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 :قدمةم
ػنى جم اظخخذامه خذًثا في الػلىم إلاحخماغُت وإلا ٌػخبر مفهىم الطىسة الزهىُت مطؿلحا كذًم وعاهُت َو

بالطىسة الاهؿباغُت الزهىُت أو الطىسة الػللُت التي ٌشترن في خملها مجمىغت مً ألافشاد أو الجماغاث 

وجمثل سأيهم ومىاكفهم اججاه ألاشُاء ، ان مىغىع الطىسة الزهىُت في املجاٌ ألامني كذ اظخػمل همطؿلح 

شحر الى ججشبت شخط ُت اججاه ألاحهضة ألامىُت وهي سؤٍت بالػلل في غلم الىفغ وغلم الىفغ الاحخماعي َو

ش   مها في املجاٌ ألامني خذًثا ٌػنيومفهى . والعماع التي ججعذ الطىسة الحلُلُت أو الخخُالث أو الخطاٍو

الاهؿباغاث والخخُالث واظخػماٌ الطىسة للخفىحر في املفاهُم املجشدة والشمىص التي حعاغذ في فهم 

ىُت الػشبُت جأخز اهؿباغاث ؼ وان الطىسة الزهىُت لألحهضة ألاملى أسع الىاكالاوضاف وألاغماٌ املترحمت غ

ت  مخػذدة ومخجاوعت وألاخيام املعبلت واملىاكف العلبُت ججاه ألاحهضة ألامىُت لغُاب مفاهُم الحٍش

فُت ووان رلً واضحا في الػذًذ مً الذساظاث الاحخماغُت وألامىُت التي أكُمذ في والجزاهت والشفا

خمػاث الػشبُت بشيل غام ، ان مفهىم الطىسة الزهىُت هى مفهىم مشهضي ٌعدىذ غلى بىاء املػشفت املج

 والخبراث التي جىػىغ اوػياظا واضحا غلى أداء سحاٌ ألا 
 
ًجابُت أو بال  مً في الخػامل مؼ املىاؾىحن ظىاءا

ى أخذ املعئىلحن غً ن سحل ألامً هالعلبُت التي جإدي ئلى وحىد ضىسة رهىُت ئًجابُت أو الػىغ وئ

الػبـ الاحخماعي والزي ًلؼ غلى غاجله جىفحر ألامً والىكاًت لجمُؼ ششاةذ املجخمؼ الفلعؿُني مما 

ًجػله داةما في جفاغل داةم وأخُاها في جطادم مؼ أشخاص أو حماغاث مما ًذفؼ لىحىد ضىسة رهىُت 

اث   .ظلبُت غلى اغخباس ان جدلُم ألامً هضع لبػؼ الحٍش

مت كبل وكىغها، وميافدتها، والىشف غنها، ئن  الىاحباث ألاظاظُت للمإظعاث ألامىُت هي مىؼ الجٍش

، واملدافظت غلى ألامً الػام، وخماًت ألاسواح واملمخلياث، وإلاششاف غلى جىفُز  واللبؼ غلى مشجىبيها

ىحه املؿلىب بذون كىاهحن الذولت. ولىً املإظعاث ألامىُت ججذ في هفعها أنها ل جإدي غملها غلى ال

ت منها والجامػاث واملػاهذ واليلُاث   فؿاملا أن  والثلافُت مشاسواث مً املإظعاث الاحخماغُت والتربٍى

ت بُنها وبحن أفشاد  املإظعاث ألامىُت معئىلت غً أمً املجخمؼ وؾمأهُيخه، فان رلً ًلضم وحىد غالكت كٍى

 (3هـ: 1425املجخمؼ وخاضت الىخبت الجامػُت مىه. )الحشبي، 

ػخبر ألامً خاحت أظاظُت  اث بىاء أهه هما  لألفشاد،َو ه ةلبلا وضمام أمان وجؿىس املجخمؼغشوسة مً غشوٍس

ول  أمً،ول خػاسة بذون  اظخلشاس فال أمً بذون  الحػاسة،هما هى مشجىض أظاس ي مً مشجىضاث حشُذ 

 مً ًخدلم ألامً ئل أن ًيىن في الحالت التي ًيىن فيها الػلل الفشدي و 
 
أي شػىس الحغ الجماعي خالُا

الاظخلشاس والهذوء بطىسة غشصٍه  ئلىفاإلوعان ٌعدشػش مىز ولدجه خاحخه  ،والاظخلشاسبالتهذًذ للعالمت 

 . (1:2012ي،املؿحر )غليها هللا  هة فؿش فهي فؿش  والاظخلشاس ول يهذأ باله ئل ئرا شػش باألمان والهذوء 

 بالذوس الزي جلىم به املإظعاث ألامىُت هى وملا وان 
 
 مشجبؿا

 
، والتي هى بمثابت كُىد  خؿبُم اللاهىن دوسا

 بالىشاهُت ًخىلذ لذي الفشد غذ سحاٌ ألامً واملإظعت ألامىُت هما وجخيىن 
 
اث ألافشاد، فان شػىسا غلى خٍش

اضت ؾالبت الجامػاث ٍىحذ لذي املىاؾىحن وخفيها و ضىسة رهىُت غً املإظعت الامىُت والػاملحن 

 غً الػمل ألامني في كؿاع غضة ضىسة مشىهه غلي أن ألامً واملإظعاث ألامىُت حػني 
 
الفلعؿُيُت جطىسا

اث ، اللمؼ ، وإلاسهاب هاحغ  ىذ ألاحهضة ألامىُت الفلعؿُيُت ئلواملالخلاث وجدىل ، واللعىة ، ومىؼ الحٍش

واظخذغائهم ؿُيُت ومالخلت الؿالبت والؿالباث م املإظعاث الخػلُمُت والجامػاث الفلعووابىط ٌغل



                                                     

2 

 

 في اليعُج الاحخماعي دفؼ ئلي 
 
والخدلُم مػهم غلي اهخمائهم الحضبي في فترة مً الفتراث والتي أزشث هثحرا

 في كؿاع  غضة . املإظعت ألامىُت والػاملحن فيها اغخماد هزه الطىسة غً

 2007أخذار والزي وشأ غلى خلفُت حهاص ألامً الذاخلي  توخاض ،ئن حىهش الىجاح للمإظعاث ألامىُت 

 ،غباطىُت بلشاس مً العُذ الشةِغ مدمىد التي أدث الى اظدىياف مىظفي ألاحهضة ألام
 
ًىمً في املض ي كذما

م  م ُفي جلُ الطىسة الزهىُت والتي اهؿبػذ في أرهان الىاط وخاضت ؾالبت الجامػاث حر ُوحغوحػذًل وجلٍى

ش خغحر هزه الطىسة والػملػمل املنهي والػلمي الفلعؿُيُت وال لذي ؾلبت الجامػاث  هال غلي جؿٍى

اث  ليافت املىاؾىحن في الصخطُت الفلعؿُيُت واملىاصهت في غشوسة جىفُز ألاهظمت واللىاهحن واخترام الحٍش

 كؿاع غضة وخاضت ؾالبت الجامػاث الفلعؿُيُت فان اظخؿاع أن ًدلم هزا الخىاصن ظىف جخغحر هظشة

 في بػؼ ئحشاءاث وأظالُب وفي لا ، الؿلبت والؿالباث الي حهاص ألامً الذاخلي 
 
وهت ألاخحرة بذا رلً واضحا

اللاةمحن غليها حهاص ألامً الذاخلي مؼ بػؼ املإظعاث الخػلُمُت ووغؼ بػؼ الخفاهماث مؼ  اظخخذمها

بما ًدفظ هُبت املإظعت ألامىُت واخترام املإظعت الخػلُمُت وهُانها وغلُت جلؼ غلي املإظعاث الخػلُمُت 

 في حمُؼ الظشوف واملدؿاث التي مً شأنها  غشوسة الخىاضل مؼ الجهاث ألامىُت الفلعؿُيُت في كؿاع غضة 

اللاةمحن غليها هزا مً  وختىهىُت للؿلبت والؿالباث حغحر الطىسة الزاملشاول  الخأظِغ ملشخلت حُذة للبػذ

ض الػالكاث والخفاهماث بحن املإظعت الخػلُمُت واملإظعت   ألامىُت.شأهه حػٍض

ت : " ئحمالي الاهؿباغاث الزاجُت للجماهحر غً املىظمت، وهي اهؿباغاث واهذ الطىسة الزهىُت بمثابوملا 

هي املشاغش التي جىحذها املىظمت لذي الجماهحر بخأزحر ما غللُت غحر ملمىظت جخخلف مً فشد ئلى آخش، و 

ً الطىسة الزهىُت اليلُت للمىظمت"  جلذمه مً مىخجاث، وجىذمج جلً الاهؿباغاث الفشدًت وجخىخذ لخيٍى

ذ،  ت، الذساظاث إلاغالمُت،  فيالباخثحن  باهخمام هامىغىغ خظي ( فلذ128: 2005)عجىة وفٍش وإلاداٍس

