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 صملخ

ى العالقة بين الحس األمني وعوامل الشخصية الكبرى لد الكشف عنهدفت الدراسة إلى 

، ومعرفة االختالف شيوعا  إلى معرفة أكثر عوامل الشخصية رجل األمن الفلسطيني، كما هدفت 

)سنوات الخدمة، والرتبة  متغيريفي درجة الحس األمني وعوامل الشخصية في ضوء 

( من أفراد األمن الوطني في محافظة جنين، تم 169) العسكرية(. تكونت عينة الدراسة من

اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقياس 

 والتي أعدها كوستا وماكري الحس األمني، كما تم استخدام قائمة العوامل الكبرى للشخصية

.(Costa & McCrae, 1992)  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة

بين  بين عامل العصابية والحس األمني، ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا   إحصائيا  

س األمني ضرورة االهتمام بدراسة الحبعامل الضمير والحس األمني. وقد أوصت الباحثة 

وعوامل الشخصية ضمن متغيرات أخرى، وبناء مقياس للحس األمني يتناسب مع البيئة 

الفلسطينية، وإجراء المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تعمل على تنمية الحس 

 األمني لدى أفراد األمن الفلسطيني.

األمن الوطني، رجل األمن الحس األمني، عوامل الشخصية الكبرى، : مفتاحيةالكلمات ال

 الفلسطيني.
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Abstract 

This study aimed to know the relationship between the security sense 

and the major personality factors among the Palestinian security 

personnel. It also aimed to know the most common personality factors 

and to know the difference in the degree of security sense and the 

personality factors in the light of the two variables of (years of service, 

and the military rank). The sample consisted of (169) individuals in the 

National Security in the Governorate of Jenin. They were chosen by the 

simple random sample method. In order to achieve the aims of the study, 

the researcher developed the Security Sense Measure. She also used the 

list of the major personality factors which was prepared by (Costa & 

McCrae, 1992). The results of the study indicated that there is a 

statistically significant negative correlation between the neurotic factor 

and the security sense, and the existence of s statistically significant 

positive correlation between the factor of conscience and the security 

sense. The researcher recommended  the necessity of being interested  in 

studying the security sense and the personality  factors within  other 

variables, and building  a measure for security sense which suits the 

Palestinian environment, and conducting more  specialized  training 

sessions which work on developing the security sense among the 

individuals of the Palestinian Security apparatus. 

Keywords: Security Sense, Major Personality Factors, National 

Security, Palestinian Security Personnel. 

 

 المقدمة

عاش الشعب الفلسطيني في ظل حلم يراوده بإقامة كيان قومي على التراب الفلسطيني، 

ال يقبل التغيير والتبديل، حيث يعيش أكثر من ثلثي الشعب الفسطيني في الشتات  يكون واقعا  

والمهجر، مما يتطلب توفير قدر من األمن الشخصي للذين يبقون خارج حدود السلطة الوطنية 

تبديد مخاوف الماضي وتهديدات  في طينية. وتكمن أساسيات األمن بالنسبة للفلسطينيينالفلس

هو قيمة أساسية األمن ف (.Al-Khalidi, 1993) الحاضر، بما فيها إنهاء االحتالل واالستيطان

يرتبط بالسالم واالستقرار، وهو األساس الذي نبني عليه حياتنا الفردية و في حياة اإلنسان،

م النفسي، وعدم الشعور بالثقة، والسال هتمثل من خاللحاجة إنسانية ييعد األمن و واالجتماعية.

شكل األمن المستوى الثاني من االحتياجات اإلنسانية حسب التسلسل يالشعور بالمخاوف. حيث 

 الهرمي لماسلو، بعد الحاجات الفسيولوجية، حيث يشمل الشعور باألمن الفرد واألسرة والمجتمع
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 وميالشعور باألمن االجتماعي والق يزداد بازديادالشخصي  باألمنالشعور وواألمة، 

(.(Yazdanfar & Nazari, 2015  

ما ضطراب، أعد عن القلق واالويعد األمن من المنظور النفسي هو الشعور بالراحة والب  

 ,Shabsough) مخاطر المحدقة بهاألمن العام والداخلي فهو حماية المجتمع والوطن من ال

ما ينظر لألمن من منظور المخاطر مثل خطر التعرض للقتل أو الخوف من  (، وكثيرا  2006

فالحاجة إلى األمن هي حاجة سيكولوجية يسعى اإلنسان  . (Boström, et al., 2013)الجريمة

 من خاللها للمحافظة على الظروف التي تضمن له إشباع الحاجات البيولوجية والسيكولوجية

(Dahlan, 2007.)  

وذلك التصاله بجميع مناحي الحياة،  ،وقد أصبح األمن في وقتنا الحالي ضرورة ال بد منها

الحس األمني من أهم  ويعد(. Mu’ammar, 2013) حيث توفير األمن للناس والمجتمع من

المهارات التي يجب أن يتمتع بها رجل األمن، وذلك الرتباطها المباشر مع المهارات األمنية 

 األخرى.

 ,Al-Muwaisheer) ورد في كماالحس األمني   (Al-shehwi, 1997) عرف وقد

يعمل ( بأنه "استعداد فطري لدى رجل األمن والميل الوجداني والشعوري والنفسي، حيث 2004

ما تتوافر في اإلنسان  على مكونات داخلية غالبا   على اكتشافه بعد استشعاره به ثم تعظيمه اعتمادا  

وتوارد  ،نحو اكتساب خبرات ومهارات أمنية أساسها قوة المالحظة بحكم خلقته واستعداده ساعيا  

لحدث األمني ية، دون أن تتجاوز ومضات اإلى مناقشة األحداث بصورة متأن   وصوال   ،الخواطر

 .الذي يعرض له أو يتبع بصره عليه أو يعرض عليه

وتنبثق أهمية الحس األمني بأنها تزيد من قدرة رجل األمن على اإلبداع واالبتكار في العمل 

 األمني، كما أنها تساعده على الوصول إلى نتائج إيجابية في عمله، ويستطيع رجل األمن أيضا  

  التي ال يكون لها داللة مباشرةمنية قبل وقوعها، وإدراك األمور التنبؤ وتوقع األخطار األ

(Al-‘Uwaiti, 2015.) 

مني على مجموعة من وسائل اإلدراك الحسية، تتمثل في األويعتمد رجل األمن في حسه 

على وسائل اإلدراك غير  كذلك يعتمدو من بصر وسمع وشم ولمس وتذوق،حواسه الخمس 

البشر، والتي يطلق عليها البعض  الحسية وهي تتمثل في خصائص غير مألوفة يمتلكها بعض

في تنمية  دورا   مل التي تؤديوهناك بعض العوا .(Al-Muwaisheer, 2004) الحاسة السادسة

منها: اإلحساس بالمسؤولية، واالنتماء للوطن، والرغبة في التفوق واإلبداع،  ،ملكة الحس األمني

  (.Al-Jahni, 1428) وغموض بعض المواقف األمنية

ويمكن القول بأن مهارة الحس األمني تتبع لشخصية اإلنسان، وخلفيته التربوية والثقافية، 

 واالجتماعي والعائلي، وتتأثر أيضا  ومستوى الذكاء لديه، ونمط حياته وقدرته على التكيف البيئي 

 (.Al-Musawi, 2012) بمهاراته الذاتية والعقلية والنفسية والجسدية
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ألهمية األمن في الحفاظ على األفراد والمجتمعات من كل مصادر التهديد والقلق  ونظرا  

البورت من  وكان غوردانء الشخصية اإلنسانية. والخوف، فهو يعد من الحاجات األساسية لبنا

لنفسية والفسيولوجية وائل الرواد الذين بحثوا في الشخصية، حيث ذكر بأنها مجموعة من النظم اأ

لرفاهية والصحة بأنماط الحياة العامة كا وثيقا   وهي ترتبط ارتباطا   (.,Clack (2017 داخل الفرد

الفروق الفردية الثابتة  تصف أيضا   ، كما أنها(Hengartner, et al., 2016) الجسدية والعقلية

يمكن فهم حيث  .(Montag & Panksepp, 2017) انب المعرفية والعاطفية والعقليةفي الجو

 الشخصية من خالل السلوكيات والمواقف ذات التصرف الدائم بمختلف المجاالت

 (Zaidi, et al., 2013 .) 

 عوامل الشخصية الكبرى

اصر لوصف السمات عوامل الشخصية الخمسة من أبرز النماذج في علم النفس المع تعد

ن السمات أ (. وأظهرت البيانات البحثيةJohn & Srivastava, 1999) البارزة للشخصية

 تتشكل من العوامل البيولوجية االشخصية الخمس مستقرة للغاية مع مرور الوقت، ويبدو أنه

، لكنها تظهر (Zaidi, et al., 2013) ما  مه امل البيئية تلعب دورا  )الوراثية(، بالرغم أن العو

في  عوامل الشخصية وعن أهمية.  (Gallego & Pardo, 2013)بثقافات ولغات مختلفة

الرد في كيفية المحتملة و هامخاطرولتعامل مع أمن المعلومات البحوث األمنية وخاصة عند ا

لنمط الشخصية والعوامل المعرفية،  فرد آلخر تبعا  تبين بأن هذا يختلف من ومواقف مختلفة، 

من مجاالت التركيز في البحوث األمنية، حيث تبين بأن  ما  مه فأصبحت الفروق اإلدارية مجاال  

ية عند إلدارة المعتقدات المعرفية للموظف، والمواقف واألنماط السلوك ا  إيجابي ا  هناك تأثير

يساعد القيادات  األمن الفعال ن  حيث إ (،(Uffen, et al., 2012 التعامل مع أمن المعلومات

 .  (Stanton, et al., 2005)البيئة األمنية على تحسين

 ( إلى نموذج عوامل الشخصية الخمسة Pour Esmaeeli, et al., 2011) وقد أشار

أنه يمكن  كماوهو يزيد من معرفتنا بالشخصية والصحة.  ،متعدد المستويات مرجعيا   مثل إطارا  ي

على عوامل الشخصية الخمسة  ات القائمة في سلوك الشخصية بناء  تفسير االختالف

(Paunonen, 2003  .) في حين أشارت نتائج بعض الدراسات بأن الضعف في بناء الشخصية

 .Hengartner, et al., 2016)يتصل إلى حد كبير بالمشاكل النفسية واالجتماعية)

 ، إال أن هناك بعضوواسعة دقيقة التكوينمن أن عوامل الشخصية الخمسة  بالرغمو

االنفتاح، والضمير،  وهي: للشخصية ةالخمس العواملهذه الصفات التي تحدد نموذج 

 ;Sutin, et al. 2016; Malykh, et al. 2017)) قبولية، والعصابيةم، واليةواالنبساط

(Costa & McCrae, 1992 ،ولكن بمقادير  ،بشكل عام لدى الجميع موجودة عالمية وهي

 وهي أيضا   .(Panchu, et al., 2017) تستخدم سمة واحدة لتحديد شخصية اإلنسانو ،متفاوتة

وتتنبأ بمجموعة من الفروق الفردية في مجال الصحة النفسية والرضا الوظيفي  هايمكن أن تفسر

 (. Linden, et al., 2010) وأداء العمل

 األفراد حسب نموذج عوامل الشخصيةخصائص  توضيحويمكن 
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ر من العصبية، ولديها مشاع : تشير هذه الصفة إلى مستوى عال  Neuroticismالعصابية  .1

الة من والعدائية والضعف، ألنها تميل إلى وضع نفسها في حسلبية تتمثل بالقلق واالكتئاب 

واإليجابية وعدم القدرة على التكيف  ،كما أنها تفتقر إلى التحفيز الخارجيالتأثير السلبي، 

 ,Bui, 2017; Montag & Panksepp)والمزاجية ، واالندفاعواالستقرار العاطفي

  ،( (Hassan, et al., 2016الذات الثقة بالنفس وعدم احتراموعدم  ( 2017

في حين أن األفراد  ،(Atari, et al., 2017) ية العالية للتهديدات االجتماعيةوالحساس

 الذين لديهم درجة منخفضة من العصابية لديهم ثقة أكبر بأنفسهم، والهدوء واالسترخاء

(Zhao & Seibert, 2006.) 

