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 شرطة حمافظة اخلليلب

 باسم أمحد الوريدات أ.              د. إبراهيم سليمان املصري                       

 شرطة حمافة اخلليل/قسم التحقيق        شاد النفسي                     أستاذ مساعد/ االر                            

 جامعة اخلليل/ كلية الرتبية

 

 :همخص الدراسة
اآلثار االجتهاعية والىفسية الهترتبة عمِ العاهمين في اقسام التحقيق ٌدفت ٌذي الدراسة التعرف إلِ 

ل العمهي، والرتبة العسكرية، وعدد  هحافظة الخميل بشرطة وفقًا لهتغيرات الجىس، والعهر، وهكان السكن، والهٌؤ

 جهيع العاهمين في أقسام التحقيق في شرطة هحافظة الخميل والبالغ عددٌمعيىة الدراسة سىوات الخبرة، وشهمت 

هتوسطًا  اتجاًٌا  واقد أظٍر هحافظة الخميل العاهمين في شرطة ن عاهل وعاهمة، وأظٍرت ىتائج الدراسة أ (76)

هتوسط الحسابي الحيث بمغ ىحو اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل 

و  (266.2.) ( ، وفي هجال اآلثار 276.8.هتوسط الدرجة، وفي هجال اآلثار الىفسية بمغ الهتوسط )ٌو

فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى (، كها اظٍرت الدراسة وجود 2.857.االجتهاعية بمغ الهتوسط )

(α=.2.5)  م في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر

 تعزى لهتغير العهر، وعدد سىوات الخبرة، وىوع القسم2

في اآلثار االجتهاعية والىفسية  (α=.2.5)فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى في حين تبين عدم وجود 

ل  م تعزى لهتغير الجىس، وهكان السكن، والهٌؤ لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر

ائيين العمهي، والرتبة العسكرية، وأوصت الدراسة ضرورة عهل براهج إرشادية  لمهحققين هن خبلل اخص

هىاسب لمعاهمين في اقسام التحقيق يتبلئم هع طبيعة عهمٍم، والعهل  دوام برىاهج اجتهاعيين وىفسيين، ووضع

 عمِ ايجاد دليل اجراءات هوحد يوضح الية العهل في اقسام التحقيق2

 شرطة –ىفسية  –كمهات هفتاحية : اجتهاعية 
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 هشكمة الدراسة:
 الهجتهع أفراد يرتبط بهعاهبلت حيث خاص، طابع لً الشرطي األهىي الهجال في العهل لكون ىظرا

 الوظائف وأٌهية ولطبيعة عديدة أىحاء في الشرطة الهىتشرة وهراكز إدارات طريق عن وتقديم الخدهات لٍم
األهن  لتحقيق وهتىوعة وهتعددة جسيهة هسؤوليات بً حيوًيا هىاًطا أهىًيا يعد جٍازا فٍو األهىية والهٍام

 عمِ الضغوط هن هختمفة أشكال العهل ٌذا يترتب عمِ فإىً لمدولة العاهة السياسة إطار في لمهجتهع واالستقرار
ا تترك أن ٌذي الضغوط شأن وهن بً، العاهمين عمِ رجال الشرطة بشكل عام هع وجود تفاوت في  السمبي أثٌر

م الشرطة تبعا لىوع القسم او حدة ٌذي الضغوط واالثار سواء الىفسية او االجتهاعية بين العاهمين في اقسا
 االدارة واختصاصٍا2

 والىهو، االستقرار خاصية لتحقيق الزًها شرًطا يهثل هجتهع أي في االجتهاعية التىظيهات وجود إن
وىة هجتهع أي فاستهرارية  الهؤسسات في عادة تتهثل والتي الهجتهع لذلك التىظيهية لآلليات الثقافي بالىتاج هٌر
 وجودٌا أن إلِ يعود ثقافًيا ىتاًجا التىظيهات االجتهاعية واعتبار ، التىظيهي الطابع ذات والتجهعات والٍيئات

 فيها الهتبادلة والعبلقات االجتهاعية متٍاتجاٌا لكوكذ الهجتهع داخل والجهاعات األفراد ىشاط هن ىابًعا كان
 والهعايير والهبادئ لمقيم تهثمٍم هدى ذلك إلِ ويضاف، الهجتهع هع هؤسسات متٍعبلقا وكذلك جٍة هن بيىٍم

 (Wertsch، 19912ية )ثقاف-اجتهاعية ىهائية سمسمة عبر جيل بعد جيبلً  تهعٍملهج االجتهاعية

 أي فدي البشدري العىصدر لٍدا يتعدرض التدي الهعاصدرة التحدديات إحددى األثدار الىفسدية واالجتهاعيدة تعدد
 الطويدل، الهددى عمدي خاصدة سدمبية آثدار هدن عميٍدا يترتدب لهدا وذلدك ىشداطٍا، اخدتبلف عمدِ أوهؤسسدة هىظهدة
 فدي البداحثين جاىدب هدن األخيدرة السدىوات فدي االٌتهدام تزايدد فقدد ٌىدا، وهدن الهىظهدات، أو لؤلفدراد بالىسبة سواء

 الىفسدي، الفعدل رد العهدل ضدغوط تهثدل حيدث الظداٌرة، بٍدذي التىظيهدي والسدموك الدىفس، وعمدم الطدب، هجداالت
 (1612-2002:159 العهيان،)بالفرد الهحيطة البيئة في واألحداث لمتغيرات والسموكي والفسيولوجي،

وقد وجدت الدراسات التي بحثت في ٌذا الهجال أن لضغوط العهل أثار سدمبية هىٍدا إصدابة الفدرد بدالتوتر 
والشعور باإلحباط واالجٍاد وبالتدالي اىخفداض األداء والدوالء تجداي وظدائفٍم وىظدرا لكدون ضدغوط العهدل لدً أٌهيدة 

 (2  .: 7...البدر، بالغة لها لً هن أثار خطيرة تؤدي إلِ كثير هن األهراض الىفسية ) 
 غالبدا العداهمون لدً يتعدرض هدا أن الهتخصصدة الدراسدات أثبتدت حيث العهل، بضغوط االٌتهام تزايد وقد

حبداط وقمدق، اضدطراب، هن والىفسية الصحية حالتٍم عمِ يؤثر ال العهل بيئات في ضغوط هن  ، فقدط وتدوتر ، وا 
 الهىظهدات بالتدالي تعيدق التدي العهدل عمدِ قددرتٍم ثدم وهدن لعهمٍدم، أدائٍدم هسدتويات عمدِ أيضدا يدىعكس بدل

 (2 160: 2004 حريم،) تحقيقٍا إلِ تسعِ التي أٌدافٍا إلِ الوصول في والهؤسسات
 تحددث التي الىفسية االستجابات بعض حدوث إلِ يؤدى العهل في عميً الضغط بتزايد الفرد إحساس إن

ا  حظيت التي االٌتهام بىفس تحظ لم فإىٍا أٌهيتٍا، هن وبالرغم باآلخرين، عبلقاتً وعمِ الفرد تفكير عمِ تأثيٌر
 اآلثدار تمدك أٌدم وهدن همهوسدة، غيدر ألىٍدا ىظدرا قياسدٍا لصدعوبة وذلدك الجسدم، بأعضداء الهرتبطدة اآلثدار بٍدا
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 واىخفداض الدذات، تقددير باىخفداض والشدعور الهمدل والكآبدة، والحدزن والتدوتر، بدالقمق الشدعور :يمدي هدا الىفسدية
 العهدل، عدن الرضدا عددم وزيدادة االسدتثارة، وسدرعة واألرق واإلحبداط، والغضب الذٌىي، واإلجٍاد الفرد، أخبلقيات
 الحاجدات، إشباع عمِ القدرة واىخفاض االٌتهام وفقدان التىظيهي، الوالء واىخفاض العهل، ترك في الرغبة وتزايد

 Luthans, OP.Cit, 1985 2) الذاتي ) واالحتراق
دا فدي تعتهدد الىاجحدة الهىظهات إنحيث  دا ىهٌو  كهدا إىتداجيتٍم، وزيدادة هوظفيٍدا، أداء عمدِ وازدٌاٌر

 السدمبية الهدؤثرات هوظفيٍدا تجىيدب وهحاولدة الهدوظفين، عمدِ الهدؤثرة الظدروف تحييدد إلدِ دائًهدا تسعِ أىٍا ىجد
 العهدل ضدغوط هدنالتقميدل  أن كهدا لمىجاح، أساسيا وهحدًدا الخدهات، لتطوير هباشرًا، سبًبا يعد ذلك كون عميٍم،
 إىجداز فدي والسدرعة اإلبدداعي، والتفكيدر الهشداكل وحدل الهبدادرة :هثدل الفدرد، سدموك فدي إيجدابي تدأثير إلدِ يدؤدي

 (373: 2003العطية،2 )األعهال
 هميئدا األعهدال عدالم فأصدبح اليوهيدة، الفدرد حيداة فدي وهدؤثرًا رئيًسدا، جدزًءا العهل ضغوط أصبحت ولقد

 بالفرد الهتعمقة الشخصية والعواهل بٍا، يعهمون التي الهىظهة في باألفراد تحيط التي العهل هن الىاتجة بالضغوط
 االجتهاعيدة والحالدة وسدموكً، شخصديتً خدبلل هدن وذلدك الوظيفيدة، الضدغوط لٍدذي هصددرا ىفسً ٌو يكون الذي
 والشخصدية التىظيهيدة العواهدل تجتهدع أن الههكدن وهدن عميدً، حصل الذي التعميهي والهستوى فيٍا، يعيش التي
 (1052: 2008 وآخرون، عياصرة2 )هعا

ذي الفرد، عمِ السمبية اآلثار هن الكثير يولد العهل وضغط  سرعة: هثل سموكية تكون أن يهكن اآلثار ٌو
 واألرق، واإلحبداط، التدوتر، :هثدل ىفسدية، تكدون وقدد، لمحدوادث والهيدل والعىدف، التعاهدل، فدي والعصبية االىفعال،
 السدمبية اآلثدار تتزايدد وقدد الجسدم، وتعدب الظٍدر، وأالم الىصدفي، الصدداع: هثدل جسددية تكدون أن أو واالكتئداب
 عقيمدِ،) الدوطىي االقتصداد كاهدل وعمدِ الهىظهدة، وعمدِ عميدً سدمًبا تدىعكس وسدوف لمفدرد، بالىسبة العهل لضغط

2008:5)2 
التحقيق تجعمٍدم يقضدون هعظدم الوقدت فدي العهدل،  إن طبيعة العهل الذي يقوم بً العاهمون في أقسام

ىظرًا لكثرة األعهال الهوكمدة إلديٍم، سدواء أكاىدت أعهدااًل فىيدة داخدل اإلدارة فدي الهختبدرات الجىائيدة أم فدي الهعاهدل 
الخاصددة بالبصددهات أو التصددوير الجىددائي أو فددي اىتقددالٍم لمحددوادث الجىائيددة التددي أصددبحت بكثددرة فددي السددىوات 

