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نظر عينة من الجمهور في  الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة من وجهة

 الكويت

 مستخلص:

تهدف الدراسة الحالية إلي استطالع وجهة نظر عينة من سكان الكويت سواء  

كانوا مواطنين أو وافدين فيما يتعلق بالدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة في 

حيث  وتعتبر هذه الدراسة من نوع الدراسات الميدانية الوصفية التحليلية ، الكويت.

تهدف الدراسة إلي تقديم وصف كيفي وكمي للدور اإلنساني واالجتماعي لرجل 

الشرطة. وتم االستفادة من منهج المسح االجتماعي باعتباره من أنسب المناهج 

للدراسات الوصفية التحليلية وكمنهج مالئم لتحقيق أهداف الدراسة. ومجتمع البحث 

تم أخذ عينة عمدية )غير عشوائية( منهم في هذه الدراسة هو جميع سكان الكويت ، 

تم جمع بيانات الدراسة من  مفردة ) سواء كانوا مواطنين أو وافدين (. 308حجمها 

كل محافظات دولة الكويت ، وهي : الفروانية ، حولي ، الجهراء ، العاصمة ، 

ل األحمدي ، مبارك الكبير ، بواسطة استمارة استبيان إلكترونية تم توزيعها من خال

ومن أهم نتائج الدراسة اإلجابة عن جميع  بعض وسائل التواصل االجتماعي.

تساؤالت الدراسة واختبار جميع فروضها. وفي نهاية الدراسة تم وضع مجموعة من 

التوصيات التي يمكن أن تساهم في تدعيم وتعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بصفة عامة وفي الكويت بصفة خاصة.

رجلل الشلرطة ، اللدور ، اللدور اإلنسلاني واالجتملاعي ، و لائف  الكلمات المفتاحية :

   جهاز الشرطة.

Abstract: 

 The present study aimed to explore the viewpoint of a sample 

of Kuwaiti people , whether citizens or residents , regarding the 

human and social role of policemen in Kuwait This study was a 

descriptive and analytical study , as the study aimed to provide a 

qualitative and quantitative description of the human and social 

role of the policeman.The social survey method was used as one 

of the most appropriate methods for the descriptive and 

analytical studies, and as an appropriate approach to achieve the 

aims of the study.The research population in this study was the 

public in Kuwait, a non-random sample was taken , its size was 

308 (whether they are citizens or residents). The study data were 

collected from all the governorates of the State of Kuwait, 
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namely: Farwaniya, Hawalli, Jahra, Al-Asimah, Al-Ahmadi, 

Mubarak Al-Kabeer, by an electronic questionnaire through the 

social media means.Among the most important results of the 

study were the answer to all the study questions and testing of all 

the study hypotheses. At the end of the study, a set of 

recommendations were drawn up that could contribute to 

strengthening and enhancing the human and social role of 

policemen in general, and in Kuwait in particular. 

key words   : The policeman , the role, the human and social role, 

functions of police. 

 مقدمة:
سادت لفترات طويلة جدا النظرة السلبية لرجل الشرطة ، فلألسف الشديد نجد أن 

وخاصة  -بعض المؤسسات األمنية بعض أفراد المجتمع الزال يأخذ فكرة خاطئة عن 

على أنها أداة قمع وإرهاب للمجتمع، و أصبحت هذه الفكرة تتوارثها  -الشرطة 

األجيال، فتسببت بشكل كبير في توسيع الهوة و تعميقها بين أفراد المجتمع ومختلف 

 . المؤسسات األمنية و على رأسها مؤسسة الشرطة

افحة الجريمة من خالل حماية األرواح في مك -و ل الدور األمني لرجل الشرطة 

حتي سنوات قريبة هو الدور الرئيسي المطلوب منه.  -والممتلكات وإنفاذ القوانين 

وهذا الدور  ل ثابت عبر سنوات طويلة، يكاد ال يختلف عليه أحد من مكان إلى آخر 

أو من زمان آلخر. و لت و ائف أجهزة الشرطة حتى وقت قريب تنحصر في هذا 

 ار التقليدي.اإلط

وكثير من المواطنين يشككون في مصداقية الشرطة وال يثقوا بها ، والسبب في ذلك 

هو سوء الفهم لديهم ونقص المعلومات الحقيقية والكافية لديهم ، فكلما زادت معرفة 

المواطنين برجال الشرطة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها كلما زادت الثقة واالحترام 

 . بالتالي تتحول من تشكيك وعدم ثقة إلى تعاون وايجابيةوالمصداقية و

ومع مرور السنين بدأت الشرطة تؤدي و ائف أخرى بجوار الو يفلة األمنيلة ، هلي : 

الو يفة اإلدارية والو يفلة التشلريعية والو يفلة االجتماعيلة ، مملا تطللب معله مطالبلة 

أصللبح مطالللب بللأدوار رجللل الشللرطة أن يكللون للله أدوار أخللري غيللر الللدور األمنللي. ف

 إدارية وتشريعية وإنسانية واجتماعية. والتالي شرحا موجزا لهذه األدوار : 
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 أوالً: الدور األمني لرجل الشرطة

يتمثلل اللدور األمنللي لرجلل الشللرطة فلي تحقيللق الكثيلر مللن المهلام التللي ت لمن األمللن 

 والنظام في المجتمع، نذكر منها: 

 إنفاذ القوانين.  -1

 الوقاية من الجريمة.  -2

 مكافحة الجرائم بكافة أنواعها مثل جرائم "النفس، المال، المخدرات. -3

 القبض على المدانين.  -4

 مراقبة المشبوهين والمجرمين الخطرين.  -5

 حماية الممتلكات  العامة والخاصة.  -6

 حماية الشخصيات العامة والسياسية.  -7

 .E؛  Fastman George  :1991  ،28القيام بأعمال الحراسلات واللدوريات )  -8

Bitter   :1990  ،15 .) 

 ثانياً: الدور اإلداري لرجل الشرطة

 لرجل الشرطة دور إداري هام في أي مجتمع. فنجد أنه مسئول على سبيل المثال عن: 

 استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر والتأشيرات واإلقامات. -1

 لة الجنائية.استخراج وثائق قيادة السيارات وشهادات الحا -2

 مراقبة منافذ الدولة لتنظيم عمليات دخول ومرور وإقامة األجانب بها. -3

؛ محمللد  64،  1997إعللداد وسللائل الللدفاع المللدني )عبللد ز لؤلللؤ ومللوزة غبللا :  -4

 (. 202،  1990إبراهيم : 

 ثالثاً: الدور التشريعي لرجل الشرطة

بيل المثلال : بصصلدار بعلض يقوم رجل الشرطة وخاصة قيادات وزارة الداخلية علي س

اللوائح والقلرارات التنفيذيلة والتنظيميلة، إملا تسلهيالء ألداء واجباتهلا الو يفيلة أو تنفيلذا  

لقللانون أنللاط بهللا وضللع لوائحلله التنفيذيللة. فالشللرطة علللى سللبيل المثللال ت للع اللللوائح 

والقلللرارات الخاصلللة بموضلللوعات مثلللل: تنظللليم الملللرور، واسلللتخراج وثلللائق قيلللادة 

رات، وجوزات السفر، والبطاقلات الشخصلية، وتحقيلق ال لبع العلام فلي الشلارع السيا

 (. 53،  1997)عبد ز لؤلؤ وموزة غبا :  

وهللي فيمللا يخللص و يفللة تحقيللق األمللن والنظللام فللي المجتمللع يقتللرح رجللل الشللرطة 

القوانين الالزمة لذلك وعرضها على السللطة التشلريعية مثلل : قلانون الملرور وقلانون 

 ة اإلرهاب وقانون مكافحة المخدرات.مكافح

 رابعا : الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة

الشللرطة هيئللة مدنيللة نظاميللة غيللر عسللكرية. تهللدف إلللى إنفللاذ القللوانين التللي تسللنها 

الحكومللة، وتحقيللق األمللن والنظللام فللي المجتمللع، وإشللاعة الشللعور باألمللان فللي نفللو  
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رة قيلللام رجلللل الشلللرطة باللللدور اإلنسلللاني النلللا . وهلللذه الو يفلللة تؤكلللد عللللي ضلللرو

 واالجتماعي في المجتمع.

وتعتبر بريطانيا من الدول الرائدة في إضافة الدور اإلنساني واالجتماعي ضلمن أدوار 

رجل الشرطة. ثم سلكت معظم دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكيلة نفلس 

ل الشلرطة ) ملدحت أبلو النصلر : النهج فلي إضلافة اللدور اإلنسلاني واالجتملاعي لرجل

2010  ،320 .) 

بل إن بعض الدول األوروبية )اللدنمارك عللى سلبيل المثلال( أنشلأت شلرطة اجتماعيلة 

متخصصة في تحقيق الو يفة االجتماعيلة للشلرطة فلي المجتملع وحلددت أدوار عديلدة 

هم لهذه الشرطة نذكر منها: جمع مدمني المخدرات والكحوليات من الطرقلات وتوصليل

إلى منازلهم، وتحويلهم إلى المستشفيات ومراكز عالج االدمان ، ومساعدة من هلم بلال 

مسللكن أو مللأوى، وعللالج مشللكلة المتسللولين، ومعاونللة المشللردين فللي الحصللول علللى 

 (. 320،  2010عمل ) مدحت أبو النصر : 

سياسلية أما في الدول النامية فقد أصبغ فيها االستعمار عللى أجهلزة الشلرطة الصلبغة ال

حللين اسللتخدمها كللأداة مللن أدوات إنفللاذ القللوانين والقهللر االجتمللاعي، وحجللب الللدور 

االجتمللاعي واإلنسللاني عللن الشللرطة. كمللا سللعى االسللتعمار فللي تلللك الللدول إلللى جعللل 

رجال الشرطة من الموالين له، وأعطى لهم مميزات كثيرة نظير أن يعلاملوا أبنلاء هلذه 

سلوة والترهيللب والتخويلف وبلث الرعلب والخلوف فللي الدوللة معامللة تتسلم بالشلدة والق

 نفوسهم.