 & Gallego)تجاه العالم  حيويا   يصف هذا العامل نهجا  : Extraversion االنبساطية .2

Pardo, 2013،) ويمكن تعريف هذا العامل خالل التنشئة االجتماعية والدافع الذاتي 

(Hazrati, et al. 2011). إلى الحماس والنشاط والحيوية  أيضا   تشير هذه الصفةو

هؤالء لديهم إثارة نشطة، ولديهم االستعداد لتجربة و (، (Bui, 2017والطموح لدى األفراد

 & Zaidi, et al. 2013; Judge)المشاعر اإليجابية والميل للشراكة مع اآلخرين 

(Bono, 2000د على ، كما تشير هذه السمة بأنه مؤشر جيد ألداء الوظائف التي تعتم

بأنه يوجد عالقة إيجابية بين االنبساطية وأداء رجل الشرطة  التفاعل االجتماعي، حيث أ ثبت

Rothmann & Coetzer,  2003).) 

 & Gallego)ويعني ضمنا السيطرة على الدوافع : Conscientiousness الضمير .3

Pardo, 2013)هؤالء األفراد لديهم ميل وتصميم لتحقيق أهدافهم، ويظهر لديهم ، و

االنضباط الذاتي، والتفكير قبل التصرف، وااللتزام بالقواعد والمعايير، والتخطيط للمهام 

 ,John & Srivastava) واإلرادة القوية ، والعمل الجادأولوياتهاوتنظيمها وتحديد 

(1999; Clack, 2017 . اإلنجاز واالعتمادية،  رئيسينويبدو الضمير في جانبين

 ,Judge & Bono ) األداء الوظيفيالسمات الذي يرتبط بشكل أفضل ب فالضمير هو أحد

2000; Rothmann & Coetzer, 2003 ). 

: هؤالء األفراد منفتحون على Openness to Experienceاالنفتاح على الخبرة  .4

، مما يسهم السفر والثقافة والممارسات الفكرية والفنيةصة في الغذاء والتجارب الجديدة وخا

 ، كما أن االنفتاح يرتبط Montag & Panksepp, 2017)في اإلحساس بالجماليات)

 ولديهم أيضا   (.(Gallego & Pardo, 2013 من التحصيل العلمي العالي مستوى عال  ب

 ,Judge & Bono)) الذكاءرتباطات كبيرة ب، وهذه السمة لها اواسع أفكار خالقة وإدراك

 ،كما أنهم يقبلون التحديات وتحمل المخاطر، وهؤالء األفراد يتجهون نحو التعلم .2000

  (Hassan, et al., 2016). فتاح على التدريبمن االستعداد واالن ويظهرون مزيدا  

 & Sadeghi) على األفكار الجديدة والتسامح، وتعلم طرق جديدة للقيام باألعمال المختلفةو

Garosi, 2017.)  األفراد الذين لديهم انخفاض باالنفتاح على الخبرة لديهم في حين أن

تكون عادة استجاباتهم العاطفية صامتة. وقد أظهرت سلوكيات تقليدية، وتوقعات محافظة، و
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 أن االنفتاح على الخبرة يرتبط بالنجاح في االستشارات والتكيف مع التغييرالبحوث 

Rothmann & Coetzer, 2003).) 

ويتسم أصحابها بالوالء للمجتمع والبعد عن العدائية، وهي  Agreeableness: المقبولية .5

 & Judge)وجديرة بالثقة ودافئة  (،(Gallego & Pardo, 2013 شخصية سخية ولطيفة

Bono, 2000).  وأن طبيعة طف مع اآلخرين ومساعدتهماتتمتع باإليثار والتعكما أنها ،

د غير . في حين أن األفراجماعيا   األشخاص المقبولين ينجحون في المهن التي تتطلب عمال  

هم تجاه نوايا اآلخرين، وأداؤن أشخاص متمركزون حول ذواتهم وشكاكوالمقبولين هم 

 .Rothmann & Coetzer, 2003)) مبني على التنافس وليس على التعاون مع اآلخرين

 الدراسات السابقة

في  دراسة تبحث ةبوي والدراسات السابقة لم تجد أيمن خالل استعراض الباحثة لألدب التر

هذا الموضوع لرجل  وعوامل الشخصية الكبرى، بالرغم من أهمية ،العالقة بين الحس األمني

عوامل الشخصية و  ،الحس األمني حثة عددا  من الدراسات التي تناولت، وقد أوردت البااألمن

 .على حدة كال  

 دراسات تناولت الحس األمني أوالً:

أظهرت ( ضابطا . 130) بدراسة طبقت على عينة مكونة من (Al-Mujalli, 2016) قام

نتائج الدراسة أن أهم المهارات األمنية في المواقف الحرجة هي: القدرة على القيادة األمنية، 

ومهارة االتصال، واستخدام التقنيات الحديثة. وأشارت أيضا  بأن من أهم المهارات األمنية هي 

 المهارات الذاتية ومنها الحس األمني، وعدم وجود فروق تعزى لسنوات الخدمة.

( دراسة هدفت إلى معرفة السمة العامة للحس األمني لدى Al-‘Uwaiti, 2015) ىأجرو

أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية، وكذلك معرفة العالقة االرتباطية بين الحس األمني ودوره في 

( فردا  من موظفي شرطة محافظة 49) محاربة اإلشاعة. حيث تكونت عينة الدراسة من

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. أظهرت نتائج الدراسة بأن خانيونس في قطاع غزة، 

الحس األمني لدى العاملين في الشرطة كان عاليا . كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين 

أفراد الشرطة تعزى لمتغير الرتبة. في حين كان هناك فروق دالة إحصائيا  بين أفراد الشرطة في 

سنة فما فوق(، بينما لم يكن هناك فروق في  13) زى لسنوات الخدمة لصالحالمحور األمني تع

سنة فما فوق(. كما تبين عدم وجود فروق  13) المحور االجتماعي واالقتصادي لسنوات الخدمة

 دالة إحصائيا  في الحس األمني تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

ة المهارات األمنية في تعزيز ( في دراسته التي بينت أهمي (Al-Harbi, 2010وأشار

( ضابطا  من الضباط العاملين في كلية الملك فهد 340) األمن الوطني. تكونت عينة الدراسة من

نتائج الدراسة بأن المهارات األمنية تسهم بفاعلية في  هـ(. أظهرت1431-1430) األمنية لعام

تعزيز األمن، وأنه يوجد فروق بين مفردات الدراسة في رؤيتهم لفاعلية المهارات األمنية في 

 تعزيز األمن بكافة مجاالته.
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( عن أهمية الحس األمني في دراسته والتي هدفت إلى Al-Jahni, 1428) وقد تحدث

وأهميته والمهارات الواجب توافرها في رجل األمن. حيث خلصت  التعريف بالحس األمني

الدراسة إلى ضرورة زيادة االهتمام برجل األمن ممن يتميز بدقة المالحظة وسرعة البديهة، كما 

أوصت الدراسة بتطوير مقاييس خاصة بالحس األمني، وتصميم برامج تدريبية لرفع درجة 

 الحس األمني لدى رجل األمن.

( في دراسته التي هدفت إلى التعرف على أهمية الحس Al-Harbi, 2007) فيما ذكر

( فردا  من الضباط العاملين في 227) األمني في مكافحة اإلرهاب. وتكونت عينة الدراسة من

الشؤون العسكرية بالمدينة المنورة. وأظهرت نتائج الدراسة أن أبرز العوامل المؤدية إلى تكوين 

المالحظة، والمعالجة األمنية للعديد من القضايا األمنية، وسالمة وسائل الحس األمني هي: دقة 

 الحواس وقوة القدرة اإلدراكية.

إلى أهمية السمات الخاصة برجل األمن Al-Muwaisheer, 2004) ) وأشارت دراسة

هدف الباحث في دراسته إلى معرفة أهمية الحس األمني لدى رجل  وخاصة الحس األمني. وقد

)الرتبة، والمستوى التعليمي،  األمن، والتعرف على الفروق في الحس األمني تبعا  لمتغيرات

( ضابطا ، واستخدم فيها طريقة (127 وعدد الدورات وجهة العمل(. تكونت عينة الدراسة من

 ة عدم وجود فروق دالة إحصائيا  تعزى لمتغيرات الدراسة.المسح الشامل. وأظهرت نتائج الدراس

 ثانياً: دراسات تناولت عوامل الشخصية الكبرى

دراسة هدفت لمعرفة تأثير عوامل الشخصية على الرضا   (Bui, 2017)أجرى بو

( مشاركا  ومشاركة من مختلف األعمار. أظهرت 7662) الوظيفي، وتكونت عينة الدراسة من

بأن االنبساطية ليس لها تأثير كبير على الرضا الوظيفي، في حين أن السمات  نتائج الدراسة

 األربعة األخرى كان لها تأثير إيجابي على الرضا الوظيفي.

