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 بسم اهلل ا لرمحن الرحيم

 ِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ إ

يصدق اهلل العظيمي مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

ي(42آ ميا ح اب،ي وي ي)
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..ظمى سيد الخلق أجمعين وحبيبنا الحق المبين محمد إلى اإلمام األول والقدوة الع

 ..إلى كل أتباعه والسائرين على دربه

 كل العلماء العاملين الدعاة المخلصين.. إلى

 ..هم أكرم منا جميعا  ضحوا بدمائهم الزكية والذين جميع شهداء الدين والوطن الذين  إلى

 ..والدي األستاذ/ ديب خليل الخالديي نور عيني ومهجة فؤادشهيد العلم مربي األجيال  إلى

 ..والدتي مربية األجيال األم الغالية الحاجة أم مازن الخالدينور عيني ومهجة فؤادي  إلى

 ..الشهيد البطل أخي المهندس/ منتصر ديب الخالدي إلى

 ..الرباني مؤسس حركة حماس الشيخ/ أحمد ياسينالشهيد البطل القائد  إلى

 دكتور/ عبد العزيز الرنتيسي..إلى الشهيد البطل ال

 ..الشهيد البطل القائد وزير الداخلية األستاذ/ سعيد صيام إلى

 ..الشهيد البطل القائد الدكتور/ نزار ريان إلى

 ../ توفيق جبراللواءالشهيد البطل قائد الشرطة الفلسطينية  إلى

 / أحمد الجعبري..القساميالقائد  إلى الشهيد البطل

 ..هم الزوجة الفاضلة أم خالدالالتي سهرت الليالي تشاركني الغالية زوجتي اد ريحانة الفؤ  إلى

 ..أبنائي وبناتي األعزاء خالد وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وسجا وأسماءقرة عيني  إلى

 ..د. مازن د. منذر د. خليل م. معاوية أ. معتصم م. محمدالكرام إخوتي وأخواتي  إلى

 ..أ. ابتسام أ. شويكار

 ل من علمني حرفا  أو قدم إلي عونا  أو أسدى إلي معروفا ..ك إلى
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 شكر وتقدير
ْحَسان  انطالقا  من قول اهلل تعالى:  ْحَساِن ِإَّلا اإْلِ ، َلِئْن َشَكْرت ْم أَلَِزيَدناك مْ وقوله أيضا : َهْل َجَزاء اإْلِ
 .: "من َّل يشكر الناس َّل يشكر اهلل"ال: قال رسول اهلل ق وما رواه أبو هريرة 

قرارا  وعرفانا  بالفضل ألهل الفضل فإنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وقدم  وا 
المساعدة في هذ العمل المتواضع وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية الفلسطيني/ أ. فتحي حماد 

ر/ سامي علي سليمان أبو الروس والذي لم يدخر جهدا  إَّل وكذلك المشرف على الدراسة الدكتو 
وقدمه لي وكان مثاَّل  للمشرف الحريص على إخراج هذا العمل بصورة مهنية عالية الكفاءة، والذي 

 ناء في كتابة هذا البحث وأسال اهلل أن يزيد هذا العمل في ميزان حسناته.تعلمت منه الصبر واإل

 لجنة التحكيم العلمية ممثلة بـ إلىكما أقدم شكري وامتناني 

 مناقش خارجي النمروطيأحمد د. خليل و  مناقش داخلي بحر  عبد عطية د. يوسف
كذلك الشكر الجزيل للسيد العميد األستاذ الدكتور/ ماجد الفرا وجميع الهيئة التدريسية والعاملين في 

 العديد من العلوم المختلفة. كلية التجارة قسم إدارة األعمال الذين قدموا الكثير وتعلمت منهم

وكذلك الشكر الجزيل لألستاذ الدكتور/ سمير صافي ومساعده اإلحصائي/ علي صنع اهلل اللذان 
 أشرفا على اإلطار العملي للدراسة والتحليالت اإلحصائية.

الرسالة وتدقيقها حسب  إستبانهوكذلك الشكر الجزيل إلى األستاذة األفاضل الذين قاموا بتحكيم 
 صول العلمية والمنهجية الصحيحة.األ

األستاذ الفاضل اللواء/ عرابي كلوب الذي لم يدخر جهدا  في تقديم العون  إلىكذلك الشكر الجزيل 
 والمساعدة والمراجع العلمية من مؤلفاته وخبرته السابقة أثناء عمله في الشرطة الفلسطينية.

م يدخر جهدا  في تنسيق وطباعة وترتيب وكذلك الشكر الجزيل لألستاذ/ رمزي النواجحة الذي ل
 البحث وكان بجانبي في كل الخطوات التي تم بها إتمام هذا العمل.

وكذلك الشكر الجزيل إلى األستاذ الفاضل/ ماجد يوسف الخالدي "مكتبة دار األرقم" الذي لم يدخر 
 از العمل.جهدا  في طباعة وتجليد ن سخ البحث الذي كان دوما  على أتم اَّلستعداد إلنج

يالباحث
  مع  يت بيخ   يالخالتي
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 ملخص الدراسة
ــــ هــــدفت ــــاس  اســــتعرا  ىالدراســــة إل الصــــفات الخصــــائص والمعــــايير و بعــــ  الســــمات و وقي

للعمـل فـي علـى حـدس سـواء لمنتسـبين الجـدد وا لمتقدمين لاللتحاق بكلية الشـرطةلة النموذجية الشخصي
لنفســحركية والحســية والبدنيــة والميــول المهنيــة والقــيم واالشــرطة كالقــدرات الجســمية بانواعهــا والعقليــة 

والتعــرف علــى  هم.نتقــاء أفضــل العناصــر مــنَّل، ، وترتيــب أهميتهــا بالنســبة لهــمالســلوكية اَّلجتماعيــة
الضوابط والمعـايير المتبعـة فـي اختيـار وتعيـين ضـباط وأفـراد الشـرطة وأثرهـا علـى الفروق في دارسة 

، الرتبـــــة ، عــــدد الـــــدورات التدريبيــــةالعمـــــر، المؤهــــل العلمـــــيتغيــــرات موفقـــــا  ل فعاليــــة األداء الشــــرطي
 .، سنوات الخدمةالعسكرية، المسمى الوظيفي

ولتحقيق أغرا  الدراسة قام الباحث بجمع البيانـات عـن شـريحة طبقيـة عشـوائية مـن مجتمـع 
طبقـة % مـن هـذه ال47.1، وتـم أخـذ نسـبة الدراسـة المكـون مـن شـريحة الضـباط رتبـة نقيـب فمـا فـوق

من عـدة إدارات فـي الشـرطة الفلسـطينية موزعـة علـى المحافظـات الخمسـة مـا يتناسـب مـع حجـم كـل 
 إدارة.

وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهح الوصـــفي التحليلـــي فـــي أســـلوب البحـــث وأدوات التحليـــل بنظـــام 
(SPSS.واألداة الرئيسية للدراسة هي اَّلستبانة ) 

مسـتوى  لـدى ضـباط وأفـراد الشـرطةأن  أهمهـا، النتـائحوقد خلصت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن 
بالقــدرة علــى يتمتعــون أنهــم ، و فــر  القــانون جســدية تعطــيهم القــدرة علــىالقــوة فــي مجــال ال متوســط

ولـــديهم مســـتوى ، المناســـبة زمانيـــا  ومكانيـــا   القـــراراتتقـــدير الموقـــف عنـــد التعـــر  لألخطـــار واتخـــاذ 
ويتمتعـون  ،التـي يتلقونهـا لتطـوير وتحسـين أدائهـم لـدورات التدريبيـةمتوسط في مجال اَّلسـتفادة مـن ا

في تعـاملهم مـع الجمهـور بـين الـذكر ، ويميزون بالسمع والطاعة لرؤسائهم والوَّلء للمؤسسة الشرطية
وكــــذلك يميــــزون بــــين الفئــــات العمريــــة المختلفــــة واَّلنتمــــاءات السياســــية عنــــد تعــــاملهم مــــع  ،واألنثــــى

بــــالوزن المناســــب حســــب المعــــايير َّل يتمتعــــون لشــــرطة ضــــباط وأفــــراد اكمــــا أظهــــرت أن  الجمهــــور،
عالقـة . وبينت أيضـا  أن هنـاك بناء على الوَّلء التنظيمي والحزبي. ويتم اختيارهم وتعيينهم المطلوبة

والقــدرات العقليــة والذهنيــة والمــؤهالت العلميــة والتــدريب ذات دَّللــة إحصــائية بــين الصــفات الجســدية 
ـــد  فعاليـــةو  ،ألفـــراد الشـــرطةالســـمات الشخصـــية والســـلوك اَّلجتمـــاعي اإليجـــابي و  األداء الشـــرطي عن

  .(α = 0.05مستوى دَّللة إحصائية )
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اختيـار وتعيـين ضـباط وأفـراد الشـرطة معـايير وابط ضـب ضـرورة اَّلهتمـامبوقد أوصت الدراسـة 
بي السلوك اَّلجتماعي اإليجـاو المؤهالت العلمية والتدريب و القدرات العقلية الصفات الجسدية و حسب 

ضــرورة اَّلهتمــام بتــدريب أوصــت بوالطــول. و معيــار الــوزن ، واَّلهتمــام بالســمات الشخصــية المميــزةو 
تكثيـــف الـــدورات ودراســـة اَّلحتياجـــات التدريبيـــة الفعليـــة لهـــم التـــي مـــن خـــالل ضـــباط وأفـــراد الشـــرطة 

ات تســـاعدهم علـــى اكتســـاب المهـــارات المختلفـــة فـــي مواقـــف أمنيـــة متباينـــة وباســـتخدام أســـاليب وتقنيـــ
ضـــرورة تعزيـــز الـــدور الرقـــابي علـــى جهـــاز الشـــرطة للمحافظـــة علـــى كمـــا أوصـــت بتدريبيـــة متقدمـــة. 

اختبــارات مظهــر رجــل الشــرطة وتطبيقــه للقــانون بشــكل عــادل، إلــى جانــب ضــرورة اَّلهتمــام بــإجراء 
تمـام ، وضرورة اَّلهنفسية )المزاج العام، اَّلستقرار النفسي...الخ( لضباط وأفراد الشرطة قبل تعيينهم

بالجوانـــب التحفيزيـــة للعـــاملين فـــي جهـــاز الشـــرطة بنظـــام جيـــد للحـــوافز الماديـــة والمعنويـــة والترقيـــات 
إلنجــاز ل، حتــى تتحقــق الدافعيــة أو الحزبــي حســب الكفــاءة واَّلنتمــاء للعمــل ولــيس اَّلنتمــاء التنظيمــي

 وتحسين األداء.

ية باجتيـــاز الــــدورات ضــــرورة ربـــط الترقيــــات إلـــى المناصــــب القياديـــة الشــــرطوأوصـــت أيضـــا  ب
يفـاد لجـان مـن ذوي اَّلختصـاص  التدريبية المتخصصة في تنمية المهارات القياديـة الالزمـة للقـادة، وا 

لتطوير لدول مجاورة واَّلستفادة من تجاربهم، وأخيرا  اَّلهتمام باستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا 
ومســـتوى المهـــارات اإلداريـــة المتـــوفرة  األداء الشـــرطي وتـــوفير قاعـــدة معلومـــات عـــن ضـــباط الشـــرطة

 لديهم ومجاَّلت المهارات التي يحتاجون إلى تنميتها.
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Abstract 

This study aimed to review and measure certain traits and characteristics, 

standards and personal qualities typical of applicants for admission to the Police 

College as will as the associate new worker in the police field like the physical abilities, 

mental, psychomotor, sensory and physical tendencies, professional and social values 

behavioral, in order of its importance  for the selection of the best elements of them. 

And to identify the differences in study controls and standards in the selection and 

appointment of officers and members of the police and their impact on the effectiveness 

of the police performance, according to the variables of age, qualification, training 

courses, military rank, job title, years of service. 

In order to achieve the purposes of the study, the researcher collected data on a 

stratified random slice of the population of the study, consisting of a slice officers who 

are holding a rank of captain and above, were taken 47.1% of this class of several 

Palestinian police departments spread over five provinces are commensurate with the 

size of each department. 

The researcher used the descriptive analytical search method and system 

analysis tools (SPSS) and the main tool for the study is the resolution. 

The study concluded a series of important results, that the officers and members 

of the police having an average level in the field of physical strength gives them the 

ability to enforce the law, and they have the ability to assess the situation when exposed 

to hazards and take appropriate decisions in the best time and place, and they have a 

medium level in the field to take advantage of training received courses to develop and 

improve their performance, and having good level in hearing and obedience to their 

superiors and loyalty to the police foundation, and discriminate in their dealings with 

the public between male and female, as well as discriminate between different levels of 

age, and between variety of political parties. Also showed that the officers and police do 

not have the appropriate weight according to the required standards. And they are 

selected and appointed on the basis of organizational loyalty and party. Also showed 

that there is a statistically significant relationship between physical attributes and mental 

abilities, mental and educational qualifications, training and positive social behavior and 
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personality traits to the police, and the effectiveness of police performance at a 

statistically significant level (α = 0.05). 

The study recommended the need to address controls and criteria for selection 

and appointment of officers and members of the police by the qualities of physical and 

mental abilities and qualifications, training and positive social behavior and personality 

characteristics, and attention to the standard of weight and length. And recommended 

that attention to the training of officers and members of the police to step up the courses 

and study the actual training needs that helps them acquiring  skills in various positions 

and using different security methods and techniques of advanced training. It also 

recommended the need to strengthen the oversight role of the police force to maintain 

the appearance of  a policeman and apply the law fairly, as well as the need for attention 

tests psychological (mood, psychological stability ... etc.) to officers and members of  

police prior to their appointment, and the need to focus on aspects of incentive for 

workers in a police system good for the material and moral incentives and promotions 

on merit and belonging to their action, not upon partisan or organizational affiliation, 

even realized achievement motivation and performance improvement. 

It also recommended the need to link promotions to leadership positions 

conditional cross the specialized training courses in the development of leadership skills 

necessary for leaders, and the dispatch of committees with jurisdiction to neighboring 

countries and to benefit from their experiences. And finally the interest in using modern 

techniques and technology for the development of police performance and provide an 

information base on the police officers and the level of management skills available and 

areas have the skills they need to develop. 
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 مقتمه
عامــل اإلنتــاج ودافــع التنميــة،  باعتبــارهومكــان،  و القيمــة األولــى فــي كــل زمــانس إن اإلنســان هــ

 اتمــالمقو  مــن  ه مــاويعتبــر رجــل الشــرطة الركيــزة األساســية لتحقيــق األمــن واَّلســتقرار فــي المجتمــع و 
ن وما يستتبعه من تقـدم ورفاهيـة وازدهـار. و  لدفع عجلة التنمية ةاألساسي المعـايير والضـوابط دراسـة ا 

اختيــار أفــراد الشــرطة مــن خــالل قيــاس القــدرات الجســمية والعقليــة والســمات الشخصــية والنفســية  فــي
الهامة التي تهتم بها أجهزة الشرطة المتقدمة نظرا  لتاثيرها المباشر  هي أحد المجاَّلتألفراد الشرطة 

شـرطة على نجاح وفاعليـة المنظومـة األمنيـة بصـفة عامـة، وكـذلك علـى مختلـف سـلوكيات ضـابط ال
الدراســـات  بعـــ أكـــدت  وتعامالتـــه اليوميـــة ســـواء مـــع الجمهـــور أو الرؤســـاء أو زمالئـــه فـــي العمـــل.

جريت بشـان العالقـة بـين خصـائص المهنـة والسـمات المطلوبـة علـى وجـود العديـد مـن النفسية التي أ  
شخصية وجود سمات  هاسمات الشخصية. ومن، والعالقة الوثيقة بين المهنة و المتغيرات ذات التاثير

، فالمهنــة تختــار وثيقــا  بــين المهنــة وســمات الشخصــيةن هنــاك ارتباطــا  وأخاصــة بطبيعــة كــل مهنــة، 
ويكيـف ، والفـرد عـادة مـا يختـار المهنـة التـي تتناسـب مـع سـماته وقيمـه واتجاهاتـهها الفرد الذي يناسـب

نـه غالبـا  مـا يفشـل إر فلسـبب أو خخـ إمكاناتـهمـع  تتالءمفإذا اختار الفرد مهنة َّل  عليها.الفرد نفسه 
ويــنعكس ذلــك علــى توافقــه مــع عملــه بمــا يــؤدي إلــى حــد خيــارين إمــا أن يتــرك العمــل مختــارا  أو أن 

 (24صي،4002ي)محمت،. إجبارا  يلفظه العمل 

إن المهنية هي أساس نجاح العمل، ومؤسسة كالشرطة َّلبد من أن تكون ناجحة حتى تعطي 
تحت سقف سماء واحـدة وأر  واحـدة، بعيـدا  عـن التجاذبـات حق الجميع في العيش بسالم ومساواة 

السياسية والمفارقات والتناقضات الموجودة على أر  الواقع، فرجل الشرطة عليه أن يتمتع بمعنوية 
مرتفعــة ومهنيــة عاليــة صــادقة ذات نزعــة مؤمنــة وأمينــة بحيــث يكــون صــمنام األمــان لكــل المــواطنين، 

جا إليه المواطن بعـد عنـاء المنازعـات واَّلنتهاكـات التـي أَلمـت بـه. وأن يكون الحضن الدافئ الذي يل
العاليـة المعـايير  ذاتالمرتكز على األصول المهنيـة  لمنتسبي الشرطة إن النموذجية واَّلختيار الجيد

 (2،يص4020)م  حهي،هو من صميم نجاح ومهنية العمل الشرطي الحقيقي. المستوى 

َوَقاَل َله ْم َنِبيُّه ْم ِإنا اللنَه َقْد َبَعَث َلك ـْم َطـال وَت َمِلكـا  قَـال َوْا يز: "ويقول اهلل عز وجل في كتابه العز 
ــَن اْلَمــاِل َقــاَل ِإنا ا ْلــِك ِمْنــه  َوَلــْم ي ــْؤَت َســَعة  م  ْلــك  َعَلْيَنــا َوَنْحــن  َأَحــقُّ ِباْلم  ــون  َلــه  اْلم   للنــَه اْصــَطَفاه  َأناــى َيك 

ـــــــْيك ْم َوَزاَده  بَ  ـــــــيم  َعَل ـــــــن َيَشـــــــاء  َواللنـــــــه  َواِســـــــع  َعِل ـــــــه  َم ْلَك ـــــــْؤِتي م  ـــــــِم َواللنـــــــه  ي  ـــــــِم َواْلِجْس ـــــــي اْلِعْل ي."ْســـــــَطة  ِف
 (142آ مي،البقي  وي ي)
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يي."َقالَـــــــــــْت ِإْحـــــــــــَداه َما َيـــــــــــا َأَبـــــــــــِت اْســـــــــــَتْاِجْره  ِإنا َخْيـــــــــــَر َمـــــــــــِن اْســـــــــــَتْاَجْرَت اْلقَـــــــــــِويُّ اأْلَِمــــــــــــين  "
 (42آ ميي،القصص وي ي)

 ْضـَنا اأْلََماَنـَة َعلَـى الساـَماَواِت َواأْلَْرِ  َواْلِجَبـاِل فَـَاَبْيَن َأن َيْحِمْلَنهَـا َوَأْشـَفْقَن ِمْنهَـا َوَحَمَلهَـاِإناا َعرَ "
نَسان  ِإناه  َكاَن َظل وم ا َجه وَّل    (42آ مي،يا ح اب وي ي)ي".اإْلِ

ي أَّل تجعلنــي واليــا  وعــامال  : قلــت يــا رســول اهلل: أَّل تســتعملني: يعنــقــال أبــو ذر رضــي اهلل عنــه
إنـــك  يـــا أبـــا ذر: "علـــى منكبـــي ثـــم قـــال : فضـــرب بيـــدهالقبائـــل، قـــالوشـــيخا  لـــك علـــى إحـــدى المـــدن أو 

نهــاضــعيف نهــا أمانــة وا  يييــوم القيامــة خــزي وندامــة، إَّل مــن أخــذها بحقهــا، وأدنى الــذي عليــه فيهــا". ، وا 
 )يواهيم   (

وَي  نــه قــال: "إن اهلل يحــب إذا عمــل أحــدكم عمــال  أن وســلم أ هعــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــر 
 )يواهيالب هقي(ي.يتقنه"

علـى عصـابة وفـي تلـك العصـابة مـن هـو  من استعمل رجال  "وعنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 (طبياني)يواهيال.ي"وجماعة المسلمينهلل منه ، فقد خان اهلل ورسوله ،  أرضى

إخفاقاتهــا، فكلمــا  أوالحقيقــي لنجــاح الحكومـة لقـد أصــبأ عمــل الشـرطة هــو المعيــار والمقيـاس 
أحـس المــواطن بالراحــة واألمــان واَّلطمئنــان لرجــل الشــرطة، كلمــا زاد احترامــه للدولــة وجعــل المــواطن 
يفرق بين شرطي وآخر. ويعد اختيار الشرطي المناسب للعمل من أهم األسباب التي تؤثر على رفع 

أفـراد الشـرطة للنهـو  فـي اختيـار المعـايير الضـوابط و . إن أهميـة دراسـة مستوى أداء رجال الشـرطة
الشـــرطية، تحقيقــا  لمقولـــة: )الرجــل المناســـب فــي المكـــان  بالمهنيــة العاليـــة والمصــداقية فـــي المؤسســة

لب نجاح العمل وزيادة فعالية الخدمة الش رطية المناسب(  (2صي،4020ي،)م  حهي.هي من ص 

المعــــايير  اختبــــارلة و عَضــــقــــوف عنــــد هــــذه الم  ن مــــن األهميــــة بمكــــان الو يــــرى الباحــــث بــــالــــذا 
ومن هنا ، والتي هي موضوع الدراسة وتطويرهاالفلسطينية والمقاييس المناسبة َّلختيار رجل الشرطة 

ووضـــع  ،مـــةإلـــى نتـــائح حقيقيـــة وتوصـــيات لحـــل ومعالجـــة هـــذه األز للوصـــول أتــت فكـــرة هـــذا البحـــث 
ار والوصول إلى مستوى المعايير الم تَعاَرف عليها المدروسة للر قي بمعايير اَّلختي الخطط المستقبلية

 األمن والحكم الرشيد. استراتيجيةلتحقيق  دوليا  واَّلنتقاء لالرتقاء

ي

ي
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يمشك ميالتيا م:
 أفــرادلقــد كــان اَّلختيــار غيــر الســليم وغيــر المــدروس بطــرق مهنيــة وعلميــة صــحيحة لــبع  

الســليم وتراجــع مســتوى الخدمــة المنوطــة الشــرطي  فعاليــة األداءانخفــا   إلــى أدىالشــرطة، والــذي 
، والـذين تـم اختيـارهم بطـرق األفـرادالجمهـور مـن بعـ  ممارسـات هـؤَّلء  رضـابافراد الشرطة، وعـدم 

هنــاك حيــث لــوحظ أن . 2111عشــوائية وتحــت ظــروف صــعبة فــي إعــادة تشــكيل الشــرطة فــي تمــوز
واَّلنتماء الحزبـي لـه دور  اسيلدى رجل األمن على اعتبار أن الوضع السي التحيزارتفاع في درجة 

وعنيـــد، وهنـــاك ضـــرورة تنميـــة وتطـــوير الخصـــائص  وأن الشـــعب الفلســـطيني شـــعب متحـــدس  ،فـــي ذلـــك
النفسية لرجل الشرطة ومراعاتها في تنشـئة األجيـال القادمـة وخاصـة الخصـائص المتعلقـة بالمشـاركة 

 (22،يص4002ي)تح ن،اإليجابية ومهارات اَّلتصال. 

اسـتنادا  و ومعايشة واقع تجربـة الشـرطة الفلسـطينية العملية خبرته من خالل  ويرى الباحث بانه
توافـق نفسـي لـدى بعـ  أفـراد فر اتـو عـدم هنـاك الباحـث أن بع  الدراسـات التـي اطلـع عليهـا وجـد ل

الســـمات والخصـــائص النفســــية وضـــباط الشـــرطة مـــع العمـــل الـــذي يقومـــون بــــه، وذلـــك لعـــدم تـــوافر 
أهـم األسـباب التـي تـؤدي إلـى تـرك العمـل ألعمـال  من يعدوهذا  ،لشرطةللنجاح في عمل ا طلوبةالم

أخــرى كســعي كثيــر مــن الخــريجين الجــدد مــن الضــباط الحقــوقيين إلــى اَّللتحــاق بالهيئــات القضــائية 
ن اَّلنحرافـات السـلوكية واَّلنضـباطية التـي تـدل علـى أ ؛ حيـثالمختلفة وغيرهـا مـن الوظـائف المدنيـة

الجزاءات اإلدارية التي تن م عن اإلهمـال فـي ، وكذلك وقوانين وتقاليد العملعدم الفهم الصائب لنظم 
العمل وعدم الجدية في أدائه، وحاَّلت ضعف األداء العام واَّلنقطـاع عـن العمـل بـدعوى اإلصـابات 

ــــؤدي إلــــى تــــرك العمــــل تحــــت هــــذه المبــــررات والمــــر  ــــى وجــــود خطــــر. ت ــــدات  باإلضــــافة إل التهدي
ز الشرطة المنتشرة في قطاع غزة من قبل طيران ومدافع العـدو الصـهيوني واَّلستهداف لمواقع ومراك

عنــد بعــ  أفــراد وضــباط الشــرطة. باإلضــافة إلــى اإلغــالق  والــذي يفــر  جــوا  مــن الرهبــة والخــوف
سنوات أدنت إلـى قلـة وصـول  5المستمر للمعابر والحصار المفرو  على قطاع غزة منذ أكثر من 

جيــا الحديثــة كــادوات المعمــل الجنــائي وأجهــزة الرقابــة واألجهــزة الهندســية األجهــزة المتطــورة والتكنولو 
ـــر مـــن مقومـــات النجـــاح والرقـــي فـــي العمـــل الشـــرطي. وكـــذلك الشـــكوى  والمعـــدات الهامـــة التـــي تعتب
المستمرة من صعوبة ظروف العمل وخاصة أثناء ظروف الحرب واإلخالءات عند استهداف المواقع 

الــن ظم األساســية وتنفيــذ المهــام بالشــكل المطلــوب. كــل ذلــك أدى إلــى  وعــدم القــدرة علــى التكيــف مــع
يتفاقم المشكلة وتراكمها ومن هنا نلخص مشكلة الدارسة بالتالي:

ي
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يأفياتيالشيطميع ىيفعال ميا تاءيالشيطي؟ضوابطيومعا  يياخ  اييو ع  نيأثيي

 :فيض ا يالتيا م
يالي:وفيما يلي سيتم عر  فرضيات الدراسة على النحو الت

بين الصفات الجسدية (  = 0.05)دَّللة  عند مستوى إحصائيةهناك عالقة ذات دَّللة  .7
 الشرطي. فعالية األداء)الصحية واللياقة البدنية( ألفراد الشرطة و 

بـين القـدرات العقليـة (  = 0.05) دَّللـة عنـد مسـتوىهنـاك عالقـة ذات دَّللـة إحصـائية  .2
  .الشرطي فعالية األداءوالذهنية ألفراد الشرطة و 

بين المؤهالت العلمية (  = 0.05)دَّللة عند مستوى هناك عالقة ذات دَّللة إحصائية  .2
 الشرطي. فعالية األداءوالتدريب ألفراد الشرطة و 

بـين أهميـة السـلوك (  = 0.05)دَّللـة عنـد مسـتوى هنـاك عالقـة ذات دَّللـة إحصـائية  .4
َبــادأة، تقــديألفــراد الشــرطة  اإليجــابي اَّلجتمــاعي فعاليــة و م النجــدة والعــون للمــواطنين( )الم 

 الشرطي. األداء
بـين أهميـة السـمات (  = 0.05)دَّللـة عنـد مسـتوى هنـاك عالقـة ذات دَّللـة إحصـائية  .5

 فعاليـة األداءألفـراد الشـرطة و  المميزة )قوة الشخصية، قدرة اإلقناع، الشـجاعة( الشخصية
 الشرطي.

متوســطات ( فــي  = 0.05لــة )هنــاك فروقــات ذات دَّللــة إحصــائية عنــد مســتوى دَّل .6
أفــراد الشــرطة وأثرهــا علــى تيــار وتعيــين اخحــول ضــوابط ومعــايير  اســتجابات المبحــوثين

، عـدد التاليـة: )العمـر، المؤهـل العلمـيتعزى للمتغيـرات الشخصـية  الشرطي األداءفعالية 
 ، سنوات الخدمة(، الرتبة العسكرية، المسمى الوظيفيالدورات التدريبية

 تيا م:م غ يا يال
 متغيرات وذلك على النحو التالي:مجموعة من ال وهي تشمل

 المتغير التابع:. 7
 الشرطي. فعالية األداءويتمثل في 

  المتغيرات المستقلة:. 2
 هناك خمسة متغيرات سيتم دراستها وهي على النحو التالي:

 الصفات الجسدية. .أ 
 القدرات العقلية والذكاء. .ب 
 المؤهالت العلمية و التدريب. .ج 
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َبادأة، تقديم النجدة والعون للمواطنين( السلوك اإليجابي اَّلجتماعي .د   .)الم 
 ، الشجاعة(.اإلقناعقوة الشخصية، قدرة  )المميزة  السمات الشخصية .ه 

ي(2شك ييق ي)
يع قميالم غ يا يالم  ق ميبالم غ ييال ابع

 

 
ي
 
 

يالمصتي:يجيتيبوا طميالباحث

ي-أهتافيالتيا م:
 دراسة:فيما يلي عر  ألهداف ال

ـــ تهـــدف .7 ـــاس  اســـتعرا  ىالدراســـة إل الصـــفات الخصـــائص والمعـــايير و بعـــ  الســـمات و وقي
والمنتســبين  الطلبــة المتقـدمين لاللتحــاق بكليـة الشــرطةالالزمــة ة المميــزة النموذجيـة الشخصـي

والنفسـحركية والحســية كالقـدرات الجســمية بانواعهـا وكـذلك العقليــة الجـدد للعمـل فــي الشـرطة 
نتقـاء َّل، ، وترتيـب أهميتهـا بالنسـبة لهـمالسـلوكية ول المهنيـة والقـيم اَّلجتماعيـةوالبدنية والمي

 .همأفضل العناصر من
الكشـــف عـــن الوســـائل العلميـــة لتحديـــد الســـمات والصـــفات الجســـدية الصـــحية والخصـــائص  .2

المنتسـبين النفسية الالزمة لنجاح المؤسسة الشرطية والتي يتم علـى أساسـها اختيـار وتعيـين 
 . الشرطة هازالجدد لج

، وكــذلك عمليــة اإلنســانية والذاتيــةالفلســطينية هــارات الشــرطة مالحــالي لواقــع علــى الالتعــرف  .2
 .فعالية الخدمة األمنية ىوأثرها علاَّلختيار حسب الضوابط والمعايير المتبعة 

في عملية اَّلختيار والتي تهدد أداء المؤسسة الشرطية إلقاء الضوء على السلبيات المتعددة  .4
عمل على تجنبها واستبعادها وتطوير آليات ومعايير عملية اَّلختيار للوصول للنموذجية وال

 في اَّلختيار.

ألداء  فاعلية
 الشرطي

الصفات 
 الجسدية

القدرات 
 العقلية

المؤهالت 
العلمية 
 والتدريب

السلوك 
اإليجابي 
اإلجتماع
 ي

السمات 
الشخصية 
 المميزة
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المعــــايير والمواصــــفات الواجــــب توافرهــــا فــــي رجــــل الشــــرطة عنــــد واختبــــار تقــــديم مقترحــــات  .5
وقيــاس مــدى توفرهــا  ،والتعيــين قبــل دخــول المرشــأ وانتســابه للشــرطةواَّلختيــار اَّلســتقطاب 
 .شرطة الفلسطينيةفي حالة ال

 أهم ميالتيا م:
 أهميته لكل من:سيتم تسليط الضوء في هذا البحث على 

فإنه يتناول جانب مهم في مدى التطور المهني في عمـل الشـرطة وتحسـين  بالنسبة للشرطة .7
واَّلسـتفادة  أدائها وتطويرها وتعديل مسارها و تطبيق النتائح والتوصيات في المرحلـة المقبلـة

ارد البشـــرية فـــي جهـــاز الشـــرطة والتـــي تضـــم ِكـــال اإلدارتـــين إدارة و ارة تنميـــة المـــمنهـــا لـــدى إد
دارة التنظيم واإلدارة في الشرطة  .التدريب وا 

فإنــه سيســتفيد مــن تحســن أداء الشــرطة وذلــك ألنــه المســتفيد مــن خــدمات بالنســبة للمجتمــع  .2
والحفــاظ علــى الشــرطة وذلــك يــؤدي إلــى زيــادة الرضــا لــدى المجتمــع والجمهــور عــن الشــرطة 

 هيبتها وسمعتها.
والتــي تتنــاول  ســتعزز المكتبــة الفلســطينية الشــرطيةبالنســبة للبحــث العلمــي فــإن هــذه الدراســة  .2

مشــكلة حقيقيــة وظــاهرة ملموســة وهامــة لتشــخيص ســلبيات ومعوقــات نجــاح العمــل الشــرطي 
 واَّلستفادة من الدراسة لتكون فاتحة لدراسات مستقبلية أخرى.

تشـــخيص حالـــة التراجـــع فـــي فيـــرى الباحـــث أهميـــة هـــذه الدراســـة مـــن خـــالل بالنســبة للباحـــث  .4
مستوى األداء الشرطي وعدم رضا الجمهور عن المؤسسة الشرطية ووجـود عـدد َّل بـاس بـه 
مــن أفــراد الشــرطة فــي المؤسســة الشــرطية غيــر َّلئــق وَّل يخضــع لمعــايير وضــوابط اَّلختيــار 

سســة الشــرطية والتــي فرضــت جــوا  غيــر الموضــوعة وذلــك للظــروف المختلفــة المحيطــة بالمؤ 
جعـــل الباحـــث يتبنـــى هـــذه ، ممـــا 2111الشـــرطة بعـــد اَّلنقســـام يونيـــو  مناســـب فـــي تاســـيس

للخـــروج بنتـــائح وتوصـــيات عمليـــة قـــد ت ســـهم فـــي تطـــوير المؤسســـة  واَّلهتمـــام بهـــاالمشـــكلة 
 الشرطية في فلسطين ومواكبة التقدم وحذو الدول المجاورة في التطور والنجاح.



 الثانيصل الف

 للدراسة اإلطار النظري
يالمبحثيا و 

يالمفاه  يا  ا  ميل نم ميالموايتيالبشي م
يمقتمم

يمفهو ي نم ميالموايتيالبشي م
يأهتافي تاي يالموايتيالبشي م
يأهم مي تاي يالموايتيالبشي م
يوظائفي تاي يالموايتيالبشي م

يالمبحثيالثاني
يال وظ ف

يمقتمم
ي ح   يالوظائف

يال  قطاب
يالخ  اي
 ال ع  ن

يالمبحثيالثالث
 ا تاءيالوظ في

يمقتمم
يمفهو يا تاءيالوظ في

يالوظ فيعناصييا تاءي
يمحتتا يا تاءيالوظ في

يؤثي ي)  باا(يع ىيا تاءيالوظ فيالعوام يالم
يا تاءيالمؤ  ي

يع قميال وظ فيفييا تاء



 
 

9 

يالمبحثيا و 
يالمفاه  يا  ا  ميل نم ميالموايتيالبشي م

يمممقت
يعــد العنصــر البشــري مــن أهــم المــوارد فــي المنظمــات المختلفــة حيــث تعتمــد المــوارد والمقومــات 
األخــرى للمنظمــة علــى كفــاءة العنصــر البشــري فــي إدارتهــا، فهــو مفتــاح النجــاح فــي تحقيــق فعاليــة 
 اسـتخدام العناصــر األخــرى مثــل المـواد الخــام، إدارة، تســويق، أمــوال، حيـث تــرتبط فعاليــة أي منظمــة

العنصر الفعال في استخدام المـوارد  هبكفاءة العنصر البشري وقدرته على العمل ورغبته فيه، باعتبار 
المتاحة، وتعتمد اإلدارة في تعظيم النتائح على ترشـيد اسـتخدام المـوارد الماليـة والبشـرية المتاحـة وقـد 

زيــد مــن صــعوبة قــدرة يصـعب ترشــيد اســتخدام العنصــر البشـري لتعــدد المتغيــرات المحــددة لــه لدرجـة ت
اإلدارة علــى ترشــيد هــذا العنصــر، واألمــر الــذي جعــل المشــكلة الرئيســية التــي تواجــه اإلدارة فــي أي 
منظمــة هــي التعــرف علــى المتغيــرات المحــددة لهــذا العنصــر والتــي تــنعكس علــى ســلوك هــؤَّلء الــذين 

 (22،يص4002)المتهون،يييمثلون قدرة العمل في المنظمة.

يايتيالبشي م:مفهو ي نم ميالموي
 لموارد البشرية، منها:تنمية اهناك تعريفات عديدة ل

ســتراتيجية للمنشــاة بغــر  بــين المــوارد البشــرية واألهــداف اَّلالعالقــة  هــيإدارة المــوارد البشــرية 
بـــــــــــــداعها. تحســـــــــــــين أداءهـــــــــــــا وتطـــــــــــــوير ثقافـــــــــــــة ي المؤسســـــــــــــة مـــــــــــــن أجـــــــــــــل زيـــــــــــــادة مرونتهـــــــــــــا وا 

 (24-4،يص4004)ت   ي،ي

 اإلدارة التـــــي تـــــؤمن بـــــان األفـــــراد العـــــاملين فـــــي مختلـــــف البشـــــرية بمثابـــــة تعتبـــــر إدارة المـــــوارد
من القيام  المستويات هم أهم الموارد ومن واجبها أن تعمل على تزويدهم بكافة الوسائل التي تمكنهم

ـــه مصـــلحتها، ـــيهم باســـتمرار لضـــمان نجاحهـــا، باعمـــالهم، لمـــا في  ونجـــاحهم، وان تـــراقبهم وتســـهر عل
 (22صيي،4020)عبتياليحمن،ي امة.ونجاح المصلحة الع

منــذ التحــاقهم  النشــاط الــذي يهــتم باإلشــراف علــى كافــة شــؤون األفــرادإدارة المــوارد البشــرية هــي 
بتوصـيف، وتقيــيم  إلــى المعـاش مـن ناحيـة األنشــطة المتعلقـة اإلحالـةبالخدمـة إلـى وقـت بلــوغهم سـن 

والترقيـــة لكـــي يتحقـــق  لتـــدريب، والنقـــل،القـــوى العاملـــة، واَّلختيـــار، والتعيـــين، وا الوظـــائف، وتخطـــيط
ي اإلنتــــــــــاج. وبالتــــــــــالي زيــــــــــادة اَّلســـــــــتقرار فــــــــــي القــــــــــوى العاملــــــــــة وزيــــــــــادة رضـــــــــاهم عــــــــــن العمــــــــــل،

 (9صيي،4002)ال  اتى،ي
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 الالزمــين للمنظمــة كمــا ، النشــاط الــذى يــتم بموجبــه الحصــول علــى األفــرادأيضــا  تعــرف بانهــا 
أقصــى طاقــاتهم إليجــاد  ويجعلهــم يبــذلون بخــدمتها،بمــا يخــدم أغراضــها ويــرغبهم فــي البقــاء  ونوعــا ،

 (2،يصي4002)الصباغ،ي الحلول للمشكالت المتعلقة بالعنصر البشرى التي تواجهه المنظمة.

لبشــرية وتحليلهــا أنشــطة المــوارد ا ان إدارة المــوارد البشــرية تشــمل دراســةوكــذلك يمكــن القــول بــ
العنصـر البشـري أحـد األسـلحة لتحقيـق الميـزة  سـتراتيجيات المنظمـة، بحيـث يصـبأاوربطها بغايـات و 

 (ي24،يص4004ي،)المي يي.أعمالها التنافسية وتحسين أوضاع المنظمة السوقية ونتائح

ســـتراتيجيات والخطـــط اَّلمـــن  مجموعـــةبانهـــا المـــوارد البشـــرية يعـــرف الـــبع  إدارة فـــي حـــين 
المنظمة وتحقيق  استراتيجيةدعيم ت الموجهة إلدارة التغيير في نظام الموارد البشرية، التي تعمل على

يفـــي ظـــل الظـــروف البيئيـــة المحيطـــة. لمواجهـــة التغيـــرات التـــي تواجـــه المنظمـــة اَّلســـتراتيجيةأهـــدافها 
ي(2،يص4004ي،)الخط ب

يـرى الباحـث أن مفهـوم تنميـة المـوارد البشـرية هـي ومن واقع التعريفات السابقة للموارد البشرية 
ية نفســـها واألهـــداف والغايـــات التـــي تســـعى اإلدارة الـــى تحقيقهـــا مـــن العالقـــة بـــين إدارة المـــوارد البشـــر 

خــالل اســتغالل هــذه المــوارد مــن جماعــات مــن البشــر وتنســيق جهــودهم فــي وســط بيئــي اجتمــاعي 
 األساسية لتنمية الموارد البشرية.يتفاعل معه ويتاثر به وكل هذا يتم من خالل الوظائف 

يأهتافي تاي يالموايتيالبشي م:
ي(222 ،يص4002)م ش  ،ييارة الموارد البشرية الى تحقيق أهداف منها:تسعى إد
 قوة العمل. من تحقيق أهداف التنظيم من خالل اإلدارةتمكين  .7
مكانياتهماستغالل أقصى طاقات العاملين  .2  . وا 
 .أدائهملدى األفراد لنجاح المنظمة من خالل التوجه لجودة  تدعيم اَّللتزام .2
 دعـــت إذا أوالبشـــرية مـــع خطـــط العمـــل وتعزيـــز ثقافـــة مناســـبة إدارة المـــوارد  دمـــح سياســـات .4

 تشكيل ثقافة غير مناسبة.  إعادةالحاجة 
والعــاملين والتــي تعــزز مــن اســتراتيجيات لألفــراد المتماســكة  تطــوير مجموعــة مــن السياســات .5

 الموارد مع متطلبات العمل وتطوير األداء. التنظيم لكي تتوافق
 وطاقات العاملين. المستمر لإلبداععنان الإطالق تكوين بيئة يتم فيها  .6
يزدهــر التجديــد والعمــل الجمــاعي والجــودة  أنخاللهــا  خلــق نوعيــة مــن الظــروف يمكــن مــن .1

 الكلية.
 للتطورات العملية والتقنية والمعلوماتية. األمثلمن القيام باَّلستخدام  تمكين المنظمة .8
 الحفاظ على بيئة عمل صحية آمنة. .9
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يبشي م:أهم مي تاي يالموايتيال
 تغيــرت النظــرة إلــى إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية فــي الوقــت الحــالي، وأصــبحت واحــدة مــن أهــم
 الوظــائف اإلداريــة فــي المنظمــات الحديثــة، وهنــاك أســباب كثيــرة تفســر التطــور الــذي حــدث فــي نظــرة

إدارية  بها كوظيفةاإلدارة المسئولة بالمنظمات المعاصرة إلى إدارة الموارد البشرية واهتمامها المتزايد 
ــــــــي ــــــــم اإلدارة، و مــــــــن أهــــــــم هــــــــذه األســــــــباب مــــــــا يل ــــــــروع عل ــــــــرع مــــــــن ف يي:متخصصــــــــة وأيضــــــــا كف

 (44صي،4004)ال  طان،ي
الصـناعية  وسع والتطور الصناعي الذي تم في العصر الحديث، وبالتالي كبر حجم العمالـةالت .7

ير التفــريط العســ بمــا يشــترط فيهــا مــن مواصــفات ومــا تحتاجــه مــن تــدريب و إعــداد يجعــل مــن
ـــم اســـتقدامها و تـــدريبها وضـــرورة المحافظـــة عليهـــا مـــن ـــة التـــي ت ـــالقوى العامل خـــالل نظـــم و  ب

 إجراءات مستقرة تقوم على تنفيذها إدارة متخصصة ومسئولة.
 ارتفــــاع مســــتويات التعلــــيم وزيــــادة فــــرص الثقافــــة العامــــة أمــــام العــــاملين، أدى ذلــــك إلــــى تغيــــر .2

إدارة  الوضــع الجديــد وجــود خبــراء و متخصصــين فــيخصــائص القــوى العاملــة، وتطلــب هــذا 
 العاملين. القوى العاملة، ووسائل حديثة أكثر مناسبة للتعامل مع هذه النوعيات الحديثة من

فـي  ارتفاع تكلفة العمل اإلنساني، حيث تمثل األجور نسبة عالية ومتزايدة من تكـاليف اإلنتـاج .2
مـن  ط تكلفـة العمـل وزيـادة إنتاجيـة العـامليناألمـر الـذي حـتم اَّلهتمـام بضـغ جميع المنظمات،

 العاملين. خالل البحث و الدراسة و اإلدارة الجيدة التي يقوم بها جهاز متخصص في شئون
 قـــد لخصـــهم فـــين لتطـــور إدارة المـــوارد البشـــرية و يـــرى "علـــي الســـلمي" أن هنـــاك ســـببين مهمـــي .2

، و أيضـا اكتشـاف أهميـة وقـدرة اكتشاف أهمية األداء البشري كمحدد أساسي للكفاءة اإلنتاجية
الكفــاءة  إدارة المــوارد البشــرية فــي توجيــه األداء البشــري و التــاثير عليــه بمــا يحقــق المزيــد مــن

 (24،يص2999)ال  مي،يياإلنتاجية.

يوظائفي تاي يالموايتيالبشي م
ات تعــد إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية ورعايتهــا مــن أهــم مــا يســتحوذ اهتمــام المؤسســات والمنظمــ

لخاصــة ويرجــع ذلــك الــى كــون المــوارد البشــرية تمثــل العنصــر األهــم مــن عناصــر ســواء العامــة أو ا
اإلنتـــاج، ولعـــل مــــن األســـباب التـــي تــــدفع أيضـــا  الـــدول الناميــــة الـــى اَّلهتمـــام بــــالقوى البشـــرية هــــي 
اإلحســاس بــالقوى اإلنتاجيــة وعــدم التــوازن بــين الطلــب والعــر  فــي بعــ  التخصصــات، وانتشــار 

ة البطالـــة بكثافـــة والرغبـــة فـــي تطـــوير القـــوى العاملـــة باعتبارهـــا األســـاس األول لخطـــط التنميـــة ظـــاهر 
 (24،يص4000)عبتيالباقي،ي .الشاملة لالرتقاء باألداء العام وتطويره
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 وتقع وظائف الموارد البشرية في خمس مجموعات أساسية يوضحها الشكل التالي:

ي(4شك ييق ي)
يلموايتيالبشي م وضحيوظائفي تاي يو نم ميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعال ميم ط با ي طب ايوظائفي تاي يو نم ميالموايتيالبشي ميفييجها يالشيطميالف  ط ن ميفيييالمصتيي)ص ا ،
ي(22،يص4002يقطاعيغ  ،

 إدارة الموارد البشرية كما يلي: وظائفيمكن استعرا  
واألداة األساسـية التـي  ة التخطـيط،عملية التوظيف هي اَّلمتداد الطبيعي لعمليـ تعتبرال وظ ف:يي.2

ويشــمل ،ياســتقدام واجتــذاب األفــراد وأجــراء المفاضــلة بيــنهم وفقــا للمعــايير العلميــة خاللهــا يمكــن مــن
 الوظائف التالية:

صـدار الحكـمويعرف بانـه ال ح   يالوظ في:ي .أي  باهميتهـا العمليـة النظاميـة لجمـع المعلومـات وا 
يتضــمن نشــاطين أساســيين همــا الوصــف الــوظيفي و  وارتباطهــا بطبيعــة العمــل أو الوظيفــة،

ي(22،يص4004)اله  ي،يوالمواصفات الوظيفية 
ـــط اَّلحتياجـــات ي خطةةة طيالمةةةوايتيالبشةةةي م: .بي ـــة رب ـــه عملي يعـــرف تخطـــيط المـــوارد البشـــرية أن

المحتمــــل للمــــوارد البشــــرية، أخــــذا  بعــــين اَّلعتبــــار الوضــــع الحــــالي  المســــتقبلية مــــع العــــر 
ي(24،يص2999)يوبن يوت كن و،ي المعنية. للمنظمة اَّلستراتيجيةوالتوجهات 
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كافية من األفراد يكونون القاعـدة التـي يمكـن منهـا  مجموعة هو استمالة وجذب ال  قطاب: .جي
ي(ي22صي،ي4004صالح،يويي)ال ال يالشاغرة. الوظائف اختيار وانتقاء أصلأ األفراد لملء

. واختيــار أفضــلهم مــاشــغل وظيفــة المفاضــلة بــين عــدد مــن األفــراد الــذين تقــدموا ليالخ  ةةاي: .تي
ي(29ص،ي4004)اله ثى،ي

وهـــى:  هـــي الخطـــوة األخيـــرة فـــي عمليـــة التوظيـــف ويتضـــمن أربـــع نقـــاط أساســـية،يال ع ةةة ن: .هي
وأخيــرا  التمكــين بعــد  ثــم التقــويم أثنــاء فتــرة التجربــة، المبدئيــة، والتهيئــة التعيــين، إصــدار قــرار

 (92ص،ي4004)ال ال يويصالح،ي .لموظف، وثبات صالحية اللتجربة مرور الفترة المحددة

 ويشمل الوظائف التالية:ال نم ميوال طو ي:يي.4
هو أي نشاط يراد بـه تحسـين قـدرة األشـخاص علـى أداء مهمـة مـا فـي العمـل عـن  ال تي ب: .أي

ي(24،يص4004)ن وباي،ي .طريق تحسين مهاراتهم أو زيادة معرفتهم
خاللهـا يتقـدم الفـرد مـن خـالل مجموعـة عمليـة مسـتمرة والتـي مـن  خط طيالم اييالوظ في:ي .بي

يمرحلــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن الخصــــــــائص والمهــــــــام.مــــــــن المراحــــــــل التــــــــي تتميــــــــز فيهــــــــا كــــــــل 
 (409،يص4002)ح ن،ي

هو نظام رسمي لمراجعة وتقييم أداء مهنة الفريق أو الفرد ويمكن للموظف أن  ا تاء:ي ق    .جي
ي(Mondy, Noe, 2005, p252)ي.يعظم نقاط قوته والتغلب على العيوب ونقاط الضعف

وهو مكافاة األفراد وتعويضهم حيث َّل بد أن يحصل األفراد علـى تعـوي  مناسـب ال عو ضا :ي.ي4
مقابـــل الجهـــد والعمـــل الـــذي يؤدونـــه، ويتطلـــب ذلـــك مـــن إدارة األفـــراد إعـــداد هيكـــل مناســـب للرواتـــب 

 واألجور ونظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية ويشمل اختي:
يو المال الذي يتقاضاه الشخص مقابل أدائه الوظيفي.ه اليا ب: .أي
مكافــآت ماليــة إضــافية غيــر الراتــب األساســي تشــمل اإلجــازات المدفوعــة  :المنةةافعيوالم ا ةةا .بي

يوالرسمية والمرضية والتامين الصحي.
كل الوسائل والعوامل التي يكون من شانها حث المـوظفين والعمـال علـى أداء هي  الحواف : .جي

خــالص، وتشــجيع العــاملين علــى بــذل أكبــر جهــد زائــد عــن المعــدل، فــي واجبــاتهم بجــد و  ا 
 مجال اإلنتاج.

 وتتمثــل فــي تــوفير الرعايــة الصــحية واَّلجتماعيــة للعــاملين للمحافظــةا مةةنيوال ةة مميالمهن ةةم:يي.2
يجاد نوع من اَّلتجاهـات اإليجابيـة نحـو المؤسسـة لشـعورهم باألمـان والـوَّلء وتشـ على مل تصحتهم وا 
 على:



 
 

74 

تشمل حماية الموظفين من اإلصـابة بحـوادث أثنـاء العمـل وكفلهـم ببرنـامح التـامين  مان:ا ي .أي
يالصحي.

تشــير إلــى خــالء المــوظفين مــن أي مــر  جســدي أو نفســي يــؤثر علــى مســتوى  الصةةحم: .بي
يإنتاجهم في العمل.

إرشـــاد أصـــحاب األعمـــال إلـــى أفضـــل الطـــرق الواجـــب اتباعهـــا وتتمثـــل فـــي الع قةةةا يالعمال ةةةم:يي.2
فع الوعي الوقائي وترسـيخ مفـاهيم الصـحة والسـالمة المهنيـة بـين ور  حسين ظروف وشروط العمل.لت

 مل على:توتش العاملين وأصحاب األعمال.
وتتمثــل فـي سياســة تعامـل اإلدارة مــع العـاملين فــي حفـظ حقــوقهم  :ع قةميا تاي يبالعةةام  ني .أي

ي.وواجباتهم ضمن اإلطار والعقد الذي تم بينهم
وهـي عالقـة اإلدارة مـع النقابــات العماليـة للتواصـل معهــم  :ي يبالنقابةا يالعمال ةةمع قةميا تا .بي

يي.فــــــــــي حــــــــــل مشــــــــــكالت العــــــــــاملين وحفــــــــــظ حقــــــــــوقهم وفــــــــــق قــــــــــوانين العمــــــــــل العماليــــــــــة
(Mondy, Noe, 2005, p5)ي
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يالمبحثيالثاني
يال وظ ف

ي:مقتمم
ساســية التــي يمكــن واألداة األ عمليــة التوظيــف هــي اَّلمتــداد الطبيعــي لعمليــة التخطــيط، تعتبــر

 والتعرف علـى مـن جراء المفاضلة بينهم وفقا للمعايير العلمية،ا  استقدام واجتذاب األفراد و  خاللها من
ـــوفر ـــى أكمـــل وجـــه، تت ـــيهم الشـــروط الالزمـــة ألداء العمـــل وتحمـــل المســـؤولية عل  وتتضـــمن عمليـــة ف

ن الناحيــة اَّلســتراتيجية ومــ ،عناصــر أساســية وهــى اَّلســتقطاب، واَّلختيــار والتعيــين ثالثــة التوظيــف
الخاصــة بعمليــة التوظيــف ســيما  اَّلســتراتيجيةمــن المفاضــلة بــين العديــد مــن الخيــارات  للمنظمــة َّلبــد
 العملية َّل نهاية لها في إدارة الموارد البشرية. هذه نأو 

 ويشـــمل أيضـــا علـــى توجيـــه سســـة،ؤ التوظيـــف فـــي كـــل مراحـــل حيـــاة الموظـــف لـــدى الم يتواجـــد
 ورعايتهم وسد الفجوات المختلفة بادائهم. دراتهم،ق وتطوير األفراد،

إجــراءات توظيــف العمــال مــن المهــام الرئيســية التــي تقــوم بهــا إدارة األفــراد الحديثــة، إذ  تعتبــر
علــى البحــث علــى المصــادر المختلفــة لنــوع العمــال المطلــوبين َّلختيــار الصــالأ مــنهم  األمــر ينطــوي

 لعلميـــــة الســـــليمة يعتبـــــر مـــــن أهـــــم عوامـــــل النجـــــاح. فاَّلختبـــــار المبنـــــي علـــــى األســـــس ا وتـــــوجيههم،
 (4صي،4002)النجاي،ي

ي ح   يالوظائف:
صدار الحكم باهمية تلك  يعرف نشاط تحليل الوظائف أنه العملية النظامية لجمع المعلومات وا 

نشــاطين أساســيين  المعلومــات وارتباطهــا بطبيعــة العمــل أو الوظيفــة، حيــث يتضــمن تحليــل الوظــائف
الواجبات والمسـؤوليات  لوظيفي والمواصفات الوظيفية، حيث يشتمل الوصف الوظيفيهما الوصف ا

فتشــمل المــؤهالت المطلوبــة  الخاصــة بالعمــل وعالقتــه باألعمــال األخــرى. وأمــا المواصــفات الوظيفيــة
ي.يوقــــــــــدرات وســــــــــلوكيات فــــــــــي الشــــــــــخص المرشــــــــــأ إلشــــــــــغال الوظيفــــــــــة مــــــــــن خبــــــــــرات ومهــــــــــارات

 (22،يص4004)اله  ي،ي

وللتحليـل  ،(ائف تتضمن الخطوات التالية: )الوصف الوظيفي، التوصـيف الـوظيفيتحليل الوظ
 الوظيفي مخرجات وهي:

يالوصفيالوظ في: .2
 "هــــي قائمــــة بالواجبــــات الوظيفيــــة والمســــؤوليات والعالقــــات وظــــروف العمــــل والمســـــؤوليات .أ 

 (202صي،4004ي،)ت   ي". اإلشرافية وهي تعد احد نواتح تحليل الوظيفة
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 عـــن وثيقـــة تزودنـــا بمعلومـــات حـــول المهـــام والواجبـــات ومســـؤوليات وظيفـــةو"هـــي عبـــارة   .ب 
 (Mondy, Noe, 2005, p87) .معينة"

 بانـــه "اإلجـــراء الـــذي يمكـــن المنظمـــة مـــن وضـــع وصـــف للمهـــام والواجبـــات ويعـــرف أيضـــا   .ج 
 والمســؤوليات لكــل وظيفــة، ويفيــد هــذا الوصــف كــل مــن شــاغل الوظيفــة والمشــرفين والــذين

 (ي24صي،4004)نصيايهلل،يمستقبال.  سيشغلون الوظائف

يال وص فيالوظ في: .4
 وهـــو عبـــارة عـــن الوثيقـــة التـــي تعطـــي خطـــوط عامـــة كحـــد أدنـــى مـــن المـــؤهالت المقبولـــة أو .أ 

  (Mondy, Noe, 2005, p98). المطلوبة في الشخص ليقوم باداء وظيفة معينة"
ــــة  .ب  ــــيمن يشــــغل الوظيف ــــات البشــــرية الواجــــب توافرهــــا ف ــــيم،وهــــي "قائمــــة بالمتطلب  مثــــل التعل

ــــواتح تحليــــل ــــخ والتــــي تعــــد نــــاتح آخــــر مــــن ن  الوظيفــــة. المهــــارات، نمــــط الشخصــــية... ال
 (108صي،2003)ت   ي،

ي(3) يق  شك 
يالوظ فم  ح    مح و ا 

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

ي
ي
ي

عال يالك بييعمان،ي)متخ يا  يا  جي("،ي" تاي يالموايتيالبشي ميعات يحيحوش،يصالح،يمؤ ت،يال ال ،):يالمصتي
ي(24،يص4000يثالحت 

يال  قطاب
 فـي العمـل واسـتمالتهم، الشـاغرة اَّلستقطاب هو البحـث عـن األفـراد الصـالحين لمـلء الوظـائف

كافيــة مـن األفــراد  مجموعـة أو هـو "اسـتمالة وجــذب وجـذبهم واختيـار األفضــل مـنهم بعــد ذلـك للعمــل،

يفيالوظ فم:صوي
ويتضمن المعلومات الخاصة بمـا 

 يلي:

 وموقعها الوظيفة اسم. 1
 والمسؤوليات الواجبات. 2

 الرئيسية المهام. 3
 المستخدمة األدوات و اخَّلت. 4
 اإلشراف نوعية. 5
 العمل ظروف. 6

ي:الوظ فم شاغ  مواصفا 
التاليــــــــــة ويتضــــــــــمن المعلومــــــــــات 

ــــي الموظــــف  ــــوب توافرهــــا ف المطل
 :شاغل الوظيفة

 الذكاء والمقدرة العقلية .1
 المستوى التعليمي .2
 الخبرات السابقة .3
 القدرة الجسدية .4

  ح   يالوظ فم
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ي الشــــــاغرة. ظــــــائفالو لء لمــــــيكونــــــون القاعــــــدة التــــــي يمكــــــن منهــــــا اختيــــــار وانتقــــــاء أصــــــلأ األفــــــراد 
 (22صي،ي4004صالح،يويي)ال ال 

الباحث بانها عملية التقصي والبحث عن األفراد األكفاء وانتقاء واختيار أفضل الكفاءات  ويرى
ضــمن المعــايير الوظيفيــة المطلوبــة، لالرتقــاء بالكــادر ومــلء الفــراه الــالزم بطريقــة مهنيــة صــحيحة 

يمكـن تقسـيم و الشـاغرة بافضـل نخبـة مـن المتقـدمين، ئف ة والمحسوبية وشغل الوظاابعيدا  عن المحاب
مصـــادر داخليــــة  المصـــادر التـــي تلجـــا إليهــــا المنشـــاة للحصـــول علــــى األيـــدي العاملـــة الالزمــــة الـــى

  :ومصادر خارجية سيتم توضيحها بالتفصيل على النحو التالي

ي(4شك ييق ي)
يأ  وضحيمصاتييالبحثيوال  قطابيلأل تييالعام ميالمط وبميل منش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (451،يص 2000الجامع م، التاي القاهي ، ،"البشي م الموايت  تاي  "ص ح، الباقي، المصتي:ي)عبت

يعتبـــر العـــاملون بالمنشـــاة فـــي الوقـــت الحاضـــر مـــن أهـــم  :)داخـــل المنشـــاة( المصـــادر الداخليـــة .7
معينـة فـي المنشـاة،  وهـذا يعنـي انـه إذا خلـت وظيفـة المصادر التي يعتمـد عليهـا فـي شـغل الوظـائف
يـتمكن مـن تتـوافر فيـه شـروط شـغلها مـن العـاملين أن  فإنـه يجـب اإلعـالن عنهـا داخـل المنشـاة حتـى
صـادر فـي حـال الوظـائف اإلشـرافية، أو الوظـائف مال يتقدم لها، و يتم اَّلعتماد عليها و اللجوء لهذه

د المناسبين من داخل المنشـآت الحصول على األفرا ويتم التي تحتاج لخبرات تتوافر داخل المنظمة.
 (222،يص4000)عبتيالباقي،ي :بإحدى الطرق التالية

ي ع نيالطالبيل عم ا .2
 مك بيالقوىيالعام ميالحكوم م .4
 مكا بيال وظ فيالخاصم .4
 الجامعا  .2
 المعاهتيالفن مالمتايسيأوي .2
  وص ا يالعام  نيفييالمنشأ  .2
الط بةةةةةةا يالشخصةةةةةة ميال ةةةةةةاباي .2

  قت مها

 مصاتييخايج م مصاتييتاخ  م

يل يق ا ا .2
 النق يوال حو   .4
 الموظفونيال ابقون .4

مصاتييالبحثيوال  قطابيلأل تييالعام ميالمط وبمي
 ل منشأ 
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 الترقيــة: تقــوم بعــ  المنشــآت بوضــع خطــة متكاملــة للترقيــة وتكــون واضــحة ومعلنــة لكافــة .أ 
ــدنيا إلــى  العــاملين. والطــرق واإلجــراءات التــي ينبغــي إتباعهــا للترقيــة والتقــدم مــن الوظيفــة ال

 الوظيفة العليا.
 والتحويـــل: السياســـة الثانيـــة للتوظيـــف مـــن داخـــل المنشـــاة وتختلـــف هـــذه الطريقـــة عـــن النقـــل .ب 

 سابقاتها في أنها ليس من الضروري أن تتضمن عملية النقل زيادة فـي األجـر أو المسـؤولية
 أو السلطة.

 الموظفون السابقون. .ج 
 توظيف أبناء العاملين بالمنشاة. .د 
 الباطن. د المؤقتة طويلة األجل، التعاقد منالخدمة المؤقتة التقليدية، )اإلعارة( العقو  .ه 

قـــد يكـــون مـــن الضـــروري للمنشـــاة أن تلجـــا إلـــى أحـــد  :)مـــن خـــارج المنشـــاة( المصـــادر الخارجيـــة .2
المطلوبــة، فمهمــا كــان لــدى المنشــاة مــن اكتفــاء  المصــادر الخارجيــة للحصــول علــى األيــدي العاملــة

المصـــادر الخارجيـــة وذلـــك للبحـــث عـــن  ه إلـــىذاتـــي لشـــغل الوظـــائف الخاليـــة إَّل أنهـــا َّل بـــد أن تتجـــ
ومـؤهالت علميـة خاصـة َّل تتـوافر  كفاءات الخاصة و يـتم اَّلعتمـاد عليهـا عنـد البحـث عـن كفـاءات

، ومــن أهــم كفــاءات مــن منظمــات أخــرى داخــل المنظمــة أو َّلســتقطاب مــوظفين ذو خبــرة أو لجــذب
 المصادر الخارجية للمنشاة:

 ب تشرف عليها وزارة العمل.مكاتب العمل الحكومية: وهي مكات .أ 
ولكــن هــذه  مكاتــب التوظيــف الخاصــة: تقــوم بــدور كبيــر فــي تــوفير وقــت إدارة المــوارد البشــرية .ب 

 المكاتب َّل ترسل العمال المناسبين أحيانا.
والتلفزيــون  المجــالت المتخصصــة وعلــى اَّلنترنــت والمــذياع اإلعــالن: وقــد يــتم اإلعــالن فــي، .ج 

 َّلجتذاب أفضل األشخاص.
تخــرج  ات والمــدارس والمعاهــد الفنيــة: تعتبــر مــن المصــادر المباشــرة والفائــدة منهــا أنهــاالجامعــ .د 

حـاَّلت نقـص  األفراد بمواصـفات معينـة تحتـاج إليهـا المنشـاة وهـي تسـتخدم بصـفة خاصـة فـي
 سوق العمل والندرة في تخصصات معينة.