عالقللة الشللك  -ولكللن بدرجللة أقللل  -وبعللد خللروج االسللتعمار مللن هللذه الللدول اسللتمرت 

والريبة والخوف بين الجمهلور والشلرطة. ولكلن بلدأت أجهلزة الشلرطة فلي كلل اللدول 

واالجتمللاعي لرجللل العربيللة بمللا فلليهم دولللة الكويللت بالتأكيللد علللي الللدور اإلنسللاني 

 الشرطة.

وفي المؤتمر العربي الخامس لقادة الشرطة واألملن واللذي عقلد فلي الريلام بالمملكلة 

( تلم تحديلد دور الشلرطة فلي المجلاالت 1977إبريل علام  13 – 9العربية السعودية )

 اإلنسانية واالجتماعية كالتالي: 

 .  القيام بدور المعاونة االجتماعية واإلنسانية للمواطنين -1

 االستعانة بالمواطنين في كونهم مصدراء للمعلومات التي تحتاجها الشرطة.  -2

إدخللال العنصلللر النسلللائي فللي أجهلللزة الشلللرطة بالقلللدر الللذي تسلللمح بللله الظلللروف  -3

االجتماعية والح ارية بكل دوللة، وأن يوكلل إليهلا الخلدمات االجتماعيلة وأداء المهلام 

 التي تتفق وطبيعة المرأة.

 عمليات إصالح وتأهيل المسجونين داخل السجون.االهتمام الالزم ب -4

 عدم إغفال الرعاية الالحقة للمفرج عنهم وأسرهم. -5
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توعية المواطنين بكافة وسائل اإلعالم بحيل المجرمين وكيفية الوقاية ملن الجريملة  -6

 وأحكام القانون.

التعاون مع الهيئلات والمنظملات والجامعلات التلي ترعلى الشلباب لمراقبلة مصلادر  -7

 انحراف الشباب للق اء عليها.

ممارسلللة دور إيجلللابي فلللي تنظللليم الهجلللرة الداخليلللة والخارجيلللة والسللليطرة عليهلللا  -8

 للحيلولة دون انتشار الجريمة.

 حسم النزاعات والخصومات واالهتمام بها بالقدر الذي يرضي الخصوم. -9

 وجوب مشاركة الشرطة في التخطيع السكاني واالجتماعي. -10

 واألدبي إلى جانب األجهزة األخرى. رقابة اإلنتاج الفني -11

أي ا قامت أجهزة الشرطة في معظم الدول العربية بما فليهم دوللة الكويلت فيملا يتعللق 

 بتعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة من خالل:

 رفع شعار الشرطة في خدمة الشعب. -1

 تدريب رجال الشرطة علي حسن معاملة الجمهور. -2

معيلللة لخدمللة المجتملللع وتوطيللد الصلللة بللله وإلشللراكه فلللي تأسلليس الشللرطة المجت -3

 المحافظة علي األمن واالستقرار.

االسللتعانة باألخصللائيين االجتمللاعيين فللي إدارات عديللدة ، مثللل : إدارات السللجون  -4

واآلداب واألحداث والرعاية الالحقة وحقوق اإلنسلان والشلرطة المجتمعيلة والعالقلات 

 العامة... 

دمات للمجتمع ) مثلل : المجمعلات االسلتهالكية وتنظليم حفلالت تقديم العديد من الخ -5

بمناسبة عيد األم ويوم المرأة واليوم اللوطني لالسلتقالل وفلي األعيلاد الدينيلة والوطنيلة 

...( وذلك لتحسين عالقة الشرطة بالجمهور وتحسلين صلورة رجلل الشلرطة ) ملدحت 

 (. 200،  1999أبو النصر : 

اإلنسللاني واالجتمللاعي لرجللل الشللرطة قياملله بالمهللام  كللذلك يللدخل تحللت مظلللة الللدور

 التالية:

 حسن معاملة الجمهور. -1

 احترام الجمهور. -2

 احترام ثقافاتهم. -3

 احترام دياناتهم. -4

 االنصات الجيد لهم. -5

 تفهم  روفهم وأحوالهم. -6

 التعاون معهم. -7

 الصبر عند التعامل معهم. -8
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 عدم ممارسة التخويف عليهم. -9

 للسلطة الممنوحة له.عدم االستغالل السيء  -10

االهتمام ببرامج توعيلة الجملاهير ملن المخلاطر وصلور االعتلداءات التلي قلد  -11

 يتعرضون لها ، والطرق التي يلجأ إليها المحتالون والحيل التي لدى المجرمين.

توعيلللة الجمهلللور باالحتياطلللات الواجلللب مراعاتهلللا لحمايتللله ملللن الكلللوارث  -12

 إجراءات السالمة المرورية.المختلفة كالحريق وما شابه ذلك، وكذا 

االهتمام بلاإلعالم علن الخلدمات المختلفلة التلي تؤديهلا الشلرطة لتلوفير األملن  -13

 والحماية للمواطنين وأموالهم.

أن تنتهز إدارات الشرطة جميع الفرص لت ع امكاناتها في خدملة الملواطنين  -14

ريق العزف كمساهمة موسيقى الشرطة في االحتفاالت الخاصة باألعياد القومية عن ط

 في الميادين العامة.

دعللوة الجمهللور إلللى المشللاركة فللي بعللض األنشللطة الشللرطية مثللل: مسللاعدة  -15

الطللالب لرجللال الشللرطة خللالل العطلللة الصلليفية فللي تنظلليم المللرور وأعمللال اإلنقللاذ 

 واإلطفاء.

تنظيم مباريات رياضلية بلين أنديلة الشلرطة ومختللف األنديلة المحليلة، بهلدف  -16

ء دعلوة تدعيم أواصر الصدا قة بين رجلال الشلرطة والشلباب فلي شلتى الجهلات، وأي لا

الجمهور لح ور اللقاءات الثقافية والمحاضرات بأندية الشرطة ) انظلر : محملد عللي 

 1977؛ المؤتمر العربي الخامس لقادة الشرطة واألملن :  93 – 92، 1995العطار: 

 (. 7-5 ،1982محمد نيازي حتاتة: ؛ 

لمثال تلم تأسليس إدارة الشلرطة المجتمعيلة ، وتلوفير البلرامج وفي الكويت على سبيل ا

التدريبيلللة لرجلللال الشلللرطة لتحسلللين مهلللارات التعاملللل ملللع الجمهلللور ، واالسلللتعانة 

باألخصائيين االجتماعيين للمشاركة في تنفيذ العديد من برامج الرعاية االجتماعية فلي 

 .العامة واإلعالم األمني عالقات مواقع عدة في وزارة الداخلية ، وتحسين خدمات ال

 قيام رجل الشرطة بدوره اإلنساني واالجتماعي في المجتمع بين التأييد والمعارضة:

يمكن القول بأن هناك رأيين فيملا يتعللق بقيلام رجلل الشلرطة بلدور إنسلاني واجتملاعي 

 في المجتمع : 

  الرأي األول:
يعارم فكلرة أن يكلون لرجلل الشلرطة دور إنسلاني واجتملاعي ، تخوفلا ملن انتقلاص 

هيبللة رجللل الشللرطة بللين الجمهللور ، وأن تللورط رجللل الشللرطة بالعمللل فللي الميللدان 

االجتماعي، قد يكون على حسلاب عملهلا األصللي وهلو مكافحلة الجريملة ، وأن هنلاك 

رجال الشلرطة غيلر ملؤهلين  هيئات اجتماعية أخرى مشكلة أصالء لهذا الغرم ، وأن

للقيام بهذا الواجب وليسلوا ملدربين عليله ، وأن قيلام رجلال الشلرطة بهلذا اللدور يعتبلر 



  / بدر عدنان اخلبيزيرعقيد دكتو .....سنانسن  واجاتماني  لجت  الرجة الدور ال 
 

ـ ــ ــ  ت

246 

،  1999شليخة عبيلد ز : ؛  214،  1997تجربة غير مأمونة ) انظر : خالد أحملد : 

5 .) 

   الرأي الثاني:
مل ملع الجمهلور ، يؤيد فكرة أن يكون لرجل الشرطة دور إنساني واجتماعي عند التعا

من أجل تحقيق مزيد من التفلاهم والتعلاون بلين الشلرطة والمجتملع، وتحسلين الصلورة 

الذهنية لرجل الشرطة ، وتحويل شعار الشرطة فلي خدملة الشلعب إللى واقلع ململو ، 

 ول مان مشاركة الجمهور في مكافحة الجريمة على مستوي الوقاية والعالج.

رجل الشرطة بدوره اإلنسلاني واالجتملاعي فلي المجتملع كذلك يرى هذا الرأي أن قيام 

يرجع إلى  هور مالمح تقصير من بعض المؤسسات االجتماعية في المجتمع ، مثلل : 

 األسرة ووسائل اإلعالم الجماهيرية في أداء أدوارها.

ويؤكد هذا الرأي أنه لنجلاح رجلل الشلرطة فلي أداء دور إنسلاني واجتملاعي فالبلد ملن 

ل لوابع للذلك حتلى ال تلأتي المغلاالة فلي ممارسلة هلذه األدوار بنتلائج وضع عدد ملن ا

 (.   320؛  2010عكسية ) مدحت أبو النصر : 

 أي ا من هذه ال وابع : 

ضللرورة تللدريس مللواد إنسللانية واجتماعيللة لطللالب كليللات الشللرطة ، مثللل : علللم  -1

 قات العامة ... النفس وعلم االجتماع ومهنة الخدمة االجتماعية وحقوق اإلنسان والعال

ضللرورة تللوفير بللرامج تدريبيللة لرجللال الشللرطة لتحسللين مهللارات التعامللل مللع  -2

الجمهللور ) ومنهللا : مهللارات االتصللال والحللديث والحللوار واالنصللات واالقنللاع ولغللة 

 الجسد ...(.

