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  ى :ــتعالقال 
 وَسَتُرَدُّونَ ۖ  وَقُمِ اعْمَهُىا فَسَيَرَي انهَّهُ عَمَهَكُمْ وَرَسُىنُهُ وَانْمُؤْمِنُىنَ ﴿
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 ــــــــــداءإىـــــــــــــــــــــــــــــ

 
تواصؿ الدعاء ، لعيني أمي التي ما فتئت تسير عمى جوعي لمحياة صغيرًا وكبيراً 

لقمب أبي الكبير الذي يتسع لي ميما باعدت الحياة ، وتتعيد قمبي بالحناف والمحبة
 الوالدة األولىيستقبمني كما فعؿ منذ لحظة  مازاؿو  ،بيف لقاءاتنا

 منيا ببل تذّمر وال ممؿ لزوجتي التي أىدتني عمرىا وبعضاً 
 ألطفالي عسى أف أكوف نجحت في تربيتيـ وآمؿ أف أظؿ فخرًا ليـ 

 لكؿ طالب عمـ سينقب في سطوري التي سكبت فييا جيدي ومساحات مف عمري 
سمـ رفعتو  يلوطني الذي أفتخر بأني جزء منو ومف وجعو الممتد لعمي أضع حجرًا ف

 ورقيو
 

 

 انببحث

 منر يبسني املدهىن
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 شـــــــــــــــــــــــكــر وتقـــــــــــــــــــــــــــدير

 7سىرة إبراهيم، آيت      ﴾  نَئِه شَكَرْتُمْ ألَزِيدَوَّكُمْ ﴿  قبل اهلل تعبىل

  ﴾ال يشكر اهلل مه ال يشكر اننبس  ﴿وقبل رسىل اهلل صم اهلل عهيه وسهم 

 صخخْ األلباٌ٘ –حذٖح صخٗح 

الذي وفقني إلتماـ ىذا العمؿ، وأعطاني القوة  هلل عز وجلظـ شكري األوؿ واألع
 ..ألف أتخطى كؿ الصعوبات التي واجيتني في إعداده

الذي قاـ باإلشراؼ عمى ىذه  ،الدكتور يوسف بحر ثـ شكري لمشرفي الفاضؿ
 الدراسة 

بمناقشة  الذيف تفضموا ،د. وفيق األغاو د. وسيم اليابيلوالشكر موصوؿ ألساتذتي 
 ه الرسالةىذ

كما وأبدًا ال أنسى شكر عائمتي التي احتضنتني محاولة توفير البيئة األفضؿ كي 
 ..أخرج بالرسالة عمى أفضؿ ما أتمنى

لتأميف الفرص  يبذلونووأتقدـ بخالص الشكر لجامعتي والقائميف عمييا لكؿ ما  
 .بلرتقاء بمستوانا العممي واألكاديميلالمتميزة 

 انببحث

 دهىنمنر يبسني امل
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 ملخص الدراسة

 األداءمحددات سموك المواطن الصالح في جياز الشرطة بقطاع غزة و أثرىا عمى 
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر محددات سموؾ المواطف الصالح في جياز 
مف ، معتبرًة جياز الشرطة الجية المسئولة عف بسط األاألداءعمى  الشرطة بقطاع غزة

مجتمع، مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف المحددات الثبلث لسموؾ المواطف الصالح ستقرار في الواال
 وأداء الضباط.

، مستخدمًة االستبانة، ومستيدفًة عينة التحميمي واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي
سة رامجتمع الدمف  ،ممف يحمموف رتبة نقيب فما فوؽ ،ضابط 330مكونة مف  طبقيةعشوائية 

جميع إدارات  أفراد عينة الدراسة فيوتـ توزيع أداة الدراسة عمى  .ضابط 1437 عددىـ البالغ
 %92.4بنسبة  استبانات 305 استرداد ، حيث تـومحافظات الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة

 .SPSSلمتحميؿ االحصائي باستخداـ برنامج 

سموؾ محددات  جميع بيف حصائياً إقوية دالة وتوصمت الدراسة الى وجود عبلقة 
لى وجود تأثير لمحددات إفي جياز الشرطة، كما توصمت الدراسة  األداءالمواطف الصالح و 

أيضًا. وأظيرت الدراسة عبلقة قوية لكؿ محدد مف محددات  األداءسموؾ المواطف الصالح عمى 
إدراؾ العامميف التساع المدى ارتباطيا )قوة سموؾ المواطف الصالح والتي جاءت بالترتيب وفؽ 

وقد بينت  (.ثـ توقع المعاممة العادلة ثـ اتجاىات الموظفيف نحو المنظمة ذي تغطيو وظائفيـال
كما %. 79 األداءحيث بمغ متوسط  اً جيدالدراسة أف أداء الضباط في جياز الشرطة كاف 
حصائية في عبلقة محددات سموؾ المواطف إتوصمت الدراسة الى وجود فروؽ ذات داللة 

 (.الرتبةو سنوات الخدمة، و ، مكاف العمؿو  ،المؤىؿ العمميى لمتغيرات )تعز  األداءالصالح ب

 ىاتأثير لضباط السموؾ المواطف الصالح بيف  محدداتوصت الدراسة بتعزيز وقد أ
شراؾ قاب وا  . كما أوصت الدراسة بضرورة العدؿ في الثواب والعاألداءواضح في رفع مستوى ال

نصاؼ في سموؾ المدراء في لدراسة عمى تعزيز اإل. كما أكدت االمرؤوسيف في اتخاذ القرار
لى تطوير االنظمة والقوانيف الخاصة التطوعية، باإلضافة إ األنشطةجياز الشرطة، وتشجيع 

وحثت عمى ، ختيار معايير تقييـ أداء موضوعيةاوأخيرًا أوصت الدراسة بضرورة بالجياز. 
 األداءوتطوير مؤشرات ، دريبية المطموبةتحديد البرامج التل األداءمف نتائج تقييـ  االستفادة

 المستخدمة في جياز الشرطة لضماف الكفاءة والفعالية.



 -  ج -

Abstract 
Determinants of Organizational Citizenship Behavior in Police Apparatus in 

Gaza Strip and its Impact on Performance 
This study aimed to identify the impact of the determinants of the organizational 

citizenship behavior (OCB) in the police apparatus in the Gaza Strip on performance. It 
considered the police apparatus as the responsible party on ensuring security and stability 
within society, through studying the relationship between the three determinants of the OCB 
and officers’ performance. 

 The study depended on analytical descriptive approach and simple random sample 
method was utilized while sample included (330) officers of rank captain and above out of 
the population of (1437) officers. The questionnaire as a tool of data collection was used to 
gather primary data from all directorates of police among the governorates of Gaza Strip, 
where, (305) of returned questionnaires were available for data analysis forming 92.4% of 
distributed ones. SPSS was used for data analysis to present respondents' characteristics.  
The study has concluded that; there is a positive and strong relationship between the 
determinants of the OCB and performance in police apparatus. The study also found that 
an impact of the determinants of OCB on performance. The results showed strong 
relationship among each determinant of the OCB which were respectively (employees' 
awareness toward the extent of their jobs expansion, expected fair treatment, and 
employees’ attitude toward the organization). The highest impact was for “employees' 
awareness toward the extent of their jobs expansion”, then, “employees’ attitude toward the 
organization”, and then for “expected fair treatment”. The study further showed that the 
performance of officers was to some extent average with rate of 79%. Moreover significant 
differences between the determinants of OCB and performance denoted to variables of 
(qualification, place of work, experience, and the rank). 

The study recommended enhancing the component of OCB among officers of the 
police apparatus since they have obvious effect on increasing performance. Moreover, the 
study recommended ensuring fairness among reward and punishment and enhancing 
subordinates to participate in decision taking. The study further assured to reinforce justice 
among the managers’ behavior and to encourage volunteer activities, in addition to develop 
the by-laws, instructions, and laws related to the apparatus. Finally, the study 
recommended to set subjective performance standards, and to benefit from the results of 
performance appraisal to determine the training needs and to develop performance 
indicators used by the police apparatus to ensure effectiveness and efficiency. 
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 ةــــ ــــمقدمال 

فرع مف فروع السموؾ  ووى، واليامةاطف الصالح مف المواضيع الحديثة يعتبر المو 
ألف والمؤسسات في الدوؿ،  اتصبلح المجتمع فيكبيرة ودور عظيـ  وليا أىميةالتنظيمي، 

، فبوجود الموظؼ الذي انتمائيـ لمؤسستيـمدى المواطف الصالح يقيس مدى والء الموظفيف و 
، لذا بيا ، يظير الصبلح في المجتمع والرقي والتقدـلياينتمي لمؤسستو ويعطي والئو الكامؿ 

لكي نبني النبيمة، وذلؾ الذي يحمؿ صفات المواطف الصالح فإننا بحاجة ماسة ليذا الموظؼ 
 .حو المجدمجتمعنا ونأخذ بيده إلى األماـ ن

واصمت حيث أنيا  ،مؤسسة شرطية رائدة في مجاليا يعتبر جياز الشرطة الفمسطينية
ورغـ  ،التي وضعت في طريقيا صعوبات والمعوقاتسبعة الماضية رغـ العمميا طيمة األعواـ ال

عمى قدـ ىا وأفراد ياوضباط الشرطة ، وعمؿ منتسبومكاناتاالو  الحصار الخانؽ وقمة المعدات
ومبلحقة الجريمة في عقر دارىا والقضاء عمييا، وشيد وساؽ في إنجاز المياـ الموكمة إلييـ 

ء المستجدات والمتغيرات السياسية جياز الشرطة العديد مف التحديات والصعوبات في ضو 
واالقتصادية واالجتماعية عمى مدار السنوات السابقة، وسنة تمو أخرى تعاظمت تمؾ التحديات 

)مجمة والمسئوليات الممقاة عمى عاتؽ الشرطة حتى أصبحت مكمفة بأداء العديد مف المياـ. 
 (2011، الداخمية

الفمسطينيوف الحصوؿ عمى األمف  لمواطنوفايستحؽ سبؽ ولدور الشرطة  عطفًا عمى
، فبدوف ترسيخ سيادة القانوف وسمطانو، سيظؿ عادلة وفعالة وضماف العدالة ليـ بصورة

ستبقى و  ،االستقرار غائبًا عف الساحة الفمسطينية وستبقى الفوضى والجريمة غالبة عمييا
فإف أىـ مورد مف ، المسيطرة عمى الساحة الفمسطينية ستبقى الجريمة ىيتجاذبات العائبلت و 

ف مف أىـ المتطمبات الرئيسية التي يجب أف تتوفر  ،موارد جياز الشرطة ىو العنصر البشري وا 
 األداءألف الرغبة تسيـ بشكؿ كبير في تمييز  ؛في الشرطي ىي الرغبة في العمؿ الشرطي

 ()دليؿ الشرطي الفمسطينيالشرطي. 
مماء اإلدارة أىمية سموؾ المواطف الصالح أدرؾ ع فقد، ولتعزيز دور الشرطة في أداء مياميا
 .منيةاألمؤسسة الالمواطف الصالح ىو سر نجاح ف ،والذي بسببو ترتقي وتتقدـ المؤسسة

 (.2003، )العامري
المؤسسة،  تقدـ ونجاحوالء الموظؼ الذي يولد عنو المواطنة الصالحة لو دور كبير في لف إ

ويحقؽ أىداؼ  ؽ النجاحظيفي ىو الذي يحقفالدور الذي يقوـ بو الموظؼ خارج وصفو الو 
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، نوح) المؤسسة باإلضافة إلى قدرة الموظفيف والمدراء عمى إنجاز أعماليـ ووظائفيـ بفاعمية.
2013) 
أال وىو العنصر  ،جب االىتماـ بأفضؿ مورد تمتمكو المؤسسةتو ي ما تقدـ،استنتاجًا م 
مرجوة في األىداؼ الور كبير في تحقيؽ ولما لو مف د، ري الذي ترتكز عميو جميع األعماؿالبش

المدخبلت لمخرجات فموال ىذا العنصر البشري لما كانت وتحويؿ ألمنية، أعماؿ المؤسسة ا
 (2012 ،أبو تاية) ا.المؤسسة قادرة عمى تحقيؽ أىدافي

الوظيفي في  األداءتسعى ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدى تأثير سموؾ المواطف الصالح عمى 
 .ة الفمسطينيةشرطجياز ال

 مشكمة الدراسة 
تحظى بالدراسة آلثاره في أداء  ُيعد سموؾ المواطف الصالح مف الموضوعات التي

وكذلؾ في انتاجية المؤسسات  ؛ رئيسًا في تعزيز أداء األفرادسموؾ األفراد، كما تعتبر عامبلً و 
 اً ىام اً عنصر  يعدح لذا فإف سموؾ المواطف الصال ،ودة أدائيا عمى النحو المرغوب بووارتفاع ج

لمؤسسة طبيعة العمؿ في ا أف خاصة ،ي المؤسسة األمنيةجدًا بالنسبة لثبات استقرار العمؿ ف
يامًا وجيدًا متحقيؽ تتطمب  كما ،تقافدرجة عالية مف اإلحواؿ االمنية تتطمب بحاؿ مف األ

 ،الصالح سموؾ المواطف وبذلؾ يكوف قد طبؽ ،طار التوصيؼ الوظيفيإيقدمو الموظؼ خارج 
ورد في المؤسسة أال وىو بو تكوف رائدة في مجاليا و تكسب أىـ مالذي بو ترتقى المؤسسة و 

 (Buentello, Jung, and Sun,، 2010) .اإلنساف
 فإف ىذه الدراسة تسعى لمتعرؼ عمى سموؾ رئيس داخؿ المؤسسة ،مف جية أخرى

مف فموحظ  ،رض الوالء في العمؿتتف عمى أساس أنيا تُبنى عمى االنتماء والعقيدة التي الشرطية
منخفض نوعًا ما في  الشرطة الفمسطينيةأف أداء األفراد في جياز خبلؿ تقارير الرقابة األخيرة 

أف السبب و  ،ذلؾ لعدة أسبابو ، (2013، 2012السنوية لعامي  األداء) تقارير  الفترة األخيرة
، لذا في ىذه شيئًا في داخؿ المؤسسةلح شيئًا ففي ذلؾ ىو فقداف سموؾ المواطف الصا الرئيس

وأثر ذلؾ عمى  ،الشرطة الفمسطينية الدراسة تـ دراسة محددات سموؾ المواطف الصالح في جياز
و واإلجابة عمى السؤاؿ التالي : ما ىي محددات سموؾ المواطف الصالح و أثر ذلؾ عمى ئأدا

  ؟األداء

ما ىي محددات سموؾ المواطف : ليالسؤاؿ التا اإلجابة عفوعميو فإف الدراسة تتناوؿ 
وتناوؿ مدى تأثير  ،؟األداءقطاع غزة وأثرىا عمى في  الشرطة الفمسطينيةالصالح في جياز 

 ،الرئيسة الثبلثة المعبرة عف سموؾ المواطف الصالح وىي )مدى تأثير المعاممة العادلة المحددات
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دراؾ العامميف التساع المدى الذي  تغطيو وظائفيـ ىات العامميف نحو المنظمة( عمى واتجا ،وا 
 يـ الوظيفي.ئداأ

 
 ةــــــة الدراســـــــأىمي 

 أىمية الدراسة مف خبلؿ الفوائد التي تعود عمى كؿ مف :تظير  -
 : أواًل : الشرطة الفمسطينية -

تعمؿ في ظروٍؼ استثنائية في ظؿ الحصار وقمة  الدراسة أىمية كبيرة لشرطةإف ليذه 
ألنيا تبحث في أغمى شيء تممكو أال وىو اإلنساف ودراسة مدى  ،البشريةاالمكانات المادية و 

عمى وضع يدىا عمى مكمف  القدرة قيادة جياز الشرطة ىذه الدراسة تعطي ،والئو لمؤسستو
ويكوف بمقدورىا أخذ التوصيات البلزمة ليذه الدراسة و العمؿ  ،الخمؿ في تقدـ ورقي الجياز

عائقًا أو محبطًا لتحقيؽ سموؾ المواطف الصالح موضوع  عمى تجنب أي عمؿ ممكف أف يكوف
وتكمف أىمية الدراسة في أف جياز الشرطة ىو األكثر استفادًة منيا بإذف اهلل  ،ىذه الدراسة

 .تعالى
 

 ثانيًا : الميتمين والباحثين : -
 ،الوحيدة التي تناولت سموؾ المواطف الصالح في مؤسسة أمنية ىذه الدراسة ىي دعتُ 
مواطف الدراسة لمباحثيف أنيا تكوف مادًة أساسية ألجراء المزيد مف الدراسات عف سموؾ ال فأىمية

بأف يجروا  المستقبؿفي و أيضًا فتح األفؽ لمباحثيف  ،مستقببلً  الصالح في المؤسسات الشرطية
و توجيو بوصمة الباحثيف لتناوؿ ىذا األمر لما لو مف  ،دراسات في المستقبؿ في ىذا المجاؿ

 ممجتمع.لفيدفنا بذلؾ االرتقاء والتقدـ  ،كبير و أىمية لممؤسسات العاممة والمجتمع ككؿ دور
 

 ثالثًا : المجتمع -
إف وجود المواطف الصالح في مؤسسات الدولة يعطينا في المحصمة المواطف الصالح 

و وتحقيؽ األىداؼ فإن قيؽ االنتاجية في الشرطة الفمسطينيةوكما نحف نسعى لتح ،في المجتمع
ىنا تكمف  ،أيضاً  تونتاجيإو يحقؽ مصالح المجتمع وزيادة  بشكؿ تمقائي ينعكس عمى المجتمع

 أىمية ىذه الدراسة لممجتمع بالمفيـو الشامؿ لسموؾ المواطف الصالح.
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 رابعًا : الباحث  -
 ،ة لمباحث ىي التعمؽ في دراسة أحد المواضيع الميمة في عصرنا الحاليىذه الدراسأىمية 
خاصة أف قمة  ،واضيع السموؾ التنظيمي الحديثة والتي يولي الباحث ليا أىمية كبرىوىي مف م

 اً أساسي اً ويأمؿ الباحث أف تكوف ىذه الدراسة مرجع .أبحاثيـفي مف تناولوا ىذا الموضوع 
عمى  ترتقي بالمجتمع والمؤسسة الشرطية أىـ المواضيع التي أحدلمدراسات السابقة التي تتناوؿ 

 حٍد سواء.
 

 ةــــــــداف الدراســــــأى 
تفرع مف ىذا اليدؼ عدة أىداؼ يو  ،األداءالتعرؼ عمى محددات سموؾ المواطف الصالح عمى  -1

 :وىي
 .الوظيفي األداءتوقع المعاممة و  التعرؼ عمى 
 ىـ.ؤ أداغطيو وظائفيـ و تتساع المدى الذي إدراؾ العامميف ال التعرؼ عمى 
 الموظؼ. أداءالمنظمة و التعرؼ عمى اتجاىات العامميف نحو  

 .الوظيفي األداء عمىمحددات سموؾ المواطف الصالح التعرؼ عمى أثر  -2
تعزى  األداءالتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ إحصائية في العبلقة بيف سموؾ المواطف الصالح و  -3

سنوات الخدمة، و المسمى الوظيفي، و مكاف العمؿ، و المؤىؿ العممي، و ، الفئة العمرية)لمتغيرات 
 .تبة(الر و 

 
 أسئمة الدراسة 

 ؟في جياز الشرطة األداءمحددات سموؾ المواطف الصالح عمى  توفر مدىما  -1
 يتفرع منو األسئمة التالية :

 األداءتوقع المعاممة كأحد محددات سموؾ المواطف الصالح عمى  مدى توفرما  
 الوظيفي ؟

د محددات كأحغطيو وظائفيـ تالذي  إدراؾ العامميف التساع المدى مدى توفرما  
 أدائيـ؟سموؾ المواطف الصالح عمى 

كأحد محددات سموؾ المواطف الصالح عمى اتجاىات العامميف نحو المنظمة  وفرما ت 
 أداء الموظؼ؟
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محددات سموؾ المواطف ل α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية ىؿ يوجد أثر ذو  -2
 ؟الوظيفي األداء عمىالصالح 

الوظيفي  األداءائية بيف محددات سموؾ المواطف الصالح و ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحص -3
سنوات و المسمى الوظيفي، و مكاف العمؿ، و المؤىؿ العممي، و ، الفئة العمرية)يعزى إلى المتغيرات 

 ؟الرتبة(و الخدمة، 
 

  ( يوضح متغيرات الدراسة1الشكل ) :الدراسةمتغيرات 
 :يتكوف مف المحاور التاليةو  ،لصالح:  محددات سموؾ المواطف ا المتغير المستقل -

 .توقع المعاممة العادلة - أ
 إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ. - ب
 .اتجاىات العامميف نحو المنظمة - ت

 .الوظيفي األداء : المتغير التابع -
 يوضح المتغيرات المستقمة والمتغير التابع (1شكل )

 الدراسة يوضح متغيرات

 

 

 

 

 

 

 
 

 مة رفاعي رفاعي و إسماعيؿ بسيوني،ترج، باروفو ديرنبرج  السموؾ في المنظمات،)المصدر: 
 ، وبتصرؼ مف الباحث.(463 ،2004 ، السعودية، الرياض: دار المريخ لمنشر
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 فرضيات الدراسة 
المواطف  بيف محددات سموؾ α ≤ 0.05 عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية توجد -1

 ، ويتفرع منيا الفرضيات التالية:الوظيفي األداء والصالح 
بيف توقع المعاممة العادلة  α ≤ 0.05 عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد -

 .الوظيفي األداءو كأحد عناصر المواطف الصالح 
لعامميف التساع بيف إدراؾ ا α ≤ 0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد -

 كأحد عناصر المواطف الصالح و أدائيـ الوظيفي.المدى الذي تغطيو وظائفيـ 
بيف اتجاىات العامميف  α ≤ 0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد -

 و أداء الموظؼ.كأحد عناصر المواطف الصالح نحو المنظمة 
 

محددات سموؾ المواطف الصالح ل α ≤ 0.05 داللة إحصائية عند مستوى معنويةيوجد أثر ذو  -2
 .الوظيفي األداء عمى

 
إجابات متوسطات بيف  α ≤ 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد -3

تعزى  الوظيفي األداءالمبحوثيف حوؿ محددات سموؾ المواطف الصالح و أثر ذلؾ عمى 
المسمى الوظيفي، و مكاف العمؿ، و العممي،  المؤىؿو ، الفئة العمرية)لممتغيرات الشخصية التالية 

 .الرتبة(و سنوات الخدمة، و 
 

 مصطمحات الدراسة 
 Organization citizenship) يشار إلى أف مصطمحالمواطن الصالح : 

behavioralفي بالمواطنة التنظيمية  إلى المغة العربية بمصطمحيف: ُترجـ ( قد تـ ترجمتو
أخرى بالمواطف الصالح مثؿ كتاب  بكتبٍ  ـرجِ وتُ  ،(2011والمقاالت مثؿ )كردي، بعض الكتب 

ديرنبرج لمكاتبيف  )ترجمة رفاعي رفاعي و إسماعيؿ بسيوني( إدارة السموؾ في المنظمات
وقد ف لمفيـو واحد، لصالح والمواطنة التنظيمية مصطمحاف مترجماأي أف المواطف ا ،وباروف

ؾ لقمة تناوؿ ىذا المصطمح في الدراسات وذل ،مصطمح المواطف الصالح اخترت في دراستي ىذه
 السابقة.

ىو المواطف الذي لديو االنتماء العميؽ لمعمؿ خارج ميامو  تعريف المواطن الصالح:
فيذه األعماؿ التي يقوـ بيا تعبر عف  ،الوظيفية دوف انتظار أجر أو عوائد عمى ىذا العمؿ



- 8 - 

رر وتك ،خارج ساعات الدواـ الرسميمدى والئو لممنظمة في جميع األوقات وخاصة في األوقات 
 ،يا الواجب تنفيذىا. ) ديرنبرج و باروفبىذه األعماؿ غالبًا غير مقيدة مف ضمف ميامو الموكؿ 

2004 :461) 
 

يدؿ عمى: تأدية  األداء( إلى أف  Kherakhem, 1990" فقد أشار كيراكيـ ) :  األداء
فعؿ يساعد عمى الوصوؿ إلى األىداؼ عمؿ أو إنجاز نشاط أو تنفيذ ميمة، بمعنى القياـ ب

 ( 106: 2013المحاسنة، ) .المحددة"
 

"ىيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخمية، تؤدي وظائفيا وتباشر اختصاصيا الشرطة : 
دليؿ ) .ونظـ عمميا" كافة شؤونيابرئاسة وزير الداخمية، وىو الذي يصدر القرارات المنظمة 

 ( 11 :الشرطة الفمسطينية
 

فإنيا تتكوف  (463: 2004)وباروف  ديرنبرجوفقًا لمحددات سموك المواطن الصالح: 
 مف ثبلث محددات وىي عمى النحو التالي:

 توقع المعاممة العادلة: - أ
: مدي توقع الموظؼ معاممة حسنًة عادلًة مف رؤسائو في العمؿ التعريف اإلجرائي

، بحيث كمما تمقى الموظؼ معاممة عادلة تشعره بالطمأنينة واالنتماء والوالء الخالص لممؤسسة
مف الرؤساء كمما زاد رضاه ع العمؿ وزاد كذلؾ والؤه وانتماؤه لمعمؿ واستعداده لبذؿ جيدًا 

 اضافيًا خارج الدور المطموب منو وفؽ التوصيؼ الوظيفي.
 

 التعريف:
ا كانت ممك ،ىو توقع الموظؼ المعاممة العادلة مف ِقَبؿ الرؤساء المباشريف في العمؿ

وكمما كاف ىناؾ  ،مؿ عادلة كمما زادت ثقة العامميف بالمنظمة وبرؤسائيـمعاممة رؤسائيـ في الع
مف الثقة بالمنظمة والرؤساء كمما زاد استعدادىـ لممشاركة في السموؾ الداعـ  توى عاؿٍ مس

ة بعدالة بيف ويكوف أكثر تأكيدًا عندما يشعر الموظؼ أنو يتـ توزيع العقوب ،لمعبلقات االجتماعية
كما ، ممشاركة في سموؾ المواطف الصالحلنا يكوف الموظؼ عمى استعداد تاـ ى ،الموظفيف
ف والذيف تأثروا قاىا الموظفو م( في دراستو المعاممة الشخصية التي يت2012) أبو تايةتناوؿ 

 جب اتباعيوالتي ة االستقامة قاعد وأشار إلىالذيف يصنعوف ىذه القرارات،  مع أولئؾبالقرارات 
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نفس القرارات فييا وذلؾ لمراعاة العدالة مع الموظفيف في كؿ اإلجراءات في كؿ مرة يتـ اتخاذ 
 مرة.

 
 إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو وظائفيم: - ب

: وعي الموظؼ لمنطاؽ الرسمي وغير الرسمي لحدود وظيفتو، أما التعريف اإلجرائي
دوف تقصير، وأما غير الرسمي فيشمؿ اسياـ الموظؼ  الرسمي فيحدد ما ىو مطموب أف ينجزه

ضافة إلى إدراؾ نفع عمى المؤسسة أو الزمبلء، باإلطواعية في تقديـ خدمات أخرى تعود بال
الموظؼ لتأثير نطاؽ عممو )الرسمي وغير الرسمي( عمى سموؾ األخريف إيجابًا وسمبًا داخؿ 

 وخارج المؤسسة التي يعمؿ بيا.
 

 التعريف:
دراؾ العامميف بالمدى الذي تغطيو وظائفيـ ومدى دقة فيـ السموؾ الواجب والسموؾ إف إل 

فعندما يكوف لدى  ،التطوعي في العمؿ تأثيرًا كبيرًا في مشاركتيـ بسموؾ المواطف الصالح
يجب القياـ الموظؼ القناعة الراسخة بأف الذي يقوـ بو مف أي عمؿ مساعدة لزمبلئو في العمؿ 

و ىنا نعزز  ،حينيا يكوف الدافعية والجاىزية لمعمؿ بداًل مف اآلخريف أقوى ،تطوعاً  وليس بو
 المشاركة الفاعمة بسموؾ المواطف الصالح.

 
 اتجاىات العاممين نحو المنظمة:  - ت

يصؼ مجموعة مف االتجاىات التي تحكـ عبلقة الموظؼ بالمنظمة  التعريف اإلجرائي:
ة االيجابية في سموؾ الموظؼ تجاه المنظمة، التي يعمؿ بيا، والتي تحدد في مجمميا درج

ومدى رضاه عف العمؿ بيا، باالضافة إلى شعوره باالستقرار مف عدمو، حيث يكوف مخرج تمؾ 
 االتجاىات سموكًا أخبلقيًا يعكس مدى صبلح سموؾ المواطف الذي يعمؿ في تمؾ المنظمة.

  
 التعريف:

كبير في بروز سموؾ المواطف إف لميوؿ واتجاىات الموظؼ لدى منظمتو األثر ال
ىؿ الموظؼ مستقٌر في  ؟ىؿ اتجاه الموظؼ عمى المنظمة ىو الرضا أو عدـ الرضا ،الصالح

كؿ ىذه العوامؿ واالتجاىات تؤثر بشكؿ كبير  ؟عممو أـ أنو يبحث عف فرصة عمؿ أفضؿ
 ؟طف نحو المؤسسة ىؿ ىو صالح أـ العمى سموؾ الموا
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 ةالدراسات السابق

 :أواًل : الدراسات العربية
والرضا الوظيفي لدى  األداء(، العدالة التنظيمية وعالقتيا بفاعمية 2013دراسة )دمدم،  -

 العاممين في إدارة رعاية الشباب واألنشطة الرياضية بالجامعات اليمنية
 األداءوفاعمية  العدالة التنظيميةالعبلقة بيف  إلى التعرؼ عمى تيدؼ ىذه الدراسة

و  ،العامميف بإدارة رعاية الشباب واألنشطة الرياضية بالجامعات اليمنية عمىالوظيفي رضا وال
عمى  الدراسةمجتمع  واختار الباحث ،استخدـ الباحث المنيج الوصفى في تحميؿ البيانات

بالجامعات اليمنية  العامة بالكميات واإلدارات العامميف بإدارة رعاية الشباب واألنشطة الرياضية 
( أربع جامعات 4بمغ قواميا ) عينة اختار الباحث، وقد (2013 – 2012ي )العاـ الجامع يف
مف العامميف بإدارة رعاية الشباب واألنشطة الرياضية بالجامعات اليمنية  اختار عينات عمدية ثـ

واعتمد الباحث عمى "استمارة استبياف لممقاييس  ،( ستوف عامؿ60) قواميا بتمؾ الجامعات بمغ
الرضا الوظيفي( لجمع البيانات، ومف أىـ و الوظيفي ػػػ  األداءفاعمية و ثبلثة )العدالة التنظيمية ػػػ ال

مقياس د عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف و وج النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ىي:
 وجودو  ،ثلدى العينة قيد البحالدرجة الكمية لممقياس  األداءفاعمية مقياس العدالة التنظيمية و 

مع " "  بعد العدالة التوزيعية" حصائية بيف مقياس العدالة التنظيمية إعبلقات ارتباط ذات داللة 
 ةعبلق لدى العينة قيد البحث، كما توصؿ الباحث إلى وجود الرضا عف محتوى العمؿ"محور 

محاور " و  بعد العدالة االجرائية حصائية بيف مقياس العدالة التنظيمية "إارتباط ذات داللة 
الرضا عف محتوى ػػػ  نمط االشراؼ عف الرضاػػػ  الرضا عف الترقية مقياس الرضا الوظيفى "

ارتباط وجد عبلقة ، أيضًا توصؿ إلى أنو تػػػ الدرجة الكمية لممقياس" الرضا عف الوظيفةػػػ  العمؿ
اور مقياس الرضا بيف مقياس العدالة التنظيمية " بعد عدالة التعامؿ " ومحذات داللة احصائية 

الرضا عف ػػػ  الرضا عف الوظيفةنمط اإلشراؼ ػػػ الرضا عف ػػػ  الرضا عف الترقيةالوظيفى " 
  لدى العينة قيد البحث .ػػػ الدرجة الكمية لممقياس "  زمبلء العمؿ

 
  لتنظيمية( أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات وسموك المواطنة ا 2013 ،)دراسة نوح -

سحاب، ىدفت ىذه الدراسة إلى تعّرؼ  ةيقية في الشركات الصناعية في مديندراسة تطب
منيج الدراسة المستخدـ في الدراسة ىو المنيج  ،أثر الدعـ التنظيمي في أداء الشركات األردنية

( فقرة لجمع البيانات األولية مف 64الباحثة استبانة شممت ) صممتالوصفي التحميمي، حيث 
أثر توصمت الدراسة إلى أبرز النتائج التالية : وجود  ،اً ( مبحوث113ة مف )عينة الدراسة المكون
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بعاده في سموؾ المواطنة التنظيمية وأداء الشركات أداللة إحصائية لمدعـ التنظيمي ب يمعنوي ذ
الصناعية األردنية، وكذلؾ لسموؾ المواطنة التنظيمية في أداء الشركات الصناعية األردنية، 

لدعـ التنظيمي في أداء الشركات بوجود سموؾ المواطنة التنظيمية في الشركات باإلضافة إلى ا
: تعزيز إمكانات المديريف في الشركات ، وجاءت أىـ توصيات الدراسةالصناعية األردنية

الصناعية األردنية مف خبلؿ تمكينيـ وتشجيعيـ عمى تدريب وتعميـ الموظفيف المشاركة في 
رات المديريف الموظفيف في الشركات الصناعية األردنية عمى التفكير اتخاذ القرارات، وتطوير قد
 ،وذلؾ لتحسيف اليات االستجابة لمتطورات والتغيرات المعاصرة ؛في بيئة شركاتيـ الداخمية

والمشاركة في اتخاذ القرارات مف  ،وسموؾ القادة ،والمناخ التنظيمي المتعمؽ )بالعدالة التنظيمية
 .ؿ الموظفيف(قب
 

 مبادئ تعزيز في غزة بمحافظات الثانوية المدارس معممي دور ،( 2012 ،راسة البمبيسي) د -
 تفعيمو وسبل لدى طمبتيم الصالحة المواطنة

 تعزيز في غزة بمحافظات الثانوية المدارس معممي دور عمى التعرؼإلى  الدراسة ىدفت
 ما :الرئيس السؤاؿ عف اإلجابة خبلؿ مف تفعيمو وسبؿ طمبتيـ لدى المواطنة الصالحة مبادئ
طمبتيـ  لدى الصالحة المواطنة مبادئ تعزيز في غزة بمحافظات الثانوية المدارس معممي دور
 ىي مجاالت أربعة عمى موزعة ( فقرة60) تضمنت استبانة الباحث صمـحيث  ؟، تفعيمو وسبؿ

 وتكونت ،)االقتصادية االجتماعية، المواطنة المواطنة السياسية، المواطنةو  التربوية، المواطنةو  :
 الكمي المجموع مف (% 13.17) بواقع ومعممة ( معمماً 543مف ) الميدانية الدراسة عينة

الكمية لدور المعمـ في تعزيز  الدرجة: التالية النتائج إلى الدراسة توصمت األصمي، وقد لممجتمع
االجتماعية  المواطنة حصمت فقد ،%(80.79الصالحة لدى طمبتيـ كانت ) مبادئ المواطنة

: عقد ت أبرز توصيات الرسالة ما يميوكان %(،86.76عمى المرتبة األولى بوزف نسبي قدره )
تضميف موضوعات مرتبطة و دورات تدريبية لممعمميف تشمؿ المعمـ القدوة و ثقافة التغيير، 

مج إعداد باليوية واالنتماء الوطني لتدريسيا في المناىج المدرسية والعمؿ بما جاء فييا ضمف برا
تعزيز ثقافة االلتزاـ الوطني المرتبطة بدفع المستحقات مقابؿ و  ،المعمميف وكميات التربية