 للذوس  والىفعُت، والاحخماغُت،
 
هزه  اهخمامالخأزحر غلى مجالث  فيجلىم به  الزي املدىسيوالعُاظُت هظشا

ظلىهُاجىا وكشاساجىا وخُاجىا الُىمُت دون أن وشػش بخأزحراتها شبه  فيوما جلىم به مً دوس مإزش  الذساظاث،

 . حعُحر أمىس خُاجىا فياملىخظمت 
ػذ مىغىع الطىسة الزهىُت أخذ املجالث ألاظاظُت   ألامىُت ًجب أن جىليها البدىر والذساظاث  التيَو

 مؼ جىامى ئدسان ألازش الىاضح  اهخماما
 
، خاضت

 
ؾلبت جلػبه الطىسة الزهىُت املىؿبػت لذي  الزيواضحا

خذمت  فيء وظاةفها املخػذدة لللُام بأدا املإظعت ألامىُتدغم  في ألامًغً أحهضة الجامػاث الفلعؿُيُت 

 .أمً الىؾً واملىاؾً

الفشق بحن الطىسة الزهىُت والطىسة الىمؿُت ًخمثل بأن الطىسة الزهىُت أوظؼ وأشمل مً  وملا وان

ذ مً الطىس راث الػالكت، وجلىم  مفهىم الطىسة الىمؿُت، فاألولى ضىسة مفخىخت حعخلبل باظخمشاس املٍض

ذ، بترجِب الطىسة ألاضلُت مً حذًذ، أما الطىسة الىمؿُت فهي مغللت ئلى خذ ما، جشفؼ اظخلبا ٌ املٍض

طػب حغُحرها ئل في  أن جبني الطىسة الزهىُت ( وان مً الػشوسي 54-53: 2015ظشوف خاضت. )البىا، ٍو

 لجهاص الامً الذاخلي غلى الحلاةم املىغىغُت واملػلىماث الطادكت

 ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت املىاؾً بشيل غام، و  الطىسة الزهىُت للجهاص ألامً الذاخلي هما ًذسهها ئن

ألن  ظىاءخذ ِ غلىواملجخمؼ  ألامىحن وكادة ألاحهضة ألامىُت لحنو أهمُت هبحرة لذي املعإ  الهبشيل خاص 

وغؼ  ئلىالذساظت الحالُت  تهذف الطىسة الىمؿُت جبنى غلى خلاةم مبالغ فيها، ومػلىماث مشىهت، وغلُه

أظغ ودغاةم مخِىت لخىمُت هزه الطىسة غً سحل ألامً الذاخلي لذي ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت للشقي 
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والعلُم الزي ًإظغ لظخلشاس املجخمؼ الفلعؿُني وخاضت الىخب الػلمُت بالػمل ألامني الجاد والؿمىح 

 الفلعؿُيُت.املثلفت مً ؾالبت الجامػاث 

 :شكمة الدراسةم
وئغادة هُيلت ألاحهضة ألامىُت الفلعؿُيُت في كؿاع غضة واظدىياف  2007-2006غامأخذار غلب 

املىظفحن الخابػحن لىاصسة الذاخلُت وألامً الىؾني ومػظم مىدعبي ألاحهضة ألامىُت بلشاس مً الشةِغ مدمىد 

 مؼ اللىة الخىفُزًت)خيى 
 
ش الذاخلُت وكادة ألاحهضة ألامىُت بػذم الػمل نهاةُا مت ألامش الىاكؼ( غباط ووٍص

وؾىُت فلذ جم  فلذ جم ئغادة هُيلت ألاحهضة ألامىُت الفلعؿُيُت في كؿاع غضة غلى أظغ ومبادب

 ًدبؼ لىصاسة الذاخلُت وألامً الىؾني 
 
 حذًذا

 
 اظخدذار حهاصا

 
ظمي بجهاص ألامً الذاخلي الفلعؿُني بذًال

لىم بىفغ املهام املىىؾت  خ هخابت غً حهاص ألامً الىكاتي العابم ٍو به ومىز جأظِغ هزا الجهاص وختى جاٍس

هزه الشظالت لم ججشي أي دساظت للُاط مذي سغا الجمهىس الفلعؿُني وخاضت ؾلبت الجامػاث 

الفلعؿُيُت والتي جمثل الىخبت الػلمُت في املجخمؼ الفلعؿُني وللخػشف غلى أداء هزا الجهاص داخل 

اظخؿاع مىز جأظِعه ختى اللحظت جدلُم ئهجاصاث و خلي حهاص ألامً الذا فلذ جمىً املجخمؼ الفلعؿُني

 بشهادة الػذو كبل الطذًم 
 
غىاضشه وكُادة الجهاص  مً خالٌوؾىُت هبحرة وهاةلت خُث وان واضحا

شهذ لها اللاص ي والذاوي ما ضىػخه  الحىُمت والىاغُت مً غبـ الجبهت الذاخلُت في زالر خشوب ؾاخىت

ًىمً في  والزي ها حهاص ألامً الذاخليالتي خلل مً حىهش الىجاخاثفي جلً الفترة مً هزا املىؿلم و 

ش وجدعحن الطىسة الزهىُت لذي الىخبت الػلمُت في املجخمؼ الفلعؿُني  في الػمل غلى جؿٍى
 
 املض ي كذما

والاؾمئىان جدلُم وجىفُز الهذوء ووشش ألامً  لى املىاصهت بحنوهم ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت في اللذسة غ

اث الصخطُت للجمُؼُم اللىاهحن واللىاةذ وألاهظمت في املجخمؼ الفلعؿُني مؼ اخترام وجؿب وكذ  الحٍش

الخػشف غلى الطىسة الزهىُت لجهاص ألامً الذاخلي هما ًذسهها  وباإلميانوحذ الباخث أهه مً ألاهمُت 

زا الجهاص مثاس لدعلُـ الػىء غلُه هظشا لحعاظُت وأهمُت ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت وكذ أضبذ ه

املهام التي ًلىم بها ألن املجخمؼ الفلعؿُني غلى أغخاب مشخلت حذًذة هدُجت املطالحت الفلعؿُيُت ، هما 

وحذ الباخث أهه مً الػشوسي الخػشف غلى الطىسة الزهىُت لجهاص ألامً الذاخلي هما ًذسهها ؾلبت 

 . ت الجامػاث الفلعؿُيُ

 وجخمثل مشيلت الذساظت في العإاٌ الشةِغ الخالي:

 ؟بمحافظات غصة ما هي الصىزة الرهنية لجهاش ألامن الداخلي كما ًدزكها ظلبة الجامعات الفلسعينية

خفشع مً العإاٌ الشةِغ ألاظئلت الفشغُت الخالُت:  ٍو

 ؟الامً الذاخليدسحت جلذًش ؾلبت الجامػاث بمدافظاث غضة للطىسة الزهىُت لجهاص ما  .1

هل جىحذ فشوق راث دللت ئخطاةُت بحن مخىظؿاث دسحاث جلذًش أفشاد الػُىت للطىسة الزهىُت  .2

 (؟ ، الجامػتمىؿلت العىً ،  حػضي ئلى املخغحراث: ) الجيغ لجهاص ألامً الذاخلي

أظالُب الخػامل لػىاضش ألامً  ًغبمدافظت غضة سغا ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت  عخىي ما م .3

 ذاخلي؟ال

الزهىُت لجهاص ألامً الذاخلي  للطىسة هل جىحذ غالكت اسجباؾُت بحن دسحت جلذًش أفشاد الػُىت .4

 ؟وبحن معخىي الشغا غً أظالُب الخػامل لػىاضش ألامً الذاخلي 
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 أهداف الدراسة:
 تهذف هزه الذساظت لخدلُم ألاهذاف الخالُت:

 للطىسة الزهىُت لجهاص الامً الذاخلي.دسحت جلذًش ؾلبت الجامػاث بمدافظاث غضة  الخػشف ئلى -1

الىشف غما ئرا وان هىان فشوق راث دللت ئخطاةُت بحن مخىظؿاث دسحاث جلذًش أفشاد الػُىت  -2

 . للطىسة الزهىُت لجهاص ألامً الذاخلي حػضي ئلى املخغحراث: ) الجيغ، هىع اليلُت، الجامػت(

أظالُب الخػامل لػىاضش  ًغبمدافظت غضة سغا ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت  عخىي م جدذًذ -3

 . ألامً الذاخلي

الزهىُت لجهاص  للطىسة جدذًذ ما ئرا وان هىان غالكت اسجباؾُت بحن دسحت جلذًش أفشاد الػُىت -4

 . الخػامل لػىاضش ألامً الذاخليوبحن معخىي الشغا غً أظالُب ألامً الذاخلي 

 
 أهمية الدراسة:

الطىسة الزهىُت لمىخبت الىؾىُت الفلعؿُيُت بهزا البدث ملىغىع لزشاء ئ الذساظت هزه حشيلن أهخؿلؼ 

