال سنوات يددا بك العسكريكالر ا الوظي و المسميا العنمو الميدل

لذ  س اس نداس برنامت الرزس  الدراسكا لس بانكلجراء المعالجات ااح اايك لنبيانات الم جمعك من 
لنح ول يني ن اات الدراسك ال و سي س يرضها  (SPSS)ااح اايك لندراسات ا ج ماييك 

 و حنينها فو دذا ال  ل. 
 
 :البيانات الشخصيةوفق  لعينة الدراسةالوصف اإلحصائي  6.10

=================================== 
 البيانات الءن يكوف   لعينك الدراسك وفيما ينو يرض

 

 االجتماعية الحالةعينة الدراسة حسب توزيع  -

د يوجاد أيازب واحا بينمام زوجونا  من يينك الدراسك% 99ما نسب ه ( أن 15ي ضح من جدول )
% ا ودذا بسبب أن معظس العينك المكونك من ليادات األجهاز  األمنياك داس ممان 1ويمتل ما نسب ه 

يامًا أضف للي ذلت ياد  ءعبنا فو لطاع  ز  الزوا  فو م  بل العمرا  38يزيد يمردس ين ال 
 .بااضافك للي ا س  رار الوظي و لنعينك ما يسايد يني الزوا  من لبل أفراد العينك

 
 االجتماعية الحالة (:32) جدول

 النسبة المئوية % العدد االجتماعية الحالة
 99.0 104 م زو 

 1.0 1 أيزب

 100.0 105 المجموع
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 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 وجد أنتي واحد   متل  بينماذكورا  من يينك الدراسك% 99ما نسب ه ( أن 13ي ضح من جدول )
األمناو يح اا  للاي الاذكور أكتار مناه لإلناال لنءاونك العمال  % ا ودذا بسابب أن طبيعاك العمال1

طك األمنو واح ياجه لجهاود كبيار ا ودناا   يظهار فاو العيناك ل  أنتاي واحاد  وداو مادير يااس الءار 
 . النساايك

 
 الجنس (:31جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 99.0 104 ذكر

 1.0 1 أنتي

 100.0 105 المجموع

 
 

 العمرة الدراسة حسب عينتوزيع  -

ا سااانك 38ألااال مااان مااان ييناااك الدراساااك أيمااااردس % 4.8ماااا نساااب ه ( أن 12ي ضاااح مااان جااادول )
 -28ما بين  أيماردس%   راو  42.8 سنكا 28ألل من  - 38ما بين أيماردس   راو   47.6%

ا وداذا األمار طبيعاو سانك فاأكتر  50 أيمااردس% من ييناك الدراساك 4.8سنكا بينما  28ألل من 
حيل أن العمل فاو األجهاز  األمنياك يح اا  للاي فااك الءاباب فناري أن معظاس أفاراد العيناك مان داذة 

% وداذا بسابب حيوياك العمال وحاج اه لمان لهاس ال ادر  يناي الحركاك والجاد 95ال اك ال و  زياد يان 
 وا ج هاد الكبير. 

 
 العمر (:33جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 4.8 5 سنك 38ألل من 

 47.6 50 سنك 28ألل من  -38من 

 42.8 45 سنك 28ألل من  -28من 

 4.8 5 فأكتر  50

 100.0 105 المجموع
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 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
تانوياك ياماك مان حمناك كاًى مان  مان ييناك الدراساك% 18.2ما نسب ه ( أن 12ي ضح من جدول )

% 15.3% من حمنك درجك البكالوريونا ودناات 22.1 ا بينمادبنوس الم وسطأو درجك ال فما دون
ا ودنااا نجااد أن معظاس أفااراد العينااك داس ماان الم عنمااين وداو مااا ي ااارب ال مان حمنااك الدراسااات العنياا

%ا ووجااد ياادد مماان دااس تانويااك يامااك وألاال وذلاات لوجااود بعااض اادارات األمنيااك ال ااو  ح ااا  90
  ا هس فو الم عنمين.ل اات معينك من ال يادات ال و لد     وافر  

 
 المؤهل العلمي (:38جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 10.5 11 تانويك يامك فما دون

 10.5 11 دبنوس م وسط

 66.7 70 بكالوريون

 12.3 13 ماجس ير أو دك وراة

 100.0 105 المجموع

 
 يالوظيف المسمىعينة الدراسة حسب توزيع  -

لااااد  "المساامي الااوظي و لااديهس يينااك الدراسااك ماان % 7.6( أن مااا نسااب ه 16)ي ضااح ماان جاادول 
فاااو   14.3%"امااادير يااااس لدار  الجهااااز % "71.4 اناااااب لاااااد الجهااااز"  "% 6.7 االجهااااز"

ا ولد يظهر دنا أن دنات ننًى حيل أن األجهز  األمنيك ال و ن وس ب طبي  مسميات وظي يك أنري
 2بمساامي لااااد جهاااز واأل اال أن يكااون  0ولااد يساا غرب وجااود الدراسااك ينيهااا دااو نمسااك أجهااز  

أيضااًا بحااد أل اايا  2بمساامي نااااب لااااد جهاااز واأل اال أن يكااون  1ف ااطا بااضااافك للااي وجااود 
 ايديولكن و أيزو ذلت لوجود بعض المسميات فو األجهز  األمنيك  ساوي نااب لااد الجهاز كمس

  األمنياك ولكنهاا يمنياًا  عاد أجهاز  من  انك كااادار  لااد الجهازا ودنات لدارات   بع بعض األجهز 
العامااااك لنءاااارطك الدوليااااك " ا ن ربااااول " وال ااااو   بااااع جهاااااز الءاااارطك ال نسااااطينيك ومراكااااز ال أدياااال 
واا ااى  ال ااو كاناات   بااع الءاارطك ولكنهااا أ اابحت مااينرًا مديريااك مساا  نك   بااع لااوزير الداننيااك 

 اع  حات "  يار ذلات " فهاس أفاراد العيناك الاذين ي وماون واألمن الوطنو مباءر ا أما بن وص ما ي
 يمنيًا ولس يأنذوا المسمي رسميًا. ء اادارات المركزيك باانابك م اس مدرا
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 المسمى الوظيفي(: 36جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 7.6 8 لااد الجهاز

 6.7 7 نااب لااد الجهاز

 71.4 75 مدير ياس لدار  الجهاز

 14.3 15  ير ذلت

 100.0 105 المجموع

 

 الرتبة العسكريةعينة الدراسة حسب توزيع  -
 "ايمياد أو لاواء ر ب هس العسكريك "يينك الدراسك من % 4.8( أن ما نسب ه 11)ي ضح من جدول 

"مااااىزس أول".   %6.6% "ن يااااب"ا 16.2% "رااااااد"ا 18.1% "م اااادس"ا 38.1"ا ي يااااد "% 16.2
النسب م ناسابك وطبيعاك العيناك ال او أدرساها حيال ناري أن لياادات األجهاز  الرايسايك  وأري أن  دذة

النمسك دس من لهس ر بك يميد أو لواءا وب يك ال يادات لهاس مساميات ي ياد وح اي ماىزس أول وداذا 
 وزيع مع ول لإلدارات المركزيك والرايسيك فو األجهز  األمنيكا وأري أن  دذة الر ب   ناساب بءاكل 

ير مع يمر أفراد يينك الدراسك و  ناسب بءكل كبير ماع سانوات الندماك ال او لضاودا فاو وزار  كب
 الداننيك واألمن الوطنو.

 

 (: الرتبة العسكرية37دول )ج
 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية

 4.8 5 يميد أو لواء

 16.2 17 ي يد

 38.1 40 م دس

 18.1 19 رااد

 16.2 17 ن يب

 6.6 7 أول مىزس

 100.0 105 المجموع
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 في وزارة الداخلية خدمةال سنوات عددعينة الدراسة حسب توزيع  -

ماان ييناك الدراساك سانوات الندماك لاديهس فااو وزار  % 38.2ماا نساب ه ( أن 10ي ضاح مان جادول )
% 28.2بينمااا  اساانك 11للااي ألاال ماان  2مااا بااين   ااراو   %11.8ا  ساانوات 2ألاال ماان  الداننيااك
ولااد  ااس   ساايس ساانوات الندمااك بهااذة   .ساانوات فااأكتر 11 الندمااك لااديهس فااو وزار  الداننيااك ساانوات

ساانوات دااس ماان ال ح ااوا  2الطري ااك حسااب العماال الزمنااو لهااذة األجهااز ا حياال ماان يمنااوا ألاال ماان 
س وال ااو ُءااكنت ينااي لتردااا حكومااك 5882باااألجهز  األمنيااك بعااد ا ن نابااات ال ااو جاارت فااو ياااس 

يااس داس مان ال ح اوا بااألجهز  األمنياك  11للاي  2نادموا مان د  حركك حماانا ومان فنسطينيك ب يا
% مان أفاراد العيناك داس ممان لاديهس نبار  طويناك 70بعد ان  اضك األل يا وأري أن ماا ي اارب ال 

% دو 30فو العمل فو وزار  الداننيك ونا ك أن فاك لياد  األجهز   ح ا  لهذة ال اكا ونسبك ال 
ديل ليادات جادد يسا  يدوا مان نبار  زمىاهاس الاذين لضاوا أكتار مانهس فاو العمال فاو نسبك جيد  ل أ

 األجهز  األمنيك فو وزار  الداننيك.
 

 سنوات الخدمة في وزارة الداخلية (:35جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة في وزارة الداخلية

 30.5 32 سنوات 2ألل من 

 19.0 20 سنك 11 ألل من -2من 

 50.5 53 سنك فأكتر 11

 100.0 105 المجموع





 او نو -مانا  ن بار فرضيات الدراسك ف د  س اس نداس ا ن بارات  ير المعنميك )ان بار ااءار 
 فو حالك أن  وزيع البيانات   ي بع ال وزيع الطبيعو.ك مناسب اتا ن بار ة دذ( وا ن –كروسكال

يط( درجة اإلجابـة يسـاوي درجـة الحيـاد )درجـة الموافقـة اختبار الفرضيات حول متوسط )وس* 
 المتوسطة(

 
ودو   ابل مواف  بدرجك م وسطك  2ان بار أن م وسط درجك ااجابك يساوي  :الفرضية الصفرية 

 المس ندس.الم يان حسب 
 

  2م وسط درجك ااجابك   يساوي  :الفرضية البديلة
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( فونااه   يمكاان SPSS)حسااب ن اااات برنااامت ( 0.05أكباار ماان  Sig) Sig > 0.05لذا كاناات 
ال رضاايك ال اا ريك ويكااون فااو دااذة الحالااك م وسااط  راء أفااراد العينااك حااول الظااادر  موضااع رفااض 

 Sig < 0.05ا أمااا لذا كاناات  2الدراسااك   ين نااف جودريااًا ياان موافاا  بدرجااك م وسااطك ودااي 
(Sig  فياا س رفااض ال رضاايك ال اا ريك ولبااول ال رضاايك ال0.05ألاال ماان ) بدينااك ال اانااك بااأن م وسااط

ا وفو دذة الحالك يمكن  حديد ما لذا رجك المواف ك الم وسطكين د راء أفراد العينك ين نف جودريًا 
ذلاات ماان و   .المواف ااك الم وسااطككااان م وسااط ااجابااك يزيااد أو ياان ص ب ااور  جودريااك ياان درجااك 

الحسااابو لإلجابااك يزيااد ياان  نااىل ليمااك ا ن بااار فااوذا كاناات ااءااار  موجبااك فمعناااة أن الم وسااط
 درجك المواف ك الم وسطك والعكن  حيح.

 
و ن بار فرضيات الدراسك  س اس نداس ان بار د لك معامل ار باط بيرسون )سبيرمان( وفو * 

 دذة الحالك سي س ان بار ال رضيك ااح اايك ال اليك:
  :الفرضية الصفرية

  .من مجا ت الدراسك موضع ا د ماس    وجد يىلك ذات د لك لح اايك بين مجالين
  :الفرضية البديلة

  . وجد يىلك ذات د لك لح اايك بين مجالين من مجا ت الدراسك موضع ا د ماس
 

0.05أكباار ماان مساا وي الد لااك  Sig.(P-value)لذا كاناات    حسااب ن اااات برنااامت(SPSS )
ك وبال االو    وجاد يىلاك ذات د لاك لح ااايك باين مجاالين ال رضيك ال ا ريفونه   يمكن رفض 

0.05ألاال ماان مساا وي الد لااك  Sig.(P-value)كاناات ماان مجااا ت الدراسااك ا أمااا لذا    فياا س
 وجد يىلاك ذات د لاك لح ااايك باين رفض ال رضيك ال  ريك ولبول ال رضيك البدينك ال اانك بأنه 

 . ت الدراسكمجالين من مجا
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 تحليل فقرات االستبانة: 6.11
================ 
 " السياسة اإلعالمية األمنية تحليل فقرات مجال " -

درجك  يم وسط درجك ا س جابك لد و نت لللمعرفك ما لذا كانت  س اس نداس ان بار ااءار  
 (11ول )الن اات موضحك فو جد .ان ن ت ينها أس 2المواف ك الم وسطك ودو 

 (38جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " السياسة اإلعالمية األمنية " 

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

رتبة
ال

 

 15 0.171 0.95 1.86 60.8 6.08 لإليىس األمنويوجد سياسك ليىميك أمنيك واضحك  1

 7 0.000* 3.48 1.94 67.0 6.70 سياسك اايىس األمنو م هومك ومعنومك لديت 5

3 
يوجد انسجاس بين السياسك اايىميك األمنيك وبين السياسك 

 9 0.000* 3.60 2.04 65.4 6.54 العامك لوزار  الداننيك

2 
م ضمنك فو النطك العامك لوزار  السياسك اايىميك األمنيك 

 13 0.003* 2.79 2.01 63.5 6.35 الداننيك

2 
السياسك اايىميك األمنيك الم بعك  عكن رييك وزار  الداننيك 

 11 0.001* 3.22 1.99 65.0 6.50 ب ور  دلي ك

2 
السياسك اايىميك األمنيك منسجمك مع السياسك اايىميك 

 5 0.000* 4.66 1.81 69.3 6.93 العامك لنحكومك

1 
السياسك اايىميك األمنيك واضحك لن يادات العنيا والم وسطك 

 12 0.003* 2.79 2.07 63.7 6.37 فو الوزار 

 14 0.012* 2.26 1.98 63.0 6.30  ءمل السياسك اايىميك األمنيك ال ضايا األمنيك المن ن ك 0
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 1 0.000* 6.50 2.00 75.6 7.56 أل زس أنا وجهازي بالسياسك اايىميك األمنيك 1

18 
 عمل السياسك اايىميك األمنيك يني   نيص ال جو  بين 

 8 0.001* 3.22 2.17 65.4 6.54 المج مع واألجهز 

11 
 ءمل السياسك اايىميك األمنيك  عزيز الجانب الدينو 

 4 0.000* 4.92 1.99 70.7 7.07 واألنىلو فو المج مع

15 
يىميك األمنيك للي زياد  الويو األمنو  هدف السياسك اا

 2 0.000* 5.61 1.94 72.2 7.22 فو المج مع

13 
يءرف يني وضع السياسك اايىميك األمنيك من  ون فو 

 10 0.006* 2.51 1.98 65.2 6.52 اايىس واألمن

12 
السياسك اايىميك األمنيك نابعك ين حاجك الوزار  وم طنبا ها 

 3 0.000* 5.72 1.92 71.8 7.18 األمنيك

 6 0.000* 5.09 2.12 68.4 6.84   وس لياد  الوزار  بديس  ن يذ السياسك اايىميك األمنيك 12

  0.000* 4.61 1.54 67.1 6.71 السياسة اإلعالمية األمنية 

0.05الم وسط الحسابو دال لح اايًا يند مس وي د لك  * . 
 

 مكن اس نىص ما ينو:( ي11من جدول )
ساوي " ي أل زس أنا وجهازي بالسياسك اايىميك األمنيك ال اسعك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

 6.50ا ليمك ا ن بار%75.6 ( أي أن الم وسط الحسابو النسبو18)الدرجك الكنيك من  7.56
لح اايًا يند مس وي  لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك  0.000 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن 
0.05د لك   ين درجك المواف ك زاد مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ا

ا ويعزو الباحل دذا ال أييد بسبب ما لامت أن دنات مواف ك يني دذة ال  ر  الم وسطك ودذا يعنو
العامك ومركزيك  اايىميكضرور  ا ل زاس بالمحددات به لياد  الوزار  ووزير الداننيك بال ءديد ب

 فو وزار  الداننيك. واايىسالمرجعيك اايىميك الم متنك فو اادار  العامك لنعىلات العامك 
"   ءمل السياسك اايىميك األمنيك ال ضايا األمنيك المن ن ك التامنك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -
ا ليمك %63.0 ( أي أن الم وسط الحسابو النسبو18يك من )الدرجك الكن 6.30ساوي ي

لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك   0.012 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  2.26ا ن بار
0.05لح اايًا يند مس وي د لك   مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ا
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ا ودذا يرجع للي أن أن دنات مواف ك يني دذة ال  ر  ك الم وسطك ودذا يعنوين درجك المواف  زاد
اايىس األمنو يءمل معظس ال ضايا األمنيك المر بطك بالوزار  ولكنها    غطو كل ال ضايا 
األمنيك وذلت لسببين لحدادما ل ور الجهك المنولك لذلتا واآلنر لحساسيك األمر ويدس  ح ي ه 

  غطي ه.أي أدداف أمنيك ب
ا وأن الم وسط الحسابو 6.71يمكن ال ول بأن الم وسط الحسابو يساوي  وبشكل عام -

 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  ا4.61%ا ليمك ا ن بار 67.1النسبو يساوي 
دال لح اايًا يند مس وي د لك " السياسة اإلعالمية األمنية " لذلت يع بر مجال 0.000

0.05  ين درجك المواف ك لد زاد م وسط درجك ا س جابك لهذا المجال مما يدل يني أن ا
 . يني ف رات دذا المجال الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك

 
ويعزو الباحل ذلت للي أدميك السياسك اايىميك األمنيك وكونها ركيز  أساسيك من ركااز نطك 

لوزار  وأجهز ها األمنيكا وبالر س من وضو  دذا لرارات وموالف اويني لتردا   أتر وزار  الداننيك 
لاد  األجهز  األمنيك يني دذة السياسك كونها  لنك وضو  واطىعاألمر وأدمي ه ل  أنه يظهر 

 ير م ضمنك فو نطك وسياسات الوزار  العامكا ويدس لءرات اايىس فو وضع السياسك العامك 
أدميك دور اايىس األمنو وأترة يني أداء العامنين فو األجهز  ودورة لنوزار  ر س لنايك ال ياد  ب

فو المج مع ال نسطينو كونه ذراع رايسو مسايد ألجهز  األمن وال و   وس بوي ال رسالك 
 األجهز  األمنيك لنمج مع و وضيح ما لدي األمن من   ورات لد  كون  اابك ين أفراد المج مع.

