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الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ،إضافة إلى
تحديد العالقة بين الهوية الشرطية والسعادة ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )205ضباط من
الشرطة الفلسطينية ،وطبق عليها مقياسين األول :لقياس الهوية الشرطية ،واآلخر :لقياس السعادة.
وتوصلت الدراسة إلى أن المستوى الكلي للهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة كان عاليا ،ووجود
عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة.
وفي ضوء نتائج الدراسة ،أوصى الباحث بضرورة توظيف مجاالت علم النفس اإليجابي في العلوم الشرطية،
وزيادة االهتمام بدراسة الجوانب المشرقة من الشخصية لدى الضباط.

الكلمات الدالة :الهوية الشرطية ،السعادة ،ضباط الشرطة ،فلسطين.
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Abstract
The relationship between Police Identity and Happiness amongst Police
Officers in Palestinian - Prof . Abdelnaser Qadumi
The present study aimed to determine the level of police identity and

happiness among police officers in Palestine, as well as to determine the
relationship between police identity and happiness. To achieve these purposes
the study was conducted on a sample consisted of (205) police officers in
Palestine and two scales applied to measure police identity and happiness.
The study indicated that the total level of police identity and happiness was
high. Also, the results revealed a significant positive correlation between
police identity and happiness.
Based on the findings of the study, the researcher recommended applying
positive psychology in the field of police sciences.
Key words: Police Identity, Emotional Intelligence, Brain Dominance,
Happiness, Police Officers, Palestine.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية-:
تعد مهنة العمل الشرطي من أقدس المهن ،حيث إن العاملين في المجال الشرطي يتعرضون لضغوط عالية
في العمل والمخاطرة من أجل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وممتلكاتهم ،وتقديم الخدمات الالزمة
للمواطنين ،حيث إن الرضا والتفاهم والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين يعد األساس في نجاح العمل
الشرطي ( ،)Chien,etal,2014وأكد على ذلك بين ( )Ben,2014في إشارته إلى أن الهوية االجتماعية
والنزاهة والعدالة تعد من المتطلبات الرئيسة لقرب ضابط الشرطة من المواطنين وتبادل االحترام المشترك
والتعاون فيما بينهم ،أيضا أشارت عبدالمجيد ( )2014أن التزام رجال الشرطة بالمعاملة الالئقة للمواطنين،
وااللتزام بالحيادية في تنفيذ القوانين يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المواطن ورجل الشرطة.
ونظ ار للتكامل بين دور أفراد المجتمع والشرطة فقد ظهر ما يسمى بالشرطة المجتمعية Community
 Policingوالتي تنادي بها معظم دول العالم حاليا ،وتدعو لتحسين العمليات اإلدارية فيها (،)Michelle,2015
وعرف محمود ( )2015الشرطة المجتمعية بأنها« :عمل استباقي وقائي تعاوني لمعالجة المشكالت المجتمعية
المؤدية للجريمة بالتعاون بين الشرطة وكل عناصر المجتمع باالعتماد على استراتيجيات تنظيمية تتجه نحو
آليات ومتطلبات المشاركة والعوامل المرتبطة بها» ،وعرفها نور ( )2014بأنها« :إستراتيجية جديدة للعمل
األمني تقوم على التكامل بين النسق األمني واألنساق االجتماعية األخرى في منظمة أمنية اجتماعية متكاملة
من خالل االعتماد على تفعيل التضامن والمشاركة بين كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته المختلفة في البيئات
المتباينة مع المؤسسة الشرطية لحل المشاكل باستباقية بما يؤدي إلى الحد من الجرائم وزيادة كفاءة الخدمة
األمنية المقدمة للجمهور».
ويوجد عدة نظريات اهتمت بها وتناولتها منها :نظرية النوافذ المحطمة Jacinta,2010) &Travis
(،ونظرية الصورة الكبرى ،ونظرية التسامح الصفري ،ونظرية األمن الشامل ،ونظرية الحلول المحلية للمشكالت
المحلية ،والنظرية االجتماعية ،ونظرية الكفالة المعيارية ،ونظرية االستجابة للحوادث (اللحيد.)2008 ،
وتتلخص جميع هذه النظريات والشرطة المجتمعية في آية واحدة من الق ارّن الكريم هي قوله تعالى:
ون بِال َْم ْع ُر ِ
ون)
َر َ وأُوٰلَئ َ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْنك ِ
ون إِلَى ال َ
ِح َ
ْخ ْي ِر َوَي ْأ ُم ُر َ
ُم أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
(وْل َتك ْ
ِك ُه ُم ال ُْم ْفل ُ
َ
ُن ِم ْنك ْ
(أّل عمران.)104 :
ويعد العمل الشرطي مهنة كباقي المهن ،والتي يرفع من شانها أو يقلل من ذلك أصحاب المهنة ،وذلك من
خالل احترامهم وتقديرهم لمهنتهم أوال ،وللرسالة التي يحملونها ثانيا ،والتي تتمثل في الهوية الشرطية وحبهم
وانتمائهم للمهنة ،ولكن لألسف الشديد يوجد هناك نظرة واتجاهات سلبية من أفراد المجتمع نحو مهنة العمل
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الشرطي مقارنة بالمهن األخرى ،ويعتقد الباحث انه من أهم األسباب في ذلك هو غياب الوعي لدى أفراد
المجتمع بأهمية هذه المهنة من جانب،وقلة شعور العاملين في المجال الشرطي بأهمية مهنتهم من جانب آخر،
ومن اجل الحفاظ على مستقبل هذه المهنة البد أن يكون هناك هوية شرطية جيدة ،واحترام ذاتي من قبل أفراد
الشرطة لمهنتهم ،ومن المواضيع الحيوية والمهمة في الحفاظ على هذه المهنة والنجاح فيها الهوية الشرطية،
والسعادة لدى العاملين في الشرطة.
أما فيما يتعلق بالهوية الشرطية  Police Identityفلم يتوصل الباحث ألية دراسة تناولت الموضوع
أو ذكر فيها مصطلح الهوية الشرطية ،ولكن تم التوصل إلى عدة دراسات تناولت مختلف الهويات مثل:
الهوية الوطنية  ،)Shang &Seung, 2015( National Identityوالهوية االجتماعية Social Identity
( ،)Daniel& Ian,2015والهوية الثقافية ( Cultural Identityالشريف ،)2014،والهوية اإلسالمية
( Identity Islamicالعاني ،)2009 ،والهوية العربية ( Arab Identityوهبان ،) 2014،والهوية الرياضية
( Athlete Identityالقدومي ،)2014،والهوية المهنية ( Career Identityالزبيدي ،والكحالي،)2014 ،
ومن خالل النظر إلى مختلف المقاييس المستخدمة في الدراسات ،وتقسيم مجاالت الهوية فان اقرب المقاييس
للمجال الشرطي هو مقياس بروور وكورلنز ( )Brewer & Cornelius, 2001الذي استخدم لقياس الهوية
الرياضية ،ونظ ار الن طبيعة العمل الشرطي تتقارب مع الجانب الرياضي في الجانب األدائي العملي والمتعلق
بالجانب النفس -حركي ،Psycho-motorفانه يمكن اعتماد نفس المقياس لقياس الهوية الشرطية مع إجراء
تعديالت طفيفة ،حيث يتكون المقياس من ثالثة أبعاد هي :بعد الهوية االجتماعية  Social Identityويلقي
هذا البعد الضوء حول كيف ينظر الشرطي لنفسه كعامل في الشرطة في عيون اآلخرين ،والبعد الثاني التفرد
 Exclusivityويلقي هذا البعد الضوء على الصورة الذاتية للفرد كشرطي ،والبعد الثالث االنفعال السلبي
 Negative Affectivityويلقي هذا البعد الضوء على تخوف الشرطي من ضعف األداء وعدم أداء الدور
المطلوب منه كما يجب.
وفيما يتعلق بالسعادة  Happinessفتعد من أكثر المفاهيم الحديثة التي ترتبط بعلم النفس االيجابي
 ،Positive Psychologyوالتي ظهرت في نهاية التسعينيات على يد سليجمان (مشري ،)2014 ،وعرفه
أبو حالوة ( )2014بأنه :الدراسة العلمية لمكامن القوة وللفضائل التي تمكن األفراد والمؤسسات والمجتمعات
من االزدهار ،وأسس هذا المجال على اعتقاد مؤداه :إن البشر يرغبون في أن يحيوا حياة إنسانية مليئة بالقيم
والمعاني ،يحققون فيها طموحاتهم ويوظفون فيها قدراتهم اإلنسانية للوصول إلى الرضا والسعادة الحقيقية،
وتحسين خبراتهم اإلنسانية العامة في كافة المجاالت اإلنسانية ذات القيمة مثل :العالقات االجتماعية،و
العمل ،وحتى اللعب ،واستخدم سليجمان وآخرون ( )Sligman&etal, 2005كلمتي السعادة وطيب الحال
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تبادليا كمصطلحات لوصف أهداف علم النفس اإليجابي ،ويتضمنان المشاعر واألنشطة اإليجابية ،وحول
ً
مفهوم السعادة تباينت التعريفات ،حيث عرفتها مؤمن( ( 2004بأنها :خبرة انفعالية سارة تتضمن الشعور
بالبهجة وحب الفرح والتفاؤل ،وحب الناس والحياة ،واإلحساس بالقدرة على التأثير في اآلخرين .أما سليجمان
( )Seligman,2004فعرفها بأنها :حالة ذهنية ،أو شعور يتضمن الرضا والحب والمنفعة والسرور ،وهذه
التضمينات تكون موجهة للذات ولآلخرين وللحياة .وعرفها ريو وجارى ( )Gary & Rayo,2007بأنها:
خبرات انفعالية مبهجة وايجابية تشمل الشعور بالبهجة والتفاؤل والسرور،والفرح ،وحب الحياة ،والناس،
واإلحساس بالقدرة على التأثير في األحداث المحيطة .ويعرفها شاو ( )Shaw,2007بأنها :المشاعر اإليجابية
التي تتسم بالبهجة ،وحالة من التوازن الداخلي التي يسودها عدد من المشاعر اإليجابية ،كالرضا الذي يرتبط
بجوانب الحياة األساسية مثل :األسرة ،والعمل،وعرفها فينهوفن ( )Veenhoven, 2003بأنها :الدرجة التي
يحكم فيها الشخص سلباً أو إيجاباً على نوعية حياته الحاضرة بصفة عامة ،كما أكد على أن السعادة تعكس
حب الشخص للحياة واستمتاعه فيها ،وتقديره الذاتي لها ،ولهذا اعتبر السعادة قيمة عامة وغاية قصوى يسعى