 .وضيح العبلقة بيف الشعب والسمطةوت ،وتفعيؿ المجاف االجتماعية داخؿ المدرسة ،الخدمات
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( أثر العدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في مراكز  2012 ،)دراسة بندر -
 لوزارات الحكومية في األردنا

 سموؾ عمى التنظيمية بالعدالة العامميف إحساس أثر تحميؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 إيجابي أثر وجود الدراسة وافترضت .األردف في الحكومية الوزارات مراكز في المواطنة التنظيمية

 التعاممية والعدالة (اإلجرائية لةوالعدا التوزيعية العدالة :التالية بأبعادىا (التنظيمية بيف العدالة
 والسموؾ الرياضية والروح والكياسة اإليثارة: التالي وأبعادىا) التنظيمية المواطنة عمى سموؾ

، لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة االستبانةالباحث  ـاستخد حيث (.الضمير الحضاري ووعي
الوزارات  مراكز في العامميف مف ( مستجيباً 326مف ) عمييا الحصوؿ تـ التي النتائج أظيرتو 

 أيضاً  المتوسط، فوؽ جاء أبعادىا وبجميع التنظيمية بالعدالة العامميف إحساس أف األردنية
 قيـ بتعزيز الدراسة أوصت الدراسة، عينة لدى أبعادىا بجميع التنظيمية المواطنة سموؾ ارتفاع
ة، كما أوصت األردني الحكومية الوزارات في المواطنة التنظيمية وسموؾ التنظيمية العدالة

اتباع البلمركزية في  باإلضافة إلىباالىتماـ بمصالح الموظفيف وحقوقيـ عند اتخاذ القرارات، 
بداء الرأي في الوزارات الحكومية.  اإلدارة والسماح لمموظفيف بالمشاركة وا 

 

ي "دراسة اإلعالم األداء(، اتجاىات األردنيين نحو 2010دراسة ) العزام، والكاتبي،  -
 استطالعية"

اليدؼ مف الدراسة ىو الكشؼ عف اتجاىات األردنييف نحو أداء وسائؿ اإلعبلـ 
األردنية اتجاه عدد مف الموضوعات والقضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية، كما 

ميور ىدفت الكشؼ عف العبلقة بيف ىذه االتجاىات وبيف الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة ج
، حيث اجريت الدراسة عمى التحميمي في الدراسةالعاـ. استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي 

المستوى الوطني في األردف وشممت عينة طبقية عشوائية ممثمة بجميع شرائح المجتمع األردني، 
ـ ومف أىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة: الرضا العاـ ألفراد العينة عف أداء وسائؿ اإلعبل

جاء أداء االعبلـ األردنية فيما يتعمؽ بموضوعي احتراميا الحرية المسؤولة  كمااألردنية سمبيًا، 
وكانت أىـ توصيات الدراسة ضرورة اعتماد وسائؿ  .وااللتزاـ بيا وتوجيييا لمرأي العاـ متوسطاً 

وى مصداقيتيا االعبلـ األردنية الموضوعية في تناوليا القضايا والمشكبلت المختمفة، ورفع مست
عادة النظر في القوانيف واألنظمة التي تعزز تقييد مفي نشرىا األخبار و  تابعتيا لؤلحداث، وا 

 الحكومة لوسائؿ االعبلـ.
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السياقي  األداءاد (، أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى أبع2010دراسة )أبو جاسر،  -
 طينية"عمى وزارات السمطة الوطنية الفمس ة"دراسة تطبيقي

 األداءىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد 
السياقي وتحديد مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بيف مستوى العدالة التنظيمية الموجودة 
 في تمؾ الوزارات وبيف االلتزاـ والمواطنة التنظيمية، اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى

( موظفًا يعمموف في المقر الرئيسي لكؿ 1554بمغ مجتمع الدراسة )و المنيج الوصفي التحميمي، 
( موظفًا مف الدرجات والمسميات 311وبمغ حجـ العينة ) ،الوزارات العاممة في قطاع غزة

، استخدمت الباحثة االستبانة لقياس متغيرات الدراسة، وكانت أىـ نتائج الدراسة: كافة الوظيفية
جود عدالة تنظيمية والتزاـ تنظيمي بدرجة متوسطة وسموؾ المواطنة التنظيمية بدرجة عالية و 

ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أثر  لدى الموظفيف في الوزارات الفمسطينية بقطاع غزة،
ال توجد وأيضًا  السياقي تعزى لممؤىؿ العممي، األداءإدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمى 

ثر إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية أوؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوئيف حوؿ فر 
وأظيرت الدراسة أىـ التوصيات التالية: السياقي تعزى لمصفات الشخصية،  األداءعمى أبعاد 

دراؾ الموظفيف لمعدالة التنظيمية بأنواعيا الثبلثة  والعمؿ عمى وضع آلية ،ضرورة تنمية وزيادة وا 
لتوزيع الحوافز المالية عمى المرؤوسيف بحيث تكوف عمى أسس واضحة وعادلة ومناسبة 

 .ومقبولة
 

 السياقي األداء(، أثر العدالة التنظيمية في 2007دراسة )العطوي،  -
استخدـ الباحث ، ةبعاده المختمفالسياقي وأ األداءىدفت الدراسة إلى تحديد مفيوـ 

( واحدة غير 44( استبانة تـ استرداد )46يانات، تـ توزيع )االستبانة كأداة رئيسية لجمع الب
: ىناؾ توجو ، وكانت أىـ نتائج ىذه الدراسة( استبانة43استخدـ في التحميؿ )صالحة لمتحميؿ، و 

يقابمو توجو  ،اتجاه بعد العدالة التوزيعية ،عينة الدراسة ،ايجابي نوعًا ما لدى الكادر التدريسي
بلقاتية تجاه أبعاد العدالة التنظيمية األخرى ) اإلجرائية والعبيف المعتدؿ والمنخفض ا

السياقي بأبعاده  األداءالكمية، أيضًا خمصت الدراسة إلى أف مستوى  والمعموماتية( المتبعة في
ينتابو ارتفاع بمقدار بسيط لمبعد الفردي لممواطنة عمى البعد  ،لمكادر التدريسي كاف فوؽ المعتدؿ

 .يجمالي عمى االلتزاـ التنظيمد المواطنة بشكؿ إمنظمي وكذلؾ لبعال
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  .( تربية المواطنة من منظور اسالمي 2004 ،) دراسة أبو دف -
 اإلسبلـ في المواطنة تربية مفيـو إلى تحديد الدراسة ىدفتمكاف الدراسة مدينة غزة، 

 التي بادئالم أىـ عف والكشؼ ،اإلسبلـ في الفاعؿ المواطف سمات عف والكشؼ ،أىدافيا وبياف
 تجاه اإلسبلـ أقرىا التي المواطف واجبات أىـ توضيحو  ،حولو بمف المسمـ المواطف عبلقة توجو

بتناوؿ  وذلؾ ،وتقنياتو الوصفي المنيج مداخؿ كأحد التحميؿ أسموب الباحث استخدـ .اآلخريف
تحت  إدراجيا ثـ ومف المواطنة بتربية المتعمقة الشريفة األحاديث وبعض القرآنية اآليات دراسة
 خمصت ىذه الرسالة إلى التالي: توجيو .الدراسة أسئمة في عنو والمعبر بيا الخاص الجانب

محمد صؿ المربي   الرسوؿ مقدمتيـ وفي السبلـ عمييـ الكراـ بالرسؿ االقتداء نحو المتعمميف
 التي اتوالسم القيـ يكتسبوا حتى ،بتأفٍ  العطرة سيرىـ قراءة عمى وتشجيعيـاهلل عميو وسمـ 

كساب ،المعمميف في الحسنة القدوة عنصر توافر ومراعاة ،فاعميف منيـ مواطنيف تجعؿ  وا 
 محاسبة عمى المتعمميف وتدريب ،بيا االلتزاـ عمى وحثيـ الصالحة الصحبة معايير المتعمميف

صبلحيا الذات  . وا 
 

 .ظماتمحددات وآثار سموك المواطنة التنظيمية في المن(  2003 ،العامري)دراسة  -
ىذه الدراسة إلى التعريؼ بمفيـو  تىدفتمت ىذه الدراسة في المممكة العربية السعودية، 

ويأتي ذلؾ مف خبلؿ  ،سموؾ المواطنة التنظيمية وتقصى محدداتو وآثاره في مختمؼ المنظمات
استخدـ في ظيوره والنتائج المترتبة عميو، بناء تصور شامؿ يحدد مختمؼ العوامؿ المؤثرة 

ث المحددات التالية في دراستو: الرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي، والعدالة التنظيمية، الباح
والقيادة اإلدارية، وعمر الموظؼ، ومدة خدمة الموظؼ، والدوافع الذاتية، والثقافة التنظيمية، 

 استخدـ الباحث المنيج المكتبي التحميمي الذي يقوـ عمى دراسة وتحميؿو والسياسة التنظيمية، 
جوانبو المختمفة إذًا المنيج المتبع في ىذه الدراسة  مفنتائج الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع 

يقوـ عمى تحميؿ ما توصمت إليو الدراسات التي تناولت موضوع سموؾ المواطنة التنظيمية وبناء 
ذه خرجت ى .مؿ التي توصؿ إلييا البحث العمميذلؾ في إطار يأخذ باالعتبار مختمؼ العوا

الدراسة بنتيجة مفادىا إف ليذا السموؾ آثارًا متعددة تشمؿ تحسيف مستوى الكفاءة والفاعمية 
مف جانب  .والحد مف التسرب الوظيفي ،التنظيمية واالرتقاء بمستوى الروح المعنوية لمعامميف

مثؿ  وؾػػػػػػمػػػػػػػػختفاء ىذا السأو اآخر كشفت الدراسة عف العديد مف العوامؿ المؤثرة في ظيور 
 ،مدة خدمة الموظؼو  ،والقيادة اإلدارية ،والعدالة التنظيمية ،والوالء التنظيمي ،الرضا الوظيفي
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وفي النياية تـ الخروج بعدد  والدوافع الذاتية، ،سة التنظيميةالسياو  ،والثقافة التنظيمية ،والعمؿ
 مف االستنتاجات وطرح مجموعة مف التوصيات األكاديمية والعممية.

 
 ًا : الدراسات األجنبيةنيثا

  ( Mohammad, Habib and Alias، 2011) دراسة  -
JOB SATISFACTION AND ORGANISATIONAL CITIZENSHIP 
BEHAVIOUR: AN EMPIRICAL STUDY AT HIGHER LEARNING 
INSTITUTIONS 

اسة در مكاف ىذه الدراسة ىي ماليزيا، وىي : الرضا الوظيفي و سموك المواطن الصالح 
قياس بعديف أساسييف في سموؾ باسة ىذه الدر  اىتمت ،تجريبية في مؤسسات التعميـ العالي

 ،سموؾ المواطف الصالح لؤلفراد وسموؾ المواطف الصالح لممؤسسات االمواطف الصالح وىم
ودراسة كيفية ارتباط ىذه السموكيات لممواطف الصالح بجوانب الرضا الوظيفي، ولتحقيؽ أىداؼ 

إلى أف الرضا الوظيفي الخارجي الدراسة توصمت  .منيج المسحالباحث تخدـ البحث اس
الرضا ( يرتبط 1): ةوكانت فرضيات الدراس ،والجوىري ميـ جدًا لتوقع سموؾ المواطف الصالح

( 2، )رتباطا إيجابيًا بسموؾ المواطف الصالح لؤلفراد)والمؤسسات( االوظيفي الجوىري لمموظفيف 
بسموؾ المواطف الصالح  ي الخارجي لمموظفيف )والمؤسسات( ارتباطا إيجابياً يرتبط الرضا الوظيف

استبانة عمى  100وزيع مغتيف االنجميزية و الماليزية و تـ تالتـ تصميـ االستبانة ب .لممؤسسات
أف إلى ، خمصت نتائج ىذه الدراسة الماليزية الوطنيةجامعة الكاديمييف في األغير الموظفيف 

 ،جدًا لمتنبؤ بسموؾ المواطف الصالح متغيراف ميمافالوظيفي الخارجي والجوىري مف الرضا  كبلً 
لتحقيؽ األىداؼ  أف ذلؾ مف شأنو أف يشجع الموظفيف عمى أف يكونوا أكثر عفويًا واستعداداً و 

أىـ التوصيات التي خمصت إلييا  .وز واجباتيـ الرسمية والمسئولياترغـ أنيا تتجاالتنظيمية 
شراؾ العمؿ ،تـ تضميف متغيرات أخرى في النموذج مثؿ التزاـ العمؿالدراسة: أف ي وأداء  ،وا 

وأداء المياـ والمتغيرات األخرى ذات الصمة لتحسيف صحة النموذج وزيادة  .المياـ والمتغيرات
قدرتو عمى شرح الفروؽ بيف كؿ مف سموؾ المواطف الصالح لؤلفراد و سموؾ المواطف الصالح 

 لممؤسسات.
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 (  Buentello, Jung, and Sun,، 2010 دراسة ) -
EXPLORING THE CASUAL RELATIONSHIPS BETWEEN 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR, TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT, AND PERFORMANCE 
استكشاف العالقات العرضية بين سموك المواطنة التنظيمية و إدارة الجودة الشاممة، 

تناولت ىذه الدراسة شركة اسة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تمت ىذه الدر  ،األداءو 
لكترونيات حيث تـ تصميـ استبانة جنسيات التي تعمؿ بمجاؿ صناعة اإلمتعددة ال 500فورتشف

صممت االستبانة بحيث  ،مقسمة عمى ثبلث مجموعات بمقياس ليكرت سؤاالً  65مكونة مف 
وكاف  ،األداءالمواطف الصالح و إدارة الجودة الشاممة و  تغطي الجوانب االدارية الثبلثة: سموؾ

تحميؿ العاممي االستكشافي في الدراسة مف الاستخدـ . و ىو المدراء في الشركة الدراسةمجتمع 
تحميؿ العاممي الأيضًا أجري  ،أجؿ فيـ العبلقة اإلحصائية بيف البيانات وبنية السؤاؿ

الية الحد األقصى بما أف البيانات تجاوزت عمى حٍد االستكشافي باستخداـ طريقة استخراج احتم
ىذه الدراسة عف تأثير أداء الشركة األكاديمي  تالمتغيرات،  وبحث ةافتراضات متعدد ،سواء

لنسبة والعممي بدراسة طرؽ مختمفة لربط المنيجية الثقافية و اإلدارية التنظيمية المختمفة با
شاؼ التجريبي لمعبلقة السببية بيف سموؾ المواطف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو االستك .لؤلداء

تـ إجراء ىذه و مف جية أخرى  األداءالصالح و إدارة الجودة الشاممة مف جية و مجاالت 
عدـ دعـ  ينتائج التي خمصت إلييا الدراسة ىالدراسة عمى مؤسسة واحدة فقط، إف أىـ ال

وتشير ىذه النتائج إلى اف  ،األداءبيف فرضية العبلقة المباشرة بيف سموؾ المواطنة التنظيمية و 
العامميف الذيف يعمموف أكثر مما ىو مطموب منيـ في الوصؼ الوظيفي ال يؤثر تأثيرًا مباشرًا 

 ،ويجب أف يكوف ىناؾ إدارة الجودة الشاممة لتكمؿ سموؾ المواطف الصالح ،عمى أداء المؤسسة
 ،باشر عمى رضا العمبلء أو اإلنتاجيةوبعبارة أخرى ال يوجد لسموؾ المواطف الصالح تأثير م

 .األداءسوؼ يؤدي ذلؾ لزيادة  ،مةولكف عندما يتـ توجيو ىذه اإلجراءات نحو إدارة الجودة الشام
 

 (  Dunlop, and Lee، 2004) دراسة  -
Workplace deviance, organizational citizenship behavior, and 
business unit performance: the bad apples do spoil the whole 
barrel 
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التفاحة الفاسدة  وحدة األعمال :ن العمل و سموك المواطن الصالح و انحراف مكا
تأثيرات سموؾ تناولت ىذه الدراسة مكاف عمؿ الدراسة ىو أستراليا،  .من التفاح تفسد برميالً 

ت ماؿ باستخداـ بياناالمواطنة التنظيمية والسموؾ المنحرؼ في مكاف العمؿ عمى أداء وحدة األع
مف الموظفيف األولى  الدراسة عمى عينتيف . وأجريت ىذهمف فروع مؤسسة الوجبات السريعة

الوجبات السريعة الغربية أسترالية تقدـ مف سمسمة مطاعـ  فرعاً  36موظفُا مف  364بمغ عددىا و 
مشرفًا مف  36بمغ عددىا والثانية عينة مف المشرفيف . ًا(موظف 90 – 31فرع بيف  مف كؿ)

تعمؿ كما  تعمؿ المؤسسة بنظاـ الساعات حسب السف والخبرة و المياراتالفروع المذكورة. و 
 :ف مف االستباناتاستخدـ في ىذه الدراسة نوعوا .ر مف أسبوع ألسبوعبنظاـ الوردية التي تتغي

تـ و ، وتـ توزيع النوعيف عمى جميع األفرع ،خاص بالمشرفيف ثانياألوؿ خاص بالموظفيف وال
لممسوغ  (ANOVA)استخداـ نموذج التكويف عمى التوافؽ المباشر و تـ استخداـ طريقة 

ف لمسموؾ او متغير  ،)متغيريف لسموؾ المواطف الصالح ةاالحصائي لكؿ مف التدابير األربع
سموؾ المواطف  شممت البيانات مقاييسو  ، وذلؾ لقياس مدى التبايف بيف المجموعات (المنحرؼ

التي تـ الحصوؿ عمييا مف الموظفيف، ومف تقييـ  لسموؾ المنحرؼ في مكاف العمؿالصالح و ا
 أف إلىخمصت الدراسة  .الموضوعية األداءمقاييس مف مف قبؿ المشرفيف، و  المقدـ األداء

كاف سمبيا ويرتبط بشكؿ كبير مع أداء وحدة األعماؿ المقاسة ذاتيا وموضوعيا  السموؾ المنحرؼ
ؾ فإف سموؾ المواطف الصالح لـ يسيـ في التنبؤ بأداء وحدة العمؿ التي عمى حد سواء، مع ذل

أيضًا مف النتائج  ،تتجاوز المستوى الذي تـ تحقيقو مف خبلؿ السموؾ المنحرؼ في مكاف العمؿ
مس أداء وحدة يالموظفيف بيف وحدات األعماؿ انحراؼ أف وجود التي خمصت إلييا الدراسة 

 .تأثير ضئيؿ نسبياً لو  وؾ المواطف الصالحسم أفاألعماؿ ككؿ، في حيف 
 

 (  Farh, Zhong and Organ، 2004) دراسة  -
Organizational Citizenship Behavior in the People’s Republic of 
China 

تناولت ىذه الدراسة سموؾ  ،سموك المواطن الصالح  في جميورية الصين الشعبية
مؤسسة مف  72حيث تـ إجراء الدراسة عمى  ،عبيةالمواطف الصالح في جميورية الصيف الش

دراسة  تتم ،تـ تحميؿ البيانات باستخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد ،ثبلث مدف رئيسية في الصيف
تأثير نوع المؤسسة عمى تكرار أنواع سموؾ المواطف الصالح بواسطة البعد بينما يشمؿ نفس 

مختمفة أشكاؿ سموؾ المواطف الصالح أف ت إف ىذه الدراسة وجد .مجموعة المتغيرات الضابطة



- 08 - 

جدير بالذكر أف  .بيف الواليات األمريكية المتحدة والصيف وبيف المؤسسات االقتصادية المختمفة
التوجو االستراتيجي و  ،التكنولوجياو  ،ىذه الدراسة لـ تتضمف مجاالت األعماؿ التالية :)الصناعة

الصالح عمى أداء المؤسسات يرتبط بنوع العمؿ كما أف نتائج تأثير سموؾ المواطف  ،(لمشركة
 ومجاالتو.

 
 ( Podsakoff, MacKenzie, Paine, and Bachrach ، 2000) دراسة -

Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the 
Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future 
Research 

مراجعة تمت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، :  اطنة التنظيميةسموك المو 
تيدؼ ىذه الدراسة لفحص األدب  ،نقدية لبلقتراحات النظرية واألدب التجريبي لبحوث المستقبؿ

الدقيؽ عمى سموؾ المواطنة التنظيمية، حيث تيتـ ىذه الدراسة بالتالي: )أ( استكشاؼ أوجو 
مخص النتائج تية، )ب( في المفاىيـ بيف األشكاؿ المختمفة لممواطنة التنظيم التشابو واالختبلؼ

حدد تطنة التنظيمية المتعاقبة، و )ج( التجريبية لكؿ مف األجياؿ السابقة و نتائج سموؾ الموا
عدة اتجاىات مثيرة لبلىتماـ لمبحث في المستقبؿ، اعتمد الباحثيف عمى التحميبلت الفوقية التي 

 Organ and Ryan (1995) and Podsakoff, MacKenzie, and Bommerأجراىا 
(1996a)،  تحاوؿ الدراسة تحديد بعض المواضيع اليامة التي يجب أف يتـ تناوليا في أبحاث

ف بعض األمور الميمة لؤلبحاث االمواطنة التنظيمية، حدد الباحث مستقبمية بما يخص سموؾ
( أجياؿ سموؾ المواطنة التنظيمية 2)،أو المفيومية( القضايا النظرية 1المستقبمية وىي : )

( سموكيات 4( نتائج سموؾ المواطنة التنظيمية عمى مستوى األفراد والمؤسسات )3) ،السابقة
 ( المنيجية.5المواطنة في سياؽ الثقافات المتعددة )

 
 ( Kandlousi, Ali, and Abdollahi,  ،2002) دراسة -

Organizational Citizenship Behavior in Concern of Communication 
Satisfaction: The Role of the Formal and Informal Communication 
سموك المواطن الصالح مع االىتمام برضا االتصال: دور االتصاالت الرسمية وغير 

حيث تـ أخذ حيث اختبرت العبلقة بيف رضا االتصاؿ مع سموؾ المواطف الصالح، ، الرسمية
وكانت عينة  مف صناعة التصنيع الكيربائي في إيراف، اً موظف 231الدراسة البالغ عددىا  عينة

الدراسة تتكوف مف مستوييف وىي المشرفيف والعماؿ، واختبرت الدراسة االتصاالت الرسمية وغير 
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 عمى ىذه الدراسةسعت  وقد ،المشرفيف سموؾ المواطف الصالح مع تاس، وقالرسمية مع العماؿ
التنبؤ  عف فضبل الموظفيف، تواصؿ لرضا كمؤشرات الرسمي وغير الرسمي التواصؿ يـف تأكيد

 نطاؽ في والممارسات اآلداب في كما توصمت الدراسة إلى نقص الصالح، بسموؾ المواطف
 ىذه لتوضيح متواضعة محاولة ىي الدراسة ىذه. وسموؾ المواطف الصالح االتصاالت رضا
االنتباه كما أوصت الدراسة إلى  لذلؾ،. النظري المنظور نطاؽ في الفضاء ىذا وتحقيؽ الفجوة

إلى الدوافع التي تولد المواقؼ اإليجابية بيف أعضاء المنظمة، فإف المواقؼ اإليجابية سوؼ 
 .تحفز الموظفيف عمى المشاركة في سموؾ المواطف الصالح

 
 ( Lee, Kyoung Kim,  and Hyung Kim, ، 2013 ةدراس)  -

Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its 
Outcomes 

عينة  أفتمت ىذه الدراسة في كوريا، حيث ، محددات سموك المواطن الصالح ونتائجيا
استخدمت شركة في مجمع كويا الوطنية لمصناعة،  30موظفًا مف  1100الدراسة مكونة مف 

 استبانة، 850استبانة تـ استعادة  1100في ىذه الدراسة التحميؿ الوصفي، حيث تـ توزيع 
اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التحقؽ مف اآلثار المترتبة عمى العدالة اإلجرائية والقيادة التحويمية 

سموؾ المواطف الصالح مع  ، أيضًا التحقؽ مفوتعقيد الموجية ككؿ عمى سموؾ المواطف الصالح
 التحويمية، والقيادة اإلجرائية، العدالة فأ :يمي ، وأظيرت نتائج الدراسة كماالرضا الوظيفي

 سموؾ يرتبط وأيضا ،الموظفيفسموؾ المواطف الصالح و  عمى إيجابي تأثير ليا كاف والتعقيد
وساطة سموؾ أيضًا حققت ىذه الدراسة  .الوظيفي الرضا مع إيجابي بشكؿ صالحال فالمواط

رائية، والقيادة التحويمية، والتعقيد(مع المواطف الصالح في ربط المتغيرات المستقمة )العدالة اإلج
المتغير التابع )الرضا الوظيفي(، كما أشارت الدراسة أف لمعدالة اإلجرائية تأثير كبير عمى سموؾ 
المواطف الصالح، أيضًا أظير الدراسة أف لمقيادة التحويمية مؤشرًا كبيرًا عمى سموؾ المواطف 

وظفيف االنخراط في سموؾ المواطف الصالح عندما الصالح، كما تشير الدراسة أنو بإمكاف الم
يروف اإلنصاؼ في عممية صنع القرار والحصوؿ عمى دعـ ورعاية القيادة. وأوصت الدراسة إلى 
أنو ينبغي لممنظمات تشجيع الموظفيف عمى التعرؼ عمى العدالة التنظيمية لرفع فعالية العممية 

دما يمتمؾ الموظفيف درجة عالية مف اإلدراؾ عمى االنتاجية، كما أف الدراسة أشارت إلى أنو عن
العدالة التنظيمية فإنيـ سيكوف لدييـ وعي أكبر في سموؾ المواطف الصالح، أيضًا أوصت 

 الدراسة إلى ضرورة تشجيع الموظفيف عمى المشاركة في صنع القرار وفيـ األىداؼ التنظيمية
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 (2012ـ، ÖZDEMدراسة )  -

The relationship between the organizational citizenship 
behaviors and the organizational and professional commitments of 
secondary school teacher 

ظيمية والمينية بمدرسي اطن الصالح وبين االلتزامات التنبين سموك المو العالقة 
 البحث ىذا مف والغرض ،بتركيا إسطنبوؿإجراء ىذه الدراسة في مدينة تـ ، المدارس الثانوية

 المدرسيف آراء عمى اعتمادا الميني وااللتزاـ المواطف الصالح سموؾ بيف العبلقة تحديد ىو
 معمما 130: المعمميف 832 مف البيانات جمع تـ وقد .المختمفة الثانوية المدارس في العامميف

 مف معمما 430 و األناضوؿ ثانوية مدارس مف معمما 272 و العامة، الثانوية المدارس مف
 تـ البحث ليذا نتيجة، الصالح المواطف سموؾ نطاؽ عمى تطبيقيا تـ. المينية الثانوية المدارس
" المعياري االلتزاـ"و" العاطفي االلتزاـ"و ممعمميفل التنظيميةالتزاـ  تصورات بيف كبير فرؽ تحديد
 وفقا OCBS ؿ الفرعية البعد" الرياضية الروح" و التنظيمي، االلتزاـ لمقياس الفرعية األبعاد
. العميا األناضوؿ المدارس في العامميف لممعمميف إيجابيةفروؽ  وجدت وقد. المدرسة نوع لمتغير
. الصالح المواطف وسموؾ والمينية التنظيمية االلتزامات بيف وىامة إيجابية عبلقة وجود ولوحظ
 مف الصالح المواطف لسموؾ صمة أكثر ىو الميني االلتزاـ أف إلى النتائج أشارت ذلؾ، ومع

لشرح ـ تـ تحديدى معا والتنظيمية المينية االلتزامات كاف ،أيضاً  لنتائج ووفقا. التنظيمي االلتزاـ
 لتزاماتاال كانتو  ،لممعمميف الصالح المواطف سموؾ إلدراؾ الكمي التبايف مف٪ 26 ما يقارب

 بمعدؿ المعمميف مف الصالح المواطف سموؾ التصورات لشرحوحدىا  مصممة تنظيميةالو  مينيةال
 لتكوف لممعمميف المينية االلتزامات عمى العثور تـ لذلؾ، ونتيجة. التوالي عمى٪ 9 و٪ 33
 في البلزمة البيئات تحديد جدا الميـ مف، وأصت الدراسة إلى التنظيمية االلتزامات مف أعمى

 بالسعادة شعريولكي  ،الوجدانيةالمعمميف  لتزاماتا زيادة أجؿ مف المينية الثانوية المدارس
 وينبغي. المدرسة قيـ مع وئاـ في ويكوف لممنظمة، بقوة متـزي أف المنظمة، ىذه في عضوا كوفيل

 عمميات في والمشاركة الوظيفي الرضا زيادة أنظمة قبؿ مف العاطفية المعمميف تزاماتال تحسيف
 تقدير محؿ ىي التي المدرسة ثقافة تأسيسو  ،الوظيفة برامجتطوير  خبلؿ مف القرار، صنع

 .واإليثار الدعـ مثؿ والقيـ الشخصية األفكار
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 الدراسات السابقة التعقيب عمى
بؿ ربما ، رة استخداـ مصطمح المواطف الصالحيظير مف عرض الدراسات السابقة ند

السابقة الدراسات  أفالباحث  ووجدقطاع غزة،  جياز الشرطة الفمسطينية في عدـ استخدامو في
، ظيمية مثؿ الرضا الوظيفي .. إلخأو محددات المواطنة التن األداءتربط المواطنة التنظيمية مع 

بطريقة  األداءتناوؿ  الباحث فأال إ، األداءقد تـ دراستو مع  ف مفيـو المواطنة التنظيميةإ
توقع محددات الباحث حيث استخدـ  فس الطريقة،الدراسات السابقة بن مختمفة لـ تتناوليا

دراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـو  المعاممة العادلة اتجاىات العامميف نحو ، و ا 
 .المنظمة

تعزيز المدرسيف  إلى دراسة (2012) دراسة البمبيسيففي الدراسات العربية ىدفت 
مجتمع الدراسة  ، واختار الباحثاس المواطنةبلب وليس قيلمبادئ المواطنة التنظيمية لدى الط

الدراسة تناولت الموضوع مف الناحية ب المرحمة الثانوية في قطاع غزة، حيث أف طبلمف 
 .التربوية

 ىدفتو  ،المواطنة مف منظور اسبلمي نيا تناولتفإ (2004) دراسة أبو دفأما في 
 الفاعؿ المواطف سمات عف ا والكشؼأىدافي وبياف اإلسبلـ في المواطنة تربية مفيـو إلى تحديد

 بتربية المتعمقة الشريفة األحاديث وبعض القرآنية اآليات دراسةال تناول، كما تاإلسبلـ في
 .المواطنة
أثر الدعـ التنظيمي في أداء الشركات وسموؾ المواطنة تناولت  (2013) دراسة نوحو
 .ينة الصناعية سحاب في األردف، وكاف مجتمع الدراسة الشركات الصناعية في المدالتنظيمية

 .المتغير التابع فيو أداء الشركات اأم ،المتغير المستقؿ ىو الدعـ التنظيمي
 التنظيمية بالعدالة العامميف إحساس أثربتحميؿ  (2012)دراسة بندر  قاـ الباحث في

أثر العدالة التنظيمية عمى سموؾ المواطنة  ة، حيث درسالمواطنة التنظيمي سموؾ عمى
 الدراسة وافترضت، في األردفالمدنية الوزارات الحكومية ىو  الدراسةمجتمع وكاف  ،لتنظيميةا

 اإلجرائية والعدالة التوزيعية العدالة :التالية بأبعادىا ممثمة التنظيمية بيف العدالة إيجابي أثر وجود
 والروح والكياسة اإليثار :التالية وأبعادىا التنظيمية المواطنة عمى سموؾ التعاممية والعدالة
 .الضمير الحضاري ووعي والسموؾ الرياضية

محددات وآثار سموؾ المواطنة التي تحمؿ عنواف  (2003) دراسة العامريتناولت 
المحددات التالية: الرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي، والعدالة التنظيمية في المنظمات 
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ة خدمة الموظؼ، والدوافع الذاتية، والثقافالتنظيمية، والقيادة اإلدارية، وعمر الموظؼ، ومدة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريؼ بمفيوـ سموؾ المواطنة التنظيمية، والسياسة التنظيمية، كما 

ويأتي ذلؾ مف خبلؿ بناء تصور  ،التنظيمية وتقصى محدداتو وآثاره في مختمؼ المنظمات
 .ترتبة عميوشامؿ يحدد مختمؼ العوامؿ المؤثرة في ظيوره والنتائج الم

 Mohammad, Habib and Alias (2011) تحدث الدراسات األجنبية وفي
تجريبية في مؤسسات الدراسة ال ، تـ إجراء ىذهالوظيفي و سموؾ المواطف الصالح الرضاعف 

قياس بعديف أساسييف في سموؾ المواطف الصالح بسة اىتمت ىذه الدرا ،في ماليزيا التعميـ العالي
 .وسموؾ المواطف الصالح لممؤسساتاطف الصالح لؤلفراد سموؾ المو  :اوىم

 500شركة فورتشف Buentello, Jung, and Sun (2010) دراسةتناولت 
استكشاؼ العبلقات العرضية بيف  ،متعددة الجنسيات التي تعمؿ بمجاؿ صناعة االلكترونيات

ىو المدراء في  دراسةال، مجتمع األداءو إدارة الجودة الشاممة، و سموؾ المواطنة التنظيمية 
ىذه الدراسة عف تأثير أداء الشركة األكاديمي والعممي بدراسة طرؽ مختمفة  وبحثت ،الشركة

لربط المنيجية الثقافية و اإلدارية التنظيمية المختمفة بالنسبة لؤلداء، اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو 
إدارة الجودة الشاممة مف  االستكشاؼ التجريبي لمعبلقة السببية بيف سموؾ المواطف الصالح و

 .مف جية أخرى األداءجية و مجاالت 
انحراؼ مكاف العمؿ و والتي بعنواف،  Dunlop, and Lee (2004)دراسة أما 

تناولت ىذه ، مف التفاح ة الفاسدة تفسد برميبلً : التفاحؾ المواطف الصالح و وحدة األعماؿسمو 
موؾ المنحرؼ في مكاف العمؿ عمى أداء وحدة الدراسة تأثيرات سموؾ المواطنة التنظيمية والس

حيث استيدفت ىذه الدراسة ، األعماؿ باستخداـ بيانات مف فروع مؤسسة الوجبات السريعة
مف سمسمة مطاعـ الوجبات السريعة الغربية األسترالية حيث  اً فرع 36عينتيف مف الموظفيف مف 

 .موظؼ 90 – 31تـ أخذ إجمالي كؿ فرع بيف 
سموؾ المواطف الصالح  في  Farh, Zhong and Organ (2004) دراسةوفي 

مؤسسة مف ثبلث مدف رئيسية في  72جميورية الصيف الشعبية، حيث تـ إجراء الدراسة عمى 
الصيف، حيث تـ دراسة تأثير نوع المؤسسة عمى تكرار أنواع سموؾ المواطف الصالح بواسطة 

  .البعد بينما يشمؿ نفس مجموعة المتغيرات الضابطة
 Podsakoff, MacKenzie, Paine, and Bachrach  (2000)دراسة تىدف

لفحص األدب الدقيؽ عمى سموؾ المواطنة التنظيمية، حيث تيتـ ىذه الدراسة بالتالي: )أ( 
استكشاؼ أوجو التشابو واالختبلؼ في المفاىيـ بيف األشكاؿ المختمفة لممواطنة التنظيمية، )ب( 
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ؿ مف األجياؿ السابقة و نتائج سموؾ المواطنة التنظيمية المتعاقبة، و يمخص النتائج التجريبية لك
تحاوؿ الدراسة تحديد بعض  ،)ج( يحدد عدة اتجاىات مثيرة لبلىتماـ لمبحث في المستقبؿ