الوزار  يني دذا المبدأ حيل ييكد وزير الداننيك أ.ف حو حماد فو الم ابنك و     ال ياد  العنيا فو 
ال و أجرادا معه الباحل يني أن الوزار  ياك ك يني وضع سياسات أمنيك لس را يجيك لنوزار  
واايىس األمنو جزء أساسو فو  نايك دذة السياسات كون لناي ه ب أتير اايىس ودورة فو 

عاس لوزار  الداننيك وكيل الوزار  أ.كامل أبو ماضوا والمرالب المن  كلمعه   نايك ال رارا وا   
 أ.سامو نوفل.
س ( وال و اس ن جت أن السياسات اايىميك 5881دراسك ) الجحنوا ة الن اات مع وا   ت دذ

 ير الناضجك  برز سنبيات الحمىت األمنيك مما يزيد من م اومك المج مع لها األمر الذي 
ولد ا   ت الن اات أيضا من دراسك ) الحربوا   و  بين المج مع والحمىت األمنيك.يحدل فج
( بأن العامنين فو األجهز  األمنيك من زمون بسياسك الميسسك األمنيك و     دذة السياسك  5883

( بأن السياسات اايىميك  ير  5881وا   ت أيضا مع دراسك ) الء ويا   مع أنىليا هس.
 مت فو لحدال فجو  بين المج مع والحمىت األمنيك.الناضجك ساد
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 " المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو تحليل فقرات مجال " -
درجك  يم وسط درجك ا س جابك لد و نت لللمعرفك ما لذا كانت  س اس نداس ان بار ااءار  

 (.58جدول )الن اات موضحك فو  .ان ن ت ينها أس 2المواف ك الم وسطك ودو 

 (21جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني "
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1 
يني اايىس األمنو م ن  ون فو العمل  ال اامون

 7 0.118 1.19 1.88 61.4 6.14 اايىمو األمنو

5 
ال اامون يني اايىس األمنو ي ومون بواجبهس ب ور  

 6 0.005* 2.57 1.79 63.1 6.31 ليجابيك

 9 0.247 0.68 1.77 60.2 6.02 العامنون فو اايىس األمنو لديهس الك اء  المناسبك 3

2 
عامنون فو اايىس األمنو يعكسون الجهود األمنيك ال

 لوجهز 
6.32 63.2 1.88 2.54 *0.006 5 

2 
يوجد  نسي  بين ال اامين يني اايىس األمنو ولياد  

 األجهز  األمنيك
6.41 64.1 2.02 2.51 *0.006 4 

 1 0.000* 5.09 2.06 70.1 7.01 يوجد أدميك كبير  لنعامنين فو اايىس األمنو 2

1 
ي وس العامنون فو اايىس األمنو ب ن يذ السياسك اايىميك 

 2 0.000* 4.24 1.92 67.9 6.79 األمنيك لنوزار 

 3 0.000* 3.69 1.91 64.8 6.48 يطور العامنون فو اايىس األمنو أن سهس مهنيا 0

1 
يوجد انسجاس بين العامنين فو اايىس األمنو وأفراد 

 10 0.073 1.79 2.06 60.0 6.00 األجهز  األمنيك
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18 
يوجد لبداع و جديد فو األيمال ال و ي وس بها العامنون فو 

 اايىس األمنو
5.91 59.1 1.90 -0.53 0.299 11 

11 
يم نت العامنون فو اايىس األمنو المهار  الكافيك لن عامل 

 مع األزمات
6.04 60.4 2.00 1.62 0.053 8 

  0.000* 3.35 1.59 63.1 6.31 ين على اإلعالم األمنيالمهنية اإلعالمية للقائم 

0.05الم وسط الحسابو دال لح اايًا يند مس وي د لك  * . 
 

 ( يمكن اس نىص ما ينو:58من جدول )
ساوي " ي يوجد أدميك كبير  لنعامنين فو اايىس األمنو السادسك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

ا ليمك ا ن بار % 70.1 ( أي أن الم وسط الحسابو النسبو18درجك الكنيك من )ال 7.01
لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك لح اايًا يند   0.000 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  5.09

0.05مس وي د لك   رجك ين دزاد مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ا
 المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك يني دذة ال  ر . 

يوجد لبداع و جديد فو األيمال ال و ي وس بها العامنون فو  العاءر  "لن  ر  الم وسط الحسابو  -
-ا ليمك ا ن بار% 59.1أي أن الم وسط الحسابو النسبو 5.91ساوي " ي اايىس األمنو

دالك لح اايًا  ير لذلت  ع بر دذة ال  ر    0.299 ساوي  (Sig).يك ال يمك ا ح مالوأن  0.53
0.05يند مس وي د لك   ين نف مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  ا  

يني دذة بدرجك م وسطك   ريبًا ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك جودريًا 
ا ويرجع ذلت للي أن المجا ت ال و يعمل بها اايىس األمنو محدود  و  يوجد  فا  ر ال  

 لعرض من وجات اايىس األمنو ينيها.
ا وأن الم وسط الحسابو النسبو 2.31يمكن ال ول بأن الم وسط الحسابو يساوي  وبشكل عام -

لذلت  0.000 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  ا3.35%ا ليمك ا ن بار 63.1يساوي 
دال لح اايًا يند مس وي  " المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني " يع بر مجال

0.05د لك   ين درجك لد زاد م وسط درجك ا س جابك لهذا المجال مما يدل يني أن ا
 . المجاليني ف رات دذا  المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك

 
 
للي كون العامنين فو اادار  المساولك ين اايىس األمنو دس الركيز  عزو الباحل ذلت يو 

األساسيك ورأن المال الح ي و لنعمل اايىمو فو الوزار ا وكنما طو ر و طور العامنون فو 
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مباءر يني اايىس األمنو مهنيا أت ر ذلت يني أداء العامنين فو األجهز  األمنيك ل أتيردس ال
 ور  الوزار  ال و ي ومون بعكسها فو المج معا وكنما فهس العامنون فو اايىس األمنو دوردس 
الح ي و وأدمي ه ونطور ه كنما لاموا ب طوير أن سهس ويمنهس وكنما زادوا من اابداع وال جديد فو 

ألمنو يءعرون ويءعر العملا ولكنه كما يظهر وكما يع  د الباحل ما زال العامنون فو اايىس ا
 يردس من العامنين فو الوزار  أنهس منعزلون من  نون بعيدون نويًا ما ين مكونات األجهز  
األمنيكا ولد ي س ال عامل معهس يني أنهس ليسوا جزءًا منهس ما لد ييتر يني أداء اايىس األمنو 

 لدورة ودذا ييتر يني أداء العامنين فو األجهز  األمنيك.
يني أدميك العامنين فو اايىس األمنو  حماد ووكيل الوزار  أبو ماضووزير الداننيك  ولد أكد

ويني كونهس جزء أساسو من الوزار  ويني اد مامهس وحر هس يني  طوير الكادر اايىمو فو 
الوزار ا ودذا يظهر جنيا فو سياسك الوزير الدايمك ألفراد اايىس األمنو ومنحهس ال رص 

ءاركك فو دورات داننيك ونارجيك ل طوير أن سهسا ل  أن مرالب ياس الداننيك نوفل الم عدد  لنم
حم ل اايىس األمنو المساوليك فو يدس اندما  أفرادة فو بو  ك األجهز  األمنيك وطالب بمزيد من 

 ال طوير وال دريب بالر س من أن ما دو موجود م بول ولكن   بد من المزيد.
س ( وال و أكدت أن ن ص المن  ين فو مجال 5880دراسك ) النويحا مع الن اات  وا   ت دذة

 اايىس األمنو دو أحد معولات ال و  حد من دور اايىس األمنو فو  ح ي  فاينيك برامجه.
س ( حيل اس ن جت الدراسك أن يدس  دريب الكوادر 5881ا ء ويوا   ت أيضا مع دراسك ) ال

   ت افيك األمنيك دو أحد معولات  طور اايىس األمنو.اايىميك يني كي يك ال وييك ال
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 " ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك تحليل فقرات مجال " -
لمعرفك ما لذا كانت م وسط درجك ا س جابك لد و نت للو درجك  س اس نداس ان بار ااءار  

 (.51دول )الن اات موضحك فو ج .ان ن ت ينها أس 2المواف ك الم وسطك ودو 

 (23جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك " 
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 6 0.049* 1.66 2.02 61.7 6.17 فك أيمال وانجازات األجهز  األمنيكاايىس األمنو يغطو كا 1

5 
ي ابع اايىس األمنو كافك ال ضايا األمنيك ويغطيها بالطري ك 

 المناسبك
6.39 63.9 1.80 2.35 *0.009 3 

3 
ي وس اايىس األمنو بعمل حمىت ليىميك نابعك من نطط 

 األجهز  األمنيك
6.33 63.3 1.97 2.32 *0.010 4 

 0.330 0.44- 1.96 57.5 5.75 يوجد  وازن فو  غطيك أنبار وانجازات األجهز  األمنيك المن ن ك 2
10 

2 
ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا مكافحك المندرات بءكل 

 7 0.035* 1.81 2.15 61.6 6.16 جيد

 1 0.003* 2.76 1.90 65.1 6.51 ي وس اايىس األمنو ب غطيك الءاون المروريك بءكل جيد 2

 8 0.080 1.40 2.16 61.5 6.15 ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا المباحل بءكل جيد 1

 2 0.007* 2.48 1.85 64.6 6.46 ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا العمالك وال نابر بءكل جيد 0

 5 0.030* 1.89 2.00 62.9 6.29 ي وس اايىس األمنو ب غطيك أيمال الدفاع المدنو بءكل جيد 1

18 
ي وس اايىس األمنو ب غطيك انجازات األمن والحمايك بءكل 

 11 0.457 0.11- 2.15 56.3 5.63 جيد
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11 
ي وس اايىس األمنو ب غطيك أيمال األمن الوطنو بءكل 

 جيد
4.97 49.7 2.37 -2.33 *0.010 14 

15 
ال ضايا  ي وس اايىس األمنو بعمل  وييك أمنيك ءامنك كافك

 األمنيك
5.54 55.4 2.04 -0.55 0.290 12 

13 
ي وس اايىس األمنو ب غطيك ال ضايا األمنيك فو جميع 

 محافظات ال طاع
5.76 57.6 2.15 0.00 0.500 9 

12 
ي وس اايىس األمنو ب غطيك ال ضايا األمنيك فو جميع 

 0.003* 2.80- 2.26 50.1 5.01 يوس(1ن/52األولات )
13 

  0.500* 0.00 1.58 59.1 5.91 ية التغطية اإلعالمية األمنيةشمول 

0.05الم وسط الحسابو دال لح اايًا يند مس وي د لك  * . 
 

 ( يمكن اس نىص ما ينو:51من جدول )
 " ي وس اايىس األمنو ب غطيك الءاون المروريك بءكل جيد السادسك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -
ا ليمك %65.1 ( أي أن الم وسط الحسابو النسبو18)الدرجك الكنيك من  6.51 ساويي

لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك   8.883 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  2.76ا ن بار
0.05لح اايًا يند مس وي د لك   لد مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر ا  

دذا  ا ويعزو الباحلأن دنات مواف ك يني دذة ال  ر  ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنوزاد 
لدي الجمهور لن ضايا المروريك ال و  يتر فو حيا ه اليوميك وال و  من كافك  ال أييد للي ا د ماس

 المواطنين بى اس تناء.
ىس األمنو بعمل  وييك أمنيك ءامنك كافك ي وس ااي التانيك يءر "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

- ا ليمك ا ن بار% 55.4أي أن الم وسط الحسابو النسبو 5.54ساوي " ي ال ضايا األمنيك
دالك لح اايًا  ير لذلت  ع بر دذة ال  ر    0.290 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  0.55

0.05يند مس وي د لك   ين نف ل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  مما يدا  
يني دذة بدرجك م وسطك   ريبًا ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك جودريًا 

ا ودذا أمر ح ي و حيل يوجد ل ور جنو فو يمل اايىس األمنو فو مجال ال وييك  ال  ر 
 األمنيك.

ي وس اايىس األمنو ب غطيك أيمال األمن الوطنو  ديك يءر "الحالن  ر  الم وسط الحسابو  -
 2.33-ا ليمك ا ن بار% 49.7أي أن الم وسط الحسابو النسبو 4.97ساوي " ي بءكل جيد

لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك لح اايًا يند مس وي   0.010 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن 
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0.05د لك   ين درجك ن ص ما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ما
ا ويعزو الباحل دذا يني دذة ال  ر بدرجك لنينك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك 

األمر للي طبيعك يمل لوات األمن الوطنو الرو ينيك وال اامك يني حمايك الحدود وال و   يوجد 
 طن مباءر  و  يوجد بها أحدال ل  فو حا ت نادر .بها أمور  من الموا

ا وأن الم وسط الحسابو النسبو  5.91يمكن ال ول بأن الم وسط الحسابو يساوي  وبشكل عام -
لذلت  8.288 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  ا0.00%ا ليمك ا ن بار 59.1يساوي 

دال لح اايًا يند مس وي د لك  ير  " شمولية التغطية اإلعالمية األمنية " يع بر مجال
0.05  ين   ين نف جودريًا م وسط درجك ا س جابك لهذا المجال مما يدل يني أن ا

يني ف رات دذا بدرجك م وسطك   ريبًا درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك 
  المجال.

الءامنك مهمك لدي األجهز  األمنيك ولكن يدس ال غطيك لن ويعزو الباحل ذلت للي أن ال غطيك 
يول هس ين أداء يمنهس الرسمو المطنوب منهسا ولكن سيكون  أتيرة ليجابيا لذا  مت ال غطيك 
بالطري ك المناسبكا ويري الباحل أن طبيعك األيمال األمنيك  جعل نسبك  غطي ها م  او ك وذلت 

هدفا ودذا   يعنو يدس أدميك العمل األمنو المنجز أو  بعًا ألدمي ها لدي الجمهور المس 
الجهاز الذي ين ذةا ودذا ما ظهر جنيا من لجابات المبحوتين بأن دنات اد مامًا ح ي يا فو  غطيك 
األيمال المروريك وأنءطك مكافحك ال نابر وانجازات الدفاع المدنوا ودنات ل ور برأي 

عزي كما يري الباحل أن اايىس يعكن ما ير ب المبحوتين فو مجا ت األجهز  األنري ي
الجمهور بمعرف ه ب ور  أكبر.  ويري الباحل أن دنات ل ور و   ير ح ي و فو يمل اايىس 

ودذا ما أيد ه لجابك  األمنو فو مجال ال وييك األمنيك ودورة الرايسو فو  هياك الرأي العاسا
الداننيك أ. نوفل حيل رأي أن اايىس األمنو لس المبحوتينا ودذا ما أكد ينيه مرالب ياس وزار  

ي س بدورة المطنوب لبل انجاز األيمال األمنيك بالر س من نجاحا ه فو ال غطيك والعمل أتناء وبعد 
العمل األمنوا وأكد يني أن العمل ا س بالو لنعمل األمنو وال وييك األمنيك   بد أن  كونا من 

   اايىس األمنو ألدمي هما بالنسبك لعمل األجهز  األمنيك.أدس األولويات ال ادمك فو يمل 
س( أن دنات فرو  جودريك فو حجس النءر بال حف 5881ولد اس ن جت دراسك ) الحربوا 

. كما ا   ت مع المحنيك الذي ي ناول ال عريف بمهاس وأيمال الدفاع المدنو بين  حف الدراسك
د اايىس األمنو فو ال وييك دون المس وي ( بأنه    زال جهو  5881دراسك ) الء ويا 

 المطنوب.
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 " ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك تحليل فقرات مجال " -
لمعرفك ما لذا كانت م وسط درجك ا س جابك لد و نت للو درجك  س اس نداس ان بار ااءار  

 (.55)الن اات موضحك فو جدول  .ان ن ت ينها أس 2المواف ك الم وسطك ودو 

 (22جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك "

 الفقرة م
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1 
و بال عنيمات األمنيك النا ك ال ادر  من ين زس اايىس األمن

 1 0.000* 7.44 1.66 76.3 7.63 لياد  الوزار 

5 
لدار  اايىس األمنو مطنعك يني المعنومات السريك فو 

 13 0.133 0.00 2.12 59.5 5.95 الوزار 

3 
 الوزار   وفر المعنومات األمنيك الىزمك لإليىس األمنو

6.50 65.0 1.92 3.02 *0.001 7 

2 
ي م ع ال اامون يني اايىس األمنو باألمانك فو الح اظ يني 

 المعنومات السريك
6.87 68.7 2.16 4.90 *0.000 6 

 7.60 اايىس األمنو من زس بعدس نءر المعنومات األمنيك السريك 2
76.0 

2.05 6.90 
*0.000 2 

2 
ينءر اايىس األمنو المعنومات األمنيك بال نسي  مع لياد  

 4 0.000* 6.08 1.96 74.5 7.45 ألجهز  ا

1 
لدي لدار  اايىس األمنو الويو الكافو لىس  اد  من 

 5 0.000* 5.17 2.02 69.2 6.92 المعنومات األمنيك السريك

0 
ي وس اايىس األمنو ب هياك الرأي العاس بن وص أي أمور 

 سريك لد  نءر  ح اً 
6.39 63.9 2.10 3.18 *0.001 10 

1 
 وس اايىس األمنو بمحاربك ااءايك بءكل مهنوي 

6.50 65.0 2.09 2.42 *0.008 8 
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18 
ي وس اايىس األمنو ب وظيف المعنومات األمنيك بطري ك 

 مناسبك
6.39 63.9 2.04 3.00 *0.001 10 

11 
يوجه اايىس األمنو وساال اايىس بءكل جيد  جاة ال ضايا 

 األمنيك
6.37 63.7 2.11 2.42 *0.008 12 

15 
ي س اطىع اايىس األمنو بءكل دااس بن وص أي ضوابط 

 ومحاذير جديد 
6.40 64.0 1.91 2.73 *0.003 9 

13 
 ا ل زاس بالضوابط األمنيك ليىميا يديس جهود األجهز  األمنيك

7.52 75.2 1.88 6.50 *0.000 3 

 
 ضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية

6.82 68.2 1.57 5.25 *0.000   

0.05الم وسط الحسابو دال لح اايًا يند مس وي د لك  * . 
 

