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 داءــــــــــإه

 سىل هللا يحًد صهى هللا عهٍه وسهى.إنى حبٍبً وسٍدي ر

 إنى يٍ بزضاهًا أوفق و أسعد.

واندتً انغانٍت .. ريش انًحبت وانعطاء حفظها هللا وأيد هللا فً عًزها 

 عهى طاعته

 يٍ أضاء دربً َحى يستقبهً وبث انُىر فً جىاَحً واندي انغانً..

 إنى سوجتً انغانٍت وابًُ انحبٍب أسايت.. ربٍع حٍاتً

 اًَ وأختً األعشاء.. يٍ أحٍا بجسىر يحبتهىإنى إخى

 إنى أساتذتً انكزاو ..يٍ تهقٍت عُهى انعهى

 إنى انعايهٍٍ فً وسارة انداخهٍت واأليٍ انىطًُ
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 ـــزـــكز وتقدٌــشــ

 {21} نقًاٌ: (َوَمْنيَْشُكْرفَإِنََّمايَْشُكُرلِنَْفِسهِ ( قال تعانى

: " يٍ نى ٌشكز انُاص ، نى ٌشكز وقال رسىنه انكزٌى 

 هللا عشوجم"

   وزوجتي األحبة لمساندتيـ لي طواؿ فترة الدراسة. ىأتقدـ بالشكر والعرفاف لوالد 

 لجامعتي ولكؿ مف ساندني فييا. أتقدـ بالشكر والعرفاف 

 ألستاذي الدكتور/ وسيـ اليابيؿ الذي قدـ لي الدعـ والمساندة. أتقدـ بالشكر والعرفاف 

 لتفضميما  حاتـ العايديوالدكتور/   سامي أبو الروسوالعرفاف لمدكتور/  بالشكر  أتقدـ 
 بمناقشة ىذه الرسالة.

 لمدير اإلدارة العامة لممباحث وجميع العامميف فييا المذيف قدموا لي  أتقدـ بالشكر والعرفاف
 المعمومة.

 .أتقدـ بالشكر واالمتناف لكؿ مف يتمنى لي الخير والتقدـ  

 

 الباحث / طارؽ عوني العيسوي
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 ممخص الدراسة
هدل تطبيؽ هعيار العهميات كفؽ الىهكذج األكركبي لتهيز ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى         

هف خالؿ  كتأثيري عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا في قطاع غزةاإلدارة العاهة لمهباحث في األداء  
، تصهيـ كتطكير   )تصهيـ إدارة العهميات ، تحسيف العهميات بطرؽ ابداعيةدراسة هحاكر الدراسة 

ا عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.  كتقديـ الخدهات ، إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف( كتأثيٌر
ا،       كاعتهد الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي، الذم يعتهد عمى جهع البياىات عف الظاٌرة كتفسيٌر

خداـ االستباىة الستطالع عيىة االحصائي لتحميؿ البياىات ، كتـ است SPSSكتـ استخداـ برىاهج 
عمى استباىة  022تـ تكزيع الدراسة، كالهككىة هف الضباط العاهميف في االدارة العاهة لمهباحث حيث 

 %.80.5 بىسبة استباىة 565عيىة الدراسة كقد تـ استرداد 
، يات تصهيـ إدارة العهم)بيف كجكد عالقة ذات داللة إحصائية كقد أظٍرت ىتائج الدراسة        

(  إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف،  كتقديـ الخدهات تصهيـ كتطكير،  تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية
هكافحة الجريهة  أف الهتغيرات الهستقمة حسب أٌهيتٍا في تفسير "ك  ، هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍاك 

دارة العهمياتتصهيـ ،  إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف ) كها يمي كاىت"  قبؿ كقكعٍا  (.كا 
كتكصمت الدراسة إلى بعض التكصيات كالتي هف شأىٍا االرتقاء بأداء االدارة العاهة لمهباحث بها     

 .هف أٌهٍا  يحسف هف أداء هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

 كضع هؤشرات ألداء هخرجات العهميات . 1.

 شركاء هف خالؿ ىهاذج التحميؿ.هعالجة التداخالت كاالزدكاجية بيف هختمؼ الدكائر كبيف ال 2.

اعتهاد التحكؿ االلكتركىي الشاهؿ لها لً هف أثر كبير عمى حجـ كجكدة الهعمكهة األهىية كهكافحة  3.
 الجريهة.

 تعزيز كتطكير تصهيـ كتقديـ الخدهات بىاء عمى دراسات دكرية تتىبأ بالجريهة الهستقبمية. 4.

 طة الهجتهعية في قطاع غزة.السعي الجاد لتطبيؽ هفاٌيـ الشر ضركرة  5.

اىشاء هجالس استشارية هجتهعية في الهحافظات هف أصحاب الرأم كالشخصيات االعتبارية كجٍاز  6.
 الشرطة لهىاقشة السياسات الشرطية كاالستهاع آلراء الهجتهع.
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Abstract  
 

     This study aims at identifying the extent of applying Processes Standard in 

Performance Excellence in the General Administration of Investigation, 

according to the European Foundation for Quality Management (EFQM 

Excellence Model), and its effect on Crime Control before occurrence in the 

Gaza Strip. This is done through examining the study sections (processes 

administration design – improve processes creatively – design, develop and 

present services – administrate and strengthen citizens' relations).  

     The researcher used the descriptive analytic method that depends on 

collecting data about the issue and analyse them. He used SPSS program to 

analyse data and the questionnaire with the study sample, which consists of 

officers in the General Administration of Investigation. The researcher 

distributed 200 questionnaires and retrieved 165 with a percentage of 82.5%. 

 

Study results: 
 

 There is a statistical relation between (processes administration design – 

improve processes creatively – design, develop and present services – 

administrate and strengthen citizens' relations) and crime control before 

occurrence. 

 Independent variables, according to their importance in analysing crime 

control before occurrence, are as the following (administrate and 

strengthen citizens' relations - processes administration design). 

 

Study recommendations: 
 

     The study reached for some recommendations that will help in promoting 

the performance of the administration in controlling crime before occurrence. 

 

1. Put indexes for the performance of processes outcomes. 

2. Handle interventions and duplicity between different departments and 

partners through analysis models. 

3. Adopt comprehensive electronic transformation as it has huge impact 

on the quantity of security information and crime control. 



 

ص  

 

4. Enhance and develop services design and presentation based on regular 

studies to anticipate future crimes.  

5. Apply seriously concepts of community police in the Gaza Strip. 

6. Establish community consulting councils in governorates includes 

advisors, legal persons and police to discuss policies and receive 

community opinions. 
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 مقدمة 1.1

في كتابً الكريـ )إىا ال لقد أعطى ديىىا الحىيؼ أٌهية كبرل لهستكل أداء العهؿ فقاؿ جؿ شأىً        
إذ قاؿ  ، كقرف رسكؿ اهلل هستكل أداء العهؿ بهحبة اهلل لً ىضيع أجر هف أحسف عهال()سكرة الكٍؼ(،

فقد جاءت الشريعة اإلسالهية  "إف اهلل يحب إذا عهؿ أحدكـ عهالن أف يتقىً")ركاي الطبراىي كالبيٍقي(،
ك األداء  الهتهيز. هحفزة بهىٍجٍا لمعهؿ كفي كضعً األسهى ٌك

حيث أضحت  كيعد السعي لتهيز األداء هف أكثر الهكضكعات أٌهية كحداثة في هجاؿ اإلدارة،     
هعايير التهيز في هقدهة األٌداؼ التي تسعى الهىظهات إلى تحقيقٍا لدعـ الهزيد هف التهيز كالتفرد في 

 أدائٍا الهؤسسي.

ـك لمتهيز لمتعبير عف الحاجة إلى هىٍج شاهؿ كهع تعدد األساليب اإلدارية الحديثة ىشأ هفٍ       
يجهع عىاصر كهقكهات بىاء الهىظهات عمى أسس هتفكقة تحقؽ لٍا قدرات  عالية في هكاجٍة 

كها تكفؿ لٍا تحقيؽ الترابط كالتىاسؽ الكاهؿ بيف  التغيرات كاألكضاع الخارجية الهحيطة هف ىاحية،
ا كهككىاتٍا الذاتية كاستثهار قدراتٍا الهحكرية كتحقيؽ الفكائد كالهىافع ألصحاب الهصمحة هف  عىاصٌر

 هالكي الهىظهة كالعاهميف بٍا كالهتعاهميف هعٍا كالهجتهع بأسري هف ىاحية أخرل
 .(02،ص0220)السمهي،

ت جٍكد عمهاء اإلدارة الجادة كالهتجددة عمى تحديد هعايير ك كألٌهية تهيز األداء كقياسً اىض        
جؿ الكصكؿ إلى ىهكذج أهثؿ لقياس أداء الهىظهات التي تسٍـ في تحقيؽ األداء هف أ تهيز األداء،

كهف ٌذا الهىطمؽ فإف تعدد الهفاٌيـ اإلدارية الهرتبطة بتهيز األداء إىها يعكس الرغبة الدائهة  الهتهيز.
أحد كالذم لـ يعد  لدل  الههارسيف كاألكاديهييف في التكصؿ إلى ىهاذج لتحقيؽ التهيز في األداء،

بؿ أضحى ضركرة هف ضركريات العصر كهطمبان  الخيارات الهطركحة أهاـ الهىظهات كالهؤسسات،
 (.5،ص0226أساسيان فرضتً العديد هف الظركؼ كالقكل الداخمية ك الخارجية)زايد،

كيتفؽ الكثير هف الباحثيف كالخبراء في هجاؿ اإلدارة العاهة عمى أف الهىظهات الحككهية تكاجً       
هها  ، يات كثيرة لبمكغ األداء الهتهيز يصعب هكاجٍتٍا أك التعاهؿ هعٍا هف خالؿ أساليب تقميديةتحد

يستمـز إعادة الىظر في الىظـ، كالسياسات، كالبراهج الحالية ، حتى يهكف تحقيؽ التكافؽ الهرغكب هع 
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درة الهىظهات ( ،فالتهيز في القطاع الحككهي يتجسد في هدل ق02،ص0225ٌذي التحديات )التهيهي،
عمى إرضاء الهتعاهميف كخدهتٍـ عمى الكجً األهثؿ، كيتحقؽ ذلؾ عبر براهج األداء الحككهي الهتهيز 
لتهكيف القطاع الحككهي هف االستجابة الفاعمة لتحديات العصر الجديد كتطكير أداء الدكائر الحككهية 

،  (.542،ص0226)آؿ هكتـك

ا كأصبح االٌتهاـ بالتهيز ٌاجس ال        كثير هف األجٍزة األهىية كشعاران كهطمبان رئيسان لٍا، باعتباٌر
هف أٌـ الجٍات الحككهية التي تقدـ الخدهات لشرائح الهجتهع كافة، كأدركت ٌذي األجٍزة هدل الحاجة 
إلى تحسيف خدهاتٍا في اتجاي التكصؿ لدرجة التهيز في ها تقدهً هف خدهة أهىية 

لسعي ىحك استخداـ ىهاذج التهيز كباألخص الىهكذج األكركبي ا( ، هها يتطمب 59،ص0226)جكدة،
لمتهيز الذم اىعكس ايجابان عمى تهيز أداء العديد هف األجٍزة األهىية في العديد هف الدكؿ األكركبية 

 . كتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة األهىية ان كدكؿ الخميج التي استخدهت الىهكذج لتحسيف أدائٍا أهىي

أٌداؼ اإلدارة العاهة لمهباحث ٌك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كالتهيز في  كحيث أف هف أٌـ       
األداء الهؤسسي هرتبط بهدل تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة جاء ٌذا البحث ليكضح هدل تطبيؽ هعيار 

 العهميات كأحد الهعايير التسعة لمىهكذج األكركبي لمتهيز عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.

هيز في األداء األهىي أصبح أهران ال هفر هىً كحمهان يراكد كبار الهسؤكليف كالقيادات كعميً فإف الت      
األهىية كالهكاطىيف عمى السكاء، كأضحى ضركرة هف ضركرات العصر كهطمبان أساسيان ، كيؤكد ذلؾ أف 

األهىية اإلدارة العاهة لمهباحث إف كاىت ال تضع اعتباران لهعايير أدائٍا في سعيٍا لتهيز خدهاتٍا 
تعرض ىفسٍا لفقداف القدرة عمى السبؽ في هجاؿ عهمٍا ،كتصبح هحكران هتأثران ال هؤثران كاستجابتٍا 
ذا ها يفقد سيطرتٍا خاصة هع تغير كتطكر كتىكع جرائـ  دفاعية ال قيادية كها ٌك هطمكب هىٍا  ٌك

  العصر.
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 الدراسةمشكمة  1.2

مى العهميات كاالجراءات التي تقـك بٍا اإلدارة العاهة جاءت ٌذي الدراسة إللقاء الضكء ع       
لمهباحث كالتي تهثؿ عصب جٍاز  الشرطة الفمسطيىية في قطاع غزة حيث أىٍا تتابع جهيع القضايا 
الهجٍكلة كالجىايات التي تحتاج إلى كشؼ فاعميٍا، باإلضافة إلى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا هها 

في قطاع غزة  ـ0255رز الهشكمة في أف عدد الجرائـ الهسجمة في عاـ يقمؿ هف هعدالت الجريهة ،كتب
جريهة تـ اىجاز كاكتشاؼ  9560االدارة العاهة لمهباحث بمغ  في هعمكهاتال دائرةحسب احصائيات 

 52549بمغ  0250جريهة الهسجمة في عاـ % في حيف أف هعدؿ ال73.5جريهة بهعدؿ  6697
% في اشارة كاضحة إلى أف اإلدارة العاهة لمهباحث 78.7دؿ بهع 8326جريهة تـ اىجاز كاكتشاؼ 

تهكىت هف زيادة ىسبة اكتشاؼ فاعمي الجرائـ إال أىٍا لـ تتهكف هف هحاربة الجريهة قبؿ كقكعٍا هها 
ىا يبرز تساؤؿ الدراسة:55.53أدل إلى ارتفاعٍا بزيادة تقدر     % ٌك

مكافحة الجرٌمة وتأثٌره على   األداء ً لتمٌزمدى تطبٌق معٌار العملٌات وفق النموذج األوروبما 

 فً قطاع غزة قبل وقوعها

 الفرضيات 1.3

يؤثر هعيار العهميات كفؽ الىهكذج األكركبي لمتهيز تأثيرا ذك داللة إحصائية عمى هكافحة  .5
 الجريهة قبؿ كقكعٍا.

( بيف تصهيـ إدارة 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية ) 5.5
 يات ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.العهم

( بيف تحسيف 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية ) 5.0
 العهميات بطرؽ إبداعية ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.

( بيف تصهيـ 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية ) 5.3
 كعٍا.كتطكير  كتقديـ الخدهات ك هكافحة الجريهة قبؿ كق

( بيف إدارة كتقكية 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية ) 5.4
 عالقات الهتعاهميف ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.
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في هتكسطات استجابات الهبحكثيف حكؿ هدل تطبيؽ  إحصائيةٌىاؾ فركقات ذات داللة  .0
الرتبة، الهحافظة، كؿ هف ) هعيار العهميات كأثري عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا تعزل إلى

 (.   الفئة العهرية، طبيعة عهؿ الضابط

 متغيرات الدراسة  1.4

 : هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.   الهتغير التابع -
 الهتغير الهستقؿ: هعيار العهميات كفؽ الىهكذج األكركبي لمتهيز، كالهتهثؿ في: -

o .تصهيـ إدارة العهميات 
o  تحسيف العهميات بطرؽ ابداعية 
o الخدهات  كتقديـ صهيـ كتطكيرت 
o .إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف 

 (1.1شكؿ )

 العالقة بيف متغيرات الدراسة

                                        

  

 

 

 2013 الباحث، بواسطة جرد :المصدر

 

 الهتغير الهستقؿ

 هعيار العهميات، الهتهثؿ في:

 تصهيـ إدارة العهميات. -
 رؽ ابداعية.تحسيف العهميات بط -
 تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات. -
 إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف. -

 

 الهتغير التابع

هكافحة الجريهة قبؿ 
 كقكعٍا
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 أىداؼ الدراسة 1.5

لمتهيز في االدارة العاهة  التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ هعيار العهميات كفؽ الىهكذج األكركبي .5
 لمهباحث.

 العهؿ عمى تطكير أداء االدارة العاهة لمهباحث في هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا. .0
 استجالء الغهكض تجاي اىخفاض هعدالت أداء الهباحث في هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا. .3

 أىمية الدراسة 1.6

 أواًل : أىمية الدراسة بالنسبة لمباحث:

 ة سيتهكف الباحث هف ىيؿ درجة الهاجستير في إدارة األعهاؿ.هف خالؿ الدراس 

  ترتقي الدراسة بجكدة هخرجات عهؿ الباحث حيث يعهؿ في إدارة التخطيط كالتطكير في قكل
 األهف.

 .تضيؼ الدراسة عمهان جديدان كأفاقان كاسعة لمباحث 

 ثانيًا : أىمية الدراسة بالنسبة لوزارة الداخمية واألمف الوطني :

 تهد ٌذي الدراسة أٌهيتٍا هف الفائدة الهستقبمية الهتكقعة كهقدار العائد الذم يهكف أف تحققً تس
كزارة الداخمية كاألهف الكطىي كاىعكاس ذلؾ عمى الهجتهع الفمسطيىي ككؿ إذا ها تـ األخذ 

 بىتائجً كتكصياتً.

 كبة التطكر كتبىي ستساعد ٌذي الدراسة في حث الهدراء كالقيادة عمى االبداع كالتجديد كهكا
 استراتيجيات التهيز لتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة األهىية.

  تفتح ٌذي الدراسة آفاؽ جديدة لمباحثيف كالهٍتهيف بعهمية االصالح كاعادة بىاء كزارة الداخمية
كاألهف الكطىي عمى أسس عمهية ككطىية كذلؾ لها تفتقري الهكتبة هف هراجع ككتب كدراسات 

 األهف الكطىي.حكؿ كزارة الداخمية ك 
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 ثالثًا أىمية الدراسة بالنسبة لممؤسسات األكاديمية:

  اثراء الهكتبة العمهية كالبحث العمهي في هفٍـك الىهكذج األكركبي لمتهيز كتطبيقاتً في ظؿ ىدرة
 عمى صعيدىا الهحمي.الدراسات في ٌذا الهجاؿ 

 رتكز اٌتهاهات الهىظهات كتبرز أيضان أٌهية ٌذي الدراسة في هكضكعٍا الحديث الذم أصبح ه
 .الهعاصرة العاهة كالخاصة

 مصطمحات الدراسة 1.7

  :النموذج 

( ، 53،ص5970الىهكذج لغة يعىي الهثاؿ الذم ُيعهؿ عميً الشيء )هصطفى كآخركف،      
كاصطالحان يعرؼ بأىً هخطط  هقتبس هف الكاقع الهىظكر الهكضح لمعالقات الهتبادلة بيف 

االستعاىة بً لفٍـ ظكاٌر كعالقات غير هرئية أك غير هدركة عمى  عدد هف الهتغيرات تتـ
(، كيعرؼ الىهكذج بأىً تهثيؿ هبسط 53،ص0225سبيؿ التشبيً أك التهثيؿ )الكبيسي،

لهككىات الهىٍج يساعد عمى فٍـ طبيعتً كالعكاهؿ الهؤثرة فيً كالعالقات بيىٍا، كيقدـ كصفان 
هىٍج في اطار الفكر االدارم الحديث لإلجراءات كالعهميات الالزهة لبىاء ال

 (.55،ص5989)الشرقاكم،

 :التميز 

ىاؾ كمهات أخرل في التراث المغكم تفيد       يقصد بالتهيز لغكيان الفصؿ كالعزؿ كالفرز، ٌك
(، كلفظ التهيز لً 42،ص5996كالهعالي )ابف الهىظكر، هعىى التهيز هثؿ العمياء ،كالعال،

كتابات فالسفة اليكىاف، كيحهؿ هعاىي هختمفة هف آراء الهفكريف  هفٍكـ أخالقي تردد كثيران في
كالىجاح، كأحياىان يشير  االهتياز يفبعضٍـ يرل أىً التفكؽ، كبعضٍـ اآلخر يرا كالعمهاء،

 (.7،ص0228هصطمح التهيز إلى الرفعة )جكاد كالخرشة،

عهؿ كاألداء الفعاؿ كُيعرؼ التهيز في االصطالح بأىً هرحمة هتقدهة هف اإلجادة في ال     
الهبىي عمى هفاٌيـ إدارية رائدة تتضهف التركيز عمى األداء كالىتائج كخدهة الهتعاهميف كالقيادة 
شراؾ الهكارد البشرية كالتحسيف  الفاعمة ، كاالدارة بالهعمكهات كالحقائؽ كتطكير العهميات كا 
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أىً القدرة عمى اىجاز  (، كها560،ص0226الهستهر كاالبتكار كبىاء شراكات ىاجحة )دركيش،
ىتائج غير هسبكقة يتفكؽ بٍا عمى اآلخريف، كيتحاشى قدر االهكاف التعرض لمخطأ أك 
االىحراؼ هف خالؿ االعتهاد عمى كضكح الرؤية، كتحديد األٌداؼ، كالتخطيط السميـ، كالتىفيذ 

 (.550،ص0228السميـ، كالتقكيـ الهستهر )أبكالىصر،

 :نموذج التميز 

ىهكذج التهيز بأىً اطار يضـ هجهكعة االتجاٌات كالهعايير التي تركز عمى ُيعرؼ       
القيادة، كالثقافة كالقيـ التىظيهية، كاالبداع، كاالىتاجية، كاالستراتيجيات، كالخطط أك الهعمكهات، 

(، 52،ص0228لتحقيؽ الههارسات األفضؿ كاألداء الفعاؿ داخؿ الهىظهات )جكاد كالحرشة،
التهيز بأىً هجهكعة األساليب الهستخدهة في تحديد جكاىب التهيز باالعتهاد  كها ُيعرؼ ىهكذج

عمى هجهكعة هكضكعية هف الهعايير التي يطمؽ عميٍا هعايير التهيز ، كهف خالؿ تمؾ 
(، فىهاذج 049،ص0226الىهاذج يتـ تحديد الخميط الهىاسب لتحقيؽ األداء الهتهيز )زايد،

ة التي تحدد الهٍارات كالهعارؼ كالخصائص الالزهة ألداء التهيز تعبر عف الكسائؿ الكصفي
هعيف بدرجة عالية هف الكفاءة داخؿ الهىظهة بها يساعد الهىظهة عمى تحقيؽ  دكر كظيفي

(، كىهكذج التهيز يساعد الفرد عمى التفكير بعهؽ في 38،ص0225أٌدافٍا االستراتيجية )زايد،
الهجاالت التي تحتاج إلى هزيد هف التطكير ،  هىظهتً، كيستٍدؼ التحسيف الهستهر، كاكتشاؼ

 (.Medhurst & Richards, 2006, p.5كيكفر الهعايير التي تحقؽ التهيز )

 :معايير قياس التميز 

ُتعرؼ الهعايير بأىٍا هستكيات لمحكـ عمى أٌهية أك قيهة هخرج هف الهخرجات سكاء      
القيادة، أك هعايير الجكدة، كالهعيار ٌك  كاىت سمعة أك خدهة، هثؿ هعايير األداء، أك هعايير

ا لمحكـ عمى األشياء)عقؿ، (، 52،ص0225هقياس يحدد الصفات كالخصائص الكاجب تكفٌر
هعدالت قياسية تستطيع االدارة أف تسترشد بٍا كأساس في التقكيـ  ٌيفهعايير األداء 

 (.453،ص0225ً،كالهراجعة كذلؾ بهقارىة الىتائج التي تحققٍا تمؾ الهعدالت )الطعاهى

كهعايير قياس التهيز ٌى هجهكعة السهات الكيفية كالكهية لتهيز األداء، كها أىٍا تحدد      
هجاالت التهيز الهتكقعة هف خالؿ البحث عف أفضؿ الههارسات في عهميات الىشاط بدالن هف 

(.  04،ص0227العهميات القائهة كالتي تؤدم إلى األداء الهتهيز )زائيرم،
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 ماىية التميز 2.1.1
، يهكف أف يحدث في هىظهة صغيرة أك كبيرة، حككهية أك غير التهيز عبارة عف أسمكب لمحياة  

، فٍك ىهط فكرم كفمسفة إدارية تعتهد p227 ،2008 ، (Ajaifدـ خدهة أك تصىع سمعة )حككهية، تق
عمى هىٍج يرتبط بكيفية إىجاز ىتائج همهكسة لمهىظهة لتحقيؽ الهكازىة في إشباع احتياجات األطراؼ 
كافة، سكاء هف أصحاب الهصمحة أك الهجتهع ككؿ، في إطار ثقافة هف التعمـ ك اإلبداع كالتحسيف 

  114) .،ص2009هستهر )الرشيد،ال
كيرل الباحث أىً عمى الرغـ هف تعدد األدبيات التي تىاكلت هفٍكـ التهيز إال أىٍا تدكر حكؿ 

ا لهفٍـك تهيز الهىظهة كذلؾ عمى الىحك التالي:  ثالثة هحاكر رئيسة في تفسيٌر
 تفسير التميز بناًء عمى ممارسات المنظمة: أواًل:     

أف هفٍـك التهيز يشير إلى الهٍارة في إدارة  EFQM)ركبية لمجكدة )أكضحت الهىظهة األك 
الهىظهة كتحقيؽ الىتائج بىاءن عمى هجهكعة هف الههارسات األساسية التي تشتهؿ عمى: التركيز عمى 
شراؾ األفراد، كالتحسيف الهستهر  دارة العهميات، كا  الىتائج، كاالٌتهاـ بالعهالء، كالقيادة كثبات الٍدؼ، كا 

بداع، كالهىفعة الهتبادلة بيف الشراكات، كالهسؤكلية االجتهاعية الهشتركة، كتحقيؽ الهىافع ألصحاب كاإل
، فالتهيز يعبر عف p27 ،2005 ،(Aldallalالهصمحة بشكؿ هتكازف لألفراد كالهجتهع بأسري )

اؾ رؤية هشتركة استغالؿ الهىظهة لمفرص الهتاحة في إطار التخطيط االستراتيجي الفعاؿ، كااللتزاـ إلدر 
إلى أف  Peter Druckerيسكدٌا كضكح الٍدؼ ككفاية الهصادر، كالحرص عمى األداء، كيؤكد 

 p1،2005الهىظهة الهتهيزة ٌي التي تركز ههارساتٍا عمى الفرص بدالن هف التركيز عمى الهشكالت )
،(zairi  كيشير ،McGregor تقكيـ الذاتي إلى أف التهيز عهمية ىكعية هف الههارسات تتضهف ال

شراؾ كافة الهستخدهيف في كؿ أقساـ  لتحسيف فاعمية الهىظهة كهكقفٍا التىافسي كهركىة العهؿ فيٍا، كا 
الهىظهة لمعهؿ هعان هف خالؿ فٍـ كؿ الىشاطات لتحسيف العهميات ىحك تحقيؽ التهيز 

 .8)، ص2008)جكاد،الخرشة،
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 ثيالتياتفسير التميز عمى أساس تفوؽ المنظمة عمى مثانيًا: 
يشير ٌذا الهفٍكـ إلى هىظكهة هتكاهمة لىتائج أعهاؿ الهىظهة، في ضكء تفاعمٍا هع عىاصر 
ا هف الهىظهات في  بيئتٍا الداخمية كالخارجية، التي تقكدٌا إلى التفرد كالتفكؽ اإليجابي عمى غيٌر

ك حالة هف تفرد كتفكؽ الهىظهة عم 11)،ص2007الكصكؿ إلى أٌدافٍا )الرشايدة، ا ، ٌك ى أداء غيٌر
ا كتعمي شأىٍا  هف الهؤسسات الههاثمة في هجاؿ العهؿ كظٍكري بالصكرة التي تهيز الهؤسسة كتبرٌز

، فالتهيز يهثؿ الخبرة الهقّدرة هف الهعرفة  30)،ص2006بالىسبة لمهؤسسات األخرل )العكايشة،
ؼء الهكجً ألداء أية هٍهة الصريحة كاإلجرائية لهىظهة هعيىة كالتي تعكس األداء الهتفرد الىاجح كالك

أف التهيز ٌك تفكؽ الهىظهة باستهرار  Gilgeous، كيرل 6) ،ص2009بطريقة هتهيزة )الصيرفي،
 عمى هثيالتٍا بتقديـ أفضؿ الخدهات، كاالرتباط هع زبائىٍا كالهتعاهميف هعٍا بعالقات الدعـ كالتفاعؿ.

 
 العمالء تفسير التميز مف خالؿ تحقيؽ أداء يفوؽ توقعات ثالثًا:

كيشير ٌذا الهفٍكـ إلى هحصمة الجٍكد التي تبذلٍا هىظهة الخدهة لتحديد تكقعات العهالء عف    
الخدهات التي تؤديٍا هف أجؿ تحسيف كتطكير أداء ٌذي الخدهات لتقديـ خدهة تفكؽ تمؾ التكقعات 

ا يحتذل بً )عبدالفتاح، قديـ لهسة ، فالتهيز يعبر عف ت116)، ص2004كتجعؿ الهىظهة ىهكذجن
إضافية تتجاكز تكقعات العهيؿ فتككف الهىظهة دائنها البديؿ الكحيد لمعهالء الحالييف، كها تككف 

    .6)،ص2008االختيار األفضؿ لعهالء هرتقبيف بها يحقؽ الىجاح كالتهيز لمهىظهة )تكفيؽ،كآخركف،
لعهالء كتفٍـ ( أف التهيز ٌك الكضكح  في التعرؼ عمى ا p4،2004)   Standenكيؤكد    

هطالبٍـ كاحتياجاتٍـ كاٌتهاـ عىاصر الهىظهة كافة بتمبية تمؾ االحتياجات كالهتطمبات الهستقبمية غير 
الهتكقعة هف خالؿ أداء يفكؽ التكقع كيحقؽ الهىافع ألصحاب الهصمحة بشكؿ هتكازف لألفراد كالهجتهع 

داهة تقديـ قيه ة هضافة لمشركاء، كتخطي الهتطمبات بأسري، فالهىظهة الهتهيزة تعهؿ عمى تطكير كا 
الركتيىية التي تعهؿ فيٍا الهىظهة، كالسعي هف أجؿ الفٍـ كاالستجابة لتكقعات الهتعاهميف هع الهىظهة 
كالهجتهع، كتبذؿ كؿ ها في كسعٍا لتحقيؽ االستداهة في األداء التىافسي االيجابي الذم يفكؽ هتطمبات 

لبذؿ كؿ ها بكسعٍا لتحقيؽ التكقعات الهستقبمية لجهيع الهعىييف بأهر االحتياجات الحالية، كلديٍا القدرة 
 12).، ص 2007الهىشأة كأصحاب الهصمحة )التيجاىي،
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كيرل الباحث أف هفٍكـ التهيز يتضهف كؿ تمؾ الهحاكر الثالثة، كبىاءن عميً يهكف التكصؿ 
ك العمك كالتفرد كالتفكؽ في أداء اله ا هف الهىظهات لتعريؼ شاهؿ لهفٍكـ التهيز ٌك ىظهة عمى غيٌر

عبر تقديـ أفضؿ الههارسات في أداء هٍاهٍا كعهمياتٍا لتخطي التكقعات الهستقبمية لعهالئٍا هف خالؿ 
كضع السياسات كاالستراتيجيات التي تركز عمى األفراد العاهميف كالهتعاهميف ككؿ أصحاب الهصمحة 

 كالهجتهع بأسري بشكؿ هتكازف.
 

 لتميزنشأة مفيوـ ا 2.1.2
شٍد الىصؼ الثاىي هف القرف العشريف كحتى العقد األكؿ هف األلفية الثالثة تغير الكثير هف 
الهفاٌيـ اإلدارية، فهف التكجً إلى التركيز عمى رأس الهاؿ الهادم، إلى التركيز عمى رأس الهاؿ 

التركيز عمى جكدة الفكرم، كهف التركيز الداخمي، إلى التركيز عمى الجهٍكر الخارجي كالداخمي، كهف 
 الخدهات، إلى التركيز عمى تهيز الخدهات.

الجكدة كهعيار أساسي لمتهيز عف الهىظهات األخرل، كالتي  Demingـ قدـ 1950ففي عاـ 
ـ ىهكذج ديهىج، كخالؿ عشريف عاهان هف تطبيؽ الىهكذج تحقؽ 1951تبىتٍا الياباف، كأىشأت في عاـ 
ا عف الصىاعة األهريكية أثر في دراسة ىجاح اإلدارة الياباىية، فكاف لمىٍ ضة الصىاعية الياباىية كتهيٌز

ـ، التي اىتقدت الفكر 1981في عاـ Ouchiلصاحبً   (Z)فمسفة اإلدارة الياباىية، فظٍرت ىظرية
 p4اإلدارم الغربي كأدركت كثير هف الهىظهات الغربية أف كاقع الجكدة ٌك خيار استراتيجي لمتهيز )

،2004 ،(Porter&Tanner ثـ اىتقؿ التركيز هف جكدة الخدهات إلى تهيز الخدهات هع طرح ،
 ـ كتابػٍها بعىػكاف البحث عف التهيػز1982في عػاـ  Peters & Wetermanاألهريكيػاف، 

 (In Search of Excellence) ا لمفكر اإلدارم الغربي، ككاف كتابٍها دن حيث أظٍرا في تحميمٍها ىق
 536).،ص1999أهريكا كأكركبا هها زاد االٌتهاـ بتهيز الخدهات )الهىيؼ،  هف أكثر الكتب هبيعان في

كىتيجة لتمؾ القكل الداعهة لمتهيز برزت الحاجة إلى إيجاد صيغة تؤكد إلدارة الهىظهات العاهة  
كالخاصة كعهالئٍا أف ها تقدهً هف خدهات تتـ كفقان لهعايير التهيز، كاتجٍت جٍكد عمهاء اإلدارة إلى 

هفاٌيـ كهعايير األداء الهتهيز لمكصكؿ إلى الىهكذج األهثؿ لتهيز األداء، الذم يحقؽ التكازف في  تحديد
الرضا بيف هختمؼ الجٍات ذات العالقة عف طريؽ إتباع هىٍج التحسيف الهستهر، فأىشأت الحككهة 
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كلـ بالدريج، ـ ىهكذجان أطمؽ عميً اسـ كزير التجارة األهريكي األسبؽ هالك1987األهريكية في عاـ 
يستىد إلى هعايير التهيز لتطكير أداء الهىظهات األهريكية، كذلؾ عمى غرار ىهكذج ديهىج الياباىي، 
كبعد أف الحظت الدكؿ األكركبية التقدـ الذم حدث في اإلدارة األهريكية قاهت الهىظهة األكركبية 

ؿ تطكير أفكار كهعايير ـ ببىاء الىهكذج األكربي لمتهيز هف خال1991( في عاـ(EFQMلمجكدة 
، كيعتقد الكثير هف الهىظريف أف حدكث p4،2003،(Alrayesىهكذجي هالككـ بالدريج كديهىج )

دارة الجكدة الشاهمة إلى التهيز حدث بشكؿ كاسع هع ظٍكر ىهكذج التهيز  التغيير هف الجكدة كا 
في أداء الهىظهة أصبح حقيقة األكركبي الذم يظٍر أف االىتقاؿ هف إدارة الجكدة الشاهمة إلى التهيز 

 .124)،ص2009كاقعية  )الرشيد،
كخالؿ فترة التسعيىيات أسٍهت عكاهؿ عدة في تحفيز الهىظهات الحككهية ىحك تطكير أداء       

القطاع العاـ كتبىي ىهاذج التهيز في سعيٍا لتحقيؽ األداء الهتهيز، كهف تمؾ العكاهؿ تعاظـ دكر 
الكفاء بالهتطمبات الدكلية، كفاعمية األداء الحككهي بالهقارىة هع األٌداؼ خدهات األجٍزة الحككهية، ك 

االستراتيجية، كالشعكر بركح الهسؤكلية ىحك الهجتهع، كترتب عميً اىتشار بىاء ىهاذج التهيز في 
هختمؼ دكؿ العالـ كتىاهي استخداهٍا في الدكائر العاهة، ففي الحككهة البريطاىية زاد استخداـ ىهكذج 

ـ، كتـ التكسيع في تطبيقاتً 2003عاـ 60%إلى أكثر هف 4%تهيز في الهىظهات الحككهية هف ال
هف هىظهات القطاع العاـ أف ىهكذج التهيز هؤثر كقكم جدان لتحقيؽ  86%بهختمؼ القطاعات، كيرل 
 ، كتشير دراسات أخرل إلى أفSheffield University,2003, p9)التطكر في القطاع العاـ )

ف الهؤسسات في القطاع الحككهي البريطاىي تشٍد تطكران أك تقدهان في هستكيات األداء % ه 93 
 13).،ص2009كالخدهة بسبب استخداهٍا ىهكذج التهيز األكركبي )عبكد،

كهف خالؿ العرض السابؽ، يرل الباحث أف ظٍكر هفٍكـ التهيز ارتبط هع تطكر جذكر هفاٌيـ 
 الجكدة.

