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 الممخص:

ستراتيجية اىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العوامل المؤثرة في الصورة الذىنية لمشرطة، ووضع 
واستخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ضمن  .مقترحة لتحسين تمك الصورة

وىما: ما العوامل المؤثرة في الصورة الذىنية لمشرطة؟ وما  ،محورين رئيسين لعرض المشكمة
مجموعة من النتائج إلى الخطوات المطموبة لبناء صورة ذىنية إيجابية لمشرطة؟ وخمصت الدراسة 

ولية كل شرطي، وتعد القيادة الشرطية مصدًرا من ؤ ن عالقة الشرطة بالمجتمع مسأكان أىميا: 
اإلعالم وقادة الرأي العام من العوامل أن تمع تجاه الشرطة، و مصادر تكوين الصورة الذىنية لممج

النتائج ىذه وفي ضوء . ا في تكوين الصورة الذىنية لممجتمع تجاه الشرطة سمًبا أو إيجاًباالمؤثرة جد  
تفعيل أجيزة الرقابة الشرطية لمجميور الداخمي  خرجت الدراسة بجممة من التوصيات كان أبرزىا:

عمل الشرطية من معينات العمل ومرتبات منسوبي الشرطة، العمى تطوير بيئة لمشرطة، والعمل 
 .االىتمام بالتدريب مع التركيز عمى دورات عالقة الشرطة بالجميورو 

القيادة الشرطية ،جميور الشرطة  ،العالقات العامة ،الصورة الذىنية ،: الشرطةالكممات المفتاحية  
 

Abstract: 

This study aimed to find out the factors affecting the mental image of 

the police, and to develop a proposed strategy to improve that image, and 

the researcher used in this study the descriptive and analytical approach 

within two main axes to present the problem, namely: What are the factors 

affecting the mental image of the police ?, and what are the steps required to 
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build an image A positive mindset for the police ?, The study concluded with 

a set of results, the most important of which were: that the relationship of the 

police to the community is the responsibility of every policeman, and the 

police leadership is a source of the sources of forming the mental image of 

society towards the police, and that the media and public opinion leaders 

are among the very influential factors in forming the mental image of 

society. Towards the police, negatively or positively, and that the role of the 

police in maintaining security in society and providing other security 

services, in addition to social responsibility, are the main factors in forming 

a positive mental image. 
 In light of the results, the study came out with a set of 

recommendations, the most prominent of which were: activating police 

oversight bodies for the internal police population, working to develop the 

police work environment from work aids and salaries for police employees, 

paying attention to training with a focus on police relationship courses with 

the public. 

Keywords: police _ mintal image _ public relations _ police crowd _ police 

command 

 

 :المقدمـــة
اليودا إن أىوم وظوائا العالقوات العاموة، بول  إحودىإدارة الصوورة الذىنيوة  ي منظموة  دتع

 .فوي أذىوان الجميوور وتودعيميا النيائي لمعالقات العامة في أي مؤسسة ىو بناء صورة ذىنية إيجابية
تووؤدي و  .مجميووورالتووي تقوودم المؤسسوة موون خالليووا نفسوويا وأعماليووا لكافووًة والصوورة الذىنيووة ىووي الطوور  

في حفظ ا من وتحقي  االستقرار في المجتمع وحماية ا رواح وصيانة الممتمكوات  رئيًساالشرطة دوًرا 
لوى دعوم مؤسسوات المجتموع الرسومية إميام ووظوائا تحتواج  يوتقديم العديد من الخدمات ا خرى، في

ا يقوا بجانبيوا لتقوديم ميًفوا قوي ووغياب الحصول عمى ىوذه المسواندة سويفقد الشورطة ح ،والمدنية والشعبية
وجووزًءا  دوليووةً  خدمووة شوورطية مميووزة، كووذلك نجوود أن موونيج المناصوورة المجتمعيووة لمشوورطة أصووب  فمسووفةً 

 مكماًل لموظيفة الشرطية.
وال شك أن الصورة الذىنية ىي النظرة الداخمية والقناعة المتولدة لدى اإلنسان تجاه مؤسسة 

ن ال صورة الذىنية  ي مؤسسة لدى جميورىا وفًقا لجودة خدماتيا أو سمعتيا أو حالة أو موقا، وتتكوَّ
التي تقدميا ليم، ووفًقا آلليات تقديم ىذه الخدمة أو السمعة، فعنودما نتحودث عون مؤسسوة الشورطة فو ن 
الخدمة المقدمة ىي خدمة ا من؛ وعميو ف ن جودة ا مون ودرجوة سويطرة الشورطة عموى الحالوة ا منيوة 

ىي معيوار قيواس الصوورة الذىنيوة المتولودة لودى جميورىوا وىوو الشوعب وا جانوب المقيموون، في البالد 
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بخالا آليات تقديم ىذه الخدمة من ذو  المعاممة وسرعة اإلجراءات والمظير العام لمنسوبي الشرطة 
 بمستوياتيم كافًة.

يش حيواة كريموة، فرىا لإلنسان ليعابد من تو  ا من من أىم الحاجات ا ساسية التي اليعد و  
 النموو ومسوتقر ا وضواع، يجوب أن تحقو  لوو سوبل الطم نينوة البنيوة مزدىورَ  المجتمع متوينَ  ىوحتى يبق

كثير من المواطنين في مصداقية الشرطة وال يثقون  يشككو  .الشرطة إلى تحقيقو ى، وىذا ما تسعكميا
ادت معرفوووة ز كافيوووة، فكمموووا والسوووبب فوووي ذلوووك سووووء الفيوووم لووودييم ونقوووص المعموموووات الحقيقيوووة وال ؛بيوووا

وبالتوالي  ؛ادت المصوداقية والثقوة واالحتورامز إلى تحقيقيوا  ىالمواطنين ب فراد الشرطة وأىدافيا التي تسع
يجابية،تتحول من تشك  كموا ،وصوال إلى تعاونو مع الشركة في منوع الجريموةيك وعدم ثقة إلى تعاون وا 

منوع الجريموة واجووب "( عموى أن 4فوي الموادة   1991السووداني لسونة  نوص قوانون اإلجوراءات الجنائيوة
التقودم لمشويادة و  ،تيمومعواقب المجورمين التبميغ عن الجورائم أمور يسواعد عموى كشوا أن ، ثم"عمى الكافة

 عمووىالمسوواعدة  يسوويم فووي ،وعوودم كتمانيووا والمحافظووة عمووى مسوورح الجريمووة واآلثووار وا دلووة الماديووة بووو
 الجاني. ىالقبض عم

 حث وأهميته:أسباب اختيار الب
تتمثل أسباب اختيار موضوع البحث في ا سباب الشخصية، والتي تعود إلى كون الباحث 
ضابط شرطة في وزارة الداخمية السودانية، بخالا أنو يعمل في الحقل ا كاديمي، وىو أستاذ العموم 

لموضوعية الشرطية المشارك، ورئيس قسم العموم الشرطية في جامعة الرباط الوطني، وا سباب ا
المتمثمة في العالقة الطردية بين تعاون الجميور المرتبط بالصورة الذىنية لديو عن الشرطة والمؤسسة 
الشرطية، وأن قدرة الشرطة عمى أداء واجباتيا مرتبط أساًسا بتعاون الجميور، وىذا ما يتطمب دراسة 

 الصورة الذىنية لمشرطة لدى جميورىا.
 أهداف البحث:
 :ث إلى تحقي  اآلتيييدا ىذا البح

معرفة مفيوم الصورة الذىنية لمشرطة السودانية لدى جميورىا، والعوامول الموؤثرة فوي تكووين  -1
 ىذه الصورة.

 معرفة جميور الشرطة الداخمي والخارجي وخصائصو. -2
 معرفة أثر العالقات العامة واإلعالم في الصورة الذىنية لمشرطة لدى جميورىا. -3
 حسين الصورة الذىنية لمشرطة.وضع إستراتيجية مقترحة لت -4

 مشكمة البحث:
 سووباب  ؛الثقوة وفقودانُ  والتووترُ  الشورطة بوالجميور فوي كثيور موون البمودان الشوك   عالقوةَ يسووُد 
دراسووة العوامووول المووؤثرة فوووي الصوووورة إلوووى لووذلك فووو ن أجيووزة الشووورطة أحوووج موووا تكووون  ؛وعواموول عديووودة
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عمميووا وعالقتيوووا  فووويرات والعواموول التوووي تووؤثر ن الشوورطة تعمووول فووي وسوووط متعوودد المت يوووكوووو الذىنيووة، 
 ة:تيالتساؤالت اآل ناإلجابة ع يبالجميور، وعمى ذلك تتمثل مشكمة الدراسة ف

  التساؤل الرئيس:
 ما العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذىنية لمشرطة؟

 التساؤالت الفرعية:
 ما مفيوم الصورة الذىنية لمشرطة لدى جميورىا؟ -1
ات العاموووة واإلعوووالم فوووي تكووووين الصوووورة الذىنيوووة لمشووورطة السوووودانية لووودى موووا دور العالقووو -2

 جميورىا؟
 ما الخطوات المطموبة لبناء صورة ذىنية إيجابية لمشرطة؟ -3

 منهج البحث:
التوووواريخي؛ لمت صوووويل التوووواريخي لمشوووورطة السووووودانية وعالقتيووووا اعتموووود البحووووث عمووووى الموووونيج 

ض النصوووص القانونيووة ذات العالقووة، وارتكووز البحووث بووالجميور، والموونيج القووانوني؛ بووالرجوع إلووى بعوو
عمووى الموونيج الوصووفي التحميمووي؛ لتحميوول عالقووة الشوورطة بووالجميور، وتحميوول الصووورة الذىنيووة لمشوورطة 

 السودانية لدى جميورىا.
 