أهمُت خاضت في املجخمؼ مً لها ملا  . لجهاص ألامً الذاخلي هما ًذسهها ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت

جىىع  والتي وؾلبت الجامػاثاملثلفحن  الزي ًخمحز بىحىد وعبت غالُت مً في خذود غلم الباخث الفلعؿُني

الفلعؿُني ظل هزه  الحضبُت في مجالغ الؿلبت وبالذوس املهم الزي ًإدًه حهاص ألامً الذاخلي همهخماءاتا

 . الخغحراث الشذًذة وألاصماث املخالخلت

وجخطح أهمُت الذاسظت مً حاهبحن مهمحن هما: ألاهمُت الػلمُت والتي جشجبـ بشيل مباشش بمىغىع 

 والجاهب 
 
ا ُ   بمىغىع الذساظتالػملُت التي جشجبـ بطىسة مباششة  تألاخش: ألاهمُالذساظت هظٍش مً  اجؿبُل

 مً الجاهبحن ‘خالٌ اظخخذام هخاةج الذساظت 
 
 . الخاليالىدى  غلىووػشع هال

 
 األهمية النظرية:

 ت جىمً أهمُت هزه الذساظت؛ وىنها حعلـ الػىء غلى أخذ املىغ  املعخدذزت والتيىغاث الحٍُى

ألامىحن مً خالٌ الاهخمام بدىمُت الطىسة الزهىُت لشحل ألامً الذاخلي هما  نجفُذ املعإولح

ًذسهها ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت والػمل غلي جدعحن الطىسة الزهىُت مً خالٌ جلُم ألاداء 

غنهم في مجالغ  بوحغحر ألاظالُب وفخذ كىىاث اجطاٌ مؼ الجامػاث الفلعؿُيُت أو ما ًىى 

 .   ظُت وئداسة الجامػاث مً أحل النهىع بالىؾً واملىاؾًالؿالب وألاخضاب العُا

  الزهىُت لشحل ألامً الذاخلي هما ًذسهها ؾلبت  بمىغىع الطىسةجفُذ الذاسظت هزلً املهخمحن

ش  الجامػاث الفلعؿُيُت مً خالٌ الىخاةج والخىضُاث التي ًمىً الخىضل ئليها في جفػُل وجؿٍى

شها؛ بما ًإدي في النهاًت ئلى جىمُخه والشقي بهزه  الطىسة، وجزلُلهزه  الػلباث التي جىاحه جؿٍى

 . املجخمؼو الطىسة غلى معخىي الفشد 
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 األهمية العممية:
  واملخخططحن للمهخمحن هظشي  همشحؼ الفلعؿُيُت للمىخبت الذساظت هخاةج ئغافت. 

 غلى خذ -مما ٌػؿى هزه الذساظت أهمُت في املُذان الػلمي، أنها مً الذساظاث الللُلت بل الىادسة

اهخمذ بمىغىع الطىسة الزهىُت لشحل ألامً الذاخلي هما ًذسهها ؾلبت  والتي-الباخثغلم 

 .الجامػاث الفلعؿُيُت في كؿاع غضة 

  ًوألامىُت وفخذ آفاق  والاحخماغُتمُت مً مثل هزه الذساظت في الذساظاث ألاوادً الاظخفادةًمى

البدث غً كػاًا ومىغىغاث تهخم بالطىسة الزهىُت لشحاٌ وصاسة الذاخلُت وألامً الىؾني في 

 . اللؿاع

  مً خالٌ الخػشف غلى الطىسة الزهىُت لشحل ألامً الذاخلي 
 
 مهما

 
جىاولذ هزه الذساظت حاهبا

 . هما ًذسهها ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت

  أمل والىفس ي ألحهضة  والاحخماعيالباخث أن جػُف هزه الذساظت سؤٍت حذًذة في املجاٌ ألامني ٍو

 . الذولت لخدعحن الطىسة الزهىُت لها مؼ املجخمؼ

 حدود الدراسة:
 :الحد الموضوعي  ٌ الطىسة الزهىُت لجهاص ألامً الذاخلي هما  الخػشف ئلىالذساظت  ظخدىاو

 . الفلعؿُيُتًذسهها ؾلبت الجامػاث 
 ظِخم جؿبُم الذساظت غلى ؾلبت وؾالباث في حامػاث ) ألاصهش ، الاظالمُت ،  البشري: حدال

 ألاكص ى ( .
 :مدافظاث غضة الحد المكاني . 
 2017/2018 الػام الذساس يخالٌ  جؿبُم هزه الذساظت  سيتمالزماني:  حدال . 
 الدراسة: منهج

خُث جم اظخخذام املطادس  ، املػلىماث الخدلُلي مً خُث حمؼ الذساظت غلى املىهج الىضفي اغخمذث

ت واملشاحؼ  . والذساظاث العابلت في هزا املجاٌ ، واملجالث الػلمُت املدىمت ، والذوسٍاث ، الثاهٍى

  ٌػخبر املىهج الىضفي الخدلُلي مً البدىر الىمُتخُث 
 
 دكُلا

 
ػنى  ، الزي ٌػنى في وضف الحالت وضفا ، َو

ش الظشوف  بىضف الظاهشة وجدذًذها   .(188:2009،  ، العامشاتيًلجيكىذ)واملماسظاث أو الخلُُم وامللاسهت، وجبًر

 

 أدوات الدراسة :
والمقابالت  االستبانةعمى أداتين هما  عمي األدوات في جمع المعمومات عتمد الباحثسي

 الشخصية .
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 مجتمع وعينة الدراسة :
اث مً الؿلبت والؿالباث في الجامػاث ) ألاصهش ، إلاظالمُت ،  ًخيىن مجخمؼ الذساظت مً حمُؼ املعخٍى

 ألاكص ى ( .

 :الدراسات السابقة
ث بػذ جدذًذ واخخُاس مشيلت مً أهم الشواةض الػلمُت التي ٌػخمذ غليها الباخحػخبر الذساظاث العابلت 

غلُه  بذ مً الاؾالعحشيل مطذسا ل  البدث فُبذأ الباخث بالبدث والخمدُظ في الذساظاث العابلت والتي

كبل البذء بالبدث وهزا ًىفش للباخث الػذًذ مً الفىاةذ والتي جخمثل في بلىسة مشيلت البدث وجدذًذ 

أبػادها ومجالتها, ئغىاء مشيلت الذساظت باملػاسف والذساظاث واملعلماث والىخاةج التي جىضل ئليها آخشون 

دواث التي ٌعخخذمها في جدذًذ ألا وجضوٍذ الذساظت بها, ٌعخؿُؼ الباخث مً خالٌ الذساظاث العابلت 

الهامت للذساظت, هما حػذ  ادس ودساظاث املاحعخحر و الذهخىساهبدثه, جضوٍذ الباخث بالىثحر مً املشاحؼ واملط

التي وعخػحن غليها في جدذًذ الذساظاث العابلت هلؿت كىة في البدث واهؿالق حذًذ لذساظت حذًذة 

بالخػشف غلى الطىسة الزهىُت  يعخفُذ مً خاللها التي ظو  خخذمتمشيلت الذساظت واملىهجُت الػلمُت املع

 لألحهضة ألامىُت وخاضت حهاص ألامً الذاخلي مً وحهت هظش ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت .
 المحمية: تأواًل: الدراسا

 ( ض الطىسة الزهىُت للمشأة 2017دساظت هجم وضاًمت ( بػىىان: دوس الجامػت إلاظالمُت في حػٍض

  . ُتالفلعؿُي

ض الطىسة الزهىُت للمشأة الفلعؿُيُت مً وحهت  هذفذ الخػشف ئلى دوس الجامػت إلاظالمُت في حػٍض

اث جلذًش أفشاد الػُىت بحن مخىظؿ تلت ئخطاةُلدهظش الػاملحن فيها والىشف غً وحىد فشوق راث 

ض الطىسة الزهىُت للمشأة الفلعؿُيُت اث الذساظت)الجيغ، حػضي ملخغحر  لذوس الجامػت إلاظالمُت في حػٍض

الػلمي ، الاهخماء الخىظُمي، ميان الحطٌى غلى الشهادة الجامػُت ألاولى( . اغخمذث الباخثخان  املإهل

املىهج الىضفي الخدلُلي، وجيىهذ غُىت الذساظت مً حمُؼ الػاملحن بالجامػت )ئداسي وأوادًمي(، 

 . خمغ مجالثفلشة مىصغت غلى  ( 55لذ غلى )اشخم أداة الذساظت الشةِعُت، تظدباهوواهذ ألا 

 ومً أهم الىخاةج التي جىضلذ ئليها الذساظت :

ض الطىسة الزهىُت للمشأة الفلعؿُيُت بىصن ل_    جاءث دسحت مماسظت الجامػت إلاظالمُت لذوسها في حػٍض