 (82...يث تعددت أسبابٍا وأساليبٍا2 )القحطاىي، األخيرة، ح
وبىدداء عمددِ هددا سددبق فددإن لضددغوط العهددل اثددارًا كبيددرة عمددِ العدداهمين ال سدديها فددي الهجددالين الىفسددي 
واالجتهاعي، فٍي تؤثر بشكل كبير فيٍها، وعميً جاءت ٌدذي الدراسدة التدي تحداول ان تبحدث فدي ٌدذي االثدار وهدا 

ي أقسدام التحقيدق بشدرطة هحافظدة الخميدل ، وذلدك ىظدرًا لهدا يعاىوىدً هدن ضدغوطات يترتب عميٍدا لددى العداهمين فد
يوهية هتكررة، فميس هن السٍل عمِ أي اىسان ان يتعايش ويتعاهل هع جريهة في كل لحظة او سداعة او يدوم ، 

 دون ان يولد ٌذا التعاهل جهمة هن االثار الىفسية واالجتهاعية عمِ شخصية ٌذا االىسان2
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ذا ها  ( التي ٌدفت إلِ التعرف عمِ الرضا7...شيخة،  اشارت اليً العديد هن الدراسات هىٍا دراسة )أبو ٌو
أن  فرضية عمِ قاهت والتي ،(السودان توىس، األردن، اإلهارات،) العربية أجٍزة األهن في األهن لرجل الوظيفي

 عدة، ىتائج عن الدراسة أسفرت وقداألهن  لرجل الوظيفي الرضا عمِ تأثيًرا والشخصية الوظيفية لمخصائص
 : هىٍا بعًضا ىذكر
م هن أكثر برضا يشعرون باألردن األهن رجال إن 12  هع تىاسبٍا وهدى وظائفٍم عن هسؤوليات غيٌر

نو  واإلجازات، وساعاتً العهل عن هواعيد وأيًضا وهٍاراتٍم، قدراتٍم  ضابط رتبة ذوي األهن رجال ا 
 .وظائفٍم هسؤوليات عن صف ضابط ذوي رتبة هن أكثر بالرضا يشعرون

 هن أكثر راضون العام دائرة التفتيش في األهن رجال أن تبين لمجٍاز التىظيهي بالٍيكل يتعمق فيها 2.
 سىوات خهس إلِ ثبلث هن خدهتٍم تهتد الشرطة، وهن والجىايات وأقسام الىجدة دائرة في العاهمين

 .سىة عشرة خهس هن وأقل عشر بين خدهتٍم هدة تتراوح الذين هن راضون أكثر

 والتحقيق، الهركزية، ودوائر الهباحث القاىوىية، الشؤون في األهن رجال أن تبين بالحوافز يتعمق فيها 2.
واإلدارية،  الهالية الشؤون في العاهمين هن أكثر برضا العام يشعرون والتفتيش الشرطة، وقضاء
 (72...شيخة،  التدريب )أبو ودوائر الشرطة وكمية األحداث، وشرطة

، وهعرفة  هعرفة هستوى الضغوط الىفسية لدى أفراد العيىة بشكل عام ( عهل عمِ....في دراسة )الرواس، و 
ل الدراسي هستوى الضغوط وفقا لهتغير الجىس وطبيعة العهل، وعدد سىوات وألجل ذلك اختيرت ، الخدهة، والهٌؤ

عهان السمطاىية، وهن الهعمهين في هحافظة هسقط2 هن العاهمين في شرطة  ( فردا21.عيىة عشوائية حجهٍا )
 8.التوصل إلِ أن ها يعاىيً أفراد العيىة بمغ  ( فقرة، تم.7طور الباحث هقياسا لمضغوط يتكون هن ) وقد

ا: االرتفاع الهستهر في أسعار حاجيات الهعيشة (، وهن بين.7ضغطا هن أصل )  الضغوط الحادة التي يعاىٌو

وهتطمبات2ً وأها فيها يختص  هرض أفراد األسرة، وعدم شعور اآلخرين بالتزهات العهل والخدهات، والقمق عىد
اإلىاث هن الضغوط داال إحصائيا هقارىة بالذكور، كذلك كل ها يعاىيً  بالهتغيرات الديهوغرافية فقد كان ها تعاىيً

ل الدراسي أفراد ل  فقد الشرطة هن الضغوط داال إحصائيا هقارىة بالهعمهين، أها الهٌؤ كان ها يعاىيً ذوو الهٌؤ
ل الهرتفع )البكالوريوس والهاجستير(، وأها الخبرة فمم يكن  الهىخفض )دبموم( هن الضغوط أكبر هن ذوي الهٌؤ

 (....)الرواس،  .حصائيا فيٍا2 ٌذا وقد خرجت الدراسة بعدد هن التوصيات والهقترحاتإ الفرق داال
 العهل ضغوط دور هن التحقق إلي (Saddiq and Burke, 2002) بورك و صادقل دراسة وفي
 بخهس االستعاىة تم حيث .والعائمة الىفسية، الصحة الوظيفي، العهل، الرضا عن الغياب هعدل عمِ الهحسوسة
 .(الهكتبات و ،اتالقطار  الهعمهون، الهطافئ، )    الشرطة ن في هجالهوظفوال :ٌي الوظائف هن هجهوعات
إذن  بدون العهل عن الغياب هعدل ازدياد إلي تؤدي الهحسوسة العهل ضغوط أن ِإل ىتائج الدراسة وأشارت
جٍاد ىفسي، اضطراب إلي أيضا وتؤدي رسهي،  Saddiq and, 2002). )العائمة عمي سمبي وتأثير عهمي، وا 

Burke  لرجا لدُ الهعىَية الرَح بيو العبلقة عو الكشف هحاَلة إلٌِدفت  (1... ،الحزهي)دراسةوفي 
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 اليهىية الشرطة أفراد هو (..1) قَاهٍا عيىة عمِ الدراسة أجريت َقد 2الهتغيرات َبعض الشرطة اليهىية
رَح دال يودب ةددال ةدعبلق َجَد عدن الدراسة ىتائج أٌن هوو ،اليهىية الجهٍَرية في ءة صىعادهديى يدف

 الرَح بيو ة دالةدعبلق ََجَد ،العسكرية َالرتبة ،الخبرة هدة َهتغيرات اليهىية الشرطة لرجا لدُ الهعىَية
 (12... ،الحزهي) لالعه َطبيعة َالعهر العمهي لالهؤٌ َهتغيرات الهعىَية

( ٌدفت إلِ التعرف عمِ األثار الىفسية الىاجهة عن ضغوط العهل وعبلقة ذلك ....وفي دراسة )الدوسري،  
 هن كل في الهتوسطات فروق التعرف عمِ وأيضا الشرقية الهىطقة بشرطة العاهمين لدي بالوالء التىظيهي

  والوظيفية الشخصية لمتغيرات تعزى والتي الشرقية بشرطة الهىطقة العاهمين بين التىظيهي والوالء العهل ضغوط
 وخمصت الدراسة في الهىٍج الوصفي الباحث استخدم ( ضابط، وقد.8وقد طبقت الدراسة عمِ عيىة قواهٍا )

ي الىتائج إلِ  عام بوجً ظٍر الدراسة هجتهع أفراد هن بً الضابط يشعر الذي اآلثار الىفسية هستوى أن ٌو
 العهل، طبيعة :التالي الىحو عمي الدراسة هجتهع أفراد هن الهسببة لٍذي األثار الهصادر أٌم إن ىسبيًا، هتوسط

 الذي التىظيهي الوالء هستوى الدور وأن غهوض العهل، عبئ الدور، صراع الوظيفي، التقدم والىهو فرص قمة
 داللة ذات سالبة ارتباط عبلقة وجود .ىسبياً  هرتفع بوجً عام ظٍر الدراسة هجتهع أفراد هن الضابط بً يشعر

 (2....هتغيرات الدراسة )الدوسري،  بين إحصائية
 الشرطة ضباط لٍا التي يتعرض العهل ضغوط هصادر عمي التعرف ٌدفت إلي (....وفي دراسة )السبيعي، 

 الشخصية خصائصٍم باختبلف العهل ضغوط إدراكٍم لهتغيرات اختبلف هدى عمي والوقوف الرياض، هديىة في
عمي  والعهل العهل ضغوط إدارة وكيفية الوظيفي، واألداء العهل ضغوط بين وكشف العبلقة العمهية، وخبراتٍم
ا، تخفيف  هجتهع لهفردات الهسح الشاهل أسموب خبلل هن الوصفي الهىٍج دراستً في الباحث استخدم وقد أثاٌر
  .التالية لمىتائج توصل وقد ضابطة (212) عددٌم والبالغ الدراسة

ي الفرد شخصية في تتهثل الضغوط تسببٍا التي الهصادر أٌم  وسموكية، وهصادر ىفسية هصادر ٌو
ي -:األهىية بالهىظهات تتعمق  الهادية والظروف العهل، الوظيفية، وعبئ وطبيعة الهىظهة، بثقافة تتعمق ٌو
 الهصادر أٌم إن الشرطة، لضباط الوظيفي األداء كبير عمي تأثير لٍا العهل ضغوط إن .العهل بيئة في والتغير
 الىهو وفرص العهل، ىوع : في تتهثل األهىية األجٍزة في العهل الشرطة بضغوط ضباط شعور تسبب التي

 أٌهية الدور سوى غهوض يهثل ال بيىها .العهل، وكهية الدور وصراع. جدا   هٍهة هكاىة الوظيفي ويهثبلن
 (2....هتوسطة)السبيعي، 

 يهر بٍا التي العهل الىفسية واالجتهاعية أثار ضغوط  أبرز عمي التعرف ( ٌدفت إلِ....دراسة )الشايع، وفي
االثار  لٍذي الهصادر عمي أبرز التعرف هع البحث، عيىة في ههثمين الوسطِ الرتب ذوي هن األهىيين القادة
 العهل ضغوط أىهاط بين العبلقات العهل، وهعرفة ضغوط عن الىاشئة اآلثار ابرز هعرفة وكذلك لديٍم، ضغوط
 وقد االجتهاعية، والحالة السن هثل الشخصية الهتغيرات العهل وبعض وهوقع الرتبة، هثل :الهتغيرات وبعض
 وقد الهستٍدفة الفئة هن الهعموهات لجهيع الشاهل الهسح أسموب واستخدام الهىٍج الوصفي الباحث استخدم
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 في لمعهل البحث االضطرار عيىة أفراد هىٍا يعاىي التي الضغوط هصادر أٌم : التالية ىتائج إلِ خمصت الدراسة
 أثىاء لمتدريب فرص وجود عدم – اليوهي خبلل العهل والضغوط التوتر هعدل ارتفاع – الرسهية العهل أوقات غير