دراسة هدفت للتحقق من تأثير  Sadeghi & Garosi) 2017 ,) صادقي وجاروسي وقام

بلغت جمهورية إيران. والبنك المركزي في سمات الشخصية على االحتراق الوظيفي لموظفي 

تم استخدام مقياس وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.  موظفا   (348) عينة الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة ولسمات الشخصية.  آخر مقياستراق الوظيفي، وماسالش وجاكسون لالح

وجود عالقة معنوية بين عوامل الشخصية الخمسة واالحتراق، وأن األشخاص الذين لديهم سمة 

أظهرت النتائج بأن العصابية واالنبساطية  أكثر عرضة لالحتراق الوظيفي، كماالعصابية كانوا 

  يمكن أن تكون عوامل منبئة باالحتراق الوظيفي.

في دراسته العالقة بين عوامل الشخصية الكبرى  ((Baqa’I, 2015 بقيعي أجرىفي حين 

 والرضا الوظيفي  في ضوء متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي. تكونت عينة الدراسة من

أن أكثر وأظهرت نتائج الدراسة من المعلمين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية.  (187)

ود عدم وج العصابية. وأشارت نتائج الدراسة إلى مقبولية وأقلهاهي ال عوامل الشخصية شيوعا  

 حين الضمير، والمقبولية، واالنفتاح على الخبرة تعزى للخبرة، في فروق في عوامل العصابية،



 ......"الحس األمني وعالقته بعوامل الشخصية الكبرى لدى " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 188

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

د عالقة إيجابية جوألعلى، كما يلمتغير الخبرة ولصالح الخبرة ا فروق في االنبساطية تبعا   يوجد

عالقة سلبية بين العصابية وبين عوامل االنبساطية والمقبولية ويقظة الضمير والرضا الوظيفي، 

 والرضا الوظيفي.

 فقد أما عن العالقة التي تربط بين عوامل الشخصية وبعض المتغيرات النفسية، 

  والمقبوليةاالستقرار العاطفي عوامل أن  ,Hafnidar) (2013 هافندر أظهرت دراسة

 والضمير واالنبساطية كان لها عالقة إيجابية في إبداء التسامح مع النفس ومع اآلخرين.

أظهرت دراسة خالديان  ،وعن ارتباط عوامل الشخصية الخمسة بالسعادة 

بين السعادة وعوامل  االرتباطمعرفة إلى التي هدفت   (Khaledian, et al., 2013)ينوآخر

وطالبة تم  طالب   (100) تكونت عينة الدراسة من حيث طلبة الجامعة.لدى الشخصية الخمسة 

اس عوامل الشخصية الخمسة اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد استخدم فيها مقي

أن هناك عالقة إيجابية بين السعادة وأظهرت نتائج الدراسة كسفورد للسعادة. ومقياس أ

 بولية، إال أن العالقة كانت سلبية بين العصابية والسعادة.واالنبساطية واالنفتاح والضمير والمق

فقد هدفت إلى معرفة العالقة بين عوامل  (Al-Bayyali, 2009) البيالي أما دراسة

 أظهرت نتائج الدراسةوالشخصية الخمسة واألداء الوظيفي لدى ضباط الشرطة في منطقة تبوك. 

بأن عامل التفاني حصل على أعلى متوسط حسابي، وعامل العصابية حصل على أدنى متوسط 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في  حسابي. كما أظهرت النتائج

)العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح على الخبرة  متغير عدد سنوات الخدمة مع عوامل الشخصية

إال أنه يوجد فروق في متغير سنوات الخدمة في عامل التفاني لصالح أصحاب الخدمة والوداعة، 

 (.سنوات فأكثر 10) الطويلة

معرفة السمات الشخصية لرجل دراسة هدفت إلى  (Dahlan, 2007) ا أجرى دحالنفيم

تم ( من رجال األمن الفلسطيني في قطاع غزة، 500) األمن الفلسطيني. تكونت عينة الدراسة من

اختيارهم بالطريقة العشوائية المنتظمة. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا  

وهرية على بعد نطواء(، بينما يوجد فروق ج)اإل ب العسكرية على بعد االنبساطبين أنواع الرت

ل )نقيب فما فوق( لديهم شخصية عصابية أق أن األفراد الذين رتبهم عاليةالعصاب، حيث تبين 

أن األفراد الذين رتبهم ما أظهرت نتائج الدراسة من األفراد الذين رتبهم العسكرية مالزم فأقل. ك

)مالزم فأقل(. كما أشارت  )نقيب فما فوق( لديهم مقبولية أقل من األفراد الذين رتبهم عالية

على شهادة  لمتغير المستوى التعليمي لصالح األفراد الحاصلين النتائج وجود فروق جوهرية تبعا  

الثانوية العامة فأقل على بعد االنبساطية، بينما لم تتضح أية فروق على األبعاد األخرى. في حين 

لصالح األفراد ذو  العصاب،تبين وجود فروق جوهرية تبعا  لمتغير سنوات الخدمة على بعد 

حيث تبين  واألفراد الذين لديهم خدمة أكثر من عشر سنوات،سنوات فأقل(،  5) سنوات الخدمة

 بأن لديهم شخصية انبساطية أكثر من غيرهم.

  روثمان وكوتزر وعن تأثير عوامل الشخصية على األداء الوظيفي، فقد أجرى

Rothmann & Coetzer, 2003))  تحديد العالقة بين عوامل الشخصية دراسة هدفت إلى
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توصلت الدراسة بأن وفي شركة أدوية.  موظفا   (159) واألداء الوظيفي. بلغت عينة الدراسة

االستقرار العاطفي واالنفتاح على الخبرة واالنبساطية والضمير لها عالقة إيجابية في اإلبداع في 

 أداء المهام.

 & Judge) ج وبونوجو دراسة توعن أهمية عوامل الشخصية في سلوك القيادة أظهر

Bono, 2000) بأن االنبساطية  ،المختلفة من قادة المنظمات مدير( 200) التي أجريت على

، في حين أن العصابية والضمير ال والمقبولية واالنفتاح على الخبرة لها عالقة إيجابية بالقيادة

 يوجد لهما عالقة بالقيادة التحويلية. 

في نتائج هذه الدراسات، واتضح للباحثة  أظهرت نتائج الدراسات السابقة بأن هناك تباينا  

عدم وجود دراسة بحثت في موضوع الحس األمني وعوامل الشخصية الكبرى. إال أنه كان  أيضا  

هناك دراسات هدفت لمعرفة السمات العامة لرجل األمن، والمهارات الالزمة والسمات الواجب 

(، (Al-Mujalli, 2016(، ودراسة (Al-‘Uwaiti, 2015من، مثل دراسةتوفرها في رجل األ

 (. (Al-Muwaisheer, 2004(، ودراسة (Dahlan, 2007ودراسة

في حين استعرضت بعض الدراسات أهمية الحس األمني لرجل األمن وأهم العوامل التي 

 (.(Al-Jahni, 1428 (، ودراسة(Al-Harbi, 2007 األمني، مثل دراسةتشكل الحس 

بالنسبة لمتغيرات الدراسة، حيث  بأن هناك تباينا   وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات أيضا  

 )المستوى التعليمي، والرتبة( مثل دراسة تبين عدم وجود فروق تعزى لمتغيري الدراسة

 (Al-‘Uwaiti, 2015)، ودراسة Muwaisheer, 2004)) في حين كان هناك فروق في ،

 (، (Dahlan, 2007 إال أن دراسة (،(Al-‘Uwaiti, 2015 سنوات الخدمة كما ورد في دراسة

لمتغير سنوات الخدمة. وأجريت هذه الدراسات على أفراد األمن  جوهرية تبعا   ا  أظهرت فروق

 بمتغيرات مختلفة.

 وعدد من المتغيرات النفسية عوامل الشخصية أن هناك عالقة بين وأظهرت النتائج أيضا  

 والسعادة مثل دراسة)االحتراق الوظيفي، الرضا الوظيفي، األداء الوظيفي، والنشاط البدني، 

Baqa’I, 2015) ،)ودراسة (Al-Bayyali, 2009)ودراسة ، ( Khaledian, et al., 

(2013; Bui, 2017; Sadeghi& Garosii, 2017; Rothmann & Coetzer, 2003    

وقد أجريت هذه الدراسات على عينات مختلفة مثل طلبة الجامعة، ضباط شرطة، معلمين، 

 أدوات مختلفة. تم استخداموموظفين. 

أجريت على رجل األمن لتبيان أهمية  بأنهاوتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

الحس األمني وضرورة أن يتمتع رجل األمن بهذه السمة، إال أن الدراسة الحالية تناولت العالقة 

عالقة لم تبحث ، وهذه اللدى رجل األمن الفلسطيني بين الحس األمني وعوامل الشخصية الكبرى

 من قبل في الدراسات السابقة.
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 وأسئلتها مشكلة الدراسة

انبثقت مشكلة الدراسة من مالحظات الباحثة حول ندرة الدراسات التي تناولت رجل األمن 

الفلسطيني، وخاصة السمات الشخصية التي تلعب دورا مهما في كيفية تأدية مهامه الوظيفية، 

خاصة أنه يؤدي مهمة وطنية وشاقة تتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من عدوان االحتالل 

  باإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس: الحالية مشكلة الدراسة تتحددكرر. من هنا اإلسرائيلي المت

( بين الحس األمني وعوامل  α≤ (0.05 عند مستوى الداللة هل توجد عالقة ارتباطية

 .الشخصية الكبرى لدى أفراد عينة الدراسة؟

 أسئلة الدراسة

 وينبثق عن سؤال الدراسة الرئيس األسئلة الفرعية االتية:

 فراد عينة الدراسة؟ما درجة الحس األمني لدى أ .1

 لدى أفراد عينة الدراسة؟ عوامل الشخصية الكبرى األكثر شيوعا   هيما  .2

 α) ≤ (0.05 عند مستوى الداللة تختلف درجة الحس األمني لدى أفراد عينة الدراسة هل .3

 ؟)سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية(  باختالف متغيري

  عند مستوى الداللة تختلف عوامل الشخصية الكبرى لدى أفراد عينة الدراسة هل .4

0.05) ≥(α  سنوات الخدمة، والرتبة العسكرية(؟) باختالف متغيري 

 أهداف الدراسة

 التعرف إلى درجة الحس األمني لدى أفراد عينة الدراسة. -

 لدى أفراد عينة الدراسة. التعرف إلى عوامل الشخصية الكبرى األكثر شيوعا   -

 الكشف عن العالقة بين الحس األمني وعوامل الشخصية الكبرى لدى أفراد عينة الدراسة. -

التعرف إلى االختالف في درجة كل من الحس األمني وعوامل الشخصية الكبرى لدى  -

 )سنوات الخدمة، والرتبة العسكرية(. فراد عينة الدراسة في ضوء متغيريأ

 أهمية الدراسة

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهومي الحس األمني  :األهمية النظرية :أوالً 

ذه الدراسة معرفة أهم تحاول ه كما أنها وعوامل الشخصية الكبرى وإثراء الجانب النظري فيهما.