 المنظمات العمالية والمهنية. .ه 
 توصيات العاملين في المنشاة. .و 
 لشخصية السابق تقديمها.الطلبات ا .ز 

األفضــــل أن يــــزداد عــــدد الــــراغبين فــــي شــــغل الوظــــائف الشــــاغرة بحيــــث يــــزداد فرصــــة  ومــــن
وفــى حالــه تســاوى عــدد الــراغبين فــي  األفــراد لتلــك الوظــائف الشــاغرة، انســب اَّلســتقطاب واَّلختيــار
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  الوظـــــائف الشـــــاغرة عندئـــــذ ينعـــــدم مبـــــدأ اَّلختيـــــار مـــــن أساســــــه. شـــــغل تلـــــك الوظـــــائف مـــــع عـــــدد
 (422ص،ي4002)تي ،يالصباغ،ي

 إعالنــات شــكل اإلعــالن مــن األمــور الهامــة التــي يجــب أخــذها فــي اَّلعتبــار عنــد تصــميم يعــد
وهـي  (AIDA) لذا فان من أهم األسس التي يقوم عليها اإلعـالن المتميـز مـا يطلـق عليـه التوظيف،

ثارة اَّلهتمام، تشير إلى جذب اَّلنتباه  .صرفوالحث على الت، وخلق الرغبة وا 

يالخ  اي:
بانهـا المفاضـلة بـين عــدد مـن األفـراد الـذين تقـدموا لشـغل وظيفـة معينــة  عمليـة اَّلختيـار تعـرف

إليــه بانــه البحـــث عــن أفضــل العناصــر لشــغل وظيفــة معينــة واختيـــار  ينظــر واختيــار أفضــلهم، وقــد
 (242،يص4000)أبويش خم،ي. أكثرهما مالءمة

وليس هناك مـا يضـمن أن  لشغل الوظيفة الشاغرة، إلى تقديم بع  األشخاص تنتظر فاإلدارة
هم أفضل وأنسب العناصر للمفاضلة بيـنهم وبالتـالي فـإن المفهـوم العلمـي لعمليـة  للعمل الذين تقدموا
قــدر أكبــر مــن اإليجابيــة مــن جانــب اإلدارة، بمعنــى أنهــا تنمــي مصــادرها مــن  علــى ينطــوي اَّلختيــار

 (29ص،ي4004ى،ي )اله العناصر األكثر كفاءة.  من فرص حصولها على األفراد وبذلك تزيد

 عملية اَّلختيار والتعيين من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية لما يترتب على هذه الوظيفة إن
فتكلفة اختيار العـاملين تمثـل عنصـرا  مهمـا   نتائح ملموسة تنعكس على النتائح النهائية للمنظمة، من
وتســــتطيع هــــذه المنظمــــات إذا مــــا اتبعــــت األســــس  منظمــــات،التكلفــــة التــــي تتحملهــــا ال عناصــــر مــــن

فـــي عمليـــة اَّلختيـــار والتعيـــين أن تخفـــ  مـــن هـــذه التكلفـــة الناتجـــة عـــن قـــرار  العمليـــة واإلجـــراءات
  اَّلختيار الخطا.

 عملية انتقاء األفراد الذين تتوفر لديهم المؤهالت الضرورية والمناسبة لشغل وظائف معينـة إن
 ر اَّلنتهـاء مـن التحديــد الكمـي والنـوعي لكافـة المـوارد البشـرية الالزمـة للمنظمــةالمنظمـة، تبـدأ فـو  فـي

 عن عملية تخطيط الموارد البشرية، وعبر توصيف كامل لكافة الوظائف المطلوبـة، هـذا ومـن الناتح
العمليـــة َّل يمكــن أن تبـــدأ هــذه المرحلـــة إَّل بعـــد إتمــام كافـــة اإلجــراءات المتعلقـــة بالتوصـــيف  الناحيــة
ـــــــدة الناتجـــــــة عـــــــن مقتضـــــــيات تخطـــــــيط المـــــــوارد البشـــــــرية. خاصـــــــة ـــــــق بالوظـــــــائف الجدي ييمـــــــا يتعل

 (22صي،ي4002)مصطفى،ي
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تلــك الصــفات والخصــائص التــي يجــب توافرهــا فــي الشــخص الــذي وهــي  ويلـزم لالختيــار معــايير
لمـلء الوظيفـة الشـاغرة بمـا يناسـب المتطلبـات األساسـية لهـا، وبشـكل أساسـي يجـب أن  اختياره سيتم
اَّلختيــار قائمــة بــالمميزات التــي كــان يتمتــع بهــا الموظــف الــذي كــان يشــغل الوظيفــة  معــايير ضــمنتت

الوظيفـة مـع توافرها في الشخص المـراد اختيـاره بمـا يـتالءم الواجب  خصائصومن ال، بجداره المعلنة
 (20ص،ي4002)يش ت،يي:ما يلي الشاغرة

 مســتوى العلمــي المطلــوب للوظيفــة الشــاغرةتقــوم إدارة القــوى البشــرية بتحديــد ال ال ع ةة  :يم ةة وى .2
  يتالءم مع طبيعة عملها، ومسؤولياتها، وذلك من قبل اإلعالن عن هذه الوظيفة. بما

 ويقصــد بهــا تلــك الــدورات التدريبيــة التــي لهــا عالقــة بمهــام الوظيفــة الشــاغرة ال تي ب ةةم:يالةةتويا  .4
 سبق أن حصل عليها المتقدم في الفترات السابقة. والتي

تعتبر الخبـرات السـابقة التـي لهـا عالقـة بالوظيفـة الشـاغرة ذات أثـر كبيـر فـي  ال ابقم:يبيا الخ .4
 ممارسة األعمال، والمهام الخاصة بالوظيفة الشاغرة. تسهيل

القـوة البدنيـة، والرشـاقة  كالطول، تتطلب بع  الوظائف صفات بدنية معينة، البتن م:يالصفا  .2
  وكذلك العمر. والجمال

تفضــل المنظمــات تــوافر صــفات شخصــية معينــة بمــا يــتالءم مــع طبيعــة  صةة م:الشخيالصةةفا  .2
المسـؤولية وقدرتـه  ومن هذه الصـفات قـدرة الفـرد علـى اتخـاذ القـرارات، وتحمـل الشاغرة، الوظيفة

  على مخاطبة الناس، واَّلتصال بهم.
ي

كـون بمثابـة المنظمات العديد من اإلجراءات واألدوات التي تساعد في اَّلختيـار لت تستخدمكما 
وفـي  ومـن ثـم اختيـار المناسـب مـنهم، وتحديـد مناسـبتهم للوظيفـة الشـاغرة، المتقدمين، لتقويم مقاييس

 (22ص،ي4000)شاو ش،يي:المراحل يلى تلك ما
وفحــص اكتمــال  تشــمل مهــام عــدة منهــا اإلعــالن، اســتقبال الطلبــات،و يا ةة قبا يط بةةا يالعمةة : .2

حول الطلب المالئم، بحيث تبـدأ بعمليـة اإلعـالن عـن  فترة الطلبات ثم متطلبات الطلب الوافي،
أو خارجها، وبناء على هذا اإلعالن يتقدم الراغبون في العمل  المنظمة الوظيفة الشاغرة، داخل

ويهــدف التعــرف علــى مــدى  مــن قبــل موظــف أو أكثــر مــن المؤسســة، اســتقبالهم ويــتم للمؤسســة،
ظيفة الشاغرة عليه، وذلـك باسـتبعاد مـن َّل ومدى انطباق الشروط للو  المتقدم، مالءمة الشخص

 المطلوبة. الشروط تنطبق عليه

دراســة طلبــات التوظيــف واســتبعاد الطلبــات غيــر المســتوفية  بعــد  جةةياءيالخ بةةايا يالوظ ف ةةم: .4
بهـــدف  المتبقيـــة عـــن طريـــق اَّلختبـــارات الوظيفيـــة، الطلبـــات للشـــروط الالزمـــة َّلبـــد مـــن تصـــفية

 واســتعدادات، وقــدرات، وخبــرات، ومعــارف، مهــارات يملكونــه مــن ومــا المفاضـلة بــين المتقــدمين،
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الشـاغرة لمـلء الوظيفـة باكفـا المتقـدمين  الوظيفـة وميول تمكنهم مـن القيـام بواجبـات ومسـؤوليات
ـــدأ العدالـــة والمســـاواة و تعتمـــد بعـــ  ـــين  المنظمـــات ولتحقيـــق مب ـــى اَّلختبـــارات للمفاضـــلة ب عل

  م.المتقدمين للعمل من اجل اختيار انسبه

هـــي ذلـــك اإلجـــراء المصـــمم؛ بهـــدف التنبـــؤ بمســـتوى أداء الفـــرد فـــي  المقابلـــة:ي جةةةياءيالمقةةةاب   .4
ظاهرية يبديها المرشأ من خالل المحادثة بينه وبين صـاحب  تصرفات وظيفة ما اعتمادا على

فـي عمليـة اختيـار المـوظفين، حيـث  اأكثـر الوسـائل انتشـار  المقـابالت العمل، أو من ينوبه وتعـد
المتقــــدمين، كمــــا ويمكــــن اســــتخدامها كوســــيلة بديلــــة  لتصــــفية اســــتخدامها كوســــيلة أوليــــة يمكــــن

لمـلء الوظـائف، ويمكـن اسـتخدامها كوسـيلة  المتقـدمين لالمتحانات؛ َّلختيار المناسبين من بين
فـــي طلـــب التوظيـــف، والحصـــول علـــى  الـــواردة متممـــة لالمتحانـــات بهـــدف التاكـــد مـــن البيانـــات

المتقــدم مثــل القــدرة علــى  بشخصــية متقــدمين وخاصــة تلــك التــي تتعلــقمعلومــات إضــافية عــن ال
جانـــب آخـــر فهـــي تتـــيأ  ومـــن اَّلتصـــال، والتعبيـــر عـــن الـــذات والثقـــة واَّلتـــزان النفســـي وغيرهـــا،
تصــنيف المقــابالت  يمكــن، و للمتقــدم الحصــول علــى معلومــات عــن المنظمــة والوظيفــة الشــاغرة

 (22ص،ي4000)شاو ش،ييبطريقة أو أكثر كالتالي:
ييح بيتيجمياله ك م: .أي

 : هي تلك المقابالت التي يتم فيهـا وضـع قائمـة باسـئلة  المقاب  يالموجهميأويالمباشي
جاباتها معيارية المتوقعة من خالل تحليل الوظيفة المعلنة، بحيث تعطى هذه األسئلة  وا 

جميـع على أساسها المرشأ، وَّل بد من طرح هـذه األسـئلة علـى  يقيم أوزان ا رقمية معينة
نفســه؛ ولــذلك يعتبــر هــذا النمــوذج مــن المقــابالت  وباألســلوب المرشــحين بالترتيــب نفســه

المستخدمة يؤدي إلـى ضـمان تحقيـق  المعايير أكثر صالحية ومصداقية، كما أن ثبات
 العدالة في تقييم المرشحين.

 :ينـة، هي تلك المقابالت التي َّل تلتزم بتحديـد قائمـة أسـئلة مع المقاب  يغ ييالموجهم
ـــد ولكـــن يكفـــي ـــة،  تحدي الخطـــوط العريضـــة للموضـــوعات المـــراد تغطيتهـــا خـــالل المقابل

بطــرح األســئلة التــي تــرد علــى أذهــانهم دون ترتيــب  المقابلــة يقــوم أعضــاء لجنــة بح ةةث
مجموعـة مـن األسـئلة تختلـف عـن غيرهـا،  إلـى معين، وهذا ما يفسر تعر  كل مرشأ

مــن عــدم الموضــوعية ودقــة  نــوع انيــة وجــودويؤخــذ علــى هــذا النــوع مــن المقــابالت إمك
ييأساســـــــه. التقيـــــــيم؛ وذلـــــــك لعـــــــدم وجـــــــود معيـــــــار موحـــــــد يـــــــتم تقيـــــــيم المرشـــــــحين علـــــــى

 (442صي،4004)ت   ي،ي
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يح بيالغيضيمنيالمقاب م: .بي
 :ممـن سـيقوم بإجرائهـا،  اعاليـ اوهي تلك المقابالت التي تتطلب تدريب مقاب  يالضغوط

علـى  الحكة ئلة اسـتفزازية للمرشـأ؛ وذلـك مـن أجـل خاللها توجيه عـدة أسـ من والتي يتم
علــى مســتوى الضــغوط عنــده بحيــث يصــبأ المرشــأ  والتعــرف ،درجــة حساســية المرشــأ

هـذا النـوع مـن المقـابالت لتقيـيم المرشـحين  يسـتخدم في موقف الدفاع عن نفسه؛ ولـذلك
 لوظائف يتعر  شاغلوها لضغوط كبيرة.

 :بالت التـي يجريهـا الرؤسـاء مـع المرؤوسـين عقـب وهي تلك المقا مقاب  ي ق   يا تاء
بهدف وضع مقترحات لتطوير أداء المرؤوسين وتحسـين مسـتوياتهم  وذلك أدائهم؛ تقييم

 المهنية.

يح بيمضمونيونوع ميا  ئ ميال يي ح و ها: .جي
 :وهــي تشــبه المقــابالت الموجهــة، إَّل أن المقــابالت الموقفيــة تركــز  المقةةاب  يالموقف ةةم

 .مقدرة الفرد على القيام بسلوك معين خالل موقف معين قياس أسئلتها على
 :هــي المقــابالت التــي يحــاول مــن خاللهــا أعضــاء لجنــة يالمقةةاب  يالمي بطةةميبالوظ فةةم

أداء المرشـأ المسـتقبلي فـي الوظيفـة الشـاغرة مـن خـالل إجاباتـه  بمستوى المقابلة التنبؤ
السـلوكية والمقـابالت النفسـية أهـم وتعتبـر المقـابالت  السـابقة على أسئلة حـول تصـرفاته

 (444ص،ي4004)ت   ي،ي المقابالت. أنواع هذه

يح بيأ  وبي تاي ها: .تي
 :وهي تلك المقابالت التي قد تتم بين مقابـل واحـد وبـين مرشـأ واحـد  المقاب  يالفيت م

للوظيفة، وفـي مثـل هـذه الحالـة قـد تكـون تتابعيـه بحيـث يخضـع المرشـأ  المرشحين من
مــع مقابـــل واحــد وفــي النهايـــة يــتم جمــع نتـــائح المقــابالت مـــع  منهــا كـــل لعــدة مقــابالت
  وقـــد تــــتم المقـــابالت الفرديــــة لشــــخص واحـــد مــــع عـــدد مــــن المقــــابلين. .ا  بعضـــها بعضــــ

 (442ص،ي4004)ت   ي،ي
 :قد ينظر إليها على أنها تلـك المقـابالت التـي يجريهـا مقابـل واحـد  المقاب  يالجماع م

وفـــي مثـــل هـــذا المفهـــوم تصـــلأ هـــذه  .ن فـــي الوقـــت نفســـهالمرشـــحي مـــن أو أكثـــر لعـــدد
للمتقــدمين للوظيفــة، وهــي بهــذه الصــورة غيــر  اَّلجتماعيــة المقــابالت لتقيــيم الخصــائص

تلــك التــي يــتم مــن خاللهــا مقابلــة  أنهــا شــائعة وقــد ينظــر إلــى المقــابالت الجماعيــة علــى
حيـث تسـمأ  ين،المقـابل الشخص المرشأ مـن قبـل لجنـة تتكـون مـن ثالثـة إلـى سـتة مـن

ـــــــار. ـــــــة اَّلختي ـــــــات المرشـــــــأ و هـــــــذا مهـــــــم لعملي ـــــــق إلجاب ـــــــل عمي ي لكـــــــل عضـــــــو بتحلي
 (22ص،ي4002)المتهون،ي



 
 

22 

تقـــوم إدارة المـــوارد البشـــرية بـــإجراء مراجعـــة شـــاملة  وهنـــا:يالخ  ةةةاييا ولةةةىي فضةةة يالميشةةةح ن .2
تيجــة المرشــأ للوظيفــة، ومقارنــة ذلــك مــع ن بشــان ومتعمقــة بكــل المعلومــات التــي حصــلت عليهــا

الشاغرة وتستند هذه العملية إلـى  للوظيفة، اَّلختبار من أجل الوقوف على مدى مالئمة المرشأ
دليال كافيا على احتمال نجاح الفـرد  فرضية أساسية خالصتها إن نتيجة اَّلختبار وحدها ليست

 (22ص،ي4002)المتهون،ي .مستقبال في العمل المعلن عنه

فــي عمليــة اَّلختيــار والتــي يــتم فيهــا تاكــد اإلدارة مــن ان  المرحلــة األخيــرة وهــى:يالكشةةفيالطبةةي .2
بذلك  جيدة تمكنه من أداء العمل وانه خالي من اإلمرا  المعدية، صحية المرشأ يتمتع بحاله

 اختبــــــــار طبــــــــي لخطــــــــوة أخيــــــــرة قبــــــــل صــــــــدور قــــــــرارا التعيــــــــين.  فــــــــان المرشــــــــأ بحاجــــــــة إلــــــــى
 (92ص،ي4004)ال ال يوصالح،ي

المراجـــع  صـــحة مـــنوالتحـــري وهـــي مرحلـــة يـــتم فيهـــا التاكـــد  ف ن:ال أكةةةتيمةةةنيالمياجةةةعيوالمعةةةيي .2
قبـــل أخـــذ القـــرار  ووضـــع المرشـــأ وملفـــه بالكامـــل فحـــص هيئـــة وســـلوكالمعـــرفين و األشـــخاص و 

 .النهائي َّلختيار أفضل المرشحين

تحديـد وتحليـل البيانـات الخاصـة بالمرشـأ الـذي  بعـد:يالقياييالنهائييلخ  اييأفضة يالميشةح ن .2
الوحدة المختصة التي توجـد فيهـا الوظيفـة  مدير ار والمقابلة بنجاح، وبعد اخذ رأىاجتاز اَّلختب

إلـى رئـيس المنظمـة أو إلـى الجهـة  التعيـين الشاغرة، تقوم إدارة الموارد البشرية بتقـديم ترشـيحات
عالمــــــه بــــــذلك. المرشــــــأ الخــــــاص بتعيــــــين اإلداريالمخولــــــة للتعيــــــين بغيــــــة إصــــــدار األمــــــر  ييوا 

 (22صي،4002)المتهون،ي

يمشاك يعم  ميالخ  اي:
 الواضــحة إلدارة المــوارد البشــرية تجعــل عمليــة اختيــار المــوظفين وتعييــنهم اَّلســتراتيجيةغيــاب  .7

 وغير واضحة. عشوائية
 ســوء تخطــيط المــوارد البشــرية يــؤدي إلــى عــدم دقــة اَّلحتياجــات ويضــع اإلدارة أمــام مســؤوليات .2

 محددة. غير
 يؤدي إلى عدم دقة تحديد متطلبات الوظيفة.ضعف عملية التحليل الوظيفي الذي  .2
 ضعف عملية اَّلستقطاب يؤدي إلى إلحاق أفراد غير مؤهلين لملء الوظيفة الشاغرة. .4
 عــدم تكامــل إجــراءات اَّلختيــار، أي اعتمــاد خطــوة أو عــدد مــن الخطــوات فــي تقيــيم المتقــدمين، .5

 مراحل سابقة، وقد يكـون قد يؤدي إلى استبعاد بع  المرشحين ذوي الكفاءات العالية في وهذا
  في استبعادهم أسباب عارضة. السبب
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 عدم واقعية التقييم خالل فترة التجريب، بسبب ضعف المرافقة والمعايشة الميدانية للموظف. .6
 (40ص،ي4004ى،ي )اله يعدم كفاءة األفراد القائمين على اَّلختيار والتعيين. .1

ي:يال ع  ن
والتـي تبـدأ فـي اَّلسـتقطاب ثـم  يرة في عملية التوظيفهي الخطوة األخ التعيينتعتبر إجراءات 

اَّلختيــار والتــي تنتهــي عــادة بقبــول المتقــدم للوظيفــة وهــذا يكــون  وخطــوات التعيــين، وأخيــرا ختيــار،اَّل
 ويتضــمن التعيــين أربــع نقــاط أساســية، أو حجبــه، القــرار الخــاص بــالتعيين، اتخــاذ قبــل الوصــول إلــى

 (92ص،ي4004)ال ال يويصالح،ييي:وه
 تتولى عادة الجهة المختصة إصدار قرار التعيين بعـد اَّلنتهـاء مـن عمليـة  صتاييقياييال ع  ن: .2

 ،واَّلتفــاق مــع المرشــأ علــى مقــدار الراتــب و المميــزات األخــرى التــي سيحصــل عليهــا اَّلختيــار
األشــخاص الجــدد تحــت التجربــة ســنة أو اقــل يجــوز تمديــدها فتــرة أخــرى إذا ثبــت  يعــين وعــادة

 عمله. في وظفكفاءة الم
 المقصود بالتهيئة تعريف الموظف الجديد بالمنظمة والوظيفـة والعـاملين معهـايال ه ئميالمبتئ م: .4

 ذلـــك مـــن خـــالل تعريفـــة بالمســـئوليات وســـلطات الوظيفـــة، وباهـــداف المنظمـــة وسياســـاتها ويـــتم
 ،عمــلوالنشــرات وأدلــة ال عملــة بهــا، ويمكــن أن نحقــق ذلــك مــن خــالل الكتــب، وعالقــة الرئيســية،
 والزيارات الميدانية لمرافق المنشاة وأماكن العمل فيها. والتسجيالت واألفالم

 أن الفرد يعين تحت التجربة لمدة قد تصل إلى السـنة، م ابعميو قو  يالفيتيخ  يف ي يال جيبم: .4
ه المباشر، وفـى نهايـة سيت اَّلختبار والمالحظة من قبل رئالموظف خالل هذه الفترة تح ويبقى
 ويضـع فيـه تصـوره و تثبيتـه، الرئيس تقريرا نهائيا يحدد مـدى كفـاءة الموظـف الجديـد، يعد ةالفتر 

  إلى عمل أخر. تحويله أو أو فصله،
بعــد إن يمضــى الموظــف الجديــد الفتــرة التجريبيــة المحــددة لــه بنجــاح ي ثب ةة يالموظةةفيو مكنةةه: .2

ويعــين بصــورة  اَّلختبــار، تنتهــي فتــرة ،تقريــر رئيســة انــه جيــد فــي عملــة ويفيــد كفاءتــه، وتثبيــت
وتهيئـــة  الفـــرد مـــن أداء العمـــل مـــن خـــالل منحـــة الصـــالحية الكاملـــة، تمكـــين وهنـــا يـــتم ،نهائيـــة

الالزمــة لتنفيــذ العمــل، فعمليــة التثبيــت فــي العمــل دون الــتمكن مــن  الظــروف الماديــة والمعنويــة
 أدائه.
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يالمبحثيالثالث
يالوظ فيا تاءي

يمقتمم
 باهتمـــام بـــال  وشـــهد بحوثـــا  مســـتمرة عـــن حلـــول للمشـــكالت حظـــي موضـــوع األداء الـــوظيفي

يعبـر  المتعلقة باألداء الـوظيفي، إذ أنـه يعتبـر الوسـيلة الوحيـدة لتحقيـق أهـداف العمـل فضـال  عـن أنـه
ومازالـت  عن مسـتوى التقـدم الحضـاري واَّلقتصـادي لجميـع الـدول المتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواء،

إشـراك العــاملين  ة عـن طريــق إعـادة تصــميم هياكلهـا، ومحاولتهــاالمنظمـات تبحـث عــن قيـادات جديــد
حوافز جديدة للجهود  فيها في وضع السياسات بصورة أكبر، واستحدثت نظام حلقات الجودة وابتداع

تحقيــق غايــة واحــدة هــي  الفرديــة والجماعيــة الملموســة، ومئــات األســاليب األخــرى التــي تركــز علــى
 (24صي،4002)ال كيان،ي .تحسين األداء

يمفهو يا تاءيالوظ في:
 وأمفهـــوم األداء فـــي اللغـــة إلـــى عمـــل أو انجـــاز أو تنفيـــذ، واألداء هـــو الفعـــل المبـــذول  يشـــير

 الــذي تــم انجــازه، فــاألداء هــو نــاتح جهــد معــين قــام ببذلــه فــرد إلنجــاز عمــل معــين، واألداء النشــاط
الموظف  فقا  للمعدل المطلوب منيقصد به القيام باعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات و  الوظيفي

 (22صي،2999)الوذناني،ي .الكفء المدرب

 وظيفته كلمة األداء على عدة معان وعبارات فهي تعبر عن التزام الموظف بمتطلبات وتطلق
 واَّللتــزام التــي أســندت إليــه مهامهــا مــن اَّللتــزام بمواعيــد الــدوام الرســمي فــي الحضــور واَّلنصــراف،

ـــيبواجبـــات ومهـــام الوظيفـــة ـــدة داخـــل المنظمـــة الت ـــزام بـــاخداب واألخـــالق الحمي يعمـــل فيهـــا،  ، واَّللت
 (44،يص4002)العن ي،ي .وتحمله لألعباء والمسئوليات المسندة على عاتقه

أو  المنظمــة رف األداء الــوظيفي بانــه تنفيــذ الموظــف ألعمالــه ومســئولياته التــي تكلفــه بهــاويعــ
ـــــــي  ـــــــه بهـــــــا، ويعن ـــــــرتبط وظيفت ـــــــي ت ـــــــبالجهـــــــة الت ـــــــي يحققهـــــــا الموظـــــــفالنت ـــــــي المنظمـــــــة ائح الت ي.ف

ي(22،يص2992)ه  ،ي

 الــرغم مــن اَّلخــتالف بـين البــاحثين فــي تعريــف األداء، إَّل أن هنـاك عوامــل تجمــع هــذه وعلـى
 (44،يص4004)الصغ ي،ييوهي كما يلي: التعريفات

 وما يمتلكه من معرفة ومهارات وقيم واتجاهات ودوافع. ؛الموظف .7
 ن متطلبات وتحديات وما تقدمه من فرص عمل.وما تتصف به م ؛الوظيفة .2
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 وهــو مــا تتصــف بــه البيئــة التنظيميــة والتــي تتضــمن منــاخ العمــل واإلشــراف واألنظمــة ؛الموقــف .2
 اإلدارية والهيكل التنظيمي 

 المكلـف يستخلص الباحث أن األداء هو سلوك وظيفي هادف يقـوم بـه الفـرد إلنجـاز العمـل و
جيـدا  أو  كـان على هذا المستوى يتحدد أداء الفـرد إذا بالعمل، فبناء  به، أو بمعنى أدق مستوى قيامه 

كمنــاخ  الخارجيــة متوسـطا  أو متــدنيا ، وهــذا يتوقـف علــى عــدة عوامـل خارجيــة تتضــمن مـؤثرات البيئــة
ومسـتوى ضـغوط  العمـل مكـان مالئمـةالعمل والعالقة بالزمالء والرؤساء والتجهيزات المكتبيـة ومـدى 

نحـــو العمــل ورضـــاه  واتجاهاتــه خليـــة تتضــمن قـــدرات ومهــارات الفــرد واســـتعداداتهالعمــل، وعوامــل دا
المحــيط بــالفرد، ونــوع الــتعلم  الثقــافي الــوظيفي، وهــذه تــرتبط إلــى حــد كبيــر بالعوامــل البيئيــة والوســط

 والخبرات المكتسبة.

يالوظ في:عناصييا تاءي
 (24،يص2992لح  ني،ي)اييتضمن األداء الوظيفي مجموعة من العناصر أهمها ما يلي:

العامـة  وتشمل المعارف العامة، والمهارات الفنية والمهنيـة والخلفيـة المعيفميبم ط با يالوظ فم: .2
 عن الوظيفة والمجاَّلت المرتبطة بها.

رغبـة  وتتمثل في مدى ما يدركـه الفـرد عـن عملـه الـذي يقـوم بـه ومـا يمتلكـه مـن نوع ميالعم :ي .4
 األخطاء. التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في ومهارات فنية وبراعة وقدرة على

 أي مقــدار العمــل الــذي يســتطيع الموظــف إنجــازه فــي الظــروف العاديــة كم ةةميالعمةة يالمنجةة : .4
 للعمل، ومقدار سرعة هذا اإلنجاز.

العمـل  وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسئولية المثابي يوالوثوا: .2
نجــاز األعمــال فــ قبــل  ي أوقاتهــا المحــددة، ومــدى حاجــة هــذا الموظــف لإلرشــاد والتوجيــه مــنوا 

 .المشرفين، وتقييم نتائح عمله

يمحتتا يا تاءيالوظ في:
بينهـا،  يتطلب تحديـد مسـتوى األداء الفـردي معرفـة العوامـل التـي تحـدد هـذا المسـتوى والتفاعـل

نتــــائح  علــــى األداء، واخــــتالفونظـــرا لتعــــدد هــــذه العوامــــل وصـــعوبة معرفــــة درجــــة تــــاثير كـــل منهــــا 
تحديـــد  الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت هـــذا الموضـــوع، فـــإن البـــاحثين يواجهـــون عـــدة صـــعوبات فـــي

ويمكـن القـول أن محـددات األداء تسـتند إلـى ثـالث ، ة على األداء ومدى التفاعل بينهـاالعوامل المؤثر 
 (22،يص4004)الحيبي،ييمتغيرات هي:

 لألداء. وهو يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل ومدى دافعيتهالجهتيالمبذو يفييالعم :ي .2
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 وهـــي القـــدرات الفرديـــة والخبـــرات الســـابقة والتـــي يتوقـــف الجهـــد القةةةتيا يوالخصةةةائصيالفيت ةةةم: .4
 المبذول عليها.

وانطباعاتـه  تتمثل في سلوك الفرد الشخصـي أثنـاء األداء لتصـوراته  تياكيالفيتيلتويهيالوظ في: .4
ييمارس بها في المنظمة  عن الكيفية التي

فاحيانـا  إن القدرة والدافع المتوافران لدى العامـل همـا المتغيـران الرئيسـيان فـي محـددات األداء،
للعمــــل  يمتلـــك العامــــل أفضـــل القــــدرات والمهـــارات، ولكنهــــا ســــتكون بـــال جــــدوى دون تـــوافر الدافعيــــة

العمـل سـينعدم  دون قدرتـه علـى والعكس صحيأ، فقد يتوافر لـدى العامـل الـدافع القـوي للعمـل، ولكـن
 (24،يص2924)عامييوالخ ف،ي .توافر العالقة بين الدافع والقدرة واألداء

يالعوام يالمؤثي ي)  باا(يع ىيا تاءيالوظ في:
للنظـام  إن نجاح الجهاز اإلداري في تحقيق ما يطلب منه بكفاءة وفاعلية هو بحد ذاتـه نجـاح

ن نســـبة عاليــة مـــن نجـــاح المنظمــةالسياســي واَّلجتمـــاعي والثقـــافي واَّلقت فـــي هـــذا  صــادي للدولـــة، وا 
لذا كـان  ؛األساسية الشان تعود لإلسهامات الفعالة للعنصر البشري الذي يعتبر أحد مقومات اإلنتاج

إليه النظرة اإلنسانية مـن  لزاما  على اإلدارة أن تولي أهمية بالغة للعنصر البشري في اإلنتاج والنظر
نه جزء مـن البيئـةحيث مراعاة رغباته  اَّلجتماعيـة المحيطـة بـالتنظيم يـؤثر  واحتياجاته وطموحاته، وا 

في البيئة المحيطة وما فيها من قيم  فيها ما يؤثر في البيئة الخارجية حيث َّل يمكن عزله عما يدور
ن مرا الــدائم لــتلمس احتياجــات الفــرد ســوف  وحرصــها ،عــاة اإلدارة لهــذه الجوانــبوعــادات وتقاليــد، وا 

ي(24صي،2990ي)النمي،.ين من أدائه ويدفع بعملية اإلنتاج إلى األماميحس

وأن تعمـل  هـايعلى اإلدارة التي تسعى إلـى رفـع كفـاءة أداء موظف جبه يبناء على ما تقدم فإن
 هم وذلك لبلوه األهداف المنشودة.على إنتاج يعيقهم ويؤثر دائما  على إزالة ما

 ؤدي إلي تدني مستويات األداء:يلي نستعر  بع  العوامل التي ت وفيما
ـــديها خطـــط شـــمولية  إنيغ ةةةابيا هةةةتافيالمحةةةتت : .2 المنظمـــات التـــي تعمـــل دون أن يكـــون ل

إنتــاج محــددة، فإنهــا َّل تســتطيع أن تقــيس مــدى مــا تحقــق مــن  ومعــدَّلت وتفصــيلية لألعمــال،
 على معـدَّلت إنتـاجهم، وفـي ظـل غيـاب أو محدوديـة اسـتخدام موظفيها إنجازات وأن تحاسب

محــددة فــإن المنظمــة َّل تســتطيع أن يكــون لــديها معــايير أو  تفصــيلية معـايير لــألداء أو خطــط
هذه الحالة الموظف الذي يؤدي مع الـذي يكـون أدائـه محـدودا   في مؤشرات لإلنتاج، ويتساوى

 (22،يصي2992)الشقاوي،ي .أو معدوما  
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المختلفــة فــي التخطــيط ضــعف مشــاركة المســتويات اإلداريــة  إن عةةت يالمشةةايكميفةةييا تاي : .4
التـــي ســـاهمت فــــي إيجـــاد فجـــوة بـــين القيـــادات اإلداريـــة العليــــا  العوامـــل وصـــنع القـــرارات مـــن

ـــدنيا والمـــوظفين فـــي المســـتويات ـــتح .ال عـــن ضـــعف المشـــاركة والعمـــل الجمـــاعي ضـــعف  وين
لتحقيــق أهــداف المنظمــة، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى تــدني  الجمــاعي الشــعور بالمســئولية والعمــل

 (492،يص2992)محموت،ي .األداء لدى الموظفين مستوى

العوامـــل المـــؤثرة علـــى أداء المـــوظفين عـــدم نجـــاح األســـاليب  مـــن اخةةة  فيم ةةة و ا يا تاء: .4
أدائهم والمردود المعنوي والمالي الـذي يحصـلون عليـه، فكلمـا  معدَّلت اإلدارية التي تربط بين

ات والعـالوات والمكافـآت والحـوافز مسـتوى أداء الموظـف والترقيـ بـين كان هناك ارتباط واضـأ
عليها، كلمـا كانـت عوامـل الحفـز علـى األداء مـؤثرة وهـذا يتطلـب  يحصل المالية األخرى التي
يــتم مــن خاللــه التمييــز بــين الموظــف المنــتح والموظــف متوســط  المــوظفين نظامــا  لتقيــيم أداء

 (220،يص2994ي)خاشقجي، .المنتح اإلنتاج والموظف غير

مــن  عــدم الرضــا الــوظيفي أو انخفاضــه لــدى المــوظفين يعتبــر إن :في الةةوظيمشةةك  ياليضةةا .2
معدَّلت األداء، والرضا الوظيفي َّل يقتصر علـى الحـوافز الماديـة  تدني العوامل األساسية في

ســواء. ويمكــن القــول إنــه مــن العوامــل األساســية  المعنويــة علــى حــدِ  بــالحوافز وحــدها بــل يتــاثر
العوامـــل  َّلت األداء، فالرضـــا الـــوظيفي يتـــاثر بعـــدد كبيـــر مـــنمعـــد تـــدني التـــي قـــد تســـاهم فـــي

 (22صي،2992)الشقاوي،ي .اَّلجتماعية واَّلقتصادية

التســــيب اإلداري مــــن الظــــواهر اإلداريــــة التــــي لهــــا تــــاثير كبيــــر فــــي  يعتبــــر ال  ةةةة بيا تايي: .2
المــوظفين، فالتســيب اإلداري يعنــي ضـياع ســاعات مهــدورة مــن العمــل  أداء انخفـا  معــدَّلت

 وينشــا خــارج نطــاق العمــل أو فــي أعمــال لــيس لهــا صــلة بــه. الموظــف يقضــيها المســئول أو
 القيـــادة التســـيب اإلداري نتيجـــة ألســـباب عديـــدة منهـــا أســـلوب القيـــادة واإلشـــراف، فـــإذا كانـــت
 للعمل، اإلدارية العليا على قدر كبير من اَّللتزام بالنظام واحترام الوقت وأبدت انتماء وحماسا  

 (400،يصي2992)محموت،ي .وف يجعلها قدوة يحتذي بسلوكهاك سفإن ذل

المشـكالت الناتجــة عـن التطـوير التنظيمــي مـن الظــواهر  تعتبــر مشةك  يال طةةو ييال نظ مةي: .2
األداء للعـــــاملين، إذ أن الهـــــدف األســـــمى للتطـــــوير  معـــــدَّلت التـــــي لهـــــا أثـــــر علـــــى انخفـــــا 
دة ومعالجـة األمـرا  الفنيـة والتـي التنظيمية المعق المشكالت التنظيمي هو تحسين آليات حل
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شاعة الثقافة  بيئة تعاني منها المنظمات بهدف جلب مناسبة لالبتكار واإلبداع بين العاملين وا 
 (22،يص2992)الكب  ي،يوالتجريب بهدف تحسين األداء.  والحضارة وتطبيق تقنيات التدخل

عهــا ببيئــة العمــل الماديــة الكثيــر مــن المنظمــات بمختلــف أنوا تهــتم مشةةك  يالب ئةةميالمات ةةم: .2
أو العمل على إقالل الضوضاء وتوفير الهدوء للعاملين والتهوية  اإلضاءة المناسبة من ناحية
بهـدف تحسـين ظـروف العمـل. إن عجـز المنظمـة عـن تـوفير بيئـة  بالنظافـة والتدفئة واَّلهتمام

ا  روحهـــم إلـــي تـــرك آثـــار ســـيئة فـــي نفـــوس العـــاملين وانخفـــ يـــؤدي ماديـــة مناســـبة للعـــاملين
 (42،يص2992)بتي،ي .إنتاجهم وضعف في مستوى أدائهم المعنوية وبالتالي إلى قلة

للتغيــــرات اَّلجتماعيــــة واَّلقتصــــادية والتقنيــــة التــــي يشــــهدها  نتيجــــة ضةةةةعفينطةةةةاايا شةةةةياف: .2
، ونظــرا  لكبــر حجــم المنظمــات تــزدادالتــي تتحملهــا المنظمــات  المســئولية المجتمــع فــإن عــبء
والعــاملين والرؤســاء فــإن لنطــاق اإلشــراف دورا  فــي التــاثير علــى  المنظمــة نوتعقــد العالقــات بــي
على عدم وجود اإلشراف الجيد انخفا  في الروح المعنوية للعاملين  فيترتب األداء الوظيفي.

واَّلحتــرام فــي التعامــل مــع الرؤســاء وبالتــالي يتــرك أثــر علــى أداء  الثقــة وخلــق جــو مــن عــدم
نتاجهم  (422،يص2929يالخ ي،)أبوي .العاملين وا 

شــك أن الحــوافز علــى اخــتالف أنواعهــا تســهم فــي تحفيــز العــاملين  َّل ضةةعفينظةة يالحةةواف : .9
أداءهم وتزيد من درجة رضاهم عن العمل، وتعمل المنظمات الناجحة  كفاءة وحثهم على رفع
م الموقــف. إن غيـاب الحــوافز تـؤثر علــى العديـد مــن ئـالتحفيـز التــي تال أســاليب علـى اسـتخدام
وعلـى رغبـتهم فـي تنميــة قـدراتهم ومعـارفهم وعـدم التوصـل إلـي أفكــار  معنويـاتهم النـواحي منهـا

 (209،يص2922)عبتيالوهاب،يي.عالية، والتزامهم وبالتالي على أدائهم جديدة ومنجزات

ي:ا تاءيالمؤ  ي
هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن العمليــات اإلنتاجيــة والخدميــة المتفاعلــة مــع بعضــها  المؤسســة

وأي خلل في العملية أو فـي تفاعلهـا مـع  ،ضعت داخل اإلدارات؛ لتسهيل إدارتها وتطويرهاع  و  الب
ــــــــــــل فــــــــــــ ــــــــــــى خل يي.ي منتجــــــــــــات وخــــــــــــدمات المؤسســــــــــــة للعمــــــــــــالءالعمليــــــــــــات األخــــــــــــرى يــــــــــــؤدي ال

(hrdiscussion4024/ي ول و/ي42،ين خميالك يون م،يال اعميالثامنميم اءي )ي

 هـو الوسـيلة التـي تجعـل الشـركة تعمـل مـن خـالل مسـاعده األفـراد؛ للتعـرفمعيار األداء إن 
علــى أهميــة كــل فعــل مــن تلــك األفعــال التــي تعــد بــالماليين وعنــدما تشــجع إحــدى الشــركات موظفيهــا 

http://www.hrdiscussion.com/
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علــى عــدم فعــل كــل شــيء علــى نحــو ســليم ســيعملون علــى عــدم حــدوث بعــ  تلــك األفعــال وَّل أحــد 
 (42،يص4002)كيو بي،ي .ضبط ما سيحدث وما َّل سيحدثيعرف بال

بانــــه إنجــــاز األهــــداف التنظيميــــة باســــتخدام المــــوارد بكفــــاءة وفعاليــــة وتعنــــى  يعــــرف األداءو 
الكفـاءة: تعظــيم النتـائح باســتخدام أقــل المـوارد أمــا الفعاليــة فتتعلـق فــي إنجــاز األهـداف المرغوبــة وقــد 

األداء وتقييمــه وتنــاول معظمهــا األداء مــن منظــور األمــور ركــزت العديــد مــن الدراســات علــى مفــاهيم 
نما يركز  الداخلية لكن ذلك التقييم َّل يركز اَّلهتمام على نمو الموجودات وَّل اَّلبتكارات وَّل التعليم وا 

إن األداء المؤسسـي يقتضـي التركيـز علـى العناصـر الفريـدة التـي تميـز  على األهداف قصيرة األمـد.
المنشآت األخرى، والتي تكون محورا  للتقييم وبالتالي تشمل المؤشرات الماليـة  المنشاة عن غيرها من

ــــألداء  ــــاس الموجــــودات الملموســــة وغيــــر الملموســــة وتشــــمل الجوانــــب العريضــــة ل ــــة وقي وغيــــر المالي
 (24ص،ي4002)الع ىيوآخيون،ي .المؤسسي على اَّلستراتيجية والعمليات والموارد البشرية

،يالثامنةةمي،ين ةةخمي لك يون ةةم4009)العةةتلوني،ييمل أربــع مجــاَّلت أساســية هــي:مجــاَّلت تقيــيم األداء يشــ
ي(4009/ي ون و/20م اءي
 البنية التنظيمية وتتضمن )الهيكل التنظيمي، الثقافة السائدة، المناخ التنظيمي(. .7
 الفعالية وتتضمن )فعالية التخطيط والتنفيذ، والتقييم واَّلتصاَّلت(. .2
 ارد البشرية، المالية، شبكة العالقات(.المواد المتاحة وتتضمن )المو  .2
يمؤسسة، المؤسسة، البيئة المحيطة(.المعرفة الشاملة وتتضمن )زبائن ال .4

األداء هـــو حصـــيلة تفاعـــل عوامـــل داخليـــة تتعلـــق حيـــث أن  األداء المؤسســـيوقيـــاس تقيـــيم 
ة، إضافة الـى بالتنظيم الداخلي للمؤسسة، وعوامل خارجية تتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة بالمؤسس

داء للمؤسسـة يعتبـر تقيـيم األحيـث ية وهي العوامل المتعلقة بالموظف، عوامل أخرى ذاتية أو شخص
 هو ما توصلت إليه من نتائح في نهاية فترة مالية معينة وهي السنة المالية وهو يهتم بالتالي:

 التحقق من بلوه األهداف. .7
 ، سواء كانت مواردها موارد بشرية أو رأسمالية.قياس كفاءة الوحدة في استخدام الموارد المتاحة .2

نســتنتح أن تقيــيم األداء يتعلــق فــي المقــام األول بــاألداء، وتحقيــق األهــداف وذلــك  ممــا ســبق
آخـر إن تقيـيم األداء هـو الدراسـات والبحـوث التـي تسـتهدف  خالل فترة زمنية معينة. وحسب تعريـف

ماليـة والماديـة المتاحـة، وبـين كفـاءات اسـتخدامها فـي التعرف علـى العالقـات بـين المـوارد البشـرية وال
الوحدة اإلنتاجية، وكيفية تطور هذه العالقات خالل فترة زمنيـة واحـدة، وذلـك بمقارنـة مـا تحقـق فعـال  

 بما كان مخطط، وكذا بمقارنة ما تحقق فعال  بمعايير نمطية ما كان يمكن تحقيقه.
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فاعليــة مــن خــالل مفهــوم األداء، فيــرى أن ومــن الكتــاب مــن يركــز علــى عنصــر الكفــاءة وال
الهدف من عملية التقييم هو التوصل الى حكم عام على درجة كفاءة وفاعلية المنظمة ككل، ولكافة 
جوانـــب النشـــاط والعالقـــات المختلفـــة، وأن عمليـــة التقيـــيم هـــذه يجـــب أن تكـــون شـــاملة لكـــل جزئيـــات 

تجمع النتائح ليتم تقييم كل المراكز لتصـل الـى وأقسام المنظمة، فيتم تقييم كل مركز على حدى، ثم 
التقيـــيم الشـــامل للمنظمـــة ككـــل، حيـــث أن األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا المنظمـــة رغـــم اختالفهـــا، تتميـــز 

 بالترابط والتكامل مما يجعل كفاءة المركز الواحد تؤثر على المراكز األخرى.

ليــة الرقابيــة، ويكمــن جــوهر ومــنهم مــن يعتبــر أن تقيــيم األداء يمثــل خطــوة رئيســية فــي العم
عمليـة التقيــيم فــي مقارنـة األداء الفعلــي بمؤشــرات محـددة مقــدما  والوقــوف علـى اَّلنحرافــات وتبريرهــا، 
يوتحديــــد المســـــئولية الماليـــــة واإلداريـــــة عنهـــــا، ثـــــم اتخــــاذ الخطـــــوات التصـــــحيحية كلمـــــا أمكـــــن ذلـــــك. 

(jeeran4024/ي/ي ول و42،ين خميالك يون م،يال اعميالعاشي يم اءيي) ي

ــة لنتــاج أعمــال المنظمــة فــي  وهنــاك مــن يعتبــر أن األداء المؤسســي هــو المنظومــة المتكامل
ــــــــــة:  ــــــــــى األبعــــــــــاد التالي ــــــــــة وهــــــــــو يشــــــــــتمل عل ــــــــــة والخارجي يضــــــــــوء تفاعلهــــــــــا مــــــــــع بيئتهــــــــــا الداخلي

 (44-2،يص2999)مخ مييوآخيون،ي
 أداء األفراد في وحداتهم التنظيمية. .7
 سياسات العامة للمنظمة.أداء الوحدات التنظيمية في إطار ال .2
 والثقافية. ةأداء المنظمة في إطار البيئة اَّلقتصادية واَّلجتماعي .2

األداء المؤسســــــاتي هــــــو محصــــــلة لكــــــل مــــــن األداء الفــــــردي وأداء الوحــــــدات التنظيميــــــة إن 
 اسباإلضافة الى تاثيرات البيئة اَّلجتماعية واَّلقتصادية والثقافية عليهما. فاداء الفرد في المنظمة يق

بمجموعة متنوعـة مـن المقـاييس يـتم مـن خاللهـا تقيـيم أدائـه وصـوَّل  الـى التاكـد مـن أن أنظمـة العمـل 
ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج باقـل قـدر مـن التكلفـة وفـي أقـل وقـت 
ن وعلــــى مســــتوى مناســــب مــــن الجــــودة. ويقــــاس أداء كــــل إدارة بمجموعــــة أخــــرى مــــن المعــــايير إَّل أ

المقــاييس التــي تســتخدم فــي أغلــب األحيــان هــي مقــاييس فعاليــة المنظمــة لقيــاس األداء فيهــا للوقــوف 
على مدى قرب المنظمة من الفعالية وتشمل كل من مقاييس الفعالية اَّلقتصادية والسياسية الداخلية 

ي( 4009/يمايس/ي42،يال اعميالثامنميم اءي)العتلوني،ين خمي لك يون موالخارجية والرقابية والبيئية. 

د ار ات ومالحظـــات كميـــة عـــن الموضـــوع المـــومفهـــوم قيـــاس األداء عبـــارة عـــن جمـــع معلومـــ
قياسه، ويعني تقدير األشـياء والمسـتويات تقـديرا  كميـا ، وفـق إطـار معـين مـن المقـاييس المدرجـة، أمـا 

لــى عمليــة التقيــيم فهــي عمليــة منظمــة ينــتح عنهــا معلومــات تغيــر فــي اتخــاذ قــرار أو إصــدار حكــم ع
معينة، وتهدف الى معرفة مدى النجاح أو الفشل فـي تحقيـق األهـداف، وكـذلك نقـاط القـوة والضـعف 
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حتــى يمكــن تحقيــق األهــداف بافضــل صــورة، وتهــدف أيضــا  الــى معرفــة مــدى تحقــق هــذه التغيــرات 
/ي42 ةةاءي،يال ةةاعميالثامنةةميم)العةةتلوني،ين ةةخمي لك يون ةةمومــدى تقــدمها نحــو األهــداف المــراد تحقيقهــا. 

ي( 4009مايس/ي
ونظــرا  الــى وجــود عوامــل خارجيــة كبيــرة تخــرج عــن نطــاق إدارة المنظمــة تــنعكس بالضــرورة 
على أدائها فكان َّل بد من اَّلهتمام بقياس األداء المؤسسي الذي ينبني أساسا  على قياس أداء الفرد 

ين قيـــاس األداء المؤسســـي واإلدارة فـــي ضـــوء التـــاثيرات الداخليـــة والخارجيـــة معـــا . وهـــذا مـــا يميـــز بـــ
 والقياس التقليدي لألداء وفق ما هو موضأ في الشكل التالي:

ي(5شك ييق ي)
ي وضحيأوجهيالمقاينميب نيق اسيا تاءيالمؤ  ييوالق اسيال ق  تي

يا تاءيالمؤ  ييأتاءيالوحتا يال نظ م ميا تاءيالفيتيي

معنىي
يالمصط ح

األعمال التي يمارسها الفرد 
ولياته التي يضطلع للقيام بمسئ

بتنفيذها في الوحدة التنظيمية 
وصوَّل  لتحقيق األهداف التي 
وضعت له، التي تساهم في 

 تحقيق أهداف الوحدة.

األعمال التي تمارسها الوحدة 
التنظيمية للقيام بدورها الذي 
تضطلع بتنفيذه في المؤسسة، 
لتحقيق األهداف التي وضعت 
لها على ضوء األهداف 

 ة للمؤسسة.اَّلستراتيجي

المنظومــة المتكاملـــة لنتــاج أعمـــال 
المنظمــــة فــــي ضــــوء تفاعلهــــا مــــع 
عناصـــــــــــــــــر بيئتهـــــــــــــــــا الداخليـــــــــــــــــة 

 والخارجية.

مني قو ي
يب ق  مه

 اإلدارة العليا - الرئيس المباشر -
 أجهزة الرقابة -

 أجهزة الرقابة الحكومية. -
 الوزارات المعنية. -
 أجهزة السلطة التشريعية. -

موضوعا ي
يالق اس

 الوقت المستنفذ. -
 التكلفة. -
 الجودة -

 الفعالية اَّلقتصادية. -
 الفعالية اإلدارية. -

 الفعالية البيئية. -
 الفعالية السياسية. -
 الفعالية اَّلجتماعية. -

مؤشيا ي
يالق اس

 الوقت المعياري. -
 التكلفة المعيارية. -
 األهداف المعيارية. -

 درجة تقسيم العمل. -
 درجة التخصص. -
 درجة اخلية. -
 نظم إنتاج المخرجات. -
 درجة المركزية. -
 فعالية اَّلتصاَّلت. -

درجة القبول اَّلجتماعي  -
 لقرارات المنظمة.

 عمل.الدرجة اَّلستقاللية في  -
 مدى توافر رؤية محددة للعمل. -
مدى التمثيل اَّلجتماعي  -
 المنظمة.ب

ي(2،يص2999ه  يالحكوم م،يالمنظمميالعيب ميل  نم م،يالمصتي:ي)مخ مييوآخيون،يق اسيا تاءيالمؤ  ييلألج
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ييع قميال وظ فيفييا تاء:
رجل األعمال اليابـاني كـازو أنمـوري حيث يصف يتناسب التوظيف تناسبَا طرديا  مع األداء 

إلى ثالث فئات، وهو في هذا التصنيف ينطلق من ب ْعـد هندسـي  واألداء الموظفين من حيث الفعالية
فــي هــذا المجــال، فيقــول فــي تصــنيفه إن أداء المــوظفين يشــبه إلــى حــد كبيــر أداء  بحكــم التخصــص
/ي ون ةةو/يي2،ين ةخمي لك يون ةةم،يال ةاعميالعاشةي يم ةاءييarc-forum)يوقـد صـنفها كالتـالي: مـواد اَّلحتـراق

4024 ) 

هـــو ينظـــر إلـــى ف:ي شةةة ع يبمجةةةيتيم م ةةة هيأو يشةةةياي يالح ةةةياامةةةواتيذا  ةةةمييالصةةةنفيا و : .7
مــن هــذه الزاويــة فيشــبه فعاليــة األداء عنــد الفئــة األولــى مــنهم بالمــادة ذاتيــة اَّلحتــراق،  المــوظفين

فهـؤَّلء الموظفــون َّل يحتــاجون لمــن يــدفعهم للعمــل، فهــم بطبيعــتهم متحفــزون ومبــادرون يقومــون 
من تلقاء أنفسهم بتنفيذ كل ما يتطلبه الموقف إلنجاز أي مهمة عمل، وهذا النوع من الموظفين 

 .ازو أنموري على توظيفهم في الشركات التي يديرهايحرص ك

أمــا :يمةةواتيقاب ةةميل ح ةةيااي شةة ع يعنةةتماي كةةونيقي بةةميمةةنيالمةةواتيالمشةة ع ميالصةةنفيالثةةاني: .2
الصــنف الثــاني مــن المــوظفين فهــم ذلــك النــوع مــن العمالــة التــي لــديها اَّلســتعداد للعمــل عنــدما 

فــي حاجــة لمــن يحفــزهم ويشــجعهم علــى  تتواجــد حــول الصــنف األول مــن المــوظفين، فهــم دائمــا
 العمل حالهم كحال المواد القابلة لالحتراق تشتعل متى ما اقتربت من المواد ذاتية اَّلحتراق.

وأمـا الصـنف األخيـر فهـم الموظفـون ذوو :يمواتيغ ييقاب ةميومقاومةميل ح ةياايالصنفيالثالث: .2
مــن نفســها وَّل عنــدما تكــون بــالقرب  األداء غيــر الفعــال كــالمواد غيــر القابلــة لالحتــراق َّل تشــتعل

مــن المــواد المحترقــة، ولــذلك فهــو ينصــأ بــان يتجنــب المــديرين توظيــف هــذا النــوع مــن العمالــة 
 ألنهم إن سمحوا بذلك يكونون قد ارتكبوا أكبر خطا بحق الشركة التي يعملون بها. 

الفعاليــة لمــواد  عنــد التامــل فــي التصــنيف المــذكور قــد نــرى وجهــا  كبيــرا  للشــبه بــين مســتويات
اَّلحتراق مع مسـتويات الفعاليـة ألداء العـاملين، إَّل أننـا قـد نختلـف بعـ  الشـيء مـع هـذا التصـنيف 
في أن أداء البشـر لـيس لـه صـفة الثبـات علـى حـال واحـدة كمـا هـو عليـه الحـال فـي المـادة، فالعامـل 

أدائـــه فيتســـاوى مـــع يمكنــه متـــى مـــا رغــب ووجـــد بيئـــة العمـــل المناســبة أن يحـــدث تحـــوَّل  فـــي مســتوى 
الصنف الثاني أو األول في فعالية األداء، ألنه كائن قابل إلى أن يطور من ذاته وأدائـه، ولكـن هـذا 
َّل يقلــل مــن أن هــذا التصــنيف قــد وضــع لنــا قاعــدة جيــدة لنوعيــة العمالــة التــي يجــب أن تبحــث عنهــا 

ن الحكمــة عنــد تشــغيل المؤسســات والشــركات وتركــز علــى اســتقطابها لكــي تحقــق أهــدافها، فلــيس مــ
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مشروع ما أن يتم تعيين مـوظفين َّل تتـوافر فـيهم السـمات المميـزة والمهـارة التـي تجعلهـم أكثـر تـاهيال  
 للقيام بالعمل المطلوب. 

إن المتابع للنوعية والكيفية التي يتم فيها تعيـين العـاملين فـي كثيـر مـن المؤسسـات نجـد أننـا 
ي يــدعو لهــا رجــل األعمــال اليابــاني مــن حيــث التركيــز علــى بعيــدون كثيــرا  مــن تطبيــق النصــيحة التــ

تعيين الموظفين من الفئة األولى وتجنـب الفئـة الثالثـة، فـالكثير مـن المؤسسـات َّل تركـز علـى تعيـين 
الموظفين من ذوي التصنيف األول في مستوى الفعالية "ذاتي اَّلحتراق"، التي يفتر  فيهـا أن تتقلـد 

قبل، فتســمأ بـدَّل  عــن ذلــك وألسـباب غيــر موضــوعية بتعيـين عمالــة مــن الوظـائف القياديــة فـي المســت
الفئة الثالثة في مستوى فعالية األداء "غير القـابلين لالحتـراق"، وهـذا مـا قـد يفسـر التـدني فـي مسـتوى 
الخدمة عند بع  المؤسسات، فضعف األداء والشكوى المتكررة من سوء الخدمة يعود فـي األسـاس 

المؤسســات لــم تــراع مســتوى الفعاليــة  هفــي هــذف لشــريحة كبيــرة مــن العــاملين إلــى أن عمليــة التوظيــ
ألفرادها قبل التعيين، حيث سمحت بتعيين عدد كبير مـن المـوظفين مـن المسـتوى الثالـث فـي فعاليـة 

ا انعكس سلبا  على مستوى أداء المؤسسة ككل عندما تسلم بعـ  هـؤَّلء المـوظفين مواقـع ماألداء، م
مهما فتشنا عن سبب الضعف في مستوى أداء أي مؤسسة فإنه يادية، وبالتالي حساسة أو وظائف ق

جــراءات التعيــين، وســتظل هــذه  ســتجد العامــل الــرئيس الــذي يعــود لــه هــذا الضــعف هــو فــي معــايير وا 
المعضــلة قائمــة إذا اســتمرت طــرق وأســاليب التعيــين للكفــاءات َّل تراعــي مســتوى الفعاليــة واَّلســتعداد 

 استمرار الخلل في التوظيف سيظل الخلل في األداء. :لتعيين، وكاستنتاج منطقيعند العامل وقت ا



 الثالث الفصل

 الشرطة ومعايري االختيار 
 ا و يالمبحث

ينظي يعامميعنيالشيطم
يمقتمم
 لشيطيالعم ياووظائفييأهتاف

يط ن مالف  يالشيطمنشأ يو طويي
 الخصائصيوالمواصفا يوال ما يالعامميليج يالشيطم

يثانيثيالالمبح
يوا جنب ميمعا  ييالخ  اييوالل حاايبك  ا يالشيطميفييالتو يالعيب م

يتولميالج ائي
يجمهوي ميمصييالعيب م

يالمم كميالعيب ميال عوت م
يتولميالكو  

يجمهوي ميال وتان
يبي طان ا

يكنتا
يف  ط ن

العيب ةةمي عق ةةبيع ةةىيمعةةا  ييالخ  ةةاييوشةةيوطيالل حةةاايبك  ةةا يالشةةيطميالمخ  فةةميفةةييالةةتو ي
يف  ط نا جنب ميمقاينميبوي

ي
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 ا و يالمبحث
ينظي يعامميعنيالشيطم

يمقتمم
أعلمهــا لــه وأعــدها  وأشــرط فــالن نفســه لكــذا ،لشــرطة بالتحريــك العالمــةللســان العــرب  فــييقــال 

والجمـع  وذكـروا أن واحـد الشـرطة هـو الشـرطي،ومنه سمي الشرط ألنهـم جعلـوا عالمـة يعرفـون بهـا، 
ـــ وقـــال الشـــاعر  يعرفـــون بهـــا، أعلمـــوا أنفســـهم بعالمـــاتألنهـــم ألنهـــم أعـــدوا لـــذلك  وســـموا بـــذلك رطش 

معصـم وألقـي باسـباب لـه تـؤكال، وقـال األصـمعي:  وس ابن حجر: فاشرط فيها نفسـه وهـوالجاهلي أ
أشراط الساعة أي عالماتها، ومنهـا أيضـا  اَّلشـتراط الـذي يشـترط بـه النـاس بعضـهم علـى بعـ  أي 

 (24صي،2992ي) ما ،بينهم. ا أنها عالمات يجعلونه

ل للمــواطنين األمــن والطمانينــة فــبهــا فــي خدمــة الشــعب تكتــؤدي واج ةنيــهــي هيئــة مد الشــرطة
األرواح واألعــرا  وعلــى األخــص  يــةوتخــتص بالمحافظــة علــى النظــام واألمــن العــام واخداب وحما

فـة المجـاَّلت وتنفيـذ مـا منع الجريمة وضبطها كما تختص بكفالة الطمانينة واألمن للمواطنين فـي كا
 (22صي،4002)ه  ،يي.تفر  عليها القوانين واللوائأ من واجبات

وهكــذا فــإن كلمــة الشــرطة هــي عربيــة األصــل والجــذور ويقابلهــا فــي اللغــات األجنبيــة األخــرى 
 . POLIZIباأللمانية ، POLICEباإلنجليزية ،GENDARMEبالفرنسية 

ــا ومارســوا الشــرطة، ورةضــر  عرفــوا قــد جــاهليتهم فــي العــرب أن يقــال  بشــكل وظائفهــا مــن بعض 
 أشــداء رجــاَّل   يعينـون كــانوا القبائــل شـيوخ أن ورد فقــد السـنوي، اجتمــاعهم حاضــرة فـي موســمي بـدائي
 . عــــــــام كــــــــل مــــــــن عكــــــــاظ ســــــــوق ينعقــــــــد عنــــــــدما والنظــــــــام األمــــــــن لحفــــــــظ القبائــــــــل مختلــــــــف مــــــــن

 (22،يص4002،يك وب)

الشرطة فـي العهـد  عرفتحيث لعهد اإلسالمي تطور مفهوم الشرطة عبر عدة مراحل من اإن 
آنــذاك تســمي العســس، وهــو الطــواف لــيال  انــتاإلســالمي ألول مــرة فــي عهــد أبــو بكــر الصــديق، وك

لتتبع أهل الريب وكان عبداهلل بن مسعود أول من تولي العسس بالليل بامر الخليفة، والخليفة الثـاني 
أحــوالهم بيديــه  تفقــديرتــاد منــازل المســلمين ويعمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه كــان يســعي بنفســه و 

ق المدينــة والمفســدين فيهــا، وكــان يرافقــه عبــد محتــاجين ويطــوف باألســواق خشــية ســر ويهــب لنجــدة ال
الرحمن بـن عـوف، ومـوَّلة أسـلم، ومحمـد بـن سـلمه، وفـي عهـد الخليفـة علـي بـن أبـي طالـب كـرم اهلل 

ه أول مـن أطلـق لفـظ شـرطة واسـتخدمه مـن بعـده وجهه، فإن القول الراجأ لدى عدد مـن البـاحثين أنـ
العهد األموي عندما توسعت الدولة اإلسـالمية وامتـد نفوذهـا  فيأما  .الخلفاء واألمراء والملوك والقادة
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بعد سيطرتها على بالد الفرس والعراق شـرقا  ودخـول الشـام ومصـر فـي حوزتهـا وبـالد شـمال إفريقيـا، 
الشرطة تطورا   وتطورت تمارس المهمات واألعمال الكبرى.اقتضى ذلك فصل الشرطة عن القضاء ل

ملحوظا  زمن العباسـيين وأصـبحت أكثـر دقـة  ونظامـا  حيـث أوَّلهـا الخلفـاء أهميـة كبـرى ألنهـا حصـن 
الدولة، وأصبأ لرئيس شـرطة بغـداد  اءالبالد ودرعها، فخصص لذلك رجال  مسئولون عن مراقبة أعد

يييــــــــــع الحراســــــــــة علــــــــــى مــــــــــداخل بغــــــــــداد األربعــــــــــة.حــــــــــق تــــــــــدبير حــــــــــرس الخليفــــــــــة الخــــــــــاص وتوز 
 (22،يصي4002)ك وب،ي

ي:لشيطيالعم ياووظائفييأهتاف
هو الشكل أو الهيكل الذي تنحصر داخله أو في إطاره مجموعـة األنشـطة  تنظيم إدارة الشرطة

 الشــرطة لتحقيــق أهــداف مرفــق األمــن بــاعلى درجــة مــن الكفايــة وباســرع وقــت التــي تقــوم بهــا أجهــزة
 (2صي،2992)الميا ي،ي ممكنة. تكاليف اقلممكن وب

البــديهي أن يهــدف العمــل الشــرطي بصــفة عامــة إلــي تحقيــق المصــلحة العامــة وأن يعمــل  مــن
 (24،يص4002)عبتيالحم ت،ي التالية:عناصر العلى إقامة وحماية النظام العام والذي يشتمل على 

فيـذ مـا تفرضـه الدولـة مـن لـوائأ وذلـك مـن خـالل المحافظـة علـى النظـام وتنا منيالعا :يي حق ا .3
 ة.اوقوانين تحفظ األمن والسكينة للمواطنين وفر  القانون لتحقيق العدل والمساو 

وذلــك يشــمل األمــن الصــحي للمــواطنين وتحقيــق جــو صــحي يع ةةىيالصةةحميالعامةةم:يالمحافظةةم .1
أو مناسب للحياة في الوضع الطبيعي وكذلك مكافحة الكوارث الصحية التـي تـنجم بعـد الحـروب 

يالنكبات مثل الفيضانات والزَّلزل والبراكين ...الخ.