تخصللليص جلللوائز جلللودة األداء لرجلللال الشلللرطة المتميلللزين فلللي ممارسلللة اللللدور  -3

 ر.اإلنساني واالجتماعي مع الجمهو

 صفات رجل الشرطة :

رجل الشرطة يشترط أن يتواجد به عده صفات حتى يصلح ألداء المهمة الصعبة 

الموكلة إليه ، فينبغي لرجل الشرطة أن يكون لديه والء كامل لوطنه حتى يتفانى في 

أداء دوره تجاه بالده، وكذلك ينبغي له أن يتمتع بالصبر والحكمة والقدرة على التعامل 

األشخاص، ألنه دائم التواصل مع المواطنين حيث يستمع إلى مشكالتهم مع مختلف 

  .وقد يلجأ إلى فض نزاع ينشأ بين بعض المواطنين

أي ا يجب أن يتمتع بقدر كافي من الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار في الوقت 

كذلك يجب أن يكون  .المناسب، فهو يعمل في أجواء قد تحتاج إلى قرار لحظي حاسم

 و شخصية سوية متزنة، حتى ال يسيء استخدام السلطة التي يتمتع بها...ذ

ولقد حددت دورة االنعقاد الثانية لمديري الشرطة واألمن العرب المنعقدة باألردن ، 

( بعض صفات رجل الشرطة العربي كالتالي :  22م في قرارها رقم ) 1974في عام 
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يب الخطى ، طليق الوجه ، أبي ثابت الجنان ، عفيف اليد ، طاهر اللسان ، مه

التواضع ، سمح الكبرياء ،ثاقب النظر ، فارط الحذر ، يزهو بالخطو المهيب والزي 

البهيج ، سباق لنصرة المظلوم ، مرابض في حرقة النهار ال يلين ، صامد في صقيع 

 الليل ال يستكين ، يراعي ز في ما شاء وقصد ، السلطة بين يديه أمانة ، ال يرهقها

 ... بباطل ، العلم في يمناه ضوء ساطع ، والعدل في يسراه سيف قاطع

 البحوث والدراسات السابقة :

قام الباحث بالرجوع إلي العديد من الكتب والمجالت والمؤتمرات المرتبع بموضوع 

الدراسة الحالية ، وإلي بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت ( بصفة 

 Askالمنظومة وبنك المعرفة المصري وبنك المعلومات العربي )عامة وموقع دار 

Zad ) لمعرفة ولرصد البحوث والدراسات السابقة. والتالي عرضا موجزا للبحوث

والدراسات السابقة حول موضوع الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة ، علما 

ضوع من قبل في بأنه علي حد علم الباحث أنه لم يتم اجراء دراسة عن هذا المو

  الكويت :

( : الدور االجتماعي واإلنساني للشرطة في 1982دراسة محمد نيازي حتاتة ) -1

  مفهومها الحديث.

( : تنمية الوعي بنظام المرور لمجتمع 1984دراسة أحمد محمد السنهوري ) -2

 جنود الشرطة والجمهور باستخدام طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع.

( : التعرف على حاجات 1986دراسة المدرسة األوروبية للدراسات اإلدارية ) -3

 ومشكالت ومطالب وتوقعات الجمهور والمرتبطة بالعمل الشرطي. 

بالواليات المتحدة األمريكية Madison دراسة إدارة شرطة مدينة ماديسون  -4

  ( : التعرف على وجهة نظر المجتمع تجاه خدمات الشرطة بالمدينة.1988)

األمريكية )مؤسسة متخصصة في مجال قيا   Trapدراسة مؤسسة تراب  -5

( : قيا  جودة الخدمات الشرطية من منظور 1989ودراسة جودة الخدمات( )

 إنساني واجتماعي. 

بالمملكة المتحدة  Cambridge Shireدراسة إدارة شرطة كامبردج شاير  -6

خدمات التي يتم تقديمها ( : تحديد مستوى األداء والجودة لل1990البريطانية )

 للجمهور بواسطة رجال الشرطة.

( : عالقة الشرطة بالجمهور وأثرها على األمن 1993دراسة محمد نيازي حتاتة ) -7

 العام. 

( : عالقة الشرطة بالمجتمع ، وسائل االتصال 1995دراسة محمد على العطار ) -8

 ه الوسائل.المباشر وغير المباشر بين الشرطة والمجتمع، وكيفية تدعيم هذ

( : قواعد العمل الشرطي لتنميلة وعلي ومشلاركة 1995محمد فاروق عبد الحميد ) -9

  الجماهير في عمليات الشرطة الوقائية.
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( : مدى توفير شرطة دبي لخدمات عالية 1995دراسة عادل راشد الشارد ) -10

 الجودة للجمهور من وجهة نظر كل من: المتعاملين ومتخذي القرار ومقدمي الخدمة. 

( : الو يفة االجتماعية للنسق 2000دراسة مدحت محمد أبو النصر ) -11

الشرطي ، دراسة حالة شرطة دبي مع توضيح إسهامات مهنة الخدمة االجتماعية 

 .وخاصة طريقة تنظيم المجتمع

( : اتجاهات الجمهور 2007) رافي سميث وهاجيت يحزقيلدراسة  -12

اإلسرائيلي نحو الشرطة اإلسرائيلية ودرجة الثقة فيها ) المصدر :  محمد إبراهيم 

 (. 2008الطراونة : 

( : اتجاهات المواطن العربي نحو 2008دراسة محمد إبراهيم الطراونة ) -13

 رجل الشرطة ، دراسة تطبيقية على المجتمع األردني.

تأثير الصورة اإلعالمية لرجل الشرطة  ( :2015دراسة وسام نصر ) -14

 بمواقع التواصل االجتماعي علي أدائه المهني والمجتمعي.

( : فاعلية برامج اإلصالح والتأهيل 2019دراسة خالد مخلف الجنفاوي ) -15

لنزالء المؤسسات اإلصالحية في الكويت من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين 

 في السجون الكويتية.

( : رؤية مستقبلية لتطوير الشرطة 2021) نان الخبيزيدراسة بدر عد -16

، دراسة ميدانية مطبقة علي فريق العمل بصدارة الشرطة  المجتمعية في دولة الكويت

 المجتمعية. 

 وفى ضوء هذه البحوث والدراسات السابقة يمكن التوصل إلى بعض النتائج التالية:

ر اإلنساني واالجتماعي لرجل أكدت هذه الدراسات على أهمية تدعيم وتعزيز الدو -1

 الشرطة. 

 أكدت هذه الدراسات علي ضرورة تفعيل عالقة الشرطة بالمجتمع. -2

أكدت هذه الدراسات على أهمية قيام أجهزة الشرطة بتقديم خدمات إنسانية  -3

 واجتماعية للجمهور.

ندرة الدراسات التي أجريت على تحديد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل  -4

 الشرطة.

أكدت الدراسات علي أهمية استطالع اتجاهات الجمهور في أداء رجل الشرطة  -5

  ودرجة الثقة فيه ورأيهم في األدوار التي يقوم بها.

استفاد الباحث من كل هذه الدراسات في كل جوانب الدراسة الحالية سواء في  -6

  اطارها النظري أو المنهجي أو الميداني.
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 مشكلة الدراسة :

في ضوء االطار النظري للدراسة والبحوث والدراسات السابقة يمكن تحديد مشكلة 

الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة من وجهة نظر الدراسة الحالية في اآلتي : 

 عينة من الجمهور سواء كانوا مواطنين أو وافدين في الكويت.

 أهداف الدراسة :

هة نظر عينة من سكان الكويلت سلواء كلانوا تهدف هذه الدراسة إلى استطالع رأي وج

مللواطنين أو وافللدين فيمللا يتعلللق بالللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي لرجللل الشللرطة فللي 

الكويللت. وهللذا بللال شللك سللوف يسللاعد فللي تللدعيم الللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي لرجللل 

الشرطة في الكويت ، ومعرفة مناطق القوة وال عف في قيامه بهذا الدور، بملا يسلاهم 

 ي تقوية األولى ومحاولة التغلب على الثانية.ف

 أهمية الدراسة :
يمكلللن لهلللذه الدراسلللة أن توضلللح أهميلللة أن يملللار  رجلللل الشلللرطة للللدوره اإلنسلللاني 

واالجتمللاعي والفوائللد المترتبللة علللي ذلللك علللي كللل مللن رجللل الشللرطة نفسلله وجهللاز 

ة زيادة الملواد الشرطة والجمهور والمجتمع ككل. وهذا قد ينبه كليات الشرطة ب رور

المتعلقة بالجوانب اإلنسانية واالجتماعية في إعداد طاللب الشلرطة ، حتلي يكلون هنلاك 

توازن بلين الملواد أو المقلررات الشلرطية والقانونيلة والبدنيلة ملع الملواد أو المقلررات 

اإلنسلانية واالجتماعيلة ) مثلل : علللم اللنفس الجنلائي وعلللم االجتملاع الشلرطي وحقللوق 

لخدمة االجتماعية في المجلال الشلرطي ...(. أي لا قلد ينبله قيلادات الشلرطة اإلنسان وا

ب لللرورة زيلللادة البلللرامج التدريبيلللة الموجهلللة لرجلللال الشلللرطة فيملللا يتعللللق بتحسلللين 

 المعارف والمهارات المتعلقة بدورهم اإلنساني واالجتماعي.

 تساؤالت الدراسة :
كويللت بالللدور اإلنسللاني مللا وجهللة نظللر الجمهللور فللي مللدي قيللام رجللل الشللرطة بال -1

 واالجتماعي المطلوب منه ؟ 

الصللعوبات التللي تواجلله ممارسللة رجللل الشللرطة فللي الكويللت للللدور اإلنسللاني مللا  -2

   واالجتماعي في المجتمع ؟

مللا مقترحللات الجمهللور فللي تللدعيم وتحسللين وتعزيللز الللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي  -3

 لرجل الشرطة بالكويت؟ 

 فروض الدراسة :

ء للنلوع ) ذكللر   توجلد فلروق جوه -1 ء بلين اسلتجابات الجمهلور وفقلا ريلة داللة إحصلائيا

أنثلللي ( فيملللا يتعللللق بتحديلللدهم ألبعلللاد اللللدور اإلنسلللاني واالجتملللاعي لرجلللل الشلللرطة 

 بالكويت.

ء لفئلات السلن فيملا  -2 ء بين اسلتجابات الجمهلور وفقلا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا

 واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت.يتعلق بتحديدهم ألبعاد الدور اإلنساني 
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ء لفئللات المؤهللل  -3 ء بللين اسللتجابات الجمهللور وفقللا توجللد فللروق جوهريللة دالللة إحصللائيا

العلمللي فيملللا يتعللللق بتحديلللدهم ألبعلللاد الللدور اإلنسلللاني واالجتملللاعي لرجلللل الشلللرطة 

 بالكويت.