لدى رجل األمن الفلسطيني، من أجل التعامل مع األنماط المختلفة وسماتها الشخصية  عوامل

 لشخصياتهم.
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 األهمية العملية :ثانياً 

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت العالقة بين مفهومي الحس األمني  -

 وعوامل الشخصية الكبرى.

سوف تسهم نتائج هذه الدراسة في إثارة االنتباه لدى المسؤولين من أجل معرفة كيفية  -

 التعامل مع السمات المختلفة للشخصية .

الدراسة األولى التي تجرى على رجل األمن  -وبحدود علم الباحثة -تعد هذه الدراسة -

 الفلسطيني لمعرفة العالقة بين الحس األمني وعوامل الشخصية الكبرى لديه.

قضايا تكتسب هذه الدراسة أهميتها بأنها ستكون مدخال  لدراسات وأبحاث أخرى تتناول  -

 أخرى.وضمن متغيرات  رجل األمن الفلسطيني

وضع البرامج والخطط التدريبية الالزمة لتنمية الحس ائج هذه الدراسة في سوف تسهم نت -

 مني بما يتالءم مع السمات المختلفة للشخصية.األ

 الدراسة مصطلحات

 :تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها

التعرف هو صفة خاصة من صفات الشخصية التي تمكن من يمتلكها من : الحس األمني

، والتوقع الصادق لكل صحيحا   على األشياء وإدراكها والتمييز بينها، ومن ثم تفسر تفسيرا  

االحتماالت كما تمكنه من أن يستشعر األخطار ويعرف مصادرها، وبالتالي يستطيع القضاء 

 . ((Al-‘Uwaiti, 2015: 18 عليها قبل وقوعها أو مواجهتها بفاعلية فور وقوعها

ً  لحس األمنياوتُعّرف الباحثة  الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة  هو :إجرائيا

 مني المستخدم في الدراسة الحالية.على مقياس الحس األ

النفسية التي  العملياتاميكي داخل الفرد مكون من مجموعة من نهي نظام ديالشخصية: 

 (.Panchu, et al., 2017) الحياتية، ومواجهة الضغوط تحدد له التكيف مع البيئة

ً  لشخصيةاوتُعّرف الباحثة  هي مجموعة من العمليات النفسية الداخلية التي تجعل : إجرائيا

 اتية، والتكيف مع البيئة المحيطة.الفرد قادرا  على مواجهة الضغوط الحي

لدى الفرد،  هي مجموعة من الخصائص الشخصية الدائمة نسبيا  : عوامل الشخصية الكبرى

وهي تمثل االتجاهات العامة لسلوكياته وتعكس االختالفات الفردية طويلة األجل، ولها تأثير على 

االستجابات العاطفية للفرد، ويمكن تقسيم عوامل الخمسة للشخصية إلى: الشخصية االنبساطية، 

 (.Zaidi, et al., 2013) والقبولية، والضمير، واالنفتاح، والعصابية
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ً  عوامل الشخصية الكبرىف الباحثة وتُعرّ  : هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد إجرائيا

 الكبرى المستخدم في هذه الدراسة. عينة الدراسة على مقياس عوامل الشخصية

تتكون من عدة و ،هو أحد أفراد المؤسسة األمنية في دولة فلسطين: رجل األمن الفلسطيني

 للمواطن الفلسطيني وحماية المجتمع من كافة األخطارأجهزة أمنية، تقوم على حفظ األمن 

 .األنظمة والقوانين التي تنظم عمله، وترتقي به مهنيا المحدقة به، وهو يخضع لكافة

هيئة نظامية أمنية ذات صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيالت ميدانية وكتائب،  :األمن الوطني

ية المجتمع والسهر على حفظ األمن تنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحما

والنظام العام، وتؤدي واجبها ضمن الحدود التي رسمها القانون من احترام حقوق اإلنسان 

والحريات العامة للمواطن الفلسطيني، وتخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس القائد األعلى لقوى 

 Website of the leadership of the Palestinian)األمن الفلسطيني في دولة فلسطين 

National Security, 2013) 

 حدود الدراسة

 : أفراد األمن الوطني.حدود بشرية -

 محافظة جنينقيادة األمن الوطني في : حدود مكانية -

 .2017: ما بين شهري أيلول وتشرين أول/ حدود زمانية -

 منهجية الدراسة وإجراءتها

الحالية، حيث  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمناسبته أغراض الدراسة منهج الدراسة:

 يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

األمن الوطني في محافظة جنين،  تكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد :مجتمع الدراسة

 ما أفادت بهبمختلف الرتب العسكرية، وذلك حسب  سطينيفل ( رجل أمن800) والبالغ عددهم

 قيادة األمن الوطني في محافظة جنين.

في محافظة  األمن الوطني أفرادمن  ( فرد200) بلغت عينة الدراسة الكليةعينة الدراسة: 

، وقد بالطريقة العشوائية البسيطة تم اختيارهم، %( من مجتمع الدراسة25) أي ما نسبته جنين،

( استبانة بسبب عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، 11) استبعد منها ( استبانة،180) استردادتم 

. كما هو موضح استبانة( 169) تم إجراء التحليل اإلحصائي عليهالكي تصبح عينة الدراسة التي 

 .(1) جدولفي 
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 .توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتهايبين  :(1)جدول

 المئوية %النسبة  التكرار المتغير

 14.8 25 سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة

 34.9 59 سنوات 9 -5

 50.3 85 سنوات فأكثر 10

 %100 169 المجموع

 66.3 112 مساعد أول -جندي الرتبة العسكرية

 27.8 47 نقيب -مالزم

 5.9 10 رائد فأعلى

 %100 169 المجموع

 أداتا الدراسة

 : مقياس الحس األمنيأوالً 

من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة، وعلى األدب  العديدالباحثة على  اطلعت

الدراسات التي تعلقت بالحس األمني  مثل التربوي المتعلق بموضوع الدراسة وأهدافها وفروضها

ودراسة  ،((Al-Mujalli, 2016ودراسة  ،(Al-‘Uwaiti, 2015) دراسة مثل

Mu’ammar, 2013)) ودراسة ،(Al-Harbi, 2007)، ودراسة (Dahlan, 2007 ،)

 .((Al-Jahni, 1428، ودراسة (Al-Muwaisheer, 2004) ودراسة

، حيث روعي في ( فقرة24) مقياس الحس األمني والمكون من بتطويروبعد ذلك قامت 

، الفقرات حسب مقياس ليكرت الخماسيصياغة الفقرات الدقة والسالمة اللغوية، وقد بنيت 

درجات، بدرجة  4درجات، بدرجة كبيرة=  5= )بدرجة كبيرة جدا   الفقرات كاآلتي كانت أوزانو

 ويبين جدول درجة، بدرجة قليلة جدا= درجة واحدة(. 2درجات، بدرجة قليلة=  3متوسطة= 

 .طريقة التصحيح لمقياس الحس األمني( 2)

 مفتاح التصحيح لمقياس الحس األمني. (:2) جدول

 الدرجة المستوى الرقم

 منخفضة جدأ جدا  1,8 – 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  1

 منخفضة  2,6 – 1,81إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  2

 متوسطة 3,4 – 2,61إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  3

 مرتفعة 4,2 – 3,41 إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  4

 جدا   ةمرتفع 5 – 4,21 إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  5
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: تم عرض االستبانة على عشرة من المحكمين والمختصين في القياس الصدق الظاهري

والتقويم والتربية، وقد طلب منهم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث صياغة الفقرات، 

اللغوية، ومدى مناسبتها وانتمائها للمجال، وذلك إما بالموافقة أو تعديل صياغتها أو حذفها ودقتها 

 ، واعتمدت الباحثة نسبةلعدم أهميتها، ولقد تم األخذ برأي األغلبية في عملية تحكيم فقرات األداة

وتفي  وكان هناك اتفاق بينهم على صالحية األداة ومقروئيتها %( كمعيار لقبول الفقرة، 80)

 .بغرض الدراسة

قامت الباحثة بالتحقق من صدق البناء بحساب معامل ارتباط كل فقرة من  صدق البناء:

 (.3) ضح في جدولكما هو موفقرات مقياس الحس األمني مع الدرجة الكلية، 

فقرات مقياس الحس ل( Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) :(3) جدول

 الكلية. األمني مع الدرجة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

قيمة 

(sig.) 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

قيمة 

(sig.) 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

قيمة 

(sig.) 

1 **250. .001 9 **586. .000 17 **534. .000 

2 **260. .001 10 **651. .000 18 **555. .000 

3 **297. .000 11 **658. .000 19 **448. .000 

4 **460. .000 12 **584. .000 20 **585. .000 

5 **466. .000 13 **500. .000 21 **568. .000 

6 **524. .000 14 **595. .000 22 **617. .000 

7 **583. .000 15 **523. .000 23 **496. .000 

8 **625. .000 16 **579. .000 24 **561. .000 

ا مم ،معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية دالة إحصائيا  ( أن جميع قيم 3) جدول يبين

رجل األمن  لدىوأنها تشترك معا  في قياس الحس األمني  يشير إلى تمتع األداة بصدق عال  

 الفلسطيني.