من خالل قيام الجهاز الشرطي بالعديد من األعمال والتي يتمثل البع  يال ك نميالعامم:ي وف ي .1
يمنها فيما يلي:

 واَّلنتشار األمني المستمر ليال  ونهارا  لتوفير مجتمع آمن ومستقر. التواجد .أ 
م تحــــت الســــيطرة األمنيــــة إلجهــــا  مخططــــاتهم رين والعمــــل علــــى وضــــعهيــــالخط مالحقــــة .ب 

 اإلجرامية.
 الظواهر اإلجرامية وأماكن تجمع الخطيرين على األمن. رصد .ج 
 عمل يخل باألمن.السفارات والقنصليات تحسبا  ألي المنشآت والمرافق الحيوية و  تامين .د 
دث حركــة الســير والمــرور لمنــع اَّلحتكاكــات واَّلزدحــام المــروري وســرعة فحــص الحــوا تنظــيم .ه 

 الناجمة عنها ونقل المتوفين والمصابين.
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أن تتزايــد حــدة تاثيراتهــا  قبــلومراقبــة المتغيــرات األمنيــة ممــا يســمأ بالتــدخل َّلحتوائهــا  رصــد .و 
 السلبية.

 المنشآت العقابية وحراستها والعمل على تاهيل النزَّلء بها. إدارة .ز 
 وقوعها. وقوع اَّلضطرابات األمنية وأعمال الشغب والتصدي لها في حال منع .ح 
والتعـــاون المســـتمر مـــع كافـــة األجهـــزة المعنيـــة بالدولـــة وبصـــفة خاصـــة مؤسســـات  التنســـيق .ط 

الضبط اَّلجتماعي للعمل على الوقايـة مـن الجريمـة وتنميـة الـوعى األمنـي وتفعيـل التواصـل 
 (22،يصي4020)الطناني،ي .بين الشرطة والجمهور

وظيفـة القضـائية للشـرطة هـي الوظيفـة ال الوظ فميالقضائ ميل شةيطمي"الضةبطيالقضةائي": حق اي .4
نظـام رادع أو قـامع ونطاقـه "الضـبط  ، وهـيولمصلحتهالتي تمارسها نيابة عن السلطة القضائية 

وقوعهـا، ومحاولـة تعقـبهم وضـبطهم  " فهو يهدف إلـى البحـث عـن مرتكبـي الجريمـة بعـدالقضائي
ي يهم.علــــــــــــــ الرادعـــــــــــــة العقوبـــــــــــــات وجمـــــــــــــع األدلـــــــــــــة ضـــــــــــــدهم وتقـــــــــــــديمهم للقضـــــــــــــاء إلنـــــــــــــزال

 (22صي،4002)محمت،ي

إلـــى القيـــام دور الشـــرطة فــي المجتمعـــات الحديثــة امتــد  الوظ فةةةميالج ماع ةةةميل شةةةيطم: حق ةةاي .5
لألفراد بقصد توفير المناخ اَّلجتمـاعي واألمنـي  والرعايةعديدة ومد يد العون  بخدمات اجتماعية

 ي(242صي،2992الميا ي،ي) لألفراد في المجتمع.

 Community لتعبيـرالمـرادف  الشـرطة المجتمعيـةذه الوظيفـة بمفهـوم ويتجسـد هـذا المعنـى لهـ

Police معنــــى شــــرطة المجتمــــع أو توظيــــف المجتمــــع لخدمــــة الشــــرطة، أي  علــــىي يقــــوم والــــذ
اَّلجتماعيـــة والمجتمعيـــة ألعمـــال الشـــرطة بغيـــة تحقيـــق  الطاقـــات توظيـــف أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن

خـرى المدنيـة منهـا وغيـر المدنيـة ومـن خـالل األ األجهـزة مـع أهدافها من خالل عمليـات التنسـيق
اَّلجتماعيـة المـؤثرة فـي حيـاة المجتمعـات واألسـرة  المواقـع التنسيق مع الشخصيات المختلفة ذات

الجهـــود التــي تبـــذلها مؤسســات الشـــرطة لخدمـــة  علــى وغيرهــا، وقـــد يســتخدم هـــذا التعبيــر للدَّللـــة
. السكان وتوفير الحاجـات األساسـية لهـم بخدمة المجتمع فيظهر اهتمام مؤسسة الشرطة المحلية

 (22ص،ي4002المط ب،ي)عبت

تلـك التـي تسـتهدف حمايـة المجتمـع مـن مظـاهر اَّلنحـراف  حق ايالوظ فةميال  ا ة ميل شةيطم:ي .6
اإلخـــالل  إلـــىالسياســـي والتطـــرف ومـــن اَّلتجاهـــات السياســـية المناهضـــة والتيـــارات التـــي تهـــدف 

وكــــذلك محاربــــة الشــــائعات والــــدعايات المغرضــــة  بنظــــام الحكــــم وزعزعــــة اَّلســــتقرار فــــي الدولــــة
 (22صي،4000ي)أبوي  ت،واألنشطة الهادمة لنظام الدولة. 
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وتشــمل الحفــاظ علــى أمــوال وممتلكــات الدولــة، ومكافحــة  ل شةةيطم:يالق صةةات م حق ةةايالوظ فةةمي .2
جانـــب  إلـــى، التهـــرب مـــن دفـــع الضـــرائب، التهريـــبالجـــرائم اَّلقتصـــادية مثـــل تزويـــر العمـــالت، 

فتيش على سرقة الخدمات األساسية مثل الماء والكهرباء والهاتف، وكذلك التفتيش على المواد الت
 (22/2/4022)حب بيمقاب م،يالغذائية والصحية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. 

ي:ط ن مالف  يالشيطمنشأ يو طويي
وذلــك الفلسـطيني ع الشـرطة موقــع متميـز ومكانـة مرموقــة فـي نفـوس أبنــاء المجتمـ لجهـازإن 

لطبيعة العمل المسند إليه والمسؤوليات الجسام التي يقوم بها، ولقد تعدد وتشعب دور جهاز الشرطة 
 وأصبأ أوسع وأكبر من التحديد بحيث طال مختلف مناحي الحياة بعيدا  عن الحصر والتحديد. 

ئيس الفلســطيني، الشــرطة الفلســطينية بانهــا "هيئــة مدنيــة نظاميــة رئيســها األعلــى الــر تعــرف 
وتتبــع اإلشـــراف المباشـــر مـــن قبـــل وزيـــر الداخليـــة واألمـــن الـــوطني، وتتـــولى تنفيـــذ مـــا تفرضـــه عليهـــا 

واألمان، وكذلك هي هيئة اجتماعية لهـا أهميتهـا  منالقوانين واللوائأ من واجبات من أهمها حفظ األ
وســيلة إلرهــاب المــواطن، البالغــة ولهــا حضــورها اَّلجتمــاعي، فلــم يعــد رجــل الشــرطة أداة الــبطش أو 

نما حاميا  لممتلكات وأمن المواطن، ور  دا  لألخطار التي تهدده، وموجها  ومرشدا  له، ومؤكدا  لسيادة اوا 
 (22،يص4002)ك وب،ييالقانون".

الشــرطة بشــكلها ونظامهــا فــي مكــان تواجــد الســلطة الفلســطينية باألراضــي الفلســطينية  تنشــا
( وجـاءت 7994، وبعـدها اتفـاق )غـزة أريحـا 7992إعالن المبـاد  اتفاق  –وذلك بعد اتفاق أوسلو 

( وتحـت 72) لمـادةاَّلتفاقية اَّلنتقالية بواشنطن والتي حلت محـل اتفاقيـة القـاهرة والتـي اشـتملت فـي ا
 فصل ترتيبات األمن والنظام العام اشتملت على نص تشكيل قوة شرطية فلسطينية.

ضــــبط قضــــائي اســــتنادا  للقــــانون كونــــه يشــــكل  فجهــــاز الشــــرطة يقــــوم بــــدوره كمــــامور وعليــــه
الضـــمانة األكيـــدة األساســـية لحمايـــة الحقـــوق األساســـية لألفـــراد إلـــي جانـــب كونهـــا ضـــمانه لمـــاموري 

، ومـــرت الشـــرطة الفلســـطينية ة المســـئولية ضـــدهم أيـــا  كـــان نوعهـــاالضـــبط القضـــائي أنفســـهم مـــن إثـــار 
 بالمراحل التاريخية التالية:

م تقـــرر 24/1/7922بعـــد اجتمــاع مجلـــس العصـــبة فـــي يالبي طةةةاني:يلشةةةيطميأثنةةةاءيالن ةةةتابا .2
وضـــع فلســـطين تحـــت اَّلنتـــداب البريطـــاني تنفيـــذا  لقـــرار مجلـــس الحلفـــاء األعلـــى الصـــادر فـــي 

م كما أقر فـي اَّلجتمـاع نفسـه حكمـا  لالنتـداب البريطـاني علـى فلسـطين وقـد مثلـت 2/7/7921
لــدولي الــذي كــان حتــى ذلــك العهــد قــانون دول هــذه التصــرفات منتهــى اَّلزدراء بقواعــد القــانون ا

 أوروبا ذاتها.
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وكانت اإلدارة العسكرية البريطانية في فلسـطين قـد مهـدت السـبيل لتنفيـذ سياسـاتها وخططهـا 
م عنـدما استعاضـت الحكومـة البريطانيـة عـن 7921ولكن التنفيـذ اتخـذ شـكال  عمليـا  فـي صـيف عـام 

ى رأســـها )هربـــرت صـــموئيل( وهـــو يهـــودي بريطـــاني كـــان اإلدارة العســـكرية بـــإدارة مدنيـــة جعلـــت علـــ
 معروفا  بنشاطه في الحركة الصهيونية وأطلق عليه لقب )المندوب السامي البريطاني لفلسطين(.

بعد انتهـاء الحـرب العالميـة األولـى ووضـع فلسـطين تحـت اَّلنتـداب البريطـاني قـررت سـلطة 
 ل قوة البوليس.ياَّلنتداب تشك

ســامي البريطــاني هــذا القــانون ونــص علــى قــانون يقضــي بتنظــيم قــوة وقــد أصــدر المنــدوب ال
م الصــادر فــي نيســان 7926لســنة  71بــوليس فلســطين ونظمهــا وســلطاتها وواجباتهــا )القــانون رقــم 

 أبريل في نفس السنة(.

وكــــان مــــن واجبــــات هــــذا البــــوليس كمــــا ورد فــــي المــــادة الرابعــــة مــــن قــــانون البــــوليس ســــنة 
خدم فــي اكتشــاف الجــرائم ومنعهــا والقــب  علــى المجــرمين ومحــاكمتهم أن القــوة تســت 7926/7921

 وحراسة السجناء وتوطيد األمن العام والمحافظة على األرواح واألموال.

وقـــد تالفـــت قـــوة البـــوليس فـــي فلســـطين مـــن اإلنجليـــز والعـــرب واليهـــود وقـــد عملـــت الشـــرطة 
ـــــداب ال ـــــة وأنظمـــــة شـــــرعتها ســـــلطة اَّلنت ـــــوليس بمقتضـــــى القـــــوانين العثماني بريطـــــاني مـــــن قـــــانون الب

ي حيـــــــــث أصـــــــــدرت قـــــــــوانين ســـــــــميت بـــــــــالقوانين الفلســـــــــطينية. 7926وحتـــــــــى عـــــــــام  7926/7921
 (24،يص4002)ك وب،ي

انتهــاء اَّلنتــداب البريطــاني عــن  وقبــل 7941اد الشــرطة فــي شــهر نــوفمبر وقــد بلــ  عــدد أفــر 
 ( فرد موزعة على الجدول التالي:8928أر  فلسطين آنذاك )

ي(2جتو ييق ي)
 وقب يان هاءيالن تابيالبي طانيي2922 وضحيعتتيأفياتيالشيطميمنذينوفمبيي

يالمجموعي هوتيعيبيبي طان ونيالي ب
 716 4 74 758يضباط
 216 26 12 768يمف شون
 8416 685 2222 5458يي بيأخيى
 8928 125 2479 5184يا جمالي

  قب ،يالطبعميا ولى،يغ  ،يمطابعييشاتيالشوايالماضييوالحاضييوالمي–الشيطميالف  ط ن مييالمصتي:ي)ك وب،
ي(40،يص4002يالثقافي،



 
 

47 

انتهـاء  عنـد :2/2/2922وح ةىيي2922فييقطاعيغ  يفييالعهتيالمصةيييمةنيعةا ييالشيطم .4
، وقيـــام مـــا يســـمى بدولـــة إســـرائيل علـــى معظـــم األراضـــي 7948فتـــرة اَّلنتـــداب البريطـــاني عـــام 

حقـوقهم التعويضـية والتقاعديـة وأسـلحتهم  ىادها علـفر أ الفلسطينية، تم حل قوة البوليس، وحصل
الشخصــية، وقــد ضــمت الضــفة الغربيــة إلــى المملكــة األردنيــة، ومــن ثــم إلحــاق الشــرطة هنـــاك 

األردنية، أما أفراد البوليس الذين نزحوا إلى قطاع غزة فالتحقوا بالشرطة التابعة لإلدارة  شرطةبال
 إسـرائيل.د التحقـوا بالشـرطة اإلسـرائيلية بعـد قيـام دولـة المصرية، أما أفراد الشرطة من اليهود فقـ

 (20صي،4002)تح ن،

وعلــى أثــر احــتالل  م7961مــع بدايــة شــهر حزيــران الشةةيطميخةة  يف ةةي يالحةة   يا  ةةيائ  ي:ي .4
الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ، بقـى فـي قطـاع غـزة  إسرائيل مـا تبقـى مـن األر  الفلسـطينية فـي

الذين نزحوا إلى الضفة الشرقية حيـث لـم يبقـى إَّل  لضفة الغربيةعدد من رجال الشرطة عكس ا
عملهم وبناء على طلب رئيس الوزراء األردني السـابق  عدد قليل من أصل فلسطيني في أماكن

جمعه( ببقاء جميع الموظفين العاملين بالضفة الغربية بمن فيهم  ) والحاكم العسكري السيد سعد
تقــديم الخدمــة للمــواطنين الفلســطينيين المتواجــدين تحــت ســلطة ل العــدد القليــل مــن رجــال الشــرطة
 م.7917الحكومة األردنية بصرف رواتبهم حتى عام  اَّلحتالل اإلسرائيلي وقد استمرت

قامــت ســلطات اَّلحــتالل اإلســرائيلي بتســمية الشــرطة العــرب باســم )الشــرطة المحليــة( وحــددت 
لعرب في البداية قليـل نسـبيا  وتـم تجنيـد شـرطة أعمالهم لمناطق محددة فقط، وقد كان عدد الشرطة ا

فردا  في الضفة والقطاع باإلضافة إلى أعداد  7117م حوالي 7988جدد بل  عددهم في بداية عام 
شـــرطي، وقـــد عمـــل الشـــرطة  511مـــن الشـــرطة العـــرب بالجانـــب الجنـــائي والشـــرطة عـــددهم حـــوالي 

األمني ولكن إدارة جهاز الشرطة كامال  كانت العرب بالجانب الجنائي والشرطة اإلسرائيلية بالجانب 
بايدي الشرطة اإلسـرائيلية، وعمـل الشـرطة العـرب علـى تطبيـق القـوانين األردنيـة فـي الضـفة الغربيـة 

بقطــاع غــزة والتــي كانــت ســارية المفعــول قبــل اَّلحــتالل اإلســرائيلي باإلضــافة إلــى بعــ   والمصــرية
  الل اإلسرائيلي.األوامر العسكرية والتي صدرت من قبل اَّلحت

غادر عدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينية المتواجدين في قطاع غزة إلى جمهورية 
مصر العربية بعد اَّلحتالل اإلسرائيلي حيث باشروا العمل في إدارة الحاكم العام لقطاع غزة وتحت 

 ضابط مصري برتبة عسكرية كبيرة. بإدارةإشراف وزارة الدفاع المصرية 

بتــــاريخ  كــــان البيــــان األول 8/72/7981بتــــاريخ  د انــــدَّلع اَّلنتفاضــــة المباركــــة األولــــىوبعــــ
( والصادر من القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة وبصـورة 71م واستجابة لنداء رقم )77/2/7988
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شبه جماعية لم يسبق لها مثيل في التاريخ استقال رجال الشرطة العرب تـاركين أمـاكن عملهـم دون 
 ار إلى ردود اَّلستقاَّلت الجماعية، ولم يبقى إلى النفر القليل.اَّلنتظ

أمــا بالنســبة للشــرطة المحليــة فكانــت تقــوم بجميــع أعمــال الشــرطة مــن الناحيــة الجنائيــة فقــط، 
حالــة المخــالفين للمحــاكم النظاميــة والمحافظــة علــى أمــن المــواطن  وتنظــيم حركــة المــرور والتحقيــق وا 

 (24،يص4002)ك وب،ييير األمن والنظام.وحماية ممتلكاته وعرضه وتوف

ـــع اتفاقيـــة أوســـلو بـــين منظمـــة التحريـــر  بعـــديالف  ةةةط ن ميبعةةةتيا فاق ةةةميأو ةةة و:يالشةةةيطم .2 توقي
 هالســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية المنبثقــــة عــــن هــــذ تالفلســــطينية وبــــين الجانــــب اإلســــرائيلي، تولــــ

ت الشرطة الموجودة حاليا  وبشكلها صالحياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقد نشا اَّلتفاقية
ونظامها الحالي وبلونها الفلسطيني فـي مكـان تواجـد السـلطة الفلسـطينية باألراضـي الفلسـطينية، 

(، 7994، وبعدها اتفاق )غزة أريحا عام 7992اتفاق إعالن المباد   -وذلك بعد اتفاق أوسلو
القاهرة، والتي اشتملت في المـادة  قيةتفاوالتي حلت محل ا بواشنطن،وجاءت اَّلتفاقية اَّلنتقالية 

( وتحــــت فصــــل ترتيبــــات األمــــن والنظــــام العــــام اشــــتملت علــــى نــــص تشــــكيل قــــوة شــــرطية 72)
ت الفلســـطينية علـــى أر  فلســـطين، نشـــافلســـطينية قويـــة، ومنـــذ اللحظـــة األولـــى لقيـــام الســـلطة 
لشـرطي كمهنـة اتجـاه اَّلعتـراف بالعمـل ابالشرطة الفلسطينية، وسارت الشرطة بخطوات سـريعة 

جديرة باَّلحترام، وأن معظم ما أمكن تحقيقه في هذا الصدد يتصـل بالتقـدم العلمـي و الفنـي فـي 
ـــنفس  ـــدم ب ـــة والســـلوكية ســـايرت التق ـــواحي اَّلجتماعي األســـاليب والوســـائل والمعـــدات، كمـــا أن الن

ن بالشرطة لتنمية عالقات المواطني جهودالدرجة، إَّل أن الموقف َّلزال يتطلب بذل المزيد من ال
وتحقيــق اَّلرتبــاط والتعــاون فيمــا بينهمــا، فعمــل الشــرطة يقــوم علــى مبــدأ الشــراكة مــع المجتمــع 

 (42،يص4002)ك وب،.يومؤسساته ألن األمن مصلحة الجميع

بـدأ العمــل فـي إنشــاء الشــرطة منـذ دخــول منظمــة  :ال ةةو ح ةةىيي4002مةةنيعةةا يحالةةميالشةةيطمي .2
ــــوطن طبقــــا  َّلتفاقيــــة  ــــى أر  ال أســــلو انطلقــــت المســــيرة بتعــــاون كبيــــر مــــن شــــعبنا التحريــــر إل

وتــم إرســال ضــباط وأفــراد الشــرطة فــي كــل أنحــاء العــالم مــن أجــل التــدريب وامتهــان  ،الفلســطيني
العمل الشرطي وقد بدأت الشرطة تسير بوتيرة عالية النجـاح حتـى وصـلت إلـى مـا وصـلت إليـه 

خصصـــات العلـــوم الشـــرطية اليـــوم، تمتلـــك الشـــرطة الفلســـطينية ضـــباطا  متخصصـــين فـــي كـــل ت
وتخـرج ضـباطنا مــن أفضـل كليــات الشـرطة وقــدموا للمؤسسـة كــل خبـراتهم التــي تعلموهـا وكانــت 
ــــي الشــــارع الفلســــطيني عبــــر هــــذه المســــيرة العظيمــــة والناجحــــة. ــــائح هــــذا العمــــل واضــــحة ف   نت

 (222،يص4002)ك وب،ي
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ثــم  2172وحتــى  2111( أن أعــداد الشــرطة بــدأت تــزداد منــذ عــام 2الجــدول رقــم ) يظهــر
وذلـك بسـبب اسـتبعاد أسـماء شـهداء الشـرطة الـذين سـقطوا فـي  2171انخفضت مرة أخـرى فـي عـام 

ـــان  ـــى مقـــرات الشـــرطة فـــي حـــرب الفرق ـــة  21/72/2118القصـــف الجـــوي عل ـــل مـــن عددي والـــذي قل
لحــاقهم علــى عدديــة المقــر العــام  وزارة الداخليــة، ومــن الجــدير بالــذكر أنــه بعــد أحــداث  –الشــرطة وا 

في جهاز الشرطة  فيذيةواستنكاف معظم العاملين في الشرطة السابقة ودمح القوة التن 74/6/2111
فصـاعدا  تصـنيف األجهـزة بـوزارة  2118وبع  العاملين من األمن الوطني، وتم بعد ذلك مـن عـام 

ــدفاع المــدني واألمــن الــداخلي والخــدم ات الداخليــة إلــي الشــرطة واألمــن الــوطني واألمــن والحمايــة وال
 الطبية والقضاء العسكري.

ي(4يق ي)يجتو 
  (4024وح ىيي4002م و طيأعتاتيالشيطميخ  يا عوا ي)ي وضح

 2172 2177 2171 2119 2118 2111 ال نم
 9771 8151 8679 9229 9247 8125 العتت

ي(4024ي ون و:ي تاي يال نظ  يوا تاي يفييالشيطميالمصتي)

ة الشرطة بانـه َّل يوجـد معيـار واضـأ ومحـدد لعـدد عناصـر تؤكد لنا األعداد المذكورة في أجهز 
الشرطة بالنسبة لعدد السكان، فهو أمر نسبي ويكون متاثرا  بعدة عوامل. ويود الباحث أن يشـير هنـا 
إلى عامل هـام وهـو اَّلرتبـاط الوثيـق والعالقـة الطرديـة بـين زيـادة عـدد أفـراد الشـرطة وبـين اَّلسـتقرار 

 ينة.األمني في كل دولة أو مد

ي(4جتو ييق ي)
ي وضحيم و طيأعتاتيالشيطميمقاب يعتتيال كانيفييقطاعيغ  

يعتتيال كانيمقاب يشيطييواحتيعتتيعناصييالشيطميعتتيال كان
1.440.332 * 8660 ** 766 

ي( 1002الجها يالميك ييالف  ط نييي30يق يي–المصتي:يك ابيف  ط نيا حصائييال نويي)ي
ي( 1033ا تاي يبو اي يالتاخ  ميالف  ط ن مي نميتائي يال نظ  يوي)المصتي:يي

 766ولعل قطاع غزة في وضعه الحالي يحتاج إلى نسبة أعلى من هذه النسبة )شـرطي لكـل 
مـواطن( كمـا هـو موضـأ فـي الجـدول السـابق، وذلـك لعـدم اَّلسـتقرار األمنـي والسياسـي واَّلقتصـادي 

 فيه.
ي
ي
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يكونا يجها يالشيطم:م
 لرتب والدرجات النظامية لمنتسبيها كالتالي:يتكون جهاز الشرطة من ا

 مالزم( -مالزم أول -نقيب -رائد -مقدم -عقيد -عميد -فئة الضباط وتتكون من: )لواء .7
 مساعد( –فئة مساعدو الشرطة وتتكون من )مساعد أول  .2
         -شـــــــرطي -عريــــــف -رقيــــــب -فئــــــة ضــــــباط الصــــــف واألفــــــراد وتتكـــــــون مــــــن )رقيــــــب أول .2

 طالب شرطة(
 

يالشيطميالم خصصم: تايا ي
 إدارة على النحو التالي: 21وهي تشمل 

 

ي.يالشيطميالقضائ م42ي.يالشيطميالن ائ م22يمت ييالشيطم.ي2
ي.يمال ميالشيطم44ي.يالميوي24ي.ينائبيمت ييالشيطم4
ي.ياآلل ا 44ي.يال تي ب24ي.يمف شيعا يالشيطم4
ي.يالب ت ا 42ي.يال صال يو كنولوج ايالمع وما 22ي.يالمك بيا ع مي2
ي.يال نظ  يوا تاي 42ي.يمتياءيالمحافظا 22ي.يالع قا يالعامم2
ي.يال تخ يوحفظيالنظا 42ي.يالحيا ا 22ي.يالمباحثيالعامم2
ي.يالمعابييوالحتوت42ي.يالعم  ا يالميك  م22ي.يمكافحميالمختيا 2
يالنجت .يالتوي ا يوي42ي.يال    حيالميك ييوالمبي ا 22ي.يا تلميالجنائ م2
ي.يهنت ميالم فجيا 49ي.يأمنيالشيطم29ي.يا متاتيوال جه  9
ي.يالبحي م40ي.يأمنيالجامعا 40ي.يمياك يا ص حيوال أه  20

/ي2،ين ةةةةخميالك يون ةةةةم،يال ةةةةاعميالثامنةةةةميم ةةةةاءيPolice.ps)يموقةةةةعيالشةةةةيطميالف  ةةةةط ن م.ي
ي(4022 بي  /

ي

يج يالشيطموال ما يالعامميليييوالمهايا يالخصائصيوالمواصفا 
بانهـا: "هـي عمليـات عقليـة نمارسـها ت تعريفات لمفهوم المهـارات حيـث عرفـهناك العديد من ال

ونســتخدمها عــن قصــد فــي معالجــة المعلومــات والبيانــات لتحقيــق أهــداف مرجــوة متنوعــة تتــراوح بــين 
 (9،يص4002)حي  ،ي تذكر المعلومات ووصف األشياء وتدوين المالحظات".

درة على القيام بعمل من األعمال بشـكل يتسـم بالدقـة والسـهولة والسـيطرة فيمـا الق" بانها توعرف
 (402،يصي4004)كنعان،ي يبذله من جهد ووقت".

إن المهارة هي القدرة على أداء عمل أو تنفيذ إجراء أو اتخاذ قرار مناسب في الوقت المناسب 
ـــز وتحقيـــق أفضـــل الن ـــاءة والتمي ـــات باســـتخدام أســـاليب وطـــرق تتســـم بالكف ـــائح مـــن المـــوارد واإلمكان ت
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المتاحة، وقد يكون مصدرها البيئة أو ما توفره من تعليم وتدريب والمالحظ أن المهارات الفطرية أقل 
تاثيرا  في القيادة، حيث إن معظم المهارات القيادية الواجـب توافرهـا لـدى التـاثير مهـارات مكتسـبة يـتم 

 اف قادة أكثر علما  وخبرة.تنميتها والتدريب عليها، وممارستها تحت إشر 

وتكمن أهمية المهارات اإلدارية في تحسين مستوى األداء، ورفع معـدَّلت اإلنتاجيـة مـن خـالل 
قيــادة تــوازن بـــين أهــداف المنظمـــة وأهــداف العـــاملين، وتعمــل علـــى رفــع مســـتوى رضــاهم الـــوظيفي، 

 وتضمن استمرار وجود فعالية إدارية وتنظيمية.

د مـــن المهـــارات الواجـــب تفرهـــا لـــدى القـــادة وهـــي: المهـــارات الذاتيـــة فيمـــا يلـــي يـــتم مناقشـــة عـــد
 والمهارات الفنية والمهارات اإلنسانية والمهارات اإلدارية.

يقصــد بالمهــارات القياديــة الذاتيــة الصــفات والمهــارات المتمثلــة فــي :يالمهةةايا يالق ات ةةميالذا  ةةم .2
لشخصــية رجــل الشــرطة وتنقســم المهــارات  النــواحي العقليــة والمعرفيــة والخلقيــة والنفســية المكونــة

ي:الذاتية إلى عدة مهارات وهي
وهــي اَّلســتعدادات التــي تتصــل بالناحيــة الجســمية مثــل القامــة الهيئــة،  القةةتيا يالج ةةم م: .أي

واَّلستعدادات الفسيولوجية وتتمثل في القـوة البدنيـة والعصـبية والقـدرة علـى التحمـل، والنشـاط 
شاق مضن يتطلب جهدا  مركزا  ومتواصال  ويتطلب القيام  والحيوية فعمل رجل الشرطة عمل

 (429،يص4004)كنعان،ي .به استخداما  منظما  للطاقة البدنية والعصبية

تمكــن المبــادأة رجــل الشــرطة مــن اتخــاذ القــرارات الصــائبة دون تــردد فهــي الميــل يالمبةةاتأ :ي .بي
 رين الــــــــــــذي يــــــــــــدفع الفــــــــــــرد إلــــــــــــى تقــــــــــــديم اَّلقتراحــــــــــــات وانجــــــــــــاز العمــــــــــــل قبــــــــــــل اخخـــــــــــــ

  (242،يص2920)أويبك،ي

وتعــد إحــدى المهــارات الالزمــة لرجــل الشــرطة، إذ تمكنــه مــن معرفــة القــوة المحركــة للعمــل، 
والمبادأة ترتكز على ثالث قدرات يجب أن يتصف بها رجل الشرطة وهي: الشجاعة، حسن 

 (444،يص4009)كنعان،ي. القدرة على التوقعو لتصرف وسرعته، ا

ي اَّلستعدادات الفكرية والعـادات الذهنيـة، واَّلتجاهـات العلميـة لـدى فـرد ه :العق  مالقتيا يي .جي
مـــن األفـــراد ويـــاتي الـــذكاء فـــي صـــدارة القـــدرات العقليـــة الالزمـــة لرجـــل الشـــرطة، فقـــد كشـــفت 
الكثيــر مــن الدراســات علــى وجــود عالقــة بــين الــذكاء والنجــاح. فالــذكاء والقــدرة علــى التصــور 

  (22،يص4004)اليشوتي،ي.ينجاح رجل الشرطة واإلبداع وسعة األفق تساعد على
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من خالل الذكاء يستطيع رجل الشرطة أن يتعرف على المشكالت وكيفية مواجهتها ورؤيـة ف
موقف جهاز الشرطة والتنبؤ بالتغيرات الالزمة لصناعة النجاح، ويرتبط أيضا بالذكاء القدرة 

 (24،يص2992)الط اي،يي.على التحليل والتصور

ي قــدرة رجــل الشــرطة علــى الســيطرة والــتحكم فــي انفعاَّلتــه والــتخلص مــن هــ ضةةبطيالةةنفس: .تي
اَّلندفاع في أداء المهام، فرجل الشـرطة الهـاد  يـدفع غيـره مـن زمالئـه إلـى التصـرف بهـدوء 

إن  وحتى يكون قادرا  على مواجهة الجماعـات والقـوى المتصـارعة وعـدم الخضـوع للضـغوط.
الي وهــي القــدرة علــى اإلمســاك بزمــام األمــور ضــبط الــنفس هــي القــدرة علــى النضــح اَّلنفعــ

والســيطرة علــى الــنفس واَّلتــزان فــي حــاَّلت الرضــا والغضــب حتــى يكــون قــدوة لغيــره، فضــبط 
رارات قــالــنفس يجعــل رجــل الشــرطة متفاهمــا  متقــبال  للنقــد دون انفعــال وغضــب متجنبــا  اتخــاذ 

الـتحكم فـي عواطفـه  سطحية وغير فعالة ويبعده عـن التصـرف وفـق أهدافـه فقـط ويمكنـه مـن
ي(422،يص2994)كنعان،ي .وتوجيهها نحو انجاز العمل

يقصــد بالمهــارات القياديــة اإلداريــة قــدرة رجــل الشــرطة علــى عدالــة :يا تاي ةةميالمهةةايا يالق ات ةةم .4
توزيـــع العمـــل داخـــل جهـــاز الشـــرطة، ووضـــع مقـــاييس لـــألداء وتحقيـــق التنســـيق بـــين األنشـــطة 

اد وتطــوير الكفــاءات البشــرية، وتبســيط األســاليب واإلجــراءات. واإلدارات المختلفــة، وكــذلك إعــد
 وتنقسم المهارات اإلدارية إلى عدة مهارات منها:

عمليــة اتخــاذ القــرار هــي جــوهر العمليــة اإلداريــة والقــدرة علــى اتخــاذ يمهةةاي يا خةةاذيالقةةياي:ي .أ 
و مـن القرار هو ما يميز رجل الشـرطة عـن غيـره مـن المـواطنين، فرجـل الشـرطة النـاجأ هـ

يتخــــذ القــــرارات التخطيطيــــة الخاصــــة بتحديــــد األهــــداف والسياســــات واإلجــــراءات والقــــرارات 
 (442،يص2992) بياه  ،يي.التنظيمية الخاصة بالتوجيه والحفز والرقابة والتوظيف والتدريب

تعد إدارة الوقت من أهم المهارات اإلدارية الالزمة لرجل الشرطة وعلى الرغم   تاي يالوق : .ب 
ة شكاوى القادة والمديرين من عدم كفاية الوقت إَّل أنه في الحقيقة يوجد جـزء كبيـر من كثر 

من الوقت يهدر في جوانب شخصية نابعة من تصرفات القائد وعاداته فـي العمـل، أو فـي 
جــراءات العمــل، أو فــي جوانــب فنيــة بســبب  جوانــب تنظيميــة تعــزى الــى تعقيــدات الــنظم وا 

 (220،يص2999)ال  مي،يي.أساليب العمل تقادم التكنولوجيا وعدم تحديث

مهـارة رجـل الشـرطة فـي التخطـيط للتغييـر وتحديـد مـداه ووقـت حدوثـه والوقـت   تاي يال غ ي:ي .ج 
الالزم للوصول إلى الهدف منه، يتطلب منه أن يكون ذا نظـرة شـمولية فيمـا يتعلـق بتحديـد 

افتراضـات األحـوال فـي األهداف أو رسم السياسـات ورصـد المتغيـرات الداخليـة والخارجيـة و 
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المستقبل والتفاعل اَّليجابي مع المواطنين بإرشادهم وتوجيههم ورفع الـروح المعنويـة لـديهم 
والقــدرة علــى تجنــب الصــراعات ووضــع الخطــط للتعامــل مــع األفكــار والمقترحــات والعمــل 
دراكه  على حل المشكالت والقدرة على التعامل مع الحوادث كما أن مرونة رجل الشرطة وا 

 (49-42،يص2992)ك لت ،يي.رهمية التغير مهم في إنجاح التغييأل

يقصــد بالمهــارات القياديــة الفنيــة المعرفــة المتخصصــة فــي مجــاَّلت  المهةةايا يالق ات ةةميالفن ةةم: .4
العلــم الــالزم والقــدرة علــى الفهــم واألداء المميــز، والتبســيط والتطــوير فــي العمــل لكــي يكــون رجــل 

الفنيــة المتعلقــة بالعمــل. وتنقســم المهــارات الفنيــة إلــى عــدة مهــارات الشــرطة مرجعــا  فــي الجوانــب 
 منها:

إن التفـوي  ومـنأ الثقـة َّل يعفـي رجـل الشـرطة مـن تحمـل  القتي يع ةىي حمة يالم ةئول م:ي .أ 
المسئولية العامة والخاصة تجاه ما هو منوط به من أعمـال ومهـام، فوظيفـة رجـل الشـرطة 

ويؤكـــد وليـــام كـــوهين هـــذه الحقيقـــة بقولـــة "إن مـــن قبـــل كـــل شـــيء مســـئولية وليســـت مركـــزا ، 
الخطوات العملية لجعل الناس يتبعونك هو أن تتحمل مسئولية أعمالك وأعمـال المجموعـة 
ذا حاولـــت أن تضــع هـــذه المســـئولية علــى اخخـــرين فقــد انتهـــى أمـــرك  التــي تعمـــل معــك، وا 

 (422،يص2992)الهوايي،ي ."كقائد

تعزيز قدرات رجل الشرطة من خالل اإللمام بالمعـارف  القتي يع ىيالفه يالشام يلألموي: .ب 
اإلنســانية ممــا يزيــد فــي نطــاق تــاثيره فــي النــاس، ولــيس المقصــود أن يكــون رجــل الشــرطة 
خبيرا  أو متخصصا  في العلوم ولكن يجب أن يكون لدية القدر الكافي مـن خـالل اَّلطـالع 

تنمـي ثقـة اخخـرين فيـه والتـي الثقافي حتى يكون علـى معرفـة شـاملة تبنـي ثقتـه فـي نفسـه و 
 (92،يص4002)ح ن،ي .تعتبر من متطلبات النجاح في العمل

ويعنــي أن يكــون رجــل الشــرطة حازمــا  وأوامــره قاطعــة مــع المهــارة فــي التوفيــق بــين  الحةة  :ي .ج 
الحكم الصائب على األمور ومراعاة شعور المواطنين، وقدرته على تمييز الجوانب الهامـة 

  .ة والقــــــــدرة علــــــــى تحليــــــــل األهــــــــداف واختيــــــــار األفضــــــــل منهــــــــاوغيــــــــر الهامــــــــة للمشــــــــكل
 (92،يص4002)ح ن،ي

يقصد بالمهارات اإلنسانية قدرة رجل الشـرطة علـى التعامـل مـع  المهايا يا ن ان ميوال  وك م: .2
 تنقسم المهارات اإلنسانية إلى عدة مهارات منها:و األفراد والتعاون بينهم. 

طة علـــى اَّلتصـــال الفعـــال والتـــي تتســـم بالتعـــاون هـــي قـــدرة رجـــل الشـــر  مهةةةاي يال صةةةا :ي .أي
والتواصــل والتنســيق المســتمر واَّلحتــرام المتبــادل بينــه وبــين النــاس والتــي تســهم فــي تحقيــق 
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األهـــداف المنشـــودة، وأن يتصـــف بالصـــراحة والشـــفافية والصـــدق فـــي نقـــل المعلومـــات بمـــا 
ت فــي كــل اَّلتجاهــات يســهل عمليــة اتخــاذ القــرارات المختلفــة وحســن التعامــل مــع المعلومــا

وأن تكــــون المعلومــــات مفهومــــه بــــنفس المســــتوى لــــدى األطــــراف المتصــــلة وعنــــدما تكــــون 
  اَّلتصــــــــــــاَّلت فعالــــــــــــة فــــــــــــان المنظمــــــــــــة تعمــــــــــــل بــــــــــــروح فريــــــــــــق متعــــــــــــاون ومتــــــــــــرابط.

 (22،يص2999)ال  مي،ي
رجـــل الشـــرطة يقـــيم عالقـــات واتصـــاَّلت فاعلـــة مـــع كافـــة   قامةةةميالع قةةةا يمةةةعياآلخةةةي ن: .بي

وسين وزمالئه ومع المـواطنين حتـى يحصـل علـى ؤ لعمل مع الرؤساء والمر أطراف وأجزاء ا
  .أقصـــــــى درجـــــــة مـــــــن تعـــــــاونهم وتحقيـــــــق األهـــــــداف المرغوبـــــــة وتجنـــــــب عرقلـــــــة الجهـــــــود

ي(442-442،يص2994)كنعان،ي
وســين مــن خــالل إشــراكهم فــي ؤ هــي ذات فائــدة معنويــة فــي تــدريب المر  بنةةاءيفي ةةايالعمةة :ي .جي

عمـل تحسـين اإلنتاجيـة والجـودة تخفـ  التكـاليف وتقلـص مهام غير عادية، وتحقق فرق ال
لغــــــــــاء اَّلنعزاليــــــــــة التــــــــــي تعــــــــــوق تحقيــــــــــق األهــــــــــداف   .المقاومـــــــــة للتغيــــــــــر والتطــــــــــوير، وا 

 (420-429،يص2994)العت  ي،ي
إن طريقــة التعامــل وممارســة العالقــات الخالقــة مــن الــدعائم المهمــة للتقــدم   قةةت يياآلخةةي ن: .تي

وهـــي مـــن المهـــارات واألدوات الهامـــة للقائـــد لكســـب وَّلء  والطمانينـــة واَّلســـتقرار للمنظمـــات
  .وســـــين وتعـــــاونهم ومســـــاهمتهم معـــــه فـــــي نجـــــاح المنظمـــــة وتحقيـــــق أهـــــدافهاؤ وحـــــب المر 
ي(20-29،يص2999)ال  مي،ي

إن اَّلهتمام بالمظهر العام لرجل الشرطة هو شـرط ضـروري َّلكتسـاب ثقـة  العا :يالمظهي .هي
العـــام للشـــرطي يجـــب أن يحـــرص علـــى اســـتقامة الجمهـــور واحترامـــه، وعليـــه فـــإن المظهـــر 

قوامه سواء في وقوفه أو في سيرته أو في جلسته، وعليه أن يسـير بخطـى منتظمـة وثابتـه 
 (290،يص4022)ك وب،ييتنطق بالجدية والعزيمة والثقة.

علــــى الشــــرطي أن يتصــــور نفســــه فــــي مواقــــف الشــــاكي أو  :لجمةةةةاه يا ح ةةةةاسيبةةةة ل ياي .وي
يــه مــن متاعــب أو آَّلم فيقــدر اضــطرابه أو لفتــه أو معاناتــه مــن المســتعين فيشــعر مــا يعان

الضــيق أو الســخط أو األســى فيهــد  مــن روعــه ويحــاول التخفيــف عنــه ويســاعده فــي حــل 
عادة الثقة له إلي مواساة الشاكي  (400،يص4022)ك وب،ي .مشكلته وا 

ل هــذا يجــب علــى رجــل الشــرطة اَّللتــزام بالصــدق فــي عملــه ألنــه فــي حالــة تجاهــ :الصةةتاي . ي
اَّللتزام فإنه يسيء بطبيعة الحال إلي نفسه أكثر من إسـاءته لخخـرين وبهـذا يفقـد اخخـرين 

إن اَّللتزام بالصدق يتطلب توخى ذكر الحقيقة المجردة بكل دقـة فيمـا يكتبـه مـن  ثقتهم به.
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ييمحاضـــــر وبيانـــــات وقضـــــايا وفيمـــــا يقدمـــــه لرؤســـــائه مـــــن بيانـــــات وتقـــــارير إحصــــــائيات.
 (224،يص4022)ك وب،ي

لتواضـع مـن الفضـائل التـي يجـب أن يتحلـى بهـا رجـل الشـرطة ألنـه تنـازل كـريم ا :ال واضعي .حي
ـــــــــــــات والتبعـــــــــــــات ـــــــــــــك الســـــــــــــلطة دون التهـــــــــــــاون أو التنصـــــــــــــل مـــــــــــــن الوجب  .ممـــــــــــــن يمل

 (224،يص4022)ك وب،ي
يتعامــــل رجــــل الشــــرطة مــــع خلــــيط مــــن البشــــر متبــــاين الطبــــاع والنزعــــات، فمــــنهم  :الح ةةةة ي .طي

ن والطائشــــين ومــــنهم المختلــــة أعصــــابهم، فمــــن واجــــب رجــــل الســــاخطون ومــــنهم المغــــروري
 .الشرطة أن يقدر الظـروف النفسـية التـي تحكـم تصـرفاتهم وأَّل يتعامـل معهـم بـردات الفعـل

 (224،يص4022)ك وب،ي
فيجـب علـى رجـل الشـرطة التمسـك بالحيـاد والعـدل فـي جميـع أحـوال عملـه  :الح اتيوالعةت  .يي

د تفرضـــها روابـــط اجتماعيـــة بـــبع  الخصـــوم أو وخاصـــة عوامـــل التـــاثر بالعاطفـــة التـــي قـــ
 (222،يص4022)ك وب،ي .مصالحه الشخصية ونزعاته العاطفية

التحلـي بـاألخالق الحميـدة فـي التعامـل مـع الجمهـور هـو مـن أساســيات  ا خة ايالفاضة م:ي .كي
سمات رجل الشرطة ألنه أحوج الناس إلي اكتساب محبـتهم وثقـتهم وتاييـدهم وهـذا َّل يـاتي 

يجــب و  .ارتـاحوا لتصـرفات رجـل الشـرطة واتخــذوه األمـين والمـالذ الـدافئ لمصـالحهمإَّل إذا 
يجــب أن يكــون و علــى رجــل الشــرطة أن يكــون مخلصــا  فــي عملــه ونحــو التزاماتــه العامــة 

وَّلءه هلل عـــز وجـــل ووطنـــه ومرؤوســـيه، وأن يكـــون مخلصـــا  غيـــورا  علـــى مهنتـــه التـــي هـــي 
 (290،يص4022)ك وب،ي .شعارها )لشرطة في خدمة الشعب(

العمــل وعــدم الــدخول فــي بيتعــين علــى رجــل الشــرطة التعــاون التــام مــع زمالئــه  ال عةةاون:ي . ي
 (22،يص4022)تل  يالشيطميالف  ط ن م،ييخالفات شخصية َّل فائدة من ورائها.

يتعين على رجل الشرطة أن يكون على مستوي عالي من الـذكاء وهـو القـدرة علـى  الذكاء:ي . ي
يتضـمن عـادة الكثيـر مـن القـدرات العقليـة  والذكاءوالتفكير الصحيأ م والفهم الصحيأ كالح

المتعلقة بالقدرة على التحليل، والتخطيط، وحل المشاكل، وسـرعة المحاكمـات العقليـة، كمـا 
يشمل القدرة على التفكير المجرد، وجمع وتنسيق األفكار، والتقـاط اللغـات، وسـرعة الـتعلم. 

بـــداء المشـــاعر وفهـــم  كمـــا يتضـــمن أيضـــا حســـب بعـــ  العلمـــاء القـــدرة علـــى اإلحســـاس وا 
 (42ص،ي 4024يع و يالعيب،) مشاعر اخخرين
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ييال  عتاتيوالقتيا يالم نوعم: .ني

مــن  عــالس  ىمســتو  ىن يــتعلم بســهولة وســرعة وأن يصــل إلــوهــي القــدرة الكامنــة لــدى الفــرد علــى أ
تحقيــق التــام والقــدرة هــي قــدح األداء وهــذا معنــاه أن اَّلســتعداد هــو اإلمكانيــة البحتــة والقــدرة علــى ال

ــــــــــــيم والتــــــــــــدريب ــــــــــــك:  ،(22،يص4020)محمةةةةةةةةةةةةت،ي. اَّلســــــــــــتعداد بواســــــــــــطة التعل ــــــــــــى ذل ــــــــــــه عل يوأمثل
ي(4،يص2990)أبوه ن،ي
 القدرة اللغوية. 
 القدرة الحسابية. 
 القدرة الميكانيكية.  
 القدرة الهندسية أو المكانية. 
  القدرة الكتابية. 
 حركية القدرة النفس. 
 السمة الشخصية.  
 ميولال.  
 المخاطرة والتحدي. 
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يالثانيالمبحثي
يوا جنب ميمعا  ييالخ  اييوالل حاايبك  ا يالشيطميفييالتو يالعيب م

يمقتمم:
لاللتحاق بكليات الشرطة في الدول العربية واألجنبية تتفاوت في بع  الدول عن هناك معايير 

لك األجنبيــة وفــي النهايــة ســيتم األخـرى وفــي هــذا المبحــث ســيتم اســتعرا  بعــ  الـدول العربيــة وكــذ
 عر  المعايير الفلسطينية.

يتولميالج ائي:
 وط التوظيف في الشرطة الجزائريةشر 

 التوظيف الخارجي:
عــن طريــق مســابقات يجريهــا المترشــأ علــى أســاس  الشــرطةيــتم التوظيــف الخــارجي فــي جهــاز 

 اَّلختبارات.
 :وهي جهاز الشرطةوالتوظيف الخارجي يخص أسالك معينة من 

 أعوان األمن العمومي. .أ 
 مفتشي الشرطة. .ب 
 ضباط الشرطة و ضباط الشرطة لألمن العمومي. .ج 

 :جهاز الشرطةالشروط القانونية للتوظيف الخارجي في سلك 
-97محــددة فــي أحكــام المرســوم رقــم  جهــاز الشــرطةإن شــروط التوظيــف الخاصــة باَّللتحــاق بســلك 

 الخاص بموظفي األمن الوطني:المتضمن القانون  7997ديسمبر  25المؤرخ في  524
 أن يكون جزائري الجنسية. .أ 
 أن يتمتع بحقوقه المدنية، وذو سيرة وأخالق حسنة. .ب 
أن يكون قادرا بعـد فحـص طبـي علـى العمـل لـيال و نهـار ويجـب أن َّل يكـون حـامال لشـامة  .ج 

 في جسده.
ر ســـنتمت 55متــر و  7ســنتمتر علـــى األقــل و 66متــر و7أن تكــون القامــة بالنســبة للرجـــال  .د 

 من الوطني.استثنائي من طرف المدير العام لألبالنسبة للنساء، إَّل بترخيص 
لكلتـــا العينـــين دون أن تقـــل قـــوة بصـــر  75/71أن تكـــون قدرتـــه البصـــرية مجموعهـــا يســـاوي  .ه 

 .بدون نظارات طبية 1/71العين الواحدة عن 
 أن ينجأ في جميع اختبارات اَّلنتقاء المحددة. .و 
 الخدمة الوطنية بتقديم إحدى الوثائق التالية:إثبات وضعية المترشأ اتجاه  .ز 
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 دفتر الخدمة بالنسبة للمترشحين الذين أدوا هذا الواجب. .ح 
ـــــــــــــــــــــــى أن َّل يكـــــــــــــــــــــــون اإلعفـــــــــــــــــــــــاء بســـــــــــــــــــــــبب طبـــــــــــــــــــــــي(. .ط  ييشـــــــــــــــــــــــهادة اإلعفـــــــــــــــــــــــاء )عل

،ين خمي لك يون م،يال اعميال ا عميم ةاءيdgsn.dz/ar/faq.php يموقعيأكات م ميالشيطميالج ائي م)
ي( 4024/ي ب مبي/ي2

يهوي ميمصييالعيب م:جم
 :شروط اَّللتحاق بكلية الشرطة

طالب الثانوية العامة والثانوية األزهرية والحاصلين على شهادات جامعية من أن يكون من 
الراغبين في اَّللتحاق بكلية الشرطة والتقدم إلـى كليـة الشـرطة لـيس عبـر -التخصصات المطلوبة  –

 ســها و ســحب نمــوذج اإلقــرارات وملئــهة الشــرطة نفمكتــب التنســيق ولكــن مــن خــالل الــذهاب إلــى كليــ
 وكذلك ملء طلب اَّللتحاق.

 :األوراق المطلوبة عند التقدم إلى كلية الشرطة
 صورة من شهادة مؤهل الوالد. .أ 
 صورة من شهادة مؤهل الوالدة. .ب 
 صورة من شهادة الميالد المكانية للطالب. .ج 
 صورة من استمارة النجاح في الثانوية. .د 
اَّللتحاق يتاح للطالب اختيـار يـوم إلجـراء اختبـار القـدرات مـن بـين ثالثـة عند تسجيل طلب  .ه 

 أيام.

 :إجراءات اَّللتحاق والتقدم الى كلية الشرطة
 أن تتوافر في الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى كلية الشرطة شروط كلية الشرطة هي:

طريق التجنس، أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير  .أ 
 ويعتبر الطالب مفصوَّل من كلية الشرطة إذا تغيرت جنسيته أثناء قيده بها.

أن يكون حاصال على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية األزهريـة لعـام التقـدم أو  .ب 
 عام واحد سابق على عام التقدم شريطة.

الخاضـعة إلشـراف وزارة التعلـيم العـالي أن يكون الطالب مقيدا فـي إحـدى الكليـات أو المعاهـد  .ج 
عند التقدم لاللتحاق بالكلية، مع تقديم شهادة تثبـت القيـد مـع مراعـاة النسـبة لمجمـوع الـدرجات 

 وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس إدارة أكاديمية مبارك لألمن.
 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. .د 
 ن الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.أَّل يكون متزوجا ويعتبر الطالب مفصوَّل م .ه 
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 أَّل يزيد السن في أول أكتوبر عن اثنين وعشرين سنة ميالدية. .و 
أَّل يكون قد سبق الحكـم عليـه بعقوبـة جنائيـة فـي إحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي قـانون  .ز 

العقوبات أو ما يماثلها فـي جـرائم منصـوص عليـه فـي القـوانين الخاصـة، أو فـي عقوبـة مقيـدة 
 ية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.للحر 

 أن يكون مستوفيا لمقاس طول القامة وعر  الصدر المقررين. .ح 
 أن يقرر المجلس الطبي المتخصص استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة. .ط 
 اجتياز جميع اَّلختبارات المؤهلة لاللتحاق بكلية الشرطة. .ي 
وات مـــن تـــاريخ التخـــرج، ســـن 71دة َّل تقـــل عـــن يلتـــزم خريجـــو كليـــة الشـــرطة بخدمـــة الـــوزارة مـــ .ك 

رد ضـــعف نفقـــات الدراســـة التـــي تكبـــدتها الـــوزارة، وكـــل طالـــب بكليـــة الشـــرطة يتـــرك بـــواَّللتـــزام 
أمــره بــدفع جميــع النفقــات التــي تحملتهــا  يعــذر مقبــول يلتــزم بالتضــامن مــع ولــ الدراســة بغيــر

 .الوزارة خالل فترة دراسته باألكاديمية
المقـاس  –الئقـين فـي مراحـل اَّلختبـارات المختلفـة لتقـديم الطلبـة )القـدرات يجب على الطلبة ال .ل 

 24الرياضــي( التقــدم إلــى لجنــة قبــول الطلبــات فــي كليــة الشــرطة خــالل  –الطبــي  –والقــوام 
  ســــــــاعة مــــــــن تــــــــاريخ إعــــــــالن نتيجــــــــة كــــــــل اختبــــــــار وذلــــــــك َّلســــــــتكمال بــــــــاقي اإلجــــــــراءات.

/ي2،ين ةخمي لك يون ةم،يال ةاعميال ا ةعميم ةاءييmoiegypt.gov.egيموقعيأكات م ميالشيطميالمصةي م)
 ( 4024 ب مبي/ي

يالمم كميالعيب ميال عوت م:
 شروط اَّللتحاق بكلية الملك فهد األمنية:

هي كلية تعليمية عسكرية تختص بتدريس العلوم األمنية، والمسلكية، وترجع في نشاتها إلى 
، وتغيـر اسـمها ه7285ى الريـا  عـام ة، ثـم نقلـت إلـه، كمدرسة للشرطة بمكة المكرم7255عام 
منيــة، وتعنــى كليــة الشــرطة، ثــم إلــى كليــة قــوى األمــن الــداخلي، وأخيــرا إلــى كليــة الملــك فهــد األإلــى 

الكلية بإعداد رجل األمـن المؤهـل للمحافظـة علـى امـن وسـالمة الفـرد والمجتمـع، ومتابعـة تثقيفـه عـن 
 طريق الدورات التخصصية والتاهيلية.

 دراسة بالكلية:مدة ونظام ال
 مدة الدراسة بالكلية ثالث سنوات، والسنة الدراسية بها َّل تقل عن خمسة وعشرون أسبوعا. .أ 
 الدراسي. تقوم الدراسة بها على نظام الفصل .ب 
 يعين الخريح برتبة مالزم في قطاعات قوى األمن الداخلي. .ج 
 يمكن للخريح إكمال دراسته في الجامعات. .د 
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لمناسـب لـه مـن قطاعـات وزارة الداخليـة، شـريطة تـوفر أمـاكن للطالب حرية اختيار القطـاع ا .ه 
 .شاغرة في القطاع الذي يرغبه

 الجهة التي يتقدم إليها الطالب بمتطلبات القبول:
تـــم تخصـــيص لجـــان قبـــول لاللتحـــاق بكليـــة الملـــك فهـــد األمنيـــة موزعـــة علـــى جميـــع منـــاطق 

ومـــن ثـــم تســـلم إلـــى مكتـــب القبـــول  ،المملكــة، حيـــث يـــتم اســـتقبال طلبـــات القبـــول فـــي إدارات الشــرطة
 بالكلية َّلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 شروط اَّللتحاق بالكلية:
 أن يكون الطالب سعودي األصل والمنشا، وفق النظام الخاص بذلك.  .أ 
عن السابعة عشرة وَّل يتجاوز الرابعـة والعشـرين، طبقـا  لمـا  أَّلن يقل عمر الطالب عند التقديم .ب 

 الخاصة بالطالب أو والده.  اقة تحقيق الشخصية(ظة النفوس )بطيرد في حفي
أن يكون الطالب حاصال  على الثانوية العامة ) القسم العلمي (، أو ما يعادلها، بتقدير جيد  .ج 

 جدا  على األقل، ويفضل خريجو السنة الدراسية لعام القبول. 
 أن يكون الطالب غير متزوج.  .د 
محكـوم عليـه بحـد شـرعي، أو فـي جريمـة أن يكـون الطالـب حسـن األخـالق والسـمعة، وغيـر  .ه 

مخلة بالشرف أو األمانة، وأَّلن يكون مطـرودا  مـن إحـدى الكليـات أو المعاهـد العسـكرية ألي 
 سبب. 

 أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي، طبقا  لشروط اللياقة المنصوص عليها في الالئحة.  .و 
ــــي مــــواد اللغــــة اإل .ز  ــــول، ف ــــدم اختبــــارات القب ــــب المتق ــــاز الطال ــــة، والرياضــــيات، أن يجت نجليزي

 والفيزياء، واللغة العربية. 
 أن يجتاز الطالب المتقدم المقابلة الشخصية، التي تجريها الكلية.  .ح 
واللغـة اإلنجليزيـة، عـن جيـد جـدا ،  أَّلن يقل تقدير الطالب في كـل مـن الرياضـيات، والفيزيـاء، .ط 

 وتكون األفضلية ألصحاب المجموع األعلى في هذه المواد. 
 متع الطالب بمستوى عالس من اللياقة البدنية. أن يت .ي 
 أن يجيد الطالب السباحة، مع لعبة رياضية أخرى.  .ك 
 أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية التي تجريها الكلية للمتقدمين.  .ل 
 أن يتمتع الطالب بسالمة النطق، والقدرة على التعبير عما يريد، ومواجهة الغير.  .م 
ن خميي،يmoi.gov.saموقعيأكات م ميالشيطميال عوت م) يجيد أكثر من لغة.ي فضل الطالب الذي  .ن 

 ( 4024/ي ب مبي/ي2 لك يون م،يال اعميالعاشي يم اءي
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يتولميالكو  
 :شروط اَّللتحاق بالشرطة الكويتية

 أن يكون كويتي الجنسية. .أ 
 أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية. .ب 
ة النظاميـــة، ويصـــدر بتحديـــد شـــروط اللياقـــة الصـــحية للخدمـــة أن يكـــون َّلئقـــا صـــحيا للخدمـــ .ج 

 النظامية قرار من الوزير.
 أن يكون محمود السيرة. .د 
أن َّل يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم  .ه 

 يكون قد رد إليه اعتباره.
ة أو كليات ومدارس الشـرطة التـي أن يكون متخرجا من إحدى الكليات أو المدارس العسكري .و 

يشترط لاللتحاق بها الحصـول علـى شـهادة الثانويـة العامـة أو مـا يعادلهـا ويسـتثنى مـن ذلـك 
(. وذلــك مــع مراعــاة 24الحاصــلون علــى مؤهــل جــامعي أو عــال المشــار إلــيهم فــي المــادة )

 .(22أحكام المادة )
وطهــا مــا لــم يــنص القــانون علــى يكــون تعيــين الضــابط ألول مــرة فــي رتبــة المــالزم بــاول مرب .ز 

خالف ذلك. ويقضي الضابط سنة واحـدة تحـت التجربـة يجـوز تسـريحه خاللهـا إذا ثبـت أنـه 
َّل ثبت أنه غير صالأ بالقيام باعباء وظيفته، َّل ثبت  غير صالأ للقيام باعباء وظيفته، وا  وا 

 في الوظيفة التي عين فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
 . ىر من الوزير مد التجربة سنة أخر اويجوز بقر  .ح 

يجــوز لوكيــل الــوزارة أن يعــين فــي رتبــة وكيــل ضــابط مــن تــوافرت فيــه الشــروط المنصــوص 
 ية:لتالرطة باإلضافة إلى الشروط ا( من قانون نظام قوة الش21عليها في المادة )

ل أن يكون حاصال على مؤهل علمـي يسـتلزم الحصـول عليـه دراسـة مـدتها سـنتان علـى األقـ .أ 
 بعد الثانوية العامة.

 أَّل يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بناء على حكم قضائي أو بقرار تاديبي نهائي. .ب 
 أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط اجتيازها واَّللتحاق بها بقرار من وكيل الوزارة. .ج 
تها أربع يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مد .د 

 سنوات على األقل بعد الثانوية العامة في رتبة مالزم باول مربوط.
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ويشــترط فـــي جميـــع الحـــاَّلت قضــاء فتـــرة تـــدريب عســـكرية تحــدد مـــدتها ونظامهـــا بقـــرار مـــن  .ه 
 الوزير.

يجــــوز تعيــــين األطبــــاء البشــــريين فــــي رتبــــة نقيــــب مباشــــرة، فــــإذا كــــان حاصــــال علــــى دبلــــوم  .و 
ــة بعــد حصــوله علــى البكــالوريوس جــاز  اختصــاص َّل تقــل مــدة الدراســة فيــه عــن ســنة كامل

منحه عالوة في رتبة نقيب تحتسـب فـي اقدميتـه باعتبارهـا سـنة واحـدة، أمـا إذا كـان الطبيـب 
مباشــرة بــاول مربــوط وتحــدد  ص عليــا جــاز تعيينــه فــي رتبــة رائــدحاصــال علــى شــهادة تخصــ

 .شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير
( مـــن هـــذا 22الحـــاَّلت فتـــرة التجربـــة المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة ) ويقضـــي الضـــابط فـــي هـــذه .ز 

،ين خمي لك يون م،يال اعميال ا عميم اءييgcc-legal.orgيموقعيأكات م ميالشيطميالكو   م) القانون.
 ( 4024/ي ب مبي/ي2

يجمهوي ميال وتان
 :تحاق بكلية علوم الشرطة والقانونشروط اَّلل

انون حـــق مكفـــول لجميـــع الســـودانيين دون تمييـــز بســـبب اَّللتحـــاق بكليـــة علـــوم الشـــرطة والقـــ .أ 
 الدين أو الجهة أو النوع أو أي تمييز آخر ويتم عن طريق التنافس النزيه.