 
 و بالجودة الشاممةمفيوـ التميز وعالقت 2.1.3
ٌىاؾ ترابط شديد بيف فكرة إدارة الجكدة الشاهمة كبيف هفٍكـ التهيز، كيجب التكافؽ كالتكاهؿ بيف  

الهدخميف لمكصكؿ إلى هرتبة التهيز في األداء، حيث يشترؾ الهفٍكهاف في عدد هف الهفاٌيـ الرئيسة 
ي القيادة، كالتركيز عمى العهيؿ، كالتح سيف الهستهر، كالتركيز عمى الحقائؽ، الهشتركة بيىٍها ٌك
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كهشاركة الجهيع، لذا يرل البعض أف هفٍكـ التهيز ٌك هف فمسفات ىظـ إدارة الجكدة الشاهمة بصفة 
، إال أف هفٍكـ التهيز لً خصائصً الفريدة التي تختمؼ عف كثير هف 38)،ص2008أكثر )بيرزيككب،

هف إدارة الجكدة الشاهمة، كيتسـ بىقؿ األفكار إلى هدل البراهج الهتىكعة لمجكدة الشاهمة، فالتهيز أشهؿ 
أبعد هف هداٌا األصمي في تحقيؽ أداء أفضؿ، هف خالؿ تركيز هفٍكـ التهيز عمى أٌهية التطكير 
االستراتيجي، كالتخطيط االستراتيجي، لتحقيؽ التىسيؽ الهتكاهؿ، أها في إدارة الجكدة الشاهمة فميس 

، كها يعتهد التهيز  عمى p20 ،2006 ،(Alrayesتكاهؿ االستراتيجي )ٌىاؾ تركيز كاضح لىتائج ال
هعايير لقياس األداء أشهؿ هف الجكدة الشاهمة، فقياس أداء هىٍج التهيز يستىد عمى ىتائج العهيؿ، 
كىتائج العاهميف، كىتائج الهجتهع، كىتائج األداء الرئيسة لمهىظهة الهالية كغير الهالية، أها ىظـ إدارة 

شباع العهيؿ، كتطكير الجك  دة الشاهمة فتستىد في قياس أدائٍا  عمى التحسيف الهستهر  لمهىظهة، كا 
 125).،ص2009العاهميف )الرشيد،

كها يجعؿ ىهاذج التهيز في طبيعتٍا أكثر شهكلية هف الىهاذج الهعركفة إلدارة الجكدة الشاهمة، 
ا، ٌك عىايتٍا بالتكاهؿ كشهكلٍا لكؿ ىشاطات الهىظهة ، هها يساعد في فٍـ كتحديد هفتاح الركابط أيضن

كعالقات السبب كالىتيجة التي تكجد في أعهاؿ الهىظهة، كها ُتستخدـ ىهاذج التهيز لمتقكيـ الذاتي كأداة 
  p373) ،(Porter.2004تشخيصية لتحديد ىقاط القكة كىقاط الضعؼ في الهىظهة لكضع خطة العهؿ

 
 ثقافة التميػز2.1.4 

التىظيهية يشير إلى الىطاؽ الشاهؿ كالهتكاهؿ هف قيـ كأخالقيات كآداب كههارسات هفٍكـ الثقافة 
، فٍي تعرب عف هجهكعة القيـ 72 )، ص2007العهؿ السائدة في هؤسسة هعيىة )التيجاىي، 

ا هف الهىظهات داخؿ الهجتهع  ا عف غيٌر الهشتركة التي يتهسؾ بٍا العاهمكف في هىظهة ها لتهيٌز
 .67)،ص1998الكاحد)الكبيسي،

كيتضح هف هفٍكـ الثقافة التىظيهية أىٍا تعتهد كثيران عمى القيـ، التي تعبر عف ها يراي الفرد أك 
الجهاعة هف خطأ أك صكاب، كعرؼ فريؽ هف الهٍتهيف القيـ بأىٍا درجة األٌهية التي يعطيٍا الفرد 

، كلمقيـ أىكاع 11)،ص2009لشيء هعيف، كتتراكح ٌذي األٌهية هف أعمى درجة إلى أدىاٌا )العتيبي،
ي القيـ الشخصية، كالقيـ الهشتركة بيف جهاعة هعيىة، كالقيـ الهشتركة بيف  حسب هستكل ىطاقٍا ٌك
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أعضاء تىظيـ هىظهة هعيىة، كالقيـ الهشتركة بيف أعضاء الهجتهع في إحدل الدكؿ، كالقيـ اإلىساىية 
كؿ هستكل أف يهتثؿ لقيـ الهستكل األكبر  كاالجتهاعية الهشتركة في العالـ، كلتفادم الصراعات فعمى

هىً كاف يحتـر قيـ الهستكيات األدىى هىً، فعمى سبيؿ الهثاؿ تحتـر الهىظهة قيـ الفرد كيمتـز الفرد بقيـ 
 p12 ،2009 ،.(contiالهىظهة )

كها أف لمثقافة التىظيهية أىكاعنا عدة هف أٌهٍا الثقافة البيركقراطية التي تعتهد عمى التحكـ 
االلتزاـ، كالثقافة اإلبداعية التي تتسـ بالهخاطرة كهكاجٍة التحديات، كثقافة الهساىدة التي تتسـ ك 

بهساعدة العاهميف لبعضٍـ البعض، كثقافة العهميات التي تركز عمى طريقة إىجاز العهؿ، كثقافة الهٍهة 
لكظيفية )السكاط، التي تركز عمى الىتائج، كثقافة الدكر التي تعطي أٌهية لىكعية التخصصات ا

 62).،ص1999كالعتيبي،
فٍي التي يككف فيٍا اإلبداع كالتكيؼ هع البيئة كهكاكبة العصر هف  أها الثقافة التىظيهية الهتهيزة 
كأف تترجـ ٌذي الهىطمقات في السياسات كالههارسات  ،هعتقدات عاهميٍا كقياداتٍا

كعة هف القيـ الهشتركة التي تتبىاٌا ، كها تعرؼ ثقافة التهيز بأىٍا هجه73)،ص1998)الكبيسي،
الهؤسسة كالتي تركز عمى إرضاء هتمقي الخدهة، كالعهميات الفعالة، كقياس الهخرجات الصحيحة، 
كالتحسيف الهستهر، كالقيادة الهمٍهة، كالشفافية كالثقة، كالتهكيف كالهساءلة، كها أىٍا الهحصمة الجهاعية 

اتجاي بعضٍـ  أك يشعر بٍا هعظـ العاهميف في الهؤسسة، لمطريقة الهتهيزة التي يفكر أك يتصرؼ
البعض، كتجاي هتمقي الخدهة كالهكرديف، كالخدهات كالهىتجات الهقدهة، كاتجاي الهؤسسة كالهجتهع 

 3).،ص2008)غكشً، كالجٍات األخرل كافة
التهيز التي  كيرل الباحث أف ثقافة التهيز ٌي الرؤية الهشتركة لمقيادة كلمعاهميف لهجهكعة هف قيـ 

يمتزهكف بٍا كتترجـ في سياسات كههارسات تقكد سمككٍـ ىحك ههارسات العهؿ الرائعة في هىظهة 
ا هف الهىظهات. ا عف غيٌر  هعيىة تهيٌز

كتختمؼ ثقافة التهيز عف الثقافات التىظيهية األخرل، فٍي تختمؼ اختالفا جذريان عف الثقافة 
بّيىة عف ثقافة الجكدة أك إدارة الجكدة الشاهمة، فثقافة التهيز اإلدارية التقميدية، ك تختمؼ اختالفات 
 تتصؼ بهجهكعة هف الهالهح هف أٌهٍا:
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 .تحقيؽ ىتائج هتكازىة 
  القيهة الهضافة لمهتعاهميف. 
 لٍاـ كىزاٌة  .القيادة برؤية كا 
 إلدارة هف خالؿ العهمياتا. 
 الىجاح هف خالؿ العاهميف. 
 .رعاية االبداع كاالبتكار 
 شراكات.بىاء ال 
 .تحهؿ الهسئكلية لهستقبؿ هستداـ(efqm،20135) .،ص 

أٌهية الثقافة التىظيهية في تحقيؽ التهيز هف خالؿ الهعادلة  Silva & Hichmanكأبرز  
التهيز، فالتفكير االستراتيجي يتعاهؿ هع العهالء، كبىاء الثقافة يتعاهؿ  =الثقافة  +التالية: االستراتيجية 
أف  16)،ص2008، كها يؤكد عالك )563)،ص1999هف تداخؿ كميٍها)الهىيؼ، هع الهكظفيف، كالبد

تحقيؽ التهيز في الهىظهات األهىية يتطمب ضركرة تحكيؿ هفٍكـ التهيز إلى ثقافة هؤسسية لتغيير 
 بعض السمككيات اإلدارية العسكرية التقميدية إلى العقمية اإلدارية الحديثة.

ٌرية لثقافة تىظيهية هتهيزة كقاهت ببذؿ الكثير هف الجٍد هف لذا أدركت الهىظهات الفاعمية الجك 
اجؿ تككيىٍا، كلكي ترتقي الهىظهة لٍذا الهستكل هف الثقافة في حضارتٍا التىظيهية فعميٍا تأكيد 

 االعتبارات التالية:
ػ كضع تصكراتٍا الهستقبمية بتعاكف الهىظريف كالهبدعيف كالحالهيف لىحت الصيغ كالهقكالت التي 1

 تقكد السمكؾ ىحك الٍدؼ.
ػ كضع الىهكذج الخاص لبرىاهجٍا التطكيرم الذم يىقمٍا هف كاقعٍا الذم ٌي فيً إلى هرحمة  2

 الطهكح كالتطكر.
ػ أف ترافؽ خطكاتٍا التطكيرية بهعززات لمسمكؾ الهتطكر، كاف يمهس العاهمكف الىتائج اإليجابية  3

 (.74،ص1998ت)الكبيسي،لسمككياتٍـ الهتجددة كالهبدعة كهىح الهكافآ
كيرل الباحث أف تغيير الثقافة التىظيهية إلى ثقافة التهيز يتطمب أربعة هككىات أساسية ٌي قدرة 
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ا هف طرؽ عهمٍا كأىظهتٍا كآلياتٍا  القيادة عمى تعزيز التحكؿ لمثقافة الجديدة، كأف ُتغّير الهىظهة بعضن
الهىظهة عمى بىاء البىية التحتية التي تدعـ االىتقاؿ  السابقة إلى األساليب اإلدارية الحديثة، كاف تعهؿ

إلى الثقافة الجديدة، كها تتطمب تغيير الثقافة إلى هٍارات كهكاقؼ تختمؼ عف تمؾ التي تكجد في 
 الثقافة القديهة.

( أف تغيير ثقافة الهىظهة ال يهكف تحقيقً بسرعة، Philip Crosbyكيشير فيمب كركسبي )
هسألة تدريس هجهكعة هف التقىيات أك تبديؿ هثمٍـ األعمى بآخر، إىها ٌك عبارة  فتغيير الثقافة ليست

، P230،2008، (Ajaifعف تغيير القيـ، ككضع الىهاذج لً دكر في ذلؾ هف خالؿ تغيير الهكاقؼ)
 فىهاذج التهيز تعتبر هف العكاهؿ القكية لمتغيير الثقافي فٍي تسعى إلى تغيير الهكاقؼ التىظيهية

ية في الهىظهة إلى هكاقؼ ايجابية تدعـ خمؽ قيـ ثقافة التهيز كذلؾ هف خالؿ هعايير الىهكذج كاإلدار 
التي تككف جزءان هف سمككيات العاهميف في الهىظهة كعىصران هكهالن لثقافة هف شأىٍا التركيز عمى 

 (.  p237،2009،Baabdullahتحقيؽ التهيز )
 

 إدارة التميز2.1.5 
هيز إلى إطار فكرم يعتهد التكاهؿ كالترابط كيمتـز بهىطؽ التفكير الهىظكهي يستىد هفٍـك إدارة الت

ا كتتشابؾ آلياتٍا كهف ثـ تككف  الذم يرل الهىظهة عمى أىٍا هىظكهة هتكاهمة تتفاعؿ عىاصٌر
بأىٍا القدرة عمى تكفيؽ  21) ،ص2002) هخرجاتٍا هحصمة لقدراتٍا الهجتهعية، كقد عرفٍا السمهي

لهىظهة كتشغيمٍا في تكاهؿ كترابط لتحقيؽ أعمى هعدالت الفاعمية كالكصكؿ بذلؾ كتىسيؽ عىاصر ا
 إلى هستكل الهخرجات الذم يحقؽ رغبات كهىافع كتكقعات أصحاب الهصمحة الهرتبطيف بالهىظهة

 :ويتضمف اإلطار الفكري لمفيـو إدارة التميز العناصر التالية 
 كالبيئة الهحيطة بٍا يعتبر ركيزة إلدارة التهيز. ػ التكاهؿ كالترابط كالتفاعؿ بيف الهىظهة  1
 ػ تمعب القيادة االستراتيجية دكران هحكريا لتحقيؽ إدارة التهيز. 2
 ػ تكفر هىٍجية استراتيجية الستثهار الفرص كتجىب الهخاطر كهف ثـ تحقيؽ إدارة التهيز. 3
 هترابط هف خالؿ إدارة العهميات.ػ إدارة التهيز تعتهد عمى تىظيـ الهكارد كتىسيؽ األعهاؿ بشكؿ  4
ػ التزاـ إدارة التهيز بالجكدة بهعىى أداء العهؿ كفؽ الهستكل الذم يرضي العهيؿ، سكاء الداخمكف  5
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 داخؿ الهىظهة أك خارجٍا.
ػ تعتهد إدارة التهيز عمى الهعمكهات كالحقائؽ التي تصؼ كؿ ها يجرم داخؿ الهىظهة كخارجٍا  6

 ؾ الهعمكهات باستخداـ ىظـ الهعمكهات اإلدارية.كالتعاهؿ الكاعي هع تم
ػ تتخذ إدارة التهيز قراراتٍا في ضكء هعطيات الظركؼ كفٍهٍا لمهتغيرات الخارجية كالحكـ عمى  7

تباع هىٍجية الهقارىة الهرجعية. ا ككفاءتٍا باالعتهاد عمى هعايير التهيز الهحددة كا   تقدهٍا كاىجاٌز
هف خالؿ الهكارد البشرية ذكم الهعرفة كتستثهر قدراتٍـ الفكرية كالهعرفية  ػ تتحقؽ أٌداؼ إدارة التهيز 8

 في تطكير األداء كتهكىٍـ دائها في تحقيؽ ذلؾ.
ػ تسعى إدارة التهيز جاٌدة لتحقيؽ عكائد هتكازىة ألصحاب الهصمحة كافة، كتىهية العالقات هع  9

 هختمؼ األطراؼ.
 21).، ص 2002)السمهي، ارة التهيز لقياس هستكل التحسيفػ التقكيـ صفة أساسية تعهؿ عميٍا إد 10
 

 :المتطمبات الرئيسة إلدارة التميز 
 قيادة فعالة تتكلى كضع األسس كالهعايير لتطبيؽ الخطط كالسياسات لتحقيؽ التهيز. .5
 خطة استراتيجية هتكاهمة تتضهف تحميال لفرص كهخاطر البيئة الهحيطة.  .0
 لهىظهة.اتي تحكـ كتىظـ طرؽ كأساليب عهؿ هىظكهة هتكاهمة هف السياسات ال .3
 ٌياكؿ تىظيهية هرىة كهتىاسبة هع هتطمبات األداء كالقابمية لمتطكير.  .4
 ىظاـ هتطكر لتأكيد الجكدة الشاهمة كتحدد هكاصفات الجكدة.  .5
 ىظاـ هتكاهؿ لمهعمكهات لدعـ اتخاذ القرار كتقكيـ األداء الهؤسسي.  .6
جراء التطكير التىظيهي.  ىظاـ هتكاهؿ إلعداد كتطكير القكل .7  البشرية كا 
 

 خارطة طريؽ التميز 2.1.6 
خارطة طريؽ التهيز ٌي الهراحؿ كالخطكات التي تتبعٍا الهىظهة في رحمتٍا لمتهيز، كقد   

أف الرحمة ىحك بداية التهيز تستغرؽ كقتان كبيران قد تأخذ  EFQM)أكضحت الهىظهة األكركبية لمجكدة )
ىقطة   (300)بع سىكات، حيث تبدأ الهىظهة في السىكات األكلى بتحقيؽالخهس إلى الس يفها ب
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ىقطة  500)فتصىؼ بأىٍا هىظهة جيدة يظٍر فيٍا بداية التحسف الهستهر، كبعد هدي زهىية تحقؽ )
 (700)فتككف هىظهة جيدي جدان يككف لديٍا تحسيف األداء كاضح، كبعد حكالي سبع سىكات تحقؽ 

 .لتهيز، كيتطمب ذلؾ التزاهان قكيان هف القيادة كهزيدان هف الصبر كالهثابرةىقطة فيظٍر فيٍا بداية ا
 

 2.1)الشكؿ رقـ)
 الطريؽ مف الجودة إلى التميز المستداـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .13فمسطيف: ،هقدهة لىهكذج التهيز األكركبي، الىخبة لالستشارات الٍىدسية -2005غاىـ، أهجدػ،المصدر: 

 

 

 

 

 الجكدة
الجكدةضبط   

 الجكدةتأكيد 

 الشاهمة الجكدةإدارة 

 التهيز

 االبداع كاالبتكار كالتهيز الهستداـ



 

 

 

 

الثانيالمبحث   

 موذج األوروبي لمتميز ومعيار العممياتنال

 

 النموذج األوروبي لمتميز  2.2.1

 معايير الممكنات 2.2.2  

 معايير النتائج   2.2.3
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 النموذج األوروبي لمتميز2.2.1

 European foundation forالهىظهة األكركبية إلدارة الجكدة "  1988تأسست سىة        

quality management ، "" باختصارEFQM هىظهة كبرل في أكركبا ، كذلؾ هف  54" هف طرؼ
خالؿ االستفادة هف ايجابيات ىهكذج هالكمكـ بالدريج الكطىي األهريكي كىهكذج ديهىج، كتصؼ 
الهىظهة األكركبية ىهكذج التهيز األكركبي بأىً أداة عهمية تساعد الهىظهة في تأسيس ىظاـ إدارم 

ىحك التهيز كهساعدتٍا في فٍـ الفجكات كهف ثـ إيجاد الحمكؿ، فالىهكذج  هالئـ هف خالؿ تحديد هكقعٍا
(، كتكضح الهىظهة Antonaras& others. 2009.p76يعبر عف أفضؿ ههارسات اإلدارة )

" بأف فمسفة الىهكذج تتبمكر في أف التهيز في األداء، كخدهة العهالء، EFQMاألكركبية إلدارة الجكدة "
ـ كالهجتهع بأسري، إىها تتحقؽ هف خالؿ القيادة كتحقيؽ الهىافع ألصحا ب الهصمحة هف العاهميف كغيٌر

التي تقكـ بصياغة كتكجيً السياسات كاالستراتيجيات كالهكارد البشرية كتستثهر العالقات كتدير 
 .(358،ص0229العهميات الهختمفة بالهىظهة )حسف،

 متهيزلىهكذج األكركبي هعايير ال(: (2.2الشكؿ رقـ 
 
 الىتائج ػػػػػاتهكىاله           
 

   
 

  
 

  
 
 

 اإلبداع كالتعمـ كالشفافية
 .: عهاف،األردف-0250،جائزة الهمؾ عبداهلل الثاىي لمتهيزالهصدر: 

 

 

ألداءانتائج   

 المؤسسً

15% 

 

 العمميات

 والخدمات

10% 

الموارد نتائج 

 %10البشرٌة  

 تائج المتعاملٌنن

 15% 

  نتائج المجتمع

10% 

 

 

 القيادة

10% 

الموارد البشرٌة 

 10% 

  االستراتٌجٌة

10% 

الشراكة 

 %10  والموارد
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كتستىد جائزة الهىظهة األكركبية إلدارة الجكدة عمى هعايير التهيز التسعة لمىهكذج          
 عمى هعايير الىهكذج الرئيسة كالفرعية التالية: ( ىقطة1000كالتي تقاس هف خالؿ تكزيع )

 معايير الممكنات 2.2.2  

 % هف الهجهكع الكمي هكزعة كها يمي:50( ىقطة بها يعادؿ 500كلٍا )
  % هف الهجهكع الكمي، كيحتكم ٌذا الهعيار 10( ىقطة بها يعادؿ 100: كلً )معيار القيادة  1.  

 ( ىشاطان فرعيان تمبي ٌذي الهعايير.39)( هعايير فرعية، باإلضافة إلى 7عمى )
كالقيادة ٌي عبارة عف هىظكهة هف اإلدارات العميا ككؿ في الهؤسسة، كالقادة الهتهيزكف يعهمكف    

كيعهمكف عمى تطكير القيـ كالىظـ الهؤسسية الهطمكبة  عمى تطكير كتحفيز تحقيؽ الرؤية كالرسالة،
الؿ أفعالٍـ كتصرفاتٍـ. كخالؿ فترات التغيير كيبدك ذلؾ كاضحان هف خ لمىجاح الهستداـ،

يحافظكف عمى ثبات الٍدؼ. كعىد الحاجة يككف لٍؤالء القادة القدرة عمى تغيير اتجاي الهؤسسة، 
 كتحفيز اآلخريف عمى المحاؽ بٍـ. 

 :(33،ص2012،جائزة الهمؾ عبداهلل الثاىي)كذلؾ هف خالؿ الهعايير الفرعية التالية  

o  ية كرسالة كقيـ الهؤسسة كأخالقيات العهؿ كيتصرفكف كقدكة حسىةالقادة يطكركف رؤ 

o القادة يتعاهمكف هع أصحاب العالقة الخارجييف. 

o القادة يعززكف ثقافة التهيز لدل هكظفي الهؤسسة. 

o دارتٍا الفّعالة لمتغيير  .القادة يضهىكف هركىة الهؤسسة كا 

o ىظاـ إدارة الهؤسسة كعهمية  القادة يعرّفكف كيراقبكف كيراجعكف كيقكدكف عهمية تحسيف
  .أداءٌا   تحسيف 

كيحتكم ٌذا   الكمي، % هف الهجهكع10( ىقطة بها يعادؿ  100كلً ) االستراتيجية: معيار 2.  
ك عبارة عف اإلطار العاـ ، ( ىشاطان فرعيان 23( هعايير فرعية ،باإلضافة إلى )4الهعيار عمى ) ٌك

ات كاألٌداؼ طكيمة الهدل، حيث إف الهؤسسات الهتهيزة الذم يتـ هف خاللً تحديد التكجً كالغاي
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لتٍا هف خالؿ تطكير سياسة هكجٍة ىحك أصحاب الهصمحة كالتي اٌي التي تطبؽ رؤيتٍا كرس
تأخذ بعيف االعتبار السكؽ كالقطاع الذم تعهؿ فيً السياسات، كالخطط، كاألٌداؼ كالعهميات يتـ 

ا كتطبيقٍا لتحقيؽ ٌذي االستراتيجي )جائزة  ة ، كيتـ ذلؾ هف خالؿ الهعايير الفرعية التاليةتطكيٌر
 :(33،ص2012الهمؾ عبداهلل الثاىي،

o هبىية عمى فٍـ احتياجات كتكقعات كؿ هف أصحاب العالقة كالبيئة  االستراتيجية
 .الخارجية

o الهبىية عمى فٍـ األداء الداخمي كالقدرات الداخمية االستراتيجية. 
o اعهة يتـ إعدادٌا كهراجعتٍا كتحديثٍاكالسياسات الد االستراتيجية. 
o كالسياسات الداعهة يتـ إيصالٍا كتطبيقٍا كهراقبتٍا االستراتيجية. 

% هف الهجهكع الكمي، كيحتكم ٌذا 10( ىقطة بها يعادؿ 100كلً )معيار الموارد البشرية:  3.
 ( ىشاطان فرعيان.35( هعايير فرعية باإلضافة إلى )6الهعيار عمى )

ك يبحث ف اإلىصاؼ  ي إدارة كتطكير كتحرير كاهؿ اهكاىات األفراد، فالهىظهة تقدـ لٍـ ٌك
ـ عمى تبىي  كالهساكاة كالشراكة كالتهكيف، كتتكاصؿ هعٍـ، كتكافئٍـ كتعترؼ بٍـ عمى ىحك يحفٌز
 االلتزاـ باستخداـ هٍاراتٍـ كعمهٍـ لصالح الهىظهة، كذلؾ هف خالؿ الهعايير الفرعية التالية

 :(35،ص2012ؾ عبداهلل الثاىي،)جائزة الهم
o خطط األفراد تدعـ إستراتيجية الهؤسسة. 
o ا  .هعرفة كقدرات األفراد يتـ تطكيٌر
o هكاءهة األفراد، إشراكٍـ كتهكيىٍـ. 
o الهكظفكف يتكاصمكف بشكؿ فّعاؿ داخؿ الهؤسسة 
o تقدير الهكظفيف كهكافأتٍـ، كاالٌتهاـ بٍـ. 

% هف الهجهكع الكمي، كيحتكم ٌذا 10قطة بها يعادؿ ( ى 100كلً )  الموارد والشراكة: معيار4. 
 ( ىشاطان فرعيان.34( هعايير فرعية، باإلضافة إلى )5الهعيار عمى )

 ، ة ، الهكرديف كالهكارد الداخميةالهؤسسات الهتهيزة تخطط كتعهؿ عمى إدارة الشراكات الخارجي         
هميات التشغيمية. كخالؿ التخطيط كأثىاء هف أجؿ دعـ السياسة كاالستراتيجية كضهاف فاعمية الع



 

25 

 

عهميات إدارة الشراكات، كالهكارد تقكـ الهؤسسة بالهكازىة بيف احتياجاتٍا الحالية كالهستقبمية ، 
)جائزة الهمؾ عبداهلل  الهجتهع كالبيئة، كيتـ ذلؾ هف خالؿ الهعايير الفرعية التالية

 :(36،ص2012الثاىي،
o يؽ الهىفعة الهستداهةإدارة الشركاء كالهكرديف لتحق. 
o إدارة الهكارد الهالية لضهاف الىجاح الهستداـ. 
o إدارة األبىية، الهعدات، الهكاد كالهكارد الطبيعية بطريقة هستداهة 
o  االستراتيجيةإدارة التكىكلكجيا لدعـ تحقيؽ. 
o إدارة الهعمكهات كالهعرفة لدعـ اتخاذ القرار بشكؿ فّعاؿ كلبىاء قدرة الهؤسسة 

 
% هف الهجهكع الكمي، يحتكم ٌذا الهعيار 10( ىقطة بها يعادؿ  100كلً )ار العمميات: معي5.  

 ( ىشاطان فرعيان.27( هعايير فرعية، باإلضافة إلى )4عمى )
دارة كتحسيف العهميات هف أجؿ دعـ سياسات كاستراتيجيات   ك يبحث في تصهيـ كا      ٌك

ـ هف أصحاب اله صمحة ، كذلؾ هف خالؿ الهعايير الفرعية الهىظهة لكي ُترضي عهالئٍا كغيٌر
 :(38،ص2012)جائزة الهمؾ عبداهلل الثاىي، التالية

 تصهيـ إدارة العهميات.  5.1
تحسيف العهميات بطرؽ ابداعية تضهف زيادة القيهة الهضافة كارضاء الهكاطىيف 5.2  

 كالهعىييف.
 هميف كتكقعاتٍـ.الخدهات بىاءن عمى احتياجات الهتعا كتقديـ تصهيـ كتطكير5.3  
  إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف.5.4 

 
 المعايير الفرعية لمعيار العمميات

 وتتضمف النشاطات التالية: تصميـ وادارة العمميات   1.5

 تحديد كتصهيـ العهميات الالزهة لتىفيذ سياسة الهؤسسة كتحقيؽ أٌدافٍا. 

 عهؿ، كهراجعة كتحسيف العهمياتإيجاد ىظاـ إلدارة العهميات، كتكثيؽ أىظهة كأدلة ال. 
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 تطبيؽ ىظـ إدارة العهميات كالجكدة ضهف هكاصفات قياسية عالهية. 

 تطبيؽ هقاييس لمعهميات كتحديد أٌداؼ لألداء. 

  هعالجة التداخالت كاالزدكاجية في أداء الهٍاـ كتقديـ الخدهات في الهؤسسة كهع الشركاء
 .لضهاف اىجاز فعاؿ لمعهميات

 كاالستراتيجيةلية اإلطار العاـ لمعهميات في تطبيؽ السياسة هراجعة هدل فعا. 

 وتتضمف النشاطات التالية: تحسيف العمميات بطرؽ إبداعية   5. 2

 تحديد أساليب كأكلكيات كفرص التحسيف كالتطكير بشكؿ هرحمي أك جذرم. 

  لكيات كأٌداؼ االستفادة هف آراء الهتعاهميف كالهعىييف كهف ىشاطات التعمـ الهؤسسي لتحديد أك
 .التحسيف كطرؽ تحسيف أداء العهميات

  االستفادة هف إبداعات الهكارد البشرية كالهتعاهميف كالهعىييف في عهميات تبسيط اإلجراءات
 .كتحسيف العهميات

 استعهاؿ أساليب جديدة كتقىيات حديثة كهىاٌج هتطكرة لتبسيط اإلجراءات كتحسيف العهميات. 

  العهمياتتطبيؽ طرؽ هالئهة لتغيير. 

 تجربة كتعهيـ تطبيؽ العهميات الجديدة كالهعدلة. 

 التعديؿ لمهكارد البشرية كالهتعاهميف –إيصاؿ الهعمكهات الهتعمقة بالتغيير  –رح ش. 

 ضهاف تدريب الهكظفيف قبؿ القياـ بتطبيؽ العهميات الجديدة أك الهعدلة. 

 تحقيقٍا لمىتائج الهطمكبة تقييـ تأثيرات العهميات الهعدلة عمى األداء كالخدهة كهدل. 

 وتتضمف النشاطات التالية: تصميـ وتطوير وتقديـ الخدمات  3.5

 االستفادة هف ىتائج دراسات كاستبياىات الهتعاهميف لتحديد احتياجاتٍـ كتكقعاتٍـ الحالية. 
 .كالهستقبمية كالتعرؼ عمى آرائٍـ بالخدهات الهقدهة حاليا
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 هية إلى تطكير الخدهات الهقدهة بها يتفؽ كاحتياجات كتكقعات التىبؤ بػ كتحديد التحسيىات الرا
 .الهتعاهميف

 تصهيـ كتطكير كتقديـ خدهات جديدة استجابة الحتياجات كتكقعات الهتعاهميف. 

 اإلبداع كالهبادرة لتطكير كتكفير خدهات تقدـ قيهة هضافة لمهتعاهميف. 

 ف الحالييف كالهتكقعيف التكعية كالتعريؼ كالتركيج لمخدهات الهقدهة لمهتعاهمي. 

 وتتضمف النشاطات التالية: إدارة وتقوية عالقات المتعامميف 5.4 

  تحديد هتطمبات االتصاؿ الهىتظـ هع الهتعاهميف كاالستجابة الفعالة لمهعمكهات الكاردة هف ٌذا
 االتصاؿ.

  قعاتٍـ الهبادرة كاالتصاؿ كالحكار هع الهتعاهميف لهىاقشة كاالستجابة الحتياجاتٍـ كتك
 كاٌتهاهاتٍـ.

  هتابعة عهميات تقديـ الخدهة لمتعرؼ عمى هستكل الرضا عف الخدهة الهقدهة كاسمكب كهكاف
 تقديهٍا.

 االلتزاـ بركح االبداع كالهبادرة في ادارة عالقات الهتعاهميف. 

  كسائؿ فعالة اخرل باىتظاـ لتجهيع البياىات هف الهتعاهميف لتعزيز  أكاستعهاؿ االستبياىات
 .ستكيات رضاٌـه

 .تصهيـ كتطبيؽ هىٍجية لدراسة كتحميؿ كهعالجة شكاكل كاقتراحات الهتعاهميف 

 تطبيؽ هىٍجية لهراعاة التىكع الثقافي كاالجتهاعي لمهتعاهميف. 
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 :معايير النتائج 2.2.3 
 % هف الهجهكع الكمي هكزعة كها يمي:50( ىقطة بها يعادؿ 500كلٍا ) 

ٌذا  ي% هف الهجهكع الكمي ، كيحتك15( ىقطة بها يعادؿ 150كلً ): فمعيار نتائج المتعاممي1. 
 الهعيار عمى هعياريف فرعييف، باإلضافة إلى خهسة أىشطة فرعية.

ك يبحث في اإلجراءات الشاهمة لتحقيؽ ىتائج العهالء ، كذلؾ هف خالؿ الهعياريف  ٌك
 :(39،ص2012)جائزة الهمؾ عبداهلل الثاىي، الفرعييف التالييف

 ياس رأم الهتعاهميف.هق 
 هؤشرات األداء الهتعمقة بالهتعاهميف . 

 
 

% هف الهجهكع الكمي، كيحتكم 10( ىقطة بها يعادؿ 100كلً ) معيار نتائج الموارد البشرية: 2.
 ٌذا الهعيار عمى هعياريف فرعييف، باإلضافة إلى تسعة أىشطة فرعية.

ك يبحث  في تحقيؽ الىتائج  اهميف، كذلؾ هف خالؿ الهعياريف ألفراد العبا الهتعمقةٌك
 :(39،ص2012)جائزة الهمؾ عبداهلل الثاىي، الفرعييف التالييف

 .هقياس رأم الهكارد  البشرية 
 .هؤشرات األداء الهتعمقة بالهكارد البشرية 

 
% هف الهجهكع الكمي، كيحتكم ٌذا 10( ىقطة بها يعادؿ 100كلً ) معيار نتائج المجتمع: 3.

 يف فرعييف، باإلضافة إلى تسعة أىشطة فرعية.الهعيار عمى هعيار 
ك يبحث في قياس الىتائج التي تتعمؽ بالهجتهع الهحمي كالقكهي كالدكلي، كذلؾ هف  ٌك

 :(40،ص2012)جائزة الهمؾ عبداهلل الثاىي، خالؿ الهعياريف الفرعييف التالييف
 .هقياس رأم الهجتهع 
  .هؤشرات األداء الهتعمقة بالهجتهع 
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% هف الهجهكع الكمي، كيحتكم 15( ىقطة بها يعادؿ 150كلٍا )نتائج األداء المؤسسي: معيار  4.
 ٌذا الهعيار هعياريف فرعييف باإلضافة إلى ستة أىشطة فرعية.

ى تبحث في قياس ىتائج األداء التي حددتٍا الهىظهات كالهتفؽ عميٍا في سياستٍا  ٌك
كذلؾ هف خالؿ الهعياريف الفرعييف  ها يتعمؽ بأداء الهخطط لً، إلىجاز كاستراتيجيتٍا

 :(41،ص2012)جائزة الهمؾ عبداهلل الثاىي، التالييف
 .هخرجات األداء الرئيسية 
  .هؤشرات األداء الرئيسية
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 مقدمة  2.3.1

هدل الحاجة الهاسة  إلى  0250أظٍر ارتفاع هعدالت الجريهة في قطاع غزة في عاـ      
( تحقؽ لٍا New  Security  strategiesلمهؤسسات األهىية إلي تبىي استراتيجيات أهىية جديدة )

هبدأ الهبادرة أك الهبادأة لمكصكؿ إلي ها يهكف أف ىطمؽ عميً )االستباؽ األهىي( أك )هكافحة الجريهة 
ك أهر يختمؼ كثيران عف كافة االستراتيجيات  األهىية التقميدية كالتي ظمت الهؤسسات قبؿ كقكعٍا( ٌك

( تعهؿ كفقان لٍا لعقكد زهىية حتى أظٍرت تمؾ األحداث عدـ security  institutionsاألهىية )
هالءهتٍا لمهتطمبات كاالحتياجات األهىية في ظؿ عصر االىفتاح الككىي كالتأثير الههتد لمهتغيرات 

 عات أخرل.كالهستجدات التي قد تحدث بأم هجتهع عمي هجته

كهف الهعمكـ أف استراتيجيات العهؿ األهىي التقميدية تتهثؿ غالبيتٍا فيها ىطمؽ عميً الكقاية       
intervention( كالتدخؿ األهىي )prevention  securityاألهىية  ) security كالهالحقة األهىية )

(pursuit   securityكجهيعٍا تعىي بدء تحرؾ األجٍزة األهىية لمق ) ياـ بكاجباتٍا حياؿ الحفاظ عمي
أك الهراحؿ  الرتكاب الجريهة أهف الهجتهع كاستقراري عقب كقكع ها ىطمؽ عميً األعهاؿ التحضيرية

ي تعد كفقان لمهتطمبات األهىية في العصر الحالي هرحمة هتأخرة إذ أىٍا تعىي أف الهجرهيف  التالية لٍا ٌك
ـ ككضعكا هخططاتٍـ ك  ذا يعىي هها ال شؾ فيً قد قاهكا بإعهاؿ فكٌر بدأكا هراحؿ اإلعداد لمتىفيذ ٌك

بأىٍا قد حققكا السبؽ هف الىاحية  العهمية أك الكاقعية كاستبقكا األجٍزة األهىية الهككؿ إليٍا كقاية 
ـ .  الهجتهع هف أعهالٍـ كدرء هخاطٌر

جً الفرؽ بيىً كبيف كأك  هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍاهف اجؿ ذلؾ يعىى ٌذي الهبحث ببياف هفٍكـ      
لمعهؿ  اإلدارة العاهة لمهباحث العاهةهفاٌيـ العهؿ األهىي األخرل كاألسباب الداعية إلي ضركرة تبىي 

كأٌهيتٍا في ظؿ عصر االىفتاح الككىي كااليجابيات التي  هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍاباستراتيجية 
 ستتحقؽ لمهجتهع كالهؤسسة األهىية في حاؿ العهؿ بٍا.

 األمني( االستباؽمفيـو مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا ) 2.3.2

اعتادت األجٍزة الشرطية عمى العهؿ بأساليب ىهطية تحت هفاٌيـ الكقاية كالتدخؿ كالهالحقة     
ك الكقاية عمي تىفيذ هجهكعة هف اإلجراءات  األهىية ، كاقتصرت في عهمٍا بالىسبة لمهفٍكـ األكؿ أال ٌك

تعد كافية لمحيمكلة دكف قياـ هف تسكؿ لً ىفسً بارتكاب جريهة ها عمي القياـ  األهىية اعتقدت إىٍا
بارتكابٍا كقد تهثمت ٌذي اإلجراءات في البعض هىٍا في تسيير الدكريات األهىية بأشكالٍا الهختمفة 
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رية الراجمة هىٍا كالراكبة لتحقيؽ التكاجد األهىي الهيداىي هف ىاحية كلتأهيف الهحاؿ كاألىشطة التجا
 (. 48ق،ص1422)عبيد، لكالهالية كالصىاعية الهختمفة هف خطر السرقة هف ىاحية أخر 

ٍذا باألداء األهىي فيها يتعمؽ  فيكقد ظمت األجٍزة الشرطية كها زالت حتى اآلف لـ تغير ىهطٍا       
ي تعتقد بذلؾ أىٍا قد حققت غايتٍا الهىشكدة في الحفاظ عمي  كيرجع  ،اريهف الهجتهع كاستقر أاألهر ٌك

إذ أف جٍكد ، السبب في ذلؾ األهر إلي استهرارية األجٍزة الشرطية في اعتىاؽ الفكر الشرطي التقميدم 
الشرطة في التكاجد األهىي بٍدؼ الحيمكلة دكف قياـ الهجرهيف بارتكاب جرائهٍـ تعد في حقيقتٍا 

م في ىٍاية األهر إلي هعرفة إجراءات ركتيىية ال تقكـ األجٍزة الشرطية بتغيير أساليبٍا هها يؤد
ا كطبيعة  ا كخطكط سيٌر العصابات اإلجراهية بٍا هف حيث هعرفة تكقيتات ٌذي الدكريات كأهاكف تهركٌز
كسمككيات كعادات أفراد ٌذي الدكريات كىكعية التسميح كأجٍزة االتصاؿ الهكجكدة بحكزتٍـ كهدم 

بات بكافة الهعمكهات عف رجاؿ الشرطة كفاءتٍا أم بهعىي آخر تحقؽ اإللهاـ الكاهؿ لٍذي العصا
الهككؿ إليٍـ القياـ بهٍاـ التكاجد األهىي هها يتيح لٍـ الكصكؿ إلي الثغرات التي تتيح لٍـ اختيار 
ك ها يؤدم إلي  التكقيتات الهالئهة الرتكاب جرائهٍـ كاإلفالت هف هكقع األحداث دكف الكصكؿ إليٍـ ٌك

ف ىجحت األجٍزة الشرطية الحقان في التكصؿ إلي الجىاة ا  تى ك إلحاؽ الضرر بأهف الهجتهع كأفرادي ح
عادة ها بحكزتٍـ فال شؾ أف الهجتهع قد تكمؼ هف جراء ٌذي األفعاؿ اإلجراهية ها ىطمؽ عميً التكمفة  كا 
الهباشرة كالهتهثمة في الخسائر البشرية كالهادية الىاجهة عف كقكع الجرائـ كالتكمفة غير الهباشرة 

ها تتحهمً خزيىة الدكلة هف أهكاؿ كركاتب كهصاريؼ اىتقاؿ كتجٍيزات كأدكات لرجاؿ العدالة كالهتهثمة في
 .   (132،ص2006)هكسى،الجىائية إضافة إلي الكقت الهٍدر في عهميات الهالحقة األهىية

ذا يعىي أف الجٍكد الشرطية في هرحمة ها قبؿ الجريهة ها زالت جٍكد هتكاضعة أك بهعىي         ٌك
لـ ترقى إلي هرتبة الجدارة في تحقيؽ الكشؼ الهبكر عف العصابات اإلجراهية كالحيمكلة دكف آخر 

ي ها زالت في هرحمة اإلعداد أك التجٍيز الذٌىي الرتكابٍا .  ارتكابٍـ الجريهة ٌك

بأىً " قدرة  (االستباؽ األهىي) هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍاكهف ٌذا الهىطمؽ يهكف تعريؼ       
األهىية عمي التغمغؿ في هجتهعات الجريهة كأككار الىشاط اإلجراهي الهختمفة كهف ثـ التكصؿ  األجٍزة

ي في  ـ في هرحمة السككف أك  عدـ الحركة كهف ثـ كشؼ هخططاتٍـ اإلجراهية ٌك إلى الهجرهيف ٌك
يقاؼ استكهاؿ الحمقات اإلجرا هية الالزهة هراحمٍا األكلية أم هراحؿ اإلعداد الذٌىي كالتخطيط األكلي كا 

  .(15،ص2006إلظٍار تمؾ الهخططات اإلجراهية إلي  حيز الكجكد ")هكسى،
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كأيضان يتضح هف ٌذا الهفٍكـ أف العهؿ الشرطي سيىتقؿ بهقتضاي هف هراحؿ الترقب كاالىتظار       
ثـ االىقضاض عقب كقكع الفعؿ اإلجراهي إلي االىتقاؿ إلي هعاقؿ التجهعات اإلجراهية كهف ثـ 

رتٍا كالكشؼ عف ٌكيتٍا كأساليبٍا كهخططاتٍا الهستقبمية الرتكاب الجرائـ الهختمفة ثـ االىقضاض هىاك 
لقاء القبض عميٍا  .(30،ص2009)عبدالحهيد، عميٍا كا 

 :مكافحة الجريمة قبؿ وقوعياأسباب عدـ العمؿ بمفيـو مف  2.3.3

األجٍزة الشرطية بتطكير أساليبٍا كال شؾ أف ٌىاؾ الكثير هف األسباب التي أدت إلي عدـ قياـ      
كالبعد عف الىهطية أك الركتيف في أدائٍا ككذلؾ أيضان عدـ قياهٍا بتحرير الفكر الشرطي هف أفكاري 
التقميدية حتى يتهكف هف إيجاد ها ٌك جديد لتحقيؽ الغمبة لٍا في دائرة الصراع القائـ بيىٍا كبيف 

كالذم يعد هف أٌهٍا االىشغاؿ الدائـ لألجٍزة الشرطية ههارسي الجريهة . كلعؿ هف ٌذي األسباب بؿ 
بالعديد هف الجرائـ كالتي يتزايد عددٌا يكهان بعد يكـ ىتيجة لعديد هف العكاهؿ السياسية كاالقتصادية 
ك األهر الذم يستغرؽ الكقت كالجٍد الكبير هف رجاؿ الشرطة الهككؿ إليٍـ الكقاية هف  كاالجتهاعية ٌك

ا األهر الذم أدم إلي عدـ كجكد الكقت الكافي لمبحث عف كؿ ها ٌك جديد لتطكير الجريهة كهكافحتٍ
 (. 162،ص2007الفكر الشرطي كآلياتً الهختمفة )سالهً،

ذا ها أكدتً دراسة لإلدارة العاهة لمهباحث )دائرة التفتيش كالهتابعة،       ( حيث أشارت 9،ص2013ٌك
إلجراهية دراسة تحميمية كالسيطرة عميٍا بشكؿ هعهؽ كذلؾ إلى أف لـ يتـ هتابعة كدراسة كؿ الظكاٌر ا

 كاف ىتيجة ضغط العهؿ في الهباحث.