 المبحث األول
 والشرطة وواجباتها مفهوم الصورة الذهنية

 المطمب األول
 مفهوم الصورة الذهنية

ذىنية لممؤسسات وجماىيرىا واحدة من المرتكزات الرئيسة التي تراعييا إدارة تمثل الصورة ال
يتزايد االىتمام بموضوع الصورة الذىنية وأىميتيا نظًرا لمقيمة الفعالة التي تؤدييا في  إذ ؛المؤسسات

 .(1 تشكيل اآلراء وتكوين االنطباعات الذاتية وخم  السموك اإليجابي
 ية:تعريف الصورة الذهن -أواًل 

تعرا الصورة الذىنية في الم ة عمى أنيا الشكل المجسم، والصورة بمثابة خيالو في الذىن 
أو تصور عقمي شائع بين أفراد جماعة معينة يشير إلى اتجاه  ،، وىي االنطباعات الذىنية(2 أو العقل

 .(1 آخر يءىذه الجماعة نحو شخص أو نظام أو جنس أو فمسفة أو أي ش
                                                           

 .11ص لجزائر،، ادور العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية (.م2014 حمزة  ،غموقي(1 
 .المعجم الوسيط (2 
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يوي عمميوة معرفيوة نفسوية نسوبية ذات أصوول ثقافيوة فة الذىنية اصوطالًحا أما تعريا الصور  
وتكوووين اتجاىووات  وسووماتو، ك أفووراد المجتمووع االنتقووائي المباشوور لخصووائص موضوووع موواار إدتقوووم عمووى 

وما ينتج عن ذلك من توجييات سموكية في إطار مجتموع معوين، وقود  ،عاطفية نحوه سمبية أو إيجابية
 .(2 أو غير دقي  اواالتجاىات شكاًل ثابًتا أو غير ثابت، دقيقً ت خذ ىذه المدركات 

وتعني  ،(3 بالحواس لمحكم عمى مجريات ا مور إدراكووىي أيًضا استدراك العقل لما سب  
وىي انطباعات عقمية تختما من فرد  ،أيًضا إجمالي االنطباعات الذاتية لمجماىير عن المنظمة

 .(4 آلخر
ة ىي االنطباعات التي تكونت لدى المواطن حول جياز الشرطة والصورة الذىنية لمشرط

أىميا الخبرة المباشرة وغير المباشرة في  ،كحصيمة لعممية معرفية تراكمية، نتجت عن عدة عوامل
ىذه الحصيمة المعرفية تشكمت اتجاىات عاطفية سمبية أو إيجابية  ىعم وبناءً  ؛التعامل مع الشرطة

 .(5 مع الشرطة اممووتع أثرت في سموك المواطن
 :(6 أىميا ،وىناك عدة أنواع لمصورة الذىنية

فبناء صورة ذىنية ناجحة يتطمب  ،: وتعني إحساس المنظمة بنفسياالصورة الذهنية الذاتية -1
 ر صورتيا الذاتية.بت ييأن تبدأ المنظمات أواًل 

 الجميور.: وىي ما ترغب المنظمة في توصيمو عن نفسيا إلى الصورة الذهنية المرغوبة -2
: وىووي التصووورات وا حاسوويس والعالقووات، ويعكووس اإلدراك عنوود الصــورة الذهنيــة المدركــة -3

 قراراتيم. فيوىو إدراكيم الشخصي الذي يؤثر  ،يما شخاص حقيقتَ 

                                                                                                                                        

 معجم المعاني. (1 
 .13ص، ، القاىرةالرأي العام المصري ىالصورة لرجل الشرطة لد (.م2005  أحمد ،الدسوقي(2 
جامعووة نووايا لمعموووم  : الريوواض الصــورة لرجــل المــرور فــي المجتمعــات العربيــة، (.م2014 خالوود  ،الكووردي(3 

 .35ا منية، ص
ثـر الـدور الـذي تؤديـه الشـرطة فـي بنـاا صـورتها الذهنيـة مـن وجهـة ن ـر أ (.م2015 دي رشوعبد المطيوا (4 

 .38صالجامعة اإلسالمية، : غزة ،اجستيررسالة م لجان الصمح،
 .49المرجع الساب ، ص (5 
 ،القوواىرة إدارة الصــورة الذهنيــة لممن مــات فــي إطــار دافــا المســؤولية االجتماعيــة،، (م2011  أحموود ،كووردي(6 

 .22ص
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 خصائص الصورة الذهنية: -ثانًيا
 كاآلتي: ، وهيهناك عدة خصائص وسمات لمصورة الذهنية

 :عدم الدقة -1
 ن ا فراد  ؛ال تعبر بالضرورة عن الواقع الكمي كونيا ؛ية بالدقةالصورة الذىنال تتسم 

 .(1)يكونون فكرة شاممة عن اآلخرين من خالل معمومات محددة ناقصة
 التعميم وتجاهل الفروق الفردية: -2

أن كل فرد من  ةلذلك ف ن ا فراد يفترضون بطريقة آلي ؛تقوم الصورة الذىنية عمى التعميم
الرغم من وجود اختالفات وفرو   ىع الصورة تنطب  عميو صورة الجماعة عمأفراد الجماعة موضو 

 فردية.
 التنبؤ بالمستقبل: -3

الذىنية في التنبؤ بالمستقبل من خالل معرفة السموك والتصرفات المستقبمية  ةتسيم الصور 
 لمجميور تجاه الموقا والقضايا بشكل ينبئ بالسموكيات التي قد تصدر منيم مستقباًل.

 اك المتحيز:اإلدر  -4
 ىبن ن الصور الذىنية تُ  ؛تؤدي الصورة الذىنية إلى تكوين إدراكات متحيزة لدى ا فراد

لذلك ف نيا تؤدي إلى أحكام متعصبة ومتحيزة، فمن خالل الصور  ؛أساًسا عمى درجة التعصب
 تتس  مع مع معتقداتيم وال ىالذىنية يرى ا فراد جوانب من الحقيقة وييممون أخرى  نيا ال تتماش

ىي إال أحكام أو تقويم لما نراه في ضوء تحيزنا وقيمنا  اتجاىاتيم، فالصورة التي يكونيا ا فراد ما
ومبادئنا، حيث ينبع التحيز والتعصب من العالقات بين عضوية الجماعة والخصائص النفسية 

 . (2)لمفرد
 :أبعاد الصورة الذهنية -اثالثً 

 :وىي أبعاد أساسية الصورة الذىنية عمى ثالثةتشتمل 
 :البعد المعرفي -1

أو شخًصا ما،  درك من خالليا الفرد موضوًعا أو قضيةً يقصد بيذا البعد المعمومات التي يُ 
عميو الصورة الذىنية التي يكونيا الفرد عن اآلخرين وعن  ىبنىذه المعمومات ا ساس الذي تُ  عدوت

والذي  ،الذىنية عمى اإلطار المعرفي لإلنسانتكوين الصورة يعتمد و  الموضوعات والقضايا المختمفة.
ولمحدودية  ،يعتمد بدوره عمى خبرات الفرد المباشرة وغير المباشرة في الواقع االجتماعي المحيط بو

                                                           

 .49المرجع الساب ، ص (1 
 .22المدينة بري لمطباعة والنشر، ص: القاىرة، الصورة الذهنية واإلعالمية، (م2004 أيمن نداء، (2 
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الفرد أيًضا عمى مصادر المعمومات الوسيطة وفي مقدمتيا وسائل يعتمد ىذه الخبرات المباشرة 
المتنوعة وانتشارىا الواسع أن تقدم لألفراد واقًعا بدياًل اإلعالم التي تستطيع من خالل مضامينيا 

 .(1)لواقعيم المحدود
عمى دقة المعمومات والمعارا تكون دقة الصورة الذىنية، ووفًقا لمبعد المعرفي ف ن  وبناءً 

ا خطاء في الصورة الذىنية المتكونة لدى ا فراد ىي أخطاء ناتجة عن المعمومات والمعارا 
حصل عمييا ىؤالء ا فراد، أو أخطاء في عممية إدراك ىذه المعمومات بالشكل  الخاطئة التي

 :(2)، وىمامبعد المعرفي مكونينللذلك ف ن  ؛الصحي 
مون خوالل  المجوردةَ  المعمومواتِ  خاللوو الفوردُ مون وىوو المكوون الوذي يعورا  :المكون المعرفي -أ 

 اتصالو وتفاعمو مع من حولو باستخدام حواسو.
 ،طة حواسوووسووال عمييووا بو وىووو طريقووة اسووتيعابو لممعمومووات التووي تحّصوو ي:المكــون اإلدراكــ -ب 

 .وتشكيميا وىذا لو أىمية في تكوين الصورة الذىنية
 : البعد الوجداني -2

يقصد بالبعد الوجداني الميل باإليجاب أو السمب تجاه موضوع أو قضية أو شخص أو شعب 
تشكل الجانب الوجداني مع الجانب ي فراد، و أو دولة في إطار مجموعة الصور الذىنية التي يكونيا ا

الجوانب الوجدانية التي تمثل اتجاىات  ىالمعمومات والمعارا وتبق ىالمعرفي ومع مرور الوقت تتالش
 .(3 ا فراد نحو ا شخاص والقضايا والموضوعات المختمفة

لعوامل أىميا من ا ذلك مجموعةٌ  فيؤثر تويتدرج البعد الوجداني بين اإليجابية والسمبية، و 
ش ن من  إذ ؛ويرتبط أيًضا بالخبرات واالتجاىات السابقة لدى ا فراد ،حدود توافر معمومات المعرفة

 .(4 الخبرات اإليجابية أن تسيم في بناء اتجاىات إيجابية والعكس صحي 
 البعد السموكي: -3

وعمى  ؛ون الحياةؤ يعكس سموك الفرد طبيعة الصورة الذىنية المشكمة لديو في مختما ش
ف ذا كانت الصورة الذىنية إيجابية تجاه الشرطة يكون  ،لمسموك دلياًل  دذلك ف ن الصورة الذىنية تع

 في سبيل تحقي  أىدافيا والعكس صحي . ليا لمشرطة ومشاركةً  سموك المواطن مساندةً 
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 المطمب الثاني
 مفهوم الشرطة وواجباتها

 أهداف الشرطة: -أوالً 
 نيا الواجية الرئيسة لمتعامل  ؛يزة ا منية في كل نظام ومجتمعالشرطة من أىم ا ج تعد

وواجبات ووظائا تقوم بيا في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطن  اً ليا أىدافإن مع المواطنين، حيث 
نفاذ القانون إلى ا من والطم نينة،  جة اإلنسانا من منطم  حاوقد ظيرت وظيفة الشرطة تاريخي   .وا 

 إلىبطريقة تتسم بالرضا واالحترام  االجماعة وتعاون ا فراد مع بعضيم بعضً  وجوديتطمب كذلك 
ضروريات الحياة  التي ىي منلذا جاءت وظيفة الشرطة  ؛فر وسائل وأساليب ا من وا ماناتو 

م  الشرطة 2005من دستور السودان االنتقالي لسنة  148وقد ورد في المادة  .(1 االجتماعية اآلمنة
خدمية ميمتيا تنفيذ القانون وحفظ النظام واالنتماء ليا مكفول لكل السودانيين بما يعكس قوة نظامية 

واجباتيا بكل صد  ونزاىة وفًقا لمقانون والمعايير القومية  يتنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤد
رطة قوة عمى أن "الش 25م فنص في المادة 2008والدولية المقبولة(، أما قانون شرطة السودان لسنة 

ونص  ،نظامية خدمية االنتماء ليا مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني"
 عمى أىداا الشرطة كاآلتي: 12كذلك في المادة 

 تهدف الشرطة إلى:
 المحافظة عمى أمن الوطن والمواطن.  -1
 تنفيذ القانون وحفظ النظام.  -2
فوي تحقيو  ا مون القوومي بالتنسوي  موع ا جيوزة ذات  سويامتحقي  ا من الداخمي لمبالد واإل -3

 الصمة. 
 تحقي  التعاون الدولي واإلقميمي في مجال مكافحة الجريمة.  -4
 واجبات الشرطة ومهامها: -ثانًيا

 ( كاآلتي:12م في المادة  2008في قانون شرطة السودان لسنة واجبات الشرطة السودانية وردت 
 ن. المحافظة عمى أمن الوطن والمواط -1
 سالمة ا نفس وا موال وا عراض.  -2
 منع الجريمة واكتشاا ما يقع منيا.  -3
 ترسيخ سيادة حكم القانون.  -4

