

 
 

 
 

 


 
 

 


 
 

20142015



 
 
 


 
 

 
 


 

 
 




 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

     



        

   

   

         

    

 

 

 



1




 01 
03
05
10


0114
0216
0318
04 18
0520
0626
07 37

  
  

 39 
01 40 
02 41 
03 45 
04 49 
05 52 
06 53 
07 55 
08 56 
09 60 
10 61 
11 66 
12 68 

75 
  

 77 
01 78 
02 84 
03 86 
04 87 
05 88 
06 90 
07 97 
0899 
09102 



2

10103 
11 106 

109 
  

111

01112
02113
03114
04 116
05 117
06 117

01119
02123
03127


01132
02133

135
  

  
  
01138 
02139 
03 139 
04 146 
05 147 
  
01 151 
02  

0201 245 
0202 249 
0203 266 

03  
0301 270 
0302 270 

 272 
 273 

 280 



3

  
   

أ 2013
 129 

01  151 
02  156 
03  158 
0301  159 

04 
 164 

0401  165 

05            
 170 

0501  171 
06 178 
0601 178 

07       
 179 

0701 180 

08


         
 

185 

0801 185 

09     
 191 

0901 191 

10          
 197 

1001 197 

11

          

 
202 

1101 203 
12 207 
13 207 
14 208 
15 209 
1501 210 

16
 218 



4

17
           

         
 

219 

1701 220 

18      
 226 

1801 226 
19 231 
20 233 
21 235 
2101 235 
22 240 
2201 240 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5

  
  الصفحة
  47 
  52 
  54 
  65 
  65 
 115 
01  152 
02  152 
0201  153 
0202  154 
0203  154 
0204 155 

03 
 160 

0301 161 

0302          
 162 

0303
 163 

0304
 167 

0401
 166 

0402          
 167 

0403        
 167 

0404       
 168 

0405  
 169 

0501    
 172 

0502          
 173 

0503
 174 

0504



 

175 

0505         
       176 



6

 
0506

 177 

06          
 178 

07           
 181 

0701
 182 

0702
 182 

0703


             
 

183 

0704



 

184 

0801
        

         
 

186 

0802
         

         
 

187 

0803
        


          

 
188 

0804
        

          
 

189 

0805



 

190 

0901
        

           
 

192 

0902


           
 

193 

0903



 

194 

0904



 
195 

0905


            
 

196 



7

1001
     


 

198 

1002
         
     

 
199 

1003


         
 

200 

1004


      
 

201 

1005



 

202 

1101
        

           
 

204 

1102
        


 

205 

1103
        


          

 
206 

1104
        

           
           

 
206 

1501         
 212 

1502          
 213 

1503   
 214 

1504         
 215 

1505         
 216 

1506
 216 

1507
 217 

1508 
 218 

16 219 

1701          
      221 



8

 

1702
          

            
 

222 

1703
          

             
 

223 

1704
          

         
 

224 

1705



 

224 

1706
          
           
 

225 

1801
        


 

227 

1802
        

   
 

228 

1803
          


 
229 

1804
         


 

229 

1805
         

   
 

230 

1901 232 

2101
 236 

2102         
 237 

2103
 238 

2104       
 238 

2105          
 239 

2201      
 241 

2202           
 242 

2203          
 242 



9

 





10

 

العديد منبالبحث أفرادها من احملاور األساسية اليت تتناوهلا أداء يعد موضوع األداء التنظيمي و فاعلية املنظمة و 
بيئةالتأثريات اليت حتدثها متغريات العلى و خاصة احلديثة منها أغلبها ركزت كثرية، مداخل نظرية  وفقالتخصصات املعرفية 

السوسيوجية و الثقافية للمجتمع، ملا هلا من تأثري مباشر و حمدد لفعالية و فاعلية خاصة منها ذات الطبيعة ،لمنظمةاخلارجية ل
تواجه منظمات العصر احلديث حتديات و ضغوط نتيجة لقوى و متغريات أدائها التنظيمي ككل، حيثمستويات املنظمة و 
حتدد جدوى قد فاعليتها، ها و تتؤثر مباشرة على مستوى أدائها التنظيمي و فعالي،يف بيئة عملهامستجدة خارجية 

ملا هلا من خصوصية لقطاع العمومي، خاصة منها املنظمات اخلدماتية التابعة لمن عدمهبقائهاخيار تطويرها أوحىت وجودها و 
و مبدأ أأكثر من ارتباطها مبنطق تقييم فعاليتها كأسلوب لعنها  رها و جتعل من مفاهيم فعاليتها مرتبطة جبودة اخلدمة و رضا مجه

احلاجة اىل تطوير ف، األجهزة األمنيةكاخلدماتية  الدولة نظمات معلى غرار ، الفائدةحتقيق الرحبية و 
املستويات صعيد كل على يةحتسينهيكلية أو هندرة وظائفية ات ري ال تتطلب فقط تغيجودةأداءها و مستوىوحتسني 

علىاكتساب القدرةأيضا و بشكل أكثر أمهية بقدر ما تتطلب، فقطاالدارية و التنفيذية و العمليات اخلدماتية اليت تقدمها
ثقافيةسوسيو الهمتغرياتالتكيف معأعلى مستويات حتقيق و ،الذي تعمل على خدمتهمن آزرة املو قبول الو التأثري احداث 

األجهزة عمل الداعمة لاالجيابية مواقفهترسيخ واألمنية تهثقافمضامنيسلوكياته املعربة عن و ترشيد،و مواكبة تغريه االجتماعي
.األمنية

ملستويات الفعالية و األداء التنظيمي الكلي هلذه املنظمات و رهانات القدرة على التأثري الداعمةهذه املهام أو املتطلبات 
و االقناع و ارساء الثقافة األمنية السليمة أعطت ألداة اإلعالم املنظمايت اخلارجي ضمن وظيفة العالقات العامة للمنظمات األمنية 

، واجتاهاته، ملاالسرتاتيجيةو أمهيتها احلقيقية
ظهور قنوات جديدة اترتب عنهاليتاإلعالم تقنيات ووسائل و التطور اهلائل يف تكنولوجيا االتصال و املعلومات خاصة بعد 

جديدة تصورية وجدانيةأمناط سلوكية و اىل جانب ، أمنية مبستوى العامليةخدماتية ودة متزايدة جلبمطالللتفاعل اإلجتماعي و 
، وهو ما أسس ضمنهو انتشار واسع ومتسارعذات قدرات تأثريية عاليةعرب الشبكات اإلعالمية العاملية مباشرة للمجتمع متدفقة 

و تفعيل دورها ،خاصتهااملنظمايتاإلعالم بأداةضرورة النهوض بذات الطابع اخلدمايت األمنية هذه املنظمات لقناعة راسخة لدى 
استغالل ماهو تهاتغري بيئو مواكبة ألجل حتقيق التكيف و فهم لتثقيفي ااالجتماعي اخلدمايت

لصاحلها لبلوغ مستويات الفاعلية و األداء التنظيمي ضمن بيئتها متاح من فرص و امكانات 
تأثرتو من جهة أخرى ل،

األمنية لبلوغ األجهزة عمل امناطا سلوكية و اجتاهات سلبية تقف حاجزا أمام أدى اىل ظهور الذي عالمي الرتاكمي اإل
اللجوء اىل جهات و طرق أخرى حىت وأ، و التعاونأدىن مستويات النجاح كانعدام الثقة واالمتناع عن التبليغ وتقدمي املساعدة

باعتباره اإلعالم األمين برامج و محالتعن طريق اىل تغيريه هذه املنظمات األمنية 
ء ارساء ثقافة أمنية سليمة و تكوين رأي عام ضد اجلرمية و مساند ألدااىليهدفو ص يعىن بالظاهرة األمنية اعالم متخص

بكافة املعلومات اليت من شأنا أن توعيه و تقيه من خمتلف املخاطر أفرادجعل األجهزة األمنية، كما يعمل على 
املتوارثة عن احلقبة صحح النظرة السلبية تو السليمة لكيفيات التعامل مع هذه املخاطراملادية والفكرية و تكسبه السلوكات 

.األمنية و كل آليات الضبط اإلجتماعياملنظماتعمل و أمهية االستعمارية جتاه
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الدولة متركزت بيد األجهزة األمنية، فساد االعتقاد مفهوم جند أن فكرة مسؤولية مكافحة اجلرمية بعد ظهور من جهة أخرى 
بأن هذه األجهزة هي الوحيدة املعنية مبكافحة اجلرمية و القضاء عليها، لكن التجربة االنسانية أكدت بكل وضوح قصور هذه 

سعا باجتاه استخدام املعاجلة ، األمر الذي فتح الباب واو تعدادالنظرة وخطأ هذا اإلعتقاد مهما بلغت مواردها البشرية من احرتافية 
ليت تقع يف جماالت خمتلفة و بالتايل تعددت األجهزة و اجلهات اليت أصبحت مسؤولة عن اا

جياتتطبيقات االسرتاتيمن حماوالت وضع و صياغة السياسات اجلنائية اىل فانتقلت بذلك املنظمات األمنية مكافحة اجلرمية، 
سبل كسب فعالية أكثر بضمان أعلى درجات التكيف من جهة و الوقائية كمدخل حديث يف جمال مكافحة ومواجهة اجلرمية

، و ذلك بالرتكيز على االجراءات و ضمان دعمه و تفهم أمهيته
أفراد يعد التواصل االجيايب بني رجل األمن و الدور اإلعالمي التوعوي، حيث النهوض باجلرمية عن طريق الكفيلة بالوقاية من 

هي املهمة اليت تتكفلو السليمة من دعائم جناح الرسالة األمنية الرامية اىل ارساء الثقافة األمنية 
يف نسق تعاوين خاليا االتصال والصحافةاىلعامة أو مكاتب اإلعالم 

الشرطة اجلزائرية من خالل إعالمها مدى استطاعةاىلو من خالل هذه الدراسة سأتعرض بالتفصيل ، بينها و بني وسائل اإلعالم
.األمين أن حتقق مقاصده املؤدية اىل رفع مستويات أدائها التنظيمي الكلي و فعاليتها 

للبناء خصص فصل تتمثل يف اىل ستة فصول تتوج مبجموعة من التوصيات، ويف ضوء ذلك مت تقسيم هذه الدراسة 
مشكلني للقسم امليداين أحدمها يعرض االجراءات أخريين لإلطار النظري و فصلني أخرى املنهجي للدراسة و ثالثة فصول 

:، فكانت مضامني الفصول تفصيال كما يليعرض و حتليل البيانات و تفسريها و مناقشة نتائجهالاملنهجية املعتمدة و اآلخر 
فرضيات الاإلشكالية وعرضيتم خاللهلدراسة لاإلطار املفاهيمي الذي أعتربه من أهم الفصول الفصل األول يعرض

أهداف حتديد ن جوانب املوضوع، يليها املتكونة من فرضية عامة و ثالث فرضيات جزئية تغطي كل منها جانب أساسي م
لدراسات اذات الصلة مبوضوعها، و أخريا املفاهيم األساسية املتمثل يف املدخل البنائي الوظيفي، مثالنظري هاومدخلالدراسة 
.السابقة

األداء التنظيمي املتعلقة باجلوانب املعرفية النظرية اىل خمتلف بشيء من التفصيل ضمنه تتطرقفقد الفصل الثاينأما 
نقاط أفراد التنفيذ و الوحدات و املنظمة ككل، إضافة اىل تقييم أداءخمتلف تقنيات و مداخل و و فاعليتها وفعالية املنظمات 

املؤثرة يف املتغرياتااللتقاء بني حماور و مضامني األداء التنظيمي و بعض الوظائف الرئيسية يف املنظمة كالرقابة و االشراف مث 
أعلى أو تثبيطها هلدف بلوغعلى مدى اسهامها للوقوفضمن البيئة الداخلية و اخلارجية للمنظمة، و الفعالية مستويات األداء 

أثر بعض هذه املتغريات اليت تشكل معوقات تصحيح وصوال إىل ميكانيزمات ، املوجه للبيئة اخلارجية للمنظمةوظائفالمبختلف 
غاية كل منظمة و مربر لوجودها اليت تعد بلوغ مستويات الفاعلية املطلوبة،أمام جناح املنظمة يف رفع مستويات أدائها التنظيمي و

هلا من اليت أوليناها أمهية خاصة ملا ها املنظمات اخلدماتية التابعة للقطاع العموميتصف حاضرها وترسم مستقبلها، السيما من
، مما جيربها على حماولة حتقيق التكيف هلذه املنظماتبالبيئة اخلارجية باملتغريات السوسيوثقافية علها وثيقة االرتباط جتخصوصية 

نيل ثقة ودعم اجلمهور ل من التكامل و التناسق واالنسجام والتأثري لتحقيق مستوى يكفي على األقل لضمان احلد املقبو 
، و هو ما يتم بوظيفة العالقات كمدخل حديث لتقييم و تقومي األداء التنظيمي هلذه املنظمات اخلدماتية 

اإلجتاه لإلرشاد و التوعية و التوجيه رسائل إعالمية مزدوجة محالت و العامة و بكل وسائل اإلعالم املتاحة كأداة هلا، يف شكل 
حنو التقبل وبعث خمتلف السلوكات االجيابية اليت ختدم الصاحل العام بالدرجة األوىل و الداعمة يف ذات احلني لفعالية وأداء املنظمة 

.اليت تسعى اىل تقدمي خدمة عمومية نوعية
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القدرة املتميزة للتأثري يف سلوكات األفراد و اجلماعات اليت ميتلكها اإلعالم لعرض و تبيان الفصل الثالث يف حني خصص 
املداخل إضاة اىل عرض أهم،وفق مواصفاته احلديثة و تأثريه املباشر على اجلانب السوسيوثقايف للمجتمع و امناط السلوكاتالعام

صص 
ة 

و الضوابط و أخريا دوره يف حتسني فاعلية األداء التنظيمي ملنظمات أو األجهزة األمنية باعتبارها منظمات خدماتية عمومية تعىن 
.تشكل جانبا مهما من بيئة عملهاو سوسيوثقافية للمجتمع الريات تغاملخبصوصية 

اإلعالم األمين و شروطه من خالل التعرض ملوضوعات مث الفصل الرابع الذي يتناول بالتفصيل لكل عمليات و تطبيقات
لية لإلعالم األمين، فيما عملية ختطيط محالت اإلعالم األمين و اسرتاتيجياته املختلفة يف مواجهة اجلرمية و كذا املهام الدو 
على غرار و سبل معاجلتها خصصت بقية املباحث للوقوف على ما قد يصنف من عقبات أومعوقات تواجه اإلعالم األمين عموما 

ضوابط و تلك املتعلقة بالظاهرة األمنية و اجلرمية و السلوك اجلانح و كذا األثار السلبية ملظاهر االحنراف يف اإلعالم بصفة عامة 
موجز للمحة تارخيية عن وشروط إعداد و نشر خمرجات اإلعالم األمين املهنية واألخالقية ملعاجلة اجلرمية اعالميا و أخريا تقدمي 

لمديرية العامة لألمن الوطين التابعة لوزارة لشكل احلايل خبصوص نشأته وصوال اىل الجهاز الشرطة اجلزائري بدية من سرد تارخيي 
.مستقبالو املتوقعة حاليايف جمال اإلعالم األمين و نشاطها الداخلية اجلزائرية
و الذي يضم ثالثة فصول: القسم امليداينأما عن 

خصص لعرض الطريقة و اإلجراءات امليدانية للدراسة من خالل توضيح املنهج املستخدم و أدوات الفصل اخلامس الذي 
و القواعد والقياسات اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات نةف مبجتمع الدراسة و كيفية اختيار العيمجع البيانات و التعري

مباحثثالثالذي تضمن السادس الفصل ، يليه 
. وصوال اىل اخلروج بالنتائج واقرتاح توصياتهامدى حتققو مناقشة فرضيات الالدراسة وفقعينة بياناتتفريغ ومناقشة و حتليل ل
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01 

هداف هذه األإال أن ،فعالية باختالف جماالت نشاطهاالو التنظيمي األداء تسعى كل منظمة اىل بلوغ أعلى مستويات 
مثال املنظمات الصناعية و التجارية و املالية و اهتمام فنجد مقابل أهداف ،و أسباب انشائهاة كل منظمةتلف باختالف طبيعخت
يف يتمثل،تأخذ أهداف املنظمات اخلدماتية احلكومية غري الرحبية بعدا آخر،العائدات املاليةحتقيق أكرب الرحبية و حولنصب امل

و تأييد ل و بو قرضا كسب مدى  على تتوقفتنيعاليو فعالية ودة خدماتية جبمقاصد عليا للمجتمع تحقيق لمساعيها 
املنظمات وهو ما تأكده العديد من املداخل النظرية احلديثة اليت تبحث يف األداء التنظيمي وفعالية ،

هذه ، أدائها وفعاليتهايفللمنظمةالسوسوثقافية للبيئة اخلارجيةذات الطبيعة املتغريات و مدى تأثري أدائها وكيفيات تقييم و تقومي 
املنظمة مكانةو مباشر بشكل جوهري املتغريات تقرتن و حتدد كذلك و 

املنظمات وهو ما ينطبق على ، من عدمهو قبوله و اقتناعه بأمهية دورها وضرورة مشاركته إياههالجتاهاتدى مالئمتهاتقديره ملو 
كل السلوكات اجلاحنة و الوجوه كفل محايته من  تاألمنية املعنية بالدرجة األوىل بتوفري خدمات أمنية 

معطيات سوسيوثقافية و متغريات تعرب عن بالضرورة وهو ما يتوقف املختلفة للجرمية و االحنراف، 
يتمخض عنها قد ما كلو االجتماعي هخميالإحياءات موروثه الثقايف و مبا فيهاه ونظمه وقيمه و معايريه ومعتقداته مضامني ثقافت

قدرة بفعل العديد من الظروف أمهها من حيث ، متسارع التغريتراكمي بفعلتشكلت و اجتاهات للرأي العام من امناط سلوكية 
.عامالاإلعالمالتحكم فيه امكانيةالتأثري و 

كونه ميثل ،
، املتوقعة منهتمعه و للعامل اخلارجي و حيدد شكل االستجابة،اإلدراك املختلفةامتام و بعث عمليات 

مفهوم حيث يعد ذاته و بيئته و عامله اخلارجي، الفرد لو أي خلل يشوبه يرتتب عنه حالة من الالشعور أو عدم القدرة على إدراك 
على و ينعكسأمهها اإلعالم الوعي من املفاهيم املركبة املرتبطة مبستويات نفسية و اجتماعية و ايديلولوجية، يتأثر بعوامل خارجية 

مجعالقوى االجتماعية، كما ال يعد الوعي اإلجتماعي ار مس
و انساق ثقافية و تفاعالت اجتاهات و معتقداتقيم و 

للسلوكات و اجتاهات الرأي مفتعلةفلسفة هندرة بوسائلها اإلعالمية احلديثة بالمية عاإلثورة السامهت يف تشكيلها ،اجتماعية
ت اخمتلف الثقافات و اللغات والسلوكات، حتاولة بشكل مستمر أن تصيغ للمجتمعروافد مفاهيم و من معها ملا محلته ،العام

تسهيليفمحلته من اجيابيات ا أكرب مممستحدثة للعالقات، بقدر و امناط طريقة جديدة للحياة وأسلوبا معاصرا للنشاط ونظم 
نشر املعارف واملعلومات ، اىل جانب و متثيل هويته والدفاع عنها و عن قيمهتهأالتواصل االجتماعي بني 

.خفايا قضاياز ابر ال األحداث و يلحتو 
تزويد اىل أدواتأهم كونه ،اخلدماتيةاتبالنسبة للمنظمأمهيته يأخذ اإلعالم من جهة أخرى 

حتقيق أكرب درجة بغاية،اليت تتعلق مبجال عمل ووظائف املنظمةاجلماهري بكافة احلقائق و املعلومات عن خمتلف قضايا احلياة 
وعي أكثر إحالل و االتأثري و اإلقناع لرتشيدعن طريق 

و هو بذلك يتيح للمنظمات اخلدماتية احلكومية اليت تسعى اىل حتقيق مصاحل عليا للمجتمع كاألمن الرأي العام، مواقفلدى
ؤثر على األمناط السلوكيةتثار سلبية آليف التأثري و تعزيز امناط سلوكية مالئمة لعملها أو معاجلة والسالمة امكانيات مهمة

أمن متسيةسلبمن مؤثرات مضامينها ما حتمله ملزيادة معدالت اجلنوح للجرمية، تؤدي اىلعلى غرار املواد اإلعالمية يت ، األصيلة
عن قضاياه األساسية و تسهيل ارتكاب اجلرمية وهندسة امناط 

.مع الدعاية ملفاهيم مشبوهةسلوكية جديدة جاحنة
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األمن مسؤولية تضامنية تشارك فيها خمتلف اجلهات الرمسية واملدنية الذي يعترب لمسؤولية األمنية احلديث لفهوم بظهور امل
و ألجل حتقيق مقصد ، األمن مبفهومه الشألجل حتقيق 

رساء ثقافة أمنية رشيدة، تؤكد على أمهية إو و تطوير مشاركتهم يف جهود األجهزة األمنية تنمية الوعي األمين لدى 
حتقيق فعالية تسعى املنظمات األمنية ألجل ، العمل الوقائي ملواجهتهاأمهية و الظاهرة األمنيةاالمام خببايا العمل التشاركي و أمهية 

مستمرة بشكل توعوية و محالت إعالمية برامج تنفيذإعداد و ختطيط و اىل أكثر و مستويات أعلى يف األداء التنظيمي خاصتها 
احلقائق اليت بمتزوده،السلوكات املنحرفةاىل تؤديباألسباب املختلفة اليتعلما و فهما و اقناعا 

من تنشئة موظائفهفاهيم األمنية الصحيحة املرتبطة بالتعرف على كيفيات التعامل مع خمتلف املخاطر اىل جانب امليف متساعده
هذا النشاط اإلعالمي جتسد يف ختصص إعالمي حديث اصطلح على تسميته االعالم األمين الذي ،جتماعيإو تربية وضبط 

.تعزيز و تنمية احلس االمين والوقائي وإرساء ثقافة أمنيةألجل لدى املنظمات األمنية يعىن بالظاهرة األمنية و يسعى كأداة 
ة الشرطة يف أداء وظائفها املتعددة، فضال عن دوره يف تلفة ألجهز خعلى تدعيم مشاركة اجلماهري املاإلعالم يعمل كما 

و ترشيد ملنظمات األمنية تصحيح السلوكات امنظماته األمنية، و بواسطته تستطيع
و يتيح االجتاهات العامة للمجتمع لكسب مآزرته و تفهمه و دعمه الذي يعد احملدد احلقيقي لتحقيق أعلى مستويات األداء 

، و بدراية علمية و عملياتية كافيةجبودة نوعيةإذا ما مت إعداد و ختطيط براجمه هاتحقيق مقاصدلمنظمات األمنية لامكانات أكرب ل
دور اإلعالم األمين يف رفع مستوى أداء جهاز الشرطة اجلزائري من وجهة نظر أن نبحث خالل هذه الدراسة ومن هنا حناول من 

، و لكون اإلعالم األمين كذلك ختصص كفيل بتحقيق كأسلوب حديث لتقييم األداء التنظيمي و الفعاليةمجهور مستقبلي اخلدمة
األمر الذي يعد مطلبا أساسيا لتحقيق الفعالية ية للمنظمات اخلدماتية األمنية التكامل مع املتغريات السوسيو ثقافية للبيئة اخلارج
الوقوف على واقعه و كيفيات استخداماته و مستوى اسهامه يف حتقيق مقصاده وأعلى مستويات األداء التنظيمي ككل، إضافة اىل 

مدى جناح تطبيقات تبحث يف ا يربر طرح إشكالية و هو م، الرامية اىل رفع مستويات األداء األمين من منظور تكاملي اجتماعي
بتحقيق التكامل و االنسجام مع املتغريات السوسيوثقافية مستوى أداءه حتسنياإلعالم األمين لدى جهاز الشرطة اجلزائري يف 

.ومشاركتهملخدمة األمنية لستقبل املكانته لدى اجلمهور معززة ملداعمة ألداءه و سلوكية مناطاو بعثضمن بيئة عمله 
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02 

بالنظر اىل طبيعة االشكالية املطروحة و األهداف اليت نرمي اىل حتقيقها فقد بنيت هذه الدراسة على جمموعة من 
اليت الرئيسية و نها ثالثة فرضيات فرعية تغطي كل منها جانبا من الفرضية عالفرضيات متكونة من فرضية عامة أو أساسية تنبثق 

املعربة عن فاعلية األداء التنظيمي يف مع األخذ بعني االعتبار تصنيف املؤشرات ات احلني، ذيف حصريا مشكال هلا يكون وعها جم
طبيعة التطبيقات و امليكانيزمات اليت تتضمنها اسرتاتيجية املديرية العامة لألمن الوطين يف جمال اإلعالم األمين فقو بيئة املنظمة 

باألداء التنظيمي  ترتبطحيث ضمن هذه االسرتاتيجية من جهة أخرى، األداء التنظيمي عن تعربتلك اليت و واملتعلقة به من جهة، 
من التقرب املرافق املستحدثة اليت تسهلو التنظيمي اهليكل كل التعديالت و العمليات اليت تتضمنها اسرتاتيجية اجلهاز خبصوص 

و مدى اخلدمات و جودة و االستقبالاملعاملة الوقت املستغرق و موارده البشرية كارية املتعلقة بأداءملواطن و العمليات االدا
ضمن مدى متكن ميكانيزمات اجلهاز تلبيتها للحاجيات احلقيقية للمواطن، بينما تتعلق مؤشرات فعالية األداء التنظيمي يف 

سرتاتيجية كالدور هذه االيف بلوغ األهداف النظرية لإلعالم األمين وفق امليكانيزمات املستحدثة يف اسرتاتيجيته لإلعالم األمين 
االجتماعي و قيم نشر الوعي األمين و العمل التكاملي احملققة و االجنازات لخدمات التوفرة لاالستعراضياإلعالمي التثقيفي و 

و كيفية تسيري العالقات و املواد اإلخبارية و اإلعالمية مع وسائل طلب اخلدمة، و بتشجيع سلوك التبليغاجلرمية السلبيةومكافحة 
:نستعرض  وفيما يلي اإلعالم، 

:الفرضية العامة: أوال
.جهاز الشرطةالتنظيمي لاألداءتحسينساهم اإلعالم األمني في ي

: الفرضيات الجزئية: ثانيا
: األوىلالفرضيات اجلزئية)1

في تهموكسب مؤازر المواطنينالشرطة الجوارية في جهاز الشرطة الجزائري يساهم في ابداء تعاوناستراتيجية اعتماد 
. مكافحة الجريمة في المجتمع

:و تطرح هذه الفرضية املؤشرات التالية 
يف تفعيل االتصال الشخصي التوعوي املباشر مع املواطننيتساهم الشرطة اجلوارية.
اعتماد تعديالت هيكلية تساهم يف تقريب اخلدمات من املواطن و تيسريها وفهم احتياجاته و توفري خدمات نوعية
اعتماد الشرطة اجلوارية يساهم يف تعزيز مبدأ التعاون و التآزر االجتماعي يف مكافحة اجلرمية.

: انيةاجلزئية الثالفرضية )2
.يساهم تنشيط قنوات االعالم و االتصال في تحسين صورة الشرطة لدى المواطنين

: رضية املؤشرات التاليةفو تطرح هذه ال
 ساهم استحداث الوسائط االعالمية احلديثة للتواصل االجتماعي و املوقع االعالمي االكرتوين جلهاز الشرطة

بتوعيته من املخاطر، تهمحايو اخلطوط اهلاتفية اخلضراء يف تصحيح النظرة النمطية للشرطةاجلزائرية
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.
 اسهام تنظيم العالقات مع الصحافة و وسائل االعالم لنشر الوعي و تغيري نظرة

.االمين بصفة عامة
 تنظيم املعارض و االبواب املفتوحة على اجلمهور للتعريف جبهاز الشرطة وعناصره و وسائل عمله و اهدافه يف

.

:الفرضية اجلزئية الثالثة)3

التظاهرات و الحياة االجتماعية و الثقافية و الدينية للمجتمع في المشاركة االيجابية لجهاز الشرطة في ساهم ت
.الثقة بينه و بين جمهور المواطنينتعزيز تكريس التقارب و 

: و تطرح هذه الفرضية املؤشرات التالية
 من يساهم يف التقرب باملسامهة االجيابية يف خمتلف التظاهرات الوطنية و احملليةتوسيع جماالت نشاط جهاز الشرطة

.و كسب ثقتهم
 القيام بنشاطات ذات طابع اجتماعي تضامين مثل زيارات املستشفيات و محالت التربع بالدم و تقدمي وجبات

.اونه
واقع مواقف املواطنني من سلوك التبليغ عن خطر أمين أو التبليغ عن مقرتيف جنحة أو جرمية.
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03 

:نسعى من خالل هذه الدراسة اىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها
و األدائه التنظيمي من حتديد العالقة بني اإلعالم األمين جلهاز األمن الوطين و مدى اسهامه يف رفع مستوى فعاليته- أ

خالل الوقوف على مدى جناح اسرتاتيجية اإلعالم األمين للمديرية العامة لألمن الوطين يف حتقيق أهدافها ضمن بيئتها 
.

.رطة اجلزائري من حيث تطبيقاته و مدى جناعتهاالوقوف على واقع ممارسات اإلعالم األمين جلهاز الش-ب
التعرف على املعوقات اليت تواجه فعالية اإلعالم األمين يف بلوغه ألهدافه النظرية و التطبيقية جلهاز الشرطة اجلزائري -ت

.   ، و كذا املعوقات اليت تواجه فعاليته اإلعالمية و التنظيمية
على املتغريات السوسيوثقافية ضمن البيئة اخلارجية للمنظمات األمنية اليت حتول دون بلوغها الفاعلية و األداء التعرف -ث

.التنظيمي املطلوبني

04 

ان املتتبع لتطور املداخل النظرية اليت تبحث يف كيفيات بلوغ املنظمات و مواردها البشرية أعلى : األسباب املوضوعية - أ

ل أدائها و فعاليته و حىت وجودها من عدمه، كذلك جيد أن معايري تتحكم بشكل مباشر أو غري مباشر يف دينامية تطورها و شك
البيئة السوسيولوجية و الثقافية احمليطة باملنظمة تتسم بالتغري املستمر يف بعضها مقابل االمتداد و االستمرار لبعضها اآلخر، و أن 

لة بالنسبة للمنظمات االنتاجية أو التجارية أكثر هلا من التأثري ما ميكن أن يرسم حاضر و مستقبل هذه املنظمات، و تكون املعاد

كأمنه و سالمته على حاجات جوهرية بالغة األمهية ومقاصد عليا قد تصل اىل حد توفري ظروف متحكمة يف بقائه و استمراره
غرار خدمات املنظمات األمنية، ومن هنا تأخذ دراستنا هذه أمهيتها باعتبارها تبحث يف الوظائف أو العمليات التنظيمية اليت 
تستوعب و توظف و تتعامل مع املعايري و القيم السوسيوثقافية للمجتمع الذي تعمل ضمنه و خلدمته تبدأ من أبسط فكرة متعلقة 

مبدى تق
هذا الفهم لتحقيق أعلى مستويات خدمته و محايته أو على األقل تصحيح االجتاهات الغري املدركة حلقيقتها و أهدافها و مساعيها 
مع واليت جعلها واقع اليوم رائجة مبختلف وسائل اإلعالم الدولية اليت ختاطب و تأثر مباشرة يف ثقافة و 

داء و الفعالية باكساب مستقبلي اخلدمة لسلوكات التعامل السليم و للمنظمات األمنية اخلدماتية لتحقيق أعلى مستويات األ

ألجل حتقيق أفراديها خمتلف اجلهات الرمسية و األمن مسؤولية تضامنية تشارك فلألمن الشامل واملسؤولية األمنية اليت تعرب  
.و معايريها
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إضافة اىل ما سبق جدارة تناول هذا املوضوع بالبحث أكثر باعتباره ميس يف العمق جوهريات وأساسيات كما يظهر 
و االجتماعي و حتقيق مقاصد عليا للمجتمع، من خالل تنمية الوعي األمين لدى أفراده و تطوير مشاركتهم يف االستقرار والنم

جهود األجهزة األمنية وإرساء ثقافة أمنية رشيدة، تؤكد على أمهية العمل التشاركي و أمهية االملام خببايا الظاهرة األمنية و أمهية 
العمل الوقائي ملواجهتها، حيث عاينا

املوضوع،حيث يعد موضوع اإلعالم األمين و استخداماته من قبل األجهزة األمنية خاصة منها العربية مقاصدها مربرات تناول هذا

االسرتاتيجية اليت ميكنها أن 
تناقش و أن تفيد لتحقيق معرفة أكثر بتأثريات ما حييط بنا من تغري يف أغلبه ينبأ بسلبيات متوقعة نعيش بوادرها اآلن من خالل 
ظهور عالقات و وظائف و تشكيالت اجتماعية مل تعرفها جمتمعاتنا من قبل جنهل مآهلا و نتائجها و كيفية تشكلها و مالمح

.مستقبلها
كما جاء هذا االختيار انطالقا من التجربة و املشاركة الشخصية يف العمل األمين و الوقوف على : األسباب الذاتية-ب

القدر الكبري لتأثري الواقع السوسيوثقايف يف العمل االمين و املنظومة االمنية ككل، من جهة و أمهية هذه املعايري يف حتديد مستويات 
.   من جهة اخرىء األجهزة األمنية و مواردها البشريةفعالية و أدا
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05 

باعتبارها إطارا مرجعيا للبناء النظري حناول من خالل هذا املبحث الوقوف على أهم املفاهيم املرتبطة مبوضوع الدراسة 
منطلقا للوصول اىل نتائج تليب حاجيات الدقة و تيسري التحليل يكون وامليداين حيقق االستفادة من اجلانب الرتاكمي للمعرفة و 

عن املعاينخروجوالفهم، مع التطرق اىل أوجه االختالف بني بعض املصطلحات اليت تعين موضوع الدراسة لتفادي أي لبس أو 
احملدد، لتعريفات االجرائيةمن السيما منها تلك املتعلقة بايود الباحث عرضها ضمن هذه الدراسةاليت احلقيقية، خاصة تلك 

. ستستخدم ضمن اجلانب امليداين للدراسةاليت تمؤشر لل

اإلعالم األمني اإلعالم و - أ

عرض مث،اإلتصالبني و هالفرق بينمع حتديد نطالق من مفهوم اإلعالم الملفهوم اإلعالم األمين اطرقناحناول قبل ت
يعرف حيث ، املقرتحاإلجرائيهتعريفمث الصياغة النهائية لنا هلا تصنيفعرضنا لمعلإلعالم األمين اليت صيغت خمتلف التعريفات 

علم علما بالكسر أي عرفه و علمه و يقال رجل عامل و عليم و علمه العلم تعليما و عالما وعلمه إياه اإلعالم لغة على أنه
وسائل و أساليب نقل عن كل هو عبارة اإلصطالح، و يف 1فتعلمه و اإلعالم أي اإلخبار و اإلعالم و اإلبالغ و التعليم

لتنويرواألحداث االجتماعية و السياسية واالقتصادية و الثقافية املعلومات و نشر املعارف وحتليل األحداث وإبراز الظواهر 
السلوك، كما يعرف اإلعالم بأنه كافة أوجه النشاط االتصالية تثقيف الرأي العام و صنع القرار و شكيلو حتذيره واملشاركة يف ت

السليمة عن القضايا واملوضوعات واملشكالت اليت تستهدف تزويد اجلمهور بكافة احلقائق و األخبار الصحيحة و املعلومات
وضوعية و بدون حتريف مبا يؤدي اىل تكوين أكرب درجة ممكنة من املعرفة و الوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملةمب،وجمريات األمور

ط بالقدرة عى التأثري يعترب قوة ترتبو الفرق بني اإلتصال و اإلعالم يف أن االتصال مفهوم أوسع من اإلعالم و يكمن، 2باحلقيقة
ظاهرة أساسية كذلك والتفاعل بوسائله املختلفة عن طريق االشارة و الرموز والكلمات و احلركات و األصوات ويشكل االتصال  

توصيل األنباء واستخدام ب
.3و هو بذلك عنصر من عناصر االتصال و طريقة من طرق حتقيقهوسائل النشر 

من اإلعالم األمين املتوخاة الوظائف و األهدافوفق نصنفها ، عالم األمينإلاتعريفات مختلفللعرض و يف ما يلي 
من شكله البسيط أو الظاهرة األمنية ككل، و تطوره فهوم األمن نظرة كل منهم ملاليت اختلفت باختالف حسب كل باحث 

املفهوم احلديث لألمن الشامل الذي يبحث يف كشف وصوال اىل
وقيمة جمهودات مكانة تبيان األخذ بأمهية و هااعتماد مدخل تكاملي اجتماعي تشاركي يف الوقاية منو تثبيطها معأسباب اجلرمية 

:التصنيفحسب التعريفاتأجهزة ا

: املفهوم البسيط للظاهرة األمنيةعلى املعتمدةاإلعالم األمين بوظائف و مهامالتعريفات املرتبطة 

.2003بحث بدون جھة نشور -، أ ن ع أالتخطیط اإلعالمي و دوره في مواجھة الكوارث و األزماتعبد العزیز بن صالح بن سلمى، 1
.15ص -2004-الریاض -أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة- اإلعالم األمني و األمن اإلعالمي-بركة بن زامل الحوشان 2

30ص .عمان1990و التوزیع للنشردار الفكر - -أثر وسائل اإلعالم على الطفلصالح ذیاب ھندي  3
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ضمن مؤلفه اإلعالم الشرطي أن اإلعالم األمين هو بث الشعور الصادق باألمن و حق التوجه 1ى الباحث حممد اخلليفةير 

ف األمن دون األخذ باجلانب االجتماعي و الثقايف حيث ركز الباحث ضمن هذا التعريف على اجلانب املادي من وظائ، أوجور
ضمن اإلعالم األمين ، 2فيما يعرف قطام السرحان حممودوالفكري للمجتمع اليت قد تكون مسرحا جلرائم أخطر من اجلرمية املادية، 

ليشمل ترسيخ األمن اخلارجي يتسع وقد ،األمن مبفهومه الشرطي املتعلق باجلرميةكل ما خيص أنه  بمؤلفه اإلعالم األمين و الشباب 
يث جمال النشاط و الوظيفة اقتصر على املفهوم حمن خالل هذا التعريف أن اإلعالم األمين من كذلك نالحظ ،  ومحاية احلدود

الذي ينحصر كذلك باملفهوم القانوين للجرمية املادية دون الفكرية أو السلوكية أو حىت البسيط لألمن القرتانه باملفهوم الشرطي 
ضمن 3باحث علي عجوةلو يف تعريف آخر ل. 

املعلومات الكاملة و اجلديدة و اهلامة اليت ل كالذي يعرف اإلعالم األمين على أنه  مقاله حول اإلعالم األمين املفهوم والتعريف 
نوعا من التعتيم اإلعالمي تغطي كافة األحداث 

ة، قد يننوعا من تأثري املقصود واملوجه خلدمة أهداف معمن جهة أخرى املبالغة يف تقدميها أوإضفاء أمهية أكرب عليها ومن جهة 
، حيث ركز الباحث على الوظيفة اإلخبارية لإلعالم األمين بني طلقة من املصلحة القوميةنبيلة ومنفقط تكون يف بعض األحوال 

.  والتثقيفي و التحليلي ألسباب اجلرمية
املادي للجرمية لتصور بسيط للظاهرة األمنية مع ،ريفات السابقةالتعتفحصمن خالل عموما و 

كيفية عرض حول  يطرح عمليا إشكالية األمر الذي ملعطيات و مستجدات اجلرائماإلخباري قصر وظائف اإلعالم األمين يف الدور 
مل هذه األخرية او كيفية تعجهزة أمنية يف األاملتمثلةمع مصادر املعلومة األمنية المرجال األعاملعلومات األمنية و كيفية تعامل 

، املوضوع الذي يظهر بالعديد من األشكال حسب طبيعة النظام احلاكم واسرتاتيجيته الصحافة و وسائل اإلعالمبدورها مع 
ال أن هذه التعريفات مل تأخذ مبفهوم اإلعالم األمين بشكله اإلعالمية املتفاوتة بني التعتيم أو االنفتاح املطلق و تضارب املصادر، إ

.    و الكامل، كوظائفه على الصعيد الوقائي 

:مفهوم األمن الشاملمن منظور ووظائفه التعريفات املرتبطة مبهام اإلعالم األمين - أ

يف4قطام السرحان حممودبني الباحث 
األمن بيسمى للظاهرة األمنية ر مفهوم جديد و ظهغايةاىلاملشكالت، والقدرة على الدفاع عن النفس و رد العدوان فحسب، 

النتفاع من مصادر املعرفة والطاقة والغداء واملتعة والعمل، والبيئة، و رغم األوجه املتعددة اإلجيايب أو األمن الشامل، الذي يعين ا
لألمن كاألمن البيئي، و األمن الفكري، و الصحي، االقتصادي، واألمن اإلجتماعي، و الغذائي، واألمن الوطين، إال أن معظم 

مباشر على جانب واحد من العمل اإلعالمي جتاه الظاهرة األمنية اجلهود املبذولة لرتسيخ مفهوم اإلعالم األمين إنصبت بشكل 
ممثال مبمارسة اجلرمية واالحنراف والوقاية منها، من هنا أصبح مفهوم اإلعالم األمين أكثر التصاقا باجلهود الشرطية منه كمصطلح 

.هذه األبعادتشرح نقدم فيما يلي تعريفات أخرى شامل ميكن أن ينطوي حتته الكثري من األبعاد، 

.7ص1995ندوة الشرطة و المجتمع دیسمبر -اإلعالم الشرطي في دولة اإلمرات العربیة المتحدة-محمد الخلیفة المعلى1
.96، مرجع سابق ص اإلعالم األمني و الشبابقطام السرحان محمود، 2
10ص .أ ن ع أ1997القاھرة -،ندوة اإلعالم األمني المشكالت و الحلولاإلعالم األمني المفھوم و التعریف-علي عجوة 3
، أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، مركز اإلعالم األمني و الشبابقطام السرحان محمود، 4

.، الریاض2001، 1الدراسات و البحوث، ط
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ميثل اإلعالم األمين كل اجلهود اليت تسعى اىل إجياد و تأسيس و عي أمين يثري الروح املعنوية و املادية بكل مقومات -
النجاح و التفوق و االلتزام بالتعليمات و االنظمة اليت تكفل أمن وسالمة اإلنسان يف شىت جماالت احلياة و هذا يتطلب 

و 1.تعبئة الشعور العام
.و التحرك للوقاية منها و هو ما يطابق مفهوم العمل التكاملي االجتماعي التشاركي يف مواجهة اجلرمية

و الرامية اىل بث مشاعر الطمأنينة -
،والسكينة يف نفوس اجلمهور

، نالحظ أن هذا التعريف أقر مبدأ النشر للحقائق 2
وضع األمين العام لكن شريطة أن يكون هلا أثر إجيايب على اإلحساس باألمان و السكينة مع تركيزه على األمنية أو ال

نشر املعارف األمنية و ما تعلق بالعلوم األمنية كدور أو وظيفة تثقيفية توعوية و حىت تربوية ألجل توجيه الرأي العام حنو 
.اإلجرام املسترتمساندة العمل األمين على األقل بكشف خمتلف أشكال 

و من التعريفات كذلك اليت تندرج يف ذات اإلطار تلك اليت تعطي للجانب االتصايل و استخدام التكنولوجيا احلديثة أمهية أكثر 
: وذلك من خالل التعريفني التاليني

العملية االتصالية جبميع اإلعالم األمين هو إعالم يركز جل اهتماماته على التعمق يف اجلوانب األمنية لزيادة فاعلية -
3.

اإلعالم األمين هو نشر للوعي األمين وتبصري اجلماهري باالحنرافات املستجدة والظواهر املستجدة اليت تعيق حركة تطور -
مج الرتبوية وعقد اللقاءات والندوات استثمار معطيات العلوم والتكنولوجيا خلدمته من خالل الربامع 

، وقد ركز هذين التعريفني على وسائل اإلعالم األمين من لقاءات و ندوات متخصصة و تكنولوجيات  4املتخصصة
بالنسبة للتعريف كالوسائط إعالمية احلديثة ألجل تفعيل العملية اإلتصالية دون اخلوض يف حتديد الوظائف أو األهداف 

.نشر الوعي األمين بالنسبة للتعريف الثايناألول و حصره يف 

من جهته قدم الباحث علي عجوة ضمن مقالته حول اإلعالم األمين املفهوم و التعريف خالل ندوة اإلعالم األمين 

لألسباب الدافعة الرتكاب اجلرمية والتوعية مبخاطر اجلرائم وإرشاد املواطنني بأسلوب والتصديلألمن لتحقيق اخلطة الشاملة 
بأساليب الوقاية من اجلرمية من خالل تدابري خمتلفة وتنمية هم

وهو تعريف .5حسهم األمين وإشعارهم مبسئوليتهم اجلماعية عن مكافحة االحنرا

ل عليها وسائل اإلعالم بشغف غري 
  .

2010الریاض 321/337ص39العدد 20لدراسات األمنیة المجلد امجلة - تطور االعالم األمني و استراتیجیاتھ–حني علي بن فایز الج1
-ندوة اإلعالم األمني المشكالت و الحلول-دور اإلعالم في مكافحة الجریمة والحد منھا- نقال عن اللواء ابراھیم ناجي-عماد حسین عبد هللا2

.8أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة ص 1997القاھرة 
.19ص -مرجع سابق-بركة بن زامل الحوشان 3
ة، مركز ، أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیاإلعالم األمني و الشبابقطام السرحان محمود، 4

.58، الریاضص2001، 1الدراسات و البحوث، ط
10أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة ص 1997القاھرة -اإلعالم األمني المفھوم و التعریف ندوة اإلعالم األمني المشكالت و الحلول-علي عجوة 5
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ملفهوم شامل تعريف مقرتح كذلك يف مؤلفه اإلعالم األمين و الشباب 1تعرض الباحث قطام السرحان حممودكما اس
عتربه تعريفا اجرائيا نمقارنة ببقية التعريفات خمتلف جوانبه و وظائفه ووسائله يبنيالتفصيل و الدقة خباصيةيتميز اإلعالم األمين 

جتماعي بالظاهرة األمنية ميثل أنهاإلعالم األمين حيث يعترب للدراسة 
يف جوانب احلياة املختلفة مفهوم شامل يتسع لكل ما ميكن أن ميس أمن يف إطار،ة للجرميةلتدعيم املبادئ والقيم املواجه

االجتماعية منها والثقافية واالقتصادية والبيئية، بالرتكيز على اجلانب التوعوي ونشر احلقائق األمنية للجمهور وتوعيتهم وتبصريهم
وكشـف مظـاهر االحنـراف،ةمي

اإلعالمي على توعية تركيز العمل معالوطنيةيف ظل املقاصد واملصاحل و ثقافته 
إبراز اجلانب اإلجيايب وعلى مشاركة رجال األمن والتعاون معهم يف حماربة اجلرمية واالحنراف همحث، ميةوتبصريهم بأخطار اجلر 

بالظاهرة خمتلف الرسائل اإلعالمية املدروسة اليت تصدر من األجهزة املعنية ، و ذلك بواسطة للعمل الشرطي ودورهم االجتماعي
انب اخلطة األمنية الشاملة باستخدام مجيع وسائل اإلعالم املتاحة إلحداث التأثري توجيه الرأي العام حنو حتقيق جو ألجلاألمنية 

. املعنية

لوعي لتنمية و دعم ااملوجهةشاملاألمن الإطار مفهوم اإلعالم األمين مجيع األنشطة اإلعالمية ميثل : التعريف االجرائي
الرتكيز مع االجتماعية والثقافية مبا فيها و لكلجتماعي بالظاهرة األمنية اال

رتسـيخ لتوعيتهم وتبصريهم باملعارف األمـنية و خماطر اجلرمية يف شكل حتليلي و تفسريي لعلى نشر احلقائق األمنية للجمهور 
لمحافظة على أمن ل، املسترتقناعتهم بأبعاد مسؤ 

حثهم على مشاركة رجال األمن والتعاون معهم يف حماربة اجلرمية العليا، و 
شرطي ودورهم االجتماعي، و ذلك بواسطة خمتلف الرسائل اإلعالمية املدروسة اليت واالحنراف و إبراز اجلانب اإلجيايب للعمل ال

حداث التأثري ال،تصدر من األجهزة املعنية بالظاهرة األمنية ألجل توجيه الرأي العام حنو حتقيق جوانب اخلطة األمنية الشاملة
.املنشود يف 

: داء التنظيميالفاعلية التنظيمية و األ-ب

و فعاليتـه ملسنا من خالل حبثنا يف الرتاث املعريف و أدبياته التقارب الشـديد بـني العديـد مـن املفـاهيم املتعلقـة بفاعليـة األداء 
املفاهيم  بعض هذه الحظة البسيطة جند أن و باملو األداء الشامل للمنظمة، الفاعلية التنظيمية و األداء التنظيمي وبكفاءة األداء و

و اإلختالف املـربر بـتتسم بشيء من التعقيد اليت علية واألداء التنظيمي االفك
-كمؤشر هام يعكس جناح املنظمة أوإخفاقهـا-جتاوزت مفاهيم األداء وقد، يتناوهلا بالبحث و الدراسةكل مدخل نظريحسب

ترمــز الفعاليــة اىل مــدى قــدرة املنظمــة علــى حتقيــق ،كما و مؤشــراتهىل جوانــب اجتماعيــة وثقافيــة حتــدد معاملــهاجانبهــا الكمــي لرتمــز 
كفــاءة األداء بينمــا متثــل، و 2الفاعليــة اىل مــدى رشــادة اســتخدام خمتلــف الوســائل لبلــوغ أهــدافهاتشــريأهــدافها مــن عدمــه يف حــني 

الوصول بالنتائج إىل أعلى حد ممكن و القيام بالوظيفة املفرتضة دون احنراف عن مدى و3طريقة صحيحةأداء األشياء بالقدرة على 

.96سابقص ، مرجعاإلعالم األمني و الشبابقطام السرحان محمود، 1
رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة التحكم في األداء الشامل للمؤسسة اإلقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة، العایب عبد الرحمان، 2

.143،ص2010فرحات عباس سطیف الجزائر،
145ص2002، الدار الجامعیة اإلسكندري،كفاءة وجودة الخدمات اللوجیستیةثابت عبد الرحمان إدریس، 3
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الكفاءة يف إمتام عمل معني باستخدام الوسائل واإلمكانيات األكثر هي فاعلية األداء جند أن  املوضوعة مسبقا، 1األهداف املقررة
و هي ليست خاصية أو صفة فطرية يف أي فعـل مـن األفعـال بـل تتحـدد عـن طريـق العالقـة احملققـة بـني األهدافقدرة على حتقيق 

مفهــوم الفاعليــة الــيت هــي اســتغالل املــوارد يــالزم مفهــوم الكفــاءة جنــد أن، كمــا 2الوســائل واألهــداف وفقــا للرتتيــب حســب األولويــة
الوصول إىل ألجلالكفاءة الوسيلة أو الطريقة اليت اتبعت تعد لنتائج بينما 

النتــائج أو حتقيــق األهــداف، و مــن املؤشــرات اخلارجيــة احملــددة ملســتويات الفاعليــة ضــمن البيئــة اخلارجيــة للمنظمــة جــودة خمرجــات 
علــى التكيــف و التــأقلم واإلســتجابة للتغيــري يف ظروفهــا املنظمــة و اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــة حلــل املشــكالت االجتماعيــة و القــدرة 

الذي ميثل وأخريا استقرار املنظمةالداخلية و اخلارجية عن طريق حصوهلا على معلومات عن التغيريات و التقلبات احلادثة يف البيئة
للفاعليـــة Emitai Etzioni4و رغـــم بســـاطة التعريـــف الــذي قدمـــه ، 3

نظريــة املنظمــة الباحــث مؤيــد ســعيد الســامل يف مؤلفــه خيلــص، 
تـب عنهـا مقـاييس متباينـة يرت اىل العديد من التعريفات املختلفة للفاعلية التنظيمية حسب مدخل دراسـتها والـيت اهليكل و التصميم 

تأكيــده علـى أن تكــون األهــداف بف الـذي يعــر حســب مــدخل حتقيـق اهلــدف لقياسـها و تقوميهــا، حيـث تعــرف الفاعليــة التنظيميـة 
ويف مــدخل الــنظم الفاعليــة بالقــدر الــذي حتقــق أهــدافها احملــددة مســبقا، أن املنظمــة تأخــذ صــفةبــواضــحة وقابلــة للتحقيــق والقيــاس 

يؤكد يف جوهره على أن األهداف عنصر واحد فقط يف جمموعة معقدة من معايري الفاعلية األخرى اليت تزيد من فرص البقاء الذي 
أمــــا مــــدخل العناصــــر ،أو املــــدخالتعلــــى املــــوارد املطلوبــــةاملنظمــــة بقــــدر مــــا حتصــــل فيــــه الفاعليــــة يعــــرفعلــــى املــــدى الطويــــل، 

يتمثـل يف إرضـاء العناصـر ابروهـا البيئة اخلارجية للمنظمة و اليت متغريات وخاصةالذي يؤكد على أمهية التفاعل البيئي االسرتاتيجية 
بالنسـبة هلـاتيجية كـل األطـراف االسـرتاالـيت تسـتطيع ارضـاء  فعاليـة األكثـر املنظمـة يـرى أن اليت تؤثر على استمرار عملهـا كمنظمـة، 

إال ، و فهمه هلامتوقفة على اجتاهات املقيموأخريا مدخل القيم املتنافسة الذي يعترب الفعالية ، رجاتخوخاصة املعنية باخلدمة أو امل
بـــاألفراد واإلهتمـــاما متغـــريات اإلبـــداع والتكيـــف والتغيـــري تعكســـهكاملرونـــة الـــيتتشـــرتك يف بعـــض األوجـــه  هـــذه املـــداخل النظريـــة أن
، وبالعودة 5النتائج النهائية على املدى القصرياليت تنظر اىلالغايات وتركز على العمليات الداخلية يف املدى الطويل اليتالوسائل و 

مبـــا فيهـــا السوســـيولوجية البيئـــة اخلارجيـــة للمنظمـــة اىل مـــدخل العناصـــر االســـرتاتيجية جنـــد أنـــه املـــدخل الـــذي يأخـــذ بأمهيـــة متغـــريات 
بالنســبة للمنظمــة وخاصــة املعنيــة باخلدمــة و هــو مــا يتوافــق مــع الدراســة املوجهــة مــن كــل األطــراف االســرتاتيجية والثقافيــة و ارضــاء  

دمة و حتقيق مقاصد عليا للمجتمع ككل الذي يعرب عن أغلب خصـائص بيئـة املنظمـة و بالتـايل فـان تعريـف الفعاليـة التنظيميـة اخل
. وفق هذا املدخل تعتربه تعريفنا اإلجرائي

أثر مؤلفه بشيء من الدقة و الوضوح ضمنشادي عطا حممد عايشفقد عرفه الباحث األداء التنظيمي مفهوم أما عن
ظومة املتكاملة لنتائج أعماهلا يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها على أنه املنيق إدارة اجلودة الشاكلة على األداء املؤسسيتطب

، وعموما فان األداء 7وهو درجة حتقيق املنظمة ألهداف األداء، 6املنظمة ككل يف بيئتها االجتماعية و الثقافيةللمنظمة و أداء 
يف حتديدها لتعريفه باختالف املدخل النظري السالفة بدورها التنظيمي الذي يعد أحد مداخل الفاعلية التنظيمية اليت ختتلف 

.)88.1418(نقال عن القاموس األمني 19ص بحث غیر منشور  مدى كفاءة أداء وحدات التخطیط باألجھزة األمنیة --عبد الكریم بن إبراھیم اللحیدان1
غیر مرقم2005مصر -دار المعرفة الجامعیة–قاموس علم اإلجتماع. عاطف، غیث2
214، ص 2006، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث و الترجمة،االقتصادیةفعالیة التنظیم في المؤسسات صالح بن نوار، 3

4 Emitai Etzioni.Modern Organizations (Englewood Cliffs.N.J;Prentice-Hall1964).p8 ./43نقال عن مؤید السالم،م س،ص 
.49ص،2008، 03:، دار وائل االردن،طالھیكل و التصمیم-نظریة المنظمةمؤید سعید السالم5

45ص. بدون بیانات نشرالجامعة اإلسالمیة فلسطین،أثر تطبیق إدارة الجودة الشاكلة على األداء المؤسسي، شادي عطا محمد عایش، 6
146ص .2010إیاد علي الدجني، دور التخطیط اإلستراتیجي في جودة األداء المؤسسي، جامعة دمشق، رسالة دكتوراه، 7
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، و تنقسم مداخل قياس األداء التنظ1الذكر
املالية و غري املالية اليت تتطلبها الربامج، مدخل قياس االجنازات الذي يتكون من مقايس املخرجات اليت تقيس كمية اخلدمات اليت 

ئج الربامج و اخلدمات املقدمة، أما املدخل الثالث املتمثل يف مت تأديتها و مقاييس النتائج و املتمثلة يف رأي اجلمهور حول نتا
ويسمى  

لة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها ظومة متكاممن، و بالتايل ميكننا اعتبار األداء التنظيمي حمصلة لنتائج 2كذلك مقياس الكفاءة
املعتمد على رأي الداخلية واخلارجية، جيمع بني خمتلف مستويات األداء يف شكل أداء كلي للمنظمة يعتمد تقوميه مبقياس النتائج 
. اجلمهور يف نتائج الربامج و اخلدمات املقدمة له من قبل املنظمة، وهو ما يناسب نوع املنظمات موضوع الدراسة

ظومة متكاملة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية مناألداء التنظيمي هو حمصلة لنتائج : التعريف اإلجرائي
واخلارجية مبا فيها السوسيوثقافية، جيمع بني خمتلف مستويات األداء يف شكل أداء كلي للمنظمة يعتمد تقوميه مبقياس النتائج 

.لربامج و اخلدمات املقدمة له من قبل املنظمةاملعتمد على رأي اجلمهور يف نتائج ا

موازنة ، ورقة بحثیة غیر منشورة لملتقى األداء التنظیمي و أبعاد قیاسھ في الجامعات العربیةصالح محمد، عبد الرحمان محمد سالم،فیصل1
141:، دمشق، ص2004یولیو 25/27، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة البرامج و األداء في الجامعات العربیة

قیاس األداء في ، ، مؤتمر دولي للتنمیة اإلداریة، تطبیق بطاقة األداء المتمیز في المؤسسات السعودیةمنھجیة ھاني عبد الرحمان العمري 2
07غیر منشور  ص.2009نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، السعودیة القطاع الحكومي
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06 
البحوث السابقة حيث تكون ، املتواليةلبحوث العلمية املتواصلةاتضاعف نتيجة يكبناءتتصف املعرفة خباصية الرتاكمية،  

منطلقات جديدة لدراسات مبثابة أو تثبت خطأها لتكون بذلك يف اليهاضأساس و منطلق وسند للبحوث الالحقة تكملها و ت
من حيث انتهى اآلخرون، وهو أمر ال يتحقق إال من خالل اإلطالع على أ البحثبدو بذلك تظهر أمهية، مكملة أخرى

على املستوى العريب يف الدراسات كبريا نقصا،بصدد البحثوحننناسجل، حيث دراستنامبوضوعالدراسات السابقة ذات الصلة 
وفعالية أداء املنظمات اخلدماتية احلكومية األداء التنظيميمبوضوع املتعلقةاحملليو 

بالظاهرة األمنية ومكافحة ةاملرتبطيف منظومة القيم و السلوكلإلعالمبالتأثريات املختلفة الدراسات املتعلقة واإلدارة اىل جانب
معامل مناط ثقافية و أباختفاء اجتاهات و يف أمناط السلوك االجتماعياحلاصلة تغريات و ال، تماعيةعلى اجلبهة االجاجلرمية

.قد يتسم بعضها بالعامليةسيوسيولوجية أصيلة و ظهور أخرى
كذلك أي د  جنعليه من دراسات و حبوث مل اإلطالعناو ما استطعأناوصلتانه حسب ما كذلك من اجلدير بالذكر  و 

و فعالية أداء ملنظمات اخلدماتية التابعة للقطاع العموميكأداة لوظيفة العالقات العامة يف ااإلعالم  بني العالقةتناول تدراسة سابقة 
النشأة موضوع اإلعالم األمين كتخصص حديث كون ناهيك عن، املنظمات و مواردها البشرية املنتمية لبيئة سوسيوثقافية معينة

التنظيمي أو الفاعلية التنظيمية داء األخاصة بالنسبة فائق الندرة، إن مل نقل حمليا ليل التناول قعربيا و حمليا 
حيث تكتفي أغلب الدراسات باإلشارة اىل أمهية املتغريات السوسيوثقافية و اىل آثارها الوطنية العمومية للمنظمات اخلدماتية 

ترتبخصوصية املنظمات األمنية من غموض واألداء التنظيمي للمنظمات، إضافة اىل ما يكتنف اجلوهرية كمتغريات بيئية على 
.يف تناوهلا بالدراسةعزوف مسجل لدى الباحثني عنها 

اليت هلا عالقة باملوضوع الشبيهةبعض الدراسات السابقة و مت العثور و اإلطالع على حدود اإلمكانات املتاحة، يف 
اليت تقدمها الفائدة املتاحةمستندا يف عملية انتقائها على معايري تتعلق بالتشابه يف بعض اجلوانب، ومبدى بشكل غري مباشر،
وكيفيات مع إبراز أوجه الشبه واالختالف بالتفصيل عرضها ن، سواء من اجلانب النظري أو املنهجي،تناهذه األخرية لدراس

أووظيفة يف غالبها تتعلق جبانب أو ظاهرة سابقتني و مخسة دراسات شبيهةتني اليت ميكن تصنيفها بني دراسو، منهااالستفادة 
مستوى احلس األمين و ما إىل ذلك من رفع ميكانزماتمكافحة املخدرات أو الوقاية من العنف املدرسي أو كأمنية بعينها  

دون و الوقاية من اجلرميةاو أداءهية ووظائف األجهزة األمنالدراسات اليت تتعلق بوجه واحد فقط من مقاصد العمل األمين 
.اخلوض يف اجلانب السوسيولوجي للمجتمع و أثار ذلك على املنظمات األمنية و الظاهرة األمنية عامة

أداة فعالية أداء األجهزة األمنية و فقط معربة بشكل حمدود عنجزئيات تنالدراسبالنسبة هذه الدراسات متثل بذلك
اإلعالم األمين، تتناول حمورين أساسيني يتمثال يف دور اإلعالم األمين يف رفع مستوى أداء األجهزة األمنية و تأثرياته املباشرة على 

:، نعرضها كما يليمساعي الوقاية من اجلرمية من خالل املسامهة يف تشكيل رأي عام ضد اجلرمية

: الدراسات السابقة- أ

دور اإلعالم األمني في ترسيخ المفهوم الشامل لألمن بعنوانالذي ي وليد بن سعد بن عبد اهللا التوجير دراسة: الدراسة األولى
للوقاية األجهزة األمنية من قبلوسائل اإلعالم استخدامحيث استهدفت الدراسة البحث يف جدوى ، 1لدى أفراد المجتمع

دراسة غیر منشورة ، دور اإلعالم األمني السعودي في ترسیخ المفهوم الشامل لألمن لدى أفراد المجتمعولید بن سعد بن عبد اهللا التویجري، 1
.2002أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة،  السعودیة، 
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فهوم مباألخذالوقوف على واقع إضافة اىل ، ملقاومة اجلرائم و االحنرافسلوكهم توجيه مكافحة اجلرمية و 
اجلهات حتديد يف اململكة العربية السعودية و تهو انشطهجمعلى براو التعرف ،اإلعالم األمينمن خالل تطبيقات الشامل لألمن 

األساليب وبرامج و أنشطة اإلعالم األمينالتعرف على أبعاد و مضامني و نقاط القوة و الضعف يف، إضافة اىل املعنية بذلك
ضافة اىل البحث الوثائقي املنهج الوصفي إاستخدم الباحث يف دراسته حيث ، اليت ميكن أن تقود اىل تطوير أداء اإلعالم األمين

) خبريا15(ع اإلعالم األمين و بعينة قصدية متثل خنبة من اإلطارات اجلامعية و األمنية املهتمة مبوضو وخمتلف مقاييس النزعة املركزية 
اإلعالم األمين باململكة السعودية لفلسفة واضحة افتقارأمههاو بأداة االستبيان، ليتوصل بعد الدراسة امليدانية اىل مجلة من النتائج 

لالسرتاتيجية اإلعالمية قفزات فردية من قبل اجلهات املعنية به، مما يتطلب إعادة للنظر منهحققعن ما بغض النظروثابتة، 
حتقيق مطلب مل يتمكن اإلعالم األمين من ، كما األمنية بصفة عامة، لتكوين منظومة إعالمية على أسس علمية من قبل املختصني

ترسيخ املفهوم الشامل لألمن بسبب القصور الواضح يف حتقيق الرسالة اإلعالمية األمنية، و عدم االستعانة بالدراسات و البحوث 
عدم تطرق اإلعالم األمين يف جمتمع البحث لكل من مواضيع املسامهة ، إضافة اىل املستشارين املختصني يف فروع األمن الشاملو 

و املبادرة و إطالق حجبوانب الشفافية والوضو اإلعالم األمين ضمن تطبيقاتهيف حني متكن ، الثقايفاالهتمام مبواضيع الغزو
لقطاع املعلومات االخبارية من مصادرها الرمسية والنجاح املسجل يف بعض احلمالت اإلعالمية األمنية و التمكن من اجتذاب ا

ول دون بلوغ اإلعالم األمين مقاصده اليت توصل اىل حتديدها الباحث ضمن اليت حتاملعوقات ، و من بني للمسامهة يف اجناح براجمه
قلة الكفاءات املتخصصة يف تنفيذ و إعداد الربامج اإلعالمية، عدم إعطاء وظيفة العالقات العامة األمهية اليت تتطلبها دراسته 

بناء ، ملعنية و عدم االعتماد على الدراسات العلميةوعدم وضوح مفهوم اإلعالم األمين و أمهيته للجمهور أوالعاملني يف اجلهات ا
:نوردها كما يليتوصيات من المجلةالباحث صاغعلى هذه النتائج 

.حتقيق األهداف السامية لرسالة األمنامل على عاتقهحتانشاء مراكز لإلعالم األمين - 
.على األساليب العلمية و املوضوعية و املختصني يف دراسة اجتاهات الرأي العاماإلعتماد- 
.تعميق أواصر التعاون مع وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف اإلعالم األمين- 
.تطوير النظام احلايل لقاعدة املعلومات و البيانات اخلاصة باألحداث األمنية- 
مقررات ادراج مادة اإلعالم األمين يف معتوفري اإلمكانيات املادية و الفنية العناية بتدريب الكوادر اإلعالمية األمنية و- 

.على حد السواءاجلامعات و الكليات و املعاهد األمنية
تصحيح املفاهيم اخلاطئة عن دور العالقات العامة و تفعيل دورها يف حتسني الصورة الذهنية لألجهزة األمنية لدى - 

.املواطنني
.بنشاطات األجهزة األمنية و بالدور الذي يقوم به رجال األمنمالعام لدى املواطنني و ذلك بإعالمهرفع الوعي األمين- 
.التعامل مع املتلقي باعتباره جزء من املنظومة األمنية املسؤولة عن األمن الوطين بكل ابعاده احلديثة- 
اإلعالم و كذلك االستفادة من وسائل االتصال التنوع يف األساليب اإلعالمية و االستفادة من النظريات احلديثة يف - 

.احلديث
.االهتمام بالقوى البشرية العاملة يف األجهزة األمنية و تطوير مستواهم الثقايف و املهين- 
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دراسة دور اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمةب، دراسة للباحث عبد اهللا بن سعد املهيدب:الدراسة الثانية
، حيث قام الباحث بدراسة وصفية حتليلية للمجالت األمنية كعينة عن 1

لتقليل من نسب اجلرمية و نشر الوعي خمرجات اإلعالم األمين و ذلك ألجل تقييم مستوى تأثريها يف 
األمين معلال كذلك أمهية د

استكشاف دور مجلة من األهداف تتمثل يسبق دراستها حسبه، كما قام الباحث ببناء دراسته للبحث ألجل حتقيق األهداف 
الوقوف و ، 

، إضافة اىل 
الفروق األساسية بني ، و كذا حتديداألمنية و مدى مالئمتها للمجتمع

ة ماهية تتعلق بالبحث يف التساؤالت جمموعة من كما سعت الدراسة اىل اإلجابة عن 
توازن و عن إذا كان هناك هري

وهل 
حتقيقها إضافة اىل التعرف على اجلرمية لتحقيق التأثري اإلجيايب املطلوب

استخدم الباحث املنهج، حيث لرسالتها

إىل العديد فتوصل االيت تعد و تصدرتار الباحث األجهزة األمنية ، كما اخاألمنية
رغم حصوله هايقرأال معد كبري منهاىل القراء أصال، و أن أظهرت من النتائج 

و أن غري مشجعة على قرائتهااملتناولة املوضوعات باعتبارعليها 
القراءوجود عدد كبري من ، كما الحظ الباحث عدم توفرها بانتظام أو عدم انتشارها

، فيما مبجرد علمه بصدورها مما يدل على أن عدد النسخ ال يكفي
هتمام الأمجعت مفردات عينة الدراسة 

بالتغطية امليدانية وافتقارها للموضوعات ، يتفقون باألخبار و تغطيتها عن طريق املصادر اخلارجية
، كما 

عينة البحث على أن هناك شبه إمجاع منللباحث تبني فقطـ، و أخريا على الفئات ذات العالقة باألمن و املسؤولني يف الدولة

.األمن الشامل
:الدراسات الشبيهة- ب

حيث ، 2دراسة بدر بن خالد القحطاين: الدراسة الثالثة
انطالق الباحث من فكرة أن خطر املخدرات يتطلب وجود إعالم أمين فعال يقوم بدور حيوي يف مساندة األجهزة األمنية وأجهزة 

أقام الباحث دراسته على اإلشكالية ف،اجلماهريالضبط االجتماعي األخرى برتسيخ الوعي األمين املدرك خلطر املخدرات يف اذهان 
اإلعالم األمين يف و دور واقع تساؤالت عن طريق طرح ، دور اإلعالم األمني في الوقاية من خطر المخدراتتبحث يف 

.1999اض الری-أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة-، دراسة غیر منشورة دور اإلعالم األمني في الوقایة من الجریمةعبد هللا بن سعد، 1
غیر منشورة، أكادیمیة نایف دراسة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 2

.2005للعلوم األمنیة 
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املعوقات اليت حتد من دورو عن أهم تكوين رأي عام مساند ألجهزة مكافحة املخدرات يف جمتمع حبثه ومكافحة املخدرات 
جلمع البيانات ووصف ناالستبياأداة حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي و ، اإلعالم األمين يف الوقاية من خطر املخدرات

الظاهرة على واقعها للوقوف على دور اإلعالم األمين يف الوقاية من خطر املخدرات و كذلك للتوصل اىل واقع اإلعالم األمين 
افحة املخدرات من خالل استخدام آليات املكافحة الوقائية اليت من أمهها تكوين رأي عام و مدى اسهامه يف مكجمتمع البحث

تشابه الرؤية يف دور اإلعالم األمين النتائج أعمها وقوفه على مجلة من ، فتوصل بذلك الباحث مساند ألجهزة مكافحة املخدرات
افحة املخدرات من عسكريني و مدنيني على حد السواء يف الوقاية من خطر املخدرات بني منسويب اجلهات املشاركة يف مك

خبطر املخدرات تكثيف محالت االعالم األمين اليت تبصر املواطننيدراسته اليت تلخصت يف ضرورة توصياتصاغ الباحث 
االستعانة مبختصني يف اإلعالم األمين إلعداد ، وأضرارها و حتثهم على أمهية دورهم يف التعاون مع رجال األمن ملقاومة الظاهرة

احلرص على أن تتضمن الرسالة اإلعالمية املوجهة للجمهور عرب و وتقييم محالت اإلعالم األمين املتعلقة مبكافحة املخدرات
وسائل اإلع

اعداد ، مع ، ضرورة املخدرات
انشاء نظام اتصال متطور بني وسائل االعالم األمين و أجهزة مكافحة و ر املخدراتالنشرات و الكتيبات التوضيحية ملخاط

عقد دورات تدريبية للكوادر اإلعالمية غري املتخصصة يف اإلعالم األمين لتدريبهم على كيفية مكافحة املخدرات و املخدرات
انشاء جلنة باقرتاح أوقات مناسبة خمتارة بعنايةتخصيص الوقت املناسب لتنظيم محالت اإلعالم األمين و عرضها يفبإعالميا

مشرتكة تتضمن أعضاء من اإلعالم و أعضاء من كافة اجلهات املشاركة يف مكافحة املخدرات تتوىل مسؤولية التنسيق و الربط بني 
.جهود اإلعالم األمين و جهود مكافحة املخدرات

إسهام اإلعالم األمني في معالجة الظاهرة القحانيهللاعبدصالحبنتركيدراسة : الدراسة الرابعة
، انطلق الباحث يف دراسته من مالحظته لإلستخدام احلديث لوسائل اإلعالم من قبل التنظيمات االرهابية و كيفية 1اإلرهابية

اليت قبل األجهزة املكافحة للظاهرة اإلرهابية 
أفقدت اإلعالم أهم وظائفه، متخذا من الصحف اليومية موضوعا للدراسة كعينة من خالل تناول خمرجات اإلعالم األمين املتمثلة 
خلصوصية 

" مدى إسهام اإلعالم األمني يف تبحثلدراسة، حيث أقام الباحث دراسته على إشكالية اتمع إلجتماعية والثقافية للمجتمع 
الفروق اجلوهرية بني عن ، و بذلك صاغ التساؤالت " الصحف المحلية اليومية السعودية في معالجة الظاهرة االرهابية 

شورة باللغة العربية يف مدى اسهامها ملعاجلة الظاهرة االرهابية من حيث موقع املادة الصحفية، النوع الصحف احمللية السعودية املن
مساحة ، و عن مدى اختالف الصحفي املستخدم، مصدر املادة الصحفية، أسلوب املعاجلة الصحفية، الدعم بالصور من عدمه

، املادة، نوع املادة، مصدر املادة، نوع املعاجلة، الدعم بالصورة من عدمهالصحيفة، اليوم، الشهر، موقع املادة الصحفية باختالف
حيث اعتمد الباحث على منهج حتليل احملتوى، للتعرف على احملتوى الظاهر القابل للقياس للمادة اإلعالمية يف ثالث من 

أن دراسته اىل مجلة من النتائج تتمثل يف 
احتل و الطابع اإلخباري عليها غلب معظم املادة الصحفية املتعلقة باألحداث اإلرهابية كانت تنشر يف الصفحات الداخلية

غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة دراسةتركي بن صالح عبد هللا الحقاني، مدى إسھام اإلعالم األمني في معالجة الظاھرة اإلرھابیة، 1
2006.
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ذين متيز حتريرهم الاملراسلون احملليون للصحف املدروسة املركز األول يف احلصول على املادة الصحفية املتعلقة بالظاهرة اإلرهابية
تفاوت املساحة املخصصة للمواد ، و أخريا ألحداث اإلرهابية مدعومة بالصورلتهمأسلوب السرد يف معاجلالصحفي يتغلب

.عينة الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية يف 

، 1دور التلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة اإلرهاببدراسة خالد بن عبد ا: الدراسة الخامسة
دور التلفزيون السعودي يف ماهية تبحثفكرة أن حيث أقام الباحث دراسته على إشكالية ضمن دراسته الباحث حيث ناقش

ظاهرة و معاجلة دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية عن ، و بذلك صاغ التساؤالت في معالجة ظاهرة اإلرهاب
يف آراء اساتذة و طالب كلية اآلداب جبامعة امللك سعود يف مدينة الرياض حنو دور التلفزيون السعودي يف و الفروق اإلرهاب

و عينة تتمثلستبيان االأداةاملنهج الوصفي التحليلي و مستخدما، معاجلة ظاهرة اإلرهاب وفقا خلصائصهم الشخصية و الوظيفية
دور قوي للقناة وجوداليت خلص هلا الباحث تؤكد النتائج فكانت اساتذة و طالب كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود، يف 

رهاب و آثاره و خطأ مسلكه الاالتعريف بأخطار متثل يف امتامها لوظيفة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة االرهاب 
تبصري اجلمهور و إضافة اىل دور القناة يف ،ألمن و االستقرارلزعزعة األثر الذي ترتكه منوتوضيح 

اليت تغذي الغلو و التطرف و ببأن االصالح ال يأيت عن طريق الفرقة و التناحر بل 
أساليب ، كما توصل الباحث اىل حتديد عوامل جناح االرهاب و تفعيل دور املواطن يف االبالغ عن أي معلومات تتعلق باالرهاب

ناسبة األوقات املحتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب بدرجة كبرية و كان يف مقدمتها اختيار 
و القيام بعرض فقرة أو مقطع خاص استغالل وقت بث الربامج اخلاصة بالشباباهلادفة ملعاجلة ظاهرة االرهاب، و لبث الربامج

عن أخطار العمليات االرهابية بني شوطي املباراة و العمل على توفري الدراسات و البحوث الكافية يف بث الربامج اليت تغطي 
. ظاهرة االرهاب

بدور التلفزيون في توعية طالب المرحلة الثانوية : سة السادسةالدرا
التعرف على مستوى التغطية اإلعالمية ملهام حيث استهدفت الدراسة ، 2بأهمية مهام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية

حرس احلدود يف التلفزيون السعودي القناة األوىل أمنوذجا، و كذا معرفة أراء طالب املرحلة الثانوية يف التغطية اإلعالمية ملهام حرس 
ني حرس احلدود و القناة احلدود يف التلفزيون السعودي، باالضافة اىل وضع تصور من خالل توصيات الدراسة لتنشيط العالقة ب

مستوى التغطية اإلعالمية ملهام للتعرف على األوىل للتلفزيون السعودي، حيث أقام الباحث دراسته على مجلة من التساؤالت 
طالب املرحلة الثانوية يف التغطية اإلعالمية ملهام حرس احلدود يف التلفزيون السعودي و رأي حرس احلدود يف التلفزيون السعودي

.التصور لتنشيط العالقة بني التلفزيون السعودي و حرس احلدودو قناة األوىل امنوذجاال
جدا ضعيفةالتغطية االعالمية وخاصة التلفزيونية ملهام حرس احلدود يف التلفزيون السعودي أنتؤكد فتوصل اىل مجلة من النتائج 

بشكل واضح وصريح عدم كفاية التغطية االعالميةينة جاءت تؤكد ان آراء طالب املرحلة الثانوية وهم افراد العو أن بوجه عام
فضل مادة تلفزيونية ميكن من خالهلا أاغلبية افراد العينة اقرتحوا املشاهد التمثيلية كو أن مبهام حرس احلدود يف التلفزيون السعودي

، دراسة غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة دور التلفزیون السعودي في معالجة ظاھرة اإلرھابببدر بن خالد حزام القحطاني، 1
2005.

، دور التلفزیون في توعیة طالب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیة،عبد هللا عبد العزیز مصور السھلي2
.1999مذكرة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، 
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وهمطريق مشاهدة الدوريات الربية والبحريةقد تعرفوا على حرس احلدود عن االستفادة والتعرف على مهام حرس احلدود 
حرس احلدود يف التلفزيون السعودي لىمشاهدة برامج توعوية خاصة عيف يرغبون ورقم هاتف حرس احلدود جيهلون

وعي بدور أفالم التوعية المرورية في رفع مستوى ال: الدراسة السابعة
يف السياقة و ختفيض حوادث املرور، الطلبة التوعية يف تغيري سلوكات فالم، حيث حاول الباحث ابراز مدى فعالية أ1المروري
:تتمثل يف التجريبية بذلك الباحث دراسته على مجلة من التساؤالت بواسطة
.القياس القبلي و البعديهل توجد فروق يف درجة مستوى الوعي املروري لدى جمموعة الطالب الضابطة بني- 
هل توجد فروق يف درجة مستوى الوعي املروري لدى جمموعيت الطالب الضابطة و التجريبية - 
 -.
 -.

حيث اس
وجد فروق ذات داللة احصائية لدى جمموعة الطالب التجريبية يف املعرفة بقوانني املرور تؤكد االستبانة فتوصل اىل مجلة من النتائج 
وجود فروق و بني القياس القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي و هذا يؤكد جناح الربنامجوبأسباب احلوادث و سلوك القيادة،

ذات داللة احصائية بني جمموعيت الطالب التجريبية و الضابطة يف كل من املعرفة بقوانني املرور و بأسباب احلوادث و سلوك 
د فعالية الربنامج يف زيادة مستوى الوعي املروري لدى طالب العينة 

. التجريبية

0601 الدراسات السابقة و الشبيهةمناقشة 

: ةقالدراسات الساب- أ

دور اإلعالم األمني في دراستهمن خالل ناول تالذي وليد بن سعد بن عبد اهللا التوجيريدراسة: الدراسة األولى
يف تقديرنا ركزت هذه الدراسة على بيان الدور الذي يلعبه اإلعالم األمين ، 2الشامل لألمن لدى أفراد المجتمعترسيخ المفهوم 

و بذلك هدفت هذه الدراسة البحث عن 
ميكانيزمات تطوير أداء اإلعالم األمين يف اململكة العربية السعودية مع حماولة اجياد سبل تقوميه بعد التعرف على املعوقات اليت 

لعامة للتعامل مع أداة اإلعالم ضمن وظيفة العالقات ابينما ركزت دراستنا احلالية على أداء األجهزة األمنية من خالل ، تواجهه
اإلعالم األمين ودوره يف ترسيخ متغريات سوسيوثقافية لبيئة املنظمة و دعم اجتاهات و إرساء ثقافة أمنية سوية عن طريق دعامة 

أهم تطبيقات أساليب اإلعالم األمين ثقافة أمنية جتعل منها أكثرا فاعلية يف بيئة عملها اإلجتماعية و الثقافية مع الوقوف على 

، الریاض، أ ن ع أمنشورة، غیردراسة، دور أفالم التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي المروري، عبد هللا الحامد عبد هللا الخلف1
2005.

أ دراسة غیر منشورة ، دور اإلعالم األمني السعودي في ترسیخ المفهوم الشامل لألمن لدى أفراد المجتمعولید بن سعد بن عبد اهللا التویجري، 2
.2002،  السعودیة، ن ع أ
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تطوير التنظيمي املعتمد يف جهاز األمن الوطين كاسرتاتيجية ارفع مستويات أداءه وفعاليته التنظيمية لتحقيق أهدافه املتمثلة يف وال
.تشكيل رأي عام ضد اجلرمية و االحنراف و مواجه هلاتوفري خدمات تليب خمتلف جوانب حاجات األمن و التثقيف و الرتبية و

، وهو ما لإلعالم األمين و اخلدمات األمنيةمهور مستقبل الدراسة  املتمثلة يف اجلث عينة كذلك ختتلف دراستنا من حي
انعكس على املناهج املستخدمة يف التحليل و اليت  يرتتب عنها طرق مجع و حتليل غري اليت استخدمها الباحث وليد بن سعد بن 

لبيانات و معرفة االجتاهات، أما من حيث النتائج املتوصل اليها عبد اهللا التوجيري الذي مل يستخدم سوى أداة االستبيان جلمع ا
فقد اشرتكت الدراستني يف التوصية األوىل و املتمثلة يف ضرورة انشاء مراكز لإلعالم األمين حيمل على عاتقه حتقيق األهداف 

ملواطنني بإعالمهم بنشاطات األجهزة األمنية السامية لرسالة األمن و كذا ضرورة الرتكيز على اثراء معارف الوعي األمين العام لدى ا
.و بالدور الذي يقوم به رجال األمن من جهة أخرى

بدور اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمة، دراسة للباحث عبد اهللا بن سعد املهيدب:الدراسة الثانية
يالحظ من خالل ما سبق عرضه أن هذه الدراسة تناولت دور اإلعالم ، 1

ية اليت تعد أحد نشاطات 
اإلعالم األمين وخمرجاته و ليست كلها، حيث تناول مدى توافر الشروط الشكلية و املو 

لتبيان أحد أدوار االعالم األمين فقط و املتمثل يف زيادة الوعي مبفهوم األمن الشامل، دون التناول املوضوعي ملضمون املواضيع 
يه و مستقبليه األمنية املنشورة بالتحليل، يف حني تناولت دراستنا موضوع اإلعالم األمين مبختلف أشكاله و اجتاهات عينة من معد

عنه استخدام مناهج و أدوات أخرى خمالفة لليت استخدمها صاحب الدراسة، ناهيك عن اإلختالف املتعلق مبجتمع الدراسة 
.وعيناته

:ت الشبيهة الدراسا-ب

: الدراسة الثالثة
بغض النظر عن االختالف املوجود بني دراستنا و هذه الدراسة الشبيهة خبصوص املنهج املستخدم املتمثل يف ، 2العربية السعودية

املنهج الوصفي و استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات ووصف واقعها، جند أن موضوع الدراسة تعلق بأحد حماور اجلرمية فقط 
ينما دراستنا تتعلق بدور اإلعالم األمين يف مواجهة كل الظواهر اإلجرامية و تأثريه و املتمثل يف ظاهرة تعاطي و ترويج املخدرات ب

املباشر على أداء األجهزة األمنية، إال أن جوانب الشبه أوالتوظيف املباشر هلذه الدراسة متثل يف استخدام نتائجها كمنطلقات 
:       يدا بالنتائج التالية اليت توصل اليها الباحثللوقوف على واقع اإلعالم األمين يف اجلزائر، و يتعلق األمر حتد

.االستعانة مبختصني يف اإلعالم األمين إلعداد و تقييم محالت اإلعالم األمين املتعلقة مبكافحة املخدرات- 
 -.
.صال متطور بني وسائل االعالم األمين و أجهزة مكافحة املخدراتانشاء نظام ات- 
عقد دورات تدريبية للكوادر اإلعالمية غري املتخصصة يف اإلعالم األمين لتدريبهم على كيفية مكافحة املخدرات - 

.إعالميا

.1999الریاض -أ ن ع أ-غیر منشورة دراسة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من الجریمةعبد هللا بن سعد، 1
.2005غیر منشورة، دراسة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 2
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.ختصيص الوقت املناسب لتنظيم محالت اإلعالم األمين و عرضها يف أوقات مناسبة خمتارة بعناية- 
حيث يتضح من خالل هذه النتائج أن توفر كوادر خمتصة يف اإلعالم و األمن أو استحداث تنسيق فعال بينهما 
للوقوف على عملية انتاج اإلعالم األمين أو تقوميه أو اعداده تعد من احملددات األساسية للوقوف على واقع اإلعالم األمين و أحد 

ه بنجاعة، فصيغت بناء على هذا الطرح فرضية تناقش هذا اجلانب وتتحقق من مدى الشروط األساسية إلعداده و تنفيذه و تقومي
.توفره و جتسيده من خالل مراحل دراستنا امليدانية

من ،1: الدراسة الرابعة
خالل ما سبق عرضه جند أن دراستنا تشرتك مع هذه الدراسة يف حماولة الوقوف على واقع خمرجات اإلعالم األمين من حيث 

ي تتناول دراستنا االنتاج السمعي البصري كأحد أشكال خمرجات اإلعالم األمين جند أن هذه الدراسة تناولت فعاليته، يف احلني الذ
صحفي، باالضافة اىل اعتماد منهج حتليل املضمون الذي يعد يف هذه الدراسة املنهج الرئيس للدراسة خمرجاته يف جمال االنتاج ال

و املتمثل يف مراعاة اخلصوصية السوسيوثقافية للمجتمع املستهدف لإلعالم الدراسة اهتمامنا اىل أحد شروط جناح اإلعالم األمين
األمين و هو ما مت ادراجه ضمن الدراسة امليدانية و إعطائه أمهية بفرضية مستقلة يتم التحقق من صدقها بتحليل احملتوى 

.السيميولوجي ملعينة من خمرجات اإلعالم األمين اجلزائري

:الدراسة الخامسة
من خالل ما سبق عرضه ، 2دراس

جند أن دراستنا تشرتك مع هذه الدراسة يف حماولة الوقوف على أمهية اإلعالم و خمرجاته اليت تبث بالوسائط اإلعالمية اجلماهريية 
هاب و التطرف و الغلو بصفة خاصة، باإلضافة اىل فاعلية هذه ضد اجلرمية بصفة عامة و ظاهرة اإلر يف مكافحة و ترسيخ مفاهيم 

املخرجات املتمثلة يف خمرجات ذات الشكل السمعي البصري، أما من حيث املنهج املستخدم فتشرتك الدراستني يف استخدامهما 
للمنهج الوصفي مع متيز دراستنا مبنهج داعم يتمثل يف حتليل 

لفتت هذه الدراسة اهتمامنا اىل أحد شروط جناح اإلعالم األمين واملتمثل يف مراعاة األوقات املناسبة لبث الربامج و الرتكيز يف فئة 
ت الشخصية و الوظيفية يف آراء العينة حول 

.

:الدراسة السادسة
م حرس احلدود 

اإلعالم جند أن دراستنا تشرتك مع هذه الدراسة يف حماولة الوقوف على أمهية من خالل ما سبق عرضه ، 3باململكة العربية السعودية

.2006أ ن ع أمذكرة ماجستیر غیر منشورة، تركي بن صالح عبد هللا الحقباني، مدى إسھام اإلعالم األمني في معالجة الظاھرة اإلرھابیة، 1
أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 2

2005.
، دور التلفزیون في توعیة طالب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیة،عبد هللا عبد العزیز مصور السھلي3

.1999، أ ن ع أغیر منشورة، دراسة
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السمعي البصري الذي يبث عن طريق الوسائط اإلعالمية اجلماهريية يف توضيح أمهية ودور األجهزة األمنية يف مكافحة اجلرمية 

الم األمين الفعال و الناجح فقد لفتت هذه الدراسة انتباهنا اىل أمهية مراعاة حجم و دميومة بث خمرجات شروط و مرتكزات اإلع
اإلعالم األمين يف شكلها السمعي البصري و ما تبينه من سلوكات باالضافة اىل الوقوف على مدى علم اجلمهور املستقبل لرقم 

يعد من أهداف اإلعالم األمين، وهو ما مت استخدامه كمؤشر يف استبيان حرس احلدود كمؤشر ملستوى التعاون و االبالغ الذي
. الدراسة

:الدراسة السابعة
جند أن حيث،1

دراستنا ختتلف عن هذه الدراسة من حيث املنهج املستخدم و تشرتك معها بشكل بارز يف دور خمرجات اإلعالم األمين يف رفع 
مستوى الوعي األمين و هنا نتكلم فقط عن اجلانب املروري الذي يعد جزء من الوعي األمين العام انطالقا من مفهوم األمن 

الشامل، حيث حاول الباحث أن

.

: تقييم الدراسات السابقة و الشبيهة حسب حماور االتفاق و االختالف: 06-02
 

كما أسلفنا الذكر فان الباحث وقف على الندرة الفائقة يف البحوث اليت تتناول تأثري املتغريات السوسيوثقافية يف البيئة 
اخلارجية للمنظمات اخلدماتية

م، الثقايف و كيفيات تغريه احلايل بفعل خمتلف املؤثرات اإلعالمية و الثقافية املتسمة بصفة العاملية و قوة التأثري و توجيه الرأي العا
اء املرافق العمومية اخلدماتية يف اجلزائر على وجه اخلصوص، و من جهة أخرى ندرة البحوث إضافة اىل قلة اإلهتمام البحثي بأد

والدراسات املتعلقة باإلعالم األمين كتخصص إعالمي وقائي حديث النشأة، لذلك كانت أغلب الدراسات السابقة يف حميط أول 
تها عن طريق هذا الصنف اإلعالمي ملا له من منعفهة تركيز أغلبها على ظواهر بعينها و يفيات معاجلظهور هلذا التخصص و 

ن أغلب الدراسات اليت تأثريات هذه الظواهر و بذلك تنفرد دراستنا من حيث املوضوع و األهداف و جمال البحث و تكو 
تلخيص يبنيرب عن األداء الكلي هلا، و فيما يلي ع

:حسب احملددات التاليةأوجه اإلختالف و التوافق و الشبه بيم دراستنا و بقية الدراسات السابقة و الشبيهة

:االتفاق بين دراسة الباحث و الدراسات السابقةأوجه - أ

: من حيث اهلدف من الدراسة- 

م ، دراسة غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلودور أفالم التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي المروري، عبد هللا الحامد عبد هللا الخلف1
.2005األمنیة، الریاض، 
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يف مهام و دور و مدى فعالية اإلعالم 5السابعةالدراسة و 4، الرابعة3، الثالثة2الثانية، 1الدراسة األوىلتبحث كل من
األمين يف بعض الوظائف األمنية املتعلقة مبواجهة ظواهر إجرامية بعينها كجرمية  تعاطي و ترويج املخدرات و اإلرهاب، إضافة اىل 

تناول أكثر مشولية متعلق باجلرمية الكالسيكية و مدى متكن اإلعالم األمين من ترسيخ املفهوم الشامل لألمن 
والتوعية املرورية و تبيان جهود بعض قوات الشرطة وهي متثل كذلك وظائف بعينها تسند لبعض إدارات األجهزة األمنية يف إطار 
العالقات العامة واإلعالم، و بذلك تعرب هذه الدراسات عن أمهية وأهداف و دور اإلعالم األمين املمارس من قل األجهزة األمنية 

.باملقاصد العليا للمجتمع على غرار إحالل األمن الشاملبالدر 

من حيث املناهج املعتمدة- 

املنهج الوصفي و هو ما يطابق املنهج املستخدم يف هذه الدراسة 7الثالثةو6استخدمت كل من الدراسة األوىل

:حيث أدوات مجع البياناتمن- 

و الدراسة الثالثة املتعلقة 8الدراسة األوىلكل من تشرتك الدراسة يف أداة مجع البيانات املتمثلة يف املالحظة و االستبيان مع  
.11و السابعةوالسادسة10اخلامسة، و الدراسة 9يف اململكة العربية السعوديةبدور اإلعالم األمني في الوقاية من خطر المخدرات

:من حيث عينة الدراسة- 

دور اإلعالم األمني في ترسيخ الدراسة األوىل حول عينة مع أغلب الدراسات السابقة على غرار التشرتك الدراسة يف 
اليت كانت عينتها عشوائية 15، و الدراسة السابعة14، اخلامسة13الدراسة الثالثةو12المفهوم الشامل لألمن لدى أفراد المجتمع

، حيث استخدم الباحث عينة 16دى إسهام اإلعالم األمني في معالجة الظاهرة اإلرهابيةمبالدراسة الرابع املعنونة بسيطة و 
.عشوائية بسيطة

:أوجه االختالف بين دراسة الباحث و الدراسات السابقة

.2002، ،أ ن ع أدراسة غیر منشورة، دور اإلعالم األمني السعودي في ترسیخ المفهوم الشامل لألمن لدى أفراد المجتمعولید بن سعد بن عبد اهللا التویجري، 1
.1999الریاض -أ ن ع أ-غیر منشورة دراسة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من الجریمةعبد هللا بن سعد، 2
.2005أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 3

.2006ن ع أأ، دراسة غیر منشورة، مدى إسھام اإلعالم األمني في معالجة الظاھرة اإلرھابیةتركي بن صالح عبد هللا الحقباني، 4
.2005، الریاض، أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور أفالم التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي المروريعبد هللا الحامد عبد هللا الخلف، 5
مرجع سابقولید بن سعد بن عبد اهللا التویجري، 6
.مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 7
مرجع سابقالتویجري، ولید بن سعد بن عبد اهللا 8
.مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 9

نفس المرجعبدر بن خالد حزام القحطاني، 10
غیر دراسة، دور التلفزیون في توعیة طالب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیةعبد هللا عبد العزیز مصور السھلي، 11

.1999، أ ن ع أمنشورة، 
مرجع سابقولید بن سعد بن عبد اهللا التویجري، 12

.مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 13
مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 14
مرجع سابق، عبد هللا الحامد عبد هللا الخلف15
مرجع سابقاني، طتركي بن صالح عبد هللا الحق16
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:من حيث اهلدف من الدراسة- 

متثل يف التلفزيون كوسيلة اعالمية مجاهريية - يف دور وسيلة إعالمية بعينها 2السادسةو 1تبحث كل من الدراسة اخلامسة
املوضوعني حرس احلدودقوات بأمهية مهام و مدى متكنها من معاجلة ظاهرة اإلرهاب و ارساء وعي -ذات تأثري واضح و قوي

يف مواضيع إعالمية بالدرجة األوىل تتعلق بدور و قدرة الذين يدرجان يف صلب مهام اإلعالم األمين و هي دراستني بذلك تبحثان
. وسيلة إعالمية على التأثري بقدر أكرب مما تبحث يف موضوع اإلعالم األمين و مدى كفاءته و اجلهات املكلفة به

من حيث املناهج املعتمدة- 

حيث قام الباحث 4الوصفي التحليلي و حتليل احملتوى بالدراسة الرابعةو اخلامسةاملنهج3الثانيةاستخدمت طل من الدرسة 
منهج املسح اإلجتماعي 5
املنهج شبه التجرييب 6السابعةللضرورة البحثية و لسهولة التحكم يف مشولية كل مفردات جمتمع الدراسة، و أخريا استخدمت الدراسة

. التجرييب للوقوف على الداللة اإلحصائية يف الفروق الشخصية بني عينة الدراسة اليت تناولت موضوع التوعية املرورية
.من حيث أدوات مجع البيانات- 

، اليت 8الدراسة الرابع، و 7الثانيةالدراسة يف أداة مجع البيانات املتمثلة يف املالحظة و االستبيان مع كل من الدراسة ختتلف 
.استخدمت عينات حمدودة المتام عمليات حتليل احملتوى

من حيث عينة الدراسة- 

دور اإلعالم بالثانية املتلقة ختتلف الدراسة يف أداة مجع البيانات املتمثلة يف املالحظة و االستبيان مع كل من الدراسة 
باملسح حيث استخدمت عينة كلية 9الت األمنية الصادرة مبدينة الرياضاألمني في الوقاية من الجريمة

بناء على اختيارات الباحث واستهدافه لطبقات املسح الشامل لعينة قصدية 10الدراسة السادسةشامل، بينما استخدم يف
جمموعتني جتريبيتني 11لدراسة السابعةويف ا

. و أخرى ضابطة بقياس قبلي و بعدي عن طريق االستبيان

2005أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، التلفزیون السعودي في معالجة ظاھرة االرھابدور خالد بن عبد هللا الزاحم، 1
، دور التلفزیون في توعیة طالب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیة،عبد هللا عبد العزیز مصور السھلي2

.1999، أ ن ع أغیر منشورة، دراسة
.1999الریاض -أ ن ع أ-غیر منشورة دراسة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من الجریمةن سعد، عبد هللا ب3
.2006ن ع أ .، دراسة غیر منشورة، أمدى إسھام اإلعالم األمني في معالجة الظاھرة اإلرھابیةاني، حطتركي بن صالح عبد هللا الق4
سابقمرجع ،عبد هللا عبد العزیز مصور السھلي5
.2005، أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور أفالم التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي المروري، عبد هللا الحامد عبد هللا الخلف6
.مرجع سابقعبد هللا بن سعد، 7
.مرجع سابقاني، حطتركي بن صالح عبد هللا الق8
مرجع سابقعبد هللا بن سعد، 9

مرجع سابق،العزیز مصور السھليعبد هللا عبد 10
.مرجع سابق، عبد هللا الحامد عبد هللا الخلف11
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07 
ألجل حتقيق أهداف الدراسة سأستند اىل أكثر املقاربات النظرية تناسبا من حيث التفسري و التعليل للعالقة اليت تربط بني 

لكل جمتمع ، باعتبار أن عليا للمجتمع كاألمن الذي يش
مناطه السلوكية ووسائله اخلاصة يف حتديد االولويات وتعديل السلوك فهناك العادات االجتماعية أاحكامه و معايريه املتميزة و 

انسجاممات الثقافية واخلصائص االجتماعية للمجتمع واليت تعترب ضرورة يف والثقافية واملعايري والقيم واالجتاهات اليت تشكل الس
املدخل البنائي نذكر بنظرة ،حتقيق التوازنحاجة ، وانطالقا من فكرة الدور والوظيفة و و الوظائفردوااألالنظم االجتماعية وحتديد 

وما يرتتب عنها من سلوكات تماعية والبناء االجتماعيبالنظم االجاوعالقتهاووظائفهيةاالعالمللظاهرة هالوظيفي يف تناول

ئه هو ضمان استقراره بالنظر اىل بشكل مباشر وجوهري
اعتمادا متبادال بني هذه العناصر، حيث تشري البنائية اىل حتديد وهو ما حيقق بني عناصر التنظيم، نتوزيع الوظائف بشكل متواز 

م ككل، وهو مدى اىل عناصر التنظيم والعالقات اليت تقوم بينها، والوظيفية 
مسامهة العنصر يف النشاط االجتماعي الكلي، حيث يتحقق الثبات واالتزان من خالل التوزيع املتكامل والثابت لألدوار على هذه 

يقدم النموذح ، و بذلك 1
، ، حيث اليت تتبناها البنائية الوظيفيةالنظرةعلى غرارو التحديث حلركة التغري والتطور التطوري تفسريا

يرى هذا النموذج ان االشكال اجلديدة قد مت اخرتاعها او نقلها من اخلارج بفضل االفراد الذين يبحثون دائما عن الوسائل االكثر 
وهذه االشكال اجلديدة تبقى وتستمر اذا ما كانت تعمل على اجناز االهداف ،للفرد وللمجتمعفعالية لتحقيق االهداف اهلامة 

ويف االعتماد املتبادل بني وسائل االتصال والنظم . بفعالية وال تتعارض مع القيم املوجودة، بينما يتم رفض ما يتعارض مع ذلك
، حيث يرى البعض ان اعتبارها من روافد الثقافة الغربية وظيفة و خمرتعاباالجتماعية ما يتفق مع االسس اخلاصة بالبنائية الوظيفية

االقناع االعالم والتحليل، التفسري، التعليم والتنشئة االجتماعية،حمددة تراوح بني داء وظائف ألالنظم االعالمية تستخدم 
والعالقات العامة، الرتويج واالعالن مث الرتفيه والفنون،

من هذا املنطلق يرى البعض ان التطورات اليت تشهدها نظم االتصال واالعالم العاملية ،2
فاوتة وان انتشار االعالم اجلديد ووسائطه بكل ما 

وانه ليس هناك ،
رات بالشكل الذي أوامنا االمر يتطلب ،امكانية لالنعزال عن ما يشهده العامل من تطورات

إوضاعه و أيتفق وخصوصيته الثقافية و 
من هذا املنطلق وباعتبار ان احملك ، مين للجمهور املتلقيألوهو ما يتطلب مستوى من الوعي االجتماعي والثقايف والسياسي وا

تفق متاما والطرح ن،3الر 
على حتمية التكامل و االنسجام بالوعي و التثقيف و حسن االستخدام وهو ما سنحاول الذي تقدمه النظرية البنائية الوظيفية 

اإلعالم األمين ختصص هادف اىل احداث أعلى مستويات الوعي األمين و ارساء الثقافة األمنية الوقوف عليه كعالقة تربط بني
.