ء للجنسلية )  -4 ء بين استجابات الجمهور وفقا ملواطن توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا

  وافللد ( فيمللا يتعلللق بتحديللدهم ألبعللاد الللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي لرجللل الشللرطة 

 بالكويت.

 النظرية العلمية الموجهة للدراسة :

 نظرية الدور االجتماعي :

 بأنه : Social Role يعرف الدور االجتماعي 

سلوك أو أداء ينبثق من مجموعة من التوقعلات توجههلا معلايير موضلوعة لموقلف  -1

 (.  180،  2014ما أو لو يفة معينة ) مدحت أبو النصر : 

ء ".ومفهلوم المكانلة يت لمن علدداء  -2 السلوك المتوقع ممن يشغل مكانة أو مركزاء معينا

من الحقوق والواجبات والمشاعر من جانب من يشغل هذه المكانلة، وكلذلك تفلاعالء يلتم 

يقللوم بللدور معللين أو اآلخللرين بللين أثنللين أو أكثللر أحللدهما يشللغل هللذه المكانللة وبالتللالي 

 . ( 150، 2002الداخلين معه في نطاق دوره )عبد العزيز فهمى : 

السلللوك الللذي يؤديلله الفللرد لتحقيللق توقعللات المجتمللع منهللا الشللاغل لهللذا الوضللع  -3

 (. 250،  1975االجتماعي أو المكانة االجتماعية ) أحمد زايد : 

من الفلرد ذو مركلز بحيلث يميلز هلذا النمع السلوكي الذي تتوقعه الجماعة وتتطلب  -4

السلوك للفرد من غيره من يشغلون في مراكز أخرى ) محمد عاطف غيث وآخلرون : 

1979  ،440 .) 

بنظرية األنساق   Social Role Theory هذا وترتبع نظرية الدور االجتماعي

ية أو ما يطلق عليها أحيانا بالنظرية البنائ Social System Theory  االجتماعية 

الو يفية في علم االجتماع. وهذه النظرية تعرف البناء االجتماعي بأنه مجموعة من 

األدوار االجتماعية والتفاعالت المتبادلة فيما بينهم. أي ا تفترم النظرية بأن النا  

يحتلون مواقع في البناء االجتماعي وكل موقع يرتبع بدور معين مطلوب من كل 

  واحد فيهم. 

دمت نظرية الدور االجتماعي في سياق نظريات اجتماعية أخرى ألن أي ا لقد استخ

نظرية الدور االجتماعي مازالت غير قادرة بمفردها على تفسير كثير من المشكالت 

االجتماعية في المجتمع. ومن هذه النظريات االجتماعية نظرية األنساق االجتماعية ، 

من األنساق الفرعية لكل منها  على اعتبار أن النسق االجتماعي يتكون من مجموعة

دور تؤديه وإذ أحدث خلل في أحد هذه األدوار يؤدي بدوره إلى خلل في النسق 

االجتماعي. أي ا من النظريات االجتماعية التي ارتبطت بها نظرية الدور االجتماعي 
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، حيث أن من أنواع  Social Conflict Theoryنظرية الصراع االجتماعي 

صراع األدوار االجتماعية لدي الشخص الواحد ، وصراع  الصراع االجتماعي

 األدوار االجتماعية بين النا . 

تقوم نظرية الدور على أسا  أن كل فرد من أفراد المجتمع عليه أن يمار  ليس 

دورا اجتماعيا واحدا ، بل مجموعة من األدوار االجتماعية. فعلي سبيل المثال الرجل 

وره كزوج ودوره كمو ف ودوره كأب ودوره عليه أن يمار  دوره كأبن ود

كمواطن ودوره كع و في جماعة األصدقاء ودوره كع و في النقابة ...  أي ا تري 

 النظرية علي كل فرد أن يقوم بهذه األدوار بالشكل المطلوب وبالشكل المتوقع منه.  

ء في السلم اال ء معينا جتماعي كذلك تري النظرية بأن كل فرد يشغل مركزاء اجتماعيا

ويلعب أدواراء اجتماعية مختلفة ترتبع بهذا المركز وهذا يحتم على القائم به مجموعة 

حقوق والتزامات والتي تنظم تفاعله مع اآلخرين من أفراد المجتمع الذين يشغلون 

 مراكز اجتماعية أخرى.

ومن منظور نظرية الدور االجتماعي تحدث المشكالت عندما ال يقوم الفرد بأدواره 

لمطلوبة منه بالشكل المطلوب وبالشكل المتوقع منه ، أو عندما يقوم ببعض األدوار ا

وال يقوم بالبعض اآلخر ، أو عندما يحدث صراع بين بعض األدوار المطلوب أن 

يقوم بها ، أو عندما تكون توقعات اآلخرين عالية علي قدرات ومهارات الفرد فال 

بنفس مستوي توقعات اآلخرين ، أو عندما يكون يستطيع القيام باألدوار المطلوبة منه 

هناك تحديات ومعوقات تعوق الفرد عن القيام بأدواره بالشكل المطلوب وبالشكل 

 المتوقع منه ...

أي لللا قلللد تحلللدث المشلللكالت نتيجلللة أن الفلللرد قلللد يلللرفض األدوار المفروضلللة عليللله. 

ء للله بحكللم نوعلله  أو بحكللم سللنه أو تلللك األدوار التللي وجللد أنهللا جللاهزة ومحللددة سلللفا

بحكلللم الطبقلللة االجتماعيلللة التلللي ينتملللي إليهلللا ، أو بحكلللم المهنلللة التلللي يزاولهلللا ، ...) 

 (. 203-201،  2020مدحت أبو النصر : 

 منهجية الدراسة : 

   نوع الدراسة: -1
 Descriptiveتعتبر هذه الدراسة من نوع الدراسات الميدانية الوصفية التحليلية 

Analytical Studies   حيث تهدف الدراسة إلي تقديم وصف كيفي وكمي للدور ،

 اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة. 

وهذا النوع من الدراسات يرتكز علي تقرير خصائص  اهرة معينة أو موقف تغلب 

عليه صفة التحديد وتعتمد علي جمع الحقائق وتفسيرها وذلك الستخالص داللتها ومن 

ميمات بشأن الموقف أو الظاهرة التي يقوم الباحث ثم يمكن الوصول إلي اصدار تع

 (.198،  1998بدراستها ويعمل علي استكشاف حقائقها ) عبد الباسع محمد : 
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التي تلجأ إلي Field Studies أي ا تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الميدانية 

ي موضوع الميدان لجمع البيانات من عينة الدراسة لمعرفة رأيهم ووجهات نظرهم ف

 الدراسة.

   منهج الدراسة: -2
باعتباره Method     Social Surveyمنهج الدراسة هو منهج المسح االجتماعي

من أنسب المناهج للدراسات الوصفية التحليلية وكمنهج مالئم لتحقيق أهداف الدراسة. 

أي ا ألنه يهتم بدراسة الظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين ، وأنه 

ناول أشياء موجودة بالفعل وقت اجراء المسح وليست ماضية ، وأنه يتعلق بالجانب يت

العملي ويحاول الكشف عن األوضاع القائمة في المجتمع من أجل النهوم بها 

؛ محمد  2010،  1998ووضع التوصيات للتطوير ولإلصالح ) عبد الباسع محمد : 

 (. 83،  2020 ؛ محمد عبد العزيز وآخرون : 170،  2005عويس : 

 مجاالت الدراسة : -3

   المجال البشري: - أ
مجتمللع البحللث فللي هللذه الدراسللة هللو جميللع سللكان الكويللت سللواء كللانوا مللواطنين أو 

مفلردة ملن سلكان الكويلت )  308وافدين. تم أخذ عينة عمدية )غير عشلوائية( حجمهلا 

   سواء كانوا مواطنين أو وافدين (.

   المجال المكاني: - ب
راسة من كل محافظلات دوللة الكويلت ، وهلي : الفروانيلة ، حلولي ، تم جمع بيانات الد

 الجهراء ، العاصمة ، األحمدي ، مبارك الكبير. 

   المجال الزمني: -ج

 .2021إلى مايو  2021تم جمع البيانات من الميدان خالل الفترة من أبريل 

   أداة جمع البيانات: -4
باسللتخدام  Electronic Questionnaireبتصللميم اسللتبيان الكترونللي  الباحللثقللام 

Google Drive Models
 

اللدور اإلنسلاني واالجتملاعي لرجلل الشلرطة فلي ، حول 

اعتمللاداء علللى اإلطللار النظللري الموجلله الكويللت مللن وجهللة نظللر عينللة مللن الجمهللور ، 

 للدراسة والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة. 

 اشتمل االستبيان على األبعاد التالية: و

 انات األولية.البي -

 الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة في الكويت. -

 الصعوبات التي تواجه الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت. -

 مقترحات تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت. -
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 االسللللللللللللتبيان اإللكترونللللللللللللي كللللللللللللان كالتللللللللللللالي : Linkورابللللللللللللع أو 

https://docs.google.com/forms/d/1M4uV8rSYnQ5kAhOgzb_D-

yeN0LTI-p_eNM25EQR8ewQ/edit?usp=drive_open 

 اختبارات الصدق والثبات ألداة جمع البيانات : -5

 صدق االستبيان :  - أ

من المحكمين من أكاديميلة  6عرضه علي عدد  تم االستبيانValidity الختبار صدق 

بالكويللت ، وملن قسللم عللم االجتمللاع والخدملة االجتماعيللة  األمنيلةالعبلدز للعلللوم سلعد 

لمعرفة رأيهم في مدي صالحية االستبيان من حيث السلالمة اللغويلة بجامعة الكويت ، 

والمهنيللة للعبللارات واألسللئلة ومللدي ارتباطهللا بأسللئلة الدراسللة ، وهللذا مللا يطلللق عليلله 

عللادة صللياغة بعللض الفقللرات صللدق المحكمللين. وبالفعللل تللم األخللذ بملحو للاتهم ، وإ

وقلللد تلللم االعتملللاد عللللى نسلللبة اتفلللاق بلللين واألسلللئلة ، وإجلللراء التعلللديالت المطلوبلللة. 