 غلى الىدى الخالي، املدىس الخػلُمي بىصن وعبي )77.80وعبي )
 
 جىاصلُا

 
%(، مدىس اللُادة 80.22%( مشجبا

%(، املدىس اللاهىوي بىصن وعبي 78.88%(، املدىس الاحخماعي بىصن وعبي )80.21والخمىحن بىصن وعبي )

 %(.71.75%(، املدىس العُاس ي بىصن وعبي )78.12)

خػمحن املىاهج ألاوادًمُت مفاهُم واضحت خٌى مياهت املشأة ودوسها الىؾني في بىاء وأوضذ الذساظت ب

 وجلذًم همارج ئًجابُت ًدخزي بها في املجاٌ الػلمي والاحخماعي والعُاس ي. املجخمؼ،

 دوز الصحافة في جشكيل الصىزة الرهنية لسجل الشسظة لدي بعنىان: ) (7137) دازسة خليل

 .(السأي العام الفلسعيني
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ىهج هذفذ الخػشف ئلى دوس الصحافت في حشىُل الطىسة الزهخُت لشحل الششؾت، وكذ اجبؼ الباخث امل

 غذد مً الىخاةج الهامت:  ئلىوجىضل الىضفي ألاظلىب الخدلُلي، 

  ( مً املبدىزحن مً الجمهىس الػام غً ظلبُت ضىسة سحل الششؾت وظىء الاهؿباع 62)أشاس%

باإلغافت  املىاؾىحن،هدُجت اظخخذام الششؾت لللىة املفشؾت في حػاملها مؼ  الششؾت.الػام غً 

لعىء أدائها املنهي وكلت خبراتها في الخػامل مؼ الجمهىس، ووحىد املدعىبُت والخمُحز بحن املىاؾىحن 

غلى خلفُت املػاسف الصخطُت والاهخماءاث الحضبُت، في خحن اشاساث ئحاباث املبدىزحن مً 

 املثلفحن وغباؽ الششؾت ئلى ئًجابُت الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت.

  ساظت اسجفاع معخىي املػلىماث واملػاسف لذي إلاغالمُحن واملثلفحن غً سحل الششؾتأظهشث الذ 

 ( بعنىان7131دازسة حمدان :): "ضباط  القساز لدي اثخاذ على والقدزة الاهفعالي الاثصان

 ."الفلسعينية الشسظة

 مدافظت في الششؾت غابـ لذي اللشاس اجخار غلى واللذسة الاهفػالي الاجضان ئلى معخىي  الخػشف هذفذ

  130 الذساظت غُىت وجيىهذ الخدلُلي الىضفي املىهج باخثال اظخخذم خاهُىوغ، وكذ
 
 في الػاملحن مً غابؿا

 الاجضان ملُاط فياهذ ذساظتال أدواث أما خاهُىوغ، مدافظت في املخخلفت وأكعامها الششؾت مشاهض وئداساث

  . اللشاساث وملُاط اجخار الاهفػالي

 الصخطُت املخغحراث في شذًذ غػف للحالث هىان املىاحهت اللشاساث ئن :ئلى الذساظت خلطذ وكذ

  ئن الؿاسةت ،اللشاس اجخار في واملشاسهت
 
 أشاسث ،الػلُا إلاداسة ئضذاسها تاظتراجُجُ كشاساث جيىن  ما غالبا

 والخػلُماث، إلاخطاةُت وألاهظمت اللىاةذ هي الؿاسةت الظشوف في اللشاساث اجخار في املشحػُت الىخاةج الخلفُت

ت مهاساث هىان أن ئن  املهاسة معخىي  سفؼ :في الذساظت جىضُاث وجمثلذ .لشاسال اجخار في ألامني لللاةذ غشوٍس

بُت الدوزات خالل من ،لشاساثال اجخار في وضللها كذساتهم جىمُت خالٌ مً الفئت لهزه  والخخططُت، الخذٍس

حن اللادة جذٍسب حن الػعىٍش  بدُثشاد ألاف ظلىن جىحُه في اللُادًت املهاساث اظخغالٌ هُفُت غلى وإلاداٍس

ػخمذوا العلبُت الجىاهب بخػذون غًً  والزاجُت إلاوعاهُت الهذف جدلم التي إلاًجابُت الجىاهب غلى َو

ض الػىاًت وغشوسةالذساظت  ملجخمؼ  املباششة الػالكت راث باملإظعاث املجخمػُت الذساظت مجخمؼ غالكت بخػٍض

ض الػىاًت وغشوسة الششؾت، جلُُم سحاٌ غىذ العلىهُت بالجىاهب الػىاًت غشوسة والى مػها،  إلاًجابي بالخػٍض

 .بالجمهىس  الػالكت لخدعحن والعلبي

 (7112دزاسة دحالن:) الىظنية السلعة لدي ألامن لسجل الشخصية بعنىان: "السمات 

 ببعض املحغيرات " وعالقتها الفلسعينية

 بحن امللاسهت وهزلً الفلعؿُيُت العلؿت في ألامً لشحل املمحزة الصخطُت العماث بػؼ ئلى الخػشف هذفذ

 واججاهه راجه غً ومفهىمه ظماجه خُث مً ألامً مجاٌ غحر في والػامل ألامً مجاٌ في ٌػمل الزي الشحل
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 الشحل بحن الصخطُت ملخغحراث الػاملت امليىهاث في الاخخالف غلى والخػشف الىؾً، بىاء في املشاسهت هدى

ٌ  بُاهاث كاغذة خلم في املعاهمت ،ألامني املجاٌ غحر في والػاملحن ألامً مجاٌ في الػامل الفلعؿُني  خى

 الفلعؿُيُت، العلؿت في ألامً سحل هدى ئًجابي غام يأس  وخلم ألامً، سحل بصخطُت الخاضت العماث

 فيالػاملحن  أمًمىظف ومىظفت  500 مً الػُىت جيىهذ و  الخدلُلي الىضفي املىهج الباخثت واظخخذمذ

لت اخخُاسهم وجم ألامني املجاٌ  :ئلى الذساظت وخلطذ ،مىخظمت غشىاةُت بؿٍش

 ، ووحىد رلً في دوس  له الحضبي والاهخماء العُاس ي الىاكؼ أن اغخباس غلى ألامً سحل لذي الخؿشف دسحت اسجفاع

ٌ  ئخطاةُت دللت   الصخطُت أبػاد خى
 
ت للفئاث جبػا  لشحل الصخطُت ألامىُت، وأبػاد ألاحهضةألفشاد  الػمٍش

 ، الخذمت ظىىاث باخخالف جخخلف ألامً لشحل الصخطُت أبػاد وأن الػلمي، املعخىي  باخخالف جخخلف ألامً

ش بػشوسة وأوضذ  وخاضت اللاةمت ألاحُاٌ جيشئت في وسغُتها الششؾت لشحل الىفعُت الخطاةظ جىمُت وجؿٍى

 .  الاجطاٌ ومهاساث إلاًجابُت باملشاسهت املخػللت الخطاةظ

 

: الدزاسات العسبية:
ً
 ثاهيا

 ( 7137دازسة املعيري)  بعنىان "الصىزة الرهنية لسجل ألامن كما ًدزكها الجمهىز السعىدي

 ")دازسة ميداهية في مدًنة السياض( 

لخػشف غلى الطىسة الزهىُت لشحل ألامً هما ًذسهها الجمهىس العػىدي والخػشف غلى مذي سغا اهذفذ 

الجمهىس غً اظلىب حػامل سحل الامً وهزلً غً الػالكت بحن الطىسة الزهىُت ومعخىي الشغا غً سحل 

 ألامً وهزلً الخػشف غلى الفشوق في سغا الجمهىس باخخالف املخغحراث الىظُفُت والصخطُت. 

 خلظ الباخث ملجمىغت مً الىخاةج هزهش منها: 

 وحىد ضىسة رهىُت ئًجابُت غً سحل ألامً لذي الجمهىس العػىدي. .1

 أفشاد غُىت الذاسظت مً الجمهىس ساغىن غً أظلىب حػامل سحل ألامً. .2

فأكل بحن الطىسة الزهىُت لذي  0.01جىحذ غالكت ؾشدًت راث دللت ئخطاةُت غىذ معخىي   .3

الجمهىس غً سحل ألامً ومذي سغاة غً أظلىب حػامل سحل ألامً خُث ًخطح أهه ولما 

 جدعيذ الطىسة الزهىُت لذي الجمهىس غً سحل ألامً ولما جدعً سغاة غً أظلىب حػامله.

 ، أهمها: مً الخىضُاث مجمىغتب وأوضذ الذساظتهما 

جىغُت سحاٌ ألامً بأهمُت الخلُذ باألهظمت وألاوامش والخػلُماث الخاضت بخفخِش املشهباث  .1

 وألاشخاص.