 ( يمكن اس نىص ما ينو:55من جدول )
ين زس اايىس األمنو بال عنيمات األمنيك النا ك ال ادر  من  األولي "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

ا % 76.3( أي أن الم وسط الحسابو النسبو18ك من )الدرجك الكني 7.63ساوي " ي لياد  الوزار 
لاذلت  ع بار داذة ال  ار  دالاك   8.888 سااوي  (Sig).ال يماك ا ح مالياك وأن 7.44 ليمك ا ن بار 

0.05لح اايًا يند مس وي د لك   مما يدل يناي أن م وساط درجاك ا سا جابك لهاذة ال  ار  لاد ا
ا ويعازو الباحال داذا أن دنات مواف ك يني داذة ال  ار  ك الم وسطك ودذا يعنوين درجك المواف زاد 

ال أييااد للااي ويااو ال اااامين والعااامنين فااو اايااىس األمنااو ومعاارف هس فااو ماادي حساساايك المعنومااات 
 األمنيك و أتيرا ها الكبير  يني المج مع.

يني المعنومات السريك فو  لدار  اايىس األمنو مطنعك التانيك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -
وأن 0.00   ا ليمك ا ن بار %59.5 أي أن الم وسط الحسابو النسبو 5.95ساوي " ي الوزار 

دالك لح اايًا يند مس وي  ير لذلت  ع بر دذة ال  ر    0.133 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك 
0.05د لك   ين   ين نف جودريًا  س جابك لهذة ال  ر  مما يدل يني أن م وسط درجك اا

ا يني دذة ال  ر بدرجك م وسطك   ريبًا درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك 
ويعزو الباحل دذا األمر لعدس لنايك ال ياد  الم وسطك فو األجهز  األمنيك لكون اايىس األمنو 

ك ال ياد  العنيا الميمنك بأدميك اطىع اايىس جزء من  نايك ال رارا ولكنه ين نف ين لناي
 األمنو يني   ا يل األمور وحيتيا ها فو الوزار .
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ا وأن الم وسط الحسابو 6.82يمكن ال ول بأن الم وسط الحسابو يساوي وبشكل عام  -
 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  ا5.25%ا ليمك ا ن بار 68.2النسبو يساوي 

دال لح اايًا يند "  ضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية " بر مجاللذلت يع  0.000
0.05مس وي د لك   ين لد زاد م وسط درجك ا س جابك لهذا المجال مما يدل يني أن ا

  يني ف رات دذا المجال. درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك
 

للي أن األجهز  األمنيك   عامل مع أكتر المعنومات سريك و  عن  باألمن ويعزو الباحل ذلت 
ال ومو ولذلت كان لدي ليادات دذة األجهز  المعرفك الح ي يك لما لهذة الضوابط والمحاذير من 

لعمل األمنو وأداء العامنين ومدي ضرور  ا ل زاس والح اظ يني معنومات أدميك فو ال أتير يني ا
  اد  منها يني لدر الحاجك لندمك أدداف الوزار  األمنيكا ودذا ما يعارضه فو الوزار  وا س

الغالب رجا ت اايىس الذين يرون أح ي هس فو ا طىع يني كافك المعنومات ويع برونها ح  
طبيعو لإليىس ولنمج معا ولكن دذا ال راع لااس منذ األزل وسيس مر فو ال جاذب فو أح يك 

 األمنيك سريك ويع بردا اايىس ح . األجهز  ردابع المعنومات األمنيك ال و   أو نءر ا ح  اظ
س ( وال و رأت أن يدس نبر  بعض الكوادر من 5881ا  ء ويدراسك ) الوا   ت دذة الن اات مع 

اايىميين ببعض ا ي بارات األمنيك دو أحد معولات لنجا  اايىس األمنو فو الحمىت 
  األمنيك.
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 " موضوعية وصدق التغطية اإلعالمية األمنية تحليل فقرات مجال " -
درجك  يم وسط درجك ا س جابك لد و نت لللمعرفك ما لذا كانت  س اس نداس ان بار ااءار  

 (.53الن اات موضحك فو جدول ) .ان ن ت ينها أس 2المواف ك الم وسطك ودو 

 (21جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)تمال المتوسط الحسابي وقيمة االح

 " موضوعية وصدق التغطية اإلعالمية األمنية " 
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1 
ي وس اايىس األمنو بنءر أنبار الوزار  والمعنومات األمنيك 

 6 0.000* 5.28 1.95 69.8 6.98  ك موضوييكبطري

5 
ء افيك المعنومات الوا نك لإليىس األمنو من األجهز   يدي 

 4 0.000* 7.45 1.94 77.5 7.75 لزياد  م دالي ه

3 
 ييتر العامل السياسو يني موضوييك نءر أنبار الوزار 

7.94 79.4 1.67 8.21 *0.000 2 

 7.35 ك الوزار  اايىميك األمنيك الموضوييك جزء أساسو من سياس 2
73.5 

1.81 6.00 
*0.000 5 

2 
ي س ال أكيد يني األجهز  األمنيك بوي ال   ارير دلي ك لإليىس 

 7 0.000* 4.58 1.91 69.3 6.93 األمنو لنءردا

 7.87 يدس ال ضنيس وال هويل يعزز موضوييك اايىس األمنو 2
78.7 

2.01 7.37 
*0.000 3 

1 
اجعك اايىس األمنو لن أكد من موضوييك ألوس بمر 

 8 0.000* 4.12 2.06 67.0 6.70 المعنومات األمنيك المنءور 

0 
ال نسي  الدااس بين اايىس األمنو واألجهز  يزيد موضوييك 

 1 0.000* 7.65 1.86 79.5 7.95 النءر

 
 موضوعية وصدق التغطية اإلعالمية األمنية

7.43 74.3 1.46 8.42 *0.000   

0.05الم وسط الحسابو دال لح اايًا يند مس وي د لك *  . 
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 ( يمكن اس نىص ما ينو:53من جدول )
ال نسي  الدااس بين اايىس األمنو واألجهز  يزيد موضوييك  التامنك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

ا ليمك % 79.5ط الحسابو النسبو( أي أن الم وس18)الدرجك الكنيك من  7.95ساوي " ي النءر
لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك   0.000 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  7.65ا ن بار

0.05لح اايًا يند مس وي د لك   مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ا
ا ويعزو الباحل ذلت أن دنات مواف ك يني دذة ال  ر  ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنوزاد  

للي اد ماس األجهز  األمنيك وليادا ها بالمءاركك فيما سي س نءرة بما ينص يمنها واد ماما هاا 
وال أكد من أن ما سي س نءرة   ييتر يني مسار يمل الجهاز األمنوا بل سيندس فو المسايد  

 بالماد  المنءور . فو  ح ي  أدداف الجهاز األمنو المن ص
ألوس بمراجعك اايىس األمنو لن أكد من موضوييك  السابعك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

ا ليمك % 67.0أي أن الم وسط الحسابو النسبو 6.70ساوي " ي المعنومات األمنيك المنءور 
  دالك لذلت  ع بر دذة ال  ر   8.888 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  4.12ا ن بار

0.05لح اايًا يند مس وي د لك   مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ا
ا وذلت بسبب أن دنات مواف ك يني دذة ال  ر  ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنوزاد  

والمراجعك دو حالك  ضرور   عديل أو   حيح أي معنومات لد  كون  ير دلي كا ودذا ال نسي 
  حيك  ظهر مدي اد ماس رجا ت األمن بما ينءر فو اايىس.

ا وأن الم وسط الحسابو 7.43يمكن ال ول بأن الم وسط الحسابو يساوي  وبشكل عام -
 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  ا8.42%ا ليمك ا ن بار 74.3النسبو يساوي 

دال لح اايًا  " دق التغطية اإلعالمية األمنيةموضوعية وص " لذلت يع بر مجال 0.000
0.05يند مس وي د لك   لد زاد م وسط درجك ا س جابك لهذا المجال مما يدل يني أن ا

  يني ف رات دذا المجال. ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك
 

ك لذا لس  نءر بطري ك موضوييك ومهنيك وكانت  ادلك ويعزو الباحل ذلت للي أن ال غطيك األمني
دلي ك س كون تغر  فو  ور  وزار  الداننيك وأمان هاا وس يدي لحدول المغالطات ونءر 
الءااعاتا و ضنيس األمور وس   د الوزار  م دالي ها لدي الجمهورا وال يادات األمنيك با ت  عنس 

سا و ري أن يدس الدلك والم داليك سييدي للي ن اات مدي نطور  اايىس و أتيرة يني الرأي العا
ونيمك و ير مرجو ا أضف للي ذلت الطبيعك وال طر  ااسىميك ال و   رض ينينا و نزس الوزار  

 بن ل األحدال واألمور ب ور   ادلك واضحك وموضوييك دون لو لنكنس. 
لن اات ضرور   حنو اايىس س ( حيل أكدت ا5880دراسك ) النويحا ة الن اات مع ا   ت دذولد 

األمنو بالموضوييك والوالعيك فو بل رساانها وأن  هويل األمور والمبالغك فيها ويدس الم داليك 
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ي  د اايىس ت ك الجمهور مما ي نل من  أتيرة وينيه   بد من أن ي حني اايىس بالموضوييك 
س ( للي أن يدس ء افيك 5881 اء ويوا   ت أيضا مع دراسك ) ال والوالعيك فو بل رساانه.

المعنومات الوارد  من األجهز  ال اامك بالحمىت األمنيك أدي للي يدس م داليك الماد  ال و 
ي دمها اايىس األمنوا ودذا بسبب ما  ميل له األجهز  ال اامك يني الحمىت األمنيك كتيرا من 

يك الماد  ال و ي دمها اايىس األمنو لن اء معنوما ها لدواع أمنيك األمر الذي ييدي لعدس م دال
  ي مادة يني معنومات من و ك.
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 "  نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو ال غطيك اايىميك األمنيك تحليل فقرات مجال " -
لمعرفك ما لذا كانت م وسط درجك ا س جابك لد و نت للو درجك  س اس نداس ان بار ااءار  

 (.52الن اات موضحك فو جدول ) .ان ن ت ينها أس 2 المواف ك الم وسطك ودو

 (23جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "  نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو ال غطيك اايىميك األمنيك "

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

مة 
قي

بار
الخت

ا
 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

رتبة
ال

 

1 
يوجد  وا ل و نسي  دااس بين وساال اايىس واألجهز  

 6 0.000* 4.66 1.92 67.3 6.73 األمنيك

 7.84 ي س نءر أنبار الوزار  يني المولع ا لك رونو لنوزار  5
78.4 

1.87 7.40 
*0.000 2 

3 
 حنيكي س نءر أنبار الوزار  يني ااذايات الم

6.78 67.8 1.93 4.42 *0.000 4 

2 
ي س نءر أنبار الوزار  يني وساال اايىس الجديد )ال ين 

 7 0.011* 2.28 1.92 62.5 6.25 يو يوب ( – وي ر  –بوت 

 6.76 ي س نءر أنبار الوزار  فو ال حف المحنيك  2
67.6 

2.04 4.07 
*0.000 5 

2 
فو  حي ك الرأي  ي س نءر أنبار الوزار  فو منح  الداننيك

 1 0.000* 7.97 1.74 79.0 7.90 الحكوميك 

1 
 ي س نءر أنبار الوزار  يني ال ضاايات ال نسطينيك

6.13 61.3 2.08 0.87 0.193 8 

0 
 اانباريكي س نءر أنبار الوزار  يني موالع ا ن رنت 

6.78 67.8 2.00 4.04 *0.000 3 

 
تغطية اإلعالمية تنوع الوسائل اإلعالمية المستخدمة في ال

   0.000* 6.10 1.54 69.0 6.90 األمنية

0.05الم وسط الحسابو دال لح اايًا يند مس وي د لك  * . 
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 ( يمكن اس نىص ما ينو:52من جدول )
ي س نءر أنبار الوزار  فو منح  الداننيك فو  حي ك الرأي  السادسك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

ا % 79.0( أي أن الم وسط الحسابو النسبو18)الدرجك الكنيك من  7.90ساوي " يوميك الحك
لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك   8.888 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن 7.97 ليمك ا ن بار 

0.05لح اايًا يند مس وي د لك   ة ال  ر  لد مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذا
 ا ودذا يرجع للي أن دنات مواف ك يني دذة ال  ر  ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنوزاد  

الم ابعك الداامك لهذة ال يادات لمنح  الداننيك األسبويو الذي ي نهس بءكل دوري وي ابعون به 
س و ادر ين ما ينءر من أنبارا ودو الوسينك األسهل لهس فو الم ابعك حيل يكون بين يديه

 اادار  العامك لنعىلات العامك واايىس ال ابعك لنوزار .
ساوي " ي ي س نءر أنبار الوزار  يني ال ضاايات ال نسطينيك السابعك "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

ال يمك ا ح ماليك وأن  0.87ا ليمك ا ن بار%61.3 أي أن الم وسط الحسابو النسبو 6.13
.(Sig)  دالك لح اايًا يند مس وي د لك  ير لذلت  ع بر دذة ال  ر    0.193 ساوي

0.05  ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك   ين نف جودريًا ال  ر  ا
 ا ودذا أمر طبيعو أن  كون ال ضاايات ال نسطينيك فو ذيل يني دذة ال  ر بدرجك م وسطك   ريبًا 

ر األنبار األمنيك وذلت لطبيعك أن دذة ال ضاايات   ل العالس بأسرةا ولن  كون ال ضايا من  نء
 األمنيك اليوميك النا ك بالجمهور المحنو من اد ماما ها األساسيك.

ا وأن الم وسط الحسابو  6.90يمكن ال ول بأن الم وسط الحسابو يساوي  وبشكل عام -
 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  ا6.10%ا ليمك ا ن بار 69.0النسبو يساوي 

تنوع الوسائل اإلعالمية المستخدمة في التغطية اإلعالمية  " لذلت يع بر مجال 0.000
0.05دال لح اايًا يند مس وي د لك " األمنية  م وسط درجك مما يدل يني أن ا

يني  م وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف كين درجك المواف ك اللد زاد ا س جابك لهذا المجال 
  ف رات دذا المجال.

 
ويعزو الباحل ذلت للي الم ابعك الم نويك لوساال اايىس بمن نف  وردا من لبل ال يادات 
األمنيكا ولكن  ن نف نسبك الم ابعكا و ن نف نسبك نءر األنبار واألحدال األمنيك حسب طبيعك 

وساال ال و  نءر أنبار الوزار  واألحدال األمنيك دو بالطبع دذة الوساالا فنري أن يني رأن ال
الوساال ال و  نطن  من الوزار  ذا ها ودو منح  الداننيك األسبويو ال ادر مع  حي ك الرأي 
الحكوميكا بااضافك للي مولع وزار  الداننيك االك رونو والذي يعد من أكبر وأدس وأكتر الموالع 

بعك يني الءبكك العنكبو يكا ويأ و بعد ذلت الموالع ا لك رونيك وطبيع ها الحكوميك ال نسطينيك م ا
 سايددا يني نءر كل ما ي در من أنبار وأحدال أمنيكا ويأ و بعددا ااذايات وال حف 
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المحنيكا وفو  نردا ال ضاايات ال نسطينيك ال و    س طيع م ابعك   ا يل األحدال األمنيك 
 مو ولين الجمهور المحنو ف ط.المحنيك كون جمهوردا يال

أن باس ن جت  وال و ( 5881) الء ويا  ما ن ت ين دراسكونري أن دذة الن اات  باينت مع 
ال ن از يعد من أدس وساال اايىس ال و  يدي دورا فو  نميك الويو األمنو لدي المج معا ولكنها 

فو  نميك الويو األمنو لدي  ا   ت فو أن ال حف  عد من أدس وساال اايىس ال و  يدي دوراً 
ولد ا   ت أيضا مع   المج معا وذلت ألن ال حف لديها نا يك ال غطيك الءامنك وال حنيل.

( بأن زياد  ال عرض لنمواد اانباريك المذايك  ET.AL, Korezenny F., 1987دراسك ) 
تر من ال عرض والمرايك  سهس بءكل كبير فو زياد  المعرفك واادرات باألمور السياسيك أك

 لنوساال المطبويك.
 " اإلعالم األمني تحليل جميع فقرات مجاالت " -

لمعرفك ما لذا كانت م وسط درجك ا س جابك لد و نت للو درجك  س اس نداس ان بار ااءار  
 (.52الن اات موضحك فو جدول ) .ان ن ت ينها أس 2المواف ك الم وسطك ودو 

 (28جدول )
 " اإلعالم األمني لكل فقرة من فقرات مجاالت " (.Sig)االحتمال  المتوسط الحسابي وقيمة

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا
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عيا
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ف 
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ة ) 
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الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 0.000* 3.51 1.39 66.1 6.61 اإلعالم األمنيمجال جميع فقرات   .1 

0.05يند مس وي د لك  الم وسط الحسابو دال لح ااياً  * . 
 

 ( يمكن اس نىص ما ينو:52من جدول )
يساوي  اإلعالم األمنيمجال جميع فقرات ليمكن ال ول بأن الم وسط الحسابو  وبشكل عام -

ال يمك وأن  ا3.51%ا ليمك ا ن بار 66.1ا وأن الم وسط الحسابو النسبو يساوي  6.61
دال  "اإلعالم األمني"ت مجاالجميع فقرات ع بر  لذلت  0.000 ساوي  (Sig).ا ح ماليك 

0.05لح اايًا يند مس وي د لك   لجميع م وسط درجك ا س جابك ا مما يدل يني أن
 ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف كلد زاد  ف رات مجال اايىس األمنو

  لمجال.يني ف رات دذا ا
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ويعزو الباحل ذلت ألدميك دذا النوع من اايىس الم ن ص ونا ك فو زمن ال كنولوجيا 
الم  دمكا وزمن السريك ويالس السماوات الم  وحكا والذي با ت فيه وساال اايىس بكافك أءكالها 
الميتر األكبر ح ي يني الحكومات والدولا ودو ال و  ءعل الحروب و نذر با ن ىبات 

لتوراتا ينيه يأ و اايىس األمنو من األدميك بمكان فو نظر ال يادات األمنيك فو األجهز  وا
 األمنيك فو لطاع  ز .