 ثبات األداة

 قامت الباحثة في الدراسة الحالية باستخراج معامل الثبات للمقياس بطريقة كرونباخ الفا

((Cronbach Alpha المقياس على عينة استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة ، وطبقت

 من أفراد األمن الفلسطيني، وقد بلغ معامل االتساق الداخلي للمقياس ( فردا  30) وعددهم

 .%( وهو مؤشر جيد للثبات0,87)

 مقياس عوامل الشخصية الكبرى ثانيا:

  دراسةمثل  تتعلق بعوامل الشخصيةالتي بعد االطالع على العديد من الدراسات 

Khaledian, et al., 2013))ودراسة ، (Bui, 2017ودراسة ،)( Sadeghi & Garosii, 



 195ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحاب السعدي

 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، Al-Bayyali, 2009)) (، ودراسة (Rothmann & Coetzer, 2003، ودراسة(2017

قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتي أعدها  تبنت الباحثة(. (Baqa’I, 2005 دراسةو

 ((Al-Shamali, 2015 كما وردت في  (Costa & McCrae, 1992)كوستا وماكري

هي: العصابية، واالنبساطية، والضمير، والمقبولية، واالنفتاح على أبعاد وتشتمل على خمسة 

بنود القائمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة  بترجمة  Al-Anssari, 1997))الخبرة. وقد قام 

من قبل المختصين في علم النفس واللغتين العربية واإلنجليزية. وبعد  مراجعتهاالعربية، حيث تم 

( 56) تكونت األداة في صورتها النهائية من  ((Al-Shamali, 2015 من قبلتقنين المقياس 

 (:4) كما هو موضح في جدول تتضمن فقرات إيجابية وسلبية، فقرة موزعة على خمسة أبعاد

 .كبرىالفقرات اإليجابية والسلبية ألبعاد مقياس عوامل الشخصية ال (:4) جدول

 الفقرات السلبية الفقرات اإليجابية البعد

 44، 29، 15، 1 52، 49، 39، 34، 6،10،20،25 العصابية

 53، 40، 26، 11 45، 35، 30، 21، 16، 7، 2 االنبساطية

 46، 36، 31، 22، 17، 3 54، 50، 41، 27، 12 االنفتاح على الخبرة

 55، 42، 37، 8،13،23،28 47، 32، 18، 4 المقبولية

 51، 43، 14 56، 48، 38، 33، 9،19،24، 5 الضمير

الخماسي، حيث يحصل المستجيب على  وقد وزعت درجات اإلجابة حسب مقياس ليكرت

درجات،  3= ، تنطبق أحيانا  4= درجات، تنطبق كثيرا   5= )تنطبق دائما   الفقرات اإليجابية

= درجة واحدة(، في حين يتم احتساب تصحيح الفقرات درجة، ال تنطبق أبدا   2= تنطبق قليال  

  (.Al-Shamali, 2015) السلبية بطريقة عكسية

 الدراسة صدق أداة

بحساب الصدق الظاهري للمقياس من ( Al-Shamali, 2015) قام: الظاهريصدق ال

مجموعة من المتخصصين والعاملين في مجال علم النفس والصحة النفسية  خالل عرضه على

نامج غزة للصحة النفسية، ة اإلسالمية، وجامعة األقصى( وبر)الجامع في الجامعات الفلسطينية

انتماء كل عبارة من عبارات القائمة للبعد الخاص بها، وتحديد بهدف إبداء رأيهم في مدى 

الفقرات اإليجابية والسلبية، وقد تم إجراء بعض التعديالت البسيطة في صياغة بعض العبارات 

للتحقق من صدق األداة في الدراسة الحالية تم و .أو سلبا   مع االحتفاظ بمضمون العبارة إيجابا  

ين المتخصصين في التربية وعلم النفس في جامعة االستقالل، ( من المحكم10) عرضها على

وطلب منهم بيان مدى وضوح الفقرات وسالمة الصياغة اللغوية للفقرة، وإبداء أية مالحظات 

%( كمعيار لقبول الفقرة، وكان هناك اتفاق بينهم 80) يرونها مناسبة، واعتمدت الباحثة نسبة

 بغرض الدراسة، ولم يجروا عليها أية تعديالت.على صالحية األداة ومقروئيتها وتفي 

قامت الباحثة بالتحقق من صدق البناء بحساب معامل ارتباط كل فقرة من  :البناءصدق 

 (.5) فقرات مقياس عوامل الشخصية الكبرى مع الدرجة الكلية، كما هو موضح في جدول
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عوامل ( لفقرات مقياس Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) (:5) جدول

 .مع الدرجة الكلية الشخصية

 االنفتاح على الخبرة االنبساطية العصابية
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

قيمة 
sig. 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

قيمة 
sig. 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 .sigقيمة

b6 **480. .001 b2 **440. .000 b12 **395. .000 

b10 **395. .001 b7 **487. .000 b27 **310. .000 

b20 **425. .000 b16 **521. .000 b41 **493. .000 

b25 **508. .000 b21 **240. .002 b50 **358. .000 

b34 **325. .000 b30 **446. .000 b54 **291. .000 

b39 **299. .000 b35 **555. .000 b46 **315. .000 

b49 **452. .000 b45 **398. .000 b36 **304. .000 

b52 **524. .000 b53 **298. .000 b31 **228. .003 

b44 **243. .000 b40 **377. .000 b22 **393. .000 

b29 **376. .000 b26 **572. .000 b17 **321. .000 

b15 **373. .000 b11 **274. .000 b3 *162. .035 

b1 **319. .000       

 المقبولية الضمير
 .sigقيمة  معامل االرتباط رقم الفقرة .sigقيمة  معامل االرتباط رقم الفقرة

b4 **260. .001 b5 **623. .000 

b18 **382. .000 b9 **723. .000 

b32 **467. .000 b19 **645. .000 

b47 **385. .000 b24 **669. .000 

b42 **305. .000 b33 **660. .000 

b55 **277. .000 b38 **551. .000 

b37 **417. .000 b48 **675. .000 

b28 **292. .000 b56 **648. .000 

b23 **316. .000 b51 **275. .000 

b13 **337. .000 b43 **377. .000 

b8 **401. .000 b14 **445. .000 

ا إحصائيا ، مم( أن جميع قيم معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية دالة 5) يبين جدول

وأنها تشترك معا  في قياس عوامل الشخصية الكبرى لدى رجل  يشير إلى تمتع األداة بصدق عال  

 األمن الفلسطيني.
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 الدراسة ثبات أداة

 قامت الباحثة في الدراسة الحالية باستخراج معامل الثبات للمقياس بطريقة كرونباخ الفا

((Cronbach Alphaاستطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة  ، وطبقت المقياس على عينة

 إذ تراوحت معامالت الثبات ألبعاد المقياس بين( فردا  من أفراد األمن الفلسطيني، 30) وعددهم

مؤشر جيد للثبات،  ذاوه%(، 0.70) (، بينما بلغت الدرجة الكلية لثبات األداة%0.80 -0.60%)

 .(6) كما هو موضح في جدول

 معامالت الثبات ألبعاد مقياس عوامل الشخصية الكبرى والدرجة الكلية. (:6) جدول

 عدد الفقرات معامل الثبات أبعاد المقياس

 12 %0.65 العصابية

 11 %0.60 االنبساطية

 11 %0.70 االنفتاح على الخبرة

 11 %0.65 المقبولية

 11 %0.80 الضمير

 56مجموع الفقرت=  %0.70 الثبات الكلي لألداة

 المعالجة اإلحصائية

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج 

لعينة واستجاباتهم النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى أفراد ا

فرضيات (، وقد فحصت الحس األمني وعالقته بعوامل الشخصية الكبرى) على االستبانة

(، ونتائج اختبار t-test) )ت( ئية التحليلية اآلتية: اختبارالدراسة عن طريق االختبارات اإلحصا

اختبار شيفيه للمقارنة ( One - Way Analysis of Variance) تحليل التباين األحادي

يرسون، كما استخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة، ومعامل االرتباط ب ،البعدية

 (.SPSS) وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 الدراسة تساؤالت نتائجعرض ومناقشة 

(  α≤ (0.05 عند مستوى الداللة توجد عالقة ارتباطية هل: نتائج سؤال الدراسة الرئيس

 بين الحس األمني وعوامل الشخصية الكبرى لدى أفراد عينة الدراسة.

 والتي نصها: األولىولإلجابة على هذا السؤال تم فحص الفرضية 

( بين الحس األمني وعوامل  α≤  (0.05عند مستوى الداللة توجد عالقة ارتباطية ال

 ة الكبرى لدى أفراد عينة الدراسة.الشخصي

 في جدول وردولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار معامل االرتباط بيرسون كما 

(7.) 
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بين متوسطات الحس األمني وعوامل الشخصية نتائج معامل االرتباط بيرسون  (:7) جدول

 الكبرى.

 مستوى الداللة الحس األمني عوامل الشخصية

 030. -.167* العصابية

 262. 087. االنبساطية

 142. 114. االنفتاح على الخبرة

 197. 100. المقبولية

 027. .170* الضمير

( وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة إحصائيا بين عامل العصابية 7) يتضح من جدول

 والحس األمني، أي أنه كلما ارتفعت درجة العصابية لدى أفراد عينة الدراسة، انخفضت 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا في حين يوجدلديهم درجة الحس األمني والعكس صحيح. 

 كلما ارتفعت درجة الضمير لدى أفراد عينة  بين عامل الضمير والحس األمني، أي أنه

وجود عالقة ارتباطية بين  موعدالدراسة، ارتفع لديهم درجة الحس األمني والعكس صحيح. 

عوامل االنبساطية واالنفتاح على الخبرة والمقبولية والحس األمني لدى رجل األمن الفلسطيني. 

مما بأن حالة التوتر وعدم القدرة على مواجهة ظروف الحياة الضاغطة،  وتعزو الباحثة ذلك

يؤدي إلى  وارتفاع درجة العصابية لديهم، وهذاالقلق والسلوك العدواني  يصيبهم بحالة من

أما العالقة اإليجابية بين الضمير والحس األمني فهذا يعود لعدة درجة الحس األمني.  ضعف

لفلسطيني، فهو يحمل على عاتقه مسؤولية وطنية وأخالقية، سمات يتمتع بها رجل األمن ا

وشعوره بااللتزام واالنضباط الذاتي، والدافعية العالية للعمل،  واستعداده للتضحية في سبيل 

تتفق هذه النتيجة مع  . ووطنه وشعبه، كل هذه السمات تؤدي دورا هاما في درجة الحس األمني

التي  ،(Khaledian, et al. 2013) ودراسة،  (Sadeghi & Garosi, 2017)دراسة

 توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين السعادة والضمير، وعالقة سلبية بين السعادة والعصابية.

التي توصلت إلى وجود عالقة سلبية بين العصابية والرضا   (Baqa’I, 2015)ودراسة

التي وجدت عالقة  Rothmann & Coetzer, 2003)) ودراسة روثمان وكوتزر الوظيفي.

التي  ,Hafnidar)  (2013، ودراسة هافندرإيجابية بين الضمير واإلبداع في أداء المهام

 أظهرت وجود عالقة إيجابية بين الضمير والتسامح.

 ولسؤال األالالنتائج المتعلقة ب

 ما درجة الحس األمني لدى أفراد عينة الدراسة؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 وذلك كما هو واضح في جدول، لدى أفراد عينة الدراسةلمعرفة درجة الحس األمني المعيارية 

(8.) 
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لدى أفراد عينة  الحس األمني لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   :(8) جدول

 .الدراسة

 الفقرة #
وسط متال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير

يزيد الحس األمني من قدرة رجل األمن على  1

 تحمل المسؤولية.

 جدا   مرتفعة 0.77 4.63

يرتبط الحس األمني لرجل األمن بسالمة  2

 حواسه.

 جدا   مرتفعة 0.81 4.30

من الحس األمني توفير اإلمكانات المادية تزيد  3

 لرجل األمن.