175-174، ص 2006، بیروت 1، دار النھضة العربیة، طنظریات االتصالمي العبد هللا، 1
.190، ص المرجع نفسھ2
. .28دار النور للطباعة مصر، ص ،1، ط تأثیر القنوات الفضائیة في منظومة القیم االجتماعیةسعید ناصف، 3
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يتكـون مـن الـذي ألداء التنظيمـي العـام، لـمـن منظـور كلـي فعاليتها لامقياسلنجاحها و اؤشر اجليد هدف كل منظمة وميعد األداء 
الذي ال ميثل إال جزء من األداء التنظيمي العام للمنظمة، ، هاأداء أفرادجمموع أداء خمتلف وحدات املنظمة و تفاعلها مع بيئتها اىل جانب 

حســب عــدة مــداخل نظريــة تبحــث يف مواضــيع األداء و الفعاليــة ختتلــف ميكانيزمــات تقييمــه و تقوميــهألداء لــمســتويات خمتلفــة و بوجــود 
مــدى لوقــوف علــى امــن خــاللو جناحهــا ضــمن بيئــة عملهــااملنظمــة ةفعاليــيات معــامل مســتو والفعاليــة و التطــوير التنظيمــي، ألجــل حتديــد

،طــرق تقييمــه، أنواعــه، حمدداتــهمــن حيــثل هــذا الفصــل تنــاول موضــوع األداء ، علــى هــذا األســاس ســأحاول مــن خــالحتقيقهــا ألهــدافها
وطبيعة إضافة اىل ماهية ،مامهيطرق تقيو و فعاليتها ـمناذجه و مستوياته وصوال اىل األداء التنظيمي العام الذي ميثل األداء الكلي للمنظمة

التنظيميــة تهــاأو خصــائص بيئككــلاأو فرقهــا أو وحــدالــيت ال تتوقــف فقــط علــى مســتوى أداء أفــراد املنظمــة معــايري الفاعليــة التنظيميــة 
و فيمـا يلـي عـرض مفصـل لكـل ،اتـتحكم فيهـا متغـريات كثـرية مـن البيئـة اخلارجيـة هلـقـد بقـدر مـا ، تحسـني األداءلا

.هذه العناصر
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01 
 

باعتبارهو احملور الثاين من حيث األمهية بعد التنظيم يف حد ذاته، يعد األداء اجليد هدف اسرتاتيجي لكل عمليات إدارة املنظمة، 
، األول صعيدينعلى خبصوصهمعظم املنظمات بذلك هدافها، فتعمل ألهالنجاحها ووسيلة قاعدية ألجل بلوغموضوعي مقياس جيسد

من االستفادةو حماولة حتقيق أقصى دراجات التكيف و تأدية وظائفها ومهامها بفاعلية وكفاءة أكثر، لحتفيز مواردها البشرية يركز على 
جل اجلهود اهلادفة من قبل املنظمات ، و ذلك من خالل عمليات غدارة األداء، اليت تتمثل يف اخلارجية من جهة أخرىتهامتغريات بيئ

لفة لتخطيط و تنظيم و توجيه األداء الفردي واجلماعي و الكلي للمنظمة ووضع معايري و مقاييس واضحة و مقبولة كهدف يسعى تاملخ
أمهية لبلوغ أعلى دراجات ، مع الرتكيز على ضمان أقصى درجات الكفاءة يف عمليات االتصال املؤسسايت ملا هلا من1اجلميع للوصول اليه

ستثمار يف الرتابط القوي بني اجلانبني النفسي والثقايف للموارد البشرية الذين هلما القدرة الكافية على حتديد السلوك األداء، إضافة اىل اال
.   ، و فيما يلي عرض خمتصر ألهم عناصر إدارة األداء2التنظيمي من خالل القيم الثقافية املكتسبة من البيئة السوسيو ثقافية للمنظمة

تنطلق عملية ختطيط األداء من رسم صورة لألداء املستقبلي ألجل حتقيق األهداف املوضوعة من قبل التنظيم و اليت : تخطيط األداء- أ
حيث ، جيب ان تكون متميزة بالوضوح و القبول من قبل مجيع أطراف التنظيم بعد توفري كل االمكانات املطلوبة يف االنتاج أو أداء اخلدمة

.3وارد البشرية على ادراك فلسفة و مقاصد خمتلف العمليات التنظيمية و الوظائف اإلدارية للتنظيميساعد وضوح األهداف كذلك امل
لضمان النمو انطالقا من مبدأ التوازن الذي يعين عدم اعطاء جماال أوسع لوظيفة ما على حساب بقية الوظائف : تنظيم األداء- ب

، يقصد بتنظيم األداء ضرورة وضع هيكل تنظيمي واضح املعامل يتصف بالتوازن تستطيع املوارد البشرية ضمنه 4املتوازن و كفاية التنظيم
حتديد مواقعها بدقة على خريطة العمل و القنوات و الطرق اليت يتحرك ضمنها رأسيا و أفقيا دون احداث تداخل يف االختصاصات 

: افة اىل العديد من املتطلبات نذكر منهابتحديد واضح للمسئوليات و املهام الوظيفية، إض
.اهليكل و العالقات التنظيمية الواضحة-
.اللوائح و القوانني و القواعد املقبولة و الواضحة لتنظيم العمل-
.و بيانات توصيف الوظائف ألجل ضمان كفاءة عملية التعينينتائج تقييم أداء املوارد البشرية استخدام-
.5دل املعلومات عن األداءوضع نظام لالتصال و تبا-

: توجيه األداء- ج
ألجل توجيه األداء منذ ، باعتباره أكثر الطرق فعالية 6حتسني قدرة الفرد على أداء عمل معني أو القيام بدور حمدد يف املنظمة بكفاءة عالية

بداية العمل و باستمرار، و اهلدف من التوجيه هو متابعة نتائج أداء العاملني من خالل القياس املستمر كذلك ألدائهم و امدادهم 
عنصر أما عن ال.7بالتعليمات و التوجيهات كنوع من التغذية العكسية أو االسرتجاعية لتفادي أي احنراف عن أهداف األداء و التنظيم

.من التفصيلبشيءالرابع و األخري املتمثل يف تقييم األداء و باعتبار ماله من أمهية بالغة سنتناوله 
حيث يعترب تقيم األداء 

عملية اصدار حكم عن أداء و سلوك العاملني و يرتتب على اصدار هذا احلكم قرارات و هو كذلك ، 8العاملوضع الصورة املستقلية هلذا 

.208، ص 2003، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،اإلدارة المعاصرة في المنظمات االجتماعیةجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 1
110، ص2004، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ادارة الموارد البشریة و السلوك التنظیمي، دراسة نظریة و تطبیقیةناصر دادي عدون، 2
.  129، ص 2003، األردن، 02، دار وائل للنشر، طالتطویر التنظیمي، أساسیات و مفاھیم حدیثةموسى اللوزي، 3
26، ص 2006، دار المناھج األردن، مبادئ التنظیم و اإلدارةمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 4
.212، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 5
285، ص2007، االردن،01، مكتبة المجتمع العربي، طة المعاصرةأسس اإلدارربحي مصطفى علیان، 6
209، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 7
104، ص2007دار الحامد األردن ،القیادة و الرقابة و االتصال اإلداريمعن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 8
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م تتعلق باالحتفاظ بالعاملني أو ترقيتهم أو نقلهم اىل عمل آخر داخل املنظمة أو خارجها، أو تنزيل درجتهم املالية أو تدريبهم و تنميته
مستوى ما حققه الفرد من مسامهات يف حتقيق أهداف التنظيم من حيث قياس ميثل كما أنه ،1أوتأديبهم أو فصلهم و االستغناء عنهم

.2جمموعة من األسس و القواعد العلمية و اإلجراءاتعلى بناءصممه املنظمةتنظام رمسي يف اطارالكم والكيف يف مدة زمنية حمددة، 
املكلــف بــالتقييم والفــرد املتمثلــني يف متســمة بالوضــوح لــدى طــريف العمليــةعــايري مجلــة مــن املداء أليســتخدم يف عمليــة تقيــيم اكمــا 

ميكـن تصـنيف هـذه املعـايري اىل فئـة و مبـواطن ضـعف األداء أو عـدم كفايتـه، خاصـة ألجـل قبـول نتـائج العمليـة و اإلقتنـاع للعملية،ضع ااخل
األداء كاملواضـــبة و التعـــاون و القيـــادة، و فئـــة أخـــرى متعلقـــة بالصـــفات األداء مـــن كـــم و كيـــف، فئـــة معـــايري ســـلوك املعـــايري املتعلقـــة بنـــواتج

.3الشخصية للموارد البشرية كاملبادأة و الدافعية و اجلاهزية ألداء مهام الوظائف
د به قيمة اجراء حيدكما جتدر االشارة أن العملية اليت تعرف بتقييم الوظائف ال متثل عملية تقييم األداء، باعبار أن تقييم الوظائف 

.هذه الوظيفة مقارنة ببقية الوظائف و أنه تقييم ملاهية واجبات كل وظيفة و ليس عمل شاغلها املعين بعملية تقييم األداء

02

:يمايليف4حممود عياصرةذكرها املقاصدمن مجلة اىل و اليت قد يعرب عنها أحيانا بكلمة تقومي األداء 
.حتديد أداء العمل أو املوظف ألجل حتديد اجلزاء اجيابيا أو سلبيا-
.معرفة مواطن ضعف األداء لكل املوارد البشرية يف املنظمة-
-.
.أكثر لعملية توزيع احملفزات و ما يرتتب عنها من تلبية احلاجات املعنوية للموارد البشريةحتقيق فاعلية -
.يعترب تقييم األداء مبثابة تغذية راجعة هلذه املؤسسة بواسطته يتعرف الفرد على الواجب عليه اجنازه يف هذه املنظمة-
. لية بناء على امكانات التنبؤ اليت يوفرها تقييم األداءيفيد تقييم األداء يف امتام عملية التخطيط للمراحل املستقب-

حتديد و تقييم األداء فان عملية كذلك 
، و بالنســبة 5و مــدى توافــق بقيــة املــوارد البشــرية واألفــراد املتميــزين الــذين ميكــن تــرقيتهم ملناصــب أعلــى 

ملكــة التقــدير و احلكــم الســليم لــدى املشــرفني و املــديرين ملــا تكســبهم مــن القــائمني علــى عمليــة تقيــيم األداء تفيــد هــذه العمليــة بــأن تنمــي 
.6مهارات الرقابة الفعالة املستمرة و القيادة الرشيدة

اىل معرفة مدى اسهام املوارد البشرية للمنظمة يف حتقيق أهدافها من خـالل يف أساسها عملية تقييم األداء فان عموما
تنظيم و اجنازهم الفردي، تعد عملية معقدة تتشابك فيها الكثري من العوامل املتعلقة بالرؤساء و املشرفني و باملرؤوسني و املناخ السائد يف ال

اع يف أغلــب منظمــات الــدول الناميــة نظــرة تقليديــة لعمليــة تقيــيم األداء تتســم باألســلوب العقــايب، ، إذ شــ7

احلديث لعملية تقييم األداء يقوم على اعتبار ا
.   رسم كيفيات لتحسني األداء وليس عقاب و جزاء سليب

.259، ص 2008، 01دار وائل االردن،طإدارة الموارد البشریة في القرن الحادي و العشرین، الصباغ، عبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم 1
363ص .2004–لبنان –دار النھضة العربیة - من منظور إستراتیجي–إدارة الموارد البشریة–حسن إبراھیم بلوط 2
209، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 3
.106صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 4
208، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 5
.163، صمرجع سابق،أسس اإلدارة المعاصرةربحي مصطفى علیان، 6
260، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 7





42

0201خطوات عملية تقييم األداء 
:يقسم الباحث رحبي مصطفى عليان خطوات عملية تقييم األداء اىل ثالثة خطوات أساسية هي

، مـع حتديد معدل مقياس معيـاري لـألداء ميكـن اعتمـاده للحكـم علـى األداء الفعلـي لكـل موظـف أو جمموعـة مـوظفني يف قسـم معـني:أوال
اعالم كل املوارد البشرية مبضمونه مسبقا أي قبل كل عملية تقييم، كما جيب ان يكون هذا املقياس و معايريه واضحة و حمددة و أن تكون 

.دقيق و بدون غموضقابلة للقياس الكمي ال
قيـاس األداء الفعلـي للمـوارد البشـرية العاملـة، حيـث تتطلـب هـذه اخلطـوة مجـع كـل املعطيـات و املعلومـات الدالـة عـن معــدالت األداء : ثانيـا

.كامل املدة الزمنية اليت جتري عليها عملية التقييمالفعلي، اليت يشرتط ان تكون دقيقة و تغطي
الفعلـي للعـاملني الـذين مت اخضـاعهم للعمليـة تقيـيم األداء مبعـدل قيـاس األداء و حتديـد الفـوارق و حجـم االحنـراف عـن مقارنة األداء : ثالثا

. 1املعدل و أمهيته و أسبابه و اقرتاح وسائل عالجه و كل ما هو متاح من جزاء اجيايب أو سليب أو تقومي و تدريب
فــالبعض أوجزهــا علــى غــرار 

:اىل مراحل أكثر تتمثل يف2املراحل اليت سبق ذكرها بينما وسعها البعض اآلخر
حتديد املتطلبات و األهداف املنتظرة من هذا التقومي -
.حتليل الوظائف-
.اختيار املقيمني و تدريبهم-
.قياس األداء جبمع املعلومات عن أداء العاملني العاملني-
.تقومي األداء-
.مناقشة التقومي مع العاملني-
. اختاذ القرارات املناسبة على ضوء ما خرج به التقييم-

:التاليةيف املراحل 3كما حدد خطوات عملية تقيم األداء كل من جاري الثام و كينيث وكسلي
.استعراض املتطلبات القانونية -
.اجراء حتليل الوظائف-
.تطوير أداء التقييم -
.اختيار و تدريب املالحظني -
.قياس األداء-
.تزويد املوظفني بنتائج قياس األداء-
.وضع أهداف التقييم يف ضوء النتائج -
.منح الثناء أو اجلزاء بناء على نتائج عملية التقييم -

املالحظ من خ
مث عمليــة 

يم و اختاذ االجراءات املرتتبة عنها، إال اننا نعتقد باختالف مضامني املرحلـة األوىل و الثانيـة بنـاء علـى اخـتالف طبيعـة استخدام نتائج التقي

.163، صمرجع سابقربحي مصطفى علیان،1
.107صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 2
.262، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 3
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ووضــعية كــل منضــمة أو مؤسســة فيمــا تتفــق مبــادئ خطــوة تقيــيم ألداء باعبارهــا عمليــة تســتوجب املوضــوعية و الوضــوح مهمــا كــان شــكل 
.املنظمة أو جمال نشاطها

:توقيت اجراء عملية تقييم األداء:02-02
توقيت اجراء عملية تقييم املنظمات عمليا من منظمة اىل أخرى، إال انه ميكن تصنيفه من حيث ماهو معمول به ممن تلف خي

، فيما 
على غرار املنظمات 

الرئيس اء مهمة أو عمل معني، و يف مدخل اإلدارة باألهداف فان ، أما 1اجلزائرية 
، كما قد جند كذلك طرق غري رمسية تعتمدها بعض املنظمات 2و املرؤوس يتفقان على امتام عملية تقييم األداء عند اجناز هدف معني

على ، و هو ما يربر اعتماد بعض املنظمات 
تيجية مغايرة للتقييم سعيا منها لتقليص سلبيات التقييم السنوي باعتماد التقييم غري الرمسي والدوري لألداء، فيتم مع مطالع السنة إسرتا

ييم 
الرمسي هذا، يف حني يقوم البعض اآلخر باإلعتماد على تقييم أداء األفراد بعد إمتام كل مشروع على حدى أين يتم من خالهلا غري 

كذلك أن املوظفني اجلدد غالبا ما حيتاجون اىل تقييم أدائهم بشكل هنا  اجلدير بالذكر من و ، 3االسرتجاع غري الرمسي ومراجعة التعويضات
.4كل مستمردوري و توجيهه بش

األداءتنفيذ عملية تقييم: 02-03 
لــذلك تتوقــف مسـتويات صــدق نتــائج العمليــة تـنعكس قــدرة و كفــاءة اجلهـة املقيمــة لــألداء مباشـرة علــى نتــائج عمليــة تقيـيم األدء، 

الـيت تقتصـر فيهـا عمليـة تقيـيم أداء املنظمـة لتفـادي سـلبيات الطريقـة التقليديـة الغالـب تلجـأ يف و على اختيار اجلهة املقيمة للموارد البشـرية، 
الفــرد علــى انطباعــات رئيســه املباشــر، اىل طريقــة اعتمــاد تقيــيم جمموعــة مــن املشــرفني لكــل فــرد، أواعتمــاد أســلوب االعتمــاد علــى خــرباء مــن 

التقيـيم الـذايت الـذي أو ، رغـم تطلـب هـذا اإلختيـار نفقـات و جهـد كبـريخارج املنظمة ال تربطهم أي صلة باملوارد البشرية العاملة باملنظمة
إال أن اإلدارة احلديثــة للمــوارد البشـرية تضــع مــداخل أخــرى ، 5تتسـم بــه اإلدارة باألهــداف املوجـه أساســا لتطــوير األداء و لــيس تقييمـه فقــط

:فيمايلي6تضم أطراف أخرى مشاركة يف عملية تقييم األداء صنفها الباحث عبد الباري ابراهيم درة

معرفـة بعمـل مرؤوسـه انطالقا من كون املشـرف أو الـرئيس املباشـر للموظـف هـو أكثـر النـاس : المباشرالمشرفعلى تقييم االعتماد-أ
:االجتاه على املشرف ألجل امتام عملية تقييم األداء رغم السلبيات أو التحفظات التاليةاوإطالعا عليه يعتمد هذ

.ملا سيرتتب عن العملية من جزاء سليب أو إجيايبشعور الفرد اخلاضع للتقييم باخلوف أو التهديد-
باعتبار العملية االتصالية ضمن هذا االجتاه ذات اجتاه واحد حياول يف الغالب املوظف اخلاضع للتقيم اىل حماولة تربير أداءه بكل -

.الوسائل مبا فيها غري الواقعية
.ن جتاه موظف بعينه من قبل املكلف بالتقييماحتمال عدم التحكم يف معايري املوضوعية و التحيز ألي سبب كا-

.109صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 1
269، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 2
394ص –مرجع سابق،حسن إبراھیم بلوط3
161، صمرجع سابقربحي مصطفى علیان،4
.110صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 5
.273- 270، ص ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 6
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من املمكن أن يـتم خـالل هـذا اخليـار علـى تشـكيل جلنـة تضـم عـدد مـن املشـرفني ألجـل : تقييم عدد من المشرفيناالعتماد على -ب
.تفادي التأثري السليب للتحيز، إضافة اىل فائدة اعطاء معلومات عن أداء املوظف من أكثر من زاوية

يعمـد هـذا االختيـار ألجـل بلـوغ أقصـى درجـات املوضـوعية حبكـم أن اخلـرباء مـن خـارج : )مـن خـارج المنظمـة(االعتمـاد علـى خبـراء -ج
و ال جتمعهــم بـاملوارد البشــرية للمنظمــة أي صـلة، إال أنــه يأخـذ علــى هــذا اإلختيـار كلفتــه املرتفعـة و تطلبــه جلهــد كبـري و مــدة زمنيــة املنظمـة 

.شرححيثيات األداء و طبيعة العمل للخرباءطويلة خاصة ألجل
يسـتخدم هـذا األسـلوب أساسـا ألجـل أغـراض تطويريـة و ليسـت للحكـم : االعتماد علـى أسـلوب التقيـيم الـذاتي لـإلدارة باألهـداف-د

صـياغة أهـداف املنظمـة على أداء معني، و ذلك باشراك العامل نفسه يف عملية تقييم أداءه و يساعد يف حتديد أدوار املوظف و يشركه يف 
.للمنظمة ككلو بالتايل تكون املوارد البشرية للمنظمة أكثر التزاما بتحقيق األهداف املسطرة

من الضروري لتطبيق هـذا األسـلوب ان تكـون عالقـة ثقـة قويـة بـني املـوارد البشـرية لـذات املسـتوى : اإلعتماد على تقييم زمالء العمل-ه
.العملأي بني املوظفني و زمالئهم يف

من مزايا هذا األسلوب أنه يوفر معطيـات دقيقـة للرؤسـاء عـن كيفيـة رؤيـة مرؤوسـيهم هلـم، ملـا هلـا مـن : االعتماد على تقييم المرؤوسين-و
و امكانيــة اخلــروج مــن رؤســائهم لملرؤوســني أداء اقيــيم تى رهــن مــدى ســرية قــفائــدة يف تقــومي أدائهــم كرؤســاء، إال ان جنــاح هــذا األســلوب يب

امل
. تقييمهم غري موضوعي

حيث يعد الزبون هو يعد هذا الطرف من أحدث مصادر تقييم أداء األفراد خاصة يف قطاع اخلدمات: االعتماد على تقييم الزبائن-ي
.1املعيار احلقيقي لتقييم نتائج أداء األفراد واملصدر يف ذات الوقت للتعرف على مدى جناح التنظيم يف تأديته خلدماته أو مهامه

رقابتهم حيث يعتمد مدراء املؤسسات يف مراقبة العمالة بواسطة أنظمة إلكرتونية يف إطار : االعتماد على برامج و أنظمة معلوماتية-ر
وتقييم أدائهم، إال أن هذه الطريقة غالبا ما تتعارض وخصوصية األفراد اليت ال جمال خلرقها خاصة فيما تعلق بالرضا الوظيفي و بيئة 

.2العمل

366: ص،مرجع سابق،حسن إبراھیم بلوط1
.366: ،صنفس المرجع2
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03 
:لتقييم األداءالطرق التقليدية : 03-01

هناك العديد من التصنيفات لطرق عملية تقييم األداء، ختتلف هذه يف خضم حبثنا الوثائقي يف أدبيات ادارة املوارد البشرية جند أن 
التصنيفات باختالف قاعدة التصنيف اليت تعتمد يف الغالب على مقارنتها مبوضوع ما قد يكون مثال مدى حتقـق أهـداف املنظمـة، و فيمـا 

:فيمايليذه الطرق يلي نورد أشهر ه
يتم خالل هذه الطريقة بوصف أداء الفرد انشائيا ضمن مقال أو تقرير تفصيلي لكل حيثيات أداء : طريقة المقالة أو التقرير التقييمي-أ

علـى خلفيـة ،الفرد و املهام اليت امتها و مواطن القوة و الضعف إال ان هذه الطريقة يفضل يف الغالب ان تكون مرافقـة لطريقـة أخـرى كميـة
1تأثري مستوى املكلف بالتقييم من حيث أسـلوب كتابتـه و قـوة لغتـه و دقتهـا

العوامل الذاتيـة بالنسبة للقائمني على التقييم ألن هذه املعايري اليت تستخدم يف عملية التقييم مرتبطة كثرا باالعتبارات الفردية اليت تؤثر فيها
. 2للمكلف بالتقييم اىل حد كبري

هي طريقة بسيطة تعتمد على وجود عبارات تقييمية وصفية يسجل على احدامها كلمة نعم و على األخرى كلمة ال : طريقة القوائم -ب
كل اجابة مث جتمـع النقـاط لنصـل يف حيث يقوم املكلف بالتقييم بالتأشري عليها حسب اجتاهاته 

، إال أن هذه الطريقة تقلص من خربة و رأي املكلـف بـالتقيم يف حالـة وجـود حمـاور يراهـا مهمـة يف 3
يف هــذا الشــكل حتتــوي كمــا قــد جنــد يف قائمــة الرصــد مواصــفات ذات أوزان نســبية للعناصــر و،  4التقيــيم و مل يــتم ادراجهــا ضــمن القائمــة

القائمــة علــى عــدد مــن العبــارات تصــف امناطــا ســلوكية معينــة لكــل منهــا وزن و ثقــل حيــدده اخلــرباء و تكــون بالتــايل عالمــة املوظــف اخلاضــع 
.5لعملية تقييم األداء متوسط أوزان العبارات اليت أشر عليها املكلف بالتقييم

طريقــة اجبــار القــائم علــى التقيــيم علــى تصــنيف مســتوى أداء العــاملني وفــق فئــات حمــددة يــتم خــالل هــذه ال: طريقــة التوزيــع اإلجبــاري-ج
بأنـه يـتم تقـدير و الـيت وصـفها بطريقـة سـلم التقـدير التمثيلـي البيـاين، مسبقا، حيث عرب عـن هـذه الطريقـة الباحـث عبـد البـاري ابـراهيم درة 

، إال انه يأخذ على هذه الطريقة 6ة األداء على خط متصل يبدأ بدرجة قليلة و ينتهي بدرجة مرتفع
، و جمحفـة يف حـق الـبعض يف حالـة األعـداد الكبـرية كـأن يكـون أكثـر 7

.  ، كما ميكن ادراج هذه الطريقة ضمن فئات طريقة املقارنة بني العاملني8من النسبة احملددة من ذوي األداء اجليد
واحـد يتمثـل يف قيـام املكلـف بـالتقييم مبقارنـة هلذه الطريقة العديـد مـن األشـكال إال أن مبـدأها : طريقة التقييم بالمقارنة بين العاملين-د

: أداء كل فرد بغريه من العاملني إما ثنائيا أو عن طريق ترتيب العملني تنازليا
حــي يــتم ترتيــب كــل العــاملني يف قســم أو وحــدة اداريــة تنازليــا حســب األداء و يكــون : الرتتيــب التنــازيل للعــاملني حســب األداء-

. 9اإلمجايل لعاملي القسماملعيار هو األداء الكلي أو

165، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، 1
138،ص1996، دار المعرفة، مصر،التقویم و اإلشراف في طریقة العمل مع الجماعاتعبد المحي محمود حسن صالح، سلمي محمود جمعة، 2
112صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 3
168، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، 4
.275، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 5
.274ص المرجع نفسھ6
167، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، 7
113صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 8
276، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 9
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يـث يـتم تقسـيم العـاملني اىل جمموعـة زوجيـة مكونـة مـن فـردين و يقـوم املكلـف بـالتقييم مبقارنـة أداء : املقارنة الثنائية بني العاملني-
متيز فيها فرد الفرد ببقية األفراد املوجودين داخل جمموعته يف شكل ثنائيات ليتم حساب التكرارات لكل فرد أي عدد املرات اليت 

1  .
و بناء على العالمات اليت يتم خالل هذه العملية اعطاء اختبارات متعلقة مبهامهم : اختبارات األداء و اختبارات عينات عمل-ه

.يتحصلون عليها يتم اختاذ االجراءات املناسبة
عبارة عن تقارير قصرية تتضمن أحداث عاشها أصحاب املصلحة قد تكون صعوبات وهو: ة الوقائع أو األحداث الحرجةاأد-و

ويتميز هذا األسلوب ،2
ذلك أنه يهتم بتقييم السلوك الوظيفي يف حد ذاته من أداء األسلوب يف كونه يبني الكيفيات املرغوب فيه ألداء الوظيفة ومن حماسنه ك

لكنه يبقى بعيد عن استحسان املدراء كونه ذكر مفصل حلوادث تقع يف الوحدات اليت يشرفون عليها وسرد دوظيفي وليس شخصية األفرا
أو غري فعال فيها، ألجل الوقوف على حيث يقوم املكلف بالتقييم بتسجيل األحداث اليت كان املوظف فعاال، 3ملواقف حرجة تعرض هلا

.الذي سنعرضه بشيء من التفصيل الحقا، 4فعالية القسم ككل

: األساليب و األدوات احلديثة لتقييم األداء: 03-02
من لتقييم و تقدير أداء العاملني، حيث يعرض العامل اىل العديد خمصص أو قسم مكان مركز التقدير : راكز التقديرالتقييم مب- أ

اء االختبارات حتت اشراف فريق من اخلرباء املدربني على عملية تقييم األداء، حيث تعىن هذه املراكز بالدرجة األوىل بتوجيه و تقومي األد
. 5بالتثمني والتعديل واجلزاء

، باعتبارها األداءتقييملاالدارة باألهداف لتقييم األداء عن األساليب التقليدية مدخل تلف خي: االدارة باألهدافيم باستخدام يالتق-ب
يف متثل فلسفة تقوم على افرتاض أن العاملني يف خمتلف التنظيمـات يرغبـون يف االشـرتاك يف عمليـة اختـاذ القـرارات السـيما الـيت تـؤثر مباشـرة 

معرفــة تقيــيم أدائهــم و مــدى اســهامهم يف حتقيــق أهــداف املنظمــة الــيت شــاركوا يف مســتقبلهم املهــين، و هــو مــا يــدفعهم كــذلك اىل الرغبــة يف
كـذلك تعـد اإلدارة باألهـداف عمليــة .7، و بـذلك تنتقـل الرقابـة مـن رقابــة خارجيـة اىل رقابـة ذاتيـة تعـىن بتقيـيم النتــائج ال األسـاليب6رمسهـا

:أسفلهأ 

166، ص مرجع سابق،ربحي مصطفى علیان، 1
330ص . المملكة العربیة السعودیة–دار المریخ للنشر ،محمد سید أحمد عبد المتعال: ترجمة- إدارة الموارد البشریة–جاري دیسلر 2
381: ص–مرجع سابق–حسن إبراھیم بلوط 3
274، ص مرجع سابقعبد الباري ابراھیم درة، زھیر الصباغ، 4
.277، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 5
.279: ، صالمرجعنفس6
.113صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 7
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278عبد الباري إبراهيم درة، زهري نعيم الصباغ، ادارة املوارد البشرية، ص خطوات مدخل اإلدارة باألهداف نقال عن يوضح أالشكل 

و هي عملية مكملة لعملية تقييم األداء وفـق مـدخل اإلدارة باألهـداف، باعتبارهـا تعمـل علـى تقيـيم كيفيـة : سلوك التقدير السلوكي-ج
سه 

حرص كل مث ضمان، األداةعليهالوظائف اليت ستستخدم املسبق لحديد التتبدأ بو الفعالية وفق خطوات مع التفرقة بني السلوك و األداء 
مشرف على تدوين عبارات حمددة تبني األداء الفعال و األداء الغري الفعال عن طريق عبـارات حمـددة تعـرب عـن انـاط سـلوكية مورسـت فعليـا 

وضـع ، مث مقاييس تعكس بعدا أدائيا مشرتك يـرتاوح بـني األداء الفعـال و األداء الغـري الفعـالترتجم هذه العبارات اىل ، ضمن مهام الوظيفة
لسلوك مرتبط بالوظيفة و بأوصاف لسلوك يرتاوح بني أكثرها فعالية وأدناها مع احلرض على وضع العبارات فقط اليت تعرب عن خط متصل 

.1سلوك ميكن قياسه
يعتـرب مفهــوم ادارة اجلـودة الشــاملة مــن املفـاهيم اإلداريــة احلديثـة الــيت تعتمـد علــى مجلـة مــن العناصــر : ودة الشــاملةجــاسـتخدام ادارة ال-د

، الـــذي تقـــف علـــى مســـتوياته دهـــا البشـــرية لتـــنعكس بصـــورة إجيابيـــة علـــى أداءهـــااألداء،انطالقـــا مـــن ضـــمان التـــدريب و التوجيـــه الـــالزم ملوار 
مراعـاة الدقـة و التنظـيم و الوقـت معتبدأ بضمان األداء اجليد لألفراد الذي يرتجم اىل أداء تنظيمي فعال، ،باالحتكام اىل مجلة من املعايري

ضـع معاجلــة ملختلـف املهــام الــيت تتطلـب عمــال أكثــر تعقيـدا مــن خــالل و وومعاجلـة الصــعوبات الـيت تعيــق اســتفادة مجهورهـا مــن اخلــدمات، 
ادارة اجلـودة فلسـفة ، كمـا تتسـم يف ضـل نظـرة مطلعـة و دقيقـة للبيئـة و احملـيط اخلـارجي للمنظمـةاملؤثرات الـيت تنـتج مـن عمليـة حتليـل املهـام

فشل،  النجاح أو الاره دليل على الشاملة بالرتكيز على مجهور اخلدمة كمدخل لقياس أدائها أوفعاليتها باعتب
متطلباته و توقعاته من خدمات و حماولة معرفة مدى رضاه عن اخلدمة حاليا و مستقبليا ألن عدم تلبية هذه احلاجيات يعين فشلها و مـن 

2.

: جناح نظام تقييم األداءشروط:03-03

.280، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 1
.240، ص2003، األردن، 02، دار وئل،طحدیثةأساسیات و مفاھیم - التطویر التنظیميموسى اللوزي، 2
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التنظيمـي رفـع مسـتوى األداء يف مسـامهةهناك العديد مـن االعتبـارات الـيت تسـاهم يف إجنـاح وتفعيـل نظـام تقيـيم األداء وجتعلـه أكثـر 
تقيــــيمفعاليــــة لاألكثــــر تقنيــــات الطــــرق و اليفالبحــــث املســــتمر لضــــمان تشــــجيع وتــــدعيم االبتكــــارات ضــــرورة اىل إضــــافة، ككــــلللمنظمــــة

:مجلة من التوصيات جلعل عملية تقييم األداء أكثر فعالية نوردها فيمايلي2كما اقرتح عبد الباري ابراهيم درة و زهري نعيم الصباغ،1األداء
مــع اجزائــه تبــين نظــرة مشوليــة كليــة لعنليــة تقيــيم األداء، علــى اعتبــار نظــام تقيــيم األداء جــزءمن نظــام ادارة املــوارد البشــرية يتفاعــل -

وانظمته الفرعية مما جيعل نظام تقييم األداء مرتبط باملناخ التنظيمي و بطبيعة و حمتوى الوظيفة و نظام األجور و احلوافز والدوافع 
.و ختطيط املوارد البشرية

.ضرورة حتديد أهداف عملية تقييم األداء مسبقا-
.الذايت و تقييم املرؤوسني مع استخدام أكثر من أداة للتقييمضرورة اشراك أكثر من طرف يف عملية تقييم األداء التقييم-
.اعطاء عملية تقييم األداء صبغة تطويرية جتديدية و ليس عقابية مع الرتكيز على األداء بدل شخصية العامل-
.تدريب القائمني على عملية تقييم األداء على األساليب احلديثة للتقييم-
.أن يبين التقييم على حتليل ملتطلبات الوظيفة و معايري األداءينبغي-

363ص ،مرجع سابق،حسن إبراھیم بلوط1
.289، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 2
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04 

املوضوعي لألداء م
العمل املناسبة لبذل املزيد من اجلهود من قبل األفراد لكل وظيفة، مع التوصل اىل معطيات دقيقة لتسهيل عملية زو حتديد مستوى حواف

.1مراجعة و إعادة النظر يف أداء املوارد البشرية

: نظام تقييم أداء املنظمة : 04-01
تسهيل اختاذ القرار ألجل التأهيلية اليت تساهم يف رفع األداءمعرفة وكشف االحتياجات التكوينية و يهدف نظام تقييم املنظمة إىل

حتديد وحتليل و كتشاف خمزون الكفاءات ومعرفة خصائص العمالة، كذلك ا نقل ونظام التعويضاتليف العمليات اإلدارية كالرتقية وا
فها حسب خصائص العمالة ومواطن ضعف وحماولة تكييفتطوير الوظائمن خالل احملققةجالفجوات بني األهداف املنشودة والنتائ

. 2لرتشيد عملية أداءها

:عناصر نظام تقييم األداء:04-02

، بتحديد أداء األفراد حيث متر هذه العملية بأربعة مراحلتلتزم خالهلا ادارة املنظمة عملية تقييم األداء جزء من إدارة األداء اليت 
و حتليل توصيف عملية نتائج ،حيث تستخدمهتقييموصوال اىل هتسهيل وتشجيعو األداءمبتطلبات تعريف ال، مث تحليل الوظائفبدأ ب

توفري املوارد الكافية اليت حيتاجها و األداءإزالة كل معوقات ضرورة األداء وحتديد أهدافه من خالل مراعاة مبتطلبات تعريف اليف الوظائف 
من خالل العديد األمر الذي ميكن امتامه ، 3ألداء وحتديد نقاط القوة والضعفااء اجليد لألفراد وأخريا تقييم اإلنتقبعد األفراد يف عملهم

طريقة بأواملفتوح أوطريقة النقاش املغلق سواء باستخدام من  اآلليات كمراجعة األداء اليت تتم عن طريق  مقابلة بني املقيم واملقيم 
حول األداء املسجل مع التقييم الذايت للفرد أمام املقيم لينتهي هذا األخري بتقدمي النصح واإلرشاد الضرورينياإلرشاد اليت تتم من خالل 

األهداف املستقبلية  واإلجتاهات اجلديدة للتنظيم  اىل جانب من قبل املوارد البشريةو معامل األداء املستقبلي املطلوباملنظمة أهدافمترير 
حتقيق أكرب قدر ممكن من معأكرب قدر ممكن من العائدات أو األهداف  الضرورية أو  إجناز ما يطلب بفعالية، ككل، اليت توجب حتقيق

.4خبصوص األداء و األداء التنظيميالنقاط اإلجيابية والتقليل بقدر اإلمكان من النقاط السلبية

322ص. المملكة العربیة السعودیة–دار المریخ للنشر ،محمد سید أحمد عبد المتعال: ترجمة-إدارة الموارد البشریة–جاري دیسلر 1
.141ص 2002دار الفجر للنشر و التوزیع –عبد الحكم أحمد الخزامي : ترجمة–إستراتیجیة الموارد البشریة–أشوك تشاندا ، شلبا كابرا 2
394:ص،مرجع سابق،حسن إبراھیم بلوط3
.142صمرجع سابق،،أشوك تشاندا ، شلبا كابرا4
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:داءاألتقييم نظام أهداف : 04-03

تفرض أهداف تبادلية إنسانيةأخرىدواعي الرقابية و اليف حد ذاته، فمنها دواعيه و أسبابهختتلف أهداف التقييم باختالف 
إال أن الدكتور  ،،تتعلق  بتطوير أدائهم

حيث ، شاكل األداءمليةمجع أهداف تقييم األداء يف أهداف وظائفية اسرتجاعية،  تدريبية  تطويرية و تشخيص1وطحسن ابراهيم بل
بالرتكيز على النتائج اليت حتققها يف ،على حد السواءلبشرية داء فيما حيققه من عوائد و فوائد للمنظمة وملواردها ألتكمن أمهية تقييم ا

حديث بدال عن إعتماد املواصفات الشخصية يف عملية التقييم و اليت هي األخرى هلا أمهيتها اخلاصة لكن من جتاه إسرتاتيجي اعملها ك
األداء يعد بالدرجة األوىل املعيار األول واألخري يف وظائف الرتقية واإلسقاط يف ، فتقييم حيث األمهية و األولوية تأيت الثانية يف الرتتيب

األفراد ، و حيدد على أساسها داء األفرادألملهام، حيث أن كل هذه الوظائف متارس بناء على نتائج التقييم 
. احملتاجون إىل تدريب وتطوير ليتم صياغة مضمون وكيفية وشكل الربامج التدريسية والتطويرية

تقيم فأخريا يهد، بالتعرف اجليد ملستويات األداءداء، إذألداء على تشخيص نتائج العمل و مستوى األكما يساعد تقييم ا
رق 

ددها ثقافة املؤسسة، كما أن تقييم أداء الفرق أيسر ومجاعات العمل و يعتمد يف ميكانيزمات التقييم والتقومي على الدوافع اجلماعية اليت حت
.2بكثري من تقييم أداء األفراد وأكثر مشروعية منه لوضوح الدوافع الوظيفية ضمنه

:معايري بناء نظام تقييم األداء: 04-04
:3نتائجه ميكن اجيازها فيمايليو سالمة فعاليتهضمناليت تو املعايري تقييم األداء باعتماد بعض املؤشرات نظام لميكن أن نقيم 

داء بعد عملية إتصالية األتقييم بذلكفيتم،وضوح أهداف التقييم من بني أهم حمددات جناح العمليةيعد حيث: أهداف التقييمشرح- أ
طوير تكمحددات لبعض العمليات كالجبدوى العمليةقناعهم ااملوجودة و املوارد البشريةلكل العمليةوأهداف عوائدمكثفة،
.وغريها

يرتكز على مقاييس جوهرية عاملية خبصائص الوظيفة فيكتسب التقييم بذلك شرعية وقبول األداء ن موضوع تقييم إ: التقييممصداقية-ب
.نتظرةألداء تلك املهام وإمتام املسامهات املضروريةيهتم خبصائص وظيفية حيوية باعتباره الفئة العاملة،من 
خاصة إذا كان منفذي التقييم للفرد ،داء واحد بنسبة مرتفعة من املوضوعيةألهي أن يكون هناك اتفاق بني تقييمني : جدارة التقييم- ج

هلم دراية كافية مبستوجبات أداء ذلك الفرد، حيث تتغري هذه اجلدارة بتغري أداء املوظف ذاته فقد يكون ،الواحد من مستوى قريب منه
كما أن نوعية أداءه يف تغيري مستمر حنو األحسن أو العكس حسب ظروف اجلوانب،اء جيد لبعض النواحي الوظيفية دون بقية ذوأد

.العمل
من الواجب أن يكون املقيم منصفا يف تقييمه غري آبه خبلفيات الفرد الدينية أو الثقافية وأن يتم التقييم بكل موضوعية : املوضوعية-د

.وامليوالت شخصيةاملسبقة الذاتية االنطباعاتبعيدا عن 

399ص ،2004،لبنان–دار النھضة العربیة - من منظور إستراتیجي–البشریةإدارة الموارد –حسن إبراھیم بلوط 1
367:ص،2005األردن،،01ط –دار وائل للنشر–إدارة الموارد البشریة المعاصرة –عمر وصفي عقیلي2
396ص ،مرجع سابق، حسن إبراھیم بلوط3
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: جناح نظام تقييم األداءمتطلبات:  04-05
  :

حيث ال بد من أن تكون معايري التقييم على حد السواء، معايري تقييم األداء وأهداف التنظيم يفيشرتط وجوده ماووه: التناسب - أ
متناسبة مع أهداف املؤسسة فنحصل بذلك بعد عملية التقييم على معدالت متفوقة لألفراد الذين ميارسون مهامهم وحيققون مسامهات 

.ككلألهداف التنظيم
ألداء اتقييم الشرط الذي يصعب حتقيقه يف حالة اسناد مهمة وال من طرف األفراد والرؤساء، وهو أن يلقى التقييم قب: القبول-ب

، فتكون نتائج تقييم األداء بعيدة كل البعد عن واقع الوظيفة وأهداف املؤسسةألخصائيني من خارج التنظيم األمر الذي سبق االشارة اليه
 .

والفلسفات بني األفراد و صياغته تاألخذ بعني االعتبار لإلختالف يف الثقافابينجز التقييم مبرونة حيث أنه من الضروري أن: املرونة- ج
.1موضوعيةأداء األفراد بكل تقييم يف شكل بسيط يسهل فهمه من قبل طريف التقييم بواسطة حوار فعال وبناء ل

397:، صمرجع سابقحسن إبراھیم بلوط،1
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05

تعتمد النماذج حيث ،ذاتيةأخرىمناذج موضوعية و يف تتمثل،نوعنياىل مناذج عملية تقييم األداء 1صنف حسن أمحد بلوط
أساسا على مبنيةالنماذج الذاتية فيما تكونو سلوكات األداء القابلة للقياس،األوىل على تقييم األفراد بواسطة معطيات ملموسة 

،اداء كذلك بأل، و ختتلف مناذج تقييم اللقائمني على التقييمالحظات الشخصيةامل
بناء على الفرتة بني تقييمات الف يميكن نصنمثلما سبق و أن أشرنا، كماإىل أخرى من حيث اجلهة املكلفة بالتقييم، نظمةخيتلفون من م
و يتم يف كل حالة تصميم األداة وفق األسلوب ،دى ومتوسطة وطويلة حسب إسرتاتيجية التقييم املعتمدة من طرف املنظمةفرتة قصرية امل

املتبع و فيما يلي منوذج مطابق الختيار التقييم وفق أسلوب التقدير السلوكي 

المقدرة التنظيمية للممرضة
املمرضات العامالت معها بفعالية لتحافظ على مستوى عال من الرعاية للمرضى، تستخدم املمرضة الوقت و األدوات و تستفيد من 
-----------------------------------------------:تتضمن مالحظايت لقدرة املمرضة التنظيمية مايلي

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

تراجع ارشادات الطبيب مرات يوميا ة حتتفظ جبداول دقيقة لتوزيع األدوية على املرضى-
-............................................................................
-............................................................................
-............................................................................
-............................................................................
.فقا جلدول معنيال تستطيع اجناز أعماهلا و -
.ال تنجز عددا من األعمال املهمة لتغادر املستشفى مبكرة-
................... تقوم بعدد من املشاوير اىل غرفة التمريض لتحضر لفافة للمريض-

08
07
06
05
04
03
02
01

2نموذج طريقة سلم التقدير السلوكيالشكل ب ل

النعم
يظهر تقدما يف عمله01
انتاجه يتميز باجلودة02
يقدم مقرتحات بناءة03
عالقته بزمالئه طيبة04
....اخل...

3منوذج طريقة القوائم

367ص ،مرجع سابق،بلوطحسن إبراھیم 1
281: ، صمرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 2
.168: ، صمرجع سابقربحي مصطفى علیان، 3
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06 

ميكننا ايضاح ذلك بالتفصيل وميكننا تقسيم مستويات تنفيذ عمليات تقييم األداء بناء على املستويات التنظيمية املعتمدة لكل منظمة، 
، و ألن االدارة العيا و املتوسطة و الدنيا أو التنفيذيةيف اليت تتمثل عموما،نظماتو أنواع املانطالقا من مفهوم 

: ، جندها يف أمناط كثرية، و مصنفة حسب معايري خمتلفة نوجزها فيمايلي1أهداف مشرتكةحتقيق

: امناط و تصنيفات املنظماتحسب : 06-01

املنظمات حسب تسعة تصنيفات أعطى من خالهلا نظرة شاملة متكن من تصنيف أغلب 2صنف الباحث جابر عوض سيد
:التنظيمات املعروفة على النحو التايل

يكون التصنيف حسب هذا النموذج على حنو منظمات متعددة املنافع  : Blau and scattبلو و سكات تصنيف - أ
منظمات املصلحة العامة ،منظمات اخلدمات مثل اجلامعة و املستشفى، منظمات العمل مثل البنوك، كالنقابات و األحزاب

.مثل املطارات 
، املنظمات منظمات املنفعة أو الربحاملنظمات االجبارية مثل املستشفى، :على أساس نوع القوةEtzteniاوتزتوين تصنيف -ب

املعيارية مثل منظمة حقوق االنسان
منظمات ذات منط منظمات ذات منط اقتصادي،: على أساس نوع الوظيفةTalcott persansتالكوت بارسونزتصنيف -ت

التعاون و التكامل بني كل املنظمات، منظمات ذات منط : منظمات ذات منط تكامليسياسي،
.وهي املنظمات الدينية و التعليمية و الثقافية: احملافظة أو الدفاع أو اإلعالة أوالصيانة

منظمات حكومية و أهلية و مشرتكة، أو بني القطاع العمومي و اخلاص: تصنيف املنظمات حسب نوع السلطة-ث
دولية و قومية و إقليمية و حملية:اجلغرايفتصنيف املنظمات حسب املستوى- ج
منظمات ختدم أفراد، أو مجاعات أو جمتمعات أو مزيج بينهما:تصنيف املنظمات حسب وحدة العمل- ح
.  إخل...منظمات لرعاية األطفال، و أخرى لرعاية الشباب أو رعاية املسنني:تصنيف املنظمات حسب نوع العمالء- خ
منظمات تقدم خدمات مباشرة، منظمات تقدم خدمات غري مباشرة مثل املنظمات اليت:اخلدمةتصنيف املنظمات حسب نوع -د

اخل..تقوم مبهام التخطيط و االشراف
منظمات اجتماعية، منظمات إقتصادية، منظمات سياسية أو دينية :-ذ

.اخل...أوثقافية

: لمنظمةلاملستويات االدارية أشكال حسب : 06-02

الرتاث العلمي يورد
مختياثالثة مستويات، تتمثل يف املستوى االداري األول أو االدارة العليا، أو فئة املديرين العليا الذين متيف الغالب 

.32، ص2008االردن، ،03:، دار وائل ،طالھیكل و التصمیم-نظریة المنظمةمؤید سعید السالم، 1
.60، ص 2003، مصر، 01، المكتب الجامعي الحدیث طاالدارة المعاصرة في المنظمات االجتماعیةجابر عوض سید، ابو الحسن عبد الموجود، 2
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تتسم بأعلى املواصفات باعتبار انه على مستوى هذه الفئة او االدارة تتم وظائف و الفردية أو الشخصية اىل جانب قدرات تنظيمية خمتلفة، 
الداري الثين واملتمثل اسرتاتيجية و حيوية تتطلب قدرا كبريا من الذكاء و اخلربة و االبداع و اعلى درجات روح املسؤولية، أما عن املستوى ا

يف االدارة املتوسطة اليت تتكفل مبط االشراف الثاين، فتعرف بدورها االساسي يف عمليات تنفيذ العمل والوظائف و الرقابة و التوجيه 
ري والتقييم و جتسيد اهداف التنظيم ككل، مع ضمان التنسيق االفقي و التكامل بني الوحدات و االقسام، واخريا املستوى األخ

باعتباره املستوى املنفذ للعمل لكفاءات خمتلفة تنظيمية وظيفية اىل جانب قدرات و مهارات مهنيةأوالتنفيذي، املعروف باحتياجاته 
فة والوظائف، عن طريق ادارته املكلفة بتنفيذ قرارات املستويات األعلى و مراقبة سري العمل و رشادة استخدام املوارد املتاحة و ضمان وظي

. 1جيه و التقييم، و يوضح هذا الشكل اهلرم التنظيمي لإلدارة االشرافية النموذج الغالب و الشائعالتو 

 
، 01املنظمات االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث مصر، طيوضح اهلرم التنظيمي لإلدارة اإلشارافية، نقال عن جابر عوض سيد، ابو احلسن عبد املوجود، االدارة املعاصرة يف ) ج(شكل بياين 

30، ص 2003

.30: ، ص2003، مصر، 01، المكتب الجامعي الحدیث، طاالدارة المعاصرة في المنظمات االجتماعیةجابر عوض سید، ابو الحسن عبد الموجود، 1
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تتسم بأعلى املواصفات باعتبار انه على مستوى هذه الفئة او االدارة تتم وظائف و الفردية أو الشخصية اىل جانب قدرات تنظيمية خمتلفة، 
الداري الثين واملتمثل اسرتاتيجية و حيوية تتطلب قدرا كبريا من الذكاء و اخلربة و االبداع و اعلى درجات روح املسؤولية، أما عن املستوى ا

يف االدارة املتوسطة اليت تتكفل مبط االشراف الثاين، فتعرف بدورها االساسي يف عمليات تنفيذ العمل والوظائف و الرقابة و التوجيه 
ري والتقييم و جتسيد اهداف التنظيم ككل، مع ضمان التنسيق االفقي و التكامل بني الوحدات و االقسام، واخريا املستوى األخ

باعتباره املستوى املنفذ للعمل لكفاءات خمتلفة تنظيمية وظيفية اىل جانب قدرات و مهارات مهنيةأوالتنفيذي، املعروف باحتياجاته 
فة والوظائف، عن طريق ادارته املكلفة بتنفيذ قرارات املستويات األعلى و مراقبة سري العمل و رشادة استخدام املوارد املتاحة و ضمان وظي

. 1جيه و التقييم، و يوضح هذا الشكل اهلرم التنظيمي لإلدارة االشرافية النموذج الغالب و الشائعالتو 

 
، 01املنظمات االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث مصر، طيوضح اهلرم التنظيمي لإلدارة اإلشارافية، نقال عن جابر عوض سيد، ابو احلسن عبد املوجود، االدارة املعاصرة يف ) ج(شكل بياين 

30، ص 2003

.30: ، ص2003، مصر، 01، المكتب الجامعي الحدیث، طاالدارة المعاصرة في المنظمات االجتماعیةجابر عوض سید، ابو الحسن عبد الموجود، 1
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تتسم بأعلى املواصفات باعتبار انه على مستوى هذه الفئة او االدارة تتم وظائف و الفردية أو الشخصية اىل جانب قدرات تنظيمية خمتلفة، 
الداري الثين واملتمثل اسرتاتيجية و حيوية تتطلب قدرا كبريا من الذكاء و اخلربة و االبداع و اعلى درجات روح املسؤولية، أما عن املستوى ا

يف االدارة املتوسطة اليت تتكفل مبط االشراف الثاين، فتعرف بدورها االساسي يف عمليات تنفيذ العمل والوظائف و الرقابة و التوجيه 
ري والتقييم و جتسيد اهداف التنظيم ككل، مع ضمان التنسيق االفقي و التكامل بني الوحدات و االقسام، واخريا املستوى األخ

باعتباره املستوى املنفذ للعمل لكفاءات خمتلفة تنظيمية وظيفية اىل جانب قدرات و مهارات مهنيةأوالتنفيذي، املعروف باحتياجاته 
فة والوظائف، عن طريق ادارته املكلفة بتنفيذ قرارات املستويات األعلى و مراقبة سري العمل و رشادة استخدام املوارد املتاحة و ضمان وظي

. 1جيه و التقييم، و يوضح هذا الشكل اهلرم التنظيمي لإلدارة االشرافية النموذج الغالب و الشائعالتو 

 
، 01املنظمات االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث مصر، طيوضح اهلرم التنظيمي لإلدارة اإلشارافية، نقال عن جابر عوض سيد، ابو احلسن عبد املوجود، االدارة املعاصرة يف ) ج(شكل بياين 

30، ص 2003

.30: ، ص2003، مصر، 01، المكتب الجامعي الحدیث، طاالدارة المعاصرة في المنظمات االجتماعیةجابر عوض سید، ابو الحسن عبد الموجود، 1
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07 

من املالحظ جليا أن تركيز البحث حول جدوى عمليات تقييم األهداف ركز يف الغالب على املستوى اإلداري املكلف بتنفيذ 
الوظائف والعمل، فنجد أن أغلب مضامني عمليات تقييم األداء تتعلق باألفراد و خاصة منهم العاملني ضمن املستوى التنفيذي، فيما تتم 

األداء بالنسبة لبقية املستويات سواء عن طريق التقنيات السالفة الذكر أو عن طريق وظائف أخرى األكثر عمليا وظيفة تقييم و تقومي
خالل حتديد معايري األداء اليت تتخذها أساسا للتقييم و الرقابة بدأ وضوحا منها تتمثل يف وظيفة الرقابة، حيث تبدأ هذه العملية من 

اإلدارة الوسطى عن طريق جمموعة معايري األداء الوظيفي الذي ميثل وظائف املنظمة وليس األفراد، مث يلي ذلك تقييم أداءاإلدارة العليا ب
لتنفيذين تقييم و رقابة أداء األقسام عن طريق تقييم أداء املشرفني و رؤساء األقسام مبعايري تقييم حمددة، و أخريا  يتم تقييم أداء األفراد ا

وفق املعايري و تقنيات التقييم السالفة الذكر، و بذلك جند أن معايري تقييم األداء ختتلف باختالف ونواتج أعماهلم و سلوك أدائهم
املستويات االدارية للمنظمة و املهام أو الوظائف املوكلة هلم و األهداف اليت عليهم حتقيقها، فكرة األهداف هذه هي اليت تقوم عليها 

تغطي هذا اجلانب من خالل وقوفها على حتقق أهداف املنظمة رها أحدث مناذج اإلدارة احلديثة و اليت بدو 
.ان مل نقل هي روح اسرتاتيجيتها

داء أل، يعد موضوع ا1و باعتبار األداء يف حد ذاته هو اجناز هدف أو أهداف معينة خالل فرتة زمنية أو فرتات زمنية حمددة
أنه ذو توجه تنموي تطويري يبحث يف مدى التمكن من حتقيق على اليهالنظر ب،هدافألاالدارة باأسلوب من مرتكزاتوميهوتقييمه وتق

العامل يف ضوء تقييماشراك كل املستويات اإلدارية يف حتديدها و صياغتها، فيكون بذلك  علىاإلدارة تحرصبعد أن ،2األهداف
األساليب املستخدمة، و هو ما مينح فرصة له لإلبداع و التفكري باشراف و مساعدة و توجيه دون البحث يف احملققة و األهداف النتائج 

، و بالتايل فان نظام تقييم األداء ال يقوم به الرئيس يف العمل أو املشرف فقط و إمنا يقوم العامل مبتابع أداءه ملعرفة مدى 3وارشاد املشرف
، و هو ما مينحها فاعلية أكثر، كذلك جند أنه 4ابة ذاتية جندها يف كل مستويات املنظمةتقدمه حنو حتقيق اهلدف من األداء يف شكل رق

يأخذ األداء بعدا آخر يتجسد يف ما يعرف بالفعالية أو فاعلية املنظمة اليت متثل و اإلدارة العليا أاألعلىعن املستوى التنظيمي باحلديث 
جزئيا، وهي ال تعين سلوك حقق نتائج أو أهداف، إمنا هي حمصلة لعوامل أخرى قد مؤشرات لنتائج حققتها ملنظمة و أسهم فيها الفرد 

.حقةاليف املباحث البشيء من التفصيل ، اليت سنتناوهلا 5تكون خارج سيطرة أداء األفراد كمتغريات البيئة اخلارجية للمنظمة

154، ص2008لخلدونیة، الجزائر، غول فرحات، الوجیز في اقتصاد المؤسسات، دار ا1
268، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 2
35، ص 2003، األردن، 02، دار وائل للنشر، طالتطویر التنظیمي، أساسیات و مفاھیم حدیثةموسى اللوزي، 3
.113صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 4
.277، ص مرجع سابقري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، عبد البا5
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08

املراقبة و عملية تقييم األداء يف املنظمة من بني الوظائف اإلدارية امللحة و امللحقة مبراقبة تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية وظيفة تعترب 
العامة للمنظمة، 
راد و املنظمة بشكل دوري وهو ما حيدد طبيعة أساليب تقييم األداء اليت تعتمدها ادارة املنظمة بشكل عام، لذلك وتقييم أداء األف

تعرف الرقابة ، حيث خصصنا هذا املبحث لتوضيح العالقة القوية بني النظام الرقايب للمنظمة و أداءها ألجل بلوغ أهدافها االسرتاتيجية
اليت ميارسها املديريون يف مجيع املنظمات و يف كل املستويات اإلدارية بغرض التثبت ما إن مت تنفيذه ية 

. 1مطابق ملا هو خمطط له

: أهداف النظام الرقايب: 08-01
القصري و الطويل، هذا يهدف النظام الرقايب عموما اىل حتقيق التوازن احلركي للمنظمة يف حتقيق الفعالية و األهداف على املدى 

ضبط التنفيذ أو األداء يف األجل القصري بني التدفق املادي و املعلومايت يفالذي يتمثلالتوازن ميكن التوصل اليه من خالل مكون الضبط
هو حتقيق املالئمة بني التدفق املادي و تدفق املعلومات الذيمكون التكيف، و من خالل عنصر القياس و املقارنة و التصحيحو ذلك

من خالل التعرف على تأثريات خمتلف متغريات البيئية احمليطة باملنظمة ألجل حتيني اسرتاتيجية الواردة للمنظمة حول املتغريات البيئية 
رفة مدى االلتزام باخلطط املوضوعة، للتأكد من مدى ، كما تعد الرقابة قياس لألداء و تصحيحه و ملع2املنظمة مبا يالئم هذه املتغريات

ظمة  حتقق األهداف املسطرة من قبل املنظمة، و من مث اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح احنراف مساء األداء و التنفيذ و االلتزام خبطط املن
الغايات و األهداف، غالبا ما يلتقيان يفلذلك جتد أن كل من مفهوم الرقابة و تقييم األداء متداخالن يف شكل تكاملي يف ، 3ككل

داء املنظمة والوصول 
، تتسم 4سابقة و الحقة ومرافقةاىل الكفاءة

.باالستمرارية مبثابة بوصلة ملؤشرات األداء و جناعته

:أمهية النظام الرقايب: 08-02
يأخذ النظام القرايب أمهيته من حضوره الفاعل يف مجيع املستويات اإلدارية و الوظائف الرئيسية و الفرعية للمنظمة و ذلك من 

تحديد مواطن القوة يف األداء و اإللتزام و مواطن الضعف ألجل تصحيح مسارها بخالل توجيهه ملختلف الوظائف اإلدارية 
داف الفراد و أهداف املنظمة ككل، إضافة اىل مساعدة توجيه األجهزة املنفذة على أداء مهمات بأعلى  ،وحتقيق املواءمة بني أهومعاجلتها

كفاية ممكنة، و هو يف الوقت ذاته أداة لتحليل حيثيات جناح و فشل املنظمة يف بلوغها ألهدافها و إيضاح خلطوات تنفيذ األعمال وتقييم 
بعد الكشف عن مشكالت تعرتض تنفيذ عمل ما أو االحنرافات أو األخطاء يف مسار ، 5اءافراد فرق العمل والتعرف على معوقات األد

.

307، ص01،2006، دار المناھج األردن طمبادئ التنظیم و اإلدارةمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 1
.308، ص علمرجنفس ا2
.194، ص مرجع سابق،أسس اإلدارة المعاصرةربحي مصطفى علیان، 3
.115صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 4
310، ص2006، 01، دار المناھج األردن طمبادئ التنظیم و اإلدارةمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 5
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كما يساعد النظام الرقايب للمنظمة على مقارنة النتائج الفعلية احملققة مع املتوقعة لتأكيد االسرتاتيجية املوضوعة أو تعديلها، بناء
التنبؤ اليت توغرها نتائج النظام الرقايب، و من جهة أخرى يأخذ النظام الرقايب أمهيته من كونه كذلك عملية دينامية شاملة على امكانات 

و التقييم الذي يسعى هو اآلخر اىل حتقيق الفعالية 1ذات عالقة مباشرة بكل عناصر العملية اإلدارية خاصة التخطيط و اختاذ القرارات
.  2والكفاءة يف األداء

:أنواع الرقابة: 08-03
تتمثل اع الرقابة وفق مخسة معايري و بشكل واضح و دقيق أنو مروان حممد بين أمحد رحبي مصطفى عليانالباحث كل من صنف  

:فيمايلينوع االحنراف، و أخريا من حيث طريقة تنظيمها و بذلك تتمثل أنواع الرقابة وفق هذا التصنيف يف توقيت احلدوث، املصدر

: الرقابة من حيث توقيت حدوثها:08-03-01
: الرقابة الوقائية- أ

.الدقيقة و املفصلة حول البيئة الداخلية و اخلارجية للمنظنة
وهي اليت تركز على سري األداء و األعمال يف مراحل التنفيذ باستخدام معايري قياس و تقييم األداء لتصحيح أي : املتزامنةالرقابة-ب

.أخطاء على مستواه
: الرقابة الالحقة-ت

.مستقبالأخطاء التنفيذ

:الرقابة من حيث مشوليتها: 08-03-02
.و هي النوع الرقايب الذي يهتم مبراقبة األداء الكلي للمنظمة و مدى متكتها من حتقيق أهدافها: الرقابة الشاملة - أ

.و هي الرقابة اليت تقف على األداء اخلاص بالوحدة اإلدارية للمنظمة: الرقابة على مستوى الوحدات اإلدارية-ب
الوحدة يهتم هذا النوع من الرقابة بالوقوف على أداء الفرد و مدى اسهامه يف حتقيق أهداف : الرقابة على مستوى األفراد-ت

.
: الرقابة من حيث املصدر: 08-03-03

إدارية بعينها، و يف الغالب ما : الرقابة الداخلية- أ
يركز هذا النوع من الرقابة اىل جانب مستويات األداء على مدى جدوى استخدام االمكانات املتوفرة باملنظمة لتحقيق أقصى 

.3الفعالية و حتقيق األهداف املرسومةدرجات 
.ميثل هذا النوع من الرقابة قيام أجهزة رقابية من خارج التنظيم مبهمة الرقابة: اخلارجيةالرقابة-ب

: الرقابة من حيث نوع االحنراف: 08-03-04
.وهي الرقابة : الرقابة اإلجيابية- أ

.اليت تعمل على اكتشاف االحنراف عن اخلطة املوضوعة و األهداف املسطرة ألجل ترشيد األداء توجهه: يةالرقابة السلب-ب

195، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان،1
115صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 2
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:حيث طريقة تنظيمهاالرقابة من: 08-03-05
.1وهي أسلوب رقايب يعتمد على عنصر املفاجئة حملاولة اكتشاف األخطاء و االحنرافات يف العمل: الرقابة املفاجئة- أ

خالل كل فرتة زمنيةأسلوب يقوم على امتام الرقابة وفق رزنامة زمنية أو عدد مرات حمدد: الدوريةالرقابة -ب
. 2وهي رقابة مستمرة و بشكل دائم لألداء: الرقابة املستمرة-ت

:عناصر العملية الرقابية: 08-04
مرافقة تكونلنظام الرقايب ألي منظمة انتاجية أو خدماتية اشكلتاليت األساسيةتتضمن العملية الرقابية العديد من العناصر 

، حيث العملية الرقابية بدقة خطوة انشاء املعايرينتائججوهر النظام الرقايب الرتباط هي اليت ملختلف املستويات اإلداريةانشاء املعايري لعملية 
املشروع 

سطى، مث العليا، مث معايري األداء الوظيفية اليت تستخدم لتقييم أداء اإلدارة الو اإلدارة أداء و رقابة ككل و اليت تستخدم لتقييم أواملنظمة  
لى جمموعة معايري األداء على مستوى األقسام و اليت تستعمل للتقييم و الرقابة على أداء رؤساء األقسام، و أخريا جمموعة معايري األداء ع

.مستوى األفراد التنفيذيني لتقييم سلوك أدائهم

تسهيال لعملية،قدرات كل فرديناسب مقياس وحديد األداء املطلوبكتتصاحب عملية انشاء املعايري العديد من املتطلبات  كما
مراجعة يرتتب عنه أي احنراف اليت وضعتها املنظمة و اليت قد النقاط االسرتاتيجيةمراجعة و،مبسؤولية كل فرداألداء بط نتائج ر 
يستحسن أن تراجع معايري خطة عمل هذه العمليات املرتابطة تكون العناصر األساسية للعملية الرقابية اليت ، طرق العملل

ئة الداخلية املنظمة قبل استخدامها يف الرقابة للتأكد من مناسبتها لظروف التنفيذ و االمكانات املادية والبشرية و املالية املتوفرة يف ضوء البي
.، و نوع من هدر اجلهد و الوقت3عتبار أن كل عملية رقابية ملا ال ميكن حتقيقه هي جمهود بدون جدوىو اخلارجية للمنظمة با

:العملية الرقابية مراحل: 08-05

من املعلوم أن عمل النظام الرقايب ال ينطلق من فراغ، حيث و قبل بدأ أي عملية رقابية ال بد من اإلملام بكل حيثيات اسرتاتيجية 
املنظمة و اخلطط املعتمدة و األهداف املسطرة و كيفية توزيعها على كل وحدات و أقسام و فروع املنظمة وصوال إىل األفراد، قبل النطالق

: راحل اليت نوردها فيمايلييف بقية امل
يعد الوقوف على االحنرافات و أوجه القصور يف أداء املنضمة و عدم بلوغ التنظيم أهدافه الداعي الرئيس :حتديد هدف الرقابة- أ

لى لكل عملية رابية إال أنه يف أحيان أخرى تقصد العملية الرقابية وحدة إدارية أو مستوى إداري أو فرع بعينه ألجل الوقوف ع
. 4مدى فعالية األداء

تستنبط العملية الرقابية أغلب معايري القياس من ماهو موضوع من أهداف من قبل :وضع املعايري و املقاييس الرقابية-ب
املنظمة،األمر الذي ترتمجه إىل نسب و أرقام تقف على مدى حتققها من عدمه، و هناك معايري بسيطة متثل سلع أو منتجات 

.5تكميم السلوكات التنظيمية املرتبطة باألداء أو الوالء كأداء مكاتب العالقات العامة مثالل صعوبة ميكن قياسها مقاب

84ص،نفس المرجع1
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. يتم خال هذه املرحلة قياس األداء الفعلي يف ضوء املعاير املوضوعة خالل املرحلة السابقة:قياس و تقييم األداء-ت
كل و تدارك  وهي املرحلة األساس يف عملية التقييم و الغاية منه حيث يتم تعديدل و تصحيح :كشف االحنراف و معاجلته-ث

. 1االحنرافات يف مستويات األداء خاصة منها اليت تكون نتيجة فعلية للخطط
ة الرقابة على بعد عملية تصحيح احنرافات األداء و كل قصور يف بلوغ أهداف التنظيم، تقوم العملية الرقابية باعاد:املتابعة- ج

مواطن الضعف املسجلة سابقا لتأكد من جدوى ما أختذد من اجراءات لتحسني األداء أو إعادة العملية من جديد يف حالة 
.2ظهور نتائج سلبية أخرى حول ذات الوظائف

:أساليب الرقابة: 08-06
و التخصص جم اختالف طبيعة العديد من املعطيات تتعلق بأساليب الرقابة بناء على تعتمد 

و النشاط، كما تصنف أساليب الرقابة اىل اساليب تقليدية و أخرى حديثة على غرار الرقابة باالستثناء اليت 
شكالت و االحنرافات األقل درجة على اإلدارية و اقتصار عمل اإلدارة العليا على املشكالت امللحة و االحنرافات اخلطرية، فيما يعهد بامل

يا مدراء اإلدارة الوسطى و رؤساء األقسام الجياد حلول هلا، و من فوائد هذا األسلوب أنه يقلل من عدد القارات اليت تتخذها اإلدارة العل
سلوب خارطة نقطة التعادل أيفتمثلللمنظمة لضمان الرتكيز على القرارات املهمة و االسرتاتيجية فقط، أما عن األساليب التقليدية فهي ت

بقيم 
املالحظة ، أما عن أسلوب 3الضعفمالية، و عن طريقا املقارنة بني األرقام املخططة واألرقام الفعلية يتم حتديد االحنرافات و مواطن 

لرتكيزها مراقبة عمليات االنتاج الفعلي، و يتوقف جناح هذا األسلوب مهارة الشخصية اليت تعتمد خاصة يف املنظمات املتوسطة احلجم
اء الكلي للمؤسسة يف فرتات املشرفني و وضوح االجتاه العام للمنظمة، و أخريا أسلوب التقارير الذي يزود اإلدارة العليا باملعلومات عن األد

، الختاذ التدابري 4حول االجتاهات االسرتاتيجية الكربى أو حول األنشطة و األحداث اليت تعرفها سريورة عمل املنظمةتتمحور زمنية خمتلفة 
.املناسبة بناء على هذه التقارير و املعلومات

 

80ص مرجع،النفس 1
202، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان،2
.208، ص مرجعنفس ال3
115صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 4





60

09
اليت تعكس خمرجات خمتلف مستويات األداء باملنظمة من املواضيع االسرتاتيجية اليت يعد موضوع كيفيات تقدير مستويات اجلودة 

اليت تعين القدرة على حتقيق طلبات املستهلك أو متلقي اخلدمة بالشكل ، أو اجلودة الكليةتناوهلا البحث يف مدخل إدارة اجلودة الشاملة
التطوير و احملافظة على امكانيات املنظمة من أجل حتسني اجلودة بشكل مستمر " أو هي قعاته و تطلعاته وحيقق رضاه، الذي يتفق مع تو 

و اإليفاء مبتطلبات املستفيد و جتاوزها و كذلك البحث عن اجلودة و تطبيقها يف أي مظهر من مظاهر العمل بدأ من التعرف على 
و بالتايل يكون 1"ة مدى رضاه عن اخلدمات املقدمة له حسب تعريف ستبفن كون و رونالد برانداحتياجات املستفيد و االنتهاء مبعرف

هو مدى اقتناع و رضى متلقي اخلدمة،  ضمن أسلوب اإلدارة باألهداف املقياس الرئيس لقياس األداء التنظيمي العام للمنظمة أو فعاليتها 
لألداء فيعتربه شكل تعاوين جسده يف مبدأ االعتماد على فرق العمل بدل األفراد، مع كما يعطي أسلوب إدارة اجلودة الشاملة بعدا متميز 

يف شكل نظام متكامل يشجع على دقة األداء و فعاليته، يف العمل على توفري بيئة داخلية مرحية تشجيعا لإلبداع و تعزز روح االنتماء، 
باعتبار رضى مستقبل اخلدمة معيارا للفاعلية منتمي للبيئة ئة العملإطار أسلوب إداري حديث يقوم على فلسفة كيفية التصرف يف بي

اخلارجية للمنظمة و عملية تقييم العمل ألجل معرفة مدى حتسني األداء كمعيار من البئة الداخلية للمنظمة، وهو ما يؤكده تعريف معهد 
أول خطوة مع ضرورة االعتماد على تقييم العمل يف معرفة 

، ففي بداية ظهور أسلوب ادارة اجلودة الذي يعد من األهداف األساسية لتطبيقات أسلوب اإلدارة باألهداف.2مدى حتسني األداء
تصر على القيام باجراء يستهدف الشاملة كانت النظرة على الدوام عملية ذاتية، يصعب تعريفها أو قياسها و سبب ذلك أن دورها اق

.   3النتائج بدل أن يكون عملية ختطيط و قياس و سيطرة على األداء
اليت سنتطرق - على األمهية البالغة ملتغريات البيئة اخلارجية للمنظمةمن خالل متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة نقفكما 

من قبل املنظمة، باعتبار أن تطبيق هذا األسلوب و-ملضامينها بالتفصيل من خالل املباحث الالحقة 
خمتلفة أمهها ضرورة أن يكون التنظيم على معرفة تامة و دقيقة باحتياجات العمالء ألجل تطوير األساليب الالزمة واألداء مرهون مبتطلبات

وضع ت التغريات البيئية احمليطة و املصاحبة لكل مستجد، من خالل
لجودةاحلقيقية لعايري املعلى للوقوف امتام دراسات تقييمية و استطالعية و ميكانيزمات متكن من امتام اللقاءات املباشرة مع العمالء 

حتديد األهداف ، اىل جانب من قبل العمالء و التعرف على مواصفات األسواق املتاحة أو حجم اخلدمات املطلوبةاملرغوب فيها
األساسية لكل وحدة من املنظمة و العمل على إجياد التكامل و التنسيق فيما بينها، لتحقيق اهلدف العام للمنظمة، مع ضمان التدريب 

، كأسلوب 4واالتصال الفعال للموارد البشرية و 
.استشرايف وقائي
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يف كل شؤون اسرتاتيجيذو بعدالفاعلية التنظيمية كموضوع لب أساليب اإلدارة احلديثة موضوع فاعلية املنظمة أوناول أغتت
عن فاعلية املنظمة يعرب، كما دون ذلكمنة تنافسيةبغأو ذات صتوصف بالناجحة هاجعليف األساسياملعيار، ذلك باعتباره املنظمة
تسهر على البحث و الدراسة و التحليل لتطوير جاونبها املتلفة مبا كأن عن األداء التنظيمي الناجح والكفيل جبعل املنظمة فعالة  للداللة
اجلانب التنظيمي، حيث عرف رتشارد بكهار التطوير التنظيمي على أنه جهد خمطط على مستوى التنظيم ككل تدعمه خاصة فيها 

وظيفة اإلدارة من خالل اللكونو ، 1لتنظيماإلدارة العليا لزيادة فعالية التنظيم من خالل تدخالت خمططة يف العمليات اليت جتري يف ا
أهداف كل جتسدتفقد هي الوصول اىل اهلدف بأحسن الوسائل و أقل التكاليف يف حدود املوارد املتاحة، 2لفنجستونمفهوم 

عمليات التطوير التنظيمي يف حتقيق الفاعلية املطلوبة، كهدف أول و أخري لصاحل املنظمة و مستقبلها، لذلك تعرف الفاعلية التنظيمية يف
، إال أن هذا التعريف يبقى قاصرا يف حصر مفهوم 3الدرجة التي تدرك أو تحقق بها المنظمة أهدافها

جندها يف الغالب اليت و املعايري الدالة عليها، ، الكنتيجةينظر هلا من زوايا متعددةعلية التنظيمية اليت الفا
اإلمجاع على تتمثل يف امجايل الفاعلية، اإلنتاجية، الكفاية، الرحبية، النوعية، دوران العمل، النمو، الدافعية، الغايات، املرونة و التكيف، 

يف تعرب، توظيف االستفادة من البيئة، قيمة املوارد البشرية، إضافة اىل معايري أخرى اهلدف، املهارات اإلدارية اخلاصة، إدارة املعلومات
قيمه بناء على مدى اسهامه يف تعن السلوك الذي يتم و من جهة أخرى و باعتبار األداء يعرب ، 4م األداءو مفهعن خمتلف جوانب غالبها 
ال نتيجة لسلوك -حمصلة و أسهم فيها الفرد جزئيا، املنظمة مقابل اعتبار الفاعلية مؤشرات لنتائج حققتها ،املنظمةأهداف حتقيق 

،لعوامل أخرى قد تكون خارج سيطرة الفرد مثل الوضع اإلقتصادي العام أو أسلوب قيادة املنظمة-ترتب عنه نتيجة
املداخل اليت لتطوير التنظيمي و لاالجتاهات احلديثةوطرق تقييمها وتقوميها ختتلف عن مؤشرات و أدوات تقييم األداء، و فيما يلي أهم 

.تناولت مفهوم الفاعلية و أهم معايري و مؤشرات قياسها

:الفكر اإلداري احلديثالتطوير التنظيمي يف : 10-01

رتشارد بكهارو التطوير التنظيمي بأنه جهد خمطط على مستوى التنظيم ككل تدعمه االدارة العليا لزيادة فعالية التنظيم من اعترب 
و بذلك جند أن الغاية االساسية للبحث يف التطوير التنظيمي تتمثل يف زيادة فعالية املنظمة، و كفاءة انتاجيتها ، 5خالل تدخالت خمططة

بدأ هتمامات الدارسني مبشكالت التطوير التنظيمي موجودة منذ البدايات األوىل للفكر اإلداري التقليدي و السلوكي،
الفعالية من بالبوادر األوىل للبحث يف التظوير التنظيمي باملدرسة التقليدية املتبنية لنظرية االدارة العلمية اليت اهتمت بالتطوير التنظيمي أو 

، الذي لقي بعدها اهتماما بالغا باعتباره حمددا ملستوى االنتاجية، و التطوير التنظيمي الكمية مع اغفاهلا للبعد االنساينية منظور اإلنتاج
مثايل 

ليتبلور
كل من املرحلة الكالسيكية و مرحلة الفكر السلوكي من خالل أسلويب التدريب املخربي واالثراء الوظيفي، عموما فقد سامهت جمودات  
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فظهرت مدارس جديدة ،1اليت محلها االجتاهني الكالسيكي و السلوكيوالبحث اإلجرائي للتمهيد ألفكار جديدة للتقليل من التناقضات 
:أمههاتتناول التطوير التنظيمي لتحقيق أهداف املنظمة

خاصة منها بعض املفاهيم املتعلقة أغفل الفكر السلوكي العديد من املتغريات السلوكية و التنظيمية : اختاذ القراراتعملية- أ
مما فرض ضرورة اجياد بدائل فعالة لضمان باجلانب االنساين بظهور املنظمات الكبرية اليت يصعب ضمنها اختاذ القرارات 

حيث ،له من دور كبري و فعال يف لتطوير التنظيميالذي بعملية اختاذ القرار هاتعلقما أضافته لالفعالية، وكان لنظرية ساميون 
تقوم نظريته على أنه 

ال يعين توقف عملية من عدة بدائل، و أن حتديد اهلدف العام للمنظمة بامناط سلوكية معينة أو تعيقه عن اختيار البديل األمثل 
.اختاذ القرار

تركز هذه النظرية على فكرة أن املنظمة ألجل حتقيق تطورا أو فعالية أكثر، تعمل بشكل عام على : التوازن التنظيمينظرية -ب
احالل أو خلق نوع من التوازن بني أهدافها و حاجيات أو أهداف أفرادها من خالل مسامهتهم يف عملية اختاذ القرار، انطالقا 
بعد اجتماعي ميلي حاجات و رغبات اجتماعية يتم اشباعها من خالل املشاركة يف 
اختاذ القرارات اخلاصة باملنظمة، لضمان العطاء املستمر و األداء اجليد، و التوازن التنظيمي الذي تتمثل شروطه يف كيفيات امتام 

.2لبيئة احمليطة باملنظمة و األفراداو احملافظة عليه، التعاون و عملية اختاذ القرارات، اجلماعة، التخصص، تنفيذ القرارات، التوازن 
فعالية القرار التنظيمي و مدى انسجامه تعتمد نظرية النظام التعاوين على ثالثة أساسيات يتمثل أوهلا يف : نظرية النظام التعاوين-ت

باعتبار القرار التنظيمي حمصلة للعديد من القرارات الفرعية غري العشوائية معتمدة على املنطق إذ أنه مع أهداف املنظمة، 
، متر عملية اختاذ القرار الصادر عن فرد أو عدة يف اطار تعاوينمهما كان شكله تصاعدي أوتنازيل، إجيايب أوسليبوالتحليل 

بكل تتم مبنية على املنطق و العقالنية سابات وتدقيقات حبلمنظمة أفراد مبختلف املستويات التنظيمية يف اهليكل التنظيمي ل
للمنظمة و التعاون بني كل مستوياته التنظيم الرمسي الرتكيز على ثاين أساسيات النظرية فيتمثل يف أما،مستويات املنظمة

بلوغ أهداف اىل يرميملنظمة باعتبار املنظمة حسب كتابات برنارد نظام تعاوين بني خمتلف مستويات اوابعاده و أشكاله، 
ا يتفاعل مع باعتبار املنظمة نظاما مفتوحبني املنظمة و منظمات أخرى يف بيئة العمل، قد ميتد التعاون حيثالتنظيم، 

، و بذلك فان النظام التعاوين يأخذ بالعالقة التعاونية اىل التنظيمات األخرىاالنظمة الفرعية املتواجدة يف بيئة عمل املنظمة
على االهتمام بالتنظيم غري ظرورفها يف بيئة العمل ألجل بلوغ غاية الفاعلية، و أخريا تعتمد نظرية النظام التعاوين كذلك و 

حيدد مواقع كل منهم، الرمسي الذي هو مجلة التفاعالت اليت تتم بني افراد التنظيم بشكل غري رمسي و بدون هيكل تنظيمي 
حيث تكمن أمهية االهتمام بالتنظيم غري الرمسي يف كونه يساعد يف خلق اجتاهات جديدة و مفاهيم و عادات و قيم و أمناط 

، و اليت يف الغالب 3ضمن بيئات عمل جديدة تساعد املنظمة على حتقيق أهدافها و أهداف أفرادها على حد السواءسلوكية 
. جيات مادية و نفسية و اجتماعية غايتها تؤدي اىل التوازن و التميز أو على األقل الرضا على الذاتما تكون متعلقة حبا

: مدخل ادارة املوارد البشرية-ث
، كما 4ليها املنظمة مع دائمية امدادها بالعناصر البشرية املطلوبةيضمن دائمية وجود املوارد العاملة اليت حتتاج ا

البشرية بالتطوير التنظيمي عن طريق اهتمامها باألفراد ضمن خمتلف العمليات االدارية كالتعيني و التخطيط و التدريب وتقييم 
، وهي جمموعة االنشطة 5إضافة اىل العمل على حل املشكالت و ووضع االسرتاتيجيات الكفيلة خبلق فاعليةوغريها،األداء 
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بأفراد املنظمة، من منطلق العوامل املؤثرة يف دوافع و قيم و جهد الفرد و أهداف املؤسسة ضمن بيئة املنظمة و اجلتمع املرتبطة 
1.

تصور يرى املنظمة كنظام مفتوح متكامل من أجزاء مرتابطة متبادلة التأثري واإلعتماد هو: فتوح و التطوير االدارينظمة املاملنظام - ج
، حيث تركز هذه النظرية على عوامل استمرار و فعالية املنظمة من 

ات البيئة احمليطة باملنظمة و ما تقدمه من مدخالت بشرية و مادية و تكنولوجية و عوامل اسناد خالل معرفة العالقة بني معطي
وتوافق و ماينتج عنها من نتائج اجيابية أوخمرجات مرغوبة، و تتضمن هذه العملية كل من املدخالت و املخرجات و االنشطة 

البيئة ب، كما يقوم مدخل األنظمة على ربط املنظمة 2م األداء التنظيميوالعمليات التحويلية و البيئة و التغذية الراجعة كأداة لتقي
. 3الداخلية اخلارجية 

العمليات التنظيمية و البناء ويعتمد هذا املدخل على فهم االنظمة اليت حتكم التنظيم : املدخل التكاملي يف التطوير التنظيمي- ح
و عوامل التوافق و التكييف يف السلوك التنظيمي خالل السياسات الداخلية ألنظمة التنظيمي و عوامل االستمرار و الفعالية 

و القيادة و االتصال و الرقابة و نظم املعلومات و املسؤوليات و كل املشكالت اليت تواجه جناح املنظمة و بلوغهااحلوافز 
من جهة و من جهة أخرى يهتم  بالرتكيز كذلك على قضايا النزاع التنظيمي و التغري و التناقضات و عدم التوافق ،أهدافها

، اليت سيكون هلا 4كذلك االلتزام و النظام يف املنظمة
.تتناوهلا بشيء من التفصيلمباحث الحقة ضمن الدراسة 

ينطلق هذا املدخل من فكرة حماولة دراسة املواقف اليت قد يتعرض هلا التنظيم ألجل حماولة إجياد احللول لكل : املدخل املوقفي- خ
أقرب القرارات يرتتب عنها حالة مع األخذ بعني االعتبار للظروف احمليطة بالتنظيم يف كل موقف و ذلك ألجل تصور مواقف 

، فقدم بذلك هذا املدخل الركائز األساسية خاصة يف البيئات غري الثابتة أو املستقرة ألجل حتقيق أهداف املنظمةالة التأكد حل
للتطوير التنظيمي من خالل تعديل و غيري البناء اهليكلي و السلوك التنظيمي وفقا ملعطيات البيئة الداخلية و اخلارجية 

.  5للمنظمات

ار مدخل اإلدارة باألهداف مث إدارة اجلودة الشاملة اليت ترتكز فلسفتها على مفهوم الرضا بكل ابعاده، من وسائل كما ميكننا اعتب
األداء التنظيمي 

.ابعادها من خالل املبحث املوايلوالفاعلية و الفعالية، اليت سنشرح

: مداخل دراسة الفاعلية التنظيمية :  10-02

اختلف الباحثني حول مفهوم الفاعلية ملا يكتنفها من تعقيد و اختالف من حيث زاوية التناول، فظهر بذلك العديد من مداخل 
دراستها ملا هلا من أمهية بالغة 

.17، ص2004، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ادارة الموارد البشریة و السلوك التنظیمي، دراسة نظریة و تطبیقیةناصر دادي عدون، 1
38، ص مرجع سابقموسى اللوزي، 2
34، ص2008، دار الخلدونیة، الجزائر، الوجیز في اقتصاد المؤسسات، غول فرحات3
.39:، صمرجع سابقموسى اللوزي، 4
30: صمرجع سابق،موسى اللوزي، 5
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مؤيد سعيد اليت صاغها الباحث يتعدى اىل الكثري من املعطيات و الوظائف و املعايري، و فيمايلي شرح ألمهل مداخل دراسة الفاعلية 
:1السامل

:مدخل حتقيق األهداف- أ

لكل يذلك يكون درجة اعتبارها أساسا الستحداث منظمات بعينها، و من قد يبلغ من األمهية معينة ان حتديد و حتقيق أهداف 
تعد األهداف و كيفيات االنتاج أو تقدمي اخلدمة أو غريها من املخرجات، و بذلك تهامنظمة أهداف تسعى اىل حتقيقها حتدد طبيع

و وواضحة و قابلة للتحقيق و القياس، كما ضمانة السري السليم للمنظمة و مدى حتققها جيسد مستوى فاعليتها على أن تكون شرعية
. أن هذا املدخل جتسد يف أسلوب االدارة باألهداف

:مدخل النظم-ب

جيب ان ترسم مستقبل املنظمة على املدى يعترب هذا املدخل مدى حتقيق األهداف جزء فقط من جمموع معايري الفاعلية اليت 
املستمر و احملافظة على املوارد االجتماعية و البشرية اخلاصة باملنظمة خاصة منها اليت تساهم 
يف تعزيز القدرة على التفاعل الناجح مع بيئتها اخلارجية، كما يركز هذا املدخل على ضرورة احالل انسجام و تنسيق بني أداء خمتلف 

.األداء التنظيمي العام للمنظمةاألنظمة الفرعية للمنظمة، الذي ينعكس مباشرة على

:مدخل العناصر االسرتاتيجية-ت

ازاءيطرح هذا املدخل مبدأ التفاعل البيئي، كمعيار حقيقي للفاعلية، و ذلك من خالل ارضاء كل أطراف بيئة املنظمة 
، حيث تركز املنظمة و جناحهاوجودهاهذه البيئة هي مصدر مواردها و دعمها من أجل تواصلان 

و تصنف كعناصر حيوية لبقائها على أن تضع هدف حمدد حسب هذا املدخل على العناصر االسرتاتيجية اليت تتحكم مباشرة يف مصريها 
االجيايب لكل عنصر بيئي منها و بتحقيق هذا اهلدف يتجسد جزء من التفاعل البيئي و صوال إىل احالل أكرب مستوى من التفاعل 

.  ببيئة املنظمةلعناصر االسرتاتيجية بال

:مدخل القيم املتنافسة-ث

ينطلق التصور النظري هلذا املدخل من خلفية اعتبار عملية حتديد األهداف تعود بالدرجة األوىل اىل معطيات شخصية لكل فرد 
يمية أو األداء التنظيمي هو موضوع شخصي يبقى ترمجة قيم حسب املستوى املنتمي اليه ضمن املنظمة و بالتايل أن موضوع الفاعلية التنظ

، األوىل تشري اىل قيم املرونة و رغبات و معايري و مفاهيم أفراد، فجمع الباحثون معايري الفاعلية املشرتكة كقيم تنافسية يف ثالثة جمموعات
السيطرة اليت تعرب عنها متغريات الثبات و النظام و التنبؤ، يف اهليكل التنظيمي اليت تعكسها متغريات االبداع و التكيف و التغيري و قيم 

ؤشرات 
، و اجلدير بالذكر أن متعلقة بالوسائل اليت تركز على العمليات الداخلية على املدى الطويل و ا

لكل من املداخل السابقة ظروف جتعل استخدام أحدهم أكثر جدوى من غري و يوضح اجلدول أدناه الظروف املالئمة لكل مدخل 
2 .

.44:، صمرجع سابقمؤید سعید السالم، 1
.50:، صمرجع سابقمؤید سعید السالم، 2
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الوضع األكثر مالئمة الستخدام المدخلالتعريفالمدخل

طبقا للمؤشرات املشرتكة سب التصنيفالقيم المتنافسة
أوعندما يكون تغيري املعايري مفيدا مع الوقت

تكون املنظمة فعالة حسب مدى حتقق أهدافهاتحقيق األهداف
و قابلة للقياس و حمددة باطار زمين تكون األهداف واضحة

.معلوم

احلصول على املوارد املطلوبةمدخل النظم
يف حالة أن تكون هناك عالقة واضحة بني املدخالت 

واملخرجات

العناصر 
االستراتيجية

كل عناصر بيئة املنظمة ذات البعد االسرتاتيجي راضية 
على أداء أو خمرجات املنظمة

بيئة املنظمة ذات األمهية االسرتاتيجية عندما يكون لألطراف 
تأثري قوي على املنظمة و البد للمنظمة من االستجابة لذلك

.52، ص2008، 03:، دار وائل االردن،طالھیكل و التصمیم-نظریة المنظمةمؤید سعید السالم، نقال عن 

.51-49ص، ص2008، 03:التصميم، دار وائل االردن،طاهليكل و -مؤيد سعيد السامل، نظرية املنظمةنقال عن )ه)(د(الشكلني 
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من خالل املبحث السابق، جند أن تناول موضوع الفاعلية التنظيمية مرتبطة طرق اليها تاضافة اىل املؤشرات و املعايري اليت مت ال
و من بشكل مباشر مبداخل التطوير التنظيمي و أهداف املنظمة املتغرية و املتنازعة يف غالب األحيان حىت على مستوى املنظمة الواحدة، 

يف اغلبها تركز على طبيعة و ابعاد عملية وضع االهداف خالل هذا املبحث حناول ان نطرح العديد من االفكار املستحدثة و اليت
عملية تقييم األداء امتام أمامإال أن العقبة احلقيقية اليت تقف ، التنظيمية و اليت تعد االساس الشائع لتقييم الفعالية التنظيمية للمنظمات

تقدير مسار العمل األمثل، تتمثل يف كون هذه ألجل التنظيمي بناء على مدى بلوغ األهداف و كيفيات التطوير التنظيمي لتحقيقها 
األهداف ال حتظى بذات األولوية و البعد الزمين يف حتقيقها و تتسم كذلك بالتشعب و التعدد و تعذر قياس حتققها بشكل مباشر 

مقياس مبوضوع اهلدف و اختالف صلة كل ،وكذلك وجود ارتباطات سلبية بني بعضها مع تعدد مقاييسها الدالة على مستوى حتققها
.املستقبليةماالتنبؤ مبو لألداء و الفعالية املوضوع وهو ما يصعب أكثر عملية التقييم الشامل 

:معايري الفاعلية التنظيمية: 11-01

فها حسب خيتلف تصنيف املعايري الدالة على مستويات األداء التنظيمي و الفاعلية التنظيمية من حيث استخدامها و طرقه توظي
، حيثوسيلةوأخرى غاية متثلفهناك معايري :طبيعتها نوردها فيما يلي

قد تكون ، إذ مرتبطة بالوقت، و هاك معايري علىرضا العاملني باعتباره وسيلة تؤدي اىل حتقيق رحبية أكثر بانتاج أوفر أو ذو جودة أ
خدم  مقاييس املعايري يف أحيان أخرى تشري اىل فرتة زمنية بعينها كمقياس للمقارنة و حتديد مدى التقدم أو الفاعلية أو األداء، كما قد تست

لوضع الراهن بناء على املاضي أو ألجل كذلك الستباق فرتات مستقبلية، فتساعد هذه املعايري عموما يف الوصول اىل استنتاجات عن ا
ألجل تقييم فرتات زمنية مناسبة لوترية تغيريات حمددة أو حمتملة ، بينما ترتبط معايري أخرى باملدى الزمين فتستخدمالتنبؤ بوضع مستقبلي

أخرى عايري ملموسة و ك أيضا م، و هنا، تصاغ ألجل تقييم حقبة من االجنازات أو األداءتطول هذه الفرتاتيف املستقبل، قد تقصر أو
متتاز بعض املعايري بامكانية قياسها باملالحظة النوعية و كتقييم السلوك، بينما تقاس أخرى باألحداث املادية و اعداها حيث ،حمسوسة

خالل عملية التقييم، وتكرارها، و الصنفني من املعايري ال يقل احدمها صحة أو دقة أو تعبريا عن األخر يف االستدالل على مستوى األداء
رضا على األداء اجليد على املدى الطويل يف ظل مستويات دنيا من الباعتبار أن املقاييس املادية هذه مثال كالرحبية قد ال يعرب بالضرورة 

تلف من حيث القيمة ، و أخريا املعايري اليت ختستقبلي للعمالء بسبب تغريات البيئة احمليطة باملنظمة مستقبال أو خالل فرتات بعينهاامل
باعتبار أن هدف حتقيق الوضع األمثل للمنظمة خبصوص مؤشر حمدد قد ال يكون يف كل احلاالت ميثل األكثر أو األقل كالرحبية مثال، فان 
القيمة اليت متثل الوضع املستهدف الذي يكون األمثل للمنظمة ختتلف قيمته من منظمة اىل أخرى أو خالل مراحل خمتلفة لذات 

.، على غرار املنظمات اخلدماتية التابعة لقطاع العمومي مثال1املنظمة

: حسب مستويات تقييم األداءالفاعلية التنظيميةمعايري : 11-02

يأخذ بعني االعتبار خالل عملية تقييم األداء التنظيمي ألي منظمة حتقيق أهدافها األساسية يف نطاق زمين طويل بناء على أداء  
تقييمي خالل فرتة أقصر كمجموعة للوصول اىل األداء النهائي عن طريق مؤشرات األداء لكل منها و اليت تكون متصلة مباشرة كل معيار 

ميكن جتسيد عملية تقييم و ،بالتقدم يف جناح متغريات النتيجة النهائية، و باعتبار مؤشرات األداء طبقات هرمية مماثلة لكل مستوى اداري
تكون املعايري النهائية املعربة عن األداء الصايف للمنظمة مرتبط مبدى املستويات العلياوفقه ففي الفاعلية التنظيمية األداء وفق معايري 

576:صمرجع سابقمایكل تي ماتیسون و جون إلم ایقانسیقش، 1
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املستويات الوسطى، بينما بإضافة اىلحتقيقها ألهدافها العليا أو األساسية 
هائية اليت هي معايري نتائج و خمرجات، املعربة عن مستويات األداء قصري املدى أو أبعاد تشملها املعايري النهائية،  تستخدم املعايري قبل الن

، أما عن كمعدل النمو و الربح أو رضا العاملني أو رضا الزبائن، كما قد خيلب النوع السلوكي من املعايري يف حالة املنظمات اخلدماتية
معايري معربة عن العمل اجلاري باملنظمة و تشمل املتغريات املعربة عن صفة املنظمة كنظام و هي كثرية جدا فنجداملستويات التنفيذية

تشكل شبكة تتضمن أنواعا من العالقات السببية و التفاعلية و التعديلية، ومن املعايري احملسوسة جند مثال الربح على املدى القصري 
.  1لعمل، كما قد جند من املعايري احملسوسة مثال فعالية االتصال، التغيب عن العمل، الروح املعنوية للعاملنيوااللتزام مبواعيد االنتاج و ا

:لمنظمات اخلدماتيةلاملعايري السلوكية للفاعلية التنظيمية : 11-03
ليست خاصة مبنظمة بعينها دون أخرى ، فهي2

وليست مؤقتة بل هي لكل املنظمات و مستقرة على طول كل أطوار عمر املنظمة، و تكون املعايري السلوكية املتعلقة مبقاييس سلوكية غري 
ا ظهرت هذه املعايري ملموسة يف الغالب أدىن شبكة معايري التقييم ترتبط بشكل غري مباشر مع األهداف النهائية للمنظمة، و إذا م

و مؤسسات للمنظمات االنتاجية ) امللموسة(غري السلوكيةاألولوية يف املنظمة، و ذات أفضلية للمنظمات اخلدماتية مقابل املعايري 
، كما عليةااألعمال، إال أن عالقات مستقرة جتمع بني مقاييس املعايري السلوكية و مقاييس املعايري غري السلوكية، قد تكون سببية أو تف

السلوكية تظهر املعايري السلوكية ضمن املعايري قبل النهائية و تكمن أمهية نتائجها يف حتسني التنبؤ بالتغريات املستقبلية يف املعايري غري
باعطاء مؤشرات مسبقة عن املشكالت أو التغريات و ما يصاحبها من فرص متاحة أوخماطر حمتملة يف املستقبل، كما يغلب على 

ت املنظمات اخلدماتية استخدام املعايري السلوكية وحدها بدل املعايري امللموسة الدالة على األداء التنظيمي للوصول اىل نتائج عن مكونا
.، اليت تتميز خبصوصيات عديدة متيزها عن بقية املنظمات3مة اخلدماتيةظقبل النهائي اليت تؤثر على مستويات فعالية املناألداء 

577:صمرجع سابقمایكل تي ماتیسون و جون إلم ایقانسیقش، 1
.108:صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 2
578:صمرجع سابقمایكل تي ماتیسون و جون إلم ایقانسیقش، ، 3
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من احلصول على هاكنميتتأثر املنظمة مبحيطها الذي من املعلوم أنه ال يكون نشاط املنظمة و حركيتها مبعزل عن حميطها، حيث 
باالضافة اىل تعامل. تنتمي اليه،ين تتحصل عليها اال من خالل جمتمعها الذأهاميكنالاليت ونتعناصر و حمددات ا

مصدر مواردها االولية، واليت تشرتك ايضا ، كما ان احمليط الطبيعي للمجتمع ميثلمعها يف وضعية مستهلكني أفراده 
بالنظر اىل ما سبق تناوله عن األداء التنظيمي ، و 1وكل من هذه العوامل تلعب دورا يف حياة املنظمة. يف تكوين وسائل االنتاج املستعملة

و الفعالية التنظيمية للمنظمات فان أغلب املداخل احلديثة للتطوير التنظيمي وقياس األداء الكلي للمنظمات تعتمد على مدى استجابة 
توى استغالل الفرص املتاحة هلا ومقدر و مساجلزئية و الوسيطة و الكلية املنظمة ملتغريات بيئتها 

و اليت متثل كافة املتغريات اليت هلا عالقة بأهداف املنظمة و تؤثر بالتايل على مستوى  املنظمة 
مستوى أداء العاملني ومنها ما ال خيضع 

و هو ماأسس لدراسات ،2لسيطرة 
بعدين أساسيني اتأكد اليت حيددهحتليل األبعاد البيئية و آثارها على املنظمة، من حيث تعقد البيئة و مدى استقرارها و حاالت عدم ال

، فتمتاز البيئة املعقد بكثرة العناصر اصر اليت تتعامل معها املنظمة و مدى جتانسهانيتمثالن يف التعقد الذي يشري اىل مدى تعدد الع
، و هو ما ينعكس 

، حيث يعرف البعض بيئة املنظمة مبجموعة القيود اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على مستوى كفاءة على فعاليتها و أداءها
.، و هو ما يوضح حجم التحدي الذي تشكله البيئة اخلارجية للمنظمة3املنظمة

، هذان العامالت احملددات لنتائج حتليل التغري يف املكونات و العناصر البيئيةأما عن البعد الثاين املتمثل يف االستقرار فهو يشري اىل 
الذي يرتاوح بني أربعة أصناف تتمثل يف بيئة بسيطة ثابتة، بيئة معقدة ثابتة و بيئة بسيطة متغرية وبيئة األبعاد البيئية حيددان مستوى التأكد

اذ القرار يف املنظمة، حيث ميتد التغري البيئي من الوضع الساكن اىل الوضع املتحرك، كما يؤثر هذان البعدان يف عملية اخت،  4معقدة متغرية
و كلما زادت ديناميكية تغري البيئة زادت الصعوبات يف عملية حتديد االحتماالت العديدة للقرار، فزيادة التعقيد تلزم املنظمة بضرورة 

جانيب بيئة املنظمة من داخلية  حناول فيما يلي تناول ويف املتغريات غري املتجانسة، التوجه حنو الالمركزية بغرض زيادة فعاليتها و التحكم
.الذي تتضمنه البئة اخلارجية على وجه اخلصوصعلى اجلانب االجتماعي والثقايف للمجتمعبشيء من التفصيل مع الرتكيز خارجية و 

:لمنظمةلالداخليةالبيئةعلى مستوى : 12-01

كل املتغريات احملصورة اليت هي  ئة الداخلية للمنظمة يالبالداخلية جممل مؤشرات و تأثريات ما يصطلح عليه بالعوامل تتضمن 
واملتولدة و الفاعلة داخل اطار املنظمة، من عمليات و وظائف واسرتاتيجيات ومعطيات خمتلفة، بعضها له عالقات ارباطية ضعيفة بالبيئة 

و بعضها اآلخر مرتبط مباشرة مبعطيات و مضامني البيئة اخلارجية للمنظمة كاجلانب ادارية حبت، باعتبارها عمليات تقنية اخلارجية 
إال اننا من خالل دراستها و للضرورة ،املرتبطة بالسلوك التنظيمي باملنظمةاالجتماعي و الثقايف و السياسي و بقية النظم االجتماعية

عليها، حيث تفرض هي األخرى تأثريات البيئة الداخلية للمنظمة انتقاص ألمهية دون ،رجيةالبحثية سنحاول الرتكيز أكثر على البيئة اخلا
حيث تفرض يف عملية التعامل الداخلي بني اطراف ،هاوخصائصتهاترتبط بطبيعيف اغلب عمليات ادارة املنظمة، باعتبارها متغريات اقيود

مستويات املشاركة االدارية أو نظم االتصال و طرق أو القيادة و أمناط بعينه يكون انعكاسا مباشرا لدرجة فاعلية سياقاو وحدات املنظمة 
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و طبيعة اهليكل التنظيمي ،1اختاذ القرارات و نظام األجور واحلوافز
، و هو ما يوضح العالقة اليت تربط بني البيئتني الداخلية و اخلارجية للمنظمة التعامل مع متغريات البيئة اخلارجية

. واليت تعد بالقاعدة اليت تنطلق منها املنظمة لبناء اسرتاتيجية حتقيق التكيف

:للمنظمةاخلارجيةعلى مستوى البيئة : 12-02

البعض، و من هنا تتفاعل مع بعضها و اليت هامن خمتلف املتغريات اليت تقع خارج حدودتعمل املنظمة يف بيئة متنوعة و معقدة 
من ذلك تفرض عليها مجلة من الواجبات 2تؤثر على املنظمة بطرق خمتلفة

كذلك على ةاملتوقفمن املتطلبات االسرتاتيجية لنجاحها يف حتقيق أهدافها، اخلارجية للمنظمة معرفة ودراسة البيئة فان من هنا و ، فيه
اليت 

هذه املتغريات املستمر على متغريات البيئة اخلارجية للمنظمة أو حميط املنظمة كما تشري اليه بعض الكتابات،، و ذلك باإلطالع تتضمنها
ميكن هذا و، يف تفاعل معقد و مستمر يلقي بنتائجه على املنظمة و خمتلف عناصرهاوغريها املتنوعة اجتماعية و سياسية و اقتصادية 

و احمليط السياسي و اإلجتماعي ديد من املقايس و االعتبارات كأن يفصل بني احمليط االقتصاديتقسيم هذا احمليط أو البيئة حسب الع
و أيضا بناء على بعد احمليط من قربه للمنظمة كاحمليط القريب ،كمتغرياتوهكذا اىل بقية احمليطات أو بني اهليئات و مراكز القوة و التأثري  

.اليت تتضمنها البيئة اخلارجية للمنظمةعلى طبيعة املتغريات باالعتمادلتقسيم األكثر شيوعا اا ، إال أننا نعتمد هن3و البعيدأو املتصل 

الوضع االقتصادي العام القائم مبحيط املنظمة مبؤشراته و معطياته ومتغرياته اليت متثلالبيئة اإلقتصاديةأن جند هذا السياق مثال يفو 
من خالل يف املنظمة على املستوى احمللي و العاملي، هلا تأثري املختلفة 

املتمثلة يف القوانني و التشريعات احلكومية ايل حتدد الفلسفة السياسية و القانونية، و البيئة االقتصادية واملالية ومتوسط الدخل الفردي
التحالفات قات بني املنظمات وبني احلكومة و التوجه العام القانوين لبيئة املنظمة، كالعالقات واالتفاقيات الدولية و السائدة و العال

هي املتجسدةالبيئة التكنولوجية، كما جند كذلك االقتصادية، املواصفات القياسية للجودة، االستقرار السياسي، و الضرائب و الرسوم
، كذلك من بني املتغريات ، إضافة اىل تطور جماالت املعرفةا و مستويات استخدامها و توافرهانولوجيا وانتشارهالظروف العامة لتطور التك
الذين ميثلون املنافسون املعتمدة يف التقسيم جند 

د املنظمة، و عملية اشباع حاجياهم و وجغايةهم أساس و الذين الزبائن أو مستقبلي اخلدمة، وأخريا سوق العملو مستوى أداء اخلدمة، 

4.

وسلوكهم امناط تعاملهم حتدد تلك اليت فهي،و الثقافيةمتغريات البيئة االجتماعيةأما عن
ال بد من تفاديها عن تكون معوقات قد اليت قد ختلق للمنظمة فرصا لالستفادة منا كما ،اليومي يف خمتلف جوانب احلياة

بسلوك و ادراك و امتعلق موضوعهاطريق وظائف ادارية 
ياتمستو إضافة اىل و الثقافية التطورات الثقافية و اخلصائص السكانية و املكانية واحلضارية باملتعلقة تلكو الثقافية 

.34، ص مرجع سابقمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 1
.41، صمرجع سابقغول فرحات، 2
119، صمرجع سابقناصر دادي عدون، 3
.46، ص2008، دار الخلدونیة، الجزائر، الوجیز في اقتصاد المؤسساتغول فرحات، 4





70

واطنة، قيم النظم الدينية السائدة و الثانوية، اجلماعات املؤثرة اجتماعيا، و كل ما الوعي االجتماعي و التعليم و الوالء للوطن، روح امل
1.