 .أن يكون سوداني الجنسية بالميالد .ب 
 حسن األخالق والسمعة. .ج 
 لم يسبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو معاقبا  عليها بالسجن. .د 
 دنيا  للعمل بقوات الشرطة.َّلئقا  طبيا  وب .ه 
 .أن يجتاز اَّلختبارات المقررة َّلختبار صالحيته للعمل بقوات الشرطة .و 
 مستوفيا  شروط التاهيل األكاديمي أو الفني المطلوبة. .ز 
ترشــأ الســلطة المختصــة فــي حكومــة جنــوب الســودان أو الوَّليــة طالبهــا للقبــول بكليــة علــوم  .ح 

 ا رئاسة قوات الشرطة في المستوى القومي.الشرطة والقانون حسب الشروط التي تصدره
يــتم القبــول بوســاطة رئاســة الشــرطة وفقــا  للــنظم والمعــايير القوميــة ويــتم تــدريبهم بكليــة علــوم  .ط 

  الشـــــــــرطة والقـــــــــانون ومؤسســـــــــات التـــــــــدريب الشـــــــــرطية القوميـــــــــة وفقـــــــــا  للمـــــــــنهح القـــــــــومي.
/ي2ل ةةةاعميالعاشةةةي يم ةةةاءي،ين ةةةخمي لك يون ةةةم،ياsjsudan.orgيموقةةةعيأكات م ةةةميالشةةةيطميال ةةةوتان م)

ي( 4024 ب مبي/ي
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يبي طان ا
 المعايير األساسية المطلوبة:

 سنة ميالدية. 55سنة ونصف الى  78بين أن يتراوح عمر المتقدم  .أ 
 .الكومنولثدول  يمواطنأو من  ايرلنديأن يكون بريطاني الجنسية أو  .ب 
 .الخلقو السيرة حسن  .ج 
 .عالية بلياقة بدنية وصحيةيتمتع  .د 
 .رخصة قيادةاصل على أن يكون ح .ه 
 .ســـــاعة شـــــهريا  غيـــــر مدفوعـــــة األجـــــر 78 – 76أن يخضـــــع لعمليـــــة تـــــدريب عملـــــي مـــــن  .و 

/ 5، نسخخ ة إلرترينيخخة، السخخااة الحاديخخة اشخخر مسخخا  يjibc.caيالشةةيطميالبي طان ةةميأكات م ةةمموقةةعي)

 (م0200/  ب مبي

يكنتا
 :معايير اَّلختيار العامة

 .غيلية الشرطة المدنيةالحد األدنى من خمس سنوات من الخدمة التش .أ 
 .فريقوالعمل ضمن القيادة والتدريب قوية وقدرة على لديه مهارات تنظيمية  .ب 
 .إبداء المرونة واَّلبتكار .ج 
 .معرفة جيدة بالحاسوب .د 
 .شفوية وكتابية ةممتاز مهارات اتصال لديه  .ه 
 .4×  4المركبات معيار محرك خبرة في قيادة  هلدي .و 
 .ئة صعبةللعمل والعيش في بيلديه اَّلستعداد  .ز 
 .IPOBخدمات الصحة قانون وفقا لما يحدده اجتياز الفحص الطبي والنفسي  .ح 
 .اإلسعافات األوليةفي مجال لديهم خبرة  .ط 
ـــديهم مـــؤهالت  .ي  )األســـلحة الناريـــة، وعصـــا، رذاذ اإللزامـــي  يتـــدريب الشـــرطلتحمـــل التكـــون ل

 .الفلفل، الخ.(
 .متطلبات التقييمو  هم البدنيةالنجاح في اتمام شرطة الخيالة الملكية الكندية لقدرات .ك 
ظــــروف معيشــــية وســــيكون فــــي شــــهرا.  72عــــن عــــائالتهم لمــــدة سيخضـــع المرشــــأ لفصــــله  .ل 

 مختلفة كثيرا عن ما هو متوفر في كندا. ، ومرافق طبيةية، وسكنئيةة، وغذايوثقاف يةومناخ
 ية أو طبية أو مالية هو أو زوجته.أن يكون خاليا  من أية مشاكل شخص .م 
 .لوائحها وقواعدها وسياساتهابلطة الوكالة المضيفة، ويجب أن يلتزم تحت س أن يعمل .ن 
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أي التزامــات، اإلجــراءات التاديبيــة، وأيــة مســالة أن يكــون حســن الســير والســلوك وخاليــا  مــن  .س 
-cpcيالشةيطميالكنت ةميأكات م ةمموقةعي) .فـي العمـل تـهاسـتكمال جولتـه داخلية قد تـؤثر علـى قدر 

ccp.gc.caم0200/  ب مبي/ 5السااة الثانية اشر مسا   ، نس ة إلرترينية،ي) 

يف  ط ن
 :نون والعلوم الشرطيةشروط اَّللتحاق بكلية الشرطة الفلسطينية في برنامح بكالوريوس القا

 %.61أن يكون المتقدم خريح ثانوية عامة بمعدل َّل يقل عن  .أ 
 عاما. 21أَّل يتجاوز عمره  .ب 
أنظمـــة الكليـــة فـــي حـــال كـــان المتقـــدم مـــن أن يتعهـــد فـــي حـــال تـــم القبـــول بـــاَّللتزام بلـــوائأ و  .ج 

 المدنيين.
% فـي الثانويـة 61أما بخصوص العسكريين فيشترط أن يكـون المتقـدم حاصـال علـى معـدل  .د 

 عاما. 21 يتجاوز عمره وَّل العامة.

 :شروط اَّللتحاق بكلية الشرطة الفلسطينية في برنامح دبلوم القانون والعلوم الشرطية
 %من جامعة معترف بها.15لبكالوريوس بمعدل َّل يقل عن أن يكون حاصال على شهادة ا .أ 
 عاما. 25أَّل يتجاوز عمر المتقدم  .ب 
أن يتعهد المتقدم في حال تم قبوله باَّللتزام بلوائأ وأنظمة الكلية على أن يـتم اسـتيعابه فـور  .ج 

 تخرجه للعمل في األجهزة األمنية.
 ريوس:الشروط العام لاللتحاق بكال البرنامجين الدبلوم والبكالو 

 أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية. .أ 
أن يكــون حســن الســير والســلوك وأَّل يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة فــي إحــدى  .ب 

الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو مـا يماثلهـا فـي جـرائم منصـوص عليهـا فـي 
 واألمانة.القوانين الخاصة. أو في عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف 

 سم.711أَّل يقل طول المتقدم عن  .ج 
 أن يكون َّلئقا طبيا. .د 
 71أن يتعهـــد فـــي حـــال تـــم التحاقـــه وتخرجـــه بالخدمـــة فـــي وزارة الداخليـــة مـــدة َّل تقـــل عـــن  .ه 

 سنوات من تاريخ التخرج.
أمــا عــن اَّلمتيــاز الــذي تقدمــه الكليــة للخــريح هــو حصــوله علــى امتيــاز العمــل فــي األجهــزة  .و 

 الخدمــة فـي قــوى األمــن بحيــث يحصـل علــى رتبــة مــالزم أو مــالزم أول.األمنيـة وفــق قــانون 
/ي2،ين خمي لك يون م،يال ةاعميالواحةت يصةباحااييpass-gaza.edu.psيموقعيك  ميالشيطميالف  ط ن م)

ي( 4024 ب مبي/ي
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 عق ةةبيع ةةىيمعةةا  ييالخ  ةةاييوشةةيوطيالل حةةاايبك  ةةا يالشةةيطميالمخ  فةةميفةةييالةةتو يالعيب ةةمي
ي:ف  ط ناينميبا جنب ميمقوي

 يرى الباحث أن هناك جملة من المعايير والشروط لاللتحاق بالكليات الشرطية موحدة حيث أن:
عامــا  حيــث تكــون هــذه الفتــرة فتــرة نضــوج وعطــاء للفــرد  25 – 78مــن يتتــراوحالفئةةميالعمي ةةم:ي .7

ــــاة الشــــرطية ــــرك الحي ــــي معت ــــدخول ف ــــنفس لل ــــع ال ــــدريب وتطوي ــــيم والت ــــل التعل  ويســــتطيع أن يتقب
وقـد  العسكرية. حيـث يالحـظ أنهـا فئـة عمريـة مناسـبة مـن قبـل الـدول المجـاورة وكـذلك فلسـطين.

 سنة ميالدية. 55الى  78.5لفئة العمرية من لوحظ أن دول أجنبية ككندا وبريطانيا تزيد ا

حيث لوحظ أن كل بلد يقتصر العمل الشرطي بها على األفراد المواطنين في كل بلد  الجن  م: .2
ن على جنسيتها حتى َّل يستقطب أفراد آخرين كمرتزقة لبناء جسم الشـرطة فـي الدولـة والحاصلي

ممــا يــدل ويؤكــد علــى ضــرورة اَّلنتمــاء للدولــة وأن مــن يحــافظ علــى األمــن واألمــان والنظــام هــم 
أبناء الدولة أنفسهم. لذا هم األوفياء الذين يقومون بتطبيق سياسـة الدولـة ولوائحهـا ونظمهـا وهـم 

وقـــد لـــوحظ أن بريطانيـــا تســـمأ لحملـــة الجنســـية اَّليرلنديــــة  لـــك المهمـــة مـــن غيـــرهم.األجـــدر بت
 لكومنولث باَّللتحاق بجهاز الشرطة.ومواطني دول ا

ســم وهــذا يعتبــر متوســط  781الــى  765يالحــظ أن الطــول هــو فعــال  يتــراوح مــا بــين  الطةةو : .2
شـرطي عليـه أن يكـون مـن األطوال وأنسبها في الدول المجاورة وفلسطين مما يؤكـد ويـدل بـان ال

ليســـوا بقصـــار أو طـــوال القامـــة ينظـــر إلـــيهم بنظـــرة شـــواذ بـــين أفـــراد  –ذوي القامـــة المتوســـطة 
المجتمع ليجدوا القبول عند احتكاكهم مع الجماهير. وهذا يعزز مبدأ اَّلختالط واَّلنسـجام وروح 

 التفاهم بين أفراد الشرطة والجمهور.

ار من أهم المعايير الذي فرضته أنظمـة الشـرطة لالنتسـاب بهـا يعتبر هذا المعيال  اقميالبتن م:ي .2
وذلك ألن الشـرطي يحتـاج أن يكـون َّلئقـا  صـحيا  ذو مقـدرة عاليـة مـن الرياضـة البدنيـة ويتحمـل 

ويتعــر   الصــعاب والضــغوط الجســمانية والعصــبية ألنــه يواجــه مخــاطر جمــة وتحــديات صــعبة
لقـــاء القــب  والســـيطرة علـــيهممجــرمين و الة ومالحقـــ ةمطـــارد القـــدرة علــى لمواقــف مختلفـــة مــن ، ا 

 هذه المهمة.ب للقياماألمر الذي يتطلب اللياقة العالية والقوة الجسمية الالزمة 

يسـتدل مـن ذلـك أنـه علـى كـل منتسـب للشـرطة شـرط أساسـي أن يتمتـع ح نيال ة ييوال ة وك:ي .2
الجنايــات فمــن وســولك ســوي وأَّل يكــون مــن ذوي أصــحاب الجــرائم واإلســباقيات و  ةبســمعة حســن

غيــر المعقــول أن نجــد شــرطيا  يعتقــل زمــيال  لــه كــان يشــاركه فــي جريمــة أو جنايــة مــا فــي وقــت 
ســـابق، فكيـــف يكـــون موقـــف الشـــرطي أمـــام المـــتهم وكيـــف لـــه أن يفـــر  هيبتـــه عليـــه وهـــو فـــي 
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األصـــل فاقـــد لهـــذه الهيبـــة. إن حســـن الســـير والســـوك والســـمعة الحســـنة لرجـــل الشـــرطة هـــي مـــن 
مـدخال  يبــررون الهيبـة والســلطة علـى المجـرمين حتـى َّل تكــون لـديهم ذريعـة أو  أساسـيات فـر 

، وحتـــى يحظـــى الشـــرطي باحترامـــه وثقتـــه أمـــام المـــواطنين الـــذين يعرفـــون فيـــه تحـــديهم للشـــرطي
 تاريخه وأصول نشاته.

نستنتح بان جميع الدول المجاورة وفلسطين أجمعت ضرورة توفر مؤهل علمـي المؤه يالع مي:ي .6
عــن الثانويــة العامــة للضــباط، وذلــك لتاهيلــه َّلســتقبال العلــوم الشــرطية واألمنيــة، ويكــون  َّل يقــل

قــادرا  علــى اســتيعاب هــذه العلــوم كمنتســب وكمتــدرب ليتخــرج مــن الكليــة ويحصــل علــى شــهادة 
بكالوريوس(، وهذا يعزز المهنية لدى الضباط الخـريجين ويكونـوا روافـع  –علمية متقدمة )دبلوم 

 الشرطية ويقدموا الخدمة الشرطية على أكمل وجه كما تعلموها.في المؤسسة 

مما سبق يتضأ أن رجل الشرطة المنتسب للكلية يجب أن يتحلى بمواصـفات معينـة وخاصـة 
تؤهلــه لاللتحــاق واَّلنتســاب لكليــة الشــرطة حتــى يكــون ضــابطا  مــؤهال  عــامال  قائــدا  فــي المســتقبل وأن 

مل وجـه. ويقـوم بتطبيـق وتنفيـذ القـوانين واللـوائأ ويحـافظ علـى كأينجأ في المهمة الموكلة إليه على 
الدستور والقانون وأمن البالد. يعتبر رجل الشرطة بمثابة صمام األمان للشعوب وقد رأينا أن أسباب 

عنــد المواجهـــات والمصـــادمات الثــورات فـــي الــوطن العربـــي كانـــت بســبب عـــدم حكمــة أفـــراد الشـــرطة 
جعــل فجــوة بــين أفــراد الشــرطة والمــواطنين بســبب ســوء المعاملــة ممــا  ن،واَّلحتكاكــات مــع المتظــاهري

أخــــذه  لرشـــوات واتعاطيــــه باإلضــــافة إلـــى ســــتبداد الـــذي يمارســــه رجـــل الشـــرطة والظلـــم والعنـــف واَّل
المحســوبيات فــي بعــ  الــدول ممــا أفقــد الشــرطي مضــمونه وهيبتــه وجعــل الشــعب ينــتقم منــه شــر ب

هـو الـذي يظلـم الشـعب مخالفـا  مسـلطة علـى المـواطن وأصـبأ  أداة قمعانتقام. حيث أصبأ الشرطي 
 لمبدأ الشرطة في خدمة الشعب.



ي
 الفصل الرابع

 الدراسات السابقة

يمقتمم

يالتيا ا يالمح  م

يالتيا ا يالعيب م

يالتيا ا يا جنب م

ي عق بيع ىيالتيا ا يال ابقم
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يمقتمم:
يـه الباحـث مكانـه وكيـف يسـتفيد مـن استعرا  الدراسات السابقة هو بمثابة النـور الـذي يـرى ف

 تجارب األخرين، من خالل التعرف على النتائح والتوصيات التي توصل إليها الباحثين. 

 1دراســة عربيــة، و 74دراســات فلســطينية و 8دراســة ســابقة منهــا  29وقــد اســتعر  الباحــث 
األقدم مـن عـام  دراسات أجنبية وقد عر  الباحث تلك الدراسات وفق ترتيب زمني من األحدث الى

م، وأن معظم هذه الدراسات أجريت على القطـاع األمنـي بشـكل عـام مثـل 7987م حتى عام 2172
وكـذلك تطرقـت بعـ  الدراسـات التـي  ،وحرس الحدود ،واألمن العام ،والدفاع المدني ،أجهزة الشرطة

ـــى القطـــاع ال ـــة، أجريـــت عل ـــوزارات المدني دراســـات سنســـرد بالتفصـــيل بعـــ  الو حكـــومي العـــام فـــي ال
 المتعلقة بالدراسة على النحو التالي:

 :التيا ا يالمح  م
مياكة يي"العوام يالمؤثي يفييواقعي و  عيأفياتيالشيطميفييقطاعيغ  (ي"4024ي،الغماييتيا مي) .2

تايا هاي يتيا ميحالمي–شيطميمحافظميغ  يوا 
شـرطة محافظـة واقع عملية توزيـع أفـراد الشـرطة فـي مراكـز التعرف على  هدفت هذه الدراسة إلى

ــــة،  ــــراد كالعوامــــل األمني ــــة التوزيــــع لألف ــــي عملي ــــة، ودراســــة العوامــــل المــــؤثرة ف دارتهــــا المركزي غــــزة وا 
السياسية، الجغرافية، الديموغرافية، اَّلجتماعية، الثقافية، اَّلقتصادية، والعوامل اإلدارية ومـدى تـاثير 

تعـــرف علـــى المعـــايير الدوليـــة كـــل مـــن هـــذه العوامـــل فـــي هـــذه العمليـــة، كمـــا هـــدفت الدراســـة إلـــى ال
( ≥ α 0.05الضـابطة لعمليـة التوزيـع، والكشـف عـن الفـروق ذات الدَّللـة اإلحصـائية عنـد مسـتوى )

ع توزيـــع أفـــراد الشـــرطة فـــي قطـــاع غـــزة تعـــزى اقـــبـــين آراء أفـــراد العينـــة حـــول العوامـــل المـــؤثرة فـــي و 
 . ت الخدمة الشرطية(لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، الرتبة، المسمى الوظيفي، سنوا

اسـتخدم الباحــث المــنهح الوصــفي التحليلـي لمالءمتــه لهــذه الدراســة واشـتمل مجتمــع الدراســة علــى 
رتبــة ســامية علــى مســتوى القطــاع وبلغــت عينــة  284الرتــب الســامية )رائــد فمــا فــوق( والبــال  عــددهم 

 ينة العشوائية الطبقية.ضابط، حيث تم توزيع اَّلستبانات عليهم باستخدام طريقة الع 722الدراسة 

يالن ائج:يأه ي
أن جميـــع العوامـــل المـــؤثرة فـــي عمليـــة توزيـــع أفـــراد الشـــرطة تـــؤثر بـــدرجات متفاوتـــة، ولكنهـــا  .أ 

ي.متداخلة مع بعضها



 
 

62 

ثرة أن "الكثافة السكانية العالية لقطاع غزة" هي من أهم العوامل الجغرافية والديموغرافيـة المـؤ  .ب 
 .في عملية توزيع أفراد الشرطة

"سخونة العالقة مع اَّلحتالل من قصف وتوغل واغتياَّلت" هي أهم محدد لعمليـة توزيـع  أن .ج 
أفــراد الشــرطة وذلــك ضــمن العوامــل األمنيــة المــؤثرة. فــي المقابــل فــإن "التطــور التكنولــوجي 

 للمعلومة األمنية" حصل على أدنى نسبة كمحدد لعملية التوزيع المذكورة.
ي جهاز الشرطة تنسـجم مـع السياسـة العامـة للحكومـة" "وجود عقيدة عسكرية ضابطة لمنتسب .د 

هـــي أحـــد أهـــم محـــدد لعمليـــة التوزيـــع ضـــمن العوامـــل السياســـية فـــي حـــين أن "دور المجلـــس 
التشريعي الفعال في الرقابة علـى األداء الشـرطي" كانـت فـي آخـر درجـات العوامـل السياسـية 

 المؤثرة في عملية التوزيع.
ة بين أبناء المجتمع الغزي" هو محدد فعال مـن ضـمن العوامـل أن "تاثير ارتفاع نسبة البطال .ه 

 اَّلجتماعية والثقافية المؤثرة في عملية التوزيع.

يال وص ا :يأه ي
ضــرورة التــزام الحكومــة الفلســطينية بشــكل عــام ووزارة الداخليــة بشــكل خــاص بدراســة جميــع  .أ 

يكليـة مسـتقبلية أو حتـى العوامل المـؤثرة فـي عمليـة توزيـع أفـراد الشـرطة عنـد إعـدادهم ألي ه
 عند استقطاب وتعيين أفراد جدد.

ضـــرورة اســـتئناس الحكومـــة الفلســـطينية بشـــكل عـــام ووزارة الداخليـــة بشـــكل خـــاص بالمعـــايير  .ب 
 الدولية الضابطة لعملية توزيع أفراد الشرطة.

العمـل علــى وجـود نظــم ولــوائأ داخليـة تضــبط عمليـة توزيــع أفــراد الشـرطة، وعمليــة اختيــارهم  .ج 
ياتهم، والعمل على تطوير هذه النظم بما يتناسب مـع المعـايير الدوليـة والمسـتجدات فـي وترق

 العمل الشرطي والتنمية البشرية ليتحقق أفضل النتائح.
إنشــاء وحــدة خاصــة فــي جهــاز الشــرطة لمتابعــة وتطبيــق وضــبط عمليــة توزيــع أفــراد الشــرطة  .د 

 اسب.ووضع العدد المناسب في المكان المناسب في الوقت المن

القةتيا يا بتاع ةميوع ق هةايبةا تاءيالةوظ فييلمةت يييالقطةاعي(ي"4022بحييوالعج ةم،يتيا مي) .4
يالعا "يتيا مي طب ق ميع ىيالمت ي نيالعام  نيبو ايا يقطاعيغ  

التعـــرف علـــى القـــدرات المميـــزة للشخصـــية المبدعـــة المتـــوفرة لـــدى المـــديرين يهـــدفت الدراســـة إلـــى
والتعـرف علـى واقـع األداء الـوظيفي لـديهم، والـدعوة للتحـرر مـن التفكيـر  العاملين بوزارات قطاع غـزة

النمطــي والنظــر إلــى األمــور بشــمولية وتجــاوز الحــدود الجامــدة للحلــول للتوصــل إلــى حلــول إبداعيــة 



 
 

64 

خالقــة، ولفــة أنظــار المعنيــين فــي القطــاع العــام إلــى ضــرورة الــوعي بقيمــة الشــخص المبــدع وأهميــة 
 ته واستثمارها.اكتشاف قدراته وطاقا

 أه يالن ائج:
تتوفر لدى المـديرين العـاملين بـوزارات قطـاع غـزة جميـع القـدرات المميـزة للشخصـية المبدعـة  .أ 

 .بدرجة عالية
 يتوفر لدى المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة عناصر األداء الجيد. .ب 
 داء الوظيفي.يتوفر لدى المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة محددات ومعايير تضبط األ .ج 
عمليـــة تقـــويم األداء الـــوظيفي بـــوزارات قطـــاع غـــزة َّل تـــتم بشـــكل صـــحيأ وفعـــال بمـــا يخـــدم  .د 

الموظــف والــوزارة معــا  حيــث أن المــوظفين َّل يطلعــون علــى نتــائح تقــويم أدائهــم ليتمكنــوا مــن 
تعزيـز نقــاط القــوة وتطـوير نقــاط الضــعف، كمـا أن نظــام التقــويم َّل يكشـف عــن اَّلحتياجــات 

يــة الالزمــة للمــوظفين، إضــافة إلــى أن عمليــة التقــويم تميــل إلــى الــروتين دون جــدوى التدريب
 حقيقية.

 أه يال وص ا :
 ضرورة إنشاء حاضنة لإلبداع )بنك األفكار( تكون مسئولة عن دعم وتشجيع المبدعين. .أ 
وضع استراتيجية مبنيـة علـى معـايير دقيقـة للكشـف عـن المبـدعين والموهـوبين والعمـل علـى  .ب 

ـــدريبه ـــى اســـتثمار طاقاتهـــا اإلبداعيـــة فـــي تطـــوير األداء ت ـــة قـــادرة عل ـــوفير قيـــادات مؤهل م لت
 الوظيفي.

 إتباع الالمركزية وتفوي  السلطة ومشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات. .ج 
تفعيل نظام الحوافز علـى أسـس ومعـايير مهنيـة تتضـمن التميـز واإلبـداع فـي األداء ومكافـاة  .د 

 المبدعين
 يم األداء ليتضمن أسس ومعايير تقويم موضوعية وواضحة.مراجعة نظام تقو  .ه 

 ةىيفعال ةمي(ي"مهايا ييج يالشيطميفييال عام يمعيالجمهةوييوأثيهةايع4020يتيا مي)الطناني، .4
ي قت  يالختمميا من م"

التعــرف علــى واقــع مهــارات الشــرطة اإلنســانية والذاتيــة فــي التعامــل مــع  هــدفت هــذه الدراســة إلــى
فعاليــة الخدمــة األمنيــة مــن وجهــة نظــر رجــال الشــرطة العــاملين فــي محافظــة  الجمهــور وأثرهــا علــى

تــوفر أســاليب ووســائل تنميــة هــذه المهــارات والكشــف عــن الفــروق  ىمــد ىغــزة. وكــذلك التعــرف علــ
 في السمات والخصائص العامة في المبحوثين.  اتعن اَّلختالف ةالناتج
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يالن ائج:يأه ي
رة لــدى رجــال الشــرطة العــاملين فــي محافظــة غــزه وبالتــالي المهــارات اإلنســانية والذاتيــة متــوف .أ 

 فإنها تؤثر على فعالية الخدمة األمنية وهي بحاجة لتطوير.
للتعامل مع الجمهـور تـاثيرا  تؤثر المهارات الذاتية من صفات وسمات جسدية لرجل الشرطة  .ب 

 مباشرا  على تقديم الخدمة األمنية وهي بحاجة الى تطوير.
ائل تنمية المهارات اإلنسانية والذاتية التي يجب توافرهـا فـي رجـل الشـرطة تؤثر أساليب ووس .ج 

يللتعامل مع الجمهور على فعالية تقديم الخدمة األمنية وهي بحاجة الى تطوير.

 ال وص ا :أه ي
علـــى أســـاس مهنـــي مـــن خـــالل اَّلختبـــارات  إيجـــاد نظـــام َّلختيـــار الكـــادر الشـــرطيضـــرورة  .أ 

ك المهـــارات المناســـبة ووجـــود فريـــق عمـــل متخصـــص عنـــد والمقـــابالت والتركيـــز علـــى امـــتال
 عملية اَّلختيار والتعيين.

ضــرورة تطــوير وصــقل المهــارات اإلنســانية والذاتيــة لرجــل الشــرطة عــن طريــق ورش العمــل  .ب 
 والندوات وغيرها والتركيز على امتالك هذه المهارات عند اختياره.

، وأن يكون التقييم دوريا  ويتم ربطه شرطةاَّلهتمام بالجوانب السلوكية عند تقييم أداء رجال ال .ج 
 .بنظام الترقيات

ل الشــــرطة اعلــــى وســــائل اإلعــــالم أن تقــــوم بــــدورها فــــي تعريــــف الجمهــــور باهميــــة دور رجــــ .د 
 والتعاون معهم. موضرورة مساعدته

(ي"واقةةعي  ا ةةا يالخ  ةةاييوال ع ةة نيفةةييالوظةةائفيالتاي ةةميفةةييو اي ي4009تيا ةةمي)جيغةةون،ي .2
يالولءيال نظ مي"ي يالعالييالف  ط ن ميفييقطاعيغ  يوياثيهيع ىال يب ميويال ع  

التعرف على واقع سياسـات اَّلختيـار والتعيـين فـي الوظـائف اإلداريـة فـي  هدفت هذه الدراسة الى
وزارة التربية والتعليم العـالي الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، والتعـرف علـى مسـتوى الـوَّلء التنظيمـي لـدى 

اإلداريـــة فـــي الـــوزارة، كمـــا وتهـــدف أيضـــا  الـــى التعـــرف علـــى أثـــر سياســـات  العـــاملين فـــي الوظـــائف
اَّلختيــار والتعيــين علــى الــوَّلء التنظيمــي لــديهم، وقــد تــم اســتخدام المــنهح الوصــفي التحليلــي، وتكــون 

( موظفـا  ممـن يحملـون مسـميات إداريـة تتـراوح مـا بـين وكيـل وزارة ورئـيس 226مجتمع الدراسة مـن )
 الباحث أسلوب الحصر الشامل في دراسته.قسم، وقد استخدم 

ي
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يأه يالن ائج:
جــراءات مكتوبــة تــنظم عمليــة اَّلختيــار والتعيــين وقــادرة  .أ  يوجــد لــدى الــوزارة سياســات إداريــة وا 

علـــى تحقيـــق اختيـــار األفـــراد المالئمـــين لشـــغل الوظـــائف اإلداريـــة، لـــو تـــم تطبيقهـــا بشـــفافية 
 وموضوعية.

ر المعـــايير فـــي اَّلختيـــار والتعيـــين للوظـــائف اإلداريـــة غيـــالتـــزام الـــوزارة بتطبيـــق السياســـات و  .ب 
، بســبب ضــعف الرقابــة وتــدخل بعــ  العوامــل الغيــر مناســب وأقــل مــن المســتوى المطلــوب

 موضوعية.
توجــد عالقــة طرديــة بــين الــوَّلء العــاطفي لــدى العملــين اإلداريــين فــي الــوزارة وواقــع سياســات  .ج 

 اَّلختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية.

يال وص ا :يأه 
إعادة النظر في الوسائل الرقابية المتبعة وجعلها أكثر فاعلية عن طريق اَّلهتمام بمضمون  .أ 

 وروح اإلجراءات وعدم اَّلكتفاء بمراقبة شكلية لإلجراءات.
رفـــع مســـتوى فعاليـــة سياســـات اَّلختيـــار والتعيـــين للوظـــائف اإلداريـــة لضـــمان وَّلء العـــاملين  .ب 

ألداء وبالتـــالي علـــى كفـــاءة وفعاليـــة الجهـــاز اإلداري فـــي اإلداريـــين ومـــا لـــه مـــن أثـــر علـــى ا
 الوزارة.

ا ص حيوال طو ييا تايييوتويهايفيي ع  ة يأمةنييا  يا  ج مواقعي(ي"4002الفيجاني،تيا مي) .2
يمعيالف  ط ني"يتيا مي طب ق ميع ىيق اتا يالشيطميالف  ط ن ميبقطاعيغ   المج

ــــى ــــى واقــــع يهــــدفت الدراســــة إل بالشــــرطة  اإلصــــالح والتطــــوير اإلداري جياتاســــتراتيالتعــــرف عل
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر قيــادات الشــرطة، ومحاولــة التعــرف علــى مــدى ممارســة 

اإلصــالح اإلداري والتطــوير اإلداري والتهديــدات التـي تــؤثر بالســلب علــى أمــن  اســتراتيجياتوتطبيـق 
 المجتمع الفلسطيني.

ل لمدراء الشرطة في محافظات غزة نظـرا  لمحدوديـة العـدد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشام
 .وقد تم استخدام المنهح الوصفي التحليلي لمناسبته ومالءمته لهذه الدراسة

 أه يالن ائج:
اإلصـــالح  اســـتراتيجياتأن تطبيـــق مفـــاهيم اإلصـــالح والتطـــوير اإلداري بالشـــرطة وممارســـة  .أ 

 .والتطوير اإلداري لم يصال إلى الحد المطلوب
 اإلصالح والتطوير اإلداري تساهم في تعزيز األمن الفلسطيني. استراتيجياتن أ .ب 
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اتفقـت القيــادات علــى أن التهديـدات التــي تــؤثر بالسـلب علــى أمــن المجتمـع منهــا علــى ســبيل  .ج 
المثال الصراع التنظيمي خاصة بين حركتي فتأ وحماس، الوضـع اَّلقتصـادي السـيئ جـراء 

ي.وضعف الوازع الديني وشيوع اَّلتجار بالمخدرات وضعف الوَّلء واَّلنتماء، ،الحصار

 ال وص ا :أه ي
اإلصـالح والتطــوير اإلداري وممارســتها بشــكل فعــال  اســتراتيجياتضـرورة العمــل علــى تبــين  .أ 

 في المؤسسة الشرطية.
إعــداد بــرامح تدريبيــة لرفــع كفــاءة القيــادات والعمــل علــى إعــداد خطــة إلعــداد وتاهيــل الكــادر  .ب 

 الشرطي.
الــذي مــن شــانه حــل المشــاكل األمنيــة والقضــاء علــى  اَّلســتراتيجيعلــى التخطــيط اَّلعتمــاد  .ج 

 الظواهر والممارسات السلبية التي تهدد أمن المجتمع الفلسطيني.

(ي"ال ةةما يالشخصةة ميليجةة يا مةةنيلةةتىيال ةة طميالوطن ةةميالف  ةةط ن مي4002،تيا ةةمي)تحةة ن .2
ي"وع ق هايببعضيالم غ يا 

بعـــ  الســـمات الشخصـــية المميـــزة لرجـــل األمـــن فـــي الســـلطة  التعـــرف إلـــىيهـــدفت الدراســـة إلـــى
فـي غيـر مجـال األمـن  ينعـاملرجل الذي يعمل فـي مجـال األمـن والالفلسطينية وكذلك المقارنة بين ال

التعـرف علـى . وكـذلك من خـالل سـماته ومفهومـه عـن ذاتـه واتجاهـه نحـو المشـاركة فـي بنـاء الـوطن
ت الشخصـــية بـــين الرجـــل الفلســـطيني العامـــل فـــي المجـــال اَّلخـــتالف فـــي المكونـــات العامـــة للمتغيـــرا
المســاهمة فــي خلــق قاعــدة بيانــات حــول . باإلضــافة إلــى األمنــي والعــاملين فــي غيــر المجــال األمنــي

 السمات الخاصة بشخصية رجل األمن في السلطة الفلسطينية.

 أه يالن ائج:
اسـي واَّلنتمـاء الحزبـي لـه ارتفاع درجة التطرف لدى رجل األمن على اعتبار أن الواقع السي .أ 

دور في ذلك، وكذلك ما عرف عن الشـعب الفلسـطيني مـن خـالل دراسـات سـابقة أنـه شـعب 
 متحد وعنيد.

 أبعاد الشخصية لرجل األمن تختلف باختالف سنوات الخدمة والمستوى التعليمي. .ب 

 أه يوال وص ا :
نشـــئة األجيـــال ضـــرورة تنميـــة وتطـــوير الخصـــائص النفســـية لرجـــل الشـــرطة ومراعاتهـــا فـــي ت .أ 

 القادمة وخاصة الخصائص المتعلقة بالمشاركة اَّليجابية ومهارات اَّلتصال.
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ضرورة اَّلهتمام بمعايير اَّلختيـار والتعيـين لرجـل الشـرطة ومراعـاة اَّلختيـار ضـمن المهنيـة  .ب 
يعلى مبدأ األفضلية في اَّلختيار ضمن المواصفات المطلوبة.

وي نم ةميالمةوايتيالبشةي ميفةييي تاي ةموظةائفيي(ي"فعال ةميم ط بةا ي طب ةا4002تيا مي)ص ا ، .2
يجها يالشيطميالف  ط ن ميفييقطاعيغ  "

التعــرف علــى فعاليــة متطلبــات تطبيــق وظــائف إدارة و تنميــة المــوارد البشــرية يإلــىهــدفت الدراســة 
ي.في جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظات غزة من وجهـة نظـر فئـة الضـباط العـاملين فـي الجهـاز

ـــة المـــوارد البشـــرية فـــي جهـــاز الشـــرطة التعـــوكـــذلك  ـــة إدارة و تنمي ـــى الفـــروق فـــي دراســـة فعالي رف إل
الفلسطينية وفقا  للمتغيرات: الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مكان العمل، الرتبـة العسـكرية، المسـمى 
الــوظيفي، ســـنوات الخدمــة، ســـنوات الخبــرة، وقـــد يكــون مجتمـــع الدراســة مـــن نســبة مـــن فئــة الضـــباط 

يين في جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظات غزة.العامل

 :الن ائجأه ي
مغيبــة ، ومســتوى  أووظــائف إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية تكــاد أن تكــون غيــر موجــودة إن  .أ 

الرضا عـن أنظمـة وظـائف إدارة وتنميـة المـوارد البشـرية ضـعيف و المتعلقـة بانظمـة التحليـل 
طاب واَّلختيار والتعيين والتدريب وتخطيط المسـار الوظيفي و تخطيط القوى العاملة واَّلستق

 .الوظيفي وتقيم األداء
التــي تســاعد فــي تصــميم و تنفيــذ هــذه األنظمــة،  واإلجــراءاتغيــاب اللــوائأ التنفيذيــة  هنــاك  .ب 

باإلضافة إلـى غيـاب دور اإلدارة العليـا فـي وجـود هـذه اللـوائأ، مـع عـدم تركيـز اإلدارة العليـا 
الموجــــودة مســــبقا  والتــــي تســــير وتســــهل عمــــل  واإلجــــراءاتلــــوائأ علــــى تطــــوير األنظمــــة وال

 .الشرطة
باإلضــافة إلــى وجــود تكــدس فــي الكــادر البشــري و ذلــك نتيجــة غيــاب األنظمــة المتبعــة فــي   .ج 

ضـــا  تاهيـــل الكـــادر البشـــري إدارة و تنميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي عمليـــة التوظيـــف ، وغيـــاب أي
 يا .كان تاهيله عشوائيا  وليس مدروس والذي

يأه يال وص ا :
أ. يجب أن تكون هناك أنظمة لوظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية والعمل بها وتاهيلها بما  .أ 

يتناسب مع آخر ما توصلت إليه الدراسات في المجال الشرطي وتنمية الموارد البشرية على 
 مستوى العالم.

الفلســطيني وذلـك لـه أهميــة العمـل علـى إنشـاء أكاديميــة متطـورة تعمـل وفــق الواقـع والتصـور  .ب 
% مــن شـــريحة الضــباط كــانوا يتلقــون التعلــيم الشــرطي فـــي 85قصــوى حيــث أن أكثــر مــن 
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أكاديميات خارج فلسطين وجميعهم يعود الى الوطن دون معرفة أدنى المعلومات عن الواقع 
 الفلسطيني والعمل على تطبيق القوانين الموضوعة إن وجدت.

ـــة وتطـــوير الكـــادر ا .ج  ـــة ضـــرورة تنمي ـــه حســـب المهـــارات المطلوب لبشـــري الشـــرطي لياخـــذ مكان
برازهـا وتطـوير نقـاط الضـعف منـذ لحظـة اَّلختيـار حتـى بلـوه سـن  وتعزيز نقاط القـوة لديـه وا 

 التقاعد.

(ي"واقعي  ا ا يالخ  اييوال ع  نيفةييالوظةائفيالتاي ةميفةييو ايا ي4002تيا مي)ال عنون،ي .2
يوياثيهيع ىيم  وىيالتاء"يال  طميالوطن ميالف  ط ن ميفييقطاعيغ  

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع سياسـات اَّلختيـار والتعيـين فـي الوظـائف اإلداريـة فـي 
وزارات الســـلطة الفلســـطينية فـــي قطــــاع غـــزة وأثـــر هـــذه السياســــات علـــى مســـتوى أداء العـــاملين فــــي 

لـى اختيـار المرشـحين لشـغل الوظائف اإلدارية، كما هدفت الـى التعـرف علـى أهـم العوامـل المـؤثرة ع
 هذه المواقع اإلدارية.

( موظف ممن يحملـون مسـميات إداريـة تتـراوح مـا بـين وكيـل 2262وتكون مجتمع الدراسة من )
( موظــف فـــي أغلـــب 511وزارة ورئــيس قســـم، وقــد أخـــذ الباحـــث عينــة طبقيـــة عشــوائية تتكـــون مـــن )

تماسـا  مـع هـذا الواقـع، وقـام الباحـث بتصـميم  الوزارات الفلسطينية باعتبار هذه الفئة هي أكثر الفئات
 ( فقرة بغر  جمع البيانات من هذه الفئة.11استبانة من )

يأه يالن ائج:
أن الـــوزارات الفلســـطينية َّل تقـــوم باتبـــاع سياســـات اختيـــار وتعيـــين فعالـــة قائمـــة علـــى أســـس  .أ 

 ومعايير علمية سليمة.
َّلختيـــار والتعيـــين فـــي الوظـــائف عـــدم وجـــود سياســـات إداريـــة ثابتـــة ومحـــددة تـــنظم عمليـــة ا .ب 

 اإلدارية في أغلب الوزارات الفلسطينية.
تدخل الكثير من العوامل الغير موضوعية في عملية اَّلختيار والتعيين مثل التنفـذ السياسـي  .ج 

 والتنفذ العشائري واَّلعتبارات الشخصية.
املين فـــي وجـــود عالقـــة قويـــة بـــين واقـــع سياســـات اَّلختيـــار والتعيـــين وبـــين مســـتوى أداء العـــ .د 

 الوظائف اإلدارية.
 وجود بع  أوجه القصور والضعف في أداء العاملين في الوظائف اإلدارية. .ه 

ي
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يأه يال وص ا :
ة السليمة لضمان تهيئـة بيئـة مناسـبة لنجـاح سياسـات يمضرورة وضع األسس والمعايير العل .أ 

 ة.اَّلختيار والتعيين في اختيار أفضل الكفاءات البشرية لشغل المنصل اإلداري
ضرورة النظر الـى وظـائف إدارة المـوارد البشـرية داخـل الـوزارات علـى أنهـا نظـام يتكـون مـن  .ب 

أجزاء متفاعلة تؤثر في بعضها البع  األمر الذي يستوجب تطويرها سويا  وبشكل متكامـل 
 وفي نطاق زمني متقارب.

يخــتص العمــل علــى إيجــاد قــانون أو نظــام ثابــت ومحــدد تكــون إجراءاتــه ومعــاييره واضــحة،  .ج 
 بعملية اختيار وتعيين العاملين في الوظائف اإلدارية في الوزارات الفلسطينية.

العمل على معالجة أوجه القصور والضعف في األداء الوظيفي لدى العاملين فـي الوظـائف  .د 
 اإلدارية عن طريق التدريب والتاهيل المنتظم.

 التيا ا يالعيب م:
يليج يا منيفييال عام يمعيالجمهوي"(ي"ال  وكيا خ قيي4002حي،ياالم)يتيا م .2

يالتعرف على الصفات والسمات والسلوك األخالقي النموذجية لرجـل الشـرطة. هدفت الدراسة إلى
العمــل القيــادي اليــوم لــم يعــد مجــرد أنشــطة ومهــام إداريــة يــنه  بهــا مـــديرون  و كــذلك معرفــة بــان

يـــة أو األمنيـــة بـــل هنـــاك مواصـــفات ورؤســـاء تنفيـــذيون تـــدرجوا عبـــر الســـلم الهرمـــي لمنظمـــاتهم المدن
اَّلهتمـــام بالبعـــد الســـلوكي وبـــالقيم الروحيـــة  باإلضـــافة إلـــى ومعـــايير الجـــودة الشـــاملة لهـــذا الشـــرطي.

واألخالقية لرجل األمن. فرجال األمن هم كبقية البشر الـذين قـد يضـعفون أمـام المغريـات والتحـديات 
يلصفات التي يتصف بها رجال الشرطة واألمن.وضغوط الحياة. لذا هذين البعدين يعتبران من أهم ا

ي:الن ائجأه ي
تكمن أهمية المهارات اإلدارية في تحسين مستوى األداء، ورفع معدَّلت اإلنتاجية من خالل  .أ 

يتوازن بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين، وتعمل علي رفع مستوى رضاهم الوظيفي.
رجـل الشـرطة تشـمل المهـارات الذاتيـة، استنتح الباحث إلي أن هناك صـفات أساسـية وهامـة ل .ب 

يالسمات الجسمية، القدرات العقلية، والذكاء اَّلجتماعي، المبادأة، الشجاعة، وضبط النفس. 
إن خصــائص وصــفات الشخصــية هــي مــن أهــم المعــايير الالزمــة فــي اَّلســتقطاب والتعيــين  .ج 

 المؤسسة األمنية اَّلهتمام بكل هذه المراحل. ىواَّلختيار. لذا عل
مهارات المختلفة والقدرات لرجل الشرطة تحقق أكبر قدر ممكن من اإلنتاجية وذلك من إن ال .د 

 خالل الرقابة وتبسيط اإلجراءات والتخفيف من المركزية ومقاومة الجمود في التنظيم.
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أهمية القدرات المهنية التي تشـمل علـي) الطاعـة والتقيـد بـاألوامر، الـدهاء والـذكاء والخدعـة(  .ه 
ديث النبوي عن الرسول محمد صلي اهلل عليه وسلم أنه قال" المـؤمن كـيس ولقد جاء في الح

 .فطن"

 أه يال وص ا :
يــتم اختيــار رجــل الشــرطة ضــمن معــايير الجــودة الشــاملة لتقــديم رجــل شــرطة ذو مواصــفات  .أ 

 للتعامل مع الجمهور.
لوكي إعداد البرامح والخطط والدورات لتطـوير مواصـفات رجـل الشـرطة واَّلهتمـام بالبعـد السـ .ب 

 والقيم األخالقية والروحية لصقل رجل األمن بشخصية ذات مواصفات عالية ومهنية.

ي(ي"العوامةة يالشخصةة ميوالوظ ف ةةميل عةةام  نيبوحةةت يخةةتما يالجمهةةوي"4002تيا ةةمي)الغةةان ،ي .4
يع ىيالعام  نيبميوييمنطقميالقص  تيا ميم ح مي

لتـي يتمتـع بهـا العـاملون بوحـدات التعرف على العوامل الشخصـية والوظيفيـة ا هدفت الدراسة إلى
 )العمـــر، التعـــرف علـــى العوامـــل الشخصـــية والوظيفيـــة الرئيســـةو  الجمهـــور بمـــرور القصـــيم. خـــدمات

اَّلجتماعية، مدة الخدمة، الرتبة، الدورات( بمستوى أداء العاملين بوحـدات  الحالة المستوى التعليمي،
عوامــل الشخصــية والوظيفيــة للعــاملين البحــث فــي مــدى تــاثير الو  الجمهــور بمــرور القصــيم. خــدمات

معرفــــة المعوقــــات التــــي تــــؤثر علــــى أداء و  بمــــرور القصــــيم فــــي أدائهــــم. بوحــــدات خــــدمات الجمهــــور
 العاملين بوحدات خدمات الجمهور بمرور القصيم.

المكونـة  تم استخدام المـنهح الوصـفي مـن خـالل تطبيـق مـدخل المسـأ اَّلجتمـاعي لعينـة الدراسـة
مــن جنــدي  ضــباط صــف 715 ،ضــابط مــن رتبــة عميــد إلــى مــالزم 41ة مــن مفــردة مكونــ 752مـن 

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة  إلــى رئــيس رقبــاء تــم اختيــارهم عــن طريــق جــداول األرقــام العشــوائية.
 على المنهح الوصفي التحليلي

يأه يالن ائج:
ا مـــن العــاملين بوحــدات خـــدمات الجمهــور بمــرور ا .أ   لقصـــيمتمتــع اكبــر الفئـــات الســنية عمــر  

 بمستوى عال من األداء.
 يستغرق العاملين وقت طويل في أداء العمل وهم راضون عن أداء أعمالهم. .ب 
 مزيـــد مـــن فـــرص التـــدريب فـــي مجـــال خـــدمات الجمهـــور، وتقليـــل أعـــداد المـــراجعينالإتاحـــة  .ج 

  وضغوط العمل التي تعيق األداء.
 اعتماد نظام )المراجعة بالتسلسل( من يحضر أوَّل يخدم أوَّل. .د 
 يادة الحوافز المخصصة للعاملين بوحدات خدمات الجمهور بمنطقة مرور القصيم.ز  .ه 
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يأه يال وص ا :
تاحـة فـرص أكبـر للتـدريب وعمـل دوراتمية مهارات الحوار والنقاش المقنتن .أ  متخصصـة  ع، وا 

 في التعامل مع الجمهور.
 التفكير في نظام إداري للتعامل مع الجمهور. .ب 
ا عند التعامل مع الجمهور.ضرورة التخلص من الروتين قي ا .ج   لعمل وخصوص 
 زيادة الحوافز المخصصة للعاملين بوحدات خدمات الجمهور. .د 

لمةت يييي(ي"توييالمهايا يا من ميفيييفعيم  وىيا تاء"يتيا ميم ةح م4002تيا مي)توش،ي .4
يمكممياك يشيطمي

يري مراكـــز التعــرف علــى دور المهـــارات األمنيــة فـــي تحديــد آليــة ترشـــيأ مــديهــدفت الدراســة إلـــى
الوقـوف علـى و  التعـرف علـى دور المهـارات األمنيـة فـي رفـع مسـتوى أداء مـديري الشـرطة.و  الشرطة.

الكشـف علـى دَّللـة الفـروق بـين وجهـات و  العقبات التي تحد من مستوى أداء مديري مراكز الشـرطة.
 والمعوقات باختالف متغيراتهم الشخصية. نظر مديري مراكز الشرطة نحو هذه األدوار

وبالنسـبة  استخدم الباحـث المـنهح الوصـفي فـي الدراسـة، وطبـق الباحـث اَّلسـتبانة كـاداة للدراسـة،
فــي منطقــة  لمحدوديــة مجتمــع الدراســة وتمركــزه للعينــة اســتخدم الباحــث أســلوب المســأ الشــامل نظــرا  

مركـز و  77ب  ضابطا يعملون 28واحدة وعليه فإن عينة الدراسة هي مجتمع الدراسة المكون من 
 مخافر. 2

يأه يالن ائج:
أداء  أن مجتمـع الدراسـة موافقـون جـد ا علـى أن هنـاك دورا للمهـارات األمنيـة فـي رفـع مســتوى .أ 

 مديري مراكز الشرطة.
 أن مجتمــع الدراســة موافقــون جــد ا علــى أن آليــة ترشــيأ مــديري مراكــز الشــرطة َّلبــد أن تركــز .ب 

 َّلبـــد أن يكـــون لهـــا دور فـــي علـــى عنصـــر المهـــارات األمنيـــة للمرشـــحين فالمهـــارات األمنيـــة
 الترشيأ.

يأه يال وص ا :
 أن تقــوم الجهــات المســئولة ببــذل جهودهــا لزيــادة وتحســين المهــارات األمنيــة لمــديري مراكــز .أ 

 الشرطة.
زالة المعوقات التي تعيق تفاعلها. .ب   توحيد الجهود وتنسيقها لزيادة فعالية المهارات األمنية وا 
 لمهارات األمنية لمديري مراكز الشرطة.إجراء المزيد من البحوث في مجال ا .ج 
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ي(ي"المهةةايا يا تاي ةةميوالشخصةة ميوع ق هةةايبال عامةة يمةةعيالجمهةةوي"4002تيا ةةمي)الةةذو بي،ي .2
يطيالعام  نيفييشيطميمنطقميالقص  تيا ميم ح ميع ىيالضبا

معرفة المهارات اإلداريـة والشخصـية التـي يتمتـع بهـا ضـباط شـرطة منطقـة يهدفت الدراسة إلى
معرفــة طبيعـة العالقــة و  معرفـة طبيعــة تعامـل ضـباط شــرطة منطقـة القصــيم مـع الجمهـور.و  م.القصـي

 طريقـة تعـاملهم مـع الجمهـور. بين المهارات اإلدارية والشخصية لضباط شرطة منطقة القصـيم وبـين
معرفـة و  معرفة معوقـات توظيـف المهـارات اإلداريـة والشخصـية لـدي ضـباط شـرطة منطقـة القصـيم.و 

تعـــاملهم مـــع  ميـــة المهـــارات اإلداريـــة والشخصـــية لضـــباط شـــرطة منطقـــة القصـــيم لتحســـينإمكانيـــة تن
كشــف طبيعــة العالقــة بــين المهــارات اإلداريــة والشخصــية والخصــائص الشخصــية لــدى و  الجمهــور.

 شرطة منطقة القصيم. ضباط

 اســــتخدم الباحــــث المــــنهح الوصــــفي التحليلــــي مــــن خــــالل مــــرحلتين همــــا المســــأ اَّلجتمــــاعي
والبـال   سات اَّلرتباطية، وطبق دراسته المسحية على جميع ضباط الشرطة فـي منطقـة القصـيموالدرا

الدراســة  ضــابطا، مــن خــالل اســتبانه أعــدها الباحــث لجمــع المعلومــات مــن أفــراد عينــة 761عــددهم 
كافـــة  عبـــارة موزعـــة علـــى محـــاور الدراســـة واتخـــذ الباحـــث 82 علـــى تضـــمنت فـــي صـــورتها النهائيـــة

 علمية للتاكد من الصدق الظاهري والبنائي وثبات أداة الدراسة.اإلجراءات ال

يأه يالن ائج:
 أن ضباط الشرطة في منطقة القصيم يتمتعون بمهارات إدارية وشخصية بدرجة كبيرة. .أ 
 إن طبيعة تعامل ضباط شرطة منطقة القصيم مع الجمهور مرتفع جد ا. .ب 
 إحصــائية بــين طريقــة التعامــل مــع )طرديــة( ذات دَّللــة ةوجــود عالقــة ارتباطيــه قويــة وموجبــ .ج 

  الجمهور والمهارات اإلدارية والمهارات الشخصية سواء منفردة أو مجتمعة.
 أظهرت النتائح وجود فروق ذات دَّللة إحصائية في استجابات المبحوثين تعزى للخبرة. .د 
 إن أكثــر المعوقــات التــي تعيــق توظيــف المهــارات اإلداريــة والشخصــية لضــباط الشــرطة هــي .ه 

 فقط في اَّلختيـار للمناصـب القياديـة وتـدخل العوامـل ةالعمل واَّلعتماد على األقدمي ضغوط
 الشخصية في عملية التقييم والترشيأ للمناصب اإلدارية وعدم وجود دورات متخصصة.

ا بين ضباط الشرطة هي الممارسة العملية والتحفيز .و    إن أكثر أساليب تنمية المهارات انتشار  
 ة العمل اإلنسانية ومنأ فرصة للمرؤوسين إلكمال تعليمهم العالي.والتشجيع وتحسين بيئ



 
 

14 

يأه يال وص ا :
 إعطـــــاء مزيـــــد مـــــن العنايـــــة لتزويـــــد الضـــــباط بالمعرفـــــة النظريـــــة باهميـــــة المهـــــارات اإلداريـــــة .أ 

مع  يلهم بالكليات األمنيةالتي تزيد من فاعليتهم أثناء تاهوالشخصية والنظريات الخاصة بها 
 ة المهارات اإلنسانية.التركيز على تنمي

 ضــــرورة اهتمــــام جهــــاز األمــــن العــــام بعقــــد دورات تدريبيــــة للضــــباط فــــي المهــــارات اإلداريــــة .ب 
 والشخصــية والعالقــات اإلنســانية والعمــل علــى إلحــاق ضــباط الشــرطة بــدورات تدريبيــة علــى

 الحاسب اخلي نظر ا ألهميته في العصر الحديث في مجال اإلدارة.
اإلداريـة  ز المادية والمعنويـة للمحافظـة علـى اسـتمرار مسـتوى المهـاراتتقديم مزيد من الحواف .جي

العمــل  والشخصــية المرتفــع لــدى ضــباط الشــرطة والمحافظــة علــى مــا يبذلونــه مــن جهــد فــي
 والتقيد بانظمته.

 .العمل على تحسين بيئة العمل اإلنسانية والتاكيد على حقوق اإلنسان .تي

تيا ةمي طب ق ةهي"يل بياخ  ةاييا فةياتيفةييا مةنيالعةا "ي قةو  يأ ةا(ي4002بنيالمح ا،يتيا مي)ا .2
يا منيالعا يبالي اضيع ىيمت نم

 البحـث عـن تقـويم أسـاليب اختيـار األفـراد فـي األمـن العـام، و هـي عبـارة عـنيهدفت الدراسة إلـى
التعـرف علــى مـدى فعاليـة تطبيـق أســاليب و دراسـة تطبيقيـة علـى مدينـة تــدريب األمـن العـام بالريـا  

العــام بدقــة وموضــوعية، والتعــرف علــى مــدى فعاليــة تطبيــق  األفــراد فــي مدينــة تــدريب األمــناختيــار 
مدينة تدريب األمن العـام، والتعـرف علـى مـدى تـاثير المعوقـات  أساليب جذب واستقطاب األفراد إلى
 .وقبول األفراد في مدينة تدريب األمن العام بموضوعية وعدالة سلب ا على تطبيق أساليب اختيار

يه يالن ائج:أ
تطبيــق متوســطة ألســاليب اختيــار األفــراد فــي مدينــة تــدريب األمــن العــام بدقــة  هنــاك فعاليــة .أ 

 .اَّلختبارات التحريرية"" مقدمتها اَّلختبارات الطبية، وفي مؤخرتها وموضوعية، وفي
استخدام متوسط ألساليب جذب واستقطاب األفراد إلى مدينة تدريب األمن العام، وفي  وجود .ب 

 .النصائأ التي يقدمها األقارب، واألصدقاء، وفي مؤخرتها" اإلعالن في اَّلنترنت" امقدمته
للمعوقـــات علـــى تطبيـــق أســـاليب اختيـــار وقبـــول األفـــراد فـــي مدينـــة  وجـــود تـــاثير كبيـــر ســـلبي .ج 

وعدالـــة وفـــي مقـــدمتها "الضـــغوط الخارجية)الواســـطة( وفـــي  تـــدريب األمـــن العـــام بموضـــوعية
 شموليتها. عدممؤخرتها صعوبة اَّلختبارات و 

ي
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 أه يال وص ا :
زيادة اَّلهتمام باساليب جذب واستقطاب األفراد المرشحين للتـدريب فـي مدينـة تـدريب األمـن  .أ 

 العام.
زيادة اَّلهتمام باساليب اَّلختيار للمرشحين للتدريب بموضـوعية وخاصـة اَّلختبـارات الطبيـة  .ب 

 والتحريرية.
وبية عنـــد اختيـــار واســـتقطاب أفـــراد البعـــد عـــن الضـــغوطات الخارجيـــة مـــن الواســـطة والمحســـ .ج 

 التدريب والعمل بشفافية مطلقة وموضوعية وعدالة.

تيا ةةميم تان ةةميع ةةىي"ي"ال ةةتي بيأثنةةاءيالعمةة يفةةييا جهةة  يا من ةةم(ي4002)القحطةةاني،يتيا ةمي .2
يمياك يشيطميالي اض
ســة دراســة قضــية التــدريب أثنــاء العمــل فــي األجهــزة األمنيــة، مــن خــالل درايهــدفت الدراســة إلــى

مــدى وضــوح مفهــوم التــدريب أثنــاء التعــرف علــى علــى مراكــز شــرطة الريــا ، وأيضــا إلــى  ميدانيــة
 .شرطة مدينة الريا  العمل في مراكز

ي:الن ائجأه ي
 .متوسط مدى وضوح مفهوم التدريب أثناء العمل .أ 
 أن عملية التدريب تقتصر فقط على الملتحقين الجدد بالعمل. .ب 

 أه يال وص ا :
بمفهـوم وأهميـة التـدريب أثنـاء العمـل للعـاملين فـي األجهـزة األمنيـة فـي مراكـز  زيادة اَّلهتمام .أ 

 شرطة الريا .
اَّلهتمام بالعملية التدريبة على الملتحقين باألجهزة األمنية القدماء والجدد وأن يكون التدريب  .ب 

 ليس مقصورا  على الجدد وأن يكون التدريب بشكل مستمر.

 طب ق ةمييالضباطينحويال ما يوالمهايا يالق ات م"يتيا م(ي"ا جاها ي4002تيا مي)القيني،ي .2
يلمتنييبالمم كميالعيب ميال عوت مع ىيضباطيالمت ي ميالعامميل تفاعيا

التعـــرف علـــى مـــدى ضــرورة الســـمات والمهـــارات القياديـــة للقائـــد األمنـــي مـــن  هــدفت الدراســـة إلـــى
الذاتيــة للقائــد األمنــي مــن التعــرف علــى مــدى ضــرورة الســمات و  الــدفاع المــدني. وجهــة نظــر ضــباط
 الدفاع المدني. وجهة نظر ضباط
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مـن  اعتمد الباحث في هذه الدراسـة علـى المـنهح الوصـفي التحليلـي، وكـان مجتمـع العينـة يتكـون
علميــة  ضــابط يعملــون فــي مختلــف إدارات وفــروع المديريــة ويحملــون درجــات وتخصصــات 2111

 مجتمع الدراسة. % من 21ط مما يشكل نسبة ضاب 611وفنية مختلفة، في حين بل  حجم العينة 

يالن ائج:يأه 
ـــة والمهـــارات الفنيـــة .أ  ـــل الســـمات الذاتي ـــي مث ـــد األمن  ضـــرورة الســـمات والمهـــارات القياديـــة للقائ

 واإلدارية واإلستراتيجية ومهارة العالقات البشرية.
 تــراوح بــينأن اتجاهــات الضــباط نحــو الســمات والمهــارات القياديــة ومكوناتهــا للقائــد األمنــي ت .ب 

 اَّليجابية والمحايدة.
 وجــــود عالقــــة ذات دَّللــــة إحصــــائية بــــين متغيــــرات الرتبــــة والخبــــرة ونــــوع التاهيــــل األساســــي .ج 

 للضباط واستجاباتهم إزاء السمات والمهارات القيادية للقائد األمني.
 عدم وجود عالقة ذات دَّللة إحصائية بين متغير الشهادة العلميـة للضـباط واسـتجاباتهم إزاء .د 

 السمات والمهارات القيادية للقائد األمني.

ي:ال وص ا يأه 
القياديـة  لكون تخصص الدراسة بيان أهم العوامل المؤثرة في تنمية اإلدراك باهمية المهـارات .أ 

للضـباط علـى  فان الباحث يوصي بضرورة الحرص على أن تركز مناهح آخر مؤهل علمي
 عي لديهم بذلك.المهارات القيادية وأهميتها للقائد وتنمية الو 

 تكثيـــف البـــرامح التدريبيـــة للضـــباط والتـــي تركـــز علـــى اكتســـاب المهـــارات القياديـــة إلعـــدادهم .ب 
 لمراكز القيادة.

دراك ضــرورتها للقائــد األمنــي فإنــه مــن .ج   نظــرا ألهميــة الخبــرة فــي اكتســاب المهــارات القياديــة وا 
 خاللهـا علـى كافـة األفضل التخطيط بان يمر الضابط بمرحلة زمنيـة مـن الخبـرة يتعـرف مـن

 الظروف التي تكسبه المهارات القيادية وتنمي لديه اإلدراك الواعي بضرورتها للقائد.

والط يانيي(ي"المهايا يالق ات ميلتىيالضباطيالعام  نيفييو اي يالتفاع4004تيا مي)الع  بي،ي .2
ميوضةباطيالبي ةيفييمت نميالي اضيوع ق هايبكفاء يأتائه "يتيا ميمقاينميب نيضةباطيالقةوا 

يقوا يالتفاعيالجوي
ـــدفاع الجـــوي حـــول مســـتوى يهـــدفت الدراســـة إلـــى المقارنـــة بـــين ضـــباط القـــوات البريـــة وضـــباط ال

التعــرف علــى الفــروق بــين ضــباط القــوات البريــة وضــباط الــدفاع و  الواجــب توافرهــا. المهــارات القياديــة
ـــك ـــة تل ـــراتهم الشخصـــية الجـــوي حـــول أهمي ـــاختالف متغي ـــة ب ـــين و  .المهـــارات القيادي ـــة ب ـــة العالق معرف

 كفاءة أدائهم الوظيفي. المهارات القيادية لدى ضباط القوات البرية وقوات الدفاع الجوي تبين
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حــول  تــم اســتخدام المــنهح المقــارن لعقــد مقارنــة بــين ضــباط القــوات البريــة وضــباط الــدفاع الجــوي
 255 ، وبلــ  عـدد أفـراد العينــةالمهـارات القياديـة، وقـد تــم اَّلعتمـاد علـى اَّلســتبانة فـي جمـع البيانـات

 من الدفاع الجوي. 777من القوات البرية و  744بواقع 

يأه يالن ائج:
 ة( لــدى كــل مــن القــواتتيــة والفنيــة واإلداريــة واإلنســانية)الذاتبــين أن مســتوى المهــارات القيادي .أ 

 البرية والدفاع الجوي مرتفع.
العالقة  لبرية والدفاع الجوي حولعدم وجود فروق ذات دَّللة إحصائية بين كل من القوات ا .ب 

 بين المهارات القيادية واألداء.
الحالـة  وجود عالقة تاثير بين العمر والمهارات اإلنسانية في القوات البرية ووجود تـاثير بـين .ج 

والمهـارات الذاتيـة  اَّلجتماعية والمهارات اإلنسانية في الدفاع الجوي ووجود تـاثير بـين الرتبـة
 في القوات البرية.

