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س إىداء فإنني أل اممؾ اال أف أتوجو بو مقبَؿ الرأف كاف لدي مف إ

 دبتني وعممتني كبيرًا ..., وأواليديف لمتي ربتني صغيراً 
 والدتي الحبيبة ,,,

طاعة مد ا في عمرىا عمى الوأألبسيا ا ثوب الصحة والعافية, 
 .خرةورزقني رضاىا في الدنيا واآل

 مد ا في عمرهني أىدي ىذا الجيد إلى أبي الحبيب أكما أن
لى إخوتي األ  عزاء ,,,وا 

لى  زوجتي الغالية ,,, وا 
لى أبنائي )محمد وآ  يو وعمي وزكريا وسجا( ,,,وا 

لى أقاربي وأحبابي و أ  صدقائي ,,,وا 
 جياز الشرطة الفمسطينية وضباط وصؼ ضابط وجنود ةديالى قوا  

 ,,,لى جياز الشرطة العسكرية وا  
لى أ  رمزي أبو عيد الشييدسيـ وعمى رأ رواح الشيداء جميعاً وا 

 ىدي ىذا العمؿ المتواضع ,,,أ
ف ينفع بو لحماتي كما أنني أىب اجر ىذا العمـ الذي أساؿ ا أ

 ـ جبر" رحميا ا ,,,الغالية حناف الشواؼ "أ
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 ذكرىوتقدور

 

 وتقديرشكر 

 
  فيػػم مػػؿ  رعػػي حمػػدان كًيػػران طيعػػان معاركػػان  حمػػدؾهلل الػػذم عمعمتػػم تػػتـ الصػػالحات  أ الحمػػد

السػػػماكات كمػػػؿ  امرض  كمػػػؿ  مػػػا عػػػوت مػػػف عػػػي  ععػػػد  كأصػػػمي كأسػػػمـ عمػػػى المععػػػكث رحمػػػة 
لػػى يػػـك الػػديف   كمػػف اقت ػػى أًػػر   لػػم كصػػحعمكعمػػى   صػػمى اهلل عميػػة كسػػمـلمعػػالميف سػػيدما محمػػد 

 كععد   
(( )الترمػػػػػذم ر المػػػػػاس ال يعػػػػػكر اهللمػػػػػف ال يعػػػػػك)) مى اهلل عميػػػػػم كسػػػػػمـ: امطالقػػػػػان مػػػػػف قكلػػػػػم صػػػػػ

مجػاز ذػذ  صػحاب ال لػؿ ععػد اهلل فػي  أف أعدم عكرم كتقػديرم كامتمػامي م (  يطيب لي4/399
 الدراسة.
الػذم ت لػؿ عاإلعػراؼ عمػى  كمػوبعبػد الفتػاح لمدكتور الفاضػؿ/ أحمػد دـ عجزيؿ العكر تقٍ عداية أ
 يمة عممػمعطامي مػف كقتػم كحصػة الحًيًة  كأح كالتكجيم كالمتاععة كلـ يعخؿ عمي عالمصدراسذذ  ال

 الكًير الكًير.
 أيمػف راضػيوالػدكتور الفاضػؿ/  محمد ابػراىيـ المػدىوفالدكتور الفاضؿ/ تقدـ عالعكر لألسػتاذ كأ

مك  مػػف مالحظػػات فالػػؿ محكمػػي االسػػتعامة عمػػى مػػا قػػدن ا عمماقعػػة الرسػػالة  كلألسػػاتذة املت لػممم
 مة.كتعديالت قين 

الػػػػدكتور خػػػػص عالػػػػذكركأالدارة كالسياسػػػػة  كالعػػػػامميف كالػػػػزمال  فػػػػي أكاديميػػػػة  رسػػػػيف دعػػػػكر المكأ
 ذم ال يدخر جمدان في خدمة الطالب.ل  احمد الوديةالفاضؿ/ أ

عمى مساعدتمـ كمسػاذمتمـ فػي  مجػاز  والدكتور/ أسعد عطواف العقيد/أيوب ابو شعرعكر كما كأ
 ة.ذذ  الدراس

خػػص مسػػطيمية  لػػعاط كصػػؼ لػػعاط كجمػػكد  كأعػػرطة ال كأتقػػدـ عجزيػػؿ العػػكر كالعرفػػاف لجمػػاز ال
 .المواء/ تيسير البطشعالذكر 

 ة.قؼ عجامعي  ككؿ مف ساذـ في  مجاز ذذ  الدراسعاممي كك كأخيرا أعكر كؿ مف أ
 

 ساؿ ا لي وليـ السداد والقبوؿ ,,,ـ ا جميعًا عني خير الجزاء, وأفجزاى
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 ملخصىالدرادة

 ممخص الدراسة
جمػاز العػرطة ال مسػطيمية عكعالقتم ع اعميػة امدا  امممػي  مظاـ الحكافز معرفة لى  ىدفت الدراسة
 في قطاع غزة.

ف مجتمع الدراسة مف جميػع العػامميف فػي جمػاز المممج الكص ي التحميمي  كتككٌ  واعتمدت الدراسة
ختيػار  ( مكظ ان  كتـ 1556لعالغ عددذـ )العرطة ال مسطيمية عقطاع غزة مف رتعة مقيب فأعمى  كا

%( مف مجتمع الدراسة  كلكف تـ اسػترداد 10( مكظ ان  عمسعة )156عددذا ) ععكاوية طعقية يمةع
 ستعامة كأداة لمدراسة.ة صالحة لمتحميؿ  كتـ استخداـ اإل( استعام145)

 وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
عػػػػػػػكزف ك  قميمػػػػػػػةيتػػػػػػػكفر مظػػػػػػػاـ الحػػػػػػػكافز الماديػػػػػػػة فػػػػػػػي جمػػػػػػػاز العػػػػػػػرطة ال مسػػػػػػػطيمية عدرجػػػػػػػة  .1

 .%(47.07سعي)م
عػػػػػكزف ك  يتػػػػػكفر مظػػػػػاـ الحػػػػػكافز المعمكيػػػػػة فػػػػػي جمػػػػػاز العػػػػػرطة ال مسػػػػػطيمية عدرجػػػػػة متكسػػػػػطة .2

 .%(60.87مسعي)
عػػػػػػكزف ك  يكجػػػػػػد مسػػػػػػتكل جيػػػػػػد مػػػػػػف فاعميػػػػػػة امدا  امممػػػػػػي فػػػػػػي جمػػػػػػاز العػػػػػػرطة ال مسػػػػػػطيمية .3

 .%(69.54مسعي)
از العػػرطة تكجػػد عالقػػة عػػيف درجػػة تػػكافر الحػػكافز كعػػيف مسػػتكل فاعميػػة امدا  امممػػي فػػي جمػػ .4

 ال مسطيمية.
ال تكجد فركؽ عيف  را  أفراد عيمة الدراسة حكؿ درجة تػكافر مظػاـ الحػكافز فػي جمػاز العػرطة  .5

ال مسطيمية تعػزل لمتييػرات: )الملذػؿ العممػي  عػدد سػمكات الخدمػة(  عيممػا تكجػد فػركؽ تعػزل 
زل لمتييػػر (  كتكجػػد فػػركؽ تعػػان عامػػ 50لمتييػػر العمػػر  كلصػػالح الػػذيف أعمػػارذـ )أكًػػر مػػف 

 الرتعة  كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية )مقدـ(.
ال تكجػػػد فػػػركؽ عػػػيف  را  أفػػػراد عيمػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ مسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز  .6

  عيممػػا (العػػرطة ال مسػػطيمية تعػػزل لمتييػػرات: )العمػػر  الملذػػؿ العممػػي  عػػدد سػػمكات الخدمػػة
 اب الرتعة العسكرية )مقدـ(.تكجد فركؽ تعزل لمتيير الرتعة  كلصالح أصح

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 لمكاجمة متطمعات الحياة المعيعية. زيادة معدؿ امجكر لمعامميف في جماز العرطة .1
 .العمؿ عمى ت عيؿ مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية .2
 تخاذ القرار. مف المعاركة في  في جماز العرطة تمكيف العامميف .3
 ع اإلدارة لمعامميف عمى تقديـ اآلرا  كالمقترحات في مجاؿ العمؿ.تعجي .4
 في جماز العرطة ال مسطيمية. مف خالؿ مكافآة المتميزيف تعزيز فاعمية امدا  امممي .5
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Abstract 

Abstract 

 
The purpose of this study is to identify the Incentive System and its 

Relationship to Effective Security Performance of the Palestinian Police 

in Gaza Strip. 

Descriptive analytical method was adopted for the study, the study of all 

employees in the police force in Gaza Strip from the rank of Captain and 

above, (1556), and chose a random sample (156), percentage (10%) from 

the study, but was recovered (145) identifying valid analysis, 

questionnaire was used as a tool to study. 

One of the main results of the study; 
1. Physical incentives system on Palestinian police little, and came with 

a relative weight (47.1%) .  

2. Moral incentives system on Palestinian police is moderate, and came 

with a relative weight (60.9%) . 

3. There is a good level of effective security performance on the 

Palestinian police service, and came with a relative weight (69.5%) . 

4. There is a relationship between the degree of incentives and the level 

of effective security performance on the Palestinian police service. 

5. There are no differences between the views of the study sample 

members about the availability of incentive system on the Palestinian 

police due to variables: (qualification, number of years of service), 

while there are differences attributed to the variable age and aged 

(over 50 years), there are differences attributed to the class variable, 

and the owners rank (Lieutenant colonel). 

6. There are no differences between the study sample members ' 

opinions about the level of effective security performance on the 

Palestinian police due to variables (age, education, years of service, 

while there are differences attributable to the class variable, and the 

owners rank ((Lieutenant colonel(. 

The study recommended several recommendations including; 
1. Raising police members' wages to meet the requirements of living 

costs . 

2. Activate incentive system for police service . 

3. Enable employees to participate in the decision . 

4. Encourage present opinions and proposal in the field of work. 

5. Enhance the effectiveness of security performance through 

promotions for the excellent individuals in the Palestinian Police 

Service. 
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 الفصلىاألول
 اإلطارىالعامىللدرادة

 المقدمة: -أوالً 
غيػػر رعحيػػة   ـكامػت رعحيػػة أ أتعتعػر القػػكل العاممػػة مػف أذػػـ المػػكارد فػي أم ملسسػػة سػػكا  

يعػػكد عػػالم ع عمػػى الملسسػػة  كذػػذاكتح يػػز    تػػمالمػػكرد كتممي مػػذااف عمػػى اإلدارات االذتمػػاـ علػػذلؾ كػػ
 .عاـععكؿ كعمى المجتمع  خاصععكؿ 

اذػتـ عممػا   كلػذلؾمجػاز أذػداؼ الملسسػة   لدكر الحيكم لممػكارد الععػرية فػي أذمية اتمعع  
ػػاالقتصػػاد كاإلدارة عدراسػػة حاجػػات كرغعػػات ال ػػرد  كمػػدل الرلػػا الػػك  م سػػمككم محػػك ظي ي الػػذم يكجى

كاكتسػػػػعت  دارة المػػػػكارد الععػػػػرية أذميتمػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ العمايػػػػة ع اعميػػػػة  تحقيػػػػؽ أذػػػػداؼ الملسسػػػػة 
العالقػات اإلمسػامية ع مػف خػالؿ االذتمػاـك  اإلمتػاج عالعمصر الععرم عاعتعار  العامؿ الرويس لزيػادة 

عػػعاع حاجػػاتمـ  مكت الععػػرم ممظمػػات مرذػػكف عالعمصػػر ف مجػػاح أك فعػػؿ كافػػة الح يػػز العػػامميف كاع
 (.82: 2004 عرمكطي )
كمػػػف ذػػػذ   كاتجاذػػػات عػػػكاؿ أكل امدا  فػػػي ممظمػػػة مػػػا يأخػػػذ عػػػدة ف تطػػػكر كرفػػػع مسػػػت  

لػػى خمػػؽ عيوػػة عمػػؿ   لػػافة  عمميػػان  يػػموكتم مميػػةالملسسػػة امذتمػػاـ عػػالمكظؼ فػػي تجاذػػات اماإل
يػد مػف الك ػا ة كال اعميػة متػى كػاف ذلػؾ عراز المماـ الممكطػة عػم عمػى مسػتكل ج مف  ممتمكن مماسعة 

 .ممكمان 
ممػػػكظ يف ت رلػػػم الرغعػػػة فػػػي تحسػػػيف أداومػػػـ الحػػػكافز المممكحػػػة لكلعػػػؿ االذتمػػػاـ عدراسػػػة  

كرفػػع ك ػػا تمـ اإلمتاجيػػة عمػػا يحقػػؽ أذػػداؼ الممظمػػة التػػي يعممػػكف فيمػػا عك ػػا ة كفاعميػػة    الػػكظي ي
امػػػػؿ التػػػػي تسػػػػمـ فػػػػي تحقيػػػػؽ أذػػػػداؼ كلعػػػػؿ رفػػػػع ك ػػػػا ة امدا  الػػػػكظي ي أصػػػػعحت مػػػػف أذػػػػـ العك 

فػػػي  طػػػار تػػػكافر مظػػػـ مػػػف الحػػػكافز  ال  يتحقػػػؽ الممظمػػػات كالمصػػػالح الخاصػػػة كالعامػػػة  كذػػػذا ال
 (.15: 2005المادية كالمعمكية المتميزة )الكاعؿ 

ععػػكؿ عػػاـ كامجمػػزة  تػػزداد أذميػػة تح يػػز المػػكظ يف عمػػد الحػػديث عػػف امجمػػزة الحككميػػة 
لتحقيػؽ الرفاذيػة لمكاطميمػا   جمػزةذذ  املمدكر الحيكم الذم تت رد عم  مظران ك   امممية ععكؿ خاص

كتعتعر دراسة مكلكع الحكافز مػف المكالػيع التػي تحقػؽ المم عػة المعػتركة أك المصػمحة المتعادلػة 
محصػػكؿ عمػػى مػػكاحي اإلعػػعاع   فػػال رد يحقػػؽ حاجتػػم فػػي لاعممػػكف عمػػعػػيف امفػػراد كامجمػػزة التػػي ي

مجػػاز امعمػػاؿ  كتحقيػػؽ امذػػداؼ  كزيػػادة  مصػػمحتم فػػي صػػكرة  كالجمػػاز يحقػػؽ لدكافعػػم المتمكعػػة 
 (.2: 2003)الدالة كخصكصان امممية  كاإلمتاج كتقديـ الخدمات  ال اعمية

مػم يجػب فإر تعمػؿ فػي غايػة التعقيػد كالتطػكر لما كامت امجمزة امممية فػي الكقػت الحالػ 
 مػف خػالؿيقمػا  عذػداؼ كالعمػؿ عمػى تطت كامؾ مػف خػالؿ كلػع أفلػؿ السياسػاعميما مكاكعة ذلػ

تكظيؼ كاستخداـ المكارد المادية كالععرية المتاحة  كتكفير عيوػة عمػؿ مماسػعة لمػـ تعمػؿ عمػى رفػع 
 ك ا ة أداومـ. 
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 الفصلىاألول
 اإلطارىالعامىللدرادة

لحػكافز المظػاـ كفي لك  ذلؾ يمكف مالحظة امذمية القصكل التي أكلتما اإلدارة الحديًة  
كممػػا ارت ػػع معػػدؿ امدا  محػػك  لحػػكافزا العػػامميف  فكممػػا زادتكتأًيرذػػا الكالػػح عمػػى مسػػتكل أدا  

امفلؿ  كمظران لتعدد الظركؼ كالمتييرات التي يمر عما العػعب ال مسػطيمي فػي الكقػت الػراذف مػف 
ف رجػػؿ اممػػف مطالػػب ع اعميػػة إفػػ  أكلػاع أمميػػة غيػػر مسػػتقرة عمػػى المسػػتكييف ال ػردم كالمجتمعػػي

 .ـ قمة العاود المادم كقمة الحكافز كالمكافآت المممكحةرغ أداوم لمكاكعة تمؾ المتييرات
 

 :الدراسةمشكمة  -ثانياً 
في تحقيؽ الرلا الكظي ي لمعػامميف فػي  الحكافزأظمرت مجمكعة مف الدراسات أذمية  لقد 

عمكيػػػػػة المجتمعػػػػػات كمػػػػػا أظمػػػػػرت مجمكعػػػػػة أخػػػػػرل مػػػػػف الدراسػػػػػات أذميػػػػػة الحػػػػػكافز الماديػػػػػة كالم
مػػف الدراسػػات التػػي تماكلػػت العمػػؿ ل العػػامميف  فػػي كجػػكد قمػػة دا  لػػدمكاالقتصػػادية عمػػى فاعميػػة ا

كخطػكرة الممػاـ التػي يمارسػما  أذمية العمػؿ امممػيع كتأًير الحكافز عميما  كذلؾ مع العمـ امممي 
ًػػر الحػػكافز عمػػى ك ػػا ة أفيظمػػر جميػان   ت عاليػػةآكافػػمالمجػػاالت  كالتػػي تتطمػب تم يػػذذا  فػي جميػػع

المػدؼ  عاعتعػار مػف ي تقديـ الخػدمات اممميػة كح ػظ اميترتب عميما مف متاوج ف امدا  امممي كما
   امممية.لمملسسة  الرويس

مميػة يمكػف القػكؿ عكجػكد عػدد كمعايعتم لمعػامميف فػي امجمػزة امكمف خالؿ عمؿ العاحث  
فػػػي جمػػػاز ـ الحػػػكافز امػػػف الملعػػػرات التػػػي قػػػد يسػػػتمتج مممػػػا كجػػػكد ععػػػض أكجػػػم القصػػػكر فػػػي مظػػػ

 دا .ف يمعكس سمعا عمى فاعمية امأيمكف  ال مسطيمية مما عرطةال
لمعػامميف فػي سعى لمكقكؼ عمى مظاـ الحػكافز المقدمػة ت دراسةال  ف ذذإكعمى لك  ذلؾ ف 
ككي يػػة  ان فػػرادأك  ان عمػػى فاعميػػة امدا  لػػدل العػػامميف لػػعاط ان يك سػػمعأ ان يػػلعػػرطة كمػػدل تأًيرذػػا  يجاعا

  كمػػػف ذمػػػا تكلػػػد لػػػدل العاحػػػث لعاوػػػدات كظػػػركؼ الحصػػػار كاالمقسػػػاـتعزيزذػػػا رغػػػـ قمػػػة المػػػكارد كا
الحػػػػكافز ع اعميػػػػة أدا  العػػػػامميف فػػػػي جمػػػػاز العػػػػرطة  حسػػػػاس عمعػػػػكمة الدراسػػػػة مػػػػف حيػػػػث رعػػػػطاإل

 مية لزيػادة فاعميػة امدا  امممػي لى حمكؿ عم   كالسعي لمكصكؿ ال مسطيمية عمحافظات قطاع غزة
الجراميػػة تسػػتيؿ لػػعؼ العاوػػد  ف العماصػػر أميػػة يتعػػيف مكمػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى التجػػارب ام

لػى  ممػا يػلدم   كلػعؼ الػكازع الػديمي   المادم كالحكافز لدل ععض العامميف في الجماز امممػي
     .ؿ المًاؿ تجار المخدرات كالتمريبمية  عمى سعيمختراؽ لمملسسة ام 

  الدراسة:تساؤالت  -ثالثاً 
 التالي:  الرويسؿ ال ستال تتمخص معكمة الدراسة في

 ؟ مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيميةع كعالقتمدرجة تكافر مظاـ الحكافز ما 
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 الفصلىاألول
 ويتفرع عنو التساؤالت الفرعية التالية: اإلطارىالعامىللدرادة

 ما درجة تكافر مظاـ الحكافز المادية في جماز العرطة ال مسطيمية؟ .1
 طة ال مسطيمية؟ما درجة تكافر مظاـ الحكافز المعمكية في جماز العر  .2
 ما مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية؟ .3
عالقػػػة عػػػيف درجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكافز كعػػػيف مسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز مػػػا ال .4

 العرطة ال مسطيمية؟
كجد فركؽ عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعميػة تذؿ  .5

ية تعزل لمتييرات: )العمػر  الملذػؿ العممػي  الرتعػة  مدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيام
 عدد سمكات الخدمة(؟

 :متغيرات الدراسة -رابعاً 
 :مستقؿالمتغير . ال1
 .المكافات( -)امجكر ماديةالحكافز ال -
 .قية(التر  -تكسيع العمؿ -اعراؾ العامميف -) تقدير جمكد العامميف معمكيةالحكافز ال -
 :تابعالمتغير . ال2
 .معايير االدا ( -عماصر امدا  -) خصاوص امدا فاعمية امدا  امممي -

 الدراسة: متغيراتوالشكؿ التالي يوضح 
 (1شكؿ رقـ )

 الدراسة متغيراتيَبيف 
 

 الدراسات الساعقةعمى  : عما ن جرد عكاسطة العاحث

 التابع المستقؿ ُمًتغيرات الدراسة

 حوافز مادية

 حوافز معنوية

فاعمية األداء 
 األمني



 

5 
 

 الفصلىاألول
 اإلطارىالعامىللدرادة

 فرضيات الدراسة: -خامساً 
 األولي: ةالفرضية الرئيس

عػػيف درجػػة تػػكافر مظػػاـ الحػػكافز ( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة )كجػػد عالقػػة ت ال
 .كعيف مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية

 ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
فر مظػػػػاـ عػػػػيف درجػػػػة تػػػػكا( 0.05ذات داللػػػػة  حصػػػػاوية عمػػػػد مسػػػتكل داللػػػػة )كجػػػد عالقػػػػة ت ال .1

 .كعيف مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية المادية الحكافز
عػػػػيف درجػػػػة تػػػػكافر مظػػػػاـ ( 0.05ذات داللػػػػة  حصػػػػاوية عمػػػػد مسػػػتكل داللػػػػة )كجػػػد عالقػػػػة ت ال .2

 .كعيف مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية المعمكية الحكافز
 ية:ة الثانالفرضية الرئيس 
عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ ( 0.05ذات داللة  حصاوية عمػد مسػتكل داللػة )يكجد فركؽ  ال

ية تعػػػزل مدرجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكافز كمسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطي
 .لمتييرات: )العمر  الملذؿ العممي  الرتعة  عدد سمكات الخدمة(

 
 لفرعية التالية:ويتفرع منيا الفرضيات ا

عػػيف  را  أفػػراد عيمػػة الدراسػػة ( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة )كجػد فػػركؽ ت ال .1
ية محكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعميػة امدا  امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطي

 العمر. تعزل لمتيير
 را  أفػػراد عيمػػة الدراسػػة  عػػيف( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة )كجػد فػػركؽ ت ال .2

ية مكمستكل فاعميػة امدا  امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطي  حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز
 .الملذؿ العممي تعزل لمتيير

عػػيف  را  أفػػراد عيمػػة الدراسػػة ( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة )كجػد فػػركؽ ت ال .3
ية ميػة امدا  امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيحكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعم

 الرتعة. تعزل لمتيير
عػػيف  را  أفػػراد عيمػػة الدراسػػة ( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة )كجػد فػػركؽ ت ال .4

ية محكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعميػة امدا  امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطي
 .عدد سمكات الخدمة تعزل لمتيير
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 الفصلىاألول
 اإلطارىالعامىللدرادة

 الدراسة:ىداؼ أ -سادساً 
 لى تحقيؽ مجمكعة متراعطة مف امذداؼ تتمًؿ في اآلتي: تمدؼ ذذ  الدراسة 

 .درجة تكافر مظاـ الحكافز المادية في جماز العرطة ال مسطيمية  لىالتعرؼ  .1
 .درجة تكافر مظاـ الحكافز المعمكية في جماز العرطة ال مسطيمية  لىالتعرؼ  .2
 .مدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيميةمستكل فاعمية ا عياف .3
كعػيف مسػتكل فاعميػة امدا  امممػي فػي   عالقػة عػيف درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافزال تحديد طعيعػة .4

 .جماز العرطة ال مسطيمية
 ػػركؽ عػػيف  را  أفػػراد عيمػػة الدراسػػة حػػكؿ درجػػة تػػكافر مظػػاـ الحػػكافز كمسػػتكل ال الكعػػؼ عػػف .5

ية تعػزل لمتييػرات: )العمػر  الملذػؿ العممػي  مالعرطة ال مسطيفاعمية امدا  امممي في جماز 
 .الرتعة  عدد سمكات الخدمة(

 
 أىمية الدارسة: -اً سابع

 كذلؾ عمى المحك التالي:  ذمية تطعيقيةألى أذمية مظرية ك  الدراسة تقسيـ تـ 
 األىمية النظرية: .1
دا  الحػػكافز كفاعميػػة امظػػاـ ممػػي كالعمػػـك العػػرطية عم مػػـك م ًػػرا  المكتعػػة العمميػػة كالعحػػث الع -

 عمى الصعيد امممي.
الحػػػػديث الػػػػذم أصػػػػعح مرتكػػػػز اذتمامػػػػات  الدراسػػػػة عػػػػرز أذميػػػػة ذػػػػذ  الدارسػػػػة فػػػػي مكلػػػػكعت -

 كمف عاب أكلى الملسسات العرطية.  الممظمات الحديًة
فػػإف ذػػذ  الدراسػػة يمكػػف أف تلػػيؼ رليػػة   مظػػران لقمػػة الدراسػػات التػػي تماكلػػت مكلػػكع الدراسػػة -

أذميػة مظػاـ الحػكافز فػي المجػاؿ العػرطي  كيمكػف أف تكػكف مقطػة امطػالؽ لممزيػػد  جديػدة عػف
مػػػف الدراسػػػات كامعحػػػاث عػػػف مظػػػاـ الحػػػكافز لجمػػػاز العػػػرطة لمكاكعػػػة المتييػػػرات كالتحػػػكالت 

 عجميع أمكاعما.
 :التطبيقيةاألىمية  .2
امكؿ  كذػػػػك الجػػػػدار  كذػػػػك القطػػػػاع امممػػػػي  لممجتمػػػػع ان مػػػػمم ان رويسػػػػ ان تماكلػػػػت الدراسػػػػة قطاعػػػػ -

 كامساسي لعمؿ عاقي قطاعات المجتمع.
مػػػػف الممكػػػػف أف تكػػػػكف ذػػػػذ  الدراسػػػػة مرجعػػػػان يسترعػػػػد عػػػػم المػػػػدرا  كالرلسػػػػا  العػػػػاممكف فػػػػي  -

الملسسات العرطية ععكؿ خػاص كالملسسػات الحككميػة ععػكؿ عػاـ  كمسػاعدتمـ فػي تطػكير 
ملسسػػػاتمـ لتحقيػػػؽ فػػػي الػػػالـز  مظػػػاـ الحػػػكافز عػػػدادجػػػؿ  أمػػػف  كقػػػدراتمـ معػػػارفمـ كممػػػاراتمـ 

 امذداؼ الممكطة عمـ.
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 الفصلىاألول
 اإلطارىالعامىللدرادة

كذػػك   مػػف عمػػـك اإلدارة الحديًػػة داخػػؿ العمػػؿ العػػرطي ان جديػػد ان تلػػع ذػػذ  الدراسػػة أداة كممجػػ -
عمػػى الخػػدمات اممميػػة  ـز لمملسسػػة العػػرطية  كمػػدل تػػأًير يػػؽ الرقػػي الػػاللتحق مظػػاـ الحػػكافز

 مة لمجممكر. المقدى 
كمقػػدار العاوػػد الػػذم يمكػػػف أف  المتكقعػػة المسػػتقعمية  تسػػتمد ذػػذ  الدراسػػة أذميتمػػا مػػف ال اوػػدة -

عمظػػػاـ  ذا مػػا تػػػـ امخػػػذ  المجتمػػػع كامعكاسػػػات ذلػػؾ عمػػػى  المجتمػػػع يحققػػم قطػػػاع اممػػػف فػػي 
 داخؿ الجماز العرطي. الحكافز

 قػد تتعػرض لػم الملسسػة اممميػة فػي ظػؿ لػعؼ أممػىاللك  عمػى خطػر  ذذ  الدراسة طتسم -
 ًر سمعان عمى امدا  امممي.ل ا يالعكاود المادية كالحكافز مم

 لرفع مستكل امدا  امممي.ممية يؿ مظاـ الحكافز داخؿ الملسسة امالعمؿ عمى ت ع -
 

حدود الدراسة: -ثامناً   

 خلعت ذذ  الدراسة لمحدكد التالية:
 ممػيامدا  امكعالقتػم ع اعميػة   تقتصر الدراسة الحالية عمى مظػاـ الحػكافزالحد الموضوعي:  .1

 العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة. جمازفي 
 جماز العرطة ال مسطيمي في قطاع غزة.الحد المكاني:  .2
 ـ.2016  لى -ـ 2015ال ترة مف : خالؿ الحد الزماني .3
جمػػاز فػػي  مػػف رتعػػة مقيػػب فػػأعمى العػػامميفلػػعاط الؽ الدراسػػة عمػػى يػػتطع تػػـ: الحػػد البشػػري .4

 العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة.
 

 دراسة:مصطمحات ال -تاسعاً 
   الحوافز: .1

ممػػػا الكسػػػاوؿ الماديػػػة كالمعمكيػػػة المتاحػػػة إلعػػػعاع الحاجػػػات كالرغعػػػات الماديػػػة كالمعمكيػػػة أؼ عتعػػػرى 
 (.301: 2004لألفراد )القريكتي 

 ىلػ دم ل كتػ  كػؿ مػا تقدمػة العػرطة ال مسػطيمية مػف كسػاوؿ ماديػة كمعمكيػة التعريؼ اإلجراوي: ذػي
 ععاع حاجاتمـ كلماف كالومـ. تعمؿ عمى اد كاللعاط في العمؿ  ك فر رفع أدا  ام

   الحوافز المادية: .2
عاممػػػػا االجػػػػكر كالعػػػػالكات السػػػػمكية  كالزيػػػػادات فػػػػي االجػػػػر لمقاعمػػػػة الزيػػػػادات فػػػػي م قػػػػات المعيعػػػػة 

 .(276: 2000) زكيمؼ   كالمكافات كالمعاركة في االرعاح
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 الفصلىاألول
مكامػػات العمػػؿ اع ك  كسػػاعات العمػػؿ كالمكافػػآت كظػػركؼ جػػرتتمًػػؿ فػػي ام ذػػي التعريػػؼ اإلجرائػػي: اإلطارىالعامىللدرادة

 المادية في جماز العرطة ال مسطيمية.
 وية: نالمع الحوافز .3

تعمؿ الترقية كتقدير جمكد العامميف  كاعراؾ العامميف في االدارة كلماف اسػتقرار العمػؿ كت ػكيض 
 (.50: 2003) رعايعة  الصالحيات 

قػات الجديػدة عػيف كالعالاالعتراؼ عأذمية ال رد كسػعؿ التعػجيع عمػى العمػؿ  : ذيالتعريؼ اإلجرائي
 كليف كالععكر عالرلا الكظي ي في جماز العرطة ال مسطيمية.ل المكظ يف كالمس

   :االمني األداء .4
 .(7: 1998القدرة عمى تحقيؽ المتاوج المتكقعة مف امدا  الكظي ي )المكارم  

خدمػة  فػييصػدر عػف رجػؿ العػرطة ال مسػطيمية  تحديد عاوػد السػمكؾ الػذم التعريؼ اإلجراوي: ذي
مجاز الكاجعات كالمماـ كالمسلكليات  .ممية عاليةأع اعمية  المكاطف  كقدرتم عمى تحقيؽ امذداؼ كاع

 
 صعوبات الدراسة: -عاشراً 
زاد مػػدة عمػػػؿ ع غػػػزة كخاصػػة امقطػػاع الكمرعػػػا  ممػػا امكلػػاع الصػػععة التػػي يمػػػر عمػػا قطػػا .1

 الدراسة.
  ممػا زاد مػف الكقػت كالجمػد فػي فزجمعيػة تماكلػت مظػاـ الحػكاترجمة كتب كدراسػات أصعكعة  .2

 عداد الدراسة. 
الحػكافز فػي المجػاؿ امممػي كالػرعط عحػاث العرعيػة كخاصػة المحميػة التػي تماكلػت مظػاـ امقمػة  .3

 دا .عيف مظاـ الحكافز كام
اللػػركؼ الصػػععة التػػي يمػػر عمػػا مكظ يػػم غػػزة مػػف امقطػػاع لمركاتػػب  ممػػا عػػكؿ ععػػ  مػػادم  .4

 إلمجاز ذذ  الدراسة.
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 

 
 
 
 

 انثانٍنفصم ا
 اإلطار اننظرٌ نهذراست

 
 أىمية الحوافز وأنواعيا. -المبحث األوؿ
 فاعمية األداء األمني . -المبحث الثاني
 نبذه عف جياز الشرطة. -المبحث الثالث
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 الثانيالفصؿ 
 اإلطار النظري لمدراسة

  :وتقسيـ تمييد
إلدارة  كيمعع ذلؾ االذتماـ مف حظي مكلكع الحكافز عاذتماـ كًير مف العاحًيف كعمما  ا 

الومػػػة عمكعيمػػػا امذميػػة العمميػػػة كالعمميػػػة لمحػػػكافز فػػي حػػػد ذاتمػػػا  حيػػػث يػػلدم اختيػػػار الحػػػكافز الم
لػػػى تح يػػػز العػػػامميف لمقيػػػاـ عأعمػػػالمـ عمسػػػتكل عػػػاؿ مػػػف الك ػػػا ة  لػػػذا تحػػػرص  المػػػادم كالمعمػػػكم  

ز ككي يػة اسػتخدامما عمػا يحقػؽ الممظمات عمختمؼ أمكاعما عمى كلع مظـ كقكاعد خاصػة عػالحكاف
 المدؼ الرويس ممما كالذم يتمًؿ في تحسيف امدا .

ف امدا  الكظي ي كاف مف المكلكعات التي مالت العديػد مػف أكجػم االذتمػاـ  ككػاف أكما  
ؽ كأيسػرذا لتحسػيف امدا   كلمػا كامػت اوػالمدؼ الرويس مف ذلؾ االذتماـ التكصؿ الػى أفلػؿ الطر 

القػػة مػػف امدا  الػػكظي ي  كػػاف العػػد مػػف محاكلػػة اسػػتقرا  الع يػػان عال تتطمػػب مسػػتكلن  امجمػػزة اممميػػة
ذـ كساوؿ تحسيف امدا  ععكؿ عاـ  كذما يمكف االسػت ادة مػف اإلطػار أعيف الحكافز عاعتعارذا أحد 

المظػػػػرم فيمػػػػا يتعمػػػػؽ عمكلػػػػكع الحػػػػكافز  كامدا  الػػػػكظي ي كسػػػػعؿ تحسػػػػيمم   لػػػػافة لمػػػػا تلػػػػممتم 
 اعقة مف متاوج عمذا الخصكص. الدراسات الس

ماديػػة مػػا تقدمػػم تمػػؾ الملسسػػات مػػف حػػكافز ععػػداعما اع كيػػرتعط مجػػاح الملسسػػات كتقػػدمما ك  
اومػػا ل مػػـ ف اإلدارة الممتمػػة عتحقيػػؽ أذػػدافما المرجػػكة تجػػدذا تسػػعى دإكمعمكيػػة لمعػػامميف  كلػػذلؾ فػػ

الحػكافز  تي مف خاللما تػكزعذـ الحكافزن لديمـ ككلع القكاعد كامسس الأحاجات مكظ يما كدراسة 
مامية كالمحسكعية كالعالقػات الخارجيػة كالعخصػية. كفػي لػك  ذلػؾ تػـ ععكؿ دكرم خارج مطاؽ ام

 تقسيـ ذذا ال صؿ  لى معحًيف:
 المعحث امكؿ: أذمية الحكافز كأمكاعما.

 المعحث الًامي: فاعمية امدا  امممي كعالقتم عالحكافز.
 ز العرطة ال مسطيمية.المعحث الًالث: معذ  عف جما
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 المبحث األوؿ
 أىمية الحوافز وأنواعيا

 
 :وتقسيـ تمييد

دكر فػػي الممظمػػة مػػف كيتحقػػؽ ذػػذا الػػ  ان فػػي تػػكفير العمػػؿ المماسػػبف لمحػػكافز دكران رويسػػ  
ماتمـ لمممظمػػة  كللػػماف تح يػػزذـ كالتػػزاممـ تجػػا  تحقيػػؽ أذػػداؼ فػػراد لتقػػديـ خػػدخػػالؿ تح يػػز ام

امتيػػػازات ف تجاذػػػؿ كجػػػكد مظػػػاـ حػػػكافز قػػػامكمي كفعػػػاؿ يك ػػػؿ حقػػػكؽ ك فػػػإالمقاعػػػؿ فػػػي ك الملسسػػػة  
ر سمعان عمى مجمؿ امدا .ك لي مكع مف عدـ االستقرار   العامميف يعرض الملسسة   التي تًك

ك أة تمػػؾ الممظمػػات مػػف حػػكافز معمكيػػة كيػػرتعط مجػػاح الممظمػػات كاعػػداعما عمػػى مػػا تقدمػػ 
ف تسػػػعى أأذػػػدافما يجػػػب  ف اإلدارة الممتمػػػة عتحقيػػػؽإ  كلمػػػذا فػػػعممػػػا معػػػا لمعػػػامميف فيمػػػاك أماديػػػة 

 جاذدة ل مـ مكعية الحكافز كأكًرذا أذمية لمعامميف لديما.
كقػد قسػـ   مكاعمػا كمظػاـ الحػكافزأذميتمػا ك ألػى م مػـك الحػكافز ك  كفي ذذا المعحث تطػرؽ العاحػث  

 ًالًة مطالب عمى المحك التالي: ىل ذذا المعحث 
 مدخؿ  لى الحكافز.المطمب امكؿ: 

 المطمب الًامي: مظاـ الحكافز.
 المطمب الًالث: الحكافز في اإلسالـ.
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 المطمب األوؿ
 مدخؿ إلى الحوافز

 مفيـو الحوافز: -أوالً 
الخػػتالؼ  لقػػد تعػػددت التعري ػػات حػػكؿ م مػػـك الحػػكافز عػػيف العػػاحًيف كالكتػػاب  كذلػػؾ مظػػران  

 كذلؾ لتعدد أمكاع الحكافز كتصمي اتما المختم ة.ليما  ك  المجاالت التي يمتسعكف 
تحػػريكمـ محػػك سػػمكؾ معػػيف لعػػذؿ فػػراد ك ـ يقػػـك عمػػى اسػػتًارة كدفػػع سػػمكؾ امف التح يػز م مػػك        
يػػز يممػػي ف التح  حيػػث   إلعػػعاع حاجػػاتمـ كرغعػػاتمـ ان مػػدؼ  كيكػػكف مصػػاحعالعمػػى لتحقيػػؽ أجمػػد 

ععػػكؿ عػػاـ تحقيػػؽ امذػػداؼ التػػي تسػػعى الممظمػػات مممػػان للػػماف  ان ساسػػأالدافعيػػة  كتعػػد الحػػكافز 
عمػػى مسػػتكيات مػػف امدا  الػػػكظي ي  ألػػى  لػػى تحقيقمػػػا  لمكصػػكؿ  كجمػػاز العػػرطة ععػػكؿ خػػاص 

 كتحقيؽ الرلا الكظي ي لمعامميف  ككسب كالومـ لمملسسة التي يعممكف عما.
 وتعددت التعريفات االصطالحية ومنيا:

ؽ المعػػطة لمحصػػكؿ عمػػى اوػػفػػي العمػػؿ  كذػػك مػػف الطر  التح يػػز ذػػك مكلػػد المعػػاط كال اعميػػة 
 (.5: 2011)ال قى المعمكية  أـيتعمؽ عاممكر المادية  ذلؾ كاف أأفلؿ ما لدل اليير  سكا 

 التػي امفػراد رغعػات كتعػعع  العمػؿ جػك فػي تتػكفر التػي الظػركؼ ممػا مجمكعػةأكتعػرؼ ع 
 (.299 :2011 )عامر طريؽ العمؿ   ععاعما عف يسعكف

مما الكسيمة التي تك ؿ االستمرار كالمجاح مية مجمكدات مع  تمػاـ امذػداؼ أتعرؼ ع ككما 
)ععػاس  كترقية مستكل امدا   فلال عف عحف الممكات ال كرية كاالعتكارية كاإلمتاجية لدل العمػاؿ 

2011 :180.) 
رات الخارجية العكامؿ مف مما مجمكعةأكعرفت ع   تدفعػمك  ال ػرد تًيػر التػي الخارجيػة كالمػًل

 "كالمعمكيػة الماديػة كرغعاتػم حاجاتػم  عػعاع طريػؽ عػف كجػم خيػر عمػى  ليػم امعمػاؿ المككمػة مدا 
 ) .255: 2003)الميتي 

سػػمكؾ اك التصػػرؼ المطمػػكب عػػف ًػػارة القػػكل الكاممػػة فػػي ال ػػرد كالتػػي تحػػدد ممػػط ال  كذػػي 
 (.25: 2006)الزيادم  ععاع كافة احتياجاتم اإلمسامية  طريؽ 

ًػارة تمػؾ القػكل الحركيػة لنمسػاف  كالتػي  ا مجمكعػة العكامػؿ التػي تعمػؿ عمػى ممػأكتعرؼ ع 
ر عمى سمككم كتصرفاتم   (.300: 2000)السممي  تًك

رلػا  رغػػاعتمـ كاإلساسػػي الػذم يػػدعأمػػم المحػػرؾ ام كيعػرؼ ػػعجاعػػة فع امفػػراد لتحقيػػؽ كاع ا مى
 (.194: 2005 )ععدالرحمف  يطمب مممـ
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حريػػػؾ الػػػدكافع كالرغعػػػات لمتػػػاًير فػػػي العػػػامميف مػػػف خػػػالؿ ت داريػػػة لممػػػديركذػػػي ممارسػػػة  
عمػدؼ تحقيػؽ مسػتكيات  فلػؿ ماعمػدذـلتقػديـ أ كًػر اسػتعدادان كالحاجات عيرض  ععاعما كجعممـ أ

 (.459: 2007)العامرم مجازاإلدا  ك عالية مف ام
مػف م عػػكؿ الػدافع  كفػػي مجػاؿ العمػػؿ  كيقمػؿى   ممػا كػػؿ عػي  يخ ػػؼ مػف الحاجػػةؼ عأكتعػر 

 (.247: 2006)حريـ داوة لمعمؿد مف عكاود مادية كمعمكية مقاعؿ أي كؿ ما يتمقا  ال ر فم
 

ى ( عمػ1998لسػمة ) 4رقػـ ال مسػطيمي ( مف قامكف الخدمة المدميػة 56مصت المادة ) كقد 
عمػا يك ػؿ   ف يلػع الػديكاف مػع الػداورة المختصػة مظامػان لمحػكافز الماديػة كالمعمكيػة لممػكظ يف فيمػاأ

ف يتلمف ذذا المظاـ فوػات الحػكافز الماديػة أحسيف امدا  كترعيد الم قات عمى ذداؼ كتتحقيؽ ام
 (.1998لسمة  4كعركط ممحما )قامكف الخدمة المدمية رقـ 

( 2005لسػمة ) 4مػف ال مسػطيمي رقػـ كف الخدمػة فػي قػكل ام( مف قػام74كمصت المادة ) 
ك أعاط الػذيف يقػدمكف خػدمات ممتػازة  افز لملػالالوحة التم يذية لمذا القامكف مظػاـ الحػك  حيث تحدد

ػػان تسػاعد عمػػى تحسػيف أعمػاالن أ حصػكؿ عمػػى تقػػدير الالعمػػؿ  كرفػع ك ػػا ة امدا  اك  أسػػاليبك عحًك
 (.(2005لسمة  4مف ال مسطيمي رقـ قكل امممتاز في العمؿ )قامكف الخدمة في 

ماز العػرطة ال مسػطيمية مما كسيمة لتحسيف كتطكير أدا  العامميف في جأيتلح مما سعؽ ع 
عمػػاؿ م محػػك المزيػػد مػػف الجمػػد إلمجػػاز اممػػف ععممػػم كدفعػػرذػػا سػػعيالن إلًػػارة اذتمػػاـ رجػػؿ امعاعتعا

 المككمة  ليم. 
ف ممػػارة التح يػػز لمعػػامميف عمميػػة أساسػػية كلػػركرية  لكممػػا ليسػػت سػػممة  مظػػران إكعمػػذا فػػ 

ال يحكممػػا مككياتمـ كتصػػرفاتمـ  كالتػػي لالختالفػػات ال رديػػة عػػيف العػػامميف كالتييػػر المسػػتمر فػػي سػػ
سػػاعد ت مػػامأمـ  كلػػذا تكمػػف ممػػارة التح يػػز فػػي حاسػػيس العػػامميف أم سػػأسػػكل امطعاعػػات كمعػػاعر ك 

عمػػى تحقيػػؽ الت اعػػؿ عػػيف ال ػػرد كالملسسػػة  كرعػػط حاجػػات الملسسػػة عحاجػػات ال ػػرد كرعػػط حاجػػات 
 ال رد عحاجات الملسسة.

 
 أىمية الحوافز: -ثانيا

يدم القيادات اإلداريػة كالمعػرفيف اإلداريػيف فػي أم أداة طعيعية كمممة في أافز تعتعر الحك  
ملسسة  حيث يمكف استخدامما لتلدم كظي ة حيكية في تمظيـ سمكؾ العػامميف محػك أم سػمـ كمحػك 

 دارتما كعممياتما.اع فما كطمكحاتما ك اغيرذـ  كمحك الملسسة كأذد
مػػم مػػف إداومػػـ  كعميػػم فأالعػػامميف كتحسػػيف  مػػان فػػي ح ػػزممف لمحػػكافز دكرا أكعػػذلؾ يتلػػح  

ف يكػػكف متحمسػػان مدا  العمػػؿ أعمػػى العمػػؿ  كلكػػف امذػـ ذػػك  ان ف يكػػكف ال ػػرد قػادر أامذميػة عمكػػاف 
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

كراغعػػان فيػػم  لػػذلؾ ازداد االذتمػػاـ عتح يػػز العػػامميف كخمػػؽ رغعػػة لػػديمـ لمعمػػؿ التعػػاكمي ال عػػاؿ عمػػا 
 يك ؿ اإلمجاز مذداؼ الملسسة.

 كع الحػػػكافز مػػف المكلػػػكعات التػػي حظيػػت كمػػػا تػػزاؿ تحظػػػي عاذتمػػاـ عممػػػا كيعػػد مكلػػ 
ذػـ المتييػرات المسػتقمة لمدافعيػة  عامعكاسػاتما أحػدل  ف الحكافز أاإلدارة  كلعؿ السعب في ذلؾ ذك 

ًػػـ عمػػى متػػاوج المعػػاط اإلدارم  كأيلػػا محػػك الػػكال    كععالقاتمػػا اإليجاعيػػة عمػػى الك ػػا ة اإلمتاجيػػة
 مظيمي.كاالمتما  الت

دكر  قػد ي قػد ف عدـ تكفر الحكافز المماسعة يمعكس سمعان عمػى مسػتكل الرلػا  كذػذا عػإفلذا  
حساس عأذميػة العمػؿ  فتػمخ ض ركحػم المعمكيػة كرغعتػم فػي امدا  ع اعميػة  المكظؼ الحماسة كاإل

م كعالتػػالي يػػمخ ض مسػػتكل أداوػػ  كذػػذا عػػالطعع يػػمعكس عمػػى ك ا تػػم فػػي العمػػؿ متيجػػة لعػػدـ الرلػػا
الكظي ي  كذذا يعرز أذمية الحكافز في تحسيف امدا  كتدفع الحكافز عػالمكظؼ محػك تطػكير قدراتػم 
الذاتيػػػة كتزيػػػد مػػػف املػػػعاطم فػػػي أدا  العمػػػؿ كتحمػػػؿ المسػػػلكلية  كترفػػػع مسػػػتكل الػػػكال  كالعػػػعكر 

 (.48: 2013 السقا عاالمتما  كااللتزاـ عالمكاوح كاممظمة )
 :(10: 2007 )الجريد  ميويمكف تمخيص األىمية فيما ي

  مسػاميان  المساذمة في  ععاع حاجات امفراد العامميف  كرفع ركحمـ المعمكيػة  ممػا يحقػؽ ذػدفان  -
لػم امعكاسػاتم عمػى زيػادة  متاجيػة ذػلال  امفػراد  كتعزيػز امتمػاومـ  ان في حػد ذاتػم  كغرلػا رويسػ

دارتما كمع أم سمـ.  كعالقتمـ مع الممظمة كاع
تمظػػػيـ ممظكمػػػة احتياجػػػات امفػػػراد العػػػامميف كتمسػػػيؽ أكلكياتمػػػا  كتعزيػػػز المسػػػاذمة فػػػي  عػػػادة  -

التماسؽ عيممما عمػا يمسػجـ كأذػداؼ الممظمػة كتطمعاتمػا كسياسػتما كقػدراتما عمػى تمعيػة مطالػب 
 العامميف كأذدافمـ.