المواضيع اليامة التي يجب أف يتـ تناوليا في أبحاث مستقبمية بما يخص سموؾ المواطنة 
 التنظيمية

سموك المواطن ، Kandlousi, Ali, and Abdollahi,  ،2002دراسة فيأما 
حيث اختبرت ، الصالح مع االىتمام برضا االتصال: دور االتصاالت الرسمية وغير الرسمية

عينة الدراسة تتكوف مف أف حيث العبلقة بيف رضا االتصاؿ مع سموؾ المواطف الصالح، 
مستوييف وىي المشرفيف والعماؿ، واختبرت الدراسة االتصاالت الرسمية وغير الرسمية مع 

 .المشرفيف سموؾ المواطف الصالح مع تاس، وقالعماؿ
محددات سموك ، Lee, Kyoung Kim,  and Hyung Kim, ، 2013 ةدراس وفي

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التحقؽ مف تمت ىذه الدراسة في كوريا، ، المواطن الصالح ونتائجيا
اآلثار المترتبة عمى العدالة اإلجرائية والقيادة التحويمية وتعقيد الموجية ككؿ عمى سموؾ المواطف 

حققت ىذه الدراسة و  ،سموؾ المواطف الصالح مع الرضا الوظيفي ، أيضًا التحقؽ مفالصالح
رائية، والقيادة التحويمية، وساطة سموؾ المواطف الصالح في ربط المتغيرات المستقمة )العدالة اإلج

 .والتعقيد(مع المتغير التابع )الرضا الوظيفي(
اطن الصالح وبين االلتزامات بين سموك المو العالقة ، 2012ـ، ÖZDEMدراسة في أما 

 إسطنبوؿإجراء ىذه الدراسة في مدينة تـ ، ظيمية والمينية بمدرسي المدارس الثانويةالتن
 الميني وااللتزاـ المواطف الصالح سموؾ بيف العبلقة تحديد ىو البحث ىذا مف والغرض ،بتركيا
 .المختمفة الثانوية المدارس في العامميف المدرسيف آراء عمى اعتمادا

 

ودراسة ) أبو دؼ، ( 2012السابقة نجد أف دراسة )البمبيسي، بالنظر إلى الدراسات 
( اشتركتا مع ىذه الدراسة بأنيا تيدؼ لتعزيز المواطف الصالح، كما اشتركت دراسة 2004
تقيس أثر ف (2012 ،بندرأما دراسة )، اً تابع اً متغير  األداء في أفمع ىذه الدراسة  (2013 ،)نوح

( 2003أما دراسة )العامري،  الصالح في ىذه الدراسة.ت المواطف حدى محدداإالعدالة وىي 
فتحدثت عف محددات سموؾ المواطف الصالح مثؿ الرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية والوالء 

دراسة ) العزاـ، والكاتبي، كؿ مف أما  تار محددات تختمؼ عف ىذه الدراسة.حيث اخ ،التنظيمي
فقد  (2013، ودراسة دمدـ، 2007عطوي، ( ودراسة )ال2010ودراسة )أبو جاسر،  (2010
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وىي عمى لممواطف الصالح كمتغير مستقؿ مف المحددات الثبلث  اً كؿ دراسة محدد درست
 دراسةأما ير تابع، كمتغ األداءمع ىذه الدراسة ب ، واشتركتاالتجاىات واإلدراؾ والعدالةالتوالي: 

(Mohammad, and others، 2011 ) الح لؤلفراد وسموؾ سموؾ المواطف الصفتناولت
أما فتشابيت مع ىذه الدراسة في سموؾ المواطف الصالح لؤلفراد، و  المواطف الصالح لممؤسسات

فتشابيت مع ىذه الدراسة في المتغير (  Buentello, Jung, and Sun ،2010 دراسة )
ودراسة ( Podsakoff, and others ، 2000) دراسةكبًل مف ، كما أف األداءالتابع وىو 

(Farh, and othersd، 2004  )( ودراسةDunlop, and Lee، 2004  )مع  فاشتركت
 كمتغير مستقؿ. الصالح، سموؾ المواطفة باسر دىذه ال

كونيا ربطت محددات سموؾ المواطف الصالح  يز ىذه الدراسة عف سابقاتيا فيكما تتم
مف  األداءير جدًا في رفع ، وبالتالي فإف توضيح ىذه العبلقة وبياف أثرىا يسيـ بشكؿ كباألداءب

أف الدراسات في المؤسسات الشرطية تعد نسبيًا  خاصةً خبلؿ تعزيز سموكيات المواطف الصالح 
 قميمة.
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 ــيالفصــن الجانـ
 اإلطار الهظري للدراسة

 محددات سموك المواطن الصالح. المبحث األول : -

 .األداءالمبحث الثاني :  -

 .األداءحددات سموك المواطن الصالح و العالقة بين مالمبحث الثالث :  -

 جياز الشرطة.بتعريف عام المبحث الرابع :  -
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 ن الصالح: محددات سموك المواط المبحث األول
 المقدمة 

، ومكونات خصائص المواطف الصالحو  ،المواطف الصالحيتناوؿ ىذا المبحث تعريؼ 
ض أشكاؿ ستعر ي، ومف ثـ ةر والضمير الحي والمناقب المدنيالمواطف الصالح مثؿ اإليثا

كأنواع السموؾ التي يترتب عمييا معاونة اآلخريف وكأنواع السموؾ التي تظير  المواطف الصالح
وفي نياية ىذا المبحث يتـ  تعريؼ محددات سموؾ المواطف الصالح  .االىتماـ بحياة المنظمة
توقع المعاممة  :الثبلثة ليذه الدراسة التي تتناوؿ المحاور اتالمتغير أىـ والتي ىي عبارة عف 

 العادلة و إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ واتجاىات العامميف نحو المنظمة.
 

 المواطن الصالح : سموك تعريف 
ديرنبرج ، وقد عرفو واطف الصالح إلى السموؾ التنظيميينتمي سموؾ الم

الوظيفة التي يقوـ بيا العامموف "األنشطة التي تزيد مف أعباء  أنوب (461، 2004)وباروف
ف ما يقـو إأواًل:  ؛الصالح بالمنظمة ثبلثة عناصر ىي بالمنظمة. وعمومًا فإف لسموؾ المواطف

إف القياـ بيذه التي يشغميا، ثانيًا  بو العامؿ يتجاوز المطموب منو بموجب وصؼ الوظيفة
ف ىذه إؾ تطوعًا، ثالثًا: األنشطة متروؾ بطبيعتو لمعامؿ بمعنى أف مف يقوـ بيا يؤدي ذل
 ."األنشطة قد ال يكوف معترفًا بيا ضمف ىيكؿ نظـ التعويض بالمنظمة

 
 أىداف المواطن الصالح: 

( أف 2005) Alberta ( و2006(، نقبًل عف الرشيدي )8 ،2012أورد قرواني )
 أىداؼ المواطف الصالح يمكف أف تتمخص فيما يمي:

 .وواجباتيـ لحقوقيـ األفراد فيـ .1
 .المجتمع منيا يعاني التي العامة القضايا عمى تعرؼال .2
 .االجتماعية والعدالة والديمقراطية الحرية بمبادئ االلتزاـ .3
 .الصالحة المواطنة نحو المجتمع في األفراد توجو .4
 .معالجتيا وطرؽ االجتماعية المشكبلت في األحكاـ إصدار عمى القدرة .5
 .األفراد بيف العبلقات تحسيف .6
 .الواحد الشعب أفراد بيف اواةبالمس اإليماف .7
 .يةالسموك تبلكالمش مف التقميؿ .8
 .السياسي والمجتمع اإلنساف قضايا مع التعامؿ في العممية بالطريقة اإليماف .9
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 .المرتفع اديمياألك التحصيؿ .10
 لؤلمة. والوالء واالنتماء االعتزاز .11

  المواطن الصالحسموك خصائص: 
 ،2003)حامد  ما ذكره مف أبرزىا بمجموعة خصائصالمواطف الصالح سموؾ يتسـ 

سماعيؿو ( 13  (220 ،2012) وآخروف ا 
  . الفرد بيا يقـو فأ يمكف التي اإلضافية األدوار مف ينبع طوعي سموؾ -1
 ة.لممنظم الرسمية الحوافز نظـ خبلؿ مف مكافأتو تتـ ال -2
  .المنظمة فاعمية زيادة في يسيـ سموؾ -3
 .الوظيفي الوصؼ ضمف محددة غيرو  نجازىاإ المطموب المياـ يفوؽ طوعي سموؾ -4

 
 في اإلسالم خصائص المواطن الصالح: 

بعض (27/6/2014، نسخة إلكترونية، تاريخ الدخوؿ: 2013)الخطيب حدد
 خصائص المواطف الصالح في االسبلـ وىي عمى النحو التالي: 

بو سبحانو وعف ىي أف تؤمف باهلل تعالى والقياـ بما يرضى اهلل واالبتعاد عما يغض اإليمان باهلل: -
كوف توأف  اهلل وأف أكوف ممتزمًا بشرعنواىيو، االبتعاد عف األعماؿ اليابطة التي تدمر المجتمع 

 قدوة لآلخريف.
مف الخصائص اليامة لممواطف الصالح ىي أف يتحمى المواطف الصالح باليمة العالية  اليمة: -

 .والنشاط والحيوية ليرفع مستوى مؤسستو وببلده عالياً 
ويجب  ،تأجيؿ ببلوىو االبتعاد عف اليزلية والمزاح وأف يؤدي أعمالو بجدية وبسرعة  ة:الجدي -

وأف يدير أعمالو بأكمؿ  ،والحديث بجدية ،ف يستفيد مف أوقات فراغوأعمى المواطف الصالح 
 وجو واالبتعاد عف اليزؿ الذي ال يفيد بؿ يضيع الوقت والعمر.

خصائص اليامة لممواطف الصالح الالخوؼ ىي مف  التحمي بالشجاعة والقوة وعدـ الشجاعة: -
وذلؾ لقوؿ الحؽ حتى لو كمفو ذلؾ حياتو والدفاع عف حقوؽ المظموميف واحتراـ الناس وعدـ 

رىابيـ.  استخداـ القوة لظمـ الناس وا 
  .وىو أخذ التخصص الذي يفيد بمده ومجتمعو بغض النظر عف رغبتو الشخصية التخصص: -
نجاز المياـ الموكمة لو في موعدىا وبسرعة احتراـ النظاـ النظام: -  .والقوانيف وا 
ىذه المقولة يجب أف تكوف صوب أعيف المواطف  ،الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ الوقت: -

 نجاز جميع أعمالو اليومية.إستغؿ الوقت االستغبلؿ األمثؿ في الصالح وأف ي
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فع الذي يرضي اهلل عز وجؿ واالبتعاد يجب أف يتزيف المواطف الصالح بالعمـ النا العمم النافع: -
 عف العمـو التي تغضب ربنا جؿ وعبل

ومع  خصائص المواطف الصالح ىو التعاوف مع جميع الزمبلء في العمؿ أىـ مف التعاون: -
مجتمعؾ لتحقيؽ أىداؼ مؤسستؾ وذلؾ مصداقًا لقوؿ رسوؿ اهلل صؿ اهلل عميو وسمـ )تعاونوا 

 عمى اإلثـ والعدواف(.عمي البر والتقوى وال تعاونوا 
تعارض بشكؿ كامؿ مع خصائص المواطف الصالح، فيجب أف يكوف يعدـ االنتاج  اإلنتاج: -

 العامؿ عنصرًا فعااًل ومنتجًا لكي يتصؼ بصفة المواطف الصالح.
 

 مكونات المواطن الصالح: 
عدة اإليثار: ىو عبارة عف سموؾ اختياري ييدؼ إلى مساعدة اآلخريف في أعماليـ مثؿ مسا -1

أبو ( العامميف الجدد بإداء أعماليـ أو تبديؿ أياـ االجازات معيـ دوف تدخؿ أو وساطة أحد.
 (2012تاية، 

لمعمؿ مبكرًا الضمير الحي: ىو أف يراقب نفسو في أعمالو دوف رقيب وال حسيب بحيث يحضر  -2
وف، )ديرنبرج و بار  أوقات العمؿ في األعماؿ الشخصية الخاصة. تضييعدوف تأخير وعدـ 

2004، 462) 
المناقب المدنية: ىي متابعة ما يصدر عف الشركة أواًل بأوؿ وتنفيذ ما يطمب منو مف تعميمات  -3

واالىتماـ بالمشاركة في االجتماعات الخاصة بالعامميف في المؤسسة وعدـ  ،وتنفيٍذ لمقرارات
 (462 ،2004)ديرنبرج و باروف،  التغير عنيا.

وظؼ لجميع ميامو في كؿ وقت وكؿ حيف دوف تذمر أو ضجر. وىي أداء المالروح الرياضية:  -4
 (2007)العطوي، 

محفاظ عمى أمف المنظمة ىو النشطة التطوعية التي يقوـ بيا الفرد ويتطوع ل: حضاريالسموؾ ال -5
طفاء ف أي خمؿ قد يصيب المنظمة في المستقبؿ، كما أف التأكد والتبميغ ع مف غمؽ األبواب وا 

)أبو جاسر،  .مكاف العمؿ تجنبًا لشرارة قد تحرؽالكيرباء  نافذ أي جياز مف النور وفصؿ
 (Padaskoff, 2007( نقبًل عف )2010

 
 



- 29 - 

 (461 ،2004 ،باروفديرنبرج و ) المواطن الصالح: سموك أشكال 

o يتمثػؿ ىػذا الشػكؿ أنواع السموك التي يترتب عمييا معاونة اآلخرين وتبدو عمييا صـفة اإليثـار :
لػػو صػػعب، إف كنػػت قػػد فعمػػت ذلػػؾ فػػإف العامػػؿ قػػد  ت زمػػيبًل لػػؾ فػػي عمػػؿٍ فػي إف كنػػت قػػد سػػاعد

 مارس أحد أنواع سموؾ المواطف الصالح.

o تعني أنؾ قمت بأكثر مف الحد األدنى في مجاالت  :أنواع السموك التي يبرز دور الضمير فييا
مف عممؾ  اً احدالحضور واتباع قواعد العمؿ، ومدة الراحة، إف كنت مفتخرًا بأنؾ لـ تضيع يومًا و 
 في سنوات عممؾ السابقة فإنؾ قد مارست ىذا النوع مف سموؾ المواطف الصالح.

o جتماعػات االختياريػة االمثػاؿ ذلػؾ حضػور  :أنواع السموك التي تظيـر االىتمـام بحيـاة المنظمـة
 ا بنشاط مثؿ اجتماعات النوادي والمجاف، وىذه الصفة تعتبر مف المناقب المدنية.يوالمشاركة في

o عادية دوف شكوى.قبوؿ ظروؼ أقؿ مف الظروؼ ال :نواع السموك التي تظير الروح الرياضيةأ 

o كوف مؤدبًا مع اآلخريف، العامؿ باألخبلؽ الحميدة في سموكو وأف يتصؼ أف ي :السـموك الميـذب
 معيـ. تكبلاالبتعاد عف أي سموؾ يؤدي إلى مشو 
 

 محددات سموك المواطن الصالح 
  لة:توقع المعاممة العاد .1

معاممة الموظفيف بشكؿ عادؿ فيما بينيـ وعدـ إحداث أي  توقع المعاممة العادلة ىي
تمييز وذلؾ لؤلسباب التالية: القيـ األخبلقية والمعنوية والسياسة الخاصة بالعدالة والمساواة، 
وتجنب انتياؾ التشريع الذي يمنع التمييز العنصري، و النفع الذي يعود عمى المنظمات مف 

يمز، ضما  (133 ،2002ف تعييف أفضؿ شخص. )ديؿ وا 

عدالة المعاممة بينيـ مف منظماتيـ ورؤسائيـ المباشريف  العامموفأف يتوقع أيضًا ىو 
في العمؿ، وكمما اعتقد ىؤالء العامميف أف مسئولييـ يعدلوف في المعاممة بينيـ أي يتبعوف معيـ 

ممشاركة في السموؾ لكمما زادت استعداداتيـ السموؾ العادؿ، كمما زادت ثقتيـ بيؤالء الرؤساء، 
ف بعدالة رؤسائيـ في مو مإذا وثؽ العاومما ال شؾ فيو واألنشطة الداعمة لمعبلقات االجتماعية. 
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فرض العقوبات والحوافز كمما زادت مشاركتيـ في سموؾ المواطف الصالح بالمنظمة وكانوا 
  (.463 ،2004،) ديرنبرج و باروف مواليف لمنظمتيـ أكثر

وىما التمييز المباشر والتمييز  ،وىناؾ نوعاف مف التمييز الذي يحدث بيف الموظفيف
التمييز المباشر: وىو تعامؿ موظؼ بأقؿ تفضيؿ وذلؾ لجنسو )ذكر / أنثى(، أو  المباشر.غير 

لعرقيـ أو لحالتيـ االجتماعية، أما التمييز الغير مباشر فيو عندما تكوف مجموعة مف الموظفيف 
يمز،  ر قادرة عمى الوفاء بمطمب ال يكوف أساسيًا لموظيفة بأي حاؿ.غي  (. 133 ،2002)ديؿ وا 

 
مة العادلة كمحدد مف محددات المواطف الصالح، ألف العامميف املما سبؽ تـ اختيار المع

إذا توقعوا المعاممة العادلة مف مرؤوسييـ فيذا يؤدي إلى الرضا ويؤدي إلى الراحة واالستقرار 
الذي بو يعمو شأنيا  ويؤدي ذلؾ إلى خمؽ المواطف الصالح في المؤسسة ،خمي لدى العامميفالدا

سواء كاف ذلؾ في أوقات العمؿ  ،كؿ ما بوسعيـ مف طاقة ومجيود فف يعطو و ويتولد عامم
قات العمؿ الرسمي دوف انتظار مقابؿ مادي أو معنوي جراء ىذا الجيد الرسمية أو خارج أو 
 ا بو.اإلضافي الذي قامو 

 

 إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو وظائفيم: .2
 مف خبلؿ ياويقيمنفسو الفرد ىو كيؼ يرى  (66 ،2012، )ديرييعرفو  تعريف اإلدراك: -

( نقبًل عف )ناصر 2004) ، كما أورد العميافمف خبلؿ حواسو المثيرات الخارجية التي ترد إليو
يختمؼ مف فرد آلخر حسب ساساتنا، بحيث أنو ؾ ىو اختيار إلح( أف اإلدرا1995العديمي، 

  د اختبلفًا في إدراؾ الفردالكفاءة والمؤىؿ والخبرة والمستوى التعميمي ومستوى الذكاء، لذلؾ نج
 واحدة والتي تنقؿ بواسطة حواسيـ.الحساسات 

 
 ( 80 ،2003)العطية،  ىي: مف ثبلث مكوناتيتكوف اإلدراؾ  :اإلدراك مكونات -

 و تكوف وىو الشخص الذي يستقبؿ مبلحظات مف شخص ما ويحاوؿ تفسيرىا أ أواًل: المدرك/
 المدخبلت مف خبلؿ حواسو.

أو  اً أو فكرة أو صوت اً وىو ما يحاوؿ المدرؾ فيمو، قد يكوف اليدؼ شخص ثانيًا: ىدف اإلدراك/
ئلدراؾ ف كيدؼ لأي شيء بحيث يركز المدرؾ عميو، وغالبًا يتـ االىتماـ بإدراؾ األفراد اآلخري

 في سموؾ المنظمة.
مشكمة أو صالة، أو اإلدراؾ مثؿ اجتماع،  اوىو الحالة التي يتـ مف خبللي ثالثًا: الموقف/

 .اوغيرى
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 العوامل المؤثرة عمى اإلدراك:  -
( العوامؿ المؤثرة في اإلدراؾ لمجموعتيف: المجموعة 49 ،2001ـ )عبد الباقي، قسّ 

لذاتية والييكمية لمشيء المدرؾ: وىي شدة أو قوة األشياء األولى: العوامؿ المتعمقة بالخصائص ا
تكرار المثيرات و المدركة، و حجـ األشياء المدركة، و التناقض واالختبلؼ في األشياء المدركة، 

الجدة والتآلؼ لؤلشياء المدركة، أما المجموعة  و ، الحركة والثبات لممثيرات الخارجيةو الخارجية، 
امؿ المتعمقة بالشخص المدرؾ: وأىـ ىذه العوامؿ ىي: حاجات ودوافع ىي مجموعة العو الثانية: 

 أىمية الشخص أو الشيء المدرؾ.و الفرد، والضغوط الشخصية، والتعمـ والخبرات السابقة، 
 

في اإلدراؾ وىي عمى النحو بعض العوامؿ المؤثرة  (80: 2003)  العطية ذكركما 
 التالي:

يفسر بأكثر مف تفسير مف أكثر أف لحدث ممكف مما ال شؾ فيو أنو يبلحظ أف نفس ا 
 ذلؾرجع يمف شخص، وىذا يعني أنو يوجد عوامؿ ما تؤثر عمى إدراؾ الشخص ألي حدث، و 

ما بصورة مختمفة عف  اً ، فذلؾ يجعؿ كؿ شخص يدرؾ حدثلممعرفة والحاجة و الرغبة والمشاعر
ر خبرتو قوـ بتنقية المعمومات عباآلخريف، فالمدرؾ ال يتعامؿ مع المعمومات بطريقة سمبية بؿ ي

 : (2رقـ)بالشكؿ  ةً العوامؿ المؤثرة عمى اإلدراؾ موضحومشاعره وحاجاتو ومشاعره، 
 

 (2شكل رقم )
 يوضح العوامل المؤثرة عمى اإلدراك

 
 
 
 
 

 
 
 

األردف، عماف، دار العطية، ، د. ماجدة  سموؾ المنظمة: سموؾ الفرد والجماعةالمصدر: 
 .80 ،2003،  الشروؽ والتوزيع
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فقد تناوؿ عوامؿ مؤثرة أخرى في  ( 2004،78) أما العمياف اإلدراك: العوامل المؤثرة في -
 اإلدراؾ وىي عمى النحو التالي:

: إف أىـ المصادر المؤثرة في اإلدراؾ ىي الخصائص والسمات سمات الفرد وخصائصو -1
مشبعة الالحاجات غير  تعد الشخصية واالتجاىات والخبرات والثقافة والقيـ والعادات، حيث

 عند األفراد مؤثرة عمى إدراكيـ.
كمما ساعد الرد عمى اإلدراؾ بشكؿ سريع، أيضًا  ،: كمما كاف المنبو قويًا أو كبيراً المنبو -2

كمما كانت حركة المنبو سريعة كمما كانت عممية اإلدراؾ سريعة، وىناؾ صفات أخرى تؤثر 
الصوت مع المنبو فإف ذلؾ يزيد مف القدرة عمى الفرد منيا الصوت بحيث إف تزامف 

 اإلدراكية لدى الفرد.
: وىي الظروؼ والمواقؼ التي يعيشيا الفرد بحيث يكوف ليا تأثيرًا ميمًا في عممية الموقف -3

 اإلدراؾ.
: كما أف البيئة االجتماعية التي يعيش فيو الفرد ليا تأثير، بحيث تختمؼ البيئة االجتماعية -4

 بيات مف فرد لفرد حسب البيئة التي يعيش فييا.طريقة استقباؿ المن
 

 (134 ،2011) جبلبكما ذكرىا تمر عممية اإلدراؾ بأربعة مراحؿ ىي  مراحل عممية اإلدراك: -
 .(Kreitner & Kinick, 2001) نقبل عف 

  ىناؾ كثير مف المنبيات البيئية أو االجتماعية التي تواجو ختياري / القدرة عمى الفيـ:االاالنتباه 
البعض  ويتركوفبعضيا  وفتختار  ـجميع ىذه المنبيات فإني يفيموفاألفراد، وألف األفراد ال 

خر لذلؾ عرفت باالنتباه االختياري، فاالنتباه يتركز عمى المعمومات القادمة مف البيئة أو مف اآل
 الذاكرة.

 :رميز يكوف ضروريًا إف المعمومات ال تخزف في الذاكرة بصيغتيا األصمية، فالت الترميز والتبسيط
في ىذه المرحمة، والترميز يشير إلى عممية تفسير أو ترجمة المعمومات الخاـ إلى صور ذىنية 

حيوانات،  ،) مثبًل أفراد، نباتات فات معرفية، لكؿ تصنيؼ منيا اسـ معيترتب عمى ىيئة تصني
...). 

 حيث أف  لطويمة األمد، : في ىذه المرحمة يتـ خزف المعمومات في الذاكرة االخزف واالحتفاظ
الذاكرة الحسية يتـ  (الذاكرة طولةو كرة القصيرة المدى، الذاو الذاكرة الحسية، الذاكرة تتكوف مف )

أما الذكرة القصيرة المدى فيتـ فييا فقداف المعمومات بعد  ،فييا فقداف المعمومات بعد ثانية واحدة
سنة أو  30ثانية إلى  18المعمومات مف  ثانية، أما الذاكرة طويمة المدى فيتـ فييا فقداف 18
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تتكوف مف وحدات متصمة بعضيا بالبعض اآلخر غير أنيا متمايزة عف بعضيا  وىي أكثر
 البعض.

 
 (:80 ،2004) ىناؾ بعض المعوقات لعممية اإلدراؾ كما ذكرىا العمياف اإلدراك: معوقات -

ؤدي إلى استقطاب وجذب أكدت الدراسات السابقة أف المظير المادي ي :المظاىر المادية -1
 األفراد وبالتالي إقناعيـ بشكؿ سريع.

مف تماثؿ بينيـ، ويكوف ناتجًا عف التجارب  وىي تصنيؼ األفراد حسب ما يدركونو :التنميط -2
 والمعرفة والخبرات التي لدى األفراد.

، طباع إيجابيًا أو سمبياً يتـ تكويف انطباع أولي عف شخص سواء كاف االن :االنطباع األول -3
 عف أنفسيـ. فعادة يحاوؿ األفراد تكويف انطباع أولي جيد

في  قوـ بالتعامؿ معو عمى أنو متميزىو أف يكوف الفرد مميزًا بصفة معينة فن :تأثير اليالة -4
كؿ صفاتو بناًء عمى تميزه بيذه الصفة، فيذا يسمى تأثير اليالة، وىذا التأثير يكوف تفسيرًا 

طباعًا سمبيًا أو ايجابيًا، وىو بعيدًا عف الموضوعية في خاطئًا لئلدراؾ، بحيث يتكوف ان
 الحكـ عمى اآلخريف.

بالشكؿ السميـ، بؿ  بشكؿ متسّرع وال يتـ الحكـ عمييـفراد الحكـ عمى األ :التسرع في الحكم -5
 ى النتائج مباشرة.يتـ النظر إل

تفات إلى المعمومات ىو أف يقوـ الفرد بذكر المعمومات التي تفيده دوف االل :الدفاع اإلدراكي -6
 التي قد تضره أو ال تساعده.

نفسو مف ىذا الخطأ ويحممو  خر ليرىىو أف يمقي بالفشؿ عمى كاىؿ شخص آ :اإلسقاط -7
 لآلخريف.

 
العامميف إدراؾ ىمية يا الباحث في الفقرة السابقة يظير مدى أعنمف مراحؿ اإلدراؾ التي تحدث  -

ة خمؽ المواطف الصالح في المؤسسة وذلؾ عمى في عمميالتساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ 
 النحو التالي:

 تمر بالمراحؿ الثبلثة آنفة الذكر وىي االنتباه االختياري أواًل ثـ الترميز  إف عممية إدراؾ العامميف
 واأف يعرفف و طويمة المدى، فينا يحتاج العامم والتبسيط ومف ثـ تخزف ىذه المعمومات في الذاكرة

ىو المدى الذي تغطيو وظائفيـ ويقوـ بتخزيف ىذه المعمومات في الذاكرة طويمة  ما واجيدًا ويدرك
 سنة أو أكثر. 30المدى التي تبقى محفورة في الذاكرة حتى 
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 وحفرت ىذه المدى الذي تغطيو وظائفيـ وعرفوا حدود عمميـ جيدًا ف جيدًا و إذا أدرؾ العامم
فإف  ،ميـ العميؽ لممدى الذي تغطيو وظائفيـيجابية نحو عمميـ ونحو فيالذاكرة بالمعمومات اإل

ف حصؿ ىذا بشكؿ إيجابي فإف  ،ىذه المعمومات تبقى في الذاكرة لمدة تزيد عف ثبلثيف عاماً  وا 
ىذا اإلدراؾ يعطي الفيـ واإليحاء لمشخص بأف يكوف مواطنًا صالحًا في مؤسستو بناًء عمى ىذا 

 و.اإلدراؾ الذي أدركو وفيمو مف عممو ونطاؽ وظيفت
 

  اتجاىات العاممين نحو المنظمة: .3
يعرؼ االتجاىات عمى أنيا استجابة ضمنية متوقعة ومؤدية  "Doob: " دوب تعريف االتجاىات -

إلى نماذج سموكية عمنية ويمكف تحريكيا بالعديد مف المثيرات الناتجة عف التعمـ أو القدرة عمى 
ومحركًا لمسموؾ في نفس الوقت والتي التجميع والتمييز والتي تعتبر مثيرًا الستجابات أخرى 

 (80 ،2011الرحاحمة و العزاـ، تعتبر ىامة في المجتمع الذي يعيشو الفرد" )
 

 :االتجاىات والرضى عن العمل -
تشير أغمب الدراسات التي درست رضا العامميف وجود اتجاه ايجابي نحو العمؿ ما بيف 

تشير إلى رضى زمنيا، فإف النتائج  العامميف، وبغض النظر عف مكاف عمؿ ىذه الدراسة أو
% مف العامميف يفيدوف برضاىـ عف  80-70عف أعماليـ، حيث أف ىناؾ ما بيف العامميف 

عمميـ، وتتغير ىذه النسب باختبلؼ أعمار العامميف، حيث أف كبار السف يكوف رضاىـ عف 
سنة يكوف  55مف  عمميـ أعمى مف السف األقؿ، وتشير الدراسات أف الذيف تكوف اعمارىـ أكثر

 (.95 ،2003)العطية،  %93رضاىـ عف العمؿ تزيد النسية عف 
  

 عدة أشكاؿ لبلتجاىات وىي: (95 ،2003) العطيةذكر  أشكال االتجاىات: -
ىذه  قد يكوف لمفرد الواحد آالؼ االتجاىات ولكف المؤسسة تركز عمى بعض مف

يجابية أو السمبية، وتشير التقييمات اإلببالعمؿ، وتتعمؽ ىذه االتجاىات  االتجاىات التي تتعمؽ
 ىي: أشكاؿ مف االتجاىات ةثبلثإلى  أغمب الدراسات في سموؾ المنظمة

تجاىات ايجابية نحوه، أما الذي رد الذي يرضى عف عممو فإنو يحمؿ إ: إف الفالرضى عن العمل
 .ال يرضى عف عممو فإنو يحمؿ اتجاىات سمبية نحو عممو

طمح جديد في أدبيات السموؾ التنظيمي، وىو يقيس درجة توحد الفرد مص: االنغماس في العمل
 نفسيًا في عممو.
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: وىي توحد العامؿ مع المنظمة التي يعمؿ بيا، ويرغب في المحافظة عمى الوالء التنظيمي
فيناؾ فرؽ بيف االنغماس العالي في العمؿ والذي يعني  ،عضويتو في ىذه المنظمة النتمائو ليا

 عمؿ وبيف الوالء العالي في المنظمة والذي يعني التوحد مع ىؤالء الذيف يمتمكوفالتوحد في ال
 .المنظمة

 
 :( 97 ،2004) حريـ : ويمكف تعريؼ الرضا الوظيفي كما عرفواتجاه الرضا الوظيفي -

الرضا الوظيفي بأنو حالة عاطفية انفعالية إيجابية  Lockeتعريؼ الرضا الوظيفي "يعرؼ لوؾ 
عف  عمؿ الفرد أو خبرتو العممية. وينتج الرضا الوظيفي مف إدراؾ الفرد إلى أي  أو سارة ناشئة

 .مدى يوفر العمؿ تمؾ األشياء التي يعتبرىا ىامة"
وجعموه في  ا المجاؿ وأشبعوه بحثاً ىذ ف فيو اىتـ العمماء والباحث ،ألىمية اتجاه الرضا الوظيفي

مف اجؿ بيذا المجاؿ ييتموف المؤسسات يزاؿ المدراء في  ما، و بشكؿ مستمر مجاؿ دراستيـ
رضا  ينتج عنوبيدؼ تحسيف اتجاىات العامميف لدى المؤسسة والذي  باألفكار واآلراء التزود

لزيادة في عوائد المؤسسات، العامميف مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتحسينو وىذا يفضي إلى ا
 مستوى رضا العامميف.يس مف الشركات تستخدـ المسوحات واستطبلعات الرأي لتق وكثير

جيد المدراء في  ينصبّ فيجب أف  ،االتجاىات ليا األثر الكبير في تحديد المواطف الصالح -
المؤسسات ينصب نحو جعؿ اتجاىات العامميف نحو المواطنة الصالحة والتي تأتي بشكؿ تمقائي 

عامميف نحو المواطف بعد شعور العامميف بالرضا الوظيفي والعدالة الوظيفية، فإذا كاف اتجاه ال
الصالح وىو ما يجب أف يكوف ىدؼ المؤسسات فإنيا ستجني العوائد العالية والكبيرة مف جراء 

 .ةالصالح ةتوجيو اتجاىات العامميف نحو المواطن
 

 :( وىي 92 ،2004) العميافىناؾ عدة خصائص ذكرىا  خصائص االتجاىات: -
المجتمع و تربية والتنشئة في األسرة االتجاىات مكتسية ومتعممة، وتعكس طريقة ال تعد -1

 والمدرسة.
 تكوف االتجاىات مرتبطة باالنفعاالت والمشاعر. -2
 تمتاز االتجاىات بالثبات النسبي. -3
درجة التغيير والقابمية عمى طبيعة االتجاه مف ناحية االتجاىات قابمة لمتغيير، وتعتمد  تعد -4

 األىمية والموقؼ والفرد.
 قيمو وعاداتو وما يفضمو، لذا تمتاز االتجاىات بالذاتية. ينحاز الشخص أو الجماعة إلى -5
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( عمى النحو 148 ،2001) الطويؿ  ىي كما ذكرىاو لبلتجاىات أنواع  أنواع االتجاىات: -
 :التالي

: ىو اتجاه الفرد نحو عممو، حيث أف الفرد عندما يكوف اتجاه الرضا عن العمل والقناعة بو -1
وبالمقابؿ يشعر بمستوى عاؿ مف الرضا، عنو بية راضيًا عف عممو ويحمؿ اتجاىات ايجا

 الطبيعي أف يكوف غير راٍض عف عممو.عندما يحمؿ اتجاىات سمبية فمف 
: التعريؼ اإلجرائي ليذا االتجاه يؤكد عمى أنو يقيس الدرجة التي يتمثؿ اتجاه استغراق العمل -2

 مف شخصيتو وقيمتو. حمؿ جزءًا ىاماً ي ووظيفتو، حيث أنو يعتبر أف أداءه بيا الفرد عممو
ىو تعبير عف توجو الفرد نحو المنظمة مف خبلؿ مبلحظة والئو  :اتجاه االلتزام التنظيمي -3

وتمثمو واستغراقو فييا، فاألفراد الممتزموف في عمؿ المنظمة يكونوا أكثر والًء وانتماًء 
 لممنظمة.