( بضااارور  ا سااا  اد  مااان النماااوذ   Schneider, 1985ولاااد ا   ااات داااذة الن ااااات ماااع دراساااك ) 
واسااعكا والااذي  والااذي يماارن نءاااطات ا  االيك واايااىسال نظيماو المناا نط فاو العىلااات العاماك 
رءادات ذات جدوي   الميسسك. ادار ي دس  وجيهات وا 
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 " أداء العاملين في األجهزة األمنية تحليل فقرات مجال " -
لمعرفك ما لذا كانت م وسط درجك ا س جابك لد و نت للو درجك  س اس نداس ان بار ااءار  

 (.52و جدول )الن اات موضحك ف .ان ن ت ينها أس 2المواف ك الم وسطك ودو 

 (26جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " أداء العامنين فو األجهز  األمنيك "

 الفقرة م
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ا
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رتبة
ال

 

1 
جهز  األيمال بال اينيك والك اء  ييدي العامنون فو األ

 12 0.000* 4.77 1.78 67.2 6.72 المطنوبك

5 
يبذل العامنون فو األجهز  األمنيك أل ي جهوددس لنو ول 

 7 0.000* 5.36 1.96 70.5 7.05 لنن اات المطنوبك

3 
يحرص العامنون فو األجهز  األمنيك ب ن يذ األيمال وف  

 9 0.000* 4.56 1.81 68.2 6.82 النطط الموضويك

 14 0.003* 2.79 1.96 62.8 6.28   وفر لدي العامنين كافك المعنومات الىزمك انجاز أيمالهس 2

 13 0.000* 3.60 1.82 64.7 6.47 لدي العامنين المهار  وال در  لحل المءاكل 2

 4 0.000* 5.65 2.02 71.2 7.12 اس نداس ال كنولوجيا أدي للي سريك انجاز العمل 2

 2 0.000* 6.08 2.09 72.4 7.24 اس نداس وساال ا  ال حديتك أدي للي سريك انجاز العمل 1

 1 0.000* 7.29 1.78 74.7 7.47 زادت البرامت ال دريبيك من مهار  العامنين فو األجهز  األمنيك 0

1 
 سادس العامنون فو األجهز  األمنيك من  ح ي  

 8 0.000* 5.63 1.72 70.4 7.04 األدداف الموضويك

 6 0.000* 5.26 2.24 70.6 7.06 ين زس العامنون بأولات الدواس المحدد  لهس 18
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11 
  وفر لدي العامنين المعرفك الكامنك بم طنبات األيمال 

 المكن ين بها
6.73 67.3 1.95 4.83 *0.000 11 

15 
 يتر األنماط السنوكيك لنعامنين يني حجس ونوييك األداء 

 المطنوب
7.15 71.5 1.79 6.43 *0.000 3 

13 
  سادس األفكار والمع  دات السااد  لدي العامنين فو 

  حسين األداء
7.11 71.1 1.88 5.51 *0.000 5 

12 
 سادس السياسات وااجراءات الم بعك فو الوزار  يني انجاز 

 10 0.000* 4.50 1.95 67.9 6.79 األيمال بك اء 

12 
عامنين الذين ي ومون بانجاز   دس الوزار  مكاف ت وحوافز لن

 15 0.015* 2.17- 2.66 47.9 4.79 أيمالهس بك اء 

 
 أداء العاملين في األجهزة األمنية

6.79 67.9 1.58 5.69 *0.000   

0.05الم وسط الحسابو دال لح اايًا يند مس وي د لك  * . 
 

 ( يمكن اس نىص ما ينو:52من جدول )
 زادت البرامت ال دريبيك من مهار  العامنين فو األجهز  األمنيك التامنك "لن  ر  ط الحسابو الم وس -
ا ليمك % 74.7( أي أن الم وسط الحسابو النسبو18)الدرجك الكنيك من  7.47ساوي " ي

لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك   0.000 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  7.29 ا ن بار
0.05ند مس وي د لك لح اايًا ي  مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ا

ا ويعزو الباحل ذلت ين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك يني دذة ال  ر زاد  
نءااها لنمديريك ا لزاس للي ما أول ه الوزار  ولياد ها لبرامت ال دريب وال طوير وا  لعامك لن دريبا وا 

 كافك أفراد األجهز  األمنيك با ل حا  بالدورات ال دريبيك وربطها باس ح الات الر ب.
  دس الوزار  مكاف ت وحوافز لنعامنين الذين ي ومون  النامسك يءر "لن  ر  الم وسط الحسابو  -

ا ليمك % 47.9أي أن الم وسط الحسابو النسبو 4.79ساوي " ي بانجاز أيمالهس بك اء 
لذلت  ع بر دذة ال  ر  دالك   0.015 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  2.17-ا ن بار 

0.05لح اايًا يند مس وي د لك   مما يدل يني أن م وسط درجك ا س جابك لهذة ال  ر  لد ا
ا يني دذة ال  ر رجك لنينك بدين درجك المواف ك الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك ن ص 

ويرجع دذا األمر بسبب لنك الموارد الماليك لنوزار  ومعانا ها من الح ار كب يك الءعب ال نسطينو 
فو ال طاعا ويدس وجود أموال كافيك ألساسيات يمل الوزار  ما أدي ل ن يض المكاف ت وندر ها 

 بءكل كبير جدا.
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ا وأن الم وسط الحسابو  6.79ابو يساوي يمكن ال ول بأن الم وسط الحس وبشكل عام -
 0.000 ساوي  (Sig).ال يمك ا ح ماليك وأن  5.69%ا ليمك ا ن بار67.9النسبو يساوي 

دال لح اايًا يند مس وي د لك  " أداء العاملين في األجهزة األمنية " لذلت يع بر مجال
0.05  ين درجك المواف ك لد زاد  جابك لهذا المجال م وسط درجك ا سمما يدل يني أن ا

  يني ف رات دذا المجال. الم وسطك ودذا يعنو أن دنات مواف ك
 

للي الظروف  ا ويرجع دذا األمرم بولكودذا يءير للي أن األجهز  األمنيك  يدي أيمالها ب ور  
دي بضع سنواتا ال و ياء ها األجهز  نىل السنوات الماضيك حيل أن نبر ها ما زالت     ع

ولد ياءت فو دذة السنوات أ عب ف رات ياءها ال طاع من أزمات سياسيك وحرب يني  ز  
لءعبها ولناي ها  واس هداف لمكونات الوزار  وليادا ها وكوادردا ومبانيهاا ل  أن لديها ان ماء كبير
وكوادر وليادات  بواجبها بندم ها بااضافك للي ال دريب وال طوير الداامين الذي ي س ألفراد

 األجهز  األمنيك ما زاد ويزيد من فعاليك وحسن أدااها.
( باأن اسا نداس ال  نياات الحديتاك فاو   باع  5811ولد ا   ت ن اات الدراسك مع دراساك ) الحرباوا  

المجااارمين  ساااايد فاااو  نمياااك المهاااارات األمنياااك و حساااين أداء ضاااباط األمااانا ولاااد اسااا ن جت ذات 
ل حسين أداء ضباط األمن أن ي س  زوياد الم ميازين باالحوافز المادياك والمعنوياكا الدراسك بأنه   بد 

وا   ت ذات الدراسك بأن لنك الدورات ال دريبيك النا ك ب نميك المهارات األمنيك  عيا   حساين أداء 
( فاو ضارور    Eriksson, & Villeval, 2004ولاد ا   ات أيضاا ماع دراساك )  ضاباط األمان.
يز أداء العامنين يان طريا  دفاع األجار المجادي وال عاال ويادس ال ركياز ف اط يناي العمل يني  ح 

 ذوي المهارات فو الميسسك.
 

 اختبار الفرضيات: 6.12
============ 

 سيتم اختبار الفرضيات التالية: 
بين   0.05:  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية* الفرضية الرئيسية األولى

 ألمني" و أداء العاملين في األجهزة األمنية."اإلعالم ا

 ونشتق من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية وهي:  
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وأداء  بين السياسـة اإلعالميـة األمنيـة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية الفرضية األولى

 العاملين في األجهزة األمنية.

ــة األ( أن معاماال ا ر باااط بااين 51جاادول )يبااين  ــةالسياســة اإلعالمي وأداء العااامنين فااو  مني
ودو ألل من  0.000(  ساوي .Sigال يمك ا ح ماليك )ا وأن 0.675يساوي  األجهز  األمنيك

بااااين ذات د لااااك لح اااااايك  طرديااااك وجااااود يىلااااكودااااذا ياااادل ينااااي  α=8.82الد لااااك  مساااا وي
 .وأداء العامنين فو األجهز  األمنيك السياسة اإلعالمية األمنية

 
ياىس مان  اأتير كبيار يناي الارأي العااسا وينياه فاون السياساك اايىمياك األمنياك ذلت لما لإل ويرجع

لنوزار  لها أتر ح ي و يني أداء العامنين فو األجهاز  األمنياك الاذين داس جازء أساساو مان المج ماع 
 وي أترون بما ينءر يني وساال اايىس وما ييتر يني يمنهس ب ور  مباءر . 

 وأداء العاملين  السياسة اإلعالمية األمنيةبين  (: معامل االرتباط27جدول )
 في األجهزة األمنية

معامل سبيرمان  المجال
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

 0.000* 0.675 السياسة اإلعالمية األمنية

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك * 
 
 

ئية بين المهنيـة اإلعالميـة للقـائمين علـى ذات داللة إحصا : توجد عالقةالفرضية الثانية

 اإلعالم األمني  وأداء العاملين في األجهزة األمنية.

 المهنيااك اايىميااك لن اااامين ينااي اايااىس األمنااو( أن معاماال ا ر باااط بااين 50جاادول )يبااين 
(  سااااوي .Sigال يماااك ا ح مالياااك )ا وأن 0.748يسااااوي  وأداء العاااامنين فاااو األجهاااز  األمنياااك

ذات  طرديااك وجااود يىلااكودااذا ياادل ينااي  α= 8.82ودااو ألاال ماان مساا وي الد لااك  8.888
وأداء العاااامنين فاااو  المهنياااك اايىمياااك لن ااااامين يناااي ااياااىس األمناااوباااين د لاااك لح ااااايك 
 .األجهز  األمنيك

ن ذلت للي ما يعكسه العامنون فو اايىس األمنو من  اور  يان األجهاز  األمنياك والعاامني ويرجع
فيهاااا فكنمااا زادت مهنياا هس كنمااا اساا طايوا ا ساا  اد  ممااا لااديهس ماان معنومااات فااو يكاان ال ااور  

 اايجابيك لوجهز  األمنيك والعامنين فيها ما يزيد من فاينيك أداء العامنين فو األجهز  األمنيك.
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أداء و  المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني(: معامل االرتباط بين 25جدول )
 العاملين في األجهزة األمنية

معامل سبيرمان  المجال
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

المهنيــــة اإلعالميــــة للقــــائمين علــــى 
 0.000* 0.748 اإلعالم األمني

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك *
 
 

التغطيـة اإلعالميـة األمنيـة  : توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين شـموليةالفرضـية الثالثـة

 وأداء العاملين في األجهزة األمنية.

وأداء العاامنين  ءاموليك ال غطياك اايىمياك األمنياك( أن معامال ا ر بااط باين 51جدول )يبين 
ودو ألال  8.888(  ساوي .Sigال يمك ا ح ماليك )ا وأن 0.567يساوي  فو األجهز  األمنيك
بااين ذات د لاك لح ااايك طردياك وجاود يىلاك ا يادل ينااي وداذ α= 8.82مان مسا وي الد لاك 

 .وأداء العامنين فو األجهز  األمنيك ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك
 

ويعزو الباحل ذلت للي اد ماس العامنين فاو األجهاز  األمنياك فاو م ابعاك ماا لااموا باه مان انجاازات 
ور فيزياااد دافعيااا هس لمزياااد مااان الجهاااد ونااادمات لنماااواطنين ماااا يظهاااردس ب اااور  جميناااك أمااااس الجمهااا

والمتاابر ا ور باك كال جهااز مان األجهاز  األمنياك أن يأناذ ح اه فاو ااياىس م ابال ماا ي اوس باه مان 
 مجهودات كبير  فو الميدان ندمك لنمواطنين.

 
وأداء العاملين في  شمولية التغطية اإلعالمية األمنية(: معامل االرتباط بين 28جدول )

 يةاألجهزة األمن
معامل سبيرمان  المجال

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig.)  

بــــين شـــــمولية التغطيـــــة اإلعالميـــــة 
 0.000* 0.567 األمنية

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك *
 



129

 

: توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين ضـوابط ومحـاذير التغطيـة اإلعالميـة الفرضية الرابعة

 العاملين في األجهزة األمنية.األمنية وأداء 

وأداء  ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك( أن معامل ا ر باط بين 38جدول )يبين 
ودو  8.888(  ساوي .Sigال يمك ا ح ماليك )ا وأن 0.728يساوي  العامنين فو األجهز  األمنيك

بين ذات د لك لح اايك  طرديكوجود يىلك ودذا يدل يني  α= 8.82ألل من مس وي الد لك 
 .وأداء العامنين فو األجهز  األمنيك ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك

ويعزو الباحل ذلت للي ن و يك المعنومات األمنيك وال و يع برداا رجاال األمان معنوماات ساريك 
نءار أو     س ندس ل  فو ول ها ول ح يا  دادف أمناوا ولاذلت فاون وجاود ضاوابط ومحااذير  حكاس

 لي اف أي معنومك أمنيك ييتر فو األجهز  األمنيك وأداءدا وفعاليك يمنها.
 

وأداء العاملين  ضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية(: معامل االرتباط بين 11جدول )
 في األجهزة األمنية

معامل سبيرمان  المجال
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

غطيــة اإلعالميــة ضــوابط ومحــاذير الت
 0.000* 0.728 األمنية

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك *
 

ــة اإلعالميــة الفرضــية الخامســة ــة إحصــائية بــين موضــوعية التغطي : توجــد عالقــة ذات دالل

 األمنية وأداء العاملين في األجهزة األمنية.

وأداء  ك اايىميااااك األمنيااااكموضااااوييك ال غطياااا( أن معاماااال ا ر باااااط بااااين 31جاااادول )يبااااين 
 8.888(  سااوي .Sigال يماك ا ح مالياك )ا وأن 0.650يسااوي  العامنين فو األجهز  األمنياك

ذات د لاااك طردياااك وجاااود يىلاااك وداااذا يااادل يناااي  α= 8.82وداااو ألااال مااان مسااا وي الد لاااك 
 .منيكموضوييك ال غطيك اايىميك األمنيك وأداء العامنين فو األجهز  األبين لح اايك 

ويعاازو الباحاال ذلاات للااي أدميااك ال ااد  و ااأتيرة ينااي يماال األجهااز  األمنيااك كااون ياادس م ااداليك 
 األنبار المنءور   يتر سنبًا يني أداء دذة األجهز .
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موضوعية التغطية اإلعالمية األمنية وأداء العاملين في (: معامل االرتباط بين 13جدول )
 األجهزة األمنية

 معامل سبيرمان المجال
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

 0.000* 0.650 موضوعية التغطية اإلعالمية األمنية

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك *
 
 

: توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين تنـــوع الوســـائل اإلعالميـــة الفرضـــية السادســـة

املين فــي األجهــزة المســتخدمة فــي التغطيــة اإلعالميــة األمنيــة وأداء العــ

 األمنية.

 نااوع الوساااال اايىميااك المساا ندمك فااو ال غطيااك ( أن معاماال ا ر باااط بااين 35جاادول )يبااين 
ال يماك ا ح مالياك ا وأن 0.662يسااوي  وأداء العاامنين فاو األجهاز  األمنياك اايىميك األمنياك

(Sig. ساوي  )8.82ودو ألل من مس وي الد لك  8.888 =α وجاود يىلاكناي ودذا يدل ي 
 نااوع الوساااال اايىميااك المساا ندمك فااو ال غطيااك اايىميااك بااين ذات د لااك لح اااايك  طرديااك
 .وأداء العامنين فو األجهز  األمنيك األمنيك

ويعزو الباحل ذلت للي أن العالس اليوس بأسرة يع مد يني اايىس فاو حيا اه وجازء مهاس مان العاالس 
 الوساال بكافك أءكالها وأنوايها و  أتر بهذة دو األجهز  األمنيك ال و  يتر

تنوع الوسائل اإلعالمية المستخدمة في التغطية (: معامل االرتباط بين 12جدول )
 وأداء العاملين في األجهزة األمنية اإلعالمية األمنية

معامل سبيرمان  المجال
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

دمة تنوع الوسـائل اإلعالميـة المسـتخ
 0.000* 0.662 في التغطية اإلعالمية األمنية

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك *
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 :بصورة عامة

بين   0.05:  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية* الفرضية الرئيسية األولى

 "اإلعالم األمني" و أداء العاملين في األجهزة األمنية.

 اايىس األمنو وأداء العاامنين فاو األجهاز  األمنياك ( أن معامل ا ر باط بين33)جدول يبين 
ودو ألال مان مسا وي الد لاك  8.888(  ساوي .Sigال يمك ا ح ماليك )ا وأن 0.769يساوي 
8.82 =α  وأداء  اايااااىس األمنااااوبااااين وجااااود يىلااااك ذات د لااااك لح اااااايك ودااااذا ياااادل ينااااي

 .كالعامنين فو األجهز  األمني
 

أدميك دذا ااياىس األمناو فاو ندماك األجهاز  األمنياك وأيمالهاا والعاامنين ويعزو الباحل ذلت للي 
فيها من مءاركك ل سوي  ل هياك رأي و وييكا مما يسهل يني األجهز  األمنيك يمنها وييسر ينيها 

را بااه ولااه كتياارًا ماان ال ااعابا ور ااس أن دااذا اايااىس الم ن ااص جديااد ل  أن دنااات اد مامااًا كبياا
 دوٌر م  دس فو يمل األجهز  األمنيك فو لطاع  ز .