                                                           

، ســيق بــين الشــرطة ومؤسســات المجتمــاأطــر التعــاون والتن، (ىووو1425 محمووود محموود عبوود ا  ، كنسوواوى  (1 
 .  11الرياض، ص
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 فًقا لمقانون. المحافظة عمى المال اليامل والمفقود والتصرا فيو وَ  -5
وتنفيووذ واجبووات الشوورطة بمووا  ،توعيووة الجميووور بالوسووائل التووي تسوواعد عمووى مكافحووة الجريمووة -6

 ور في معاونة قوات الشرطة ودعميا. يحق  إشراك الجمي
 الحفاظ عمى اآلداب وا خال  الفاضمة والنظام العام.  -7
مباشووورة واتخووواذ اإلجوووراءات والتووودابير لوقايوووة وحمايوووة الممتمكوووات والمرافووو  العاموووة والمنشووو ت  -8

 الخاصة. 
 ن سمطة ذات اختصاص. عتنفيذ ا حكام القضائية وأي أحكام أو قرارات صادرة  -9

 تسند إلييا بموجب القوانين.  أي واجبات -10
وقد أدى التقدم العممي والتطورات االجتماعية في مختما المجاالت إلى تعدد ميام أجيزة 

 :(1 اآلتيك الشرطة والتي يمكن تصنيفيا
 مهام الشرطة اإلدارية:

أداء ا عمووال والتوودابير التووي موون شوو نيا الحفوواظ عمووى أموون المووواطن وضوومانة سووالمتو  وتشوومل
 حمايووةو  كافووة، والعموول عمووى منووع وقوووع الجوورائم ب نواعيووا وأشووكاليا ،وصووون حرياتووو وحقوقووو الشخصووية
  .النظام العام

 :مهام الشرطة الجنائية
مثوووول ضووووبط الجوووورائم وجمووووع ا دلووووة والتحقيوووو  الجنووووائي وجمووووع  ،وىووووي ميووووام قضووووائية وعدليووووة

ا حداث وأعمال الشرطة المعمومات الجنائية وحفظ سجل البصمات والكالب الشرطية ومعالجة جنوح 
 الجنائية الدولية واإلقميمية وتبادل المعمومات الجنائية وتسميم المجرمين وغير ذلك. 

 :مهام الشرطة المجتمعية
المتمثمووة فوي بووث ا مون والطم نينووة  ،وىوى ميوام تقوودم عبور ا موون ب بعواده االجتماعيووة والنفسوية

زالووة أسووباب الخوووا والقموو  موون خووالل الضووبط االجت موواعي والمحافظووة عمووى أخووال  ا مووة وسووموكيا وا 
سوعافية لممصوابين فوي الحووادث االجتماعي ومعاونة الفئات الضعيفة في المجتمع وتووفير الخودمات اإل

 .االجتماعية والظواىر السالبة تحداث ومعالجة انحرافيم ومعالجة المشكالوتوفير وسائل رعاية ا 
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 المبحــــث الثاني
 الصورة الذهنية فيقيادة الشرطية وأثر ذلك الجمهور الداخمي وال

 المطمب األول
 لمشرطة الجمهور الداخمي

وىووو مجموعووة موون  ،(1 ىووو جماعووة موون النوواس ليووم مصووال  مشووتركة ورأي مشووترك الجميووور
الجماىير  أحدوالجميور الداخمي بالنسبة لمشرطة  .(2 ن مًعا برباط مشترك في المصمحةيا فراد مرتبط

فوووي جيووواز الشووورطة مووون الضوووباط وضوووباط الصوووا والجنوووود كميوووم العووواممين  ييعنوووو ، يموووةمالنوعيوووة ال
 والعمال.

ن العالقووة بووين الشوورطة والجميووور ىووي فووي جوىرىووا مجموعووة عالقووات بووين فوورد موون إوحيووث 
كوول تجربووة يموور بيووا مووواطن مووع الشوورطة سووواء عوون طريوو  ؛ لووذا أفرادىووا بواحوود أو أكثوور موون المووواطنين

، (3 عالقوة الشورطة بوالجميور فويعن طري  المالحظة أو المحادثة ليا أثرىا  لو أو لذويو ىخدمة تؤد
أن صورة الشرطة فوي النيايوة تتشوكل مون مجموعوة الصوور الذىنيوة المنطبقوة لودى كول فورد  يوىذا يعن

نوو ينوتج  من خالل تعاممو مع أفراد الشرطة، ف ذا كانت حصيمة تجربوة الموواطن موع الشورطة إيجابيوة ف
يتضو  أىميوة كول ومن ىنا الصورة الذىنية لجياز الشرطة،  فيىنية طيبة تؤثر بال شك عنيا صورة ذ

ال  ؛سموك وكل تصرا يصدر عن رجول الشورطة خوالل تعامموو موع أفوراد الجميوور فوي الحيواة اليوميوة
الصوووورة الذىنيوووة عووون العامووول والجيووواز الوووذي يعمووول فيوووو مووون خوووالل سوووموكياتو وتصووورفاتو موووع تنطبوووع 

نما ال العمل اليومي فحسب وخصوًصا في الشرطة،الجماىير في مج الصوورة الذىنيوة لرجول  تتحودد وا 
أثناء عممو وخارج عممو، فتعامل الشرطي في السوكن فوي الحوي أيًضا في الشرطة من خالل تصرفاتو 

ن عالقوة الشورطة إلوذلك يمكون القوول  ؛ن صورة لو ولمشورطة مون خوالل التعامول اليووميأو المدينة يكو  
ولية كوول شووورطي موون خوووالل عالقاتووو واتصوواالتو موووع أفووراد عائمتوووو وجيرانووو وأفوووراد ؤ ىووي مسووو بووالمجتمع
ك أفوراد الشورطة الذين يتعامل معيم، ومن خالل ما سب  يتض  لنا أىمية أن يكون سمو  كميم المجتمع

راد من الضرورة حتى يعكس ىوؤالء ا فوو  ،، والصورة الذىنية لمشرطة يحمميا أفرادىااً وتصرفاتيم إيجابي
 .مبى ليم احتياجاتيم والرضا الوظيفين يُ أالصورة الطيبة أن يشعروا بكيانيم واحتراميم و 
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 المطمب الثاني
 وتشكيل الصورة الذهنية عن الشرطة القيادة الشرطية

 مفهوم القيادة الشرطية:  -أواًل 
وظيفووة  وىووي ،تعوود القيووادة الشوورطية مصوودًرا موون مصووادر تشووكيل الصووورة الذىنيووة لمشوورطة

القيادة عممية الت ثير في النشاطات والعمميوات تعني ضرورية لتحقي  ا ىداا في جميع المستويات، و 
الت ثير  عمىلمجموعة من ا عضاء وتوجيييا باتجاىات محددة، وىي تمك القدرة التي يتمتع بيا القائد 

ن، وىوي موىبوة اآلخرين وتوجيييم بطريقة معينة، وخمو  تعواون بيونيم فوي سوبيل تحقيو  ىودا معوي في
جماعتوو داخول إطوار مون العالقوات  فوين يموارس تو ثيره أمقائد الجيود ال بد ل، و (1 ومعرفة في وقت واحد

يجب أن يحتفظ القائود بعالقوات إنسوانية موع الجماعوة لمحفواظ  إذ ؛الطيبة التي تقوم عمى االحترام والود
 ؛ؤثر فحسوب بول يتو ثر أيًضوا بالجماعوةنوو ال يوأكما يجب أن ي خذ القائد في اعتباره  ،عمى زعامتو بيا

 ؛والقيادة الشورطية ىوي جوزء مون الجميوور الوداخمي لمشورطة، (2 وعميو أن يعرا متى يؤثر ومتى يت ثر
قوود ال تمووارس اتصووااًل  نفسووو ن القيووادة ىووي التووي توجووو التووابعين وفووي الوقووتولكوون ليووا خصوصووية  

 لية بناء الصورة الذىنيوة لمشورطة لودى الجمواىيرو ؤ يقع عمى عاتقيا مس ؛ بلمباشًرا بالجميور الخارجي
 وتكوينيا.

 
 أساليب القيادة الشرطية في تشكيل الصورة الذهنية لدى الجمهور: -ثانًيا 
 القدوة الحسنة: -1

الشرطة قوة نظامية خدمية ي مب عمى أدائيا الطابع االنضوباطي ضوماًنا لتحقيو  ا ىوداا، 
وقدوة لبقية المرؤوسين في الشرطة من  ،ن نموذًجا يحتذى بومقيادات الشرطية أن تكو نب ي لومن ىنا ي

موون وأعرافووو لووذلك فوواحترام القيووادة الشوورطية لقوووانين المجتمووع  ؛جيووة أو أفووراد المجتمووع موون جيووة أخوورى
 ؛موون ناحيووة أخوورى يجووب أن تترجمووو سووموكيات ىووذه القيوواداتوقواعووده ناحيووة، وقوووانين جيوواز الشوورطة 

امتيوووا واحتراميوووا وىيبتيووا بوووين الجمووواىير، فتتسووم الشخصوووية القياديوووة لمحفوواظ عموووى مظيووور الشوورطة وكر 
 بالحزم في غير بطش والمين من غير ضعا.

 روح األسرة الواحدة: -2
من الضروري أن تتبع القيوادة فوي تعامميوا موع المرؤوسوين روح ا سورة الواحودة التوي تتعواون 

ذا شوعر  فتسوود العالقوات اإلنسوانية والمحبوة ،نجواز ىودا مشوتركإمن أجل  واالحتورام بوين المجتموع، وا 
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وبالتالي يعكس صورة ذىنية إيجابية لممؤسسة  ؛تنعكس في أدائو ومعاممتو لمجميورسالفرد بيذه الروح 
 الشرطية.

 تطبيق مفهوم االتصال ذي االتجاهين: -3
بحيوووث ال  ؛مفيووووم االسوووتماع عنووود التعامووول موووع المرؤوسوووين يجوووب عموووى القيوووادة أن تطبووو 

نموا مون الضوروري االسوتماع لبقيوة ا فوراد وتقبول ينحصر دورىم في  إعطاء ا وامر والتعميمات فقط، وا 
 ا مر الذي يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لألفراد وزيادة انتمائيم ومن ثم إتقانيم لمعمل. ؛مقترحاتيم

 المشاركة االجتماعية: -4
انفعمووا موع المجتموع،  بد أن يالحوظ أفوراد المجتموع أفوراد الشورطة وعموى رأسويم القوادة وقود ال

نو أن يعكووس  وىووذا موون شوو ،ن الشوورطة جووزء موون المجتمووع  ؛مشوواركين ليووم فووي المناسووبات المختمفووة
 صورة ذىنية إيجابية عن الشرطة.