المسػاذمة فػي الػتحكـ فػػي سػمكؾ العػامميف عمػػا يلػمف تحريػؾ ذػػذا السػمكؾ كتعزيػز  أك تكجيمػػم  -
 أك تييير  أك  لياوم...الخ أك تعديمم

 تممية عادات أك قيـ سمككية جديدة تسعى الممظمة  لى كجكدذا في ص كؼ العامميف.  -
التكي يػػة ياسػػتما  كتعزيػػز قػػدراتمـ كميػػكلمـ المسػػاذمة فػػي تعزيػػز العػػامميف مذػػداؼ الممظمػػة كس -

مػا  ت سػيرات كًيػران  كيخلعكف ممارستما  لى  ما يسيوكف فمـ اإلدارة معمـ  مٌف العامميف كًيران 
  مما يكلد مماخا ممعدا عسك  ال مـ كالعداكة كالسمعية عيف الطرفيف  كعصػكرة تػمعكس أتككف خاط

 سمعيا عمى الممظمة كالعامميف معا  كقد تككف مدمرة أحياما.
 .تممية الطاقات اإلعداعية كاالعتكارية لدل العامميف عما يلمف متيجة ازدذار الممظمة كت كقما -
كتجػػد الممظمػػة أف   مة فػػي تحقيػػؽ  ليػػة أعمػػاؿ أك أمعػػطة تسػػعى الممظمػػة  لػػى  مجازذػػاالمسػػاذ -

 ذلؾ ي ترض معاركة فعالة مف قعؿ العامميف.
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 ومما سبؽ يمكف بياف أىمية الحوافز لألجيزة الشرطية عمى النحو التالي:
 سطيمية.زيادة امدا  في العمؿ كرفع الركح المعمكية لدل العامميف في جماز العرطة ال م -
 كعدـ الم كر كالتمرب مف الملسسة التي يعممكف عما.  جذب العامميف  لى الملسسة -
 كالمرلكسيف في جماز العرطة. الرلسا تممية ركح التعاكف عيف  -
 تحسيف صكرة الملسسة امممية في المجتمع. -
 ان مجاحػأم مجػاح يعتعػر  أف حيػث  د أمم جزأ ال يتجزأ مف الملسسة التي يمتمي  ليماععكر ال ر  -

 .لم كأم فعؿ فمك فعؿ لم
 .ذمية في الملسسة التي يمتمي  ليماأفراد الملسسة أممـ أعلا  ذك أاقتماع كؿ  -
فػػػراد جمػػػاز أكأدا    فػػػي رفػػػع كتطػػػكير أدا  العػػػامميف عامػػػة كجكذريػػػان  حيكيػػػان  يمعػػب الحػػػافز دكران  -

 العرطة عص ة خاصة.
 .عمى أكمؿ كجمتقكية كتحريؾ طمكح الملسسة في تقديـ الخدمة امممية  -
 ممي متيجة لعؼ العاود المادم كالمعمكم.ختراؽ امكلع سياج حصيف لعدـ اإل -
 

 أنواع الحوافز: -ثالثاً 
كجػد تحيػث   ععاع حاجات العامميف داخؿ الملسسػة مػف خػالؿ عمميػة التح يػز تتـ عممية  

ف تعػػدد أمػػكاع أعػػيمكػػف القػػكؿ  مكعميػػ  صػكر مختم ػػة كمتمكعػػة لمحػػكافز التػػي يمكػػف تقػػديمما لمعػػامميف
مػف خػالؿ ذلػؾ يمكػف الحكافز ماتج عف المعايير التي يتـ عمػى أساسػما عمميػة تصػميؼ الحػكافز  ك 

 مي:لى ما ي تصميؼ الحكافز 
 الحوافز المادية:  .1
جػػؿ أك عيمػػي مػػف أيف مػػف عػػكؿ مقػػدم كذػػي الحػػكافز التػػي تتمًػػؿ فػػي كػػؿ مػػا يػػدفع لمعػػامم 

غيػػػر معاعػػػر  حيػػػث تعتعػػػر العػػػالكات  أـمعاعػػػر  العمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة معػػػدالت اإلمتاجيػػػة فػػػي عػػػكؿ
ذػـ حػافز أجػر كيمًػؿ ام  كالمعاركة في امرعػاح كالتػاميف الػكظي ي كاالجتمػاعي كممػا حػكافز ماديػة

 (.14: 2014 )خلير  م تزداد أذميتم في الدكؿ الماميةماد
ي يقػػػدمما افز التػػػف الحػػكافز الماديػػػة فػػػي جمػػاز العػػػرطة ال مسػػطيمية ذػػػي تمػػػؾ الحػػك أعاحػػػث كيػػرل ال

المكافػػآت التعػػجيعية مقديػػة مًػػؿ الراتػػب ك  ك أدا  متميػػز  كعػػادة مػػا تكػػكف أمػػكاالن أمقاعػػؿ جمػػد معػػيف 
 كالعالكات... الخ.  

مػػم امكًػػر تػػأًيران  فػػامجكر كالركاتػػب أكمػػا   كيعػػد ذػػذا المػػكع مػػف الحػػكافز امكًػػر اسػػتخدامان  
ف  ا مػػا يلكػػد  الػػععض عػػالقكؿ: ف  كذػػذمسػػامقكمػػات امساسػػية إلعػػعاع حاجػػات اإلأصػػعحت مػػف ال



 

16 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

ف المػػاؿ  ديػػة يعتعػػر حػػافزان عمػػى العمػػؿ  عػػؿ جػػر الػػذم يحصػػؿ عميػػة ال ػػرد فػػي عػػكؿ كحػػدات مقام
 ععاع الحاجات امساسية لنمساف. لى دكر  في  ساسيان  كترجع قيمتم أحافزان 

 ىميا:أنواع الحوافز المادية ومف وتتعدد أ
 :األجور

كعمػى الملسسػة   مادية الػذم يسػتحقم العامػؿ مقاعػؿ جمػد يعدلػمجر مف الحكافز اليعتعر ام 
كحػػافز عمػػى اإلمتػػاج كتحسػػيف امدا  ككممػػا تتػػيح  تػػمت ماديػػة كػػدافع لمعمػػؿ  كتمعػػع أذميمػػمح زيػػادا

 )عػػػػاكيش ساسػػػية كالمأكػػػػؿ كالمسػػػػكف كالممػػػػعس ؽ الكًيػػػػر مػػػػف الحاجػػػػات امكليػػػػة كاملمعػػػامميف تحقيػػػػ
2005 :209.) 

ب عػػػدد الكحػػػدات الممتجػػػة يعػػد مػػػف الحػػػكافز الماديػػػة التػػػي يمكػػػف ف احتسػػػاأخػػػركف  كيػػرل  
ع عػػدد مػػا يمتجػػكف مػػف جػػكران تتماسػػب مػػأًػػؿ ذػػذ  الطريقػػة عإعطػػا  العػػامميف تقػػديمما لمعػػامميف  كتتم

 )القريػػكتي إلمتػػاج عػػدد أكعػػر مػػف الكحػػدات  ان ك خدميػػة  كيػػكفر ذلػػؾ لمعػػامميف حػػافز أكحػػدات سػػمعية 
2006 :279.) 

ال مػػػػػع القطاعػػػػػات اإلمتاجيػػػػػة كالمصػػػػػامع   ذػػػػػذ  الطريقػػػػػة ال تتماسػػػػػب ف أكيػػػػػرل العاحػػػػػث  
فػػال  ف فػػي امجمػػزة اممميػػةك مػػا العػػاممأعػػات الخدميػػة كال مػػادؽ كالتسػػكيؽ  كالػػكرش  كععػػض القطا

العمػؿ  امػأع التي يمتجما كؿ عامؿ  ف المصامع يمكمما حساب القطتتماسب معمـ ذذ  الطريقة  م
عتحقيػؽ   كقممػا يقػـك عػخص عم ػرد  يككف اإلمجاز فيم ععػكؿ جمػاعي في المجاؿ امممي فيالعان ما

مػػف فػػي الكقػػت المعاصػػر مقاعػػؿ اتسػػاع م مػػـك ام كاسػػعان  ممػػي مجػػاالن مجػػاز مػػا  عاعتعػػار العمػػؿ ام 
 كتعععم. 
 أجور العمؿ عمى النحو التالي: 1998لسنة  4قانوف الخدمة المدنية رقـ ف لنا ولقد بيَ 

 استحقاؽ الموظؼ لألجرعمى  51حيث نصت المادة 
 تحد ركاتب المكظ يف لسمـ الركاتب الممحؽ عمذا القامكف. -
لػػػى المجمػػػس  خػػػر  لػػػى  تػػػراح عتعػػػديؿ سػػػمـ الركاتػػػب مػػػف حػػػيف يجػػػكز لمجمػػػس الػػػكزرا  تقػػػديـ اق -

 .مالتعريعي ال مسطيمي لممصادقة عمي
 يصرؼ الراتب اإلجمالي لممكظؼ عمى أساس: -

 االستحقاقات:
 .كة الدرجةالراتب امساسي مع عال -
 عالكة االختصاص. -
 عالكة اجتماعية لمزكج كامكالد. -
 خر. لى مكاف  السكف  مكاف عدؿ امتقاؿ مف -
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 عالكة غال  معيعة. -
 عالكة مدرة. -
 عالكة مخاطرة. -
 عالكة طعيعة عمؿ. -
 عالكة  دارية: كتممح لمف يعيمكف مكاقع  عرافيم قيادية كفقان لمميكؿ التمظيمي. -

 االستقطاعات:
 عد.قسط التقا -
 ميف الصحي.أقسط الت -
 لريعة الدخؿ. -
 ية استقطاعات أخرل يحددذا القامكف.أ -

 المكافآت: 
ععمػؿ مميػز  كمػا يمكػف ممحمػا عمػى  معطػى لم ػرد العامػؿ لقػا  قيامػيكذي معمغ مف الماؿ  

 أساس الممارات المكتسعة  حيث يعمؿ عمى تعجيع العامميف عمػى اكتسػاب ممػارات  لػافية تعػزز
ف أاعما تتعمؽ عالجامػب المقػدم  غيػر ف الحكافز المادية عجميع أمك أمؿ  كعمذا يتعيف قدراتمـ في الع

ك المميػزات عمػى أة التي تسمى عالحكافز الممتقاة  ذماؾ جاعمان ماديان يعد غير معاعرة لمحكافز المادي
ا ف ذػػػذأد  كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المزايػػػا  كال عػػػؾ ميف الصػػػحي  عػػػالكة القيػػػادة  عػػػدؿ تقاعػػػأالراتػػب  كالتػػػ

 (.281: 2006)القريكتي   العكؿ يعد مف الحكافز المادية
 بعض النظـ المبتكرة لممكافآت مثؿ: وىناؾ

ككفقػا لمػذا المظػاـ يػتـ دفػع امجػكر كالمكافػآت عمػى أسػاس مػا يتعممػم  الدفع عمػى أسػاس الميػارة:
 .ال رد مف ممارات لركرية كم يدة لمعمؿ

ذا المظػاـ  تقػـك عػرعط امجػكر  كالمكافػآت عإمجػاز ال كػرة امساسػية لمػ الػدفع عمػى أسػاس جمػاعي:
 .(63: 2004جريمعرج ) ال ريؽ  أم امدا  الجماعي  كليس امدا  ال ردم
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 الفصلىالثاني
 أنواع المكافآت: اإلطارىالنظريىللدرادة

المختم ػػة المػػادم كالمعمػػكم   مكاعمػػاف تتكامػػؿ عأأتمػػا  يجػػب التحقػػؽ المكافػػآت أذػػدافما غاي 
فات  لػػافة يػػة  لػػافات  كيقصػػد عاإللػػاأمػػك مػػف ة المقديػػة عطريقػػة مجػػردة تخف ال تقػػدـ المكافػػاأعػػ

ًمػػا  ح ػػؿ تكػػريـ خػػاص أف تقػػدـ المكافػػأة أمتمقػػي المكافػػأة المقديػػة  كػػ ىلػػ عػػي  مػػف الًمػػا  كالمػػدح 
خػػػذ صػػػكر تذكاريػػػة يػػػتـ تعميممػػػا عمػػػى العػػػامميف مػػػف خػػػالؿ مجمػػػة أعيف  حيػػػث يتخمػػػؿ ذلػػػؾ لممعػػػد
  العامؿ عمػى المعػاركة اجميمة تج لذكر ف ك ف التجرعة ستكإمية  اك أمظمة االتصاؿ امخرل  فداخ

 . خريفكعر في م كس العامميف اآلأكيككف لما كقع   كعر في العمؿأععكؿ 
تكػػكف ذػػذ  حيػػث ك جمػػد يػػذكر  أذػػي تمػػمح ععػػكؿ تمقػػاوي عػػدكف تخطػػيط ك  مكافػػآت ريػػر رسػػمية:

 عماؿ ماجحة  كذما يجب مراعاة التالي:أك تأدية أمكافآت حاؿ كقت اإلمجاز المتميز ال
ك أف تعػػرؼ مػػا يرغػػب عػػم العامػػؿ أك المكظػػؼ عػػأتتػػكا ـ المكافػػأة مػػع رغعػػة العامػػؿ ف تتكافػؽ ك أ -

 كتختار لم المكافأة التي ترلي رغعاتم.  المكظؼ
مجػػز أخػذ عاالعتعػار أذميػة العمػؿ الػذم ع العمػؿ الػذم تػـ  مجػاز   كيجػب امتكافػؽ المكافػأة مػ -

 كتككف المكافأة تتماسب مع ذذا اإلمجاز.
فمػػػك تػػػػأخرت   ف تقػػػػدـ المكافػػػأة معاعػػػرة ععػػػػد  تمػػػاـ العمػػػػؿأعمعمػػػى   ميػػػػة المكافػػػأة  ف تكػػػكفأ -

 مما ت قد عريقما كعمجتما.إالمكافأة  ف
كذػػي المكافػػآت التػػي تقػػدمما الملسسػػة لمعػػامميف فيمػػا عػػف المعػػاركة كالمجػػاح  المكافػػآت الرسػػمية:

ت يكػػػكف مػػػف خػػػالؿ التطعيػػػؽ ل تػػػرة طكيمػػػة مػػػف المًػػػاعرة  كالعمػػػؿ الػػػدلكب  كذػػػذا المػػػكع مػػػف المكافػػػآ
 ممظمة المكافآت المتععة في الممظمة  كذما يجب مراعاة التالي:

كمتػي  ؟كما ذػي المكافػأة ؟ذداؼ المكافأة  مف ذك العخص المستحؽ لممكافاةأتحديد أسس ك  -
 .؟كأيف تممح

اإلمجػػػاز ك خػػػذ ععػػػيف االعتعػػػار مػػػكع المجػػػاح مكافػػػآت ذات معمػػػى لمتمقيمػػػا  مػػػع امف تكػػػكف الأ -
 اسعم مع المكافأة.كتم

خاص المتػػػػكقعيف السػػػػتالـ عػػػػراؾ امعػػػػ وز فػػػػي اختيػػػػار المكافػػػػأة  حيػػػػث يجػػػػب عػػػػراؾ ال ػػػػا  -
 ك امعخاص الذيف ذـ في لجاف التحكيـ الختيار المكافآت.أالمكافآت 

العيػػػاف الكالػػػح لكي يػػػة الحصػػػكؿ عمػػػى المكافػػػأة  كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ كسػػػاوؿ المعػػػر كاالتصػػػاؿ  -
 المعتمدة في الممظمة.  
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 
 الحوافز المعنوية:  .2
كالتػػي تػػرتعط عالحالػػة الم سػػية   كيقصػػد عمػػا التػػي تعػػعع الحاجػػات ال رديػػة كالجماعيػػة الذاتيػػة 

عػرزت الكًيػر أتحسػيف الجػك المحػيط عالعمػؿ  كلقػد السمككية لألفراد عمدؼ رفػع معمكيػات العػامميف ك 
مػؿ  عػؿ كمجاحمػا فػي ععػض مف الدراسات كامعحاث الميدامية قيمة الحكافز المعمكية فػي مجػاؿ الع

: 1996 )ععػػد العػػاقي ة أذممػػا عػػكاؿ مختم ػػأز فػػي كتػػدفع ذػػذ  الحػػكاف  امحيػػاف عمػػى الحػػكافز الماديػػة
209): 

ك تكجيػػػم رسػػػاوؿ عػػػكر لمعػػػامميف أكيػػػتـ ذلػػػؾ عمػػػمح عػػػمادات تقديريػػػة  تقػػػدير جيػػػود العػػػامميف: -
 عرؼ في الملسسة.ك تسجيؿ أسماومـ عمى لكحة الأك ا  الذيف يحققكف مستكيات جيدة ام

رذـ فػػػي  دارة الملسسػػػة عػػػف فكػػػاأك  ومـار آعػػػراؾ العػػػامميف عػػػ أم  شػػػراؾ العػػػامميف فػػػي اإلدارة:إ -
 سماـ في رسـ سياسة الملسسة كاتخاذ قرارتما.طريؽ اإل

أم  لػػافة ممػػاـ جديػػدة لمعمػػؿ الػػذم يقػػـك عػػم العامػػؿ لػػمف مطػػاؽ تخصصػػم  توسػػيع العمػػؿ: -
ذػذا مػػا يزيػػد العامػػؿ الرغعػة فػػي العمػػؿ كالقلػػا  عمػػى امصػمي  كعمػػى م ػػس مسػػتكا  اإلدارم  ك 

 الركتيف  كعالتالي يزيد مف تح يز العامميف عمى أدا  عمممـ. 
عمػػى مػػف مراكػػزذـ أة لمعامػػؿ فػػي تحقيػػؽ مكامػػة كظي يػػة ف الترقيػػة تحقػػؽ الرغعػػ حيػػث  الترقيػػة: -

لمعػػامميف  معػػجعان  ان عمػػى  كعػػذلؾ تكػػكف الترقيػػة حػػافز أ ان اجتماعيػػ ان الحاليػػة  كعالتػػالي تحقيػػؽ مركػػز 
 عمى العمؿ.

مػػف العػاحًيف يصػػمؼ الترقيػة مػػف الحػكافز الماديػػة ككممػا تزيػػد راتػب العامػػؿ  ان ف كًيػر ألػػى  كعاإلعػارة 
 عسب الترقية.

ف الحوافز المعنوية في جياز الشرطة الفمسطينية ىػي التػي تشػبع الحاجػات أويتضح مما سبؽ 
 تي:عنوية لدى العامميف وتتمثؿ في اآلالم
 مكامياتم كفرص الترقي.اع ؿ مماسعة العمؿ مع قدرة اللاعط ك افز تتعمؽ عالعمؿ العرطي مًحك  -
االمسػجاـ مػع زمػال  عػراؼ ال اعػؿ مػف قعػؿ القيػادة ك اإل مػع حكافز تتعمؽ ععيوة العمػؿ العػرطي -

ـ كتسػػػميـ الػػػدركع كالميػػػداليات لػػػى خطاعػػػات العػػػكر كلكحػػػات العػػػرؼ كالتكػػػري العمػػػؿ   لػػػافة 
دا  داخػؿ الملسسػة العػرطية كطمي  كعالتػالي يػمعكس ذلػؾ عمػى اماالمتما  الػكسمة كدافع كام

 ممية لمجممكر.قديـ الخدمة امكخارجما في ت
 حسب أثر الحافز:-3

 (:319: 2005 )الميًمي  لى حكافز  يجاعية كحكافز سمعية تمقسـ الحكافز مف حيث أًرذا 
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 الفصلىالثاني
 الحوافز اإليجابية: ةاإلطارىالنظريىللدراد

كدكافع العامميف كمصالح الملسسة  فقيػاـ العػامميف عزيػادة كذي الحكافز التي تمعي حاجات  
 كتقػػديـ المقترحػػات كاآلرا  العمػػا ة كاالعتكػػارات كتحمػػؿ المسػػلكلية كالت ػػامي تػػماإلمتػػاج كتحسػػيف مكعي

يجاعيػػة تممحمػػا الملسسػػة  يجاعيػػة لمػػا مػػا يقاعممػػا مػػف حػػكافز  كاإلخػػالص فػػي العمػػؿ تعتعػػر متػػاوج 
ة الحػػػػكافز: الحػػػػكافز الماديػػػػة كالحػػػػكافز االجتماعيػػػػة كالحػػػػكافز الذاتيػػػػكمػػػػف ذػػػػذ    لمػػػػلال  العػػػػامميف

 كالمعمكية.
 الحوافز السمبية:

كالحػػػد مػػػف   يػػػرض ممػػػع السػػػمكؾ السػػػمعي كتقييمػػػمعالكسػػػاوؿ التػػػي تسػػػتخدمما اإلدارة  ذػػػي 
التصرفات غير اإليجاعية لألفراد العامميف كالتماذؿ كالتكاسػؿ كعػدـ االمصػياع لمتكجيمػات كامكامػر 

عمػػا ؼ مىػػالمككالتعميمػػات  كمػػف ذػػذ  الكسػػاوؿ حػػث كتمعيػػم ال ػػرد العامػػؿ  لػػى لػػركرة القيػػاـ عكاجعاتػػم 
ة مػف الػزمف ) كإيقػاؼ العمػؿ عػامجر التعػجيعي أك كحجب ععض االمتيازات عف ال رد ل تػرة محػددى 

مػػف كظي ػػة  تأجيػػؿ مػػمح العػػالكة أك الترفيػػع ( كتكجيػػم المػػـك كاإلمػػذار  أك  يقػػاؼ الترقيػػة  كمقػػؿ ال ػػرد
 لػػػى أخػػػرل عػػػذات الدرجػػػة أك الراتػػػب أك مػػػع خ ػػػض الدرجػػػة كالراتػػػب  كيػػػتـ اسػػػتخداـ ذػػػذ  الكسػػػاوؿ 

 حسب جسامة المخال ات كامخطا  مف حيث لآلتما أك ككمما متكسطة أك عديدة. 
 وباإلمكاف استخداـ الحوافز السمبية ألرراض عديدة مف بينيا:

 ؼ عما.تم المكمى التمعيم عمى لركرة قياـ ال رد عالتزاما -
 عدـ االستمرار في الخطأ. -
يجاعيػػة كالحصػكؿ عمػػى الحػكافز اإل  التح يػز عمػى تحسػػيف امدا  إلزالػة  ًػػار العقكعػة مػف جمػػة -

 مف جمة أخرل.
 حث كتمعيم اآلخريف عمى تجمب امخطا  حتى ال يتعرلكا لمعقاب. -
 الحوافز مف حيث شموليا:-4
 لمحك التالي:كمميز ذما عيف مكعيف مف الحكافز عمى ا 
 الحوافز الفردية: -
ذي تمؾ الحكافز التي يقصد عمػا تعػجيع أك ح ػز أفػراد معيمػيف لزيػادة اإلمتػاج  عتخصػيص  

مكافأة لممكظؼ الذم يمتج أفلؿ  متاج  أك تخصيص جاوزة مفلؿ مػدير  أك  عطػا  ذديػة لم ػرد 
ػامكؿ في القسـ أك في المعركع  كػؿ ذلػؾ يػدخؿ لػمف الحػكافز ال رديػة  ف م لم ػرد مػذ  امخيػرة تكجى

 كليس لمجماعة.
الػػػة عمػػػى تح يػػػز العػػػامميف كتمجػػػأ اإلدارة  لػػػى ذػػػذا المػػػكع مػػػف الحػػػكافز لمػػػا لػػػم مػػػف  ًػػػار معاعػػػرة كفعن 

مكف قياسما ككلع معايير لما  كأذػـ تي يتعاع ذذا امسمكب لألعماؿ الاكف لتحسف اإلمتاجية  كيم
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تقػدير اإلدارة لػم عمػدما يعػذؿ المزيػد مػف الجمػد  حيػث ما يميز الحكافز ال ردية أممػا تعػعر العامػؿ ع
  كلكػػف قػػػد يكػػكف لمحػػػكافز كالعامػػؿ العػػػادم كالعامػػؿ المتكاسػػػؿ  ال يتسػػاكل العامػػػؿ المػػاذر كالمجػػػد

 )المطيػرم جامعية كعدـ التعاكف عيف امفراد )ركح ال ريؽ( التي ذػي جػكذر عمػؿ اإلدارة  ان ًار  ال ردية 
2005 :53.) 

 :(107: 2008 )بدر,ة الحوافز الجماعي -
ذػػػػي الحػػػػكافز التػػػػي تمػػػػدؼ  لػػػػى تح يػػػػز العػػػػامميف كمجمكعػػػػة متكاممػػػػة  كقػػػػد تعػػػػمؿ ذػػػػذ   

عمػاالن  داريػيف أك فميػيف  كمػا يمكػف أف  ـكػامكا عمػاؿ اإلمتػاج أ أفػراد العمػؿ سػكا أمكعة كامؿ المج
 مستقمة.تقتصر عمى مجمكعة  متاج فوة معيمة مف العماؿ يعممكف مع ععلمـ الععض في عممية 

عؿ تقدـ لممجمكعػة ككػؿ عحيػث تػكزع عمػى   كمًؿ ذذ  الحكافز ال يست يد ممما كؿ عامؿ عمى حدة
 أفراد المجمكعة تععان لمظاـ الحكافز الجماعية.

يمػػدؼ ذػػذا المػػكع مػػف الحػػكافز  لػػى تعػػجيع ركح ال ريػػؽ كالتعػػاكف عػػيف العػػامميف عحيػػث ال  
ة لمعمػؿ  فمػف عػأف ذػػذ  راران عامذػداؼ الرويسػػفػي ذلػؾ  لػ مف  يتعػارض عممػم مػع عمػؿ الػػزمال 

ركح التمػافس الػذم يصػؿ  لػى حػد   مػفالحكافز  عاعة ركح ال ريؽ كركح التعاكف عيف العػامميف عػدالن 
التمػػاقض أحيامػػان  كلصػػحية التمػػافس ال ػػردم كركح ال ريػػؽ فػػي  ف كاحػػد فمػػف الػػالـز عمػػى اإلدارة أف 

 مكب كاحد.تستعمؿ امسمكعيف معان كال تقتصر عمى أس
فػػراد المجمكعػػة عمػػى حػػكافز تعتمػػد عمػػى أدا  المجمكعػػة أككفقػػان لمحػػكافز الجماعيػػة يحصػػؿ  

ككؿ  كتعتمد معظـ خطط الحكافز الجماعية عمى ما تحقؽ مف أرعاح أك تخ ػيض تكم ػة التعػييؿ  
كقػػد صػػممت خطػػط الحػػكافز الجماعيػػة لتعػػجيع امفػػراد فػػي المجمكعػػة عمػػى ممارسػػة اللػػيط عمػػى 

 الععض لتحقيؽ أدا  أفلؿ كأسرع.ععلمـ 
 (01رقـ ) جدوؿ

 منيا العامميف في مختمؼ المؤسساتأىـ الحوافز التي يستفيد يبَيف 
 انواع الحوافز

 يجابيةإحوافز  حوافز سمبية
 حوافز مادية حوافز معنوية حوافز مادية حوافز معنوية
 جكرام دارةعراؾ العامميف في اإل  تمزيؿ درجة تكجيم كتمعيم

 المكافآت تقدير جمكد العامميف تكقيؼ عالكة تأميب المكظؼ
  الترقية  مذار تكجيم 

 بناءًا عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة  جرد بواسطة الباحثالمصدر: 
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 المطمب الثاني
 نظاـ الحوافز

 
مػػف ممظمػػة  مػػم ال يمكػػف أف تقتػػعس مظامػػان أالسػػمؿ تصػػميـ مظػػاـ لمحػػكافز  كمػػا  لػػيس مػػف 

مػػػم يماسػػػب أػى مقػػػاس الممظمػػػة  كذػػػذا يعمػػػي رل  فالمظػػػاـ الػػػسميـ لمحػػػكافز يجػػػب أف يكػػػكف عمػػأخػػػ
ة العمؿ فيما  كعػػكؿ العػػامميف فيمػػا  كيماسػػب طعيعػػة امدا  عأذػداؼ الممظمة كاستراتيجيتما  كطعي

كقػػػد تػػػـ تمػػػاكؿ  ميزاميػػػػة الحػػػػكافز كامجػػػػكر عالملسسػػػة  مػػػع كطريقػػػػة قياسػػػػم  كمػػػا يجػػػب أف يتماسػػػب
 المراحؿ امساسية لممظاـ كالمقكمات امساسية كعركط مجاح مظاـ الحكافز.

 
 المراحؿ األساسية لتصميـ نظاـ الحوافز: -أوال

لكػػي تػػتمكف اإلدارة مػػف تصػػميـ مظػػاـ جيػػد لمحػػكافز  مقػػدـ ذمػػا دلػػيالن عمميػػان لمخطػػكات التػػي  
الخطػػكات عالعػػكؿ الػػذم تػػرا  مماسػػعان  كذػػذ  يجػػب أف تمػػر عمػػا  كعإمكػػاف اإلدارة أف تعػػدؿ فػػي ذػػذ  

  (.337:2009)السالـ   الخطكات أك المراحؿ كلعما  ذي كما يمي:
حيػػث تقػػـك  دارة المػػكارد الععػػرية عػػإجرا  دراسػػة ت صػػيمية لمجمكعػػة  عػػداد:مرحمػػة الدراسػػة واإل -1

تركيػب القػكل العاممػة   مميػة مػف حيػثيػة كاالقتصػادية  كالقامكميػة  كاممف العكامؿ اإلمسامية كاإلدار 
كدكافػػػع كحاجػػػات امفػػػراد كالتييػػػرات التػػػي طػػػرأت عميمػػػا خػػػالؿ ال تػػػرة السػػػاعقة كاتجاذاتمػػػا  ككػػػذلؾ 

الت الحاليػػػة لػػػألدا  كمظػػػـ الحػػػكافز السػػػاعقة كالقػػػكاميف كالتعميمػػػات الممظمػػػة لمػػػا   لػػػى جامػػػب المعػػػدى 
ساسػػػية السػػػاودة فػػػي المجتمػػػع دراسػػػة سياسػػػات امفػػػراد امخػػػرل  كمػػػا يسػػػتمـز الكقػػػكؼ عمػػػد القػػػيـ ام

 الممظمة كتكقعات امفراد كمظرذـ  لى الحكافز كم مـك الحقكؽ كالكاجعات  كذكذا.
تقػػػـك  دارة المػػػكارد الععػػػرية عتصػػػميؼ كتعكيػػػب كتحميػػػؿ العيامػػػات التػػػي  مرحمػػػة وضػػػع الخطػػػة: -2

ع الخطػػػة تجمعػػػت لػػػديما فػػػي المرحمػػػة امكلػػػى عقصػػػد اسػػػتيعاب دالالتمػػػا كأععادذػػػا  ًػػػـ تعػػػدأ عكلػػػ
 الخاصة عمظاـ الحكافز التي يجب أف تسير حسب الخطكات التالية:  

 مظاـ الحكافز كمعر  عيف العامميف جميعان.تحديد المدؼ مف  -
 .تحديد الحد امدمى مجر الكظي ة في لك  سمـ الركاتب كامجكر المعمكؿ عم في الممظمة -
 .  تحديد معدالت امدا  لمكظي ة عمي أساس فردم أك جماعي  -
 تحديد معدالت الحكافز في لك  طعيعة العمؿ في الممظمة.  -
 تحديد  طار لعممية تييير الحكافز عما يتمعى كتطكرات الممظمة. -
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لعػامميف مػف أجػؿ عػرح الخطػة لمػػـ عتميوػة الممػاخ المماسػب لتطعيقمػا كػأف تعقػد لقػا ات عديػدة مػع ا
كمدل أذميتما كمكلعيتما  كي لؿ تجريب الخطػة فػي ذػذ  المرحمػة عمػى مطػاؽ لػيؽ فػي )قسػـ 

 متما لمتطعيؽ في الممظمة  المعيف  أك مجمكعة صييرة مف المكظ يف( لمتأكد مف سالمتما كم
ا في المراحػؿ السػاعقة كعمى لك  المعمكمات التي تـ الحصكؿ عميم مرحمة التنفيذ والمتابعة: -4

تقػػـك اإلدارة عػػإجرا  التعػػديالت الالزمػػة عمػػى الخطػػة أك عمػػى عػػاقي السياسػػات امخػػرل عمػػا يلػػمف 
مجػػاح الخطػػة كتم يػػذذا ععػػكؿ عػػامؿ  كيجػػب أف تتػػاعع اإلدارة عمميػػة تم يػػذ خطػػة الحػػكافز لمكقػػكؼ 

ماسػػػب لتلػػػمف لكػػػي تػػػتمكف مػػػف اتخػػػاد العػػػالج الم  عمػػػى مػػػدل مجاحمػػػا أك تعًرذػػػا كأسػػػعاب ذلػػػؾ
 سالمتما كاستمرار مجاحما مستقعالن.

 
 مقومات فاعمية نظاـ الحوافز: -ثانياً 

الة ذي التي تدرس  كت مـ العػامميف عتقسػيماتمـ المختم ػة ف اإلدارة ال عى إفي لك  ما تقدـ ف 
تقػػدـ مػػزيج مػػف  جػػكرذـ  حػػالتمـ االجتماعيػػة عحػػثأيعػػة أعمػػالمـ  مػػدة خػػدمتمـ  مسػػتكل مًػػؿ )طع
 ععاع ممكف لألفراد عمذ  التقسيمات(.    قصى أالذم يتيح الحافز 

ف ذػػذا    ف اختيػار ال ػػرد لسػمكؾ معػػيف يتكقػؼ عمػػى درجػة تكقعػػم كممػا سػػعؽ يمكػف القػػكؿ  
فػاعالن  –ان كػاف طعيعتػم ايػ –ف الحػافز المقػدـ أكجػد ال ػرد  السمكؾ سيعكد عميم عمتاوج معيمة  ككممػا

عما  كممػػػا كػػػاف ذػػػذا الحػػػافز أكًػػػر دفعػػػان لػػػم عمػػػى اتعػػػاع عػػػعا عػػػعاع الحاجػػػة المطمػػػكب  مػػػف خػػػالؿ 
 السمكؾ الملدم لمحافز.

كيتطمػػب مجػػاح مظػػاـ الحػػكافز  ععػػكؿ عػػاـ  تػػكافر عػػدة مقكمػػات أساسػػية يسػػمـ المظػػاـ فػػي  
كالومػػػـ لمممظمػػػة  كتتمًػػػؿ ذػػػذ  المقكمػػػات  كعمػػػؽ متػػػاجيتمـ لمـ  زيػػػادة رلػػػا  العػػػامميف عػػػف أعمػػػا

 :(175: 2003 )مصط ى في
 ة اإلدارة لمعامميف )عخصياتمـ كمعكالتمـ االجتماعية كالعممية(.دراس -
 اختيار مزيج الحكافز المماسعة كال اعمة. -
 تقديـ مظاـ الحكافز ععكؿ كالح لمعامميف كاقماعمـ عمزايا . -
   .مف مزايا لكؿ مف اإلدارة كالعامميفم سم ممستكل لالتقييـ المستمر لممظاـ  عما يلمف تقديمم  -
 

 :(296: 2008 )عمي حسف ائص نظاـ الحوافز المتميزخص -ثالثاً 
يقة عيف الحكافز ك العد  -  ذداؼ العمؿ.أمف كجكد صمة ًك
   .اختيار الكقت المماسب لمتح يز كلماف الكفا  عااللتزامات التي تقررذا الحكافز -
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   .لماف العدالة كالمساكاة عمد تكزيع الحكافز لمف يستحؽ -
 كؿ.ف تتماسب الحكافز مع الجمد المعذأ -
 ف ال تككف المكافآت غاية في حد ذاتما.أ -
 تممية ركح المعادرة كاالعتكار -
 ك كمجمكعة.أتعزيز ركح العمؿ ك ريؽ  -
 تقييـ العالقات عيف فريؽ العمؿ لتحقيؽ االمسجاـ كلمتعجيع عمى امدا  الجيد. -
 ك العاود مف العمؿ.أكالحكافز المادية  مراعاة امجكر  -
 لالزمة لرفع ك ا ة ال رد.تكفير التدريعات كالدكرات ا -
 خر. لى  تاحة ال رصة لالمتقاؿ مف قسـ   -
تاحة ال رصة. -   عطا  الحؽ لمحصكؿ عمى الترقية كاع
 تقكية حالة امماف كاالستقرار لم رد داخؿ الملسسة. -

مػػم أممػػم كممػػا أحػػس ال ػػرد ع  ذػػـ المقػػاط المػػي ذكػػرتأذػػذ  المقطػػة قػػد تعتعػػر مػػف ف أالعاحػػث  لكيػػر 
يجػب  م سػم لى راحة م سية تجعمم أكًر عطا ن  كفي الكقػت كظي ي سيلدم ذلؾ  مافأقر كفي تمس

 ف ذذا امماف كاالستقرار معرض لمخطر في حالة التقاعس كاإلذماؿ.أف يععر عأ
 
 

 معوقات نظاـ الحوافز في جياز الشرطة الفمسطينية:ومما سبؽ 
ككػذلؾ    يديف مػف الحػكافزمسػعة لألفػراد المسػتالعدـ كلكح المدؼ مف مظػاـ الحػكافز  كذلػؾ ع -

 كليف عف تطعيقما.ل قساـ المسدارة مف المديريف كرلسا  امعلا  اإلأ
غيػػػاب الدراسػػػات كالعحػػػكث المتعمقػػػة عػػػدكافع العػػػامميف كاتجاذػػػاتمـ كالعكامػػػؿ التمظيميػػػة كال ميػػػة  -

 كالمادية لمجماز  كالظركؼ العيوية المحيطة.
لػذلؾ تػرل العػامميف يحصػمكف   كافز عمػا ن عميمػادا  تمػمح الحػتحديػد الػدقيؽ لمعػدالت امعدـ ال -

 عمى حكافز متعاعمة  عالرغـ مف فركؽ في ممارات العامميف.
 سك  استخداـ ععض المديريف لمحكافز حيث يستخدمما الععض لترذيب العامميف. -
 ك عدالت...الخ.أجازات  ي صكرة ارت اع تكاليؼ الحكافز كالتي تتحممما الدكلة كالتي تم ؽ ف -
ًػػػر الػػػذم يتركػػػم عمػػػى لحػػػكافز كذلػػػؾ مػػػف حيػػػث فعاليتمػػػا كامالمتاععػػػة كالرقاعػػػة عمػػػى اقصػػػكر  -

 فراد.ام
كتحيػػػز الػػػععض كتػػػدخؿ العكامػػػؿ   ك الرلسػػػا  فػػػي تطعيػػػؽ الحػػػكافزأمقػػػص ممػػػارات المػػػديريف  -

 العخصية في تقرير الحكافز.



 

25 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 المطمب الثالث
 الحوافز في اإلسالـ

 تمميد:
عماوة عاـ تماكلت مكلكع الحكافز  كحًت عمى  ف العريعة اإلسالمية قعؿ ألؼ كأرع

عمى فعؿ الخير كتممي عف فعؿ العر.  ير مف  يات القر ف تحمؿ معامي تحثفكً  فعمما
فاإلسالـ يتميز عف غير  مف المذاذب كالمدارس في معالجة الحكافز كاذتمامم عالجامب المعمكم 

لى تركيز  عمى جميع المتييرات التي  قيؽ تكازف فعاؿ عيممما عاإللافة كالمادم عمى السكا  لتح
رات االجتماعية   ر في العممية اإلدارية داخؿ الممظمة كخارجما كرعط سمكؾ ال رد عالمًل تًل
فاإلسالـ ييرس في ال رد حب العمؿ كاإلخالص فيم اعتيا  مرلات اهلل عز كجؿ أكالن  ًـ لتحقيؽ 

  مكامة مرمكقة عيف رلساوم كزمالوم مسعة لألدا  الجيد.
يتماكؿ ذذا المطمب الحكافز في اإلسالـ  مف حيث أذمية الحكافز في اإلسالـ  كصكر ك  

 اإلسالـ.أسس الحكافز في الحكافز في اإلسالـ  ك 
 

 :اإلسالـالحوافز في أىمية  -أوالً 
فػػػكؽ اليراوػػػز كيختػػػار  امسػػػاف المسػػػمـ مملػػػعط أخالقيػػػان  سػػػمى يػػػرل ال كػػػر اإلسػػػالمي أف اإل

حيػػث اسػػتقر عمػػى معػػادخ كقػػيـ أخالقيػػة  حياتػػم متكازيػػة يعمػػؿ   ككية المماسػػعةعإرادتػػم العػػداوؿ السػػم
عػعار  فػي العمػؿ الجػكدة كاإلتقػاف كال اعميػة   آلخرتم كأمم يمكت غدان كيعمؿ لديما  كأمم يعػيش أعػدان 

  كالك ػػػا ة كاالملػػػعاط كالمسػػػلكلية  لػػػافة  لػػػى سػػػمة الخػػػكؼ مػػػف المػػػكلى عػػػز كجػػػؿ فػػػي تصػػػرفاتم
كمػػا أف ذمالػػؾ حػػكافز أخركيػػة لمػػف صػػدؽ   اإلسػػالمي اذتمػػاـ عػػالحكافز الدميكيػػةفممالػػؾ فػػي ال كػػر 

  (.53: 2000)العامرم   كأحسف العمؿ

ـٍ ًمػٍف فىٍلػًممً : )تصديقان لقكلم تعالى يىًزيػديذي ـٍ كى ػكرىذي ـٍ أيجي ِفيًم اًت فىييػكى ػاًلحى ًمميػكا الصَّ ميكا كىعى  (.. فىأىمَّا الًَّذيفى  ىمى

   173المسا :  
ف ك  مػػػف امسػػػاليب الترعكيػػػة المافعػػػة التػػػي يمكػػػف االسػػػت ادة مممػػػا مػػػا يمكػػػف أف مععػػػر عممػػػا اع

كذػػػػي المعػػػػجعات كالمرغعػػػػات كالمسػػػػتحًات التػػػػي تػػػػدفع المترعػػػػي  لػػػػى مزيػػػػػد   عػػػػالحكافز )الًػػػػكاب(
 (.87: 2014)الجممي   كعالتالي الجد كالعذؿ كالعطا   كالقماعة الرلا مف

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%22
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حػػػرص أف تكػػػكف ذػػػذ  الحػػػكافز محػػػددة كمعمكمػػػة ذػػػتـ اإلسػػػالـ عمكلػػػكع الحػػػكافز  ك كقػػػد ا
مقدمان  حتى يككف لما م عكلمػا كحػافز لمعامػؿ عمػى مكاصػمة عممػم عك ػا ة  قػاؿ الرسػكؿ صػمى اهلل 

 .(366: 4/26110)مصمؼ اعف عيعة   استأجر أجيران فميعيف لم أجر (عميم كسمـ: )مف 
كقػػػد أكػػػد الرسػػػكؿ صػػػمى اهلل عميػػػم كسػػػمـ أذميػػػة دفػػػع امجػػػر لصػػػاحعم حػػػاؿ امتماوػػػم مػػػف  

مسػػمد العػػماب  )  ذ يقػػكؿ صػػمى اهلل عميػػم كسػػمـ: )أعطػػكا امجيػػر حقػػم قعػػؿ أف يجػػؼ عرقػػم(  العمػػؿ
1/494 :433). 

فيقػػػكؿ فػػػي الحػػػديث   مػػػف اإلخػػػالؿ عمػػػذا المعػػػدأ اإلسػػػالمي كيحػػػذر صػػػمى اهلل عميػػػم كسػػػمـ 
القدسي: )قاؿ اهلل: ًالًة أما خصممـ يـك القيامة  رجؿ أعطػى عػي ًػـ غػدر  كرجػؿ عػاع حػران فأكػؿ 

 .(776: 2/2110)صحيح العخارم   ًممم كرجؿ استأجر أجيران فاستكفى ممم كلـ يعطم أجر (
كتقػػدير  كعػػدـ اإلمقػػاص مػػف  دميتػػم  عػػؿ  مػػم  لقػػد ك ػػؿ اإلسػػالـ لنمسػػاف العامػػؿ احترامػػمك 

سعحامم كتعالى كلعم في أعمى الرتب عيف المخمكقات  كفي ذػذا دليػؿ عمػى أذميػة اإلمسػاف كعمػك 
 قدر   كأف تقدير  كاحترامم يعتعر عامالن في كسب المزيد مف عطاوم كامتماوم لمتمظيـ. 

معامػػؿ المجػػد كاالعتػػراؼ عجمػػد   ذا فاإلسػالـ يػػدعك  لػػى اسػػتعماؿ الكممػػة التقديريػة الطيعػػة ل
ًمػػيـه )أحسػف صػمعان. قػاؿ تعػالى:  ًمػي  حى ػػدىقىةو يىٍتعىعيمىػا أىذنل كىالمَّػمي غى ٍيػره ًمػٍف صى ٍيً ػرىةه خى مى كؼه كى ٍعػري  (قىػػٍكؿه مى

   عمعمػػى ت ػػكؽ التح يػػز عػالقكؿ عمػػى التح يػػز عالمػػاؿ  ذا مػا أتععػػم أذل معمكيػػان عػػالقكؿ 263 العقػرة: 
 .أك عاإلعارة

كعمى الرغـ مف أف اإلسالـ قد أكلى الحكافز اإليجاعية اذتمامػان كعيػران  فإمػم لػـ يي ػؿ الحػافز السػمعي 
 )الرادع( كالذم يتلمف العقاب.

ػ ر فػي كالحافز السمعي في اإلسالـ ليس ذػدفان فػي ذاتػم  عمعمػى أمػم ال يقصػد عقػاب المقصى
ممػػا ذػػك حػػث كتعػػجيع لمعامػػؿ لعػػذؿ المزيػػد مػػف الجمػػد فػػي امدا   كليسػػمؾ سػػمككان  أدا  كاجعاتػػم  كاع

 يتكافؽ مع السمكؾ الذم يدعك لم المممج اإلسالمي.
فالمممج اإلسالمي عاعتعار  مممجان اجتماعيان كاقتصػاديان يأخػذ عكػؿ أمػكاع الحػكافز المماسػعة  

 مف ترغيب كترذيب تتمًػؿ فػي الجػزا  اإليجػاعي أك السػمعي أم فػي الًػكاب كالعقػاب )الجمػة كالمػار( 
ػػر ا يىػػرى ي  )قػػاؿ تعػػالى:  ًٍقىػػاؿى ذىرَّةو عى ػػٍؿ ًم ػػٍف يىٍعمى مى ٍيػػرنا يىػػرى ي   كى ًٍقىػػاؿى ذىرَّةو خى ػػٍؿ ًم ػػٍف يىٍعمى    8-7الزلزلػػة:   (فىمى

اهلل عػم عمػى ععػاد   كالعقػاب الػذم يرصػد  لممخػال يف مػممـ يعطػي لمحيػاة معمػى  فالًكاب الذم يمػفى 
هلل سػعحامم كعػد المحسػميف عالجمػة التػي تحػكم مػف المعػيـ كيكفر لمـ االملعاط كالجديػة  كيػؼ ال كا



 

27 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

: 2008)عػػػدر   ال عػػيف رأت كال أذف سػػمعت كال خطػػر عمػػى قمػػب ععػػر  ككعػػد المسػػيويف عالمػػار مػػا
100). 

كمذميػػة الحػػكافز فػػي مجػػاؿ العمػػؿ كدكرذػػا فػػي تح يػػز العػػامميف محػػك الكصػػكؿ  لػػى امذػػداؼ 
لمعػػدأ كجعمػػم أسػػمكعان لمًػػكاب كالعقػػاب ترغيعػػان لنمسػػاف فقػػد أقػػر اإلسػػالـ ذلػػؾ ا  كاليايػػات المرسػػكمة

 الملمف في اتعاع أكامر اهلل كترذيعان لم مف ارتكاب معصية اهلل عز كجؿ.
 صور الحوافز في اإلسالـ: -ثانيا

 (:103: 2011)عدر  ر متعددة  كممما كحرص عمى  قرارذا في صك   الحكافزاذتـ اإلسالـ ع
 ان سػالـ عمػى أذميتمػا فػي مكاقػؼ متعػددة كمممػا أمػم جعػؿ امجػر حقػ: حيػث أكػد اإلالحوافز المادية

كمػا أف اإلسػالـ قػد اذػتـ عتحسػيف الظػركؼ الماديػة لمعمػؿ مػف حيػث تػكفير أسػعاب  لمعامػؿ  ان رعيع
كعدـ اإلًقاؿ عميم في العمؿ  ككرد في قصة مكسى عميم السالـ مع العػيخ الكعيػر   الراحة لمعامؿ

ػػا ى المَّػػمي ... تعػػالى ) يػػث قػػاؿحفػػي مػػديف حػػيف زكجػػم اعمتػػم  ػػتىًجديًمي ً ٍف عى مىٍيػػؾى سى ػػا أيًريػػدي أىٍف أىعيػػؽَّ عى مى كى
اًلًحيفى    .27 القصص: (  ًمفى الصَّ

الػػرغـ مػػػف اذتمػػاـ اإلسػػالـ عالجامػػػب المػػادم لمحػػػكافز  ال أمػػم حػػرص عمػػػى رعطمػػا عالجامػػػب عمػػى ك 
كسػػيمة تعػػيف الععػػد  اة عمػػى أممػػحيػػث مجػػد  يحػػث اإلمسػػاف عمػػى أف يمظػػر لمحػػكافز الماديػػ  الركحػػي

اتي )عمػػى طاعػػة اهلل كالتقػػرب  ليػػم  يقػػكؿ تعػػالى  ػػاًلحى يىػػاًة الػػدلٍميىا كىاٍلعىاًقيىػػاتي الصَّ ػػاؿي كىاٍلعىميػػكفى ًزيمىػػةي اٍلحى اٍلمى
ٍيره أىمىالن  ًىكىاعنا كىخى ِعؾى  ٍيره ًعٍمدى رى   .46 الكمؼ: (  خى

لككمما تعمؿ عمى رفع الركح المعمكية لمعامؿ  كقيػؿ يلكد اإلسالـ عمى أذميتما  :الحوافز المعنوية
 في تعريؼ المعمكية  المعمكية ذي خميط مف معاعر ال خر كالًقة كالتعكؽ كالحماس .