يأه يال وص ا :
وأن  ضرورة اهتمام وزارة الدفاع والطيران بعقد دورات تدريبيـة للضـباط فـي النـواحي اإلداريـة، .أ 

 تكون هذه الدورات في المواضيع القيادية والعالقات اإلنسانية.
الكليـات  التاكيد على أهمية العلوم اإلدارية وضرورة إدخالها بتوسع في المناهح الدراسـية فـي .ب 

 التركيز على تنمية المهارات الفنية واإلنسانية واإلدارية. العسكرية مع

(ي"المهايا يالق ات ميلتىيضباطيالشةيطميوع ق هةايبفعال ةميأتائهة ي4004ي)اليشوتي،يتيا م .9
ي نيضباطيمت ن ييالي اض،يوالتما "الوظ في،يتيا ميمقاينميب

الفنيــة واإلنســانية واإلداريــة معرفــة أهميــة كــل مــن المهــارات القياديــة والذاتيــة و يىهــدفت الدراســة إلــ
،يتحديــد مســتوي فعاليــة األداء الــوظيفي لــدى ضــباط الشــرطةو  ،الواجــب توفرهــا لــدى ضــباط الشــرطة

يكشف طبيعة العالقة بين المهارات القيادية لدى ضباط الشرطة وفعالية أدائهم الوظيفي.وكذلك 

يأه يالن ائج:
فــي حــين تعــد  ى ضــباط الشــرطة مهمــة جــدا  تعــد المهــارات القياديــة الفنيــة الواجــب توافرهــا لــد .أ 

 المهارات الذاتية واإلنسانية واإلدارية مهارات متوسطة األهمية.
 .تعد القدرات العقلية والمبادأة واَّلبتكار مهارة قيادية ذاتية مهمة جدا   .ب 
 .تعد القدرة علي تحمل المسئولية والحزم واإليمان بالهدف مهارات فينة مهمة جدا   .ج 
 .ر اخخرين وبناء فرق العمل مهارات إنسانية مهمة جدا  تعد مهارة تقدي .د 
 .إن فعالية األداء الوظيفي لدى ضباط الشرطة متوسطة .ه 
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 أه يال وص ا :
 ضرورة التزام القيادات األمنية بالمنهجية العلمية في اتخاذ القرارات األمنية. .أ 
واإليمـــان تزويـــد الضـــباط بمعلومـــات كافـــة عـــن أهميـــة العنصـــر البشـــري فـــي العمـــل األمنـــي  .ب 

بقدرتــه علــى اإلبــداع واَّلبتكــار، واإللمــام باســاليب التعــرف علــى ميــول المرؤوســين ورغبــاتهم 
 وكيفية اَّلستجابة لتلك اَّلحتياجات.

توجيـه العنايـة الــى وضـع معـايير دقيقــة لقيـاس فعاليــة األداء الـوظيفي مـع ضــرورة تنـوع تلــك  .ج 
 .المعايير وفقا  لطبيعة القيادة في المجاَّلت المختلفة

ربط الترقية الى المناصب القيادية األمنية باجتياز الـدورات التدريبيـة المتخصصـة فـي تنميـة  .د 
 المهارات القيادية الالزمة للقادة.

ي(ي"مهايا ييج يا منيفييال عام يمعيالجمهةوييفةييالمنافةذيالنظام ةم"4002تيا مي)ع  ،ي .20
يعيال جاييالم كيفهتيالصناعييو نبكماي ياهايبعضيالعام  نيفييم نائيي

التعــرف علــى المهــارات الالزمــة لرجــل األمــن فــي التعامــل مــع الجمهــور فــي يهــدفت الدراســة إلــى
كما هدفت إلى التعرف علـى لـزوم هـذه المهـارات وفق ـا لعـدد مـن المتغيـرات )طبيعـة  المنافذ النظامية.

 دد الدورات التدريبية(.، عسنوات الخبرة، لعمرل، االعم

الطبقيــة،  ي، واســتخدم الباحـث أسـلوب العينـة العشـوائيةالوصـفي التحليلـن الباحـث بـالمنهح اسـتعا
فـرد  211و ضـابطا 775ومجتمع الدراسة يتكون من ثالث طبقـات وهـي فئـة الضـباط وبلـ  عـددهم 

 .ينءالمينافي  د من الموظفين المدنيين العاملينفر  211ضباط الصف والجنود، وعدد  من فئة

يأه يالن ائج:
 يــة فــي مينــاء الملــك فهــد ومينــاء ينبــع التجــاري بمحافظــة ينبــع تهــتم بتنميــةإن األجهــزة األمن .أ 

 ابتعـاثة بإتباعهـا سياسـة جيـدة وواضـحة تتمثـل فـي ومهارات القـادة الذاتيـة والشخصـي قدرات
 الضباط للدورات المختلفة وبرامح الدراسات العليا داخل المملكة وخارجها.

الفعال  عادة ما يتم تجاهلها مثل مهارة اإلصغاء أبرزت الدراسة أولوية التدريب على مهارات .ب 
مهــــارات  ين، والحــــوار الفعــــال وذلــــك ضــــمن مجموعــــةاَّلتصــــال مــــع المرؤوســــوفــــتأ قنــــوات 

 اَّلتصال.
 اللياقــة البدنيــة وقــوة الشخصــية فقــد جــاءت نســبتها علــى درجــة األهميــة القصــوى فــي جميــع .ج 

 وتوافرهــا َّلبــد منهــا ا  دا جــفئــات العينــة حيــث أجمعــت فئــات العينــة علــى ضــرورتها وأهميتهــ
 ويجب أخذها في اَّلعتبار أثناء التعيين.
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يال وص ا :أه ي
 التوسع فـي ابتعـاث الضـباط للبـرامح التـي يعقـدها المركـز العربـي للدراسـات األمنيـة والتـدريب .أ 

 والتـــي تمـــزج بـــين العلـــوم النظريـــة والتطبيقيـــة، والتركيـــز علـــى إعطـــاء بـــرامح تنميـــة المهـــارات
 لفكرية عناية أكبر.اإلنسانية وا

 ن مهــارات وتــذليلمتــدرب مــن تطبيــق مــا تعلمــه مــتــوفير اإلمكانيــات والمنــاخ الــذي يمكــن ال .ب 
 المصاعب التي تعتر  سبيلهم.

"الم غ ةيا يالشخصة ميوال نظ م ةميوع ق هةايبةأتاءيالعةام  نيفةييي(4002،يآ يالش خ)تيا مي .22
يي اض(ا جه  يا من م"ي)تيا ميم ح ميع ىيضباطيشيطميمت نميال

التعــرف علـى واقـع أداء العــاملين فـي شـرطة مدينــة الريـا ، وتحديـد العالقــة يهـدفت الدراسـة إلـى
بــين المتغيــرات الشخصــية والمتمثلــة فــي )العمــر، الرتبــة العســكرية، عــدد ســنوات الخبــرة فــي الوظيفــة 

دينـة الريـا ، الحالية، مسمى الوظيفة الحالية، الحالة اَّلجتماعيـة( وبـين أداء العـاملين فـي شـرطة م
ــة فــي )الصــي  الرســمية،  كمــا هــدفت إلــى تحديــد العالقــة بــين المتغيــرات التنظيميــة للمنظمــة والمتمثل

 المركزية، أسلوب اإلشراف( وبين أداء العاملين في شرطة مدينة الريا .

ي:الن ائجأه ي
 ارتفاع مستوى أداء الضباط العاملين في شرطة مدينة الريا . .أ 
حدودة بـين العمـر ومسـتوى األداء الـوظيفي، وعالقـة جوهريـة بـين كـل وجود عالقة إيجابية م .ب 

 من الرتبة العسكرية، مسمى الوظيفة الحالية واألداء الوظيفي.
عــــدم وجــــود عالقــــة جوهريــــة بــــين الخبــــرة فــــي الوظيفــــة الحاليــــة، الحالــــة اَّلجتماعيــــة واألداء  .ج 

 الوظيفي.
 ية ومستوى األداء الوظيفي.وجود عالقة عكسية ذات دَّللة إحصائية بين درجة المركز  .د 
 عدم وجود عالقة جوهرية بين أسلوب اإلشراف ومستوى األداء الوظيفي. .ه 

 أه يال وص ا :
 .زيادة سن مرحلة التقاعد كون غالبية ضباط الشرطة من فئة الشباب ذوي اإلنتاجية العالية .أ 
 ة.الحرص على عدم تاخير الترقيات لعالقتها اإليجابية بمستوى أداء ضباط الشرط .ب 
تقــديم مزيــد مــن الحــوافز الماديــة والمعنويــة واَّلهتمــام بالصــي  الرســمية )الوصــف الــوظيفي(  .ج 

 .للمحافظة على استمرار مستوى األداء المرتفع لدى ضباط الشرطة
فــي موضــوع األداء بصــفة عامــة وخاصــة فــي الجوانــب  تإجــراء مزيــد مــن البحــوث والدراســا .د 

 ء.التي من الممكن أن يكون لها عالقة باألدا
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ي(ي"ا جاها يالجمهويينحويال عاونيمعييج يا من"يتيا ميم تان مي2992تيا مي)الط اي،ي .24
يبمت نميالي اض.
التعرف على المتغيرات المـؤثرة فـي تشـكيل موقـف المـواطن تجـاه التعـاون مـع يهدفت الدراسة إلى

ن مــع رجــل التعــرف علــى اخثــار الســلبية للمتغيــرات فــي موقــف الجمهــور تجــاه التعــاو و  رجــل األمــن.
 التعرف على اخليات الواجب توظيفها إلثارة اَّلتجاهات اَّليجابيـة لتنميـة اتجـاه التعـاون بـينو  األمن.

 المواطن ورجل األمن.

الباحـث  اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهح المسأ اَّلجتماعي، وبالنسبة للعينة فقد قصر
متضــمنة  احــث فــي انتقائــه لهــا علــى أن تكــوندراســته علــى العينــة العشــوائية الصــدفية، وقــد ســعى الب

شــريحة رجــال  شــريحة الحــرفيين، ،الشــرائأ األساســية لجمهــور مدينــة الريــا  وهــي شــريحة المهنيــين
مفـردة لكـل  711 شريحة الشباب من الطالب، وتـم تحديـد حجـم العينـة بواقـع ،األعمال والمهن الحرة

 شريحة.

يأه يالن ائج:
 % مــن عينــة مجتمـــع البحــث تطابقـــت 54ر اَّلجتمـــاعي أن أظهــرت النتيجــة العامـــة للمتغيــ .أ 

 تصــوراتهم مــع الــدور اَّليجــابي لــدى رجــل األمــن فــي المجتمــع، وهــي نتيجــة حتميــة وواقعيــة
 تعكــس أهميــة دور رجــل األمــن ووضــعيته بالنســبة للمجتمــع، وهــو الــدور الــذي ظــل يقــوم بــه

 رجل األمن منذ قديم الزمان.
 العينــة يتمنــون أن ينشــد رجــل األمــن صــداقتهم، بعــد أن % مــن أفــراد 15كشــفت الدراســة أن  .ب 

 أمنوه على أمنهم وراحتهم.
 ان رجـــال األمـــن% مـــن نســـبة مجتمـــع البحـــث أفـــادوا بـــ 48مـــن النتـــائح الجـــديرة بالـــذكر أن  .ج 

 % مــن تلــك النســبة امتنعــت عــن اإلجابــة، وأن 21يتمتعــون بدماثــة الخلــق والتواضــع، وأن 
 الكبيـرة للممتنعـين تعكسـان قلـق الجمهـور علـى أخالقيـات رجـال نسبة التاييد المتدنية والنسبة

 األمن، وربما فظاظة تعاملهم وشدة اعتدادهم بانفسهم.
 ســجلت النتــائح المتعلقــة بوظيفــة رجــل األمــن فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى تــدعيم قــيم المجتمــع .د 

 ر إلـى سـالمة% ممـا يشـي 89وأخالقياته، وآدابه العامة أعلى نسبة من التاييد بلغت حـوالي 
 المجتمــع وتمســكه باخالقياتــه وقيمــه وفضــائله، وأنــه إذا مــس ذلــك الجانــب فــإن الجمهــور بــال

ا للتعاون مع رجل األمن بصرف النظر عن قصوره وسلبياته.  شك يكون مستعد ا تمام 
 % من عينة مجتمع البحث أفادت بـان قصـور تعـاملهم مـع رجـل األمـن إنمـا يرجـع إلـى 19 .ه 

 ألمنيــة، وأن أجهــزة اإلعــالم لــم تبصــرهم بتلــك الجوانــب التــي لــو علمــوا بهــاجهلهــم بــاألمور ا
 لكان دورهم مختلف.
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يال وص ا :أه ي
 لحســــن أداء عملــــه، و منعــــا ا  حاســــبة، وتتبــــع عمــــل رجــــل األمــــن ضــــمانضــــرورة الرقابــــة والم .أ 

 لتســـلطه علـــى أفـــراد المجتمـــع وَّل يكفـــي فـــي ذلـــك مجـــرد األوامـــر والنـــواهي بـــل يجـــب معاقبـــة
 ئ.المخط

ن استلزم ذلكا  أفضل الرجال كفاءة ودراية وخلق ضرورة اختيار .ب  غـ   ، للمناصب القيادية، وا 
طويلـة مـن  النظر عن األقدمية، ألنه ليس من الحكمة أن تترك خواص الزعامة مدفونـة فتـرة

 الوظائف الدنيا. الزمن، أو تركها تذهب هباء نتيجة سنين طوال من الكبت وشغل
بضرورة المشاركة  نشر الوعي األمني بين المواطنين وتعزيز إحساسهمعلى اإلعالم األمني  .ج 

قنـاعهم بـان المجتمـع  الجريمـة تسـتهدف الفعلية في حفظ األمن والتصـدي للخـارجين عليـه، وا 
نمــا يجــب ،ســت موكولــة إلــى جهــاز بعينــهباســره، وأن محاربتهــا لي ســاهم جميــع األفــراد أن ي وا 

 للمجتمع. لوقاية من السلوك المناه في الجهود المبذولة ل قدر استطاعتهم

 ا من أجه   في ال نق   و ال يق ا  و ال ع  نا  معا  ي و نظ  "(2992)القي و ي،يتيا مي .24
ي"العيب م

 معرفـــة نظـــم ومعـــايير التعيينـــات والترقيـــات والتـــنقالت فـــي األجهـــزة األمنيـــةيهـــدفت الدراســـة إلـــى
للبيانات  وانين الخدمة في هذه األجهزة مصدرا  العربية وذلك من خالل دراسة مسحية اعتمدت على ق

اقتصــر الحصــول علــى هــذه القــوانين مــن بلــدان عربيــة  المطلــوب تحليلهــا مــن واقــع هــذه الــنظم. وقــد
أيضا هـدفت  ولبنان( ،العربية المتحدة، السودان، األردن سلطنة عمان، اإلمارات مختلفة هي )قطر،

ية الحديثـة فـي مجـال التعيـين والترقيـات واشـتقاق إطـار األساسـ إلى تقديم إطار نظري بضـم المفـاهيم
اقتــراح صــي  عمليــة لتجــاوز تقنيــات نظــم التعيــين والترقيــات، و ل عملــي لتطبيقــات تلــك المفــاهيم أساســا  

والترقيات بـاألجهزة األمنيـة العربيـة، وكـذلك لترسـيخ وتـدعيم جوانـب  جوانب القصور في نظم التعيين
 .التميز فيها

 :الن ائجأه ي
األمنيـة العربيـة  َّل يوجد برمجيات محوسبة خاصة بانشطة إدارة الموارد البشـرية فـي األجهـزة .أ 

 .بما يحقق الفائدة
رسـمها سياسـات إدارة المـوارد  وَّل يوجد اطر عامة تساعد إدارات األجهزة األمنية العربيـة فـي .ب 

وفقــا لالحتياجــات المــوارد  البشــرية فيهــا، وكــذلك فــي إعــداد اَّلســتراتيجيات القــادرة علــى تنميــة
 المستقبلية على مستوى كل قطر من األقطار العربية.

ي
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 أه يال وص ا :
 .إنشاء برامح محوسبة تختص بانشطة إدارة الموارد البشرية في األجهزة األمنية العربية .أ 
عـداد اسـتراتيجيات لتنميـة المـوارد البشـرية لسـد اَّلحتياجـات المسـتقبلية علــى  .ب  رسـم سياسـات وا 

  .من األقطار العربيةمستوى كل قطر 
والترقيــات بــاألجهزة األمنيــة  اقتــراح صــي  عمليــة لتجــاوز جوانــب القصــور فــي نظــم التعيــين .ج 

 .العربية، وكذلك لترسيخ وتدعيم جوانب التميز فيها

ي"الي اضبيألفياتيفييالمنظما يالشيط مل" ق   يأ ال بيالخ  ايي(ي2929)الكا ب،ييتيا م .22
الريا ،  عرفة القائمين باختيار األفراد العسكريين بمعهد جوازاتالبحث في ميهدفت الدراسة إلى

جــــوازات  وكــــذلك القــــائمين باإلشــــراف علــــى عمــــل األفــــراد بجــــوازات جــــدة باختيــــار األفــــراد فــــي معهــــد
لى أي مدى تتطابق مع ما تتطلبه المهنة من معـايير صـالحية األفـراد للعمـل،الريا  والمعـايير  ، وا 

الدراسة المـنهح  اَّلختيار لألفراد والعاملين في قطاع الجوازات، واتبعت هذه التي يراها القائمون على
 .جمع بيانات الدراسةل اَّلستبانةالوصفي واستخدام أداة 

 :الن ائجأه ي
علــى اختيــار األفــراد يولــون أهميــة أكبــر مــن أولئــك الــذين يقومــون باإلشــراف علــى  القــائمين .أ 

الـــــذكاء، الطالقـــــة اللفظيـــــة، حســـــن  ،الدراســـــي المعـــــايير التاليـــــة )المؤهـــــل األفـــــراد فـــــي عمـــــل
ســرعة الفهــم،  ،علــى الكتابــة، قــدرة الحركــة، التعبيــر والقــراءة صــلة القرابــة، القــدرة اَّلســتماع،

 وحسن الهندام(. ،السلوك الميل للعمل العسكري، استقامة

 أه يال وص ا :
 .الجوازات اَّلهتمام بصالحية أساليب ومعايير اَّلختيار لألفراد العاملين في قطاع .أ 
اَّلهتمــام بــإدارة تنميــة المــوارد البشــرية والعمــل علــى تطبيــق وظائفهــا فــي اَّلختيــار والتعيــين  .ب 

 .لتحسين أداء المستوى الشرطي

يالتيا ا يا جنب م:
(ي"يالب ئةةمي4002ي،Canadian police Associationجمع ةميالشةةيطميالكنت ةميتيا ةمي) .2

 ال يي عم يبهاي تاي يو نم هيالموايتيالبشي مي"
ومؤسسه الشرطة الكندية بعمل دراسة هدفت إلى البحث  IBMة شركقامت  2115في شتاء  إنه

أولويـات وهـي  في "البيئة التي تعمل بها إدارة وتنميه الموارد البشرية" وقد ركزت الدراسة علـى خمـس
مـن المــوارد  وتحسـين قـدرات قطــاع تخطـيط اَّلحتياجـات ،لكفـاءاتوزيـادة نطـاق قطــاع ا ،اَّلسـتقطاب
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كانــت مصــادر  زيــادة التمويــل والمصــادر، وقــدو  ،رة عالقــات العمــال والمــوظفينادإوتحســين  ،البشــرية
األساســــية  الدراســـة مـــن البيانـــات )بيانـــات المـــوظفين، ممارســـات التنميـــة البشـــرية، وقاعـــدة البيانـــات

شـــرطه  موظـــف 724وقـــد أرســـلت إلـــى  اَّلســـتبانةكانـــت أداة الدراســـة  وقـــد (،بتكنولوجيـــا المعلومـــات
 .2116 إلى جمع اإلطار النظري للبحوث وعمل مقابالت وقد اكتمل البحث في مارس باإلضافة

يأه يالن ائج:
 .للموارد البشرية تتقدم ببطء هناك بطء في عمليه التقدم وكان تخطيط اَّلحتياجات .أ 
 – 2115الشــيء خــالل الفتــرة )  ســتقطاب تحســنت بعــ قــدرات تخطــيط القــوى العاملــة واَّل .ب 

2116.) 
تخطـيط القـوى العاملــة حتـى اخن لــم يتكامـل مــع التخطـيط التشــغيلي واَّلسـتراتيجي والمفــاهيم  .ج 

 غير كافيه لتالقي الطلب. اَّلبتكارية

 أه يال وص ا :
 .تطوير أداء تخطيط اَّلحتياجات للموارد البشرية .أ 
 .لة باَّلستقطاب وتحسين إدارة العالقات العماليةتطوير قدرات تخطيط القوى العام .ب 
وضع الخطط واَّلستراتيجيات والمفاهيم اَّلبتكاريـة لتطـوير األداء فـي ممارسـة تنميـة المـوارد  .ج 

 البشرية ضمن تكنولوجيا وتقنيات متقدمة ومتطورة.

(ي"مماي ةا ي4002ي،Canadian police Associationجمع ميالشةيطميالكنت ةمي)تيا مي .4
 .العام م،يال  قطاب،يويال تي ب"ينم ميالموايتيالبشي م،يك خط طيالقوى تاي يو 
العاملـة،  الدراسة إلى البحـث فـي "ممارسـات إدارة وتنميـة المـوارد البشـرية، كتخطـيط القـوى هدفت

فــي قطــاع  اَّلســتقطاب، و التــدريب" و ذلــك مــن خــالل دراســة صــغيرة عــن ممارســات المــوارد البشــرية
 .استبانه 778استبانه، و جمع منها  797ا. و قد قام المجلس بتوزيع خدمات الشرطة في كند

يأه يالن ائج:
المـــدراء يســـتخدمون أدوات )كنمـــاذج  بالنســـبة لتخطـــيط المـــوارد البشـــرية فـــإن معظـــم الضـــباط .أ 

لتنميــــة  اســــتراتيجيةالتخطــــيط و أنظمــــة المعلومــــات( لتطــــوير خططهــــم ألن لــــديهم خطــــة أو 
 .الموارد البشرية مكتوبة

نوعيـــة مجنـــديهم و  راضـــون جـــدا عـــن جـــودة %81نســـبة لالســـتقطاب واَّلختيـــار أكثـــر مـــن بال .ب 
 ذلك نتيجة لسياسات استقطاب جيدة.و 



 
 

84 

 أه يال وص ا :
 .اَّلستقطاب والتدريب اَّلهتمام بوظائف تنمية إدارة الموارد البشرية وخاصة وظيفة .أ 
 .قطاب العالية المهنيةزيادة اَّلهتمام بجودة ونوعية المجندين ضمن معايير اَّلختيار واَّلست .ب 

يمج ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيطميالمقاطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميوالب ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيط متيا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمي) .4
Police sector Council (PCS-CSP) policing Environment 2005 

Canada 2006ي"عم  ةةمي ح  ةة ي نم ةةميالمةةوايتيالبشةةي ميا  ةة يا  ج ميلقطةةاعيالشةةيطميفةةيي)
 كنتا"
 لقطـاع الشــرطة فـي كنــدا"، اَّلسـتراتيجية "عمليـة تحليـل تنميــة المـوارد البشــرية الدراسـة إلــى هـدفت

وذلــك مــن خــالل تحقيــق كيــف أن الشــرطة فــي كنــدا تســتطيع تقــديم الخدمــة األفضــل للمجتمــع التــي 
بــه، وقــد قامــت هــذه الدراســة بنــاء علــى زيــادة الطلــب مــن المــواطنين بضــرورة أن تعيــد الشــرطة  تعمــل
حــدث الدراســة عــن كيفيــة إدارة سياســات نفســها مــن خــالل تعــديل الطريقــة التــي تعمــل بهــا، وتت تقيــيم
 مفــــاهيم القيــــادة وأطــــر اإلدارةات والممارســــات كقــــرارات التوظيــــف و المــــوارد البشــــرية واإلجــــراء تنميــــة

 لسياسة المجتمع وذلـك يتطلـب اهتمـام جديـد واعتبـارات. هـذا إذا كـان تنظـيم الشـرطة ينـوي البقـاء ذو
 المجتمع.وفعال أكثر من المتوقع وأكثر مع الجمهور و  صلة

ـــــت ـــــات، وكان ـــــل قواعـــــد البيان ـــــات، وتحلي ـــــارة عـــــن مراجعـــــة الملف  أدوات الدراســـــة المســـــتخدمة عب
موظــف  211انات علــى ت ميدانيــة، وكــان هنــاك توزيــع اســتبزيــاراالمجموعــات، و  وعمــل والمقــابالت

 .استبانه 725منها  جمع شرطة

يأه يالن ائج:
عمليـة تـدريب واضـحة وممنهجـة إَّل أن هنـاك  أن بالنسبة للتدريب وتسـجيالته كانـت النتيجـة .أ 

البــرامح  قاتتــدريب الكمبيــوتر ومســا مثــل هنــاك اســتخدام محــدود للمفــاهيم التدريبيــة الحديثــة
 التعليمية وتطوير الذات.

وتخطــيط القــوى العاملــة كانــت بالنســبة لــدوائر أو وحــدات  والتعيــين أن اَّلســتقطاب واَّلختيــار .ب 
 ة.عملية محدودة وضعيفة وغير هامالشرطة 

الشـــرطة ممـــا يعنـــي أنـــه فـــي العقـــد المقبـــل ســـيتطلب تركيـــز  قـــوة تشـــير النتـــائح إلـــى شـــيخوخة .ج 
 .أنشطة التوظيف إلحالل المتقاعدين
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 أه يال وص ا :
تقـديم  تنـوع يجب أن يكـون هنـاك تغييـر فـي المهـارات بسـبب تقـدم التكنولوجيـا الحديثـة حيـث .أ 

 الشـــرطة مـــن خاللهـــا بمواكبـــة هـــذه الخـــدمات وأيضـــا الجـــرائم الناشـــئة الجديـــدة، لـــذلك تســـعى
 .العالية من حيث تغيير الطرق التقليدية المستويات

مــن أجــل جــذب المرشــحين مــن غيــر  اَّلقتصــادية ابتكــار وســائل حديثــة مــع تقليــل الحــواجز .ب 
 المصادر التقليدية.

اَّلهتمـــام بزيـــادة اَّلســـتقطاب واَّلختيـــار والتعيـــين وتخطـــيط القـــوى العاملـــة فـــي جميـــع دوائـــر  .ج 
 ت الشرطة لرفع أعداد الشرطة من ذوي األعمار الصغيرة إلحالل المتقاعدين.ووحدا

(ي"البحثيعنيأ ال بي بتاع ةميجت ةت يومب كةي يمةنيخة  ي  ةات ي4002ي،Scrivenerتيا مي) .2
   يبالول ا يالم حت يا مي ك ميبول ميواشنطن"ويجتتيفييق  يشيطميتو ييي ع  نيأفيات

جـدد  يب إبداعية جديدة ومبتكرة من خـالل زيـادة تعيـين أفـرادالدراسة إلى "البحث عن أسال هدفت
جمـع المعلومـات األساسـية و  يـت بالوَّليـات المتحـدة األمريكيـة بوَّليـة واشـنطن".و فـي قسـم شـرطة دوتر 

الجهـــود لزيـــادة عـــدد الطلبـــات القليلـــة التـــي تقـــدم لشـــغل وظيفـــة  بمســـاعدة األنشـــطة التســـويقية وامتـــداد
  .يتو دوتر ضابط شرطة في منطقة 

 يشخصــــال هودخلـــ 26 - 27قامـــت الدراســـة علـــى أربــــع مجموعـــات مـــن الشـــباب البــــال  عمـــره 
مـــن  وأقـــل، وكمجمـــوعتين مـــن المجموعـــات مـــن الـــذكور األمريكـــان األفـــريقيين، وواحـــدة 21.111$

 15% (،اإلسـبانياألمريكيين األفارقة اإلنـاث، واألخيـرة مـن الشـباب الـذكور الالتينيـين )مـن األصـل 
اجتمعـوا  مشـارك، وقـد 45ة يسكن في المدينة والبـاقي فـي محيطهـا، وكـان عـدد المشـاركين من العين

 .البكالوريوس سة الدبلوم حتىاليومين متواصلين، وكان المستوى التعليمي للمشاركين من در 

يأه يالن ائج:
ألســباب عديــدة منهــا، الفســاد المــالي،  المشــاركين َّل يرغبــون فــي العمــل فــي شــرطة المدينــة .أ 

والماديـة وهـذا مـا يعطـي التصـور  ، ونقص المصـادر البشـريةنظمةتفاع معدل الجريمة الموار 
 .السيئ للعمل في الشرطة في المدينة

 اَّلســـتراتيجيةالمشـــاركين تســـاؤَّلت عـــدة للحـــل حـــول )الراتـــب( والســـمعة الجيـــدة، الخطـــة قـــدم  .ب 
خلـــق نظـــام جديـــد العاملـــة، المســـار الـــوظيفي، التــدريب الجيـــد والمميـــز باإلضـــافة إلــى  للقــوى

 والحوافز والمكافآت. لتقييم األداء
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 أه يال وص ا :
نظـــرا  لزيـــادة معـــدَّلت الجريمـــة والفســـاد المـــالي فـــي المدينـــة ونقـــص المـــوارد البشـــرية أوصـــى  .أ 

الباحـــث بزيـــادة المصـــادر البشـــرية ورفـــع أجـــور العـــاملين والحـــوافز الماديـــة والمعنويـــة لزيـــادة 
 معدَّلت اَّلستقطاب والتعيين.

اســتراتيجيات وخطــط تدريبيــة للقــوى العاملــة وتخطــيط المســار الــوظيفي الجيــد وخلــق  وضــع .ب 
 نظام جيد في زيادة تقييم األداء.

 (ي"يالقائتيالع كيييومهايا يال حتثيالفعا "4004ي،Hinckه نكيتيا مي) .2
 التعـرف علـى أهـمو  تحديد مهارات التحدث الفعال المطلوبة للقادة العسـكريين. إلى الدراسةهدفت 

التعــرف علــى و  العســكريين. الوســائل واألســاليب لتطــوير وتحســين مســتوى مهــارة التحــدث لــدى القــادة
 طبيعة العالقة بين مهارة التحدث والقيادة الفعالة.

الدراسـة مـن  قابلة على عينةالدراسة، وطبق أداة الدراسة الم ي فياستخدم الباحث المنهح الوصف
( Leavenworth Kansas Fort) يش األمريكـي مـن( قائـد عسـكري بمنصـب ريـادي فـي الجـ21)

( ضـابط عسـكري تـم اختيـارهم بطريقـة عشـوائية مـن 711باإلضافة إلى استبانة أخـرى طبقهـا علـى )
(Faculty members at CGSOC) 

يأه يالن ائج:
 أن القـــادة العســـكريين الـــذين شـــملهم اَّلســـتطالع يعتقـــدون أن امـــتالكهم لمهـــارة التحـــدث هـــي .أ 

 %.17.8 بنسبة
 % من القادة العسكريين بان هناك فجوة15و (CGSOC) % من ضباط كلية 87يعتقد  .ب 

 بين مهارات التحدث المطلوبة والفعلية، وأن سبب هذه الفجوة هو إمـا بسـبب نقـص التعلـيم
 أو أن مهارة التحدث َّل تمثل أولوية في الجيش.

 بثقة. ف الطارئةمهارات التحدث تحسن من مستوى القيادة وتمكن من التعامل مع الظرو  .ج 

يال وص ا :أه ي
هــــذه  ة ومعرفــــة كيفيــــة تطــــويرلــــضــــرورة امــــتالك القــــادة العســــكريين لمهــــارات التحــــدث الفعا  .أ 

 المهارات.
 ممارسة مهارات التحدث والتخاطب من خالل العديد من المناسبات العامة. .ب 
 تطبيق نماذج علمية لقياس مستوى مهارة التحدث والبالغة اللغوية. .ج 
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" ة كولوج ميال ةةما يالنف ة ميلضةباطيالبةةول سيي(2999،يEd Nowicki كيي) تينةويتيا ةمي .2
ي.فييالول ا يالم حت يا مي ك م"

على مدار عدة سنوات بعنوان اثني عشر سمة لضباط البـوليس ذوي  هدفت الدراسة إلى التعرف
 حيـث توصـل Traits Of Highly Effective Police Officers 12الكفـاءة والفاعليـة العاليـة: 

الكاتـب مـن خـالل دراسـته وأبحاثـه العديـدة علـى مجموعـة كبيـرة مـن ضـباط الشـرطة المتميـزين وذوي 
الكفــاءة والفعاليــة العاليــة فــي األداء إنمــا ترجــع بالدرجــة األولــى إلــى ســماتهم النفســية المســتقرة لــديهم 

أكثــر مـــن ومهــاراتهم فــي اســـتغالل تلــك الســـمات فــي المواقـــف المختلفــة التــي يتعرضـــون لهــا، وذلـــك 
التدريب وحده َّل يكفـي إلخـراج ضـابط ن وأيتعَطى إليهم. نرجوعه إلى البرامح التدريبية التي يمكن أ

نــاجأ ذي كفــاءة وفاعليــة عاليــة فــي األداء األمنــي مــا لــم يكــن لديــه الســمات النفســية الالزمــة للنجــاح 
رطي هي فن أكثر من كونها الكفاءة والفاعلية في أداء العمل الشوكذلك يوالتوافق النفسي مع العمل.

علــم يتعلمــه الضــابط، وقــد انتهــى الكاتــب إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن الســمات النفســية الهامــة والتــي 
حصرها في اثني عشر سمة تجمع بين ضباط البوليس المتميزين وذوي الكفاءة والفاعلية العالية في 

بط يضــمن لــه أكبــر قــدر مــن العمــل، ومؤكــدا  علــى أن تــوافر أكبــر عــدد مــن هــذه الســمات فــي الضــا
يالنجاح والكفاءة والتوافق النفسي مع عمله.

 أه يالن ائج:ي
 خلص الباحث إلي تحديد السمات النموذجية لضباط البوليس ذوي الكفاءة العالية وهي: 

 .الموضوعية وعدم التعصب .أ 
 .الفهم الصائب لألمور .ب 
 .مهارة اإلبداع واَّلبتكار في العمل .ج 
 .أ العملاَّللتزام بقوانين ولوائ .د 
 .التضحية من أجل اخخرين .ه 
 .الثبات على الحق .و 
 .اَّلستماع الجيد لخخرين .ز 
 .روح الدعابة والمرح .ح 
 .تحمل المسؤولية .ط 
 .الثقة بالنفس .ي 
 .حسن التصرف في المواقف المختلفة .ك 
 .التعطش لمعرفة كل جديد في طرق وأساليب العمل .ل 
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 أه يال وص ا :
لضــباط البــوليس حســب النتــائح التــي ذكــرت  اَّلهتمــام بدراســة المعــايير والســمات النموذجيــة .أ 

 .آنفا  

(ي" حت ةتيال ةما يالشخصة ميالخاصةميبالضةابطيالنةاجحي2922ي،Reginaldتيا مي)ي غ نالةتي .2
 فييمقاب يالضابطيغ ييالناجح"

اســتبيان  هــدفت الدراســة إلــى تحديــد الســمات الشخصــية للضــابط النــاجأ وذلــك مــن خــالل تطبيــق
ضــابط  51ضــابط بــوليس ) 711صــية علــى عينــة تكونــت مــن )كاتــل( للعوامــل الســتة عشــر للشخ

ضـــابط بـــوليس يمثلـــون مجموعـــة  51بـــوليس يمثلـــون مجموعـــة الشخصـــية الناجحـــة فـــي مقابـــل عـــدد 
الشخصــية غيــر الناجحــة( وقــد تــم صــياغة عــدد ســتة عشــر فرضــا  فــي هــذه الدراســة تتعلــق بجوانــب 

 النجاح وعدم النجاح في شخصية ضابط البوليس.

ي:أه يالن ائج
 وقد خلصت الدراسة إلى أن الضابط الناجأ يكون:

 .أكثر ذكاء   .أ 
 أكثر ثقة بالنفس. .ب 
 أكثر نشاطا  في الناحية العملية. .ج 

 أه يال وص ا :
يــــتم اختيــــار وتعيــــين ضــــباط الشــــرطة ضــــمن معــــايير اَّلختيــــار وخاصــــة بمعــــايير الســــمات  .أ 

 .الشخصية للضابط الناجأ التي ذكرت في النتائح آنفا  

يا ا يال ابقم: ع  ايع ىيالتيي
ـــة، و 1دراســـة ســـابقة منهـــا  29اســـتعر  الباحـــث لقـــد   8دراســـة عربيـــة و 74دراســـات أجنبي

دراسات فلسطينية، وقد استعر  الباحث تلك الدراسات وفـق ترتيـب زمنـي مـن األحـدث إلـى األقـدم، 
م. ومعظم هذه الدراسات أجريت على القطاع األمني بشكل عام 7987م وحتى عام 2172من عام 

ـــ ـــدفاع المـــدني، مث األمـــن العـــام، حـــرس الحـــدود وغيرهـــا. حيـــث اهتمـــت معظـــم ل أجهـــزة الشـــرطة، ال
دارة الموارد البشرية بحق األمن مثل اإلصـالح والتطـوير اإلداري، التطـور  الدراسات السابقة بتنمية وا 

ثـــل التنظيمـــي، الثقافـــة التنظيميـــة، البنـــاء التنظيمـــي. كمـــا وأجريـــت تلـــك الدراســـات فـــي دول عديـــدة م
 فلسطين السعودية، كندا، أمريكا.
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يأوجهيال شابه:
بع  المجاَّلت مثـل  تشابهت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية فييبالن بميلب ئميالتيا م: .2

ـــة ـــل دراســـة  تناولهـــا بيئ ( ودراســـة 8001صـــيام )( ودراســـة 8002)الفرجـــاني جهـــاز الشـــرطة مث
SCRIVENER) 8002 ودراســــــــــة )CACP) 2111 ودراســــــــــة )CPA) 8002 ودراســــــــــة )

 (8001دحـالن) ودراسة (8077 الطناني)ودراسة  (8078الغماري ) م( ودراسة7989الكاتب )
 الــــذويبي) ودراســــة (8002دوش ) ودراســــة (8002 الغــــانم) ودراســــة (8002 حياالمــــ)ودراســــة 
ي(.7992آل الشيخ ) ودراسة( 8008 الرشودي) ودراسة (8002القحطاني )ودراسة ( 2015

 مـــع بعـــ  الدراســـات بانهـــا تناولـــت بيئـــة جهـــازقـــد تشـــابهت اســـات المحليـــة فوبخصـــوص الدر 
ـــــل  ـــــاني، دراســـــة )و  (8078 ،الغمـــــاريدراســـــة )الشـــــرطة فـــــي قطـــــاع غـــــزة مث دراســـــة و ( 8070 الطن

 .(8001دراسة )صيام،و ( 8001،دراسة )دحالنو ( 8002الفرجاني،)

ظـــيم واإلدارة واختيـــار تشـــابهت مـــع بعـــ  الدراســـات فـــي أنهـــا تناولـــت التن بالن ةةةبميل م غ ةةةيا : .4
بحــر دراسـة )و( 7929( ودراســة )الكاتـب 7991وتي يـدراسـة ودراسـة )القر  مثةة األفـراد والتعيـين 

 .(8002دراسة )الزعنون، و ( 8009دراسة )جرغون، و ( 8077والعجلة، 

كذلك اتفقـت الدراسـة الحاليـة مـع معظـم الدراسـات السـابقة باسـتخدامها  بالن بميلمنهجيالتيا م: .4
 كمنهح مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات. ليانة والمنهح الوصفي التحلياَّلستب

ويؤكـــد الباحـــث أن جميـــع تلـــك الدراســـات اســـتفاد منهـــا فـــي إثـــراء الجـــزء النظـــري لدراســـته هـــذه 
 واستانس بها في بناء أدوات الدراسة اَّلستبانة وتحليل وتفسير النتائح.

مــام بالنوعيــة والنخبــة المتميــزة مــن أفــراد الشــرطة ويامــل الباحــث أن تكــون دراســته منطلقــا  لالهت
عند اَّلختيار والتعيين وفق المعايير والضوابط النموذجية بهدف تعزيز مفهوم اختيار النوعيـة ولـيس 

المعــايير النموذجيــة تعطــي نتــائح ضــمن ووفــق  الكميــة ومــن هنــا يؤكــد الباحــث بــان عمليــة اَّلختيــار
 ي.األداء الشرط فعالية عالية في مستوى
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يأوجهيالخ  ف:
دراســـة )الزعنـــون، و ( 8009دراســـة )جرغـــون، وقـــد اختلفـــت هـــذه الدراســـة عـــن  بالن ةةةبميل ب ئةةةم: .2

أفراد الشرطة بينما الدراستين السابقتين تناولت ضوابط ومعايير اَّلختيار في بيئة  بانها (2116
 قطاع التعليم والقطاع الحكومي المدني.بيئة طبقت على العاملين في 

اختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة بانها تناولت مواضيع ما قبل التعيين ميل م غ يا :يبالن ب .4
وهــي معــايير وضــوابط اَّلختيــار والتعيــين بينمــا اهتمــت الدراســات الســابقة بمواضــيع متعــددة فــي 

 إدارة تنمية الموارد البشرية.

يع لــم تبحــث مــن قبــل الدراســة بانهــا تطرقــت لمواضــهــذه اختلفــت  بالن ةةبميلمواضةة عيالتيا ةةم: .4
كمعـــايير اَّلختيـــار والتعيـــين وكـــذلك المواصـــفات والصـــفات والســـمات لرجـــل الشـــرطة النموذجيـــة 

 Edويكي و)إد نـ (2116)الزعنـون، و( 2119)جرغـون،  والتي لـم يـتم بحثهـا إَّل فـي دراسـات
Nowicki ،7999)  هينك(وHinck ،2112) 

لتناولهـا عنـوان مـن واقـع تجربـة الباحـث وهـي لقد تميـزت هـذه الدراسـة بالن بميلنتي يالموضوع:ي .2
اختلفـت هـذه الدراسـة عـن الدراسـات السـابقة بعـدم تطـرق أحـد لمثـل هـذه حيث محل قيد وبحث، 

بـــداء أهميــة  لوجــود مشـــكلة  ضـــوابط ومعــايير اختيـــار وتعيــين منتســـبي الشــرطة وذلـــكالدراســة وا 
لمشـكلة التـي يواجههـا صـباح ومعايشـته لحقيقية قد لمسها الباحـث وشـعر بهـا مـن خـالل خبرتـه 

فـــي جهـــاز الشـــرطة  لســـنوات عديـــدةفـــي عـــدة إدارات شـــرطية كضـــابط شـــرطة متمـــرس مســـاء، 
، وأنــه باألهميــة بمكــان الوقــوف أمــام هــذه المشــكلة ووضــع النتــائح والتوصــيات التــي الفلســطينية

 .توصل إليها الباحث

مـن  إلـى العديـد دراسـتهاحـث فـي ابقة التي ذكرهـا البخلصت الدراسات الس الن ائج:ي لىبالن بمي .2
وأيضا تخص تنمية الموارد البشرية في األجهزة األمنية العربية بشكل  ،النتائح التي تهم الباحث

عـــام والفلســـطينية بشـــكل خـــاص، حيـــث دعـــت هـــذه الدراســـات إلـــى وجـــوب تـــوفر نظـــام للتحليـــل 
البشـرية العاملـة فـي للمـوارد  استراتيجيةالوظيفي، وأن يكون هناك اهتمام واضأ وصريأ بخطة 

أجهـــزة الشـــرطة، وأن هنـــاك العديـــد مـــن الـــدول تســـتخدمها إلـــى أن هـــذه الخطـــط لـــم تصـــل إلـــى 
المســتوى المطلــوب، أيضــا بالنســبة لالســتقطاب فقــد أظهــرت بعــ  الدراســات أن هنــاك مشــاكل 
فــي عمليــة اَّلســتقطاب وذلــك نتيجــة لتــدخل بعــ  الظــروف فــي عمليــة اَّلســتقطاب كالواســطة 

وبعـ  العوامـل األخـرى، مـع العلـم أن  .واَّلنتمـاءات الحزبيـة والتـداخالت السياسـية ةوالمحسوبي
لتدريب فقد أقـرت جميـع اأما  .هناك دراسات أشادت بعملية اَّلستقطاب واَّلختيار التي تقوم بها



 
 

97 

مقصـورا  الدراسات التي تحدثت عنه بوجوبه إَّل أنه يكتنفه العديد من المشاكل مثـل أن التـدريب 
وأن معظـــم المـــدراء يـــرون أن  وَّل يشـــمل القـــدامى لتحقـــين الجـــدد مـــن الضـــباط واألفـــرادلمعلـــى ا

التـدريب هـو العصــا السـحرية لحــل المشـاكل وأنــه توجـد مشــكلة فـي تحديــد اَّلحتياجـات التدريبيــة 
مــن قبــل القــائمين علــى عمليــة التــدريب، وأخيــرا بالنســبة لتقيــيم األداء فــإن العديــد مــن الدراســات 

ــــه ــــي تكشــــف  أظهــــرت أهميت ــــيم األداء هــــي الت ــــة تقي ــــد أظهــــرت الدراســــات أن عملي القصــــوى فق
اَّلنحرافــات فــي أداء العــاملين، وهــي الوســيلة التــي يــتم بهــا تحفيــز وتشــجيع العــاملين، باإلضــافة 

وأن هـــذه الدراســـة  إلـــى أن اَّلهتمـــام بعمليـــة التقيـــيم يالشـــي معظـــم المشـــاكل التـــي فـــي المنظمـــة.
ر المتبعــة فــي اختيــار ضــباط وأفــراد الشــرطة والتــي هــي مــن أهــم تحــدثت عــن الضــوابط والمعــايي

المرتكزات األساسية لسياسة اَّلرتقاء باَّلنتقاء والمفاضـلة َّلستحسـان أفضـل العناصـر الموجـودة 
واختيارهــا ضـــمن معــايير محـــددة وبــذلك تـــذوب مشــكلة وجـــود عناصــر بشـــرية َّل تنطبــق عليهـــا 

دد، في هذه األثناء تقوم إدارة الموارد البشرية بتاهيـل المواصفات والمعايير أمام المستقطبين الج
والعمـل علـى نقـل من هو غير مؤهل وكذلك إحالة كبار السن والمرضـى والجرحـى الـى التقاعـد 

الــذين تــم اختيــارهم عشــوائيا دون المعــايير أو المواصــفات إلــى أعمــال أخــرى فــي وزارات مدنيــة 
عــا  مـا يمكــن تالشــي وبهـذا نو صــفاتهم ورغبــاتهم، ومجـاَّلت أعمــال أخـرى تالءمهــم وَّل تـالءم موا

 .التي َّل تنطبق عليها المواصفات والمعاييرظاهرة العناصر 
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يالمقتمم:
جراءاتهــا محــورا رئيســيا يــتم مــن خاللــه انجــاز الجانــب التطبيقــي مــن  تعتبــر منهجيــة الدراســة وا 
الدراسة ، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى 

، وبالتـــالي تحقـــق  النتـــائح التـــي يـــتم تفســـيرها فـــي ضـــوء أدبيـــات الدراســـة المتعلقـــة بموضـــوع الدراســـة
  .األهداف التي تسعى إلى تحقيقها

تنــاول هــذا الفصــل وصــفا للمــنهح المتبــع ومجتمــع وعينــة الدراســة، وكــذلك أداة الدراســة يحيــث 
المســتخدمة وطريقــة إعــدادها وكيفيــة بنائهــا وتطويرهــا، ومــدى صــدقها وثباتهــا. كمــا يتضــمن وصــفا 

ة الدراســة وتقنينهــا، واألدوات التــي اســتخدمها لجمــع لإلجــراءات التــي قــام بهــا الباحــث فــي تصــميم أدا
بيانــــات الدراســــة ، وينتهــــي الفصــــل بالمعالجــــات اإلحصــــائية التــــي اســــتخدمت فــــي تحليــــل البيانــــات 

 واستخالص النتائح ، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

يأ  وبيالتاي م:
المــنهح الوصــفي دام تــم اســتخ إلــى تحقيقهــا علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى بنــاء  

ا ويعبـر التحليلي، والذي يعتمد علـى دراسـة الظـاهرة كمـا توجـد فـي الواقـع ويهـتم بوصـفها وصـفا دقيقـ
، كما َّل يكتفي هذا المنهح عند جمع المعلومات المتعلقـة بالظـاهرة مـن أجـل عنها تعبيرا كيفيا وكميا

ل والـــربط والتفســـير للوصـــول إلـــى استقصـــاء مظاهرهـــا وعالقاتهـــا المختلفـــة ، بـــل يتعـــداه إلـــى التحليـــ
 .استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع

يمصاتييالمع وما :
تـــم اَّلعتمـــاد علـــى مصـــدرين للمعلومـــات تتمثـــل فـــي مصـــادر أوليـــة ومصـــادر ثانويـــة وســـيتم 

 استعراضها على النحو التالي:
معالجــة اإلطــار النظــري للبحــث إلــي مصــادر البيانــات فــي تــم اَّلتجــاه : حيــث المصةةاتييالثانو ةةم .7

الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــدوريات والمقــاَّلت 
والتقــارير، واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث والمطالعــة فــي 

 مواقع اإلنترنت المختلفة.

إلــي جمــع البيانــات تــم اللجــوء : لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع البحــث ا ول ةةميالمصةةاتي .4
لهذا الغر ص  والتي كاداة رئيسة للبحث،  اَّلستبانةاألولية من خالل  ي.ممت خصيصا  
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 مج معيالتيا م:ي
، وبـــذلك فـــان مجتمـــع يـــتم دراســـتهامجتمـــع الدراســـة يعـــرف بانـــه جميـــع مفـــردات الظـــاهرة التـــي 

علــى مشـــكلة  وبنــاء   .جميــع األفــراد أو األشــياء الــذين يكونـــون موضــوع مشــكلة الدراســة الدراســة هــو
في قطاع غزة ضباط الشرطة الفلسطينية جميع الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من 

مـن ( يبـين أعـداد ضـباط الشـرطة 7والملحق رقم )ضابطا ، ( 179)وعددهم ة نقيب فما فوق من رتب
 وتوزيعاتهم حسب اإلدارات والمحافظات. فما فوق نقيب رتبة

ي(2جتو ييق ي)
الخم ميقطاعيغ  يمحافظا يمينق بيفمايفوايمو عميع ىيالف  ط ن ميمنيي بأعتاتيالضباطيفييالشيطمي وضحي

ي 02/02/4024ح ىي اي خيبإتايا هايالم عتت ي

مج معيالتيا ميفيي ي بم  
  تايا يالشيطم

مج معيالتيا ميفيي
  يالخم مالمحافظا

يمجموع
 مج معيالتيا م

 486 284 202 نق ب 1
 173 94 79 يائت 2
 57 33 24 مقت  3
 3 1 2 عق ت 4
 0 0 1 عم ت 5

 720 412 308يالك ييلمج معيالتيا ميالمجموع

نقيـب فمـا فـوق حيـث أن الرتـب السـامية تبـدأ مـن فئـة الضـباط مـن رتبـة  وقد استهدف الباحـث
رتبــة رائــد فمــا فــوق وهــي تعتبــر وظيفــة فــي القيــادة اإلشــرافية حســب الســلم الــوظيفي، وألهميــة رتبــة 
النقيــب يــرى الباحــث بانهــا رتبــة وظيفيــة تجمــع بــين الضــابط التنفيــذي والضــابط اإلداري اإلشــرافي، 

 ية والتنفيذية.حيث أنه حلقة الوصل بين الوظيفتين اإلشراف

وقــــد اســــتهدف الباحــــث مجتمــــع الدراســــة موزعــــا  علــــى المحافظــــات الخمســــة واإلدارات وذلــــك 
 منطقة دون األخرى في القطاع.التركيز على دقة دون إثراء  و للحصول على نتائح أكثر 

ي:ع نميالتيا م
علــى  بانةاســت 211تــم توزيــع و  ،الطبقيــة العشــوائية وقــد قــام الباحــث باســتخدام طريقــة العينــة 

 %95 إســـتبانة بنســـبة 285وقـــد تـــم اســـترداد % مـــن مجتمـــع الدراســـة، 47.1بنســـبة عينـــة الدراســـة 
  .والجدول التالي يوضأ ذلك

ي
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ي(2جتو ييق ي)
ي وضحيعتتيال  بانا يال يي  ي و  عهايوال يي  يا  يتاتهايلع نميالتيا م

 

ي ت جمالييال  بانا يالم  ييي جمالييال  بانا يالمو عم ي بم  
 222 198ينق ب 1
 59 61 يائت 2
 35 38 مقت  3
 3 3 عق ت 4
 0 0 عم ت 5

 285 300يا جمالي

يخطوا يبناءيا   بانم:
أفــراد ير المتبعــة فــي اختيــار وتعيــين الضــوابط والمعــاي قــام الباحــث بإعــداد أداة الدراســة لمعرفــة

 -التالية لبناء اإلستبانة: الخطوات، واتبع الباحث األداء الشرطيالشرطة وأثرها على فعالية 
الدراسات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة، واَّلسـتفادة منهـا و األدب اإلداري على  اَّلطالع -7

 في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.
راء عــر  الباحـــث اَّلســتبانة علـــى مشـــرف الدراســة الـــدكتور ســامي أبـــو الـــروس والــذي قـــام بـــإج -2

 التعديالت الالزمة عليها وفقا  للمنهح العلمي في تصميم اَّلستبانة.
استشــار الباحــث عــددا  مــن أســاتذة الجامعــات الفلســطينية والمشــرفين اإلداريــين فــي تحديــد أبعــاد  -2

 .اإلستبانة وفقراتها
 تحديد المجاَّلت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة. -4
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -5
 .( فقرة41( مجاَّلت و )5تم تصميم اإلستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من ) -6
( من المحكمين اإلداريين من أعضاء هيئة التـدريس فـي الجامعـة 78تم عر  اإلستبانة على ) -1

( يبــين 2. والملحــق رقــم )وزارة الداخليــة فــيوخبــراء فــي مجــال الشــرطة مــن مســئولين اإلســالمية، 
( 6وذلـــك مـــن خـــالل رســـالة تقديميـــة موجهـــة لهـــم والملحـــق رقـــم ) التحكـــيمأســـماء أعضـــاء لجنـــة 

 .يوضأ ذلك
تم عر  التعديالت والمقترحات من المحكمين على مشرف الدراسة الدكتور سـامي أبـو الـروس  -8

 والذي قدم التوجيهات الالزمة باخذ التعديالت التي تناسب الدراسة.
تـم تعـديل بعـ  فقـرات اإلسـتبانة مـن حيـث  وتوجيهات مشرف الدراسـةفي ضوء أراء المحكمين  -9

( 61( مجاَّلت و )6الحذف أو اإلضافة والتعديل، لتستقر اإلستبانة في صورتها النهائية على )
 (.1فقرة، ملحق )
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ي:أتا يالتيا م
 ستبانة الدارسة من قسمين رئيسين هما:اتتكون 

نس ، الحالـــــة وهـــــو عبـــــارة عـــــن المعلومـــــات الشخصـــــية عـــــن المســـــتجيب ) الجـــــالق ةةةةة يا و :ي .7
الطــول،  ،المحافظــة، المســمى الــوظيفي، الرتبــة العســكرية، ســنوات الخدمــة العمــر،اَّلجتماعيــة، 

 (.عدد الدورات التدريبية ،الوزن، المؤهل العلمي
 61، ويتكـون مـن  ""ضـوابط اَّلختيـار والتعيـين مجـاَّلت الدراسـةوهو عبـارة عـن  الثاني:يالق   .2

 :مجاَّلت 6فقرة ، موزع على 
 ( فقرات.71، ويتكون من )األول: الصفات الجسدية المجال .أ 
 ( فقرات.71، ويتكون من )القدرات العقلية والذكاءالمجال الثاني:  .ب 
 ( فقرة.72، ويتكون من ): المؤهالت العلمية والتدريبالمجال الثالث .ج 
َبــــادأة، تقــــديم النجــــدة والعــــون للمــــواطنين(المجــــال الرابــــع:  .د   ،الســــلوك اإليجــــابي اَّلجتمــــاعي )الم 

 ( فقرة.77ويتكون من )
، ويتكون السمات الشخصية المميزة )قوة الشخصية، قدرة اإلقناع، الشجاعة(الخامس:  المجال .ه 

 ( فقرة.72من )
 ( فقرة.72، ويتكون من )فعالية األداء الشرطيالسادس:  المجال .و 

تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي لقيــاس اســتجابات المبحــوثين لفقــرات اَّلســتبيان حســب 
 (:6ول )جد

ي(:يتيجا يمق اسيل كي يالخما ي2)يق يجتو ي
يموافايبشت يموافاييمحا تيغ ييموافاييغ ييموافايبشت يال  جابم
 5 4 2 2 7يالتيجم

( لالستجابة "غير موافق بشدة" وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه 7اختار الباحث الدرجة )
 % وهو يتناسب مع هذه اَّلستجابة.21الحالة هو

ي وضحي ف  ييتيجا يمق اسيل كي يالخما ي(:ي2)ييق يجتو 

يموافايبشت يموافاييمحا تيغ ييموافاييغ ييموافايبشت يال  جابم
 كبير جدا   كبير متوسط ضعيف ضعيف جدا  يالو ن

ال صن في
يح بيالتيجم

 7.8أقل من 
أقل من  - 7.8

2.6 
أقل من  - 2.6

2.4 
أقل من  - 2.4

4.2 
أكبر من 
 4.2وتساوي 

ميالن ب
يالمئو م

 %26أقل من 
% إلى أقل 26

 %52من 
% إلى أقل 52

 %68من 
% إلى أقل 68

 %84من 
84% 
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ي:مانصتايال  ب
يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه، وقـد قـام الباحـث بالتاكـد 

 من صدق اإلستبانة بطريقتين:
 صتايالمحكم ن:ي-2

ـــــى مجموعـــــة اَّلســـــتبانةعـــــر  الباحـــــث  ـــــت مـــــن  عل شـــــخص مـــــن  78مـــــن المحكمـــــين تالف
(، وقـــد 2متخصصــين فـــي اإلدارة واإلحصـــاء والمجــال الشـــرطي وأســـماء المحكمــين بـــالملحق رقـــم )ال

ترحـــات اســـتجاب الباحـــث خراء المحكمـــين وقـــام بـــإجراء مـــا يلـــزم مـــن حـــذف وتعـــديل فـــي ضـــوء المق
 (.1قم )انظر الملحق ر  -النهائية  افي صورته ةانالمقدمة، وبذلك خرج اَّلستب

 صتايالمق اس:ي-4
 :Internal Validityال  اايالتاخ يييأ.

يقصــد بصــدق اَّلتســاق الــداخلي مــدى اتســاق كــل فقــرة مــن فقــرات اإلســتبانة مــع المجــال الــذي 
تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحسـاب اَّلتسـاق الـداخلي لإلسـتبانة وذلـك مـن خـالل حسـاب 

 من فقرات مجاَّلت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.معامالت اَّلرتباط بين كل فقرة 
ي(8)ييق جتو ي

يمعام يالي باطيب نيك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"الصفا يالج ت م"يوالتيجميالك  ميل مجا 

يالفقي ي 
معام ي
يب ي ون
 ل ي باط

الق ممي
الح مال مي

(Sig).ي

7.  
ات جسدية يتم اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة بناء على مواصف

 محددة.
.658 0.000* 

 *0.000 767. يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالطول المناسب حسب المعايير المطلوبة.  .2
 *0.000 791. يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالوزن المناسب حسب المعايير المطلوبة  .2

4.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة الصفات الجسدية والقوة البدنية المناسبة التي 

 *0.000 876. ألداء عملهم. تؤهلهم

5.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بلياقة بدنية جيدة وقوة وحيوية حسب 

 المعايير المطلوبة.
.709 *0.000 

6.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على التحكم في استخدام الطاقة 

 العصبية وهم تحت تاثير ضغوط العمل.
.548 0.001* 

1.  
على تحمل الجهد المضني في إنجاز  لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة

 العمل.
.540 0.001* 

8.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بقوة جسدية ولياقة بدنية تساعدهم على تنفيذ 

 المهام المطلوبة منهم.
.616 0.000* 
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 *0.010 432. لدى ضباط وأفراد الشرطة قوة جسدية تعطيهم القدرة على فر  القانون.  .9

71.  
طة ببنية جسدية قوية تمنحهم هيبة أمام يتمتع ضباط وأفراد الشر 

 المواطنين.
.785 0.000* 

ي. α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللميي*
( معامـــل اَّلرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال " الصـــفات الجســـدية " 8جـــدول )يوضـــأ 

ــــد م ــــة عن ــــة دال ــــاط المبين ــــين أن معــــامالت اَّلرتب ــــذي يب ــــة للمجــــال، وال ــــةوالدرجــــة الكلي  ســــتوي معنوي
1.15 =α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

ي(9)ييق جتو ي
يمعام يالي باطيب نيك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"يالقتيا يالعق  ميوالذكاءي"يوالتيجميالك  ميل مجا 

يالفقي ي 
معام ي
يب ي ون
 ل ي باط

الق ممي
الح مال مي

(Sig).ي
 *0.000 671. تم بعد فحص قدراتهم العقلية ونسبة ذكائهم.اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة ي  .7

2.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بنسبة ذكاء وقدرات عقلية تساعدهم على إنجاز المهام 

 *0.000 849. المطلوبة.

2.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بسرعة البديهة في التعامل مع المواقف الطارئة 

 والمفاجئة والتصرف بحكمة.
.779 0.000* 

4.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على رصد التفاصيل الدقيقة للمشكلة ووضع 

 الحلول المناسبة لها.
.798 *0.000 

5.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة خيال واسع قادر على التصور والتخيل لكل 

 اَّلحتماَّلت عند إدارة األزمات.
.810 0.000* 

تعامل معها بشكل مناسب وفق يستطيع ضباط وأفراد الشرطة تقدير المواقف وال  .6
 القانون والمصلحة العامة.

.567 0.001* 

1.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة اَّلستعداد الذهني للتحليل واَّلستنتاج من البيانات 

 والمعلومات المتاحة عند اتخاذ القرارات.
.707 0.000* 

 0.000* 799. ديدة.لدي ضباط وأفراد الشرطة المرونة الذهنية لتقبل األفكار والمقترحات الج  .8

9.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالقدرة على تقدير الموقف عند التعر  لألخطار 

 واتخاذ القرارات المناسبة زمانيا  ومكانيا .
.840 0.000* 

 *0.000 647. يتعامل ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين بحكمة وليونة عند تطبيق القانون.  .71
ي. α=0.02تيم  وييتللميالي باطيتا ي حصائ اايعني*

 ( معامل اَّلرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات مجـال " القـدرات العقليـة والـذكاء "9جدول ) يوضأ
 1.15والــذي يبـين أن معــامالت اَّلرتبــاط المبينــة دالـة عنــد مســتوي معنويــة  ،والدرجـة الكليــة للمجــال

=α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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ي(20)ييق جتو ي
يوالتيجميالك  ميل مجا يم يالي باطيب نيك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"يالمؤه  يالع م ميوال تي ب"معا

يالفقي ي 
معام ي
يب ي ون
 ل ي باط

الق ممي
الح مال مي

(Sig).ي

َّل يــــتم اختيـــــار وتعيـــــين ضــــباط وأفـــــراد الشـــــرطة بنــــاء علـــــى الـــــوَّلء التنظيمـــــي   .7
 والحزبي.

.356 *0.029 

 0.006* 460. رطة دورات تدريبية شرطية بعد اختيارهم للعمل.يتلقى ضباط وأفراد الش  .2
 *0.007 455. لدى ضباط وأفراد الشرطة مؤهالت متنوعة من كليات شرطية.  .2

4.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة مـؤهالت علميـة جامعيـة متنوعـة تتناسـب مـع العمـل 

 الشرطي.
.640 0.000* 

5.  
ة وتعليميــة متخصصــة لتاهيــل يقــوم جهــاز الشــرطة بتطــوير وتنفيــذ بــرامح تدريبيــ

 ضباطه وأفراده.
.641 0.000* 

يســعى ضــباط وأفــراد الشــرطة لالنضــمام فــي دورات تدريبيــة للتطــوير واَّلرتقــاء   .6
 بادائهم الشرطي.