كلعؿ السبب الثاىي كالذم يعد هف األهكر الٍاهة في ٌذا الهجاؿ ٌك االعتقاد الذم بات سائدان       
رات كالهستجدات لدم األجٍزة الشرطية بأف ها يقكهكف بً يعد دائهان ٌك األفضؿ دكف الىظر إلي الهتغي

التي أصبحت تحيط بالهجتهع ككذلؾ هدم التغير أك التطكر الحادث في الفكر اإلجراهي كهدل كفاية 
األساليب الشرطية الهتبعة كفعاليتٍا في هجاؿ الجريهة هها أدم إلي استهرار تمؾ األجٍزة في عهمٍا 

ا بالحاجة عم األهر  أٌهية ٌذا ىدكف االتجاي إلي تغير أساليبٍا أك شعكٌر
 (. 70،ص2002)عبدالهطمب،

ك ها أكضحتً أيضان دراسة اإلدارة العاهة لمهباحث        ( 9،ص2013)دائرة التفتيش كالهتابعة، ٌك
حيث أشارت إلى أىً هف أسباب ضعؼ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا ٌك عدـ زيادة كفاءة التحرم 

 يذ ها يىاط بٍـ هف تكميفات.كاالستدالؿ كالهصادر الهكثكقة كاكتفاء ضباط التحرم بتىف
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)دائرة كلعؿ السبب الثالث كالٍاـ ٌك ها ذكرتً أيضان الدراسة السابقة لإلدارة العاهة لمهباحث       
ك عدـ هساعدة شركة جكاؿ لمهباحث هف خالؿ ها تهتمكً هف 10،ص2013التفتيش كالهتابعة، ( ٌك

افحة الجريهة قبؿ كقكعٍا هها أدل إلى هعمكهات كاهكاىيات تكىكلكجية تهكف هف رصد الهجرهيف كهك
ضعؼ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كتكدس الجرائـ التي ُتعمؽ عمى هعمكهات ترفض شركة جكاؿ 

 تقديهٍا.

 أىمية العمؿ بمفيـو مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا )االستباؽ األمني ( 2.3.4

)عبد رة تتركز في الىقاط التاليةف العهؿ بهفٍكـ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا لً أٌهية كبيإ     
 :(30، ص2005الهجيد،

تحقيؽ االستفادة الهثمى هف كافة الهدخالت الهتاحة لٍا ألداء هٍاهٍا األهىية كذلؾ هف خالؿ  .5
التكظيؼ األهثؿ لٍا في كافة الهبادرات التي ستقكـ بٍا هف اجؿ تحقيؽ االستباؽ األهىي كذلؾ 

هؿ بهفاٌيـ التكاجد األهىي كالهالحقة األهىية كالتي عمي خالؼ ها يتحقؽ اآلف هف خالؿ الع
أدت إلي تسخير الهدخالت الهتاحة لمتعاهؿ هع الهراحؿ الهتأخرة لمىشاط اإلجراهي هها يؤدم 

 إلي عدـ االستفادة هف تمؾ الهدخالت عمي الىحك األهثؿ .  
ب األهر لتحقيؽ إف ٌىاؾ الكثير هف األىشطة اإلجراهية ذات الخطكرة البالغة كالتي يتطم  .0

الىجاح الشرطي في التعاهؿ الفعاؿ هعٍا إلى الهبادرة هف قبؿ األجٍزة الشرطية أل استباؽ 
العصابات اإلجراهية التي تسعى لتىفيذ هخططاتٍا اإلجراهية الهحققة لتمؾ األىشطة اذ إف 

عف تأخير األجٍزة الشرطية في التعاهؿ هع تمؾ األىشطة إلى الهرحمة الهتعمقة بالكشؼ 
طبيعتٍا كهرتكبيٍا عقب خركجٍا الى حيز التىفيذ أك إجٍاض الهحاكالت التىفيذية لٍا سيؤدل 
هها الشؾ فيً إلى إحداث الخسائر الجسيهة سكاء البشرية أك الهادية إضافة إلى التكمفة الغير 

 هباشرة.
ية الحديثة إف العهؿ بهفٍكـ االستباؽ األهىي سيؤدل الى الكشؼ الهبكر عف األىهاط اإلجراه  .3

التي تككف ىتاجا لمهتغيرات كالهستجدات التي تشٍدٌا كافة الهجتهعات ىتيجة لمعكلهة كالثكرة 
اب الفكرم كاختالط الهفاٌيـ كالصراعات االقتصادية .  التكىكلكجية كاإلٌر
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التي تىجـ عف الهشكالت التي تعاىى هىٍا الهجتهعات كهثاؿ ذلؾ االجراهية كأيضا لتمؾ األىهاط 
الة أك الفقر أك قمة الدخؿ اك الثركة الزائدة غير الهكجٍة لتحقيؽ الىفع الخاص كالعاـ السيها في البط

 هجاؿ البىاء الفكرم كالىفسي لمفرد كتحصيىً ضد كؿ الهتغيرات .

إف العهؿ األهىي بهفٍكـ االستباؽ األهىي هف جاىب األجٍزة الشرطية سيؤدم  آخركيضيؼ  .4
ي جاد كسائؿ جديدة أكثر فاعمية لمتعاكف ك التالحـ الهطمكب هع بٍا إلى ضركرة البحث عف كا 

كافة أفراد الهجتهع إذ إىٍا بدكف ٌؤالء لف تتهكف هف تحقيؽ ٌذا االستباؽ إذ إىٍا كهف خالؿ 
العهؿ بهفردٌا سيعد تحقيؽ ٌذا األهر ضربا هف الخياؿ ذلؾ لمعديد هف العكاهؿ ك األسباب 

 :52)، ص2003)زايد، يميالتي يهكف بياف البعض هىٍا فيها 
ك األهر الذم  - الزيادة الهستهرة في أعداد الشعكب ك بصفة خاصة في عالهىا العربي ٌك

يؤدم إلى تزايد عدد الهشكالت ك الخالفات كتىكع كاختالؼ الهصالح ك األٌكاء ك 
ا عمى الجاىب األهىي في صكرة الجرائـ الهختمفة .  التي تىعكس بدكٌر

هعمكهات ك ضركرة  التعرؼ عمى الهتغيرات ك الهشكالت ك الحاجة إلى كثير هف ال -
ك ها  التي تعد ذات صمً أك سببان رئيسيان في التكجً الفكرم ىحك ارتكاب الجرائـ ٌك
يتطمب ضركرة زيادة التقارب ك التكاصؿ هع أفراد الهجتهع بهختمؼ طكائفٍـ ك فئاتٍـ 

 . لمكصكؿ إلى الحد الهعرفي الهطمكب سكاء كهيان أك ىكعيان 
إف أغمبية الهجهكعات اإلجراهية التي يتـ تككيىٍا تضـ فيها بيىٍا أعداد كبيرة هف ذكم  -

الهيكؿ ك االتجاٌات الفكرية الكاحدة أك الهتقاربة ك الذيف يقيهكف بهىاطؽ هتهاثمة أك 
تشترؾ فيها بيىٍا في الكثير هف العكاهؿ ك الظركؼ . لذلؾ فإف تكاصؿ الشرطة هع 

هجهكعات أك ههف يقيهكف هعً بىفس الهىطقة أك يكجد ثهة أية أحد أفراد تمؾ ال
تعاهالت أك عالقات فيها بيىٍا سيهىح األجٍزة الشرطية الفرصة لمكقكؼ عمى هيكؿ ك 
أفكار الهجهكعة االجراهية ك كذلؾ أيضان ها يىككف التخطيط لً أك اإلعداد لتىفيذي ككؿ 

ة لمكصكؿ إلى ٌذا األهر ك إىجاحً ٌذا يعىي أف الكسيمة الرئيسية ك الفاعمة لمشرط
ٌي هف خالؿ التكاصؿ هع أفراد الهجتهع الذم سيحقؽ لٍا الكثير هف الفكائد اإليجابية 

الهراد الكصكؿ إليً هها يقي هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا لعمى صعيد تحقيقٍا 
 الهجتهع في ىٍاية األهر هف الكثير هف األضرار ك الهخاطر ك الشركر .    
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 االستراتيجية األمنية لمعمؿ وفقًا لمفيـو مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا 2.3.5

هها الشؾ فيً أف هف أٌـ هقكهات الىجاح في العهؿ كفقان لهفٍكـ االستباؽ األهىي ٌك اإلعداد      
األهىي الصحيح ك الذم يحقؽ تكافر الكفاءات البشرية الهزكدة بأحدث الهفاٌيـ ك التقىيات األهىية ك 
العمهية كالتدريبية ك التكىكلكجية هها يٍيئ لٍا الىجاح الكاهؿ في العهؿ كفقان لٍذا الهفٍـك 

 .(25،ص2006)عاهر،

ك فيها يمي ىشير إلى أٌـ أسس استراتيجية اإلعداد األهىي لمعهؿ بهفٍـك االستباؽ األهىي ك التي تتهثؿ 
 : (38،ص2001)إبراٌيـ،فيها يمي

 ها يمي : التخطيط الشاهؿ ك الذم يشهؿ 
 الرؤية الهستقبمية  -
 تحديد األٌداؼ -
 اختيار األدكات الهىاسبة -

 . التدريب الهىٍجي 
  تحسيف القدرة عمى جهع الهعمكهات األهىية 
 . اختيار العىصر البشرم ذم القدرات الهتهيزة 
 . التبادؿ الهعرفي 
  . التىسيؽ ك التعاكف الهتبادؿ 
 . تطكير الهىاٌج العمهية كالتدريبية 
 هفاٌيـ الثقافة الشرطية . تغيير 
 . تىهية الهٍارات الخاصة بالبحث ك التحرم 
  . تىهية الهٍارات الهتعمقة بالهعرفة الهعمكهاتية 
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 تعريؼ اإلدارة العامة لممباحث العامة2.4.1 
هف اإلدارات الهركزية التخصصية في جٍاز الشرطة العاهة لمهباحث العاهة تعتبر اإلدارة 
ر عاـ الشرطة، كتهارس عهمٍا في هجاؿ هىع الجريهة قبؿ حدكثٍا كالقبض عمى كترتبط هباشرة بهدي

الفاعميف بعد ارتكابٍا بأسرع كقت كأقؿ جٍد كأدىى تكمفة، ككذلؾ العهؿ عمى هالحقة هرتكبي القضايا 
الهجٍكلة كتقديهٍـ لمعدالة كاتخاذ الهقتضى القاىكىي بحقٍـ، ككذلؾ أرشفة كتسجيؿ الجرائـ بشكؿ عمهي 

قراىٍا بسجالت هرتكبيٍا هع إجراء البحكث كالدراسات الهيداىية كتسجيؿ الهالحظات كالتكصيات س ميـ كا 
 (.154،ص2011،هىصكر كآخركف) الالزهة لمحد هف الجريهة في الهجتهع

 أىداؼ اإلدارة العامة لممباحث العامة 2.4.2
في الدكلة بالتىسيؽ هع كافة العاهة ٌي تحقيؽ كترسيخ األهف  العاهة لمهباحثإف رسالة اإلدارة 

 قطاعاتٍا كتكفير أفضؿ الظركؼ الستهرار الهجتهع في هسيرة البىاء كالتىهية كفيها يمي أٌـ أٌدافٍا
 :(15،ص2012،التخطيط كالتطكير)

  .البحث عف هرتكبي الجرائـ كالعهؿ عمى هالحقتٍـ كهعرفة ٌكياتٍـ لتقديهٍـ لمعدالة 
 لجرائـ قبؿ كقكعٍا. البحث كالتحرم كالعهؿ عمى كشؼ ا 
 .االستعاىة بالتقدـ العمهي كالتقىي في الهجاؿ الجىائي 
  .يف كأصحاب السكابؽ  بىاء قاعدة بياىات شاهمة عف الهجرهيف كالهشبٌك
  ا عمى الفرد  الهجتهع.ك ىشر الكعي بالتعاكف هع العالقات العاهة حكؿ الجريهة كهضاٌر
  بكافة أشكالًهكافحة الفساد. 
 ىشطة في الدكلة بها في ذلؾ األىشطة السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية هتابعة جهيع األ

 كاإلعالهية كالديىية.
 تعريؼ رجؿ المباحث العامة 2.4.3

ك  ٌك أحد أفراد رجاؿ األهف يؤدل رسالة عظيهة كخدهات جميمة كيقكـ بهسؤكليات جسيهة ٌك
ىيف دكف الهساس بأهكاؿ الىاس الهكاطبهكمؼ بالهحافظة عمى األهف في جهيع األهاكف الهحيطة 

كأعراضٍـ كحرياتٍـ كالهحافظة عمى أهف الدكلة كتطبيؽ أىظهتٍا كيقكـ بعهمية جهع الهعمكهات 
التخطيط )باإلجراءات كالكسائؿ الهشركعة التي تكصؿ إلى الحقيقة في حدكد ها يهميً عميً القاىكف

 .(5،ص2011،كالتطكير
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 مياـ رجؿ المباحث العامة2.4.4 
 الشكاكل هف الهكاطىيف كهتابعتٍا في القضايا الهجٍكلة.  تمقي 
  .التحقيؽ هع الهشتبً بٍـ بشأف الشكاكل الهقدهة هف الهكاطىيف 
  .التحرم كهعرفة هرتكبي الجرائـ قبؿ كقكعٍا 
  .إلقاء القبض عمى الهطمكبيف كالٍاربيف هف كجً العدالة 
 ادية هثؿ أزهة الكقكد كالدقيؽ كالغاز هتابعة الكضع في األسكاؽ كخصكصا في األزهات االقتص

ا، كالقياـ بحهالت لهىع االستغالؿ كاالحتكار.  كغيٌر
  .قياـ رجاؿ الهباحث بفحص كهراقبة كدهغ الهعادف الثهيىة 

)التخطيط  الحفالت كالهسيرات كالهٍرجاىات كاألهاكف العاهة تأهيفالقياـ بعهميات التحرم ك 
 .(6،ص2011كالتطكير،

 2.4.5  إلدارة العامة لممباحثدوائر ا 
 دائرة التحقيؽ والحجز المركزي   2.4.5.1

تقكـ بالتحقيؽ كالهتابعة في القضايا الهجٍكلة كالحساسة )القتؿ كالسطك الهسمح  ٌى دائرة      
كالتزييؼ( كالقضايا ذات الطابع الخاص كالسرم كالقضايا الهتشعبة في الهحافظات كالتكميفات هف قيادة 

 ير العاـ لمهباحث كهف أبرز هٍاهٍا:الشرطة كالهد
التحقيؽ في القضايا ذات الحساسية كالهتشعبة بيف الفركع كرفع التقارير لهدير اإلدارة العاهة  .5

 لمهباحث.
يف كتشكيؿ  التكاصؿ الهستهر هع دائرة الهعمكهات الهركزية لتبادؿ الهعمكهات حكؿ الهشبٌك

 (19،ص2012)التخطيط كالتطكير، قاعدة بياىات هركزية.

 دائرة التحري وشئوف المرشديف:  2.4.5.2

تمؾ الدائرة التي تقـك بالتحرم كجهع الهعمكهات عف األفراد كالهؤسسات العاهمة في الهجتهع       
بٍدؼ هعالجة الجرائـ الكاقعة أك الهحتهمة الكقكع كالربط الهعمكهاتي الهتبادؿ هع دائرة الهعمكهات 

 دكائر كاألفرع التابعة لإلدارة كهف أبرز هٍاهٍا:كالتىسيؽ كالتكاصؿ هع جهيع ال
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 التحرم كجهع الهعمكهات حكؿ الجرائـ التي كقعت. .5
 العهؿ عمى هىع الجريهة قبؿ كقكعٍا. .0
ة كأرباب السكابؽ. .3  رصد كهتابعة تحركات الفئات الهشبٌك
ة كهعالجة إىشاء قاعدة بياىات هحكسبة تشهؿ كافة البياىات التي يتـ جهعٍا هها يساعد عمى هتابع .4

 (20،ص2012)التخطيط كالتطكير،الحاالت الهخالفة حسب القاىكف. 
 دائرة التمويف والمعادف الثمينة:  2.4.5.3

تمؾ الدائرة التي تقكـ بهحاربة الغش التجارم كالصىاعي كالهكاري الصحية كاحتكار الهكاد 
اييس الفمسطيىية بالتىسيؽ هع كاألسعار كالتسهـ الغذائي كهتابعة قضايا عدـ هطابقة الهعايير كالهق

جهيع الجٍات الهعىية، كالعهؿ عمى هراقبة الهعابر التجارية لضهاف سالهة الهكاد الغذائية الداخمة 
لألراضي الفمسطيىية، كيتبع لدائرة هباحث التهكيف قسـ الهعادف الثهيىة كالذم يقـك بضبط حركة البيع 

 (20،ص2012)التخطيط كالتطكير، .كالشراء اليكهية لمهعادف الثهيىة في السكؽ 

 دائرة أمف المؤسسات  2.4.5.4

 تقكـ بهتابعة عهؿ جهيع الهؤسسات هاعدا الهؤسسات التي يتـ هتابعتٍا هف قبؿ هباحث
التهكيف كالهباحث الطبية كهحاربة الفساد الهالي كاألخالقي كهالحقة القضايا األهىية بالتىسيؽ هع 

بشكؿ عاـ عمى الهؤسسات كالجهعيات غير الحككهية كخمؽ بيئة الجٍات الهختصة كتختص باإلشراؼ 
عهؿ تكاهمية بيف األجٍزة التىفيذية كالجٍات اإلشرافية ذات العالقة بعهؿ الهؤسسات غير الحككهية 
لتىظيـ عهؿ الهؤسسات األٌمية كتكفير بيئة عهؿ صالحة كقاىكىية بها يخدـ الهصمحة الكطىية كهف 

 أبرز هٍاهٍا:  

لتعاهؿ هع هؤسسات العهؿ األٌمي الهحمية كاألجىبية ضهف استراتيجيات كسياسات تىظيـ ا .5
 هكحدة كهعمىة.

 استقباؿ كهعالجة شكاكل الهكاطىيف كالجهعيات األٌمية فيها يخص عهؿ الهؤسسات. .0
هتابعة الهمفات الخاصة ببعض الهشاريع الههكلة هف الخارج كالتي تتعارض هع الشرع كالقاىكف  .3

 (21،ص2012)التخطيط كالتطكير، ـ.كالصالح العا
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 دائرة المباحث الطبية 2.4.5.5

تقكـ باإلشراؼ عمى جهيع الهؤسسات الصحية الحككهية كغير الحككهية لضبط الجريهة 
كاألخطاء الفىية كقضايا التزكير كاالختالسات الهالية كالرشاكل كهتابعة حاالت االىتحار كاإلجٍاض 

يص القاىكىية لمهؤسسات الصحية الخاصة بالتىسيؽ هع جٍات غير الهشركعة كهتابعة التراخ
 (21،ص2012)التخطيط كالتطكير، .االختصاص

 دائرة المعمومات والتسجيؿ الجنائي2.4.5.6  

استقباؿ همفات القضايا هف جهيع الهحافظات كالدكائر كتخزيىٍا في قكاعد بياىات لسٍكلة 
كدكائر الهباحث العاهة كعهؿ إحصائيات كدراسات الرجكع إليٍا كاستخراج التقارير لجهيع فركع 

هداد األفرع كالدكائر بالهعمكهات  كهقارىات بيف هختمؼ أىكاع الجرائـ كعهؿ سجؿ جىائي لكؿ هتٍـ كا 
 (22،ص2012)التخطيط كالتطكير، الالزهة .

 دائرة المصادر الفنية2.4.5.7  

كاألقساـ كالتحقيؽ األكلي في قضايا تختص دائرة الهصادر الفىية بتكفير الدعـ الفىي لمدكائر 
)التخطيط  سرقة كتزييؼ السيارات ك الدراجات الىارية كاالتصاالت كتكىكلكجيا الهعمكهات .

 (22،ص2012كالتطكير،

 دائرة اإلدارة واألرشيؼ  2.4.5.8

ا التخصصية كأفرعٍا كأقساهٍا في  ٌي حمقة الكصؿ بيف اإلدارة العاهة لمهباحث كدكائٌر
الهختمفة كهع  قيادة الشرطة، كتقكـ بإعداد التقارير كتكزيع التعميهات كاألكاهر الصادرة هف  الهحافظات

 (24،ص2012)التخطيط كالتطكير، اإلدارة العاهة كحفظ التقارير كأرشفتٍا .

 دائرة العمميات المركزية2.4.5.9  

رع في الهحافظات، تعتبر حمقة الكصؿ بيف العهميات الهركزية في الشرطة كبيف الدكائر كاألف
)التخطيط  .كبٍا قكة العهميات التي تقكـ بإسىاد الهٍهات لدكائر الهباحث كالفركع حيف الحاجة

 (25،ص2012كالتطكير،
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 دائرة الرقابة والتفتيش2.4.5.10 

تقكـ ٌذي الدائرة بالهراقبة كالهتابعة الهستهرة لسير العهؿ لتقميص األخطاء كالتجاكزات كضهاف 
اءات اإلدارية كالقاىكىية كتمقي شكاكل الهكاطىيف بشأف العاهميف، كتشكيؿ لجاف التحقيؽ سالهة اإلجر 

 (26،ص2012)التخطيط كالتطكير، فيها يتعمؽ بتجاكزات العاهميف.

 الدائرة المالية2.4.5.11 

تعهؿ الدائرة الهالية عمى إدارة الهكازىة فيها يخص الهصركفات الهتعمقة باإلدارة ك هتابعة 
 (27،ص2012)التخطيط كالتطكير، األفراد هالينا .شؤكف 

 

 دائرة اإلمداد والتجييز2.4.5.12 

كيقكـ بالتكاصؿ هع إدارة اإلهداد كالتجٍيز في جٍاز الشرطة هف أجؿ تكفير الهستمزهات 
لإلدارة العاهة لمهباحث فيها يتعمؽ بالتسميح كاآلليات كالتهكيف كهتابعة الهبرزات، كجرد العٍد لدل 

 (28،ص2012)التخطيط كالتطكير، ائر كاألفرع .الدك 

 دائرة العالقات العامة واإلعالـ 2.4.5.13

تقـك بتقكية كتعزيز العالقة ها بيف أفراد الهباحث داخميان )التكاصؿ االجتهاعي( كهع الجهٍكر 
صدار هطكيات كىشرات إعالهيً كالتكاصؿ هع كسائؿ اإلعالـ بالتىسيؽ التاـ هع الهك تب خارجيان، كا 

 (29،ص2012)التخطيط كالتطكير،اإلعالهي لمشرطة. 

 الفػػػػػػػروع واألقسػاـ:2.4.5.14 

يعتبر الفرع أحد أذرع اإلدارة العاهة لمهباحث العاهة في أم هف الهحافظات الخهس كيشرؼ 
هساىدة هىبثقة  أقساـ عمى عدة أقساـ هكزعة عمى هراكز الشرطة التابعة لمهحافظة باإلضافة إلى عدة

ف الدكائر الهركزية في اإلدارة العاهة هثؿ )هباحث التهكيف، اإلدارة كاألرشيؼ، اإلهداد كالتجٍيز، ع
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ذي الفركع  الهباحث الطبية، الهعمكهات كالتسجيؿ الجىائي، التحرم كشئكف الهرشديف، قسـ العهميات( ٌك
 :(2011،5،هكتب هفتش عاهة الشرطة) ٌي

 يشتمؿ عمى األقساـ التاليةفرع مباحث محافظة شماؿ غزة: و  أواًل:

 .قسـ هعسكر جباليا 
 .قسـ بيت حاىكف 
 .قسـ جباليا البمد 
 .قسـ الشيخ زايد 
 .قسـ  هعبر بيت حاىكف 
 .قسـ بيت الٌيا 

 
 فرع مباحث محافظة غزة: ويشتمؿ عمى األقساـ التاليةثانيًا: 

 .قسـ الشيخ رضكاف 
 .قسـ الشجاعة 
 .قسـ الرهاؿ 
 .قسـ الشاطئ 
 .قسـ الزيتكف 
 ـ التفاح كالدرج.قس 

 
 فرع مباحث محافظة الوسطى: ويشتمؿ عمى األقساـ التاليةثالثًا: 

 .قسـ دير البمح 
 .قسـ هعسكرات الكسطى 
 .راء  قسـ الٌز
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 فرع مباحث محافظة خانيونس: ويشتمؿ عمى األقساـ التاليةرابعًا: 

 .قسـ الهديىة 
 .قسـ القرارة 
 .قسـ الشرقية 

 
 

 رفح: ويشتمؿ عمى األقساـ التالية:فرع مباحث محافظة خامسًا: 

 .قسـ البمد 
 .قسـ تؿ السمطاف 
 .قسـ هعبر رفح البرم كالتجارم 

 
 (2011،10)هكتب هفتش عاهة الشرطة،  ومف أبرز المياـ المناطة بالفرع: 

 .البريد كالسجالت لمعاهميف كهتابعة ك هيداىيان  هتابعة سير العهؿ في األقساـ إداريان كفىيان  .5
 شراؼ عمى الهٍهات الهيداىية الهتعمقة بعهؿ الهباحث.الهشاركة كاإل .0
 التكاصؿ هع هدير اإلدارة العاهة لمهباحث العاهة كهدير شرطة الهحافظة فيها يتعمؽ بالهٍهات. .3
 اإلشراؼ عمى سير التحقيؽ كهدل االلتزاـ بالتعاهيـ كالتعميهات القيادية. .4

 
  ة:مف أبرز مياـ أقساـ المباحث العامة في مراكز الشرط 

يتركز عهؿ أقساـ الهباحث بشكؿ أساسي عمى البحث كالتحرم كجهع الهعمكهات الالزهة كالتي 
تصب في هصمحة التحقيقات الجارية حسب طبيعتٍا في أم قضية أك كؿ أهر يتعمؽ باحتهاؿ االضرار 

)هكتب هفتش عاهة  .باألهف العاـ في جهيع ىكاحيً، إضافة إلى القياـ بعدد كبير هف الهٍهات
 (2011،11لشرطة،ا
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 (2.1جدوؿ رقـ )

 أعداد األفراد في دوائر اإلدارة العامة لممباحث العامة

 توزيع األفراد "القوة " اإلدارة 

 اإلدارة العامة لممباحث

 العدد الحالي المسمى
 7 هكتب الهدير
 1 الدائرة الهالية

 2 دائرة اإلعالـ كالعالقات العاهة
 10 دائرة اإلدارة كاألرشيؼ
 8 دائرة اإلهداد كالتجٍيز
 17 دائرة التحقيؽ كالحجز

 11 دائرة التحرم كشئكف الهرشديف
 8 دائرة الهصادر الفىية

 5 دائرة الهعمكهات
 17 دائرة هباحث التهكيف
 9 دائرة الهباحث الطبية

 6 دائرة الهؤسسات
 4 دائرة التفتيش كالهتابعة

 31 دائرة العهميات
 مجموعال
 

136 

دراسة إحصائية حكؿ اإلدارة العاهة لمهباحث ،كزارة الداخمية  -2011،التىظيـ كاإلدارة الهصدر: 
 5 ،قطاع غزة:جٍاز الشرطة،كاألهف الكطىي 
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 (2.2جدوؿ رقـ )

 اإلدارة العامة لممباحث العامة فروع وأقساـأعداد األفراد في 

 العدد الحالي المسمى الفرع

 رع الشماؿف

 19 قيادة فرع الشهاؿ
 19 قسـ هعسكر جباليا
 10 قسـ بيت حاىكف
 11 قسـ جباليا البمد
 10 قسـ الشيخ زايد

 4 قسـ  هعبر بيت حاىكف
 13 قسـ بيت الٌيا

 86 المجموع

 فرع غزة

 16 قيادة الفرع
 12 قسـ الشيخ رضكاف

 18 قسـ الشجاعية
 18 قسـ الرهاؿ

 11 شاطئقسـ ال
 13 قسـ الزيتكف
 12 قسـ التفاح
 100 المجموع

 فرع الوسطى

 21 قيادة الفرع
 18 قسـ دير البمح

 22 قسـ هعسكرات الكسطى
راء  9 قسـ الٌز
 70 المجموع

 فرع خانيونس

 19 قيادة الفرع
 19 قسـ الهديىة
 12 قسـ القرارة
 13 قسـ الشرقية
 63 المجموع
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 فرع رفح

 27 قيادة الفرع
 25 قسـ البمد

 10 قسـ تؿ السمطاف
 7 قسـ هعبر رفح البرم كالتجارم

 69 المجموع
 388 اإلجمالي

دراسة إحصائية حكؿ اإلدارة العاهة لمهباحث ،كزارة الداخمية  -2011،التىظيـ كاإلدارة الهصدر: 
 7 ، قطاع غزة:جٍاز الشرطة،كاألهف الكطىي 

 عمؿإجراءات ال 2.4.6

 التحري وجمع المعمومات2.4.6.1 

عمي رجؿ التحرم الكصكؿ إلي الهعمكهات الصحيحة كالدقيقة التي هف شأىٍا الكشؼ عف الجريهة      
 كيتـ ذلؾ هف خالؿ:كالهجرهيف 

 العاهة  كالفعاليات هتابعة األهاكف. 
 .يف كهعرفة تحركاتٍـ  هتابعة الهجرهيف كأرباب السكابؽ كالهشبٌك
  ح الجرائـ كهراقبتٍا كصكال لمجىاة.هتابعة هسار 
 .(. 10،ص 2009الدالي، )إجراء التحريات الالزهة عف األفراد كالهؤسسات 
 

 قبوؿ البالغات والشكاوي2.4.6.2 

تمقي الشكاكم كالتي ٌى بهثابة إجراء يعبر بً الهجىي عميً في جرائـ هعيىة عف إرادتً في رفع       
ههارسً السمطات الهختصة لحريتٍا في الهطالبة بتطبيؽ أحكاـ قاىكف العقبة اإلجرائية التي تحكؿ دكف 

 العقكبات.

تمقي البالغات كالتي ٌى بهثابة إدالء بالهعمكهات لدل أجٍزة األهف أك الجٍات الهختصة عف      
 جريهة كقعت أك عمى كشؾ الكقكع أك أف ٌىاؾ اتفاؽ كعـز عمى ارتكاب جريهة.
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 : طرؽ تمقى البالغ

 الهكتكب البالغ 
 البالغ الشفكم 
 البالغ عبر الٍاتؼ 
 البالغ عف طريؽ الشائعات 

 واجبات مأمور الضبط القضائي )رجؿ المباحث( عند تمقي البالغ 

 فور تمقي البالغ :مأمور الضبط القضائي أواًل: واجبات 

 إثبات البالغ. .5
 الهبادرة كبدء التحقيؽ.  .0
 عدـ إرجاء التحقيؽ. .3

 بعد تمقي البالغبط القضائي مأمور الضثانيًا: واجبات 

 كتابة هكجزة عف الكاقعة )كاسـ الهجىي عميً أك الجاىي(.  .5
0. .  إجراء الكشؼ كالهعايىة في هكاف الحادث إف لـز
 (15،ص2005،الكليد )هقابمة بعض الشٍكد الذيف تكاجدكا ساعة الحادث. .3

 الكشؼ والمعاينة2.4.6.3 
أدؽ اإلجراءات التي يتـ اتخاذٌا في أم كاقعة ألف كيعتبر الكشؼ عمى هكاف الحادث هف أٌـ ك       

الكشؼ يجعؿ كؿ هطمع عمى التحقيقات هف رجاؿ الىيابة أك القضاة ككأف الكاقعة تحدث أهاهٍـ لذلؾ 
يجب أف يككف الكشؼ كالهعايىة دقيقا ككاصفا لكؿ هكاف الحادث هكضحا كؿ تفصيالتً كهمحقاتً كها 

تركٍا عميً الجاىي لذلؾ يجب أف يتـ الكشؼ عمى هكاف الحادث ٌي عمى ارض الكاقع كبالحالة التي 
بأقصى سرعة كذلؾ لمكقكؼ عمى الهكاف قبؿ أف تهتد يد العبث إليً سكاء كاىكا قاصديف طهس األدلة 
أك عف طريؽ كثرة الفضكلييف لمدخكؿ لهكاف الحادث كذلؾ لهشاٌدة الكاقعة األهر الذم يؤدل إلي 

 تغيير هعالـ الجريهة.
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كيتـ تسجيؿ الهعايىة عف طريؽ الكتابة الدقيقة لهكاف الحادث كقد يستعاف بالرسـ الٍىدسي         
كالذم فيً يتـ إظٍار هكاف الحادث هجتهعا هكضحا هكاف كجكد األشياء كالهسافات بيىٍا كقد يتـ 

فؿ هىً تسجيؿ هكاف الحادث بالتصكير الفكتكغرافي ألف التصكير يعطى صكرة حقيقية لمهكاف كال يغ
 (15،ص2002الكرد،  )شيء.

 التفتيش2.4.6.4 
التفتيش ٌك إجراء هف إجراءات التحقيؽ يٍدؼ إلى البحث عف األدلة الهادية ككؿ ها يفيد في     

 كشؼ الحقيقة لجريهة كقعت فعالن أك عمى كشؾ الكقكع.

 أواًل: تفتيش المنازؿ 

  :الشروط الموضوعية لتفتيش المنازؿ 
خصكص جريهة كقعت بالفعؿ أك عمى كشؾ الكقكع هثؿ كجكد أدكات أف يككف التفتيش ب .5

 لتجٍز جريهة هعيىة. 
يشترط  أف تككف الجريهة التي كقعت فعال هف ىكع الجىاية أك الجىحة فتفتيش الهساكف غير  .0

 جائز في الهخالفات. 
يجب إف يككف ٌىاؾ اتٍاـ هكجً لمشخص الهراد تفتيش هسكىً كأف تكجد دالئؿ كافية عمى  .3

 حيازتً ألشياء تتعمؽ بالجريهة. 
 يجب إف تككف ٌىاؾ فائدة ترجى هف إجراء التفتيش.  .4

 
 :القواعد العامة لمتفتيش 

 القواعد التي يجب مراعاتيا قبؿ إجراء التفتيش أوالً: 

حيث أف أم خمؿ في إجراءات ها قبؿ التفتيش قد يؤدم إلى فشؿ االستباؽ األهىي الكتشاؼ      
ٍا أك فشؿ حيثيات هركبات الجريهة التي يجرم التفتيش بشأىٍا لذا البد هف هراعاة الجريهة قبؿ كقكع

 قكاعد ها قبؿ اجراء التفتيش كها يمي:

 أف يككف عالهان بتفاصيؿ الجريهة الهراد التفتيش بسببٍا.  .5
 أف يككف عالهان عف الشيء الذم يجرم التفتيش عىً. .0
 ة تفصيالتً. أف يككف عمى عمـ بالهكاف الهراد تفتيشً ككاف .3
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 أف يحدد هقدار القكة التي يمـز اصطحابٍا هعً لمتفتيش. .4
 أف يقكـ بعهمية التفتيش في أسرع كقت ههكف . .5

 القواعد التي يجب مراعاتيا أثناء عممية التفتيش ثاٍَاً:

 أف يككف الشخص القائـ عمى عهمية التفتيش قكم الهالحظة.  .5
 أف يتخذ لً خطة لمبحث كالتفتيش. .0
 يقان في كصؼ أم شيء يتـ ضبطً كيفيد في الجريهة.أف يككف دق .3
إذا اشتبً بأف شخصان هكجكد في الهكاف الهراد تفتيشً كيخفي بحكزتً هادة يجرم التفتيش عىٍا  .4

 فيجكز تفتيشً في الحاؿ.
يجب اصطحاب هختار الهىطقة أك شخصيف هف سكاف الهىطقة ككذلؾ يسهح لمساكف في ٌذا  .5

 يحضر عهمية التفتيش.الهكاف أك هف يىكب عىً بأف 
يجب عهؿ هحضر تفتيش هف قبؿ القائـ عميً يذكر فيً الهضبكطات كاألهاكف التي كجدت  .6

 (.30،ص2008،الديراكم )فيٍا كيكقع عميً ٌك كهف حضر إجراءات التفتيش.
 

 القبض2.4.6.5 
ف الفرار القبض ٌك عبارة عف تقييد حرية الهكاطىيف عف طريؽ حجزي لفترة هف الكقت لهىعً ه      

كبالتالي فإف عهمية القبض ٌي بهثابة عهمية يتـ ، تهٍيدا لهباشرة التحقيؽ هعً عف أسباب القبض عميً
ىص عمى  5960فيٍا تقييد الحرية الشخصية لمهكاطىيف لذلؾ ىجد أف دستكر فمسطيف الصادر عاـ 

 قا لقيكد حددٌا القاىكف.الحقكؽ كالكاجبات العاهة، كبالتالي فٍي حؽ هقدس ال يجكز الهساس بً إال كف

 (:31ص،2008الديراكم، )القواعد العامة الواجب إتباعيا عند القبض عمى الشخص
 يجب أف يككف القبض في ىطاؽ القاىكف.  .5
 يجب تقدير هدل خطكرة الشخص الهقبكض عميً.  .0
يجب تقدير هدل إهكاىية هقاكهة الشخص الهطمكب القبض عميً كىكع األسمحة التي  .3

 يستخدهٍا. 
 بد هف دراسة الهىطقة التي ستتـ فيٍا عهمية القبض.ال .4
يجب عمى الضابط أف يككف يقظا هف جهيع تصرفات الشخص الهراد القبض عميً خكفا هف  .5

 الٍركب أك التخمص هف بعض اآلثار التي تفيد في التحقيؽ.
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 يجب عمى الضابط عدـ االستٍتار أك االستٍاىة بالشخص الهراد القبض عميً هٍها كاف. .6
 

 االستعانة بالخبراء2.4.6.6 
االستعاىة بالخبراء يمجأ إليً القائـ بالتحقيؽ ليتعرؼ عمى هسائؿ فىية يساعد الكشؼ عىٍا في       

ك كسيمة لالستعاىة بشخص لً كفاءة عمهية أك فىية خاصة بىاحية هعيىة إلعطاء  الكصكؿ لمحقيقة ٌك
مطة التحقيؽ كالهعايىة كالتشريح كالجركح الرأم أك اإليضاحات في هسألة خارجة عف ىطاؽ هعرفة س

كالتحميؿ كجرائـ التسهـ كالغش كفحص الخطكط في التزكير، كلهأهكر الضبط القضائي االستعاىة 
 (32ص،2008الديراكم، ) بالخبراء دكف حمؼ اليهيف.