 استخدام لغة مهذبة لمتخاطب: -5
مووون الضوووروري عنووود تعامووول القيوووادات الشووورطية موووع أفوووراد المجتموووع أو موووع بقيوووة المسوووتويات 

تجنووب اسووتخدام ا لفوواظ الجارحووة التووي تخوودش الحيوواء وتمووس تو  ،ة الئقووة ميذبووةا خوورى أن تسووتخدم ل وو
 ا يدل عمى االستعالء والتكبر.وأن تبتعد القيادات عمّ  ،كرامة اإلنسان

 احترام رموز المجتما وقياداته واإلعالميين: -6
ى تعامميا مع رموز المجتمع معاممة طيبة، وأن تستمع إلوأن يكون مقيادات الشرطية ينب ي ل

فووي  اكبيوورً  اقووادة الوورأي العووام فووي المجتمووع دورً ل ؛  نآرائيووم ومقترحوواتيم بصوودر رحووب كمووا سوونرى الحًقووا
بود مون الحورص عموى احتورام اإلعالميوين  عكس الصورة الذىنية لمشورطة مون خوالل تعوامميم، أيًضوا ال

القيوادات  حضوورعنود بالشورطة، و  ةً متعمقو من أخبار وتقديرىم واحترام مواعيدىم، والرد عمى ما يثيرونو
ن تكووون عمووى وعووي بالموضوووع الووذي تتحوودث فيووو، بحيووث ال أبوود و  بوو ي شووكل عبوور وسووائل اإلعووالم ال
 تكون معموماتيا مبتورة أو م موطة.

 الزيارات المتبادلة ما المؤسسات التربوية والتعميمية: -7
ة تمتقوي فييوا من ا ىمية بمكان تنظيم زيارات لبعض القيادات لممؤسسوات التربويوة والتعميميو

تتحودث إليووو ويتحوودث إلييووا، فوي جووو ودي تووزال فيوو الحووواجز النفسووية بووين و القيوادات بفئووات الجميووور، 
 الشرطة والجميور والتي تعد من الموضوعات التي صنعيا االستعمار.

 م حقوق اإلنسان:ااحتر  -8
 في ل شرطيتعزيز احترام حقو  اإلنسان ومتابعة التزام كإلى  القيادة الشرطية السعي ىعم

حقووو  اإلنسووان وتوطيوودىم وفًقووا  حكووام  ىأثنوواء قيامووو بواجبووو بوواحترام الكرامووة اإلنسووانية والمحافظووة عموو
التوي صوادقت الشريعة اإلسالمية والدستور والقوانين والموائ ، واالتفاقيات ذات الصمة بحقوو  اإلنسوان 
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وغيوره مون ضوروب وأشوكال  ،وحمايوة جميوع ا شوخاص مون التعورض لمتعوذيب ،عمييا حكومة السوودان
وأن يحتووورم معتقووودات المحتجوووزين ويسوووم  ليوووم بووو داء  ،نسوووانيةغيووور اإلالمعامموووة أو العقوبوووة القاسوووية أو 

 .(1 الشعائر والطقوس الدينية
 المبحث الثالث

 اإلعالم وقادة الرأي العام وأثرهم في تكوين الصورة الذهنية لمشرطةو  العالقات العامة
 المطمب األول

 والصورة الذهنية لمشرطة وسائـل اإلعــــــــالمت العامة و العالقا
 العالقات العامة والصورة الذهنية لمشرطة: -أوالً 

العالقات العامة ىي اإلستراتيجيات من ا نشطة والعالقات التي تقوم بيا الشركة أو 
العمالء  المؤسسة من أجل تحقي  ىدا محدد وىو الوصول إلى الجميور، وتقوم ىذه العالقة بين

والشركة من خالل قسم العالقات العامة، فيي فن وطريقة اختيار الوسائل المناسبة لمتواصل مع 
، وبذلك ف ن اإلدارة العامة لمعالقات العامة واإلعالم (2)الجميور مع االلتزام بمبادئ العالقات العامة

رطة لدى جميورىا من في الشرطة ىي المسؤولة بالدرجة ا ولى عن تشكيل الصورة الذىنية لمش
خالل االتصال بالجميور، والعمل عمى تقوية الروابط وبناء ثقة متبادلة بين مؤسسة الشرطة 

 :(3 والجميور، والتي ت خذ في االعتبار ا ىداا العامة من اتصال الشرطة بجميورىا، وىي
 
 تخفيي درجة عدم التأكد: -1

ر بالمعمومات الالزمة لتخفيض حدة القم  تمعب أجيزة الشرطة دوًرا حيوي ا في تزويد الجماىي
والتوتر وخاصة في حاالت الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل وغيرىا، وفي حالة عدم قدرة أجيزة 
الشرطة المختمفة عمى القيام بيذا الدور بكفاءة عالية سوا يدفع الجميور إلى التقصي والبحث عن 

وغير الرسمية، وتكمن الخطورة في اندفاع الجميور أسباب ىذه ا حداث من مصادرىا الرسمية 
 ام.لمحصول عمى معمومات من مصادر غير رسمية خاصة إذا اتجيت إلى جيات مناوئة لمنظ

 
 

                                                           

 (.1مدونة قواعد السموك لقوات الشرطة، السودان، المادة    (1 
، ها"أنواع العالقات العامة وأهم أهدافها وكيفية تحقيقها وقياس نجـاح إسـتراتيجيات" م(.2021  مي فيمي، (2)

م 28/2/2021/، تووم زيووارة الموقووع بتوواريخ 27/1مقووال ُنشوور عمووى الموقووع اإللكترونووي "بروميوودياز" بتوواريخ 
 م5:00الساعة 

 .78 – 77ص ،مرجع ساب  .عادل محمد ،زايد، عبد الحميم (3 



 مصعب عمر طه

(78) Journal of Al Azhar University–Gaza, Humanities Volume 23 No.1 June. 2021 
 

 تأكيد المعتقدات: -2
ويعني ذلك أنو يتم االتصال إلقرار ما ىو معتقد بو لمحصول عمى معمومات، ومثل ذلك 

عامة في الشرطة من إصدار نشرات توعوية لت كيد ما ىو بالنسبة لمشرطة ما تقوم بو العالقات ال
 معروا من مبدأ "الشرطة في خدمة الشعب"، وغيرىا مما يدعم العالقة بين الشرطة وجميورىا.

 التحكم والسيطرة: -3
تمثل عممية الت ثير في سموك ال ير؛ لتحقي  إحدى الوظائا ا ساسية لرجل الشرطة، ويمكن 

ك الجماىير من خالل التحكم بكمية المعمومات ونوعيتيا التي يتم تزويدىم بيا؛ أن يتم الت ثير في سمو 
 ولذلك إذا بدأنا عممية اتصال لتحقي  ىدا محدد ف ن االتصال يكون ب رض الت ثير والحكم.

 اإلعالم: -4
تزود أجيزُة الشرطة الجماىيَر بالمعمومات الالزمة لتسييل أعماليم اليومية، وبصفة عامة 

أنو كمما زادت الثقة المتبادلة بين أجيزة الشرطة والجميور زاد اعتماد الجميور عمى تمك يالحظ 
الجميور قد يسعى أحياًنا إلى ف ن المعمومات وزاد ت ثرىم بيا أيًضا، وعمى الرغم من توافر المعمومات 

ز أو الحصول عمى المزيد من المعمومات من مصادر أخرى متعددة، مثل أجيزة اإلذاعة والتمفا
 الصحا.

 وسائل اإلعالم والصورة الذهنية لمشرطة: -ثانًيا
ووواتوووؤدي وسوووائل اإلعوووالم دوًرا  فوووي تشوووكيل الصوووورة الذىنيوووة لووودى الجميوووور عووون ا فوووراد  ميم 

والجماىير والمنظمات والحكومات والدول والشعوب، فيي النافذة التي تطل الجماىير من خالليا عمى 
لصورة الذىنية  ي فورد أو منظموة تتو ثر بتموك المعموموات والمضوامين ا حداث والقضايا، ولما كانت ا

وكل منظمة تحتاج إلى تقديم نفسيا إلى الجمواىير فوي أفضول  .التي تبعثيا وسائل اإلعالم الجماىيرية
، ومون أجول أن تعكوس (1 من ىنوا تو تي أىميوة العمول عموى تقوديم المنظموة إلوى وسوائل اإلعوالم ؛مظير

ف ن عموى أجيوزة  ؛سيم في تكوين صورة ذىنية طيبة لدى الجماىيرمين إعالمية تُ وسائل اإلعالم مضا
 :(2 ي تالشرطة مراعاة ما ي

 حسن استقبال اإلعالميين واحترام مواعيدىم. -1
 وضع المعمومة الصحيحة وا خبار الصادقة بين أيدي اإلعالميين في التوقيت المناسب. -2
خاصووووة تمووووك  ،عبوووور وسووووائل اإلعووووالم بجديووووةالتعاموووول مووووع المضووووامين اإلعالميووووة التووووي تقوووودم  -3

 االنتقادات التي توجو لمشرطة من خالل ىذه الوسائل.
                                                           

 .10ص ،، مرجع سب  ذكرهيعم، عجوة(1 
 .73ص ،محمود، مرجع سب  ذكره، يوسا  (2 
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 ؛اسومبي   ما أسوواًء كوان إيجابي و ،بد من متابعة كل ما تبثو وسائل اإلعالم والتعامول معوو لذلك ال
 وسووائل اإلعووالم فوويتجوواوزت قوود ا موور الووذي يووؤدي إلووى عكووس صووورة ذىنيووة طيبووة لجيوواز الشوورطة، و 

حيث ظيرت وسائل إعالم حديثة ومتنوعة وأىميوا وسوائل التواصول  ؛التقميدية الوقت الحاضر الوسائلَ 
تتميز بالسرعة فوي نقول الحودث و فرة لدى جميع أفراد المجتمع، ااالجتماعي الحديثة، التي أصبحت متو 

ت مو  الشوورطة  لوذلك ينب ووي أال ؛ا فوي تشووكيل الصوورة الذىنيووةوبصوورة مباشوورة، وتسويم بشووكل كبيور جوود  
نمووا تعموولىووذه الوسووائل عمووى االسووتفادة منيووا فووي عكووس صووورة ذىنيووة طيبووة، وقوود شوواىدنا صووورة  ، وا 

عبور  كميوا فوي بقواع العوالم الشرطي الذي يقدم مشروًبا لذوي االحتياجات الخاصة قد انتشرت في ثوانٍ 
وبالمقابوول إذا كانووت  صووورة ذىنيووة إيجابيووة لممؤسسووة الشوورطية، ةً موسووائل التواصوول االجتموواعي، مشووك  

 ؛تشكل صورة ذىنية سمبية عن المؤسسة الشرطية ياولكن نفسيا ىناك واقعة سمبية أيًضا تنشر بالكيفية
  عند تنفيذ الواجبات. وىذا بدوره يفرض عمى الجميور الداخمي لمشرطة الدقة واالنتباه

 المطمب الثاني
 والصورة الذهنية لمشرطة قادة الرأي العام

 يموسوموك يموموواقف ئيومراآو  أشوخاص آخورين معموموات ىم فيىم أشخاص ليم ت ثير  قادة الرأي
فووي تشووكيل الوورأي العووام فووي الجماعووة التووي ينتمووون إلييووا، وجيوواز  أيًضووا ، وليووم دور(1 فووي مجتمووع مووا