 جدا   مرتفعة 1.04 4.25

األمن بزيادة خبراته  يزداد الحس األمني لرجل 4

 األمنية.في القضايا 

 جدا   مرتفعة 0.94 4.38

يساعد الحس األمني على زيادة القدرة على  5

 التنبؤ بالمخاطر.

 جدا   مرتفعة 0.92 4.28

األمن الرغبة  يعكس الحس األمني لدى رجل 6

 باإلنجاز واإلبداع

 مرتفعة 1.04 4.14

يزيد الحس األمني من معالجة األمور بشكل  7

 واقعي.

 مرتفعة 1.08 3.99

يساعد الحس األمني على تحقيق التفوق  8

 والنجاح.

 مرتفعة 1.14 4.00

يسهم الحس األمني في زيادة الوالء واالنتماء  9

 للوطن.

 مرتفعة 1.18 4.14

الحس األمني يساعد على كشف الغموض في   10

 .بعض القضايا

 مرتفعة 1.06 4.07

تنمية الحس األمني يحتاج الهتمام ورعاية  11

 المسؤولين.

 مرتفعة 1.18 3.99

يعتمد الحس األمني على الكثير من المعارف  12

 والمعلومات.

 مرتفعة 1.18 3.90

األمني لتوفر بيئة مريحة  يحتاج الحس 13

 ومناسبة في العمل.

 مرتفعة 1.17 3.95

كثرة المواقف األمنية تساعد على تنمية الحس  14

 األمني

 جدا   مرتفعة 0.95 4.22
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 (8... تابع جدول رقم )

 الفقرة #
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير

الحس  البرامج التدريبية المتخصصة تزيد من 15

 األمني.

 مرتفعة 1.04 4.08

يزيد الحس األمني من قدرة رجل األمن على  16

 اتخاذ القرار.

 مرتفعة 0.97 4.18

تعمل الدورات التأهيلية على زيادة الحس  17

 األمني لرجل األمن.

 مرتفعة 1.12 3.86

يساعد الحس األمني على مواجهة المشاكل  18

 االجتماعية بحنكة

 مرتفعة 1.16 3.85

ضعف الحس األمني عند رجل األمن يجعل  19

 .عمله روتينيا  

 مرتفعة 1.17 3.73

يساعد الحس األمني على استشعار المخاطر  20

 التي يتعرض لها الوطن.

 مرتفعة 0.97 4.08

يضمن الحس األمني االستغالل الجيد للوقت  21

 .الحدثقبل حدوث األزمة أو

 مرتفعة 1.09 4.05

الحس األمني الدقيق على التقليل من يعمل  22

 المخاطر والتداعيات السلبية لألحداث.

 مرتفعة 0.92 4.20

 مرتفعة 0.99 4.11 يختلف الحس األمني من فرد آلخر. 23

يساعد الحس األمني على تدارك األخطار  24

 األمنية قبل حدوثها

 مرتفعة 1.08 4.06

 مرتفعة 0.55 4.10 الدرجة الكلية

كانت  ( أن المتوسطات الحسابية لألداء على فقرات مقياس الحس األمني8) من جدول يتبين

"يزيد  ( والتي تنص على1) ، حيث جاءت الفقرة(3.73 4.63-) قد تراوحت ما بينو مرتفعة،

 مرتفعةفي المرتبة األولى بدرجة ، "الحس األمني من قدرة رجل األمن على تحمل المسؤولية

( والتي 19) (. بينما جاءت الفقرة0.77) ( وانحراف معياري4.63) بلغ، بمتوسط حسابي جدا  

بمتوسط  مرتفعة " بدرجة"ضعف الحس األمني عند رجل األمن يجعل عمله روتينيا   تنص

(. وقد بلغ المتوسط الحسابي لألداء على مقياس 1.17) (، وانحراف معياري3.73) حسابي

وتعزو الباحثة  (.0.55) المعيارينحراف الابلغ ، ومرتفعةوبدرجة  (4.10) الحس األمني ككل

 من الفلسطيني يعيش في ظروف مهنية بالغة الحساسية، فهو مطالب بالحفاظبأن رجل األ ذلك

على أمن المواطن الداخلي،  على السيادة الفلسطينية على أرضه، ويتجسد ذلك من خالل الحفاظ

ا يفتأ يحاول العبث بأمن المواطنين من االحتالل اإلسرائيلي الذي م أيضا حماية الوطنو
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وترويعهم، في محاولة منه إلضعاف موقف رجل األمن الفلسطيني وإظهاره بمظهر الضعيف 

غير القادر على حماية مواطنيه، وهي تسعى بذلك لزعزعة النسيج االجتماعي للمجتمع 

ل األمن يتحمل الفلسطيني، وفقدان ثقة المواطنين برجل األمن الفلسطيني، لذلك نرى بأن رج

، ومالحظة مسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وبذلك يبقى على يقظة عالية

أمن المجتمع  اختراقالتي تعمد إلى  لكل المحاوالت اإلسرائيلية دقيقة، وقوة إدراكية عالية

، قليديا  وت الفلسطيني. في حين نرى بأن ضعف الحس األمني لدى رجل األمن يجعل عمله روتينيا  

ي تجعله تيخلو من التحديات المهنية والوطنية، ويبقى عمله مجرد وظيفة خالية من كل الدوافع ال

، لذلك نرى بأن رجل األمن الفلسطيني يتمتع بمسؤولية مهنية ووطنية عالية، تجعل في عمله يقظا  

 التي تزيد من الحس األمني لديه. الشخصية بالكثير من المعرفة والمهارات منه رجال متسلحا  

، وكما (Al-‘Uwaiti, 2015) ودراسة(، (Al-Mujalli, 2016 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

( بأن هناك بعض العوامل التي تلعب دورا  في تنمية ملكة الحس  (Al-Jahni, 1428أشار

 واإلبداع. األمني منها: اإلحساس بالمسؤولية، واالنتماء للوطن، والرغبة في التفوق

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 ً  لدى أفراد عينة الدراسة؟ ما هي عوامل الشخصية الكبرى األكثر شيوعا

قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية 

 .(9) لعوامل الشخصية الكبرى، كما هو موضح في جدول

الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لعوامل الشخصية  المتوسطات (:9) جدول

 .مرتبة تنازليا  

 عوامل الشخصية الكبرى الرقم
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 %69.6 0.77 3.48 الضمير 1

 %67.2 0.41 3.36 المقبولية 2

 %63.4 0.38 3.17 االنفتاح على الخبرة 3

 %61.4 0.43 3.07 االنبساطية 4

 %56.4 0.43 2.82 العصابية 5

حاز على أعلى متوسط  ، إذكان األكثر انتشارا   الضمير ( بأن عامل9) يتضح من جدول

%(،  في حين 69.6) (، ونسبة مئوية0.77) (، وبلغ االنحراف المعياري3.48) حسابي بمقدار

(، وبلغ 2.82) على أدنى متوسط حسابي بمقدار، حيث حصل كان عامل العصابية األقل انتشارا  

وترى الباحثة بأن هذه النتيجة منطقية، إذ %(.  (56.4(، ونسبة مئوية0.43) االنحراف المعياري

أن رجل األمن الفلسطيني يتمتع بدرجة عالية من يقظة الضمير، فهو يتحمل مسؤولية كاملة عن 

إال أن هذا ، ع تحت ضغوطات كبيرة أثناء عملهوهذا يجعله يقتوفير األمن للمجتمع الفلسطيني، 

يدل بأن رجل األمن الفلسطيني لديه درجة عالية من االنتماء والحب لوطنه، وبالرغم من 
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 يسعى لإلنجاز والتقدم في عمله، المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إال أنه والضغوطات 

 . وهذه السمات النفسية والشعور بالرضا الذي يعزز من قناعته وإخالصه في العمل

 ودرجة عالية  كبيرا   اإليجابية جعلت من سمة العصابية في أدنى درجة، فهو يملك حسا أمنيا  

 إلى ه، وهذا يتنافى مع سمة العصابية، والتي تشير من الضمير، تؤهله للنجاح في عمل

 ، ائية والضعفلق واالكتئاب والعدمن العصبية، ولديها مشاعر سلبية تتمثل بالق مستوى عال  

 ، واالندفاع والمزاجيةإليجابية وعدم القدرة على التكيفكما أنها تفتقر إلى التحفيز الخارجي وا

((Bui, 2017; Montag & Panksepp, 2017 .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 Dahlan, 2007)،) ودراسة (Al-Bayyali, 2009). 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى : هلالسؤال الثالثب المتعلقة نتائجال

0.05) ≥(α   سنوات  لمتغيري الحس األمني لدى أفراد عينة الدراسة تبعا  في متوسطات(

 العسكرية(. الخدمة، والرتبة

 ا السؤال تم فحص الفرضيات اآلتية:ولإلجابة على هذ

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال: الثانيةبالفرضية النتائج المتعلقة 

0.05) ≥α  (  سنوات الخدمة. لمتغير الحس األمني لدى أفراد عينة الدراسة تبعا  في متوسطات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  للتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخراجو

 كما هو موضح في جدول الخدمة،تبعا  لمتغير سنوات الحس األمني، لمتوسطات المعيارية 

(10.) 