 
 ،2009) المجيد ىناؾ عدة وظائؼ لبلتجاىات تحدث عنيا فميو وعبد وظائف االتجاىات: -

201:) 
 طريقة السموؾ ويفسرىا. يحدد االتجاه  -1
االتجاه ينظـ العمميات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية حوؿ بعض النواحي  -2

 الموجودة في المجاؿ الذي يعيش فيو الفرد.
 فييا. ة التي يعيشيالثقافالبيئة تنعكس االتجاىات في سموؾ األفراد وأفعاليـ وأقواليـ وفي  -3
 تعمؿ االتجاىات عمى تيسير وتسييؿ اتخاذ القرارات عند األفراد دوف تردد أو تفكير. -4
 تبمور االتجاىات وتوضح صورة العبلقة بيف الفرد وبيف عالمو االجتماعي. -5
 يوجو االتجاه استجابات الفرد لؤلشخاص والموضوعات واألشياء بطريقة تكاد تكوف ثابتة. -6
 يدرؾ ويفكر بطريقٍة ما إزاء موضوعات البيئة الخارجية.مساعدة الفرد في أف يحس و  -7
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 األداء:  ث الثانيالمبح

 المقدمة 

 األداءتعريؼ يبدأ ب، دراسةوىو المتغير التابع في ىذه ال األداءيتناوؿ ىذا المبحث 
نظرية التقسيـ و )نظرية اإلدارة العممية مثؿ واإلدارة  األداءنظريات تناوؿ يبشكؿ مفصؿ ثـ 

سمـ التقدير التمثيمي  مثؿ األداءطرؽ وأساليب تقييـ (، و ... إلخالنظرية البيروقراطيةو اري اإلد
: التوافؽ االستراتيجي والصدؽ و الثبات و األداءتناوؿ الباحث شروط مقاييس  كما، (البياني

عمى  األداءمستويات قياس و  األداءأىداؼ قياس  يستعرضالتمييز والموضوعية، وبعد ذلؾ 
: مثؿ مدخؿ أصحاب األداءتناوؿ طرؽ قياس والوحدة والفرد، وفي النياية ي المنظمةمستوى 

 المصالح ومدخؿ بطاقة األىداؼ الموزونة وغيرىا.

  إف لؤلداء أىمية كبيرة نالت اىتماـ أىؿ اإلدارة والمحمميف والكتاب في مؤلفاتيـ : األداءتعريف، 
ىذا المفيوـ شائعًا في حقؿ االقتصاد  دويع ،وـوذلؾ لؤلىمية الكبيرة التي يحظى بيا ىذا المفي

دارة المؤسسات، لـ يتفؽ الباحثيف عمى تعريؼ محدد لؤلداء و  يأتي ىذا الخبلؼ مف تبايف وا 
نظر المفكريف والميتميف ومف اختبلؼ أىدافيـ المتوخاة مف صياغة التعريؼ، منيـ مف وجيات 

أبعاد تنظيمية واجتماعية فضبل عف  اذ اً يوممف األداءانطمؽ مف المفيـو الكمي ومنيـ مف اعتبر 
مف وجية نظر  األداءؼ ر  وفي اإلدارة عُ  ،(104 ،2013)المحاسنة،  الجوانب االقتصادية

( بأنو عممية إدارية يتـ مف خبلليا 2007)معجـ المصطمحات اإلدارية، اإلدارة وذلؾ مف خبلؿ 
طة بيـ، وكذلؾ الحكـ عمى سموؾ و المن األعماؿتحديد كفاءة العامميف ومدى إسياميـ في إنجاز 

 ،2013، المحاسنة) .يحرزونو أثناء عمميـ" يـ الذالعامميف وتصرفاتيـ أثناء العمؿ ومدى التقد
المرئية  النشاطاتمجموعة الوظائؼ و بأنو  األداء( 2010) العزاـ والكاتبيؼ ر  ، كما عَ (106

منظومة األنظمة والقوانيف الخاصة في إطار التي يقوـ بيا الموظؼ  والمسموعة والمكتوبة
 بالمنظمة بما يخدـ مصمحتيا

 
  واإلدارة األداءنظريات :  

أنظار الباحثيف والدارسيف إلى العامؿ كونو ىو الركيزة األساسية في العممية  تاتجي
واألفراد والجماعات  األداءمما أدى إلى ايجاد نظريات وقوانيف تفسر العبلقة بيف  ،االنتاجية
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الوظيفي مف خبلؿ تفسير عممية  األداءيـ، وىنا سيتـ عرض نظريات اإلدارة التي تفسر والتنظ
لدى العامميف والذي يقـو  األداءاإلدارة وتحميؿ مكوناتيا، وذلؾ ألف ىدفيا النيائي ىو تحسيف 

 (2013، المحاسنة) بدوره بتحسيف االنتاجية العامة لممؤسسة.
 ,Taylor)مي ىذه النظرية ىو عالـ اإلدارة فردريؾ تايمورمف أبرز ممث :نظرية اإلدارة العممية -

فكانت النظرية العممية ىو  ،حيث الحظ انتاجية وأداء أقؿ مف طاقة العامميف االنتاجية ،(1917
وذلؾ لرفع  ،أف يتـ اختيار العامميف عمى أسس عممية وتدربييـ التدريب الصحيح عمى العمؿ

 (2013، المحاسنة) في المؤسسة بشكؿ عاـ. األداءفع ه ير لمفرد والذي بدور  األداءاالنتاجية و 

مف أبرز عمماء اإلدارة الذيف برزوا في ىذه النظرية ىو العالـ ىنري  :نظرية التقسيم اإلداري -
حيث تركز ىذه النظرية عمى الييكؿ التنظيمي بتقسيماتو اإلدارية مف إدارات  ،(Fayolفايوؿ )

وذلؾ لضماف تحقيؽ أكبر كفاءة انتاجية مع خفٍض  ؛وأقساـ والتي تقوـ بأنشطة متخصصة
وقاـ العالـ فايوؿ بصياغة أربع عشر مبدأ مف مبادئ اإلدارة وذلؾ لضماف حسف أداء  ،لمتكاليؼ
، تاريخ أخذ المقاؿ: 2012)الشبكة العربية لئلدارة، موقع الكتروني، تاريخ المقاؿ:  المدير.

10/2/2015) 

 ,Weberذه النظرية إلى عالـ االجتماع األلماني ماكس ويبر )تنسب ى :النظرية البيروقراطية -
باإلجابة عمى  تواىتم ،( حيث اىتمت ىذه النظرية بتوزيع السمطات داخؿ المؤسسة1864

ف بأداء األعماؿ وفقًا و ييـ؟ ولماذا يقوـ األفراد العامملماذا يطيع األفراد األوامر التي تصدر إل
الفرؽ بيف القوة والمواصفات التي تمكف القائد مف أف  تظير وأ ؟،إلييـ يصدرلمتعميمات التي 

 ،ات بغض النظر عف رغبتيـ في مقاومتيامعو إلى طاعتو فيما يصدر مف تعميميف مميدفع العا
يا بالعبلقة بيف األفراد دوف منتاجية بقدر اىتماتضح أف البيروقراطية ال تيتـ باإلمما سبؽ ي

ـ الجانب االنساني الذي أثبتت الدراسات الحديثة أىميتو في ماتمع اى اعتبار لمنواحي السموكية
 (2013، المحاسنة) .األداءاالنتاجية و  ةزياد

في لمعامميف  واالجتماعية ركزت ىذه النظرية عمى الجوانب االنسانية :نظرية العالقة اإلنسانية -
حقيؽ أعمى ة تستطيع المؤسسة مف توباالىتماـ بالجوانب االنسانية واالجتماعي ،المؤسسة

يجابية تساعد في رفع االنتاجية لدى األفراد و أما ية، حيث أف التأثيرات النفسية اإلنتاجإ
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التأثيرات السمبية فتؤدي إلى االحباط لدى العامميف مما يؤدي إلى خفض االنتاجية لدى األفراد 
وحميا يحفز العامميف  تكبلنا فإننا نستنتج أف االىتماـ بمشوالمؤسسة عمى حٍد سواء، ومف ى

، تاريخ أخذ المقاؿ، ، موقع إلكتروني2010)كردي،  الجيد. األداءالمرؤوسيف عمى 
10/2/2015) 

العدالة  عفتتحدث و ( Adams, 1963صاحب ىذه النظرية ىو العالـ آدمز ) :نظرية العدالة -
وافز حيث أف الموظؼ يقيس الجيد المبذوؿ مع المكافئات والح ،في توزيع الحوافز بيف العامميف

، المحاسنة) أمثالو في نفس المؤسسة. االتي يتمقاىا مف مؤسستو بتمؾ النسبة التي يحصؿ عميي
2013) 

تتحدث ىذه و (، Vroom, 1932) "فيكتور فروـ"وضع ىذه النظرية العالـ  :نظرية التوقع -
مكف أف يحصؿ عميو يـ بأي عمؿ ىو توقعو لمعائد الذي دافعية العامؿ لمقيا عف أفالنظرية 

بالمنفعة التي يحصؿ عمييا العامؿ مف العوائد  "فروـ"راء ىذا العمؿ، وتتمثؿ قوة الجذب عند ج
وذلؾ مف خبلؿ  مف خبلؿ نظريتو األداء، وقد ساىـ فروـ في رفع األداءحيا لو مستوى يالتي يت

التدريب واإلشراؼ والمشاركة في اتخاذ القرارات فيما يخص العمؿ، كما ساىـ فروـ في وضع 
، تاريخ أخذ 2011)الزويد، خالد إبراىيـ، موقع إلكتروني،  المكافآت لؤلداء المتميز. نظـ

 (15/2/2015المقاؿ: 

(، حيث قاـ بعدة دراسات Ouchi, 1943ىي نظرية لمعالـ ) :النظرية اليابانية في اإلدارة -
جوانب ( والتي تيتـ بالZفوصؿ إلى نظرية أسماىا ) ،لمبحث في سر نجاح اإلدارة اليابانية

ـ عنصر في المؤسسة واالىتماـ بو وحؿ ىحيث اعتبر أف العامميف ىـ أ ،االنسانية لدى العامميف
حقؽ يوتوحيد الجيود وخمؽ روح الجماعة مشاكمو االجتماعية باإلضافة إلى العمؿ الجماعي 

 (2013، المحاسنة) .األداءأكبر قدر مف الفاعمية في 
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  نذكر منيا الطرؽ واألساليب  األداءعدة أساليب لتقييـ  ىناؾ :األداءوأساليب تقييم طرق
 التالية:

، ويتـ األداءطرؽ استخدامًا في تقييـ وىو مف أقدـ ال :سمم التقدير التمثيمي البياني
 دّرة و الصباغ) مثؿ ضعيؼ جدا، ضعيؼ، متوسط، جيد، جيد جدًا، ممتاز. اً التقييـ تدريجي

2008 :274) 
وىي عبارة عف مجموعة  :د ذات الوزن النسبي الصغيرقوائم الرصد وقوائم الرص

عبارات وصفية ألنماط سموكية لمموظؼ ومف أمثمة ىذه العبارات: نادرًا ما يرتكب أخطاء، 
ـ بوضع عبلمة عمى الصفة التي ي  قَ . فيقوـ المُ يحترمو زمبلؤه، يعامؿ الجميور معاممة طيبة

 ،فتترؾ فارغةـ ي  قَ المُ موجودة في الغير لصفة وأما ا ،يتصؼ بيا الموظؼ مف وجية نظر المقّيـ
دّرة ) عبلمات إزاءىا.ـ ي  قَ المُ وتكوف نتيجة تقييـ أداء الموظؼ بمتوسط أوزاف العبارات التي وضع 

 (274: 2008 و الصباغ
بتسجيؿ ـ ي  قَ المُ في ىذا األسموب يقوـ  :أداة الوقائع )األحداث( ذات األىمية القصوى

ويقوـ بيذه الميمة المشرؼ المباشر لمموظؼ  ،التي تحدث مع الموظؼ يومياً الوقائع واألحداث 
ومف مساوئ ىذا األسموب أنو يحتاج لوقت كبير  ،وال يتـ تسجيؿ األحداث الزمبلء أو الموظفيف

)الكردي، موقع إلكتروني ت. المقاؿ،  مف جانب المقيـ ألف التسجيؿ يكوف يوميًا.
 (15/2/2015، ت. أخذ المقاؿ، 1/11/2011

في ىذا األسموب يقوـ المقيـ بكتابة تقرير تقييـ عف الموظؼ  :طريقة التقرير المكتوب
رشادات ترشد إبقائمة  ة، وتكوف المقالة مفتوحة أو محددويتـ فيو إبراز نقاط القوة ونقاط الضعؼ

المقّيـ األدبية لقدرة  تترؾ التقييـ امف سمبيات ىذه الطريقة أني ،لمقّيـ إلى النقاط التي سيعالجياا
) األكاديمية العربية البريطانية، موقع إلكتروني، ت. أخذ المقاؿ،  يدخؿ خياؿ المقّيـ. والتي قد

15/2/2015) 
ىذه النظرية حيث  (274: 2008) دّرة و الصباغذكر  :أدوات المقارنة بين العاممين

عدة أشكاؿ ألدوات  وىناؾ ،داء الموظؼ مع زمبلئوأفي ىذه األدوات بمقارنة يقوـ المقيـ 
 المقارنة وىي عمى النحو التالي:

 في ىذا الشكؿ يتـ ترتيب الموظفيف في القسـ الواحد ترتيبًا تنازليًا متصبلً ترتيب العامميف تنازليًا:  -1
أما أكثر مف  اً موظف 20مف أدنى الدرجات إلى أعمى الدرجات، ويمكف تطبيؽ ىذا الشكؿ لحد 

 .اً ذلؾ فيكوف األمر صعب
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ويكوف ترتيب الموظفيف  ،تـ مقارنة كؿ موظؼ بباقي زمبلئوفي ىذا الشكؿ  رنة الثنائية:المقا -2
 وتفوقيـ بناًء عمى عدد المرات التي تفوؽ فييا الموظؼ عمى اآلخريف.

وىي مثؿ طريقة توزيع عبلمات مجتمع إحصائي عمى منحنى، ويطمب  طريقة التوزيع اإلجباري: -3
الموظفيف وفؽ توزيع معد سمفًا )إجباري( ويقوـ بتقسيميـ إلى  مف المقيـ وفؽ ىذا الشكؿ أف يقيـ

 مجموعات عمى النحو التالي:
  = ) المجموعة الثانية )األقؿ مف المتوسط( = ، و العامميف% مف 10المجموعة األولى ) الرديئيف

المجموعة الرابعة ، و % مف العامميف40ف( = و المجموعة الثالثة )المتوسط، و % مف العامميف20
المجموعة الخامسة ) مجموعة الممتازيف( = ، و % مف العامميف20األعمى مف متوسط( =  )

 % مف العامميف10
الختبارات ذات صمة ف و : ىي أف يخضع الموظفأو اختبارات عينة عمؿ األداءاختبارات  -

 .ترقيتيـ أو زيادة رواتبيـ ليـ عبلمات وبناًء عمييا يتـ وفبأعماليـ ويعط
 

  كما يمي: األداءشروط ومقاييس  (130 ،2013) المحاسنةذكر :  اءاألدشروط مقاييس 
، بناًء عمى ذلؾ األداءالدقة في التعبير عما يراد قياسو وتقييمو ىو شرط مف شروط مقاييس 

ف عمى وذلؾ ليتمكف القائمو  األداءيجب توفر مجموعة مف المواصفات والشروط في مقاييس 
 والموضوعية، وىذه الشروط ىي: التقييـ مف توفير المعمومات الدقيقة

: وضع ىذا المعيار إلبراز الداء الوظيفي الذي يتوافؽ وينسجـ مع التوافق االستراتيجي -1
التركيز عمى خدمة ثبًل إف كاف ىدؼ إحدى المؤسسات استراتيجيات وأىداؼ المؤسسة، فم

مميف بخدمة مًا يظير كيفية ومستوى جودة قياـ العايالعمبلء فإف ىذه المؤسسة ستتبع تقي
 العمبلء.

الحيد  األداءعمى تقييـ كافة األبعاد ذات العبلقة ب األداءىذا المعيار لقياس قدرة : الصدق -2
الوظيفي الحقيقي  والمقصود والذي  األداءلموظيفة، ويقاؿ لو "صدؽ المحتوى" فيجب أف يعكس 

 األداءتمتع مقياس وذلؾ حتى ي ،يتضمف كافة األبعاد التي تمكف مف النجاح في أداء الوظيفة
 بالصدؽ.

التي يتـ الحصوؿ عمييا في مختمؼ األوقات، أو  األداء: وىو مدى استقرار نتائج قياس الثبات -3
مف أشخاص مختمفيف، أو بأدوات قياس مختمفة، أي أف تكوف نتائج القياس متقاربة بيف الحيف 

 ، وىناؾ عدة معافإلى دقة التقييـواآلخر ومف شخص آلخر أو قياس آلخر، ويشير الثبات 
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كذلؾ الغرض مف التقييـ، وأيضًا لو عدة طرؽ و لمثبات تختمؼ باختبلؼ الغرض مف القياس 
 لمتأكد مف توفر خاصية الثبات.

ال بد أف تميز  األداءلمعامميف، أي أف مقاييس  األداءويقصد بو التمييز بيف مستويات : التمييز -4
يترتب عمييا مستويات أداء  األداء، ألف مقاييس فمقدار الجيود التي يبذليا العاممو بيف حجـ و 

 .األداءكمما زاد مستوى  ةإذ يفترض أنو كمما زادت الجيود المبذول ،توازييا مف حيث الترتيب
ذلؾ متو لمعامميف مف حيث المضموف، وكوىو موضوعية المقياس ومدى مبلء :الموضوعية -5

يضًا كؿ ما مف شأنو أف يؤدي إلى العدالة في تنفيذه اجرائيًا، أو  اآلليات المستخدمة في تطبيقو
وقد يتحقؽ مضموف الموضوعية  الفعمي لمعامميف. األداءوكؿ ما يعكس  ،والموضوعية

ولكف قد تكوف  ؛فقد تكوف األدوات المستخدمة موضوعية ،األداءباإلجراءات المتبعة في تقييـ 
 بشكؿ كمي.عمى موضوعية التقييـ  التطبيؽ غير مناسبة، مما ينعكسإجراءات 

 
  (:216 ،2002) وىي الموزي األداءىناؾ عدة أىداؼ لقياس :  األداءأىداؼ قياس 

الفعمي مع النتائج التي يجب الوصوؿ  األداءالتحقؽ مف تطابؽ نتائج  أوؿ ىذه األىداؼ ىو
المتابعة خطوة بخطوة لعممية تنفيذ الوصوؿ إلى األىداؼ، القدرة عمى تقييـ النتائج و إلييا، 
مساعدة اإلدارة بتزويدىا بالمعمومات و تطوير عممية اإلشراؼ اإلداري، و  ئية لؤلداء الفعمي،النيا

 د األعماؿ والمياـ، وأخيرًا رفع مستوى اإلنتاجية.يتحدو يجاد طريقة عممية لمتقييـ، وا  والبيانات، 
 

  توى مستوى الوحدة التنظيمية ومسعمى مستوى المنظمة و  األداءيقاس  :األداءمستويات قياس
 :(82 ،2011)الكساسبة، الفرد

المؤسسة أو برامج طة مسبقًا في خ الفعمي مع المعايير الموضوعة والمحددة األداءمقارنة 
بما يظير أي انحرافات واختبلفات في وقت  ،األداءىي ىدؼ عممية تقييـ  أو استراتيجيتيا

قيؽ مجموعة مف في تح تكمف األداءتصحيحية، فأىمية قياس يسمح باتخاذ اإلجراءات ال
 باختبلؼ الوحدة التي يتـ قياسيا. تختمؼ ،ىداؼاأل
 

الفاعمية التنظيمية  ىي: األداءمف الفوائد التي يحققيا قياس  عمى مستوى المنظمة:
والتعرؼ عمى إنتاجية التنظيـ وتحديد جوانب الضعؼ اإلداري وطرؽ عبلجيا، وتوافر 

المتوقع، وتوافر  األداءوتحسيف طرؽ التنبؤ ب ،تالمعمومات اإلدارية الضرورية التخاذ القرارا
 بما يكفؿ تحسيف ىذه األنشطة.لكثير مف أنشطة الموارد البشرية األساس الموضوعي 
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وتنفيذ  تحقيؽمتابعة  ىي: األداء: الفوائد التي يحققيا قياس عمى مستوى الوحدة التنظيمية
وتدعيـ عممية االتصاؿ، وتخطيط  األىداؼ الموضوعة، ومتابعة تحقيؽ كفاءة أداء األنشطة،

وتصويبيا، وتشجيع أو اإلدارية التنظيمية  تكبلالبشرية العاممة، والكشؼ عف المشالقوى 
 تاجيتيا.المنافسة بيف اإلدارات واألقساـ بما يؤدي إلى تحسيف إن

 
عدة فوائد منيا، تحسيف الفرص المتاحة لتحسيف  األداءيحقؽ قياس  :عمى مستوى الفرد

بأنفسيـ وحصوليـ عمى تشجيع اإلدارة، وتنمية المنافسة  أداء الفرد، ودعـ ثقة األفراد يروتطو 
بيف األفراد وتشجيعيـ عمى بذؿ الجيد وزيادة اإلنتاجية، والكشؼ عف الطاقات والقدرات غير 

شعار األفراد بالمسئولية وتحقيؽ الرقابة الذاتية، وتدعي ـ وتشجيع المستغمة لدة األفراد، وا 
 فراد.كيات اإليجابية لؤلالسمو 

 
  دريسالغالبي و ذكر  :األداءطرق قياس  كما يمي: األداءطرؽ قياس  (492 ،2007) ا 
لكؿ مجموعة مف أصحاب  األداءىو وضع واحد أو أكثر مف مقاييس : مدخل أصحاب المصالح -1

 المصالح في المنظمة والتي يجب أف تقابؿ أىدافيـ فييا.
اإلدارة العميا لمنظمة األعماؿ، وذلؾ إللقاء  ياقياس لتستخدمتعد لوحة ال :مدخل لوحة القياس -2

نظرة سريعة عمى عممياتيا والبيئة المحيطة بيا، وأخذت فكرة لوحة القياس مف لوحات القياس 
 .الموجودة في السيارات والطائرات والتي تقيس الوقود والسرعة

المالي، وتعد مختمفة  األداءىو مقياس مركب مف مؤشرات  :مدخل القيمة االقتصادية المضافة -3
 .بيف العائد عمى رأس الماؿ المستثمر وكمفتو

يشتمؿ عمى تسعة مف المحاور، لكؿ محور وزف خاص بو مف حيث  :مدخل التميز في األعمال -4
األىمية، والمحاور ىي: القيادة و الموارد البشرية و السياسة واالستراتيجية والشراكة والموارد 

 .الرئيسة األداءلموارد البشرية ونتائج العمبلء ونتائج والعمميات  ونتائج ا
: لحاجة عصرنا الحديث الممموء بالمنافسة لمعمومات مالية وغير األىداف الموزونةمدخل بطاقة  -5

، وفي ظؿ الثورة التكنولوجية اليائمة مالية مترابطة الستخداميا كموجو لصناعة قرارات رشيدة
أصبحت بعض االفتراضات األساسية لممنافسة الناجحة  ،جاريلممعمومات و التطور الصناعي والت
ىنا جاءت بطاقة أف تعكس مقدرة المنظمة عمى البقاء، مف  عف بالية وعاجزة في بعض األحياف

المتوازف، فبطاقة األىداؼ المتوازنة ما ىي إال إطار لترجمة األىداؼ االستراتيجية لممنظمة  األداء
التي تسأؿ وتجيب عف األسئمة التالية: كيؼ يجب أف تظير  األداءإلى مجموعة مف مؤشرات 
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أماـ المستثمريف وحممة األسيـ؟، وكيؼ يجب أف تظير المنظمة أماـ عمبلئيا؟، ما ىي العمميات 
الداخمية التي يجب أف تتميز بيا المنظمة؟، ولتحقيؽ رؤية المنظمة، ما ىي سبؿ المحافظة عمى 

 .قدرات المنظمة لمتغيير والتحسيف؟
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 األداءدات سموك المواطن الصالح و : العالقة بين محد لثالثالمبحث ا

 المقدمة 

تناوؿ  ،األداءبحث العبلقة بيف محددات سموؾ المواطف الثبلثة مع ميتناوؿ ىذا ال
نظرية التوقعات التي تحدثت عف وفيو:  األداءالمعاممة العادلة مع في المبحث األوؿ الباحث 
 المحدد الثاني، أما في األداءوأيضًا نظرية العدالة مع  األداءلمعاممة العادلة وأثرىا عمى توقع ا

تناولت نظرية و  :األداءمع  إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ تناوؿ الباحثف
 ، ونظريةاألداء( بيف العبلقة بيف اإلدراؾ و 2004) التقييـ اإلدراكي وما تحدث بو العمياف

تناوؿ و  األداءمع اتجاىات العامميف نحو المنظمة  حدد الثالث تناوؿالموأخيرًا الموارد اإلدراكية، 
دراسة طوقاف  :والدراسات ىي األداءثبلث دراسات درست االتجاىات وأثرىا عمى  الباحث

 ودراسة عوض ودراسة العزاـ.

  األداءمع  توقع المعاممة العادلةعالقة محدد 
توقع الناس المكافآت عمى أدائيـ، تمؾ ىي ( 2006) كما أوردىا بوحوش نظرية التوقعات -

معادلة و ، 1964ـ ( في عاVictor Vroomنظرية التوقعات التي أطمقيا المفكر )فيكتور فروـ 
 :ىيالنظرية 

 التوقع× الدافع لألداء = قوة الجذب 
لمجيد الذي يقوـ بو  أف الدافعية في الفرد تقوـ بمفاضمة عدة بدائؿحيث تقوـ النظرية عمى 

 الفرد، وىذه تكوف عمى أساس العائد ) المنفعة( التي يتوقع أف يتمقاىا مقابؿ ىذا الجيد، أي أف
ف ببعضيما والنتيجة  مرتبطي األداء يعد بحسب ما يتوقع مف عائد، كما األداءالموظؼ يقدـ 
توى المطموب. إف رغبة لنتائج ال ترتقي لممسولكف ا اً جيد األداءمكف أف يكوف ي البعض، بحيث

نو مف الحصوؿ مكبدقة وفعالية قد يإليو مف طموحات وتقييـ األشياء  الفرد في تحقيؽ ما يصبو
 وقدرات الموظؼ يحققاف لو ما يتوقعو. األداءإلييا، ف عمى نتائج كاف يرنو

 
 



- 46 - 

 :نظرية العدالة -
ي وال تنظر (: ىذه النظرية تنظر إلى الفرد كجزء مف النظاـ االجتماع2006)بوحوش، 

لو بمفرده، فالعماؿ يتنافسوف ويقارنوف أنفسيـ باآلخريف، وكوف أف كؿ فرد لو مؤىبلتو وخبراتو 
فإنو ينتظر العدالة في المكافآت والترقية والحصوؿ عمى االمتيازات، وحسب نظرية  ،الخاصة بو

بلتو ( فإنو يفترض أف الفرد يقارف بيف مدخJ. stacy Adamsالمفكر ج. ستاسي آداـ )
ومصاعب الحياة ومدخبلت  األداءومخرجاتو، وتـ تحديد ىذه المدخبلت بػ: التعميـ و األقدمية و 

وحدد المخرجات بػ: األجر الحقيقي والمكافآت االجتماعية و الشعور باالرتياح النفسي، أخرى، 
س بنف يقارنوف أنفسيـ بآخريف يقوموفواختصارًا لمنظرية فإف الموظفيف في بعض األحياف 

عند تطبيؽ نظرية أنو ( 2005) ليـ حتى لو كانوا مف مؤسسات أخرى، كما اعتبر ماىرأعما
، كما األداءالعدالة يجب وجود أنظمة تقيس ما يفعمو ويقدمو األفراد كأنظمة عادلة لقياس فاعمية 

 يجب أف يكوف المدير عاداًل بيف مرؤوسيو في تعاممو معيـ.
 

  األداءمع  اع المدى الذي تغطيو وظائفيمإدراك العاممين التسعالقة محدد 
 :نظرية التقييم اإلدراكي -

في ىذه النظرية تـ  نظرية التقييـ اإلدراكي كما يمي: (122 ،2003) العطية شرح
ي لتقميص ؤدوالذي يالمكافآت الخارجية مثؿ األجر مقابؿ الجيد المبذوؿ في العمؿ  ادخاؿ

فترض حينما وي، ؽ عميو اسـ التقييـ الذاتي اإلدراكيىذا االفتراض يطم المستوى الكمي لمدافعية.
تستخدـ المكافآت الخارجية مف قبؿ المنظمة كتقييـ لؤلداء المتفوؽ، فإف المكافآت الداخمية 
المشتقة مف داخؿ عمؿ األفراد بما يرغبوف بو يؤثر سمبًا عمى تمؾ المكافآت الداخمية، وبمعنى 

عمبًل ممتعًا، فإنيا تؤدي النخفاض الرغبة  إلنجازهيجة آخر، حينما تمنح المكافآت لشخص ما نت
 الداخمية في العمؿ ذاتو.

 
ؾ المدير ادر ، حيث أف إاألداء( عف تأثير اإلدراؾ عمى تقييـ 2004) تحدث العمياف

موظفيو بطريقة خاطئةػ سيؤثر سمبًا عمى الروح المعنوية لمموظفيف وبدوره سيؤثر سمبًا أيضًا ل
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ه مف وضوعي لمنتائج التي يتوقعيا موظفو وجب انتباه المدير بشكؿ دقيؽ وملذلؾ  ،األداءعمى 
 .األداءأدائيـ الجيد مف خبلؿ معايير كفؤة لقياس 

 
 (225 ،2003)العطية،  نظرية الموارد اإلدراكية: -

ركزا عمى دور التوتر في ىذه الدراسة  المذافىذه النظرية لفيدلر وشريكو جو كارسيا، 
ه فعمو تجا ثر درجة ذكاء وخبرة القائد عمى ردةؤ بيا، وكيؼ ي ير المرغوبغكشكؿ مف المواقؼ 

وقد وجد فيدلر وكاسيا أف الذكاء والخبرة تعتبر ىذه النظرية أف التوتر عدو العقبلنية، التوتر، و 
( في حالة الذكاء العالي 1استنتاجات ىي: ) ةيتفاعبلف مع بعضيما، وأدى ذلؾ إلى ثبلث

يجابية بيف الخبرة في العمؿ تكوف ىناؾ عبلقة إ (2لى أداء فقط، )منخفض التوتر يؤدي إ
( أما في المواقؼ المدركة مف القائد عمى أنيا بتوتر 3في المواقؼ العالية التوتر، ) األداءو 

 الجيد. األداءمنخفض فإف القابميات الفكرية لمقائد تكوف مع 
 

  األداءمع  اتجاىات العاممين نحو المنظمةعالقة محدد: 
دراسة اتجاىات العامميف نحو حوافز العمؿ وتأثيرىا  تتم( 1997دراسة طوقاف )في 
أفراد عينة  لدىأف ىناؾ درجة مف عدـ الرضا إلى ىذه الدراسة وخمصت  ،األداءفي كفاءة 

أشارت  . كماالدراسة حوؿ السموؾ اإلداري والممارسات اإلدارية ألمناء المكتبات اتجاه العامميف
حيث كاف مستوى  ،وجود عبلقة بيف حوافز العمؿ ودرجة أداء العامميف ألعماليـالنتائج إلى 

كما أكدت استجابات  ثمما الحاؿ مع مستوى حوافز العمؿ.لدى العامميف منخفضًا م األداء
 األداءالمبحوثيف عمى الفكر اإلداري حوؿ أىمية المناخ التنظيمي في تحسيف مستوى 

واتخاذ  تدـ اشراؾ العامميف في تخطيط العمؿ وتنفيذ الميماأف ع. وفي المقابؿ فواالنتاجية
القرارات وتفويض الصبلحيات يسيـ بالضرورة في تسجيؿ اتجاىات سمبية ومعنويات منخفضة 

أف المياـ والممارسات اإلدارية عمى وتدؿ استجابات أفراد عينة الدراسة  تجاه العمؿ وأىدافو،
الثقة بينيـ وبيف العامميف معيـ ال تعطي مجااًل لمعامميف  التي يمارسيا أمناء المكتبات في بناء

وبالتالي فإنيا ال تخدـ بالضرورة عممية  ،مف أجؿ تطوير أدائيـ، وتنمية أنفسيـ نفسيًا ومينياً 
 .واإلنتاجية األداءالتطوير وزيادة 
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اتجاىات مديري المدارس الحكومية  إلى التعرؼ عمى( 2003عوض )دراسة  ىدفت
، ودراسة العبلقة بيف ىذه بأداء المرشد التربوي غزة نحو اإلرشاد التربوي وعبلقتوبمحافظات 

، وقد خمصت ىذه اإلرشاد المدرسيفي عمميـ  أثناءاالتجاىات وبيف أداء المرشديف التربوييف 
 إيجابية.الدراسة إلى أف اتجاىات مديري المدارس الحكومية نحو اإلرشاد التربوي ىي اتجاىات 

( الكشؼ عف اتجاىات األردنييف نحو أداء 2010)العزاـ والكاتبي راسة استيدفت د
وسائؿ اإلعبلـ األردنية اتجاه عدد مف الموضوعات والقضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
واألمنية، والكشؼ عف ىذه العبلقة بيف ىذه االتجاىات وبيف الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة 

الرضا العاـ ألفراد العينة عف أداء وسائؿ اإلعبلـ أف وصمت الدراسة إلى الجميور العاـ، وت
األردنية سمبيًا، عمى الرغـ مف وجود اتجاىات إيجابية نحو أداء وسائؿ اإلعبلـ كاف األردنية 

 بخصوص عدد مف الموضوعات.
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 جياز الشرطةبالمبحث الرابع: تعريف عام 

 المقدمة 
تقديـ نبذة مختصرة عف جياز الشرطة الفمسطينية، وأىداؼ  إلىييدؼ ىذا المبحث 

مواليـ أاف األوؿ لممواطنيف عمى أنفسيـ و وخطط ىذا الجياز العريؽ الذي يمثؿ خط األم
نبذة عف تأسيس وعمؿ ىذا الجياز وانتشاره الواسع في قطاع غزة، باإلضافة إلى  ،وممتمكاتيـ

وعمؿ اإلدارات والمحافظات المنتشرة في قطاع  ،وكيفية توزيع مراكز الشرطة في المحافظات
 غزة.

 
  : تعريف جياز الشرطة 

الشرطة الوطنية الفمسطينية ىيئة مدنية نظامية رئيسيا األعمى فخامة الرئيس القائد "
 ( 57 ،2005األمف الوطني" )كبلب، وزير الداخمية و  وتتبع لئلشراؼ المباشر مف ،عمىاأل
 

 منذ نبذة مختصرة تتحدث عف الشرطة الفمسطينية  :نيةنبذة عن جياز الشرطة الفمسطي
 :(اريخبدوف تجياز الشرطة،  دليؿ )جاء في حتى اآلف كما  1993في عاـ  يانشأت

تأسس جياز الشرطة في (  57 ،1999) شاش،  1993بعد اتفاقية أوسمو في عاـ 
ؿ الشرطي عمسارت الشرطة بخطوات سريعة اتجاه االعتراؼ بالو أراضي السمطة الفمسطينية 

ف معظـ ما أمكف تحقيقو في ىذا الصدد يتصؿ بالتقدـ العممي والفني إ .كمينة جديرة باالحتراـ
والمعدات ، كما أف النواحي االجتماعية والسموكية سايرت التقدـ بنفس   في األساليب والوسائؿ

مواطنيف بالشرطة يتطمب بذؿ المزيد مف الجيود لتنمية عبلقات ال مازاؿالدرجة ، إال أف الموقؼ 
وتحقيؽ االرتباط والتعاوف بينيما ، فعمؿ الشرطة يقوـ عمى مبدأ الشراكة مع المجتمع ومؤسساتو 

 .ألف األمف مصمحة الجميع
 مارس أعماالً يأىداؼ طموحة  أصبح ذاو أصبح النظاـ االداري في الشرطة أكثر تطورًا 

وتقديـ أعباء اجتماعية  تحمؿو  ،يـونشاطات متعددة تيدؼ إلى خدمة المواطنيف ورعاية مصالح
 . التعامؿ مع الوزارات والييئات األخرى ومؤسسات المجتمع المدنيكالخدمات العامة عدد مف 
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وعميو فجياز الشرطة يقـو بدوره كمأمور ضبط قضائي استنادًا لمقانوف كونو يشكؿ 
كونيا ضمانة لمأموري  الضمانة األكيدة األساسية لحماية الحقوؽ األساسية لؤلفراد ، إلى جانب

 الضبط القضائي أنفسيـ مف إثارة المسؤولية ضدىـ أيًا كاف نوعيا. 