س ( وال او رأت أن يادس نجاا  العىلاات العاماك 5818دراسك ) الزاياديا و طاب ت دذة الن اات مع 
واايىس فو أداء دوردا المناط بها يايدي للاي يادس نجاا  كافاك الءاعب واأللسااس المن ن اك بالادفاع 

( باأن دناات اي ماادًا كبيارًا لنسانطك المسااولك  Halpern, 1994اساك ) كما ا   ت مع در   .المدنو
 يني وساال اايىس فو ال أتير يني يينك الدراسك بودراكهس و  هس لومور السياسك.

 

 
 اإلعالم األمني  وأداء العاملين في األجهزة األمنية(: معامل االرتباط بين 11جدول )

معامل سبيرمان  المجال
 لالرتباط

مة االحتمالية القي
(Sig.)  

 0.000* 0.769 اإلعالم األمني

 . α=8.82ا ر باط دال لح اايًا يند مس وي د لك *
" على جميع المتغيرات  أداء العامنين فو األجهز  األمنيك بناء نموذج انحدار المتغير التابع "* 

ا امين يني اايىس األمنوالمهنيك اايىميك لن اا السياسك اايىميك األمنيكالمستقلة الستة )
موضوييك ا ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيكا ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك
 نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو ال غطيك اايىميك ا و د  ال غطيك اايىميك األمنيك

 على المتغير التابع  وذلك لمعرفة أي من المتغيرات المستقلة األكثر تاثيراً  (. األمنيك
 يمكن اس ن ا  ما ينو: Stepwiseمن ن اات ا نحدار الم عدد باس نداس طري ك 
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 نوع الوساال اايىمياك المسا ندمك فاو ال غطياك اايىمياك   س اس بعاد الم غير المس  ل " -
ودااو أكباار ماان مساا وي الد لااك  Sig = 0.226ا t=1.220" وذلاات ألن ليمااك  األمنيااك
 .أداء العامنين فو األجهز  األمنيكت يع بر دذا الم غير  ير ميتر فو وبذل  0.05

أداء العامنين  % من ال غير73.4ا ودذا يعنو أن %13.2المعدل  ساوي معامل ال حديد  -
الم غياارات المساا  نك النمسااك )الم غياار ال ااابع(  ااس   ساايرة ماان نااىل  فااو األجهااز  األمنيااك

أداء العاامنين فاو األجهاز   فاوي يوامل أناري  ايتر % لد  رجع لل52.2والنسبك الم ب يك 
 . األمنيك

ذات د لك ك معنويك لودذا يدل يني وجود يى Sig = 0.000ا وليمك F=56.883ليمك  -
السياسك اايىميك  والم غيرات المس  نك " أداء العامنين فو األجهز  األمنيكبين لح اايك 
ءموليك ال غطيك اايىميك ا ايىس األمنوالمهنيك اايىميك لن اامين يني اا األمنيك
موضوييك و د  ال غطيك ا ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيكا األمنيك

 .مناسبوأن نموذ  ا نحدار "  اايىميك األمنيك
 

ترتيب المتغيرات أن  Stepwiseنموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة من خالل تبين 
كانت على  أداء العاملين في األجهزة األمنيةثير كاًل منها على  المستقلة حسب قوة تا

 النحو التالي:
 المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو -
 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك -

 موضوييك و د  ال غطيك اايىميك األمنيك -
 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك -
 يكالسياسك اايىميك األمن -

 
ويوضح الجدول ال الو ن يجك  حنيل ا نحدار الم عدد لمعامىت ا نحدار لكل من الم غيرات 

 المس  نك الميتر :
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 (:  حنيل ا نحدار الم عدد لمعامىت ا نحدار32جدول )

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

االنحدار غير 
 القياسية

الخطا 

 المعياري

معامالت 
االنحدار 
 القياسية

ة قيم

 Tاختبار 

القيمة 
االحتمالية 

Sig. 
 0.201 1.288  0.429 0.552 الم دار التابت

المهنيك اايىميك لن اامين 
 0.000* 5.387 0.599 0.111 0.595 يني اايىس األمنو

ضوابط ومحاذير ال غطيك 
 اايىميك األمنيك

0.440 0.101 0.441 4.374 *0.000 

موضوييك و د  
 األمنيك ال غطيك اايىميك

0.317 0.095 0.292 3.329 *0.001 

ءموليك ال غطيك اايىميك 
 األمنيك

-0.217 0.093 -0.215 -2.326 *0.022 

 السياسك اايىميك األمنيك
 -0.237 0.108 -0.231 -2.189 *0.031 

 8.82الم غير دال لح اايًا يند مس وي د لك  *
 

 
فو اايىس األمنو يني النبر األمنو دو ال أتير أن  أتير العامنين عزو الباحل ذلت للي يو 

األكبر بالنسبك لننبر ذا ها لذ لنهس دس من ي يه دذا النبر ودونهس لما كان دنات ليىس أمنو 
أ ىا ويأ و بعدة فو ال أتير الضوابط والمحاذير األمنيك ودو كما  حدتنا ساب ا من أكتر ما يهس 

مات ال و لد  نءر ودو  نص دذة األجهز  و يتر ينيها وييتر يني األجهز  األمنيك والمعنو 
ويني أدااهاا وي بعها فو ال أتير موضوييك و د  المعنومات المنءور  ودو رأن مال اايىس 
األمنو وال و بدونها سي  د الم داليك وت ك الجمهورا وبعددا فو ال أتير دو الءموليك فو 

ميك وال و لد  كون من اد مامات وان  ا ات ال ياد  ال غطيكا وألنها  أتيرًا دو السياسك اايى
العنيا فو الوزار  وفو األجهز  األمنيك دون ال يادات الوسطي ولذلت ي ل  أتيردا وف ًا آلراء 

 المبحوتين.
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( يوضح  غير ليمك معامل ال حديد ن يجك  أتير الم غيرات المس  نك بال  ابع يني 32جدول )
 ".العامنين فو األجهز  األمنيكأداء  الم غير ال ابع "

 
 (: التغير في قيمة معامل التحديد18جدول )

 
 

 قد تبين من الجدول ما يلي:
 

ا وداذا يعناو  8.221معامال ال حدياد  :للقائمين علـى اإلعـالم األمنـيالمهنية اإلعالمية  -
"   ساار مااا نسااب ه المهنيااك اايىميااك لن اااامين ينااي اايااىس األمنااوالم غياار المساا  ل "أن 

 . أداء العامنين فو األجهز  األمنيكفو  % من ال غير22.1

 

ا وداذا 0.702ت ليم اه : معامل ال حدياد أ ابحضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية -
ضاوابط و المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو  الم غيرين المس  نين "يعنو أن 

أداء فااااو  % ماااان ال غياااار18.5"   ساااار مااااا نسااااب ه ومحاااااذير ال غطيااااك اايىميااااك األمنيااااك
وداااذا يعناااو أن ال غيااار فاااو ليماااك معامااال ال حدياااد  سااااوي  .العاااامنين فاااو األجهاااز  األمنياااك

" ضاوابط ومحااذير ال غطياك اايىمياك األمنياك ا ودذا يعنو أن الم غير المسا  ل "8.823
"  المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو فو ظل وجود الم غير المس  ل األول "

 . أداء العامنين فو األجهز  األمنيكفو  من ال غير% 2.3ي سر ما نسب ه 

 

ــ - ا 0.720: معاماال ال حديااد أ اابحت ليم ااه ة األمنيــةموضــوعية وصــدق التغطيــة اإلعالمي
ا المهنيااك اايىمياااك لن اااامين يناااي اايااىس األمناااو الم غياارات المسااا  نك "ودااذا يعناااو أن 

 التغير في معامل التحديد معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط المتغيرات

 0.649 0.646 0.649 0.806 المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو

 0.053 0.696 0.702 0.838 يك األمنيكضوابط ومحاذير ال غطيك اايىم

 0.018 0.711 0.720 0.848 موضوييك و د  ال غطيك اايىميك األمنيك

 0.015 0.724 0.735 0.857 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك

 0.013 0.734 0.748 0.865 السياسك اايىميك األمنيك
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موضااوييك و ااد  ال غطيااك اايىميااك ا و ضااوابط ومحاااذير ال غطيااك اايىميااك األمنيااكو 
ودااذا  .األجهاز  األمنيااك أداء العااامنين فااوفاو  % ماان ال غياار15"   ساار مااا نساب ه  األمنياك

ا ودذا يعنو أن الم غير المسا  ل 8.810يعنو أن ال غير فو ليمك معامل ال حديد  ساوي 
 " فااو ظاال وجااود الم غياارين المساا  نين " موضااوييك و ااد  ال غطيااك اايىميااك األمنيااك "

 ضااوابط ومحاااذير ال غطيااك اايىميااكو  المهنيااك اايىميااك لن اااامين ينااي اايااىس األمنااو
 . أداء العامنين فو األجهز  األمنيكفو  من ال غير% 1.0" ي سر ما نسب ه  األمنيك

 

ا ودذا يعناو أن 0.735: معامل ال حديد أ بحت ليم ه شمولية التغطية اإلعالمية األمنية -
ضاوابط ومحااذير ا المهنيك اايىميك لن ااامين يناي ااياىس األمناو الم غيرات المس  نك "

ءااااموليك ا موضااااوييك و ااااد  ال غطيااااك اايىميااااك األمنيااااكا يااااك األمنيااااكال غطيااااك اايىم
% مان 13.2"   سار ماا نساب ه  السياسك اايىمياك األمنياك ا وال غطيك اايىميك األمنيك

وداااذا يعناااو أن ال غيااار فاااو ليماااك معامااال  .أداء العاااامنين فاااو األجهاااز  األمنياااكفاااو  ال غيااار
"  السياسااك اايىميااك األمنيااك ياار المساا  ل "ا ودااذا يعنااو أن الم غ8.812ال حديااد  ساااوي 

فاو  مان ال غيار% 1.2ي سار ماا نساب ه فو ظال وجاود الم غيارات المسا  نك التىتاك األولاي 
 .أداء العامنين فو األجهز  األمنيك

 
ا ودااااذا يعنااااو أن 0.748معاماااال ال حديااااد أ اااابحت ليم ااااه  :السياســــة اإلعالميــــة األمنيــــة -

ضاوابط ومحااذير ا ايىميك لن ااامين يناي ااياىس األمناوالمهنيك ا الم غيرات المس  نك "
ءاااموليك  ا وموضاااوييك و اااد  ال غطياااك اايىمياااك األمنياااكا ال غطياااك اايىمياااك األمنياااك
أداء العااامنين فااو فااو  % ماان ال غياار12.0"   ساار مااا نسااب ه  ال غطيااك اايىميااك األمنيااك

ا ودااذا 8.813ال حديااد  ساااوي  ودااذا يعنااو أن ال غياار فااو ليمااك معاماال .األجهااز  األمنيااك
" فو ظل وجود الم غيارات  ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك يعنو أن الم غير المس  ل "
أداء العاامنين فاو األجهاز  فاو  من ال غيار% 1.3ي سر ما نسب ه المس  نك األربعك األولي 

 .األمنيك

 

 
 
 



136

 

بين  1218ئية عند مستوى :  توجد فروق ذات داللة إحصا* الفرضية الرئيسية الثانية
" يةعالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمناإل أثر متوسطات إجابات المبحوثين حول "

ى المسم –سنوات الخبرة  –المؤهل العلمي  –تعزى للمتغيرات الشخصية التالية )العمر 
 الوظيفي (.

  
ود أنثـى واحـدة وأعـزب واحـد فقـط مالحظة: تم استبعاد متغيري الجنس والحالة االجتماعيـة لوجـ

 من ضمن أفراد عينة الدراسة 

 ونشتق من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية وهي:  
بــين متوســطات إجابــات المبحــوثين  1218توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  -

 تعزى إلى العمر."  يةعالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمناإل أثر حول "

 يمكن اس ن ا  ما ينو:( 32الموضحك فو جدول )الن اات من 
أكبر من مس وي الد لك وا ن"   –" كروسكال الم ابنك  ن بار (.Sig) بين أن ال يمك ا ح ماليك 

   وجاد فارو  ذات د لاك ا وبذلت يمكن اسا ن ا  أناه وذلت لكل مجال من مجا ت الدراسك 0.05
 .العمرك الدراسك حول دذة المجا ت  عزي للي لح اايك بين م وسطات   ديرات يين

 
أنهس جميعًا يعيءون فو ظروف م ءابهك وأن هس يمتنون لياد  األجهز   عزو الباحل ذلت للييو 

األمنيك وبذلت   ىءي من بينهس ال رولات العمريك و  ي بح لها  أتير ل  ارب المساوليات المن ا  
 ينيهس.

( بأن العمر   ينعب دورا أساسيا فو  حديد  5811ك ) مىنكا ات مع دراسولد ا   ت دذة الن ا
الءن يات المغاير  والمساير  من أفراد ءرطك المباحل ودذا ي    مع طبيعك الن ن اانسانيك 

 بأنها  احبك مولف ولرار بغض النظر ين مس وادا العمري. 
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 العمر -واالس" –" كروسكال اختبار نتائج  (:16جدول )

 الالمج
 المتوسطات الحسابية

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

ألل من 
 سنك 38

 -38من 
ألل من 

 سنك 28

 -28من 
ألل من 

 سنك 28

 فاكتر 28

 0.828 0.891 7.27 6.58 6.72 7.21 السياسك اايىميك األمنيك

المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس 
 األمنو

6.73 6.27 6.23 7.07 1.582 0.664 

 0.583 1.948 6.66 5.97 5.74 6.41 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك

 0.884 0.655 7.23 6.71 6.87 6.91 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك

موضوييك و د  ال غطيك اايىميك 
 األمنيك

7.31 7.34 7.45 8.25 2.514 0.473 

فو   نوع الوساال اايىميك المس ندمك
 ال غطيك اايىميك األمنيك

6.78 6.86 6.85 7.88 2.086 0.555 

 0.815 0.945 7.29 6.56 6.57 6.87  اإلعالم األمني

 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك
 

6.11 6.80 6.77 7.52 1.201 0.753 

 

ل بين متوسطات إجابات المبحوثين حو 1218توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 تعزى إلى المؤهل العلمي."  عالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمناإل أثر "

 يمكن اس ن ا  ما ينو:( 31الموضحك فو جدول )من الن اات 
أكبر من مس وي الد لك وا ن"   –" كروسكال الم ابنك  ن بار (.Sig) بين أن ال يمك ا ح ماليك 

   وجاد فارو  ذات د لاك ا وبذلت يمكن اسا ن ا  أناه الدراسك وذلت لكل مجال من مجا ت 0.05
 .المؤهل العلميلح اايك بين م وسطات   ديرات يينك الدراسك حول دذة المجا ت  عزي للي 

 
أن معظمهس من الم عنمينا ومن دس ألل من التانويك العامك ي ومون ب طوير  ذلت للي جعوير 

يضها بالدورات وال دريبا لضافك للي ذلت أن الم عنمين منهس أن سهس لم ا باس كمال الدراسك أو  عو 
ليسوا كنهس م ن  ون فو مجال يمنهس الءرطوا وينيه   ل ال رولات بل   ىءي ل ساويهس 

 المعرفو من الناحيك األمنيك والءرطيك ال و  ن ودا بطر   ير ال عنيس الجامعو.
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 ؤهل العلميالم -واالس" –" كروسكال اختبار نتائج  (:17جدول )

 المجال
 المتوسطات الحسابية

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

تانويك يامك 
 فما دون

دبنوس 
 م وسط

ماجس ير  بكالوريون
 0.794 1.030 6.26 6.79 6.53 6.95 السياسك اايىميك األمنيك أو دك ورا 

المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس 
 األمنو

6.27 6.17 6.41 5.94 0.703 0.873 

 0.991 0.108 5.63 5.92 6.04 6.06 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك

 0.862 0.747 6.25 6.89 6.93 6.94 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك

موضوييك و د  ال غطيك اايىميك 
 األمنيك

7.48 7.82 7.48 6.80 1.333 0.721 

ك المس ندمك فو  نوع الوساال اايىمي
 ال غطيك اايىميك األمنيك

6.63 7.42 6.97 6.36 1.801 0.615 

 0.936 0.418 6.15 6.67 6.70 6.68  اإلعالم األمني

 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك
 

6.88 6.98 6.79 6.55 0.271 0.965 

 

لمبحوثين حول بين متوسطات إجابات ا 1218توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 .تعزى إلى سنوات الخدمة ية" عالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمناإل أثر "

 يمكن اس ن ا  ما ينو:( 30الموضحك فو جدول )من الن اات 
أكبر من مس وي الد لك وا ن"   –" كروسكال الم ابنك  ن بار (.Sig) بين أن ال يمك ا ح ماليك 

   وجاد فارو  ذات د لاك ا وبذلت يمكن اسا ن ا  أناه ال من مجا ت الدراسكوذلت لكل مج 0.05
 .دمةسنوات الخلح اايك بين م وسطات   ديرات يينك الدراسك حول دذة المجا ت  عزي للي 

 
سنوات  جارب كبير  ويظيمك نىل السنوات  2لنوض من دس ندموا ألل من  ذلت رجعيو 

حدال وال ضايا األمنيك جعن هس فو مساوا  من دس أ حاب الماضيك وال و ءهدت العديد من األ
 نبرات طوينكا ف ىءت فرولات فر  سنوات الندمك بينهس.
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 الخدمةسنوات  -واالس" –" كروسكال اختبار نتائج  (:15جدول )

 المجال
 المتوسطات الحسابية

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

 2ألل من 
 سنوات

 -2من 
 سنك 11

سنك  11
 0.441 1.637 6.84 6.67 6.53 السياسك اايىميك األمنيك فاكتر

المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس 
 األمنو

6.32 6.19 6.36 0.176 0.916 

 0.589 1.058 6.04 5.95 5.68 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك

 0.332 2.207 6.89 6.96 6.63 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك

موضوييك و د  ال غطيك اايىميك 
 األمنيك

7.34 7.41 7.50 0.447 0.800 

 نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو 
 ال غطيك اايىميك األمنيك

6.92 6.48 7.04 3.463 0.177 

 0.378 1.945 6.73 6.49 6.49  اإلعالم األمني

 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك
 

6.71 6.50 6.94 1.365 0.505 

 
بــين متوســطات إجابــات المبحــوثين  1218توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  -

مســـمى التعـــزى إلـــى  عـــالم األمنـــي علــى أداء العـــاملين فـــي األجهـــزة األمــناإل أثـــر حــول "

 .الوظيفي

 يمكن اس ن ا  ما ينو:( 31الموضحك فو جدول )من الن اات 
ألال مان مسا وي الد لاك وا ن"   –" كروسكال الم ابنك  ن بار (.Sig)يك  بين أن ال يمك ا ح مال

ءاااموليك ال غطياااك ا المهنياااك اايىمياااك لن ااااامين يناااي ااياااىس وذلااات لكااال مااان مجاااا ت "  0.05
أداء  اإلعــالم األمنـــي بصــورة عامـــة،ا ضااوابط ومحاااذير ال غطياااك اايىميااكا اايىميااك األمنيااك

 وجااد فاارو  ذات د لااك لح اااايك بااين "ا وبااذلت يمكاان اساا ن ا  أنااه منيااكالعااامنين فااو األجهااز  األ
وذلات ل االح  المسـمى الـوظيفيم وسطات   ديرات يينك الدراسك حول داذة المجاا ت  عازي للاي 

 ."لااد الجهاز" مسمادس الوظي والذين 
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ا ىميااكموضااوييك و ااد  ال غطيااك اايا السياسااك اايىميااك األمنيااك أمااا بالنساابك للااي مجااا ت "
" لبااالو المجااا ت ف ااد  بااين أن ال يمااك ال غطيااك اايىميااك  نااوع الوساااال اايىميااك المساا ندمك فااو

   وجاد فارو  ذات وبذلت يمكان اسا ن ا  أناه   0.05أكبر من مس وي الد لك  (.Sig)ا ح ماليك 
لمســمى اد لااك لح اااايك بااين م وسااطات   ااديرات يينااك الدراسااك حااول دااذة المجااا ت  عاازي للااي 

 .الوظيفي
 
أن دذة العوامل التىتك ال و ظهرت بها ال رولات دو من أكتردا  أتيرًا الباحل ذلت للي  عزويو 

يني أداء العامنين حسبما ظهر فو ال حنيلا وبما أن ليادات األجهز  دس األكتر وا ءمل اطىيًا 
املا أما بالو العوامل من دونهس من ال يادات ف د ظهر دذا ال ار  فو  حديد أدميك دذة العو 

 التىتك فهو األلل  أتيرًا. 
 