الحس  توسطاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لم (:10) جدول

 .متغير سنوات الخدمة األمني تبعا  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المتغير

 الحس األمني

 0.58 4.23 25 سنوات 5أقل من 

 0.49 3.90 59 سنوات 9 -5من 

 0.55 4.20 85 سنوات وأكثر 10

عينة متوسطات درجة الحس األمني لدى أفراد ( وجود تقارب في 10) جدوليتضح من 

الفرضية تم استخراج نتائج اختبار  للتحقق من صحةو ،سنوات الخدمة تعزى لمتغير الدراسة

 جدول( كما هو وارد في One - Way Analysis of Variance) تحليل التباين األحادي

(11.) 
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 .لمتغير سنوات الخدمة تبعا   نتائج تحليل التباين األحادي (:11) جدول

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة

 الحس األمني

 1.805 2 3.610 بين المجموعات

 283. 166 46.927 المجموعات خالل 002.* 6.385

   168 50.538 المجموع

 ( α≤ (0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىأنه  (11جدول)يتضح من نتائج 

لمتغير سنوات الخدمة، حيث  تبعا   لدى أفراد عينة الدراسة الحس األمني متوسطات درجةفي 

 ، وتبعا  (002.*) عند مستوى الداللة(، 6.385) ( المحسوبة على الدرجة الكليةF) بلغت قيمة

ولمعرفة لصالح من كانت  .لوجود فروق على الدرجة الكلية فقد رفضت الفرضية الصفرية

حسابية كما هو مبين اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين المتوسطات ال استخدمت الباحثةالفروق، 

 .(12) جدولفي 

 .لمتغير سنوات الخدمة تبعا   الحسابية المتوسطاتاختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين  :(12) جدول

 سنوات وأكثر 10 سنوات 9 -5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة

 0.982 0.041*  سنوات 5أقل من 

 0.005*   سنوات 9 -5من 

    سنوات وأكثر 10

( سنوات 9-5ومن ) (سنوات 5) أقل من( أن الفروق كانت بين 12) جدولج يتضح من نتائ

سنوات  (10)( سنوات و9-5) كما تبين وجود فروق أيضا  بين من سنوات.  (5)ولصالح أقل من

أن أفراد األمن الذين تقل سنوات  إلى وتعزو الباحثة ذلك سنوات وأكثر. (10) وأكثر ولصالح

الخدمة لديهم عن خمس سنوات يكون لديهم الكثير من الدافعية لإلنجاز والحماسة في عملهم، 

على تحمل أعباء العمل ومسؤولياته، وهم بحاجة إلثبات قدراتهم المهنية  استعداد عال  لديهم و

لعملية بدافع نفسي قوي. كذلك فإن وتحقيق الرضا عن أنفسهم، فيقبلون على الدورات التدريبية وا

 أفراد األمن الذين تزيد مدة الخدمة لديهم عن عشر سنوات يكون لديهم من الخبرة والحنكة في

عملهم، المتالكهم الكثير من المهارات الشخصية والتدريبية، والتي صقلت من سماتهم النفسية 

 ،(Al-‘Uwaiti, 2015)راسةفي عملهم. وتتفق هذه النتيجة مع د وأهلتهم لحس أمني عال  

  بعدم وجود فروق تعزى لسنوات الخدمة. (Al-Mujalli, 2016) وتختلف مع دراسة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال :الثةبالفرضية الثالنتائج المتعلقة 

0.05) ≥α  (  العسكرية.الحس األمني لدى أفراد عينة الدراسة تبعا  لمتغير الرتبة في متوسطات 

 One-Way) تحليل التباين األحادي هذه الفرضية استخدمت الباحثة لتحقق من صحةول

ANOVA ) ،(.13) كما هو موضح في جدول 
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 .لمتغير الرتبة العسكرية تبعا   ينتائج اختبار تحليل التباين األحاد :(13) جدول

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الحس األمني

 031. 2 062. بين المجموعات

 304. 166 50.475 خالل المجموعات 903. 103.

   168 50.538 المجموع

متوسطات درجة في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( 13) يتضح من نتائج جدول

لمتغير الرتبة العسكرية، وتبعا  لعدم وجود فروق تعزى الحس األمني لدى أفراد عينة الدراسة 

أن رجل األمن إلى  وتعزو الباحثة ذلك .على الدرجة الكلية تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة

الفلسطيني يمتلك العديد من السمات النفسية والشخصية، ويتلقى العديد من الدورات التدريبية 

األمني، فرجل األمن ذو الرتبة العسكرية المنخفضة الحس  تطويرطوال فترة عمله، مما يؤهله ل

 الوقتر ذاته بشتى الطرق المهنية، وفي بحاجة إلثبات نفسه في مجال عمله، فيعمل على تطوي

الرتبة العسكرية العالية يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في التصدي  من ذافإن رجل األ نفسه

بها.  ن، نتيجة لألدوار التي يتوقعها اآلخرون منه القياماألخطار المحدقة بالوطن والمواطلكافة 

لظروف الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت االحتالل اإلسرائيلي فإن جميع أفراد  ونظرا  

اليقظة والحذر والقدرة على التعامل مع مطالبون ب -بغض النظر عن رتبهم العسكرية -األمن 

وير المهارات األمنية لديهم وفي مقدمتها مهارة الحس والعمل الدؤوب لتط المواقف الطارئة،

 ,Al-Muwaisheer)، ودراسةAl-‘Uwaiti, 2015)) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األمني.

( التي أظهرت (Al-Harbi, 2010 في حين تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة .(2004

 وجود فروق تعزى للرتبة العسكرية.

راد عينة الدراسة باختالف تختلف عوامل الشخصية لدى أف هل :السؤال الرابع نتائج

 ؟ )  α≤ (0.05 )سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية( عند مستوى الداللة متغيري

  بة على هذا السؤال تم فحص الفرضيات اآلتية:ولإلجا

 الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

عوامل في متوسطات   α)≤  (0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال

 .سنوات الخدمةتبعا  لمتغير  الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج

 في جدول ورد، كما لمتغير سنوات الخدمة لمتوسطات عوامل الشخصية لدى عينة الدراسة تبعا  

(14.) 

  



 205ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحاب السعدي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل الشخصية لدى عينة الدراسة  :(14) جدول

 .متغير سنوات الخدمةلتبعا  

 العدد السنة الدراسية العامل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.36 2.89 25 سنوات 5أقل من  العصابية 

 0.44 2.87 59 سنوات 9 -5من 

 0.44 2.76 85 سنوات وأكثر 10

 0.38 2.88 25 سنوات 5أقل من  االنبساطية

 0.42 3.14 59 سنوات 9 -5من 

 0.44 3.08 85 سنوات وأكثر 10

 0.36 3.11 25 سنوات 5أقل من  االنفتاح على الخبرة

 0.33 3.08 59 سنوات 9 -5من 

 0.41 3.26 85 سنوات وأكثر 10

 0.38 3.28 25 سنوات 5أقل من  المقبولية

 0.37 3.33 59 سنوات     9 -5من 

 0.44 3.40 85 سنوات وأكثر 10

 0.62 3.06 25 سنوات 5أقل من  الضمير

 0.68 3.47 59 سنوات 9 -5من 

 0.83 3.61 85 سنوات وأكثر 10

لدى أفراد عوامل الشخصية الكبرى  متوسطات ( وجود تقارب في14) يتضح من جدول

ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل  تعزى لمتغير سنوات الخدمة، عينة الدراسة

 (.15) جدول( كما هو وارد في One - Way Analysis of Variance) التباين األحادي

 .متغير سنوات الخدمةلتبعا   الدراسةنتائج تحليل التباين األحادي لدى أفراد عينة   :(15) جدول

 مصدر التباين لعاملا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 317. 2 63. بين المجموعات العصابية

 187. 166 31.00 خالل المجموعات 186. 1.700

  168 31.63 المجموع

 612. 2 1.22 بين المجموعات االنبساطية

 179. 166 29.71 خالل المجموعات 035.* 3.420

  168 30.94 المجموع
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 (15... تابع جدول رقم )

 مصدر التباين العامل
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

االنفتاح 

 على الخبرة

 579. 2 1.16 بين المجموعات

 141. 166 23.35 المجموعات خالل 018.* 4.116

  168 24.51 المجموع

 159. 2 32. بين المجموعات المقبولية

 168. 166 27.90 خالل المجموعات 390. 946.

  168 28.22 المجموع

 2.979 2 5.96 بين المجموعات الضمير

 563. 166 93.45 خالل المجموعات 006.* 5.292

   168 99.40 المجموع

  داللة إحصائية على مستوى الداللةفروق ذات ( عدم وجود 15) تضح من جدولي

(≤ 0.05 αلعوامل الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة )  تبعا  لمتغير سنوات الخدمة في عاملي

لعدم وجود فروق في عاملي العصابية والمقبولية فقد تم قبول  ونظرا  ، والمقبوليةالعصابية 

 بأن جميع أفراد األمن يعيشون ظروفا   وتعزو الباحثة ذلك الفرضية الصفرية عند هذين العاملين.

متشابهة في عملهم الذي يتطلب منهم اليقظة، والقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة 

 الكثير من الجهود الذاتية والمهنية إلثبات أنفسهم وقدراتهم،والمستجدة، وهذا يتطلب منهم بذل 

المقومات القتالية  ىيمتلك العديد من المقومات القتالية التي تتفوق عل خاصة أنهم يواجهون عدوا  

بغض النظر عن سنوات  نفسها ألنظمة والقوانينل الجميع يخضع لرجل األمن الفلسطيني، عدا أن

 ,Al-Bayyali(، ودراسة(Baqa’I, 2015 ةمع دراسالنتيجة  هذه وتتفقالخدمة لديهم. 

التي وجدت فروق جوهرية لبعد العصاب  ((Dahlan, 2007 ، وتختلف عن دراسة((2009

 عوامل االنبساطية،فروق ذات داللة إحصائية في  في حين كان هناك لسنوات الخدمة. تبعا  

عوامل فقد ال هذه لوجود فروق ذات داللة إحصائية في وتبعا   والضمير، ،واالنفتاح على الخبرة

اختبار شيفيه للمقارنة  ت الباحثةستخدماولمعرفة مصدر الفروق . فضت الفرضية الصفريةر

  .(16) ولجدكما هو موضح في البعدية، 

 .نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات عامل االنبساطية :(16) جدول

 سنوات وأكثر 10 سنوات 9 -5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة

 109. 037.*  سنوات 5أقل من 

 718.   سنوات 9 -5من 

    سنوات وأكثر 10
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( سنوات 9-5ومن ) (سنوات 5) أن الفروق كانت بين أقل من( 16) يتضح من نتائج جدول

( 9-5) لديهم سنوات خدمةأن أفراد األمن الذين  وتعزو الباحثة ذلك ( سنوات.9-5) ولصالح من

مهاراتهم الشخصية والنفسية بحكم سنوات الخبرة، التي  عملوا على صقل سنوات يكونون قد

زودتهم بطاقة ودافعية عالية لإلنجاز، وأصبحوا أكثر ثقة بقدراتهم الذاتية، وأكثر تمرسا ومعرفة 

 ,Dahlan) ودراسة، ((Baqa’I, 2015 نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة وتتفق بالعمل.