    :مراحل تأسيس جياز الشرطة 
 مر تشكيؿ جياز الشرطة الفمسطينية بخمس مراحؿ وىي عمى النحو التالي:

تـ تشكيؿ الشرطة الفمسطينية في عيد االنتداب البريطاني حتى عاـ  المرحمة األولى:
الموقع االلكتروني لمشرطة، انيف التي تحدد صبلحيات الشرطة.)، حيث تـ إصدار القو 1948
 .(اريخبدوف ت

باحتبلؿ القسـ األكبر مف ارض  (إسرائيؿ)وقياـ  1948وبعد عاـ المرحمة الثانية: 
قرار مشترؾ مف جامعة الدوؿ العربية بضـ الضفة الغربية إلى السمطة األردنية  صدرفمسطيف ، 
)  فيوأما قطاع غزة فقد أنشأت مصر إدارة خاصة  ،قت كافة القوانيف األردنية عميياحيث طب

إدارة الحاكـ العاـ لقطاع غزة ( وصدر قانوف خاص بالشرطة ىناؾ سمي بقانوف الشرطة رقـ 
 (اريختالموقع االلكتروني لمشرطة، بدوف ). 36 ( لعاـ6)

راضي فمسطيف في الضفة الغربية لجميع أ (إسرائيؿ)وبعد احتبلؿ  المرحمة الثالثة:
ت قوة شرطية جديدة بالتعاوف تـ حؿ الشرطة الموجودة عمى األرض وشكم 67وقطاع غزة عاـ 

الموقع االلكتروني ) وكاف تشكيميا باألمر العسكري اإلسرائيمي. االحتبلؿ اإلسرائيميجيش مع 
 (اريختلمشرطة، بدوف 

منذ المحظة األولى لقياـ السمطة ؽ أوسمو قد نشأت الشرطة بعد اتفافالمرحمة الرابعة: 
الفمسطينية عمى ارض فمسطيف وسارت الشرطة بخطوات سريعة اتجاه االعتراؼ بالعمؿ 

 (اريختبدوف  ،الموقع االلكتروني لمشرطة)الشرطي كمينة جديرة باالحتراـ. 
سـ تـ إعادة تشكيؿ جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة بعد الح المرحمة الخامسة:

لو بصمة قوية في  تمباشرة عمى يد وزير الداخمية الشييد سعيد صياـ، والذي كان (1)العسكري
)موقع فرض األمف في قطاع غزة ومنع االعتداءات ومنع نفوذ العائبلت الباطؿ مف االنتشار. 

 (1/6/2015، تاريخ الوصوؿ: 2011وزارة الداخمية، 
 
 

                                                           
(

1
 بعد استنكاف االجهزة األمنٌة السابقة 2007سٌطرة حكومة حماس على جمٌع االجهزة االمنٌة فً قطاع غزة فً شهر ٌونٌو  (
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 لى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ومف أبرزىايسعى جياز الشرطة إ:  أىداف جياز الشرطة :
 (1/7/2014موقع الكتروني، تاريخ أخذ المقاؿ )الطوخي، 

 .تعزيز الثقة بيف أفراد المجتمع وجياز الشرطة -
 .تطوير عبلقات قوية مع أفراد المجتمع -
 .تحسيف الخدمات الشرطية المقدمة ألفراد المجتمع -
لشرطة لتحقيؽ أمف ف أفراد المجتمع وجياز اتنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاممة بي -

 . وتكبلالمجتمع وحؿ مش
 .نشر الثقافة األمنيػة والوعي االجتماعػي في المجتمع -
 ع وتعاونيـ.جميع أفراد المجتمخفض معدؿ الجريمة والوقاية منيا بمشاركة  -
 .الحرص عمى خمؽ بيئة آمنة في األحياء السكنيػة -
 

 التالي: (57 ،2005)كبلب ذكر ويخطط لو جياز الشرطة  ما يرنو إليو: خطط جياز الشرطة 
بناء جياز شرطة قوي ومتكامؿ ومتحضر وقادر عمى توفير األمف واالستقرار لجميع  أواًل: -

 المواطنيف ببل استثناء.
مد جسور التعاوف مع جميع فئات المجتمع بدوف تمييز وتقديـ الخدمات ليـ بطريقة تحتـر  ثانيًا: -

 .حقوقيـ األساسية
يانة حقوؽ ، حيث تسعى الشرطة الفمسطينية لحماية وصثالثًا: في مجال حقوق اإلنسان -

نشر الوعي والتثقيؼ ومرورُا بالتأىيؿ والتدريب عمى معايير حقوؽ اإلنساف وصواُل  بدءاً اإلنساف 
 إلى الحماية والرقابة عمى سموؾ منتسبي الشرطة أثناء قياميـ بتأدية واجبيـ في تطبيؽ القانوف.

في مجاؿ تقديـ الخدمة لمجميور مف خبلؿ االرتقاء باألساليب والنظـ اإلدارية المتبعة في  رابعًا: -
 .واحترامو تقديـ الخدمات لكسب محبة الجميور

عادة تأىيؿ الكادر الشرطي خامسًا: - وترشيح المتفوقيف منيـ لنيؿ  ،في مجاؿ تدريب وتطوير وا 
العموـ الشرطية، ومف خبلؿ التركيز عمى دورات  ( في ودكتوراهالدرجات العميا ) ماجستير 

 متخصصة في القيادة واإلدارة والتخطيط وغيرىا.
حيث يتـ وضع االستراتيجيات العامة لمكتب اإلعبلـ األمني  ،في مجال اإلعالم األمني سادسًا: -

وما يتناسب مع الظروؼ واإلمكانيات المحمية، أيضًا مف خبلؿ وضع خطة لتأىيؿ الكادر 
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رصد ما ينشر في الصحؼ و لجميور، اتوعية عبلمية لمي األمني، واستخداـ الوسائؿ اإلبلاإلع
 المحمية وغيرىا مف األمور التي تطور عمؿ اإلعبلـ األمني.

ياكؿ المؤسسة األمنية ىالتخطيط  شمؿخطيط والبحوث والدراسات بحيث يتفعيؿ إدارة الت سابعًا: -
داراتيا ومحافظاتيا بمستوى العمؿ الشرطي ومتابعة التخطيط والتأكد مف أف  وذلؾ لمرقي ،كافة وا 

 ليا. ةالمؤسسة تسير حسب الخطة المعد
مما يقمؿ الجريمة  ،تعطي األماف لممواطنيف مف الخوؼ مف الجريمة ثامنًا: الشرطة المجتمعية: -

 ؾشراإ عمى، وتقوـ فكرة الشرطة المجتمعية ويحد مف مستوياتيا وتعزز جودة الحياة في المجتمع
 .فالمجتمع في عممية حفظ األم

 

 :ي الييكل التنظيمي( رىRobbins بأف الييكؿ التنظيمي يوضح توزيع الواجبات والمياـ، وكؿ )
مسئوؿ ومف يتبع لو مف موظفيف، وطرؽ التنسيؽ الرسمية، وأنماط التفاعؿ الواجب 

 (.103 ،2003اتباعيا.)حريـ، 
حافظات مف الشماؿ إلى الجنوب، س مإدارة عامة وخم 29تكوف جياز الشرطة مف ي

: منيا مساعد مدير عاـ في الشرطة وىـ كؿ قسـ يرأسأقساـ رئيسية  مقسمة لخمسةىي و 
 عاـ مدير الشرطة لممحافظات الجنوبية ويتبع لو المحافظات الخمس، ومساعد عاـ مساعد مدير

طة لمشئوف الشر  عاـ الشرطة لمشرطة المتخصصة ويتبع لو ست إدارات عامة، ومساعد مدير
الشرطة لمعمميات عاـ اإلدارية والمالية ويتبع لو ست إدارات عامة أيضًا، ومساعد مدير 

الشرطة لمشرطة النظامية ويتبع عاـ والتدريب ويتبع لو خمس إدارات عامة، وأخيرًا مساعد مدير 
 لو ستة إدارات عامة.

 
 افظات .مح 5إدارة مركزية و  27تتكوف الشرطة مف  :الفروع والمحافظات 
 عمى النحو التالي:( وىي 1موضحة في الجدوؿ )ىي كما إدارات الشرطة المركزية  -1
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 (1جدول )
 يوضح إدارات الشرطة العامة

 اإلدارة م اإلدارة م اإلدارة م
 المكتب اإلعبلمي 21 التنظيـ واإلدارة 11 اإلدارة العامة لمتنظيـ واإلدارة 1
 إدارة اآلليات 22 الدوريات والنجدة 12 تاالتصاالت وتكنولوجيا المعموما 2
 إدارة التدريب 23 الشرطة البحرية 13 اإلدارة العامة لمحراسات 3
 إدارة التسميح 24 الشرطة القضائية 14 اإلدارة العامة لممرور 4
 أمف الجامعات 25 الشرطة النسائية 15 إدارة مالية الشرطة 5
 أمف الشرطة 26 ةالعبلقات العام 16 اإلمداد والتجييز 6
 شرطة البمديات 27 العمميات المركزية 17 األدلة الجنائية 7
 مكافحة المخدرات 28 المباحث العامة 18 التخطيط والتطوير 8
 ىندسة المتفجرات 29 المعابر والحدود 19 "اإلنتربوؿ"الشرطة الجنائية  9
   المفتش العاـ لمشرطة 20 التدخؿ وحفظ النظاـ 10

 ( 2015، جياز الشرطة، تقرير خاص ،)التنظيم واإلدارةالمصدر: 
إدارة عامة وخمس محافظات مف الشماؿ إلى الجنوب،  29يتكوف جياز الشرطة مف 

منيا إدارات خمس رئيسية تتبع لمدير الشرطة مباشرة وىي: المباحث العامة، ومكافحة 
باإلضافة إلى أف وحدة  المخدرات والتدخؿ وحفظ النظاـ، وأمف الشرطة ومفتش عاـ الشرطة،

 الشئوف القانونية تتبع أيضًا لمدير عاـ الشرطة.
 

 عمى النحو التالي: (2كما ىي موضحة في جدوؿ )محافظات الشرطة الخمس  -2
 (2جدول)

 الخمسة يوضح محافظات الشرطة
 المحـــــافظـــة م
 محافظة الشماؿ 1
 محافظة غزة 2
 محافظة الوسطى 3
 محافظة خانيونس 4
 محافظة رفح 5

 ( 2015، جياز الشرطة، تقرير خاص ،المصدر: )التنظيم واإلدارة
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كز الشرطة في قطاع غزة موزعة عمى خمس محافظات كما ىو موضح في الجدوؿ امر 
، حيث مف خبلؿ ىذه المحافظات يتـ بسط األمف ومتابعة القضايا األمنية والشرطية في (2رقـ )

 .أنحاء قطاع غزة
 

 جياز الشرطة، ت خ(: في جياز الشرطة الموارد البشرية ( 
 النحو التالي: (3كما ىو في جدوؿ)أعداد العامميف في جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة 

 
 (3جدول )

 يوضح القوى البشرية لجياز الشرطة
 العدد 2حسب الرتبة م
 8231 رتبة لواء ) جميع أفراد الشرطة( مف رتبة جندي حتى 1
 1437 لى رتبة لواءإمف رتبة نقيب  2
 387 مف رتبة رائد إلى رتبة لواء 3
 1050 رتبة نقيب 4

 جياز الشرطة، تقرير خاص ( ،المصدر: )التنظيم واإلدارة
 ،اً شرطي وصؼ ضابط وضابط 8231عدد قوى جياز الشرطة الفمسطينية ىو 

يحمموف رتبة  اً ضابط 1437 والمحافظات في جياز الشرطة، منيـ موزعيف عمى جميع اإلدارات
 (2015نقيب إلى رتبة لواء. )جياز الشرطة، تقرير خاص، 

 
 

 

                                                           
2
 الرتبة: هً الدرجة العسكرٌة التً تمٌز مستوٌات أعضاء الشرطة، وتبدأ من رتبة جندي وتنتهً عند رتبة فرٌق أول. 
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 الحالفصــن الج
 الطريقة واإلجراءات

 

 المقدمة. -

 منيج الدراسة.  -

 .مجتمع الدراسة -

 عينة الدراسة. -

 أداة الدراسة. -

 خطوات بناء االستبانة. -

 صدق االستبانة. -

 ثبات االستبانة. -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة. -
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 :مقدمةلا

جراءاتيا محورا رئيسا يتـ مف خبللو انجاز الجانب التطبيقي مف  تعتبر منيجية الدراسة وا 
الدراسة، وعف طريقيا يػتـ الحصػوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ 

لي تحقػؽ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسػة، وبالتػا
 . المطموبةاألىداؼ 

الدراسػة، وكػذلؾ وعينػة ومجتمػع  متبػعنيج اللممػ تنػاوؿ ىػذا الفصػؿ وصػفاً عمػى ذلػؾ  بناءً 
وينتيػي  ،، ومدى صدقيا وثباتيػاوكيفية بنائيا وتطويرىاإعدادىا أداة الدراسة المستخدمة وطريقة 

 اخبلص النتػػائج، وفيمػػواسػػتلبيانػػات الفصػػؿ بالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي تحميػػؿ ا
 يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 
 .منيج الدارسة

 مف الذي يحاوؿ التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 تطرح التي مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا، والعبلقة وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ خبللو

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا

"المنيج الذي يسعى  بأنو التحميمي الوصفي المنيج (100 ،2006) الحمداني ويعرؼ
فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ  ،الراىنة أولوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة، 

تطمب معرفة يو  لوصؼ ظاىرة أو مشكمة، ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا  ركيف في الدارسة والظواىر التيالمشا

 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيػػث اتجػػو الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة إلػػى مصػػادر المصــادر الثانويــة .1
جنبيػة ذات العبلقػة، والػدوريات البيانات الثانوية والتي تتمثػؿ فػي الكتػب والمراجػع العربيػة واأل

سػػػة، والبحػػػث راوالمقػػػاالت والتقػػػارير، واألبحػػػاث والدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػػت موضػػػوع الد
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
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: لمعالجػػػة الجوانػػػب التحميميػػػة لموضػػػوع الدراسػػػة لجػػػأ الباحػػػث إلػػػى جمػػػع المصـــادر األوليـــة .2
 تبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض.سنات األولية مف خبلؿ االالبيا

 

 مجتمع الدراسة : 

عمى  درسيا الباحث، وبناءً مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي ي
ضباط جياز الشرطة الفمسطينية مشكمة الدراسة وأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف 

 ( 2015تقرير خاص، )جياز الشرطة،  ًا.ضابط 1437 دىـوالبالغ عد مف رتبة نقيب فما فوؽ
 

 عينة الدراسة:

حيث تـ توزيع عينة استطبلعية حجميا الطبقية عشوائية العينة الالباحث طريقة  استخدـ
النيائي، وبعد مف التحميؿ  اوقد تـ استبعادىموثباتيا ستبانة لمتأكد مف صدؽ االستبانة ا 30

بنسبة  استبانات 305ى مجتمع الدراسة وقد تـ استرداد ستبانة عما 330ذلؾ تـ توزيع 
92.4.% 

  (Moore and more, 2003):التالية تم حساب حجم العينة من المعادلة

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:

Z  :القيمة المعيارية المقابمة لمستوى داللة معموـ )مثبًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 

m :مثبًل( 0.05: الخطأ اليامشي: وُيعّبر عنو بالعبلمة العشرية) 

 يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:
n الُمَعّدؿ   = 

1 

nN

N n
        (2) 

 جتمعتمثؿ حجـ الم Nحيث 
 ( نجد أف حجـ العينة يساوي:1باستخداـ المعادلة )
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2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 :( يساوي2ّدؿ باستخداـ المعادلة )فإف حجـ العينة الُمعَ  ،= N  1437 حيث أف مجتمع الدراسة

n الُمَعّدؿ   = 303
13841437

1437384





  

 .عمى األقؿ 303اسب في ىذه الحالة يساوي وبذلؾ فإف حجـ العينة المن

 

 :أداة الدراسة

وأثرىا  محددات سموك المواطن الصالح في جياز الشرطة بقطاع غزة "ستبانة حوؿتـ إعداد ا
 "األداءعمى 

 ستبانة الدارسة من ثالثة أقسام رئيسة عمى النحو التالي:تتكون ا

، المؤىؿ الفئة العمرية)لمستجيب وىو عبارة عف المعمومات الشخصية عف االقسم األول: 
 الرتبة(و سنوات الخدمة، و المسمى الوظيفي، و مكاف العمؿ، و العممي، 

 ةفقرة، موزع 37، ويتكوف مف محددات سموك المواطن الصالحوىو عبارة عف  القسم الثاني:
 مجاالت : 3عمى 

 ( فقرة.12ويتكوف مف )، توقع المعاممة العادلةالمجال األول: 

 ( فقرة.16ويتكوف مف )، إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو وظائفيماني: المجال الث

 ( فقرات.9ويتكوف مف )، اتجاىات العاممين نحو المنظمةالمجال الثالث: 

 ( فقرة.18ويتكوف مف )، الوظيفي األداءالقسم الثالث: وىو عبارة عن 

ثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحو 
(4:) 
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 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي4جدول )

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة  قميمة قميمة جداً  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 

" وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذه  قميمة جداً ( لبلستجابة " 1اختار الباحث الدرجة )
 ستجابة.% وىو يتناسب مع ىذه اال20الحالة ىو

 

 ستبانة:خطوات بناء اال

محددات سموك المواطن الصالح في جياز الشرطة " لمعرفة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 -ستبانة :الباحث الخطوات التالية لبناء اال، واتبع " األداءوأثرىا عمى  بقطاع غزة

اسػػة، واالسػػتفادة در الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػػوع الو  اإلدارياألدب طػػبلع عمػػى اال -1
 ستبانة وصياغة فقراتيا.منيا في بناء اال

 مجػػػػاالتفػػػػي تحديػػػػد  استشػػػػار الباحػػػػث عػػػػددًا مػػػػف أسػػػػاتذة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية والمشػػػػرفيف -2
 .وفقراتيا ستبانةاال

 ستبانة.المجاالت الرئيسة التي شممتيا االتحديد  -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 ( فقرة.73( مجاالت و )4صورتيا األولية وقد تكونت مف ) ستبانة فيـ تصميـ االت -5
 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مع المشرؼ. -6
مػػف أعضػػاء ىيئػة التػػدريس فػي الجامعػػة اإلسػػبلمية،  ( محكمػاُ 15سػتبانة عمػػى )تػـ عػػرض اال -7

. وجامعػػة األقصػػػى، وأكاديميػػة اإلدارة والسياسػػػة ،وجامعػػة األزىػػر، وجامعػػػة القػػدس المفتوحػػػة
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.1رقـ ) والممحؽ

 وأسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أو اإلضػافة المحكميف تـ تعػديؿ بعػض فقػرات اال راءفي ضوء آ -8
 (.2) ؽ( فقرة، ممح55ستبانة في صورتيا النيائية عمى )اال رالتعديؿ، لتستق
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 صدق االستبيان:

 ،2010سو" )الجرجاوي،صدؽ االستبانة يعني " أف يقيس االستبياف ما وضع لقيا 
(، كما يقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ 105

مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" 
 ستبانة بطريقتيف:التأكد مف صدؽ اال (. وقد تـ179 ، 2001)عبيدات وآخروف،

 لمحكمين "الصدق الظاىري":صدق ا -1

 في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف ىويقصد بصدؽ المحكميف "

عرض ( حيث تـ 107 ،2010 " )الجرجاوي،الدراسة موضوع المشكمة أو الظاىرة مجاؿ
ومختصيف إدارة األعماؿ و في  تصاً خم  13ستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف اال

، وقد استجاب ( (1أسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ))  اإلحصار واألساليب الكميةفي  اثنيف
ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ  وأخرىالباحث آلراء المحكميف 

 (.2انظر الممحؽ رقـ ) -خرج االستبياف في صورتو النيائية 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

ستبانة مع المجاؿ ي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االيقصد بصدؽ االتساؽ الداخم
ستبانة وذلؾ مف خبلؿ حث بحساب االتساؽ الداخمي لبلالذي تنتمي إلية ىذه الفقرة، وقد قاـ البا

ستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اال حساب معامبلت االرتباط
 ، وقد تـ ذلؾ عمى النحو التالي:نفسو

 توقع المعاممة العادلة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 5جدوؿ )يوضح 
 " والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

0.05≥ α وضع لقياسو. ويقيس ما المجاؿ صادقاً  دوبذلؾ يع 
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 (5) جدول

 " والدرجة الكمية لممجال توقع المعاممة العادلة" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

  معاممة عادلة مف قبؿ الرؤساء المباشريف في العمؿ تتمقى 1

 في العمؿ تشعر بثقة كبيرة تجاه الرئيس المباشر 2
 لديؾ استعداد لممشاركة في العبلقات االجتماعية خارج العمؿ 3
 المباشر يعدؿ في الثواب والعقاب بعد تقييـ أداء األفراد رئيسؾ 4
 العمؿفي الستقرار الداخمي لعدالة الرئيس تشعر بالرضا وا 5
  يـ كؿ ما في وسعؾ لمعمؿلديؾ الرغبة بتقد 6

 ف بعدالةو ر بثقة عالية عندما يعاقب الموظفتشع 7
 ؾ في العمؿ يتعامموف معؾ بسموكيات مقبولةؤ زمبل 8
 ؾ في العمؿ حوؿ القرارات المتعمقة بعممؾ في إدارتؾؤ يناقشؾ رؤسا 9
  مصمحتؾ في القرارات المرتبطة بعممؾ فو باشر ؾ المؤ يراعي رؤسا 10

  يتـ إعبلمؾ عادة بأي نشاطات رسمية أو اجتماعية قبؿ حدوثيا 11

 سموؾ المدراء في جياز الشرطة يتسـ باإلنصاؼ 12
 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

إدراؾ العامميف ط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ( معامؿ االرتبا6جدوؿ )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط  التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 وضع لقياسو. ويقيس ماالمجاؿ صادقا  دوبذلؾ يع α ≤0.05 المبينة دالة عند مستوى معنوية 
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 (6جدول )

إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو من فقرات مجال " معامل االرتباط بين كل فقرة 
 " والدرجة الكمية لممجال وظائفيم

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

   إلزامي يجب القياـ بو عمؿ يكوف مساعدة لزمبلئؾ ىو عمؿٌ أي  1

 ات الدواـ الرسمي عند الحاجةتقبؿ االستمرار في العمؿ إلى ما بعد ساعت 2
 تتطوع لممسئوليات اإلضافية التي توكؿ إليؾ بكؿ رحابة صدر 3
 تيتـ بإعبلـ جية عممؾ مسبقًا عندما ال تتمكف مف الحضور 4
ف لـ يكف أحد يراقبؾ 5  تتقيد باألنظمة الخاصة بالعمؿ حتى وا 
 ؾ عمى القياـ بالمياـ الموكمة ليـءزمبل تساعد 6
 تتعاوف مع رؤسائؾ ألداء المياـ عمى أحسف وجو 7
 ليحصموا عمى خدمة متميزةوارشادىـ تقـو بمساعدة المواطنيف  8
 يدىـ بخبراتؾفتقـو بمساعدة الموظفيف الجدد وت 9
 الفورية لزمبلئؾ عندما يكوف لدييـ أعباء كثيرة تقدـ المساعدة 10
 بمساعدة اآلخريف ولو تطمب ذلؾ وقتًا إضافياً  تقـو 11
 وتطويره العمؿأعماؿ إضافية لتحسيف في تتطوع  12
  تنتبو لؤلثر الذي يتركو سموكؾ في اآلخريف 13

 اآلخريفعمى حقوؽ  حافظت 14
 في جياز الشرطة تكبلتساىـ في حؿ المش 15
 تحتـر أنظمة وتعميمات جياز الشرطة 16

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

اتجاىات العامميف ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 7جدوؿ )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  ةنحو المنظم

 وضع لقياسو. ويقيس ماالمجاؿ صادقا  دوبذلؾ يع α ≤ 0.05 معنوية 
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 (7جدول )

" والدرجة  اتجاىات العاممين نحو المنظمةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

   لديؾ االستعداد لبلستمرار في عممؾ الحالي حتى بموغؾ سف التقاعد 1

 ستصاب حياتؾ باالرتباؾ إذا تركت عممؾ الحالي 2
 ليست المكاسب المادية فقط ىي التي تستحوذ عمى اندفاعؾ نحو عممؾ 3
 في حاؿ توفرت فرصة عمؿ مشابية لعممؾ تفضؿ االستمرار في عممؾ الحالي 4
 ترغب في استمرار العبلقة التي قامت بينؾ وبيف زمبلئؾ في العمؿ 5
 تشعر بالسعادة مف خبلؿ عممؾ في جياز الشرطة 6
 الجياز الذي تعمؿ بوتشعر بأف أىدافؾ الخاصة تتوافؽ مع أىداؼ  7
 طة يدفعؾ إلى التمسؾ بالبقاء فيوالمناخ الودي في الشر  8
 تتوافؽ قيمؾ الذاتية مع القيـ السائدة في الشرطة 9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

"  الوظيفي األداءفقرات مجاؿ "  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف8جدوؿ )يوضح 
 ≤0.05 والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

α وضع لقياسو. وبذلؾ يعد المجاؿ صادقا يقيس ما 
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 (8جدول )

 لممجال" والدرجة الكمية  الوظيفي األداءمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

  المستخدمة في جياز الشرطة موضوعية وواضحة األداءمعايير  1

 ليةاعالتي تستخدميا الشرطة قادرة عمى قياس أداء الموظؼ بف األداءمعايير  2
 الوظيفي في الوقت المحدد ءاألداتقـو ببذؿ الجيد الكافي  إلنجاز  3
 تقـو باستغبلؿ الموارد المتاحة لديؾ في أثناء أدائؾ الوظيفي 4
 الوظيفي األداءتشارؾ في عممية اتخاذ القرارات لتحسيف  5
 عماؿيوجد تنسيؽ مستمر بيف المستويات اإلدارية لتحقيؽ الجودة المطموبة في انجاز األ 6
لماـ بطبيعة األعماؿ الموكمة إليؾت 7  توفر لديؾ معرفة وا 
  يؤثر نظاـ العقوبات والجزاءات المعتمد في الشرطة في تحسيف أدائؾ الوظيفي وتطويره 8

  ةفي عممية تحديد البرامج التدريبية المطموب األداءيتـ االستفادة مف نتائج تقييـ  9

 قبؿ حدوثيا تكبلمى اتخاذ التدابير الوقائية لممشتحرص ع 10
 تخطط تخطيطًا جيدًا لؤلعماؿ قبؿ تنفيذىا 11
 تستطيع التكيؼ والتأقمـ مع أي تغييرات قد تطرأ في جياز الشرطة 12
 طويرؾيسيـ اطبلعؾ عمى نتائج تقييـ أدائؾ في ت 13
 تظير التفاعبلت المناسبة مع الجميور 14
  تعطي تعميمات واضحة لدعـ أىداؼ الوحدة 15

 تقدـ المساعدة البلزمة لمموظفيف الجدد 16
 تستغؿ وقتؾ لمقياـ بالعمؿ 17
 لمرتبطة بالعمؿتحرص عمى حضور االجتماعات والمقاءات ا 18

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي 
دراسة بالدرجة الكمية لتريد األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت ا

 ستبانة.لفقرات اال
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ستبانة دالة إحصائيًا مبلت االرتباط في جميع مجاالت اال( أف جميع معا9يبيف جدوؿ )
وضعت  وتقيس ماستبانة صادقو جميع مجاالت اال وبذلؾ تعد α ≤0.05 عند مستوى معنوية 

 لقياسو.

 (9جدول )

 ستبانةالستبانة والدرجة الكمية لالدرجة كل مجال من مجاالت ا معامل االرتباط بين

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

  توقع المعاممة العادلة

 إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

  الوظيف األداء

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *     

  :Reliabilityثبات اإلستبانة 

 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو "أف 
جة يعطي المقياس قراءات (، ويقصد بو أيضا "إلى أي در 97 ،2010الجرجاوي،) متتالية"

متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار 
 (. 2002استخدامو في أوقات مختمفة" )القحطاني، 

 ستبانة الدراسة مف خبلؿ:وقد تحقؽ الباحث مف ثبات ا

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

النتائج كما ىي مبينة  ستبانة، وكانتخ لقياس ثبات االدـ الباحث طريقة ألفا كرونبااستخ
 (.10في جدوؿ )
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 (10جدول )

 ستبانةعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االم

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

  توقع المعاممة العادلة

 المدى الذي تغطيو وظائفيـإدراؾ العامميف التساع 

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

 الوظيفي األداء

  جميع المجاالت معا

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ*

( أف قيمة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ مرتفعػة لكػؿ 10مف النتائج الموضحة في جدوؿ )واضح 
(. وكػػذلؾ سػػتبانة )جميػػع فقػػرات اال ( بينمػػا بمغػػتمجػػاؿ حيػػث تتػػراوح بػػيف )

لجميػػع  بينمػػا بمغػػت ( ،قيمػػة الصػػدؽ الػػذاتي مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث تتػػراوح بػػيف )
 ( وىذا يعنى أف معامؿ الصدؽ الذاتي مرتفع.ستبانة )فقرات اال

 قابمػػػة لمتوزيػػػع، (2سػػػتبانة فػػػي صػػػورتيا النيائيػػػة كمػػػا ىػػػي فػػػي الممحػػػؽ )تكػػػوف االوبػػػذلؾ 
ممػػا يجعمػػػو عمػػى ثقػػػة تامػػة بصػػػحة  سػػتبانة الدراسػػػةاويكػػوف الباحػػث قػػػد تأكػػد مػػػف صػػدؽ وثبػػػات 

 واختبار فرضياتيا. ستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسةاال

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Statisticalسػػػػتبانة مػػػػف خػػػػبلؿ برنػػػػامج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي تفريػػػػغ وتحميػػػػؿ االتػػػػـ 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سػػمرنوؼ - اختبػػار كولمجػػوروؼ تػػـ اسػػتخداـ

Test وكانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي الختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو ،
 (.11في جدوؿ )مبينة 

 (11جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  المجال

  توقع المعاممة العادلة

 المدى الذي تغطيو وظائفيـ إدراؾ العامميف التساع

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

 الوظيفي األداء

 جميع مجاالت االستبانة معا
جميػػػػع ل (.Sig)( أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 11واضػػػػح مػػػػف النتػػػػائج الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

يػذه المجػاالت يتبػع وبػذلؾ فػإف توزيػع البيانػات ل0.05 ى الداللػة مسػتو مػف  أكبػرت الدراسػة مجػاال
 تـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيثالتوزيع الطبيعي، 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

لوصػػػػؼ عينػػػػة (: Frequencies & Percentages)النسػػػػب المئويػػػػة والتكػػػػرارات  -1
 الدراسة.

 .سط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبيالمتو  -2

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3
 لمعرفػةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنوؼ - اختبػار كولمجػوروؼ -4

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو
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( لقيػػػػاس درجػػػػة Pearson Correlation Coefficientمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف ) -5
. وقد تـ اسػتخدامو لحسػاب االرتباط: يقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف

 االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة، والعبلقة بيف المتغيرات.

