
 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس

 

 

 

 أهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية 

 من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطة 

 

 

 

 علي عبد الحافظ أحمد العملة 

 

 

 رسالة ماجستير

 

فلسطين -القدس  
 

م2017 -هـ 1438  



المؤسسة الشرطية  أهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في  

 من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطة 

 
 
 
 

 إعداد 

 علي عبد الحافظ أحمد العملة 

 
 
 

األردن -من جامعة جرش األهلية/ عّمان  –بكالوريوس محاسبة   

 
 
 

 المشرف: د. بسام يوسف إبراهيم بنات

 
 
 

وتنمية الموارد البشرية، من قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات درجة الماجستير في بناء المؤسسات 

فلسطين. -معهد التنمية المستدامة/جامعة القدس  

 
 
م2017 -هـ 1438  



 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 معهد التنمية المستدامة
 

 إجازة الرسالة
 
 

 أهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية 

ة من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرط  

 
 

 اسم الطالب: علي عبد الحافظ أحمد العملة

  21410935 الرقم الجامعي:

 
 المشرف: د. بسام يوسف إبراهيم بنات

 
مـــن رع ـــاء لجنـــة المناقشـــة المدرجـــة رســـماؤهم  2017 \8\16نوقشـــت هـــذه الرســـالة ورجيـــ ت بتـــاري   

 وتواقيعهم:

 

 

فلسطين -القدس  
 

م2017 -هـ 1438  



 اإلهداء

 إلى: ه الدراسةأهدي هذصل واجتهد وبصبر و بقلب متواضع بحث 

ي إلى من علمتني الهمة في اجتيا  الصعاب... إلى من علمتني الحب واإلخالص والوفاء... إلى الت

مه ال  الت ت يف معرفه لمعرفتي وخبرة لخبرتي... إلى من  ادت حياتي نورًا... رمي رحمك هللا رح

 واسعة.

 كنـت كـم ه وهو يقـف رمـام منصـة التتـويد بعـد اكتمـاا هـذا العمـل،يرى ابن رن قبل األجل من وافاه إلى

بطلـب  وفـاء دليـل فلـتكن المقـل، جهـد إال ليسـت وهـي الصـححات هـذه بيـد  لـك قـدمت سعيدًا لو سأكون 

 رن رسـأا هللا ... الكـريم بارئهـا رحـاب فـي مطمئنـة تنـام وهـي الطـاهرة، روحـك إلـى الـرحمن مـن الرحمة

 رحمته. بواسع غمدكيت ورن جناته فسيح يسكنك

إلـــى روق شـــقيقي األكبـــر (ربـــو نائـــلا، وروق ال هـــرة التـــي ذبلـــت وجحـــت ورجبرهـــا مـــر  الســـرطان علـــى 

 االختحاء شقيقتي "نسرين" رحمهما هللا.

إلى فلسطين األر  واإلنسان الم هرة اليانعة في  من الجحاف التي احترفت ومـا  الـت وسـتتل تحتـرف 

 ..لعبة التنمية والتقدم لألمام.

 فخر   رنتم الدرب، ونور القلب، نب  كبد  وفلذة عيني قرة جميعاً  وربنائي  وجتي

 رجل من الجو تهيئة على وعملوا تحملوا الذين ورصلحهم رعمارهم، في هللا واعت ا  ، رطاا

 دراستي. استكماا

 رهد  هذه الدراسة المتوا عة راجيًا من المولى ع  وجل رن يجد فيه القبوا والنجاق.

 

 ي عبد الحافظ أحمد العملةعل

 

 



 أ

  
 
 
 
 
 
 

 إقـــــــرار

 

رقـــر رنـــا معـــد هـــذه الدراســـة بأنهـــا قـــدمت لجامعـــة القـــدس، لنيـــل درجـــة الماجســـتير، ورنهـــا نتيجـــة ربحـــا ي 

ر   الخاصــة، باســت ناء مــا تــم اإلشــارة إليــه حي مــا ورد، ورن هــذه الدراســة رو ر  جــ ء منهــا لــم يقــدم لنيــل

 معهد آخر.درجة عليا أل  جامعة رو 
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 ب

 شكر وتقدير

ــتَ " ــي َأْنَعْم ــَت اَلتِّ ْعَمَت َر نِّ ــكن ــي َأْن َأْش ــى َوا َرب ِّ َأْوزِّْعنِّ ــَي َوَعَل ــَدَي وَ َعَل ــَل لِّ ــَأْن َأْعَم ــيَص ْلنِّ  الًِّحا َتْرَضــاهن َوَأْدلِّ

ينَ  َت الَصالِّحِّ َبادِّ  ا.19" (النمل: بَِّرْحَمتَِّت فِّي عِّ

اد  بداية رتقدم بالشكر الج يل للمشرف على الدراسة الدكتور بسـام بنـات الـذ  لــم يــدخر جهـدًا فـي إرشـ

ة، والشـكر ت األولى في الرسالة، فج اه هللا خير الجـ اء فـي الـدنيا وارخـر وتوجيهي منذ بداية كتابة الكلما

الج يــل إلــى معهــد التنميــة المســتدامة فــي جامعــة القــدس، وعلــى ررســه الــدكتور ع مــي األطــرش، عميــد 

 المعهد.

والشكر الج يل إلى كل من سـاهم فـي إنجـاق هـذه الدراسـة ونخـص (الـدكتور ع مـي األطـرش، والـدكتور 

كتور. ليحة، والدكتور. منصور غرابة، والدكتور. عبد الوهاب الصباغ، والدكتور. رحمد الشوا، والدإياد خ

. خالــد ربــو  هــرة، والــدكتور. حســن الجمــل، والــدكتور. غســان الحلــو، والــدكتور. نــادر شــوامرة، والــدكتورة

ـــذين قـــاموا بتحكـــيم رداة الدراســـة، ممـــ ـــبن، والـــدكتور رحمـــد حـــر  هللاا ال ـــإينـــاس ربـــو ل اء ا ردى إلـــى االرتق

بمصــداقيتها، وكمـــا رتقـــدم بالشــكر الج يـــل إلـــى لجنـــة مناقشــة الرســـالة المكونـــة مــن الـــدكتور بســـام بنـــات 

 رئيسًا، والدكتور عمر الريماو  ممتحنا داخليًا، والدكتور محمد بريغيث ممتحنًا خارجيًا.

ــ ذين م لــوا مجتمــع الدراســة، الشــكر الموصــوا إلــى األخــوة والــ مالء ال ــبا  فــي المؤسســة الشــرطية، ال

ورشكر كل من ساعدني في إنجا  هذه الدراسة، فلهم منـي جميعـًا خـالص الشـكر المقـرون بصـاد  الـود 

 والوفاء.

 علي عبد الحافظ أحمد العملة

 



 ج

 مصطلحات الدراسة

تبحث هذه الدراسة في مو وع رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشـرطية 

وجهــة نتــر  ــبا  مرتبــات الشــرطة، وقــد وردت محــاهيم ومصــطلحات تخــدم هــذه الدراســة، ولهــذه مــن 

 المحاهيم والمصطلحات تعريحات نترية ورخرى إجرائية، وقد تم اعتماد التعريحات التالية:

ج ء من المؤسسـة العسـكرية، تسـهم فـي تحسـين مسـتوى الخدمـة  هيوحدة الدعم النفسي واالجتماعي: 

والنحســـية المقدمـــة ألفـــراد الشـــرطة، وتعمـــل علـــى تحســـين عالقـــة الشـــرطي ببيئتـــه االجتماعيـــة 

المهنيــة، وتعمــل علــى تخحيــف ال ــغو  النحســية واالجتماعيــة واســتحادة الشــرطي ورســرته مــن 

اإلمكانــــات والمــــوارد الداخليــــة والخارجيــــة للتكيــــف مــــع  ــــغوطات العمــــل الشــــرطي (عــــو ، 

  ا.2010

ة عســكرية تابعــة للدولــة مباشــرة عــن طريــع و يــر الــدفاع رو و يــر مؤسســة حكوميــالمؤسســة الشــرطية: 

ت، المهـام التـي تنحـذها هـذه الجهـاو الداخلية، وينتم عملها اإلطار القـانوني واإلطـار السياسـي 

الممتلكـــات العامـــة والخاصـــة، والحـــد مـــن اال ـــطرابات المدنيـــة بتـــوفير األمـــن مهمتهـــا حمايـــة 

م وواجبــــاتهم باالنصــــياع للقــــوانين المتبعــــة فــــي الدولــــة والعدالــــة، وتعريــــف المــــواطنين بحقــــوقه

 ا. 2006(الحصان، 

 لجرائمالموتحون الحكوميون الذين تكمن مهمتهم بالححاظ على النتام والعمل على منع وقوع ا الشرطة:

 ا.2009مجتمعها والعمل على تنحيِذ اللَّوائح (الشرطة،  رفراد ررواقوحماية 

ى األمـن (قانون الخدمة في قو  نح للعسكر  عند بدء تعيينه رو ترقيته إليهاكل رتبة تم الرتبة العسكرية:

 ا.8: 2005الحلسطينية، 



 د

موتحـون حكوميـون تكمـن مهمـتهم فـي الححـاظ علـى النتـام، والعمـل علـى منـع ضباط مرتبات الشرطة: 

ن ألحد بعو وقوع الجرائم، وحماية ررواق رفراد مجتمعها والعمل على تنحيِذ اللوائح والقوانين، ويت

 ا.2005مراك  الشرطة في الدولة (التويم، 

هو األخصائي الحاصل على درجة جامعيــة فــي علــم الـنحس مـن إحـدى الجامعـات  األلصائي النفسي:

المعترف بها، ومحور اهتمامه وتخصصه في ميـدان علــم الـنحس اإلكلينيكـي (الصـحة النحسـية 

 ا.  1989(شحاته،  اا العياد اإلكلينيكيةا، مع حصوله على تدريب في المجـ

ام هــو فـــرد مؤهـــل مهنيــًا وركاديميـــًا بالتعامـــل مــع المشـــكالت االجتماعيـــة، والقيـــ األلصـــائي االجتمـــاعي:

ا. فاألخصـائي االجتمـاعي 27: 2000(محمـد السـيد،  باألدوار المختلحة لحل هذه المشكالت

لعلميـة والعمليـة بعلـوم في المؤسسـة الشـرطية هـو ذلـك الشـخص الـذ  يجمـع مـا بـين المعرفـة ا

تقـان مهـارة االسـتماع، والتـي تمكنـه مـن تقـديم المسـاعدة للحـ د النحس االجتماعي واإلنسـاني، وات

 من المشاكل االجتماعية بشكل مو وعي وبالطر  االقناعية.

 



 ه

 المللص

هـــدفت الدراســـة الحاليـــة التعـــرف إلـــى رهميـــة اســـتحداث وحـــدة الـــدعم النحســـي واالجتمـــاعي فـــي المؤسســـة 

تناولــت الدراسـة المو ـوع كتــاهرة متعـددة األبعــاد، لشـرطية مـن وجهــة نتـر  ـبا  مرتبــات الشـرطة، و ا

نهــا وتنبــع رهميــة الدراســة مــن كو تناولتهــا األبحــاث النتريــة والميدانيــة، ولــم تركــ  عليهــا مــن بعــد واحــد، 

تمـــع تســـلل ال ـــوء علـــى مو ـــوع جديـــد فـــي المؤسســـة الشـــرطية فـــي الـــوطن العر ـــي بعامـــة، وفـــي المج

الحلســطيني بخاصــة، التــي تقــوم بــدور ريــاد  فــي ححــع اســتقرار المجتمعــات، ل ــمان بقائهــا، وتطورهــا، 

ها في واستمرارها، وما له من تأ يرات نحسية واجتماعية مختلحة قد تطاا على رفرادها، باإل افة إلى دور 

فـي  اء الم يـد مـن الدراسـاتإ ارة اهتمام الباح ين والمهتمين بالبحث العلمـي فـي المؤسسـة الشـرطية إلجـر 

 هذا المجاا.

وتحقيقــًا لهــذا الهــدف طــور الباحــث اســتبانة تكونــت مــن رر عــة رقســام رئيســة: اشــتمل القســم األوا علــى 

حين  م القسم ال اني مقياس رهمية استحداث وحـدة الـدعم النحسـي  فيمعلومات عامة عن المبحو ين، 

وحـدة الـدعم ، وتناوا القسم ال الث معوقات اسـتحداث ا فقرة20( واالجتماعي في المؤسسة الشرطية في

ا فقــرات، و ــم القســم الرابــع ســؤااًل محتوحــًا حــوا 10النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية فــي (

 توقعات رفراد العينة حوا عمل وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية حاا اسـتحدا ها،

ا  ــابطًا و ــابطة مــن  ــبا  مرتبــات الشــرطة، اختيــرت 367لغــت (وطبقــت رداة الدراســة علــى عينــة ب

ة بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية وبعــد جمــع البيانــات عولجــت إحصــائيًا باســتخدام برنــامد الــر م اإلحصــائي

 ا.SPSSللعلوم االجتماعية (

 يالنحســ الـدعم وحـدة اسـتحداث رهميـة حـوا الشـرطة مرتبـات  ـبا  اتجاهـاترتهـرت نتـائد الدراسـة رن 

% مـــن 82ا، حيـــث ركـــد 4.10كانـــت عاليـــة، بمتوســـل حســـابي ( الشـــرطية المؤسســـة فـــي واالجتمـــاعي

. و ينــت المؤسســة فــي واالجتمــاعي النحســي الــدعم وحــدة ــبا  مرتبــات الشــرطة علــى رهميــة اســتحداث 



 و

واالجتمــاعي فــي المؤسســة  النحســي الــدعم وحــدة اســتحداث رهميــةالنتــائد وجــود فــرو  دالــة إحصــائيًا فــي 

رطية من وجهـة نتـر  ـبا  مرتبـات الشـرطة، وفقـًا لمتغيـرات التخصـص والمؤهـل العلمـي، بينمـا لـم الش

تتهر رية فرو  وفقًا لبقية المتغيرات وهـي: الجـنس، والرتبـة. وعكسـت النتـائد وجـود عالقـة طرديـة بـين 

لمقابــل متغيــر العمــر ورهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية، فــي ا

وجــدت عالقــة عكســية بــين متغيــر ســنوات الخبــرة فــي المؤسســة الشــرطية ورهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم 

 النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية.

ـــــى اســـــتحداث وحـــــدة الـــــدعم النحســـــي رهمهـــــا وخرجـــــت الدراســـــة بمجموعـــــة مـــــن التوصـــــيات : العمـــــل عل

 واالجتمـــاعي النحســـي الـــدعم تقـــديم فـــي ابيإيجـــ دور مـــن لهـــا لمـــا ،واالجتمـــاعي فـــي المؤسســـة الشـــرطية

جــراء الم يــد مــن األبحــاث النوعيــة، ودراســةو  يواجهونهــا، التــي المشــاكل حــدة مــن والتخحيــف ألفرادهــا،  ات

 .الحالة لم يد من الحهم حوا رهمية الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية
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Abstract 

The study aimed to explore the feasibility of creation of psychosocial support unit in the 

Palestinian Police as perceived by the police officers. The study approached the literature 

as a multi-dimensional phenomenon, which addressed both theoretical and applied 

research. The study sheds light on an important topic in the police organization in the Arab 

World in general and in the Palestinian society in particular. The police organization play 

an important role in preserving the society's stability, to ensure their survival, development, 

continuation, and prosperity; taken into consideration the different psychosocial issues that 

may affect negatively their members. Besides, the significance of this recent study is the 

first, to the author knowledge, which dealt with this theme, which in turn encourages other 

researchers to work on further research on this important issue. 

 

A 30-item questionnaire was formulated which was divided into four sub-scales as follows: 

the general information of the participants; the second section dealt with the creation of 

psychosocial support unit (20 items); the third section included the obstacles of the 

creation of psychosocial support unit (10 items); and the fourth had an open question in 

terms of the respondents' expectations about the work of the psychosocial support unit 

once they are developed. The random stratified method was utilized which comprised of a 

sample size of 367 male and female respondents among the Palestinian officers in West 

Bank. The collected data was statistically analyzed using the statistical package for social 

sciences (SPSS).  

 

The results revealed that the participants are highly supported the creation of psychosocial 

support unit, the mean scores and standard deviation were (M 4.10 SD 0.42); of the 

Palestinian officers surveyed, 82% supported the creation of such important psychosocial 

support unit. The findings of the study revealed significant statistical differences in the 

creation of psychosocial support unit among the officers due to major and educational 

level. However, no statistical significant differences were found in the rest of the study 



 ح

variables, that is, gender and rank. The findings revealed a positive correlation between age 

and the creation of psychosocial support unit; however, a reverse correlation where found 

between experience and the creation of psychosocial support unit. 

 

In light of the current study and its discussions, the following is recommended: the 

necessity of creation of psychosocial support unit in the police organization, which affects 

positively their ability through providing psychosocial support to its members; and finally, 

further research is essential to develop an understanding of psychosocial support using the 

case study and qualitative research design. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 

 المقدمة 1.1

امتدت جذور الرعاية االجتماعية منـذ بدايـة التجمعـات البشـرية فـي صـور متعـددة كالتصـد  واإلحسـان، 

ة بينما تهرت الخدمة االجتماعية في نهايات القرن التاسـع المـيالد ، نتيجـة لرغبـة اإلنسـان فـي مسـاعد

العصـر الحـديث إحـدى رهـم الركــائ  للمجتمـع ككـل بحيـث تـؤ ر فيــه رخيـه اإلنسـان فتطـورت لتصـبح فــي 

بها وما صاحب ذلك من مشكالت اجتماعية ردى إلى  يـادة الـوعي بأهميـة الخدمـة االجتماعيـة،  ويتأ ر

لمــا لهــا مــن دور فعــاا فــي معالجــة ك يــر مــن المشــكالت علــى مســتوى األفــراد والجماعــات والمجتمعــات 

عـدد تا فلسحتها ومبادئها وطرقهـا ورخالقياتهـا الخاصـة األمـر الـذ  سـاعد علـى باعتبارها مهنة إنسانية له

وتنـــوع مجاالتهــــا التــــي تســــعى إلــــى مســــاعدة األفـــراد والجماعــــات فــــي تنميــــة قــــدراتهم لتلبيــــة احتياجــــاتهم 

 ا.2010(حميد ، 

 إن العمــل األمنــي يتميــ  عــن غيــره مــن المهــن األخــرى، لمــا يتمتــع بــه مــن خصوصــية حساســة وحيويــة

نحاذ القانون، األمر الـذ   وتعقيدات الرتباطها الو يع بالححاظ على األمن واالستقرار وسالمة المجتمع وات

 ا.2011يحر  على رفراده رعباء ومهام ومتطلبات تختلف في طبيعتها عن المهن األخرى (الدوسر ، 
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ن ســاعة، لــذا فــ ن إن طبيعــة العمــل لمنتســبي الشــرطة تتميــ  بالعمــل المتواصــل علــى مــدار رر ــع وعشــري

المهـام الموكلــة لهـم ك يــرة ومتنوعــة غيـر منتتمــة فـي روقــات العمــل، والتـي تشــكل  ـغو  إ ــافية علــى 

ى األفراد، وبالتالي لهذه ال ـغو  انعكاسـات علـى سـلوكهم وردود رفعـالهم، وهـذا لـه انعكاسـات ري ـًا علـ

الشــــرطة يتــــأ رون بتلــــك  الصــــحة الجســــمية والنحســــية علــــى فــــي رغلــــب األحيــــان، إذ إّن بعــــ  منتســــبي

ـــم تكـــن  ال ـــغو  رك ـــر مـــن غيـــرهم. وقـــد تتحـــوا تلـــك ال ـــغوطات المهنيـــة إلـــى مشـــكالت نحســـية رن ل

ا ــطرابات رو رعــرا  نحســية ناتجــة عــن طبيعــة العمــل المهنــي، إذ رننــا بحاجــة ري ــًا إلــى تقــديم الــدعم 

صــين فــي مجــاا االجتمــاعي والنحســي والصــحي بشــكل احترافــي لمعالجتهــا مــن خــالا رشــخاص متخص

ـــــة والنحســـــية، لكـــــي ـــــى الصـــــحة والســـــالمة النحســـــية  الخـــــدمات االجتماعي ـــــؤ ر عل ـــــاقم المشـــــكلة وت ال تتح

 ا.2011واالجتماعية (طالب، 

إحــدى  تعتبــر هــيمنهــا مجــاا الخدمــة النحســية واالجتماعيــة والطبيــة، مجــاالت ممارســة المهنــة، ف عــددتوت

عدد الحئات التـي تتعامـل معهـا مـن خـالا وجـود مجموعـة المجاالت المهمة للممارسة الحعلية لها وذلك لت

لرغبة في لديهم االستعداد الشخصي واو  تماعيين المؤهلين علميًا ومهنيًا،من األخصائيين النحسيين واالج

والمر ى، وألن المؤسسة الشـرطية تحتقـر  إلى العاملين بدءًا من إدارة المؤسسة تقديم المساعدة لآلخرين

التحكيـر بوجـود وحـدة متخصصـة فـي مجـاا  رنه مـن ال ـرور  الباحث  يجدخصص، لوجود م ل هذا الت

تـراكم المالحتـات المتعلقـة بوقـوع حـوادث والـذ  هـو رمـر فـي غايـة األهميـة لالدعم النحسي واالجتماعي 

النـار مــن قبـل رفــراد الشـرطة والتــي كانـت خــار  إرادتهــم حـوادث اطــال  كسـجلت لــدى الـدوائر المختصــة 

وكــان مــن مبرراتهــا مــن خــالا وجهــات  ،مختلحــة بــين  مــالء العمــل إصــاباتوقــوع  دى إلــىاألمــر الــذ  ر

العمــل وتــروف الحيــاة المعقــدة التــي تواجــه األفــراد   ــغوطاتناتجــه عــن  رنهــانتــر ال ــبا  المختلحــة 

وخاصــة بعــد التطــور التكنولــوجي الهائــل الــذ  يرافقــه تســارع وتيــرة الحيــاة و يــادة ال ــغوطات العــاملين، 

ي تجعل من األفراد رسيرين لك يـر مـن ال ـغوطات التـي تؤرقـه والتـي تجعـل منـه فريسـة سـهلة للتـوتر الت
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النحســــي والعصــــبي، كــــذلك جعلتــــه يعــــاني مــــن األر  وارالم الع ــــوية المختلحــــة واألعــــرا  الســــلوكية 

حسـي فـي وجـود وحـدة للـدعم الن يجـد الباحـث رنوالنحسية واالجتماعية المرتبطة بال غل النحسي، ولـذلك 

المؤسسة الشـرطية يسـاعد العـاملين للوصـوا إلـى رف ـل مسـتوى نحسـي واجتمـاعي وصـحي ممكـن، مـن 

والتـي  رفـراد الشـرطةالتي يتعر  لهـا  المختلحة االجتماعية والبيئية ال غوطاتخالا التخحيف من حدة 

اعي يســاعد النحســي واالجتمــ األخصــائيوجــود فلحــدوث المــر  النحســي والع ــو ،  رئيســياً  تكــون ســبباً 

التغلــب علــى المشــاكل و  الحريــع الطبــي فــي تقــديم الخــدمات العالجيــة علــى رف ــل وجــه ممكــن للمر ــى

لهــا وخصوصــًا رولئــك الــذين يعملــون فــي الميــدان، رو مــن هــم علــى تواصــل مســتمر مــع  ون التـي يتعر ــ

 .يتعر ون فيها لمجهود جسماني ونحسي كبير حيثالشارع وق ايا الناس 

يـة حث على  رورة تقديم الخدمات العالجية ألفراد الشرطة ألنه يعتبر مسـؤولية اجتماعولذلك يؤكد البا

ي ن المسؤولية االجتماعية ها بأ2011مشتركة بين المؤسسة ورفراد المجتمع وهذا ما ركد عليه ع مان (

يغلــب مسـؤولية ذاتيـة ورخالقيـة، تلـ م الحـرد داخليـًا وبشــكل خـاص بممارسـة رفعـاا ذات طبيعـة اجتماعيـة 

عليهــا الطــابع االجتمــاعي، فهــو مــرتبل بالجماعــة ارتبــا  عاطحــة وحــرص ورحمــة ووعــي ومتحــد معهــا، 

 اتحاد وجود وتاري  ومستقبل إذ تتكون المسؤولية االجتماعيـة مـن  ال ـة عناصـر فالعنصـر األوا يتم ـل

ـــــى تماســـــك هـــــذه الجماعـــــة وتماســـــ ـــــرد عل ـــــًا بالجماعـــــة، وحـــــرص الح كها فـــــي االهتمـــــام المـــــرتبل عاطحي

واســـتمراريتها، وتحقيـــع رهـــدافها خوفـــا مـــن تعر ـــها إلـــى ر   ـــرر يـــؤد  إلـــى إ ـــعافها، رمـــا العنصـــر 

هـو ال اني: هو الحهم، ويقصد به فهم الحرد للجماعة وللمغـ ى االجتمـاعي لسـلوكه، رمـا العنصـر ال الـث ف

ي تحقيـــع المشـــاركة، ويقصـــد بـــه مشـــاركة الحـــرد لآلخـــرين فـــي عمـــل يتطلـــب الحهـــم مـــن رجـــل التعـــاون فـــ

 .هدافاأل

ــنحس يهــتم بتحســير الســلوك اإلنســاني و ــبطه والتنبــؤ بــه، مــن رجــل تحســير الوتــائف  ولمــا كــان علــم ال

النحسية المتعددة لدى األفراد والكشف عن اال طرابات التي تطـرر عليهـا، ف نـه كـان مـن الـال م اسـت مار 



4 

صـة بتطبيــع رســس علــم الــنحس مبـاد  علــم الــنحس فــي المجــاا العسـكر ، حيــث يهــتم األخيــر بصــورة خا

ومبادئـــه مـــن رجـــل  يـــادة كحـــاءة رفـــراد القـــوات المســـلحة مـــن  ـــبا  وجنـــود، وتـــوجيههم بحســـب قـــدراتهم 

 واستعداداتهم التي يتمتعون بها، األمر الذ  يساعد على و ع الرجل المناسب في المكان المناسب.

ا البحوث النحسية والتقييم كما يشمل علم النحس العسكر  مجموعة واسعة من األنشطة في مجا 

 والعال ، ويشمل تخصصات فرعية من بينها الجوانب االجتماعية وعلم النحس السرير .

ـــك بالقصـــد    ـــنحس  روكـــان ذل ـــم ال ـــوم، وعل ـــك، حيـــث رســـهمت الحـــروب فـــي تقـــدم عـــدد مـــن العل دون ذل

 ي حاجـة إلـى إعـدادالعسكر ، فقد ررى األمريكيـون بعـد الحـرب العالميـة األولـى، رن الجـيش األمريكـي فـ

، علــى و ــع عــدد مــن االختبــارات APAنحســي خــاص، ومــن هنــا عكحــت جمعيــة علــم الــنحس األمريكيــة 

النحسية لتطبيقها على الجنود، من رجل الوصوا إلى آليـات للتححيـ ، وطـر  لرفـع معنويـات الجـيش فـي 

 األفـراد، والسـيما فـي المواقف الصعبة ، كما تتسبب الحياة العسكرية في إيجاد  غو  نحسـية عـدة علـى

تـل التعـر  إلمكانيـة اإلصـابة رو المـوت فـي القتـاا، وغالبـًا مـا تحتـا  الخدمـة العسـكرية إلـى ســاعات 

طويلة من العمل، والغياب الطويل عن المن ا، والتنقل المتكـرر مـن منطقـة إلـى رخـرى، ومـن دولـة إلـى 

 رخرى رحيانًا.

طبيع علم النحس في سيا  عسكر . وقد كـان لدخولـه ويرى المختصين بأن علم النحس العسكر ، هو ت

في هذا الميدان سببًا في تقدم علم النحس من جهة، ومعالجة ك ير مـن المشـكالت التـي تعتـر  الجنـود 

مـــن جهـــة رخـــرى، وقـــد رتهـــرت الحـــروب التـــي جـــرت فـــي نهايـــة القـــرن العشـــرين ومطلـــع القـــرن الحـــاد  

فـي حسـاباتها، واسـتحادت منـه فـي التـدريب وكيحيـة صـنع والعشرين رن الجيوش التي ردخلـت علـم الـنحس 

القـــرار، والمرونـــة  واختيـــار القيـــادة قـــد نجحـــت رك ـــر مـــن غيرهـــا واســـتطاعت حســـم المعـــارك لمصـــلحتها 

استطاعت إحرا  تقدما في مجاا خدمات الدعم النحسي واالجتماعي والصحي، من خـالا ر ـل منـاهد و 

ســتوى التعليمــي لرجــل األمــن ومقــدار الر ــا عــن طبيعــة ونــوع التعلــيم والتــدريب، والحاجــة إلــى رفــع الم
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العمل المخصص لرجاا األمن ونتام اإلجا ات والترقيات والمكافـتت وكـل مـا يتعلـع بحقوقـه والت اماتـه، 

وكذلك من خالا إنشـائها لوحـدات ومراكـ  وتيحتهـا دراسـة رو ـاع األفـراد العـاملين مـن الناحيـة النحسـية 

هم فــي حـل المشـاكل التــي يتعر ـون لهـا والتــي لهـا ارتبـا  بعملهــم قبـل تحاقمهــا، واالجتماعيـة، ومسـاعدت

رجــــرى بعــــ  علمــــاء الــــنحس العســــكر  دراســــات عــــن مصــــادر الخــــالف ال وجــــي بــــين عــــائالت حيــــث 

العســكريين، والحتــوا رن الحيــاة العســكرية قــد ت عــ ع اســتقرار األســر، بــل قــد تــؤد  إلــى انهيــار بعـــ  

هــؤالء الخبــراء و ــع حلــوا تــؤد  إلــى التخحيــف مــن هــذه المشــكلة مــن خــالا  األســر رحيانــًا. وقــد حــاوا

 ا.2015في تقديم خدمات الدعم النحسي واالجتماعي (عبد الغحار،  ةقسام متخصصروحدات و 

ــــ ن  وبحكــــم طبيعــــة عمــــل الباحــــث فــــي مجــــاا العمــــل الطبــــي واالجتمــــاعي فــــي المؤسســــة الشــــرطية، ف

عـام إلـى وجـود وحـدات للـدعم النحسـي واالجتمـاعي متخصصـة  المؤسسات األمنيـة ال تـ اا تحتقـر بشـكل

في دراسة المشاكل التـي يعـاني منهـا منتسـبو المؤسسـة العسـكرية بشـكل عـام والمؤسسـة الشـرطية بشـكل 

يعـــاني منهــا بعـــ   خــاص، وهــي مو ـــوع الدراســة، ممـــا ردى إلــى تهـــور العديــد مــن المشـــكالت التــي

د ء ال ــغوطات النحســية الحــادة التــي يتعر ــون لهــا، والتــي تقــو األفــراد العــاملين فــي المجــاا األمنــي جــرا

 عصـبية،إلى حالة من اإلحبا  الشديد وانهيار دافعيته الداخلية، فتنشأ األمرا  النحسـية واالجتماعيـة وال

ة األمر الذ  ينعكس سلبًا على ردائه ورداء المؤسسة لشرطية، نتيجة عدم توفر خدمات نحسية واجتماعيـ

مشــكالت بشــكل اســتباقي، والــذ  قــد يــؤد  إلــى حالــة عــدم االســتقرار النحســي واالجتمــاعي تعــالد هــذه ال

 والر ا الوتيحي، والنقص في عامل ال قة بارخرين.

التعـــرف إلـــى دور الوحـــدة  وبحكـــم تجر ـــة الباحـــث فـــي مجـــاا الخـــدمات النحســـية واالجتماعيـــة يـــرى رن 

ج ء مـن مشـكالتهم السـلوكية مـن خـالا حصـولهم  المقترق إنشاؤها في حل مشكالت األفراد العاملين رو

علــى النصــح واإلرشــاد، والوقــوف إلــى جــانبهم فــي اللحتــات التــي يكــون فيهــا الموتــف يعــيش لحتــات 

رن الشـرطي فــرد مـن رفــراد المجتمـع، فحالــه حـاا بقيــة تعكـر فــي صـحوه يــؤد  إلـى نتــائد إيجابيـة، ويــرى 



6 

نتيجــة لتــروف مهنيــة واجتماعيــة واقتصــادية، وهــو األفــراد تحيطــه الك يــر مــن ال ــغوطات والمشــكالت 

بالتالي يحتا  إلى من يقدم له يد المساعدة والدعم لتخطـي كـل العقبـات التـي مـن شـأنها رن تعيـع رداءه 

 لعمله.