 سماع أقواؿ الشيود:2.4.6.7 
ىة كذلؾ عف طريؽ الرؤية أك الشٍادة ٌي كؿ ها يركل هف أم شخص هتصال بهكضكع كاقعة هعي     

الهشاٌدة أك السهاع الهباشر فالشاٌد ٌك الشخص الذم كاف حاضرا كقت ارتكاب الجريهة سكاء شاٌد 
 الكاقعة كمٍا أك بعض هىٍا أك بأم حاسة هف حكاسً.

 ضمانات الشيود 
 احتراـ الشاٌد. .5
 عدـ إجٍاد الشاٌد. .0
 (30،ص2002الكرد،  ). تجىب التصرفات اإليحائية أك الىفسية هف الهحقؽ. .3

 
 سماع أقواؿ المشتبو بيـ2.4.6.8 

  :القواعد التي يجب مراعاتيا قبؿ إجراء عممية سماع أقواؿ المشتبو بو 
 أف يقرأ جهيع التقارير كالبالغات التي أهكف الحصكؿ عميٍا حكؿ الكاقعة. .5
 الحصكؿ عمى جهيع الهعمكهات حكؿ الكاقعة ههف سبقكي في العهؿ فيٍا. .0
 ى كؿ ها أهكف جهعً هف هعمكهات كأدلة عف تمؾ الجريهة .الحصكؿ عم .3
 دراسة تقرير الكشؼ كالهعايىة كفٍهً كتخيمً تخيالن تفصيميان. .4
 هعايىة جسـ الهشتبً بً كاثبات كؿ ها يشاٌدي فيً هف إصابات ظاٌرة كسبب حدكثٍا. .5
 :القواعد التي يجب مراعاتيا عند عممية سماع أقواؿ المشتبو بو 
 كالدافع إلى ارتكاب الجريهة. هعرفة السبب  .5
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 إزالة الشؾ ككسب ثقة الهشتبً بً. .0
 عدـ استعهاؿ األلفاظ العىيفة حتى ال يفاجأ بعىاد الهشتبً بً.  .3
بعادي عف كؿ ها هف شأىً تحقيري أك إٌاىتً أك ضربً. .4  تقدير ظركؼ الهشتبً بً كا 
 ثر بىظراتً.تجىب تأثير الهشتبً بً فيجب عمى الهحقؽ أف ال يخشى الهتٍـ أك يتأ .5

 (35ص،2008الديراكم، )
 اإلجراءات النيائية لمقضية2.4.6.9 
 التحويؿ إلى مفتش تحقيؽ الشرطة 

بعد اىتٍاء كافة اإلجراءات القاىكىية التي تقكـ بٍا الهباحث العاهة حسب األصكؿ ، يتـ         
ة الهختص إحالة الهمؼ كالهتٍـ كالهضبكطات كاألهاىات إف كجدت إلى هفتش تحقيؽ الشرط

الذم بدكرة يتكلى استكهاؿ اإلجراءات القاىكىية حسب األصكؿ، بحيث يتـ تسميـ الهمؼ إلى 
 هفتش تحقيؽ الشرطة كاالحتفاظ بىسخة لدل الهباحث.

  التحويؿ لمنيابة العامة 
كيتـ بهكجبً تحكيؿ الهمؼ إلى الىيابة العاهة هباشرة كذلؾ في قضايا خاصة بالجهعيات      

  كأيضا بىاء عمى تكميفات هعيىة كخاصة هف الىيابة العاهة.كالهؤسسات 

  التنازؿ 
ٌك تىازؿ الهشتكي عف شككاي التي قاـ بتقديهٍا ضد شخص هعيف أك هجٍكؿ، فبالتىازؿ يتـ     

حفظ الهمؼ كهف ثـ إخالء سبيؿ الهشتكي ضدي إف كاف هعركفا كعدـ تكجيً التٍهة إليً، 
 .    سب األصكؿكاستكهاؿ اإلجراءات القاىكىية ح

  التعيد وحفظ الممؼ 
ٌك إجراء بهقتضاي يقكـ الهشتبً بً بالتعٍد عمى ىفسً بعدـ العكد لهثؿ تمؾ األفعاؿ التي        

قاـ بارتكابٍا كذلؾ عىدها يككف ٌىاؾ هاىع هف تحكيؿ الهمؼ إلى هفتش تحقيؽ الشرطة كذلؾ 
دل تحكيمٍا إلى الشرطة إلى أضرار في أهكر ال تكجد فيٍا شككل أك في أهكر أخالقية قد يؤ 

 اجتهاعية كعائمية كبيرة.
  . تقييد الممؼ ضد مجيوؿ 

 ) يتـ تقييد الهمؼ ضد هجٍكؿ لحيف التكصؿ إلى هعمكهات تفيد في التكصؿ إلى الفاعؿ.       
                               (34ص،2008الديراكم،
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 (2.3جدوؿ رقـ )                               

 ـ في كافة محافظات قطاع غزة2012ـ ، 2011التغيرات في أعداد وأنواع الجرائـ في العاميف 

 ىكع الجريهة
 ـ2012المجمػػػوع لمعاـ  ـ2011المجمػػػوع لمعاـ 

 كمي متبقي منجز كمي متبقي منجز

 23 3 20 30 2 28 القتؿ

 6 1 5 20 2 18 محاولة قتؿ

 16 0 16 12 0 12 االنتحار

 332 0 332 345 0 345 ولة االنتحارمحا

 70 14 56 53 0 53 الخطؼ والمحاولة

 5291 1670 3621 2740 16 2724 السرقة والمحاولة

 425 144 281 2472 1959 513 السطو

 353 69 284 377 178 199 النصب واالحتياؿ

 190 10 180 279 40 239 التزوير والتزييؼ

 66 21 45 130 73 57 حرؽ جنائي

 112 0 112 82 0 82 التسوؿ

 36 4 32 113 0 113 السحر والشعوذة

 52 3 49 48 11 37 انتحاؿ شخصية الغير

 87 0 87 192 4 188 قضايا أمنية

 10549 2243 8306 9162 2465 6697 الػمجػػمػػوع

كفركع الهباحث قياس كتقكيـ األداء الهٍىي كالكظيفي لدكائر  -ـ2013،دائرة التفتيش كالهتابعة المصدر: 
  15،قطاع غزة: اإلدارة العاهة لمهباحث ،العاهة كالعاهميف فيٍا ،جٍاز الشرطة الفمسطيىية 
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 المقدمة   3.1

استعراض الدراسات السابقة لمبحث العمهي هطمبان هىٍجيان يشحذ ٌهة الباحث، كيبمكر رؤيتػً،  يعد       
كيحدد خطاي ىحك البحث العمهي الجاد كالههيز. كها ُتعد الدراسات السابقة إطاران هعرفيان رئيسان كرافدان هف 

مػػي عػػرض ألٌػػـ هػػا تػػكافر لػػدل الباحػػث هػػف دراسػػات سػػابقة الركافػػد التػػي تكجػػً العهػػؿ العمهػػي، كفيهػػا ي
تىاكلت هكضكع ٌذي الدراسة، كبعضٍا كثيقػة الصػمة بالدراسػة الحاليػة كبعضػٍا اآلخػر يػرتبط جزئيػان بٍػا، 
كسيتـ التركيز خالؿ العرض عمى أٌداؼ الدراسػات الرئيسػة ، كالهىٍجيػة التػي اسػتخدهتٍا، كأٌػـ الىتػائج 

  إلى األقدـ.كفؽ ترتيب زهىي بكقت إجرائٍا هف األحدث  التي تكصمت إليٍا، كذلؾ

 العربيةالدراسات  3.2

"بناء نموذج لتحقيؽ التميز في أداء األجيزة  ( بعنواف:2010دراسة )آؿ مزروع،   3.2.1
 "األمنية

إلى إيجاد ىهكذج لتحقيؽ التهيز لألجٍزة األهىية في السعكدية لهكاجٍة ٌدفت الدراسة          
ات الهختمفة، عبر إتباع آليات التهيز كالتي يهكف أف تؤدم في الىٍاية إلى هخرجات التحدي

أكثر تهيزان لمعهؿ األهىي. كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي عف طريؽ هدخؿ الهسح 
 . ةفرده( 634االجتهاعي، كبمغ حجـ عيىة الدراسة )

 كقد أظٍرت الدراسة العديد هف الىتائج، أٌهٍا:        

 ة تهيز األجٍزة األهىية السعكدية هحؿ الدراسة كفقان لهعايير ىهكذج التهيز أف درج
( درجة، كتصىؼ بذلؾ أىٍا أجٍزة جيدة جدان كفؽ 5222هف  640الهقترح بكجً عاـ بمغت )

 تصىيفات درجات هعايير التهيز، كالذم يعد هؤشران جيدان في تكجً تمؾ األجٍزة ىحك التهيز.

 كافر هتطمبات تحقيؽ التهيز في األجٍزة األهىية بكجً عاـ أظٍرت الىتائج أف درجة ت
 .ؽ التهيز بكجً عاـ ٌي درجة عاليةيٌي درجة عالية، كأف درجة العكاهؿ التي قد تحد هف تحق
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  ا هعيار العهميات لىهكذج التهيز أف درجة هالئهة الهعايير الرئيسة كالفرعية كهف أبرٌز
 اء كخدهات األجٍزة األهىية ٌى درجة عالية.الهقترح، بكجً عاـ لتحقيؽ التهيز في أد

  أظٍػػػرت الدراسػػػػة أىػػػً هػػػػف الههكػػػف الػػػػربط بػػػيف العكاهػػػػؿ الهعيقػػػة كسػػػػبؿ التغمػػػب عميٍػػػػا
 كهتطمبات التهيز لتحقيؽ ذلؾ التغمب.

 
( بعنواف "دور جوائز الجػودة والتميػز فػي قيػاس وتطػوير  2009دراسة بف عبود ) 3.2.2

 األداء في القطاع الحكومي" 

حيػػػث تىاكلػػػت الدراسػػػة أٌهيػػػة قيػػػاس األداء فػػػي القطػػػاع الحكػػػكهي كتطػػػكير الخػػػدهات الهقدهػػػة      
الهتهثمة فػي عػدة هجػاالت، أٌهٍػا الػدفاع كحفػظ األهػف ،كلمكصػكؿ إلػى تحقيػؽ التهيػز يىبغػي لمقيػادة 
تفٍػػػـ حتهيػػػة التغييػػػر، كاسػػػتخداـ الكسػػػائؿ كالعهميػػػات بصػػػكرة ابداعيػػػة لتحقيػػػؽ التهيػػػز، كبالتػػػالي فػػػإف 
تطبيؽ براهج كجكائز التهيز كالجكدة هف شأىً أف يكفر هىٍجيات عهؿ كآليات لقياس ىتائج األداء ، 
كهػػػػا تهثػػػػؿ بػػػػراهج التهيػػػػز هػػػػدخالن أساسػػػػيان لقيػػػػاس كتقيػػػػيـ كفػػػػاءة أىظهػػػػة العهػػػػؿ  كالكسػػػػائؿ كاألدكات 

ػػا هػػف الجكاىػػب التػػي تٍػػـ الهىظهػػة الحككهيػػة كخمصػػت الدراسػػة إلػػى هجهكعػػة  هػػف الهسػػتخدهة كغيٌر
 التكصيات هف أٌهٍا:

  ضركرة العهؿ عمى تبسيط إجراءات أداء الخدهة كادخاؿ التقىيات الحديثػة فػي طػرؽ أداء العهػؿ
كتغييػػػر اسػػػتراتيجيات أداء األعهػػػاؿ لتتكافػػػؽ هػػػع هتطمبػػػات تحسػػػيف الجػػػكدة كادخػػػاؿ التحسػػػيىات 

أداء كافػػػة التكىكلكجيػػة عمػػى الهعػػػدات كاالالت ككضػػع ىظػػػاـ يهكػػف هػػف قيػػػاس هػػدل التقػػػدـ فػػي 
 العهميات بها يحقؽ األٌداؼ كيعالج الهشكالت.

 
 بعنواف "االستباؽ األمني" 2009)دراسة عبد الحميد )   3.2.3  

تبػػرز أٌهيػػة الدراسػػة فػػي بيػػاف فداحػػة الخسػػائر البشػػرية كالهاديػػة الجسػػيهة التػػي لحقػػت بػػبعض      
ستراتيجياتٍا األهىية ، كابتكار الجديد الهجتهعات ىظران لعدـ تحديث الهؤسسات األهىية العاهمة بٍا ال

هىٍػػا كالػػذم يحقػػؽ القػػدرة كالفاعميػػة لٍػػا فػػي اسػػتباؽ الفكػػر االجراهػػي ككأدي فػػي أكلػػى هراحػػؿ ىشػػاطً 
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الذٌىي أك قبؿ ذلؾ بكثير ، باالضافة إلى بياف عػدـ قػدرة األجٍػزة األهىيػة عمػى تحقيػؽ أٌػدافٍا هػف 
 رل في ظؿ عهمٍا باالستراتيجيات التقميدية .ىاحية كتطمعات أفراد الهجتهع هف ىاحية أخ

كقد تـ اعداد الدراسة باالعتهاد عمى الهىٍج الكصفي التحميمي، كخمصػت الدراسػة إلػى هجهكعػة هػف 
ا:  الىتائج هف أبرٌز

  أف ٌىػاؾ تسػارعان هتزايػػدان فػي الهتغيػرات كالهسػػتجدات التػي تشػٍدٌا السػػاحة األهىيػة ىتيجػة لكثيػػر
ػك هػا أدل إلػى عػدـ هف العكاهؿ كالظركؼ س كاء عمى الساحة الهحمية أك االقميهية أك الدكلية ٌك

 هكاكبة األجٍزة الشرطية لتمؾ الهتغيرات ىتيجة الستهرار عهمٍا بالىظريات األهىية التقميدية .
  إف الكاقػػػػع الحػػػػالي لمجريهػػػػة كهخرجاتٍػػػػا كاألدكات كاألسػػػػاليب الهسػػػػتخدهة فػػػػي ارتكابٍػػػػا يتطمػػػػب

الشرطية بتبىي ىظريات أهىية جديدة تحقؽ لٍا القدرة كالفاعميػة فػي التعاهػؿ ضركرة قياـ األجٍزة 
 هع كافة الهخاطر كالهٍددات الهستجدة.

ا:  كها أكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصيات هف أبرٌز
  ضركرة قياـ األجٍزة الشرطية بهراجعة ىظرياتٍا األهىية التقميدية لمكقكؼ عمى السمبيات الىاجهة

لعهػػؿ بٍػػا فػػي ظػػؿ هػػا يشػػٍدي الهجتهػػع هػػف تغيػػرات كهسػػتجدات هتسػػارعة تػػؤثر عػػف اسػػتهرار ا
 بصكرة أك بأخرل عمى األهف كاالستقرار الذم تسعى الشرطة إلى تحقيقً.

  تطػكير األسػاليب الشػرطية الهعهػكؿ بٍػا بػػاألجٍزة الشػرطية سػكاء بهفردٌػا أك بالتىسػيؽ كالتعػػاكف
 عمى العهؿ كفقان لىظرية االستباؽ األهىي. هع هؤسسات الهجتهع األخرل كبها يحقؽ القدرة

 
واقع إعادة ىندسة العمميات االدارية في وزارة ( بعنواف " ـ2008) ، أيمفرالسدراسة 3.2.4 

 "الداخمية واألمف الوطني في قطاع غزة 

 كزارة في( الٍىدرة) اإلدارية العهميات ٌىدسة إعادة كاقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ٌذي ٌدفت    
 :لهتغيرات كفقنا الكاقع ذلؾ دراسة فركؽ عمى التعرؼ كهحاكلة غزة، قطاع في الكطىي كاألهف اخميةالد
ؿ كالعهر، الجىس،"  الدكرات كعدد الكظيفي، كالهسهى العهؿ، كهكاف العهؿ، كطبيعة العمهي، كالهٌؤ

 هف تتككف ىةعي َأخذ تـ ك هكظؼ، 483هف يتككف الدراسة هجتهع ككاف  ."الخدهة كسىكات التدريبية،
 كاإلدارات األهىية األجٍزة في كذلؾ ، دائرة كهدير هساعد ككيؿ بيف ها درجاتٍـ تتراكح هكظؼ  300
 العاهة



 

57 

 

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا:
 كزارة في العاهة كاإلدارات األهىية األجٍزة بعض في االستراتيجي التخطيط غياب بكضكح يظٍر. 5

 .الكطىي هفكاأل الداخمية
ا جدنا بطيئة بصكرة الكطىي كاألهف الداخمية كزارة في الهكظفيف هٍارات كتىهية تدريب يتـ . 2  كخصكصن

 .األهىية األجٍزة
 ،ةكزير الداخمي ىائب هكقع تفعيؿ غياب الكطىي كاألهف الداخمية لكزارة التىظيهي الٍيكؿ عمى يظٍر . 3

 .األهىية األجٍزة عاـ كهدير
 .العاهة كاإلدارات األهىية لألجٍزة الٍاهة التكىكلكجية الهستمزهات لبعض بغيا يظٍر. 4
أىً لدل قيادة الشرطة الفمسطيىية كهدراء االدارات الهركزية كعى كادراؾ بأٌهية اعادة ٌىدسة . 5

 .العهميات كلكف بيىكا أف ٌىاؾ قصكر في فٍـ الهصطمحات االدارية ككيفية التعاهؿ بٍا
 لدراسة:ومف أىـ توصيات ا

 .كاحدة هٍهة في كدهجٍا الفرعية كالهٍاـ األىشطة تجهيع عمى العهؿ. 5
زالة الهختمفة اإلدارات بيف االتصاالت لتسٍيؿ التىظيهي الٍيكؿ تعديؿ عمى العهؿ .2  في االزدكاجية كا 

 .العهؿ
 كالرقابة يفالركت هف كالتقميؿ اإلدارية العهميات تصهيـ إعادة في الهعمكهات تكىكلكجيا استخداـ. 3

 .الهتكررة
 

 ( بعنواف " تجربة شرطة دبي في التميز المؤسسي"2007دراسة العور )3.2.5 
في أىٍا هف أكائؿ الدراسات التي تىاكلت دراسة  حيث تبرز أٌهية دراسة الدكتكر هىصكر العكر   

دراسة الىتائج تطبييؽ الىهكذج األكركبي لمتهيز في الهجاؿ الشرطي في العالـ العربي حيث أكضحت ال
االيجابية لتطبيؽ هعايير الىهكذج األكركبي في شرطة دبي كهف بيىٍا هعيار العهميات كأكضحت 

 الدراسة أىً بعد تطبيؽ الىهكذج األكركبي لمتهيز حصدت شرطة دبي الىتائج التالية:
 .زيادة رضا الجهٍكر عف شرطة دبي 
 .زيادة رضا الهرؤكسيف عف القيادة 
 ية في الجرائـ(.اتة األهىية )تجاكز الٍدؼ العالهي بهؤشر الهعمكهرفع هستكل الفاعمي 
 .)تحسيف الكضع الهركرم )الكصكؿ إلى الهدل األكركبي 
 .)تبكء الصدارة بيف أجٍزة الشرطة العربية )تكصيات هجمس كزراء الداخمية العرب 
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 ( بعنواف " فمسفة ومباديء الشرطة المجتمعية"2007دراسة سيساؾ )  3.2.6
دف ت الدراسة إلى تشخيص كاقع الشرطة الهجتهعية في دكؿ أكركبا كشكؿ هف أشكاؿ الحد هف ٌك

 هعدالت كقكع الجريهة، كقد خمصت الدراسة إلى هجهكعة هف االستىتاجات هىٍا:

 العهؿ، التفاعمي الشرطي العهؿ، الهحمي الشرطي العهؿ ( يمي ها عمى الشرطة تركز أف يجب .5
 (.التعاكىي يالشرط العهؿ، الٍادؼ الشرطي

 تقـك شرطية خدهة عف الشعب يبحث حيث .جيدة خدهة تقديـ عمى التركيز يككف أف يجب .0
 ، لمخدهة هقاييس لىفسٍا ضع، تكالتشاكر االىفتاح هبدأ عمى تعهؿ،  احتياجاتٍـ تمبية ) عمى
 كالضعفاء، الفقراء، - الهٍهشة الفئات هعظـ إلى تصؿ،  الىتائج كتىشر الهقاييس ٌذي تقيس

 (.فقط العاهة صكرتٍا كليس الشعب هع بالعالقات أكبر بشكؿ تٍتـ ، كالهحركهيف
 

( بعنواف  "رفع كفاءة أداء الخدمات في 2007دراسة الشريؼ، الحميداف )3.2.7 
 األجيزة الحكومية"

دفت الدراسة إلى تشػخيص هسػتكل أداء الخػدهات فػي األجٍػزة الحككهيػة الهختمفػة كتقييهٍػا        ٌك
تراح عدد هف التكصيات لتحقيؽ أداء هتهيز كرضاء الهستفيديف الهتعاهميف هع تمؾ األجٍػزة، بغية اق

كقد استخدهت الدراسة هدخؿ الهسح االجتهاعي هف الهىٍج الكصفي، حيػث طبقػت الدراسػة اسػتباىة 
كفػػؽ هقيػػاس ليكػػرت الخهاسػػي عمػػى أربػػع عشػػرة كزارة كجٍػػة حككهيػػة فػػي الههمكػػة العربيػػة السػػعكدية، 

ت األجٍزة الههثمة لكزارة الداخمية ٌى الجكازات ، كاألهف العاـ ههثمة بالهركر، كالػدفاع الهػدىي، ككاى
سػؤكليف فػي األجٍػزة هكالحقكؽ الهدىية، كاألحػكاؿ، كقػد تككىػت العيىػة هػف رجػاؿ كسػيدات األعهػاؿ ك 

 ( هفردة.5255الحككهية، كبمغت عيىة هجتهع الدراسة )

ا:كتكصمت الدراسة إلى ىتائج عدة  ، هف أبرٌز

أف هتكسط هستكل جكدة خدهات األجٍزة التابعة لكزارة الداخميػة هػف كجٍػة ىظػر رجػاؿ كسػيدات  .5
 (.3.4األعهاؿ بمغت )
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حػػػدد الهسػػػؤكليف فػػػي األجٍػػػزة الحككهيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ هعكقػػػات كفػػػاءة أداء الخػػػدهات الحككهيػػػة   .0
ستقصاء آراء الهػراجعيف ككاىت أٌهٍا عمى الىحك التالي: " غياب كضكح الرؤية لمجٍاز، عدـ ا

حػػػكؿ جػػػكدة الخدهػػػة الهقدهػػػة، قمػػػة الهعمكهػػػات الهتػػػكافرة عػػػف احتياجػػػات الهػػػراجعيف هػػػف الخدهػػػة 
الهقدهة، ضعؼ التىسيؽ كالتعاكف بيف األجٍزة الحككهية بتقديـ الخدهة، كثػرة كتعػدد الهسػتكيات 

داخػؿ الجٍػاز، الهركزيػة الهشرفة عمى أداء الخدهة، االزدكاجيػة كالتػداخؿ بػيف الكحػدات اإلداريػة 
الشديدة في اتخاذ القػرارات، تقػادـ أسػاليب كىهػاذج العهػؿ الهسػتخدهة، كقمػة التركيػز عمػى العهػؿ 
الجهػػػاعي، اىشػػػغاؿ بعػػػض الهػػػكظفيف فػػػي أعهػػػاؿ خارجيػػػة، ضػػػعؼ الحػػػكافز الهاديػػػة كالهعىكيػػػة، 

العهػػؿ، ضػػعؼ تأٌيػػؿ الهػػكظفيف فػػي اىجػػاز العهػػؿ، تػػدىي اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي فػػي اىجػػاز 
ضػػػػعؼ الهسػػػػاىدة التقىيػػػػة الىجػػػػاز األعهػػػػاؿ، غيػػػػاب هعػػػػايير كهؤشػػػػرات لقيػػػػاس أداء الخػػػػدهات 
الحككهية، غياب التركيز عمى الىتائج الىٍائيػة كجػكدة اىجػاز العهػؿ، ضػعؼ اسػتخداـ األسػاليب 

 الحديثة القائهة عمى البراهج كقياس األداء.
يب رفػع كفػاءة أداء الخػدهات الحككهيػة، حدد الهسػؤكليف فػي األجٍػزة الحككهيػة بشػكؿ عػاـ أسػال .3

ككاىت أٌهٍا عمى الىحك التالي:" ايجاد ثقافػة عاهػة فػي األجٍػزة الحككهيػة تشػجع عمػى التجديػد 
كالتطػػكير، تبىػػي هفػػاٌيـ العهػػؿ الجهػػاعي كاإلدارة بالهشػػاركة، تحسػػيف حػػكافز الهػػكظفيف كربطػػً 

هسػػحية، إعػػادة بىػػاء األىظهػػة  بػػاألداء، رصػػد رضػػا الهػػراجعيف عػػف الخػػدهات هػػف خػػالؿ دراسػػات
كاالجراءات اإلدارية كفقان إلحتياجات الهراجعيف، كضػع هعػايير لقيػاس أداء الخدهػة عمػى أسػاس 
الجػػػكدة كالسػػػرعة فػػػي األداء، إدراؾ الهكظػػػؼ أىػػػً هسػػػئكؿ عػػػف تقػػػديـ خػػػدهات هتهيػػػزة لمهراجػػػع، 

ا، رفػػع كفػػاءة أداء العػػاهم يف بالتػػدريب عمػػى تبسػػيط اجػػراءات الحصػػكؿ عمػػى الخدهػػة كاختصػػاٌر
طبيعػػة العهػػؿ، كضػػع جػػائزة تىافسػػية لػػألداء الهتهيػػز بػػيف األجٍػػزة الحككهيػػة، تكعيػػة الهػػكظفيف 
كتػػدريبٍـ عمػػى ثقافػػة خدهػػة الهراجػػع، تػػكفير الهػػكارد الهاليػػة كالتجٍيػػزات الالزهػػة لتقػػديـ خػػدهات 

 هتهيزة لمهراجعيف".
 



 

60 

 

القيػادات األمنيػة نحػو تطبيػؽ اتجاىػات ( بعنػواف " 2006) جبػر،النعيميراسػة د 3.2.8  
 "إدارة الجودة الشاممة

دراؾ فٍـ هدل هعرفة إلى الدراسة سعت          قطر بدكلة الداخمية كزارة في األهىية القيادات كدعـ كا 
 تطبيقٍا هعكقات كها إسٍاهاتٍا ٌي كها تطبيقٍا هتطمبات تكافر هدل كهعرفة الشاهمة الجكدة إلدارة
 االجتهاعي الهسح كهدخؿ ، الكثائقي الهدخؿ الباحث استخدـراسة ، الد أفراد ىظر كجٍة هف

 . الكصفي الهىٍج هداخؿ هف الشاهؿ
 تكزيعٍا تـ الدراسة أداة كثبات صدؽ هف التأكد بعد ، لمدراسة كأداة االستباىة استخداـ تـ

 .ضابط ) 322 ( عددٌـ البالغ األصمي الدراسة هجتهع أفراد جهيع عمى
 

 : الىتائج أٌـ
دراؾ فٍـ ٌىاؾ -5  .جدنا عالية بدرجة قطر بدكلة الداخمية كزارة في الشاهمة الجكدة إلدارة كدعـ كا 
 أىً كها ، عالية بدرجة قطر بدكلة الداخمية كزارة في الشاهمة الجكدة إدارة تطبيؽ هتطمبات تتكافر -0

 هف العديد تكجد الكقت ىفس في كلكف ، الشاهمة الجكدة إلدارة عالية درجة ذات إسٍاهات تكجد
 . قطر بدكلة الداخمية كزارة في الشاهمة الجكدة إدارة لتطبيؽ الٍاهة الهعكقات

 األساليب هف التخمص كتشهؿ الشاهمة الجكدة إدارة لتطبيؽ جدنا عالية بدرجة هتكافرة هتطمبات تكجد -3
 العهؿ عمى كالتركيز راءاتاإلج كهراجعة تبسيط ، الكزارة في العاهميف جٍكد تقدير ، العهؿ في التقميدية
 . الجهاعي

 إدارات بيف كالتىسيؽ التعاكف زيادة الشاهمة الجكدة إلدارة جدنا العالية الدرجة ذات اإلسٍاهات هف -4
 استفحالٍا قبؿ األخطاء عف الكشؼ هف الكزارة تهكيف ، عاـ بشكؿ األداء تحسيف ، الكزارة كأقساـ
 . الهراجعيف رضا هستكل كزيادة

 لقياس دقيقة هعايير كجكد عدـ الشاهمة الجكدة إدارة لتطبيؽ العالية الدرجة ذات لهعكقاتا هف -5
 إدارة هجاؿ في هتخصص تدريب كجكد كعدـ الشاهمة الجكدة إدارة كهبادئ بهفٍـك الكعي قمة ، األداء
 . الشاهمة الجكدة

 إدارة هحاكر بعض ىحك الدراسة أفراد اتجاٌات في اإلحصائية الداللة ذات الفركؽ بعض تكجد -6
 . الدراسة ألفراد كالكظيفية الشخصية لمهتغيرات تعزل الشاهمة الجكدة
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 تحسيف في تساىـ أف يمكف توصيات عدة الباحث يقترح الدراسة عنيا أسفرت التي النتائج ضوء في
 :، منيا الداخمية وزارة في الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ فرص

 الهفٍـك لٍذا الكاضح الفٍـ لتحقيؽ كذلؾ الشاهمة الجكدة إدارة كهبادئ بهفٍـك التكعية عمى العهؿ .5
 كالىدكات الهؤتهرات كتىظيـ الهتخصصة الىشرات كتكزيع كطباعة المقاءات عقد خالؿ هف ذلؾ كيتـ
 .الشاهمة الجكدة إدارة حكؿ
 ذلؾ كاف إذا األخرل الدكؿ كتجارب بخبرات االستعاىة كيهكف األداء لقياس دقيقة هعايير تطكير .0

 . الحككهية لألجٍزة الهؤسسي األداء قياس ىحك الهتزايد االتجاي ظؿ في خصكصا كهىاسبا ههكىا
 
 إدارة عمى الشاممة الجودة تطبيؽ إمكانية مدى ( بعنواف " ٥٠٠٢) الغزيراسة د 3.2.9   

 " الرياض بمدينة المرور
 هتطمبات كتحديد ، الشاهمة الجكدة فٍـكبه الهركر ضباط إلهاـ هدل هعرفة إلى الدراسة ٌدفت     

 . الرياض بهديىة الهركر إدارة في الشاهمة الجكدة تطبيؽ كهعكقات هجاالتك 
 ههثمة عشكائية عيىة عمى استبياىات تكزيع خالؿ هف التحميمي الكصفي الهىٍج الدراسة ستخدهتكا

 . الدراسة لهجتهع
 لػدل قػكم إلهػاـ كجػكد عػف الدراسػة كشػفتأف  اكقػد تكصػمت الدراسػة لعػدد هػف الىتػائج هػف أٌهٍػ     
 تػكفير ضػركرة عػف كػذلؾ ككشػفت ، الشػاهمة، الجػكدة بهفٍػكـ الريػاض بهديىػة الهػركر إدارة ضػباط

 هػف الػتخمص ذلػؾ فػي بهػا الريػاض بهديىػة الهػركر إدارة فػي الشػاهمة الجػكدة إدارة تطبيػؽ هتطمبػات
 .القرارات صىاعة في كالهشاركة ، عهمياتلم الهستهر كالتحسيف ، العهؿ في القديهة األساليب

 
 في المتوقع ودورىا الشاممة الجودة إدارة( بعنواف  ٥٠٠٠) دراسة عبدالفتاح 3.2.10   

 " الحكومية باألجيزة اإلنتاجية تحسيف
 الحككهي القطاع في هبادئٍا تطبيؽ إهكاىية كهدل الشاهمة الجكدة أٌهية هعرفة إلى الدراسة تٌدف   
 . الخاص طاعبالق أسكة
 هفاٌيـ لتطبيؽ هقترح إطار إلى لمكصكؿ كذلؾ الهتعهقة الهكتبية الدراسة أسمكب ت الدراسةاستخدهك    

 هٍـ الشاهمة الجكدة إدارة تطبيؽ أف عف الدراسة ىتائج كشفت ، ك الحككهي القطاع في الشاهمة الجكدة
 هف العديد يكاجًٍ تطبيقٍا فإف ذلؾ رغـ ، الحككهية األجٍزة في كاإلىتاجية األداء لتحسيف كضركرم
 ، الهشاركة كقمة ، التغيير كهقاكهة ، الهؤسسي الدعـ كغياب ، الكعي قمة ذلؾ في بها الهعكقات



 

62 

 

ا  دائـ عهؿ كهىٍاج أٌهيتٍا عمى كالتأكيد الشاهمة الجكدة ثقافة ىشر بأٌهية الدراسة أكصت كقد . كغيٌر
 . الحككهية األجٍزة بهختمؼ اإلدارية كياتالهست لباقي ككصكال العميا بالقيادات بدأن 

 الدراسات األجنبية 3.3

 EFQM shares what work( بعُىاٌ"EFQM,2012-2013دراسة )3.3.1 

:members survey" 

حيث اعتادت الهؤسسة األكركبية لمجكدة اجراء دراسة حكؿ اىطباعات األعضاء هف الهؤسسات 
عضاء الهىضهيف لمهؤسسة األكركبية لمجكدة كيستخدهكف عف طريؽ استطالع آراء األالعاهة ك  الخاصة

 0229الىهكذج األكركبي لمتهيز  في هىظهاتٍـ كتىظـ الدراسة في شٍر هارس هف كؿ عاـ  هىذ عاـ 
 إلى ها يمي: هىظهة 067عمى  هارس ٌذا العاـ كؿ عاـ كقد خمصت الدراسة التي أجريت في

 92 ف استخداـ الىهكذج األكركبي لمتهيز ساعد افقكف أك يكافقكف بشدة أ% هف األعضاء يك
 في تحسيف أداء هىظهاتٍـ.

 88 هف األعضاء يكافقكف أك يكافقكف بشدة أف استخداـ الىهكذج األكركبي لمتهيز يدعـ %
 التطكير في تهيز األعهاؿ.

 75 هف األعضاء يكافقكف أك يكافقكف بشدة عمى تجديد عضكيتٍـ في الهؤسسة %
 األكركبية لمتهيز.

 74%  هف األعضاء يكافقكف أك يكافقكف بشدة أف ككىٍـ أعضاء في الهؤسسة األكركبية
 لمجكدة كيطبقكف الىهكذج األكركبي لمتهيز عّظـ هف شبكة عالقات الهىظهة.



 Applying the EFQM model in  ( بعنواف"  Mahalli,2013دراسة )3.3.2 

performance measurement of organisation" 

حيث استخدهت الدراسة هدخؿ الهسح الدراسة في جاهعة آزاد االسالهية االيراىية   أجريت ٌذي
هف الهىٍج الكصفي ، ككاف الغاية هف الدراسة قياس األداء في شركة هختصة بصىاعة الحديد 
في إيراف هعتهدي عمى هعايير الههكىات كفؽ الىهكذج األكركبي لمتهيز، ككاىت األسئمة 

 لتالي:األساسية في البحث كا
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إلى أم هدل تستطيع الشركة أف تىجز أٌدافٍا هعتهدي عمى هعايير الههكىات كفؽ الىهكذج  .5
 األكركبي لمتهيز.

 هاٌى جكاىب القكة كالضعؼ كهجاالت التحسيف في الشركة. .0
أها ىتائج الدراسة فقد أظٍرت أف هعايير الههكىات كفؽ الىهكذج األكركبي لمتهيز كهستكل 

باألٌداؼ كاىت هرتبطة بشكؿ هباشر بأداء الشركة كتؤدم إلى تطكير االىجاز فيها يتعمؽ 
% هف درجات 44كتحسيف األداء ، كاعتبرت الدراسة أف شركة الحديد قد حققت ها ىسبتً 

ك ها يتعبر ىسبة جيدة ، كها أظٍرت الدراسة أف كالن هف هعيارم العهميات كالهكارد  التهيز ٌك
الشركة كيجب زيادة االٌتهاـ بٍها كبالتالي تككف الشركة كالشراكات يعتبركا جكاىب قكية في 

 تهشي قدهان في تحقيؽ التهيز في األداء.

 self assessment with regard to( بعُىاٌ"Siami & Gorji،(2011دراست 3.3.3 

EFQM model and  the relationship between its criteria and organisation 

performance" 

الدراسة لتقييـ أداء إحدل الهستشفيات في إيراف باستخداـ الىهػكذج األكركبػي لمتهيػز كتحديػد ٌدفت      
العالقػػػة بػػػيف الهعػػػايير التسػػػعة لمىهػػػكذج كاألداء ، كاسػػػتخدهت الدراسػػػة هػػػدخؿ الهسػػػح االجتهػػػاعي حيػػػث 

 ( هكظفان.023طبقت الدراسة استباىة شهمت جهيع الهدراء ك )
ػػا كقػػد تكصػػمت الدراسػػة لعػػدد هػػف ال ىتػػائج هػػف أٌهٍػػا : أف األكلكيػػة فػػي فعاليػػة هعػػايير الههكىػػات كتأثيٌر

كالن ثػـ هعيػار القيػادة، هعيػار األفػراد، أعمى أداء الهستشفيات كاىت بالترتيب كها يمي : هعيػار العهميػات 
 هعيار السياسة كاالستراتيجية.