.793 0.000* 

1.  
لـــدى ضـــباط وأفـــراد الشـــرطة اَّلســـتعداد للمشـــاركة بالـــدورات التدريبيـــة المختلفـــة 

 التي ينظمها لهم جهاز الشرطة.
.706 0.000* 

 *0.000 855. يشارك ضباط وأفراد الشرطة في اقتراح دورات تدريبية حسب احتياجاتهم.  .8
 *0.001 555. يلبي جهاز الشرطة احتياجات أفراد الشرطة واقتراحاتهم.  .9

71.  
يـتم تحفيـز ضــباط وأفـراد الشـرطة الــذين يطـورون أنفسـهم فــي مجـال العمـل مــن 

 خالل التعليم والتدريب.
.670 0.000* 

يــتم إيفــاد ضــباط وأفــراد مــن الشــرطة الــى الخــارج لتلقــي دورات تدريبيــة شــرطية   .77
 متقدمة.

.596 0.000* 

72.  
يســــتفيد ضــــباط وأفــــراد الشــــرطة مــــن الــــدورات التدريبيــــة التــــي يتلقونهــــا لتطــــوير 

 وتحسين أدائهم.
.492 0.003* 

ي. α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللمي 

اَّلرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال " المـــؤهالت العلميـــة  ( معامـــل71جـــدول )يوضـــأ 
، والـــذي يبـــين أن معـــامالت اَّلرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتوي " والدرجـــة الكليـــة للمجـــاليوالتـــدريب
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 1.15معنوية 
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ي(22)ييق جتو ي
يل  وكيا  جابييالج ماعي"يوالتيجميالك  ميل مجا معام يالي باطيب نيك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"ا

يالفقي ي 
معام ي
يب ي ون
 ل ي باط

الق ممي
الح مال مي

(Sig).ي

يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالسمع والطاعة لرؤسائهم والوَّلء للمؤسسة   .7
 الشرطية.

.531 0.002* 

 *0.000 843. يتمتع أفراد الشرطة بسلوك إيجابي اجتماعي.  .2

2.  
باط وأفراد الشرطة وسائل وطرق جديدة لتطوير أدائهم يبتكر ض
 الشرطي.

.633 0.000* 

4.  
يبتكر ضباط وأفراد الشرطة أساليب جديدة إبداعية في العمل لتحفيز 

 زمالئهم على األداء المرتفع.
.742 0.000* 

5.  
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالتجديد والتغير في الظروف البيئية 

 *0.000 801. المحيطة بالعمل.

6.  
يتنبا ضباط وأفراد الشرطة بالمشاكل الكامنة في العمل واستدراكها قبل 

 وقوعها.
.646 0.000* 

1.  
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالمسارعة لمعالجة المشاكل الطارئة قبل 

 استفحالها.
.824 0.000* 

8.  
يبادر ضباط وأفراد الشرطة بتقديم النجدة والعون للمواطنين بكل 

 تواضع وحب.
.655 0.000* 

يشعر ضباط وأفراد الشرطة بهموم المواطنين وآَّلمهم تحقيقا  لشعار   .9
 "مواطن كريم يحميه شرطي حكيم".

.674 0.000* 

 *0.001 558. يهتم ضباط وأفراد الشرطة بالنظافة والهندام والمظهر الخارجي.  .71

77.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة باَّلنتماء للعمل مما يجعلهم يبذلون 

 جهدهم فيه.قصارى 
.724 0.000* 

ي. α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللمي

جـــال "الســــلوك اإليجــــابي ( معامــــل اَّلرتبـــاط بــــين كــــل فقـــرة مــــن فقــــرات م77جــــدول )يوضـــأ 
والــذي يبــين أن معــامالت اَّلرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســـتوي  ،" والدرجــة الكليــة للمجــالاَّلجتمــاعي

 بر المجال صادق لما وضع لقياسه.وبذلك يعت α= 1.15معنوية 
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ي(24)ييق جتو ي
ي"يوالتيجميالك  ميل مجا ال ما يالشخص ميالمم   معام يالي باطيب نيك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"

يالفقي ي 
معام ي
يب ي ون
 ل ي باط

الق ممي
الح مال مي

(Sig).ي

يتم إجراء اختبارات للشخصية وفحص الهيئة لضباط وأفراد الشرطة قبل   .7
 عيينهم.ت

.812 0.000* 

2.  
يتم إجراء اختبارات نفسية )المزاج العام، اَّلستقرار النفسي...الخ( لضباط 

 وأفراد الشرطة قبل تعيينهم
.617 *0.000 

 *0.000 713. يتم اختبار شجاعة ضباط وأفراد الشرطة قبل تعيينهم.  .2
 *0.000 807. يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بشخصية قوية.  .4

5.  
وأفراد الشرطة القدرة على إقناع المواطنين باإلجراءات األمنية لدى ضباط 

 مراعاة لمصالحهم وأرواحهم.
.632 0.000* 

 *0.028 359. يستخدم ضباط وأفراد الشرطة قوة القانون لحل النزاع بين المواطنين.  .6

يتصف ضباط وأفراد الشرطة بالعدالة والنزاهة والشفافية والبعد عن   .1
 لنزاع بين الناس.الواسطة عند حل ا

.558 0.001* 

8.  
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالتوفيق بين الحزم واللين في حل النزاع بين 

 الناس.
.736 0.000* 

9.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة خلفية مناسبة عن األنظمة واللوائأ والقوانين 

 المتعلقة بالعمل.
.682 0.000* 

71.  
نتقادات اخخرين دون غضب لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على تقبل ا

 *0.000 738. بالهدوء والحكمة. والتحلي

 *0.001 576. تظهر قوة رجل الشرطة من خالل تطبيقه للقانون بشكل عادل  .77

72.  
يعتمد ضباط وأفراد الشرطة مبدأ قوة القانون والعدالة والمساواة في حل 

 النزاع بين المواطنين.
.777 0.000* 

ي. α=0.02عنتيم  وييتللمي*يالي باطيتا ي حصائ ااي

( معامـــل اَّلرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال "الســـمات الشخصـــية 72جـــدول )يوضـــأ 
والذي يبين أن معامالت اَّلرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة  ،المميزة " والدرجة الكلية للمجال

1.15 =α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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ي(24)ييق جتو ي
يام يالي باطيب نيك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"يفعال ميا تاءيالشيطيي"يوالتيجميالك  ميل مجا مع

يالفقي ي 
معام ي
يب ي ون
 ل ي باط

الق ممي
الح مال مي

(Sig).ي
 *0.000 768. يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بمستوى أداء شرطي عالي.  .7

2.  
مل والتفاعل مع لدي ضباط وأفراد الشرطة القدرة على استخدام فن التعا

 الجمهور.
.747 *0.000 

 0.000* 815. يحاول ضباط وأفراد الشرطة تطوير أدائهم الشرطي ذاتيا  باستمرار.  .2
 0.000* 656. هناك رضى لدى الجمهور عن األداء الشرطي.  .4

5.  
َّل ينصاع ضباط وأفراد الشرطة لتدخالت الجمهور في العمل األمر 

 لشرطي.الذي يؤثر إيجابا  على األداء ا
.569 *0.001 

6.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بمهنية عالية في فهم القانون واللوائأ 

 0.000* 671. والتعليمات الصادرة.

1.  
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بتطبيق القانون بطريقة مهنية صحيحة دون 

 تمييز تحقيقا  لمبدأ العدالة والمساواة.
.767 *0.000 

8.  
طة في تعاملهم مع الجمهور بين الذكر َّل يميز ضباط وأفراد الشر 

 واألنثى.
.439 *0.009 

9.  
َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع الجمهور بين الفئات 

 العمرية المختلفة في المجتمع.
.406 *0.014 

َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع الجمهور بين اَّلنتماءات   .71
 السياسية المختلفة في المجتمع.

.618 *0.000 

 0.000* 774. َّل يستعر  ضباط وأفراد الشرطة قوتهم في إرهاب المواطنين.  .77

72.  
يشعر المواطن الفلسطيني بالطمانينة واألمان عند التعامل مع ضباط 

 وأفراد الشرطة دون خوف منهم.
.571 *0.001 

ي. α=0.02*يالي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللمي

فعاليـة األداء الشــرطي" ل "َّلرتبـاط بـين كــل فقـرة مـن فقــرات مجـا( معامــل ا72جـدول ) يوضـأ
 1.15والــذي يبـين أن معــامالت اَّلرتبــاط المبينــة دالـة عنــد مســتوي معنويــة  ،والدرجـة الكليــة للمجــال

=α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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ي:Structure Validityالصتايالبنائييب.ي
صـدق األداة الـذي يقـيس مـدى تحقـق األهـداف التـي تريـد  يعتبر الصـدق البنـائي أحـد مقـاييس

األداة الوصــول إليهـــا، ويبـــين مــدي ارتبـــاط كـــل مجــال مـــن مجـــاَّلت الدراســة بالدرجـــة الكليـــة لفقـــرات 
 اإلستبانة.

ي(22)ييق جتو ي
يمعام يالي باطيب نيتيجميك يمجا يمنيمجال يا   بانميوالتيجميالك  ميلإل  بانم.

ي ونمعام يب يييالمجا ي 
يل ي باط

يالق مميالح مال م
(Sig.) 

 *0.000 818. الصفات الجسدية.ي .7
 *0.000 896. القدرات العقلية والذكاء.ي .2
 *0.000 885. المؤهالت العلمية والتدريب.ي .2
 *0.000 883. .السلوك اإليجابي اَّلجتماعيي .4
 *0.000 922. .السمات الشخصية المميزةي .5
 *0.000 856. .فعالية األداء الشرطيي .6

ي. α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللمي* 

دالــة إحصــائيا   اَّلســتبانة( أن جميــع معــامالت اَّلرتبــاط فــي جميــع مجــاَّلت 74يبــين جــدول )
 صادقه لما وضعت لقياسه. اَّلستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاَّلت  α = 1.15عند مستوي معنوية 

ي :Reliabilityيال  بانمثبا يج.ي
بثبــات اإلســتبانة أن تعطــي هــذه اإلســتبانة نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيــع اإلســتبانة يقصــد 

أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعنـي اَّلسـتقرار فـي 
نتــائح اإلســتبانة وعــدم تغييرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات 

 الل فترات زمنية معينة.خ

الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائح كما هي مبينـة  استخدموقد 
 (.75في جدول )
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ي(22)ييق جتو ي
يلق اسيثبا يا   بانميمعام يألفايكيونباخ

معام يألفاييعتتيالفقيا يالمجا ي 
يالصتا*يكيونباخ

 0.927 0.860 10 الصفات الجسدية.  .7
 0.946 0.895 10 القدرات العقلية والذكاء.  .2
 0.917 0.841 12 المؤهالت العلمية والتدريب.  .2
 0.948 0.898 11 .السلوك اإليجابي اَّلجتماعي  .4
 0.944 0.890 12 .السمات الشخصية المميزة  .5
 0.940 0.884 12 .فعالية األداء الشرطي  .6

 0.982 0.965 67يالمجال يال ابقميمعا
يتاي=يالجذييال يب عييالموجبيلمعام يألفايكيونباخ*الصيي

( أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة حيــث 15واضــأ مــن النتــائح الموضــحة فــي جــدول )
( لكــل مجــال مــن مجــاَّلت اإلســتبانة. كــذلك قيمــة معامــل ألفــا لجميــع 0.841،0.898تتــراوح بــين )

( لكــل مجــال 0.917،0.948ح بــين )(. قيمــة الصـدق مرتفعــة حيــث تتـراو 0.965فقـرات اإلســتبانة )
( وهذا يعنـى أن معامـل 0.982من مجاَّلت اإلستبانة. كذلك قيمة الصدق لجميع فقرات اإلستبانة )

 الصدق مرتفع.

( قابلــة للتوزيــع. ويكــون 1وبــذلك تكــون اإلســتبانة فــي صــورتها النهائيــة كمــا هــي فــي الملحــق )
ا يجعلـــه علـــى ثقـــة تامـــة بصـــحة اإلســـتبانة الباحـــث قـــد تاكـــد مـــن صـــدق وثبـــات إســـتبانة الدراســـة ممـــ

 وصالحيتها لتحليل النتائح واختبار فرضياتها.

 المعالجا يا حصائ ميالم  ختمميفييالتيا م:
وهــو اَّلحصــائية للدراســات اَّلجتماعيــة  الــرزمخــالل برنــامح  مــن وتحليــل اإلســتبانة تفريــ  تــم
 Statistical Package for the Social حصــائي متبــع فــي الدارســةاَّل تحليــلالبرنــامح 

Sciences (SPSS)إلحصائية التالية:، وقد تم استخدام األساليب ا 
النسـب المئويــة والتكـرارات والمتوســط الحســابي: يسـتخدم هــذا األمــر بشـكل أساســي ألغــرا   -7

 . معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم اَّلستفادة منها في وصف عينة الدراسة
 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -2
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( لقيـاس درجـة اَّلرتبـاط: Pearson Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بيرسـون ) -2
. وقــد تــم اســتخدامه لحســاب اَّلتســاق يقــوم هــذا اَّلختبــار علــى دراســة العالقــة بــين متغيــرين

 .واختبار الفرضية األولى حتى الفرضية الخامسةالداخلي والصدق البنائي لالستبانة 
ذا كانت متوسط درجة اَّلستجابة قـد ( لمعرفة ما إT-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -4

أم زادت أو قلـت عـن ذلـك. ولقـد تـم اسـتخدامه للتاكـد  3وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهـي 
 .من دَّللة المتوسط لكل فقرة من فقرات اَّلستبانة

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي -5
ت دَّللــة إحصــائية بــين ثــالث مجموعــات أو أكثــر مــن لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فروقــات ذا

 البيانات.

ي



ي
 السادسالفصل 

 حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 مقتمم

 الوصفيا حصائييلع نميالتيا ميوفايالب انا يالشخص م

ياخ باييال و  عيالطب عي

 فقيا يالتيا م ح   ي

 فيض ا يالتيا مي ح   
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يالمقتمم:
وذلـــك مـــن خـــالل  ،ضـــا  لتحليـــل البيانـــات واختبـــار فرضـــيات الدراســـةيتضـــمن هـــذا الفصـــل عر 

اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعرا  أبرز نتائح اإلستبانة والتي تم التوصل إليها مـن خـالل تحليـل 
فقراتها، والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على المستجيب ) الجنس ، الحالة اَّلجتماعية 

حسـب مكـان العمـل( ، المســمى الـوظيفي ، الرتبـة العسـكرية ، سـنوات الخدمــة ، ،العمـر، المحافظـة )
الطــول ، الــوزن، المؤهــل العلمــي، عــدد الــدورات التدريبيــة التــي تــم الحصــول عليهــا(، لــذا تــم إجــراء 
المعالجــــات اإلحصــــائية للبيانــــات المتجمعـــــة مــــن إســــتبانة الدراســــة، إذ تـــــم اســــتخدام برنــــامح الـــــرزم 

للحصــــول علــــى نتــــائح الدراســــة التــــي ســــيتم عرضــــها  (SPSS)ســــات اَّلجتماعيــــة اإلحصــــائية للدرا
 وتحليلها في هذا الفصل. 

ي:الوصفيا حصائييلع نميالتيا ميوفايالب انا يالشخص م
 وفيما يلي عر  لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

ي و  عيع نميالتيا ميح بيالجنس.ي2

ي(:يالجنس22)ييق جتو ي

 ميالمئو مي%الن ب العتت الجنس
 97.2 277 ذكر
 2.8 8 أنثى

 100.0 285يالمجموع

% 2.8% من عينة الدراسـة ذكـور، بينمـا البـاقي 97.2( أن ما نسبته 76يتضأ من جدول )
ويعــزو الباحــث ذلــك الــى أن اَّلســتبانات وزعــت علــى فئــة الضــباط العــاملين فــي الشــرطة مــن إنــاث. 

لــذكور أكثــر مــن عــدد اإلنــاث، وذلــك أن طبيعــة عمــل عــدد ا ويبــدو واضــحا  أن رتبــة نقيــب فمــا فــوق
، الشرطة تحتاج الى الكادر البشـري مـن الـذكور أكثـر مـن اإلنـاث لصـعوبة المهمـات المنوطـة للعمـل

 عملهــم فــي كــل القضــايا ولكــن يقتصــر حيــث أن نســبة اإلنــاث تعــد صــغيرة جــدا  وذلــك لقلــة احتيــاجهم
والتاهيــــل فقــــط فــــي القضــــايا التــــي تخــــص إدارة المباحــــث ومكافحــــة المخــــدرات وفــــي إدارة اإلصــــالح 

ي.للتعامل مع الموقوفين من اإلناث
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ي و  عيع نميالتيا ميح بيالحالميالج ماع م.ي4

ي(:يالحالميالج ماع م22)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت الحالميالج ماع م
 6.7 19 أعزب
 92.6 264 متزوج
 0.4 1 مطلق
 0.4 1 أرمل

 100.0 285يالمجموع

% مـــن عينـــة الدراســـة الحالـــة اَّلجتماعيـــة لـــديهم 6.7نســـبته  ( أن مـــا71) يتضـــأ مـــن جـــدول
ويعـزو الباحـث أن % الحالـة اَّلجتماعيـة لـديهم مطلـق و أرمـل. 0.4% متزوج، بينما 92.6أعزب، 

معظــم عينــة الدراســة مــن الحالــة اَّلجتماعيــة نجــد أن فئــة المتــزوج أكبــر نســبة وذلــك أن عنــد احصــاء 
وذلــك عــي فــي مجتمــع الشــرطة الفلســطينية وهــذا يعتبــر وضــع طبيفئــة المتــزوجين الضــباط هــم مــن 

يعود علـيهم والنفسي الذي  استقرارهم الماديألعمارهم المناسبة للزواج لتوفر فرصة العمل المناسبة و 
 .ليحظوا برضا رؤسائهم وكذلك رضا الجمهور األداء الشرطيفعالية في والتميز باإليجابية 

ي و  عيع نميالتيا ميح بيالعمي.ي4
يالعميي(:22)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت العمي
 4.6 13 سنة 25أقل من 

 49.8 142 سنة 25إلى أقل من  25من 
 34.7 99 سنة 45إلى اقل من  25من 

 10.9 31 سنة فاكثر 45
 100.0 285يالمجموع

مــا بــين أقــل مــن مــن عينــة الدراســة أعمــارهم  %89.7( أن مــا نســبته 78يتضــأ مــن جــدول )
تعتبـر السـواد األعظـم الفئـة العمريـة ذلـك إلـى أن هـذه ويعزو الباحـث سنة  45من لى أقل سنة إ 25

والتـي  طبيعة عمل الشرطة ومشقة مهماتهاللعاملين في الشرطة الفلسطينية ويرجع ذلك إلى صعوبة 
وأن اإلحالــة التــي تؤهلــه لتحمــل عنــاء ومشــقة عمــل الشــرطة، تحتــاج إلــى ســن الشــباب اليــافع والقــوي 

قــد حيــث يكــون  ســنة فــي الخدمــة الشــرطية 75 هبعــد قضــاء ســنة فمــا فــوق 45وحــة لســن للتقاعــد مفت
مكاناتهمعظم  استنفذ  .في تلك الفترة وعطائه طاقاته وا 
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ســنة فمــا فــوق هــي نســبة قليلــة وذلــك ألنهــا عــدد الضــباط  45% مــن فئــة 71.9وتعتبــر نســبة 
طبيعــــي للمســــتويات القياديــــة  ، وهــــذا يعتبــــر توزيــــعالعــــاملين فــــي مســــتويات القيــــادة اإلشــــرافية العليــــا

 العديدة. الخدمةيا حيث يكون الضابط لديه خبرة تراكمية على مدى سنوات لاإلشرافية الع

ي و  عيع نميالتيا ميح بيالمحافظم:ي)ح بيمكانيالعم (.ي2
ي(:يالمحافظم29)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت المحافظمي
 13.7 39 شمال غزة 

 50.5 144 غزة
 15.4 44 الوسطى
 8.1 23 خانيونس
 12.3 35 رفأ

 100.0 285يالمجموع

% من عينـة الدراسـة يعملـون فـي محافظـة شـمال 13.7( أن ما نسبته 79) يتضأ من جدول
% يعملـون 8.1يعملـون فـي محافظـة الوسـطى،  15.4%محافظـة غـزة ، % يعملون في50.5غزة، 

يعزو الباحث أن النسـبة المئويـة و % يعملون في محافظة رفأ. 12.3في محافظة خانيونس ، بينما 
وذلــك ألن عــدد % فــي محافظــة غــزة وذلــك لكبــر المحافظــة جغرافيــا  وديموغرافيــا ، 51.5العاليــة هــي 

أكبــر عــدد ممكــن مــن إلــى حتــاج دومــا  بــذلك يو  ســكان مدينــة غــزة يعتبــر ثلــث عــدد ســكان قطــاع غــزة
ات للشـــرطة ممـــا زاد حجـــم ضـــباط الشـــرطة وكـــذلك وجـــود اإلدارات المركزيـــة فـــي تجمـــع مدينـــة عرفـــ

 الضباط العاملين في محافظة غزة.
ة خـان يـونس ويعزو الباحث زيـادة عـدد الضـباط فـي محافظـة رفـأ والشـمال بالمقارنـة بمحافظـ

  إلى وجود معبر رفأ في الجنوب أما في الشمال لوجود اإلدارات الحدودية ومعبر بيت حانون.
العدد الزائد فـي محافظـة الوسـطى فإنـه يعـزى لوجـود أكثـر مـن مركـز شـرطة ووجـود مركـز أما 

صالح وكذلك عدد كبير من تجمع لقوا  في المحافظة. ت شرطة حفظ النظام والتدخلتاهيل وا 

ي و  عيع نميالتيا ميح بيالم مىيالوظ في.ي2
ي(:يالم مىيالوظ في40)ييق جتو ي

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 4.6 13 مديرعام

 8.8 25 نائبمديرعام

 29.8 85مديردائرة

 21.1 60 رئيسقسم

 35.8 102 ضابطتنفيذي

 100.0 285 المجموع
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بط راســة مســماهم الــوظيفي ضــا% مــن عينــة الد35.8( أن مــا نســبته 21)يتضــأ مــن جــدول 
% المسمى 4.6% نائب مدير عام، بينما 8.8مدير دائرة، % 29.8 % رئيس قسم،21.1، تنفيذي

ان هيكليـــة الشـــرطة بطبيعتهـــا أن يكـــون فئـــة الضـــباط بـــويعـــزو الباحـــث الـــوظيفي لـــديهم مـــدير عـــام. 
التنفيــذيين ورؤســاء األقســام هــم أعلــى نســبة وذلــك لتغطيــة اإلحــداث والمهمــات التنفيذيــة علــى أر  

تعتبـــر طبيعيـــة للضـــباط فـــي التـــي بينمـــا فئـــة مـــدير عـــام ونائـــب مـــدير عـــام هـــي أقـــل نســـبة و  عالواقـــ
 .مستويات القيادة اإلشرافية

ي و  عيع نميالتيا ميح بيالي بميالع كي م.ي2

ي(:يالي بميالع كي م42)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت الي بميالع كي م
 - - عميد
 1.1 3 عقيد
 12.3 35 مقدم
 20.7 59 رائد
 66.0 188 نقيب
 100.0 285يالمجموع

% مــن عينــة الدراســة رتبــتهم العســكرية نقيــب ، 66.0( أن مــا نســبته 27) يتضــأ مــن جــدول
ويعـزو الباحـث أن أعلـى نسـبة % رتبـتهم الوظيفيـة عقيـد. 1.1مقدم، بينمـا  12.3% % رائد،20.7

وأن الرتب مة الضباط التنفيذيين عددية هي نسبة رتبة النقيب وهذا توزيع طبيعي مناسب لطبيعة مه
 % وهذه نسبة طبيعية تمثل المستويات اإلشرافية الوسطى والعليا.44العليا األخرى هي ما نسبته 

  و  عيع نميالتيا ميح بي نوا يالختمم.ي2

ي(:ي نوا يالختمم44)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت  نوا يالختمم
 14.0 40 سنوات 5أقل من 

 60.0 171 سنوات 71أقل من الى  5من 
 10.9 31 سنة 75أقل من  إلى 71من 

 15.1 43 سنة فاكثر 75من 
 100.0 285يالمجموع



 
 

777 

% مــن عينــة الدراســة ســنوات الخدمــة لــديهم أقــل 14.0( أن مــا نســبته 22يتضــأ مــن جــدول )
 إلـى أقـل 71% تتـراوح مـن 10.9سنوات ،  71إلى أقل من  5% تتراوح من 60.0 ،سنوات 5من 
ويعـزو الباحـث بـان أعلـى نسـبة سنة فاكثر.  75% سنوات الخدمة لديهم 15.1سنة، بينما  75من 

ســنوات وهــي الســواد األعظــم فــي الشــرطة والتــي  71أقــل مــن  – 5حســب ســنوات الخدمــة هــي مــن 
 6الــذين تفرغــوا فــي جهــاز التنفيذيــة منــذ أكثــر مــن الضــباط تجمــع مــا بــين ضــباط الشــرطة القــدامى و 

ي تعتبر نسبة طبيعية في جهاز الشرطة الفلسطينية الحالية حيث اختلطـت خبـرة القـدامى والت سنوات
 .بهمة الحديثين في بوتقة واحدة انبثقت عنها هذه التجربة الفريدة

  و  عيع نميالتيا ميح بيالطو .ي2
ي(:يالطو 44)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت الطو 
 0.4 1 سم 751أقل من 

 4.6 13 سم 761الى  751من 
 30.9 88 سم711سم إلى  767من 

 64.2 183 سم فاكثر 717
 100.0 285يالمجموع

سـم،  751% مـن عينـة الدراسـة أطـوالهم أقـل مـن 0.4( أن مـا نسـبته 22يتضأ مـن جـدول )
ســـم إلــــى  767اوح أطــــوالهم مـــن % تتـــر 30.9ســـم ،  761إلــــى  751% تتـــراوح أطـــوالهم مـــن 4.6
% 64.2يعزو الباحث بان النسبة المئوية العليا سم فاكثر.  717الهم أطو  %64.2، بينما سم711

هــم % 25.9ونســبتهم وبــاقي المبحــوثين فــي حــدود المعــايير تعتبــر ثلثــي عــدد الضــباط الموجــودين 
وهـــذه مشـــكلة حقيقيـــة وجـــدها الباحـــث ســـلبية يجـــب الطـــول  فـــيضـــباط أقـــل مـــن المعـــايير المطلوبـــة 

وَّل تكـون هـذه الفئـات مـن الضـباط علـى  لى المعايير المطلوبة،حتى نحافظ عالوقوف أمامها بجدية 
يجــاد  مــرأى ومشــهد مــن المــواطنين والــذي يثيــر حفيظــة منظــر رجــل الشــرطة خاصــة قصــار القامــة وا 
، علما  أعمال مكتبية لهم دون أن يرتدوا زي الشرطة كالعمل في المباحث العامة ومكافحة المخدرات

وهو عبارة عن متوسط أطوال الرجال في مجتمع  سم فما فوق 717بان معيار الطول المطلوب هو 
لـذا يـرى  قطاع غزة وهذا يعتبر الطول المناسب لرجل الشرطة حتى يكون غير مميز بـين المـواطنين

للمحافظة على هيبة  زارات أخرىأعمال أو و  سبل استبعاد أو نقل هؤَّلء الضباط إلى الباحث بإيجاد
 .طنينأمام الموا ومظهر رجل الشرطة
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  و  عيع نميالتيا ميح بيالو ن.ي9
ي(:يالو ن42)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت الو ن
 10.2 29 كيلو جرام 11أقل من 

 24.9 71 كيلو جرام 81الى أقل من  11من 
 28.4 81 كيلو جرام 91الى أقل من  81من 

 36.5 104 كيلو جرام فاكثر 91
 100.0 285يالمجموع

كيلــو  11اســة أوزانهــم أقــل مــن % مــن عينــة الدر 10.2( أن مــا نســبته 24ول )يتضــأ مــن جــد
% تتـراوح أوزانهـم مـن 28.4 كيلـو جـرام ، 81إلـى أقـل مـن  11% تتـراوح أوزانهـم مـن 24.9، جـرام
ويعـزو الباحـث أن كيلـو جـرام فـاكثر.  91% أوزانهـم 36.5كيلـو جـرام ، بينمـا  91إلى أقل من  81

حقيقيــة موجــودة فــي المبحــوثين حيــث تبــين أن ربــع المبحــوثين يشــكلون معيــار الــوزن أظهــر مشــكلة 
خـارج المعـايير المطلوبـة، ثـالث أربـاع المبحـوثين هـم الوزن ضمن المعـايير المطلوبـة والبقيـة الباقيـة 

يجـــاد ســـبل لـــذا يجـــب الوقـــوف عنـــد هـــذه المشـــكلة  لياقـــة وتخفيـــف أوزان ذوي األوزان حلهـــا بإعـــادة لوا 
، تـدريبات وبـرامح صـحية خاصـةزيادة أوزان ذوي األوزان الخفيفة من خالل أو  هماستبعاد والثقيلة أ

للمحافظــة علــى  .معــايير اَّلختيــار والتعيــينضــوابط الــوزن المطلــوب حســب للمحافظــة علــى معــايير 
 الصــورة الصــحيحة والصــحية لشــكل ومظهــر رجــل الشــرطة النمــوذجي ذو البنيــة الجســدية الصــحيحة

 .الوزن دون زيادة أو نقصان في

ي و  عيع نميالتيا ميح بيالمؤه يالع مي.ي20
ي(:يالمؤه يالع مي42)ييق جتو ي

 الن بميالمئو مي% العتت المؤه يالع مي
 16.5 47 ثانوية عامة فما دون

 11.2 32 دبلوم
 64.2 183 بكالوريوس
 8.1 23 دراسات عليا
 100.0 285 المجموع

ن عينة الدراسة من حملة الثانوية العامة فما % م16.5( أن ما نسبته 25يتضأ من جدول )
% مــن 8.1% مــن حملـة درجـة البكـالوريوس، بينمـا 64.2% مـن حملـة درجـة الـدبلوم، 11.2دون، 

ويعزو الباحث أن غالبية ضباط الشرطة هم من ذوي المـؤهالت العلميـة  حملة درجة الدراسات عليا.
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حيــث أن نظــام الترقيــات داخــل  جيــد نســبيا  ونســبة ضــئيلة يحملــون ثانويــة عامــة فاقــل، وهــذا مؤشــر 
َّل يحــق للضــابط رتبــة مــالزم أن ينتقــل إلــى رتبــة حيــث أنــه والخــاص بالضــباط  الفلســطينية الشــرطة

أو شــهادة بكــالوريوس مــن أي جامعــة مــالزم أول أو نقيــب دون الحصــول علــى دبلــوم علــوم شــرطية، 
يـتم حصـوله علـى دورة تاهيـل الضـباط  إذا لـمفـي رتبتـه باإلضافة إلـى أن الضـابط يبقـى  معترف بها

 ، وكـــذلك أصـــدر تعمـــيم مـــن الســـيد وزيـــر الداخليـــةحتـــى يســـتكمل ويســـتوفي جميـــع متطلبـــات الترقيـــة
أ. فتحــي حمـــاد بــان مــن يحصـــل علــى دبلــوم علـــوم شــرطية وأمنيــة يمـــنأ ســنتين أقدميـــة  الفلســطيني

منية والجامعات وهذا مما حدا غالبية الضباط اللجوء لالنتساب للكليات األ للضباط حتى رتبة نقيب،
يجابي ومشجع للضباط حتى يرتقوا بمؤهالتهم العلمية  .يعتبر مؤشر جيد وا 

ي و  عيع نميالتيا ميح بيعتتيالتويا يال تي ب ميال ييحص يالم  ج بيع  هاي.ي22

ي(:يعتتيالتويا يال تي ب ميال ييحص يالم  ج بيع  ها42)ييق جتو ي

 المئو مي%يالن بميالعتت عتتيالتويا يال تي ب مي
 2.1 6  َّل يوجد دورات

 51.2 146 دورات 5أقل من 
5– 71 97 34.0 
 77- 75 19 6.7 

 6.0 17 فاكثر 76
 100.0 285يالمجموع

ــم يحصــلوا علــى أي دورة 2.1( أن مــا نســبته 26يتضــأ مــن جــدول ) % مــن عينــة الدراســة ل
% 6.7دورات،  71 –5حصـلوا مـن   34.0 %دورات، 5% حصلوا علـى أقـل مـن 51.2تدريبية، 

يعــزو الباحــث أن الغالبيــة  .دورة فــاكثر 76% حصــلوا علــى6.0دورة ، بينمــا  75 -77حصــلوا مــن
العظمـــى مـــن الضـــباط حاصـــلين علـــى دورات تدريبيـــة ونســـبة ضـــئيلة َّل يوجـــد لـــديهم دورات لحداثـــة 

بــوزارة الداخليــة  المديريــة العامـة للتــدريب، تعييـنهم ولعــدم حصــولهم علـى دورهــم فــي تحصـيل الــدورات
 لـــذين لـــم يلتحقـــوا بـــدورات تدريبيـــةابـــدورات تاهيـــل الضـــباط  وم بوضـــع بـــرامح تدريبيـــةتقـــ الفلســـطينية

ميـع منتسـبي اهيـل جتل عـدة سـنوات قادمـةإلـى وهـذا يحتـاج  ةباإلضافة إلـى إدارة التـدريب فـي الشـرط
 حدس سواء.من أفراد وضباط على  الشرطة
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ي:Normality Distribution Testياخ باييال و  عيالطب عي
 K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسـمرنوف  -اختبـار كولمجـوروف  تـم اسـتخدام

، وكانـت النتـائح كمـا هـي مبينـة فــي عدمـهَّلختبـار مـا إذا كانـت البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي مـن 
 (.21جدول )

ي(42)ييق جتو ي
ين ائجياخ باييال و  عيالطب عيي وضح

 (.Sig)الق مميالح مال مييالمجا ي 
 0.060 الصفات الجسدية.ي .7
 0.509 القدرات العقلية والذكاء.ي .2
 0.184 المؤهالت العلمية والتدريب.ي .2
 0.617 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي.ي .4
 0.152 .السمات الشخصية المميزةي .5
 0.350 .فعالية األداء الشرطيي .6

 0.473 جم عيمجال يال  بانم

جميـع مجـاَّلت ل (.Sig)( أن القيمـة اَّلحتماليـة 21واضأ من النتـائح الموضـحة فـي جـدول )
0.05مســتوى الدَّللــة أكبــر مــن الدراســة كانــت   ت لهــذه المجــاَّلت يتبــع وبــذلك فــإن توزيــع البيانــا

يلإلجابة على فرضيات الدراسة. مةالمعلا حيث سيتم استخدام اَّلختبارات التوزيع الطبيعي 

ي ح   يفقيا يالتيا م:
( لتحليـل فقـرات اَّلسـتبانة، وتكـون One Sample T Testللعينـة الواحـدة ) Tتـم اختبـار 

المحسوبة أكبر من قيمة  tإذا كانت قيمة  الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها
t " أو مســـتوى 1.15" ومســـتوى دَّللـــة "284" عنـــد درجـــة حريـــة "7.968الجدوليـــة والتـــي تســـاوي( "

%(، وتكـون الفقـرة سـلبية بمعنـى أن أفـراد العينـة 61" والوزن النسبي أكبر مـن 1.15الدالة أقل من "
الجدوليــــة والتــــي تســــاوي  tأصــــغر مــــن قيمــــة المحســــوبة  tَّل يوافقـــون علــــى محتواهــــا إذا كانــــت مــــة 

" 1.15" )أو مســتوى المعنويــة أقــل مــن "1.15" ومســتوى دَّللــة "284" عنــد درجــة حريــة "7.968"
%( وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الدَّللة لها أكبـر 61والوزن النسبي أقل من 

 مختلفة.، وفيما يلي عر  لتحليل فقرات المجاَّلت ال1.15من 
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ي"الصفا يالج ت م"ي ح   يفقيا يمجا .ي2
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة اَّلســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 

 (.28النتائح موضحة في جدول ) أم َّل. 2الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 
ي(42)ييق جتو ي

يفقيا يمجا ي"يالصفا يالج ت مي"لك يفقي يمنيي(.Sig)الم و طيالح ابييوق مميالح ما ي

 الفقي   
الم و طي
 الح ابي

الم و طي
الح ابيي
 الن بي

ق ممي
 الخ باي

الق ممي
الح مال مي

(Sig). 
يالي بم

يتم اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة بناء   .7
 7 0.019* 2.092 62.95 3.15 على مواصفات جسدية محددة.

ناسب يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالطول الم  .2
 9 0.094 1.319- 58.32 2.92 حسب المعايير المطلوبة.

يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالوزن المناسب   .2
 10 0.003* 2.821- 56.56 2.83 حسب المعايير المطلوبة

4.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة الصفات الجسدية 
والقوة البدنية المناسبة التي تؤهلهم ألداء 

 عملهم.
3.49 69.89 9.025 *0.000 5 

يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بلياقة بدنية جيدة   .5
 6 0.000* 5.809 66.62 3.33 وقوة وحيوية حسب المعايير المطلوبة.

6.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على التحكم 
في استخدام الطاقة العصبية وهم تحت تاثير 

 ضغوط العمل.
3.14 62.82 2.428 *0.008 8 

1.  
القدرة على تحمل  لدى ضباط وأفراد الشرطة

 2 0.000* 14.169 75.02 3.75 الجهد المضني في إنجاز العمل.

8.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بقوة جسدية ولياقة 
بدنية تساعدهم على تنفيذ المهام المطلوبة 

 منهم.
3.62 72.37 12.992 *0.000 4 

لدى ضباط وأفراد الشرطة قوة جسدية تعطيهم   .9
 1 0.000* 16.811 77.25 3.86 فر  القانون. القدرة على

يتمتع ضباط وأفراد الشرطة ببنية جسدية قوية   .71
 3 0.000* 12.800 73.52 3.68 تمنحهم هيبة أمام المواطنين.

  0.000* 9.853 67.51 3.38يجم عيفقيا يالمجا يمعااي
0.05يتا ي حصةةائ اايعنةةتيم ةة وييتللةةم*يالم و ةةطيالح ةةابيي ي422 مةةميالجتول ةةميعنةةتيتيجةةميحي ةةمي،يالق،

ي2.922=يي0.02وم  وىيتللمي
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 ( يمكن استخالص ما يلي:28من جدول )
 لدى ضـباط وأفـراد الشـرطة قـوة جسـدية تعطـيهم القـدرة علـى للفقرة التاسعة "المتوسط الحسابي  .أ 

( أي أن المتوســـــــــط الحســـــــــابي 5)الدرجـــــــــة الكليـــــــــة مـــــــــن  3.86فـــــــــر  القـــــــــانون." يســـــــــاوي 
 0.000تســاوي ي(Sig).القيمــة اَّلحتماليــة وأن  16.811 ، قيمــة اَّلختبــار%77.25النســبي

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مسـتوى دَّللـة   ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط
وهـذا يعنـي  2درجة اَّلستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسـطة )المحايـد( وهـي 

 اك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. أن هن
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بـالوزن المناسـب حسـب المعـايير  للفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي  .ب 

-%، قيمـــة اَّلختبــــار 56.56أي أن المتوســــط الحســـابي النســــبي  2.83المطلوبـــة " يســـاوي 
لك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصــائيا  لــذ0.003 تســاويي(Sig).القيمــة اَّلحتماليــة ، وأن 2.821

0.05عنـــد مســـتوى دَّللـــة   ، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة اَّلســـتجابة لهـــذه الفقـــرة قـــد
وهذا يعني أن هنـاك غيـر موافقـة مـن  2انخف  عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 

 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.38ن القول بان المتوسط الحسابي يساوي وبشكل عام يمك

لـــذلك  0.000تســـاوي  (Sig).القيمـــة اَّلحتماليـــة ، وأن 9.853%، قيمـــة اَّلختبـــار 67.51يســـاوي 
0.05"الصــفات الجســدية" دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى دَّللــة  يعتبــر مجــال  ، ممــا يــدل علــى أن

وهـذا  2رجة اَّلسـتجابة لهـذا المجـال يختلـف عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة )المحايـد( وهـي متوسط د
 يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

أن هناك نتائح واضحة بان أقل النسب هي نسبة الطول والوزن وهذا ويعزو الباحث ذلك إلى 
تؤكــد علــى وجــود مشــكلة غيــاب المعــايير المطلوبــة فــي الــوزن مــدلول حقيقــي بــان المبحــوثين وآرائهــم 

والطــول عنــد اَّلختيــار والتعيـــين. ويفســر الباحــث ذلـــك بــان الفتــرة التــي تـــم اختيــار وتعيــين مكونـــات 
ضباط وأفراد التنفيذية كان في البدايـة َّل يخضـع للمعـايير والضـوابط وهـذا ظـرف اسـتثنائي حيـث أن 

، وكــان التعيــين تهدف مــن قبــل قنابــل العــدو الصــهيوني صــباح مســاءمقــرات القــوة التنفيذيــة كانــت تســ
 .ضمن ظروف طارئة في فترة زمنية محدودة لم يكن هناك معايير وضوابط في اَّلختيار

أن هنـاك التي توصلت الى  (2116 الماحي)واتفقت هذه النتائح مع بع  الدراسات كدراسة 
ن خصـائص وصـفات أ إلـىاإلضافة بسمية. صفات أساسية وهامة لرجل الشرطة تشمل السمات الج

المؤسســة  ىالشخصــية هــي مــن أهــم المعــايير الالزمــة فــي اَّلســتقطاب والتعيــين واَّلختيــار. لــذا علــ
)الطاعــة  ىيــة القــدرات المهنيــة التــي تشــمل علــأهمالــى جانــب  األمنيــة اَّلهتمــام بكــل هــذه المراحــل.
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في الحديث النبوي عن الرسول محمد صـلي اهلل والتقيد باألوامر، الدهاء والذكاء والخدعة( ولقد جاء 
 .عليه وسلم أنه قال" المؤمن كيس فطن"

حيــث أظهــرت تـؤثر المهــارات الذاتيـة مــن صــفات  (2177الطنـاني وكـذلك اتفقــت مـع دراســة )
وســمات جســدية لرجــل الشــرطة للتعامــل مــع الجمهــور تــاثيرا  مباشــرا  علــى تقــديم الخدمــة األمنيــة وهــي 

 .بحاجة الى تطوير

تطبيــق  هنــاك فعاليــةالتــي أظهــرت بــان  (2115ابــن المحيــا )كمــا اتفقــت الدراســة مــع دراســة 
مقـــدمتها  متوســـطة ألســـاليب اختيـــار األفـــراد فـــي مدينـــة تـــدريب األمـــن العـــام بدقـــة وموضـــوعية، وفـــي

 .اَّلختبارات التحريرية"" اَّلختبارات الطبية، وفي مؤخرتها

ي"الذكاء"القتيا يالعق  ميويي يمجا  ح   يفقيا.ي4
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة اَّلســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة  Tاختبــار  اســتخدامتــم 

 (.29النتائح موضحة في جدول ) أم َّل. 2الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 

ي(49)ييق جتو ي
ي"يالقتيا يالعق  ميوالذكاءيلك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"ي(.Sig)الم و طيالح ابييوق مميالح ما ي

الم و طي الفقي   
 الح ابي

الم و طي
الح ابيي
يالن بي

ق ممي
 الخ باي

الق ممي
الح مال مي

(Sig). 
 الي بم

7.  
اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة يتم بعد 

 فحص قدراتهم العقلية ونسبة ذكائهم.
2.96 59.30 -0.522 0.301 10 

2.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بنسبة ذكاء 

م على إنجاز المهام وقدرات عقلية تساعده
 المطلوبة.

3.44 68.77 9.001 *0.000 5 

2.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بسرعة البديهة 
في التعامل مع المواقف الطارئة والمفاجئة 

 والتصرف بحكمة.
3.45 68.98 8.724 *0.000 4 

4.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على رصد 
التفاصيل الدقيقة للمشكلة ووضع الحلول 

 مناسبة لها.ال
3.41 68.27 7.972 *0.000 7 

5.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة خيال واسع قادر 
على التصور والتخيل لكل اَّلحتماَّلت عند 

 إدارة األزمات.
3.23 64.70 4.417 *0.000 9 
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6.  
يستطيع ضباط وأفراد الشرطة تقدير المواقف 
والتعامل معها بشكل مناسب وفق القانون 

 والمصلحة العامة.
3.51 70.14 9.645 *0.000 3 

1.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة اَّلستعداد الذهني 
للتحليل واَّلستنتاج من البيانات والمعلومات 

 المتاحة عند اتخاذ القرارات.
3.43 68.55 8.644 *0.000 6 

8.  
لدي ضباط وأفراد الشرطة المرونة الذهنية 

 لتقبل األفكار والمقترحات الجديدة.
3.52 70.39 10.102 *0.000 2 

9.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالقدرة على 
تقدير الموقف عند التعر  لألخطار واتخاذ 

 القرارات المناسبة زمانيا  ومكانيا .
3.57 71.45 12.011 *0.000 1 

71.  
يتعامل ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين 

 بحكمة وليونة عند تطبيق القانون.
3.27 65.32 4.514 *0.000 8 

  0.000* 10.175 67.59 3.38ييا يالمجا يمعاايجم عيفق 
0.05يتا ي حصةةائ اايعنةةتيم ةة وييتللةةم*يالم و ةةطيالح ةةابيي ي422،يالق مةةميالجتول ةةميعنةةتيتيجةةميحي ةةمي،

ي2.922=يي0.02وم  وىيتللمي

 ( يمكن استخالص ما يلي:29من جدول )
ط وأفراد الشرطة بالقدرة على تقدير الموقف عند يتمتع ضباللفقرة التاسعة " المتوسط الحسابي  .أ 

)الدرجـة الكليـة مـن  3.57التعر  لألخطار واتخاذ القرارات المناسبة زمانيا  ومكانيـا  " يسـاوي 
القيمــــــة ، وأن 12.011%، قيمــــــة اَّلختبـــــار 71.45( أي أن المتوســـــط الحســــــابي النســـــبي 5

ة دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى دَّللــة لــذلك تعتبــر هــذه الفقــر  0.000تســاوي ي(Sig).اَّلحتماليــة 
0.05  ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اَّلســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الموافقــة

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  2المتوسطة )المحايد( وهي 
ر وتعيين ضباط وأفراد الشرطة يتم بعـد فحـص قـدراتهم اختيا للفقرة األولى "المتوسط الحسابي  .ب 

%، قيمــــة 59.30أي أن المتوســــط الحســــابي النســــبي 2.96 العقليــــة ونســــبة ذكــــائهم " يســــاوي
لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة  0.301تســـاوي ي(Sig).القيمـــة اَّلحتماليـــة ، وأن 0.522-اَّلختبـــار 

0.05غير دالة إحصائيا  عند مستوى دَّللـة   ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة اَّلسـتجابة
 . 2لهذه الفقرة َّل يختلف عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.38وبشكل عام يمكن القول بان المتوسط الحسابي يساوي 
لــذلك  0.000ســاوي تي(Sig).القيمــة اَّلحتماليــة ، وأن 10.175%، قيمــة اَّلختبــار 67.59يســاوي 
0.05عنـد مسـتوى دَّللـة  مجال "القـدرات العقليـة والـذكاء " دالـة إحصـائيا  يعتبر   ، ممـا يـدل علـى
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 2أن متوســط درجــة اَّلســتجابة لهــذا المجــال يختلــف عــن درجــة الموافقــة المتوســطة )المحايــد( وهــي 
 فقرات هذا المجال. اد العينة علىوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفر 

أن اختيــار وتعيــين أفــراد الشــرطة َّل يؤخــذ بالحســبان أهميــة للقــدرات ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى 
وجــود مشــكلة حقيقيــة ( أخــذ أقــل نســبة فــي الجــدول ممــا يؤكــد 7العقليــة والــذكاء بــدليل أن ســؤال رقــم )

درات العقليـة والـذكاء حيث يبين عدم اَّلهتمام باهميـة القـتستدعي الوقوف عندها وهذا مؤشر خطير 
عند اَّلختيار لـذا نوصـي بـان يكـون هنـاك أطبـاء نفسـيين ومختصـين لقيـاس القـدرات العقليـة والـذكاء 
لــدى المتقــدمين عنــد اَّلختيــار وقبــل تعييــنهم وانتقــاء مــن هــم ذوي قــدرات عقليــة عاليــة وذكــاء مناســب 

عنــــد تقــــدير المواقــــف  حتــــى يصــــبأ لــــدينا رجــــل شــــرطة يتمتــــع بقــــدرات عقليــــة وذكــــاء يجعلــــه حكيمــــا  
ويتصـــرف بعقالنيـــة بعيـــدا  عـــن انجـــراره لعاطفتـــه ممـــا يجعلـــه عرضـــة للتحيـــز والتمييـــز، كمـــا يوصـــي 
الباحـث اَّلهتمـام بهـذه الصـفة ووضـعها ضـمن األولويـات لوجـود مشـكلة حقيقيـة فـي مسـتوى القــدرات 

 .أو التعليم العقلية والذكاء ألن هذه صفة مالزمة للشخص وَّل يمكن أن تكتسب مع التدريب

أن هنــاك والتــي أظهــرت  (2116المــاحي ) واتفقــت هــذه النتــائح مــع بعــ  الدراســات كدراســة
الرشــودي )واتفقــت أيضــا  مــع  ،ة تشــمل القــدرات العقليــة، والــذكاءصــفات أساســية وهامــة لرجــل الشــرط

 .همة جداالقدرات العقلية والمبادأة واَّلبتكار تعد مهارة قيادية ذاتية موالتي أظهرت أن  (2112

على اختيار األفراد يولون أهمية أكبر  القائمينوالتي أظهرت أن  (7989الكاتب )واتفقت مع 
، المعـايير التاليـة )المؤهـل الدراسـي الـذكاء األفـراد فـي من أولئك الـذين يقومـون باإلشـراف علـى عمـل

 (.ة الفهمرعس ،على الكتابة، التعبير والقراءة القدرة ،الطالقة اللفظية، حسن اَّلستماع

أكثـر  خلصـت إلـى أن الضـابط النـاجأ يكـونوالتي  (7987ريغينالد )واتفقت أيضا  مع دراسة 
 أكثر نشاطا  في الناحية العملية.، و أكثر ثقة بالنفس، و ذكاء  

ي"المؤه  يالع م ميوال تي ب ح   يفقيا يمجا ي".ي4
قــد وصــلت إلــي درجــة لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة اَّلســتجابة  Tتــم اســتخدام اختبــار 

 (.21النتائح موضحة في جدول ) أم َّل. 2الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 
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ي(40)ييق جتو ي
يلك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"يالمؤه  يالع م ميوال تي بي"ي(.Sig)الم و طيالح ابييوق مميالح ما ي

الم و طي الفقي   
 الح ابي

الم و طي
الح ابيي
يالن بي

ق ممي
 الخ باي

ق مميال
الح مال مي

(Sig). 
 الي بم

َّل يتم اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة   .7
 12 0.000* 4.366- 53.66 2.68 بناء على الوَّلء التنظيمي والحزبي.

يتلقى ضباط وأفراد الشرطة دورات تدريبية   .2
 2 0.000* 15.062 77.25 3.86 شرطية بعد اختيارهم للعمل.

الت متنوعة من لدى ضباط وأفراد الشرطة مؤه  .2
 7 0.000* 7.331 68.52 3.43 كليات شرطية.

لدى ضباط وأفراد الشرطة مؤهالت علمية   .4
 6 0.000* 8.896 70.35 3.52 جامعية متنوعة تتناسب مع العمل الشرطي.

5.  
يقوم جهاز الشرطة بتطوير وتنفيذ برامح 
تدريبية وتعليمية متخصصة لتاهيل ضباطه 

 وأفراده.
3.85 76.97 15.846 *0.000 3 

6.  
يسعى ضباط وأفراد الشرطة لالنضمام في 
دورات تدريبية للتطوير واَّلرتقاء بادائهم 

 الشرطي.
3.71 74.20 12.343 *0.000 4 

1.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة اَّلستعداد للمشاركة 
بالدورات التدريبية المختلفة التي ينظمها لهم 

 جهاز الشرطة.
3.71 74.15 12.061 *0.000 5 

ارك ضباط وأفراد الشرطة في اقتراح دورات يش  .8
 8 0.000* 4.071 65.04 3.25 تدريبية حسب احتياجاتهم.

يلبي جهاز الشرطة احتياجات أفراد الشرطة   .9
 11 0.180 0.917- 58.86 2.94 واقتراحاتهم.

71.  
يتم تحفيز ضباط وأفراد الشرطة الذين يطورون 
أنفسهم في مجال العمل من خالل التعليم 

 ريب.والتد
3.07 61.36 0.978 0.164 10 

يتم إيفاد ضباط وأفراد من الشرطة الى الخارج   .77
 9 0.008* 2.412 63.27 3.16 لتلقي دورات تدريبية شرطية متقدمة.

يستفيد ضباط وأفراد الشرطة من الدورات   .72
 1 0.000* 18.246 77.79 3.89 التدريبية التي يتلقونها لتطوير وتحسين أدائهم.

  0.000* 10.843 68.41 3.42يقيا يالمجا يمعاايجم عيف 
0.05يتا ي حصةةائ اايعنةةتيم ةة وييتللةةم*يالم و ةةطيالح ةةابيي ي422،يالق مةةميالجتول ةةميعنةةتيتيجةةميحي ةةمي،

ي2.922=يي0.02وم  وىيتللمي
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 ( يمكن استخالص ما يلي:21من جدول )
د ضباط وأفراد الشرطة من الدورات التدريبيـة التـي المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشر "يستفي .أ 

ــــة مــــن  3.89يتلقونهــــا لتطــــوير وتحســــين أدائهــــم" يســــاوي  ( أي أن المتوســــط 5)الدرجــــة الكلي
تسـاوي  (Sig، وأن القيمـة اَّلحتماليـة ).18.246%، قيمة اَّلختبار 77.79الحسابي النسبي 

0.05دَّللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى  0.000  مما يدل علـى أن ،
 2متوســط درجــة اَّلســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الموافقــة المتوســطة )المحايــد( وهــي 

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
د الشرطة بنـاء علـى الـوَّلء المتوسط الحسابي للفقرة األولى " َّل يتم اختيار وتعيين ضباط وأفرا .ب 

%، قيمــــــة 53.66أي أن المتوســــــط الحســــــابي النســــــبي  2.68التنظيمــــــي والحزبــــــي" يســــــاوي 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig، وأن القيمة اَّلحتمالية ).4.366- اَّلختبار

0.05إحصائيا  عند مستوى دَّللة  رجة اَّلسـتجابة لهـذه الفقـرة ، مما يدل على أن متوسط د
وهـذا يعنـي أن هنـاك عـدم موافقـة  2قد انخف  عن درجة الموافقـة المتوسـطة )المحايـد( وهـي 

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.42وبشكل عام يمكن القول بان المتوسط الحسابي يساوي 

 (Sig، وأن القيمــة اَّلحتماليــة ).10.843يمــة اَّلختبــار %، ق68.41لجميــع فقــرات المجــال يســاوي 
" دالـة إحصـائيا  عنـد مسـتوى دَّللـة  المـؤهالت العلميـة والتـدريبلذلك يعتبـر مجـال "  0.000تساوي 

0.05  ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة اَّلســـتجابة لهـــذا المجـــال يختلـــف عـــن درجـــة الموافقـــة ،
وهـــذا يعنـــي أن هنـــاك موافقـــة مـــن قبـــل أفـــراد العينـــة علـــى فقـــرات هـــذا  2وهـــي المتوســـطة )المحايـــد( 

 المجال. 
هناك مشكلة حقيقية في اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة بناء أن ويعزو الباحث ذلك إلى 

على الوَّلء التنظيمي والحزبي وهذا واضأ من نتائح تحليل اَّلستبانة في المجال الثالث حيث يظهر 
ـــان هنـــاك خ ـــوَّلء التنظيمـــي والحزبـــي وهـــذا كـــان واضـــأ فـــي ب لـــل فـــي اَّلختيـــار والتعيـــين اســـتنادا  لل

، لـذا يوصـي الحكومات السابقة لحركـة فـتأ وكـذلك فـي الحكومـة الحاليـة والتـي تقودهـا حركـة حمـاس
الباحث بان يكون اَّلختيـار بعيـدا  عـن التجاذبـات السياسـية أو اسـتنادا  للـوَّلء التنظيمـي والحزبـي وأن 

وأن يقتنــع الجميــع باننــا بحاجــة لرجــل شــرطة محايــد َّل التامــة   هــذه المهنــة بالمهنيــة والحياديــة تصــب
حيــث أننــا مجتمــع قبلــي وتســوده التنظيمــات المختلفــة  ب أو التنظــيم أو العائلــة والعشــيرةيتــاثر بــالحز 

وأَّل  .الحكومـات عليـه صـمام األمـان للمـواطن مهمـا تعاقبـت وحتى يشعر المواطن بـان الشـرطي هـو
تصب  على مهنة الشـرطة بانهـا تخـص أبنـاء الحـزب الحـاكم دون الرجـوع للمعـايير أو الضـوابط عنـد 

 اَّلختيار.
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ارتفــاع والتــي أظهــرت أن  (2111دحــالن )واتفقــت هــذه النتــائح مــع بعــ  الدراســات كدراســة 
فـي ذلـك، درجة التطرف لدى رجل األمن على اعتبـار أن الواقـع السياسـي واَّلنتمـاء الحزبـي لـه دور 
كمــا أن  وكـذلك مـا عــرف عـن الشـعب الفلســطيني مـن خـالل دراســات سـابقة أنـه شــعب متحـد وعنيـد.

 أبعاد الشخصية لرجل األمن تختلف باختالف سنوات الخدمة والمستوى التعليمي.

والتي أظهرت أن القيادات اتفقت على أن التهديـدات  (2118الفرجاني )كما اتفقت مع دراسة 
ب على أمن المجتمع منها على سبيل المثال الصراع التنظيمـي خاصـة بـين حركتـي التي تؤثر بالسل

فــتأ وحمــاس، الوضــع اَّلقتصــادي الســيئ جــراء الحصــار وضــعف الــوَّلء واَّلنتمــاء، وضــعف الــوازع 
 الديني وشيوع اَّلتجار بالمخدرات.

يالعونيل مواطن ن("ال  وكيا  جابييالج ماعيي)الم ب اتأ ،ي قت  يالنجت يوي ح   يفقيا يمجا ي".ي2
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة اَّلســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 

 (.27النتائح موضحة في جدول ) أم َّل. 2الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 
ي(42)ييق جتو ي

الج ماعيي)الم ب اتأ ،ييلك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"يال  وكيا  جابيي(.Sig)الم و طيالح ابييوق مميالح ما ي
ي قت  يالنجت يوالعونيل مواطن ن(ي"

الم و طي الفقي   
 الح ابي

الم و طي
الح ابيي
يالن بي

ق ممي
 الخ باي

الق ممي
الح مال مي

(Sig). 
 الي بم

7.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالسمع والطاعة 

 لرؤسائهم والوَّلء للمؤسسة الشرطية.
3.96 79.22 21.759 *0.000 1 

 3 0.000* 16.355 75.44 3.77 يتمتع أفراد الشرطة بسلوك إيجابي اجتماعي.  .2

2.  
يبتكر ضباط وأفراد الشرطة وسائل وطرق جديدة 

 لتطوير أدائهم الشرطي.
3.43 68.51 7.849 *0.000 8 

4.  
يبتكر ضباط وأفراد الشرطة أساليب جديدة 
إبداعية في العمل لتحفيز زمالئهم على األداء 

 المرتفع.
3.22 64.43 4.096 *0.000 10 

5.  
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالتجديد والتغير في 

 الظروف البيئية المحيطة بالعمل.
3.25 64.96 4.562 *0.000 9 

6.  
يتنبا ضباط وأفراد الشرطة بالمشاكل الكامنة في 

 العمل واستدراكها قبل وقوعها.
3.07 61.35 1.186 0.118 11 

لمسارعة لمعالجة يقوم ضباط وأفراد الشرطة با  .1
 7 0.000* 8.196 68.97 3.45 المشاكل الطارئة قبل استفحالها.
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يبادر ضباط وأفراد الشرطة بتقديم النجدة والعون   .8
 2 0.000* 17.771 78.22 3.91 للمواطنين بكل تواضع وحب.

9.  
يشعر ضباط وأفراد الشرطة بهموم المواطنين 
وآَّلمهم تحقيقا  لشعار "مواطن كريم يحميه 

 رطي حكيم".ش
3.58 71.60 9.894 *0.000 5 

يهتم ضباط وأفراد الشرطة بالنظافة والهندام   .71
 4 0.000* 10.440 71.81 3.59 والمظهر الخارجي.

يتمتع ضباط وأفراد الشرطة باَّلنتماء للعمل مما   .77
 6 0.000* 9.106 70.39 3.52 يجعلهم يبذلون قصارى جهدهم فيه.

  0.000* 14.108 70.44 3.52يجم عيفقيا يالمجا يمعااي 
0.05يتا ي حصةةائ اايعنةةتيم ةة وييتللةةم*يالم و ةةطيالح ةةابيي ي422،يالق مةةميالجتول ةةميعنةةتيتيجةةميحي ةةمي،

ي2.922=يي0.02وم  وىيتللمي

 ( يمكن استخالص ما يلي:27من جدول )
ســـمع والطاعـــة لرؤســـائهم يتمتـــع ضـــباط وأفـــراد الشـــرطة بال للفقـــرة األولـــى "المتوســـط الحســـابي  .أ 

( أي أن المتوســط الحســابي 5)الدرجــة الكليــة مــن  3.96والــوَّلء للمؤسســة الشــرطية " يســاوي 
 1.111تســاوي ي(Sig).القيمــة اَّلحتماليــة وأن  21.759 %، قيمــة اَّلختبــار79.22 النســبي

0.05ذلك تعتبر هذه الفقرة دالـة إحصـائيا  عنـد مسـتوى دَّللـة  ،  ممـا يـدل علـى أن متوسـط
وهـذا يعنـي  2درجة اَّلستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسـطة )المحايـد( وهـي 

 أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
يتنبــا ضــباط وأفــراد الشــرطة بالمشــاكل الكامنــة فــي العمــل  للفقــرة السادســة "المتوســط الحســابي  .ب 

%، قيمــة 61.35أي أن المتوســط الحســابي النســبي  3.07ل وقوعهــا " يســاوي واســتدراكها قبــ
لــذلك تعتبـر هـذه الفقـرة غيــر  0.118تسـاوي ي(Sig).القيمـة اَّلحتماليـة وأن  1.186اَّلختبـار 

ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اَّلســتجابة لهــذه الفقــرة َّل  ،دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى دَّللــة
 .2سطة )المحايد( وهي يختلف عن درجة الموافقة المتو 

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ،3.52وبشكل عام يمكن القول بان المتوسط الحسابي يساوي 
 0.000تسـاوي  (Sig).القيمـة اَّلحتماليـة وأن  14.108%، قيمـة اَّلختبـار 70.44لجميـع يسـاوي 

َبــادأة، تقــديم النجــدة وال عــون للمــواطنين(" دالــة لــذلك يعتبــر مجــال " الســلوك اإليجــابي اَّلجتمــاعي )الم 
0.05عنــد مســتوى دَّللــة  إحصــائيا    ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اَّلســتجابة لهــذا المجــال ،

وهذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل  2يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 
 أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 
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أن هذه النتائح نتـائح طبيعـة والنسـب تعتبـر متوسـطة ضـمن المعـايير حث ذلك إلى ويعزو البا
والضــــوابط فــــي اَّلختيــــار والتعيــــين وتعتبــــر هــــذه الصــــفة هــــي صــــفة مــــن صــــفات غالبيــــة المجتمــــع 

وهــذا المتغيــر أكثــر  الفلســطيني وحبــه لتقــديم النجــدة والعــون للمــواطنين وهــذا ســلوك اجتمــاعي إيجــابي
ن اَّلهتمـــام بهـــذا المتغيـــر وهـــو شـــيء يميـــز عمـــل األجهـــز  ة األمنيـــة عامـــة وجهـــاز الشـــرطة خاصـــة وا 

 .السلوك اإليجابي اَّلجتماعي يعتبر من أهم معايير وضوابط اَّلختيار والتعيين لرجل الشرطة

أن هناك التي توصلت إلى  (2116 الماحي)واتفقت هذه النتائح مع بع  الدراسات كدراسة 
تشمل المهارات الذاتية، والذكاء اَّلجتماعي، المبادأة، صفات أساسية وهامة لرجل الشرطة 

ن خصائص وصفات الشخصية هي من أهم المعايير باإلضافة إلى أالشجاعة، وضبط النفس. 
التي أظهرت أن  (2112العتيبي )واتفقت مع دراسة  ي اَّلستقطاب والتعيين واَّلختيار.الالزمة ف

البرية والدفاع  اإلدارية واإلنسانية( لدى كل من القوات)الذاتية والفنية و  ةمستوى المهارات القيادي
المهارات القيادية الفنية التي أظهرت أن  (2112 الرشودي،)كما اتفقت مع دراسة  .الجوي مرتفع

مهمة جدا في حين تعد المهارات الذاتية واإلنسانية تعد الواجب توافرها لدى ضباط الشرطة 
القدرات العقلية والمبادأة واَّلبتكار مهارة كما بينت الدراسة أن  واإلدارية مهارات متوسطة األهمية.