 .Stepwiseاالنحدار المتعدد باستخداـ طريقة  -6

اف متوسػط درجػة االسػتجابة لمعرفػة مػا إذا كػ (T-Test) فػي حالػة عينػة واحػدة Tاختبػار  -7
عف ذلؾ. ولقد تـ استخدامو  أـ زاد أو قؿ 3درجة الموافقة المتوسطة وىي  ىإل قد وصؿ

 لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػػايف األحػادي  -8
ىنػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػبلث مجموعػػات أو أكثػػر  تلمعرفػػة مػػا إذا كانػػ

 مف البيانات.
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 رابعالفصــن ال
 حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 

 مقدمةال 

  البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 تحميل فقرات االستبانة 

 اختبار فرضيات الدراسة 
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 المقدمة:

، وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةالفصؿ عرضًا ل يتضمف ىذا
ستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة واستعراض أبرز نتائج اال اإلجابة عف أسئمة

المؤىؿ و ، الفئة العمرية)التي اشتممت عمى  البيانات الشخصيةتحميؿ فقراتيا، والوقوؼ عمى 
لذا تـ إجراء المعالجات ، الرتبة(و سنوات الخدمة، و المسمى الوظيفي، و مكاف العمؿ، و العممي، 

إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية  الدراسة، ستبانةااإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا  (SPSS)لمدراسات االجتماعية 

 الفصؿ. 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  عينةلالوصف اإلحصائي 

 البيانات الشخصيةوفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الفئة العمريةتوزيع  -
 

 (12جدول )
 عينة الدراسة حسب الفئة العمريةتوزيع 
 النسبة المئوية % العدد الفئة العمرية

  سنة 30أقؿ مف 

 سنة 40إلى أقؿ مف  30
 سنة 50إلى أقؿ مف  40

 سنة فأكثر 50
  المجموع

 30أعمػارىـ أقػؿ مػف  الدراسػة مػف عينػة% ( أف مػا نسػبتو 12)يتضح مف جػدوؿ 
تتػػراوح أعمػػارىـ مػػف  %و سػػنة، 40إلػػى أقػػؿ مػػف  30% تتػػراوح أعمػػارىـ مػػف سػػنة، 

 80يبلحظ أف ما نسبتو ، حيث سنة فأكثر 50أعمارىـ  %سنة، بينما  50إلى أقؿ مف  40
عامػًا، ويعػزى ذلػؾ ألف ضػباط الشػرطة  40 % مف عينة الدراسة ىـ في سف الشباب مػا دوف الػػ

ثػػـ قامػػت بإعػػادة  2007التػػي سػػيطرت عمػػى قطػػاع غػػزة فػػي عػػاـ لحكومػػة حركػػة حمػػاس  يتبعػػوف
رطة ىػـ مػف الشػباب الػذي التحقػوا بيػا يعني أف المنتمػيف لجيػاز الشػ، وىذا تشكيؿ جياز الشرطة
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% مػف عينػة الدراسػة أعمػارىـ أقػؿ مػف  80منذ سبع سنوات فقط، لػذا كانػت مػا نسػبتو حديثًا أي 
 عامًا. 40

 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع  -

 (13جدول )
 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع 

وية %النسبة المئ العدد الحالة االجتماعية  

   متزوج

 غير متزوج
  المجموع

حػػػالتيـ االجتماعيػػػة  الدراسػػػة مػػػف عينػػػة% ( أف مػػػا نسػػػبتو 13)يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ 
الدراسػػة ىػػي مػػف  ويشػػير الباحػػث ىنػػا أف ،جتماعيػػة غيػػر متػػزوجحػػالتيـ اال %بينمػػا  ،متػػزوج

 30( ىػػـ أكبػػر مػػف 12ة حسػػب جػػدوؿ )% مػػف عينػػة الدراسػػ 73الرتػػب السػػامية وأف مػػا نسػػبتو 
مسػطيني ، وىذا طبيعي أف تكوف نسبة المتزوجيف عاليػة جػدًا، باإلضػافة إلػى أف المجتمػع الفاً عام

المسمـ يحصف نفسو بالزواج، ممػا يكػوف لػو مػردود عمػى االسػتقرار النفسػي والعػائمي والػذي يكػوف 
 .األداءلو مردود إيجابي عمى 

 لمؤىل العمميعينة الدراسة حسب اتوزيع  -

 (14جدول )
 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 دبمـو فما دوف
 بكالوريوس
  ماجستير 

 دكتوراه
 المجموع

ـ % مػػػف حممػػػة بكػػػالوريوس كحػػػد أدنػػػى مػػػني ( أف مػػػا نسػػػبتو14)يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ 
النسػػبة وتعػػزى  مػػؤىميـ العممػػي دبمػػـو فمػػا دوف، الدراسػػة مػػف عينػػة%  % دراسػػات عميػػا،6.5
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عينة الدراسة ىـ مف قيادات وكبار ضباط الشرطة، وىذا يعطي  ىو أفحممة البكالوريس لالكبيرة 
مػػػدى اىتمػػػاـ وزارة الداخميػػػة والشػػػرطة فػػػي قطػػػاع غػػػزة بػػػالمتعمميف والتعمػػػيـ، ووضػػػع حػػػوؿ  اً مؤشػػػر 
 .جؿ المناسب في المكاف  المناسب حسب مستواه التعميميالر 

 عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع  -

 (15جدول )
 عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
  الشماؿ

 غزة
 الوسطى
  خانيونس

 رفح
 المجموع

% يعممػػػوف فػػػي  يعممػػػوف فػػػي غػػػزة، % ( أف مػػػا نسػػػبتو15)يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ 
 الوسػػطىو  الشػػماؿمحافظػػات يعممػػوف فػػي  الدراسػػة مػػف عينػػة%  خػػانيونس، وأف مػػا نسػػبتو 

مدينة غزة ىػي المدينػة األكثػر  كما تعد ،محافظة غزة ىي كبرى محافظات قطاع غزة تعد. رفحو 
، كمػػا وغيرىػػا مؤسسػػات الحيويػػةمؤسسػػات الحكوميػػة والػػوزارات والحيويػػة و تحتػػوى عمػػى جميػػع ال

كػوف النسػبة األكبػر مػف ، ومػف الطبيعػي أف تتحتوى عمى أكبر تجمػع سػكاني فػي قطػاع غػزة أنيا
، لذا نجد أف النسيبة الكبيػرة مػف عينػة الدراسػة ىػـ مػف قيادات وضباط الشرطة ىـ مف مدينة غزة

 نس والتي تعتبر المحافظة الثانية مف حيث عدد السكاف.مدينة غزة ومف ثـ تأتي مدينة خانيو 
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 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 (16جدول )
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
   مدير إدارة عامة

 مدير دائرة
 رئيس قسـ
 إداري

 ضابط )تحقيؽ، أمف، تنفيذ(
  المجموع

 نسبة العامميف في مستويات ادارية عميا )مدير ادارة عامة( إف( 16يتضح مف الجدوؿ )
وبمغت نسبة ، % في حيف بمغت نسبة العامميف في االدارة الوسطى )مدير دائرة( %

تنظيمي لجياز الشرطة، ويبمغ معدؿ وىذا يدلؿ عمى انسياب الييكؿ ال ،%رئيس القسـ 
قساـ تقريبًا في حيف يتضح اف معدؿ اشراؼ كؿ مدير عاـ أشراؼ كؿ مدير دائرة عمى ثبلثة إ

وىذا يدلؿ عمى أف الرتب موزعة حسب الييكمية في الشرطة، وأنو كمما ، عمى ثمانية دوائر
 .فيةرتب والمسميات الوظيعدد اليقؿ اتجينا في الييكؿ التنظيمي ألعمى 

 
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  -

 

 (17جدول )
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
  سنوات 5أقؿ مف 

 سنوات 10إلى أقؿ مف  5مف 
 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 
 سنة 20إلى أقؿ مف  15مف 

 أكثرسنة ف 20
 المجموع
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أقؿ مف سنوات خبرتيـ  مف عينة الدراسة% ما نسبتو ( أف 17يتضح مف جدوؿ )
تتراوح  % ،سنوات 10إلى أقؿ مف  5مف تتراوح سنوات خبرتيـ  %، سنوات 5

إلى أقؿ  15مف تتراوح سنوات خبرتيـ  %، سنة 15إلى أقؿ مف  10مف سنوات خبرتيـ 
 ، حيث تـ إعادة تشكؿ جياز الشرطةسنة فأكثر 20% سنوات خبرتيـ ، بينما سنة 20 مف

بعد سيطرة حركة حماس عمى األجيزة األمنية في قطاع غزة، وكاف ذلؾ قبؿ ثماني سنوات 
وات فأقؿ، % مف عينة الدراسة ىـ مف ذوي خبرة عشر سن 80تقريبًا، لذا نجد أف ما نسبتو 

% مف عينة الدراسة وىـ مف الذيف استمروا في عمميـ مف    20تمثؿ ونجد الفئات التالية 
  األجيزة األمنية السابقة.

 عينة الدراسة حسب الرتبةتوزيع  -
 (18جدول )

 عينة الدراسة حسب الرتبةتوزيع 
 النسبة المئوية % العدد الرتبة
  نقيب

 رائد
 مقدـ
 عقيد
 عميد
 لواء

  المجموع

 % رتبتيـ نقيب، الدراسة مف عينة% ( أف ما نسبتو 18)يتضح مف جدوؿ  
عنػػػػد وضػػػػع القػػػػوانيف البلزمػػػػة  % رتبػػػػتيـ عميػػػػد.% عقيػػػػد، بينمػػػػا % مقػػػػدـ، رائػػػػد، 

لتسمسػػؿ الرتػػب يػػتـ عمػػؿ ىيكميػػة الرتػػب بحيػػث تكػػوف بشػػكؿ ىرمػػي وتكػػوف أعمػػى قمػػة اليػػـر ىػػي 
الطبيعػي أف تقػؿ أعػداد الرتػب أعمى رتبة ومف ثـ تبدأ القاعدة باالتسػاع كممػا نزلنػا لؤلسػفؿ، فمػف 

فقػط ألنيػػا رتبػة عميػػا وكممػػا  ( نجػد أف رتبػػة عميػد ىػػي 18كممػا كبػػرت ىػذه الرتبػػة، مػف جػػدوؿ )
 210قمػػػت الرتبػػػة نجػػػد أف األعػػػداد فػػػي ىػػػذه الرتػػػب تػػػزداد حتػػػى نصػػػؿ لرتبػػػة نقيػػػب والتػػػي تمثػػػؿ 
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ف ىنالؾ اتساؽ وتناسػؽ فػي ىذا يدلؿ عمى أو يتقارب بشكؿ كبير مع الواقع، ىذا التمثيؿ  ،ضابط
 ؿ التنظيمي لجياز الشرطة.يكالي

 

 اإلدارة التي يعمل فييا المستجيبعينة الدراسة حسب توزيع  -
 (19جدول )

 اإلدارة التي يعمل فييا المستجيبعينة الدراسة حسب توزيع 
 اإلدارة العامة

 035 دارات المتخصصةاإل

 49 اإلدارات الداعمة والمساندة

 020 المحافظات

305 عدد اإلجمالي

( نجػػد أف توزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة حسػػب اإلدارات 19) جػػدوؿ رقػػـنتػػائج وبػػالنظر فػػي 
عدد أفراد عينة  وبمغ (،135) اإلدارات المتخصصةمتباينة حيث بمغ عدد أفراد عينة الدراسة في 

(، كمػػا بمػػغ عػػدد أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف اإلدارات المسػػاندة أو 121ف محافظػػات غػػزة )الدراسػػة مػػ
أف األعمػػاؿ الشػػرطية تتركػػز عمػػى المحافظػػات وعمػػى إلػػى  ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ، (49) المعاونػػة

اإلدارات المتخصصة مثؿ المباحث ومكافحة المخدرات، لذلؾ جاء عدد أفػراد عينػة الدراسػة بيػذه 
 النسب.

 
 قرات االستبانةتحميل ف

متوسط درجة  لمعرفة ما إذا كافلعينة واحدة  Tتـ استخداـ اختبارلتحميؿ فقرات االستبانة 
أـ  3االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة حسب مقياس ليكرت المستخدـ وىي 

الفرضية الصفرية فإنو ال يمكف رفض  (0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت ف ال.
حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىريًا عف  األفرادكوف في ىذه الحالة متوسط آراء وي

( فيتـ رفض 0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05أما إذا كانت  ،3وىي درجة الموافقة المتوسطة 
عف يختمؼ جوىريًا  األفرادآراء الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط 

وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد  ،3وىي موافقة المتوسطة درجة ال
وذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار  .3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف أو ينقص بصورة جوىرية 
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درجة الموافقة موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لئلجابة يزيد عف قيمة االختبار فإذا كانت 
 العكس صحيح.و المتوسطة 

 
 " توقع المعاممة العادلة تحميل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.20النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

 (20جدول )

 " توقع المعاممة العادلةت مجال " لكل فقرة من فقرا (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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يب
لترت

ا
 

  معاممة عادلة مف قبؿ الرؤساء المباشريف في العمؿ تتمقى 1

 ؿتشعر بثقة كبيرة تجاه الرئيس المباشر في العم 2
 لديؾ استعداد لممشاركة في العبلقات االجتماعية خارج العمؿ 3
  المباشر يعدؿ في الثواب والعقاب بعد تقييـ أداء األفراد رئيسؾ 4

 مؿالعفي الستقرار الداخمي لعدالة الرئيس تشعر بالرضا وا 5
 لديؾ الرغبة بتقديـ كؿ ما في وسعؾ لمعمؿ 6
 ف بعدالةو ر بثقة عالية عندما يعاقب الموظفتشع 7

 ؾ في العمؿ يتعامموف معؾ بسموكيات مقبولةؤ زمبل 8

  ؾ في العمؿ حوؿ القرارات المتعمقة بعممؾ في إدارتؾؤ سايناقشؾ رؤ  9

  ف مصمحتؾ في القرارات المرتبطة بعممؾو ؾ المباشر ؤ يراعي رؤسا 10

 يتـ إعبلمؾ عادة بأي نشاطات رسمية أو اجتماعية قبؿ حدوثيا 11

 سموؾ المدراء في جياز الشرطة يتسـ باإلنصاؼ 12

  جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة * 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:20مف جدوؿ )
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ساوي ي " تقديـ كؿ ما في وسعؾ لمعمؿلديؾ الرغبة ب السادسة "لمفقرة المتوسط الحسابي 
، قيمة % ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف   ختباراال
ليذه الفقرة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة  ،α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 

مف قبؿ جدا  بدرجة كبيرة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي درجة الموافقة المتوسطة قد زاد عف 
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

 "سموؾ المدراء في جياز الشرطة يتسـ باإلنصاؼ"ة الثانية عشر  لمفقرةالمتوسط الحسابي 
القيمة وأف  ،قيمة االختبار  ،%أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ساوي ي

                        لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة تساوي  (Sig).االحتمالية 
 0.05≥ α،  درجة الموافقة عف  زادمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. قة بدرجة كبيرة مف مواف وىذا يعني أف ىناؾ 3وىي المتوسطة 

، وأف المتوسط الحسابي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ، %، قيمة االختبارالنسبي يساوي 

 ≤0.05 يًا عند مستوى داللة إحصائ " داالً  توقع المعاممة العادلة"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 
α،  درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف أفراد العينة عمى فقرات ىذا  3وىي المتوسطة 
 المجاؿ. 

مب درجة عالية مف جيزة التي تتطأف جياز الشرطة مف األ يعزو الباحث ذلؾ إلى  
تمؾ  االنضباط، ولدييا مف القوانيف واالنظمة ما يفرض عمى المسئوؿ معاممة عادلة وفؽ

قب أي سياسة الثواب والعقاب مباشرة ع -نظرًا ألىميتو –ىذا الجياز  االنظمة، وبالتالي يستخدـ
وعند القياـ بأدوار وامر يكوف ىنالؾ عقوبة تتناسب مع تمؾ المخالفة، فعؿ، فمثبًل عند مخالفة األ

متميزة او استثنائية يكوف ىنالؾ ثواب، وبالتالي فإف ظيور ىذه النتائج يدلؿ عمى صحة وسبلمة 
 البنية التنظيمية لجياز الشرطة.
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كما يمكف االستدالؿ مف ذلؾ عمى أف جياز الشرطة يعمؿ وفؽ عقيدة واضحة 
روح العمؿ الجماعي، واالنضباط  وراسخة، ولعؿ ذلؾ يتجسد مف خبلؿ التدريبات الدورية، وبث

خرى التي تقوـ بيا الجيات ز يقوـ بدور مختمؼ عف االدوار األوأف ىذا الجيا خاصة
 والمؤسسات الحكومية.

أظيرت النتائج  ( والتي2007)العطوي، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
كما واتفقت مع دراسة ، لة التنظيميةالعدايجابي لدى الكادر التدريسي لمحور عمى وجود انطباع إ

 ، ولـ يجد الباحث دراسةيجابية في محور العدالة التنظيميةأظيرت نتائج إ( والتي 2013)دمدـ، 
فطري،  كمفيـو مطمب بشريالعدالة أف ائج، ويعزو الباحث ذلؾ إلى تاخرى اختمفت مع ىذه الن

، وسموكًا سمبيًا عندما يتعرضوف لعكس يجابيًا عند معاممتيـ بعدالةحيث يسمؾ االفراد سموكًا إ
ذلؾ، وربما يفسر ذلؾ أيضًا مف خبلؿ النظرية الموقفية، والتي توضح أف السموؾ االنساني 

(، كما أف 2005ماىر، يتأثر بالعديد مف العناصر الموجودة في الموقؼ الخاص بيذا السموؾ )
بحسب ما يتوقع مف  األداءؼ يقدـ تقوؿ أف الموظىذه النتيجة تتوافؽ مع نظرية التوقعات التي 

(، كما أف نظرية العدالة تقوؿ أنو يجب وجود أنظمة تقيس ما يفعمو 2006عائد ) بوحوش، 
، كما يجب أف يكوف المدير عاداًل بيف األداءويقدمو األفراد كأنظمة عادلة لقياس فاعمية 

مع ىذه  (2012 ،)بندر، كما اتفقت دراسة (2006مرؤوسيو في تعاممو معيـ )بوحوش، 
 فوؽ جاء أبعادىا وبجميع التنظيمية بالعدالة العامميف إحساس أف  النتائج أظيرت الدراسة بحيث

 عينة لدى أبعادىا بجميع التنظيمية المواطنة سموؾ ارتفاع أظيرت النتائج بينما المتوسط،
 عمى التنظيمية عدالةلم الموظفيف إلدراؾ إيجابياً  أثراً  أف ىناؾ الدراسة نتائج بينت لقد .الدراسة
  .جميع أبعادىا وعمى التنظيمية المواطنة سموؾ
 

 " إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو وظائفيمتحميل فقرات مجال "  -
درجػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.21وؿ )النتائج موضحة في جد أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 
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 (21جدول )

إدراك العاممين التساع لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " المدى الذي تغطيو وظائفيم
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 إلزامي يجب القياـ بو ئؾ ىو عمؿٌ عمؿ يكوف مساعدة لزمبلأي  1
 تقبؿ االستمرار في العمؿ إلى ما بعد ساعات الدواـ الرسمي عند الحاجةت 2
 تتطوع لممسئوليات اإلضافية التي توكؿ إليؾ بكؿ رحابة صدر 3
 جية عممؾ مسبقًا عندما ال تتمكف مف الحضورتيتـ بإعبلـ  4
ف لـ يكف أحد يراقبؾ 5  تتقيد باألنظمة الخاصة بالعمؿ حتى وا 
 ؾ عمى القياـ بالمياـ الموكمة ليـءزمبل تساعد 6
 عمى أحسف وجو تتعاوف مع رؤسائؾ ألداء المياـ 7
 ليحصموا عمى خدمة متميزةوارشادىـ تقـو بمساعدة المواطنيف  8
 يدىـ بخبراتؾفتقـو بمساعدة الموظفيف الجدد وت 9
 ثيرةتقدـ المساعدة الفورية لزمبلئؾ عندما يكوف لدييـ أعباء ك 10
 بمساعدة اآلخريف ولو تطمب ذلؾ وقتًا إضافياً  تقـو 11
 وتطويره العمؿأعماؿ إضافية لتحسيف في تتطوع  12
 تنتبو لؤلثر الذي يتركو سموكؾ في اآلخريف 13
 عمى حقوؽ اآلخريف حافظت 14
 في جياز الشرطة تكبلتساىـ في حؿ المش 15
 تحتـر أنظمة وتعميمات جياز الشرطة 16
 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 حصائيًا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي داؿ إ* 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:21مف جدوؿ )

 ساوي ي "عمى حقوؽ اآلخريف أحافظ" ةالرابعة عشر لمفقرة المتوسط الحسابي 
وأف  ،االختبار  ، قيمة% ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف 
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  لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05≥ α،  درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه جدا  وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة 3وىي المتوسطة 
 الفقرة. 

" في جياز الشرطة تكبلتساىـ في حؿ المش" ةخامسة عشر ال لمفقرةالمتوسط الحسابي 
القيمة وأف  ،االختبار ، قيمة % ي أف المتوسط الحسابي النسبيأ  ساويي

 ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  تساوي  (Sig).االحتمالية 

α، درجة الموافقة المتوسطة ليذه الفقرة قد زاد عف  مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  ف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مفوىذا يعني أ 3وىي 

 
، وأف المتوسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  

 دلذلؾ يع تساوي  (Sig).لية القيمة االحتماوأف  ،االختبار %، قيمة يساوي 
 " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو وظائفيم"مجاؿ 

0.05≥ α،  درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف
اد العينة عمى فقرات أفر مف  ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة وىذا يعني أف 3وىي الموافقة المتوسطة 

 ىذا المجاؿ.

ر التي يتـ اختيار أفراد وضباط الشرطة فييا، القوانيف والمعايي احث ذلؾ إلىويعزو الب
االلتزاـ الديني ب يتصفواو ، مف المثقفيف والمتعمميفالشرطة الفمسطينية ىـ  ضباطمعظـ  أفحيث 

وكما يعزى ذلؾ إلى القيادة بالقدوة  المحافظة عمى حقوؽ المواطنيف،مف صفاتيـ و واألخبلقي 
مف قبؿ قيادة الشرطة والتي تمثؿ القدوة الحسنة لجميع أفراد وضباط جياز الشرطة، وىذا كاف 

كما أوضح ذلؾ المقدـ/ محمد المعصوابي ى انخفاض الجريمة في قطاع غزة لو األثر الكبير عم
سواء عمى مستوى الجرائـ ، 28/1/2015مدير في المباحث العامة في مقابمة شخصية معو في 

لممدى الذي ى إدراؾ العامميف في جياز الشرطة أو المخالفات والجنح، وىذا يدلؿ عمى مد
 .كمؿ وجود واجتياد لكي يؤدوا واجبيـ عمى أوظائفيـ والعمؿ بج تغطيو

 رت إلىاأش ( حيث2010جاسر، أبو ) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
كاف ىناؾ التزاـ تنظيمي سيكوف  أنو إذاوىذا يعني في إدراؾ العامميف لعمميـ،  نتائج مرتفعة

 أداء جيد. ىناؾ
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تتحدث عف عدـ وجود تأثير بيف واختمفت ىذه النتائج مع نظرية التقييـ اإلدراكي والتي 
العطية، )المكافآت الخارجية  يتـ استخداـ متغير وسيط وىوحينما  األداءإدراؾ العامميف عمى 

عف تأثير اإلدراؾ حيث تحدث  (2004(، كما اختمفت ىذه النتائج مع ما ذكره )العمياف، 2003
ف أدرؾ المدير موظفيو بطريقة خاطئةػ فإف ذلؾ سيؤثر سمبًا عمى الروح و ، األداءعمى تقييـ  ا 

 .األداءبدوره سيؤثر سمبًا عمى ىذا المعنوية لمموظفيف و 
ىو  دراسةف مجتمع ال( إلى أ2010جاسر، أبو اسة )توافؽ ىذه النتائج مع در  ويعزو الباحث

أبو في ىذه الدراسة ودراسة  في قطاع غزة، أي أف مجتمع الدراسة لموظفي الوزارات المدنية
لنفس معايير  ىي مف موظفي نفس الحكومة ويعيشوف نفس الظروؼ ويخضعوف جاسر

 التوظيؼ والترقية.
 " منظمةاتجاىات العاممين نحو ال تحميل فقرات مجال " -

درجػػة إلػػى  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متوسػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػؿ Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.22النتائج موضحة في جدوؿ ) .3وىي الموافقة المتوسطة 

 (22جدول )
اتجاىات العاممين نحو  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " المنظمة
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   لديؾ االستعداد لبلستمرار في عممؾ الحالي حتى بموغؾ سف التقاعد 1

 ستصاب حياتؾ باالرتباؾ إذا تركت عممؾ الحالي 2
 المادية فقط ىي التي تستحوذ عمى اندفاعؾ نحو عممؾ ليست المكاسب 3
  في حاؿ توفرت فرصة عمؿ مشابية لعممؾ تفضؿ االستمرار في عممؾ الحالي 4

 ترغب في استمرار العبلقة التي قامت بينؾ وبيف زمبلئؾ في العمؿ 5
 تشعر بالسعادة مف خبلؿ عممؾ في جياز الشرطة 6
 تشعر بأف أىدافؾ الخاصة تتوافؽ مع أىداؼ الجياز الذي تعمؿ بو 7
 المناخ الودي في الشرطة يدفعؾ إلى التمسؾ بالبقاء فييا 8
 ؾ الذاتية مع القيـ السائدة في الشرطةتتوافؽ قيم 9
 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:22مف جدوؿ )

عبلقة التي قامت بينؾ وبيف ترغب في استمرار ال الخامسة "لمفقرة المتوسط الحسابي 
 ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي "زمبلئؾ في العمؿ

ىذه  دلذلؾ تع تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ، ، قيمة االختبار%
رجة االستجابة ليذه مما يدؿ عمى أف متوسط د ،α ≤0.05 الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

جدا وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة  3وىي عف درجة الموافقة المتوسطة الفقرة قد زاد 
 مف أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

"  ستصاب حياتؾ باالرتباؾ إذا تركت عممؾ الحالي الثانية "لمفقرة المتوسط الحسابي 
القيمة وأف  ، ، قيمة االختبار% أي أف المتوسط الحسابي النسبي ساويي

 ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  تساوي  (Sig).االحتمالية 

α ، عف درجة الموافقة المتوسطة  زادمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  مف بدرجة كبيرة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي 

، وأف المتوسط الحسابي ف المتوسط الحسابي يساوي إبشكؿ عاـ يمكف القوؿ 
 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ، %، قيمة االختبارالنسبي يساوي 

 ≤0.05 ستوى داللة عند م إحصائياً  " داالً  اتجاىات العاممين نحو المنظمة " لذلؾ يعتبر مجاؿ

α ،عف درجة الموافقة المجاؿ يختمؼ جوىريًا  مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا
 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف أفراد العينة عمى فقرات ىذا 3وىي المتوسطة 
 المجاؿ. 

ًا واحدًا، يحمموف فكر  وأفرادىا في معظميـالشرطة  أف ضباطويعزو الباحث ذلؾ إلى 
ولدييـ القدرة عمى التمييز الصحيح لواقعيـ العممي، فيحمموف اتجاىات موحدة نحو جيازىـ 

مف مقومات نجاح  ىذه المؤسسة األمنية التي يتناغـ ضباطيا وقياداتيا مع  ي، وىذا يعدالشرط
قوية  الالتود اً نحو مؤسستيـ يعطي مؤشر  يجابيةاتجاىاتيـ اإلجيودىـ و توحد فبعضيـ البعض، 

 .هعمى تطور و ياز نحو قوة وعظمة ىذا الج
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 ( التي تحدثت عف2003)عوض، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
 حو منظمتيـ.وجود اتجاىات ايجابية لمموظفيف ن

( والتي 2010واختمفت بعض الدراسات مع ىذه الدراسة كدراسة )العزاـ وكاتبي،  
العينة عف أداء وسائؿ اإلعبلـ األردنية سمبيًا عمى الرغـ مف  تحدثت عف أف الرضا العاـ ألفراد

 موضوعات.ألردنية بخصوص عدة وجود اتجاىات ايجابية نحو أداء وسائؿ اإلعبلـ ا

تشابو عينتي الدراسة مف  ( إلى200 ويعزو الباحث اتفاؽ ىذه النتائج مع نتائج )عوض،
ـ مجتمع العينتيف، واختمفت نتائج ىذه حيث المنطقة الجغرافية والمستوى الثقافي الذي يحك

 ختبلؼ عينة الدراسة.ال (2010)العزاـ وكاتبي،  الدراسة مع نتائج دراسة 
 

 "محددات سموك المواطن الصالح" تحميل جميع فقرات 
إلػػي درجػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متوسػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػؿ Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.23النتائج موضحة في جدوؿ ) .أـ ال 3الموافقة المتوسطة وىي 
 (23جدول )

 "محددات سموك المواطن الصالحفقرات " لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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   محددات سموك المواطن الصالح

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *             

محػػػددات سػػػموؾ المػػػواطف  فقػػػرات المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع تبػػػيف أف( 23مػػػف جػػػدوؿ )
، قيمػػة % ( أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  سػػاوي ي الصػػالح
دالػػة إحصػػائيًا  الفقػػراتلػػذلؾ تعتبػػر  تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة وأف   االختبػػار

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متوسػػػط درجػػة االسػػػتجابة قػػػد زاد عػػػف درجػػػة  ،α ≤0.05 عنػػد مسػػػتوى داللػػػة 
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 فقػراتالمف أفػراد العينػة عمػى  بدرجة كبيرة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3الموافقة المتوسطة وىي 
 .بشكؿ عاـ

رابط الشرطي والصمة القوية التي تربط أفراد وضباط عمؽ التعزو الباحث ذلؾ إلى يو 
، وتظير ىذه النتائج العالية بسموؾ المواطف الصالح والذي شرطة الفمسطينية مع جيازىـجياز ال

األياـ خارج الدواـ الرسمي، وىذا يظير واضحًا في ىذه يظير جميًا في وقت الشدائد وفي أوقات 
الموظفيف  طينية في قطاع غزة، حيث لـ يتقاَض لفمسالسمطة ا العصيبة التي يعيشيا موظفو

الضابط  وأومع ذلؾ تجد الشرطي  ؛مف وقت إلى آخر سمؼرواتبيـ منذ سنة تقريبًا إال بعض ال
 يضحي بما يممؾ لكي يصؿ عممو ويأدي واجبو عمى أكمؿ وجو

( 2013دراسة )دمدـ، و ( 2007)العطوي،  بعض الدراسات كدراسة نتائجواتفقت 
في وجود عبلقة بيف محددات المواطف  ( 2012 ،)بندردراسة و ( 2010جاسر، أبو )دراسة و 

عزو الباحث السبب في اتفاؽ يالوظيفي، و  األداءي ىذه الدراسة مع الصالح الثبلثة المستخدمة ف
مف الطبقة المتعممة  ىوفي ىذه الدراسات  الدراسةأف مجتمع  إلىىذه الدراسات مع دراستو 

ف في والعاممو الكادر التدريسي، ىي عمى التوالي: رؾ معنى المواطنة الصالحة و المثقفة والتي تد
 الوزارات الحكومية في األردف.و وزارات السمطة في غزة، و الجامعات اليمنية، 

 

) العطية،  نظرية التقييـ اإلدراكيمنيا ودراسات عدة نظريات واختمفت ىذه النتائج مع 
والتي تحدثت عف وجود عبلقة سمبية بيف اإلدراؾ  (2010دراسة )العزاـ وكاتبي،  و  (2003

دراستيـ عمى عامة الشعب األردني وىذا كانت  (2010، العزاـ وكاتبي)، وذلؾ ألف األداءو 
ذلؾ فيي تعطي نتيجة مغايرة عف التي تعطييا  المتعمـ غيرو يعني أف عامة الشعب تضـ 

 مجتمعات العينات المتعممة والمثقفة.
نتيجة مجتمع  واختبلؼ بعضيا مع ىذه النتائج إلى اؽ بعض الدراساتيعزو الباحث اتف

الدراسات التي اتفقت مع نتائج ىذه الدراسات ىي دراسات لمجتمع عينة مماثؿ  وأفالدراسة 
وأما الدراسات التي اختمفت  ،لعينة ىذه الدراسة مثؿ موظفي الوزارات المدنية في قطاع غزة

 اً مجتمع ؼ مثؿ الشعب األردني بشكؿ عاـ فيو خميط وليسمختم دراسةنتائجيا فيي لمجتمع 
 كأطباء أو مدرسيف مثبل. اً متجانس
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 "الوظيفي األداء تحميل فقرات مجال " -

درجػة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلػى Tتـ استخداـ اختبار 
 (.24النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

 (24دول )ج
 "الوظيفي  األداء لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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  المستخدمة في جياز الشرطة موضوعية وواضحة األداءمعايير  1

2 
التي تستخدميا الشرطة قادرة عمى قياس أداء الموظؼ  األداءمعايير 

 ليةاعبف
 الوظيفي في الوقت المحدد األداءتقـو ببذؿ الجيد الكافي  إلنجاز  3
 لوظيفيتقـو باستغبلؿ الموارد المتاحة لديؾ في أثناء أدائؾ ا 4
 الوظيفي األداءتشارؾ في عممية اتخاذ القرارات لتحسيف  5

6 
يوجد تنسيؽ مستمر بيف المستويات اإلدارية لتحقيؽ الجودة المطموبة في 

 انجاز األعماؿ
 

لماـ بطبت 7  يعة األعماؿ الموكمة إليؾتوفر لديؾ معرفة وا 

يؤثر نظاـ العقوبات والجزاءات المعتمد في الشرطة في تحسيف أدائؾ  8
 الوظيفي وتطويره

 في عممية تحديد البرامج التدريبية المطموبة األداءيتـ االستفادة مف نتائج تقييـ  9
  قبؿ حدوثيا تكبلمى اتخاذ التدابير الوقائية لممشتحرص ع 10

 تخطط تخطيطًا جيدًا لؤلعماؿ قبؿ تنفيذىا 11
 تستطيع التكيؼ والتأقمـ مع أي تغييرات قد تطرأ في جياز الشرطة 12
 يسيـ اطبلعؾ عمى نتائج تقييـ أدائؾ في تطويرؾ 13
 تظير التفاعبلت المناسبة مع الجميور 14
 تعطي تعميمات واضحة لدعـ أىداؼ الوحدة 15
 تقدـ المساعدة البلزمة لمموظفيف الجدد 16
 تستغؿ وقتؾ لمقياـ بالعمؿ 17
 تحرص عمى حضور االجتماعات والمقاءات المرتبطة بالعمؿ 18

 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:24مف جدوؿ )

لماـ بطبيعة األعماؿ الموكمة  ة السابعة "لمفقر المتوسط الحسابي  يتوفر لديؾ معرفة وا 
قيمة و ، % ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي " إليؾ

ىذه الفقرة دالة إحصائيًا  دلذلؾ تعتساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف   االختبار
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف  ،α ≤0.05 عند مستوى داللة 

مف أفراد العينة  جدا وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة 3وىي درجة الموافقة المتوسطة 
 عمى ىذه الفقرة.

التي تستخدميا الشرطة قادرة عمى قياس  األداءيير معا ة الثانية "لمفقر المتوسط الحسابي 
قيمة االختبار و ، %أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ساوي ي"  أداء الموظؼ بفاعمية

ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  دلذلؾ تع تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف  
درجة الموافقة عف  زادسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد مما يدؿ عمى أف متو  ،α ≤0.05 داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3وىي المتوسطة 

، وأف المتوسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي
  تساوي (Sig).القيمة االحتمالية أف و  قيمة االختبارو %، النسبي يساوي 

مما يدؿ عمى أف  ،α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  " داالً  الوظيفي األداء "مجاؿ  دلذلؾ يع
وىذا  3وىي درجة الموافقة المتوسطة متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

 عينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.أفراد ال ف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مفيعني أ

روح الجماعة التي يعمؿ بيا قيادة وضباط الشرطة الفمسطينية،  ويعزو الباحث ذلؾ إلى
كما أف التكاتؼ  ،الشرطية األداءيجابي عمى بينيـ مما يؤثر بشكؿ إ والتفاىـ والتناغـ في العمؿ

 في العمؿ. واالنضباط األداءوالمحبة واأللفة بينيـ ليا الدور الكبير في حسف 

 أف( فكانت نتائج الدراسة  2013)نوح،  واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
باإلضافة إلى الدعـ التنظيمي  (،3معدؿ القياس الوسطى ) األداءجميع فقرات مجاؿ  تتجاوز 

 في أداء الشركات بوجود سموؾ المواطنة التنظيمية في الشركات الصناعية األردنية.
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 Buentello, Jung, and ذه النتائج عف نتائج بعض الدراسات كدراسة )واختمفت ى
Sun,، 2010  ) العامميف الذيف يعمموف أكثر مما ىو مطموب منيـ في جيد ف أأظيرت والتي

 .لمؤسسةالوصؼ الوظيفي ال يؤثر تأثيرًا مباشرًا عمى أداء ا

تجانس مجتمع  إلى ( مع نتائج ىذه الدراسة 2013يعزو الباحث اتفاؽ دراسة )نوح، 
حيث أف دراسة نوح تناولت الشركات الصناعية في مدينة سحاب باألردف، واختمفت مع  الدراسة
ىنا لشركة متعددة  الدراسةمجتمع  في أف ( Buentello, Jung, and Sun,، 2010)دراسة 

ؾ جاءت لذل األداءؤدي الختبلؼ الفكر و ؼ الثقافات والمجتمعات والديانات يالجنسيات، واختبل
 نتائجيا تختمؼ عف نتائج ىذه الدراسة

 

 فرضيات الدراسةاختبار 

 )الفرضية الرئيسة األولى( اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة

 ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة  :الفرضية الصفرية

 .ة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسةتوجد عبلق :الفرضية البديمة

فإنو ال يمكف رفض  α ≤0.05 أكبر مف مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات 

فيتـ رفض الفرضية  α ≤0.05 لة أقؿ مف مستوى الدال Sig.(P-value)كانت الدراسة، أما إذا 
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو 

 .متغيرات الدراسة
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 α ≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد:  ىاألولالرئيسة  الفرضية
 .الوظيفي األداءبين محددات سموك المواطن الصالح و 

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف ( أف معامؿ االرتباط يساوي 25جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة  α ≤0.05 وىي أقؿ مف مستوى الداللة  تساوي 

  .الوظيفي األداءبيف محددات سموؾ المواطف الصالح و إحصائية 

مف  وضباطيا الشرطة عادلة التي يتمقاىا أفرادالالمعاممة الباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
وفي رفعة الوطف  ووعييـ لمعمؿ وأىميتو فيأفراد الشرطة  إداؾمرؤوسييـ، كما أف ذلؾ يعني 

مستوى األمف واألماف في قطاع غزة، باإلضافة إلى االتجاىات بض التقدـ والرقي والنيو 
إعطاء نتائج  تمؾ األسباب أدت إلى اإليجابية التي يحمميا ضباط الشرطة اتجاه مؤسستيـ، كؿ

 أداء عالية في الدراسة.