ا عمى أداء الهس     تشفيات كها يمي : ىتػائج األفػراد أكالن أها هعايير الىتائج فجاء ترتيب فعاليتٍا كتأثيٌر
 ثـ ىتائج األداء الرئيسية كهف ثـ ىتائج الزبائف كالهجتهع.
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 A Critical evaluation of the( بعُىاٌ "Gomez & others,2010دراست )3.3.4 

EFQM model" 

ؾ بعػض ، ٌىػاISO 9000حيث كاف الغرض هف الدراسة أىً ىتيجػة لكجػكد بعػض الهعػايير هثػؿ       
الشككؾ في بعض البحكث العمهية حكؿ هدل تأثير الىهكذج األكركبي لمتهيػز فػي ىجػاح الهؤسسػات فػي 

باسػتخداـ هعمكهػات تحقيؽ أٌدافٍا، كيٍدؼ البحث ليبرز كيحمؿ العالقات في الىهكذج األكركبػي لمتهيػز 
فػػرؽ بػػيف تطبيػػؽ  هؤسسػػة ، كهػػا عهمػػت الدراسػػة عمػػى بحػػث إف كػػاف ٌىػػاؾ 68حقيقيػػة لمتقيػػيـ الػػذاتي ؿ 

 .الىهكذج األكركبي لمتهيز في الؤسسات العاهة كالخاصة
كقػػػد أشػػػارت الىتػػػائج إلػػػى أف الىهػػػكذج ال يعهػػػؿ بالشػػػكؿ الهطمػػػكب كهػػػا يتكقػػػع هصػػػههكي  ليحقػػػؽ        

 أٌػػػداؼ الهؤسسػػػة ، حيػػػث أف اثىػػػيف هػػػف هتغيػػػرات الىتػػػائج ليسػػػت هرتبطػػػة بشػػػكؿ كػػػافي ببقيػػػة الهتغيػػػرات
ر الىهػػكذج بػػدكف الهتغيػػريف هػػف الىتػػائج تفشػػؿ الههكىػػات فػػي تحقيػػؽ أٌػػدافٍا حيػػث أف ،كعىػػدها يػػتـ اختبػػا

السياسػػات كاالسػػتراتيجيات كالهػػكارد كالشػػراكات التهثػػؿ أٌهيػػة فػػي التػػأثير عمػػى العهميػػات، كهػػا تكصػػمت 
الدراسػػة إلػػى أف حجػػـ االىجػػاز أعمػػى بقميػػؿ عىػػد اسػػتخداهً فػػي الهؤسسػػات الخاصػػة عػػف اسػػتخداهً فػػي 

 ات العاهة.الهؤسس

 Using the EFQM excellence model to ( بعُىاٌ "Michalska ،2008دراست )3.3.5 

the process assessment" 

حيث ٌدفت الدراسة ليس فقط لتقييـ الهىظهة ككؿ بؿ أيضان لتقييـ عهميات هحددة في الهىظهة كقد     
 :تكصمت الدراسة إلى هجهكعة هف الىتائج هف أٌهٍا 

سػة التػػي اسػتخدهت الىهػػكذج األكركبػػي لمتهيػز كػػأداي تشخيصػػية لتقيػيـ عهميػػة هحػػددة ، الهؤسأف  .5
ا كأف تكلػػػد خطػػػة عهػػػؿ  اسػػػتطاعت أف ترسػػػـ هىٍجيػػػة كأف ترتػػػب أكلكياتٍػػػا كأف تجهػػػع هصػػػادٌر

 حقيقية.
 أف الدراسة أكدت عمى دكر الىهكذج األكركبي لمتهيز في جعؿ الهؤسسة أكثر تىافسية. .0
داـ الىهػػكذج األكركبػػي لمتهيػػز جعػػؿ الهؤسسػػة تػػتهكف هػػف اسػػتعراض هػػىظـ التقيػػيـ الػػذاتي باسػػتخ .3

 لكؿ األداء كقياس االىجازات كهكاطف القكة كتحديد فرص التحسيف.
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 Using EFQM self assessment for gap"  بعنػواف ( Nawaz,2008) دراسػة   3.3.6

analysis and organisational alignmet" 
ديػػد الفجػػكات، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ االسػػتخداـ العمهػػي لتقػػكيـ األداء بىػػاء حيػػث ٌػػدفت الدراسػػة إلػػى تح

عمػػػى هعػػػايير الىهػػػكذج األكركبػػػي لمتهيػػػز إلدراؾ فكائػػػدٌا الهختمفػػػة، كاسػػػتخدهت الدراسػػػة هػػػدخؿ الهسػػػح 
اإلجتهػاعي هػػف الهػػىٍج الكصػفي، حيػػث طبقػػت الدراسػة اسػػتباىة تتضػػهف هقيػاس ليكػػرت الخهاسػػي عمػػى 

 في بريطاىيا. اتهىظهحدل الإكؿ القيادات العميا في 
كقػد تكصػػمت الدراسػة إلػػى عػػدد هػف الىتػػائج، هػف أٌهٍػػا أف التقػػكيـ الػذاتي بىػػاءن عمػى ىهػػكذج التهيػػز 

الي : تحميػؿ الفجػكات، كتحميػؿ هىػاطؽ تػهف خالؿ هعايير الىهكذج األكركبي لمتهيػز يسػٍـ فػي تحقيػؽ ال
كأكدت الدراسة أف التقػكيـ الػذاتي أصػبح ،التهيزالقكة، كتحديد الهىاطؽ التي تحتاج إلى التطكير لتحقيؽ 

  إحدل التقىيات الهتهيزة لتحقيؽ التطكير.

 Improving service quality in a spanish"بعنػػواف ( Tari,2006) دراسػػة   3.3.7

police service" 

هػػف تبحػػث ٌػػذي الدراسػػة هشػػركع يٍػػدؼ إلػػى تحسػػيف جػػكدة الخدهػػة فػػي الشػػرطة األسػػباىية، كالٍػػدؼ      
البحػػػث إظٍػػػار األداة األفضػػػؿ التػػػي تحػػػدد ىقػػػاط القػػػكة كهجػػػاالت التحسػػػيف هػػػف خػػػالؿ هشػػػاركة جهيػػػع 

دارة العهميػات كتحميػؿ االعتهاديػة كالهصػداقية فػػي هال كظفيف،كاعتهػد البحػث عمػى ىهػاذج التقيػيـ الػذاتي كا 
لمجػػػكدة كهعيػػػار  أدكات القيػػػاس، كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف التقيػػػيـ الػػػذاتي باسػػػتخداـ الىهػػػكذج األكركبػػػي

العهميات لٍـ آثار ايجابية عمى جكدة الخدهات كالعاهميف، حيث أف أداة التقييـ يهكف االعتهاد عميٍا في 
أجٍزة الشػرطة الهختمفػة لتحسػيف جػكدة الخدهػة كالعهميػات كبالتػالي تحقيػؽ األٌػداؼ بعػد أف يكػكف ٌىػاؾ 

 تبىي كاٍؼ هف القيادة.
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 A test of the EFQM excellence( بعُىاٌ "Dubas& Nijhawan,2005دراست ) 3.3.8

model of TQM" 

 

قػػدهت الدراسػػة شػػرح لمىهػػكذج األكركبػػي لمتهيػػز، كركػػزت عمػػى تكظيػػؼ العالقػػة بػػيف هػػدل حيػػث      
هؤسسة أعهاؿ  30التقدـ في تطبيؽ عىاصر الههكىات عمى ىتائج األعهاؿ، كقد طبقت الدراسة عمى 

ة فػي تطبيػؽ الههكىػات فقػد اعتهػدت الدراسػة تصػىيؼ هسػتكل تطبيػؽ في أسباىيا ذات هستكيات هختمف
فػي  Garcia-Bernalالههكىات بىاء عمى دراسة سابقة أجريت عمى ىفس الهجتهع هػف قبػؿ الباحػث 

. كقػػػػد أظٍػػػػرت ىتػػػػائج ٌػػػػذي الدراسػػػػة أف درجػػػػة اهػػػػتالؾ كتطبيػػػػؽ الهؤسسػػػػة لعىاصػػػػر الههكىػػػػات 0224
 دت درجة التطبيؽ تزداد ىتائج األعهاؿ اإليجابية.يتىاسب هع درجة تحقؽ الىتائج فكمها زا

دراست )  price water house coopers,2000) بعُىاٌ      3.3.9 

"report on the evaluation of the public sector excellence program" 

 كهػػػف أٌػػػـ أٌػػػداؼ الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػى درجػػػة تػػػأثير ىهػػػكذج التهيػػػز عمػػػى أداء الهىظهػػػات التػػػي     
تسػػتخدهٍا كهىٍػػا شػػرطة هػػاتركبكؿ كشػػرطة شػػهاؿ كايمػػز، كاسػػتخدهت الدراسػػة هػػدخؿ الهسػػح االجتهػػاعي 
هػػف الهػػىٍج الكصػػفي، كطبقػػت اسػػتباىة كفػػؽ هقيػػاس ليكػػرت الخهاسػػي عمػػى عيىػػة الدراسػػة كالتػػي شػػهمت 

% ككػاالت حككهيػة 54% هىظهات صحية ك59% سمطات هحمية، ك 33( هىظهة تكزعت بيف 945)
% هىظهػػػػات 5% هىظهػػػػات التعمػػػػيـ ك 6% هىظهػػػػات العدالػػػػة الجىائيػػػػة ك 5الػػػػدفاع ك  % هىظهػػػػات4ك

 % هىظهات أخرل.8% هىظهات تطكعية ك 5حككهية ك 

 كتكصمت الدراسة إلى عدد هف الىتائج هف أٌهٍا هايمي:

أف أكثػػػر الهىظهػػػات اسػػػتخداهان لىهػػػكذج التهيػػػز كاىػػػت الهىظهػػػات الشػػػرطية ، كيميٍػػػا الهىظهػػػات  .5
 دىية، ثـ الهىظهات التطكعية كالهىظهات الصحية.الحككهية اله

% هػػف هىظهػػات القطػػاع العػػاـ يػػركف درجػػة تػػأثير اسػػتخداـ 85أظٍػػرت الدراسػػة كبشػػكؿ عػػاـ أف  .0
هعايير ىهكذج التهيز عمى أدائٍا ها بيف هؤثر جدان كهؤثر، حيث أكضحت الهىظهػات الشػرطية 
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% 42هىظهػػات الػػدفاع الهػػدىي  % يػػركف بأىػػً هػػؤثر، أهػػا62% يػػركف أىػػً هػػؤثر جػػدان ك35بػأف 
 % يركف أىً هؤثر.52يركف أىً هؤثر جدان، ك 

 كشفت الدراسة عف كجكد تطكر في هىظهات القطاع العاـ بعد استخداـ ىهكذج التهيز. .3
ٌىػػاؾ فكائػػد السػػتخداـ ىهػػكذج التهيػػز فػػي هىظهػػات القطػػاع العػػاـ تتهثػػؿ فػػي : تحقيػػؽ هتطمبػػات  .4

الهجػػاالت التػػي تتطمػػب التحسػػيف، تطػػكير تفكيػػر اإلدارة  األجىػػدة الحككهيػػة، كتػػؤدم إلػػى تحديػػد
 االستراتيجي، تحقؽ تطكر أبعد في خدهة العهالء.

 
 An analysis of self assessment ( بعُىاٌ "Ritchie & Dale,2000دراست ) 3.3.10  

practices using the business excellence model " 

فائػدة اسػتخداـ التقػكيـ الػذاتي باالعتهػاد عمػى هعػايير ىهػػكذج  حيػث ٌػدفت الدراسػة إلػى تحديػد هػدل     
التهيػػز األكركبػػي ، كاسػػتخدهت الدراسػػة هػػدخؿ الهسػػح االجتهػػاعي هػػف الهػػىٍج الكصػػفي ، حيػػث طبقػػت 
الدراسػػة اسػػتباىة كفػػؽ هقيػػاس ليكػػرت الخهاسػػي عمػػى عشػػر شػػركات فػػي بريطاىيػػا، كقػػد تكصػػمت الدراسػػة 

 لعدد هف الىتائج هف أٌهٍا:
التقكيـ باالعتهاد عمى هعايير ىهاذج التهيز كهرشػد إلدارة الهىظهػة لمكصػكؿ إلػى األداء  يتصؼ .5

 الهتهيز.
أكدت الدراسػة عمػى أٌهيػة الهقارىػة هػع الهكاصػفات القياسػية العالهيػة كهتابعػة أفضػؿ ههارسػات  .0

 الهىظهات األخرل.
 فرة هف التقكيـ الذاتي.يتـ كضع الخطط االستراتيجية لتطكير األداء هف خالؿ الهعمكهات الهتك  .3
يعتهد ىجاح استخداـ التقكيـ الػذاتي عمػى تػدريب العػاهميف عمػى اسػتخداـ التقػكيـ الػذاتي، ككػذلؾ  .4

عمػػػى درجػػػة اٌتهػػػاـ كتكجيػػػً القيػػػادة لمتقػػػكيـ، فػػػإذا لػػػـ يكػػػف ٌىػػػاؾ اٌتهػػػاـ ىػػػابع هػػػف القيػػػادة العميػػػا 
 لمتحسيف لف يتحقؽ الىجاح في اجراءات التقكيـ الذاتي. 
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 لتعميؽ عمى الدراسات السابقةا3.4

 بهكضكع  الهباشرة غير أك الهباشرة العالقة ذات كاألجىبية العربية لمدراسات استعراضىا خالؿ هف    
 إثراء في ثالباح ساعدت التي الىتائج هف هجهكعة إلى السابقة الدراسات تكصمت حيث الدراسة،
  .لمدراسة الىظرم اإلطار إعداد في الباحث أعاىت هعمكهات هف بٍا كرد ها إلى باإلضافة دراستً،
 :السابقة الدراسات عمى الباحث هالحظات أٌـ كهف
  الحظ الباحث هف خالؿ استعراض الدراسات السابقة، أف الدراسات التي تىاكلت هكضكع

تطكير األداء كتحقيؽ األٌداؼ في القطاع الحككهي أف ىهكذج التهيز يعتبر هدخالن أساسيان 
ات األجىدة الحككهية كيؤدم إلى تحديد الهجاالت التي تتطمب التحسيف كتطكير لتحقيؽ هتطمب

 تفكير اإلدارة االستراتيجي كتحقيؽ تطكر في خدهة العهالء.
  هف هتابعة الدراسات السابقة التي تتعمؽ باالستباؽ األهىي ، ٌىاؾ تأكيد كاضح عمى ضركرة

سكاء بهفردٌا أك األجٍزة الشرطية العربية هراجعة الىظريات األهىية التقميدية الهعهكؿ بٍا ب
بالتىسيؽ كالتعاكف هع هؤسسات الهجتهع الهدىي كبها يحقؽ القدرة عمى العهؿ كفقان لىظرية 

 االستباؽ األهىي.
  أكدت الدراسات التي تىاكلت هكضكع تطبيؽ هعايير الىهكذج األكركبي في أجٍزة الشرطة ، أف

ل الفاعمية األهىية بحيث تجاكزت الٍدؼ العالهي األجٍزة الشرطية تهكىت هف رفع هستك 
 بهؤشر الهعمكهاتية في الجرائـ .

  الحظ الباحث هف خالؿ استعراض الدراسات السابقة ، أف ٌىاؾ ضعؼ في ىكعية كأعداد
باحث أىً األبحاث العربية التي تىاكلت أداء كزارات الداخمية العربية كهكافحة الجريهة ، كيرل ال

 هف الههكف أف يككف السبب حالة الخكؼ كالقهع في العالـ العربي.
  أكدت جهيع الدراسات السابقة عمى أف تطبيؽ الىهكذج األكركبي سكاء في الهؤسسات العاهة أك

   الخاصة  يساعد عمى التطكير كتحسيف األداء كتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسات.
  حجـ بدقة حددت التي الكهية الدراسات بيف ةالهعركض الدراسات تىكع الباحث الحظ كها   

 أم تكضح كلـ كالتكصيات الىتائج بذكر اكتفت التي الىكعية كالدراسات الدراسة كعيىة هجتهع
 .الدراسة كعيىة هجتهع عف هعمكهات

 بيف الهستخدهة الهىٍجية تىكع أف السابقة، الدراسات استعراض خالؿ كهف الباحث الحظ لقد 
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 طريقة عمى الهذككرة الدراسات هعظـ اعتهدت  كها الحالة، دراسة كهىٍج الكصفي، الهىٍج
 األصمي. الهجتهع هف البياىات جهع في العيىة

 
 ماتضيفو الدراسة الحالية 3.5

 يٍاعم تستىد التي العهميات كؿ ليشهؿ الكاسع بهفٍكهً فقط  اتهعيار العهمي هكضكع تىاكؿ تـ 
 .تـ تىاكؿ كؿ هعايير الىهكذج األكركبي ي لـك  دارة العاهة لمهباحث في أدائٍا اال

  خاص هف بشكؿ في االدارة العاهة لمهباحث في قطاع غزة الدراسة الحالية تعتبر هرشدان لألداء
ا كاالستفادة هىٍا بفعالية ، كالجكاىب التي  حيث التركيز عمى جكاىب القكة كهحاكلة تطكيٌر

  بحاجة إلى تحسيف.
 ان لإلدارات العاهة التي ُتعىى بهكافحة الجريهة في كزارة الداخمية الدراسة الحالية تعتبر هرشد

 كاألهف الكطىي 
 حيث هف فمسطيف هستكل عمى األكلى هكضكعٍا في الدراسة ٌذي تعتبر الباحث عمـ حد عمى 

هدل تطبيؽ هعيار العهميات كفؽ الىهكذج األكركبي لتهيز األداء   تىاكؿ الذم هكضكعٍا
 لجريهة قبؿ كقكعٍا في قطاع غزةكتأثيري عمى هكافحة ا
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 :مقدمةال 4.1

جراءاتٍا هحكرا رئيسيا يتـ هف خاللً اىجاز الجاىب التطبيقي هػف الدراسػة،       تعتبر هىٍجية الدراسة كا 
كعف طريقٍا يتـ الحصكؿ عمى البياىات الهطمكبة إلجراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ إلػى الىتػائج التػي 

ا فػػي ضػكء أدبيػػات الدراسػػة الهتعمقػػة بهكضػكع الدر  اسػػة، كبالتػػالي تحقػؽ األٌػػداؼ التػػي تسػػعى يػتـ تفسػػيٌر
 إلى تحقيقٍا. 

الدراسػػػػة، ككػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة كعيىػػػػة كهجتهػػػػع  هتبػػػػعىٍج اللمهػػػػتىػػػػاكؿ ٌػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػفا حيػػػػث     
ػػػػا عػػػػدادٌاإالهسػػػػتخدهة كطريقػػػػة  ، كهػػػػدل صػػػػدقٍا كثباتٍػػػػا. كهػػػػا يتضػػػػهف كصػػػػفا ككيفيػػػػة بىائٍػػػػا كتطكيٌر
كاألدكات التي استخدهٍا لجهع بياىات أداة الدراسة كتقىيىٍا،  ـتصهيفي  الباحثبٍا ـ لإلجراءات التي قا

، كاستخالص الىتائجلبياىات كيىتٍي الفصؿ بالهعالجات اإلحصائية التي استخدهت في تحميؿ االدراسة، 
 .يمي كصؼ لٍذي اإلجراءات اكفيه

 أسموب الدارسة:4.2 

الهػىٍج الكصػفي الباحػث اسػتخدـ يقٍػا فقػد بىاءن عمى طبيعة الدراسة كاألٌػداؼ التػي تسػعى إلػى تحق     
، كالذم يعتهد عمى دراسة الظاٌرة كها تكجد في الكاقع كيٍتـ بكصػفٍا كصػفان دقيقػان كيعبػر عىٍػا التحميمي

تعبيرا كيفيان ككهيان، كها ال يكتفي ٌذا الهىٍج عىد جهع الهعمكهات الهتعمقة بالظػاٌرة هػف أجػؿ استقصػاء 
ػػا كعالقاتٍػػا الهختمفػػة ، بػػؿ يتعػػداي إلػػى التحميػػؿ كالػػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتىتاجات يبىػػي هظاٌٌر
 .يزيد بٍا رصيد الهعرفة عف الهكضكععميٍا التصكر الهقترح بحيث 

 وقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمومات:

فػػي هعالجػػة اإلطػػار الىظػػرم لمبحػػث إلػػي هصػػادر البياىػػات  ً الباحػػث: حيػػث اتجػػالمصػػادر الثانويػػة .5
ىكيػػػة كالتػػػي تتهثػػػؿ فػػػي الكتػػػب كالهراجػػػع العربيػػػة كاألجىبيػػػة ذات العالقػػػة، كالػػػدكريات كالهقػػػاالت الثا

كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تىاكلػت هكضػكع الدارسػة، كالبحػث كالهطالعػة فػي هكاقػع 
 اإلىترىت الهختمفة.
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إلي جهع البياىات األكلية  الباحثكاىب التحميمية لهكضكع البحث لجأ : لهعالجة الجالمصادر األولية .٥
لٍػذا الغػرض باإلضػافة إلػى كثػائؽ كزارة  هف خالؿ االستباىة كأداة رئيسة لمبحث، صههت خصيصا ن

 .الداخمية

 

 مجتمع الدراسة : 4.2 

يعرؼ بأىً جهيع هفردات الظاٌرة التي يدرسػٍا الباحػث، كبػذلؾ فػاف هجتهػع الدراسػة هجتهع الدراسة     
هشػكمة الدراسػة. كبىػاءن عمػى هشػكمة الدراسػة كأٌػدافٍا فػإف ب لٍـ عالقةأك األشياء الذيف  ٌك جهيع األفراد

 046الهجتهػػػع الهسػػػػتٍدؼ يتكػػػكف هػػػػف الضػػػباط العػػػػاهميف فػػػي االدارة العاهػػػػة لمهباحػػػث كالبػػػػالغ عػػػػددٌـ 
 ضابط.

 عينة الدراسة : 4.3

عيىة  تـ تكزيعحيث ، يىة العشكائيةالع بتحديد العيىة بىاء عمى عيىة طبقية كجزء هفقاـ الباحث كقد    
كبعد التأكد هف صدؽ استباىة الختبار االتساؽ الداخمي كثبات االستباىة.  32 استطالعية حجهٍا

 565عمى عيىة الدراسة كقد تـ استرداد أخرل استباىة  572تـ تكزيع كسالهة االستباىة لالختبار 
   %.80.5 بىسبةاستباىة  022هف اجهالي استباىة 

 ات بناء االستبانة:خطو 

هدل تطبيؽ هعيار العهميات كفؽ الىهكذج األكركبي لتهيز " لهعرفة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة     
اإلدارة العاهة  هف كجٍة ىظر ضباط" ، األداء كتأثيري عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا في قطاع غزة

 -تباىة :، كاتبع الباحث الخطكات التالية لبىاء االسلمهباحث"

الدراسات السابقة ذات الصمة بهكضكع الدراسة، كاالستفادة هىٍا في األدب اإلدارم ك عمى  االطالع -5
 كصياغة فقراتٍا. االستباىةبىاء 

استشػػػػار الباحػػػػث عػػػػددان هػػػػف أسػػػػاتذة الجاهعػػػػات الفمسػػػػطيىية كالهشػػػػرفيف اإلداريػػػػيف فػػػػي تحديػػػػد أبعػػػػاد  -0
 .كفقراتٍا االستباىة
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 ة التي شهمتٍا االستباىة.تحديد الهجاالت الرئيسي -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ هجاؿ. -4
  ( فقرة09( هجاالت ك )4تـ تصهيـ االستباىة في صكرتٍا األكلية كقد تككىت هف ) -5
( هػػػف الهحكهػػػيف اإلداريػػػيف هػػػف أعضػػػاء ٌيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجاهعػػػة 8تػػػـ عػػػرض االسػػػتباىة عمػػػى ) -6

ػػػر، جاهعػػػة القػػػدس، أكااإلسػػػالهية،  ( يبػػػيف 5. كالهمحػػػؽ رقػػػـ )ديهيػػػة االدارة كالسياسػػػة جاهعػػػة األٌز
 أسهاء أعضاء لجىة التحكيـ.

في ضكء أراء الهحكهيف تػـ تعػديؿ بعػض فقػرات االسػتباىة هػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة كالتعػديؿ،  -7
 (.0) ؽ( فقرة، همح39االستباىة في صكرتٍا الىٍائية عمى ) رلتستق

 

 :أداة الدراسة4.4 

مدى تطبيؽ معيار العمميات وفؽ النموذج األوروبي لتميز األداء وتأثيره عمى  "تـ إعداد استباىة حكؿ
 .اإلدارة العاهة لمهباحث" هف كجٍة ىظر ضباط"  مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا في قطاع غزة"

 تتكوف إستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف ىما:

ك عبارة عف القسـ األوؿ:  ، هكاف العهؿ، الهحافظة، الفئة العهرية، الرتبة)البياىات الخاصة بالضابط ٌك
 .طبيعة عهؿ الضابط(

ك عبارة  القسـ الثاني:  هجاالت : 5فقرة، هكزع عمى  39، كيتككف هف هجاالت الدراسةعف ٌك

دارة العمميات :المجاؿ األوؿ  .اتقر ( ف7هف ) فكيتكك ، تصميـ وا 

 .ةفقر  (50كيتككف هف ) ،تحسيف العمميات بطرؽ إبداعية :المجاؿ الثاني

 ات.( فقر 5هف ) ف، كيتكك تصميـ وتطوير وتقديـ الخدمات: المجاؿ الثالث

 .اتفقر  (8كيتككف هف )، إدارة وتقوية عالقات المتعامميف: لرابعا المجاؿ

 ( فقرات.7، كيتككف هف )مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا: الخامس المجاؿ
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 .(4.1يف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ )تـ استخداـ هقياس ليكرت الخهاسي لقياس استجابات الهبحكث

 (4.1جدوؿ )

 الخماسي درجات مقياس ليكرت

 بشدةهكافؽ  هكافؽ  هحايد غير هكافؽ  بشدةغير هكافؽ  االستجابة

 5 4 3 0 5 الدرجة

 

" كبذلؾ يككف الكزف الىسبي في ٌذي الحالة  غير هكافؽ بشدة( لالستجابة " 5اختار الباحث الدرجة )
ك يت02ٌك  ىاسب هع ٌذي االستجابة.% ٌك

 كها قاـ الباحث باستخداـ الهقابمة كأداة ثاىية هف أدكات الدراسة.

 صدؽ االستبياف:4.5 

قاـ الباحث بالتأكد هف قد يقصد بصدؽ االستباىة أف تقيس أسئمة االستباىة ها كضعت لقياسً، ك    
 صدؽ االستباىة بطريقتيف:

                      صدؽ المحكميف:-1
االدارة ك العهػؿ  هتخصصيف فية عشر  رض الباحث االستباىة عمى هجهكعة هف الهحكهيف تألفت هفع

(، كقد استجاب الباحث آلراء الهحكهيف كقاـ بػإجراء هػا يمػـز 5كأسهاء الهحكهيف بالهمحؽ رقـ )الشرطي 
اىظػػر  -هػػف حػػذؼ كتعػػديؿ فػػي ضػػكء الهقترحػػات الهقدهػػة، كبػػذلؾ خػػرج االسػػتبياف فػػي صػػكرتً الىٍائيػػة 

 (.0الهمحؽ رقـ )
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 صدؽ المقياس: -٥

 Internal Validityأوال: االتساؽ الداخمي 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي هدل اتساؽ كؿ فقرة هف فقرات االستباىة هع الهجاؿ الذم تىتهي     
ت إلية ٌذي الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستباىة كذلؾ هف خالؿ حساب هعاهال

 االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاالت االستباىة كالدرجة الكمية لمهجاؿ ىفسً.

دارة العهميات" هجاؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات  ( هعاهؿ4.2يكضح جدكؿ )     "  تصهيـ كا 
 α= 2.25، كالذم يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكم هعىكية كالدرجة الكمية لمهجاؿ

 كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.

 (4.2جدوؿ )

دارة العمميات "مجاؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ  والدرجة الكمية لممجاؿ"  تصميـ وا 

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

5.  
العاهة لمهباحث لتىفيذ  اإلدارةتصهـ العهميات الالزهة في 

 ياسات األهىية. الس
.385 *0.024 

0.  
العاهة لمهباحث يكثؽ أىظهة  اإلدارةيكجد ىظاـ إلدارة العهميات في 

 كأدلة العهؿ. 
.335 *0.044 

 0.000* 648. يتـ هراجعة كتحسيف العهميات لمحد هف هعدالت كقكع الجريهة.   .3



 

76 

 

4.  
يطبؽ ىظاـ إدارة العهميات ضهف هكاصفات قياسية عالهية لمحد 

 ت كقكع الجريهة. هف  هعدال
.655 *0.000 

 0.000* 600. يتـ تحديد أٌداؼ لألداء لمحد هف زيادة هعدالت كقكع الجريهة.  .5

6.  
العاهة  اإلدارةالهٍاـ في  أداءتعالج االزدكاجية كالتداخالت في 

 لمهباحث.
.534 *0.002 

7.  
عاـ لمعهميات يحد هف  إطارضهف  كاالستراتيجيةتطبؽ السياسة 
 الجريهة.هعدالت كقكع 

.800 *0.000 

 . α=2.25االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة  *

"  تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية" ( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ 4.3جدكؿ )يكضح 
 α= 2.25كالدرجة الكمية لمهجاؿ، كالذم يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكم هعىكية 

 ؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.كبذل

 (4.3جدوؿ )

والدرجة الكمية  " تحسيف العمميات بطرؽ إبداعية " معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ
 لممجاؿ

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.001* 563. ارةاإلديتـ بشكؿ هرحمي تحديد أكلكيات كفرص تحسيف العهميات في   .5
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 العاهة لمهباحث.

0.  
العاهة لمهباحث بشكؿ يحد هف  اإلدارةتحدد أكلكيات كفرص تطكير 

 هعدالت كقكع الجريهة.
.515 *0.003 

3.  
يستفاد هف آراء الهتعاهميف كالهعىييف في تحديد أكلكيات كأٌداؼ 

 التحسيف في األداء.
.604 *0.000 

4.  
العاهة لمهباحث في  اإلدارة يستفاد هف ىشاطات التعمـ كالتدريب في

 تحسيف طرؽ أداء العهميات .
.437 *0.011 

5.  
 اإلجراءاتالعاهة لمهباحث أساليب جديدة لتبسيط  اإلدارةتستعهؿ 

 .كتحسيف العهميات
.676 *0.000 

6.  
 اإلجراءاتالعاهة لمهباحث تقىيات حديثة لتبسيط  اإلدارةتستعهؿ 

 .كتحسيف العهميات
.658 *0.000 

7.  
كتحسيف  اإلجراءاتالعاهة هىاٌج هتطكرة لتبسيط  اإلدارةتستعهؿ 
 .العهميات

.689 *0.000 

8.  
العاهة لمهباحث  اإلدارةكتحسيف العهميات  في  اإلجراءاتَيِحد تبسيط 

 هف هعدالت كقكع الجريهة.
.695 *0.000 

9.  
يصاؿيتـ شرح  الهعمكهات الهتعمقة بالعهميات الجديدة لجهيع  كا 
 العاهة لمهباحث. اإلدارةالعاهميف في 

.623 *0.000 

52.  
العاهة لمهباحث عمى العهميات الجديدة أك  اإلدارةُيدرب العاهميف في 
 الُهعدلة قبؿ تطبيقٍا.

.701 *0.000 
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 0.000* 685. تساعد العهميات الجديدة عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.  .55

 0.000* 774. تساعد العهميات الُهعدلة عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.  .50

 . α=2.25االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة  *

"  تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهاتهجاؿ " ( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات 4.4جدكؿ )يكضح 
 α= 2.25كالدرجة الكمية لمهجاؿ، كالذم يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكم هعىكية 

 هجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.كبذلؾ يعتبر ال

 (4.4جدوؿ )

والدرجة الكمية "   تصميـ وتطوير وتقديـ الخدمات مجاؿ " معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات
 لممجاؿ

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

5.  
تحدد احتياجات كتكقعات الهكاطىيف الحالية كالهستقبمية هف ىتائج 

 ات كاستبياىات الهكاطىيف.دراس
.766 *0.000 

0.  

 اإلدارةُتحَدد التحسيىات الراهية إلى تطكير الخدهات الهقدهة في 
العاهة لمهباحث بها يتفؽ كاحتياجات كتكقعات الهكاطىيف بهكافحة 

 الجريهة قبؿ كقكعٍا.
.390 *0.022 

 0.000* 730.العاهة لمهباحث في تكفير خدهة تقدـ ِقيَهة هضافة  اإلدارةتبادر   .3
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 لمهجتهع.

4.  
العاهة  اإلدارةيتـ التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة لمهكاطىيف في 

 لمهباحث.
.653 *0.000 

5.  
العاهة لمهباحث  اإلدارةتساعد التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة هف 

 عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.
.803 *0.000 

 . α=2.25اللة االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم د * 

"   إدارة كتقكية عالقة الهتعاهميف" ( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ 4.5جدكؿ )يكضح 
 α= 2.25كالدرجة الكمية لمهجاؿ، كالذم يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكم هعىكية 

 كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.

 (4.5جدوؿ )

والدرجة الكمية "  إدارة وتقوية عالقة المتعامميف "الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ معامؿ ا
 لممجاؿ

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

5.  
العاهة  اإلدارةتحدد هتطمبات االتصاؿ كالتكاصؿ الهىتظـ بيف 

 كقكعٍا.ك الهجتهع بها يساعد عمى هكافحة الجريهة قبؿ  لمهباحث
.327 *0.048 

 0.001* 570.لىتائج االتصاؿ كالتكاصؿ هع  العاهة لمهباحث اإلدارةتستجيب   .0
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 الهجتهع.

3.  
باالتصاؿ كالحكار هع الهتعاهميف  العاهة لمهباحث اإلدارةتبادر 

 لهىاقشة االحتياجات كالتكقعات كاالٌتهاهات.
.750 *0.000 

4.  
ى هستكل الرضا عف الخدهة التعرؼ عم العاهة لمهباحث اإلدارةتتابع 

 الهقدهة لمهجتهع كأسمكب كهكاف تقديهٍا.
.721 *0.000 

5.  
كالهبادرة في إدارة العالقات  اإلبداعبركح  العاهة لمهباحث اإلدارةتمتـز 

 هع الهجتهع.
.675 *0.000 

6.  
هىٍجية لدراسة كتحميؿ كهعالجة  العاهة لمهباحث اإلدارةتصهـ 

 شكاكم كاقتراحات الهتعاهميف.
.754 *0.000 

7.  
هىٍجية دراسة كتحميؿ كهعالجة شكاكم  العاهة لمهباحث اإلدارةتطبؽ 

 كاقتراحات الهتعاهميف.
.804 *0.000 

8.  
في هىٍجية إدارة كتقكية عالقات  العاهة لمهباحث اإلدارةتراعي 

 الهتعاهميف التىكع الثقافي كاالجتهاعي لمهكاطىيف.
.683 *0.000 

 . α=2.25عىد هستكم داللة  االرتباط داؿ إحصائيان  *

 " هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا" ( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ 4.6جدكؿ )يكضح 
 α= 2.25كالدرجة الكمية لمهجاؿ، كالذم يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكم هعىكية 

 كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.
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 (4.6جدوؿ )

 والدرجة الكمية لممجاؿ"  مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

5.  
العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كٍدؼ رئيسي  اإلدارةتضع 

 كهباشر في تىفيذ عهمياتٍا.
.890 *0.000 

0.  
العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كأساس لتحسيف  اإلدارةتستخدـ 
 عهمياتٍا.

.854 *0.000 

3.  
العاهة لمهباحث هف خالؿ هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا عمى  اإلدارةتعهؿ 

 زيادة رضا الهجتهع.
.907 *0.000 

4.  
الجريهة قبؿ كقكعٍا العاهة لمهباحث هف خالؿ هبدأ هكافحة  اإلدارةتطكر 

 الخدهات الهقدهة لمهجتهع.
.873 *0.000 

5.  
العاهة لمهباحث احتياجات الهجتهع هف خالؿ هبدأ هكافحة الجريهة  اإلدارةتحدد 

 .قبؿ كقكعٍا
.876 *0.000 

6.  
العاهة لمهباحث تكقعات الهجتهع هف خالؿ هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ  اإلدارةتحدد 
 .كقكعٍا

.782 *0.000 

7.  
العاهة لمهباحث عالقاتٍا هع أفراد الهجتهع هف خالؿ هبدأ هكافحة  اإلدارةزز تع

 .الجريهة قبؿ كقكعٍا
.811 *0.000 

 . α=2.25االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة  *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدؽ 

ألٌداؼ التي تريد األداة يعتبر الصدؽ البىائي أحد هقاييس صدؽ األداة الذم يقيس هدل تحقؽ ا
 الكصكؿ إليٍا، كيبيف هدم ارتباط كؿ هجاؿ هف هجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستباىة.

عىد هستكم دالة إحصائيان  االستباىة( أف جهيع هعاهالت االرتباط في جهيع هجاالت 4.7يبيف جدكؿ )
 قً لها كضع لقياسً.صاد االستباىةكبذلؾ يعتبر جهيع هجاالت  α= 2.25هعىكية 

 

 (4.7جدوؿ )

 درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة معامؿ االرتباط بيف

 المجاؿ ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

دارة العهميات  .5  0.000* 854. .تصهيـ كا 

 0.000* 862. .تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية  .0

 0.002* 525. .ر كتقديـ الخدهاتتصهيـ كتطكي  .3

 0.000* 829. .إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف  .4

 0.000* 697. .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا  .5

 . α=2.25االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة *          
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  :Reliabilityثبات االستبانة 4.6  

ىة ىفس الىتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستباىة أكثر هف يقصد بثبات االستباىة أف تعطي ٌذي االستبا    
هرة تحت ىفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستباىة يعىي االستقرار في ىتائج 
ا بشكؿ كبير فيها لك تـ إعادة تكزيعٍا عمى أفراد العيىة عدة هرات خالؿ فترات  االستباىة كعدـ تغييٌر

 زهىية هعيىة.

 ىة الدراسة هف خالؿ:احث هف ثبات استباكقد تحقؽ الب

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كرونباخ  

 (.4.8الباحث طريقة ألفا كركىباخ لقياس ثبات االستباىة، ككاىت الىتائج كها ٌي في جدكؿ ) استخدـ

 (4.8جدوؿ )

 ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةمعامؿ 

 المجاؿ ـ
عدد 
 الفقرات

ألفا  معامؿ
 كرونباخ

الصدؽ 
 *البنائي

دارة العهميات.  .5  0.806 0.649 7 تصهيـ كا 

 0.930 0.865 12 .تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية  .0

 0.839 0.704 5 تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات.  .3

 0.901 0.811 8 .إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف  .4

 0.969 0.938 7 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا  .5

 0.965 0.931 39 ت االستبانة معامجاال 

 = الجذر التربيعي الهكجب لهعاهؿ ألفا كركىباخ الصدؽ البىائي*
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حيث هجاؿ  لكؿ( أف قيهة هعاهؿ ألفا كركىباخ هرتفعة 4.8كاضح هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ )
قيهة كذلؾ (. ك 0.931قيهة هعاهؿ ألفا لجهيع فقرات االستباىة )( بيىها 0.649،0.938) تتراكح بيف

لجهيع فقرات الثبات قيهة  بيىها 0.969),0.806)تتراكح بيف حيث هرتفعة لكؿ هجاؿ الصدؽ البىائي 
ذا يعىى أف هعاهؿ ( 0.965االستباىة )  .هرتفع الثباتٌك

( قابمػة لمتكزيػع. كيكػكف الباحػث قػد 0تككف االسػتباىة فػي صػكرتٍا الىٍائيػة كهػا ٌػي فػي الهمحػؽ )بذلؾ ك 
اسػتباىة الدراسػة ههػا يجعمػً عمػى ثقػة تاهػة بصػحة االسػتباىة كصػالحيتٍا لتحميػؿ بػات تأكد هف صػدؽ كث

 الىتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتٍا.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4.7

 Statistical Package for theتفريػغ كتحميػؿ االسػتباىة هػف خػالؿ برىػاهج التحميػؿ اإلحصػائي تػـ 

Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ها إذا K-S) )   Kolmogorov-Smirnov Test سهرىكؼ - اختبار ككلهجكركؼ تـ استخداـ
 (.4.9في جدكؿ )، ككاىت الىتائج كها ٌي هبيىة كاىت البياىات تتبع التكزيع الطبيعي هف عدهً

 (4.9ؿ )جدو

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجاؿ ـ
(Sig.) 