 

 مسمى الوظيفيال –واالس" –" كروسكال اختبار نتائج  (:18جدول )
 

 المجال
 المتوسطات الحسابية

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

لااد 
 الجهاز

نااب لااد 
 الجهاز

مدير ياس 
ادار  
 الجهاز

  ير ذلت

 0.093 6.417 7.42 6.48 6.76 7.48 يك األمنيكالسياسك اايىم

 0.025* 9.338 6.75 6.06 6.82 7.50 المهنيك اايىميك لن اامين يني اايىس األمنو

 0.016* 10.292 6.45 5.65 5.93 7.39 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك

 0.012* 10.946 7.58 6.52 7.40 7.79 ضوابط ومحاذير ال غطيك اايىميك األمنيك

 0.184 4.834 7.76 7.26 7.81 8.14 موضوييك و د  ال غطيك اايىميك األمنيك

 نوع الوساال اايىميك المس ندمك فو ال غطيك 
 اايىميك األمنيك

7.55 7.65 6.69 7.32 5.056 0.168 

 0.020* 9.854 7.24 6.37 6.71 7.61  اإلعالم األمني

 منيكأداء العامنين فو األجهز  األ
 

7.46 7.91 6.54 7.26 9.132 *0.028 

.α≤0.05الفرقبينالمتوسطيندالةإحصائياًعندمستوىداللة*
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بــين متوســطات إجابــات المبحــوثين  1218توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  -

 .يةالرتبة العسكر تعزى إلى  عالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمناإل أثر حول "

 يمكن اس ن ا  ما ينو:( 28الموضحك فو جدول )من الن اات 
ألال مان مسا وي الد لاك وا ن"   –" كروسكال الم ابنك  ن بار (.Sig) بين أن ال يمك ا ح ماليك 

 وجاد فارو  "ا وباذلت يمكان اسا ن ا  أناه  ءموليك ال غطيك اايىميك األمنياك وذلت لمجال " 0.05
ــة م وسااطات   ااديرات يينااك الدراسااك حااول دااذا المجااال  عاازي للااي ذات د لااك لح اااايك بااين  الرتب

 .يميد أو لواءالذين ر ب هس العسكريك وذلت ل الح  العسكرية
أكبار مان مسا وي  (.Sig)أما بالنسبك للاي باالو المجاا ت األناري ف اد  باين أن ال يماك ا ح مالياك 

ت د لاااك لح ااااايك باااين م وساااطات    وجاااد فااارو  ذاوباااذلت يمكااان اسااا ن ا  أناااه   0.05الد لاااك 
 .الرتبة العسكرية  ديرات يينك الدراسك حول دذة المجا ت  عزي للي 

 
 الرتبة العسكرية -واالس" –" كروسكال اختبار نتائج  (:31جدول )

 المجال
 المتوسطات الحسابية

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية)
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

 يميد
 أو لواء 

زس مى ن يب رااد م دس ي يد
 أول

 0.452 4.709 7.44 6.86 7.16 6.37 6.35 7.47 السياسك اايىميك األمنيك

المهنيك اايىميك لن اامين يني 
 اايىس األمنو

7.53 5.97 5.81 6.50 6.94 7.04 10.100 0.072 

 0.035* 12.018 6.76 6.61 6.03 5.38 5.63 7.01 ءموليك ال غطيك اايىميك األمنيك

اذير ال غطيك اايىميك ضوابط ومح
 األمنيك

7.72 6.70 6.29 7.11 7.43 7.12 10.167 0.071 

موضوييك و د  ال غطيك اايىميك 
 األمنيك

8.15 7.12 7.10 8.05 7.58 7.47 9.797 0.081 

 نوع الوساال اايىميك المس ندمك 
 فو ال غطيك اايىميك األمنيك

7.68 6.59 6.66 6.86 7.39 7.36 3.325 0.650 

 0.122 8.681 7.17 7.07 6.88 6.20 6.32 7.53  اإلعالم األمني

 أداء العامنين فو األجهز  األمنيك
 

7.35 6.51 6.42 7.25 7.27 6.62 6.476 0.263 

 .α ≤ 0.05ال ر  بين الم وسطين دالك لح اايًا يند مس وي د لك  *
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 -النتائج: 7.1
========= 

 بناء يني الدراسك وال حنيل  س ال و ل لنن اات ال اليك:
  نتائج المحور األول: عالقة السياسة اإلعالمية باداء العاملين في األجهزة األمنية:* 
  أتير بدرجك لنينك لنسياسك اايىميك األمنيك يني أداء العامنين فو األجهز  األمنيك.دنات  -
السياساااك اايىمياااك األمنياااك فاااو وزار  الداننياااك  يااار واضاااحك ل ياااادات األجهاااز  األمنياااك العنياااا  -

والوسااااطيا و   ءاااامل كافااااك ال ضااااايا األمنيااااك الم عن ااااك بااااالوزار ا ودااااو  ياااار م ضاااامنك فااااو نطااااك 
 الوزار  العامكا و   عكن  ور  الوزار  ب ور  دلي ك. وسياسات

دنااات انسااجاس م وسااط بااين السياسااك اايىميااك األمنيااك وسياسااك الااوزار  العامااك ودنااات انسااجاس  -
كاماال بينهاااا وبااين سياساااك الحكومااك اايىمياااكا و عماال السياساااك اايىميااك األمنياااك ينااي   نااايص 

ب اور  م وساطكا ويوجاد دياس مان لبال ليااد  الاوزار  لنسياساك ال جو  بين المج مع واألجهز  األمنيك 
اايىميك األمنيكا ودنات ال زاس كامل من لبل األجهز  األمنيك بأي سياسات أو محاددات ليىمياك 

 أمنيك.
نتائج المحور الثاني: عالقة المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني باداء العاملين * 

  ة:في األجهزة األمني
 دنات  أتير كبير وح ي و لمهنيك العامنين فو اايىس األمنو يني أداء العامنين فو األجهز  األمنيك. -
 هااا س الاااوزار  بالعاااامنين فاااو ااياااىس األمناااو و ع باااردس جااازء أساساااو مااان وزار  الداننياااكا وين اااذ  -

ن ساهس مهنياا بءاكل جياد العامنون فو اايىس األمنو سياسك الوزار  اايىميكا وي ومون ب طاوير أ
 جداا ويوجد  نسي  يال بين المساولين يني اايىس األمنو ولياد  األجهز  األمنيك.

مكانيااك ال اااامين ينااي اايااىس األمنااو فااو  ن ااص اايااىس األمنااو  - دنااات ل ااور فااو ك اااء  وا 
بااداع فااو يمنهااس ولااين لااديهس ال اادر  لن عاماال مااع األزماااتا و  ي وجااد انسااجاس ولاين لااديهس  جديااد وا 

 بين العامنين فو اايىس األمنو وبين أفراد األجهز  األمنيك.
  نتائج المحور الثالث: عالقة شمولية التغطية اإلعالمية األمنية باداء العاملين في األجهزة األمنية:* 
دنااات  ااأتير بدرجااك لنينااك لءااموليك ال غطيااك اايىميااك األمنيااك ينااي أداء العااامنين فااو األجهااز   -

 األمنيك.
ي ااوس اايااىس األمنااو ب غطيااك الءاااون المروريااك ولضااايا مكافحااك ال نااابر والعمالااك بءااكل جيااد  -

 جداا و غطيك أيمال الدفاع المدنو ومكافحك المندرات والمباحل ب ور  م وسطك.
دنااات ل ااور كبياار فااو  غطيااك أيمااال وانجااازات جهااازي األماان والحمايااك واألماان الااوطنوا و   -

ن فاااو  غطياااك ااياااىس األمناااو  نجاااازات األجهاااز  المن ن اااكا و  ي اااوس ب غطياااك ال ضاااايا يوجاااد  اااواز 
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األمنياك فااو كافاك محافظااات ال طااعا ودنااات ل اور فااو ال غطياك النحظيااك يناي ماادار السااايكا و  
 يوجد أي يمل ليىمو منظس فو لطار ال وييك األمنيك لدي اايىس األمنو.

ضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية باداء العاملين في  نتائج المحور الرابع: عالقة* 
  األجهزة األمنية:

يوجااد  ااأتير بدرجااك كبياار  لضااوابط ومحاااذير ال غطيااك األمنيااك المساا ندمك لاادي اايااىس األمنااو  -
 يني أداء العامنين فو األجهز  األمنيك.

بال عنيمات األمنيك ما يديس جهود ين زس اايىس األمنو بعدس نءر المعنومات السريك وين زس  -
األجهز  األمنيكا و  وس لياد  الوزار  بوبىغ ال اامين يني اايىس األمنو بالمعنومات الىزمك فو 

ال ضايا األمنيك وي وس اايىس األمنو با س  اد  من دذة المعنومات ونءردا بعد ال نسي  مع 
 يك بءكل م وسط.ال ياد ا وي وس اايىس األمنو بمحاربك ااءا

 يوجد ل ور فو اس نداس اايىس األمنو فو  هياك الرأي العاس فو ال ضايا األمنيك العامك. -
نتائج المحور الخامس: عالقة موضوعية وصدق التغطية اإلعالمية األمنية باداء العاملين * 

  في األجهزة األمنية:
ك األمنياااك يناااي أداء العاااامنين فاااو يوجاااد  اااأتير بدرجاااك م وساااطك لموضاااوييك ال غطياااك اايىميااا -

 األجهز  األمنيك.
يوجااد  نسااي  دااااس بااين اايااىس األمنااو ولياااد  الااوزار  لنح اااظ ينااي م ااداليك اايااىس األمنااوا  -

والعاماال السياسااو ين ااو بظىلااه ينااي  ااد  وموضااوييك اايااىس األمنااو بءااكل كبياارا وال ااد  
 لء افيك ويدس ال ضنيس  عززدما.والموضوييك أساسيان فو يمل اايىس األمنو وا

نتائج المحور السادس: عالقة تنوع وسائل اإلعالم المستخدمة في التغطية اإلعالمية * 
  األمنية باداء العاملين في األجهزة األمنية:

  يوجاد  اأتير ل ناوع الوسااال اايىمياك المسا ندمك فاو ال غطياك اايىمياك يناي أداء العاامنين  -
 منيك.فو األجهز  األ

أكتااار الوسااااال ال اااو يااا س بهاااا م ابعاااك ااياااىس األمناااو داااو الوسااااال اايىمياااك ال ابعاااك لناااوزار   -
ونا ك منح  الداننيك ال اادر  ماع  احي ك الارأي الحكومياكا بااضاافك للاي مولاع وزار  الداننياك 

باك التانياك فاو ا لك رونوا و أ و ااذايات المحنيك والموالع اانبارياك وال احف المحنياك فاو المر 
 م ابعك اايىس األمنو بعد الوساال اايىميك ال ابعك لنوزار .

يوجااد ل ااور فااو اساا نداس ال ضاااايات ال نسااطينيك ووساااال اايااىس الجديااد فااو  غطيااك لضااايا  -
 اايىس األمنو.
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 * النتائج المرتبطة باختبار صحة الفروق:
ت   اااديرات ييناااك الدراساااك حاااول المجاااا ت    وجاااد فااارو  ذات د لاااك لح ااااايك باااين م وساااطا -

سااانوات النبااار (.  و   وجاااد فااارو  ذات د لاااك  –الميدااال العنماااو  –الماااذكور   عااازي للاااي )العمااار 
لح ااااايك باااين م وساااطات   اااديرات ييناااك الدراساااك حاااول مجاااا ت )السياساااك اايىمياااك األمنياااكا 

مسااااا ندمك فاااااو ال غطياااااك موضاااااوييك و اااااد  ال غطياااااك اايىمياااااكا  ناااااوع الوسااااااال اايىمياااااك ال
 اايىميك(  عزي للي المسمي الوظي و.

 وجاااد فااارو  ذات د لاااك لح ااااايك باااين م وساااطات   اااديرات ييناااك الدراساااك  عااازي للاااي المسااامي  -
الااوظي و ل ااالح الااذين مساامادس الااوظي و لااااد جهاااز فااو مجااا ت ) المهنيااك اايىميااك لن اااامين 

ا وضاااوابط ومحااااذير ال غطياااك اايىمياااكا وااياااىس يناااي ااياااىسا وءاااموليك ال غطياااك اايىمياااك
 األمنو ب ور  يامك(. 
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 :  التوصيات 7.2
=========== 

 بناًء يني الن اات ال و  س ال و ل لليهاا يو و الباحل بما ينو: 
 توصيات خاصة بالمحور األول ) السياسة اإلعالمية (:

د  األجهز  األمنياك ومن  اون فاو ( وضع سياسك ليىميك أمنيك واضحك يءارت فو وضعها ليا1
اايىس واألمانا بحيال   ضامن كافاك ال ضاايا األمنياك و ءامل كافاات لطاياات األمانا وأن  كاون 

   العامك.مع نطك وسياسات الوزار  منسجمك
(  ضاااامين النطااااك اايىميااااك األمنيااااك والسياسااااك اايىميااااك األمنيااااك فااااو نطااااك وسياسااااات وزار  5

 الداننيك العامك.
   ديس لياد  الوزار  لنسياسك اايىميك األمنيك.( زياد3

 توصيات خاصة بالمحور الثاني ) المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني (:
( العماال ينااي زياااد   اادريب و طااوير العااامنين فااو اايااىس األمنااو مهنيااا فااو مجااا ت اايااىس 2

 واألمن.
اهاااس فاااو األجهاااز  األمنياااك بعمااال بااارامت ودورات ( دمااات العاااامنين فاااو ااياااىس األمناااو ماااع زمى2

 مء ركك وورد يمل حول مواضيع  نص الطرفين.
 توصيات خاصة بالمحور الثالث ) شمولية التغطية اإلعالمية (:

( العماااال ينااااي  غطيااااك أنءااااطك كافااااك األجهااااز  األمنيااااك ب ااااوازن ونا ااااك األماااان الااااوطنو واألماااان 2
 والحمايك.

مياااك يناااي ال ضاااايا ال اااو  مااان المج ماااع بءاااكل مباءااار كاااالمرور ( ال ركياااز فاااو ال غطياااك اايى1
 وال نابر والمندرات والمباحل ولضايا الدفاع المدنو والسىمك.

( العمل يني   ويك و عزيز يمل ال ويياك األمنياك وأن   اوس يناي أسان لوياك ضامن نطاك دااماك 0
 م كامنك.