تعد القدرة علي تحمل المسئولية والحزم واإليمان بالهدف مهارات وكذلك  مهمة جداتعد قيادية ذاتية 
 فينة مهمة جدا.

ي ح   يفقيا يمجا "يال ما يالشخص ميالمم   ي)قو يالشخص م،يقتي يا قناع،يالشجاعم(".ي2
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة اَّلســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة  Tتخدام اختبــار تــم اســ

 (.22النتائح موضحة في جدول ) أم َّل. 2)المحايد( وهي  المتوسطةالموافقة 

ي(44)ييق جتو ي
لك يفقي يمنيفقيا يمجا ي"ال ما يالشخص ميالمم   ي)قو يالشخص م،يي(.Sig)الم و طيالح ابييوق مميالح ما ي

يي يا قناع،يالشجاعم("قت

الم و طي الفقي   
 الح ابي

الم و طي
الح ابيي
 الن بي

ق ممي
 الخ باي

الق ممي
الح مال مي

(Sig). 
 الي بم

7.  
يتم إجراء اختبارات للشخصية وفحص الهيئة 

 لضباط وأفراد الشرطة قبل تعيينهم.
3.20 64.01 2.960 *0.002 8 

2.  
، يتم إجراء اختبارات نفسية )المزاج العام

اَّلستقرار النفسي...الخ( لضباط وأفراد 
 الشرطة قبل تعيينهم

2.70 54.00 -4.610 *0.000 12 
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2.  
يتم اختبار شجاعة ضباط وأفراد الشرطة قبل 

 تعيينهم.
2.81 56.27 -2.900 *0.002 11 

 3 0.000* 10.516 70.65 3.53 يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بشخصية قوية.  .4

5.  
القدرة على إقناع  لدى ضباط وأفراد الشرطة

المواطنين باإلجراءات األمنية مراعاة 
 لمصالحهم وأرواحهم.

3.53 70.54 9.847 *0.000 4 

6.  
يستخدم ضباط وأفراد الشرطة قوة القانون 

 لحل النزاع بين المواطنين.
3.71 74.12 13.261 *0.000 2 

1.  
يتصف ضباط وأفراد الشرطة بالعدالة 

الواسطة عند والنزاهة والشفافية والبعد عن 
 حل النزاع بين الناس.

3.09 61.86 1.452 0.074 10 

8.  
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالتوفيق بين الحزم 

 واللين في حل النزاع بين الناس.
3.51 70.22 9.794 *0.000 5 

9.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة خلفية مناسبة عن 

 األنظمة واللوائأ والقوانين المتعلقة بالعمل.
3.22 64.30 3.452 *0.000 7 

71.  
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على تقبل 

والتحلي  انتقادات اخخرين دون غضب
 بالهدوء والحكمة.

3.13 62.51 2.164 *0.016 9 

77.  
تظهر قوة رجل الشرطة من خالل تطبيقه 

 للقانون بشكل عادل
3.87 77.35 14.591 *0.000 1 

72.  
ون يعتمد ضباط وأفراد الشرطة مبدأ قوة القان

والعدالة والمساواة في حل النزاع بين 
 المواطنين.

3.50 70.00 8.647 *0.000 6 

  0.000* 8.208 66.34 3.32 جم عيفقيا يالمجا يمعااي 
0.05يتا ي حصةةائ اايعنةةتيم ةة وييتللةةم*يالم و ةةطيالح ةةابيي ي422،يالق مةةميالجتول ةةميعنةةتيتيجةةميحي ةةمي،

ي2.922=يي0.02وم  وىيتللمي

 ( يمكن استخالص ما يلي:22من جدول )
المتوســط الحســابي للفقــرة الحاديــة عشــر "تظهــر قــوة رجــل الشــرطة مــن خــالل تطبيقــه للقــانون  .أ 

( أي أن المتوســــــــــط الحســــــــــابي 5)الدرجــــــــــة الكليــــــــــة مــــــــــن  3.87بشــــــــــكل عــــــــــادل " يســــــــــاوي 
 1.111 تســـاوي (Sigوأن القيمـــة اَّلحتماليـــة ). 14.591%، قيمـــة اَّلختبـــار 77.35النســـبي

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مسـتوى دَّللـة   ممـا يـدل علـى أن متوسـط ،
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وهـذا يعنـي  2درجة اَّلستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسـطة )المحايـد( وهـي 
 أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ســـــابي للفقـــــرة الثانيـــــة " يـــــتم إجـــــراء اختبـــــارات نفســـــية )المـــــزاج العـــــام، اَّلســـــتقرار المتوســـــط الح .ب 
أي أن المتوســط الحســابي  2.70النفسـي...الخ( لضــباط وأفــراد الشــرطة قبــل تعييــنهم " يســاوي 

 0.000تســاوي  (Sigوأن القيمــة اَّلحتماليــة ). 4.610-%، قيمــة اَّلختبــار 54.00النســبي 
0.05إحصائيا  عند مسـتوى دَّللـة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  ممـا يـدل علـى أن متوسـط ،

وهـذا يعنـي  2درجة اَّلستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسـطة )المحايـد( وهـي 
 أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.32وي وبشكل عام يمكن القول بان المتوسط الحسابي يسا

لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة اَّلحتمالية ). 8.208%، قيمة اَّلختبار66.34يساوي 
" دالـــة إحصـــائيا  عنـــد الســـمات الشخصـــية المميـــزة )قـــوة الشخصـــية، قـــدرة اإلقنـــاع، الشـــجاعة(مجـــال "

0.05مستوى دَّللة  ى أن متوسط درجة اَّلستجابة لهذا المجـال يختلـف عـن درجـة ، مما يدل عل
وهــذا يعنــي أن هنــاك غيــر موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى  2الموافقــة المتوســطة )المحايــد( وهــي 

 فقرات هذا المجال. 

بان العدالة في تطبيـق القـانون يـدل علـى أهميـة قوي أن هناك مؤشر ويعزو الباحث ذلك إلى 
 .ضباط وعناصر الشرطةفي اختيار ذلك كمعيار أساسي 

إجـــراء اختبــارات نفســـية )المـــزاج العــام، اَّلســـتقرار النفســـي...الخ( وهنــاك مؤشـــر ضــعيف بـــان 
وهذا يدلل بقلة هذا المعيار مما يؤثر سلبا  على اختيار شجاعة لضباط وأفراد الشرطة قبل تعيينهم وال

اج العــام ممــا يــنعكس ســلبا  علــى فعاليــة رجــل الشــرطة َّل يمتــاز بالشــجاعة واَّلســتقرار النفســي والمــز 
ويوصي الباحث بهذا الخصوص اَّلهتمـام بالفحوصـات النفسـية وقيـاس المـزاج العـام  األداء الشرطي

واَّلستقرار لدى المتقدمين لمهنة الشرطة وذلك من قبل أطباء ومتخصصين نفسيين حتى يتم اختيار 
الســـوي واســـتبعاد مـــن هـــم ذوي اَّلنفعـــاَّلت األنســـب ذوي اَّلســـتقرار النفســـي وأصـــحاب المـــزاج العـــام 

النفســية العنيفــة وأصــحاب المــزاج الغيــر مســتقر حتــى َّل يكــون رجــل الشــرطة رجــل ذو مــزاج وهــوى 
ويتخذ آرائه وقراراته بناء علـى أهوائـه الشخصـية ومزاجـه بعيـدا  عـن المهنيـة واَّلسـتقرار النفسـي الهـام 

 .والملمات واألزمات لتحمل المهام الصعبة التي يواجهها عند األخطار

سياسـات  وزارة التربيـة والتعلـيمأنه يوجد لـدى  تالتي أظهر  (2119جرغون )مع دراسة  وتتفق
جراءات مكتوبة تنظم عملية اَّلختيار والتعيين وقـادرة علـى تحقيـق اختيـار األفـراد المالئمـين  إدارية وا 

 تم تطبيقها بشفافية وموضوعية.لشغل الوظائف اإلدارية، لو 
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أبعــــاد الشخصــــية لرجــــل األمــــن تختلــــف التــــي بينــــت أن  (2111دحــــالن )مــــع دراســــة  وتتفــــق
التــــي  (2119الزعنــــون )وتتفــــق أيضــــا  مــــع دراســــة  .بــــاختالف ســــنوات الخدمــــة والمســــتوى التعليمــــي

ــة قائمــة علــى أســس  أوضــحت أن الــوزارات الفلســطينية َّل تقــوم باتبــاع سياســات اختيــار وتعيــين فعال
 ومعايير علمية سليمة.

خلـص الباحــث بــالقول بــان معـايير اَّلختيــار والتعيــين العلميــة السـليمة لــم تكــن موجــودة عنــد وي
ـــة الحرجـــة والظـــروف الصـــعبة 2111إعـــادة تاســـيس الشـــرطة بعـــد اَّلنقســـام فـــي عـــام  ـــك للحال م وذل

السياسية التي كـان اختيـار رجـل الشـرطة مـن أصـعب المهمـات لعـدم وجـود العـدد الكـافي واَّلسـتعداد 
التنفيذيــة مــن قبــل قــوات العــدو  عباب للــدخول فــي قــوات التنفيذيــة لكثــرة اســتهداف مواقــمــن فئــة الشــ

الصــهيوني ممــا جعــل عمليــة اَّلختيــار فــي البدايــة عفويــة وعشــوائية ولكــن بعــد تاســيس كليــة الشــرطة 
ل مســار ووضــع المعــايير والضــوابط العلميــة المناســبة فــي اَّلختيــار نــرى أن هنــاك تحــول واضــأ عــدن 

باإلضافة إلى أنـه تـم مـؤخرا  تفريـ  أوائـل الطلبـة مـن الجامعـات الفلسـطينية  تيار والتعيين.عملية اَّلخ
فـــي مديريـــة التـــدريب بـــوزارة الداخليـــة وتـــم تـــاهيلهم ضـــمن دورات الجـــامعيين األولـــى والثانيـــة وحتـــى 

افــع الســابعة وقــد أســماها الســيد وزيــر الداخليــة أ. فتحــي حمــاد بــدورات الروافــع والتــي هــي بمثابــة رو 
يرتقي بها جهاز الشرطة خاصة ووزارة الداخلية عامة وقد حظـي ذلـك قبـوَّل  لـدى العديـد مـن الطـالب 
المتفوقين في الجامعات الفلسطينية وأصبحت مهنـة الشـرطة يتهافـت عليهـا أوائـل الطلبـة وقـد تغيـرت 

ي هـي الفكرة بان مـن َّل يسـتطيع أن يعمـل أو يحصـل علـى وظيفـة يرتمـي فـي أحضـان الشـرطة والتـ
 للشباب الذين َّل يجدون مكانا  مناسبا  للعمل. مالذا  كانت تعتبر 

ي ح   يفقيا يمجا "يفعال ميا تاءيالشيطيي".ي2
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة اَّلســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 

 (.22النتائح موضحة في جدول ) أم َّل. 2الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 
ي(44)ييق جتو ي

ي"فعال ميا تاءيالشيطي"يلك يفقي يمنيفقيا يمجا ي(.Sig)الم و طيالح ابييوق مميالح ما ي

الم و طي الفقي   
 الح ابي

الم و طي
الح ابيي
 الن بي

ق ممي
 الخ باي

الق ممي
الح مال مي

(Sig). 
 الي بم

يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بمستوى أداء   .7
 2 0.000* 7.393 68.26 3.41 شرطي عالي.

2.  
لدي ضباط وأفراد الشرطة القدرة على 
استخدام فن التعامل والتفاعل مع 

 الجمهور.
3.37 67.34 6.648 *0.000 3 
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2.  
يحاول ضباط وأفراد الشرطة تطوير أدائهم 

 الشرطي ذاتيا  باستمرار.
3.22 64.32 3.750 *0.000 5 

4.  
هناك رضى لدى الجمهور عن األداء 

 9 0.012* 2.257 62.81 3.14 الشرطي.

5.  
َّل ينصاع ضباط وأفراد الشرطة لتدخالت 
الجمهور في العمل األمر الذي يؤثر 

 إيجابا  على األداء الشرطي.
3.26 65.29 4.985 *0.000 4 

6.  
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بمهنية عالية 
في فهم القانون واللوائأ والتعليمات 

 الصادرة.
3.18 63.68 3.374 *0.000 7 

1.  
ضباط وأفراد الشرطة بتطبيق القانون  يقوم

بطريقة مهنية صحيحة دون تمييز تحقيقا  
 لمبدأ العدالة والمساواة.

3.16 63.12 2.573 *0.005 8 

8.  
َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم 

 مع الجمهور بين الذكر واألنثى.
2.68 53.57 -4.858 *0.000 12 

9.  
ملهم َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعا

مع الجمهور بين الفئات العمرية المختلفة 
 في المجتمع.

2.83 56.57 -2.789 *0.003 10 

71.  
َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم 
مع الجمهور بين اَّلنتماءات السياسية 

 المختلفة في المجتمع.
2.71 54.18 -4.204 *0.000 11 

َّل يستعر  ضباط وأفراد الشرطة قوتهم   .77
 مواطنين.في إرهاب ال

3.19 63.90 2.988 *0.002 6 

72.  
يشعر المواطن الفلسطيني بالطمانينة 
واألمان عند التعامل مع ضباط وأفراد 

 الشرطة دون خوف منهم.
3.58 71.55 9.197 *0.000 1 

  0.000* 3.640 62.84 3.14 جم عيفقيا يالمجا يمعااي 
0.05يتا ي حصةةائ اايعنةةتيم ةة وييتللةةم*يالم و ةةطيالح ةةابيي ي422،يالق مةةميالجتول ةةميعنةةتيتيجةةميحي ةةمي،

ي2.922=يي0.02وم  وىيتللمي

 ( يمكن استخالص ما يلي:22من جدول )
المتوســط الحســابي للفقــرة الثانيــة عشــر " يشــعر المــواطن الفلســطيني بالطمانينــة واألمــان عنــد  .أ 

( أي 5)الدرجة الكليـة مـن  3.58التعامل مع ضباط وأفراد الشرطة دون خوف منهم " يساوي 
وأن القيمـــــة اَّلحتماليـــــة  9.197%، قيمـــــة اَّلختبــــار 71.55أن المتوســــط الحســـــابي النســــبي 
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.(Sig) 0.05لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى دَّللــة  1.111 تسـاوي  ،
عــن درجــة الموافقــة المتوســطة ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اَّلســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد 

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 2)المحايد( وهي 
المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة " َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مـع الجمهـور بـين  .ب 

-ة اَّلختبار %، قيم53.57أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.68الذكر واألنثى " يساوي 
لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصــائيا   0.000تســاوي  (Sigوأن القيمــة اَّلحتماليــة ). 4.858

ـــة  0.05عنـــد مســـتوى دَّلل  ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة اَّلســـتجابة لهـــذه الفقـــرة قـــد ،
غيـر موافقـة مـن وهذا يعني أن هنـاك  2انخف  عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايد( وهي 

 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.14وبشكل عام يمكن القول بان المتوسط الحسابي يساوي 

لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة اَّلحتمالية ). 3.640%، قيمة اَّلختبار62.84يساوي 
0.05نـــد مســـتوى دَّللـــة " دالـــة إحصـــائيا  ع فعاليـــة األداء الشـــرطي" مجـــال  ممـــا يـــدل علـــى أن ،

وهـذا  2متوسط درجة اَّلسـتجابة لهـذا المجـال يختلـف عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة )المحايـد( وهـي 
 يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

بالطمانينـة واألمـان عنـد التعامـل  شـعورأن لـدى المـواطن الفلسـطيني ويعزو الباحث ذلـك إلـى 
وهـــذا تقيـــيم أفـــراد الشـــرطة أنفســـهم مـــن خـــالل المواقـــف  مـــع ضـــباط وأفـــراد الشـــرطة دون خـــوف مـــنهم

األداء الشــرطة ترتقــي  واألحــداث التــي مــروا بهــا وهــذا مؤشــر قــوي يعطــي دَّللــة إيجابيــة بــان فعاليــة
ب هذا التطور ذاتيا  وزمانيا  مع زيادة لألداء المطلوب ولكن تحتاج الى ازدياد وتطوير مستمر ويكتس

 .سنوات الخدمة

ويالحــظ أيضــا  مــن النتــائح أن ضــباط وأفــراد الشــرطة يميــزون بــين الجنســين عنــد تعــاملهم مــع 
يحمــل  متوســط ولكنــه مؤشــر واَّلنتمــاءات السياســية المختلفــة المــواطنين وكــذلك بــين الفئــات العمريــة

  اعتبـــارات فـــي التعامـــل بـــين الرجـــل والمـــرأة لديـــه الشـــرطي جيـــد يـــدلل بـــان مقبولـــة وهـــذا مؤشـــرنســـبة 
 وكذلك بين الفئات العمرية المختلفة.

وحـول فقـرة اَّلنتمــاء السياسـي نجــد أن هنـاك مـدلول واضــأ يبـين أن لالنتمــاء السياسـي مؤشــر 
وهذه تعتبر نسبة تؤخذ بالحسبان على غرار المفاهيم الصحيحة لرجل الشـرطة والتـي  54.18نسبته 

ين اَّلنتماءات السياسية بين المواطنين فعلى رجل الشـرطة أن يتعامـل مـع كافـة المـواطنين َّل تفرق ب
أو فئـــة  علـــى أســـاس مبـــدأ العـــدل والمســـاواة بيـــنهم دون تمييـــز أو تحيـــز لالنتمـــاء السياســـي أو جـــنس

 عمرية.



 
 

721 

وجــود عقيــدة عســـكرية التــي أظهـــرت  (2172 ،الغمــاري)وقــد اتفقــت هـــذه الدراســة مــع دراســـة 
منتســبي جهــاز الشــرطة تنســجم مــع السياســة العامــة للحكومــة" هــي أحــد أهــم محــدد لعمليــة ضــابطة ل

التوزيع ضمن العوامل السياسية في حين أن "دور المجلس التشـريعي الفعـال فـي الرقابـة علـى األداء 
 .الشرطي" كانت في آخر درجات العوامل السياسية المؤثرة في عملية التوزيع

تــوفر عناصــر األداء الجيــد لــدى التــي بينــت  (2177والعجلــة،  بحــر)كمــا اتفقــت مــع دراســة 
 محــددات ومعــايير تضــبط األداء الــوظيفي.، الــى جانــب تــوفر المــديرين العــاملين بــوزارات قطــاع غــزة
عمليـة تقـويم األداء الـوظيفي بـوزارات قطـاع غـزة َّل تـتم بشـكل لكنها اختلفت مع هذه الدراسة فـي أن 
والـــوزارة معـــا  حيـــث أن المــوظفين َّل يطلعـــون علـــى نتـــائح تقـــويم  صــحيأ وفعـــال بمـــا يخـــدم الموظــف

أدائهــم ليتمكنــوا مــن تعزيــز نقــاط القــوة وتطــوير نقــاط الضــعف، كمــا أن نظــام التقــويم َّل يكشــف عــن 
اَّلحتياجات التدريبية الالزمة للموظفين، إضافة إلى أن عملية التقويم تميل إلى الـروتين دون جـدوى 

 .حقيقية
وجود عالقة قوية بين واقع سياسات ، التي أظهرت (2116الزعنون )مع دراسة واتفقت أيضا  

وجـود بعـ  أوجـه اء العـاملين فـي الوظـائف اإلداريـة كمـا أظهـرت اَّلختيار والتعيين وبين مستوى أد
 .القصور والضعف في أداء العاملين في الوظائف اإلدارية

ي ح   يجم عيفقيا يال  بانميمعااي.ي2
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة اَّلســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة  Tبــار تــم اســتخدام اخت

 (.24النتائح موضحة في جدول ) أم َّل. 2الموافقة المتوسطة )الحياد( وهي 
ي(42جتو ييق ي)

يالن ائجيالنهائ ميلك يالمجال يوق مميالم و طيالح ابييالن بييلك يمجا يو ي  به يح بيالن بم:

الم و طي المجا ي .
 ابيالح 

الم و طي
الح ابيي
 الن بي

ق ممي
 الخ باي

الق ممي
الح مال مي

(Sig).ي

ال ي  بي
يالن بي

 4 0.000* 9.853 61.57 2.28 مجال الصفات الجسدية .7
 2 0.000* 10.175 61.59 2.28 مجال القدرات العقلية والذكاء .2
 2 0.000* 10.843 68.47 2.42 مجال المؤهالت العلمية والتدريب .2
 7 0.000* 14.108 11.44 2.52 مجال السلوك اإليجابي اَّلجتماعي .4
 5 0.000* 8.208 66.24 2.22 مجال السمات الشخصية المميزة  .5
 6 0.000* 3.640 62.84 2.74 مجال فعالية األداء الشرطي .6
  0.000* 10.809 67.06 3.35 ال ابقميمعااييالمجال جم عي 

0.05يائ اايعنةةتيم ةة وييتللةةمتا ي حصةة*يالم و ةةطيالح ةةابيي ي422،يالق مةةميالجتول ةةميعنةةتيتيجةةميحي ةةمي،
 2.922=يي0.02وم  وىيتللمي
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 ( يمكن استخالص ما يلي:24من جدول )
  ( أي أن المتوســـط 5)الدرجـــة الكليـــة مـــن  3.35المتوســـط الحســـابي لجميـــع الفقـــرات يســـاوي

تسـاوي ي(Sig).القيمة اَّلحتماليـة وأن  10.809ر%، قيمة اَّلختبا67.06 الحسابي النسبي
0.05دالة إحصائيا  عند مستوى دَّللة يلذلك تعتبر جميع الفقرات السابقة 0.000  ، مما

قـــد زاد عـــن درجـــة الموافقـــة ييـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة اَّلســـتجابة لجميـــع الفقـــرات الســـابقة
جميــع  أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــىوهــذا يعنــي  2المتوســطة )المحايــد( وهــي 
 الفقرات السابقة بشكل عام.

% وهـذا 61.16ويعزو الباحث ذلك إلى أن المبحـوثين لـديهم متوسـط حسـابي إجمـالي بنسـبة 
وهــذا متوسـطة يعنـي موافقـة مـن قبــل أفـراد العينـة لمجمـوع فقــرات اَّلسـتبانة ممـا يـدل علــى أن النسـبة 

مجاَّلت الدراسة الستة وهـذا يعنـي أن هنـاك معـايير وضـوابط لالختيـار والنسـبة رأي أفراد العينة عن 
وهذه تحتاج إلى تطوير وتحسين في معايير اَّلختيار واستبعاد العناصر دون  متوسطةالمبينة أعاله 

الضـوابط والمعـايير لرفـع النسـبة المـذكورة  نسب مرتفعة مـن واستقطاب عناصر جدد ضمن المتوسط
وبهــذا  لمطلــوب، وهــذا يجعــل المعيــار الســادس )فعاليــة األداء الشــرطي( يرتفــع تلقائيــا  إلــى المســتوى ا

تحقــــق أهــــداف هــــذا البحــــث بالحصــــول علــــى هــــذه النتــــائح الحقيقيــــة التــــي أوضــــحت واقــــع مجــــاَّلت 
الفرضــيات الســتة وهــي مؤشــر قــوي تشــير إلــى أهميــة اَّلهتمــام بالضــوابط والمعــايير َّلختيــار ضــباط 

ي تؤثر تلقائيا  على مستوى األداء الشرطي وفعاليته، وعليه فإن صانعي القرار في وأفراد الشرطة والت
وزارة الداخلية عليهم اتخاذ اإلجراءات الرسمية التامة عند اَّلختيـار والتعيـين بكـل شـفافية وبعيـدا  عـن 

َّلنتقــاء المحابــاة ألبنــاء الحــزب أو العمومــة والقرابــة والبعــد عــن المحســوبية والواســطة لتحقيــق مبــدأ ا
 .لالرتقاء

ي ح   يالب انا يواخ باييالفيض ا :
ياخ باييالفيض ا يحو يم و طي)و  ط(يتيجميا جابمي  اوييتيجميالح اتي.ي2
  :الفيض ميالصفي مأ.ي

وهي تقابل موافق بدرجـة متوسـطة )محايـد( حسـب  2أن متوسط درجة اإلجابة يساوي  اختبار
 مقياس ليكرت المستخدم.

 .2متوسط درجة اإلجابة َّل يساوي  : مالفيض ميالبت ب.ي
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( فإنــه َّل SPSS( )حســب نتــائح برنــامح  0.05أكبــر مــن  Sig) Sig > 0.05إذا كانــت 
الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء أفراد العينـة حـول الظـاهرة موضـع  يمكن رف  الفرضية

 Sig < 0.05ما إذا كانت )محايد(، أ 2الدراسة َّل يختلف جوهريا  عن موافق بدرجة متوسطة وهى 
(Sig  فيتم رف  الفرضية الصفرية وقبـول الفرضـية البديلـة القائلـة بـان متوسـط 0.05أقل من ) آراء

وفـي هـذه الحالـة يمكـن تحديـد مـا  ،رجة الموافقة المتوسطة )محايـد(عن دأفراد العينة يختلف جوهريا  
 .الموافقــة المتوســطة )المحايــد(ة إذا كــان متوســط اإلجابــة يزيــد أو يــنقص بصــورة جوهريــة عــن درجــ

وذلك من خالل قيمة اَّلختبار فإذا كانت قيمة اَّلختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة 
 يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايد( والعكس صحيأ.

ياخ باييالفيض ا يحو يالع قميب نيم غ ي نيمنيم غ يا يالتيا م.ي4
  :الفيض ميالصفي مأ.ي

 .بين متغيرين من متغيرات الدراسة عالقة ذات دَّللة إحصائية توجدَّل 

  :الفيض ميالبت  مب.ي
ي.ذات دَّللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة عالقةتوجد 

0.05أكبـــــر مـــــن مســـــتوى الدَّللـــــة  Sig.(P-value)إذا كانـــــت    حســـــب نتـــــائح برنـــــامح(
SPSSالفرضــية الصــفرية وبالتـالي َّل توجــد عالقــة ذات دَّللــة إحصــائية بــين ن رفــ  ( فإنـه َّل يمكــ

0.05أقـل مـن مسـتوى الدَّللـة  Sig.(P-value)كانـت ، أمـا إذا الدراسـةمتغيرين مـن متغيـرات   
ية توجــد عالقــة ذات دَّللــة إحصــائفيــتم رفــ  الفرضــية الصــفرية وقبــول الفرضــية البديلــة القائلــة بانــه 

ي.بين متغيرين من متغيرات الدراسة
ياخ باييفيض ا يالتيا م:

(يبة نيالصةفا يالج ةت مي = 0.05هنةاكيع قةميذا يتللةمي حصةائ ميعنةتيم ة وىيتللةمي).ي2
 ا تاءيالشيطي.يفعال م)الصح ميوال  اقميالبتن م(ي فياتيالشيطميوي

ي(:42)ييق جتو ي
يالشيطييفعال ميا تاءوال  اقميالبتن م(ي فياتيالشيطميويب نيالصفا يالج ت مي)الصح ميمعام يالي باطي

يمعام يب ي ونيالفيض
يل ي باط

الق ممي
 (.Sig)الح مال م

ـــة  هنـــاك عالقـــة ذات دَّللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى دَّلل
(=0.05 ( بـــين الصـــفات الجســـدية )الصـــحية واللياقـــة

 الشرطي فعالية األداءالبدنية( ألفراد الشرطة و 
.489 *0.000 

عنةتيتيجةميحي ةميي0.222الجتول ةم(ي=ييt،يالق مميالحيجةمي) α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللمي*
ي.424
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.( تســاوي Sig، وأن القيمــة اَّلحتماليــة )489.( أن معامــل اَّلرتبــاط يســاوي 25يبــين جــدول )
حصـائية وهذا يدل على وجود عالقـة ذات دَّللـة إ α = 1.15وهي أقل من مستوي الدَّللة  0.000

األداء الشـرطي عنـد مسـتوى  فعاليـةبين الصفات الجسدية )الصحية واللياقة البدنية( ألفـراد الشـرطة و 
 (.α = 0.05دَّللة إحصائية )

هـذه الفرضـية أثبتـت صـحتها وذلـك بـان معـايير اختيـار ضـباط وأفـراد ويعزو الباحث ذلك إلى 
وهــي تعتبــر متــوفرة فــي ضــباط وأفــراد الشــرطة حســب الصــفات الجســدية )الصــحية واللياقــة البدنيــة( 

 .الشرطة مما يؤثر إيجابا  على فعالية األداء الشرطي

(يبةة نيالقةةتيا يالعق  ةةمي = 0.05هنةةاكيع قةةميذا يتللةةمي حصةةائ ميعنةةتيم ةة وىيتللةةمي).ي4
 الشيطي.ييفعال ميا تاءوالذهن مي فياتيالشيطميوي

ي(:ي42)ييق جتو ي
يالشيطييفعال ميا تاءميوالذهن مي فياتيالشيطميويالقتيا يالعق  معام يالي باطيب ني

يمعام يب ي ونيالفيض
يل ي باط

الق ممي
 (.Sig)الح مال م

 = هناك عالقة ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة )
 فعالية األداء( بين القدرات العقلية والذهنية ألفراد الشرطة و 0.05

 الشرطي
.658 *0.000 

عنةتيتيجةميحي ةميي0.222الجتول ةم(ي=ييt،يالق مميالحيجةمي) α=0.02عنتيم  وييتللمييالي باطيتا ي حصائ ااي*
ي.424

.( تســاوي Sigالقيمــة اَّلحتماليــة )وأن  ،658.( أن معامــل اَّلرتبــاط يســاوي 26جــدول )يبــين 
وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دَّللـة إحصـائية  α= 1.15وهي أقل من مستوي الدَّللـة  0.000

 α) الشرطي عند مسـتوى دَّللـة إحصـائية فعالية األداءقلية والذهنية ألفراد الشرطة و القدرات العبين 
=0.05.) 

هـذه الفرضـية أثبتـت صـحتها وذلـك بـان معـايير اختيـار ضـباط وأفـراد ويعزو الباحث ذلك إلى 
 وهي تعتبر متوفرة في ضباط وأفراد الشرطة مما يؤثر إيجابـا  القدرات العقلية والذهنية الشرطة حسب 

 على فعالية األداء الشرطي.
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يب نيالمؤه  يالع م م = 0.05هناكيع قميذا يتللمي حصائ ميعنتيم  وىيتللمي).ي4 ي(
 ا تاءيالشيطي.يوفعال موال تي بي فياتيالشيطمي

ي(:ي42)ييق جتو ي
يا تاءيالشيطييوفعال مالمؤه  يالع م ميوال تي بي فياتيالشيطميمعام يالي باطيب ني

يمعام يب ي ونيالفيض
يل ي باط

الق ممي
 (.Sig)الح مال م

 = هناك عالقة ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة )
فعالية ( بين المؤهالت العلمية والتدريب ألفراد الشرطة و 0.05
 الشرطي األداء

.647 *0.000 

عنتيتيجةميحي ةميي0.222م(ي=يالجتول يt،يالق مميالحيجمي) α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللميي*
ي.424

.( تســاوي Sigالقيمــة اَّلحتماليــة )وأن  ،647.( أن معامــل اَّلرتبــاط يســاوي 21جــدول )يبــين 
وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دَّللـة إحصـائية  α= 1.15وهي أقل من مستوي الدَّللـة  0.000

 عنـد مسـتوى دَّللـة إحصـائية األداء الشـرطي وفعاليـةالمؤهالت العلمية والتـدريب ألفـراد الشـرطة بين 
(α =0.05.) 

هـذه الفرضـية أثبتـت صـحتها وذلـك بـان معـايير اختيـار ضـباط وأفـراد ويعزو الباحث ذلك إلى 
 .يؤثر إيجابا  على فعالية األداء الشرطيالمؤهالت العلمية والتدريب الشرطة حسب 

ي2 ي). يتللم يم  وى يعنت ي حصائ م يتللم يذا  يع قم يأه = 0.05هناك يب ن يال  وكي( م م
يوي يل مواطن ن( يوالعون يالنجت  ي قت   ي)الم ب اتأ ، يالشيطم ي فيات يا  جابي يا تاءالج ماعي يفعال م

 الشيطي.
ي(:ي42)ييق جتو ي

أهم ميال  وكيالج ماعييا  جابيي فياتيالشيطمي)الم ب اتأ ،ي قت  يالنجت يوالعونيمعام يالي باطيب ني
ييالشيطيفعال ميا تاءل مواطن ن(يوي

ي

يمعام يب ي ونييالفيض
يل ي باط

يالق مم
  (.Sig)الح مال م

 = هناك عالقة ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة )
( بين أهمية السلوك اَّلجتماعي اإليجابي ألفراد الشرطة 0.05

 الشرطي فعالية األداءو 
.729 *0.000 

عنتيتيجةميحي ةميي0.222الجتول م(ي=ييtلحيجمي)،يالق مميا α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللميي*
ي.424
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.( تســاوي Sigالقيمــة اَّلحتماليــة )وأن  ،729.( أن معامــل اَّلرتبــاط يســاوي 28جــدول )يبــين 
وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دَّللـة إحصـائية  α= 1.15وهي أقل من مستوي الدَّللـة  0.000
َبــادأة، تقــديم النجــدة والعــون للمــواطنين(  أهميــة الســلوك اَّلجتمــاعي اإليجــابي ألفــراد الشــرطةبــين  )الم 

 (.α =0.05الشرطي عند مستوى دَّللة إحصائية ) فعالية األداءو 

هـذه الفرضـية أثبتـت صـحتها وذلـك بـان معـايير اختيـار ضـباط وأفـراد ويعزو الباحث ذلك إلى 
َبـادأة، تقـديم النجـدة والعـو الشرطة حسب  يـؤثر ن للمـواطنين( أهمية السـلوك اَّلجتمـاعي اإليجـابي )الم 

 إيجابا  على فعالية األداء الشرطي.

(يبةة نيأهم ةةميال ةةما ي = 0.05هنةةاكيع قةةميذا يتللةةمي حصةةائ ميعنةةتيم ةة وىيتللةةمي).ي2
يفعال ةةةميا تاءالشخصةةة ميالمم ةةة  ي)قةةةو يالشخصةةة م،يقةةةتي يا قنةةةاع،يالشةةةجاعم(ي فةةةياتيالشةةةيطميوي

 الشيطي.

ي(:ي49)ييق جتو ي
 ميال ما يالشخص ميالمم   ي)قو يالشخص م،يقتي يا قناع،يالشجاعم(ي فياتيالشيطميأهممعام يالي باطيب ني

يالشيطييفعال ميا تاءوي
ي

يالفيض
يمعام يب ي ون
يل ي باط

يالق مميالح مال م
(Sig.) 

 = هناك عالقة ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة )
 ( بين أهمية السمات الشخصية المميزة )قوة الشخصية،0.05

 الشرطي فعالية األداءقدرة اإلقناع، الشجاعة( ألفراد الشرطة و 
.786 *0.000 

عنتيتيجةميحي ةميي0.222الجتول م(ي=ييt،يالق مميالحيجمي) α=0.02الي باطيتا ي حصائ اايعنتيم  وييتللميي*
ي.424

.( تســاوي Sigالقيمــة اَّلحتماليــة )وأن  ،786.( أن معامــل اَّلرتبــاط يســاوي 29جــدول )يبــين 
وهذا يدل على وجـود عالقـة ذات دَّللـة إحصـائية  α= 1.15وهي أقل من مستوي الدَّللة  0.000
ـــة الســـمات الشخصـــية المميـــزة )قـــوة الشخصـــية، قـــدرة اإلقنـــاع، الشـــجاعة( ألفـــراد الشـــرطة بـــين  أهمي

 (.α = 0.05الشرطي عند مستوى دَّللة إحصائية ) فعالية األداءو 

أثبتـت صـحتها وذلـك بـان معـايير اختيـار ضـباط وأفـراد  هـذه الفرضـيةويعزو الباحث ذلك إلى 
يـــؤثر أهميـــة الســـمات الشخصـــية المميـــزة )قـــوة الشخصـــية، قـــدرة اإلقنـــاع، الشـــجاعة( الشـــرطة حســـب 

 إيجابا  على فعالية األداء الشرطي.
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ي مكنيا  ن اجيماي  ي:يStepwiseمنين ائجيالنحتاييالم عتتيبا  ختا يطي قمي.ي2

أن فعالية األداء الشرطي "المتغير  Stepwiseحدار النهائي باستخدام طريقة تبين أن نموذج اَّلن
 التابع" يتاثر بصورة جوهرية وذات دَّللة إحصائية بكل من المتغيرات المستقلة التالية :

 السمات الشخصية المميزة.  -

 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي. -

 المؤهالت العلمية والتدريب.  -

تغيرين المستقلين " القدرات العقلية والذكاء ، الصفات الجسدية " وذلك بناء على وقد تم استبعاد الم
 .Stepwiseنتيجة طريقة 

% من التغير 66.1، وهذا يعني أن 1.661، ومعامل التحديد الم عدال= 1.662معامل التحديد = 
والنسبة المتبقية  في فعالية األداء الشرطي )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة الخطية

 % قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على فعالية األداء الشرطي. 24

719.92 F وهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات دَّللة إحصائية بين فعالية األداء  ،=
، السلوك اإليجابي اَّلجتماعي، المؤهالت مستقلة " السمات الشخصية المميزةالشرطي والمتغيرات ال

 لتدريب " وأن نموذج اَّلنحدار جيد.العلمية وا

 .نحدار لكل من المتغيرات المستقلةالجدول التالي يمثل نتيجة تحليل اَّلنحدار المتعدد لمعامالت اَّل

ي(:ي ح   يالنحتاييالم عتتيلمعام  يالنحتاي20جتو ي)

 الم غ يا يالم  ق م

معام  ي
النحتاييغ يي
 الق ا  م

الخطأي
 المع ايي

معام  ي
اييالنحت

 الق ا  م

ق ممي
ياخ باي
Tي

الق ممي
الح مال مي

Sig. 

 0.524 0.638  0.139 0.088 المقدار الثابت

 0.000 8.543 0.503 0.059 0.507 المميزة الشخصيةالسمات 

 0.000 3.782 0.233 0.065 0.244 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي

 0.004 2.900 0.149 0.052 0.151 المؤهالت العلمية والتدريب

ي
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* السلوك 1.244* السمات الشخصية المميزة +  1.511+  1.188فعالية األداء الشرطي = 
 * المؤهالت العلمية والتدريب. 1.757اإليجابي اَّلجتماعي + 

( تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير " فعالية األداء 41من خالل جدول )
 كما يلي: Tالشرطي" حسب قيمة اختبار 

 السمات الشخصية المميزة.  -

 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي.  -

 المؤهالت العلمية والتدريب. -

بان الصفات الجسدية والقدرات العقلية والذكاء هي صفات مكتسبة وخاصة ويعزو الباحث 
بالشخصية ومتكونة بها منذ الصغر وَّل يمكن تعديلها أو تغييرها مع العمل أو مع الممارسة لذا 

تائح اختبار اَّلنحدار يؤكد بان هاتين الصفتين تعتبر من الصفات والمتغيرات التي َّل تؤثر كانت ن
في األداء الشرطي وتتغير بتغيير الشخصية ككل وذلك عند التعيين والتي تؤكد بان اَّلختيار 
المناسب للصفات الجسدية والقدرات العقلية والذكاء هما صفتين مستقلتين بالكامل تختلف عما 

اَّلجتماعي ت عليه المتغيرات الثالثة وهي السمات الشخصية المميزة والسلوك اإليجابي أثر 
 مؤهالت العلمية والتدريب.لوا

(يفييم و طا يا  جابا ي = 0.05هناكيفيوقا يذا يتللمي حصائ ميعنتيم  وىيتللمي).ي2
الشيطميوأثيهايع ىيالمبحوث نيحو يالضوابطيوالمعا  ييالم بعميفيياخ  اييو ع  نيضباطيوأفياتي

فعال ميا تاءيالشيطيي ع ىيل م غ يا يالشخص ميال ال م:ي)العمي،يالمحافظم،يالم مىيالوظ في،ي
 .الي بميالع كي م،ي نوا يالختمم،يالمؤه يالع مي،يعتتيالتويا يال تي ب م(

وق ذو اَّلتجــاه الواحــد " لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــر –تــم اســتخدام اختبــار "التبــاين األحــادي 
 متوسطات أو أكثر. 2ذات دَّللة إحصائية وهذا اَّلختبار معلمي يصلأ لمقارنة 

(يفةةييم و ةةطا ي = 0.05هنةةاكيفيوقةةا يذا يتللةةمي حصةةائ ميعنةةتيم ةة وىيتللةةمي)
ا  جابا يالمبحوث نيحةو يالضةوابطيوالمعةا  ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ة نيضةباطيوأفةياتيالشةيطمي

 يي ع ىيل عمي.وأثيهايع ىيفعال ميا تاءيالشيط
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 العميي–ذويال جاهيالواحت"يي–(:ين ائجياخ بايي"ال با نيا حاتيي22)ييق جتو ي

 المجا 

يالم و طا 

ق ممي
يالخ باي

الق ممي
الح مال مي

(Sig). 
أق يمني

  نمي42

-42مني
ي42أق يمني
  نم

 لىيي42
ي22أق يمني
  نم

 نميي22
 فأكثي

 0.232 1.438 3.58 3.39 3.32 3.42 الصفات الجسدية

 0.220 1.480 3.55 3.42 3.31 3.44 القدرات العقلية والذكاء

 0.083 2.251 3.68 3.45 3.35 3.38 والتدريب المؤهالت العلمية

 0.104 2.077 3.71 3.57 3.44 3.56 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي

 0.058 2.527 3.50 3.39 3.21 3.38 السمات الشخصية المميزة

 0.186 1.615 3.28 3.21 3.07 3.00 لشرطيفعالية األداء ا
جم عيالمجال يال ابقمي

 معا
3.36 3.28 3.40 3.55 2.415 0.067 

ي4.242=يي0.02وم  وىيتللميي4،422يالجتول ميعنتيتيجميحي ميfق ممي*ي

 ( يمكن استنتاج ما يلي:47من النتائح الموضحة في جدول )
ذو اَّلتجــاه الواحــد "  –َّلختبــار" التبــاين األحــادي  المقابلــة (.Sig)تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 

لجميع المجاَّلت وبذلك يمكن استنتاج أنه َّل توجـد فـروق ذات  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الدَّللة 
  .حول هذه المجاَّلت تعزى إلى العمردَّللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
متغيرات الستة المذكورة آنفا  في المجـال حيـث أن ويعزو الباحث بان متغير العمر َّل يتاثر بال

 الصــــفات الجســــديةرجـــل الشــــرطة يتمتــــع بجميـــع الصــــفات المــــذكورة مـــن المتغيــــرات المســــتقلة وهـــي 
الســــمات و  الســــلوك اإليجــــابي اَّلجتمــــاعيو  المــــؤهالت العلميــــة والتــــدريبو  القــــدرات العقليــــة والــــذكاءو 

تبرز بان رجل وهذه نتيجة طبيعية  ية األداء الشرطيفعالالتابع وهو متغير العلى  الشخصية المميزة
حيــث أن إدارة التنظــيم  الشــرطة فــي جميــع المســتويات العمريــة يتمتــع باغلــب الصــفات المــذكورة آنفــا  

ـــة المـــوارد البشـــرية تقـــوم باســـتبعاد الجرحـــى وذوي اإلصـــابات  ـــة إدارة تنمي ـــر بمثاب واإلدارة والتـــي تعتب
ذين تعرضــوا لمخـــاطر اَّلســتهداف لمقـــراتهم ممــا يؤكـــد بــان جميـــع واإلعاقــات والمرضـــى النفســيين الـــ

الفئــات العمريــة الموجــودة هــي فئــات صــحية تتمتــع بالصــفات المميــزة علــى مســتوى الفئــات العمريــة 
 .المختلفة



 
 

729 

(يفةةييم و ةةطا ي = 0.05هنةةاكيفيوقةةا يذا يتللةةمي حصةةائ ميعنةةتيم ةة وىيتللةةمي)
ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ة نيضةباطيوأفةياتيالشةيطميا  جابا يالمبحوث نيحةو يالضةوابطيوالمعةا  

 لمحافظم. لىياع ىيفعال ميا تاءيالشيطيي ع ىييوأثيها

 المحافظمي–"يذويال جاهيالواحتي–با نيا حاتيي(:ين ائجياخ بايي"ال 24)ييق جتو ي

 المجا 

يالم و طا 

باي
لخ 

ميا
ق م

مي)ي
مال 

لح 
ميا
ق م
ال

Si
g

). 

شما ي
 يفح ونسخان  الو طى غ   غ  

 0.563 0.744 3.44 3.51 3.42 3.35 3.26 الصفات الجسدية

 0.120 1.849 3.38 3.71 3.39 3.34 3.31 القدرات العقلية والذكاء

 0.498 0.844 3.34 3.64 3.44 3.41 3.38 المؤهالت العلمية والتدريب

 0.400 1.015 3.59 3.68 3.61 3.47 3.48 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي

 0.179 1.582 3.39 3.59 3.33 3.25 3.34 سمات الشخصية المميزةال

 0.069 2.206 3.21 3.50 3.10 3.08 3.14 فعالية األداء الشرطي

 0.210 1.475 3.37 3.61 3.37 3.31 3.32 جم عيالمجال يال ابقميمعا
ي4.202=يي0.02وم  وىيتللميي2،422يالجتول ميعنتيتيجميحي ميfق ممي*ي

 
 ( يمكن استنتاج ما يلي:42ح الموضحة في جدول )من النتائ

ذو اَّلتجــاه الواحــد "  –المقابلــة َّلختبــار" التبــاين األحــادي  (.Sig)تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 
لجميع المجاَّلت وبذلك يمكن استنتاج أنه َّل توجـد فـروق ذات  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الدَّللة 

  ة الدراسة حول هذه المجاَّلت تعزى إلى المحافظة.دَّللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عين
ويعـزو الباحـث بـان متغيـر المحافظـة )مكـان السـكن( َّل يتـاثر بـالمتغيرات السـتة المـذكورة آنفــا  
في المجال حيث أن رجل الشرطة عليـه أن يتمتـع بجميـع الصـفات المـذكورة مـن المتغيـرات المسـتقلة 

الســـلوك اإليجـــابي و  المـــؤهالت العلميـــة والتـــدريبو  الـــذكاءالقـــدرات العقليـــة و و  الصـــفات الجســـديةوهـــي 
وهـذه نتيجـة  فعاليـة األداء الشـرطيالتـابع وهـو متغيـر العلـى  السمات الشخصية المميزةو  اَّلجتماعي

طبيعيــة تبــرز بــان رجــل الشــرطة فــي جميــع منــاطق الســكن فــي المحافظــات الخمســة فــي قطــاع غــزة 
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يعيشـون تحـت ظـرف  وجنسـية واحـدة أنهـم ذو نسـب واحـد يتمتع باغلب الصـفات المـذكورة آنفـا  حيـث
فهــو متفــق فــي الفلســطيني وَّل يعتبــر متغيــر المحافظــة يغيــر طبيعــة أو صــفات رجــل الشــرطة  واحــد

كونه يعيش نفس الظروف اَّلقتصادية والسياسـية  اإلجابة في جميع المجاَّلت في جميع المحافظات
 .على صعيد المحافظات الخمسة واَّلجتماعية
(يفةةةةييم و ةةةةطا ي=0.05فيوقةةةةا يذا يتللةةةةمي حصةةةةائ ميعنةةةةتيم ةةةة وىيتللةةةةمي)يهنةةةةاك

ا  جابا يالمبحوث نيحةو يالضةوابطيوالمعةا  ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ة نيضةباطيوأفةياتيالشةيطمي
 وأثيهايع ىيفعال ميا تاءيالشيطيي ع ىيل م مىيالوظ في.

 الم مىيالوظ فيي–"يهيالواحتذويال جاي–ال با نيا حاتيي(:ين ائجياخ بايي"24)ييق جتو ي

 المجا 
يالم و طا 

باي
لخ 

ميا
ق م

 ميي
مال
لح 

ميا
ق م
ال

(
Si

g
). 

ضابطي
  نف ذي

يئ سي
نائبيمت يي مت ييتائي  ق  

 عا 
مت يي
 عا 

 0.001* 5.082 3.71 3.75 3.37 3.44 3.21 الصفات الجسدية

 0.556 0.754 3.55 3.50 3.37 3.41 3.32 القدرات العقلية والذكاء

 0.135 1.770 3.49 3.67 3.45 3.45 3.31 المؤهالت العلمية والتدريب

 0.242 1.378 3.60 3.75 3.55 3.52 3.44 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي

 0.197 1.518 3.39 3.55 3.33 3.36 3.22 السمات الشخصية المميزة
 0.040* 2.547 3.17 3.43 3.19 3.18 3.01 الشرطي فعالية األداء

المجال يال ابقمييجم ع
 معا

3.24 3.38 3.37 3.61 3.48 2.685 *0.032 
ي،يαي≤ي0.05*يالفيايب نيالم و ط نيتالمي حصائ اايعنتيم  وىيتللمي

ي4.202=يي0.02وم  وىيتللميي2،422يالجتول ميعنتيتيجميحي ميfق ممي*ي

 ( يمكن استنتاج ما يلي:42من النتائح الموضحة في جدول )
ذو اَّلتجــاه الواحــد "  –المقابلــة َّلختبــار" التبــاين األحــادي  (.Sig)اَّلحتماليــة تبــين أن القيمــة 

للمجــــــالين "الصــــــفات الجســــــدية، فعاليــــــة األداء الشــــــرطي "  α ≤ 0.05أقــــــل مــــــن مســــــتوى الدَّللــــــة 
والمجاَّلت مجتمعة معا ، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات دَّللة إحصائية بـين متوسـطات 

الـذين مسـماهم  اسة حول هذين المجالين تعزى إلى المسمى الوظيفي وذلك لصالأتقديرات عينة الدر 
 .الوظيفي نائب مدير
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أكبـر مــن مســتوى الدَّللــة  (.Sig)أمـا بالنســبة لبــاقي المجــاَّلت فقـد تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 
0.05 ≥ α ت وبـذلك يمكــن اســتنتاج أنــه َّل توجــد فــروق ذات دَّللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرا

  عينة الدراسة حول هذه المجاَّلت تعزى إلى المسمى الوظيفي.
َّل يتـــاثر بـــالمتغيرات الســـتة المـــذكورة آنفـــا  فـــي  المســـمى الـــوظيفيويعـــزو الباحـــث بـــان متغيـــر 

المجال حيث أن رجل الشرطة عليه أن يتمتع بجميع الصفات المذكورة من المتغيرات المستقلة وهـي 
الســـــلوك اإليجـــــابي و  المـــــؤهالت العلميـــــة والتـــــدريبو  يـــــة والـــــذكاءالقـــــدرات العقلو  الصـــــفات الجســـــدية

وهـذه نتيجـة  فعاليـة األداء الشـرطيالتـابع وهـو متغيـر العلـى  السمات الشخصية المميزةو  اَّلجتماعي
 يتمتـع باغلـب الصـفات المـذكورة آنفـا   المسـميات الوظيفيـةطبيعية تبـرز بـان رجـل الشـرطة فـي جميـع 

مســتويات  عنــد رأيــهلرجــل الشــرطة الفلســطيني الــذي يجعلــه متوازنــا  فــي وهــذه نتيجــة طبيعيــة متميــزة 
 .المسمى الوظيفي المختلفة

(يفةةةةييم و ةةةةطا ي=0.05هنةةةةاكيفيوقةةةةا يذا يتللةةةةمي حصةةةةائ ميعنةةةةتيم ةةةة وىيتللةةةةمي)
ا  جابا يالمبحوث نيحةو يالضةوابطيوالمعةا  ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ة نيضةباطيوأفةياتيالشةيطمي

 ا تاءيالشيطيي ع ىيل ي بميالع كي م.وأثيهايع ىيفعال مي

 الي بميالع كي مي–ذويال جاهيالواحت"يي–(:ين ائجياخ بايي"ال با نيا حاتيي22جتو ي)

 المجا 
يالم و طا 

باي
لخ 

ميا
ق م

 ميي
مال
لح 

ميا
ق م
ال

(
Si

g
مقت يفمايييائت نق ب .(

 فوا
 0.015* 4.244 3.65 3.38 3.32 الصفات الجسدية

 0.174 1.758 3.55 3.39 3.34 لية والذكاءالقدرات العق

 0.148 1.927 3.61 3.39 3.39 المؤهالت العلمية والتدريب

 0.249 1.399 3.68 3.52 3.49 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي

 0.045* 3.137 3.54 3.36 3.26 السمات الشخصية المميزة

 0.113 2.193 3.34 3.16 3.10 فعالية األداء الشرطي
 0.032* 3.485 3.56 3.36 3.31 مجال يال ابقميمعاجم عيال

ي.αي≤ي0.05الفيايب نيالم و ط نيتالمي حصائ اايعنتيم  وىيتللمي*ي
ي4.042=يي0.02وم  وىيتللميي4،422يالجتول ميعنتيتيجميحي ميfق ممي*ي
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 ( يمكن استنتاج ما يلي:44من النتائح الموضحة في جدول )

ذو اَّلتجــاه الواحــد "  –المقابلــة َّلختبــار" التبــاين األحــادي  (.Sig)تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 
ـــة  للمجـــالين "الصـــفات الجســـدية، الســـمات الشخصـــية المميـــزة "  α ≤ 0.05أقـــل مـــن مســـتوى الدَّلل

والمجاَّلت مجتمعة معا ، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات دَّللة إحصائية بـين متوسـطات 
المجــالين تعــزى إلــى الرتبــة العســكرية وذلــك لصــالأ الــذين رتبــتهم  تقــديرات عينــة الدراســة حــول هــذين

 مقدم فما فوق.

أكبـر مــن مســتوى الدَّللــة  (.Sig)أمـا بالنســبة لبــاقي المجــاَّلت فقـد تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 
0.05 ≥ α  وبـذلك يمكــن اســتنتاج أنــه َّل توجــد فــروق ذات دَّللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات

 ول هذه المجاَّلت تعزى إلى الرتبة العسكرية.عينة الدراسة ح

تاثر بالمتغيرات الستة المذكورة آنفا  فـي المجـال تويعزو الباحث بان متغير الرتبة العسكرية َّل 
حيـــث أن رجـــل الشـــرطة عليـــه أن يتمتـــع بجميـــع الصـــفات المـــذكورة مـــن المتغيـــرات المســـتقلة وهــــي 

الســـــلوك اإليجـــــابي و  ؤهالت العلميـــــة والتـــــدريبالمـــــو  القـــــدرات العقليـــــة والـــــذكاءو  الصـــــفات الجســـــدية
وهـذه نتيجـة  فعاليـة األداء الشـرطيالتـابع وهـو متغيـر العلـى  السمات الشخصية المميزةو  اَّلجتماعي

حيـث  يتمتع باغلب الصفات المذكورة آنفـا   الرتب العسكريةطبيعية تبرز بان رجل الشرطة في جميع 
الجميــع مـن الرتبــة الــدنيا حتــى الرتبــة العليــا وهــذا مؤشــر أن هنـاك أجهــزة رقابيــة وأنظمــة متبعــة تحكــم 

ـــة ومتقاربـــة نســـبيا  مـــع  صـــحي وطبيعـــي عـــن الشـــرطة الفلســـطينية الحاليـــة والتـــي نجـــد آرائهـــم متوازن
 .اختالف مستويات رتبهم العسكرية
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(يفةةييم و ةةطا ي = 0.05هنةةاكيفيوقةةا يذا يتللةةمي حصةةائ ميعنةةتيم ةة وىيتللةةمي)
و يالضةوابطيوالمعةا  ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ة نيضةباطيوأفةياتيالشةيطميا  جابا يالمبحوث نيحة

 وأثيهايع ىيفعال ميا تاءيالشيطيي ع ىيل محافظم.

  نوا يالختممي–ذويال جاهيالواحت"يي–(:ين ائجياخ بايي"ال با نيا حاتيي22)ييق جتو ي

 المجا 

يالم و طا 

باي
لخ 

ميا
ق م

 ميي
مال
لح 

ميا
ق م
ال

(
Si

g
ي2نيأق يم .(

  نوا 

 لىيي2مني
ي20أق يمني
  نوا 

 لىيي20مني
ي22أق يمني
  نم

ي22مني
 نمي
 فأكثي

 0.679 0.505 3.48 3.33 3.36 3.39 الصفات الجسدية

 0.811 0.319 3.36 3.28 3.39 3.42 القدرات العقلية والذكاء

 0.879 0.225 3.46 3.40 3.40 3.48 المؤهالت العلمية والتدريب

 0.937 0.139 3.54 3.54 3.50 3.57 اَّلجتماعي يالسلوك اإليجاب

 0.752 0.401 3.28 3.36 3.30 3.41 السمات الشخصية المميزة

 0.455 0.874 3.06 3.30 3.13 3.17 فعالية األداء الشرطي

 0.939 0.135 3.36 3.36 3.34 3.40 جم عيالمجال يال ابقميمعا
ي4.242=يي0.02وىيتللميوم  ي4،422يالجتول ميعنتيتيجميحي ميfق ممي*ي

 ( يمكن استنتاج ما يلي:45من النتائح الموضحة في جدول )
ذو اَّلتجــاه الواحــد "  –المقابلــة َّلختبــار" التبــاين األحــادي  (.Sig)تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 

لجميع المجاَّلت وبذلك يمكن استنتاج أنه َّل توجـد فـروق ذات  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الدَّللة 
 .المجاَّلت تعزى إلى سنوات الخدمة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذهدَّللة 

ويعزو الباحث بان متغير سنوات الخدمة َّل تتاثر بالمتغيرات السـتة المـذكورة آنفـا  فـي المجـال 
حيـــث أن رجـــل الشـــرطة عليـــه أن يتمتـــع بجميـــع الصـــفات المـــذكورة مـــن المتغيـــرات المســـتقلة وهــــي 

الســـــلوك اإليجـــــابي و  المـــــؤهالت العلميـــــة والتـــــدريبو  القـــــدرات العقليـــــة والـــــذكاءو  لجســـــديةالصـــــفات ا
وهـذه نتيجـة  فعاليـة األداء الشـرطيالتـابع وهـو متغيـر العلـى  السمات الشخصية المميزةو  اَّلجتماعي

طبيعية تبرز بان رجل الشرطة في جميـع مسـتويات سـنوات الخدمـة يتمتـع باغلـب الصـفات المـذكورة 
يث أن اندماج الشرطة القديمة مع منتسبي القوة التنفيذية من ذوي سنوات الخبرة القليلة جعلت آنفا  ح



 
 

744 

منهم نسقا  وخليطا  ممتزجا  يجمع بين خبرات السابقين وقـوة الالحقـين ممـا أعطـى إثـراء  لهـذه الشـرطة 
 .المتميزة وجعل آرائهم َّل تختلف باختالف مستويات سنوات الخبرة

(يفةةةةييم و ةةةةطا ي=0.05تللةةةةمي حصةةةةائ ميعنةةةةتيم ةةةة وىيتللةةةةمي)هنةةةةاكيفيوقةةةةا يذا ي
ا  جابا يالمبحوث نيحةو يالضةوابطيوالمعةا  ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ة نيضةباطيوأفةياتيالشةيطمي

 وأثيهايع ىيفعال ميا تاءيالشيطيي ع ىيل مؤه يالع مي.

 لمؤه يالع مياي–ذويال جاهيالواحت"يي–ال با نيا حاتيي(:ين ائجياخ بايي"22)ييق جتو ي

 المجا 

يالم و طا 

باي
لخ 

ميا
ق م

 ميي
مال
لح 

ميا
ق م
ال

(
Si

g
). 

ثانو ميعاممي
 فمايتون

تيا ا ي بكالوي وس تب و 
 ع  ا

 0.543 0.716 3.27 3.41 3.28 3.34 الصفات الجسدية

 0.001* 5.296 3.05 3.35 3.36 3.65 القدرات العقلية والذكاء

 0.042* 2.770 3.26 3.38 3.40 3.66 المؤهالت العلمية والتدريب

 0.097 2.131 3.33 3.49 3.58 3.69 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي

 0.003* 4.732 3.04 3.28 3.29 3.60 السمات الشخصية المميزة

 0.015* 3.562 2.80 3.13 3.19 3.33 فعالية األداء الشرطي

 0.030* 3.014 3.12 3.34 3.34 3.53 جم عيالمجال يال ابقميمعا
ي.αي≤ي0.05*يالفيايب نيالم و ط نيتالمي حصائ اايعنتيم  وىيتللمي

ي4.242=يي0.02وم  وىيتللميي4،422يالجتول ميعنتيتيجميحي ميfق ممي*ي

 ( يمكن استنتاج ما يلي:46من النتائح الموضحة في جدول )
و اَّلتجــاه الواحــد " ذ –المقابلــة َّلختبــار" التبــاين األحــادي  (.Sig)تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 

الصــفات الجســدية، الســلوك اإليجــابي اَّلجتمــاعي"، للمجــالين " α ≤ 0.05أكبــر مــن مســتوى الدَّللــة 
وبذلك يمكن استنتاج أنه َّل توجـد فـروق ذات دَّللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة 

 حول هذين المجالين تعزى إلى المؤهل العلمي.

أقــل مــن مســتوى الدَّللــة  (.Sig)َّلت فقــد تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة أمــا بالنســبة لبــاقي المجــا
0.05 ≥ α  وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات دَّللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة
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الدراســة حــول هــذه المجــاَّلت تعــزى إلــى المؤهــل العلمــي وذلــك لصــالأ الــذين مــؤهلهم العلمــي ثانويــة 
 عامة فما دون.
بعـــ  المتغيـــرات وهـــي )الصـــفات َّل يـــؤثر علـــى احـــث بـــان متغيـــر المؤهـــل العلمـــي ويعـــزو الب

القدرات و باقي المتغيرات وهي ) لكنه يؤثر علىالجسدية والسلوك اَّلجتماعي اإليجابي( في المجال و 
التــابع وهــو متغيــر العلــى ( الســمات الشخصــية المميــزةو  المــؤهالت العلميــة والتــدريبو  العقليــة والــذكاء

يـؤثر تـاثيرا  إيجابيـا  علـى الصـفات َّل وهـذا مؤشـر طبيعـي بـان المؤهـل العلمـي  داء الشرطيفعالية األ
وهــذا مؤشــر  فإنــه يــؤثر إيجابيــا  الجســدية والســلوك اَّلجتمــاعي اإليجــابي، أمــا بالنســبة لبــاقي الصــفات 

بي يجعــل اَّلهتمــام بمعيــار المؤهــل العلمــي كمعيــار هــام وأساســي عنــد اَّلختيــار والتعيــين لمنتســقــوي 
 .واستبعاد ذوي المؤهالت العلمية المتدنية أو األميين الذين يحملون أي مؤهالت علمية الشرطة

(يفةةةةييم و ةةةةطا ي=0.05هنةةةةاكيفيوقةةةةا يذا يتللةةةةمي حصةةةةائ ميعنةةةةتيم ةةةة وىيتللةةةةمي)
ا  جابا يالمبحوث نيحةو يالضةوابطيوالمعةا  ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ة نيضةباطيوأفةياتيالشةيطمي

 .لعتتيالتويا  ميا تاءيالشيطيي ع ىيوأثيهايع ىيفعال

 عتتيالتويا ي–ذويال جاهيالواحت"يي–(:ين ائجياخ بايي"ال با نيا حاتيي22)ييق جتو ي

 المجا 
يالم و طا 

باي
لخ 

ميا
ق م

 ميي
مال
لح 

ميا
ق م
ال

(
Si

g
لي وجتي .(

 تويا 
أق يمني

 22-22ي20-2 تويا ي2
ي22
 فأكثي

 0.723 0.517 3.25 3.26 3.43 3.37 3.48 الجسدية الصفات

 0.530 0.795 3.19 3.21 3.40 3.41 3.43 القدرات العقلية والذكاء

 0.550 0.763 3.42 3.19 3.47 3.42 3.35 المؤهالت العلمية والتدريب

 0.932 0.212 3.50 3.57 3.48 3.54 3.64 السلوك اإليجابي اَّلجتماعي

 0.427 0.965 3.26 3.15 3.26 3.38 3.50 السمات الشخصية المميزة

 0.359 1.097 3.00 2.96 3.11 3.20 3.39 فعالية األداء الشرطي
ي4.202=يي0.02وم  وىيتللميي2،422يالجتول ميعنتيتيجميحي ميfق ممي*ي
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 ( يمكن استنتاج ما يلي:41من النتائح الموضحة في جدول )

ذو اَّلتجــاه الواحــد "  –ألحــادي المقابلــة َّلختبــار" التبــاين ا (.Sig)تبــين أن القيمــة اَّلحتماليــة 
لجميع المجاَّلت وبذلك يمكن استنتاج أنه َّل توجـد فـروق ذات  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الدَّللة 

 دَّللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاَّلت تعزى إلى عدد الدورات.