: حيػػث يم ػػرد اإلسػػالـ عػػإقرار ذػػذا المػػكع مػػف الحػػكافز كالتػػي تمػػتج عػػف الحػػوافز الروحيػػة واإليمانيػػة
اد الجػػاـز عػػأف جميػػع مػػا يقػػـك عػػم اإلمسػػاف مػػف كاالعتقػػ  اإليمػػاف عػػاهلل عػػز كجػػؿ فػػي السػػر كالعمػػف

كعميم فإف اإلمسػاف يكتسػب القػيـ اإليجاعيػة التػي تكجػم محػك  تقػاف العمػؿ   أعماؿ  مما ذك ععادة هلل
ـٍ  )كالحرص عمى اعتيا  مرلػاة اهلل عػز كجػؿ  يقػكؿ اهلل تعػالى:  كي يىػاةى ًليىٍعميػكى ػٍكتى كىاٍلحى مىػؽى اٍلمى الَّػًذم خى

ـٍ أىٍحسى    .2 الممؾ:  ( في عىمىالن كىذيكى اٍلعىًزيزي اٍليى يكري أىيلكي
  كملػاع ة دافػي تحسػيف ام ان كعير  ان تمعب الحكافز الدميكية عامكاعما المادية كالمعمكية دكر ك 

عمػاؿ  كلكػف مسػتطيع تعزيزذػا مف قيمتما كجػدكاذا فػي ممظمػات ام ف مقمؿأالجمد كالتي المستطيع 
ف الحػػافز المماسػػػب ذػػػك ذلػػػؾ أ. ك الحػػػوافز الدينيػػػةمحػػػكافز كذػػي خػػػر ل خػػػالؿ م مػػـك  كتقكيتمػػا مػػػف
. كذمػػا تكمػػف الصػػعكعة فػػي تقػػديـ الحػػكافز الدميكيػػة يػػتال ـ كيتكافػػؽ مػػع دافعيػػة العامػػؿالحػػافز الػػذم 

الحكافز الديمية عمى الدافع الديمي الذم يمتمكم كػؿ عامػؿ  كقػد  كتعتمدعسعب تعايف دكافع العامميف 
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ذػذا الت ػاكت يعقػى ذػذا الػدافع مكجػكدا  مػف رغـالػ كعمىخر  يمي مف عامؿ آلكت ذذا الدافع الديت ا
ع يػرفض العمماميػة كمحػف معػيش فػي مجتمػ لعامميف   عؿ يمكف تقكيتم كتعزيز  خصكصػان افي جميع 

 .(10: 2007  مكيف ) سعقية في كؿ عي كيكلي الديف ام
 :اإلسالـأسس الحوافز في  -ثالثاً 

 (:104: 2011)عدر  مستمدة مف عريعة اهلل عز كجؿ  مف حيث  ـاإلسال ف أسس الحكافز في 
كمممػػػا   أف اهلل عػػػز كجػػػؿ قػػػد تك ػػػؿ عػػػرزؽ مخمكقاتػػػم مػػػف خػػػالؿ القػػػدرات التػػػي ميػػػزذـ اهلل عمػػػا -

ػػا ًمػػٍف دىاعَّػػةو ًفػػي )الحركػػة التػػي تػػدفع المخمكقػػات الحيػػة  لػػى العحػػث عػػف الػػرزؽ  قػػاؿ تعػػالى:  مى كى
مىى المًَّم  ميٍستىٍكدىعىمىا كيؿ  ًفي ًكتىابو ميًعيفو اٍمىٍرًض ً الَّ عى ـي ميٍستىقىرَّذىا كى يىٍعمى   .6(  ذكد: ًرٍزقيمىا كى

يػػرس القػػيـ المعيمػػة فػػي الم ػػكس الععػػرية مػػف خػػالؿ الػػدعكة  لػػى فعػػؿ الخيػػر كمعػػذ أف اإلسػػالـ ي -
ٍف يىٍعمى )العر  قاؿ تعالى:  مى ٍيرنا يىرى ي   كى ًٍقىاؿى ذىرَّةو خى ٍف يىٍعمىٍؿ ًم ًٍقىاؿى ذىرَّةو عىػر ا يىػرى ي  فىمى  الزلزلػة: ( ٍؿ ًم

7-8.  
كالععػػػد عػػػف التكاكػػػؿ مػػػف خػػػالؿ  قػػػرار معػػػدأ الًػػػكاب   أف اإلسػػػالـ يحػػػث اإلمسػػػاف عمػػػى العمػػػؿ -

قىػػػاؿى ً مًَّمػػي ًمػػػفى كالعقػػاب  قػػاؿ تعػػػالى: ) ا كى ػػاًلحن ًمػػؿى صى ػػػا ً لىػػى المَّػػػًم كىعى ػػٍف دىعى ػػػفي قىػػٍكالن ًممَّ ػػٍف أىٍحسى مى كى
  .33فصمت: (  يفى اٍلميٍسًممً 

العػػد مػػف االذتمػػاـ عكػػؿ جامػػب دكف أف   ذ  يمظػػر اإلسػػالـ  لػػى اإلمسػػاف عمػػى أمػػم جسػػـ كركح -
ـي المٍَّيػػػؿى كىالمَّمىػػارى ًلتىٍسػػػكيميكا ًفيػػػًم ) :يطيػػى جامػػػب عمػػى اآلخػػػر  قػػػاؿ تعػػالى ػػؿى لىكيػػػ عى ًتػػػًم جى ًمػػػٍف رىٍحمى كى

ك  ـٍ تىٍعكيري لىعىمَّكي ًلتىٍعتىييكا ًمٍف فىٍلًمًم كى   .73 القصص: ( فى كى
أف مظػاـ الحػكافز فػي اإلسػالـ يحػث اإلمسػاف عمػػى العمػؿ رغعػة فػي الًػكاب كخكفػان مػف العقػػاب  -

كعػػذلؾ مجػػد أف ذػػذا امسػػمكب يػػلدم  لػػى  ًػػارة الػػدكافع الداخميػػة لنمسػػاف لمكصػػكؿ  لػػى الحػػافز 
 الممعكد.

تطعيػػػؽ مظػػػاـ  أف اإلسػػالـ يرسػػػي القكاعػػػد الصػػػحيحة لحيػػاة حافمػػػة عالعمػػػؿ الصػػػالح مػػف خػػػالؿ -
ػػػػفى الحػػػػكافز  قػػػػاؿ تعػػػػالى: ) ػػػػٍف أىٍحسى اًت ً مَّػػػػا الى ميًلػػػػيعي أىٍجػػػػرى مى ػػػػاًلحى ًمميػػػػكا الصَّ ميػػػػكا كىعى ً فَّ الَّػػػػًذيفى  ىمى

  .30 الكمؼ: ( عىمىالن 
ا يػػزت عمػػى المظريػػات الكلػػعية عمظرتمػػكمػػف خػػالؿ ذلػػؾ يمكػػف القػػكؿ عػػأف العقيػػدة اإلسػػالمية قػػد تم

كحي كاإليمامي الذم يجعؿ مػف اإليمػاف الصػادؽ عػاهلل عػز كجػؿ قػكالن خالؿ الجامب الر  لمحكافز مف
مف اإلمسػػاف الػػذم يػػتمكف اإليمػػاف عػػاهلل عػػز كجػػؿ مػػف   كعمػػالن مصػػدران رويسػػان لمقػػكل الدافعػػة لمعمػػؿ

 .قة في اإلخالص في العمؿقمعم كجميع جكارحم ستتكلد في م سم الرغعة الصاد
 

  



 

29 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 المبحث خاتمة
ملسسػة أف  ةمقكمػات العمػؿ الملسسػي كالتػي عػدكمما ال يمكػف ميػالحكافز ذػي  حػدل  دتعي 

فػالحكافر ذػي الطريقػة التػي مػف خاللمػا تععػر الملسسػة لممكظػؼ عػػف   تقػـك عتحقيػؽ كامػؿ أذػدافما
ؽ التػػي تسػػاعد الملسسػػة عمػػى اوػػمػدل تقػػديرذا مداوػػم المتميػػز كعممػػم المػػتقف  كذػػي مػف  حػػدل الطر 

 لسسػة كخعػرة العػامميف عالملسسػة كػؿي فر اإلمكاميات المادية لممجامب تكاالى كذلؾ   تحقيؽ أذدافما
 في مجالم.
الملسسػػة  ال مػػف خػػالؿ كجػػكد  ليػػة عمػػؿ كمظػػاـ فػػي  يمكػػف لمحػػكافز أف تحقػػؽ أذػػدافما كال

محدد إلدارتما عالعكؿ اممًؿ مػع تػكافر عمصػر فػي غايػة امذميػة أال كذػك المصػداقية فػي تطعيػؽ 
كأف يػػتـ تقمػػيف مًػػؿ ذػذ  الحػػكافز ليػػتـ ممحمػػا مصػػحاب التميػػز فػػي مظػاـ الحػػكافز داخػػؿ الملسسػػة  

 العمؿ  عمى أف يككف الحافز عمى قدر العمؿ.
كذػػك تػػدريب العػػامميف عمػػا لرفػػع ك ػػا تمـ كتػػكفير   كذمػػاؾ عمصػػر يجػػب أف تعيػػم الملسسػػة

 فرص التدريب لجميع العامميف؛ مف ذلؾ يلدم  لى تحقيؽ الملسسة لدكرذا.
كذلػؾ مػف خػالؿ تقيػيـ   قيػيـ مسػتكل الحػكافز كمػدل فاعميتمػا عالمسػعة لممكظػؼكعمصر  خر كذك ت

 أدا  المكظ يف عالعمؿ مف خالؿ التقييـ الدكرم لكؿ العامميف في الملسسة.

عمػى أدا  العامػؿ كرفػع ركحػم المعمكيػة   كمػا أف لػػم  ان  يجاعيػ ان  ف لمظػاـ الحػكافز ال عػاؿ أًػر 
 .ادة اإلمتاجية لمعامؿامدا  كزي عمى تحسف ان ممحكظ ان أًر 

كأف لكػػػؿ ممعػػػأة ظركفمػػػا   كممػػػا ال عػػػؾ فيػػػم أف مكلػػػكع الحػػػكافز مكلػػػكع طكيػػػؿ كمتعػػػعب       
لكػي   الخاصة   لذا يجب عمى كؿ ممعأة أف تدرس العيوة الداخميػة كالخارجيػة كالمعػاط الػذم تمارسػم

 .ممكيلدم اليرض الذم كلع مج  اتماتستطيع كلع مظاـ حكافز خاص ي ي عمتطمع
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 المبحث الثاني
 األداء األمني

 :وتقسيـ تمييد
فػػػي ذػػػذا العحػػػث الم ػػػاذيـ امساسػػػية  فسػػػيعرضف تمػػػاكؿ العاحػػػث مكلػػػكع الحػػػكافز  أععػػػد  

  االرتقػػا  عػػامدا  فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيميةفػػي امدا   كمظػػران مذميػػة الحػػكافز  لم مػػـك فاعميػػة
القػػة عػػيف مظػػاـ الحػػكافز كعالقتػػم ع اعميػػة امدا  فػػي ف الحاجػػة تصػػعح أكًػػر أذميػػة لتكلػػيح العإفػػ

جمػػاز العػػرطة  حيػػث تعػػامي كًيػػر مػػف الممظمػػات العديػػد مػػف المعكقػػات المتعمقػػة عػػامدا   كتتجمػػى 
صػػدار امكامػػر  ذػػذ  المعكقػػات فػػي اعتمػػاد اإلدارة العميػػا لجمػػاز العػػرطة مظػػاـ فػػرض التعميمػػات كاع

ماميػة فػي المعاممػة مػف ام ان كاإلمسػامية  ممػا يخمػؽ مكعػ لي حاجػة العػامميف االجتماعيػة ف التطمع دك 
ختمػؼ تمامػا عػف ف العمػؿ فػي امجمػزة اممميػة مأكامػر عالعػكؿ المطمػكب  مػع العمػـ كعدـ تم يد ام

مػػا يحتاجػػم المكظػػؼ  ىلػػ عمػػى اإلدارة العميػػا التتطمػػع  خػػر  كلػػذلؾ كػػاف لزامػػان  العمػػؿ فػػي أم مجػػاؿ 
 ,فعػػؿ الملسسػػة اممميػػة ىلػػ مػػر حتػػى ال يػػلدم عػػي ذػػذا امكعػػدـ تال  ككلػػعة فػػي عػػيف االعتعػػار

عمالمػا أمجاحمػا كاالسػتمرار فػي  جػؿ أفراد الملسسة ككؿ مػف أكالعمؿ عمى خمؽ ركح التعاكف عيف 
 .كأذدافما كالممكض عجماز العرطة

 كتـ تقسيـ ذذا المعحث  لى المطالب التالية:
 .مميامدا  ام فاعمية -المطمب امكؿ

 .عكامؿ رفع مستكل امدا  امممي -اميالمطمب الً
 .عالقة الحكافز ع اعمية امدا  ك تقييـ امدا  -المطمب الًالث
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 المطمب االوؿ
 االداء االمني فاعمية

 تمييد:
يتمػاكؿ ذػذا المعحػػث مكلػكع ال اعميػػة  مػف حيػػث م مػـك ال اعميػػة  كم مػـك امدا  امممػػي  

 رطي  كمعايير امدا .كعماصر امدا   كمتطمعات العمؿ الع
 

 (:Effectivenessمفيـو الفاعمية ) -أوالً 
كجػكد عالقػات متداخمػة كمتعػاعكة  ىلػ مػف الدراسػات كالعحػكث الميداميػة  عارت العديدألقد  

رة فيما مف جمة أخرل  ك  عػكاؿ رغـ مػف ذػذا اإلعمى العيف فعالية الملسسة مف جمة كالعكامؿ المًل
م ػاذيـ خاصػة عال اعميػة  ىلػ ف ذماؾ محػاكالت جػادة لمكصػكؿ أال  يف ماـ العاحًأالذم يمًؿ تحديا 

 (.60: 2008)عرحكمة 
ؽ المعركعة  كذي اوظـ معدؿ العاود عمى االستًمار عكافة الطر امما تعمي تععأعرفما تكما  

 (.222: 2001)اعكقحؼ  لمقدرة عمى العقا  كاستمرار التحكـ في العيوة تعتعر ملعران 
 :عمى عدة معايير أىمياوتشتمؿ الفاعمية 

 .الممظمة عمدل تحقيؽ امذداؼ الممعكدةك  تقاس فاعمية المدير : تحقيؽ األىداؼ -
(: تقاس فاعمية المدير كالممظمة عالقدرة عمى تأميف المػكارد اللػركرية تأميف الموارد )المدخالت -

 .لمممظمة
يسػػر كسػػمكلة  كسػػاد االمتمػػا  الػػة  ف تػػدفقت المعمكمػػات ع: تكػػكف ممظمػػة فعن العمميػػات الداخميػػة -

 .كالرلا كااللتزاـ الكظي ي عيف العامميف  مع أدمى قدر مف المزاع اللار ك الصراع السياسي
كلمػػػـ مصػػػمحة فػػػي عقػػػا  الممظمػػػة   : التػػػي تتػػػأًر مصػػػالحما عالممظمػػػةرضػػػا الجماعػػػات واألطػػػراؼ

 (.79: 2006أخكرعيدة )كاستمرارذا 
فمما جػز  مػف حقيقتمػا  كأسػاس فػي تككيممػا  عحيػث ال  ركماف ال تقـك  ال عمما  ولمفاعمية 

تكجػػد ال اًعميَّػػة  ذا امت ػػى أحػػدذما  كال تتػػكافر  ال عتحققممػػا مجتمعػػيف  كذػػذاف الركمػػاف ذمػػا: تحقيػػؽ 
حداث التأًير اإليجاعي  .امذداؼ الممعكدة  كاع

كمػػة عاسػػتعداد فالمػػدؼ ذػػك صػػكرة لحالػػة مسػػتقعمية ممعػػكدة  مقر  الػػركف األوؿ: األىػػداؼ المنشػػودة:
لتخصيص المكارد الالزمة لتحقيؽ ذذ  الصكرة  كلعؿ تػدمي مسػعة تحقيػؽ امذػداؼ  كعالتػالي تػدمي 
مسػػعة تحقيػػؽ ال اًعميَّػػة  يػػمجـ فػػي المقػػاـ امكؿ عػػف غيػػاب ذػػذ  الصػػكرة لمحالػػة المسػػتقعمية  أك عػػدـ 

ممػػا يػػمجـ عػػف سػػك  كلػػكح مالمحمػػا كأععادذػػا  أك مسػػياف معػػالـ ذػػذ  الصػػكرة ععػػد تحديػػدذا  أكًػػر 
  .استخداـ المكارد  كأكًر مما يمجـ كذلؾ عف ظركؼ طاروة خارجة عف اإلرادة
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 الفصلىالثاني
فػإف التػػأًير يعػػير  لػى معمػػى تػػرؾ   مػػف أركػػاف ال اعميػة )التػػأًير( الػركف الثػػاني: التػػأثير اإليجػػابي: اإلطارىالنظريىللدرادة

ر فػي المتػأًر  كلػك أمػؾ  قمٍَّعػتى كممػة امًر  كامًر يدؿ عمػى العالمػة أك الصػكرة التػي يطععمػا المػًل
التأًير فػي خمػدؾ  كتأممػت ملػمكمما  فػي محاكلػة لمكصػكؿ  لػى داللتمػا  لكجػدتما عػديدة االرتعػاط 

ث امًػػػر يػػػلدم  لػػػى القيػػػاـ عمعمػػػى التيييػػػر كتعػػػديؿ الكلػػػع مػػػف حػػػاؿ  لػػػى أخػػػرل  عمعمػػػى أف  حػػػدا
 (.79: 2006أخكرعيدة ) قاوـ  لى كلع  خر يختمؼ عمماللع الك عتييير 

ذػػك العيوػػة المحيطػػة  فقػػد يقػػع التػػأًير عمػػى مػػا يسػػكد ذػػذ  العيوػػة مػػف  ير طععػػان كمجػػاؿ التػػأً 
أفكار كقيـ كتصكرات كاتجاذات كم اذيـ كمعتقدات كسػمككيات  كقػد يقػع عمػى الكلػع االقتصػادم 
السػػػػاود  أك عمػػػػى اآلالت كالمعػػػػدات كالكسػػػػاوؿ التكمكلكجيػػػػة المسػػػػتخدمة  أك عمػػػػى سػػػػعؿ كأسػػػػاليب 

امػػب المػػادم المممػػكس فػػي العيوػػة الطعيعيػػة  ذػػذا كيمكػػف أف يقػػاس التػػأًير االتصػػاالت  أك عمػػى الج
مف عدة جكامب ممما عمؽ ذلؾ التأًير  كاتساعم  كامتداد  الزممػي  كم عػم  كمػدل تكافقػم مػع القػيـ 

 .امخالقية
ف التأًير المقصكد في ركف ال اًعميَّػة ذػك التػأًير اإليجػاعي  فممػاؾ أفعػاؿ ال أ كال ي كتما ذما 
ف ال اًعميَّػػػػة عػػػػذاتما ذات م مػػػػـك   يمكػػػػف كصػػػػ ما عال اًعميَّػػػػة  حيػػػػث   لكػػػػف السػػػػمعيان  تػػػػرؾ  ال تػػػػأًيران ت

 . يجاعي  كتزداد كمما كاف التأًير أعمؽ  كأكسع  كأم ع  كأطكؿ  كأكًر تكافقا مع القيـ الجميمة
 

 مفيـو األداء األمني: -ثانياً 
ظريػػات السػػمكؾ اإلدارم ععػػكؿ عػػاـ ساسػػية فػػي معػػد مكلػػكع امدا  مػػف المكلػػكعات امي 

كالتمظػيـ اإلدارم ععػػكؿ خػػاص  حيػػث حظػػي عاذتمػػاـ كعيػر ككالػػح مػػف قعػػؿ العػػاحًيف كالمسػػلكليف 
ف تكمػؼ أ  العمؿ الذم يتعمد  ال ػرد  ععػد مم أكامممية  كيعرؼ م مـك امدا  ع في امجمزة اإلدارية

ك طريقػػػػػػة معيمػػػػػػة أسػػػػػػمكب مسػػػػػػتكل جػػػػػػكدة معيمػػػػػػة كيػػػػػػلدم عأ عػػػػػػم  كيكػػػػػػكف محػػػػػػدد الكميػػػػػػة  كمػػػػػػف
 (.270: 2002)اعكع مة 

دراؾ الػػػدكر  كالممػػػا  ـ  كيععػػػر م مػػػـك امدا  عػػػف أًػػػر جمػػػكد ال ػػػرد التػػػي تعػػػدأ عالقػػػدرات  كاع
: 2004)سػمطاف تمػاـ الممػاـ المككمػة لكظي ػة ال ػرد اع درجػة تحقيػؽ ك  ىل كعالتالي فم مـك امدا  يعير 

219.) 
الملسسػػة لممػػكارد الماليػػة كالععػػرية  كاسػػتياللما  مػػم امعكػػاس لكي يػػة اسػػتخداـأعمػػى ؼ كيعػػرن  

كعالتالي مالحػظ    (Miller,1990:759&Bromiley)عالصكرة التي تجعمما قادرة عمى تحقيؽ أذدافما 
الطريقػػػة فػػػي اسػػػتعماؿ  :ف امدا  ذػػػك حاصػػػؿ ت اعػػػؿ عمصػػػريف أساسػػػييف ذمػػػاأمػػػف ذػػػذا التعريػػػؼ 

 االستخداـ أم ال اعمية.المكارد أم الك ا ة  كالمتاوج المحققة مف ذلؾ 



 

33 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

رية كالعقػػػػا  محققػػػػة التػػػػكازف عػػػػيف رلػػػػا مػػػػم قػػػػدرة الملسسػػػػة عمػػػػى االسػػػػتمراأؼ عمػػػػى كيعػػػػرن  
لمحكػػـ عمػػى مػػدل تحقيػػؽ الملسسػػة لمػػدفما الػػرويس  ان عػػد مقياسػػيف امدا  أالمسػػاذميف كالعمػػاؿ  أم 

(Peter Drucker, 2007:23.) 
فػػي مػدل الممػارة فػي اسػػتيالؿ  عكسيػم م مػـك امدا  فػػي جمػاز العػرطة أف كيػرل العاحػث 

  كذلػػػؾ لتحقيػػػؽ مسػػػتكل مرغػػػكب مػػػف فػػػراد كأدكات كمركعػػػات كأجمػػػزة متمكعػػػةأيػػػة مػػػف المػػػكارد اممم
مػػػف مػػػف خػػػالؿ امدا  فػػػي التكقيػػػت المماسػػػب كعالطريقػػػة المماسػػػعة كعأقػػػؿ التكػػػاليؼ الممكمػػػة فػػػي ام

 العمصر الععرم كالمادم. 
دراؾ الػػػدكر  كالممػػػاـ  يععػػػر م مػػػـك امدا  عػػػف أًػػػر جمػػػكد ال ػػػرد كعالتػػػالي  التػػػي تعػػػدأ عالقػػػدرات  كاع

 تماـ المماـ المككمة لكظي ة ال رد.اع درجة تحقيؽ ك  ىل فم مـك امدا  يعير 
 :(213: 2002 )سمطاف ويمكف قياس أداء العامميف مف خالؿ ما يمي

 ػرد فػي العمػؿ ك العقميػة التػي يعػذلما الأتعمػي مقػدار الطاقػة الجسػمامية   كمية الجيد المبذوؿ: -
 خالؿ فترة زممية معيمة  كذلؾ السرعة في أدا  العمؿ.

مجػػػاز العمػػػؿ  كدرجػػػة مطاعقػػػة الجمػػػد  كتعمػػػي مسػػػتكل الجػػػكدة فػػػي  نوعيػػػة الجيػػػد المبػػػذوؿ: -
ك أالتركيػز فيمػا عمػى كميػة امدا    عمػاؿ ال يػتـؿ لمكاصػ ات مكعيػة معيمػة  فػععض امالمعػذك 

مػػػك امدا  مػػػػف امخطػػػػا   كمػػػػدل مطاعقػػػػة اإلمتػػػػاج ممػػػػا يػػػػتـ التركيػػػػز عمػػػػى درجػػػػة خكاع سػػػرعتم  
 لممكاص ات المطمكعة.

ذي الطرية التي تتـ عما تأدية أمعطة العمؿ  فمًالن يمكف مف خػالؿ ممػط امدا    نمط األداء: -
 ك قرار لمعكمة معيمة.أحؿ   ىل اس الطريقة التي يتـ الكصكؿ عما كقي

 متاجيػػة المكظػػؼ لمعرفػػة مػػدل ك ػػا ة المكظػػؼ ـ عزيػػادة كتعمػػي اف يقػػـك المقػػيٌ  معػػدالت األداء: -
تـ ذلػؾ عمقارمػة العمػػؿ يػفػي العمػؿ مػف حيػث الجػكدة  كالكميػة مػف خػػالؿ فتػرة زمميػة محػددة  ك 

 الممجز لممكظؼ مع المعدؿ المحدد.
 :(22: 2005 )المطيرم  خصائص األداء األمني

را عالمسػػػلكلية مػػػف يػػػة عػػػعك امدا  امممػػػي ذػػػك خالصػػػة الت اعػػػؿ عػػػيف الجممػػػكر كامجمػػػزة اممم -
 مف. جؿ مجتمع ألمعمى التعاكف مف  دراكان اع الجميع ك 

 لألداء األمني جانباف: -
 جامب مكلكعي يمكف تحديد مككماتم كعماصر  كالتععير عمم كميان. -
 كمدل ارتعاط الععب عالمظاـ.  جامب معمكم يتعمؽ عالركح المعمكية -

عالحركػػػة كالتييػػػر كلػػػيس مرحمػػػة يػػػتـ امدا  امممػػػي ظػػػاذرة حركيػػػة ذاتيػػػة الحركػػػة  محػػػك تطػػػكر  -
 ليما المجتمعات كتستقر عمدذا. تصؿ 
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مػػػع  يقػػػاس كيقػػػـك عمقارمػػػة امدا  أمػػػم عمعمػػػى  ف امدا  امممػػػي حقيقػػػة مسػػػعية كليسػػػت مطمقػػػة  -
 ذداؼ معيمة.أك مدل تحقيؽ أك فترة أخرل أخر أفي مكاف  امدا  امخر

 
 عناصر األداء: -ثالثاً 

ف ذمػػػاؾ عكامػػػؿ تجمػػػع ذػػػذ  أال    عػػػاحًيف فػػػي تعريػػػؼ امدا عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اخػػػتالؼ ال 
 كذي كما يمي:  التعري ات

 كما يمتمكم مف معرفة كممارات كقيـ كاتجاذات كدكافع. الموظؼ: -
 مف فرص عمؿ. مكما تقدم  كما تتصؼ عم مف متطمعات كتحديات الوظيفة: -
عػراؼ كاممظمػة مػؿ كاإليميػة كالتػي تتلػمف ممػاخ العكذك مػا تتصػؼ عػم العيوػة التمظ الموقؼ: -

 (.32: 2002)الصيير اإلدارية كالميكؿ التمظيمي 
 :(97: 2003 )درة, ف عناصر األداء ىيأيؤكد )درة( ما ذكره )الصغير( بو  -
كذي تعمي ما لدل المكظػؼ مػف معمكمػات كممػارات كاتجاذػات كقػيـ  كذػي  كفايات الموظؼ: -

 عم ذلؾ المكظؼ.تمًؿ خصاوصم امساسية التي تمتج أدا  فعاالن يقـك 
 لػدلات كالخعػرات ك امدكار كالممػار أكتعػمؿ الممػاـ كالمسػلكليات  )الوظيفػة(: متطمبات العمػؿ -

 ك كظي ة مف الكظاوؼ.أعماؿ عمؿ مف ام
كذي تتككف مف عكامؿ داخمية كأخرل خارجية  كتتلمف العكامػؿ الداخميػة التػي  بيئة التنظيـ: -

ر فػػػي امدا  ال عػػػاؿ  التمظػػػيـ كذيكمػػػم  سػػػتراتيجي كاإلجػػػرا ات كأذدافػػػم كمػػػكارد  كمركػػػز  االتػػػًل
ر فػػػي امدا  ال عػػػاؿ فمػػػي أالمسػػػتخدمة   مػػػا العكامػػػؿ الخارجيػػػة التػػػي تعػػػكؿ عيوػػػة التمظػػػيـ كتػػػًك

 .العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالتكمكلكجية كالحلارية كالسياسية كالقامكمية

 :(76: 2003 )العماج  ويضيؼ بعض الكتاب عناصر أخرى وىي 
كتعمؿ الممارة المممية كالمعرفػة ال ميػة كالخم يػة العامػة عمتطمعػات  المعرفة بمتطمبات الوظيفة: -

 الكظي ة كالمجاالت المرتعطة عما.
كالقػػػدرة عمػػػى تمظػػػيـ   تقػػػاف كالعراعػػػة كالػػػتمكف ال مػػػيكتعػػػمؿ الدقػػػة كالمظػػػاـ كاإل نوعيػػػة العمػػػؿ: -

 كتم يذ العمؿ كالتحرر مف امخطا .
 العمؿ الممجز في الظركؼ العادية كسرعة اإلمجاز. كتعمؿ كمية العمؿ: -
كلية ل كالقػػػدرة عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػ  كيػػػدخؿ فيمػػػا الت ػػػامي كالجديػػػة فػػػي العمػػػؿ المثػػػابرة والوثػػػوؽ: -

مجاز  كمدل الحاجة لنعراؼ كالتكجيم.  عماؿ في مكاعيدذاام كاع
عرفػػػة مًػػػؿ فػػػي مف عماصػػػر أدا  العمػػػؿ فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطيمية تتأكيػػػرل العاحػػػث عػػػ

الكظػػػاوؼ كالممػػػارات الممميػػػة المطمكعػػػة كالمتمًمػػػة فػػػي المعرفػػػة ال ميػػػة عالممػػػارات العػػػامميف عالممػػػاـ ك 
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تقػػاف فػػي امدا  مػػف عماصػػر العمػػؿ جمػػاز العػػرطة  كمػػا تعػػد الدقػػة كاإل كامسػػاليب المسػػتخدمة فػػي
مػػػػة عمػػػػاؿ التػػػػي يم ػػػػذذا جمػػػػاز العػػػػرطة  كالمداذكذلػػػػؾ مظػػػػرا لطعيعػػػػة ام  الخالصػػػػة فػػػػي العػػػػرطة

عمػػؿ كالقػػدرة عمػػى كاالمتعػػار السػػريع كالمتاععػػة اممميػػة كغيرذػػا...  كمػػا تعػػمؿ الدقػػة كاالتقػػاف فػػي ال
ي جمػػاز العػػرطة ف يتحمػػى العػػاممكف فػػأكالتقميػػؿ مػػف امخطػػا    كمػػا يجػػب  عمػػاؿتمظػػيـ كتم يػػذ ام

أيػػاـ  ىلػػ صػػؿ لتػػي قػػد تسػػتيرؽ السػػاعات عػػؿ تلػػيمـ  كا ًمػػا  أدا  الممػػاـ المككمػػة أعالصػػعر كالمًػػاعرة 
 متتالية في متاععة المممة المطمكعة.

 
 متطمبات األداء الشرطي: -رابعاً 
 متطمبات بشرية لألداء الشرطي: .1
يمًؿ المكرد الععرم قيمة عالية عالمسػعة لجمػاز العػرطة حيػث يتكقػؼ مجػاح امدا  امممػي  

مكاميػػ ة كفاعميػػة المػػكارد لجمػػاز العػػرطة كقدرتػػم عمػػى تحقيػػؽ امذػػداؼ المرجػػكة ممػػم عمػػى ك ػػا ة كاع
ذػـ أععػرم فػي جمػاز العػرطة ذػك أحػد الععرية العاممة عم في كؿ مػا تقػـك عػم مػف ممػاـ  فػالمكرد ال

كالػػذم يعتمػػد عميػػم فػػي تحقيػػؽ أذدافػػم كالتػػي يجػػب المحافظػػة عميػػم كتمميتػػم   أصػػكؿ ذػػذا الجمػػاز
 (.117: 2006 )ع ي ي 

اد القػػػادريف عمػػػى أدا  العمػػػؿ فػػػر مػػػم   مجمكعػػػة مػػػف امأؼ الػػػععض المػػػكرد الععػػػرم عكيعػػػرن  
ف تتكامؿ كتت اعؿ القدرة مػع الرغعػة فػي أيف كالراغعيف في ذذا امدا  ععكؿ جاد كممتـز كعحيث يتع

 (.19: 2003 )مصط ى  طار ممسجـ 
  مجمكعة مف العامميف فػي جمػاز  مماألمكارد الععرية في جماز العرطة عكيعرؼ العاحث ا 

كالػذيف يقػدمكف عمػى أدا  الكاجػب   فرادأـ كدرجاتمـ مف لعاط ك تعمـ كفواتمالعرطة عمى مختمؼ ر 
لػػػػى امذػػػػداؼ الممعػػػػكدة   عػػػػداد كتمميػػػػة كممػػػػارة عػػػػرطية كصػػػػكالن اع ريب ك امممػػػػي عمػػػػا تمقػػػػك  مػػػػف تػػػػد

 . كالمرجكة
ممح العامميف مػف لػعاط  عما يعميكيتطمب امدا  العرطي تممية العامميف عجماز العرطة  
عػداد كتمميػة كػؿ ارؼ  كمظـ التعمػيـ  كالتػدريب كاإلد مف الممارات كالمعفراد القدر الكافي كالمتجدأك 

 لى امدا  العرطي المستمدؼ. اعيا مع متطمعات العصر كصكال ذذا الكساوؿ تم
 متطمبات مادية لألداء الشرطي: .2
يكمػف فػي إلكماؿ ممظكمػة االسػتقرار امممػي كالعمصر الًامي مف عماصر امدا  العرطي  

رم كال مػػػػي عػػػػإدارات كزارة الداخميػػػػة  كتحكيػػػػؿ مػػػػا يمكػػػػف ادكلكجيػػػػة مسػػػػاليب العمػػػػؿ اإليػػػػة التكمالتمم
ليػػا مػػع زيػػادة مسػػاحة العمػػؿ االلكتركمػػي فػػي مراكػػز  أمعػػطة تعمػػؿ  ىلػػ مميػػة أمػػف أمعػػطة  متحكيمػػ

ليػػػات تلػػػمف ذػػذا العمػػػؿ  مػػع تصػػػميـ قكاعػػػد  افطتمػػػا مػػف خػػػالؿ تجميػػزات كأدكات ك العػػرطة كمح
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كتحديًما  ككذا استخداـ أجمػزة اتصػاالت عصػرية مػع معػر كاسػتخداـ أسػاليب  العيامات االلكتركمية
 (.21: 2003 )مصط ى كأدكات اإلدارة عف ععد في قلايا العحث كالتحرم 

ككذلؾ اسػتخداـ أسػاليب الميكػرك فػيمـ فػي تخػزيف كػـ العيامػات الماومػة فػي العمػؿ  كتطػكير  
ريب عمػػى مظػػـ المعمكمػػات كالحاسػػعات االلكتركميػػة الكحػػدات ذات العالقػػة المعاعػػرة عػػالمكاطف  كالتػػد

: 1992 ) سػػماعيؿ لمترقػػي لممسػػتكل امعمػػى يمػػا عػػامالن مػػع اعتعػػار ذػػذ  الكسػػاوؿ كاجتيػػاز التػػدريب عم
16.) 

 ساسيف ىما:أ فف متطمبات األداء الشرطي تحتوي عمى عنصريأ مما سبؽ ونستخمص
 المتطمبات البشرية: .1

ك المػكارد الععػرية ال كذػأس المػاؿ ال كػرم لػدل جمػاز العػرطة أفػي تمميػة ر  ذذ  المتطمعات تمحصر
فػػػراد جمػػػاز العػػػرطة مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب كالتعمػػػيـ كالتطػػػكير فػػػي سياسػػػة امدا  أمػػػف حيػػػث تمميػػػة 

 العرطي.
 المتطمبات المادية: .2

كالتػػػي تعتمػػػد عمػػػى تطػػػكير جمػػػاز العػػػرطة لمكاكعػػػة تحػػػديات العصػػػر كتطكراتػػػم كمالحقػػػة  
ليػات المسػتخدمة التػي تػلدل ة مف حيػث التجميػزات كامدكات كاآلتقميات الحديًالجريمة عاستخداـ ال

 عمى معدالت امدا  لمقاوميف عميما.أمجمكد مع تحقيؽ خدمة عرطية جيدة عأقؿ 
 

 معايير األداء: -خامساً 
يجػػب قيػػاس امدا  كفػػؽ معػػايير دقيقػػة لتحديػػد ال ػػارؽ عػػيف امدا  المطمػػكب كامدا  ال عمػػي  

د أكجػم الػمقص كالقصػكر فػي أدا  العػػامميف  ككػذلؾ تحديػد المعكقػات التػي تتسػعب فػػي عمػدؼ تحديػ
ذلػػؾ تمميػػدان لمكاجمتمػػػا عمػػمح العػػػامميف تػػدريعات كحػػػكافز تسػػاعد عمػػػى معالجػػة أكجػػػم القصػػكر فػػػي 

 (.34: 2011 ) ؿ العيخ أداومـ 
 
 )قػػكم كسػػػممى  يمػػػي معػػايير امدا  ذػػي الجكامػػػب التػػي مػػف خاللمػػػا يػػتـ قيػػػاس امدا   كتتمًػػؿ فيمػػاك 

2006 :95): 
 مجاز العمؿ. ى حجـ الجمد المعذكؿ كالسرعة في تتكقؼ عم كمية الطاقة المنفقة في العمؿ: .1
تصػػػرفات ذات خصػػػاوص معيمػػػة  ىلػػػ ـ ال ػػػرد حجػػػـ الجمػػػد الػػػذم يعذلػػػم يتػػػرج نوعيػػػة الجيػػػد: .2

 تتلمف:
 ال رد في مجمكع تصرفاتم. عم ـك : أم مكع التصرؼ الذم يقمحتوى السموؾ -
 : أم اختيار ال رد لطريقة سمككم.ستراتيجية التصرؼا -
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 .درجة االتقاف كالدقة -
 .درجة االعتكار كالتجديد -
ًػـ خػركف  كمػف  ععة  حيػث يعػارؾ كيسػاعد  كيراقعػم ال رد اتصالي عط خريف:التواصؿ مع اآل .3

مػػػا ذػػػذا قػػػؼ الكاقعيػػػة التػػػي يسػػػتجيب لاالمك  ةعػػػااععػػػاد  كمر أيتكقػػػؼ سػػػمكؾ امدا  عمػػػى تحميػػػؿ 
ععػػاد السػػمكؾ أمػػة  دة سػػمكؾ ال ػػرد تتكقػػؼ عمػػى مػػدل مالف جػػك أمكؾ كيتعامػػؿ معمػػا  أم السػػ
 ػػرد فػػي تحقيػػؽ ف امدا  ذػػك المػػتحكـ فػػي مجػػاح الطيػػات المكقػػؼ الػػذم يتعامػػؿ معػػم  كملمع

 مم يتلمف محددات معيمة يقاس عمى أساسما سمكؾ امدا  الكظي ي.أعمالم  فمذا يعمي أ
 ء فيما يمي:ىـ معايير األداأويمكف حصر 

تػػػرتعط الجػػػكدة عأمعػػػطة الممظمػػػة  حيػػػث تععػػػر عػػػف مسػػػتكل أدا  العمػػػؿ  فػػػالجكدة   الجػػػودة: .1
رلػي ععػكؿ استراتيجية عمؿ أساسية تسمـ في تقػديـ سػمع كخػدمات ذات مسػتكيات قياسػية تي 

كعيػػػر العمػػػال  فػػػي الػػػداخؿ كالخػػػارج  كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تمعيػػػة تكقعػػػاتمـ اللػػػممية كالصػػػريحة 
كتحمػػػؿ الجػػػكدة معػػػامي كًيػػػرة متعػػػددة  فمػػػي ذات معمػػػى كاقعػػػي كمعمػػػى (. 12: 2008)العمػػػي 

حسػػي  فػػالمعمى الػػكاقعي يعمػػي التػػزاـ الممظمػػات عاسػػتخداـ ملعػػرات حقيقيػػة كمعػػدؿ اإلمتػػاج  
صػػػ ات كالمقػػػاييس كمسػػػعة ال اقػػػد كالمػػػدر  كمػػػف ًػػػـ اسػػػتخداـ معػػػايير كالتػػػزاـ الممظمػػػات عالمكا

حاسػػػيس متمقػػػي أمػػػم يرتكػػػز عمػػػى معػػػاعر ك إلمجػػػكدة فالمعمػػػى الحسػػػي  امػػػأالمتعػػػارؼ عميمػػػا  
الخدمػػػة كالمسػػػت يد مممػػػا)كمراجعي امجمػػػزة اممميػػػة(  عمعمػػػى مػػػدل اقتمػػػاعمـ كرلػػػاذـ عػػػف 
الخػػدمات التػػي تقػػدمما لمػػـ امجمػػػزة اممميػػة  كذػػؿ مجػػح العػػػاممكف فػػي تقػػديـ ذػػذ  الخػػػدمات 

 (.50 :1997)عف سعيد  عمستكل جكدة يماسب تكقعاتمـ كيمعي احتياجاتمـ
الكقػت تععر الكمية عف حجـ العمؿ الممجز الػذم يت ػؽ مػع  مكامػات العػامميف  كفػي  الكمية: .2

يب العػػامميف عػػالتراخي  كقػػد ف ذلػػؾ يعمػػي عػػط  امدا   ممػػا يصػػذاتػػم ال يقػػؿ عػػف قػػدراتمـ  م
كقػػػكع معػػػكمة عػػػدـ القػػػدرة عمػػى تطػػػكير امدا   لػػػذلؾ ي لػػػؿ االت ػػػاؽ عمػػػى حجػػػـ  ىلػػػ يػػلدم 

لممجز كدافع لتحقيؽ معدؿ مقعكؿ مف الممك في معػدؿ امدا  عمػا يتماسػب مػع ككمية العمؿ ا
 (.100: 1999)ذالؿ ما يكتسعم ال رد مف خعرات كتدريب كتسميالت 

مجػػاح  فمػػك معيػػار كػػؿ عػػي فػػي الكػػكف كالدكلػػة الالسػػيطرة عمػػى الكقػػت ملعػػر عمػػى  الوقػػت: .3
ععػػض أصػػحاب الممػػف المتميػػزة كيتػػأًر الكقػػت عالمممػػة  حيػػث ترت ػػع أجػػكر   كالمجتمػػع كال ػػرد

ف معمكماتمـ كمعارفمـ كخعراتمـ ة الجامعات كالعمما  العاحًيف  مكالمحاميف كامطعا  كأساتذ
ك التم يذيػػة تكػػكف أك التعػػييمية أك الخدميػػة أعػػاوعة  عيممػػا الممػػف االسػػتخدامية مػػادرة كليسػػت 

ك ألكعيػػرة المعرفػػة العمميػػة اف يتمتػػع مػػف يقػػـك عأععاومػػا عأمممػػا ال تحتػػاج   ذات أجػػكر متدميػػة
 (. 16: 2008)العيخمي صمية الخعرة ام
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ك التعػػكيض  فمػػك رأسػػماؿ كلػػيس أغيػػر قاعػػؿ لمتجديػػد  ان لػػى ككمػػم مػػكرد أذميػػة الكقػػت  لكتعػػز 
مػػػم م  دخػػػالن  ممػػػا يحػػػتـ أذميػػػة اسػػػتياللم االسػػػتيالؿ الصػػػحيح فػػػي كػػػؿ لحظػػػة مػػػف حياتمػػػا

ممػػم ال يقػػدر   فالكقػػت أغمػػي مػػف الػػذذبغيػػر رجعػػة   ىلػػ يتلػػا ؿ عمػػى الػػدكاـ  كيملػػي 
مػػاؿ كذػػي: المػػكاد  كالمعمكمػػات  عمػػكارد أساسػػية فػػي مجػػاؿ  دارة ام ةعػػًمف  كيعػػد أحػػد خمسػػ

 (.9: 2001 )الجريسي فراد  المكارد المالية  الكقت ام
خػػػػر عيػػػػاف تػػػػكقيعي  ك عمعمػػػػى أكات التػػػػي يسػػػػير فيمػػػػا أدا  العمػػػػؿ  ذػػػػي الخطػػػػ اإلجػػػػراءات: .4

 ات اللػػركرية الكاجػػب اتعاعمػػا لتم يػػذ ممػػاـ الكظي ػػة  لػػذلؾ يجػػب االت ػػاؽ لمخطػػكات كاإلجػػرا
: 1999 )ذػالؿ ح عاسػتخدامما لتحقيػؽ امذػداؼ ؽ كامساليب المسمكح عما كالمصرٌ اوعمى الطر 

102.) 
ذػـ معػػايير قيػاس امدا   حيػػث أعػد رلػػا المسػت يديف مػػف الخدمػة مػػف ي رضػاء المسػػتفيديف: .5

ك معػػدؿ الػرعح المتكقػػع مممػػا  أوػػدة لسػمعة اك الخدمػػة  كزيػادة ال ايسػمـ ذػػذا الرلػا فػػي زيػػادة ا
عػعاعما الحتياجػات المسػت يديف  الخدمة المقدمة كمميزاتما كمػدل  كالرلا يتكقؼ عمى مكعية

 (.44: 2010)ماذر 
مف المعايير المممة لقياس امدا   حيث يسمـ ذذا التعاكف في التيمػب  التعاوف مع الزمالء: .6

كتالفػػػي امخطػػػا  كالمعػػػكالت كتقػػػديـ أكعػػػر كميػػػة عأفلػػػؿ مكاصػػػ ات مػػػف عمػػػى الصػػػعكعات 
 (.13: 2008)العمي السمعة اك الخدمة 

ذـ معػايير أك تقديـ الخدمة مف أمتاج السمعة  مف  ميعد أدا  كؿ عامؿ لكاجع أداء الواجبات: .7
 متػػاج السػػمعة ك أر كػػؿ فػػرد معػػارؾ فػػي تقػػديـ الخدمػػة ف أم تقصػػير فػػي دك قيػػاس امدا   م

 (.45: 2010)ماذر غير مرض  محكو كجما عمى يترتب عميم التأخير كخر 
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 المطمب الثاني
 عوامؿ رفع مستوى األداء األمني

 
مـ فػػػي تحسػػػيف دا  امممػػػي  كذػػػي العكامػػػؿ التػػػي تسػػػذػػػذا المطمػػػب عكامػػػؿ رفػػػع مسػػػتكل ام ؿيتمػػػاك 

 التالي:لمحك مستكل امدا  امممي  كذي عكامؿ كًيرة  كذما مذكر أذـ العكامؿ عمى ا
 

 التدريب: -أوال
ك أك ممػػارات أالمسػػتمرة التػػي تكسػػب ال ػػرد معرفػػة يقصػػد عالتػػدريب تمػػؾ العمميػػة الممظمػػة 

دد  فالتػػدريب ال يقتصػػر عمػػى مجػػرد ك عمػػكغ ذػػدؼ محػػأدا  الزمػػة مدا  معيمػػة  أفكػػار أ كأقػػدرات 
عالممارسػػػة ال عميػػػة  ف يقتػػػرف ذػػػذاأذميتمػػػا  عػػػؿ يجػػػب أمػػػا عميػػػت محالػػػرات مملقػػا  المعمكمػػػات كال 

ممػػا فػراد مػة محاكلػػة لتييػر سػػمكؾ امأتػػدريب عدا  الجيػد  كمػػف تػـ مسػػتطيع اف مصػؼ الليب اممسػا
  (.123: 2009  )حافظ عمالمـأدا  أساليب مختم ة في أؽ ك اويجعممـ يستخدمكف طر 

 
 :(385: 2004 )الكزاف  أىمية التدريب في جياز الشرطة الفمسطينية

كسػاعمـ ممػارات كمعػارؼ جديػدة اع يػة كتطػكير قػدرات العمصػر الععػرم ك تمم يساعد التػدريب فػي .1
عمػػى الممػػكض عأععػػا  العمػػؿ كسػػرعة  لػػى المقػػدرة ممػػا يػػلدم   تك ػػؿ االرتقػػا  عػػالتككيف المممػػي

 ليمـ. مجاز المماـ المككمة  
الرلسػا  عػراؼ التػي يقػـك عمػا عػب  كتكػاليؼ عمميػة المتاععػة كاإل يساعد التػدريب فػي تخ يػؼ .2

 ليمـ. عماؿ المككمة تاععة المرلكسيف في املم
كصػػمع القػػرار   دارميػػة كاالرتقػػا  عالمسػػتكل ال كػػرم اإليسػػاذـ التػػدريب فػػي رفػػع الك ػػا ة الكظي  .3

 دارية لمكظي ة.لدل القادة عما يحقؽ الك اية اإل الرعيد كيمعط المعارؼ كالممارات
 ة .مميدا  الخدمة امأدة امتاجية رجؿ العرطة مع تحسيف زيا .4
امخ اض مسعة تعرض رجاؿ العرطة لمحكادث فػي العمميػات متيجػة إللمػاممـ عالعمػؿ الصػحيح  .5

 في العمميات.
 عماؿ كتكفير الجمد كالتكم ة المالية.مجاز ام لى خ ض الكقت في  يلدم التدريب  .6
لػى  يرات العممية كالتكممكجيػة كصػكال زيادة معارؼ رجؿ العرطة كممارتم في التعامؿ مع المتي .7

 دا .عمى معدالت امأ
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ممػػي  كذلػػؾ مػػف دا  املمكػػكادر العػػرطية كتأًيرذػػا عمػػى امذميػػة ممظكمػػة التػػدريب أف ذكػػر كالعػػد مػػ
دا  دارية كال ميػة فػي سػعيؿ تطػكير امخالؿ تزكيدذـ عالممارات كالمعارؼ الالزمة لصقؿ قدراتمـ اال

  لتقميػات ككسػاوؿ العمػـ الحديًػةممي لمكاجمة تحديات العصر مف الجػراوـ المسػتحدًة كاسػتخداـ اام
 ممية كتتمًؿ في العماصر التاليةتدريب مف مخرجات لدعـ الككادر امككذلؾ ما يمتمي عم ال

 :(.219: 2009 ) دياب 
ادة كتطػػكير قػػدرة : كذػػي اكتسػػاب ممػػارات عمػػؿ جديػػدة تمػػدؼ لزيػػالتدريبيػػة األمنيػػة الميػػارات -

دارة  مميػة  ات امدارة العمميػ سمحة الحديًػة ـ امممي ) ممارات استخدادا  امالعامميف عمى ام
 ممي(.زمات  ممارة الت اكض امدارة ام دارة الكقت   ال ريؽ  

دا  أيمكمم مػف معرفػة كػؿ جديػد فػي  اسس العممية كالمظرية عم: اكتساب المعارؼ كامالمعرفة -
 -العمػػػـك القامكميػػػةمميػػػة مقعمػػػة) أدا  كظي ػػػة أيلػػػا مدا  متطػػػكر فػػػي أكتعػػػد    كظي تػػػم الحاليػػػة
 دارية(.العمـك اإل -مسافقكاميف حقكؽ اإل -العمـك العرطية

يػادة : حيث يًـ تعػديؿ االتجاذػات كالميػكؿ محػك دعػـ االتجاذػات المطمكعػة عمػدؼ ز االتجاىات -
 ةالت ػػكؽ فػػي مكاجمػػ -ممػػيزيػػادة القماعػػة عػػالكال  لمعمػػؿ ام ممػػي)رغعػػة العػػامميف محػػك العمػػؿ ام

 المعاصرة(.ممية التحديات ام
دا  ) خعػػػػرة كً ػػػػة كالمتعمقػػػة عتمميػػػػة كتطػػػكير ام: كتعمػػػػي تزكيػػػد العػػػػامميف عػػػالخعرات المالخبػػػرة -

 القدرة في اتخاد القرار الرعيد(. -التعامؿ في المكاقؼ الحرجة
 مػفسػاليب العمميػة الحديًػة التػي تمكػف العػامميف كيعمى عما القدرة عمى اسػتخداـ ام: ساليباأل -

اإللمػػاـ عالميػػة  -لػػيجمػػزة الحاسػػب اآلأمػػع ممػػي الحػػالي كالمسػػتقعمي) التعامػػؿ دا  امتطػػكير ام
 جمعية(.ام

 :(243: 2004)الكزاف  ىداؼ التدريب الشرطيأ
ذػػداؼ جمػػاز أمػػع احتياجػػاتمـ التدريعيػػة كيحقػػؽ  تمميػػة معػػارؼ كممػػارات اللػػعاط عمػػا يتماسػػب .1