نسبيا ،يتمثل في إحساس
الفرد إلى تحقيقها.وعرفها الهباص( )2009بأنها :انفعال وجداني إيجابي ثابت ً
الفرد بالبهجة والفرح والسرور وغياب المشاعر السلبية من خوف وقلق واكتئاب ،والتمتع بصحة البدن والعقل،
باإلضافة إلى الشعور بالرضا الشامل في مجاالت الحياة المختلفة ،وللسعادة أبعاد ثالثة :التوازن الوجداني،
والصحة الجسمية والعقلية،والرضا عن الحياة .وترتبط السعادة ارتباطا وثيقا بالرضا عن الحياة ،ويظهر ذلك
في تعريف ديـنر وآخرين ( )Diener,etal, 2000للسعادة كحالة ذاتية بأنها :تلك الحالة التي يشعر الفرد
من خاللها بالرضا عن حياته واالستمتاع فيها ،والعامل في المجال الشرطي من حقه أن يعيش بسعادة كباقي
البشر ،لذلك عني العديد من الدول باالهتمام بمؤشر السعادة،و تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة أول دولة
عربية أطلقت هذا المؤشر ،والذي أطلقه سمو األمير محمد بن راشد آل مكتوم في دبي ،ونظ ار ألهمية السعادة
تم استحداث و ازرة اطلق عليها اسم (و ازرة السعادة).
ومن خالل النظر في الموضوعين السابقين يتبين لنا أهميتهما لضباط الشرطة حيث إن الهوية الشرطية تؤكد
على اعتزاز وانتماء الضابط بمهنته ،والسعادة تعكس الجانب االيجابي المشرق في شخصية الضابط ،ونظ ار
لنقص الدراسات في المجال الشرطي في هذه المواضيع تظهر أهمية إجراء الدراسة الحالية.
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الدراسات السابقة:
من خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة للمواضيع قيد الدراسة لم يتوصل إلى أية دراسة تناولت
موضوعي الدراسة في المجال الشرطي ،ومثل هذا يؤكد على أصالة وحداثة الموضوع في المجال الشرطي،
لذلك سوف يتم االعتماد على عرض أحدث الدراسات ذات العالقة والتي أجريت وتم التوصل إليها في األدب
التربوي تبعا للمواضيع قيد الدراسة ،وذلك على النحو اآلتي:
أوال :الدراسات التي اهتمت بدراسة الهوية-:
قام الشريف ( )2014بدراسة هدفت إلى دراسة الهوية الثقافية لدى طلبة التربية البدنية والرياضة في بعض
المعاهد الجزائرية ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )145طالبا ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
مستوى الهوية الثقافية كان مرتفعا ،إضافة إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الهوية الثقافية
تعزى إلى متغيري السكن والمستوى الدراسي.
وقام القدومي ( )2014بدراسة كان هدفها التعرف إلى العالقة بين الهوية الرياضية وتقدير الذات لدى طلبة
تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية .،والتعرف إلى الفروق في مستوى الهوية الرياضية وتقدير
الذات تبعا إلى متغيرات الجنس ،والجامعة ،والمستوى الدراسي ،والمعدل التراكمي .ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة
على عينة قوامها ( )305من طلبة الجامعات الفلسطينية ،وطبق عليها مقياسين األول للهوية الرياضية واآلخر
لتقدير الذات .وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الهوية وتقدير الذات الرياضية لدى طلبة تخصص التربية
الرياضية في الجامعات الفلسطينية كان عاليا ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على التوالي:
( %76.29و  .)78.25%وكانت العالقة ايجابية بين الهوية الرياضية وتقدير الذات ،ووصلت قيمة معامل
االرتباط بيرسون إلى ( ،)0.74كما أظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الهوية
الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية تعزى إلى متغيرات الجامعة والمستوى
الدراسي والمعدل التراكمي .بينما كانت الفروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور.
وقامت مبارك ( )2013بدراسة هدفت التعرف إلى التعصب وعالقته بالهوية االجتماعية والمكانة االجتماعية
لدى العاطلين عن العمل ،إذ تم بناء ثالثة مقاييس تم تطبيقها على عينة قوامها ( )400مستجيب ومستجيبة
من حملة الشهادات الجامعية من العاطلين عن العمل في محافظة ديالى في العراق ،وتوصلت الدراسة إلى
النتائج اآلتية:
––لدى العاطلين عن العمل مستوى عال من التعصب و هوية اجتماعية إيجابية وشعور بالمكانة
االجتماعية المنخفضة.
تشرين أول 2017
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––ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التعصب والهوية االجتماعية والمكانة
االجتماعية.
––هناك عالقة ارتباطيه دالة بين التعصب والهوية االجتماعية ،والتعصب والمكانة االجتماعية ،والهوية
االجتماعية والمكانة االجتماعية.
––هناك عالقة ارتباطيه دالة وموجبة بين التعصب والهوية االجتماعية والمكانة االجتماعية.
وقام آدمز ( )Adams,2011بدراسة هدفت إلى تحديد الواقع الحالي للهوية الرياضية وهوية الذات ودورها
للتنبؤ في النضج الوظيفي لدى طلبة المرحلة الثانوية من الممارسين وغير الممارسين لأللعاب الرياضية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )133طالبا وطالبة من الممارسين لأللعاب الرياضية ،و( )142طالبا وطالبة من
غير الممارسين لأللعاب الرياضية .وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين الهوية الرياضية والهوية
الذاتية ،ووجود فروق في الهوية الرياضية وهوية الذات بين الرياضيين وغير الرياضيين ولصالح الرياضيين،
وكذلك وجود فروق في الهوية الرياضية والهوية الذاتية بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور ،بينما كانت الفروق
في النضج الوظيفي أفضل لدى اإلناث من الذكور ،وفيما يتعلق في العالقة مع النضج الوظيفي كانت العالقة
غير دالة إحصائيا.
وقام بوجدانوف ( )Bogdanov,2011بدراسة هدفت إلى تحديد تأثير الهوية الرياضية لالعبي المنتخبات
الوطنية لأللعاب الجماعية على الهوية الوطنية لدى الرياضيين في صربيا وايرلندا ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة
على عينة قوامها ( )691العبا والعبة من صربيا ،و( )194العبا من ايرلندا ،وأظهرت النتائج وجود عالقة
ايجابية بين الهوية الرياضية للمنتخبات الوطنية والهوية الوطنية لدى الالعبين في صربيا ،وايرلندا ،حيث وصل
معامل االنحدار( )R2في صربيا إلى ( )0.49و في ايرلندا إلى ( .)0.55كما أظهرت النتائج وجود فروق في
الهوية الرياضية تبعا إلى متغيرات الجنس ،والعمر ،والمؤهل العلمي،حيث كانت الفروق لصالح الذكور ،وللمؤهل