وانســــجاما مـــــع سياســـــات المؤسســـــة الشـــــرطية الحلســـــطينية فــــ ن هنـــــاك حاجـــــة ملحـــــة الســـــتحداث وحـــــدة 

دف معالجــة المشــكالت التــي يتعــر  لهــا الموتحــون علــى بهــمتخصصــة بالــدعم النحســي واالجتمــاعي 

ر بتت التجارب رن رف ل طريقه لمعالجه هذه المع لة يكمن من خالا االستعانة وقد  مختلف مراتبهم،

  االجتماعية.لعلوم النحسية وبا

 ئدإن عدم االهتمام وااللتحات إلى المشكالت وال غوطات التي يتعر  لها رفـراد الشـرطة، لـه مـن النتـا

ة على السلبية ما يتسبب في  عف مبادرتهم، واتعاقة قدراتهم العقلية والذهنية في إنجا  األعماا؛ والقدر 

تحمــل مهــام المســؤوليات و خاصــة مــا يحتــا  منهــا إلــى قــرارات، وتبديــد وقــت العمــل وعــدم اســت ماره فــي 

 ـافة إالرسـمي، وقلـة تركيـ هم إنجا  األعماا بالسـرعة والدقـة المطلـو تين لعـدم انتتـام العـاملين بالـدوام 

املين، إلى هدر اإلمكانات المادية المتاحة وعدم االستحادة منها بشكل جيـد فـي تنحيـذ المهـام الموكلـة للعـ

ع وسوء العالقة بين ال مالء وصواًل إلى إحداث ر ر سلبي بين رجل الشرطة والمواطن. ومن هذا المنطل

رف إلى رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي ف ن الباحث يسعى من خالا هذه الدراسة التع

فـــي المؤسســـة الشـــرطية مـــن وجهـــة نتـــر  ـــبا  مرتبـــات الشـــرطة، مـــن خـــالا التعـــرف إلـــى احتياجـــات 

ي منتســبي الشــرطة لتلبيــة حاجــاتهم النحســية واالجتماعيــة وتحقيــع التــوا ن الســلوكي لــديهم، والمســاهمة فــ

تــذليل وا علــى مــوارد بشــرية لتحقيــع التنميــة المســتدامة و حــل المشــاكل التــي تــواجههم مــن رجــل الحصــ

 . الصعوبات التي تواجه كافة العاملين والمر ى والمستحيدين قبل تحاقم المشكلة
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  مشكلة الدراسة 2.1

نترًا لما يعانيه منتسبي الشرطة من  غو  العمـل المتواصـل ومـا يتعر ـون لـه مـن مشـاكل اجتماعيـة 

رجـــة، وبحكـــم تجر ـــة الباحـــث فـــي مجـــاا الخـــدمات الطبيـــة واالجتماعيـــة ســـواء فـــي داخـــل العمـــل رو خا

مشـــاكل صـــحية، رصـــبح مـــن  إلـــىوتواصـــله المباشـــر مـــع منتســـبي المؤسســـة الشـــرطية ممـــن يتعر ـــون 

اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية ال ــرور  تقــديم مقتــرق حــوا رهميــة 

دف مساعدة منتسبي الشرطة بعامة والمر ى منهم بخاصـة، به من وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة

رو مــن يتعر ــون لحــوادث فــي مجــاا عملهــم جــراء ال ــغو  النحســية واالجتماعيــة التــي يتعر ــون لهــا 

 صيغت مشكلة الدراسة على النحو ارتي:بشكل يومي. وقد 

 طضبا نظر وجهة من الشرطة المؤسسة في واالجتماعي النفسي الدعم وحدة استحداث أهمية ما

  الشرطة؟ مرتبات

 

رات الدراسة 3.1  مبر ِّ

تعــد رعايــة منتســبي األجهــ ة األمنيــة بعامــة ومنتســبي جهــا  الشــرطة بخاصــة مهمــة رساســية الســتمرار 

ديمومــة العمــل األمنــي، بالــذات ورن منتســبي رجهــ ة األمــن والشــرطة يتعر ــون إلــى ك يــر مــن ال ــغو  

بهـــا، ممـــا يتطلـــب ذلـــك  ـــرورة االهتمـــام بهـــم لمعالجـــة تلـــك المهنيـــة بســـبب طبيعـــة المهـــام التـــي يقـــوم 

 ال غو ، وهذا يتطلـب مـن المؤسسـة الشـرطية تقـديم الرعايـة النحسـية واالجتماعيـة والصـحية لمنتسـبيها،

علـــى الك يـــر مـــن المخرجـــات الوتيحيـــة لـــديهم، ومـــن رهمهـــا: الر ـــا  إيجـــابيالمـــر الـــذ  يـــنعكس بشـــكل 

نتمــاء إلنتاجيــة، واالرتقــاء بــالقيم المهنيــة، والر ــا عــن الحيــاة،  ــم االالــوتيحي، وتحســن األداء، و يــادة ا

 ا. 2011للمجتمع والوطن واألمة (ع مان، 
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ومـن خـالا تجر ـة الباحــث فـي مجـاا الخــدمات الطبيـة واالجتماعيـة بالمؤسســة الشـرطية، فقـد الحــع رن 

تحيـد بعـدم قـدرتهم علـى  هناك عدد من منتسبي المؤسسة الشرطية يحاولون الحصـوا علـى تقـارير طبيـة

متابعــه رعمــالهم، رو بهــدف الحصــوا علــى إجــا ات مر ــية نتيجــة لل ــغو  النحســية التــي يعــانون منهــا 

بسبب  غو  العمل، والمشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية التـي تـواجههم، وتجعـل الـبع  مـنهم شـريد  

عيد ، واإليحاء بالت امـاتهم علـى صـالذهن ر ناء تنحيذهم لعملهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم

العمل والصعيد االجتمـاعي والمـالي، وهـذا يـنعكس سـلبًا علـى دافعيـتهم ومعنويـاتهم، ويـؤد  إلـى حـدوث 

 وتقلــب والتــوتر والقلــع بالعصــبية المتم ــل النحســي ال ــغل عــن الناتجــة النحســية اال ــطرابات مــن العديــد

تحـــوا مـــع مـــرور الوقـــت إلـــى رمـــرا  ع ـــوية م ـــل والـــذ  ي واالكتئـــاب، العنـــف، إلـــى إ ـــافة المـــ ا ،

االرتحاع في  غل الدم والسكر والسكتة القلبية والدماغية. إن عدم اخذ  غوطات العمل وما يصـاحب 

ذلـــك مـــن تـــوتر دون معالجـــة رو الحـــد مـــن هـــذه المشـــكالت ســـينعكس ســـلبًا علـــى رداء رفـــراد المؤسســـة 

ة مــــن خــــالا اســــتحداث وحــــدة للــــدعم النحســــي الشــــرطية، لــــذا اقت ــــت الحاجــــة إلــــى تطــــوير اســــتراتيجي

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية. 

 يتعلـع فيما خصوصاً  -الباحث علم حد على– العر ي العالم في مو وعها حدا ة الدراسة مبررات ومن

 وجســـدياً  وصـــحياً  ونحســـياً  علميـــاً  مؤهـــل إنســـان إلـــى تحتـــا  التـــي الشـــرطية المؤسســـة فـــي العمـــل بطبيعـــة

 البشــر   بالعنصــر فاالهتمــام رشــكالها، بمختلــف المحيطــة التــروف كــل مــع للتعامــل جيــداً  تــدريباً  ومــدرب

 علـى تناولهـا يـتم التـي الرئيسـة المحاور رحد بخاصة الشرطية المؤسسة وفي بعامة المجتمعات كافة في

 .الدولية والمؤتمرات واللقاءات االجتماعات صعيد
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 أهمية الدراسة 4.1

لم بـالع مخلوقاتـه تعـالى، وميـ ه عـن سـائر هللا خلقـه الـذ  اإلنسـان وجـود رهميـة رهميـة الّدراسـة مـن تنبـع

هــا لالبدنيــة والعقليــة، فال ــغو  المختلحــة التــي يتعــر  والقــدرات الروحيــة و  والمعرفــة، و وده بالطاقــات،

منتســبو جهــا  الشــرطة ومــا لهــا مــن آ ــار ســلبية علــى الو ــع االجتمــاعي والنحســي والصــحي عنــدهم، 

يـــنعكس علـــى ردائهـــم الـــوتيحي بعامـــة وعلـــى المؤسســـة الشـــرطية بخاصـــة. ويمكـــن اســـتعرا   بشـــكل قـــد

 األهمية النترية والتطبيقية للدراسة على النحو ارتي: 

 

  األهمية النظرية: .1

تســـهم هـــذه الدراســـة فـــي تو ـــيح محهـــوم وحـــدة الـــدعم النحســـي، ورهميتهـــا، ومبادئهـــا، والحاجـــة إلـــى  .1

  إنشائها في المؤسسة الشرطية.

 تسهم الدراسة في تو يح األسباب التي تقف وراء انخحا  مستوى األداء المؤسسي. .2

ت يف هذه الدراسة مرجعًا للباح ين فـي مو ـوع الـدعم النحسـي واالجتمـاعي خصوصـًا مـا يتعلـع  .3

ـــدرة  ـــة، بســـبب ن فـــي معالجـــة اإلشـــكاليات التـــي يعـــاني منهـــا منتســـبو المؤسســـات الشـــرطية واألمني

التي تناولـت مو ـوع إنشـاء وحـدة للـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـات األبحاث والدراسات 

 الشرطية واألمنية في حدود علم الباحث محليًا وعر يًا.

دان التـي تبعًا لألهمية العلمية والعملية لمو وع الدراسة، ف نها ست ر  المكتبة العر ية في هذا المي .4

 بحاجة إلى روافد  قافية في هذا المجاا.
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 همية التطبيقية:األ .2

تجرى الدراسة على فئـة مهمـة فـي المؤسسـة الشـرطية، وهـم  ـبا  مرتبـات الشـرطة علـى مختلـف  .1

رتــبهم وتخصصــاتهم التـــي لهــا دور كبيـــر فــي الحـــد مــن اإلشـــكاليات التــي تعتـــر  رفــراد الشـــرطة 

 والمساهمة في معالجتها.

علـى حـل كافـة المشـكالت  وجود خصوصية لمنتسبي المؤسسة الشرطية التي تتطلب العمل الجاد .2

 التي تعتر  عملهم قبل رن تتحاقم وتتحوا إلى مشكلة صحية واجتماعية ونحسية كبيرة.

فـي  ـوء مـا ستسـحر عنـه نتــائد هـذه الدراسـة، ومـا سـتخر  بــه مـن توصـيات يمكـن إفـادة منتســبي  .3

ــــبهم وتخصصــــاتهم، فــــي رســــم السياســــات وو ــــع الخطــــل  ــــف رت ــــى مختل المؤسســــة الشــــرطية عل

ـــة والصـــحية اإلســـترا ـــرامد اإلرشـــادية التـــي تهـــتم بالجوانـــب النحســـية واالجتماعي تيجية، وتصـــميم الب

 لمنتسبي المؤسسة الشرطية.

بيــان الــدور الــذ  تلعبــه وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي علــى المســتوى الشخصــي والمعنــو  فــي  .4

اقـــف الحيـــاة تحقيـــع النجـــاق والوصـــوا إلـــى األهـــداف المرجـــوة، والـــتحكم بالســـلوك البشـــر  فـــي مو 

 المختلحة من خالا النتائد والتوصيات واإلفادة من المقترحات.

ية تعـــّد هـــذه الّدراســـة اســـتكمااًل للمـــؤتمرات والنـــدوات والـــدورات التدريبيـــة فـــي مجـــاا الرعايـــة الصـــح .5

 مة.والنحسية واالجتماعية التي تهتم بالعنصر البشر  باعتباره األساس في تحقيع التنمية المستدا

ـــت رهميـــة نـــدرة الد .6 ـــدعم وحـــدة اســـتحداثراســـات التـــي تناول  المؤسســـة فـــي واالجتمـــاعي النحســـي ال

 ، وما لها من إ افة علمية في مجاا الخدمة النحسية واالجتماعية.الشرطة
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 أهداف الدراسة 5.1

 :تسعى الدراسة إلى تحقيع األهداف التالية

ة المسـتدام لسـد االحتياجـات المسـتقبلي  من محهوم رن اإلنسان رغلى ما نملك، ومحهوم التطوير المهنـي

وتقديم رف ل الخدمات علـى مختلـف المسـتويات، وانسـجامًا مـع التطـورات ومواكبـة المسـتجدات الحدي ـة 

ية الال مــة لتنميــة المــوارد البشــرية فــي المؤسســة الشــرطية، وســعيها لتحســين الخــدمات االجتماعيــة والنحســ

داث وحــــدة الــــدعم النحســــي واالجتمــــاعي فــــي المؤسســــة والصــــحية المقدمــــة لمنتســــبيها مــــن خــــالا اســــتح

 الشرطية، وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيع األهداف ارتية:

التعرف إلى رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  .1

  با  مرتبات الشرطة.

ن نفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرريية مراستحداث وحدة الدعم المؤشرات أهمية التعرف إلى  .2

 ؟  وجهة نظر ضباي مرتبات الشرية

التعــرف إلــى المعوقــات التــي تحــوا دون اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة  .3

 الشرطية من وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة.

ي المؤسسة الشرطية مـن التعرف إلى الحرو  في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي ف .4

وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة وفقًا لمتغيرات الجنــس، والعمـر، والمؤهــل العلمــي، والتخصــص، 

 وسنـوات الخــبرة العملية في المؤسسة الشرطية، والرتبة.
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 أسئلة الدراسة 6.1

 :تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة ارتية

النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  با  ما رهمية استحداث وحدة الدعم  .1

 مرتبات الشرطة؟

استحداث وحدة الدعم النفسري واالجتمراعي فري المؤسسرة الشرريية مرن وجهرة مؤشرات أهمية مـا  .2

 ؟  نظر ضباي مرتبات الشرية

 من ما المعوقات التي تحوا دون استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية .3

 وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة؟

هل هناك فرو  في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من  .4

ـص، وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة وفقًا لمتغيرات الجنـس، والعمر، والمؤهـل العلمـي، والتخص

 وسنـوات الخــبرة العملية في المؤسسة الشرطية، والرتبة؟

 

 فرضيات الدراسة 7.1

 تسعى الدراسة إلى التحقع من صحة الحر يات ارتية:

في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي  α≤0.05ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى  .1

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير الجنس.

في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي  α≤0.05حصائية عند المستوى ال توجد فرو  ذات داللة إ .2

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير التخصص.
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في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي  α≤0.05ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى  .3

من وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير المؤهل  واالجتماعي في المؤسسة الشرطية

 العلمي.

في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي  α≤0.05ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى  .4

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير الرتبة.

ة بين متغير العمر ورهمية استحداث وحد α≤0.05عند المستوى  ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية  .5

 الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة.

بين متغير سنوات الخبرة في المؤسسة  α≤0.05ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى  .6

واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر الشرطية ورهمية استحداث وحدة الدعم النحسي 

  با  مرتبات الشرطة.

 

 حدود الدراسة 8.1

 تشتمل الّدراسة على الحدود ارتية:

اعي يتحدد مو وع الدراسة بمعرفة رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتم الحدود الموضوعية:

 الشرطة.في المؤسسة الشرطية الحلسطينية من وجهة نتر  با  مرتبات 

من  منتسبو المؤسسة الشرطية على مختلف مرتباتهم في جميع المحافتات الشمالية الحدود البشرية:

قدر  با  الشرطة من رتبة مال م، مال م روا، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، حيث تم اختيارهم كونهم األ

وكونهم يم لون  على اإلجابة عن مو وع الدراسة بشكل مهني ومنطقي بما يخدم رهداف الدراسة،

 الشريحة األكبر في المؤسسة الشرطية.
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م، جميع مرتبات الشرطة في المحافتات الشمالية وهي (القدس، الخليل، بيت لحالحدود المكانية: 

 ، رام هللا، سلحيت، نابلس، قلقيلية، طولكرم، طوباس، جنينا.رريحا

 .2016/2017العام  الحدود الزمنية:

 

 هيكلية الدراسة 9.1

 :ل الدراسة على خمسة فصوا وهي مقسمة كما يليتشتم

دافها يعر  خلحية الدراسة وتشمل مقدمة الدراسة، ومشكلتها، ومبرراتها، ورهميتها، وره :الفصل األول

 حدودها، وتحصيل هيكليتها.و  ورسئلتها، وفر ياتها،

 .يت من اإلطار النتر ، والدراسات السابقة :الفصل الثاني

   لدراسةاإلى منهد الدراسة، وردواتها، والمجتمع الذ  رجريت عليه الدراسة وعينة  يتطر   :الفصل الثالث

جراءات التحقع من صد  رداة الدراسة و باتها، ويبين ري ًا  التحليل وخصائصها، وات

 اإلحصائي لخصائص العينة.

عر   حو ين،  ميعر  نتائد التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم الحصوا عليها من المب :الفصل الرابع

 تلك النتائد، واإلجابة على رسئلة الدراسة، والتحقع من صحة الحر يات.

التي  : يت من ملخصًا لمناقشة نتائد األسئلة، والحر يات، واالستنتاجات، والتوصياتالفصل اللامس

 بنيت عليها نتائد الدراسة والمالحع.
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 الفصل الثاني

 ابقةاإلطار النظري والدراسات الس
 

 اإلطار النظري  1.2

 مقدمة 1.1.2

يـر سـهم فـي حـل ك تة دورًا مهمـًا وفعـااًل، إذ يالشرطالمؤسسة في  النحسي واالجتماعيالدعم وحدة تلعب 

من المشكالت الناتجة عن العمل الشرطي، وبع  من األمور التي تستدعي تحهـم وجهـات نتـر رجـاا 

 إنســانية، وتســهم هــذه الوحــدة فــي إيجــاد حــل  لهــا، وفــيالشــرطة، واحتــواء الخالفــات فيمــا بيــنهم بطريقــة 

 ا.2009و ع خطة حل ير ي العاملين في المراك  الشرطية (عبدهللا، 

ويمكــن بيــان رهميــة هــذه الوحــدة مــن خــالا الــدور الــذ  تقــوم بــه فــي مراكــ  الشــرطة، فهــي تــؤد  دور 

  تحهــم المشـكالت الناتجــة عـن  ــغو الوسـيل الــذ  يملـك الخبــرة العمليـة والعلميــة الكافيـة، والقــادر علـى 

مل العمل التي يتعر  لها رجاا الشرطة بحيادية تامة، والوقت نحسه يمتلك الخبرة والحنكة وحسن التعا

 مع ارخرين. 

ال شك رن الوحدات النحسية واالجتماعية فـي مراكـ  الشـرطة لهـا رهميـة كبيـرة األ ـر وذات مغـ ى وهـدف 

ت يسـاعد فـي حـل المشـكالت وتقـدير المواقـف، وحسـن التـدخل قبـل كبيرين، حيث إن وجـود هـذه الوحـدا
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تحاقمهما، وقبل رن تؤوا إلـى مـا ال تحمـد عقبـاه علـى مركـ  الشـرطة ورجالـه ككـل، وللتحقـع مـن رعمـاا 

هذه األهمية ومن آليات عمل مراك  الشرطة، يتناوا الباحث مجموعة مـن الموا ـيع التـي تو ـح هـذه 

 األمور، وذلك كارتي. 

 المشكالت النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها منتسبي المؤسسة الشرطية 2.1.2

غو  رشارت العديد مـن الدراسـات العر يـة، والتـي اسـتند إليهـا الباحـث فـي إعـداد المـادة التـي تتعلـع بال ـ

والمشــكالت النحســية واالجتماعيــة التــي يتعــر  لهــا رجــل الشــرطة، إلــى رّن هــذه المشــكالت وال ــغو  

مـــا تكـــون مشـــتركة بـــين منتســـبي األجهـــ ة األمنيـــة بعامـــة ومنتســـبي الشـــرطة بخاصـــة، ومـــن هـــذه عـــادًة 

 ا. 2011الرميح، ؛ 2011خر وش، ؛ 2011آا شافي، ؛ 2011ع مان، ؛ 2006الدراسات (العمر، 

 

وبعــد االطــالع علــى الدراســات الســابقة نســتنتد بــأن رجــل الشــرطة يتعــر  النحعــاالت و ــغو  نحســية 

يــــه طــــواا الوقــــت التركيــــ  واالنتبــــاه واالســــتنحار للحــــاالت الطارئــــة التــــي يتطلبهــــا عملــــه شــــديدة؛ ألن عل

واالحتمــاا لتعر ــه للعــدوان، ونســتنتد ري ــًا بــأن العمــل بالشــرطة يحــّوا رجــل الشــرطة فــي الغالــب إلــى 

الصـــورة النمطيـــة التـــي تتســـم بالقســـوة والعنـــف والغلتـــة، وتتعـــر  شخصـــية رجـــل الشـــرطة للتغييـــر بعـــد 

 ته للعمل، ألّن مهنة الشرطة شأنها شأن ر  مهنة لها ر ر في تطبيع الشخصية بطابع خاص. ممارس

لــذا يظنتــر إلـــى ال ــغو  النحســية علـــى رنهــا تــاهرة مـــن تــواهر الحيــاة اإلنســـانية، يخبرهــا اإلنســان فـــي 

حسية هر النمواقف وروقات مختلحة تتطلب منه توافقا رو إعادة توافع مع البيئة، شأنها في ذلك شأن التوا 

 األخرى، كالقلع، واإلحبا . وتتعدد وجهات نتر الباح ين في تعريحهم لل غو  النحسية، فبع هم يشير

إلــى ال ــغل النحســي علــى رنــه م يــر فــي البيئــة: "رفكــار رو رحــداث رو مواقــف م عجــة"، وبع ــهم ارخــر 

يشـير  الم عجـة، والحريـع ال الـثيشير إليه على رنه استجابة الحرد لتلك األفكار رو األحداث رو المواقـف 

 ا.2009إليه على رنه عدم المساواة بين المطالب المدركة والموارد الشخصية (عبد الحميد، 
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 إّن عالمنا المعاصـر يشـهد  ـورة مـن المعلومـات لـيس لهـا م يـل، تحولـت معهـا الكـرة األر ـية إلـى "قريـة

التـي  علمـي، واالكتشـافات التكنولوجيـة الحدي ـةعالمية"، وما كان ذلك التطور ليحدث لوال حركة التقـدم ال

لتقـدم، لعبت دورًا كبيرًا في تحقيع الرفاهية للبشرية قاطبة، بيد رن اإلنسـان سـرعان مـا دفـع  ـريبة هـذا ا

يقـاع الـ من يسـرع ك يـرًا عـن ذ  قبـل،  إذ رصبحنا نعيش عصر السرعة، ورخذت حياتنا اليومية تتعقد، وات

ة بدرت في التهور في هذا العصر، وتعرف "باألمرا  المدنية" التي مـا و درنا نسمع عن رمرا  عديد

فتئت تهدد وتحتك بصحة اإلنسان النحسجسمية. ورصبحت ال غو  النحسية رو  ـغو  العمـل سـمة مـن 

 ا. 1997سمات هذا العصر، في حين يعتبرها البع  "مر  القرن العشرين" (العتيبي، 
 

 مـن متـاهر الحيـاة اإلنسـانية، يخبرهـا اإلنسـان فـي روقـات مختلحـة،وقد رشار الباح ون إلى رن ال غو  

فتأتي على جميع األشكاا، وتؤ ر على األشخاص في جميع األعمار، وعلى جميـع منـاحي الحيـاة. وال 

يوجـد معـايير ومقـاييس خارجيـة يمكـن تطبيقهـا للتنبـؤ بالدرجـة لـدى األشـخاص. فدرجـة ال ـغوطات فــي 

لـــى العوامـــل الحرديـــة، م ـــل: الصـــحة البدنيـــة، عالقتنـــا مـــع ارخـــرين، عـــدد حياتنـــا تعتمـــد بشـــكل كبيـــر ع

ن المهمات والمسؤوليات التي نتحملها، ومـدى اعتمـاد ارخـرين علينـا وتوقعـاتهم منـا، ومـدى دعـم ارخـري

 ا. 2011لنا، وعدد الصدمات والتغيرات التي حد ت مؤخرًا في حياتنا (حجا  ، 
 

في المصطلح النحسي على رنه: "تأ ير داخلي يخلع حالة من عدم ا ال غل 2006وقد عّرف فرحات (

التـــوا ن النحســـي رو الجســـمي داخـــل الحـــرد، وهـــو يـــنجم عـــن عوامـــل تنشـــأ مـــن البيئـــة المحيطـــة كـــالقلع، 

د والغ ــب، واالكتئــاب، ســواء كانــت هــذه البيئــة عائليــة رو اجتماعيــة عامــه، واألفكــار الســلبية التــي توجــ

  رمــر مــن األمــور الم يــرة لل ــغل، واالســتجابة البدنيــة الصــادرة عــن الحــرد لــدى الحــرد عنــد تعر ــه أل

 حياا ما يواجهه من م يرات  اغطة".
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ويرى الباحـث وبحكـم تجر تـه ومعايشـته للمشـكالت التـي يعـاني منهـا رفـراد الشـرطة بحكـم قيامـة بجـوالت 

موذجـًا موحـدًا، فمـن يعمـل تحقدية ألفراد الشرطة في رماكن عملهم  بـأن شخصـية رجـاا الشـرطة ليسـت ن

بوحـــدات م ـــل المـــرور رو الســـجالت المدنيـــة رو اســـتخرا  الجـــوا ات يختلـــف ك يـــرًا عمـــن يعمـــل بوحـــدات 

ن النســـبة التـــي يصـــاب بهـــا رجـــل الشـــرطة  مكافحـــة الشـــغب والســـجون رو مالحقـــة محترفـــي اإلجـــرام، وات

والســكر  رعلــى فــي المعــدا بــاألمرا  الجســمية وتكــون نحســية المنشــأ، م ــل  ــغل الــدم وقرحــة المعــدة 

ن مـالعام من غيرهم من رفراد المجتمع؛ لذلك كان من المهم رن يـتم اختيـار رجـاا الشـرطة بعنايـة بالغـة 

 حيث لياقتهم البدنية وشخصياتهم النحسية عند االلتحا  بالخدمة الشرطية.

ّن ت ايد متطلبات الحياة الحدي ة، وما يتسم به العصر الذ  نعيشه ارن من  شر، سبا  محموم بين البوات

وانتشـــــار الصـــــراعات السياســـــية، والمشـــــكالت االقتصـــــادية وشـــــيوع الماديـــــة، وعـــــدم االهتمـــــام بالجوانـــــب 

الوجدانيــة، واتهمــاا العالقــات الشخصــية واإلســراف فــي الحرديــة، وتــدهور القــيم، يجعــل الحــرد فــي ن ــاا 

عصـر القلـع فحسـب، بـل عصـر مستمر مع تروف الحياة الصـعبة التـي يعيشـها. وال يعـد عصـرنا هـذا 

القلــع وال ــغل النحســي. ويجــد الحــرد الــذ  يتعــر  لخبــرات قاســية و ــغل مســتمر نــاجم عــن تــروف 

الحيـــاة الصـــعبة نحســـه فـــي صـــراع قـــاس مـــع هـــذا الواقـــع، بغيـــة الوصـــوا إلـــى التكيـــف الســـو  مـــع بيئتـــه 

 ذه، تنشــأ لديــه األ مــاتومتطلباتــه، التــي قــد تحــو  رحيانــا قدراتــه. وفــي حــاا فشــله فــي عمليــة التكيــف هــ

النحسية، فيصيب شخصـيته اال ـطراب. فمـن منـا ال يجـد نحسـه مـ قال بال ـغوطات التـي تحـيل بـه مـن 

 ا.2007كل مكان؟ (الحجار وآخرون، 

 
 الضغوط النفسية واالجتماعية التي يواجهها منتسبو المؤسسة الشرطية 3.1.2

تلقى منهم الخدمة في المناشل الحياتية، إذ تنّصب يعد منتسبو الشرطة الواجهة بالنسبة للجمهور الذ  ي

مهـــامهم المتعـــددة فـــي الحيلولـــة دون وقـــوع الجريمـــة، ف ـــاًل عـــن تنتـــيم المـــرور والمســـاعدة فـــي حـــاالت 
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الطوار  والبحث عن  حايا الحوادث، وتولى مهام الحراسة واألمن في المطـارات والسـحارات والمنشـتت 

ة االتصـاا تهـرت الجـرائم اإللكترونيـة األمـر الـذ  يتطلـب مـن رفـراد وكل رنواع الجريمـة. ومـع تقـدم تقنيـ

الشرطة من  بل مخالحي ومجرمي هذه الجرائم، لهذا رصبح الشرطي يعاني ك يـر مـن المتاعـب نتيجـة 

تعددية المهام المنوطة به، ومن رم لـة هـذه المتاعـب التعـر  لطحبـا ، حيـث إنـه يبـذا جهـدًا كبيـرًا فـي 

،  م تتم تبرئته نتيجة نقص األدلة رو براعة المحامين في إيجـاد ال غـرات،  ـم اإلفـرا  القب  على المتهم

 ا.2011عنه (ع مان، 

وكــذلك يســعى الشــرطي للقــب  علــى المجــرمين، ورغــم ذلــك يجــد رن معــدالت الجريمــة فــي ت ايــد األمــر 

ة وهي ج ء من ا رن الجريمة طبيعي2002الذ  يجعله يتعر  لطحبا  النحسي. وفي هذا يرى طالب (

المجتمع، وهي تاهرة عالمية توجد في كل المجتمعات البشـرية، وال يمكـن أل  مجتمـع مـن المجتمعـات 

 رن يخلو منها.

ومن المتاعب والمخاطر التي يتعر  إليها الشرطي شخصيًا في حياته المهنية م ل مالحقة المجـرمين 

لحريـــع رو الكـــوارث الطبيعيـــة. والصـــورة ومكافحـــة الحرائـــع والمســـاعدة فـــي إخـــالء الســـكان مـــن منـــاطع ا

ل غو  االذهنية التي يرسمها رفراد المجتمع عادة ما تتداخل المبالغات والتحي ات السلبية، مما ي يد من 

النحسية عليه، وغالبا يعيش داخل غرف  جاجية بحيث تكون كل تصرفاته ورعماله محسوبة عليـه، ورنـه 

ا هـور رو الرؤسـاء مــا يـنعكس عليـه سـلبيًا ري ــًا فـي حياتـه، وهــذتحـت المراقبـة المسـتمرة، ســواء مـن الجم

 ا. 2003ي اف إلى قائمة ال غو  النحسية التي يتعر  لها الشرطي (رحمد، 

لها العاملون فـي السـجون تتم ـل فـي  ولهذه ال غو  العديد من المصادر، فم اًل ال غو  التي يتعر 

تمـــاعي، وال ـــغو  نتيجـــة العمـــل داخـــل الســـجن، الخـــوف مـــن األمـــرا  المعديـــة، وعـــدم التقـــدير االج

و ــعف اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية، و ــبابية التعليمــات وك ــرة التعــاميم، وقلــة الــدورات التخصصــية، 
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ورتابة العمل في السجون واإلحساس بالملل، و عف الحواف  المادية والمالية، والخـوف علـى المسـتقبل 

 ا. 2002الوتيحي (طالب، 

رنهـا جـ ء ممـا يتعـر   منتسبو الشرطةالمصادر رن ال غو  النحسية التي يتعر  لها يت ح من هذه 

بصـورة عامـة، إذ توجـد العديـد مـن هـذه المصـادر، ومنهـا  ـغو  عـبء المهنـة، ونقـص  نله رجل األمـ

ــــنقص والتحكــــك  ــــد األســــر ، واألخطــــار والكــــوارث، وال الدافعيــــة، وصــــعوبات إدارة الوقــــت، ونقــــص التأيي

(رحمـد،  بذ وعـدم االهتمـام، والتنـافس، والعـدوان، والسـيطرة والقسـر والمنـع، والخـداع والدونيـةاألسر ، والن

 ا. 2003

وتوجــد كــذلك مصــادر لل ــغو  النحســية واالجتماعيــة ناتجــة عــن المشــكالت الوتيحيــة، منهــا عــدم كحــاءة 

ــــة، وعــــدم االســــتقرار، و  ــــة واألجــــر والترقي ــــة، والمكان فقــــدان األمــــن، المــــوتحين، وســــاعات العمــــل الطويل

وغمو  الدور وصراعه، وفشل التوقعات العالية غيـر الواقعيـة للـذات، و ـعف القـدرة علـى التـأ ير فـي 

صــنع القـــرار، والمواجهـــات المتكـــررة مـــع الرؤســـاء، وفقـــدان التأييـــد مـــن الـــ مالء، وك ـــرة العمـــل و ـــغو  

 ــرورية، وغمــو  مهــام  الوقــت، والرتابــة واإلحســاس بالملــل، واالنشــغاا فــي مناقشــات وجــداالت غيــر

العمل، والتعامل مـع العمـالء، وت ـاؤا فـرص التـدريب، وعـدم القـدرة علـى تقـديم المسـاعدة رو التصـرف 

 ا. 2011بحاعلية، والتوحد العاطحي مع العمالء (ع مان، 

 
 األجهزة األمنيةالتي يواجهها منتسبو  واالجتماعية الضغوط النفسية 4.1.2

ـــأس، عـــادة مـــا يـــرتبل الحـــديث العـــا ـــة، بمحـــردات ومعـــان  ترمـــ  للقـــوة والب م عـــن منتســـبي األجهـــ ة األمني

ووصحهم بمهنيين رقوياء البنية والشخصية دائما، بل نادرًا ما يعانون رو يشتكون. لكن واقع األمـر يقـوا 

رنهـا مـدرة لل ـغل واإلجهـاد والتـوتر، هـو غير ذلـك، إذ يكشـف عـن مهنـة رقـل مـا يمكـن رن نصـحها بـه، 

هنة األك ر إجهادا، بعد مهنة مراقبي الحركة الجوية. كمـا يكشـف ذلـك الواقـع، عـن تجـارب وتصنف بالم
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رفراد غالبا ما تخت ا حياتهم في ررقام مهنية، لكنها تخحي وراءها تجارب رشخاص حياتهم على المحك، 

 ا. 2011الك ير من االنتتارات والمعاناة الصامتة (خر وش،  هاتمأل

التـأفف رو إتهـار ر  نـوع مـن رنـواع ال ـعف، حتـى رن العديـد مـن منتسـبي  ومع ذلك يظطلـب مـنهم عـدم

رة األجه ة األمنية والشرطية في رنحاء مختلحة من العالم كانوا يعتبرون حتى  من قريـب رن طلـب المشـو 

رو  يــارة رخصــائي نحســاني نوعــا مــن ال ــعف. وقــد ر بتــت إحــدى الدراســات التــي رجريــت فــي الواليــات 

ــم يســبع لهــم رن طلبــوا المشــورة (آاالمتحــدة األمري  كيــة، رن نســبة كبيــرة مــن رجــاا األمــن المنتحــرين، ل

 ا.2011شافي، 

وبــالرغم مـــن وجــود  ـــغو  مهنيــة مشـــتركة بـــين مختلــف رشـــكاا األجهــ ة األمنيـــة والشــرطية، والتـــي قـــد 

 أ يرهــا علــىتحــدث ر ــارًا نحســية مما لــة، إال رن الحــديث عــن طبيعــة الممارســة المهنيــة لهــذه األجهــ ة وت

 نحسية المهني والشرطي، ال يجب رن يكون عامًا بمـا يحيـد التعمـيم؛ لـذلك وجـب علينـا رن نعـدد مجموعـة

مـن العوامــل المتحكمــة فــي حجــم هـذه التــأ يرات النحســية الســلبية التــي تتهـر بشــكل متبــاين علــى مســتوى 

 ا:2011تأ ر رفراد الشرطة، ومن هذه العوامل (ع مان، 

ســـام وتشـــكيالت األجهـــ ة األمنيـــة والشـــرطية، إذ ال نســـتطيع الحـــديث عـــن نحـــس االخـــتالف بـــين رق .1

 ال غو  المهنية لدى الشرطة، والدفاع المدني، والدرك، والمخابرات.

االخــــتالف بــــين الممارســــة المهنيــــة لألجهــــ ة األمنيــــة بصــــورة عامــــة بــــاإلدارة ر  المهــــام المكتبيــــة،  .2

 لشارع العام، رو األ قة، واألحياء الهامشية.والممارسة المهنية في عالقة بالجمهور، في ا

يـه اختالف حجم وطبيعة ال غو  بين الممارسة المهنية الليلية مقارنة بمداومة النهار، مـع مـا تعن .3

األولــى مــن إجهــاد نحســي وجســد  وعوامــل خطــورة رك ــر. خاصــة إذا علمنــا العالقــة بــين مســتويات 

 ن اخـــتالا التـــوا ن الكيميـــائي "الكـــورتي وا"، رواإلجهـــاد فـــي الليـــل والنهـــار واخـــتالف إفـــرا  هرمـــو 

 رمون التوتر" كما يحلو للمختصين تسميته.ھ"
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اخـــتالف طبيعـــة العمـــل األمنـــي بـــين القـــرى والبـــواد  مـــن جهـــة، والمـــدن الكبـــرى ذات التجمعـــات  .4

البشــرية الك يحــة، ومــا تحتويــه مــن عصــابات مخــدرات وجريمــة منتمــة، ومــدن صــحيح ورح مــة فقــر 

 اء االجتماعي وكافة رشكاا المشكالت االجتماعية. منتجة لطقص

اخــتالف اإلمكانيــات المتاحــة للمهــن األمنيــة والشــرطية التــي تختلــف مــن جهــا  رخــر، ومــن مكــان  .5

رخــر، ومــن بلــد رخــر، والتــي تبقــى فــي الغالــب غيــر كافيــة لتحقيــع رداء مهنــي مــن شــأنه رن ال 

ة ة خـدمات الرعايـة االجتماعيـة والصـحية والنحسـييخلف آ ارًا جانبية على رصحابه. بما فيها طبيعـ

المقدمــة لهــم ولــذويهم ممــا يــؤد  إلــى تــأ ر شــديد بال ــغو  المهنيــة، وينــتد بــدوره انخحــا  علــى 

 مستوى كحاءة المهنيين. 