 ىحو الجهٍور هن السالبة االتجاٌات – االجتهاعية العبلقات تقييد – اتخاذ القرارات سرعة إلي الحاجة – الخدهة
 هن بىوعية هعيىة عبلقة لٍا ليس الرتبة الىوع، أساس عمِ وليس العهل كهية عمِ أساس التقييم –األهن  رجل

 دوام برىاهج وضع عمِ أوصت الدراسة وقد الضغوط وبين والوظيفي الهركز بين عبلقة ال ٌىاك وأىً الضغوط
 العهل فريق عىد باألٌداف اإلدارة العهل، تشجيع داخل التدريب عهمية إدخال لمهوظفين، هحدد

 (2....:.)الشايع،:
 العهل بين إلِ هقارىة األثار الىفسية الىاتجة عن ضغوط ٌدفت   (Sigler & willson,1983)وفي دراسة 

 عالية هستويات يعايشون الشرطة رجال بأىً القائل االفتراض الدراسة هن واىطمقت الشرطة، ورجال الهدرسين
م هن أكثر العهل هن ضغوط ( 1.و) في الشرطة، ضابطاً  25 عمي الدراسة األخرى، وطبقت الهٍن في غيٌر

م لآلثار الىفسية وضغوط العهل استباىً استخدام تم وقدم هعمهاً   الدراسة وقد خمصت عشوائية بطريقة واختياٌر
 خارج الضغوط أها العهل عن الرضا وبعدم العهل ارتبطت بضغوط الشرطة لضباط اآلثار الىفسية  أن لمىتائج
ن ،فقط العهل الرضا عن بعدم ارتبطت الوظيفة  خارج الواقعة اآلثار الىاتجة عن الضغوط أن أدركوا الهعمهين وا 
 ضغوط هن أعمِ العهل ضغوط هن هستويات يعايشون الشرطة ضباط أن الهقارىةبالضغوط  ترتبط ال الوظيفة

   (Sigler & willson,1983) .الهعمهين العهل لدى
وكون العاهمين في اقسام التحقيق في جٍاز الشرطة ٌم اشد عرضة لٍذي االثار، ىظرا لطبيعة عهمٍم 

ا كشف الجرائم وهرتكبيٍا، بكل ها تحويً ٌذي  ٌر الجرائم هن هشاٌدات واىطباعات، والىٍا تتطمب عىاية التي جٌو
العاهمين في أقسام التحقيق في جٍاز الشرطة يتعرضون إلِ العديد هن الضغوط والهشاٌدات  خاصة ىجد ان

تتصل بطبيعة عهمٍم، و التي لٍا أثار اجتهاعية وىفسية تىعكس عمِ حياتٍم اليوهية، وعميً فهشكمة الدراسة 
 السؤال الرئيس التالي:  الحالية تتهثل في

شرطة هحافظة بالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  لىاتجة عن الضغوط الهٍىيةاواالجتهاعية  اآلثار الىفسيةها 
 ؟الخميل

 أٌهية الدراسة:
 تكهن أٌهية ٌذي الدرسة في:

أقسددام تمقددي الضددوء عمددِ هوضددوع ٌددام يتهثددل فددي اآلثددار االجتهاعيددة والىفسددية الهترتبددة عمددِ العهددل فددي  12
 التحقيق وهعرفة العواهل الهسببة لٍا2

االستفادة هن ىتائج وتوصيات الدراسة حدول هوضدوع اآلثدار االجتهاعيدة والىفسدية الهترتبدة عمدِ العهدل فدي  2.
 أقسام التحقيق2
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الدارة الشرطة والتدي تتعمدق بهوضدوع الدراسدة، والتدي هدن  الهىاسبة والتوصيات الهقترحات هن هجهوعة تقديم 2.
خفيف هن الضغوط االجتهاعية والىفسدية التدي يعداىي هىٍدا العداهمين فدي اقسدام التحقيدق فدي شدرطة شاىٍا الت

 هحافظة الخميل2
 أٌداف الدراسة:

 ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ:
العاهمون في أقسدام التحقيدق بشدرطة  لٍا يتعرض التي واالجتهاعية الىفسية اآلثار أٌم عمِ الضوء إلقاء (1

 الخميل2
االثددار االجتهاعيددة والىفسددية التعددرف عمددِ الفددروق بددين العدداهمين فددي اقسددام التحقيددق فددي الشددرطة ىحددو  (.

 الهترتبة عمِ العاهمين في قسم التحقيق  في الشرطة في هحافظة الخميل تبعًا لهتغير الجىس2
لىفسددية االثددار االجتهاعيددة واالتعددرف عمددِ الفددروق بددين العدداهمين فددي اقسددام التحقيددق فددي الشددرطة ىحددو  (.

 الهترتبة عمِ العاهمين في قسم التحقيق  في الشرطة في هحافظة الخميل تبعًا لهتغير سىوات الخبرة2
االثددار االجتهاعيددة والىفسددية التعددرف عمددِ الفددروق بددين العدداهمين فددي اقسددام التحقيددق فددي الشددرطة ىحددو  (2

 ًا لهتغير ىوع القسم 2الهترتبة عمِ العاهمين في قسم التحقيق  في الشرطة في هحافظة الخميل تبع
االثددار االجتهاعيددة والىفسددية التعددرف عمددِ الفددروق بددين العدداهمين فددي اقسددام التحقيددق فددي الشددرطة ىحددو  (5

 الهترتبة عمِ العاهمين في قسم التحقيق  في الشرطة في هحافظة الخميل تبعًا لهتغير الرتبة العسكرية2
االثددار االجتهاعيددة والىفسددية التعددرف عمددِ الفددروق بددين العدداهمين فددي اقسددام التحقيددق فددي الشددرطة ىحددو  (7

الهترتبددة عمدددِ العددداهمين فدددي قسدددم التحقيدددق  فدددي الشددرطة فدددي هحافظدددة الخميدددل تبعدددًا لهتغيدددر الهسدددتوى 
   التعميهي2
 أسئمة الدراسة:

ي:  بىاء عمِ سؤال الدراسة الرئيس يتفرع عدد هن األسئمة ٌو
شدرطة بالعداهمين فدي اقسدام التحقيدق لددى  لىاتجة عدن الضدغوط الهٍىيدةاواالجتهاعية  اآلثار الىفسيةها  (1

 ؟ هحافظة الخميل
لىاتجدة اواالجتهاعيدة  اآلثار الىفسدية( ىحو α=.2.5ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ) (.

م حسدب  هحافظة الخميدلشرطة بالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر
 هتغيرات الدراسة؟

 فرضيات الدراسة
لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى ) (1

م حسدب  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر
 الجىس2
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لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى )ال توجددد  (.
م حسدب  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر

 العهر2
لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى ) (.

م حسدب  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر
 هىطقة السكن2

لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى ) (2
م حسدب  لخميدلشدرطة هحافظدة ابالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر

ل العمهي2  الهٌؤ
لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسدديةفددي  (α=.2.5عىددد هسددتوى ) ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية (5

م حسدب  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر
 الرتبة العسكرية2

لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5إحصددائية عىددد هسددتوى )ال توجددد فددروق ذات داللددة  (7
م حسدب  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر

 سىوات الخبرة2
لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى ) (6

م حسدب  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  الضغوط الهٍىيةعن  هدن وجٍدة ىظدٌر
 ىوع القسم2

 حدود الدراسة:
الدراسة الحاليدة تبحدث فدي االثدار االجتهاعيدة والىفسدية الهترتبدة عمدِ العداهمين فدي اقسدام التحقيدق  فدي 

م وذلك هن العام   172../15..شرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر
 هصطمحات الدراسة:

اآلثددار الىفسددية: تتهثددل فددي الشددعور الشدداهل بددالقمق والخددوف واإلحبدداط واليددأس وعدددم تددوفر األهددن وىقددص الثقددة 
 (82: 1887بالىفس2 )عساف، 

اآلثار االجتهاعية: ٌي تمك التغيرات التي تحددث لمهحققدين بجٍداز الشدرطة والتدي تدؤثر عمدِ تكديفٍم االجتهداعي 
م لتغييددر هكددان إقدداهتٍم وتقمدديص عبلقدداتٍم االجتهاعيددة وتددأثر حيدداتٍم األسددرية بسددبب هثددل  اضددطراٌر

 (72: .1..قضائٍم ساعات طويمة في أقسام التحقيق2 )عوض، 
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 أحدد وتعتبدر الفدرد، عمدِ تدؤثر التدي والىفسدية الهاديدة، العهدل بيئدة هدن جدزء تعتبدر ٌي:الوظيفية الضغوط هفٍوم
 يدىعكس جسددي، ٌدو هدا وهىٍدا ىفسدي، ٌدو هدا هىٍدا هتىوعدة عهدل وحدوادث أهدراض، عىٍدا يىدتج التدي الهصادر
ا  (593: 2005 عقيمِ،) 2الهىظهة وعمِ الفرد عمِ بالسمب آثاٌر
 الفدرد بإحسداس تتسدبب التدي الشدخص أو الهٍىدة أو بالوظيفة الهتعمقة العواهل بٍا يقصد: العهل ضغوط هصادر
 الضدغط يوجدد بيىهدا العهدل بيئدة فدي هسدبباتٍا أو الضدغوط هصدادر توجدد هدا وغالًبدا والجسددي الىفسدي، بالضدغط
 (Robbins, S. & T. Judge, 2009, 410).2 الفرد داخل

ٌددي ٌيئددة هدىيددة وتددؤدي واجباتٍددا فددي خدهددة الشددعبو وتكفددل لمهددواطىين االهددن والطهاىيىددة و وتخددتص  :الشددرطة
االرواح واالعددراض وهىددع الجريهددة وضددبطٍاوكها تخددتص بالهحافظددة عمددِ الىظددام واالهددن العددام واالداب وحهايددة 

بكفالددددة الطهاىيىددددة واالهددددن لمهددددواطىين فددددي كافددددة الهجدددداالت و وتىفيددددذ هاتفرضددددً عميٍددددا القددددواىين والمددددوائح هددددن 
 (62...:15واجبات2)ٌبلل 

ٌددو هددا يتصددل هددن اعهددال يقددوم بٍددا ضددباط الشددرطة الهختصددين كددل حسددب اختصاصددً بجهددع التحقيددق الجىددائي: 
هددن قدداىون االجددراءات  .ف 18االسددتدالل االوليددة حددول الجددرائم وهرتكبيٍددا ووقددد ورد ذلددك فددي الهددادة  هحاضددر

بددالىص االتددي )يتددولِ هددأهورو الضددبط القضددائي البحددث واالستقصدداء عددن الجددرائم  1...لسددىة  .الجزائيددة رقددم 
 (1...لسىة  .الجزائية رقم لمتحقيق في الدعوى(2)قاىون االجراءات  وهرتكبيٍا وجهع االستدالالت التي تمزم 

حول اآلثار اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ الهىٍج الوصفي التحميمي لمحصول عمِ الهعموهات  هىٍج الدراسة:
 االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل2

هحافظة الخميل، والبالغ  جهيع العاهمين في أقسام التحقيق بشرطةيتألف هجتهع الدراسة هن  هجتهع الدراسة:
 (عاهل وعاهمة762عددٌم )

جهيع العاهمين في أقسام التحقيق في شرطة هحافظة الخميل والبالغ تشهل عيىة الدراسة : عيىة الدراسة 
قد شهمت عاهل وعاهمة،حيث استطاع فريق البحث القيام بإجراء هسح شاهل لهجتهع الدراسة و  (76) عددٌم

ل العمهي، والرتبة  الديهوغرافية لمدراسة هتغيرات كل هنخصائص العيىة  الجىس، والعهر، وهكان السكن، والهٌؤ
 ويبين الجدول التالي هتغيرات عيىة الدراسة:العسكرية، وعدد سىوات الخبرة، وىوع القسم، 

 

 (1جدول رقم )
 خصائص العيىة الديهوغرافية

 الىسبة الهئوية العدد الهتغيرات
   الجىس

 .812 71 ذكر

 .82 7 أىثِ
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   العهر  

 .22. .. سىة..اقل هن 

..-.8            .8 572. 