 %(.80المحكمين ال تقل عن )

أي ا تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبيان على معامل ارتباط كل بعد فلي األداة 

جتملع الدراسلة. وتبلين م ( مفلردة ملن الجمهلور30بالدرجة الكلية، وذلك لعينة قوامها )

 وذلك أنها معنوية عند مستويات الداللة المتعارف عليهلا، وأن معاملل الصلدق مقبلول، 

 كما يتضح من الجدول التالي:

( االتساق الداخلي بين أبعاد االستبيان ودرجة االستبيان ككل 1جدول رقم )

 ( 30)ن=

معامل  األبعاد م

 االرتباط

 الداللة

 ** 0.758 واالجتماعي لرجل الشرطة في الكويتالدور اإلنساني  1

2 
الصلللعوبات التلللي تواجللله اللللدور اإلنسلللاني واالجتملللاعي لرجلللل الشلللرطة 

 بالكويت
0.780 ** 

 ** 0.844 مقترحات تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت 3

 (0.05* معنوي عند )            (0.01** معنوي عند )

( 0.01معظم أبعاد األداة دالة عند مستوى معنوية )( أن: 1توضح نتائج جدول رقم )

 لكل بعد على حدة، ومن ثم تحقق مستوى الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها.

 ثبات االستبيان : - ب

تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات )ألفا ـ كرونباخ( لقيم الثبات التقديرية 

مجتمع  الجمهور( مفردة من 30وذلك بتطبيقها على عينة قوامها ) لالستبيان ،

 وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:الدراسة. 

  



  / بدر عدنان اخلبيزيرعقيد دكتو .....سنانسن  واجاتماني  لجت  الرجة الدور ال 
 

ـ ــ ــ  ت

254 

 ( 30( نتائج ثبات االستبيان باستخدام معامل )ألفا ـ كرونباخ(  )ن=2جدول رقم )

معامل            األبعاد م

)ألفا ـ 

 كرونباخ(

 0.91 واالجتماعي لرجل الشرطة في الكويتالدور اإلنساني  1

 0.88 الصعوبات التي تواجه الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت 2

 0.94 مقترحات تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت 3

 0.92 ثبات االستبيان ككل

لألبعلاد تتمتلع بدرجلة عاليلة معظلم معلامالت الثبلات ( أن: 2توضح نتائج جدول رقم )

 من الثبات، وبذلك يمكن االعتماد على نتائجها وأصبح االستبيان في صورته النهائية.

 عملية جمع البيانات :  -6
من خالل االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي ) تم توزيع االستبيان اإللكتروني 

الزمالء واألصدقاء علي مثل : الواتس آب والفيس بوك ( أي ا من خالل توزيعه 

واألقارب والمعارف والجيران ، مع طلب أن يقوم كل مبحوث أن يجيب عن 

االستبيان وأن يرسله ألي زميل أو صديق علي وسائل التواصل االجتماعي المشترك 

 فيها.

ولقد تم شرح الهدف من االستبيان وكيفية االجابة واإلرسال ، وأن االستبيان موجه 

انوا مواطنين أو وافدين. أي ا تم التأكيد علي سرية معلومات لسكان الكويت سواء ك

االستبيان ، وأن اإلجابات سيتم التعامل معها بشكل جماعي وليس فردي وأنه سيتم 

المحافظة علي سرية المعلومات ، وأن هذه المعلومات سيتم استخدامها فقع لتطوير 

  ت.العمل بشرطة الكويت ولتحسين أداء رجل الشرطة في الكوي

 تحديد مستوى الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة في الكويت:

، بحيلث اللدور اإلنسلاني واالجتملاعي لرجلل الشلرطة فلي الكويلتللحكم عللى مسلتوى 

ء )درجتلين(، ال  تكون بداية ونهاية فئلات المقيلا  الثالثلي: نعلم )ثالثلة درجلات(، أحيانلا

)درجة واحدة(، تم ترميز وإدخلال البيانلات إللى الحاسلب اآلللي، ولتحديلد  طلول خاليلا 

 3أقلل قيملة ) –المقيا  الثالثي )الحدود الدنيا والعليا(، تم حساب الملدى   أكبلر قيملة 

تقسيمه على عدد خاليا المقيلا  للحصلول عللى طلول الخليلة المصلحح   (، تم2   1 –

( وبعللد ذلللك تللم إضللافة هللذه القيمللة إلللى أقللل قيمللة فللي المقيللا  أو بدايللة 0.67   3 2)

وهككذا أصكبح المقيا  وهلى الواحلد الصلحيح وذللك لتحديلد الحلد األعللى لهلذه الخليلة، 

 طول الخاليا كما يلي:
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 الدراسةتوسطات الحسابية ألبعاد مستويات الم (3جدول رقم )

 مستوى منخفض 1.67إلى  1إذا تراوحت قيمة المتوسع للعبارة أو البعد من 

 مستوى متوسع 2.34إلى  1.68إذا تراوحت قيمة المتوسع للعبارة أو البعد من 

 مستوى مرتفع 3إلى  2.35إذا تراوحت قيمة المتوسع للعبارة أو البعد من 

 اإلحصائي:أساليب التحليل  -7

( SPSS.V. 24.0تللم معالجللة البيانللات مللن خللالل الحاسللب اآللللي باسللتخدام برنللامج )

الحلللزم اإلحصلللائية للعللللوم االجتماعيلللة، وقلللد طبقلللت األسلللاليب اإلحصلللائية التاليلللة: 

التكللرارات والنسللب المئويللة، والمتوسللع الحسللابي، واالنحللراف المعيللاري، والمللدى، 

ومعامللل ارتبللاط بيرسللون، واختبللار )ت( لعينتللين  معامللل )ألفللا ـ كرونبللاخ( للثبللات،و

 مستقلتين، وتحليل التباين أحادي االتجاه، وطريقة الفرق المعنوي األصغر.

 نتائج الدراسة الميدانية:

 المحور األول: وصف الجمهور مجتمع الدراسة:

 ( 308)ن= وصف الجمهور عينة الدراسة (4جدول رقم )

 % ك النوع م

 81.5 251 ذكر  1

 18.5 57 أنثى 2

 100 308 المجمـــوع

 % ك السن م

 7.1 22 سنة 30إلي أقل من  20من  1

 17.5 54 سنة 40إلى أقل من  30من  2

 40.6 125 سنة 50إلي اقل من  40من  3

 18.8 58 سنة 60إلى أقل من  50من  4

 15.9 49 سنة فأكثر 60من  5

 100 308 المجمـــوع

 47 المتوسع الحسابي

 11 االنحراف المعياري

 55 المدى

 % ك المؤهل العلمي م

 16.9 52 ثانوية  1

 61.7 190 جامعي  2

 12.7 39 ماجستير  3

 8.8 27 دكتوراه  4
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 100 308 المجمـــوع

 % ك الجنسية م

 48.4 149 مواطن 1

 51.6 159 وافد 2

 100 308 المجمـــوع

 ( أن:4توضح نتائج جدول رقم )

 %(.18.5%(، بينما اإلناث بنسبة )81.5نسبة من الجمهور ذكور بنسبة )أكبر  -

سلنة( بنسلبة  50إللي اقلل ملن  40أكبر نسبة ملن الجمهلور فلي الفئلة العمريلة )ملن  -

%(، يليهلا 18.8سلنة( بنسلبة ) 60إلى أقلل ملن  50%(، ثم الفئة العمرية )من 40.6)

%(، ثلم الفئلة العمريلة )ملن 17.5سنة( بنسبة ) 40إلى أقل من  30الفئة العمرية )من 

 30إلي أقل من  20%(، وأخيراء الفئة العمرية )من 15.9سنة فأكثر( سنة بنسبة ) 60

( 11( سللنة بللانحراف معيللاري )47%(. ومتوسللع سللن الجمهللور )7.1سللنة( بنسللبة )

ء. والفرق بين أكبر وأصغر سن للجمهور هو )  ( سنة.55سنة تقريبا

%(، ثللم 61.7علللي مؤهللل جللامعي بنسللبة )أكبللر نسللبة مللن الجمهللور حاصلللين  -

%(، يليهلللا الحاصللللين عللللي ماجسلللتير بنسلللبة 16.9الحاصللللين عللللي ثانويلللة بنسلللبة )

 %(.8.8%(، وأخيراء الحاصلين علي دكتوراه بنسبة )12.7)

%(، بينما الملواطنين الكلويتيين بنسلبة 51.6تقارب نسبة الجمهور الوافدين بنسبة ) -

(48.4.)% 

 :الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة في الكويتالمحور الثاني: 

 (  308)ن= الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة في الكويت( 5جدول رقم )

 العبارات م

 االستجابات
المتوسع 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ال أحياناء  نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

1 
13 حسن معاملة الجمهور

3 

43.

2 

15

6 

50.

6 
19 6.2 2.37 0.6 9 

2 
12 يحترم الجمهور

2 

39.

6 

15

8 

51.

3 
28 9.1 2.31 0.63 10 

3 
 ينصت للجمهور

99 
32.

1 

16

2 

52.

6 
47 

15.

3 
2.17 0.67 18 

4 
15 ال يميز بين األشخاص بسبب اللون

5 

50.

3 
90 

29.

2 
63 

20.

5 
2.3 0.79 16 

5 
18 ال يميز بين األشخاص بسبب الدين

5 

60.

1 
80 26 43 14 2.46 0.73 6 

 22 0.76 1342.1032.1.92 25 77 ال يميز بين مواطن ووافد 6
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسع 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ال أحياناء  نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

0 2 1 8 

7 
14 يحفز الجمهور علي التعاون مع الشرطة

4 

46.

8 

11

6 

37.

7 
48 

15.

6 
2.31 0.73 11 

8 
يقللوم بصشللاعة جللو مللن األمللن واألمللان بللين 

 الجمهور

14

9 

48.

4 

10

3 

33.

4 
56 

18.