دارة العهميات  .5  0.481 .تصهيـ كا 

 0.736 .تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية  .0
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 0.061 .تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات  .3

 0.288 .إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف  .4

 0.099 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا  .5

 0.146 معا مجاالت االستبانة 

ت الدراسة هجاالجهيع ل (.Sig)( أف القيهة االحتهالية 4.9كاضح هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ )    
0.05هستكل الداللة هف  أكبركاىت   يتبع التكزيع  تالهجاال ٍذيكبذلؾ فإف تكزيع البياىات ل
 ختبارات الهعمهية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. سيتـ استخداـ اال حيث ،الطبيعي

 تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:

الىسػػػب الهئكيػػػة كالتكػػػرارات كالهتكسػػػط الحسػػػابي: يسػػػتخدـ ٌػػػذا األهػػػر بشػػػكؿ أساسػػػي ألغػػػراض  -5
 . عيىة الدراسةفي كصؼ يتـ االستفادة هىٍا هعرفة تكرار فئات هتغير ها ك 

 .لهعرفة ثبات فقرات اإلستباىة، (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركىباخ -0

الختبػػار هػػا إذا K-S) )   Kolmogorov-Smirnov Testسػػهرىكؼ - اختبػػار ككلهجػػكركؼ -3
 .كاىت البياىات تتبع التكزيع الطبيعي هف عدهً

قػد ( لقيػاس درجػة االرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientهعاهػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) -4
 .كالعالقة بيف الهتغيرات لالستباىة كالصدؽ البىائي التساؽ الداخميلحساب ا تـ استخداهً

( لهعرفػػة هػػا إذا كاىػػت هتكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد T-Test) كاحػػدة عيىػػة فػػي حالػػة  Tاختبػػار  -5
ي  درجة هحايدكصمت إلي  لمتأكػد هػف داللػة  تػـ اسػتخداهًأـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد  3ٌك

 ستباىة .الهتكسط لكؿ فقرة هف فقرات اال

( لهعرفػة هػا إذا كػاف ٌىػاؾ Independent Samples T-Test) فػي حالػة عيىتػيف Tاختبػار  -6
 . الهستقمة ذات داللة إحصائية بيف هجهكعتيف هف البياىات تفركقا

( لهعرفة ها ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  -7
حصائية بيف ثالث هجهكعات أك أكثر هف البياىاتإذا كاف ٌىاؾ فركقات ذات داللة إ
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 المقدمة:

، كذلؾ هف خالؿ اإلجابة ميؿ البياىات كاختبار فرضيات الدراسةتحيتضهف ٌذا الفصؿ عرضان ل     
كالتي تـ التكصؿ إليٍا هف خالؿ تحميؿ فقراتٍا،  االستباىةعف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز ىتائج 

الرتبة، هكاف العهؿ، الهحافظة، الفئة العهرية، )كالكقكؼ عمى هتغيرات الدراسة التي اشتهمت عمى 
إذ تـ  ،الدراسة استباىةلذا تـ إجراء الهعالجات اإلحصائية لمبياىات الهتجهعة هف ، (طبيعة عهؿ الضابط

لمحصكؿ عمى ىتائج الدراسة التي سيتـ  (SPSS)استخداـ برىاهج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتهاعية 
 عرضٍا كتحميمٍا في ٌذا الفصؿ. 

 بالضابط البيانات الخاصةالوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ  5.1

 البياىات الخاصة بالضابطكفؽ  لخصائص عيىة الدراسة كفيها يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الرتبةتوزيع   -1 

 (5.1جدوؿ ) 

 عينة الدراسة حسب الرتبةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد الرتبة

 29.1 48 هالـز

 39.4 65 هالـز أكؿ

 27.3 45 ىقيب

 3.6 6 رائد

 0.6 1 هقدـ

 - - عقيد

 100.0 165 المجموع
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، % هف عيىة الدراس29.1( أف ها ىسبتً 5.1يتضح هف جدكؿ ) % هالـز أكؿ، 39.4ة رتبتٍـ هالـز
% رتبتٍـ هقدـ. كيعزك الباحث أف أعمى ىسبة عددية ٌى 0.6% رائد، بيىها 3.6% ىقيب، 27.3

يعة هٍهة الضباط % ٌك تكزيع طبيعي كهىاسب لطب95.8ىسبة رتبة هالـز حتى ىقيب بها ىسبتً 
ذي ىسبة طبيعية تهثؿ الهستكيات 4.2التىفيذييف كأف الرتب العميا األخرل رائد كهقدـ ٌى ها ىسبتً  % ٌك

االشرافية في االدارة العاهة لمهباحث، أها عدـ كجكد عقيد ألف جهيع هجتهع الدراسة ال يشتهؿ إال عمى 
ك هدير   مهباحث.االدارة العاهة لعاـ ضابط كاحد برتبة عقيد ٌك

كيعزك الباحث أف الٍـر اإلدارم لعيىة الدراسة ضيؽ هف األعمى كعريض هف األسفؿ ،فإف ذلؾ يعكد 
إلى حداثة جٍاز الشرطة بشكؿ عاـ كاإلدارة العاهة لمهباحث هكضع الدراسة بشكؿ خاص ،حيث تـ 

هج القكة التىفيذية ـ بعد د 1/8/2007إعادة ٌيكمة جٍاز الشرطة بها فيٍا اإلدارة العاهة لمهباحث في 
التابعة لكزير الداخمية السابؽ الشٍيد سعيد صياـ هع هف تبقى هف العاهميف هف جٍاز الشرطة السابؽ 

ـ كالتي تهخض عىٍا استىكاؼ هعظـ العاهميف في جٍاز  14/6/2007عمى رأس عهمٍـ بعد أحداث 
 الشرطة عف العهؿ.

 عينة الدراسة حسب مكاف العمؿتوزيع   -2

 (5.2جدوؿ ) 

 عينة الدراسة حسب مكاف العمؿتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد مكاف العمؿ

 36.4 60 هركز شرطة

 6.1 10 قيادة فرع

 1.8 3 دائرة التفتيش

 10.9 18 دائرة التحرم كشئكف الهرشديف
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 7.3 12 دائرة هباحث الهؤسسات

 1.2 2 دائرة هباحث التهكيف

 6.7 11 دائرة الهباحث الطبية

 3.6 6 ئرة الهصادر الفىيةدا

 13.3 22 دائرة التحقيؽ كالحجز

 2.4 4 دائرة الهعمكهات

 3.0 5 دائرة العهميات

 7.3 12 أخرل

 100.0 165 المجموع

 

% 6.1% هف عيىة الدراسة يعهمكف في هركز شرطة، 36.4( أف ها ىسبتً 5.2يتضح هف جدكؿ )    
% يعهمكف في دائرة التحرم كشئكف 10.9رة التفتيش، % يعهمكف في دائ1.8يعهمكف في قيادة فرع، 

% يعهمكف في دائرة هباحث التهكيف، 1.2الهؤسسات ،  هباحث% يعهمكف في دائرة 7.3الهرشديف، 
% يعهمكف 13.3% يعهمكف في دائرة الهصادر الفىية، 3.6% يعهمكف في دائرة الهباحث الطبية، 6.7

يعهمكف في دائرة  %3.0ي دائرة الهعمكهات، بيىها % يعهمكف ف2.4في دائرة التحقيؽ كالحجز، 
العهميات، كيعزك الباحث أف أعمى ىسبة عددية ٌـ العاهميف في هراكز الشرطة كدائرة التحقيؽ كالحجز 

% ألف كالن هف هراكز الشرطة كدائرة التحقيؽ كالحجز ٌها بهثابة العهكد الفقرم 49.7بها ىسبتً 
دارة العاهة لمهباحث يصب عهمٍا في هراكز الشرطة كدائرة التحقيؽ لمهباحث ، كها أف جهيع دكائر اال

كالحجز أها أغمب دكائر االدارة العاهة لمهباحث األخرل فمٍا جٍات هساىدة تساىدٌا في عهمٍا كبالتالي 
جاءت الىسب الهئكية لٍـ أقؿ حيث أف دائرة هباحث الهؤسسات يساىدٌا دائرة أهف الهؤسسات )األهف 

دائرة الجهعيات )كزارة الداخمية الشؽ الهدىي(، كها أف دائرة هباحث التهكيف تساىدٌا دائرة الداخمي( ك 
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حهاية الهستٍمؾ )كزارة االقتصاد( ك الجهارؾ )كزارة الهالية( أها دائرة الهباحث الطبية فيساىدٌا كتىسؽ 
 ي جٍاز الشرطة.لمعهميات ف هع )كزارة الصحة( كها أف دائرة العهميات تساىدٌا االدارة العاهة

 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع  -3

 (5.3جدوؿ ) 

 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد المحافظة

 21.8 36 الشهاؿ

 36.4 60 غزة

 10.9 18 الكسطى

 22.4 37 خاىيكىس

 8.5 14 رفح

 100.0 165 المجموع

 

يعهمكف في هحافظة الشهاؿ،  هف عيىة الدراسة% 21.8ً ها ىسبت( أف 5.3يتضح هف جدكؿ )     
 يعهمكف في هحافظة% 22.4 ،الكسطى يعهمكف في هحافظة% 10.9، % يعهمكف في هحافظة غزة36.4

رفح. كيعزك الباحث أف الىسبة الهئكية العالية ٌى % يعهمكف في هحافظة 8.5خاىيكىس، بيىها 
رافيان كديهكغرافيان، كذلؾ ألف عدد سكاف هديىة غزة % في هحافظة غزة كذلؾ لكبر الهحافظة جغ36.4

يعتبر ثمث عدد سكاف قطاع غزة كبذلؾ يحتاج دكهان إلى أكبر عدد ههكف هف ضباط االدارة العاهة 
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ا الهختمفة في هديىة عرفات لمشرطة في  لمهباحث ككذلؾ كجكد هقر االدارة العاهة لمهباحث بدكائٌر
 لعاهميف في هحافظة غزة.هحافظة غزة هها زاد حجـ الضباط ا

كيعزك الباحث زيادة عدد الضباط بعد هحافظة غزة في الهرتبة الثاىية في هحافظة خاىيكىس ثـ في     
هحافظة الشهاؿ فهحافظة الكسطى ثـ هحافظة رفح بأف ٌذا يتىاسب هع التكزيع الديهغرافي لمسكاف في 

حيث احتمت هحافظة خاىيكىس  2012هحافظات قطاع غزة حسب احصائيات كزارة الداخمية لعاـ 
الهرتبة الثاىية في التكزيع الديهغرافي تميٍا هحافظة الشهاؿ ثـ هحافظة الكسطى كأصغر الهحافظات 

 هحافظة رفح.

 عينة الدراسة حسب الفئة العمريةتوزيع  -4

 ( 5.4جدوؿ )

 عينة الدراسة حسب الفئة العمريةتوزيع  

 % النسبة المئوية العدد الفئة العمرية

 9.1 15 ةسى 05اقؿ هف  إلى 02هف 

 43.6 72 ةسى 32اقؿ هف  إلى 05هف 

 21.8 36 سىة 35اقؿ هف  إلى 32هف

 25.5 42 سىة 35أكثر هف 

 100.0 165 المجموع
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ـ هف 9.1( أف ها ىسبتً 5.4يتضح هف جدكؿ ) إلى اقؿ هف  02% هف عيىة الدراسة تتراكح أعهاٌر
ـ هف % تتراكح أع43.6سىة،     05 ـ هف 21.8سىة،  32إلى اقؿ هف  05هاٌر  32% تتراكح أعهاٌر

ـ أكثر هف 25.5سىة، بيىها  35إلى اقؿ هف  ذا يشير إلى أف أغمب عيىة سىة.  35% أعهاٌر ٌك
ذا ها يىاسب العهؿ الشرطي حيث تعتبر ٌذي ىسبة هقبكلة.35الدراسة هف الشباب دكف سف )  ( ٌك

 عمؿ الضابطعينة الدراسة حسب طبيعة توزيع  -5

 (5.5جدوؿ ) 

 عينة الدراسة حسب طبيعة عمؿ الضابطتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد طبيعة عمؿ الضابط

 37.6 62 هيداىي

 62.4 103 إدارم

 100.0 165 المجموع

 

% 62.4% هف عيىة الدراسة طبيعة عهمٍـ هيداىي، بيىها 37.6( أف ها ىسبتً 5.5يتضح هف جدكؿ )
ارم. كيعزك الباحث ارتفاع ىسبة الضباط ذكم طبيعة العهؿ االدارم، أف الضباط في طبيعة عهمٍـ إد

بيىها الجىكد كالقميؿ هف الضباط يشغمكف العهؿ  يةفكاإلشراالعرؼ الشرطي يشغمكف الهكاقع االدارية 
ارة الهيداىي ، كها أف ىسبة الضباط ذكم طبيعة العهؿ االدارم تتىاسب هع طبيعة عهؿ الدكائر في االد

 العاهة لمهباحث كالتي تتكزع ها بيف العهؿ االدارم كالهيداىي.
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 تحميؿ فقرات االستبانة 5.2

لهعرفة ها إذا ( لعيىة كاحدة Tتـ استخداـ االختبارات الهعمهية )اختبارلتحميؿ فقرات االستباىة      
ي    ال.أـ  3كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الهكافقة الهتكسطة ٌك

ي تقابؿ درجة الحياد 3اختبار أف هتكسط درجة اإلجابة يساكم:الفرضية الصفرية حسب هقياس  ٌك
 ليكرت الهستخدـ.

 . 3هتكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

الفرضية الصفرية كيككف في ٌذي ( فإىً ال يهكف رفض 0.05أكبر هف  Sig) Sig > 0.05إذا كاىت 
ريان عف درجة الحياد أفراد العيىة الحالة هتكسط آراء ى  حكؿ الظاٌرة هكضع الدراسة ال يختمؼ جٌك ٌك

( فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية 0.05أقؿ هف  Sig) Sig < 0.05، أها إذا كاىت 3
ريان  أفراد العيىةآراء البديمة القائمة بأف هتكسط  ، كفي ٌذي الحالة يهكف الحيادرجة عف ديختمؼ جٌك

رية عف درجة تحد كذلؾ  .الهكافقة الهتكسطةيد ها إذا كاف هتكسط اإلجابة يزيد أك يىقص بصكرة جٌك
هكجبة فهعىاي أف الهتكسط الحسابي لإلجابة يزيد عف قيهة االختبار هف خالؿ قيهة االختبار فإذا كاىت 

 درجة الحياد كالعكس صحيح.

دارة العمميات " -  تحميؿ فقرات مجاؿ " تصميـ وا 
ي  Tاـ اختبار تـ استخد  3لهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد ٌك

 (.5.6الىتائج هكضحة في جدكؿ ) أـ ال.

 

 

 

 



 

94 

 

 (5.6جدوؿ )

دارة العمميات "  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ   تصميـ وا 
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5.  
العاهة لمهباحث لتىفيذ  اإلدارةتصهـ العهميات الالزهة في 

 1 0.000* 17.54 81.25 4.06 السياسات األهىية. 

0.  
العاهة لمهباحث يكثؽ  اإلدارةيكجد ىظاـ إلدارة العهميات في 

 2 0.000* 17.42 80.73 4.04 أىظهة كأدلة العهؿ. 

3.  
يتـ هراجعة كتحسيف العهميات لمحد هف هعدالت كقكع الجريهة 

 . 4.01 80.24 17.26 *0.000 3 

4.  
يطبؽ ىظاـ إدارة العهميات ضهف هكاصفات قياسية عالهية 

 لمحد هف  هعدالت كقكع الجريهة. 
3.35 66.95 4.27 *0.000 7 

5.  
يتـ تحديد أٌداؼ لألداء لمحد هف زيادة هعدالت كقكع 

 الجريهة.
3.81 76.24 11.94 *0.000 4 

6.  
العاهة  اإلدارةالهٍاـ في  أداءتعالج االزدكاجية كالتداخالت في 

 لمهباحث.
3.67 73.41 8.77 *0.000 6 

7.  
عاـ لمعهميات يحد  إطارضهف  كاالستراتيجيةتطبؽ السياسة 

 هف هعدالت كقكع الجريهة.
3.77 75.39 12.11 *0.000 5 

  0.000* 18.94 76.30 3.81 معاً  جميع فقرات المجاؿ 

0.05الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة *  . 
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 ( يهكف استخالص ها يمي:5.6هف جدكؿ )

تصهـ العهميات الالزهة في اإلدارة العاهة لمهباحث لتىفيذ السياسات  لمفقرة األكلى"الهتكسط الحسابي  -
%، قيهة 81.25( أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي 5)الدرجة الكمية هف  4.06األهىية " يساكم 

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف   17.54 االختبار
0.05عىد هستكل داللة   ، زاد عف درجة هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد

ي  ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.  3الحياد ٌك  ٌك

يطبؽ ىظاـ إدارة العهميات ضهف هكاصفات قياسية عالهية لمحد  " الرابعةلمفقرة الهتكسط الحسابي  -
 %، قيهة66.95أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  3.35" يساكم  هف  هعدالت كقكع الجريهة

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان 0.000 تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية ، كأف 4.27االختبار 
0.05عىد هستكل داللة   ، هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة

ي  ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيى 3الحياد ٌك  ة عمى ٌذي الفقرة. ٌك

، كأف الهتكسط الحسابي الىسبي 3.81بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ يعتبر  0.000( تساكم Sigكأف القيهة االحتهالية ). ،18.94%، قيهة االختبار 76.30يساكم 
دارة العهميات "    هجاؿ 0.05" دالة إحصائيان عىد هستكل داللة تصهيـ كا   هها يدؿ عمى أف ،

ي  ريان عف درجة الحياد ٌك ذا يعىي أف ٌىاؾ  3هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جٌك ٌك
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف هعظـ عيىة الدراسة هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ. 
دارة العهميات" هرتبط بأدائٍـ بشكؿ كاىت هف الضباط ذكم طبيعة العهؿ االدارم كأف ه جاؿ "تصهيـ كا 

هباشر ، إال أف ٌذي الىسبة تحتاج إلى تحسيف كفقان لخطكرة العهؿ األهىي كها يتعمؽ بالهساس بحياة 
الهكاطف كأهف الهجتهع ، حيث أف أم خمؿ بسيط في تصهيـ العهميات في العهؿ األهىي قد يؤدم إلى 

دالت الجريهة، فاالزدكاجية كالتداخالت في أداء الهٍاـ كدخكؿ العاهميف فشؿ الهٍاـ األهىية كارتفاع هع
في الهحافظات إلى هىاطؽ عهؿ هحافظات أخرل دكف تىسيؽ هسبؽ كهثاؿ، سيؤدم إلى عدـ ىجاح 

 بعض الهٍهات األهىية كعدـ تحقيؽ أٌدافٍا بالشكؿ الهطمكب.
طي الدكلي كاىتقاؿ التجارب كالخبرات كها أف الحصار السياسي كضعؼ التىسيؽ كاالتصاؿ الشر      

لمهباحث  في هجاؿ هكافحة الجريهة هع الشرطة الفمسطيىية في قطاع غزة كخصكصان االدارة العاهة
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كاالعتهاد عمى الذات بشكؿ كبير أثر عمى تطبيؽ ىظاـ إدارة العهميات ضهف هكاصفات قياسية عالهية 
ك ها دفع اال دارة العاهة لمهباحث لتصهيـ العهميات الالزهة لمحد هف هعدالت كقكع الجريهة ، ٌك

كهتابعة تىفيذٌا لتحقيؽ أٌداؼ السياسة األهىية كيتـ ذلؾ عبر االجتهاعات الدكرية لقيادة االدارة العاهة 
 لمهباحث.    

( كالتي أكدت عمى ritchie &dale,2000)اتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة ك       
 ع الهكاصفات القياسية العالهية كهتابعة أفضؿ ههارسات الهىظهات األخرل.أٌهية الهقارىة ه

( حكؿ هعكقات أداء الخدهات الحككهية كبالتالي تحقيؽ 2007الشريؼ،كها كاتفقت هع ىتائج دراسة ) 
 األٌداؼ الهرسكهة ككاىت عدة هف أٌهٍا االزدكاجية كالتداخؿ بيف الكحدات االدارية داخؿ الجٍاز. 

كيهكف  األداء لقياس دقيقة هعايير تطكير( عمى ضركرة 2006ها أكدت دراسة )الىعيهي،في      
 الهتزايد االتجاي ظؿ في خصكصا كهىاسبا ههكىا ذلؾ كاف إذا الدكؿ األخرل كتجارب بخبرات االستعاىة

 . الحككهية لألجٍزة الهؤسسي األداء قياس ىحك

 ية "تحميؿ فقرات مجاؿ " تحسيف العمميات بطرؽ إبداع -
ػي  Tتـ استخداـ اختبار   3لهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي درجػة الحيػاد ٌك

 (.5.7الىتائج هكضحة في جدكؿ ) أـ ال.
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 (5.7جدوؿ )

تحسيف العمميات بطرؽ  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "إبداعية 
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5.  
يتـ بشكؿ هرحمي تحديد أكلكيات كفرص تحسيف 

 العاهة لمهباحث. اإلدارةالعهميات في 
3.94 78.79 14.77 *0.000 2 

0.  
العاهة لمهباحث  اإلدارةتحدد أكلكيات كفرص تطكير 
 الجريهة.بشكؿ يحد هف هعدالت كقكع 

3.79 75.76 11.13 *0.000 7 

3.  
يستفاد هف آراء الهتعاهميف كالهعىييف في تحديد أكلكيات 

 كأٌداؼ التحسيف في األداء.
3.88 77.70 13.35 *0.000 3 

4.  
العاهة  اإلدارةيستفاد هف ىشاطات التعمـ كالتدريب في 
 لمهباحث في تحسيف طرؽ أداء العهميات.

4.08 81.70 16.80 *0.000 1 

5.  
العاهة لمهباحث أساليب جديدة لتبسيط  اإلدارةتستعهؿ 
 .كتحسيف العهميات اإلجراءات

3.79 75.83 11.33 *0.000 6 

6.  
العاهة لمهباحث تقىيات حديثة لتبسيط  اإلدارةتستعهؿ 
 .كتحسيف العهميات اإلجراءات

3.24 64.79 2.95 *0.002 12 

7.  
 إلجراءاتاالعاهة هىاٌج هتطكرة لتبسيط  اإلدارةتستعهؿ 

 .كتحسيف العهميات
3.26 65.22 3.36 *0.000 11 
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8.  
 اإلدارةكتحسيف العهميات  في  اإلجراءاتَيِحد تبسيط 

 العاهة لمهباحث هف هعدالت كقكع الجريهة.
3.66 73.13 9.40 *0.000 8 

9.  
يصاؿيتـ شرح  الهعمكهات الهتعمقة بالعهميات الجديدة  كا 

 مهباحث.العاهة ل اإلدارةلجهيع العاهميف في 
3.57 71.46 6.69 *0.000 9 

52.  
العاهة لمهباحث عمى العهميات  اإلدارةُيدرب العاهميف في 

 الجديدة أك الُهعدلة قبؿ تطبيقٍا.
3.47 69.33 5.84 *0.000 10 

55.  
تساعد العهميات الجديدة عمى هكافحة الجريهة قبؿ 

 كقكعٍا.
3.80 75.93 11.54 *0.000 5 

50.  
عمى هكافحة الجريهة قبؿ تساعد العهميات الُهعدلة 

 كقكعٍا.
3.80 76.05 12.26 *0.000 4 

  0.000* 15.03 73.84 3.69 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة *  . 

 ( يهكف استخالص ها يمي:5.7هف جدكؿ )

العاهة لمهباحث  اإلدارةد هف ىشاطات التعمـ كالتدريب في يستفا"  الرابعةلمفقرة الهتكسط الحسابي  -
( أم أف الهتكسط الحسابي 5)الدرجة الكمية هف  4.08ساكم " ي في تحسيف طرؽ أداء العهميات

لذلؾ تعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف  ،16.80، قيهة االختبار %81.70 الىسبي
0.05تكل داللة ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هس  ، هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة

ي  ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى  3لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الحياد ٌك ٌك
 ٌذي الفقرة. 

 اإلجراءاتيط العاهة لمهباحث تقىيات حديثة لتبس اإلدارةتستعهؿ  " السادسةلمفقرة الهتكسط الحسابي  -
 ،2.95، قيهة االختبار%64.79 أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي 3.24ساكم " ي كتحسيف العهميات

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  0.002تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف 
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0.05  ،ي  الحيادعف درجة زاد ٍذي الفقرة قد هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة ل  3ٌك
ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.   ٌك

، كأف الهتكسط الحسابي الىسبي يساكم 3.69بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم   -
"   لذلؾ يعتبر هجاؿ  0.000تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف  ،15.03%، قيهة االختبار73.84

0.05دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  "تحسيف العمميات بطرؽ إبداعية   ، هها يدؿ عمى أف
ي  ريان عف درجة الحياد ٌك ذا يعىي أف ٌىاؾ  3هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جٌك ٌك

كيؤكد الباحث أف العاهؿ األساس في تحسيف . هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ
العهميات بطرؽ ابداعية االستعاىة في هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا بالتقىيات الحديثة التي تساٌـ 
بالحد هف هعدالت الجريهة ككشؼ الهجرهيف كحيث أف قطاع غزة يخمكا هف هعهؿ جىائي يساعد 

هف الجريهة ككشؼ الجىاة بعد أف تـ قصفً هف القائهيف عمى تطبيؽ العدالة الجىائية في الحد 
األقصى كعدـ تهكف الحككهة  ـ في أكائؿ اىتفاضة53/50/0225االحتالؿ يكـ الخهيس الهكافؽ 

الفمسطيىية بعدٌا هف شراء هعهؿ جىائي لتكمفتً العالية كصعكبة شرائً، هها ترؾ األثر الكبير عمى 
 ة.ايجاد الرادع األهىي كالحد هف هعدالت الجريه

ك ها دفع كزارة الداخمية في قطاع غزة إلى تحسيف عهمياتٍا بطريقة ابداعية ىتج عىٍا اعداد      ٌك
برىاهج  البصهة اإللكتركىي كأحد هككىات الهعهؿ الجىائي بجٍكد كقدرات الكزارة الذاتية بتكمفة 

ي كزارة الداخمية ألؼ دكالر في الكقت الذم تكمؼ شراء برىاهج  البصهة اإللكتركىي ف  50اجهالية 
 دكالر كبشرط تزكيد االحتالؿ ببىؾ البصهات الفمسطيىي أكالن بأكؿ. 1.500.000في الضفة الغربية 

كها أف شركة جكاؿ ال تتعاكف هع الحككهة الفمسطيىية في قطاع غزة كخصكصان االدارة العاهة      
كالتي تؤثر بشكؿ كبير في لمهباحث في الكشؼ عف الهجرهيف هف خالؿ التقىيات الهتكفرة لديٍا 

ايجاد الردع األهىي كالحد هف هعدالت الجريهة في قطاع غزة ، حيث أف ٌىاؾ اآلف آالؼ القضايا 
في القضاء هتكقفة عمى تعاكف شركة جكاؿ في الكشؼ عف الجىاة هف خالؿ االستفادة هف التقىيات 

 الهتكفرة لديٍا.
ك ها دفع االدارة العاهة لمهباحث إلى       رفع كفاءة العاهميف لديٍا هف الضباط كاألفراد هف خالؿ ٌك

      لهعالجة ىقص التقىيات الحديثة بتحسيف  2013ىشاطات التعمـ كالتدريب فأعدت خطة تدريبية لعاـ 
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الهٍارات كزيادة الهعرفة التي تحسف هف أداء االدارة العاهة لمهباحث كتحقؽ أٌدافٍا بالحد هف هعدالت 
 ىاة كبالتالي تحسيف العهميات بطرؽ ابداعية.الجريهة ككشؼ الج

كالتي خمصت إلى ىتائج عدة  (2007الشريؼ،)  كاتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة     
ا أف هعكقات كفاءة أداء الخدهات الحككهية كبالتالي تحقيؽ األٌداؼ تدىي استخداـ الحاسب  هف أبرٌز

العهؿ كضعؼ استخداـ األساليب الحديثة  إلىجازلتقىية اآللي في اىجاز العهؿ كضعؼ الهساىدة ا
 القائهة عمى البراهج كقياس األداء .

( كالتي أظٍرت ىتائجٍا بأف ٌىاؾ كعى كادراؾ لدل 0228كها كتتفؽ ٌذي الىتائج هع دراسة )السر،    
عهميات بىسبة االدارة العميا في كزارة الداخمية كاألهف الكطىي في قطاع غزة بهفٍكـ اعادة ٌىدسة ال

% كبيىت الدراسة أىً لدل قيادة الشرطة الفمسطيىية كهدراء االدارات الهركزية كعى كادراؾ 57.5
بأٌهية اعادة ٌىدسة العهميات كلكف بيىكا أف ٌىاؾ قصكر في فٍـ الهصطمحات االدارية ككيفية 

جية لألجٍزة األهىية التعاهؿ بٍا ، كأظٍرت الدراسة بأف ٌىاؾ ىقص في تكفير الهستمزهات التكىكلك 
 كذلؾ برز بعد أحداث االىقساـ الفمسطيىي كتدهير العديد هف الهعدات االلكتركىية كالهىشآت األهىية.   

 تصميـ وتطوير وتقديـ الخدمات " تحميؿ فقرات مجاؿ " -
ي  Tتـ استخداـ اختبار   3لهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد ٌك

 (.5.8الىتائج هكضحة في جدكؿ ) ـ ال.أ
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 (5.8جدوؿ )

تصميـ وتطوير وتقديـ  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "الخدمات 
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5.  
كقعات الهكاطىيف الحالية تحدد احتياجات كت

 كالهستقبمية هف ىتائج دراسات كاستبياىات الهكاطىيف.
3.71 74.20 9.51 *0.000 4 

0.  

ُتحَدد التحسيىات الراهية إلى تطكير الخدهات 
العاهة لمهباحث بها يتفؽ  اإلدارةالهقدهة في 

كاحتياجات كتكقعات الهكاطىيف بهكافحة الجريهة 
 قبؿ كقكعٍا.

3.78 75.58 12.53 *0.000 3 

3.  
العاهة لمهباحث في تكفير خدهة تقدـ  اإلدارةتبادر 

 ِقيَهة هضافة لمهجتهع.
3.83 76.59 12.86 *0.000 1 

4.  
يتـ التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة لمهكاطىيف في 

 العاهة لمهباحث. اإلدارة
3.60 71.95 7.46 *0.000 5 

5.  
 اإلدارةتساعد التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة هف 

 العاهة لمهباحث عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.
3.79 75.73 12.40 *0.000 2 

  0.000* 15.54 74.80 3.74 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة *  . 
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 ( يهكف استخالص ها يمي:5.8هف جدكؿ )

العاهة لمهباحث في تكفير خدهة تقدـ ِقيَهة هضافة  اإلدارةتبادر " الثالثة لمفقرة بي الهتكسط الحسا -
، قيهة %76.59 ( أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي5)الدرجة الكمية هف  3.83ساكم " ي لمهجتهع
عىد  لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف  ،12.86االختبار 

0.05هستكل داللة   ، هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الحياد
ي  ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.  3ٌك  ٌك

العاهة  اإلدارةلمهكاطىيف في يتـ التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة  " الرابعةلمفقرة الهتكسط الحسابي  -
القيهة كأف  ،7.46 ، قيهة االختبار%71.95أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  3.60ساكم " ي لمهباحث

0.05لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).االحتهالية   ،
ي  قد زادستجابة لٍذي الفقرة هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة اال ذا يعىي أف ٌىاؾ  3درجة الحياد ٌك ٌك

 هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.  هكافقة

، كأف الهتكسط الحسابي الىسبي لجهيع 3.74بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  -
 0.000تساكم  (Sig).تهالية القيهة االحكأف  ،15.54 %، قيهة االختبار74.80فقرات الهجاؿ يساكم 

0.05عىد هستكل داللة  إحصائيان  دالة "تصميـ وتطوير وتقديـ الخدمات  "لذلؾ يعتبر هجاؿ   ، هها
ي  يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذا ريان عف درجة الحياد ٌك ذا يعىي  3الهجاؿ يختمؼ جٌك ٌك

كيعزك الباحث عدـ احتالؿ التكعية الهجاؿ.  يىة عمى فقرات ٌذاأف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد الع
كالتركيج لمخدهات الهقدهة لمهكاطىيف في االدارة العاهة لمهباحث هقدهة أكلكيات االدارة العاهة لمهباحث 
، ألف ٌىاؾ هكتب اعالـ الشرطة في جٍاز الشرطة ٌك الجٍة الهتخصصة في جٍاز الشرطة بالتكعية 

ات، كها أف ضغط العهؿ األهىي لدل اإلدارة العاهة لمهباحث ال يسهح لٍا أف تككف كالتركيج لمخده
كجً اعالهي، كها أف ٌىاؾ العديد هف القضايا الخاصة كالتي تأخذ الطابع السرم هثؿ القضايا 
األخالقية كالتي هف غير الهىاسب أف يتـ طرحٍا عبر كسائؿ االعالـ، ككؿ ها سبؽ ال يتعارض هع أف 

االدارة العاهة لمهباحث لتكفير خدهة تقدـ قيهة هضافة لمهجتهع هف خالؿ تىفيذ تكصيات تقرير تبادر 
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 شٍرم يقكـ بإعدادي قيادة الفركع في الهحافظات يشتهؿ عمى رأم الشارع كاألبعاد األهىية كالجىائية
ىتج عىٍا تقديـ كاالخالقية  كالهخدرات في الهجتهع كىتائج كتكصيات هبىية عمى ذلؾ يتـ العهؿ بٍا كي

 خدهة ذات قيهة هضافة لمهجتهع.

كالتي تكصمت إلى ىتائج عدة  (2007الشريؼ، كاتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )     
ا حدد الهسؤكليف في األجٍزة الحككهية بشكؿ عاـ هعكقات كفاءة أداء الخدهات الحككهية  هف أبرٌز

استقصاء آراء الهراجعيف حكؿ جكدة الخدهة الهقدهة كقمة ككاىت هف أٌهٍا عمى الىحك التالي عدـ 
الهعمكهات الهتكفرة عف احتياجات الهراجعيف هف الخدهة الهقدهة ، كها كحدد الهسئكليف في األجٍزة 
الحككهية بشكؿ عاـ أساليب رفع كفاءة أداء الخدهات الحككهية ككاىت أٌهٍا رصد رضا الهراجعيف 

هسحية ككضع هعايير لقياس أداء الخدهة عمى أساس الجكدة كالسرعة عف الخدهات هف خالؿ دراسات 
 في األداء ، كادراؾ الهكظؼ أىً هسئكؿ عف تقديـ خدهات هتهيزة لمهكاطىيف.

 تحميؿ فقرات مجاؿ " إدارة وتقوية عالقات المتعامميف " -
ػي لهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي درجػ Tتـ استخداـ اختبار   3ة الحيػاد ٌك

 (.5.9الىتائج هكضحة في جدكؿ ) أـ ال.

 (5.9جدوؿ )

إدارة وتقوية عالقات  "لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "المتعامميف 
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 1 0.000* 15.32 79.25 3.96دد هتطمبات االتصاؿ كالتكاصؿ الهىتظـ بيف تح  .5
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ك الهجتهع بها يساعد عمى  العاهة لمهباحث اإلدارة
 هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.

0.  
لىتائج االتصاؿ  العاهة لمهباحث اإلدارةتستجيب 

 كالتكاصؿ هع الهجتهع.
3.87 77.41 12.82 *0.000 2 

3.  

باالتصاؿ كالحكار هع  لمهباحث العاهة اإلدارةتبادر 
الهتعاهميف لهىاقشة االحتياجات كالتكقعات 

 كاالٌتهاهات.
3.61 72.15 8.38 *0.000 8 

4.  

التعرؼ عمى هستكل  العاهة لمهباحث اإلدارةتتابع 
الرضا عف الخدهة الهقدهة لمهجتهع كأسمكب كهكاف 

 تقديهٍا.
3.64 72.76 9.25 *0.000 7 

5.  
كالهبادرة  اإلبداعبركح  لمهباحث العاهة اإلدارةتمتـز 

 في إدارة العالقات هع الهجتهع.
3.67 73.38 9.17 *0.000 5 

6.  
هىٍجية لدراسة كتحميؿ  العاهة لمهباحث اإلدارةتصهـ 

 كهعالجة شكاكم كاقتراحات الهتعاهميف.
3.75 74.97 11.67 *0.000 3 

7.  
هىٍجية دراسة كتحميؿ  العاهة لمهباحث اإلدارةتطبؽ 
 ة شكاكم كاقتراحات الهتعاهميف.كهعالج

3.75 74.97 10.25 *0.000 3 

8.  

في هىٍجية إدارة كتقكية  العاهة لمهباحث اإلدارةتراعي 
عالقات الهتعاهميف التىكع الثقافي كاالجتهاعي 

 لمهكاطىيف.
3.65 72.93 9.67 *0.000 6 

  0.000* 15.41 74.76 3.74 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05بي داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة الهتكسط الحسا*  . 
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 ( يهكف استخالص ها يمي:5.9هف جدكؿ )

العاهة  اإلدارةتحدد هتطمبات االتصاؿ كالتكاصؿ الهىتظـ بيف  " األكلىلمفقرة الهتكسط الحسابي  -
( 5)الدرجة الكمية هف  3.96ساكم " ي ك الهجتهع بها يساعد عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا لمهباحث

تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف 15.32 ، قيهة االختبار %79.25 أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي
0.05لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  0.000  ، هها يدؿ عمى أف هتكسط

ي درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد  ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد  3عف درجة الحياد ٌك ٌك
 العيىة عمى ٌذي الفقرة.

باالتصاؿ كالحكار هع الهتعاهميف  العاهة لمهباحث اإلدارةتبادر  "الثالثة لمفقرة الهتكسط الحسابي  -
، %72.15سبي أم أف الهتكسط الحسابي الى 3.61ساكم " ي لهىاقشة االحتياجات كالتكقعات كاالٌتهاهات

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف  8.38قيهة االختبار 
0.05عىد هستكل داللة   ، عف درجة  زادهها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد

ي  ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف  3الحياد ٌك  قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.ٌك

، كأف الهتكسط الحسابي الىسبي لجهيع 3.74 بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم -
 0.000 تساكم (Sig).القيهة االحتهالية كأف  15.41%، قيهة االختبار 74.76يساكم فقرات الهجاؿ 

0.05" دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  إدارة وتقوية عالقات المتعامميف " لذلؾ يعتبر هجاؿ  هها ،
ي  ريان عف درجة الحياد ٌك ذا يعىي  3يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جٌك ٌك

كيعزك الباحث أف هبادرة االدارة العاهة . أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ
باالتصاؿ كالحكار هع الهجتهع لهىاقشة االحتياجات كالتكقعات كاالٌتهاهات ليس في هقدهة  لمهباحث

ا أف ٌذا الدكر هىكط بهكتب اعالـ الشرطة ،في  أكلكيات االدارة العاهة لمهباحث لعدة أسباب هف أبرٌز
قات هع ضباط حيف لك بادرت االدارة العاهة لمهباحث باألهر سيٍتـ كثير هف أفراد الهجتهع باقاهة عال

كأفراد الهباحث في الكقت الذم أىً هف الههكف أف يتـ استدعاء أحد أفراد الهجتهع في قضية ها في 
 الهستقبؿ كبالتالي يخشى عمى سير العدالة ىتيجة العالقات ، كلكف ٌذا ال يىفي ضركرة االتصاؿ
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ؿ تحديد هتطمبات االتصاؿ كالتكاصؿ هع الهجتهع بها يساعد عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا هف خال
 .كالتكاصؿ بيف االدارة العاهة لمهباحث كالهجتهع عبر تجىيد هرشديف هف الهجتهع 

في بىاء ىهكذج لمتهيز األهىي كالذم تـ بىاءي عمى  (0226 ( تجربة بمجيكا عاـكاتفقت ٌذي الىتائج هع  
ى أربعة أركاف رئيسة تهثؿ أكثر العكاهؿ الهباشرة كغير الهباشرة اله ؤثرة عمى أداء الهىظهات األهىية ٌك

)شرطة الهجتهع، الهعمكهات التي تقكد الهٍاـ الشرطية ،االدارة الهثمى ،أهف الهجتهع ( كالتي تشتهؿ 
عمى هعايير هترابطة لمكصكؿ إلى أداء أهىي هتهيز ككاف ٌدؼ ركف شرطة الهجتهع اىشاء كالهحافظة 

ة لتحقيؽ أهف الهجتهع ، كتقاس هف خالؿ هعايير فرعية عمى عالقة الثقة بيف أفراد الهجتهع كالشرط
 ٌى :

 التكجً الخارجي ىحك تعزيز ثقة أفراد الهجتهع في جٍاز الشرطة . .5

 حؿ الهشكالت بتحميؿ األسباب الهحتهمة لمجريهة كالصراعات داخؿ الهجتهع. .0

 الشراكة كالركابط هع هختمؼ الشركاء لرعاية األهف. .3

 جتهع لتحقيؽ األهف الهشترؾ كتكعية الهكاطىيف بٍا.الهسئكلية الهشتركة هع اله .4

تهكيف العاهميف كأفراد الهجتهع هعان ليتهكىكا هف التصدم لمهشكالت األهىية عبر تكفير الكسائؿ  .5
 (19،ص2011)سالـ،الهختمفة في جٍاز الشرطة لتحقيؽ ذلؾ.