2.- 28           2 72. 

 125 1 سىة فأكثر     .5

   هكان السكن 

 1822 .1 هديىة    
 6227 .5 قرية              
 .72 2 هخيم            

ل العمهي    الهٌؤ
 1228 .1 دون التوجيٍي         
 .2.2 6. توجيٍي             

 1228 .1 دبموم   
 722. 18 بكالوريوس
 125 1 هاجستير

   الرتبة العسكرية
 1128 7 رقيب اول -عريف
 .12. 1. هساعد اول –هساعد 

 .282 .. ىقيب -هبلزم 
 625 5 هقدم -رائد 

   عدد سىوات الخبرة
 1822 .1 سىوات       .-1

2- 7        12 ..28 
6-8         7 82. 

 5.26 2. سىوات فها فوق.1

   ىوع القسم   
 722. 18 تحقيق هراكز فرعية         
 1228 .1 تحقيق الهديرية ) هركزي (       
 1.22 8 تحقيق الهباحث العاهة        
 1128 7 تحقيق هكافحة الهخدرات        

 1128 7 تحقيق شرطة األحداث              
 1128 7 تحقيق حوادث السير

 625 5 تحقيق وحدة حهاية األسرة        
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 أداة الدراسة :
 :ثبلثة أقساماستباىً تتألف هن الباحثان  لقد طور 

ي: ل العمهي، والرتبة  القسم األول: ويشتهل عمِ الهعموهات العاهة ٌو الجىس، والعهر، وهكان السكن، والهٌؤ
 العسكرية، وعدد سىوات الخبرة، وىوع القسم

 ، يقاس هن خبللٍا اآلثار االجتهاعية2" فقرة7.القسم الثاىي: يتكون هن "
 " فقرة يقاس هن خبللٍا اآلثار الىفسية72.القسم الثالث يتكون هن "

 صدق األداة:
أداة الدراسددة هددن خددبلل عددرض االسددتباىة عمددِ هجهوعددة هددن الهحكهددين هددن ذوي تددم التحقددق هددن صدددق 

االختصاص، والذين أبدوا عدددًا هدن الهبلحظدات حدول بعدض الفقدرات، والتدي تدم أخدذٌا بعدين االعتبدار عىدد إخدراج 
سدة كهدا أداة الدراسة بشكمٍا الحالي، وهن ىاحيدة اخدرى تدم اسدتخراج هعاهدل هصدفوفة االرتباطدات بدين فقدرات الدرا

 في الجدول التالي:
 (.جدول رقم )

 ( لهصفوفة ارتباط الفقرات هع الدرجة الكمية لآلثار االجتهاعيةPerson Correlationىتائج هعاهل االرتباط بيرسون )
الداللة  قيهة " ر" الفقرات 

 االحصائية
الداللة  قيهة " ر" الفقرات

 االحصائية
تقتصرررررا ي ارررررعتة علىتمعيطررررر  ي ررررر    ط رررررة 

 **..27. عألساي 
 شعا بعلاعح  وعلثق  فة ص ب  عآلخاينع ....

**.27..  
.... 

ت رررررررة  مبطعررررررر  يم رررررررة  و    رررررررع  تة فرررررررة 
 **27.7. علمنعسبعت علىتمعيط 

إلررة تبنررن علنررعا حطثمررع  ررع   لرر   أ طرر  ....
22.5.**  مكنع    

.... 

 ز  ء علعم تن صا ي اعتة علىتمعيط   ع 
.25.7** 

وعنتقرعء  بمةير   ةلتق ط  يرد   عرع ف أ ط  ....
..25.** ا ط    

.... 

أ رررررررة   رررررررن خررررررر   يم رررررررة صررررررردعاعت  رررررررع 
2577.** علمةعمنطن  

 ستمتع بعستضعف  عآلخاين وتس طتهمع ....
**.226.  

.... 

 عاضة وات عستاعحتة  ع أساتة
**.2.26  

علقرراعء   سررتمتع بعألن رر   علنياع يرر   ثرر  ع ....
7..2.* ي  عىد  علت طيزية  بميا  أو  

.... 

 لطس لدي وات ل قطعم بعلةعىبعت علىتمعيط 
**.26.5  

 ل غابرعء أننررعء ة سررايع  بتقرديم نيسرر أبرع   ....

2.15.** علتبمععت علىتمعيط   
.... 

يصعن ي ة تكةين صدعاعت  ع أشخعص  رن 
2727.** خع ج ن عق يم ة  

علكثطررررا  ررررن علنرررررعا  نررررةأ  ي ب لررررةيمثرررر   ....
.252.** أىمط   بطا   

.... 

 عشعا بأننة  قصا بةعىبعتة علىتمعيط 
**.27..  

شرررعا أحطعنرررع بعررردم علاعحررر  ينرررد ع يقترررا  ع ....
2.15.** عآلخاو  بدنطع   ة ن  

.... 

ا مرررع ع هرررا فرررة عأل رررع ن علعع ررر  خرررع ج ن رررعق 
.252.** يم ة  

سررررتمتع بعل ررررديف  ررررع عألميررررع  علصررررغع  ع ....
 2278. .2.8.  عهم وعل عن

عحررراص ي ررر  حضرررة  علمنعسررربعت علىتمعيطررر  
2257.** علعع    

ت دث لدي خ فعت زوىط  بسبن مبطعر   ....
2511.** يم ة  

.... 
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 فرة ةبعلخاوج وعلسرتمتع  برةات ةسمح لنيسع

25.7.** عل ي ت  
عشعا بعلتقصطا تبعه أسراتة   فر  ع رن هم  ....

2522.** علةات علكعفة لمبعلستهم بسبن يم ة  
0000 

 اضعء وات  بطا خع ج علمنز  أحن
*.2.1.  

عشرررررعا برررررع  بعررررر  علنرررررعا يتقابرررررة   نرررررة  .2.1.
.2.8.* لمص     ع  

.2.16 

سرررررتمتع بقضرررررعء فتررررراعت مةي ررررر   رررررن علةارررررت ع
2587.** يبميا   

تز ع   ععنعتة وىمة ة ىاعء علم   ي    ....
2.88.** اضعيع و  ك ت علنعا  

.... 

 2.1.عىد ** دالة إحصائيًا 
 2.5.* دالة إحصائيًا عىد 

 والجدول التالي يبين هعاهل هصفوفة االرتباطات بين فقرات الدراسة وفق هجال اآلثار الىفسية
 (.جدول رقم )

 ( لهصفوفة ارتباط الفقرات هع الدرجة الكمية لآلثار الىفسيةPerson Correlationىتائج هعاهل االرتباط بيرسون )
الداللة  قيهة " ر" الفقرات 

 االحصائية
الداللة  قيهة " ر" الفقرات

 االحصائية
مبطع  يم ة ىع تنرة يصربطع  عسرتثع  

 **7.7.. ألتيو عألسبع 
 أحس بيقدع  علاغب  علبنسط أصب ت  ....

.27..** 
.... 

وعل مأنطنررر  وترررنخي    عشرررعا بعلاعحررر
ضررغةط علعمرر  ينررد ع أا ي شررعع اي 

 علدينط 
*.2.82  

  و  سبن وعإل ىعقأشعا بعلتعن  2.17.
.27..** 

.... 

مبطع  يم ة تبع نة ا قع ي   أفراع  
 **2278. أساتة

أىرررررد نيسررررررة   رررررغة  علبررررررع  خةفرررررع   ررررررن  ....
 **2268. بماض ل ياى  شيعاه عإلصعب 

.... 

مبطعررر  يم رررة تبع نرررة برررع   يعميطرررع 
 **.258.  ع شاي  عل طع 

 عنظا لآلخاين بعطن عل   وعلايب  ....
.2712** 

.... 

أيرررررعنة  رررررن أحررررر م و رررررةعبطس أننرررررعء 
 **.227. نة ة

عشررعا بررع  عألفرري أ ررع ة  سرردو  ول  بررع   ....
 **567.. ل  مةح

.... 

عشررررررعا أحطعنررررررع  و و  سرررررربن أننرررررررة 
 **2277. خع ف

 يند ع أفكا بظاوف يم ة عشعا بعإلحبعط ....
0.702** 

.... 

ىررررعتية علم مررررة   صررررد  ا رررري لررررة 
 **25.8. لكن ل عست طع إغ او

مبطعرررررر  يم ررررررة تت  ررررررن علسرررررراي  لرررررر ل  ل  ....
عسرررت طع عليضيضررر  ألحرررد يمرررع أشرررعىده أو 

 عسمعو خ   يم ة
0.337** 

.... 

 نتطبرررر  لخباتررررة علعم طرررر    أتعع رررر  
 **2272. ب     ياط  ع عألشطعء

 أحن علصمت ول أتك م  ثطاع  ع أساتة ....
0.699** 

.... 

 .... *0.291 أغع   يم ة عشعا بعلسعع   يند ع .... **.252. ل عست طع علنةم بسهةل 

 عشعا أننة   تةتاع  و   با  
.2658** 

سرربي لرررة أ  ضررر كت فررة  ةعارررف تت  رررن  ....
 **0.480 مبطعتهع عل ز 

.... 

أنررررع  عض يررررن نيسررررة و تةعفرررري  ررررع 
 **2521.  عتة

 ل أتنعو  وىبعت معع ة بعنتظعم ....
0.442** 

.... 