مبكما جند تقسيما أخرا أكثر ارتباطا 
اىل بيئة عامة و بيئة خاصة متثل عالقات املنظمة ببقية املنظمات و املتغريات اليت تؤثر مباشرة يف األداء العام للمنظمة حسب طبيعتها

أو الواقعية طار ضمن البيئة العامة، أما عن التقسيم الثاين و املتمثل يف البيئة الفعلية وختصصها و تصنف بقية املتغريات اخلارجة عن هذا اإل
د فمن جيمن قبل االدارة العليا و البيئة املدركة

ذلك، فتكون القرارات و التصورات مالئمة للبيئة املدركة و ليست احلقيقية، من العاملني عكسريهغها دمتوترة قد جياملنظمة بيئة منهم 
2   .

متغريات البيئة اخلارجية املتميزة ختلص املنظمة من خالل دراستها ملكونات و و من خالل عمليات تقييم البيئة اخلارجية للمنظمة
بدرجات متفاوتة من التغري و التعقيد اىل حتديد وجهة التهديدات اليت تواجهها من جهة و الفرص املتاحة هلا من جهة أخرى، لتتخذ كل 

ة تؤثر اجيابيا على ما جيب من اجراءات مسبقة ألجل تفادي التهديدات و استغالل الفرص اليت هي متغريات مواتية يف البيئة اخلارجي
الظروف اليت حتدث يف البيئة اخلارجية و متيل ألن تكون طويلة األجل أو الوجود تؤثر فعاليتها، بينما متثل التهديدات تلك املتغريات أو

ي غياب أي حتركات من قبل املنظمة للتعامل معها لتخفيض تأثريها فتشكل بذلك نقاط ضعف على األداء التنظيمععليها سلبا م
، و خنص بالذكر هنا املتغريات االجتماعية و الثقافية و كل ما حتمله من انساق و امناط خمتلفة من السلوك و اليت يف 3ككللمنظمةل

اليت و و اليت تؤثر بعضها مباشرة على مستوى األداء التنظيمي للمنظمات اخلدماتية أو العمومية الغالب تتعلق مبستويات الوعي و االدراك 
الفعاليات ضمن وظيفة من املرافق العمومية احلكومية، حيث حتاول هذه املنظمات تغيري سلوكات بعينها من خالل العديد تتمثل يف

و من خالل ما سبق فانه من العوامل و املتغريات السالفة الذكر من متارس تأثريا الفتا ، شكالهأاإلعالم مبختلف ةاالعالقات العامة و أد
و من بني النتائج اليت توصل باعتباره من اساسيات التنظيم عناصرها يصل اىل درجة التأثري على هيكلها التنظيمي، على املنظمة و خمتلف

لتأثريات اتفادي ألجل اليها البحث خبصوص كيفيات معاجلة واقع بيئة املنظمة مثال ما يتعلق باهليكل التنظيمي األمثل طبقا لطبيعة البيئة، 
ستولكر يف دراستهما حول تأثريات بيئة املنظمة شكلني من اهلياكل اإلدارية اهليكل امليكانيكي املقرتح للبيئات اقرتح برنز و،السلبية

و اعتماد الرتبة يف أداء العمل و السلوك املربمج، بينما اقرتحا اهليكل العضوي للبيئات املضطربة كونه ميتاز املستقرة و الذي ميتاز باملركزية 
ته للتكيف و اعتماده على االتصاالت اجلانبية و العمودية مع االعتماد على اخلربة واملعلومات أكثر من سلطة املوقع باملرونة و قابلي

.مع المركزية يف اختاذ القرارات، حيث وضع النموذجان انطالقا من اعتبار اهليكل الفاعل هو األكثر تكيف مع متطلبات البيئةالوظيفي 

منوذجا آخر للهيكل التنظيمي األكثر فعالية يف شكل هيكل تنظيمي متغري على أضافت دراسة لورنس و لورش من جهة أخرى 
مدى مقابلة البيئات الداخلية للمنظمات ببيئتها اخلارجية باعتبار ان املنظمات على مستوى كل وحدة أو قسم أو مستوى باملنظمة ،بناء

من قياسهم حلاالت عدم التأكد معدل التغيري يف البيئة اخلارجية و مدى دقة املعطيات اليت هي اليت حتقق تقابال أكثر، و تضالناجحة 
درجة بناء على جتمعها املنظمة عن بيئتها اخلارجية، بينما اعتمدا يف قياس البيئة الداخلية على بعدي التمايز و التكامل واعتمدت 

مقياسا للتعقيد، بينما يؤشر البعد الثاين على مدى التعاون واالعتماد كاملنظمة  مواقف العاملني واملديرين يف وحدات و مستويات فاختال
توحيد اجلهود و حتقيق األهداف التنظيمية املشرتكة، و هو ما يتيح اعتماد كمؤشر على مستوى املتبادل بني وحدات و أقسام املنظمة  
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وهو ما يرتجم اعتماد بعض ، 1عية اليت يعمل ضمنهاهيكل تنظيمي خاص مناسب لكل مستوى أو قسم يعكس خصوصية بيئته الفر 
املنظمات على هيكل تنظيمي خاص ضمن اسرتاتيجيتها لتحقيق فعالية أكثر و تكامال مع املتغريات السوسيولوجية و الثقافية يف بيئة 

ا سبق عرضه من تأثري ملختلف متغريات عملها على غرار عينة دراستنا عن املنظمات اخلدماتية العمومية املتمثلة يف جهاز الشرطة، و بعد م
جتدر ، اليت قد تكون جذرية بالنسبة للمنظمةالبيئة اخلارجية للمنظمة و

من خالل دراستنا سيكون الرتكيز على التأثري الذي تسعى املنظمة اىل احداثه على املتغريات و األوضاع السوسيوثقافية هاناإلشارة اىل 
.املطلوبنيتشكل عائقا أمام بلوغها درجات األداء و الفعاليةقد واليت تعين املنظمة أو اليت مت عرضها و تبيان أمهيتها للمجتمع 

:ة األداء التنظيمي للمنظمات اخلدماتية العموميةأسس و مؤشرات فاعلي: 12-03

وبدون مقابل و ال تتعلق بالتكاليف و مبدأ الرحبية،
يفوض هيئات و أجهزة الدولة لتمثيل مصاحله، وفقا ملبادئ احلوكمة العمومية، و يكون التسيري فيها بواسطة شخص أو أشخاص ختتارهم 

لوطنية ختضع ملراقبتها تقدم هلا تقارير دورية عن نشاطها و نتائجها ومنها اجلهة الوصية، منها ما تكون تابعة لوزارات و تدعى باملؤسسات ا
، كما متتاز املنظمات العمومية بأهداف متعلقة 2كاليت تعمل يف جمال النقل و البناء و اخلدمات العموميةاليت تكون تابعة للجماعات احمللية  

حمكومة بسياسة الدولة، كل موظفيها يتقاضون أجرا ثابت، تعيينهم و نقلهم خيضع لقانون العاملني بالوظيفة العمومية، ال يشجعون على 
ني املنظمات احلكومية و اخلاصة االقتصادية و اخلدماتية، و بذلك بنجد أن االختالف املوجود ب،3العمل التطوعي إال يف حاالت نادرة

وغريها من األشكال املتعددة اليت تأخذها املنظمات و املؤسسات جيعل من تطبيق مفاهيم و أساليب االدارة و ميكانيزمات كسب 
.زة الدولةالفاعلية و أحسن مستويات األداء التنظيمي أمرا نسبيا يأخذ خبصوصيات املنظمات احلكومية و أجه

كما و نوعا،  و حتدد اخلدمات املطلوبة للجمهور  ربكممارسةما شاعو من بني 
مقابل ، تقدم ذات اخلدمةجهات أخرىدون وجود اجلهة الوحيدة اليت تتوىل تقدمي هذه اخلدمات، يهالعموميالقطاع كون منظمات 

لدى الرضا تمستوياتدين ، مما يرتتب عنهمنهابني اجلمهور املستفيدونظمات االدارة العليا هلذه املاالتصاالت بني وسائل ضعف
تأثري القرارات السياسية و اإلدارية ملا هلا من ، إضافة اىل مستوى جودة اخلدمات اليت تقدمهايف حالة تدين املستفيد من اخلدمةاجلمهور 

عدمه و هو ما ينعكس مباشرة على أداء هذه املنظمات اخلدماتية، كذلك يؤدي عدم وضوح أوافية قد تلقى قبوال أبعاد اجتماعية و ثق
أنظمة غيابو عدم اعطاء أمهية لعملية قياس و تقييم األداء و نظام حوفز موضوعي و فعال و لدى موظفيها أهداف املنظمات 

مما يؤدي اىل وجود حالة عدم التأكد يف اختاذ القرارات اليت يرتتب عنها مستوى مرتفع من حالة املخاطرة مما يؤثر سلبيا معلومات فعالة 
تشجيع االبداع و االبتكار بسبب عدم لعملية على عامل الكفاءة و الفعالية، كما يسجل على ادارة املنظمات اخلدماتية عدم ايالء أمهية 

، وهو ما يؤدي اىل 4نني بدرجة عالية من املرونة و االستمرار يف مركزة و جتميع القرار لدى اجلهات الوصية حصريامتتع االنظمة و القوا
و بالتايل ضعف مستمر يف الفعالية و ظهور حاالت من عدم الرضا خلق فجوة بني املنظمات العمومية و مجهورها املستقبل للخدمة، 

.اجتماعية و ثقافيةخصائصمبا حيمله من هور املستقبل للخدمة أو اجلمهور العاموتدين املكانة و التعاون من قبل اجلم
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12-04  :.

ا قد يطلق عليه املسامهة يف الرعاية اإلجتماعية العامة كاملشاركة يف األعمال اخلريية و مساعدة النشاطات اخلريية و التضامنية، و هو م
بادارة السلوك األخالقي، كما ميكن أن يكون للمسؤولية االجتماعية للمنظمات مسار يتجه حنو مسؤولية أكثر أو أقل حسب املواقف 
ائي 
الذي يتمثل يف التزام مبا هو قانوين و مقبول أخالقيا بالنسبة للمجتمع دون الذهاب اىل ابعد من ذلك، و املوقف املالئم الذي يتجسد يف
املشاركة يف برامج اجتماعية خريية ذات قيمة أخالقية تستحق الدعم و االحرتام و أخريا املوقف الفعال املتمثل يف أعلى درجات االحساس 

ب
.1وتدعمها

يكمن بني الفوارق اجلوهرية بني املنظمات اخلدماتية احلكومية و اخلاصة يف طبيعة املستفيدين من اخلدمة فتختلف بذلك مستويات 
ولية االجتماعية و حىت القانونية و األخالقية باملنظمات احلكومية اليت تلتزم يتوفري خدمات نوعية مرضية لكل طالبيها الذين ميثلون يفاملسؤ 

و ذلك ما يفرض 2ت اليت تقدم وليس أمام مجهور املستفيدين أي خيار آخر باعتبارها الوحيدة اليت توفر هذا النوع من اخلدماتاخلدما

املتاح يف أغلب املنظمات احلكومية اخلدماتية على غرار األمنية منها سابقا و بالتايل فان مستويات حتقيق املوقف حثيثة و هو ما ليس ب
الفعال للمسؤولية االجتماعية يبقى رهني فهم ابعاد املسؤولية االجتماعية اليت تعد من أصال من أساسيات ومنطلقات خلق هذه املنظمات 

منذ البداية، لذلك جند أن امل
     .

.العموميةاملنظمات اخلدماتيةأداء علية افو اإلعالم ،العالقات العامة: 12-05

جمموعة من العمليات التطبيقية، تستفيد منها املنظمات يف إجياد التفاهم العامة يف املنظمةتعرف وظيفة العالقات
،  3والتكيف بينها و بني مجاهريها داخليا و خارجيا

اىل علم االجتماع االنساين، و فن إذا نظرنا اليها من الناحية 
و دعامة فهي تؤدي وظيفة هامة و حيوية ، 4هم و تأييدهماحلصول على رضا اجلماهري و ثقتتعمل ألجل ،التطبيقية التنفيذية

أساسية من دعائم إدارة املنظمة، باعتبار أن املنظمة ترمي من خالل أهدافها اليت صيغت أساسا ألجل اشباع حاجيات لدى اجلمهور 
ا و أهدافها مبا يناسب غاية تلبية هذه احلاجيات املستقبل تعد الرابط بني املنظمة و مجهور بيئتها، لذلك فهي تسعى اىل تعديل سياسته

عنها و عن يهو مدى فعالية و جودة اخلدمات اليت تقدمها و تصحيح األفكار اخلاطأة لدللجمهور بعد االطالع على احلاجيات احلقيقية 
ات العامة عن طريق مجلة من حيثيات عملها و هو ما يستوجب جهاز اتصايل اعالمي قوي لدى املنظمة جتسده و تنفذه وظيفة العالق

218، الشارقة، ص2008اثراء للنشر، 01، طادارة الموارد البشریة الدولیةعلي عباس، 1
. 251، ص مرجع سابقموسى اللویزي، 2
.  24، ص01،2007، المكتبة المصریة، طالعالقات العامة من المنظور اإلجتماعيأحمد محمد موسى، 3
121،ص2004، 04، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، طاإلعالم من منظور علم اإلجتماعالعالقات العامة و حسین عبد الحمید أحمد رشوان، 4
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األدوات أمهها اإلعالم
.املؤسسايت اىل قسمني داخلي موجه للعاملني باملؤسسة و خارجي للجمهور مستقبل اخلدمة

بني األجهزة العمومية و اجلمهور كما تربز أمهية العالقات العامة يف جمال املنظمات العمومية، بقيامها بدور حتسني العالقات 

ضرورة تفعيل وظائف
ث 

تعمل العالقات العا
العالقات العامة اىل التوعية باألهداف العامة للمنظمة و أسلوب وظيفة ،  1كل احنراف أو تشوه يف ثقافة و سلوك

اسرتاتيجيخطط و و ما أعدته من نشاطها كيفية و 
.و خاصة منها املنظمات اخلدماتية التابعة للقطاع العامالتفاهم و التأييد و االنسجام بني املنظمة و اجلمهور

ترتجم من خالل عمليات الذكر،ف كما أسلفنالة من األهدامجو تعمل املنظمة من خالل وظيفة العالقات العامة اىل حتقيق 
ضمن النسق ،،يف شكل تكاملي وسطاليت تتم وغايات احلمالت اإلعالمية 

اإلجتماعية و الثقافية للمجتمع اليت هي 
من خالل تعاملها مع الرأي ، و كذلك 2

ا خيدم املنظمة حسب متغريات بيئتها مبمتغري ضمن نسق اجتماعي و ثقايف املختلفة اإلجتماعية و عملياته 
. 3التي ال تتفق ومصلحة المنظمةمنها و تغيير السلبية بعثاآلراء و السلوكات االيجابية و و خلق باالبقاء ، و الثقافيةاالجتماعية

:ةمقومات كسب ثقة مجهور املنظمات اخلدماتية العمومي:12-06
4خلص الباحث أمحد حممد موسى

للقطاع احلكومي عن طريقة وظيفة العالقات العامة و اإلعالم اخلارجي ألجل كسب ثقة اجلمهور و إقامة عالقات طيبة معه نوجزها 
:فيمايلي

:تلبية و احرتام مصاحل اجلمهور- أ
حتاول املنظمة 

بتحقيق أهداف اجلمهور و بالنظر اىل طبيعتها العمومية فان النفع العام يفرض عليها تعميم اخلدمة قد االمكان كهدف أساسي لإلدارة 

.ومصاحل اجلمهور 
:استخدام كل وسائل االتصال إلعالم اجلمهور-ب

ل من املعلوم أنه ال يقدر ألي منظمة خدماتية حكومية النجاح ما مل تعمل على خلق املشاركة اإلجيابية للجماهري هلا، ومن أج

.140، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 1
245، ص 2008، 01، مكتبة الجامعة الشارقة، طإدارة الموارد البشریة الدولیةعلي عباس، 2
.344، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 3
.219، صمرجع سابقحمد محمد موسى، أ4
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ة 
فاسحا ا

باعتبار أن أي موقف ميكن أن يتخذه اجلمهور من املنظمة على ضوء معلومات خاطئة أو ناقصة تنقل إليه، من خمتلف مصادر الدعاية 
مواقف أخرى غالبا ما تكون ضدها، ألن اجلهل الذي ميكن حدوثه وسط اجلماهري يؤدي إىل عدم غري الرمسية ال يلبث أن يتحول إىل 

فبغض النظر عن حق اإلنسان يف العلم و املعرفة و باعتبار عرض أو إىل حدوث نوع من السخط العام، اكرتاثهم وإىل إساءة فهمهم
ه كسب ثقة الفرد أو اجلماعة، جتد املنظمة نفسها جمربة على أن تعمل احلقيقة هو أساس كل إعالم ضمن وظيفة العالقات العامة يراد ب

.  بشكل مستمر على إحاطة مجهورها بواقع األمور ألجل رفع مستويات التفهم و الوعي و القبول
:احرتام الذات البشرية-ت

أن تراعي مجيع األمور املتصلة بذات على العالقات العامة للمنظمات اخلدماتية ذات الطابع العمومي يف جمال تعاملها مع اجلمهور
باعتباره كيان مصون، كما يشمل ذلك عدم االستخفاف به فال يكفي املنظمة اليت تسعى إىل كسب ثقة . الفرد وكرامته وقيمته اإلنسانية

.
:الصاحل العامالسعي حنو حتقيق-ث

يقرتن جناح املنظمات اخلدماتية يف حتقيق أهدافها بقدر انتشار الشعور بأن املنظمة أو املؤسسة تعمل من أجل حتقيق الصاحل العام، 
نانيته، و هو ما حيقق  التكيف املالئم للفرد يف أبعاده حلدود مصاحله الشخصية و ييسر توجيه سلوكه حنو اإلجيابية و التعاون، بعيدا عن أ

ألجل املصلحة العامة للمجتمع ويتحقق الشعور بالصاحل العام بنبذ عادات التوصيات واالستثناءات واحملسوبيات وخلق اإلميان باحملافظة 
.على املال العام، وعدم اإلسراف أو التبذير فيه، كل هذه األمور وغريها تنمي الشعور بالصاحل العام وتعمل على كسب ثقة اجلماهري

:لتزام املطلق بكل مضامني اخلصوصية االجتماعية و الثقافية و الدينية للجمهوراال- ج
من املعلوم أن اإلعالم الناجح كأداة لوظيفة العالقات العامة باملنظمة جيب أن يكون بلغة املستقبل و جيسد كل خصوصيات 

.اإلعالمية ملتزم بشكل حصري مبضامني اخلصوصية االجتماعية و الثقافية و الدينية للجمهور املشكل لببيئة االجتماعية للمنظمة
:التعامل بعدالة و مساواة بني كل أفراد اجلمهور- ح

التزام كل 
داخل املنظمة وهم مجاهريها الداخلية فإن وقع الظلم على العاملني أو املوظفني يؤدي اىل منهم، كما أن العدل مطلوب لألفراد العاملني 

.عدم استطاعتهم العدل مع مجاهري املنظمة والشك أن التزام العالقات العامة بتحقيق العدل ورفع الظلم، حيقق هلا ثقة مجاهريها و والئهم
:اشاعة روح التضامن و التآزر- خ

املنظمة ككل حنو هدف واحد هو الضمان الوحيد لنجاحها، وتفككها ووجود روح الشللية واالنقسام نذير إن عمل املؤسسة أو 

، كذلك يؤدي بعضهم وجتاه املنظمة اليت يعملون حتت لو 
حتسيس و اعالم مجهور املنظمة بأهداف و غايات اخلدمة العمومية و مقاصدها اىل خلق جو من التعاون و االنسجام و التكامل بني 

. املنظمة و بيئتها االجتماعية 
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عملية إدارة حول يف جوهرها نصب تمبختلف مداخلها النظرية، البحثية اتهتمامالاأغلبجند أن عرضه، من خالل ما سبق 
منظمة، كما تتبعنا من خالل مباحث للنجاح اللفاعلية و احتقيق أعلى درجات للوقوف على مدى اسهامها يف ، وتقييم األداء التنظيمي
ألفراد لبالنسبةتحديد معايري قياس األداء ببدأختلف وظائف ادارة املنظمة، مباملتعدية األداءادارة و تقييمالفصل كل اجراءات 

حتقيق األهداف املوضوعة، وبلوغ مستويات الفاعلية املطلوبة ألجل هضعفمواطنتصحيح مرحلة اىل وصوالوالوحدات و املنظمة ككل، 
هاحاضر تصف ،هاوجودلو مربرية كل منظمةاغ،حتقيق األهدافيف مدى تتجسدفاعلية األداء اعتبارانطالقا من 

من اخلصوصية ما جيعلها وثيقة االرتباط بالبيئة اخلارجية اليت هلا ،اخلدماتية التابعة للقطاع العمومياملنظمات منها السيما ،هامستقبلترسم و 
على األقل يكفيمستوى تحقيق لفيها التأثري التكيف و حتقيق مما جيربها على حماولة ، ثقافيةاجتماعية وتتغريامبكل ما تتضمنه من

، و هو ما يتم بوظيفة العالقات نيل ثقة ودعم اجلمهور املستقبل للخدملواالنسجام معهاالتكامل و التناسق احلد املقبول من لضمان
بعث التقبل و يف شكل رسائل إعالمية مزدوجة اإلجتاه لإلرشاد و التوعية و التوجيه حنو ،هلاالعامة و بكل وسائل اإلعالم املتاحة كأداة 

تقدمي اليت تسعى اىلوأداء املنظمةفعاليةلاحلنيو الداعمة يف ذات بالدرجة األوىل السلوكات االجيابية اليت ختدم الصاحل العامخمتلف 
.نوعيةخدمة عمومية
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املوضـوعي بشـقيه، الطبيعـي واالجتمـاعي، بقصـد فهمـه وحماولـة عملية فكرية إبداعية معنية بالتفاعل واحلوار مـع الواقـع اإلعالم يعد 
التـأثري فيــه، مــن خــالل نقــل هــذا الفهـم والــوعي عــرب فــن صــحفي متطــور، وباسـتخدام الوســائل اإلعالميــة املناســبة ملعاجلــة موضــوعات معينــة 
أثري علـى هـذا الواقـع املوضـوعي، ودفعـه للتحـرك 

، وفق اهدافها اليت قـد تكـون علـى 1وتوجههوفق مسارات ختدم مصاحل وقيم وأفكار القوى االجتماعية واالقتصادية اليت متلك هذا اإلعالم
التشــــاور و تــــدعيم املعــــايري املـــدى القريــــب أو البعيــــد اذا كــــان موضــــوعها النشــــأ واألجيــــال الصــــاعدة خاصــــة، حيــــث تتمحــــور وظائفــــه بــــني 

اإلجتماعية أو حىت التخدير كشكل من أشكال اخللل الوظيفي كأثر سليب قد تسببه وسائل اإلعالم باحداث تأثري غري مرغوب فيه نتيجـة 
الـتحكم يسـتحيلحيـث، 2زيادة مفرطة يف مستوى املعلومات للجمهور فتتحول معارفهم اىل معارف سلبية ينتج عنها حالـة مـن الالمبـاالة

الـيت يقـوم عليهـا خاصـة إذا كـان فيهـا اعـادة للنظـر يف املسـلمات املتداولـة اعالميـا دثـه انتشـار الفكـرة أو األفكـار حييف األثر الذي ميكـن أن 
اط العميقــة إىل حقيقـة النشــ، و بـالنظرة 3، وبــذلك فـاإلعالم أوجـد ثقافــة جديـدة مــن الصـعب الـتحكم يف جمراهــا و آثارهـا

اإلعالمي الفاعل و آثاره تؤكد أنه هادف و مؤثرا بشكل تراكمي، األمر الذي جعل اإلعالم حيتل موقعا متقـدما بـني الوسـائل القـادرة علـى 
جعل وسائل اإلعالم مؤهلة بامتياز و هو ما نشر املعرفة، وحتقيق الوعي، وترسيخ القيم، وترويج األفكار، واإلسهام يف التنشئة االجتماعية، 

كـون كـذلك آليـة ضـخمة فتاكـة لقـيم ونظـم و بنـاء يقـد مـا بقـدر، 4لإلسهام يف تكوين األنساق املعرفية والقيمية والسلوكية للفـرد واجلماعـة
 .

 

06:ص12003، أ ن ع أ، الریاض ط رأي عام ضد الجریمةتخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین أدیب محمد خضور، 1
74ص ، طبعةرقم بدون سنة النشر و ،االتصال و نظریاتھ المعاصرة الدار المصریة اللبنانیةحسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 2
114ص 2009، تونس، 01ط،للنشرالدار المتوسطیة ،اإلعالم و تفكك البنیات القیمیة في المنطقة العربیةعزي عبد الرحمان، 3
128:ص،نفس المرجع4
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البنية املعرفية واإلدراكية والسلوكية تتجسد بقدرته على التأثري و التغيري يفله مقاصد و أهداف و غايات،اإلعالم نشاط غائي يعترب
يف شكلمع املتلقي أليكون أساسا مشرتكا تفسريا للواقع، و املعىن بالصورة والكلمة تقدمي وسائل اإلعالم حتاولللمتلقي، حيث 

ميكن أن يتحدد جزئيا من خالل التفسريات و األفكار اسلوكيرتتب عنه ،مشرتك ملعىن الواقع املادي واالجتماعي الذي يعيشونهمفهوم 
وسائل االعالم كعوامل مؤثرة يف قدرةالعديد من الدراسات ألجل فهم حقيقةعلى أساس ذلك تقامف، 1اليت تقدمها وسائل اإلعالم

اختالف السياق السياسي على بناءختتلف بشكل ملفت للنظر، هاكانت نتائجو 
معات هذه الدراسات ، أسست هجريت فيأواالقتصادي واالجتماعي الذي 

املداخل النظرية املتناولة لإلعالم و املفسرة لكيفيات تأثريه هذه تقدمي عرض موجز ألهم مايليحناول من خالل و، 2وأساليب االقناع
.اوأس

01 

:و وسائل اإلتصالنظريات اإلعالم : 01-01
اء 
مبستوى الرأي العام بتنويره و تثقيفه و احداث تأثري فعلي يف سلوك الفرد و اجلماعة، اختلفت النظريات و املذاهب اليت حتاول أن تشرح 

:بعد جتميع اخلواص و السمات و املالمح اليت تشكل نسقه العام، ميكن ذكر أمهها فيمايليلياته و امناطه فعا
، ظهرت ضمن سياق اجتماعي خاص ةوهي نظرية تعد من أوائل االجتاهات النظرية املفسرة للظاهرة اإلعالمي: نظرية السلطة- أ

مع حصر احلق يف التحكم و السيطرة على ذوي و النبالء حكمهم يتميز بالتسلطة مبذهب احلق اإلهلي الذي بسط به امللوك
.، بناء على اعتقادهم بالفروق اجلسدية و العقلية بني األفراد3يف ضل مشيئة و رضا احلاكماملعرفة من العلماء و احلكماء 

: نظرية احلرية-ب
فكرة النظام االقتصادي احلر أو الليبريايل الذي أخذ منه ، فتنطلق نظرية احلرية يف اإلعالم من4حتمله من مفاهيم حول احلريات

االنسان أن يتعرف و حق االعالم مبدأ و مفهوم احلرية، الذي ميتد اىل حرية املعتقد و حرية التعبري وصوال اىل حرية الصحافة، 
و التعبري على وجهة نظره لظهور الرأي الصائب، وهو ما مهد لظهور نظرية احلرية يف االعالم اليت تأثرت بتأثر على احلقيقة 

و هو االجتاه الذي اخذته الدول املتقدمة بالنظام االقتصادي احلر على النظام االقتصادي الليربايل يف جمال االحتكار و السلطة
.5مريكا و أوربا الغربية و اليابانغرار أ

دعمه و والئه الطوعي ينظر أصحاب هذه النظرية اىل اإلعالم كأداة للسيطرة على اجلمهور و وتوجيهه لضمان : النظرية املاركسية-ت
6.

.53:ص،مرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 1
.274:، ص2006، لبنان، 01ط ، ، دار النھضة العربیةنظریات االتصالمي العبد هللا، 2
.256، ص 2004، المكتب الجامعي الحدیث، مصر العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماعحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 3
89، ص 01،2006المكتبة العصریة، مصر، طالعالقات العامة من منظور اجتماعي، أحمد محمد موسى، 4
258، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 5
.259، ص المرجعنفس 6
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-ث
اجلماهريية قوة للتكامل و لالنفصال و الفردية يف اجلتمع، بينما يعتقد أصحاب االجتاه الثاين اىل أن آثار وسائل اإلعالم 

، 1واالتصال  اجلماهريية 
هذه اخلاصية املتميزة املتمثلة يف القدرة على التأثري و التوجيه واليت تعطي اإلعالم أمهيته االسرتاتيجية جعلت الكثري من 

ه حناول أن نوجز أهم االجتاهات النظرية املفسرة له الدراسات تتمحور حول كيفيات هذا التأثري و أبعاده احلقيقية و حمددات
:فيمايلي

: النظريات اإلعالمية املفسرة لكيفيات التأثري: 01-02
 

:و الرأي العام و خمتلف العمليات االجتماعية أمههادراسة طبيعة تأثري وسائل اإلعالم على السلوكتتناول ظهرت نظريات متعددة، 

وتؤكد هذه النظرية على أن تأثري ما تعرضه وسائل اإلعالم املتنوعة حيتاج إىل فرتة طويلة حىت : نظرية التأثري على املدى الطويل- أ
تظهر أثاره على األفراد من خالل تراكمات إعالمية عديدة تؤيدها معتقدات ومواقف وسلوكيات خمتلفة، وان استمرار تعرض أفراد للمواد 

.2إىل تبين بعض تلك األفكار أوالقيم، قد يؤدي مستحدثةا حتمله من أفكار جديدة وقيم مغايرة وأساليب حياتية مباإلعالمية 
حيث يتعرف ،ان عملية االمناء نوع من التعلم العرضي الذي ينتج عن تراكم التعرض للتلفزيون مثال: نظرية االمناء الثقايف-ب

حقائق الواقع االجتماعي و تكون هذه احلقائق بصفة تدرجيية أساسا للصور الذهنية و القيم اليت مشاهد التلفزيون دون وعي على
.  3يكتسبها املشاهد على العامل احلقيقي

وهذه النظرية تعين أن اجلرعات اإلعالمية املتواصلة وبأساليبها املختلفة مبا حتمل من قيم ومفاهيم : نظرية التطعيم والتلقيح-ت
التجارية جديدة تش

يف شكللدى العامةيولد ملواضيع اجلرائم األخالقية مثال 
. 4حساسلالتبلد 

آلية حمرضة على االستجابة، اعتبار االعالم تقوم هذه النظرية على أساس حيث :-القذيفة السحرية-التأثري املباشرنظرية - ج
تؤكد هذه النظرية أن ، حيثإثر اإلجنازات اليت حققتها الدعاية أثناء احلربني العاملتني األوىل والثاينترسخت هذه الفكرة و جتسدت 

كل فرد ميكن أن يدركها وأو املؤثرات 
ألساسية كل فرد، وذلك انطالقا من فرضية أن الطبيعة اقبل  ، وأنه من املمكن أن حتدث استجابة متماثلة تقريبا من 5بنفس الطريقة

حيث تنظر هذه النظرية اىل الناس باعتبارهم خملوقات سلبية ميكن التأثري املباشر فيهم مبجرد ، 6
لرسائل االعالمية، و من مث فان املتصل يستطيع حتقيق أهدافه مبجرد إرسال رسالته اإلعالمية، إال أن هذه النظرية مل تصمد لتعريضها

طويال باعتبار أن عملية االتصال معقدة و ختضع للعديد من العوامل فال ميكن أن تكون كل رسالة مؤثرة ناجحة و الحيصل التأثري مع كل 

.259، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 1
.135:ص2003،الریاض01:طأ، .ع.ن.أ، الجودة النوعیة لبرامج اإلعالم األمني العربي ،الثقافة األمنیةابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 2

.302ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 3
.134، ص الثقافة األمنیة، مرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 4
جامعة نایف –مركز الدراسات و البحوث -االعالم و االمن- اآلثار السلبیة للجریمة و العنف و االنحراف في وسائل االعالم–محمد مسعود قیراط 5

181ص- الریاض-2007-الطبعة األولى-العربیة للعلوم األمنیة
.53:، صمرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 6





80

ممبعينيات و مل تصمد أمام الدراسات امليدانية ر فاهتزت هذه النظرية يف االحصري، بشكلالرسائل 
. 1احملدود

توقف على عوامل كثرية ومتعددة، بعضها تستطيع وسائل اإلعالم أن تتأثري قدرة الاألحباث أن بعض اثبتت: نظريات التأثري االنتقائي-د
تسيطر عليه وبعضها

:2وهذه النظريات هي، كانا يسعيان لفهم طبيعة اإلنسان من املنظور الشخصي من جهة ومن املنظور االجتماعي من جهة أخرى
لفردية املكتسبة يف البيئة النفسية أو اإلدراكية ألفراد اجلمهور هي مفاتيح تشكيل أكدت أن الفروق االيتنظرية الفروق الفردية-

األوىل هي أن مجهور وسائل تني رئيسيتنييقامت على فرضفقد نظرية الفروق االجتماعية ، أما 3
والفرضية الثانية اليت تقوم عليها نظرية ا،اإلعالم ليس سلبيا

نظرية ، أما عن وأن هذا التشابه له أمهية كربى على تلقيهم للرسائل اإلعالميةومتماثلون يف نواح متعددة ذات تأثري كبري على سلوكهم
اعية بني األفراد داخل مجاعة أو حىت بني عدة مجاعات أولية يف تعامل تنطلق من افرتاض أمهية العالقات اإلجتمفهيالعالقات االجتماعية

هذه النظرية تأثري قادة الرأي على االتصال تشرححيث ، 4الفرد مع الرسالة اليت متر عرب العالقات االجتماعية لتصل اىل ادراك الفرد
وتؤكد أن العالقات االجتماعية غري الرمسية متثل عوامل متداخلة هامة شكلت وحددت أسلوب اختيار الناس للمضمون ،الشخصي

متكو ، اإلعالمي، وتفسريهم له، وسلوكهم بناء عليه
لقوة وسائل على ضرورة النظرالعديد من الدراسات تؤكدحيث ،5ر االنتقائي ومبدأ السلوك االنتقائياإلدراك االنتقائي ومبدأ التذك

:فيما يلياملتمثلة يف اإلعالم من خالل العمليات االنتقائية 
حيث: التعرض االنتقائي- 

. ال يتعاطفون معها

حيث أن الرسالة اإلعالمية حمكومة مبذا يريد أن يدرك أو يتصور املرء أوما هي فائدة الرسالة له : التصور و التفسري االنتقائي- 
.تيجة لتصوراته و ادراكاتهمن جزاء اجتماعي أو مادي ن

. 6يدرك أو حيب تصوره أكثر من تذكره ما ال يرغب فيه أو ال حيبهويتذكر ما يتصوره إذ الفرد:  التذكر االنتقائي- 

،البعيدلوسائل اإلعالم تكمن يف تأثريها غري املباشر على املدى تعتقد هذه النظرية بأن األمهية احلقيقية : نظريات التأثري غري املباشر-ه
نظرية النموذج اليت قامت كجزء من نظرية أمشل للتعليم االجتماعي، ونظرية التوقعات االجتماعية اليت قامت على أساس أن وسائل ك

اإلعالم تقوم بنقل املعلومات املتعلقة بقواعد السلوك االجتماعية اليت يتذكرها عضو اجلماعة، وأن هذه العملية تؤثر مباشرة يف السلوك
العل

.7املادي واالجتماعي

التطور اهلائل لتقنيات وسائل االتصال، ودخوهلا جمال التقنية املتقدمة جتد هذه النظرية أنه ب:نظريات التأثري املعتدل لوسائل اإلتصال-و
جمردة وبشكل مباشر، بل اإلعالميةجدا تضاعف التأثري الذي حتدثه رسائل تلك الوسائل يف اجلماهري، مل يعد الفرد يتعامل مع الرسالة 

.277ص ، مرجع سابقمي العبد هللا،1
.54:صمرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 2
170ص- مرجع سابق،محمد مسعود قیراط3
73ص2010، 01الیازوري االردن ىط،-مدخل متكامل-نظریات االتصال ،بشیر العالق4
177صمرجع سابق–محمد مسعود قیراط 5
.278ص مرجع سابقمي العبد هللا، 6
.52:، صمرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 7
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سنواتيف أواخر الستينات و و،1قائما بذاتهخالقا ر اإلخراج فنا صارت تأتيه حمفوفة بكثري من املؤثرات النفسية والسمعية والبصرية، وصا
اإلعالمالسبعينيات برز ما يعرف بنموذج التأثري املعتدل لوسائل االعالم الذي افرتض بأن نظرية التأثري احملدود قللت من شأن وسائل 

ى رؤية أحادية قريبة املدى و أغلبها استبعدت التأثريات اجلماهريية و اقتصرت على جماالت املواقف و اآلراء فقط يف خالل اعتمادها عل
منوذج التماس املعلومات حيث يركز هذا النموذج على سلوك املرء يف طلب املعلومات طويلة املدى، و من بني مناذج التأثري املعتدل نذكر

منوذج ، و الرسالة أو القائم على االتصال اىل املتلقي للرسالةو حياول أن يعرف العوامل اليت حتدد ذلك السلوك، يف انتقالة من الرتكيز على 
يفرتض أن اشباع احلاجات يتم ليس فقط من خالل التعرض اىل وسيلة إعالمية حمددة بل يتم كذلك من الذياالستعمال و اإلشباع

ن وحيدون بينما حنب ان نشاهد التلفزيون خالل السياق االجتماعي الذي تستخدم فيه الوسيلة، فنحن قد حنب أن نستمع اىل الراديو وحن
ةو تفاعليةعوامل و متغريات فرديبأمهية هيعتقد أصحابالذي االتكالية على وسائل االعالمأو منوذج التبعية و كذا ،و حنن مع العائلة

اإلعالم ليحقق حاجاته و حيصل يعتمد على معلومات وسائل اإلعالم على اجلمهور الذيلتأثري وسائل أعمقفهم اىل للوصول، ةوتنظيمي
تأثريات وظيفية هي على أهداف معينة، و يشتمل هذا النموذج على ثالثة أمناط من التأثريات، التأثري املعريف، العاطفي و السلوكي، و 

يؤكد على الذيلوياتمنوذج ترتيب األو ، و أخريا مرتبطة اىل حد كبري بدرجة اعتماد اجلمهور على املعلومات اليت تقدمها وسائل االعالم
يف ترتيب تساهم ، أي أن وسائل اإلعالم من حيث األمهيةوجود عالقة اجيابية بني ماتؤكده وسائل االعالم يف رسائلها وما يراه اجلمهور 

.2لدى اجلمهور املتلقياألولويات 

هو من املبادىء االساسية اليت حتقق التأثري القوي لوسائل االعالم هنأيرى بعض الباحثني : اإلعالمنظريات التأثري القوي لوسائل -و
اعادة الرسالة االعالمية على مدى زمين معني يف شكل تكراري والرتكيز على مجهور معني تستهدفه الرسالة االعالمية اضافة اىل حتديد 

هداف، هذه العوامل جمتمعة حتد من ان يكون للفرد رأي االهداف بعناية لكي يقوم القائم باالتصال بانتاج رسالة منسجمة مع هذه اال
زداد فرصة تأثري وتشكيل املواقف عن طريق وسائل بقدر ما تقيد فرص االنتقاء التصوري االدراكي لدى اجلمهور تمستقل وبقدر ما 

ملية النموذج بالتمثيل على ذلك بان ما حاول ان يثبت عاالذيمنوذج  دانيال لرينرنذكر االعالم واالتصال، ومن بني مناذج هذه النظريات
ع مستويات التعليم وان زيادة التعرض لوسائل االعالم تسري مع مشاركة اقتصادية ا رتفاحدث يف الغرب من زيادة التحضر ادى اىل 

االعالم واالتصال وسياسية اكرب، حيث يقوم منوذجه على ثالثة ركائز تتمثل يف التقمص او الشخصية املتحركة باالضافة اىل ان وسائل
.3آداة لتحريك الناس واخري ان منوذجه نظام للتحديث

: االجتاهاتو تغيري أسس االقناع : 01-03

حساس أشعور و مقدرة وسائل اإلعالم على االقناع مبدى مشاركة املوقف الذي حتمله الرسالة اإلعالمية لتفسريات تمحورت
الذي يزيد من،الطابع الشخصي للوسيلة اإلعالميةباختالف الرتكيز على تلفختقناعية لوسائل اإلعالم الالقدرة ااجلمهور، فنجد أن 
لكرتونية، اليت تعترب بدورها أكثر الااإلعالمية ئطتصال الشخصي أكثر مقدرة على اإلقناع من الوساالاأن جندكأن،  

يصل إىل باعتباره املسموع أو املرئي باالعالم اذا ما قورن مقدر تقلاليت ،4عةمقدرة على اإلقناع من الوسائل املطبو 

155: ص،مرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 1
284، ص المرجع السابقمي العبد هللا، 2
296:ص.نفس المرجع3
.، الریاض2001، 1كادیمیة نایف للعلوم األمنیة طأ، ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، األمناإلعالم اإللكنروني والشھري فایز، 4
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مجهور مستوى تعليمه أعلى من مستوى مجهور اإلذاعة و التلفزيون بشكل عام و بأن الفرد الذي حصل على قدر ضئيل من التعليم يكون 
.1أكثر استعدادا لتقبل اإلحياء

مقدرة خاصة على اإلقناع أي أن القدرات اإلقناعية ختتلف باختالف يةاعالميلةتؤكد األحباث اإلعالمية أن لكل وسكما
استخدام وسائل اإلعالم اجلماهريي لتقدمي رسائل خمططة عمدا الستنباط أشكال معينة من باجتاهاالعالمتدفع غائية و 2الوسيلة اإلعالمية

تؤدي إىل إحداث تغيري يف سلوك سائد أو منع اإلقدام اليت إحداث تغيري يف البنية املعرفية واإلدراكية ألجل،السلوك من جانب املتلقني
نفسية تقوم على االفرتاضات األساسية أسس هيخمتلفة لإلقناعأسس منطلقات، وهناكعلى سلوك، أو اإلقناع باخلطر من سلوك معني

تنطلق من مقوالت العلوم االجتماعية اليت ثقافية اجتماعيةأسس ، و لسيطرة عليه من الداخلعلى فكرة أن السلوك تتم او لعلم النفس 
ين اإنشاء املعأسس، وأخريا تفرتض أن قدرا كبريا من السلوك اإلنساين تشكله قوى تقع خارج الفرد، وأبرزها العوامل االجتماعية والثقافية

املعلومات اليت تنقل إذ أن إنشاء املعاين بغرض تغيري السلوك عن قصدحيث يتم ،فة والسلوكبني املعر القائم االرتباط مبدأ اليت تقوم على 
، للتمكن بذلك من أن ترتجم اىل سلوكات معربة 3تكون فعالة وقادرة على تغيري املعاين املوجودة يف أذهان املتلقنيإىل اجلماهري جيب أن

.عن املعاين املكتسبة

:و تغيري املواقفأساليب اإلقناع: 01-04
علىوسائل اإلعالم من أكثر األجهزة اليت ميتلكها اإلنسان قدرة تعد

من تيارات فكرية واجتماعية واقتصادية متنوعة يف مصادرها ومتباينة يف أهدافها تدفعهمبايف خضم متصارع األفكار،  
استعداد للقيام بعث بالسلوك تنظيم ملشاعر ومعارف وسلوك بارتباعيتفاوت تأثريها على كما ،

راء واجتاهات بني األفراد الذين مل يكن آختلق بأنقد يكون فاجتاهاتيتباين تأثري الرسالة اإلعالمية على و ،4بأفعال معينة
تقلل من شدة االجتاهات املوجودة بدون أن ختلق حتوال أن جتاهات موجودة فعال، أو الدعم كما قد يكون أية آراء حول املوضوع،  لديهم
عوامل تدخل بأخرىكما قد يأخذ التأثري و االقناع مناحي غري ،  ناحية النظريةال يكون هلا أي تأثري على اإلطالق من الأو أن فعليا، 

أن باعتبار، وتأثري اجلماعات وقادة الرأيللمجتمع االستعدادات السابقة كوسيطة تؤثر يف تعامل وسائل اإلعالم اجلماهريي مع االجتاهات  
،5لتأثريايف عمليةاليت تسهم و القيم هناك العديد من الفعاليات األخرىوسائل اإلعالم اجلماهريي ال تؤثر لوحدها وبشكل منفرد، بل 

تقوم على أساس التخويف الشديد اليتستخدم االستماالت العاطفية واملنطقية، تاليتأساليب اإلقناع وآلياته، وهو ما يفسر مضامني
أواملتوسط أو الضعيف، واستخدام االستماالت اإلجيابية والسلبية، وكذلك استخدام االجتاهات واالهتمامات القائمة واملوجودة لدى الفرد 

ق واملوثوقية، استخدام مصادر على درجة عالية من الصدب،بواجلمهور، 
إضافة اىل العديد ،6واالكتفاء بعرض وجهة نظر واحدة أو جانب واحد من املوضوع، أو عرض أكثر من وجهة نظر أو أكثر من جانب

:من العوامل واملتغريات املرتبطة بتقنيات اعالمية نذكر منها ما يلي
 
 

.56:ص،مرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 1
مركز الدراسات والبحوث، ، أ.ع.ن.أ، ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، التوعیة اإلجتماعیة في المواضیع األمنیةمحي الدین عبد الحلیم، 2
35ص.، الریاض2001، 1ط
55،ص مرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمة،أدیب محمد خضور3
.133:، صمرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 4
.57:، صمرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 5
.58:، صنفس المرجع6
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: تكرار عرض الرسالة اإلعالمية- أ
تتأثر ،1لمظاهرليفرتض بنية معينة ف،املدركات املختزنة يف العقلرلألشياء احمليطة به يف إطاتهعلى رؤيللفرد النظام اإلداركي يؤثر 

يسعى ات الفرد ملعلومحيث يتعرض التعرف مث التفسري فاحلفظ مث االسرتجاع، بتفاعلية تبدأمبعلومات الرسائل اإلعالمية من خالل عملية 
، يسرتجعها حينما حيتاج إليهاو حيفظها يف ذاكرته أن قبلالل مقارنتها مبا لديه من خربة سابقة، فسريها من خيإىل التعرف عليها، مث 

طواعية التعرض ملعلومة ما دون غريها، هذا الفرد ار يختالذي يتم خالله ااالنتباه االختياري يتمسلوك الرتبطة باملاكتساب املعلومات وب
لعدة مرات لرسالة إعالمية جتعله خيتار باستمرارالفردعرض يتأن بعوامل كثرية منها التكرار علىالذي يتوقف االنتباه االختياري السلوك

امليكانيزماالذكر
فتكرار الر ،2لدى اإلنسانالعفوي 

من 
تكرار تعرض فالعالقة بني السلوك العدواين لألطفال ومشاهدة التلفزيون و هو ما يفسرية معينة، خالل التعرض املنتظم لرسائل إعالم

.لديهمعامال مهما يف نشوء السلوك العدواينيعداألطفال لربامج حتتوي على مشاهد عنف 

:طريقة عرض الرسالة اإلعالمية -ب
يعد فلم التطور اهلائل لوسائل اإلعالم، ودخوهلا جمال التقنية املتقدمة تضاعف التأثري الذي حتدثه الوسائل يف اجلماهري، عن ترتب

الفرد يتعامل مع الرسالة اإلعالمية جمردة وبشكل مباشر، بل صارت تأتيه حمفوفة بكثري من املؤثرات النفسية والسمعية والبصرية، وصار 
لعرض فنا قائما بذاته فيه العقول أعماال خالقة، فعلى مستوى اإلعالم املطبوع وظفت الصورة واأللوان وحجم اخلط اإلخراج أو طريقة ا

جت عدسة التصوير التلفزيونية من االستوديوهات إىل الفضاء الرحب فصارت ختتلط بالناس يف الشوارع مستوى اإلعالم املرئي فقد خر 
وأماكن العمل، ومل تقف تقنية اإلعالم املرئي عند هذا احلد بل أصبحت جتعل من املستحيل ممكنا وهو ما يعرف باخلداع أو احليل 

فرد بريئة ومباشرة، بل ضمن حشد ضخم من املؤثرات تستهدف عقله ومسعه وبصره السينمائية، حيث مل تعد الرسالة اإلعالمية تأيت لل
.3قريب املنالسهال نفسه غريزته، وجتعل الواقع الصعب الكامن من وعواطفه فتحرك 

:صياغة الرسالة اإلعالمية-ت
باالتصال اىل الطرف املستقبل يتم التعبري على عدد من املعاين و األفكار ينقلها املرسل أو القائم اإلعالمية حتتوي الرسالة كون 

متثل صياغة الرسالة القالب الذي تصاغ فيه أفكار ،4على هذه املعاين من خالل الرموز اللغوية أو اللفظية و غري اللفظية أو من خالهلا معا
اإلعالم املطبوع تسمى الصياغة أفكار الرسالة بطريقة منظمة من خالل االستخدام الذكي للغة والرتتيب املنطقي للوقائع واألحداث، يف

.أما يف اإلعالم املرئي تسمى السيناريو
 

 

245، ص2004مصر ، 03، عالم الكتب ط نظریات اإلعالم و اتجھات التأثیرمحمد عبد الحمید، 1
.141:، صمرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 2

.138، ص مرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 3
29، صمرجع سابقمحمد عبد الحمید، 4
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02

عندما ينظر اىل إلعالم بوصفه عملية إعالمية فإن هذا يعين وجود عناصر أساسية حتكم هذه العملية ووجود عالقات تربط هذه 
التأثري و التأثر و التطور و التغيري، فكانت النظرة األوىل لعناصر االتصال نظرة خطية من مرسل و رسالة العناصر و وجود درجات من 

فسية 
عملية اإلعالم عملية اتصالية يف جوهرها فهي ، و باعتبار 1قيق الفعالية املطلوبة من العملية االتصالية ككلأو اجتماعية أو مادية ألجل حت

:األصلية املتمثلة فيما يلي2العملية االتصاليةتقوم على عناصر 
ويكون ،3عندها عملية االتصال عادة، و هو مصدر الرسالة أو النقطة اليت تبدأوغريهمملعلم اقد يكون الوالدين أو الذي:املرسل–أ

، الذي يتوقف تأثري رسالته على مستوى ادراك اجلمهور جلدارة املصدر املرسل يف العملية اإلعالمية هو اإلعالمي أو معد الرسالة اإلعالمية
.4بالثقة

رموزها بغية تفسري باستقبالاجلهة أو الشخص الذي توجه اليه الرسالة و يقوم أو هو ، هو املتلقي للرسالة اإلعالمية:املستقبل-ب
5.

هي املوضوع أواحملتوى الرسالة اإلعالمية املوجهة للجمهور و هي الفحوى أو املضمون الذي ينقله املرسل اىل املستقبل و :الرسالة-ت
.6، و هي اهلدف الذي تصبو عملية االتصال اىل حتقيقهللجمهورأن ينقله اإلعالميالذي يريد 

يسبب االتصال ادراك املستقبل ملا حيمله من معاين و هو ما يرتتب عنه ردود أفعال خمتلفة تتوقف على :الفعلاالستجابة أو رد-ث
. 7اجتاهات و اهتمامات و أهداف اجلهة املستقبلة

هي القناة اليت متر من : الوسيلة، و الرسالة من معوقات خالل انتقاهلا من املرسل اىل املستقبلو هو ما قد يشوب : التشويش-ج
8.

لوظيفة اليت يشغلها ضمنه، 
أو وقت الفراغ املتاح له، فاالتصال يؤثر على كل فرد بشكل أو بآخر، كما يعد االتصال من السماة اإلنسانية األساسية، و هو القناة اليت

ىن من خالل التفاعل حيث يعرف االتصال على أنه عملية مشاركة يف املع، 9تربطنا باإلنسانية و هو الذي ميهد لكل ما نقوم به من أفعال
شار التفاعل الرمزي، تتميز باالنتشار يف املكان و الزمان باالضافة اىل استمراريتها من املاضي اىل احلاضر و االجتاه حنو املستقبل، بانت

ضمن العديد كذلك بالنسبة للرسالة اإلعالمية اليت تت، 10مكانيا وزمانيا قائم على املشاركة و التفاعل يف األحداث احمليطة ببيئة االنسان
من العمليات النفسية باعتبارها مثري يعمل على حتقيق استجابة من املستقبل، هو ما يتطلب توفر عنصر التشويق و اجلاذبية للفت االنتباه

26ص2008، دار النشر للجامعات، مصرأساسیات علم االجتماع اإلعالمي، النظریات و الوظائف و التأثیرات، منال أبو الحسن، 1
.249، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 2
.30، ص مرجع سابقمي العبد هللا، 3
.261، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 4
66ص .، الریاض2001، 1، ، مركز الدراسات و البحوث، طاإلعالم األمني و الشبابقطام السرحان محمود، 5
262، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 6
.262، ص المرجعنفس 7
.67:، صمرجع سابققطام السرحان محمود، 8
23ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 9

.24، ص مرجع سابق، مي العبد هللا10
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تماعي احمليط به و باجلماعة، كما تتوقف االستجابة كذلك على ما إذا كانت الرسالة اإلعالمية املتضمنة للرمز بسيطة أو مركبة، واالج
:    و يتخذ االتصال العديد من االشكال قد تكون، 1مباشرة أو غري مباشرة، واضحة أو غامضة أو غري ذلك

نسان اليفهي عملية شخصية ،:االتصال الذايت-01
حيدث االتصال يف ذات حيثلذاته ويشكل االتصال الذايت عملية اتصال كاملة، ال ختتلف عن العملية االتصالية اليت تتم بني األفراد، 

.2هو أساس كل اتصالوآلخرين يف مشاعرهم وأفكارهملاته مفكرا ومتصال ومشاركا بذهاإلنسان وعقله يسهم يف تعريف
و يتم بني األفراد مباشرة يتم بني الفرد و آخر، خالل أية عملية داخل األسرة أو بني الزمالء أوبني األصدقاء:االتصال الشخصي-02

. 3اخلطابات و احملرراتأومن خالل وسائل اإلتصال السلكية أو الالسلكية مثل اهلاتف أو 
، كما تكون و ذوي ثقافة مشرتكةمعروفون من جانب القائم باالتصالمع عدد حمدود من األشخاصيتم : االتصال اجلمعي-03

.4، حيث تتاح فرصة املشاركة للجميع يف املوقف االتصايلالرسالة ذات طابع خاص
خيتلف عن االتصال الشخصي بربوز الصفة الرمسية اليت و الذي ؤسسات وهو االتصال الذي يتم داخل امل: ايتاالتصال املؤسس-04

ونظرا ألن العاملني يف املؤسسات تكون أعدادهم  ،، وهو يتبع نظاما هرميا، ينتقل من شخص إىل آخر تبعا للوظيفة
وذلك ألن اهلدف األساسي . 

.5لالتصال املؤسسي هوحتقيق أهداف املؤسسة
معقدة، من أجل تقدمي رسالة بث سات تستخدم تقنيات ضخم وواسع وكثيف، تقوم به مؤسهو اتصال : االتصال اجلماهريي-05

بيتميز االتصال اجلماهريي ، كما عامة، تصل يف الوقت نفسه إىل مجهور واسع ومتفرق مكانيا
شخصية ورجع غريلية ذات اجتاه واحد أيضا عملية اتصاهو رسائل عامة وسريعة وبأعداد هائلة، وبأنه عملية منظمة وهادفة ومدروسة، و 

عايري  العديد من امليتميز بقدر كبري من عدم التجانس وفق هامجهور أن كما ،حمدودةصداها حمدود وبالتايل إمكانية تعديل الرسالة فيها
.6الدخلمستوى كالسن واجلنس ومستوى التعليم والثقافة و 

الثقايف حدود االتصال اجلمعي واجلماهريي ذلك أن عملية االتصال الثقايف تنتقل اىل خارج و يتجاوز االتصال : االتصال الثقايف-06

.7عاصرة مثل الغزوا الثقايف و اهليمنة الثقافية أو التبعية الثقافيةوالذي ارتبط مبفاهيم مستحدثة يف أدبيات اإلعالم امل
يشتمل االتصال الوسطي على االتصال السلكي من نقطة اىل أخرى مثل اهلاتف و التلكس والراديو املتحرك : االتصال الوسطي-07

.8واألفالم التلفزيونية من خالل الدوائر املغلقة
االتصالية بعد اجتماعي فقد ذاع يف الفكر االتصايل مفهوم العزلة االجتماعية املنطلقة من فكرة من جهة أخرى جند أن للعمليات 

يف التأثري املباشر لوسائل االعالم على االفراد املنعزلني من اجلمهور، فاشارت اغلب نظريات التاثري اىل أمهية دور تأثري وسائل االعالم
و بذلك يكون السياق اإلجتماعي العام شديد التأثر بوظائف االتصال و آثاره على ،9العامشبكة العالقات االجتماعية و تكوين الرأي

.

.251، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 1
.71:، صمرجع سابقأدیب محمد خضور، 2
37، صمرجع سابق، محمد عبد الحمید3
31ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 4
.67، ص مرجع سابققطام السرحان محمود، 5
.74-73:صص مرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 6
.44، ص مرجع سابقمحمد عبد الحمید، 7
32ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 8

.110:، صمرجع سابقمي العبد هللا، 9
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، صرحية و غري متحيزة، حمسوسة ملموسة:أساسية وضرورية للعملية اإلعالمية و،الرسالة هي املضمون واحملتوى
، مع احملافظة على اإلجياز كاملة جتيب عن مجيع أسئلة املستقبلوالوضوح و الكلمات الصحيحةمن حيث اختيارصحيحة و مضبوطة

.1واإلختصار و اللطف ختلق مناخا من االحرتام والتقدير

:جمموعة العوامل التاليةويعتمد إنتاج الرسالة اإلعالمية الناجحة على
و اجلمهور املستهدفحتديد اهلدف االتصايل -1
حتديد  الفكرة الرئيسية للرسالة -2
و ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا حتديد الزمن واملكان-3
اختيار القناة أو الوسيلة املناسبة -4

بسيط :الذي يشري كل حرف منها إىل املعاين اآلتية Speedويطلق البعض على الرسالة واإلعالمية الناجحة مصطلح سريع
S :simple ، عمليP : practical ، اقتصاديE :economical ، فعال ومؤثرE :effective ،قابل لالستنتاج

2D :duplicable ،حيثاإلعالميسوسيولوجي النظور و يتضمن النجاح للرسالة اإلعالمية بعدين األول يتعلق باملضمون يشرحه امل
تعد الرسالة اإلعالمية جتسيدا لفلسفة إعالمية تعمل على تأكيد السيادة الشعبية من خالل جعل هدف خدمة اجلمهور بالدرجة حيث

ة و 
تكون الرسالة اإلعالمية أكثر جناحا كلما ،العبثية مع 

و من أهم 
أن حتقق التناغم و التشابه واملشاركة يف اخلربات و الصورة لدى كل من املرسل و املستقبل مبا يضمن كذلك إلعالمية  عوامل جناح الرسالة ا

إضافة اىل هلم فك الرموز و فهمها و االستجابة هلا، 
رفع حاجة ، راهنةشكالت الاملحلاجات اليومية احلاجة اىل املعلومات و التسلية و الرتفيه ، احلاجة اىل األخبار حول قيمه، و من بني هذه ا

قف مستوى املعارف و الثقافة العامة، دعم االجتاهات النفسية و تعزيز املعايري و القيم و املعتقدات أو تعديلها لتحقيق التوافق مع املوا
مراعاة احلالة النفسية للمستقبل و السعي للتحلي بالدقة و الوضوح يف تقدمي الصورة و اح الرسالة اإلعالمية كما يتطلب جناجلديدة،  
مع اختيار األسلوب و الوقت املناسبني و الوسيلة اإلعالمية حسب قدرة املستقبل مع اضفاء روح اجلاذبية و التشويق على الفكرة، 
.   3ستقبل هي احملكم احلقيقي لنجاحهافيما تبقى استجابة اجلمهور املشكلها، 

أساسياعامال متثل صياغة الرسالة يف مؤلفهم حول الثقافة األمنية، أن 4كما يوضح الباحث ابراهيم بن أمحد الشماسي و آخرون
تعامل مع تطريقة عرض الرسالة اإلعالمية ت، وإذا كانو بلوغ مقاصدهامن العوامل اليت تسهم يف تأثري الرسالة اإلعالمية يف اجلمهور

اطب العقل والفكر واخليال، والصياغة هي القالب الذي تصاغ فيه أفكار الرسالة بطريقة منظمة من خالل ختاحلس، فان صياغة الرسالة 
بينماصياغةالم املطبوع تسمىيف اإلعأما عن املسمى الدقيق للصياغة فهي للغة والرتتيب املنطقي للوقائع واألحداث، املتقناالستخدام 

.اإلعالم املرئيتسمى السيناريو يف 
 

.69:ص.مرجع سابققطام السرحان محمود،1
.70ص .مرجعنفس ال2
.93، ص مرجع سابقأحمد محمد موسى، 3
.145، صمرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 4
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04
 

:جنز أهم فيمايلييؤدي اإلعالم العديد من الوظائف اإلجتماعية احليوية اليت تساهم يف تشكيل نظمه االجتماعية و انساقه الثقافية 
 

. خيتلف عليه أن اإلعالم يليب حاجات اجتماعية، ويشبع حاجات إعالمية خمتلفة ملستقبليهمما ال : جلانب اإلجتماعي لإلعالما-أ
فهو بذلك يوصف بانه ابن بيئته، وبقدر ما يكون اإلعالم مضبوطا و مدقق يف انتاجه و مكنوناته االجتماعية بقدر ما يكون 

، و حسب مفهوم الكويل 1راعات وتناقضات قائمة

. 2االجتماعي و الرتفيه و اخريا التعبئة
يعمل اإلعالم على على نشر : اإلعالم و تسهيل التماسك اإلجتماعي-ب

مرار احلكم القائم و خيدم واحالل االستقرار باعتبار أنه من االنتقادات الكالسيكية اليت وجهت لإلعالم أنه يساند بقاء و است
.3مصاحله

وهو اكساب االفراد للمهارات االجتماعية وتعريفهم باخلصائص الثقافية للمجتمع والتأكيد عليها : اإلعالم والتنشئة االجتماعية-ت
واهلوية،اىل منذ الصغر وخالل كل مراحل احلياة، حىت يتم حتقيق التناسب االجتماعي واالمجاع حول الرموز واالهداف الوطنية 

جانب حتقيقه ألهداف تربوية جتعل الفرد يكتسب املعايري اخلاصة بتقييم املواقف واالفكار يف اطار ما تعلمه خالل مراحل عمره 
4 .

تبدأ من الواقع حنو الفكر، مث تعود إىل الواقع من أجل التأثري العملية اإلعالمية فعالية فكرية إبداعية،:االجتماعية السلوكر هند-ث
، وخمتلف من ، و اجتاه معاكسلمتلقيلتسري هذه العملية يف اجتاهني من املرسل إىل الواقع املوضوعي االجتماعي حيثفيه

يتضمن هذا االجتاه و ،االتصالاملصدر أو القائم باملتمثلة يف من الواقع املوضوعي االجتماعي إىل الوسيلة ، حيث املضامني
دائرية مستمرة ودائمة ولكنها، و السلوك، و بالتايل تكون العملية ستيعابمنها الفهم واإلرسالة حتوي نتائج سلسلة عمليات 

5.
يسهم اإلعالم يف تشكيل األنساق املعرفية والقيمية والسلوكية للفرد، وذلك عرب عمل : لإلعالمتكامليلارتاكمي األثر الثقايف ال- ج

تراكمي، تستخدم فيه خمتلف األنواع الصحفية، وخمتلف الوسائل اإلعالمية، من خالل عملية مستمرة يف الزمان واملكان 
، يسعى لتحقيق أهدافه تراكميا وتكامليا، من خالل عملية معقدة ن اإلعالم وعرب نشاط دائم ومستمرفا،  و بالتايل6و 

بالضرورة أن يقوم اإلعالم بوضع األمر الذي يستدعيدائم،منهجي إال عرب عمل مستمر مقاصدهاالميكن حتقيقوممتدة
يدافع عرب املنطق واحلجة و، مث يطور هذا األساس املعريف لريفعه إىل مستوى الوعي والقناعة، اليت يتناوهلاأساس معريف للمشكلة

.7وتقدمي النماذج، لرتمجة هذا الوعي إىل سلوك

.06:، صمرجع سابق،عام ضد الجریمةتخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي أدیب محمد خضور، 1
75ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 2
77ص ،المرجعنفس 3
.57، ص 032003، عالم الكتب مصر ط نظریات اإلعالم و اتجاھات التأثیرمحمد عبد المجید، 4
.8:صمرجع سابق،الجریمةتخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد أدیب محمد خضور، 5

33:صمرجع سابقعزي عبد الرحمان،  6

.9:صمرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 7
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: الضبط االجتماعي و تثبيت املعايري- ح
التشاور باعتبارها

االجتماعية بتأكيدها و معاقبة اخلارجني عنها عن طريق الضبط اإلجتماعي باعتبار أنه هناك دوما فجوة بني األخالقيات العامة 
ي نشرها اىل حالة من التوتر و عدم االستقرار، و أخريا وظيفة التخدير غري املرغوب و السلوك اخلاص لبعض افراده، اليت يؤد

فيها بفعل الضخ املتزايد للمعلومات فتتحول املعرفة لدى الناس اىل معرفة سلبية مما يؤدي اىل احليلولة دون أن تصبح نشاطات 
.1س بدل أن توقظهمالناس ذات مشاركة بسيطة فتعمل بذلك وسائل اإلعالم على ختدير النا

05
:وسائل اإلعالم و الرأي العام: 05-01

انطالقا من فكرة أن اجتاهات األفراد تتشكل وفقا للمعلومات اليت يتعرضون هلا، تربز مسامهة اإلعالم عن طريق املعلومات اليت 
املعلومات بالنسبة للفرد، وعددها، ودرجة ومستوى تعليم وثقافة الفرد، وميله إىل اإلعتماد على ينشرها عن خمتلف الظواهر و أمهية مصادر 

وسائل اإلعالم اجلماهريي، كما تتشكل اجتاهات األفراد وفقا لضغوط اجلماعة األولية، ويرى البعض أن ضغوط اجلماعة األولية هي احملدد 
لية تسعى غالبا للمحافظة على التجانس بني أفرادها، وجتتذب األعضاء الذين يتفقون معها األساسي يف االجتاهات، نظرا ألن اجلماعة األو 

يف االجتاهات، ومييل أعضاؤها إىل التعرض لتلك املعلومات، و تتشكل اجتاهات الفرد كذلك وفقا لتأثري اجلماعة املرجعية، ويتحدد تأثري 
.2ماعة األولية كجماعة مرجعية لهاجلماعة األولية على الفرد حسب مدى اعتباره هذه اجل

شكل عامل ضغط على الفرد اليت تتغيري رأي اجلماعة ال فردية باحلاجة إىل تغيري اجتاهات األفراد بصورة مجاعية ذلك بربزت ف
الفردية على عدة يقوم األساس النظري لتأثري الرأي العام على تغيري االجتاهات حيث ،لتغيري اجتاهه من أجل أن يتماشى مع رأي اجلماعة

نظريات أمهها نظرية االتساق املعريف والنظريات اإلدراكية
ما تقدمه باالضافة اىل،نصاع إىل حاجاتهتولكن يتضمن أيضا تغيري مدركاته عن هذه البيئة كي ، كي ينصاع ملتطلبات البيئة احمليطة به

اليت ترى أن تكوين االجتاهات وتغيريها يعتمد على مدى اإلشباع الذي حتققه هذه االجتاهات حلاجات الشخص النظريات الوظيفية
.3األساسية

اإلعالم و التعبئة اإلجتماعية: 05-02
بكفاءة بني الناس الذين حصلو على ِيؤكد بعض الباحثني على دور وسائل االعالم واالتصال يف نشر التعبئة والتحريك النفسي 

شؤوط مسبقة للتحريك اجلغرايف واالجتماعي ، حيث أن الناس الذين يعيشون معا يف ظل سياسي واحد يطورون طرقا لتوزيع املعلومات 
نظما تنسج وتتدفق هذه املعلومات بتفاعل مع توزيع السلطة والثروة و الوضع االجتماعي، لتشكل . جنبا اىل جنب مع السلع االخرى

باحكام، حبيث لو مت اختالف مؤسسايت يف قطاع ما فانه يصاحب باختالف يف القطاعات االخرى، وهكذا تقرتن صورة من التفاعل بني 
تؤكد الدراسات ، كما 4االنظمة االتصالية واالجتماعية، فنظام االتصال يف حد ذاته مؤشرا وعامال للتغري يف النظام االجتماعي الشامل

حركة تفاعلية تربط املاضي باحلاضر وتأخذ احلاضر إىل املستقبل من خالل عملية اىل املعاصرة قوة تؤدي اإلعالمأن وسائل العلمية
ويتحدد النظام االجتماعي بطبيعة وسائل اإلعالم، ومن مث فإنه بدون فهم لألسلوب ،5

.72:صمرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 1
.58:، صمرجع سابق،رأي عام ضد الجریمةتخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین أدیب محمد خضور، 2
.58:ص،المرجعنفس 3
.296، ص مرجع سابقمي العبد هللا، 4
.23ص.مرجع سابقمحي الدین عبد الحلیم، 5
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الذي تعمل مبقتضاه
ذا صح تعريف اإلنسان بأنه ابن بيئته فإنه يصح كذلك تعريفه بأنه ابن وسائل إعالمه، ألن هذه الوسائل أصبحت تسهم يف او اإلنساين

، و اإلعالم بطبيعته الوجودية يستهدف االنسان شخصيته ، وتصوغ إرادته سواء يف العامل املتقدم أواملتخلفتشكل بيئة اإلنسان وفكره و 
فكرا و وجودا و يسعى للوصول اليه و السيطرة على عقله و تشكيل تصوراته و من مث توجيهه حنو اإلجيابية أوالسلبية و أمام هذه القدرة 

. 1اإلعالمية اهلائلة يف التأثري على ح

تلعب دورا هاما يف وسائل اإلعالم أصبحت حيث ، 2اإلعالم و ما تقدمه من معلومات أكثر من غريها من الوسائل أو الطرق األخرى

سم 
، فاذا كان ميلك التوجه مبفهومه الشامل و التحذير مبعناه الواسع فان الدور ة ذهنية لدى املتلقي عن األحداث واملواقف والدولصور 

3 .
كذلك بصنع احلدث وصياغة القرار الذي يتعلق به مبا فقط بلدث أو املعلومةقاصرة على نقل احلاإلعالمية مل تعد الوسائل وألن 

قدرة التأثري على القيم واملواهب واالجتاهات وأمناط السلوك ، وهذا يكشف لنا عن قدرة هذه الوسائل على بحيمله من قيم وأفكار ومبادئ 
، فمن الصعب تلبية االحتياجات األمنية يف غياب وعي اجتماعي يقود تاإلسهام الفعال يف بناء الوعي وحتديد اجتاهات األفراد واجلماعا

اىل التدابري الالزمة للتعامل مع الرأي العام ألن الوعي االجتماعي هو الذي ميكن األفراد من اكتساب السلوكيات و العادات السوية و 
. 4القيم املطلوبة و يساعد على التعامل اإلجيايب مع القضايا األمنية

وتتضاعف مكانة اإلعالم املعاصر بعد أن مل يعد للمكان ارتباطا بالواقع املعاش و لكن مبا يأخذه الفرد رمزيا اىل أمكنة مل يكن ممكن 
الوصول اليها لوال الصورة اإلعالمية السائدة، كما منحت للفرد ميزة مل تكن موجودة من قبل، وأصبحت هذه املعارف ترتك آثار بارزة على 

ة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتؤدي إىل خلق قنوات وطنية وعاملية، و أصبح للنشاط االتصايل املعاصر دورا حساسا وخطريا البيئ
. 5سواء يف االرتقاء بالوعي أو يف اهلبوط به 

الم يف تشكيل الوعي، وهي مؤسسات إال أنه من األمهية مبكان أن نؤكد هنا إىل أن مثة مصادر أخرى ال تقل أمهية عن وسائل اإلع
رها النواة التنشئة اإلجتماعية واملؤسسات الرتبوية والثقافية والدينية، إضافة إىل الدور احليوي الذي تلعبه األسرة أو اجلماعات األولية باعتبا

تتشارك مع أجهزة عديدة يف صيانة النظام 
إيديولوجي فقط، بل إن احملصلة العامة جيب أن -اإلجتماعي و تتم هذه الصيانة على صعيد تقسيم عمل خاص بكل جهاز إجتماعي 

عاصرة يف التقنيات ومن مث فإن األجهزة األمنية ال جيب أن تغفل هذه الثورة امل، 6حتكمها هدفية حمددة تعرب عنها منظومة قيم تالئمها
ة االجتماعية يف القضايا والفنون والقوالب اإلعالمية، بعد أن أصبحت القوة اإلعالمية هي القوة املسيطرة والقادرة على حتقيق التوعي

.األمنية
األحباث اإلعالمية أن لكل واحدة من وسائل االتصال أما عن الفرق بني قدرات وسائل اإلعالمية يف التعبئة و التأثري، فقد أكدت

مقدرة خاصة على اإلقناع ، أي أن القدرات اإلقناعية ملختلف الوسائل يف بناء الوعي األمين ختتلف بشكل واضح من واحدة إىل أخرى 

.320ص ، 2012، األردن، 01دار وائل، ط، اإلعالم األمنيبسام عبد الرحمان المشاقبة، 1
.204، صمرجع سابقمحمد عبد الحمید، 2
.322ص ،مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 3
09ص .مرجع سابقمحي الدین عبد الحلیم، 4
.55:ص،مرجع سابقعبد الرحمان عزي، 5
.122ص 307، مجلة المستقبل العربي، العدد العولمة و تحوالت األسرة في الخلیج العريباقر النجار، 6
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إال أن اجلمع بني أكثر من . ية والثقافيةوفقا للموضوع الذي تعاجله ، ووفقا للجمهور الذي تتوجه إليه ومستواه الفكري وأوضاعه االجتماع
وسيلة ميكن أن حيقق نتائج أكثر فاعلية ، ويضاعف عدد املزايا ، وميكن عملية االتصال من حتقيق أهدافها السيما أن كل واحدة من 

يتوقف على حسن وسائل االعالم تستهدف غايات معينة وقد تتوجه إىل فئات خاصة من الناس، وهذا يعين أن جناح عملية االتصال
اختيار الوسيلة املناسبة يف الوقت املناسب والظرف االتصايل املناسب ، ومن مث فإنه البد من التنسيق بني خمتلف منابر الفكر وقنوات 

ة عن منابر االتصال سواء كانت وسائل مباشرة أو غري مباشرة لتحقيق الغايات املستهدفة، فال ميكن االستغناء بالوسائل اإللكرتونية احلديث
دها الفكر التقليدية القدمية ، فإذا كان االتصال اجلماهريي أكثر قدرة على االستمالة واإلقناع ، فإن وسائل التصال اجلماهريي ال تغين وح

، ولكن عن قنوات االتصال اجلماهريي اليت تتميز بالسرعة الفائقة يف نقل اخلرب أو املعلومة ويف نشرها على أكرب عدد ممكن من الناس 
يزة مرحلة اإلقناع تتطلب املواجهة املباشرة مع اجلمهور لعرض احلجج والرباهني العقلية عن طريق قنوات االتصال املواجهي اليت هلا مكانة مم

قا من املكانة يف االقناع والتأثري حىت يأيت نشاطها امتدادا للمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية ورصيدا اسرتاتيجيا خلططها ، وذلك انطال
يتحقق 

.1ذلك إال إذا قامت اخلطط األمنية يف تناغم وانسجام إلثراء الوعي االجتماعي بالقضايا األمنية
 

06

اإلعالم و اجلرمية : 06-01
الصعيد االقتصادي والسياسي، و الثقايف العديد من األصعدة خاصة منها يشهد العامل املعاصر اليوم تغريات متنامية على 

تزامنا مع التغريات السريعة يف جمال االتصال واالعالم، هذه التغريات جتسدت فيما يعرف بظاهرة العوملة، اليت ،وااليديولوجيواإلجتماعي 
حاصب

، باعتبار العوملة نشاط دويل تقوده خنبة تكنولوجية صناعية تسعى اىل تدعيم السوق 2ع العاملي بشكل عامم
ع الكونية الواحدة من خالل تطبيق سياسات مالية و امنائية و تكنولوجية و اقتصادية متحررة من القيود و التنظيمات احلكومية املألوفة، م

أصبح انسان اليوم يف خضم متصارع ثحي، 3جمددة شكل تنظيمها االجتماعي
عامل من 

، من خالل ما تقدمه وتبثه وسائل اإلعالم ووسائل اجلميعيف متناول مع مفاهيم أو ال تتفق تيارات اجيابية أو سلبية، تتفق 
نتيجة تباين تلك القيم اليت يعيشها الذايتختطي مرحلة الصراع يفوسيلة فعالة اليت تشكل يف ذات احلني االتصال احلديثة، 

، 5هذه الباعتبار، 4املتدفقةواألفكار 
واجنازاته و اهتماماته ، لذلك جيب ان تكون مواد وسائل اإلعالم نابعة من البيئة اليت يعيشها اإلنسان ليعرب من خالهلا عن مشاكله 5أهدافه

على العمل جمتمع كل انطالقا من حرصأمنه وسالمته، واحملافظة على هتعمل على و مصامني، 6واجنازاته وطموحاته
7سك ثقافتهاهويته ومتألجل محاية 

18ص.سابق،مرجع ، محي الدین عبد الحلیم1
.2مصر، ، ص، 01، دراسة اجتماعیة میدانیة،،دار النور، طتأثیرات القنوات الفضائیة في منظومة القیم االجتماعیة،سعید ناصف2
23، ص2008، 01، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، طاإلعالم و المجتمع في عالم متغیرحسن عماد مكاوي، عادا عبد الغفار، 3
.124، مرجع سابق ص اإلعالم و تفكك البنیات القیمیة في المنطقة العربیةعبد الرحمان عزي، 4
.321-320:صص،مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 5
.135ص.2003،الریاض133، ص 01، ط133: ، صالجودة النوعیة لبرامج اإلعالم األمني العربيابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 6
.133، مرجع سابق ص الثقافة األمنیةابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 7
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، إال أنه و لكون 1احمللية و القوميةاملعلومات بعد وضوح مساعي جعل بعضها كونية على حساب الثقافات 
فان اإلعالم يديولوجية اليت حتكم وسائل إلتارخييا سابقا هلذه البنية الفوقية اإلعالمية اليت تعكسه أو تشكله جزئيا وفق اخلطاب أو ا

إىل جانب دور وسائل االعالم و االتصال يف احملافظة ، و 2هعالمإ
،

أن ال يكون إستخدام الزمن ب، 3ر و القيم األصيلةمها بكل ما هو جديد وغري خمالف للمعايع
و أمام انتشار القيم اليت طابعها اجلرأة و االستهتار والعنف والفساد من خالل ما تعرضه وسائل ، 4اإلعالمي على حساب الزمن القيمي

اجلرمية من باب العظة واخذ الدروس والعرب التحدث عن مكانال
.5منها، حملاولة منعها من احلدوث يف مرات أخرى

رو بقد
باعتبار أن لكل شيء نقيضه نقول أن لإلعالم أيضا آثارا إجيابية من منطلق انه يف زيادة معدالت اجلنوح للجرمية، وةسامهمبعض العلماء 

تكمن و ،6
اجلرمية حقيقة موضوعية احلقائق أوهلا عدم امكان أي اعالم جتاهل أن العالقة بني اإلعالم و اجلرمية من خالل العديد من املفاهيم و 

وال ،ظاهرة اجتماعية تتكون من عناصر متعددة ومتبادلة التأثري، تدخل يف عالقات متشابكة مع الظواهر األخرى
اجتماعيةاجلرمية ظاهرةباعتبارو ،باشر مع التغرياتاألول واملااللتماسخط أن ال يستجيب لضرورة تناوهلا باعتباره يستطيع اإلعالم 

الذي يسعى افراده اىل اشباع حاجاته املتعلقة نتائج وأسباب وذات شكل انقطاعا يف سياق متسق، يوحدث 
فسرت العديد من النظريات كيفية لذلك،7

.ما منه اجلانحيتأثري وسائل اإلعالم يف السلوك ال س

: النظريات املفسرة للعنف يف وسائل اإلعالم : 06-02
توصل الباحثون اإلعالميون إىل العديد من النظريات اليت حاولت أن تصل إىل تفسري التأثريات اإلجيابية والسلبية لظهور العنف يف 

: تفسري بعض العن
فكرة التوحد هي الفكرة اليت جتعلنا خنتلف يف حجم تقديرنا لبعض الناس الذين إما نعرفهم بشكل مباشر أو نتعرض هلم : نظرية التوحد- أ

.8و أنواع أخرى من التعلم تساهم فيه وسائل اإلعالميف وسائل اإلعالم و تكمن أمهية التوحد يف تطوير مفهوم الذات 
هلا استجابة فورية نتيجة نو بباعتبار أن الرسالة اإلعالمية هي مثريات تصدرها وسائل اإلعالم و يتلقاها األفراد ويستجي: نظرية التطهري: ب

يعتقد أصحاب، 9التعرض هلذه الوسائل
تدفعهم إىل ارتكاب بعض األعمال العدوانية، والتطهري هنا هو الراحة أوالتخلص من هذه اإلحباطات من خالل قراءة أو مشاهدة النفرد 

.03،ص، مرجع سابقسعید ناصف1
.171، ص 1،2009، الدار المتوسطیة للنشر، طاإلعالمعبد الرحمان عزي، 2
.134: صرجع المنفس ابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 3

.34، ص مرجع سابق، اإلعالمعبد الرحمان عزي، 4
.136: صمرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 5
.290-286:صص،مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 6
. الریاض12003ط 29: ، أ ن ع أ، صمرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 7
384ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 8
234، صمرجع سابقمحمد عبد الحمید، 9
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ن يعطي الفرد فرصة املشاركة السلبية يف الصراع العنيف الذي ينطوي عليه الربنامج للعنف عرب وسائل اإلعالم املختلفة، والذي ميكن ا
واالجتماعية 

أن مشاهدة ممثل تلفزيوين يف دور يتسم بالعنف والعدوانية جتعل الفرد يسارك يف أعمال املشاركة يف هذه اخلربات البديلة، على أساس 
املمثل العدوانية، وذلك يؤدي إىل خفض حاجة هذا الفرد إىل االخنراط يف أعمال عدوانية حقيقية، أي أن السلوك العدواين لشخصيات 

عن احباطات مرتاكمة لدى املشاهدة فتقل احتماالت السلوك العدواين مسلسالت اجلرمية وأفالم العنف ميكن أن تكون نوعا من التنفيس
وتقوم على . تنطلق هذه النظرية من فرضية أن التعرض للجرمية و العنف يف وسائل اإلعالم يقلل من حاجة اإلنسان إىل العدوانف، 1لديه

لفرد وميكن إشباع هذا امليل بالعدوان املباشر أو مبشاهدة فكرة التطهري اليت تفرتض أن اإلحباط و الظلم يولد امليل حنو العدوان عند ا
فالتعرض ألعمال العنف يف وسائل اإلعالم ميكن أن خيفض من حاجة اإلنسان إىل العدوان، . اآلخرين يرتكبون اجلرائم و يقومون بالعدوان

.2اجلمهور، كما تؤدي إىل ختفيض القلق والتوترفأفالم العنف تساعد على امتصاص قابلية ارتكاب العدوان و العنف و اجلرمية عند بعض 
.2والتوتر

اإلطار العام هلذه النظرية هو أن التعرض حلافز أو مثري عدواين من شأنه أن يزيد من اإلثارة السيكولوجية : نظرية املزاج العدواين: ت
أو شاذ، وطبقا لذلك فان ما تنطوي والعاطفية للفرد، هذه اإلثارة بدورها سوف تزيد من احتماالت قيام الفرد بسلوك عدواين منحرف

نة، وحتقيقات صحفية حتمل ونسائية، والقصص الرومانسية الغرامية اخليالية أو  الواقعية وما حتمله من معان جنسية وكلمات عاطفية ماج
بني ثناياها العديد من العبارات املهيجة واملثرية للجدل، كذلك مسلسالت العنف من مصادمات أو مناوشات ذات طابع عنيف أوأسلحة 
نية ملا 

، بذلك جتد 3شاهده
بسلوكيات أو تصرفات ذات طابع عدواين، فحينما يقدم العنف أو اجلرمية بشكل له ما يربره مثل الدفاع عن النفس أو القصاص فان ذلك 

يزيد م

احتمال وجود استجابات عدوانية لدى املشاهدين، هذا العامل هو كبح االجتاهات العدوانية، فعلى سبيل املثال تصوير إىل اإلقالع من 
التلفزيون لشجار عنيف بني األشخاص ميكن أن يولد إحساسا بالذنب لدى املشاهدين عن طريق توجيه اهتمامهم إىل تأمل األمل واملعاناة 

عمل العنيف، هذا االفرتاض من شانه أن يكبت العنف لدى املشاهدين عن طريق التأكيد على للذين تتعرض هلما ضحية هذا ال
إحساسهم باملعاناة اليت ميكن أن تسببها أعماهلم العدوانية لآلخرين حيث يأيت هذا التأثري يف سياق منوذج التأثري لنظريات االتصال 

.4اجلماهيربي
رتاض األساسي هلذه النظرية ان الناس ميكنهم تعلم العنف أوالسلوك العنيف من خالل واالف: نظرية التعلم من خالل املالحظة: ث

موها بشكل آيل أوتوماتيكي، فاألعمال العدوانية اليت يتعلمها من مشاهدي برامج العنف سوف يقومون بأداء أعمال العنف اليت تعل

اكادیمیة نایف للعلوم 138، ص01، ط139:، الجودة النوعیة لبرامج اإلعالم األمني العربي، صالثقافة األمنیةابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 1
.2003األمنیة،الریاض

150ص مرجع سابق،،قیراطمحمد مسعود 2
مركز -االعالم و االمن-إستراتیجیات و نظریات معالجة قضایا الجریمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماھیري-عبد المحسن بدوي محمد أحمد3

151ص - الریاض- 2007-الطبعة األولى-نایف العربیة للعلوم األمنیة–الدراسات و البحوث 
73ص مرجع سابق، قطام السرحان محمود، 4
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وسائل اإلعالم تشبه السلوك الذي يكتسبه الفرد يف قاعات الدرس ال خترج إىل واقع املمارسة الفعلية ما مل ينشا موقف يستدعي أداء هذا 
.1السلوك املكتسب

ظرية على أساس أن الصورة اليت يظهر عليها العنف يف التلفزيون، والعبارات يقوم االفرتاض األساسي هلذه الن: نظرية تدعيم السلوك- ج
يف، 

ثقافية واألدوار االجتماعية والسمات الشخصية وتأثري األسرة واألقران باعتبارها وينظر علماء نظرية التدعيم إىل عوامل مثل املبادئ والقيم ال
حمددات أولية للسلوك االجتماعي فهذه العوامل السيكولوجية واالجتماعية حتدد التأثريات اليت ميكن أن حتدثها العبارات وصور العنف يف 

لدى املشاهدين من املتوقع أن توجه إدراكهم لربامج العنف التلفزيوين، فالذين وسائل اإلعالم، وعلى سبيل املثال فان املبادئ واالجتاهات 
نشئوا وأصبحوا شخصيات ميالة إىل العنف وأصبح ليهم اجتاهات ومبادئ تؤيد العنف كوسيلة لتحقيق األهداف الشخصية واالجتماعية، 
ا شخصيات املسلسالت التلفزيونية بشكل يؤيد ويدعم مبادئهم 

وينظر علماء نظرية تدعيم السلوك إىل عوامل مثل املبادئ والقيم الثقافية واألدوار االجتماعية والسمات الشخصية وتأثريه ، 2
السيكولوجية واالجتماعية حتدد التأثريات اليت ميكن أن حتدثها األسرة واألقران باعتبارها حمددات أولية للسلوك االجتماعي، فهذه العوامل 

بعض احلصص النسائية والتكاويقوم االفرتاض األساسي هلذه على أن العامل الرمزي لوسائل اإلعالم  : نظرية استزراع العنف-د
يةلتلفزيونا

بيئة 

، كما ال 3
يظهر استزراع العنف أو االحنراف فقط يف هاذين الوسلتني االعالميتني فقط بكل جنده يف أغلب الرسائل اإلعالمية حىت منها اليت ال يبدو
عليها ذلك كاملسلسالت الكرتونية املوجهة لألطفال املمجدة للعنف و االعتداء و اليت تتضمن مفاهيم و قيم مبنية على القوة و العنف
والثأر، و األفالم السينمائية اليت تعمل باإلحياء على نشر بعض القيم الثقافات و األفكار االيديولوجية كنجاح بعض التجارب الدولية  

املقاومات العربية كارهاب يف أغلب األفالم األمريكية وحىت يف بعض كالتجربة أو احللم األمريكي مثال، أو القوة اليت ال تقهر أو تصوير 
.عاب االلكرتونية املوجهة للشباب العريباألل

:خصائص الرسالة اإلعالمية املعاجلة للظاهرة األمنية: 06-03

اإلعالمية فعالية ابداعية ملموسة و شكل من أشكال التفاعل الفكري مع الواقع املوضوعي و ترتبط ، حيث تعترب التغطية 4األخطار
.5التغطية األمنية ارتباطا وثيقا خبصائص الظاهرة اإلعالمية و املناخ اإلجتماعي العام الذي توجد فيه الظاهرة اإلعالمية

126ص -مرجع سابق-عبد المحسن بدوي محمد أحمد1
.73ص مرجع سابق، قطام السرحان محمود، 2
.73: ، صمرجع سابققطام السرحان محمود، 3
27، صمرجع سابقمحمد عبد الحمید، 4
. 244ص ،مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 5
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يمرسلباختالفهرة األمنيةاملتعلقة بالظاالرسائل اإلعالمية خصائصحيث ختتلف
تعرف األمنية املتعلقة بالظاهرة أن الرسائل اإلعالمية 1الباحث قطام حممود السرحانيرى حيث ، حني بثهاواألجواء االتصالية السائدة

 :
، دون تكون ال تفعل كذا ال تقرتب من كذاأو عبارة عن أوامر مباشرة مثل ال للمخدرات تكون الرسائل اإلعالمية األمنية يف الغالب - أ

. متضمنة حلجج اقناعية وتفاعلية
ات على إعطاء تفاصيل وشرح حقائق إجرامية عن املخدر برتكيزهاتؤدي الربامج اخلاصة بالتوعوية األمنية إىل نتائج عكسية أن -ب

.تكسب بعض الشرائح من اجلمهور دراية بدقائق كيفيات تعاطي أواحلصول على املخدرات خاصة القصر و املراهقني منهممثال واجلرمية 
.و السوسيولوجية الفوارق الثقافية جتاهل–ت
الظاهرة نتيجة ضعف اإلمكانيات الفنية يف األمنية بأسلوب هجومي مباشر يولد العداء وينتج عنه زيادة يف حجمالظاهرةمعاجلة -ث

يولد العداء وينتج عنه زيادة يف حجم الظاهرة األمنية بأسلوب غري مباشراملتعلقة بالظاهرة اإلعالم اليت تستطيع توصيل الرسالة اإلعالمية 
. املراد حماربتها

ظل التوجهات التجارية لإلعالم فإن الكثري من الوسائل اإلعالمية غري الرمسية ترى يف تعاملها مع اجلهات األمنية احمللية تقيدا يف- ج
.

مرة و أثر تراكمي و بالتايل فممارسة اإلعالم يف معزل عن السياقات باعبار اإلعالم فعالية فكرية ابداعية تتحقق عرب عملية مست-د
2.

اجلمهور و اإلعالم و من جهة أخرى العاملون يف أجهزة األمن، تتمثل يف تظهر فعالية اإلعالم األمين على ثالثة مستوياتو
الرسالة اإلعالمية اكتساب ثقافة أمنية سليمة و سلوك سوي جتاه املخاطر و أخريا ملتعطش إىل املعلومات اليت تعينه االذي يوصف ب

،3اليت جيب أن تتصف باجلاذبية والبساطة والقدرة الفائقة على اإلقناع واالستقطاب وزيادة التعاون والتالحم بني قوى األمن واجلمهور
لبيئة االجتماعية و الثقافية و السياسية و االقتصادية حتدد فعالية كل عملية اتصالية ناجحة تؤثر يف األفكار كذلك باعتبار أن ا
4واالجتاهات والسلوك

جب امكانيات و جهود معتربة و عمل مستمر تراكمي بناء على اسرتاتيجية واضحة األهداف نتطرق الحقا ختصص اإلعالم األمين يستو 
.