اخـــتالف طبيعـــة الحـــوادث رو المهمـــات الموجبـــة لتـــدخل مهنـــي األجهـــ ة األمنيـــة والشـــرطية بـــين:  .6

دات، حــوادث مــرور، عنــف فــرد ، التحقيــع فــي جــرائم... وحــوادث حــوادث األداء اليــومي: مطــار 

 الحاالت الطارئة من قبيل: الكوارث الطبيعية، تحجيرات إرهابية، حوادث جوية، حروب.

اخــتالف مســتوى تح ــير المنتســبين لألجهــ ة األمنيــة والشــرطية علــى المســتوى النحســي، واخــتالف  .7

خصــــية واالجتماعيــــة مــــن قبيــــل: طــــر  حــــل مســــتوى تــــدريبهم ري ــــًا فــــي مجــــاالت المهــــارات الش

ن المشكالت والن اعات، إدارة ال غو  واأل مات، إدارة اإلجهاد والتوتر، التواصـل مـع مـا يشـمل مـ

تقنيـات: طـر  التعامـل مــع الجمهـور فـرادى وجماعـات، تقنيــات االسـتماع وطـر  مقابلـة ال ــحايا، 

 كيحية إيصاا األخبار السيئة.

ية تؤ ر على نحسية الشرطي بصورة خاصة، ورجل األمن بصـورة عامـة، كذلك توجد عّدة عوامل شخص

 ا فيما يلي: 2011يجملها خر وش (

: مســـتوى الدافعيـــة الذاتيـــة، ســمات الشخصـــية،  ـــعف التكـــوين، درجـــة مقاومـــة العوامـــل الشلصـــية .1

 اإلجهاد، مشاكل رسرية سواء مع الشريك رو األبناء. 
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ي ف، التعر  المستمر للتهديد، إطال  نار، عدم االرتياق : انعدام األمن الشخصيالعوامل المهنية .2

المنصـــــب، عـــــدم تشـــــجيع وتقـــــدير اإلدارة، عـــــبء العمـــــل، رواتـــــب ه يلـــــة، التحقيقـــــات والمأموريـــــات 

 المطولة. 

ـــة .3 ـــل التنظيمي ـــة العوام ـــة المحرطـــة، عـــدم كحاي : مهـــام صـــعبة، مســـؤولية غيـــر مألوفـــة، القيـــود اإلداري

ســاء المباشــرين، صــعوبات االنــدما  فــي الحريــع، نقــل إلــى وتيحــة التواصــل مــع اإلدارة خاصــة الرؤ 

رخرى، نقل إلى مكان غير مرغوب فيه، بلء النتـام الق ـائي، مجـرمين طلقـاء، شـكاوى المـواطنين 

  د رجاا الشرطة. 

يارات : حـوادث صـادمة تنـتد التـدمير الشـديد، التحجيـرات رو السـالعوامل المرتبطة بالحوادث الطارئـة .4

عمليات إرهابية، فو ى شاملة، ج ت وجرحى، نداءات فو  العادة لطنقـاذ رو المسـاعدة، المحخخة، 

 تهديد الحياة الشخصية، مقتل  ميل ر ناء رداء الواجب.

جمــاال إن كــل حالــة معانــاة لــدى منتســبي األجهــ ة األمنيــة والشــرطية، ســواء ركانــت ناتجــة عــن حــاالت  وات

ة ناتجـــة عـــن حـــادث رو كار ـــة، تكتســـب بعـــدًا نحســـيًا إجهـــاد رم تـــوتر نـــاتد عـــن  ـــغل مهنـــي، رم صـــدم

واجتماعيًا لدى الشرطّي، من شأنه رن يحدث  ررًا نحسيًا يتهر على شكل ا طراب نحسـي، يتخـذ فـي 

الغالب لدى رجاا الشرطية  ال ة رشكاا، هي: ال غل رو اإلجهاد واالحترا  النحسـي  ـم ا ـطرابات رو 

 توتر ما بعد الصدمة النحسية.

مـن يعبـر عـن األنـواع ال ال ـة بمصـطلح ال ـغل بصـحة عامـة، لكـن بتحريـع بـين ال ـغل اليـومي وهناك 

وال ــغل المتــراكم رو اإلرهــا ،  ــم ال ــغل النــاتد عــن رحــداث مؤلمــة رو صــدمات. وســوف نتطــر  لكــل 

 من هذه األنواع وطر  التعامل معها، وهي:  

رر علـى حيـاة المهنـي، بحيـث يتجـاو  : هو عبارة عن تغير داخلي رو خارجي يطـالضغط أو اإلجهاد .1

حدود قـدرات التكيـف لديـه، ممـا يـؤد  إلـى اسـتجابة انحعاليـة حـادة ومسـتمرة، ويتهـر اإلجهـاد بحالـة 
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إعياء بدني رو إرها  نتيجة ل غو  نحسية شخصية رو رسرية رو مهنية، والتي يمكن رن تؤ ر على 

اسـتمرار ال ـغل النحسـي لمـدة طويلـة، يحقـد فعاليته وقدرتـه علـى رداء مهمتـه كمـا ينبغـي. وفـي حالـة 

جســدية، وهــذا مــا يحســر لمــاذا  -الجســم قدرتــه علــى التحمــل ممــا ينــتد عنــه تهــور رعــرا  نحســية 

يصـــبح الشـــخص الـــذ  يعـــاني مـــن  ـــغل مهنـــي رك ـــر عر ـــة لطصـــابة بـــأمرا  مختلحـــة، فيـــدخل 

في النهايـة إلـى االحتـرا   مرحلة اإلنهاك حيث تتدنى المقاومة لل غو  إلى حد بعيد، مما يؤد  به

 ا.2011النحسي (ع مان، 

رما ما يحسر اختالف القدرة على تحمل ال غو  من مهني رخر، فهو ما يسميه عادة بــ"طاقة التكيـف" 

رو" تحمل ال غل"، والذ  يـرتبل بسـمات شخصـية مـن قبيـل نمـل الشخصـية (التحـاؤاا، الدافعيـة، ال قـة 

ارجيـة مـن قبيـل دعـم وتقـدير واسـتقرار المحـيل األسـر  رو المهنـي، بالنحس، تقـدير الـذات، رو بسـمات خ

عاون وعادة يكون لدى المهنيين الذين يتهرون قدر كاف من المرونة و المهنية العالية، والقدرة على الت

 ا.2006مع ارخرين، قدرة كبيرة في التعامل مع ال غو  (عبد الحليم، 

ية تحـدث لـدى المهنيـين عنـدما يصـل ال ـغل النحسـي : هـو عبـارة عـن تـاهرة نحسـاالحتراق النفسي .2

كيـف ألقصى درجاته، مما ينتد شعورا بحقـدان الطاقـة رو الدافعيـة للعمـل. نتيجـة لعـدم القـدرة علـى الت

 مع  غو  العمل، وبالتالي فقدان االهتمام بالعمل والشعور بالتوتر النحسي ر ناء ردائه.

يـــة تنـــتد عـــن التعـــر  المســـتمر لل ـــغو ، وتتصـــف ويعـــرف االحتـــرا  النحســـي علـــى رنـــه حالـــة عاطح

باإلرهــا  الجســمي الــذ  يتهــر مــن خــالا رعــرا  التعــب، وفقــدان الشــهية، واألر ، ورمــرا  ع ــوية 

دون ســـبب تـــاهر، كمــــا تتصـــف باإلرهـــا  االنحعــــالي عنـــدما يتهـــر المهنــــي شـــعورًا متكـــررًا باالســــت ارة 

نحـاذ الصـبر. رو باإلرهـا  النحسـي مـن خـالا والغ ب دون سبب محدد، رو مشـاعر االكتئـاب واليـأس و 

 ا.2004التعبير عن عدم الر ى عن النحس رو عن المهنة، وحتى عن الحياة بصحة عامة (جمعة، 
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ومن المعروف رن السبب الرئيسي لالحترا  النحسي هو العامل الخارجي، خاصة بيئة العمل من خـالا 

تخحيــــف رو للمقاومــــة. وهــــذا يعنــــى رن مواجهــــة ممارســــتها لل ــــغو  لحتــــرة طويلــــة دون تواجــــد عوامــــل لل

االحتــرا  النحســي تــتم رساســا، مــن خــالا الــتحكم فــي بيئــة العمــل ومــا فيهــا مــن رعبــاء و ــغو  تحر ــها 

 ا. 2011البيروقراطية اإلدارية، و عف التواصل، ونقص المكافتت والحواف  (ع مان، 

د تحــدث ري ــًا باالرتبــا  مــع ال ــغل رو وتبقــى اإلشــارة إلــى رن العديــد مــن رعــرا  االحتــرا  النحســي قــ

ة، اإلجهاد، إال رن مؤشر الوقت هو الحار . ف ذا كان ال غل يولد استجابات وردود رفعاا تتسم بالسـرع

فــ ن ردود الحعــل علــى االحتــرا  ال تحــدث إال علــى مــدى فتــرات طويلــة  منيــا. إن االحتــرا  النحســي هــو 

 ألخيـــرة لل ـــغو  النحســـية، نتيجـــة اســـتجابة المهنـــي للمشـــاكلالمحصـــلة النهائيـــة رو المرحلـــة المأســـاوية ا

و  البدنيــة رو النحســية المتراكمــة والمتالحقــة خــالا مشــواره المهنــي، هــذا التــداخل والخلــل مــا بــين ال ــغ

النحســية واالحتــرا  النحســي، جعلنــا نحــر  بــين ال ــغو  النحســية واالحتــرا  النحســي، بموجــب الخصــائص 

 ارتية:

يحــدث نتيجــة ل ــغو  العمــل النحســية المتم لــة فــي ت ــارب األدوار وغمو ــها،  االحتــرا  النحســي .1

 وا دياد حجم العمل، والتروف واألحواا التي تنطو  على بع  المخاطر. 

و االحترا  النحسي يحـدث فـي معتـم األحيـان لـدى المهنيـين الـذين يلتحقـون بالمهنـة برؤيـة م اليـة، ر .2

 غيرونها عند االصطدام بالواقع. بتم الت حالمة عن المهنة، سرعان ما ي

هنــاك صــلة و يقــة وعالقــة تناســبية متبادلــة بــين االحتــرا  النحســي والســعي إلــى تحقيــع المهــام التــي  .3

 يتعذر تحقيقها.

تنـــتد لـــدى المهنيـــين المنتســـبين لألجهـــ ة األمنيـــة والشـــرطية عنـــد مواجهـــة مواقـــف  الصـــدمة النحســـية: .4

مالئهــم، رو رودت بحيــاة  ميــل رو مــواطنين، كحــاالت: خطيــرة كــادت رن تــؤد  بحيــاتهم رو بحيــاة   

الحــوادث اإلرهابيــة، جــرائم القتــل، حــوادث المــرور، الكــوارث الطبيعيــة، التحقيــع فــي حــوادث مروريــة 
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ــــداءات جنســــية (خر ــــوش،  ــــات رطحــــاا رو تعر ــــهم العت ؛ ع مــــان، 2011فتيعــــة، رو حــــاالت وفي

 ا.2011
 

 ية لمنتسبي الشرطةساسالحاجات األ 5.1.2

 :حاجة األمن 1.5.1.2

ة األمن من رهم الحاجات النحسية واالجتماعية للمواطن، وذلك بعـد الحاجـات الحسـيولوجية، واألمـن حاجـ

من سياسية واقتصادية للوطن، واالستقرار األمني  رور  لتحقيع التنمية الشاملة للمواطن والوطن، واأل

فالشـخص  .الشخصـي رو رمـن كـل فـرد علـى حـدا النحسي هـو الطمأنينـة النحسـية واالنحعاليـة. وهـو األمـن

  .ارمن نحسيًا هو الذ  يشعر رن حاجاته مشبعة، ورن مطالب نموه محققة

ن ويقصد باألمن عدم تهديد حياة الحرد من األخطار الخارجية رو الداخلية على حد سواء، وحاجات األم

ع حاجاته والحاجة لألمن تـدفع تتهر للراشدين في الحصوا على وتيحة  ابتة، ودخل يساعد على إشبا

 ا.1998الحرد على االستقرار العاطحي ما يتيح له رن ينج  وينجح في عمله (الدسوقي، 

امـة ومن مهام الدولة ححع األمـن والنتـام، وتـأمين الخـدمات االجتماعيـة للمـواطنين، وتـأمين المرافـع الع

ومــــات والــــنتم والدســــاتير والقــــوانين واألمــــن لألفــــراد والجماعــــات فــــي حا ــــرها ومســــتقبلها، وتقــــوم الحك

قــومي واألمــن النحســي هــو الدعامــة األساســية لألمــن ال .والمعاهــدات والموا يــع لكحالــة رمــن الــبالد والعبــاد

 ا.2006والعر ي والعالمي (العمر، 

ويطلــع علــى األمــن النحســي األمــن الشخصــي ري ــًا، واألمــن النحســي مــن المحــاهيم األساســية فــي علــم 

ة. ويرتبل األمن النحسي واألمن االجتماعي والصحة النحسية ارتباطًا موجبًا. ويعبر األمن الصحة النحسي

النحسي عـن الطمأنينـة النحسـية واالنحعاليـة. والشـخص ارمـن نحسـيًا هـو الـذ  يشـعر رن حاجاتـه مشـبعة، 

 يكــون ورن مطالــب نمــوه محققــة. ورن المقومــات األساســية غيــر معر ــة للخطــر، واإلنســان ارمــن نحســياً 
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حالــة تــوا ن رو توافــع رمنــي، والحاجــة إلــى األمــن هــي محــرك الحــرد لتحقيــع رمنــه، وتــرتبل ارتباطــًا و يقــًا 

بغري ة المحافتة على البقاء، وتت من الحاجة إلى األمن إلى شـعور الحـرد بأنـه يعـيش فـي بيئـة صـديقة 

الجماعــة، ورّنــه مســتقر وآمــن تكــون مشــبعة للحاجــات، ورّن ارخــرين يحبونــه ويحترمونــه ويقبلونــه داخــل 

 ا.2011رسريًا ومتوافع اجتماعيًا (آا شافي، 
 

 حاجات االنتماء:  2.5.1.2

عنــدما تشــبع الحاجــات الســابقة تــأتي حاجــة االنتمــاء، وهــي انجــذاب الحــرد إلــى فــرد آخــر، ورن يســتمتع 

افـع ، واألفـراد ذوو دبالتعـاون معـه، ويتـودد إليـه، ويخلـص لـه، ودافـع االنتمـاء دافـع اجتمـاعي فـي تكوينـه

ن تـأ ر العمـل تبعـًا لـذلك، حيـث يتطـور االنتمـا ء االنتماء يح لون العمل مع الرفا  المخلصين، حتى وات

تمـاء من حالـة بسـيطة إلـى حالـة رك ـر تقـدمًا ورقيـًا، وهـي الـوالء  ـم التوحـد، إذ يمكـن تطـوير الحاجـة لالن

تسـبي ية التي تقـدمها الدولـة وو ارة الداخليـة لمنإلى التوحد من خالا خدمات الرعاية االجتماعية والصح

وطن الشرطة واألمن، وكلما  ادت هذه الرعاية، ردى ذلك إلى االنتماء للمؤسسـة األمنيـة  ـم للمجتمـع وللـ

وهذا يرتقي بهـم إلـى مسـتوى البحـث عـن حاجـات تقـدير الـذات لمنتسـبي الشـرطة واألمـن، والتـي يجملهـا 

 ا فيما يلي:2011الرميح (

ت تقــدير الــذات: الحاجــة للتقــدير تكتســب رهميــة كبيــرة ألنهــا تــؤد  إلــى خلــع مشــاعر إيجابيــة حاجــا .1

نحــو ذات الشــرطي، وبالتــالي تــؤد  إلــى ال قــة بــالنحس مــا يســمح بتكــوين محهــوم ذ  إيجابيــة، وهــذا 

بـــدوره يســـاعد منتســـبي الشـــرطة واألمـــن علـــى النجـــاق والتحـــو  واإلنجـــا ، رمـــا إذا فشـــل فـــي إشـــباع 

لتقــــدير، فســــيؤد  بــــه إلــــى اإلحســــاس بــــالعج  وفقــــدان الــــذات، وقــــد يخلــــع لديــــه إحساســــًا حاجــــات ا

 باالغتراب فيقل عطاؤه رو ينعدم.
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حاجــات تحقيــع الــذات: يجاهــد الحــرد دومــًا لتحقيــع ذاتــه مــن رجــل إطــال  قــواه الخالقــة الكامنــة وهــو  .2

تلـك األهـداف متسـقة مـع يرتبل غالبًا بأهداف ي عها الحرد، ويسعى للوصوا إليهـا بشـر  رن تكـون 

 قدرته المعرفية، وهذا االتسا  غالبا ما يساعد الحرد على الن اا وصواًل من رجل تحقيع الذات.
 

 حاجات اإلنجاز: 3.5.1.2

يبـدع  ترتبل هذه الحاجات بالمعرفة واإلبداع واإلنجا ، فـالحهم والتحليـل والتركيـب كلهـا وسـائل تعينـه كـي

ن عـدم إشـباع الحاجـات السـابقة يـؤدى إلـى ارتـي عـدم إشـباع  ويخلع رشـياًء جديـدة مـن وقـائع قديمـة، وات

تلك الحاجات يعو  الصحة النحسية، وتجديد واتعادة إشباعها يـؤد  إلـى التغلـب علـى المـر ، وتختحـي 

شــباع حاجــات منتســبي األمــن بصــورة عامــة والشــرطي  هــذه الحاجــات بالنســبة لألســوياء مــن النــاس، وات

لرعايــة االجتماعيــة والصــحية تســاعدهم علــى التقــدم واإلنجــا  فــي القطــاع بصــورة خاصــة، عــن طريــع ا

 ا.2005األمني (التويم، 

   

 الرعاية المقدمة لمنتسبي الشرطة واألمن 6.1.2

ذلـك فـي يتلقى رجاا الشرطة واألمن رنواعًا مـن الرعايـة، منهـا الرعايـة النحسـية واالجتماعيـة والمعنويـة، و 

 يتعر ون لها، وهي كارتي: سبيل تخحيف ال غوطات التي 

: عبـــارة عـــن جميـــع الخـــدمات االجتماعيـــة التـــي تقـــدم للشـــرطي ولعائلتـــه ولكـــل الرعايـــة االجتماعيـــة .1

المقــر ين والمحيطــين بــه، وتكــون علــى شــكل االشــتراك فــي النــواد  االجتماعيــة والمراكــ  الريا ــية، 

قامة المسابقات ال قافيـة لمنتسـبي الـدوائر الشـرطية واألمنيـة  والداخليـة، والحصـوا علـى تخحي ـات وات

عنــد شــراء المســتل مات اليوميــة، والحصــوا علــى تخحي ــات فــي وســائل النقــل، وح ــور المناســبات 

القومية والوطنية، وتقديم قرو  ميسرة من صندو  رعاية ال با ، وتقديم خدمات فـي المصـايف، 
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خــدمات الميســرة عنــد شــراء رر  ومـنح العــالوات عنــد  وا  األبنــاء رو عنــد حــدوث الوفـاة، وتقــديم ال

لمنتســبي األجهــ ة األمنيــة كافــة، وتقــديم تســهيالت ماليــة عنــد شــراء ســيارة وتســهيالت لتعلــيم األبنــاء، 

 ا. 2011والحصوا على تخحي ات في الحناد  (خر وش، 

ــة الصــحية .2 : عبــارة عــن جميــع الخــدمات الصــحية التــي تقــدم للشــرطي واألمــن ولعائلتــه وكــل الرعاي

والمحيطــين بــه، وتكــون علــى شــكل العــال  المجــاني لمنتســبي األمــن والشــرطة وعــائالتهم المقــر ين 

جـــراء العمليـــات الجراحيـــة داخـــل الـــوطن وخارجـــه، وصـــرف األدويـــة  ر نـــاء الخدمـــة وبعـــد التقاعـــد، وات

جراء الححوصات الطبية الدورية بالمجان (ع مان،   ا.2011بالمجان، وات

تســهم إلــى حــد كبيــر فــي تححيــ  العــاملين بالقطاعــات األمنيــة  يت ــح رن الرعايــة االجتماعيــة والصــحية

 بحيث توفر الدعم النحسي للقيام بوجباتهم على رف ل حاا.
 

 األمنية األجهزةالرعاية النفسية لمنتسبي  7.1.2

تتحدد رهداف خدمات الرعاية الصحية النحسية للمهنيين بشكل عام، في التخحيف مـن وطـأة اال ـطراب 

ه اني الناتد عن ال غل والتوتر رو اإلجهاد، رو الناتد عن الحادث الصادم. وتشمل هـذالعاطحي والوجد

الخـــدمات علـــى رعايـــة متعـــددة التخصصـــات ت ـــم التكحـــل بمـــا يعنـــي إشـــراك المحـــيل المهنـــي والطبـــي 

 ا.2011والنحسي واالجتماعي واألسر  في عملية الرعاية (آا شافي، 

النحســــية فــــي  ال ــــة مجــــاالت رساســــية كمــــا روردهــــا ع مــــان  ويمكننــــا إجمــــاا األهــــداف الخاصــــة للرعايــــة

 ا: 2011(

معرفة ما يصيب الصـحة النحسـية ر نـاء حـاالت التكيـف المختلحـة التـي يمـر بهـا المهنـي فـي حياتـه  .1

 العامة رو الخاصة. 
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فير الوقاية من اال طرابات النحسية إما عن طريع إ الة العوامل المسببة لتلك اال طرابات رو بتو  .2

 و  المناسبة للمهني، لكي يتمكن من مقاومة تأ ير تلك األسباب. الشر 

 المحافتة على الصحة النحسية للمهني واستمرارها بتع ي  الشرو  الصحيحة، رو بواسطة العال . .3

نيـي ، نسـتطيع القـوا فيمـا يتعلـع بمجـاالت الرعايـة النحسـية لمههذهوبالنتر إلى مجاالت التدخل ال ال ة 

ء رنها ستتمحور رساسًا على تشخيص ما يصيب الصحة النحسية للمهنيـين األمنيـين ر نـااألجه ة األمنية 

ا عــن رداء مهــامهم رواًل، وعلــى الوقايــة مــن اال ــطرابات النحســية التــي تصــيب هــؤالء المهنيــين  انيــًا، إّمــ

 مكن مــنطريـع إ الــة العوامـل المســببة لتلـك اال ــطرابات، رو بتـوفير الشــرو  المناسـبة للمهنــّي، لكـي يــت

مقاومــــة تــــأ ير تلــــك األســــباب.  ــــم يعنــــى المجــــاا ال الــــث بالمحافتــــة علــــى الصــــحة النحســــية للمهنيــــين 

 واستمرارها بتع ي  الشرو  الصحيحة رو التدخل العالجي.
 

 الوقاية من االضطرابات النفسية التي تصيب أفراد الشرطة: 8.1.2

ألمنية اهد التدريب التقليدية للمنتسبين لألجه ة إ افة إلى ما تحتويه برامد التدريب في ركاديميات ومعا

يـة، والشرطية، من مجاالت قانونية وجنائية، وتقنيات التحقيـع وجمـع األدلـة، واسـتخدامات األسـلحة النار 

ينبغــي التأكيــد علــى مســألة جوهريــة، وهــي رهميــة التكــوين رو التــدريب األساســي فــي  ــ  عوامــل مناعــة 

ن قــدرة نتســبين، إذ إن تهيئــة المهنيــين المســبقة تلعــب دورًا رئيســًا فــي تكــويذاتيــة فــي األجهــ ة النحســية للم

 التحمل لديهم، لما يمكن رن يصدموا به خـالا ممارسـتهم المهنيـة. وعوامـل المناعـة هـذه، والتـي تكتسـب

 عـــن طريـــع التـــدريب، تلعـــب دورًا رساســـيًا فـــي مجـــاا الوقايـــة مـــن التـــأ يرات الســـلبية للممارســـة المهنيـــة،

 انها رن تمكن رجاا الشرطة واألمن واإلنقاذ واإلسعاف، مـن التـدخل والمسـاعدة فـي تهدئـة مشـاعرو  مك

 ا. 2011الذعر لدى عموم الناس والتي عادة ما تصاحب الحوادث رو الكوارث الطارئة (الرميح، 
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ة، وتوجــد مجموعــة مــن بــرامد التــدريب الخالقــة والمبدعــة، فــي مجــاالت المهــارات الشخصــية واالجتماعيــ

دارة ال ـغو  والتـوتر واإلجهـاد فـي المخـافر والمراكـ  وال كنـات ، منها طر  حـل المشـكالت والن اعـات وات

وتقنيــــات إدارة األ مــــات، وتقنيــــات التواصــــل والمقابلــــة، إدارة المحاو ــــات و الوســــاطة، والتــــدريب علــــى 

 مهـارات إدارة الـذات،االسترخاء، وتعلم العـادات الصـحية الجيـدة، وتقنيـات الـتحكم فـي الغ ـب، تطـوير 

دارة األشـــخاص  وتقنيـــات التعامـــل مـــع األفـــراد المصـــابين بـــأمرا  عقليـــة رو المقبلـــين علـــى االنتحـــار، وات

عيــة الغا ـبين رو العــدائيين، وديناميــة الجماعــة وقيــادة األطقـم والحــر  والجماعــات، وتقنيــات ورســاليب تو 

ــــران المشــــورة، واالســــتخدام المناســــب للقــــوة، ويمكــــن التــــ  دارك للمنتســــبين القــــدامى لألجهــــ ة األمنيــــةاألق

ــــي هــــذه المجــــاالت  ــــدريب المســــتمر وتحســــين معــــارفهم ومهــــاراتهم ف ــــر تنتــــيم دورات للت          والشــــرطية، عب

 ا.2011(آا شافي، 
 

 المحافظة على الصحة النفسية لمنتسبي الشرطة 9.1.2

رو  الصـحيحة للرعايـة الصـحية تتم هذه المحافتة بتع ي  الشـرو  الصـحيحة، حيـث ينطلـع تع يـ  الشـ

يم للمهنيين من الوقاية، ويشمل بدرجة  انية، تجر ـة حدي ـة تتم ـل فـي إنشـاء شـبكة مـن المستشـارين لتقـد

الدعم للمهنيين، الذين يكونون في رشد الحاجة إلى الحديث مع رشخاص محـل  قـة، حيـث تهـدف مهمـة 

لمهنـي فـي الحتـرات العاديـة، التـي ال يحتـا  فيهـا االمستشار إلى توفير المشـورة والـدعم النحسـي للمهنيـين 

 للتــدخل العالجــي، فأحيانــا يكــون المهنــي ال يحتــا  ألك ــر مــن االســتماع واإلصــغاء لمشــكلته رو معاناتــه

 ا.2011سواء من طرف رخصائي رو  ميل (ع مان، 

لتقـــدير بـــين ويــتم اختيـــار هـــؤالء المستشـــارين مــن األشـــخاص ذو  الخبـــرة، والـــذين يحتــون بكـــل ال قـــة وا

 مالئهم. كما يشتر  فيهم مجموعة مـن المعـايير مـن قبيـل رن يكـون قـد ق ـى عـدد معقـوا مـن سـنوات 
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الخدمــة فــي الجهــا  األمنــي، ورن تكــون لــه خبــرة وتحــو  فــي المهــام المســندة ســابقًا، مــع إجــادة التواصــل 

دارة الن اعات، ورن يتوفر على شخصية مرحة ومتحكمة في المشاعر (طالب،   ا. 2011وات

وتنطلــــع ري ــــًا مــــن التــــدخل العالجــــي، إذ ال بــــد مــــن تــــوفير العــــدد المناســــب مــــن األطبــــاء النحســــانيين 

ة، واألخصـائيين والمعـالجين النحســانيين لألجهـ ة األمنيــة، كتعيـين رخصــائيين نحسـانيين فــي رقسـام الشــرط

النحســي رو اإلرشــاد. و كنــات الــدفاع المــدني، للتعامــل المهنــي مــع بعــ  المشــكالت التــي تحتــا  للــدعم 

حيــث تهــدف مهمــة التــدخل العالجــي النحســي بشــكل عــام إلــى التخحيــف مــن ار ــار ال ــارة، وتخحيــف رد 

نـا فعل اإلجهاد األولي، والتحكم في المشاعر والعمليات الذهنية التي تستمر بال غل على الجسـد، رحيا

التـــدخل (خر ــــوش،  ھذذذذ  قــــع آالم فـــي الـــررس، رو رمــــرا  سيكوســـوماتية تســــتمر بشـــكل مــــ من مـــا لـــم ي

 ا. 2011

وتهدف مهمة التدخل العالجـي النحسـي بشـكل خـاص إلـى مسـاعدة المنتسـبين للشـرطة ولألجهـ ة األمنيـة 

 على التقليل من حجـم رو عـال  اإلجهـاد النـاتد عـن ال ـغو  المهنيـة، والتخحيـف مـن التـأ يرات السـلبية

و  الصـدمات الناتجـة عـن الحـوادث المهنيـة، ل غو  العمل، باإل افة إلى التحكم فـي ال ـغو ، وتجـا

مـــن خـــالا مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات، كتقـــديم المشـــورة رو إحالـــة األشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن ارتحـــاع 

رصد ال غل للعال ، وتحديد مصادر التوتر التنتيمي، والتشاور مع المدراء والرؤساء واألفراد لحلها، و 

ل ـغل، غو ، ومراقبة قـرارات اإلدارة فيمـا يتعلـع بالتسـبب فـي االتغييرات التنتيمية المسببة للتوتر وال 

 وحل المشكالت، و تسوية الن اعات، التي يمكـن رن تسـبب ال ـغل للمهنيـين. كـذلك تعلـيم األفـراد كيحيـة

تصميم وتسهيل حل المشاكل من خالا ورش عمل، ومساعدة المهنيين على تنتيم إيقاع الحيـاة بحيـث 

 ا. 2011ني واألسر  واالجتماعي (طالب، يكون متوا يًا بين المه
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باإل افة إلى تقديم العال  النحسي للمهنيين  حايا الصدمات، الـذ  يهـدف إلـى التخحيـف مـن رعـرا  

ا طراب الكرب البعد  للصدمة، وفع بروتوكوا معروف في هذه الحاالت، والذ  عادة ما ينطلع من 

األ مــات رو حــاالت الطــوار ، ويشــمل التــدخل علــى  تقــديم "اإلســعافات األوليــة النحســية"، خصوصــًا فــي

سـي، تقديم المشورة، والدعم النحسي: بنوعيه الحـور  والالحـع، والعـال  النحسـي، وجلسـات االسـترخاء النح

وحصـــص التحريـــع االنحعـــالي، والعـــال  الســـلوكي المعرفـــي، والعـــال  الجمـــاعي التـــدريبي. ويشـــمل ري ـــًا 

 وء إليــه، إال فــي حــاالت القلــع ال ائــد رو ا ــطراب النــوم حيــث توصــفالعــال  الــدوائي، لكــن ال يــتم اللجــ

 العقــاقير الم ــادة للقلـــع، رو م ــادات االكتئـــاب، رو يــتم اللجــوء للمنومـــات المعتدلــة فـــي حــاالت النـــوم

مكــان حــدوث نـــوع مــن اإلدمـــان  هــذهالمتقطــع، مــع الحـــذر مــن رن كـــل  العقــاقير لهـــا محعــوا اإلفـــرا ، وات

 ولـن اسـتهالك الكحـوا واألدويـة المهدئـة رو المنومـة، ألن لـديها محعـواًل مؤقتـًا ال عليها. ويوصى بتحـاد 

 ا. 2011يحل تأ ير الصدمة (الرميح، 
 

 

 عالج الضغوط النفسية العامة 10.1.2

 االستراتيجيات التنظيمية لعالج ضغط العمل 1.10.1.2

حيـف  ـغل العمـل وعالجـه لـدى من الوسـائل والطـر  العامـة التـي تسـعى مـن خاللهـا المؤسسـة لتخ    

 الحرد ما يأتي:

تو ــيح ردوار األفــراد: بحيــث يــدرك كــل فــرد مســؤولياته ومهامــه وســلطاته، وهــذا بــدوره يســاعد علــى  .1

 تجنب التنا ع والت ارب في األدوار.

إعـــادة النتـــر فـــي تصـــميم األعمـــاا: بحيـــث يســـاعد علـــى إ رائهـــا مـــن خـــالا تحســـين جوانـــب العمـــل  .2

 ر م يد من المسؤولية واالستقاللية.الذاتية، م ل: توفي
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ق إعـــادة تصـــميم الهيكـــل التنتيمـــي: بحيـــث يكـــون مـــؤا رًا لألفـــراد، ويتـــيح لهـــم قـــدرًا ركبـــر مـــن االنحتـــا .3

 واالتصاالت والمشاركة وتحمل المسؤولية من خالا تحوي هم للسلطة. 

رد د، بحيث يشـعر الحـالمؤا رة االجتماعية: وذلك من خالا توفير عالقات اجتماعية جيدة بين األفرا .4

رن كـل مــن حولــه فــي المنتمــة يؤا رونــه، ويقــدمون لــه العــون والمســاعدة، ويشــاركونه فــي مشــكالته، 

 مما يؤد  إلى تخلص الحرد من الشعور بالع لة واالغتراب.

تخطـــيل المســـارات الوتيحيـــة وتطويرهـــا: بحيـــث يكـــون األفـــراد علـــى علـــم ودرايـــة بمســـارهم الـــوتيحي  .5

 واتجاهاتهم. 