2 
2.3 0.76 15 

9 
 يشجع الجمهور علي التعبير عن    أفكارهم

65 
21.

1 

13

0 

42.

2 

11

3 

36.

7 
1.84 0.75 23 

10 
يشجع الجمهور علي تلوفير المعلوملات التلي 

 لديهم

10

1 

32.

8 

13

9 

45.

1 
68 

22.

1 
2.11 0.73 20 

11 
13 يساهم في حل بعض المشكالت في المجتمع

5 

43.

8 

13

1 

42.

5 
42 

13.

6 
2.3 0.7 13 

12 
يحللاول فلللي البدايلللة حلللل مشلللكالت المجتملللع 

 بشكل ودي

15

7 
51 

12

7 

41.

2 
24 7.8 2.43 0.63 7 

13 
يحلللاول فلللي البدايلللة حلللل مشلللكالت األسلللر 

 واألقارب والجيران واألصدقاء بشكل ودي

17

0 

55.

2 

11

6 

37.

7 
22 7.1 2.48 0.63 5 

14 
 يتواصل مع الجمعيات األهلية

69 
22.

4 

14

9 

48.

4 
90 

29.

2 
1.93 0.72 21 

15 
11 يشارك في الحفالت والمناسبات الدينية

5 

37.

3 

12

2 

39.

6 
71 

23.

1 
2.14 0.77 19 

16 
22 يشارك في الحفالت والمناسبات الوطنية

6 

73.

4 
71 

23.

1 
11 3.6 2.7 0.53 1 

17 
يقلللللدم محاضلللللرات توعيلللللة للتالميلللللذ فلللللي 

 المدار 

15

5 

50.

3 

12

9 

41.

9 
24 7.8 2.43 0.63 7 

18 
12 يقدم محاضرات توعية لطالب الجامعات

6 

40.

9 

12

6 

40.

9 
56 

18.

2 
2.23 0.74 17 

19 
االسلللتعانة بلللالمواطنين فلللي كلللونهم مصلللدراء 

 للمعلومات التي تحتاجها الشرطة

13

0 

42.

2 

14

1 

45.

8 
37 12 2.3 0.67 12 

20 
القيللللام بتسلللللهيل اإلجلللللراءات المتبعلللللة ألداء 

 الخدمة للجمهور بصفة عامة

14

1 

45.

8 

11

9 

38.

6 
48 

15.

6 
2.3 0.72 14 

21 

القيللللام بتسلللللهيل اإلجلللللراءات المتبعلللللة ألداء 

الخدمللة للجمهللور وخاصللة األطفللال والمللرأة 

 والمعاقين والمسنين

17

9 

58.

1 

11

2 

36.

4 
17 5.5 2.53 0.6 4 

22 
21 الشرطةإدخال العنصر النسائي في أجهزة 

1 

68.

5 
60 

19.

5 
37 12 2.56 0.7 3 

23 
تأسلللليس إدارة للشللللرطة المجتمعيللللة لخدمللللة 

 المجتمع الكويتي

21

3 

69.

2 
68 

22.

1 
27 8.8 2.6 0.64 2 

 8 0.72 14.2.39 1652.1032.44االسللللللللتعانة باألخصللللللللائيين االجتمللللللللاعيين  24
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسع 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ال أحياناء  نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

للمشاركة في تنفيذ العديد من برامج الرعايلة 

 جتماعيةاال

3 9 1 8 3 

 0.43 2.31 البعد ككل 
مستوى 

 متوسع

الدور اإلنساني واالجتماعي لرجكل الشكرطة  مستوى( أن: 5توضح نتائج جدول رقم )

(، 2.31متوسللع حيللث بلللغ المتوسللع الحسللابي )كمككا يحككدده الجمهككور  فككي الكويككت

ء لترتيب المتوسع الحسابي:   ومؤشرات ذلك وفقا

 (، يليها 2.7الترتيب األول يشارك في الحفالت والمناسبات الوطنية بمتوسع حسابي )

الترتيللب الثللاني تأسلليس إدارة للشللرطة المجتمعيللة لخدمللة المجتمللع الكللويتي بمتوسللع 

 (، ثم 2.6حسابي )

(، 2.56الثالث إدخال العنصر النسائي في أجهلزة الشلرطة بمتوسلع حسلابي )الترتيب 

 ثم 

الترتيلللب الرابلللع القيلللام بتسلللهيل اإلجلللراءات المتبعلللة ألداء الخدملللة للجمهلللور وخاصلللة 

 (، ثم أخيرا2.53األطفال والمرأة والمعاقين والمسنين بمتوسع حسابي )

علن أفكلارهم بمتوسلع حسلابي  الترتيب الثالث والعشرون يشجع الجمهور علي التعبيلر

(1.84.) 

وتتفق نتائج هذا الجدول مع نتائج كل الدراسات السابقة التي تناولت موضلوع الو يفلة 

 االجتماعية لرجل الشرطة.

الصكعوبات التكي تواجكل الكدور اإلنسكاني واالجتمكاعي لرجكل الشكرطة المحور الثالث: 

 :بالكويت

اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة الصعوبات التي تواجل الدور ( 6جدول رقم )

 (  308)ن= بالكويت

 العبارات م

 االستجابات
المتوسع 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ال أحياناء  نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

1 
22 زيادة عدد الوافدين في الكويت

9 

74.

4 
43 14 36 

11.

7 
2.63 0.69 1 

2 
الصلللورة الذهنيلللة السللللبية للللدى الجمهلللور نحلللور 

 رجال الشرطة

17

9 

58.

1 

11

5 

37.

3 
14 4.5 2.54 0.58 2 

 3 0.6 2.5 5.5 1755.1138.17السللللوكيات السللللبية للللدى بعلللض الجمهلللور تجلللاه  3
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسع 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ال أحياناء  نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

 6 9 8 2 رجال الشرطة

4 
ضللعف االهتمللام بالللدور اإلنسللاني لرجللل الشللرطة 

 بالكويت

16

9 

54.

9 

10

0 

32.

5 
39 

12.

7 
2.42 0.71 7 

5 
ضعف االهتمام بالدور االجتماعي لرجل الشلرطة 

 بالكويت

16

6 

53.

9 

10

3 

33.

4 
39 

12.

7 
2.41 0.71 8 

6 
16 قلة عدد رجال الشرطة بالكويت

0 

51.

9 
71 

23.

1 
77 25 2.27 0.84 9 

7 
19 زيادة األعباء الملقاة على رجال الشرطة بالكويت

1 
62 61 

19.

8 
56 

18.

2 
2.44 0.78 5 

8 
عدم اقتناع بعض قيادات الشرطة بالدور اإلنساني 

 واالجتماعي لرجل الشرطة

17

0 

55.

2 

11

2 

36.

4 
26 8.4 2.47 0.65 4 

9 
صلللعوبة ممارسلللة اللللدور اإلنسلللاني واالجتملللاعي 

 لرجل الشرطة

12

2 

39.

6 

13

2 

42.

9 
54 

17.

5 
2.22 0.72 11 

10 
انخفام مستوى وعي بعض الجمهور بلأن رجلل 

 الشرطة له دور إنساني واجتماعي

17

0 

55.

2 

10

0 

32.

5 
38 

12.

3 
2.43 0.7 6 

11 
عللدم تعللاون بعللض الجمعيللات األهليللة مللع رجللال 

 هم اإلنساني واالجتماعيالشرطة في القيام بدور

11

4 
37 

14

9 

48.

4 
45 

14.

6 
2.22 0.68 10 

 0.39 2.41 البعد ككل 
مستوى 

 مرتفع

الصككعوبات التككي تواجككل الككدور اإلنسككاني  مسللتوى( أن: 6توضككح نتككائج جككدول رقككم )

مرتفلع حيلث بللغ المتوسلع كما يحددها الجمهكور  واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت

ء لترتيللب المتوسللع الحسللابي: الترتيللب األول 2.41الحسللابي ) (، ومؤشللرات ذلللك وفقللا

 (، يليها 2.63زيادة عدد الوافدين في الكويت بمتوسع حسابي )

الترتيب الثاني الصورة الذهنيلة السللبية للدى الجمهلور نحلور رجلال الشلرطة بمتوسلع 

 (، ثم 2.54حسابي )

الترتيب الثالث السلوكيات السلبية للدى بعلض الجمهلور تجلاه رجلال الشلرطة بمتوسلع 

 (، ثم 2.5حسابي )

الترتيب الرابع عدم اقتناع بعض قيادات الشرطة باللدور اإلنسلاني واالجتملاعي لرجلل 

 ( ، ثم أخيرا2.47الشرطة بمتوسع حسابي )

تملاعي لرجلل الشلرطة الترتيب الحلادي عشلر صلعوبة ممارسلة اللدور اإلنسلاني واالج

 (.2.22بمتوسع حسابي )
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وتتفللق نتللائج هللذا الجللدول مللع نتللائج كللل الدراسللات السللابقة التللي تناولللت موضللوع 

الصللعوبات والمعوقللات والتحللديات التللي تواجلله رجللل الشللرطة عنللدما يمللار  دوره 

 اإلنساني واالجتماعي.

لرجكككل الشكككرطة مقترحكككات تعزيكككز الكككدور اإلنسكككاني واالجتمكككاعي المحكككور الرابكككع: 

 :بالكويت

 مقترحات تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت( 7جدول رقم )

 (  308)ن=

 العبارات م

المتوس االستجابات

ط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

ء  نعم الترتيب  ال أحيانا

 % ك % ك % ك

1 
27 حسن اختيار وانتقاء رجال الشرطة

8 

90.

3 
19 6.2 11 3.6 2.87 0.43 9 

2 
ضرورة توفير التدريب المستمر لرجال 

 الشرطة

29

2 

94.

8 
16 5.2 - - 2.95 0.22 1 

3 
ضلرورة وجللود محاسلبة حقيقيللة لرجللال 

 الشرطة في حالة الخطأ

28

8 

93.

5 
17 5.5 3 1 2.93 0.3 4 

4 
تحفيز رجال الشرطة علي حسن معاملة 

 الجمهور

29

1 

94.

5 
14 4.5 3 1 2.94 0.28 2 

5 
تلللدريب رجلللال الشللللرطة عللللي الللللدور 

 اإلنساني واالجتماعي

28

6 

92.