عشررررررعا فررررررة بعرررررر  عألحطررررررع  بررررررأننة 
 **.275. ب عى  لزيع   مبطن نيسة

  ثطاع  ع عشعا بعلتقزز  ن عل ععم ....
0.333** 

0.006 

 .... **0.554  ثطاع  ع أيعنة  ن نةبعت علصد  .... **2572.علم ررعىد علمملمرر  وعلمنيررا  لآلخرراين 
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ىرررررة بعلنسرررررب  لرررررة أ رررررا مبطعة  ثررررر  
   عىد  ىث (

أشررررعا بعلنزيررررعج ينررررد علتيكطررررا فررررة 
 **.257. علععميط ي اعتة 

أيرررررعنة  رررررن   رررررع   صررررر ط  فرررررة علمعرررررد   ....
 **0.552  ااح   حااع (

.... 

عشررررعا بررررأننة ل  بررررعلة لمررررع ي رررردث 
 **2271. حةلة فة علعم   

أصررب ت أيررعنة  ررن عضرر اعبعت فررة ضررغ   ....
 **0.498 علدم

.... 

ل ي ررررعا  ااوسررررة ب بررررم  ععنررررعتة 
 **2752. ىاعء مبطع  يم ة

 علسبع ا ب ك   ياطأصب ت أ خن  ....
0.492** 

.... 

أصرررررب ت أ ثرررررا ترررررا  ع فرررررة عتخرررررع  
 **2717. ااع عتة

 أصب ت عشا  علقهة  ب ك   ياط ....
0.477** 

.... 

تررررررأنات نقتررررررة بنيسررررررة سرررررر بع بعررررررد 
 **25.6. علت عاة بعم ة عل علة 

سررربي لرررة ع   ىبرررت إلررر  عل بطرررن وعخبانرررة  ....
 **0.586 بع  لدي اةلة  يصبة

.... 

نيسررررة أ عىررررع عأليمررررع  علتررررة أىررررد 
 **26.6. امت بهع  اع ع   و  سبن

لررردي  غبررر  فرررة علنقررر  إلررر  اسرررم  خرررا فرررة  ....
 **0.549 ىهعز عل ام 

.... 

 2.1.** دالة إحصائيًا عىد 
 2.5.* دالة إحصائيًا عىد 

 ثبات األداة :
( لآلثار 2775.حيث بمغ قيهة الثبات ) هعادلة الثبات " كروىباخ ألفا"ثبات األداة باستخدام تم احتساب 

ي عالية جدًا يدل عمِ هدى االتساق 28.5.( لآلثار الىفسية و)..28.االجتهاعية، و) ( لمدرجة الكمية ٌو
 الداخمي بين فقرات االستباىة2

 

 إجراءات الدراسة :
 الباحثداناتٍدا قدام بعد تحديد هشكمة الدراسة واالىتٍاء هن إعداد اإلستباىة والتأكدد هدن صددقٍا وقيداس ثب

بتوزيع ىسخ اإلستباىة عمِ عيىة الدراسة وتم جهع االسدتبياىات بعدد أن اسدتكهمت عهميدة جهدع االسدتبياىات التدي 
 أجاب أفراد العيىة عميٍا 2

 

 التحميل اإلحصائي:
وقددد تهددت الهعالجدددة اإلحصددائية لمبياىدددات باسددتخراج األعدددداد، الىسددب الهئويدددة، الهتوسددطات الحسدددابية، 

 One Way Analysis of(، اختبددار تحميددل التبدداين األحددادي )T Testاالىحرافددات الهعياريددة، اختبددار ت )

Variance( هعاهدددددل االرتبددددداط بيرسدددددون ،)Pearson Correlation وهعادلدددددة الثبدددددات كروىبددددداخ ألفدددددا ،)
(Cronbach Alpha وذلك باستخدام برىاهج الرزم اإلحصائية ،)SPSS2 

 ىتائج الدراسة
 األول: السؤال
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العاهمين في اقسام التحقيق لدى  لىاتجة عن الضغوط الهٍىيةاواالجتهاعية  اآلثار الىفسيةها ٌي 
 ؟ شرطة هحافظة الخميلب

لئلجابة عمِ ٌذا السؤال تم استخراج الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية واالعداد والىسب 
اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل ، كها ٌو واضح في الهئوية لآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في 

 (5الجدول رقم )
 (5جدول رقم )  

 الهتوسطات الحسابية واإلىحراف الهعياري لآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل

االىحراف  الهتوسط العدد الهتغير
 الدرجة الهعياري

لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة اآلثار االجتهاعية 
 هحافظة الخميل

76 .266.
 هتوسطة .25.67. 2

اآلثار الىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة 
.276. 76 الخميل

 هتوسطة 272.22. 8

اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق 
 بشرطة هحافظة الخميل

76 .2.85
7 

 هتوسطة 2267.8.

  
اتجاٌدًا  واقدد أظٍدر العداهمين فدي شدرطة هحافظدة الخميدل أن السدابق  الهعطيدات الدواردة فدي الجددولتشير 

هتوسدط الحيدث بمدغ هتوسطًا  ىحو اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل فدي اقسدام التحقيدق بشدرطة هحافظدة الخميدل 
ددو 266.2.الحسددابي " " ، وفددي هجددال 276.8."هتوسددط الدرجددة، وفددي هجددال اآلثددار الىفسددية بمددغ الهتوسددط " ٌو

 "2.8572.اآلثار االجتهاعية بمغ الهتوسط "
 السؤال الثاىي:

العاهمين في اقسام لدى  لىاتجة عن الضغوط الهٍىيةاواالجتهاعية  اآلثار الىفسيةها ٌي أبرز هظاٌر 
 ؟   شرطة هحافظة الخميلبالتحقيق 

الحسدابية واالىحرافدات الهعياريدة ىحدو  لئلجابة عن سؤال الدراسة السابق استخرجت األعداد، الهتوسدطات
اآلثار االجتهاعية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظدة الخميدل هرتبدة حسدب األٌهيدة، وذلدك كهدا ٌدو واضدح 

 (72في الجدول رقم )
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 (7جدول رقم )
 هحافظة الخميل هرتبة حسب األٌهيةالهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لآلثار االجتهاعية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة 

 الهظاٌر
 

الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 عالية 2..1218 88..22 تحدث لدي خبلفات زوجية بسبب طبيعة عهمي

هوهي جراء االطبلع عمِ قضايا وهشكبلت الىاس  عالية .28.88. .2681. تزداد هعاىاتي ٌو

 هتوسطة 12.6.71 ...25. اآلخرون بدىياً  ييقترب هىشعر أحياىا بعدم الراحة عىدها ا
 هتوسطة 12.7777 22.81. أكون هن خبلل عهمي صداقات هع الهواطىين

 هتوسطة 12.7728 2.771. إلي تجىب الىاس حيثها كان ذلك ههكىاً  أهيل
 هتوسطة 7..12.2 2.6.1. يهشاٌدة التميفزيون بهفرد ستهتع باألىشطة االىفرادية هثل القراءة، أوا
 هتوسطة 1211577 77..2. الحفبلت في يبالخروج واالستهتاع بوقت يسهح لىفسا

 هتوسطة 12.16.1 .2182. تحول طبيعة عهمي دون هشاركتي في الهىاسبات االجتهاعية
 هتوسطة ..12172 21.75. واىتقاء هجهوعة قميمة يلتقميل عدد هعارف أهيل

 هتوسطة 12.6.26 2.227. اشعر بأىىي هقصر بواجباتي االجتهاعية
 هتوسطة 1.8..12 ..282. شعر بالراحة والثقة في صحبة اآلخرينا

 هتوسطة 12.7.67 26727. اقضي وقت استراحتي هع أسرتي
 هتوسطة .25.67. 266.2. تقتصر عبلقاتي االجتهاعية عمِ هحيطي األسري 

 هتوسطة 1217685 27776. قضاء وقت كبير خارج الهىزل أحب
 هتوسطة .85..12 27217. بالتقصير تجاي أسرتي و فبل اهىحٍم الوقت الكافي لهجالستٍم بسبب عهمياشعر 

 هتوسطة .121186 228.5. يستهتع بقضاء فترات طويمة هن الوقت بهفردا
 هتوسطة ..2..12 22267. الكثير هن الىاس أٌهية كبيرة ىيأن يحب لييهثل 

 هتوسطة 12.6687 2.677. العاهةاحرص عمِ حضور الهىاسبات االجتهاعية 
 هتوسطة 622..12 2.6.1. التجهعات االجتهاعية لمغرباء أثىاء يهسرعًا بتقديم ىفس أبادر

 هتوسطة .121618 2.7.7. تىحصر عبلقاتي االجتهاعية هع زهبلء العهل
 هىخفضة .12.176 2.875. ستهتع بالحديث هع األطفال الصغار والمعب هعٍما

 هىخفضة 12.57.8 2.7.7. تكوين صداقات هع أشخاص هن خارج ىطاق عهمييصعب عمي 
 هىخفضة 1212.65 2.1.1. ستهتع باستضافة اآلخرين وتسميتٍما

 هىخفضة 28.878. 21182. قمها اظٍر في األهاكن العاهة خارج ىطاق عهمي
 هىخفضة 8..1212 21.25. اشعر بان بعض الىاس يتقربون هىي لهصمحة ها

 هىخفضة 27.726. .12671 وقت لمقيام بالواجبات االجتهاعية ليس لدي
 هتوسطة .25.67. 266.2. الدرجة الكمية

( أبرز هظاٌر اآلثار االجتهاعية لمعهل في اقسام التحقيق في شرطة هحافظة 7يوضح لىا الجدول رقم )
الخميل هرتبة حسب األٌهية، وقد جاء في هقدهتٍا: تحدث لدي خبلفات زوجية بسبب طبيعة عهمي بهتوسط 
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هوهي جراء االطبلع عمِ قضايا وهشكبلت الىاس 88..22حسابي" بهتوسط "، وتزداد هعاىاتي ٌو
"، ...25.بهتوسط حسابي" اآلخرون بدىياً  يشعر أحياىا بعدم الراحة عىدها يقترب هى"، وا.2681.حسابي"

إلي تجىب الىاس حيثها كان  "، وأهيل22.81.وأكون هن خبلل عهمي صداقات هع الهواطىين بهتوسط حسابي"
 "2.7712.بهتوسط حسابي" ذلك ههكىاً 

 

  السؤال الثالث:
العاهمين في اقسام لدى  لىاتجة عن الضغوط الهٍىيةاواالجتهاعية  اآلثار الىفسيةها ٌي أبرز هظاٌر 

 ؟   شرطة هحافظة الخميلبالتحقيق 
لئلجابة عن سؤال الدراسة السابق استخرجت األعداد، الهتوسدطات الحسدابية واالىحرافدات الهعياريدة ىحدو 

بشرطة هحافظة الخميل هرتبدة حسدب األٌهيدة، وذلدك كهدا ٌدو واضدح فدي اآلثار الىفسية لمعهل في اقسام التحقيق 
 (62الجدول رقم )

 (6جدول رقم )
  الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لآلثار الىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هرتبة حسب األٌهية