رشـــادية، لمســاعدة األفـــراتقــد .6 د يم بـــرامد مســاعدة للعـــاملين: وتشــتمل علـــى بــرامد تعليميـــة وتدريبيــة وات

قناعهم بوجوب معالجة  غل العمل.  وات

التصــحية: وتتم ــل فــي إجــراء مراجعــة دوريــة لألشــخاص ذو  األعمــاا التــي تســبب ال ــغل، وذلــك  .7

 ذ اإلجراءات الوقائية.للكشف مسبقا عن ر  مؤشرات تدا على وجود مشكالت، ومن  م اتخا

اإلرشــاد: وهــدف اإلرشــاد هنــا تحســين صــحة الموتــف وســالمته عقليــا، بحيــث يشــعر بارتيــاق تجــاه  .8

نحسه، وتجـاه ارخـرين ورنـه قـادر علـى مواجهـة متطلبـات العمـل، ويـتم اإلرشـاد عـن طريـع رشـخاص 

 ا.2005متخصصين وغير متخصصين (الشامان، 

 عالج ضغط العملاالستراتيجيات الفردية ل 2.10.1.2

 يستطيع اإلنسان تجنب  غو  العمل والتخحيف منها بطر  عدة، ومن رهمها:

إن تحــوي  الســلطة يقلـل مــن عــبء العمــل ال ائـد، مــن حيــث كميتــه ونوعيتــه،  تفــويض الســلطة: .1

خاصــة إذا كــان التحــوي  جيــدا وناجحــا، مــن حيــث توقيتــه، وتحــوي  األفــراد المختصــين الــذين 

 ا.2005افية للقيام باألعماا التي ستحو  إليهم (الشامان، لديهم المهارات الك
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 ــمير تعتبــر العبــادة وتــالوة القــرآن الكـريم واإليمــان بــاا عــ  وجــل، ومراعــاة ال الجانــب الروحــي: .2

علـى و من الوسائل الوقائية رمام التعر  للقلـع والتـوتر والعصـبية واالكتئـاب والالمبـاالة وغيرهـا. 

تمسكون بالدين تكون طريقتهم في التعامل مع ال غل غالبـا رف ـل مـن األقل ف ن هؤالء الذين ي

 غيرهم. 

، هي تنتيم عملية التنقل من عمل رخر، رو من وتيحـة ألخـرى  التنقل والترقية دالل المنظمة: .3

حيـــث يشـــعر الحـــرد رنـــه تخلـــص مـــن عوامـــل ال ـــغل التـــي كـــان يتعـــر  لهـــا بســـبب خصـــائص 

 ة داخل المنتمة ر ما تسمح للحرد التخلص مـن ال ـغل الـذ الوتيحة األولى، وبالم ل ف ن الترقي

 قد تعر  له في الوتيحة السابقة.

ويراعــى عنــد اســتخدام سياســة التنقــل والترقيــة رنهــا وســيلة لمعالجــة ال ــغل الــذ  يتعــر  لــه بعــ     

العــــاملين بعنايــــة شــــديدة، للتأكــــد مــــن رن األفــــراد ال يشــــعرون بــــأنهم مجبــــرون علــــى قبــــوا وتــــائف فــــي 

 ستويات رعلى، والتي قد تنطو  على مسؤوليات كبرى تتسبب في إيجاد  غل آخر عليهم.م

تســتخدم فــي مواجهــة ال ــغل الحاصــل ومعالجتــه، وتتم ــل فــي القيــام بــبع   التمــارين البدنيــة: .4

فـي  التمارين الخحيحة ودقائع للجسم والقلب والتنحس والحيويـة والنشـا ، وقـد تمـارس هـذه التمـارين

ي المنــ ا عنــد الصــباق، وهــي تمــارين خحيحــة ال تســتغر  رك ــر مــن خمــس دقــائع، المكتــب رو فــ

ولكنها تعالد ك يرًا من آ ار ال غل التي قـد تـنعكس علـى الحـرد سـواء علـى الصـعيد الصـحي رو 

 النحسي. 

يقصـــد بـــذلك لجـــوء الموتحـــة التـــي تتعـــر  لـــبع  ال ـــغو  بغـــ  النتـــر عـــن  االستشـــارات: .5

هم الخبرة في المجاا الذ  نتد عنه ال غل، وقد يكـون االستشـار  طبيعتها إلى استشارة من لدي

هنــا متخصصــا، ويعمــل فــي وتيحــة استشــارية فــي التنتــيم، والغــر  مــن االستشــارة إبــداء الــرر  

 والنصيحة رو تقديم التوصيات المناسبة لعال  بع  ال غو  التي تشكو منها الموتحة. 
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در ف مع طبيعة عمله والوقت المتـاق لـه لطنجـا  بالقـويقصد بها رن يحاوا الحرد التكي التكييف: .6

المستطاع، فالموتحـة البـد رن تكـون دبلوماسـية وسياسـية عنـد التعامـل مـع ارخـرين فـي المواقـف 

 المختلحة.

ا ة يقصد بها التوقف عن العمل لحترة قصيرة، كأن تقوم الموتحة بأخـذ إجـ اإلجازة قصيرة المدى: .7

ن مكـــان العمـــل الـــذ  كـــان مصـــدرا لل ـــغل الـــذ  تتعـــر  لـــه يومـــا رو يـــومين لتكـــون بعيـــدة عـــ

 ا.2005(الشامان، 

 

 دور األلصائي النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية 11.1.2

إن للشــرطة وتــائف متعــددة فــي المجتمــع، منهــا الوتيحــة األمنيــة باإل ــافة للوتيحــة االجتماعيــة، لكــن 

مــن مهمــات محــددة باألنتمــة والقــوانين واللــوائح  تبقــى واجبــات الشــرطة فــي نطــا  مــا هــو موّكــل إليهــا

والتعليمات، حسـب خصوصـية كـل مجتمـع وطبيعتـه. وبصـورة عامـة يمكـن القـوا إن الشـرطة هـي التـي 

تصون األمن واالستقرار فـي المجتمـع؛ ألن المجتمـع هـو سـبب وجودهـا وتطورهـا فهـو يرفـدها بالطاقـات 

من رمواا ومعدات وكحاءات. فلم يعد يقتصر دور رجل  والموارد البشرية، ويخصص لها ما تحتاجه إليه

نمـــا امتـــد ليشـــمل كحالـــ ة الشـــرطة علـــى رداء الوتيحـــة التقليديـــة لهـــا فـــي منـــع الجـــرائم وتعقـــب مرتكبيهـــا، وات

 ا.1988الطمأنينة واألمن للمواطنين في كافة المجاالت (مليجي، 

د رن تكون مقبولة لدى المواطنين، وطبيعـي ولكي تنحذ الشرطة الواجبات الموكلة إليها بكحاءة عالية ال ب

رال تكـــون مقبولـــة وهـــي تنحـــذ القـــوانين التـــي قـــد تتعـــار  مـــع بعـــ  مصـــالح المـــواطنين، مـــن هنـــا ررت 

ــدوائر الشــرطية نحســها  الشــرطة رن تخــر  مــن نطــا  عملهــا التقليــد ، وتــدخل فــي تجــارب جديــدة فــي ال

مــل الشــرطي، عــن طريــع رخصــائي اجتمــاعي الححــاظ علــى العمــل الشــرطي، وذلــك بالحــّد مــن آ ــار الع

تكــون مهمتــه الموا نــة بــين قــوة القــانون وح مــه، و ــين تحهــم اإلنســانية والتــروف الخاصــة والعامــة لرجــل 
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الشرطة، وطبيعة الروق المدنية التي تحتا  إلى المرونة والتحهم واالنسجام الحكـر  مـع بـاقي رفـراد مركـ  

 ا. 1994الشرطة (ربو شامة، 

فيـة، األسباب دعوة لهذا االتجاه هو  بوت حقيقة رن التعامل مع الجريمـة والسـلوكيات االنحرا ولعل رك ر

يتــرك آ ــارًا نحســية شــديدة علــى رجــل الشــرطة، كــذلك ال يــادة فــي معــدالت الجريمــة رو فــي رنماطهــا، رو 

ية تهــور رنمــا  جديــدة تتطلــب  يــادة فــي صــالحيات رجــاا األمــن، ويتطلــب  يــادة فــي الصــالبة الجســد

والنحســية، ومرنــة فــي العمــل، مــع الححــاظ علــى ر اطــة جــأش رجــل الشــرطة، وححاتــه علــى لياقتــه البدنيــة 

ومقدرتـــه التحكيريـــة ووعيـــه، هـــذه األمـــور مجتمعـــة تولـــد لـــدى الشـــرطي  ـــغطًا مهنيـــًا كبيـــرًا يحـــّتم وقـــوف 

النحســـية األخصـــائي االجتمـــاعي إلـــى جانبـــه، إلي ـــاق وتحســـير هـــذه ال ـــغوطات ومصـــادرها المهنيـــة و 

 ا.  2002واالجتماعية، وبالنتيجة التقليل من حدتها (طالب، 

استحداث وتيحة رخصائي اجتماعي في مراك  الشرطة، التـي قـد  ف نه من ال رور  وخالصة لما سبع 

تسـم تعود جدواها بالحائدة على الحرد والمجتمع والمؤسسات الحكومية بتن مًعا. وهـو الموتـف المـدني الم

نة والحكمة والهدوء، الذ  يعرف كيف يـتحهم رجـاا الشـرطة رصـحاب المشـكالت، والـذين بالصحات الر ي

ت ــطرهم تــروف المهنــة رو بعــ  المشــكالت االجتماعيــة إلــى تبــاع ســلوك غيــر ســوّ ، حينــذاك يكــون 

مـن  تدخل األخصائي المتحهم والواعي بخبرته العملية والعلمية في اللحتة المناسبة مسـببا ح ـوره نوعـاً 

 ا.2006النحسي لرجل الشرطة (الحصان،  األمن
 

 اللصائص والمواصفات التي يجب أن تتوفر في األلصائي النفسي واالجتماعي 1.11.1.2

ا رن األخصـــــائي النحســـــي واالجتمـــــاعي الـــــذ  يتـــــدخل لحـــــل المشـــــكالت النحســـــية 1994يـــــرى غبـــــار  (

ورى والمســـاواة والحريـــة والعلـــم واالجتماعيــة، ويطبـــع المبـــاد  المســـتمدة مـــن األديـــان، والمتم لــة فـــي الشـــ

واإلخاء والحب واإلخالص والعدا واألخال  والتقوى، ويقتد  باألنبياء، فيتهر مشـاعر الحـب الصـاد  

والمــودة الخالصــة لعمالئـــه الــذين يح ــرون إليـــه طــالبين مســـاعدته، فهــــو يقــابلهم بالبشاشــة والترحـــاب، 
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ــــديًا الرغ ــــى كــــرامتهم، مب ـــــة الصـــــادقة فـــــي مســـــاعدتهممحترمــــا إيــــاهم، محافتــــًا عل مــــن  ويعمــــل عــــدد، ب

األخصــائيين االجتمــاعيين فــي مؤسســات مختلحــة ســواء كانــت هــذه المؤسســات عامــة رو خاصــة، ولكــي 

يصــــبح الشــــخص رخصــــائيًا اجتماعيــــًا ال بــــد رن تتــــوافر فيــــه العديــــد مــــن الخصــــائص، منهــــا مــــا يتعلــــع 

  القياته المهنية وعلى النحو ارتي:بشخصيته ومؤهالته العلمية والعملية، ورخرى تتعلع بأخ

من المعروف رن لكل شخص صحات وسمات خاصة إال رن هناك سمات اللصائص الشلصية:  .1

مشـــتركة يمكـــن رن تجتمـــع بـــين مجموعـــة مـــن األشـــخاص، وهكـــذا األخصـــائيين االجتمـــاعيين، فقـــد 

الجتماعي فمن  ركدت العديد من الدراسات  بعد تحديدها الصحات يجب رن تتوافر في األخصائي ا

ـــة  ـــى رن األخصـــائي االجتمـــاعي يجـــب رن يتصـــف باألمان ـــيا التـــي توصـــلت إل رهمهـــا دراســـة (بيل

ي واألصــالة بــاإلخالص والعدالــة والمرونــة وال قافــة االجتماعيــة والصــحة الجســمية والنحســية، والــوع

لهم، ماتهم وميو بالذات إ افة إلى ال بات االنحعالي والقدرة على التعامل مع ارخرين، واتساع معلو 

والقــدرة علــى التقــويم واتخــاذ القــرار، واإلخــالص فــي العمــل بمــا يقت ــي منــه رن يقبــل علــى عملــه 

تقديم المسـاعدة لآلخـرين، فهـو كلمـا سـاعد رحـدًا وخحـف عنـه مـا يعـاني مـن آالم   برغبة ور ا في

حـس، متخليـًا نحسيه رو ما يواجهه من مشكالت ريا كان نوعها، ف نه يعمل ذلك بر ـا وعـن طيـب ن

عن رغباته، فهـو يتقبـل النـاس دون تحيـ ، بغـ  النتـر عـن الجـنس واللـون رو العـر ، وهـو يهـتم 

بنموه الشخصي بنحس القدر الـذ  يهـتم بـه بمعرفـة ر  الطـر  اإلرشـادية التـي تناسـب كـل شـخص 

 .ا1994عن غيره والصبر والتسامح والجررة وتنتيم الوقت وتحمل المسؤولية (غبار ، 

 

 صائص العلمية والعملية واأللالقيات المهنيةالل  .2

اإلعداد العلمي والحني الجيد الذ  يتلقاه األخصائي النحسـي واالجتمـاعي فـي المـدراس والمعاهـد وكليـات 

ملمـــًا بمعلومـــات تتعلـــع بـــالعلوم اإلنســـانية المختلحـــة، وبالخدمـــة االجتماعيـــة الخدمـــة االجتماعيـــة تجعلـــه 
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خالا عدة جوانب، رهمها اإليمان بأهمية المهن، وتطبقها وااللت ام بها من  والتدريب الميداني ورخالقيات

الجوانــب اإلنســانية والمجتمـــع بغــ  النتـــر عــن الجــنس والعـــر  رو العمــر وال قافـــة رو العجــ  والو ـــع 

االقتصاد ، وكذلك اإليمان بحع اإلنسان ممارسة الدور االجتماعي بحرية والححـاظ علـى خصوصـيته،  

هــا رو اســتخدامها مهمــا كانــت التــروف، والتعامــل مــع ذلــك  بمهنيــة بعيــدًا عــن شخصــنة وعــدم المــس ب

األمـــور واالهتمامـــات الشخصـــية، واحتـــرام معـــارف ارخـــرين وآرائهـــم واالســـتحادة منهـــا ومعرفـــة األســـباب 

 ا.2008الكامنة وراء حدوث المشكالت لألفراد والمجتمع إيجاد الحلوا المناسبة لها (درويش، 

لخصوصــية العمـل الشــرطي والعــبء المعنــو  الملقــى  علــى صــعيد العمـل الشــرطي ونتــراً احــث ويـرى الب

يـة على عاتع رفراد الشرطة، والمتم ل في ححع األمـن ر نـاء تنحيـذ المهـام، حيـث سـتقوم الوحـدة االجتماع

 ومن خـالا األخصـائيين االجتمـاعيين والنحسـانيين العـاملين فيهـا بتبنـي طـر  عمـل تسـاعد علـى تكييـف

الشـــرطي بعملــــه واســــتدراك توا نــــه، مــــن خــــالا اســـتخدام تقنيــــات علميــــة متم لــــة فــــي المقابلــــة العياديــــة، 

والمحاد ـــة مـــع تقـــديم بعـــ  االختبـــارات النحســـية، جماعـــة الحـــوار والتحـــدث والمناقشـــة، حينمـــا تتجـــاو  

الخــدمات،  ال ــغو  حــدود االحتحــاظ بــاالت ان لــدى رفــراد الشــرطة المســتحيدين، رو المســتهدفين مــن هــذه

يســــتخدم األخصــــائي االجتمــــاعي والنحســــاني الطريقــــة الم لــــى للوصــــوا إلــــى معرفــــة األســــباب، ودرجــــة 

 .اال طرابات النحسية التي ردت إلى ذلك لتقديم الحلوا  المناسبة
 

 االضطرابات النفسية الشائعة لدى رجال الشرطة واألمن وعالجها 12.1.2

رفراد الشرطة، وما تسببه من مخاطر على صحتهم الجسمانية تعتبر ال غو  النحسية التي يتعر  لها 

والنحســـية مـــن رك ـــر التـــواهر اإلنســـانية المعقـــدة، التـــي تتجلـــى فـــي كافـــة المجـــاالت البيولوجيـــة والنحســـية 

قـد  رنهـا، كمـا يـهاالجتماعية واالقتصادية والمهنية، حيث إنها تكون متجسدة في الوسـل الـذ  يعيشـون ف
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ذلك  فيعديد من المخاطر وار ار طويلة األجل على الصحة البدنية والنحسية، بما ال فيتتحاقم وتتسبب 

 ا.2014(مصباق، السمنة واألر  والسرطان واالنتحار

وحــــوا العالقــــة بــــين اإلجهــــاد النحســــي والبــــدني الــــذ  يتعــــر  لــــه   ــــبا  الشــــرطة وار ــــار النحســــية   

ا رن العمـل بنتـام 2012هـم، يـرى فيـوالنتي (والصحية التي يتعر ون لها نتيجة ذلك بحكـم طبيعـة عمل

الورديــات يســبب مجموعــة مــن رمــرا  البدانــة فــي الــبطن وارتحــاع  ــغل الــدم والســكتة الدماغيــة، حيــث 

% فقــــل مــــن العــــاملين 9% يعملــــون فــــي نوبــــات ليليــــة مقارنــــه مــــع 46.9رتهــــرت نتــــائد دراســــته بــــأن 

 % مـنهم يعـانون مـن السـمنة40يـة ، و ينـت رن والموتحين في الوالية كلها الـذين يعملـون فـي نوبـات ليل

% مـــن ال ـــبا  يعـــانون مـــن متال مـــة األيـــ  مقابـــل 25% مـــن عامـــة الســـكان، وان 32مقارنـــة مـــع 

بــاألر   باإلصــابةال ــبا  الــذكور كــانوا األك ــر عر ــة  رن% مــن عامــة الســكان، كمــا رتهــرت 18.7

 عامـًا ت يـد نسـبة اإلصـابة 30خـدمتهم  تتجـاو  مـرة مـن اإلنـاث، وان ال ـبا  الـذين  14وقلة النـوم  بــ 

اك ـــر مـــن غيـــرهم مـــن غيـــر  ـــبا  الشـــرطة.  والرئـــةبمـــر  ســـرطان الغـــدد اليمحاويـــة وســـرطان الـــدماغ 

، فــ ن ال قافــة يا رنــه علــى الــرغم مــن رن  ــبا  الشــرطة لــديهم تــأمين صــح2012فيــوالنتى (وي ــيف 

مــع  إيجابيــةف قــافتهم تبــدو غيــر  الســائدة فــي إدارات الشــرطة غالبــا تكــون  ــد هــدف تحســين الصــحة،

مـر  مــ من  األشـخاص الـذين لـديهم مشـاكل صـحية، ف ـبا  الشـرطة الـذين يكتشـف رنهـم يعـانون مـن

والسـمعة المهنيـة رو كليهمـا  المـالي، رو مشكلة صحية ما، ف ن ذلك قد يحقدهم الو ـع ع و  رو  ينحس

رحلــة مبكــرة مــن المــر  فتتحــاقم. م فــييمكــن عالجهــا  التــيممــا يجعلهــم يخحــون الك يــر مــن رعرا ــهم 

كليـة الشـرطة، وكـذلك ال ـبا ، مـن رجـل فهـم  فـيتغيير تـدريب الطـالب  ينبغيوانتهت الدراسة إلى رنه 

عالمــات اإلجهــاد وكيحيــة التعامــل معهــا، والشــكوى منهــا للمتخصــص، حتــى ال تحــدث ار ــار الصــحية 

مـن خـالا « التطعـيم  ـد اإلجهـاد» ى بــتتراكم وتت ـاعف علـى مـر األيـام، وتلقـى مـا يسـم التيالسيئة 

 برامد علمية ونحسية معينة لتقليل حدة التوتر واالنحعاا وم اعحاتهما.
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 األمنية األجهزةآثار رعاية منتسبي المؤسسة الشرطية و  13.1.2

توجــد العديــد مـــن ار ــار لهــذه الرعايـــة والتــي تتم ــل فـــي الر ــا عــن الحيـــاة، وفــي تحســن األداء و يـــادة 

 ي:ة، واالرتقاء بالقيم المهنية، وفي الر ا الوتيحي، ونستعر  هذه العوامل على النحو ارتاإلنتاجي

 الرضا عن الحياة: 1.13.1.2

د يظعد الر ا عن الحياة رحد المؤشرات اإليجابية للصحة النحسـية للحـرد، حيـث إنـه يـدا علـى حمـاس الحـر 

ر ـا عـن ويتمتع الحرد الـذ  يمتلـك القناعـة فـي الللحياة واإلقباا عليها والرغبة الحقيقية في رن يعيشها، 

 ـا حياته باالستبشار والتحاؤا والر ا عن النحس وتقبلها واحترامها، وفي حالـة اكتسـاب رجـل األمـن الر 

عـــن الحيـــاة ف نـــه ســـوف يتمتـــع بخصـــائص عديـــدة، ربر هـــا تقـــديره لذاتـــه والســـعادة فـــي الحيـــاة، والتحاعـــل 

الســليمة، ويتجنــب اإلحســاس باالكتئــاب والشــعور بالوحــدة النحســية  االجتمــاعي الجيــد، والصــحة النحســية

 واإلحساس بالقلع والغ ب.

إن رهــم آ ــار الر ــا عــن الحيــاة يرجــع إلــى اســتخدام المححــ ات االجتماعيــة والصــحية، حيــث إن إشــباع 

حيـاة حاجات هؤالء المنتسبين يؤد  فـي النهايـة إلـى إحساسـهم بتقـدير الـذات واإلحسـاس بالسـعادة فـي ال

 ا.1988والتحاعل االجتماعي الجيد، والتمتع بالصحة النحسية السليمة (الدسوقي، 

 
 تحسن األداء وزيادة اإلنتاجية 2.13.1.2

يعـــد األداء مـــن المحـــاهيم التـــي نالـــت النصـــيب األوفـــر مـــن االهتمـــام والتمحـــيص والتحليـــل فـــي البحـــوث 

لـى إلموارد اإلنسانية بشكل خاص، وذلـك بـالنتر والدراسات اإلدارية بشكل عام، وبالموا يع المتعلقة با

حة رهمية المو وع على مستوى الحرد والمؤسسة من جهة، وتداخله مع العلوم واالتجاهات الحكرية المختل

مــن جهــة رخــرى، ويعبــر األداء عــن النتــائد المرغوبــة التــي تســعى إليهــا المؤسســة األمنيــة وتعمــل علــى 

 ا.2005تحقيقها (التويم، 
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ى اء محهومًا شموليًا ومهمًا بالنسبة لجميع مؤسسات األعماا، حيث يستخدم مصطلح األداء عليعد األد

نطا  واسع في ميدان األعماا، ولكن يبقى مـن الصـعب إعطـاء تعريـف بسـيل ومحـدد لـه، وذلـك لتعـدد 

ه األبعــاد التــي يتكــون منهـــا األداء فــي المؤسســة. حيـــث يعــّرف األداء علــى رنــه ســـلوك يســاعد الحــرد فيـــ

للتعبيــر عــن إســهاماته فــي تحقيــع رهــداف المؤسســة علــى رن يــدعم هــذا الســلوك ويعــ   مــن قبــل إدارة 

المؤسسة، وعلى رّنه إنجا  األعماا كما يجـب رن تظنجـ ، بحيـث يعبـر عـن السـلوك الـذ  تقـاس بـه قـدرة 

 الحــــرد علــــى اإلســــهام فــــي تحقيــــع رهــــداف المؤسســــة، ويت ــــح رن رجــــاا األمــــن عنــــدما تشــــبع حاجــــاتهم

نجــا هم و خاصــة فــي المهــام الخطــرة، وهنــا تلعــب الرعايــة  الحســيولوجية والنحســية، ســوف يــ داد رداؤهــم وات

ن راالجتماعيــة والرعايــة الصــحية دورًا مميــ ًا فــي تحســين هــذا األداء حيــث تؤكــد النتريــات الســيكولوجية 

 ا. 2002إشباع الدوافع يظ يد من األداء ويحسنه ويطوره (طالب، 

 
 رتقاء بالقيم المهنيةاال  3.13.1.2

هــي مجموعــة مــن المعتقــدات التــي و  ا،2011(ع مــان،  االســتقامة واالهتمــام واألهميــة والقــوة هــيالقــيم 

تتسم بقدر من االستمرار النسـبي والتـي تم ـل موجهـات لألشـخاص نحـو غايـات رو وسـائل لتحقيقهـا، رو 

وجهــات عــن تحاعــل بــين الشخصــية رنمــا  ســلوكية يختارهــا ويح ــلها هــؤالء األشــخاص، وتنشــأ هــذه الم

والواقـــع االجتمـــاعي وال قـــافي، وتو ـــح القـــيم عـــن نحســـها فـــي المواقـــف واالتجاهـــات والســـلوك التـــاهر  

سـة ، رّما القيم المهنيـة فـي المؤسا1984(حلبي،  والخحي، والعوامل التي يكونها األفراد نحو مو وعات

شـــحافية   والعدالــة واإلحســان والقناعــة والتحــاني والاألمنيــة، فيوجــد العديــد منهــا، وربر هــا األمانــة والصــد

ر والمو وعية والن اهة، إ افة إلى احترام اإلنسان وحقوقه، والحس األمني، وحسن التعامل مع الجمهو 

 ا.2011(آا شافي، 
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 الرضا الوظيفي 4.13.1.2

ي. ويقصـــد اصــطلح علمــاء الـــنحس علــى رن الر ــا الـــوتيحي هــو رحـــد المحكــات الرئيســة للتوافـــع المهنــ

  ـين البيئــةو بـالتوافع المهنـي بأنـه العمليــة الديناميكيـة المسـتمرة التـي يقــوم بهـا الحـرد لتحقيـع الــتالؤم بينـه 

 المهنية. وينبغي رن يأخذ في الحسبان قدرة الحرد على التكيف لتروف ومطالب العمل.

يعبر عـن ر ـا الموتـف  وللتوافع المهني العديد من المتاهر، ومن تلك المتاهر الر ا الوتيحي وهو

عن وتيحته، وعن مكونات بيئة العمل، وعالقتـه برؤسـائه والمشـرفين عليـه ورجـره وحساسـيته لمركـ ه فـي 

الدافعيـة  البناء االجتماعي. لذا يرتبل الر ا الوتيحي مع الدافعية وتعتبر معيارًا للر ـا الـوتيحي، إذ إنّ 

ن رك ر الد هي  وافع تؤ ر على رداء العاملين في القطاع األمنيتكشف التأ ير على السلوك اإلنساني، وات

الرغبــة فــي النمــو والتقــدم فــي العمــل، والرغبــة فــي الحصــوا علــى العائــد المــاد  المناســب، والرغبــة فــي 

ـــاس داخـــل  التمتـــع بالســـلطة التـــي يتيحهـــا العمـــل فـــي القطـــاع األمنـــي، والرغبـــة فـــي اكتســـاب احتـــرام الن

ســتقرار فــي العمــل والشــعور باألمــان النحســي وال ــمان االجتمــاعي المؤسســة وخارجهــا، والرغبــة فــي اال

 ا. 2011(طالب، 

 كذلك ارتحاع الروق المعنوية لدى منتسبي األمن والشرطة يدا على الر ا الوتيحي، حيث تعتبـر الـروق

 المعنوية من المعايير التي يمكن رن تعبر عن الر ـا الـوتيحي، وتوجـد العديـد مـن المؤشـرات التـي تـدا

 ا.2011ى ذلك، م ل حب العمل ومكانه والعالقة بين الحرد و مالئه ورؤسائه (خر وش، عل

  
 الصحة النفسية 5.13.1.2

تعــّد الصــحة النحســية مــن المؤشــرات المهمــة التــي يتمتــع بهــا رجــل األمــن نتيجــة حصــوله علــى الرعايــة 

ية والنحسـية، حيـث يؤكـد االجتماعية والصحية هي الصحة النحسية السـوية نتيجـة إشـباع حاجاتـه الع ـو 

ا رن الحــرد الــذ  يتمتــع بصــحة نحســية تســاعده فــي التوافــع مــع عملــه و يئتــه االجتماعيــة، 2003رحمــد (
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فبمقــدوره تقبــل الحــرد الــواقعي لحــدود إمكانياتــه، وســوف يتمتــع بالمرونــة واالســتحادة مــن الخبــرات الســابقة، 

رة علــى مواجهــة اإلحبــا ، والتكيــف للمطالــب رو يكتســب التوافــع االجتمــاعي، واالتــ ان االنحعــالي، والقــد

الحاجات الداخلية والخارجية، والقدرة علـى العمـل واإلنتـا  المالئـم، والتوافـع النحسـي، والشـعور بالسـعادة 

 ا.2011(ع مان، 

 

 تجارب عربية في مجال اللدمات النفسية واالجتماعية 14.1.2

ا هتمامها بالعنصـر البشـر ، علـى اعتبـار رنـه رغلـى مـمن رهم معالم تقدم الدوا والمجتمعات هو مقدار ا 

تملـــك واعتبـــاره األســـاس فـــي إحـــداث التنميـــة، إ ـــافة إلـــى مقـــدار اهتمامهـــا بالرعايـــة الصـــحية والنحســـية 

ية واالجتماعية لمواطنيها وخلع دولة اال دهار والرفاه االجتماعي واالقتصاد ، وتـوفير الخـدمات الصـح

 ا.2004لدولة االجتماعية (الكحر ، والتعليمية وغيرها من سمات ا

يستعر  الباحث تجارب عدد من الدوا العر يـة فـي مجـاا الخـدمات النحسـية واالجتمـاعي، وذلـك علـى 

 النحو التالي:

 تجربة السعودية 1.14.1.2

، حـــين افتـــتح مستشـــحى الملـــك فهـــد 1983تعـــّد األولـــى عر يـــًا، إذ بـــدر االهتمـــام بهـــذا الجانـــب منـــذ ســـنة 

ني، ومــع التوســع والتطــوير اســتجابة لت ايــد رعــداد المســتحيدين، تــّم إ ــافة الجانــب النحســي للحــرس الــوط

نشــاء وحـدات اجتماعيــة وطبيـة داخـل مراكــ  الشـرطة نحســها،  واالجتمـاعي إلـى جانــب المجـاا الطبـي، وات

مهنيـة وقد ساهمت هـذه الوحـدات فـي الر ـا الـوتيحي وتحسـن األداء و يـادة اإلنتاجيـة واالرتقـاء بـالقيم ال

والر ــا عــن الحيــاة،  ــم االنتمــاء للمجتمــع والــوطن واألمــة، وحققــت األهــداف المرجــوة منهــا، فقــد عملــت 

على استمرارية وديمومة العمـل األمنـي، حيـث إن رجـل األمـن يتعـر  إلـى ك يـر مـن ال ـغو  المهنيـة 

رة مـا يتطلـب التححيـ  بسبب طبيعة المهـام التـي يقـوم بهـا، وغالبـًا مـا تكـون مهامـًا فيهـا ك يـر مـن الخطـو 
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لمقابلــة تلــك المهــام الخطــرة. ولــذا فــ ن المؤسســة األمنيــة تقــدم الك يــر مــن الرعايــة االجتماعيــة والصــحية 

 ا.2011(ع مان، 

 

 تجربة األردن 2.14.1.2

لقـــد تــــّم تأســــيس وحــــدات اجتماعيـــة فــــي األردن علــــى رســــاس رنـــه ال يمكــــن فصــــل الرعايــــة االجتماعيــــة 

ية عـــن مجموعـــة مـــن العوامـــل والمتغيـــرات، م ـــل التـــاري  الح ـــار  وال قافـــة والصـــحية أليـــة فئـــة ســـكان

ر والعوامــل االقتصــادية، ر  موقــع البلــد علــى دليــل التنميــة البشــرية رو النتــام السياســي، ودرجــة التح ــ

 ومدى االستقرار السياسي والناتد القومي اإلجمالي، والسـكان وغيـر ذلـك. لـذا تعمـل هـذه الوحـدات علـى

تقوم شباع الحاجات اإلنسانية بدءًا من الحاجات الحسيولوجية وحتى الشعور باألمن واالحترام و تحقيع وات 

ة بالتعاون مع اتحاد الشـرطة األردنـي علـى حمايـة مصـالح رع ـائه، وتقـديم الرعايـة االجتماعيـة والنحسـي

 ا.2011لهم ولمن يعيلون (الوريكات، 

 

 تجربة قطر 3.14.1.2

ماعيـة الخاصـة برعايـة رفـراد الشـرطة فـي دولـة قطـر، بنـاء علـى مـا تـّم تطـويره تّم تطـوير الوحـدات االجت

فــي و ارة الداخليــة القطريــة، و نــاء علــى اعتبــار م ــل هــذه الوحــدة رحــد رهــم عناصــر مــدخالت ومقومــات 

التنمية البشرية المستدامة، واستجابة إيجابية لمواكبة ما ي طلع به رجاا الشرطة من مهام ومسؤوليات 

ة ومتغيرةـ لتأمين توافر مستويات عالية من التوافع البدني والنحسـي واالجتمـاعي والمهنـي واإلبـداع متطور 

المســتمر طـــواا فتـــرة الخدمــة، واعتبارهـــا مصـــادر للخبــرة والعطـــاء والبنـــاء بعــد التقاعـــد. وتـــّم إنشـــاء إدارة 

هنــي للقســم الطبـــي الخــدمات الصــحية الخاصــة بـــأفراد الشــرطة فــي ســـيا  حركــة التطــور التنتيمـــي والم

الســابع فــي مراكــ  الشــرطة، ولتغطيــة األنشــطة ومتطلبــات المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية بعــد االستشــراف 
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المو ــــوعي لهــــا، والتمكــــين مــــن تــــوفير الخدمــــة الطبيــــة والنحســــية واالجتماعيــــة المهنيــــة المميــــ ة لــــذو  

 ا.2011االستحقا  من رفراد الشرطة (آا شافي، 

، إذ ردت إلــى تمتــع رجــاا الشــرطة بتــوافر مســتويات 2009ر ــة نجاحهــا منــذ ســنة وقــد ر بتــت هــذه التج

 عالية من التوافع المهنـي وكحـاءة األداء والتطـوير والتحسـين المسـتمرين، وعملـت علـى تحقيـع األهـداف

 ا.2011والخطل اإلستراتيجية في مجاا التنمية األمنية لطنسان والشرطي والمجتمع (آا شافي، 

 
 جربة اإلمارات العربية المتحدةت 4.14.1.2

ـــة المتحـــدة لعـــدد مـــن األســـباب، ولتحقيـــع عـــدد مـــن  تـــّم إنشـــاء الوحـــدة االجتماعيـــة فـــي اإلمـــارات العر ي

األهــداف، إذ تعمـــل الوحـــدات االجتماعيـــة تحـــت اســم المصـــلحة المرك يـــة للصـــحة والنشـــا  االجتمـــاعي 

رعايــة االجتماعيــة والصــحية فــي األجهــ ة  والريا ــي للمديريــة العامــة لألمــن الــوطني، وذلــك مــن رجــل ال

قـة األمنية، وتعمل على الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين في األجه ة من خـالا توحيـد شـرو  الليا

وكية، بمـا الطبيـة ألفـراد األجهـ ة األمنيـة، والححـاظ علـى اللياقـة البدنيـة والسـالمة الجسـدية والنحسـية والسـل

ذه هــعلــى رداء العمــل األمنــي بالكحــاءة المطلوبــة، مــع مراعــاة إعــادة تقيــيم  يكحــل تجنيــد العناصــر القــادرة

 ا.2010العناصر بعد مدة فترة معينة (رشيد، 

وتعمـــل علـــى دعـــم وتطـــوير الخـــدمات واإلجـــراءات الصـــحية الال مـــة واإلصـــالحية لتـــوفير البيئـــة ارمنـــة 

ة، وتع يـــ  وتطـــوير الرعايـــة والصـــحية الكحيلـــة ب ـــمان صـــحة وســـالمة العـــاملين فـــي المؤسســـات األمنيـــ

االجتماعية والخدمات والتأمينات الصحية، وتعمل على إيالء الجانب النحسي ما يستحقه من اهتمام في 

مجاا الرعاية الصحية، ل مان االستقرار النحسي لمنتسبي األجه ة األمنية مع منح حواف  معنويـة لمـن 

ار متعـددة. ومـن مهامهـا تنتـيم مـؤتمرات وريـام يواجهون تروفًا مهنية صعبة، ويتعر ون بسببها ألخطـ

دراســية وتحســينية وتكوينيــة ألطبــاء األمــن الــوطني والمختصــين فــي الرعايــة االجتماعيــة والصــحية فــي 
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ــة بتــدعيم وتطــوير الرعايــة االجتماعيــة  األجهــ ة األمنيــة، كــذلك القيــام بنــدوات علميــة حــوا الســبل الكحيل

ت نجاحهـا مـن خـالا تـوفير االسـتقرار الـذاتي لرجـل األمـن تـوقـد ر بوالصحية لمنتسبي األجه ة األمنيـة. 