األعلى ،واألكثر عمرا ،بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين الالعبين في صربيا وايرلندا.
وقام الحايك ( )2011بدراسة هدفت التعرف إلى مدى تضمين المناهج في كليات التربية الرياضية
بالجامعات األردنية للقيم التربوية المشكلة للهوية الثقافية العربية اإلسالمية ،كذلك مدى اكتساب الطلبة لتلك
القيم خالل دراستهم المنهجية ،تبعا لمتغيرات الجامعة والمستوى األكاديمي والجنس .وتكونت عينة الدراسة من
( )520طالبا وطالبة موزعين على الجامعات األردنية الرسمية األربع ،حيث تم اختيارهم بالطريقة القصدية،
كما تم تصميم استبانة تكونت بصورتها النهائية بعد إيجاد المعامالت العلمية لها الصدق والثبات) من ستة
أبعاد و( )48فقرة تعكس القيم التربوية .وأسفرت نتائج التحليل اإلحصائي عن إجماع الطلبة على انخفاض
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مستوى القيم التربوية المتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية بالجامعات األربع ،وجاءت القيم التربوية
االجتماعية بالمركز األول من حيث درجة اكتسابها من قبل الطلبة ودرجة تضمينها في المناهج ،يليها على
التوالي القيم الجمالية والوطنية واألخالقية واإلنسانية ،وأخي ار العقلية .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
إحصائيا بين الطلبة الذكور والطالبات اإلناث تبعا لمتغير الجنس ،ولم تظهر فروق أيضا تبعا لمتغير الجامعة،
فيما ظهرت فروق بين استجابات الطلبة تبعا لمتغير المستوى األكاديمي.
وقام رفستك ( )Reifsteck,2011بدراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين الهوية الرياضية ومستويات النشاط
الرياضي بعد االعتزال لدى الرياضيين في الجامعات ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ()59
رياضيا من المعتزلين ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين الهوية الرياضية ومستوى ممارسة
النشاط الرياضي حيث وصلت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى (.)0.52
وقام فريزر وآخرون ( )Fraser,etal,2009بدراسة هدفت إلى تحديد مستوى الهوية الرياضية لدى الرياضيين
النخبة في استراليا ،إضافة إلى تحديد تأثير الجنس والعمر والوضع المهني على الهوية الرياضية ،ولتحقيق ذلك
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )426العبا والعبة من الحاصلين على منح رياضية من المعهد الرياضي
االسترالي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الهوية الرياضية لديهم كان عاليا ،كذلك وجود فروق في الهوية
الرياضية تبعا إلى متغيرات الجنس ،والعمر ،والوضع المهني ،حيث كانت الفروق لصالح الذكور ،ولصالح
األصغر عمرا .وبالنسبة للوظيفة أظهرت النتائج إن مستوى الهوية اقل لدى الالعبين المعتزلين.
ومن خالل عرض الدراسات السابقة تبين انه لم يتم التوصل إلى أية دراسة تناولت الهوية الشرطية بشكل
صريح كباقي المهن المختلفة ،وهذا بدوره فيه إضافة مصطلح جديد لفتح آفاق جديدة للبحث ،وهو الهوية
الشرطية ،والذي يعبر عن أصالة تناولها في الدراسة الحالية.
ثانيا :الدراسات التي اهتمت بدراسة السعادة-:
قام القدومي ( )2016بإجراء دراسة هدفت التعرف إلى مستوى التفاؤل وجودة الحياة والسعادة لدى طلبة
العلوم الشرطية والعسكرية واألمنية في جامعة االستقالل في فلسطين ،إضافة إلى تحديد العالقة بين التفاؤل
وجودة الحياة والسعادة ،وتطوير مؤشر لقياس التفاؤل وجودة الحياة والسعادة بصورة مجتمعة ،ولتحقيق ذلك
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )200طالب وطالبة .وتوصلت الدراسة إلى أن المستوى الكلي للتفاؤل كان
عاليا ،ومستوى جودة الحياة كان عاليا جدا ،ومستوى السعادة كان عاليا،ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا
بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة ،وتم تطوير مؤشر لقياس التفاؤل وجودة الحياة ،والسعادة بصورة مجتمعة
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أطلق علية (مؤشر الشخصية اإليجابية) ،والتوصل إلى صالحية جودة الحياة كوسيط ( )Mediatorبين
التفاؤل والسعادة.
وقام اوتاكي ( )Otake,2015بدراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين السعادة الذاتية وذكريات الحياة ،من
ثالثة جوانب :نسبة عالية من الذكريات العاطفية اإليجابية؛ وشدة العواطف اإليجابية؛ واالختالف في التعبير
أو انتقال األحداث مع الخبرة .ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )186من الجامعيين في
اليابان،وقد تم إعطاء المشاركين خمس دقائق ليتذكروا األحداث التي عانوا منها على مدى السنوات الخمس
الماضية .وأظهرت النتائج أن نسبة تذكر األحداث العاطفية اإليجابية زادت مع زيادة في السعادة الذاتية.
وكانت نسبة األفراد الذين يتواصلون مع اآلخرين من خالل الناس أقل سعادة من الذين يتواصلون مع األفراد
مباشرة،ولم تترافق شدة العواطف مع وجود اختالفات في السعادة الفردية.
وقامت كاثرين ( )Katherine,2014بدراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين عدة مكونات متعلقة بعلم النفس
اإليجابي وهي :السعادة ،والتكيف ،والدعم االجتماعي ،والتفاؤل ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها
( )299من طلبة الجامعة،وكان من أهم النتائج وجود عالقة ايجابية بين السعادة والتكيف والتفاؤل.
وقامت اليزابث ( )Elizabeth,2013بإجراء دراسة حول العالقة بين السعادة والتحصيل الدراسي لدى طلبة
البكالوريوس في جامعة فينكس ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )73طالبا وطالبة من طلبة
السنة الرابعة في تخصص إدارة اإلعمال ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين السعادة والتحصيل
الدراسي ،حيث وصلت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى (.)0.73
وقامت صالح ( )2013بدراسة للكشف عن العالقة بين الشعور بالسعادة ،والتوجه نحو الحياة لدى عينة من
حركيا المتضررين من العدوان على غزة ،كما هدفت إلى معرفة إذا ما كان هناك فروق ذات داللة
المعاقين
ً
إحصائية بين متوسطات درجات الطالب على مقياس السعادة ،والتوجه نحو الحياة تعزى إلى متغيرات الحالة
طالبا
االقتصادية ،والعمر ،والجنس ،ودرجة اإلعاقة ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (ً )122