خمصت ىذه حيث (  2004 ،بو دؼأ) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 الرسوؿ مقدمتيـ وفي السبلـ عمييـ الكراـ بالرسؿ االقتداء نحو المتعمميف الرسالة إلى توجيو

 القيـ يكتسبوا حتى بتأفٍ  العطرة سيرىـ ةقراء عمى وتشجيعيـ صؿ اهلل عميو وسمـالمربي 
 ،المعمميف في الحسنة القدوة عنصر توافر فاعميف ومراعاة منيـ مواطنيف تجعؿ التي والسمات
كساب  عمى المتعمميف وتدريب ،اػبي االلتزاـ عمى وحثيـ الصالحة الصحبة معايير المتعمميف وا 
صبلحيا الذات محاسبة  كبير.بشكؿ  األداءمما سيؤثر عمى  وا 

أف التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمحددات إلى ( 2003وتوصمت دراسة )العامري، 
مما سموؾ المواطف الصالح تجعؿ العبلقة بيف ىذه العوامؿ وىذا المفيوـ أكثر تعقيدًا وغموضًا 

عف مسار العبلقة بيف ىذه المتغيرات ومتغير الحاجة إلى منيجية أكبر دقة لمكشؼ  يستدعي
 المواطنة التنظيمية.سموؾ 

 Farh, Zhong and)دراسة  اختمفت نتائج ىذه الدراسة عف بعض الدراسات مثؿ
Organ، 2004 ) أف ىذه الدراسة لـ تتضمف مجاالت األعماؿ التالية :) الصناعةحيث، 
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تأثير سموؾ ىذه الدراسة أف نتائج وأظيرت  ،( لممنظمةالتوجو االستراتيجي و  ،التكنولوجياو 
  الصالح عمى أداء المؤسسات يرتبط بنوع العمؿ ومجاالتو.المواطف 

 (25جدول )

 الوظيفي األداءبين محددات سموك المواطن الصالح و معامل االرتباط 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف  α ≤ 0.05ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 .الوظيفي األداءاطف الصالح و محددات سموؾ المو 

 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

 ويتفرع منيا الفرضيات التالية:

بين توقع المعاممة  α ≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد -
 الوظيفي. األداءالعادلة كأحد عناصر المواطن الصالح و 

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف ( أف معامؿ االرتباط يساوي 26وؿ )جديبيف 
وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة  α ≤0.05 وىي أقؿ مف مستوى الداللة  تساوي 

 الوظيفي. األداءبيف توقع المعاممة العادلة كأحد عناصر المواطف الصالح و إحصائية 

 األداءة العادلة ىي أحد أىـ العوامؿ التي تؤثر في أف المعاممالباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
الطمأنينة والسكينة وتنفيذ  يمنحيـايجابًا، حيث أف استشعار العدؿ بيف ضباط الشرطة وزمبلئيـ 

ما يطمب منيـ عمى أكمؿ وجو، وتظير ىذه النتائج والتي تستيدؼ الفئة العميا مف ضباط 
وـ بو ىؤالء الضباط في ظؿ الحصار وعدـ تمقي الذي يق األداءجياز الشرطة الفمسطينية أف 

قامة االرواتب نابع مف مسئولية عالية مف قيادة الشرطة و   لعدؿ في التعامؿ فيما بيف أفرادا 
 .وضباطيا الشرطة

( 2006)بوحوش،  التوقعات والنظريات كنظريةدراسات واتفقت ىذه النتائج مع بعض ال
حيث أف قوة الجذب مضروبة  لجذب والتوقع كالتالي:بقوة ا األداءالذي تحدث عف معادلة تربط 
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بحجـ العائد الذي يتوقعو، فإف توقع  األداءحيث أف الفرد يقدـ و  ،في التوقع تعطينا الدافع لؤلداء
( مع نتائج ىذه 2006)بوحوش،  كما اتفقت نظرية العدالة العدؿ في توزيع المكافآت زاد أداؤه.

يش ضمف مجتمع وأنو يجب العدؿ في المعاممة بينو وبيف باقي ، والتي تعتبر أف الفرد يعالدراسة
 .األداءأفراد المجتمع لكي يتحسف أداء الفرد، وىذا يتحقؽ في حالة وضع أدوات مناسبة لقياس 

 (26جدول )

 الوظيفي. األداءبين توقع المعاممة العادلة كأحد عناصر المواطن الصالح و معامل االرتباط 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف توقع المعاممة  α ≤ 0.05ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 .الوظيفي األداءالعادلة كأحد عناصر المواطف الصالح و 

 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

بين  α ≤ 0.05اللة إحصائية عند مستوى معنوية ىناك عالقة ذات د: الثانيةالفرضية 
إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو وظائفيم كأحد عناصر المواطن الصالح و أدائيم 

 الوظيفي.

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف ( أف معامؿ االرتباط يساوي 27جدوؿ )يبيف 
ىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة و  α ≤0.05 وىي أقؿ مف مستوى الداللة  تساوي 

بيف إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ كأحد عناصر المواطف إحصائية 
 الصالح و أدائيـ الوظيفي.

القوانيف والمعايير التي يتـ مف خبلليا اختيار ضباط الشرطة الباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
عالية، ومف آثار ىذه المعايير ىو اإلدراؾ الجيد وأفرادىا، حيث يتـ اختيارىـ بمعايير ومينية 

لممدى الذي تغطيو وظائفيـ ويقوموا بو حسب ما يطمب منيـ دوف تأخر أو تكاسؿ، وىذا 
بالطبع يؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى أداء ىؤالء الضباط والذي يكوف لبنة جميمة في ىذا البناء 

 والصرح العظيـ الذي يخدـ وطنيـ فمسطيف.
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التي أوضحت أف  (2011)دويدار، كدراسة ه النتائج مع بعض الدراسات ذواتفقت ى
 ،السياقي لمعامميف بييئة ميناء دمياط األداءإدراؾ العدالة التنظيمية بمختمؼ أبعادىا يفسر 

 تحديد الجيدالتي يتـ مف خبلليا  (2003التقييـ اإلدراكي )العطية،  باإلضافة إلى نظرية
 .مى المكافآت الخارجية مثؿ األجرالمبذوؿ في العمؿ بناًء ع

إلى توافؽ مل دراسة دويدار ونظرية التقييـ اإلدراكي نتائجالباحث ىذا التوافؽ في يعزو 
 في أف الفيـ واإلدراؾ ليـ أثر عمى األداء.مجتمعات الدراسة الفطرة الطبيعية ل

 (27جدول )

وظائفيم كأحد عناصر المواطن بين إدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو معامل االرتباط 
 الصالح و أدائيم الوظيفي

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف إدراؾ العامميف  α ≤ 0.05ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 .التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ كأحد عناصر المواطف الصالح و أدائيـ الوظيفي

 

 .α ≤0.05 داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو *

بين  α ≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد:  الثالثةالفرضية 
 اتجاىات العاممين نحو المنظمة كأحد عناصر المواطن الصالح و أداء الموظف.

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية ) ، وأف( أف معامؿ االرتباط يساوي 28جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α ≤0.05 وىي أقؿ مف مستوى الداللة  

  .اتجاىات العامميف نحو المنظمة كأحد عناصر المواطف الصالح و أداء الموظؼ بيف

حتى  استعداد الضباط في جياز الشرطة لمعمؿ في مؤسستيـالباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
باإلضافة إلى الرغبة القوية في استمرار العبلقة بينيـ وبيف زمبلءىـ في العمؿ،  ،سف التقاعد

أيضًا التوافؽ الكبير بيف قيـ الضباط وقيـ أيضًا الشعور بالسعادة مف خبلؿ عمميـ في الشرطة و 
 جياز الشرطة الفمسطينية.
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( والتي أثبتت بوجود 2003)عوض،  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت ىذه
 الوظيفي،  األداءعبلقة ايجابية بيف اتجاىات مديري المدارس الحكومية نحو اإلرشاد التربوي و 

وبالتالي  ،ويرى الباحث أف اإلرشاد التربوي  جزء مف وزارة التربية والتعميـ )المنظمة(
 فإف وجود عبلقة بيف اتجاىات العامميف اتجاه المنظمة قد تحقؽ.

( والتي 2010بعض الدراسات مع ىذه الدراسة كدراسة )العزاـ وكاتبي،  واختمفت 
سمبيًا عمى يؤثر تحدثت عف أف الرضا العاـ ألفراد العينة عف أداء وسائؿ اإلعبلـ األردنية 

 وضوعات.مالرغـ مف وجود اتجاىات ايجابية نحو أداء وسائؿ اإلعبلـ األردنية بخصوص عدة 

ضباط ى أف طبيعة المجتمعات المدنية تختمؼ عف طبيعة يرى الباحث ىذا االختبلؼ إل
جياز الشرطة يختمؼ عف المؤسسات اإلعبلمية مف ناحية التراكيب والتشكيؿ، لذا ، أيضًا األمف

 خرجت النتائج مختمفة وغير متوافقة.

 

 (28جدول )

داء بين اتجاىات العاممين نحو المنظمة كأحد عناصر المواطن الصالح و أمعامل االرتباط 
 الموظف

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

بيف اتجاىات  α ≤ 0.05ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 .العامميف نحو المنظمة كأحد عناصر المواطف الصالح و أداء الموظؼ

 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو *
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 الفرضية الرئيسة الثانية:

لمحددات سموك المواطن  α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 الوظيفي. األداءالصالح عمى 

 يمكن استنتاج ما يمي: Stepwise من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة
المدى الذي تغطيو وظائفيـ،  إدراؾ العامميف التساع" بيف أف كافة المتغيرات المستقمةت

"محددات  مؤثرة عمى المتغير التابع عادلة"توقع المعاممة الو اتجاىات العامميف نحو المنظمة، و 
 .سموؾ المواطف الصالح"

% 66.6، وىذا يعني أف 0.666، ومعامؿ التحديد الُمعد ؿ= 0.669معامؿ التحديد = 
تغير التابع( تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة مف التغير في محددات سموؾ المواطف الصالح )الم

% قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى محددات سموؾ المواطف 33.4الخطية والنسبة المتبقية 
 الصالح.

أىمية المحددات الثبلثة التي استخدميا الباحث في دراستو، وتأثير ىذه وىذا يعزز 
ذا يعني أف ىناؾ عوامؿ أخرى % وى66 ىلإكاف بنسبة كبيرة وصمت  األداءالمحددات عمى 

% مثؿ الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي والقيادة وغيرىـ مف 34بنسبة  األداءتؤثر في 
 المحددات والعوامؿ.

 (:29جدول )
 تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة

 0.007 2.694 0.393 ار الثابتالمقد
 0.000 9.624 0.407 إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 0.000 7.722 0.245 اتجاىات العامميف نحو المنظمة
 0.000 5.858 0.229 توقع المعاممة العادلة

 0.666معامؿ التحديد الُمعد ؿ=  0.669 معامؿ التحديد =
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* إدراك العاممين التساع المدى  0.407+  0.393طن الصالح = محددات سموك الموا
* توقع  0.229* اتجاىات العاممين نحو المنظمة + 0.245+  الذي تغطيو وظائفيم

 المعاممة العادلة.

( تبيف أف المتغيرات المستقمة حسب أىميتيا في تفسير " محددات 29ؿ جدوؿ )مف خبل
ىي: إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو  Tار سموؾ المواطف الصالح " حسب قيمة اختب

 وظائفيـ، ومف ثـ اتجاىات العامميف نحو المنظمة، وأخيرا توقع المعاممة العادلة.

( تبيف أف جميع محددات سموؾ المواطف 29في ضوء البيانات التي قدميا  الجدوؿ )
إدراؾ العامميف التساع المدى دد )، لقد كاف محاألداءالصالح ليا تأثير ايجابي داؿ احصائيًا عمى 

، في حيف جاءت قيـ 0.407( ىو األكثر تأثيرًا حيث بمغ معامؿ االنحدار الذي تغطيو وظائفيـ
( و 0.245معامبلت االنحدار لكؿ مف اتجاىات العامميف نحو المنظمة وتوقع المعاممة العادلة )

 ( عمى الترتيب.0.229)
كما ، األداءحددات سموؾ المواطف الصالح عمى ويدلؿ ذلؾ عمى وجود تأثير مباشر لم

نت  محددات سموؾ المواطف الصالح اف وجود عبلقة انحدار طردية موجبة يعني انو كمما كا
وىذا ما يمفت االنتباه يجابًا عمى أداء الموظفيف إاخؿ جياز الشرطة كمما انعكس ذلؾ يجابية دإ

باالىتماـ بالبيئة السموكية لمضباط، لما لذلؾ  الى ضرورة اىتماـ االدارة العميا في جياز الشرطة
 .يـ الوظيفيئداأثير واضح عمى رفع مف تأ

( حيث أظيرت النتائج وجود ممارسة 2013)نوح، اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  وقد
( 2012تؤثر في الميزة التنافسية، كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )أبو تاية، عمى األقؿ  واحدة

إلى وجود أثر ايجابي ذي داللة إحصائية لمعدالة التنظيمية عمى سموؾ المواطنة  والتي خمصت
حيث أظيرت النتائج  ،( مع ىذه الدراسة2007ية، كما اتفقت نتائج دراسة )العطوي، التنظيم

 متغير البعد الفردي لممواطنة. وجود أثر عمى
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 α ≤ 0.05د مستوى معنوية فروق ذات داللة إحصائية عن توجد :الثالثةالفرضية الرئيسة 
بين متوسطات إجابات المبحوثين حول محددات سموك المواطن الصالح و أثر ذلك عمى 

مكان و المؤىل العممي، و ، الفئة العمريةالوظيفي تعزى لممتغيرات الشخصية التالية ) األداء
 الرتبة(و سنوات الخدمة، و المسمى الوظيفي، و العمل، 

لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة  ف األحػػػادي" التبػػػايتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار " 
 متوسطات أو أكثر. 3إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 

بين متوسطات إجابات  α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد
إلى  ىالوظيفي تعز  األداءالمبحوثين حول محددات سموك المواطن الصالح و أثر ذلك عمى 

 الفئة العمرية.

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 30الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05أكبر مف مستوى الداللة  "الختبار" التبايف األحادي 

رات وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقدي ،مجتمعة
 .عزى إلى الفئة العمريةه المجاالت والمجاالت مجتمعة يعينة الدراسة حوؿ ىذ

ى طبيعة المجتمع الفمسطيني الذي يمثؿ الغالبية الكبرى مف الباحث ذلؾ إل ويعزو
وىذا يدلؿ عمى أف  ،%80 في عينة الدراسةعامًا  40دوف الػ الشباب نسبة  بمغتالشباب، حيث 

حمموا أفكارًا واحدة كونيـ أبناء جيؿ واحد، باإلضافة إلى أنو تـ الضباط في جياز الشرطة ي
إعادة تشكيؿ جياز الشرطة فقط منذ ثماني سنوات أي أف معظـ الكادر الموجود ىو مف 

 الشباب.
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 (30جدول )

 الفئة العمرية – "التباين األحادي اختبار" نتائج  

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
مالي

الحت
ا

ة 
(

S
ig

).
 

إلى  30من  30أقل من 
 فأكثر 40 40أقل من 

  توقع المعاممة العادلة

 إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 لصالحمحددات سموك المواطن ا

 الوظيفي األداء

   جميع المجاالت معا

بين متوسطات إجابات  α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد
إلى  الوظيفي تعزى ءاألداالمبحوثين حول محددات سموك المواطن الصالح و أثر ذلك عمى 

 المؤىل العممي.

 :(31الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م 

أقػػؿ مػػف مسػػتوى " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
وبػػذلؾ يمكػػف  " إدراؾ العػػامميف التسػػاع المػػدى الػػذي تغطيػػو وظػػائفيـ لمجػػاؿ "  α ≤ 0.05الداللػػة 
ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متوسػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػة حػػوؿ ىػػذا ق أنــو توجــد فــرواسػتنتاج 

يعػػػزو و لػػػذيف مػػػؤىميـ العممػػػي دراسػػػات عميػػػا، المجػػػاؿ تعػػػزى إلػػػى المؤىػػػؿ العممػػػي وذلػػػؾ لصػػػالح ا
حممة المؤىبلت العميا أكثر إدراكًا ووعيًا لمتطمبات العمؿ وأكثر مف الضباط  إلى أفالباحث ذلؾ 

 فئة األكثر عممًا وتعممًا.ـ الفيمًا لقوانيف الشرطة ألني

 (.Sig)أما بالنسػبة لبػاقي المجػاالت والمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
وبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية  α ≤ 0.05أكبر مف مستوى الداللػة 
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تعػزى إلػى المؤىػؿ  مجتمعػة ذه المجػاالت والمجػاالتبيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىػ
 العممي.

% مف عينة الدراسة ىـ مف حممة البكالوريس 70أف ما نسبتو الباحث ذلؾ إلى  ويعزو
(، وىذا يدلؿ عمى أف الغالبية العظمى مف ضباط الشرطة الفمسطينية ىـ 14ب جدوؿ رقـ )سح

جاوزوف الوريس، أما الحاصميف عمى مؤىبلت ماجستير فأعمى فيـ ال يتك مف حممة الب
وبالتالي فإف التبايف  ،%( ىـ مف حممة الدبموـ فأقؿ23النسبة المتبقية )أف % في حيف 6.5

السبب في عدـ وجود فروؽ ىو ألي منيا، وربما يكوف ىذا  اً الكبير في النسب قد ال يعكس فروق
 تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

( التي اظيرت انو 2014)أبو جياب،  واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات العينة تعزى إلى المؤىؿ العممي.

( التي تحدثت عف أنو يوجد 2010جاسر، أبو وىناؾ دراسات اختمفت مع ىذه النتائج كدراسة )
اسة ف تعزى إلى المؤىؿ العممي، كما اختمفت نتائج الدراسة مع در فروؽ بيف إجابات المبحوثي

( التي أظيرت وجود فروؽ بيف آراء عينة الدراسة حوؿ الشعور بالعدالة 2007)أبو ندى، 
 لتنظيمية تعزى إلى المؤىؿ العمميا

 (31جدول )

 المؤىل العممي – "التباين األحادي اختبار" نتائج  

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 بكالوريوس فأقلدبموم 
اسات در 

 عميا
    توقع المعاممة العادلة

 إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

 الوظيفي ءاألدا

   جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  اتالفرؽ بيف المتوسط *
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بين متوسطات إجابات  α ≤ 0.05ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
إلى  تعزى الوظيفي األداءلح و أثر ذلك عمى المبحوثين حول محددات سموك المواطن الصا

 مكان العمل.

 يمكف استنتاج ما يمي:( 32الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م 

أكبػر مػف مسػتوى " المقابمػة الختبػار" التبػايف األحػادي  (.Sig)تبيف أف القيمػة االحتماليػة 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال  يفيالوظ األداء " و توقع المعاممة العادلة لممجاليف "  α ≤ 0.05الداللة 

توجػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف متوسػػػطات تقػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػوؿ ىػػػذيف المجػػػاليف 
يحمػػؿ ىويػػة  ،إف المجتمػػع الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة مجتمػػع متجػػانستعػػزى إلػػى مكػػاف العمػػؿ. 

وجػػد تال  وبيعػػي أنػػفمػػف الط ،القطػػاعوثقافػػة واحػػدة، باإلضػػافة إلػػى اليػػـ الػػذي يحممػػو جميػػع أبنػػاء 
فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمكاف العمؿ لتوحيد أفكار الضباط مثميـ مثؿ باقي الشباب في 

 قطاع غزة.

 (.Sig)أما بالنسػبة لبػاقي المجػاالت والمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
ذات داللػة إحصػائية بػيف  وبذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو توجػد فػروؽ α ≤ 0.05أقؿ مف مستوى الداللة 

متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت والمجػػاالت مجتمعػػة معػػا تعػػزى إلػػى مكػػاف 
 الوسطى.محافظة العمؿ وذلؾ لصالح الذيف يعمموف في 

فيي عبارة عف مخيمات، الطبيعة الجغرافية لممنطقة الوسطى الباحث ذلؾ إلى  ويعزو
وحدة تتميز المنطقة الوسطى ب كمالتفاؼ حوؿ بعضيـ البعض، أىميا واالوتكاتؼ تمتاز بوحدة و 

التفكير ووحدة الثقافة ووحدة الموقؼ، لذا لـ يجد الباحث أي فروؽ تعزى لمكاف العمؿ في 
 الوسطى.

( والتي أظيرت 2014)أبو جياب،  ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت
تقديرات عينة الدراسة بيف مداخؿ تنمية االلتزاـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 

 التنظيمي وااللتزاـ التنظيمي تعزى إلى مكاف العمؿ وذلؾ لصالح المنطقة الوسطى.
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 (32جدول )

 مكان العمل – "التباين األحادي اختبار" نتائج 

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

نيونس خا الوسطى غزة الشمال
 ورفح

   توقع المعاممة العادلة

  إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

 الوظيفي األداء

   جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  اتالفرؽ بيف المتوسط *

بين متوسطات إجابات  α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية توجد 
إلى  الوظيفي تعزى األداءحوثين حول محددات سموك المواطن الصالح و أثر ذلك عمى المب

 المسمى الوظيفي.

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 33الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05أكبر مف مستوى الداللة " الختبار" التبايف األحادي 

عا وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمعة م
 عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المسمى الوظيفي. 

وضوح في القوانيف والمعايير التي يعمؿ بيا جياز الشرطة،  الباحث ذلؾ إلى ويعزو
بو مف  فو تمامًا ما يقوم ميما كاف مسماىـ الوظيفي يدركوف ةوأف جميع العامميف في الشرط

أف النتائج الخاصة بالقيادة العميا  كمامياـ أمنية معقدة لمحفاظ عمى أمف وسبلمة ىذا المجتمع، 
بالتواضع الذي  اً ىذا يعطي انطباعالقيادة الوسطى والدنيا و  ال تختمؼ جوىريًا عففي الجياز 

 .طياوضبا يتسـ بو قيادة الشرطة
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( والتي أظيرت 2010جاسر، أبو ) ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ختمفتوا
 األداءوجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أثر إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد 

( 2012اختمفت مع دراسة )الخالدي،  كماالسياقي لتمؾ المجاالت تعزى إلى المسمى الوظيفي، 
، وسبب االختبلؼ إحصائية تعزى إلى المسمى الوظيفيوجود فروؽ ذات داللة  التي أظيرت

مدنية جاسر طبقت عمى الوزارات ال أبو ىو اف ىذه الدراسة طبقت عمى الشرطة في حيف دراسة
يكوف قد  الوزارات المدنية الفارؽ في عمؿ الشرطة عف  إف ىذالمسمطة الوطنية الفمسطينية، 

 .الدراسة جاءت مختمفة السبب في كوف نتائج ىذه

 (33جدول )

 المسمى الوظيفي – "التباين األحادي اختبار" نتائج 

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

مدير إدارة عامة 
 /مدير دائرة

 أخرى رئيس قسم

   توقع المعاممة العادلة

 المدى الذي تغطيو وظائفيـإدراؾ العامميف التساع 

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

 الوظيفي األداء

  جميع المجاالت معا

بين متوسطات إجابات  α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية جد تو 
إلى  الوظيفي تعزى األداءالمبحوثين حول محددات سموك المواطن الصالح و أثر ذلك عمى 

 سنوات الخدمة.

 :(34الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م 

أكبػر مػف مسػتوى " األحػادي  المقابمػة الختبػار" التبػايف (.Sig)تبيف أف القيمػة االحتماليػة 
وبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال توجػد  " اتجاىات العامميف نحػو المنظمػة لمجاؿ "  α ≤ 0.05الداللة 
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذا المجػػاؿ تعػػزى إلػػى 
 .سنوات الخدمة

وذلػؾ بعػد إعػادة تكوينيػا فػي  شػأةالنحديثػة  ف األجيػزة األمنيػة فػي قطػاع غػزةيشار إلى أ
قػؿ مػف عشػر سػنوات تقريبػًا مػا أأف خبرة أبناء ىػذه األجيػزة ىػي  اً ، وىذا يعطي مؤشر 2007عاـ 

% 80السػمطة القديمػة، لػذا نجػد أف مػا نسػبتو  لػذيف التزمػوا فػي أعمػاليـ مػف مػوظفيعدا بعػض ا
خبػرة بػيف أفػراد العينػة يعطػي مف أفراد العينة مػف الػذي لػدييـ خبػرة عشػر سػنوات فأقػؿ، فتقػارب ال

 حوؿ االتجاىات التي يحمميا ضباط الشرطة. متسقةمؤشرات 

 (.Sig)أما بالنسػبة لبػاقي المجػاالت والمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
وبذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف  α ≤ 0.05أقؿ مف مستوى الداللة 

ديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذه المجػػػاالت والمجػػػاالت مجتمعػػػة تعػػػزى إلػػػى سػػػنوات متوسػػػطات تقػػػ
 سنة. 15إلى أقؿ مف  10 بيفالخدمة وذلؾ لصالح الذيف سنوات خدمتيـ تتراوح 

سنوات ىـ أكثر تجانسًا مع  10 – 5الذيف لدييـ خبرة مف  أفالباحث ذلؾ إلى  ويعزو
 .بعضيـ البعض لذا ظيرت النتائج دالة إحصائياً 

( التي أظيرت وجود 2012واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الخالدي، 
فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى سنوات الخدمة، أيضًا اختمفت ىذه النتائج مع بعض 

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ 2012الدراسات كدراسة )البمبيسي، 
الوظيفي لمعامميف في المنظمات غير الحكومية في  األداءوأثرىا عمى جودة الحياة الوظيفية 
(  حيث 2010الخبرة، كما اختمفت ىذه النتائج مع دراسة )أبو العجيف، قطاع غزة تعزى إلى 

وجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معوقات التنظيـ اإلداري في الييئات أظيرت أنو ال ت
ا اختمفت مع دراسة )الطناني، متغير الخبرة، كمإلى  المحمية العاممة في قطاع غزة تعزى

 ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى إلى سنوات الخدمة.2010
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 (34جدول )

 سنوات الخدمة – "التباين األحادي اختبار" نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل 
 5من 

 سنوات

 5من 
إلى أقل 

 01من 

 01 من
إلى أقل 

 05من 

 05من 
إلى أقل 

 01من 

01 
 فأكثر

  توقع المعاممة العادلة

  إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

 الوظيفي األداء

  جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  اتالفرؽ بيف المتوسط *

بين متوسطات إجابات  α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية فروق  توجد
إلى  الوظيفي تعزى األداءالمبحوثين حول محددات سموك المواطن الصالح و أثر ذلك عمى 

 الرتبة.

 :(35الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م 

ر مػف مسػتوى أكبػ" المقابمػة الختبػار" التبػايف األحػادي  (.Sig)تبيف أف القيمػة االحتماليػة 
وبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال توجػد  " اتجاىات العامميف نحػو المنظمػة لمجاؿ "  α ≤ 0.05الداللة 

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذا المجػػاؿ تعػػزى إلػػى 
يتمقاىػا جميػع اتجاىات العامميف في جياز الشرطة متجانسة لوحدة البػرامج التدريبيػة التػي الرتبة. 

 أفراد وضباط جياز الشرطة الفمسطينية،

 (.Sig)أما بالنسػبة لبػاقي المجػاالت والمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
وبذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف  α ≤ 0.05أقؿ مف مستوى الداللة 
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جػاالت والمجػاالت مجتمعػة تعػزى إلػى الرتبػة وذلػؾ متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه الم
 .مقدـ فما فوؽلصالح الذيف رتبتيـ 

عميا لجياز ف رتبة مقدـ فما فوؽ ىـ قيادات أف مف يحممو الباحث ذلؾ إلى  ويعزو
التي تتمتع بيا ىذه  العمؿواإلدراؾ لطبيعة  المعاممة العادلة درجة الشرطة، وىذا يعني أف

الشرطة ىـ أكثر عمقًا  ذوي الرتب األقؿ، وىذا يعني أف قياداتلضباط ا ما لدى تفوؽ القيادات
 عمميـ.طبيعة وفيمًا ل

حيث  (2014دراسة )أبو جياب، و  ،(2012الخالدي،اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )
أظيرت النتائج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى 

نفس في ىاتيف الدراستيف ىو لمجتمع الدراسة  أف رية، ويعزو الباحث ذلؾ إلىإلى الرتبة العسك
 ؛ وىو مف رتبة نقيب إلى رتبة لواء في جياز الشرطة.المستخدـ في ىذه الدراسة مجتمع الدراسة

حيث أظيرت   ،(2010)الطناني،  واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
العسكرية، ويعزو الباحث ذلؾ إلى مجتمع زى إلى الرتبة عدـ وجود فروؽ تع ةالدراس ىذه

 الدراسة، حيث استخدـ كاف جميع أفراد الشرطة وضباطيا في مدينة  غزة، ليذا اختمفت النتائج.

 

 (35جدول )

 الرتبة – "التباين األحادي اختبار" نتائج 

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

ختبا
اال مة  ر

القي
تما

الح
ا

ية 
ل (

S
ig

.
)

 مقدم فما فوق رائد نقيب 
  توقع المعاممة العادلة

 إدراؾ العامميف التساع المدى الذي تغطيو وظائفيـ

 اتجاىات العامميف نحو المنظمة

 محددات سموك المواطن الصالح

 الوظيفي األداء

  جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  اتالفرؽ بيف المتوسط *
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 مةالمقد
مف  في ىذا الفصؿ الخامس يتـ استعراض نتائج ىذه الدراسة وخبلصة ما تـ استنتاجو

ت التي وضعيا الباحث بناًء عمى ومف ثـ عرض التوصياخبلؿ التحميؿ اإلحصائي الوصفي، 
التي جيود وضع خبلصة ىذه الدراسة وثمرة ال التي سبقت، في ىذا الفصؿ يتـالدراسة نتائج 

 .ه الدراسةبذليا الباحث في ىذ
 

 نتائج الدراشة
 الدراسة إلى النتائج التالية: توصمت

 نتائج محدد المعاممة العادلة
%ػ  79.13كانت نتائج مجاؿ محدد المعاممة العادلة مرضية بحيث جاءت النسبة اإلجمالية  -1

 في جياز الشرطة.ًا لوجود معاممة عادلة ًا جيدوىذا يعطي مؤشر 
في رغبة الضباط تبيف أف  في التالي:ضحًا لمحدد المعاممة العادلة أظيرت نتائج الدراسة تميزًا وا -2

مساواة الموظفيف ر بثقة عالية عند والشعو مرتفعة جدًا،  وسعيـ في عمميـ بنسبةبالقياـ بكؿ ما 
شعور أفراد  باإلضافة إلى، الضباط مع بعضيـ البعض بسموكيات مقبولة ؿتعامو  ،في العقوبة

أف لدييـ االستعداد لممشاركة في العبلقات االجتماعية و ، الرئيس المباشربثقة كبيرة اتجاه العينة 
اط المعاممة العادلة في في تمقي الضب مرتفعةأظيرت النتائج نسبة ، و مع زمبلئيـ في العمؿ

 المباشر. شعور بالرضا لعدالة الرئيسأف ىناؾ ا كمالمعاممة، 
أف  أظيرت النتائج رجة أقؿ حيثتبيف أف ىناؾ بعض المحددات قد جاءت متميزة ولكف بد -3

بنسبة  في الثواب والعقاب بعد تقييـ أداء األفراد أنيـ يعدلوف يعتقدوفعينة الدراسة أفراد  مسئولي
تخص إداراتيـ فجاءت  مناقشة الرؤساء الضباط في القرارات التيفيما يتعمؽ بقميمة نوعًا ما، و 
وبينت ، متوسطةالح الضباط بنسبة جاءت نتائج عدـ اىتماـ المدراء لمصو دوف المطموب، 

  .النتائج وجود مشكمة في إببلغ الضباط باالجتماعات واألنشطة
لفقرات يتسـ جياز الشرطة باإلنصاؼ بدرجة متدنية نسبيًا مقارنة مع اجابات المبحوثيف عمى ا -4

 .االخرى الخاصة بنفس المجاؿ
 يمإدراك العاممين التساع المدى الذي تغطيو وظائفمحدد نتائج 

مقارنة وظائفيـ بنسبة عالية جدًا  العامميف التساع المدى الذي تغطيوجاءت نتائج مجاؿ إدراؾ  -5
ًا %، وىذا يعطي مؤشر  83.53االجمالية ليذا المجاؿ حيث بمغت النسبة مع باقي المجاالت، 

دراكيـ لطبيعة عمميـ.عمى مدى وعي أفراد وضباط الشرطة و   ا 
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عمى  ةحافظفي المرغبة الضباط  في إظيار محدديذا اليرًا لأظيرت نتائج الدراسة تميزًا كبف -6
رشاد المواطنيف ،ومساعدة الرؤساء ألداء مياميـ، حقوؽ اآلخريف وتقيد ، كما ومساعدتيـ وا 
إعبلـ جية العمؿ ب أفراد العينةباإلضافة إلى اىتماـ  ،باألنظمة الخاصة بالعمؿ ىؤالء الضباط

مساعدة الموظفيف العالية في  رغبةٌ ظيرت أف لدييـ أكما ، مف الحضور فعندما ال يتمكنو 
 نظمةألبينت النتائج احتراـ أفراد العينة  ، كماومساعدة الزمبلء عندما يكوف لدييـ أعباء الجدد،

كما أظيرت تنبو أفراد العينة لؤلثر الذي يتركو سموكيـ في اآلخريف، و ، ووتعميمات جياز الشرطة
ف أو ، وقتًا إضافياً ذلؾ ولو تطمب  ساعدة لآلخريف بنسب عالية جداً مغالبية أفراد العينة تقدـ الأف 

تطوع لم واستعدادىـ د ساعات الدواـ الرسميغالبية أفراد العينة تستمر في العمؿ إلى ما بع
 .لمسئولياتوتحمؿ ا

المشاركة في االعماؿ التطوعية، تبلىا االعتقاد باف وىي النتائج بنسب أقؿ نسبيًا بعض جاءت و  -7
ي النسبة االقؿ في وى دة الزمبلء عمبًل الزاميًا، ثـ االسياـ في حؿ مشكبلت جياز الشرطةمساع
 .المجاؿ

 نتائج محدد اتجاىات العاممين نحو المنظمة "
اتجاىات العامميف نحو المنظمة ىو األقؿ مف بيف جميع مجاالت ىذه  مجاؿجاءت نتيجة  -8

ؼ عاـ إلى حٍد ما في اتجاىات %، وىذا يدلؿ ضع 78.12الدراسة، حيث كانت النسبة 
 الموظفيف نحو جياز الشرطة.

رغبة أفراد العينة في نوعًا ما فيما يتعمؽ ب بشكؿ متميزمحدد في ىذا ال جاءت بعض النتائجو  -9
في ر أفراد العينة بالسعادة و شعو ، استمرار العبلقة التي قامت بينيـ وبيف زمبلئيـ في العمؿ

أظيرت النتائج أف أفراد العينة لدييـ االستعداد  كما .رةجياز الشرطة بدرجة كبيلدى  عمؿال
 .لبلستمرار في عمميـ الحالي حتى بموغيـ سف التقاعد

الذاتية مع القيـ السائدة  العينة توافؽ قيـفي دوف الحد المطموب بعض النتائج جاءت  -10
التي ط ىي ليست المكاسب المادية فقإجابة "عمى وبمغت درجة الموافقة بنسب أقؿ ، في الشرطة

االستمرار في  يـميتفض وعمى متوسطة نوعا ما،بنسبة  "يـنحو عمم يـتستحوذ عمى اندفاع
أجابوا بموافقة متوسطة عمى أف و  عمميـ الحالي في حاؿ توفرت فرصة عمؿ مشابية لعمميـ،

، كما بينت الدراسة أف المناخ وف فيمع أىداؼ الجياز الذي يعممو  أىدافيـ الخاصة تتوافؽ
 .العينة  إلى التمسؾ بالبقاء فييافي الشرطة يدفع أفراد  الودي

بما  متدنية جدًا بالمقارنة مع إجابة المبحوثيف عف فقرات نفس المجاؿنتائج الجاءت  -11
 .ستصاب باالرتباؾ إذا ما تركوا عمميـ الحاليأف حياتيـ  يخص
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 :األداءنتائج 
، األداءمبحوثيف عمى مجاؿ % موافقة ال 79.09 األداءبمغت درجة الموافقة عمى مجاؿ  -12

في جياز الشرطة إلى أعمى مف  األداءوىذه النتيجة قميمة نسبيًا، حيث أنو البد مف رفع مستوى 
 ذلؾ.