 

 "تحميؿ فقرات " مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا -
ػي  لهعرفة Tتـ استخداـ اختبار   3ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي درجػة الحيػاد ٌك

 (.5.10الىتائج هكضحة في جدكؿ ) أـ ال.
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 (5.10جدوؿ )

  "مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا "لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ   (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
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  - أ
العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا  اإلدارةتضع 

 كٍدؼ رئيسي كهباشر في تىفيذ عهمياتٍا.
4.27 85.31 18.53 *0.000 1 

  - ب
العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا  اإلدارةتستخدـ 

 كأساس لتحسيف عهمياتٍا.
4.14 82.73 17.64 *0.000 2 

  - ت
العاهة لمهباحث هف خالؿ هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ  اإلدارةتعهؿ 

 كقكعٍا عمى زيادة رضا الهجتهع.
4.10 81.98 16.89 *0.000 3 

  - ث
العاهة لمهباحث هف خالؿ هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ  اإلدارةتطكر 

 كقكعٍا الخدهات الهقدهة لمهجتهع.
3.84 76.89 13.48 *0.000 5 

  - ج
العاهة لمهباحث احتياجات الهجتهع هف خالؿ هبدأ  اإلدارةتحدد 

 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا
3.71 74.20 10.24 *0.000 7 

  - ح
العاهة لمهباحث تكقعات الهجتهع هف خالؿ هبدأ  اإلدارةتحدد 

 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا
3.72 74.41 9.90 *0.000 6 

  - خ
احث عالقاتٍا هع أفراد الهجتهع هف خالؿ العاهة لمهب اإلدارةتعزز 

 .هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا
3.93 78.51 12.97 *0.000 4 

  0.000* 18.81 79.15 3.96 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة *  . 
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 ي:( يهكف استخالص ها يم5.10هف جدكؿ )

العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا  اإلدارةتضع  " األكلىلمفقرة الهتكسط الحسابي  -
( أم أف الهتكسط 5)الدرجة الكمية هف  4.27ساكم " ي كٍدؼ رئيسي كهباشر في تىفيذ عهمياتٍا

لذلؾ 0.000  تساكم (Sig).القيهة االحتهالية كأف  18.53، قيهة االختبار %85.31 الحسابي الىسبي
0.05تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة   ، هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة

ي  ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي  3لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الحياد ٌك ٌك
 الفقرة.

العاهة لمهباحث احتياجات الهجتهع هف خالؿ هبدأ  اإلدارةتحدد "  الخاهسةلمفقرة الهتكسط الحسابي  -
 االختبار، قيهة %74.20أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  3.71ساكم " ي هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل  0.000تساكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف  10.24
0.05داللة   ، ي  الحيادعف درجة  زادهها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد  3ٌك

ذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.  ٌك

، كأف الهتكسط الحسابي الىسبي يساكم 3.96بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  -
 "  لذلؾ يعتبر هجاؿ  0.000 تساكم (Sig).القيهة االحتهالية كأف   8.81االختبارهة %، قي79.15

0.05" دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا  هها يدؿ عمى أف هتكسط ،
ريان عف درجة  ي  الحياددرجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جٌك ذا يعىي 3ٌك هكافقة هف  أف ٌىاؾ ٌك

 .قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ

كيعزك الباحث ذلؾ أف االدارة العاهة لمهباحث تضع هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كٍدؼ      
رئيسي كهباشر في تىفيذ عهمياتٍا ألف أٌداؼ االدارة العاهة لمهباحث تتركز في ٌدفيف أساسييف ٌها 

افحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كبالتالي هف البديٍي أف تضع االدارة العاهة لمهباحث الكشؼ عف الجىاة كهك
هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كٍدؼ رئيسي كهباشر في تىفيذ عهمياتٍا أك رسـ سياساتٍا األهىية ، 
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بدأ كلكف لقمة الهكارد البشرية كالهالية تحدد االدارة العاهة لمهباحث احتياجات الهجتهع هف خالؿ ه
ك ها يكض  (.2.3حً جدكؿ )الكشؼ عف الجىاة كهف ثـ هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا ٌك

 تحميؿ جميع فقرات االستبياف -

ػي  لهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي درجػة الحيػاد Tتـ استخداـ اختبار   3ٌك
 (.5.11الىتائج هكضحة في جدكؿ ) أـ ال.

 (5.11جدوؿ )

 فقرات االستبياف لجميع (.Sig)الحسابي وقيمة االحتماؿ  المتوسط

 البند

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 19.81 75.54 3.78 فقرات االستبيافجميع 

0.05 الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة *                           . 

 

( 5)الدرجػة الكميػة هػف  3.78سػاكم الهتكسػط الحسػابي لجهيػع الفقػرات يتبػيف أف ( 5.11هف جدكؿ )    
تسػاكم  (Sig).القيهة االحتهالية كأف  19.81، قيهة االختبار%75.54  أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي

0.05ىد هستكل داللة لذلؾ تعتبر جهيع الفقرات دالة إحصائيان ع 0.000  ، هها يدؿ عمى أف هتكسط
ػي  ػذا يعىػي أف ٌىػاؾ هكافقػة هػف قبػؿ أفػراد العيىػة عمػى  3درجة االستجابة قد زاد عف درجة الحياد ٌك ٌك

  .فقرات االستبيافجهيع 
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 اختبار فرضيات الدراسة 5.3

 ت الدراسةاختبار الفرضيات حوؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرا

  :الفرضية الصفرية

 ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف هتغيريف هف هتغيرات الدراسة 

  :الفرضية البديمة

 .تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف هتغيريف هف هتغيرات الدراسة

0.05أكبر هف هستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كاىت    الفرضية الصفرية رفض فإىً ال يهكف
-Sig.(Pكاىت كبالتالي ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف هتغيريف هف هتغيرات الدراسة، أها إذا 

value)  0.05أقؿ هف هستكل الداللة   فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة
 .بيف هتغيريف هف هتغيرات الدراسة تكجد عالقة ذات داللة إحصائيةبأىً 

( بيف تصميـ إدارة 0.05الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 العمميات و مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا.

 0.000( تساكم .Sig، كأف القيهة االحتهالية ) 528.يساكم  ( أف هعاهؿ االرتباط5.12يبيف جدكؿ )
ي أقؿ هف  ذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 2.25هستكم الداللة ٌك بيف تصهيـ ٌك

 (.α =0.05عىد هستكل داللة إحصائية ) إدارة العهميات ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

دارة العهميات هف تكثيؽ أىظهة الباحث  يعزكك        ثبات صحة الفرضية إلى أف هعايير تصهيـ كا 
إدارة العهميات كأف السياسات األهىية تىفذ هف خالؿ تصهيـ العهميات الالزهة  كأدلة العهؿ لىظاـ

في أداء  ؤثركيتـ تحسيف العهميات كهراجعتٍا بشكؿ هستهر كها أف االزدكاجية كالتداخالت ت إلىجاحٍا
 مى هعدالت هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.كعالهٍاـ 
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( كالتي أسفرت ىتائجٍا عف افادة 0227ٌالؿ،) سةكاتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدرا      
% هف الهبحكثيف بكجكد سمبيات كقصكر في العهؿ الشرطي في تحقيؽ أٌدافً كعزكا ذلؾ إلى 54

البطء كالتعقيد في اىجاز الهعاهالت في بعض األحياف أك الكساطة في أحياف أخرل ، كاتفقت ٌذي 
كد عمى هجهكعة هف االستراتيجيات لهىع الجريهة أ ذمكال (39،ص0225) سعد رأمالىتائج أيضان هع 

هف بيىٍا تقكيـ استراتيجيات هىع الجريهة هف كقت آلخر عف طريؽ احصاءات جىائية دقيقة تشهؿ 
 احصاءات تكضح رأم الهجىي عميٍـ في الخطط كالبراهج الهىعية كأداء أجٍزة العدالة الجىائية.

 (5.12جدوؿ )

 رة العمميات و مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيابيف تصميـ إدا معامؿ االرتباط 

  بيرسوفمعامؿ  فرضيةال

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 (0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية )

 بيف تصهيـ إدارة العهميات ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا 
.528 *0.000 

 . α=2.25م داللة االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستك         *

( بيف تحسيف 0.05الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 العمميات بطرؽ إبداعية و مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا.

 0.000( تساكم .Sig، كأف القيهة االحتهالية )549.يساكم  ( أف هعاهؿ االرتباط5.13يبيف جدكؿ )
ي أقؿ هف هستكم الد ذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 2.25اللة ٌك بيف تحسيف ٌك

 (.α =0.05عىد هستكل داللة إحصائية ) العهميات بطرؽ إبداعية ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

صحة ٌذي الفرضية إلى أف قمة الهكارد البشرية كالهالية دفعت االدارة العاهة الباحث  يعزكك      
ف العهميات بطرؽ ابداعية  لتحقيؽ أٌداؼ االدارة العاهة لمهباحث فاستفادت هف لمهباحث إلى تحسي
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ىشاطات التعمـ كالتدريب كحددت أكلكياتٍا كفرص تحسيف عهمياتٍا كتطكير أدائٍا كاستهعت آلراء 
الخبراء كالهعىييف كسعت إلى إعادة ٌىدسة بعض العهميات كاالبتكار فيٍا حتى تباغت أككار الجريهة 

 هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.ك تحسيف العهميات بطرؽ ابداعية بيف  يب جديدة فكاف ٌىاؾ عالقةبأسال

 كاقع أف( كالتي تكصمت إلى 0228،السر) ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسةبعض كاتفقت      
 قدقطاع غزة  الداخمية كاألهف الكطىي في كزارة الداخمية في  كزارة في العاهميف هٍارات كتىهية التدريب
 اإلدارية العهميات ٌىدسة إعادة في البدء في يساعد

 (5.13جدوؿ )

 بيف تحسيف العمميات بطرؽ إبداعية و مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيامعامؿ االرتباط 

  بيرسوفمعامؿ  فرضيةال

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

( بيف 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية )
 تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

.549 *0.000 

 . α=2.25االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة         *

 

( بيف تصميـ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) :الثالثةالفرضية 
 وقوعيا.وتطوير  وتقديـ الخدمات و مكافحة الجريمة قبؿ 

( تساكم .Sigالقيهة االحتهالية )، كأف 443.يساكم  ( أف هعاهؿ االرتباط5.14جدكؿ )يبيف     
ي أقؿ هف هستكم الداللة  0.000 ذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 2.25ٌك ٌك

 (.α =0.05عىد هستكل داللة إحصائية ) كتقديـ الخدهات قبؿ كقكعٍا بيف تصهيـ كتطكير
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صحة ٌذي الفرضية إلى الهبادئ التي يحهمٍا ضباط كأفراد االدارة العاهة لمهباحث الباحث  زكيعك 
كالذيف يهثمكف عصب جٍاز الشرطة الفمسطيىية كالتي تدفعٍـ إلى الهبادرة في تكفير خدهة تقدـ 
قيهة هضافة لمهجتهع كالتكعية لتمؾ الخدهات هها أكجد عالقة بيف هعايير هجاؿ تصهيـ كتطكير 

 كتقديـ الخدهات كهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.

( كالتي تكصمت إلى أف 0227،سيساؾ) كاتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة     
كأف تمبي تمؾ تحقيؽ هكافحة الجريهة يتطمب هف جٍاز الشرطة تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات 

كالتشاكر كأف تضع الشرطة لىفسٍا  احتياجات الهكاطىيف كالعهؿ عمى هبدأ االىفتاح الخدهات
هقاييس لمخدهة كأف يقكـ جٍاز الشرطة باستخداـ ٌذي الهقاييس كىشر الىتائج كأف يتـ تصهيـ 

 كتطكير الخدهات لتصؿ إلى هعظـ فئات الهجتهع.

 (5.14جدوؿ )

 بيف تصميـ وتطوير وتقديـ الخدمات و مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيامعامؿ االرتباط 

  بيرسوفامؿ مع فرضيةال

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

( بيف 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية )
 تصهيـ كتطكير  كتقديـ الخدهات ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

.443 *0.000 

 . α=2.25االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة         *

( بيف إدارة وتقوية 0.05ة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )توجد عالق :الرابعةالفرضية 
 عالقات المتعامميف و مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا.

 0.000( تساكم .Sigالقيهة االحتهالية )، كأف 663.يساكم  ( أف هعاهؿ االرتباط5.15جدكؿ )يبيف 
ي أقؿ هف هستكم الداللة  ذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات α= 2.25ٌك بيف إدارة داللة إحصائية  ٌك
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 αعىد هستكل داللة إحصائية ) كتقكية عالقات الهتعاهميف ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا
=0.05.) 

صحة ٌذي الفرضية إلى تقاطع هعايير هجاؿ إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف الباحث  يعزكك      
بىجاح هفٍـك الشرطة الهجتهعية في هع هعايير الشرطة الهجتهعية كالتي أثبتت الدراسات الحديثة 

الحد هف هعدالت الجريهة كهكافحتٍا قبؿ كقكعٍا فكاف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية عىد 
 ( بيف ادارة كتقكية عالقات الهتعاهميف كهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.0.05هستكل هعىكية )

كالتي استىتجت أف عمى  (0227،سيساؾ) كاتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة     
الشرطة أف تقكـ بعهؿ تفاعمي ٌادؼ كتعاكىي هع الهجتهع لهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا، كتتفؽ 

( حكؿ الهفٍكـ الفرىسي لمشراكة 55،ص0255ٌذي الىتائج أيضان هع ها ذكرتً دراسة )سالـ، 
في الهجتهع الفرىسي  الهجتهعية حيث كاف لمفرىسييف الريادة في تفعيؿ هفٍـك الشراكة الهجتهعية

لهكافحة الجريهة ،حيث تـ استٍداؼ اعادة صياغة العالقة  بيف الشرطة كالهكاطف بكيفية كأسمكب 
هختمفيف عف السابؽ ، كهف ثـ الكصكؿ إلى االسٍاـ االيجابي هف الطرفيف )الهكاطف كالشرطة( في 

أف عمى الشرطة أف تقترب هف  العهمية األهىية، حيث أف الهفٍكـ الفرىسي لمشراكة الهجتهعية يعىي
الهكاطف لمهساٌهة في تفعيؿ ٌذا الهفٍكـ عمى أرض الكاقع بطريقة فعالة كايجابية كها أكد الباحث 

، عمى أف األكضاع في الهجتهع  CNRSدكهيىيؾ هكىجاردم هف الهركز الفرىسي لمبحكث العمهية 
ٍا في تعاهمٍا هع الهكاطىيف، حيث الفرىسي قد تغيرت كأف عمى الشرطة ىتيجة لذلؾ أف تغير أسمكب

أصبح لديىا اآلف ها يعرؼ بالهكاطف الزبكف في هقابؿ الهكاطف الهحككـ ، كها كاتفقت ٌذي الىتيجة 
( كالتي تكصمت لهجهكعة هف االستراتيجيات لهىع الجريهة كهىٍا 75،ص0225هع دراسة )سعد،

غية االستفادة هىٍـ في براهج هىع دعـ كتطكير العالقة هع الهتضرريف هف الجريهة كهساعدتٍـ ب
 الجريهة هستقبالن 
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 (5.15جدوؿ )

 بيف إدارة وتقوية عالقات المتعامميف و مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيامعامؿ االرتباط 

  بيرسوفمعامؿ  فرضيةال

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 (0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستكل هعىكية )

 إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف ك هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍابيف  
.663 *0.000 

 . α=2.25االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكم داللة         *

 الفرضية الخامسة: 

يؤثر معيار العمميات وفؽ النموذج األوروبي لمتميز تأثيرا ذو داللة إحصائية عمى مكافحة الجريمة 
 قبؿ وقوعيا.

 يهكف استىتاج ها يمي: Stepwiseج االىحدار الهتعدد باستخداـ طريقة هف ىتائ

"الهتغير  هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍاأف  Stepwiseتبيف أف ىهكذج االىحدار الىٍائي باستخداـ طريقة 
رية كذات داللة إحصائية بكؿ هف الهتغي  :يفالهستقم ريفالتابع" يتأثر بصكرة جٌك

 . تعاهميفإدارة كتقكية عالقات اله -

دارة العهميات -  .تصهيـ كا 

كقد تـ استبعاد الهتغيريف الهستقميف " تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية، تصهيـ كتطكير كتقديـ الخػدهات 
 .Stepwise" كذلؾ بىاء عمى ىتيجة طريقة 
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ػذا يعىػي أف 2.473كهعاهػؿ التحديػد الُهعػد ؿ=  2.482= هعاهؿ التحديد  فػي تغيػر الهػف % 47.3، ٌك
كالىسػػبة الهتبقيػػػة تػػػـ تفسػػيري هػػف خػػػالؿ العالقػػة الخطيػػػة )الهتغيػػػر التػػابع(  افحػػة الجريهػػة قبػػػؿ كقكعٍػػاهك

  .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا% قد ترجع إلى عكاهؿ أخرل تؤثر عمى 50.7
73.075F=،000.0.Sig  ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد عالقػػػة هعىكيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هكافحػػػة ٌك
دارة ، إدارة كتقكيػػة عالقػػات الهتعػػاهميف هتطمبػػات"  يفالهسػػتقم يفكالهتغيػػر  قبػػؿ كقكعٍػػا الجريهػػة تصػػهيـ كا 
 " كأف ىهكذج االىحدار جيد. العهميات

 الجدكؿ التالي يهثؿ ىتيجة تحميؿ االىحدار الهتعدد لهعاهالت االىحدار لكؿ هف الهتغيرات الهستقمة .
 
 (5.16جدوؿ )

 عامالت االنحدارتحميؿ االنحدار المتعدد لم 

 المتغيرات المستقمة
معامالت 

االنحدار غير 
 القياسية

الخطأ 
 المعياري

معامالت 
االنحدار 
 القياسية

قيمة 
 Tاختبار 

القيمة 
االحتمالية 

Sig. 

 0.008 2.690  0.281 0.756 الهقدار الثابت

 0.000 7.824 0.533 0.073 0.569 إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف هتطمبات

دارة العهمياتت  0.001 3.518 0.240 0.081 0.284 صهيـ كا 

 
* 0.284+  * إدارة وتقوية عالقات المتعامميف  0.569+  0.756=  مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا

دارة العمميات.  تصميـ وا 

هكافحػة الجريهػة قبػؿ  ( تبػيف أف الهتغيػرات الهسػتقمة حسػب أٌهيتٍػا فػي تفسػير "5.16هف خػالؿ جػدكؿ )
 كها يمي: T" حسب قيهة اختبار  كقكعٍا

 . إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف -
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دارة العهميات -  .تصهيـ كا 

ك أف      كيشير الباحث إلى أف ٌذي الىتائج تتكافؽ هع التفسيرات األهىية لزيادة هعدالت الجريهة ٌك
ىية بشكؿ فعاؿ ،كها أف الشرطة بطريقتٍا التقميدية القاىكىية لـ تعد قادرة عمى هكاجٍة التحديات األه

الشرطة هف جاىب آخر تشكك الىقص في الككادر البشرية كالهكارد الهالية لذلؾ فإف الشرطة تحتاج إلى 
 إهداد هف أفراد الهجتهع عاهة كتكاتؼ لمكقكؼ اهاـ التحديات.

ة العاهة كها أف الىتيجة األكلى تتكافؽ هع ىتائج الهقابمة التي أجراٌا الباحث هع هدير االدار      
كالذم أكد فيٍا إلى أٌهية إدارة كتقكية عالقات   ايدز العقيد هحهد أبك كقت اجراء الدراسة لمهباحث 

ا عمى خفض هعدالت الجريهة قبؿ كقكعٍا كلكف ٌذا األهر ليس هف هٍاـ االدارة  الهتعاهميف كتأثيٌر
جتهع كتقديـ الهجرهيف العاهة لمهباحث كها كأىً يتعارض هع سياستٍا كالتي تٍدؼ إلى خدهة اله

لمعدالة دكف أم تأثير لمعالقات هع الهجتهع عمى سير العدالة ،لذا فٍذا األهر البد كأف يسىد إلى 
االدارة العاهة لمعالقات العاهة كاالعالـ لمبدء باتخاذ االجراءات الهىاسبة إلدارة كتقكية العالقات هع 

طة الهجتهعية الذم ظٍر ىتيجة تطكر أفكار الكقاية الهكاطىيف كالذم يسٍـ بدكري في تحقيؽ هفٍكـ الشر 
هف الجريهة حيث ازدادت أٌهية الشرطة الهجتهعية ،بعد إدراؾ أٌهية العالقة العضكية بيف الشرطة 
كالهجتهع ، حيث بدأت أجٍزة الشرطة تٍتـ باكتشاؼ العالقة الهتبادلة بيف الهؤسسة الشرطية 

ا كالتي يتككف هىٍا البىاء االجتهاعي.كهؤسسات الهجتهع االجتهاعية كاالقتصاد  ية كالتعميهية كغيٌر

كالبد لىا كأف ىذكر أف الهٍىية الشرطية إىها بىيت عمى هجهكعة هف القيـ كالهبادئ التي تعزز     
التعاكف ها بيف الىظاـ الشرطي كاألىظهة األخرل ،كأف أم خمؿ في طبيعة العالقات هع الهجتهع البد 

 ى الهؤسسة الشرطية .كأف يىعكس سمبان عم

إف أسمكب الشرطة الهجتهعية )إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف( ٌك حقان أسمكب يستجيب      
لمتحديات التي تكاجٍٍا الشرطة ، حيث يتطمب األهر تضافر كافة القكل في التصدم لها ٌك قادـ ، 

أىٍا العهؿ عمى هكافحة كليس ترؾ األهر فقط لهؤسسة الشرطة حيث إف الشراكة هع الهجتهع هف ش
ك ها أثبتتً تجارب العديد هف الدكؿ كهىٍا :  الجريهة قبؿ كقكعٍا ٌك
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 هفٍـك تعزيز فىمىدا اتخذت حيث الفىمىدية تجربة( حكؿ ال7،ص 0225،سالـها ذكر في دراسة )    
 حيث التربكية، الهؤسسات في براهج اعتهاد طريؽ عف كذلؾ هباشرة، غير بصكرة الهجتهعية ةكالشرا
 كالحككهية، األٌمية الدكلة هؤسسات طريؽ عف الجريهة هف كالكقاية الهكافحة ببراهج الدكلة ٌذي أخذت
 ٌذي هارستً كهيداىي فعمي عهؿ أفضؿ أف إلى اإلشارة هف بد ال أىً إال ذلؾ،ك األفراد طريؽ كعف

  .الهختمفة التربكية الهؤسسات الهدارس طريؽ عف افك التجربة

 الهدارس في الهىاٌج في أساسية هادةك الجريهة هف الكقاية هادة إدخاؿ عمى فىمىدا اعتهدت لقد   
 الرسهي بالزم بتدريسٍا يقـك شرطي الهادة ٌذي لتدريس خصصت هاك كؿ،ك التربكية كالهؤسسات

 التدريبية الهحاضرات ٌذي هف كاحدة العمهية لمهادة الهؤلؼ كيحضر ىفسٍا، الهدرسة هف أستاذ يساعدي
 .تدريسٍا أسمكب في اإليجابية هدل عمى ليقؼ

ا الهجتهع في الشرطة دكر بتكضيح األكؿ الهقاـ في يتهثؿ ذلؾ هف األساسي الٍدؼ إف     باعتباٌر
 طبيعة تكضيح إلى ذلؾك الهادة ٌذي ٌدفت هاك لٍا، كحاهية لمقكاىيف كهىفذة كههتمكاتٍـ، لألفراد حاهية
 هىٍها لكؿ الهشترؾ كالدكر الهكاطف، كدكر الشرطة، دكر ضيحبتك  كذلؾ كالهكاطف، الشرطة بيف العالقة

 .كسالهتً الهجتهع أهف عمى الحفاظ في

ا التجربة ٌذي أعطت كلقد     استطاعت التي العالـ في القميمة الدكؿ هف اليـك فىمىدا تعد حيث ثهاٌر
ي فيٍا، كالههتمكات األفراد عمى االعتداء جرائـ إف هاك الجريهة، هعدالت كتخفيض تقميص  هف ٌك
 بدأت قد ( الكحكؿ بتىاكؿ اقتراىٍا عىد خاصة ) فىمىدا في بالشباب عادة الهرتبطة االىحرافية األعهاؿ

 .تؤكدي اإلحصائيات لها كفقنا كذلؾ الهمحكظ، االىخفاض في

 قميمة أصبحت قد السالح باستخداـ البىكؾ عمى السطك كجرائـ السرقة، جرائـ أف إلى باإلضافة ٌذا   
 .األخرل الصىاعية كالهجتهعات األكركبية بالدكؿ هقارىة فىمىدا يف

 الجريهة الكقاية هف هادة اعتهاد بكاسطة الدكلة ٌذي في الجريهة هف الكقاية ىجاح عمى دليؿ كأٌـ    
 عمى أك الشباب، هف أعهاؿ أصالن  تعد التي الجرائـ بعض هعدؿ اىخفاض يؤكدي التربكية الهىاٌج في

 همهكسة. بصكرة اىخفضت عاـ ،حيث ىجدٌا قد 15-30بيف  العهرية األكساط اؿأعه هف األقؿ
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 يشكؿ( حيث 0225في دراسة )الشاذلي كعبدالرحهف، الياباىية التجربةكأيضا اتفقت هع ىتائج     
 ىظـ كفؽ بدأت التي التقميدية الشرطة تطكر هراحؿ هف هرحمة الياباف في الهجتهعية ةكالشرا هفٍـك

 .الياباىي باألسمكب الهجتهع في دهجٍا تـ أف إلى تدرجت ثـ ،بحتة عسكرية

ا الهجتهع ىظرة كتجديد لتحديث الياباف اتخذتٍا التي األساليب كهف  الىظرة عف لمشرطة، كتغييٌر
 :يمي ها التقميدية

o كفئات أفراد جهيع هع تعاهمً بٍا يبدأ شرطي كؿ عمى كاجبة العسكرية التحية أصبحت 
ـ لدل العادات هف عادة أصبحت التي االبتساهة ىإل إضافة الهجتهع،  يتعاهمكف الشرطة، ٌك

 .كهخالفي القاىكف الجرائـ هرتكبي هف كاىكا كلك الجهٍكر هع حتى بٍا

o خدهة هف يتهكف حتى كذلؾ اختصاصً؛ دائرة عف كافية بهعمكهات الشرطة رجؿ تسميح 
 .لٍـ كاإلرشاد الىصح بتكجيً الجهٍكر

o الكافية األدلة تكافر قبؿ فيٍـ لمهشتبً التٍـ تكجيً عف الكؼ . 

o هف جزء الشرطي يصبح حتى كذلؾ الهكاطىيف؛ هف الشرطة لتقريب الحي شرطة تطكير 
 .الهجتهع

o التعارؼ بقصد دكرينا عهمٍـ كهكاقع هىازلٍـ في لمهكاطىيف الكدية الزيارات ىظاـ استحداث 
 .االختصاص في دائرة السكاف كاؿأح عمى كالتعرؼ الخاصة، الهىاسبات في الهجاهالت كتقديـ

ا ثهار الياباف جىت كقد      هستكل فيٍا بارتفاع الهقاطعات هختمؼ كفي هدىٍا، في الهفٍـك لٍذا تعزيٌز
 الياباف، في الجريهة تؤكدي إحصائيات لها كفقنا كذلؾ الجريهة، هعدؿ كاىخفاض كالىظاـ، العاـ األهف
ك  الياباف. في كالهجتهع بيف الشرطة العالقة في الكبير التطكر ٌذا إلى أدل الذم ٌك

دارة 0225كاتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات أيضان كدراسة )الغزم،      ( فيها يتعمؽ بتصهيـ كا 
العهميات حيث كشفت الدراسة عف ضركرة تكفير هتطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة في إدارة الهركر بهديىة 



 

120 

 

يب القديهة في العهؿ كالتحسيف الهستهر لمعهميات كالهشاركة الرياض بها في ذلؾ التخمص هف األسال
 في صىاعة القرارات.

  :السادسةالفرضية 

فػػي متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ مػػدى تطبيػػؽ معيػػار  إحصػػائيةىنػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة 
ة العمرية، الرتبة، المحافظة، الفئالعمميات وأثره عمى مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا تعزى إلى كؿ مف )

 (.   طبيعة عمؿ الضابط

ػك لعيىتيف هستقمتيفT  تـ استخداـ اختبار "      " لهعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ٌك
التبػػايف اختبػػار هعمهػػي يصػػمح لهقارىػػة هتكسػػطي هجهػػكعتيف هػػف البياىػػات. كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " 

ػذا االختبػار هعمهػي يصػمح لهقارىػة " لهعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ فػركؽ ذااألحادم   3ت داللػة إحصػائية ٌك
 هتكسطات أك أكثر.

فػػي متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ مػػدى تطبيػػؽ معيػػار  إحصػػائيةىنػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة 
 الرتبة. العمميات وأثره عمى مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا تعزى إلى

التبايف  "الهقابمة الختبار (.Sig)القيهة االحتهالية  تبيف أف(  5.17الهكضحة في جدكؿ )هف الىتائج     
كبذلؾ يهكف لجهيع الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا ،   α ≤ 0.05 هف هستكل الداللة أكبر" األحادم 

عيىة الدراسة حكؿ ٌذي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات تقديرات ال استىتاج أىً 
 تعزل إلى الرتبة. الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا

ربها يعزل ذلؾ إلى ارتفاع هستكل الخبرة لدل جهيع هفردات العيىة هف الضباط كالذيف يشارككف     
هف طبيعة هكاقعٍـ الكظيفية في تطبيؽ هفردات الهتغيرات الهستقمة ) هجاالت هعيار العهميات ( سكاء 

دارة العهميات كتحسيف العهميات بطرؽ ابداعية كت دارة هف تصهيـ كا  صهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات كا 
كتقكية عالقات الهتعاهميف حيث تظٍر الىتائج أىٍـ أجهعكا عمى تأثير تمؾ العكاهؿ عمى هكافحة 

 الجريهة قبؿ كقكعٍا بدكف استثىاء كتقاربت آرائٍـ بالرغـ هف تفاكت الرتب بيىٍـ. 
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 (5.17جدوؿ )

 الرتبة –" التبايف األحادي " اختبار نتائج  

 جاؿالم

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

 مالـز أوؿ مالـز
نقيب فما 
 فوؽ

دارة العهميات  0.135 2.031 3.89 3.71 3.88 .تصهيـ كا 

 0.255 1.377 3.77 3.60 3.74 .تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية

 0.524 0.649 3.82 3.69 3.72 .تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات

 0.382 0.969 3.79 3.66 3.80 .ة كتقكية عالقات الهتعاهميفإدار 

 0.438 0.830 3.98 3.88 4.04 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

 0.262 1.350 3.83 3.70 3.83 معاجميع المجاالت 

 

في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ مدى تطبيؽ معيار  إحصائيةىناؾ فروقات ذات داللة 
 .المحافظة مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا تعزى إلى العمميات وأثره عمى

 يهكف استىتاج ها يمي:( 5.18الهكضحة في جدكؿ ) هف الىتائج 

 ≤ 0.05 هػف هسػتكل الداللػة أقػؿ" التبايف األحػادم  "الهقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيهة االحتهالية    

α  " استىتاج أىً تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية  كبذلؾ يهكف"  إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف لهجاؿ
عيىة الدراسة حكؿ ٌذا الهجػاؿ تعػزل إلػى الهحافظػة كذلػؾ لصػالح هحافظػة رفػح بيف هتكسطات تقديرات 

 .كيعزك الباحث ذلؾ إلى اختالؼ البيئة كالتبايف في اىتشار ثقافة كهفٍـك الشرطة الهجتهعية
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هػف  أكبػر (.Sig)القيهػة االحتهاليػة جتهعة هعا فقػد تبػيف أف أها بالىسبة لباقي الهجاالت كالهجاالت ه    
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف هتكسػػطات ال كبػػذلؾ يهكػػف اسػػتىتاج أىػػً  α ≤ 0.05هسػػتكل الداللػػة 

عيىة الدراسة حػكؿ ٌػذي الهجػاالت كالهجػاالت هجتهعػة هعػا تعػزل إلػى الهحافظػة كيعػزك الباحػث تقديرات 
 الكسائؿ لدل الضباط العاهميف في االدارة العاهة لمهباحث.ذلؾ إلى كضكح األٌداؼ ك 

 (5.18جدوؿ )

 المحافظة –" التبايف األحادي " اختبار نتائج  

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
 رفح خانيونس الوسطى غزة الشماؿ .(

دارة العهميات  0.228 1.424 4.04 3.83 3.66 3.87 3.71 .تصهيـ كا 

 0.708 0.538 3.83 3.73 3.55 3.71 3.64 .تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية

 0.193 1.542 4.07 3.72 3.71 3.77 3.61 .تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات

 0.030* 2.750 4.16 3.74 3.51 3.77 3.63 .إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف

 0.364 1.088 4.18 3.83 4.05 4.01 3.87 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

 0.205 1.499 4.04 3.77 3.67 3.81 3.69 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة اتالفرؽ بيف الهتكسط *

في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ مدى تطبيؽ معيار  إحصائيةىناؾ فروقات ذات داللة 
 .الفئة العمرية وقوعيا تعزى إلى العمميات وأثره عمى مكافحة الجريمة قبؿ

 يهكف استىتاج ها يمي:(  5.19الهكضحة في جدكؿ )هف الىتائج 

 ≤ 0.05 هف هستكل الداللة أقؿ" التبايف األحادم  "الهقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيهة االحتهالية     

α  " فركؽ ذات داللة إحصائية  كبذلؾ يهكف استىتاج أىً تكجد"  هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا لمهجاؿ
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عيىة الدراسة حكؿ ٌذا الهجاؿ تعزل إلى  الفئة العهرية كذلؾ لصالح الذيف بيف هتكسطات تقديرات 
ـ هف   خبرة كجكدلعدـ  العهر لهتغير بالىسبة الفركؽ تعزل ك سىة 05إلى أقؿ هف  02تتراكح أعهاٌر

 .خاصة الفئة لٍذي العهؿ هجاؿ في هيداىية كافية

هف  أكبر (.Sig)القيهة االحتهالية بالىسبة لباقي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا فقد تبيف أف أها      
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات ال كبذلؾ يهكف استىتاج أىً  α ≤ 0.05هستكل الداللة 

رية كيعزك عيىة الدراسة حكؿ ٌذي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا تعزل إلى الفئة العهتقديرات 
الباحث ذلؾ إلى اٌتهاـ االدارة العاهة لمهباحث بتدريب جهيع العاهميف لديٍا ضهف خطة تدريبية ترتقي 

 بالعاهميف لديٍا لتحقيؽ أٌداؼ االدارة العاهة لمهباحث.

 (5.19جدوؿ )

 الفئة العمرية –" التبايف األحادي " اختبار نتائج  

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة
القي

 
ة )
مالي

الحت
ا

S
ig

).
 

إلى  ٥٠
أقؿ مف 
٥٢ 
 سنة

إلى  ٥٢
أقؿ مف 

 سنة 0٠

إلى  0٠
أقؿ مف 

 سنة 0٢

أكثر 
 0٢مف 

 سنة

دارة العهميات  0.302 1.225 3.87 3.79 3.75 4.03 .تصهيـ كا 

 0.448 0.889 3.78 3.73 3.61 3.74 .تحسيف العهميات بطرؽ إبداعية

 0.935 0.141 3.77 3.73 3.72 3.81 .تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات

 0.089 2.211 3.88 3.72 3.62 3.93 .إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف

 0.012* 3.774 4.12 3.97 3.79 4.28 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

 0.132 1.897 3.88 3.78 3.68 3.94 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة اتالفرؽ بيف الهتكسط *
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فػػي متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ مػػدى تطبيػػؽ معيػػار  إحصػػائيةىنػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة 
 طبيعة عمؿ الضابط. العمميات وأثره عمى مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا تعزى إلى

 -  T"الهقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيهة االحتهالية ( 5.20الهكضحة في جدكؿ ) هف الىتائج     
كبذلؾ لجهيع الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا،  α ≤ 0.05 هف هستكل الداللة أكبر" يىتيف هستقمتيف لع

عيىة الدراسة حكؿ ٌذي يهكف استىتاج أىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات تقديرات 
جة هىطقية كيعتبر الباحث ٌذي الىتي طبيعة عهؿ الضابطالهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا تعزل إلى 

حيث أف العاهميف في الهيداف في هكافحة الجريهة أكثر ادراكان لألدكات كالكسائؿ التي تساعد عمى 
هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا هف الضباط االدارييف ، كها أف اختالؼ هكقع الضابط في الدكائر الهختمفة 

تأثير عمى هتكسطات تقديرات في االدارة العاهة لمهباحث اضافة إلى طبيعة عهؿ الضابط أيضان لً 
 (5.20جدوؿ )عيىة الدراسة.

 طبيعة عمؿ الضابط –"  لعينتيف مستقمتيف -  T "اختبارنتائج  

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

 إداري ميداني 

دارة العهميات  .تصهيـ كا 
3.79 3.83 -0.358 0.720 

 0.718 0.362- 3.71 3.67 .يةتحسيف العهميات بطرؽ إبداع

 0.540 0.614 3.72 3.78 .تصهيـ كتطكير كتقديـ الخدهات

 0.990 0.013- 3.74 3.74 .إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف

 0.753 0.315- 3.97 3.94 .هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

 0.908 0.116- 3.78 3.77 جميع المجاالت معا
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 مقدمة  6.1  
 كذلؾ ك الدراسة، ٌذي خالؿ هف إليٍا التكصؿ تـ التي الىتائج ألٌـ همخصان  الفصؿ ٌذا يتضهف     

 الضعؼ ىقاط كهعالجة القكة ىقاط زيزتع في ستساٌـ كالتي الىتائج ضكء عمى الهقترحة التكصيات
 .في قطاع غزة  هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كتطكير لتحسيف الهرجكة األٌداؼ تحقيؽ أجؿ هف

 الدراسة نتائج   6.2
خمصت الدراسة إلى هجهكعة هف الىتائج، كقد تـ عرض كتفسير الىتائج كربطٍا بالدراسات  لقد     

 لفصؿ سيتضهف استخالص أٌهٍا:السابقة ذات العالقة ، أها ٌذا ا

بيف تصهيـ إدارة  (0.05بيىت الدراسة أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية عىد هستكل هعىكية )  1.
ى ايجابية كجيدة كهتكفرة بىسبة  ، كتدؿ ٌذي %76.3   العهميات كهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا ٌك

دا رة العهميات لهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا، الىسبة عمى هدل أٌهية تكافر العىاصر في هجاؿ تصهيـ كا 
 حيث أظٍرت بالتفصيؿ ها يمي:

هستكل هرتفع في أف العهميات الالزهة في اإلدارة العاهة لمهباحث تصهـ بصكرة جيدة  - أ
لتىفيذ السياسات األهىية كذلؾ إلدراؾ اإلدارة العاهة لمهباحث أف أم خمؿ في تصهيـ 

 سات األهىية.العهميات يؤثر عمى ىجاح تىفيذ السيا

كأظٍرت الدراسة هستكل هتكسط في هراجعة كتحسيف العهميات لمحد هف هعدالت كقكع  - ب
الجريهة في إشارة كاضحة إلى قمة الكادر البشرم في اإلدارة العاهة لمهباحث كبالتالي كثرة 

 األعباء بها يقمؿ هف الجٍد الهبذكؿ في هراجعة كتحسيف العهميات.