حركيا الملتحقين ببرنامج التعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود
وطالبة من المعاقين
ً

إحصائيا بين الشعور بالسعادة لدى المعاقين حركيا المتضررين من العدوان اإلسرائيلي على غزة،
عالقة دالة
ً
والتوجه نحو الحياة ،كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب على مقياس
السعادة ومقياس التوجه نحو الحياة تعزى إلى متغير الجنس.
وقام أبو عمشة ( )2013بدراسة هدفت إلى دراسة الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور
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بالسعادة ،كما هدفت إلى معرفة أي مدى يمكن التنبؤ بالشعور بالسعادة من خالل الذكاء االجتماعي والذكاء
الوجداني ،على عينة قوامها ( )603من طلبة جامعتي األزهر واإلسالمية،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى
الشعور بالسعادة لدى أفراد عينة الدراسة من طلبة الجامعات بمحافظة غزة وصل إلى ( ،)68.8%وال
توجد فروق بالسعادة تعزى إلى متغير الجنس .إضافة إلى وجود عالقة ايجابية بين الذكاء الوجداني والذكاء
االجتماعي والسعادة.
من خالل عرض الدراسات السابقة والجانب النظري المتعلق بالسعادة تبين أنها تعكس الجانب المشرق من
الشخصية ،والذي يرتبط ايجاباً مع الجوانب االيجابية األخرى في الشخص ،وتعد الهدف الرئيس لعلم النفس

االيجابي ،وفي ظل النقص في تناولها بالبحث والدراسة في المجال الشرطي،فان الدراسة الحالية تعد بمثابة

مساهمة جيدة لزيادة اهتمام الباحثين بدراستها وتوظيفها في مجال العلوم الشرطية.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يعد العمل في الميدان الشرطي من أصعب المهن ،وذلك لكثرة المتغيرات التي يتعامل معها رجال الشرطة،
وهم من أكثر األشخاص الذين يعملون تحت ضغوط عالية ،وفي معظم األوقات ( ،)Derrick,2008فعلى
سبيل المثال ال الحصر ،يعد نظام المناوبات من أكثر مصادر الضغوط المهنية التي تواجه ضباط الشرطة
( ،)Claudia,etal,2015ونظ ار لالرتباط الواسع بين العلوم الشرطية والعلوم األخرى ،ما زال هناك حاجة
لدراسة بعض المواضيع وتوظيفها من مختلف العلوم في مجال العلوم الشرطية ،ومن هذه المواضيع الهوية
الشرطية ،والسعادة ،أما فيما يتعلق بالهوية الشرطية فإنها تؤكد على اعتزاز وانتماء الضابط لمهنته ،حيث
أشار القدومي ( )2014إلى أن الشخص الذي يكون مستوى الهوية لديه عاليا يكون انتماؤه عاليا ،وفيما يتعلق
بالسعادة فإنها تعكس الجانب االيجابي المشرق في شخصية الضابط،حيث أشار ديـنر وآخرون (Diener,etal,
 )2000للسعادة كحالة ذاتية بأنها :تلك الحالة التي يشعر الفرد من خاللها بالرضا عن حياته واالستمتاع فيها،
وفي ضوء أهمية المواضيع قيد الدراسة للنجاح في العمل الشرطي،وارتباطها بمنحى جديد في علم النفس وهو
علم النفس االيجابي  Positive Psychologyونقص الدراسات ذات العالقة في المجال الشرطي ،ظهرت
مشكلة الدراسة لدى الباحث،لمعالجة مثل هذا النقص وفتح آفاق جديدة أمام المهتمين والباحثين في مجال العلوم
الشرطية ،وذلك انطالقا من أن البحث العلمي يقوم على أساس انه أينما يوجد نقص في المعلومات ،تصبح
هناك حاجة للبحث العلمي ،وبناء عليه يمكن إيجاز مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
1.1ما مستوى الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ؟
2.2ما العالقة بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
1 .1التعرف إلى مستوى الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية .
2 .2التعرف إلى العالقة بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية.

أهمية الدراسة:
في السنوات األخيرة زاد االهتمام بدراسة المؤشرات االيجابية وحسن توظيفها في مختلف مجاالت الحياة،
وهذا التوجه الذي أخذه علم النفس اإليجابي والذي شجع علماء النفس للبحث عن القوى اإليجابية لدى البشر
بدال من البحث في تلك الجوانب السلبية أو المضطربة في الشخصية اإلنسانية (،)Shorey, et al,2007
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل أهمية المواضيع قيد الدراسة ،والمتمثلة في الهوية الشرطية والسعادة،
ودورها في نجاح العاملين في المجال الشرطي ،والتي تعد ذات عالقة بعلم النفس االيجابي ،إضافة إلى أهمية
الفئة المستهدفة وهم ضباط الشرطة ،والذين يعدون بمثابة أنموذج ألفراد الشرطة،وقلة الدراسات التي تناولت
المواضيع قيد الدراسة على ضباط الشرطة ،والحاجة إلى توظيف مجاالت علم النفس االيجابي في العمل
الشرطي ،ويمكن إيجاز أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:
تسهم الدراسة من الناحية النظرية في إيجاد إطار نظري ،وفتح أفاق جديدة للبحث في مجال العلوم الشرطية،
وبالتحديد في مجاالت تهتم بالجانب المشرق من الشخصية ،والتي تتمثل في الدراسة الحالية بالهوية الشرطية
والسعادة ،والتي نحن في أمس الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسات لتوظيفها للتنبؤ في مستقبل المهنة.
1 .1تسهم الدراسة الحالية في تحديد مستوى الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية،
وبالتالي مساعدة المسؤولين وصناع القرار في المجال الشرطي في تحديد الجوانب االيجابية وتعزيزها،
والجوانب السلبية والعمل على عالجها ،واالستفادة منها في التأهيل المهني أثناء الخدمة ،إو�عداد
البرامج التعليمية والتدريبية في ضوئها.
2 .2تسهم الدراسة الحالية في تأكيد التكامل بين العلوم وتوظيفها لخدمة علم محدد ،حيث تمت االستفادة
في الدراسة الحالية من علم النفس وتوظيفه لخدمة العلوم الشرطية.
3 .3يتوقع من خالل اإلطار النظري للدراسة وما ستتوصل إليه من نتائج ،المساهمة في إثراء المكتبة
العربية بتوظيف مثل هذه المواضيع في مجال العلوم الشرطية ،إضافة إلى مساعدة الباحثين في إجراء
دراسات في هذا الموضوع وربطها بمتغيرات أخرى.
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حدود الدراسة:
تتكون حدود الدراسة من اآلتي:
1 .1الحد البشري :ضباط الشرطة الفلسطينية من رتبة مالزم وحتى رتبة مقدم.
2 .2الحد المكاني :مقرات الشرطة الفلسطينية في محافظات جنين ونابلس ورام اهلل والخليل والمقر الرئيسي
لقيادة الشرطة.
3 .3الحد الزماني :أجريت هذه الدراسة عام .2016/2015