:األمنيةلظاهرة لمداخل تناول اإلعالم : 06-04
عن نشر أخبار اجلرمية يف أما من حيث كيفية معاجلة اجلرمية من خالل اإلعالم فان اخلالف مل يعد يرتكز على النشر أو التكتم 

الباحث أديب حسبوأبرزت التجربة اإلعالمية العاملية كانت مثار خالف جيسد طابع الوسيلة اإلعالمية ويعكس شخصيتها اإلعالمية،
:ثالثة مواقف للتعاطي إعالميا مع اجلرمية هي5حممد خضور

: الحظر الكامل- أ

71ص .مرجع سابققطام السرحان محمود، 1
155ص .2001، الریاض أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ،معوقات اإلعالم األمنيأدیب محمد خضور، 2
72ص .مرجع سابققطام السرحان محمود، 3
53ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 4
30:ص. ، مرجع سابقتخطیط برامج التوعیة األمنیةأدیب محمد خضور، 5
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وهو ما يشكك يف سالمة النظام ومقدرة مؤسساته وأجهزته على مواجهة 
حيث أن بداية األزمة بني اإلعالم و نشر أخبار 1أوجه القصور واخللل، حيث اختذ هذا االجتاه موقفا معاديا لنشر أخبار اجلرمية مثال،

و يطالب أصحاب هذا اال، 2اجلرمية بدأت منذ والدة بواكري احلرية اإلعالمية
.3وحجتهم يف ذلك، ان بعض أنواع النشر قد تفسد سري العدالة و يؤثر على القضاء، كما أن املتهم برئ حىت تثبت إدانته

ومن حق الصحافة أن تكون انطالقا من فكرة التشديد على ضمان حق املواطن يف أن يعرف كل شيء، : الحرية المطلقة في النشر: ب
سلطة مستقلة، وأن تقدم تغطية حمايدة وواقعية ملا حيدث أمامها يف الواقع، مهما كان نوعه، ومهما كانت طبيعته، حيث يتضمن هذا 

أن خيدم هذا الطرح اليت تبناه االجتاه الليربالية السائد يف األنظمة الغربية عموما مبدأ أنه من حق اجلمهور أن يعرف ومن واجب اإلعالم
.4احلق، وأن يقدم للمواطن كل ما حيتاجه ليعرف، ويفهم، ويكون رأيا، ويتخذ موقفا، ويسهم يف احلياة العامة والشأن العام

يرتكز أصحاب هذا االجتاه  على مبدأ حرية النشر، ولكن مع خضوع هذه : النشر الواعي بأخالقيات و قيم العمل اإلعالمي - ج
المية واجتماعية وأخالقية، ولذلك فهو يعاجل موضوع اجلرمية وفق خصائص اإلعالم وقيمه وأخالقياته، ومبا يراعي الدور احلرية ملعايري إع

هذا االجتاه ، 5
االجتاه الذي بني املوقفني السابقني، مستفيدا من مميزات كل منهما، فال يطالب بالتوسع يف النشر من الوسطية باعتبارهالذي ميثل مستوى 

.6ية ملمارسة املهنة، وال يطالب باملنع بالكامل لنشر تفاصيل اجلرميةالنشر مبواثيق أخالق

.31:ص،المرجعنفس أدیب محمد خضور، 1
.222، ص مرجع سابق، بسام عبد الرحمان المشاقبة2
، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة ، نقال عن إبراھیم 1997ص، الریاض 274-دور االعالم األمني في الوقایة من الجریمةعبد هللا بن سعد المھیدب، 3

، القاھرة، بحث مقدم للندوة العلمیة الخامسة و األربعین، التي أقامتھا أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة مع دور اإلعالم في مكافحة الجریمة و الحد منھاناجي، 
10جامعة األزھر القاھرة ص 

33:ص. ، مرجع سابقتخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةضور، أدیب محمد خ4
.34: ، صالمرجعنفس أدیب محمد خضور، 5

، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، نقال عن إبراھیم 1997ص، الریاض 274- ، دور االعالم األمني في الوقایة من الجریمةعبد هللا بن سعد المھیدب6
، بحث مقدم للندوة العلمیة الخامسة و األربعین، التي أقامتھا أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة مع دور اإلعالم في مكافحة الجریمة و الحد منھا، القاھرةناجي، 

10جامعة األزھر القاھرة ص 
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درجـة مـن النضـج واإلكتمـال والغـىنوصـوله اىل من املعلوم أن نشأة اإلعالم املتخصص ضـرورة حتميـة يفرضـها واقـع تطـور جمـال مـا 

،يــتم عـرب وســائل اإلعـالم املختلفــة، و بــذلك فـان اإلعــالم املتخصــص منـط إعالمــي 1والتعقيـد
علــى املعلومــات لبــث رســالة مبنيــةســتخدم خمتلــف فنــون اإلعــالم، ي، يتســم بالتعقيــد و تشــعب عالقاتــه مبختلــف العوامــل و املتغــرياتاحليــاة

بدقة متناهية، حيث يظهر اإلعالم تستخدمواحلقائق و األفكار املتخصصة 
و هــو مــا يطــابق التنــامي و التعقيــد الــذي اكتنــف الظــاهرة األمنيــة مــن ، 2ضــرورة التقســيم اإلجتمــاعي للعمــل و يعــرب عنــه و يكــون نتيجــة لــه

اختلفواجلرمية بتاريخ البشرية والوجود البشريرتبط تاريخ أبسط أشكاهلا وصوال إىل امناطها املستحدثة و األبعاد اجلديدة لألمن، حيث ا
اعتقدهم من من

باجلنوح من 
، و  3انطواء و عدوانية و المباالة و أنانيـة و سـقوط يف الرذيلـة

مبعـزل عـن السـياق الكلـي الـذي أنتجهـا ورمبـا سياقات متعددة اجتماعية اقتصادية سياسية و ثقافية ، و بالتايل ال ميكن فهمهـا و معاجلتهـا 
يعيد إنتاجها، حيث تتـألف الظـاهرة األمنيـة مـن عناصـر و عوامـل متعـددة و متداخلـة، منهـا مـا هـو أمـين صـرف، و منهـا مـا هـو اجتمـاعي 

مهــا، حتليلهــا معرفــة سياســي و إقتصــادي و نفســي أو ثقــايف، و أصــبح ضــروريا لتشــخيص هــذه الظــاهرة األمنيــة املعقــدة و املتشــابكة، و فه
عوامل تفاوت قوة و أمهية هذه العناصر، و حتديد األساسي و الثانوي منها، مث معرفة عالقات التأثر و التأثري القائمة بينه هذه العناصر و ال

.4و بعد ذلك إعادة تركيب هذه العناصر للحصول على الصورة الكاملة سعيا وراء فهم الظاهرة أو حل املشكلة
يالحــظ علــى الرســائل اإلعالميــة يف حمتواهــا الــذي أصــبحت حتــدده قــوانني العــرض و الطلــب أن اإلثــارة و اجلرميــة خــرى مــن جهــة أ

والعنـــف و اجلـــنس و األحـــداث و الوقـــائع الســـلبية مـــن حـــروب و انقالبـــات عســـكرية و فيضـــانات وزالزل تشـــكل حمتـــوى وســـائل اإلعـــالم 
جلرميــة و خاصــة فيمــا يتعلــق باجلانــب النظــري و العالقــة االرتباطيــه بــني التعــرض للجرميــة يف املختلفــة، كمــا بــرز تــأثري وســائل اإلعــالم علــى ا

وسائل اإلعالم و السلوك العدواين عند الفرد، فأكدت بعض الدراسات و األحباث العلمية أن هناك تأثريا سلبيا و عدد منها أكد أن هناك 
و السـلوك العـدواين بسـبب الصـورة الذهنيـة الـيت يشـكلها الفـرد بنـاء علـى مـا تعـرض لـه عالقة ارتباطية إجيابية بني التعـرض للعنـف التلفزيـوين

تستطيع وسائل االتصال اجلماهريي إذا استعملت بطريقة علمية، منظمة و خمططة بينما ، 5وأستهلكه يف خمتلف وسائل اإلعالم اجلماهريي
اجلهـات الـيت تعـىن بقضـايا اإلحنـراف و اجلرميـة و العنـف كالشـرطة و خمططة أن تسـهم يف الوقايـة مـن اجلرميـة، فوسـائل اإلعـالم بالتنسـيق مـع

دين  
عامـل مـع أسـباب و جـذور و انعكاسـات ظـاهرة اجلرميـة و العنـف ككل، إذا كان هناك تنسيق بني اجلميع و إذا كانت هناك اسـرتاتيجية للت

تلفة 
.6اليت يتعرض هلا يف خمتلف وسائل اإلعالم

جامعة –مركز الدراسات و البحوث -عالم و االمناال-خصاص االعالم األمني وانعكاساتھا على تحریر المواد االعالمیة األمنیة-أدیب محمد خضور1
. 36ص -الریاض- 2007-الطبعة األولى-نایف العربیة للعلوم األمنیة

.97، ص مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة،2
. 144ص مرجع سابق،–محمد مسعود قیراط -3
جامعة –مركز الدراسات و البحوث -االعالم و االمن- ریر المواد االعالمیة األمنیةخصاص االعالم األمني وانعكاساتھا على تح-أدیب محمد خضر-4

.42ص -الریاض- 2007-الطبعة األولى-نایف العربیة للعلوم األمنیة
.140ص مرجع سابق،–محمد مسعود قیراط -5
.168ص،نفس المرجع، محمد مسعود قیراط6
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07 
:دواعي نشأة اإلعالم األمين:07-01

ى حالة التوازن ،1املعقد
لـيت 

،2باملخــاطر
، و 3كما أنه 

العدوان فحسب، فقد دخل إىل العامل مفهوم جديد يسمى األمن اإلجيايب أو الشامل، الذي يعين االنتفاع من مصـادر املعرفـة النفس و رد 
و هــو ال يقـف كــذلك عنـد نقــل املعلومــات ،4والطاقـة والغــداء واملتعـة والعمــل، والبيئـة والبشــرية مدينـة إىل اليابــان الــذي أدخـل هــذه املفهـوم

ب، بل يسعى اىل إجياد و تأسيس وعي أمين يثري الروح املعنوية و املادية بكـل مقومـات النجـاح و التفـوق و االلتـزام األمنية الصادقة فحس
و لإلعـالم األمـين دورا بـالغ األمهيـة يف نشـر الـوعي األمـين ، 5بالتعليمات و االنظمة اليت تكفل ام و سالمة اإلنسان يف شـىت جمـاالت احليـاة

وتبصري اجلماهري باالحن
.6خالل الربامج الرتبوية وعقد اللقاءات والندوات املتخصصة

: ختصص اإلعالم األمينظهور بوادر : 07-02
عندما استحدث على بن فايز اجلحين يف أطروحته  للماجستري 1980وتعود البدايات األوىل إلطالق مصطلح اإلعالم األمين لعام 
مفهوم اإلعالم األمين  مبا يصدر عن أجهزة األمن من )1980سنة (هذا املصطلح والذي أمساه اإلعالم األمين، وقد حدد حينذاك 

جمالت ونشرات وبرامج ومج
سدا منيعا ضد اجلرمية ويرى البعض أنه مفهوم شامل يتسع لكل ما ميكن أن ميس أمن األمة يف جوانب احلياة املختلفة االجتماعية منها 

يف حني يرى آخرون أنه يتسع ليشمل –لبعض األخر على األمن مبفهومه الشرطي املتعلق باجلرمية واالقتصادية والبيئية يف حني يقصره ا
ترسيخ األمن اخلارجي ومحاية احلدود بينما يرى آخرون قصره على األمن الداخلي ويقرتح البعض قصر العمل اإلعالمي األمين على اجلانب 

وتبصريهم ويرى البعض اآلخر أن العمل اإلعالمي األمين جيب أن يتسع ليشمل التوعوي ونشر احلقائق األمنية للجمهور وتوعيتهم 
.7العاملني يف أجهزة األمن واإلعالم معا

كما يعرف اإلعالم األمين بأنه تلك اجلهود املبذولة من خالل وسائل اإلعالم لاللقاء الضوء على العمل الشرطي و تكوين صورة 
،8تمع

.37:ص،المرجعنفس -أدیب محمد خضور-1
.116:ص،مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 2
.121:ص،مرجعالنفس بسام عبد الرحمان المشاقبة، 3
.61ص .، الریاض2001، 1، اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، مركز الدراسات ، طاإلعالم األمني و الشبابقطام السرحان محمود، 4
،2010سنة -337الى 321ص 39العدد 20المجلة العربیة للدراسات األمنیة المجلد - تطور االعالم األمني و استراتیجیاتھ –علي بن فایز الجحني 5

62:مرجع سابق، صقطام السرحان محمود، 6
62ص ، المرجعنفس 7
. 221:ص،مرجع سابقبسلم عبد الرحمان المشاقبة، 8
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احملافظة على أمن الفرد واجلماعة وأمن الوطن ومكتسباته يف ظل املقاصد واملصاحل املعتربة فالعمل اإلعالمي يف نظره يشتمل على ثالثة 
: 1جوانب أساسية هي

ة وتبصريهم بأخطار اجلرمية و كل أشكال االحنراف توعية اجلمهوري-1
.حث اجلمهور على مشاركة رجال األمن والتعاون معهم يف حماربة اجلرمية واالحنراف -2
إبراز اجلانب اإلجيايب للعمل الشرطي ودورهم االجتماعي-3

:2و بتعبري آخر و االعالم األمين الفعال جيب عليه ان حيقق املقاصد اآلتية الذكر
التوعيــة األمنيــة، التوعيــة بأضــرار املخــدرات و اإلرهــاب و العنــف و ســبل مكافحتهــا، بــث مشــاعر الطمأنينــة يف نفــوس املــواطنني، حــث -

ن العقــاب، االعــالم يف جمــال الســالمة و التوعيــة الوقائيــة مــن األخطــار، الــدعوة البــراز الــدور احلقيقــي لرجــال االمــن و مــا ميكــن ان يفلــت مــ
يقومون به من مهام ذات طابع إنساين اجتماعي، عقد الندوات و الدورات و احللقات و إصدار الكتب الـيت توضـح أمهيـة االعـالم األمـين 

م األمـــين  بأنـــه النشـــر الصـــادق للحقـــائق والثوابـــت األمنيـــة واآلراء واالجتــــاهات املتصـــلة بثـــا ملشـــاعرالطمأنينة كمـــا يعـــرف اإلعـــال، و وظائفـــه

ويــرى احملللــون يف املكتــب العــريب لإلعــالم األمــين أن التعريــف الســابق تعريــف دقيــق ، 3هر االحنـــرافمواجهــة مــرتكيب اجلــرائم وكشـــف مظـــا
النشـــر الصـــادق يف الداللــة ، وقـــد بـــرز ذلــك بكونـــه يـــربز األركــان األساســـية لإلعـــالم األمــين الـــيت تشـــري إىل حمتــواه ومضـــمونه والـــيت تتجســد 

، مع التمييز بأن اإلعالم عموما هو نشر و تقدمي للمعلومات الصحيحة و احلقائق للحقائق والثوابت األمنية واآلراء واالجتاهات 
، 4الواضحة و األخبار الصادقة و الوقائع احملددة سواء أكانت أراء منطقية أو آراء راجحة للجماهري مع ذكر مصادرها خدمة للصاحل العام

الرتكيـز علـى حتليـل خمتلـف جوانـب الظـاهرة األمنيـة وكشـف و ئل اإلعالميـةالعمل علـى إحـداث تـوازن بـني اسـتخدام خمتلـف الوسـا، 4العام
العمــل علــى بــث مشــاعر الطمأنينــة يف نفــوس و 

.5اجلماهري، من خالل تبصريهم بكافة اخلربات األمنية املختلفة
التغري الذي متارسه أجهزة األمن لتوجيه الرأي العام يف االجتاه الصحيح من خالل األداء اجليد " اإلعالم األمين كذلك بأنه ويعرف 

الرأي 
العام حن

يشمل التنسيق مع اهليئات اليت يرتبط عملها جبهاز األمن إلرساء دعائم األمن واالستقرار كما يشري اإلعالم األمين إىل تلك املساحة 
.6املخصصة للعمل الشرطي بوسائل اإلعالم املختلفة وذلك لإلعالم الشامل عن الشرطة كجهاز رمسي متكاملاإلعالمية 

64ص .سابقمرجع قطام السرحان محمود، 1
.2010سنة -337الى 321ص 39العدد 20المجلة العربیة للدراسات األمنیة المجلد - تطور االعالم األمني و استراتیجیاتھ–علي بن فایز الجحني 2

.64ص سابق،مرجع قطام السرحان محمود، 3
89، ص مرجع سابقأحمد محمد موسى، 4
.65ص مرجع سابققطام السرحان محمود، 5
75ص.نفس المرجعقطام السرحان محمود، 6
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08 
الرأي العام لإلعالم األمين أمهية بالغة يف 

رصد و تتبع و مع،االحنراف اخللقي و االجتماعي و الفكريواجلرمية و كل الظروف املسببة النتشاراجلانحللوقاية من اجلرمية و السلوك 
العامة مواقف اجلماهريتغيريبذات الكيفية االقناعيةاإلعالم األمين حياول كما،  الظواهر السلبية اليت قد كل دراسة
للمسامهة يف املنظومة األمنية الرامية اىل حتقيق األمن االجتماعي يف كل لتعاون االجيايب مع أجهزة الشرطة التشجيع على سلوك األجل

جماالته، رغم ما يتميز به العمل يف جمال اإلعالم األمين من صعوبات و خصوصيات توجب على العامل به أخذها بعني االعتبار و ميكننا 
:جياز أهم هذه اخلصائص فيما يليا

تطـور مفهـوم األمـن ليصـل اىلالتطورات اإلجتماعية، اإلقتصـادية و السياسـية و الثقافيـة يف الدولـة العصـرية، أدت: احلياة األمنية-1
.1إىل التبين الكامل ملفهوم األمن الشامل

بوجود الفرد واجلماعة و صلته الوثيقة بقيم و معايري يتميز املوضوع األمين بانه موضوع حساس بسبب ارتباطه: املوضوع األمين-2
و اجتاهات الفرد و اجلماعة، كما انه موضوع يعكس وجيسد مجيع التطورات و التبدالت اليت حتدث يف خمتلف جوانب احلياة،  
ه و استيعابه و من مث 

.معاجلته

يتميــز احلــدث األمــين بأنــه ذو ايقــاع ســريع و تطــور مســتمر، أيــن حتــاول غالبيــة اجلهــات املعنيــة باحلــدث االمــين : احلــدث األمــين -3
إخفاءه و التعميم عليه و الصمت عنه، كما أن مصادره يف الغالب رمسية أو شخصية فردية، كمـا أن احلـدث األمـين ميتلـك قـدرا 
من اجلاذبية و اإلثارة تدفعان صاحبه إىل إخفائه، و يف الوقت نفسه تدفعان الوسيلة اإلعالمية إىل استغالله، و تدفعان اجلمهور 

.العام إىل البحث عنه و السعي لإلطالع عليه

:خصوصية التحرير اإلعالمي لإلعالم األمين: 08-01
لتصــل اىل اجلمــاهري الــيت ختتلــف فيمــا بينهــا مــن النــواحي االجتماعيــة و الثقافيــة و التحريــر اإلعالمــي هــو إعــداد رســائل واقعيــة موحــدة تبــث

حيــث تــنعكس خصــائص اإلعــالم األمــين علــى خمتلــف مراحــل عمليــة ،2االقتصــادية و السياســية مــع انتشــارهم يف منــاطق جغرافيــة خمتلفــة
: ن خالل العديد من احلقائق و املراحل التقنية للتحريراملتمثلة يفاإلبداع اإلعالمي أو التحرير اإلعالمي و ترتك آثار هامة عليها تتجسد م

يـتم اختيـار اهلـدف مـن نشـر أي مـادة إعالميـة ولـو تراكميـت يف ضـوء اسـرتاتيجية الوسـيلة اإلعالميـة و مبـا ستناسـب مـع : تحديد الهـدف 
لالحقة من عمليـة اإلبـداع اإلعالمـي، ذات الـدور الـذي شخصيتها اإلعالمية، و يلعب اهلدف احملدد مسبقا دورا حامسا يف حتديد املراحل ا

.3يتم استخدام أسلوب املعاجلة و طريقة العرض و التقدمي مبا يتناسب مع اهلدف و ضرورة حتقيقه
ق إن ديناميكيـة احلـدث أو اخلـرب األمـين و سـرعة إيقاعـه و تطوراتـه غـري املتوقعـة حتمـت حتريـر عرضـع وفـ: طبيعة الحدث أو الخبـر األمنـي

أسلوب متميز بالرشاقة و احلركية و هـذا مـا يفـرض مجلـة مـن املواصـفات التقنيـة خـالل التحريـر كضـرورة اسـتخدام اجلمـل القصـرية و خاصـة 
.4الفعلية و ليست االمسية الطويلة واملركبة

.41:ص-مرجع سابق-خصاص االعالم األمني وانعكاساتھا على تحریر المواد االعالمیة األمنیة- أدیب محمد خضر-1
.248، ص مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 2
.46ص مرجع سابق،- أدیب محمد خضر-3
.249، ص سابقمرجع بسام عبد الرحمان المشاقبة، 4
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ة أن تغطي مجيع األحداث والظواهر مثة مواضيع عديدة و متنوعة يف الواقع اإلجتماعي، و ال تستطيع أية وسيلة إعالمي: إختيار الموضوع

وقــف اختيــار املوضــوع املســاحة و لــذلك جتــد كــل وســيلة إعالميــة أمنيــة نفســها مضــطرة إىل اختيــار املواضــيع الــيت تراهــا مناســبة هلــا، حيــث يت
:اإلعالمي األمين على املعايري التالية 

موقـف الوسـيلة اإلعالميــة األمنيـة مــن هـذا املوضــوع أو احلـدث أو التطــور أو الظـاهرة حيـث أنــه مـن املؤكــد بعـدم وجــود أي وسـيلة إعــالم -
دم مصاحل و تروج أفكار و قيم القوى السياسـية حمايدة، بل إن كل وسيلة إعالمية عبارة عن مؤسسة ذات طابع ايديولوجي واقتصادي، خت

.و اإلجتماعية أو اإلقتصادية اليت متلكها وبالتايل توجهها
كما متتلك الوسائل اإلعالمية سياسات حتريرية خمتلفة، إذ هناك وسائل إعالمية نوعية وجادة، : الشخصية الصحفية للوسيلة اإلعالمية -

و هناك وسائل إعالمية أمنية ذات طـابع خفيـف، موجهـة ملتلقـي عـادي، يبحـث . املعرفة و الفهمموجهة ملتلقي نوعي و جاد، يبحث عن 
عــن املتعــة و التســلية و متضــية الوقــت، وهنــاك وســائل إعالميــة أمنيـــة متخصصــة يف جمــاالت حمــددة موجهــة جلمــاهري حمــددة كرجــال األمـــن 

.والقيادات األمنية
مثــة مواضــيع و أحــداث و ظــواهر و تطــورات تفــرض نفســها علــى الوســيلة : ع و الظــاهرة األمنيــة القــوة الذاتيــة للحــدث األمــين و للمواضــي-

دث 
.1أو هذه الظاهرة

حيث أن مشولية املوضوع األمين و تعدد جوانبه فرضت ضرورة وضعه يف سياق تطوره العام و عدم : احلدثالسياق العام الذي جيري فيه -
تقدميه كلحظة آنية مؤقتة ، حيث ترتبط التغطية اإلعالمية للموضوع أواحلدث األمين ارتباطا وثيقا خبصائص الظاهرة اإلعالمية و املناخ 

حيث أنه من من املؤكد أن األحداث ال تتم من فراغ، بل جتري ضمن سياق ، 2إلعالميةاإلجتماعي العام الذي توجد فيه الظاهرة ا
اقتصادي سياسي و ثقايف معني و لذلك فان لكل حدث تاريخ، مبعىن أن لكل حدث أو ظاهرة ماض وحاضرا و مستقبال، و -اجتماعي

. 3عن السياق العام الذي أنتجته و يعيد انتاجهبالتايل، تتعذر عملية اختيار هذا املوضوع و معاجلته و تقدميه بغض النظر
حيــث يشــكل التــأثري يف اجلمهــور املهمــة احملوريــة لكــل وســيلة إعالميــة، يــتم عــن طريــق تزويــد النــاس : اجلمهــور املعــين باحلــدث أو الظــاهرة-

يف واقعة من الوقائع كما ان العمليات باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة و اخلصائص الثابتة اليت تساعدهم على تكوين رأي صائب 
، و يتميـز عمومـا مجهـور 4اإلعالمية تساهم يف بشكل فعـال يف صـياغة األفكـار اىل جانـب حتديـد املواقـف بفعـل النفـاذ و التـأثري و اجلاذبيـة

ي والثقـايف أو مكـان اإلقامـة اإلعالم األمين بأنه مجهور واسع و متنوع و غري متجانس سواء من حيـث السـن أو اجلـنس أو املسـتوى التعليمـ
أو درجـة اإلهتمــام و الرتكيــز، كمــا يتميـز مجهــور اإلعــالم األمــين بتبــاين حاجاتـه اإلعالميــة، حيــث أن هنــاك الفئـات الــيت تبحــث عــن اشــباع 
فهـم اجلوانـب 

.5القانونية و االجتماعية و النفسية و السلوكية و اإلنسانية للحدث األمين
كلهــا أمــور ءهــااقر القضـايا األمنيــة و تشــابك خطوطهــا و ارتفــاع مســتوى بــه التعقيــد الــذي تتميــزإن : القضــايا األمنيــةالــذي مييــز التعقيـد-

االقتصار على تقدمي الوقائع جمـردة و تفادي، يف اطار التناول التكاملي للقضايا األمنيةفرضت التغطية التحليلية والتفسريية للحدث األمين
، 6تغطيــة ســطحية تــؤدي اىل تشــويش ذهــن املســتقبليف شــكلو معزولــة عــن ســياقها 

48ص ، المرجعنفس -أدیب محمد خضر1
.245:، صمرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 2
49ص ، المرجعنفس -أدیب محمد خضر3
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. إعالمي إثاري يف شكل إخباري أكثر من كونه إعالم إخباري وظيفي

:معاجلة املوضوعات األمينةتقنيات : 08-02
ان املوضوع أو احلدث

:1فإن املهام األساسية اليت تواجه الصحفي يف هذه املرحلة هي
نـوع منهـا أو التحقيــق حتديـد النـوع الصـحفي املناســب ملعاجلـة هـذا احلــدث أو الظـاهرة، عـن طريـق خــرب صـحفي أو تقريـر إخبــاري و أي -

.
تواجه كل متخصص يف اإلعالم األمين يف هذه املرحلة مهمة بالغة اخلطورة والتعقيد يف جمرى عملية التحرير : حتديد أسلوب املعاجلة -

في، و هي عن كيفية إختياره ألسلوب املعاجلة املناسب الذي يتناسب مع طبيعة املوضوع أو احلدث، و الذي يستطيع أن يصل إىل الصح
:املتلقي و أن يقنعه، و يؤثر فيه وذلك من خالل مايلي

هل يقدم يف مادته اإلعالمية من و جهة نظر واحدة، و اليت تكون غالبـا، وجهـة نظـر الوسـيلة اإلعالميـ-
.وجهة نظر أخرى متناقضة، و رمبا وجهات نظر متعددة مؤيدة أومعارضة

هل يبدأ بوجهة النظـر املؤيـدة أو يرتكهـا حـىت . مث كيف يرتب وجهات النظر هذه، و كيف حيدد تسلسلها داخل املادة اإلعالمية-
النهاية؟

يقدم األدلة والرباهني على صحتها،أم يلجأ إىل تنفيذ وجهة النظر املعادلة هل يركز الصحفي جهده لدعم وجهة النظر املؤيدة، و -
:أو املخالفة، حيث أن اإلجابة عن هذه األسئلة ال تتوقف على اعتبارات مهنية و حرفية ضيقة وحمدودة، بقدر ما تتوقف على

يرتبط الشكل ارتباطا عضويا باملضمون و يشكل الشكل واملضمون، وجهني لعملة واحـدة، :إخراج املوضوع و أسلوب العرض و التقدمي-
و يف هذه العالقة يعترب املضمون هو العامل احلاسم و احملدد، باعتبار أن املضمون هو الذي يبحث عن شكله املناسب، و حيـدده، و هلـذا 

، و ذلك ما يفـرض  2عية ال تقل أمهيتها عن كتابة النص أو حترير املادة اإلعالميةيعترب اإلخراج الصحفي أو اإلذاعي أوالتلفزيوين عملية ابدا
. كذلك ضرورة االقتصار يف التحرير على اإلعالمي املؤهل إعالميا و أمنيا ملما باملوضوع األمين واإلعالم بفنونه و نظرياته

احلذر للقيم اإلعالمية بشكل يضمن الدقة واملوضوعية إن حساسية املوضوع األمين و خطورته و آثاره فرضت االستخدام العقالين
، حيـث أن الطـابع املثـري و اجلـذاب للحـدث األمـين أوللظـاهرة األمنيـة عمومـا قـد يـدفع الصـحفي إىل اسـتغالل هـذه 3و املصداقية و التوازن

و العواطـف و رمبـا الغرائـز، ممـا قـد يـدفع املخـرج اخلاصية إىل احلد األقصى من أجل توفري عناصر احليوية و شد االنتباه و إثارة االنفعـاالت 

يف مــرحليت حتديــد املوضــوع و اختيــار أســلوب متامــا كمــا جيــب اإلنتبــاه إليهــا . اإلنتبــاه إىل خمــاطر هــذا التوجــه يف مرحلــة اإلخــراج و التقــدمي
املعاجلة، حيث جيب احلرص دائما على اختيار أسلوب اإلخراج املناسب للموضوع و للوسيلة اإلعالمية و وضع اإلخراج و توظيفه خلدمة 

لــنص، ضــمان اســهام الــنص و لــيس العكــس، عــدم الســماح للمخــرج أن يعتــرب اإلخــراج، رغــم أمهيتــه قيمــة مســتقلة و متميــزة منفصــلة عــن ا
اإلخراج يف تبسيط النص و توضيحه و جتسيده و تقريبه من فهم و وعي وإدراك الشرائح الواسعة من مجهور الوسيلة اإلعالمية و أن يلعب 

.51ص - مرجع سابقوانعكاساتھا على تحریر المواد االعالمیة األمنیةخصاص االعالم األمني -أدیب محمد خضر-1
52ص ،مرجعنفس ال-أدیب محمد خضر2
248، ص سابقمرجع بسام عبد الرحمان المشاقبة، 3





102

لمتلقي خمافة أن 
.1يتحول بذلك إىل عائق امام فهم النص و استيعابه و التأثر به ألجل أن حيقق اإلخراج تكامل العمل اإلعالمي أو الدرامي و وحدته

و هو ما ينطبق كذلك على العمل الصحفي يف اإلعالم املكتوب إذ جيب أن تقوم الصحافة بدورها اإلجتماعي يف الضـبط و الـدفاع ضـد 
كعــدم نشــر مــا يتعلــق بــاجلرائم إال بعــد احملاكمــات و ثبــوت اإلدانــة و االعتمــاد علــى ، 2وك اإلجرامــي مــع التقيــد جبملــة مــن الضــوابطالســل

حمــررين لــديهم حــس اجتمــاعي و سياســي وقــانوين و أمــين يف تغطيــة أنبــاء اجلرميــة يعملــون علــى عــدم نشــر مــا ميكــن ان يصــنع أفكــار الــرباءة 
دانة للمتهمني يفالأوا

  ،
.الصحفيةوأخالقه العامة من خالل مواثيق الشرف

بـدورها يف التوعيـة مـن و أن تقـوم ال تكتفي الصحافة مبجرد نشر أخبار اجلرمية، بل جيب مناقشة أسباب و دوافع السـلوك اإلجرامـين أ-
.خالل استطالع آراء املختصني و املعنيني باملكافحة، و كذلك االستفادة من نتائج الدراسة العلمية يف مناهضة السلوك اإلجرامي

.البع-
-.
.تقع الصحافة يف تناقضات تفقدها ثقة القراءحتري الدقة قبل نشر تفاصيل اجلرمية حىت ال -
.دعم اإلقبال على سلوك التبليغ بالشهادة أو اإلبالغ عن املشتبه فيهم-
 

09 

عمليا تتمثل وسائل اإلعالم األمين يف كل ما ميكن ادراجه ضمن وسائل اإلعالم و االتصال، حيث يتم اختيار الوسيلة األنسب 
، ، طبيعة املوضوع و اجلماهري املستقبلة و الظروف املرافقة و احمليطةء على طبيعة األهداف املسطرة و نوعية و وقت التأثري املرغوب فيهبنا

اىل جمموعتني األوىل تتمثل يف وتصنف هذه الوسائل غالبا 
وات 

تصال و اإلعالم اىل وسائل اتصال شخصي و وسائل االتصال اخلاصة واحملاضرات و املؤمترات و امللتقيات، كما ميكن تقسيم وسائل اال
إال أن األنسب من التقسيمات تلك اليت تصنفها وأخريا وسائل االتصال العامة، أو اىل وسائل مسعية و أخرى بصرية و مطبوعة مكتوبة، 

سائل ما أصطلح على تسميته بالوسائط اإلعالمية كما يضاف اىل هذه الو ،  3اىل وسائل مكانية و وسائل زمانية و أخرى زمانية مكانية
املرتبطة بأحدث املبتكرات التكنولوجية اليت أعطت لإلتصال بعدا آخر أصبح موضوع العديد من الدراسات السوسيولوجية، كتأثري 

. ماعيباالنرتنيت التواصل االجتماعي اهلواتف الذكية و مواقع شبكات 

.54ص -مرجع سابق ،خصاص االعالم األمني وانعكاساتھا على تحریر المواد االعالمیة األمنیة-أدیب محمد خضر1
2-2741977

دور اإلعالم في مكافحة الجریمة و الحد منھاناجي، 
10جامعة األزھر القاھرة ص 

.269، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 3
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10 
تلعب وسائل اإلعالم أمهية كربى يف التواصل اإلجتماعي و ارساء الثقافة أمنية اليت تد من دعائم ومتطلبات األمن الوقائي ألجل مكافحة 
لـى 

هد
1 .

الم األمــين يكتنفهــا بعــض الغمــوض فهــي ال زالــت مــن املوضــوعات الــيت مل حتظــى بقــدر كــاف مــن كمــا أنــه ال تــزال وظــائف و مهــام اإلعــ
ا لتحديـــد مفهـــوم اإلعـــالم األمـــين، 

.2مشكالته يف الوطن العريبو 
االعـالم األمـين إىل جمموعـة مـن التصـنيفات الرئيسـية الـيت ينبثـق مـن كـل منهـا جمموعـة مـن التصـنيفات من جهـة أخـرى ميكـن تصـنيف مهـام 

مهـام عامـة، : الفرعية، فعند تصنيف مهام اإلعالم األمين  وفقا للمجـال اجلغـرايف، و البشـري فإنـه ميكـن حصـر ذلـك يف جمـالني رئيسـني مهـا
.املستوى الدويل، املستوى العريب، مث املستوى احمللي: . ومهام متخصصة

اإلعالم األمين املسموع، اإلعالم األمين املرئي، اإلعالم : أما من حيث تصنيف اإلعالم األمين من حيث النوع فينقسم إىل ثالثة أقسام هي
األمين املقروء، و لكل من هذه األقسام مهامه 

اربــة 
.3الشائعات، مكافحة اإلرهاب و األزمات

:أهداف اإلعالم األمين:10-01

تمعــات 
حالــة مــن االتبــاك املعــريف . اإلنســانية

: لذلك جند لإلعالم  مهام اسرتاتيجية من بينها ،4وعدم التوازن الثقايف
:التوعية باألمن الثقايف- أ

على الثقفات املختلفة و تأصيلها لتستوعب و جتسد التجربة التارخيية العميقة للشعب لتدعم متسـكه يف انسـجامه مـع مسـتجدات احملافظة 
، تأيت أمهية األمن الثقايف من كونه يرتبط بكل أشكال األمن، فاألمن الثقايف هو حالة دفاعية عـن الـوعي باهلويـة 5العصر و مواجهة حتوالته

و النضــال ضــد مــن حيــ
تعزيز 

و نشــر مفــاهيم و معــامل ا

.272:، صمرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 1
الطبعة -الدراسات و البحوث مركز - االعالم و االمن- مھام االعالم األمني ووظائفھ في المجتمعات العربیة المعاصرة-عبد الرحمان بن محمد العسیري2

.9ص -الریاض-2007-األولى
. 10ص -مرجع سابق–-عبد الرحمان بن محمد العسیري3
.22ص-مرجع سابقعبد الرحمان بن محمد العسیري، 4
.62، ص مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 5
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حتـد 
.1الغربية

: تعزيز مبدأ التعاون و التآزر االجتماعي: ب

جـاء االعــالم األمــين ليلعــب دور مهمــا يف جمــال االمــن و تقريــب املســافات و تقلــيص اهلــوة بــني اإلعــالم واألمــن إليصــال املعلومــات 
و محايـة لـألرواح و املمتلكـات و كـل مـا جينــب 

.2رجال األمن يف القيام بواجبهم و رفع روحهم املعنوية إزاء ما يقومون به من أعمال يف سبيل احلفاظ
:مكافحة اجلرمية: ج

ين سياسـة  التنـوير، و لـيس التشـهري، و ، يف هـذا السـياق تتمثـل مهمـة اإلعـالم األمـين يف جمـال مكافحـة اجلرميـة يف تبـ3مواطنيها ضـد اجلرميـة
علـيم التقرير ويعىن ذلك أن اإلعالم  األمين جيب أن يعاجل السلبيات اإلعالمية املرتاكمة اليت جعلت من الوسائل اإلعالمية مدارس جمانية لت

، لــذلك البـد مـن انتـاج و بــث رسـالة أمنيـة إجيابيـة لــدى املتلقـي تنفـر مـن اجلــرم املرتكـب أوتـوعي املتلقـني خبطــره و 4اجلرميـة، والرتغيـب فيهـا،
 .

:ترسيخ الوعي األمين و الثقافة األمنية طرق:10-02

كـذلك يعـد تـدعيم
نولـوجي 

أشكاال جديدة من اجلرائم اليت حتتاج اىل مكافحتها من خالل تعميق الـوعي األمـين و إعـداد الـربامج التوعويـة الوقائيـة والذي افرز أمناطا و 
لـى جلمهور الرأي العام و بلورة رؤية واضحة املعامل لوضع اسرتاتيجية أمنية تساهم يف نشر الوعي األمين للحد مـن اجلرميـة و االحنـراف، و ع

الرغم من اجلهود امل
ة بتسليط الضوء على بعض الظواهر األمنية املتعلقة باألمن العام أو تشجيع اجلمهور للتعاون مع افراد الشرطة و كذلك املعاجلـات االعالميـ

هر بصورة غري مباشرة تظل هـذه اجلهـود قاصـرة علـى خلـق الـوعي األمـين بسـبب اعتقـاد الـبعض ان تـدعيم الـوعي لبعض املشكالت و الظوا

.5العامة واخلاصة و اليت تعمل على نشر ا
العوملة واقعا يفرض من جهة أخرى تشكل متغريات ظاهرة العوملة كذلك حتديا لبلوغ اإلعالم األمين ملقاصده بعد أن أصبحت

شبكة نفسه يف ظل النظام العاملي اجليديد و ذلك بفعل التطور الكبري يف وسائل اإلعالم و ثورة املعلومات و تكنولوجيا اإلتصال و سيطرة

ط –مركز الدراسات و البحوث- االعالم و االمن- المجتمعات العربیة المعاصرةمھام االعالم األمني ووظائفھ في-عبد الرحمان بن محمد العسیري1
. 26ص -الریاض-2007- 01

العدد 20المجلة العربیة للدراسات األمنیة المجلد --اإلذاعة السودانیة نموذجا-دور اإلذاعة في نشر التوعیة األمنیة -إیمان عبد الرحمان احمد محمود2
.، 382010سنة ص-39

.52، ص مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 3
.28ص -مرجع سابق-عبد الرحمان بن محمد العسیري4
العدد 21، المجلة العربیة للدراسات األمنیة المجلد -استخدام التحقیقات الصحفیة األمنیة لنشر الثقافة األمنیة و تدعیم الوعي األمني-جاسم خلیل میرزا 5

42 -2010.
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سع نطاقها املعلومات الدولية، مما أسهم يف إزالة احلواجز اجلغرافية بني دول العامل، و قد انعكست العوملة بصورة كبري يف جمال اجلرمية اليت ات
ة يف ، و ملا أصبحت احلدود السياسية و اجلغرافية من خملفات املاضي ومل تعد ذات جدوى وأمهي1و مت تدويلها و أخذت أشكاال جديدة،

، حيث عمل االتصال العاملي على 2عامل اليوم بل أصبحت حدودا قابلة االخرتاق والنفاذ، مما أدى إىل تراجع يف السيادة الوطنية للدولة
، كما 3إجياد نوع من التبلد احلسي لدى املشاهد جيعله ال خيشى األحداث و اجلرائم وال تشكل هلم أمهية كبرية أو تشغل جزءا من تفكريهم

أن
بواسطة التكرار، و تتضمن هذه املضامني كذلك حماوالت للرتويج للعديد من القضايا اهلادفة إىل زعزعة األمن و الفساد و واإلحنـراف 

.4إبراز الغرب على أنه القوة اليت ال تقهراخللفي ب

ت أما عن اإلعالم األمين الدويل املعاصر بالنسبة للعامل العريب و احمللي فهو ميثل امتداد للمفاهيم و املمارسات االستعمارية اليت كان
ا جعــل املــواطن العــريب يعــيش نوعــا مــن ، و هــو مــ5ســائدة، مــن خــالل املتابعــات اإلعالميــة املتعلقــة دومــا بالصــراعات اإلقليميــة و الطائفيــة

اإلحبـــاط املتعمـــد فـــال جيـــد يف اإلعـــالم الـــدويل إال الـــنفخ يف رمـــاد اخلالفـــات ليعمـــي العيـــون و الرتكيـــز علـــى شـــرح القضـــايا العربيـــة و احملليـــة
نقــل اخلــرب و االنتقــال مــن األخبــار للمواطنينــا نفســهم، وبالتــايل فــإن املهمــة الرئيســية لإلعــالم األمــين احمللــي تتمثــل يف ضــرورة جتــاوز مرحلــة 

عناية فائقة التقريرية، إىل األخبار التحليلية و ذلك املفاهيم و املقاصد، فاملهمة الدولية لإلعالم األمين تتحدد يف إجياد برامج تصنع حبرفية و 
.6لتصحيح نظرة الرأي العاملي

ة الكبــرية الــيت تعــاين منهــا املمارســة اإلعالميــة يف أوطاننــا، حيــث نالحــظ أن و إذا تكلمنـا عــن الواقــع اإلعالمــي جتــدر اإلشــارة هنــا إىل التبعيــ
، فـأفالم الكـارتون الـيت تبثهـا وسـائل اإلعـالم العربيـة مـثال 7

، و نفس الشيء ميكن قوله عن األفالم و املسلسالت، %80فيها ما يفوق الـ اليت هي يف غالبيتها مستوردة متثل مظاهر العنف و اجلرمية 
وقـد جـاءت ثقافـة النظـام الـدويل اجلديـد لتفـرض ، و حىت األخبار الـيت يشـاهدها املـواطن صـممت وفـق قـيم و نظـم و اعتبـارات أيديولوجيـة

على املركب الصناعي العسكري االتصايل، اليت تنشر عرب وسائل ثقافة موحدة على العامل تقودها الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تسيطر 
اإلعــالم العامليــة الثقافيــة الــيت تنفــي الثقافــات األخــرى و تنشــر الثقافــة الــيت ختــدم أهــداف و مصــاحل هــذه الشــركات، و جــاءت الفضــائيات 

لســلعها و قيمهــا و أفكارهــا، وبــدال مــن مواجهــة الغــزو و القــيم الدخيلــة و نشــر الثقافــة احملليــة والقــيم العربيــة اإلســالمية أصــبحت القنــوات 
. 8ىالعربية، وسائل تابعة تدور يف فلك آلة إعالمية عاملية تروج ألفكار و مبادئ و قيم و مصاحل األقو 

127ص -مرجع سابق-عبد المحسن بدوي محمد أحمد-1
79ص.مرجع سابققطام السرحان محمود، 2
. 11ص -مرجع سابقعبد الرحمان بن محمد العسیري 3
80صمرجع سابق، قطام السرحان محمود، 4
.12ص-مرجع سابقعبد الرحمان بن محمد العسیري، 5
.12ص،المرجعنفس -عبد الرحمان بن محمد العسیري6
.154ص- مرجع سابق–محمد مسعود قیراط 7

.155- 156: صص نفس المرجع،–محمد مسعود قیراط 8
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11 
: أهداف اإلعالم األمين: 11-01

أمن يعد
لتغطي هذه احلاجة االجتماعية املاسة لألمن مبفهومه الشامل و عالقاته املتشعبة مبختلف ظروفه ، تتوىل كل جهة جانبا من جوانبه يةاألمن

وظيفة الضبطأن باعتباركاألمن االقتصادي، األمن السياسي، األمن اجلنائي، األمن الغذائي، األمن املائي ، األمن الفكري، وجماالته
و آليات الضبط اإلجتماعي و الثقايف كدور جوهري للمجتمع الرتبية السليمة التنشئة و ي يف غياب دال جتاملادي أو التشريعي وحدها 

، من هنا يأيت دور اإلعالم األمين كإعالم متخصص يعىن بالظاهرة األمنية يهدف اىل مجلة من املقاصد يورد أمهها الباحث بركة بن زامل 1
:من مؤلفه اإلعالم األمين و األمن اإلعالميض2احلوشان
السلوك اإلجتماعي العام لالهتمام باألمن و الوقاية من اجلرمية و االحنراف بواسطة محالت اإلعالم األمين العمل على امناء -

.ثقافة األمنية
.توفري املعلومات األمنية الصحيحة ملا يدور حوهلم من قضايا اجتماعية ذات أبعاد و خلفيات متعلقة باألمن العام و السالمة-
-

.عن طريقههم و التصدي للمؤثرات السلبية لإلعالم املفتوح و االمناط الثقافية الوافدة األمين لدي
-

.رة االمتناعبأجنع السبل و السلوكات الوقائية ملواجهة اجلرمية السلبية و ظاه
الرتكيز على املسامهة يف عملية التنشئة االجتماعية بتوفري برامج إعالمية خاصة بالشراكة مع خمتلف اجلاهات املسؤولة كاملدرسة -

.
:وظائف أخرى لإلعالم األمين تتمثل يفيف مقالة له بعنوان اإلعالم األمين و الشباب3قطام السرحان حمموديف الباحث ضكما ي

:يف
.لتوعية األمنية لمنظورا شامل ومتكامل و جتسيد بلورة -
يف نقل  املواد اإلعالمية من السيربين العمل على -

.خماطر وسلبيات
.و اإلقناعالدنية واألخالقية والرتبويةالعمل على -
.توجيه املواطن حنو التحلي بالسلوك السليم واحرتام القوانني واألنظمة-
.املسامهة يف تكوين رأي عام واع يتعاون مع األجهزة املختصة يف الوقاية من اجلرمية ومكافحتهاالعمل على -
.الوقاية من اجلرميةجتاهاخلاصة املؤسسات اإلعالمية حث -
.االلتزام بتدعيم و ترسيخ الضوابط العلمية والتقنية اليت حتكم اإلعالمي يف تناوله للمسائل ذات األبعاد األمنية-
.إبراز دور األجهزة األمنية يف احلفاظ على األمن واالستقرار -
ة بني خمتلف الفاعلني  تطوير التعاون و الشراكة يف جمال التوعية األمنية والوقاية من اجلرمي-

، أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الرقابة اإلعالمیة األمنیة في وقت األزماتبن فایز الجحني علي، 1
.، الریاض2001، 1البحوث، طمركز الدراسات و 

30، ص2004، 01، جامعة نایف للعلوم األمنیة، طاإلعالم األمني و األمن االعالميبركة بن زامل الحوشان، 2
81: ، صمرجع سابققطام السرحان محمود، 3
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لوطن لدى مجيع لواستقراره وسالمته االجتماعية بزيادة روح املواطنة والوالء هتدعيم و -
.

.الرتكيز على ارساء و ترسيخ الضوابط االجتماعية من قيم خرية وعادات وتقاليد أصلية-
.د من اآلثار السلبية للمواد والربامج اإلعالمية اليت تروج للجرمية وتزرع بذور التفكك واالحنرافاختاذ ما يلزم من تدابري للح-
.استثمار برامج الرتبية والتعليم واملنشورات اخلاصة باألطفال لغرس الوعي األمين وقواعد السلوك السليم-
-.
.تشجيع إس-
.املواطنني بأمهية املشاركة الفعلية يف مكافحة اجلرميةمع حتسيستنشيط دور اجلمهور يف التعاون مع أجهزة األمن، تفعيل و -
.املساندة لعمل األجهزة األمنيةبضرورة لتوعوية لدعم النشاطات النوعية -
.رامج التوعية األمنية لتشمل كافة الفئات االجتماعيةتكثيف وتنويع ب-
.التنسيق مع املؤسسات اإلعالمية لوضع اخلطط اليت تساعد هذه األجهزة األمنية للوقاية من اجلرمية-
اإلنتاج اإلعالمي املشرتك وتبادل الربامج واملواد اإلعالمية يف جمال الوقاية من اجلرمية ومكافحتها، ووضع خطط تشجيع-

.إعالمية أمنية منوذجية للتوعية األمنية والوقاية من اجلرمية

:ضوابط اإلعالم األمين: 11-02
و اليقضة و التوافق الثقايف واحلضاري و اإلرتقاء مبستوى الرأي 

، و لذلك وجب أن تكون له ضوابط 1العام بتنويره و تثقيفه فيكون اإلعالم بذلك عملية يرتتب عنها تأثري فعلي يف سلوك الفرد و اجلماعة
الثقافية، لذلك جند أن الضوابط اإلعالمية ختتلف من 

ملفاهيم السياسية اوفق اختالفجمتمع اىل آخر من املنظور السوسيوثقايف و من دولة إىل أخرى باملفهوم املنظمايت أو املؤسسايت
السواء، حيث تتجسد هذه الرقابة اليت متارسها واالجتماعية والثقـافية واالقتصادية السائدة 

هذه الضوابط املعنوية بالدرجة األوىل يف مضامني الربامج اإلعالمية و أهدافها استجابة للضبط الرقايب الذي يكون يف غالبه كذلك معنوي
: التايلعلى الشكلضمن مقالته حول الرقابة اإلعالمية األمنية يف وقت األزمات2صنفها بن فايز اجلحين

: الضوابط السياسية - أ
ع 

االلتزام بعدم اخلوض أو التأثري يف السياسة من الضوابط السياسية العامة اليت تتجسد من خالل احملتويات اإلعالمية املتداولة، كما أن عدم 
.الوطينالعامة يأخذ بعدا اسرتاتيجيا أكثر خطورة الرتباطه املباشر بالبعد األمين يف جماله االسرتاتيجي الدويل أو األقليمي أو

:  و الدينية الضوابط االجتماعية-ب
باعتبار اإلعالم مرآة عاكسة خلصوصية كل جمتمع مبا تتضمنه من نظم و عالقات أنساق ثقافية واجتماعية تعترب خصوصيته 

أن خيدش احلياء العام أو ميس باألداب ال جيوز عرض ما من شأنه 
.يهزأ بالقيم الدينية واالجتماعيةته االجتماعية و الثقافته كمنالعامة للمجتمع و معتقدا

: الضوابط األمنية -ت

89ص مرجع سابق،حمد موسى، أحمد م1
.2001، 1، أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، الریاض ، طاألزماتالرقابة اإلعالمیة األمنیة في وقت بن فایز الجحني علي، 2
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خطط و اسرتاتيجيات أمنية، تعزز و ترسخ من خالل خمرجات اإلعالم مبختلف أشكاله ضمانا لبلوغ أهداف االسرتاتيجية املعتمدة، 
اكسابه لتقنيات مستحدثة وافدة من أو تؤدي د منها ابسطها يتمثل يف عدم

عرض اجلرمية بطريقة نثري العطف جمتمعات أخرى تكون فيها اجلرمية ببعد احرتايف متقدم كذلك
إال أن ،للكسب و النجاح أو البطولة

حق الرأي و النظر اىل وظائف اإلعالم من الزاوية الضيقة املتحدثة عن ، باألخبار األمنية ملا هلا من جاذبيةحتقيق السبق واإلنفراد غايات
تؤدي اىل تداول معلومات دون ظالعام يف معرفة احلقائق وعدم إخفاء املعلومات عنه  

لذلك يتوجب احلذر خالل إعداد و صياغة كل 1منحى إحيائي هدام لإلحساس باألمن أو مسعة الدولة و مكانتها مع إلغاء تام لدورها،
:   حمتوى إعالمي ملا له تأثري مباشر على اجلانب األمين مما يلي

.عدم نشر البيانات أو التهديدات -1
2-.
3-.
4-.
.أداء رسالتهمإبراز دور املواطنني يف مساعدة رجل األمن يف -5

: فاعلية أداء األجهزة األمنيةحتسني يف اإلعالم األمين دور: 11-03
أهم نتباه وصف المن امللفت ل

ملا تتطلبه األوضاع األمنية الدقيقة من بناء عالقة ثقة بني رجال األمن و املواطنني نظرا ، 2منفردة مهما كانت قوة األجهزة األمنية و تعدادها

الء صورة رجل األمن و مواجهة النزعة اىل تعميم األحكام بسبب ممارسات 
فردية شاذة ال ترقى اىل درجة القاعدة مع االلتزام مبا جيب أن تقوم به أجهزة األمن لتبديد املخاوف اليت باتت يف نفوس بعض املواطنني

.3بشأن أداء هذه األجهزة و سلوكها
يف أساسا تتمثل ،ضمن بيئة عملهااجتماعية و ثقافية و ادراكية منية متوقفة كليا على متغريات يتبني بذلك أن فاعلية األجهزة األ

من قبل ازاء أدائها و ردود أفعال سلوكات من يرتتب عنه هو ما و ما طبيعة 
يف الغالبة ما يتم ذلك إذنادرا ما تكتشف األجهزة األمنية اجلرمية بواسطة رجاهلا أنه مستوى تعاونه معها، حيث يف 

غري مكشوفة بسبب عدم تعاون املواطنني مع األجهزة األمنية نظرا هافيما يضل الكثري منعن اجلرائم،عن طريق ابالغ املواطنني اياهم 
تضخم واخلدمات األمنية يف شىت املستويات طلب التساع نطاق ناهيك عن النتائج السلبية املباشرة ،4للعديد من السباب و األوضاع

، هذه الظروف جعلت من الفاعلية التنظيمية للمنظمات أو األجهزة األمنية اخلدماتية على األوضاعوتعقدها وصعوبة السيطرة هاحجم

، أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الرقابة اإلعالمیة األمنیة في وقت األزماتبن فایز الجحني علي، 1
.، الریاض2001، 1مركز الدراسات و البحوث، ط

، لقادة الشرطة واألمن العرب35المؤتمر،المكتب العربي لإلعالم األمني، ورقة بحثیة بعنوان ،رؤیة جدیدة األداء األمني العربي، حمدي شعبان2
09ص.، األمانة العامة لمجلس وزراء العرب، المكتب العربي لإلعالم األمني، غیر منشورة12-2011- 07/08

-06-29/30العرب الدكتور ، المؤتمر السابع لرؤساء مؤسسات التدریب و التأھیل األمني األمین العام لمجلس وزراء الداخلیة،محمد بن علي كومان3
.02ص.مرجع سابق،،بتونس2011

ر لضباط، أكادیمیة الشرطة الملكیة مدیریة ، دورة القیادة الوسطى الثامنة عشدور المواطن في الوقایة من الجریمة و مكافحتھا، محمد كاسب خطار4
54، بحث غیر منشور، السعودیة،ص1999األمن العام، 
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األجهزة األمنية احلد من تفاقم انتشار االجتاهات السلبية جتاهها على األقل متوقفة بشكل مطلق على متغريات سوسيوثقافية حتاول 
على جناحها يف والسعي اىل تصحيحها و خلق جتاوب و اجتاهات مساندة لنشاطها و للصاحل العام ألجل رفع مستويات أدائها املتوقف 

ملسامهة يف التنشئة االجتماعية املرسخة لثقافة أمنية سليمة،  أداء وظيفة اإلعالم األمين كاعالم متخصص يسعى اىل كسب ثقة اجلمهور و ا
كون اإلعالم عموما من أقوى وسائل التأثري 

.كل أفراده
بالرغم من التقدم العلمي والتطور التقين الكبري، إال أن أنظمة التعليم والتثقيف األمين تعاين من اجلمود والقصور والعجز عن و 

األمنية مالحقة هذه التطورات، مما ينتج عنه فقدان اإلميان بالتفكري املنطقي كمنهج أساسي حلل املشكالت 
.1أن يقوم بتغطية هذا اجلانب املفقودمبختلف شعبه و وسائله و مستوياته الذي حيتم على اإلعالم األمين األمنية، األمر

 

تضح لنا القدرة املتميزة للتأثري يف سلوكات األفراد و اجلماعات اليت ميتلكها اإلعالم العام، و إذا كان تمن خالل ما يسبق عرضه 
كما ،  ةممكنزئي اجلعلى املدى القريب مستحيلة فان التغيريقد تبدو تغيري االجتاه مهمة 

العام 
ين كاعالم متخصص يعىن بالظاهرة األمنيةمبا فيه اإلعالم األم

اهية 
ئف و الضوابط و أخريا دوره يف حتسني فاعلية األداء التنظيمي ملنظمات أو األجهزة األمنية باعتبارها منظمات واخلصائص و الوظا

.خدماتية عمومية تعىن خبصوصية متغريات سوسيوثقافية للمجتمع تشكل جانبا مهما من بيئة عملها

2003، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیة،الریاض01، الجودة النوعیة لبرامج اإلعالم األمني العربي، طالثقافة األمنیةابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 1
169: ص. 
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مرتبطةسلبيات هلا،باملقابلإال أنه ، جيايباالهاجانبيف أمهية بالغة يف ذات وسائل اإلعالم رغم كون 
كما سبق 1للجرميةمعدالت اجلنوح من زيد يف حالة نشرها ملضامني سلبية تيفعلى التأثري املباشر قدر ب

لذلك ينظر لإلعالم األمين و محالته بأنه الوسيلة الكفيلة بدعم النسق ،وأن ذكرنا يف عالقة املضمون اإلعالمي بانتشار السلوك االجرامي
اليت تبدأ بتصميم الرسالة اإلعالمية ألجل جتسيد تغطية شاملة حتقق األمين العام ملكلفحة اجلرمية عن طريق محالت الرتويج اإلجتماعي
و إعادة صياغة املنطلقات و الرؤى اإلجتماعية انطالقا من املفاهيم 2اشباعا للحاجات اإلعالمية ملختلف الشرائح من اجلمهور املستقبل

، حنرافالروافد اإلعالمية املؤدية لالتصحيحا لكل و كذلك 3النبيلة و الغايات احلميدة لفائدة الصاحل العام
نشاط فكري إبداعي، يؤثر تراكميا عرب عملية ممتدة ومعقدة يف شكلها نتاج ل

عملية جيعلو ما ه، و ضمن السياق العام ملكافحة اجلرمية وتكوين رأي عام ضدهااإلعالم األمينوتقنيات محالت يةاإلعالماألساليب 
تقنيات و املعارف املرتبطة مبختلف العلوم و الملتقى للعديد من التخصصات اإلعالم األمين محالت تنفيذ إعداد الرسائل اإلعالمية و 

كون الرسالة اإلعالمية الناجحة هي ،التارخييةحىتاإلعالمية والسوسيولوجية و االنثروبولوجية و االنسانية واالجتماعية خاصة منها احلقول 
وسنحاول من خالل ، 4اعه و تارخيه و ثقافته

وصوال إىل الشرطة ل اإلعداد والتنفيذحالشق األول من هذا الفصل الوقوف على حيثيات عمليات و محالت اإلعالم األمين من حيث مرا
.اجلزائرية و مراحل تشكلها و تطورها و اسرتاتيجيتها يف جمال اإلعالم األمين و أخري معوقاته حمليا و عربيا

.262ص مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، اإلعالم األمني، 1
154:صالریاض،12003، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، ط تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 2
، المدیریة العامة لألمن الداخلي، معھد قوى األمن الداخلي، دورة اإلعالم األمني و الوقایة من الجریمة و دور اإلعالم في توجیھ الشبابناظم جراح، 3

.  36، ص 2007النقباء المرشحین لرتبة رائد، لبنان، بحث غیر منشور،
.  141،ص2003،الریاض،01، طالجودة النوعیة لبرامج اإلعالم األمني العربيمحاضرات في الثقافة األمنیة، ابراھیم بن أحمد الشماسي،4
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املرتبطـــةاملتعـــددة املســـتويات املتشـــعبة وأهـــدافها منظومـــة متكاملـــة يـــتم حتقيـــق مقصـــد اجتمـــاعي و اســـرتاتيجي يشـــكليعـــد األمـــن 
على مراحل و عمليات اجتماعية و تعليمية و تثقيفية خمتلفة متيز بني كل مستوى باجلهة الكفيلـة ،احلياة العامة للمجتمعجماالتمبختلف 

اعية وصوال اىل عمليات التثقيف بالتأثري و مستويات املضامني الفكرية املتعلقة بالسالمة و قيم الثقافة األمنية، بدأ بعمليات التنشئة لإلجتم
وصــال اىل العمــل الرتبــوي التثقيفــي الــذي يــتم عــن طريــق املســامهة يف الوقايــة مــن اجلرميــة وكــل أشــكال اإلحنــراف تعزيــز قــيم و التعلــيم ألجــل

محـالت اإلعـالم أن جنـد
للفئة الصحيحة بالغ احلقائق و املعلومات و املعطيات إو مقصودمن سلسلة بتتماألمين  اليت 

و تطبيقات تفصيال أكثر ألهداف و عمليات و مراحل ، و فيمايلي1
.محالت اإلعالم األمين

01
تدفق بدون انقطاع، ضمن منظومة اتصالية متنوعة، تضم العديد من من األفكار يسيل كبدميومته و استمراريته  الفعال اإلعالم يعرف

تغطية شاملة و متكاملة كفيلة بتحقيق اشباع للحاجات اإلعالمية لضمان أنواع صحفية خمتلفة اليت تستخدموسائل االتصال املختلفة، 
تراكمي و عرب عملية بشكلككل نشاط فكري املقصود  تأثري اإلعالم ال، حيث حيدث املعين بالرسالة اإلعالميةملختلف شرائح اجلمهور 

كتخصص موجه ملكافحة اجلرمية بكل أشكاهلا يف سياق اجتماعي الم األمين  لذلك يستخدم اإلع
أسلوب و تطبيقات احلمالت اليت تسعى اىل خلق اهتمام مجاهريي إزاء مشكلة اجتماعية مع ترويج أفكار حتاول اجياد حلول أوخلق ثقايف 

يف اطار تسيري عرفة و الفهم و اإلدراك و الوعي و القناعة تقوم على أساس املو املنظمات األمنية 
، كشكل من أشكال االسرتاتيجيات اليت تسعى اىل خلق نوع من الضبط اإلجتماعي والثقايف الظاهرة األمنية و مكافحة  اجلرمية

.    2لضمان مشاركة كل أفراد اوفق فلسفة اهلندسة االجتماعية العامة للمجتمع و منظماته
اإلعالمية تأخذ احلملة كما 

بعث سلوكاتدف إىل ة اجتماعية ر شكال من أشكال الضبط االجتماعي، ضمن سياق فلسفة هنداإلعالم األمينمحالت تكوناملعىن 
تسعى إىل باعتبارها محالت ترويج اجتماعي اليت تكون يف الغالب على شكل ، و محالت اإلعالم األمين3جت

الوصول ألجلالوصول إىل ذهن ووجدان املتلقي، من خالل تعريفه باملشكلة، وتقدمي رؤية معمقة هلا من خالل الشرح والتحليل والتفسري، 
جتاه سلوك والفهم واإلدراك والوعي والقناعة، ويدفع إىل موقف أو قناعة أو اجتاه طوعي فردي و عام، يقوم على أساس املعرفة

.4ظاهرة معينةحنو جمموع اآلراء املرتاكمة عرب تاريخ الفرد منط سلوكي ميثليشكلمعني مناسب مرغوب 
ية و الثقافية اليت يعيش فيها رسائل إعالمية نابعة من البيئة االجتماعوجوبا كذلك متثل محالت اإلعالم األمين عملية اتصالية حتمل 

كما تعىن محالت اإلعالم األمين حبمل و نقل و اجنازاته و طموحاته،  
بناء مع دعمها بكل ماهو جديد االمناط الثقافية و السلوكية األمنية املقبولة و القيم األمنية األصيلة من خمتلف ثقافات الشعوب و أجياهلا

14، أكادیمیة الشرطة الملكیة قسم الدراسات،بحث غیر منشور، األردن صدور اإلعالم في مكافحة الجریمةیوسف على قاسم العمري، 1
.158:، صمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمة، مرجع سابق تخطیط برامج التوعیة األأدیب محمد خضور، 2
.155- 154:، صمرجع سابق أدیب محمد خضور، 3
.110ص 2004و السلوك التنظیمي دار المحمدیة الجزائر ادارة الموارد البشریةناصر دادي عدون 4
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حتقق للمسامهة يف عمليات التنشئة اإلجتماعية و التثقيف و ترشيد الرأي العام ألفكار بناءة و أساليب حديثة للثقافة األمنية السليمة، الىت
خاصة بعد اختاذ مفهوم األمن ابعادا جديدة تنقله من ،

رسائلها وسائل احلمالت اإلعالمية اليت و من بني ، 1و ترسيخ املفاهيم الدميقراطيةاألمن الفكريمبا فيهمستويات األمن الشامل 
الباحث ابراهيم بن تأثري بناء يربط بني املؤسسة األمنية احداث اإلعالمية اىل 

:ثالثة وسائل منهجية متثل فيما يلي2أمحد الشماسي

تسهم عملية صياغة الرسالة اإلعالمية االتصالية يف حتقيق أعلى مستويات التأثري يف اجلمهور :اإلعالميةصياغة الرسالة - أ
واستخدام منهجي للغة وترتيب املستقبل، باعتبارها ختاطب العقل و الفكر و اخليال، من خالل صياغة األفكار بطريقة منظمة 

.منطقي للوقائع و األحداث
اعفت امكانيات التأثري بالتطور اهلائل يف الوسائل التكنولوجية لإلعالم، اليت متكن من تض: اإلعالميةعرض الرسالة طريقة -ب

يف اطار عملية تعرف باإلخراج اليت متثل طريقة عرض احاطة الرسالة اإلعالمية جمملة من املؤثرات النفسية السمعية و البصرية 
لسمعي البصري، بينما يوظف يف اإلعالم املطبوع الحداث التأثري الرسالة اإلعالمية و الذي يعد فنا قائما بذاته وظف يف جمال ا

ترتيب (املطلوب مؤثرات أخلرى مثل األلوان، الصورة، حجم اخلط، الرسوم التوضيحية، اخللفيات املضللة ومكان النشر 
.     ) الصفحات

دثه الرسالة اإلعالمية يف أربعة مراحل تتمثل يف التعرف مث التفسري يتجسد التأثر الذي حت: الرسالة اإلعالميةعرض تكرار -ت
عملية اكتساب املعلومات اليت تتميز باحلتمية و بارتباطها بسلوك انساين آخر بفاحلفظ و أخريا االسرتجاع، وهي ما يطلق عليها 

حيث خيتار الفرد طواعية نوع الرسائل أو املعلومات اليت يريد تلقيها دون غريها، فيكون التأثري ،متمثل يف االنتباه االختياري

للتأثري بتعبري آخر، فتكرار الرسالة اإلعالمية مهما
.   التفاعل و التأثر سلبا أو اجيابا يصبح أمرا تلقائيا حمتوم

:   خطوات اعداد و تنفيذ محالت اإلعالم األمين: 02
املشرتكة طوات اخلعام ضد اجلرمية لفه ختطيط برامج التوعية األمنية لتكوين رأيؤ ضمن م3قدم الباحث أديب حممد خضور

يف خطوات تشرتكاإلعالمية،احلملة و هدف باختالف موضوع باعتبار أن هذه اخلطوات ختتلف محالت اإلعالم األمين ختلف مل
: تتمثل يفرئيسية 

.جتميع كفاءات وخربات متخصصة لتصميم وتنفيذ احلملة مبختلف جوانبها-
.حتديد اجلوانب املختلفة للظاهرة موضوع احلملة بتجميع املعلومات حوهلا-
.التحديد الدقيق ألهداف احلملة ضمن الظروف احمليطة على خمتلف األصعدة-
.من اجلملة اإلعالميةحتديد ودراسة اجلمهور املستهدف -

.157،ص2003،الریاض،01، طالجودة النوعیة لبرامج اإلعالم األمني العربيابراھیم بن أحمد الشماسي، محاضرات في الثقافة األمنیة، 1
160،صالمرجع نفسھ2
.160:صنفس المرجعأدیب محمد خضور، 3
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الصاعقة وأأسلوب البداية القوية بدايمعامل وضع خمطط تنظيمي للحملة ألجل حتديد -
عملية تصاعدية أفقية وشاقولية لتوسيع وتعميق احلملة يف مرحلة ثانية ، مث تبدأ كخطوة أوىلإثارة اهتمام الرأي العامبغرضادئة اهلأو 

.ا املعلومات
.نوعمن ها يف حالة استخدام أكثراملناسب، وضمان حتقيق التنسيق و التكامل بني خمتلفنوع االتصايلالحتديد -
ويتوقف حتديد ،املستخدمةجيب رسم خمطط احلملة يف ضوء خصائص الوسائل اإلعالميةحيث،حتديد الوسائل اإلعالمية املناسبة-

.الوسائل املستخدمة على طبيعة الرسائل املطلوب إيصاهلا، ونوعية اجلماهري املستهدفة، واإلمكانات املتوفرة
ية، إنتاج الرسائل اإلعالمية املناسبة اليت تغطي اجلوانب املختلفة للمشكلة املطروحة وحتديد نظريات التأثري املناسبة، واملداخل اإلقناع-

.والتقدميوطرق العرض
.التحديد الدقيق ملكان وزمان احلملة، وللعقبات اليت ميكن أن تقف يف وجه تنفيذها و كيفية التعامل معها-
.1معاجلة هلاإجياد آلية مناسبة ملتابعة احلملة، وتقييم مستوى األداء يف خمتلف اخلطوات واملراحل، ومواجهة املستجدات، وتقدمي -

:األميناسرتاتيجيات اإلعالم-03
تعد االسرتاتيجية حماولة من املنظمة مهما كان نشاطها لتصور املستقبل و التنبؤ به من خالل وضع خطط طويلة األجل بناء على 

قاط األوضاع البيئية اخلارجية اليت تسمح بالتعرف على الفرص و املخاطر املوجودة البيئة اخلارجية و األوضاع الداخلية اليت تسمح مبعرفة ن
و ضعف املنظمة، و هو ما يساعد على تصميم األهداف الطويلة األجل و الغايات املسطرة فضال عن املوارد الكافية لذلك مع قوة

واضحا معاناسبتجند من خالل هذا املفهوم املتميز بالنظر و االعتماد على اخلطط طويلة املدى حيث، 2حسن ختصيصها واستعماهلا
مفاهيم التأثري اإلعالمي التميز باألثر الرتاكمي طويل املدى هو األخر، و بذلك يكون العمل اإلعالمي أكثر فعالية بصياغة اسرتاتيجيات

إذ طويلة املدى،
ئية املنظمات لبي

إمداد اجلمهور املستقبل باملعلومات و تتمثل يفحتقيق مجلة من األهداف مجيعها علىخمتلف األصعدة، إال أن هذه االسرتاتيجيات تتفق 
مع و البيانات امل

االسهام يف ، و أخريا خلق رأي عام إجيايب يف اجتاهاته حنو عمل األجهزة األمنية مع توسيع فهم مقاصده ودعم مفهوم الصاحل العام
كال االجرام و االحنراف سيما اجلرمية السلبية املتمثلة يف االمتناع عن االتيان بالفعل الذي حيول دون حدوث جرمية أو مواجهة خمتلف أش

، حيث يتم السعي للوصول اىل حتقيق هذه األهداف يف إطار وظيفتني أساسيتني لإلعالم األمين تتمثل الوظيفة األوىل يف الوظيفة جنوح
انات و السياسات والتنظيمات يالتعريفية بكل ماله عالقة

ما عن الوظيفة الثانية فهي متعلقة بالتوعية ألجل اكساب اجلمهور السلوك السليم ازاء التعامل مع مسببات بكل جوانب الظاهرة األمنية، أ
، باعتبار املشاركة اجلماهريية يف 3

.أي عمل أمين هي الرهان احلقيقي لنجاحه
صياغة رحلة أما عن عمليات أو مراحل تطبيق اسرتاتيجيات اإلعالم األمين فهي ككل اسرتاتيجية متر على مجلة من املراحل تبدأ مب

و البدائل االسرتاتيجية بعد دراسة البيئة اخلارجية لتحديد الفرص 

.162:صالمرجع نفسه أدیب محمد خضور، 1
.182، ص2008غول فرحات، الوجیز في اقتصاد المؤسسات، دار الخلدونیة، الجزائر، 2
، تخطیط العالقت العامة و اإلعالم، المكتب العربي لإلعالم يبإشكالیات و عوائق التخطیط لإلعالم األمني في الوطن العرالحمود، عبد هللا بن ناصر 3

.07: مصر، غیر منشور، ص2008األمني، 





115

ملخاطر واالمكانات الداخلية لتحديد عناصر القوة و الضعف ألجل اختيار االسرتاتيجية املناسبة، تليها مرحلة تطبيق االسرتاتيجية وا
اليت املرحلة األكثر صعوبة 

وأخريا مرحلة ت
اليت قامت عليها االسرتاتيجية املقرتحة مث قياس األداء التنظيمي احملقق مث اختاذ االجراءات العوامل أواملتغريات الداخلية و اخلارجية 

1املناسبةالتصحيحية 

.جديدة و حماوالت متكررة للتعامل املتكامل مع مستجدات األوضاع

يف مؤلفه ختطيط برامج 2كما تأخذ يف عملية صياغة اسرتاتيجية اإلعالم األمين العديد من املعطيات أوجزها الباحث أديب حممد خصور
:التوعية األمنية لتكوين رأي عام ضد اجلرمية، فيما يلي

تصاغ االسسرتاتيجية العامة للمجتمع يف جمال مكافحة : السرتاتيجية املعتمدة يف جمال مكافحة اجلرميةاسياسات و خططجناعة - أ
اجلرمية بناء على الفلسفة العامة للنظام القائم،

على جماالت بعينها فتكون كل سياسة معنية مبجال تركز بدورها اليتو السياسات العامة املنبثقة عن االسرتاتيجية العامة و أهدافها 
ضع له خطط دقيقة كفيلة بتحقيق مضامني هذه السياسات و بذلك تكون هذه اخلطط و ما سيرتتب عنها من ت، بعينهحمدد

العمل األمين للمجتمع يف عمليات و تطبيقات و ممارسات مرتبطة بشكل مباشر بالسياسات اليت انبثقت عن االسرتاتيجية العامة يف 
االت احلياة العامة الدقيقة واالختالف واالتساع الكبريين يف جمذه الرتاتبية املتالزمة هلنظراو سعيه املتواصل للقضاء عن اجلرمية، 

أهداف حتقيق جند أنه من الصعب ،و تعدد مستويات تطورها واختالف طبيعتها-اليت تستوجب العمل على مستواها-للمجتمع 
إن مل تصغ السياسات يف ضوء امكانية جتسيد أهداف االسرتاتيجية ،االسرتاتيجية العامة اليت ستبقى جمرد تصورات نظرية حاملة

رؤيتها و قيمها وضامينها و مرتمجة ملو أن تكون حاملةالعامة ملكافحة اجلرمية 
.اليت ترتتب عنهاطبيقاتللخطط والعمليات و الت

186، صمرجع سابقغول فرحات، 1
.85:، ص2003، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة،01ط،تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 2

البيئة الخارجية
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فهوم الشامل لألمن و ضرورة اتساع جغرافيا اجلهات املعنية بالتدخل ملكافحة املأدى تبين : اعتماد مبدأ التخطيط و االستشراف-ب
--اجلرمية واستحالة تبين خطط جاهزة 

.ختطيط و استشراف دقيقة مناسبة تأخذ بكل اخلصوصيات السوسيوثقافية للمجتمع و فلسفته يف احلياة
:اجلرميةرةظاهخصوصية -ت

اليت ينظر اليه بأنه حق و قيمة 

.تضطر اىل األخذ بتدابري ختفيف على مقرتفيه
حيث ختتلف إختيارات الدول بني تناول الواقع األمين للمجتمع إعالميا من عدمه، وهو: التناول اإلعالمي للواقع األمين للمجتمع-ث

بعد االنفتاح اإلعالمي املفروض على كل هدوما على طبيعة و فلسفة النظام احلاكم و اسرتاتيجيات الدولة، إال أنما يرتتب 
جعل السؤال اجلدير بالطرح يتمحور حول ماهية و أثار خمتلف أساليب عرض و تناول اجلرمية 

.
اختلفت املناهج: مداخل تفسري اجلرمية- ج

.الفردي، مث التفسري االجتماعي و أخريا التفسري التكاملي للجرمية-فسري الغييب مث الفيزيزلزجيالت
له تارخيية قبة حسبل و مداخل و مناهج معاجلة و مواجهة اجلرمية من جمتمع اىل آخر و من اختلفت كذلك : مداخل مواجهة اجلرمية- ح

مراحل تطور الفكر االنساين انتقلت من االنتقام أو اجلزاء بكل قسوة مواجهة اجلرمية حسب، فنجد يف الغالب أن سبل إىل أخرى
من مقرتيف اجلرمية، تليها أسلوب اإلصالح و التأهيل، مث االنتقال اىل أساليب مواجهة الظروف االجتماعية و االقتصادية و كل ما 

.أدى اىل ظهور اجلرمية
ساد طويال االعتقاد بأن األجهزة األمنية هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن مكافحة اجلرمية، إال أن :اجلهة املسؤولة مبكافحة اجلرمية- خ

التكاملية للجرمية مبسامهة كافة االجتماعية التجربة والواقع املعيش أثبت قصور هذه الفكرة وهو ما كان سببا لظهور مبدأ املعاجلة 

.السوسيوثقايف

:العريباسرتاتيجيات اإلعالم األمين-04
مل 

مع عدم احلسم يف الكثري من القضايا يستطع العرب تطبيق مشروعهم النهضوي رغم ما ميتلكه من والءات العتبارات دينية و قومية، 
املتعلقة بالقيم و األطر املرجعية،

وفشل مؤسسات التنشئة االجتماعية و املنظمات التثقيفية و الرتبوية و اإلعالمية يف القيام بدورها الطبيعي، نظرا ملا يتميز به واقعهم
، كل هذه احلقائق تأخذ أمهيتها االجتماعي الذي مما تأثر به التدفق ا

يف جمال وضع اسرتاتيجية عربية ملواجهة اجلرمية و التوعية األمنية، السهامها يف حتديد معامل خمرجات اإلعالم األمين من نوع االتصال 
.   1ملعلومات و تغيري االجتاهات و االقناع، مع حتديد نوعية االستماالت األكثر فعاليةوالوسيلة املناسبة، النظية املناسبة لنقل ا

.99:الریاض، ص12003، اكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، ط تخطیط برامج التوعیة األمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 1
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واقع افتقار اإلعالم األمين العريب اىل فلسفة إعالمية أمنية متكاملة يواجه جهود العديد من اهليئات العربية اليت تسعى اىل إال أن 
لية العرب على مشروع إسرتاتيجية عربية للتوعية األمنية و الوقاية من اجلرمية و تكليف ، حيث وافق جملس وزراء الداخ1حتقيق هذا املشروع

األمانة العامة و جامعة نايف العربية للعلوم األمنية باعداد خطط مرحلية وفق هذه اإلسرتاتيجية، حيث تشرتك أغلب االسرتاتيجية 
:2املعتمدة عربيا حلد الساعة يف احملاور التالية 

.يد على التوجه التوجه اإلسالمي لألمة العربية و اإلسالميةالتأك-
.الثقافات و العادات العربية و اإلسالمية و آداب السلوك احلميد-
األصالة و املعاصرة مع مواكبة التطورات العاملية يف جمال اإلعالم-
:قيد وسائل اإلتصال اجلماهريي مبا يليتت-
.إقرار مبدأ املسئولية االجتماعية حبيث يكون لإلعالم اجلماهريي دوره يف التوجيه والتعليم و التنمية اإلجتماعية و حماربة اجلرمية-
.توفري املعلومات األمنية اخلاصة بالتوعية ضد اجلرمية و متليكها لألجهزة اإلعالمية لالستفادة منها-
.رمية للجماهري و تقدمي اجلرمية بالتحليل و الشرح و التوضيححتليل كافة احلقائق املتعلقة باجل-
.املصداقية مع استخدام املنهج العلمي ملعرفة احتياجات اجلمهور يف جمال التوعية األمنية و الوقاية من اجلرمية-
.اإللتزام مببدأ سيادة القانون و البعد عن األخذ بالشبهات-

: لإلعالم األمين اإلسرتاتيجية العربية أهداف -05
: أمههااألهدافتسعى اإلسرتاتيجية العربية لنشاط اإلعالم األمين اىل حتقيق مجلة من 

.تطوير املؤسسات اإلعالمية للنهوض مبسؤوليتها للوقاية من اجلرمية-
.وضع ضوابط علمية و تقنية حتكم التناول اإلعالمي للظواهر ذات األبعاد األمنية-
.إبراز دور األجهزة األمنية للحفاظ على األمن و االستقرار-
تطوير التعاون العريب و الدويل يف التوعية األمنية و الوقاية من اجلرمية-
-.
.بالسلوك القومي و احرتام القواننيتوجيه املواطن العريب حنو التحلي-
.توعية املواطن بطرق الوقاية من اجلرمية و تبصريه بأمهية اختاذ التدابري الوقائية حلماية نفسه و ممتلكاته-
.3اإلسهام يف تكوين رأي عام واع بالتعاون مع األجهزة املختصة للوقاية من اجلرمية و مكافحتها-

:جية العربية لإلعالم األمينوسائل تنفيذ االسرتاتي-06
ضمن مؤلفه إسرتاتيجيات و نظريات معاجلة قضايا اجلرمية واالحنراف يف 4عبد احملسن بدوي حممد أمحدالباحث و قد استعرض 

:من خاللالعربية لإلعالم األمين اإلسرتاتيجية وسائل تنفيذ وسائل اإلعالم اجلماهريي
ضوابط اجتماعية للمجتمعات العربيـة و اإلسـالمية مـع اختـاذ مـا يلـزم مـن تـدابري و خلقمواد إعالمية تركز غرس القيم النبيلة إعداد-01

.للحد من اآلثار السلبية للربامج اليت تروج للجرمية و تزرع بذور االحنراف

.340بسام عبد الرحمان المشاقبة، اإلعالم األمني، مرجع سابق ص 1
مركز - االعالم و االمن-إستراتیجیات و نظریات معالجة قضایا الجریمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماھیري-عبد المحسن بدوي محمد أحمد-2

123/250ص - الریاض- 2007-الطبعة األولى-نایف العربیة للعلوم األمنیة–الدراسات و البحوث 
. 125ص-ات و نظریات معالجة قضایا الجریمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماھیريإستراتیجی-عبد المحسن بدوي محمد أحمد-3
االعالم و - إستراتیجیات و نظریات معالجة قضایا الجریمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماھیري- عبد المحسن بدوي محمد أحمد-4

.المرجع نفسھ،132ص - الریاض-2007-الطبعة األولى-نایف العربیة للعلوم األمنیة–مركز الدراسات و البحوث -االمن
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خاصـة تثمار برامج الرتبيـة و التعلـيم لغـرس الـوعي األمـين -02
. األطفال و الشباببني فئة

.إعداد برامج إعالمية لنشر الوعي األمين بني املواطنني العرب مع تشجيع إسهامات مجعيات أصدقاء الشرطة و غريها-03
نيــة يف دعــم النشــاطات الطوعيــة املســاندة لعمــل األجهــزة ركــزت اإلســرتاتيجية علــى تنشــيط دور اجلمهــور للتعــاون مــع األجهــزة األم-04

.
دورات تدريبيــة للعــاملني يف أجهــزة اإلعــالم و نــدوات لتطــوير املؤسســات اإلعالميــة تنظــيمتشــجيع البحــوث و الدراســات اإلعالميــة و -05

.جمال الدراسات ذات الصلةاألمين و تشجيع الرتمجة يف
.عدم نشر كل ما من شأنه تشجيع االحنراف-06
دور رجال الشرطة و مهامهم يف جمال منع اجلرمية، مع تكثيف النشـاط اإلعالمـي يف املناسـبات الشـرطية توضحإعداد مواد إعالمية -07

.العربية و الدولية
مج و املواد اإلعالمية يف جمال الوقاية من اجلرمية، مع تشجيع عقد االتفاقات الثنائية تشجيع اإلنتاج اإلعالمي املشرتك، و تبادل الربا-08

عزيز و إعداد البحوث امليدانية املشرتكة، و عقد لقاءات لرؤساء أجهزة اإلعالم األمين بالوطن العريب، باإلضافة إىل عقد دورات تدريبية و ت
.لية املتخصصةالتعاون مع املنظمات و اهليئات العربية و الدو 

تسهر على تقدمي االستشارات للتوعية األمنية مكونة من ممثلي األجهزة األمنية و اجلهات املعنية األخرىانتشكيل جلالعمل على -09
.يف جمال العمل اإلعالمي للقضايا األمنية
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متهيد
احلقيقي لنجاح أدائهم كحملابأن تعاون اجلمهور معهم يعد بشكل تلقائي و عفوي يشعر أغلب العاملني يف األجهزة الشرطية 

، لذلك بكل فعالية و فاعليةو مهامهم الدعم الكفيل بضمان قيامهم بدورهم و يرون اليه على أنه و 
،هزة الشرطة على وضع اخلطط و امليكانيزمات الكفيلة بتحسني العالقة مع اجلمهور املستقبل للخدمةاجاألجهزة األمنية على غرار تعمل 

يف حمسوس يتمثل واقع من انطالقا لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية من جهة، و من جهة أخرى للعمل األمين من املفاهيم احلديثة إنطالقا 
بالنظرة العامية ةمتعلقاحلقبة االستعماريةعن ثقافة كانت سائدة خاللةموروثةو لألسف سائدةم خاطئيهامفر انتشاباصطدامهم 

متثل دماريةخالل احلقبة االستالفرنسية الشرطة ، حيث كانتو الضبط القانوين عمومالشرطة و العمل األمينوللألجهزة األمنية السطحية 
تأثريات خمتلفة او كانت هلبعد هذه احلقبة يف املخيال اإلجتماعي سلبيةصورة تشكل،و أداة عقاب و تنكيل و ضبطقامعة سلطة 

على و هو ما أثر حديثا ،لسائدة اليوماالعمليات االجتماعية وبالعديد من املفاهيم و القيم ضمنيا ولصيقة 
لذلك تسعى األجهزة تعاونه معها، مدى و بشرطته اجلمهور ثقة هو ما ينعكس مباشرة على مستوياتاالجتماعي والقانوين و الضبط 
هذه على أساس منط كخطوة أوىل أفرادها  يف تكوينبدأت و اإلعالم إدارات العالقات العامة اءنشابعالقتها باجلمهور نيحتساىل األمنية 

تليها خطوة راحته وأمنه وسالمته، وخدمة اجلمهور يف لجمهور موجه لسلطة و ترسيخ فكرة ةالعالقة اجلديد
.و خدمتهيف محايته إشراك اجلمهوراالسهام يف تصحيح املعطيات و وجهات النظر عن طريق برامج اإلعالم األمين و

01 
مرت الشرطة اجلزائرية بالعديد من املراحل التارخيية قبل تشكلها بالصورة املعاصرة اليت هـي عليهـا اآلن، حيـث كانـت لكـل مرحلـة 

: ، حناول أن نلخصها فيما
عاصمة " تِيهرت"أول منوذج للشرطة الوطنية خالل القرون الوسطى مبدينة شهدت اجلزائر ظهور:)م908–776(الشرطة الرستمية -أ

علــى يــد اإلمــام عبــد الرمحــان بــن رســتم، ) م776/هـــ160(يف ســنة ، و قــد كــان ذلــك)م908-776/هـــ296-160(الدولــة الرســتمية 
قيـا، و قـد أعـزى عبـد الرمحـان بـن رسـتم مهمـة د الفـتح العـريب اإلسـالمي ملنطقـة مشـال إفريعمؤسس أول دولة تظهر على األراضي اجلزائرية ب

كل من حياول إيذاء غريه، من فحول قبيلة نُفوسة ِلما كانوا يتحلون به من استقامة، و نزاهة، و صرامة جتاه
-776/هـــــ171-160(نة ســــ) 11(احلنيــــف، طيلــــة حكمــــه املقــــدر بنحــــو إحــــدى عشــــرة و انتهــــاك حرمــــات حــــدود الشــــرع اإلســــالمي

1.)م787

عرفت الشرطة اجلزائريـة قفـزة نوعيـة يف الدولـة احلماديـة، ثـاين دولـة جزائريـة :)م1152-1007/ هـ 547-398(الشرطة احلمادية -ب
و أبــواب العاصــمة و تــأمني الطرقــات حيــث توســعت مهامهــا إىل حراســة األســواق، و األحيــاء، و شــوارع املــدن،،خــالل القــرون الوســطى

عهم املوصلة إليها، و مراقبة املوانئ، و السهر على راحة التجار، و املسافرين األجانب، و توفري األمـن و الطمأنينـة هلـم علـى أرواحهـم ومتـا
هني عقب اإلعالن عن توقيـف 

نالـــت الشـــرطة احلماديـــة مكانـــة مرموقـــة يف هـــرم النظـــام اإلداري للدولـــة وأصـــبح صـــاحب الشـــرطة بـــداخل و قـــد ، "الـــرباح"التجـــول بواســـطة 

2010: یثتاریخ التحد- 07/04/2010تاریخ الزیارة -تاریخ الشرطة/الجزائر-عن الموقع الرسمي للمدیریة العامة لألمن الوطنيالشرطة 1
www.dgsn.dz:اإلتاحة–
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ة، العاصــمة خيضــع إىل ســلطة أمــري الدولــة مباشــرة، فيمــا أصــبح خلفــاؤه علــى املــدن و املقاطعــات خيضــعون بــدورهم إىل ســلطة حــاكم املدينــ
. 1أوحاكم املقاطعة من غري واسطة إدارية أخرى تربط بينهما

أختــدت الدولــة الزيانيــة، ثالــث دولــة جزائريــة خــالل القــرون الوســطى شــرطة : )م1554–1235/ ه962-633(الشــرطة الزيانيــة -ت
قبـل، و قـد رسـم لنـا أحـد أبـرز و قد كان يسمى قائـدها عنـدهم باحلـاكم بـدل صـاحب الشـرطة، مثلمـا كـان متعـارف عليـه مـن ،

-723(أبـو محـو الثـاين موسـى بـن أيب يعقـوب يوسـف بـن عبـد الرمحـان بـن حيـىي بـن يغمراسـن بـن زيـان " أمراء هذه الدولة على اإلطـالق 
يـة السياسـية واإلدار شروط انتقاء هذه الشخصية يف كتابه واسطة السلوك يف سياسة امللوك أمجل فيـه وصـاياه)" م1388-1323/هـ791

"أبا تاشفني " و العسكرية لويل عهده ولده 
.2يكون صاحب ديانة، وعفة، و صيانة، و مهة، و مكانة، و سياسة و رأي، وفراسة

أهــم مــا كــان مييــز التواجــد العثمــاين بــاجلزائر هــواألمن :)م1830-1519/ه1230–919(الشــرطة اجلزائريــة أثنــاء الفــرتة العثمانيــة -ث
بايلـك اجلزائـر و األوروبيني أن املواطن اجلزائري عرف نوعا من األمـن وفرتـه الشـرطة العاملـة مبختلـفواالستقرار، حبيث أمجع املعاصرون من

باألتراك و الكراغلـة وشـرطة خاصـة باألهـايل،و لتشـدد وصـرامة الشـرطة شرطة خاصة: اجلدير باإلشارة أن الشرطة كانت مقسمة إىل فرعني
العثمانية باجلزائر، أصبحت بعض اجلرائم كجرمية القتل مثًال شبه منعدمة و على العموم فإن الشواش كانوا غري مسـلحني ويسـتعملون القـوة 

3.

اجلزائريــة الدولـةبعـد مبايعـة األمـري عبـد القـادر، مؤسـس: )م1847-1830/ه1247-1230(شـرطة دولـة األمـري عبـد القـادر -ج
دعائم حكومة دولته الفتية على منط احلديثة من طرف مشايخ و أعيان قبائل البالد، وتلقب منذ ذلك احلني بأمري املؤمنني، شرع يف إرساء

حيث أنشأ علـى الصـعيد املركـزي هيئـة تنفيذيـة، قوامهـا سـبع نظـارات، كـان مـن مجلتهـا نظـارة الداخليـة الـيت ،نظم الدول الغربية املعاصرة له
قوامها ". األمريي العايل" وهيئة استشارية سامية، مساها ". أيب حممد احلاج املولود بن عراش"أسند مهام تسيريها إىل السيد 

عمد إىل تقسيم الرتاب البالد، على الصعيد املركزي للدولة، أما على الصعيد احمللي فقدو أخلص أعيانأحد عشر عضوا من كبار العلماء 
، "اخلليفة"الوطين إىل مجلة من املقاطعات اإلدارية، مساها كما هو احلال عليه اليوم بالواليات، حيث كان حيكمها نيابة عليه، حاكم يلقب 

الطمأنينـة للرعيـة و أمالكهـا، واحلقيقـة أنـه مل ن اإلقلـيم مبـا فيهـا حفـظ النظـام العـام و تـوفري األمـن وأي خليفـة األمـري يف تـدبر خمتلـف شـؤو 
حفظ النظام العام، و توفري األمن ملواطنيه عند هذا احلد فحسب، و إمنا تعداه إىل تشكيل شرطة خاصة موزعة يقتصر دور األمري يف جمال

على خمتلف شوارع و أحياء املدن، بل و 
بسـاطة 

.4عاليةصورة مثالية

، برز من 1954عقب اإلعالن عن الكفاح املسلح يف الفاتح من نوفمرب :)1962-1954(الشرطة اجلزائرية أثناء الثورة التحريرية -د
مـن مهامـه مجـع املعلومـات و كـذا متابعـة حتركـات العـدو هـذه املهمة لفـرع مـن املنظمـة الثوريـة،ولويات ضمان أمن السكان و قد أوكلتاأل

واليـات الـيت قسـمت بـدورها إىل منـاطق و جهـات و قطاعـات، ممـا مسـح للثـورة وقـد متخـض عـن انعقـاد مـؤمتر الصـومام تقسـيم اإلقلـيم إىل
حل للحالـة املدنيـة، العدالـة، املاليـة، حـرس باجلوانب اإلداريـــة و بذلك استطاعت الثورة أن تتكفل بإدارة السكان خبلقها مصـابالتكفل جديا

.المرجع نفسھالشرطة 1
:اإلتاحة –2010: تاریخ التحدیث- 06/04/2010تاریخ الزیارة -الجزائر -الموقع الرسمي للمدیریة العامة لألمن الوطنيتاریخ الشرطة،2

www.dgsn.dz
.الجزائر-، تاریخ الشرطة، الموقع الرسمي للمدیریة العامة لألمن الوطنيالمرجع نفسھ3
.مرجع سابق تاریخ الشرطة4
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حيث كانت إسهامات الشرطة خالل الثورة التحريرية تسمح حبل الكثري مـن مشـاكل السـكان، كمـا كـان هلـا دورا فعـاال الغابات و الشرطة
مراقبـة تنقـل ، العـدوت جـيشمراقبـة حتركـا، هام السهر على األمن العام على خمتلف املسـتوياتالتكفل مبتلخص يف يالستعالمات يف جمال

ضـمان مهـام حـول حتركـات القوافـل ، القضـائيةإجراء حتقيقات بطلب مـن اللجنـة، تسليم رخص املروراملساعدة يف، األشخاص عرب الدوار
.اسرتجاع مناشري العدو، العسكرية للعدو

:فهي تتمثل يفالشرطة اجلزائرية بعد االستقاللأما عن أهم 
،وسـلمت 1962العشرين جويلية مـن سـنةتأسست املديرية العامة لألمن الوطين، مبرسوم يف الثاين و::1965-1962الفرتة ما بني-أ

غـداة وقـف مندوب النظام العمومي يف اهليئة املؤقتة، املنشأة وفقا التفاقيات إفيان و املنصـبةاملهام ألول مدير عام لألمن الوطين من طرف
ــــار يف  ــــة اجلديــــدة، مــــلء الفــــراغ، 1962مــــارس 19إطــــالق الن الشــــرطة الفرنســــيةمبقــــراتاملــــرتوك ومــــن أولويــــات املهــــام املنوطــــة باملديري

أخرى من جزائرية إطارات بأبناء الوطن و ،االستدمارية
أكادمييـة الشـرطة بالقـاهرة خـالل السـنتني األخريتـني للثـورة الشب

الشـــرطة كمدرســـة حســـني داي لتكـــوين حيـــث مت تدشـــني العديـــد مـــن مـــدارس، مســـامهتهم حامســـة يف التكـــوين آنـــذاكالتحريريـــة، و كانـــت
آنـذاك تابعـة لـوزارة الداخليـة و كانـت املديريـة العامـة لألمـن الـوطين، 1963يت قسـنطينة و تلمسـان سـنة، و مدرسـ1962اإلطارات سـنة 

:متخذة مقرها بقصر احلكومة، ومن أبرز املهام اليت كانت
.محاية األشخاص و املمتلكات اخلاصة و العامة-
.احلياة االجتماعية عامةاحرتام القوانني و النظم اليت تنظم السهر على-
.السهر على محاية-
كــل الـدالئل و القــرائن الضــرورية لتطبيـق العدالــة اجلنائيــة السـهر علــى الوقايـة و كــذا ردع كــل املخالفـات و اجلــنح و اجلــرائم املرتكبـة جبمــع-

.القضائية و سلطات البالدمع اهليئاتبالتعاون 
.إعالم السلطات العليا بالوضع السياسي و االجتماعي و االقتصادي و الثقايف السائد عن طريق تقارير و حتاليل الرأي العام-
.العادياملسامهة يف محاية املؤسسات الوطنية من كل حماوالت املساس باستقرارها وسريها-
.بتطبيق التنظيم املعمول بهاحلدود للمواطنني و األجانبمراقبة احلركة عرب-
.األجانب بالرتاب الوطينفرض احرتام القوانني املتعلقة بدخول و إقامة-
و كانـت بشـاطوناف احلاليـة مقـرا هلـا،هليئة الوطنية لألمـن مـن املدرسـة العليـاايف تلك الفرتة اختذت :1970و 1965الفرتة ما بني -ب

، انضـمت هــذه 1965ويف أوت مـن ســنة ، بـو دواو، واد الســمار و حسـني دايوهـران،:
يف محايـــة املرافـــق العموميـــة و النقـــاط إىل األمـــن الـــوطين وأصـــبحت كاحتيـــاطي حلفـــظ النظـــام العمـــومي، عـــالوة علـــى مهامهـــا املتمثلـــةاهليئـــة

بإجنــاز العديـد مــن مـعو خـالل هــذه الفـرتة انطلقــت عـدة عمليـات توظيــف و تكـوين، الرمسيـةت الدبلوماســية و املواكبـةاحلساسـة و البعثـا
الســـياق، عرفــت عمليــة التوظيـــف تطــورا كميــا خاصــة مـــع فــتح املدرســة التطبيقيـــة املنشــآت األمنيــة علــى مســـتوى الــرتاب الــوطين، ويف هــذا

وألجـل، 1970سـنة من اخلامس جانفي و كذا املدرسة العليا للشرطة بشاطوناف يف1969سنة بالبليدة يف الفاتح أوت من بالصومعة
الواليات داء اجلهاز األمين و تقوية التماسك بني خمتلف مصاحل الشرطة، مت تعديل النظام املعمول به، و الذي نتج عنه إنشاء أمنأحتسني 

كــل مــن أمــن كمــا كانــت، القضــائية و االســتعالمات العامــةالعمــومي، الشــرطةالــذي مت فيــه جتميــع خمتلــف املصــاحل كــاألمن 1970عــام 
احلدود، فكانت هـي األخـرى منظمـة علـى شـكل جمموعـات الدوائر و األمن احلضري امتدادا ألمن الواليات، أما فيما خيص شرطة اجلو و

مـن مصـاحل ت السـلكية و الالسـلكية الـيت كانـت مشـكلةبالنسـبة ملصـاحل العتـاد و املاليـة واملواصـالجهويـة و أقسـام وفـرق، و نفـس الشـيء
.بقيت املدارس تابعة لقطاع التوظيف و التكوين املهينفيما جهوية، 
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التكـوين، و رسـكلةأعطـت أمهيـة لتقويـة جهـازجلهـاز الشـرطة متيـزت هـذه املرحلـة بسياسـة عصـرنة :1988-1970مـا بـني الفـرتة-ج
، فقـد مت1973يف سـنة و، للعمـل األمـيناقتنـاء األجهـزة الالزمـةمـع إلجراء تربصات مطولـة واسعة لإلطارات يف املدرسة العليا للشرطة،

مـن مخسـني مفتشـة أجـرت تربصـها مـدة عـامني لكـل دفعـة يف دفعتني متتـاليتني متكـونتنيبـإدماج العنصر النسوي يف صفوف األمن الوطين
لوحـدات التـدخل السـريع، و قـد مت ، مت إيفاد فريـق إلجـراء تربصـا بـاخلرج  ليشـكلوا األسـس األوىل1974للشرطة، ويف سنة املدرسة العليا 

للمقتضيات األمنية املستعجلة، مسيت هذه الفرق اجلديدة يف بادىء األمـر بوحـداتاستجابة1978نشر هذه الوحدات ابتداء من عام 
العاصــمة، لتتغــري بعــد ذلــك تســميتها إىل وحــدات التــدريب بــاجلزائر1979ملهــا للمــرة األوىل ســنة التعليمــات و التــدخالت، و باشــرت ع

إنشــاء مدرســة أشــبال الشــرطة عرفــت هــذه الفــرتة أيضــا، الوحــدات اجلمهوريــة لألمــنعلــىأخــريا تســتقر تســميتها ووحفــظ النظــام العمــومي
، كمـا عرفـت الشـرطة العلميـة هـي األخـرى يف تلـك الفـرتة 1988سـنة تختـرج منهـا مئـات اإلطـارات إىل أن أغلقـ1974بالصـومعة عـام 

و يف نفـس ، بـوهران و قسـنطينةلطـب الشـرعي باملدرسـة العليـا للشـرطة، يتبعـه ملحقـان إقليميـانلبإنشـاء خمـرب علمـي انطالقـة كبـرية متيـزت
عني 1977علوماتية اخلاصة مبختلف ميادين الشرطة و يف سنة املكلفة بتطوير التقنيات املاالمتداد، متيزت هذه املرحلة بوضع النواة األوىل

سياســة " الســيد اهلــادي خــذيري" اتبــع الســيد اهلــادي خــذيري مــديرا عامــا لألمــن الــوطين خلفــا للســيد حممــد دريــا الــذي عــني كــوزير للنقــل،
العامـة، كمـا اختـذت عمليـات العالقـاتتقـارب جديـدة بـني املؤسسـة و املـواطنني جتسـدت يف إنشـاء مصـلحة الرياضـات اجلواريـة ومصـلحة 

.األجنبيةشراكة مع الدول اإلفريقية جتسدت يف تكوين آالف اإلطارات
:التاليةعلى جمموعة التدابريتحيث اتبعت املديرية خطة جديدة ركز :إىل يومنا هذا1988الفرتة املمتدة من -د

.أكثر مرونة و فعاليةالوطين، لتصبحإعادة تنظيم اإلدارة املركزية للمديرية العامة لألمن -
.صاحل الشرطةملختصص احداث -
.إصالح منظومة التكوين-
.علمي و حتضري احلاجيات التقديرية من إمكانيات مادية و بشريةختطيط-
.للوسائلاستعمال عقالين-
.تعزيز الوسائل التقنية و العلمية-
.ي األمن الوطينجديدة ملوظفإدخال طرق تقديرية و تقوميية-

" بالعقيد املتقاعد" "باستخالف املدير العام لألمن الوطين عبد تزامن تطبيق برنامج العمل اجلديد،1990و يف سنة 
ليون السابق ألمن والية اجلزائر و قنصل عام سابق للجزائر يفحلرش، ليستخلف هو اآلخر بعد مرور سنة على رأس املديرية، بالرئيسبشري

اجلزائر من قبل، و يف تلك خالل هذه الفرتة، دخلت اجلزائر يف مرحلة اضطرابات و عنف مل يسبق و أن شهدتهبفرنسا حممد طولبة، و
و البشري ملواجهة هذه الظاهرة، لذلك بات من الضروري إشراك اجليش الوطين الفرتة، مل تكن مصاحل الشرطة حمضرة على املستوى املادي

أين وصلت األعمال1994و يف ماي ، عمليات مكافحة اإلرهاب مع إقامة حالة الطوارىءالشعيب يف
السيد حممد واضح، الذي أدخل بعض التغيريات على بعض اهلياكل و قام بإجراء استخلف السيد حممد طولبة، بالعميد األول للشرطة

20ف العمل و تقوية التضامن والتماسك يف املؤسسة، و يف و وعالوة على ذلك شرع يف إجراءات تطويرية لظر اإلطارات،حركة بني
العامل التقين والعلمي علي تونسي على رأس املديرية العامة، الذي قام بعدة عمليات ترمجت اإلحرتافية والتفتح على" عني العقيد95مارس

التكوين، التنظيم، التفتيشات، و اجلزاءات اإلجيابية : املبادىء الرئيسية التاليةسدت هذه األعمال يفو التقارب بني الشرطة و املواطنني جت
.1عني اللواء هامل عبد الغاين مدير عام لألمن الوطين اىل يومنا هذا2010و يف سنة ، والسلبية

:اإلتاحة–2010: یثتاریخ التحد-06/04/2010تاریخ الزیارة -الجزائر - الموقع الرسمي للمدیریة العامة لألمن الوطنيالشرطة،تاریخ ، مرجع سابق1
www.dgsn.dz
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02 
تهيامحيف املشاركة الفعالة يف هامفهوممتثل الشرطة وفق 

قاصرا على توفري األمن للمواطنني وحفظ النظام، ومحاية ، فلم يعد دور الشرطة 1للشرطة السامية وو هي الوظيفة اجلوهرية
اىل اهلـادف التثقيفـي اإلعالم و بل إمتد ليشمل جماالت أخرى كاإلعالم األمين ،فقطة اجلرمية واالحنرافاألشخاص واملمتلكات، ومكافح
ياجلزائــر الــوطين جهــاز األمــن واكــب، وقــد وفــق متطلبــات إحــالل األمــن الشــامللســالمة و أمــن ارســاء ثقافــة أمنيــة وقائيــة داعمــة

بالعمليـات العامالوضع اليت طرأت على السريعة التغريات 
املتسـمة بالسـرعة الفائقـة مـع اجلزائـري 2و حـىت هيكلـه التنظيمـينظمـه ولوائحـه ووظائفـهيفالتطويرية

يف شــىت منــاحي احليــاة خاصــة و أنــه كــان هلــا أثــر واضــح ،هــذهملواجهــة ســرعة التغــري املتزايــدة صــاحله ملتطــوير عمليــاتالشــرطة باشــر جهــاز 
اىلالســعي دور االنتقـال اىل مـع يتعـاظم باسـتمراربقـي دوره فـان هـذا الوضـع االجتمـاعي املعقــدورغـم و القانونيـة االجتماعيـة واالقتصـادية

كـــل وســـائل اإلعـــالم مســـتخدما ألجـــل حتقيـــق ذلــك  تثقيفــي وقـــائي اجلرميـــة واالحنـــراف يف شـــكل عمــل أمـــين حــدوثو تثبـــيط أســـباب منــع 
مـن أربعـة املتكـونحفـظ النظـام العـام والدور الكالسيكي املتمثل يف قمع مرتكيب اجلرمية، مع االستمرار يف أداء3والعالقات العامة املتاحة

يف بدنــه أو ممتلكاتــه مــن جــراء هيف يتمثــلالــذياألمــن العمــومييفةمتمثلــأصــعدة
الصـحة العموميـة ، تكـون بتـوفري اهلـدوء والراحـة لألفـرادالـيت السكينة العامة ، تصرفات بعض األفراد املنحرفني أو من بعض املخاطر الطبيعية

خاصــة يف الشــوارع واألســواق واحملــالت التجاريــةمحافظــة علــى ســالمة للموميــة روف الصــحية باألمــاكن العظــتــوفر الالــيت تــتم ب
داب العامـــة للمجتمـــع و أعرافـــه آلتتجســـد مـــن خـــالل مراقبـــة األمـــاكن العموميـــة للحـــد مـــن كـــل جتـــاوز ميـــس بـــاالـــيتاآلداب العامـــةوأخـــريا 

.و تقاليدهمعتقداتهو 

طبيعة نشاطه اليومي و اإلحتكاكه املستمر باملواطنني باختالف شرائحهم و هو ما ميكنه من استنباط أساليب وقائية جديدة، تعمل على 
اإلنهتقوية عالقات

مكافحة اجلرمية بشىت أشكاهلا، وباالقرتاب من الطرف اآلخر يتم حصر اهلوة اليت باعدت بني املواطن و شرطته ملا عرفته البالد من أزمات
أمنية، فالوجود الدائم للشر 

.وجدت لتكريس مبدأ التقرب حنو املواطن حتمل على عاتقها تنمية خمتلف أشكال العالقات اإلنسانية واالجتماعية
كما يسعى جهاز الشرطة عن طريق االطالع من قرب على 

ئية 
، كما تبقى عاكفة على ضمان النظام واألمن العام واآلداب العامة 

، حيث 4ومحاية األرواح واألعراض واألموال و منع اجلرائم وضبطها والتحقيق فيها والعمل على كشفها و إحباط كل احملاوالت اإلجرامية
و بشرية و وسائل لتفعيل إسرتاتيجيته، و من بني يستخدم جهاز األمن الوطين يف مهامه هذه كل ما يتوفر لديه من إمكانيات مادية

املعايري األمنية، تنظيم ملتقيات و ندوات يف مراكز الشباب يتم احرتام الوسائل و السلوكات تكثيف اإلعالم و اإلشهار الداعي للسالمة و 
ز الشرطة، التقيد بالتعامل احلسن باجلمهور و من خالهلا تناول موضوعات أمنية لتوعية هذه الفئة بأمهية األمن و الدور اإلسرتاتيجي جلها

غیر مرقمة-الجزائر–البلیدة –مكتبة المدرسة التطبیقیة لألمن الوطني بالصومعة –الشرطة1
.40ص - الجزائر–البلیدة –مكتبة المدرسة التطبیقیة لألمن الوطني بالصومعة –الشرطة في العصور القدیمة2
.غیر مرقم.الشرطة، مرجع سابق3
.2003الجزائر –المدیریة العامة لألمن الوطني –الشرطة الجواریة –مكتب التكوین ألمن والیة غیلیزان 4
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اإلهتمام باللمسات اإلنسانية يف العمل الشرطي و التفاين يف أداء الواجب مع إعطاء املثل األعلى يف إحرتام القانون و التواضع و لني 
: ، إضافة إىل1اجلانب مع احلسم يف املواقف و أخريا إحرتام العادات و التقاليد

وخلق شعور لديه بأنه مل يعد حباجة للذود عن نفسه وذويه وأمالكه  بوسائله اخلاصة، بل أصبح بإمكانه االتكال توفري األمن للمواطن-
.

طلبه من معرفة ومعلومات ومساعدة، حيث يصبح بإمكانه إجياد شعور لدى املواطن بأنه يف مأمن من  تعقيدات احلياة احلديثة وما تت-
2.