في هعالجة االزدكاجية كالتداخالت في أداء الهٍاـ في إشارة  بيىت الدراسة هستكل هتكسط - ت
إلى أىً رغـ التدريب الهستهر في االدارة العاهة لمهباحث إال أف دافعية اإلىجاز تؤدم إلى 

 بعض التداخالت كاالزدكاجية.
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كها أكضحت الدراسة أف عىد تطبيؽ ىظاـ إدارة العهميات فإف ٌىاؾ ضعؼ في تطبيقٍا  - ث
قياسية عالهية كىتيجة هباشرة لضعؼ التىسيؽ كاالتصاؿ الشرطي الدكلي ضهف هكاصفات 

 بسبب الحصار السياسي.

( بيف تحسيف 0.05أظٍرت الدراسة أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية عىد هستكل هعىكية )  2.
ى ايجابية كجيدة كهتكفرة بكزف ىسبي  % 73.8العهميات بطرؽ ابداعية كهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا ٌك

كتدؿ ٌذي الىسبة عمى هدل أٌهية تكافر العىاصر في هجاؿ تحسيف العهميات بطرؽ ابداعية لهكافحة 
 الجريهة ، حيث أظٍرت بالتفصيؿ .

االستفادة هف ىشاطات التعمـ كالتدريب في االدارة العاهة لمهباحث هرتفعة كلٍا تأثير  - أ
ب اإلدارة العاهة هها يكضح أف خطة تدريكبير عمى تحسيف طرؽ أداء العهميات 
 لمهباحث كاىت لٍا آثار ايجابية عمى الداء.

كها بيىت الدراسة هستكل هتكسط في تحديد أكلكيات كفرص تطكير االدارة العاهة  - ب
لمهباحث بشكؿ يحد هف هعدالت كقكع الجريهة في ظؿ ارتفاع هعدالت الجريهة كقمة 

 االهكاىيات الهادية.

ستعهاؿ االدارة العاهة لمهباحث تقىيات حديثة كها بيىت الدراسة هستكل هىخفض في ا - ت
لتبسيط االجراءات كتحسيف العهميات ألف ٌىاؾ هىع أهىي إلدخاؿ التقىيات الحديثة 

 كالتي تساعد عمى الحد هف الجريهة.

( بيف تصهيـ 0.05أظٍرت الدراسة أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية عىد هستكل هعىكية ) 3.
ى ايجابية كجيدة كهتكفرة بكزف ىسبي كتطكير كتقديـ الخدهات  كهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا ٌك

% كتدؿ ٌذي الىسبة عمى هدل أٌهية تكافر العىاصر في هجاؿ تصهيـ كتطكير الخدهات 74.8
 لهكافحة الجريهة ، حيث أظٍرت بالتفصيؿ .

 هبادرة االدارة العاهة لمهباحث هرتفعة في تكفير خدهة تقدـ قيهة هضافة لمهجتهع. - أ
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د التحسيىات الراهية إلى تطكير الخدهات الهقدهة في االدارة العاهة لمهباحث  حدَ تُ  - ب
بدرجة هتكسطة بها يتفؽ كاحتياجات كتكقعات الهكاطىيف بهكافحة الجريهة قبؿ 

 كقكعٍا.

يتـ التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة لمهكاطىيف في االدارة العاهة لمهباحث بدرجة  - ت
 اسية إلدارة االعالـ في جٍاز الشرطة.هىخفضة ألىٍا هٍهً أس

( بيف إدارة 0.05أكضحت الدراسة أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية عىد هستكل هعىكية )  4.
ى ايجابية كجيدة كهتكفرة بكزف ىسبي  كتقكية عالقات الهتعاهميف كهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا ٌك

ر في هجاؿ إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف % كتدؿ ٌذي الىسبة عمى هدل أٌهية تكافر العىاص74.4
 لهكافحة الجريهة ، حيث أظٍرت بالتفصيؿ .

تحدد هتطمبات االتصاؿ كالتكاصؿ الهىتظـ بيف اإلدارة العاهة لمهباحث كالهجتهع بشكؿ  - أ
 كبير كهمهكس بها يساعد عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.

اإلدارة العاهة لمهباحث هىٍجية  كها بيىت الدراسة هستكل هتكسط في تصهيـ كتطبيؽ - ب
لدراسة كتحميؿ كهعالجة شكاكم كاقتراحات الهكاطىيف لكجكد جٍات هختصة هككؿ لٍا ٌذي 

 الهٍاـ بشكؿ أكبر

باالتصاؿ كالحكار هع الهتعاهميف هستكل هبادرة هىخفض لدل اإلدارة العاهة لمهباحث  - ت
 العهؿ في هالحقة الجريهة.لهىاقشة االحتياجات كالتكقعات كاالٌتهاهات لكثرة أعباء 

 الهتغيرات الهستقمة حسب أٌهيتٍا في تفسير هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا كها يمي: 5.

 إدارة كتقكية عالقات الهتعاهميف. - أ

دارة العهميات. - ب  تصهيـ كا 
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 الىتائج الهتعمقة بالخصائص الشخصية ألفراد العيىة. 6.

فراد العيىة حكؿ هدل تطبيؽ هعيار بيف استجابات أ ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية - أ
العهميات كأثري عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا تعزل إلى الرتبة في اشارة إلى ارتفاع 

 هستكل الخبرة لدل جهيع أفراد العيىة.

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات أفراد العيىة حكؿ هدل تطبيؽ هعيار  - ب
قبؿ كقكعٍا تعزل إلى الهحافظة كذلؾ لصالح  العهميات كأثري عمى هكافحة الجريهة

هحافظة رفح بسبب اختالؼ البيئة كالتبايف في اىتشار ثقافة كهفٍكـ الشرطة 
 الهجتهعية.

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات أفراد العيىة حكؿ هدل تطبيؽ هعيار  - ت
لعهرية كذلؾ لصالح العهميات كأثري عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا تعزل إلى الفئة ا

ـ هف  سىة تعزل الفركؽ بالىسبة لهتغير 25 إلى أقؿ هف  20الذيف تتراكح أعهاٌر
   2العهر لعدـ كجكد خبرة هيداىية كافية في هجاؿ العهؿ لٍذي الفئة خاصة
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 الدراسة توصيات   6.3
هف التكصيات ، هتىيان هف عمى الىتائج التي تـ التكصؿ إليٍا يقدـ الباحث فيها يمي جهمة  بىاءن      

اإلدارة العاهة لمهباحث كجٍاز الشرطة الفمسطيىية األخذ بٍا لالرتقاء بهعدالت هكافحة الجريهة قبؿ 
ذي التكصيات ٌى:  كقكعٍا في قطاع غزة، ٌك

دارة كضع هؤشرات ألداء هخرجات العهميات  1. كفؽ بطاقة األداء الهتكازف بها يحسف هف تصهيـ كا 
 .العهميات

بها يهىع هف  ( كرسـ خرائط لمعهمياتSOPs) اجراءات العهميات القياسية كثيؽ العهميات بىظاـت 2.
 .التداخؿ كاالزدكاجية عىد أداء العهميات

 تأٌيؿ هختمؼ الدكائر في اإلدارة العاهة لمهباحث لمعهؿ ضهف هعايير الىهكذج األكركبي لمتهيز 3.
 .احثلرفع هستكل تحقيؽ أٌداؼ اإلدارة العاهة لمهب

هف  كأسمكب  في دكائر اإلدارة العاهة لمهباحث ISO 2700تطبيؽ هكاصفة أهف الهعمكهات  4.
 .أساليب أفضؿ الههارسات العالهية إلدارة العهميات

في  هعالجة التداخالت كاالزدكاجية بيف هختمؼ الدكائر كبيف الشركاء هف خالؿ ىهاذج التحميؿ 5.
 .دىى هستكل ههكف بسبب التداخالت كاالزدكاجيةهحاكلة لخفض هستكل فشؿ العهميات أل

كشكؿ هف أشكاؿ تحسيف  تعزيز تحسيف العهميات بطرؽ ابداعية هف خالؿ الهتعاهؿ األهىي السرم 6.
 .العهميات بطرؽ ابداعية

اعتهاد التحكؿ االلكتركىي الشاهؿ لها لً هف أثر كبير عمى حجـ كجكدة الهعمكهة األهىية كهكافحة  7.
 الجريهة.

تعزيز كتحسيف االستفادة هف ابداعات الهكظفيف كالهتعاهميف كالشركاء لتطكير أداء العهميات بطرؽ  8.
 ابداعية.

 استخداـ التقىيات الحديثة لتبسيط االجراءات كاستثهار الحمكؿ التقىية لتحسيف أداء العهميات . 9.
احث بها يتىاسب هع التحسيىات إدراج تطكير الٍيكؿ التىظيهي ضهف أكلكيات االدارة العاهة لمهب 10.

 في العهميات.
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كالعهؿ عمى تطبيقٍا كاقعان في أداء  اعتهاد هىٍجيات أهىية هتطكرة كهىٍجية االستباؽ األهىي 11.
 .لها لٍا هف أثر عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا االدارة العاهة لمهباحث

كاتخاذ  رية تتىبأ بالجريهة الهستقبميةتعزيز كتطكير تصهيـ كتقديـ الخدهات بىاء عمى دراسات دك  12.
 .االجراءات الكقائية بىاء عمى ىتائج الدراسات

تكميؼ الهكتب االعالهي  في جٍاز الشرطة الفمسطيىية بتعزيز التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة  13.
 .بها يساعد عمى تكطيد العالقة هع الجهٍكر لمجهٍكر هف خالؿ العديد هف كسائؿ الىشر

بالهبادرة إلى االتصاؿ كالحكار هع تكميؼ إدارة العالقات العاهة في جٍاز الشرطة الفمسطيىية  14.
الهتعاهميف لهىاقشة االحتياجات كالتكقعات كاالٌتهاهات هف خالؿ )االجتهاعات الدكرية، الهعارض 

يهة قبؿ بها يساعد عمى خفض هعدالت الجر  ، المقاءات الهباشرة،..(SMSاألهىية، حهالت التكعية، 
 .كقكعٍا

اىشاء هجالس استشارية هجتهعية في الهحافظات هف أصحاب الرأم كالشخصيات االعتبارية  15.
كأسمكب يدهج الهجتهع في  كجٍاز الشرطة لهىاقشة السياسات الشرطية كاالستهاع آلراء الهجتهع

 .الىٍكض بالعهؿ الشرطي
هف كجٍة ىظر  هع الهجتهعالفعاؿ تصاؿ التكاصؿ كاال لتحقيؽتكفير االحتياجات كالهتطمبات  16.

 .بها يحسف هف جكدة الهعمكهات كهكافحة الجريهة االدارة العاهة لمهباحث
ايجاد ىظاـ لقياس كتقكيـ استخداـ ككضع االدارة العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ  17.

 كقكعٍا كٍدؼ كأساس لتحسيف كتىفيذ العهميات.
االدارة العاهميف في جٍاز الشرطة الفمسطيىية عمى البحث عف بقية  حث طالب الهاجستير في 18.

الهتغيرات التي تؤثر في هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا هف خالؿ دراسة بقية هعايير الىهكذج األكركبي 
 .لمكصكؿ إلى أكثر الهعايير تأثيران في هكافحة الجريهة لمتهيز
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 مقترحة دراسات   6.4

 ـ الشرطة الهجتهعية عمى خفض هعدالت الجريهة في قطاع غزة.أثر تطبيؽ هفاٌي  -
هدل تطبيؽ هعيار القيادة كفؽ الىهكذج األكركبي لتهيز األداء  كتأثيري عمى هكافحة الجريهة قبؿ   -

 .كقكعٍا في قطاع غزة
 كفؽ الىهكذج األكركبي لتهيز األداء  كتأثيري عمى هكافحة لهكارد البشريةهدل تطبيؽ هعيار ا  -

 .الجريهة قبؿ كقكعٍا في قطاع غزة
كفؽ الىهكذج األكركبي لتهيز األداء  كتأثيري عمى هكافحة الجريهة قبؿ  الشراكةهدل تطبيؽ هعيار   -

 .كقكعٍا في قطاع غزة
كفؽ الىهكذج األكركبي لتهيز األداء  كتأثيري عمى هكافحة الجريهة  االستراتيجيةهدل تطبيؽ هعيار   -

 .اع غزةقبؿ كقكعٍا في قط
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 المراجع العربية : 1. 

 ،أهيف، هحهد عبد  ـ(.لساف العرب، تحقيؽ:5996جهاؿ الديف أبك الفضؿ) ابف هىظكر
اب،  دار إحياء التراث العربي. كالعبيدم،هحهد الصادؽ، بيركت: الٌك

 دار الفجر لمىشر  ـ(.أساسيات إدارة الجكدة الشاهمة ،القاٌرة:0228ك الىصر، هدحت)أب
 كالتكزيع.

 ( عكلهة الجريهة ،دكرية الفكر الشرطي، الهجمد العاشر، العدد 2001إبراٌيـ ، حسيف .)ـ
 ، كزارة الداخمية اإلهاراتية هركز البحكث كالدراسات.38الثاىي، يكليك، عدد 

 ( بىاء ىهكذج لتحقيؽ التهيز في أداء األجٍزة األهىية ، أطركحة 2010آؿ هزركع ، بدر .)ـ
 دكتكراي ، الرياض: جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك األهىية.

 (هحهد بف راشد ، الطبعة الثالثة، دبي:  ـ(. رؤيتي التحديات في سباؽ التهيز،0226آؿ هكتـك
 هكتيفيت لمىشر.

 ( 2013برىاهج الشيخ خميفة لمتهيز الحككهي)دليؿ هعايير تقييـ فئات البرىاهج لجائزة ـ .
 اإلهارات لألداء الحككهي الهتهيز، اإلهارات العربية الهتحدة: كزارة تطكير القطاع الحككهي.

 ( دليؿ هعايير الفئات لجائزة اإلهارات لألداء  2006برىاهج الشيخ خميفة لمتهيز الحككهي .)ـ
اإلصدار األكؿ ، اإلهارات العربية الهتحدة  الحككهي الهتهيز كأكسهة رئيس هجمس الكزراء ،

 :كزارة شؤكف هجمس الكزراء.
 (هعايير تقييـ فئات البرىاهج،0227برىاهج دبي لمتهيز.)حككهة  اإلهارات العربية الهتحدة: ـ

 دبي.
 ( سيجها ستة لمتهيز في هجاؿ األعهاؿ ، ترجهة د. هحهد 2008بيرزككب، بىيمكب .)ـ

 يكاف.يكسؼ، الرياض: هكتبة العب
 ( التهيز اإلدارم كالفاعمية القيادية، القاٌرة : هركز  2008تكفيؽ، عبد الرحهف، كآخركف .)ـ

 الخبرات الهٍىية.
 ( الىهكذج التطكيرم كدليؿ الهعايير لفئات جائزة أبك ظبي لألداء 2007التيجاىي ، ٌادم .)ـ

 الحككهي الهتهيز، أبك ظبي.
 ( دراسة إحصائ2011التىظيـ كاإلدارة .)ية حكؿ اإلدارة العاهة لمهباحث ،كزارة الداخمية كاألهف ـ

 الكطىي :جٍاز الشرطة.
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 (دليؿ اإلدارة العاهة لمهباحث، كزارة الداخمية كاألهف الكطىي : 2012التخطيط كالتطكير .)ـ
 هكتب هدير عاـ قكل األهف.

  (دراسة شاهمة  ألداء اإلدارة العاهة لمهباحث ، كز 2011التخطيط كالتطكير .)ارة الداخمية ـ
 كاألهف الكطىي : هكتب هدير عاـ قكل األهف.

 (في تطكير أداء 9225ـ(. فاعمية استخداـ إدارة الجكدة )آيزك0225التهيهي، فكاز هحهد )
الكحدات اإلدارية كالتعميـ في األردف هف كجٍة ىظر العاهميف فيٍا كدرجة رضاٌـ عف ٌذا 

 العربية لمدراسات العميا.جاهعة عهاف  عهاف: أطركحة دكتكراي، الىظاـ،
 ( جكائز التهيز الهؤسسي استراتيجيات الفكز بٍا، ترجهة عكض  2009ثكاىي ، سكىيؿ .)ـ

سالـ الحربي ، سمسمة إصدارات الهجمس السعكدم لمجكدة ، الرياض : دار األصحاب لمىشر 
 كالتكزيع.

 (إدارة الجكدة الشاهمة في أجٍزة الشرطة الع0226جكدة، هحفكظ أحهد.)اهة، القاٌرة: الهىظهة ـ
 العربية لمتىهية اإلدارية.

 (ًا في تبىي 0228جكاد، شكقي كياسيف الخرش  التهيز: استراتيجيةـ(.الهٍارات القيادية كدكٌر
كرقة عمهية هقدهة إلى الهؤتهر العربي األكؿ إداهة التهيز  دراسة تحميمية في البىكؾ األردىية،

 الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية. عهاف: الخاص،كالتىافسية في هؤسسات القطاع العاـ ك 
 (إدارة الجكدة كىهاذج التهيز بيف الىظرية كالتطبيؽ،0226دركيش، عبد الكريـ أبك الفتكح.)ـ 

 هركز بحكث الشرطة. الشارقة:
 ( قياس كتقكيـ األداء الهٍىي كالكظيفي لدكائر كفركع الهباحث 2013دائرة التفتيش كالهتابعة .)ـ

 العاهميف فيٍا ،جٍاز الشرطة الفمسطيىية : اإلدارة العاهة لمهباحث.العاهة ك 
 ( التحقيؽ الجىائي العهمي ، كزارة الداخمية كاألهف الكطىي: 2009الدالي، عبد الحكيـ .)ـ

 الهديرية العاهة لمتدريب.
 ( الكجيز في شرح قاىكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيىي، 2008الديراكم، طارؽ هحهد .)ـ

 ف : غزة.فمسطي
 (التهيز في األداء: هاٌيتً ككيؼ يهكف تحقيقً في هىظهات األعهاؿ 0229الرشيد، صالح.)ـ

 هركز البحكث كالتكثيؽ. ،اإلهارات العربية الهتحدة:09،الهجمد556،هجمة آفاؽ اقتصادية،العدد
 ( هفٍكـ األداء الهؤسسي الهتهيز لدل القادة التربكييف في0227الرشايدة، ىايؿ سالـ .)إقميـ  ـ

 الجىكب كبىاء ىهكذج تقييهي، أطركحة دكتكراي، األردف: الجاهعة األردىية.
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 (ىهاذج تهيز األداء هدخؿ تىهية الهكارد البشرية الشرطية،0225زايد، عادؿ هحهد.)هجمة  ـ
 هركز بحكث الشرطة. الشارقة: شٍر ابريؿ، الهجمد العاشر ،العدد األكؿ، الفكر الشرطي،

 (التهيز في األداء دليؿ عهمي،ـ0227زائيرم، هحهد.)  ترجهة ٌافي كليـ، دبي:الكمية
 االلكتركىية لمجكدة الشاهمة.

 ( أسس االتصاؿ الفعاؿ بيف أجٍزة الشرطة كالجهاٌير،1993زايد، عادؿ .)دكرية الفكر  ـ
الشرطي ، الهجمد الثاىي ، العدد األكؿ ، يكىيك ، كزارة الداخمية اإلهاراتية : هركز البحكث 

 راسات.كالد
 (العدالة التىظيهية الهٍهة القادهة إلدارة الهكارد البشرية، القاٌرة 0226زايد، عادؿ هحهد .)ـ

 :هىشكرات الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية.
 ( الشرطة كهىع الجريهة، أكاديهية ىايؼ لمعمكـ األهىية: هركز 2001سعد، هحجكب .)ـ

 الدراسات كالبحكث.
 ( فمسفة كهب2007سيساؾ.)ادئ الشرطة الهجتهعية ، صربيا : هركز شرؽ كجىكب شرؽ ـ

 أكركبا لتبادؿ الهعمكهات لمسيطرة عمى األسمحة الصغيرة كالخفيفة.

 ( السبؿ الكفيمة لالستفادة هف الهفاٌيـ كالتجارب العالهية لتعزيز هفٍـك 2011سالـ، أحهد .)ـ
 الم األمني.المجتمعية ، وزارة الداخلية اإلماراتية : مركز اإلع الشراكة

 ( الكقاية هف الجريهة كأسمكب عمهي لهكافحتٍا،2007سالهة، سعد .)هجمة كمية الدراسات  ـ
 العميا ،العدد السابع عشر ، يكليك، القاٌرة : أكاديهية هبارؾ لألهف.

 ( الخطة 2005ساىدكلكـ ، ليىارت .)لمتهيز الهستداـ ،هجمة الجكدة، العدد الرابع  االستراتيجيةـ
 ، أبك ظبي : هركز الجكدة الشاهمة في شرطة أبك ظبي.، يىاير 

 ( البعد الكقتي لثقافة التىظيـ ، هجمة اإلدارة 1999السكاط ، طمؽ، كهحهد العتيبي .)ـ
 ، جدة : جاهعة الهمؾ عبد العزيز. 11، العدد12كاالقتصاد، الهجمد 

 ( كاقع إعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية في كزارة 2008السر ، أيهف .)الداخمية كاألهف الكطىي ـ
 في قطاع غزة ،رسالة هاجستير ، غزة : الجاهعة اإلسالهية.

 (إدارة التهيز:0220السمهي، عمي .)ىهاذج كتقىيات اإلدارة في عصر الهعرفة، القاٌرة : دار  ـ
 غريب لمطباعة كالىشر كالتكزيع.

 ا في الكقاية هف الجريهة،  الشاذلي، ٌبة ك عبد الحهيد عمي، خمكد، الشرطة الهجتهعية كدكٌر
 أبكظبي : هركز الجكدة الشاهمة في شرطة أبكظبي.
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 ( رفع كفاءة أداء الخدهات في األجٍزة الحككهية . كرقة عمهية 2007الشريؼ، الحهيداف .)ـ
 هقدهة إلى هىتدل الرياض االقتصادم، السعكدية : الرياض.

 ( ىهكذج هقترح لبىاء الهىاٌج 5989الشرقاكم، السيد هحهد.)في هصر كاستخداهً في تقكيـ ـ
 جاهعة الزقازيؽ. أطركحة دكتكراي، جهٍكرية هصر العربية: كبىاء الهىاٌج الهدرسية،

 ( التهيز اإلدارم لمعاهميف بقطاع التربية كالتعميـ ، اإلسكىدرية :  2009الصيرفي، هحهد . )ـ
 هؤسسة حكرس الدكلية لمىشر كالتكزيع.

 (هعايير قي0225الطعاهىً، هحهد.)دراسة تطبيقية  اس األداء الحككهي كطرؽ استىباطٍا:ـ
عمى كحدات الحكـ الهحمي في الههمكة العربية األردىية الٍاشهية، كرقة عمهية هقدهة إلى قدرة 

 األساليب الحديثة في قياس الداء الحككهي، القاٌرة: الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية.
 ( أثر 2004عبد الفتاح، عصهت عبد اهلل.)التدريب عمى التهيز في أداء الخدهة ، رسالة ـ

 هاجستير ، القاٌرة: جاهعة عيف شهس.
  ( إدارة الجكدة الشاهمة كالتهيز في األداء األهىي ، تكىس : هطبكعات 2008عالك، عمي.)ـ

 هجمس كزراء الداخمية العرب.
 ( دراسة تحميمية في ىهكج الجائزة األ 2011عبد الرؤكؼ، حجاج كزرقكف هحهد .)كركبية ـ

(، كرقة عمهية هقدهة إلى الهمتقى الكطىي حكؿ غدارة الجكدة الشاهمة ك تىهية EFQMلمجكدة )
 أداء الهؤسسة ، جاهعة هكالم الطاٌر: كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير.

 (الهكافحة الدكلية لمجريهة الهىظهة، جريدة األهف كالحياة، ا5400عبيد، هحهد.)007لعددق ،
 شٍر ربيع اآلخر، الرياض: أكاديهية ىايؼ لمعمـك األهىية.

 (تحديات العهؿ الشرطي في عصر العكلهة ،الرياض : أكاديهية 2009عبد الحهيد، صالح .)ـ
 ىايؼ لمعمـك األهىية.

 ( اب ، شرطة 2002عبد الهطمب، ههدكح عبد الحهيد ـ(. استراتيجيات الشرطة لهكافحة اإلٌر
 ز بحكث شرطة الشارقة.الشارقة : هرك

  (الهستجدات كاألساليب الحديثة كاىعكاساتٍا األهىية عمى أىهاط 0226عاهر ، قاسـ .)ـ
ىكفهبر  6-8الجرائـ كسبؿ ارتكابٍا ، كرقة عهؿ هقدهة إلى هؤتهر األهف كالتكىكلكجيا، 

 ، إهارة الشارقة : اإلدارة العاهة لشرطة الشارقة .2006
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  ( دكر جكائز الجكدة كالتهيز في قياس كتطكير األداء في 2009عبكد، عمي أحهد ثاىي .)ـ
القطاع الحككهي ، كرقة عهؿ هقدهة إلى الهؤتهر الدكلي لمتىهية اإلدارية : ىحك أداء هتهيز في 

 ، الرياض : هعٍد اإلدارة العاهة.2009ىكفهبر  5-1القطاع الحككهي ، 
 ( االستباؽ األهى2009عبد الحهيد ، صالح الديف .)ي الهفٍكـ كالضركرة، الشارقة : شرطة ـ

 الشارقة.
 ( ا الهتكقع في تحسيف 2000عبد الفتاح، ىبيؿ عبد الحافظ ـ(. إدارة الجكدة الشاهمة كدكٌر

 ، هسقط : هعٍد اإلدارة العاهة. 82  اإلىتاجية باألجٍزة الحككهية ، هجمة اإلدارم، العدد
 

 (تطكير هعايير تهيز لمهست0225عقؿ، أهؿ فتحي .)كل الجاهعي في هؤسسات التعميـ العالي ـ
 الجاهعة األردىية. في األردف، أطركحة دكتكراي، األردف:

 (ىهكذج الهؤسسة األكركبية إلدارة الجكدة لمتهيز في التعميـ العالي ،غزة 0229العايدم، حاتـ.)ـ
 الجاهعة اإلسالهية.

 ( تجربة شرطة دبي في التهيز الهؤسسي .  2007العكر ، هىصكر .)كرقة عمهية هقدهة إلى ـ
الهمتقى اإلدارم الخاهس : اإلبداع كالتهيز اإلدارم  ىحك إدارة هتهيزة كهبدعة ، الرياض : 

 الجهعية السعكدية لإلدارة.
 ( اتجاٌات العاهميف في القطاع العاـ األردىي ىحك جائزة 0226العكايشة، أسهاء ٌايؿ .)ـ

رسالة هاجستير، عهاف : الجاهعة  كالشفافية،الهمؾ عبد اهلل الثاىي لتهيز األداء الحككهي 
 األردىية.

 ( اإلدارة بالقيـ كتحقيؽ التكافؽ القيهي في الهىظهات، 2009العتيبي، هشاعؿ بىت ذياب .)ـ
كرقة عهؿ هقدهة إلى الهؤتهر الدكلي لمتىهية اإلدارية : ىحك أداء هتهيز في القطاع الحككهي، 

 ارة العاهة.، الرياض: هعٍد اإلد 2009ىكفهبر  1-5
 ( التهيز كأثري في تطكير هىشآت القطاع الخاص كتجربة هركز الهمؾ 2008غكشة، ياسرة. )ـ

عبد اهلل الثاىي في التهيز باألردف ، كرقة عمهية هقدهة لهمتقى الجكدة كعرض أفضؿ 
 الههارسات لجائزة الهمؾ عبد العزيز لمجكدة ، الرياض : جائزة الهمؾ عبد العزيز لمجكدة.

  ـ(. إهكاىية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاهمة عمى إدارة هركر  2005م، فٍد بف عبد اهلل )الغز
هديىة الرياض " دراسة تطبيقية " ،رسالة هاجستير ، الرياض: جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك 

 األهىية.
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 ( سيككلكجية التدريب كاالستراتيجيات كالتقىيات كاإلشكاليات  2004الكبيسي، عاهر خضير .)ـ
 الرياض : جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك األهىية.، 

 (إدارة الهعرفة كتطكير الهىظهات،0225الكبيسي، عاهر خضير .)الهكتب  اإلسكىدرية: ـ
 الجاهعي الحديث.

 ( التطكير التىظيهي كقضايا هعاصرة ، الكتاب الرابع هف 1998الكبيسي، عاهر خضير . )ـ
يد كالهعاصرة : التطكير التىظيهي كقضايا هعاصرة هجهكعة التىظيـ اإلدارم الحككهي بيف التقم

 ، الدكحة : دار الشركؽ لمطباعة كالىشر كالتكزيع. 1،ط 
 ( أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيىي ، فمسطيف : 2002الكرد، سالـ أحهد .)ـ

 غزة.
 ( الهعجـ الكسيط، اسطىبكؿ:5970هصطفى، إبراٌيـ كآخركف.)الهكتبة اإلسالهية ـ. 
 (برىاهج دبي لألداء الحككهي الهتهيز،0229هعايير ىهكذج دبي لألداء الحككهي الهتهيز.)ـ 

 حككهة دبي. اإلهارات العربية الهتحدة:
 ( الكقاية هف الجريهة دراسة لدكر الشرطة في إطار هعطيات عمـ 2006هكسى، سعكد .)ـ

يكليك ،القاٌرة : أكاديهية الهجىي عميً ،هجمة كمية الدراسات العميا ، العدد الخاهس عشر، 
 هبارؾ لألهف.

 ( دليؿ جٍاز الشرطة الفمسطيىية ، الهديرية العاهة 2011هىصكر ، عطية كحسيف حسيف .)ـ
 لمشرطة الفمسطيىية : إدارة التىظيـ كاإلدارة.
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 غزة - اإلسالمية الجامعة
 العػػمػيػػػا الدراسػػػات عمػادة

 التػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة كميػػػػػػػػػػػػة
 األعمػػػػػػػػػػػاؿ إدارة قسػػػػػػػـ

 

 

 األخ الكريـ / ............................................ حفظو اهلل

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو .. وبعد              

 يقـك الباحث بدراسة هيداىية لبحث بعىكاف :

مدى تطبيؽ معيار العمميات وفؽ النموذج األوروبي لتميز األداء وتأثيره عمى مكافحة الجريمة قبؿ 
 وقوعيا في قطاع غزة

 اإلدارة العامة لممباحث" مف وجية نظر ضباط" 

كذلؾ لتقديهً كإجراء تكهيمي لمحصكؿ عمى درجة الهاجستير في تخصص هاجستير إدارة األعهاؿ 
بغزة  ، لذا يرجى هىؾ االجابة عمى فقرات االستباىة الهرفقة شاكران لؾ تعاكىؾ،        بالجاهعة االسالهية  

 كهؤكد لؾ بأف الهعمكهات التي ستقدهٍا ال تستخدـ إال ألغراض البحث العمهي فقط.

 

 الباحث                                                              

 طارؽ عوني العيسوي                                                               

 (2ممحؽ رقـ )
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  هركز شرطة          قيادة فرع            دائرة التفتيش 
 ف               دائرة التحرم كشئكف الهرشدي   دائرة أهف الهؤسسات           دائرة هباحث التهكيف 
       دائرة الهباحث الطبية    دائرة الهصادر الفىية   دائرة التحقيؽ كالحجز 
  دائرة الهعمكهات      دائرة العهميات    

 المحافظة :  -0
   الشهاؿ   غزة    الكسطى    خاىيكىس   رفح 

 الفئة العمرية لمضابط : -4
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 طبيعة عمؿ الضابط : -٢
  هيداىي    إدارم    
 

 التعريفات المساعدة : 
تٍا دعن سياستٍا َإستراتيجيؿ ُتدير َُتَحِسو الهؤسسة هو عهمياتٍا هو أجكُتَصِهن  معيار العمميات :

 لمهجتهع.َتخمق قيهة إضافية ؿ هؿ كاَتمبي بشك
ٌى كافة األىشطة كاالجراءات الهترابطة كالهكهمة الكاحدة لألخرل لتحقيؽ غاية أك خدهة  العمميات :

 هعيىة.
العهميات تعىي االجراءات كالبراهج كاالليات كليس غرفة االشارة الالسمكية كها ٌك الهصطمح  مالحظة :

 ارة العاهة لمهباحث.الهتداكؿ في االد
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أوافق  البيػػػػػاف

 بشدة
 محاٌد أوافق

 غٌر
 موافق

 غٌر
موافق 
 بشدة

دارة العمميات  أواًل: تصميـ وا 
5. 
 

تصهـ العهميات الالزهة في االدارة العاهة 
 لمهباحث لتىفيذ السياسات العاهة. 

     

يكجد ىظاـ إلدارة العهميات في االدارة العاهة  .0
 ؽ أىظهة كأدلة العهؿ. لمهباحث يكث

     

يتـ هراجعة كتحسيف العهميات لمحد هف هعدالت  .3
 كقكع الجريهة . 

     

يطبؽ ىظاـ إدارة العهميات ضهف هكاصفات قياسية  .4
 عالهية لمحد هف  هعدالت كقكع الجريهة. 

     

يتـ تحديد أٌداؼ لألداء لمحد هف زيادة هعدالت  .5
 كقكع الجريهة.

     

تعالج االزدكاجية كالتداخالت في اداء الهٍاـ في  .6
 االدارة العاهة لمهباحث.

     

تطبؽ السياسة كاالستراتيجية ضهف اطار عاـ  .7
 لمعهميات يحد هف هعدالت كقكع الجريهة.

     

 ثانيًا: تحسيف العمميات بطرؽ ابداعية
يتـ بشكؿ هرحمي تحديد أكلكيات كفرص تحسيف  .5

 دارة العاهة لمهباحث.العهميات في اال
     

تحدد أكلكيات كفرص تطكير االدارة العاهة  .0
 لمهباحث بشكؿ يحد هف هعدالت كقكع الجريهة.

     

يستفاد هف آراء الهتعاهميف كالهعىييف في تحديد  .3
 أكلكيات كأٌداؼ التحسيف في األداء.

     

يستفاد هف ىشاطات التعمـ كالتدريب في االدارة  .4
 هة لمهباحث في تحسيف طرؽ أداء العهميات .العا
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أوافق  البيػػػػػاف 
 بشدة

 غٌر محاٌد أوافق
 موافق

 غٌر
موافق 
 بشدة

تستعهؿ االدارة العاهة لمهباحث أساليب جديدة لتبسيط  .5
 االجراءات كتحسيف العهميات

     

تستعهؿ االدارة العاهة لمهباحث تقىيات حديثة لتبسيط  .6
 .كتحسيف العهميات  االجراءات

     

تستعهؿ االدارة العاهة هىاٌج هتطكرة لتبسيط  .7
 .االجراءات كتحسيف العهميات 

     

َيِحد تبسيط االجراءات كتحسيف العهميات  في االدارة  .8
 العاهة لمهباحث هف هعدالت كقكع الجريهة.

     

يتـ شرح كايصاؿ الهعمكهات الهتعمقة بالعهميات  .9
 لجهيع العاهميف في االدارة العاهة لمهباحث. الجديدة

     

ُيدرب العاهميف في االدارة العاهة لمهباحث عمى  .52
 العهميات الجديدة أك الُهعدلة قبؿ تطبيقٍا.

     

تساعد العهميات الجديدة عمى هكافحة الجريهة قبؿ  .55
 كقكعٍا.

     

قبؿ  تساعد العهميات الُهعدلة عمى هكافحة الجريهة .50
 كقكعٍا.

     

 ثالثًا: تصميـ وتطوير وتقديـ الخدمات
تحدد احتياجات كتكقعات الهكاطىيف الحالية  .5

 كالهستقبمية هف ىتائج دراسات كاستبياىات الهكاطىيف.
     

ُتحَدد التحسيىات الراهية إلى تطكير الخدهات الهقدهة  .0
في االدارة العاهة لمهباحث بها يتفؽ كاحتياجات 

 كقعات الهكاطىيف بهكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.كت

     

تبادر االدارة العاهة لمهباحث في تكفير خدهة تقدـ  .3
 ِقيَهة هضافة لمهجتهع.
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أوافق  البيػػػػػاف 
 بشدة

 غٌر محاٌد أوافق
 موافق

 غٌر
موافق 
 بشدة

يتـ التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة لمهكاطىيف في  .4
 لعاهة لمهباحث.االدارة ا

     

تساعد التكعية كالتركيج لمخدهات الهقدهة هف االدارة  .5
 العاهة لمهباحث عمى هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا.

     

 رابعًا : إدارة وتقوية عالقات المتعامميف

االدارة تحدد هتطمبات االتصاؿ كالتكاصؿ الهىتظـ بيف  .5
مى هكافحة ك الهجتهع بها يساعد ع العاهة لمهباحث

 الجريهة قبؿ كقكعٍا.

     

لىتائج االتصاؿ  االدارة العاهة لمهباحثتستجيب   .0
 كالتكاصؿ هع الهجتهع.

     

باالتصاؿ كالحكار هع  االدارة العاهة لمهباحثتبادر  .3
 الهتعاهميف لهىاقشة االحتياجات كالتكقعات كاالٌتهاهات.

     

لتعرؼ عمى هستكل ا االدارة العاهة لمهباحثتتابع  .4
الرضا عف الخدهة الهقدهة لمهجتهع كأسمكب كهكاف 

 تقديهٍا.

     

بركح االبداع كالهبادرة في  االدارة العاهة لمهباحثتمتـز  .5
 إدارة العالقات هع الهجتهع.

     

هىٍجية لدراسة كتحميؿ  االدارة العاهة لمهباحثتصهـ  .6
 كهعالجة شكاكم كاقتراحات الهتعاهميف.

     

هىٍجية دراسة كتحميؿ  االدارة العاهة لمهباحثتطبؽ  .7
 كهعالجة شكاكم كاقتراحات الهتعاهميف.

     

في هىٍجية إدارة كتقكية  االدارة العاهة لمهباحثتراعي  .8
عالقات الهتعاهميف التىكع الثقافي كاالجتهاعي 

 لمهكاطىيف.
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أوافق  البيػػػػػاف 
 بشدة

 غٌر محاٌد أوافق
 موافق

 غٌر
موافق 
 بشدة

 خامسًا : مكافحة الجريمة قبؿ وقوعيا

تضع االدارة العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة الجريهة  .5
قبؿ كقكعٍا كٍدؼ رئيسي كهباشر في تىفيذ 

 عهمياتٍا.

     

تستخدـ االدارة العاهة لمهباحث هبدأ هكافحة  .0
 الجريهة قبؿ كقكعٍا كأساس لتحسيف عهمياتٍا.

     

تعهؿ االدارة العاهة لمهباحث هف خالؿ هبدأ  .3
هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا عمى زيادة رضا 

 الهجتهع.

     

تطكر االدارة العاهة لمهباحث هف خالؿ هبدأ  .4
هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا الخدهات الهقدهة 

 لمهجتهع.

     

تحدد االدارة العاهة لمهباحث احتياجات الهجتهع  .5
 هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍاهف خالؿ 

     

تحدد االدارة العاهة لمهباحث تكقعات الهجتهع هف  .6
 خالؿ هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ كقكعٍا

     

تعزز االدارة العاهة لمهباحث عالقاتٍا هع أفراد  .7
الهجتهع هف خالؿ هبدأ هكافحة الجريهة قبؿ 

 كقكعٍا

     

 

 

 