مصطلحات الدراسة:
الهوية الشرطية  :Police Identityيعرفها الباحث بأنها عبارة عن درجة القوة واألهمية والتفرد التي تبين
تعلق ضابط الشرطة وحبه وتمسكه بالشرطة.
نسبيا ،يتمثل في
السعادة  :Happinessوعرفها الهباص ( )2009بأنها :انفعال وجداني إيجابي ثابت ً

إحساس الفرد بالبهجة والفرح والسرور وغياب المشاعر السلبية من خوف وقلق واكتئاب ،والتمتع بصحة البدن
والعقل ،باإلضافة إلى الشعور بالرضا الشامل في مجاالت الحياة المختلفة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي ،في جميع إجراءاته وذلك نظ ار لمالءمته لتحقيق أهداف الدراسة
الحالية.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع ضباط الشرطة الفلسطينية من رتبة مالزم أول وحتى رتبة مقدم وفق
سجالت الشرطة الفلسطينية للعام  2015والبالغ عددهم ( )2397ضابطا،موزعين تبعا للرتبة ( )798مالزم
أول ،و( )700نقيب ،و( )538رائدا ،و( )361مقدما ،وأجريت الدراسة على عينة طبقية-عشوائية بواقع
( )230ضابطا من مختلف الرتب ،وتمثل ما نسبته ( )10%تقريبا من مجتمع الدراسة ،ووصل عدد المقاييس
المسترجعة ( )217مقياسا ،والمستبعدة نظ ار لعدم استكمال شروط االستجابة ( ،)12وتم إجراء التحليل
اإلحصائي لالستجابات التي استكملت شروط االستجابة قد بلغ عددها ( ،)205والجدول رقم ( )1يبين وصف
عينة الدراسة تبعا إلى المتغيرات الديموغرافية.
تشرين أول 2017
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الجدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً إلى المتغيرات الديموغرافية (ن=) 205
المتغيرات

مستويات المتغير

التكرار

النسبة المئوية %

الرتبة

مالزم أول

88

42.9

نقيب

54

26.3

رائد

38

18.5

مقدم

25

12.2

دبلوم سنتان

43

21.0

بكالوريوس

19

9.3

ماجستير

119

58.0

دكتوراه

24

11.7

إداري

60

29.3

إداري ميداني

145

70.7

المؤهل العلمي

نوع العمل

أداتا الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها استخدم الباحث أداتين األولى لقياس الهوية الشرطية واألخرى
لقياس السعادة ،وفيما يلي بيان لهذه األدوات:
 .1مقياس الهوية الشرطية:
في ضوء أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام مقياس بروور وكورلنز ()Brewer & Cornelius, 2001
المقياس األكثر استخداما في الدراسات السابقة لقياس الهوية الرياضية ،حيث يتكون المقياس من ( )7فقرات،
وتعتمد االستجابة عليها على سلم خماسي من ( ،)5-1حيث تمثل الدرجة ( )1أقل درجة من الموافقة (ال أوافق
بشدة) ،والدرجة ( )5أعلى درجة من الموافقة (أوافق بشدة) ،ويطلب من المفحوص وضع دائرة على الرقم الذي
يعكس رأيه في الفقرة وفق ما ينطبق عليه ،وبهذا تكون الدرجة الدنيا درجة واحدة ،وأقصى درجة ( )5درجات.
وألغراض الدراسة الحالية قام الباحث بترجمة المقياس،وتم إجراء التعديالت المناسبة على الفقرات ومواءمتها
مع العمل الشرطي لكي تتناسب مع قياس الهوية الشرطية ،وتم إجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها
14
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( )40ضابطا ،ولم يتم تضمينها في العينة األصلية ،حيث تراوح ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس
بين ( )0.91-0.78وجميعها كانت دالة إحصائيا مما يؤكد على صدق المقياس ،وبالنسبة للثبات في الدراسة
الحالية فقد وصل باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى ( ،)0.85وهو متقارب مع معامل الثبات في دراسة
بروورز وكورلنز ( )Brewer & Cornelius, 2001والذي وصل إلى ( ،)0.81ودراسة القدومي ()2014
والذي وصل إلى ( .)0.83
 .3قائمة أكسفورد للسعادة:
قام الباحث باستخدام قائمة أكسفورد للسعادة لقياس السعادة ،وذلك وفق ما تم وصفها من قبل أبو عمشة
( ،)2013حيث اشتملت القائمة على ( )28فقرة ايجابية تعكس السعادة لدى الفرد ،وتكون سلم االستجابة
من خمس استجابات هي( :دائما  5درجات ،غالبا  4درجات ،أحيانا  3درجات ،ناد ار درجتان ،مطلقا درجة
واحدة) وبهذا تكون الدرجة القصوى لالستجابة  5درجات ،وتعد القائمة صادقة وثابتة ،واستخدمت في العديد
من الدراسات العربية مثل دراسة عبدالخالق ومراد ( ،)2001ودراسة جودة ( ،)2007ودراسة جودة وأبو جراد
( ،)2011ودراسة أبو عمشة ( )2013واستخرج صدقها وثباتها في البيئة العربية في هذه الدراسات ،وللتأكيد
على الثبات في الدراسة الحالية استخدمت معادلة كرونباخ ألفا ،ووصل معامل الثبات إلى ( )0.88وهو جيد
ويفي بأغراض الدراسة.
إجراءات الدراسة:
أجريت الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
1 .1تحقق الباحث من الثبات للمقاسين ،وذلك من خالل إجراء دراسة استطالعية قوامها ( )40ضابطا
بواقع ( )10ضباط لكل رتبة (مالزم أول ،ونقيب ،ورائد ،ومقدم) ولم يتم تضمينهم في عينة الدراسة
األصلية.
2 .2تحديد أفراد مجتمع الدراسة وعينتها ،وذلك بالتعاون مع مدير إدارة التخطيط في قيادة الشرطة العقيد
الدكتور /محمود صالح الدين ،وذلك بتكليف من سيادة مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية اللواء/
حازم عطا اهلل.
3 .3توزيع المقاييس على المحافظات قيد الدراسة وقيادة الشرطة.
4 .4جمع البيانات إو�دخالها في الحاسوب ،ومعالجتها إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوتحليل النتائج ،ومناقشتها ،والتوصل إلى االستنتاجات ،والمقترحات والتوصيات.
تشرين أول 2017