يسويل عمول الشورطة ويقمول الصوعوبات التوي   نوو ؛ مس الحاجة إلى ت ييد الجمواىير لجيوودهبالشرطة 
التوووي يمكووون  العوامووولأىوووم تكمووون من مسووواعدة الجمووواىير وتعووواونيم موووع أفوووراد الشووورطة، و تواجييوووا ويضووو

قناعيوة، وعون ديلمشرطة أن تحق  بيا الت ثير الجماىيري في قادة الرأي بما ل يم من إمكانيات ت ثيريوة وا 
طري  اتصواليم بجمواىيرىم يمكونيم أن يسويموا فوي تشوكيل الصوورة الذىنيوة الطيبوة عون الشورطة، ومون 

بعض القيوادات الرسومية لو إذ يمكون ؛فضل أن يكون ت ييد قادة الورأي مرتكوًزا عموى صوفة غيور رسوميةا 
إال إنيا ال تمثول القيوادة  ؛أن تمارس ىذا النوع من الت ثير بحكم موقعيا ومنصبيا ومركزىا في المجتمع

خورين إمكانية الت ثير في اآلن قيادة الرأي العام ترتكز بالدرجة ا ولى عمى نظًرا   ؛الفعمية لمرأي العام
، ومووون ضووومن (2  سوووباب وعوامووول شخصوووية غيووور رسووومية، وال تتصووول با وضووواع والمناصوووب الرسووومية

 :(3 ا مثمة لقادة الرأي في المجتمع
 رجال الدين. -1
 رجال اإلعالم. -2

                                                           

 .98ص عالم الكتب،: ، القاىرةي العامأتصال الجماهيري والر اإلعالم واال  (.م1984  سمير محمدحسين، (1 
 .99ص ،المرجع الساب  (2 
 .84ص، ساب مرجع  ،محمود، يوسا(3 
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 .نو ن والمبدعو ا دباء والشعراء والفنان -3
 .قادة ا حزاب السياسية -4
 أعضاء المجمس الوطني. -5
 قابات واالتحادات وجماعات المصال  في المجتمع.قادة الن -6
 ن وأصحاب الشيرة في المجتمع.و رؤساء ا ندية الرياضية والرياضي -7
 العاممون في المؤسسات التعميمية والتربوية. -8
 كبار السن في بعض المجتمعات والعمد والمشايخ. -9

 ة.الموظفون الرسميون ممن تتي  ليم وظائفيم تكوين عالقات اجتماعية واسع -10
يم مون إمكانيووات تو ثير فوي تكوووين صوورة حسونة فووي ديويمكون لمشورطة أن تسوتفيد موون قوادة الورأي بمووا لو

 أذىان الجماىير من خالل اآلتي:
 نجازاتها وتضحياتها: ا  إعالم قادة الرأي بأهداف الشرطة و  -1

ي حفوظ الحقيقوي لمشورطة ودورىوا فو نجوازَ إلقادة الورأي وجمواىيرىم الوذين يتو ثرون بيوم ا إذا عمم
ا يودعم الصوورة سويكون الموردود إيجابي و ؛ا من وتحقي  االستقرار وقدر التضوحيات التوي يتحمميوا أفوراده

 مما يرفع من الروح المعنوية لألفراد ويدفعيم نحو البذل والعطاء. ؛الذىنية اإليجابية لمشرطة
 راا قادة الرأي فيما يتعمق بعمل الشرطة وخدماتها:آاستطالع  -2

عمووووى نحووووو يووووؤدي إلووووى تحسووووين الخدمووووة واالرتقوووواء  راء قووووادة الوووورأي الشوووورطةَ آطالع اسووووتيفيوووود 
يالحووظ موون خالليووا أوجووو و اإلنسووان نووادًرا مووا ينظوور إلووى مووا حولووو نظوورة موضوووعية،  كووون ؛ب سووموبيا
لوذا موون ا ىميوة أن يوورى أفوراد الشورطة أنفسوويم مون خووالل جميوور لوو أىميووة وىوو جميووور  ؛(1 القصوور

 .قادة الرأي العام
 دعوة قادة الرأي لحضور المناسبات واالحتفاالت الشرطية: -3

 ؛جياز الشرطة خالل العام عدة مناسبات عمى المستوى القومي وعمى المستوى الوالئييكون ل
 إذ ؛ن تحووورص الشووورطة عموووى دعووووة قوووادة الووورأي لحضوووور ىوووذه االحتفووواالت والمناسوووباتأبووود و  لوووذلك ال

لوى جمواىيرىم مون إي أذىانيم انطباعات إيجابية يمكون أن تنقول يتعرفون خالليا عمى الشرطة وتترك ف
 أعاله. 2و 1حيث يمكن من خالل حضورىم ليذه المناسبات تحقي  ما ورد في الفقرة  ؛خالليم

التعواون معيوم عموى اخوتالا التي يمكنيا  قادة الرأي في تشكيل الصورة الذىنية لمشرطةيسيم 
وعية الرأي العام وتحصينو ضد الجريمة، واشتراك قادة الرأي مع الشرطة نوعياتيم لمكافحة الجريمة وت

                                                           

 .137ص ،ساب مرجع  ،يعم، عجوة(1 
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يم فوي لشرطة تعاوناوبالتالي تكسب  ؛في منع الجريمة يشعرىم بمكانتيم ويمنحيم اإلحساس بالمشاركة
 وكذلك دعم الصورة اإليجابية لمشرطة في المجتمع. ،مكافحة الجريمة

 المبحث الرابا
 ي تكوين الصورة الذهنية لمشرطةالمؤسسة الشرطية وأثرها ف

 المطمب األول
 دور الشرطة في مكافحة الجريمة وأداا الخدمات األخرى

دوره فوي مكافحوة الجريموة وضوبطيا وكشوفيا وقودم الخودمات ا خورى جياز الشورطة كمما أدى 
ذلووك فووي تكوووين الصووورة الذىنيووة الطيبووة لوودى  أسوويمذات الصوومة بالعموول الشوورطي عمووى الوجووو ا كموول 

 .الجميور
 عناصر تكوين الصورة الذهنية لمشرطة: -أوالً 
 إعالم الجماهير بدور الشرطة في مكافحة الجريمة وتحقيق األمن: -1

فوووي تكووووين  امخيووور والشووور وجوووودً لبحكوووم أن  كميوووا المجتمعوووات اإلنسوووانية الجريموووة فووويتظيووور 
قووال  ،ل منوذ بوودء الخميقوةفقوود حودثت جريمووة القتو ؛ن الجريمووة ولودت مووع مويالد اإلنسوانأحتوى  ،اإلنسوان
َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَمُه َفَأْصـَبَح ِمـَن اْلَخاِسـِرينَ تعوالى: 

ولوذلك كوان مون الطبيعوي أن  ؛(1 
، ذلوك فسواد المجتموع كموو ييضم كل مجتموع بوين أفوراده طائفوة مون المجورمين والمنحورفين دون أن يعنو

دي لكووول صوووور الخوووروج عموووى القوووانون والشووورعية ومواجيوووة أسووواليب وتقووووم الشووورطة بووودورىا فوووي التصووو
بد  لذلك ال ؛، وتبذل في ذلك المجيودات الكبيرة والتضحيات الجسيمة  فرادىاكافةً  االنحراا واإلجرام

شوووعاره بوووذلك وفوووي مجوووال كميوووا، ويمكووون اسوووتخدام وسوووائل االتصوووال المتاحوووة  ،مووون إخبوووار المجتموووع وا 
نموا ال :ة تقولالعالقات العامة ىناك قاعد بود أن يعموم النواس موا تفعموو مون   ال يكفي أن تفعل الخيور وا 

ن ا مون مطموب ضوروري   يم؛المعموموات التوي تتعمو  بو منكما يحرص الناس عموى متابعوة ، (2 خير(
فكوول فوورد يرغووب فووي أن يكووون  ،ن موضوووعات الحمايووة موون الجريمووة تحظووى باالىتمووام لووذا فوو ؛لإلنسووان

 مو وفي الشارع الذي يسير فيو.آمًنا في منزلو وعم
 اإلعالم عن الخدمات تقدمها الشرطة: -2

 ، مثول:خودماتلمن المعموم أن الشرطة في مختموا المجتمعوات تقودم لمجميوور مجموعوة مون ا
لوذلك مون الضوروري اإلعوالم عون ىوذه  ؛لوخإالودفاع المودني ... و  ،السوجل المودنيو  ،الجوازاتو  ،المرور

جراءاتيا والمس تندات المطموبة حتى يستطيع المواطن االستفادة منيا عند الضرورة، وتوفير الخدمات وا 
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الوقت والجيد لمجانبين الشورطة والجميوور المسوتفيد، وبوذلك يشوعر الجميوور بمودى اىتموام الشورطة بوو 
بود مون االىتموام بالمكوان الوذي  كوذلك ال، وحرصيا عمى وقتو وجيده بما ينعكس عموى الصوورة الذىنيوة

يجوذب  الوذيلخدمة وتييئتو من خالل اإلرشادات وأماكن االنتظار والبناء المعماري الحوديث تقدم فيو ا
الجميووور ويثيووور انتباىوووو والنظافوووة واإلضوواءة وتنظووويم ا قسوووام داخموووو لتحقيوو  الراحوووة النفسوووية لمعووواممين 

مووواطن الخدمووة الشوورطية المقدمووة لمجميووور معوودات وأدوات حديثووة تتووي  لمتتطمووب ، أيًضووا (1 والجميووور
سويارات تووافر االستفادة من الخدمة في سرعة وكفاءة ودقة، فالتوجو مثاًل إلى أماكن الحوادث يقتضي 

وفووي المطووارات والموووانئ توو تي الحاجووة إلووى أجيووزة حديثووة لمكشووا عوون المفرقعووات واكتشوواا  ،مجيووزة
 .جةاالمخدرات، وحوسبة العمل لسيولة الرجوع إلى المعمومات عند الح

  هر العام لمشرطة السودانية وتكوين الصورة الذهنية:الم -ثانًيا
ب نشووواء مجمعوووات خووودمات  اإنجووواًزا ضوووخمً  مجوووال مظيرىوووا العوووامحققوووت شووورطة السوووودان فوووي 

وىي بال شك سوا تسيم بصورة فعالة فوي تحسوين الصوورة  ،عمى كل ما ذكر سابًقا الجميور مشتممةً 
الصوورة  تحسوين يوؤدي الخدموة لمجميوور فوي الوذي مظير رجل الشورطةكذلك يسيم الذىنية لمشرطة، و 

مزي النظيا المناسب ش ن كبير م، فمظيرىم الشخصياالىتمام ب فينب ي لرجال الشرطة كميم ؛الذىنية
يوؤدي المظيور الشخصوي ف ،لوو (2 في احترام الجميوور لرجول الشورطة، فضواًل عون رفوع الوروح المعنويوة

لووووذلك تحووورص بعووووض  ؛ب االحتوووورام لموظفييووواوحسووون الينووودام دوره فووووي إعوووالء مكانووووة المنظموووة وكسووو
زي  رجوول الشوورطةل، و (3 المنظمووات عمووى إعطوواء رواتووب معينووة لمموووظفين مقابوول المووبس  بوودل المووبس(