التي وجدت عدم فروق في عامل  (-Bayyali, 2009) Al دراسةمع  ختلفوت ،(2007

  لسنوات الخدمة. االنبساطية تبعا  

 .نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات عامل االنفتاح على الخبرة (:17) جدول

 سنوات وأكثر 10 سنوات 9 -5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة

 232. 959.  سنوات  5أقل من 

 027.*   سنوات  9 -5من 

    سنوات وأكثر 10

 (سنوات وأكثر 10) و (،سنوات 9-5) ( أن الفروق كانت بين17) دولجيتضح من نتائج 

الباحثة بأن هذه نتيجة منطقية، إذ أن أفراد األمن وبحكم  . وترى(سنوات وأكثر 10) لصالح

سنوات الخبرة الطويلة لديهم، أصبحوا أكثر دراية بعملهم، وأصبحوا أكثر قدرة على االنفتاح 

على كل ما هو جديد لتطوير أنفسهم وصقل مهاراتهم، ولديهم ثقة بأنفسهم وأكثر حماسة من 

 .(-Bayyali, 2009) Alودراسة ، ((Baqa’I, 2015 هم. وتختلف هذه النتيجة مع دراسةغير

 .نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات عامل الضمير :(18) جدول

 سنوات وأكثر 10 سنوات 9 -5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة

 006. 077.*  سنوات  5أقل من 

 519.   سنوات  9 -5من 

    سنوات وأكثر 10

( سنوات 9-5) ومن (سنوات 5) أقل منأن الفروق كانت بين ( 18) من نتائج جدول يتضح

بأن أفراد األمن وبحكم الخبرة العملية ومعرفتهم  وتعزو الباحثة ذلك ( سنوات.9-5) منولصالح 

باألنظمة والقوانين، ومعايشتهم الحقيقية للتحديات التي تواجههم، وحجم المخاطر التي تهدد أمن 

هم. المواطن، أصبح لديهم إحساس عال بالقيم األخالقية والمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق

 .(-Bayyali, 2009) Al ، وتتفق مع دراسة((Baqa’I, 2015 وتختلف هذه النتيجة مع دراسة

 نتائج المتعلقة بالفرضية الخامسةال

عوامل في متوسطات   α)≤  (0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال

 تبعا  لمتغير الرتبة العسكرية. الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج وللتحقق من صحة الفرضية

، وذلك كما هو لمتغير الرتبة العسكرية لمتوسطات العوامل الشخصية ألفراد عينة الدراسة تبعا  

  (.19) واضح في جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل الشخصية لدى عينة  نتائج :(19) جدول

 .الرتبة العسكريةمتغير لتبعا   الدراسة

 العدد الرتبة العسكرية العامل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.42 2.84 112 مساعد أول -جندي العصابية

 0.47 2.79 47 نقيب -مالزم

 0.36 2.64 10 رائد فأعلى

 0.44 3.01 112 مساعد أول -جندي االنبساطية

 0.38 3.22 47 نقيب -مالزم

 0.34 3.05 10 رائد فأعلى

 0.41 3.18 112 مساعد أول -جندي االنفتاح على الخبرة

 0.33 3.19 47 نقيب -مالزم

 0.27 2.97 10 رائد فأعلى

 0.42 3.35 112 مساعد أول -جندي المقبولية

 0.40 3.39 47 نقيب  -مالزم

 0.37 3.32 10 رائد فأعلى

 0.80 3.44 112 مساعد أول -جندي الضمير

 0.69 3.59 47 بنقي -مالزم

 0.82 3.47 10 رائد فأعلى

متوسطات عوامل الشخصية لدى أفراد عينة ( وجود تقارب في 19) يتضح من جدول

ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين  ،لمتغير الرتبة العسكرية الدراسة تبعا  

 (.20) جدولرد في و( كما One - Way Analysis of Variance) األحادي
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 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متغير الرتبة للدى أفراد عينة الدراسة تبعا  لعوامل الشخصية  تحليل التباين األحادي (:20) جدول

 .العسكرية

 مصدر التباين لعاملا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 203. 2 41. بين المجموعات العصابية 

 188. 166 31.23 خالل المجموعات 341. 1.082

   168 31.63 المجموع

 781. 2 1.56 بين المجموعات  االنبساطية

 177. 166 29.38 خالل المجموعات 014.* 4.415

   168 30.94 المجموع

االنفتاح على 

 الخبرة 

 216. 2 43. بين المجموعات

 145. 166 24.08 خالل المجموعات 228. 1.492

   168 24.51 المجموع

 046. 2 09. بين المجموعات المقبولية

 169. 166 28.13 خالل المجموعات 764. 269.

   168 28.22 المجموع

 387. 2 77. بين المجموعات الضمير  

 594. 166 98.63 خالل المجموعات 522. 652.

   168 99.40 المجموع

 فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( عدم وجود 20) جدولتضح من ي

(≤ 0.05 αلعوامل الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة )  تبعا  لمتغير الرتبة العسكرية في عوامل

بأن أفراد األمن على  . وتعزو الباحثة ذلكالضميرو ،والمقبولية ،االنفتاح على الخبرةو ،العصابية

 لكسب ثقة ، ويسعون دائما  نفسها الظروف المهنية الضاغطة يعيشونختالف رتبهم العسكرية ا

زمالئهم والمواطنين بهم، فنراهم يساهمون باألنشطة االجتماعية والوطنية، مما و مسؤوليهم

لإلبداع واإلنجاز  ، ورضا اآلخرين عنهم، ويكون هذا حافزا  يعزز من رضاهم عن أنفسهم أوال  

بتقدير ي تجعلهم يشعرون تارات األمنية والسمات النفسية الفي أعمالهم، وتتطور لديهم المه

 النتيجة مع دراسةوتتفق هذه  .لديهم مستوى االنفتاح على الخبرة عاليا   ويكونذواتهم واحترامها، 

Al-Bayyali, 2009)).  في عوامل العصابية واالنفتاح على الخبرة والمقبولية، لكنها تختلف

 .هناك فروق لصالح الرتبة األعلى، حيث كان في عامل الضمير

االنبساطية، ولمعرفة مصدر  عاملفروق ذات داللة إحصائية في  في حين كان هناك

( نتائج المقارنة 21) جدولللمقارنة البعدية، ويوضح  اختبار شيفيه فقد استخدمت الباحثةالفروق 

 البعدية.
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 .متوسطات عامل االنبساطيةنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين  (:21) جدول

 رائد فأعلى نقيب -مالزم مساعد أول -جندي الرتبة العسكرية

 944. 014.*  مساعد أول -جندي

 512.   نقيب -مالزم

    رائد فأعلى

، ورتبة مساعد أول( /)جندي أن الفروق كانت بين رتبة( 21) جدولنتائج يتضح من 

 الرتبة يأن أفراد األمن ذو وتعزو الباحثة ذلك نقيب(.)مالزم/ رتبةنقيب( ولصالح )مالزم/

ن عملهم يتطلب سمات نفسية وشخصية عالية للتقدم في وظائفهم، أنقيب( يدركون  /)مالزم

، لذلك يتوجب عليهم بمخاطر عديدةوتحقيق رضا المسؤولين عنهم، خاصة أن عملهم محفوف 

التقدم المهني لتحقيق الترقيات في السلم إبداء المزيد من المرونة والتفاعل مع اآلخرين، وتحقيق 

على التفاعل االجتماعي، ألداء الوظائف التي تعتمد  جيدا   الوظيفي. فسمة االنبساطية تعد مؤشرا  

 & Rothmann)أنه يوجد عالقة إيجابية بين االنبساطية وأداء رجل الشرطةحيث وجد 

Coetzer, 2003.) مع دراسة هذه النتيجة تختلفوAl-Bayyali, 2009) .) 

 استنتاجات الدراسة

 توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية:

وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة إحصائيا  بين عامل العصابية والحس األمني، أي أنه كلما  .1

ارتفعت درجة العصابية لدى أفراد عينة الدراسة، انخفضت لديهم درجة الحس األمني 

ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين عامل الضمير  والعكس صحيح. في حين يوجد عالقة

والحس األمني، أي أنه كلما ارتفعت درجة الضمير لدى أفراد عينة الدراسة، ارتفع لديهم 

درجة الحس األمني والعكس صحيح. في حين تبين عدم وجود عالقة ارتباطية بين عوامل 

 ني لدى رجل األمن الفلسطيني.االنبساطية واالنفتاح على الخبرة والمقبولية والحس األم

 يتمتع رجل األمن الفلسطيني بدرجة مرتفعة من الحس األمني. .2

عوامل الشخصية األكثر شيوعا  لدى رجل األمن الفلسطيني هو عامل الضمير، بينما كان  .3

عني أن رجل األمن الفلسطيني يؤدي عمله بدرجة . مما يعامل العصابية األقل انتشارا  

، ولديه قدرة لضبط النفس في األوقات العصيبة.متفانية وإخالص عا  ل 

وهذا يدل بأن أفراد األمن  .تبعا  لسنوات الخدمةكان هناك فروق في درجة الحس األمني  .4

األقل خدمة يبذلون جهودا  كافية انطالقا  من إحساسهم بالمسؤولية واألمنية والوطنية 

ين يدركون حجم المسؤوليات الكبيرة  والمخاطر المحدقة بهم، كذلك األفراد األكثر خدمة الذ

 الملقاة على عاتقهم لحفظ أمن الوطن والمواطن.



 211ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحاب السعدي

 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وهذا تعزى لمتغير الرتبة العسكريةمتوسطات درجة الحس األمني في ال توجد فروق  .5

يعني أن أفراد األمن لديهم الحس األمني المرتفع مهما اختلفت الرتب العسكرية، وهذا يدل 

 درجة عالية من المسؤولية واالنتماء الوطني. على

تبعا  لمتغير سنوات الخدمة  عوامل الشخصية لدى أفراد عينة الدراسةفي فروق عدم وجود  .6

فروق في عوامل االنبساطية، واالنفتاح  في حين كان هناك في عاملي العصابية والمقبولية.

في  ل األمن تلعب دورا  هاما  على الخبرة، والضمير، وهذا يدل أن السمات الشخصية لرج

األداء الوظيفي لرجل األمن، مما يعني أن هناك ضرورة للتركيز على السمات الشخصية 

 الفلسطيني، والعمل على صقل مهاراته األمنية. لرجل األمن

تبعا  لمتغير الرتبة  فروق في عوامل الشخصية لدى أفراد عينة الدراسةعدم وجود  .7

بينما كان  العصابية، واالنفتاح على الخبرة، والمقبولية، والضمير،العسكرية في عوامل 

هناك فروق في عامل االنبساطية، وهذا يدل أن رجل األمن يبدي مزيدا  من التفاعل 

االجتماعي والمرونة في العالقات االجتماعية، وهذا يدفعه إلى مزيد من تحقيق الذات من 

 خالل الرضا عن أداءه الوظيفي.

 راسةلدتوصيات ا

 في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي:

  وضع البرامج والخطط التدريبية الالزمة لتنمية الحس األمني بما يتالءم مع السمات

 المختلفة للشخصية.

 .ضرورة االهتمام بدراسة الحس األمني وعوامل الشخصية ضمن متغيرات أخرى 

  الفلسطينية.بناء مقياس للحس األمني يتناسب مع البيئة 

  إجراء المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تعمل على تنمية الحس األمني لدى

 أفراد األمن الفلسطيني.

  إجراء المزيد من الدراسات التي تركز على السمات الشخصية المطلوب توفرها في

 شخصية رجل األمن الفلسطيني.
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