علــى رســاس عــدة مقومــات، تــأتي الجوانــب الصــحية واالجتماعيــة والنحســية فــي مقــدمتها، علمــًا بــأن هــذه 

الجوانب تعد ذات رهمية بالغة بالنسـبة للمـواطن العـاد  وتصـبح م ـاعحة بالنسـبة لرجـل األمـن باعتبـار 

 ا.2010ان استقرار البالد وتأمين مستقبلها (رشيد، دوره رساسيًا في  م

 
 تجربة الجزائر 5.14.1.2

لـى تّم تأسيس الوحدات االجتماعيـة الخاصـة برعايـة رجـاا الشـرطة نحسـيًا واجتماعيـًا فـي الج ائـر بنـاء ع

 داعتبارات عديدة، منها التدخل العالجي النحسي بشكل عام إلى التخحيف من ار ار ال ارة، وتخحيـف ر 

نـًا فعل اإلجهاد األولي، والتحكم في المشاعر والعمليات الذهنية التي تستمر بال غل على الجسـد، رحيا

آالم في الررس، رو رمرا  سيكوسوماتية تسـتمر بشـكل مـ من مـا لـم يقـع هـذا التـدخل، و هـدف مسـاعدة 

غو  المهنيـــة، المنتســـبين لألجهـــ ة األمنيـــة علـــى التقليـــل مـــن حجـــم رو عـــال  اإلجهـــاد النـــاتد عـــن ال ـــ

والتخحيف من التأ يرات السلبية ل غو  العمـل، باإل ـافة إلـى الـتحكم فـي ال ـغو  وتجـاو  الصـدمات 

 ا. 2011الناتجة عن الحوادث المهنية (خر وش، 

وقــد ر بتــت هــذه التجر ــة نجاحهــا، وذلــك بتقــديم المشــورة رو إحالــة األشــخاص الــذين يعــانون مــن ارتحــاع 

صادر التوتر التنتيمي والتشاور مع المـدراء والرؤسـاء واألفـراد لحلهـا، ورصـد ال غل للعال ، وتحديد م

التغييرات التنتيمية المسببة للتوتر وال غو ، ومراقبة قـرارات اإلدارة فيمـا يتعلـع بالتسـبب فـي ال ـغل، 

اد وحل المشكالت، وتسوية الن اعات بين رفراد الشرطة والتي يمكن رن تسـبب ال ـغل لهـم، وتعلـيم األفـر 

كيحيــة تصــميم وتســهيل حــل المشــكالت مــن خــالا ورش عمــل. ومســاعدة رجــاا األمــن والشــرطة علــى 
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تنتيم إيقاع الحياة بحيث يكون متوا  بين المهني واألسر  واالجتمـاعي، وتقـديم العالجـي النحسـي لهـم، 

 ا. 2011الذ  يهدف إلى التخحيف من رعرا  ا طراب الكرب البعد  للصدمة (خر وش، 

 

 بعض النظريات في الضغوط النفسية 15.1.2

 الرواد في دراسات الضغوط

يتعامـل البــاح ون المعاصــرون مــع ال ــغو  وتأ يراتهــا علـى الصــحة العامــة للحــرد، علــى رســاس التــداخل 

ان والتكامل بين العقل والجسم، رو تحاعل الجانب االنحعالي مع الجانب الحسيولوجي. وهـذا يخـالف مـا كـ

 Rene Descartesسابع عشر، بسبب كتابات الحيلسوف الحرنسي (رينيه ديكارتا سائدا خالا القرن ال

جود الذ  رو  نموذ  ال نائية. وتعود جاذبية وجهة النتر هذه، و خاصة في تلك األيام، إلى الحر  المو 

بــين عمــل الــدماغ، والعمليــات الحيويــة فــي الجســم. وهــذه الحكــرة التــي ت امنــت مــع النه ــة والتطــور فــي 

الـذ  ادعـى  Hipocrates، طغت علـى الحكـرة القديمـة التـي ارتبطـت بالطبيـب اليونـاني (ربقـرا ا الطب

  بأن سوائل رو هرمونات لها عالقة بالحالة الم اجية للحرد هي المسؤولة عن المر  الجسمي والعقلي.

لعصـــارة فقــد اســـتند فـــي رريـــه علـــى افتـــرا  رن الجســـم يحتـــو  علـــى رر عـــة ســـوائل هـــي الـــدم، والـــبلعم، وا

الســوداء، والعصــارة الصــحراء، حيــث إن اخــتال  هــذه الســوائل بنســب غيــر متكافئــة تــؤد  إلــى المــر ، 

واالســتجابات الســلوكية غيــر المرغوبــة، م ــل: االكتئــاب، رو الحــدة فــي المــ ا ، رو االنطــواء، رو التشــاؤم 

حـوذه إال فـي منتصـف القـرن وغيرها من المشكالت التي ر طها بهـذه السـوائل. ولـم يحقـد نمـوذ  ال نائيـة ن

الذ  بدر يؤكد على  Claude Bernardالتاسع عشر، بح ل الطبيب الحرنسي المشهور (كلود بيماردا 

 Freudدور عوامــل األمــرا  النحســية فــي األمــرا  الجســمية، ويعتبــر الــبع  العــالم النحســي (فرويــدا 

ة والجسـدية فـي مختلـف اال ـطرابات فـي من رك ر العلماء تأ يرا في التأكيد علـى تحاعـل العوامـل النحسـي

 ا.2003شخصية اإلنسان (عسكر، 
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الت لذلك اهتم علماء النحس بتحسير طبيعة ال ـغل النحسـي، واالنحعـاالت المتعلقـة بـه، ور ـر هـذه االنحعـا

في الصحة النحسية. وتناولت النتريات النحسية ال غو   من رطـر ومنطلقـات مختلحـة، ممـا ردى إلـى 

 لنتريات فيما بينها، وهو ما ستبينه الدراسة في العر  الموج  التالي:اختـالف هذه ا

  (Spielberger, 19972)اواًل: نظرية سبيلبرجر 

ال يمكـــن تنـــاوا محهـــوم ال ـــغو  عنـــد (ســـبيلبرجرا دون الـــتمعن فـــي نتريتـــه الشـــهيرة عـــن القلـــع، علـــى 

، فقـــد عـــرف State Anxiety، والقلـــع كحالـــة Trait Anxietyرســـاس التمييـــ  بـــين القلـــع كســـمة 

"ســبيلبرجر" القلــع كســمة بأنــه: "عبــارة عــن اســتعداد ســلوكي مكتســب، يتــل كامنــًا حتــى تنبهــه وتنشــطه 

منبهــات داخليــة رو خارجيــة، فت يــر حالــة القلــع، ويتوقــف مســتوى إ ــارة القلــع عنــد اإلنســان علــى مســتوى 

 استعداده للقلع (ر  مستوى القلع كسمةا. 

سمة القلع، تشير إلى االختالفات بين األفراد فـي اسـتعدادهم لالسـتجابة للمواقـف واعتبر "سبيلبرجر" رّن 

ال اغطة بمستويات مختلحة من حالة القلع. وركد على رّن سمة القلع صحة  ابتة نسبيًا في الشخصية، 

ما القلع وميل  ابت نسبيًا لدى الحرد لالستجابة للمواقف الحياتية المختلحة بطريقة يغلب عليها التوتر، ور

كحالة فقد عرفه "سبيلبرجر" بأنه عبارة عن: "حالة انحعالية؛ يشـعر بهـا اإلنسـان عنـدما يـدرك تهديـدًا فـي 

الموقف فينشل جها ه العصبي الالإراد ، وتتوتر ع الته، ويستعد لمواجهـة هـذا التهديـد، وتـ وا عـادة 

ر  ابـت، بـل يتغيـر مـن موقـف إلـى هذه الحالـة بـ واا مصـدر التهديـد". وهـذا يعنـي رن القلـع كحالـة: غيـ

آخــر، بحســب شــدة ونــوع الخطــر رو التهديــد وتــنخح  حســب الموقــف. ور ــل "ســبيلبرجر" بــين ال ــغل 

وقلع الحالة، ويعتبر ال غل الناتد  اغطًا مسببا لحالـة القلـع، ويسـتبعد ذلـك عـن القلـع كسـمة، حيـث 

مرتحع في القابلية للقلع، إلى إدراك يكون القلع سمة من سمات شخصية الحرد رصاًل، ويميل الشخص ال

وهـو  Self – Esteemخطر عتـيم، فـي عالقاتــه مـع ارخـرين، التــي تت مــن تهديــدات لتقديــره لذاتـه 
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يستجيب لتهديـدات الذات هذه بارتحاع شـديد فـي حالـة القلـع، رو فـي مسـتوى الـدافع، هـذه القابليـة للقلـع، 

 ا.2008كمصدر للخطر والتهديد له (الطهراو ، تجعل الحرد ينتر إلى العالم المحيل به 

 

  (Hans Sely, 1956)ثانيًا: هانز سيليه 

إن ردود فعل الحرد لل ـغل النحسـي تتبـع نموذجـا خاصـا، رطلـع عليـه اسـم متال مـة التكيـف العـام، وقـد  

 حدد  الث مراحل لالستجابة لل غل النحسي هي: 

 ) مرحلة المنبهAlarm Stage بتهيئة نحسها للـدفاع عـن ريـة تهديـدات داخليـة رو ا: وتبدر الع وية

ـــــارة الجهـــــا  العصـــــبي الســـــيمب او ، المســـــئوا عـــــن  ـــــة، مـــــن خـــــالا إ  ـــــة نحســـــية رو بيولوجي خارجي

االســتجابات النحســية للمواقــف الطارئــة، وال ــاغطة، محد ــة تغيــرات فســيولوجية، م ــل:  يــادة إفــرا  

القلـــب، وتـــوتر الع ـــالت، و يـــادة كميـــة  هرمــون األدرينـــالين، وارتحـــاع  ـــغل الـــدم، وتســـارع نــب 

 العر .

 ) مرحلـة المقاومــةResistance Stage ا: تقــوم الع ـوية بالمقاومــة والــتخلص مــن ر  خطــر رو

رذى ينتد عن الصدمة األولى، وتهور رعرا  جسدية رو نحسية كالقرحة والتعـب والقلـع، ويحـاوا 

ن اسـتمرت هـذه المواقـف غ يـر المناسـبة ولحتـرة طويلـة، فـ ن علـى الحرد مقاومـة مسـببات ال ـغل، وات

 الحرد مواجهة المرحلة األخيرة من التكيف العام وهي مرحلة اإلنهاك.

 ) مرحلة اإلنهاكExhaustion Stage ،ا: إذا لم تستطع الع وية التغلـب علـى مسـببات ال ـغل

عر  ف ن طاقة الجسم على التكيف تصبح منهكة ومجهده، وت عف وسائل الدفاع والمقاومة، ويت

 ا.2011الحرد ألمرا  ال غل (حميد الدين،

  وفي بع  الدراسات واألبحاث تتهر هناك مرحلة رابعة هي: مرحلـة تمكـن ال ـغل: حيـث تتهـر

يجابيًا (جلعود،   ا. 2008فيها آ ار ال غل بشكل كبير على الحرد سلبًيا وات
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 (Murray, 1938)ثالًثا: نظرية موراى 

ـــر مـــوراى رن محهـــوم الحاجـــة ال ـــى اعتبـــار رن محهـــوم الحاجـــة يم ـــل يعتب  ـــغل محهومـــان رساســـيان، عل

 المحددات الجوهرية للسلوك، ويم ل ال غل المحددات المؤ رة والجوهرية للسلوك في البيئة. 

ويعــرف ال ــغل بأنــه صــحة لمو ــوع بيئــي رو لشــخص يعيــع جهــود الحــرد للوصــوا إلــى هــدف معــين، 

 ويمي  موراى بين نوعين من ال غو  هما:

 : ويشير إلى داللة المو وعات البيئية واألشخاص كما يدركها الحرد.Beta Stress بيتاضغط  -أ

 : ويشير إلى خصائص المو وعات وداللتها كما هي.Alpha Stress ضغـط ألفا -ب

ـــل   ويو ـــح مـــوراى رن ســـلوك الحـــرد يـــرتبل بـــالنوع األوا، ويؤكـــد علـــى رن الحـــرد بخبرتـــه يصـــل إلـــى ر 

 ا.2008ا، ويطلع على هذا محهوم تكامل الحاجة (الطهراو ، مو وعات معينة بحاجة بعينه

 
 (Freud, 1920)رابعًا: النظرية التحليل النفسي 

يعـد فرويـد مـن روائـل مـن رشـار إلـى التـوتر النحســي فـي نتريـة التحليـل النحسـي، وذلـك مـن خـالا تأكيــده 

مكونـات الشخصـية (را هـو، على القوة الدافعية للسلوك، وهي قوى داخليـة تسـبب الصـراع الـداخلي بـين 

 واألنــا، واألنــا األعلــىا، إذ تشــكل (رلهــوا الجــ ء األكبــر مــن الشخصــية، وهــي ال شــعورية وغيــر منطقيــة،

مــا وتحـاوا الحصــوا علـى اللــذة واالبتعــاد عـن األلــم، كمــا رنهـا مســتودع الغرائــ  والحاجـات البيولوجيــة، ر

ات (را هوا عن طريـع التحاعـل االجتمـاعي، (األناا فهي قوة  ابطة تتصل بالواقع وتحاوا  بل ن ع

وهــي تم ــل الجــ ء الــواعي مــن الشخصــية. رمــا (األنــا األعلــىا فهــي تتكــون مــن االتجاهــات الخلقيــة التــي 

خلي يتم لهــا الطحــل مــن الوالــدين، ويــدخل فــي ذلــك القــيم الدينيــة والمعــايير االجتماعيــة. إن الصــراع الــدا

ين ن مطالـب رلهـو الغري يـة والحو ـوية، و ـين التشـريعات والقـوانيحدث عندما تحشـل األنـا فـي التوافـع بـي

 (.2003فريحات، )التي تحر ها السلطة التشريعية (األنا األعلىا 
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 آراء علماء ساهموا في تطور المعرفة المرتبطة بالضغوط 16.1.2

لذهني : انصب اهتمامه على التقييم ا(Richard Lazarus, 1966) . وجهة نتر ريتشارد ال اروس1

ورد الحعل من جانب الحرد للمواقف ال اغطة، واتحع مـع "والتـر كـانون" علـى رن ال ـغل يحـدث نتيجـة 

ســير للتحاعــل بــين الحــرد والبيئــة المحيطــة. حيــث يعتبــر رن العوامــل العقليــة والمعرفيــة رك ــر رهميــة فــي تح

ــــ ــــذ  يحــــدد ال ــــغل ل ــــين رن ال يس الم يــــر وال األحــــداث النحســــية (ال ــــغلا مــــن األحــــداث نحســــها، ويب

نما إدراك الحرد وتحسيراته للموقف الذ  يتعر  له، وو ع "ال اروس" رهميـة كبـرى للت قيـيم االستجابة، وات

الشخصي للموقف، ورهمية رقل لالستجابة االنحعالية لل غل"، وهو يعتبر من روائـل البـاح ين فـي و ـع 

لتقيـيم ولـيس سـابقًا لـه، ورن الحـدث مقـاييس لل ـغو  النحسـية. ويـرى "ال اروس" رن ال ـغل هـو نتيجـة ل

الحياتي ال ينتد  غطا، رو ال يسبب ال غل، إنما وجهة نتر الشخص في الموقف تجعل من الحـدث 

 ا.2004مصدرًا لل غل (الحلو، 

: يعتبر العالم الحسـيولوجي كـانون مـن روائـل (Walter Cannon, 1932). وجهة نتر والتر كانون 2

فـــه بـــرد الحعـــل فـــي حالـــة الطـــوار  رو رد الحعـــل العســـكر ، بســـبب الـــذين اســـتخدموا عبـــارة ال ـــغ ل، وعرَّ

ارتباطــه بانحعــاا القتــاا رو المواجهــة. فحــي بحو ــه علــى الحيوانــات، اســتخدم عبــارة ال ــغل االنحعــالي، 

ليصــف عمليــة رد الحعــل النحســي الحســيولوجي التــي كانــت تــؤ ر علــى انحعاالتهــا. وقــد بينــت دراســاته رن 

النحعـــالي كـــاأللم والخـــوف وال ـــغل، تســـبب تغيـــرا فـــي الوتـــائف الحســـيولوجية للكـــائن مصـــادر ال ـــغل ا

الحــي، يرجــع إلــى التغيــرات فــي إفــرا ات عــدد مــن الهرمونــات، ربر هــا هرمــون األدرينــالين (يعــرف ري ــًا 

 باإلبنحرينا الذ  يهّيئ الجسم لمواجهة المواقف الطارئة. وقد كشحت ربحاث "كانون " وجـود ميكـاني م رو

آلة في جسم اإلنسـان تسـاهم فـي احتحاتـه بحالـة مـن االتـ ان الحيـو ، ر  القـدرة علـى مواجهـة التغيـرات 

التي يتعر  لهـا والرجـوع لحالـة التـوا ن الع ـو  والكيميـائي، بانتهـاء التـروف والمواقـف المسـببة لهـذه 

الجســم فــي التعامــل  التغيــرات، ومــن  ــم فــ ن ر  مطلــب خــارجي ب مكانــه رن يخــل بهــذا التــوا ن، إذا فشــل
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معه. وهذا ما اعتبره "كـانون"  ـغطا يواجهـه الحـرد، والـذ  ر مـا يـؤد  إلـى مشـكالت ع ـوية، إذا رخـل 

بدرجة عالية بالتوا ن الطبيعـي للجسـم. وقـد رولـى اهتمامـا لـدور الجهـا  السـيمب او  رو التعـاطحي، كأحـد 

لمواجهة المواقف ال اغطة، وتمكين الجسم رقسام الجها  العصبي الذاتي، لدوره الهام في تهيئة الجسم 

 ا.2003من االحتحاظ بالتوا ن المشار إليه (عسكر، 

وفريقهــا البح ــي فــي  (Marianne Frankenhaeuser, 1910) . وجهــة نتــر ماريــان فرانكنهــو ر3

الســويد: حيــث بينــت رهميــة ودور المكــون النحســي فــي ردة فعــل الحــرد اتجــاه مصــادر ال ــغل المختلحــة. 

العـالي  نسبة لهرمونات حاالت الطوار : األدرنـالين والنورادرنـالين، فقـد بينـت هـذه الدراسـات تأ يرهمـاوبال

علــى الوتـــائف الذهنيــة واالنحعاليـــة، ويعتمــد نشـــا  الغــدة الكتريـــة رو األدرناليــة بشـــكل شــبه كلـــي علـــى 

، و يـادة ت ارة رو قلـة الحمـلالمواقف النحسـية، م ـل الشـعور بحقـد الـتحكم، رو  يـادة االسـت ارة، رو قلـة االسـ

اقـف الحمل، كما رن ال يادة في إفـرا  هرمونـات ال ـغل (األدرنـالين والنورادرنـالينا ال تقتصـر علـى المو 

 ا.2003الم عجة وغير المرغوبة، بل تشمل المواقف السارة التي تواجه الحرد (عسكر، 
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 الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات العربية  1.2.2

نـه  يسـتحاد متشكل الدراسات السابقة إطارًا معرفيًا ومنهجيًا إ رائيًا للدراسة األمر الـذ  يجعـل منهــا رساسـاً 

فــي اســتكماا العمــل العلمــي، لــذا ســوف يقــوم الباحــث بعــر  مـــوج  ألهـــم الدراســـات الســابقة التــي لهــا 

بـه الدراسـات السـابقة مـع  ارتبا  بعنوان ومو وع الدراسة الحالية، وسيعر  الباحث بع  ما سـاهمت

  األخذ بعين االعتبار ترتيبهـا  منيًا من األقدم إلى األحدث، وذلك كما يلي:

 الطبـي الميـدان فـي االجتماعيـة اللدمة مهنة تطبيق واقع" بعنـوان (2010) عوض رجراها دراسة فحي

 وقــد ".لكرموطــو  قلقيليــة محــافظتي فــي الطبيــة المؤسســات فــي العــاملين نظــر وجهــة مــن ومعوقاتهــا

 كميــاً  تعبيــراً  عنهــا ويعبــر الواقــع، فــي هــي كمــا التــاهرة يصــف الــذ  الوصــحي المــنهد الباحــث اســتخدم

 إلـــى الوصـــوا إلـــى إ ـــافة التـــاهرة هـــذه لعالقـــات فهـــم إلــــى الوصــــوا إلـــى ذلـــك يـــؤد  بحيـــث وكيحيـــًا،

 قلــــة فــــي  لــــةمتم الدراســــة مشــــكلة وكانــــت المــــدروس الواقــــع تطــــوير فــــي تســــاعد وتعميمــــات اســــتنتاجات

 وتشــريعات ورنتمــة قــوانين توجــد ال رنــه إلــى إ ــافة المو ــوع هــذا فــي تتحــدث التــي الســابقة الدراســات

, األوليـة الصـحية الرعاية ومراك  المتشحيات في االجتماعية بالخدمة خاصة رقسام ب نشاء تتعلع خاصة

 الطبـي الميـدان فـي جتماعيـةاال الخدمـة مهنـة تطبيـع واقع إلى التعرف إلى الدراسة هدفت ذلك تل وفي

 إلـى إ ـافة وطـولكرم، قلقيليـة محـافتتي فـي الطبيـة المؤسسـات فـي العـاملين نتـر وجهـة من ومعوقاتها

 درجة على المؤسسة تبعية المهنة، الخبرة، سنوات العملي، المؤهل الجنس، متغيرات مـن كـل ر ر تحديد

 ب ـرورة الدراسـة روصـت وقـد. فلسطين في بيالط الميدان في االجتماعية الخدمة مهنة معوقات تطبيع

 اسـتحداث  ــم ومــن الطبية، والمؤسسات المراك  في االجتماعية للخدمة خاصة رقسام إنشاء في اإلسراع

 والقـــوانين التشـــريعات وســـن عملهـــا، وتنتـــيم األقســـام هـــذه عمـــل لمتابعـــة الصـــحة و ارة فـــي خاصـــة إدارة
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 األخصـــائي وصـــالحيات دور وتو ــــح الطبيــــة جتماعيــــةاال الخدمــــة رقــــسام عمـــل تـــنتم التـــي الخاصـــة

 دور رهميــــة لتو ــــيح عمــــل وورش نــــدوات عمــــل و ــــرورة الطبيــــة، المؤسســــة فــــي الطبــــي االجتمــــاعي

 تقـديم فـي دورهـا المختلحـة اإلعـالم وسـائل تأخـذ رن و ـرورة الطبيـة، المجاا في االجتماعي األخصائي

 المهنـــة، لهـــذه الحاجـــة ومـــدى الطبـــي المجـــاا فـــي جتماعيـــةاال الخدمــــة بمهنــــة للتعريــــف متنوعــــة بــــرامد

 بـــــه يقـــــوم الـــــذ  بالـــــدور المستشـــــحى فـــــي العاملـــــة الطبيـــــة الكـــــوادر وجميـــــع األطبـــــاء بتوعيـــــة واالهتمـــــام

 مـــن بــالك ير والقيــام رنحســهم وات بــات ردوارهــم بتحعيـــل مطــالبون  رنهــم كمــا االجتمــاعيون، االختصاصــيون 

 رك ــر تكــون  والدراســات األبحــاث مــن م يــد إجــراء و ــرورة مستشــحى،ال داخــل والت قيــف التوعيــة رعمــاا

 .الدور لهذا تأديته ومعوقات الطبـي االجتماعي األخصائي دور حوا شمولية
 

"جـدوى اســتحداث وظيفــة ألصـائي اجتمـاعي فـي في دراسة رخرى بعنـوان  (2006) الحصانوتناوا 

ــام ــاض مــن وجهــة نظــر الضــباط الع ــة الري إذ اســتخدم الباحــث رســلوب  لين فيهــا"،مراكــز شــرطة مدين

 با  مراك  الشرطة في مدينة الريا  وكان الهدف منها معالجة المشاكل  47الدراسة المسحية على 

وقــد طبقـت الدراسـة علــى  االجتماعيـة بالمؤسسـة األمنيـة للمــواطنين مـن خـالا األخصــائي االجتمـاعي،

لشــرطة بمدينــة الريــا . وطبقــت الدراســة ا مــن  ــبا  ومــدير  مراكــ  ا100عينــة عشــوائية حجمهــا (

االســـتبانة كـــأداة لجمـــع المعلومـــات، وخلصـــت الدراســـة إلـــى النتـــائد التاليـــة: رن  ـــبا  ومـــدير  مراكـــ  

الشـــرطة بمدينـــة الريـــا  يوافقـــون جـــدًا علـــى تقبـــل المجتمـــع لوجـــود األخصـــائي االجتمـــاعي، اســـتحداث 

مجتمـــــع بشـــــكل عـــــام، وجـــــود األخصـــــائي وتيحـــــة رخصـــــائي اجتمـــــاعي الشـــــرطة تعـــــود بالحائـــــدة علـــــى ال

االجتمــاعي يشــكل بنــاء جســور علميــة بــين المؤسســات األمنيــة، الحائــدة مــن األخصــائي االجتمــاعي فــي 

ة مراك  الشرطة، إ الة حاج  الرهبة بـين المـواطن ورجـاا الشرطة وللمختص االجتماعي دور في معالج

 الشرطة.حاالت العنف  د ال وجة رو األطحاا التي ترد رقسام 
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العوامل المـؤثرة علـى أداء العاملين فـي أقسـام اللدمـة التعرف إلـى  (2006الشيباني )وهدفت دراسة 

رجريـت هـذه  ، فقـداالجتماعية بالمجال الطبي دراسة ميدانيـة مطبقـة بمجمـع الرياض الطبـي بالريـاض

العوامــل المــؤ رة علـــى  الدراســة بمجمــع الريــا  الطبــي بالريــا ، وقــد هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى

استخدمت  .رداء األخصـائيين االجتمـاعيين العاملين في قسم الخدمة االجتماعية بمجمع الريا  الطبي

بقـت الدراسـة علـى األخصـائيين االجتمـاعيين  .الدراسـة مـنهد دراسـة الحالـة عـن طريـع الحصـر الشـامل

ا 15ذين بلع عددهم ر نـاء إعـداد الدراسـة (العاملين بمجمع الريا  الطبي بقسم الخدمة االجتماعية، وال

رخصــائي مــن كــال الجنســين، وقــد اســتخدمت الباح ــة رداة االســتبانة لألخصــائيين االجتمــاعيين العــاملين 

بقســم الخدمـــة االجتماعيـــة بمجمــــع الريـــا  الطبــي فـــي مدينـــة الريــا ، إ ـــافة إلـــى ذلــك فقـــد اســـتخدم 

المالحتـــة مـــن خـــالا معايشـــتها و يارتهـــا لمجمـــع  رداةام تحليـــل المحتـــوى، كمـــا قامــــت الباح ــــة باســــتخد

الريــا  الطبــي، وتــم رصــد تلــك األعمـــاا التــي تقــوم بهــا األخصــائية االجتماعيــة وفــع نمــوذ  الســجل 

القصصي للعمـل المهنـي فـي الخدمة االجتماعيـة،  ـم مراجعـة تلـك المالحتـات وصـياغتها وفـع محـاور 

الباح ــة علــى التحليــل الكمــي والتحليــل الكيحــي كمــا اســـتخدمت  الدراســة فــي  ــوء تســاؤالتها. واعتمــدت

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائد مـن رهمهـا: تنـوع الخـدمات التـي .  SPSSالباح ـة البرنامد اإلحصائي

يقــــدمها قســــم الخدمــــة االجتماعيــــة الطبيــــة فــــي مجمــــع الريــــا  الطبــــي بــــين الجانــــب العملــــي والت قيحــــي 

على اإليحاء بمتطلبات العمـالء ولكـن بشـكل متقطـع وغيـر دائـم، ويقـدم قسـم  والترفيهي، وقدرة المستشحى

الخدمة االجتماعية خدمة ذو  االحتياجات الخاصة بدرجة كبيرة، وتنوع الحئات التـي يتعامـل معهـا قسـم 

الخدمة االجتماعية في مجمع الريا  الطبي ومنها حاالت األطحـاا، حـاالت الطـوار ، حـاالت اإليـذاء 

، حــاالت الحئــات الخاصــة، العمليــات الجراحيــة، حــاالت الحشــل الكلــو ، ووجــود صــعوبات فــي المختلحــة

تكوين عالقات مهنية مع المري ، ومن ربر  الصعوبات في تكوين عالقات مهنية مع المري  مرتبـة 

تنا ليــًا حســب درجــة صــعو تها ومنهــا رغبــة العميــل فــي اإلســراع فــي العــال ، ك ــرة الحــاالت ، عــدم قبــوا 
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عميل لحكرة العال . وكشحت النتـائد عـدم وجـود فـر  ذات داللـة إحصـائية بـين الجـنس والعمـر والحالـة ال

االجتماعيــة والمؤهــل الدراســي ومــدة العمــل كأخصــائي اجتمــاعي فــي قســم الخدمــة االجتماعيــة بمجمــع 

عوقــات الريــا  الطبــي و ــين المهمــة التــي يقــوم بهــا، ووجــود معوقــات للممارســة المهنيــة والتــي منهــا م

خاصـــة بعـــدم تعـــاون المـــري ، معوقـــات خاصـــة بالنتـــام اإلدار ، معوقـــات خاصـــة بعـــدم التعـــاون مـــع 

الحريــع الطبــي بنســبة، ومعوقــات خاصــة بعــدم تــوفر األجهــ ة اإلداريــة، ومعوقــات خاصــة بــنقص اإلعــداد 

 .النتر  والعملي
 

 اللدمة أقسام في لعاملينا أداء على المؤثرة العوامل( "2006) مغيص بنت تناولت وفي دراسة رخرى 

 الشــامل الحصــر خــالا مــن الحالــة دراســة مــنهد الباح ــة اســتخدمت وقــد ".الطبــي بالمجــال االجتماعيــة

 إلــى إ ــافة الطبــي الريــا  لمجمــع  يارتهــا خــالا مــن والمالحتــة المحتــوى  تحليــل ري ــاً  واســتخدمت

 علـى المـؤ رة العوامـل علـى التعـرف إلـى الدراسـة وهـدفت. الكيحـي والتحليل الكمي التحليل على اعتمادها

 وطبقــت الطبــي الريــا  بمجمــع االجتماعيــة الخدمــة قســم فــي العــاملين االجتمــاعين األخصــائيين رداء

 خـالا مـن الباح ـة توصـلت وقـد. رخصـائياً  عشـر خمسـة عـددهم والبـالع فيـه العـاملين األخصـائيين على

 ورن الطبـي، الريـا  مجمع في االجتماعية خدمةال قسم في الخدمات تتنوع: التالية النتائد إلى دراستها

 علــى قــادرة المشــحى ورن بــالمري ، اهتمــامهم حــوا غيــره مــن رك ــر العملــي الجانــب علــى تركيــ اً  هنــاك

 الخــدمات بتقــديم يقــوم القســم بــأن الدراســة و ينــت. منــتتم غيــر بشــكل ولكــن العمــالء، بمتطلبــات اإليحــاء

 متعـددة عمريـة فئـات مـع يتعامـل ورنـه كبيـرة و درجـة دائـم كلبشـ الخاصـة االحتياجـات لـذو   االجتماعية

 مهنيـة عالقات تكوين صعوبة إلى الباح ة وتوصلت. معها والتعامل خدمتها درجة حسب تنا ليا ومرتبة

 وعـدم معهـا، يتعامـل التـي الحاالت وك رة العال ، في اإلسراع في العميل رغبة ابر ها ومن المري  مع

 األخصـــائيين معتـــم لـــدى كبيـــرة قـــدرة هنـــاك بـــان تبـــين انـــه إلـــى إ ـــافة العميـــل لـــدى العـــال  فكـــرة تقبـــل

 التـــي المهنيـــة الممارســـة وتنـــوع مشـــكالتهم، لحـــل المحلـــي المجتمـــع بمـــوارد االســـتعانة علـــى االجتمـــاعين



58 

 واألسس المعارف وتحاوت رولوياتها، وتحاوت الطبي الريا  بمجمع االجتماعيون  األخصائيون  يعتمدها

 التواصـل عـدم النتـائد خـالا مـن وات ـح القسـم في العامل االجتماعي األخصائي لدى متوفرةال النترية

 معتـــم لـــدى النتريـــة المعـــارف وتوتيـــف الحـــاالت، مـــع التعامـــل عنـــد المتخصصـــة المراجـــع مـــع الـــدائم

 ومتقطعـــة، دائمـــة بنســـبة العمليـــة الممارســـة فـــي الدراســـة ر نـــاء تلقوهـــا والتـــي االجتمـــاعيين األخصـــائيين

 األخصـــــائيين قبـــــل مـــــن العمـــــالء مـــــع التعامـــــل ور نـــــاء الحـــــرد لخدمـــــة الحدي ـــــة لالتجاهـــــات ســـــتخدامهموا

 منهـا المهنيـة للممارسـات عديـدة معوقـات وجـود إلـى الدراسـة ورشـارت. ومتقطـع دائـم بشكل االجتماعيين

 عم التعاون  عدم تخص ورخرى  اإلدار   بالنتام خاصة ومعوقات المري ، تعاون  بعدم خاصة معوقات

 ورن والعملـي، النتـر   اإلعـداد نقص حتى رو اإلدارية األجه ة توفر عدم تخص رخرى  رو الطبي الحريع

 من معنوية رو مادية حواف  وجود عدم ومنها االجتماعية، الخدمة قسم رداء تواجه إدارية معوقات هناك