 العرطة.
يػػدخؿ عميمػػا مػػف تعػػديالت كمػػا   يًػػةجمػػزة كالتقميػػات الحدتعريػػؼ اللػػعاط عالمسػػتحدث مػػف ام .2

 دا  المماـ العرطية.أتساعد في 
 كيمكف ت كيلمـ في االختصاص.  خمؽ صؼ ًاف مف اللعاط يتحمؿ المسلكلية .3
ذميػػة ذممػػا يػػدعـ الصػػكرة ال ت قػػؿ كقػػأدمػػة العػػرطية المقدمػػة لمجممػػكر فػػي تحسػػيف جػػكدة الخ .4

 لرجؿ العرطة لدل الجممكر
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 اكتساب الميارات: -ثانياً 

المعقد الذم يتطمػب فتػرة مػف التػدريب  وص امدا يقصد عالممارة   عدة معاف مرتعطة  ممما: خصا
المقصػكد  كالممارسػة الممظمػة  عحيػث يػلدل عطريقػة مالومػة  كعػادة مػا يكػكف لمػذا المعػاط كظي ػة 

 م يدة. 
 ـلمعمػػى أا  اسػػتخدـ المصػػطمح عمػػذا اكسػػك   أيلػػا الك ػػا ة كالجػػكدة فػػي امدا  كمػػف معػػامي الممػػارة

ذاؾ  فإف الممارة تدؿ عمى السمكؾ المتعمـ أك المكتسب الذم يتكافر لم عرطاف جكذريػاف  أكلممػا: 
اميممػامحػك  أف يككف مكجمػان  عحيػث يػلدم  لػى  : أف يكػكف ممظمػان  حػراز ذػدؼ أك غػرض معػيف  ًك

 (.330: 1994صادؽ  أعك حطب  ) حراز المدؼ في أقصر كقت ممكف 
  عػػػػي  يمكػػػػف تعممػػػػم أك اكتسػػػػاعم أك تككيمػػػػم لػػػػدل المػػػػتعمـ   عػػػػف طريػػػػؽ  كتعريػػػػؼ الممػػػػارة عأممػػػػا

المحاكاة كالتدريب  كأف ما يتعممم يختمؼ عاختالؼ مكع المادة كطعيعتمػا كخصاوصػما كالمػدؼ مػف 
 (. 213: 1997 )ععد العافي رحاب تعممما

ذػداؼ فػي كقػت أليمـ مػف ممػاـ كتحقيػؽ  ككؿ أ  الدراسة قياـ رجاؿ العرطة عما كيقصد عما في ذذ
 ممي.ًما  تم يد العمؿ امأة كالمعمكية المتاحة مف غير خمؿ محدد مع استخداـ العماصر المادي

مػف دد مػف الممػارات التػي تمكػف رجػؿ امفممارسة العمؿ فػي أم مممػة مػف الممػف يتطمػب تػكافر عػ
مػػف الممػػارات ليػػم عػػأعمى قػػدر مػػف الك ػػا ة كال عاليػػة  كلػػذلؾ يتطمػػب كجػػكد عػػدد  ككػػؿ أدا  مػػا أمػػف 

 مف:لدل رجؿ ام
 ًما  تأدية مممتم.أمف في ممارات يحتاجما رجؿ ام -
 دا  .أممارات يحتاجما لكي يطكر م سة ك  -

 ثناء تأدية مينتو:أمف في يحتاجيا رجؿ األالتي ميارات ويرى الباحث ال
 حاطػة عأسػػعاب الحػػادث كمتاوجػػمكتعمػػي اإل: منػػيو الموقػػؼ األأميػػارة التبصػػر بأبعػػاد الحػػدث  .1

تخػػاذ مػػا يماسػػب مػػف تػػداعير تالفيػػان لتػػداعيات  مػػف اتػػم مسػػتقعالن  حتػػى يتسػػمى لرجػػؿ امكتطكر 
 مكر:أ ةف يكتسب ذذ  الممارات ععدأكيمكف   المكقؼ

 كًرة التجارب التي تمر عال رد. -
 القرا ة لألحداث الساعقة كالكقاوع المعاعمة. -
 قرك ة.عالـ المروية كالمسمكعة كالمكًرة االطالع عمى كساوؿ اإل -
 االلتحاؽ عالدكرات التدريعية كالمدكات المتصمة عالمكلكع. -
عمػػاؿ أمػػف   لػػيمـ االسػػتماع لمرلسػػا  كمعرفػػة مػػا يػػرد: كيقصػػد عمػػا الطاعػػة ك صػػغاءميػػارة اإل .2

 م.كمؿ كجأكتم يذذا عمى 
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كتمكػػػيف العالقػػػة مػػػع   خػػػريفمػػػف مػػػف التكاصػػػؿ مػػػع اآلكذػػػي قػػػدرة رجػػػؿ امميػػػارة االتصػػػاؿ:   .3 اإلطارىالنظريىللدرادة
 لمماـ المككمة اليم عك ا ة عالية.الجممكر كتم يذ ا

عحيػث يمجػز العمػؿ فػي الكقػت   ستخداـ كقت العمػؿ دكف سػكا ا: كذي قدرة دارة الوقتإميارة  .4
 تي:كيمكف اكتساعما عف طريؽ اآل  المحدد

 .لع قاومة عأعمالؾ اليكمية -
 ان.محدد ان كاجعؿ لما كقت  كالأحدد المماـ التي ستمجزذا  -
 .ذميةصمؼ المماـ حسب ام -
 .ًما  المممةأليؾ  ككؿ أال تمعيؿ عيير ما  -
كتجمػب الكقػكع فػي   أم التػدريب الجيػد عمػى اسػتخداـ السػالح ميارة حسف استخداـ السػالح: .5

   .ف تككف قاتمةأخطا  التي مف الممكف ام
ك صػالحيات أتخػاذ القػرار  مف مف المعاركة فػي عطا  ال رصة لرجؿ ام  تخاذ القرار:إميارة  .6

 ليم. مجاز المماـ المككمة  ر لسرعة تخاذ القرا في 
 

 الوالء:و نتماء اإل  -ثالثا
 ذػػػذا الم مػػػـكحظػػػي كقػػػد   الػػػكال  مػػػف الم ػػػاذيـ اإلداريػػػة الحديًػػػةك  االمتمػػػا م مػػػـك  يعتعػػػر

مػػكال  ل كيعػػزل ذػػذا االذتمػػاـ  لػػى مػػا  عاذتمػػاـ العديػػد مػػف العػػاحًيف ممػػذ أمػػد ععيػػد كحتػػى يكممػػا ذػػذا
كمالػم مػف امعكاسػات عمػى   عمى كًير مف سمككيات كاتجاذات امفػراد مممممف تأًيرات  كاالمتما 

مػف أكلػػى السػػمككيات الطعيعيػػة  كاالمتمػػا الػػكال  في تػػرض أف يكػكف    ال ػرد كالممظمػػة عمػػى حػد سػػكا
أذميػة  كاالمتمػا يتصػؼ عمػا سػمكؾ امفػراد فػي التمظػيـ. كعالتػالي فػإف لمػكال   أفكالمممة التي يجب 

ر  الكالػػػح عمػػػى سػػػير العمػػػؿ فيمػػػا كتحقيقمػػػا مذػػػدافما ععػػػكؿ فاعػػػؿ ًػػػكلػػػم أ  الممظمػػػات ةفػػػي حيػػػا
مػػان فػػي تكجيػم امفػػراد العػػامميف مممتميػز  كعمػػى مػدل ارتعاطػػم عالسػػمكؾ التمظيمػي الػػذم يمعػب دكران 

أك  مػػف سػػمككمـ السػػمعي كتػػرؾ العمػػؿ أك التييػػب عمػػم ؿالصػػحيحة  أك ليقمػػ ةداخػػؿ التمظػػيـ الكجمػػ
 .حعاط ذمالم أك الععكر عاإل

 تعريؼ االنتماء:
تقمص لػػى الجماعػػة كيرغػػب ال ػػرد عػػادة فػػي االمتمػػا  الػػى جماعػػة قكيػػة يػػذػػك امتمػػا  ال ػػرد  

 )مػراد  ك المصػمع ذم المراكػز الممتػازةعخصيتما كيكحػد م سػم عمػا كامسػرة  أك المػادم أك العػركة أ
2006 :228.) 

تػػب عميمػػػا لسسػػػة كال ػػرد يتر مػػم ظػػػاذرة تحػػدث متيجػػة لمعالفػػػات التعادليػػة عػػيف المؼ عأكيعػػرٌ 
 (.156: 2003 )فتحي  في المجتمع جيدان  ف تحتؿ مركزان ام اؽ استًمار لما عرط أ
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ف سػػػعب االمتمػػػا  ذػػػك العالقػػػة التػػػي تػػػرعط ال ػػػرد عالملسسػػػة  كمػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػعؽ يتعػػػيف أ
مار مػػف اسػػتًمار العامػػؿ لمجمكداتػػم كملذالتػػم  ككػػذلؾ اسػػتً فتعػػادؿ الممػػافع عػػيف الطػػرفيف امطالقػػان 

االمتمػا  لمملسسػة  مما يعزز كي ػرض  فلؿت جديدة تح ز عمى العطا  عطريقة أالملسسة لسياسا
 مـ في استمرار العالقة التعادلية.كيس

ما الكال  فمك المعاعر التي يطكرذا ال ػرد الػذم يعػيش فػي المجتمػع محػك ال ػرد كاسػتعداد  أ
 (.17: 2003 )المكزم  لتقديـ التلحية كالقيـ كالمعادخ

أكعػػر مػػا يحػػاكؿ تقػػديـ ذػػك ف م مػػـك الػػكال  مػػف الماحيػػة الم سػػية لم ػػرد ا سػػعؽ أكيتلػػح ممػػ
 كتلحية لممجتمع الذم يمتمي اليم.  ن افك 
ف أىمية و   : (12: 2011)ال ارس   الوالء تتمثؿ في النقاط التاليةاالنتماء و ا 
السػيما فػػي ك امميف عمػا مػان فػي الػػرعط عػيف الممظمػة كامفػراد العػػمم ان عمصػػر الػكال  كاالمتمػا  يمًػؿ  -

المالومة لدفع ذلال  امفراد العػامميف  زامكقات التي ال تستطيع فيما الممظمات أف تقدـ الحكاف
 كتحقيؽ أعمى مستكل مف اإلمجاز.  لمعمؿ

مػان أكًػر مػف الرلػا الػكظي ي فػي ممف كال  امفراد لمممظمػات التػي يعممػكف عمػا يعتعػر عػامالن   -
 .تمـ أك تركمـ العمؿ في ممظمات أخرلالتمعل ععقاومـ في ممظما

لمممظمة سػاعد ذلػؾ عمػى تقػعممـ مم تيييػر يكػكف فػي  كاالمتما  كمما زاد ععكر امفراد عالكال  -
 صالح الممظمة كتقدمما  يمامان مممـ عأف أم ازدذار لمممظمة يعكد عميمـ عالخير.

 في الممظمة.يلدم الكال  كاالمتما   لى تممية السمكؾ اإلعداعي لدل امفراد  -
 .مان في التمعل ع اعمية الممظمةممف كال  امفراد لممظماتمـ يعتعر عامالن   -
ككممػػػػا    مػػػػف أكًػػػػر المسػػػػاوؿ التػػػػي أخػػػػذت تعػػػػيؿ عػػػػاؿ  دارة الممظمػػػػاتالػػػػكال  كاالمتمػػػػا  ف   -

تمكممػػا مػػػف   أصػػعحت تتػػكلى مسػػلكلية المحافظػػػة عمػػى الممظمػػة فػػي حالػػػة صػػحيحة كسػػميمة
   .االستمرار كالعقا 

مػػػان فػػػي لػػػماف مجػػػاح تمػػػؾ ممامفػػػراد لممظمػػػاتمـ يعتعػػػر عػػػامالن مػػػف قعػػػؿ الػػػكال  كاالمتمػػػا  ف   -
 الممظمات كاستمرارذا كزيادة  متاجما.

ة لقيػاس مػدل التكافػؽ عػيف امفػراد مػف جمػة  كعػيف ال  كاالمتمػا  مػف العماصػر الرويسػيعتعػر الػك  -
رت ػػع  يميمػػػكف لعػػذؿ المزيػػد مػػػف الممظمػػات مػػف جمػػػة أخػػرل. فػػامفراد ذكك الػػػكال  كاالمتمػػا  الم

 الجمد مجؿ ممظماتمـ  كما يميؿ ذلال   لى تأييد كدعـ قيـ الممظمة كالعقا  فيما ل ترة أطكؿ.
فإمػػػم يتعػػػيف عمػػػى الممظمػػػات عامػػػة عػػػأف تسػػػعى لمػػػكال  كاالمتمػػػا  كمظػػػران لمػػػذ  امذميػػػة العاليػػػة  -

ذلػػػؾ عتػػػكفير جميػػػع امدكات  كيكػػػكف  لػػػدل العػػػامميف لػػػديماالػػػكال  كاالمتمػػػا  جاذػػػدة لخمػػػؽ ذػػػذا 
 القادرة عمى المساذمة في تككيف ذلؾ الكال  كتمميتم.
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 لمطمب الثالثا

 تقييـ األداء
 تمميد    

تتطمػع الممظمػة  لػى تحقيػؽ أذػدافما الممعػػكدة عاسػتمرار  كتأمػؿ أف تكػكف الجمػكد المعذكلػػة 
لعميػػا فػػي ممظمػػات امعمػػاؿ مػػف قعػػؿ العػػامميف فيمػػا محققػػة لتمػػؾ امذػػداؼ  كعالتػػالي فػػإف اإلدارة ا

تمتظر قياـ جميع مديريما عدراسة عكؿ كمكع أدا  امفػراد العػامميف فيمػا  كمعرفػة مػدل تطػاعؽ ذلػؾ 
 امدا  مع ما تصعك  ليم.

 مفيـو تقييـ االداء: -والً أ
ف تحيطػػاف عالعػػامميف  يخاللمػػا تقيػػيـ القػػكة كاللػػعؼ المتػػ  ف تقيػػيـ امدا  عمميػػة يجػػرم مػػف 

ؽ كامساليب التي يمكػف اعتمادذػا لتحسػيف أداومػـ  كيعػد تقيػيـ امدا  اوكمما تحدد الطر  لى جامب ك
مف الكظاوؼ المممة كامساسية في الممظمػة   ذا ذػي أرادت مكافػأة العػامميف فيمػا كععدالػة مداومػـ 

 (.288: 2000)جكاد  السميـ 
صػكر  تقػارير الك ػا ة  كيقصد عالتقييـ   تقدير  مجازات العامػؿ عصػكرة دكريػة  كمػف أكلػح 

التي تكلع عف المكظؼ أك العامؿ سمكينا لتقيػيـ عممػم فػي سػمة مالػية كالتػي قػد يكػكف لمػا تػأًير 
 (.291: 1998)ععد الكذاب  كعيحا كالح في حياتم الكظي ية مف حيث ترقياتم كعالكاتم 

خطػػة كالمتػػاوج كمػػف خػػالؿ تقيػػيـ امدا    يمكػػف قيػػاس المتػػاوج ال عميػػة  كمقارمتمػػا عأذػػداؼ ال 
جػػرا  التعػػديالت المالومػػة مػػػف خػػالؿ الكسػػاوؿ المماسػػػعة   المتكقعػػة ككػػذلؾ تعػػخيص االمحرافػػػات كاع

 .(134: 1995  كيماف)
 

 أىمية تقييـ االداء: -ثانياً 
ؿ التمظػيـ كعمسػتكل دا  داخػعمػى مسػتكل مػف امأدا  ذػك تحقيػؽ ساسػي مػف تقيػيـ اماف المدؼ ام

رة عمػػى مجػػاالت التطػػكير يعتعػػر التقيػػيـ مػػف الركػػاوز امحيػػث متاجيػػة  مػػف الك ػػا ة اإل ساسػػية المػػًل
ساسػػي فػػي عمميػػة التقيػػيـ مػػف رد ذػػك المحػػكر امف ال ػػأة المختم ػػة داخػػؿ أم ملسسػػة  كعمػػا كالتمميػػ
لػػى امك ػػأ مػػف العػػامميف القػػادريف عمػػى تحمػػؿ المسػػلكلية كالممػػكض عأععػػا   سػػماد الكظػػاوؼ  خػػالؿ 

دا  العػػػػامميف كالتأكػػػػد مػػػػف أعػػػػي كجػػػػكد معػػػػايير كمسػػػػتكيات لتقيػػػػيـ الكظػػػػاوؼ  لػػػػذا كػػػػاف مػػػػف الطعي
 (.178: 2007) طم  صالحياتمـ لألعماؿ الممكطة عمـ
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دا  ذػػداؼ التػػي يسػػعى لتحقيقمػػا قيػػاس امدا  العمصػػر الععػػرم مػػف امأذميػػة قيػػاس أكيمكػػف عيػػاف 
 :(129: 2005 )القاسـ  كذي

لػػػى الكظػػػاوؼ  امميف  كعالتػػػالي يػػػتـ تػػػرقيتمـ العػػدا  عػػػف قػػػدرات ذ يكعػػػؼ ام : الترقيػػػة والنقػػػؿ -
 عمى مف كظاو مـ  كما يساعد في مقؿ ككلع كؿ فرد في الكظي ة التي تماسب قدراتم.ام

رفيف دا  فػػػي تحديػػػد مػػػدل فاعميػػػة المعػػػ: حيػػػث يسػػػاعد قيػػػاس امتقيػػػيـ المشػػػرفيف والمػػػديريف -
 كتكجيماتمـ.عرافمـ  علا  ال ريؽ الذم يعمؿ تحت أكالمديريف في تممية كتطكير 

دا  يسػمـ فػػي اقتػػراح المكافػػآت الماليػػة امف قيػػاس  ذ  : جػػورجػػراء تعػػديالت فػػي الرواتػػب واألإ -
دا  يمكػػف لتػػي يػػتـ الحصػػكؿ عميمػػا مػػف قيػػاس امالمماسػػعة لمعػػامميف  ف ػػي لػػك  المعمكمػػات ا

 كما كيمكف اقتراح مظاـ حكافز معيف لمـ.  مقاصما ك أجكر العامميف أزيادة ركاتب ك 
مقعػػػكال فػػػي تقيػػػيـ ف يعتعػػػر معيػػػاران اك مقياسػػػان أدا  يمكػػػف ف قيػػػاس ام ذ  : و معيػػػارأس مقيػػػا -

فػػػراد  كذلػػػؾ كػػػالحكـ عمػػى مػػػدل فاعميػػػة التػػػدريب فػػػي خػػػرل فػػػي مجػػاؿ امأسياسػػات تطعيقػػػات 
 عدادذا. يتعمؽ عتقارير العحكث التي يمكف الملسسة  ككذلؾ فيما 

جػػػرا  لتحسػػػيف  قيػػػيـ لػػػعؼ العػػػامميف كاقتػػػراح اة لتدأدا  ذ يعػػػكؿ قيػػػاس ام : تقػػػديـ المشػػػورة -
ف أمكػػف خػػر ي ب داخػػؿ الملسسػػة كخارجمػػا  كعمعمػػى داومػػـ  كقػػد يأخػػذ التحسػػيف عػػكؿ التػػدريأ

 دا  حافزان لمتطكير العخصي كمقياسان لم.يعتعر قياس ام
لمعػػػػرفيف عمػػػػى دا  يعػػػػجع اف قيػػػػاس ام ذ  : لممعرفػػػػة الشخصػػػػية واالطػػػػالع اً يعتبػػػػر متطمبػػػػ -

ال  المرلكسػػيف فتمػػتج عمػػم المعرفػػة العخصػػية لمػػل   ًمػػا  عمميػػة القيػػاسأمرلكسػػيمـ االحتكػػاؾ ع
 ف يعرؼ الكًير عمف يقيمم.أف المقيـ يجب  ذ  مف قعؿ المعرفيف  

ساسػية فػي الكعػؼ دا  يعتعػر مػف العكامػؿ امف قيػاس ام ذ  : اكتشاؼ االحتياجػات التدريبيػة -
   دا لتدريب كالتطكير الالـز لتقيـ امعرامج ا مكاعأاجات التدريعية  كعالتالي تحديد عف الح

دا  فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطيمية لمعرفػػػة مػػػدل اسػػػتعداد العػػػالميف عمػػػى ذميػػػة تقيػػػيـ امأكترجػػػع 
عمػى درجػة مػف الجاذزيػة لمكاجمػة أف عمػى ك ف يكػكف العػاممأمـ عمى تم يذ المماـ التػي تتطمػب قدرت
 .(79: 2010 ) اليكز ممية التي يتعاممكف معماحداث امام
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 أىداؼ تقييـ األداء: -ثانيا
كذلػػػؾ   فػػػراد لمتقػػػدـمتاجيػػػة كاسػػػتعداد املػػػى زاكيتػػػيف ذمػػػا الك ايػػػة اإل الػػػكظي ي  دا يسػػػعى تقيػػػيـ ام

 (:44: 2004)ععد المحسف  ذداؼ التالية لتحقيؽ ام
 .فراد الصالحيف لمترقيةاختيار ام -
جػكر ك زيػادة امأالتي تتـ عمػا ن عميمػا الترقيػة  سسمظاـ المحسكعية عف طريؽ تكحيد امت ادل  -

 ك تكقيع الجزا ات.أيتـ عما ن عميما ال صؿ سس التي كتكحيد ام
كعػر حتػى يسػت يدكا مػف فػرص التقػدـ أفراد كتعػجيعمـ عمػى عػذؿ مجمػكد تممية الممافسة عيف ام -

 ماممـ.أ مالم تكح
 .متاجيتما قساـ المختم ة لزيادة تعجيع الممافسة عيف ام -
تػدرجكا فػي مماصػػب ف يأفػراد الػذيف يمكػف القػكل العاممػة عػف طريػؽ معرفػػة ام تسػميؿ تخطػيط -

 عمى في المستقعؿأ
 ك مستمر لك اية االمتاجية.أالمحافظة عمى مستكل عاؿ  -
 الصالحيف لمترقية.فراد جرا  الترقيات  كاختيار اماع د كأساس لممح العالكات الدكرية ك تساع -
مسػػػػػػػػتكيات  كذػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػا  ةتقيػػػػػػػػيـ امدا   لػػػػػػػػى ًالًػػػػػػػػػقسػػػػػػػػػمت أذػػػػػػػػداؼ   فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف  خػػػػػػػػر -

 :(209: 2007)الصيرفي يمي
كتعػمؿ عػدة أذػداؼ تتحقػؽ لمممظمػة مػف خػالؿ  أىداؼ تقييـ األداء عمػى مسػتوى المنظمػة: .1

 عممية التقييـ كذي: 
خمػػؽ ممػػاخ يسػػكد  الًقػػة كالتعامػػؿ امخالقػػي عػػيف الممظمػػة كالعػػامميف  عػػف طريػػؽ تأكيػػد معػػدأ  -

 ادية في  صدار القرارات كالمكافآت. المكلكعية كالحي
كتكظيػؼ طمكحػاتمـ كتطػكير   الممكض عمسػتكل العػامميف مػف خػالؿ اسػتًمار قػدراتمـ الكاممػة -

 كتحسيف قدراتمـ ععكؿ أفلؿ. 
 كلع معدالت مكلكعية مدا  العمؿ مف خالؿ دراسات تحميمية لمعمؿ كمستمزماتم.  -
   تقييـ عرامج كأساليب  دارة المكارد الععرية. -
: حيػػث يمكػػف أف تظمػػر مػػف خػػالؿ عمميػػة التقيػػيـ أىػػداؼ تقيػػيـ األداء عمػػى مسػػتوى المػػدراء .2

 كذي: 
 كي ية أدا  المكظ يف ععكؿ عممي كمكلكعي.   لىالتعرؼ  -
 االرتقا  عمستكل العالقات عيف المكظ يف كمماقعة معاكؿ العمؿ كامدا  ععكؿ مكلكعي.  -
لتكجيػػم كاتخػاذ القػرارات فيمػا يخػص التعامػؿ مػػع عػراؼ كامميػة قػدرات المػدرا  فػي مجػاالت اإلت -

 المكظ يف. 
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 مًؿ:: أىداؼ تقييـ األداء عمى مستوى المرؤوسيف .3
قمػاعمـ عػأف الجمػكد التػي يعػذلكمما لتحقيػؽ   كلية لػدل المرلكسػيفل تعزيز حالة العػعكر عالمسػ - كاع

 أذداؼ الممظمة ستككف ممظكرة مف خالؿ عممية التقييـ. 
اوؿ المماسعة لتطكير كتحسيف سمكؾ كأدا  المػكظ يف  كالعيوػة الكظي يػة تقديـ مجمكعة مف الكس -

 في الممظمة مف خالؿ الدقة كالعدالة كالمكلكعية في عممية التقييـ 

 :(291: 1998)ععد الكذاب  كعيحا  مراحؿ عممية التقييـ -ثالثا
سػػكمة فػػي الخطػػة ة لعمميػػة تقيػػيـ امدا  تسػػتخدـ فػػي تحقيػػؽ امذػػداؼ المر ذمػػاؾ ًػػالث مراحػػؿ رويسػػ

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ معػػايير   مػػف خػػالؿ الكظػػاوؼ المختم ػػة لػػدل الممظمػػة  مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أذػػدافما
 كذذ  المراحؿ ذي:   معيمة
 وضع معدالت األداء ووحدات القياس:مرحمة  .1

كيقصد عكلع معدالت امدا   كلع معايير مكلكعية لقياس اإلمجازات التي تتحقػؽ كالتػي تععػر 
ـ  كذػػذ  المعػػايير تكلػػع عمػػى أسػػاس تحديػػد كميػػة العمػػؿ المطمػػكب  مجازذػػا  عػػف أذػػداؼ التمظػػي

كالمستكل المػكعي لمػا كالػزمف الػالـز مداومػا  فمػذ  المعػدالت تتحػدد  ذف عمػى أسػاس الكػـ كالكيػؼ 
 كالكقت  كيجب أف تككف معدالت امدا  كالحة كمحددة كقاعمة لمتطعيؽ 

 قياس األداء الفعمي أو تقييميا:مرحمة  .2
صػد عػم مقارمػة المتػاوج المحققػة عالمعػدالت المكلػكعة سػم ان لػألدا   فمػك تقيػيـ لنمجػاز  يػتـ ععػد يق

أدا  العمػؿ  كعمميػة المقارمػة كدرجػة مجاحمػا تتكقػؼ عمػى درجػة الدقػة كالمكلػكعية التػي يجػب أف 
 تتحمػػى عمػػا ذػػذ  المعػػايير  كػػأدكات لمتأكػػد مػػف سػػير العمػػؿ العقمػػي لمعمػػاؿ عمػػى مختمػػؼ الكظػػاوؼ

لمتأكػػػػػد مػػػػػف مطاعقػػػػػة اإلمتػػػػػاج العقمػػػػػي مدا  العػػػػػامميف مػػػػػع المتػػػػػاوج المتكقعػػػػػة كتصػػػػػحيح امخطػػػػػا  
 كاالمحرافات قعؿ ت عيما في الممظمة.

 تصحيح األخطاء وتالفي االنحرافات:مرحمة  .3
فإذا ظمر مف مقارمة المتاوج المحققة عالمعدالت المكلكعة أف ذمػاؾ اختالفػان عالزيػادة أك عػالمقص  

 ملعران عمى أف العمؿ ال يسير سيران طعيعيان  كتمر عممية تصحيح االمحرافات عمرحمتيف: كاف ذلؾ 
   :مرحمة اإلبالغ عف االنحرافات .4

كيجػػػب أف يػػػتـ ذلػػػؾ فػػػي الكقػػػت    لػػػى العػػػخص الػػػذم لػػػم القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ  جػػػرا  مماسػػػبكذلػػػؾ 
 المماسب.

عػد الكعػؼ عػف امسػعاب كيكػكف ذلػؾ عالعحػث عػف كسػاوؿ العػالج ع :مرحمة عالج االنحرافػات .5
 (.135: 1995  كيماف)الحقيقية التي أدت  لى االمحراؼ 
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 :(63: 2003)العتيعي  ويمكف القوؿ إف اإلجراء التصحيحي قد يتـ مف استخداـ الوسائؿ التالية اإلطارىالنظريىللدرادة

يجػػب مػػا أمكػػف تعػػديؿ ظػػركؼ العمػػؿ عمػػا يتطػػاعؽ كاالفترالػػات التػػي  تعػػديؿ ظػػروؼ العمػػؿ: .1
 عميت عميما الخطة.

 ف العمايػة فػي اختيػار العػخص  ؽ تػدريبيـ وتػوجيييـ:ائػؽ اختيػار العمػاؿ وطر ائػطر تحسيف  .2
المالوػػـ ككلػػعم فػػي الكظي ػػة المالومػػة كتدريعػػم كتكجيمػػم عمػػا يػػتال ـ مػػع ظػػركؼ العمػػؿ كممػػا 

كتقمػؿ مػف امخطػا  التػي   عكامؿ تلدم  لى رفع ك اية ال رد في أدا  امعماؿ التػي تككػؿ  ليػم
 مقدرتم أك لعدـ فممم.يرتكعما متيجة لعدـ 

كؿ مراجعتمػػا عػػيف ل خطػػة عرلػػة لألخطػػا   كيحسػػف مػػف المسػػتعػػديؿ الخطػػط عمػػد الحاجػػة: ال .3
 لمتأكد مف صحة مطاعقتما لمظركؼ الحقيقية كتعديمما عما يتماسب مع الكاقع.  الحيف كاآلخر

 تحسػػيف كسػػاوؿ الح ػػز:  ف كلػػع الخطػػط الجيػػدة أك  دخػػاؿ التعػػديالت عميمػػا عمػػد الحاجػػة أك .4
التػػػدريب أك اإلرعػػػاد كالتكجيػػػم  ال تػػػلدم  لػػػى تحقيػػػؽ امذػػػداؼ الممعػػػكدة  عػػػؿ يجػػػب أف تقػػػـك 
اإلدارة عاالذتمػػػاـ كالعمايػػػػة عالعمصػػػر اإلمسػػػػامي كح ػػػػز  لعػػػذؿ أقصػػػػى جمػػػػكد  فػػػي تحقيػػػػؽ تمػػػػؾ 

 امذداؼ.
 

 ؽ تقييـ األداء:ائطر  -رابعاً 
رؽ الحديًػة المسػتخدمة فػي تقيػيـ أدا  لطػاؽ التقميدية ك اولى قسميف  الطر  دا  ؽ تقييـ اماوتمقسـ طر 
 العامميف

 ؽ التقميدية:ائالطر  .1
 طريقة التدرج:

ذي الطريقة التي تستخدـ في عممية تقييـ كمقارمة أدا  مجمكعة مف امفػراد يػلدكف م ػس العمػؿ أك 
أعمػػاؿ متعػػاعمة  كمًػػؿ ذػػذ  الطريقػػة تتطمػػب مػػف المقػػيـ تحديػػد مػػف ذػػك صػػاحب امدا  امفلػػؿ  

امدا  امقػػؿ جػػكدة  كمػػف ًػػـ يػػتـ ترتيػػب أدا  عقيػػة أفػػراد المجمكعػػة حسػػب تػػدرج  كمػػف ذػػك صػػاحب
 .ة أم عيف الدرجتيف امعمى كامقؿمكعية امدا  فيما عيف امدا  امفلؿ كامدا  امقؿ جكد

 ؽ البيانية:ائالطر 
قػيـ  عتعدد امععاد مككف عمكمػان مػف خمػس أك سػعكفؽ ذذ  الطريقة يتـ تقييـ امدا  عمى مقياس م

ذػػي )فػػكؽ االعتيػػادم جػػدان  فػػكؽ االعتيػػادم  اعتيػػادم  أقػػؿ مػػف االعتيػػادم  أقػػؿ مػػف االعتيػػادم 
ككممػا زاد الػرقـ مػاؿ التقيػيـ  لػى امفلػمية  ًػـ يػتـ   (5(  لػى )1عكًير(  أك قد تعتمد امرقػاـ مػف )

 (. 286: 2000)جكاد  ترجمة التقييـ  لى أعكاؿ أك خطكط عيامية 
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كفيمػػا يػػػتـ كلػػػع ععػػػض القيػػػكد فػػػي ذػػػذ  الطريقػػة عمػػػى حريػػػة المقػػػيـ  فػػػي تكزيػػػع العػػػامميف كتقػػػدير 
أداومـ  كعمى ذذا فإف المقيـ عميم أف يقـك عترتيب العامميف عالعكؿ الذم يرتكػز عمػى فكػرة التكزيػع 

ي االتجػاذيف طعقػان الطعيعي  حيث تتركز تقديرات امدا  حكؿ الكسػط  كتتػدرج ارت اعػان كامخ الػان فػ
 (.93: 2005)عاكيش  لتكزيع المساحات تحت ممحمى التكزيع الطعيعي المعركؼ 

 :ؽ الحديثة المستخدمة في تقييـ أداء العامميفائالطر  .2
 :(503: 1995)العديمي  طريقة تسجيؿ الحوادث الميمة

  حيػػث  مػػم يتطمػػب يعتعػػر ذػػذا المػػكع مػػف التقيػػيـ أكًػػر تقييمػػات امدا   جمػػادان لممعػػرؼ أك المػػدير
كتسػجيؿ كػؿ مػا يمكػف أف يعػير  لػى مقػاط اللػعؼ كالقػكة فيػم  كذػذا   مالحظة سمكؾ كػؿ مكظػؼ

مما يقػكـٌ  مػا يحكػـ عميػم المعػرؼ  امسمكب ال يقدـ صكرة كالحة عف أدا  العامميف طكاؿ العاـ  كاع
مػان  كيجػب أف عأمم مقطة لعؼ أك مقطة قكة تظمر في فترة مف ال ترات فػي أًمػا  العمػؿ كلػيس داو

 تككف مالحظة السمكؾ ععكؿ عاـ كليس لحالة خاصة كفمية 
ال كرة امساسػية فػي تطعيػؽ ذػذا امسػمكب ذػي تقكيػة الرقاعػة الذاتيػة لػدل أسموب اإلدارة باألىداؼ: 

العامؿ  لى درجة كعيرة  عحيث يتـ تحديد المدؼ الكاجػب عمػى المكظػؼ تحقيقػم مػف خػالؿ المقػاش 
كسيف  كاالت ػاؽ عمػى امذػداؼ الكاجػب تحقيقمػا عمػى أسػاس كاقعػي  مػف حيػث عيف الرلسا  كالمرل 

معرفػػة المكظػػؼ لقدراتػػم الحقيقيػػة مػػف ماحيػػة  كلكجػػكب  سػػمامم فػػي تحقيػػؽ امذػػداؼ التمظيميػػة مػػف 
ماحيػة أخػرل  كإلعطاوػم مركمػػة أكًػر فػي اختيػػار الكسػاوؿ التػي يراذػا تك ػػؿ تحقيػؽ امذػداؼ لػػمف 

 لقكاميف كالتعميمات  فالععرة ذما عالمدؼ كليس عالعكؿ أك الرسميات.المعركعية كعدـ مخال ة ا
 وباختصار فإف مسار اإلدارة باألىداؼ يتحدد كما يمي:

تحديد المدؼ ععكؿ جماعي  عف طريؽ المماقعة عيف أعلا  الجماعػة الكاحػدة  كيجػب أف يكػكف 
ا ععكؿ كمي كمكعي حتى يسمؿ قياسم.  المدؼ كالحن

 تم يذ.كلع خطة عممية لم 
 كعرض ذلؾ عمى رويسم.  قياـ العامؿ م سم عمراجعة أداوم 

 (.74: 2003)العتيعي  القياـ عمراجعة دكرية معتركة عيف الرويس كالمرلكس 
 االتجاه السموكي في تقييـ األداء:

تركػػػػز مقػػػػاييس امدا  الػػػػكظي ي المعميػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس سػػػػمككي عمػػػػى الت رعػػػػات الت صػػػػيمية مفعػػػػاؿ 
ؽ امدا  الػػكظي ي عمػػى اوػػمػػف الجكامػػب العامػػة لػػندارة  كتتمػػاكؿ ذػػذ  الطر  عػػدالن كتصػػرفات محػػددة 

كتسػػػتخدـ مكاقػػػؼ سػػػمككية أك تصػػػرفات حقيقيػػػة كعػػػكاذد عمػػػى امدا    أسػػػاس أمػػػم متعػػػدد الجكامػػػب
 اؿ في تمؾ الجكامب. اؿ كغير ال عٌ ال عٌ 



 

50 
 

 الفصلىالثاني
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 :(100: 2005)عاكيش   كأذـ مالمح ذذ  الطريقة أمما
 التطكيرية. تعرز أذمية امذداؼ -
 تركز عمى الكظاوؼ ال ردية. -
 كيمكف مالحظتم كقياسم.  ـ ععكؿ محددتحدد السمكؾ الذم يقيٌ  -
 ت رؽ عيف السمكؾ  امدا   ال عالية كالمتاوج. -
 

 اإلطار القانوني لموضوع تقييـ األداء وتقارير الكفاءة: -خامسا
لعمػؿ  ان كمحػدد ان أساسي ان مرجع 2005( لسمة 8يعتعر قامكف الخدمة في قكل اممف ال مسطيمية رقـ )

امجمػػزة اممميػػة  كفػػي مكلػػكع تقيػػيـ امدا  تحػػدًت العديػػد مػػف مػػكاد القػػامكف عػػف تقػػارير الك ػػا ة 
في تقييـ أدا  اللعاط العامميف في امجمػزة اممميػة  حيػث حػدد القػامكف العديػد  ان كالتي تعتعر مرجع

 مف الت صيالت عذلؾ كممما:
 اءة:أوقات تقارير الكف -1

)قامكف الخدمة في قػكم مف القامكف خلكع اللاعط لمظاـ تقارير الك ا ة كالتالي 29حددت المادة 
 :(29: مادة 2005اممف ال مسطيمي  

 يخلع اللاعط لمظاـ تقارير الك ا ة عمى الكجم اآلتي: -أ
 تقرير ك ا ة كتًعيت كؿ ستة أعمر لملعاط المعيميف تحت االختعار. -
 ة لملعاط المًعتيف مف رتعة مالـز  لى رتعة عميد.تقرير ك ا ة كؿ سم -
 تقرير ك ا ة مختصر لملعاط الذيف يعمد  ليمـ عمماـ خاصة داخؿ الكطف أك خارجم. -
لمجمػػة اللػػعاط أف تلػػع تقػػارير ك ػػا ة خاصػػة  كتقػػارير لمتكصػػية عخدمػػة امركػػاف أك الكلػػع  -ب

 كالميداليات كغيرذا. عكعكؼ امذمية لمقيادة أك التكصية عممح امكسمة كاممكاط
يجكز فػي امحػكاؿ االسػتًماوية كتاعػة تقريػر ك ػا ة خػاص عػف اللػاعط مػف قعػؿ قاوػد  المعاعػر  -ج

عمػا  عمػى طمػب القاوػد العػاـ أك مػدير عػاـ قػكل اممػف الػداخمي أك روػيس المخػػاعرات   فػي أم كقػت
 الكجك . العامة  حسب مقتلى الحاؿ   ذا كاف اللاعط غير صالح لمخدمة مم كجم مف

فيعػػار  لػػى ذلػػؾ فػػي تقريػػر الك ػػا ة السػػمكم عمػػى أال    ذا كػػاف اللػػاعط قيػػد تحقيػػؽ أك محاكمػػة -د
 تككف التمـ الممسكعة  ليم ذات أًر عمد كتاعة التقرير ما لـ تًعت  دامتم 

 المتيجة غير مرلية: ككف تعميغ اللاعط عمتيجة التقرير في حاؿ -ق
 كص تعميغ اللاعط عف التقرير عالتالي:( مف القامكف عخص30حددت المادة )
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 يعمػػغ اللػػاعط الػػذم يكتػػب عمػػم تقريػػر ك ػػا ة سػػمكم غيػػر مػػرض عملػػمكف ذػػذا التقريػػر  ذا أقرتػػم 
كلػػم تقػػديـ أكجػػم دفاعػػم  لػػى المجمػػة خػػالؿ خمسػػة ععػػر يكمػػا مػػف تػػاريخ تعمييػػم عػػم    لجمػػة اللػػعاط

 (. 30 المرجع الساعؽ  مادةذا العأف )عماويا ممكيككف قرارذا   كت صؿ المجمة في تظممم
 

 :(60: مادة 2008)قامكف الخدمة في قكم اممف ال مسطيمي  أثر تقارير الكفاءة عمى الضباط - 2
 مف القامكف عالتالي: 32استحقاؽ الـز لعممية الترقية حيث تحدًت المادة  -أ

 امذمية اآلتية: تككف الترقية مف رتعة مالـز حتى رتعة مقدـ عامقدمية العامة مع تكافر العركط
كأف تكػػكف العيامػػات الػػكاردة عمم ػػم السػػرم   أف تكػكف تقػػارير الك ػػا ة السػػمكية عتقػػدير جيػػد عمػى امقػػؿ

 مرلية.
 مف القامكف عالتالي: 60ا  مدب اللاعط حيث تحدًت المادة مم  -ب

 ا  مدب اللاعط كلك قعؿ المدة المحددة في أية حالة مف الحاالت اآلتية:مميجب  
 في دكرات التأذيؿ الحتمية.  ذا قصر -
  ذا كتب عمم تقرير ك ا ة غير مرض كأقرتم لجمة اللعاط. -
  ذا تقرر اتخاذ عقكعة تأديعية عحقم  -
 ؽ الترقية في حاؿ عدـ الحصوؿ عمى تقارير كفاءة مرضية:ائطر  -3

 ذا لػػـ يكػػػف اللػػاعط عرتعػػػة مػػػالـز أكؿ كعرتعػػة مقيػػػب قػػػد حصػػؿ عمػػػد حمػػػكؿ دكر  فػػي الترقيػػػة عمػػػى 
كتػػػػكفرت فيػػػػم جميػػػػع العػػػػركط امخػػػػرل لمترقيػػػػة يعامػػػػؿ عإحػػػػدل الطػػػػريقتيف   قػػػػارير ك ػػػػا ة مرلػػػػيةت

 اآلتيتيف:
 يرقى مع تكجيم مظر . - أ

تقريػػر خػػاص أك أكًػػر  فػػإذا أصػػعح -خاللمػػا–يتػػرؾ فػػي الرتعػػة لمػػدة أقصػػاذا سػػمة  يقػػدـ عمػػم  - ب
ذا ظػؿ غيػر أذػؿ  أذال لمترقية رقي لمترقيػة فيتػرؾ  ككلػع فػي أقدميتػم امصػمية عمػد ترقيتػم  كاع

يقدـ عمم خاللما تقرير خاص أك أكًر  فإذا أصعح أذال لمترقيػة رقػي   سمة أخرل عمى امكًر
كيجػكز حيموػذ   كحددت أقدميتم مف تاريخ ترقيتم  أمػا  ذا ظػؿ غيػر أذػؿ لمترقيػة فتممػى خدمتػم

 (. 33: مادة 2005)قامكف الخدمة في قكم اممف ال مسطيمي  درج اسمم في كعؼ االحتياط 

 
 :عالقة الحوافز بفاعمية األداء -سادسا

ز فػػي العمػػؿ  ذػػك مظمػػر حيػػكم مػػف مظػػاذر العمػػؿ الجيػػد  فمػػك يعػػالج قلػػية يػػ ف التح 
التػػػزاـ امعػػػخاص ععمممػػػـ كالػػػطالعمـ عأععػػػا  كظي ػػػتمـ أك عمممػػػـ عجػػػد كذمػػػة كمعػػػاط  كعالتػػػالي 

ذػداؼ سػممة الممػاؿ  تحقيؽ ما يصعكف  لى تحقيقػم مػف أذػداؼ عخصػية  حتػى كلػك كامػت ذػذ  ام
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كالرغعػػػة فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى مزيػػػد مػػػف المػػػاؿ أك الحصػػػكؿ عمػػػى ترقيػػػة أك غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف أذػػػداؼ 
 (.9: 1995)كيماف  العامميف 

كتعتعػػر عمميػػة تح يػػز العػػامميف مػػف المعػػاكؿ التمظيميػػة عسػػعب تمػػكع حاجػػات امفػػراد كتيييرذػػا مػػف 
ت العػامميف فيمػا  كمػف جمػة أخػرل مجػد كقت آلخر  كاستحالة قياـ أم ممظمة عإععاع جميع حاجا

أف لمممظمة حاجاتما الخاصة المتمًمة في تحقيؽ المدؼ الرسمي مف خالؿ امفػراد العػامميف  كذػذا 
 (.301: 2004)العمياف  يتطمب تكامؿ حاجات كؿ مف ال رد كالممظمة 

ـ عطريقػة أكًػر كعاإللافة  لػى أذميػة  عػعاع حاجػات امفػراد العػامميف للػماف ح ػزذـ مدا  أعمػالم
ـ كذػك التأكػد مػف كجػػكد الرغعػة لػديمـ فػي القيػاـ عالعمػػؿ  مف مػمك ػا ة كفعاليػة  ذمػاؾ جامػب  خػػر 

  ليم الممظمات يساكم القدرة عمى امدا  كاالرغعة فيم. صعكامدا  المرت ع التي ت
ال يمكػف  كعدكف كجكد ذذ  الرغعة في امدا   كدرجة عالية مػف تح يػز المرلكسػيف عكاسػطة المػدير 

لماف مستكل عاؿو مف امدا  أك اإلمتاجيػة  اممػر الػذم يجعػؿ مػف اللػركرم لممػدير ت مػـ كي يػة 
 (.1: 1998)تكفيؽ  تح يز مرلكسيم عحيث يمكف استخراج أفلؿ ما فيمـ مف طاقات كمكاذب 

مػػة لمعرفػػة الكي يػػة التػػي يػػتـ عمػػا تحقيػػؽ  عػػعاع حاجػػات ممكتعتعػػر دراسػػة الحػػكافز كسػػيمة 
يخاطػػب  ىي تكػػكيف ال ػػرد  فػػإف الحػػافز عمصػػر خػػارجميف  فػػإذا كػػاف الػػدافع عمصػػران داخميػػان فػػالعػػام

الدافع كتكجم صاحعم عاتجا  سمكؾ معيف  فإذا أردات القيػادة أف تزيػد مػف  متاجيػة كك ػا ة العػامميف 
عع دكافعمػػـ كتممػػس احتياجػػاتمـ حتػػى تقػػدـ لمػػـ الحػػكافز المماسػػعة التػػي تعػػ  لػػىلػػديما عميمػػا التعػػرؼ 

 رغعاتمـ  كعالتالي تدفع كتح ز ال رد التخاذ السمكؾ أك التصرؼ المرغكب فيم.
أما  ذا لـ يحصؿ ال رد العامؿ عمػى اإلعػعاع المماسػب لحاجاتػم عسػعب العكاوػؽ المتمًمػة فػي تأجيػؿ 
الحػػافز  أـ عػػدـ مماسػػعتم  أك لتحيػػز فػػي مػػمح الحػػافز ممػػا ي قػػد العدالػػة  فػػإف المتػػاوج سػػكؼ تكػػكف 

كيػػلدم الحرمػػاف مػػف  عػػعاع الحاجػػات  لػػى اإلحعػػاط كالػػذم يػػلدم عػػدكر   لػػى امتمػػاج العامػػؿ سػػمعية  
لسػػمكؾ ملػػاد لتحقيػػؽ المػػدؼ المطمػػكب ممػػم مًػػؿ امخ ػػاض اإلمتاجيػػة  كًػػرة الييػػاب  عػػدـ العمػػؿ  

 (.70-69: 2005الكاعؿ  كعدـ الكال  لمممظمة )
عػيف تحقيػؽ أذػداؼ امفػراد العػامميف لػديما  كذما يعدك دكر القيػادة الكاعيػة التػي تسػتطيع أف تػكاوـ مػا

كأذػػداؼ الممظمػػة  كأف تعمػػؿ عمػػى أف يكػػكف  رلػػا  العػػامميف كعالتػػالي تح يػػزذـ سػػعيالن  لػػى تحقيػػؽ 
 (.42-40: 1999الحاًري  أذداؼ الممظمة كأذمما تحسيف امدا  كزيادة اإلمتاجية )

ميف عمى العمؿ كتحسػيف أداومػـ كزيػادة مان في ح ز العامممكعذلؾ يتلح لما أف الحكافز تمعب دكران 
 متػػاجمـ مػػػف حيػػث المكعيػػػة كالكميػػة  كتحسػػػيف أدا  العػػػامميف كزيػػادة  متػػػاجيتمـ يتكقػػؼ عمػػػى مػػػدل 

 (:70: 2005تكافر العركط التالية )الكاعؿ  
 مستكل قدرة العامؿ عمى العمؿ كك ا تم. -
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 كجكد حافز عمد العامؿ يح ز  عمى العمؿ كالمعاط. -
 ب عمى العامؿ كالذم مف عأمم  مقاص كمية اإلمتاج كمكعيتم.عدـ ظمكر التع -
 تدريب العامؿ لزيادة معمكماتم كقدرتم كك ا تم. -

كلكي تعطي الحكافز المتيجػة المرجػكة مممػا  كتػلدم  لػى زيػادة اإلمتػاج كفعاليػة امدا  كدفػع مسػتكا  
 (:349-348: 2002)المجدكب   :العد مف

 أف يككف العامؿ راليان عف عممم. -
 أف يككف العامؿ راليان عف امجكر التي يتقالاذا. -
 كتعيد عم.  أف تعترؼ اإلدارة عمجمكد العامؿ -
 أف ترتعط الحكافز عأذداؼ العامميف كاإلدارة معان. -
يقة عيف الحافز كالمػدؼ   ذ ال فاوػدة مػف حػكافز ال تعمػغ الكصػكؿ  - أف تعمؿ عمى  يجاد صمة ًك

  لى المدؼ.
 ستخدـ فيم الحكافز.ت تحديد الكقت المالوـ الذم -
 االطموماف عمد العامميف.علماف استمرارية عممية التح يز لخمؽ ععكر  -
 أف تحقؽ الممظمة الكفا  عالتزاماتما التي تقررذا الحكافز. -
ف السياسػػػة التػػػي تػػػمظـ الحػػػكافز  كأف ذػػػذ  السياسػػػة تتصػػػؼ عالعدالػػػة ك أف يػػػدرؾ امفػػػراد العػػػامم -

 كالمساكاة كالك ا ة.
 كافز طرديان مع المجمكد المعذكؿ كتتماسب مع دكافعم.أف تتماسب الح -
 رسـ عالقة كالحة كمحددة في ذذف العماؿ عيف امدا  الجيد كالحصكؿ عمى الحكافز. -
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 المبحث خاتمة
 
ظـ معػدؿ العاوػد عمػى االسػتًمار عكافػة اتعمي تعػ يتلح مف ذذا المعحث أف ال اعمية 

  حكـ فػي العيوػةلمقػدرة عمػى العقػا  كاسػتمرار الػت ران ؽ المعركعة  كذي تعتعر ملعاوالطر 
كأف لمػػػا ركمػػػيف ذمػػػا: امذػػػداؼ الممعػػػكدة  كالتػػػأًير اإليجػػػاعي  كأف مػػػف أذػػػـ عماصػػػر 
ال اعمية ذػي: ك ايػات المكظػؼ  كمتطمعػات العمػؿ  كعيوػة التمظػيـ  كأف مػف متطمعػات 

ير  كذػػي: كميػػة امدا  العػػرطي متطمعػػات ماديػػة  كمتطمعػػات ععػػرية  كأف لػػألدا  معػػاي
 الطاقة المم قة عمى العمؿ  كمكعية الجمد  كالتكاصؿ مع اآلخريف.