والنظوورة التووي يمقييووا أي إنسووان عمووى ىيئووة الشوورطي وممبسووو تعطيووو صووورة عنووو وعوون  ،رسوومي خوواص
ن ثووم تقوودره الجموواىير وتحترمووو، وفووي الجيووة التووي يعموول بيووا، ىوول تقوودر ىووذه الجيووة أفرادىووا أم ال؟ وموو

بووود مووون تمقوووي آراء الجمووواىير ومقترحووواتيم بخصووووص الخووودمات  مجوووال الخووودمات المقدموووة لمجميوووور ال
 وىذا يؤدي إلى التطور في أداء الخدمة. ؛وأسموب تقديميا ومدى الرضا ومقترحات تحسين الخدمة

 المطمب الثاني
 ولية االجتماعية لمشرطةؤ المس

 ؛ن تضوع فوي اعتبارىوا المجتموع الوذي تعمول فيووأبود و  لوذلك ال ؛إلوى النجواح تيدا أي منظمة
فقد أصب  من الضروري عمى المنظمات أن تحتفظ لنفسيا بالصفة االجتماعية من خوالل القيوام بودور 
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ال فو(، 1 ينفع المجتمع وتقديم خدمات وأنشطة تؤكد انتسابيا ليذا المجتمع وتفاعميا مع أفراده ومؤسسواتو
ه إذ ىوي جوزء منوو تمود ؛ممنظمة أو المنش ة أن تيرب من مسؤولياتيا االجتماعيوة تجواه المجتموعيمكن ل
. والمصمحة متبادلة بين أفراد المجتمع (2 خدماتيا وال يمكن أن تعمل بنجاح دون مساعدة المجتمعمن 

كون أن والمنظموات ال يم ،فا فراد في حاجة إلى تموك المنظموات ،من جية والمنظمات من جية أخرى
ممنظموات أن تقووم بودورىا النشوط فوي حيواة المجتموع مون ينب وي للوذلك  ؛توجد بدون رضا أفراد المجتمع

 خالل دعم التعميم وتحسين الصحة ومقاومة الخروج عمى القانون والتبرع لممنظمات الخيرية.
مون  لويس فقوط ،ولية االجتماعية لمشرطة أن تمتود أيوادي الشورطة لحيواة المجتموعؤ ومفيوم المس

نما من خالل ال ،خالل حسن القيام بواجب تحقي  ا من المستمر الفعمي في حياة الجمواىير  حضوروا 
فووي  سوويامكالمشوواركة فووي المناسووبات المختمفووة واإل ،فووي رقووي المجتمووع وتطوووره بصووور شووتى سوويامواإل

مع، ويمكن أن نظافة البيئة، والمشاركة في حل المشكالت بتفاعل الشرطة ب مكانياتيا مع قضايا المجت
وموون   ،ولية االجتماعيووة لمشوورطة أيًضووا موون خووالل تقووديم خوودمات تدريبيووة لمجيووات ا خوورىؤ تكووون المسوو

فوورص عموول، وتمكووين الشووباب والفوور  الرياضووية والنوووادي موون اسووتخدام السوواحات والمالعووب الرياضووية 
كموا يمكون لمشورطة تقوديم لمشرطة والمسابقات المختمفة التي تدعم العالقة اإليجابية بين ىوذه الجيوات، 

المسووواعدة والرعايوووة لممؤسسوووات االجتماعيوووة ا خووورى كرعايوووة الطفولوووة ومكافحوووة العوووادات الضوووارة فوووي 
المجتمووع، كوول ذلووك باإلضووافة إلووى عموول الشوورطة فووي تحقيوو  ا موون يووؤدي إلووى إبووراز الشوورطة بصووورة 

الشورطة فيوو ت ديوة أدوارىوم  يجاد مناخ أفضل يستطيع أفورادإالذي يؤدي إلى  ا مر ؛طيبة في المجتمع
 بنجاح وكفاءة عالية.

العالقوووة الوثيقوووة التوووي توووربط الشووورطة بووو جيزة الشووورطة فوووي و السووواحة الدوليوووة  الحضوووور فووويإن 
وكووذلك المنظمووات الدوليووة واإلقميميووة ذات الصوومة بمكافحووة الجوورائم ال سوويما الجوورائم  ،مجتمعووات أخوورى

العالقوووة موووع ا كاديميوووات والمعاىووود الشووورطية وا منيوووة العوووابرة لمحووودود أو الجريموووة المنظموووة، وكوووذلك 
 حضوووور فووويا، والالمسوووتمر فوووي الموووؤتمرات والنووودوات والممتقيوووات العمميوووة خارجي ووو حضوووورالمختمفوووة، وال

رطة يسوتفيد مون التجوارب مون شو نو أن يجعول جيواز الشو ؛الساحة الدولية والتعاون مع الجيات ا منيوة
ت  مجاالت تدريبية  فراده في بمدان متقدموة بموا يعوود بالفائودة عموى ، ويمكن لجياز الشرطة فالمختمفة

 ىذا كمو من ش نو أن يؤدي إلى تكوين الصورة الطيبة عن الشرطة.و أداء الشرطة، 
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 المبحث الخامس
 لتشكيل صورة ذهنية إيجابية عن الشرطة السودانية إستراتيجية مقترحة

وكوووذلك ضووورورة  يا،واجبوووات الشووورطة وسووومطاتبعووود أن تعرفنوووا عموووى مفيووووم الصوووورة الذىنيوووة و 
حقو  عنودما تكوون الصوورة فوي توأن ىوذه المسواندة ت ،مساندة الشعبية لمشرطة في سبيل تنفيذ واجباتياال

نعرض فووي ىووذا المبحووث إسووتراتيجية مقترحووة لبنوواء صووورة ذىنيووة وسوو ،المجتمووع إيجابيووة تجوواه الشوورطة
 :تيةفي المطالب اآل وتكوينيا إيجابية

 األولالمطمب 
 اعتبارات مبدئية

مجموعة من االعتبارات التي يجب اإلشارة إلييا والتفكير فييا باعتبارىا محوددات ليوذه  ىناك 
 :وىذه االعتبارات ىي ،نتائجياباإلستراتيجية وعوامل قد تتحكم 

تساعد جياز الشرطة  إن اليدا من ىذه اإلستراتيجية المقترحة ىو الوصول إلى صورة مرغوبة -1
 .ء ميمتو وتحقي  وظيفتو ب فضل شكل ممكنعمى أدا

إن جياز الشرطة جزء من بنيان المجتموع أو اإلطوار العوام لممجتموع، وال يمكون تحسوين صوورتو  -2
ا في الصورة موا لوم تت يور صوورة المجتموع ككول ولذا فال نتوقع تحسنً  ؛بمعزل عن سيا  المجتمع

الشرطة مركبة يتضمن بنيانيا صوورة أو تت ير محدداتو ومعاييره وقيمو، وبمعنى آخر إن صورة 
 .المجتمع بمؤسساتو المختمفة

ال يمكن إحداث أي ت يير في مالم  الصوورة الذىنيوة لمشورطة موا لوم يكون لودى أفرادىوا وقيادتيوا  -3
 الرغبة في الت يير واالقتناع التام بضرورتو.

نموا موا نيودا إليوو  يجب تطبيقيا بحذافيرىا، ال يمكن الزعم ب ن ىناك إستراتيجية ثابتة وجامدة -4 وا 
بحيوث يمكنيوا الوفواء بالمتطمبوات الطارئوة  ؛وقابمة لمتطووير والتعوديل ىو إستراتيجية مرنة وحيوية

 .وا حداث المستجدة
بووول يتطموووب تكاتًفوووا عموووى  ؛إن تحقيووو  اإلسوووتراتيجية المقترحوووة  ىووودافيا ال يخوووتص بجيوووة معينوووة -5

، وتمووك منظومووة كافووةً  ا بووين القطاعوواتنسوويقً وتكافووًة، ، وتعاوًنووا عمووى ا صووعدة كافووةً  المسووتويات
ن أي خمل في ىذا التكواتا والتعواون مون شو نو أن يقمول مون فاعميوة ىوذه اإلسوتراتيجية ا  شاممة، و 

 .وأن يضعا من نتائجيا
نمووا تحتوواج إلووى  تحقيوو  ىووذه اإلسووتراتيجية إلووى ميزانيووة ال يحتوواج -6 أو مخصصووات ماليووة كبيوورة، وا 

لووى اقتنوواع تووام  يمووان كاموول موون منفووذييا بضوورورتيا وب ىميتيووا، وبوو ن نصووا جيووود عظيمووة، وا  وا 
مووع الصووورة كمووو الجيوود مووع الصووورة الجيوودة قوود يعطينووا نتووائج أفضوول وأثموور لممجتمووع موون الجيوود 

 .السيئة أو السمبية
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 ؛ال يجب أن تظير الشرطة وك نيا بصدد القيام بحمموة لتحسوين صوورتيا الذىنيوة لودى الجميوور -7
نموا موا يجوب أن يعمموو الجميوور ىوو عيوور ليوذه الخطوة مون فاإذ قد ينتقص إدراك الجم ميتيوا، وا 

أن الشوورطة تقوووم بحممووة لتطوووير أدائيووا وتحسووين ميووارات العوواممين فييووا، مووا نقصووده ىووو إننووا ال 
نما يجب أن نعكس صورة حقيق   .ةييجب أن نبيع صورة ذىنية وىمية لمجميور، وا 

مووون محوووددات  مووون عناصووور الخطوووة ومحووووددٌ  ميوووم إن عنصوور التقيووويم والتقوووويم والمتابعوووة عنصوورٌ  -8
نجاحيوا، ويتطمووب ىووذا العنصوور القيووام بدراسووات عموى فتوورات متقاربووة لمالحظووة أوجووو الت يوور فووي 

 .ومدى قربيا أو بعدىا عن الصورة المرغوبة ،الصورة
فالصورة الذىنية بحكوم كونيوا تراكميوة تحتواج  ،ىذه اإلستراتيجية عمى سياسة النفس الطويل تقوم -9

أو طووارئ ييووز أركووان  وطالمووا أنووو ال يوجوود حوودث كبيوور ،ا لت ييرىووالووى فتوورة زمنيووة طويمووة نسووبي  إ
 .الصورة القديمة فسوا تظل ثابتة وتت ير ببطء وبالتدريج

إن جووزًءا موون صووعوبة ت ييوور صووورة الشوورطة ترجووع إلووى عواموول تاريخيووة أدت إلووى وجووود  -10
لعوامول التاريخيوة تتطموب وقتًوا لمعالجوة موا فجوة وعدم ثقة بين الجماىير ورجال الشورطة، وىوذه ا

 .تركتو من أثر سمبي في الصورة
 المطمب الثاني

 لإلستراتيجية المقترحة األهداف العامة والتفصيمية
 الهدف العام: -أوالً 

يتحدد اليدا العام وال اية النيائية في تكوين صورة ذىنية جيدة وانطباع إيجوابي مسوتمر عون 
بووين تحقيوو  أىووداا الشوورطة، موون خووالل بنوواء جسوور عوواطفي وفكووري بينيووا و الشوورطة بمووا يسوواعد عمووى 