.املنازعات اليت تنشأ بني األفراد بالطرق الودية من خالل توجيه وتقدمي النصح واإلرشاداتحل اخلالفات و-
التدخل السريع واحلازم عند -

. مع محاية الشهودتدخل العدالة
.، بعيدا عن كل تصلب أو مجود أو سلبية من جانب أومن آخرها، وتنمية الثقة بينبشكل مستمرضمان تواجد الشرطة بني املواطنني -
.ثيث حلفظ األمن العمومي وصيانة مقومات األمة ورموز الوطن احلتواصل و املسعي ال-
.ضمان محاية األشخاص و املمتلكات-
.مرتكبيهاالتحري و معاينة املخالفات اجلزائية و كذا البحث و إلقاء القبض على-
.األمن العموميعلىاحلفاظ -
.اإلحنرافالوقاية من اجلرمية و-
.مراقبة حركة تدفق األشخاص على احلدود-
.املسامهة يف عمليات أمن الدولة-
.و بعض املؤسسات العمومية أو املمثليات األجنبيةالسهر على محاية املوانئ، املطارات-
.اإلداريةضمان الشرطة-
.3املشاركة يف العمليات الكربى للدولة يف إطار املهام-

02-01-:
واملالحظ أن عدد ، 4يف املائة شباب75مليون نسمة جند أن 40إن سكان اجلزائر يف الوقت احلاضر والبالغة عددهم أكثر من 

الصحية اليت أدت إىل سكان اجلزائر قد عرف يف السنوات األخرية زيادة مذهلة وهذا نتيجة حتسن ظروف املعيشة واليت من بينها الناحية
في سنة ، فأفراد وهو ما ساعد على ظهور اإلجرام بصفة خاصة07قلة الوفيات وارتفاع يف املواليد والذي بلغ متوسط األسرة الواحدة 

48030سنوات وصل عدد اجلرائم إىل 10جرمية لريفع هذا العدد من سنة إىل أخرى ففي خضم 15996وصل عدد اجلرائم 1965
وصل عدد اجلرائم 1986ويف سنة ، 5هو ما يدل على أن اإلجرام يف اجلزائر قد شهد زيادة مذهلة منذ السنوات األوىل لالستقاللجرمية و 

جرمية دفع صكوك بدون رصيد 11200سرقات ، 27200جرائم الضرب واجلرح العمدية، 8821جرمية منها 70630املرتكبة إىل 
جرمية وهو ما يدل داللة 116535اجلرائم اليت ارتكبت بعد أربعة سنوات فقد إرتفع ليصل إىل جرمية قتل، أما بالنسبة لعدد118، 

ومع أن اإلحصائيات اليت مت ذكرها خبصوص اجلرائم املرتكبة داخل الوطن تظهر إرتفاعها من ، قاطعة أن اإلجرام يف اجلزائر يف تزايد مستمر

www.dgsn.dz:اإلتاحة–2010: یثتاریخ التحد-06/04/2010تاریخ الزیارة -الجزائر - لمدیریة العامة لألمن الوطنيا1
2003الجزائر –المدیریة العامة لألمن الوطني –الشرطة الجواریة –مكتب التكوین ألمن والیة غیلیزان 2
.المرجع نفسھ3
.الصومعة البلیدة - مكتبة المدرسة التطبیقیة لألمن الوطني4
غیر مرقمة-الجزائر–البلیدة –مكتبة المدرسة التطبیقیة لألمن الوطني بالصومعة –الشرطة5
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ئم القتل واالعتداء على األموال وكذا املمتلكات واألشخاص قد فاقت يف السنوات خاصة إذا ما علمنا أن نسبة جرا،سنة إىل أخرى
.1األخري كل التوقعات مع ظهور موجة العنف و اإلرهاب

:و اجلرمية املستحدثةاجلزائرية الشرطة :02-02
اقرتن اتنشار اإلجرام املنظم بالتطور التكتنولوجي

هاجسا أمنيا لدى كل الدول بعد اكتساب اجلرمية صفة االنتقال السريع العابر للحدود، حيث أن هذه اجلرائم يف غالب األحيان ما تكون 
، و من بني األثار املرتتبة على هذه 2ل املناسب لنموها و إنتشارها

الظاهرة اخلطرية اإلنعكاسات السلبية على إقتصاد الدول و ما يرتتب من خسائر مادية هامة، ناهيك عن اإلنتشار الكبري للعصابات اليت 
الشرطة يف ظروف العصر الراهنة تواجه حتديات كثرية تتعامل مببالغ مالية ضخمة و ما ختلفه من اإلضطراب اإلجتماعي، وهو ما جيعل

.3وتبييضها
ه كل نشاطات هذه ظاهرة اإلجرامية و من أهم هذه الصعوبات تواجه عمل األجهزة األمنية طابع السرية التامة الذي تتصف ب

سات اإلجرامية و صعوبة التعرف على أوجه اإلتصال بينهم، مار 
و كذا وجود العديد من امليكانيزمات اليت تساعد فتسهل عملية نقل الظاهرة عرب احلدود الدولية خاصة مع التقدم الكبري لوسائل اإلتصال

وتسهل من جتاوز احلدود يف الدول املتقدمة، ويف العامل العريب و بالرغم من عدم وجود نشاط ظاهر ألغلب أشكال اجلرمية املستحدثة، إال 
اد احلديثة لظاهرة اإلرهاب جعلت العديد من أن التغري املتسارع و تأثري تطور تكنولوجيات اإلتصال احلديثة كالشبكة العنكبوتية و األبع

األشكال اإلجرامية املستحدثة متفشية يف بعض الدول العربية االسالمية، ناهيك عن تسجيل بعض احلوادث الفردية عن اجلرائم اإلقتصادية 
املستحدثة ببقية الدول كاملتاجرة يف األسلحة و الشبكات الدولية لسرقة السيارات الفخمة و تغيري 

4.و تلويث البيئية

:يف جمال مكافحة اجلرميةالشرطة اجلزائرية و التحديات املستقبلية:02-03

من املعلوم أن أجهزة الشرطة لكل الدول تعمل كل ما بوسعها ملواكبة التغريات احلاصلة على كل األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية 
شهدحت تبافية و ذلك لضمان خدمة جيدة و التمكن من قمع اجلرمية بكل أشكاهلا، اجلزائر و كغريها من الدول اليت أصو حىت الثق

على خمتلف األصعدة و خاصة منها اإلقتصادية و الثقافية ناهيك عن إنعكاسات العوملة و املد الكبري الذي تعرفه ظاهرة اكبري انفتاحا
األمن إمتام املهام املنوطة هلا بوضع اإلسرتاتيجييات ألجل حتقيق وتسعى املديرية العامة لألمن الوطين إىل بلوغ أهدافها ، اجلرمية املستحدثة

حمرتفة مت رفع مستويات أداءها موارد  بشرية الشامل 
التدابري املمكنة إلجناح عمليات التكوين و تفعيل ميكانيزماته، مع الرتكيز على عملية إستقطاب املوارد البشرية اليت تتوفر كل واحرتافيتها ب

داء اجليدألفيها الشروط األساسية و املوضوعية لبلوغ مستوى ا
ملا هلما من تأثري مباشر يف مستوى فعاليتها و فاعليتها يف مكافحة مجيع أنواع االجرام و االحنراف و اجلنوح املضطرد خاصة والسوسيولوجي

.–الصومعة البلیدة - مكتبة المدرسة التطبیقیة لألمن الوطني1
11، ص 1999، جامعة  أ ن ع أ، مركز الدراسات و البحوث، الریاض الظواھر اإلجرامیة المستحدثة و سبل مواجھتھاعباس أبو شامة و آخرون، 2
.22، ص2003،المكتبة المصریة، مصر،01،طاإلدارة الحدیثة للشرطة في خدمة الجمھورالسید علي شتا، 3
.32عباس أبو شامة و آخرون، مرجع سابق، ص 4
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خاصة تؤدي إىل الدفع اإللزامي لضرورة التفكري املنهجي اجليد ملواجهة هذه األخطار، و اليت األحداث و التطورات اليت نعيشها اليوم بعد 
بدون وجود أمن شامل و قدرات فائقة لتوفري قواعده للوطن يستحيل إجناز أو تنفيذ أي خطط أو مشاريع تنموية علم أن و أن اجلميع ي

لكسب ثقة مجهوره و سند بيئته يرفع جهاز األمن الوطين كل التحديات تتحقق التنمية،ها
. ظائف العالقات العامة و أداة اإلعالماالجتماعية و الثقافية عن طريق و 

تعكس عدة قضايا مرتابطة و مالزمة هلا تتبلور اليتقضية التنمية البشرية أما على مستوى البيئة الداخلية جلهاز الشرطة حيث تطرح 
أخذها بعني اإلعتبار ، حيث ال بد 
من تشجيع اإلبداع و اإلبتكار على كل املستويات و توقع حدوث املشكالت و حماولة إجياد احللول هلا، مع تدعيم أفكار اإلجناز 

ة باألجهزة األمنية  ، مع تشجيع كل ما من شأنه أن يساعد يف تطوير مهارات املوارد البشرية املتوفر و التحدياتوالطموح ملواجهة األخطار 
كل هذه املبادىء و التوجهات تشكل جزء من قناعة راسخة ترمي إىل حتقيق املهنية و القدرة على تأدية خدمة أحسن ألجل البالد 

دود كما تبني اإلحصائيات اآلتية الذكر النشاطات الطالئعية اليت تزاوهلا بعض مديرات اجلهاز مديرية األمن العمومي و شرطة احل،  والعباد
على سبيل الذكر ال احلصر و الدور الوقائي الذي أعطته قيمته احلقيقية من العناية و بعده اإلسرتاتيجي البارز حيث يتضح من هذه 

. اإلحصائيات التسارع الكبري يف إرتفاع حميطات  و جماالت النشاط األمين و املواكبة املستمرة جلهاز الشرطة هلا
لتسارع يف التطور التكنولوجي و وسائل اإلتصال و تزامنه مع تطور اجلرمية بكل أشكاهلا سطرت املديرية العامة و أمام هذا الوضع املتسم با

و ثاين لأو لألمن الوطين برناجما مخاسيا 
حمكمة
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03 
االسرتاتيجية العامة للمديرية 1وضح ممثل املديرية العامة لألمن الوطين رئيس خلية اإلعالم و االتصال حمافظ الشرطة بوخاري حممد

سلوك تغري ئج متعلقة بالثقافة األمنية و اإلعالم األمين و العامة لألمن الوطين اجلزائري يف جمال اإلعالم األمين مستندا ألرقام ميدانية و نتا
اجلزائري من نشاطه اإلعالمي يف جمال اإلعالم األمين و ما سطره كأهداف جهاز الشرطةالتبليغ 

غرس وعي أمين شامل سليمة وثقافة أمنية نشاطه على هذا الصعيد و أهدافه الرامية اىل ارساء ضمون كما وضح نظرة اجلهاز مل،  مستقبلية
تكوين قاعدة بشرية كربى من املتعاونني املدنيني تعامل كجهاز أمين لغاية ،ز الشرطة واملواطنني على حد سواءايف نفس وفكر العاملني جبه

ية األمنية، ويقوم برنامج الثقافة األمنية على تعليم وتدريب املواطن على الكيفية اليت رديف، حيث يسهم ذلك بشكل فعال يف حتقيق العمل

االمنية لدى املواطنني ترتكز على العديد من املنطلقات حمورها األساسي املواطن املديرية العامة لالمن الوطين يف جمال ارساء الثقافة 
انتهجت الشرطة اجلزائرية عدة اسرتاتيجيات وهذا حيث 

االرقام اهلاتفية ،مهها تطبيق ميكانيزمات الشرطة اجلواريةألألمن ساسأجل تفعيل التواصل بني الشرطة كجهاز واملواطن كأمن 
.و مصاحل لسمعي البصري و الندوات و الدورات و األيام املفتوحة على مصاحل الشرطةاخلضراء،انشاء خالية االتصال والصحافة

:الشرطة اجلواريةاعتماد :03-01
سمىمب1970مريكا عام أيف ،طرح مصطلح الشرطة اجلوارية بعبارات خمتلفة

بقية مريكا من أوالوافدين اجلدد على السود األفارقةهلة بآلللحد من تزايد االحنراف و االجرام خاصة لدى الفئات الشبانية يف االحياء ا
مبعىن االنتقال من شرطة نظام اىل شرطة املسمى الشرطة اجلوارية من خالل منشور روكارد1988، وتداولت فرنسا عام الدول األوربية

رغم ذلك، أ
أداء اكثر فاعلية، لتحقيققة حسنة باملواطن ضمان عالاىل تسعىسرتاتيجية الاليوجد تعريف موحد للشرطة اجلوارية بقدر ماهو اقرار 

وتقوم 
عاجلة الوضع االمين املتدهور وذلك عن مللسعي ألجل ا1998طرح املصطلح عام فقداجلزائر أما يف تطوير البعد االمين لدى املواطن، 

.من املواطنألضمان و املتواصل على األرض التواجد امليداين احلثيث ضمان طريق التكفل بانشغاالت املواطنني مع 
منوالشرطة اجلوارية جتمع بني فعل التقارب من خالل سلوكيات رجال الشرطة يف حدود القانون واخالقيات املهنة للتقارب 

من املواطن وسالمته، فهي سلوكيات أمنيا، والتواجد الفعلي يف االحياء لضمان أواطنني من خالل االستقبال احلسن والتكفل مبطالبهم امل
من الوطين يف هذا االطار اىل حتسني منظومة االستقبال بتكوين عناصر ألوجه جتسيدها، حيث عمدت املديرية العامة لأختتلف باختالف 
وتوسعتها و وضع استمارة يف قاعة ، بال تكوينا الئقا يتماشى وطبيعة املهمة و جتهيز قاعات االستقبال بوسائل راحةخمتصة يف االستق

من ويضعها يف ألالتكفل بانشغاالته من طرف مصاحل امستوى جودة اخلدمات و مدى خبصوصيه أاالستقبال متنح للمواطن للتعبري عن ر 
ناهيك عن وجود سجل خاص باالقرتاحات ،خاصةرقابية ب هذه االستمارات من طرف جلنة تراقعلى أن صندوق خمصص هلذا الغرض 

من الوطين مصاحلها بضرورة التكفل بانشغاالت املواطنني من طرف االدارة العليا، كذلك الزمت املديرية العامة لألخيضع لرقابة دورية
املواطن، االنشغال، املصلحة املقصودة، وكذا مدة التكفل هويةبشكل جيد وسريع ووضع سجل خاص لدى عناصر االستقبال يدون فيه 

الثقافة العامة، مداخلة بعنوان محافظ الشرطة، بوخاري محمد، ممثل المدیریة العامة لألمن الوطني أمن والیة المسیلة، رئیس خلیة االتصال و العالقات 1
دیسمبر 04-03یومي الثقافة األمنیة و مكافحة الجریمة في المجتمع العربي المتغیرضمن فعالیات الملتقى الدولي األول حول األمنیة و الشرطة الجواریة
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ما عن التواجد أضمان جل أباالنشغال وهذا من 
، وهذا من االحياء اليت تشهد كثافة سكانيةيدة يفمن الوطين اىل فتح مقرات جوارية جدألالفعلي يف االحياء فقد عمدت املديرية العامة ل

.أجل التقرب اكثر من املواطن كما أ
:اهداف الشرطة اجلوارية -

هلة بالسكان آلن التواجد املستمر للشرطة ميدانيا ويف كل املواضع احيث أ: من لدى املواطنألالتقليص من الشعور بانعدام ا-01
من وهذا يتحقق من خالل ألحدة اخلوف لديه ويعزز الشعور بامن داء دورها يف محاية املواطن وممتلكاته يقلص أمن خالل 

.املدينةتوزيع عقالين ومدروس لعناصر الشرطة عرب قطاعات

قليص دائرة االحنراف وذلك من مني املواطن يف حيه وتأتعلىالشرطة اجلوارية تعمل حيث : االحنرافمستويات التقليص من -02
خالل العمل الوقائي تفاديا لتزايد حدة االجرام عن طريق القيام بعدة نشاطات ذات طابع حتسيسي ووقائي كتنظيم االبواب 

.املفتوحة على مصاحل االمن ،احلمالت التحسيسية ، قيام اطارات االمن الوطين بالقاء الدروس يف املؤسسات الرتبوية

حتسس انشغاالت املواطنني-03

وسيطلة قد متس باالمن العام، خلق تواصل اجتماعي من خالل الشراكة  باعتبار الشرطة من، كشف كل حماو ألامصاحل صورة 
.، املنظمات واجلمعياتالرتبية،، الشبيبة والرياضةالقضائية، الصحية، السكنيةو اهليئات احملليةوخمتلفبني 

:طرح األرقام اهلاتفبة اخلضراء :03-02
من الوطين عدة خطط وسخرت بعض الوسائل التقنية احلديثة ألجل اجناح اسرتاتيجية الشرطة اجلوارية وضعت املديرية العامة لأومن 

تسخري خطوط خضراء جمانية حممية للمواطنمن ومن بني هذه الوسائل ألساس لأجل تسهيل التواصل بني الشرطة كجهاز واملواطن كأمن 
السريع التكفل ألجل، 17اضافة اىل خط النجدة رقم 1548رضخأاين مت اضافة خط 

استقبال مكاملات املواطنني وحتويلها اىل املصاحل املختصة قصد ألجل
فان اخلدمات اليت جابة املواطنني مع هذه االرقام والتكفل باالنشغال، ونظرا الستأالتدخل 

صبحت تقدم عن طريق هذين الرقمني تنوعت من طلب التدخل والتبليغ عن حوادث املرور اىل االستفسار وطلب تدخل بعض املصاحل أ
يف حالة تلبس بعد و ضبط مرتكبيها هذين اخلطني يف معاجلة عدة قضايا كما ساهم فتح،  االخرى كسونلغاز، البلدية ، احلماية املدنية

2013املمتدة من جانفي اىل اكتوبر 1548تبليغ املوطنني عن هذه اجلرائم، و فيما يلي حصيلة املكاملات اهلاتفية عرب اخلط االخضر 
.فقط

     
462162 216059 175245 9162 61494 

على سبيل الذكر ال احلصر نذكرن اخلط االخضر حقق نتائج كبرية جند أاجلدول ضمناالحصائيات املبينة و يف قراءة أولية بسيطة هلذه
بواسطة الرقم متتاليات أن أحد املواطنني كانت له نظرة سلبية عن جهاز الشرطة تغريت بسبب طلبه للتدخل ثالث مرات من الشرطة 

و كانت كلها جمدية 1548االخضر 
على اثر تسرب مياه قذرة باحلي الذي يقيم به اين قامت مصاحل الشرطة بتوجيه املصاحل املختصة اين تدخلت على الفور :االول -
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.واصلحت اخللل
ضوضاء داخل احلي وعليه مت توجيه فوج من الشرطة احداثبقام باالتصال مرة اخرى وطلب التدخل ضد اشخاص يقومون : الثاين -

.القضائية للقيام بدوريات هناك اين قاموا باالجراءات الالزمة
اليت طلب التدخل مرة ثالثة وذلك على اثر انقطاع الكهرباء باحلي اين قامت مصاحل الشرطة باالتصال مبصلحة سونلغاز : الثالث -

الستقبال وكذا التكفل اجليد بانشغاالته رغم ان معضمها ليس من اختصاص الشرطة وهذا ما ونظرا حلسن اأصلحت بعدها االنقطاع، 
.جندها ضمن املرفقاتادى به اىل تنظيم قصيدة يثين فيها مبجهودات الشرطة

:انشاء خاليا االتصال:03-03
داعمة ألداء جهاز األمن الوطين، أنشأت املديرية ي العام و ارساء ثقافة أمنية أالر وعيةنظرا ملا يلعبه اإلعالم األمين من دور يف ت

من والية، حيث تقوم بالتنسيق مع خمتلف أ48خاليا االتصال والعالقات العامة على مستوى 2011ألالعامة ل
لوضع اخلطة السنوية لألنشطة اإلعالمية مع إعداد وتنفيذ برامج اإلعالم األمين وخمرجاته املرئية والسمعية، املصاحل احلكومية و اجلمعوية

داء يف تطبيقها ملهامها، كما تسعى عرب خمتلف ألوتستخدم خلية اإلتصال والصحافة باملديرية العامة لألمن الوطين أعلى وأدق مقاييس ا
أمن والية إىل العمل بروح الفريق الواحد من أجل حتقيق األهداف التوعوية واألمنية، 48املتواجدة عرب مكاتب اإلتصال والعالقات العامة 

مع حيث ان خاليا االتصال تقوم بعدة نشاطات و مهام تنصب يف جمملها حول تفعيل دور املواطن يف املسامهة يف احلفاظ على االمن
اب املفتوحة ، البيانات الصحفية ، التدخالت االذاعية، التدخالت التلفزية ، مد يد املساعدة االيام االعالمية و التحسيسية ، االبو تنظيم 

.2013يبني لنا حصيلة االنشطة خالل السداسي االول من سنة أ للطلبة والباحثني، مد يد املساعدة لوسائل االعالم، و اجلدول 
العددطبيعة النشاط

470الندوات الصحفية
5312الصحفيةالبيانات

1363مد يد المساعدة لوسائل االعالم
756مد يد المساعدة للطلبة و الباحثين
376المساعدة في انجاز اعمال فنية

735التدخالت التلفزية
3585التدخالت االذاعية
05االبواب المفتوحة

723االيام االعالمية و التحسيسية
929الشراكة
نشاط14254المجموع
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:اعتماد الوسائط اإلعالمية احلديثة للتواصل اإلجتماعي : 03-04

: املوقع االلكرتوين للمديرية العامة لالمن الوطين: 03-04-01
الوطين من الشرطة اجلوارية وضرورة تقريب الشرطة من املواطنني مبختلف شرائحهم إعتمدت املديرية العامة لالمنأتفعيل مبدويف اطار

) www.algeriepolice.dz(خالل خلية الصحافة موقع الكرتوين رمسي على شبكة االنرتنت كموقع للمديرية العامة لالمن الوطين 
الشائع االستخدام خاصة من عتمد على تكنولوجيات االتصال واالنرتنتتيتاالعالمية اهلامة الطوهذا الن االعالم االلكرتوين أحد الوسائ

، كما ان استعماله يسمح بايصال املعلومة بسرعة اىل املواطن، ويعد موقع املديرية العامة لالمن الوطين من ابرز املواقع لب الشبابقبل أغ

واطنني على حد سواء، فضال على حرص املديرية العامة لالمن الوطين على حتديث البيانات الصحفية، الفيديوهات، االعالميني وامل
.بشكل يومي ومستمرالتسجيالت، الصور، اخر االخبار

:قسم شبكة التواصل االجتماعي : 03-04-02
يف اطار مواكبة التطور اهلائل والسريع الذي تشهده شبكات التواصل االجتماعي بادرت املديرية العامة لالمن الوطين باعتماد شبكة 

،والذي يسمح للمستخدمني Microsoftو googleثالث موقع استخداما يف العامل بعد facebookالتواصل االجتماعي 
من نفس املوقع قصد االكتشاف والتوصل مع املزيد من االشخاص الذين يتواجدون يف نفس فئة باالنضمام اىل عدة شبكات فرعية

مين يف اجلزائر له صفحة خاصة على الفايس أالشبكة، وعلى ضوء هذه املعطيات ارتات املديرية العامة لالمن الوطين ان تكون اول جهاز 
تواصل يومي من دون اي حواجز مادية او زمنية حيث مت تدشني الصفحة بتاريخ كثر واليت تضمن أبوك لتقريب الشرطة من املواطن اكثر ف

. مبناسبة عيد الشرطة اجلزائرية 2013جويلية 22

:منتدى االمن الوطين : 03-04-03

مولود كومبناسبة احياء يوم الشهيد باطالق منتدى االمن الوطين،  2013/02/14بادرت قيادة االمن الوطين بتاريخ كذلك 
ال سيما الشركاء من اجلمعيات واصر التواصل مع كافة الشرائح االجتماعية،أجديد جاء لتعزيز الفضاء االعالمي التوعوي وتعزيز إعالمي 

يئات 
تنشيط حماضرات وندوات اعالمية حول خمتلف املواضيع املرتبطة مبهام الشرطة مثل بيقوملعمومية واخلاصة وممثلي االسرة االعالمية ا

كما يعترب املنتدى مساحة ساحنة جلميع املهتمني باملسائل الوقائية من اخل،...السالمة املرورية، الوقاية من املخدرات، اجلرائم االلكرتونية
االخ

فعالية 14نظمالثقافة االمنية ويف هذا االطار ومنذ اطالق هذه املبادرة ارساء
: منتديات هلا عالقة مباشرة بالثقافة االمنية هي04نتدى منها امليف اطار 

2013/02/26دور الشرطة يف جمال الوقاية اجلوارية بتاريخ -
2013/03/07آثار ميثاق السلم و املصاحلة الوطنية ودور االمن الوطين يف استتباب االمن واالستقرار بتاريخ -
2013/03/19الوقاية والسالمة املرورية بتاريخ -
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2013/03/20التعريف مبجهودات مصاحل الشرطة يف حماربة اجلرمية بكل اشكاهلا -

:اآلفاق املستقبيلة للمديرية العامة لألمن الوطين اجلزائري يف جمال اإلعالم األمين:03-05
اليت سيكون هلا ل اإلعالم األمين و يف جمالسمعي البصري لإلنتاج ااملديرية العامة لألمن الوطين إنشاء مصلحة مركزية كما قررت 

، كما سطرت املديرية العامة لألمن الوطين منذ بداية شهر جانفي الوطيناإلعالم األمينتوجيه خمرجات الدور البارز واإلجيايب يف جمال 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة على وضع اللبنات األساسية ملشروع إنشاء إذاعة األمن الوطين كأداة لتعزيز التواصل بني الشرطة 2013

ة واملواطنني من خالل بث املعلوامت والربامج املتخصصة يف جمال التوعية والتوجيه وكذا تقدمي اإلرشادات للمواطنني ضمن رؤية أمنية هادف
شرطة اجلوارية، ونظرا المهية دور املواطن يف حماربة اجلرمية فان املديرية العامة لالمن الوطين جتسد مبدأ ال
.1كل حسب دورهو جل التوصل اىل املشاركة الفعالة للمواطن يف حماربة اجلرمية جنبا اىل جنب مع الشرطي أاجلهود من املزيد ستواصل بذل 

الثقافة مد، ممثل المدیریة العامة لألمن الوطني أمن والیة المسیلة، رئیس خلیة االتصال و العالقات العامة، ورقو بعنوان محافظ الشرطة بوخاري مح1
دیسمبر 04-03یومي الثقافة األمنیة و مكافحة الجریمة في المجتمع العربي المتغیرضمن فعالیات الملتقى الدولي األول حول األمنیة و الشرطة الجواریة

كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة جامعة المسیلة الجزائر2013
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01

م، مكلف 1993باإلعالم األمين يف إنشاء املكتب العريب لإلعالم األمين عام العريب تزايد االهتمام على املستوى العريب جتسد 
م 1994عام وإعداد خطة عربية شاملة للتوعية األمنية، كما متاألمين،بتحقيق التعاون والتنسيق بني اجلهود اإلعالمية 

وتنظيم تشكيل جلنة إعالمية استشارية عربية دائمة لتقييم وتوجيه الربامج اإلعالمية والثقافية والرتبوية من ناحية تأثريها السلوكي واألمين 
.1إعداد خطة إعالمية موحدة ملكافحة ظاهرة املخدراتمع مؤمترات ملسؤويل اإلعالم األمين العريب

اعالم متخصص، كإلعالم األمين  املتأخر لدخول السبب حداثة إال أنه ول
كذلك و بسب اختالف األنظمة احلاكمة و ما ،  2االتحقيق أهدافهنشاطاته لعديد من املعوقات اليت تقف أمامزال يواجه االي

و اخلصوصيات السوسيوثقافية املتباينة يرتتب عنها من مواقف خبصوص 
أغلب أن حيث ، و براجمه لإلعالم األمينالسائدة، وجهت العديد من االنتقادات لإلعالم العريب خالقاألقيم و العايري و باختالف امل

بعينا  بل ساعدت يف بعض احليان على انتشار أنواع من اجلرائم،كافية للوقاية من اإلجراممساحة  ياملختلفة مل تعطاإلعالمية وسائله 
القيام بدور التوعية من خماطر اجلرمية واإلجرام و وسبل العزوف عن جرائم العنف، إضافة اىل جتاهل عرض خدمات الشرطة للمواطنني، و ك

يفتقر اإلعالم العريب حيثالوقاية منها، وذا نقص الربامج اليت تشجع على االلتزا
اىل اسرتاتيجية ناجعة ألجل نشر مبادىء األمن الشامل و ميكانيزمات عمليات املخاطبة الفعالة ملواجهة ظاهرة الالمعيارية والالمعىن يف

3.
أباالضافة ا

ك عن 
طريق إبراز 

.4و شرعية العنف ألجل للثأروقوته يف االنتقام 
كما أنه غالبا إن مل نقل دائما تسهم خمتلف الربامج يف بلورة و تثبيت الشعور العدائي ضد أجهزة العدالة والشرطة ورجال القانون، 
حيث يتم التصوير اخلاطئ، واالستخفاف بدورهم األمر الذي من شأنه أن يثبت يف نفوسهم التخاذل، ويصيبهم باإلحباط واإلحساس 

بنكران اجلميل و حقد ا
.5تعاون األفراد مع هذه األجهزة

وقد وجدت هذه االنتقادات املختلفة صداها حىت يف وثائق جهات عربية وعاملية رمسية معنية باجلرمية، فقد جاء يف مقرتحات املؤمتر 
دعوة أجهزة اإلعالم يف الدول األعضاء لتفادي نشر أخبار جرائم العنف بشكل مثري، 1994عشر لوزراء الداخلية العرب سنة السابع

ة وتاليف عرض األفالم اليت تشجع جرائم العنف، وتربز بطولة مرتكبيها، كما أشار التقرير الصادر عن االجتماع التاسع للجنة األمم املتحد
، حيث أن 6، إىل ضرورة العمل على دعم ثقافة مكافحة اجلرمية والوقاية منها وخباصة يف البيئات احلضرية1994رمية اخلاصة مبكافحة اجل

، كما وجه لإلعالم العريب مالحظات أخرى متعلقة بتغطيته 7شكيل وعي الشعوب املغلوب على أمرهاالدول األقوى من السيطرة و ت

.، أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالتھ،معوقات اإلعالم األمني العربي، أدیب محمد خضور1
.360،  مرجع سابق ص ، اإلعالم األمنيبسام عبد الرحمان المشاقبة2
.36ص ،المرجع نفسھأدیب محمد خضور، 3
.334ص مرجع سابقاإلعالم األمني، بسام عبد الرحمان المشاقبة، 4
.335، ص سابقمرجع بسام عبد هللا المشاقبة، 5
.40: صالمرجع نفسهأدیب محمد خضور، 6

23ص، الریاض2001، 1أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالته، ، طالتوعیة اإلجتماعیة في المواضیع األمنیةمحي الدین عبد الحلیم، 7
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تقدمي تغطية إخبارية تتصف بالسطحية دون تفسري أو حتليل واستقصاء، أو حماولة اجياد وعي عميق 1

القضية بشكل شامل وعميق، وقادر على إجياد الوعي املناسب، مع تقدمي األحداث األمنية منزوعة من سياقها و االقتصار على تقدمي 
م العريب إمهاله للجرائم األخالقية املتعلقة بالقيم مع تعليل وقوع اجلرمية كما حيسب عموما على اإلعال،  احلاضر من احلدث وحلظته األخرية

كمي يف ذهن املتلقي الكسابه سلوك قومي جتاها و ثقافة أمنية اسرتاتيجية واضحة املعامل حيث تتم بشكل عفوي عاجز عن حتقيق أثر ترا 
.2قادرة على إجياد وعي أمين يقوم بدور فاعل يف مكافحة اجلرمية واحلد من انتشارها وتكوين رأي عام ضدها

02
ينعكس إذ عكس واقعه و قضاياه،تعمل ضمنه تو االعام الذي انتجهاالجتماعي باعتبار اإلعالم ظاهرة اجتماعية تتأثر بالنسق 

صنفة ضمن ختصص اإلعالم األمين و اليت متثل ملمبا فيها االواقع االجتماعي و الثقايف للمجتمع مباشرة على املخرجات اإلعالمية عامة 
، بالتفصيل أمهها 3اسرتاتيجياته

اتساع ميدان عمل األجهزة إضافة اىل ، املؤسسات األمنيةجز نفسية بني املواطن وسبب حواتاليتتدماررواسب املاضي من عهود االس
، إظهار بعض اإلعالميةسيب األجهزة األمنية و تضعف املستوى التعليمي و الثقايف لبعض من، املادية والبشريةقلة اإلمكانات مقابلاألمنية 

عدم ،مناسبةحقيقية و غري غري سيئة أو على األقل بصورة و املؤسسات األمنية رجل االمن 
نشر األخبار املتعلقة باجلرمية و املسلسالت واملسرحيات وسائل االعالم األجنبية اكرتاث 

استرياد القنوات العربية ألفالم سينيمائية و مسلسالت تلفزيونية يف نفس مع استمرار، 4اليت تغذي الكراهية و عدم التعاون و االستهتار
أن اإلعالم عموما ما جند نا، إال أنة اىل معوقات أخرىمنه إضافبعيدة املدى أو القريبة سواء ال

باألمين بغض النظر عن املعوقات املتعلقة 
فهم او الالمعيارية يف االنتاج اإلعالمي خبصوص الالحالة يعرب عن لوسائل اإلعالم سواء التابعة للقطاع العام أو اخلاص تقف مقام مبهم 

.و اليت الرسائل اإلعالمية اليت تبث بشكل يومي سواء بقصد او بغريه 

:نظيفو من املعوقات كذلك اليت تواجه جناعة و فعالية اإلعالم األمين 
ذاك املركـب املعقـد مـن األفكـار والقـيم والنظريـات واملثـل الـيت تشـكل األسـاس الـذي يقـوم عليـه هـي:فلسفة إعالمية أمنيةغياب-

.اإلعالم األمين وينطلق منه
عليها اإلسرتاجتية اإلعالمية األمنية املعامل الرئيسية للطريق الذي سيسري متثل: لإلعالم األمينواقعية التقصري يف وضع إسرتاتيجية -

اإلعالم األمين حتدد األسس واملناهج واآلفاق املالئمة لتطبيق هذه الفلسفة يف جمتمع معني ويف مرحلة تارخيية معينة ومن أجل 
غري واضحة و قاصرة على احداث الفاعلية عربيا حتقيق أهداف معينة، إال أنه و حلد الساعة ال تزال االسرتاتيجيات املقرتحة 

.املطلوبة

.41:المرجع نفسه صأدیب محمد خضور، 1
.324ص المرجع نفیھبسام عبد الرحمان المشاقبة، 2
321ص . 2010سنة 39العدد 20المجلة العربیة للدراسات األمنیة و التدریب المجلد - تطور االعالم األمني و استراتیجیاتھ–علي بن فایز الجحني 3
.325ص مرجع سابقعلي بن فایز الجحني 4
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حيث تعد السياسة اإلعالمية األمنية تلك الرؤية احملددة والصياغة امللموسة :عدم وجود سياسة إعالمية أمنية حمددة متفق عليها-
.القادرة على حتديد املسارات املختلفة الكفيلة بضمان التطبيق العملي لإلسرتاجتية اإلعالمية

باخلطط والربامج األشكال التنظيمية والعملية واإلجرائية الكفيلة بوضع نقصد:غياب اخلطط والربامج التنفيذية لإلعالم األمين-
.السياسات موضع التطبيق و تعد اخلطط والربامج الشكل التفصيلي والواقعي لتطبيق السياسات

فعالية غائية، وجود قصور يف حتديد األقداف التنفيذية املرجوة رغم اعتبار اإلعالم األمين : االرتباك يف عملية حتديد األهداف-
.1معينة بإجناز مهام معينة، وحتقيق أهداف حمددة

تشكل املؤسسة الشرطية الرمسية العربية املرجعية الوحيدة لإلعالم األمين العريب، ويعود ذلك إىل : مرجعية اإلعالم العريب األمين-
باملفهوم الشامل لألمن، وبالتايل استمرار حصره يف 

.النطاق الشرطي أو اجلنائي الضيق واحملدود

مواكبة املهام اليت يرفعها املفهوم الشامل على القلة الفادحة لإلطارات إعالمية قادر : قلة اإلطارات املتخصصة يف اإلعالم األمين-
.2لألمن و اإلعالم األمين

يف مؤلف آخر له بعنوان أولويات تطوير اإلعالم األمين العريب، اىل معوقات أخرى 3يب حممد خضوركما يتطرق الباحث أد
: نوجزها يف النقاط التالية

الدول هذه رغم تبين عمليات إعالمية تأكد تبين أغلب من قبل أنظمة الدول العربية و االرتباك يف تبين مفهوم األمن الشامل-

الدول من خالل ممارستها اإلعالمية و خططها بقيت تنحصر هذه مسببات ظهور و انتشار السلوك االجرامي، إال أن أغلب 
.و اجلهة املسؤولة تقليديا عليهيف املفهوم الضيق لألمن 

الفن اإلعالمي املعتمد يف أغلب األحيان ال يتعدى أن يكون ملصقات أو الفتات أو شعارات أو حصص اذاعية بسيطة دون -
ل األخذ باجلانب النظري املتعلق بالتأثري و االقناع مع الغياب املطلق للدراسات املتعلقة بتقييم خمرجات اإلعالم األمين يف الدو 

ة، مما ترتب عنه العربية
اخللط بني جمال العالقات العامة كوظيفة دعائية ، مع كنفهااإلعالم األمين يف  ممارسةءبقامعللمسارات اإلعالمية االحرتافية 

.فقطخطاب رمسي ميثل األجهزة األمنية فتحولت خمرجاته اىل بداع إعالمي كإالم األمينلألجهزة األمنية و اإلع

-
من الدول طة غري الشعبية خالل فرتات من املاضي للبعض اآلخر األمنية مستعمرة أجنبية يف بعض الدول، إضافة اىل طبيعة السل

استمرار الوالءات و على الصعيد اإلجتماعي التارخيي ، مع شيوع االعتقاد بأن أجهزة األمن أداة بطش لدى النظام احلاكم
املوقف التقليدي يرسخ مما أساسااالقليمية أو القبلية أو العشائرية و استخدامها حلل مشاكلها األمنية دون اللجوء ألجهزة األمن

166ص .مرجع سابق،معوقات اإلعالم األمني العربي، أدیب محمد خضور1
167ص .مرجع سابق، أدیب محمد خضور2
83، ص 1999، 01، أ ن ع أ، الریاض طأولویات تطویر اإلعالم األمني العربي، واقعھ، آفاقھ و تطورهأدیب محمد خضور، 3
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عدم وصول العالقة بني األجهزة األمنية و اإلعالمية اىل مستوى التفهم املتبادل لطبيعة عمل الدور اإلجتماعي و مضمونه لكل -
.منهما

من ترمجة املعرفة النظرية اىل تطبيقات عملية و خطط الفشل يف التمكن تخصص و اإلعالمي األمين امللإلطارالنقص الفادح -
، مع استمرار سيطرة العقلية الرمسية البريوقراطية املناقضة لإلبداع اإلعالمي و للفعالية اإلعالمية يف الكثري من تنفيذيةوسياسات

وعات األمنية ملا هلا من ضها التابعة للقطاع اخلاص للمو املؤسسات اإلعالمية أمام اندفاع بعض الوسائل اإلعالمية خاصة من
للنتائج السلبية للتناول اإلعالمي أعلى نسب املشاهدة دون وعي إعالمي أو احرتافية أو ادراكجاذبية و إثارة لتحقيق الرحبية و 

، مما نتج عنه غزارة سالة اإلعالميةدقيق لكل مضامني الر الدراك اإلحرتافية و غياب مستوى مقبول من اإليف ضلللظاهرة األمنية 
القيم اإلخبارية ستخدامإلاساءة و 

.

ة أو كفاءة أو معرفة علميةتقدمي األخبار األمنية معزولة عن سياقها دون تفسري أو حتليل مع تناوهلا من قبل اعالميني دون خرب -
. واحدة متثل السلطةومن و جهة نظر 

 
 

و اسرتاتيجياته و خمتلف تطبيقاتهو خطواته عمليات ختطيط محالت اإلعالم األمينمن تقنيات ومن خالل ما سبق عرضه 
حول و أهدافه املتمحورةيزاتهو ممو تربز مقاصده النشأة أمهية اإلعالم أمين كتخصص إعالمي حديثتتضح،ووسائل تنفيذها عمليا

من خالل الشق الثاين مت التطرق ، كما توجيه الرأي العام وتثقيفه ملواجهة اجلرميةكمدخل حديث لالتكاملي االجتماعي  األمين حتقيق العمل 
على ي ر جلهاز الشرطة اجلزائاألجهزة األمنية عامة و لدى ضمن وظائف العالقات العامة إلعالم األمين ألداة ااألمهية البالغة اىل الفصل ذا هل

تطلعات املستقبلية و اسرتاتيجياته الو ممارسته هلذا التخصص اإلعالمي واقع الذي مت التطرق اىل نشأته و مراحل تطوره وجه اخلصوص
حسب و فعاليته عتهو أهم املعوقات اليت تواجه حناجمبا فيها اجلزائر خصائص اإلعالم األمين العريب إضافة اىل ، املعتمدة 

.  من الفصلو األخري ضمن الشق الثالث و خنبة من ممارسيه باحثنيال
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البيانات، مث حتديد جمتمع الدراسة و الطريقة  اليت تسحب منه العينة مع حتديد نوعها ومربرات اختيارها وكيفية استخراج املفردات، مث 
.لقياسات اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات، وصوال اىل حتديد جماالت الدراسة امليدانية نعرض األساليب وا

01
 
 
 



و املعنيني باخلدمات الشرطية املستقبل للحمالت اإلعالمية و الرسائل اإلعالمية يتمثل جمتمع الدراسة 
الذي يعتربه الباحث أديب للخدمات الشرطية و اإلعالمية اجلمهور املستقبل كل وهومن خمتلف الفئاتالذي ميثل  

حممد خضر مجهور متميز بأنه واسع و متنوع و غري متجانس سواء من حيث السن أواجلنس أو املستوى التعليمي و الثقايف أو مكان 
، و أنه مجهور متميز بتباين حاجاته اإلعالمية بشكل واضح، حيث أن على املوضوعات األمنيةيزاإلقامة أو درجة اإلهتمام و الرتك

.1جتماعية و النفسية والسلوكية واإلنسانية للحدث األمين

: -ب

توزعه عرب خمتلف واليات الوطن مت الرتكيز على الوالية األكثر متازجا من حيث الرتكيبة بالنظر اىل خصوصية جمتمع الدراسة و شساعة
كانيني 

الواليات من اجلنسني و املتمثلني يف ساحة الشهداء ببلدية باب الوادي و ضواحي منطقة معروفني بالرتدد الكبري للوافدين من خمتلف 

افدين من خمتلف بلديات الوالية و من اجلنسني، كما مت اختيار عاصمة الوطن ببلدية املسيلة املعروف كذلك بتواجد عدد كبري من الو 
قبل تعميمها عن بقية واليات 

توزيع االستمارة على النساء نظرا لعدم متكننا من ذلك يف ام كن األكثر امكانية يف امتا ، و أحياء و شوارع بعينها باعتبارها األمالوطن
.أماكن أخرى العتبارات اجتماعية واضحة

: -ت
. 2014من سنة الثاين السداسيمتت الدراسة امليدانية يف غالبها خالل 

45مرجع سابق ص - خصاص االعالم األمني وانعكاساتھا على تحریر المواد االعالمیة األمنیة-أدیب محمد خضر1
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02-

و من خالل املعطيات االولية امليدانية اليت تبني استحالة مفردات جمتمع الدراسة ألجل أن تكون عينة الدراسة معربة عن كل 
مفردة230طريقة املسح الشامل للجمهور املستقبل للرسائل اإلعالمية األمنية مت إعتماد عينة عشوائية غري منظمة متثلت يف جمملها 

.و خصوصية املوضوعنظرا لضخامة جمتمع الدراسة ، بطريقة عشوائية غري منتظمة،)اجلزائر واملسيلة(من والييت 

03

03-01- :

يف حتسني اإلعالم األمينعالقة اسهام واقعإىل وصف هذا البحث يسعىحيثالدراسات الوصفية، ضمنالدراسة تدرج هذه 
استخدم و بذلك،قياس مث مستوى األداء التنظيمي للمنظمات االمنية 

وبعد مجع املادة النظرية املتعلقة باملوضوع وتناول فرضياتمن عدة تانطلقاليت املنهج الوصفي، باعتباره املنهج املناسب هلذه الدراسة
واسعة من املتغريات وترمجتها إىل أداة حبثية جلمع البيانات من امليدان، مت الربط بني تركيبة،الصلةذاتوالشبيهة الدراسات السابقة 

بسيطةالبيانات يف جداول بعدها مت تفريغ ، عينات جمتمع البحثمجع البيانات من طرق 
ومت حتليلها وتفسريها واستخالص النتائج اليت مت مناقشتها يف ضوء الفرضيات والدراسات السابقة حىت تصبح نتائج ،1مركبةوأخرى 

اقرتاح مت، بعد ذلك ويف إطار النتائج املتوصل إليها السوسيولوجيةبالنسبة لسلسلة األحباث والدراسات قوية الدراسة ذات وداللة 
أكثر و تضمن هلا فعالية هاكسبيف املنظمات االمنية تاإلعالم األمين استخداماتلرتشيد دة منها لجمموعة من التوصيات ميكن االستفا

يف رفع مستوى أداء األجهزة املباشرة املسامهة الرشيد الذي من شأنه عام الرأي السليمة املكونة للمنية األثقافة لقيم الالبث املتواصل
.صوصاألمنية عموما و جهاز الشرطة على وجه اخل

0302 

ب كمي اس: االستبيان-
عبارة عن جمموعة من األسئلة يتم اإلجابة عليها من طرف ووه، 2يهدف إىل إجياد عالقات رياضية والقيام مبقارنات رقمية

وقد تكون أسئلة االستبيان مغلقة . 3

، دار ، تبویب البیانات و تمثیلها بیانیا و نزعتها المركزیة01الوصف اإلحصائي -اإلحصاء في العلوم السلوكیةعبد الحمید أبو زید، مدحت1
.163ص .2003مصر -المعرفة الجامعیة

167، ص2006، الجزائر، 2القصبة، طدار .بوزید صحراويت،تدریبات عملیة، منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة: موریس أنجرس-2

3 Ranjit. K.. research methodology  a step-by-step guide for beginners, arrangement with Pearson
education inc. Australia. 2005. p126
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، وقد ضم عدد من 2ةالفرضياس مؤشرات لقي، للخدمات الشرطيةللجمهور املستقبلموجه ان يتصميم استبو عليه مت 1.أو مفتوحة
:على النحو التايلهاليفصتاحملاور ميكن 

.و منطقة االقامة، املهنة و اخلربة املهنيةاجلنس، السن، املستوى التعليمي: ويشمل البيانات الشخصية:المحور األول

اجلوارية يف تفعيل االتصال الشخصي التوعوي اسهام الشرطة بقياس مؤشرات متعلقة واشتمل على بيانات خاصة :المحور الثاني
تقريب اخلدمات من املواطن و تيسريها وفهم احتياجاته و توفري خدمات علىتعملاملباشر مع املواطنني و اعتماد تعديالت هيكلية

: هيسئلة جمموعة من االفتم طرح تعزيز مبدأ التعاون و التآزر االجتماعي يف مكافحة اجلرميةونوعية

.هل يوجد حبيكم أمن حضري للشرطة أو مركز شرطة-
هل لك اتصال شخصي ببعض رجال الشرطة العاملني مبركز شرطة جممعكم السكين-
تصنيف طبيعة العالقة تواصل شخصي أو تواصل يف شكل رمسي، عالقة تعاون رمسي ألجل صاحل سكان احلي أو عالقة تعاون -

: غري رمسي ألجل املصلحة العامة
:  ل مع شرطة احلي بشكل مستمر دون احلاجة اىل موضوع خيص قضايا أمنية راهنة هل تتواص-
هل يقدم العاملني مبركز الشرطة النصح و التوعية الوقائية للسكان يف القضايا األمنية املتعلقة باحلي  بشكل رمسي فقط عند -

الطلب أم بشكل غري رمسي و مببادرة منهم 
رجال شرطة املركز لسكان احليماهو تقييمك ألسلوب معاملة -
هل ساهم قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر-
هل يتم تقدمي خدمات أخرى لسكان احلي كاستقدام مصاحل احلماية املدنية يف حاالت الضرورة-
وصف آخرحلي بني جدية عالية، مقبولة، دون املستوى أو ماهو تقييمك ملستوى جدية التكفل باملشاكل األمنية من قبل شرطة ا-
ماهو تقييمك ملستوى جودة خدمات مصاحل شرطة احلي -
ماهو تقييمك ملستوى فعالية خدمات مصاحل شرطة احلي-

:ماهو تقييمك للخدمات املقدمة من حيث سرعة االجناز- 
ماهو تقييمك ملستوى كفاءة أداء رجال الشرطة- 
حالة وقوعك يف خطرهل تستنجد بالشرطة يف-
هل ساهم اقرتاب مراكز الشرطة من اجلمهور و أسلوب معاملة رجال الشرطة لسكان حييكم و مساعيهم اخلدماتية و - 

:التوعوية يف
حتسني صورة اجلهاز لديك و فهم خصوصيات العمل األمين -
:اقناعك بأمهية التعاون معهم يف حل املشكالت األمنية- 
تعاون فعال بينك و بني شرطة احلي حلل املشاكل األمنيةخلق- 

1 – ibid. p 132
2 Joél Guibert et Guy Jumel .Méthodologie des pratiques de terraines en sciencs humaines et sociales.armand
colin.masson &armand colin editeurs.paris.1997.p 54.
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امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراقناعك خبطورة ظاهرة- 
 -
: تكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياقناعك خبطورة ظاهرة ال- 
 -:
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم يف احلي عن هوية املخالفني للقانون - 

بأمهية ة العينةو أخريا الوقوف على مدى اقتناع مفرد-

البحث يف مدى اسهام تنشيط قنوات االعالم و االتصال يف حتسني صورة الشرطة لدى و قد تناول هذا احملور:المحور الثالث
املواطنني من خالل استخدام مؤشرات تتعلق مبدى اسهام استحداث الوسائط االعالمية احلديثة للتواصل االجتماعي و املوقع 

االعالمي االكرتوين جلهاز الشرطة اجلزائرية و اخلطوط اهلاتفية اخلضراء يف

مع الصحافة و وسائل االعالم و املشاركة يف احلصص االعالمية لنشر الوعي و تغيري نظر 
بصفة عامة و اخريا مدى جناعة عمليات تنظيم املعارض و االبواب املفتوحة على اجلمهور و املطويات االعالمية للتعريف جبهاز 

:ةجمموعة من االسئلمشل، و 

:  يفعلى شبكة األنرتنيت هل ساهم املوقع الرمسي االلكرتوين جلهاز الشرطة اجلزائري - 
تزويدك مبعلومات حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية    - 
أشكال اجلرميةتوعيتك بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف - 
تبيان خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
 -
 - .

لوسائط االعالمية و صفحاته على شبكات التواصل االجتماعي معارف ملختلف ااضافت لك استخدامات جهاز الشرطة هل-
:متعلقة بـ 

 -
التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةمعارف حول أمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ - 
.  خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر- 
 -
. تبيان خطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون -

: هل سامهت احلمالت و النشاطات اإلعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية يف-
تزويدك مبعلومات حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة - 
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ة خمتلف أشكال اجلرميةتوعيتك بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجه- 
تبيان خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
 -
.  د-

:هل أفادتك النوادي األمنية جلهاز الشرطة اجلزائري مبعارف حول-
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية  -
. أمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية-
تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر خماطر االمتناع عن-
-
-           .

:هل ساهم استخدام الوسائل االتصالية-
-
. التقليل من ظاهرة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر-
دعم-
- .

.االنرتنيتأواجلرائد، ، التلفزيون، اإلذاعةماهي الوسيلة اإلعالمية اليت تتابعها أكثر من غريها -
حمليةمية اليت تتناول موضوعات أمنية-
قة بالتوعية األمنية بشكل مستمرمتعلجزائرية هل تتابع برامج -
هل افادتك مبعلومات أمنية كنت ال تعرفها-
:ماهو املصدر اإلعالمي الذي يزودك أكثر مبعلومات حول القضايا األمنية الدولية -
.ت حول القضايا األمنية الوطنيةماهو املصدر اإلعالمي الذي يزودك أكثر مبعلوما-
.يتم معاجلتهوطنية من جممل املقاالت و الربامج و النشاطات اليت تعاجل قضايا أمنية -

املخاطر و قضايا األمن بعلمكتوسيع االعالمية منهذه احلصصمتكنت-
يف اكسابك سلوكياتك للتعامل السليم مع املخاطر و قضايا تجنح-
يف رفع مستوى حسك سامهتهل -
هل أنت على دراية بأهم املشكالت و املخاطر األمنية احمليطة -
هل أنت على دراية بأسباب أهم املخاطر -
هل أنت على دراية بآثار املشكالت -
و تفادي األخطار هل أنت على دراية بوسائل و طرق حل هذه املشكالت -
اجلديرة األمنية أهم املوضوعات هل تتناول هذه الربامج -

-:
:املوضوعات األمنيةماهو تقييمك ألسلوب عرض و تقدمي و إخراج حصص و برامج -
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هاز الشرطة اجلزائرية يف هذه احلصص االعالميةهل هناك مشاركة دائمة جل-
هل مشاركة جهاز الشرطة يف هذه احلصص ضرورية- 
: هل أفادتك األبواب املفتوحة و النوادي و املعارض اليت تنظمها مصاحل الشرطة يف جمال بلدية اقامتكم بــــــ-

:كنت جتهلهامهمة  معلومات أمنية -
معلومات حتسن صورة اجلهاز لديك -
أمنية مشجعة للتعاون مع رجال األمنطياتمع-
رضون للخطر تقدمي املساعدة للناس الذين يتعافكار تشجعك على -
-
معلومات تساهم يف التقليل من ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون-

: هل أفادتك الكتيبات و املطويات اإلعالمية للشرطة و الالفتات االشهارية مبعلومات جديدة تفيد يف-
حتسن صورة اجلهاز لديك و تبني أمهية مساعيه و جدواها-
لتعاون مع رجال األمناتشجعك على-
رضون للخطرتقدمي املساعدة للناس الذين يتعتقنعك بأمهية -
: كحتفز -
تقنعك خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون        -
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املشاركة االجيابية جلهاز الشرطة يف التظاهرات واحلياة االجتماعية و البحث يف مدى اسهام و قد تناول هذا احملور: رابعالمحور ال
من خالل استخدام مؤشرات تتعلق جدوى تكريس التقارب و الثقة بينه و بني مجهور املواطننيألجلالثقافية و الدينية للمجتمع 

و كسب يف التقرب تلف التظاهرات الوطنية و احملليةباملسامهة االجيابية يف خمتوسيع جماالت نشاط جهاز الشرطة 
القيام بنشاطات ذات طابع اجتماعي تضامين مثل زيارات املستشفيات و محالت التربع بالدم و تقدمي وجبات االفطار و ثقتهم

و أخريا ألجلو ثقافة و اجتاهات لعابري السبيل يف شهر رمضان و غريها من النشاطات املرتبطة بقيم 
الوقوف مبؤشرات عملية واضحة مواقف املواطنني من سلوك التبليغ عن خطر أمين أو التبليغ عن مقرتيف جنحة أو جرمية، و تضمن 

: هذا احملور جمموع من السئلة

اخلرييةو لتضمانية، االدينيةالثقافيةهل هناك تواجد و مسامهة اجيابية للشرطة يف التظاهرات العلمية الرياضية -
هل هناك تواصل اجتماعي خالل األعياد و املواسم الدينية بني رجال شرطة احلي و سكانه-
هل يعطي رجال الشرطة خصوصية يف تعاملهم مع احلاالت االجتماعية من فقراء و -
سانا لدى السكانهل لقيت موائد رمضان للفقراء و عابري السبيل اليت تنظمها الشرطة استح-
-
-
هل هناك احرتام من قبل رجال الشرطة الجتاهات شيوخ و اعيان املنطقة -
: هل يلتزم رجال شرطة احلي بالعادات و التقاليد-
: للشرطة هل سامهت هذه النشاطات االجتماعية و اخلريية -
اإلدالء ، اإلدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانونماهو موقفك من املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطة خبصوص-

تفادي املشاركة يف العمل أو املساعدة يف القبض على خمالفي القانون، اإلبالغ عن خمالفي القانون، بشهادة ضد خمالفي القانون
األمين مع رجال الشرطة

يف كل جماالتههل تعتقد أن األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة قادرة على توفري األمن-
هل تعتقد أن األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمن-
يف العمل األمينهل من الضروري اشارك  -

03 -03-

وملعرفة مدى ،قياسهنريدا ملس اكما يعرف بأنه قي،لقياسهتما صممقدرة األداة لقياس األداة صدق ديع: صدق األداة - أ
صدق األداة قام الباحث بعرض االستبيان على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص يف علم االجتماع ملعرفة مدى 

جوانب ملختلف ومدى تغطيتها ،للوصول اىل أهداف الدراسة من خالل وضوح املؤشراتودقتهاللمستجوبني وضوح األسئلة 
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و مباشرة العمل لتطبيقلاألداة ممكنة بذلك الدراسة، مث مت األخذ مبالحظات اخلرباء وإحداث التعديل والتغيري املناسب لتصبح 
.امليداين

وهي االختبار وإعادة االختباراألداةالطريقة األكثر شيوعا يف اختبار ثبات تملعرفة مدى ثبات األداة استخدم: ثبات األداة-ب
، بعدها أدخلت قه مرة أخرى وعلى نفس املستجوبنييوما أعيد تطبي) 15(مستجوب، وبعد مدة ) 13(حبيث طبق االستبيان على 

من قريبةوهي قيمة ثبات عالية ). 0.85(ومت حساب معامل االرتباط الذي بلغت قيمته Spssالبيانات إىل نظام احلزمة الضوئية
.)01.00(قيمة ال
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04 

مركبة، حيث مت يف اجلدول غلبية بسيطة و ال،نوعني من اجلداولباعمادبعد مجع البيانات من امليدان، قام الباحث مبعاجلتها 
املتغريات عالقة على للوقوفتربيعكاي مؤشر  حساب هاخالهلمت من البسيطة استخراج التكرارات والنسب املئوية، أما اجلداول املركبة 

%). 1(طأ مسموح به خ، و مستوى ا%)99(بـمقدر مت حتديد مستوى ثقة كما ،  من عدمهرتباط االمدى من خالل التعرف على 
النسب املؤوية للداللة على مدى إجتاهات إجابات عينة وفقد مت إستخدام التوزيعات التكرارية األخرى اإلحصائية اتما عن املعاجلأ

:فيما يليميكن حصر القوانني اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة ، كما الدراسةمقرات الدراسة حول 

.جمموع التكرارات / x100التكرار = النسبة املؤوية 

ت م/2)ت م-ت و(مج= 2ك

.حيث ت و هو التكرار الواقعي أو املالحظ

: حيسب بإستخدام القانون الذي و ت م هو التكرار احملتمل أو املتوقع

).اخليارات(عدد اإلخبارات )/ التكرارات(جمموع اإلستجابات = ت م  

1–) اخليارات(عدد اإلختبارات = درجة احلرية 

النسخة spss، كما استخدام برنامج لميكننا أيضا قبول أو رفض الفرض الصفري الذي يكون عكس الطرح املتناو لالشارة أنه
كما إعتمدنا يف دراستنا هذه على إنشاء الرسوم البيانية و األشكال التوضيحية ، لتبويب بيانات االستمارة لعينة الدراسة23و 22

.و لتسهيل اقامة املقارنات بني البيانات املبوبةتيسريل

:الرموز و اإلختصاراتجدول شرح- 

الرمز الشرح
Value قيمة كاي مربع احملسوبة

Df درجة احلرية
Pearson Chi-Square 2مقياس كاي تربيع أو كاي مربع أو ك

2ك كاي تربيع أو كاي مربع
Sig. مربع املعنوية أو اإلحصائيةقيمة كاي
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04 

:أمههاخمتلفة اتواجه الباحث صعوب

حول موضوع اإلعالم األمين باعتباره القلة الكبرية للمراجع البيبليوغرافية و الوابوقرافية: أوال في مجال البحث الوثائقي-01- 04
ختصص جديد يف اإلعالم و مل جيد الباحث أي دراسات سابقة يف املوضوع على املستوى الوطين أو مراجع متخصصة، و الصعوبة 

ول السمعي البصري على املستوى احمللي مع استحالة احلصخاصة يف شكلها األكثر تعقيدا تكمن يف ندرة خمرجات اإلعالم األمين 
على نسخ منها من اجلهات املعنية، ناهيك عن قلة الدراسات اليت تناولت وظيفة االعالم املؤسسايت داخل و خارج املنظمة و عالقة 

، ناهيك عن جانبها املرتبط بالقيم و املعايري البيئة اخلارجية مبستويات االداء و الفعالية حىت يف ختصصات التنظيم و االدارة
.السوسيوثقافية

اإلعالم األمين حديث النشأة و الظهور فهو فرع متخصص من اإلعالم ختصصكون: في مجال الجانب الميداني-02- 04
اضطرته لشرح املعىن جيهله مجهور عريض من املختصني يف اإلعالم و باقي القطاعات و هو ماجعل الباحث جيد صعوبات مجة 

و اقناع املواطنني ، باالضافة اىل صعوبة الوصول و التنقل ستمارة اجلمهور املستقبلتوزيع او خالل الدراسة امليدانيةواملفهوم يف كل مرة 
، باالضافة اىل صعوبة توزيع االستبيان على فئة النساء نظرا باالجابة عن االستبيان خاصة و أن املوضوع مرتبط جبهاز الشرطة

.
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01 

:لعينة الدراسةالبيانات الشخصية-

01
  


 154 67.0%
 76 33.0%
 230 100.0%



20-29 88 38.3%
30-39 47 20.4%
40-49 42 18.3%
50 53 23.0%
 230 100.0%



 9 3.9%
 18 7.8%
 82 35.7%
 121 52.6%
 230 100.0%


 125 54.3%
 105 45.7%
 230 100.0%


 99 94.3%
 6 5.7%
 105 100.0%


 157 68.3%
 73 31.7%
 230 100.0%


 95 60.5%
 62 39.5%
 157 100.0%


 185 80.4%
 45 19.6%
 230 100.0%
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:الجنسبيانات العينة حسب : 01- 01

باملائة فيما متثل نسبة الرجال 33بنسبة االقليةجند أن النساء متثل فئة 01من خالل املالحظة األولية لبيانات اجلدول رقم 
،باملائة 67

موضوع احلديث و هو الظرف الذي واجهته خالل مجع البيانات خاصة باملناطق الداخلية للوطن و الذي سبق ذكره ضمن صعوبات 
.01ما يوضحه الشكل رقم جال حسبالبحث امليداين، فكانت نسبة النساء و الر 

:السنبيانات العينة حسب : 02- 01

- 20احملصورة بني الفئة العمرية ي و من خالل املالحظة املباشرة للجدول جند ان الفئات العمرية لعينة الدراسة جاءت غالبيتها لذ
سنة بنسبة 39اىل 30العمرية فئة الباملائة مث 23.00بنسبة سنة 50أكرب من باملائة تليها فئة من 38.30سنة بسبة 29

عينة الدراسة حيث يفسر هذا الرتتيب يفقل فئة عمرية أباملائة و هي 18.30نسبة سنة ب49-40باملائة و اخريا فئة 20.40
تصال معها  على غرار الفئة و الفئة العمرية األكثر امكانية لإلمن جهة الرتكيبة الكلية للمجتمع املتمثل يف غالبيته من فئة الشباب 

02هو ما يوضحه الرسم البياين رقم سنة خاصة منهم الرجال 50العمرية األكرب من 

ذكور

اناث

0 10 20

01

0 5 10 15

20-29

30-39

40-49

50ااكبر من 

02
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:الجنسبيانات العينة حسب : 01- 01

باملائة فيما متثل نسبة الرجال 33بنسبة االقليةجند أن النساء متثل فئة 01من خالل املالحظة األولية لبيانات اجلدول رقم 
،باملائة 67

موضوع احلديث و هو الظرف الذي واجهته خالل مجع البيانات خاصة باملناطق الداخلية للوطن و الذي سبق ذكره ضمن صعوبات 
.01ما يوضحه الشكل رقم جال حسبالبحث امليداين، فكانت نسبة النساء و الر 

:السنبيانات العينة حسب : 02- 01

- 20احملصورة بني الفئة العمرية ي و من خالل املالحظة املباشرة للجدول جند ان الفئات العمرية لعينة الدراسة جاءت غالبيتها لذ
سنة بنسبة 39اىل 30العمرية فئة الباملائة مث 23.00بنسبة سنة 50أكرب من باملائة تليها فئة من 38.30سنة بسبة 29

عينة الدراسة حيث يفسر هذا الرتتيب يفقل فئة عمرية أباملائة و هي 18.30نسبة سنة ب49-40باملائة و اخريا فئة 20.40
تصال معها  على غرار الفئة و الفئة العمرية األكثر امكانية لإلمن جهة الرتكيبة الكلية للمجتمع املتمثل يف غالبيته من فئة الشباب 

02هو ما يوضحه الرسم البياين رقم سنة خاصة منهم الرجال 50العمرية األكرب من 

30 40 50 60

اناث ذكور

01

38.3

20.4

18.3

23
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02
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:الجنسبيانات العينة حسب : 01- 01

باملائة فيما متثل نسبة الرجال 33بنسبة االقليةجند أن النساء متثل فئة 01من خالل املالحظة األولية لبيانات اجلدول رقم 
،باملائة 67

موضوع احلديث و هو الظرف الذي واجهته خالل مجع البيانات خاصة باملناطق الداخلية للوطن و الذي سبق ذكره ضمن صعوبات 
.01ما يوضحه الشكل رقم جال حسبالبحث امليداين، فكانت نسبة النساء و الر 

:السنبيانات العينة حسب : 02- 01

- 20احملصورة بني الفئة العمرية ي و من خالل املالحظة املباشرة للجدول جند ان الفئات العمرية لعينة الدراسة جاءت غالبيتها لذ
سنة بنسبة 39اىل 30العمرية فئة الباملائة مث 23.00بنسبة سنة 50أكرب من باملائة تليها فئة من 38.30سنة بسبة 29

عينة الدراسة حيث يفسر هذا الرتتيب يفقل فئة عمرية أباملائة و هي 18.30نسبة سنة ب49-40باملائة و اخريا فئة 20.40
تصال معها  على غرار الفئة و الفئة العمرية األكثر امكانية لإلمن جهة الرتكيبة الكلية للمجتمع املتمثل يف غالبيته من فئة الشباب 

02هو ما يوضحه الرسم البياين رقم سنة خاصة منهم الرجال 50العمرية األكرب من 

70 80

45

02

السن
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:المستوى التعليميبيانات العينة حسب : 03- 01

باملائة يليها نسبة املفردات 52.60من خالل القراءة األولية للجدول يتبني لنا ان أغلب وحدات عينة الدراسة من فئة جامعي بنسبة 
و أخريا باملائة07.80العينة من ذوي املستوى االكمايل بنسبة مفردات يليها باملائة 35.70و ذلك بنسبة الثانويذات املستوى 

ب مفردات فكان اغلو خاصة جمانيته باملائة، و هو ما يفسره اهتمام الدولة بالتعليم 03.90بنسبة االبتدائي الذين لديهم مستوى 
03الرسم البياين رقم هوضوحما يوهوالعينة من اجلامعيني، 

:بيانات العينة حسب الحالة العائلية و وجود أبناء: 04- 01

باملائة من مفردات 45.70مقابل باملائة54.30اتضح من خالل تبويب البيانات أن أغلب مفردات العينة من فئة العزاب بنسبة 
39- 30سنة تليها فئة 29-20العينة الكلية متزوج، وهو ما يفسره النسبة العالية للشباب بعينة الدراسة خاصة للفئة العمرية األوىل 

من دون ابناء وهو 5.7باملائة مقابل ما ننسبته 94.30سنة، أما عن وجود أبناء بالنسبة لفئة املتزوجني فقد كانت باالجياب بنسبة 
مقاوم لفكرة عدم أمر منطقي معروف اجتماعيا يتمثل يف اقبال كل متزوج على اجناب االطفال مع وجود ضبط اجتماعي واضح 

ادناه هذه النسب بوضوح أكثر 04، كما يوضح الرسم البياين رقم االجناب مرتبط بالنظام الديين و قيمه املشجعة على االجناب
. تبواسطة التكرارا

3.9

7.8

0 10 20

ابتدائي

اكمالي

ثانوي

جامعي
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:المستوى التعليميبيانات العينة حسب : 03- 01

باملائة يليها نسبة املفردات 52.60من خالل القراءة األولية للجدول يتبني لنا ان أغلب وحدات عينة الدراسة من فئة جامعي بنسبة 
و أخريا باملائة07.80العينة من ذوي املستوى االكمايل بنسبة مفردات يليها باملائة 35.70و ذلك بنسبة الثانويذات املستوى 

ب مفردات فكان اغلو خاصة جمانيته باملائة، و هو ما يفسره اهتمام الدولة بالتعليم 03.90بنسبة االبتدائي الذين لديهم مستوى 
03الرسم البياين رقم هوضوحما يوهوالعينة من اجلامعيني، 

:بيانات العينة حسب الحالة العائلية و وجود أبناء: 04- 01

باملائة من مفردات 45.70مقابل باملائة54.30اتضح من خالل تبويب البيانات أن أغلب مفردات العينة من فئة العزاب بنسبة 
39- 30سنة تليها فئة 29-20العينة الكلية متزوج، وهو ما يفسره النسبة العالية للشباب بعينة الدراسة خاصة للفئة العمرية األوىل 

من دون ابناء وهو 5.7باملائة مقابل ما ننسبته 94.30سنة، أما عن وجود أبناء بالنسبة لفئة املتزوجني فقد كانت باالجياب بنسبة 
مقاوم لفكرة عدم أمر منطقي معروف اجتماعيا يتمثل يف اقبال كل متزوج على اجناب االطفال مع وجود ضبط اجتماعي واضح 

ادناه هذه النسب بوضوح أكثر 04، كما يوضح الرسم البياين رقم االجناب مرتبط بالنظام الديين و قيمه املشجعة على االجناب
. تبواسطة التكرارا
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:المستوى التعليميبيانات العينة حسب : 03- 01

باملائة يليها نسبة املفردات 52.60من خالل القراءة األولية للجدول يتبني لنا ان أغلب وحدات عينة الدراسة من فئة جامعي بنسبة 
و أخريا باملائة07.80العينة من ذوي املستوى االكمايل بنسبة مفردات يليها باملائة 35.70و ذلك بنسبة الثانويذات املستوى 

ب مفردات فكان اغلو خاصة جمانيته باملائة، و هو ما يفسره اهتمام الدولة بالتعليم 03.90بنسبة االبتدائي الذين لديهم مستوى 
03الرسم البياين رقم هوضوحما يوهوالعينة من اجلامعيني، 

:بيانات العينة حسب الحالة العائلية و وجود أبناء: 04- 01

باملائة من مفردات 45.70مقابل باملائة54.30اتضح من خالل تبويب البيانات أن أغلب مفردات العينة من فئة العزاب بنسبة 
39- 30سنة تليها فئة 29-20العينة الكلية متزوج، وهو ما يفسره النسبة العالية للشباب بعينة الدراسة خاصة للفئة العمرية األوىل 

من دون ابناء وهو 5.7باملائة مقابل ما ننسبته 94.30سنة، أما عن وجود أبناء بالنسبة لفئة املتزوجني فقد كانت باالجياب بنسبة 
مقاوم لفكرة عدم أمر منطقي معروف اجتماعيا يتمثل يف اقبال كل متزوج على اجناب االطفال مع وجود ضبط اجتماعي واضح 

ادناه هذه النسب بوضوح أكثر 04، كما يوضح الرسم البياين رقم االجناب مرتبط بالنظام الديين و قيمه املشجعة على االجناب
. تبواسطة التكرارا

0201

المستوى التعلیمي
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:المتعلقة بالعمل من دونه و طبيعة الجهة المستخدمةبيانات العينة : 05- 01

60.50باملائة من مفردات عينة الدراسة منهم 68.30يعملون و ذلك بنسبة بيانات العينة ان جل املفردات بعد تفريغ ضح ات
اخلاص وهو ما يعكس اهتمام برامج الدولة بقطاع التشغيل خاصة بالنسبة للقطاع اخلاص و بالقطاع3.50بالقطاع العمومي مقابل 

العتبار هذا املوضوع من اخلصوصيات 31.70خلق مناصب عمل ضمنه، فيما صرح ما نسبته 
ت و اسباب و جهة هذا االستبيان كاختيار احرتازي من 

.خاصة و أن هذا السؤال يف بداية االستبيانقبلهم 

:منطقة االقامةبيانات العينة حسب : 06- 01

يف سكان تمثل تأن فئة الغالبة منطقة االقامة فنسب توزيع مفردات العينة حسب اخلاص بيتضح من خالل القراءة األولية للجدول 
من سكان املناطق شبه احلضرية على خلفية أن طبيعة عمل جهاز باملائة 19.60باملائة مقابل نسبة 80.40املناطق احلضرية بنسبة 

مع وجود أجهزة أمنية أخرى خمتصة يف املناطق الريفية و عليه مت اقصاء كل املناطق احلضرية وشبه احلضرية و مهامه تنحصر يف الشرطة 
هذه النسب 06
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:المتعلقة بالعمل من دونه و طبيعة الجهة المستخدمةبيانات العينة : 05- 01

60.50باملائة من مفردات عينة الدراسة منهم 68.30يعملون و ذلك بنسبة بيانات العينة ان جل املفردات بعد تفريغ ضح ات
اخلاص وهو ما يعكس اهتمام برامج الدولة بقطاع التشغيل خاصة بالنسبة للقطاع اخلاص و بالقطاع3.50بالقطاع العمومي مقابل 

العتبار هذا املوضوع من اخلصوصيات 31.70خلق مناصب عمل ضمنه، فيما صرح ما نسبته 
ت و اسباب و جهة هذا االستبيان كاختيار احرتازي من 

.خاصة و أن هذا السؤال يف بداية االستبيانقبلهم 

:منطقة االقامةبيانات العينة حسب : 06- 01

يف سكان تمثل تأن فئة الغالبة منطقة االقامة فنسب توزيع مفردات العينة حسب اخلاص بيتضح من خالل القراءة األولية للجدول 
من سكان املناطق شبه احلضرية على خلفية أن طبيعة عمل جهاز باملائة 19.60باملائة مقابل نسبة 80.40املناطق احلضرية بنسبة 

مع وجود أجهزة أمنية أخرى خمتصة يف املناطق الريفية و عليه مت اقصاء كل املناطق احلضرية وشبه احلضرية و مهامه تنحصر يف الشرطة 
هذه النسب 06

متزوج

ھل لدیك ابناء

ال

0202

ھل تعمل

قطاع عمومي
قطاع خاص

ال

0203
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:المتعلقة بالعمل من دونه و طبيعة الجهة المستخدمةبيانات العينة : 05- 01

60.50باملائة من مفردات عينة الدراسة منهم 68.30يعملون و ذلك بنسبة بيانات العينة ان جل املفردات بعد تفريغ ضح ات
اخلاص وهو ما يعكس اهتمام برامج الدولة بقطاع التشغيل خاصة بالنسبة للقطاع اخلاص و بالقطاع3.50بالقطاع العمومي مقابل 

العتبار هذا املوضوع من اخلصوصيات 31.70خلق مناصب عمل ضمنه، فيما صرح ما نسبته 
ت و اسباب و جهة هذا االستبيان كاختيار احرتازي من 

.خاصة و أن هذا السؤال يف بداية االستبيانقبلهم 

:منطقة االقامةبيانات العينة حسب : 06- 01

يف سكان تمثل تأن فئة الغالبة منطقة االقامة فنسب توزيع مفردات العينة حسب اخلاص بيتضح من خالل القراءة األولية للجدول 
من سكان املناطق شبه احلضرية على خلفية أن طبيعة عمل جهاز باملائة 19.60باملائة مقابل نسبة 80.40املناطق احلضرية بنسبة 

مع وجود أجهزة أمنية أخرى خمتصة يف املناطق الريفية و عليه مت اقصاء كل املناطق احلضرية وشبه احلضرية و مهامه تنحصر يف الشرطة 
هذه النسب 06

0202

متزوج

ھل لدیك ابناء

0203


ھل تعمل

قطاع عمومي

قطاع خاص
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: لعينة الدراسة ةتفصيليالبيانات ال: 07- 01

العينة تفصيليا مبوبة حسب السن و اجلنس وفق مؤشرات املستوى التعليمي احلالة العائلية، فيما يلي يبني اجلدول ادناه بيانات 
.العمل و طبيعته و منطقة االقامة

حيث قدرت بـ أكرب من نسبة اجلامعيني يف فئة الذكور باملائة 29.60اليت تقدر بـ حيث يتضح أن نسبة النساء اجلامعيات 
حيث قدرت بنسبة املستوى عشرة أضعاف منها عند النساء هم حوايل و أن فئة الذكور من ذوي مستوى الثانوي باملائة 23.00

فيما ال وجود ملستوى اكمايل أو ابتدائي يف فئة النساء باملائة عند االناث  03.50باملائة مقابل نسبة 32.20الثانوي للذكور بـ 
و هي مؤشرات واضحة تأكد نسب التسرب تدائي واالكمايل بالرتتيب لدى الذكورللطورين االب07.80باملائة و 3.90مقابل 

و هو  ما يوحي بوضع جديد بالنسبة حلاملي ،على الدراسةتميزن باقباهلن أكثرالاليت ياملدرسي بالنسبة للذكور مقارنة باالناث 
يات التوظيف و سوق العمل و طبيعة الوظائف الشهادات الذي سيكون بغالبية نسوية واضحة يرتتب عنا تأثر مباشر على عمل

.الوضع العام للموارد البشرية املتاحة بالوطنكما سيكون التأثري واضحا كذلك علىرة اليت تتطلب مؤهالت علمية  غالشا

فئة كما ميكننا أن جند العديد من املؤشرات اليت تربطنا مباشرة بظواهر اجتماعية كنسب العزوبية اليت تكون منخفضة يف 
اقدام العنصر النسوي على كذا سنة و  49- 40تزيد يف املرحلة العمرية مثعكس فئة الذكور النساء خالل املراحل العمرية األوىل 

يدل عليها أكثر من الرجال و ما اىل ذلك من مؤشرات تستحق التحليل أكثرعلى حساب القطاع العام العمل يف القطاع اخلاص 
.هذا اجلدول بوضوح

19.6
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حضریة
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: لعينة الدراسة ةتفصيليالبيانات ال: 07- 01

العينة تفصيليا مبوبة حسب السن و اجلنس وفق مؤشرات املستوى التعليمي احلالة العائلية، فيما يلي يبني اجلدول ادناه بيانات 
.العمل و طبيعته و منطقة االقامة

حيث قدرت بـ أكرب من نسبة اجلامعيني يف فئة الذكور باملائة 29.60اليت تقدر بـ حيث يتضح أن نسبة النساء اجلامعيات 
حيث قدرت بنسبة املستوى عشرة أضعاف منها عند النساء هم حوايل و أن فئة الذكور من ذوي مستوى الثانوي باملائة 23.00

فيما ال وجود ملستوى اكمايل أو ابتدائي يف فئة النساء باملائة عند االناث  03.50باملائة مقابل نسبة 32.20الثانوي للذكور بـ 
و هي مؤشرات واضحة تأكد نسب التسرب تدائي واالكمايل بالرتتيب لدى الذكورللطورين االب07.80باملائة و 3.90مقابل 

و هو  ما يوحي بوضع جديد بالنسبة حلاملي ،على الدراسةتميزن باقباهلن أكثرالاليت ياملدرسي بالنسبة للذكور مقارنة باالناث 
يات التوظيف و سوق العمل و طبيعة الوظائف الشهادات الذي سيكون بغالبية نسوية واضحة يرتتب عنا تأثر مباشر على عمل

.الوضع العام للموارد البشرية املتاحة بالوطنكما سيكون التأثري واضحا كذلك علىرة اليت تتطلب مؤهالت علمية  غالشا

فئة كما ميكننا أن جند العديد من املؤشرات اليت تربطنا مباشرة بظواهر اجتماعية كنسب العزوبية اليت تكون منخفضة يف 
اقدام العنصر النسوي على كذا سنة و  49- 40تزيد يف املرحلة العمرية مثعكس فئة الذكور النساء خالل املراحل العمرية األوىل 

يدل عليها أكثر من الرجال و ما اىل ذلك من مؤشرات تستحق التحليل أكثرعلى حساب القطاع العام العمل يف القطاع اخلاص 
.هذا اجلدول بوضوح
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: لعينة الدراسة ةتفصيليالبيانات ال: 07- 01

العينة تفصيليا مبوبة حسب السن و اجلنس وفق مؤشرات املستوى التعليمي احلالة العائلية، فيما يلي يبني اجلدول ادناه بيانات 
.العمل و طبيعته و منطقة االقامة

حيث قدرت بـ أكرب من نسبة اجلامعيني يف فئة الذكور باملائة 29.60اليت تقدر بـ حيث يتضح أن نسبة النساء اجلامعيات 
حيث قدرت بنسبة املستوى عشرة أضعاف منها عند النساء هم حوايل و أن فئة الذكور من ذوي مستوى الثانوي باملائة 23.00

فيما ال وجود ملستوى اكمايل أو ابتدائي يف فئة النساء باملائة عند االناث  03.50باملائة مقابل نسبة 32.20الثانوي للذكور بـ 
و هي مؤشرات واضحة تأكد نسب التسرب تدائي واالكمايل بالرتتيب لدى الذكورللطورين االب07.80باملائة و 3.90مقابل 

و هو  ما يوحي بوضع جديد بالنسبة حلاملي ،على الدراسةتميزن باقباهلن أكثرالاليت ياملدرسي بالنسبة للذكور مقارنة باالناث 
يات التوظيف و سوق العمل و طبيعة الوظائف الشهادات الذي سيكون بغالبية نسوية واضحة يرتتب عنا تأثر مباشر على عمل

.الوضع العام للموارد البشرية املتاحة بالوطنكما سيكون التأثري واضحا كذلك علىرة اليت تتطلب مؤهالت علمية  غالشا

فئة كما ميكننا أن جند العديد من املؤشرات اليت تربطنا مباشرة بظواهر اجتماعية كنسب العزوبية اليت تكون منخفضة يف 
اقدام العنصر النسوي على كذا سنة و  49- 40تزيد يف املرحلة العمرية مثعكس فئة الذكور النساء خالل املراحل العمرية األوىل 

يدل عليها أكثر من الرجال و ما اىل ذلك من مؤشرات تستحق التحليل أكثرعلى حساب القطاع العام العمل يف القطاع اخلاص 
.هذا اجلدول بوضوح
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02


  
  

20-29 30-39 40-49 +50 المجموع 20-29 30-39 40-49 50+ المجموع 20-29 30-39 40-49 +50 المجموع








  0 0 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
 .0% .0% 3.5% .4% 3.9% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 3.5% .4% 3.9%

  0 1 3 14 18 0 0 0 0 0 0 1 3 14 18
 .0% .4% 1.3% 6.1% 7.8% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .4% 1.3% 6.1% 7.8%

  25 8 23 18 74 3 1 4 0 8 28 9 27 18 82
 10.9% 3.5% 10.0% 7.8% 32.2% 1.3% .4% 1.7% .0% 3.5% 12.2% 3.9% 11.7% 7.8% 35.7%

  14 17 2 20 53 46 20 2 0 68 60 37 4 20 121
 6.1% 7.4% .9% 8.7% 23.0% 20.0% 8.7% .9% .0% 29.6% 26.1% 16.1% 1.7% 8.7% 52.6%

  39 26 36 53 154 49 21 6 0 76 88 47 42 53 230
 17.0% 11.3% 15.7% 23.0% 67.0% 21.3% 9.1% 2.6% .0% 33.0% 38.3% 20.4% 18.3% 23.0% 100.0%





   39 21 1 1 62 44 17 2 0 63 83 38 3 1 125

 17.0% 9.1% .4% .4% 27.0% 19.1% 7.4% .9% .0% 27.4% 36.1% 16.5% 1.3% .4% 54.3%

  0 5 35 52 92 5 4 4 0 13 5 9 39 52 105
 .0% 2.2% 15.2% 22.6% 40.0% 2.2% 1.7% 1.7% .0% 5.7% 2.2% 3.9% 17.0% 22.6% 45.7%

  39 26 36 53 154 49 21 6 0 76 88 47 42 53 230
 17.0% 11.3% 15.7% 23.0% 67.0% 21.3% 9.1% 2.6% .0% 33.0% 38.3% 20.4% 18.3% 23.0% 100.0%








  0 5 34 52 91 1 3 4 0 8 1 8 38 52 99
 .0% 4.8% 32.4% 49.5% 86.7% 1.0% 2.9% 3.8% .0% 7.6% 1.0% 7.6% 36.2% 49.5% 94.3%

  0 0 1 0 1 4 1 0 0 5 4 1 1 0 6
 .0% .0% 1.0% .0% 1.0% 3.8% 1.0% .0% .0% 4.8% 3.8% 1.0% 1.0% .0% 5.7%
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  0 5 35 52 92 5 4 4 0 13 5 9 39 52 105
 .0% 4.8% 33.3% 49.5% 87.6% 4.8% 3.8% 3.8% .0% 12.4% 4.8% 8.6% 37.1% 49.5% 100.0%





  28 16 36 53 133 15 5 4 0 24 43 21 40 53 157
 12.2% 7.0% 15.7% 23.0% 57.8% 6.5% 2.2% 1.7% .0% 10.4% 18.7% 9.1% 17.4% 23.0% 68.3%

  11 10 0 0 21 34 16 2 0 52 45 26 2 0 73
 4.8% 4.3% .0% .0% 9.1% 14.8% 7.0% .9% .0% 22.6% 19.6% 11.3% .9% .0% 31.7%

  39 26 36 53 154 49 21 6 0 76 88 47 42 53 230
 17.0% 11.3% 15.7% 23.0% 67.0% 21.3% 9.1% 2.6% .0% 33.0% 38.3% 20.4% 18.3% 23.0% 100.0%










 3 9 13 53 78 12 5 0 0 17 15 14 13 53 95
 1.9% 5.7% 8.3% 33.8% 49.7% 7.6% 3.2% .0% .0% 10.8% 9.6% 8.9% 8.3% 33.8% 60.5%




 25 7 23 0 55 3 0 4 0 7 28 7 27 0 62
 15.9% 4.5% 14.6% .0% 35.0% 1.9% .0% 2.5% .0% 4.5% 17.8% 4.5% 17.2% .0% 39.5%

  28 16 36 53 133 15 5 4 0 24 43 21 40 53 157
 17.8% 10.2% 22.9% 33.8% 84.7% 9.6% 3.2% 2.5% .0% 15.3% 27.4% 13.4% 25.5% 33.8% 100.0%







   30 19 36 53 138 26 16 5 0 47 56 35 41 53 185

 13.0% 8.3% 15.7% 23.0% 60.0% 11.3% 7.0% 2.2% .0% 20.4% 24.3% 15.2% 17.8% 23.0% 80.4%

  9 7 0 0 16 23 5 1 0 29 32 12 1 0 45
 3.9% 3.0% .0% .0% 7.0% 10.0% 2.2% .4% .0% 12.6% 13.9% 5.2% .4% .0% 19.6%

  39 26 36 53 154 49 21 6 0 76 88 47 42 53 230
 17.0% 11.3% 15.7% 23.0% 67.0% 21.3% 9.1% 2.6% .0% 33.0% 38.3% 20.4% 18.3% 23.0% 100.0%
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.الشرطة الجوارية في تفعيل االتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنينبيانات خاصة بمدى اسهام - 02

عرض بيانات عينة الدراسة املتعلقة مبدى اسهام ميكانيزمات الشرطة اجلوارية يف تفعيل 03املركب رقم يتم من خالل اجلدول 
: طريقة االتصال الشخصي التوعوي املباشر مع املواطنني من خالل األسئلة التالية

السكينجممعكمشرطةمبركزالعاملنيالشرطةرجالببعضعالقة شخصيةلكهل-
:خانةيفتصنيفهاميكنهلالعالقةهذه-
أمنيةقضاياخيصموضوعاىلاحلاجةدونمستمربشكلاحليشرطةمعتتواصلهل-
:باحلياملتعلقةاألمنيةالقضايايفللسكانالوقائيةالتوعيةوالنصحالشرطةمبركزالعاملونيقدمهل-

الطلبعندفقطرمسيبشكل-
منهمومببادرةرمسيغريبشكل-

احليلسكاناملركزشرطةرجالمعاملةألسلوبتقييمكماهو-

قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثراسهام مطابقتها بالسؤال عن مدى
:باعتباره املقصد األساسي لتطبيق الشرطة اجلوارية فكانت النتائج على النحو التايل وفق اجلدول أدناه

03



  

     





 122 53.3% 35 15.3% 157 68.6%
 56 24.5% 17 7.0% 72 31.4%
 178 77.7% 52 22.3% 230 100.0%




  91 39.7% 8 3.5% 99 43.2%
 31 13.5% 8 3.5% 39 17.0%

 26 11.4% 1 .4% 27 11.8%


 30 13.1% 35 14.8% 64 27.9%

 178 77.7% 52 22.3% 230 100.0%




 79 34.5% 2 .9% 81 35.4%
 99 43.2% 50 21.4% 148 64.6%
 178 77.7% 52 22.3% 230 100.0%

  59 25.9% 43 18.9% 102 44.7%
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_



 118 51.8% 9 3.5% 126 55.3%

 177 77.6% 52 22.4% 230 100.0%




_



 124 54.1% 5 2.2% 129 56.3%
 54 23.6% 47 20.1% 100 43.7%

 178 77.7% 52 22.3% 230 100.0%






 75 32.8% 0 .0% 75 32.8%
 102 44.5% 14 6.1% 116 50.7%
 1 .4% 38 16.2% 38 16.6%
 178 77.7% 52 22.3% 230 100.0%

2لنسبة االتباط ك01-03الجدول 










Khi-Chi-deux .000
Ddl 1
Sig. .990


 

Khi-Chi-deux 52.158
Ddl 3
Sig. .000




Khi-Chi-deux 28.388
Ddl 1
Sig. .000


_


Khi-Chi-deux 41.621
Ddl 1
Sig. .000


_


Khi-Chi-deux 57.742
Ddl 1
Sig. .000


Khi-Chi-deux 152.262
Ddl 2
Sig. .000



 
 

160

م هنالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة هلا اتصال شخصي ببعض رجال الشرطة العاملني مبركز شرطة جممع
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم 53.30منهم نسبة باملائة 68.60السكين بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل 15.30يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
أي اتصال شخصي برجال الشرطة هلم ليسالذينباملائة 31.40بة نستساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من 

باملائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم 24.50ما نسبته العاملني مبركز شرطة جممعهم السكين
و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة 07.00يف توفري حاجيات األمن أكثر مقابل ما نسبته 

عند مستوى لنسبة االتباط أن املتغريين غري مرتبطني 01-03، كما نالحظ من اجلدول تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر
ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(أكرب من وهي ) 0.990: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(خطأ 

مسامهة قرب مراز الشرطة و ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )000.(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(
ال ترتبط مبتغري وجود اتصال شخصي بني مفردات عينة الدراسة و رجال يف توفري حاجيات األمن أكثر مساعيهم االتصالية التوعوية 

.يند داللة احصائية بني املتغري و وجكز شرطة جممعهم السكين لعدمالشرطة العاملني مبر 

أن قرب مراز الشرطة و تؤكدباملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 77.70تشري أكرب نسبة و اليت تقدر بـ حيث
شرطة حييهم السكين مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن يكون ألغالبهم اتصال شخصي برجال

. يتعلق األمر بالتعاون أو تفاصيل عائدات االتصال الشخصي و قرب مراكز الشرطة من الناس

نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة هلا عالقة شخصية ببعض رجال الشرطة العاملني مبركز شرطة جممعهم 
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد 39.70باملائة منهم نسبة 43.20السكين وذلك بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و 03.50ل ما نسبته ساهم يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقاب
يتجه باملائة 27.90تليها نسبة من لديهم عالقة تعاون غري رمسي بنسبة االتصالية مل تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، 

ساهم يف توفري حاجيات تقدإلعالمية و االتصالية أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اباملائة اىل رأي 13.10منهم ما نسبته 
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م هنالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة هلا اتصال شخصي ببعض رجال الشرطة العاملني مبركز شرطة جممع
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم 53.30منهم نسبة باملائة 68.60السكين بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل 15.30يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
أي اتصال شخصي برجال الشرطة هلم ليسالذينباملائة 31.40بة نستساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من 

باملائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم 24.50ما نسبته العاملني مبركز شرطة جممعهم السكين
و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة 07.00يف توفري حاجيات األمن أكثر مقابل ما نسبته 

عند مستوى لنسبة االتباط أن املتغريين غري مرتبطني 01-03، كما نالحظ من اجلدول تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر
ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(أكرب من وهي ) 0.990: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(خطأ 

مسامهة قرب مراز الشرطة و ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )000.(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(
ال ترتبط مبتغري وجود اتصال شخصي بني مفردات عينة الدراسة و رجال يف توفري حاجيات األمن أكثر مساعيهم االتصالية التوعوية 

.يند داللة احصائية بني املتغري و وجكز شرطة جممعهم السكين لعدمالشرطة العاملني مبر 

أن قرب مراز الشرطة و تؤكدباملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 77.70تشري أكرب نسبة و اليت تقدر بـ حيث
شرطة حييهم السكين مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن يكون ألغالبهم اتصال شخصي برجال

. يتعلق األمر بالتعاون أو تفاصيل عائدات االتصال الشخصي و قرب مراكز الشرطة من الناس

نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة هلا عالقة شخصية ببعض رجال الشرطة العاملني مبركز شرطة جممعهم 
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد 39.70باملائة منهم نسبة 43.20السكين وذلك بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و 03.50ل ما نسبته ساهم يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقاب
يتجه باملائة 27.90تليها نسبة من لديهم عالقة تعاون غري رمسي بنسبة االتصالية مل تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، 

ساهم يف توفري حاجيات تقدإلعالمية و االتصالية أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اباملائة اىل رأي 13.10منهم ما نسبته 
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م هنالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة هلا اتصال شخصي ببعض رجال الشرطة العاملني مبركز شرطة جممع
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم 53.30منهم نسبة باملائة 68.60السكين بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل 15.30يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
أي اتصال شخصي برجال الشرطة هلم ليسالذينباملائة 31.40بة نستساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من 

باملائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم 24.50ما نسبته العاملني مبركز شرطة جممعهم السكين
و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة 07.00يف توفري حاجيات األمن أكثر مقابل ما نسبته 

عند مستوى لنسبة االتباط أن املتغريين غري مرتبطني 01-03، كما نالحظ من اجلدول تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر
ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(أكرب من وهي ) 0.990: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(خطأ 

مسامهة قرب مراز الشرطة و ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )000.(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(
ال ترتبط مبتغري وجود اتصال شخصي بني مفردات عينة الدراسة و رجال يف توفري حاجيات األمن أكثر مساعيهم االتصالية التوعوية 

.يند داللة احصائية بني املتغري و وجكز شرطة جممعهم السكين لعدمالشرطة العاملني مبر 

أن قرب مراز الشرطة و تؤكدباملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 77.70تشري أكرب نسبة و اليت تقدر بـ حيث
شرطة حييهم السكين مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن يكون ألغالبهم اتصال شخصي برجال

. يتعلق األمر بالتعاون أو تفاصيل عائدات االتصال الشخصي و قرب مراكز الشرطة من الناس

نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة هلا عالقة شخصية ببعض رجال الشرطة العاملني مبركز شرطة جممعهم 
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد 39.70باملائة منهم نسبة 43.20السكين وذلك بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و 03.50ل ما نسبته ساهم يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقاب
يتجه باملائة 27.90تليها نسبة من لديهم عالقة تعاون غري رمسي بنسبة االتصالية مل تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، 

ساهم يف توفري حاجيات تقدإلعالمية و االتصالية أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اباملائة اىل رأي 13.10منهم ما نسبته 
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17.00اليت بلغت ، مث فئة من لديهم تواصل يف شكل رمسيباملائة منهم 14.80كعس ما ذهبت اليه ما نسبته األمن أكثر
فري حاجيات قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  تو بأن 13.50يرى منهم ما نسبته حيث باملائة 

باملائة 11.80و أخريا فئة من لديهم عالقة تعاون رمسي قدرت بـ ، باملائة منهم تنفي ذلك03.50مقابل ما نسبته األمن أكثر
باملائة أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  توفري حاجيات األمن 11.40ترى منهم ما نسبته 

.باملائة منهم تنفي ذلك00.40ته أكثر مقابل ما نسب

باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ مستقلنيلنسبة االتباط أن املتغريين غري 01-03كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)03(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية التوعوية يف )52.158(احملسوبة ) 2كا(
بة و اليت تشري أكرب نسحيثطبيع العالقة اليت ائت يف معضمها غري رمسية و شخصية، توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري 

أن قرب ممن لديهم عالقات شخصية و غري رمسية تعاونية باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 27.90و 43.20تقدر بـ 
وهو ما يثبت جناعة االتصال الشخصي و خلق انطباع ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثركمرا 

. مستويات أوسع و أكثر للخدمات األمنية يف حالة اقرتاب مراكز الشرطة و عناصرها من املواطنواضح لدى السكان عن توفر

ال يتواصلون مع شرطة احلي دون احلاجة اىل موضوع خيص قضايا أمنية نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة 
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري 43.20منهم نسبة باملائة 64.60بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم 21.40حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
ال يتواصلون مع شرطة احلي بشكل مستمر دون احلاجة ة الذين باملائ35.40يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من نسبة 

باملائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 35.50ما نسبته اىل موضوع أمين 
التصالية مل تساهم يف  توفري باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و ا0.90األمن أكثر مقابل ما نسبته 

باملائة، ) 05(عند مستوى خطأ مستقلنيلنسبة االتباط أن املتغريين غري 01-03حاجيات األمن أكثر، كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية )28.388(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة
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17.00اليت بلغت ، مث فئة من لديهم تواصل يف شكل رمسيباملائة منهم 14.80كعس ما ذهبت اليه ما نسبته األمن أكثر
فري حاجيات قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  تو بأن 13.50يرى منهم ما نسبته حيث باملائة 

باملائة 11.80و أخريا فئة من لديهم عالقة تعاون رمسي قدرت بـ ، باملائة منهم تنفي ذلك03.50مقابل ما نسبته األمن أكثر
باملائة أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  توفري حاجيات األمن 11.40ترى منهم ما نسبته 

.باملائة منهم تنفي ذلك00.40ته أكثر مقابل ما نسب

باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ مستقلنيلنسبة االتباط أن املتغريين غري 01-03كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)03(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية التوعوية يف )52.158(احملسوبة ) 2كا(
بة و اليت تشري أكرب نسحيثطبيع العالقة اليت ائت يف معضمها غري رمسية و شخصية، توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري 

أن قرب ممن لديهم عالقات شخصية و غري رمسية تعاونية باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 27.90و 43.20تقدر بـ 
وهو ما يثبت جناعة االتصال الشخصي و خلق انطباع ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثركمرا 

. مستويات أوسع و أكثر للخدمات األمنية يف حالة اقرتاب مراكز الشرطة و عناصرها من املواطنواضح لدى السكان عن توفر

ال يتواصلون مع شرطة احلي دون احلاجة اىل موضوع خيص قضايا أمنية نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة 
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري 43.20منهم نسبة باملائة 64.60بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم 21.40حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
ال يتواصلون مع شرطة احلي بشكل مستمر دون احلاجة ة الذين باملائ35.40يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من نسبة 

باملائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 35.50ما نسبته اىل موضوع أمين 
التصالية مل تساهم يف  توفري باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و ا0.90األمن أكثر مقابل ما نسبته 

باملائة، ) 05(عند مستوى خطأ مستقلنيلنسبة االتباط أن املتغريين غري 01-03حاجيات األمن أكثر، كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية )28.388(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة
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17.00اليت بلغت ، مث فئة من لديهم تواصل يف شكل رمسيباملائة منهم 14.80كعس ما ذهبت اليه ما نسبته األمن أكثر
فري حاجيات قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  تو بأن 13.50يرى منهم ما نسبته حيث باملائة 

باملائة 11.80و أخريا فئة من لديهم عالقة تعاون رمسي قدرت بـ ، باملائة منهم تنفي ذلك03.50مقابل ما نسبته األمن أكثر
باملائة أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  توفري حاجيات األمن 11.40ترى منهم ما نسبته 

.باملائة منهم تنفي ذلك00.40ته أكثر مقابل ما نسب

باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ مستقلنيلنسبة االتباط أن املتغريين غري 01-03كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)03(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية التوعوية يف )52.158(احملسوبة ) 2كا(
بة و اليت تشري أكرب نسحيثطبيع العالقة اليت ائت يف معضمها غري رمسية و شخصية، توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري 

أن قرب ممن لديهم عالقات شخصية و غري رمسية تعاونية باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 27.90و 43.20تقدر بـ 
وهو ما يثبت جناعة االتصال الشخصي و خلق انطباع ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثركمرا 

. مستويات أوسع و أكثر للخدمات األمنية يف حالة اقرتاب مراكز الشرطة و عناصرها من املواطنواضح لدى السكان عن توفر

ال يتواصلون مع شرطة احلي دون احلاجة اىل موضوع خيص قضايا أمنية نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة 
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري 43.20منهم نسبة باملائة 64.60بنسبة 

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم 21.40حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
ال يتواصلون مع شرطة احلي بشكل مستمر دون احلاجة ة الذين باملائ35.40يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من نسبة 

باملائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 35.50ما نسبته اىل موضوع أمين 
التصالية مل تساهم يف  توفري باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و ا0.90األمن أكثر مقابل ما نسبته 

باملائة، ) 05(عند مستوى خطأ مستقلنيلنسبة االتباط أن املتغريين غري 01-03حاجيات األمن أكثر، كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية )28.388(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة

0301


یساھم قرب مراكز الشرطة في توفیر 
حاجیات األمن أكثر 

الیساھم قرب مراكز الشرطة في توفیر 
حاجیات األمن أكثر 



 
 

162

رجال الشرطة العاملني مبركز وجود تواصل مستمر خارج االطار األمين مع رتبط مبتغري يالتوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر 
.جممعهم السكين

اليت تقدر بـ يف كل من احلالتني املتعلقتني بوجود تواصل شخصي خارج االطار املهين من عدمه نسب التشري أكرب حيث
تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن يكون التوعوية و مساعيهم االتصالية اىل أن قرب مراكز الشرطة 35.50و 43.20

باعتألغالبهم اتصال شخصي برجال شرطة 
إال أن هذا املؤشر له داللة أخرى متعلقة مبستويات التقرب من السكان احملققة حلد الساعة يف اطار اسرتاتيجية الشرطة 

اجلوارية و العمل اجلواري   

يالحظون أن تقدمي النصح و التوعية الوقائية للسكان من قبل رجال نالحظ أن أغلب مفردات العينة 03خالل اجلدول من
باملائة 54.10باملائة منهم ما نسبته 56.30و ذلك بنسبة شرطة احلي يف القضايا األمنية يتم بشكل غري رمسي و مببادرة منهم

02.20اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم 
باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من 

قائية للسكان من قبل رجال شرطة احلي يف القضايا األمنية يتم يالحظون أن تقدمي النصح و التوعية الو باملائة الذين 44.70نسبة 
أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري باملائة 25.90بشكل رمسي عند الطلب ما نسبته 

مية و االتصالية مل تساهم يف  باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعال18.90حاجيات األمن أكثر مقابل ما نسبته 
.توفري حاجيات األمن أكثر

باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01- 03كما نالحظ من اجلدول 
لغت قيمة كما ب. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

، و بالنسبة للفئة الثانية) 57.742(بالنسبة لفئة تقدمي النصح بشكل رمسي فقط عند الطلب و قيمة )41.621(احملسوبة ) 2كا(
شكل تقدمي النصح و التوعية بني املبادرة يف شكل غري رمسي و عند الطلب بشكل رمسي بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو 

حيث يعد مؤشر املبادرة و اجلاهزية الدائمة لتقدمي ، ساعي االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثراملترتبط مبدى حتقق
النصح و التوعية طواعية و يف شكل ودي بعيدا عن الرمسيات من بني احملددات احلقيقية لنجاح التواصل املباشر بني سكان األحياء 

امليدانية السرتاتيجية العمل الشرطي اجلواريو شرطتهم و هو يف ذات احلني من األهداف 

0 10 20 30 40

نعم

ال

0302


 
 

162

رجال الشرطة العاملني مبركز وجود تواصل مستمر خارج االطار األمين مع رتبط مبتغري يالتوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر 
.جممعهم السكين

اليت تقدر بـ يف كل من احلالتني املتعلقتني بوجود تواصل شخصي خارج االطار املهين من عدمه نسب التشري أكرب حيث
تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن يكون التوعوية و مساعيهم االتصالية اىل أن قرب مراكز الشرطة 35.50و 43.20

باعتألغالبهم اتصال شخصي برجال شرطة 
إال أن هذا املؤشر له داللة أخرى متعلقة مبستويات التقرب من السكان احملققة حلد الساعة يف اطار اسرتاتيجية الشرطة 

اجلوارية و العمل اجلواري   

يالحظون أن تقدمي النصح و التوعية الوقائية للسكان من قبل رجال نالحظ أن أغلب مفردات العينة 03خالل اجلدول من
باملائة 54.10باملائة منهم ما نسبته 56.30و ذلك بنسبة شرطة احلي يف القضايا األمنية يتم بشكل غري رمسي و مببادرة منهم

02.20اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم 
باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من 

قائية للسكان من قبل رجال شرطة احلي يف القضايا األمنية يتم يالحظون أن تقدمي النصح و التوعية الو باملائة الذين 44.70نسبة 
أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري باملائة 25.90بشكل رمسي عند الطلب ما نسبته 

مية و االتصالية مل تساهم يف  باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعال18.90حاجيات األمن أكثر مقابل ما نسبته 
.توفري حاجيات األمن أكثر

باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01- 03كما نالحظ من اجلدول 
لغت قيمة كما ب. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

، و بالنسبة للفئة الثانية) 57.742(بالنسبة لفئة تقدمي النصح بشكل رمسي فقط عند الطلب و قيمة )41.621(احملسوبة ) 2كا(
شكل تقدمي النصح و التوعية بني املبادرة يف شكل غري رمسي و عند الطلب بشكل رمسي بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو 

حيث يعد مؤشر املبادرة و اجلاهزية الدائمة لتقدمي ، ساعي االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثراملترتبط مبدى حتقق
النصح و التوعية طواعية و يف شكل ودي بعيدا عن الرمسيات من بني احملددات احلقيقية لنجاح التواصل املباشر بني سكان األحياء 

امليدانية السرتاتيجية العمل الشرطي اجلواريو شرطتهم و هو يف ذات احلني من األهداف 
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رجال الشرطة العاملني مبركز وجود تواصل مستمر خارج االطار األمين مع رتبط مبتغري يالتوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر 
.جممعهم السكين

اليت تقدر بـ يف كل من احلالتني املتعلقتني بوجود تواصل شخصي خارج االطار املهين من عدمه نسب التشري أكرب حيث
تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن يكون التوعوية و مساعيهم االتصالية اىل أن قرب مراكز الشرطة 35.50و 43.20

باعتألغالبهم اتصال شخصي برجال شرطة 
إال أن هذا املؤشر له داللة أخرى متعلقة مبستويات التقرب من السكان احملققة حلد الساعة يف اطار اسرتاتيجية الشرطة 
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باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر، كما يرى من 

قائية للسكان من قبل رجال شرطة احلي يف القضايا األمنية يتم يالحظون أن تقدمي النصح و التوعية الو باملائة الذين 44.70نسبة 
أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري باملائة 25.90بشكل رمسي عند الطلب ما نسبته 

مية و االتصالية مل تساهم يف  باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعال18.90حاجيات األمن أكثر مقابل ما نسبته 
.توفري حاجيات األمن أكثر

باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01- 03كما نالحظ من اجلدول 
لغت قيمة كما ب. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

، و بالنسبة للفئة الثانية) 57.742(بالنسبة لفئة تقدمي النصح بشكل رمسي فقط عند الطلب و قيمة )41.621(احملسوبة ) 2كا(
شكل تقدمي النصح و التوعية بني املبادرة يف شكل غري رمسي و عند الطلب بشكل رمسي بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو 

حيث يعد مؤشر املبادرة و اجلاهزية الدائمة لتقدمي ، ساعي االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثراملترتبط مبدى حتقق
النصح و التوعية طواعية و يف شكل ودي بعيدا عن الرمسيات من بني احملددات احلقيقية لنجاح التواصل املباشر بني سكان األحياء 
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نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة يصفون أسلوب معاملة رجال شرطة املركز لسكان احلي باملقبولة و ذلك بنسبة  
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري 44.50باملائة منهم ما نسبته 50.70

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم 06.10حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
باملائة أسلوب معاملة رجال شرطة املركز لسكان احلي باجليدة جلهم يرون أن 32.80ر، كما يصف يف  توفري حاجيات األمن أكث

16.60قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات األمن أكثر، هذا مقابل ما نسبته 
باملائة أن قرب مراكز الشرطة 0.4ستوى، منهم ما نسبته باملائة جتد أسلوب معاملة رجال شرطة املركز لسكان احلي دون امل

.باملائة منهم16.20ومساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر عكس اعتقاد ما نسبته 
القيمة املعنوية باملائة، ألن ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-03كما نالحظ من اجلدول 

) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(لـ
ز الشرطة و مساعيهم االتصالية التوعوية يف ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )152.262(احملسوبة 

اليت تركزت حول تشري أكرب النسب حيثبشكل تعامل رجال شرطة احلي مع السكان، يرتبط مبتغري توفري حاجيات األمن أكثر
باملائة اىل مستويات عالية من الرضا احملقق من 32.80و 50.70معاملة شرطة احلي للسكان بني اجليدة و املقبولة و املقدرتني بـ 

قبل مراكز الشرطة و مساعيهم ألجل حتسني صورة اجلهاز و كسب ود السكان و هو من اساسيات مبدأ الشرطة اجلوارية كذلك 
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اليت تركزت حول تشري أكرب النسب حيثبشكل تعامل رجال شرطة احلي مع السكان، يرتبط مبتغري توفري حاجيات األمن أكثر
باملائة اىل مستويات عالية من الرضا احملقق من 32.80و 50.70معاملة شرطة احلي للسكان بني اجليدة و املقبولة و املقدرتني بـ 

قبل مراكز الشرطة و مساعيهم ألجل حتسني صورة اجلهاز و كسب ود السكان و هو من اساسيات مبدأ الشرطة اجلوارية كذلك 
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نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب مفردات العينة يصفون أسلوب معاملة رجال شرطة املركز لسكان احلي باملقبولة و ذلك بنسبة  
باملائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري 44.50باملائة منهم ما نسبته 50.70

باملائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية مل تساهم 06.10حاجيات األمن أكثر، مقابل ما نسبته 
باملائة أسلوب معاملة رجال شرطة املركز لسكان احلي باجليدة جلهم يرون أن 32.80ر، كما يصف يف  توفري حاجيات األمن أكث

16.60قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات األمن أكثر، هذا مقابل ما نسبته 
باملائة أن قرب مراكز الشرطة 0.4ستوى، منهم ما نسبته باملائة جتد أسلوب معاملة رجال شرطة املركز لسكان احلي دون امل

.باملائة منهم16.20ومساعيهم اإلعالمية و االتصالية تساهم يف  توفري حاجيات األمن أكثر عكس اعتقاد ما نسبته 
القيمة املعنوية باملائة، ألن ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-03كما نالحظ من اجلدول 

) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(لـ
ز الشرطة و مساعيهم االتصالية التوعوية يف ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )152.262(احملسوبة 

اليت تركزت حول تشري أكرب النسب حيثبشكل تعامل رجال شرطة احلي مع السكان، يرتبط مبتغري توفري حاجيات األمن أكثر
باملائة اىل مستويات عالية من الرضا احملقق من 32.80و 50.70معاملة شرطة احلي للسكان بني اجليدة و املقبولة و املقدرتني بـ 

قبل مراكز الشرطة و مساعيهم ألجل حتسني صورة اجلهاز و كسب ود السكان و هو من اساسيات مبدأ الشرطة اجلوارية كذلك 
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تيسريها وفهم و متكنها من تقريب اخلدمات من املواطن و ت خاصة بعالقة التعديالت اهليكلية يف اطار الشرطة اجلوارية ببيانا-3
.لصاحلهاحتياجاته و توفري خدمات نوعية