كيتلح أيلا أمم يكجد عكامؿ تساعد في رفع مستكل امدا  امممػي  مًػؿ: التػدريب  
كاكتسػػاب الممػػارات  كأف أذػػـ ذػػذ  الممػػارات ذػػي: ممػػارة التعصػػر  كممػػارة اإلصػػيا   

  كممػػارة حسػػف اسػػتخداـ السػػالح  كممػػارة اتخػػاذ كممػػارة االتصػػاؿ  كممػػارة  دارة الكقػػت
 القرار.

جرا  تعديالت  كما يتعيف أف لتقييـ امدا  أذمية في الترقية كالمقؿ  كتقييـ المعرفيف  كاع
فػػي الركاتػػب  كتقػػديـ المعػػكرة  كلممعرفػػة العخصػػية كاإلطػػالع  كاكتعػػاؼ االحتياجػػات 

مػػػػف طراوػػػػؽ التقيػػػػيـ الطراوػػػػؽ  التدريعيػػػػة  كأف عمميػػػػة التقيػػػػيـ تمػػػػر ععػػػػدة مراحػػػػؿ  كأف
التقميديػػػػة  كالطراوػػػػؽ الحديًػػػػة  كأف لمحػػػػكافز عالقػػػػة ع اعميػػػػة امدا   حيػػػػث  ممػػػػا تزيػػػػد 

 ال اعمية.
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 المبحث الثالث
 نبذة عف جياز الشرطة الفمسطينية

 تمييد:
 ييعتعر جماز العرطة في دكؿ العالـ الكاجمة الرويسية لمتعامؿ مع المكاطميف   كما ييعتعر

م اذ القامكف كتطمير المجتمع مف  أذـ امجمزة امممية المكم ة عتم يذ اممف الداخمي لممجتمع كاع
المجـر كالجريمة مظػػػػػػػػران لمص ة كالطعيعة الخاصة الذم يتمتع عما عحكـ المظاـ كالقامكف   فالعرطة 

تم يذ القرارات  ععكمما العاـ العسيط أكؿ ما ظمرت ممذ أف كجدت أكؿ تجمعات ععرية مف اجؿ
التي تصدر مف حكاـ تمؾ التجمعات فتطػػػكر عممما  لى أف كصمت الحد أك العكؿ الذم تعيعم 
اآلف عحيث أصعح لما دكر كػػػػػػػػعير كعممت كافة مكاحي الحياة سكا  عمى مستكل ح ظ اممف ) 

سمطة اللعط القلاوي (  الصالحية اإلدارية ( أك عمى مستكل  م اذ القامكف ككػػػػػػػػػعؼ الجريمة )
  ذذا كقد كاف أقػػػػػدـ مظاـ  دارم عرطي في العالـ كاف في مصر القديمة كالذم يرجع  لى ًالًة 

 . الؼ عاـ قعؿ الميالد كقد ساير ذذا المظاـ أعرؽ تقاليد العرطة التي تتععما الدكؿ الحديًة

  
 :تعريؼ ونشأة جياز الشرطة الفمسطينية -أوالً 

مية مدمية مدرعة تدريعان خاصان لممحافظة عمى سالمة الماس كتطعيؽ ذي ذيوة مظا 
اممظمة كتم يذ أكامر الدكلة كتعميماتما دكف المساس عأمكاؿ الماس كأعرالمـ كحرياتمـ العخصية 

ر اختصاصما عرواسة مدير العرطة  ال في حدكد القامكف   كذي جماز يتعع لكزارة الداخمية كتعاع
 كذما المذاف يصدراف القرارات الممظمة لكافة علكمما كمظـ عممما  داخميةعإعراؼ مف كزير الك 

 .(133: 2013)كمكب 
ذي ذيوة مدمية مظامية تتعع لكزارة الداخمية تلدم كظاو ما كتعاعر  التعريؼ القانوني لمشرطة:

 كمما التيل م يصدر القرارات الممظمة لجميع عكذك الذ  اختصاصاتما عرواسة مدير عاـ العرطة
تلدم كاجعاتما في خدمم الععب  كتك ؿ لممكاطميف الطمأميمة  كتسمر عمى ح ظ المظاـ كاممف 

)مكقع  كتتكلي تم يذ ما ت رلم عميما القكاميف كالمكاوح مف كاجعات ككفقان لمقامكف  العاـ كاآلداب
 www.moi.gov.ps (.كزارة الداخمية

 النشأة والتأسيس: .1
عالف المعادخ عتاريخ  الحالي ععد تكقيع ات اقية  عكمماتتعكمت العرطة ال مسطيمية 

ـ التكقيع في كاعمطف 13/9/1994ريحا عتاريخ أ  ًـ جا ت ات اقية غزة 13/9/1993   ًك
عمى االت اقية االمتقالية التي حمت محؿ ات اؽ القاذرة   كقد جا  في  28/9/1995عتاريخ 



 

56 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

عية طيمية قكية في غزة كالل ة الير مصكص ذذ  االت اقية االمتقالية عتعكيؿ قكة عرطية فمس
)ععد  مف كممع الجريمة كععكؿ عاـ القياـ عأعماؿ العرطة العاديةلمح اظ عمى المظاـ العاـ كام

 (.7: 2001الخالؽ 
 :الرؤية المستقبمية لجياز الشرطة .2
كالعمؿ   يسعى جماز العرطة  لى التطكير كتقديـ أفلؿ خدمة لممكاطف حسب القامكف 

كالحد مف ارتكاب الجريمة امطالقان مف معدأ   دة القامكف في جميع أمحا  الكطفعمى فرض سيا
كيعدأ مف العمؿ عمى ممع ارتكاب الجريمة كالعمؿ عمى تكفير أكعر قدر مف   كاجب العرطة

 اممف كامماف لممكاطميف.
  



 

57 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 :الييكمية العامة لجياز الشرطة الفمسطينية -ثانياً 
لممكض عمسلكلياتما كتم يذ خططما كأذدافما  ععكؿ يمعي لتتمكف كزارة الداخمية مف ا 

احتياجات المكاطميف عأقصى درجات ال عالية كالك ا ة كالمركمة في ظؿ العراقيؿ كالمعكالت 
المزممة التي يعامي ممما المكاطف ال مسطيمي جرا  السياسات التعس ية اإلسراويمية  عرعت الكزارة 

فة  داراتما مف ت عيؿ خدماتما في ظؿ الظركؼ الراذمة. ف كافي كلع ذيكمية عامة عما يمكٌ 
عداد الميكميات التي تـ كلعما مف  كتعمت كزارة الداخمية التكجيمات العامة لنصالح اإلدارم كاع

 .تعاعما في  عداد الميكميات العامة لمكزاراتاط كتـ قعؿ كزارة التخطي
 (2شكؿ رقـ )

 2015بناًء عمى ىيئة التنظيـ واإلدارة  طينيةالييكمية العامة لجياز الشرطة الفمسيبيف 

 

 

 مدير عام الشرطة

التدخل 
 وحفظ النظام

المباحث 
 العامة

مكافحة 
 المخدرات

 أمن الشرطة 
إدارة التخطيط 

 والتطوير
الشرطة الجنائية 

 الدولية
العالقات 
 العامة 

 نائب مدير الشرطة 

 للمحافظات الجنوبية

 نائب مدير الشرطة

 للمحافظات الشمالية

 مكتب المدير

 مفتش عام الشرطة وحدة الشئون القانونية

 مساعد المدير

 للشرطة النظامية

 شرطة المرور

 الدوريات والنجدة

 الشرطة البحرية

 الحراسات

مساعد المدير 
 للعمليات والتدريب

هندسة 
 التفجرات

 التدربب

 االتصاالت

العمليات 
 المركزية

مساعد المدير 
للشرطة للشئون 

 اإلدارية

التنظيم 
 واالدارة

 مالية الشرطة

اإلمداد 
 والتجهيز

 اآلليات

 التسليح

نادي ضباط 
 الشرطة

مساعد المدير 
 للشرطة المتخصصة

 المعابر والحدود

شرطة 
 البلديات

 أمن الجامعات

الشرطة 
 النسائية

الشرطة 
 القضائية

 مساعد المدير

 المحافظات الجنوبية

 الشمال

 غزة

 الوسطى

 خانيونس

 رفح



 

58 
 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىللدرادة

 إدارات جياز الشرطة الفمسطينية: -ثالثا
المكقػػػع اإللكتركمػػػي لجمػػػاز )يتكػػػكف جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطيمية فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػف اإلدارات التاليػػػة: 

 .(2016العرطة ال مسطيمية  
ت االسػترحاـ المقدمػة مػف المظر فػي جميػع التظممػات كطمعػاعػ كتمػتـ وحدة الشػئوف القانونيػة: -

 .لعاط كصؼ لعاط كأفراد العرطة
 .التأكد مف سالمتماك االستجاعة مم مدا  عكجكد أجساـ مععكذة ل حصما  ىندسة المتفجرات: -
طكيمػػػة  ـأ قصػػػيرة المػػػدل أ كامػػػتكلػػػع الخطػػػط التطكيريػػػة سػػػكا  وحػػػدة التخطػػػيط والتطػػػوير: -

 .ستراتيجياتاالالمدل كرسـ السياسات ك 
 .رسـ خطة تكفير احتياجات مديرية العرطة مف الميزامية العامة ة:مالية الشرط -
 .جراوـ تمريب المكاد المخدرةت حص  مكافحة المخدرات: -
 .مراقعة الجمكد المماذلة لممعاط اإلجرامي عصكر  المختم ة المباحث العامة: -
دامػػة العمميػػات لمكاجعػػػات اممميػػة العمميػػات المركزيػػػة: - ي كافػػػة فػػ  صػػدار ككلػػع التعميمػػػات كاع

 أمحا  العالد.
حكػػاـ اع   ك حراسػػة كحمايػػة الخػػط السػػاحمي  ك عػػراؼ الكامػػؿ عمػػى المػػكام اإل الشػػرطة البحريػػة: -

 .السيطرة امممية
 .ساجيف كالمكقكفيف  لى المحكمةمسلكلة عف  حلار الم الشرطة القضائية: -
اـ عالممػػاـ العمػػؿ عمػػى اختيػػار كػػكادر مػػف العػػرطة المسػػاوية قػػادرة عمػػى القيػػ الشػػرطة النسػػائية: -

 .المككمة  ليما
ة كالتطػػكرات التكاجػػد المسػػتمر فػػي العػػارع عػػالمظر لمظػػركؼ الحاليػػ شػػرطة الػػدوريات والنجػػدة: -

 امممية المتالحقة.
 .تتكلى اإلجرا ات المتعمقة عالرتب عد ان مف تجميدذـ كحتى امتما  خدماتمـ التنظيـ واإلدارة: -
عػػػداد الخطػػػة الخاصػػػػة   ك حتياجػػػات المطمكعػػػةيب كفقػػػان لال عػػػداد خطػػػة التػػػدر  إدارة التػػػدريب: - اع

 .عتدريب جماز العرطة
ات التصػػػدم لمكاجمػػػة العػػػيب كفػػػض االعتصػػػامات كت ريػػػؽ المظػػػاذر  التػػػدخؿ وحفػػػظ النظػػػاـ: -

 كالتجممر غير المعركع.
دكيػة كالكحكليػات فػي سػكاوؿ طعيعػة امالكعػؼ عػف السػمـك كالمخػدرات ك  إدارة األدلة الجنائية: -

 .الجسـ
الحركػػػة كالعمػػػد العخصػػػية مػػػف خػػػالؿ عمػػػؿ ك الح ػػػاظ عمػػػى مركعػػػات العػػػرطة  إدارة اآلليػػػات: -

 .الصيامة الالزمة لجميع المركعات
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 لىالثانيالفص
تكجيػػم كتمسػػيؽ جمػػكد أجمػػزة عػػرطة المػػركر فػػي مختمػػؼ المحافظػػات لتمظػػيـ  شػػرطة المػػرور: - اإلطارىالنظريىللدرادة

 .المركر
 .المسلكؿ امكؿ عف أعماؿ مراكز العرطة في المحافظة شرطة المحافظات: -
الممعػآت ك مػة ممتختص  دارة الحراسات عأعماؿ الحراسة عمػى الملسسػات ال راسات:رطة الحش -

 ..الحككمية كس ارات كممًمي
تتػكلى اإلعػراؼ عمػى   ك عيف أجمزة الحكػـ المحمػي كالعػرطة ذي حمقة الكصؿ شرطة البمديات: -

 .امسكاؽ
امميف فػػي جمػػاز تحصػػيف جمػػاز العػػرطة كذلػػؾ عػػإجرا  التحريػػات عػػف العػػ إدارة أمػػف الشػػرطة: -

 .العرطة كامتما اتمـ الحزعية
عػدـ دخػكؿ السػالح كالمسػمحيف   ك الملسسػات التعميميػة كحمايتمػا الح اظ عمػى أمف الجامعات: -

 حـر الجامعات.  أك  طالؽ المار داخؿ
تتكلى مسلكلية تػكفير كتزكيػد مديريػة العػرطة حسػب الخطػط المعتمػدة  إدارة اإلمداد والتجييز: -

 كغيرذا. مالعس كأًاثعما تحتاجم مف 
العمػؿ عمػى تػدعيـ الصػالت الحسػمة عػيف جمػاز العػرطة كالجممػكر  العالقات العامة واإلعالـ: -

ؽ عيممما  لىككسب ًقتمـ لمكصكؿ   .تعاكف أًك
القيػاـ   ك مػات التػي تصػدر عػف قاوػد العػرطةمتاععػة تم يػذ امكامػر كالتعمي مفتش عػاـ الشػرطة: -

 .لكحداتععمميات الت تيش الدكرم لمختمؼ ا
 

 نجاح نظاـ الحوافز في المؤسسة الشرطية: -رابعاً 
 )مػاذر يمػي ذماؾ العديد مف العركط التي كلعت لمجاح مظاـ الحكافز عالعكؿ المطمكب كذي كمػا

2009 :319:) 
 ف يككف المظاـ مختصران ككالحا كم مكما.أ: كيعمي ذذا البساطة
 .ان كم مكم ان تح يز  كالحف يككف مكع السمكؾ الذم سيتـ أ: كيقصد عم التحديد

 .ان كارد ان مر أليم كتحقيؽ المتاوج المرجكة  ف يككف احتماؿ التكصؿ أ: يجب يمكف تحقيقو
قاعمػػػة لمقيػػػاس تكػػػكف حيػػػث عف يػػػتـ كلػػػع معػػػايير لػػػألدا  كالسػػػمكؾ  أ: كيقصػػػد يػػػذلؾ معػػػايير األداء

 كالتحقيؽ.
 الحصكؿ عمى الحافز.لى  ف مجمكد  يلدم أف يععر ال رد عأ: يجب ربط الحافز باألداء

لػػى العػػػعكر  ؽ العدالػػػة قػػد يػػلدم ف تتماسػػب حػػػكافز ال ػػرد مػػع امدا   كعػػدـ تحقيػػأ: يجػػب العدالػػة
 عاالستيا .
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 الفصلىالثاني
ف يزيػد مػف اقتمػاعمـ عػم كتحمسػمـ أيمكػف   فػراد فػي كلػع مظػاـ الحػكافزف معاركة ام : المشاركة اإلطارىالنظريىللدرادة

 لم.
ًيػػرة كمرلػػية لكافػػة االحتياجػػات  ف تكػػكف الحػػكافز مختم ػػة المػػكع. حتػػى تكػػكف مأ: يجػػب التنويػػع

 كمكزعة عيف حافز مادم كحافز معمكم.
 مم عة لمملسسة. اف يككف مظاـ الحكافز ذأ : يجبالجدوى
 ف يعمؿ المظاـ كؿ العامميف في الملسسة دكف استًما .أ: الشمولية
 فراد الملسسة.ألجميع  ان ف يككف مظاـ الحكافز معركفأ: يجب العالنية
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 انفصم انثانث
 انذراساث انسابقت

 
 .الفمسطينيةالدراسات  -أوال
 .الدراسات العربية -ثانيا
 .الدراسات األجنبية -ثالثا
 .الفجوة البحثيةو التعقيب عمى الدراسات السابقة  -رابعا
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 الفصلىالثالث
 الدراداتىالدابقة

 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 تمييد:
 الدراسة حكؿ المكلكع  حيث لكحظ أف ذذ  عقةتـ  جرا  مسح مكتعي لمدراسات السا

عمى فاعمية امدا  لدل جماز العرطة ال مسطيمي مف المكاليع  في مظاـ الحكافز كأًر  تمدرج
ا يعكس أذمية المكلكع  مما يعمي أمم كفي مـ اإلدارة كخصكصان في فمسطيف  مالجديدة في ع

اسات التي تماكلت مكلكع الدراسة في حدكد عمـ العاحث  أف ذذ  الدراسة تعد مف أكاوؿ الدر 
  حيث عمؿ مميفي المجاؿ ام فمسطيف  كمظران لمدرة الدراسات الساعقة التي تتعمؽ عمظاـ الحكافز

عمى جمع ما استطاع الحصكؿ عميم مف ذذ  الدراسات  كما أمم تـ االطالع كجمع العاحث 
  كفيما يمي عرض مكجز مذـ   كذلؾ لالست ادة ممما في ذذ  الدراسةمف الدراسات  العديد

دراسة مكزعة  11 جمالي الدراسات  التالي ككامت عمى المحكالدراسات التي تـ التكصؿ  ليما  
 دراسات أجمعية(. 5دراسات عرعية ك  7ك  فمسطيميةدراسات  7عمى المحك التالي ) 

 :الفمسطينيةالدراسات  -أوال
عػامميف فػي جيػػاز الشػرطة الفمسػػطينية بعنػواف: واقػع تمكػػيف ال (2015 دراسػة )أبػو عمػػرة, .1

 .وعالقتو باألداء الوظيفي
كاقػػػع ممارسػػة تمكػػػيف العػػػامميف عالعػػرطة ال مسػػػطيمية عيػػػزة عععديػػػم  معرفػػػةذػػدفت ذػػػذ  الدراسػػػة  لػػى 

كتكػػػكف مجتمػػػػع الدراسػػػة مػػػف كافػػػػة اللػػػعاط كالعػػػػالغ   الم سػػػي كاإلدارم كعالقتػػػم عػػػػامدا  الػػػكظي ي
دـ العاحػػػث المػػػممج الكصػػػ ي التحميمػػػي لمكصػػػكؿ  لػػػى متػػػاوج ( لػػػاعطان. كقػػػد اسػػػتخ1206عػػػددذـ )

( اسػػتعامة كتػػـ اسػػترداد 450ع عػػدد )يػػكز تػػـ تالدراسػػة  كاسػػتخدمت االسػػتعامة كػػأداة لمدراسػػة  حيػػث 
 .%(77( استعامة صالحة لمتحميؿ  أم ما مسعتم )350عدد )

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 
 مارسة التمكيف لدل العامميف عالعرطة. كجكد مستكل مرت ع مف م -
 .أف مستكل امدا  الكظي ي لمعامميف عالعرطة ال مسطيمية جا  عدرجة مرت عة -
 كجكد عالقة طردية عيف مستكل ممارسة التمكيف كعيف امدا  الكظي ي. -

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا: 
أًػر  يجػاعي فػي تحسػيف كتطػكير  تعزيز التمكيف كممارسة فعمية في جماز العػرطة لمػا لػم مػف -

 .امدا  الكظي ي
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 الفصلىالثالث
 الدراداتىالدابقة

كأخيػػػران زيػػػادة معػػػاركة   مػػػف أًػػػر فػػػي تطػػػكير عخصػػػية العػػػامميف ز مظػػػاـ الحػػػكافز لمػػػا لػػػمتعزيػػػ -
 العامميف في  دارة جماز العرطة.

 مػي لػدى ضػباط الشػرطةبعنػواف: مػداخؿ تنميػة االلتػزاـ التنظي (2014دراسػة )أبػو جيػاب,  .2
 .الفمسطينية في قطاع رزة

عالقػػة مػػداخؿ تمميػػة االلتػػزاـ التمظيمػػي عمسػػتكل االلتػػزاـ التمظيمػػي لػػدل  معرفػػةدفت الدراسػػة  لػػى ذػػ
 .لعاط جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة
( 480كطعقػػت عمػػى عيمػػة ععػػكاوية طعقيػػة عميػػت )كاعتمػػدت الدراسػػة المػػممج الكصػػ ي التحميمػػي  

( اسػػتعامة 444ة  كقػػد أمكػػف جمػػع )لػػاعطان مػػف رتعػػة مػػالـز حتػػى عقيػػد فػػي جميػػع محافظػػات غػػز 
 .  كاستخدمت االستعامة كأداة لمدراسة%(92.5عمسعة استجاعة عميت )

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 
كجػػػكد عالقػػػة طرديػػػة عػػػيف مػػػداخؿ تمميػػػة االلتػػػزاـ التمظيمػػػي كااللتػػػزاـ التمظيمػػػي لػػػدل لػػػعاط  -

 العرطة ال مسطيمية عقطاع غزة.
العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة كعيػػرة مػػف االلتػػزاـ التمظيمػػي عمتكسػػط حسػػاعي مسػػعي  تمتػػع لػػعاط -

%  كتمػػػتعمـ عػػػدرجات كعيػػػرة مػػػف االلتػػػزاـ العػػػاط ي عمتكسػػػط حسػػػاعي مسػػػعي 76.74يسػػػاكم 
كااللتػػػػػزاـ المعيػػػػػارم   %75.00كااللتػػػػػزاـ االسػػػػػتمرارم عمتكسػػػػػط حسػػػػػاعي مسػػػػػعي   78.90%

 %.74.16عمتكسط حساعي مسعي 
 اسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:وقد خمصت الدر 

أف تكلي قيادة العرطة اذتمامان خاصان عتممية االلتزاـ التمظيمي لدل لعاط العػرطة مػف خػالؿ  -
)اإلًرا  الػكظي ي  كاسػتقطاب كاختيػار المػكظ يف الجػدد الػذيف تتكافػؽ قػيممـ مػع قػيـ الممظمػة  

يجاد مكع مف التكافؽ عيف مصالح اللعاط كمصالح الجماز(.  كاع
بعنواف: دور ميارات االتصاؿ في رفع فاعمية األداء لػدى منسػوبي  (2014دراسة )عطية,  .3

 .جياز الشرطة الفمسطينية
مستكل ممارات االتصػاؿ لػدل ممسػكعي العػرطة ال مسػطيمية  كدكرذػا فػي  ةعرفمتمدؼ الدراسة  لى 

 حػث المػممج الكصػ ياسػتخدـ العاكقػد   رفع فاعمية أداومػـ  كأسػاليب تمميػة ممػارات االتصػاؿ لػديمـ
كعي تعػػكؿ مجتمػػع الدراسػػة مػػف ممسػػ  ك   كاسػػتخدـ االسػػتعامة كػػأداة لجمػػع عيامػػات الدراسػػةالتحميمػػي

كتػػػـ اختيػػػار عيمػػػة الدراسػػػة عاسػػػتخداـ طريقػػػة   7823العػػػالغ عػػػددذـ ك   جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطيمية
 .450كعمغ حجمما   العيمة الععكاوية الطعقية الممتظمة
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 الفصلىالثالث
 لى مجموعة مف النتائج أىميا: وقد خمصت الدراسة إ الدراداتىالدابقة

ممارات االتصاؿ لػدل ممسػكعي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية مرت عػة  حيػث تتػكفر ممػارة الكتاعػة  -
لػػدل ممسػػكعي العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة مرت عػػة جػػدان  كممػػارة التحػػدث عدرجػػة مرت عػػة جػػدان  

كممػػػارة القػػػرا ة   ةكممػػارة اإلقمػػػاع عدرجػػة مرت عػػػة  كممػػػارة االسػػتماع كاإلمصػػػات عدرجػػػة مرت عػػ
 عدرجة مرت عة.

مـ ممارات االتصاؿ في رفع فاعميػة امدا  لػدل ممسػكعي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية عدرجػة تس -
 مرت عة جدان.

كسػػاوؿ تمميػػة ممػػارات االتصػػاؿ لػػدل ممسػػكعي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية التػػي جػػا ت عدرجػػة  -
كف مػػع الجممػػكر ععػػكؿ جيػػد. كمػػف مرت عػة جػػدان  ذػػي الممارسػػة العمميػػة. كتح يػػز الػذيف يتعػػامم

 الكساوؿ التي جا ت عدرجة مرت عة: العرامج التدريعية عمى رأس العمؿ.
 توصمت الدراسة إلى التوصيات التالية:و 
المػكاد الدراسػػية امساسػػية فػػي كميػة فمسػػطيف لمعمػػـك العػػرطية   لحػػدإ دراج ممػارات االتصػػاؿ ك -

كتمميػػػػػة ذػػػػػذ  الممػػػػػارات  مػػػػػف خػػػػػالؿ  كعقػػػػػد دكرات تدريعيػػػػػة فػػػػػي ممػػػػػارات االتصػػػػػاؿ لتطػػػػػكير
 استراتيجيات تدريعية مستدامة لتمميتما في لك  الحاجة الممحة  ليما.

تح يز المتميزيف في ممارات االتصاؿ كالذيف يتعاممكف مع الجممكر ععكؿ جيد  كالعمػؿ عمػى  -
إلمجػػاز حتػػى تتحقػػؽ الدافعيػػة  لػػى ا  رعػػط فاعميػػة امدا  عمظػػاـ جيػػد لمحػػكافز الماديػػة كالمعمكيػػة

 كتحسيف امدا .
 تطعيؽ المكاوح العقاعية المتعمقة ععدـ معاممة الجممكر عامسمكب الحسف. -
 
بعنػػواف: ضػػوابط ومعػػايير اختيػػار وتعيػػيف أفػػراد الشػػرطة وأثرىػػا  (2012دراسػػة )الخالػػدي,  .4

عمػػى فعاليػػػة األداء الشػػرطي مػػػف وجيػػػة نظػػر ضػػػباط الشػػػرطة الفمسػػطينية: دراسػػػة حالػػػة 
 .ـ2012إلى  2007ية في قطاع رزة مف الفترة الشرطة الفمسطين

ذػدفت الدراسػػة  لػى اسػػتعراض كقيػػاس ععػض السػػمات كالخصػػاوص كالمعػايير كالصػػ ات العخصػػية 
حػدو سػكا  لمعمػؿ فػي العػرطة  ىكميػة العػرطة كالممتسػعيف الجػدد عمػالممكذجية لممتقػدميف لاللتحػاؽ ع

حسػػػػػية كالعدميػػػػػة كالميػػػػػكؿ الممميػػػػػة كالقػػػػػيـ كالقػػػػػدرات الجسػػػػػمية عأمكاعمػػػػػا كالعقميػػػػػة كالم سػػػػػحركية كال
 االجتماعية السمككية  كترتيب أذميتما عالمسعة لمـ  المتقا  أفلؿ العماصر مممـ. 

كلتحقيػػػؽ أغػػػراض الدراسػػػة قػػػاـ العاحػػػث عجمػػػع العيامػػػات عػػػف عػػػريحة طعقيػػػة ععػػػكاوية مػػػف مجتمػػػع 
% مػف ذػذ  الطعقػة 41.7الدراسة المككف مف عريحة اللعاط رتعة مقيب فما فػكؽ  كتػـ أخػذ مسػعة 
ما يتماسب مع حجػـ كػؿ عمف عدة  دارات في العرطة ال مسطيمية مكزعة عمى المحافظات الخمسة 
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كامداة الرويسػػة لمدراسػػة   كقػػد اسػػتخدـ العاحػػث المػػممج الكصػػ ي التحميمػػي فػػي أسػػمكب العحػػث   دارة
 ذي االستعامة.

 
 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

فػي مجػػاؿ القػكة الجسػدية تعطػػيمـ القػدرة عمػػى  ان دل لػعاط كأفػػراد العػرطة مسػتكل متكسػػطأف لػ -
فػػػرض القػػػامكف  كأممػػػـ يتمتعػػػكف عالقػػػدرة عمػػػى تقػػػدير المكقػػػؼ عمػػػد التعػػػرض لألخطػػػار كاتخػػػاذ 

فػي مجػاؿ االسػت ادة مػف الػدكرات  ان لديمـ مستكل متكسػطكأف القرارات المماسعة زماميان كمكاميان  
ي يتمقكممػػا لتطػػكير كتحسػػيف أداومػػـ  كيتمتعػػكف عالسػػمع كالطاعػػة لرلسػػاومـ كالػػكال  التدريعيػػة التػػ

لمملسسػػة العػػرطية  كيميػػزكف فػػي تعػػامممـ مػػع الجممػػكر عػػيف الػػذكر كاممًػػى  ككػػذلؾ يميػػزكف 
 .كاالمتما ات السياسية عمد تعامممـ مع الجممكر  عيف ال وات العمرية المختم ة

عػػػػكف عػػػػػالكزف المماسػػػػب حسػػػػب المعػػػػايير المطمكعػػػػة. كيػػػػػتـ أف لػػػػعاط كأفػػػػراد العػػػػرطة ال يتمت -
 اختيارذـ كتعييممـ عما ن عمى الكال  التمظيمي كالحزعي. 

 وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:
لػػػركرة االذتمػػػاـ علػػػكاعط معػػػػايير اختيػػػار كتعيػػػيف لػػػعاط كأفػػػػراد العػػػرطة حسػػػب الصػػػػ ات  -

ممية كالتدريب كالسمكؾ االجتمػاعي اإليجػاعي كالسػمات الجسدية كالقدرات العقمية كالملذالت الع
 .العخصية المميزة

لركرة االذتماـ عتدريب لعاط كأفراد العرطة مف خالؿ تكًيػؼ الػدكرات كدراسػة االحتياجػات  -
 ةالمختم ة في مكاقػؼ أمميػة متعايمػ التي تساعدذـ عمى اكتساب المماراتك التدريعية ال عمية لمـ 

 يات تدريعية متقدمة. كعاستخداـ أساليب كتقم
 
بعنػػواف: تقيػػيـ أثػػر الحػػوافز عمػػى مسػػتوى األداء الػػوظيفي فػػي  (2010دراسػػة )أبػػو شػػرخ,  .5

 شركة االتصاالت الفمسطينية مف وجية نظر العامميف.
ف فػي العػركة  كمػدل تأًيرذػا عمػى مسػتكل فة الحػكافز التػي يتمقاذػا العػاممك عر كذدفت الدراسة الى م

 امدا .
( اسػػتعامم 220احػػث فػػي ذػػذ  الدراسػػة المػػممج الكصػػ ي التحميمػػي  حيػػث تػػـ تكزيػػع )كقػػد اسػػتخذـ الع

( اسػػتعامة  أم عمسػػػعة 210اسػػتراجاع )عمػػى العػػاممكف فػػي عػػركة اإلتصػػاالت ال مسػػطيمية  كقػػد تػػـ 
95.5.% 

 
 



 

66 
 

 الفصلىالثالث
  الدراداتىالدابقة

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 
 لحكافز كأدا  العامميف.كجكد عالقة ذات داللة  حصاوية عيف فاعمية مظاـ ا -
يف حػػػػكؿ مجػػػػاؿ مسػػػػتكل امدا   - كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة  حصػػػػاوية فػػػػي اسػػػػتجاعات المعحػػػػًك

 الكظي ي تعزل لمتيير الجمس لصالح الذككر.
يف فػػػػي جميػػػػع المجػػػػاالت تعػػػػزم  - كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة  حصػػػػاوية فػػػػي اسػػػػتجاعات المعحػػػػًك

 لعممي.لمتييرات الدرجة الكظي ية  العمر  الخعرة  الملذؿ ا
 مجموعة مف التوصيات أىميا: ىلوخمصت الدراسة إ

 لركرة االذتماـ عالحكافز المادية كرعط الراتب عجدكؿ غال  المعيعة. -
تكػكف عمػى ك ػػا ة ال ػرد فػػي  عحيػػثلػركرة  عػادة صػػياغة مظػاـ كمعػايير الترقيػػات لممػكظ يف   -

 الكظي ة.
ص مػػػػػمح الحػػػػػكافز لػػػػػة كاالمصػػػػػاؼ كخصكصػػػػػا فيمػػػػػا يخػػػػػالػػػػػركرة العمػػػػػؿ عمػػػػػى ترسػػػػػيخ العد -

 كالمكافآت.
 لركرة الرعط عيف متاوج تقييـ امدا  السمكم كممح الحكافز كالمكافآت عما ن عمى المتاوج. -
 
تقييـ أثر الحوافز عمػى مسػتوى أداء المػوظفيف فػي بمػديات بعنواف:  (2007دراسة )شراب, .6

 قطاع رزة الكبرى.
المػػكظ يف لعمممػػـ ععمػػديات قطػػاع غػػزة  العالقػػة عػػيف الحػػكافز كأدا ذػػدؼ ذػػذ  الدارسػػة الػػي معرفػػة 

كاسػتخدـ   كذلؾ مف خالؿ تحميؿ العالقات التراعطية عيف مجاالت الحػكافز كمسػتكل امدا   الكعرل
 .ان مكظ ( 228 )القدرات كالتمافس عيف المكظ يف كالحكافز الم لمة  كلمت عيمم الدراسة حكالي

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 
ف تػػػػأًير الحػػػػكافز الماديػػػػة عمػػػػى مسػػػػتكل أدا  المػػػػكظ يف لػػػػعيؼ  كأًػػػػر الحػػػػكافز المعمكيػػػػة أ -

 متكسط.
 ف تأًير الحكافز المادية كالمعمكية ككؿ عمى مستكل امدا  متكسط.أ -
 ال تكجد أمظمة لمحكافز مرتعطة عأذداؼ اك مستكيات أدا  مقررة مسعقا.  -
 س في تحسيف امدا .الحكافز المتكفرة ال تعجع المكظ يف عمى التماف -
مسػػػتكل لػػػى متييػػػرات ال وية فػػػي درجػػػة الرلػػػا الػػػكظي ي تعػػػزل كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  حصػػػا -

 ف الرلا الكظي ي يزيد عزيادة المستكل اإلدارم. أاإلدارم كالملذؿ العممي  ك 
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 الثالثىالفصل
 وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا: الدراداتىالدابقة

موووح تف وووي  ا داء  نظوووام الفووووامك والمكامووو   و  ووور بعنووووا    (2007دراسػػػة )العكػػػش,  .7

 كارا  ال لطة الفل طينية مح قطاع غكة.الوظيفح مح و
فػػػي تحسػػػيف امدا  الػػػكظي ي فػػػي كزارات   ًػػػر أدكر مظػػػاـ الحػػػكافز كالمكافػػػآت ك ة عرفػػػم ىلػػػ كذػػػدفت 

 السمطة ال مسطيمية في قطاع غزة.
لتػػي كقػػد اسػػتخذـ العاحػػث المػػممج الكصػػ ي التحميمػػي  كقػػد تػػـ االسػػتعامة السػػتطالع عيمػػة الدرايػػة  كا

( مكظؼ  كتـ اسػترداد 3350% مف مجتمع الدراسة العالغ)11سعةمع كظ ان اك( م368عمغ عددذا )
 ( استعامة.346)

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 
 ذماؾ أًر لعيؼ ل اعمية مظاـ الحكافز كالمكافآت في تحسيف أدا  العامميف في الكزارات.  -
 عط كمعايير لممح الحكافز.ليات الترقية كعدـ كجكد لكا ؽ ك اوؿ في طر كجكد خم -
كمعظػػػػـ المػػػػكظ يف لػػػػيس لػػػػديمـ عمػػػػـ عمظػػػػاـ مػػػػمح  كمتػػػػدفو   غيػػػػر فاعػػػػؿ المكافػػػػآتمظػػػػاـ ف   -

 المكافآت.
 ف الكزارات ال تستخدـ أساليب الممافسة )المساعقات كاالختعارات( في ممح الحكافز.  -
 الحكافز.اإلدارات العميا في الكزارات ال ترعط عيف متاوج تقييـ امدا  كأساس لممح  -
 عمى أدا  المكظ يف  سمعان  مما أًرمصاؼ في ممح الحكافز كالمكافآت  ال يكجد  -
 مجموعة مف التوصيات أىميا: وخمصت الدراسة إلى 
ًػػر مظػػاـ الحػػكافز الحكػػكمي  مػػف خػػالؿ مراجعػػة القػػكاميف المتعمقػػة العمػػؿ عمػػى زيػػادة فاعميػػة أ -

 عالمظاـ.
عمػى  الحػكافز كالترقيػات الكظي يػة عمػا ن الكزارات فػي ف تككف التكجمات مف اإلدارات العميا في أ -

 معايير كلكاعط مممية.
رافعػة  آت مػف خػالؿ تكجيممػا لمػف يسػتحؽ  كأف تكػكف أداةالعمؿ عمى ت عيؿ أًر مظػاـ المكافػ -

 .لمستكل امدا 
 .رسمية(الرسمية كغير ال)دعـ كتعزيز عالقات العمؿ اإليجاعية عيف المكظ يف  -

  

 الزوجة واالبناء وربط الراتب بجدوؿ رالء المعيشة العمؿ عمى زيادة الحوافز المادية وخصوصًا عالوة -

 اسس ومعايير موضوعية وسميمة ىمنح الترقيات عم -

 منح مكافآت لمموظفيف الذيف حققو إنجازات ممموسة لكي تحتفظ بيـ البمديات مستقباًل. -
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 لعربية:الدراسات ا -ثانيا
بعنػػواف: دور الحػػوافز فػػي تجويػػد األداء لػػدى رجػػؿ األمػػف: دراسػػة  (2011دراسػػة )العػػامر,  .1

 .عمى الضباط العامميف في مديرية األمف العاـ بالرياض
دكر الحػػكافز فػػي تجكيػػد امدا  لػػدل اللػػعاط العػػامميف عمديريػػة اممػػف  ةعرفػػى ملػػ ذػػدفت الدراسػػة 
اسػتخدـ العاحػث المػممج الكصػ ي  كمػا اسػتخدـ ك   ديمػة الريػاضالعرعيػة السػعكدية عمالعاـ عالمممكػة 

مػػف جميػػع اللػػعاط العػػامميف مجتمػػع كعيمػػة الدراسػػة ف تكػػكٌ   ك االسػػتعامة لجمػػع العيامػػات أداة العاحػػث
( مػػف رتعػة مػػالـز 180عمديريػة اممػػف العػاـ عالمممكػػة العرعيػة السػػعكدية عمديمػة الريػػاض  كعػددذـ )

  لى رتعة عقيد.
 نتائج الدراسة فيما يمي:وتمثمت أىـ 

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي اتجاذػػات أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة حػػكؿ محػػاكر الدراسػػة عػػاختالؼ متييػػر  -
المسػػتكل التعميمػػي  كمتييػػر الرتعػػة العسػػكرية  كمتييػػر سػػمكات الخدمػػة  كمتييػػر عػػدد الػػدكرات 

 التدريعية  كمتيير عدد مرات الحصكؿ عمى حكافز مادية كمعمكية.
تجاذػػات أفػػراد مجتمػػع الدراسػػػة الحاصػػميف عمػػى حػػكافز معمكيػػة مػػرة كاحػػػدة كجػػكد فػػركؽ فػػي ا -

كاتجاذػػات أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة الحاصػػميف عمػػى الحػػكافز المعمكيػػة ًػػالث مػػرات فػػأكًر حػػكؿ 
)أذـ الحكافز المقدمة لملعاط العامميف عمديريػة اممػف العػاـ عالريػاض( لصػالح اتجاذػات أفػراد 

 لحكافز المعمكية ًالث مرات فأكًر.مجتمع الدراسة الحاصميف عمى ا
 وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:

 تجمب أم دكر لمعالقات العخصية في ممح الحكافز عمديرية اممف العاـ عالرياض. -
 أدا  لمعامميف عمديرية اممف العاـ عالرياض.رعط الحكافز عمستكل  -
 يرية اممف العاـ عالرياض. عطا  الحكافز لمستحقيما في الكقت المماسب عمد -
 التركيز عمى معيار الك ا ة في ممح الحكافز لمعامميف عمديرية اممف العاـ عالرياض. -
 لركرة كجكد معايير دقيقة كمحددة لقياس أدا  العامميف عمديرية اممف العاـ عالرياض. -
 
األمػػف بعنػػواف: فاعميػػة برنػػامج التػػدخؿ األمنػػي السػػريع لرجػػاؿ  (2010دراسػػة )الحربػػي,  .2

 .الصناعي في رفع مستوى األداء
فاعميػة عرمػػامج التػػدخؿ امممػي السػػريع لرجػاؿ اممػػف الصػماعي فػػي رفػػع  ةعرفػػم ذػدفت الدراسػػة  لػى

ػػاوقي  ك   مسػػتكل امدا  ؿ مجتمػػع الدراسػػة مػػف تعػػكٌ ك اسػػتخدـ العاحػػث المػػممج الكصػػ ي عمدخميػػم الًك
عاإللػػػافة  لػػػى المعػػػرفيف   السػػػريعرجػػػاؿ اممػػػف الصػػػماعي الحاصػػػميف عمػػػى دكرة التػػػدخؿ امممػػػي 

 (.990المعاعريف عميمـ كعددذـ )
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 وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي: الدراداتىالدابقة

 ف الممػػػارات اممميػػػة المممػػػة التػػػي تسػػػمـ فػػػي رفػػػع مسػػػتكل أدا  رجػػػاؿ اممػػػف الصػػػماعي ذػػػي  -
تػدريب التدريب عمى  تقاف ممارة الرماية كفمكمما  التدريب عمى  تقاف ممػارة الرمايػة كفمكممػا  ال

 عمى ممارة قكة المالحظة  التدريب عمى رفع مستكل المياقة العدمية.
 ف المعكقات المممة التي تحػد مػف فاعميػة العرمػامج التػدريعي لرجػاؿ اممػف الصػماعي ذػي قمػة  -

عػػػدـ تػػػكفر امسػػػاليب ععػػػكؿ ك االذتمػػػاـ عػػػالعرامج التدريعيػػػة الحديًػػػة لرجػػػاؿ اممػػػف الصػػػماعي  
 عدـ التحديد الدقيؽ لالحتياجات التدريعية.ك لتدريعي  مماسب لتم يذ العرمامج ا

 ف العكامؿ المممة التي تلدم  لى زيادة فاعميػة العػرامج التدريعيػة لرجػاؿ اممػف الصػماعي ذػي  -
تعػخيص الصػػعكعات التػػي تكاجػم رجػػاؿ اممػػف الصػماعي فػػي عمميػػات التػدخؿ اممػػف السػػريع  

لحػػػاؽ المتميػػػزيف عالػػػدكرات العمميػػػة كالعمميػػػة  لػػػركرة مػػػع المماسػػػعة لالسػػػت ادة مػػػف خعػػػراتمـ  كاع
 استخداـ امساليب كالكساوؿ التدريعية المماسعة لتم يذ العرامج التدريعية.

 وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:
 العمؿ عمى تطكير العرامج التدريعية لرجاؿ اممف الصماعي لرفع مستكل امدا . -
 عكقات فاعمية العرمامج التدريعي لرجاؿ اممف الصماعي.كلع السعؿ المماسعة لمحد مف م -
 االذتماـ عالعرامج التدريعية الحديًة لرجاؿ اممف الصماعي. -
 لركرة التحديد الدقيؽ لالحتياجات التدريعية لممتدرعيف. -
 االذتماـ عتقييـ العرمامج التدريعي عمد ممايتم. -
قيػؽ الرضػا الػوظيفي لػدى العػامميف بعنواف: التحفيز ودوره فػي تح (2007دراسة )الجريد,  .3

 .بشرطة منطقة الجوؼ
التح يػػز كدكر  فػػي تحقيػػؽ الرلػػا الػػكظي ي لػػدل العػػامميف ععػػرطة  ذػػدفت ذػػذ  الدراسػػة  لػػى معرفػػة

 .ممطقة الجكؼ
 .  كاستخدمت االستعامة كأداة لمدراسةالمممج الكص ي التحميمي الدراسة تاعتمدك 

 وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:
 ف الحكافز المادية تقدـ عدرجة قميمة لمعامميف )لعاط كأفراد( ععرطة ممطقة الجكؼ.أ -
 أف الحكافز المعمكية ال تستخدـ  طالقان مع العامميف )لعاط كأفراد( ععرطة ممطقة الجكؼ. -
 يف  لى حد ما عف عيوة العمؿ الكظي ي ععرطة ممطقة الجكؼ.أف أفراد العحث رال -
ة ذات داللػػػة  حصػػػاوية عػػػيف تطعيػػػؽ الحػػػكافز الماديػػػة كالمعمكيػػػة ذمػػػاؾ عالقػػػة ارتعاطيػػػة طرديػػػ -

 كالرلا الكظي ي عف عيوة العمؿ الكظي ية.
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  الدراداتىالدابقة
 لى مجموعة مف التوصيات أىميا:وخمصت الدراسة إ

االذتمػػاـ عت عيػػؿ الحػػكافز الماديػػة عمكمػػا كخاصػػة التػػي حصػػمت عمػػى رتػػب متدميػػة كفقػػا لمتػػاوج  -
حػػػكافز الماديػػػة العيميػػػة  اإلسػػػكاف  القػػػركض  العػػػالكات  ذػػػذا العحػػػث مًػػػؿ )المػػػدايا العيميػػػة  ال

 الترحيؿ(.
 خر.  كعدـ التركيز عمى جامب دكف اآلالمكازمة في التطعيؽ عيف الحكافز المادية كالمعمكية -
كالحػػد مػػف الرقاعػػة   عػػراؾ المرلكسػػيف فػػي اتخػػاذ القػػراراتالك يمػػة عإ االذتمػػاـ عكلػػع اإلجػػرا ات -

 اتية كتحسيف عيوة العمؿ الكظي ية.المعاعرة كتممية الرقاعة الذ
االذتماـ ععقد الدكرات التدريعية في مجػاؿ الحػكافز كالعالقػات اإلمسػامية للػعاط عػرطة ممطقػة  -

 الجكؼ.
 
بعنواف: ميارة القائد األمني فػي اسػتخداـ الحػوافز لرفػع مسػتوى  (2005دراسة )المطيري,  .4

 .أداء رجؿ األمف: دراسة مسحية عمى شرطة منطقة حائؿ
ز رجػػاؿ اممػػػف لرفػػع مسػػػتكل مػػدل امػػػتالؾ القاوػػد امممػػي لممػػػارة تح يػػ ةعرفػػى ملػػػ دفت الدراسػػة ذػػ

أداة العحػػػث االسػػػتعامة المككمػػػة مػػػف  تاسػػػتخدـ العاحػػػث المػػػممج الكصػػػ ي التحميمػػي  كطعقػػػك   أداومػػـ
 العيامات العخصية كالكظي ية  عاإللافة  لى العيامات امساسية كعممت عدة محاكر.

 ائج الدراسة فيما يمي:وتمثمت أىـ نت
 امتالؾ القاود امممي الممارة المتكسطة لتح يز العامميف. -
 االستخداـ المتكسط لمقاود امممي لمحكافز المادية لمكافأة العامميف. -
 االستخداـ المتكسط لمقاود امممي لمحكافز المعمكية لمكافأة العامميف. -
 ي رفع مستكل أدا  العامميف.التأًير القكم الستخداـ القاود امممي لمحكافز ف -
 كجكد معايير جيدة يعتمد عميما القاود امممي في تقكيـ أدا  العامميف كتح يزذـ. -

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:
العمؿ عمى تكجيم القاد  االمميف  لى االكًار مف استخداـ الحكافز المادية أكًر مف الحكافز  -

 المعمكية.
ر الخصاوص التي تك ؿ فعالية ما تحدًم الحكافز مف اًار  يجاعية عمى مستكل االذتماـ عتكف -

 ادا  العامميف.
اعطا  عمايم اكعر عالتكسع في تدريس ممارة القاود في استخداـ الحكافز لرفع متكل ادا   -

 العامميف. 
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بعنػػواف: دور الحػػوافز الماديػػة والمعنويػػة فػػي رفػػع مسػػتوى أداء  (2005دراسػػة )الوابػػؿ,  .5 الدراداتىالدابقة

 .عامميف مف وجية نظر ضباط األمف العاـ المشاركيف في موسـ الحجال
دكر الحكافز الماديػة كالمعمكيػة فػي رفػع مسػتكل أدا  العػامميف مػف كجمػة  ةعرفذدفت الدراسة  لى م

 مظر لعاط اممف العاـ المعاركيف في مكسـ الحج.
جميػػع لػػعاط اممػػف  ةالدراسػػمؿ مجتمػػع تعػػ  كااعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػممج الكصػػ ي التحميمػػيك 

قػػاـ العاحػػث   ك تقريعػػان  1200ق  كالعػػالغ عػػددذـ 1425العػػاـ الػػذيف عػػارككا فػػي مكسػػـ الحػػج لعػػاـ 
لػػاعط   300% مػف مجتمػػع الدراسػػة  كعػػذلؾ فقػد عميػػت العيمػػة 25عاختيػار عيمػػة ععػػكاوية قكاممػػا 

 اعتمد العاحث في جمع العيامات عمى االستعامة.  ك كذلؾ مف كاقع الكعكؼ
 أىـ نتائج الدراسة فيما يمي: وتمثمت

 ال تكجد معايير لمحكافز التي يتـ  عطالذا لملعاط العامميف في مكسـ الحج. -
كيعتعػػر االمتػػداب أذػػػـ حػػافز يسػػػاعد فػػي رفػػػع   أف لمحػػكافز دكران كعيػػران فػػػي رفػػع مسػػػتكل امدا  -

 مستكل امدا  في مكسـ الحج.
كعػدـ   ؼ كجكد مظاـ مسػتقعؿ لمحػكافزتكجد عدة معكقات في مظاـ الحكافز المتعع أذمما لع -

  عالف مظاـ لمحكافز كلعؼ الحكافز المادية.
أف أذػػػػـ الحػػػػكافز التػػػػي يتطمػػػػع  ليمػػػػا اللػػػػعاط المعػػػػارككف فػػػػي مكسػػػػـ الحػػػػج ذػػػػي المكافػػػػآت  -

 كالعدالت.
كجػػكد فػػركؽ دالػػة  حصػػاويان عػػيف عيمػػة الدراسػػة فػػي حػػافز عػػدؿ اإلعاعػػة كفقػػان لمملذػػؿ العممػػي   -

التقػػػػدير كفقػػػان لطعيعػػػػة العمػػػػؿ  كفػػػػي حػػػافز العػػػػالكات كفقػػػػان لعػػػػدد مػػػػرات كفػػػي حػػػػافز عػػػػمادات 
كفقػػان   المعػاركة فػػي مكسػـ الحػػج  كفػي دكر الحػػكافز الماديػة كالمعمكيػػة فػي رفػػع مسػتكل امدا 

لكػػؿ مػػف: الراتػػب العػػمرم  عػػدد أفػػراد امسػػرة التػػي يعكلمػػا  كعػػدد مػػرات االعػػتراؾ فػػي مكسػػـ 
 الحج.