أظيرت النتائج نسبة  وىي: فقراتفي بعض ال كمتغير تابع مميزة األداءجاءت نتائج  -13
حضور  ص أفراد العينة عمى، كما يحر ليـلماـ بطبيعة األعماؿ الموكمة اإلمعرفة و ال عالية بتوفر

ـ المساعدة البلزمة لمموظفيف يتقد، وبينت النتائج أف االجتماعات والمقاءات المرتبطة بالعمؿ
وجود باإلضافة إلى ، لمقياـ بالعمؿوقتيـ يستغموف أفراد العينة وأف ، ت بنسبة كبيرةجاء الجدد

أظيرت كما  .ي الوقت المحددالوظيفي ف األداءتقوـ ببذؿ الجيد الكافي إلنجاز نسبة عالية 
غييرات التالتكيؼ والتأقمـ مع وقدرتيـ عمى ، لؤلعماؿ قبؿ تنفيذىاأفراد العينة تخطيط  النتائج
تحرص عمى اتخاذ التدابير معظـ أفراد العينة . كما أظيرت أف قد تطرأ في جياز الشرطةالتي 

الموافقة بة لدعـ أىداؼ الوحدة إعطاء التعميمات الواضحوحظي "، الوقائية لممشاكؿ قبؿ حدوثيا
 يـطبلع عمى نتائج تقييـ أدائفي االوبنفس النسبة فيما يخص مساىمة أفراد العينة ، كبيرة بنسبة

 لتطويرىا.
 فيو ، مع الجميور المناسب ؿعاالتفكما أوضحت النتائج وجود نسب أقؿ مف المتوسط في  -14

تنسيؽ  ، ووجوداألداءالقرارات لتحسيف في عممية اتخاذ  ةشاركالم، و استغبلؿ الموارد المتاحة
وجاءت إجابات المبحوثيف عمى  .لتحقيؽ الجودة المطموبةمستمر بيف المستويات اإلدارية 

، قميمة أقؿ مف المتوسط بنسبة المستخدمة في جياز الشرطة األداءمعايير موضوعية ووضوح 
، "حديد البرامج التدريبية المطموبةفي عممية ت األداءاالستفادة مف نتائج تقييـ " اإلجابة عفوحوؿ 

" الوظيفي وتطويره األداءنظاـ العقوبات والجزاءات المعتمد في الشرطة في تحسيف تأثير "و
 .أيضًا أقؿ مف المتوسطكانت النسبة 

 عمى قياس أداء الموظؼ بفاعمية تياقدر و التي تستخدميا الشرطة  األداءمعايير وجاءت نتائج  -15
 .األداءبة األخيرة مف بيف فقرات المرتوفي  بنسبة ضعيفة
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 توصيات الدراشة
 يوصي الباحث باآلتي: ،بناًء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا

بيف جميع الثواب والعقاب فرض في في جياز الشرطة يعدؿ الرؤساء  أف يوصي الباحث -1
 .األداءبعد تقييـ الضباط 

قبؿ  لقرارات التي تخص إداراتيـا في مف ىـ دونيـ مف ضباط واناقياألقساـ أف رؤساء عمى  -2
اتخاذىا وذلؾ لكي يشعر الضابط أنو مشارؾ في اتخاذ القرار ويحمؿ اليـ والمسئولية بجانب 

 .الرئيس في العمؿ
 في القرارات المرتبطة بيـ. مصالح الضباطبعمى الرؤساء االىتماـ  -3
بوقت كاٍؼ  قبؿ انعقادىا الضباط باالجتماعات واألنشطة مراعاة تبميغ عمى المؤسسة الشرطية -4

 لية.عايا بفلتحضير ليذه المقاءات والمشاركة فيتجييز واالليتـ 
مما ىو عميو  بصورة أكبر باإلنصاؼ متسماً سموؾ المدراء في جياز الشرطة مراعاة أف يكوف  -5

أثر كبير عمى أداء األفراد مف ليا  لمااآلف لتعزيز المواطف الصالح في جياز الشرطة 
 .والضباط

لحصد  العطاء فييـالبذؿ و وزرع  عماؿ التطوعيةاألب تشجيعيـ لمقياـو  حث أفراد الشرطة ورة ضر  -6
 .المواطف الصالح الذي يبني وطنو ومؤسستو الشرطية عمى أفضؿ حاؿ

 مبًل الزامياً عواعتباره مساعدة الزمبلء أفراد الشرطة لتعزيز  توزع عمىنشرات توعية  إعداد -7
 .لمموظؼ

 لحث أفراد الشرطة الممنيجة أفراد الشرطة عبر المحاضرات والمواعظ تعزيز االنتماء لدى -8
 .سياـ في حؿ مشكبلت جياز الشرطةإلفي ا وضباطيا

 .القيـ السائدة في الشرطةو الذاتية  الضباط قيـ بيدؼ تحقيؽ التوافؽ بيفدورات تدريبية عمؿ  -9
المكاسب المادية فقط ؿ تنمي روح االنتماء لدى جميع أفرادىا وذلؾ لعدـ جععمى المؤسسة أف  -10

في عمميـ الحالي في  ىـاستمرار ضماف للعمؿ، و انحو  الموظفيف تحوذ عمى اندفاعىي التي تس
 .حاؿ توفرت فرصة عمؿ مشابية لعمميـ

 الضباط أىداؼعمى المؤسسة تطوير األنظمة والقوانيف الداخمية المعموؿ بيا وذلؾ لتوافؽ  -11
 .ويف فخاصة مع أىداؼ الجياز الذي يعممو ال
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عقد الرحبلت الترفييية ودعـ األنشطة  االىتماـ باألنشطة الخاصة باألفراد والضباط مثؿ -12
البقاء و التمسؾ ب شرطةيدفع أفراد الوالذي المناخ الودي في الشرطة االجتماعية وذلؾ لتعزيز 

 .فييا
 عزيز، ولتمع الجميور المناسب ؿعاالتف تفعيؿ دور العبلقات العامة بشكؿ أكبر وذلؾ لزيادة -13

 .وأفرادىا ضباط الشرطةاأللفة والمحبة بيف الجميور و 
، عبر التخطيط السميـ لدى جياز الشرطةموارد المتاحة لم تحقيؽ االستثمار األمثؿالعمؿ عمى  -14

بكؿ الوسائؿ  مف خدمة الجميور تمكينولبلستفادة القصوى مف إمكانيات الجياز و وذلؾ 
 .والطاقات المتوفرة

عمى  وتدريبيـ الوظيفي األداءفي عممية اتخاذ القرارات لتحسيف لضباط ضرورة تعزيز مشاركة ا -15
 .، وألف مف يتخذ القرار يتحمؿ مسئولية تنفيذهتحمؿ المسئوليات كاممة في المستقبؿ

لتحقيؽ الجودة المطموبة في انجاز المختمفة بيف المستويات اإلدارية تعزيز التنسيؽ المستمر  -16
 ليؼ وبكفاءة وفاعمية عالية.بأسرع وقت وأقؿ التكا األعماؿ

الستخداميا في  ضوحاً و وجعميا أكثر موضوعية الضباط واألفراد بمعايير تقييـ أداء االرتقاء ب -17
 مفيومة مف قبؿ الضباط.وتكوف  األداءعممية تقييـ 

، وذلؾ لتحسيف في عممية تحديد البرامج التدريبية المطموبة األداءمف نتائج تقييـ أكثر االستفادة  -18
العقوبات والجزاءات  ضرورة استخداـ نظاـت الضباط والعامميف في جياز الشرطة، مع قدرا

 .الوظيفي وتطويره األداءتحسيف ل بعدالة أكثر وذلؾالمعتمد في الشرطة 
عادة النظر فييا التي تستخدميا الشرطة األداءمعايير تطوير  -19  اتيقدر و  المتأكد مف واقعيتيوذلؾ  وا 

 .اعميةعمى قياس أداء الموظؼ بف
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  العربيةالمراجع أواًل: قائمة 

 .القرآف الكريـ -

 السنة النبوية. -

 التنظيمي المناخ أثر(: 2012) إسماعيؿ، محمد ناصر، وجاسـ، نبيؿ ذنوف، وصبر، رنا ناصر -

معيد اإلدارة والرصافة، مجمة كمية بغداد لمعمـو ، العراؽ، بغداد، التنظيمي المواطنة سموؾ في

 ، العدد الثبلثوف.االقتصادية

أثر معوقات التنظيـ اإلداري عمى أداء الييئات المحمية  (:2010)تامر يوسؼأبو العجيف،  -

 غزة، الجامعة اإلسبلمية. ،غير منشورة ،جستيرماأطروحة العاممة في قطاع غزة، 

(: "أثر العدالة التنظيمية عمى سموؾ المواطنة التنظيمية في مراكز 2012أبو تاية، بندر كريـ ) -

الوزارات الحكومية في األردف"، بحث منشور، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية 

 .186، ص 20واإلدارية، ع. الثاني، مج. 

السياقي،  األداء(: أثر إدراؾ  العامميف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد 2010جاسر، صابريف )أبو  -

 غزة، الجامعة اإلسبلمية. ،غير منشورة ،ماجستيرأطروحة 

(: مدخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي لدى ضباط الشرطة 2014أبو جياب، محمد محمد ) -

 غزة، الجامعة اإلسبلمية. ،شورةغير من ،ماجستيرأطروحة  الفمسطينية في قطاع غزة،

(: تربية المواطنة مف منظور إسبلمي، غزة، الجامعة اإلسبلمية، كمية 2004أبو دؼ، محمود ) -

 التربية.
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تحميؿ عبلقة بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة  (:2007)سامية خميس أبو ندا،  -

غزة، الجامعة  ،غير منشورة ،ستيرماجأطروحة بااللتزاـ التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية، 

 اإلسبلمية.

الوظيفي لمعامميف في  األداء(: جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى 2012البمبيسي، أسامة زياد ) -

غزة، الجامعة  ،غير منشورة ،ماجستيرأطروحة  المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة،

 اإلسبلمية.

ممي المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز (: دور مع2012البمبيسي، وائؿ محمد محمد ) -

غزة،  ،غير منشورة ،ماجستيرمبادئ المواطنة الصالحة لدى طمبتيـ وسبؿ تفعيمو، أطروحة 

 الجامعة اإلسبلمية.

 لبناف، بيروت نظريات اإلدارة الحديثة: في القرف الواحد والعشريف،(: 2006بوحوش، عماد ) -

 دار الغرب اإلسبلمي.

(. القواعد المنيجية لبناء االستبياف، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، 2010ياد)الجرجاوي، ز  -

 فمسطيف.

(: إدارة السموؾ التنظيمي في عصر التغيير، األردف، عماف، دار 2011جبلب، إحساف دىش ) -

 صفاء لمنشر والتوزيع.

حامد لمنشر ( : إدارة المنظمات منظور كمي، األردف، عماف، دار ال2003حريـ، حسيف ) -

 والتوزيع.
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(: سموؾ األفراد والجماعات في منظمات األعماؿ، األردف، عماف، دار 2004حريـ، حسيف ) -

 الحامد لمنشر والتوزيع.

(: السموؾ التنظيمي : سموؾ األفراد والجماعات في منظمات 2004حريـ، حسيف محمود ) -

 األعماؿ، األردف، عماف، دار الحامد لمنشر والتوزيع.

 (: مناىج البحث العممي، األردف، عماف، مؤسسة الوراؽ لمنشر.2006ي، موفؽ )الحمدان -

 (: السموؾ التنظيمي، األردف، عماف، دار صفاء لمنشر والتوزيع.2002حمود، خضير كاظـ) -

(: ضوابط ومعايير اختيار وتعييف أفراد الشرطة  وأثرىا عمى فعالية 2012الخالدي، معتز ديب ) -

 ،نظر ضباط الشرطة الفمسطينية، أطروحة ماجستير، غير منشورة الشرطي مف وجية األداء

 غزة، الجامعة اإلسبلمية.

(: إدارة الموارد البشرية في القرف الحادي 2008درة، عبد الباري إبراىيـ، والصباغ، زىير نعيـ ) -

 والعشريف، األردف، عماف، دار وائؿ لمنشر.

 ، بدوف توثيؽ.دليؿ الشرطة الفمسطينية -

والرضا الوظيفي لدى  األداء(: العدالة التنظيمية وعبلقتيا بفاعمية 2013الكريـ ) دمدـ، عبد -

العامميف في إدارة رعاية الشباب واألنشطة الرياضية بالجامعات اليمنية، أطروحة ماجستير، غير 

 عدف، جامعة عدف. ،منشورة

السياقي لمعامميف في  األداء(: أثر إدراؾ العدالة التنظيمية عمى 2011دويدار، محمود محمد، ) -

 ىيئة ميناء دمياط، دراسة.



- 004 - 

إدارة السموؾ في المنظمات )ترجمة رفاعي رفاعي  ،(2004ديرنبرج، جيرالد، وباروف، روبرت )  -

 السعودية، الرياض: دار المريخ لمنشر  ،و إسماعيؿ بسيوني(

والتوزيع  (: السموؾ التنظيمي، األردف، عماف، دار المسيرة لمنشر2011ديري، زاىد محمد ) -

 والطباعة.

( تقييـ ميارات اإلدارة " مرشد لمكفاءة وأساليب التقييـ"، 2002ديؿ، مارجريت، وايمز، بوؿ ) -

 )ترجمة: اعتداؿ معروؼ وخولة الزبيدي(، السعودية، الرياض، مركز البحوث.

 (: السموؾ التنظيمي، مصر، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر.2004سمطاف، محمد ) -

(: مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية، مصر، القاىرة، 1999اش، السفير طاىر )ش -

 دار الشروؽ.

(: ميارات رجؿ الشرطة في التعامؿ مع الجميور وأثرىا عمى 2010الطناني، رامي عمر ) -

 غزة، الجامعة اإلسبلمية. ،فعالية تقديـ الخدمة األمنية، أطروحة ماجستير، غير منشورة

( "دراسة اتجاىات العامميف في المكتبات العامة في فمسطيف نحو حوافز 1997اف، عمي. )طوق -

 22-10، ص 32مج.  4رسالة المكتبة، ع.  ،"األداءالعمؿ وتأثيرىا في كفاءة  

(: اإلدارة التربوية والسموؾ المنظمي: سموؾ األفراد 2001الطويؿ، ىاني عبد الرحمف ) -

 عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع.والجماعات في النظـ، األردف، 

 ، األردف، عماف، دار الفكر ناشروف وموزعوف.األداء(: إدارة 2011عامر، سامح عبد المطيؼ ) -
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(: محددات وآثار المواطنة التنظيمية في المنظمات، بحث 2003العامري، أحمد بف سالـ ) -

 .83 -67، ص 12ج. ، م2ع.  ،منشور، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة

 (:السموؾ التنظيمي، مصر، القاىرة، الدار الجامعية.2001عبد الباقي، صبلح ) -

مفهىمه  -(. البحث العلمي2001عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمه، وعبد الحق، كايد ) -

 وأدواته وأساليبه، دار الفكر للنشر والتىزيع، عمان.

: السموؾ التنظيمي في المنظمات، األردف، عماف، (2011العزاـ، زكريا، ورحاحمة، عبد الرزاؽ ) -

 مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

اإلعبلمي "دراسة  األداء(، اتجاىات األردنييف نحو  2010العزاـ، عبد المجيد و كاتبي، ىاديا ) -

 ، العدد الثالث+ الرابع.26استطبلعية"، مجمة جامعة دمشؽ، مج

ؾ اإلداري )التنظيمي( في المنظمات المعاصرة، األردف، (: السمو 2012عساؼ، عبد المعطي) -

 ع.يوالتوز  عماف، دار زىراف لمنشر

السياقي، بحث منشور، مجمة  األداء(: أثر العدالة التنظيمية في 2007العطوي، عامر عمي ) -

 العدد األوؿ. ،المجمد العاشر ،القادسية لمعمـو اإلدارية واالقتصادية، جامعة القادسية

(: سموؾ المنظمة: سموؾ الفرد والجماعة، األردف، عماف، دار الشروؽ 2003اجدة )العطية، م -

 والتوزيع.

(: السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ، األردف، عماف، دار 2004العمياف، محمود سمماف ) -

 وائؿ لمنشر والتوزيع.
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اإلرشاد  (: اتجاىات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة نحو2003عوض، أحمد محمد ) -

غزة، الجامعة  ،أطروحة ماجستير، غير منشورة ،التربوي وعبلقتيا بأداء المرشد التربوي

 اإلسبلمية.

(: اإلدارة االستراتيجية منظور منيجي متكامؿ، األردف، عماف، دار وائؿ 2007الغالبي، طاىر ) -

 لمنشر والتوزيع.

ؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات (:السمو 2009فميو، فاروؽ عبده، وعبد المجيد، السيد محمد ) -

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. ،التعميمية، األردف، عماف

(. أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الوالء التنظيمي، أطروحة 2002القحطاني، محمد عمي مانع ) -

 ماجستير غير منشورة، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض.

المؤسسي مف خبلؿ تكنولوجيا المعمومات،  األداء(: تحسيف فاعمية 2011الكساسبة، فتحي ) -

 األردف، عماف، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

(: تنظيـ إدارة الشرطة الفمسطينية، غزة، مكتبة ومطبعة دار 2005كبلب، عرابي محمد ) -

 المنارة.

جراءات العمؿ، األردف، عما2002الموزي، موسى ) -  ف، دار وائؿ لمنشر.(: التنظيـ وا 

اإلسكندرية، الدار  ،(: السموؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات، مصر2005أحمد ) ماىر، -

 طبع نشر توزيع.-الجامعية
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الوظيفي بيف النظرية والتطبيؽ، األردف،  األداء(: إدارة وتقييـ 2013المحاسنة، إبراىيـ محمد ) -

 عماف، دار جرير لمنشر والتوزيع.

 (: إدارة السموؾ التنظيمي "رؤية معاصرة"، )د. ـ(.2000مصطفى، أحمد ) -

(: أثر الدعـ التنظيمي في أداء الشركات وسموؾ 2013نوح، عمياء حسني عبلء الديف ) -

المواطنة التنظيمية " دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية في مدينة سحاب"، أطروحة 

 ط.ماجستير، غير منشورة، األردف، عماف، جامعة الشرؽ األوس

 :ثانيًا: قائمة المراجع األجنبية 

 Buentello, Oscar, and others (2010): Exploring the casual relationship 

between organizational citizenship behavior, Total quality management, 

and performance, USA, university of Texas. 

 Dunlop, Patrick, and Lee, Kibeom (2004): workplace deviance, 

organizational citizenship behavior, and business unit performance: the 

bad apples do spoil the whole barrel, Published online in Wiley 

interScience, Journal of organizational Behavior. 

 Farh, Jiing- Lih, and others (2004): Organizational citizenship behavior 

in the Peopl's Repuplic of China, Organization science, Vol. 15, No. 2, 

241-253. 
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 Lee Ung Hee, Kim Hye Kyoung, and Kim Young Hyung (2013), 

Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcomes, 

Global Business and Management Research: An International Journal. 

 Kandlousi Nader Sheykh Al Eslami, Ali Anees Janee, Abdollahi Anahita 

(2010), International Journal of Business and Management, Published 

by Canadian Center of Science and Education. 

 Mohammad, Jehad (2011), Job satisfaction and organizational 

citizenship behavior: An Empirical study at higher learning institutions, 

Asian Academy of Management Journal, Vol. 16, No. 2, 149 – 165. 

 Moore, D., McCabe, G., Duckworth, W, Sclove, S, The Practice of 

Business Statistics, 2003. 
 ÖZDEM, Güven, (2012), The relationship between the organizational 

citizenship behaviors and the organizational and professional 

commitments of secondary school teacher, Journal of Global Strategic 

Management | 12| 2012, December. 

 Podaskoff, Philip, and others (2000): Organizational citizenship 

behavior: A critical review of the Theoretical and Empirical literature and 

suggestions for future Research, USA, Journal of Management, Vol. 26, 

No. 3, 513- 563. 

 



- 009 - 

 المواقع االلكترونية 
األكاديمية البريطانية العربية لمتعميـ العالي، موقع إلكتروني، بدوف تاريخ، ت. أخذ المقاؿ،  -

10/2/2015 ،http://www.abahe.co.uk . 

 9/3/2013تاريخ النشر  ،2014-6-27 ،موقعو عمى الفيس بوؾ ،عامرالخطيب،  -

https://www.facebook.com/AdamrAlkhateib/posts/348944245211135 

، 15/2/2015، تاريخ أخذ المقاؿ، 26/10/2011خالد إبراىيـ، موقع إلكتروني،  الزويد، -
http://kenanaonline.com/users/khalidalzwaid/posts/335108 . 

، تاريخ أخذ المقاؿ: 7/10/2012الشبكة العربية لئلدارة، موقع الكتروني، تاريخ المقاؿ:  -
10/2/2015 ،http://www.arabmn.com/archives/463. 

تاريخ فتح المقاؿ  ،بدوف توثيؽ ،palpolice.ps ، الموقع اإللكترونيالشرطة الفمسطينية -

25/6/2014. 

 ، تاريخ أخذ المقاؿ:استشاري التدريب في العمـو اإلدارية والقانونية والقضائية ،ساميالطوخي،  -

 .موقع الكتروني ،1/7/2014

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/326907) 

، تاريخ أخذ المقاؿ: 12/6/2011كردي، أحمد، سموؾ المواطنة التنظيمية، تاريخ المقاؿ:  -

28/1/2015 ،http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/277397 

 تاريخ أخذ المقاؿ، 16/12/2010تاريخ المقاؿ كردي، أحمد السيد، موقع إلكتروني،  -

10/2/2015 ،http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/199648 

حركة األحرار: الوزير الشييد نجح في تأسيس أجيزٍة أمنيْة تحمي  ،تاريخ المقاؿ وزارة الداخمية، -

 ـ.13/1/2015ظير المقاومة، تاريخ أخذ المقاؿ: 

http://www.abahe.co.uk/
https://www.facebook.com/AdamrAlkhateib/posts/348944245211135
https://www.facebook.com/AdamrAlkhateib/posts/348944245211135
http://kenanaonline.com/users/khalidalzwaid/posts/335108
http://kenanaonline.com/users/khalidalzwaid/posts/335108
http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/326907
http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/326907
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/277397
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- http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=details&nid=23945 

 

 ة ومقابالت شخصيةتقارير خاص 

 .12/2014 تقرير خاص،  الشرطة الفمسطينية، –التنظيـ واإلدارة  -

مقابمة شخصية بتاريخ  ،المعصوابي، محمد، مدير دائرة المباحث الطبية في قطاع غزة -

28/1/2015. 
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 املالحق
 (: قائمة بأسماء المحكمين1ممحق رقم ) -

 زيعيا عمى عينة الدراسة(: االستبانة النيائية التي تم تو 2ممحق رقم ) -

 (: الييكل التنظيمي لجياز الشرطة.3ممحق رقم ) -

 (: تقرير خاص من الشرطة بعدد قوة الشرطة.4ممحق رقم ) -

 (: كتاب تسييل ميمة الباحث5ممحق رقم ) -
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 (1ومحق )

 قائىة بأمساء احملكىني

 مكان العمل التخصص االسم م

 جامعة اإلسبلميةال أستاذ إدارة أعماؿ أ.د. ماجد الفرا 1

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ إدارة أعماؿ أ.د. يوسؼ عاشور 2

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ اإلحصاء أ.د. سمير صافي 3

 جامعة األزىر أستاذ إدارة أعماؿ د. محمد فارس 4

 وزارة العمؿ -مدير التخطيط أستاذ إدارة أعماؿ د. عبلء السيد 5

 جامعة القدس المفتوحة أعماؿ أستاذ إدارة د. جبلؿ شبات 6

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ إدارة أعماؿ د. سامي أبو الروس 7

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ إدارة أعماؿ د. أكـر سمور 8

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ اإلدارة العامة بيؿاد. وسيـ الي 9

 جامعة األزىر أستاذ إدارة أعماؿ د. وفيؽ األغا 10

 أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ إدارة أعماؿ المدىوفد. محمد  11

 ديواف الموظفيف -مدير التدريب أستاذ إدارة أعماؿ د. نبيؿ الموح 12

 أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ إدارة أعماؿ د. أحمد الوادية 13

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ إدارة أعماؿ د. ياسر الشرفا 14

 الجامعة اإلسبلمية اضياتري د. نافذ بركات 15
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 (2ومحق )

 االشتبانة النهائية اليت مت توزيعها عمى عينة الدراشة

 

 بعٍٕاُ لذساطٛ اطتباٌٛ أمنٕرج

 ( األداٞ) حمذدات طمٕك املٕاطَ الصاحل يف جّاص الششطٛ بكطاع غضٚ ٔ أثشِا عمٜ 

 

 . الكشميٛ األخت ،الكشٖي األخ

 حتٗٛ طٗبٛ ٔبعذ ...

 

 بانة لبحح عمىياملوضوع / اشت
 

)حمذدات طمٕك املٕاطَ بعٍٕاُ  لذساطٛ اطتباٌٛ أٖذٖكي بني ٌضع

 تظتّذف دساطٛ ، ِٔ٘(األداٞالصاحل يف جّاص الششطٛ بكطاع غضٚ ٔ أثشِا عمٜ 

ًٗا الٕقٕف  يف حمذدات طمٕك املٕاطَ الصاحل الظاٟذٚ بْ تظّي وا عمٜ وٗذاٌ

 عمٜ الذٔس ِزا تأثري ٔ نالعى تٕجْٗ يف دٔس وَ جّاص الششطٛ الفمظطٍٗٗٛ

 ِزٓ اجناح يف الكشميٛ إطّاواتكي الباحح لزا ٖٕد ،العاومني طمٕك

 كىا ،مبٕضٕعٗٛ ٔ اواٌٛ االطتباٌٛ مجٗع فكشات عمٜ اإلجابٛ خاله وَ الذساطٛ

 : ٖم٘ وا ٖبني الباحح أُ ٖٕد

 ألغشاض تاوٛ بظشٖٛ البٗاٌات وع التعاون االطي ٔطٗتي لزكش حاجٛ ال . ١

 . حصًشا العمى٘ البخح

 ٖشجٜ لزا ،دقتّا ٔ اإلجابٛ صخٛ عمٜ ٖتٕقف الذساطٛ ِزٓ جناح إُ . ٢

 .ٔاملٕضٕعٗٛ الرتٖح

 
 

 الباحث / نمر ياسين نمر المدهون
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 أواًل : التغيرات الذخصية:
 
 

             41أقن وَ إىل  31وَ                                              31أقن وَ  ٖٛ            الف٠ٛ العىش .0

 فأكجش 51وَ                               51إىل أقن وَ  41وَ                                   

 

 

 وتضٔج                                                    غري وتضٔج                     احلالٛ االجتىاعٗٛ .2

 

 

 دبمًٕ فىا دُٔ             بكالٕسٖٕغ           واجظتري            دكتٕسآ             املؤِن العمى٘ .3

 

 

 الشىاه               غضٚ                 الٕططٜ          خإٌٌٗع          سفح وكاُ العىن    .4

 

 

 سٟٗع قظي                              وذٖش إداسٚ عاوٛ                    وذٖش داٟشٚ                املظىٜ الٕظٗف٘ .5

 . ____________حذدِا  ،أخشٝ                                   

 

 

إىل أقن وَ  01وَ      01إىل أقن وَ  5طٍٕات          وَ  5أقن وَ  طٍٕات اخلذوٛ .6

05 

 فأكجش 21              21إىل أقن وَ  05وَ                                   

 

 

 لٕاٞ   عىٗذ         ساٟذ                 وكذً               عكٗذ                 ٌكٗب             الشتبٛ .7

 

 

 

 . ________________________اإلداسٚ اليت تعىن فّٗا  .8

 
 



- 025 - 

 ثانيًا : محددات دلوك المواطن الصالح
 : تٕقع املعاومٛ العادلٛ - أ

 الظؤاه ً

 ٛوٕافل بذسج
ذا

ج
 ٚ

ري
كب

 

ريٚ
كب

 

طٛ
ط

تٕ
و

 

مٛ
مٗ

ق
ذًا 

ج
 ٛ

ٗم
قم

 

      معاممة عادلة مف قبؿ الرؤساء المباشريف في العمؿ تتمقى 1

      تشعر بثقة كبيرة تجاه الرئيس المباشر في العمؿ 2

      لديؾ استعداد لممشاركة في العبلقات االجتماعية خارج العمؿ 3

      العقاب بعد تقييـ أداء األفرادالمباشر يعدؿ في الثواب و  رئيسؾ 4

      العمؿفي الستقرار الداخمي لعدالة الرئيس تشعر بالرضا وا 5

      لديؾ الرغبة بتقديـ كؿ ما في وسعؾ لمعمؿ 6

      ف بعدالةو ر بثقة عالية عندما يعاقب الموظفتشع 7

      ؾ في العمؿ يتعامموف معؾ بسموكيات مقبولةؤ زمبل 8

      ؾ في العمؿ حوؿ القرارات المتعمقة بعممؾ في إدارتؾؤ شؾ رؤسايناق 9

      ف مصمحتؾ في القرارات المرتبطة بعممؾو باشر ؾ المؤ يراعي رؤسا 10

      يتـ إعبلمؾ عادة بأي نشاطات رسمية أو اجتماعية قبؿ حدوثيا 11

      سموؾ المدراء في جياز الشرطة يتسـ باإلنصاؼ 12
 

 ومني التظاع املذٝ الزٙ تػطْٗ ٔظاٟفّي:إدساك العا - ب

 الظؤاه ً

 وٕافل بذسجٛ

ذا
ج

 ٚ
ري

كب
 

ريٚ
كب

 

طٛ
ط

تٕ
و

 

مٛ
مٗ

ق
ذًا 

ج
 ٛ

ٗم
قم

 

      إلزامي يجب القياـ بو عمؿ يكوف مساعدة لزمبلئؾ ىو عمؿٌ أي  1

      تقبؿ االستمرار في العمؿ إلى ما بعد ساعات الدواـ الرسمي عند الحاجةت 2

      ليات اإلضافية التي توكؿ إليؾ بكؿ رحابة صدرتتطوع لممسئو  3

      تيتـ بإعبلـ جية عممؾ مسبقًا عندما ال تتمكف مف الحضور 4

ف لـ يكف أحد يراقبؾ 5       تتقيد باألنظمة الخاصة بالعمؿ حتى وا 

      ؾ عمى القياـ بالمياـ الموكمة ليـءزمبل تساعد 6
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      عمى أحسف وجو تتعاوف مع رؤسائؾ ألداء المياـ 7

      ليحصموا عمى خدمة متميزةوارشادىـ تقـو بمساعدة المواطنيف  8

      يدىـ بخبراتؾفتقـو بمساعدة الموظفيف الجدد وت 9

      تقدـ المساعدة الفورية لزمبلئؾ عندما يكوف لدييـ أعباء كثيرة 10

      بمساعدة اآلخريف ولو تطمب ذلؾ وقتًا إضافياً  تقـو 11

      وتطويره العمؿأعماؿ إضافية لتحسيف في تتطوع  12

      تنتبو لؤلثر الذي يتركو سموكؾ في اآلخريف 13

      عمى حقوؽ اآلخريف حافظت 14

      في جياز الشرطة تكبلتساىـ في حؿ المش 15

      تحتـر أنظمة وتعميمات جياز الشرطة 16
 

 اجتاِات العاومني حنٕ املٍظىٛ: - ت

 
 
 
 

 الظؤاه ً

 وٕافل بذسجٛ

ذا
ج

 ٚ
ري

كب
 

ريٚ
كب

 

طٛ
ط

تٕ
و

 

مٛ
مٗ

ق
ذًا 

ج
 ٛ

ٗم
قم

 

      لديؾ االستعداد لبلستمرار في عممؾ الحالي حتى بموغؾ سف التقاعد 1

      ستصاب حياتؾ باالرتباؾ إذا تركت عممؾ الحالي 2

      ليست المكاسب المادية فقط ىي التي تستحوذ عمى اندفاعؾ نحو عممؾ 3

      في حاؿ توفرت فرصة عمؿ مشابية لعممؾ تفضؿ االستمرار في عممؾ الحالي 4

      ترغب في استمرار العبلقة التي قامت بينؾ وبيف زمبلئؾ في العمؿ 5

      تشعر بالسعادة مف خبلؿ عممؾ في جياز الشرطة 6

      تشعر بأف أىدافؾ الخاصة تتوافؽ مع أىداؼ الجياز الذي تعمؿ بو 7

      طة يدفعؾ إلى التمسؾ بالبقاء فيوالمناخ الودي في الشر  8

      تتوافؽ قيمؾ الذاتية مع القيـ السائدة في الشرطة 9
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 األداءثالثًا : 

 الظؤاه ً

 وٕافل بذسجٛ

ذا
ج

 ٚ
ري

كب
 

ريٚ
كب

 

طٛ
ط

تٕ
و

 

مٛ
مٗ

ق
ذًا 

ج
 ٛ

ٗم
قم

 

      المستخدمة في جياز الشرطة موضوعية وواضحة األداءمعايير  1

      ليةاعالتي تستخدميا الشرطة قادرة عمى قياس أداء الموظؼ بف األداءمعايير  2

      الوظيفي في الوقت المحدد األداءتقـو ببذؿ الجيد الكافي  إلنجاز  3

      تقـو باستغبلؿ الموارد المتاحة لديؾ في أثناء أدائؾ الوظيفي 4

      الوظيفي األداءيف تشارؾ في عممية اتخاذ القرارات لتحس 5

      يوجد تنسيؽ مستمر بيف المستويات اإلدارية لتحقيؽ الجودة المطموبة في انجاز األعماؿ 6

لماـ بطبيعة األعماؿ الموكمة إليؾت 7       توفر لديؾ معرفة وا 

      يؤثر نظاـ العقوبات والجزاءات المعتمد في الشرطة في تحسيف أدائؾ الوظيفي وتطويره 8

      في عممية تحديد البرامج التدريبية المطموبة األداءيتـ االستفادة مف نتائج تقييـ  9

      قبؿ حدوثيا تكبلمى اتخاذ التدابير الوقائية لممشتحرص ع 10

      تخطط تخطيطًا جيدًا لؤلعماؿ قبؿ تنفيذىا 11

      شرطةتستطيع التكيؼ والتأقمـ مع أي تغييرات قد تطرأ في جياز ال 12

      يسيـ اطبلعؾ عمى نتائج تقييـ أدائؾ في تطويرؾ 13

      تظير التفاعبلت المناسبة مع الجميور 14

      تعطي تعميمات واضحة لدعـ أىداؼ الوحدة 15

      تقدـ المساعدة البلزمة لمموظفيف الجدد 16

      تستغؿ وقتؾ لمقياـ بالعمؿ 17

      ماعات والمقاءات المرتبطة بالعمؿتحرص عمى حضور االجت 18

 

 

 

 

 

 



- 028 - 

 (3املمحق )

 اهليكن التنظيىي جلهاز الشرطة الفمصطينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 029 - 

 (4امللحق )

 تقرير خاص مو التهظيم واإلدارة يف الشرطة بعدد قوة الشرطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 031 - 

 (5امللحق )

 كتاب تسهيل مهمة الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