 ألمنيك ل ح ي  أددافهس.( زياد  الحمىت اايىميك األمنيك لديس جهود األجهز  ا1
 توصيات خاصة بالمحور الرابع ) ضوابط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية (:

 ( العمل يني محاربك ااءايك بطري ك ينميك ولويك.18
 ( لياد  دور اايىس األمنو فو  هياك الرأي العاس فو ال ضايا األمنيك العامك.11

 سائل اإلعالم المستخدمة (:توصيات خاصة بالمحور السادس ) تنوع و 
( ا س  اد  أكتر من ال ضاايات ووساال اايىس الجديد ) ال اين باوتا وال اوي را واليو ياوب ( 15

 فو اايىس األمنو.
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 توصيات خاصة بالعاملين في األجهزة األمنية: 
 س األمنو.( زياد  ال نسي  وال وا ل الدااس بين ليادات األجهز  األمنيك وال اامين فو اايى13
( ضااارور  اطااااىع العااااامنين فاااو األجهااااز  األمنيااااك ينااااي نطاااط وزار  الداننيااااكا و زويااااددس بمااااا 12

 يح اجونه من معرفك ولوانين  سايددس فو أداء أيمالهس بك اء .
 ( العمل يني مكافأ  و ح يز العامنين فو األجهز  األمنيك لزياد  مجهودا هس فو العمل األمنو.12
 

 حة :دراسات مقتر  7.3
=============== 
 ( دراسك  أتير اايىس يني أداء العامنين فو الميسسات الحكوميك.1
 ( دراسك دور اايىس واايىس األمنو فو  نايك ال رار لدي ال ياد .5
 ( دور اايىس األمنو فو  هياك الرأي العاس.3
 ( دراسك والع لدار  اايىس الحكومو فو لطاع  ز .2
 س األمنو فو ال أتير يني ال ضايا الوطنيك من وجهك نظر اايىميين.( دور اايى2
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 قائمــــة المراجــــــع
 المراجع العربية:
 أواًل: الكتب العربية:

 .. ال ر ن الكريس1
مو دار المك ب اايى ز ا ل  األداء اايىمو نىل الحرب يني لطاع  ز ا أبو حءيدا حسنا. 5

 .س5811الحكوموا 
 س. 1111ميك نايف العربيك لنعنوس األمنيكا  طور اايىس األمنو العربوا الرياضا أكادي بدرا يبد المنعسا . 3
 جامعك نايفا ا الرياضالكنيات العسكريك  ويس ال يادات ااداريك لوداء الوظي و با ناالبساموا يبد الرحم. 2

 دا.1252
ا المك بك الوطنيك االرياض اءامنك:  طبي ات يني ال طاع ال حولدار  الجود  ال ايدا نالد بن سعدبن سع. 2

 س.1111
 .س1111دار المعارفا لبنانا (ا 52ابن منظورا لسان العربا ماد  ينس )  . 2
 س.5882ا  ا مركز النبرات المهنيك لإلدار ال ادر  ااألداء الم ميز لنندمكا وفي ا يبد الرحمن . 1
 س.5888ا  ا مركز النبرات المهنيك لإلدار ال ادر  ااألداء البءري ال عال لنندمكا الرحمن وفي ا يبد . 0
 س.5881ا مطابع الحميضو االرياض الت من المنظور ااداري وااسىموا لدار  الو الجريسوا نالد. 1

 س.5888 الجحنوا ينو بن فايزا اايىس األمنو والولايك من الجريمكا الرياضا أكاديميك نايفا. 18
 س.1101بيروتا مك بك لبنانا  ا الرأي العاس و أترة باايىس والديايكا. حا سا محمود11
 س.5885 الجامعيك لنطبع والنءر وال وزيعاالدار  اااسكندريك حسنا راويكا السنوت ال نظيمو المعا را. 15
 .س5881لجامعيكا الدار ا اااسكندريك ا لدار  الموارد البءريك... رييك مس  بنيكا. حسنا راويك13
الرياضا جامعك نايفا  الح بانوا  ركوا مدي لسهاس اايىس األمنو فو معالجك الظادر  ااردابيكا. 12

 س.5882
 .س5882الحوءانا بركك بن زاملا اايىس األمنو واألمن اايىموا الرياضا جامعك نايفا . 12
 .س1111ك نايفا جامع ياضانضورا أديبا اايىس واألزماتا الر . 12
ا ا األمن واايىس فو الدول ااسىميكا الرياضا أكاديميك نايف العربيك. الدييتا فهد يبد العزيز حمد11

 س.1105
 س.5881 ب اايىمو الحكوموا  ز ا  كامل أس  ضادا المك . الدلوا جواد را با اايىس واألمن...10
فو المنظمات: األسن النظريك ود ل ها فو البياك العربيك در ا يبد الباري. كنولوجيا األداء البءري . 11

 .5883المعا ر ا يمانا المنظمك العربيك لن نميك ااداريكا 
الدوسريا لبراديس. ااطار المرجعو لن  ويس ال ربويا الرياضا مك ب ال ربيك العربيك لدول الننيتا . 58

 س.5888
 س.5881ا ا ال ادر ا مك بك  ريب2 اجيكا طانا لدار  األفراد والك ايك ااالسنموا ينو. 51
ءاويدا م ط يا " لدار  الموراد البءريك )لدار  األفراد(ا الطبعك التالتكا األردنا يمانا دار الءرو  . 55

 .5882لننءر وال وزيعا 
دار  األزمات والكوارلا ال ادر ا أكاديميك الءرطكا . 53  .س1111ءعبانا حمديا اايىس األمنو وا 
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 س.5882 ا جامعك نايفا الرياضا الءريكا حسين سالسا العمل اايىمو المءكىت والحنول .52
دار الحضار   اياضالر  اكيف  نظس ول ت و  جنب ددرة: مهارات لدار  الولتا الءيننوا يبد ال ادر. 52

 س.5880ا لننءر وال وزيع
 .س5881ا لننءر وال وزيع مباد  ال نظيس واادار ا يمانا دار المنادت اال يرفوا محمد. 52
. الطجسا يبد اهللا السواطا طار ا السنوت ال نظيموا الطبعك الرابعكا الرياضا دار حافظ لننءر وال وزيعا 51

 س.5883
ا طار ا السنوت ال نظيمو: الم اديس والنظريات ال طبي يكا الطبعك التالتكا جد  االطجسا يبد اهللا السواط. 50

 .س5888يعا دار حافظ لننءر وال وز 
ا ديتكا يالس الك ب الحديلا األردنا أساسيات اادار : المباد  وال طبي ات الحسالظادرا نعيس لبرادي. 51

 س.5818
 س.5882أساسيات ينس اادار ا يمانا دار المسير  لننءر وال وزيعا  انا ينوايب. 38
ا دار المسير  لننءر وال وزيع والطبايك طبي ات فو لدار  الجود  الءامنك. يم ان:  االعنوا يبد الس ار. 31

 .س5880
مك العربيك لنعنوس ااداريكا المنظ يماناا اا ى  ااداري فو الوطن العربواالعواجوا لبراديس محمد. 35

 .س5885
 .س5882ا اادار  المباد  والمهاراتا ااسكندريكا الدار الجامعيك امادرا أحمد. 33
 .س5818 ادار اليازوري العنميكيمانا األردنا  اداريكال ياد  اا العى ا بءير. ا32
 س.5888يسيريا يبد الرحمنا العمل األمنو المءكىت والحنولا الرياضا جامعك نايفا . 32
 .س5818دار أسامكا  يمانا األردنا ا ال ياد  وااءراف اادارياالغزوا فا ن يوض. 32
 .س5818مك بك ال ى ا  دبوا نيكاا اادار  دراسك  حنيا دءاس يبد اهللالغريري. 31
عربيك السعوديكا ال حطانوا بدرا دور اايىس األمنو فو الولايك من نطر المندرات فو الممنكك ال. 30

 .س5882الرياضا جامعك نايفا 
لعربيك لن نميك المنظمك ا اءريك فو الندمك المدنيكا ال ادر ا لدار  الموارد البالكبيسوا يامر نضر. 31

 س.5882ا كااداري
ا لنطبع والنءر وال وزيع الدار الجامعيك ال ادر ا ا لدار  الموارد البءريك رييك مس  بنيكامحمدا راويك. 28

 س.5881
رامت الحكوميكا يمانا اادار  العامك... ديكنك األجهز  و نع السياسات و ن يذ الب . محمدا موف  حديدا21

 س.5888دار الءرو ا 
 .س5888ا الدار الجامعيك ا(ا ااسكندريك1ناء المهارات. )طات ال نظيمو: مدنل بالسنو  ادادرا أحمم. 25
 .س5882ا ا ال ادر ا مركز الك اب لننءرمنو بين النظريك وال طبي ميرزاا باسس ننيلا اايىس األ. 23
 .س5818ا ايفجامعك ن ااذايك السودانيك نموذجًاا محمودا ليمانا دور اادار  فو نءر ال وييك األمنيكا. 22
 امسعودا معز يبد الرحمنا العمل اايىمو األمنو المءكىت والحنولا الرياضا جامعك نايف. 22

 .س5882
 .س1115األمن ال وموا ال ادر ا دار الءعب لننءر والطبايكا . نافعا محمد يبد الكريسا 22
 .س1111ينو بن محمدا اايىس... م اديسا الرياضا مطبعك س يرا  . النجعوا21
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 .س1111ا (ا ال ادر ا مركز  طوير األداء وال نميك5مهارات لدار  األداء )طا الا محمد يبد الغنودى. 20
 .هـ1425،دارطريقللنشر،الرياض،11ين،عبدالرحمنأبوبكر،األمنواإلعالم،طالياس.49

 
 ثانيًا: الرسائل الجامعية:

ويىل ه باألداء الوظي وا دراسك مسحيك يني لطاع ضباط لوات السكرانا نا ر محمدا المنا  ال نظيمو . 1
كنيك العنوس ااداريكا جامعك نايف العربيك لنعنوس األمنيكا  ااألمن الناص بمدينك الرياضا رسالك ماجس ير

 .س5882
ر العنزيا مبارتا ال غيير ال نظيمو ويىل ه بأداء العامنينا دراسك مسحيك يني العامنين بودار  مرو . 5

 .س5882الرياض. رسالك ماجس يراجامعك نايف العربيك لنعنوس األمنيكا 
ربي ا محمد بن ابراديسا العوامل الميتر  فو فاينيك األداء الوظي و لن يادات األمنيكا رسالك ماجس يرا ال. 3

 .س5882أكاديميك نايف لنعنوس األمنيكا 
وال نظيميك ويىل ها بأداء العامنين فو األجهز   ل الءيتا نالد بن يبد الرحمنا الم غيرات الءن يك . 2

 .س5881األمنيكا رسالك ماجس يرا أكاديميك نايف لنعنوس األمنيك 
ال غيرا فهد يتمان بن محمدا المنا  ال نظيمو وأترة يني أداء العامنين فو األجهز  األمنيكا رسالك . 2

 .س5885ماجس يرا جامعك نايف العربيك لنعنوس األمنيكا 
أتر الحوافز يني فاينيك األداء والرضا الوظي و فو األجهز  األمنيكا دراسك  وذنانوا يوض محمداال. 2

معك نايف العربيك لنعنوس مسحيك يني ضباط وأفراد وجوازات منط ك الرياضا رسالك ماجس يرا الرياضا جا
 ه. 1211ا األمنيك

ضباط األمن العاس فو  ردا فو  حسين أداءا  نميك المهارات األمنيك ودو ربوا سنطان ءامان حضرسحال. 1
 س.5811ا معك نايف العربيك لنعنوس األمنيكلا رسالك ماجس يرا الرياضا جااحاو ال  يس 

ر  يني أداء العامنين فو جوازات تيبد المجيد بن يبد المحسنا معولات ا   ال ااداري المي   ل الءيتا. 0
 .س5811ا لعربيك لنعنوس األمنيكمدينك الرياضا رسالك ماجس يرا جامعك نايف ا

رسالك ماجس يرا جامعك نايف لنعنوس األمنيكا  ل نظيميك ويىل ها بك اء  األداءاال يس ا الحنيطكا نالدا. 8
 س.5883الرياضا 

يبد العزيز الطبيك  يىلك العوامل ال نظيميك باألداء الوظي و لنعامنين فو مدينك المنت. العما ا حمودا 18
 س.5883رسالك ماجس يرا جامعك نايف لنعنوس األمنيكا الرياضا  والنحرن الوطن

منين بودار  أتر العىلات اانسانيك يني أداء العامنين فو األجهز  األمنيكا دراسك يني العا. الحربوا نالدا 11
 س.5883رسالك ماجس يرا جامعك نايف لنعنوس األمنيكا الرياضا  جوازات منط ك الرياضا

 نظر العامنين بومار  مكك المكرمكااألنماط ال ياديك ويىل ها باألداء الوظي و من وجهك ىلا . الءريفا ط15
 .س5882رسالك ماجس يرا أكاديميك نايف لنعنوس األمنيكا الرياضا 
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 ثالثًا: الدوريات:
ا لءارلك(ا ا1ليان ك اء   ن يذ العمنيات الءرطيكا مجنك ال كر الءرطوا العدد ) ام ط يا أحمد سيد. 1

 .س1115
أتر األنماط ال ياديك لمديري ومديريات المدارن الحكوميك فو مديريك  ربيك  داال اسسا يبد الكريس محمو . 5

ا حاد  نابنن فو الرضا الوظي و لنمعنمين العامنين معهس من وجهك نظر المعنمين  والمعنمات. مجنك
 س.5882ا (22الجامعات العربيكا ع )

ال غيير وال نميك فو المج مع العربوا فو درامات فو المج مع العربو. األردن: ا حاد  بدرا يبد المنعس.. 3
 .س1102الجامعات العربيكا 

. المجنك الوظي و دانل المنظمات ااداريك يىلك المنا  ال نظيمو باألداءا بوحينك وسنميا ااماس لويا. 2
 س.5882ا ديك لإلدار اض: الجمعيك السعو (ا الري1(ا ع )1العنميك لإلدار ا س )

 
 رابعا/ الندوات:

 سا5882اايىس األمنو ولت األزماتا العميد أحمد  الح العمرانا . 1
ندو  "العمل اايىمو األمنو: المءكىت والحنول"ا مركز الدراسات والبحولا جامعك نايف لنعنوس األمنيك 

 بال عاون مع جامعك مي ك بالممنكك األردنيك الهاءميك.
 س5882لس را يجيك ليىميك لىر  اء ب ور  رجل األمنا د. معز بن يبد الرحمن مسعودا نحو . 5

ندو  "العمل اايىمو األمنو: المءكىت والحنول"ا مركز الدراسات والبحولا جامعك نايف لنعنوس األمنيك 
 .بال عاون مع جامعك مي ك بالممنكك األردنيك الهاءميك

 س5882 العميد ينو بن فايز الجحنوا ةا فا  اايىس األمنو ومنافذ. 3
ندو  "العمل اايىمو األمنو: المءكىت والحنول"ا مركز الدراسات والبحولا جامعك نايف لنعنوس األمنيك 

 .بال عاون مع جامعك مي ك بالممنكك األردنيك الهاءميك
ن أبو العينينا د.حمدي حس أبو العينينا حمدي حسن ا ن ااص اايىس األمنو المهنو وسما ها. 2

  سا 5882
 .ندو  الجود  النوييك لبرامت اايىس األمنو العربوا جامعك نايف

 
 / المراجع األجنبية:خامساً 

1. Arstong, Michael, "handbook of haren Resource morgeneat paetie", New York, 
Houghton Mifflin Company,2001 
2. Baily, William, Political and media Violence, vol.2, London, 2001 
3.Geher, Glen, "Measuring Emotional Intelligere", New York, Nova Science 
Puflisher, Inc.,2004 
4. Hartrup, Keith, and Rok, Joanaa, "A conapenson of predictor- baced nettod, 
for weighing Redictors to reduce adverse I apacf", Appliad H.R.m Research, 
Vol.7. No.1,2002. 
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5. The odorson, George & Achilles Theodorson, Modern Dictionary of Sociology. 
New York, Thomas Y. Crowell Company, 1979 
6. Rimer, Donald, Principles of Crimes, Univercity of Chicago, U.S.A, 1999 
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 المالحــــــق



 لالستبيان(: قائمة باسماء المحكمين 3ملحق رقم )
 (: االستبيان بصورته النهائية2ملحق رقم )

 ات(: مقابالت القياد1ملحق رقم )
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 (1منح  رلس )
 

 -قائمة باسماء المحكمين :


 الوظيفية االسم م

 د. يوسف رزلك أ. 1
 الوزراء ال نسطينومس ءار راين 

 فو الجامعك ااسىميك أس اذ دك ور

 يميد كنيك ال جار  د. ماجد ال را أ. 5
 فو الجامعك ااسىميك أس اذ دك ور

 فو كنيك ال جار  فو الجامعك ااسىميك أس اذ دك ور د. يوسف ياءور أ. 3
 فو كنيك اآلداب بالجامعك ااسىميك أس اذ دك ور أ.د. جواد الدلو 2

 أنور البرياوي د. 2
 وكيل مسايد وزار  ال ربيك وال عنيس

 فو كنيك ال ربيك بالجامعك ااسىميك أس اذ دك ور
 أس اذ مءارت فو كنيك ال جار  بالجامعك ااسىميك رءدي وادي د. 2
 أس اذ مءارت فو كنيك ال جار  بالجامعك ااسىميك سامو أبو الرون د. 1
 ارت فو كنيك ال جار  بالجامعك ااسىميكأس اذ مء د. سمير  افو 0

 حسن أبو حءيد د. 1
 راين المك ب اايىمو الحكومو

 أس اذ مسايد فو كنيك اآلداب بالجامعك ااسىميك
 أس اذ مسايد فو كنيك ال جار  بالجامعك ااسىميك د. أكرس سمور 18
 سىميكأس اذ مسايد فو كنيك ال جار  بالجامعك اا د. وسيس الهبيل 11
 أس اذ مسايد فو كنيك ال جار  بالجامعك ااسىميك د. نافذ بركات 15
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 ( 5منح  رلس )


 
       بغزة اإلسالمية الجامعة       
 العليا الدراسات عمادة       

 التجارة كلية             
 األعمال إدارة قسم         

=============================================================

 اهلل، حفظه                                خ الفاضل:األ
 ،وبركاته، اهلل ورمحة عليكم السالم

 بعنوان دراسك بوجراء الباحل ي وس
 " عالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمنيةاإل أثر"

 اع غزةقيادات األجهزة األمنية في قط على تطبيقية دراسة
 

) لدار  الموارد  األيمال لدار  فو الماجس ير درجك يني الح ول لم طنبات اس كما ً  وذلت
 المرف ك ا س بانك ب عباكال كرس  سياد كس من ييرج لهذا بغز  ااسىميك الجامعك من البءريك (

 وذلت مناسًباا  رونه بما عباراتال من يبار  لكل وموضوييك دلك بكل الرأي بوبداء وذلت
  .المناسب المكان فو( X) لءار  بوضع
  .فقط العلمي البحث ألغرا  إال ستخدمت   لن المقدمة المعلومات بان علًما

 
 على حسن تعاونكم ،،، أشكــركم

 
 

 الباحث/                                                             
إيهاب ربحي الغصين

 



156

 

 الشخصية البيانات :أوالً 
============== 
 

 :االجتماعية الحالة -1

 أعزب   متزوج  
 
 الجنس: -2

  ذكر   أنثى 
 
  العمر: -3

   سنة 30أقل من    سنة  40أقل من -30من     أقل من  -40من 
 فاكثر  50  سنة 50
 
 العلمي: المؤهل -4

       فما دون عامة ثانوية     متوسط دبلوم     بكالوريوس
      جستيرما      دكتوراه 

 
 :الوظيفي المسمى -5

        قائد جهاز     نائب قائد جهاز      مركزية إدارةعام  مدير     
   
 
 :الرتبة العسكرية -6

  لواء          عميد      عقيد 
  مقدم 
  رائد                       نقيب                مالزم أول
  مالزم 

 
 في وزارة الداخلية خدمةال نواتس عدد -7

      سنوات  6أقل من     سنة 11 أقل من -6من            
   11 فاكثر سنة 
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 ثانيا: اإلعالم األمني: 
============= 