من خالل الوقوف على مدى متكن هذه املراكز من توفري خدمات أمنية و توعوية وقائية ترقى اىلور معاجلة هذا احملتكون 
ترسيخ سلوك االتصال مبصاحل شرطة احلي يف حاالت الضرورة كحد أدىن معرب عن اقتناع السكان بفاعلية أدائها و جديته و جودته و 

من ألسئلة تتمثل يف جدواه و ذلك من خالل طرح العديد
احليمركزشرطةقبلمناألمنيةباملشاكلالتكفلجديةملستوىتقييمكماهو-
احليشرطةمصاحلخدماتجودةىملستو تقييمكماهو-
احليشرطةمصاحلخدماتفعاليةملستوىتقييمكماهو-
االجنازسرعةحيثمناملقدمةللخدماتتقييمكماهو-
:الشرطةرجالأداءكفاءةملستوىتقييمكماهو-

و هو ما الضرورة و احلاجةو مطابقة استجابات مفردات العينة بردودهم حول االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حاالت 
:أدناه04يوضحه اجلدول رقم 
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52 22.6% 1 .4% 53 23.0%

 118 51.3% 18 7.8% 136 59.1%



6 2.6% 35 15.2% 41 17.8%

 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%





 26 11.3% 5 2.2% 31 13.5%
 144 62.6% 14 6.1% 158 68.7%



6 2.6% 35 15.2% 41 17.8%

 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%





 29 12.6% 1 .4% 30 13.0%
 115 50.0% 18 7.8% 133 57.8%
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15 6.5% 36 15.7% 51 22.2%

 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%





 41 17.8% 2 .9% 43 18.7%
 128 55.7% 19 8.3% 147 63.9%



7 3.0% 33 14.3% 40 17.4%

 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

)2ك(لالرتباط المتغیرات 01-04جدول رقم 






Khi-Chi-deux 109.101
Ddl 2
Sig. .000


Khi-Chi-deux 107.129
Ddl 2
Sig. .000


Khi-Chi-deux 44.945
Ddl 2
Sig. .000


Khi-Chi-deux 83.884
Ddl 2
Sig. .000


Khi-Chi-deux 95.155
Ddl 2
Sig. .000

أن أغلب مفردات العينة يصفون جدية التكفل باملشاكل األمنية من قبل رجال شرطة 04نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، مقابل حالة وقوعهم يف خطريستنجدون بالشرطة يفباملائة 51.30باملائة منهم ما نسبته 59.10و ذلك بنسبة  باملقبولة احلي 

مستوى تكفل رجال الشرطة باملشاكل األمنية باجلدية العالية باملائة 23.00كما يصف ال يقومون بذلك،  باملائة 07.80ما نسبته 
،باملائة ال يقومون بذلك0.40باملائة يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر عكس ما نسبته منهم 22.60منم ما نسبته 

أن جدية رجال شرطة احلي يف التكفل باملشاكل األمنية دون املستوى منهم ما نسبته باملائة جتد 17.80هذا مقابل ما نسبته 
باملائة يتصلون بالشرطة يف حالة 02.60ال يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر عكس منهم ما نسبته 15.20

.وقوعهم يف خطر
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باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-04كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

ستويات جدية رجال شرطة احلي و اقدامهم على م، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )109.101(احملسوبة ) 2كا(
مستويات جدية رجال الشرطة يف وصفتتشري أكرب النسب اليت حيثاالستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 

منطلق التكفل باملشاكل األمنية بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل
ثقة يف أن أي مشكل أمين سيعاجل جبدية مقبولة أو جيدة  

رجال شرطة احلي باملقبولة و ذلك بنسبة خدماتجودةأن أغلب مفردات العينة يصفون 04نالحظ من خالل اجلدول رقم 
باملائة ال 06.10حالة وقوعهم يف خطر، مقابل ما نسبته باملائة يستنجدون بالشرطة يف62.60باملائة منهم ما نسبته 68.70

باملائة يستنجدون بالشرطة 11.30منم ما نسبته باجليدةرجال الشرطة خدمات جودةباملائة 13.50يقومون بذلك، كما يصف 
باملائة جتد أن 17.80باملائة ال يقومون بذلك، هذا مقابل ما نسبته 02.20يف حالة وقوعهم يف خطر عكس ما نسبته منهم 

ال يستنجدون بالشرطة يف حالة 15.20رجال شرطة احلي يف التكفل باملشاكل األمنية دون املستوى منهم ما نسبته خدمات جودة
.باملائة يتصلون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر02.60وقوعهم يف خطر عكس منهم ما نسبته 

باملائة، ألن القيمة ) 05(ن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ لنسبة االتباط أ01-04كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

ل شرطة احلي و اقدامهم رجاخدمات جودة، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مستويات )107.129(احملسوبة ) 2كا(
رجال خدمات جودةتشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات حيثعلى االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 

الشرطة يف التكفل باملشاكل األمنية بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة 
.يدةاجلقبولة و التأكد من مستوى جودة خدمات بني املاىل منطلق 
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باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-04كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

ستويات جدية رجال شرطة احلي و اقدامهم على م، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )109.101(احملسوبة ) 2كا(
مستويات جدية رجال الشرطة يف وصفتتشري أكرب النسب اليت حيثاالستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 

منطلق التكفل باملشاكل األمنية بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل
ثقة يف أن أي مشكل أمين سيعاجل جبدية مقبولة أو جيدة  

رجال شرطة احلي باملقبولة و ذلك بنسبة خدماتجودةأن أغلب مفردات العينة يصفون 04نالحظ من خالل اجلدول رقم 
باملائة ال 06.10حالة وقوعهم يف خطر، مقابل ما نسبته باملائة يستنجدون بالشرطة يف62.60باملائة منهم ما نسبته 68.70

باملائة يستنجدون بالشرطة 11.30منم ما نسبته باجليدةرجال الشرطة خدمات جودةباملائة 13.50يقومون بذلك، كما يصف 
باملائة جتد أن 17.80باملائة ال يقومون بذلك، هذا مقابل ما نسبته 02.20يف حالة وقوعهم يف خطر عكس ما نسبته منهم 

ال يستنجدون بالشرطة يف حالة 15.20رجال شرطة احلي يف التكفل باملشاكل األمنية دون املستوى منهم ما نسبته خدمات جودة
.باملائة يتصلون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر02.60وقوعهم يف خطر عكس منهم ما نسبته 

باملائة، ألن القيمة ) 05(ن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ لنسبة االتباط أ01-04كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

ل شرطة احلي و اقدامهم رجاخدمات جودة، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مستويات )107.129(احملسوبة ) 2كا(
رجال خدمات جودةتشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات حيثعلى االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 

الشرطة يف التكفل باملشاكل األمنية بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة 
.يدةاجلقبولة و التأكد من مستوى جودة خدمات بني املاىل منطلق 
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باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-04كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

ستويات جدية رجال شرطة احلي و اقدامهم على م، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )109.101(احملسوبة ) 2كا(
مستويات جدية رجال الشرطة يف وصفتتشري أكرب النسب اليت حيثاالستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 

منطلق التكفل باملشاكل األمنية بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل
ثقة يف أن أي مشكل أمين سيعاجل جبدية مقبولة أو جيدة  

رجال شرطة احلي باملقبولة و ذلك بنسبة خدماتجودةأن أغلب مفردات العينة يصفون 04نالحظ من خالل اجلدول رقم 
باملائة ال 06.10حالة وقوعهم يف خطر، مقابل ما نسبته باملائة يستنجدون بالشرطة يف62.60باملائة منهم ما نسبته 68.70

باملائة يستنجدون بالشرطة 11.30منم ما نسبته باجليدةرجال الشرطة خدمات جودةباملائة 13.50يقومون بذلك، كما يصف 
باملائة جتد أن 17.80باملائة ال يقومون بذلك، هذا مقابل ما نسبته 02.20يف حالة وقوعهم يف خطر عكس ما نسبته منهم 

ال يستنجدون بالشرطة يف حالة 15.20رجال شرطة احلي يف التكفل باملشاكل األمنية دون املستوى منهم ما نسبته خدمات جودة
.باملائة يتصلون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر02.60وقوعهم يف خطر عكس منهم ما نسبته 

باملائة، ألن القيمة ) 05(ن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ لنسبة االتباط أ01-04كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

ل شرطة احلي و اقدامهم رجاخدمات جودة، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مستويات )107.129(احملسوبة ) 2كا(
رجال خدمات جودةتشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات حيثعلى االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 

الشرطة يف التكفل باملشاكل األمنية بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة 
.يدةاجلقبولة و التأكد من مستوى جودة خدمات بني املاىل منطلق 
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رجال شرطة و خدمات أداءمستوى فعاليةنالحظ أن أغلب مفردات العينة يصفون 04ذلك من خالل اجلدول رقم ك
حالة وقوعهم يف خطر، مقابل ما نسبته باملائة يستنجدون بالشرطة يف50.00باملائة منهم 57.80احلي باملقبولة و ذلك بنسبة 

ممن باملائة 12.60هاباملائة جودة خدمات رجال الشرطة باجليدة من13.00ال يقومون بذلك، كما يصف منهم باملائة 07.80
ما نسبته باملائة بذلك، هذا مقابل 0.4بـ ةبينما ال يقوم البقية من النسبة املقدر يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر 

ال يستنجدون 15.20خدمات رجال شرطة احلي يف التكفل باملشاكل األمنية دون املستوى منهم فعاليةباملائة جتد أن 29.10
.بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرباالتصال باملائة 13.90بينما يقوم البقية ،بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر
باملائة، ألن القيمة ) 05(التباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ لنسبة ا01- 04كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
خدمات رجال شرطة احلي و اقدامهم على فعالية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مستويات )44.945(احملسوبة ) 2كا(

خدمات رجال الشرطة فعاليةتشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات حيثاالستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 
قناعة واضحة لدى مستقبليبني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل 

.  و جيدةأمقبولة دمات اخلفعاليةاخلدمات األمنية من السكان جتاه

نالحظ كذلك أن أغلب مفردات العينة يعتربون خدمات رجال شرطة احلي من حيث سرعة 04من خالل اجلدول رقم 
يف حالة وقوعهم يف خطر، مقابل بقية باملائة يستنجدون بالشرطة53.50باملائة منها 57.40االجناز باملقبولة و ذلك بنسبة 
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رجال شرطة و خدمات أداءمستوى فعاليةنالحظ أن أغلب مفردات العينة يصفون 04ذلك من خالل اجلدول رقم ك
حالة وقوعهم يف خطر، مقابل ما نسبته باملائة يستنجدون بالشرطة يف50.00باملائة منهم 57.80احلي باملقبولة و ذلك بنسبة 

ممن باملائة 12.60هاباملائة جودة خدمات رجال الشرطة باجليدة من13.00ال يقومون بذلك، كما يصف منهم باملائة 07.80
ما نسبته باملائة بذلك، هذا مقابل 0.4بـ ةبينما ال يقوم البقية من النسبة املقدر يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر 

ال يستنجدون 15.20خدمات رجال شرطة احلي يف التكفل باملشاكل األمنية دون املستوى منهم فعاليةباملائة جتد أن 29.10
.بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرباالتصال باملائة 13.90بينما يقوم البقية ،بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر
باملائة، ألن القيمة ) 05(التباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ لنسبة ا01- 04كما نالحظ من اجلدول 
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خدمات رجال الشرطة فعاليةتشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات حيثاالستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 
قناعة واضحة لدى مستقبليبني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل 

.  و جيدةأمقبولة دمات اخلفعاليةاخلدمات األمنية من السكان جتاه

نالحظ كذلك أن أغلب مفردات العينة يعتربون خدمات رجال شرطة احلي من حيث سرعة 04من خالل اجلدول رقم 
يف حالة وقوعهم يف خطر، مقابل بقية باملائة يستنجدون بالشرطة53.50باملائة منها 57.40االجناز باملقبولة و ذلك بنسبة 
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باملائة من عينة الدراسة خدمات رجال الشرطة من حيث 20.40باملائة ال يقومون بذلك، كما يصف 03.90النسبة املتمثلة يف 
دمون باملائة ال سق03.90باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و 16.50سرعة االجناز باجليدة تنقسم بني 

باملائة جتد أن خدمات رجال شرطة احلي يف التكفل 22.20على سلوك االستنجاد بالشرطةيف حالة وقوع خطر، و أخريا ما نسبته 
باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف 06.50باملشاكل األمنية من حيث سرعة االجناز دون املستوى ينقسمون بني 

.ة ممن اليقدمون على االتصال بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرباملائ15.70خطر، و نسبة 
باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-04كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
من حيث سرعة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مستويات خدمات رجال شرطة احلي )83.884(احملسوبة ) 2كا(

تشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات حيثاالستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، سلوك واقدامهم على االجناز 
خدمات رجال الشرطة بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل جناز سرعة ا

.  و تصفها دمات األمنية اخلسرعة اجنازقناعة واضحة لدى مستقبلي اخلدمات األمنية من السكان جتاه 

أن أغلب مفردات العينة يعتربون مستوى كفاءة أداء خدمات رجال شرطة احلي 04نالحظ من خالل اجلدول رقم وأخريا
باملائة يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، مقابل بقية النسبة 55.70باملائة منها 63.90باملقبولة و ذلك بنسبة 

باملائة من عينة الدراسة مستوى كفاءة خدمات رجال الشرطة 18.70يصف باملائة ال يقومون بذلك، كما 08.30املتمثلة يف 
باملائة ال يقدمون على 00.90باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و 17.80باجليدة تنقسم هذه النسبة اىل 

خدمات رجال شرطة احلي يف كفاءة أداء أن  باملائة جتد 17.40سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوع خطر، و أخريا ما نسبته 
باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، و 03.00بني تنقسم هذه النسبةالتكفل باملشاكل األمنية دون املستوى 

.باملائة ممن اليقدمون على االتصال بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر14.30نسبة 
باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-04كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
رجال شرطة احلي واقدامهم على كفاءة أداء ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مستويات)95.155(احملسوبة ) 2كا(

كفاءة أداء رجال تشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات  حيثسلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، 
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باملائة من عينة الدراسة خدمات رجال الشرطة من حيث 20.40باملائة ال يقومون بذلك، كما يصف 03.90النسبة املتمثلة يف 
دمون باملائة ال سق03.90باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و 16.50سرعة االجناز باجليدة تنقسم بني 

باملائة جتد أن خدمات رجال شرطة احلي يف التكفل 22.20على سلوك االستنجاد بالشرطةيف حالة وقوع خطر، و أخريا ما نسبته 
باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف 06.50باملشاكل األمنية من حيث سرعة االجناز دون املستوى ينقسمون بني 

.ة ممن اليقدمون على االتصال بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرباملائ15.70خطر، و نسبة 
باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-04كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
من حيث سرعة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مستويات خدمات رجال شرطة احلي )83.884(احملسوبة ) 2كا(

تشري أكرب النسب اليت وصفت مستويات حيثاالستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مرتبطة، سلوك واقدامهم على االجناز 
خدمات رجال الشرطة بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل جناز سرعة ا

.  و تصفها دمات األمنية اخلسرعة اجنازقناعة واضحة لدى مستقبلي اخلدمات األمنية من السكان جتاه 

أن أغلب مفردات العينة يعتربون مستوى كفاءة أداء خدمات رجال شرطة احلي 04نالحظ من خالل اجلدول رقم وأخريا
باملائة يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، مقابل بقية النسبة 55.70باملائة منها 63.90باملقبولة و ذلك بنسبة 

باملائة من عينة الدراسة مستوى كفاءة خدمات رجال الشرطة 18.70يصف باملائة ال يقومون بذلك، كما 08.30املتمثلة يف 
باملائة ال يقدمون على 00.90باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و 17.80باجليدة تنقسم هذه النسبة اىل 
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باملائة ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، و 03.00بني تنقسم هذه النسبةالتكفل باملشاكل األمنية دون املستوى 

.باملائة ممن اليقدمون على االتصال بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر14.30نسبة 
باملائة، ألن القيمة ) 05(لنسبة االتباط أن املتغريين غري مستقلني عند مستوى خطأ 01-04كما نالحظ من اجلدول 
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الشرطة بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل قناعة واضحة لدى 
.جبودة كفاءة أداء رجال شرطة حييهم مستقبلي اخلدمات األمنية من السكان 
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الشرطة بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل قناعة واضحة لدى 
.جبودة كفاءة أداء رجال شرطة حييهم مستقبلي اخلدمات األمنية من السكان 
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الشرطة بني املقبولة و اجليدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك خبصوص سلوك االستنجاد بالشرطة اىل قناعة واضحة لدى 
.جبودة كفاءة أداء رجال شرطة حييهم مستقبلي اخلدمات األمنية من السكان 
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تعزيز مبدأ التعاون و التآزر االجتماعي يف مكافحة اجلرميةو عالقتها باجراءات الشرطة اجلوارية ببيانات خاصة -4
عناصر هذه تكون معاجلة هذا احملور من خالل الوقوف على مدى متكن 

و ذلك مع السكاناالتصال الشخصي املباشر ترتكز على حتسيسية وقائية اتصاليةمليات بعالتآزر و التعاون يف مكافحة اجلرمية معهم 
راكز الشرطة القريبة للسكان متكن عناصر مالدالة على مستويات هذا االسهام بالوقوف على مدى من خالل طرح العديد من ألسئلة 

:من
األمينالعملخصوصياتفهمولديكاجلهازصورةحتسني-
األمنيةاملشكالتحليفمعهمالتعاونبأمهيةاقناعك-
األمنيةاملشاكلحللاحليشرطةبنيوبينكفعالتعاونخلق-
للخطريتعرضونالذينللغرياملساعدةتقدميعنالناسامتناعظاهرةخبطورةاقناعك-
األفرادسالمةوأمناليتاملخاطرأوالعاماحلقيفالتجاوزاتعنالتبليغعلىحتفيزك-
احليسكانبنيللقانوناملخالفنيهويةعنالتكتمظاهرةخبطورةاقناعك-
أفرادسالمةوأمناليتاملخاطرأوالعاماحلقيفالتجاوزاتعنالتبليغسلوكعلىاحليسكانحتفيز-
للقانوناملخالفنيهويةعناحلييفالتكتمظاهرةمستوياتمنالتقليل-

اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية حول باستجابتهم و مطابقة استجابات مفردات العينة 
:أدناه05و هو ما يوضحه اجلدول رقم التحسيسية يف توفري حاجيات األمن أكثر 

05 


  




  114 2 116
 49.8% .9% 50.7%

  8 33 41
 3.5% 14.4% 17.9%

  56 16 72
 24.5% 7.0% 31.4%




  73 5 78
 31.9% 2.2% 34.1%

  33 35 68
 14.4% 15.3% 29.7%

  72 11 83
 31.4% 4.8% 36.2%




  19 6 25
 8.3% 2.6% 10.9%

  41 39 80
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 17.9% 17.0% 34.9%

  118 6 124
 51.5% 2.6% 54.1%
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 20.1% 1.3% 21.4%

  45 38 83
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 38.0% 4.4% 42.4%






  55 9 64
 24.0% 3.9% 27.9%
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  116 3 119
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  39 9 48
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2متلق مستویات الترابط بین المتخیرات حسب ك01-05جدول رقم
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Khi-Chi-deux 86.289
Ddl 2
Sig. .000

قرب مراكز الشرطة أن جتد باملائة 50.70و اليت تقدر بنسبة أن أغلب مفردات العينة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
تليها الفئة اليت ترى بأن هذا ،حتسني صورة اجلهاز و فهم خصوصيات العمل األمينومساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم ال يف حتسني صورة جهاز 31.40اإلسهام كان نسبيا و اليت تقدر بـ 
.باملائة17.90و اليت تقدر بنسبة الشرطة لديهم وال على فهم خصوصية العمل األمين

يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات كما تقسم الفئة األوىل اىل من
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة الثانية 0.90و 49.80األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف اليت اعتربت هذا االسهام نسيب تنقسم هي األخرى اىل فئة
باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة 07.00و 24.50توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

األمين تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد اليت تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة يف حتسني صورة جهاز الشرطة و فهم خصوصية العمل 
و 03.50باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 

.باملائة بالرتتيب على التوايل14.40
باملائة، ) 05(عند مستوى خطأ متاما أن املتغريين مرتبطني بني املتغريات لنسبة االتباط 01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم )108.561(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

يف حتسني اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية ية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري االتصال
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلصورة اجلهاز و فهم خصوصية العمل األمين نظرا

اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب باملائة 31.40و باملائة 50.70و اليت تقدر بـ بنسالتشري أكرب حيث
حتسني صورة اجلهاز لديهم و توسيع مستويات فهم خصوصية اهلمل األمين و تؤكد يف ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من كمرا 

ت احلني من توفري أن قرب هذه املراكز و املساعي االتصالية لعناصرها يزيد يف ذا24.50باملائة و 49.80ذات احلني بنسبيت 
.حاجيات األمن أكثر
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قرب مراكز الشرطة أن جتد باملائة 50.70و اليت تقدر بنسبة أن أغلب مفردات العينة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
تليها الفئة اليت ترى بأن هذا ،حتسني صورة اجلهاز و فهم خصوصيات العمل األمينومساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم ال يف حتسني صورة جهاز 31.40اإلسهام كان نسبيا و اليت تقدر بـ 
.باملائة17.90و اليت تقدر بنسبة الشرطة لديهم وال على فهم خصوصية العمل األمين

يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات كما تقسم الفئة األوىل اىل من
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة الثانية 0.90و 49.80األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف اليت اعتربت هذا االسهام نسيب تنقسم هي األخرى اىل فئة
باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة 07.00و 24.50توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

األمين تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد اليت تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة يف حتسني صورة جهاز الشرطة و فهم خصوصية العمل 
و 03.50باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 

.باملائة بالرتتيب على التوايل14.40
باملائة، ) 05(عند مستوى خطأ متاما أن املتغريين مرتبطني بني املتغريات لنسبة االتباط 01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم )108.561(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

يف حتسني اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية ية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري االتصال
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلصورة اجلهاز و فهم خصوصية العمل األمين نظرا

اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب باملائة 31.40و باملائة 50.70و اليت تقدر بـ بنسالتشري أكرب حيث
حتسني صورة اجلهاز لديهم و توسيع مستويات فهم خصوصية اهلمل األمين و تؤكد يف ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من كمرا 

ت احلني من توفري أن قرب هذه املراكز و املساعي االتصالية لعناصرها يزيد يف ذا24.50باملائة و 49.80ذات احلني بنسبيت 
.حاجيات األمن أكثر
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قرب مراكز الشرطة أن جتد باملائة 50.70و اليت تقدر بنسبة أن أغلب مفردات العينة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
تليها الفئة اليت ترى بأن هذا ،حتسني صورة اجلهاز و فهم خصوصيات العمل األمينومساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم ال يف حتسني صورة جهاز 31.40اإلسهام كان نسبيا و اليت تقدر بـ 
.باملائة17.90و اليت تقدر بنسبة الشرطة لديهم وال على فهم خصوصية العمل األمين

يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات كما تقسم الفئة األوىل اىل من
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة الثانية 0.90و 49.80األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف اليت اعتربت هذا االسهام نسيب تنقسم هي األخرى اىل فئة
باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة 07.00و 24.50توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

األمين تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد اليت تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة يف حتسني صورة جهاز الشرطة و فهم خصوصية العمل 
و 03.50باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 

.باملائة بالرتتيب على التوايل14.40
باملائة، ) 05(عند مستوى خطأ متاما أن املتغريين مرتبطني بني املتغريات لنسبة االتباط 01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم )108.561(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

يف حتسني اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية ية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري االتصال
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلصورة اجلهاز و فهم خصوصية العمل األمين نظرا

اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب باملائة 31.40و باملائة 50.70و اليت تقدر بـ بنسالتشري أكرب حيث
حتسني صورة اجلهاز لديهم و توسيع مستويات فهم خصوصية اهلمل األمين و تؤكد يف ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من كمرا 

ت احلني من توفري أن قرب هذه املراكز و املساعي االتصالية لعناصرها يزيد يف ذا24.50باملائة و 49.80ذات احلني بنسبيت 
.حاجيات األمن أكثر
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باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة 36.20أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
إسهام ناكه، تليها الفئة اليت ترى بأنل املشكالت األمنية معهم حلبأمهية التعاون هماقناعيف نسبيا ومساعيهم االتصالية قد ساهم 

يف اقناعهم بأمهية التعاون معهم حلل باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم 34.10تقدر بـ و اليت واضح
.باملائة29.70و اليت تقدر بنسبة املشكالت األمنية

يف توفري حاجيات ة و االتصالية قد ساهم كما تقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمي
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 04.80و 31.40و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة األمن أكثر 

ية و االتصالية تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمناكاسهام واضح الثانية اليت اعتربت ه
باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة 02.20و 31.90يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تنقسم كذلك اىل فئة و اليت بدورها اقناعهم بأمهية التعاون معهم حلل املشكالت األمنيةاليت تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة يف 
حيث قدرت ،باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلكتعتقد 

.باملائة بالرتتيب على التوايل15.30و 14.40النسبتني بـ 
باملائة، ) 05(خطأ أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى،لنسبة االتباط بني املتغريات01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )48.726(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

اقناع توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف االتصالية التوعوية يف 
. بني املتغريينواضحة نظرا لوجود داللة احصائية السكان بأمهية التعاون معهم حلل املشكالت األمنية 

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 34.10باملائة و 36.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
ذات و تؤكد يف ذات احلني حلل املشكالت األمنية اقتناعهم بأمهية التعاون معهم كمواطننيزيد يمراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية 

.ها يزيد من توفري حاجيات األمن أكثرأن قرب هذه املراكز و املساعي االتصالية لعناصر 31.90باملائة و 31.40بنسبيت الفئتني 

باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و 54.10أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
لفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك تليها ا،خلق تعاون فعال حلل املشاكل األمنيةيف نسبيا مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم 

ساهم قد باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة 34.90اليت تقدر بـأي اسهام خللق التعاو بينهم و بني شرطة احلي 
.باملائة10.90اليت تقدر بنسبة خلق تعاون فعال بني السكان وشرطة احلي حلل املشاكل األمنيةيف 
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باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة 36.20أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
إسهام ناكه، تليها الفئة اليت ترى بأنل املشكالت األمنية معهم حلبأمهية التعاون هماقناعيف نسبيا ومساعيهم االتصالية قد ساهم 

يف اقناعهم بأمهية التعاون معهم حلل باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم 34.10تقدر بـ و اليت واضح
.باملائة29.70و اليت تقدر بنسبة املشكالت األمنية

يف توفري حاجيات ة و االتصالية قد ساهم كما تقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمي
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 04.80و 31.40و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة األمن أكثر 

ية و االتصالية تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمناكاسهام واضح الثانية اليت اعتربت ه
باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة 02.20و 31.90يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تنقسم كذلك اىل فئة و اليت بدورها اقناعهم بأمهية التعاون معهم حلل املشكالت األمنيةاليت تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة يف 
حيث قدرت ،باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلكتعتقد 

.باملائة بالرتتيب على التوايل15.30و 14.40النسبتني بـ 
باملائة، ) 05(خطأ أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى،لنسبة االتباط بني املتغريات01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )48.726(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

اقناع توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف االتصالية التوعوية يف 
. بني املتغريينواضحة نظرا لوجود داللة احصائية السكان بأمهية التعاون معهم حلل املشكالت األمنية 

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 34.10باملائة و 36.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
ذات و تؤكد يف ذات احلني حلل املشكالت األمنية اقتناعهم بأمهية التعاون معهم كمواطننيزيد يمراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية 

.ها يزيد من توفري حاجيات األمن أكثرأن قرب هذه املراكز و املساعي االتصالية لعناصر 31.90باملائة و 31.40بنسبيت الفئتني 

باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و 54.10أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
لفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك تليها ا،خلق تعاون فعال حلل املشاكل األمنيةيف نسبيا مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم 

ساهم قد باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة 34.90اليت تقدر بـأي اسهام خللق التعاو بينهم و بني شرطة احلي 
.باملائة10.90اليت تقدر بنسبة خلق تعاون فعال بني السكان وشرطة احلي حلل املشاكل األمنيةيف 
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باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة 36.20أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
إسهام ناكه، تليها الفئة اليت ترى بأنل املشكالت األمنية معهم حلبأمهية التعاون هماقناعيف نسبيا ومساعيهم االتصالية قد ساهم 

يف اقناعهم بأمهية التعاون معهم حلل باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم 34.10تقدر بـ و اليت واضح
.باملائة29.70و اليت تقدر بنسبة املشكالت األمنية

يف توفري حاجيات ة و االتصالية قد ساهم كما تقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمي
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 04.80و 31.40و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة األمن أكثر 

ية و االتصالية تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمناكاسهام واضح الثانية اليت اعتربت ه
باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة 02.20و 31.90يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تنقسم كذلك اىل فئة و اليت بدورها اقناعهم بأمهية التعاون معهم حلل املشكالت األمنيةاليت تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة يف 
حيث قدرت ،باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلكتعتقد 

.باملائة بالرتتيب على التوايل15.30و 14.40النسبتني بـ 
باملائة، ) 05(خطأ أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى،لنسبة االتباط بني املتغريات01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )48.726(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

اقناع توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف االتصالية التوعوية يف 
. بني املتغريينواضحة نظرا لوجود داللة احصائية السكان بأمهية التعاون معهم حلل املشكالت األمنية 

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 34.10باملائة و 36.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
ذات و تؤكد يف ذات احلني حلل املشكالت األمنية اقتناعهم بأمهية التعاون معهم كمواطننيزيد يمراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية 

.ها يزيد من توفري حاجيات األمن أكثرأن قرب هذه املراكز و املساعي االتصالية لعناصر 31.90باملائة و 31.40بنسبيت الفئتني 

باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و 54.10أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
لفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك تليها ا،خلق تعاون فعال حلل املشاكل األمنيةيف نسبيا مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم 

ساهم قد باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة 34.90اليت تقدر بـأي اسهام خللق التعاو بينهم و بني شرطة احلي 
.باملائة10.90اليت تقدر بنسبة خلق تعاون فعال بني السكان وشرطة احلي حلل املشاكل األمنيةيف 
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ئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات قسم الفنكما ت
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 02.60و 51.50األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب خلق تعاون بني السكان و شرطتهم أنه ال يوجد أي اسهام يفالثانية اليت اعتربت 
و 17.90مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

خلق تعاون فعال بني سكان احلي و الشرطة يف اسهام قرب مراكزتؤكدباملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت 17.0
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و شرطتهم 

.باملائة بالرتتيب على التوايل02.60و 08.30فئة تنفي ذلك بنسبة 
باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
تايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية ، و بال)54.213(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

يف خلق تعاون فعال بني التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية 
. نظرا لوجود داللة احصائية بني املتغريينسكان احلي و شرطتهم 

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 10.90باملائة و 54.10تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
بنسبيت ساهم يف خلق تعاون فعال بني سكان احلي و شرطتهم و توفري حاجيات األمن أكثر مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية 

بة الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف خلف تعاون فعال بيتهم و بني شرطة ، كما أن نس08.30باملائة و 51.50
باملائة اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من 17.90
. باملائة17.00ذهبوا منهم اىل عكس ذلك و اليت تقدر بـ 

باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و 42.40أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون االقناعمساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم نسبيا يف 

خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين االقناعيف بأنه مل يكن هناك أي اسهام تليها الفئة اليت ترى ،للخطر 
خبطورة ظاهرة امتناع االقناعباملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم يف 36.20اليت تقدر بـيتعرضون للخطر

.باملائة21.40اليت تقدر بنسبة ون للخطرالناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرض
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ئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات قسم الفنكما ت
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 02.60و 51.50األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب خلق تعاون بني السكان و شرطتهم أنه ال يوجد أي اسهام يفالثانية اليت اعتربت 
و 17.90مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

خلق تعاون فعال بني سكان احلي و الشرطة يف اسهام قرب مراكزتؤكدباملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت 17.0
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و شرطتهم 

.باملائة بالرتتيب على التوايل02.60و 08.30فئة تنفي ذلك بنسبة 
باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
تايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية ، و بال)54.213(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

يف خلق تعاون فعال بني التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية 
. نظرا لوجود داللة احصائية بني املتغريينسكان احلي و شرطتهم 

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 10.90باملائة و 54.10تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
بنسبيت ساهم يف خلق تعاون فعال بني سكان احلي و شرطتهم و توفري حاجيات األمن أكثر مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية 

بة الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف خلف تعاون فعال بيتهم و بني شرطة ، كما أن نس08.30باملائة و 51.50
باملائة اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من 17.90
. باملائة17.00ذهبوا منهم اىل عكس ذلك و اليت تقدر بـ 

باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و 42.40أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون االقناعمساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم نسبيا يف 

خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين االقناعيف بأنه مل يكن هناك أي اسهام تليها الفئة اليت ترى ،للخطر 
خبطورة ظاهرة امتناع االقناعباملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم يف 36.20اليت تقدر بـيتعرضون للخطر

.باملائة21.40اليت تقدر بنسبة ون للخطرالناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرض
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ئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات قسم الفنكما ت
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 02.60و 51.50األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب خلق تعاون بني السكان و شرطتهم أنه ال يوجد أي اسهام يفالثانية اليت اعتربت 
و 17.90مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

خلق تعاون فعال بني سكان احلي و الشرطة يف اسهام قرب مراكزتؤكدباملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت 17.0
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و شرطتهم 

.باملائة بالرتتيب على التوايل02.60و 08.30فئة تنفي ذلك بنسبة 
باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 

كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 
تايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية ، و بال)54.213(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 

يف خلق تعاون فعال بني التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية 
. نظرا لوجود داللة احصائية بني املتغريينسكان احلي و شرطتهم 

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 10.90باملائة و 54.10تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
بنسبيت ساهم يف خلق تعاون فعال بني سكان احلي و شرطتهم و توفري حاجيات األمن أكثر مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية 

بة الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف خلف تعاون فعال بيتهم و بني شرطة ، كما أن نس08.30باملائة و 51.50
باملائة اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من 17.90
. باملائة17.00ذهبوا منهم اىل عكس ذلك و اليت تقدر بـ 

باملائة جتد أن قرب مراكز الشرطة و 42.40أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم 
خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون االقناعمساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم نسبيا يف 

خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين االقناعيف بأنه مل يكن هناك أي اسهام تليها الفئة اليت ترى ،للخطر 
خبطورة ظاهرة امتناع االقناعباملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم يف 36.20اليت تقدر بـيتعرضون للخطر

.باملائة21.40اليت تقدر بنسبة ون للخطرالناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرض
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كما تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 
ا عن الفئة باملائة بالرتيب على التوايل، أم04.40و 38.00األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناعالثانية اليت اعتربت أنه ال يوجد أي اسهام يف 
تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى 

باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة 16.60و 19.70تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد باسهام قرب رة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطرخبطورة ظاهاالقناعيف 

باملائة 01.30و 20.10مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.بالرتتيب على التوايل

باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

لدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية ، و بالتايل فان اجتاهات عينة ا)41.905(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
خبطورة ظاهرة االقناعيف التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية 

. ئية بني املتغرييننظرا لوجود داللة احصاامتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطر
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 21.40باملائة و 42.40تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

و خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناعيف مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم 
يف ، كما أن نسبة الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف 20.10باملائة و 38.00توفري حاجيات األمن أكثر بنسبيت 

باملائة 19.70خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناع
16.60الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم اىل عكس ذلك و اليت تقدر بـ اسهام قرب مراز 

. باملائة

باملائة جتد أن قرب مراكز 37.60أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم كذلك 
تحفيز على التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املخاطر اليت الالشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم نسبيا يف 

احلق العام أو تحفيز على التبليغ عن التجاوزات يف التليها الفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك أي اسهام يف ،
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كما تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 
ا عن الفئة باملائة بالرتيب على التوايل، أم04.40و 38.00األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناعالثانية اليت اعتربت أنه ال يوجد أي اسهام يف 
تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى 

باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة 16.60و 19.70تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد باسهام قرب رة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطرخبطورة ظاهاالقناعيف 

باملائة 01.30و 20.10مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.بالرتتيب على التوايل

باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

لدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية ، و بالتايل فان اجتاهات عينة ا)41.905(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
خبطورة ظاهرة االقناعيف التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية 

. ئية بني املتغرييننظرا لوجود داللة احصاامتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطر
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 21.40باملائة و 42.40تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

و خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناعيف مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم 
يف ، كما أن نسبة الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف 20.10باملائة و 38.00توفري حاجيات األمن أكثر بنسبيت 

باملائة 19.70خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناع
16.60الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم اىل عكس ذلك و اليت تقدر بـ اسهام قرب مراز 

. باملائة

باملائة جتد أن قرب مراكز 37.60أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم كذلك 
تحفيز على التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املخاطر اليت الالشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم نسبيا يف 

احلق العام أو تحفيز على التبليغ عن التجاوزات يف التليها الفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك أي اسهام يف ،
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كما تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 
ا عن الفئة باملائة بالرتيب على التوايل، أم04.40و 38.00األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناعالثانية اليت اعتربت أنه ال يوجد أي اسهام يف 
تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر وأخرى 

باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة 16.60و 19.70تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد باسهام قرب رة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطرخبطورة ظاهاالقناعيف 

باملائة 01.30و 20.10مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.بالرتتيب على التوايل

باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

لدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية ، و بالتايل فان اجتاهات عينة ا)41.905(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
خبطورة ظاهرة االقناعيف التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية 

. ئية بني املتغرييننظرا لوجود داللة احصاامتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطر
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 21.40باملائة و 42.40تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

و خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناعيف مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم 
يف ، كما أن نسبة الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف 20.10باملائة و 38.00توفري حاجيات األمن أكثر بنسبيت 

باملائة 19.70خبطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطراالقناع
16.60الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم اىل عكس ذلك و اليت تقدر بـ اسهام قرب مراز 

. باملائة

باملائة جتد أن قرب مراكز 37.60أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05نالحظ من خالل اجلدول رقم كذلك 
تحفيز على التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املخاطر اليت الالشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم نسبيا يف 

احلق العام أو تحفيز على التبليغ عن التجاوزات يف التليها الفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك أي اسهام يف ،
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تحفيز اليف باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 34.50اليت تقدر بـ
.باملائة27.90اليت تقدر بنسبة و

كما تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 02.20و 35.40األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

الد أي اسهام يف الثانية اليت اعتربت أنه ال يوج
تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر األفراد

باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام قرب مراكز 16.20و 18.30وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد اليف الشرطة 

24.00توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف 
.باملائة بالرتتيب على التوايل03.90و

باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(ند درجة حرية ع) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية )43.483(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
تحفيز على التبليغ اليف التصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و ا

. نظرا لوجود داللة احصائية بني املتغريين
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 27.90باملائة و 37.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

اليف لشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم مراكز ا
، كما أن نسبة الفئة اليت جتد أن 24.00باملائة و 35.40بنسبيت من جهة أخرى و ذلك و توفري حاجيات األمن أكثر األفراد

تؤكد القرب مراكز الشرطة مل يساهم يف 
باملائة اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم اىل عكس 18.30بغالبية تقدر بـ 

. باملائة16.20ذلك و اليت تقدر بـ 

باملائة جتد أن قرب مراكز 52.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05خالل اجلدول رقم نالحظ من كما 
،قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالالشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية االيف لقر مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية تليها الفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك أي اسهام 
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تحفيز اليف باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 34.50اليت تقدر بـ
.باملائة27.90اليت تقدر بنسبة و

كما تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 02.20و 35.40األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

الد أي اسهام يف الثانية اليت اعتربت أنه ال يوج
تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر األفراد

باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام قرب مراكز 16.20و 18.30وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد اليف الشرطة 

24.00توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف 
.باملائة بالرتتيب على التوايل03.90و

باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(ند درجة حرية ع) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية )43.483(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
تحفيز على التبليغ اليف التصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و ا

. نظرا لوجود داللة احصائية بني املتغريين
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 27.90باملائة و 37.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

اليف لشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم مراكز ا
، كما أن نسبة الفئة اليت جتد أن 24.00باملائة و 35.40بنسبيت من جهة أخرى و ذلك و توفري حاجيات األمن أكثر األفراد

تؤكد القرب مراكز الشرطة مل يساهم يف 
باملائة اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم اىل عكس 18.30بغالبية تقدر بـ 

. باملائة16.20ذلك و اليت تقدر بـ 

باملائة جتد أن قرب مراكز 52.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05خالل اجلدول رقم نالحظ من كما 
،قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالالشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية االيف لقر مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية تليها الفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك أي اسهام 
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تحفيز اليف باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 34.50اليت تقدر بـ
.باملائة27.90اليت تقدر بنسبة و

كما تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حاجيات 
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن الفئة 02.20و 35.40األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 

الد أي اسهام يف الثانية اليت اعتربت أنه ال يوج
تنقسم هي األخرى اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر األفراد

باملئة بالرتتيب على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام قرب مراكز 16.20و 18.30وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة تعتقد اليف الشرطة 

24.00توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف 
.باملائة بالرتتيب على التوايل03.90و

باملائة، ) 05(لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند مستوى خطأ 01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(ند درجة حرية ع) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مراز الشرطة و مساعيهم االتصالية )43.483(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
تحفيز على التبليغ اليف التصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و ا

. نظرا لوجود داللة احصائية بني املتغريين
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 27.90باملائة و 37.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

اليف لشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم مراكز ا
، كما أن نسبة الفئة اليت جتد أن 24.00باملائة و 35.40بنسبيت من جهة أخرى و ذلك و توفري حاجيات األمن أكثر األفراد

تؤكد القرب مراكز الشرطة مل يساهم يف 
باملائة اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم اىل عكس 18.30بغالبية تقدر بـ 

. باملائة16.20ذلك و اليت تقدر بـ 

باملائة جتد أن قرب مراكز 52.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 05خالل اجلدول رقم نالحظ من كما 
،قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالالشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية االيف لقر مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية تليها الفئة اليت ترى بأنه مل يكن هناك أي اسهام 
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يف نسبيا باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 27.10اليت تقدر بـاملخالفني للقانون بني سكان احلي
.باملائة21.00اليت تقدر بنسبة وظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احليقناع خبطورةاال

تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حيث
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن 01.30و 50.70حاجيات األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني االيف وظيفة أو هدف الفئة الثانية اليت اعتربت أنه ال يوجد أي اسهام 
االتصالية يف توفري حاجيات تنقسم اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية وفهي األخرى سكان احلي

على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام و باملئة بالرتتيب 17.00و 10.00األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة كان نسبيا قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالقرب مراكز الشرطة يف 

تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.باملائة بالرتتيب على التوايل03.90و17.00

باملائة، ) 05(مستوى خطأ لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )86.289(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف قرب ية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام االتصالية التوعو 

. بني املتغريينواضحة نظرا لوجود داللة احصائية قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياال
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 21.00باملائة و 52.00ر بـ و اليت تقدبعد مجعها تشري أكرب النسب حيث

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون االيف و ساهم نسبيا تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم 
، كما أن نسبة الفئة 17.00باملائة و 50.70بنسبيت من جهة أخرى و ذلك و توفري حاجيات األمن أكثر بني سكان احلي

تؤكد قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالاليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف الثانية 
تفوق من ذهبوا منهم اىل اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة عدم باملائة 17.00بغالبية تقدر بـ 

. باملائة10.00و اليت تقدر بـ تأكيد هذا االسهام 

04و 05و لتبيان العالقة االرتباطية أكثر بني املتغريرين الرئيسني الذين مت استخدامهم مع املؤشرات السابقة باجلدولني املركبني رقم 
بوضوحأدناه هذه العالقة االتباطية06يبني اجلدول رقم 
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يف نسبيا باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 27.10اليت تقدر بـاملخالفني للقانون بني سكان احلي
.باملائة21.00اليت تقدر بنسبة وظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احليقناع خبطورةاال

تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حيث
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن 01.30و 50.70حاجيات األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني االيف وظيفة أو هدف الفئة الثانية اليت اعتربت أنه ال يوجد أي اسهام 
االتصالية يف توفري حاجيات تنقسم اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية وفهي األخرى سكان احلي

على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام و باملئة بالرتتيب 17.00و 10.00األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة كان نسبيا قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالقرب مراكز الشرطة يف 

تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.باملائة بالرتتيب على التوايل03.90و17.00

باملائة، ) 05(مستوى خطأ لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )86.289(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف قرب ية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام االتصالية التوعو 

. بني املتغريينواضحة نظرا لوجود داللة احصائية قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياال
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 21.00باملائة و 52.00ر بـ و اليت تقدبعد مجعها تشري أكرب النسب حيث

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون االيف و ساهم نسبيا تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم 
، كما أن نسبة الفئة 17.00باملائة و 50.70بنسبيت من جهة أخرى و ذلك و توفري حاجيات األمن أكثر بني سكان احلي

تؤكد قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالاليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف الثانية 
تفوق من ذهبوا منهم اىل اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة عدم باملائة 17.00بغالبية تقدر بـ 

. باملائة10.00و اليت تقدر بـ تأكيد هذا االسهام 

04و 05و لتبيان العالقة االرتباطية أكثر بني املتغريرين الرئيسني الذين مت استخدامهم مع املؤشرات السابقة باجلدولني املركبني رقم 
بوضوحأدناه هذه العالقة االتباطية06يبني اجلدول رقم 
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يف نسبيا باملائة و أخريا الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 27.10اليت تقدر بـاملخالفني للقانون بني سكان احلي
.باملائة21.00اليت تقدر بنسبة وظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احليقناع خبطورةاال

تنقسم الفئة األوىل اىل من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف توفري حيث
باملائة بالرتيب على التوايل، أما عن 01.30و 50.70حاجيات األمن أكثر و فئة ثانية تذهب اىل نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني االيف وظيفة أو هدف الفئة الثانية اليت اعتربت أنه ال يوجد أي اسهام 
االتصالية يف توفري حاجيات تنقسم اىل فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية وفهي األخرى سكان احلي

على التوايل، و أخريا الفئة اليت تؤكد اسهام و باملئة بالرتتيب 17.00و 10.00األمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك اىل فئة كان نسبيا قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالقرب مراكز الشرطة يف 

تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.باملائة بالرتتيب على التوايل03.90و17.00

باملائة، ) 05(مستوى خطأ لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين مرتبطني متاما عند01-05كما نالحظ من اجلدول 
كما . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(ألن القيمة املعنوية لـ 

ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب مرا )86.289(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة 
مراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف قرب ية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري اسهام االتصالية التوعو 

. بني املتغريينواضحة نظرا لوجود داللة احصائية قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياال
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة 21.00باملائة و 52.00ر بـ و اليت تقدبعد مجعها تشري أكرب النسب حيث

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون االيف و ساهم نسبيا تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم 
، كما أن نسبة الفئة 17.00باملائة و 50.70بنسبيت من جهة أخرى و ذلك و توفري حاجيات األمن أكثر بني سكان احلي

تؤكد قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون بني سكان احلياالاليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف الثانية 
تفوق من ذهبوا منهم اىل اسهام قرب مراز الشرطة يف توفري حاجيات األمن أكثر و هي نسبة عدم باملائة 17.00بغالبية تقدر بـ 

. باملائة10.00و اليت تقدر بـ تأكيد هذا االسهام 

04و 05و لتبيان العالقة االرتباطية أكثر بني املتغريرين الرئيسني الذين مت استخدامهم مع املؤشرات السابقة باجلدولني املركبني رقم 
بوضوحأدناه هذه العالقة االتباطية06يبني اجلدول رقم 
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 69.9% 7.9% 77.7%

  15 36 51
 6.6% 15.7% 22.3%

  175 54 230
 76.4% 23.6% 100.0%

الرتباط المتغیرین01-06الجدول رقم 
هل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعك يف خطر






Khi-Chi-deux 80.456
Ddl 1
Sig. .000

جتد أن قرب مراكز الشرطة و اليت باملائة 77.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 06نالحظ من اجلدول رقم حيث 
تستنجد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و ذلك بنسبة أكثرتوفري حاجيات األمن مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

لفئة اليت ترى بأنه مل أغلب مفردات ا، كما جند أن 07.90بينما ال يقدم على هذا السلوك بقيتهم و املقدرين بـ ،باملائة69.90
ال باملائة 22.30تقدر بـاليت توفري حاجيات األمن أكثر ويف مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية بلقر يكن هناك أي اسهام 

باملائة من النسبة الكلية هلم بينما يقدم على هذا السلوك البقية 15.70تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و ذلك بنسبة 
مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-06كما نالحظ من اجلدول ،  باملائة06.60بنسبة منهم و املقدر عددهم 
، )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(متاما عند مستوى خطأ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب )80.456(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ومستوى ثقة 
االقدام على االستنجاد بالشرطة يف حالة االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري ز الشرطة و مساعيهمكمرا 

اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد باملائة 76.40و باملائة 77.70نسب و اليت تقدر بـ التشري أكرب كماالوقوع يف خطر،  
توفري حاجيات األمن أكثر مع اقدام أغلبهم كذلك على سلوك التبليغ اهم أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية س

.واالستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و هو أهم أشكال التعاون الذي تسعى اليه عمليات الشرطة اجلوارية
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الرتباط المتغیرین01-06الجدول رقم 
هل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعك يف خطر
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جتد أن قرب مراكز الشرطة و اليت باملائة 77.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 06نالحظ من اجلدول رقم حيث 
تستنجد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و ذلك بنسبة أكثرتوفري حاجيات األمن مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

لفئة اليت ترى بأنه مل أغلب مفردات ا، كما جند أن 07.90بينما ال يقدم على هذا السلوك بقيتهم و املقدرين بـ ،باملائة69.90
ال باملائة 22.30تقدر بـاليت توفري حاجيات األمن أكثر ويف مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية بلقر يكن هناك أي اسهام 

باملائة من النسبة الكلية هلم بينما يقدم على هذا السلوك البقية 15.70تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و ذلك بنسبة 
مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-06كما نالحظ من اجلدول ،  باملائة06.60بنسبة منهم و املقدر عددهم 
، )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(متاما عند مستوى خطأ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب )80.456(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ومستوى ثقة 
االقدام على االستنجاد بالشرطة يف حالة االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري ز الشرطة و مساعيهمكمرا 

اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد باملائة 76.40و باملائة 77.70نسب و اليت تقدر بـ التشري أكرب كماالوقوع يف خطر،  
توفري حاجيات األمن أكثر مع اقدام أغلبهم كذلك على سلوك التبليغ اهم أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية س

.واالستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و هو أهم أشكال التعاون الذي تسعى اليه عمليات الشرطة اجلوارية
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جتد أن قرب مراكز الشرطة و اليت باملائة 77.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 06نالحظ من اجلدول رقم حيث 
تستنجد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و ذلك بنسبة أكثرتوفري حاجيات األمن مساعيهم االعالمية و االتصالية قد ساهم يف 

لفئة اليت ترى بأنه مل أغلب مفردات ا، كما جند أن 07.90بينما ال يقدم على هذا السلوك بقيتهم و املقدرين بـ ،باملائة69.90
ال باملائة 22.30تقدر بـاليت توفري حاجيات األمن أكثر ويف مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية بلقر يكن هناك أي اسهام 

باملائة من النسبة الكلية هلم بينما يقدم على هذا السلوك البقية 15.70تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و ذلك بنسبة 
مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-06كما نالحظ من اجلدول ،  باملائة06.60بنسبة منهم و املقدر عددهم 
، )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(متاما عند مستوى خطأ 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة قرب )80.456(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ومستوى ثقة 
االقدام على االستنجاد بالشرطة يف حالة االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر ترتبط مبتغري ز الشرطة و مساعيهمكمرا 

اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد باملائة 76.40و باملائة 77.70نسب و اليت تقدر بـ التشري أكرب كماالوقوع يف خطر،  
توفري حاجيات األمن أكثر مع اقدام أغلبهم كذلك على سلوك التبليغ اهم أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية س

.واالستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و هو أهم أشكال التعاون الذي تسعى اليه عمليات الشرطة اجلوارية
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.المواطنينفي تحسين صورة الشرطة لدى و دورها و جدواها تنشيط قنوات االعالم و االتصال : ثانيا

استحداث الوسائط االعالمية احلديثة للتواصل االجتماعي و املوقع االعالمي االكرتوين جلهاز الشرطة اجلزائرية بيانات خاصة ب-1
و عالقتها بباملسامهة يفواخلطوط اهلاتفية اخلضراء 

. و 

يتضمن هذا احملور جممل
متميزة بالرتكيزكمرحلة الحقة و مدعمة مليكينزمات الشرطة اجلوارية اليت تركز على األداء و التواصل الشخصي فكانت هذه املرحلة 

يف لى الصعيد اإلعالمي و التكنولوجي التنظيمي ألجل بلوغ أهداف االسرتاتيجية العامةضرورة استخدام كل الوسائل املتاحة ععلى
شقيها التنظيمي و اإلعالمي، فصيغت على أساس ذلك مجلة األسئلة تتضمن مؤشرات واضحة للوقوف على مدى بلوغ األهداف 

املسطرة على صعيدي تصحيح الصورة النمطية جلهاز الشرطة من جهة و توعية و حت
.أعلى درجات الفاعلية يف األداء
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 123 53.7% 17 7.4% 140 61.1%
 83 36.2% 6 2.6% 89 38.9%
 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%




 

 72 31.4% 12 5.2% 84 36.7%

 134 58.5% 11 4.8% 145 63.3%


 

 68 29.7% 15 6.6% 83 36.2%
 138 60.3% 8 3.5% 146 63.8%
 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%




 

 73 31.9% 13 5.7% 86 37.6%
 133 58.1% 10 4.4% 143 62.4%
 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%




 

 76 33.2% 18 7.9% 94 41.0%
 130 56.8% 5 2.2% 135 59.0%

ا 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%
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متعلق باالرتباط بین المتغیرین01-07الجدول 











Khi-Chi-deux 1.757
Ddl 1
Sig. .185




Khi-Chi-deux 2.642
Ddl 1
Sig. .104




Khi-Chi-deux 9.288
Ddl 1
Sig. .002




Khi-Chi-deux 3.922
Ddl 1
Sig. .048




Khi-Chi-deux 14.632
Ddl 1
Sig. .000

املوقع باملائة جتد أن 61.10العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات 07نالحظ من خالل اجلدول رقم 
جمال مكافحة مبعلومات حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يفااللكرتوين للشرطة قد ساهم يف تزويدهم 

باملائة تفيد 53.70أوىل تقدر بـ جمموعةاىل الفئة األوىل تنقسم باملائة، كما 38.90و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة اجلرمية
و البقية املتمثلة تهوسالمهمنأباعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

36.20باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 07.40يف جمموعة ثانية بنسبة 
موعة و جمتهوسالمهمنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 

غري لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  10.00ثانية تقدر بنسبة 
عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.185: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.757(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . ائةبامل) 95(، ومستوى ثقة )02(
مبعلومات حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة املوقع االلكرتوين جلهاز الشرطة يف تزويدهم 

غري تهوسالمهمنأو االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني اجلرمية
اخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 61.10أكرب النسب و اليت تقدر بـ ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا مرتبطة 

حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة مبعلومات أفادهم املوقع االلكرتوين جلهاز الشرطة 
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باملائة ممن ميلكون االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 53.70و النسبة املقدرة اجلرمية
ة هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة يدالن على متكن املوقع من تلبيتهوسالمهمنأ

  .

املوقع باملائة جتد أن 63.30العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات 07نالحظ من خالل اجلدول رقم 
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف همتوعيتيف تساهم مبعلومات ساهم يف تزويدهم يملااللكرتوين للشرطة 

وىل تقدر بـ باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أ36.70مقدرة بنسبة تفيد بذلكو فئة ثانية مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 58.50

موعة باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جم04.80و البقية املتمثلة يف جمموعة ثانية بنسبة تهوسالم
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 31.40تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني املتغريات 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  05.20و جمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
) 0.05(من أكربوهي ) 0.104: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة )2.642(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية 
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ همتوعيتتساهم يف مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم دراسة حنو مسامهة ال

و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
أكرب النسب و اليت تقدر ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا غري مرتبطة تهوسالمهمنأواملخاطر ال

بأمهية املشاركة يف همتوعيتتساهم يف مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة فدهم مل ياخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 63.30بـ
منهم الذين يعتقدونباملائة 58.50و النسبة املقدرة العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية

ن متكعدم يدالن على تهوسالمهمنأباملسؤولية املشرتكة بني 
املوقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة و االجتاهات املتعلقة بأمهية دور هذه املؤسسة يف 

و اليت حتما الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكةهذهرغم كون أغلب 
.  در و وسائل أخرىاكتسبت من مصا
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باملائة ممن ميلكون االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 53.70و النسبة املقدرة اجلرمية
ة هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة يدالن على متكن املوقع من تلبيتهوسالمهمنأ

  .

املوقع باملائة جتد أن 63.30العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات 07نالحظ من خالل اجلدول رقم 
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف همتوعيتيف تساهم مبعلومات ساهم يف تزويدهم يملااللكرتوين للشرطة 

وىل تقدر بـ باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أ36.70مقدرة بنسبة تفيد بذلكو فئة ثانية مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 58.50

موعة باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جم04.80و البقية املتمثلة يف جمموعة ثانية بنسبة تهوسالم
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 31.40تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني املتغريات 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  05.20و جمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
) 0.05(من أكربوهي ) 0.104: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة )2.642(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية 
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ همتوعيتتساهم يف مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم دراسة حنو مسامهة ال

و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
أكرب النسب و اليت تقدر ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا غري مرتبطة تهوسالمهمنأواملخاطر ال

بأمهية املشاركة يف همتوعيتتساهم يف مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة فدهم مل ياخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 63.30بـ
منهم الذين يعتقدونباملائة 58.50و النسبة املقدرة العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية

ن متكعدم يدالن على تهوسالمهمنأباملسؤولية املشرتكة بني 
املوقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة و االجتاهات املتعلقة بأمهية دور هذه املؤسسة يف 

و اليت حتما الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكةهذهرغم كون أغلب 
.  در و وسائل أخرىاكتسبت من مصا
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باملائة ممن ميلكون االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 53.70و النسبة املقدرة اجلرمية
ة هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة يدالن على متكن املوقع من تلبيتهوسالمهمنأ

  .

املوقع باملائة جتد أن 63.30العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات 07نالحظ من خالل اجلدول رقم 
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف همتوعيتيف تساهم مبعلومات ساهم يف تزويدهم يملااللكرتوين للشرطة 

وىل تقدر بـ باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أ36.70مقدرة بنسبة تفيد بذلكو فئة ثانية مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 58.50

موعة باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جم04.80و البقية املتمثلة يف جمموعة ثانية بنسبة تهوسالم
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 31.40تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني املتغريات 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  05.20و جمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
) 0.05(من أكربوهي ) 0.104: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة )2.642(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية 
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ همتوعيتتساهم يف مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم دراسة حنو مسامهة ال

و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
أكرب النسب و اليت تقدر ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا غري مرتبطة تهوسالمهمنأواملخاطر ال

بأمهية املشاركة يف همتوعيتتساهم يف مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة فدهم مل ياخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 63.30بـ
منهم الذين يعتقدونباملائة 58.50و النسبة املقدرة العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية

ن متكعدم يدالن على تهوسالمهمنأباملسؤولية املشرتكة بني 
املوقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة و االجتاهات املتعلقة بأمهية دور هذه املؤسسة يف 

و اليت حتما الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكةهذهرغم كون أغلب 
.  در و وسائل أخرىاكتسبت من مصا
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املوقع باملائة جتد أن 63.80العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات 07نالحظ من خالل اجلدول رقم 
و فئة ثانية تفيد بذلك خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرااللكرتوين للشرطة مل يساهم يف توضيح 

باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة 60.30باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 36.20مقدرة بنسبة 
و البقية املتمثلة يف جمموعة ثانية بنسبة تهوسالمهمنأبني 

باملائة تعتقد باملسؤولية 29.70باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 03.50
موعة ثانية تقدر بنسبة و جمتهوسالمهمنأاملشرتكة بني 

عند مستوى مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  06.60
، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.002: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(خطأ 

املوقع االلكرتوين ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )9.288(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة .باملائة) 95(
جهاز الشرطة و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرللشرطة يف توضيح 

أكرب ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا مرتبطة تهوسالمهمنأ
همتوعيتتساهم يف مبعلومات اخلاصة مبفردات العينة الذين مل يفدهم املوقع االلكرتوين للشرطة باملائة 63.80النسب و اليت تقدر بـ

باملائة منهم 60.30و النسبة املقدرة بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
يدالن تهوسالمهمنأالذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

مبخاطر االمتناع عن تقدمي املساعدة ن املوقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة على عدم متك
رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت من مصادر للناس الذين هم يف خطر ولو باالبالغ 
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املوقع باملائة جتد أن 63.80العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات 07نالحظ من خالل اجلدول رقم 
و فئة ثانية تفيد بذلك خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرااللكرتوين للشرطة مل يساهم يف توضيح 

باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة 60.30باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 36.20مقدرة بنسبة 
و البقية املتمثلة يف جمموعة ثانية بنسبة تهوسالمهمنأبني 

باملائة تعتقد باملسؤولية 29.70باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 03.50
موعة ثانية تقدر بنسبة و جمتهوسالمهمنأاملشرتكة بني 

عند مستوى مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  06.60
، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.002: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(خطأ 

املوقع االلكرتوين ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )9.288(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة .باملائة) 95(
جهاز الشرطة و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرللشرطة يف توضيح 

أكرب ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا مرتبطة تهوسالمهمنأ
همتوعيتتساهم يف مبعلومات اخلاصة مبفردات العينة الذين مل يفدهم املوقع االلكرتوين للشرطة باملائة 63.80النسب و اليت تقدر بـ

باملائة منهم 60.30و النسبة املقدرة بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
يدالن تهوسالمهمنأالذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

مبخاطر االمتناع عن تقدمي املساعدة ن املوقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة على عدم متك
رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت من مصادر للناس الذين هم يف خطر ولو باالبالغ 
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املوقع باملائة جتد أن 63.80العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات 07نالحظ من خالل اجلدول رقم 
و فئة ثانية تفيد بذلك خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرااللكرتوين للشرطة مل يساهم يف توضيح 

باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة 60.30باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 36.20مقدرة بنسبة 
و البقية املتمثلة يف جمموعة ثانية بنسبة تهوسالمهمنأبني 

باملائة تعتقد باملسؤولية 29.70باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 03.50
موعة ثانية تقدر بنسبة و جمتهوسالمهمنأاملشرتكة بني 

عند مستوى مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  06.60
، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.002: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(خطأ 

املوقع االلكرتوين ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )9.288(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة .باملائة) 95(
جهاز الشرطة و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرللشرطة يف توضيح 

أكرب ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا مرتبطة تهوسالمهمنأ
همتوعيتتساهم يف مبعلومات اخلاصة مبفردات العينة الذين مل يفدهم املوقع االلكرتوين للشرطة باملائة 63.80النسب و اليت تقدر بـ

باملائة منهم 60.30و النسبة املقدرة بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
يدالن تهوسالمهمنأالذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

مبخاطر االمتناع عن تقدمي املساعدة ن املوقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة على عدم متك
رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت من مصادر للناس الذين هم يف خطر ولو باالبالغ 
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املوقع باملائة جتد أن 62.40العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 07دول رقم من خالل اجل
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر توضح مبعلومات االلكرتوين للشرطة مل يساهم يف تزويدهم 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 37.60، و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة 
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 58.10

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة 04.40ة ثانية بنسبة و البقية املتمثلة يف جمموعتهوسالم
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 31.90تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني املتغريات 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  05.70و جمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.048: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )3.922(بة احملسو ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام واملخاطر تفيد بمبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم مسامهة 

همنأجهاز الشرطة و أفر و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 
اخلاصة مبفردات العينة باملائة 62.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا مرتبطة تهوسالم

على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام اإلقدامبأمهية همتوعيتتساهم يف مبعلومات الذين مل يفدهم املوقع االلكرتوين للشرطة 
جهاز الشرطة و باملائة منهم الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 58.10و النسبة املقدرة 
وقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد يدالن على عدم متكن املتهوسالمهمنأ

أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة بأمهية 
.     ىرغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت من مصادر ووسائل أخر 

املوقع باملائة جتد أن 59.00العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 07من خالل اجلدول رقم 
توضح مبعلومات االلكرتوين للشرطة مل يساهم يف تزويدهم 

باملائة تفيد 56.80باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 41.00و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة والفرد
و البقية املتمثلة تهوسالمهمنأباعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 02.20بنسبة املقدرة ثانية العة مو يف 
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املوقع باملائة جتد أن 62.40العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 07دول رقم من خالل اجل
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر توضح مبعلومات االلكرتوين للشرطة مل يساهم يف تزويدهم 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 37.60، و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة 
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 58.10

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة 04.40ة ثانية بنسبة و البقية املتمثلة يف جمموعتهوسالم
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 31.90تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني املتغريات 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  05.70و جمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.048: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )3.922(بة احملسو ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام واملخاطر تفيد بمبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم مسامهة 

همنأجهاز الشرطة و أفر و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 
اخلاصة مبفردات العينة باملائة 62.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا مرتبطة تهوسالم

على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام اإلقدامبأمهية همتوعيتتساهم يف مبعلومات الذين مل يفدهم املوقع االلكرتوين للشرطة 
جهاز الشرطة و باملائة منهم الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 58.10و النسبة املقدرة 
وقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد يدالن على عدم متكن املتهوسالمهمنأ

أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة بأمهية 
.     ىرغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت من مصادر ووسائل أخر 

املوقع باملائة جتد أن 59.00العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 07من خالل اجلدول رقم 
توضح مبعلومات االلكرتوين للشرطة مل يساهم يف تزويدهم 

باملائة تفيد 56.80باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 41.00و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة والفرد
و البقية املتمثلة تهوسالمهمنأباعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 02.20بنسبة املقدرة ثانية العة مو يف 
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املوقع باملائة جتد أن 62.40العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 07دول رقم من خالل اجل
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر توضح مبعلومات االلكرتوين للشرطة مل يساهم يف تزويدهم 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 37.60، و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة 
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 58.10

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة 04.40ة ثانية بنسبة و البقية املتمثلة يف جمموعتهوسالم
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 31.90تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني املتغريات 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  05.70و جمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.048: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )3.922(بة احملسو ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام واملخاطر تفيد بمبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم مسامهة 

همنأجهاز الشرطة و أفر و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 
اخلاصة مبفردات العينة باملائة 62.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا مرتبطة تهوسالم

على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام اإلقدامبأمهية همتوعيتتساهم يف مبعلومات الذين مل يفدهم املوقع االلكرتوين للشرطة 
جهاز الشرطة و باملائة منهم الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 58.10و النسبة املقدرة 
وقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد يدالن على عدم متكن املتهوسالمهمنأ

أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة بأمهية 
.     ىرغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت من مصادر ووسائل أخر 

املوقع باملائة جتد أن 59.00العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 07من خالل اجلدول رقم 
توضح مبعلومات االلكرتوين للشرطة مل يساهم يف تزويدهم 

باملائة تفيد 56.80باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 41.00و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة والفرد
و البقية املتمثلة تهوسالمهمنأباعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 02.20بنسبة املقدرة ثانية العة مو يف 
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تهوسالمهمنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 33.20
لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  07.90بنسبة وجمموعة ثانية تقدر 

عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 
، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )14.632(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(

و توضح مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم 
وجود لنظرا مرتبطة تهوسالمهمنأكة بني االعتقاد باملسؤولية املشرت 

اخلاصة مبفردات العينة الذين مل يفدهم املوقع باملائة 59.00أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن بني املتغريينواضحة داللة احصائية 
و النسبة املقدرة وضح تمبعلومات االلكرتوين للشرطة 

همنأباملائة منهم الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 56.80
طورة ظاهرة التكتم عن خبمن تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة يدالن على عدم متكن املوقعتهوسالم

رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت 
.     من مصادر ووسائل أخرى
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تهوسالمهمنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 33.20
لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  07.90بنسبة وجمموعة ثانية تقدر 

عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 
، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )14.632(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(

و توضح مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم 
وجود لنظرا مرتبطة تهوسالمهمنأكة بني االعتقاد باملسؤولية املشرت 

اخلاصة مبفردات العينة الذين مل يفدهم املوقع باملائة 59.00أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن بني املتغريينواضحة داللة احصائية 
و النسبة املقدرة وضح تمبعلومات االلكرتوين للشرطة 

همنأباملائة منهم الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 56.80
طورة ظاهرة التكتم عن خبمن تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة يدالن على عدم متكن املوقعتهوسالم

رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت 
.     من مصادر ووسائل أخرى
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تهوسالمهمنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 33.20
لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-07كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  07.90بنسبة وجمموعة ثانية تقدر 

عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 
، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )14.632(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(

و توضح مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم 
وجود لنظرا مرتبطة تهوسالمهمنأكة بني االعتقاد باملسؤولية املشرت 

اخلاصة مبفردات العينة الذين مل يفدهم املوقع باملائة 59.00أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن بني املتغريينواضحة داللة احصائية 
و النسبة املقدرة وضح تمبعلومات االلكرتوين للشرطة 

همنأباملائة منهم الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 56.80
طورة ظاهرة التكتم عن خبمن تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح االجتاهات املتعلقة يدالن على عدم متكن املوقعتهوسالم

رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت 
.     من مصادر ووسائل أخرى
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نعم 179 78.2% 17 7.4% 196 85.6%
ال 27 11.8% 6 2.6% 33 14.4%

المجموع 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%


 

نعم 100 43.7% 13 5.7% 113 49.3%
ال 106 46.3% 10 4.4% 116 50.7%

المجموع 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%


 

نعم 99 43.2% 15 6.6% 114 49.8%
ال 107 46.7% 8 3.5% 115 50.2%

المجموع 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%



 

نعم 104 45.4% 16 7.0% 120 52.4%
ال 102 44.5% 7 3.1% 109 47.6%

المجموع 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%


 

نعم 104 45.4% 13 5.7% 117 51.1%
ال 102 44.5% 10 4.4% 112 48.9%

المجموع 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%

الرتباط المتغیرات01-08الجدول رقم 








Khi-Chi-deux 2.826
Ddl 1
Sig. .093






Khi-Chi-deux .527
Ddl 1
Sig. .468




Khi-Chi-deux 2.437
Ddl 1
Sig. .119






Khi-Chi-deux 3.020
Ddl 1
Sig. .082
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Khi-Chi-deux .302
Ddl 1
Sig. .583

باملائة جتد أن 85.60العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة 

باملائة، كما تنقسم الفئة 14.40ذلك مقدرة بنسبة تنفيو فئة ثانية و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية 
دها باملسؤولية املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقا78.20األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 07.40تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 11.80الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  02.60وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(توى خطأ عند مسمرتبطني غري لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.930: (هي
ئط اإلعالمية النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسا، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )2.826(

و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني وشبكات التواصل االجتماعي 
اصة اخلباملائة 85.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا ،مرتبطةغري تهوسالمهمنأ

مبفردات العينة الذين 
باملائة منهم الذين 78.20و النسبة املقدرة مبعارف حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية

يدالن على متكن تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
ل 

باملائة و اليت متثل األغلبية من الفئة اليت مل 11.80
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي مبعارف حول جمهودات تفدها

. باملائة14.40وأهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية و املقدرة 
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باملائة جتد أن 85.60العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة 

باملائة، كما تنقسم الفئة 14.40ذلك مقدرة بنسبة تنفيو فئة ثانية و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية 
دها باملسؤولية املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقا78.20األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 07.40تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 11.80الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  02.60وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(توى خطأ عند مسمرتبطني غري لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.930: (هي
ئط اإلعالمية النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسا، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )2.826(

و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني وشبكات التواصل االجتماعي 
اصة اخلباملائة 85.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا ،مرتبطةغري تهوسالمهمنأ

مبفردات العينة الذين 
باملائة منهم الذين 78.20و النسبة املقدرة مبعارف حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية

يدالن على متكن تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
ل 

باملائة و اليت متثل األغلبية من الفئة اليت مل 11.80
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي مبعارف حول جمهودات تفدها

. باملائة14.40وأهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية و املقدرة 
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باملائة جتد أن 85.60العينة اليت تقدر بنسبة الفئة األوىل من أن أغلب مفردات نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة 

باملائة، كما تنقسم الفئة 14.40ذلك مقدرة بنسبة تنفيو فئة ثانية و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية 
دها باملسؤولية املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقا78.20األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 07.40تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 11.80الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  02.60وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(توى خطأ عند مسمرتبطني غري لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.930: (هي
ئط اإلعالمية النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسا، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )2.826(

و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني وشبكات التواصل االجتماعي 
اصة اخلباملائة 85.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا ،مرتبطةغري تهوسالمهمنأ

مبفردات العينة الذين 
باملائة منهم الذين 78.20و النسبة املقدرة مبعارف حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية

يدالن على متكن تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
ل 

باملائة و اليت متثل األغلبية من الفئة اليت مل 11.80
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي مبعارف حول جمهودات تفدها

. باملائة14.40وأهداف و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية و املقدرة 
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النشاطات باملائة جتد أن 49.30العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 

باملائة، كما تنقسم الفئة 50.70مقدرة بنسبة األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية و فئة ثانية تنفي ذلك 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 43.70األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.70ة تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 46.30الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-08كما نالحظ من اجلدول تعقد بذلك،  باملائة ال 04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.468(
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.527(

جهاز الشرطة و أفراد و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني يف توضيح أمهية املشاركة يف العمل االمين شبكات التواصل االجتماعي 
أكرب ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا غري مرتبطة، تهوسالمهمنأ

تشري اىل عدم متكن هذه النشاطات من توضيح أمهية باملائة اخلاصة مبفردات العينة 46.30و باملائة 50.70النسب و اليت تقدر بـ
يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني ون كذلك أكرب النسب للذين

وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من يدالن على تهوسالمهمنأ
التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل النشاطات أي اسهام فيها، فلم تتمكن بذلك النشاطات 

.
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النشاطات باملائة جتد أن 49.30العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 

باملائة، كما تنقسم الفئة 50.70مقدرة بنسبة األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية و فئة ثانية تنفي ذلك 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 43.70األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.70ة تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 46.30الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-08كما نالحظ من اجلدول تعقد بذلك،  باملائة ال 04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.468(
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.527(

جهاز الشرطة و أفراد و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني يف توضيح أمهية املشاركة يف العمل االمين شبكات التواصل االجتماعي 
أكرب ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا غري مرتبطة، تهوسالمهمنأ

تشري اىل عدم متكن هذه النشاطات من توضيح أمهية باملائة اخلاصة مبفردات العينة 46.30و باملائة 50.70النسب و اليت تقدر بـ
يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني ون كذلك أكرب النسب للذين

وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من يدالن على تهوسالمهمنأ
التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل النشاطات أي اسهام فيها، فلم تتمكن بذلك النشاطات 

.

46 48 50

0802


)المسؤولیة المشتركة(نعم 

)المسؤولیة المشتركة(ال 

 
 

187

النشاطات باملائة جتد أن 49.30العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 

باملائة، كما تنقسم الفئة 50.70مقدرة بنسبة األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية و فئة ثانية تنفي ذلك 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 43.70األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.70ة تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 46.30الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-08كما نالحظ من اجلدول تعقد بذلك،  باملائة ال 04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.468(
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.527(

جهاز الشرطة و أفراد و االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني يف توضيح أمهية املشاركة يف العمل االمين شبكات التواصل االجتماعي 
أكرب ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا غري مرتبطة، تهوسالمهمنأ

تشري اىل عدم متكن هذه النشاطات من توضيح أمهية باملائة اخلاصة مبفردات العينة 46.30و باملائة 50.70النسب و اليت تقدر بـ
يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني ون كذلك أكرب النسب للذين

وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من يدالن على تهوسالمهمنأ
التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل النشاطات أي اسهام فيها، فلم تتمكن بذلك النشاطات 
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باملائة جتد أن 49.80العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
خماطر 

، كما تنقسم الفئة باملائة50.20و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 43.20األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

تقدون بذلك، أما باملائة ممن ال يع06.60تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 46.70الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08جلدول ا

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.119: (هي
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجتاهات)2.437(

باالعتقاد غري مرتبطةخماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمبعارف حول شبكات التواصل االجتماعي 
وجود داللة احصائية بني لعدم نظرا ، 

مل تفدهم النشاطات باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين 46.70و باملائة 50.20أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن املتغريين
خماطر االمتناع عن تقدمي عوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي مبعارف حول التو 

يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني و كذلك ملن املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
يدالن على وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من النشاطات تهوسالمهمنأ

، فلم تتمكن بذلك خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطريف تزويدهم مبعارف حول أي اسهام 
خماطر االمتناع 

.اليت حتفزهم على التعاونعن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
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باملائة جتد أن 49.80العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
خماطر 

، كما تنقسم الفئة باملائة50.20و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 43.20األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

تقدون بذلك، أما باملائة ممن ال يع06.60تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 46.70الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08جلدول ا

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.119: (هي
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجتاهات)2.437(

باالعتقاد غري مرتبطةخماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمبعارف حول شبكات التواصل االجتماعي 
وجود داللة احصائية بني لعدم نظرا ، 

مل تفدهم النشاطات باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين 46.70و باملائة 50.20أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن املتغريين
خماطر االمتناع عن تقدمي عوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي مبعارف حول التو 

يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني و كذلك ملن املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
يدالن على وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من النشاطات تهوسالمهمنأ

، فلم تتمكن بذلك خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطريف تزويدهم مبعارف حول أي اسهام 
خماطر االمتناع 

.اليت حتفزهم على التعاونعن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
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باملائة جتد أن 49.80العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
خماطر 

، كما تنقسم الفئة باملائة50.20و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 43.20األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

تقدون بذلك، أما باملائة ممن ال يع06.60تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 46.70الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08جلدول ا

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.119: (هي
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجتاهات)2.437(

باالعتقاد غري مرتبطةخماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمبعارف حول شبكات التواصل االجتماعي 
وجود داللة احصائية بني لعدم نظرا ، 

مل تفدهم النشاطات باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين 46.70و باملائة 50.20أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن املتغريين
خماطر االمتناع عن تقدمي عوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي مبعارف حول التو 

يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني و كذلك ملن املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
يدالن على وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من النشاطات تهوسالمهمنأ

، فلم تتمكن بذلك خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطريف تزويدهم مبعارف حول أي اسهام 
خماطر االمتناع 

.اليت حتفزهم على التعاونعن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
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النشاطات باملائة جتد أن 52.40العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
أمهية االقدام على سلوك 

47.60و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
الشرطة و أفراد جهازباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 45.40باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال 07.00تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة بني باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة 44.50يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.302: (هي) 2ك(عنوية لـ امل
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )3.020(احملسوبة ) 2كا(

يف تويد الناس مبعارف أمهية االقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق اعي الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتم
غري مرتبطة

باملائة 52.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن احصائية بني املتغريينوجود داللة لعدم نظرا ، 
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط سامهة يقرون مبباملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون 44.50و 

اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي يف تزويد الناس مبعارف حول أمهية االقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام 
باملسؤولية اسة من ذات الفئة اليت تعتقد 

يدالن على وجود قناعة وهو ما يدل تهوسالمهمنأاملشرتكة بني 
ى سلوك التبليغ عن التجاوزات أمهية االقدام علتزويدهم مبعارف حول يفالنشاطات ههلذرغم املسامهة النسبية لديهم بأمهية التعاون 

.
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النشاطات باملائة جتد أن 52.40العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
أمهية االقدام على سلوك 

47.60و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
الشرطة و أفراد جهازباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 45.40باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال 07.00تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة بني باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة 44.50يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.302: (هي) 2ك(عنوية لـ امل
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )3.020(احملسوبة ) 2كا(

يف تويد الناس مبعارف أمهية االقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق اعي الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتم
غري مرتبطة

باملائة 52.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن احصائية بني املتغريينوجود داللة لعدم نظرا ، 
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط سامهة يقرون مبباملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون 44.50و 

اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي يف تزويد الناس مبعارف حول أمهية االقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام 
باملسؤولية اسة من ذات الفئة اليت تعتقد 

يدالن على وجود قناعة وهو ما يدل تهوسالمهمنأاملشرتكة بني 
ى سلوك التبليغ عن التجاوزات أمهية االقدام علتزويدهم مبعارف حول يفالنشاطات ههلذرغم املسامهة النسبية لديهم بأمهية التعاون 

.
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النشاطات باملائة جتد أن 52.40العينة اليت تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
أمهية االقدام على سلوك 

47.60و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
الشرطة و أفراد جهازباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 45.40باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال 07.00تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة بني باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة 44.50يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.302: (هي) 2ك(عنوية لـ امل
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )3.020(احملسوبة ) 2كا(

يف تويد الناس مبعارف أمهية االقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق اعي الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتم
غري مرتبطة

باملائة 52.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن احصائية بني املتغريينوجود داللة لعدم نظرا ، 
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط سامهة يقرون مبباملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون 44.50و 

اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي يف تزويد الناس مبعارف حول أمهية االقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام 
باملسؤولية اسة من ذات الفئة اليت تعتقد 

يدالن على وجود قناعة وهو ما يدل تهوسالمهمنأاملشرتكة بني 
ى سلوك التبليغ عن التجاوزات أمهية االقدام علتزويدهم مبعارف حول يفالنشاطات ههلذرغم املسامهة النسبية لديهم بأمهية التعاون 

.
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باملائة جتد أن 51.10اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
حول خطورة 

باملائة، كما تنقسم الفئة 48.90و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 45.40تقدر بـ األوىل اىل جمموعة أوىل

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 05.70تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 44.50رها اىل جمموعة تقدر بنسبة الفئة الثانية فتنقسم بدو 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.584: (هي
)0.302(.

النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية وشبكات راسة حنو مسامهة بالتايل فان اجتاهات عينة الد
غري مرتبطة التواصل االجتماعي يف تويد الناس مبعارف 

وجود داللة احصائية لعدم نظرا 
باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية 44.50و باملائة 45.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن بني املتغريين
يدالن على وجود قناعة لديهم بأمهية تهوسالمهمنأاملشرتكة بني 

خطورة التكتم عن املخالفني للقانون و التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من النشاطات أي اسهام يف تزويدهم مبعارف حول 
تلف الوسائط اإلعالمية وشبكات التواصل ، فلم تتمكن بذلك النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خم
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باملائة جتد أن 51.10اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
حول خطورة 

باملائة، كما تنقسم الفئة 48.90و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 45.40تقدر بـ األوىل اىل جمموعة أوىل

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 05.70تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 44.50رها اىل جمموعة تقدر بنسبة الفئة الثانية فتنقسم بدو 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.584: (هي
)0.302(.

النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية وشبكات راسة حنو مسامهة بالتايل فان اجتاهات عينة الد
غري مرتبطة التواصل االجتماعي يف تويد الناس مبعارف 

وجود داللة احصائية لعدم نظرا 
باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية 44.50و باملائة 45.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن بني املتغريين
يدالن على وجود قناعة لديهم بأمهية تهوسالمهمنأاملشرتكة بني 

خطورة التكتم عن املخالفني للقانون و التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من النشاطات أي اسهام يف تزويدهم مبعارف حول 
تلف الوسائط اإلعالمية وشبكات التواصل ، فلم تتمكن بذلك النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خم
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باملائة جتد أن 51.10اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 08من خالل اجلدول رقم 
حول خطورة 

باملائة، كما تنقسم الفئة 48.90و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 45.40تقدر بـ األوىل اىل جمموعة أوىل

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 05.70تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 44.50رها اىل جمموعة تقدر بنسبة الفئة الثانية فتنقسم بدو 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-08اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.584: (هي
)0.302(.

النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية وشبكات راسة حنو مسامهة بالتايل فان اجتاهات عينة الد
غري مرتبطة التواصل االجتماعي يف تويد الناس مبعارف 

وجود داللة احصائية لعدم نظرا 
باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية 44.50و باملائة 45.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن بني املتغريين
يدالن على وجود قناعة لديهم بأمهية تهوسالمهمنأاملشرتكة بني 

خطورة التكتم عن املخالفني للقانون و التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من النشاطات أي اسهام يف تزويدهم مبعارف حول 
تلف الوسائط اإلعالمية وشبكات التواصل ، فلم تتمكن بذلك النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خم
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 140 61.1% 15 6.6% 155 67.7%
 66 28.8% 8 3.5% 74 32.3%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%






 85 37.1% 12 5.2% 97 42.4%
 121 52.8% 11 4.8% 132 57.6%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%




 80 34.9% 12 5.2% 92 40.2%
 126 55.0% 11 4.8% 137 59.8%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%






 82 35.8% 12 5.2% 94 41.0%
 124 54.1% 11 4.8% 135 59.0%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%






 78 34.1% 13 5.7% 91 39.7%
 128 55.9% 10 4.4% 138 60.3%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%

متعلق بارتباط المتغیرین01-09الجدول رقم 
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باملائة جتد أن 67.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة األوىل منالفئة أن نالحظ 09من خالل اجلدول رقم 
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

ملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر با32.30فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة وجمال مكافحة اجلرميةاجلزائري يف
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 61.60ـب

يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل باملائة ممن ال06.60تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 28.80جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني 01-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
من أكربوهي ) 0.790: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني املتغريات أن املتغريين 

.)0.710(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(
يف تبيان احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةفان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة بالتايل

غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز جمال مكافحة اجلرميةجمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف
أكرب النسب و اليت ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية سامهة يقرون مبباملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين 61.60وباملائة 67.70تقدر بـ
و منها أكرب النسب كذلك جمال مكافحة اجلرميةمنجزات جهاز الشرطة اجلزائري يفجمهودات وأهداف و يف تبيان للشرطة اجلزائرية
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باملائة جتد أن 67.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة األوىل منالفئة أن نالحظ 09من خالل اجلدول رقم 
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

ملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر با32.30فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة وجمال مكافحة اجلرميةاجلزائري يف
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 61.60ـب

يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل باملائة ممن ال06.60تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 28.80جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني 01-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
من أكربوهي ) 0.790: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني املتغريات أن املتغريين 

.)0.710(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(
يف تبيان احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةفان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة بالتايل

غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز جمال مكافحة اجلرميةجمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف
أكرب النسب و اليت ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية سامهة يقرون مبباملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين 61.60وباملائة 67.70تقدر بـ
و منها أكرب النسب كذلك جمال مكافحة اجلرميةمنجزات جهاز الشرطة اجلزائري يفجمهودات وأهداف و يف تبيان للشرطة اجلزائرية
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باملائة جتد أن 67.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة األوىل منالفئة أن نالحظ 09من خالل اجلدول رقم 
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

ملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر با32.30فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة وجمال مكافحة اجلرميةاجلزائري يف
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 61.60ـب

يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل باملائة ممن ال06.60تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 28.80جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني 01-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
من أكربوهي ) 0.790: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني املتغريات أن املتغريين 

.)0.710(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(
يف تبيان احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةفان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة بالتايل

غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز جمال مكافحة اجلرميةجمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف
أكرب النسب و اليت ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية سامهة يقرون مبباملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين 61.60وباملائة 67.70تقدر بـ
و منها أكرب النسب كذلك جمال مكافحة اجلرميةمنجزات جهاز الشرطة اجلزائري يفجمهودات وأهداف و يف تبيان للشرطة اجلزائرية
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باملائة جتد أن 42.40اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
بأمهية املشاركة يف العمل االمين همتوعيتقد سامهت مبعلومات تفيد باحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

ة، كما تنقسم الفئة باملائ57.60و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 37.10األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 05.20تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 52.80الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من لك،  باملائة ال تعقد بذ04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-09اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.315: (هي
يف احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و ب)1.009(

غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةالتوعية 
، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا املشرتكة بني جهاز الشرطة و أ

أمهية املشاركة يف مل تفدهم هذه النشاطات مبعلومات حول اخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 57.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ
اليت تعتقد منهم باملسؤولية املشرتكة بني 52.80و النسبة العمل االمين 

احلمالت والنشاطات عدم متكنبأمهية التعاون مع تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسةتهوسالمهمنأ
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف همتوعيتتفيد بيف ااالعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
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باملائة جتد أن 42.40اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
بأمهية املشاركة يف العمل االمين همتوعيتقد سامهت مبعلومات تفيد باحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

ة، كما تنقسم الفئة باملائ57.60و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 37.10األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 05.20تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 52.80الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من لك،  باملائة ال تعقد بذ04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-09اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.315: (هي
يف احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و ب)1.009(

غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةالتوعية 
، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا املشرتكة بني جهاز الشرطة و أ

أمهية املشاركة يف مل تفدهم هذه النشاطات مبعلومات حول اخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 57.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ
اليت تعتقد منهم باملسؤولية املشرتكة بني 52.80و النسبة العمل االمين 

احلمالت والنشاطات عدم متكنبأمهية التعاون مع تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسةتهوسالمهمنأ
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف همتوعيتتفيد بيف ااالعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية
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باملائة جتد أن 42.40اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
بأمهية املشاركة يف العمل االمين همتوعيتقد سامهت مبعلومات تفيد باحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

ة، كما تنقسم الفئة باملائ57.60و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 37.10األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 05.20تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 52.80الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من لك،  باملائة ال تعقد بذ04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01-09اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.315: (هي
يف احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و ب)1.009(

غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةالتوعية 
، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا املشرتكة بني جهاز الشرطة و أ

أمهية املشاركة يف مل تفدهم هذه النشاطات مبعلومات حول اخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 57.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ
اليت تعتقد منهم باملسؤولية املشرتكة بني 52.80و النسبة العمل االمين 

احلمالت والنشاطات عدم متكنبأمهية التعاون مع تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسةتهوسالمهمنأ
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف همتوعيتتفيد بيف ااالعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية
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باملائة جتد أن 40.20اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة تبينيقد سامهت مبعلومات تفيد يف االشهارية للشرطة اجلزائريةاحلمالت والنشاطات االعالمية و 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 59.80و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للناس الذين يتعرضون للخطر
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 34.90

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 05.20الثانية املقدرة بنسبة تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 55.00جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني 01-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80بة وجمموعة ثانية تقدر بنستهوسالمهمنأ
من أكربوهي ) 0.216: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني املتغريات أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات )1.532(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(
خماطر االمتناع تبينييف تزويد الناس مبعلومات احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةعينة الدراسة حنو مسامهة 

غري مرتعن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
باملائة 55.00أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

شرتكة بني باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية امل34.90و 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع عدم 59.80و النسبة تهوسالمهمنأ

خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس تبينياحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةمتكن 
الذين يتعرضون للخطر

باملائة جتد أن 41.00اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن تبينيقد سامهت مبعلومات تفيد يف احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة 59.00و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
جهاز اباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 35.80األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.20تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني54.10الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
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باملائة جتد أن 40.20اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة تبينيقد سامهت مبعلومات تفيد يف االشهارية للشرطة اجلزائريةاحلمالت والنشاطات االعالمية و 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 59.80و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للناس الذين يتعرضون للخطر
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 34.90

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 05.20الثانية املقدرة بنسبة تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 55.00جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني 01-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80بة وجمموعة ثانية تقدر بنستهوسالمهمنأ
من أكربوهي ) 0.216: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني املتغريات أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات )1.532(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(
خماطر االمتناع تبينييف تزويد الناس مبعلومات احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةعينة الدراسة حنو مسامهة 

غري مرتعن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
باملائة 55.00أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

شرتكة بني باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية امل34.90و 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع عدم 59.80و النسبة تهوسالمهمنأ

خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس تبينياحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةمتكن 
الذين يتعرضون للخطر

باملائة جتد أن 41.00اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن تبينيقد سامهت مبعلومات تفيد يف احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة 59.00و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
جهاز اباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 35.80األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.20تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني54.10الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
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باملائة جتد أن 40.20اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة تبينيقد سامهت مبعلومات تفيد يف االشهارية للشرطة اجلزائريةاحلمالت والنشاطات االعالمية و 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 59.80و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للناس الذين يتعرضون للخطر
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 34.90

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 05.20الثانية املقدرة بنسبة تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 55.00جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط بني 01-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80بة وجمموعة ثانية تقدر بنستهوسالمهمنأ
من أكربوهي ) 0.216: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني املتغريات أن املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات )1.532(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(
خماطر االمتناع تبينييف تزويد الناس مبعلومات احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةعينة الدراسة حنو مسامهة 

غري مرتعن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
باملائة 55.00أكرب النسب و اليت تقدر بـ، إال أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

شرتكة بني باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية امل34.90و 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع عدم 59.80و النسبة تهوسالمهمنأ

خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس تبينياحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةمتكن 
الذين يتعرضون للخطر

باملائة جتد أن 41.00اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن تبينيقد سامهت مبعلومات تفيد يف احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة 59.00و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
جهاز اباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 35.80األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.20تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني54.10الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
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: هي) 2ك(املعنوية لـ باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.253(
يف تزويد احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.308(

غري مرتبطة تبنيت الناس مبعلوما
وجود داللة احصائية بني لعدم نظرا 

مل تفدهم هذه النشاطات مبعارف حول تبيان اخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 59.00أكرب النسب و اليت تقدر بـأن ، إالاملتغريين
باملائة منهم ممن 54.10و النسبة 

وهو ما يدل عن تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
جهاز الشرطة وأفراد البية افراد عينة الدراسة باملسؤولية املشرتكة بني وجود قناعة لدي غعدم متكن هذه الوسائل من بلوغ مصدها مع 
تهوسالمهمنأ

باملائة جتد أن 39.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
خطورة ظاهرة التكتم تبيانمبعلومات تفيد يف يف تزويدهم قد سامهت احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل 60.30و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
افحة اجلرمية باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 34.10اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.70تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 55.9الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(ية لـ باملائة، ألن القيمة املعنو ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.083(
يف تزويد احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )3.008(

غري مرتبطة باالعتقاد يف تبيانتفيدالناس مبعلومات 
، وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 34.10و باملائة 55.90اليت تقدر بـأكرب النسب و إال أن 
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: هي) 2ك(املعنوية لـ باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.253(
يف تزويد احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.308(

غري مرتبطة تبنيت الناس مبعلوما
وجود داللة احصائية بني لعدم نظرا 

مل تفدهم هذه النشاطات مبعارف حول تبيان اخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 59.00أكرب النسب و اليت تقدر بـأن ، إالاملتغريين
باملائة منهم ممن 54.10و النسبة 

وهو ما يدل عن تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
جهاز الشرطة وأفراد البية افراد عينة الدراسة باملسؤولية املشرتكة بني وجود قناعة لدي غعدم متكن هذه الوسائل من بلوغ مصدها مع 
تهوسالمهمنأ

باملائة جتد أن 39.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
خطورة ظاهرة التكتم تبيانمبعلومات تفيد يف يف تزويدهم قد سامهت احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل 60.30و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
افحة اجلرمية باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 34.10اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.70تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 55.9الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(ية لـ باملائة، ألن القيمة املعنو ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.083(
يف تزويد احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )3.008(

غري مرتبطة باالعتقاد يف تبيانتفيدالناس مبعلومات 
، وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 34.10و باملائة 55.90اليت تقدر بـأكرب النسب و إال أن 
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: هي) 2ك(املعنوية لـ باملائة، ألن القيمة ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.253(
يف تزويد احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.308(

غري مرتبطة تبنيت الناس مبعلوما
وجود داللة احصائية بني لعدم نظرا 

مل تفدهم هذه النشاطات مبعارف حول تبيان اخلاصة مبفردات العينة الذين باملائة 59.00أكرب النسب و اليت تقدر بـأن ، إالاملتغريين
باملائة منهم ممن 54.10و النسبة 

وهو ما يدل عن تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
جهاز الشرطة وأفراد البية افراد عينة الدراسة باملسؤولية املشرتكة بني وجود قناعة لدي غعدم متكن هذه الوسائل من بلوغ مصدها مع 
تهوسالمهمنأ

باملائة جتد أن 39.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 09اجلدول رقم من خالل نالحظ
خطورة ظاهرة التكتم تبيانمبعلومات تفيد يف يف تزويدهم قد سامهت احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل 60.30و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
افحة اجلرمية باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 34.10اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 05.70تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 55.9الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-09كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(ية لـ باملائة، ألن القيمة املعنو ) 05(عند مستوى خطأ غري مرتبطني لنسبة االتباط بني املتغريات أن املتغريين 01

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.083(
يف تزويد احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )3.008(

غري مرتبطة باالعتقاد يف تبيانتفيدالناس مبعلومات 
، وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 34.10و باملائة 55.90اليت تقدر بـأكرب النسب و إال أن 
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تدل على وجود قناعة لدي 60.30و النسبة تهوسالمهمنأ
احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةون مع عدم متكن غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعا

تبني
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تدل على وجود قناعة لدي 60.30و النسبة تهوسالمهمنأ
احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةون مع عدم متكن غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعا

تبني
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تدل على وجود قناعة لدي 60.30و النسبة تهوسالمهمنأ
احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةون مع عدم متكن غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعا

تبني
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 84 36.7% 16 7.0% 100 43.7%
 122 53.3% 7 3.1% 129 56.3%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%






 64 27.9% 15 6.6% 79 34.5%
 142 62.0% 8 3.5% 150 65.5%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%




 61 26.6% 16 7.0% 77 33.6%
 145 63.3% 7 3.1% 152 66.4%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%






 63 27.5% 12 5.2% 75 32.8%
 143 62.4% 11 4.8% 154 67.2%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%




 58 25.3% 12 5.2% 70 30.6%
 148 64.6% 11 4.8% 159 69.4%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%
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النوادي باملائة جتد أن 43.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 10اجلدول رقم من خالل نالحظ
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة مبعلومات تفيد يف تبيانالناس قد سامهت يف تزويديفاجلزائريةاالعالمية  للشرطة 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر 56.30و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
همنأسؤولية املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقادها بامل36.70بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 07.00تهوسالم
تقد باملسؤولية املشرتكة بني باملائة تع53.30جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من قلأوهي ) 0.008: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ باملائة، ألن ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )6.971(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة تزويد الناس مبعلومات تفيد يف تبيانيفالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر يف مكافحة اجلرمية اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
النسبة و باملائة 53.30تقدر بـأكرب النسب و اليت أن كما،  وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 56.30
جمهودات يف تبيانمبعلومات تفيد يف تزويد غالبية الناسالنوادي االعالمية  للشرطة مع عدم متكن تهوسالمهمنأ

و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
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النوادي باملائة جتد أن 43.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 10اجلدول رقم من خالل نالحظ
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة مبعلومات تفيد يف تبيانالناس قد سامهت يف تزويديفاجلزائريةاالعالمية  للشرطة 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر 56.30و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
همنأسؤولية املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقادها بامل36.70بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 07.00تهوسالم
تقد باملسؤولية املشرتكة بني باملائة تع53.30جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من قلأوهي ) 0.008: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ باملائة، ألن ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )6.971(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة تزويد الناس مبعلومات تفيد يف تبيانيفالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر يف مكافحة اجلرمية اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
النسبة و باملائة 53.30تقدر بـأكرب النسب و اليت أن كما،  وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 56.30
جمهودات يف تبيانمبعلومات تفيد يف تزويد غالبية الناسالنوادي االعالمية  للشرطة مع عدم متكن تهوسالمهمنأ

و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
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النوادي باملائة جتد أن 43.70اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن 10اجلدول رقم من خالل نالحظ
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة مبعلومات تفيد يف تبيانالناس قد سامهت يف تزويديفاجلزائريةاالعالمية  للشرطة 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر 56.30و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
همنأسؤولية املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقادها بامل36.70بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 07.00تهوسالم
تقد باملسؤولية املشرتكة بني باملائة تع53.30جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من قلأوهي ) 0.008: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ باملائة، ألن ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )6.971(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة تزويد الناس مبعلومات تفيد يف تبيانيفالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر يف مكافحة اجلرمية اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
النسبة و باملائة 53.30تقدر بـأكرب النسب و اليت أن كما،  وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 56.30
جمهودات يف تبيانمبعلومات تفيد يف تزويد غالبية الناسالنوادي االعالمية  للشرطة مع عدم متكن تهوسالمهمنأ

و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية
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النوادي باملائة جتد أن 34.50اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 65.50و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
همنأة املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولي27.90

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 06.60تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 62.00جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.001: (هي) 2ك(ئة، ألن القيمة املعنوية لـ باملا) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )10.678(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر اليت يف مكافحة اجلرمية مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
27.90و النسبة باملائة 62.00النسب و اليت تقدر بـأكرب، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

أمهية املشاركة يف يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة تبني عدم باملائة اخلاصة مبفردات العينة 
يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني منهم أكرب النسب من الذينالعمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
دل على وجود قناعة لدي غالبية افراد وهو ما يتهوسالمهمنأ

الناس مبعلومات تزويد غالبية منعالمية  للشرطة النوادي االمع عدم متكن مع الشرطة ملكافحة اجلرمية عينة الدراسة بأمهية التعاون 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةتبني

0 10 20

نعم  

ال

1002




 
 

199

النوادي باملائة جتد أن 34.50اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 65.50و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
همنأة املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولي27.90

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 06.60تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 62.00جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.001: (هي) 2ك(ئة، ألن القيمة املعنوية لـ باملا) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )10.678(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر اليت يف مكافحة اجلرمية مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
27.90و النسبة باملائة 62.00النسب و اليت تقدر بـأكرب، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

أمهية املشاركة يف يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة تبني عدم باملائة اخلاصة مبفردات العينة 
يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني منهم أكرب النسب من الذينالعمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
دل على وجود قناعة لدي غالبية افراد وهو ما يتهوسالمهمنأ

الناس مبعلومات تزويد غالبية منعالمية  للشرطة النوادي االمع عدم متكن مع الشرطة ملكافحة اجلرمية عينة الدراسة بأمهية التعاون 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةتبني
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النوادي باملائة جتد أن 34.50اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 65.50و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
همنأة املشرتكة بني باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولي27.90

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 06.60تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 62.00جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.001: (هي) 2ك(ئة، ألن القيمة املعنوية لـ باملا) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )10.678(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر اليت يف مكافحة اجلرمية مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
27.90و النسبة باملائة 62.00النسب و اليت تقدر بـأكرب، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

أمهية املشاركة يف يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة تبني عدم باملائة اخلاصة مبفردات العينة 
يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني منهم أكرب النسب من الذينالعمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية
دل على وجود قناعة لدي غالبية افراد وهو ما يتهوسالمهمنأ

الناس مبعلومات تزويد غالبية منعالمية  للشرطة النوادي االمع عدم متكن مع الشرطة ملكافحة اجلرمية عينة الدراسة بأمهية التعاون 
أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةتبني
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النوادي باملائة جتد أن 33.60اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة تفيد 26.60باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 66.40و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للخطر
و البقية املتمثلة تهوسالمهمنأباعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

تقدر بنسبة باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة 07.00
تهوسالمهمنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 63.30

مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة 
، )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(ى خطأ عند مستو 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )14.798(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ومستوى ثقة 
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالناس مبعلومات تبنييف تزويد النوادي االعالمية  للشرطة اجلزائرية

نظرا يف مكافحة اجلرمية 
باملائة اخلاصة مبفردات 26.60و النسبة باملائة 63.30و اليت تقدر بـأكرب النسب، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينل

و تهوسالمهمنأالعينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع عدم متكن 66.40النسبة 

خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمن تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة 
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النوادي باملائة جتد أن 33.60اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة تفيد 26.60باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 66.40و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للخطر
و البقية املتمثلة تهوسالمهمنأباعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

تقدر بنسبة باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة 07.00
تهوسالمهمنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 63.30

مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة 
، )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(ى خطأ عند مستو 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )14.798(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ومستوى ثقة 
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالناس مبعلومات تبنييف تزويد النوادي االعالمية  للشرطة اجلزائرية

نظرا يف مكافحة اجلرمية 
باملائة اخلاصة مبفردات 26.60و النسبة باملائة 63.30و اليت تقدر بـأكرب النسب، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينل

و تهوسالمهمنأالعينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع عدم متكن 66.40النسبة 

خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمن تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة 
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النوادي باملائة جتد أن 33.60اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة تفيد 26.60باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 66.40و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للخطر
و البقية املتمثلة تهوسالمهمنأباعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

تقدر بنسبة باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة 07.00
تهوسالمهمنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 63.30

مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  03.10وجمموعة ثانية تقدر بنسبة 
، )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(ى خطأ عند مستو 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )14.798(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ومستوى ثقة 
خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالناس مبعلومات تبنييف تزويد النوادي االعالمية  للشرطة اجلزائرية

نظرا يف مكافحة اجلرمية 
باملائة اخلاصة مبفردات 26.60و النسبة باملائة 63.30و اليت تقدر بـأكرب النسب، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينل

و تهوسالمهمنأالعينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع عدم متكن 66.40النسبة 

خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمن تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة 
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النوادي باملائة جتد أن 32.8اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر أقد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 67.20في ذلك مقدرة بنسبة و فئة ثانية تن
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 27.50

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 05.20تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 62.40جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.036: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )04.379(احملسوبة ) 2كا(ا بلغت قيمة كم. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام واملخاطر أيف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر اليت يف مكافحة اجلرمية مرتبطة باالعتقاد باملسؤول
27.50و النسبة باملائة 62.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
ة اجلرمية تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافح67.20و النسبة تهوسالمهمنأ

مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و أمن تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة مع عدم متكن 
.