 مف التوصيات أىميا: وقد خمصت الدراسة إلى عدد
أف تصػػػػرؼ الحػػػػكافز حسػػػػب الجمػػػػد كامدا  الجيػػػػد  عحيػػػػث تكػػػػكف ذمػػػػاؾ ت رقػػػػة عػػػػيف اللػػػػاعط  -

 المجتمد في العمؿ كغير المجتمد.
 صرؼ عدؿ عدكل لملعاط المعاركيف في مكسـ الحج. -
 تكزيع الحكافز عما  عمى مكقع عمؿ اللعاط في مكة كالمعاعر المقدسة كصعكعة عممم. -
 ا  الحكافز في كقتما دكف تأخير.اإلسراع عإعط -
 د مف العدالة في التكزيع.ادة العميا تطعيؽ الحكافز كالتأكأف تتاعع القي -
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البيئػػة الداخميػػة لمعمػػؿ ومسػػتوى األداء الػػوظيفي فػػي بعنوووا    (2003دراسػػة )التػػويجري,  .6 الدراداتىالدابقة
 .األجيزة األمنية

لػكظي ي لممػراقعيف الجمػركييف فػي العيوػة الداخميػة لمعمػؿ كمسػتكل امدا  ا ةعرفػم لػى ذدفت الدراسػة 
 جمارؾ مطار الممؾ خالد   كتحديد مدل رلا المراقعيف الجمركييف عف عيوة العمؿ الداخمية.

 .االستعامة كأداة لجمع العياماتالعاحث المممج الكص ي التحميمي  كما استخدـ  كاعتمدت الدراسة
 وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:

 ف عدرجة متكسطة عف عيوة عمممـ الداخمية.ك ييف راللمراقعيف الجمركأف ا -
 ف عدرجة متكسطة عف أسمكب اإلعراؼ المتعع في عمممـ.ك أف المراقعيف الجمركييف رال -
 ف عف مظاـ الحكافز المادية كالمعمكية المعمكؿ عما حاليان.ك أف المراقعيف الجمركييف غير رال -
 كع العمؿ الممكط عمـ.ف عدرجة متكسطة عف مك أف المراقعيف الجمركييف رال -
 وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا: -
العمػػؿ عاسػػتمرار عمػػى تطػػكير مظػػـ الحػػكافز الماديػػة  عحيػػث تتماعػػى مػػع مػػا يقدمػػة ال ػػرد مػػف  -

 مجمكد في العمؿ.
 المعمكية(. – عادة المظر في اممظمة المتعمقة عالحكافز عأمكاعما)المادية  -
زيػػد مػػف الدراسػػات ذات العالقػػة ععيوػػة العمػػؿ الداخميػػة كأًرذػػا عمػػى لػػركرة امذتمػػاـ عػػإجرا  الم -

 امدا  الكظي ي.
بعنػػواف: مجػػاالت اسػػتخداـ تقػػويـ األداء الػػوظيفي فػػي األجيػػزة  (2003دراسػػة )السػػويمـ,  .7

 .عمى العامميف باألجيزة األمنية في مطار الممؾ خالد الدولي ةاألمنية: دراسة مسحي
ت اسػػػػتخداـ تقػػػػكيـ امدا  الػػػػكظي ي كمعكقػػػػات اسػػػػتخدامم كالعكامػػػػؿ تػػػػرتعط معػػػػكمة الدراسػػػػة عمجػػػػاال

 المساعدة عمى زيادة فعاليتم.
اوقيػػة  كمػػدخؿ المسػػح االجتمػػاعي عالعيمػػة مػػف مػػداخؿ المػػممج ك  اسػػتخدـ العاحػػث مػػدخؿ الدراسػػة الًك

 كطعقػت عمػى  ( ععػارة مكزعػة عمػى أععػاد الدراسػة المختم ػة80الكص ي  كقاـ عإعداد استعامة مػف )
( م ػػػػردة مػػػػف امجمػػػػزة اممميػػػػة عمطػػػػار الممػػػػؾ خالػػػػد الػػػػدكلي 278عيمػػػػة ععػػػػكاوية طعقيػػػػة قكاممػػػػا )

( مػػػػػف 202في  ك)( مػػػػػف المسػػػػػتكل اإلعػػػػػرا107( مػػػػػف المسػػػػػتكل القيػػػػػادم  )69عالريػػػػػاض مػػػػػممـ )
 المستكل التم يذم.

 وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:
مػػزة اممميػػة تتمًػػؿ فػػي حػػؿ المعػػكالت   ف أكًػػر اسػػتخدامات تقػػكيـ امدا  الػػكظي ي فػػي امج -

رعاد العامميف كمصحمـ  كتطكير العامميف كتمميتمـ.  كاع
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 ف أقػػؿ اسػػتخدامات تقػػكيـ امدا  الػػكظي ي أذميػػة فػػػي امجمػػزة اممميػػة ذػػي: تح يػػز العػػػامميف  -
 كعما  قاعدة معمكمات خاصة عأدا  العامميف.  كاتخاذ ععض القرارات اإلدارية

 ى عدد مف التوصيات أىميا:وقد خمصت الدراسة إل -
 داومـ الكظي ي. أعراؾ المرلكسيف في عممية تقكيـ  ممية عمى جمزة امامحث  -

 ي الدخاؿ التعديالت الالزمة دعكة امجمزة االممية  عادة المظر في مماذج تقكيـ امدا  الكظي -
 .عميم

 الدراسات األجنبية: -ثالثا
   بعنوا  (Mabila & Dorasamy & Wallis, 2014دراسة ) .1

Job satisfaction police Kingdom of Swaziland: the case of a regional 
Manzini and Hhohho study. 

 الرضا الوظيفح لشرطة مملكة  واكيالند  درا ة فالة مح إقليمح مانكينح وهوهو.
كلة في ذدفت الدراسة  لى تحديد درجة الرلا الكظي ي لمعرطة الممكية في مممكك سكازيالمد )د

ر في الرلا الكظي ي  كمعرفة مدل تأًير الرلا عمى امدا .  جمكب أفريقيا(. كالعكامؿ التي تًل
مف التحميؿ الكمي كالكي ي  كطعقت عمى ممطقتيف رويستيف في  ان مختمط ان اتععت الدراسة مممجك 

  اكتـ  جر     تـ تكزيع استعامات(345)  كعدد أفراد العيمة ان العالد  ككاف اختيار العيمة قصدي
 مقاعالت.

 ومف أبرز نتائج الدراسة التالي:
اؿ كأمػػم يمكػػف الحصػػكؿ عمػػى أدا  فٌعػػ  كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة عػػيف الرلػػا الػػكظي ي كامدا  -

 للعاط العرطة عمد تكفير المكارد الالزمة.
 أممـ يعممكف لساعات طكيمة. (%74 )عالمسعة لعدد ساعات العمؿ أقر -
 مكافأة جمكدذـ عمى محك مماسب. أمم ال يتـعأجاعكا (63%) -
   أممـ ي تقركف  لى العدالة في التعامؿ.(73%) -

 ومف أىـ توصيات الدراسة:
تقػػديـ الػػدعـ العيوػػي كالمػػكارد الالزمػػة لتح يػػز امفػػراد ععػػكؿ  يجػػاعي  كتقػػديـ المكافػػآت كتحسػػيف  -

أدا  كفػػػرص التعمػػػيـ كالتعػػػجيع لألفػػػراد لمحصػػػكؿ عمػػػى   ظػػػركؼ العمػػػؿ كاممظمػػػة كالعمميػػػات
 أفلؿ.

   جػػػرا  مزيػػػد مػػػف الدراسػػػات عمػػػى القطػػػاع العػػػرطي فػػػي الػػػعالد لمعرفػػػة االتجاذػػػات كالتييػػػرات -
 كأيلان  عادة تقييـ الرلا الكظي ي لدل عرطة المممكة في المستقعؿ إلجرا  دراسات مقارمة.
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 بعنواف: (Julseth & Ruiz & Hummer, 2011دراسة ) .2 الدراداتىالدابقة

Job satisfaction for municipal police officers in Pennsylvania: the 
study of organizational development in small police departments 

الرضا الوظيفي لضباط شرطة البمديات في بنسمفانيا: دراسة التطور التنظيمي في أقساـ  
 الشرطة الصغيرة

كالية عمسم اميا في ذدفت الدراسة  لى عحث التطكر التمظيمي في أقساـ العرطة الصييرة في 
الكاليات المتحدة اممريكية عف طريؽ قياس الرلا الكظي ي العاـ لعرطة العمديات كالعكامؿ 

رة فيم كاستخدمت االستعامة في جمع كقد اعتمدت الدراسة المممج الكص ي التحميمي    المًل
 استعامة كاممة.( 120)المعمكمات  كتـ استرداد 

 لي:ومف أبرز نتائج الدراسة التا
 ذماؾ مستكيات عالية مف الرلا عمى الكصؼ الكظي ي كعمى المماـ. -
 كلكف أقؿ ممم في الرلا عمى الكصؼ الكظي ي. ان الرلا الكظي ي العاـ كاف مرت ع -
يقة عيف اإلجماد كالرلا الكظي ي العاـ حيث كامت العالقة عكسية. -  ذماؾ صمة ًك

 ومف أىـ توصيات الدراسة:
اؿ عػػػيف المعػػػرؼ المعاعػػػر كرجػػػاؿ العػػػرطة لمػػػا لػػػم مػػػف دكر ٌعػػػلػػػركرة كجػػػكد دعػػػـ كاتصػػػاؿ ف -

سػاعد يك   ممػم يعػيف اذتمامػات اإلدارة   يجاعي في التأًير عمى المستكل العاـ لمرلػا الػكظي ي
 في تكليح اليمكض في السياسات كاإلجرا ات عالمسعة لممكظ يف.

 بعنواف  (Agarwal,2007دراسة) .3
"The role of incentives and administrative discretion in the 

performance of hedge funds". 
 دور الحوافز اإلدارية والتقديرية في أداء صناديؽ التحوط "" 

تقيدذا كترافقما مع  ـلى  يلاح حدكد تمكيؿ امدا  كالحكافز اإلدارية  كعدت ذذ  الدراسة  ذدف
ديد امدا  عمى اف تحديد امدا  في تح كحرية اإلختيارأدا  أفلؿ  كعدـ التقيد في تحديد امدا   

  تت ؽ مع امدا  المتميز  عمزيد مف الحكافز اإلدارية يككف عكاسطة ات اقية حكافز م لمة  داريان 
 ف معدؿ مسعة م قات الحكافز ليس عاللركرة تكلح امدا  المتميز.كاع 

 :وكاف مف اىـ النتائج ما يمي 
دية مميزة مقارمة عالتمكيؿ التعادلي  الذم يحمؿ ف حدكد تمكيؿ امدا  تعمؿ ترتيعات تعاقأ .1

  جؿ.ا   كالحاجة لتكظيؼ مالي طكيؿ امم قات الحكافز عمى أساس امد
 ف تمكيؿ امدا  في ظؿ الحكافز اإلدارية يمتج عمة أدا  أفلؿ.أ .2
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 الدابقةىالدرادات

 ف معدؿ الم قات عمى الحكافز ليس عاللركرة ذك المقياس اإلدارم الصحيح لألدا  الجيد. أ .3

 بعنواف: (Campbell, 2006) دراسة .4
"An Empirical Study of the implicit incentives to improve the non-

financial performance". 
 " دراسة تطبيقية مف الحوافز الضمنية لتحسيف األداء الغير المالي " 

كم مستكل ذدفت ذذ  الدراسة  لى  ختيار حساسية الترقية كتمزيؿ الدرجة الكظي ية لممدرا  ذ
امدا  المتدمي لممعايير المالية كغير المالية  كأًرذا عمى أداومـ  ككذلؾ يعيف دكر الحكافز كمدل 
مماسعتما في المقاييس اليير مالية لألدا   كأًرذا في قرارات الترقية كالعقاب المتمًؿ في تمزيؿ 

 يات المتحدة االمريكية.الدرجات  ككاف مجتمع الدراسة يتمًؿ عمطعـ الخدمة السريعة في الكال

 وخمصت الدراسة الى ما يمي:
ك تمزيؿ الدرجة الكظي ية لممدرا  العامميف في الملسسة حساسة لممقاييس أف قرارات الترقية أ .1

 اليير مالية لألدا   ككي ية لمخدمة كاالحت اظ عالعامميف  ععد التحكـ عامدا  المالي 
مما  خدمات  حتمالية  ي في ذذ  الملسسة  عيمما ذماؾ حساسية لمترقية في امدا  اليير مال .2

 المكظ يف حساسة لمقياس امدا  المالي أكًر ممما في مقاييس امدا  اليير مالي.
تعكيلات  لتكليد التطكيرات في اف ذماؾ ًقؿ ككزف لممقاييس غير المالية لألدا  في مظـ ال .3

 ععاد اليير مالية لألدا .ام
 :بعنواف (Gibbs,& others: 2004) دراسة .5

"Performance measurement and incentives properties" 
 " خصائص قياس األداء والحوافز"

دراسة خصاوص قياس امدا  عمى مظاـ الحكافز المصمـ  كذلؾ مف خالؿ ذدفت الدراسة  لى 
ت اقيات لععض الحكافز لممدرا  ذكم العالقات التجارية   ة كعدراس ستخذاـ عيامات عف عقكد كاع

 مككف ممـ في مظـ التح يز كذك خصاوص مقاييس االدا .
 ومف ابرز نتائج الدراسة ما يمي:

أف الحػػػكافز تكػػػكف أكعػػػر عمػػػدما يكػػػكف لػػػدل المػػػدير رأس مػػػاؿ ععػػػرم أكعػػػر  كعالتػػػالي تكػػػػكف  -
 المخرجات اإلدارية أكعر  كيتـ التحكـ عالمخاطر ععكؿ أكعر.

 كاة امساسية  تـ لعالكات  خرل أعمى.أف العركات تختار مقاييس امدا  امفلؿ لمعال -
أف خصاوص مقييس االدا  لمػا دكر ممػـ عمػد اسػتخداـ الملسسػة لمحػكافز اللػممية) عػالكات  -

 المكظ يف( لتحقيؽ التكازف في أمكاع الحكافز المتعددة. 
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 الدراداتىالدابقة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: -رابعاً 
دا   كععلما اذتـ عدراسة دراسة امركيز العاحًيف امصب عمى ف تأ ظمرت الدراسات الساعقةأ
ععكؿ عاـ  كقد كامت تمؾ الدراسات ًرية عالمعمكمات  كتعد الدراسة الحالية مكممة  لحكافزا

 ل العاحث في حدكد عممميث ير ة في جامب  خر  حلافة جديد  كاع لمدراسات الساعقة في جامب
مظاـ لى مكلكع عاحًيف  كععد استعراض الدراسات الساعقة أمم لـ يتطرؽ أم مف ال كاطالعة

 جمزة العرطية.الحكافز كعالقتم ع اعمية امد  امممي في ام
 مف حيث الموضوع: .1
تماكلػػت الدراسػػات السػػاعقة مكلػػكعات ذات عالقػػة عمكلػػكع الدراسػػة الحاليػػة  مًػػؿ: )الحػػكافز   -

مظيمػي  امدا   فاعمية امدا   تمكيف العػامميف  الرلػا الػكظي ي  مخرجػات العمػؿ  االلتػزاـ الت
  دارة كتممية المكارد الععرية  العيوة الداخمية لمعمؿ(.

أك الرلػػا الػػكظي ي  غيػػر أمػػم ال  امممػػي رعطػػت ععػػض الدراسػػات العرعيػػة عػػيف الحػػكافز كامدا  -
 يكجد دراسة محمية رعطت عيممما.

 مف حيث الزماف: .2
ـ حتػػى عػػاـ 2003تعتعػػر جميػػع الدراسػػات السػػاعقة حديًػػة مسػػعيان  حيػػث تػػـ تطعيقمػػا مػػف عػػاـ  -

 ـ.2015
 مف حيث المكاف: .3
تمكعػت أمػاكف تطعيػؽ الدراسػػات السػاعقة  مًػؿ: )فمسػطيف  السػػعكدية  الممػد  ماليزيػا  ميجيريػػا   -

 أمريكا  تركيا(.
 مف حيث المؤسسة: .4
الدراسات الساعقة عمى أجمزة العػرطة عصػ ة خاصػة  أك أجمػزة اممػف عصػ ة  معظـتـ تطعيؽ  -

 عامة.
 ة:مف حيث الفئات المستيدف .5
اختم ػػت طعيعػػػة ال وػػػات المسػػتمدفة مػػػف الدراسػػػات السػػػاعقة  مًػػؿ: )جميػػػع العػػػامميف  اللػػػعاط   -

 مدرا  الدكاور  العرطيات  رجاؿ اممف الصماعي  أمف المطار  لعاط عرطة العمديات(.
 مف حيث المنيج: .6
المػػممج  أخػػرلاعتمػػدت معظػػـ الدراسػػات السػػاعقة المػػممج الكصػػ ي التحميمػػي  كاعتمػػدت دراسػػة  -

اوقي ا  المممج التحميمي الكمي كالكي ي.ك  كالمسح االجتماعي لكص ي عمدخميم الًك
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 مف حيث األدوات: .7 الدراداتىالدابقة

ات دراسػػػال ععػػػض اسػػػتخدمت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػاعقة االسػػػتعامة كػػػأداة لمدراسػػػة  كاسػػػتخدمت -
 االستعامة كالمقاعمة العخصية معان.

 االستفادة مف الدراسات السابقة: .8
 ياغة فرلياتما.تحديد معكمة الدراسة كص -
  ًرا  اإلطار المظرم. -
 تصميـ أداة الدراسة )االستعامة(. -
 كعياف أكجم االت اؽ كاالختالؼ مع الدراسات الساعقة.  ت سير المتاوج -
 ما تميزت بو الدراسة الحالية: .9
لمدراسػات السػاعقة  كتػأتي اسػتكماالن لمػا عػدأ  العػاحًكف  ان كتراكميػ ان تعتعر ذذ  الدراسة عمػا  معرفيػ -

لسػػػاعقكف فػػػي مكلػػػكع الدراسػػػػة  كتعمػػػي عمػػػى مػػػػا تكصػػػمكا  ليػػػم مػػػف متػػػػاوج  كمػػػا قػػػدمك  مػػػػف ا
 تكصيات كمقترحات.

ستككف ذػذ  الدراسػة امكلػى مػف مكعمػا  مػف حيػث تمػاكؿ مكلػكع الحػكافز فػي جمػاز العػرطة  -
 ال مسطيمية  عمى حد عمـ العاحث.

 ممي.ترعط الدراسة الحالية عيف عالقة الحكافز ع اعمية امدا  ام -
 تستمدؼ الدراسة الحالية فوة اللعاط  مف رتعة مقيب فأعمى. -
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 ذـ ماتميزت عم الدراسة الحالية عف الدراسات الساعقة.ص أكالجدكؿ التالي يمخ

  (02جدوؿ رقـ )
 الفجوة البحثية بيف الدراسات السابقة والدراسة الحاليةيبّيف 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
تماكلػػػػػت الدراسػػػػػات السػػػػػاعقة المحميػػػػػة مكلػػػػػكعات 
)امدا   فاعميػػػػة امدا   تمكػػػػيف العػػػػامميف  الرلػػػػا 
الػػػػكظي ي  مخرجػػػػات العمػػػػؿ  االلتػػػػزاـ التمظيمػػػػػي  

  دارة المكارد الععرية(.

لػػػـ تتمػػػاكؿ الدراسػػػات 
السػػػػػػػػػػػػاعقة المحميػػػػػػػػػػػػة 

فػي  مكلكع الحكافز
 .المجاؿ امممي

تماكلػت الدراسػة الحاليػػة 
 .زمكلكع الحكاف

تماكلت ععض الدراسػات السػاعقة المحميػة مكلػكعان 
كاحػدان  كععلػما رعػط امدا  عمكلػكع  خػر  مًػػؿ: 
)تمكػػػػػيف العػػػػػامميف  متطمعػػػػػات القيػػػػػادة التحكيميػػػػػة  
ممػػػػػارات االتصػػػػػػاؿ  لػػػػػكاعط كمعػػػػػػايير االختيػػػػػػار 

 كالتعييف  اإلعالـ امممي(.

لػػػػػـ تػػػػػرعط الدراسػػػػػات 
السػػاعقة المحميػػة عػػيف 
الحػػػػػػػػػػكافز كفاعميػػػػػػػػػػة 

فػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػاز  دا ام
 .العرطة

رعطػػت الدراسػػة الحاليػػة 
عػػػػيف الحػػػػػكافز كفاعميػػػػػة 

 .امدا 

اختم ػػػت طعيعػػػة ال وػػػات المسػػػتمدفة مػػػف الدراسػػػات 
السػػاعقة  مًػػؿ: )جميػػػع العػػامميف  اللػػعاط  مػػػدرا  
الػدكاور  العػػرطيات  رجػاؿ اممػػف الصػماعي  أمػػف 

 المطار  لعاط عرطة العمديات(.

لـ تركز الدراسات 
ى الساعقة عم
 .اللعاط

زت الدراسة الحالية ركٌ 
عمى لعاط العرطة  

 .مف فوة مقيب فأعمى

أجريت الدراسات الساعقة المعاعمة لمدراسة الحالية 
 في مماطؽ جيرافية متعددة كعيوة عمؿ مختم ة.

لـ تتماكؿ الدراسة 
 الساعقة الحكافز

 .كعيوة العمؿ امممي

راسة في الد يتجر أ
عيوة جيرافية كعيوة 

ية مختم ة ممأعمؿ 
 .عف الدراسات الساعقة

 )جرد عكاسطة العاحث  عما ن عمى الدراسات الساعقة(
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 انفصم انرابغ
 جراءاث انذراست طرَقت وإ

 ويناقشت نتائجها
 

 تمييد
 .منيج الدراسة -أوال
 .مصادر المعمومات -ثانيا
 .الدراسة وعينة مجتمع -ثالثاً 
 .أداة الدراسة -رابعاً 

 .وات بناء االستبانةخط -خامساً 
 .صدؽ االستبانة -اً دسسا

 .ثبات االستبانة -سابعاً 
 .األساليب اإلحصائية المستخدمة -ثامناً 
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 الفصؿ الرابع
 جراءات الدراسةطريقة وا  

 ومناقشة نتائجيا
 تمييد وتقسيـ:

جرا  مجػػاز الجامػػػب   يػػػتـ مػػف خاللػػػم رويسػػان  اتمػػا محػػػكران تعػػد مممجيػػة الدراسػػػة كاع
الحصػػػكؿ عمػػػى العيامػػػات المطمكعػػػة إلجػػػرا   لدراسػػػة  كعػػػف طريقمػػػا يػػتـالتطعيقػػي مػػػف ا

مكلػكع دعيػات المتعمقػة عتػاوج التػي يػتـ ت سػيرذا فػي لػك  املػى المالتحميؿ لمتكصػؿ  
 لى تحقيقما.الدراسة  كعالتالي الكصكؿ  لى امذذاؼ التي تسعى الدراسة  

 
 كيتككف ذذا ال صؿ مف معحًيف كذما عمى المحك التالي:

 جرا اتالطريقة كاإلوؿ: مبحث األ ال
 مماقعة متاوج الدراسةالمبحث الثاني: 
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 وؿالمبحث األ 
 جراءاتالطريقة واإل

 تمييد:
يتمػػػاكؿ ذػػػذا المعحػػػث كصػػػ ا لمػػػممج الدراسػػػة كأفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة كعيمتمػػػا  ككػػػذلؾ أداة 

عاتمػا  كمػا يتلػمف ذػذا ال ؽ اوالدراسة المستخدمة كطر  لنجػرا ات   صػؿ كصػ ان عدادذا كصػدقما ًك
حصػاوية التػي اعتمػد المعالجػات اإل ة كتطعيقمػا  كأخيػران التي قاـ عما العاحث في تقميف أدكات الدراسػ

 عميما العاحث في تحميؿ ذذ  الدراسة.
 

 منيج الدراسة: -أوالً 
ف المػػػػممج الكصػػػػ ي التحميمػػػػي فػػػػي ذػػػػذ  الدراسػػػػة  كذلػػػػؾ متػػػػـ اسػػػػتخداـ المػػػػممج الكصػػػػ ي 

كيععػر عممػا   كما تكجد فػي الكاقػع كيمػتـ عكصػ ما كصػ ان دقيقػان    لى دراسة الظاذرةالتحميمي يمدؼ 
كمػػف ًػػـ تحميممػػا لمكصػػكؿ  لػػى   كي يػػان ككميػػان  كيعمػػؿ عمػػى جمػػع الحقػػاوؽ كالمعمكمػػات عممػػا تععيػػران 

 المتاوج كالتكصيات.
 رؼ المنيج الوصفي التحميمي بأنو:ويعّ 

ممارسات مكجكدة متاحة لمدراسة كالقيػاس  كمػا حداث كظكاذر ك أطريقة في العحث تتماكؿ  
 (.110: 2007 )مقداد  ال را  ذي دكف تدخؿ العاحث في مجرياتما

ك الراذمػة فمػك أحػداث المعاصػرة  ك امألكصػؼ الظػكاذر مم المممج الذم يسػعى أع كيعرؼ
يمػة ك معكمة  كيقدـ عيامات عف خصػاوص معأميؿ كالت سير الممظـ لكصؼ ظاذرة عكاؿ التحأ حدأ

كقػات التػي مسػتعممما لدراسػة كالظػكاذر التػي مدرسػما كامفي الكاقع  كتتطمب معرفة المعاركيف فػي ا
 (.100: 2006)الحمدامي   لجمع العيامات

 
 مصادر المعمومات: -ثانياً 

 تـ الحصكؿ عمى العيامات عف طريؽ المصادر الًامكية كمصادر العيامات امكلية كما يمي:
: حصػؿ العاحػث عمػى العيامػات عػف طريػؽ المصػادر الًامكيػة المتمًمػة ثانويػةمصادر البيانات ال.1

في الكتب  كالمراجع العرعية كامجمعية  كالدكريات كالمقاالت  كالدراسػات السػاعقة المتعمقػة عمكلػكع 
الدراسػػػػػة كالمجػػػػػالت العمميػػػػػة كالممميػػػػػة المتخصصػػػػػة  كععػػػػػض المكاقػػػػػع ذات الصػػػػػمة عمػػػػػى عػػػػػعكة 

 االمترمت.
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طروقةىوإجراءاتى  ةامصػػادر امكليػػة مػػف خػػالؿ تصػػميـ اسػػتع: حصػػؿ العاحػػث عمػػى الميانػػات األوليػػةمصػػادر الب.2

 اإلحصاوي.  SPSSمف خالؿ عرمامج  ةامعحث  كمف ًـ ت ريغ كتحميؿ االستعكأداة رويسة لم
 

 الدراسة: وعينة مجتمع -ثالثاً 
مػػػم جميػػػع م ػػػردات الظػػػاذرة التػػػي يدرسػػػما العاحػػػث  كعمػػػا ن عمػػػى أيعػػػرؼ مجتمػػػع الدراسػػػة ع

مػف  ف فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيميةك فإف المجتمع المستمدؼ ذػك العػامم  مة الدراسة كأذدافمامعك
( مكظ ػا حسػب تقريػر ذيوػة التمظػيـ كاإلدارة 1556) كيعمغ المجتمػع امصػمي لمدراسػة  عمىفأ مقيب

 ـ مكلحة عالعكؿ التالي:2015عكزارة الداخمية لمعاـ 
 (03رقـ ) جدوؿ

 رتب المستيدفةعداد كؿ رتبة مف الأيوضح 

 المحافظة
 الرتبة العسكرية

 
 لواء

 
 عميد

 
 عقيد

 
 مقدـ

 
 رائد

 
 نقيب

 199 65 16 11 0 0 محافظة عماؿ غزة
 307 107 31 14 1 1 غزة

 163 53 13 4 0 0 الكسطى
 220 47 14 6 0 0 خاميكمس

 202 60 19 2 1 0 رفح

 المجموع
1 2 37 93 332 1091 

1556 
 (ـ2015  تمظيـ كاإلدارة عكزارة الداخمية ال مسطيميةالمصدر: ذيوة ال)

راسة عمى المحك الساعؽ يعكد  لى أف فوة اللعاط عمى دراية كسعب اختيار مجتمع الد
مم تـ اختيار جماز العرطة عاعتعار  عان مف ال وات التي دكمما  كما أدراكان كاطال  كًركافية كأ

ععكاوية طعقية تـ اختيار عيمة   ك قة معاعرة مع الجممكرالعمكد ال قرم لكزارة الداخمية كترعطة عال
 ستمادان عمى   عاعتعار  مجتمع متجامس %( مف مجتمع الدراسة10( مكظ ان  عمسعة )156عددذا )

( في كي ية تحديد عيمة الدراسة  مف ذذ  الدراسة مف الدراسات 74: 2003  ععيد) ما أعار  ليم
  .( استعامة145  كتـ استرجاع )(10000-1000عيف )مع الدراسة يقع الكص ية  كمف مجت
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 أداة الدراسة:  -رابعاً 
مظاـ الحكافز كعالقتم ع اعمية امدا  امممي   لىذدؼ الدراسة المتمًؿ في التعرؼ  لتحقيؽ

الدراسة عاالست ادة مف  ةامتـ عما  كتصميـ استعلدل العامميف في جماز العرطة ال مسطيمية   
 عقة المعاعمة كاستعارة ذكم الخعرة كاالختصاص في ذذا المجاؿ في الحقؿ المممي.امدعيات السا

 كقد اعتممت االستعامة عمى قسميف:
يف كػػالعمر  الرتعػػة  القسػػـ األوؿ. 1 : كذػػك ععػػارة عػػف العيامػػات العخصػػية كالكظي يػػة عػػف المعحػػًك

 خصاوص مجتمع الدراسة.  لىعيامات ت يد في التعرؼ ك العسكرية  
مظػاـ الحػكافز كعالقتػم ع اعميػة امدا   ةعرفػمكذك ععارة عف مقياس يمدؼ  لى  : ـ الثانيالقس. 2

كقػػد احتػػكل ذػػذا الجػػز  عمػػى مجمكعػػة مػػف  امممػػي لػػدل العػػامميف فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية.
   مكزعة عمى المحك التالي:ة  ( فقر 37ال قرات عمغ عددذا )

 كتككمت مف  معلا  جماز العرطة ال مسطيميةالحكافز المادية المممكحة  :المجاؿ االوؿ
 فقرة.( 11)
 (11)كتككمت مف  الحكافز المعمكية التي تممح لمعامميف في جماز العرطة :المجاؿ الثاني 

 .فقرة
 فقرة.( 15)كتككمت مف  فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية: المجاؿ الثالث 

ف االعتعػػػار كلػػػع أسػػػومة تيطػػػي كافػػػة جكامػػػب الدراسػػػة كعمػػػد كلػػػع ذػػػذ  االسػػػتعامة تػػػـ امخػػػذ ععػػػي
  مػػع مراعػػاة أف المظريػػة  كتمعػػي جميػػع المتطمعػػات كالمتييػػرات ذات التػػأًير عمػػى فرلػػيات الدراسػػة

 .تحميممػا مػا كسػمكلةمع اإلجاعػة كسػرعة لسػمكلة ميمقػة ممايػات كذات كالػحة امسػومة معظػـ تكػكف
 أم كتكلػيح االسػتعامة لعػرح العيمػة  كذلػؾ فػرادأ عمػى عخصػيان  غمػب االسػتعاماتأ تكزيػع تػـ كقػد

   .عميم اإلجاعة في الجدية كمراعاة فيم غمكض

كف مف خمس درجات لتحديد أذمية كؿ فقرة مف ليكرت الخماسي المكٌ  مقياس استخداـ تـ كقد
يف استجاعات لقياس   كذلؾ االستعامةفقرات   الجدكؿ التالي: حسب االستعامة ل قرات المعحًك

 (04) ـجدوؿ رق
 درجات مقياس ليكرت الخماسييوضح 

موافؽ بدرجة  االستجابة
 كبيرة جدا

موافؽ  
 بدرجة كبيرة

موافؽ بدرجة 
 متوسطة

موافؽ بدرجة 
 قميمة

موافؽ بدرجة 
 قميمة جدا

 1 2 3 4 5 الدرجة
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 خطوات بناء االستبانة: -امساً خ
 :التالي المحك عمى االستعامة عداد  تـ
 عما  االستعامة.الساعقة كاالست ادة ممما مف أجؿ  .االطالع عمى الدراسات1
ة سػة مػف أجػؿ تحديػد المجػاالت الرويسػمجػاؿ الدرا فػي المتخصصػيف مػف عػدد رأم .اسػتطالع2

 كال قرات الخاصة عكؿ مجاؿ. لالستعامة
 كالمعمكمات. العيامات جمع في استخدامما أجؿ مف كليةام االستعامة . عداد3
 .العيامات لجمع مال متم مدل اختعار أجؿ مف رؼالمع عمى االستعامة.عرض 4
 .المعرؼ يرا  ما حسب أكلي ععكؿ االستعامة .تعديؿ5
المصػح كاإلرعػاد   عتقػديـ عػدكرذـ قػامكا كالذيف المحكميف  مف مجمكعة االستعامة عمى عرض .تـ6

جرا  التعديالت الالزمة .  كاع
 مجتمعما. عمى ةالدراس لتطعيؽ كزارة الداخمية مكافقة عمى الحصكؿ .تـ7
عػات ل حػص لالسػتعامة أكليػة ميداميػة اسػتطالعية دراسػة . جػرا 8  العيمػة كتككمػت  امداة صػدؽ ًك

 . مف مكظ ي كزارة الداخمية  مكلع الدراسة ( م ردة30مف ) االستطالعية
جػرا  جمعمػا ًػـ لمدراسػة  الالزمػة العيامػات لجمػع العيمػة أفػراد جميػع عمػى . تكزيػع االسػتعامة9  كاع
 . اإلحصاوي تحميؿال
 
  صدؽ االستبانة: -:اً دسسا

 :2010 لقياسػم  )الجرجػاكم  كلػعت مػا ةامأسػومة االسػتع تقػيس عصػدؽ االسػتعامة   أف يقصػد
صا  لكؿ العماصر التي يجب اف تدخؿ في التحميػؿ مػف ق  كما يقصد عالصدؽ عمكؿ االست(105

 مكمػػػة لكػػػؿ مػػػف يسػػػتخدمما) كف مماحيػػػة  ككلػػػكح فقراتمػػػا كم رداتمػػػا مػػػف ماحيػػػة ًاميػػػة  عحيػػػث تكػػػ
 (.179: 2001اخركف ععيدات ك 

 :ةاماالستع صدؽ كتـ استخداـ طريقتيف لمتأكد مف
 :"المحكميف الظاىري" صدؽ صدؽال .1

يقصػػػد عصػػػدؽ المحكمػػػيف ذػػػك أف يختػػػار العاحػػػث عػػػددا مػػػف المحكمػػػيف المتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ 
 (.107: 2010 )الجرجاكم  الظاذرة أك المعكمة مكلع الدراسة

فػي  متخصصػيفال عػدد مػفمػف  تأل ػت المحكمػيف مػف مجمكعػة االسػتعامة عمػى كلقػد تػـ عػرض
دارة  كذلػػؾ لالسترعػػاد عػػآراومـ فػػي مػػدل مماسػػعة فقػػرات االسػػتعامة لممػػدؼ مممػػا  عرمػػامج القيػػادة كاإل

المحكمػيف مػف  تمػت االسػتجاعة آلرا  ككػذلؾ لمتأكػد مػف صػحة الصػياغة الميكيػة ككلػكحما  كقػد
 المماوية . االستعامة في صكرتما خرجت حذؼ أك تعديؿ لععض ال قرات  كعذلؾ  لافة أك



 

85 
 

 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى  :المقياس .صدؽ2

   كالدرجػة الكميػةةاماالسػتع فقػرات مػف فقػرة كػؿ درجػات عػيف االرتعػاط قػكة كذػك الػداخمي : االتساؽ
امذػداؼ  كتػـ  لقيػاس المقيػاس فقػرات صػدؽ مػدل يقػيس  ليػم  أم تمتمػي الػذم الػرويس لممجػاؿ

فقػرة  كػؿ عػيف االرتعػاط االسػتعامة مػف خػالؿ حسػاب معػامالت ل قػرات الػداخمي ب االتسػاؽحسػا
  :يمي كما لم لممجاؿ التاعع الكمية كالدرجة

 :المجاؿ األوؿ: الحوافز المادية الممنوحة ألعضاء جياز الشرطة الفمسطينية
 (05جدوؿ رقـ )

وؿ مع الدرجة الكمية ت المجاؿ األ لة لكؿ فقرة مف فقرامعامالت االرتباط ومستوى الدال يوضح 
 لممجاؿ

 الفقػػػػػػػػػرة ـ
 معامؿ 
 بيرسوف 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

sig 
 **0.000 0.802 يطعؽ مظاـ الحكافز المادية حسب ما مص عمية القامكف ال مسطيمي. 1

 **0.001 0.523 تقدـ الملسسة امممية أجكر تك ي لمكاجمم متطمعات الحياة المعيعية. 2

 **0.000 0.715 تممح العالكات لعذؿ مزيدان مف الجمد في العمؿ. 3

 **0.000 0.766 يممح المكظؼ المميز عالكة تعجعيم ععكؿ دكرم. 4

 **0.000 0.723 تعجع المكافآت عمى تعزيز الممافسة عيف االفراد في العمؿ. 5

 **0.000 0.732 تممح المكافآت لمف يستحؽ دكف تمييز. 6

 **0.000 0.753 حت قعؿ ذلؾ عالكة تعجعيم عمى أدا  متميز.مم 7

 **0.000 0.648 لدل العامميف عمـ كدراية عمظاـ الحكافز المادية داخؿ الملسسة االممية. 8

 **0.000 0.866 تكزع الحكافز المادية عإمصاؼ كعدؿ داخؿ الملسسة االممية. 9

10 
عمػػػد تقاعػػػد المكظػػػؼ  تقػػػدـ الملسسػػػة اممميػػػة تعكيلػػػات عادلػػػة ككافيػػػة

 العسكرم.
0.726 0.000** 

 **0.000 0.852 تعطى الحكافز المادية لمحد مف الرعكة كالتمرب الكظي ي. 11

 .α=0.05االرتعاط داؿ  حصاويان عمد مستكم داللة  *
الحػكافز الماديػػة المممكحػػة معلػػا  جمػػاز يتلػح مػػف الجػػدكؿ السػػاعؽ أف المجػػاؿ امكؿ   

  حصػاوينا دالػة تقيسػم  كجميعمػا التػي ال قرات جميع مع طردينا ارتعاطا   مرتعط العرطة ال مسطيمية
   ممػا المجػاؿ امكؿ تقػيس التػي ال قػرات ارتعػاط عمػى (  كتػدؿα= 0.05مسػتكل معمكيػة ) عمػد

 . قياسم في أساسية تقيسم  كذي الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أمما يعمي
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 :ي تمنح لمعامميف في جياز الشرطةالحوافز المعنوية الت :الثاني المجاؿطروقةىوإجراءاتى

 (06جدوؿ رقـ )
معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني مع الدرجة الكمية يوضح 

 لممجاؿ

 الفقػػػػػػػػػرة ـ
 معامؿ 
 بيرسوف 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

sig 
 **0.000 0.676 طيمي.يكجد مظاـ جيد لمحكافز المعمكية كفقان لمقامكف ال مس 1

2 
المعمكيػػػة كتعزيػػػز الممافسػػػة عػػػيف يعػػػجع مظػػػاـ الحػػػكافز عمػػػى رفػػػع الػػػركح 

 فراد.ام
0.576 0.000** 

3 
تعمػػػؿ اإلدارة جاذػػػدة لمػػػمح عػػػمادة تقػػػدير لمعػػػامميف المتميػػػزيف فػػػي جمػػػاز 

 العرطة.
0.742 0.000** 

 **0.000 0.683 يف.تممح الحكافز المعمكية كفؽ تقارير الك ا ة المقدمة عف العامم 4

5 
تعػػػػػجع اإلدارة عمػػػػػى تقػػػػػديـ اآلرا  كالمقترحػػػػػات الخاصػػػػػة عتطػػػػػكير مظػػػػػاـ 

 الحكافز في مجاؿ العمؿ.
0.713 0.000** 

 **0.000 0.811 يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار. 6

 **0.000 0.721 ف ممحت عمادة تقدير عمى أدا  متميز.أسعؽ لي ك  7

 **0.000 0.745 معمكية المقدمة مع الجمد المعذكؿ.تتماسب الحكافز ال 8

 **0.000 0.732 حدد القامكف ال مسطيمي مظامان لمحكافز يتكافؽ مع مصمحة المكظؼ. 9

 **0.000 0.623 تمتـ اإلدارة عمعاركة العامميف في مماسعاتمـ كمكع مف التح يز المعمكم. 10

 **0.000 0.739 لمملسسة العرطية. الحكافز المممكحة تممي حب االمتما  كالكال  11

 .α=0.05االرتعاط داؿ  حصاويان عمد مستكم داللة  *
 

الحػػكافز المعمكيػػة التػػي تمػػمح لمعػػامميف فػػي جمػػاز يتلػػح مػػف الجػػدكؿ السػػاعؽ أف المجػػاؿ الًػػامي   
 مسػتكل عمػد  حصػاوينا دالة تقيسم  كجميعما التي ال قرات جميع مع طردينا ارتعاطا   مرتعط العرطة

 متسقة أمما يعمي   مما المجاؿ الًامي تقيس التي ال قرات ارتعاط عمى (  كتدؿα= 0.05معمكية )
 . قياسم في أساسية تقيسم  كذي الذم المجاؿ مع داخميا
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 الفصلىالرابع
 :فاعمية األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية :الثالث المجاؿطروقةىوإجراءاتى

 (07) جدوؿ رقـ
 قرة مف فقرات المجاؿ الثالث مع الدرجة الكمية لممجاؿمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكؿ ف

 الفقػػػػػػػػػرة ـ
 معامؿ 
 بيرسوف 
 لالرتباط

 القيمة 
 االحتمالية

Sig 
 **0.000 0.700 يممح العاممكف صالحيات تساعد عمى القياـ عامعماؿ المككمة  ليمـ. 1

 **0.000 0.781 عماؿ المطمكعة ع اعمية.يقـك العاممكف عتأدية ام 2

 **0.000 0.667 يمتمؾ العاممكف القدرة عمى التكاصؿ مع زمالومـ في العمؿ. 3

 **0.000 0.691 تسعى الملسسة الى تطكير أدا  العامميف عمعاركتمـ عدكرات تدريعية. 4

 **0.000 0.713 تعارؾ اإلدارة العاممييف في اتخاذ القرارات المتعمقة عالعمؿ 5

 **0.000 0.604 عمى تقديـ اآلرا  كالمقترحات في مجاؿ العمؿ.تعجع اإلدارة العامميف  6

 **0.000 0.663 عماؿ المككمة لمـ كفؽ الخطط المكلكعة.يحرص العاممكف عمى تم يذ ام 7

 **0.000 0.655 تتكفر لدل العامميف كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة. 8

 **0.000 0.794 لقدرة عمى حؿ معاكؿ العمؿ.مميف الممارات الكافية كاالدل الع 9

 *0.012 0.418 يمتـز العاممكف عأكقات الدكاـ المحددة لمـ. 10

 **0.001 0.529 يتمتع العاممكف عالممارات الكافية تمعى احتياجات العمؿ. 11

 **0.002 0.501 تعجع الحكافز العامميف في عدـ التراخي في تقديـ الخدمة امممية. 12

 **0.000 0.517 متـز العاممكف عالمظاـ كالمكاوح داخؿ الملسسة امممية.ي 13

 **0.000 0.625 يتكفر لدل العامميف االستعداد الكافي لتحمؿ المسوكلية. 14

 **0.000 0.621 يحدد مظاـ تقييـ امدا  ععكؿ فعاؿ لدل العامميف في جماز العرطة. 15

 .α=0.05لة االرتعاط داؿ  حصاويان عمد مستكم دال *
 

 فاعمية امدا  امممي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيميةيتلح مف الجدكؿ الساعؽ أف المجاؿ الًالث   
مسػتكل معمكيػة  عمػد  حصػاوينا دالػة تقيسم  كجميعمػا التي ال قرات جميع مع طردينا ارتعاطا   مرتعط

(0.05 =αكتدؿ  ) داخميػا متسػقة أممػا مػييع المجاؿ الًالث  ممػا تقيس التي ال قرات ارتعاط عمى 
 . قياسم في أساسية تقيسم  كذي الذم المجاؿ مع
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

 االستبانة:ثبات  -اً سابع
( م ػردة  30تـ تطعيؽ ذذا المقيػاس عمػى عيمػة اسػتطالعية مككمػة مػف )  لمتأكد مف ًعات المقياس

 كركمعاخ التالية: –كمف ًـ استخدـ طريقة الًعات عطريقة أل ا 
كمعػػػاخ لقيػػػاس ًعػػػات كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت االسػػػتعامة عمػػػى حػػػدة  تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ أل ػػػا كر  

( كذػػك معامػػؿ ًعػػات 0.963عاإللػافة  لػػى حسػػاب ًعػات المقيػػاس ككػػؿ  حيػث عمػػغ معػػدؿ الًعػات )
 الكاحد مف اقترعت (  ككمما1-0عيف ) أل ا معامؿ قيمة عاؿو يعير  لى صالحية المقياس. كتتراكح

 الجػدكؿ ًعػات  كيعػيف عدـ كجكد عمى تدلٌ  الص ر مف تاقترع   ككمماعاؿو  ًعات كجكد عمى دلت
 الدراسة: لمجاالت مقياس الًعات معامالت التالي

 (08جدوؿ رقـ )
 معامالت الثبات لمجاالت القياسيوضح 

عدد  المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ـ
 الفقرات

قيمة معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ الذاتي 
* 

 0.957 0.916 11 ةالمجاؿ امكؿ: الحكافز المادي 1
 0.947 0.897 11 المجاؿ الًامي: الحكافز المعمكية 2

المجاؿ الًالث: فاعمية امدا   3
 0.943 0.889 15 االممي

 0.963 0.928 37 جميع المجاالت 
  الصدؽ الذاتي = الجذر الترعيعي المكجب لمعامؿ أل ا كركمعاخ

قيمػة معامػؿ أل ػا كركمعػاخ مرت عػة لجميػع فقػرات  أف  لػى السػاعؽالجػدكؿ  فػي المعيمػة المتػاوج تعػير
 (. كعالتػػالي0.963(. ككػػذلؾ قيمػػة الصػػدؽ مرت عػػة لجميػػع فقػػرات اإلسػػتعامة )0.928اإلسػتعامة )

 فػي ةاماالسػتع تأصػعح كعػذلؾ. الػداخمي عالًعػات تتمتػع المسػتخدمة المجػاالت عػأف القػكؿ يمكػف
عات كذلؾ ععد التأكد مف صدؽالدراسة   عيمة عمى لمتطعيؽ ةصالح المماوية اصكرتم  .المقياس ًك
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: :اً ثامن
 Statistical Packageاإلحصػاوي  التحميػؿ عرمػامج خػالؿ مػف ةاماالسػتع كتحميػؿ تػـ ت ريػغ    

(SPSS) for the Social Sciencesكذلػؾ اإلحصػاوية المعمميػة  االختعػارات اسػتخداـ   كتػـ 
 اإلحصاوية التالية:  امدكات استخداـ تـ كقد  ترتيعي مقياس ذك يكرتل مقياس مف
 الحسػاعي كالمتكسػط الحسػاعي كالمتكسػط كالتكػرارات كاإلمحرافػات المعياريػة الموكيػة . المسػب1

فػي  مػا  ممػا ي يػد متييػر فوػات تكػرار معرفػة مغػراض أساسػي ععػكؿ اممػر المسػعي: يسػتخدـ ذػذا
 الدراسة. عيمة كصؼ

 .ةاماالستع فقرات ًعات لمعرفة (Cronbach's Alpha)كركمعاخ  أل ا ار. اختع2
درجػة االرتعػاط   لقيػاس (Pearson Correlation Coefficient)عيرسػكف  ارتعػاط . معامػؿ3

متييػريف  كقػد تػـ اسػتخدامم لحسػاب االتسػاؽ الػداخمي  عػيف العالقػة لدراسػة االختعػار ذػذا كيسػتخدـ
 كالصدؽ العماوي لالستعامة.