 .عام بشكل االجتماعيين لألخصائيين المعنوية الروق لرفع اإلدارة قبل
 

ــدايل ورجــرى  ــدور اللدمــة دراســة حــوا  (2006) ال "مــدى احتيــاج منتســبي رئاســة الحــرس الــوطني ل

 وقــد اســتخدم الباحــث المــنهد الوصــحي لمــا لــه مــداخل االجتماعيــة فــي حــل المشــكالت التــي تــواجههم"،

متعــددة فاســتخدم الباحــث مــدخل المســح االجتمــاعي بطريقــة العينــة القصــدية لتناســبه مــع نــوع الدراســة، 

دراسة استطالعيه للكشف عن المشكالت التي تواجه منتسبو رئاسة الحرس الوطني. وتوصلت  بوصحها

الدراســة إلــى نتــائد عــدة مــن رهمهــا، التأكيــد علــى احتيــا  منســو ي رئاســة الحــرس الــوطني لــدور الخدمــة 

االجتماعيـــة فـــي حـــل اإلشـــكاليات التـــي تـــواجههم، والتوصـــل إلـــى ربـــر  المشـــكالت التـــي تـــواجههم علـــى 

صـعيد االجتمــاعي واالقتصـاد  والصــحي والتنتيمــي واإلدار ، والحاجـة إلــى وجــود جهـة خاصــة تقــوم ال

  بالبحث عن الحلوا والعال  المناسب لتلك المشكالت.
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 رتهـرت نتـائد الدراسـة رهـم ( "تصور مقترح إلعداد ألصـائي اجتمـاعي دولـي".2006) عرفانوتناوا 

مات خصائي االجتماعي الدولي وهي: مهارة إدارة الكوارث واأل  المهارات التي يمكن رن يعتمد عليها األ

ارة العالمية، ومهارة التحاو ، والتحليل النقد  للمشكالت االجتماعية، وتكوين عالقـات اجتماعيـة، ومهـ

حـــل المشـــكالت بطريقـــة علميـــة، واإلنصـــات الـــواعي، واســـتخدام الحاســـب ارلـــي وتطبيقاتـــه فـــي الخدمـــة 

 .جراء االتصاالت بأنواعها اللحتي وغير اللحتياالجتماعية، ومهارة إ
 

العامـة  "تقـويم اللدمـة االجتماعية الطبيـة بالمستشـفياتبعنوان  (2003القبنـدي )وفي دراسة رجراها 

حيث جاءت عينة الدراسة وفع طريقة الحصر الشامل للمر ـى  والتلصصية لتطويرها بدولة الكويت"،

ا مري ـًا مـن كـال الجنسـين، 74خصصـية بمنطقـة الصـباق وعـددهم (المقيمـين بالمستشـحيات العامـة والت

لـى حيث إنهم المقيمـون فيهـا عنـد إجـراء الدراسـة، وقـد اسـتخدمت الباح ـة رداة االسـتبانة بهـدف التعـرف إ

ـــة الكويـــت مـــن وجهـــة نتـــر  مـــدى تـــوافر الخـــدمات الطبيـــة فـــي المستشـــحيات العامـــة والتخصصـــية بدول

عامـة منها، والتعرف إلى مسـتوى رداء الخدمة التي تقدمها المستشحيات ال المر ى المقيمين والمستحيدين

والتخصصية بدولة الكويت وجهود تلك المؤسسات في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، والوصوا 

إلى مؤشرات تخطيطية بهدف تطوير الخدمات الطبية والتمري ـية واالجتماعية في المستشحيات العامـة 

خـــالا التعـــرف إلـــى المشـــكالت والمعوقــات ومـــا يعتـــر  رمـــام اســـتحادة المر ـــى مـــن  والتخصصــية مـــن

 الخــدمات المتكاملــة فــي تلــك المستشــحيات، وكيحيــة تحســين  قــدرتها علــى رداء خــدماتها المتكاملــة بصــورة

ة رف ـل فـي إطـار تكامـل العمـل الحريقـي فـــي المجـاا الطبـي. ورشـارت نتـائد الدراسـة إلـى األدوار المهنيــ

تلحة لالختصاصي االجتماعي التي تمكنه من تلبية االحتياجـات المختلحـة للمر ـى كتنتـيم رنشـطة المخ

 ترفيهية تهدف إلى تغطية روقات الحراغ لدى المر ى ومساعدتهم على االنتتام في العال .
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فت هد "اللقاء المهني بين مهنة اللدمة االجتماعية ومهنة الطب".في دراسته  (1990) أحمدوبحث 

 دراســة إلــى معرفــة وجهــة نتــر الهيئــات الحنيــة العاملــة بالمستشــحى فــي العالقــة باألخصــائي االجتمــاعيال

ومســؤولياته فــي المؤسســة الطبيــة. ورجــرى الباحــث دراســته فــي المستشــحيات الحكوميــة بــالحيوم مســتخدما 

ده محكمــًا ليســاعا محــردة، واســتخدم الباحــث اســتبيانًا 50المــنهد االســتطالعي وقــد بلــع عــدد العينــة بهــا (

علــى جمــع المعلومــات والبيانــات الال مــة لدراســته. واســتنتد الباحــث مــن دراســته مــا يلــي: غالبيــة عينــة 

الدراســة لــيس لــديها فكــرة وا ــحة عــن الخدمــة االجتماعيــة الطبيــة، وررى األغلبيــة  ــرورة ورهميــة وجــود 

ي االجتمــاعي بــدوره يعــود لعــدم مكتــب للخدمــة االجتماعيــة الطبيــة بالمستشــحى، ورن عــدم قيــام األخصــائ

تــوفر اإلمكانيــات، ورن األخصــائي االجتمــاعي يمكــن رن يســاعد فــي العمليــة العالجيــة مــن خــالا إبــرا  

 العوامل االجتماعية في المر  رو التروف المحيطة بالمري . 
 

  .السـعودي" المجتمع في الشرطة والمواطن رجل بين "العالقة دراسة حـوا (1989) اللليوي ورجرى 

 المجتمـع السـعود  فـي والمـواطن الشـرطة رجـل بـين العالقـة شـكل معرفـة الدراسـة فـي مشـكلة وتم لـت

 ال ـبل ردوات إحـدى باعتبارهـا حالًيـا، تلعبهـا الشـرطة التـي واألدوار الشـرطة رجهـ ة تطـور مـع خاصـة

 سـة الحاليـة،بالدرا مباشـرة عالقـة لهـا التـي المهمـة النتـائد مـن عـدد إلـى وخلصـت الدراسـة .االجتمـاعي

 بسـبب تكـون  المـواطنين علـيهم مـن تعـر  التـي المشـاكل رن الشـرطة رجـاا مـن مجموعـة تـرى  :ومنهـا

 عالقـة عمـل، المـواطن مـع العالقـة رن الشـرطة فـي المجتمـع، وركـد رجـاا الشـرطة بـدور المـواطن جهـل

 مع التعامل سلوبر عالقة ب جادة على الشرطة رجل تعليم إنسانية، ورن مستوى  عالقة نحسه الوقت وفي

 وجـرائم المروريـة الحـوادث هـي بسـبب والشـرطة المـواطنين بـين التمـاس حـاالت المـواطنين، ورن رك ـر

 .السرقة
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 الدراسات األجنبية 2.2.2

دور المراكــز االجتماعيــة فــي معرفــة  حــوا (Sharpling, 2015دراســة )ومــن الدراســات األجنبيــة، 

. وقـد قـوم بهـا رجـال الشـرطة علـى اهتمامـاتهم االجتماعيـةالتلفيف من تأثير المهـام الصـعبة التـي ي

ا فـردًا 285رجريت الدراسة في مراك  شـرطة لنـدن علـى عينـة مسـحية مـن رجـاا الشـرطة، بلـع عـددها (

يعملــون فـــي الميـــدان، وقـــد اســـتخدمت هـــذه الدراســة المـــنهد التحليلـــي، وذلـــك بتحليـــل آراء عينـــة الدراســـة 

ات د تبــّين رّن للمراكــ  االجتماعيــة تــأ ير و درجــة متوســطة علــى اهتمامــباســتخدام االنحــدار المتعــدد، وقــ

 رفراد الشرطة العـاملين فـي الميـدان، ويـؤد  وجـود هـذه المراكـ  إلـى تو ـيح العالقـة بـين رجـاا الشـرطة

 والمجتمع المحلي و درجة متوسطة.
 

ي يعــاني منــه تــأثير اإلجهــاد المهنــي الــذبدراســة مســحية بهــدف معرفــة  (Vadgaon, 2014)وقــام 

رطة ، وذلك بمراجعة مسحية للحاالت الواردة في مراكـ  الشـرجال الشرطة في مدينة نيودلهي في الهند

ا، ومعرفــة تــأ ير اإلجهــاد المهنــي علــى ســلوك رجــاا الشــرطة وحيــاتهم 2013 – 2005خــالا الحتــرة (

ّين رن اإلجهــــاد العامــــة، ولتحقيــــع هــــذه األهــــداف قــــام الباحــــث بدراســــة مســــحية لســــجالت الشــــرطة، فتبــــ

وال ــغل النحســي لهمــا تــأ ير بدرجــة عاليــة علــى األداء التنتيمــي لرجــاا الشــرطة، ويشــكل خطــورة فــي 

تنتيم رعماا الشرطة، وكانت رك ر رعـرا  اإلجهـاد هـي ال ـغوطات النحسـية واالجتماعيـة التـي يعـاني 

مؤسســـات الشـــرطية منهـــا رجـــاا الشـــرطة، ويـــؤد  إلـــى تطـــوير مخرجـــات ســـلبية علـــى رفـــراد الشـــرطة وال

 العــاملين فيهــا، ويــؤد  إلــى تــدهور الرفــاه بشــكل عــام، ويــؤ ر ســلبًا علــى مســتويات الر ــا وااللتــ ام عــن

تنتـــيم عمـــل الشـــرطة، ويـــؤد  إلـــى مســـتويات عاليـــة مـــن التـــوتر، بســـبب التـــأ ير الســـلبي علـــى القـــدرات 

 الجسدية والعقلية لرجاا الشرطة.
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التحـديات النفسـية واالجتماعيـة إلـى الكشـف عـن ( Muthondeki et al., 2014)وهـدفت دراسـة 

دات وقـد تمـت دراسـة مطالـب العمـل والتعاقـ التي يواجهها ضباط رجال الشـرطة المتقاعـدين فـي كينيـا،

نة وآ ارهـــا علـــى الرفاهيـــة النحســـية واالجتماعيـــة لهـــؤالء ال ـــبا ، وقـــد اســـتخدم البـــاح ون رداتـــّي االســـتبا

ا  ــابطًا متقاعــدًا مــن الــذين تركــوا الخدمــة فــي 50عينــة بلــع حجمهــا (والمقابلــة والمــنهد الوصــحي مــع 

ا. ورتهـــرت نتـــائد الدراســـة رنـــه نتـــرًا لطبيعـــة عمـــل الشـــرطة، 2008 – 1998الشـــرطة خـــالا الحتـــرة (

لهـم،  وال قافة المهنية التي تحر  عليهم ألداء واجبـاتهم، ونتـرًا للمسـتوى المتـدني فـي الخـدمات المقدمـة

  يجـــدون صـــعوبة كبيـــرة فـــي التكيـــف مـــع الحيـــاة المدنيـــة بعـــد ســـن التقاعـــد، ووجـــدت فـــ ن هـــؤالء ال ـــبا

  علـى الدراسة ري ًا رنه ال يوجد نتام للدعم النحسي في إدارة قوة الشرطة الكينية، والتـي تسـاعد ال ـبا

ـــاء تـــأديتهم لواجبـــاتهم، وبالتـــالي يتحمـــل ال ـــبا  ال ـــغوطات المرتبطـــة  مواجهـــة التحـــديات النحســـية ر ن

نتـائد العمل والتقاعد التي تؤ ر سلبًا على نحسياتهم ورفاهيتهم عنـدما يكونـون خـار  الخدمـة، ورشـارت الب

 ية.إلى الحاجة إلى نتام دعم نحسي ل با  الشرطة ر ناء الخدمة الحعلية وفي الحياة بعد الخدمة الحعل
 

فسـية والعقليـة لـدى ( تأثير العمـل الشـرطي علـى الصـحة النCole, 2013)وفي دراسة رخرى تنـاوا 

ا 350، وقام الباحث بدراسة استطالعية رراء (أفراد الشرطة في مراكز )ميدالندز الغربية( في بريطانيا

ا. وقــدم مــن 2012 – 2011مــنهم، باســتخدام نمــوذ  الكترونــي قــام بتعبئــة هــؤالء األفــراد خــالا الحتــرة (

حوا كيحية التعامل مع الحوادث التي  خالا هذا النموذ  نصائح ومشورات ومعلومات وا حة ومو وقة

لهــا تــأ ير مباشــر علــى الصــحة النحســية والعقليــة لرجــاا الشــرطة، وبعــد تحليــل آراء رفــراد عينــة الدراســة، 

تبــّين رّن الخــدمات النحســية المقدمــة لرجــاا الشــرطة فــي الــدوائر والمراكــ  التــي يعملــون فيهــا، ال تمــنحهم 

والهدوء، إذ يعانون من  غو  العمـل التـي تـؤ ر علـى صـحتهم العقليـة  قدرًا كبيرًا من الطمأنينة والراحة

والنحسية، وتبّين رن رفراد الشرطة يعتقـدون و درجـة متوسـطة رّن رعمـالهم تـؤد  إلـى إيـذاء النـاس، فتتـرك 

 ر رًا سلبيًا على صحتهم النحسية.
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لـى رجـال الشـرطة فـي تأثير اعتقال األطفال القاصرين عمعرفة ( Cantwell, 2013)وهدفت دراسة 

عروفـة ، وذلك في المنـاطع المتطبيق العدالة، ودور األلصائي االجتماعي في الكشف عن هذا التأثير

 بالخطر وانتشار الجرائم فيها في عدة دوا مختلحـة، حيـث قامـت الدراسـة باسـتطالع آراء مجموعـة كبيـرة

ا لقـب  علـى رطحـاا بجـرائم مختلحـة، ومـمن رجاا الشرطة العاملين في الميدان، والذين سبع لهم إلقاء ا

تت ـــمنه عمليـــة االعتقـــاا مـــن إمســـاك و ـــرب وتعنيـــف وتـــو ي ، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى رن رجـــاا 

الشــرطة يواجهــون  ــغو  ردة الحعــل الحــادة نتيجــة هــذا االعتقــاا بالدرجــة األولــى، ويعــانون مــن تأنيــب 

 إيجابيـًا فـي التخحيـف مـن هـذه ال ـغو ، ال مير، وتوصلت ري ًا إلـى رّن لألخصـائي االجتمـاعي دوراً 

 ويقدم الدعم النحسي واالجتماعي المخصص لرجاا الشرطة.
 

اآلثــار النفســية التــي يتعــرض لهــا رجــال الكشــف عــن  دراســة بهــدف( Cummins, 2013)ورجــرى 

، ودور الشرطة نتيجة إلقـاء القـبض واسـتجواب أصـحاب الجـنج والجنايـات المصـابين بـأمراض عقليـة

النحســـي فـــي التخحيـــف مـــن آ ـــار هـــذه األمـــور، والكشـــف عـــن ال ـــغوطات النحســـية الناتجـــة عـــن  العـــال 

استحداث فكرة اعتبار رفـراد الشـرطة  ـمن دوائـر مؤسسـاتية شـاملة (السـجن الشـامل والعدالـة الجنائيـةا، 

نــب تتعامــل مــع جميــع رشــكاا رفــراد المجتمــع، ودور العــال  النحســي فــي انحتــاق رفــراد الشــرطة علــى الجوا

النحســية فــي شخصــيات المعتقلــين مــن ذو  األمــرا  العقليــة. وقــد اســتندت هــذه الدراســة علــى النتــائد 

الخاصة بالدراسات التي رجريت على رفراد الشرطة في شماا المملكة المتحدة، والتي تتعلع فقل بقـانون 

النتــــائد رن  . ورتهــــرت2004، وقــــانون الشــــرطة واألدلــــة الجنائيــــة لســــنة 2007الصــــحة العقليــــة لســــنة 

العتقــاا واســتجواب ذو  اإلعاقــات واألمــرا  العقليــة تــأ ير نحســي ســلبي علــى رجــاا الشــرطة، نتيجــة 

لل ــغوطات االجتماعيــة التــي يتعر ــون لهــا، ونتيجــة لقلــة الخبــرة التــي يتمتعــون بهــا بالتعامــل مــع هــذه 



64 

العاملين في الميدان والعاملين الحئة من الناس، ورن دور العال  النحسي كان محدودًا تجاه رفراد الشرطة 

 في الدوائر. 

تـأثير العمـر ومســتوى اللبـرة فـي اإلجهـاد المهنــي إلــى معرفـة ( Shankar, 2012)وهـدفت دراسـة 

تحقيـع ، ولالذي يعاني منه ضباط من قوة شـرطة االحتيـاط المركزيـة فـي مدينـة كوالمبـاتور فـي الهنـد

ا مـن  ـبا  الشـرطة 163عينـة قصـدية بلـع حجمهـا ( هذه األهداف اسـتخدم الباحـث رداة االسـتبانة مـع

االحتيــا ، وبعــد إجــراء عمليــة التحليلــي اإلحصــائي توصــل الباحــث إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة قويــة بــين 

ي اإلجهــاد ومتغيــرات العمــر ومســتوى الخبــرة، فكلمــا  ادت فئــات هــذه المتغيــرات  اد معهــا اإلجهــاد النحســ

 اد اإلجهــاد، حيــث كانــت الحــرو  لصــالح الحئــات العمريــة وفئــات  والعقلــي، وكلمــا  ادت ســنوات الخدمــة

 سنوات الخبرة األعلى.
  

ة دور األعمال االجتماعيـة فـي ترسـيخ مبـادع العدالـدراسة لمعرفـة  (Kelly et al., 2010)ورجرى 

د رجريـت ، وقـالجنائية في ضوء التحديات التي يواجههـا رجـال األمـن فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة

 لهـذه ا مرك ًا اجتماعيًا وطنيًا في الواليات المتحـدة، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى رنّ 85هذه الدراسة على (

المراك  دورًا م دوجًا للتعامل مع المجرمين ومع رجاا الشرطة، إذ تعمل على تخحيف حـدة ال ـغوطات 

رنهـا تـأ ير علـى المجـرمين، و التي يواجهها الطرفين، وقـد تبـّين رّن تأ يرهـا علـى رجـاا األمـن رعلـى مـن ال

قل تتؤد  دورًا إيجابيًا في التخحيف من حدة ال غو  االجتماعية على الطرفين، وذلك في الجرائم التي 

 عقوباتها عن خمس سنوات. 
 

إلـى ارتحـاع حـاّد فـي عـدد الملتحقـين فـي بـرامد ( Moriarty et al., 2011)ورشـارت نتـائد دراسـة 

، ممـا يـدا علـى رّن تـأ ير هـذه التغيـرات علـى تجنيـد رعـداد 2001منذ العـام الخدمة االجتماعية المؤهلة 

كانــت إيجابيــة، كــذلك رو ــحت الدراســة إلــى األدلــة بشــأن األخصــائيين االجتمــاعيين المــؤهلين عالميــًا، 
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حيــث دوا الكومنولــث هــي مصــدر رئيســي مــن األخصــائيين االجتمــاعيين المــؤهلين عالميــًا فــي إنجلتــرا، 

مصادر رئيسـية رخـرى م ـل الواليـات المتحـّدة و يمبـابو  والحلبـين، وتجـدر اإلشـارة إلـى رن  باإل افة إلى

% مـن إجمـالي عـدد المسـجلين 8من إجمالي األخصائيين االجتمـاعيين المـؤهلين دوليـًا يم لـون  7200

 .في إنجلترا

 

 تعقيب على الدراسات السابقة  3.2.2

فـي  والنحسـية مجـاالت مسـتحد ة فـي الخدمــة االجتماعيـةبعلى رصالة الّدراسة التي تقـوم  حرص الباحث

فـــي مجــــاا  والنحســـية تـــل الـــنقص الكبيـــر فـــي الدراســـات الخاصـــة بمجـــاا تطبيقـــات الخدمـــة االجتماعيــــة

بيـة فـي هـذا الحصـل عـددًا مـن الدراسـات السـابقة المحليـة والعر يـة واألجن ثالعمل الشرطي، إذ قدم الباحـ

 لحاليــة، وكــان ذلــك حصــيلة معانــاة شــديدة فــي البحــث فــي المكتبــات المحليــةالمتعلقــة بمو ــوع الّدراســة ا

 نحسـيال الـدعم وحـدة اسـتحداث بأهميـةالمتعلقـة  العر يـة والعر ية، والعالمية، والحع الباحث رن الدراسـات

 الدراســات تتنــوع فــي مجتمــع الدراســة بــين المؤسســات الطبيــة والمؤسســات الشــرطية. ورمــا  واالجتمــاعي

كانـــت تركـــ  بشـــكل كبيـــر علـــى  واالجتمـــاعي النحســـي الـــدعم وحـــدة اســـتحداث بأهميـــةالمتعلقـــة  ةاألجنبيـــ

 المؤسسات الشرطية واألمنية.

فها الدراسات السابقة للباحـث مسـاعدة كبيـرة فـي دراسـته، فيمـا يتعلـع بتحديـد مشـكلة الدراسـة ورهـدا تقدم

الا خـام الباحث بمناقشة تلك الدراسات من ورهميتها، ومجمل اإلطار النتر ، و ناء رداة الدراسة، وقد ق

  ال ة محاور:

 واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث بأهميـة: تنوعـت الدراسـات المتعلقـة مجال وحجم العينـة. 1

هميـة فـي ر حيث تبحث الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة بين المؤسسات الطبية والمؤسسات الشرطية. 

واالجتمـــاعي فـــي المؤسســـة الشـــرطية مـــن وجهـــة نتـــر  ـــبا  مرتبـــات  اســـتحداث وحـــدة للـــدعم النحســـي
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ي التخحيـــف مـــن تـــأ ير المهـــام فـــركـــ ت دور المراكـــ  االجتماعيـــة  األجنبيـــةن الدراســـات رالشـــرطة، كمـــا 

خــرى علــى القيــام روركــ ت دراســة ، الصــعبة التــي يقــوم بهــا رجــل الشــرطة علــى اهتمامــاتهم االجتماعيــة

المهني الذ  يعاني منه رجاا الشرطة في مدينـة نيـودلهي بالهنـد  اإلجهاد بدراسات مسحية لمعرفه تأ ير

خرى في التحديات النحسية واالجتماعية التي يواجهها  با  الشرطة رعلى سبيل الم اا، وبح ت دراسة 

فــراد مراكــ  رالنحســية والعقليــة لــدى  ةخــرى بح ــت فــي تــأ ير العمــل الشــرطي علــى الصــحرو ، المتقاعــدين

 .خرى ألجنبية األلغر ية في بريطانيا على سبيل الم اا وغيرها من الدراسات اميدالند  ا

 

ســات المســتخدمة فــي الدرا تباينــًا واضــحًا فــي حجــم العينــات وجــد الباحــثعنــد اختيــار عينــة الدراســة، و 

ودراســة  ا2006، شــيباني(كــل مــن ا فــردًا فــي دراســة 15( ، إذ بلــع رصــغر حجــم عينــةالعر يــة الســابقة

رمــا  .فـرداً  ا100ا (2006، (الحصـانبينمــا كـان ركبـر حجــم عينـة فـي دراســة ، ا2006، (بنـت مغـيص

ينـة حيـث بلـع رقـل حجـم ع تباينـًا واضـحًا فـي حجـم العينـاتالدراسات السابقة األجنبية ري ا كان هناك 

 فـي دراسـةبينمـا كـان ركبـر حجـم عينـة  اMuthondeki et al., 2014ا فـرداظ كانـت فـي دراسـة (50(

Cole, 2013)ا فردًا.350( ا 

ســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي باالدراســات المتعلقــة  بعــ اســتخدمت أدوات الدراســة: . 2

داد استخدمت مقاييس عدة في الّدراسـة الواحـدة، كانـت مـن إعـ خرى ألوامقياسًا واحدًا من إعداد الباحث، 

 الباحث نحسه رو من إعداد باح ين آخرين.

% 82ن رحيث و همية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي أفيما يتعلع بت: النتائج والتوصيا. 3

اسـتحداث الوحـدة، وهـذا مـا بمكـان هميـة ألنه من ارمن اتجاهات  با  مرتبات الشرطة يؤيدون ويرون 

الدراســات رشــارت و  فــي  ــوء التحليــل اإلحصــائي، ةتبــين للباحــث مــن خــالا مــا حققتــه نتيجــة االســتبان

حاجــة الحئــات المســتهدفة للوحــدة النحســية واالجتماعيــة والــدور  منهــا: عــدد مــن التوصــيات الســابقة إلــى
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المتوقــع لهــا كــأن يحــتح مجــاا وفــرص عمـــل لألخصــائيين النحســيين واالجتمــاعيين، فكانــت وجهــات نتــر 

، والتــي ركــدت علــى رهميــة ودور الخدمــة االجتماعيــة ىغالبيــة العينــات المختلحــة لكــل دراســة علــى حــد

صائي النحسي واالجتماعي في المجاالت المختلحـة واسـتغالا األخصـائيين النحسـيين واالجتمـاعيين واألخ

للقدرات الكامنة لدى الحئات المستهدفة، ومعالجة الجوانب النحسية واالجتماعية لهـذه الحئـات األمـر الـذ  

تكمن في البحث عن مدى يجعلها تلتقي في إطارها العام مع هذه الدراسة، وبالتالي ف ن جوانب االلتقاء 

حاجة قطاع من قطاعات المجتمـع لـدور خـدمات الـدعم النحسـي واالجتمـاعي، وسـتكون الدراسـة الحاليـة 

 امتدادًا لهذه الدراسات وما نادت به من توصيات.

 أتي:ويمكن اإلشارة إلى بع  روجه التشابه واالختالف بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة، كما ي

راسة الحالية والدراسات السابقة: أ( أوجه  التشابه بين الد 

في  في الّدراسة الحالية، كما هوتابع همية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي كمتغير ر استخدام  .1

 غالبية الدراسات السابقة.

خـــر رحيـــث بع ـــها ا الدراســـات الســـابقة بعـــ اســـتخدام المـــنهد الوصـــحي، وهـــذا مـــا تـــم اســـتخدامه فـــي  .2

 .(المالحتةا م المنهد التجريبي عن طريعاستخد

عي هميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي واالجتمـابأيتعلـع  استخدام مقياسين فـي الّدراسـة الحاليـة؛ األوا .3

وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة معوقات استحداث يتعلع ب وال اني، في المؤسسة الشرطية

 .الشرطية

 
 راسة الحالية والدراسات السابقة:ب( أوجه االلتالف بين الد  

 المؤسســــة فــــي واالجتمــــاعي النحســــي الــــدعم وحــــدة اســــتحداث رهميــــةتركيــــ  الّدراســــة الحاليــــة علــــى  .1

 الشرطية.



68 

المحافتــات  والتــي ت ــم مــا يميــ  الّدراســة الحاليــة هــو تطبيقهــا علــى عينــة مــن المجتمــع الحلســطيني رهــم .1

اث ب اطالع الباحث، والتـي تتنـاوا مو ـوع رهميـة اسـتحدال انية فلسطينيًا حس الدراسة الشمالية (لتكون 

ا حيـث كانـت الدراسـة األولـى فلسـطينيًا تتحـدث وحدة الـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية

العــاملين فــي  واقــع تطبيــع مهنـة الخدمــة االجتماعيــة فــي الميـدان الطبــي ومعوقاتهــا مــن وجهـة نتــرعـن 

 .احد علم الباحث(على  يلية وطولكرمالمؤسسات الطبية في محافتتي قلق

، ريحـا، رام هللا، سـلحيترالمحافتات الشمالية وهي (القـدس، الخليـل، بيـت لحـم،  شمل مجتمع العينة .2

 نابلس، قلقيلية، طولكرم، طوباس، جنينا. 

 العينة الطبقية العشوائية. الدراسة الحالية واستخدمت .3

 للدراسات السابقة وما نادت به من توصيات.وستكون الدراسة الحالية استكمااًل وامتدادًا  .4
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مقدمة 1.3

يو ــح هــذا الحصــل منهجيــة الدراســة، ومجتمعهــا وعينتهــا، وردوات الدراســة، وطــر  التحقــع مــن صــدقها 

 و باتها، وطريقة المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة.

 

 دراسةمنهج ال 2.3

اســــتنادًا إلــــى طبيعــــة الدراســــة ورهــــدافها اســــتخدمت الدراســــة الحاليــــة المــــنهد الوصــــحي، وذلــــك لمالءمتــــه 

ألغرا  الدراسة، من حيث رصد وتحليل واقع مشكلة الدراسة في الوقت الحا ر وكمـا هـي فـي الواقـع 

 ه الدراسات.لم ل هذ -في رر  الباحث-من خالا وصحها، وتحسيرها، وهو المنهد المناسب واألف ل

 

 مجتمع الدراسة 3.3

ا 8035يتكون مجتمع الدراسة من جميع  با  الشرطة الحلسـطينية فـي ال ـحة الغر يـة البـالع عـددهم (

 ا. 2016(الشرطة الحلسطينية،  2016/2017 ابطًا و ابطة للعام 
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 عينة الدراسة 4.3

األســـس اإلحصـــائية الختيـــار تـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة بحيـــث تكـــون مم لـــة لمجتمعهـــا باالعتمـــاد علـــى 

ــــــــات  العينــــــــات حســــــــاب موقــــــــع إلــــــــى باالســــــــتناد مجتمعهــــــــا، مــــــــن% 5 مقــــــــدارها خطــــــــأ بنســــــــبة العين

www.surveysystem.com،  بالطريقـــة الطبقيـــة العشـــوائية، وذلـــك كمـــا هـــو وا ـــح فـــي ملحـــع رقـــم

 الخصــــائص ا1.3( رقــــم الجــــدوا يو ــــحوو ــــابطة.  ا  ــــابطاً 367ا. وتكونــــت العينــــة مــــن (2.5(

 للعينة. الديمغرافية

    ( لصائص العينة الديمغرافية1.3جدول رقم )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
    الجنس

- 
 

 75.2 276 ذكر
 24.8 91 رن ى

   الفئة العمرية
 
 
- 

30-  75 20.4 
30-44  241 65.7 
45+  51 13.9 

    المؤهل العلمي
 
- 
 

 16.6 61  انوية عامة فما دون 
 14.2 52 دبلوم

 69.2 254 بكالوريوس فأعلى
    التلصص

- 
 

 75.2 276 علوم إنسانية
 24.8 91 علوم طبيعية

 

 

http://www.surveysystem.com/
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 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
   سنوات اللبرة العملية في المؤسسة الشرطية

 
- 
 

-5 40 10.9 
5-10 48 13.1 
+10 279 76.0 
   الرتبة

 
 
 
 
- 
 

 7.9 29 عقيد
 21.0 77 مقدم
 21.8 80 رائد
 17.4 64 نقيب

 15.8 58 مال م روا
 16.1 59 مال م

 

 الدراسة لعينة الديموغرافية اللصائص 5.3

 العمريـــة، والحئـــة جـــنس،ال لمتغيـــرات: وفقـــاً  الديمغرافيـــة العينـــة خصـــائص ا2.3( رقـــم الجـــدوا يو ـــح

 كمـــا وذلـــك والرتبــة، الشـــرطية، المؤسســة فـــي العمليـــة الخبــرة وســـنوات والتخصــص، العلمـــي، والمؤهــل

 يلي:

 الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.5.3

 %24.8 مقابــل ذكــور العينــة رفــراد مــن %75.2 رن ا1.3( رقــم الجــدوا فــي الــواردة المعطيــات تشــير

 إناث.

 العمرية الفئة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 2.5.3

 تحــت العمريــة الحئــة فــي المبحــو ين مــن %20.4 رن ا1.3( رقــم الجــدوا فــي الــواردة المعطيــات بينــت

 سـنة 45 العمريـة الحئـة فـي مـنهم %13.9 وكـان سنة، 44-30 العمرية الحئة في %65.7 سنة، 30

 فو . فما
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 العلمي لمؤهلا لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.5.3

 ال انويـة درجـة حملـة مـن العينـة رفـراد من %16.6 رن ا1.3( رقم الجدوا في الواردة المعطيات تشير

 البكـالوريوس درجة حملة من منهم %69.2 وكان الدبلوم، درجة حملة من %14.2 دون، فما العامة

 فأعلى.

 التلصص لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 4.5.3

 فــي المتخصصــين مــن المبحــو ين مــن %75.2 رن ا1.3( رقــم الجــدوا فــي اردةالــو  المعطيــات بينــت

 الطبيعية. العلوم في %24.8 مقابل اإلنسانية، العلوم

 الشرطية المؤسسة في العملية اللبرة سنوات لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 5.5.3

 ســـنوات ذو   مــن ينــةالع شــملتهم ممــن %10.9 رن ا1.3( رقــم الجــدوا فــي الــواردة المعطيــات تشــير

 سـنوات، 10-5 الخبـرة سـنوات ذو   مـن %13.1 الشـرطية، المؤسسـة فـي سـنوات 5 من األقل الخيرة

 سنوات. 10 من األك ر الخبرة سنوات ذو   من منهم %76 وكان

 الرتبة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 6.5.3

 برتبـة %21 عقيـد، برتبـة العينـة رفـراد مـن %7.9 رن ا1.3( رقـم الجـدوا فـي الـواردة المعطيات بينت

 مــنهم %16.1 وكــان روا، مــال م برتبــة %15.8 نقيــب، برتبــة %17.4 رائــد، برتبــة %21.8 مقــدم،

 مال م. برتبة

 

 أسلوب وأداة جمع البيانات 6.3

استخدمت الدراسة الحالية رسلوب المسح بالعينة، واالستبانة رداًة لجمع البيانات، فبالرجوع إلـى األدبيـات 

ابقة، ولححــص اهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة الســ

نتر  با  مرتبات الشرطة، طور الباحث استبانة تكونت من رر عة رقسام رئيسية، اشتمل القسم األوا 
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 والتخصــص، العلمــي، والمؤهــل العمريــة، والحئــة الجــنس،معلومــات عامــة عــن المبحــو ين مــن حيــث: 

حـــين  ـــم القســـم ال ـــاني مقيـــاس اهميـــة  فـــي والرتبـــة، الشـــرطية، المؤسســـة فـــي العمليـــة الخبـــرة نواتوســـ

ا فقــرة، وتنــاوا 20لـذ  تكــون مـن (اسـتحداث وحــدة الـدعم النحســي واالجتمـاعي فــي المؤسسـة الشــرطية ا

ت، ا فقـرا10وحـدة الـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية (القسم ال الث معوقـات اسـتحداث 

فــي حــين  ــم القســم الرابــع ســؤااًل محتوحــًا حــوا توقعــات رفــراد العينــة حــوا عمــل وحــدة الــدعم النحســي 

لمـًا بـأن طريقـة اإلجابـة عـن رداة الدراسـة تركـ ت ع واالجتماعي في المؤسسـة الشـرطية حـاا اسـتحدا ها،

فــع بشــدة، ا، وذلــك كمــا يــأتي: رواLikert Scaleفــي االختيــار مــن ســلم خماســي، علــى نمــل ليكــرت (

 روافع، بين بين، ال روافع، وال روافع بشدة.
 