15

العالقة بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية

المعالجات اإلحصائية:
بعد جمع البيانات وترميزها عولجت بالطرق اإلحصائية المناسبة ،وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية
 ،SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
1 .1المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لها لتحديد مستوى الهوية الشرطية ،والذكاء االنفعالي ،والسيطرة
الدماغية ،والسعادة.
2 .2معامل االرتباط بيرسون  Pearson Correlation Coefficientلتحديد العالقة بين الهوية الشرطية
والسعادة.
ومن أجل تفسير النتائج المتعلقة بالهوية الشرطية والسعادة نظ ار الن سلم االستجابة كان وفق سلم ليكرت
الخماسي ،ومن اجل تفسير النتائج ،استخدمت األوزان النسبية للمتوسطات وفق ما أشار إليه (العتيبي،2012،
ص  ،)136وذلك من خالل تحديد المدى بين أقصى درجة ( )5وأدنى درجة ( )1والقسمة على أقصى درجة
على النحو اآلتي4.20=0.80-5، 0.80=5/4، 4=1-5 :
وبذلك يكون التدرج للتفسير على النحو اآلتي:
– – 4.21درجة ( )84.2%فأعلى مستوى عال جدا.
– – 4.20 -3.41درجة ( )84%-68.2%مستوى عال.
– – 3.40-2.61درجة ( )68%-52.2%مستوى متوسط.
– – 2.60-1.81درجة ( )52%-36.2%مستوى منخفض.
– –اقل من  )36%( 1.80مستوى منخفض جدا.
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نتائج الدراسة
ً
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي نصه:
ما مستوى الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ؟
لإلجابة عن التساؤل استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للمتوسطات الحسابية وفيما يلي
عرض لنتائج التساؤل:
 .1مستوى الهوية الشرطية:
الجدول رقم ( )2المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لمستوى الهوية الشرطية لدى ضباط الشرطة
الفلسطينية (ن=)205
أبعاد الهوية
الشرطية

بُعد الهوية
االجتماعية

بُعد التفرد

الرقم

الفقرات

متوسط
االستجابة*

الوزن
النسبي %

مستوى
الهوية

1

اعتبر نفسي شرطيا.

4.64

92.80

عال جدا

4.12

82.40

عال

3.78

75.60

عال

2

لدي العديد من األهداف المرتبطة
بالشرطة.

3

غالبية أصدقائي من الشرطة.

4

الشرطة أهم شيء في حياتي.

الدرجة الكلية لبعد الهوية االجتماعية

4.18

83.60

عال

5

اقضي الكثير من الوقت في التفكير
بالشرطة من أي شيء آخر.

3.58

71.60

عال

6

اشعر باستياء من نفسي عندما يكون
أدائي الشرطي ضعيفا.

3.62

72.40

عال

4.41

88.20

عال جدا

الدرجة الكلية لبعد التفرد

بُعد االنفعال
السلبي

7

اشعر باالكتئاب عند تعرضي إلصابة
تمنعني من االستمرار في العمل
الشرطي.
الدرجة الكلية لبعد االنفعال السلبي
الدرجة الكلية للهوية الشرطية

•أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.
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3.65

73.00

عال

4.17

83.40

عال

4.29

85.80

عال جدا

4.03

80.60

عال
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يتضح من الجدول رقم ( )2أن مستوى الهوية الشرطية لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ،كان عاليا جدا على
الفقرتين ( )6 ،1حيث كان الوزن النسبي لالستجابة عليهما أكثر من ( ،)84.2%وكان المستوى عاليا على
الفقرات ( ،)7 ،5 ،3،4 ،2حيث تراوح الوزن النسبي النسبة لالستجابة عليها بين (.،)71.60%-83.40%
وفيما يتعلق بترتيب أبعاد الهوية الشرطية كان بعد االنفعال السلبي في المرتبة األولى ( ،)85.80%يليه بعد
الهوية االجتماعية بوزن نسبي ( ،)83.60%وأخي ار بعد التفرد بوزن نسبي (.)72.40%
وفيما يتعلق بمستوى الهوية الشرطية لدى ضباط الشرطة الفلسطينية كان عاليا ،حيث وصل الوزن النسبي
لالستجابة على المقياس ككل إلى (.)80.60%
وتظهر هذه النتيجة بوضوح في الشكل البياني رقم () 1
4.4

4.3
4.2
4.2

Mean

4.0

3.8

3.6

3.6

3.4
3

2

1

الشكل رقم (  )1المتوسطات الحسابية ألبعاد الهوية الشرطية
ُ =1بعد الهوية االجتماعية ُ =2بعد التفرد ُ =3بعد االنفعال السلبي
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 .2مستوى السعادة:
الجدول رقم ( )3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى السعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية
(ن=) 205
الرقم

الفقرات

المتوسط
الحسابي*

الوزن النسبي
%

مستوى
السعادة

1

أﻨﺎ ﺴﻌﻴد ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺼدق.

3.30

66.05

متوسط

3

أﻨﺎ راض ﻋن ﻜل ﺸﻲء ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ.

3.70

73.95

عال

2
4
5
6
7
8
9

أﺸﻌر أن المستقبل ﻤﻠﻲء ﺒﺎﻷﻤل والخير.

3.51

أﺸﻌر أﻨﻨﻲ ﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨواﺤﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ.

3.70

أﻨﺎ ﺴﻌﻴد ﺒﺄﺴﻠوب ﺤﻴﺎﺘﻲ.

3.88

أﺸﻌر أن الحياة ﺴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﺎ لي.

3.14

62.83

أﺴﺘطﻴﻊ التأثير في األحداث ﺒﺸﻜل إﻴﺠﺎﺒﻲ.

3.86

77.27

عال

أﻫﺘم باآلخرين.

4.34

أﺤب الحياة.

4.28

10

أﺴﺘطﻴﻊ أن اﺘﺨذ ﺠﻤﻴﻊ الق اررات بسهولة.

12

أﺼﺤو ﻤن ﻨوﻤﻲ وأﻨﺎ اﺸﻌر بالراحة.

3.70

13
14
15

16
17

أﺸﻌر ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ القيام ﺒﺄي ﻋﻤل.

85.66

86.73
78.05

3.94

أﺸﻌر ﺒﺄن ﻋﻨدي ﻨﺸﺎطا ﻻ ﺤدود له.

3.71

74.24

أﺸﻌر ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻴﻘظ كل اليقظة ﻤن الناحية الذهنية.

3.84

ﺘﺘﺼف كل األحداث الماضية ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺴﻌﻴدة
ﺠدا.

ﻴﺒدو لي أن العالم كله ﺠﻤﻴل.
أﺸﻌر ﺒﺄﻨﻲ أﻤﻠك ﻫذا العالم.

18
20

أﺘﻜﻴف ﻤﻊ كل ﺸﻲء أرﻴد ﻋﻤﻠﻪ.

21

77.66

78.83

أﻨﺎ ﻓﻲ حالة ﻓرح واﺒﺘﻬﺎج.

19

73.95

عال

متوسط

3.90

11

70.24

عال

أﻨﺠزت كل ﺸﻲء أردﺘﻪ.