زالتيا قطاعات الجميور المختمفةبين ي  الفجوة الموجودة بينيا و يالجميور، ومحاولة تض  .وا 
  :ويمكن إيجاز الهدف العام في

تفعيووول العالقوووة بوووين الجميوووور ورجوووال الشووورطة بموووا يسووواعد عموووى تحقيووو  ا ىوووداا المشوووتركة 
 لوطن.اوصواًل إلى تحقي  ا من وا مان لممواطنين و  ،المرجوة

 :األهداف المتعمقة بالمكون المعرفي -ثانًيا
 :الهدف المعرفي العام -1

 رفع الوعي ا مني لدى المواطنين وتنمية مدركاتيم ا منية.
 :األهداف التفصيمية -2
التووي تقووودميا  تعريووا المووواطنين بقطاعووات الشوورطة المختمفووة وبوظائفيووا ا ساسووية والخوودمات -أ 

 .لممواطنين
 ة وحدودىا.تعريا المواطنين بتسمسل الرتب والوظائا في قطاعات الشرطة ووظيفة كل رتب -ب 
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 .تعريا المواطنين بحقوقيم في تعامميم مع الشرطة وحدود ىذه الحقو  -ج 
 .تعريا المواطنين بواجباتيم تجاه الشرطة وحدود ىذه الواجبات -د 
عموووى عووودم التعووواون موووع الشووورطة فيموووا يتعمووو  بالقضوووايا  تعريوووا الموووواطنين باآلثوووار المترتبوووة -ه 

 .المختمفة
 .تبصير المواطنين بالفوائد التي يمكن أن تعود عمييم في حالة التعاون مع الشرطة -و 
تعريا المواطنين ببعض النمواذج اإليجابيوة مون جيواز الشورطة الوذين يقوموون بتضوحيات مون  -ز 

 .أجل حفظ أمن الوطن والمواطن
وكوان ليوم  ،بعض النمواذج اإليجابيوة مون الموواطنين الوذين سواعدوا الشورطةتعريا المواطنين ب -ح 

 دور في حفظ أمن الوطن والمواطن.
 .تعريا المواطنين با نشطة اإلنسانية التي يقوم بيا الشرطة -ط 
، وتعوووريفيم دلمحيمولووة دون انتشوووار الفسووا تُتَّخووذتعريووا المووواطنين بووواإلجراءات المشووددة التوووي   -ي 

 .إلساءة استخدام سمطتيا عوقبت ببعض النماذج التي
 األهداف المتعمقة بالمكون الوجداني )العاطفي(: -ثالثًا
 :الهدف الوجداني العام -1
 عمووال الشوورطة  تكوووين اتجوواه نفسووي إيجووابي نحووو الشوورطة ومنتسووبييا، وخموو  ميوول عوواطفي محووابٍ  

 ومساعد ليا.
 :األهداف التفصيمية -2

 .ن الشرطة والمواطنينترسيخ مبدأ االحترام المتبادل بي  -أ 
 .خم  نماذج وقدوات سموكية يمكن االقتداء بيا من جانب المواطنين -ب 
 .والتركيز عمى تضحيات رجال الشرطة ،إبراز النواحي اإلنسانية في العمل الشرطي -ج 
 .خم  الشعور لدى المواطنين ب ىمية الشرطة ومحورية الدور الذي تقوم بو في المجتمع -د 
 المستترة والخفية بين المواطنين والشرطة.التقميل من روح العداء  -ه 
 .خم  روح ا لفة والمودة بين الشرطة والمواطنين -و 
بث روح الثقة واالطمئنان بحيث يشعر المواطنون بقدرة الشرطة عمى حماية ا من الوداخمي  -ز 

 بكفاءة.
 .إشعار المواطنين بالتقدم المستمر في أعمال الشرطة وبالتحديث والتطوير في أساليبو -ح 
 .عار المواطنين ب ىميتيم لدى الشرطة وحرصيا عمى خدمتيم ومساعدتيمإش -ط 
لوسوواطة فووي المسووائل الجوىريووة اوأنووو ال مكووان لممحسوووبية أو  ،إشووعار المووواطنين بالمسوواواة -ي 

 .التي تمس مستقبل ا فراد وحياتيم
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إشووعار المووواطنين بوو ن جيوواز الشوورطة جووزء موون نسوويج ىووذا المجتمووع، ولوويس قطاًعووا مسووتقاًل  -ك 
نمووا يتوزعووون عبوور طبقووات المجتمووع ويعبوورون  ،وأن أفووراده ال يشووكمون طبقووة مسووتقمة ،وعنوو وا 

 .عنيا
 :األهداف المتعمقة بالمكون السموكي -رابًعا
 :الهدف السموكي العام -1

تشوووووجيع الموووووواطنين عموووووى التعووووواون موووووع الشووووورطة بقطاعاتيوووووا المختمفوووووة، وتوووووذليل الصوووووعوبات 
 .واإلجراءات المعقدة التي تحول دون ذلك

 :األهداف التفصيمية -2
 .تشجيع تردد المواطنين عمى أجيزة الشرطة المختمفة لقضاء حاجاتيم دون خوا أو تردد  -أ 
تشووجيع قيووام المووواطنين بمسوواعدة أجيووزة الشوورطة فووي مياميووا ا منيووة دون خوووا موون التووورط أو  -ب 

 .المساءلة
أجيووزة الشوورطة المختمفووة تشووجيع االشووتراك فووي ا نشطوووووة االجتماعيووة واإلنسووانية التووي تقوووم بيووا  -ج 

 ولية االجتماعية.ؤ ضموون براموووج المس
 (بالعمالة تشجيع المواطنين عمى إقامة عالقات طيبة مع رجال الشرطة دون خوا من االتيام  -د 

 .خرمن البعض أو االتيام بالنفا  من البعض اآل
الشورطة دون  شجيع المواطنين عمى المشاركة في ا نشطة السياسوية التوي تشورا عمييوا أجيوزةت -ه 

 .خوا من تدخل الشرطة أو قياميا بت يير اتجاه ىذه العمميات
 المطمب الثالث

 وأدواتها وسائل تحقيق اإلستراتيجية المقترحة
والتوي تمثول فوي مجموعيوا أبعواد  ،لتحقيو  ا ىوداا السوابقة  المعرفيوة و الوجدانيوة و السوموكية(

نشووطة تتكاموول فيمووا بينيمووا فووي تحقيوو  ىووذه موون ا  يمكوون القيووام بمجموعووة ؛الصووورة الذىنيووة المرغوبووة
ا ىوداا، موع ا خووذ فوي االعتبوار أن كوول نشواط قوود يحقو  عودة أىووداا فوي الوقوت نفسووو؛ ف قاموة نوودوة 
مووثاًل عوون موضوووع معووين قوود تزيوود معمومووات الجميووور عوون ىووذا الموضوووع  معرفووي(، وقوود تووؤدي ىووذه 

، وقود يودفع ىوذا االتجواه الفورد لمقيوام بسوموك معوين المعمومات إلى تكوين اتجواه إيجوابي نحووه  وجوداني(
 .وىكذا ، سموكي(

 :يتالنحو اآل ىعم وأدواتيا ويمكن اإلشارة إلى بعض وسائل تحقي  اإلستراتيجية المقترحة
 :وأدواتها وسائل تحقيق األهداف المعرفية -أوالً 
ن خووالل ىووذه النوودوات إقامووة سمسوومة نوودوات تثقيفيووة ودعوووة الجميووور العووام لحضووورىا. ويووتم موو -1 

 :آلتيةمعالجة الموضوعات ا
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 الشرطة أىدافيا وغاياتيا. -أ 
 .حقو  المواطنين وواجباتيم تجاه الشرطة -ب 
 .نماذج وتضحيات من جياز الشرطة -ج 
 .الشرطة السودانية عبر التاريخ -د 
 .الشرطة السودانية ما ليا وما عمييا -ه 

 :ي تويراعى عند إقامة ىذه الندوات اتساميا بما ي
 .ن الرسميةالبعد ع -أ 
 .التفاعمية -ب 
 .مخاطبة القاعدة الشعبية -ج 
 .اختيار ا قدر عمى الحديث لمجميور وليس ا عمى في الرتبة -د 
 .وليس إطاًرا لمحديث الفوقي المتعالي ،اعتبار الندوات مجااًل لمتواصل مع الجميور -ه 
 .واعتبار الندوات وسيمة لعرض اإلنجازات ،البعد عن أسموب تفخيم الذات -و 
ــا -2  تُوووزَّعيمكوون لكوول قطوواع موون قطاعووات الشوورطة إصوودار عوودة مطبوعووات  ت والمطبوعــات:الكتيب

التووي  ا ساسوويةَ  المعموموواتِ   مجاًنووا( عمووى المتوورددين عمووى ىووذه القطاعووات، وتتضوومن ىووذه المطبوعوواتُ 
يحتاج الجميور إلوى معرفتيوا عون كول قطواع وعون اإلدارات الموجوودة فيوو، وعون اإلجوراءات المطموبوة 

 .جميور لمصالحوإلنياء ال
 تنشووويط دور إدارة اإلعوووالم والعالقوووات العاموووة باعتبارىوووا اإلدارة المعنيوووة مباشووورةً  وســـائل اإلعـــالم: -3 

وتوجود عودة  ،بتدعيم الصالت الطيبوة بوين الشورطة والجمواىير، وكسوب ثقوتيم وتفيميوم لمعمول الشورطي
 منيا: ،أنشطة ومجاالت إعالمية يمكن من خالليا تحقي  ا ىداا المعرفية

يكوون اليودا منيوا إلقواء  ،القيام بحمالت إعالمية فيما يسمى بحمالت التسووي  االجتمواعي -أ 
 .الضوء عمى القطاعات المختمفة لمشرطة وأىدافيا وغاياتيا ووسائميا

تنشووويط مشووواركة الشووورطة فوووي إنتووواج بعوووض البووورامج التمفزيونيوووة واإلذاعيوووة وبعوووض الموووواد  -ب 
 المتعمقووة كافووةً ئل بالمعمومووات الميمووة حووول القضووايا موون خووالل تزويوود ىووذه الوسووا ،الصووحفية

بالشرطة، شريطة أال تكون ىذه المعمومات من قبيل النشرات الرسمية ذات الطابع الودعائي 
 .لمجياز

دعوة كتاب الودراما والمعودين والصوحفيين وعورض بعوض قصوص الكفواح المشورفة لوبعض  -ج 
 .ا من لممواطنينرموز الشرطة، والجيود التي تقوم بيا الشرطة في حفظ 
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 :وأدواتها وسائل تحقيق األهداف الوجدانية -ثانًيا
وتقووم  ،توجد كثير من ا نشطة التي يمكن من خالليوا تكووين اتجاىوات إيجابيوة نحوو الشورطة

والطريقة الوحيدة التي تجعول بيوا النواس يتحودثون عنوك بصوورة  ،"دع ا عمال تتحدث عنك"عمى فكرة 
 :ومن ىذه ا نشطة ،طيبة حسنة أن تتصرا بطريقة