 الهظاٌر
 

الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 عالية ..2618. ...222 والطهأىيىة وتىخفض ضغوط العهل عىدها أؤدي شعائري الديىية ةاشعر بالراح

 عالية 12.66.7 26671. عىدها أغادر عهمي اشعر بالسعادة

 عالية 116..12 .2671. أىا راض عن ىفسي وهتوافق هع ذاتي

 عالية 78...12 .26.1. تأثرت ثقتي بىفسي سمبا بعد التحاقي بعهمي الحالي 

 هتوسطة 12.7765 27576. أحس بفقدان الرغبة الجىسيةأصبحت 
 هتوسطة 7..1217 27118. اشعر بأىىي ال هبالي لها يحدث حولي في العهل  

 هتوسطة .1217.5 7..22. أعاىي هن أحبلم وكوابيس أثىاء ىوهي
 هتوسطة 125.777 22168. سبق لي ان ذٌبت إلِ الطبيب واخبرىي بان لدي قولون عصبي

 هتوسطة 12.5.65 2.1.2. أصبحت أعاىي هن اضطرابات في ضغط الدم
 هتوسطة 12.26.2 2.5.6. اشعر أحياىا  ودون سبب أىىي خائف

 هتوسطة 12.6227 2.5.6. اشعر في بعض األحيان بأىىي بحاجة لزيارة طبيب ىفسي
 هتوسطة 12.22.5 77..2. اىظر لآلخرين بعين الشك والريبة

 هتوسطة 1227528 8...2. لدي رغبة في الىقل إلِ قسم آخر في جٍاز الشرطة
 هتوسطة .121.18 .8..2. طبيعة عهمي تجعمىي بارد عاطفيا هع شريك الحياة
 هتوسطة 12.6287 21.25. أشعر باالىزعاج عىد التفكير في عبلقاتي العاطفية

 هتوسطة 12.78.8 2.787. أصبحت أكثر ترددا في اتخاذ قراراتي
 هتوسطة 12.2815 28751. اشعر بان األفق أهاهي هسدود وال هجال لمطهوح

 هتوسطة 12.1.77 ..282. بهرض ال يرجِ شفاؤي اإلصابةأجد ىفسي هشغول البال خوفا" هن 
 هتوسطة ..12.26 27756. كثيرا ها اشعر بالتقزز هن الطعام
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 هتوسطة .5..125 27.57. أعاىي هن هشاكل صحية في الهعدة )قرحة، حرقان(
 هتوسطة 12.27.6 .27.7. سبق لي أن ضحكت في هواقف تتطمب طبيعتٍا الحزن

 هتوسطة 12.7657 .2681. أحب الصهت وال أتكمم كثيرا هع أسرتي
 هتوسطة 12.77.6 .2671. طبيعة عهمي جعمتىي عصبيا واستثار ألتفً األسباب

 هتوسطة 87..121 27777. هرارا" دون سببأجد ىفسي أراجع األعهال التي قهت بٍا 
 هتوسطة 12176.6 27678. عىدها أفكر بظروف عهمي اشعر باإلحباط

 هتوسطة 12.6.78 27576. اشعر أىىي  هتوترا دون هبرر 
 هتوسطة 2..12.6 257.1. ال يشعر هرؤوسي بحجم هعاىاتي جراء طبيعة عهمي

 هتوسطة 1221771 .2576. كثيرا ها أعاىي هن ىوبات الصدع
 هتوسطة 67..125 227.6. أصبحت أدخن السجائر بشكل هفرط

 هتوسطة 76...12 7..22. ال استطيع الىوم بسٍولة
اقأشعر بالتعب   هتوسطة 175..12 ...22. دون سبب واإلٌر

 هتوسطة 771..12 2.771. الهشاٌد الهؤلهة والهىفرة لآلخرين ٌي بالىسبة لي أهر طبيعي)هثل هشاٌدة جثة(
 هىخفضة .12.8.1 21681. أصبحت اشرب القٍوة بشكل هفرط

 هىخفضة 1211726 127855 ٌاتفي الهحهول هصدر قمق لي لكن ال استطيع إغبلقً
 هىخفضة 2777.5. 8..127 كىتيجة لخبرتي العهمية و أتعاهل بحذر هفرط هع األشياء

 هىخفضة .27178. 1266.6 طبيعة عهمي تجعمىي قمقا عمِ أفراد أسرتي
 هىخفضة .277.5. 127217 ال أتىاول وجبات طعاهي باىتظام

طبيعددة عهمددي تتطمددب السددرية لددذلك ال اسددتطيع الفضفضددة ألحددد عهددا أشدداٌدي أو اسددهعً خددبلل 
 عهمي

 هىخفضة 2622.2. ..1255

 هتوسطة 272.22. 276.8. الدرجة الكمية
الىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل ( أبرز هظاٌر اآلثار 7يوضح لىا الجدول رقم )

والطهأىيىة وتىخفض ضغوط العهل عىدها أؤدي  ةهرتبة حسب األٌهية، وقد جاء في هقدهتٍا: اشعر بالراح
"، 26671."، وعىدها أغادر عهمي اشعر بالسعادة بهتوسط حسابي"...222شعائري الديىية بهتوسط حسابي"

"، وتأثرت ثقتي بىفسي سمبا بعد التحاقي .2671.وهتوافق هع ذاتي بهتوسط حسابي"وأىا راض عن ىفسي 
"، 27576.بهتوسط حسابي" أحس بفقدان الرغبة الجىسية"، وأصبحت .26.1.بعهمي الحالي بهتوسط حسابي"

 271182.واشعر بأىىي ال هبالي لها يحدث حولي في العهل بهتوسط حسابي"
 تحميل فرضيات الدراسة

 :األولِ الفرضية
لىاتجدددة عدددن اواالجتهاعيدددة  اآلثدددار الىفسدددية( فدددي α=.2.5ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عىدددد هسدددتوى )

م حسب الجىس2 شرطة هحافظة الخميلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  الضغوط الهٍىية  هن وجٍة ىظٌر
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اآلثار االجتهاعيدة والىفسدية ( لمفروق في T_testلمتحقق هن صحة الفرضية األولِ استخدم اختبار ت )
م تعزى لهتغير الجىس، وذلك كها ٌو واضدح فدي  لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر

 (72الجدول )
 (7جدول رقم )

جٍة ( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن و T_Testىتائج اختبار ت )
م تعزى لهتغير الجىس  ىظٌر

 الداللة اإلحصائية تقيهة  درجات الحرية الهعياري االىحراف الهتوسط العدد الجىس
 226187. 77..2. 71 ذكر

75 .27.. .22.8 
 22.656. 287.1. 7 أىثِ

فددي اآلثددار ( α=.2.5عىددد الهسددتوى ) ادالددة إحصددائيفددروق  ىبلحددظ هددن الجدددول السددابق أىددً ال توجددد
م تعدزى لهتغيدر الجدىس،  االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسدام التحقيدق بشدرطة هحافظدة الخميدل هدن وجٍدة ىظدٌر

( غيدر دالدة احصدائيًا2 ولعدل السدبب فدي ذلدك يعدود إلدِ أن كدبل α=.2.5حيث أظٍدرت الىتدائج اىدً عىدد هسدتوى )
جتهاعيددة تقددع عمددِ ا ددذي األثددار الجىسددين الددذكور واإلىدداث يددرون أن ٌىدداك آثددار ىفسددية وا  لعدداهمين فددي التحقيددق ٌو

ذا تعدتددً فٍددي  تدىعكس عمدديٍم وعمدِ حيدداتٍم االجتهاعيدة فعبلقدداتٍم االجتهاعيدة تقتصددر عمدِ هحدديطٍم األسدري، وا 
تكون هع زهبلء العهل، فاألحداث التدي يهدرون بٍدا تحدول دون هشداركتٍم فدي الهىاسدبات االجتهاعيدة، وتحدد هدن 

ددذا الوقددت  لددديٍم لمقيددام بالواجبددات اال م، ٌو جتهاعيددة، فٍددم بددذلك يسددتغمون أوقددات إسددتراحاتٍم لقضددائٍا هددع أسددٌر
االهددر ىدداتج هددن كددون كددبل الجىسددين يقوهددون باعهددال هتشددابٍة الددِ حددد كبيددر فعمددِ سددبيل الهثددال ىجددد ان قدداىون 

الدزم ( 26وفي فصمً الرابع الهتعمق بداجراءات التفتديش وفدي الهدادة رقدم ) 1...لسىة  .االجراءات الجزائية رقم 
القائم بالتفتيش اىتداب اىثِ أي عىصر هن الشرطة الىسائية لتفتديش اىثدِ، وهدن الهعدروف ان اجدراءات التفتديش 
ا ، وبذلك يتضح ان كبل الجىسين يقوهون باعهال هدن شداىٍا ان تتدرك اثدار اجتهاعيدة  هن اعقد االجراءات واخطٌر

اإلىداث  هدا تعاىيدً( التدي اظٍدرت أن ....لدرواس، وىفسية سمبية عميٍم،  ولدم تتفدق ٌدذي الدراسدة هدع دراسدة )ا
( التدي 7...، وبذات الوقت تتفق ٌدذي الدراسدة هدع دراسدة )ابوشديخة ،هن الضغوط داال إحصائيا هقارىة بالذكور

بيىددت ان خصددائص جٍددة العهددل والحالددة االسددرية ، والجددىس، لدديس لٍددا تدداثير عمددِ شددعور الهبحددوثين بالرضددا 
 الوظيفي2

ددذا يؤكددد قبددول  فددي اآلثددار  (α=.2.5)توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد الهسددتوى الفرضددية: ال ٌو
م تعزى لهتغير الجىس2  االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر

 الفرضية الثاىية: 
لىاتجددة عددن اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى )

م حسب العهر2 شرطة هحافظة الخميلبالعاهمين في اقسام التحقيق لدى  الضغوط الهٍىية  هن وجٍة ىظٌر
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 one way analysis ofلمتحقق هن صدحة الفرضدية الثاىيدة اسدتخدم اختبدار تحميدل التبداين األحدادي )

varianceاقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هدن وجٍدة  ( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في
م تعزى لهتغير العهر، وذلك كها ٌو واضح في الجدول )  (82ىظٌر

 

 (8جدول رقم )
( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في one way analysis of varianceىتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

م تعزى لهتغير العهراقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخ  ميل هن وجٍة ىظٌر
 االىحراف الهتوسط العدد العهر

 الهعياري
هجهوع 
 الهربعات

هتوسط 
 الهربعات

درجات 
الداللة  قيهة ف الحرية

 اإلحصائية
اقل هن 

 سىة..
.. .2.775 .22.17. 

.27.2 .2777 . 

22217 .2..6 ..-.8            .8 .222.7 .227.6. 
2.- 28           2 .2.677 .2.1... 