أﺘﺴﻠﻰ وأﻤزح ﻤﻊ أﺸﺨﺎص آﺨرﻴن.
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3.36

74.05
67.12

76.78

عال

عال جدا

عال جدا
عال
عال
عال
عال

متوسط
عال

2.80

56.10

متوسط

3.13

62.63

متوسط

3.26

65.27

متوسط

3.79

75.80

عال

3.20

3.89

64.00

77.76

متوسط
عال

19

العالقة بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية

22

3.81

76.29

عال

لدي تأثير على مرح اآلخرين.

أﻨدﻤﺞ ﻓﻲ كل ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻲ والتزم ﺒﻪ.

4.06

81.17

عال

أﻀﺤك ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻋدﻴدة.

3.75

23

ﺤﻴﺎﺘﻲ ذات ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺎم وﻫدف واﻀﺢ.

25

أﻋﺘﻘد أن العالم ﻤﻜﺎن راﺌﻊ.

24
26
27
28

4.00

أﻋﺘﻘد أﻨﻨﻲ ﺠذاب إلى أﺒﻌد الحدود.
أﺠد ﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ كل ﺸﻲء.

3.59

71.71

3.46

69.27

عال

3.65

* أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات

80.00

عال

3.37

المستوى الكلي للسعادة

عال

عال

75.02

متوسط

67.41

عال

73.00

يتضح من الجدول رقم ( )3أن مستوى السعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية كان عاليا جدا على الفقرتين
( )9 ،8حيث كان الوزن النسبي لالستجابة عليهما على التوالي ،85.66%( :و ،)86.73%وكان المستوى
عاليا على الفقرات ( )15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2حيث تراوح الوزن النسبي لالستجابة
عليها بين ( ،)69.27%-81.17%وكان المستوى متوسطا على الفقرات (،19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،5 ،1
 ،)28حيث تراوح الوزن النسبي لالستجابة عليها بين ( ،)67.41% 56.10%-وفيما يتعلق بالمستوى الكلي
للسعادة فقد كان عاليا ،حيث وصل الوزن النسبي لالستجابة إلى (.)73%
ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه:
ما العالقة بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ؟
لإلجابة عن التساؤل استخدم معامل االرتباط بيرسون ،ونتائج الجدول ( )4تبين ذلك.
الجدول رقم ( ) 4معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة
الفلسطينية (ن= )205
المتغيرات

الهوية الشرطية

الهوية الشرطية

السعادة
*0.41

السعادة
* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.01قيمة (ر) الجدولية ( ،)0.14بدرجات حرية (.)203
يتضح من الجدول رقم ( )4وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.01بين الهوية
الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ،حيث وصلت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى (.)0.41
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مناقشة النتائج:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية ،والعالقة بين
الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية .وطبق عليها مقياس الهوية الشرطية ومقياس السعادة،
وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
فيما يتعلق بالتساؤل األول :تبين أن مستوى الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية جاء
عاليا ،حيث كان الوزن النسبي لالستجابة على النحو اآلتي :الهوية الشرطية ( ،) 80.6%والسعادة (73%
) ،ولعل السبب في ظهور هذه النتيجة يعود إلى توفير جميع التسهيالت الالزمة لنجاح الضباط في الشرطة
الفلسطينية من حيث األمن والرضا الوظيفي ،وتوفير بيئة العمل المناسبة ،وتوفير برامج اإلعداد المهني
والتدريب أثناء الخدمة ،والشفافية والمساءلة والنزاهة في جهاز الشرطة الفلسطينية ،وتوفير الحوافز المادية
والمعنوية المناسبة للضباط ،كل ذلك ساهم في نظر الضباط إلى المستقبل نظرة تفاؤل واستبشار ،حيث عرف
عبدالخالق ( )1998التفاؤل بأنه « :نظرة استبشار نحو المستقبل ،تجعل الفرد يتوقع األفضل ،وينتظر حدوث
الخير ،ويرنو إلى النجاح» ومثل هذه النظرة متوفرة حاليا لدى الضباط الفلسطينيين في ظل األمن الوظيفي.
أما فيما يتعلق بمستوى الهوية الشرطية :فان مثل هذه النتيجة تعبر عن درجة عالية من االنتماء المهني
لدى ضباط الشرطة الفلسطينية لمهنتهم وعملهم في المجال الشرطي ،ويرى الباحث أن السبب في ذلك يعود
إلى جودة الحياة ،واهتمام قيادة الشرطة في رضا الضباط ،ويظهر ذلك من خالل تعريف جودة الحياة ،حيث
عرفها مارتكاينن ( )Martikainen,2009بأنها :شعور بالرضا ،والوفاء ،والسعادة والرفاه الذاتي في الحياة
بشكل عام ،وجاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج الدراسات المشابهة والتي اهتمت بدراسة الهوية مثل
دراسة كل من :القدومي ( ،)2014ومبارك ( ،)2013والحايك ( ،)2011ورفستك (،)Reifsteck,2011
وآدمز ( ،)Adams,2011وبوجدانوف ( ،)Bogdanov,2011وفريزر وآخرون (،)Fraser,etal,2009
وجاري وآخرون ( )Gary,etal,2012والتي أظهرت نتائجها أن مستوى الهوية كان عاليا وايجابيا في هذه
الدراسات.وعند النظر إلى مجاالت الهوية فقد تبين أنه أفضل األبعاد بعد االنفعال السلبي Negative
 Affectivityويلقي هذا البعد الضوء على تخوف الشرطي من ضعف األداء ،وعدم أداء الدور المطلوب منه
كما يجب .ومثل هذه النتيجة تلقي الضوء على حرص ضباط الشرطة الفلسطينية على االنضباط وااللتزام في
العمل ،والتي تعد من المؤشرات المهمة لالنتماء المهني لدى ضباط الشرطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالسعادة :فان مثل هذه النتيجة تعبر عن الصحة النفسية االيجابية لدى الضباط في الشرطة
الفلسطينية ،الن السعادة تعد من أهم الجوانب المشرقة في الشخصية السوية ،واهم جانب يهتم فيه علم النفس
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االيجابي Positive Psychologyواستخدم سليجمان وآخرون ( )Sligman&etal,2005كلمتي السعادة
تبادليا كمصطلحات لوصف أهداف علم النفس اإليجابي ،ويتضمنان المشاعر واألنشطة
وطيب الحال
ً
نسبيا،
اإليجابية ،ويظهر ذلك من خالل تعريف الهباص ( )2009للسعادة بأنها :انفعال وجداني إيجابي ثابت ً

يتمثل في إحساس الفرد بالبهجة والفرح والسرور وغياب المشاعر السلبية من خوف وقلق واكتئاب ،والتمتع