 حػٍشف سحل ألامً بىُفُت املدافظت غلى خلىق املىاؾً وهشامخه. .2

 جىغُت سحل ألامً بػشوسة ججىب ئزاسة أو تهذًذ الجمهىس. .3

ب سحل ألامً غلى مخاؾبت  .4  (2: 2012الجمهىس بلغت ظهلت ومهزبت. )املؿحري :جذٍس

 

 (7112دازسة الرًابي ) " :مهازات جعامل زجل ألامن مع الجمهىز ودوزها في ثفعيل بعنىان

 الخدمة ألامنية.
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هذفذ ئلى الخػشف غلي دوس مهاساث حػامل سحل ألامً مؼ الجمهىس في جفػُل الخذمت ألامىُت مً خالٌ 

مػشفت املهاساث الىاحب جىافشها في سحل الامً للخػامل مؼ الجمهىس وجدذًذ الطػىباث التي جىاحه سحل 

في جفػُل الخذمت ألامً غىذ حػامله مؼ الجمهىس ومػشفت دوس مهاساث حػامل سحل ألامً مؼ الجمهىس 

ألامىُت، واظخخذام املىهج الىضفي بمذخلُه )الىزاةلي( )واملسح الاحخماعي(، وجيىهذ غُىت الذاسظت مً 

 مفشدة. 335

 غلي أن هىان أ خلطذ الذاسظت ئلى مجمىغت مً الىخاةج وأهمها:
 
ن أفشاد غُىت الذاسظت مىافلىن جماما

 غلي حمُؼ املهاساث الىاحب مهاساث ًجب جىافشها في سحل ألامً للخػامل مؼ 
 
الجمهىس ومىافلىن جماما

.....الخ( وإلاملام  -الطذق  –جىافشها للخػامل مؼ الجمهىس وأبشصها جخمثل في امخالن ألاخالق املثلي )الاماهت 

باملػلىماث املخػللت بالخذماث ألامىُت وامخالن سوح املبادسة في الػمل واللذسة غلي مػشفت اللُم والػاداث 

 غلي أن مهاساث سحل ألامً في الخػامل مؼ الجمهىس لها دوس في جفػُل وال
 
خلالُذ واخترامها ومىافلىن جماما

 (3 :2007، الخذمت ألامىُت . )الزًابي

  دوز إلادازة العامة إلعالم والعالقات العامة بىشازة الداخلية في بعنىان:  (7112عامس )دازسة"

 (". 7112ي املىاظن املصسي )ثكىين الصىزة الرهنية لسجل الشسظة لد

هذفذ ئلي سضذ الطىسة الزهىُت الحالُت التي ًدملها املىاؾً لشحل الششؾت والتي ًدملها سحل الششؾت 

ً الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت لذي املىاؾً املطشي، باإلغافت ئلي جدبؼ  للمىاؾً، ومػشفت مطادس جيٍى

شحل الششؾت، والخػشف غلى املىاكف إلاًجابُت والعلبُت غالكت الػىامل الذًمىغشافُت بالطىسة الزهىُت ل

خُث ضىفذ هزه الذاسظت غمً البدىر  التي حػشع لها املىاؾىىن مً خالٌ حػاملهم مؼ سحاٌ الششؾت.

( مفشدة مً 400الىضفُت، واظخخذم الباخث املىهج املعخي، هما وشملذ غُىت الذاسظت املُذاهُت غلي)

ً جم اخخُاس  ، واغخمذث الػُىت الخدلُلُت غلى إلاضذاساث الىسكُت واملؿبىغت املىاؾىحن املطٍش
 
ها غشىاةُا

ىهُت املسجلت واملخاخت في وصاسة الذاخلُت غً وشاؾاث الششؾت املخخلفت.  والبرامج إلاراغُت والخلفٍض

 وخلطذ الذاسظت ئلى ما ًلي:

خحن الطىسة الزهىُت  الطىسة الزهىُت الػامت لذي املىاؾً غً سحل الششؾت هي ضىسة ئًجابُت، في .1

 للمىاؾً لذي سحل الششؾت ضىسة ظلبُت.

حعاهم وظاةل إلاغالم امللشوءة واملشةُت واملعمىغت بذوس هبحر في الخأزحر غلى كُم وأساء ومػخلذاث  .2

 إلافشاد، مما ًىػىغ غلى الطىسة الزهىُت التي جمثل بذوسها الاججاهاث الخاضت باألفشاد.

وغلم الىفغ في حشىُل الطىسة الزهىُت ملا له مً دوس حىهشي في  ًىحذ جيامل فشعي بحن إلاغالم .3

ت  داسظت ألاظالُب التي ًمىً مً خاللها سظم الطىسة الزهىُت وجدلُلها وئغفاء املىظىساث الخفعحًر

 لها.

  الصىزة الرهنية لسجل الشسظة لدي املىاظن  : "بعنىان (7112الشسمان )دزاسة

 (.7112العسبي)

ىسة الزهىُت لشحل الششؾت لذي املىاؾً الػشبي ، في مىؿلت الخلُج الػشبي ، هذفذ ئلي مػشفت الط

باغخباسها واخذة مً املشىالث املهمت التي ًجذس دساظتها ،ورلً في ظل الظشوف ألامىُت التي ًشي الباخث 

 بػذ ًىم في املىؿلت الػشبُت وغلي وحهت الخطىص في مىؿلت) الخلُج ( ب
 
ػذ أنها جخفاكم خؿىستها ًىما
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اهدشاس ظاهشة الخالًا إلاسهابُت ، التي أوحذث غشوسة الخػاون والخيعُم مؼ املىاؾً لللػاء غلي هزه 

الظاهشة ، مً أحل املدافظت غلي ألامً والاظخلشاس ، ألامش الزي ًخؿلب مػشفت الطىسة الزهىُت لألحهضة 

عنى وفم خؿت ئغالمُت واضحت الششؾُت وألامىُت والػىامل املدُؿت واملإزشة في هزه الطىسة ، ختي ًد

جدعُنها وغمان ظالمتها ، خُث ؾبم الباخث دساظخه غلي املجخمؼ اللؿشي ، في خحن أشاس في دساظخه ئلي 

 مً املىهج املعخي مً خالٌ اظخخذام  الاظدباهت هأداة لجمؼ 
 
املىاؾً الػشبي ، هما واظخخذم الباخث هال

 الت بخؿبُم الذاسظت غلي املجخمؼ اللؿشي.بُاهاث الذساظت ، باإلغافت ملىهج داسظت الح

 وخلطذ الذاسظت ئلى ما ًلي:

ذ غلي هدى  -1 % 81أن ضىسة سحل الششؾت لذي املىاؾً اللؿشي ئًجابُت، هما سأها هما ًٍض

% مً أفشاد غُىت الذساظت ساغىن غً أداء سحل الششؾت 70مً أفشاد الػُىت في خحن أن 

 وظلىهه الصخص ي.

وخذها اللادسة غلى سظم الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت، وئهما أن وظاةل إلاغالم لِعه  -2

هىان غىامل أخشي حعاهم في حشىُل الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت والعماث 

 والخطاةظ الصخطُت لشحل الششؾت ومعخىي أداءه.

أن أهثر ئداساث الششؾت ظلبُت في الخػامل مؼ الجمهىس هي: ششؾت املشوس وششؾت إلاكامت  -3

ًً في خُحن أن أهثر ئداساث الششؾت ئًجابُت هي: ششؾت الذفاع املذوي وششؾت وشإن الىافذ

 الىجذة.

 ( بعنىان 7111داسه هصير) :( 7111أبعاد الصىزة الرهنية لجهاش الشسظة لدي السأي العام.) 

الخػشف غلى مالمذ وأبػاد الطىسة الزهىُت املىؿبػت لذي الجماهحر غً حهاص الششؾت ، خُث  هذفذ

اظخخذم الباخث مىهج املسح ، وواهذ أداة الذاسظت في حمؼ البُاهاث  صحُفت الاظخلطاء خُث واهذ 

س الػام ( مفشدة مً الجمهىس املطشي في مذًىت اللاهشة وجم جمثُل الجمهى 400غُىت الذساظت ميىهت مً )

يب ( لخمثُل ألاخُاء 300فيها بػُىت كىامها ) ( مفشدة شملذ ظخت أخُاء وهي ) مطش اللذًمت ، العُذة ٍص

خىن ، والػاهش(  لخمثُل ألاخُاء راث املعخىي  راث املعخىي الاكخطادي والاحخماعي املىخفؼ وحي ) الٍض

شملذ أظخارة الجامػاث و سحاٌ  ( مفشدة100املشجفؼ وكام الباخث بخخُاس غُىت مً الىخبت كىامها )

 اللػاء وأغػاء املجلغ الشىسي وبػؼ إلاغالمحن .

 خلطذ الذاسظت ئلى ما ًلي:

أن أهثر كؿاغاث الششؾت التي جخمخؼ بمػشفت غالُت لذي حمهىس املبدىزحن غُىت الذساظت هي كؿاغاث  .1

ت لذي ألافشاد غً املشوس وأكعام الششؾت وششؾت الىجذة مما ٌػني أن الطىسة الزهىُت املخيىه

 الششؾت جخخلف باخخالف كؿاغاث الششؾت.