( لمعرفػة مػا  ذا كامػػت متكسػط درجػػة االسػتجاعة قػػد T-Testفػي حالػػة عيمػة كاحػػدة ) T. اختعػار 4
ت عػف ذلػؾ. كلقػد تػـ اسػتخدامم لمتأكػد مػف أـ زادت أك قمٌػ( 3)كصمت  لي الدرجة المتكسػطة كذػي 

 داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستعامة.
( One Way Analysis of Variance - ANOVA. اختعػار تحميػؿ التعػايف امحػادم ) 5

 لمعرفة ما  ذا كاف ذماؾ فركقات ذات داللة  حصاوية عيف ًالث مجمكعات أك أكًر مف العيامات.
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 المبحث الثاني
 تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

 
 تمييد
 الوصؼ االحصائي لعينة الدراسة -أوال
 المحؾ المعتمد -ثانيا
 لبياناتاتحميؿ  -ثالثاً 
 اختبار الفرضيات -رابعاً 
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

 المبحث الثاني
 تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

 تمييد:
 كذلؾ مف خالؿ  الدراسة فرليات تحميؿ العيامات كاختعارل المعحث عرلان يتماكؿ ذذا 

ليما مف خالؿ تاوج االستعامة كالتي تـ التكصؿ  عرز مكاستعراض أ  الدراسة سومةأ فاإلجاعة ع
حميؿ فقراتما  كالكقكؼ عمى المعمكمات العامة التي اعتممت عمى ) العمر  الرتعة  سمكات ت
حصاوية لمعيامات المتجمعة مف استعامة   لذا تـ  جرا  المعالجات اإلخعرة  الملذؿ العممي(ال

( لمحصكؿ عمى  SPSSية )جتماعحصاوية لمدراسات اإل  اذ تـ استخداـ عرمامج الرـز اإلالدراسة
 وج الدراسة التي تـ عرلما كتحميمما.متا
 حصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصيةالوصؼ اإل -أوالً 

 كفيما يمي عرض لخصاوص عيمة الدراسة كفؽ العيامات العخصية
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: 

 (09)رقـ  جدوؿ
 توزيع افراد العينة حسب العمريوضح 

 النسبة المئوية % التكرار العمر
 9 13 عاـ 30اقؿ مف 

 69.7 101 عاـ 40-30مف 
 15.9 23 عاـ 50-41مف 
 5.5 8 عاـ فاكًر 50

 100 145 المجموع
 

سػمة  30يتػراكح أعمػارذـ مػا عػيف فػراد العيمػة أمػف ( %69.7)ف أمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 
% متكسػػط 9   كان عامػػ 50 ىلػػ  ان عامػػ 40% يتػػراكح أعمػػارذـ  مػػا عػػيف 15.9سػػمة  ك ك  40 ىلػػ 

 .ان عام 50كًر مف أ% متكسط أعمارذـ 5.5  ك ان عام 30قؿ مف أأعمارذـ  
لػػػذم لػػى طعيعػػة اجمػػػزة العػػرطة التػػي تعتمػػد عمػػػى العمصػػر العػػاب اكيعػػزك العاحػػث ذػػذ  المتيجػػػة  

م مػػر الػػذ  ام2007اـ السياسػػي الػػذم حصػػؿ عػػاـلػػى االمقسػػيمتػػاز عالمعػػاط كالحيكيػػة  عاإللػػافة  
العيتمـ مػف كاستيعاب مػكظ يف جػدد غػ ممية عف العمؿ ظـ ممتسعي امجمزة امأدل  لى امقطاع مع

 فوة الععاب كذلؾ لمؿ  ال راغ الحاصؿ.
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 :توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية 
 (:10)رقـ  جدوؿ

 توزيع افراد العينة حسب الرتبة العسكريةيوضح 
 النسبة المئوية % التكرار الرتبة العسكرية

 2.1 3 عقيد
 7.6 11 مقدـ
 29 42 راود
 61.4 89 مقيب
 100 145 المجموع

% 29فػػراد العيمػػة رتعػػتمـ العسػػكرية مقيػػب  ك أ% مػػف 61.4ف أالسػػاعؽ يتلػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ 
كيعػزك % رتعػتمـ العسػكرية عقيػد  2.1% رتعػتمـ العسػكرية مقػدـ  ك 7.6رتعتمـ العسكرية راود  ك 

مسعي كالتدرج المرمي لمرتػب فػي جمػاز العػرطة  فطعيعػة الميكػؿ لى التكزيع الالعاحث ذذ  المتيجة  
 ان ف ذمػػػاؾ عػػػركط  حيػػػث  المرمػػػي ت ػػػرض التكسػػػع فػػػي الرتػػػب الػػػدميا مقاعػػػؿ محدكديػػػة الرتػػػب العميػػػا

ة العامػػؿ فػػي قطػػاع غػػزة لػػى حداًػػة تعػػكيؿ جمػػاز العػرطعمػؽ عالترقيػػات لمرتػػب العميػػا  عاإللػافة  تت
 .2007حداث حاليا ععد أ

 الدرا ة ف ب عدد  نوا  الخبرة مح جهاك الشرطة توكيع عينة 

 
 (11)رقـ  جدوؿ

 توزيع افراد العينة حسب عدد سنوات الخبرةيوضح 
 النسبة المئوية % التكرار عدد سنوات الخبرة

 65.5 95 أعكاـ 10-5مف 
 20 29 أعكاـ 15-11مف 
 14.5 21 أعكاـ فاكًر 15

 100 145 المجموع
 5كح سػػمكات الخدمػػة مػػا عػػيف فػػراد العيمػػة تتػػراأ% مػػف 65.5ف أيتلػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػاعؽ 

% متكسػط 14.5سػمة  ك 15 ىلػ سػمة  11يتراكح أعمػارذـ مػا عػيف % 20أعكاـ  ك 10 ىل أعكاـ 
لػػى حداًػػة جمػػاز العػػرطة كيعػػزك العاحػػث ذػػذ  المتيجػػة     ةسػػم 15كًػػر مػػف أسػػمكات الخعػػرة لػػديمـ 

عػػد امقطػػاع غالعيػػة العػػامميف فػػي امجمػػزة اممميػػة لػػؾ ع  كذ 2007كالػػذم تػػـ تعػػكيمة ععػػد احػػداث 
  في جميع الملسسات.لى ترؾ فراغ كعير   دلععكؿ عاـ عف العمؿ  مما أ
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ءاتىطروقةىوإجرا

 توكيع عينة الدرا ة ف ب المؤهل العلمح 

 (12)رقـ  جدوؿ
 توزيع افراد العينة حسب المؤىؿ العممييوضح 
 النسبة المئوية % التكرار المؤىؿ العممي

 10.3 15 ة فاقؿًامكية عام
 2.8 4 دعمـك متكسط
 78.6 114 عكالكريكس

 8.3 12 دراسات عميا
 100 145 المجموع

فػػػػراد العيمػػػػة مػػػػلذممـ العممػػػػي عكػػػػالكريكس  أ% مػػػػف 78.6ف أمػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدكؿ السػػػػاعؽ يتلػػػػح 
% 2.8% مػػػػلذممـ العممػػػػي دراسػػػػات عميػػػػا  ك8.3ذممـ العممػػػػي ًامكيػػػػة عامػػػػة فاقػػػؿ  ك% مػػػل 10ك

لػػى مػػا دكف الرتػػب  قػػامكف الترقيػػة عامقدميػػة عالعمػػؿ مػػي دعمػػـك متكسػػط  حيػػث يجيػػز المػػلذممـ العم
لمػف ال يحممػكف عػمادة جامعيػة عمػى السامية  دكف كجكد عػمادة ًامكيػة العامػة   كال يجػكز الترقيػة 

لػذا تػـ التحػاؽ العػامميف عالجامعػات كالكميػات مممػا العػرطية   قؿ تقدير دعمـك لدرجة الرتعة السػاميةأ
 ممية تحقيقا لعركط الترقية لرتعة السامية.كام
 

 :المحؾ المعتمد في الدراسة -ثانياً 
لت سػػػير متػػػاوج الدراسػػػة كالحكػػػـ عمػػػى مسػػػتكل االسػػػتجاعة تػػػـ االعتمػػػاد عمػػػى المحػػػؾ المكلػػػح فػػػي ك 

 الجدكؿ التالي:
 (13)رقـ  جدوؿ

 المحؾ المعتمد في الدراسةيوضح 

 طوؿ الفترة المقابؿ لو النسبي المتوسط الحاسبي درجة الموافقة

 1.80 – 1مف  %36 -% 20مف  قميمة جدا
 2.60 – 1.80اكعر مف  %52 -% 36اكعر مف  قميمة

 3.40 – 2.60اكعر مف  %68 -% 52اكعر مف  متوسطة
 4.20 – 3.40اكعر مف  %84 -% 68اكعر مف  كبيرة

 5 - 4.20اكعر مف  %100 -% 84اكعر مف  كبيرة جدا
(Source: Ozen, G., Yaman, M. & Acar, G. 2012) 
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

 :البياناتتحميؿ  -ثالثاً 
 :المجاؿ األوؿ: الحوافز المادية الممنوحة ألعضاء جياز الشرطة الفمسطينيةنتائج 

تـ استخداـ المتكسط الحساعي كاالمحراؼ المعيارم كالكزف المسعي فقد السلاؿ  ف ذذالنجاعة ع
 ب لكؿ محكر.كالترتيكمستكل الداللة كقيمة اإلختعار 

 (14) رقـ جدوؿ
 لفقرات محور الحوافز المادية المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبيوضح  

 الفقرات ـ
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1 
ة يطعػػػؽ مظػػػػاـ الحػػػكافز الماديػػػػة حسػػػب مػػػػا مػػػص عميػػػػ

 5 0.00 15.75 45.93 1.302 2.297 القامكف ال مسطيمي.

2 
متطمعػػات  ةتك ػي لمكاجمػ ان تقػدـ الملسسػة اممميػة أجػكر 

 الحياة المعيعية.
1.952 1.186 39.03 20.79 0.00 10 

 5 0.00 17.66 45.93 1.161 2.297 مف الجمد في العمؿ. تممح العالكات لعذؿ مزيدو  3
 11 0.00 24.64 38.48 1.014 1.924 ععكؿ دكرم. ةعييكة تعجيممح المكظؼ المميز عال 4

فػراد فػي تعجع المكافات عمػى تعزيػز الممافسػة عػيف ام 5
 العمؿ.

3.145 1.280 62.90 8.04 0.00 1 

 3 0.00 16.72 47.31 1.177 2.366 تممح المكافات لمف يستحؽ دكف تمييز. 6

 7 0.00 15.70 45.79 1.312 2.290 .عمى أدا  متميز ةعيميممحت قعؿ ذلؾ عالكة تعج 7

8 
لدل العامميف عمـ كدراية عمظاـ الحػكافز الماديػة داخػؿ 

 الملسسة االممية.
2.366 1.154 47.31 17.06 0.00 3 

9 
تكزع الحػكافز الماديػة عإمصػاؼ كعػدؿ داخػؿ الملسسػة 

 9 0.00 18.41 45.24 1.137 2.262 االممية.

10 
عادلػػة ككافيػػة عمػػد  تقػػدـ الملسسػػة اممميػػة تعكيلػػات

 تقاعد المكظؼ العسكرم.
2.290 1.190 45.79 17.31 0.00 7 

تعطػػػػػى الحػػػػػكافز الماديػػػػػة لمحػػػػػد مػػػػػف الرعػػػػػكة كالتمػػػػػرب  11
 الكظي ي.

2.703 1.259 54.07 12.40 0.00 2 

  0.00 16.77 47.07 1.198 2.354 المتوسط العاـ 

 :يةالتال المتاوج ظمرت الدراسة عيمة استجاعات كعاستعراض
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طروقةىوإجراءاتى

عيف  ما تراكحت المجاؿ فقرات لجميع الحساعية المتكسطات أف  لىالجدكؿ الساعؽ  يعير
%( كفؽ مقياس التدرج 62.90 -% 38.48عيف ) ما ( عكزف مسعي تراكح1.924- 3.145)

 الخماسي.
 ك قد تعيف مف المتاوج المكلحة في الجدكؿ أف أعمى فقرتيف ذما:

 ( 5ال قرة رقـ   )احتمت المرتعة  ى تعزيز المنافسة بيف االفراد في العمؿتشجع المكافآت عم  
 %.62.90كلى عكزف مسعي ام

 ( 11ال قرة رقـ   ).احتمت المرتعة تعطى الحوافز المادية لمحد مف الرشوة والتيرب الوظيفي  
 %. 54.07الًامية عكزف مسعي 

يف مذمية مظاـ الحكافز كتع لى  كذلؾ يعكد  ة في العمؿ كالقلا  عمى يع الممافسجدراؾ المعحًك
 الرعكة كالتمرب الكظي ي.

 أما أدمي فقرتيف ذما:
 ( 2ال قرة رقـ   ) متطمبات الحياة المعيشية ةتكفي لمواجي اً تقدـ المؤسسة األمنية أجور   

 %.39.03احتمت المرتعة العاعرة عكزف مسعي 
 ( 4ال قرة رقـ   )مت المرتعة امخيرة   احت يمنح الموظؼ المميز عالوة تشجعيو بشكؿ دوري

 %  38.48عكزف مسعي 
مى قطاع عسمكات  ذالمتكاصؿ مم يجة الحصارع المادم متللعؼ الك لى  كيعزك العاحث ذلؾ 

جكر لممكظ يف  ككذلؾ لعؼ أتكفير  عمىكمة كلى عدـ المقدرة مف قعؿ الح دل أمما   غزة
 يرة عدرجة لعي ة جدان.خ تحتؿ المرتعة ام 4ك2ؿ ال قر رقـ العمؿ عمظاـ الحكافز مما جع

 %.  47.07عمغ  لمحوافز المادية الممنوحة ألعضاء جياز الشرطة الفمسطينيةالمسعي  الكزف 
كذػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ تػػكفر مظػػاـ الحػػكافز الماديػػة فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية فػػي قطػػاع غػػزة  

يمية  كجػز  مػف ذلؾ عسعب الظركؼ السياسية التي يمػر عمػا جمػاز العػرطة ال مسػط ويفسر الباحث
ممظكمػػة الحككمػػة ال مسػػطيمية فػػي قطػػاع غػػزة  ككػػذلؾ الكلػػع االقتصػػادم الصػػعب  كعػػدـ تػػكفر 

 ركاتب العامميف امساسية  فلالن عف تكفر مظاـ حكافز مادية.
ف الحػكافز الماديػة عػأوالتػي اشػارت ( 2007)الجريػد,  كػؿ  مػف دراسة اتفقت ىذه النتيجة مع وقد

أمػم  (2005دراسػة )الوابػؿ,  و   ميف )لعاط كأفراد( ععرطة ممطقة الجكؼتقدـ عدرجة قميمة لمعام
كعػػدـ   تكجػػد عػػدة معكقػػات فػػي مظػػاـ الحػػكافز المتعػػع أذممػػا لػػعؼ كجػػكد مظػػاـ مسػػتقعؿ لمحػػكافز

أف أذػػػػـ الحػػػػكافز التػػػػي يتطمػػػػع  ليمػػػػا اللػػػػعاط ك    عػػػػالف مظػػػػاـ لمحػػػػكافز كلػػػػعؼ الحػػػػكافز الماديػػػػة
   افآت كالعدالت.المعارككف في مكسـ الحج ذي المك
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 المجاؿ الثاني: الحوافز المعنوية التي تمنح لمعامميف في  جياز الشرطة الفمسطينية:نتائج طروقةىوإجراءاتى

 (15) رقـ جدوؿ
 الحوافز المعنويةلفقرات محور  المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبيوضح  
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1 
يكجػػد مظػػاـ جيػػد لمحػػكافز المعمكيػػة كفقػػان لمقػػػامكف 

 ال مسطيمي.
2.724 1.158 54.48 13.27 0.00 10 

يعػػجع مظػػػاـ الحػػكافز عمػػػى رفػػع الػػػركح المعمكيػػػة  2
 فراد.كتعزيز الممافسة عيف ام

3.400 1.282 68.00 5.63 0.00 2 

3 
ارة جاذػدة لمػمح عػمادة تقػدير لمعػامميف تعمؿ اإلد

 1 0.00 6.55 68.55 1.052 3.428 المتميزيف في جماز العرطة.

4 
تمػػػػػمح الحػػػػػكافز المعمكيػػػػػة كفػػػػػؽ تقػػػػػارير الك ػػػػػا ة 

 المقدمة عف العامميف.
2.993 1.077 59.86 11.26 0.00 6 

5 
تعػػػػػػػجع اإلدارة عمػػػػػػػى تقػػػػػػػديـ اآلرا  كالمقترحػػػػػػػات 

فز فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ الخاصػػػػػػة عتطػػػػػػكير مظػػػػػػاـ الحػػػػػػكا
 العمؿ.

2.738 1.048 54.76 14.51 0.00 9 

 11 0.00 14.72 53.24 1.094 2.662 يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار. 6

7 
ف ممحػػػػت عػػػػمادة تقػػػػدير عمػػػػى أدا  أسػػػػعؽ لػػػػي ك 

 متميز.
3.352 1.465 67.03 5.33 0.00 3 

8 
تتماسػػػػب الحػػػػكافز المعمكيػػػػة المقدمػػػػة مػػػػع الجمػػػػد 

 8 0.00 12.85 56.28 1.112 2.814 المعذكؿ.

9 
حػػػدد القػػػامكف ال مسػػػطيمي مظامػػػان لمحػػػكافز يتكافػػػؽ 

 مع مصمحة المكظؼ.
2.979 1.169 59.59 10.51 0.00 7 

تمػػػػتـ اإلدارة عمعػػػػاركة العػػػػامميف فػػػػي مماسػػػػعاتمـ  10
 كمكع مف التح يز المعمكم.

3.103 1.135 62.07 9.51 0.00 5 

11 
المتمػػػػا  كالػػػػكال  الحػػػػكافز المممكحػػػػة تممػػػػي حػػػػب ا

 لمملسسة العرطية.
3.283 1.279 65.66 6.76 0.00 4 

  0.00 10.08 60.87 1.170 3.043 المتوسط العاـ 

 :التالية المتاوج ظمرت الدراسة عيمة استجاعات كعاستعراض
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طروقةىوإجراءاتى

عيف ما  تراكحت المجاؿ فقرات لجميع الحساعية المتكسطات أف  لىالجدكؿ الساعؽ  يعير
%( كفؽ مقياس التدرج 68.55 -% 53.24عيف )ما عكزف مسعي تراكح  (3.428 -2.662)

 الخماسي.
 ك قد تعيف مف المتاوج المكلحة في الجدكؿ أف أعمى فقرتيف ذما:

 ( 3ال قرة رقـ ) "تعمؿ اإلدارة جاذدة لممح عمادة تقدير لمعامميف المتميزيف في جماز العرطة 
  %.68.55كلى عكزف مسعي احتمت المرتعة ام "
 ( 2ال قرة رقـ   ) فرادالمعمكية كتعزيز الممافسة عيف اميعجع مظاـ الحكافز عمى رفع الركح.  

 .%68احتمت المرتعة الًامية عكزف مسعي 
كلى تقدير لمعامميف احتمت المرتعة امف ال قرة رقـ ًالًة كالمتعمقة عممح عمادة الكيرل العاحث أ

ح عمادات التقدير كالتي لسسة العرطية في ممكذلؾ يعكد لطعيعية عمؿ الم  كعدرجة متكسطة
 دا  عمد الترقية.  كلكف تخدـ العامؿ في تقييـ امقؿ تكم ة مف الماحية الماديةتعتعر ام

 يما:فأما أدني فقرتيف 
 ( 1ال قرة رقـ   )احتمت المرتعة  يكجد مظاـ جيد لمحكافز المعمكية كفقان لمقامكف ال مسطيمي  

 %.54.48العاعرة عكزف مسعي 
 ( 6ال قرة رقـ   )احتمت المرتعة امخيرة عكزف مسعي  يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار  

لى قصكر في فمـ الملسسة العرطية عمظاـ الحكافز في مجاؿ اتخاذ  %. كيعكد ذلؾ 53.24
 القرارات كمعاركة العامميف عما.

عمغ  جياز الشرطة الفمسطينية لمحوافز المعنوية التي تمنح لمعامميف في المسعي  الكزف
كذذا يدؿ عمى تكفر مظاـ الحكافز المعمكية في جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع %.  60.87

تكفر الحكافز المعمكية  في حيف عدـ  ذلؾ  لى ويعزو الباحثغزة  كلكف ليس عالدرجة المطمكعة  
في قطاع غزة في مراعاة  تكفر الحكافز المادية   لى دكر قيادة جماز العرطة ال مسطيمية

التح يز العامميف  كتقديـ ععض التسميالت في الدكاـ كاإلجازة كغيرذا  كاعتماد التعجيع ك 
الحكافز  عفـ في زيادة دافعية العامميف محك العمؿ  كال تقؿ أذميتم ممالمعمكم  كالذم يم دكر 

 المادية.
االسػػتخداـ  أفعػػارت والتػػي أ (2005)المطيػػري,  كػػؿ  مػػف دراسػػة اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع وقػػد

أكًػػر الحػكافز المسػػتخدمة عػػادة فػػي كأف  المتكسػط لمقاوػػد امممػػي لمحػػكافز المعمكيػة لمكافػػأة العػػامميف
العمػػؿ اإلدارم امممػػي ذي ًمػػا  عػػ كم  كعػػمادات عػػكر  كترقيػػات  كالًمػػا  أمػػاـ الػػزمال   كالمػػدح 

أف والتػػػي أشػػػارت إلػػػي ( 2003, )التػػػويجريوقػػػد اختمفػػػت مػػػع دراسػػػة كػػػؿ  مػػػف  كالًمػػػا  فرديػػػان .
ودراسػة  المراقعيف الجمركييف غير راليف عف مظاـ الحكافز المادية كالمعمكيػة المعمػكؿ عمػا حاليػان.
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أف الحػػكافز المعمكيػػة ال تسػػتخدـ  طالقػػان مػػع العػػامميف )لػػعاط التػػي اكلػػحت ( 2007)الجريػػد, طروقةىوإجراءاتى

 كأفراد( ععرطة ممطقة الجكؼ
 :داء األمني في جياز الشرطة الفمسطينيةالمجاؿ الثالث: فاعمية األنتائج 

 (16) رقـ جدوؿ
فاعمية األداء  لفقرات محور المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبيوضح  

 األمني
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عػػػػػاممكف صػػػػػالحيات تسػػػػػاعد عمػػػػػى يمػػػػػمح ال 1
 القياـ عامعماؿ المككمة  ليمـ.

3.179 1.005 63.59 9.84 0.00 13 

2 
عمػػػػػاؿ المطمكعػػػػػة يقػػػػػـك العػػػػػاممكف عتأديػػػػػة ام

 ع اعمية.
3.607 1.156 72.14 4.09 0.00 5 

يمتمػػػػؾ العػػػػاممكف القػػػػدرة عمػػػػى التكاصػػػػؿ مػػػػع  3
 زمالومـ في العمؿ.

3.593 0.975 71.86 5.02 0.00 6 

4 
لػػػى تطػػػكير أدا  العػػػامميف  تسػػػعى الملسسػػػة 

 10 0.00 6.96 67.59 1.074 3.379 دكرات تدريعية.في عمعاركتمـ 

5 
تعػػارؾ اإلدارة العػػاممييف فػػي اتخػػاذ القػػرارات 

 المتعمقة عالعمؿ
3.048 1.056 60.97 10.85 0.00 15 

6 
تعػػػػػجع اإلدارة العػػػػػػامميف عمػػػػػى تقػػػػػػديـ اآلرا  

 12 0.00 10.16 64.41 0.924 3.221 ؿ.كالمقترحات في مجاؿ العم

7 
عمػػػػػػػاؿ يحػػػػػػػرص العػػػػػػػاممكف عمػػػػػػػى تم يػػػػػػػذ ام
 المككمة لمـ كفؽ الخطط المكلكعة.

3.421 0.962 68.41 7.25 0.00 9 

تتكفر لدل العامميف كافة المعمكمات الالزمة  8
 إلمجاز المماـ المطمكعة.

3.103 1.059 62.07 10.20 0.00 14 

9 
ت الكافيػػة كالقػػدرة عمػػى مميف الممػػاراالػدل العػػ

 حؿ معاكؿ العمؿ.
3.338 1.101 66.76 7.24 0.00 11 

 1 0.00 5.29 80.41 0.870 4.021 يمتـز العاممكف عأكقات الدكاـ المحددة لمـ. 10

11 
يتمتػػػػػػع العػػػػػػاممكف عالممػػػػػػارات الكافيػػػػػػة تمعػػػػػػى 

 4 0.00 4.96 73.10 0.836 3.655 احتياجات العمؿ.

 7 0.00 4.73 71.59 1.072 3.579يف فػػػي عػػػدـ التراخػػػي تعػػػجع الحػػػكافز العػػػامم 12



 

99 
 

 الفصلىالرابع
 في تقديـ الخدمة امممية.طروقةىوإجراءاتى

يمتػػػػػػػػـز العػػػػػػػػاممكف عػػػػػػػػالمظـ كالمػػػػػػػػكاوح داخػػػػػػػػؿ  13
 الملسسة امممية.

3.841 0.887 76.83 2.15 0.03 2 

14 
يتػػػػػػػكفر لػػػػػػػدل العػػػػػػػامميف االسػػػػػػػتعداد الكػػػػػػػافي 

 لتحمؿ المسوكلية.
3.745 0.941 74.90 3.27 0.00 3 

مظػػػاـ تقيػػػػيـ امدا  ععػػػكؿ فعػػػاؿ لػػػػدل يحػػػدد  15
 العامميف في جماز العرطة.

3.428 0.903 68.55 7.63 0.00 8 

  0.00 6.64 69.54 0.988 3.477 المتكسط العاـ 
 :التالية المتاوج ظمرت الدراسة عيمة استجاعات كعاستعراض

عيف  ما تتراكح المجاؿ فقرات لجميع الحساعية المتكسطات أف  لىالجدكؿ الساعؽ  يعير
%( كفؽ مقياس التدرج 80.41 -% 60.97عيف ) ما ( عكزف مسعي تراكح4.021 -3.048)

 الخماسي.
 ك قد تعيف مف المتاوج المكلحة في الجدكؿ أف أعمى فقرتيف ذما:

 ( 10ال قرة رقـ   )كلى عكزف   احتمت المرتعة ام يمتـز العاممكف عأكقات الدكاـ المحددة لمـ
  %.80.41مسعي 

  احتمت المرتعة  ـ كالمكاوح داخؿ الملسسة اممميةيمتـز العاممكف عالمظ(   13ة رقـ )ال قر  
%  كيعزك العاحث ذلؾ الى طعيعة العمؿ العسكرم كالتزاـ عالمظاـ 76.83الًامية عكزف مسعي 

 كالمكاوح  الماظمة لمعمؿ  حيث مظاـ الحكافز كالعقكعات مف صميـ اللعط كالرعط العسكرم.
 قرتيف ذما:أما أدمي ف

 ( 8ال قرة رقـ   )تتكفر لدل العامميف كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة   
 %.62.07احتمت المرتعة الراععة ععر عكزف مسعي 

 ( 5ال قرة رقـ   )احتمت  تعارؾ اإلدارة العاممييف في اتخاذ القرارات المتعمقة عالعمؿ  
ة في طؿ ذلؾ عمى كجكد لعؼ لدل جماز العر دكي%  60.97المرتعة امخيرة عكزف مسعي 

الزمة إلمجاز المماـ المطمكعة   ككذلؾ لعؼ في معاركة العامميف في اتخاذ لمكمات اعتكفير الم
 عمى درجة متكسطة   8لى حصكؿ ال قرة رقـ  ل دأرات مف قعؿ الملسسة العرطية مما القرا

 %.  69.54عمغ  ة الفمسطينيةلفاعمية األداء األمني في جياز الشرطالمسعي  الكزف
ماز العرطة ال مسطيمية عقطاع كذذا يدؿ عمى كجكد مستكل جيد مف فاعمية امدا  امممي في ج

ذلؾ لمكعية قيادة جماز العرطة ال مسطيمية  كك ا ة العامميف في الجماز   ويعزو الباحث .غزة
حة  كذلؾ عمى الرغـ مف عدـ تكفر كالخعرة كالممارسة لديمـ  كاالست ادة مف كافة اإلمكامات المتا

 ف في جماز العرطة ال مسطيمية.ك ك جمد تعكر عميم القيادة كالعاممالحكافز المادية  كذ



 

100 
 

 الفصلىالرابع
أف مسػػتكل  لػى  عػارتكالتػي أ (2015)أبػو عمػرة,  كػػؿ  مػف دراسػة اتفقػت ىػذه النتيجػة مػع وقػدطروقةىوإجراءاتى

 (2015اسػػة )المطيػػري, در  و .امدا  الػػكظي ي لمعػػامميف عالعػػرطة ال مسػػطيمية جػػا  عدرجػػة مرت عػػة
 كجكد معايير جيدة يعتمد عميما القاود امممي في تقكيـ أدا  العامميف كتح يزذـ. كلحتالتي أ
 اختبار الفرضيات: -رابعاً 

 :نتائج الفرضية الرئيسة األولى
عػػيف درجػػة تػػكافر مظػػاـ الحػػكافز ( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة )كجػػد عالقػػة ت ال

 .فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيميةكعيف مستكل 
متحقؽ مف صحة ال رلية قاـ العاحث عاختعار معامؿ االرتعاط عيرسكف لمعرفة العالقة عيف ل

 المتييريف.
 (17) رقـ جدوؿ

 إلجمالي الحوافز العدد وقيمة معامؿ االرتباط ومستوى الداللةيوضح 
 الداللة مستوى قيمة معامؿ االرتباط العدد المحور

 145 نظاـ الحوافز
0.723 0.000   

 145 فاعمية االداء االمني
 //غير دالة   0.05 دالة عمد     0.01  دالة عمد 

صػير مػف مسػتكل أالرتعػاط ف مسػتكل الداللػة لمعامػؿ اأمف خالؿ الجػدكؿ السػاعؽ يتلػح 
عػػيف ( 0.05داللػػة ) ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػػتكلكجػػد عالقػػة ت أمػػم كذػػذا يعمػػي 0.05الداللػػة 

 درجة تكافر مظاـ الحكافز كعيف مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.
كجػد عالقػة عػيف الحػكافز كفاعميػة امدا  امممػي  أم أمػم كممػا تػكفرت الحػكافز تكذذا يػدؿ عمػى أمػم 

 .زادت فاعمية امدا  امممي
ذمػػاؾ عالقػػة ارتعاطيػػة أف إلػػى ( 2007الجريػػد, ) كػػؿ  مػػف دراسػػة اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع وقػػد

طردية ذات داللة  حصاوية عيف تطعيؽ الحكافز المادية كالمعمكية كالرلا الكظي ي عػف عيوػة العمػؿ 
التػػػأًير القػػػكم السػػػتخداـ القاوػػػد امممػػػي أف التػػػي بينػػػت ( 2005دراسػػػة )المطيػػػري,  و الكظي يػػػة.

   لمحكافز في رفع مستكل أدا  العامميف.
 : الفرضية الفرعية األولى نتائج

 عػػيف درجػػة تػػكافر مظػػاـ الحػػكافز( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة )كجػػد عالقػػة ت ال
 .كعيف مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية المادية

ف متحقؽ مف صحة ال رلية قاـ العاحث عاختعار معامؿ االرتعاط عيرسكف لمعرفة العالقة عيل
 المتييريف.
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طروقةىوإجراءاتى  (18) رقـ جدوؿ 
 لمحور الحوافز المادية العدد وقيمة معامؿ االرتباط ومستوى الداللةيوضح 

 مستوى الداللة قيمة معامؿ االرتباط العدد المحور
 145 الحوافز المادية

0.640 0.000   
 145 فاعمية األداء األمني

 //غير دالة   0.05 دالة عمد     0.01  دالة عمد 
مف  أصير 0.093ف مستكل الداللة لمعامؿ االرتعاط يساكم أمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 

ذات داللة  حصاوية عمد مستكل داللة كجد عالقة تأمم كذذا يعمي   0.05مستكل الداللة 
كعيف مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز المادية عيف درجة تكافر مظاـ الحكافز ( 0.05)

 مية.العرطة ال مسطي
كذػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد عالقػػة  يجاعيػػػة عػػػيف الحػػػكافز الماديػػة كفاعميػػػة امدا  امممػػػي  أم أمػػػم كممػػػا 

ذلػؾ عػأف الحػكافز الماديػة  ويفسػر الباحػثتكفرت الحكافز المادية كمما زادت فاعمية امدا  امممي  
صػة لمػكظ ي مـ في سٌد المقص في الركاتب  كخاعية احتياجات المكظؼ كأسرتم  كتستساعد في تم

 حككمة غزة  الذيف ال يتمقكف ركاتعمـ كاممة ممذ ًالًة أعكاـ.
ذمػاؾ عالقػة أف  لػى والتػي أشػارت ( 2007)الجريػد,  كؿ  مف دراسة اتفقت ىذه النتيجة مع وقد

ارتعاطيػػة طرديػػة ذات داللػػة  حصػػاوية ذات داللػػة  حصػػاوية عػػيف تطعيػػؽ الحػػكافز الماديػػة كالمعمكيػػة 
   عيوة العمؿ الكظي ية.كالرلا الكظي ي عف 

 : نتائج الفرضية الفرعية الثانية
 عػػيف درجػػة تػػكافر مظػػاـ الحػػكافز( 0.05ذات داللػػة  حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة )كجػػد عالقػػة ت ال

 .كعيف مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية المعمكية
تعاط عيرسكف لمعرفة العالقة عيف متحقؽ مف صحة ال رلية قاـ العاحث عاختعار معامؿ االر ل

 المتييريف.
(19) رقـ جدوؿ  

 لمحور الحوافز المعنوية العدد وقيمة معامؿ االرتباط ومستوى الداللةيوضح 
 مستوى الداللة قيمة معامؿ االرتباط العدد المحور

 145 الحوافز المعنوية
0.844 0.000   

 145 فاعمية االداء االمني
 //غير دالة   0.05 دالة عمد     0.01  دالة عمد 
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طروقةىوإجراءاتى

صير مف أ 0.000لة لمعامؿ االرتعاط يساكم ف مستكل الدالأمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 
ذات داللة  حصاوية عمد مستكل داللة كجد عالقة ت أمم كذذا يعمي  0.05مستكل الداللة 

امممي في جماز  كعيف مستكل فاعمية امدا المعمكية عيف درجة تكافر مظاـ الحكافز ( 0.05)
 العرطة ال مسطيمية.

كذػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عالقػػة  يجاعيػػة عػػيف الحػػكافز المعمكيػػة كفاعميػػة امدا  امممػػي  أم أمػػم كممػػا 
ذلػػػؾ عػػػأف الحػػػكافز  ويعػػػزو الباحػػػثتػػػكفرت الحػػػكافز المعمكيػػػة كممػػػا زادت فاعميػػػة امدا  امممػػػي  

يعػزز ى التعػجيع عػالقكؿ كت مػـ االحتياجػات  المعمكية  مًؿ: الترقية كعمادات العػكر كالتقػدير كحتػ
مـ فػػػي تعزيػػػز كالومػػػـ كامتمػػػاومـ لمعمػػػؿ  كيزيػػػد مػػػف رلػػػاذـ الػػػكظي ي  ًقػػػة العػػػامميف عالقيػػػادة  كيسػػػ

تقاف.  كيعجعمـ عمى امدا  ع اعمية كاع
ذمػاؾ عالقػة أف  لػى  والتػي أشػارت (2007)الجريػد,  كؿ  مف دراسة اتفقت ىذه النتيجة مع وقد

يػػة ذات داللػػة  حصػػاوية ذات داللػػة  حصػػاوية عػػيف تطعيػػؽ الحػػكافز الماديػػة كالمعمكيػػة ارتعاطيػػة طرد
التػػأًير أف  التػػي بينػػت (2005دراسػػة )المطيػػري,  و كالرلػػا الػػكظي ي عػػف عيوػػة العمػػؿ الكظي يػػة.

 القكم الستخداـ القاود امممي لمحكافز في رفع مستكل أدا  العامميف.
 : لفرضية الرئيسة الثانيةانتائج  .1
عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ ( 0.05ذات داللة  حصاوية عمػد مسػتكل داللػة )كجد فركؽ ت ال

ية تعػػػزل مدرجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكافز كمسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطي
 .لمتييرات: )العمر  الملذؿ العممي  الرتعة  عدد سمكات الخدمة(

 ى:ولنتائج الفرضية الفرعية األ 
عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ ( 0.05ذات داللة  حصاوية عمػد مسػتكل داللػة )كجد فركؽ ت ال

ية تعػػػزل مدرجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكافز كمسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطي
 العمر. لمتيير

ؽ عيف لمعرفة ال رك  One Way ANOVAمتحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعار  ؼ  ل
 المتييريف محؿ الدراسة.
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 (20)رقـ  جدوؿطروقةىوإجراءاتى

 مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" مستوى الداللةيوضح 
 لمتغير العمر

 مصدر التبايف المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

نظاـ الحوافز 
 المادية

 3.544 260.932 3 782.797 عيف المجمكعات
 
 

.016 
* 
 

 73.627 141 10381.437 داخؿ المجمكعات
  144 11164.234 المجمكع

نظاـ الحوافز 
 المعنوية

 4.782 326.604 3 979.811 عيف المجمكعات
 
 

.003 
** 
 

 68.300 141 9630.354 داخؿ المجمكعات
  144 10610.166 المجمكع

 مالي الحوافزاج
 4.641 1050.960 3 3152.879 عيف المجمكعات

 
 

.004 
** 
 

 226.445 141 31928.749 داخؿ المجمكعات
  144 35081.628 المجمكع

فاعمية االداء 
 االمني

 2.406 192.229 3 576.686 عيف المجمكعات
 
 

.070 
// 
 

 79.891 141 11264.666 داخؿ المجمكعات
  144 11841.352 المجمكع

 0.05//غير دالة عمد     0.05 دالة عمد    0.01  دالة عمد 
 :فأمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 

جمػػػالي  لماديػػػة  مظػػػاـ الحػػػكافز المعمكيػػػة  مسػػػتكل الداللػػػة الختعػػػار   ؼ  )مظػػػاـ الحػػػكافز ا -
 صػػػير مػػػف مسػػػتكل الداللػػػةأكذػػػي   عمػػػى الترتيػػػب 0.004  0.003   0.016الحػػػكافز( تسػػػاكم 

مػم تكجػد فػركؽ عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ  حيػث   مما مػرفض ال رلػيةأكذذا يعمي   0.05
درجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكافز فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطيمية تعػػػزل لمتييػػػر العمػػػر  كلصػػػالح الػػػذيف 

 .  كما ذك معيف في الجداكؿ الالحقة(ان عام 50أعمارذـ )أكًر مف 
كعػػػر مػػػف مسػػػتكل أ 0.070ممػػػي( تسػػػاكم دا  اماعميػػػة امالداللػػػة الختعػػػار  ؼ  )ف مسػػػتكل -

مػم ال تكجػد فػركؽ عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة  حيث   مما مقعؿ ال رضأكذذا يعمي   0.05الداللة 
 حكؿ مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير العمر.

لعػرطة ال مسػطيمية عقطػاع غػزة حػكؿ درجػة تػكافر كذذا يدؿ عمى اختالؼ  را  العامميف فػي جمػاز ا
( لمػػػـ أعمػػػى تقػػػدير  ان عامػػػ 50مظػػػاـ الحػػػكافز عػػػاختالؼ أعمػػػارذـ  كأف الػػػذيف أعمػػػارذـ )أكًػػػر مػػػف 

أكًػرذـ يحممػكف الرتػب العاليػة  كقػد  ان(عامػ 50ذلؾ عػأف الػذيف أعمػارذـ )أكًػر مػف  الباحث ويفسر
 دكف غيرذـ ممف ذـ أقؿ رتعة عسكرية.يتمقكف ععض الحكافز في االتصاالت كالمكاصالت  
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

كتػػدؿ المتػػاوج أيلػػان عمػػى عػػدـ اخػػتالؼ  را  العػػامميف فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية عقطػػاع غػػزة 
ذلػؾ  لػى أف جميػع العػامميف  ويعزو الباحػثحكؿ مستكل فاعمية امدا  امممي عاختالؼ أعمارذـ  

 .ذاتما يعممكف في عيوة عمؿ متعاعمة  كيمركف الظركؼ
 
 حوافز المادية:ال

 (21)رقـ  جدوؿ
 في محور الحوافز المادية فروقات بيف فئات العمريوضح 

 العمر
عاـ    30اقؿ مف 
 21.62ـ= 

عاـ    40-30مف 
 25.22ـ= 

عاـ    50-41مف 
 29.57ـ= 

عاـ   50أكثر مف 
 30.75ـ= 

    اً عام 30قؿ مف أ
 9.13 7.95 3.60 - 21.62ـ= 

   اً عام 40-30مف 
 5.53 4.35 - 3.60- 25.22ـ= 

   اً عام 50-41مف 
 1.18 - 4.35- 7.95- 29.57ـ= 

  اً عام 50أكثر مف 
 - 1.18- 5.53- 9.13- 30.75ـ=  

 0.05مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح امم ال يكجد فركؽ ذات داللة احصاوية عمد مستكل داللة 
 عيف فوات العمر لمحكافز المادية.

 الحوافز المعنوية:
 (22) رقـ جدوؿ

 في محور الحوافز المعنوية فروقات بيف فئات العمريوضح 

 العمر
عاـ    30اقؿ مف 
 33.46ـ= 

عاـ    40-30مف 
 32.07ـ= 

عاـ    50-41مف 
 36.87ـ= 

عاـ   50أكثر مف 
 41.50ـ= 

    اً عام 30قؿ مف أ
 33.46ـ= 

- -1.39 3.41 8.04 

   اً عام 40-30مف 
 32.07ـ= 

1.39 - 4.80 9.43  

   اً عام 50-41ف م
 36.87ـ= 

-3.41 -4.80 - 4.63 

   اً عام 50أكثر مف 
 41.50ـ= 

-8.04 -9.43  -4.63 - 
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

 0.05حصاوية عمد مستكل داللة  كجد فركؽ ذات داللة تمم أمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 
مر ( لصالح فوة العان عام 40-30مف  – ان عام 50كًر مف أف فوات العمر لمحكافز المعمكية )عي

 عاـ. 50اكًر مف 
 
 جمالي الحوافز:إ

 (23)رقـ  جدوؿ
 في إجمالي الحوافز فروقات بيف فئات العمريوضح 

 العمر
عاـ    30اقؿ مف 
 55.08ـ= 

عاـ    40-30مف 
 57.29ـ= 

عاـ    50-41مف 
 66.43ـ= 

عاـ   50أكثر مف 
 72.25ـ= 

    اً عام 30قؿ مف أ
 55.08ـ= 

- 2.21 11.36 17.17 

   اً عام 40-30مف 
 57.29ـ= 

-2.21 - 9.15 14.96 

   اً عام 50-41مف 
 66.43ـ= 

-11.36 -9.15 - 5.82 

   اً عام 50أكثر مف 
 72.25ـ= 

-17.17 -14.96 -5.82 - 

 0.05حصاوية عمد مستكل داللة  كجد فركؽ ذات داللة تمم ال أمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 
 عيف فوات العمر لمحكافز المادية.

 
 ج الفرضية الفرعية الثانية:نتائ
عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ ( 0.05ذات داللة  حصاوية عمػد مسػتكل داللػة )كجد فركؽ ت ال

ية تعػػػزل مدرجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكافز كمسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطي
 الملذؿ العممي. لمتيير

لمعرفة ال ركؽ عيف  One Way ANOVAار  ؼ  متحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعكل
 المتييريف محؿ الدراسة.
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 الفصلىالرابع
 (24)رقـ  جدوؿطروقةىوإجراءاتى

 مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" مستوى الداللةيوضح 
 لمتغير المؤىؿ العممي

مجموع  مصدر التبايف المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 مستوى الداللة ؼ""

 نظاـ الحوافز المادية
 596. 46.587 3 139.760 عيف المجمكعات

 
 

.619 
// 
 

 78.188 141 11024.475 داخؿ المجمكعات
  144 11164.234 المجمكع

نظاـ الحوافز 
 المعنوية

 1.061 78.081 3 234.244 عيف المجمكعات
 
 

.368 
// 
 

 73.588 141 10375.921 داخؿ المجمكعات
  144 10610.166 المجمكع

 جمالي الحوافزإ
 6662. 163.449 3 490.346 عيف المجمكعات

 
 

.5741 
// 
 

 245.328 141 34591.282 داخؿ المجمكعات
  144 35081.628 المجمكع

 منيألداء افاعمية األ
 66606. 55.155 3 165.465 عيف المجمكعات

 
 

.5742 
// 
 

 82.808 141 11675.887 تداخؿ المجمكعا
  144 11841.352 المجمكع

 0.05//غير دالة عمد     0.05 دالة عمد    0.01  دالة عمد 
 :مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح اف

مستكل الداللة الختعار  ؼ  )مظاـ الحكافز المادية  مظاـ الحكافز المعمكية  اجمالي  -
كعر أعمى الترتيب  0.5742  0.5741  0.368  0.619الحكافز  فاعمية االدا  االممي( تساكم 

كجد فركؽ عيف  را  أفراد عيمة تمم ال  مما مقعؿ ال رض حيث أكذذا يعمي   0.05مف مستكل الداللة 
الدراسة حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي. 

اد عيمة الدراسة حكؿ مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز ال تكجد فركؽ عيف  را  أفر كأيلا 
 العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي.

كذػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ اخػػتالؼ  را  العػػامميف فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية حػػكؿ درجػػة تػػكافر مظػػاـ 
ذلػػؾ عػػأف  الباحػػثويفسػػر الحػكافز كحػػكؿ مسػػتكل فاعميػػة امدا  امممػػي عػػاختالؼ مػػلذالتمـ العمميػػة  

 .ذاتما ألمظمة كالقكاميفل  كيخلعكف م سما مملسسةلجميع العامميف يمتمكف 
عػدـ كجػكد فػركؽ فػي اتجاذػات  لػى  (2011)العػامر,  كػؿ  مػف دراسة اتفقت ىذه النتيجة مع وقد

أفراد مجتمع الدراسة حكؿ دكر الحكافز في تجكيػد امدا  لػدل رجػؿ اممػف عػاختالؼ متييػر المسػتكل 
كجكد فركؽ دالة  حصاويان عيف عيمة الدراسة في حافز عدؿ ( 2005وبينت دراسة )الوابؿ, . تعميميال

 .اإلعاعة كفقان لمملذؿ العممي
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 الفصلىالرابع
 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:ةىوإجراءاتىطروق

عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ ( 0.05ذات داللة  حصاوية عمػد مسػتكل داللػة )كجد فركؽ ت ال
ية تعػػػزل مز كمسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطيدرجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكاف

 الرتعة. لمتيير
لمعرفة ال ركؽ عيف  One Way ANOVAمتحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعار  ؼ  ل

 المتييريف محؿ الدراسة.
 (25)رقـ  جدوؿ

 ستوى الداللةمجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" ميوضح 
 لمتغير الرتبة

 مصدر التبايف المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

نظاـ الحوافز 
 المادية

 3.743 274.493 3 823.478 عيف المجمكعات
 
 

.013 
* 
 

 73.339 141 10340.757 داخؿ المجمكعات
  144 11164.234 المجمكع

نظاـ الحوافز 
 المعنوية

 5.773 386.903 3 1160.710 عيف المجمكعات
 
 

.001 
** 
 

 67.017 141 9449.455 داخؿ المجمكعات
  144 10610.166 المجمكع

 جمالي الحوافزإ
 5.798 1284.164 3 3852.493 عيف المجمكعات

 
 

.001 
** 
 

 221.483 141 31229.134 داخؿ المجمكعات
  144 35081.628 المجمكع

فاعمية االداء 
 االمني

 4.007 310.065 3 930.194 عيف المجمكعات
 
 

.009 
** 
 

 77.384 141 10911.158 داخؿ المجمكعات
  144 11841.352 المجمكع

 0.05//غير دالة عمد     0.05 دالة عمد    0.01  دالة عمد 
 :مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح اف

مكية  اجمالي ة الختعار  ؼ  )مظاـ الحكافز المادية  مظاـ الحكافز المعمستكل الدالل -
عمى الترتيب  0.009  0.001  0.001  0.013ممي( تساكم دا  امالحكافز  فاعمية ام

تكجد فركؽ عيف  را   مم  مما مرفض ال رض حيث أكذذا يعمي   0.05صير مف مستكل الداللة أ
فر مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير أفراد عيمة الدراسة حكؿ درجة تكا

فركؽ عيف  را  أفراد عيمة الدراسة أيلا تكجد ك الرتعة  كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية )مقدـ(. 
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

حكؿ مستكل فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الرتعة  كلصالح 
 .كما ذك معيف في الجداكؿ الالحقة  أصحاب الرتعة العسكرية )مقدـ(

كذذا يدؿ عمى اختالؼ  را  العامميف في جماز العرطة ال مسطيمية حكؿ درجة تكافر مظاـ 
الحكافز كحكؿ مستكل فاعمية امدا  عاختالؼ رتعمـ العسكرية  كأف أصحاب الرتعة العسكرية 

اب ذذ  الرتعة  كككممـ ذلؾ لطعيعة أصح ويفسر الباحث)مقدـ( ذـ أعمى مستكل في التقدير  
 يعممكف في م اصؿ كمراكز حساسة في جماز العرطة.