9 
21 6.8 1 0.3 2.93 0.28 3 

6 

إكسللاب رجللال الشللرطة مهللارات تقللديم 

محاضللللللرات التوعيللللللة للتالميللللللذ فللللللي 

 الجامعاتالمدار  وللطالب في 

27

5 

89.

3 
33 

10.

7 
- - 2.89 0.31 7 

7 

إكسللللللاب رجللللللال الشللللللرطة مهللللللارات 

المشللللللاركة فللللللي المناسللللللبات الدينيللللللة 

 والوطنية

26

0 

84.

4 
41 

13.

3 
7 2.3 2.82 0.44 11 

8 

تللوفير المعرفللة والفهللم لرجللال الشللرطة 

بلللأن تحقيلللق األملللن واألملللان مسلللئولية 

 مشتركة مع المواطنين

28

9 

93.

8 
17 5.5 2 0.6 2.93 0.28 3 

9 

ضللرورة اقتنللاع بعللض قيللادات الشللرطة 

باللللدور اإلنسلللاني واالجتملللاعي لرجلللل 

 الشرطة

28

2 

91.

6 
25 8.1 1 0.3 2.91 0.29 5 

10 
تنميللة وعللي الجمهللور بالللدور اإلنسللاني 

 واالجتماعي لرجل الشرطة

27

5 

89.

3 
30 9.7 3 1 2.88 0.35 8 

 10 0.39 2.86 1.6 10.5 32 2788ضرورة قيام وسائل اإلعالم الجماهيرية  11
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 العبارات م

المتوس االستجابات

ط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

ء  نعم الترتيب  ال أحيانا

 % ك % ك % ك

بتوعيلللللة المجتملللللع باللللللدور اإلنسلللللاني 

 عي لرجل الشرطةواالجتما

1 4 

12 

ضللرورة تعللاون الجمعيللات األهليللة مللع 

رجللللال الشللللرطة فللللي القيللللام بللللدورهم 

 اإلنساني واالجتماعي

28

4 

92.

2 
21 6.8 3 1 2.91 0.32 6 

 0.2 2.9 البعد ككل 
مستوى 

 مرتفع

مقترحككككات تعزيككككز الككككدور اإلنسككككاني  مسللللتوى( أن: 7توضككككح نتككككائج جككككدول رقككككم )

مرتفلع حيلث بللغ المتوسلع كما يحددها الجمهكور  واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت

ء لترتيب المتوسع الحسابي: 2.9الحسابي )  (، ومؤشرات ذلك وفقا

الترتيللب األول ضللرورة تللوفير التللدريب المسللتمر لرجللال الشللرطة بمتوسللع حسللابي 

 (، يليها 2.95)

الترتيللب الثللاني تحفيللز رجللال الشللرطة علللي حسللن معاملللة الجمهللور بمتوسللع حسللابي 

 (، ثم 2.94)

لللث تللدريب رجللال الشللرطة علللي الللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي، وتللوفير الترتيللب الثا

المعرفللة والفهللم لرجللال الشللرطة بللأن تحقيللق األمللن واألمللان مسللئولية مشللتركة مللع 

 (، ثم2.93المواطنين بمتوسع حسابي )

الترتيب الرابع ضرورة وجود محاسبة حقيقية لرجال الشرطة في حالة الخطأ بمتوسلع 

 أخيرا( ، ثم 2.93حسابي )

الترتيب الحادي عشر إكساب رجال الشرطة مهارات المشلاركة فلي المناسلبات الدينيلة 

 (.2.82بمتوسع حسابي ) والوطنية

وتتفق نتائج هذا الجدول مع نتائج كل الدراسات السابقة التلي قلدمت بعلض المقترحلات 

 في موضوع كيفية تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة.

 امس: اختبار فروض الدراسة:المحور الخ

اختبار الفرض األول للدراسة: " توجد فروق جوهرية دالكة إحصكائياً بكين اسكتجابات 

الجمهور وفقاً للنوع فيما يتعلق بتحديدهم ألبعكاد الكدور اإلنسكاني واالجتمكاعي لرجكل 

 الشرطة بالكويت ":
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استجابات الجمهور وفقاً للنوع فيما يتعلق ( الفروق المعنوية بين 8جدول رقم )

 (308)ن= ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويتبتحديدهم 

مجتمع  األبعاد م

 البحث

العدد

 )ن(

المتوسع 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

درجا

ت 

الحرية 

(df) 

الدالل tقيمة 

 ة

1 

الدور اإلنساني 

واالجتماعي لرجل 

 الشرطة في الكويت

 0.43 2.26 251 ذكر

306 -4.249 ** 
 0.39 2.52 57 أنثى

2 

الصعوبات التي تواجه 

الدور اإلنساني 

واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بالكويت

 0.39 2.4 251 ذكر

306 -1.705 
غير    

 0.39 2.49 57 أنثى دال

3 

مقترحات تعزيز الدور 

اإلنساني واالجتماعي 

 لرجل الشرطة بالكويت

 0.22 2.9 251 ذكر

306 -0.982 
غير    

 0.13 2.93 57 أنثى دال

 (0.05(                                * معنوي عند )0.01** معنوي عند )

 ( أن:8توضح نتائج جدول رقم )

ء عنلد مسلتوى معنويلة ) - ( بلين اسلتجابات 0.01توجد فلروق جوهريلة داللة إحصلائيا

لللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي لرجللل فيمللا يتعلللق بتحديللدهم لالجمهللور الللذكور واإلنللاث 

 لصالح استجابات اإلناث. الشرطة في الكويت

ء بين استجابات الجمهور الذكور واإلناث فيملا  - ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا

للصلعوبات التلي تواجله اللدور اإلنسلاني واالجتملاعي لرجلل الشلرطة يتعلق بتحديلدهم 

 تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت. بالكويت، ومقترحات

مما يجعلنا نقبل الفرض األول للدراسة جزئياً والذي مؤداه: " توجد فكروق جوهريكة 

دالة إحصائياً بين استجابات الجمهور وفقاً للنوع فيمكا يتعلكق بتحديكدهم ألبعكاد الكدور 

 اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".

ار الفرض الثاني للدراسة: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بكين اسكتجابات اختب

الجمهور وفقاً لفئات السن فيما يتعلكق بتحديكدهم ألبعكاد الكدور اإلنسكاني واالجتمكاعي 

 لرجل الشرطة بالكويت ":
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ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة ( تحليل التباين 9جدول رقم )

ً  بالكويت السنلفئات  وفقا
()

 

 (308)ن=

 األبعاد م
مصدر                     

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحرية 

(df) 

متوسع 

 المربعات

قيمة             

 )ف(

F 

 الداللة
اختبار 

LSD 

1 

اإلنساني  الدور

واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بالكويت

التباين بين 

 المجموعات
0.270 4 0.068 

0.356 
غير 

 دال
التباين داخل  -

 المجموعات
57.453 303 

0190 

 307 57.724 المجموع

2 

الصعوبات التي تواجه 

الدور اإلنساني 

واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بالكويت

التباين بين 

 المجموعات
1.581 4 0.395 

2.653 * 

2 >

1 ،3 ،

4 ،5 

التباين داخل 

 المجموعات
45.148 303 

0.149 

 307 46.729 المجموع

3 

مقترحات تعزيز الدور 

اإلنساني واالجتماعي 

 لرجل الشرطة بالكويت

التباين بين 

 المجموعات
0.296 4 0.074 

1.801 
غير 

 دال
التباين داخل  -

 المجموعات
12.439 303 

0.041 

 307 12.735 المجموع

 (0.05(                                         * معنوي عند )0.01معنوي عند ) **

 ( أن:9توضح نتائج جدول رقم )

ء عنلد مسلتوى معنويلة ) - ( بلين اسلتجابات 0.05توجد فلروق جوهريلة داللة إحصلائيا

ء لفئات السن فيما يتعلق بتحديدهم ل لصعوبات التي تواجله اللدور اإلنسلاني الجمهور وفقا

. وهلذه الفلروق لصلالح الفئلة الثانيلة التلي تقلع فلي واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويلت

سللنة( لتصللبح أكثللر لتصللبح أكثللر اسللتجابات  40إلللى أقللل مللن  30الفئللة العمريللة )مللن 

ء للسن تحديداء لتلك الصعوبات.  الجمهور وفقا

                                           
 ( 1تنقسم فئات السن إلى خمسة مجموعات: المجموعة ) سنة( 30إلي أقل من  20الفئة العمرية )من 

الفئة  (3(، والمجموعة )54( ن )سنة 40إلى أقل من  30الفئة العمرية )من ( 2(، والمجموعة )22ن )

 60إلى أقل من  50الفئة العمرية )من ( 4(، والمجموعة )125( ن )سنة 50إلي اقل من  40من ) العمرية

 (.49ن ) سنة فأكثر( 60الفئة العمرية )من ( 5(، والمجموعة )58ن ) سنة(
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ء لفئللات  - ء بلين اسللتجابات الجمهللور وفقلا السللن ال توجلد فللروق جوهريلة دالللة إحصللائيا

فيملللا يتعللللق بتحديلللدهم لللللدور اإلنسلللاني واالجتملللاعي لرجلللل الشلللرطة فلللي الكويلللت، 

 ومقترحات تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت.

ممككا يجعلنككا نقبككل الفككرض الثككاني للدراسككة جزئيككاً والككذي مككؤداه: " توجككد فككروق  -

ات السكككن فيمكككا يتعلكككق جوهريكككة دالكككة إحصكككائياً بكككين اسكككتجابات الجمهكككور وفقكككاً لفئككك

 بتحديدهم ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".