أشاسث هخاةج الذاسظت ئلى اخخالف وعبت املػشفت بالششؾت، باخخالف الشجبت والذسحاث الىظُفُت  .2

اث املػشفت ) ت خُث خطل غباؽ أمىاء الششؾت أغلى معخٍى الخىالي  غلى%92.8% ،95.8والػعىٍش

اث مػشفت مخذهُت، ول جلاسن باليعب هما خطل ضف الػباؽ واملىذوبحن واملجى ذًً غلي معخٍى

 العابلت.

ً الاهؿباغاث والطىس الزهىُت غً الششؾت ل ًشجبـ فلـ بالخػامل والاخخيام املباشش وئهما  .3 أن جيٍى

ً والاؾالع غلى ما جلذمه وظاةل إلاغالم.   حعاهم غذة غىامل في حشىُلت هخبراث ألاخٍش
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 : ألاحىبُت الذساظاث

Cart , William , P .et al , (2012) 

ىُت املذن في الششؾت كىة مدذداث  ( . 2000 – 1990)  الفترة في الىبحرة ألامٍش

 2000 – 1999)  فترة خالٌ الىبحرة املذن في الششؾت كىة مدذداث غلى الخػشف الى الذساظت هذفذ

مت اصدًاد غً الىاحمت ألازاس وجدلُل(   الذظخىسٍت الششؾت غباؽ مً غذد آساء جلُُم وجم ، الجٍش

ىُت املذن أهداء في فلشاث ظبؼ غلى ًدخىي  ملُاط بىاظؿت  الى الذساظت خلطذ وكذ ، الىبحرة ألامٍش

ادة ان:  أهمها الىخاةج مً مجمىغت  إلاحخماعي الطشاع جذغم الىبري  املذن في ألاكلُاث حمىع في الٍض

 الخفىحر دغم غشوسة غلى الذساظت أهذث رلً الى باإلغافت الػشكُت الىظش لىحهاث والخػطب

ب خالٌ مً لألكلُاث الػلالوي ادة في الخىضُاث وجمثلذ ، رلً غلى الششؾت جذٍس  الششؾت محزاهُاث ٍص

ش غلى مباششة آزاس مً لها ملا  . بمهامها لللُام وهمىها الششؾت أداء جؿٍى

Morabito & Melissa Schaefer, (2010) , 

  باغخباسها املجخمػُت الششؾت فهم الى الذساظت هذفذ
 
  همؿا

 
 أغذ اظخبُان وباظخخذام ، مبخىشا

 وجبحن.  املخدذة الىلًاث أهداء حمُؼ في الششؾت اداساث مً 474 غلى جؿبُله جم ، الذساظت ألغشاع

ت الػىاضش حػخمذ املخدذة الىلًاث في الششؾت أحهضة مً الػظمى الغالبُت أن  والالتزام املشهٍض

ش جم وكذ ، الخىظُمي والخػلُذ الخىظُمي  الششؾت اظخخذام مذي ًلِغ الزي الىمىرج جؿٍى

 بحن اخخالف:  أهمها الىخاةج مً مجمىغت الى الذساظت وخلطذ ، املجخمػُت الششؾت لخطاةظ

مىً ، رلً في الششؾُت ألاحهضة ت إلاؾاساث اغخماد في الاخخالف الى الاخخالفاث جفعحر ٍو  والى الابخياٍس

 . املجخمؼ خطاةظ

 مدذد وضف غلى والترهحز املعخلبل في بالششؾت املهخمت ألابدار في الىظش:  في الخىضُاث وجمثلذ

 إلابذاغُت وألافياس  باملجخمؼ غالكتها وؾبُػت ، اللىاهحن وجىفُز املجخمػُت الششؾت لخطاةظ

ت  . املجخمؼ في إلاًجابُت والخأزحراث الششؾُت باإلداساث الخاضت املإظعُت والخطاةظ والابخياٍس

 

  : ثالثًا/ التعقيب عمى الدراسات السابقة

سحل الششؾت مً غذة حىاهب إلبشاص الػشبُت التي جىاولذ الطىسة الزهىُت هدى  املدلُت و  حػذدث الذاسظاث

والػُىت املعخخذمت والىخاةج والخىضُاث ،جبحن هىع الػالكت وبحن الذاسظت الحالُت مً خُث أدواث الذاسظت 

جىاٌو مىغىع الطىسة الزهىُت لشحل ألامً واللُم  وأخالكُاث املهىت واملهاساث الىاحب أنها جخفم في 

جىافشها في خحن جأحي الذاسظت الحالُت في البِئت الفلعؿُيُت بشيل غام وفي وصاسة الذاخلُت وألامً الىؾني 

ت لجهاص أمني وحػخبر هزه الذساظت ألاولي في مىغىع الطىسة الزهىُبشيل خاص  حهاص ألامً الذاخلي،

 الزهىُت لذي ؾلبت الجامػاث الفلعؿُيُت . وضىسجه

بػؼ املفاهُم للذساظت  الذساظت وجدذًذكذ اظخفاد الباخث مً الذساظاث العابلت في بلىسة مشيلت 

بشيل أغمم هما وأظهمذ الذساظاث العابلت في ئزشاء إلاؾاس الىظشي وجدذًذ أهذافها وحعاؤلتها الحالُت 

الذاسظت بشيل مىاظب وجدذًذ املىهج املىاظب وؾشق الخػامل مؼ مخؿلباتها وهما غملذ فهمها وبىاء أداة 

 لبػؼ حىاهب دساظتها مما ظاغذها في جفعحر الىخاةج.
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 السابقة:أهم ما يميز الدارسة الحالية عن الدراسات 
أظالُب اهي جدذًذ الػالكت بحن سحل الششؾت والجمهىس وم ئلىهذفذ الػذًذ مً الذساظاث العابلت 

 ألامً.وأخالكُاث املهىت والتي لها الذوس ألاظاس ي فب بلىسة الطىسة الزهىُت لشحل 

 :من حيث الموضوع
الذساظت هى مىغىع الطىسة الزهىُت لجهاص الامً الذاخلي هما ًذسهت ؾلبت  جدىاولهاملىغىع الزي 

 وجىاٌو مُذان مهم مً مُادًً البدث الػلمي. الجامػاث الفلعؿُيُت هى مىغىع خُىي وحذًذ

 لم جدىاٌو املىغىع بشيل مباشش .الذساظاث العابلت  مًالغالبُت الػظمى مؼ الػلم أن 
اجفلذ حمُؼ الذساظاث غلي امليان الزي اكُمذ بت الذساظت مؼ اخخالف البِئاث التي  من حيث المكان:

ذ به الذساظت .  احٍش
وأغؿذ الىخاةج الحلُلُت في بذ الخؿىساث وواه خذًثتالذساظاث العابلت حػخبر  من حيث الزمان:

 مجخمػاث الذساظت 
 هج أظاس ي للذساظتهمى غالبُت الذساظاث العابلت اغخمذث املىهج الىضفي الخدلُلي خُث املىهج:من 

للذ كام الباخث باغذاد مطفىفت الذساظاث العابلت وجلخظ الذساظاث العابلت مىضحت أهم هلاؽ 

 : الاظخفادة مً جلً الذساظاث وهي

 مصفوفة الدراسات السابقة:

 منها الاسحفادةمجال  أهم النحائج الدازسة عنىان اسم الباحث م

 داسظت خلُل 1

(2012:) 

 

دوس الصحافت في حشىُل 

الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت 

 لذي الشأي الػام الفلعؿُني.

 

وجىضل الباخث مً خالٌ الذساظت ئلى غذد مً 

 :الهامتالىخاةج 

%( مً املبدىزحن مً الجمهىس الػام غً 62)أشاس 

ظلبُت ضىسة سحل الششؾت وظىء الاهؿباع الػام 

غً الششؾت. هدُجت اظخخذام الششؾت لللىة 

لعىء  املفشؾت في حػاملها مؼ املىاؾىحن، باإلغافت

الجمهىس، الخػامل مؼ  أدائها املنهي وكلت خبراتها في

خلفُت  غلىحز بحن املىاؾىحن ُووحىد املدعىبُت والخم

خحن  الحضبُت، في املػاسف الصخطُت والاهخماءاث

املبدىزحن مً املثلفحن وغباؽ  اشاساث ئحاباث

 الششؾت.ئًجابُت الطىسة الزهىُت لشحل  ئلىالششؾت 

أظهشث الذساظت اسجفاع معخىي املػلىماث واملػاسف 

 لذي إلاغالمُحن واملثلفحن غً سحل الششؾت 

 في 
 
 هبحرا

 
إلاغالم ًلػب دوسا

غىغ الطىسة الزهىُت ألي 

مإظعت مؼ الػلم ان الجزاهت 

والشفافُت إلاغالمُت لها أزش في 

حػذًل الطىسة الزهىُت وغلُت 

ًجب إلاهخمام في الجاهب 

دعحن الطىسة إلاغالمي لخ

 الزهىُت أو حػذًالها .