 ( السياسة اإلعالمية األمنية3
السياسك اايىميك: دو المحددات والنطوط العامك ال و يجب أن ي بعها اايىس األمنو فو 

 منه ونءرة لونبار والمعنومات األمنيكي
 

على درجة الموافقة الكبيرة  31حيث تشير القيمة  31 – 3درجة الموافقة من  إدخالأرجو 
 جدًا وتقل بالتدريج

درجة  الفقرة م
 الموافقة

  يوجد سياسك ليىميك أمنيك واضحك لإليىس األمنو  .1
  سياسك اايىس األمنو م هومك ومعنومك لديت  .5
وجد انسجاس بين السياسك اايىميك األمنيك وبين السياسك ي  .3

 العامك لوزار  الداننيك
 

السياسك اايىميك األمنيك م ضمنك فو النطك العامك لوزار    .2
 الداننيك

 

السياسك اايىميك األمنيك الم بعك  عكن رييك وزار  الداننيك   .2
 ب ور  دلي ك

 

ع السياسك اايىميك السياسك اايىميك األمنيك منسجمك م  .2
 العامك لنحكومك

 

السياسك اايىميك األمنيك واضحك لن يادات العنيا والم وسطك   .1
 فو الوزار 

 

   ءمل السياسك اايىميك األمنيك ال ضايا األمنيك المن ن ك  .0
  أل زس أنا وجهازي بالسياسك اايىميك األمنيك  .1

ال جو  بين   عمل السياسك اايىميك األمنيك يني   نيص  .18
 المج مع واألجهز 

 

 ءمل السياسك اايىميك األمنيك  عزيز الجانب الدينو   .11
 واألنىلو فو المج مع

 

 هدف السياسك اايىميك األمنيك للي زياد  الويو األمنو فو   .15
 المج مع
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يءرف يني وضع السياسك اايىميك األمنيك من  ون فو   .13
 اايىس واألمن

 

ميك األمنيك نابعك ين حاجك الوزار  وم طنبا ها السياسك اايى  .12
 األمنيك

 

    وس لياد  الوزار  بديس  ن يذ السياسك اايىميك األمنيك  .12
 
 ( المهنية اإلعالمية للقائمين على اإلعالم األمني2

المهنيك اايىميك: ام ىت الم طنبات اايىميك المهنيك من نىل الدراسك اايىميك األكاديميك 

 لم ن  كا و أديل أمنو فو مجال محدد من المهارات األمنيك الم ن  كا

 
على درجة الموافقة الكبيرة  31حيث تشير القيمة  31 – 3درجة الموافقة من  إدخالأرجو 

 جدًا وتقل بالتدريج
درجة  الفقرة م

 الموافقة
ال اامون يني اايىس األمنو م ن  ون فو العمل   .1

 اايىمو األمنو
 

امون يني اايىس األمنو ي ومون بواجبهس ب ور  ال ا  .5
 ليجابيك

 

  العامنون فو اايىس األمنو لديهس الك اء  المناسبك  .3
  العامنون فو اايىس األمنو يعكسون الجهود األمنيك لوجهز   .2
يوجد  نسي  بين ال اامين يني اايىس األمنو ولياد    .2

 األجهز  األمنيك
 

  نعامنين فو اايىس األمنويوجد أدميك كبير  ل  .2
ي وس العامنون فو اايىس األمنو ب ن يذ السياسك اايىميك   .1

 األمنيك لنوزار 
 

  يطور العامنون فو اايىس األمنو أن سهس مهنيا   .0
يوجد انسجاس بين العامنين فو اايىس األمنو وأفراد األجهز    .1

 األمنيك 
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و ي وس بها العامنون فو يوجد لبداع و جديد فو األيمال ال   .18
 اايىس األمنو

 

يم نت العامنون فو اايىس األمنو المهار  الكافيك لن عامل   .11
 مع األزمات

 

 

 ( شمولية التغطية اإلعالمية األمنية 1
الءموليك: دو العموميك أي أن  كون الماد  اايىميك ءامنك لموضويهاا و غطو ال ساي ت ال و لد 

 فك النان  بادر للي ذدن كا

على درجة الموافقة الكبيرة  31حيث تشير القيمة  31 – 3درجة الموافقة من  إدخالأرجو 
 جدًا وتقل بالتدريج

 درجة الموافقة الفقرة م
  اايىس األمنو يغطو كافك أيمال وانجازات األجهز  األمنيك  .1
ي ابع اايىس األمنو كافك ال ضايا األمنيك ويغطيها بالطري ك   .5

 سبكالمنا
 

ي وس اايىس األمنو بعمل حمىت ليىميك نابعك من نطط   .3
 األجهز  األمنيك

 

  يوجد  وازن فو  غطيك أنبار وانجازات األجهز  األمنيك المن ن ك  .2
  ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا مكافحك المندرات بءكل جيد  .2
  ي وس اايىس األمنو ب غطيك الءاون المروريك بءكل جيد  .2
  ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا المباحل بءكل جيد  .1
  ي وس اايىس األمنو ب غطيك لضايا العمالك وال نابر بءكل جيد  .0
  ي وس اايىس األمنو ب غطيك أيمال الدفاع المدنو بءكل جيد  .1

  ي وس اايىس األمنو ب غطيك انجازات األمن والحمايك بءكل جيد  .18
  ب غطيك أيمال األمن الوطنو بءكل جيد ي وس اايىس األمنو  .11
  ي وس اايىس األمنو بعمل  وييك أمنيك ءامنك كافك ال ضايا األمنيك  .15
ي وس اايىس األمنو ب غطيك ال ضايا األمنيك فو جميع محافظات   .13

 ال طاع
 

ي وس اايىس األمنو ب غطيك ال ضايا األمنيك فو جميع األولات   .12
 يوس( 1ن/52)
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 ط ومحاذير التغطية اإلعالمية األمنية ( ضواب2
الضوابط والمحاذير:  منع كل ما يسوء للي أمن المج مع أو ييدي للي بل رو  ال رلك والبغضاء بين 

أفرادةا كما  منع مءادد الحل يني التأر وا ن  اس ومءادد الجريمكا أو يرض أيك معنومات فيها 
 ألنظمك العامك حريض يني ان هات ال وانين أو الهجوس يني ا

على درجة الموافقة الكبيرة جدًا  31حيث تشير القيمة  31 – 3درجة الموافقة من  إدخالأرجو 
 وتقل بالتدريج

 درجك المواف ك ال  ر  س
ين زس اايىس األمنو بال عنيمات األمنيك النا ك ال ادر  من   .1

 لياد  الوزار 
 

  سريك فو الوزار لدار  اايىس األمنو مطنعك يني المعنومات ال  .5
  الوزار   وفر المعنومات األمنيك الىزمك لإليىس األمنو  .3
ي م ع ال اامون يني اايىس األمنو باألمانك فو الح اظ يني   .2

 المعنومات السريك
 

  اايىس األمنو من زس بعدس نءر المعنومات األمنيك السريك  .2
  مع لياد  ينءر اايىس األمنو المعنومات األمنيك بال نسي  .2

 األجهز  
 

لدي لدار  اايىس األمنو الويو الكافو لىس  اد  من   .1
 المعنومات األمنيك السريك

 

ي وس اايىس األمنو ب هياك الرأي العاس بن وص أي أمور   .0
 سريك لد  نءر  ح اً 

 

  ي وس اايىس األمنو بمحاربك ااءايك بءكل مهنو  .1
معنومات األمنيك بطري ك ي وس اايىس األمنو ب وظيف ال  .18

 مناسبك
 

يوجه اايىس األمنو وساال اايىس بءكل جيد  جاة ال ضايا   .11
 األمنيك

 

ي س اطىع اايىس األمنو بءكل دااس بن وص أي ضوابط   .15
 ومحاذير جديد 

 

  ا ل زاس بالضوابط األمنيك ليىميا يديس جهود األجهز  األمنيك  .13
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 إلعالمية األمنية ( موضوعية وصدق التغطية ا2
الموضوييك:  جرد الماد  اايىميك األمنيك من الذا يك وا ن عال الءن وا ي ضمن الدلك والنزادك 

 وال وازن فو يرض اآلراء والح اا 
 

على درجة الموافقة الكبيرة  31حيث تشير القيمة  31 – 3درجة الموافقة من  إدخالأرجو 
 جدًا وتقل بالتدريج

 لموافقةدرجة ا الفقرة م
ي وس اايىس األمنو بنءر أنبار الوزار  والمعنومات األمنيك   .1

 بطري ك موضوييك
 

ء افيك المعنومات الوا نك لإليىس األمنو من األجهز   يدي   .5
 لزياد  م دالي ه

 

  ييتر العامل السياسو يني موضوييك نءر أنبار الوزار   .3
  ميك األمنيك الموضوييك جزء أساسو من سياسك الوزار  اايى  .2
ي س ال أكيد يني األجهز  األمنيك بوي ال   ارير دلي ك لإليىس   .2

 األمنو لنءردا
 

  يدس ال ضنيس وال هويل يعزز موضوييك اايىس األمنو  .2
ألوس بمراجعك اايىس األمنو لن أكد من موضوييك المعنومات   .1

 األمنيك المنءور 
 

واألجهز  يزيد موضوييك ال نسي  الدااس بين اايىس األمنو   .0
 النءر

 

 
 
 ( تنوع الوسائل اإلعالمية المستخدمة في التغطية اإلعالمية األمنية 6

وساال اايىس:   متل فو ال حفا وااذايكا ال ن ازا وا ن رنت ووساال اايىس الجديد )ال ين 

 يو يوب (  – وي ر  –بوت 
 

على درجة الموافقة الكبيرة  31القيمة حيث تشير  31 – 3درجة الموافقة من  إدخالأرجو 
 جدًا وتقل بالتدريج
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درجة  الفقرة م
 الموافقة

  يوجد  وا ل و نسي  دااس بين وساال اايىس واألجهز  األمنيك  .1
  ي س نءر أنبار الوزار  يني المولع ا لك رونو لنوزار   .5
  ي س نءر أنبار الوزار  يني ااذايات المحنيك  .3
الوزار  يني وساال اايىس الجديد )ال ين بوت ي س نءر أنبار   .2

 يو يوب ( – وي ر  –
 

  ي س نءر أنبار الوزار  فو ال حف المحنيك   .2
ي س نءر أنبار الوزار  فو منح  الداننيك فو  حي ك الرأي   .2

 الحكوميك 
 

  ي س نءر أنبار الوزار  يني ال ضاايات ال نسطينيك  .1
  ع ا ن رنت ا نباريكي س نءر أنبار الوزار  يني موال  .0
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 ثالثا: أداء العاملين في األجهزة األمنية:
=========================== 

على درجة الموافقة الكبيرة  31حيث تشير القيمة  31 – 3أرجو ادخال درجة الموافقة من 
 جدًا وتقل بالتدريج

 درجة الموافقة الفقرة م
    األيمال بال اينيك والك اء  المطنوبكييدي العامنون فو األجهز   .1
يبذل العامنون فو األجهز  األمنيك أل ي جهوددس لنو ول   .5

 لنن اات المطنوبك
 

يحرص العامنون فو األجهز  األمنيك ب ن يذ األيمال وف  النطط   .3
 الموضويك

 

    وفر لدي العامنين كافك المعنومات الىزمك انجاز أيمالهس  .2
  المهار  وال در  لحل المءاكللدي العامنين   .2
  اس نداس ال كنولوجيا أدي للي سريك انجاز العمل  .2
  اس نداس وساال ا  ال حديتك أدي للي سريك انجاز العمل  .1
  زادت البرامت ال دريبيك من مهار  العامنين فو األجهز  األمنيك  .0
  سادس العامنون فو األجهز  األمنيك من  ح ي  األدداف الموضويك  .1

  ين زس العامنون بأولات الدواس المحدد  لهس  .18
  وفر لدي العامنين المعرفك الكامنك بم طنبات األيمال المكن ين   .11

 بها
 

 يتر األنماط السنوكيك لنعامنين يني حجس ونوييك األداء   .15
 المطنوب

 

   سادس األفكار والمع  دات السااد  لدي العامنين فو  حسين األداء  .13
ت وااجراءات الم بعك فو الوزار  يني انجاز  سادس السياسا  .12

 األيمال بك اء 
 

  دس الوزار  مكاف ت وحوافز لنعامنين الذين ي ومون بانجاز أيمالهس   .12
 بك اء 

 

 
 ولكم جزيل الشكر
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 (  3ملحق رقم )

 ملخص مقابالت قيادات وزارة الداخلية 

======================== 
 

 م2112لية أ.فتحي حماد، يونيو أوالً: مقابلة مع وزير الداخ

================================== 



 التقييم العام لإلعالم األمني في وزارة الداخلية:

اإلعالماألمنيالحاليفيوزارةالداخليةأسسمنالشيء،ووصلإلىمرحلةمتقدمةومتطورةمنالعمليشهد

منالجدوالمثابرة.لهالجميعبإنجازاتهالمشرقة،والمطلوبالمزيد



 قناعة قيادات األجهزة األمنية بأهمية اإلعالم األمني: 

لديناقناعةكاملةبدوراإلعالماألمنيوأهميةدورهفيالعملاألمني،ونقومبإصدارتعليماتناواضحة،وبات

حقيقيمنقبلالجميع.اإلعالماألمنيالركيزةاألساسيةأليعملإعالميخاصبوزارةالداخلية،وهناكالتزام



 السياسة اإلعالمية األمنية:

عاكفونعلىوضعسياساتأمنيةتحكمعملوزارةالداخلية،واإلعالماألمنيجزءأساسيمنها.



 كادر اإلعالم األمني:

متطورومتقدم،وندعمهبكلمانستطيعلتطويرنفسهومهنيته.



 التغطية اإلعالمية األمنية:

فرضعدمالتوازنفيالتغطية،ولكننادائماًنطمعبالمزيدألننانستطيعالقيامبالمزيدفيطبيعةاألحداثت

اإلعالممقارنةبمانقومبهعلىاألرضأمنياً.



 المحاذير األمنية:

هناكأمورأمنيةخاصةالبدمنعدمتداولهامنأيجهة،ولكنناعادةنقومبإطالعالقائمعلىاإلعالماألمني

األمورلقناعتنابمشاركتهفيقيادةالوزارة.بكل



 وسائل اإلعالم واإلعالم األمني:

بحاجةلدخولوسائلاإلعالمبطريقةأكبروخاصةالفضائياتالتيأصبحتتصللكلمكانفيالعالم.



 نسبة تأثير اإلعالم األمني في أداء األجهزة األمنية:

61–71%

 

 

 م:2112الداخلية أ.كامل أبو ماضي، يونيو  ثانياً: مقابلة مع وكيل وزارة

========================================= 



 التقييم العام لإلعالم األمني في وزارة الداخلية:

اإلعالماألمنييعمللدينابشكلممتازومرضي



 قناعة قيادات األجهزة األمنية بأهمية اإلعالم األمني: 

ناعكافةالجهاتبها.لديناقناعةكبيرة،ونحاولإق





 السياسة اإلعالمية األمنية:

لدىوزارةالداخليةسياساتعامة،ويمكناشتقاقالسياساتاإلعالميةمنها.
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 كادر اإلعالم األمني:

بحاجةلتطويروتدريب،ولدينامالحظاتعلىأداءبعضهم.



 التغطية اإلعالمية األمنية:

غطيكافةاألجهزةواألحداثبالاستثناء.أرىأنالتغطيةاإلعالميةمتوازنةوت



 المحاذير األمنية:

اإلعالماألمنيالبدلهأنيعلمالكثيرمنالتفاصيلاألمنيةحتىيستطيعتحصينالمجتمعممايعرف،دونأن

يستخدمكلمايعرف.



 وسائل اإلعالم واإلعالم األمني:

للقضايااألمنيةمنمنظورخطرهاومعالجتها،ولذلكبحاجةوسائلاإلعالمالتراعيحاجةالمجتمع،والتهتم

لتوجيهكبير،وأكبرالوسائلتأثيراالفضائيات.



 نسبة تأثير اإلعالم األمني في أداء األجهزة األمنية:

71–81%

 

 

 م:2112ثالثاَ: مقابلة مع مراقب عام وزارة الداخلية أ.سامي نوفل، يونيو 

========================================== 



 التقييم العام لإلعالم األمني في وزارة الداخلية:

اإلعالماألمنيالموجوداليعملبمهنيةأمنيةولكنفقطإعالمية،ألنهيقومفقطبالعملعلىتغطيةاألحداثبعد

صوريقعفيوقوعها،ويتمالعملبطريقةاستدراكيةوليسبطرقاستباقيةمخططلهابشكلمهنيوعلمي،الق

عدمالتخطيط.



 قناعة قيادات األجهزة األمنية بأهمية اإلعالم األمني: 

هناكقصوروفتورتجاهاإلعالماألمني،والقناعةبأنهتابعوليسشريكفيالعمل،ولكنقناعةالقيادةالعلياهي

الشراكةالكاملة.



 السياسة اإلعالمية األمنية:

افةقياداتالوزارةفيوضعالتصورعنهاعنطريقورشعمل،والخطةغيرموجودة،البدمنإشراكك

الحاليةللوزارةالتشملالجانباإلعالمياألمني.



 كادر اإلعالم األمني:

جيد،ويمكناستكمالهمنمكوناتالوزارةحيثلديناالعديدمنالكفاءاتغيرالمستغلة،وضرورةالدمجفي

ميينوأمنيينليتمالتكاملالحقيقي.عملاإلعالماألمنيبينإعال



 التغطية اإلعالمية األمنية:

يوجدقصوروهناكعدمتوازن،والتغطيةغيركافيةبحيثتشملالتوجيهوالمعالجةوليسفقطالنقلللحدث.



 المحاذير األمنية:

األمنيكلمالهعالقةليسكلمايعرففياألمنالبدأنيعلمهاإلعالم،ولكنمنالواجبأنيعلماإلعالم

ويمسالرأيالعاموالمجتمعبشكلظاهر،وهذايتمبزيادةالتنسيقوآلياتتنظيميةللعملوالتواصل.



 وسائل اإلعالم واإلعالم األمني:

دورهاغيرمرضيوبحاجةلتعزيزدورهاودمجهافيقضاياالمجتمعالمحليةدونتأثيرالعاملالسياسي.



 الم األمني في أداء األجهزة األمنية:نسبة تأثير اإلع
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