بصحة البدن والعقل ،باإلضافة إلى الشعور بالرضا الشامل في مجاالت الحياة المختلفة ،وللسعادة أبعاد ثالثة:
التوازن الوجداني ،والصحة الجسمية والعقلية ،والرضا عن الحياة .وترتبط السعادة ارتباطا وثيقا بالرضا عن
الحياة ،وجميع الجوانب التي تضمنها التعريف هي محور اهتمام قيادة الشرطة الفلسطينية ،لذلك جاء مستوى
السعادة عاليا .وجاءت النتائج في الدراسة الحالية أفضل من النتائج في دراسة أبو عمشة ( )2013حيث كان
مستوى السعادة متوسطا وبنسبة (.)68.8%
وفيما يتعلق في التساؤل الثاني والمتعلق في العالقة بين الهوية الشرطية والسعادة لدى ضباط الشرطة،
فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.01
بينهما .ولعل السبب الرئيس يعود إلى أن يجمعهما هو (علم النفس االيجابي) ويظهر ذلك من خالل تعريف
أبو حالوة ( )2014لعلم النفس االيجابي بأنه :الدراسة العلمية لمكامن القوة وللفضائل التي تمكن األفراد
والمؤسسات والمجتمعات من االزدهار ،وأسس هذا المجال على اعتقاد مؤداه :إن البشر يرغبون في أن يحيوا
حياة إنسانية مليئة بالقيمة والمعنى ،يحققون فيها طموحاتهم ويوظفون فيها قدراتهم اإلنسانية للوصول إلى
الرضا والسعادة الحقيقية ،وتحسين خبراتهم اإلنسانية العامة في كافة المجاالت اإلنسانية ذات القيمة ،مثل:
العالقات االجتماعية ،والعمل ،وحتى اللعب ،ويعد التفاؤل والرضا عن الحياة بمثابة نقاط تقاطع بين المتغيرات
قيد الدراسة ،حيث أكدت الدراسات السابقة االرتباط االيجابي بين التفاؤل والجوانب االيجابية للنجاح في الحياة
واالستقرار مثل :دراسات كل من عبدالخالق ( )1998التي بينت نتائجها وجود ارتباط ايجابي بين التفاؤل وكل
من الصحة النفسية والجسمية والشعور بالسعادة ،و دراسة األنصاري ( )1998التي أشارت نتائجها إلى وجود
ارتباط ايجابي بين التفاؤل والقدرة على حل المشكالت ،والتحصيل الدراسي ،وضبط النفس ،وتقدير الذات،
والتوافق ،و دراسة الخضر ( )1999التي أشارت إلى وجود عالقة ايجابية بين التفاؤل وجودة العمل ،ومعدل
اإلنتاج ،واألداء ،ودراسة عبدالكريم والدوري ( )2014والتي وصل معامل االرتباط فيها بين التفاؤل والتوجه
نحو الحياة إلى ( ،)0.80ودراسة المجدالوي ( )2012التي أظهرت وجود عالقة ايجابية بين التفاؤل والرضا
عن الحياة،ودراسة كاثرين ( )Katherine,2014والتي أظهرت نتائجها وجود عالقة ايجابية بين التفاؤل
والسعادة،عوضا عن ذلك كانت هناك عالقات ايجابية بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة ومتغيرات أخرى
ذات عالقة ،مثل دراسة رومالداس وآخرين ( )Romualdas, etal,2014والتي أظهرت نتائجها وجود عالقة
ايجابية بين الرضا عن الحياة والمهارات االجتماعية ،ودراسة عيسى ( )2013والتي أظهرت نتائجها وجود
22
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عالقة ايجابية بين الرضا عن الحياة واالتزان االنفعالي ،ودراسة سماوي ( )2013والتي أظهرت نتائجها وجود
عالقة ايجابية بين السعادة والذكاء االنفعالي ،ودراسة اليزابث ( )Elizabeth,2013والتي أظهرت نتائجها
وجود عالقة إيجابية بين السعادة والتحصيل.

االستنتاجات:
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث اآلتي:
 1 .1إن مستوى الهوية الشرطية لدى الضباط كان عاليا ،ووصل الوزن النسبي لالستجابة إلى (،)80.6%
وكان بعد االنفعال السلبي في المرتبة األولى بوزن نسبي (.)85.80%
2 .2إن مستوى السعادة لدى الضباط كان عاليا ،ووصل الوزن النسبي لالستجابة إلى (.)73%
3 .3وجود عالقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائيا بين الهوية الشرطية والسعادة.

المقترحات والتوصيات:
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها وتبعا للموضوعين قيد الدراسة يقترح ،الباحث ويوصي باالتي ذكره:
أوال :مجال الهوية الشرطية:
1 .1ضرورة اهتمام قيادة الشرطة بالوعي المهني للضباط لما لذلك من تأثير على االنتماء المهني والهوية
الشرطية لديهم.
2 .2عقد دورات مهنية تخصصية للضباط أثناء الخدمة تتناول مواضيع حيوية ذات عالقة باالنتماء
الوطني ،والعقيدة الشرطية ،والشرطة المجتمعية.
3 .3إجراء دراسة طولية حول منحنى التغير في مستوى الهوية الشرطية أثناء الخدمة.
4 .4إجراء دراسات حول العالقة بين مستوى الهوية الشرطية ومتغيرات نفسية أخرى مثل :مستوى الطموح،
والثقة بالنفس ،واإلبداع ،والتوافق النفسي ،وفاعلية الذات لدى الضباط.
5 .5عقد مؤتمر علمي متخصص حول الهوية الشرطية وسبل تنميتها.
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ثانيا :مجال السعادة:
1 .1تطوير مؤشر للسعادة خاص في المجال الشرطي ،وذلك على غرار مؤشر السعادة الذي كانت دولة
اإلمارات العربية المتحدة الدولة العربية الرائدة في تطويره ،وذلك الن السعادة تعد الهدف الرئيس لعلم
النفس االيجابي ،وترتبط ارتباطا ايجابيا مع جميع مواضيع علم النفس االيجابي.
2 .2تطوير مقياس للسعادة خاص في المجال الشرطي.
3 .3إجراء دراسة حول اعتماد السعادة كوسيط  Mediatorبين مجاالت علم النفس االيجابي في المجال
الشرطي.
4 .4عقد مؤتمر علمي حول السعادة في المجال الشرطي.
5 .5بناء برامج ترويحية خاصة بتطوير السعادة لدى ضباط الشرطة وأسرهم ومساعدتهم في خفض التوتر
والقلق والضغوط الناجمة عن العمل.
خامسا :المقترحات والتوصيات العامة:
1 .1االهتمام بتوظيف علم النفس االيجابي في مجال العلوم الشرطية ،وذلك من خالل إعداد البرامج
التدريبية المناسبة لتطوير المجاالت التي يهتم بها هذا العلم مثل :التسامح واألمل والسعادة والتفاؤل
وجودة الحياة وتقدير الذات ،والتي تعد من الصفات األساسية لنجاح الضابط.
2 .2االهتمام بمشاركة الضباط باألنشطة الوطنية واالجتماعية العامة لدورها االيجابي في بناء الشخصية
وصقلها،والترويح عن النفس ،وتقليل التوتر ،وحسن التكيف مع الحياة العامة لدى الضباط،والقرب
وتقليل الفجوة بين الضباط وأفراد المجتمع.
3 .3ضرورة تطوير مقاييس خاصة في مجاالت علم النفس االيجابي مثل التسامح واألمل والسعادة والتفاؤل
وجودة الحياة وتقدير الذات ومراعاة الخصوصية في استخدامها في العلوم الشرطية.
4 .4إجراء دراسات حول العالقة بين المتغيرات النفسية قيد الدراسة الحالية ومتغيرات نفسية أخرى مثل:
اإلبداع ،والثقة بالنفس ،وتقدير الذات لدى العاملين في المجال الشرطي.
5 .5إجراء دراسة حول فاعلية استخدام مجاالت علم النفس االيجابي كاستراتيجيات للتكيف لدى المتقاعدين
في المجال الشرطي.
6 .6إجراء دراسة حول المواضيع قيد الدراسة الحالية لدى المتقاعدين في المجال الشرطي.
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