ش جىمُت غشوسة أن اغخباس غلى ألامً سحل لذي الخؿشف دسحت اسجفاع لشحل الصخطُت العماث دخالن -2  وجؿٍى
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(2007) 

الىؾىُت  العلؿت لذي ألامً

 وغالكتها ببػؼ الفلعؿُيُت

 .املخغحراث

 

 الخطاةظ رلً، دوس في له الحضبي والاهخماء الىاكؼ العُاس ي

 الششؾت لشحل الىفعُت

 ألاحُاٌ ومشاغاتها في جيشئت

 وخاضت اللاةمت

باملشاسهت  املخػللت الخطاةظ

 .الاجطاٌ ومهاساث إلاًجابُت

داسظت خمذان  -3

(2010:) 

 غلى واللذسة الاهفػالي الاجضان

 غباؽ اللشاس لذي اجخار

 ."الفلعؿُيُت الششؾت

 

 :أهمها الىخاةج مً مجمىغت ئلى الذساظت خلطذ وكذ

 في شذًذ غػف للحالث هىان املىاحهت اللشاساث ئن

ئن  ،اللشاس اجخار في واملشاسهت الصخطُت املخغحراث

  الؿاسةت
 
 ئضذاسها تاظتراجُجُ كشاساث جيىن  ما غالبا

 في املشحػُت الىخاةج الخلفُت أشاسث ،الػلُا إلاداسة

 اللىاةذ هي الؿاسةت الظشوف في اللشاساث اجخار

 هىان أن ئن والخػلُماث، إلاخطاةُت وألاهظمت

ت مهاساث  وجمثلذ .لشاسال اجخار في ألامني لللاةذ غشوٍس

 الفئت لهزه املهاسة معخىي  سفؼ :في الذساظت جىضُاث

 ،لشاساثال اجخار في وضللها كذساتهم جىمُت خالٌ مً

بُت الذوساث خالٌ مً  جذٍسب والخخططُت، الخذٍس

حن اللادة حن الػعىٍش  اظخغالٌ هُفُت غلى وإلاداٍس

 بدُثشاد ألاف ظلىن جىحُه في اللُادًت املهاساث

ػخمذوا العلبُت الجىاهب بخػذون غًً  غلى َو

 إلاوعاهُت الهذف جدلم التي إلاًجابُت الجىاهب

ض الػىاًت وغشوسةالذساظت  ملجخمؼ والزاجُت  بخػٍض

 ثرا باملإظعاث املجخمػُت الذساظت مجخمؼ غالكت

 بالجىاهب الػىاًت غشوسة والى مػها، املباششة الػالكت

 الػىاًت وغشوسة الششؾت، جلُُم سحاٌ غىذ العلىهُت

ض  بالجمهىس  الػالكت لخدعحن والعلبي إلاًجابي بالخػٍض

أن اللشاس الصحُذ الزي ًأخزه  

الطف اللُادي في حهاص الامً 

الذاخلي ارا وان صحُدا ًمىً 

ان ٌػىغ الطىسة الزهىُت 

 لللىة الجهاص وأداةه الاداسي 

دازسة  -4

املعيري 

(7137) 

الطىسة الزهىُت لشحل ألامً 

 هما ًذسهها الجمهىس العػىدي

 1.ألامً سحل غً ئًجابُت رهىُت ضىسة وحىد 

 .العػىدي الجمهىس  لذي

 غً ساغىن  الجمهىس  مً الذاسظت غُىت أفشاد 

 .ألامً سحل حػامل أظلىب

 غىذ ئخطاةُت دللت راث ؾشدًت غالكت جىحذ 

 لذي الزهىُت الطىسة بحن فأكل 0.01 معخىي 

  امياهُت كُاط الطىسة

الزهىُت لألحهضة ألامىُت 

الفلعؿُيُت والػمل غلي 

ش الطىسة  جدعحن وجؿٍى

الزهىُت في املجخمؼ 

 الفلعؿُني
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 غً سغاة ومذي ألامً سحل غً الجمهىس 

 أهه ًخطح خُث ألامً سحل حػامل أظلىب

 الجمهىس  لذي الزهىُت الطىسة جدعيذ ولما

 أظلىب غً سغاة جدعً ولما ألامً سحل غً

 حػامله

  

داسظت الزًابي  -5

(2007) 

 

 

مهاساث حػامل سحل ألامً مؼ 

الجمهىس ودوسها في جفػُل 

 .ألامىُتالخذمت 

 غلى أن 
 
ئن أفشاد غُىت الذاسظت مىافلىن جماما

هىان مهاساث ًجب جىافشها في سحل ألامً للخػامل 

 غلى حمُؼ املهاساث 
 
مؼ الجمهىس ومىافلىن جماما

الىاحب جىافشها للخػامل مؼ الجمهىس وأبشصها جخمثل 

.... الخ( -الطذق  –في امخالن ألاخالق املثلي )الاماهت 

ػلىماث املخػللت بالخذماث ألامىُت وإلاملام بامل

وامخالن سوح املبادسة في الػمل واللذسة غلى مػشفت 

 
 
اللُم والػاداث والخلالُذ واخترامها ومىافلىن جماما

غلي أن مهاساث سحل ألامً في الخػامل مؼ الجمهىس 

 لها دوس في جفػُل الخذمت ألامىُت

ًمىً جىمُت املهاساث لػىاضش 

لخدعحن  حهاص ألامً الذاخلي

الطىسة الزهىُت لجهاص ألامً 

الذاخلي لذي ؾلبت الجامػاث 

الفلعؿُيُت مما ًذفؼ الي 

معاغذة حهاص ألامً الذاخلي 

باملبادة الي جلذًم املعاغذة 

ألامىُت بما ًخذم املطلحت 

 الىؾىُت.

ش هظم وأظالُب حهاص ألامً  جؿٍى

الذاخلي في الخػامل مؼ ؾلبت 

الجامػاث الفلعؿُيُت 

واظخخذام الىظاةل التي جلُم 

بهم وفخذ كىىاث اجطاٌ بحن 

هاص ألامً الذاخلي والجامػاث ح

 الفلعؿُيُت

غامش داسظت  -6

(2009)  

 

دوس إلاداسة الػامت إلغالم 

والػالكاث الػامت بىصاسة 

ً الطىسة الذاخلُت في  جيٍى

الزهىُت لشحل الششؾت لذي 

 .("2009املىاؾً املطشي )

  ًالطىسة الزهىُت الػامت لذي املىاؾً غ

سحل الششؾت هي ضىسة ئًجابُت، في خحن 

الطىسة الزهىُت للمىاؾً لذي سحل 

 .الششؾت ضىسة ظلبُت

  حعاهم وظاةل إلاغالم امللشوءة واملشةُت

كُم واملعمىغت بذوس هبحر في الخأزحر غلى 

وأساء ومػخلذاث إلافشاد، مما ًىػىغ غلى 

الطىسة الزهىُت التي جمثل بذوسها 

 .الاججاهاث الخاضت باألفشاد

 في 
 
 هاما

 
أن إلاغالم ًلػب دوسا

حغحر وحػذًل الطىسة الزهىُت 

وخاضت ئرا اجطف بالحُادًت 

والجزاهت والشفافُت والاظخلالٌ 

في جىضُل الطىسة الصحُدت 

للششؾت أو ألاحهضة ألامىُت مؼ 

ئمياهُت حػذًل ظلىههم بالىلذ 

البىاء الزي مً خاللت ًمىً 

 سة الزهىُت .جدعحن الطى 
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  ًىحذ جيامل فشعي بحن إلاغالم وغلم الىفغ

في حشىُل الطىسة الزهىُت ملا له مً دوس 

حىهشي في داسظت ألاظالُب التي ًمىً مً 

خاللها سظم الطىسة الزهىُت وجدلُلها 

ت لها وئغفاء  .املىظىساث الخفعحًر

الششمان  -7

(2006) 

 

بػىىان الطىسة الزهىُت لشحل 

الششؾت لذي املىاؾً 

 .(2006الػشبي)

  ًأن ضىسة سحل الششؾت لذي املىاؾ

ذ غلي  اللؿشي ئًجابُت، هما سأها هما ًٍض

% مً أفشاد الػُىت في خحن أن 81هدى 

% مً أفشاد غُىت الذساظت ساغىن غً 70

 .أداء سحل الششؾت وظلىهه الصخص ي

  أن وظاةل إلاغالم لِعه وخذها اللادسة

غلى سظم الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت، 

وئهما هىان غىامل أخشي حعاهم في 

حشىُل الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت 

ث والخطاةظ الصخطُت لشحل والعما

 .الششؾت ومعخىي أداءه

  أن أهثر ئداساث الششؾت ظلبُت في الخػامل

مؼ الجمهىس هي: ششؾت املشوس وششؾت 

إلاكامت وشإن الىافذًً في خُحن أن أهثر 

ئداساث الششؾت ئًجابُت هي: ششؾت الذفاع 

 .املذوي وششؾت الىجذة

أن حػامل ألاحهضة الامىُت مؼ 

أن ًيىن غلي املىاؾىحن ًجب 

اظغ غلمُت ومهىُت واضحت مؼ 

في  مشاغاة الفشوق الفشدًت

 الخػامل في جؿبُم اللاهىن .