1.2.7 .2187 7. 
 . 22.77. 1 سىة فأكثر     .5

فدي اآلثدار االجتهاعيدة ( α=.2.5عىد الهستوى ) ادالة إحصائيفروق  ىبلحظ هن الجدول السابق أىً توجد
م تعدزى لهتغيدر  العهدر، حيدث أظٍدرت والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشدرطة هحافظدة الخميدل هدن وجٍدة ىظدٌر

 ( غير دالة احصائيًاα=.2.52الىتائج اىً عىد هستوى )
ولعل السبب في ذلك يعود إلدِ دور العهدر فدي التدأقمم هدع هثدل ٌدذي الضدغوط وهثدل ٌدذي اآلثدار االجتهاعيدة 

، يميدً 222.7.( بهتوسدط 8.-..والىفسية، وهن خبلل الجدول السابق ىجد أن أعمِ الهتوسطات كاىت لمفئة )
طبيعددة هددع ٌددذي الضددغوط، ف، والسددبب يعددود إلددِ القدددرة عمددِ التعاهددل 22.77.بهتوسددط حسددابي  .5األكثددر هددن 

ههدا يدؤدي إلدِ زيدادة  عهل تتطمب السرية لذلك ال استطيع الفضفضة ألحد عهدا أشداٌدي أو اسدهعً خدبلل عهمديال
بحدذر ، وكدذلك التعاهدل بالراحدة والطهأىيىدةفي الضغط، االىدر الدذي يجعمٍدم يمجدأون إلدِ الشدعائر الديىيدة لمشدعور 

(، التدي بيىدت ان العهدر لديس لدً تداثير 7...هدع دراسدة )ابوشديخة ، ،  وتتعارض ٌذي الدراسدةهفرط هع األشياء
 عمِ شعور الهبحوثين بالرضا الوظيفي2

دددذا يؤكدددد رفدددض الفرضدددية:ال  فدددي اآلثدددار  (α=.2.5)توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عىدددد الهسدددتوى ٌو
م ت  عزى لهتغير العهر2االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر

 الفرضية الثالثة: 
لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية ( فدديα=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى )

م حسدب هىطقدة  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعداهمين فدي اقسدام التحقيدق لدى  عن الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر
 السكن2
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 one way analysis ofاسدتخدم اختبدار تحميدل التبداين األحدادي )لمتحقق هن صدحة الفرضدية الثالثدة 

variance لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هدن وجٍدة )
م تعزى لهتغير هكان السكن، وذلك كها ٌو واضح في الجدول )  (1.2ىظٌر

 (.1جدول رقم )
( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في one way analysis of varianceين األحادي )ىتائج اختبار تحميل التبا

م تعزى لهتغير هكان السكن  اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر
 االىحراف الهتوسط العدد هكان السكن

 الهعياري
هجهوع 
 الهربعات

هتوسط 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

الداللة  قيهة ف
 اإلحصائية

 .1 هديىة
.21.7
7 .22..51 

.27.. .2.1. . 

12.7. .2.58 
1..2. .5 قرية

. .228212 

 2 هخيم
.2255
8 

.2.7..8 122.58 .2..2 72 

فدددي اآلثدددار ( α=.2.5عىدددد الهسدددتوى ) ادالدددة إحصدددائيفدددروق  ىبلحدددظ هدددن الجددددول السدددابق أىدددً ال توجدددد
م تعددزى لهتغيددر هكددان االجتهاعيددة والىفسددية لمعهددل فددي  اقسددام التحقيددق بشددرطة هحافظددة الخميددل هددن وجٍددة ىظددٌر

 ( غير دالة احصائيًاα=.2.52السكن، حيث أظٍرت الىتائج اىً عىد هستوى )
ويعود السبب في ذلك إلِ أن كل العاهمين في الشرطة يتعرضدون لدىفس الظدروف التدي تدىعكس عمديٍم، فدبل 

ت في ذلك، فالكل يعاىي هن ٌذي الضغوط، ولعدل تفسدير ذلدك يعدود الدِ ان فرق بين سكان الهدن والقرى والهخيها
 هىطقة السكن تهثل بيئة خارجية لمهبحوثين ، وال تتصل ببيئة العهل الداخمية2

ددذا يؤكددد قبددول الفرضدددية: ال  فددي اآلثدددار  (α=.2.5)توجددد فددروق ذات داللددة إحصدددائية عىددد الهسددتوى ٌو
م تعددزى لهتغيددر هكددان  االجتهاعيددة والىفسددية لمعهددل فددي اقسددام التحقيددق بشددرطة هحافظددة الخميددل هددن وجٍددة ىظددٌر

 السكن2
 الفرضية الرابعة: 

لىاتجددة عددن اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى )
دل  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين في اقسدام التحقيدق لدى  الضغوط الهٍىية م حسدب الهٌؤ هدن وجٍدة ىظدٌر

 العمهي2
 one way analysis ofلمتحقق هن صدحة الفرضدية الرابعدة اسدتخدم اختبدار تحميدل التبداين األحدادي )

variance لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هدن وجٍدة )
ل العمهي، وذلك م تعزى لهتغير الهٌؤ  (112كها ٌو واضح في الجدول ) ىظٌر
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 (11جدول رقم )
( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في one way analysis of varianceىتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

ل العمهي م تعزى لهتغير الهٌؤ  اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر

ل العمهي  االىحراف الهتوسط العدد الهٌؤ
 الهعياري

هجهوع 
 الهربعات

هتوسط 
 الهربعات

درجات 
الداللة  قيهة ف الحرية

 اإلحصائية
 .25117. .2.16. .1 دون التوجيٍي         

.2.8. .2.87 2 

.2216 .2687 

 25.677. 2.7.5. 6. توجيٍي             
 251586. 2.117. .1 دبموم   

 221772. 2.571. 18 بكالوريوس .7 5..2. 122577
 . .2765. 1 هاجستير

فدددي اآلثدددار ( α=.2.5عىدددد الهسدددتوى ) ادالدددة إحصدددائيفدددروق  ىبلحدددظ هدددن الجددددول السدددابق أىدددً ال توجدددد
ددل  م تعدزى لهتغيدر الهٌؤ االجتهاعيدة والىفسدية لمعهدل فدي اقسدام التحقيدق بشدرطة هحافظددة الخميدل هدن وجٍدة ىظدٌر

 ( غير دالة احصائيًاα=.2.52اىً عىد هستوى )العهي، حيث أظٍرت الىتائج 
ل العمهي سواء اكان هتديىاً  أو هرتفعًا يعاىون هدن ضدغوط العهدل وبالتدالي فٍدم يعداىون هدن  فأصحاب الهٌؤ
م،  آثددار اجتهاعيددة وىفسددية، فٍددم يشددعورن بددالخوف دون أسددباب، وكددذلك الخددوف الدددائم والقمددق عمددِ أفددراد أسددٌر

سددتهرار ودون هبددرر، فاعهددال ويعدداىون هددن عدددم القدددرة عمددِ الىددوم بسددٍولة، فٍددم بطبيعددة عهمٍددم هتددوترون با
التحقيدددق واجراءاتدددً ٌدددي ذاتٍدددا يقدددوم بٍدددا كافدددة العددداهمين سدددواء كددداىوا هدددن ذوي التحصددديل العمهدددي الهرتفدددع او 

ل الدراسي فقد( التي بيىت أن ....الهىخفض، ولم تتفق ٌذي الدراسة هع دراسة )الرواس،  كان هدا يعاىيدً  الهٌؤ
دددل الهدددىخفض )دبمدددوم( هدددن الضدددغوط  دددلذوو الهٌؤ ، الهرتفدددع )البكدددالوريوس والهاجسدددتير( أكبدددر هدددن ذوي الهٌؤ
ددل العمهددي لددً تدداثير عمددِ شددعور 7...وتعارضددت ٌددذي الدراسددة هددع دراسددة )ابوشدديخة ، (، التددي بيىددت ان الهٌؤ

 الهبحوثين بالرضا الوظيفي2

ددذا يؤكددد قبددول الفرضددية: ال    فددي اآلثددار (α=.2.5)توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد الهسددتوى ٌو
ددل  م تعدزى لهتغيدر الهٌؤ االجتهاعيدة والىفسدية لمعهدل فدي اقسدام التحقيدق بشدرطة هحافظددة الخميدل هدن وجٍدة ىظدٌر

 العمهي2
 الفرضية الخاهسة: 

لىاتجددة اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسدديةفددي  (α=.2.5عىددد هسددتوى ) ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية
م حسدب الرتبدة  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعداهمين فدي اقسدام التحقيدق لددى  عن الضغوط الهٍىيدة هدن وجٍدة ىظدٌر

 العسكرية2
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 one way analysis ofلمتحقق هن صحة الفرضية الخاهسة استخدم اختبار تحميل التباين األحدادي )

varianceل هدن وجٍدة ( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخمي
م تعزى لهتغير الرتبة العسكرية، وذلك كها ٌو واضح في الجدول )  (1.2ىظٌر

 (.1جدول رقم )
( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في one way analysis of varianceىتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

م تعزى  لهتغير الرتبة العسكرية اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر
 االىحراف الهتوسط العدد الرتب العسكرية

 الهعياري
هجهوع 
 الهربعات

هتوسط 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

الداللة  قيهة ف
 اإلحصائية

رقيب  -عريف
 .25717. .2177. 7 أول

.2..7 .21.8 . 

.227. .2787 
 -هساعد

 25.527. 18..2. 1. هساعد أول

 ..22.6. 2.5.7. .. ىقيب -هبلزم
1.2867 .2..5 7. 