النوادي باملائة جتد أن 30.60اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

25.30باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 69.40و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
تهوسالمهمنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة باملائة ممن05.20
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 64.60تقدر بنسبة 
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النوادي باملائة جتد أن 32.8اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر أقد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 67.20في ذلك مقدرة بنسبة و فئة ثانية تن
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 27.50

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 05.20تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 62.40جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.036: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )04.379(احملسوبة ) 2كا(ا بلغت قيمة كم. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام واملخاطر أيف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر اليت يف مكافحة اجلرمية مرتبطة باالعتقاد باملسؤول
27.50و النسبة باملائة 62.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
ة اجلرمية تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافح67.20و النسبة تهوسالمهمنأ

مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و أمن تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة مع عدم متكن 
.

النوادي باملائة جتد أن 30.60اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

25.30باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 69.40و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
تهوسالمهمنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة باملائة ممن05.20
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 64.60تقدر بنسبة 
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النوادي باملائة جتد أن 32.8اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر أقد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 67.20في ذلك مقدرة بنسبة و فئة ثانية تن
همنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 27.50

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل 05.20تهوسالم
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 62.40جمموعة تقدر بنسبة 

لنسبة االتباط أن 01-10كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
عند درجة ) 0.05(من أقلوهي ) 0.036: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني املتغريين 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )04.379(احملسوبة ) 2كا(ا بلغت قيمة كم. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(حرية 
مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام واملخاطر أيف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

واملخاطر اليت يف مكافحة اجلرمية مرتبطة باالعتقاد باملسؤول
27.50و النسبة باملائة 62.40أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا 

باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
ة اجلرمية تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافح67.20و النسبة تهوسالمهمنأ

مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و أمن تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة مع عدم متكن 
.

النوادي باملائة جتد أن 30.60اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 10اجلدول رقم من خالل 
قد سامهت يف تزويد الناس مبعلومات تبنييفاالعالمية  للشرطة اجلزائرية

25.30باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 69.40و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
تهوسالمهمنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 

ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة باملائة ممن05.20
همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 64.60تقدر بنسبة 
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لنسبة االتباط أن املتغريين 01-10ظ من اجلدول كما نالحباملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.018: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )05.624(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(
يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

يف مكافحة اجلرمية ع 
باملائة 25.30و النسبة باملائة 64.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا وسالمته، 

اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع 67.20والنسبة تهوسالمهمنأ

املخالفني للقانون و خطورة ظاهرة التكتم عن هوية من تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة عدم متكن 
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  201 87.8% 18 7.9% 219 95.6%
  5 2.2% 5 2.2% 10 4.4%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%







  198 86.5% 18 7.9% 216 94.3%
  8 3.5% 5 2.2% 13 5.7%



206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%




  201 87.8% 15 6.6% 216 94.3%
  5 2.2% 8 3.5% 13 5.7%
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لنسبة االتباط أن املتغريين 01-10ظ من اجلدول كما نالحباملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.018: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )05.624(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(
يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

يف مكافحة اجلرمية ع 
باملائة 25.30و النسبة باملائة 64.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا وسالمته، 

اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع 67.20والنسبة تهوسالمهمنأ

املخالفني للقانون و خطورة ظاهرة التكتم عن هوية من تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة عدم متكن 
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لنسبة االتباط أن املتغريين 01-10ظ من اجلدول كما نالحباملائة ال تعقد بذلك،  04.80وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم
عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.018: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 

، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )05.624(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(
يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة 

يف مكافحة اجلرمية ع 
باملائة 25.30و النسبة باملائة 64.60أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا وسالمته، 

اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع 67.20والنسبة تهوسالمهمنأ

املخالفني للقانون و خطورة ظاهرة التكتم عن هوية من تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية للشرطة عدم متكن 
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206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%
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206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%








  202 88.2% 13 5.7% 215 93.9%
  4 1.7% 10 4.4% 14 6.1%


206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%

الرتباط المتغیرین01-11الجدول رقم 








Khi-Chi-deux 18.477
Ddl 1
Sig. .000




Khi-Chi-deux 12.319
Ddl 1
Sig. .000




Khi-Chi-deux 40.451
Ddl 1
Sig. .000




Khi-Chi-deux 62.191
Ddl 1
Sig. .000

باملائة جتد أن 95.60اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
يف قد ساهم لالتصال استخدام 

87.80باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 04.40و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة يف العمل األمين
تهوسالمهمنأباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 
باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة 07.90لثانية املقدرة بنسبة 

همنأباملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 02.20تقدر بنسبة 
لنسبة االتباط أن املتغريين 01-11كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  02.20وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالم

عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني 
، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )18.477(احملسوبة ) 2كا(يمة كما بلغت ق. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(
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لالتصال يف استخدام مسامهة 
يف مكافحة اجلرمية مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز العمل األمين

باملائة 02.20و النسبة باملائة 87.80أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا وسالمته، 
جهاز الشرطة واخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية باملائة 95.60والنسبة تهوسالمهمنأ
لالتصال يف االلكرتونيةمسامهة استخدام و 

.العمل األمين

باملائة جتد أن 94.30اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
التقليل من ظاهرة االمتناع لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل 05.70و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
جهاز الشرطة و أفراباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 86.50جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 07.90تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 03.50الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-11كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  02.20وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01

، و بالتايل فان )12.319(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(
يف لالتصال استخدام اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز الشرطة اع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة االمتن
أكرب النسب و ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا يف مكافحة اجلرمية 

جهاز الشرطة و باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 03.50و النسبة باملائة 86.50اليت تقدر بـ
باملائة تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد 94.30والنسبة تهوسالمهمنأ
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لالتصال يف استخدام مسامهة 
يف مكافحة اجلرمية مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز العمل األمين

باملائة 02.20و النسبة باملائة 87.80أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا وسالمته، 
جهاز الشرطة واخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية باملائة 95.60والنسبة تهوسالمهمنأ
لالتصال يف االلكرتونيةمسامهة استخدام و 

.العمل األمين

باملائة جتد أن 94.30اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
التقليل من ظاهرة االمتناع لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل 05.70و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
جهاز الشرطة و أفراباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 86.50جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 07.90تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 03.50الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-11كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  02.20وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01

، و بالتايل فان )12.319(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(
يف لالتصال استخدام اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز الشرطة اع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة االمتن
أكرب النسب و ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا يف مكافحة اجلرمية 

جهاز الشرطة و باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 03.50و النسبة باملائة 86.50اليت تقدر بـ
باملائة تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد 94.30والنسبة تهوسالمهمنأ
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لالتصال يف استخدام مسامهة 
يف مكافحة اجلرمية مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز العمل األمين

باملائة 02.20و النسبة باملائة 87.80أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا وسالمته، 
جهاز الشرطة واخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية باملائة 95.60والنسبة تهوسالمهمنأ
لالتصال يف االلكرتونيةمسامهة استخدام و 

.العمل األمين

باملائة جتد أن 94.30اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
التقليل من ظاهرة االمتناع لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما تنقسم الفئة األوىل اىل 05.70و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
جهاز الشرطة و أفراباملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 86.50جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما الفئة 07.90تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 03.50الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

-11كما نالحظ من اجلدول باملائة ال تعقد بذلك،  02.20وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
من أقلوهي ) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01

، و بالتايل فان )12.319(احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(
يف لالتصال استخدام اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز الشرطة اع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة االمتن
أكرب النسب و ، كما أن وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا يف مكافحة اجلرمية 

جهاز الشرطة و باملائة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 03.50و النسبة باملائة 86.50اليت تقدر بـ
باملائة تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد 94.30والنسبة تهوسالمهمنأ
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استخدام أنتأكيد الملكافحة اجلرمية مع عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة
.التقليل من ظاهرة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطريف يساهم لالتصال الوسائط االلكرتونية

باملائة جتد أن 94.30اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
دعم سلوك التبليغ عن لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما تنقسم الفئة 05.70سبة و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بن
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 87.80األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 06.60تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 02.20الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-11اجلدول 

، و )40.451(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة كما. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي 
استخدام بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية معلالتصال يف يف 
وجود داللة احصائية بني لنظرا يف مكافحة اجلرمية 

جهاز املشرتكة بني اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية باملائة 87.80أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن املتغريين
على وجود قناعة لدي النباملائة تد94.30والنسبة تهوسالمهمنأ

االتصالية الوسائل استخدام أغلب مفردات العينة أن غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع تأكيد 
دعم سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر اليت يفيساهم لالتصال 
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استخدام أنتأكيد الملكافحة اجلرمية مع عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة
.التقليل من ظاهرة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطريف يساهم لالتصال الوسائط االلكرتونية

باملائة جتد أن 94.30اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
دعم سلوك التبليغ عن لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما تنقسم الفئة 05.70سبة و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بن
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 87.80األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 06.60تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 02.20الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-11اجلدول 

، و )40.451(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة كما. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي 
استخدام بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية معلالتصال يف يف 
وجود داللة احصائية بني لنظرا يف مكافحة اجلرمية 

جهاز املشرتكة بني اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية باملائة 87.80أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن املتغريين
على وجود قناعة لدي النباملائة تد94.30والنسبة تهوسالمهمنأ

االتصالية الوسائل استخدام أغلب مفردات العينة أن غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع تأكيد 
دعم سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر اليت يفيساهم لالتصال 
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استخدام أنتأكيد الملكافحة اجلرمية مع عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة
.التقليل من ظاهرة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطريف يساهم لالتصال الوسائط االلكرتونية

باملائة جتد أن 94.30اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
دعم سلوك التبليغ عن لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما تنقسم الفئة 05.70سبة و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بن
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 87.80األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ 

باملائة ممن ال يعتقدون بذلك، أما 06.60تهوسالمهمنأ
باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 02.20الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ من باملائة ال تعقد بذلك،  03.50وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
) 0.000: (هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-11اجلدول 

، و )40.451(احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة كما. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي 
استخدام بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية معلالتصال يف يف 
وجود داللة احصائية بني لنظرا يف مكافحة اجلرمية 

جهاز املشرتكة بني اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤولية باملائة 87.80أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن املتغريين
على وجود قناعة لدي النباملائة تد94.30والنسبة تهوسالمهمنأ

االتصالية الوسائل استخدام أغلب مفردات العينة أن غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع تأكيد 
دعم سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر اليت يفيساهم لالتصال 
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باملائة جتد أن 93.90اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
التقليل من مستويات لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما 06.10و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 88.20قسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ تن

باملائة ممن ال يعتقدون 05.70تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة و أفراد باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 01.70بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-11من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة كما. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
استخدام ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )62.191(

مرتبطة تمعلالتصال يف الوسائط االلكرتونية
وجود داللة لنظرا 

املشرتكة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤوليةباملائة 88.20أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن احصائية بني املتغريين
باملائة تدل على وجود قناعة 93.90والنسبة تهوسالمهمنأبني 

الوسائل استخدام غالبية افراد عينة الدراسة أن لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع تأكيد 
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم عن هوية قد ساهم يف لالتصال 
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باملائة جتد أن 93.90اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
التقليل من مستويات لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما 06.10و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 88.20قسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ تن

باملائة ممن ال يعتقدون 05.70تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة و أفراد باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 01.70بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-11من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة كما. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
استخدام ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )62.191(

مرتبطة تمعلالتصال يف الوسائط االلكرتونية
وجود داللة لنظرا 

املشرتكة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤوليةباملائة 88.20أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن احصائية بني املتغريين
باملائة تدل على وجود قناعة 93.90والنسبة تهوسالمهمنأبني 

الوسائل استخدام غالبية افراد عينة الدراسة أن لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع تأكيد 
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم عن هوية قد ساهم يف لالتصال 
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باملائة جتد أن 93.90اليت تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة األوىل منأن نالحظ 11اجلدول رقم من خالل 
التقليل من مستويات لالتصال قد ساهم يف استخدام 

باملائة، كما 06.10و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
باملائة تفيد باعتقادها باملسؤولية املشرتكة بني 88.20قسم الفئة األوىل اىل جمموعة أوىل تقدر بـ تن

باملائة ممن ال يعتقدون 05.70تهوسالمهمنأ
جهاز الشرطة و أفراد باملائة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 01.70بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها اىل جمموعة تقدر بنسبة 

كما نالحظ باملائة ال تعقد بذلك،  04.40وجمموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسالمهمنأ
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(عند مستوى خطأ مرتبطني لنسبة االتباط أن املتغريين 01-11من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(بلغت قيمة كما. باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
استخدام ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )62.191(

مرتبطة تمعلالتصال يف الوسائط االلكرتونية
وجود داللة لنظرا 

املشرتكة اخلاصة مبفردات العينة الذين يعتقدون باملسؤوليةباملائة 88.20أكرب النسب و اليت تقدر بـ، كما أن احصائية بني املتغريين
باملائة تدل على وجود قناعة 93.90والنسبة تهوسالمهمنأبني 

الوسائل استخدام غالبية افراد عينة الدراسة أن لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع تأكيد 
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم عن هوية قد ساهم يف لالتصال 
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نشر الوعي و املشاركة يف احلصص االعالمية يف اسهام تنظيم العالقات مع الصحافة و وسائل االعالم بيانات خاصة مبدى -02
.

حيث سنستهل حتليل بيانات هذا احملور بعرض ببيانات توضح الوسائل االعالمية و املوضوعات األمنية األكثر استقطابا من 
دى تالئم جمال و وسائل النشاطات اإلعالمية التوعوية للشرطة و الوسائل األكثر مقل مفردات عينة جمتمع الدراسة للوقوف على 

. ملعومات أوفر و توعية أكثر

12 
 



 7 3.0%
 155 67.4%
 0 .0%
 1 .4%
 67 29.1%
 230 100.0%

أن الوسيلة اإلعالمية األكثر استقطابا او استخداما او متابعة من قبل 12يتضح من خالل املشاهدة البسيطة للجدول رم 
باملائة يأيت بعده االنرتنيت بنسبة 67.40أفراد عينة جمتمع الدراسة تتمثل يف التلفزيون الذي يعترب أضخم وسيلة اعالم مجاهريية بنسبة 

باملائة باعتبا29.10
باملائة و هي نسب منطقية تعكس واقع الوسائل االعالمية األكثر اتاحة من حيث 0.400.00

مع أو استقطابا كاالنرتنيت خاصة من قبل الشباب نظرا للتطور التكنولوجي املشهود و توفر هذه 
اخلدمة مؤخرا لعامة الناس و باسعار متاحة ناهيك عن البعد اجلديد الذي متنحه الشبكة العنكبوتية و امكانيات االطالع و التفاعل 

. مع خمتلف املوضوعات عرب كافة دول العامل
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 17 7.4%
 230 100.0%


 127 55.2%
 103 44.8%
 230 100.0%


 125 54.8%
 103 45.2%
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مدى اهتمام مفردات عينة جمتمع الدراسة مدى اهتمامهم باملوضوعات االمنية الوطنية و الذي 13كما يوضح اجلدول رقم 
92.60قدرت نسبته بـ 

باملائة من افراد عينة 55.20علومات خبصوص املوضوعات االمنية املتعلقة بالوطن، يقابله نسبة الداللة على وجود احتياجات ملحة مل
باملائة ال تقوم بذلك و ذلك بسبب عدم توفرها على خلفية وجود اهتمام 44.80الدراسة يتابعون هذه الربامج باستمرار و نسبة 

مدىستفادة افراد عينة الدراسة من هذه احلصص او الربامج معلومات لكن دون متابعة متاحة، و تستقر تقريبا ذات النسب خبصوص

14 








01 02 03 04 05 

           

 59 25.7% 53 23.0% 30 13.0% 47 20.4% 41 17.8% 230 100


 25 10.9% 44 19.1% 65 28.3% 53 23.0% 43 18.7% 230 100

  69 30.0% 32 13.9% 39 17.0% 42 18.3% 48 20.9% 230 100
 37 16.1% 40 17.4% 83 36.1% 46 20.0% 24 10.4% 230 100
  40 17.4% 62 27.0% 12 5.2% 42 18.3% 74 32.2% 230 100

للتعرف 14و للتفصيل أكثر و الوقوف على طبيعة هذه احلاجات املعرفية لدى افراد عينة الدراسة صيغت فقرات اجلدول رقم 
يبني ، حيث االعالمية احمللية دون اعبارها األكثر استقطابا ملفردات عينة الدراسةعلى املوضوعات األكثر تناوال من قبل الوسائل 

على حساب املوضوعات األخرى و اليت قد تكون أكثر أمهية على األقل تلقى تغطية اعالمية املوضوعات اليت14اجلدول رقم 
:املوضوعات االكثر تداوال على النحو التايلبالنسبة لالسرتاتيجية اإلعالمية جلهاز الشرطة اجلزائري، فكان ترتيب هذه

ة للموضوعات اليت صنفها مفردات عينة الدراسة ضمن املرتبة األوىل جند أن املواضيع املرتبطة بالسالمة املرورية تأخذ ببالنس
ئة، مث أخبار اجلرمية بنسبة باملا25.70باملائة، تليها دور و مهام و اجنازات االجهزة االمنية بنسبة 30.00أكرب النسب و قدرت بـ 

أما عن املوضوعات اليت صنفها افراد عينة الدراسة باملائة، 10.90باملائة و أخريا قضايا األمن العام و السرمة العامة بنسبة 16.10
ة االمنية، مث قضايا باملائة، تليها دور و مهام و اجنازات االجهز 27.00فهي بالرتتيب التحقيقات االمنية بنسبة ضمن املرتبة الثانية 

باملائة و أخريا موضوعات السالمة املرورية بنسبة 1.40باملائة، مث أخبار اجلرمية بنسبة 19.10االمن العام و السالمة العامة بنسبة 
العام و السالمة باملائة، تليها قضايا األمن 36.10باملائة، أما عن املرتبة الثالثة فكانت فئة الغالبية ألخبار اجلرمية بنسبة 13.90
مهام و اجنازات االجهزة االمنية بنسبة وباملائة و أخريا دور 17.00باملائة، مث قضايا السالمة املرورية بنسبة 28.30العامة 

و باملائة، تليها دور و مهام23.00أما عن املرتبة الرابعة فقد كان الرتتيب لقضايا االمن و السالمة العامة بنسبة باملائة، 13.00
باملائة، 18.30باملائة و أخريا السالمة املرورية بنسبة 20.00باملائة، مث أخبار اجلرمية بنسبة 20.40اجنازات االجهزة االمنية بنسبة 

باملائة تليها موضوعات السالمة املرورية بنسبة 32.20و أخريا املرتبة اخلامسة أخذت االعلبية موضوع التحقيقات االمنية بنسبة 
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باملائة تليها دور و مهام و اجنازات االجهزة االمنية بنسبة 18.70باملائة، مث قضايا االمن العام و السالمة العامة بنسبة 20.30
باملائة، يف حني رتبت غالبية مفردات العينة موضوعات السالمة 10.40باملائة و أخريا موضوعات أخبار اجلرمية بنسبة 17.80

تليها التحقيقات باملائة،25.70دور و مهام و اجنازات االجهزة االمنية بنسبة مث باملائة 30.00بنسبة املرورية ضمن املرتبة األوىل
وعليه .باملائة10.90باملائة و أخريا قضايا االمن و السالمة العامة بنسبة 16.10باملائة أخبار اجلرمية بنسبة 17.40االمنية بنسبة 

، مث بالدرجة األوىلمنصب يف مواضيع السالمة املرورية و بالرتتيب حسب مفردات عينة الدراسة ية جند أن كل تركيز الوسائل اإلعالم
موضوعات دور و مهام و اجنازات االجهزة االمنية، يليها أخبار اجلرمية مث قضايا االمن العام و السالمة العامة و أخريا التحقيقات 

وسائل االعالم احملليةعرب خمتلفللمزيد من املوضوعات من حيث الكم و الكيف االمنية و هو ما يوضح احلاجة امللحة 
.12اليت سبق توضيحها ضمن حتليل اجلدول ماال او مشاهدةعو خاصة منها االكثر متابعة او است

15 


 
    

     

 
  46 20.0% 41 17.8% 87 37.8%
  2 .9% 1 .4% 3 1.3%
  128 55.7% 12 5.2% 140 60.9%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 

  28 12.2% 47 20.4% 75 32.6%
  9 3.9% 2 .9% 11 4.8%
  139 60.4% 5 2.2% 144 62.6%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  45 19.6% 45 19.6% 90 39.1%
  4 1.7% 2 .9% 6 2.6%
  127 55.2% 7 3.0% 134 58.3%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 

  28 12.2% 47 20.4% 75 32.6%
  20 8.7% 4 1.7% 24 10.4%
  128 55.7% 3 1.3% 131 57.0%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 

  26 11.3% 41 17.8% 67 29.1%
  35 15.2% 5 2.2% 40 17.4%
  115 50.0% 8 3.5% 123 53.5%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  48 20.9% 38 16.5% 86 37.4%
  7 3.0% 10 4.3% 17 7.4%
  121 52.6% 6 2.6% 127 55.2%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

   36 15.7% 36 15.7% 72 31.3%
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    8 3.5% 4 1.7% 12 5.2%
  132 57.4% 14 6.1% 146 63.5%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 

  30 13.0% 40 17.4% 70 30.4%
  6 2.6% 5 2.2% 11 4.8%
  140 60.9% 9 3.9% 149 64.8%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 

  47 20.4% 5 2.2% 52 22.6%
  49 21.3% 1 .4% 50 21.7%
  80 34.8% 48 20.9% 128 55.7%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 

  168 73.0% 54 23.5% 222 96.5%
  8 3.5% 0 .0% 8 3.5%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

الرتباط المتغیرین01-15الجدول رقم 
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  Ddl 2
Sig. 0.000

و من جهة أخرى و للوقوف بالتفصيل على مدى استجابة  اإلعالم العام الوطين للمتطلبات اليت توافق اسرتاتيجية اإلعالم 
للتحقق من مدى فعالية املعلومات و املعطيات 15األمين جلهاز الشرطة اجلزائري و اسرتاتيجيته العامة صيغت فقرات اجلدول رقم 

اليت يتم تناوهلا اعالميا انطالقا من التنسيق احلاصل بني وحدات اإلعالم يف التأثري على سلوكات العامة جتاه املوضوعات االمنية االمنية 
يف اطار اسرتاتيجيته املرافقة للعمل و االتصال جلهاز الشرطة و عالقاته العامة مع وسائل اإلعالم احمللي التابعة للقطاع العام أو اخلاص

.اجلواري

جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 60.90أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
العام يف الوطن بشكل ضايا األمنقو املخاطر يف تقد سامهاالعالم العام خمرجات
أن خمرجات باملائة و أخريا الفئة اليت جتد 37.80نسبة و اليت تقدر بـأكيدسهام اإلذااليت ترى بأن هالثانية ، تليها الفئة نسيب 

نسبة و اليت تقدر ب
.باملائة01.30

وذلك جمموعة ثانية ال تفعل ذلكو جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل من 
جمموعةتنقسم هي األخرى اىل اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل05.20و 55.70بنسبة 

باملئة على 17.80و 20.00و ذلك بنسبة رطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت هذا السلوك تستنجد بالشس
املخاطر ، و أخريا الفئة اليت تنفي بالرتتيبالتوايل

العام يف الوطن تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى تنفي ذلك بنسبيت ضايا األمنقو 
باملائة، 0.40باملائة و 0.90

باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 

فادة افراد عينة خمرجات االعالم العام يف ا، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )44.559(احملسوبة ) 2كا(قيمة 
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري العام يف الوطن ضايا األمنقو املخاطر جمتمع الدراسة مبعلومات حول 

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغرييناالستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 37.80باملائة و 60.90تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

و تؤكد العام يف الوطن ضايا األمنقو املخاطر مبعارف حول هميف تزويدتقد سامهخمرجات االعالم العام 
ممن يتصلون بالشرطة يف حالة 20.00باملائة و 55.70مفردات عينة الدراسة من نفس الفئتني املقدرتني بـيف ذات احلني ذات 

وقوعهم يف خطر و اليت متثل أكرب النسب املسجلة أن سلوك االقدام على االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر مكتسب 
.  قناعة بفاعلية هذا احللاىل جانب ولديهم 
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خمرجات جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 62.60مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة أن أغلب15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اليت ترى الثانية ، تليها الفئة بشكل نسيبسلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمنهماكسابكيف تقد سامهاالعالم العام 

هماكسابكيف أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم ئة و أخريا الفئة اليت جتد باملا32.60نسبة و اليت تقدر بـأكيدسهام اإلذابأن ه
.باملائة04.80و اليت تقدر بنسبة سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمن

على هذا و تقبل جمموعة ثانية ال و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل من 
تنقسم هي األخرى اىل اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل02.20و 60.40وذلك بنسبة السلوك
باملئة 20.40و 12.20و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت هذا السلوك جمموعة

سلوكيات هماكسابكيف تسامه، و أخريا الفئة اليت تنفي تيببالرت على التوايل
تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى و اليت التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمن

.ائةبامل0.90باملائة و 03.90تنفي ذلك بنسبيت 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )96.362(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمنهماكسابكيف ساهم تجمتمع الدراسة مبعلومات 
. جود داللة احصائية واضحة بني املتغرييننظرا لو االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 32.60باملائة و 62.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا تكسبهميف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

ةسامهالفئة اليت تأكد ممفردات عينة الدراسة من ذات جند أن يف ذات احلني وإال أنه،األمن
ال باملائة  ممن 32.60باملائة من جمموع 20.40بنسبة مع املخاطر و قضايا األمن يف غالبهاسلوكيات التعامل السليم 

ال تتعلق ونتستنجد
.الفصل الالحقبعدم العلم بالسلوك أو ما جيب عمله يف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع 
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خمرجات جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 62.60مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة أن أغلب15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اليت ترى الثانية ، تليها الفئة بشكل نسيبسلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمنهماكسابكيف تقد سامهاالعالم العام 

هماكسابكيف أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم ئة و أخريا الفئة اليت جتد باملا32.60نسبة و اليت تقدر بـأكيدسهام اإلذابأن ه
.باملائة04.80و اليت تقدر بنسبة سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمن

على هذا و تقبل جمموعة ثانية ال و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل من 
تنقسم هي األخرى اىل اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل02.20و 60.40وذلك بنسبة السلوك
باملئة 20.40و 12.20و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت هذا السلوك جمموعة

سلوكيات هماكسابكيف تسامه، و أخريا الفئة اليت تنفي تيببالرت على التوايل
تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى و اليت التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمن

.ائةبامل0.90باملائة و 03.90تنفي ذلك بنسبيت 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )96.362(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمنهماكسابكيف ساهم تجمتمع الدراسة مبعلومات 
. جود داللة احصائية واضحة بني املتغرييننظرا لو االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 32.60باملائة و 62.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا تكسبهميف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

ةسامهالفئة اليت تأكد ممفردات عينة الدراسة من ذات جند أن يف ذات احلني وإال أنه،األمن
ال باملائة  ممن 32.60باملائة من جمموع 20.40بنسبة مع املخاطر و قضايا األمن يف غالبهاسلوكيات التعامل السليم 

ال تتعلق ونتستنجد
.الفصل الالحقبعدم العلم بالسلوك أو ما جيب عمله يف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع 
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خمرجات جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 62.60مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة أن أغلب15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اليت ترى الثانية ، تليها الفئة بشكل نسيبسلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمنهماكسابكيف تقد سامهاالعالم العام 

هماكسابكيف أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم ئة و أخريا الفئة اليت جتد باملا32.60نسبة و اليت تقدر بـأكيدسهام اإلذابأن ه
.باملائة04.80و اليت تقدر بنسبة سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمن

على هذا و تقبل جمموعة ثانية ال و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل من 
تنقسم هي األخرى اىل اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل02.20و 60.40وذلك بنسبة السلوك
باملئة 20.40و 12.20و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت هذا السلوك جمموعة

سلوكيات هماكسابكيف تسامه، و أخريا الفئة اليت تنفي تيببالرت على التوايل
تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى و اليت التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمن

.ائةبامل0.90باملائة و 03.90تنفي ذلك بنسبيت 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )96.362(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمنهماكسابكيف ساهم تجمتمع الدراسة مبعلومات 
. جود داللة احصائية واضحة بني املتغرييننظرا لو االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 32.60باملائة و 62.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا تكسبهميف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

ةسامهالفئة اليت تأكد ممفردات عينة الدراسة من ذات جند أن يف ذات احلني وإال أنه،األمن
ال باملائة  ممن 32.60باملائة من جمموع 20.40بنسبة مع املخاطر و قضايا األمن يف غالبهاسلوكيات التعامل السليم 

ال تتعلق ونتستنجد
.الفصل الالحقبعدم العلم بالسلوك أو ما جيب عمله يف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع 
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
باملائة 39.10اليت تقدر بنسبة الثانية ، تليها الفئة بشكل نسيباألمينهمرفع مستوى حسيف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

و األمينهمرفع مستوى حسيف تسامهأن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذاهاليت ترى بأن 
.باملائة02.60تقدر بنسبة 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي األخرى اىل اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.00و 55.20وذلك بنسبة السلوك
باملئة 19.60و 19.60و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت هذا السلوك جمموعة

و اليت تنقسم  األمينهمرفع مستوى حسيف ساهم و أخريا الفئة اليت تنفي 
.  باملائة0.90باملائة و 1.70كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى تنفي ذلك بنسبيت 

باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 

افادة افراد عينة خمرجات االعالم العام يف، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )60.415(احملسوبة ) 2كا(قيمة 
االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع ترتبط مبتغري األمينهمرفع مستوى حسيف ساهم جمتمع الدراسة مبعلومات ت

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريينيف خطر
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 39.10باملائة و 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

يف و إال أنه،األمينهمرفع مستوى حسيف اهميف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تستقد سامهخمرجات االعالم العام 
معارف ترفع من ةسامهمفردات عينة الدراسة من الفئة اليت تأكد مذات جند أن ذات احلني 

باملائة  ممن ال تستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وهو ما 19.60بنسبة  العينة مفردات فحسهم االمين جند نص
حالة الوقوع يف 

.خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل الالحق
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
باملائة 39.10اليت تقدر بنسبة الثانية ، تليها الفئة بشكل نسيباألمينهمرفع مستوى حسيف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

و األمينهمرفع مستوى حسيف تسامهأن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذاهاليت ترى بأن 
.باملائة02.60تقدر بنسبة 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي األخرى اىل اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.00و 55.20وذلك بنسبة السلوك
باملئة 19.60و 19.60و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت هذا السلوك جمموعة

و اليت تنقسم  األمينهمرفع مستوى حسيف ساهم و أخريا الفئة اليت تنفي 
.  باملائة0.90باملائة و 1.70كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى تنفي ذلك بنسبيت 

باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 

افادة افراد عينة خمرجات االعالم العام يف، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )60.415(احملسوبة ) 2كا(قيمة 
االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع ترتبط مبتغري األمينهمرفع مستوى حسيف ساهم جمتمع الدراسة مبعلومات ت

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريينيف خطر
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 39.10باملائة و 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

يف و إال أنه،األمينهمرفع مستوى حسيف اهميف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تستقد سامهخمرجات االعالم العام 
معارف ترفع من ةسامهمفردات عينة الدراسة من الفئة اليت تأكد مذات جند أن ذات احلني 

باملائة  ممن ال تستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وهو ما 19.60بنسبة  العينة مفردات فحسهم االمين جند نص
حالة الوقوع يف 

.خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل الالحق
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
باملائة 39.10اليت تقدر بنسبة الثانية ، تليها الفئة بشكل نسيباألمينهمرفع مستوى حسيف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

و األمينهمرفع مستوى حسيف تسامهأن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذاهاليت ترى بأن 
.باملائة02.60تقدر بنسبة 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي األخرى اىل اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.00و 55.20وذلك بنسبة السلوك
باملئة 19.60و 19.60و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت هذا السلوك جمموعة

و اليت تنقسم  األمينهمرفع مستوى حسيف ساهم و أخريا الفئة اليت تنفي 
.  باملائة0.90باملائة و 1.70كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى تنفي ذلك بنسبيت 

باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 

افادة افراد عينة خمرجات االعالم العام يف، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )60.415(احملسوبة ) 2كا(قيمة 
االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع ترتبط مبتغري األمينهمرفع مستوى حسيف ساهم جمتمع الدراسة مبعلومات ت

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريينيف خطر
باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 39.10باملائة و 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث

يف و إال أنه،األمينهمرفع مستوى حسيف اهميف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تستقد سامهخمرجات االعالم العام 
معارف ترفع من ةسامهمفردات عينة الدراسة من الفئة اليت تأكد مذات جند أن ذات احلني 

باملائة  ممن ال تستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وهو ما 19.60بنسبة  العينة مفردات فحسهم االمين جند نص
حالة الوقوع يف 

.خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل الالحق
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 57.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، تليها بشكل نسيبأهم حول تزويدهم مبعارف يف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذااليت ترى بأن هباملائة 32.60الثانية اليت تقدر بنسبة الفئة 
.باملائة10.40و تقدر بنسبة تمعحول تزويدهم مبعارف تساهم يف 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي األخرى اىلاليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل01.30و 55.70وذلك بنسبة السلوك
باملئة 20.40و 12.20و ذلك بنسبة ذا السلوك تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت جمموعة

أهم املشكالت و حول تزويدهم مبعارف يف ساهم تو أخريا الفئة اليت تنفي 
التقوم بذلكو تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى املخاطر األمنية احمليطة 

.  باملائة01.70باملائة و 8.70بنسبيت 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )97.464(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري أهم املشكالتحول تزيد معارفهم جمتمع الدراسة مبعلومات 
. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغرييناالستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 32.60باملائة و 57.00تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
أهم املشكالت و املخاطر األمنية بةتزيدهم معارفيف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

املائة  ال تستنجدون بالشرطة يف حالة ب20.40بنسبة  الثانيةمفردات عينة الدراسة من الفئة ذات جند أن ناإال أن،

.عمله يف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل الالحق
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 57.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، تليها بشكل نسيبأهم حول تزويدهم مبعارف يف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذااليت ترى بأن هباملائة 32.60الثانية اليت تقدر بنسبة الفئة 
.باملائة10.40و تقدر بنسبة تمعحول تزويدهم مبعارف تساهم يف 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي األخرى اىلاليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل01.30و 55.70وذلك بنسبة السلوك
باملئة 20.40و 12.20و ذلك بنسبة ذا السلوك تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت جمموعة

أهم املشكالت و حول تزويدهم مبعارف يف ساهم تو أخريا الفئة اليت تنفي 
التقوم بذلكو تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى املخاطر األمنية احمليطة 

.  باملائة01.70باملائة و 8.70بنسبيت 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )97.464(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري أهم املشكالتحول تزيد معارفهم جمتمع الدراسة مبعلومات 
. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغرييناالستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 32.60باملائة و 57.00تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
أهم املشكالت و املخاطر األمنية بةتزيدهم معارفيف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

املائة  ال تستنجدون بالشرطة يف حالة ب20.40بنسبة  الثانيةمفردات عينة الدراسة من الفئة ذات جند أن ناإال أن،

.عمله يف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل الالحق
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 57.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، تليها بشكل نسيبأهم حول تزويدهم مبعارف يف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذااليت ترى بأن هباملائة 32.60الثانية اليت تقدر بنسبة الفئة 
.باملائة10.40و تقدر بنسبة تمعحول تزويدهم مبعارف تساهم يف 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي األخرى اىلاليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل01.30و 55.70وذلك بنسبة السلوك
باملئة 20.40و 12.20و ذلك بنسبة ذا السلوك تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و جمموعة ثانية ال تأيت جمموعة

أهم املشكالت و حول تزويدهم مبعارف يف ساهم تو أخريا الفئة اليت تنفي 
التقوم بذلكو تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى املخاطر األمنية احمليطة 

.  باملائة01.70باملائة و 8.70بنسبيت 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينلنسبة االتباط بني املتغري 01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )97.464(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري أهم املشكالتحول تزيد معارفهم جمتمع الدراسة مبعلومات 
. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغرييناالستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

باملائة اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 32.60باملائة و 57.00تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ حيث
أهم املشكالت و املخاطر األمنية بةتزيدهم معارفيف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

املائة  ال تستنجدون بالشرطة يف حالة ب20.40بنسبة  الثانيةمفردات عينة الدراسة من الفئة ذات جند أن ناإال أن،

.عمله يف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل الالحق
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 53.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
الثانية اليت تقدر ، تليها الفئة بشكل نسيبأسباب املخاطر األمنيةأهم حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم يف تزويدهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذاترى بأن هاليت باملائة 29.10بنسبة 
.باملائة17.40و تقدر بنسبة أسباب املخاطر األمنيةأهم حول مبعارف 

لى هذا جمموعة ثانية ال تقبل عو جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.50و باملائة 50.00وذلك بنسبة السلوك

و 11.30و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم  أسباب املخاطر األمنيةأهم عنلفئة اليت تنفي باملئة و أخريا ا17.80

.  باملائة02.20باملائة و 15.20كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ مايناملتغري تباط بني ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
عالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع خمرجات اال، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )75.457(احملسوبة ) 2كا(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري أسباب املخاطر األمنيةأهم حول الدراسة مبعلومات 
. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين

غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 29.10باملائة و 53.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
ذات إال أن ،أسباب املخاطر األمنيةأهم حول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

ستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يباملائة  ال 17.80بنسبة  مفردات عينة الدراسة من الفئة الثانية 
هذا السلوك ال تتعلق بعدم العلم بالسلوك أو ما جيب االقدام على يف خطر وهو ما يدل على وجود متغريات أخرى حالت دون 

.الالحقاحملورموضوع هييف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية فعله
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 53.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
الثانية اليت تقدر ، تليها الفئة بشكل نسيبأسباب املخاطر األمنيةأهم حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم يف تزويدهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذاترى بأن هاليت باملائة 29.10بنسبة 
.باملائة17.40و تقدر بنسبة أسباب املخاطر األمنيةأهم حول مبعارف 

لى هذا جمموعة ثانية ال تقبل عو جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.50و باملائة 50.00وذلك بنسبة السلوك

و 11.30و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم  أسباب املخاطر األمنيةأهم عنلفئة اليت تنفي باملئة و أخريا ا17.80

.  باملائة02.20باملائة و 15.20كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ مايناملتغري تباط بني ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
عالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع خمرجات اال، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )75.457(احملسوبة ) 2كا(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري أسباب املخاطر األمنيةأهم حول الدراسة مبعلومات 
. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين

غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 29.10باملائة و 53.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
ذات إال أن ،أسباب املخاطر األمنيةأهم حول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

ستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يباملائة  ال 17.80بنسبة  مفردات عينة الدراسة من الفئة الثانية 
هذا السلوك ال تتعلق بعدم العلم بالسلوك أو ما جيب االقدام على يف خطر وهو ما يدل على وجود متغريات أخرى حالت دون 

.الالحقاحملورموضوع هييف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية فعله
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 53.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
الثانية اليت تقدر ، تليها الفئة بشكل نسيبأسباب املخاطر األمنيةأهم حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم يف تزويدهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذاترى بأن هاليت باملائة 29.10بنسبة 
.باملائة17.40و تقدر بنسبة أسباب املخاطر األمنيةأهم حول مبعارف 

لى هذا جمموعة ثانية ال تقبل عو جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.50و باملائة 50.00وذلك بنسبة السلوك

و 11.30و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم  أسباب املخاطر األمنيةأهم عنلفئة اليت تنفي باملئة و أخريا ا17.80

.  باملائة02.20باملائة و 15.20كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ مايناملتغري تباط بني ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
عالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع خمرجات اال، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )75.457(احملسوبة ) 2كا(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري أسباب املخاطر األمنيةأهم حول الدراسة مبعلومات 
. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين

غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 29.10باملائة و 53.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
ذات إال أن ،أسباب املخاطر األمنيةأهم حول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

ستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يباملائة  ال 17.80بنسبة  مفردات عينة الدراسة من الفئة الثانية 
هذا السلوك ال تتعلق بعدم العلم بالسلوك أو ما جيب االقدام على يف خطر وهو ما يدل على وجود متغريات أخرى حالت دون 

.الالحقاحملورموضوع هييف حالة الوقوع يف خطر بقدر ما تتعلق مبعطيات سوسيوثقافية فعله
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 55.20أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
الثانية اليت تقدر ، تليها الفئة بشكل نسيباملخاطر األمنيةأثارأهم حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم يف تزويدهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذابأن هاليت ترىباملائة 29.10بنسبة 
.باملائة07.40و تقدر بنسبة املخاطر األمنيةآثارأهم حول مبعارف 

ذا جمموعة ثانية ال تقبل على هو جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل02.60و باملائة 52.60وذلك بنسبة السلوك

20.90و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم  املخاطر األمنيةآثارأهم باملئة و أخريا الفئة اليت تنفي 16.50و

.  باملائة04.30باملائة و 03.00كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )57.210(احملسوبة ) 2كا(

نظرا االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري املخاطر األمنيةآثارأهم حول الدراسة مبعلومات 
. لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين

غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 37.40باملائة و 55.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
مفردات عينة أن كما،املخاطر األمنيةآثارأهم حول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

.يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرالثانية األوىل و الفئة من 
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 55.20أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
الثانية اليت تقدر ، تليها الفئة بشكل نسيباملخاطر األمنيةأثارأهم حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم يف تزويدهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذابأن هاليت ترىباملائة 29.10بنسبة 
.باملائة07.40و تقدر بنسبة املخاطر األمنيةآثارأهم حول مبعارف 

ذا جمموعة ثانية ال تقبل على هو جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل02.60و باملائة 52.60وذلك بنسبة السلوك

20.90و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم  املخاطر األمنيةآثارأهم باملئة و أخريا الفئة اليت تنفي 16.50و

.  باملائة04.30باملائة و 03.00كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )57.210(احملسوبة ) 2كا(

نظرا االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري املخاطر األمنيةآثارأهم حول الدراسة مبعلومات 
. لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين

غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 37.40باملائة و 55.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
مفردات عينة أن كما،املخاطر األمنيةآثارأهم حول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

.يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرالثانية األوىل و الفئة من 
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 55.20أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
الثانية اليت تقدر ، تليها الفئة بشكل نسيباملخاطر األمنيةأثارأهم حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام مل تساهم يف تزويدهم و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذابأن هاليت ترىباملائة 29.10بنسبة 
.باملائة07.40و تقدر بنسبة املخاطر األمنيةآثارأهم حول مبعارف 

ذا جمموعة ثانية ال تقبل على هو جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل02.60و باملائة 52.60وذلك بنسبة السلوك

20.90و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم  املخاطر األمنيةآثارأهم باملئة و أخريا الفئة اليت تنفي 16.50و

.  باملائة04.30باملائة و 03.00كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )57.210(احملسوبة ) 2كا(

نظرا االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري املخاطر األمنيةآثارأهم حول الدراسة مبعلومات 
. لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين

غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 37.40باملائة و 55.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
مفردات عينة أن كما،املخاطر األمنيةآثارأهم حول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

.يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرالثانية األوىل و الفئة من 

1505


نعم یستنجد بالشرطة 

ال یستنجد بالشرطة

1506


نعم یستنجد بالشرطة 

ال یستنجد بالشرطة



 
 

217

جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 63.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، بشكل نسيباملشكالت و تفادي األخطاروسائل و طرق حل هذه حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذااليت ترى بأن هباملائة 31.30الثانية اليت تقدر بنسبة تليها الفئة 
.باملائة05.20و تقدر بنسبة املخاطر األمنيةآثارأهم حول مل تساهم يف تزويدهم مبعارف 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.10و باملائة 57.40وذلك بنسبة السلوك

15.70و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة جمموعةاألخرى اىل 
وسائل و طرق حل هذه املشكالت باملئة و أخريا الفئة اليت تنفي 15.70و

03.50قوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت و تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة و و تفادي األخطار
.  باملائة01.70باملائة و 

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )44.515(احملسوبة ) 2كا(
بالشرطة االقدام على سلوك االستنجاد ترتبط مبتغري وسائل و طرق حل هذه املشكالت و تفادي األخطارحول الدراسة مبعلومات 

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريينيف حالة الوقوع يف خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 31.30باملائة و 63.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

ال إ،طرق حل هذه املشكالت و تفادي األخطارحول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 
و هو ما بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطراالستنجادنسبتني متساويتني خبصوصتأكد و باالوىلعينة من الفئة المفردات أن 

. يرجح وجود متغريات أخرى متحكمة يف سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 64.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
30.40الثانية اليت تقدر بنسبة ، تليها الفئة بشكل نسيبأهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلاىل خمرجات االعالم العام تتطرق

أهم املوضوعات األمنية اجلديرة اىل ال تتطرقأن خمرجات اإلعالم العام و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلاذاليت ترى بأن هباملائة 
.باملائة04.80و تقدر بنسبة بالتحليل
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 63.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، بشكل نسيباملشكالت و تفادي األخطاروسائل و طرق حل هذه حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذااليت ترى بأن هباملائة 31.30الثانية اليت تقدر بنسبة تليها الفئة 
.باملائة05.20و تقدر بنسبة املخاطر األمنيةآثارأهم حول مل تساهم يف تزويدهم مبعارف 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.10و باملائة 57.40وذلك بنسبة السلوك

15.70و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة جمموعةاألخرى اىل 
وسائل و طرق حل هذه املشكالت باملئة و أخريا الفئة اليت تنفي 15.70و

03.50قوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت و تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة و و تفادي األخطار
.  باملائة01.70باملائة و 

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )44.515(احملسوبة ) 2كا(
بالشرطة االقدام على سلوك االستنجاد ترتبط مبتغري وسائل و طرق حل هذه املشكالت و تفادي األخطارحول الدراسة مبعلومات 

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريينيف حالة الوقوع يف خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 31.30باملائة و 63.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

ال إ،طرق حل هذه املشكالت و تفادي األخطارحول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 
و هو ما بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطراالستنجادنسبتني متساويتني خبصوصتأكد و باالوىلعينة من الفئة المفردات أن 

. يرجح وجود متغريات أخرى متحكمة يف سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 64.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
30.40الثانية اليت تقدر بنسبة ، تليها الفئة بشكل نسيبأهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلاىل خمرجات االعالم العام تتطرق

أهم املوضوعات األمنية اجلديرة اىل ال تتطرقأن خمرجات اإلعالم العام و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلاذاليت ترى بأن هباملائة 
.باملائة04.80و تقدر بنسبة بالتحليل
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جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 63.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، بشكل نسيباملشكالت و تفادي األخطاروسائل و طرق حل هذه حول يف تزويدهم مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 

أن خمرجات اإلعالم العام و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلذااليت ترى بأن هباملائة 31.30الثانية اليت تقدر بنسبة تليها الفئة 
.باملائة05.20و تقدر بنسبة املخاطر األمنيةآثارأهم حول مل تساهم يف تزويدهم مبعارف 

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.10و باملائة 57.40وذلك بنسبة السلوك

15.70و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة جمموعةاألخرى اىل 
وسائل و طرق حل هذه املشكالت باملئة و أخريا الفئة اليت تنفي 15.70و

03.50قوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت و تنقسم كذلك اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة و و تفادي األخطار
.  باملائة01.70باملائة و 

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

خمرجات االعالم العام يف افادة افراد عينة جمتمع ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )44.515(احملسوبة ) 2كا(
بالشرطة االقدام على سلوك االستنجاد ترتبط مبتغري وسائل و طرق حل هذه املشكالت و تفادي األخطارحول الدراسة مبعلومات 

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريينيف حالة الوقوع يف خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 31.30باملائة و 63.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

ال إ،طرق حل هذه املشكالت و تفادي األخطارحول يف تزويد افراد عينة جمتمع الدراسة مبعارف تقد سامهخمرجات االعالم العام 
و هو ما بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطراالستنجادنسبتني متساويتني خبصوصتأكد و باالوىلعينة من الفئة المفردات أن 

. يرجح وجود متغريات أخرى متحكمة يف سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

جتد أن من الفئة األوىل اليت باملائة 64.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 15نالحظ من خالل اجلدول رقم 
30.40الثانية اليت تقدر بنسبة ، تليها الفئة بشكل نسيبأهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلاىل خمرجات االعالم العام تتطرق

أهم املوضوعات األمنية اجلديرة اىل ال تتطرقأن خمرجات اإلعالم العام و أخريا الفئة اليت جتد أكيدسهام اإلاذاليت ترى بأن هباملائة 
.باملائة04.80و تقدر بنسبة بالتحليل

1507




نعم یستنجد بالشرطة 

ال یستنجد بالشرطة



 
 

218

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.90و باملائة 60.90وذلك بنسبة السلوك

13.00و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم كذلك أهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلاىل خمرجات االعالم العام تطرقباملئة و أخريا الفئة اليت تنفي17.40و

.  باملائة02.20باملائة و 20.60اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
أهم املوضوعات اىل تتطرقخمرجات االعالم العام تطرق، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )72.332(احملسوبة ) 2كا(

نظرا لوجود االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرمبتغري من عدمه ترتبط ترتبط األمنية اجلديرة بالتحليل
. داللة احصائية واضحة بني املتغريين

تطرق غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 30.40باملائة و 64.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
متقاربتني بنسبتني تشريأن مفردات العينة من الفئة االوىل إال،أهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلخمرجات اإلعالم العام اىل 

ستنجاد بالشرطة خبصوص االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و هو ما يرجح وجود متغريات أخرى متحكمة يف سلوك اال
.  يف حالة الوقوع يف خطر

16 

 
  52 22.6%
  50 21.7%
  128 55.7%
 230 100.0%

 
  222 96.5%
  8 3.5%
 230 100.0%

0 10 20 30

نعم

ال

نسبیا

1508


 
 

218

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.90و باملائة 60.90وذلك بنسبة السلوك

13.00و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم كذلك أهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلاىل خمرجات االعالم العام تطرقباملئة و أخريا الفئة اليت تنفي17.40و

.  باملائة02.20باملائة و 20.60اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
أهم املوضوعات اىل تتطرقخمرجات االعالم العام تطرق، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )72.332(احملسوبة ) 2كا(

نظرا لوجود االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرمبتغري من عدمه ترتبط ترتبط األمنية اجلديرة بالتحليل
. داللة احصائية واضحة بني املتغريين

تطرق غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 30.40باملائة و 64.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
متقاربتني بنسبتني تشريأن مفردات العينة من الفئة االوىل إال،أهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلخمرجات اإلعالم العام اىل 

ستنجاد بالشرطة خبصوص االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و هو ما يرجح وجود متغريات أخرى متحكمة يف سلوك اال
.  يف حالة الوقوع يف خطر
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جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر كما تقسم الفئة األوىل اىل 
تنقسم هي اليت تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل03.90و باملائة 60.90وذلك بنسبة السلوك

13.00و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
و تنقسم كذلك أهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلاىل خمرجات االعالم العام تطرقباملئة و أخريا الفئة اليت تنفي17.40و

.  باملائة02.20باملائة و 20.60اىل جمموعة تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخرى التقوم بذلك بنسبيت 
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-15كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
أهم املوضوعات اىل تتطرقخمرجات االعالم العام تطرق، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو )72.332(احملسوبة ) 2كا(

نظرا لوجود االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرمبتغري من عدمه ترتبط ترتبط األمنية اجلديرة بالتحليل
. داللة احصائية واضحة بني املتغريين

تطرق غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 30.40باملائة و 64.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
متقاربتني بنسبتني تشريأن مفردات العينة من الفئة االوىل إال،أهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلخمرجات اإلعالم العام اىل 

ستنجاد بالشرطة خبصوص االستنجاد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و هو ما يرجح وجود متغريات أخرى متحكمة يف سلوك اال
.  يف حالة الوقوع يف خطر
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مشاركة دائمة هناك باملائة جتد أن 55.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 16نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اليت باملائة 22.60الثانية اليت تقدر بنسبة ، تليها الفئة جلهاز الشرطة يف خمرجات اإلعالم العام الوطين املتعلقة بقضايا األمن نسبيا 

الوطين من خصص خمرجات اإلعالم العام الوجود ملشاركة دائمة للشرطة يف أن و أخريا الفئة اليت جتد هناك مشاركة دائمة ترى بأن 
و اليت تقدر بنسبة للفقرة الثانية أغلب مفردات العينة ، كذلك جند أن باملائة21.70و تقدر بنسبة تاجات و برامج و روبور 

ضرورية، فيما تنفي ما نسبته يف خمرجات اإلعالم العام الوطين املتعلقة بقضايا األمنمشاركة الشرطة يف باملائة جتد أن 96.50
مفردات العينة تسجل تواجد مستمر جلهاز الشرطة يف خمتلف احلصص و الربامج ضرورة ذلك، و بذلك جند أن أغلب 03.50

والروبورتاجات اخلاصة بالقضايا األمنية يف االعالم العام الوطين مبختلف وسائله، كما تشري النتائج اىل أن غالبية مفردات عينة جمتمع
، و هذا ما يعكس متكن وحدات االتصال ائدة ذلك لديهمالدراسة مقتنعة بضرورة مشاركة جهاز الشرطة يف هذه احلصص لثبوت ف

 .

لتعريف جبهاز غاية ابو املطويات االعالمية تنظيم املعارض و االبواب املفتوحة على اجلمهور بيانات خاصة بعالقة وظيفة -03
.
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مشاركة دائمة هناك باملائة جتد أن 55.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 16نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اليت باملائة 22.60الثانية اليت تقدر بنسبة ، تليها الفئة جلهاز الشرطة يف خمرجات اإلعالم العام الوطين املتعلقة بقضايا األمن نسبيا 

الوطين من خصص خمرجات اإلعالم العام الوجود ملشاركة دائمة للشرطة يف أن و أخريا الفئة اليت جتد هناك مشاركة دائمة ترى بأن 
و اليت تقدر بنسبة للفقرة الثانية أغلب مفردات العينة ، كذلك جند أن باملائة21.70و تقدر بنسبة تاجات و برامج و روبور 

ضرورية، فيما تنفي ما نسبته يف خمرجات اإلعالم العام الوطين املتعلقة بقضايا األمنمشاركة الشرطة يف باملائة جتد أن 96.50
مفردات العينة تسجل تواجد مستمر جلهاز الشرطة يف خمتلف احلصص و الربامج ضرورة ذلك، و بذلك جند أن أغلب 03.50

والروبورتاجات اخلاصة بالقضايا األمنية يف االعالم العام الوطين مبختلف وسائله، كما تشري النتائج اىل أن غالبية مفردات عينة جمتمع
، و هذا ما يعكس متكن وحدات االتصال ائدة ذلك لديهمالدراسة مقتنعة بضرورة مشاركة جهاز الشرطة يف هذه احلصص لثبوت ف

 .

لتعريف جبهاز غاية ابو املطويات االعالمية تنظيم املعارض و االبواب املفتوحة على اجلمهور بيانات خاصة بعالقة وظيفة -03
.
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مشاركة دائمة هناك باملائة جتد أن 55.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 16نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اليت باملائة 22.60الثانية اليت تقدر بنسبة ، تليها الفئة جلهاز الشرطة يف خمرجات اإلعالم العام الوطين املتعلقة بقضايا األمن نسبيا 

الوطين من خصص خمرجات اإلعالم العام الوجود ملشاركة دائمة للشرطة يف أن و أخريا الفئة اليت جتد هناك مشاركة دائمة ترى بأن 
و اليت تقدر بنسبة للفقرة الثانية أغلب مفردات العينة ، كذلك جند أن باملائة21.70و تقدر بنسبة تاجات و برامج و روبور 

ضرورية، فيما تنفي ما نسبته يف خمرجات اإلعالم العام الوطين املتعلقة بقضايا األمنمشاركة الشرطة يف باملائة جتد أن 96.50
مفردات العينة تسجل تواجد مستمر جلهاز الشرطة يف خمتلف احلصص و الربامج ضرورة ذلك، و بذلك جند أن أغلب 03.50

والروبورتاجات اخلاصة بالقضايا األمنية يف االعالم العام الوطين مبختلف وسائله، كما تشري النتائج اىل أن غالبية مفردات عينة جمتمع
، و هذا ما يعكس متكن وحدات االتصال ائدة ذلك لديهمالدراسة مقتنعة بضرورة مشاركة جهاز الشرطة يف هذه احلصص لثبوت ف

 .

لتعريف جبهاز غاية ابو املطويات االعالمية تنظيم املعارض و االبواب املفتوحة على اجلمهور بيانات خاصة بعالقة وظيفة -03
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  112 48.7% 37 16.1% 149 64.8%
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الرتباط المتغیرین01-17الجدول رقم 






Khi-Chi-deux 23.725
Ddl 1
Sig. 0.000
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االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 56.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اهدافه يف حتقيق أمن توضح وهمحتسن صورة اجلهاز لديمبعلومات يف تزويدهم تقد سامهوالنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

عدم متكن هذه النشاطات من ذلك43.50ته و سالمته، فيما ترى ما نسب
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

هذه عدم متكناليت تأكد ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.50و باملائة 50.00وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي 

26.50و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
باملئة 17.00و

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-17نالحظ من اجلدول كما
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها ات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجتاه)23.725(احملسوبة ) 2كا(
االقدام على ترتبط مبتغري و سالمتهتوضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات الشرطة

. احصائية واضحة بني املتغرييننظرا لوجود داللة سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 50.00باملائة و 56.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

توضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاالبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة
.و أن غلبيتهم ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرو سالمتهاهدافه 

االبواب املفتوحة والنوادي و باملائة جتد أن 54.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
عدم متكن هذه 45.20، فيما ترى ما نسبته أمنية جديدة ومهمةيف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاملعارض اليت تنظمها الشرطة

النشاطات من ذلك

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد عدم متكن هذه ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.50و باملائة 48.30وذلك بنسبة السلوك
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االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 56.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اهدافه يف حتقيق أمن توضح وهمحتسن صورة اجلهاز لديمبعلومات يف تزويدهم تقد سامهوالنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

عدم متكن هذه النشاطات من ذلك43.50ته و سالمته، فيما ترى ما نسب
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

هذه عدم متكناليت تأكد ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.50و باملائة 50.00وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي 

26.50و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
باملئة 17.00و

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-17نالحظ من اجلدول كما
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها ات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجتاه)23.725(احملسوبة ) 2كا(
االقدام على ترتبط مبتغري و سالمتهتوضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات الشرطة

. احصائية واضحة بني املتغرييننظرا لوجود داللة سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 50.00باملائة و 56.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

توضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاالبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة
.و أن غلبيتهم ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرو سالمتهاهدافه 

االبواب املفتوحة والنوادي و باملائة جتد أن 54.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
عدم متكن هذه 45.20، فيما ترى ما نسبته أمنية جديدة ومهمةيف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاملعارض اليت تنظمها الشرطة

النشاطات من ذلك

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد عدم متكن هذه ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.50و باملائة 48.30وذلك بنسبة السلوك
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االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 56.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اهدافه يف حتقيق أمن توضح وهمحتسن صورة اجلهاز لديمبعلومات يف تزويدهم تقد سامهوالنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

عدم متكن هذه النشاطات من ذلك43.50ته و سالمته، فيما ترى ما نسب
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

هذه عدم متكناليت تأكد ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.50و باملائة 50.00وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي 

26.50و ذلك بنسبة جمموعةاألخرى اىل 
باملئة 17.00و

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-17نالحظ من اجلدول كما
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها ات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجتاه)23.725(احملسوبة ) 2كا(
االقدام على ترتبط مبتغري و سالمتهتوضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات الشرطة

. احصائية واضحة بني املتغرييننظرا لوجود داللة سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 50.00باملائة و 56.50تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

توضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاالبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة
.و أن غلبيتهم ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرو سالمتهاهدافه 

االبواب املفتوحة والنوادي و باملائة جتد أن 54.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
عدم متكن هذه 45.20، فيما ترى ما نسبته أمنية جديدة ومهمةيف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاملعارض اليت تنظمها الشرطة

النشاطات من ذلك

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد عدم متكن هذه ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل06.50و باملائة 48.30وذلك بنسبة السلوك
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تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعةتنقسم هي األخرى اىل أمنية جديدة و مهمة 
باملئة 17.00و28.30و ذلك بنسبة 

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-17ما نالحظ من اجلدول ك
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها اهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجت)20.775(احملسوبة ) 2كا(
االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري أمنية جديدة و مهمة يف تزويدهم مبعلومات الشرطة

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 48.30باملائة و 54.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

يف ذات احلني و أمنية جديدة و مهمة يف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاالبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة
.حالة وقوعهم يف خطربالشرطة يفميثلون الغالبية اليت تستنجد 

االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 64.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، فيما ترى ما نسبته مشجعة للتعاون مع رجال األمنمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك35.20
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 48.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف جمموعةتنقسم هي األخرى اىل مشجعة للتعاون مع رجال األمن

باملئة 07.40و27.80و ذلك بنسبة 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ غري ماينتغري تباط بني املر الل01-17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.511: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
املفتوحة والنوادي و املعارض اليت االبواب ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.432(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف ترتبط مبتغري ال مشجعة للتعاون مع رجال األمنيف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا حالة الوقوع يف خطر
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تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعةتنقسم هي األخرى اىل أمنية جديدة و مهمة 
باملئة 17.00و28.30و ذلك بنسبة 

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-17ما نالحظ من اجلدول ك
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها اهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجت)20.775(احملسوبة ) 2كا(
االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري أمنية جديدة و مهمة يف تزويدهم مبعلومات الشرطة

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 48.30باملائة و 54.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

يف ذات احلني و أمنية جديدة و مهمة يف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاالبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة
.حالة وقوعهم يف خطربالشرطة يفميثلون الغالبية اليت تستنجد 

االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 64.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، فيما ترى ما نسبته مشجعة للتعاون مع رجال األمنمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك35.20
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 48.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف جمموعةتنقسم هي األخرى اىل مشجعة للتعاون مع رجال األمن

باملئة 07.40و27.80و ذلك بنسبة 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ غري ماينتغري تباط بني املر الل01-17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.511: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
املفتوحة والنوادي و املعارض اليت االبواب ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.432(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف ترتبط مبتغري ال مشجعة للتعاون مع رجال األمنيف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا حالة الوقوع يف خطر
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تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعةتنقسم هي األخرى اىل أمنية جديدة و مهمة 
باملئة 17.00و28.30و ذلك بنسبة 

باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ ماينتباط بني املتغري ر الل01-17ما نالحظ من اجلدول ك
كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000: (هي) 2ك(املعنوية لـ 

االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها اهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، و بالتايل فان اجت)20.775(احملسوبة ) 2كا(
االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري أمنية جديدة و مهمة يف تزويدهم مبعلومات الشرطة

. نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريين
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 48.30باملائة و 54.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

يف ذات احلني و أمنية جديدة و مهمة يف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاالبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة
.حالة وقوعهم يف خطربالشرطة يفميثلون الغالبية اليت تستنجد 

االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 64.80أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، فيما ترى ما نسبته مشجعة للتعاون مع رجال األمنمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك35.20
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 48.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة يف حالة وقوعهم يف جمموعةتنقسم هي األخرى اىل مشجعة للتعاون مع رجال األمن

باملئة 07.40و27.80و ذلك بنسبة 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ غري ماينتغري تباط بني املر الل01-17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.511: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
املفتوحة والنوادي و املعارض اليت االبواب ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.432(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف ترتبط مبتغري ال مشجعة للتعاون مع رجال األمنيف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا حالة الوقوع يف خطر
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االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 64.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات احلني ميثلون الغالبية مشجعة للتعاون مع رجال األمنيف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

.السلوك الذي قد تكون قاليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر

االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 61.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون همتشجعمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.30، فيما ترى ما نسبته للخطر
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل17.40و باملائة 44.30وذلك بنسبة السلوك
تستنجد جمموعةتنقسم هي األخرى اىل على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة 

باملئة 06.10و32.20و ذلك بنسبة 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ غري ماينتباط بني املتغري ر الل01-17كما نالحظ من اجلدول

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.033: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.545(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة يف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة
. داللة احصائية بني املتغريينوجود لنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.70تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة يف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

باملائة، 44.30بنسبة ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر 
.أخرىأو معرفية اعالمية به من مصادر 
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االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 64.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات احلني ميثلون الغالبية مشجعة للتعاون مع رجال األمنيف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

.السلوك الذي قد تكون قاليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر

االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 61.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون همتشجعمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.30، فيما ترى ما نسبته للخطر
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل17.40و باملائة 44.30وذلك بنسبة السلوك
تستنجد جمموعةتنقسم هي األخرى اىل على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة 

باملئة 06.10و32.20و ذلك بنسبة 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ غري ماينتباط بني املتغري ر الل01-17كما نالحظ من اجلدول

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.033: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.545(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة يف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة
. داللة احصائية بني املتغريينوجود لنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.70تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة يف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

باملائة، 44.30بنسبة ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر 
.أخرىأو معرفية اعالمية به من مصادر 
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االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 64.80تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات احلني ميثلون الغالبية مشجعة للتعاون مع رجال األمنيف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

.السلوك الذي قد تكون قاليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر

االبواب املفتوحة باملائة جتد أن 61.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17نالحظ من خالل اجلدول رقم 
على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون همتشجعمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.30، فيما ترى ما نسبته للخطر
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل17.40و باملائة 44.30وذلك بنسبة السلوك
تستنجد جمموعةتنقسم هي األخرى اىل على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة 

باملئة 06.10و32.20و ذلك بنسبة 
باملائة، ألن ) 05(مرتبطني متاما عند مستوى خطأ غري ماينتباط بني املتغري ر الل01-17كما نالحظ من اجلدول

كما بلغت . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.033: (هي) 2ك(القيمة املعنوية لـ 
االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.545(احملسوبة ) 2كا(قيمة 

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة يف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة
. داللة احصائية بني املتغريينوجود لنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.70تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة يف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

باملائة، 44.30بنسبة ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر 
.أخرىأو معرفية اعالمية به من مصادر 
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االبواب باملائة جتد أن 61.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف لمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات حمفزة املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.70، فيما ترى ما نسبته احلق العام أو امل

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 45.20وذلك بنسبة السلوك

ام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املإلقدل
و ذلك بنسبة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل 

ئة ابامل07.40و31.30
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري ماينبني املتغري تباط ر الل01- 17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.213: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها االبواب، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.548(احملسوبة ) 2كا(

إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املليف تزويدهم مبعلومات حمفزة الشرطة
. لة احصائية بني املتغريينوجود داللعدم نظرا االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري ال 

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
العام أو إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق ليف تزويدهم مبعلومات حمفزة تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة امل
45.20.
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االبواب باملائة جتد أن 61.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف لمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات حمفزة املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.70، فيما ترى ما نسبته احلق العام أو امل

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 45.20وذلك بنسبة السلوك

ام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املإلقدل
و ذلك بنسبة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل 

ئة ابامل07.40و31.30
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري ماينبني املتغري تباط ر الل01- 17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.213: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها االبواب، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.548(احملسوبة ) 2كا(

إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املليف تزويدهم مبعلومات حمفزة الشرطة
. لة احصائية بني املتغريينوجود داللعدم نظرا االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري ال 

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
العام أو إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق ليف تزويدهم مبعلومات حمفزة تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة امل
45.20.
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االبواب باملائة جتد أن 61.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف لمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات حمفزة املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.70، فيما ترى ما نسبته احلق العام أو امل

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 45.20وذلك بنسبة السلوك

ام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املإلقدل
و ذلك بنسبة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل 

ئة ابامل07.40و31.30
باملائة، ألن القيمة ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري ماينبني املتغري تباط ر الل01- 17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.213: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها االبواب، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.548(احملسوبة ) 2كا(

إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو املليف تزويدهم مبعلومات حمفزة الشرطة
. لة احصائية بني املتغريينوجود داللعدم نظرا االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري ال 

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
العام أو إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق ليف تزويدهم مبعلومات حمفزة تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة امل
45.20.
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االبواب باملائة جتد أن 61.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني مل تساهم يف تزويدهم مبعلومات تقلل من املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.30، فيما ترى ما نسبته للقانون
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر فئة األوىل اىل قسم النكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 45.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة يف حالة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل هوية املخالفني للقانونظاهرة التكتم عن

ئة ابامل07.40و30.90و ذلك بنسبة 
ن القيمة باملائة، أل) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري ماينتباط بني املتغري ر الل01- 17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.241: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.373(احملسوبة ) 2كا(

االقدام على سلوك االستنجاد ترتبط مبتغري ال ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونومات تقلل من يف تزويدهم مبعلالشرطة
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.70تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونيف تزويدهم مبعلومات تقلل من تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

باملائة45.70احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
.مصادر اعالمية أو معرفية أخرى
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االبواب باملائة جتد أن 61.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني مل تساهم يف تزويدهم مبعلومات تقلل من املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.30، فيما ترى ما نسبته للقانون
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر فئة األوىل اىل قسم النكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 45.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة يف حالة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل هوية املخالفني للقانونظاهرة التكتم عن

ئة ابامل07.40و30.90و ذلك بنسبة 
ن القيمة باملائة، أل) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري ماينتباط بني املتغري ر الل01- 17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.241: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.373(احملسوبة ) 2كا(

االقدام على سلوك االستنجاد ترتبط مبتغري ال ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونومات تقلل من يف تزويدهم مبعلالشرطة
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.70تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونيف تزويدهم مبعلومات تقلل من تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

باملائة45.70احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
.مصادر اعالمية أو معرفية أخرى
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االبواب باملائة جتد أن 61.70أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 17من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني مل تساهم يف تزويدهم مبعلومات تقلل من املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها الشرطة

متكن هذه النشاطات من ذلك38.30، فيما ترى ما نسبته للقانون
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر فئة األوىل اىل قسم النكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.10و باملائة 45.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة يف حالة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل هوية املخالفني للقانونظاهرة التكتم عن

ئة ابامل07.40و30.90و ذلك بنسبة 
ن القيمة باملائة، أل) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري ماينتباط بني املتغري ر الل01- 17كما نالحظ من اجلدول 

كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.241: (هي) 2ك(املعنوية لـ 
االبواب املفتوحة والنوادي و املعارض اليت تنظمها ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )1.373(احملسوبة ) 2كا(

االقدام على سلوك االستنجاد ترتبط مبتغري ال ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونومات تقلل من يف تزويدهم مبعلالشرطة
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

االبواب املفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 61.70تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونيف تزويدهم مبعلومات تقلل من تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطة

باملائة45.70احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
.مصادر اعالمية أو معرفية أخرى
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Sig. .664
الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  

و تبني أمهية همحتسن صورة اجلهاز لديمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل
متكن هذه النشاطات من ذلك41.70، فيما ترى ما نسبته مساعيه وجدواها

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك

تستنجد بالشسرطة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل و تبني أمهية مساعيه وجدواهاهماجلهاز لديحتسن صورة
ئة ابامل07.00و34.80و ذلك بنسبة 

) 2ك(، ألن القيمة املعنوية لـ باملائة) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ مايناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.039: (هي

هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.255(
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري و تبني أمهية مساعيه وجدواهاهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويد مفردات عينة الدراسة مبعلومات 

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

و تبني أمهية مساعيه همحتسن صورة اجلهاز لديتساهم يف تزويدهم مبعلومات مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل
.باملائة41.70و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبةوجدواها

الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
، فيما ترى ما نسبته على التعاون مع رجال األمنهمتشجعيفمل تساهم هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

هذه النشاطات من ذلكمتكن41.70
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعةتنقسم هي األخرى اىل على التعاون مع رجال األمنهمتشجعمهة يف املسامن 

ئة ابامل07.00و34.80و ذلك بنسبة 
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Sig. .664
الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  

و تبني أمهية همحتسن صورة اجلهاز لديمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل
متكن هذه النشاطات من ذلك41.70، فيما ترى ما نسبته مساعيه وجدواها

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك

تستنجد بالشسرطة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل و تبني أمهية مساعيه وجدواهاهماجلهاز لديحتسن صورة
ئة ابامل07.00و34.80و ذلك بنسبة 

) 2ك(، ألن القيمة املعنوية لـ باملائة) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ مايناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.039: (هي

هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.255(
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري و تبني أمهية مساعيه وجدواهاهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويد مفردات عينة الدراسة مبعلومات 

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

و تبني أمهية مساعيه همحتسن صورة اجلهاز لديتساهم يف تزويدهم مبعلومات مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل
.باملائة41.70و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبةوجدواها

الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
، فيما ترى ما نسبته على التعاون مع رجال األمنهمتشجعيفمل تساهم هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

هذه النشاطات من ذلكمتكن41.70
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعةتنقسم هي األخرى اىل على التعاون مع رجال األمنهمتشجعمهة يف املسامن 

ئة ابامل07.00و34.80و ذلك بنسبة 
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الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  

و تبني أمهية همحتسن صورة اجلهاز لديمل تساهم يف تزويدهم مبعلومات هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل
متكن هذه النشاطات من ذلك41.70، فيما ترى ما نسبته مساعيه وجدواها

جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك

تستنجد بالشسرطة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل و تبني أمهية مساعيه وجدواهاهماجلهاز لديحتسن صورة
ئة ابامل07.00و34.80و ذلك بنسبة 

) 2ك(، ألن القيمة املعنوية لـ باملائة) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ مايناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.039: (هي

هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.255(
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري و تبني أمهية مساعيه وجدواهاهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويد مفردات عينة الدراسة مبعلومات 

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

و تبني أمهية مساعيه همحتسن صورة اجلهاز لديتساهم يف تزويدهم مبعلومات مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل
.باملائة41.70و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبةوجدواها

الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
، فيما ترى ما نسبته على التعاون مع رجال األمنهمتشجعيفمل تساهم هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

هذه النشاطات من ذلكمتكن41.70
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعةتنقسم هي األخرى اىل على التعاون مع رجال األمنهمتشجعمهة يف املسامن 

ئة ابامل07.00و34.80و ذلك بنسبة 
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: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.039(
هاز الشرطةلالفتات االشهارية  جلالكتيبات واملطويات االعالمية و ا، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.255(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف ترتبط مبتغري على التعاون مع رجال األمنهمتشجععينة الدراسة مبعلومات أفراديف تزويد 
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا حالة الوقوع يف خطر

الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات على التعاون مع رجال األمنهمتشجعتساهم يف تزويدهم مبعلومات مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل

.باملائة41.70احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 

الكتيبات باملائة جتد أن 67.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
، بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

متكن هذه النشاطات من ذلك33.00فيما ترى ما نسبته 
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 50.40وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعمن املسامهة يف 

ئة ابامل07.00و26.10و ذلك بنسبة ا السلوك 
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.542: (هي
يف هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.372(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف ترتبط مبتغري ال بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناع
. وجود داللة احصائية بني املتغريينعدم لنظرا خطر

الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 67.00تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعيف تساهم مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل

باملائة50.40احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
.مصادر اعالمية أو معرفية أو اجتماعية أخرى
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: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.039(
هاز الشرطةلالفتات االشهارية  جلالكتيبات واملطويات االعالمية و ا، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.255(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف ترتبط مبتغري على التعاون مع رجال األمنهمتشجععينة الدراسة مبعلومات أفراديف تزويد 
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا حالة الوقوع يف خطر

الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات على التعاون مع رجال األمنهمتشجعتساهم يف تزويدهم مبعلومات مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل

.باملائة41.70احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 

الكتيبات باملائة جتد أن 67.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
، بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

متكن هذه النشاطات من ذلك33.00فيما ترى ما نسبته 
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 50.40وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعمن املسامهة يف 

ئة ابامل07.00و26.10و ذلك بنسبة ا السلوك 
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.542: (هي
يف هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.372(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف ترتبط مبتغري ال بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناع
. وجود داللة احصائية بني املتغريينعدم لنظرا خطر

الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 67.00تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعيف تساهم مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل

باملائة50.40احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
.مصادر اعالمية أو معرفية أو اجتماعية أخرى
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: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.039(
هاز الشرطةلالفتات االشهارية  جلالكتيبات واملطويات االعالمية و ا، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )4.255(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف ترتبط مبتغري على التعاون مع رجال األمنهمتشجععينة الدراسة مبعلومات أفراديف تزويد 
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا حالة الوقوع يف خطر

الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات على التعاون مع رجال األمنهمتشجعتساهم يف تزويدهم مبعلومات مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل

.باملائة41.70احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 

الكتيبات باملائة جتد أن 67.00أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
، بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

متكن هذه النشاطات من ذلك33.00فيما ترى ما نسبته 
جمموعة ثانية ال تقبل على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالرتتيبباملائة على التوايل16.50و باملائة 50.40وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعمن املسامهة يف 

ئة ابامل07.00و26.10و ذلك بنسبة ا السلوك 
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.542: (هي
يف هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.372(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف ترتبط مبتغري ال بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناع
. وجود داللة احصائية بني املتغريينعدم لنظرا خطر

الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 67.00تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعيف تساهم مل هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل

باملائة50.40احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
.مصادر اعالمية أو معرفية أو اجتماعية أخرى

1802




نعم یستنجد بالشرطة 

ال یستنجد بالشرطة



 
 

229

الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام سلوك على التحفيزمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

هذه النشاطات من ذلكمتكن41.70، فيما ترى ما نسبته 
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالتوايلالرتتيبباملائة على 15.70و باملائة 42.60وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي األخرى سلوك على التحفيزمن املسامهة يف 

07.80و33.90و ذلك بنسبة جمموعةاىل 
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل

) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.152: (هي

هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )02.050(
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري ال سلوك على التحفيزيف 

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا حالة الوقوع يف خطراالستنجاد بالشرطة يف
الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

عن التجاوزات يف احلق العام أواملخاطر اليت التبليغ سلوك على التحفيزمل تساهم يف هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل
باملائة، 42.60و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
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الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام سلوك على التحفيزمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

هذه النشاطات من ذلكمتكن41.70، فيما ترى ما نسبته 
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالتوايلالرتتيبباملائة على 15.70و باملائة 42.60وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي األخرى سلوك على التحفيزمن املسامهة يف 

07.80و33.90و ذلك بنسبة جمموعةاىل 
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل

) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.152: (هي

هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )02.050(
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري ال سلوك على التحفيزيف 

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا حالة الوقوع يف خطراالستنجاد بالشرطة يف
الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

عن التجاوزات يف احلق العام أواملخاطر اليت التبليغ سلوك على التحفيزمل تساهم يف هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل
باملائة، 42.60و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
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الكتيبات باملائة جتد أن 58.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام سلوك على التحفيزمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

هذه النشاطات من ذلكمتكن41.70، فيما ترى ما نسبته 
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالتوايلالرتتيبباملائة على 15.70و باملائة 42.60وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي األخرى سلوك على التحفيزمن املسامهة يف 

07.80و33.90و ذلك بنسبة جمموعةاىل 
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل

) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.152: (هي

هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جل، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )02.050(
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري ال سلوك على التحفيزيف 

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا حالة الوقوع يف خطراالستنجاد بالشرطة يف
الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 58.30تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

عن التجاوزات يف احلق العام أواملخاطر اليت التبليغ سلوك على التحفيزمل تساهم يف هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل
باملائة، 42.60و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
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الكتيبات باملائة جتد أن 70.90أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 18من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
، خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانوناالقناعمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

هذه النشاطات من ذلكمتكن29.10فيما ترى ما نسبته 
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اليت تأكد متكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 16.10و باملائة 54.80وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف حالة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانوناالقناعمهة يف من املسا

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل07.40و21.70و ذلك بنسبة 
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-18كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من كربأوهي ) 0.664: (هي
يف هاز الشرطةو الالفتات االشهارية جلالكتيبات واملطويات االعالمية، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة )0.189(

االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف ترتبط مبتغري ال خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانوناالقناع
. وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا خطر

الكتيبات واملطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أباملائة اىل أن 70.90تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
و يف ذات خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانوناالقناعمل تساهم يف هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية  جل

54.80احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة 
.مصادر اعالمية أو معرفية أو اجتماعية أخرى
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الثقافية و الدينية للمجتمع تكرس التقارب المشاركة االيجابية لجهاز الشرطة في التظاهرات و الحياة االجتماعية و : ثالثا
.والثقة بينه و بين جمهور المواطنين

التقرب و باملسامهة االجيابية يف خمتلف التظاهرات الوطنية و احملليةجماالت نشاط جهاز الشرطة بيانات خاصة بعالقة توسيع -1
.و كسب ثقتهم

حنو تواجد و مسامهة جهاز الشرطة يف خمتلف التظاهرات من خالل هذا اجلدول توضح اجتاهات مفردات عينة الدراسة حناول
19و املناسبات االجتماعية مبا فيها اخلريية و التضامنية فكانت نتائج التفريغ على النحو التايل املوضح ضمن اجلدول رقم 
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تواجد باملائة جتد أن 43.90أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 19من خالل اجلدول رقم كذلك نالحظ  
ومسامهة الشرطة يف التظاهرات العلمية كان نسبيا، تليها الفئة اليت جتد أنه ال يوجد تواجد أو مسامهة للشرطة يف النشاطات العلمية 
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از من عينة الدراسة، و أخريا الفئة اليت تأكد هذا التواجد و املسامهة جلهباملائة 38.70
.باملائة من مفردات عينة الدراسة17.40الشرطة يف التظاهرات العلمية و اليت متثل نسبة 

باملائة جتد أن 56.50أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 19اجلدول رقم أما عن النشاطات الرياضية يوضح
نسيب رياضيةلشرطة يف النشاطات الايت جتد أن تواجد و مسامهة تواجد ومسامهة مهمني للشرطة يف التظاهرات الرياضية، تليها الفئة ال

ال جتد أي مسامهة أو حضور للشرطة يف النشاطات من عينة الدراسة، و أخريا الفئة اليت باملائة 37.00بنسبة هذه الفئة قدر وت
.باملائة من مفردات عينة الدراسة06.50متثل نسبة الرياضية و

من تقر بعدم تواجد أومسامهة باملائة 48.30أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 19اجلدول رقممننالحظ كما 
ليت 

و أخريا الفئة اليت تأكد نسبية التواجد و املسامهة جلهاز الشرطة يف التظاهرات العلمية باملائة من عينة الدراسة، 30.90تقدر بنسبة 
.باملائة من مفردات عينة الدراسة20.90و اليت متثل نسبة 

من العينة باملائة 67.00اجلدول أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة ذات مننالحظ و خبصوص النشاطات الدينية 
تقر بعدم تواجد أومسامهة الشرطة يف التظاهرات الدينية، تليها الفئة اليت جتد أن هناك تواجد و مسامهة نسبية للشرطة يف النشاطات 

باملائة من عينة الدراسة، و أخريا الفئة اليت تأكد هذا التواجد و املسامهة 24.80
.باملائة من مفردات عينة الدراسة08.30الشرطية يف التظاهرات الدينية و متثل نسبة 

أن أغلب مفردات عينة الدراسة جتد 19و الفعاليات التضامنية حيث جند من خالل اجلدول رقم كذلك بالنسبة للتظاهرات 
عدم وجود أي مسامهة أو تواجد للشرطة يف النشاطات أن هناك مسامهة للشرطة يف التظاهرات التضامنية، تليها الفئة اليت تعتقد ب

باملائة من عينة الدراسة، و أخريا الفئة اليت تأكد نسبية التواجد واملسامهة جلهاز 30.00التضامنية للمجتمع و اليت تقدر بنسبة 
.باملائة من مفردات عينة الدراسة27.80الشرطة يف التظاهرات التضامنية و اليت متثل نسبة 

أن أغلب 19اجلدول رقم خريا بالنسبة للمسامهة و التواجد الشرطي يف التظاهرات و املناسبات اخلريية نالحظ منو أ
تقر بنسبية تواجد ومسامهة الشرطة يف التظاهرات اخلريية، تليها الفئة اليت جتد أن باملائة 53.90مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 
باملائة من عينة الدراسة، 39.10هناك تواجد و مسامهة للشرطة يف

باملائة من مفردات عينة 07.00وأخريا الفئة اليت تعتقد بعدم وجود مسامهة جلهاز الشرطة يف التظاهرات اخلريية و اليت متثل نسبة 
.الدراسة
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باملائة من عينة الدراسة، و أخريا الفئة اليت تأكد نسبية التواجد واملسامهة جلهاز 30.00التضامنية للمجتمع و اليت تقدر بنسبة 
.باملائة من مفردات عينة الدراسة27.80الشرطة يف التظاهرات التضامنية و اليت متثل نسبة 

أن أغلب 19اجلدول رقم خريا بالنسبة للمسامهة و التواجد الشرطي يف التظاهرات و املناسبات اخلريية نالحظ منو أ
تقر بنسبية تواجد ومسامهة الشرطة يف التظاهرات اخلريية، تليها الفئة اليت جتد أن باملائة 53.90مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 
باملائة من عينة الدراسة، 39.10هناك تواجد و مسامهة للشرطة يف

باملائة من مفردات عينة 07.00وأخريا الفئة اليت تعتقد بعدم وجود مسامهة جلهاز الشرطة يف التظاهرات اخلريية و اليت متثل نسبة 
.الدراسة
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كسب ثقة بغايةو اجتاهات ذات طابع اجتماعي تضامين مرتبطة بقيم نشاطات مباشرةبيانات خاصة بعالقة-02
.

20 
 




 128 55.9%
 28 12.2%
 73 31.9%
 229 100.0%




 128 55.7%
 24 10.4%
 78 33.9%
 230 100.0%




 170 73.9%
 23 10.0%
 37 16.1%
 230 100.0%




 163 70.9%
 4 1.7%
 63 27.4%
 230 100.0%




 150 67.8%
 28 12.2%
 52 20.0%
 230 100.0%


 136 59.1%
 4 1.7%
 90 39.1%
 230 100.0%


 125 54.3%
 2 .9%
 103 44.8%
 230 100.0%




 79 34.3%
 16 7.0%
 135 58.7%
 230 100.0%

هناك تواصل باملائة جتد أن 55.90أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 20نالحظ من خالل اجلدول رقم 
31.90، تليها الفئة اليت ترى بنسبية هذا التواصل و تقدر بـ احلي وسكانهاجتماعي خالل األعياد واملواسم الدينية بني رجال شرطة 
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باملائة من عينة الدراسة، و أخريا الفئة اليت تأكد أنه ال يوجد تواصل اجتماعي خالل األعياد الدينية و املواسم بني رجال شرطة احلي 
.باملائة من مفردات عينة الدراسة12.20و سكانه و اليت متثل نسبة 

فئات هشة، جند أن اغلب يف تعاملهم مع احلاالت االجتماعية من فقراء ومعوزينأما عن اعطاء رجال الشرطة خلصوصية 
باملائة، 55.70

باملائة، و أخريا الفئة اليت تنفي وجود أي خصوصية يف تعامل رجال الشرطة مع 33.90قدرة بـ تليها الفئة اليت ترى بنسبية ذلك امل
باملائة من جمموع عينة الدراسة10.40احل

وائد ملتنظيم الشرطة تستحسن باملائة 73.90أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة أن20اجلدول رقم يوضحكما
باملائة، و أخريا الفئة اليت 16.10، مقابل الفئة الثانية اليت ترى بنسبية ذلك و املقدرة بـ للفقراء و عابري السبيلاملخصصة رمضان 

10.00ة لفائدة املعوزين و الفقراء و عابري السبيل و املقدرة بنسبة تنفي وجود أي استحسان ملوائد رمضان اليت تنظمها الشرط
.باملائة من جمموع مفردات عينة الدراسة

أن أغلب مفردات 20اجلدول رقم ذات يوضحعمليات التربع بالدم اليت تنظمها الشرطة كذلك بالنسبة ملدى استحسان 
27.40تستحسن هذه العمليات، مقابل الفئة الثانية اليت ترى بنسبية ذلك و املقدرة بـ باملائة 70.90العينة و اليت تقدر بنسبة 

باملائة من 01.70املقدرة بنسبة عمليات التربع بالدم اليت تنظمها الشرطةباملائة، و أخريا الفئة اليت تنفي وجود أي استحسان ل
.جمموع مفردات عينة الدراسة

أن أغلب 20، يوضح اجلدول رقم ملستشفيات ودور االيتام خالل االعياد ازيارات الشرطة لتنظيم مدى استحسان أما عن 
20.00باملائة، مقابل الفئة اليت ترى بنسبية ذلك و املقدرة بـ 67.80مفردات عينة الدراسة تستحسن هذا االجراء و متثل نسبة 

الشرطة لزيارات ميدانية للمستشفيات و دور االيتام خالل األعياد باملائة، و أخريا الفئة الثالثة اليت تنفي أي استحسان لتنظيم
باملائة من جمموع عينة الدراسة12.20واملواسم و املقدرة بنسبة  

هناك احرتام من بأن من تقر باملائة 59.10أن أغلب مفردات العينة و اليت تقدر بنسبة 20اجلدول رقم مننالحظ كما 
باملائة، و 39.10، تليها الفئة الثانية اليت ترى بنسبية ذلك و املقدرة بنسبة الجتاهات شيوخ و اعيان املنطقةقبل رجال الشرطة 

أخريا الفئة الثالثة من عينة الدراسة اليت تنفي وجود أي احرتام الجتاهات شيوخ و أعيان املنطقة من قبل رجال الشرطة و املقدرة 
.باملائة01.70بنسبة 

باملائة تأيد هذا 54.30ى التزام رجال الشرطة بعادات و تقاليد املنطقة، جند أن أغلب مفردات العينة بنسبة مدو خبصوص 
بعد ذلك باملائة 0.90باملائة من عينة الدراسة، و أخريا تعتقد ما نسبته 44.80الطرح فيما تذهب اىل نسبيته ما يقدر بـ 

قد هذه النشاطات االجتماعية واخلريية للشرطة باملائة اىل أن 58.70نسبة و أخريا تأكد غالبية مفردات عينة الدراسة ب
باملائة اىل تأييد الطرح مبسامهة 34.30، بينما تذهب الفئة الثانية املقدرة بنسبة سامهت نسبيا يف  

.   باملائة07.00



 
 

235

.غ عن خطر أمين أو التبليغ عن مقرتيف جنحة أو جرميةبيانات خاصة بواقع مواقف املواطنني من سلوك التبلي-03

21 




  

     



 113 49.1% 14 6.1% 127 55.2%
 43 22.7% 40 21.4% 83 44.8%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 73 31.7% 13 5.7% 86 37.4%
 103 44.8% 41 17.8% 144 62.6%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 136 59.1% 14 6.1% 150 65.2%
 40 17.4% 40 17.4% 80 34.8%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%




 72 31.3% 11 4.8% 83 36.1%
 104 45.2% 43 18.7% 147 63.9%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%




 96 41.7% 43 18.7% 139 60.4%
 80 34.8% 11 4.8% 91 39.6%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%
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Sig. .001

أن أغلب مفردات العينة و اليت خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة منمبواقف املتعلق 21اجلدول رقم يبني
ما نسبته على هذا السلوك ال يقدم، فيما اإلدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانونتوافق على باملائة 55.20تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة44.80
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و شرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعة أوىل تستنجد بالقسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اإلدالءال تقدم على سلوك اليت ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 06.10و باملائة 49.10وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وجمموعة ثانية جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل21.40و22.70و ذلك بنسبة 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
االقدام على بترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانون، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )45.320(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
اقدامها على سلوك االدالء غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 55.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

نسبة و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر ببشهادة مع االخرين ضد خمالفي القانون
إال أن النسب متقاربة يف كل احلاالت رغم أمهية و اقتناع مفردات عينة الدراسة بأمهية التعاون يف مكافحة اجلرمية بني باملائة22.70

.

أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم كذلك يبني
ما نسبته على هذا السلوك يقدم، فيما اإلدالء بشهادة ضد خمالفي القانونتوافق على ال باملائة 62.60واليت تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة37.40
ال تقدم على هذا جمموعة ثانية و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اإلدالءاليت تقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 17.80و باملائة 44.80وذلك بنسبة السلوك
جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بشهادة ضد خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل05.70و31.70و ذلك بنسبة السلوك 
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أن أغلب مفردات العينة و اليت خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة منمبواقف املتعلق 21اجلدول رقم يبني
ما نسبته على هذا السلوك ال يقدم، فيما اإلدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانونتوافق على باملائة 55.20تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة44.80
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و شرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعة أوىل تستنجد بالقسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اإلدالءال تقدم على سلوك اليت ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 06.10و باملائة 49.10وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وجمموعة ثانية جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل21.40و22.70و ذلك بنسبة 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
االقدام على بترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانون، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )45.320(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
اقدامها على سلوك االدالء غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 55.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

نسبة و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر ببشهادة مع االخرين ضد خمالفي القانون
إال أن النسب متقاربة يف كل احلاالت رغم أمهية و اقتناع مفردات عينة الدراسة بأمهية التعاون يف مكافحة اجلرمية بني باملائة22.70

.

أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم كذلك يبني
ما نسبته على هذا السلوك يقدم، فيما اإلدالء بشهادة ضد خمالفي القانونتوافق على ال باملائة 62.60واليت تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة37.40
ال تقدم على هذا جمموعة ثانية و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اإلدالءاليت تقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 17.80و باملائة 44.80وذلك بنسبة السلوك
جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بشهادة ضد خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل05.70و31.70و ذلك بنسبة السلوك 
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أن أغلب مفردات العينة و اليت خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة منمبواقف املتعلق 21اجلدول رقم يبني
ما نسبته على هذا السلوك ال يقدم، فيما اإلدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانونتوافق على باملائة 55.20تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة44.80
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و شرطة يف حالة وقوعهم يف خطر جمموعة أوىل تستنجد بالقسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اإلدالءال تقدم على سلوك اليت ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 06.10و باملائة 49.10وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وجمموعة ثانية جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل21.40و22.70و ذلك بنسبة 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
االقدام على بترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانون، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )45.320(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
اقدامها على سلوك االدالء غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 55.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

نسبة و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر ببشهادة مع االخرين ضد خمالفي القانون
إال أن النسب متقاربة يف كل احلاالت رغم أمهية و اقتناع مفردات عينة الدراسة بأمهية التعاون يف مكافحة اجلرمية بني باملائة22.70

.

أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم كذلك يبني
ما نسبته على هذا السلوك يقدم، فيما اإلدالء بشهادة ضد خمالفي القانونتوافق على ال باملائة 62.60واليت تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة37.40
ال تقدم على هذا جمموعة ثانية و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

اإلدالءاليت تقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 17.80و باملائة 44.80وذلك بنسبة السلوك
جمموعةتنقسم هي األخرى اىل بشهادة ضد خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل05.70و31.70و ذلك بنسبة السلوك 
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: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.021(
باالقدام على سلوك ترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة ضد خمالفي القانون ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )5.346(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
اقدامها على سلوك عدم غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 62.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

44.80و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة خمالفي القانونضداالدالء بشهادة 
النسب وجود عامل مميز بني احللتني املتمثل يف قبول االدالء الشهادة ضد خمالفي القانون مع اآلخرين و تقارب بني يحيث ،باملائة

.تفاديه فرديا و هو يعرب عن بعد اجتماعي متعلق باجتاهات الفرد مقابل اجتاهات اجلماعة

أن أغلب مفردات العينة واليت تقدر من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة املتعلق مبواقف 21اجلدول رقم يبني
من جمموع 34.80ما نسبته على هذا السلوك يقدمال ، فيما اإلبالغ عن خمالفي القانونسلوك على تقبلباملائة 65.20بنسبة 

جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نتو عينة الدراسة
االبالغ تقدم على سلوك ال اليت ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 06.10و باملائة 59.10وذلك بنسبة السلوك

و تستنجد بالجمموعةتنقسم هي األخرى اىل خمالفي القانونعن 
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل17.40و17.40ذلك بنسبة 

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(جة حرية عند در ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
باالقدام على سلوك االستنجاد ترتبط خمالفي القانون االبالغ عنجتاه سلوك ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )48.026(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
االبالغ اقدامها على سلوك غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 65.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

باملائة، حيث 59.10و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة خمالفي القانونعن
.يتمثل يف استحسان مفردات عينة الدراسة القيام بالتبليغ على حساب االدالء بالشهادةاحللتني تبني النسب وجود عامل مميز بني

0
20
40
60
80

نعم

 
 

237

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.021(
باالقدام على سلوك ترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة ضد خمالفي القانون ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )5.346(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
اقدامها على سلوك عدم غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 62.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

44.80و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة خمالفي القانونضداالدالء بشهادة 
النسب وجود عامل مميز بني احللتني املتمثل يف قبول االدالء الشهادة ضد خمالفي القانون مع اآلخرين و تقارب بني يحيث ،باملائة

.تفاديه فرديا و هو يعرب عن بعد اجتماعي متعلق باجتاهات الفرد مقابل اجتاهات اجلماعة

أن أغلب مفردات العينة واليت تقدر من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة املتعلق مبواقف 21اجلدول رقم يبني
من جمموع 34.80ما نسبته على هذا السلوك يقدمال ، فيما اإلبالغ عن خمالفي القانونسلوك على تقبلباملائة 65.20بنسبة 

جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نتو عينة الدراسة
االبالغ تقدم على سلوك ال اليت ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 06.10و باملائة 59.10وذلك بنسبة السلوك

و تستنجد بالجمموعةتنقسم هي األخرى اىل خمالفي القانونعن 
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل17.40و17.40ذلك بنسبة 

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(جة حرية عند در ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
باالقدام على سلوك االستنجاد ترتبط خمالفي القانون االبالغ عنجتاه سلوك ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )48.026(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
االبالغ اقدامها على سلوك غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 65.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

باملائة، حيث 59.10و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة خمالفي القانونعن
.يتمثل يف استحسان مفردات عينة الدراسة القيام بالتبليغ على حساب االدالء بالشهادةاحللتني تبني النسب وجود عامل مميز بني
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: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.021(
باالقدام على سلوك ترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة ضد خمالفي القانون ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )5.346(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
اقدامها على سلوك عدم غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 62.60تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

44.80و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة خمالفي القانونضداالدالء بشهادة 
النسب وجود عامل مميز بني احللتني املتمثل يف قبول االدالء الشهادة ضد خمالفي القانون مع اآلخرين و تقارب بني يحيث ،باملائة

.تفاديه فرديا و هو يعرب عن بعد اجتماعي متعلق باجتاهات الفرد مقابل اجتاهات اجلماعة

أن أغلب مفردات العينة واليت تقدر من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة املتعلق مبواقف 21اجلدول رقم يبني
من جمموع 34.80ما نسبته على هذا السلوك يقدمال ، فيما اإلبالغ عن خمالفي القانونسلوك على تقبلباملائة 65.20بنسبة 

جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نتو عينة الدراسة
االبالغ تقدم على سلوك ال اليت ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 06.10و باملائة 59.10وذلك بنسبة السلوك

و تستنجد بالجمموعةتنقسم هي األخرى اىل خمالفي القانونعن 
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل17.40و17.40ذلك بنسبة 

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(جة حرية عند در ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
باالقدام على سلوك االستنجاد ترتبط خمالفي القانون االبالغ عنجتاه سلوك ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )48.026(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
االبالغ اقدامها على سلوك غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 65.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

باملائة، حيث 59.10و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة خمالفي القانونعن
.يتمثل يف استحسان مفردات عينة الدراسة القيام بالتبليغ على حساب االدالء بالشهادةاحللتني تبني النسب وجود عامل مميز بني
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أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم كذلك يبني
ما على هذا السلوك يقدم، فيما يف القبض على خمالفي القانوناملساعدة سلوك على قدمال تباملائة 63.90واليت تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة36.10نسبته 
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

املساعدة يف سلوك اليت تقدم على ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 18.70و باملائة 45.20وذلك بنسبة السلوك
جمموعةتنقسم هي األخرى اىل القبض على خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل04.80و31.30و ذلك بنسبة السلوك 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21حظ من اجلدول كما نال

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.006(
باالقدام على ترتبط املساعدة يف القبض على خمالفي القانونسلوك خبصوص، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )7.558(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
سلوك عدم اقدامها على غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 63.90تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة املساعدة يف القبض على خمالفي القانون
.باملائة45.20

أن أغلب مفردات العينة واليت تقدر عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم يبني
39.60ما نسبته على هذا السلوك اليقدم، فيما املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطةيهاتفادتبدي باملائة 60.40بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة
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أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم كذلك يبني
ما على هذا السلوك يقدم، فيما يف القبض على خمالفي القانوناملساعدة سلوك على قدمال تباملائة 63.90واليت تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة36.10نسبته 
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

املساعدة يف سلوك اليت تقدم على ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 18.70و باملائة 45.20وذلك بنسبة السلوك
جمموعةتنقسم هي األخرى اىل القبض على خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل04.80و31.30و ذلك بنسبة السلوك 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21حظ من اجلدول كما نال

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.006(
باالقدام على ترتبط املساعدة يف القبض على خمالفي القانونسلوك خبصوص، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )7.558(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
سلوك عدم اقدامها على غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 63.90تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة املساعدة يف القبض على خمالفي القانون
.باملائة45.20

أن أغلب مفردات العينة واليت تقدر عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم يبني
39.60ما نسبته على هذا السلوك اليقدم، فيما املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطةيهاتفادتبدي باملائة 60.40بنسبة 
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أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم كذلك يبني
ما على هذا السلوك يقدم، فيما يف القبض على خمالفي القانوناملساعدة سلوك على قدمال تباملائة 63.90واليت تقدر بنسبة 

.من جمموع عينة الدراسة36.10نسبته 
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

املساعدة يف سلوك اليت تقدم على ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 18.70و باملائة 45.20وذلك بنسبة السلوك
جمموعةتنقسم هي األخرى اىل القبض على خمالفي القانون

.على الرتتيب بالتوايلئةابامل04.80و31.30و ذلك بنسبة السلوك 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21حظ من اجلدول كما نال

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.006(
باالقدام على ترتبط املساعدة يف القبض على خمالفي القانونسلوك خبصوص، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )7.558(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
سلوك عدم اقدامها على غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 63.90تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة املساعدة يف القبض على خمالفي القانون
.باملائة45.20

أن أغلب مفردات العينة واليت تقدر عينة الدراسة من خمتلف اشكال التعاون مع الشرطةاملتعلق مبواقف 21اجلدول رقم يبني
39.60ما نسبته على هذا السلوك اليقدم، فيما املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطةيهاتفادتبدي باملائة 60.40بنسبة 
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جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
يتفاداليت التقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 18.70و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك

تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وجمموعة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطة
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل04.80و34.80بنسبة و ذلك 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.001(
ترتبط املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطةيتفادخبصوص سلوك ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )10.874(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا باالقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
املشاركة يف العمل يهاتفادغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 60.40تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ ماك

.باملائة41.70و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة األمين مع رجال الشرطة
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جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
يتفاداليت التقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 18.70و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك

تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وجمموعة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطة
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل04.80و34.80بنسبة و ذلك 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.001(
ترتبط املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطةيتفادخبصوص سلوك ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )10.874(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا باالقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
املشاركة يف العمل يهاتفادغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 60.40تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ ماك

.باملائة41.70و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة األمين مع رجال الشرطة
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جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
يتفاداليت التقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 18.70و باملائة 41.70وذلك بنسبة السلوك

تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر وجمموعة جمموعةتنقسم هي األخرى اىل املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطة
.على الرتتيب بالتوايلئةابامل04.80و34.80بنسبة و ذلك 
: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-21كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.001(
ترتبط املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطةيتفادخبصوص سلوك ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )10.874(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا باالقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
املشاركة يف العمل يهاتفادغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أباملائة اىل أن 60.40تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ ماك

.باملائة41.70و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر بنسبة األمين مع رجال الشرطة

2105


نعم یستنجد بالشرطة 

ال یستنجد بالشرطة



 
 

240

22 
 

    
     




 

  59 25.7% 17 7.4% 76 33.0%
  32 13.9% 41 17.8% 73 31.7%
  59 25.7% 22 9.6% 81 35.2%
 150 65.2% 80 34.8% 230 100.0%




 

  21 9.1% 5 2.2% 26 11.3%
  129 56.1% 75 32.6% 204 88.7%
 150 65.2% 80 34.8% 230 100.0%


 

  145 63.0% 71 30.9% 216 93.9%
  5 2.2% 9 3.9% 14 6.1%
 150 65.2% 80 34.8% 230 100.0%

الرتباط المتغیرین01-22الجدول 



 

Khi-Chi-deux 21.950
Ddl 2
Sig. .000


 

Khi-Chi-deux 3.125
Ddl 1
Sig. .077


 

Khi-Chi-deux 5.720
Ddl 1
Sig. .017

واليت تقدر ت عينة الدراسة أن أغلب مفردامبدأ املدخل التكاملي يف مواجهة اجلرميةاملتعلق باالجتاهات حنو 22اجلدول رقم يبني
33.00فيما جتد ما نسبته ،األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة على توفري األمن يف كل جماالتهتعتقد بنسبية قدرة باملائة 35.20بنسبة 

. باملائة ذلك31.70، و تنفي ما نسبته على توفري األمن يف كل جماالتهقادرة ة األمنية مبا فيها الشرطة األجهز باملائة من عينة الدراسة 

جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون جمموعة أوىل قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
منية تعتقد بقدرة االجهزة االاليت ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 09.60و باملائة 25.70وذلك بنسبة السلوك

تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون جمموعةتنقسم هي األخرى اىل مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل جماالته 
، و أخريا الفئة اليت ال تعقد أنه على الرتتيب بالتوايلئةابامل07.40و25.70و ذلك بنسبة 
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مبقدرة االجهزة االمنية مبا فيها جهاز الشرطة توفري االمن يف كل جماالته تنقسم كذلك اىل جمموعة أوىل تقدم على سلوك التبليغ عن 
. باملائة على الرتتيب بالتوايل17.80باملائة مث 13.90خمالفي القانون و جمموعة ثانية ال تقدم على ذلك بنسبة 

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-22كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
االعتقاد بقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل خبصوص لتايل فان اجتاهات عينة الدراسة ، و با)21.950(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا التبليغ عن خمالفي القانون االقدام على بسلوك ترتبط جماالته 
اعتقادها غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أاىل أن باملائة 33.00و باملائة 35.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

ةبقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل جماالته، إال أن الفئة اليت ال تعتقد بذلك منها أكرب نسبة للمجموع
باملائة ممن يبلغون عن 13.90مقابل ما نسبته ائةبامل17.80بنسبة و ذلكاليت ال تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون 

.خمالفي القانون منهم

ت عينة أن أغلب مفردامبدأ املدخل التكاملي يف مواجهة اجلرميةاملتعلق باالجتاهات حنو 22رقم اجلدول كما نالحظ من
، فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمناألجهزة األمنية مبا بأن تعتقد ال باملائة 88.70واليت تقدر بنسبة الدراسة 

.ذلكباملائة من عينة الدراسة 11.30ما نسبته تأكد ذلك فيما
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

األجهزة األمنية مبا بأن اليت تعتقد ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 32.60و باملائة 56.10وذلك بنسبة السلوك
تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي جمموعةتنقسم هي األخرى اىل فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمن

على الرتتيب بالتوايلئةابامل02.20و09.10سبة و ذلك بن
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-22كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.077: (هي
األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة بأن خبصوص االعتقاد ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )03.125(

.لة احصائية بني املتغريينوجود دالعدم لنظرا بسلوك االقدام على التبليغ عن خمالفي القانون ترتبط ال املسؤولة عن توفري األمن
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مبقدرة االجهزة االمنية مبا فيها جهاز الشرطة توفري االمن يف كل جماالته تنقسم كذلك اىل جمموعة أوىل تقدم على سلوك التبليغ عن 
. باملائة على الرتتيب بالتوايل17.80باملائة مث 13.90خمالفي القانون و جمموعة ثانية ال تقدم على ذلك بنسبة 

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-22كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
االعتقاد بقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل خبصوص لتايل فان اجتاهات عينة الدراسة ، و با)21.950(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا التبليغ عن خمالفي القانون االقدام على بسلوك ترتبط جماالته 
اعتقادها غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أاىل أن باملائة 33.00و باملائة 35.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

ةبقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل جماالته، إال أن الفئة اليت ال تعتقد بذلك منها أكرب نسبة للمجموع
باملائة ممن يبلغون عن 13.90مقابل ما نسبته ائةبامل17.80بنسبة و ذلكاليت ال تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون 

.خمالفي القانون منهم

ت عينة أن أغلب مفردامبدأ املدخل التكاملي يف مواجهة اجلرميةاملتعلق باالجتاهات حنو 22رقم اجلدول كما نالحظ من
، فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمناألجهزة األمنية مبا بأن تعتقد ال باملائة 88.70واليت تقدر بنسبة الدراسة 

.ذلكباملائة من عينة الدراسة 11.30ما نسبته تأكد ذلك فيما
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

األجهزة األمنية مبا بأن اليت تعتقد ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 32.60و باملائة 56.10وذلك بنسبة السلوك
تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي جمموعةتنقسم هي األخرى اىل فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمن

على الرتتيب بالتوايلئةابامل02.20و09.10سبة و ذلك بن
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-22كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.077: (هي
األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة بأن خبصوص االعتقاد ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )03.125(

.لة احصائية بني املتغريينوجود دالعدم لنظرا بسلوك االقدام على التبليغ عن خمالفي القانون ترتبط ال املسؤولة عن توفري األمن
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مبقدرة االجهزة االمنية مبا فيها جهاز الشرطة توفري االمن يف كل جماالته تنقسم كذلك اىل جمموعة أوىل تقدم على سلوك التبليغ عن 
. باملائة على الرتتيب بالتوايل17.80باملائة مث 13.90خمالفي القانون و جمموعة ثانية ال تقدم على ذلك بنسبة 

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-22كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )02(عند درجة حرية ) 0.05(من أقلوهي ) 0.000(
االعتقاد بقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل خبصوص لتايل فان اجتاهات عينة الدراسة ، و با)21.950(

. وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا التبليغ عن خمالفي القانون االقدام على بسلوك ترتبط جماالته 
اعتقادها غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أاىل أن باملائة 33.00و باملائة 35.20تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

ةبقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل جماالته، إال أن الفئة اليت ال تعتقد بذلك منها أكرب نسبة للمجموع
باملائة ممن يبلغون عن 13.90مقابل ما نسبته ائةبامل17.80بنسبة و ذلكاليت ال تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون 

.خمالفي القانون منهم

ت عينة أن أغلب مفردامبدأ املدخل التكاملي يف مواجهة اجلرميةاملتعلق باالجتاهات حنو 22رقم اجلدول كما نالحظ من
، فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمناألجهزة األمنية مبا بأن تعتقد ال باملائة 88.70واليت تقدر بنسبة الدراسة 

.ذلكباملائة من عينة الدراسة 11.30ما نسبته تأكد ذلك فيما
جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون قسم الفئة األوىل اىل نكما ت

األجهزة األمنية مبا بأن اليت تعتقد ، أما عن الفئة الثانية الرتتيب بالتوايلباملائة على 32.60و باملائة 56.10وذلك بنسبة السلوك
تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي جمموعةتنقسم هي األخرى اىل فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمن

على الرتتيب بالتوايلئةابامل02.20و09.10سبة و ذلك بن
) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ غري يناملتغري أن01-22كما نالحظ من اجلدول 

احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(ثقة ، ومستوى)01(عند درجة حرية ) 0.05(من أكربوهي ) 0.077: (هي
األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة بأن خبصوص االعتقاد ، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )03.125(

.لة احصائية بني املتغريينوجود دالعدم لنظرا بسلوك االقدام على التبليغ عن خمالفي القانون ترتبط ال املسؤولة عن توفري األمن
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بأن ال تعتقدغلب مفردات عينة الدراسة أاىل أن باملائة 56.10باملائة 88.70تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما
على سلوك منها األغلبية كذلك ممن يقدمون على األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمن

.االبالغ عن خمالفي القانون

ت عينة أن أغلب مفردامبدأ املدخل التكاملي يف مواجهة اجلرميةاملتعلق باالجتاهات حنو 22رقم اجلدول و أخريا نالحظ كذلك من
، فيما العمل األمينتعتقد بأنه باملائة 93.90واليت تقدر بنسبة الدراسة 

.باملائة من عينة الدراسة06.10تنفي ذلك ما نسبته 

جمموعة ثانية ال تقدم على هذا و جمموعة أوىل تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون قسم الفئة األوىل اىل نكما ت
من الضروري بأنه تعتقد ال اليت لفئة الثانية ، أما عن االرتتيب بالتوايلباملائة على 30.90و باملائة 63.00وذلك بنسبة السلوك

تقدم على سلوك االبالغ عن خمالفي جمموعةتنقسم هي األخرى اىل ،
على الرتتيب بالتوايلئةابامل03.90و02.20و ذلك بنسبة 

: هي) 2ك(باملائة، ألن القيمة املعنوية لـ ) 05(مرتبطني عند مستوى خطأ يناملتغري أن01-22كما نالحظ من اجلدول 
احملسوبة ) 2كا(كما بلغت قيمة . باملائة) 95(، ومستوى ثقة )01(عند درجة حرية ) 0.05(من قلأوهي ) 0.017(
بوص االعتقاد خبص، و بالتايل فان اجتاهات عينة الدراسة )05.720(

.وجود داللة احصائية بني املتغريينلنظرا بسلوك االقدام على التبليغ عن خمالفي القانون ترتبط األمين
من جتد أنه غلب مفردات عينة الدراسة أاىل أن باملائة 63.00باملائة 93.90تشري أكرب النسب و اليت تقدر بـ كما

منها األغلبية كذلك ممن يقدمون على على سلوك االبالغ و
.عن خمالفي القانون
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الفرضية الجزئية األولى : 01- 02

.االتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنينالشرطة الجوارية في تفعيل النتائج العامة الخاصة بمدى اسهام 

ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن كعينة الدراسة أن قرب مرا مفرداتاغلب أكد
ها 

أن قرب مراكز اىل ممن لديهم عالقات شخصية غري رمسية تعاونية غالبية مفردات عينة الدراسة ، كما ذهبت كذلك 
انطباع من تركهما الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر وهو ما يثبت جناعة االتصال الشخصي و 

اقرتاب مراكز الشرطة بمرتبطوفر مستويات أوسع و أكثر للخدمات األمنية بأن تد يف اقتناعهمجتسواضح لدى السكان اجيايب 
.وعناصرها من املواطن

تواصل شخصي اىل أن أغلبه يف شكلأما من عن نوعية هذا االتصال يف حد ذاته فقد أشارت أكرب نسب االستجابات 
مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية التوعوية تزيد من توفري حاجيات األمن أن قربو هي مرتبطة متاما بفكرة خارج االطار املهين 

إال أن هذا املؤشر له داللة أخرى متعلقة مبستويات التقرب من السكان احملققة حلد الساعة يف اطار اسرتاتيجية الشرطة اجلوارية ، أكثر
. و اليت بلغت حاليا أعلى املستوياتوالعمل اجلواري

من أنه يف غالبه يكون مببادرةشكل تقدمي النصح و التوعية خبصوصاجتاهات عينة الدراسة أشارت أغلب من جهة أخرى
مبدى حتقق املساعي االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر، ارتباطها بمع الداللة يف شكل غري رمسي عناصر الشرطة و 
كونه األسلوب االجنع املبادرة و اجلاهزية الدائمة لتقدمي النصح و التوعية طواعية و يف شكل ودي بعيدا عن الرمسيات  وبفعالية طريقة 

احملدد احلقيقية لنجاح التواصل املباشر بني سكان األحياء و شرطتهم و هو يف ذات احلني من األهداف امليدانية السرتاتيجية العمل و
.الشرطي اجلواري

على وهو ما يدلبني اجليدة و املقبولة ميكن تقيمها معاملة شرطة احلي للسكان أن غالبية مفردات عينة الدراسةربت اعتكما
مساعيهم ألجل حتسني صورة اجلهاز وجناح مراكز الشرطة عناصر أسلوب معاملة عنلدى السكان مستويات عالية من الرضا حتقيق 

ن اساسيات مبدأ الشرطة اجلوارية كذلك ماألمر الذي يعد كذلك و كسب ود السكان 
الشرطة الجوارية في تفعيل و عليه نخلص الى أن المحور األول من الفرضية الفرعية األولى المتعلق بمدى اسهام 

أمحد وهو ما اشار اليه الباحث محقق تماما، من حيث الشكل و المضمون االتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنين
ليف ذكره 1حممد موسى

مع اجلمهور بأن تراعي مجيع العامة و اإلعالم اخلارجي ألجل كسب ثقة اجلمهور و إقامة عالقات طيبة معه احرتام الذات البشرية
باعتباره كيان مصون، كما يشمل ذلك عدم االستخفاف به فال يكفي املنظمة . امته وقيمته اإلنسانيةاألمور املتصلة بذات الفرد وكر 

التقليص من الشعور االتصايل املباشر، كذلك يعد االتصال االجيايب من أه
حيث أن التواجد املستمر للشرطة ميدانيا ويف كل املواضع اآلهلة بالسكان من خالل أداء دورها يف محاية بانعدام األمن لدى املواطن
حقق من خالل توزيع عقالين ومدروس لعناصر الشرطة ويعزز الشعور باألمن وهذا يتمحدة اخلوف لديهمن املواطن وممتلكاته يقلص 
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.1عرب قطاعات املدينة

لذلك تنفرد هذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة يف تطرقها اىل وسيلة االتصال الشخصي الذي أغفلته كل الدراسات 
ية لعدم استخدام االتصال املباشر من قبل السابقة برتكيزها فقط على استخدامات خمتلف الوسائل اإلعالمية و االتصالية، كنتيجة حتم

اسرتاتيجيات اإلعالم األمين العريب ملختلف االجهزة االمنية العربية رغم كونه من أهم الوسائل الفاعلة و املسهلة لفهم االحتياجات 
.األمنية احلقيقية و التقرب من اجلمهور مستقبل اخلدمات االمنية وتوفري خدمات أمنية أكثر فعالية

.الشرطة الجوارية في تفعيل االتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنينلنتائج العامة الخاصة بمدى اسهام ا

ز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر دون أن كعينة الدراسة أن قرب مرا مفرداتاغلب أكد
يكون ألغالبهم اتصال شخصي برجال شرطة حييهم 

أن قرب مراكز اىل ممن لديهم عالقات شخصية غري رمسية تعاونية غالبية مفردات عينة الدراسة ، كما ذهبت كذلك 
انطباع من تركهما االتصال الشخصي و الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر وهو ما يثبت جناعة 

اقرتاب مراكز الشرطة بمرتبطوفر مستويات أوسع و أكثر للخدمات األمنية بأن تجتسد يف اقتناعهمواضح لدى السكان اجيايب 
.وعناصرها من املواطن

تواصل شخصي اىل أن أغلبه يف شكلأما من عن نوعية هذا االتصال يف حد ذاته فقد أشارت أكرب نسب االستجابات 
أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية التوعوية تزيد من توفري حاجيات األمن و هي مرتبطة متاما بفكرة خارج االطار املهين 

إال أن هذا املؤشر له داللة أخرى متعلقة مبستويات التقرب من السكان احملققة حلد الساعة يف اطار اسرتاتيجية الشرطة اجلوارية ، أكثر
. و اليت بلغت حاليا أعلى املستوياتوالعمل اجلواري

من أنه يف غالبه يكون مببادرةشكل تقدمي النصح و التوعية خبصوصاجتاهات عينة الدراسة من جهة أخرى أشارت أغلب 
مبدى حتقق املساعي االتصالية التوعوية يف توفري حاجيات األمن أكثر، ارتباطها بمع الداللة يف شكل غري رمسي عناصر الشرطة و 
كونه األسلوب االجنع املبادرة و اجلاهزية الدائمة لتقدمي النصح و التوعية طواعية و يف شكل ودي بعيدا عن الرمسيات  وبفعالية طريقة 

و هو يف ذات احلني من األهداف امليدانية السرتاتيجية العمل احملدد احلقيقية لنجاح التواصل املباشر بني سكان األحياء و شرطتهم و
.الشرطي اجلواري

على وهو ما يدلبني اجليدة و املقبولة ميكن تقيمها معاملة شرطة احلي للسكان أن غالبية مفردات عينة الدراسةاعتربت كما
مساعيهم ألجل حتسني صورة اجلهاز وجناح لشرطة مراكز اعناصر أسلوب معاملة عنلدى السكان مستويات عالية من الرضا حتقيق 

من اساسيات مبدأ الشرطة اجلوارية كذلك األمر الذي يعد كذلك و كسب ود السكان 
الشرطة الجوارية في تفعيل و عليه نخلص الى أن المحور األول من الفرضية الفرعية األولى المتعلق بمدى اسهام 

أمحد وهو ما اشار اليه الباحث محقق تماما، من حيث الشكل و المضمون المواطنيناالتصال الشخصي التوعوي المباشر مع 
ليف ذكره 2حممد موسى

محافظ الشرطة، بوخاري محمد، مرجع سابق1
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مع اجلمهور بأن تراعي مجيع طيبة معه احرتام الذات البشريةالعامة و اإلعالم اخلارجي ألجل كسب ثقة اجلمهور و إقامة عالقات 
باعتباره كيان مصون، كما يشمل ذلك عدم االستخفاف به فال يكفي املنظمة . األمور املتصلة بذات الفرد وكرامته وقيمته اإلنسانية

اليت تسعى إىل كسب ثقة مجهورها بأن تؤمن هلم الكفاية من اخلدمات فقط بل عليها أن ترا
التقليص من الشعور 

دورها يف محاية حيث أن التواجد املستمر للشرطة ميدانيا ويف كل املواضع اآلهلة بالسكان من خالل أداءبانعدام األمن لدى املواطن
ويعزز الشعور باألمن وهذا يتحقق من خالل توزيع عقالين ومدروس لعناصر الشرطة محدة اخلوف لديهمن املواطن وممتلكاته يقلص 

.1عرب قطاعات املدينة

ات لذلك تنفرد هذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة يف تطرقها اىل وسيلة االتصال الشخصي الذي أغفلته كل الدراس
السابقة برتكيزها فقط على استخدامات خمتلف الوسائل اإلعالمية و االتصالية، كنتيجة حتمية لعدم استخدام االتصال املباشر من قبل 
اسرتاتيجيات اإلعالم األمين العريب ملختلف االجهزة االمنية العربية رغم كونه من أهم الوسائل الفاعلة و املسهلة لفهم االحتياجات 

.حلقيقية و التقرب من اجلمهور مستقبل اخلدمات االمنية وتوفري خدمات أمنية أكثر فعاليةاألمنية ا

خاصة باجراءات الشرطة الجوارية و عالقتها بتعزيز مبدأ التعاون و التآزر االجتماعي في مكافحة الجريمةالنتائج العامة ال

تعزيز مبدأ التعاون و التآزر االجتماعي يف مكافحة اجلرميةبجراءات الشرطة اجلوارية عالقة امت من خالل هذا احملور الوقوف على

صال الشخصي املباشر مع السكان توضحها أوال اجتاهات مكافحة اجلرمية معهم بعمليات اتصالية حتسيسية وقائية ترتكز على االت
تشري أكرب النسب اىل أن اغلب مفردات عينة الدراسة حيثعينة الدراسة حنو سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر، 

من هاز لديهم وتوسع حتسني صورة اجلو تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية تزيد من توفري حاجيات األمن أكثر
ساهم يف خلق و حلل املشكالت األمنية مع الشرطة اقتناعهم بأمهية التعاون من يزيد ، و مل األمينعخصوصية الهممستويات فهم

خبطورة ظاهرة امتناع االقناعكما جند أنه ساهم كذلك يف توفري حاجيات األمن أكثر،ألجل تعاون فعال بني سكان احلي و شرطتهم 
و الالناس عن تقدمي املساعدة للغري الذين يتعرضون للخطر

ى التبليغ تحفيز علالكما أن نسبة الفئة اليت جتد أن قرب مراكز الشرطة مل يساهم يف ،و توفري حاجيات األمن أكثروسالمة األفراد
ز الشرطة يف توفري حاجيات األمن كتؤكد بغالبية اسهام قرب مرا 

قناع خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية االأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم يف اىلأكرب النسب ، و أخريا تؤكدأكثر
قرب االعتقاد باسهام من جهة أخرى، كما أشارت النتائج اىل ارتباط و توفري حاجيات األمن أكثر خالفني للقانون بني سكان احليامل

، بسلوك االستنجاد بالشرطة يف حاالت الضرورةمراكز الشرطة و مساعيهم اإلعالمية و االتصالية يف توفري حاجيات األمن أكثر
توفري حاجيات نسب أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم االتصالية ساهم التشري أكرب حيث 

األمن أكثر مع اقدام أغلبهم كذلك على سلوك التبليغ و االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و هو أهم أشكال التعاون 

محافظ الشرطة، بوخاري محمد، مرجع سابق1
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و بالتالي فان المحور الثالث من الفرضية الفرعية األولى جلواري التحسيسي، الذي تسعى اليه عمليات الشرطة اجلوارية و العمل ا
.محقق تماما بعالقة ارتباطية في أغلبها ايجابية

كما تتطابق نتائج هذه هذا احملور بنتائج الدراسة الشبيهة الثالثة للباحث 
انطالق الباحث من فكرة أن خطر املخدرات يتطلب وجود إعالم أمين فعال يقوم بدور حيث ، 1من خطر املخدراتاألمين يف الوقاية 

األمين خلطر املخدرات يف اذهان االجتماعي حيوي يف مساندة األجهزة األمنية وأجهزة الضبط االجتماعي األخرى برتسيخ الوعي 
تكثيف محالت االعالم األمين اليت تبصر املواطنني خبطر تلخصت يف ضرورة دراسته أمههاعليه صاغ الباحث توصيات،اجلماهري

، و بذلك يعد مقصد إحداث التعاون من املخدرات وأضرارها و حتثهم على أمهية دورهم يف التعاون مع رجال األمن ملقاومة الظاهرة
.أهم حمددات جناح اإلعالم األمين الشرطي و األداء الكلي للمنظمات االمنية

حيث يعد تعاون اجلمهور املستقبل خلدمات األمنية مع املنظمات األمنية اليت ختدمه من أهم حمكات جناح أي عمل أمين بصفة 
عامة و اجلواري على وجه اخلصوص، وتعاون افراد جمتمع الدراسة يأخذ من األمهية بالنسبة لواقعنا العريب و احمللي أنه صنف من 

ه العمل األمين و إعالمه بصفة خاصة حيث أنه من املعوقات املتصلة باملوروث التارخيي و وضعية األجهزة املعوقات األساسية اليت تواج

رتات من املاضي للبعض اآلخر من الدول مع شيوع االعتقاد بأن أجهزة األمن أداة بطش لدى اىل طبيعة السلطة غري الشعبية خالل ف
النظام احلاكم، و على الصعيد اإلجتماعي التارخيي استمرار الوالءات االقليمية أو القبلية أو العشائرية و استخدامها حلل مشاكلها 

األمنية دون اللجوء ألجهزة األمن أساسا مما يرسخ املوق
ناهيك عن تضاد فكرة التعاون مع املضمون الوجداين لقيمة التضامن االجتماعي لدى جمتمعنا حمليا فنجد مثال كل السيارات اليت 

احلاجز بوجوده و بالتايل تصبح هذه املراقبة شكلية دون جدوى مرت على حاجز أمين للمراقبة تلوح و خترب كل السيارات القادمة جتاه 
رغم علم اجلميع أنه قد يكون بتلك السيارات اليت علمت بوجود حاجز مراقبة مهربني أو حىت جمرمني فارين من القانون لكن هذا 

ت 
.ااإلسهام يف تكوين رأي عام واع بالتعاون مع األجهزة املختصة للوقاية من اجلرمية و مكافحتهعنه ب

اعتماد الشرطة الجوارية في جهاز الشرطة الجزائري بناء على ما سبق نجد أن الفرضية الجزئية األولى المتمثلة في أن 
.محققة تماما و في جميع محاورهافي ابداء تعاون المواطنين وكسب مؤازرتهم في مكافحة الجريمة في المجتمعتساهم

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةدور اإلعالم األمني في بدر بن خالد حزام القحطاني، 1
.2005نایف للعلوم األمنیة 
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الفرضية الجزئية الثانية: 02- 02

استحداث الوسائط االعالمية الحديثة للتواصل االجتماعي و الموقع االعالمي االكتروني بالنتائج العامة الخاصة 
تصحيح النظرة النمطية للشرطة لدى المجتمع و عالقتها بالمساهمة فيلجهاز الشرطة الجزائرية والخطوط الهاتفية الخضراء 

تشجيع المواطنين على االبالغ على المجرمين و عن التجاوزات و المخاطر التي تهدد و وحمايته بتوعيته من المخاطر
. سالمتهم

اعتمدته املديرية العامة لألمن الوطين  ذيالعمليات املتعلقة باجلانب اإلعالمي االتصايل النذكر أن هذا احملور يتضمن جممل
متميزة بالرتكيزركز على األداء و التواصل الشخصي فكانت هذه املرحلة كمرحلة الحقة و مدعمة مليكينزمات الشرطة اجلوارية اليت ت

لبعض جوانب العمل التنظيمي يف الشق التنظيمي ضرورة استخدام كل الوسائل املتاحة على الصعيد اإلعالمي و التكنولوجي على
خالل هذا احملور الوقوف على مدى بلوغ يف شقيها التنظيمي و اإلعالمي، لذلك مت من ألجل بلوغ أهداف االسرتاتيجية العامة

:وشرطته لبلوغ أعلى درجات الفاعلية يف األداء، فكانت النتائج على النحو التايل

االلكرتوين جلهاز الشرطة من حتقيق مجلة من املطالب األساسية لتحقيق أهداف يتناول هذا احملور مدى متكن املوقع
املوقع االلكرتوين جلهاز الشرطة اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة اتضح أن االسرتاتيجية االعالمية و التنظيمة جلهاز الشرطة، حيث 

و االعتقاد ال جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرميةمبعلومات حول جمهودات و أهداف و منجزات 
تهوسالمهمنأترتبط احصائيا باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 

مبعلومات حول جمهودات استجابات مفردات العينة و اليت كانت للذين أفادهم املوقع االلكرتوين جلهاز الشرطة أكرب نسب و أن 
و منهم األغالية كذلك ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني وأهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية

وهو ما يدل على متكن املوقع من تلبية هذا تهوسالمهمنأ

املوقع االلكرتوين للشرطة يف مسامهة حنو عينة الدراسة مفردات ان اجتاهات العامة اليت تسعى اىل حتقيقها لفائدته، كذلك اتضح 
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال همتوعيتتساهم يف مبعلومات 

همنأجهاز الشرطة و أفراال ترتبط بفقرة االعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني اجلرمية
مبعلومات استجابات مفردات العينة اىل الفئة اىل نفي متكن املوقع االلكرتوين للشرطة من تزويدهم أكرب نسب ، كما أشارت تهوسالم

رغم أن غالبيتهم ممن لف أشكال اجلرميةبأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتهمتوعيتتساهم يف 
وهو ما يدل على تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

لنظرة النمطية للشرطة وجود قصور يف يف بلوغ هذا املقصد بعدم متكن املوقع من تلبية هذا املطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح ا

الشرطة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة و اليت حتما اكتسبت من مصادر و وسائل أخرى اقنعتهم بأن املسؤولية مشرتكة بني جهاز 
خماطر املوقع االلكرتوين للشرطة يف توضيح مسامهة اىل أناجتاهات عينة الدراسة 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
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استجابات مبفردات العينة تقر بعدم متكن املوقع االلكرتوين أكرب لنسب و أن تهوسالمهمنأ
بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال همتوعيتتساهم يف مبعلومات 

تهوسالمهمنأد أغلبهم باملسؤولية املشرتكة بني رغم اعتقااجلرمية
أمهية اإلقدام على سلوك تفيد بمبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة يف تزويدهم اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة أشارت ، كذلك

جهاز الشرطة و مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني التبليغ عن التجاوزات يف ا
استجابات مبفردات العينة الذين تقر بعدم متكن أكرب نسب ، و أن تهوسالمهمنأ

اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام بأمهية همتوعيتتساهم يف مبعلومات املوقع االلكرتوين للشرطة من افا

املوقع االلكرتوين اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، ومن جهة أخرى أثبتت أن تهوسالمهمنأ
ترتبط باالعتقاد توضح مبعلومات للشرطة يف تزويدهم 

أكرب النسب مرتبطة، و أن تهوسالمهمنأباملسؤولية املشرتكة بني 
خطورة ظاهرة التكتم عن توضح مبعلومات 

جهاز الشرطة و أفراد ثلون الغالبية اليت تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 
تهوسالمهمنأ

مجهودات و أهداف و بالتالي فان الموقع االلكتروني لجهاز الشرطة ساهم في تزيد افراد المجتمع بمعطيات حول 
التي من شأنها أن تصحح النظرة النمطية للشرطة من قبل افراد الجزائري في مجال مكافحة الجريمةومنجزات جهاز الشرطة 

بأهمية المشاركة في العمل همتوعيتدون التمكن من تزويدهم بمعلومات تساهم في بتبيان التزاماته و اهدافه تجاهه، المجتمع 
جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة لمسؤولية المشتركة بين غير المرتبطين باالعتقاد السائد لدى غالبيتهم بااالمني

مخاطر االمتناع عن ته، كذلك لم يتمكن الموقع الرسمي لجهاز الشرطة من توضيح وسالمهمنأالجريمة و المخاطر التي تهدد 
ى سلوك التبليغ عن اإلقدام علو أهمية المشاركة في العمل االمنيو تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر

خطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون و التجاوزات في الحق العام والمخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمع
، رغم أنهم في عالقة ارتباطية باالعتقاد السائد لدى غالبية أفراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة وتبعاتها على المجتمع والفرد

تهوسالمهمنأفي مكافحة الجريمة و المخاطر التي تهدد رطة و أفراد المجتمع بين جهاز الش

ختلف الوسائط االعالمية وشبكات التواصل االجتماعي اليت تتم مبلتوعية الشرطة لمسامهة نشاطات يتعلق هذا احملور مبدى 
ان اجتاهات عينة ، حيث اتضح يف تصحيح النظرة النمطية للشرطة و ألجل تنفيذ  املدخل التكاملي ملكافحة اجلرميةعرب  االنرتنيت

النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي غري مرتبطة الدراسة حنو مسامهة 
أكرب ، و أن تهوسالمهمنأجهازباالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 

اخلاصة باستجابات مفردات العينة تشري اىل أن النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات النسب 
و منجزات جهاز الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية و أن األغالبية 
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منهم ميثلون أكرب النسبب ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
توعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و النشاطات المسامهة اىل أناجتاهات عينة الدراسة ، كما أشارت تهوسالمهمنأ

جهاز الشرطة و شبكات التواصل االجتماعي يف توضيح أمهية املشاركة يف العمل األمين ال ترتبط باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني 
ات مفردات العينة من الذين مل تفدهم استجابأكرب نسب ، و أن تهوسالمهمنأ

النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي يف توضيح أمهية املشاركة يف العمل 
جهاز الشرطة

وهو ما يوضح وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من تهوسالمهمنأ
النشاطات أي اسهام فيها، فلم تتمكن بذلك النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل 

االج
النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات سامهة ملاجتاهات عينة الدراسة جهة أخرى أشارت

غري مرتبطةخماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتواصل االجتماعي يف افادة اف
االستجابات أكرب نسب 

ملفردات العينة الذين مل تفدهم النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي 
و منهم من ميثلون أكرب النسب كذلك للفئة اليت خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمبعارف حول 

وهو ما يدل على تهوسالمهمنأاملشرتكة بني تعتقد باملسؤولية
خماطر االمتناع عن وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون دون أن يكون هلذا الصنف من النشاطات أي اسهام يف تزويدهم مبعارف حول 

النشاطات التوعوية مسامهة ، كذلك تشري اجتاهات مفردات عينة الدراسة خبصوصون للخطرتقدمي املساعدة للناس الذين يتعرض
جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي يف تزويد الناس مبعارف حول أمهية االقدام على سلوك 

سامهة اخلاصة باستجابات مفردات العينة تقر مبأكرب النسب 
التواصل االجتماعي يف تزويد الناس مبعارف حول أمهية النشاطات التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية و شبكات

وهو ما يدل متكن تهوسالمهمنأيعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
هذه النشاطات من حتقيق هذا املقصد ولونسبيا نظرا لتقارب النسب مع التأكد من وجود قناعة لديهم بأمهية التعاون و املسؤولية 

النشاطات التوعوية سامهة مبةاملتعلقعينة الدراسة 
جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي يف تزويد الناس مبعارف حول خطورة التكتم عن 
تمع و 

النشاطات سامهة اخلاصة باستجابات مفردات العينة الذين متثل الفئة اليت تق مبأكرب النسب 
التوعوية جلهاز الشرطة عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي يف تزويد الناس مبعارف حول خطورة التكتم عن 

املخالفني 
.تهوسالمهمنأ
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و بالتالي فان النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي 
تساهم في تصحيح النظرة النمطية للشرطة بتبيان مجهوداته و أهدافه و منجزاته في مجال مكافحة الجريمة و غير مرتبط 

ته وسالمهمنأراد المجتمع في مكافحة الجريمة والمخاطر التي تهدد جهاز الشرطة و أفباالعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين 
رغم اعتقاد غالبية افراد المجتمع بذلك، فيما لم تساهم هذه النشاطات التوعوية عبر الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل 

دة للناس الذين يتعرضون مخاطر االمتناع عن تقديم المساعاالجتماعي في توضيح أهمية المشاركة في العمل األمني و 
المخاطر التي تهدد نسبيا بخصوص توضيح أهم و أهمية االقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و للخطر

أمن وسالمة أفراد المجتمع و خطورة التكتم عن المخالفين للقانون و تبعاتها على الفرد و المجتمع رغم أن غالبية افراد 
جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة و المخاطر التي تهدد تقدون بالمسؤولية المشتركة بين المجتمع ممن يع

ته التي ال ترتبط بالفقرات السابقة، وهو ما يدل على وجود قناعة لدى افراد المجتمع بأهمية التعاون دون أن وسالمهمنأ
دهم بمعارف من شأنها ان تساهم في تعزيز المدخل التكاملي يكون لهذا الصنف من النشاطات أي اسهام واضح في تزوي

.في مكافحة الجريمة باشراك المجتمع و تعاونه

مبدى مسامهة احلمالت و النشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية يف تصحيح أما عن احملور الذي يليه فقد تعلق 
احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة بواسطة التكاملي ملكافحة اجلرميةالنظرة النمطية للشرطة ألجل تنفيذ املدخل 

احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة ان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، فقد أشارت نتائج التبويب اىل اجلزائرية
غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية جمال مكافحة اجلرميةاجلزائري يفجمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف تبيان اجلزائرية

اخلاصة باستجابات مفردات العينة أكرب النسب 
جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة يف تبيان احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةسامهة تقر مب

جمال مكافحة اجلرميةاجلزائري يف
بلوغ مقصدها مع وجود قناعة 

احلمالت والنشاطات االعالمية و ن اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ألدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون، كذلك نالحظ
غري ف أشكال اجلرميةبأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتليف التوعية االشهارية للشرطة اجلزائرية

اخلاصة أكرب النسب 
ة املشاركة يف بأمهييف التوعية احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةسامهة باستجابات مفردات العينة تقر مب

واجهة خمتلف أشكال اجلرميةملالعمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي 
همنأو أن أكرب نسب الفئة تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني 

املشاركة يف العمل االمين من الفئة اليت مل تتمكن هذه النشاطات االعالمية واالشهارية من تزويدها مبعلومات حول أمهية تهوسالم
، وهو ما يدل على عدم متكن هذا النشاطات من بلوغ مقصدها ووجود لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية

. قناعة مسبقة باملسؤولية املشرتكة
احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة مسامهة خبصوصاجتاهات عينة الدراسة و من جهة أخرى أشارت 

تعرضون للخطرخماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتبينييف تزويد الناس مبعلومات اجلزائرية
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الستجابات مفردات العينة أكرب النسب 
خماطر االمتناع عن تقدمي نيتبياحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةتوضح عدم متكن 

و منهم أكرب النسب اليت تعتقد باملسؤولية املشرتكة بني املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
وهو ما يدل عن قصور لبلوغ هذا املقصد بواسطة هذه النشاطات مع وجود قناعة تهوسالمهمنأ

احلمالت والنشاطات االعالمية و ت عينة الدراسة حنو مسامهة اجتاهاأخرى حتما، كذلك وضحت نتائج التبويب و قياس االرتباط أن 
أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و املخاطر اليت يف تزويد الناس مبعلومات تبنياالشهارية للشرطة اجلزائرية

غري مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جها
مل تساهم يف احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةنسب استجابات مفردات العينة توضح أن أكرب النسب أن 

رغم أنه أمهية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلقتزويد الناس مبعلومات تبني
همنأنتهم أكرب نسب العينة ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

لية املشرتكة يف مكافحة اجلرمية، و أخريا يتضحوهو ما يدل كذلك على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة باملسؤو تهوسالم
يف تزويد الناس مبعلومات احلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةمسامهة خبصوصاجتاهات عينة الدراسة من 

مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة غري تفيد يف تبيان
اخلاصة باستجابات مفردات العينة تفيد بعدم أكرب النسب 

خطورة ظاهرة التكتم عن هوية يف تزويد الناس مبعلومات تبنياحلمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائريةمسامهة 
جهاز الشرطة و أفراد و أن أكرب النسب منهم ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 

.تهوسالمهمنأ

تساهم في تصحيح النظرة النمطية االشهارية للشرطة الجزائريةالحمالت والنشاطات االعالمية وو بالتالي فان 
بأهمية المشاركة في للشرطة بتبيان مجهوداته و أهدافه و منجزاته في مجال مكافحة الجريمة و تساهم كذلك في التوعية 

فيما لم تتمكن هذه النشاطات الشرطية من ، العمل االمني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
أهمية اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات و مخاطر االمتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرتوضيح 

انهم، كما خطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون و تبعاتها على المجتمع و الفردو ،في الحق العام و المخاطر
جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في باالعتقاد السائد لدى أغلب افراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين ينغير مرتبط

ته وهو ما يدل على عدم بلوغ هذه النشاطات مقصدها رغم وجود قناعة وسالمهمنأمكافحة الجريمة والمخاطر التي تهدد 
، قد يكون مصدرها مشارب معرفية أو رطة و أفراد المجتمع في مكافحة الجريمةلديهم بالمسؤولية المشتركة بين جهاز الش

.قيم اجتماعية أخرى
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يف تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  املدخل النوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةيتعلق هذا احملور مبدى مسامهة 
تزويد الناس يفالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةاجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ، حيث اتضح أن التكاملي ملكافحة اجلرمية
مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرميةمبعلومات تفيد يف تبيان

اخلاصة أكرب النسب 
تزويد الناس مبعلومات تفيد يف يفالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة باستجابات مفردات العينة متثل من يعتقدون بعدم 

و منهم كذلك أكرب نسب املعتقدين باملسؤولية ةجمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرميتبيان
وهو ما يدل على وجود قناعة لدي تهوسالمهمنأاملشرتكة بني 

مبعلومات تفيد يف تبيانلبية الناسيف تزويد غاالنوادي االعالمية  للشرطة غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع عدم متكن 
مسامهة أناجتاهات عينة الدراسة ، كذلك تشري جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية

لتكاملي يف مواجهة أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ ايف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائرية
خمتلف أشكال اجلرمية
يف تزويد اجلزائريةالنوادي االعالمية  للشرطة مسامهة اخلاصة باستجابات مفردات العينة تفيد بعدم أكرب النسب أمنه وسالمته، و أن 
و من ذات الفئة أكرب أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةالناس مبعلومات تبني

وهو تهسالمو همنأالنسب ممن يعتقدون باملسؤولية املشرتكة بني 
النوادي االعالمية  ما يدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية مع عدم متكن 

أمهية املشاركة يف العمل األمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال من تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيللشرطة 
خماطر يف تزويد الناس مبعلومات تبنيالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةمسامهة أناجتاهات عينة الدراسة ، كذلك توضح رميةاجل

االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
من تزويد غالبية النوادي االعالمية للشرطة اىل عدم متكن أكرب النسب 

رغم أنه منم أكرب النسب ممكن يعتقدون ن يتعرضون للخطرخماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذيالناس مبعلومات تبني
النوادي االعالمية للشرطة اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة باملسؤولية املشرتكة يف مكافحة اجلرمية، و من جهة  أخرى جند أن

مرتبطة مهية سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و أيف تزويد الناس مبعلومات تبنياجلزائرية

النوادي جلرمية و عدم متكن عن وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اأكرب النسب 
أمن تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنياالعالمية للشرطة 

زويد الناس مبعلومات يف تالنوادي االعالمية  للشرطة اجلزائريةاجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة ،و أخريا تبني أن كذلك 
مرتبطة باالعتقاد باملسؤولية املشرتكة بني جهاز تبني

ي االعالمية النوادتدل عدم متكن أكرب النسب 
رغم من تزويد غالبية الناس مبعلومات تبنيللشرطة 

تهوسالمهمنأوجود قناعة للغالبية منهم باملسؤولية املشرتكة بني 
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لم تساهم في تصحيح النظرة النمطية للشرطة بتبيان مجهوداتها النوادي االعالمية للشرطة الجزائريةو بالتالي فان 
أهمية المشاركة في العمل األمني لتحقيق توضيح في وأهدافها و منجزاتها في مجال مكافحة الجريمة و لم تساهم كذلك 

مخاطر االمتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرو أشكال الجريمةمواجهة مختلف لالمبدأ التكاملي 
خطورة ظاهرة التكتم عن هوية و همية سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام والمخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمعوأ

ت غير مرتبطين باالعتقاد السائد لدى أغلب افراد ، كما ان كل هذه الغاياالمخالفين للقانون و تبعاتها على المجتمع و الفرد
ته، وسالمهمنأجهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة والمخاطر التي تهدد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين 

لشرطة وتعزيز وهو ما يدل على عدم تمكن النوادي االعالمية للشرطة من بلوغ اهدافها المتمثلة في تصحيح النظرة النمطية ل
المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة رغم وجود قناعة لدى غالبية افراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة 
وأفراد المجتمع في مكافحة الجريمة، التي قد يكون مصدرها مشارب معرفية أو قيم اجتماعية أخرى أكثر اقناعا من هذه 

زية تتم على مستوى عاصمة الوطن ال يعنى بمخرلجاتها إال قلة من فئة اإلعالميين، و هو ما النوادي باعتبارها نشاطات مرك
. في وسط غالبية جمهور الصحفيين و افراد المجتمعجعلها ذات فعالية قليلة

الوسائط االلكرتونيةمبدى اخلاص احملول املوايل بفيما يتعلق 
اجتاهات عينة ، حيث وضحت النتائج أن لالتصال يف تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  املدخل التكاملي ملكافحة اجلرمية

زيادة مشاركةلالتصال يف استخدام الدراسة حنو مسامهة 

اخلاصة باستجابات مفردات العينة تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية أكرب النسب 
لالتصال يف لتعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية ومسامهة استخدام ا

الوسائل االتصالية استخدام مسامهة خبصوصاجتاهات عينة الدراسة يف مك
التقليل من ظاهرة االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين لالتصال يف 

مر يتعرضون للخطر
لالتصال يساهم يف تفيد بأن استخدام أكرب النسب وسالمته، و أن 

اع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة االمتن
الوسائل استخدام مسامهة 

دعم سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام و لالتصال يف انية و الوسائط االلكرتونية

أن استخدام النسب أكرب
مع اقتناع أغلبهم باملسؤولية لالتصال يساهم يف 
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استخدام اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة و أخريا اتضح أن 
مرتبطة باالعتقاد لالتصال يف االلكرتونية

تفيد أكرب النسب 
الوسائل االتصالية احلديثة  بوجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأمهية التعاون مع الشرطة ملكافحة اجلرمية و أن استخدام 

التقليل من مستويات ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون و تبيان لالتصال يساهم يف 
.

لالتصال في لكترونيةلمجانية و الوسائط االالخضراء االخطوط و الوسائل االتصالية الحديثة و بالتالي فان استخدام 
زيادة مشاركة أفراد المجتمع في تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة، تساهم في 

دعم سلوك التبليغ عن و التقليل من ظاهرة االمتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرو العمل األمني
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم كذلك في و  المخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمعتوضيح م و التجاوزات في الحق العا

، وهي كلها مرتبطة  بالقناعة السائدة لدى افراد المجتمع بخصوص عن هوية المخالفين للقانون و تبيان تبعاتها على المجتمع
كافحة الجريمة وهو ما يدل على نجاعة هذه الوسائط في المسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في م

تحفيز تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ و تعزيز المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة بتحفيز سلوكي التعاون و التبليغ 
. عن التجاوزات في الحق العام و األفراد

النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر و خالصة هذا المحور نجد أن كل من الموقع االلكتروني لجهاز الشرطة 
الحمالت والنشاطات االعالمية و االشهارية للشرطة الجزائريةو مختلف الوسائط اإلعالمية و شبكات التواصل االجتماعي

في مجال مكافحة الجريمة التي من هاومنجزاتهاو أهدافهااتيد افراد المجتمع بمعطيات حول مجهودو تز قد ساهمت في 
دون أن تتمكن النوادي شأنها أن تصحح النظرة النمطية للشرطة من قبل افراد المجتمع بتبيان التزاماته و اهدافه تجاهه

المنية بصفة عامة من بني أهم حيث تعد النظرة السلبيةاإلعالمية للشرطة من ذلك، 
اكرة 

الل فرتات من املاضي الشعبية بسبب كون األجهزة األمنية مستعمرة أجنبية يف بعض الدول، إضافة اىل طبيعة السلطة غري الشعبية خ
للبعض اآلخر من الدول مع شيوع االعتقاد بأن أجهزة األمن أداة بطش لدى النظام احلاكم، و على الصعيد اإلجتماعي التارخيي 
استمرار الوالءات االقليمية أو القبلية أو العشائرية و استخدامها حلل مشاكلها األمنية دون اللجوء ألجهزة األمن أساسا مما يرسخ 

.1واإلعالمية اىل مستوى التفهم املتبادل لطبيعة عمل الدور اإلجتماعي و مضمونه لكل منهما

مبمعلومات تساهم في توعيتهأفراد المجتمع تزويدمن كما لم تتمكن كل هذه النشاطات بمختلف وسائلها من 
مخاطر االمتناع عن تقديم المساعدة للناس والمخاطر التي تهدد أمنه وسالمته، توضيح بأهمية المشاركة في العمل االمني و

لحق العام الذين يتعرضون للخطر و أهمية المشاركة في العمل االمني و اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في ا
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، والمخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمع و خطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون وتبعاتها على المجتمع والفرد
عالقة ارتباطية باالعتقاد السائد لدى غالبية أفراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة في هذه المتغيراترغم أن

وهو ما يدل على عدم بلوغ هذه النشاطات ، في مكافحة الجريمة و المخاطر التي تهدد أمنه وسالمتهو أفراد المجتمع 
، جهاز الشرطة في مكافحة الجريمةو همبالمسؤولية المشتركة بينلدى افراد المجتمع مقصدها رغم وجود قناعة عموما 

االقتناع الذي قد يكون مصدره مشارب معرفية أو قيم اجتماعية أخرى، 

يف مؤلف أولويات تطوير 1وهو ما يطابق أهم املعوقات اليت تواجه االعالم األمين و اليت حدها الباحث أديب حممد خضور
اإلعالم األمين العريب، و املتمثلة يف االرتباك يف تبين مفهوم األمن الشامل عمليا من قبل أنظمة الدول الذي يعين العمل التكاملي بني
أن أغلب هذه 
الدول من خالل ممارستها اإلعالمية و خططها بقيت تنحصر يف املفهوم الضيق لألمن و اجلهة املسؤولة تقليديا عليه، دون حماولة 

الفن اإلعالمي املعتمد يف أغلب األحيان ال يتعدى أن يكون ملصقات أو الفتات تقدمي معطيات أكثر دقة، اضافة اىل كون 
اعية بسيطة دون األخذ باجلانب النظري املتعلق بالتأثري و االقناع مع الغياب املطلق للدراسات املتعلقة بتقييم أوشعارات أو حصص اذ

خمرجات اإلعالم األمين يف الدول العربية، مما ترتب عنه اقتصار أغلب ممارسات اإلعالم األمين على املؤسسات األمنية اليت أخذ 
كنفها، مع اخللط بني جمال العالقات علىات اإلعالمية االحرتافية مع بقاء ممارسة اإلعالم األمين 

.فقطخطاب رمسي ميثل األجهزة األمنية فتحولت خمرجاته اىل بداع إعالمي كإالعامة كوظيفة دعائية لألجهزة األمنية و اإلعالم األمين

لمجانية و الوسائط الخضراء االخطوط و ئل االتصالية الحديثة الوسااستخدام و من جهة أخرى خلصنا الى أن 
زيادة مشاركة بفي تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة، يساهم لالتصال االلكترونية

دعم سلوك و يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة االمتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين و أفراد المجتمع في العمل األمني
التقليل من مستويات كذلك في و  المخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمعتوضيح التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و 

مرتبطة  بالقناعة السائدة لدى و ان هذه المتغيرات، ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون و تبيان تبعاتها على المجتمع
افراد المجتمع بخصوص المسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة وهو ما يدل على 
نجاعة هذه الوسائط في تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ و تعزيز المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة بتحفيز سلوكي 

. بليغ عن التجاوزات في الحق العام و األفرادالتعاون و الت

استحداث الوسائط االعالمية الحديثة للتواصل االجتماعي و بالتالي فان محور الفرضية الفرعية المتعلقة بعالقة 
رة تصحيح النظو عالقتها بالمساهمة فيوالموقع االعالمي االكتروني لجهاز الشرطة الجزائرية والخطوط الهاتفية الخضراء 

تشجيع المواطنين على االبالغ على المجرمين و عن و النمطية للشرطة لدى المجتمع وحمايته بتوعيته من المخاطر
، غير محققة بقدر كبير باستثناء تمكن أغلب هذه الوسائل من تصحيح النظرة التجاوزات و المخاطر التي تهدد سالمتهم

1 83، ص 1999، 01، أ ن ع أ، الریاض طأولویات تطویر اإلعالم األمني العربي، واقعھ، آفاقھ و تطورهأدیب محمد خضور، 
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تنفيذ المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة بالنسبة للوسائل االتصالية النمطية للشرطة في نظرة المخيال االجتماعي لها و
الحديثة و الخطوط الخضراء المجانية و الوسائط االلكتروية لالتصال و التبليغ

و هو ما يتفق و املعطيات االحصائية امليدانية اليت حققتها هذه الوسائل االتصالية املتعلقة باالبالغ و االستعالم عن مسائل
يبني اجلدول ادناه طبيعتها و هو ما يدل 2013أشهر من سنة 09فقط خالل 1مكاملة 462162أمنية يث مت تسجيل أكثر من 

.  على جناعة االسلوب

     

462162 216059 175245 9162 61494 

تنظيم العالقات مع الصحافة و وسائل االعالم و المشاركة في الحصص االعالمية في العامة الخاصة بمحور مساهمةالنتائج
.تعزيز المدخل التكاملي في مكافحة الجريمةنشر الوعي وتغيير نظرة المجتمع لألجهزة االمنية و 

نشر و املشاركة يف احلصص االعالمية يف تنظيم العالقات مع الصحافة و وسائل االعالم مسامهةمبدى يتعلق هذا احملور 
، حيث مت الوقوف على الوسائل االعالمية و املوضوعات األمنية منية و العمل االمين بصفة عامةأل

جمال و وسائل النشاطات اإلعالمية التوعوية للشرطة و الوسائل األكثر 

ة يف املخرجات االعالمية العامة ألجل بلوغ حاجة ملعومات أوفر و توعية أكثر و أخريا التعرف على مدى اسهام مشاركات الشرط
.

روبورتاجات أمنية الذاعات او شاشات عمومية و خاصة مؤخرا أوتنظيم و تركز يف الغالب على املساعدة يف اخراج تقارير اجلزائري واليت
احتفاليات و أبواب مفتوحة، و تعد نظريا هذه املطابقة بني الوسيلة االعالمية الواجب استخدامها و األكثر مشاهدة او استعماال من 

خالد بن عبد اهللا ينه الباحثاتيجية ضمن اعداد احلمالت االعالمية، حيث تتطابق هذه النتيجة مع ما ب

عنوان محافظ الشرطة، بوخاري محمد، ممثل المدیریة العامة لألمن الوطني أمن والیة المسیلة، رئیس خلیة االتصال و العالقات العامة، مداخلة ب1
- 03یومي تغیرالثقافة األمنیة و مكافحة الجریمة في المجتمع العربي المضمن فعالیات الملتقى الدولي األول حول الثقافة األمنیة و الشرطة الجواریة
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دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة بضمن دراسته اليت تعد الدراسة الشبيهة اخلامسة ضمن دراستنا الزاحم، 
دور قوي للقناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة وجوداحث تؤكد اليت خلص هلا البالنتائج حيث كانت ، 1اإلرهاب

ألمن لزعزعة األثر الذي ترتكه منرهاب و آثاره و خطأ مسلكه وتوضيح االالتعريف بأخطار متثل يف امتامها لوظيفة االرهاب 
تبصري اجلمهور بأن االصالح ال يأيت عن طريق الفرقة و التناحر و إضافة اىل دور القناة يف ،واالستقرار

ببل 
كما قدم الباحث ، باعتبار التلفزيون من أهم الوسائل اإلعالمية اجلماهرييةمعلومات تتعلق باالرهاب

محالت اإلعالم املشرتكة ملختلف طوات ضمن مؤلفه ختطيط برامج التوعية األمنية لتكوين رأي عام ضد اجلرمية اخل2أديب حممد خضور
نوع االتصايلالحتديد المية و من اجلملة اإلعحتديد ودراسة اجلمهور املستهدف تتمثل أمهها يف يف خطوات رئيسية تشرتكاليتاألمين 

،حتديد الوسائل اإلعالمية املناسبةو أخريا نوعمن ها يف حالة استخدام أكثراملناسب، وضمان حتقيق التنسيق و التكامل بني خمتلف
، ويتوقف حتديد الوسائل املستخدمة على طبيعةاملستخدمةجيب رسم خمطط احلملة يف ضوء خصائص الوسائل اإلعالميةحيث

.  بناء على الوسيلة اإلعالمية األكثر استخداما أو مشاهدة من قبلهمالرسائل املطلوب إيصاهلا، ونوعية اجلماهري املستهدفة

و خبصوص اهتمامات مفردات عينة جمتمع الدراسة فقد تبني أن أغلبهم يهتمون باملواد اإلعالمية اليت تتناول موضوعات أمنية 
وأغلبهم نسبيا يتابعون برام

أمنيةترتب عن مستوى وعي و ثقافة بصفة خاصة الوطنية و باملوضوعات االمنية واضحاهتمام 
حيث يدل تقارب نسبة وجود احتياجات ملحة ملعلومات خبصوص املوضوعات االمنية املتعلقة بالوطن، 

متاحة، و تستقر املتابعة من عدمه اىل قلة
منية ما يؤكد النتيجة السابقة و يوضح وجود قصور األة الدراسة من هذه احلصص ىستفادة افراد عينى تقريبا ذات النسب خبصوص مد

مما هو متاح و بالتدقيق أكثر يف مضمون هذه الربامج أو طبيعة املوضوعات احملبذة ، ، حقيقي يف تلبية هذه احلاجة املعرفية لديهم
مواضيع السالمة املرورية بالدرجة األوىل، وسائل اإلعالم تركز يف من خالجند أن بغض النظر على ما جيب أن يكون 

مث موضوعات دور و مهام و اجنازات االجهزة االمنية، يليها أخبار اجلرمية مث قضايا االمن العام و السالمة العامة و أخريا التحقيقات 
الكم و الكيف عرب خمتلف وسائل االعالم احمللية 
و خاصة منها االكثر متابعة او استعماال او مشاهدة اليت سبق توضيحها مع اعطاء األولوية للموضعات املتعلقة بتصحيح النظرة 

. اما عن التناول اإلعالمي

مدى استجابة أما احملول املوايل فيتعلق مبدى مسامهة هذه الربامج و احلصص يف دعم مساعي جهاز الشرطة اإلعالمية، أي
ثري على ألجل التأاإلعالم العام الوطين للمتطلبات اليت توافق اسرتاتيجية اإلعالم األمين جلهاز الشرطة اجلزائري و اسرتاتيجيته العامة 

انطالقا من التنسيق احلاصل بني وحدات اإلعالم و االتصال جلهاز الشرطة و عالقاته العامة مع وسائل اإلعالم سلوكات العامة 
يف اطار اسرتاتيجيته االعالمية املرافقة للعمل اجلواري، التابعة للقطاع العام أو اخلاصالوطنية

تفيد باجتاهات عينة الدراسة حيث نالحظ أن
و سلوكيات التعامل السليم مع املخاطر و قضايا األمنمالعام يف الوطن و يف ضايا األمنقو املخاطر 

.2005، دراسة غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة دور التلفزیون السعودي في معالجة ظاھرة اإلرھابببدر بن خالد حزام القحطاني، 1
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أهم املشكالت و حول و اثراء معارفهم األمينهمرفع مستوى حسيف 
وسائل و طرق حلها أو تفاديها، ترتبط أغلبها مع سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر باعتباره أبسط احللول للمشاكل 
ألمنية، إال أن نسب االقدام عليه كانت يف غالبها 

خمرجات االعالم العام تطرقصوصخباجتاهات عينة الدراسة سوسيوثقافية هي موضوع الفرضية اجلزئية الثالثة، كما تشري النتائج اىل أن 
االقدام على االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع و املرتبطة هي األخرى بسلوكمن عدمهأهم املوضوعات األمنية اجلديرة بالتحليلاىل 

، اجلديرة بالتحليلأهم املوضوعات األمنيةتطرق خمرجات اإلعالم العام نسبيا اىل تؤكد افراد جمتمع الدراسةغلب أاىل أن يف خطر، 

از و بقناعة تامة بضرورة مشاركة جهجهاز الشرطة يف خمرجات اإلعالم العام الوطين املتعلقة بقضايا األمن بروز وصف نسبية مشاركة 
. الشرطة يف هذه احلصص لثبوت فائدة ذلك لديهم

و بذلك يبرز غياب أهم المواضيع الداعمة و المتعلقة بتنفيذ أو تعزيز المدخل التكاملي في مكافحة الجريمة الذي 
قات يعتمده جهاز الشرطة الجزائري و هذا ما يمكن التعبير عنه من بنسبية تمكن وحدات االتصال و االعالم ومصالح العال

مع الصحافة ووسائل اإلعالم من بلوغ مستويات مقبولة من تجاوب اإلعالم العام الستراتيجيته اإلعالمية، و حتى بالمالحظة 
البسيطة نجد أن احصائيات جهاز الشرطة المتعلقة بهذه الوظيفة تقف عند عدد المشاركات دون الخوض في طبيعتها أو 

.  حتى موضوعاتها

تتطابق  مع ما خلص اليه كل من الباحث بسام عبد الرمحان ملشاقبة والباحث  نتائج هذا احملور من جهة أخرى جمد أن
بسب اختالف ، أديب حممود خضور يف وصفهما لواقع اإلعالم األمين العريب، حيث ارجعت أسباب قصور نشاطات اإلعالم األمين

األنظمة احلاكمة و ما يرتتب عنها من مواقف خبصوص 
وجهت العديد من االنتقادات لإلعالم حيث السائدة، خالقاألقيم و العايري و واخلصوصيات السوسيوثقافية املتباينة باختالف امل

بل ساعدت ،1حة كافية للوقاية من اإلجراممساياملختلفة مل تعطاإلعالمية وسائله أغلب أن حيث ، و براجمه لإلعالم األمينالعريب 
العزوف جرائم العنف، إضافة اىل جتاهل عرض خدمات الشرطة للمواطنني، و بعينا كيف بعض احليان على انتشار أنواع من اجلرائم

القيام بدور التوعية من خماطر اجلرمية واإلجرام و وسبل الوقاية منها، وذا نقص الربامج اليت تشجع على االعن 
يفتقر اإلعالم العريب اىل اسرتاتيجية ناجعة ألجل نشر مبادىء األمن الشامل و حيثأخالقه ونبذ كل أشكال االحنراف عنها، 

2 ،
أباالضا

ك 
عن طريق إب

.360،  مرجع سابق ص ، اإلعالم األمنيبسام عبد الرحمان المشاقبة1
.36، ص المرجع نفسھأدیب محمد خضور، 2
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كما أنه غالبا إن مل نقل دائما تسهم خمتلف الربامج يف بلورة و تثبيت الشعور ،  1و شرعية العنف ألجل للثأر
لشرطة ورجال القانون، وقد وجدت هذه االنتقادات املختلفة صداها حىت يف وثائق جهات عربية العدائي ضد أجهزة العدالة وا

دعوة أجهزة اإلعالم يف 1994وعاملية رمسية معنية باجلرمية، فقد جاء يف مقرتحات املؤمتر السابع عشر لوزراء الداخلية العرب سنة 
، وتاليف عرض األفالم اليت تشجع جرائم العنف، وتربز بطولة الدول األعضاء لتفادي نشر أخبار جرائم العنف بشكل مثري

، إىل ضرورة العمل 1994مرتكبيها، كما أشار التقرير الصادر عن االجتماع التاسع للجنة األمم املتحدة اخلاصة مبكافحة اجلرمية 
ختالل يف تدفق املعلومات على النطاق ، حيث أن اإل2على دعم ثقافة مكافحة اجلرمية والوقاية منها وخباصة يف البيئات احلضرية

4تمعات العربية 3وعي الشعوب املغلوب على أمرها

در على إجياد الوعي املناسب، مع تقدمي األحداث األمنية منزوعة من سياقها و االقتصار على تقدمي احلاضر من احلدث وعميق، وقا
كما حيسب عموما على اإلعالم العريب إمهاله للجرائم األخالقية املتعلقة بالقيم مع تعليل وقوع اجلرمية وانتشارها إىل ،  وحلظته األخرية

مسببات فردية وتبعدها ع
واضحة املعامل حيث تتم بشكل عفوي عاجز عن حتقيق أثر تراكمي يف ذهن املتلقي الكسابه سلوك قومي جتاها وثقافة أمنية قادرة 

.5رمية واحلد من انتشارها وتكوين رأي عام ضدهاعلى إجياد وعي أمين يقوم بدور فاعل يف مكافحة اجل
كما نقول أنه حيسب على اإلعالم األمين العريب و حىت احمللي أنه يف حماوالته لنشر النثقافة األمنية السليمة و خلق رأي عام 

ضد اجلرمية أنه يستخدم يف رسائله االعالمية غالبا مفاهيم و أفكار تركز على التحفيز النفسي 
اكثر اقناعا باستخدام شروحات و تفسريات و أفكار عقالنية و منطقية واضحة مبنية على معطيات علمية اقناعية، و هو ما يتطابق 

يف ترسيخ املفهوم دور اإلعالم األمين بعنواني وليد بن سعد بن عبد اهللا التوجير للباحثونتائج و توصيات الدراسة السابقة األوىل
نظرا لوجود قصور يف السرتاتيجية اإلعالمية األمنية بصفة عامةيف اإعادة للنظر و املتمثلة يف ضرورة ، 6

تعانة 

اإلعتماد على األساليب العلمية و املوضوعية و املختصني مجلة من التوصيات منها الباحث اليت تتطلبها ومن هذه النتائج صاغاألمهية
تصحيح املفاهيم اخلاطئة و تعميق أواصر التعاون مع وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف اإلعالم األمينو يف دراسة اجتاهات الرأي العام

رفع الوعي األمين العام لدى و امة و تفعيل دورها يف حتسني الصورة الذهنية لألجهزة األمنية لدى املواطننيعن دور العالقات الع

.334ص مرجع سابقاإلعالم األمني، بسام عبد الرحمان المشاقبة، 1
.40: صالمرجع نفسهأدیب محمد خضور، 2
، الریاض2001، 1أعمال ندوة اإلعالم األمني العربي قضایاه و مشكالته، ، طالمواضیع األمنیةالتوعیة اإلجتماعیة في محي الدین عبد الحلیم، 3

23ص
.41:المرجع نفسه صأدیب محمد خضور، 4
.324ص المرجع نفیھبسام عبد الرحمان المشاقبة، 5
دراسة غیر منشورة ، المفهوم الشامل لألمن لدى أفراد المجتمعدور اإلعالم األمني السعودي في ترسیخ ولید بن سعد بن عبد اهللا التویجري، 6

.2002أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة،  السعودیة، 
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و أخريا احداث جزء من املنظومة األمنية املسؤولة عن األمن الوطين بكل ابعاده احلديثةاملواطنني
.ستفادة من النظريات احلديثة يف اإلعالم و كذلك االستفادة من وسائل االتصال احلديثالتنوع يف األساليب اإلعالمية و اال

العالقات مع الصحافة و وسائل االعالم و المشاركة في الحصص نسبية لوظيفةمساهمةختاما تستطيع القول ب
تعزيز المدخل التكاملي في مكافحة الجريمة، مع نسبية االعالمية في نشر الوعي وتغيير نظرة المجتمع لألجهزة االمنية و 

نجاعة االجراءات المعتمدة في اعداد و تنفيذ الحمالت اإلعالمية من حيث الوسائل و المضمون ووجود متغيرات 
سوسيوثقافية تتعدى كفاية غاية الفهم و االقتناع بمختلف الموضوعات األمنية لتحقيق لبلوغ هذه الوظيفة أهدافها 

لتعريف بجهاز الشرطة وعناصره افيو المطويات االعالمية المعارض و االبواب المفتوحة لنتائج العامة الخاصة بمحور دورا
.و وسائل عمله و اهدافه في المجتمع و تبيين خصوصية العمل االمني

النظرة اإلعالمية للشرطة يف تصحيحاالبواب املفتوحة و املعارض و النشاطات االشهارية ومسامهة دى مبتبني النتائج املتعلقة 
االبواب املفتوحة و املعارض اليت جتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة أن االنمطية للشرطة  وتنفيذ  املدخل التكاملي ملكافحة اجلرمية

االقدام ترتبط مبتغري وسالمتهتوضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة
االبواب غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أاىل أن تشريأكرب النسب و أن على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

اهدافه يف حتقيق أمنتوضح وهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويدهم مبعلومات تقد سامهاملفتوحة و املعارض اليت تنظمها الشرطة
ان اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة و أن غلبيتهم ممن يستنجدون بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، كذلك جندو سالمته

االقدام على سلوك ترتبط مبتغري يف تزويدهم مبعلومات أمنية جديدة و مهمة و املعارض اليت تنظمها الشرطةاالبواب املفتوحة و
غلب أتشري أكرب النسب اىل أن ، فيما نظرا لوجود داللة احصائية واضحة بني املتغريينحالة الوقوع يف خطراالستنجاد بالشرطة يف

يف تزويدهم مبعلومات أمنية جديدة و تقد سامهو املعارض اليت تنظمها الشرطةاالبواب املفتوحة ومفردات عينة الدراسة تؤكد أن 
اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة أن ليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، و تبنيمهمة و يف ذات احلني ميثلون الغالبية ا

االقدام ترتبط مبتغري ال مشجعة للتعاون مع رجال األمنيف تزويدهم مبعلومات و املعارض اليت تنظمها الشرطةاالبواب املفتوحة و
غلب أأكرب النسب أن و تشري وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم را نظعلى سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

مشجعة للتعاون يف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطةاالبواب املفتوحة ومفردات عينة الدراسة تؤكد أن 
مع رجال األمن

و املعارض اليت االبواب املفتوحة ومسامهة خبصوصاجتاهات عينة الدراسة أن و من جهة أخرى تبني كذلك.من مصادر أخرى
االقدام على سلوك ترتبط مبتغري على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة يف تزويدهم مبعلومات تنظمها الشرطة

و االبواب املفتوحة وغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشري أكرب النسب اىل أن االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرو
و يف ذات على تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعةيف تزويدهم مبعلومات تسامهتملاملعارض اليت تنظمها الشرطة

يف تزويدهم ارض اليت تنظمها الشرطةو املعاالبواب املفتوحة واجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة أن و اتضح كذلك.أخرى
ترتبط مبتغري ال إلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو امللمبعلومات حمفزة 
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تشري أكرب النسب ن فيما وجود داللة احصائية بني املتغريينلعدم نظرا االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر
يف تزويدهم مبعلومات تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطةاالبواب املفتوحة وغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أاىل أن 
ثلون الغالبية و يف ذات احلني ميإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام أو امللحمفزة 

و االبواب املفتوحة ومسامهة خبصوصاجتاهات عينة الدراسة اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أخريا جند أن 
االقدام على ترتبط مبتغري ال ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونيف تزويدهم مبعلومات تقلل من املعارض اليت تنظمها الشرطة

االبواب املفتوحة غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشري أكرب النسب اىل أن ستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و سلوك اال
و يف ذات ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانونيف تزويدهم مبعلومات تقلل من تسامهتملو املعارض اليت تنظمها الشرطةو

احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر 

االبواب المفتوحة على الشرطة و معارضها في تصحيح النظرة النمطية للشرطة مساهمة تبين النتائج المتعلقة بمدى 
تحسن ظمها الشرطة قد ساهمت في وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة أن االبواب المفتوحة و المعارض التي تن

وسالمته و تزويدهم بمعلومات أمنية جديدة و مهمة و أنها اهدافه في تحقيق أمن المجتمعتوضيح وهمصورة الجهاز لدي
ترتبط بسلوك غاليتهم كونهم ممن يستنجون بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، فيما لم تتمكن هذه النشاطات من تزويدهم 

مع عدم ارتباطها بسلوك االستنجاد بالشرطة الذي تقدم عليه غالبيتهم، كما تفيد ة للتعاون مع رجال األمنمشجعبمعلومات 
رغم مشجعة على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالنتائج أن هذه النشاطات لم تساهم في تزويدهم بمعلومات 

خطر، كما لم تساهم كذلك هذه النشاطات في تزويدهم بمعلومات ارتباطها بسلوك االستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في
و التي ال ترتبط بسلوك غالبيتهم التي تمثل من يستنجون مشجعة على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر

هرة التكتم ظابالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و أخيرا لم تساهم هذه النشاطات كذلك في تزويدهم بمعلومات تقلل من 
التي بدورها ال ترتبط بسلوك االستنجاد بالشرطة رغم كون غالبيتهم ممن يقبلون على ذلك وهو ما عن هوية المخالفين للقانون

يؤكد النتائج السابقة المتعلقة بالوسيلة اإلعالمية األنسب للحمالت اإلعالمية مع بروز وجود قناعات لنجاعة سيلوك 
.كون حتما من مشارب معرفية أو قيم سوسيولوجية في المجتمعاالستنجاد أو البليغ قد ت

يف تصحيح النظرة النمطية للشرطة  هاز الشرطة الكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جلمسامهةأما عن مدى 
الكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة فقد تبني أن وتنفيذ  املدخل التكاملي ملكافحة اجلرمية

ترتبط و تبني أمهية مساعيه وجدواهاهمحتسن صورة اجلهاز لدييف تزويد مفردات عينة الدراسة مبعلومات هاز الشرطةاالشهارية  جل
مفردات عينة الدراسة غلب أأن اىل تشريأكرب النسب و أن االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرمبتغري 

حتسن صورة اجلهاز مل تساهم يف تزويدهم مبعلومات هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية والالفتات االشهارية  جلتؤكد أن 
اجتاهاتو يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر و أنو تبني أمهية مساعيه وجدواهاهملدي

يف تزويد أفراد عينة الدراسة مبعلومات هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جلعينة الدراسة حنو مسامهة 
تشري أكرب واالقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري على التعاون مع رجال األمنهمتشجع

مل تساهم يف هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جلغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أالنسب اىل أن 
و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف على التعاون مع رجال األمنهمتشجعتزويدهم مبعلومات 
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االقناعيف هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جلالدراسة حنو مسامهة ان اجتاهات عينةخطر، كما تبني 
واالقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري ال بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر

مل هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جلغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشري أكرب النسب اىل أن 
و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة بأمهية تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطراالقناعتساهم يف 

اجتاهات عينة وقوعهم يف خطر السلوك الذي قد تكون
التبليغ عن التجاوزات سلوك على التحفيزيف هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية جلالدراسة حنو مسامهة 

و االقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطرترتبط مبتغري ال 
مل هاز الشرطةالكتيبات واملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جلغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشري أكرب النسب اىل أن 

و يف ذات احلني ميثلون التبليغ عن التجاوزات يف احلق سلوك على التحفيزتساهم يف 
الكتيبات واملطويات اجتاهات عينة الدراسة حنو مسامهة الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، و أخريا جند أن 

االقدام على ترتبط مبتغري ال م عن هوية املخالفني للقانونخبطورة ظاهرة التكتاالقناعيف هاز الشرطةاالعالمية و الالفتات االشهارية جل
الكتيبات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشري أكرب النسب اىل أن وسلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

و يف خبطورة ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانوناالقناعمل تساهم يف هاز الشرطةواملطويات االعالمية و الالفتات االشهارية  جل

.معرفية أو اجتماعية أخرى

في جهاز الشرطة االعالمية و الالفتات االشهارية  لالكتيبات والمطويات مساهمة كذلك تبين النتائج المتعلقة بمدى 
تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة فقد تبين الكتيبات والمطويات االعالمية 

عيه و تبين أهمية مساهمتحسن صورة الجهاز لديلم تساهم في تزويدهم بمعلومات جهاز الشرطةوالالفتات االشهارية  ل
التي ترتبط بسلوك االستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر رغم أن أغلبهم يقبلون على هذا السلوك، كما لم وجدواها

التي ترتبط هي األخرى بسلوك على التعاون مع رجال األمنهمتشجعتساهم هذه النشاطات في تزويدهم بمعلومات 
ما لم تساهم كذلك هذه النشاطات في اقناعهم بأهمية تقديم المساعدة االستنجاد بالشرطة الذي يقدم عليه غالبيتهم، ك

للناس الذين يتعرضون للخطر  التي ال ترتبط بسلوك أغلبيتهم الذين يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و لم 
اطر التي تهدد أمن المخالتبليغ عن التجاوزات في الحق العام أوتساهم كذلك هذه النشاطات في تحفيزهم على سلوك 

التي ال ترتبط هي األخرى بسلوك الغالبية المتعلق باالستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، و أخيرا نفس وسالمة الغير
، وه ما يبين وجود قناعة تامة لدى بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونالوضع بالنسبة للمساهمة في االقناع

ع بفاعلية سلوك االستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر دون تمكن هذه النشاطات من بلوغ أي من أفراد المجتم
. غاياتها نظريا،  وهو ما يؤكد كذلك النتائج السابقة المتعلقة بالوسيلة اإلعالمية أو االشهارية األنسب للحمالت اإلعالمية

لتعريف افيو المطويات االعالمية المعارض و االبواب المفتوحة النتائج العامة الخاصة بمحور دورو بالتالي فان 
تعزيز المبدأ التكاملي في مكافحة الجريمة أو خصوصية العمل بجهاز الشرطة وعناصره و وسائل عمله و اهدافه في المجتمع 

اب المفتوحة على والمعارض من خالل األبو تصحيح النظرة النمطية للشرطةاألمني غير محقق في جزء كبير منه باستثناء غاية 
التي تنظمها الشرطة، 
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بسبب تركز جممل نشاطات الشرطة يف هذا اجلانب على نشاطات بسيطة غري مستمرة دو الرتكيز على متطلبات العمل 
.1فقط2011بأمن الواليات من الوطينألخاليا االتصال والعالقات العامة ملديرية العامة لالتكاملي حيث مت انشاء 

و دورها و جدواها تنشيط قنوات االعالم و االتصال و عليه نستطيع القول بأن الفرضية الجزئية الثانية المتمثلة في أن 
.و تنفيذ المدخل التكاملي في مكافحة الجريمة غير محققة بقدر كبير  من جوانبهافي تحسين صورة الشرطة لدى المواطنين

محافظ الشرطة، بوخاري محمد، مرجع سابق1
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الجزئية الثالثةالفرضية: 03- 02

بالمساهمة االيجابية في مختلف التظاهرات الوطنية مجاالت نشاط جهاز الشرطة النتائج العامة الخاصة بمحور عالقة توسيع 
.و كسب ثقتهممن افراد المجتمع التقرب والمحلية و 

الشرطة يف خمتلف التظاهرات واملناسبات اجتاهات مفردات عينة الدراسة حنو تواجد و مسامهة جهاز نبني من خالل هذا احملور 
البيانات أن غالية مفردات عينة الدراسة تشري اىل أنه هناك تواجد واضح نتائج تفريغ أظهرتاالجتماعية مبا فيها اخلريية و التضامنية ف

جد حمتشم بالنسبة للتظاهرات بالنشاطات الرياضية و التضامنية، و تواجد نسيب  بالتظاهرات العلمية و اخلريية مقابل مسامهة و توا
بدر بن خالد القحطاين الثقافية الذي جتد غالبية مفردات عينة الدراسة أنه حمتشم على غرار النشاطات الدينية، كما يشري الباحث 

ي من قبل اىل أمهية املشاركة يف اجلانب العلم، 1ضمن دراسته 
ندوات و حلقات وتنظيم مؤمترات ، باحتواء اجلمهور و اقناعه مبساعدة االجهزة األمنية يف مكافحة املخدراتاألجهزة األمنية يف اطار 

. اعداد النشرات و الكتيبات التوضيحية ملخاطر املخدرات، مع علمية وحماضرات

ت الدينية مع تواجد نسبي بالتظاهرات الخيرية و العلمية وعليه نستنج أن هناك قصور في الظهور الشرطي بالتظاهرا
وبروز واضح بالنشاطات الرياضية و التضامنية رغم اعتبار الجانب الديني و الثقافي من أهم النظم االجتماعية التي تحدد 

. ، و عليه فان هذا المحور من الفرضية الجزئية الثالثة محقق نسبيااالتجاه العامة للمجتمع

كسب وو ثقافة المجتمع و اتجاهات ذات طابع اجتماعي تضامني مرتبطة بقيم نشاطات اتمامالنتائج العامة الخاصة بعالقة
.ثقة المجتمع و تعاونه

أن أغلب مفردات مبدى بلوغ مساعي اسرتاتيجية العمل اجلواري  الشرطي على اجلبهة  االجتماعيةكما تبني النتائج املتعلقة  
، و التزام رجال الشرطة باعطاء هناك تواصل اجتماعي خالل األعياد واملواسم الدينية بني رجال شرطة احلي وسكانهالعينة جتد أن 

تنظيم تستحسن جند أن اغلب مفردات العينة كما فئات هشة،  يف تعاملهم مع احلاالت االجتماعية من فقراء ومعوزينخلصوصية 
لمستشفيات ودور االيتام خالل االعياد لزيارات لاوعمليات التربع بالدم ، و للفقراء و عابري السبيلاملخصصة وائد رمضان الشرطة مل

و التزام من قبلهم ، هناك احرتام من قبل رجال الشرطة الجتاهات شيوخ و اعيان املنطقةتأكد بأن أغلب مفردات العينة كما جند أن،  
قد سامهت هذه النشاطات االجتماعية واخلريية للشرطة قة، و أخريا تأكد غالبية مفردات عينة الدراسة بأن بعادات و تقاليد املنط

بدر بن خالد ، وهو ما يتطابق و متطلبات العمل األمين الناجح الذي صاغه الباحث نسبيا يف  
ضمن توصيات دراسته و نتائجها بأن يكون هناك ، 2يف الوقاية من خطر املخدرات

حرص على 
.احتواء اجلمهور و اقناعه مبساعدة االجهزة األمنية يف مكافحة املخدرات

.2005أ ن ع أنشورة، غیر مدراسة، دور اإلعالم األمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 1
.مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 2
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ذات طابع اجتماعي تضامني القيام بنشاطات المتعلق بعالقةالثاني من الفرضية الجزئية الثالثة لتالي فان المحور و با
وهو محقق كليا كسب ثقة المجتمع و تعاونهمرتبط بو ثقافة المجتمع واتجاهات قيم من 

.مخالفي القانونالنتائج العامة الخاصة بمحور واقع مواقف المواطنين من سلوك التبليغ عن خطر أمني أو التبليغ عن 

فيما يلي عرض ألهم نتائج هذا احملور املتعلق بواقع مواقف املواطنني من سلوك التبليغ عن خطر أمين أو التبليغ عن مقرتيف 
باالقدام على ترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة مع اآلخرين ضد خمالفي القانون اجتاهات عينة الدراسة ، حيث تبني أن جنحة أو جرمية

اقدامها على غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أأكرب النسب اىل أن سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر، و تشري 
و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف سلوك االدالء بشهادة مع االخرين ضد خمالفي القانون

باالقدام على سلوك االستنجاد بالشرطة يف ترتبط جتاه سلوك االدالء بشهادة ضد خمالفي القانون ن اجتاهات عينة الدراسة خطر، وأ
عدم اقدامها على سلوك االدالء بشهادة ضد تؤكد غلب مفردات عينة الدراسةأأكرب النسب اىل أن حالة الوقوع يف خطر، و تشري 

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر حيث يبني تقارب النسب وجود عامل خمالفي القانون
و هو يعرب عن بعد اجتماعي متعلق مميز بني احللتني املتمثل يف قبول االدالء الشهادة ضد خمالفي القانون مع اآلخرين وتفاديه فرديا 

باالقدام ترتبط جتاه سلوك االبالغ عن خمالفي القانون ان اجتاهات عينة الدراسة باجتاهات الفرد مقابل اجتاهات اجلماعة، كذلك تبني 
اقدامها تؤكد غلب مفردات عينة الدراسةأتشري أكرب النسب اىل أن و نظرا على سلوك االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر حيث تبني على سلوك االبالغ عن خمالفي القانون
النسب وجود عامل مميز بني احللتني يتمثل يف استحسان مفردات عينة الدراسة القيام بالتبليغ على حساب االدالء بالشهادةن و من 

باالقدام على سلوك ترتبط املساعدة يف القبض على خمالفي القانونخبصوص سلوك اجتاهات عينة الدراسة ى تبني أن جهة أخر 
عدم اقدامها على سلوك غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أتشري أكرب النسب اىل أن االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر و

و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطر، و أخريا املساعدة يف القبض على خمالفي القانون
باالقدام على سلوك ترتبط املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطةيتفادخبصوص سلوك ن اجتاهات عينة الدراسة اتضح أ

املشاركة يف يهاتفادغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أتشري أكرب النسب أن االستنجاد بالشرطة يف حالة الوقوع يف خطر، حيث 
. و يف ذات احلني ميثلون الغالبية اليت تستنجد بالشرطة يف حالة وقوعهم يف خطرالعمل األمين مع رجال الشرطة

اقدامها على سلوك االدالء بشهادة مع االخرين ضد مخالفي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أأن و بذلك يتبين 
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و هو يرتبط بسلوك االستنجاد انونالق

عدم اقدامها على سلوك االدالء بشهادة ضد غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أأن بالشرطة في حالة وقوعهم في الخطر، و
ة التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع عدم وجود ارتباط مع و في ذات الحين يمثلون الغالبيمخالفي القانون

سلوك االستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، حيث يبين تقارب النسب وجود عامل مميز بين الحلتين المتمثل في 
اعي متعلق باتجاهات الفرد قبول االدالء الشهادة ضد مخالفي القانون مع اآلخرين وتفاديه فرديا و هو يعبر عن بعد اجتم

اقدامها على سلوك االبالغ عن مخالفي القانونغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أان مقابل اتجاهات الجماعة، كذلك تبين 
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وفي ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع وجود ارتباط واضح بسلوك االستنجاد 
ة الوقوع في خطر، حيث تبين النسب وجود عامل مميز بين الحلتين يتمثل في استحسان مفردات عينة بالشرطة في حال

الدراسة القيام بالتبليغ على حساب االدالء بالشهادة مرتبط حتما باجراءات و حيثيات االدالء بالشهادة و ما فيه من حرج 
المساعدة في عدم اقدامها على سلوك الدراسة تؤكد غلب مفردات عينةاجتماعي أو تأويل، و من جهة أخرى تبين أن أ

و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع وجود القبض على مخالفي القانون 
المشاركة في العمل األمني مع يهاغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد تفادأن ارتباط بسلوك االستنجاد بالشرطة، و أخيرا اتضح أ

و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع وجود ارتباط و سلوك رجال الشرطة 
وهو ما يبين تأثير معطيات سوسيولوجية متعلقة بنظرة المجتمع لألجهزة األمنية في حد ذاتها و التي . االستنجاد بالشرطة

.حالة قبول الجماعة االقبال على التعاونتنعدم في 

اجتاهات عينة حيث تبني أن عينة الدراسة ملبدأ املدخل التكاملي ملواجهة اجلرميةو فيما يلي يعرب هذا احملور هن نظرة افراد 
وك االقدام على التبليغ عن بسلترتبط خبصوص االعتقاد بقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري االمن يف كل جماالته الدراسة 

اعتقادها بقدرة االجهزة االمنية مبا فيها الشرطة على توفري غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أتشري أكرب النسب اىل أن خمالفي القانون و 
غ عن خمالفي االمن يف كل جماالته، إال أن الفئة اليت ال تعتقد بذلك منها أكرب نسبة للمجموعة اليت ال تقدم على سلوك االبال

األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن خبصوص االعتقاد بأن اجتاهات عينة الدراسة اتضح أن القانون، كما 
تعتقدال غلب مفردات عينة الدراسة أتشري أكرب النسب اىل أن بسلوك االقدام على التبليغ عن خمالفي القانونوترتبط ال توفري األمن

منها األغلبية كذلك ممن يقدمون على على سلوك األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمنبأن 
ضروري اشراك كل القطاعات الرمسية و افراد خبصوص االعتقاد باجتاهات عينة الدراسة أن االبالغ عن خمالفي القانونو أخريا تبني

غلب مفردات عينة الدراسة أتشري أكرب النسب اىل أن بسلوك االقدام على التبليغ عن خمالفي القانونوترتبط لعمل األمين
و منها األغلبية كذلك ممن يقدمون على على سلوك جتد أنه 

.وناالبالغ عن خمالفي القان

اعتقادها بقدرة االجهزة االمنية بما فيها الشرطة على توفير االمن غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد و بذلك يتبين أن أ
في كل مجاالته الذي يرتبط بسلوك التبيغ عن مخالفي القانون، إال أن الفئة التي ال تعتقد بذلك منها أكبر نسبة للمجموعة 

عن مخالفي القانون، وهو ما يوضح وجود قناعات غير صحيحة بقدرة األجهزة األمنية في التي ال تقدم على سلوك االبالغ
مكافحة الجريمة بعيدا عن السند االجتماعي و مساعدة افراد المجتمع الموضوع الذي نادرا ما يتم تناوله اعالميا على خلفية 

بأن ال تعتقدغلب مفردات عينة الدراسة ضح أن أتفادي اظهار الحاجة للغير خاصة من طرف المسؤولين األمنيين، كما ات
التي ال ترتبط بسلوك األغلبية الذين يقدمون األجهزة األمنية بما فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير األمن

اشراك كل من الضروري تجد أنه غلب مفردات عينة الدراسة أن أعلى سلوك االبالغ عن مخالفي القانون، و أخيرا تبين
الذي يرتبط بسلوك االبالغ عن مخالفي القانون الذي يقدم عليه القطاعات الرسمية و افراد المجتمع في العمل األمني

األغلبية كذلك، و هو ما يبين وجود قابلية و جاهزية لدى أغلب افراد المجتمع للمشاركة في العمل األمني إال أنه يتطلب 
.اته و اجراءاته لتفادي تأثير المعطيات السوسيولوجية التي تعد وريثة الحقبة االستدماريةتدقيق أكثر في كيفياته و متطلب
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واقع مواقف المواطنين الثالث من الفرضية الجزئية الثالثة المتمثل في محور الالنتائج العامة الخاصة بختاما بخصوص 
يظهر و بكل وضوح تأثير اتجاهات الجماعة على األفراد مخالفي القانون، من سلوك التبليغ عن خطر أمني أو التبليغ عن 

وفاعلية وسائل االتصال غير المباشرة على االتصال المباشر أمام بقية أفراد المجتمع رغم وجود قناعة كاملة لدى أغلب أفراد 
.المجتمع بالمسؤولية المشتركة بينهم و األجهزة األمنية في مكافحة الجريمة

المشاركة االيجابية لجهاز الشرطة في التظاهرات و الحياة ة الجزئية الثالثة المتمثلة في أن و بالتالي فان الفرضي
محققة و جمهور المواطنينجهاز الشرطة نس التقارب والثقة بييتكر تساهم في االجتماعية والثقافية و الدينية للمجتمع 

في جهاز الشرطة الجزائري يساهم و مبدأ العمل التكاملي اعتماد الشرطة الجوارية و أن الفرعية العامة المتمثلة في أن نسبيا
محققة في أغلب جوانبها باستثناء محورها الثالث في ابداء تعاون المواطنين وكسب مؤازرتهم في مكافحة الجريمة في المجتم

اهرات و الحياة االجتماعية و الثقافية و الدينية المشاركة االيجابية لجهاز الشرطة في التظالمحقق نسبيا و المتمثل في  أن 
. للمجتمع تكرس التقارب والثقة بينه و جمهور المواطنين
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03 -

03-01 :

الشرطة اجلوارية يف جهاز بناء على ما سبق فان النتائج العامة تتمثل يف أن الفرضية اجلزئية األوىل املتعلقة مبسامهة اعتماد مبدأ 
حمققة متاما و يف مجيع حماورها، فيما تفيد نتائج 

استحداث الوسائط االعالمية احلديثة للتواصل االجتماعي واملوقع االعالمي االكرتوين جلهاز الفرضية الفرعية الثانية املتعلقة بعالقة 
تصحيح النظرة النمطو عالقتها باملسامهة يفالشرطة اجلزائرية واخلطوط اهلاتفية اخلضراء 

غري حمققة بقدر كبري ، و املخاطر
فيذ املدخل التكاملي باستثناء متكن أغلب هذه الوسائل من تصحيح النظرة النمطية للشرطة يف نظرة املخيال االجتماعي هلا و تن

، يف حني تفيد 
ة والثقافية و الدينية املشاركة االجيابية جلهاز الشرطة يف التظاهرات و احلياة االجتماعيالفرضية اجلزئية الثالثة املتمثلة يف أن نتائج 

ية العامة املتمثلة يف أن ضالفر ،فانحمققة نسبياو مجهور املواطننيجهاز الشرطة س التقارب والثقة بنييتكر تساهم يف للمجتمع 
يف جهاز الشرطة اجلزائري يساهم يف ابداء تعاون املواطنني وكسب مؤازر و مبدأ العمل التكاملي اعتماد الشرطة اجلوارية 

املشاركة االجيابية جلهاز الشرطة يف حمققة يف أغلب جوانبها باستثناء حمورها الثالث احملقق نسبيا و املتمثل يف  أن 
. التظاهرات و احلياة االجتماعية و الثقافية و الدينية للمجتمع تكرس التقارب والثقة بينه و مجهور املواطنني

03-02:

مواصلة الرتكيز على أساليب االتصال الشخصي املباشر لعناصر الشرطة مع كافة مستقبلي اخلدمة و االنتقال اىل مرحلة -
حتديد فئات بعينها على غرار فئة األحداث للمسامهة املباشرة يف عملية التنشئة االجتماعية و تصحيح الصورة النمطية 

.للشرطة لديهم
.مواصلة حسن األداء -
.بتكريس العمل اجلواريتعزيز مبدأ التعاون و التآزر االجتماعي يف مكافحة اجلرميةمواصلة التأكيد على اجراءات -
عي و املوقع االعالمي االكرتوين جلهاز الشرطة الوسائط االعالمية احلديثة للتواصل االجتماالرتكيز أكثر من خالل استعمال -

بأمهية املشاركة يف العمل همتوعيتاجلزائرية واخلطوط اهلاتفية اخلضراء
اإلقدام و عمل االمينأمهية املشاركة يف الو خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرو توضيح االمين

خطورة ظاهرة التكتم عن هوية و 
يف 

.تهوسالمهمنأمكافحة اجل
بالرتكيز احلصص االعالمية اعداد مع الصحافة و وسائل االعالم و املشاركة يف ترشيد ميكانيزمات وظيفة العالقات العامة -
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يف تعزيز املدخل التكاملي يف مكافحة اجلرمية، واعادة النظر على متطلبات االسرتاتيجية االعالمية جلهاز الشرطة يف
االجراءات املعتمدة يف اعداد و تنفيذ احلمالت اإلعالمية من حيث الوسائل و املضمون بناء على  املتغريات السوسيوثقافية 

.للمجتمع
. تعيني موظفي شرطة من ذات البيئة السوسيوثقافية المتام و ضبط املهام الشرطية اإلعالمية و العمل اجلواري-
و املطويات االعالمية يف حتقيق املبدأ التكاملي يف مكافحة اجلرمية يتضمينها املعارض و االبواب املفتوحة تفعيل دور دور -

خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين و توضيح بأمهية املشاركة يف العمل االمينهمتوعيتملوضوعاته املتعلقة 
اإلقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات يف احلق العام واملخاطر اليت و ينأمهية املشاركة يف العمل االمو يتعرضون للخطر

، لتعزيز االحساس و 
.تهوسالمهمنأيف مكافحة اجلرمية و

وكسب التقرب باملسامهة االجيابية يف خمتلف التظاهرات الوطنية واحمللية و جماالت نشاط جهاز الشرطة توسيع -
.خاصة من خالل التظاهرات و املناسبات الدينية و اخلريية و العلميةثقتهم

أكثروتعاونهتهكسب ثقوو اجتاهات رتبطة بقيم املتضامين الجتماعي االذات طابع مواصلة النشاطات -
-

تعد وريثة احلقبة االستدمارية خبصوص التعامل مع كيفياته و متطلباته و اجراءاته لتفادي تأثري املعطيات السوسيولوجية اليت
املصاحل االمنية

-
.ل بالبحث األكادمييالتنظيمي الكلي و أداء مواردها البشرية ملا تعرفه هذه املواضيع من قلة يف التناو 
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: الخاتمة

أدى اىل ظهور قصورمبكافحة اجلرمية و القضاء عليها، يفألجهزة األمنية املسؤولية احلصرية لان انتشار فكرة 
األمر الذي إال أن اجلرمية تبقى يف تزايد مستمر، تعداد، الو األداء من حيثمواردها البشرية احرتافية مهما بلغت و بذلكاالعتقاد

الرمسية و غري الرمسية مؤسساته و أمنية  يف شكل منظومة استخدام املعاجلة التكاملية للجرميةرسخ
و امليكانيزمات االدارية ات اجلنائية فانتقلت بذلك املنظمات األمنية من حماوالت وضع و صياغة السياس،بعد االقتناع بضرورة ذلك

كسب فعالية أكثر لكمدخل حديث يف جمال مكافحة ومواجهة اجلرمية التوعوية  االسرتاتيجيات الوقائية املتعلقة باألداء و الفعالية اىل 
و قيامه همضمان دعمه و فهو له ل

أمهيته بالنسبة للمنظمات اخلدماتية األمنية، من كونه أهم يأخذ ، الذي عن طريق وسيلة اإلعالم و العمل اجلواري،دوره يف ذلكب

قدرتحقيق أكرب األمنية، لاملنظمة
، و هو بذلك يتيح للمنظمات جتاه خمتلف القضايا املرتبطة بأمنه و استقراره

اليت تسعى اىل حتقيق مصاحل عليا للمجتمع كاألمن والسالمة امكانيات مهمة يف التأثري و تعزيز امناط منية األاخلدماتية احلكومية 
بواسطته تصحيح السلوكات و ترشيد تستطيع كما،األصيلةتؤثر على األمناط السلوكيةثار سلبية آسلوكية مالئمة لعملها أو معاجلة 

و تفهمه و دعمه الذي يعد احملدد احلقيقي لتحقيق أعلى مستويات األداء و يتيح االجتاهات العامة للمجتمع لكسب مآزرته 
لتحقيق مقاصده إذا ما مت إعداد و ختطيط براجمه جبودة نوعية و دراية على غرار جهاز الشرطة امكانات أكرب للمنظمات األمنية 

.خلدمهيف االساس الذي جعلت لمجتمعلاملتغريات السوسيوثقافية توافق و تنسجم مع، تنيعلمية و عملياتية كافي
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:  يفعلى شبكة األنرتنيت هل ساهم املوقع الرمسي االلكرتوين جلهاز الشرطة اجلزائري - 23
:ال: تزويدك مبعلومات حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية    نعم- 
:ال: نعم.         توعيتك بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية- 
:ال: نعمتبيان خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
:ال: مهيةأ- 
:ال: نعم. - 

:حول جديدةعارف مبلوسائط االعالمية و شبكات التواصل االجتماعي اخمتلف عربهاز الشرطة لتوعوية جلاالنشاطاتافادتكهل - 24

:ال: نعم- 
:ال: نعم.      مين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةألمعارف حول أمهية املشاركة يف العمل ا- 
:ال: نعم.  خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر- 
:ال: - 
:ال: نعم. - 

: هل سامهت احلمالت و النشاطات اإلعالمية و االشهارية للشرطة اجلزائرية يف- 25

:ال: تزويدك مبعلومات حول جمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية    نعم- 
:ال: نعم.         توعيتك بأمهية املشاركة يف العمل االمين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرمية- 
:ال: نعمتبيان خماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
:ال: أ- 
:ال: نعم.  تبيان خطورة ظاهرة التكتم عن هوية امل- 

:هل أفادتك النوادي األمنية جلهاز الشرطة اجلزائري مبعارف حول- 26
:ال: نعمجمهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة اجلزائري يف جمال مكافحة اجلرمية -
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:ال: نعم. مين لتحقيق املبدأ التكاملي يف مواجهة خمتلف أشكال اجلرميةألاملشاركة يف العمل اأمهية -
:ال: نعمخماطر االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر -
:ال: نعم-
:ال: نعم.           -

:هل ساهم - 27
:ال: نعممينألالعمل ازيادة-
:ال: نعم. االمتناع عن تقدمي املساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة -
:ال: نعمدعم -
:ال: نعم.    تبيان و التكتم عن هوية املخالفني للقانونالتقليل من مستويات ظاهرة -

بالرتتيب ماهي الوسيلة اإلعالمية اليت تتابعها أكثر من غريها - 28
: االنرتنيت:          اجلرائد:              :             التلفزيون:                اإلذاعة - 29
:ال:                 نعم:حمليةمية اليت تتناول موضوعات أمنيةهل- 30
:ال:                 نعم:قة بالتوعية األمنية بشكل مستمرمتعلجزائرية هل تتابع برامج - 31
:ال:                 نعم:              هل افادتك مبعلومات أمنية كنت ال تعرفها - 32
:ماهو املصدر اإلعالمي الذي يزودك أكثر مبعلومات حول القضايا األمنية الدولية - 33
:  ماهو املصدر اإلعالمي الذي يزودك أكثر مبعلومات حول القضايا األمنية الوطنية- 34
05اىل 01بالرتتيب  من ؟ يتم معاجلته أكثر وطنية من جممل املقاالت و الربامج و النشاطات اليت تعاجل قضايا أمنية - 35

:  السالمة املروريةمسائل :           و السالمة العامةالعام األمن قضايا :           األجهزة األمنيةو اجنازات دور و مهام 
:            األمنية امليدانيةالتحقيقات :  اجلرمية أخبار 

: أذكرهاأخرى

:نسبيا:ال:                  نعماملخاطر و قضايا األمنبعلمكتوسيع االعالمية منهذه احلصصمتكنت- 36
:نسبيا: ال:             نعمالسليم مع املخاطر و قضايا األمنلتعامل ايف اكسابك سلوكياتتجنح- 37
:نسبيا:    ال:                 نعميف رفع مستوى حسك األمينسامهتهل - 38
:نسبيا:ال:                 نعم- 39
:         نسبيا:ال:            نعمأنت على دراية بأسباب أهم املخاطر األمنيةهل- 40
:نسبيا:ال:                 نعملى دراية بآثار املشكالت األمنيةهل أنت ع- 41
:نسبيا:ال:            هل أنت على دراية بوسائل و طرق حل هذه املشكالت و تفادي األخطار نعم- 42
:نسبيا:ال:                  نعماجلديرة بالتحليلاألمنية أهم املوضوعات هل تتناول هذه الربامج - 43
:من قبل وسائل االعالم الوطنية الذي ال يلقى االهتمام الكايفاالكثر أمهية األمين - 44
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:املوضوعات األمنيةماهو تقييمك ألسلوب عرض و تقدمي و إخراج حصص و برامج - 45
:رديئة:           مقبولة:               حسنة:                  جيدة

:نسبيا:               ال:            نعم: يف هذه احلصص االعالميةاجلزائرية هل هناك مشاركة دائمة جلهاز الشرطة - 46
:          ال:                نعم: ضروريةمشاركة جهاز الشرطة يف هذه احلصص هل - 47

:ذلك كيف

: بــــــو املعارض اليت تنظمها مصاحل الشرطة يف جمال بلدية اقامتكم و النوادي هل أفادتك األبواب املفتوحة - 48
: ال:نعم:كنت جتهلهامهمة  معلومات أمنية -
:ال:                 نعم:أواهدافه يف حتقيق معلومات حتسن صورة اجلهاز لديك -
:ال:                نعم: أمنية مشجعة للتعاون مع رجال األمنطياتمع-
:                     ال:عمنرضون للخطر   الذين يتعتقدمي املساعدة للناس تشجعك على افكار-
: الغرياعلىكحتفيز وجهات نظر-

:                      ال:نعم
:                      ال:عمنمعلومات تساهم يف التقليل من ظاهرة التكتم عن هوية املخالفني للقانون-

: تفيد يفمبعلومات جديدة و الالفتات االشهارية هل أفادتك الكتيبات و املطويات اإلعالمية للشرطة - 49
:ال:              نعم: أمهية مساعيه و جدواهاتبني حتسن صورة اجلهاز لديك و -
:ال:             نعم: لتعاون مع رجال األمناتشجعك على-
:                     ال:عمنللخطر    رضونتقدمي املساعدة للناس الذين يتعتقنعك بأمهية -
: كحتفز -

:                      ال:             نعم
:                      ال:             نعمالتكتم عن هوية املخالفني للقانون ظاهرةتقنعك خبطورة-

:       ال:             نعم:      هل سبق لك وأن بلغت عن جتاوزات ضد احلق العام- 50
:أبدا:حيانا: دائماهل سبق وأن تعاونت مع رجال الشرطة يف مهامهم - 51
:هل هناك تواجد و مسامهة اجيابية للشرطة يف التظاهرات - 52

: نسبيا:ال:                نعم:  العلمية -
: نسبيا:                    ال:                نعم: الرياضية -
: نسبيا:                    ال:                نعم:الثقافية-
: نسبيا:                    ال:                 نعم: الدينية-
: نسبيا:                   ال:                 نعم:التضمانية-
:نسبيا:                    ال:                نعم:     اخلريية-
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: نوعا ما:          ال:نعم:ههل هناك تواصل اجتماعي خالل األعياد و املواسم الدينية بني رجال شرطة احلي و سكان- 53
:نوعا ما:          ال:           نعم: هل يعطي رجال الشرطة خصوصية يف تعاملهم مع احلاالت االجتماعية من فقراء و معوزين - 54
:نوعا ما:ال:          نعم:لديك      هل لقيت موائد رمضان للفقراء و عابري السبيل اليت تنظمها الشرطة استحسانا - 55
:نوعا ما:       ال:نعم: عمليات التربع بالدم اليت تنظمها الشرطةاستحسنت هل - 56
:نوعا ما:          ال:  نعم:لديكمودور االيتام خالل االعياد استحسانا الشرطة للمستشفياتزيارات ىقتلهل - 57
:نسبيا:            ال:            نعم: هل هناك احرتام من قبل رجال الشرطة الجتاهات شيوخ و اعيان املنطقة - 58
:نسبيا:      ال:            نعم:التقاليدهل يلتزم رجال شرطة احلي بالعادات و - 59
: كو تعاونتكيف كسب ثقللشرطة هل سامهت هذه النشاطات االجتماعية و اخلريية - 60

:كيف:              نوعا ما:              ال:            نعم

:خبصوصمع رجال الشرطة ماهو موقفك من املشاركة يف العمل األمين - 61
:ال:            نعم:  ضد خمالفي القانونشهادة مع اآلخريناإلدالء ب-
:ال:          نعم:    خمالفي القانونشهادة ضد اإلدالء ب-
:ال:نعم :      القانونخمالفي اإلبالغ عن -
:ال:نعم: خمالفي القانوناملساعدة يف القبض على -
ال   :نعم:تفادي املشاركة يف العمل األمين مع رجال الشرطة-

:ملاذا

:نسبيا:ال:   عمن: هل تعتقد أن األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة قادرة على توفري األمن يف كل جماالته- 62
:ملاذا

:  ال:   نعم:هل تعتقد أن األجهزة األمنية مبا فيها الشرطة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن توفري األمن- 63
:كيف

:    ال:  نعم:يف العمل األمينك  اهل من الضروري اشر - 64
:كيف
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