اختبار الفرض الثالث للدراسة: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بكين اسكتجابات 

الجمهككور وفقككاً لفئككات المؤهككل العلمككي فيمككا يتعلككق بتحديككدهم ألبعككاد الككدور اإلنسككاني 

 الشرطة بالكويت ":واالجتماعي لرجل 

ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة ( تحليل التباين 10جدول رقم )

المؤهل العلميوفقاً لفئات  بالكويت
()

 (308)ن= 

 األبعاد م
مصدر                     

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية 

(df) 

متوسع 

 المربعات

قيمة             

 )ف(

F 

 الداللة
اختبار 

LSD 

1 

الدور اإلنساني 

واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بالكويت

التباين بين 

 المجموعات
1.730 3 0.577 

3.130 * 

1 >2 ،

3 ،4 ،

5 

باين داخل الت

 المجموعات
55.994 3.4 

0.184 

 307 57.724 المجموع

2 

الصعوبات التي تواجه 

الدور اإلنساني 

واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بالكويت

التباين بين 

 المجموعات
0.649 3 0.216 

1.426 
غير 

 دال
التباين داخل  -

 المجموعات
46.081 3.4 

0.152 

 307 46.729 المجموع

3 

مقترحات تعزيز الدور 

اإلنساني واالجتماعي 

 لرجل الشرطة بالكويت

التباين بين 

 المجموعات
0.143 3 0.048 

1.154 
غير 

 دال
التباين داخل  -

 المجموعات
12.591 3.4 

0.041 

 307 12.735 المجموع

 (0.05(                                * معنوي عند )0.01معنوي عند ) **

 ( أن:10توضح نتائج جدول رقم )

ء عنلد مسلتوى معنويلة ) - ( بلين اسلتجابات 0.05توجد فلروق جوهريلة داللة إحصلائيا

ء لفئات المؤهل العلمي فيما يتعلق بتحديلدهم لللدور اإلنسلاني واالجتملاعي  الجمهور وفقا

                                           
 ( 1تنقسم فئات المؤهل العلمي إلى أربعة مجموعات: المجموعة ) ( 2(، والمجموعة )52ن )ثانوية

 (.27( دكتوراه ن )4، والمجموعة )(39ن )ماجستير  (3(، والمجموعة )190جامعي ن )
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بالكويت. وهذه الفروق لصالح الفئة األولى التلي تقلع فلي فئلة )الثانويلة(  لرجل الشرطة

ء للمؤهل العلمي تحديداء للدور.  لتصبح أكثر لتصبح أكثر استجابات الجمهور وفقا

ء لفئلات المؤهلل  - ء بين اسلتجابات الجمهلور وفقلا ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا

تواجه الدور اإلنساني واالجتماعي لرجلل  لصعوبات التيالعلمي فيما يتعلق بتحديدهم ل

، ومقترحللات تعزيللز الللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي لرجللل الشللرطة الشللرطة بالكويللت

 بالكويت.

مما يجعلنا نقبل الفرض الثالث للدراسة جزئياً والذي مؤداه: " توجد فروق جوهريكة 

ا يتعلكككق دالكككة إحصكككائياً بكككين اسكككتجابات الجمهكككور وفقكككاً لفئكككات المؤهكككل العلمكككي فيمككك

 بتحديدهم ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".

اختبار الفرض الرابع للدراسة: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بكين اسكتجابات 

الجمهككور وفقككاً للجنسككية فيمككا يتعلككق بتحديككدهم ألبعككاد الككدور اإلنسككاني واالجتمككاعي 

 لرجل الشرطة بالكويت ":

استجابات الجمهور وفقاً للجنسية فيما يتعلق ( الفروق المعنوية بين 11جدول رقم )

 (308)ن= ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت بتحديدهم 

 األبعاد م
مجتمع 

 البحث

العدد

 )ن(

المتوسع 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

الحرية 

(df) 

 الداللة tقيمة 

1 
ور اإلنساني واالجتماعي الد

 لرجل الشرطة في الكويت

 0.45 2.3 149 مواطن
 غير    دال 0.360- 306

 0.42 2.32 159 وافد

2 

الصعوبات التي تواجه الدور 

اإلنساني واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بالكويت

 0.37 2.42 149 مواطن

 غير    دال 0.113 306
 0.41 2.41 159 وافد

3 

مقترحات تعزيز الدور 

اإلنساني واالجتماعي لرجل 

 الشرطة بالكويت

 0.18 2.9 149 مواطن

 غير    دال 0.284 306
 0.23 2.9 159 وافد

 (0.05(                                         * معنوي عند )0.01** معنوي عند )

ء بللين ( أنككل: 11توضككح نتككائج جككدول رقككم ) ال توجللد فللروق جوهريللة دالللة إحصللائيا

اسلللتجابات الملللواطنين الكلللويتيين والوافلللدين فيملللا يتعللللق بتحديلللدهم لللللدور اإلنسلللاني 

واالجتمللاعي لرجللل الشللرطة فللي الكويللت، والصللعوبات التللي تواجلله الللدور اإلنسللاني 

واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت، ومقترحات تعزيلز اللدور اإلنسلاني واالجتملاعي 

مما يجعلنا نرفض الفرض الرابع للدراسكة والكذي مكؤداه: " رجل الشرطة بالكويت. ل

توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات الجمهور وفقاً للجنسية فيما يتعلكق 

 بتحديدهم ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".
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 أهم نتائج الدراسة :

كالتكالي  دور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشكرطة فكي الكويكتحددت عينة الدراسة ال

 مرتبة ترتيبا تنازليا: 

 يشارك في الحفالت والمناسبات الوطنية.  -1

 تأسيس إدارة للشرطة المجتمعية لخدمة المجتمع الكويتي.  -2

 إدخال العنصر النسائي في أجهزة الشرطة.  -3

للجمهلور وخاصلة األطفلال والملرأة القيام بتسهيل اإلجراءات المتبعة ألداء الخدملة  -4

 والمعاقين والمسنين.

 يحاول في البداية حل مشكالت األسر واألقارب والجيران واألصدقاء بشكل ودي. -5

 ال يميز بين األشخاص بسبب الدين. -6

 يحاول في البداية حل مشكالت المجتمع بشكل ودي. -7

ملن بلرامج الرعايلة  االستعانة باألخصائيين االجتماعيين للمشاركة فلي تنفيلذ العديلد -8

 االجتماعية.

 حسن معاملة الجمهور. -9

 يحترم الجمهور. -10

مكن  الصعوبات التي تواجل الدور اإلنساني واالجتماعي لرجكل الشكرطة بالكويكتأكثر 

 وجهة نظر عينة الدراسة كانت كالتالي مرتبة ترتيبا تنازليا : 

 زيادة عدد الوافدين في الكويت.  -1

 الجمهور نحور رجال الشرطة.الصورة الذهنية السلبية لدى  -2

 السلوكيات السلبية لدى بعض الجمهور تجاه رجال الشرطة. -3

 عدم اقتناع بعض قيادات الشرطة بالدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة. -4

 زيادة األعباء الملقاة على رجال الشرطة بالكويت. -5

انخفلللام مسلللتوى وعلللي بعلللض الجمهلللور بلللأن رجلللل الشلللرطة لللله دور إنسلللاني  -6

 ماعي.واجت

 ضعف االهتمام بالدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت. -7

 نتائج اختبار فروض الدراسة :
ء والللذي مللؤداه: " توجللد فللروق جوهريللة دالللة  -5 قبللول الفللرم األول للدراسللة جزئيللا

ء للنللوع فيملللا يتعلللق بتحديلللدهم ألبعللاد اللللدور  ء بللين اسلللتجابات الجمهللور وفقلللا إحصللائيا

 واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".اإلنساني 

ء والللذي مللؤداه: " توجللد فللروق جوهريللة دالللة  -6 قبللول الفللرم الثللاني للدراسللة جزئيللا

ء لفئلات السلن فيملا يتعللق بتحديلدهم ألبعلاد اللدور  ء بين استجابات الجمهور وفقلا إحصائيا

 اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".
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ء والللذي مللؤداه: " توجللد فللروق جوهريللة دالللة نقبللل الفللرم الثالللث للدراسللة  -7 جزئيللا

ء لفئللات المؤهللل العلمللي فيمللا يتعلللق بتحديللدهم  ء بللين اسللتجابات الجمهللور وفقللا إحصللائيا

 ألبعاد الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".

ء  -8 رفض الفرم الرابع للدراسة والذي مؤداه: " توجد فروق جوهريلة داللة إحصلائيا

ء للجنسللية فيمللا يتعلللق بتحديللدهم ألبعللاد الللدور اإلنسللاني بللين اسللتجا بات الجمهللور وفقللا

 واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويت ".

كمكا حكددتها  مقترحات تعزيز الدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة بالكويتأهم 

 عينة الدراسة كالتالي مرتبة ترتيبا تنازليا : 
 ضرورة توفير التدريب المستمر لرجال الشرطة.  -1

 تحفيز رجال الشرطة علي حسن معاملة الجمهور. -2

 تدريب رجال الشرطة علي الدور اإلنساني واالجتماعي. -3

توفير المعرفة والفهم لرجال الشرطة بأن تحقيلق األملن واألملان مسلئولية مشلتركة  -4

 مع المواطنين.

 طة في حالة الخطأ.ضرورة وجود محاسبة حقيقية لرجال الشر -5

ضرورة تعاون الجمعيات األهليلة ملع رجلال الشلرطة فلي القيلام بلدورهم اإلنسلاني  -6

 واالجتماعي.

إكسللاب رجللال الشللرطة مهللارات تقللديم محاضللرات التوعيللة للتالميللذ فللي المللدار   -7

 وللطالب في الجامعات.

 تنمية وعي الجمهور بالدور اإلنساني واالجتماعي لرجل الشرطة. -8

 وانتقاء رجال الشرطة. حسن اختيار -9
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 خاتمة :

بصفة عامة توصلت الدراسة إلي أن عينة الدراسة أشارت إلى زيادة ثقة الجمهلور فلي 

ذات الطلابع رجل الشرطة في الكويت ، وإيجابية أداء رجل الشرطة في الموضلوعات 

اإلنساني واالجتماعي ، وأن هناك اتجاهات إيجابية لدى الجمهور حيال رجلل الشلرطة 

ء  في الكويت. ء بلين اسلتجابات الجمهلور وفقلا وأنه ال توجد فروق جوهرية داللة إحصلائيا

للجنسلية ) مللواطن   وافللد ( فيمللا يتعلللق بتحديللدهم ألبعللاد الللدور اإلنسللاني واالجتمللاعي 

 كويت.لرجل الشرطة بال
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