 .2.787. 3.40243 5 هقدم -رائد

فدددي اآلثدددار ( α=.2.5عىدددد الهسدددتوى ) ادالدددة إحصدددائيفدددروق  ىبلحدددظ هدددن الجددددول السدددابق أىدددً ال توجدددد
م تعددزى لهتغيددر الرتبددة  االجتهاعيددة والىفسددية لمعهددل فددي اقسددام التحقيددق بشددرطة هحافظددة الخميددل هددن وجٍددة ىظددٌر

 ( غير دالة احصائيًاα=.2.52العسكرية، حيث أظٍرت الىتائج اىً عىد هستوى )
فجهيدع الرتددب العسددكرية التددي تعهددل فددي هجددال التحقيددق تعدداىي هددن ضددغوط العهددل، فطبيعددة عهمٍددم تجعمٍددم  

ح يىفعمون ألتفً األسباب لها يروىً وها يهرون بً يوهيًا، فٍدم يشدعرون بحداجتٍم إلدِ زيدارة طبيدب ىفسدي، وأصدب
لديٍم أهر طبيعي وعادي هشاٌدة الجثث، باإلضافة إلِ ها يهر بً الهحقق هن أهور هثل أصبحت أكثر ترددا فدي 

(، التددي بيىددت ان الرتبددة لدديس لٍددا عبلقددة بىوعيددة ....اتخدداذ قراراتي،وتتفددق ٌددذي الدراسددة هددع دراسددة )الشددايع ،
ط ، وتعارضددت ٌددذي الدراسددة هددع دراسددة هعيىددً هددن الضددغوط وان ال عبلقددة بددين الهركددز الددوظيفي وبددين الضددغو 

( التي بيىت ان رجال االهن ذوي رتبة ضابط يشعرون بالرضا اكثر هن ذوي رتبدة ضدابط صدف 7...)ابوشيخة ،
 عن هسؤوليات وظائفٍم ، وهدى تىاسبٍا هع قدراتٍم وهٍاراتٍم 2

ددذا يؤكددد قبددول الفرضدددية: ال  فددي اآلثدددار  (α=.2.5)توجددد فددروق ذات داللددة إحصدددائية عىددد الهسددتوى ٌو
م تعددزى لهتغيددر الرتبددة  االجتهاعيددة والىفسددية لمعهددل فددي اقسددام التحقيددق بشددرطة هحافظددة الخميددل هددن وجٍددة ىظددٌر

 العسكرية2
 الفرضية السادسة: 

لىاتجددة عددن اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى )
م حسدب سدىوات  شدرطة هحافظدة الخميدلبالعاهمين فدي اقسدام التحقيدق لدى  الضغوط الهٍىية هدن وجٍدة ىظدٌر

 الخبرة2



2017  (                                                          جملة البحوث الرتبوية والنفسية55العدد ) 
 

 
22 

 

 one way analysis ofلمتحقق هن صحة الفرضية السادسة استخدم اختبار تحميل التباين األحدادي )

variance هدن وجٍدة ( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل
م تعزى لهتغير عدد سىوات الخبرة، وذلك كها ٌو واضح في الجدول )  (1.2ىظٌر

 (.1جدول رقم )
( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في one way analysis of varianceىتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

م تعزى   لهتغير عدد سىوات الخبرةاقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر

 االىحراف الهتوسط العدد عدد سىوات الخبرة
 الهعياري

هجهوع 
 الهربعات

هتوسط 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

الداللة  قيهة ف
 اإلحصائية

 821..2. 288.7. .1 سىوات       .-1
.2857 .2877 . 

52177 .2... 
2- 7        12 .2.868 .2257.8 
6-8         7 .2..8. .25616. 

1.2..1 .2181 7. 
 22.768. 22726. 2. سىوات فها فوق.1

 
فدي اآلثدار االجتهاعيدة ( α=.2.5عىد الهستوى ) ادالة إحصائيفروق  ىبلحظ هن الجدول السابق أىً توجد

م تعدزى لهتغيدر عددد سدىوات  الخبدرة، والىفسية لمعهل في اقسدام التحقيدق بشدرطة هحافظدة الخميدل هدن وجٍدة ىظدٌر
 ( غير دالة احصائيًاα=.2.52حيث أظٍرت الىتائج اىً عىد هستوى )

ولعل السبب فدي ذلدك يعدود إلدِ الخبدرات التدي أصدبحت لددى الهحقدق ىتيجدة سدىوات خبرتدً وعهمدً فدي ٌدذا 
 الهجال، والتي تهكىً هن التعاهل هع ٌذي األهور بشكل سميم، فدالهحقق الجديدد يىظدر إلدِ األهدور بدرجدة وبكيفيدة

سدىوات فهدا  .1تختمف عن القديم، وهن خبلل الجدول السابق ىجد أن أعمِ االتجاٌدات كاىدت ألصدحاب الخبدرات 
(، ولدددم تتفدددق ٌدددذي الدراسدددة هدددع دراسدددة .8..2.( بهتوسدددط )8-6( يميدددً )22726.فدددوق بهتوسدددط حسدددابي )

( التدي 7...شديخة،  و2 بيىهدا اتفقدت هدع دراسدة )أبدحصدائيا فيٍداإ الفدرق داال ( التدي لدم تجدد....)الدرواس، 
 هدن راضدون أكثدر سدىوات خهدس إلدِ ثدبلث هدن خددهتٍم تهتدد الدذين ضدباط الشدرطة الهبحوثين هن بيىت بان إن

 .سىة عشرة خهس هن وأقل عشر بين خدهتٍم هدة تتراوح الذين
ذا يؤكد رفض الفرضية:ال   في اآلثار االجتهاعية  (α=.2.5)توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى ٌو

م تعزى لهتغير عدد سىوات الخبرة2   والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر
 الفرضية السابعة: 

لىاتجددة عددن اواالجتهاعيددة  اآلثددار الىفسددية( فددي α=.2.5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عىددد هسددتوى )
م حسددب ىددوع  شددرطة هحافظددة الخميددلبالعدداهمين فددي اقسددام التحقيددق لدددى  الضددغوط الهٍىيددة هددن وجٍددة ىظددٌر

 القسم2
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 one way analysis ofلمتحقق هن صحة الفرضية السابعة استخدم اختبدار تحميدل التبداين األحدادي )

variance جٍدة ( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هدن و
م تعزى لهتغير ىوع القسم، وذلك كها ٌو واضح في الجدول )  (122ىظٌر

 

 (12جدول رقم )
( لمفروق في اآلثار االجتهاعية والىفسية لمعهل في one way analysis of varianceىتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

م تعزى لهتغير ىوع  القسم اقسام التحقيق بشرطة هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر
 االىحراف الهتوسط العدد ىوع القسم

 الهعياري
هجهوع 
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوسط 
الداللة  قيهة ف الهربعات

 اإلحصائية

 22211. 2227. 19 تحقيق هراكز فرعية
.21.2 7 .25.. 

.2727 .2..2 

 256.5. 2276. 10 تحقيق هديرية
 25222. 22.1. 9 تحقيق الهباحث العاهة
 27668. 2877. 8 تحقيق هكافحة الهخدرات

11275 7. .2186 
 ..2.8. 2766. 8 تحقيق شرطة األحداث
 ..251. 5..2. 8 تحقيق حوادث السير
 2.5.7. 2126. 5 تحقيق وحدة حهاية األسرة

اآلثدار االجتهاعيدة فدي ( α=.2.5عىد الهستوى ) ادالة إحصائيفروق  ىبلحظ هن الجدول السابق أىً توجد
م تعددزى لهتغيددر ىددوع القسددم، حيددث  والىفسددية لمعهددل فددي اقسددام التحقيددق بشددرطة هحافظددة الخميددل هددن وجٍددة ىظددٌر

 ( غير دالة احصائيًاα=.2.52أظٍرت الىتائج اىً عىد هستوى )
 ويعدود السدبب فدي ذلدك إلدِ طبيعدة الظدروف التدي يهدر بٍدا الهحققدون فدي األقسدام الهختمفدة، فكدل قسدم لددً
ظروفً الهختمفة عن االقسام األخرى، والتي تقتضيٍا حاجدة الهحقدق هعدً، فدالتحقيق فدي قسدم األحدداث لدً طرقدً 
واسدداليبً الهختمفددة عددن التحقيددق فددي قسددم حددوادث السددير أو الهخدددرات، فكددل لددً طبيعتددً ولددً طرقددً واسدداليبً 

ىوىددً هددن االهددور التددي يروىٍددا فددي الهختمفددة، والتددي تددؤثر بشددكل أو بدداخر عمدديٍم وعمددِ ىفسدديتٍم، وعمددِ هددا يعا
ا في أقسدام أخدرى، ولدم تتفدق  التحقيق، والتي أحياىًا يصعب الحديث عىٍا في بعض األقسام، في حين يهكن ىشٌر

 ودوائدر الهباحدث القاىوىيدة، الشدئون فدي األهدن ( التدي بيىدت أن رجدال7...شديخة،  ٌذي الدراسة هع دراسة )أبدو

 الهاليدة الشدؤون فدي العداهمين هدن أكثدر برضدا العدام يشدعرون والتفتديش طة،الشدر  وقضداء والتحقيدق، الهركزيدة،

 .التدريب ودوائر الشرطة وكمية األحداث، واإلدارية، وشرطة

دددذا يؤكدددد رفدددض الفرضدددية:ال  فدددي اآلثدددار  (α=.2.5)توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عىدددد الهسدددتوى ٌو
م تعزى لهتغير ىوع القسم2االجتهاعية والىفسية لمعهل في اقسام التحقيق بشرطة   هحافظة الخميل هن وجٍة ىظٌر
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 التوصيات
 الباحثان بها يمي: وصي راسة يفي ضوء الىتائج التي توصمت إليٍا الد

عهل براهج إرشادية  لمهحققين  هن خبلل اخصائيين اجتهاعيين وىفسديين، حيدث هدن شدان ذلدك ان  12
 2يخفف هن حدة ضغوط العهل واثاري االجتهاعية والىفسية 

االستفادة هن الخبرات السابقة لمهحققين الذين اهضوا سىوات خبرة طويمة في ٌذا الهجال ،  وىقمٍدا  2.
 القاء العبء بكاهمً عمِ كاٌمٍم 2، بغية عدم إلِ الهحققين الجدد

العداهمين فدي اقسدام التحقيدق ، حيدث ان ٌدذا الدىٍج االداري الحدديث   عىدد باألٌدداف اإلدارة تشدجيع 2.
هن شاىً ان يزيد دافعيتٍم ىحو العهل ، ورفع الدروح الهعىويدة لدديٍم، وتعهيدق روح االىتهداء لدديٍم 

م باٌهيددة هددا يقوهددون بددً هددن اعهددا ددذا هددن شدداىً ، وصددوال الددِ شددعوٌر ل ويحققوىددً هددن اىجددازات ٌو
 وقايتٍم هن التعرض لمضغوط2

دذا بددوري يخفدف هدن  22 العهل عل ايجاد دليل اجراءات هوحد يوضح الية العهل في اقسدام التحقيدق، ٌو
حدددة التددوتر والتددردد فددي اتخدداذ القددرارات ذات الصددمة باعهددال التحقيددق، وبالتددالي يقمددل هددن احتهاليددة 

ذا بدوري يحد  هن القمق والتردد ويعزز الثقة بالىفس2 الخطأ ٌو

، فٍدذي البدراهج هدن شداىٍا ان تخفدف هدن ضدغوط عهل بدراهج ترفيٍيدة لمعداهمين فدي أقسدام التحقيدق 52
ددا االجتهاعيددة والىفسددية ، فددالترويح عددن الددىفس هطمددب اساسددي هددن هطالددب  العهددل لددديٍم وهددن اثاٌر

 الصحة الىفسية لمعاهمين2
 The socio-psychological implications on the investigators of police 

directorate in Hebron district 

 
The present study aims to identify the socio-psychological implications that police investigators 
experience regarding the variable of gender, age, place of residence, qualification, military rank, and work 
experience. The study included 6 individuals who were working in investigation department in Hebron 
district as a sample. The results demonstrated that the targeted sample had a dump attitude toward the 
socio-psychological implications. The psychological implications reflected 2.8739, the social side 
represents 3.2956.  
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