 صدق أداة الدراسة 1.6.3

 مــــن عــــدداً  ربــــدوا الــــذين المحكمــــين مــــن مجموعــــة علــــى بعر ــــها الدراســــة رداة صــــد  مــــن التحقــــع تــــم

 ناحيــة، مــن هــذا النهــائي، بشــكلها األداة إخــرا  عنــد االعتبــار بعــين رخــذها تــم التــي حولهــا، المالحتــات

 لحقـــراتا Factor Analysis( العــاملي التحليـــل بحســاب الصـــد  مــن التحقـــع تــم رخـــرى، ةناحيــ ومــن

 ا.3.3-2.3( رقم الجداوا في وا ح هو كما وذلك األداة،
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 ( لفقـرات مقيـاس أهميـة اسـتحداثFactor Analysis(. نتـائج التحليـل العـاملي )2.3جدول رقم )

 شرطيةوحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة ال

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.67 ملحة حاجة الشرطية المؤسسة في واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن ررى   .1
 رفـراد لهـا يتعـر  التـي المشـاكل حـل فـي سيسـاهم واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقد  .2

 0.75 الشرطية المؤسسة

 رخصـائيين مـن الشرطية المؤسسة احتياجات سيلبي واالجتماعي حسيالن الدعم وحدة استحداث رن رعتقد  .3
 0.62 اجتماعيين

 0.68 الشرطية المؤسسة في واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث من كبيرة اهمية هناك  .4
 مـع الشـرطية المؤسسـة رفـراد تواصـل مـن سـيع   واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد  .5

 0.62 ليالمح المجتمع

 0.70 الشرطية المؤسسة رفراد على بالحائدة سيعود واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن رعتقد  .6
 0.73 الشرطية المؤسسة كيان على الححاظ في سيساهم واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن ررى   .7
 0.62 الشرطية لمؤسسةا على مستحدث عنصر واالجتماعي النحسي الدعم وحدة مو وع رن ررى   .8
 التـي واالجتماعيـة النحسـية ال ـغو  مـن سـيخحف واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد  .9

 0.74 الشرطية المؤسسة رفراد لها يتعر 

 ألفراد المستقبلية العالجية الخطل و ع في سيساهم واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن رعتقد  .10
 0.65 الشرطية المؤسسة

 منتـور مـن االجتماعيـة السياسـات رسـم فـي سيساهم واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن ررى   .11
 0.66 الشرطية المؤسسة

 رداء فـي الشـرطية المؤسسـة رفـراد تمكـين مـن سـي يد واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن رعتقد  .12
 0.60 المجتمعية مهامهم

 0.85 فيه مبالع رمر الشرطية المؤسسة في واالجتماعي النحسي الدعم وحدة ثاستحدا من البع  تخوف إن  .13
 المؤسسـة رفـراد بـين الخالفـات حـل فـي سيسـاهم واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد  .14

 0.68 الشرطية

 رطيةالشـ المؤسسـة  ألفـراد نوعيـة خـدمات تقـديم فـي سيسـاهم واالجتمـاعي النحسي الدعم وحدة استحداث  .15
 0.67 الحاجة عند

 النحسـية الشـرطية المؤسسـة رفـراد احتياجـات سـيلبي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث   .16
 0.62 واالجتماعية

 0.68 الشرطية المؤسسة في المستقبلي واالجتماعي النحسي الدعم وحدة عمل عن وا ح تصور لد   .17
 0.62 فيها واالجتماعي النحسي الدعم وحدة دثاستح عدم جراء الك ير الشرطية المؤسسة خسرت لقد  .18
 0.72 الحاجة عند واالجتماعي النحسي الدعم بوحدة لالستعانة الشرطية المؤسسة رفراد تشجيع في رتردد لن  .19
 النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث حـوا تسـاؤالت مـن الشـرطية المؤسسـة رفـراد رذهـان فـي يـدور مـا رؤيـد  .20

 0.66 واالجتماعي
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 داا الدراســـة رداة فقـــرات لجميـــع العـــاملي التحليـــل رنا 2.3( رقـــم الجـــدوا فـــي الـــواردة تالمعطيـــا تشـــير

 رهميـة اســتحداث وحــدة الــدعم قيــاس فــي معــاً  تشـترك ورنهــا التشــبع، مــن مقبولـة بدرجــة وتتمتــع إحصـائيًا،

 اإلطـار  ـوء فـي ،النحسي واالجتماعي في المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نتـر  ـبا  مرتبـات الشـرطة

 .رساسه على المقياس بني الذ  ر  النت

 

ث ( لفقرات مقياس معوقـات اسـتحداFactor Analysis(. نتائج التحليل العاملي )3.3جدول رقم )

 وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 المؤسسـة فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة مهـام تحـدد وا ـحة هيكليـة وجـود عـدم  .21
 الشرطية

0.70 

 فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة السـتحداث الال مـة الماليـة المـوارد تـوفر عـدم  .22
 الشرطية المؤسسة

0.66 

 0.62 واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث لحكرة الشرطية المؤسسة رفراد تقبل عدم  .23
 0.64 الشرطية ةالمؤسس في والنحسيين االجتماعيين األخصائيين عدد في النقص  .24
 0.77 واالجتماعي النحسي الدعم وحدة عن الشرطية المؤسسة ألفراد الخاطئ الحكر  .25
 رفـراد قبـل مـن واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة ودور بأهميـة الكامـل الـوعي وجـود عـدم  .26

 الشرطية المؤسسة
0.63 

 0.62 االجتماعيو  النحسي الدعم وحدة ومهام دور بأهمية المباشرين المسؤولين تحهم عدم  .27
 الخاصـة الحـاالت مـع التعامـل فـي واالجتمـاعي النحسي الطابع على األمني الطابع غلبة  .28

 الشرطية المؤسسة رفراد من
0.63 

 رفـراد من المر ى مع واالجتماعي النحسي األخصائي بدور الطبية الخدمات قناعة عدم  .29
 الشرطية المؤسسة

0.74 

 0.78 لشرطيةا المؤسسة رفراد منتسبي عدم ك رة  .30
 

 داا الدراسة رداة فقرات لجميع العاملي التحليل رنا 3.3( رقم الجدوا في الواردة المعطيات تشير

معوقات استحداث وحدة الدعم  قياس في معاً  تشترك ورنها التشبع، من مقبولة بدرجة وتتمتع إحصائيًا،
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 اإلطار  وء في ،الشرطة النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  با  مرتبات

 .رساسه على المقياس بني الذ  النتر  

 

 ثبات أداة الدراسة 2.6.3

ـــة ال بـــات  تـــم حســـاب ال بـــات ألداة الّدراســـة بأبعادهـــا المختلحـــة بطريقـــة االتســـا  الـــداخلي بحســـاب معادل

 ا.4.3ا، وقد جاءت النتائد كما هي وا حة في الجدوا رقم (Cronbach Alphaكرونباخ رلحا (
 

راسة بأبعادها Cronbach Alpha(. نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا )4.3جدول رقم ) ( ألداة الد 

 الملتلفة  

 

اليــة ا رن رداة الّدراســة بأبعادهــا المختلحــة تتمتــع بدرجــة ع4.3تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدوا رقــم (

 جدًا من ال بات. 

 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3

 بعــد جمـــع بيانـــات الدراســـة قــام الباحـــث بمراجعتهـــا تمهيـــدًا إلدخالهــا للحاســـوب، وردخلـــت إلـــى الحاســـوب

 5ب عطائها ررقامًا معينة، ر  بتحويل اإلجابات اللحتيـة إلـى رقميـة، حيـث رعطيـت اإلجابـة روافـع بشـدًة 

درجــات، ال روافــع درجتــين، وال روافــع بشــدة درجــة واحــدة، وذلــك  3درجــات، بــين بــين  4درجــات، روافــع 

دت رهميـة اسـتحداث في الحقـرات الموجيـة وعكسـت فـي الحقـرات السـالبة، بحيـث كلمـا ا دادت الدرجـة ا دا

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
 0.90 20 رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي   .1
 0.87 10 معوقات استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي   .2

لدرجة الكليةا  30 0.91 
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وحـدة رهميـة اســتحداث وحـدة الـدعم النحســي واالجتمـاعي فـي المؤسســة الشـرطية مـن وجهــة نتـر  ــبا  

 مرتبات الشرطة والعكس صحيح. 

وتمـــــت المعالجـــــة اإلحصـــــائية الال مـــــة للبيانـــــات باســـــتخرا  األعـــــداد، والنســـــب المئويـــــة، والمتوســـــطات 

، عـن طريــع α≤0.05فر ـيات الدراســة عنـد المســتوى  الحسـابية، واالنحرافـات المعياريــة. وقـد فحصــت

 one way، واختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــاد  t.testاالختبـــارات اإلحصـــائية ارتيـــة: اختبـــار ت 

analysis of variance واختبار توكي ،tukey test  ومعامل االنحدار المعيار ،standardized 

regression ومعامل ال بات كرونباخ رلحا ،Cronbach Alpha ومعامل التحليل العاملي ،Factor 

analysis وذلك باستخدام الحاسـوب باسـتخدام برنـامد الـر م اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة ،SPSS .

ولحهم نتائد الدراسة يمكن االستعانة بمحتاق المتوسطات الحسابية وذلك كما هو وا ح في الجـدوا رقـم 

 ا. 5.3(

 

 . الحسابية توسطاتالم مفتاح(. 5.3) رقم جدول

  الشرطية المؤسسة في واالجتماعي النفسي الدعم وحدة استحداث أهمية المتوسط الحسابي

 قليلة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 كبيرة 3.68-5
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 ل الرابـعـالفص

 نتائـج الدراسـة
 

 مقدمة 1.4

ميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي يت من هـذا الحصـل عر ـًا كـاماًل ومحصـاًل لنتـائد الدراسـة، حـوا ره

وذلــك مــن خــالا اإلجابــة  ،واالجتمـاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نتــر  ــبا  مرتبــات الشــرطة

 عن رسئلة الدراسة ورهدافها والتحقع من صحة فر ياتها باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة. 

 

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 السؤال األول 1.2.4

ستحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نظـر ضـباط اأهمية  ما

 ؟  مرتبات الشرطة

والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب األعــداد،  ســؤاا اســتخرجتهــذا اللطجابــة عــن 

ة نتر  با  المئوية ألهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجه

 ا. 1.4مرتبات الشرطة، وذلك كما هو وا ح في الجدوا رقم (
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ألهمية  ئويةالم والنسب المعيارية، واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات األعداد،(. 1.4) رقم جدول

ت استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر ضباط مرتبا

 الشرطة

 المتغير
 العدد
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

% 

 82.0 0.42 4.10 367 رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي

 

 رهميـة حـوا الشـرطة مرتبـات  ـبا  اتجاهـات رنا 1.4( رقـم الجـدوا فـي الـواردة المعطيـات مـن يت ح

 المتوســل بلــع حيــثكانــت عاليــة،  الشــرطية المؤسســة فــي واالجتمــاعي النحســي الــدعم وحــدة اســتحداث

 ا.%82( لها النسبي الو ن  و لع ،ا4.10( االتجاهات لهذه الحسابي

 

 السؤال الثاني 2.2.4

استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظـر مؤشرات أهمية  ما

 ؟  ضباط مرتبات الشرطة
 

حســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب والمتوســطات الاألعــداد،  ســؤاا اســتخرجتهــذا اللطجابــة عــن 

المئويــة لمؤشــرات رهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة 

 ا. 2.4نتر  با  مرتبات الشرطة مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو وا ح في الجدوا رقم (
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هميـة لمؤشـرات أ المئويـة والنسـب لمعياريـة،ا واالنحرافـات الحسـابية، المتوسـطات(. 2.4) رقم جدول

استحداث وحـدة الـدعم النفسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نظـر ضـباط مرتبـات 

 الشرطة مرتبة حسب األهمية

 المؤشرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

% 

 الشـرطية المؤسسـة فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن ررى 
 ملحة ةحاج

4.22 0.57 84.4 

 احتياجـات سـيلبي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد
 اجتماعيين رخصائيين من الشرطية المؤسسة

4.21 0.64 84.2 

 ال ـغو  مـن سـيخحف واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحدة استحداث رن رعتقد
 الشرطية المؤسسة رفراد لها يتعر  التي واالجتماعية النحسية

4.20 0.68 84.0 

 فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث مـن كبيـرة اهميـة هنـاك
 الشرطية المؤسسة

4.19 0.65 83.8 

 علـى مسـتحدث عنصـر واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة مو ـوع رن ررى 
 الشرطية المؤسسة

4.18 0.71 83.6 

 علـى ئـدةبالحا سـيعود واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد
 الشرطية المؤسسة رفراد

4.17 0.67 83.4 

 حـل فـي سيسـاهم واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد
 الشرطية المؤسسة رفراد لها يتعر  التي المشاكل

4.16 0.61 83.2 

 رفراد تواصل من سيع   واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن رعتقد
 المحلي تمعالمج مع الشرطية المؤسسة

4.15 0.72 83.0 

 النحسي الدعم بوحدة لالستعانة الشرطية المؤسسة رفراد تشجيع في رتردد لن
 الحاجة عند واالجتماعي

4.14 0.66 82.8 

 نوعية خدمات تقديم في سيساهم واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث
 الحاجة عند الشرطية المؤسسة  ألفراد

4.13 0.68 82.6 

 حـل فـي سيسـاهم واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد
 الشرطية المؤسسة رفراد بين الخالفات

4.12 0.69 82.4 

 رفـراد تمكـين مـن سـي يد واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن رعتقد
 المجتمعية مهامهم رداء في الشرطية المؤسسة

4.11 0.70 82.2 

 و ـع فـي سيسـاهم واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد
 الشرطية المؤسسة ألفراد المستقبلية العالجية الخطل

4.10 0.69 82.0 
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 المؤشرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

% 

 المؤسسة رفراد احتياجات سيلبي واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث 
 واالجتماعية النحسية الشرطية

4.09 0.73 81.8 

 رسـم فـي سيسـاهم واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رى ر
 الشرطية المؤسسة منتور من االجتماعية السياسات

4.08 0.73 81.6 

 على الححاظ في سيساهم واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن ررى 
 الشرطية المؤسسة كيان

4.06 0.68 81.2 

 استحداث حوا تساؤالت من الشرطية المؤسسة رفراد رذهان في يدور ما رؤيد
 واالجتماعي النحسي الدعم وحدة

3.98 0.76 79.6 

 فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة اسـتحداث مـن الـبع  تخـوف إن
 فيه مبالع رمر الشرطية المؤسسة

3.96 0.77 79.2 

 الـدعم وحـدة اسـتحدث عـدم جـراء الك يـر الشـرطية المؤسسـة خسـرت لقـد
 فيها واالجتماعي النحسي

3.95 0.89 79.0 

 في المستقبلي واالجتماعي النحسي الدعم وحدة عمل عن وا ح تصور لد 
 الشرطية المؤسسة

3.94 0.81 78.8 

 

مؤشــرات رهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة ا 2.4( رقــم الجــدوا يو ــح

 تأكيــد: مقــدمتها فــي جــاء وقــد، الشــرطية مــن وجهــة نتــر  ــبا  مرتبــات الشــرطة مرتبــة حســب األهميــة

ملحـة،  حاجـة الشـرطية المؤسسـة فـي واالجتمـاعي النحسـي الدعم وحدة استحداث رن ررى  رن العينة رفراد

 مـن ورنـه سـيخحف ،اجتمـاعيين رخصـائيين مـن الشـرطية المؤسسـة احتياجـات سـيلبي اسـتحدا ها ورن

 الشـرطة مرتبـات  ـبا  وركـد ،الشـرطية المؤسسـة رفـراد لهـا يتعـر  التـي واالجتماعية النحسية ال غو 

 كمـا وذلـك المؤسسـة الشـرطية، فـي واالجتمـاعي النحسي الدعم وحدة استحداث من هناك اهمية كبيرة رن

 .رعاله الجدوا في الحسابية المتوسطات من وا ح هو
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 السؤال الثالث 3.2.4

من وجهة نظـر ضـباط استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية  معوقات ما

 ؟  مرتبات الشرطة

والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب األعــداد،  ســؤاا اســتخرجتهــذا اللطجابــة عــن 

المئويــة لمعوقــات اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نتــر 

 ا. 3.4و وا ح في الجدوا رقم ( با  مرتبات الشرطة مرتبة حسب األهمية، وذلك كما ه
 

ستحداث لمعوقات ا المئوية والنسب المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات(. 3.4) رقم جدول

بة وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطة مرت

 حسب األهمية

 المعوقات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اري المعي

% 

 فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة مهـام تحـدد وا ـحة هيكليـة وجـود عـدم
 الشرطية المؤسسة

4.21 0.71 84.2 

 الحـاالت مـع التعامـل فـي واالجتمـاعي النحسـي الطـابع علـى األمنـي الطـابع غلبـة
 الشرطية المؤسسة رفراد من الخاصة

4.18 0.68 83.6 

 83.0 0.75 4.15 واالجتماعي النحسي الدعم وحدة عن الشرطية المؤسسة ألفراد الخاطئ الحكر
 82.6 0.76 4.13 الشرطية المؤسسة في والنحسيين االجتماعيين األخصائيين عدد في النقص
 قبـل مـن واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة ودور بأهميـة الكامـل الـوعي وجـود عـدم
 الشرطية المؤسسة رفراد

4.12 0.67 82.4 

 فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة السـتحداث الال مـة لماليةا الموارد توفر عدم
 81.8 0.81 4.09 الشرطية المؤسسة

 من المر ى مع واالجتماعي النحسي األخصائي بدور الطبية الخدمات قناعة عدم
 الشرطية المؤسسة رفراد

4.07 0.79 81.4 

 81.0 0.78 4.05 واالجتماعي حسيالن الدعم وحدة ومهام دور بأهمية المباشرين المسؤولين تحهم عدم
 78.6 0.84 3.93 واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث لحكرة الشرطية المؤسسة رفراد تقبل عدم
 69.0 0.73 3.45 الشرطية المؤسسة رفراد منتسبي عدم ك رة
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طية معوقـات اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـر ا 3.4( رقـم الجـدوا يو ـح

 هيكلية وجود عدم :مقدمتها في جاء وقدمن وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة مرتبة حسب األهمية، 

 األمنـي الطـابع غلبـة تـاله ،الشـرطية المؤسسـة فـي واالجتماعي النحسي الدعم وحدة مهام تحدد وا حة

 شرطية، والحكرال المؤسسة رفراد من الخاصة الحاالت مع التعامل في واالجتماعي النحسي الطابع على

 األخصـائيين عدد في واالجتماعي، والنقص النحسي الدعم وحدة عن الشرطية المؤسسة ألفراد الخاطئ

 الـدعم وحـدة ودور بأهميـة الكامـل الـوعي وجـود الشـرطية، وعـدم المؤسسـة فـي والنحسـيين االجتمـاعيين

 الحسـابية المتوسـطات نمـ وا ـح هـو كمـا وذلـك الشـرطية، المؤسسـة رفـراد قبـل من واالجتماعي النحسي

 .رعاله الجدوا في

 

 السؤال الرابع 4.2.4

اسـتحداث وحـدة الـدعم النفسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن أهميـة هل هنات فروق في 

 العلمـــي، والمؤهـــل العمريـــة، والفئـــة لجـــنس،وفقـــا لمتغيـــرات ا وجهـــة نظـــر ضـــباط مرتبـــات الشـــرطة

 ؟  والرتبة الشرطية، لمؤسسةا في العملية اللبرة وسنوات والتلصص،
 

سؤاا و ع الباحـث سـت فر ـيات للحـرو  فـي رهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي هذا اللطجابة عن 

 لجــنس،واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نتــر  ــبا  مرتبــات الشــرطة وفقــا لمتغيــرات ا

، والرتبـة الشرطية، المؤسسة في ةالعملي الخبرة وسنوات والتخصص، العلمي، والمؤهل العمرية، والحئة

 ا. 11.4-4.4وذلك كما هو وا ح في الجداوا رقم (
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 نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 األولى الفرضية 1.3.4

ــد المســتوى  ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــدعم  α≤0.05ال توجــد ف ــة اســتحداث وحــدة ال ــي أهمي ف

مرتبــات الشــرطة تعــزى لمتغيــر النفســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نظــر ضــباط 

 الجنس.

ا للحــرو  فــي رهميــة اســتحداث وحــدة t.testللتحقــع مــن صــحة هــذه الحر ــية تــم اســتخدام اختبــار ت (

الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  ـبا  مرتبـات الشـرطة تعـ ى لمتغيـر 

 ا.4.4الجنس، وذلك كما هو وا ح في الجدوا رقم (

 

( للفــروق فــي أهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النفســي t.test(. نتــائج التبــار ت )4.4م )جــدول رقــ

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطة تعزى لمتغير الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  0.46 4.10 276 ذكر
365 

 
-0.348 

 
 0.26 4.11 91 رن ى 0.728

 

ا إلى عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى 4.4تشير المعطيات الواردة في الجدوا رقم (

α≤0.05  في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نتـر

 ير الجنس، و ذلك تكون الحر ية قد قبلت. با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغ
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 الثانية الفرضية 2.3.4

ــد المســتوى  ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــدعم  α≤0.05ال توجــد ف ــة اســتحداث وحــدة ال ــي أهمي ف

النفســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نظــر ضــباط مرتبــات الشــرطة تعــزى لمتغيــر 

 التلصص.

ــ ا للحــرو  فــي رهميــة اســتحداث وحــدة t.testم اســتخدام اختبــار ت (للتحقــع مــن صــحة هــذه الحر ــية ت

الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  ـبا  مرتبـات الشـرطة تعـ ى لمتغيـر 

 ا.5.4التخصص، وذلك كما هو وا ح في الجدوا رقم (
 

دة الــدعم النفســي ( للفــروق فــي أهميــة اســتحداث وحــt.test(. نتــائج التبــار ت )5.4جــدول رقــم )

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطة تعزى لمتغير التلصص

 العدد التلصص
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  0.39 4.16 276 علوم إنسانية
365 

 
4.543 

 
 0.44 3.93 91 علوم طبيعية 0.000

 

ا إلــى وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى 5.4تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدوا رقــم (

α≤0.05  في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نتـر

نسـانية،  با  مرتبات الشرطة تعـ ى لمتغيـر التخصـص، لصـالح المبحـو ين فـي تخصصـات العلـوم اإل

الذين ركدوا بدرجـة ركبـر علـى رهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية 

 ا، و ذلك تكون الحر ية قد رف ت.4.16بمتوسل حسابي (
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 الثالثة الفرضية 3.3.4

ــد المســتوى  ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــدعم  α≤0.05ال توجــد ف ــة اســتحداث وحــدة ال ــي أهمي ف

واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نظــر ضــباط مرتبــات الشــرطة تعــزى لمتغيــر  النفســي

 المؤهل العلمي.

 one way analysis of( األحـاد  التباين تحليلللتحقع من صحة هذه الحر ية تم استخدام اختبار 

variance ة مــن للحــرو  فــي رهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطيا

وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو وا ح فـي الجـدوا رقـم 

 ا.6.4(
 

( one way analysis of varianceتحليـل التبـاين األحـادي )التبـار (. نتـائج 6.4جـدول رقـم )

وجهة نظر للفروق في أهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من 

 ضباط مرتبات الشرطة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 

ا إلــى وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى 6.4المعطيــات الــواردة فــي الجــدوا رقــم ( تشــير

α≤0.05  في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نتـر

 با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير المؤهل العلمي، و ذلك تكون الحر ية قد رف ت، وإليجاد مصـدر 

ا للحــرو  فــي رهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي tukey testالحــرو  اســتخر  اختبــار تــوكي ( هــذه

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.637 1.273 2 بين المجموعات

 
3.622 

 
0.028 

 0.176 63.978 364 داخل المجموعات

 ----- 65.252 366 المجموع
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واالجتمـــاعي فـــي المؤسســـة الشـــرطية مـــن وجهـــة نتـــر  ـــبا  مرتبـــات الشـــرطة تعـــ ى لمتغيـــر المؤهـــل 

 ا. 7.4العلمي، وذلك كما هو وا ح في الجدوا رقم (
 

للفـروق فـي أهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم  (tukey testالتبـار تـوكي )(. نتـائج 7.4جـدول رقـم )

النفســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نظــر ضــباط مرتبــات الشــرطة تعــزى لمتغيــر 

 المؤهل العلمي

 بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوية عامة فما دون  المقارنات
 0.16080* 0.13539   انوية عامة فما دون 

 0.02542   دبلوم
    بكالوريوس فأعلى

 

ا رن الحــرو  فــي رهميــة اســتحداث وحــدة 7.4تشــير المقارنــات ال نائيــة البعديــة الــواردة فــي الجــدوا رقــم (

الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نتر  ـبا  مرتبـات الشـرطة تعـ ى لمتغيـر 

درجـة البكـالوريوس  ، كانت بين ال با  من حملة مؤهل ال انوية العامة فما دون، وحملـةالمؤهل العلمي

رهمية استحداث وحدة فأعلى، لصالح حملة مؤهل ال انوية العامة فما دون الذين ركدوا بدرجة ركبر على 

الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشـرطية، وذلـك كمـا هـو وا ـح مـن المتوسـطات الحسـابية فـي 

  ا.8.4الجدوا رقم (
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النحرافـــات المعياريـــة ألهميـــة اســـتحداث وحـــدة الـــدعم (. المتوســـطات الحســـابية وا8.4جـــدول رقـــم )

النفســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نظــر ضــباط مرتبــات الشــرطة تعــزى لمتغيــر 

 المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.44 4.23 61  انوية عامة فما دون 

 0.34 4.09 52 دبلوم

 0.42 4.07 254 وس فأعلىبكالوري

 

 الرابعة الفرضية 4.3.4

ــد المســتوى  ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــدعم  α≤0.05ال توجــد ف ــة اســتحداث وحــدة ال ــي أهمي ف

النفســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نظــر ضــباط مرتبــات الشــرطة تعــزى لمتغيــر 

 الرتبة.

 one way analysis of( األحاد  التباين تحليل للتحقع من صحة هذه الحر ية تم استخدام اختبار

variance للحرو  في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من ا

 ا.9.4وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير الرتبة، وذلك كما هو وا ح في الجدوا رقم (

( one way analysis of varianceن األحادي )تحليل التبايالتبار (. نتائج 9.4جدول رقم )

للفروق في أهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر 

 ضباط مرتبات الشرطة تعزى لمتغير الرتبة

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.131 0.657 5 ن المجموعاتبي

 0.179 64.595 361 داخل المجموعات 0.598 0.734

 ----- 65.252 366 المجموع
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ا إلى عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى 9.4تشير المعطيات الواردة في الجدوا رقم (

α≤0.05  الشرطية من وجهة نتر في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة

  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير الرتبة، و ذلك تكون الحر ية قد قبلت. 
 

(. المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ألهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم 10.4جــدول رقــم )

النفســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نظــر ضــباط مرتبــات الشــرطة تعــزى لمتغيــر 

 تبةالر 

 

 اللامسة الفرضية 5.3.4

العمــر وأهميــة اســتحداث  بــين متغيــر α≤0.05ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  عالقــةال توجــد 

 وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطة.

 السادسة الفرضية 6.3.4

سـة بين متغير سنوات اللبرة في المؤس α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقةال توجد 

 ماعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نظـرالشرطية وأهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجت

 ضباط مرتبات الشرطة.

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الرتبة

 0.38 4.15 29 عقيد

 0.35 4.08 77 مقدم

 0.51 4.04 80 رائد

 0.35 4.17 64 نقيب

 0.49 4.10 58 مال م روا

 0.37 4.11 59 مال م 
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 standardizedللتحقــع مــن صــحة هــذه الحر ــيتين الســابقتين اســتخدام معامــل االنحــدار المعيــار  (

regression  ا للعالقــة بــين متغيــر  العمــر وســنوات الخبــرة فــي المؤسســة الشــرطية ورهميــة اســتحداث

ي المؤسسـة الشـرطية مـن وجهـة نتـر  ـبا  مرتبـات الشـرطة، وذلـك وحدة الدعم النحسي واالجتماعي ف

 ا.11.4كما هو وا ح في الجدوا رقم (
 

للعالقـة بـين ( standardized regression(. نتائج معامل االنحدار المعيـاري )11.4جدول رقم )

متغيـــري العمـــر وســـنوات اللبـــرة فـــي المؤسســـة الشـــرطية وأهميـــة اســـتحداث وحـــدة الـــدعم النفســـي 

 الجتماعي في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطةوا

 

د المسـتوى ا إلـى وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـ11.4تشير المعطيات الـواردة فـي الجـدوا رقـم (

α≤0.05  متغير  العمر وسنوات الخبرة فـي المؤسسـة الشـرطية، ورهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي

واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نتــر  ــبا  مرتبــات الشــرطة، فحــي حــين وجــدت عالقــة 

لشــرطية، طرديــة بــين متغيــر العمــر ورهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة ا

بحيث كلما ا داد العمر ا داد تأكيد ال با  على رهمية اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي 

المؤسســة الشــرطية والعكــس صــحيح، فــي المقابــل وجــدت عالقــة عكســية بــين متغيــر ســنوات الخبــرة فــي 

رطية، بحيــث المؤسســة الشــرطية ورهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــ

كلما ا دادت سنوات الخبرة في المؤسسة الشـرطية قـل تأكيـد ال ـبا  علـى رهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم 

 النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية والعكس صحيح، و ذلك تكون الحر يتان قد رف تا.

 

 المتغيرات العدد Betaقيمة  الداللة اإلحصائية

 العمر 367 0.204 0.003
 سنوات الخبرة في المؤسسة الشرطية 367 -0.201 0.004
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          الفصل اللامس

 مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 

 دمةمق 1.5

ياتها يعــالد الحصــل الحــالي نتــائد الّدراســة واســتنتاجاتها، مــع األخــذ بعــين االعتبــار رســئلة الّدراســة وفر ــ

ورهــــدافها، إ ــــافة إلــــى تحليــــل نتــــائد الّدراســــة ومقارنتهــــا بالدراســــات الســــابقة إن وجــــدت و لــــورة بعــــ  

 التوصيات استنادًا لنتائد الدراسة.

راسة ومناقشتها 2.5  نتائج الد 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 1.2.5

تمــاعي أهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم النفســي واالجأواًل: نتــائج الســؤال األول: المتعلــق ب

 في المؤسسة الشرطية من وجهة نظر ضباط مرتبات الشرطة؟  

 النحســــي الــــدعم وحــــدة اســــتحداث رهميــــة حــــوا الشــــرطة مرتبــــات  ــــبا  اتجاهــــات رن النتــــائد رتهــــرت

 ،ا4.10( االتجاهات لهذه الحسابي المتوسل بلع حيثكانت عالية،  الشرطية المؤسسة في واالجتماعي

رن رجل الشرطة يتعر  النحعـاالت و ـغو   إلى ذلك الباحث ويرجعا. 82%( لها النسبي الو ن  و لع
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عملـه نحسية شديدة؛ ألن عليـه طـواا الوقـت التركيـ  واالنتبـاه واالسـتنحار للحـاالت الطارئـة التـي يتطلبهـا 

واالحتماا لتعر ه للعدوان،  فالعمل بالشرطة يحّوا رجل الشرطة في الغالب إلى الصورة النمطية التي 

تتسم بالقسوة والعنف والغلتة، وتتعر  شخصية رجل الشرطة للتغيير بعـد ممارسـته للعمـل، ألّن مهنـة 

 عــن عــنهم تخحيــفال فيــتم ،الشــرطة شــأنها شــأن ر  مهنــة لهــا ر ــر فــي تطبيــع الشخصــية بطــابع خــاص

 بعيـدا وجـه ركمـل علـى بعملهـم القيـام مـن تمكـنهم التي واالجتماعي النحسي للدعم وحدة استحداث طريع

 الحــــاالت تحهــــم فــــي تســــاعد واالجتمــــاعي النحســــي الــــدعم وحــــدة وري ــــاً  وال ــــغو ، اال ــــطرابات عــــن

 قبيـــل لخالقـــاتوا الن اعـــات فـــ  فـــي وعمليـــة علميـــة خبـــرة مـــن تتمتـــع ولمـــا رف ـــل، بشـــكل االجتماعيـــة

 رجــاا بــين والتحــاهم الحــوار يســودها عالقــة و ــرو  الجريمــة، مــن الوقايــة علــى وجودهــا ويســاعد وقوعهــا

 مــع النتيجــة هــذه وتتحــع. الشــرطة لرجــاا النحســية الحالــة علــى إيجابيــاً  يــنعكس وهــذا والمــواطن، الشــرطة

 ا. 2006 الحصان،( ودراسة ،ا2007 الخريجي،( دراسة

 

 :الثاني لسؤالا نتائج: ثانياً 

 بـالرجوع الشرطية المؤسسة في واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رهمية مؤشرات نتائد رتهرت

 النســبي والــو ن  الحســابي المتوســل فــي فقــرة ورقــل فقــرات، رر ــع رعلــى لمناقشــةا 2.4( رقــم الجــدوا إلــى

 :يأتي كما النتائد كانت

 ،"ملحـة حاجـة الشـرطية المؤسسـة فـي واالجتمـاعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن ررى " :األولى الفقرة .1

 حل في يسهم الشرطة مراك  في واالجتماعي النحسي للدعم وحدة وجود رن إلى ذلك الباحث ويرجع

 علـى والعمـل المسـاهمة فـي حينهـا الوحـدة تسـهم حيث فيها، واالجتماعية النحسية المشاكل من ك ير

 متتحـاق رن قبـل المشـكلة حـل فـي المسـاهمة وبالتـالي عـنهم، هبةوالر  الخوف وات الة الحدث، حالة تحهم

 . واإلصالحيات السجون  إلى وتصل
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 شرطيةال المؤسسة احتياجات سيلبي واالجتماعي النحسي الدعم وحدة استحداث رن رعتقد" :الثانية الفقرة .2

 فـي مـاعيواالجت النحسـي للـدعم وحـدة وجـود رن إلـى ذلـك الباحـث ويرجـع" اجتماعيين رخصائيين من

 القـوانين بـين والموا نـة والمجتمـع، الشـرطة بـين االجتمـاعي التقـارب مـن نوعـاً  يحدث الشرطة مراك 

ـــروق وطبيعـــة للمـــواطن، والعامـــة الخاصـــة والتـــروف اإلنســـانية تحهـــم و ـــين ـــي المدنيـــة ال ـــا  الت  تحت

 ليبالتـا لتعامـل،ا ر نـاء والرهبـة الخـوف حـاج  ويـ وا ارخـر، مـع الحكر   واالنسجام والتحهم للمرونة

لـى المـواطن يـدفع بدوره وهذا الشرطة، ورجل المواطن بين والمودة األلحة من نوعاً  يحدث  عـاداالبت وات

 بنـاء فـي المتم لة الشرطية المؤسسة رهداف تحقيع إلى يقود وهذا صالحة، غير بأعماا القيام  عن

 .صالح مواطن

 النحسـية ال ـغو  مـن سـيخحف واالجتمـاعي حسـيالن الـدعم وحـدة اسـتحداث رن رعتقـد" :الثالثـة الفقـرة .3

كمـا ورد فـي اإلطـار  ويرجـع الباحـث ذلـك "الشـرطية المؤسسـة رفـراد لهـا يتعـر  التـي واالجتماعيـة

إلــى رنــه عنــدما يــتم تــدريب رجــاا الشــرطة علــى كيحيــة التعامــل مــع األشــخاص الــذين يــتم  النتــر  

ال ائـــد، وفــي هـــذا الشــأن فـــ ن بعـــ   ــبطهم، رو القـــب  علــيهم بشـــكل إنســاني بعيـــدًا عـــن العنــف 

يين، إدارات الشرطة في الواليـات المتحـدة األمريكيـة تلجـأ إلـى األطبـاء النحسـيين واألخصـائيين النحسـ

وذلك لتقـديم خـدمات إرشـادية، مـن شـأنها التخحيـف مـن مشـاعر التـوتر وال ـيع التـي قـد توجـد عنـد 

ت جماعيــة تنــاقش فيهــا مشــكالت بعــ  رجــاا الشــرطة، ويكــون رســلوب التخحيــف عبــارة عــن جلســا

العمــل وصــعوباته ويــتم فيهــا تبــادا الخبــرات؛ ألن الهــدف مــن هــذه الجلســات إتاحــة الحرصــة لرجــل 

الشرطة فـي ممارسـة التحريـع االنحعـالي تخحيحـًا عمـا يعانيـه مـن  ـغو  نحسـية شـديدة بسـبب تـروف 

 العمل الباهتة.
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 المؤسسـة فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم حـدةو  اسـتحداث مـن كبيـرة رهميـة هنـاك" :الرابعـة الفقـرة .4

 ".الشرطية

 فـي المسـتقبلي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة عمـل عـن وا ـح تصـور لـد " :اللامسـة الفقـرة .5

 ويرجــع النســبي، والــو ن  الحســابي المتوســل فــي فقــرة رقــل علــى حصــلت حيــث" الشــرطية المؤسســة

 الشرطية لـذلك لـم يكـن المؤسسة في الجتماعيوا النحسي للدعم وحدة فعلياً  وجود عدم ذلك، الباحث

 لديهم تصور رو تخيل وا ح عن مبدر عملها.