داظه هطحر  -8

(2003) 

بػىىان أبػاد الطىسة الزهىُت 

لجهاص الششؾت لذي الشأي الػام 

(2003.)  

 

  أن أهثر كؿاغاث الششؾت التي جخمخؼ

غُىت  بمػشفت غالُت لذي حمهىس املبدىزحن

الذساظت هي كؿاغاث املشوس وأكعام 

الششؾت وششؾت الىجذة مما ٌػني أن 

الطىسة الزهىُت املخيىهت لذي ألافشاد غً 

الششؾت جخخلف باخخالف كؿاغاث 

 .الششؾت

  أشاسث هخاةج الذاسظت ئلى اخخالف وعبت

املػشفت بالششؾت، باخخالف الشجبت 

ت خُث  والذسحاث الىظُفُت والػعىٍش

ىاء الششؾت أغلى خطل غباؽ أم

اث املػشفت ) %غلي 92.8% ،95.8معخٍى

أن املػشفت بؿبُػت املهام 

وؾبُػت الػمل الامني جإدي ئلي 

جؿبُم املهام غلي أهمل وحهه 

زي ًإدي ئلي ضىسة رهىُت ال

 املإظعت ألامىُت . ئًجابُت اججاه
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الخىالي هما خطل ضف الػباؽ 

اث مػشفت  واملىذوبحن واملجىذًً غلي معخٍى

 .مخذهُت، ول جلاسن باليعب العابلت

  ًالاهؿباغاث والطىس الزهىُت غ ً أن جيٍى

الششؾت ل ًشجبـ فلـ بالخػامل والاخخيام 

ي املباشش وئهما حعاهم غذة غىامل ف

ً والاؾالع غلى ما  حشىُلت هخبراث ألاخٍش

 .جلذمه وظاةل إلاغالم
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 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

  العربية اقتصرت غالبية الدراسات
السابقة عمي التركيز عمى الصورة 

الذهنية لدي المواطن العربي وجهاز 
 الشرطة .

  تناولت الدراسات السابقة الصورة
الذهنية لرجل الشرطة في المجتمعات 

العربية في أوقات الهدوء في 
 المجتمعات العربية 

  طمبة وطالبات لم يتناول الباحثون  رأي
الجامعات في انطباعات الصورة 

 .الذهنية 
 الدراسات الي أساليب جديدة  لم تتطرق

وحديثة ومتطورة في إحداث تغير 
 وتعديل الصورة الذهنية 

 
  ركزت في الدراسات السابقة  غالبية

دور اإلعالم والعالقات العامة في 
تعديل الصورة الذهنية واغفمت جوانب 

 أخري.

  الدراسة الحالية الصورة الذهنية تناولت
لجهاز األمن الداخمي أحد مكونات 
وزارة الداخمية واألمن الوطني والذي 
يقوم بخدمات أمنية بحتة داخل 
المجتمع الفمسطيني ورأي وصورته 
الذهنية عند فئة طمبة وطالبات 

 الجامعات في مجتمع الدراسة.
  الصورة الذهنية لرجل تناولت الدراسة

خمي لدي طمبة الجامعات األمن الدا
الفمسطينية مباشرة بعد مرحمة التأسيس 
في أوقات صعبة جدًا وتحديات كبيرة 
ومؤامرات عمي الحكومة واألجهزة 

 األمنية .
  طبعة العمل األمن والشرطي في

الدول العربية يميل إلي العمل في 
بيئة مستقرة وفي أجواء هادئة وبعيدة 

 والعمل تحت الضغط االستعمارعن 
مع توفر اإلمكانيات العممية والمهنية 

 والتدريبية .

  لم تركزت الدراسات المحمية
والعربية عن البيئة التي تعمل بها 

مع طبيعة  المؤسسات االمنية
 المهام التي تقوم بها .

  ركزت الدراسة عمي البيئة التي تم بناء
وتأسيس االجهزة األمنية الفمسطينية مع 

لتي تعمل بها التركيز عمي فهم البيئة ا
المؤسسة األمنية والشرطية والمهام 
التي يقوم بها جهاز األمن الداخمي 

 عمية. يالصهيونومدي تأثير االحتالل 
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 تقسيمات الدراسة

 الفصل األول: 
 لمدراسة. العام اإلطار 
 .مقدمة 
 الدراسة. مشكمة 
 الدراسة. مصطمحات 
 الدراسة. أهداف 
 الدراسة. أهمية 
 الدراسة. حدود 
 الدراسة. منهجية 
الثاني:الفصل   

 يتناول هذا الفصل العناصر التالية
  :مفهوم الصورة الذهنية 
  :تطور مفهوم الصورة الذهنية 
 :الفرق بين الصورة الذهنية والصورة النمطية 
  :أهمية الصورة الذهنية 
 :عوامل تكوين الصورة الذهنية 
  :الصورة الذهنية في اإلسالم 

:لثالفصل الثا  
هذا الفصل العناصر التالية:يتناول   
 .رجل األمن الداخمي وسمطة القانون 
 .نشأة وتطوير جهاز األمن الداخمي 
 .الوصف القانوني لجهاز األمن الداخمي 
 .وظائف ومهام جهاز األمن الداخمي 
 .معاير العمل والتجنيد في جهاز األمن الداخمي 
 .التكوين التنظيمي واإلداري لجهاز األمن الداخمي 
  الجمهور في تطوير األداء األمني لجهاز األمن الداخمي.دور 
 :الرابع الفصل
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 :المبحث األول 
  السابقة:الدراسات 
 :الدراسات المحمية 
  العربية:الدراسات 
  السابقة.الدراسات  عمىالتعقيب 
  السابقة.مصفوفة الدراسات 
 :الفجوة البحثية 

 الثاني:المبحث  
  واجراءات الدراسة. منهجية 

 .مقدمة 
 الدراسة. منهج 
 الدراسة. مجتمع 
 الدراسة عينة 
 الدراسة أدوات 
 االستبانة وثبات صدق 
 اإلحصائية. األساليب 
 الدراسة. خطوات 

 : الفصل الخامس
 :وتفسيراتهانتائج الدراسة 

 .النتائج التي توصل إليها الباحث 
 .التوصيات 
  المجال. والمقترحة فيالدراسات المستقبمية 
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 .واملساجعقائمة املصادز 
 

(: ضىسة جشهُا في الصحف الُىمُت الفلعؿُيُت. سظالت ماحعخحر ، 2015البىا، ًاظش غشفاث. ) -

 الجامػت إلاظالمُت ، غضة.

(: " مهاساث حػامل سحل ألامً مؼ الجمهىس ودوسها في جفػُل 2007الزًابي، مباسن بً مخلذ ) -

حذة، سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة،  الخذمت ألامىُت، داسظت جؿبُلُت غلى دوسٍاث ألامً بمدافظت

اع حامػت هاًف للػلىم ألامىُت.  الٍش

ششؾت املجخمؼ، أوادًمُت هاًف الػشبُت للػلىم ألامىُت، مشهض  هـ (:1419) غباط أبى شامت -

اع  .الذساظاث والبدىر، الٍش

لُت في غبذ الحىُم غامش ظُذ غامش )دوس إلاداسة الػامت لإلغالم والػالكاث الػامت بىصاسة الذاخ -

ً الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت لذي املىاؾً املطشي(. سظالت ماحعخحر "اللاهشة: ولُت  جيٍى

 ألاداب 

الىظُفت ألامىُت للذولت بحن جدذًاث الػىملت ومخؿلباث (: 2012) غبذ الىاضش غباط غبذ الهادي -

 اعإلاداسة الششُذة، أؾشوخت دهخىساه، حامػت هاًف الػشبُت للػلىم ألامىُت، الٍش

مان. ) - ذ، هٍش (. ئداسة الػالكاث الػامت بحن إلاداسة الاظتراجُجُت وئداسة 2005عجىة، غلي وفٍش

 ، اللاهشة: غالم الىخب.1ألاصماث، ؽ

ض الطىسة الزهىُت للمشأة 2017هجم، مىىس وضاًمت، ظمُت ) - (: دوس الجامػت إلاظالمُت في حػٍض

( ، لفلعؿُيُت بىاء وأدواس في ظل الخدذًاثملشأة ا)ا دث ملذم للمشاسهت في مإجمش الفلعؿُيُت، ب

 الجامػت إلاظالمُت، غضة.

 

 