عػدـ كجػكد فػركؽ  لػى كالتػي اعػارت  (2011)العامر,  كؿ  مف دراسة اتفقت ىذه النتيجة مع وقد
في اتجاذات أفراد مجتمع الدراسػة حػكؿ دكر الحػكافز فػي تجكيػد امدا  لػدل رجػؿ اممػف عػاختالؼ 

 .متيير الرتعة العسكرية
 

 الحوافز المادية:
 (26)رقـ  جدوؿ

 في محور الحوافز المادية فروقات بيف فئات الرتبةيوضح 
 24.72نقيب  ـ=  26.19رائد   ـ=  33.82مقدـ   ـ=  27.33عقيد  ـ=  الرتبة
 2.61- 1.14- 6.48 - 27.33عقيد   ـ= 
 9.09 - 7.63- - 6.48- 33.82مقدـ   ـ= 
 1.47- - 7.63 1.14 26.19رائد   ـ= 
 - 1.47  9.09 2.61 24.72نقيب  ـ= 

 
 0.05حصاوية عمد مستكل داللة  كجد فركؽ ذات داللة تمم أجدكؿ الساعؽ يتلح مف خالؿ ال

 عيف فوات الرتعة لمحكافز المادية )مقدـ  مقيب( لصالح الرتعة مقدـ.
 الحوافز المعنوية:

 (27)رقـ  جدوؿ
 فز المعنويةفي محور الحوا فروقات بيف فئات الرتبة

 31.65نقيب  ـ=  35.12رائد   ـ=  41.73مقدـ   ـ=  34.33عقيد  ـ=  الرتبة
 2.68- 0.79 7.39 - 34.33عقيد  ـ= 
  10.08- 6.61- - 7.39- 41.73مقدـ   ـ= 
 3.47- - 6.61 0.79- 35.12رائد   ـ= 
 - 3.47  10.08 2.68 31.65نقيب  ـ= 
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 الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

 0.05حصاوية عمد مستكل داللة  كجد فركؽ ذات داللة ت ممأمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 
 .(مقدـ)عيف فوات الرتعة لمحكافز المعمكية )مقدـ  مقيب( لصالح الرتعة 

 جمالي الحوافز:إ
 (28)رقـ  جدوؿ

 في إجمالي الحوافز فروقات بيف فئات الرتبةيوضج 
 56.37نقيب  ـ=  61.31رائد   ـ=  75.55مقدـ   ـ=  61.67عقيد  ـ=  الرتبة
 5.29- 0.36- 13.88 - 61.67عقيد  ـ= 
  19.18- 14.24- - 13.88- 75.55مقدـ   ـ= 
 4.94- - 14.24 0.36 61.31رائد   ـ= 
 - 4.94  19.18 5.29 57.37نقيب  ـ= 

 0.05كجد فركؽ ذات داللة احصاوية عمد مستكل داللة تمم أمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 
 فز المادية )مقدـ  مقيب( لصالح الرتعة مقدـ.عيف فوات الرتعة لمحكا

 مني:داء األفاعمية األ
 (29)رقـ  جدوؿ

 في محور فاعمية األداء األمني فروقات بيف فئات الرتبةيوضح 
 51.00نقيب  ـ=  52.31رائد   ـ=  60.73مقدـ   ـ=  53.00عقيد  ـ=  الرتبة
 2.00- 0.69- 7.73 - 53.00عقيد  ـ= 
  9.73- 8.42- - 7.73- 60.73مقدـ   ـ= 
 1.31- - 8.42 0.69 52.31رائد   ـ= 
 - 1.31  9.73 2.00 51.00نقيب  ـ= 

 0.05كجد فركؽ ذات داللة احصاوية عمد مستكل داللة تمم أمف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح 
 عيف فوات الرتعة لمحكافز المادية )مقدـ  مقيب( لصالح الرتعة مقدـ.

 ة الرابعة:نتائج الفرضية الفرعي
عػيف  را  أفػراد عيمػة الدراسػة حػكؿ ( 0.05ذات داللة  حصاوية عمػد مسػتكل داللػة )كجد فركؽ ت ال

ية تعػػػزل مدرجػػػة تػػػكافر مظػػػاـ الحػػػكافز كمسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز العػػػرطة ال مسػػػطي
 عدد سمكات الخدمة. لمتيير

لمعرفة ال ركؽ عيف  One Way ANOVAمتحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعار  ؼ  كل
 المتييريف محؿ الدراسة.
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 (30)رقـ  جدوؿطروقةىوإجراءاتى

 مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" مستوى الداللةيوضح 
 لمتغير عدد سنوات الخدمة

 مصدر التبايف المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ؼ"

مستوى 
 اللةالد

نظاـ الحوافز 
 المادية

 1.569 120.656 2 241.313 عيف المجمكعات
 
 

.212 
// 
 

 76.922 142 10922.922 داخؿ المجمكعات
  144 11164.234 المجمكع

نظاـ الحوافز 
 المعنوية

 024. 1.804 2 3.607 عيف المجمكعات
 
 

.976 
// 
 

 74.694 142 10606.558 داخؿ المجمكعات
  144 10610.166 مكعالمج

 اجمالي الحوافز
 604. 147.939 2 295.878 عيف المجمكعات

 
 

.548 
// 
 

 244.970 142 34785.750 داخؿ المجمكعات
  144 35081.628 المجمكع

فاعمية االداء 
 االمني

 017. 1.397 2 2.795 عيف المجمكعات
 
 

.983 
// 
 

 83.370 142 11838.557 داخؿ المجمكعات
  144 11841.352 المجمكع

 0.05//غير دالة عمد     0.05 دالة عمد    0.01  دالة عمد 
 :مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح اف

جمالي ألمادية  مظاـ الحكافز المعمكية  مستكل الداللة الختعار  ؼ  )مظاـ الحكافز ا -
كعر أعمى الترتيب  0.983  0.548  0.976  0.212ممي( تساكم دا  امالحكافز  فاعمية ام
مم ال تكجد فركؽ عيف  را  أفراد أيث مما مقعؿ ال رض حأكذذا يعمي   0.05مف مستكل الداللة 

عدد عيمة الدراسة حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير 
ستكل فاعمية امدا  ال تكجد فركؽ عيف  را  أفراد عيمة الدراسة حكؿ مكأيلا . سمكات الخدمة

كذذا يدؿ عمى عدـ عدد سمكات الخدمة  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير 
اختالؼ  را  العامميف في جماز العرطة ال مسطيمية عقطاع غزة حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز 

مف   لؾذ الباحث ويعزوكحكؿ مستكل فاعمية امدا  امممي عاختالؼ عدد سمكات خدمتمـ  
  سكا ن العامميف الذيف تـ تكظي مـ ععد فكز حركة ذاتما جميع العامميف يعممكف في عيوة العمؿ

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع  حماس كقيادتما لمحككمة  أـ العامميف الذيف تـ تكظي مـ قعؿ ذلؾ.
مجتمع عدـ كجكد فركؽ في اتجاذات أفراد  لى  كالتي أعارت (2011)العامر,  كؿ  مف دراسة

 .الدراسة حكؿ دكر الحكافز في تجكيد امدا  لدل رجؿ اممف عاختالؼ متيير سمكات الخدمة
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 انفصم اخلايس
 اننتائج وانتىصُاث وانذراساث ادلقرتدت

 
 نتائج الدراسة -أوال

 الدراسة توصيات -ثانيا:
 يات الدراسةمصفوفة الربط بيف نتائج وتوص -ثالثا
 حةالدراسات المقتر  -رابعاً 
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 الفصؿ الخامس
 نتائج وتوصيات الدراسة

 تمييد:
التكصػػؿ  ليمػػا فػػي لػػك  وج التػػي سػػعت الدراسػػة الػػى اصػػص ذػػذا ال صػػؿ لتمخػػيص المتػػخي 

ي تسػػاعد لػػى كلػػع مجمكعػػة مػػف التكصػػيات كاالقترحػػات التػػمتػػاوج التحميػػؿ اإلحصػػاوي  كصػػكال  
ممػػي فػػي قيػػؽ أعمػػى مسػػتكل لػػألدا  اممػػف مظػػاـ الحػػكافز كدكرة فػػي تح عمػػى االرتقػػا  عمسػػتكل عػػاؿو 

 جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة.
 :نتائج الدراسة -أوال

لػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج تػػـ تقسػػيميا وفػػؽ تسػػاؤالت ومحػػاور الدراسػػة, وقػػد خمصػػت الدراسػػة إ
 وذلؾ عمى النحو التالي:

 :في جياز الشرطة الفمسطينية المادية نتائج توافر نظاـ الحوافز .1
عػػكزف  ت  حيػػث جػػا ظػػاـ الحػػكافز الماديػػة فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة قميمػػةتػػكفر م -

 .%(47.07مسعي )
عػػػكزف مسػػػعي   حيػػػث جػػػا ت فػػػراد فػػػي العمػػػؿكافػػػآت عمػػػى تعزيػػػز الممافسػػػة عػػػيف امتعػػػجع الم -

(62.90.)% 
 عػػػػكزف مسػػػػعي   حيػػػػث جػػػػا تتعطػػػػى الحػػػػكافز الماديػػػػة لمحػػػػد مػػػػف الرعػػػػكة كالتمػػػػرب الػػػػكظي ي -

(54.07.) 
عػكزف    حيػث جػا تمتطمعػات الحيػاة المعيعػية ةتك ػي لمكاجمػ ان تقدـ الملسسػة اممميػة أجػكر ال  -

 .(%39.03)مسعي 
 عػػػػػػكزف مسػػػػػػعي   حيػػػػػػث جػػػػػػا تععػػػػػػكؿ دكرم ةعيييمػػػػػػمح المكظػػػػػػؼ المميػػػػػػز عػػػػػػالكة تعػػػػػػجال  -

(38.48.)% 
 
 :في جيمز الشرطة الفمسطينية المعنوية نتائج توافر نظاـ الحوافز .2
 ت  حيػػث جػػا مكيػػة فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة متكسػػطةيتػػكفر مظػػاـ الحػػكافز المع -

 .%(60.87عكزف مسعي )
تعمػؿ اإلدارة جاذػػدة لمػػمح عػػمادة تقػػدير لمعػػامميف المتميػػزيف فػػي جمػػاز العػػرطة  حيػػث جػػا ت  -

  %(.68.55عكزف مسعي )
فػػراد  حيػػث جػػا ت كتعزيػػز الممافسػػة عػػيف ام  يعػػجع مظػػاـ الحػػكافز عمػػى رفػػع الػػركح المعمكيػػة -

 %(.68كزف مسعي )ع
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يكجػػػػد مظػػػػاـ جيػػػػد لمحػػػػكافز المعمكيػػػػة كفقػػػػان لمقػػػػامكف ال مسػػػػطيمي  حيػػػػث جػػػػا ت عػػػػكزف مسػػػػعي  -
(54.48.)% 

 %(.53.24)يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار  حيث جا ت عكزف مسعي  -
 
 :في جياز الشرطة الفمسطينية نتائج فاعمية األداء األمني .3
عػكزف  ت  حيػث جػا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية يكجد مستكل جيد مف فاعمية امدا  -

 .%(69.54مسعي )
  %(.80.41ة لمـ  حيث جا ت عكزف مسعي )يمتـز العاممكف عأكقات الدكاـ المحددٌ  -
ـ كالمػػػػػػكاوح داخػػػػػػؿ الملسسػػػػػػة اممميػػػػػػة  حيػػػػػػث جػػػػػػا ت عػػػػػػكزف مسػػػػػػعي يمتػػػػػػـز العػػػػػػاممكف عػػػػػػالمظ -

(76.83.)% 
 مما:فأما أدمي فقرتيف  -
ميف كافػػة المعمكمػػات الالزمػػة إلمجػػاز الممػػاـ المطمكعػػة  حيػػث جػػا ت عػػكزف تتػػكفر لػػدل العػػام -

 %(.62.07مسعي )
يف فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات المتعمقػػػػة عالعمػػػػؿ  حيػػػػث جػػػػا ت عػػػػكزف مسػػػػعي تعػػػػارؾ اإلدارة العػػػػامم -

(60.97.)% 
 
 نتائج العالقة بيف توافر نظاـ الحوافز وفاعمية األداء األمني: .4
حػػكافز كعػػيف مسػػتكل فاعميػػة امدا  امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطة تكجػػد عالقػػة عػػيف درجػػة تػػكافر ال -

 ال مسطيمية.
تكجػػد عالقػػة عػػيف درجػػة تػػكافر الحػػكافز الماديػػة كعػػيف مسػػتكل فاعميػػة امدا  امممػػي فػػي جمػػاز  -

 العرطة ال مسطيمية.
تكجػد عالقػة عػيف درجػة تػكافر الحػكافز المعمكيػة كعػيف مسػتكل فاعميػة امدا  امممػي فػي جمػاز  -

 ال مسطيمية.العرطة 
 
 نتائج الفروقات في توافر نظاـ الحوافز: .5
تكجػػد فػػركؽ عػػيف  را  أفػػراد عيمػػة الدراسػػة حػػكؿ درجػػة تػػكافر مظػػاـ الحػػكافز فػػي جمػػاز العػػرطة  -

 (.ان عام 50ال مسطيمية تعزل لمتيير العمر  كلصالح الذيف أعمارذـ )أكًر مف 
فر مظػاـ الحػكافز فػي جمػاز العػرطة ال تكجد فركؽ عيف  را  أفراد عيمة الدراسة حكؿ درجة تػكا -

 ال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي.
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تكجػػد فػػركؽ عػػيف  را  أفػػراد عيمػػة الدراسػػة حػػكؿ درجػػة تػػكافر مظػػاـ الحػػكافز فػػي جمػػاز العػػرطة  -
 ال مسطيمية تعزل لمتيير الرتعة  كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية )مقدـ(.

سة حكؿ درجة تػكافر مظػاـ الحػكافز فػي جمػاز العػرطة ال تكجد فركؽ عيف  را  أفراد عيمة الدرا -
 ال مسطيمية تعزل لمتيير عدد سمكات الخدمة.

 
 نتائج الفروقات في مستوى فاعمية األداء األمني: .6
ال تكجػػػد فػػػركؽ عػػػيف  را  أفػػػراد عيمػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ مسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز  -

 العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير العمر.
د فػػػركؽ عػػػيف  را  أفػػػراد عيمػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ مسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز ال تكجػػػ -

 العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي.
تكجد فركؽ عيف  را  أفراد عيمة الدراسة حكؿ مستكل فاعمية امدا  امممػي فػي جمػاز العػرطة  -

 عسكرية )مقدـ(.ال مسطيمية تعزل لمتيير الرتعة  كلصالح أصحاب الرتعة ال
ال تكجػػػد فػػػركؽ عػػػيف  را  أفػػػراد عيمػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ مسػػػتكل فاعميػػػة امدا  امممػػػي فػػػي جمػػػاز  -

 العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير عدد سمكات الخدمة.
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 توصيات الدراسة: -ثانيا
مؿ العاحث مف الجمات المعمية مكعة مف التكصيات  كيأقدمت الدراسة مج

في الحسعاف  كقد قسمت ذذ  التكصيات الى  مع لمظاـ الحكافز ككلعماجمة كالتطعمك 
 المحاكر التالية: 

 :الحوافز المادية في جياز الشرطة الفمسطينيةالمجاؿ األوؿ:  .1
 متطمعات الحياة المعيعية. ةلمكاجم زيادة معدؿ االجكر لمعامميف في جماز العرطة -
 ممية.سة امع الحكافز المادية عإمصاؼ كعدؿ داخؿ الملسيتكز  -
 .العمؿ عمى تحسيف سمـ الركاتب المعمكؿ عم في االجمزة امممية -
 ـ تعكيلات عادلة ككافية عمد تقاعد المكظؼ العسكرم.يتقد -
 القامكف ال مسطيمي. ممظاـ الحكافز المادية حسب ما مص عمي تطعيؽ -
 مف الجمد في العمؿ. مزيداللعذؿ  التعجيعيةعمى امدا   ممح العالكات -
 ممية.لدل العامميف عمـ كدراية عمظاـ الحكافز المادية داخؿ الملسسة امف يككف أ -
 
 في جياز الشرطة الفمسطينية: المعنويةالحوافز المجاؿ الثاني:  .2
 .العمؿ عمى ت عيؿ مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية -
 المعاركة في اتخاذ القرار.مف  في جماز العرطة لعامميفا تمكيف  -
 كفقان لمقامكف ال مسطيمي.  مظاـ جيد لمحكافز المعمكية ماداعت -
ع اإلدارة عمػػػى تقػػػديـ اآلرا  كالمقترحػػػات الخاصػػػة عتطػػػكير مظػػػاـ الحػػػكافز فػػػي مجػػػاؿ يتعػػػج -

 العمؿ.
 تماسب الحكافز المعمكية المقدمة مع الجمد المعذكؿ. -
 مة عف العامميف.ممح الحكافز المعمكية كفؽ تقارير الك ا ة المقدٌ  -
 
 فاعمية األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية:المجاؿ الثالث:  .3
 كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة. تكفير -
 ف صالحيات تساعد عمى القياـ عامعماؿ المككمة  ليمـ.يممح العامم -
 معامميف عمى تقديـ اآلرا  كالمقترحات في مجاؿ العمؿ.لع اإلدارة يتعج -
 كالقدرة عمى حؿ معاكؿ العمؿ.  مميف الممارات الكافيةاالعلدل  أف يتكفر -
 عمعاركتمـ عدكرات تدريعية.  تطكير أدا  العامميف -
 تعزيز فاعمية امادا  امممي مف خالؿ مكافآة المتميزيف في جماز العرطة -
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 :ىـ النتائج والتوصيات وجيات االختصاصمصفوفة الربط بيف أ -ثالثا
كالجمػات المختصػػة  ط عػيف أذػـ المتػاوج كالتكصػػيات التػي تكصػمت  ليمػا الدراسػةكالجػدكؿ التػالي يػرع

 المعمية عالتم يذ.
 (31جدوؿ رقـ )

 وجيات االختصاص مصفوفة الربط بيف أىـ النتائج والتوصياتيوضح 
, حيػث جػاءت يتوفر نظاـ الحوافز المادية في جياز الشرطة الفمسطينية بدرجة قميمةالنتيجة األولى: 

 .%(47.07نسبي )بوزف 
 جية االختصاص التوصيات ـ
 كزارة المالية متطمعات الحياة المعيعية. ةلمكاجم زيادة معدؿ االجكر لمعامميف 1
 قيادة كزارة الداخمية ممية.ع الحكافز المادية عإمصاؼ كعدؿ داخؿ الملسسة اميتكز  2
 عرطةقيادة جماز ال متميز.الدا  امعمى  ةعييتعجال اتعالك الممح  3
 كزارة المالية ـ تعكيلات عادلة ككافية عمد تقاعد المكظؼ العسكرم.يتقد 4

القػػػػػامكف  ممظػػػػػاـ الحػػػػػكافز الماديػػػػػة حسػػػػػب مػػػػػا مػػػػػص عميػػػػػ تطعيػػػػػؽ 5
 ال مسطيمي.

 قيادة الحككمة

 قيادة كزارة الداخمية مف الجمد في العمؿ. مزيداللعذؿ  التعجيعية ممح العالكات 6
 كزارة المالية

لػػػدل العػػػامميف عمػػػـ كدرايػػػة عمظػػػاـ الحػػػكافز الماديػػػة داخػػػؿ أف يكػػػكف  7
 ممية.الملسسة ام

 العالقات العامة

 
, حيػث يتوفر نظاـ الحوافز المعنوية فػي جيػاز الشػرطة الفمسػطينية بدرجػة متوسػطةالنتيجة الثانية: 

 .%(60.87جاءت بوزف نسبي )
 جية االختصاص التوصية ـ
 قيادة جماز العرطة اتخاذ القرار. المعاركة فيمف لعامميف ا تمكيف 1

 كفقان لمقامكف ال مسطيمي.  مظاـ جيد لمحكافز المعمكية اعتماد 2
 قيادة كزارة الداخمية

 كزارة المالية

3 
ع اإلدارة عمػى تقػديـ اآلرا  كالمقترحػات الخاصػة عتطػكير مظػػاـ يتعػج

 الحكافز في مجاؿ العمؿ.
 قيادة جماز العرطة
 ـمدرا  الدكاور كامقسا

 تماسب الحكافز المعمكية المقدمة مع الجمد المعذكؿ. 4
 قيادة جماز العرطة

 مدرا  الدكاور كامقساـ
 قيادة جماز العرطة ممح الحكافز المعمكية كفؽ تقارير الك ا ة المقدمة عف العامميف. 5
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 الفصلىالخامس
النتائجىوالتوصواتى

 مدرا  الدكاور كامقساـ
فػي جيػاز الشػرطة الفمسػطينية, حيػث  يوجػد مسػتوى جيػد مػف فاعميػة األداء األمنػيالنتيجة الثالثة: 

 %(.69.54جاءت بوزف نسبي )
 جية االختصاص التوصية ـ

 كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة. تكفير 1
 قيادة جماز العرطة

 مدرا  الدكاور كامقساـ

2 
ف صػػػػالحيات تسػػػػاعد عمػػػػى القيػػػػاـ عامعمػػػػاؿ يمػػػػمح العػػػػامم

 المككمة  ليمـ.
 عرطةقيادة جماز ال

 مدرا  الدكاور كامقساـ

3 
معػػامميف عمػػى تقػػديـ اآلرا  كالمقترحػػات فػػي لع اإلدارة يتعػػج

 مجاؿ العمؿ.
 قيادة جماز العرطة

 مدرا  الدكاور كامقساـ

4 
كالقػدرة عمػى حػؿ   مميف الممارات الكافيػةاالعلدل  أف يتكفر

 معاكؿ العمؿ.

 قيادة جماز العرطة
 مدرا  الدكاور كامقساـ

 التدريب دارة 
دارة التدريبك  قيادة جماز العرطة عمعاركتمـ عدكرات تدريعية.  تطكير أدا  العامميف 5  اع

 
 :لمدراسات المستقبميةمقترحات : رابعاً 

 تصكر مقترح لت عيؿ مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية. .1
 تصكر مقترح لتحسيف فاعمية امدا  امممي في جماز العرطة ال مسطيمية. .2
 عمية امدا  امممي في أجمزة العرطة في الدكؿ العرعية.فا .3

 :الخاتمة
كفػػػي الختػػػاـ  مػػػؿ مػػػف اهلل العمػػػٌي القػػػدير أف تيلػػػيؼ ذػػػذ  الدراسػػػة عػػػيوان جديػػػدان فػػػي مجػػػاؿ 
العحػػػث العممػػػػي كالعمػػػػؿ امممػػػػي  كأف تيسػػػػمـ فػػػػي عمػػػا  كتقػػػػدـ الملسسػػػػة اممميػػػػة ال مسػػػػطيمية  كمػػػػا 

متم  امي لكؿ مف ساذـ في  مجاز ذذ  الدراسة.اليسعمي  ال أف أجٌدد عكرم كاع
فإف كفقت فذلؾ فلؿ مف اهلل ككرمم  كيركؽ لي في ذػذ  المقػاـ قػكؿ العمػاد امصػ مامي  
 مػي رايػت أمػم ال يكتػػب  مسػاف كتاعػان فػي يكمػػم  ال قػاؿ فػي غػػد  لػك غييػر ذػذا لكػػاف أحسػف كلػك زيػػد 

لكػػاف أجمػػؿ  كذػػذا مػػف اعظػػـ الععػػر كػػذا لكػػاف يهستحسػػف  كلػػك قػػدـ ذػػذا لكػػاف أفلػػؿ كلػػك تيػػرؾ ذػػذا 
 كذك دليؿ عمى استيال  المقص عمى جممم الععر.

 (88)ذكد: ﴾وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا تِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيةُ  ﴿

 (182)الص ات:  ﴾وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمنِيَ  ﴿
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 المصادرىوالمراجع

 المصادر والمراجع
 

 المصادر:  -أوالً 
 .القر ف الكريـ 
 .السمة المعكية العري ة 
 

 :المراجع العربية -ثانياً 
 الكتب: .1
 ( إدارة المنظمات العامة2002أعك ع مة  عصاـ الديف أميف ").د . ف    
 مكتعػة كمطععػة عمػاؿ واالسػتثمار الػدولياقتصػاديات األ "( 2001د السػالـ )عك قحؼ  ععأ   

 االععاع ال مية  مصر.
 ( المسػاءلة والفاعميػة فػي األداء التربويػة2006اخكرعيدة  عالية عمػت خمػؼ ") دار مكتعػة   

 الحامد  عماف  االردف.
 ( 2004عرمكطي  سعاد ) "ردف.ف  ام   دار كاوؿ لممعر كالتكزيع  عمادارة الموارد البشريةإ 
 ( 1997عف سعيد  خالد عف سعد  )المكتعة الكطمية  عماف  امردف.إدارة الجودة الشاممة    
 ( 1998تكفيؽ  ععد الرحمف) مركز الخعرات المممية لندارة."الدافعية وحوافز العمؿ    
 ( 2010الجرجاكم  زياد ),"مطععػة اعمػا  الجػراح  2ط " القواعد المنيجيػة لبنػاء االسػتبياف  

 يف.فمسط
 ( 2001الجريسػػي  خالػػد) "سػػالمي  مطػػاعع الحميػػد  دارم كاإل   مػػف الممظػػكر اإلدارة الوقػػتإ

 الرياض.
 ( 2004جريمعػػرج  جيػػراؿ  )ترجمػػة د. رفػػاعي محمػػد رفػػاعي  إدارة السػػموؾ فػػي المنظمػػات   

 دار المريخ لممعر  الرياض  السعكدية.
 ( 2000جػػػػكاد  عػػػػكقي) لممعػػػػر كالتكزيػػػػع  عمػػػػاف      دار كمكتعػػػػة الحامػػػػد" سػػػػموؾ تنظيمػػػػي

 االردف.
   ذاس لمطعاعة  القاذرة  مصر.فراددارة األإ" (2009جالؿ ) حافظ    
 (مبػػادئ اإلدارة والنظريػػات اإلداريػػة ووظػػائؼ المنطمػػػة2006حػػريـ  حسػػيف ")دار  1   ط  

 حامد لممعر  عماف  امردف.
 ( 2003درة  ععػػػد العػػػارم) سػػػس النظريػػػة ت: األ" تكنولوجيػػػا االداء البشػػػري فػػػي المنظمػػػا

 ردف.  عماف  امداريةوداللتيا في البيئة العربية المعاصرة, المنظمة العربية لمتنمية اإل
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 ( 2009دياب  طػارؽ)دار المملػة " تنمية الكوادر البشرية لمواجيػة المتغيػرات المعاصػرة   
 العرعية  القاذرة  مصر.

 ( إدارة المػػوارد البشػػرية: تخصػػص نظػػ2003رعاعيػػة  عمػػي ")1   طـ المعمومػػات اإلدرايػػة  
 ص ا  لممعر كالتكزيع  عماف  امردف.

 ( 2000زكيمػػػؼ  ممػػػدم  )دار 1  طإدارة األفػػػراد مػػػف منظػػػور كمػػػي والعالقػػػات اإلنسػػػانية  
 المجدالكم  عماف  امردف.

 ( 2004سمطاف  محمد)الدار الجامعية الجديدة  االسكمدرية  مصر." السموؾ التنظيمي    
 ( 2001السػػػػممي  عمػػػػي) "دار غريػػػػب لممعػػػػر 1   طةدارة المػػػػوارد البشػػػػرية االسػػػػتراتيجيإ  

 كالتكزيع  عماف.
 ( 2005عػػػػاكيش  مصػػػػط ي مجيػػػػب) "دار العػػػػركؽ  دارة االفػػػػرادإدارة المػػػػوارد البشػػػػرية: إ   

 عماف.
 ( 2008العػػػيخمي  ععػػػد القػػػادر) دار " ميػػػػارة ادارة الوقػػػت: كيػػػؼ تػػػػنظـ وتتجنػػػب ىػػػػدره   

 يع  الرياض  السعكدية.الحلارة لممعر كالتكز 
 ( 2007الصػػيرفي  محمػػد)دار الممػػاذج لممعػػر كالتكزيػػع  عمػػاف  " مبػػادئ التنظػػيـ واإلدارة   

 االردف.
 (اإلدارة واالعماؿ2007العامرم  صالح ")دار كاوؿ لمممعر  عماف  امردف.1   ط   
 (2007العػػامي  ذيػػًـ  )المعرفػػة لممعػػر   دار كمػػكز 1   طاإلدارة بػػالحوافز: التحفيػػز والكافػػات

 كالتكزيع  عماف  امردف.
 ( 2006ععاس  سميمة) دار كاوؿ لممعر  عماف  االردف.2   ط" مدخؿ استراتيجي   
  دارة المػوارد البشػرية: مػدخؿ اسػتراتيجيإ(. " 2000اعد  سالـ  احمػد فػلاد )ععد الجميؿ  ر   

 المسر الذذعي لمطعاعة  القاذرة.
 (2005ععدالرحمف  ايماف  ) حمػب  1   ععاع لممعػر كالعمػـك طالمختصر في اإلدارةالمرجع  

 سكريا.
 (2003الععكدم  محسػف )(  دار المملػة العرعيػة لممعػر  2   ج)االدارة العامػة: عمػاؿ اإلدارة

 القاذرة  مصر.
 (ميػػارات البحػػث العممػػي2003ععيػػد  مصػػط ي ")ميػػدياف لألعحػػاث كالدراسػػات  غػػزة  1   ط  

 فمسطيف.
 ( 2008عقيمي  عمر كص ي .) "ردف.   ملسسة زذراف  عماف  امدارة الموارد البشريةإ 
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 ( تطبيقػػػات فػػػي إدارة الجػػػودة الشػػػاممة2008العمػػػي  ععػػػد السػػػتار ")  دار المسػػػيرة لممعػػػر   
 عماف.

 ( 2004العمياف  محمكد سمماف  .)الطععة الًاميػة  السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ   
 دار كاوؿ لممعر  عماف  امردف.

 دار اسػػػػامة لممعػػػػر كالتكزيػػػػع  داري" القيػػػػادة واإلشػػػػراؼ اإل( 2010ض )ليػػػػزك  فػػػػاتف عػػػػك ا   
 عماف  االردف.

 (2003فتحي  محمد) "دار المعر اإلسالمية  مصر.مصطمح إداري 766   
 (قوة التحفيز: كيؼ تحفز اآلخريف وتحصؿ عمى ما أفضؿ مالػدييـ2011ال قي  اعراذيـ ")   

 قاذرة  مصر.تمرات لممعر كالتكزيع  ال
 ردف.   دار المعر  عماف  امدارة والنظريات" مبادئ اإل( 2006ي  محمد قاسـ )القريكت 
 ( ترشػػيد وتحفيػػز المػػوظفيف1995كيمػػاف  كيػػت" .) الطععػػة امكلػػى  ترجمػػة مركػػز التعريػػب   

 كالعرمجة )ماجي حداد(  الدار العرعية لمعمـك  عيركت  لعماف.
 (2003المػػػكزم  مكسػػػي  ) دار كاوػػػؿ 2   طالتنظيمػػػي اساسػػػيات ومفػػػاىيـ حديثػػػةالتطػػػوير  

 لممعر  عماف  امردف.
   الدار لجامعية  االسكمدرية.جور والتعويضات" نظـ األ (2010حمد )أماذر    
 ( منػاىج البحػث العممػي والتحميػؿ اإلحصػائي فػي العمػـو 2007مقداد  محمػد كال ػرا  ماجػد ")

 عة االسالمية  غزة.  مكتعة الجام1  طاإلدارية واإلقتصادية"
   دا  كالتمميػة    مركػز تطػكير ام2    طدارة االداإ" ميػارة ( 1999محمػد ععػد اليمػي )ذػالؿ

 القاذرة.
 ( التنظيـ الصناعي1997الميتمي  خالد ").دار الزذرا  لمتكزيع كالمعر  عماف  امردف    
 وؿ لممعر  عماف.   دار كادارة الموارد البشريةإ(" 2005ًمي  خالد ععد الرحيـ )المي 
 مطػػػاعع " التػػػدريب مػػػدخؿ لمتنميػػػة البشػػػرية فػػػي الشػػػرطة (2004ممػػػي )الػػػكزاف  السػػػيد ح   

 العرطة  القاذرة.
 
 الرسائؿ العممية: .2
 ( 2014أعك جياب  محمػد) " مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي لدى ضباط الشرطة الفمسػطينية

 سالمية عيزة  فمسطيف.  رسالة ماجستير غير ممعكرة  الجامعة اإل"في قطاع رزة
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 ( 1010اعػػػك عػػػرخ  مػػػادر)  داء الػػػوظيفي فػػػي شػػػركة ثػػػر الحػػػوافز عمػػػى مسػػػتوى األأ" تقػػػيـ
زذػػر  غػػزة     رسػػالة ماجسػػتير  جامعػػة امامميفاالتصػػاالت الفمسػػطينية مػػف وجيػػة نظػػر العػػ

 فمسطيف.
 ( 2015أعػػك عمػػرة  أعمػػر.)"و واقػػع تمكػػيف العػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية وعالقتػػ

  رسػالة ماجسػتير غيػػر ممعػكرة  أكاديميػة اإلدارة كالسياسػػة لمدراسػات العميػػا  "بػاألداء الػػوظيفي
 غزة  فمسطيف.

 ( الحػػوافز الماديػػة 2011عػدر  رأفػت" .) ىػػداؼ التربيػػة أوالمعنويػة لمقػػوى العاممػػة فػي ضػػوء
 رسالة ماجستير  جامعة اـ القرل  السعكدية. سالمية",اإل

  البيئة الداخمية لمعمؿ ومستوى األداء الوظيفي في األجيزة   (2003)التكيجرم  ععد العزيػز
   جامعة مايؼ العرعية لمعمـك امممية  السعكدية."األمنية

 التحفيز ودوره فػي تحقيػؽ الرضػا الػوظيفي لػدى العػامميف بشػرطة  "(2007ارؼ )الجريد  عػ
 ة  السعكدية.جامعة مايؼ العرعية لمعمـك اممميرسالة ماجستير     منطقة الجوؼ

 ( 1999الحػػاًري  درذػػػـك عػػف عػػػايض  .) رفػػػع كفػػػاءة العػػػامميف وعالقتيػػػا بػػػالحوافز الماديػػػة
  دراسػػة تطعيقيػػة عمػػى أفػػراد الػػدفاع المػػدمي عػػإدارة الريػػاض  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر والمعنويػػة"

 ممعكرة  أكاديمية مايؼ العرعية لمعمـك امممية  السعكدية.
 ( 2010الحرعػي  ععػد اهلل)" عميػػة برنػػامج التػدخؿ األمنػػي السػػريع لرجػاؿ األمػػف الصػػناعي فا

   جامعة مايؼ العرعية لمعمـك امممية  السعكدية. في رفع مستوى األداء
 ( 2012الخالدم  معتػز)   ضوابط ومعايير اختيار وتعيػيف أفػراد الشػرطة وأثرىػا عمػى فعاليػة

ة حالػة العػرطة ال مسػطيمية : دراسػ األداء الشرطي مف وجية نظر ضباط الشرطة الفمسػطينية
ـ  رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر ممعػػػػكرة  الجامعػػػػة 2012 لػػػى  2007فػػػي قطػػػػاع غػػػػزة مػػػػف ال تػػػػرة 

 اإلسالمية عيزة  فمسطيف.
 ( 2013السقا  عػكف) الدواع النفسػية والحػوافز وعالقتيػا بػأداء العػامميف فػي حقػؿ القطػاع "

الة ماجسػػتير  الجامعػػة سػػطيف  رسػػدراسػػة تطعيقيػػة عمػػى عمػػؾ فم :"المصػػرفي فػػي قطػػاع رػػزة
 سالمية  غزة.اإل

 ( 2003السػػكيمـ  سػػامي) مجػػاالت اسػػتخداـ تقػػػويـ األداء الػػوظيفي فػػي األجيػػزة األمنيػػػة  :
دراسػػة مسػػحي عمػػى العػػامميف عػػامجمزة اممميػػة فػػي مطػػار الممػػؾ خالػػد الػػدكلي  جامعػػة مػػايؼ 

 العرعية لمعمـك امممية  السعكدية.
 ( 2007عػراب  عاسػػـ)داء المػػوظفيف فػػي بمػػديات قطػػاع أالحػػوافز عمػػى مسػػتوى  ثػػرأيـ يػػ" تق

 سالمية  غزة  فمسطيف.  رسالة ماجستير  الجامعة اإلبرى"رزة الك
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 ( 2011العػػػامر  فيصػػػؿ) دراسػػػة عمػػػى  :"دور الحػػػوافز فػػػي تجويػػػد األداء لػػػدى رجػػػؿ األمػػػف
ممميػػػة  اللػػػعاط العػػػامميف فػػػي مديريػػػة اممػػػف العػػػاـ عالريػػػاض  جامعػػػة مػػػايؼ العرعيػػػة لمعمػػػـك ا

 السعكدية.
 ( 2014عطيػػة  ععػػد الحمػػيـ)"  دور ميػػارات االتصػػاؿ فػػي رفػػع فاعميػػة األداء لػػدى منسػػوبي

   جامعة مايؼ العرعية لمعمـك امممية  السعكدية. جياز الشرطة الفمسطينية
 (  2007العكػش  عػال .) نظػػاـ الحػػوافز والمكافػػآت واثػره فػػي تحسػػيف االداء الػػوظيفي فػػي "

    رسالة ماجستير  الجامعة االسالمية  غزة.الفمسطينية في قطاع رزةوزارات السمطة 
 ( 2005المطيرم  جعر)  ميارة القائد األمنػي فػي اسػتخداـ الحػوافز لرفػع مسػتوى أداء رجػؿ

دراسػػػة مسػػػحية عمػػػى عػػػرطة ممطقػػػة حاوػػػؿ  جامعػػػة مػػػايؼ العرعيػػػة لمعمػػػـك اممميػػػة   :"األمػػػف
 السعكدية.

 ( 2005الكاعػػػؿ  ععػػػد الػػػػرحمف)   دور الحػػػػوافز الماديػػػة والمعنويػػػػة فػػػػي رفػػػػع مسػػػػتوى أداء
  جامعػػة مػػايؼ  العػػامميف مػػف وجيػػة نظػػر ضػػباط األمػػف العػػاـ المشػػاركيف فػػي موسػػـ الحػػج

 العرعية لمعمـك امممية  السعكدية.
 ( 2011ال ػػارس  سػػميماف") رسػػالة ماجسػػتير غيػػر ممعػػكرة  جامعػػة  الرضػػا والػػوالء الػػوظيفي  

 دمعؽ  سكريا.
   جامعػػػػة مػػػػايؼ  (  أًػػػػر الحػػػػكافز عمػػػػى أدا  امطعػػػػا    رسػػػػالة ماجسػػػػتير 2003سػػػػعكد)الدالػػػػة

 العرعية لمعمـك امممية  السعكدية.
 
 الدوريات والمجالت: .3
 ( الك ػػػػا ة 2008عرحكمػػػة  ععػػػػد الحميػػػد  )متػػػاج   مجمػػػػة كال عاليػػػة فػػػػي مجػػػاالت التصػػػػميع كاإل

 االقتصاد كالمالية  المركز الجامعي الدكرم.
  (.   أًػػػػر اممػػػػاط القياديػػػػة لمديريػػػػة كمػػػػديرات المػػػػدارس 2005الكػػػػريـ محمػػػػكد )القاسػػػػـ  ععػػػػد

(  مجمػػة 45الحككميػػة فػػي مديريػػة ترعيػػة مػػاعمس فػػي الرلػػا الػػكظي ي لمعػػامميف كالمعممػػيف  ع)
 اتحاد الجامعات العرعية.

 ( عالقػػػة الممػػاخ التمظيمػػي عػػػامدا  الػػكظي ي داخػػػؿ 2006قػػكم  عكحمي ػػة كسػػػممي  االمػػاـ   .)
(  الجمعيػػػػػة السػػػػػعكدية لػػػػػندارة  1(  ع)1ات االداريػػػػػة  المجمػػػػػة العمميػػػػػة لػػػػػندارة  ـ)الممظمػػػػػ

 السعكدية.
 ( اإلدارة العامػػػة: العمميػػػة اإلداريػػػة كالكظي يػػػة العامػػػة كاإلصػػػالح 2002المجػػػدكب  فػػػاركؽ  .)

 اإلدارم   ممعكرات الحمعي الحقكقية  عيركت  لعماف.
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 ( 2003مصػػػػط ى  أحمػػػػد) .تػػػػدريب العػػػػرطي   مجمػػػػة كميػػػػة التػػػػدريب   التخطػػػػيط العصػػػػرم لم
 (  القاذرة.9كالتممية  اكاديمية العرطة  ع)

 ( الحكافز الديمية في مجاؿ امعماؿ  جامعة الحديدة  اليمف.2007مكيف  أميف ك خركف .) 
 
 القوانيف: .4
  (. 1998لسمة ) 4قامكف الخدمة المدمية رقـ 
 (.2005لسمة ) 4مف ال مسطيمي رقـ قامكف الخدمة في قكل ام 
 :المواقع اإللكترونية .5
 ( المكقع اإللكتركمي لجماز العرطة ال مسطيميةwww.police.ps.) 
 ( أ2000العػػػػػػػػػػامرم  محمػػػػػػػػػػػد .)ًػػػػػػػػػػػر مظػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػكافز عمػػػػػػػػػػػى اإلعػػػػػػػػػػداع لػػػػػػػػػػػدل العػػػػػػػػػػػامميف  

(http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=237&SecID=53.) 
 ( 2014الجممػػػػػػػػػػػػػػػي  ععػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػرحمف .)ممػػػػػػػػػػػػػػػاذج عمميػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػػكافز المعكيػػػػػػػػػػػػػػػة  

http://ar.islamway.net/article/23438/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8) 
 :جنبيةالمراجع األ -ثالثا

Books: 
 James p. (1968). "Organizational Effectiveness, an inventory of 
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Press. 
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Prentice Hall. 

 Ozen, G., Yaman, M. & Acar, G. (2012). "Determination of the 
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Reseawches: 
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 (: خطاب التحكيـ1ممحؽ رقـ )

  انم نا انمم ىبسى اهلل
 

 ح ظؾ اهلل    ......       ............................................................................................................................................/سؼادة انذكتىر

        الســـــــــالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ،،،،

 ضىع/ حتكُى استبانتادلى
  جرم دراسة ععمكاف: أعأممي فيد سيادتكـ عممان ألى المكلكع أعال   فإممي  عاإلعارة 

"نظػػاـ الحػػوافز وعالقتػػو بفاعميػػة األداء األمنػػي لػػدى العػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة 
 الفمسطينية".

  كذلػؾ اسػتكماال لمتطمعػات الحصػكؿ شراؼ الدكتور/ أحمد عبػد الفتػاح كمػوبإتحت 
كاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة الماجسػػتير فػػي تخصػػص  القيػػادة كاإلدرة   مػػف أ ى درجػػةعمػػ

 لمدراسات العميا عاالعتراؾ مع جامعة امقصى.
كلخعػػرة سػػعادتكـ فػػي ذػػذا المجػػاؿ  فػػإممي  مػػؿ مػػمكـ التكػػـر عتحكػػيـ االسػػتعامة  

عدا  رأيكـ كمالحظاتكـ عميما.  المرفقة  كاع
 
 

 ،،،،وانتقديموتفضهوا بقبول فائق االمرتاو 
 
 
 
 

  الباحث                                                                  
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 (: أسماء المحكميف2ممحؽ رقـ )
 

 مكاف العمؿ االسـ ـ
 السياسة لمدراسات العمياك دارة كاديمية اإلأرويس  د. محمد المدذكف 1

 السياسة لمدراسات العمياك دارة ة اإلكاديميالماوب امكاديمي في أ د. أحمد الكدية 2

 محالر في جامعة امقصى د. أسعد عطكاف 3

 لمعمـك التطعيقية الكمية الجامعيةمحالر في  د. أيمف رالي 4

 زذرمعة اماجمحالر في  د. خميؿ مالي 5

 محالر في جامعة فمسطيف د. راود قمديؿ 6

 محالر في جامعة القدس الم تكحة د. محمد اعتيكم 7

 السياسة لمدراسات العمياك دارة كاديمية اإلمحالر في أ د. محمد الجريسي 8

 محالر في جامعة القدس الم تكحة د. محمكد العمطي 9

 محالر في كمية فمسطيف التقمية د. مرفت رالي 10

 محالر في كمية فمسطيف التقمية د. ممصكر اميكعي 11

 السياسة لمدراسات العمياك ارة دكاديمية اإلمحالر في أ د. معيؿ المكح 12

 عميد كمية العكدة د. ذعاـ الميارم 13
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  (: االستبانة3ممحؽ رقـ ) 

 

 
برنايج انذراساث انؼهُا ادلشرتك بني أكادميُت اإلدارة 

 وانسُاست نهذراساث انؼهُا وجايؼت األقصً
  برنايج انقُادة واإلدارة

ح ظكـ اهلل    / أخٍ انكرَى   

 الباحث بإجراء دراسة بعنواف:يقـو 

" نظاو احلىافس وػالقته بفاػهُت األداء األينٍ نذي انؼايهني يف 
 جهاز انشرطت انفهسطُنُت"

كذلؾ استكماالن لمتطمعات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص  
  مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا عاالعتراؾ مع جامعة "القيادة واإلدارة"

 امقصى  كلتحقيؽ أذداؼ الدراسة قاـ العاحث عإعداد ذذ  االستعامة.
فقرات ذذ  االستعامة  كذلؾ عما  مؿ مف حلرتكـ التكـر عاإلجاعة عفلذا   

يعكس الكاقع ال عمي مف كجمة مظرؾ  عممان عأف عيامات ذذ  االستعامة ستستخدـ 
 مغراض العحث العممي فقط  كستعقى مكلع السنرية التامة.

 

 شاكماً نكى مُسا تعاونكى،،،
 
 
 
 
 

 الباحث/ إياد محمد مصبح                                                       
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 :انبُاناث انشخصُت -أوال
 ماـ العبارة المتناسبة معؾ:( أمف فضمؾ, ضع إشارة )

 اً عام 30  - 40  اً عام30قؿ مفأ   العمر (1

   41 - 50اً عام 
 

   اً عام 50أكثر مف 
 

الرتبة  (2
 العسكرية

  لواء   عميد   عقيد   مقدـ 

  رائد 
 

  نقيب 
 

  

سنوات  (3
 الخدمة

  سنوات   5 قؿ مفأ   5 - 10 سنوات 

 11 - 15 سنة 
 

   سنة 15أكثر مف 
 

المؤىؿ  (4
 العممي

  قؿ ثانوية عامة فأ   دبمـو متوسط 

  بكالوريوس 
 

  دراسات عميا 
 

 :جماالث انذراست -ثانًُا 
 ( أماـ البديؿ الذي تراه مناسبًا لكؿ  مف العبارات التالية:مة )مف فضمؾ, ضع عال

 اجملال األول: احلىافس ادلادَت ادلًنىدت ألػضاء جهاز انشرطت انفهسطُنُت

موافؽ بدرجة  الفقرة ـ
 كبيرة جداً 

موافؽ بدرجة 
 كبيرة

موافؽ بدرجة 
 متوسطة

موافؽ بدرجة 
 قميمة

موافؽ بدرجة 
 قميمة جداً 

      ـ الحوافز المادية حسب ما نص عمية القانوف الفمسطيني.يطبؽ نظا 1.

متطمبات الحياة  لمؤسسة األمنية أجورًا تكفي لمواجيةتقدـ ا 2.
 .ةالمعيشي

     

      مف الجيد في العمؿ.تمنح العالوات لبذؿ المزيد  3.

      بشكؿ دوري. يعيةيمنح الموظؼ المميز عالوة تشج .4

      عمى تعزيز المنافسة بيف االفراد في العمؿ. تشجع المكافات .5

      تمنح المكافات لمف يستحؽ دوف تمييز. .6

      عمى أداء متميز. يعيةمنحت قبؿ ذلؾ عالوة تشج 7.

      لدى العامميف عمـ ودراية بنظاـ الحوافز المادية داخؿ المؤسسة. 8
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      منية.سسة األدية بإنصاؼ وعدؿ داخؿ المؤ توزع الحوافز الما 9

10 
األمنية تعويضات عادلة وكافية عند تقاعد الموظؼ  ةتقدـ المؤسس

 العسكري.
     

      تعطى الحوافز المادية لمحد مف الرشوة والتيرب الوظيفي. 11

 اجملال انثانٍ: احلىافس ادلؼنىَت انتٍ متنخ نهؼايهني يف جهاز انشرطت 
موافؽ بدرجة  الفقرة ـ

  كبيرة جداً 
موافؽ بدرجة 

 كبيرة
موافؽ بدرجة 
 متوسطة

موافؽ بدرجة 
 قميمة

موافؽ بدرجة 
 قميمة جداً 

      يوجد نظاـ جيد لمحوافز المعنوية وفقًا لمقانوف الفمسطيني. 1.

.2 
يشجع نظاـ الحوافز عمى رفع الروح المعنوية وتعزيز المنافسة بيف 

 االفراد.
     

.3 
دة تقدير لمعامميف المتميزيف في جياز تعمؿ اإلدارة جاىدة لمنح شيا

 الشرطة.
     

      تمنح الحوافز المعنوية وفؽ تقارير الكفاءة المقدمة عف العامميف. .4

تشجع اإلدارة عمى تقديـ اآلراء والمقترحات الخاصة بتطوير نظاـ  .5
 الحوافز في مجاؿ العمؿ.

     

      يتاح لمعامميف المشاركة في اتخاذ القرار. .6

      ف منحت شيادة تقدير عمى أداء متميز.سبؽ لي وأ 7.

      تتناسب الحوافز المعنوية المقدمة مع الجيد المبذوؿ. .8

      حدد القانوف الفمسطيني نظامًا لمحوافز يتوافؽ مع مصمحة الموظؼ. .9

تيتـ اإلدارة بمشاركة العامميف في مناسباتيـ كنوع مف التحفيز  10.
 وي.المعن

     

      الحوافز الممنوحة تنمي حب االنتماء والوالء لممؤسسة الشرطية.  11.

 اجملال انثانث: فاػهُت األداء األينٍ يف جهاز انشرطت انفهسطُنُت
موافؽ بدرجة  الفقرة ـ

 كبيرة جداً 
موافؽ بدرجة 

 كبيرة
موافؽ بدرجة 
 متوسطة

موافؽ بدرجة 
 قميمة

موافؽ بدرجة 
 قميمة جداً 

      يمنح العامموف صالحيات تساعد عمى القياـ باألعماؿ الموكمة إلييـ. 1.

      عماؿ المطموبة بفاعمية.يقوـ العامموف بتأدية األ 2.

      يمتمؾ العامموف القدرة عمى التواصؿ مع زمالئيـ في العمؿ. 3.
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دورات تطوير أداء العامميف بمشاركتيـ في  لىتسعى المؤسسة إ .4
 ة.تدريبي

     

      يف في اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمؿ تشارؾ اإلدارة العامم .5

      تشجع اإلدارة العامميف عمى تقديـ اآلراء والمقترحات في مجاؿ العمؿ. .6

عماؿ الموكمة ليـ وفؽ الخطط يحرص العامموف عمى تنفيذ األ .7
 الموضوعة.

     

      مات الالزمة إلنجاز المياـ المطموبة.تتوفر لدى العامميف كافة المعمو  .8

      مميف الميارات الكافية والقدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿ.الدى الع .9

      يمتـز العامموف بأوقات الدواـ المحددة ليـ. 10.

      تمبى احتياجات العمؿ.التي يتمتع العامموف بالميارات الكافية  .11

      ي عدـ التراخي في تقديـ الخدمة األمنية.تشجع الحوافز العامميف ف 12

      يمتـز العامموف بالنظاـ والموائح داخؿ المؤسسة األمنية. .13

      ولية.ميف االستعداد الكافي لتحمؿ المسؤ يتوفر لدى العام .14

      يحدد نظاـ تقييـ األداء بشكؿ فعاؿ لدى العامميف في جياز الشرطة. .15

 تعاونكى،،،،شاكماً حلسا 
 ،،،،واهلل املوفق واهلادي اىل سواء انسب م

 
 