 

 ثانيًا: نتائج السؤال الثالث:

بمعوقات استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي فـي المؤسسـة الشـرطية مـن  رتهرت النتائد المتعلقة

  :مرتبة حسب األهمية وهي وجهة نتر  با  مرتبات الشرطة

 فـي واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة مهـام تحـدد وا ـحة هيكليـة وجـود "عـدم ة األولـى:الفقـر  .1

 فــي والنحسـية االجتماعيـة الخدمـة قسـم غيـاب إلـى النتيجـة هـذه الباحـث ويعـ و ".الشـرطية المؤسسـة

  ــم األولــى بالدرجــة مهنــي كقائــد دوره االجتمــاعي األخصــائي فيــه يمــارس الــذ  الشــرطية المؤسســة

 .الشرطية المؤسسة إدارة بين وما بينه ما والعالقة وصالحياته عمله تنتم التي يعاتالتشر  غياب

 الحـاالت مـع التعامـل فـي واالجتمـاعي النحسـي الطـابع علـى األمنـي الطـابع غلبـة" :الثانيـة الفقـرة .2

 التـي والقـوانين التشـريعات غيـاب إلـى ذلـك إرجـاع ويمكـن. الشـرطية" المؤسسـة رفـراد مـن الخاصـة

 رفـراد مـن الخاصـة الحـاالت مـع التعامـل فـي واالجتمـاعي النحسـي الطـابع تبنـي  ـرورة علـى تحـث

 .فقل األمني الجانب على التركي  فكل الشرطية المؤسسة

 .واالجتمـاعي" النحسـي الـدعم وحـدة عـن الشـرطية المؤسسـة ألفـراد الخـاطئ "الحكـر الفقـرة الثالثـة: .3

 االجتماعية والخدمة االجتماعي األخصائي نحو لبةالسا االتجاهات إلى النتيجة هذه الباحث ويع و
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 تو ح التي المعلومات نقـص وكذلك يحملونها، الناس من ك ير  اا ما التي عامة بصورة والنحسية

 تكـوين فـي رصـال يسـاهم والـذ  الشرطية، المؤسسة ألفراد بالنسبة االجتماعي األخصائي دور رهمية

 .والنحسية االجتماعية والخدمة الجتماعيا األخصائي نحو السالبة االتجاهات هذه

 الشـرطية". المؤسسـة فـي والنحسـيين االجتمـاعيين األخصـائيين عـدد فـي "الـنقص الفقـرة الرابعـة: .4

 دعـد لتبنـي المعنويـة رو المادية الناحية من سواء تشجيع هناك يوجد ال رنه إلى ذلك الباحث ويرجع

 .الشرطة رجاا رو المواطنين قبل من سواء والنحسيين االجتماعيين األخصائيين من

 قبل من واالجتماعي النحسي الدعم وحدة ودور بأهمية الكامل الوعي وجود "عدم الفقرة اللامسة: .5

 اعتــــراف بعــــدم رشــــارت التــــيا 2010 عــــو ،( دراســــة مــــع يتحــــع وهــــذا رفــــراد المؤسســــة الشــــرطية"،

 يعتبر المستشحى في طبي اجتماعي رخصائي وجـود  رورة بعدم الطبية المؤسسات في المسؤولين

 ون يسمح ال وبالتالي الطبي، الميدان فـي االجتماعيـة الخدمة تطبيع تواجه التي المعوقات رك ر من

 نتــائد مــع ري ــاً  النتيجــة هـــذه وتتحـــع الطبيـــة، المؤسســة فــي االجتماعيــة للخدمــة قســم بوجــود رصــال

 اإلدار ، بالنتـام المتعلقــة لـكت هـي المعوقـات رك ـر رن إلـى توصـلت التيا 2006 معي ،( دراسة

 .الطبي الحريع مع التعاون  بعدم خاصة معوقات  م

 

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة .1

فــــي رهميــــة  α≤0.05تشــــير النتــــائد إلــــى عــــدم وجــــود فــــرو  ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد المســــتوى 

تبــات اسـتحداث وحــدة الـدعم النحســي واالجتمـاعي فــي المؤسسـة الشــرطية مـن وجهــة نتـر  ــبا  مر 

ا بعـدم وجـود فـرو  2012الشرطة تع ى لمتغير الجنس، وتتحـع هـذه النتيجـة مـع دراسـة (الحهيـد ، 

فــــي اتجاهـــات رفــــراد مجتمــــع الدراســـة حــــوا (المهــــام  α≤0.05ذات داللـــة إحصــــائية عنـــد مســــتوى 

والنشاطات التي يقوم بها األخصائي االجتماعي الطبي في مجاا الخدمة االجتماعية الطبية، مدى 
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ا المر ـــي عـــن دور األخصـــائي االجتمـــاعي فـــي مراكـــ  الرعايـــة الصـــحية األوليـــةا، بـــاختالف ر ـــ

متغير الجنس. حيث رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسـة الشـرطية ال تتـأ ر 

 ك يرًا بمتغير الجنس.

م النحسـي في رهميـة اسـتحداث وحـدة الـدع α ≤0.05وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى  .2

واالجتمـــــاعي فـــــي المؤسســـــة الشـــــرطية مـــــن وجهـــــة نتـــــر  ـــــبا  مرتبـــــات الشـــــرطة تعـــــ ى لمتغيـــــر 

التخصـــص، لصـــالح المبحـــو ين فـــي تخصصـــات العلـــوم اإلنســـانية، الـــذين ركـــدوا بدرجـــة ركبـــر علـــى 

رهميــة اســتحداث. ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى رن كــل تخصــص لــه طبيعــة عمــل تختلــف عــن ارخــر، 

  تخصصــات معينــة تطلــب التعامــل والتواصــل مــع الجريمــة والســلوكيات فــبع  رجــاا الشــرطة ذو 

االنحرافية رك ر من تخصصات رخرى وبالتالي يكونون رك ر تعر  ل غو  نحسية وانحعاالت رك ر 

مــن غيــرهم، وقــد تتحــوا تلــك ال ــغوطات المهنيــة إلــى مشــكالت نحســية إن لــم تكــن ا ــطرابات رو 

المهني، فهؤالء بحاجة إلى دعم نحسـي واجتمـاعي رك ـر مـن رعرا  نحسية ناتجة عن طبيعة العمل 

 غيرهم.

فـي رهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي  α≤0.05وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند المستوى  .3

واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نتــر  ــبا  مرتبــات الشــرطة تعــ ى لمتغيــر المؤهــل 

ال انويــة العامــة فمــا دون، وحملــة درجــة البكــالوريوس  كانــت بــين ال ــبا  مــن حملــة مؤهــل العلمــي،

فأعلى، لصالح حملة مؤهل ال انوية العامة فما دون الـذين ركـدوا بدرجـة ركبـر علـى رهميـة اسـتحداث 

وحدة الدعم النحسي واالجتماعي ويحسر الباحث هذه النتيجة إلى رن العاملين من حملة ال انويـة فمـا 

 مــع المجتمــع وبالتــالي هــم رك ــر تعر ــًا لالنحعــاالت واال ــطرابات، دون هــم رك ــر اتـــصااًل وتعــامالً 

حساسـا بأهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة  وبالتالي هم رك ـر إدراكـا وات

ا بعــدم 2007ا، ودراســة (الخريجـي، 2006الشـرطية. وتختلــف هـذه النتيجــة مـع دراســة (الحصـان، 
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بـــين اتجاهـــات رفـــراد الدراســـة مـــن  α≤0.05 عنـــد مــــستوى داللـــة وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية

الق اة حوا جدوى استحداث وحدة للخــدمات االجتماعيـة األسـرية فـي المحـاكم الشـرعية تعـ ى إلـى 

 .اختالف مؤهالتهم العلمية

فــي رهميــة اســتحداث وحــدة الــدعم  α≤0.05عــدم وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  .4

مــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن وجهــة نتــر  ــبا  مرتبــات الشــرطة تعــ ى لمتغيــر النحســي واالجت

ا بعــدم وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية 2007الرتبــة وتتحــع هــذه الدراســة مــع دراســة (الخريجــي، 

بـين اتجاهـات رفـراد الدراسـة مـن الق ـاة حـوا جـدوى اســتحداث وحــدة  α≤0.05عند مـستوى داللة 

ســرية فــي المحــاكم الشــرعية الســعودية تعــ ى إلــى اخــتالف مــراتبهم. حيــث رن للخدمــة االجتماعيــة األ

 استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية ال يتأ ر ك يرًا بمتغير الرتبة.

بـين متغيـر  العمـر وسـنوات الخبـرة فـي  α≤0.05وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى  .5

اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطية مــن  المؤسســة الشــرطية ورهميــة

وجهـــة نتـــر  ـــبا  مرتبـــات الشـــرطة، فحـــي حـــين وجـــدت عالقـــة طرديـــة بـــين متغيـــر العمـــر ورهميـــة 

استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية ويرجع الباحـث ذلـك إلـى رن كبـار 

لو عهم النحسي ممـا ي يـد مـوافقتهم علـى المهـام والنشــاطات  يحتاجون إلى اهتمام ركبر نتيجة السن

. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع وحــدة الــدعم النحســي واالجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطيةالتـــي تقـــوم بهـــا 

ا بعـــدم وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية 2007ا، ودراســـة (الخريجـــي، 2006دراســـة (الحصـــان، 

رفـراد الدراسـة مـن الق ـاة حـوا جـدوى اســتحداث وحــدة  بـين اتجاهـات α≤0.05 عند مـستوى داللـة

للخدمـــة االجتماعيــة األســرية فــي المحــاكم الشــرعية الســعودية تعــ ى إلــى اخــتالف رعمــارهم، وكــذلك 

 α≤0.05 ا بعدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى 2012تختلف مع دراسة (الحهيد ، 
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ام والنشـاطات التـي يقـوم بهـا األخصـائي االجتمـاعي حـوا (المهـ في اتجاهـات رفـراد مجتمـع الدراسـة

  .باختالف متغير العمر الطبي في مجاا الخدمة االجتماعية الطبيـةا،

فــــي المقابــــل وجــــدت عالقــــة عكســــية بــــين متغيــــر ســــنوات الخبــــرة فــــي المؤسســــة الشــــرطية ورهميــــة و 

 دادت ســـنوات اســـتحداث وحـــدة الـــدعم النحســـي واالجتمـــاعي فـــي المؤسســـة الشـــرطية، بحيـــث كلمـــا ا

الخبــــرة فــــي المؤسســــة الشــــرطية قــــل تأكيــــد ال ــــبا  علــــى رهميــــة اســــتحداث وحــــدة الــــدعم النحســــي 

ويحســر الباحـث هـذه النتيجـة إلــى رن  يـادة عـدد سـنوات الخبــرة واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطية، 

عـد ل مع البتؤد  قلت إدراكهم بأهمية وجود وحدة دعم نحسية واجتماعية ألنهم مؤهلون مهنيًا للتعام

ـــذلك هـــم يواجهـــون صـــعوبات و ـــغوطات ومعيقـــات رقـــل فـــي  اإلنســـاني واالجتمـــاعي للمجتمـــع. ول

ا، ودراســــة (الخريجــــي، 2006المؤسســــة الشــــرطية، وتختلــــف هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة (الحصــــان، 

بــين اتجاهــات رفــراد  α≤0.05ا بعــدم وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد مـــستوى داللـــة 2007

ن الق اة حـوا جـدوى اسـتحداث وحـدة للخدمـة االجتماعيـة األسـرية فـي المحـاكم الشـرعية الدراسة م

ا 2012الســعودية تعــ ى إلــى اخــتالف عــدد ســنوات خــدمتهم. وكــذلك تختلــف مــع دراســة (الحهيــد ، 

فــي اتجاهــات رفــراد مجتمــع الدراســة  α≤0.05وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  بعــدم

ات التي يقوم بها األخصائي االجتماعي الطبي في مجاا الخدمة االجتماعية حوا (المهام والنشاط

 .باختالف متغير عدد سنوات الخدمة الطبيـةا،
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 استنتاجات الدراسة 3.5

بعد االطالع على نتائد تساؤالت وفر يات الدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها، فقد توصـل الباحـث إلـى 

 االستنتاجات ارتية:

فـي العـالم  الشـرطية المؤسسـةفـي  مسـتحدث عنصـر واالجتمـاعي النحسـي الـدعم وحـدة وعمو ـإن  .1

 بعامة، وفي المجتمع العر ي الحلسطيني بخاصة. 

 فــــي واالجتمــــاعي النحســــي الــــدعم وحــــدة الســــتحداثدعــــم  ــــبا  مرتبــــات الشــــرطة و درجــــة عاليــــة  .2

 .كحاجة فلسطينية ملحة الشرطية المؤسسة

 رخصـائيين مـن الشـرطية المؤسسة احتياجات سيلبي واالجتماعي حسيالن الدعم وحدة استحداث نإ .3

 .الشرطية المؤسسة منتور من االجتماعية السياسات رسم في سيساهم، و اجتماعيين

مـن  فـي رهميـة اسـتحداث وحـدة الـدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطيةعدم وجود فرو   .4

 .نس، والرتبةوجهة نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير  الج

مـن وجهـة  في رهمية استحداث وحدة الدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي المؤسسـة الشـرطيةوجود فرو   .5

 .العلمي والمؤهل التخصص نتر  با  مرتبات الشرطة تع ى لمتغير  

وجـــود عالقـــة طرديـــة بـــين متغيـــر العمـــر ورهميـــة اســـتحداث وحـــدة الـــدعم النحســـي واالجتمـــاعي فـــي  .6

لمقابـــل وجـــدت عالقـــة عكســـية بـــين متغيـــر ســـنوات الخبـــرة فـــي المؤسســـة المؤسســـة الشـــرطية، فـــي ا

 الشرطية ورهمية استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية.
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 توصيات الدراسة 4.5

 استنادًا إلى النتائد التي توصلت إليها الّدراسة يوصي الباحث بما يأتي:

 دور مــن لهــا لمــا ،االجتمــاعي فــي المؤسســة الشــرطيةالعمــل علــى اســتحداث وحــدة الــدعم النحســي و  .1

 .يواجهونها التي المشاكل حدة من والتخحيف ألفرادها، واالجتماعي النحسي الدعم تقديم في إيجابي

 المؤسســة فــي والنحســية االجتماعيــة للخدمــة وحــدة إنشــاء مــن تحــد التــي المعوقــات إ الــة علــى لعمــلا .2

 .الشرطية

 المؤسسـة فـي للعمـل والنحسـيين االجتمـاعيين األخصـائيين مـن المؤهلة الكوادر استقطاب على العمل .3

 .الشرطية

ـــدعم النحســـي  .4 ـــة ال ـــة لم يـــد مـــن الحهـــم حـــوا رهمي ـــة، ودراســـة الحال ـــد مـــن األبحـــاث النوعي إجـــراء الم ي

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية.
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ة االجتماعيـــــة والصـــــحية والنحســـــية لمنتســـــبي األجهـــــ ة األمنيـــــة. الريـــــا : جامعـــــة نـــــايف العر يـــــ

 .5/10/2011-3للعلوم األمنية، 

دارة الضغوط النفسيةا. 2001السيد ع مان، فارو  (  .ر ي للكتاب. القاهرة: دار الحكر العالقلق وا 

مسـتقبل ا. مصادر  غو  العمل التنتيمية لدى مديرات المدارس في الريا ، 2005الشامان، رمل (

 .48-35ا، 37(11، التربية العربية

المــــسؤولية المهنيــــة ومــــشروع ميثــــاق ألالقــــي لاللتصـــاص النفســـي فـــي  ا.1989شـــحاتة، ر يـــع (

 ألمنية.. الريا : جامعة نايف العر ية للعلوم االسعودية

http://kenanaonline.com/users/tamersafety/posts/430651
http://kenanaonline.com/users/tamersafety/posts/430651
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 . العر ية النه ة دار: بيروت .والعالج والمرض األسباب :االكتئاب ا.2001( لطحي الشر يني،

 ا. النسخة اإلعالمية. رام هللا.2009الشرطة (

 . رام هللا.قانون اللدمة في قوى األمن الفلسطينيةا. 2005الشرطة الحلسطينية (

لمجـال اللدمـة االجتماعيـة با 202ملين في أقسام العوامل المؤثرة على أداء العا ا.2006الشـيباني (

 .الريا : مجمع الريا  الطبي .الطبي

 دىلـ والعصـبية النفسـية واالضـطرابات الكيميـائي التلـوث البيئـي النفس علما. 1997( محمد الصبوة،

 .العر ي الحكر دار: القاهرة. الصناعة عمال بعض

 . عمان: دار  هران.المعاصرة موسوعة اللدمة االجتماعيةا. 2009الصقور، صالح (

 . بيروت: دار الطليعة.الوقاية من الجريمةا. 2001طالب، رحسن (

 الطليعة. . بيروت: دارالجريمة والعقوبات والمؤسسات اإلصالحيةا. 2002طالب، رحسن (

الطليعــة للطباعــة  . بيــروت: دارالجريمــة والعقوبــة والمؤسســات اإلصــالحيةا. 2002طالــب، رحســن (

  والنشر.

 .دواعي اللـدمات الصـحية والنفسـية االجتماعيـة لمنسـوبي األجهـزة األمنيـةا. 2011طالب، رحسن (

 الريا : مرك  الدراسات والبحوث، جامعة نايف العر ية للعلوم األمنية. 

قدم . غ ة: بحث مالضغوط النفسية وطرق التعامل معها في القرآن الكريما. 2008الطهراو ، جميل (

 علمي الدولي األوا، كلية رصوا الدين، الجامعة اإلسالمية. إلى المؤتمر ال

ميـة األسس النفسية لتن :الضغوط النفسية: أبعادها وأساليب مواجهتهاا. 2006عبد الحليم، محمود (

 . القاهرة: المعهد العالمي للحكر اإلسالمي.الشلصية اإليمانية للمسلم المعاصر

مجلــة علــم  ية وعالقتهـا بــاألمرا  السيكوســوماتية.ا. خصــائص الشخصــ2009عبـد الحميــد، فــردوس (

 .22-5ا، 12(82، النفس
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 ,Retrieved May 2017ا. علـم الـنحس العسـكر  المحهـوم واألهـداف. 2015عبـد الغحـار، محمـد (

:from research/http://www.nationshield.ae/home/details 

ا. عالقــــة  ــــغل العمــــل باال ــــطرابات السيكوســــوماتية والغيــــاب الــــوتيحي لــــدى 1997العتيبــــي، آدم (

 .42-18ا، 2(25، مجلة العلوم االجتماعيةالعاملين في القطاع الحكومي في الكويت، 

ــةا. 2011ع مــان، فــارو  ( ــة والصــحية كحــافز نفســي لمنتســبي األجهــزة األمني ــة االجتماعي . الرعاي

ريــا : بحــث مقــدم إلــى نــدوة تطــوير الرعايــة االجتماعيــة والصــحية والنحســية لمنتســبي األجهــ ة ال

 .5/10/2011-3األمنية. الريا : جامعة نايف العر ية للعلوم األمنية، 

. مجلـة دراسـات فـي الخدمـة تصور مقترح إلعداد ألصـائي اجتمـاعي دولـي ا.2006عرفان، محمود (

    . 345-321ا، 1(21ة، االجتماعية والعلوم اإلنساني

 . الكويت: دار الكتب. ضغوط الحياة وأساليب مواجهتهاا. 2003عسكر، علي (

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.الطب النفسي المعاصر ا.2003عكاشة، رحمد. (

الريـــا : مركـــ  الدراســـات التلصـــص المهنـــي فـــي مجـــال الرعايـــة الالحقـــة. ا. 2006العمـــر، معـــن (

 معة نايف العر ية للعلوم األمنية. والبحوث، جا

تطبيـق مهنـة اللدمـة االجتماعيـة فـي الميـدان الطبـي ومعوقاتهـا مـن ا. واقع 2010عو ، حسني (

 . رسـالة ماجسـتيروجهة نظـر العـاملين فـي المؤسسـات الطبيـة فـي محـافظتي قلقيليـة وطـولكرم

 غير منشورة، القدس: جامعة القدس.

 . اإلســكندرية: المكتــب الجــامعيى اللدمــة االجتماعيــة اإلســالميةالمــدلل إلــا. 1994غبـار ، محمــد (

 الحديث.

 Retrieved Augustا. العســكر  فــي الحــرب وحاجتــه إلــى الــدعم النحســي. 2006فــرق، غــريس (

:from, 2017 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 

http://www.nationshield.ae/home/details/research
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
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دراسـة ميدانيـة علـى العـاملين  ا.  غو  العمـل المهنيـة فـي المكتبـات الجامعيـة:2006اء (فرحات،  ن

 .40-25ا، 1(2دراسات في المكتبات وعلم المعلمات،  في مكتبات كليات جامعة عين شمس،

 التوتر النفسي وعالقته بمركز الضبط لدى طلبة جامعـة اليرمـوت فـي ضـوءا. 2003فريحات، باسـم (

 رسالة ماجستير غير منشورة. ار د: جامعة اليرموك. .بعض المتغيرات

ن تقيــيم دور اللدمــة االجتماعيــة الطبيــة فــي الرعايــة الصــحية األوليــة مــا. 2012الحهيــد ، محمــد (

. رسالة ماجستير غير منشورة، الريـا : جامعـة وجهة نظر األلصائيين االجتماعيين والمرضى

 نايف العر ية للعلوم األمنية.

 العالقــة بــين اإلجهــاد النفســي والبــدني الــذي يتعــرض لــه ضــابط الشــرطة. ا.2012ن (فيــوالنتي، جــو 

Retrieved January 2017, from: 

 https://www.elwatannews.com/news/details/409575  
 النفسـية الضـغوط لفـض على معرفي إرشادي رنامجب أثر ا.2009( عباس والعباد ، صبحي قبالن،

 التر يـــة بحـــوث مجلـــة. جـــر  محافظـــة فـــي الـــدماغي بالشـــلل المصـــابين األطفـــال أســـر لـــدى

 .45-18 ،ا80(43 الريا ية،

 ا. تقويم الخدمة االجتماعية الطبية بالمستشحيات العامة والتخصصية والتخطـيل2003القبند ، سهام (

 . 35-15ا، 3(32لة العلوم االجتماعية، لتطويرها بدولة الكويت. مج

 لسطينيةالف الجالية أفراد لدى النفسية بالضغوط وعالقته االجتماعي اإلسناد ا.2012( فو ية الكرد ،

 ةاألكاديميــ: كو نهــاجن. منشــورة غيــر ماجســتير رســالة .الســعودية العربيــة المملكــة فــي المقيمــة

 .المحتوحة العر ية

  :Retrieved June 2017, from .مية المـوارد البشـرية وقـوة العمـلتنا. 2004الكحر ، مصطحى (

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20076 
 .مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة اللدمة االجتماعية والمجتمع. ا.1993كماا، رحمد (

https://www.elwatannews.com/news/details/409575
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20076
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 القاهرة: دار الكتب. محاضرات في الدفاع االجتماعي. ا.2000السيد، فهمي (محمد 

 المــدارس فـي والمعـديين الكـويتيين المدرسـين لـدى العمـل ضـغوط مصـادر ا.2002( عويـد المشـعان،

 .45-20 ،ا1(40 النحسية، للدراسات المصرية المجلة. الكويت بدولة الثانوية

 Retrieved March. الشأ ة   جأل  علأ  للتأتت  النفسأ  التأثير ا. 2014مصباق، عبد الهاد  (

:from, 2017  http://www.elwatannews.com/news/details/409575  
 ةمفهوم الشرطة في لدمة المجتمع وأساليب تطبيقه: نحو استراتيجية عربيا. 1988مليجي، رحمـد (

لـوم . الريـا : مركـ  الدراسـات والبحـوث بجامعـة نـايف العر يـة للعللتدريس في الميادين األمنية

 األمنية. 
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 المالحق

 .أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة( (1.3ملحق )

 

 

 

 

 

 الجامعة االسم الرقم

 جامعة القدس ي األطرشالدكتور ع م 1

 جامعة القدس الدكتور منصور غرابة 2

 جامعة القدس الدكتور إياد خليحة 3

 جامعة القدس الدكتور عبد الوهاب الصباغ 4

 جامعة االستقالا الدكتور محمود الشوا 5

 الشرطة الحلسطينية الدكتور خالد ربو  هرة 6

 الشرطة الحلسطينية الدكتور حسن الجمل 7

 جامعة القدس لدكتور رحمد حر  هللاا 8

 جامعة االستقالا الدكتور غسان الحلو 9

 جامعة االستقالا الدكتور نادر شوامرة 10

 جامعة األقصى الدكتورة إيناس موسى ربو لبن 11
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 .أداة الدراسة (2.3ملحق رقم )

 بســــــــــم هللا الرحمــــــن الرحيــــــــم
 دسجـــامعــة القـــ

 عمــادة الدراســات العليــا
 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
 

 ضباط الشرطة المحترمين

 تحية طيبة وبعد،،،

 ن وجهةمأهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية يقوم الباحث ب جراء دراسة حوا "

مية لك استكمااًل لمتطلبات الحصوا على درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتن"، وذنظر ضباط مرتبات الشرطة

الستبانة اة هذه الموارد البشرية، وقد وقع عليك االختيار عشوائيًا لتكون  من عينة الدراسة، لذا ررجو منك التعاون بتعبئ

ال و يتها، لمي فقل، وسيتم الححاظ على سر بما يتوافع مع وجهة نترك، علمًا بأن بيانات الّدراسة هي ألغرا  البحث الع

 يطلب منك كتابة اسمك رو ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونك.

 
 إشراف: د. بسام بنات             إعداد: علي العملة

 القسم األول: معلومات عامة. 
 الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليت.

 .أنثى2  .ذكر1  . الجنس1

 مر.......... سنة. الع2

 . دراسات عليا4 .بكالوريوس3  .دبلوم 2 .ثانوية عامة فما دون 1  . المؤهل العلمي3

 .علوم طبيعية2  .علوم إنسانية1 . التلصص الدقيق4

 . سنوات اللبرة العملية في المؤسسة الشرطية.......... سنة5

   .رائد3  .مقدم2  .عقيد1. الرتبة:  6

 . مالزم6 .مالزم أول5  .نقيب4
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 لقسم الثاني: أهمية استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية. ا

 ناسبة.يرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تراها/ترينها م

 

 الفقرات الرقم
أوافق 
 أوافق بشدة

بين 
 بين

ال 
 أوافق 

ال 
أوافق 
 بشدة

رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية ررى   .1
 حاجة ملحة 

1 2 3 4 5 

رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيساهم في حل   .2
 المشاكل التي يتعر  لها رفراد المؤسسة الشرطية   

1 2 3 4 5 

ياجات رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيلبي احت  .3
 المؤسسة الشرطية من رخصائيين اجتماعيين 

1 2 3 4 5 

هناك اهمية كبيرة من استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في   .4
 المؤسسة الشرطية 

1 2 3 4 5 

رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيع   من تواصل   .5
 رفراد المؤسسة الشرطية مع المجتمع المحلي

1 2 3 4 5 

رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيعود بالحائدة على   .6
 رفراد المؤسسة الشرطية

1 2 3 4 5 

ررى رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيساهم في الححاظ على   .7
 كيان المؤسسة الشرطية 

1 2 3 4 5 

لى ررى رن مو وع وحدة الدعم النحسي واالجتماعي عنصر مستحدث ع  .8
 المؤسسة الشرطية 

1 2 3 4 5 

رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيخحف من ال غو    .9
 النحسية واالجتماعية التي يتعر  لها رفراد المؤسسة الشرطية   

1 2 3 4 5 

رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيساهم في و ع   .10
 اد المؤسسة الشرطية الخطل العالجية المستقبلية ألفر 

1 2 3 4 5 

ررى رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيساهم في رسم   .11
 السياسات االجتماعية من منتور المؤسسة الشرطية   

1 2 3 4 5 

 رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سي يد من تمكين رفراد  .12
 ةالمؤسسة الشرطية في رداء مهامهم المجتمعي

1 2 3 4 5 

إن تخوف البع  من استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي في   .13
 المؤسسة الشرطية رمر مبالع فيه 

1 2 3 4 5 

رعتقد رن استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيساهم في حل   .14
 الخالفات بين رفراد المؤسسة الشرطية

1 2 3 4 5 

سيساهم في تقديم خدمات نوعية  استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي  .15
 ألفراد  المؤسسة الشرطية عند الحاجة

1 2 3 4 5 
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 القسم الثالث: معوقات استحداث وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية.

 اسبة.نها منعنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تراها/تري يرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة

 الفقرات الرقم
أوافق 
 بشدة

 أوافق
بين 
 بين

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

21.  
عدم وجود هيكلية وا حة تحدد مهام وحدة الدعم النحسـي واالجتمـاعي فـي 

 المؤسسة الشرطية
1 2 3 4 5 

22.  
وحـــــدة الـــــدعم النحســــــي  عـــــدم تـــــوفر المـــــوارد الماليـــــة الال مـــــة الســـــتحداث

 واالجتماعي في المؤسسة الشرطية
1 2 3 4 5 

23.  
عـــدم تقبـــل رفـــراد المؤسســـة الشـــرطية لحكـــرة اســـتحداث وحـــدة الـــدعم النحســـي 

 واالجتماعي   
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 النقص في عدد األخصائيين االجتماعيين والنحسيين في المؤسسة الشرطية  .24

25.  
لشـــــرطية عـــــن وحـــــدة الـــــدعم النحســـــي الحكـــــر الخـــــاطئ ألفـــــراد المؤسســـــة ا

 واالجتماعي 
1 2 3 4 5 

26.  
عدم وجود الوعي الكامل بأهمية ودور وحدة الدعم النحسي واالجتماعي من 

 قبل رفراد المؤسسة الشرطية
1 2 3 4 5 

 

 الفقرات الرقم
أوافق 
 بشدة

 أوافق
بين 
 بين

ال 
 أوافق 

ال 
أوافق 
 بشدة

 استحداث وحدة الدعم النحسي واالجتماعي سيلبي احتياجات رفراد المؤسسة   .1
 الشرطية النحسية واالجتماعية

1 2 3 4 5 

وا ح عن عمل وحدة الدعم النحسي واالجتماعي المستقبلي في  لد  تصور  .2
 المؤسسة الشرطية  

1 2 3 4 5 

لقد خسرت المؤسسة الشرطية الك ير جراء عدم استحدث وحدة الدعم   .3
 النحسي واالجتماعي فيها 

1 2 3 4 5 

سي لن رتردد في تشجيع رفراد المؤسسة الشرطية لالستعانة بوحدة الدعم النح  .4
 اعي عند الحاجةواالجتم

1 2 3 4 5 

 رؤيد ما يدور في رذهان رفراد المؤسسة الشرطية من تساؤالت حوا استحداث  .5
 وحدة الدعم النحسي واالجتماعي 

1 2 3 4 5 
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 الفقرات الرقم
أوافق 
 بشدة

 أوافق
بين 
 بين

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

21.  
دور ومهـــام وحـــدة الـــدعم النحســـي عـــدم تحهـــم المســـؤولين المباشـــرين بأهميـــة 

 واالجتماعي
1 2 3 4 5 

22.  
غلبـــة الطـــابع األمنـــي علـــى الطـــابع النحســـي واالجتمـــاعي فـــي التعامـــل مـــع 

 الحاالت الخاصة من رفراد المؤسسة الشرطية  
1 2 3 4 5 

23.  
ـــدور األخصـــائي النحســـي واالجتمـــاعي مـــع  عـــدم قناعـــة الخـــدمات الطبيـــة ب

 ية  المر ى من رفراد المؤسسة الشرط
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ك رة عدم منتسبي رفراد المؤسسة الشرطية   .24
 

 القسم الرابع: ما توقعاتت حول عمل وحدة الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسة الشرطية حال استحداثها؟

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

 

 كرًا لكم حسن تعاونكم.شا

 لي العملة.ع                                                                                                  
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 .العينة حجم حساب(. 3.3) رقم ملحق
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