االحتفووال بالمناسووبات الدينيووة واالجتماعيووة مووع المووواطنين: عمووى سووبيل المثووال يمكوون إقامووة  -1
 ، مثووول:المناسووبات الدينيووة الكبوورى فوووي قطاعووات الشوورطة ودعوووة الموووواطنين لممشوواركة فييووا

غيور ام لإلسويويمكون دعووة القوادرين فوي كول منطقوة  ،لوخ(إ… المولد النبوي، موائد الرحمن 
 .اإلجباري في ىذه ا نشطة

 .إقامة معارض فنية واجتماعية لضباط الشرطة ودعوة الجميور إلى المشاركة فييا -2
 .فت  مستشفيات الشرطة أو بعض أقساميا لممواطنين وب سعار رمزية -3
 .فت  ا ندية الخاصة بالشرطة في أيام معينة لمجميور العام وب سعار معقولة -4
 .لمناسبات ب ندية الشرطة لمجميور العام وب سعار معقولةفت  قاعات ا فراح وا -5

 :مثل ،وباإلضافة إلى ىذه ا نشطة االجتماعية أساًسا توجد بعض ا نشطة
ولون أو القيوادات( ؤ مون خالليوا نمواذج مشورفة  لويس منيوا المسو تُقدَّمإقامة ندوات جماىيرية  -1

 .قامت بدورىا في خدمة الوطن
وطبقوووووا القواعوووود  "،لمواسووووطة" شوووورطة الووووذين رفضوووووا الخضوووووعتقوووديم نموووواذج لووووبعض أفووووراد ال -2

 .والقوانين تطبيًقا حازًما
براز بعض أفراد جياز الشرطة الذين طبقوا  -3  ؛فوي بعوض الموضووعات "روح القوانون"تقديم وا 

 .إنياء المشكمة والحيمولة دون تفاقميا فيمما كان لو أثره 
 تركز عمى يتماعي والتالقيام ببعض الحمالت اإلعالمية ذات الطابع االج -4

 :تيةالمفاهيم اآل
 .واىتمامو الموطن العادي ىو محور تركيز جياز الشرطة -أ 
 .جياز الشرطة ىو جزء من المجتمع ميمتو خدمة الشعب -ب 
 .بدون تعاون المواطنين مع جياز الشرطة لن يتحق  ا من ليم -ج 
 .اليد الواحدة ال تصف ، والشرطة والمواطنون كفان لوطن واحد -د 
 .وتعاون المواطنين مع الشرطة إلزام ،الشرطة لممواطنين واجبمساعدة  -ه 
 نوووو أكثووور تعبيوووًرا عووون وظيفوووة الشووورطة  ؛ترسووويخ شوووعار  الشووورطة فوووي خدموووة الشوووعب( -و 

المووووواطنين، كمووووا أن دالالتووووو المباشوووورة موووون شوووو نيا تكوووووين  لوووودىالحقيقيووووة وأكثوووور مقبوليووووة 
 .اتجاىات إيجابية نحو الشرطة
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 :قات العامة في إدارات الشرطة، وتكون ميمتوتفعيل وظيفة ضابط العال -5
 .بالطر  الودية تالعمل عمى حل المشكال  -أ 
 .العمل عمى راحة المواطنين وتسييل إجراءاتيم -ب 
 .العمل عمى كسب ثقة المواطنين وتعاونيم مع الشرطة -ج 

 :وسائل تحقيق األهداف السموكية -ثالثًا 
ذا تحققووت المعرفووة الكافيووة  لمعرفتووو فووي غالبيووة المواقووا انعكوواٌس  اإلنسووانسووموك  واتجاىاتووو، وا 

نت  .ا تحقي  ا ىداا السموكية الساب  ذكرىااالتجاىات اإليجابية السميمة لضمنَّ  وُكو 
 :ومن الوسائل التي تدعم السموك اإليجابي في صورة الشرطة لدى الجميور

لعوام عبور : فسموك قيادات الشرطة في التعامل موع الجميوور اسموك قيادات العمل الشرطي -1
المقوواءات العديوودة التووي تجمووع بووين قيووادات الشوورطة والجميووور تووؤثر بشووكل مباشوور فووي نمووط 

 .السموك الذي يتصوره الجميور عن رجال الشرطة
ن فووي الشورطة موون ضووباط وضوباط صووا وجنووود يمعوواممل :سوموك الجميووور الووداخمي لمشورطة -2

قطاعوووات الشووورطة طمًبوووا اتصووواالتيم وتفووواعالتيم اليوميوووة موووع الجمووواىير التوووي تتوووردد عموووى 
تتوورك سووموكيات الجميووور الووداخمي لمشوورطة فووي تفوواعالتيم لووذا  ؛لمخوودمات الشوورطية المختمفووة

مووع المووواطنين أثرىووا البووالغ فووي تكوووين الجانووب السووموكي لصووورة الشوورطة لوودى الوورأي العووام. 
وموون الميووم فووي ىووذا الشوو ن أن نؤكوود عمووى ضوورورة تنميووة ميووارات رجووال الشوورطة الخاصووة 

 .ية التعامل واالتصال باآلخرينبكيف
وف   كميا عمل الشرطة في قطاعات العمل الشرطيينب ي أن يكون : كفاءة أجيزة الشرطة -3

الخودمات الشورطية  تُقودَّممفيوم إدارة الجودة الشاممة فوي العمول الشورطي، والوذي مون خاللوو 
يوود واالبتكووار ، إضووافة إلووى التجديمرغبووات يلمجميووور وفوو  مسووتويات عاليووة موون الجووودة تراعوو

 .يمالمستمر في الخدمات الشرطية المقدمة ل
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 النتائج والتوصيات:
 النتائج: -أوالً 

يسيم منتسبو الشرطة في رسم الصورة الذىنية لمشرطة عموًما ولمشرطة السودانية عمى وجو  -1
الخصوص لدى جميورىوا، ويكوون ىوذا اإلسويام إموا إيجابي وا أو سومبي ا، وفًقوا لتصورفات ا فوراد 

 وسموكيم في أثناء الخدمة وخارجيا.
 تعد القيادة الشرطية مصدًرا من مصادر تكوين الصورة الذىنية لممجتمع تجاه الشرطة. -2
لمشرطة السودانية صورة ذىنية إيجابية لدى الجميور؛ ولكنيا بحاجة إلى تعزيز، خاصة بعد  -3

 .2019ثورة 
ا فووي العووام موون العواموول المووؤثرة جوود   اإلعووالم بوسووائمو المختمفووة وقووادة الوورأيالعالقووات العامووة  -4

 تكوين الصورة الذىنية لممجتمع تجاه الشرطة سمًبا أو إيجاًبا.
يتمثل دور الشرطة في حفظ ا من في المجتمع وتقديم الخدمات ا منيوة ا خورى، باإلضوافة  -5

 .ولية االجتماعية من العوامل ا ساسية في تكوين الصورة الذىنية اإليجابيةؤ المسأن إلى 
لجووودة خدمووة ا موون التووي تقوودميا الشوورطة دور فعووال فووي رسووم الصووورة الذىنيووة لمشوورطة لوودى  -6

الجميور، وتتمثل ىذه الجودة في السيطرة ا منية ومكافحة الجريمة وشعور المواطن بوا من 
 والطم نينة، بخالا سرعة اإلجراءات وتسييميا عمى المواطنين في مراكز الشرطة وأقساميا.

شوورطة موون خووالل مظيووره وتعاممووو وأسووموبو فووي أداء الخدمووة سوومًبا أو إيجاًبووا فووي رجوول اليووؤثر  -7
 الصورة الذىنية لممجتمع تجاه الشرطة.

 التوصيات: -ثانًيا
لمت كود مون قيواميم بواجبواتيم ومون  ؛تفعيل أجيزة الرقابة الشرطية لمجميوور الوداخمي لمشورطة -1

 حسن مظيرىم ومعاممتيم لمجميور.
وكووذلك توووفير االحتياجووات  ،الالزمووة  داء العموول وبيئتووو كميووا عينوواتالعموول عمووى توووفير الم -2

 ؛االحتياجوات المعيشوية سودوالعمل عمى زيادة الرواتب باستمرار ل ،الضرورية  فراد الشرطة
وذلك لتحقي  الرضا الوظيفي النفسي الذي سوا ينعكس عمى ا داء ومن ثم عمى الصوورة 

 الذىنية لمشرطة.
ا داخمي وو كافووةً  والت ىيوول العمموي والعممووي لرجووال الشورطة فووي المسوتويات التوسوع فووي التودريب  -3

 وذلك لتجويد ا داء مع تخصيص دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الجميور. ؛اوخارجي  
دعووم أسوواليب التعوواون والتنسووي  بووين الشوورطة وا جيووزة اإلعالميووة موون خووالل منظومووة عموول  -4

 .كافةً  الل ترشيد الوسائل اإلعالمية بصورىامتجانسة، تحق  ال اية المرجوة من خ
 دعوة أجيزة اإلعالم إلى االلتزام بميثا  شرا يعكس صورة ذىنية إيجابية لمشرطة. -5
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وتؤكووود  ،نتووواج بووورامج إعالميوووة شووورطية تسووويم فوووي تحقيووو  الووووعيإالعمووول عموووى التوسوووع فوووي  -6
سوائل اإلعالميوة تطووير الو إلوى  مشاعر الثقة والطم نينة من قبل المواطن لمشرطة، والسوعي

وأبعوواده فووي مسوواندة الشوورطة تحقيًقووا لألموون فووي  هالتووي تخاطووب المووواطن وتبصووره بحقيقووة دور 
 المجتمع.

ن يووووتم أو  ،اإلعووووالم الشوووورطي عمووووى مواقووووع التواصوووول االجتموووواعي الحديثووووة حضووووورضوووورورة  -7
يجابيووات وعكووس السوومبيات التحوواور مووع الجميووع والوورد عمووى المعمومووات الم موطووة وتوودعيم اإل

 جيات المختصة لممعالجة.لم
العناية بدراسة وتحميل اتجاىات الرأي العام حول الخودمات التوي تقودميا الشورطة لمجميوور   -8

 وتمقي الشكاوى بش ن تمك الخدمات واالىتمام بمعالجتيا.
ولية ؤ العموول عمووى التوسوووع فووي المسوواىمة االجتماعيوووة لمشوورطة ومشوواركتيا مووون خووالل المسووو -9

المجتمع ا خورى غيور ا منيوة، ثوم ضورورة االنفتواح الخوارجي االجتماعية في حل مشكالت 
ا في ا نشطة الشورطية وا منيوة موع ضورورة االسوتفادة مون التجوارب ا ودولي  والمشاركة إقميمي  

 النافعة.
بواليوووة الخرطووووم عموووى بووواقي واليوووات  افتُِتحوووتتعمووويم فكووورة مراكوووز خووودمات الجميوووور التوووي  -10

نقموة نوعيوة كبيورة فوي الشورطة السوودانية فوي مجوال  دتعو نيواكو  ؛السودان ومحمياتيا المختمفة
 الخدمات المقدمة لمجميور.
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