ة المـذكورة آنفـا  فـي المجـال حيـث ويعزو الباحث بان متغيـر الـدورات َّل يتـاثر بـالمتغيرات السـت
الصــفات أن رجــل الشــرطة عليــه أن يتمتــع بجميــع الصــفات المــذكورة مــن المتغيــرات المســتقلة وهــي 

ــــذكاءو  الجســــدية ــــة وال ــــدريبو  القــــدرات العقلي ــــة والت  الســــلوك اإليجــــابي اَّلجتمــــاعيو  المــــؤهالت العلمي
وهذه نتيجة طبيعية تبـرز  ألداء الشرطيفعالية االتابع وهو متغير العلى  السمات الشخصية المميزةو 

ـــة يتمتـــع باغلـــب الصـــفات  بـــان رجـــل الشـــرطة فـــي الحاصـــل علـــى دورات ســـواء كانـــت كثيـــرة أو قليل
وذلـك يعـزى بـان المنتسـب للشـرطة يـدخل دورة تاسيسـية مـدة سـتة شـهور قبـل أن يـدخل المذكورة آنفا  

حصــوله علــى دورة صــف ضــباط، حيــز العمــل والخدمــة ثــم َّل يرتقــي لرتبــة صــف الضــابط إَّل بعــد 
وكـذلك َّل يرتقـي إلـى رتبـة الضــابط إَّل بعـد حصـوله علـى دورة تاهيــل الضـباط باإلضـافة إلـى أنــه َّل 
يترقى في الرتبة إَّل بعد حصوله على دبلوم علوم شرطية أو شهادة بكالوريوس وهـذا يجعـل الـدورات 

تحقيق مبـدأ ية األداء الشرطي وبذلك يلزيادة فعاللرجل الشرطة  هي من المقومات األساسيةالتدريبية 
 .العدالة والمساواة والحكم الرشيد
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 :الن ائج
لدى ضباط وأفراد الشرطة قوة على أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة أظهرت الدراسة أن  .7

، ويعــــزو الباحــــث ذلــــك الــــى أن هنــــاك اهتمــــام قــــانونفــــر  ال جســــدية تعطــــيهم القــــدرة علــــى
ن إدارة الموارد البشرية التي تسمى بإدارة التنظيم  بالقدرات الجسدية ألفراد وضباط الشرطة وا 
واإلدارة تتجه دوما  الى اختيار وتعيين ذوي القدرات الجسدية القوية واستبعاد ضعاف البنية، 

م اســتهدافهم أثنــاء الهجمــات الصــهيونية علــى ومثــال علــى ذلــك الجرحــى والمصــابين الــذين تــ
علـى أن ضـباط وأفـراد موافقـة  عـدمهنـاك مراكز التنفيذية والشرطة. كما أظهـرت الدراسـة أن 

، ويعــزو الباحــث ذلــك الــى أن بــالوزن المناســب حســب المعــايير المطلوبــةالشــرطة يتمتعــون 
ان يعتبــر ذوي الــوزن الزائــد اَّلختيــار عنــد تشــكيل التنفيذيــة كــان دون اهتمــام بــاألوزان بــل وكــ

هم من لديهم القوة ولم تعتبر زيـادة الـوزن سـلبية فـي ذلـك الوقـت إَّل أن بعـد تشـكيل الشـرطة 
وتكوين إدارة كلية الشرطة واَّلهتمـام بالمعـايير المطلوبـة جعـل هـذه المشـكلة تتالشـى، ولكـن 

مح تدريبيـة تخصصـية أو دمجهم ضمن برا لن تنتهي إَّل باستبعاد هؤَّلء ذوي األوزان الزائدة
عادة لياقتهم من جديد ضمن المعايير المتبعة  .لتخفي  الوزن وا 

ضــــباط وأفــــراد الشــــرطة علــــى أن هنــــاك موافقــــة مــــن قبــــل أفــــراد العينــــة أظهــــرت الدراســــة أن  .2
رارات المناسـبة زمانيـا  بالقدرة على تقدير الموقف عند التعـر  لألخطـار واتخـاذ القـ ونيتمتع

حث ذلك إلى الخبـرة المكتسـبة أثنـاء العمـل وخاصـة اَّلسـتهداف المتكـرر ، ويعزو الباومكانيا  
تقــدير الموقــف عنـــد لمواقــع التنفيذيــة فــي الســابق وكـــذلك مواقــع الشــرطة الحاليــة ممـــا جعــل 

ســلوكا  تعــود عليــه ضــباط وأفــراد  رارات المناســبة زمانيــا  ومكانيــا  التعــر  لألخطــار واتخــاذ القــ
 الشرطة. 

اختيـــار وتعيـــين ضـــباط وأفـــراد ن أفـــراد العينـــة محايـــدين حـــول عمليـــة كمـــا أظهـــرت الدراســـة أ .2
، وذلـك لعـدم معرفـة الجميـع بـان هنـاك تم بعد فحص قدراتهم العقليـة ونسـبة ذكـائهمتالشرطة 

فحوصات تتم قبل اختيار أو تعيين الجدد منهم حيث اعتـاد المعينـون مـن التنفيذيـة وضـباط 
ان تبعــا  لفحــص الهيئــة فقــط دون اجتيــاز اختبــارات وأفــراد الشــرطة القــدامى بــان اختيــارهم كــ

القدرات العقلية والذكاء وهذه تعتبر صفة هامة وأساسية يجـب أن يتصـف بهـا أفـراد وضـباط 
الشرطة على حد سواء، وهذه النتيجة هي نتيجة حقيقيـة وصـل إليهـا الباحـث ممـا يـدل علـى 

بـــارات القـــدرات العقليـــة باخت يهـــتمأن اَّلختيـــار يجـــب أن يكـــون علـــى أســـاس علمـــي ومهنـــي 
 والذكاء.

ضــــباط وأفــــراد الشــــرطة علــــى أن هنــــاك موافقــــة مــــن قبــــل أفــــراد العينــــة أظهــــرت الدراســــة أن  .4
، ويعـزو الباحـث ذلـك من الـدورات التدريبيـة التـي يتلقونهـا لتطـوير وتحسـين أدائهـميستفيدون 
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ف علميـة مـن الى أن هذا واقع وحقيقة حيث أن هـذه الـدورات تكسـبهم مهـارات عمليـة ومعـار 
خــالل التــدريبات الشــرطية مــن مشــاة وعمليــات شــرطة والتــدرب علــى الســالح واللياقــة البدنيــة 
وأساليب الدفاع عن النفس وكـذلك علـوم الشـرطة المتعـددة مـن دراسـة مـواد القـانون والتعـرف 
علــى علــوم اإلجــرام واألدلــة الجنائيــة وأســاليب التحقيــق الجنــائي والبحــث العلمــي واإلســعافات 

ألوليــة والــدفاع المــدني وكــل هــذه العلــوم اإلنســانية التــي تجمــع بــين الجانــب المهنــي العملــي ا
والجانب العلمي المعرفي تصقل شخصية رجل الشرطة وتزيد من خبرته ويصبأ مؤهال  بعـد 

 بعد حصوله على الدورات التاهيلية.الدورة ويشعر بالفرق 
بنـاء يـتم ار وتعيين ضباط وأفراد الشـرطة اختيعلى أن هناك موافقة كما أظهرت الدراسة أن  .5

، ويعــزو الباحــث ذلــك الــى أن اختيــار أفــراد التنفيذيــة هــم مــن علــى الــوَّلء التنظيمــي والحزبــي
أبناء حركة حماس وأنصارها وذوو وَّلء تنظيمي حزبي واحـد، وبعـد تكـوين الشـرطة وانـدماج 

َّلنتمــاء الحزبـــي لتنظـــيم عناصــر الشـــرطة القــدامى بـــافراد التنفيذيـــة أصــبأ اَّلختيـــار حســـب ا
واحــد يتمثــل فــي حركــة حمــاس وأنصــارها، ولكــن بعــد تكــوين وتاســيس كليــة الشــرطة أصــبأ 
اَّلختيـــار دون الرجـــوع إلـــى الـــوَّلء التنظيمـــي والحزبـــي ممـــا جعـــل الســـواد األعظـــم لمكونـــات 
الشرطة الفلسطينية هم أغلبهم مـن أبنـاء حركـة حمـاس أو أنصـارهم وهـذا واقـع التجربـة التـي 

يشــها اخن وبالمقارنــة مــع الــدول العربيــة المجــاورة وكــذلك الــدول األجنبيــة َّل يشــترط بــان نع
يكون المنتمي لمؤسسة الشـرطة هـو باألسـاس ذو انتمـاء تنظيمـي لحـزب واحـد ولكـن يشـترط 

 أَّل يكون لديه انتماء حتى يعمل تحت إمرة أي حكومة منتخبة.
ضــــباط وأفــــراد الشــــرطة علــــى أن لعينــــة هنــــاك موافقــــة مــــن قبــــل أفــــراد اأظهــــرت الدراســــة أن  .6

، ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى بالســـمع والطاعـــة لرؤســـائهم والـــوَّلء للمؤسســـة الشـــرطيةيتمتعـــون 
التعليمات المستديمة وقوة اإلدارة في تنفيذ اللوائأ وسياسة العقوبات المستمرة ضد من يتمرد 

م والوَّلء للمؤسسـة الشـرطية على األوامر جعل اَّللتزام بالتعليميات والسمع والطاعة لرؤسائه
وهــذا يعتبــر مــن أساســيات نجــاح العمــل الشــرطي، وهــذا يعتبــر مؤشــر إيجــابي لواقــع الشــرطة 

ضــباط وأفــراد الشــرطة  محايــدة حــول تنبــؤهنــاك الفلســطينية الحاليــة. كمــا بينــت الدراســة أن 
الخبـرة لـدى ويعزو الباحث ذلك إلى قلـة  بالمشاكل الكامنة في العمل واستدراكها قبل وقوعها

ضباط وأفراد الشرطة وهذا يحتاج الى اهتمام من قبل الوزارة بتكثيف دورات تدريبية لتحسين 
 أداء العاملين في مجال التنبؤ بالمشاكل الكامنة واستدراكها قبل وقوعها.

مـن تظهـر قـوة رجـل الشـرطة علـى أن هناك موافقة من قبـل أفـراد العينـة أظهرت الدراسة أن  .1
، ويعزو الباحث ذلـك الـى وجـود هيئـات رقابيـة عديـدة مـن لقانون بشكل عادلخالل تطبيقه ل

دارة المفـــتش العـــام للشـــرطة وديـــوان الشـــكاوى وكـــذلك مراقـــب عـــام وزارة  إدارة أمـــن الشـــرطة وا 
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الداخليـــة ولجنـــة وزارة الداخليـــة بـــالمجلس التشـــريعي باإلضـــافة الـــى هيئـــات حقـــوق اإلنســـان 
يــة متعـددة الصــالحيات جعلــت المنتمــين للشــرطة يحســبون المتنوعـة وهــذه جميعــا  جهــات رقاب

حسـاب لكــل عمـل يقومــون بـه خوفــا  مــن المسـاءلة والمحاســبة وقبـل كــل ذلـك خــوفهم مــن اهلل 
هنـاك موافقــة عـز وجـل ممـا يجعلهـم يطبقـون القـانون بشــكل عـادل. وقـد أظهـرت الدراسـة أن 

رار النفســي...الخ( لضــباط وأفــراد إجــراء اختبــارات نفســية )المــزاج العــام، اَّلســتقعلــى أنــه يــتم 
ـــل تعييـــنهم وهـــذا صـــحيأ حيـــث أن الكمســـيون الطبـــي وفحـــص الهيئـــة هـــي مـــن  الشـــرطة قب

الشــروط األساســية َّلجتيــاز مراحــل اَّلختيــار والتعيــين وَّل يمكــن لشــخص أن يــدخل مؤسســة 
 الشرطة دون فحص المزاج العام واَّلستقرار النفسي من خالل خبراء وأطباء نفسيين يقومون

 بمقابلة وفحص المرشأ قبل دخوله مراحل اَّلختيار األخرى.
المــواطن الفلســطيني يشــعر علــى أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة أظهــرت الدراســة أن  .8

، ويعـزو الباحـث بالطمانينة واألمان عند التعامل مع ضباط وأفراد الشـرطة دون خـوف مـنهم
ن خالل تعـاملهم مـع ضـباط وأفـراد الشـرطة ذلك إلى أن هناك ثقة عالية لمسها المواطنون م

وبالمقارنة مع عناصر الشرطة السابقة شعروا بالطمانينة واَّلرتياح واألمان عند تعاملهم مع 
ضــباط وأفــراد الشــرطة الحــاليين وهــذا عــزز دور نجــاح المؤسســة الشــرطية الحاليــة، وأظهــرت 

فــي تعــاملهم مــع الجمهــور يميــزون ضــباط وأفــراد الشــرطة علــى أن هنــاك موافقــة الدراســة أن 
ويعـــزو الباحـــث ذلـــك الـــى التربيـــة الصـــحيحة ألبنـــاء الشـــرطة والتـــزامهم  بـــين الـــذكر واألنثـــى

بالتقاليــد والعـــادات الفلســـطينية التـــي تجعلهـــم يميـــزون بالتعامــل بـــين الـــذكر واألنثـــى وكـــل لـــه 
خصوصــــيته وعلــــى ذلــــك تاسســــت إدارة الشــــرطة النســــائية بفروعهــــا المتخصصــــة مــــن إدارة 

دارة المباحث العامة وذلـك جعـل خصوصـية لإلنـاث مـن ا دارة مكافحة المخدرات وا  لسجون وا 
 خالل تعاملهم مع إناث من عناصر الشرطة النسائية.

عالقـــة ذات دَّللـــة إحصـــائية بـــين الصـــفات الجســـدية )الصـــحية أظهـــرت الدراســـة أن هنـــاك  .9
 = αسـتوى دَّللـة إحصـائية )األداء الشـرطي عنـد م فعاليـةواللياقـة البدنيـة( ألفـراد الشـرطة و 

هــذه الفرضــية أثبتــت صــحتها وذلــك بــان معــايير اختيــار ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى ، (0.05
ضباط وأفراد الشرطة حسب الصفات الجسدية )الصحية واللياقة البدنية( وهـي تعتبـر متـوفرة 

  في ضباط وأفراد الشرطة مما يؤثر إيجابا  على فعالية األداء الشرطي.
القـدرات العقليـة والذهنيـة ألفـراد بـين عالقة ذات دَّللة إحصائية اسة أن هناك أظهرت الدر  .71

ويعـزو الباحـث  (α =0.05) الشرطي عند مستوى دَّللة إحصائية فعالية األداءالشرطة و 
هــذه الفرضــية أثبتــت صــحتها وذلــك بــان معــايير اختيــار ضــباط وأفــراد الشــرطة ذلــك إلــى 
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عتبــر متــوفرة فــي ضــباط وأفــراد الشــرطة ممــا يــؤثر وهــي تالقــدرات العقليــة والذهنيــة حســب 
 إيجابا  على فعالية األداء الشرطي.

المــؤهالت العلميــة والتــدريب بــين عالقــة ذات دَّللــة إحصــائية  أظهــرت الدراســة أن هنــاك .77
 (α =0.05األداء الشـرطي عنـد مسـتوى دَّللـة إحصـائية ) وفعاليـةأفراد الشـرطة لضباط و 

فرضــية أثبتــت صــحتها وذلــك بــان معــايير اختيــار ضــباط هــذه الويعــزو الباحــث ذلــك إلــى 
وهــي تعتبــر متــوفرة فــي ضــباط وأفــراد المــؤهالت العلميــة والتــدريب وأفــراد الشــرطة حســب 

 الشرطة مما يؤثر إيجابا  على فعالية األداء الشرطي.
أهميـــة الســـلوك اَّلجتمـــاعي بـــين عالقـــة ذات دَّللـــة إحصـــائية  أظهـــرت الدراســـة أن هنـــاك .72

َبادأة، تقـديم النجـدة والعـون للمـواطنين( و باط و ضاإليجابي ل  فعاليـة األداءأفراد الشرطة )الم 
هـذه الفرضـية ويعزو الباحث ذلك إلى  (α =0.05الشرطي عند مستوى دَّللة إحصائية )

أهميـــة الســـلوك أثبتـــت صـــحتها وذلـــك بـــان معـــايير اختيـــار ضـــباط وأفـــراد الشـــرطة حســـب 
َبادأة، تقديم النجدة والعون للمواطنين(اَّلجتماعي اإليجابي ألفراد الشرطة ) وهي تعتبر  الم 

 متوفرة في ضباط وأفراد الشرطة مما يؤثر إيجابا  على فعالية األداء الشرطي.
ـــاك .72 ـــة إحصـــائية  أظهـــرت الدراســـة أن هن ـــين عالقـــة ذات دَّلل ـــة الســـمات الشخصـــية ب أهمي

 فعاليـــة األداءشـــرطة و أفـــراد الضـــباط و المميـــزة )قـــوة الشخصـــية، قـــدرة اإلقنـــاع، الشـــجاعة( ل
هذه الفرضية ويعزو الباحث ذلك إلى  (α = 0.05الشرطي عند مستوى دَّللة إحصائية )

أهميـــة الســـمات أثبتـــت صـــحتها وذلـــك بـــان معـــايير اختيـــار ضـــباط وأفـــراد الشـــرطة حســـب 
وهي تعتبـر متـوفرة فـي ضـباط الشخصية المميزة )قـوة الشخصـية، قـدرة اإلقنـاع، الشـجاعة(

 مما يؤثر إيجابا  على فعالية األداء الشرطي. وأفراد الشرطة
توجــــد فـــروق ذات دَّللــــة إحصـــائية بــــين متوســـطات تقــــديرات عينــــة  أظهـــرت الدراســــة أنـــه .74

الــذين مســماهم  الدراســة حــول هــذين المجــالين تعــزى إلــى المســمى الــوظيفي وذلــك لصــالأ
ذين رتبــتهم وذلـك لصـالأ الـلرتبـة العسـكرية لكمـا توجـد فـروق تعــزى  .الـوظيفي نائـب مـدير

وذلك لصالأ الذين مؤهلهم العلمي ، كذلك توجد فروق تعزى للمؤهل العلمي مقدم فما فوق
 .ثانوية عامة فما دون

َّل توجــد فــروق ذات دَّللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة أظهــرت الدراســة أنــه  .75
مـــؤهالت ال، القــدرات العقليـــة والــذكاء، الصــفات الجســـدية) الدراســـة حـــول مجــاَّلتالدراســة 

فعاليـة األداء ، السمات الشخصية المميزة، السلوك اإليجابي اَّلجتماعي، العلمية والتدريب
وســنوات  ،لرتبــة العســكريةوا، لمســمى الــوظيفيوا، لمحافظــةوا، تعــزى إلــى العمــر( الشــرطي
 عدد الدورات.وأيضا  مؤهل العلمي، لوا، الخدمة
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يال وص ا :
راسة يقتـرح الباحـث عـدة توصـيات يمكـن أن تسـهم فـي في ضوء النتائح التي أسفرت عنها الد

ـــراد الشـــرطة والمهـــارات والصـــفات  ـــار والتعيـــين لضـــباط وأف ـــة ضـــوابط ومعـــايير اَّلختي ـــة باهمي التوعي
 الواجب توفرها لديهم وتفعيل تنميتها وتحسين مستوى فعالية األداء الشرطي:

ذوي اَّلختيار والتعيين ومفاضلة عند  بالقدرات الجسدية ألفراد وضباط الشرطة ضرورة اَّلهتمام .7
القـــدرات الجســـدية القويـــة واســـتبعاد ضـــعاف البنيـــة، إلـــى جانـــب اَّلهتمـــام بمعيـــار الـــوزن حســـب 

من هم أقل أو أكثر من هذا المعيار وضرورة العمل على أن يكـون  المعايير المطلوبة واستبعاد
ة حتـى بعـد التعيـين وأثنـاء ضباط وأفراد الشـرطة دائمـي المحافظـة علـى أوزانهـم وليـاقتهم الجسـدي

 سنوات الخدمة.
ضـــرورة تنميـــة قـــدرات المنتســـبين والعـــاملين فـــي جهـــاز الشـــرطة فـــي مجـــال تقـــدير الموقـــف عنـــد  .2

عــادة اَّلنتشــار فــي  اتالتعـر  لألخطــار وتــدريبهم علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي اإلخــالء وا 
ان العدو الصهيوني أو أي خطـر َّلستبعاد الخطر الداهم سواء من طير  الوقت والزمان المناسب

باإلضـافة إلـى ضـرورة اَّلهتمـام بفحـص القـدرات العقليـة ونسـبة الـذكاء قبـل تعييـنهم فــي . محـدق
 جهاز الشرطة.

فـراد بالمعرفـة النظريـة والعمليـة مـن خـالل التركيـز األلضـباط و اإعطاء المزيد مـن العنايـة لتزويـد  .2
ى دراســة اَّلحتياجــات التدريبيــة الفعليــة لضــباط فــي البــرامح التدريبيــة التاهيليــة والتخصصــية علــ

وأفـــراد الشـــرطة والقيــــادات األمنيـــة علـــى حــــد ســـواء فـــي المســــتويات التنظيميـــة المختلفـــة وعلــــى 
الجوانــــب التطبيقيــــة التــــي تســــاعد علــــى اكتســــاب المهــــارات القياديــــة فــــي مواقــــف أمنيــــة متباينــــة 

عطــاء الفرصـــة للمرؤوســـين َّلســـتكمال تعلـــيمهم  ،يبيـــة متقدمـــةم أســـاليب وتقنيـــات تدر وباســتخدا وا 
 العالي.

بالمشـاكل الكامنـة فـي العمـل التركيز على تـدريب ضـباط وأفـراد الشـرطة بكيفيـة التنبـؤ اَّلهتمام و  .4
هـذا تدريبية لتحسين أداء العـاملين فـي الدورات التكثيف وذلك من خالل  واستدراكها قبل وقوعها

 .المجال
بالطمانينـــة تعزيـــز الثقـــة الموجـــودة لـــدى المـــواطنين ورضـــاهم عـــن األداء الشـــرطي حتـــى يشـــعر  .5

باإلضـافة الـى اَّلهتمـام بـدور ، ان عند التعامل مع ضباط وأفـراد الشـرطة دون خـوف مـنهمواألم
 الشرطة النسائية وأهميتها عند التعامل مع الجمهور وخاصة في القضايا المتعلقة بالمرأة.

معـايير اختيـار ضـباط وأفـراد من قبل جهات التعيـين علـى واَّلهتمام والتركيز ضرورة المحافظة  .6
المؤهالت و  القدرات العقلية والذهنيةو الصفات الجسدية )الصحية واللياقة البدنية( الشرطة حسب 

ـــدريب  ـــديم النجـــدة والعـــون للمـــواطنين(و العلميـــة والت ـــادأة، تق َب  الســـلوك اَّلجتمـــاعي اإليجـــابي )الم 
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والبعــد عــن الضــغوطات  الســمات الشخصــية المميــزة )قــوة الشخصــية، قــدرة اإلقنــاع، الشــجاعة(و 
واســتقطاب أفــراد التــدريب وأفــراد الشــرطة والعمــل  اختيــار دالخارجيــة كالواســطة والمحســوبية عنــ

جميـع  الدورات التدريبيـة المسـتمرة فـيب بال الهتمام اَّلباإلضافة إلى موضوعية بشفافية مطلقة و 
، وأن َّل يكــون التــدريب مقصـــورا المجــاَّلت وعلــى كافــة مســتويات العــاملين فـــي جهــاز الشــرطة

إلكســابهم الخبــرات والقــدرات المهنيــة  علــى المنتســبين الجــدد بــل ويشــمل العــاملين القــدامى أيضــا  
 ي على وجه العموم.فعالية األداء الشرطحسين طوير وتلتالالزمة 

لحــوافز الماديــة بنظــام جيــد لضــرورة اَّلهتمــام بالجوانــب التحفيزيــة للعــاملين فــي جهــاز الشــرطة  .1
على مبـدأ الثـواب للمبـدع ية إلى اإلنجاز وتحسين األداء حتى تتحقق الدافعوالمعنوية والترقيات 
 والعقاب للمقصر.

اَّلهتمــام بإعطـــاء حــق العـــاملين فــي جهـــاز الشــرطة حـــوافزهم التــي يســـتحقونها وخاصــة الرتـــب  .8
 العسكرية وتكون هذه الرتب حسب الكفاءة واَّلنتماء للعمل، وليس حسب اَّلنتماء التنظيمي.

يادية الشرطية باجتياز الدورات التدريبيـة المتخصصـة فـي تنميـة ربط الترقيات إلى المناصب الق .9
 المهارات القيادية الالزمة للقادة.

 واَّلســتئناس بالمعــايير إيفــاد لجــان مــن ذوي اَّلختصــاص لــدول مجــاورة واَّلســتفادة مــن تجــاربهم .71
رد البشــرية اَّلختيــار والتعيــين واستضــافة خبــراء فــي مجــال تنميــة المــواابطة لعمليــة الدوليــة الضــ

 وتطوير أداء المؤسسة الشرطية. لالستفادة من خبراتهم
باســتخدام التقنيــات الحديثــة والتكنولوجيــا فــي األداء الشــرطي وتــوفير قاعــدة معلومــات  اَّلهتمــام .77

ــــة المتــــوفرة لــــديهم ومجــــاَّلت ال مهــــارات التــــي عــــن ضــــباط الشــــرطة ومســــتوى المهــــارات اإلداري
وتســكين العــاملين فــي جهــاز الشــرطة حســب المهــارات المطلوبــة وتعزيــز  يحتــاجون إلــى تنميتهــا
 سن التقاعد.حتى بلوغهم  روير نقاط الضعف منذ لحظة اَّلختيانقاط القوة لديهم وتط

لتحسـين  اَّلهتمام بزيادة الدورات التدريبية في مجال العالقات العامة وفن التعامل مع الجمهـور .72
صــورة الشــرطي وكســب رضــا الجمهــور وتطــوير أداء الخدمــة الشــرطية حتــى يصــبأ المــواطن 

عليـــه مــن فظاظـــة وســوء معاملـــة فـــي كمـــا تعــود يحــب أن يـــرى الشــرطي أمامـــه وَّل يهــرب منـــه 
 ، ويصبأ الشرطي هو المالذ اخمن للمواطن.الثقة المتبادلة بينهما لترسيخو  السابق

ي إعالمي مـن خـالل عقـد ضرورة اَّلهتمام بدور إدارة العالقات العامة في الشرطة كدور تعريف .72
نشاء إدارة الشرطة المجتمعية التي تهتم بجميـع  ندوات ولقاءات جماهيرية وطالبية ومجتمعية وا 
مشاكل وهموم المـواطن اليوميـة، باإلضـافة إلـى عمـل المزيـد مـن الحمـالت التـي تقـوم بهـا وزارة 

ابط العالقـة بـين تـر  دةزيـاالداخلية كحملة كرامة المـواطن وهيبـة الشـرطة وحملـة خدمـة المـواطن ل
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وأن تقـــوم وســائل اإلعــالم بـــدورها الهــام فــي تعريـــف الجمهــور باهميـــة دور  ،الشــرطة والمجتمــع
  م والتعاون معهم.مساعدته ل الشرطة وضرورةارج

تعزيــز مبــدأ النزاهــة والشــفافية فــي التعامــل مــع جميــع المــوطنين دون تميــز أو تفريــق وبحياديــة  .74
مطلقــة حتــى يجعــل المــواطن يلجــا للشــرطة ولديــه قناعــة بــان هــذه مؤسســة تخــدم الجميــع دون 

 تمييز.
نجاز المهام الموكلة .75 له باقصى سرعة دون تردد أو تسويف  ضرورة قيام رجل الشرطة بواجبه وا 

أو تاجيــل ليحقــق مبــدأ الشــرطة فــي خدمــة الشــعب حتــى يصــبأ المــواطن يعــيش بــامن واســتقرار 
 مراجعات في مراكز الشرطة.الدون خوف من عناء 

مقـص الرقيـب وفـروع لمراقـب عـام الـوزارة على جهاز الشـرطة بإنشـاء إدارة  الرقابيدور التعزيز  .76
ــــوطن  ــــع أنحــــاء ال ــــاب للشــــكاوى والمقترحــــات فــــي جمي ــــتأ ب ــــدأ الشــــفافية والنزاهــــة وف ــــز مب لتعزي

 والتظلمات.
لقانون بشـكل عـادل، إلـى مباد  اتطبيق ضرورة اَّلهتمام بمظهر رجل الشرطة أمام الجمهور و  .71

اختبارات نفسية )المزاج العام، اَّلسـتقرار النفسـي...الخ( لضـباط إجراء ضرورة جانب اَّلهتمام ب
حيـــث أن فحـــص الهيئـــة مـــن الشـــروط األساســـية َّلجتيـــاز مراحـــل  عييـــنهموأفـــراد الشـــرطة قبـــل ت
 اَّلختيار والتعيين.

يتيا ا يمق يحم
يقتــرح الباحــث إجــراء بعــ  الدراســات فــي مجــال القيــادة األمنيــة وتحســين مســتويات المهــارات 

 القيادية وفعالية األداء الوظيفي منها:
 وظيفي لضباط وأفراد الشرطة.دراسة مسحية للعوامل المؤثرة في فعالية األداء ال .7
إجـــراء دراســـة استكشـــافية لالحتياجـــات التدريبيـــة لضـــباط وأفـــراد الشـــرطة فـــي مجـــاَّلت المهـــارات  .2

 الفنية واإلدارية.
إجــراء دراســة حــول فعاليــة األداء الشــرطي فــي وقــت األزمــات وماهيــة الصــفات والســمات التــي  .2

 يجب أن تكون في شخصية رجل الشرطة.
ـــة إدارة المـــوارد البشـــرية وكيفيـــة تســـكين الضـــباط القـــادة فـــي مناصـــبهم إجـــراء دراســـة حـــول ت .4 نمي

 اإلدارية حسب الوصف الوظيفي ومواصفات الوظيفية.
 المعايير التي يتم بها تسكين ضباط وزارة الداخلية ومدى التزام الوزارة بها.دراسة مسحية حول  .5
ة الشرطة ومدى فعاليـة أدائهـم معايير اختيار ضباط الشرطة المنتسبين لكليدراسة مسحية حول  .6

 الشرطي.
إجراء دراسة حول واقع األداء الشرطي وسبل تعزيزه من وجهة نظر ضـباط الشـرطة الفلسـطينية  .1

 وكذلك من وجهة نظر الجمهور.
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 .م2116رشاد الشوا الثقافي، 
  ،م.2111كلوب، عرابي محمد، "العالقات العامة في الشرطة" مكتبة األمير، القاهرة 
  كلــوب، عرابــي محمــد، "المهــارات الشخصــية واإلداريــة لــدى ضــباط الشــرطة" مكتبــة ومطبعــة

 م.2177ة، غزة، دار المنار 
  ،للنشـر  الثقافـة دار ،عمـان ،اتخـاذ القـرارات اإلداريـة بـين النظريـة والتطبيـقكنعـان، نـواف

 م.1992 ،والتوزيع
 ،م.2002 الثقافة، دار، عمان اإلدارية، القيادة نواف، كنعان 
 ،م.2009 الثقافة، دار ،عمان اإلدارية، القيادة نواف، كنعان 
  ،والنشـــــر  الـــــدار الجامعيـــــة للطبـــــع"، رؤيـــــة مســـــتقبلية البشـــــرية: إدارة المـــــوارد"محمـــــد، راويـــــة

 .م2117،القاهرة والتوزيع،
 أكاديميـة  القـاهرة، للشـرطة، اإلداريـة الوظيفـة - اإلداري الضـبط ممـدوح، مصـطفى محمـد

 .م2111 لألمن، مبارك
  ، محمـــــود، محمـــــد فتحـــــي، "اإلدارة العامـــــة المقارنـــــة"، مطـــــابع الفـــــرزدق التجاريـــــة، الريـــــا

 م.7991
 ،مخيمــــر وآخــــرون، قيــــاس األداء المؤسســــي لألجهــــزة الحكوميــــة، المنظمــــة العربيــــة للتنميــــة 

 .م7999
 والنشـر للطباعـة إبـداع غـزة، األولى، الطبعة" البشرية الموارد وتنمية "إدارة محمد، مدهون،ال 

 .م2115
 كليـة ةمطبعـ األولـى، الطبعة القاهرة، "الشرطة إدارة تنظيم" صالأ، مدحت محمد مراسي،ال 

 .م1995، الشرطة
 تنافسـية ميـزة لتحقيـق مـدخل - البشـرية للمـوارد اإلسـتراتيجية اإلدارة الـدين، جمـال مرسي،ال 

 .م2112 اإلسكندرية الجامعية، والعشرين،الدار الحادي القرن لمنظمة
 ،القـاهرة للكاتـب، محفوظـة النشـر حقـوق" البشـرية المـوارد إدارة" سـين،ح وأحمـد مصـطفى ،

 .م2115
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 حــة، إيهــاب محمــد محمــد، "الســمات النفســية لضــباط الشــرطة"، مكتبــة اإلنجلــو المصــرية، ملي
 م.2171، 7القاهرة، ط

  ميشــــيل، هاتيرســــللي، وماكجينــــت، لينــــدا، وجلعــــوط، ســــامير، "اَّلتصــــال واَّلتصــــال اإلداري
 م. 2114المباد  والممارسة" مترجم، دار الرضا للنشر، دمشق، 

 م.2111، اإلسكندرية الجامعية، الدار ،"البشرية للموارد راتيجيةاإلست اإلدارةد، "فري نجار،ال 
 م2112 ،للنشر وائل دار األولى، الطبعة "البشرية الموارد إدارة" حنا، اهلل، نصر.  
  ، م.7991نمر، سعود محمد، "السلوك اإلداري"، مطابع جامعة الملك سعود، الريا 
 ،سلسـلة المـدرب القـاهرة، ،(المـدير دليـل" )فـةالتكل علـى وأثـره الفعـال التدريب" تونس نيوباي 

 .م2112 العربية، النيل مجموعة العالمية
  ،ــــي حســــن، "مهــــارات إدارة األداء"، مركــــز تطــــوير األداء والتنميــــة هــــالل، محمــــد عبــــد الغن

 م.7996القاهرة، 
 ،الشـارقة،  ،"اجتماعيـة دراسـة - والشـرطة الجمهـور بـين العالقـة واقـع" محمـد، نـاجي هـالل

 م.2111 الشارقة، بحوث مركز
 7996هواري، سيد، "اإلدارة: األصول واألسس العلمية"، مكتبة عين شمس، القاهرة، ال. 
  الهيتـــــي، خالـــــد عبـــــد الـــــرحيم، "إدارة المـــــوارد البشـــــرية مـــــدخل إســـــراتيجي"، دار وائـــــل للنشـــــر

 م.2112والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، 

يالماج   ييي ائ 
 علـى تطبيقيـه دراسـة -العـام  األمـن فـي األفـراد اختيـار سـاليبأ سـعود، "تقـويم محيـا، ابـن 

العربيـة  نـايف جامعـة الريـا ، منشـورة، غيـر ماجسـتير رسالة بالريا "، العام مدينة األمن
 م.2115األمنية،  للعلوم

 ،المتغيرات الشخصـية والتنظيميـة وعالقتهـا بـاداء العـاملين د بن عبد الرحمن، خال آل الشيخ"
" الريــا ، رســالة دراســة مســحية علــى ضــباط شــرطة مدينــة الريــا  - األمنيــةفــي األجهــزة 

 م.2117ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 
 ،فـي وزارة  اإلداريـة"واقـع سياسـات اَّلختيـار والتعيـين فـي الوظـائف إيهـاب عبـد اهلل،  جرغون

"، غــزة، رســالة علــى الــوَّلء التنظيمــي أثــرهزة و التربيــة والتعلــيم العــالي الفلســطينية فــي قطــاع غــ
 م.2119ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 ،في األجهزة العاملين أداء على اإلنسانية العالقات أثر" الحميدي، حمدي بن خالد الحربي 
  ،الريـا ،"والمنطقـة الشـرقية الريا  منطقة جوازات بإدارة العاملين على دراسة - األمنية
 م.2112 األمنية، للعلوم نايف جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
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 دراســــة - عالقــــة اإلشــــراف اإلداري بكفــــاءة أداء العــــاملين"اهلل،  الحســــيني، أحمــــد بــــن عبــــد 
 م.7994الريا ،  ،"تطبيقية على المستشفيات العسكرية بالريا 

  ة تحليلية لقطاع صـناعة دراس –الخطيب، صالأ، "التخطيط اإلستراتيجي واألداء المؤسسي
 م.2112األدوية األردنية"، عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، 

 ،الفلسـطينية  الوطنيـة السـلطة لـدى األمـن لرجـل الشخصـية السـمات" خمـيس، خالـد دحـالن
 اإلسـالمية، الجامعـة منشـورة، غيـر ماجسـتير رسـالة غـزة، ،"المتغيـرات بـبع  وعالقتهـا
 م.2111

 ،مسـحية لمـديري دراسـة -األداء  مسـتوى رفـع فـي األمنية المهارات علي، "دور بندر دوش 
 نـايف منشـورة، جامعـة غيـر ماجسـتير رسـالة الريـا ، المقدسـة"، العاصـمة شـرطة مراكـز
 م.2116األمنية،  للعلوم

 ،الجمهـور  مـع بالتعامـل وعالقتهـا والشخصـية اإلداريـة محمـد، "المهـارات بـن فهـد الـذويبي- 
ماجسـتير  رسـالة الريـا ، القصـيم"، منطقـة بشـرطة العـاملين الضـباط علـى مسـحية دراسـة
 م.2115األمنية،  للعلوم نايف جامعة منشورة، غير

 ،بفعاليـة أدائهـم وعالقتهـا الشـرطة ضـباط لـدى القيادية المهاراتمحمد بن علي، " الرشودي 
"، الريـا ، رسـالة ماجسـتير والـدمام الريـا ، مـدينتي ضـباط بـين مقارنـة دراسة - الوظيفي

 م.2112غير منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، 
 ،في وزارات  اإلدارية"واقع سياسات اَّلختيار والتعيين في الوظائف  محمد منصور، الزعنون

األداء"، غـزة، رسـالة ماجسـتير علـى مسـتوى  أثرهالسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة و 
 م.2116إلسالمية بغزة، غير منشورة، الجامعة ا

  دراسـة مسـحية علـى ضـباط  –السكران، ناصر، "المناخ التنظيمي وعالقته بـاألداء الـوظيفي
قطاع قوات األمن الخاصة بمدينة الريا " الريا ، رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة 

 م.2114العربية السعودية، جامعة نايف للعلوم األمنية، 
 ،الريـا ، األمنيـة األجهـزة فـي العـاملين أداء علـى وأثـره تنظيمـيال المنـاخ"، فهـد الصـغير ،"

 .م2112 األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية ماجستير، رسالة
 فعاليــة متطلبــات تطبيــق وظــائف إداريــة و تنميــة المــوارد البشــرية فــي رشــدي،  محمــد ،صـيام"

ر منشـــورة، الجامعـــة " غـــزة، رســـالة ماجســـتير غيـــجهـــاز الشـــرطة الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة
 م.2111اإلسالمية بغزة، 
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  الطنــاني، رامــي، "مهــارات رجــل الشــرطة فــي التعامــل مــع الجمهــور وأثرهــا علــى فعاليــة تقــديم
غـزة، رسـالة  ،دراسـة تطبيقيـة علـى رجـال الشـرطة العـاملين بمحافظـة غـزة" - الخدمة األمنية

 .م2172الجامعة اإلسالمية بغزة، ماجستير غير منشورة، 
 ميدانيـة  دراسـة - األمـن رجـل مـع التعـاون نحـو الجمهـور تجاهـاتعلـي سـابأ "ا يـار،الط

"، الريـــا ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، جامعـــة نـــايف للعلـــوم األمنيـــة، الريـــا  بمدينـــة
 م.7991

 ،وزارة  فـي العـاملين الضـباط لـدى القياديـة إبـراهيم، "المهـارات بـن سـن المـأ عبـد العتيبـي
ضـباط  بـين مقارنـة دراسـة -أدائهـم  بكفـاءة وعالقتهـا الريـا  مدينـة فـي والطيـران الـدفاع
 منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة الريا ، الجوي"، الدفاع قوات وضباط البرية القوات
 م.2112األمنية،  للعلوم نايف

 ،المنافـذ  فـي الجمهـور مـع التعامـل فـي األمـن رجـل عبـاس، "مهـارات الـرحمن عبـد عـالم
التجـاري"،  وينبـع الصـناعي فهـد الملـك مينـائي فـي العـاملين بعـ  يراهـا كمـا -النظاميـة 
 م.2111األمنية،  للعلوم نايف جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الريا ،

  دراســة اســتطالعية علــى العــاملين فــي  –العنــزي، بســام، "الثقافــة التنظيميــة واإلبــداع اإلداري
رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، جامعـــة  المؤسســـات العامـــة فـــي مدينـــة الريـــا ، الريـــا ،

 م.2114الملكة سعود، 
 ،الجمهـور  خـدمات بوحـدة للعـاملين والوظيفيـة الشخصـية محمد، "العوامـل بن أحمد الغانم- 

غيـر  ماجسـتير رسـالة الريـا ، القصـيم"، منطقـة بمـرور العـاملين علـى مسـحية دراسـة
 م.2116األمنية،  للعلوم نايف جامعة منشورة،

 العوامـل المـؤثرة فـي واقـع توزيـع أفـراد الشـرطة فـي قطـاع غـزة" مراكـز عالء محمد ، الغماري"
داراتهـا  "، غـزة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعـة دراسـة حالـة –شرطة محافظة غزة وا 

 م2172 ،اإلسالمية بغزة
  ،ي اإلصـالح والتطـوير اإلداري ودورهـا فـ إستراتيجية"واقع عبد الفتاح محمد علي، الفرجاني

دراســة تطبيقيــة علــى قيــادات الشــرطة الفلســطينية بقطــاع  - تعزيــز أمــن المجمــع الفلســطيني
 م.2118"، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة

 ،األمنيـة  األجهزة في العمل أثناء سودة، "التدريب آل ناصر بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني
منشـورة،  غيـر ماجسـتير رسـالة الريـا ، الريـا "، شـرطة زمراكـ علـى ميدانيـة دراسـة -

 م.2115األمنية،  للعلوم العربية نايف جامعة
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 ،دراسـة  -القياديـة  والمهـارات السـمات نحـو الضـباط محسـن، "اتجاهـات بـن محمـد القرنـي
الريـا ،  السـعودية"، العربيـة بالمملكـة المـدني للـدفاع العامـة المديريـة ضـباط علـى تطبيقيـة
 م.2115األمنية،  للعلوم نايف جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

 ،الريــا "، "تقيــيم أســاليب اَّلختيــار لألفــراد فــي المنظمــات الشــرطيةعايــد عبــد اهلل،  الكاتــب ،
 م.7989رسالة ماجستير غير منشورة، 

  الوذنـــاني، عـــو  محمـــد، "أثـــر الحـــوافز علـــى فاعليـــة األداء والرضـــا الـــوظيفي فـــي األجهـــزة
دراســـة مســـحية علـــى ضـــباط وأفـــراد جـــوازات منطقـــة الريـــا "، الريـــا ، رســـالة  – األمنيـــة

 م.7999ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 

ي:والمج  يالمنشويا 
أبــو زيــد، محمــد خيــر، "أثــر مصــادر اســتقطاب القــوى العاملــة علــى األداء الــوظيفي والــوَّلء  -

تطبيقية على مندوبي شركات التامين األردنيـة"، مجلـة دراسـات، دراسة  –التنظيمي والغياب 
 م.2111، 747ص – 715، العدد الثاني، ص27المجلد 

 م2177دائرة التنظيم واإلدارة بوزارة الداخلية الفلسطينية سنة إحصائيات  -
 2177دليل الشرطة الفلسطينية، إحصائيات  -
القتها بـاألداء الـوظيفي لمـديري القطـاع "القدرات اإلبداعية وع توفيق العجلة،، يوسف، و بحر -

" غـــزة، دراســـة منشـــورة دراســـة تطبيقيـــة علـــى المـــديرين العـــاملين بـــوزارات قطـــاع غـــزة - العــام
العدد الثاني  –المجلد التاسع عشر  –بمجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية 

 م.2177( 7445ص – 7415ص –
 .م2172، 25مجلة، مجلد  علوم العرب، -
 األمـن أجهـزة فـي والتـنقالت والترقيـات التعيينـات معـايير و نظـممحمـد قاسـم، " القريـوتي، -

 م.7991، الريا ، العربية
 م2119الجهاز المركزي الفلسطيني  71رقم  –كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  -
بيـا، "، لي"السلوك األخالقي لرجـل األمـن فـي التعامـل مـع الجمهـورإبراهيم عبد اهلل،  الماحي، -

 م.2116

يالمقاب  :
 75/8/2177حبيب مقابلة،  -
ي
ي
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ي(2م حاييق ي)ي
 حصائ ا يعنيأعتاتيالشيطميوأعمايه يومؤه  ه يالع م ميو نوا يختم ه يع ىيالم  وىي

ي ي02/02/4024ح ىي اي خيالمحافظا يالخم ميوبعضي تايا يالشيطميالم خصصمي
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ي
ي ي02/02/4024ح ىي اي خييظا يالخم مأعتاتيالضباطيفييالشيطميع ىيم  وىيالمحاف

 مجموع يفح خان ونس الو طى شما يغ   غ   ي بم  
 284 29 21 18 29 24 نق ب 1
 94 10 5 2 10 14 يائت 2
 33 5 2 3 2 5 مقت  3
 1 0 0 0 0 0 عق ت 4
 0 0 0 0 0 0 عم ت 5

 412 44 28 23 41 43يالمجموع
 

ي ي02/02/4024ح ىي اي خييالضباطيفييالمحافظا يالخم ميأعماي
 عم ت عق ت مقت  يائت نق ب العمي  
1 25-30 156 1 0 0 0 
2 30-35 124 48 6 0 0 
 2 13 68 132 180 فأكثيي42 3

 2 13 74 181 460يا جمالي
 

ي ي02/02/4024ح ىي اي خييالمؤه  يالع م ميل ضباطيفييالمحافظا يالخم م
 عم ت عق ت مقت  يائت نق ب الفئم  
 0 0 7 25 72 اق يمنيثانوي 1
 0 3 13 40 113 ثانوي 2
 0 1 6 7 29 تب و  3
 2 7 42 111 236  وسبكالويي 4
 0 1 3 7 14 تيا ا يع  ا 5

 2 12 71 190 464يا جمالي
 

ي ي02/02/4024ح ىي اي خيي نوا يالختمميل ضباطيفييالمحافظا يالخم م
 عم ت عق ت مقت  يائت نق ب الفئم  
 0 0 2 14 55 منيخم ميأق  1
 0 1 22 62 312 20الىيي2مني 2
 0 2 21 53 45 22الىيي22مني 3
 2 8 27 58 51 فأكثيي22 4

 2 11 72 187 463يا جمالي
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ي(4م حاييق ي)
يأ ماءيالمحكم ن

يمكانيالعم يلوظ فيالم مىيايال  ي .
 غزة –الجامعة اإلسالمية  عميد كلية التجارة أ. د. ماجد الفرا .7

 د. يوسف بحر .2
 –عضــو هيئــة تدريســية بكليــة التجــارة 

 إدارة األعمال
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 د. وسيم الهبيل .2
 –عضــو هيئــة تدريســية بكليــة التجــارة 

 إدارة األعمال
 ةغز  –الجامعة اإلسالمية 

 د. بسام أبو حمد .4
منســــق عــــام بــــرامح الماجســــتير بكليــــة 

 غزة –جامعة القدس أبو ديس  الصحة العامة

 د. نهاية التلباني .5
عضــو هيئــة تدريســـية بكليــة اَّلقتصـــاد 

 والعلوم اإلدارية
 غزة -جامعة األزهر

 د. جالل شبات .6
ـــــوم  ـــــة العل ـــــة تدريســـــية بكلي عضـــــو هيئ

 اإلدارية واَّلقتصادية
 غزة –لقدس المفتوحة جامعة ا

 غزة –الجامعة اإلسالمية  أستاذ الطب النفسي د. خالد دحالن .1
 غزة –وزارة الداخلية الفلسطينية  وكيل مساعد وزير الداخلية أ. كامل أبو ماضي .8
 غزة –وزارة الداخلية الفلسطينية  مدير اإلنتربول بالشرطة الدولية اللواء ماهر الرملي .9
 غزة –وزارة الداخلية الفلسطينية  ضابط شرطة متقاعد الركن عرابي كلوباللواء  .71
 غزة –كلية الشرطة الفلسطينية  عميد كلية الشرطة الفلسطينية العميد محمد صيام .77

 -وزارة الداخليــــــــــة الفلســــــــــطينية  مدير عام المديرية العامة للتدريب العقيد محمود صالح .72
 غزة

 غزة –وزارة الداخلية الفلسطينية  مدير عام إدارة التنظيم واإلدارة طانالعقيد بهجت أبو سل .72
 غزة –الشرطة الفلسطينية  مدير عام إدارة التنظيم واإلدارة  المقدم عطية منصور .74
 غزة –وزارة الداخلية الفلسطينية  مدير عام مديرية اإلصالح والتاهيل المقدم ناصر سليمان 75
 غزة -كلية الشرطة الفلسطينية  أكاديمي في العلوم األمنية د. إبراهيم حبيب .76

 نائب عميد األكاديمية د. هشام المغاري .71
 -فلســـــــطين األمنيـــــــة  ةأكاديميـــــــ

 غزة

 أكاديمي في العلوم األمنية د. رامز العايدي .78
 -فلســـــــطين األمنيـــــــة  ةأكاديميـــــــ

 غزة
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ي(4م حاييق ي)

افيهايل  جن تيوذلكيح بي  ا ميال جن تيفيي تاي يال تي بيالمعا  ييوالشيوطيالمط وبميوالواجبي وي
 وهييكال اليي:ي4024-2-2ال ابعميلو اي يالتاخ  ميالف  ط ن ميب اي خي

ي

 .ال جن تي فياتيالشيطميالم  جت ن 
 أن يكون فلسطيني الجنسية ويحمل بطاقة هوية . -7
 أن يكون حاصل على أقل من الثانوية العامة . -2
 أن يكون أعزب . -2
 سم. 711َّل يقل طوله عن أن  -4
 سم . 85أن َّل يقل عر  الصدر عن  -5
 سنة . 22أن َّل يتجاوز عمره  -6
 المعدة ( -الضغط -العقلة -أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية وهي ) الجري -1
 أن يجتاز الكشف الطبي والبحث األمني وكشف الهيئة . -8

 
 .يأمايبالن بميلط بميك  ميالشيطمي

اله أن يكون المؤهل العلمي ثانوية عامة بمعدل َّل يقل فيشترط باإلضافة الى أع -7
 % .  11عن 
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ي(2م حاييق ي)

الشيوطيالواجبي وافيهايفييالم قتم نيل وظ فميالع كي ميح بيالمعمو يبهيفييالختما يالطب مي
يغ  ي-و اي يالتاخ  ميالف  ط ن مييالع كي ميفي

يالجياح م:يا مياض.ي2
ييأمياضي منعيمنيال  اقميالصح مي:

 .األصابعالبتر والتشوهات المعيبة باألطراف أو اليد أو القدم أو  .أ 
أو فقـــد جـــزء مـــن عظـــام ف بالصـــفيحة الداخليـــة أو التربنـــة كســـور عظـــام الجمجمـــة أو انخســـا .ب 

 ثبت من فحص المخ بالرسام الكهربائي وجود أي موجات غير طبيعية. إذاالجمجمة 
 داء الفيل. –دوالي الساقين الواضحة  .ج 
 دوالي جدار البطن أو جدار الصدر . –استسقاء البطن  –طن أورام الب .د 
 مثل تضخم الطحال المصري وتضخم الطحال بسبب أمرا  الدم  –تضخم الطحال الواضأ  .ه 
 الخبيثة بجميع أجزاء الجسم . األورام .و 

يأمياضيالجها يال نف يي:.ي4
يأمياضي منعيمنيال  اقميالصح مي:ي

الصـــدر أن الظـــالل الحلقيـــة غيـــر  أشـــعةأورت  إذالقـــي التمـــدد الشـــعبي أو التكـــيس الشـــعبي الخ .أ 
 محدودة بجزء من أحد الفصوص الرئوية أو كان قطرها يزيد عن واحد سم.

 الدرن الرئوي الناشط. .ب 
لــم يثبــت اســتقرار الحالــة أو كانــت الحالــة مســتقرة ولــم يمــ   إذاالدرنيــة بعــد المبدئيــة  اإلصــابة .ج 

 .األقلعلى استقرارها بصفة مستمرة سنة على 
 اَّلنسكاب البلوري. .د 
لم يثبت اسـتقرار الحالـة أو كانـت  إذاانعدام الزاوية الضلعية الجانبية  أوتسمك الغشاء البلوري  .ه 

 .األقلالحالة مستقرة ولم يم  على استقرارها بصفة مستمرة مدة سنة على 
 الصدرية بانواعها. األورام .و 

يأمياضيالجها يالتويي:ي.4
 .جية ( َّل تمنع من اللياقة الصحيةيولو ألغاط القلب غير العضوية )الفس .أ 
 .اختية األبحاثألغاط القلب العضوية َّل تمنع من اللياقة الصحية بعد  .ب 

  تدل على عدم تكافؤ القلب. إضافيةللتاكد من عدم وجود عالمات  اإلكلينيكيالفحص 
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 فحص القلب بالرسام الكهربائي قبل وبعد المجهود ويشترط أن يكون في الحدود الطبيعية. 
الالزمة تمنع مـن  األبحاثقاطع بعد عمل جميع  رأي إلىولكن اَّللغاط التي َّل يمكن الوصول فيها 

 .اللياقة الصحية
  .ألغاط القلب القوية تمنع من اللياقة الصحية .ج 
عدم انتظام ضربات القلب تمنع من اللياقة الصحية فإذا انتظمت الضـربات بعـد عمـل مجهـود  .د 

 نع من اللياقة الصحية. اعتبرت ضربات إضافية وَّل تم
  .يمنع من اللياقة الصحية األورطيتضخم القلب أو تمدد  .ه 
  .الحاَّلت المجرى لها عمليات جراحية على القلب تمنع من الياقة الصحية .و 

ي(:الجها يالبوليي)فحصيالبو ي.4
 أثر الزَّلل َّل يمنع من اللياقة الصحية.  
  أن يثبـت مـن الفحـص الميكروسـكوبي خلـوه  :اختيـةالزَّلل َّل يمنـع اللياقـة الصـحية بالشـروط

من جميع اَّلسطوانات الشفافية وليس به كرات دم حمراء أو بيضاء بكثرة )َّل تزيد أي منهـا 
 .( مع خلو البول من البلهارسياعن خمسة في الحقل الواحد بالعدسة الشيئية عالية القوة

يالعق  ميوالعصب م:يا مياض.ي2
  .العصبية الغير قابلة للشفاء تمنع من اللياقة الصحية را واألمالعقلية والصرع  األمرا 

يالج ت م:ييا مياضي.2
مــن الجســم تمنــع مــن عديــدة  ألجــزاءكانــت غيــر قابلــة للشــفاء وشــاملة  إذاالجلديــة المزمنــة  األمــرا 

 .اللياقة الصحية
ن خاليـا مـن يجب أن يكون جسم المرشأ ناميا نموا طبيعيا وليس به سمنه أو نحافة مفرطة وأن يكو 

 واألنــف األذنــينالعضــوية مــع التاكــد مــن ســالمة الصــوت والســمع وخلــو  األمــرا التشــوهات ومــن 
 .المزمنة األمرا والحنجرة من 

ي:أمياضيالجها يال نف ي.ي2
 .المتكلسة تمنع من اللياقة الصحية األوليةالصدرية بجميع أنواعها فيما عدا البؤرة  األمرا  .أ 
 : تؤجل إداريا حتى تشفى.ةداَّللتهابات الشعبية الحا .ب 

ي:ا بصايقواعتيال  اقميمنيناح مي.ي2
بالمراقبــة الجويــة لحصــر  الشــرطة المشــتغلون أمنــاءلطــالبي اَّللتحــاق بكليــة الشــرطة أو معهــد  .أ 

 :الطائرات
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 6/9  ،6/9  6/72،  6/6أو  
  بدون نظارة 
  الحدقتان طبيعيتان 
  بدون حول ظاهر حقيقي 
  لي بالفانوس الدو  األلوانيميز 

 عساكر الشرطة والخفراء النظاميين .ب 
 6/78 ،6/78  6/24، 6/72أو  
  بدون نظارة 
  الحدقتان طبيعيتان 
  بدون حول ظاهر حقيقي 
  بالفانوس الدولي لعسكري المرور فقط األلوانتمييز 

 عسكري شرطة أو خفير ) مهني بدون حمل سالح (  .ج 
 6/78  ،6/78  6/24،  6/72أو  
  بنظارة 
  لفانوس الدولي )للعسكري الصانع حسب طبيعة عمله(با األلوانيميز 
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ي(2م حاييق ي)

المعمو يبهيفيي تاي يالختما يالطب ميبو اي ييفييحال ي يكيالختمميالطبييالقوم  ونيقياي
يغ  ي-التاخ  ميالف  ط ن مي

 :يةاختيراعى عند صدور قرار القومسيون بعدم اللياقة الصحية للبقاء في الخدمة أن يكون بالصيغة 
التي منعت من البقـاء فـي الخدمـة( وغيـر َّلئـق للبقـاء فـي الخدمـة بعـد  األمرا وتذكر جميع ) عنده

  .استنفاذ جميع إجازاته المستحقة له قانونيا ويعتبر عاجزا عجزا كليا أو جزئيا
اقتـه للبقــاء فـي الخدمــة والمقصـود بـالعجز هــو قـدرة العامــل علـى كسـب عيشــه بعـد أن تقــررت عـدم لي

 : وعانوهو ن
ه العجز الكلي: وهو حالة العجز التي يكون فيها العامل غير قادر على كسب عيشه بعـد تركـ .أ 

 .الخدمة من عمل يتناسب مع حالته
العجــز الجزئــي: هــو حالــة العجــز التــي يكــون فيهــا العامــل قــادرا علــى كســب عيشــه بعــد تركــه  .ب 

 الخدمة من عمل يتناسب مع حالته.

ي:ميلصح ميعنتيال ع نيفييالختمم اقمنيشيوطيال يا عفاءقواعتي
ي:يمنيالناح ميالصح ميا عفاءشيوطي.ي2
وظـــائف الشـــرطة: المرشـــحون لوظـــائف الشـــرطة ومـــن فـــي حكمهـــم َّل يوافـــق القومســـيون علـــى  .أ 

لـم يحصــلوا علـى مســتوى اللياقـة الصــحية للـدخول فــي الخدمـة عنــد الكشـف علــيهم  إذا إعفـائهم
  .لإلعفاء

لم يحصل المرشأ على مستويات  إذالب شروطا صحية خاصة الوظائف العامة: التي َّل تتط .ب 
 اللياقة الصحية لدخول في الخدمة.

الوظــــائف الخاصــــة: التــــي تتطلــــب شــــروطا صــــحية خاصــــة عنــــد التعيــــين فــــي الخدمــــة يوافــــق  .ج 
  .وصالحيته للعمل إنتاجهكانت حالته َّل تتعار  كثيرا مع مدى  إذا اإلعفاءالقومسيون على 

ي:يا بصايناح مييمنيا عفاء_يشيوطيي4
وظـــائف الشـــرطة: المرشـــحون لوظـــائف الشـــرطة ومـــن فـــي حكمهـــم َّل يوافـــق القومســـيون غلـــى  .أ 

  .اإلبصارلم يحصلوا على مستوى اللياقة لدخول في الخدمة من ناحية  إذا همءإعفا
سـتة ،سـتين بـالعينين  اإلبصـارالوظائف العامة: الفئات التي يكتفي فيها عند التعيـين بمسـتوى  .ب 

 حصولهم على خمسة ، خمسين بالعينين معا بنظارة. اإلعفاءظارة ويشترط عند مما بن

ي
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ي(2م حاييق ي)
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

يالجامعةةةةةةةةةةةةةةةةميا  ةةةةةةةةةةةةةةةة م م
يعمةةةةةةةات ييالتيا ةةةةةةةا يالع  ةةةةةةةا
يك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميال جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي 
يق ةةةةةةةةةةةةةةةة ي تاي يا عمةةةةةةةةةةةةةةةةا 

ي
ي

يظهياهلل عات يالتك وي/ي......................................................يحف
يال   يع  ك يويحمميياهلليوبيكا ه

 املوضوع/ طلب حتكيم استبانة لرسالة ماجستري يف إدارة األعمال بعنوان:
الضوابط واملعايري املتبعة يف اختيار وتعيني أفراد الشرطة وأثرها على فعالية األداء الشرطي من 

 وجهة نظر ضباط الشرطة
 (م2172م إىل 2111ع غزة من الفرتة )دراسة حالة الشرطة الفلسطينية يف قطا

الضوابطيوالمعا  ييالم بعميفيياخ  ايي" أتشرف بإفادتكم أنني بصدد إجراء دراسة بعنوان:
يالشيطم ينظييضباط يالشيطييمنيوجهم يا تاء يع ىيفعال م يوأثيها يالشيطم يأفيات  على"، و ع  ن

ن متطلبات الحصول على عينة من أفراد الشرطة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة وذلك ضم
ي.درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية بغزة

لذا فإنه يسعدني أن أضع بين يدي سعادتكم هذه اَّلستبانة، للمساهمة في تحكيمها، 
ولرغبة الباحث في اَّلستنارة برأيكم فإنه يرجى التكرم بوضع مالحظاتكم وأفكاركم وتوجيهاتكم 

 ترونها مناسبة. والتعديالت التي

يولك يج   يالشكييوفائايال ح ميوال قت يي..يوتم  
 

يالباحث        ميفايط ه:
يمع  يت بيخ   يالخالتيييييييي.ال  بانم

ي0299224422جوا ييق :يييييييييييي.المشك ميوالفيض ا 
 0292922424ي
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ي(2م حاييق ي)

يأتا يالتيا م
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
ي مالجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةميا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة م

يعمةةةةةةةةات ييالتيا ةةةةةةةةا يالع  ةةةةةةةةا

يك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميال جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي 

يق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي تاي يا عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

ي

يالموضوع/ي عبئميا  بانميلي الميماج   ييفيي تاي يا عما يبعنوان:
الضوابطيوالمعا  ييالم بعميفيياخ  اييو ع  نيأفياتيالشيطميوأثيهايع ىيفعال ميا تاءيالشيطييمني

يوجهمينظييضباطيالشيطم
ي( 4024 ي لىي4002 ط ن ميفييقطاعيغ  يمنيالف ي ي)تيا ميحالميالشيطميالف 

الضةوابطيوالمعةةا  ييالم بعةميفةيياخ  ةاييو ع ةة نيأفةياتيالشةيطميوأثيهةةاي يقـوم الباحـث بدراسـة بعنـوان:
ي.ع ىيفعال ميا تاءيالشيطييمنيوجهمينظييضباطيالشيطم

تشتمل  وهو بصدد تطبيق استبانة للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لذلك وهي
على ستة محاور وهي: )الصفات الجسدية، القدرات العقلية والذكاء، المؤهالت العلمية والتدريب، 

ويتضمن كل  .السلوك اإليجابي اَّلجتماعي، السمات الشخصية المميزة، مستوى األداء الشرطي(
لدقة محور على مجموعة من الفقرات. أرجو منكم التكرم بتعبئة هذه اَّلستبانة آمال  توخي ا

 والموضوعية.
ن تعاونكم سيكون سببا  في نجاح هذه الدراسة، مع العلم بان المعلومات التي سيتم  وا 

 الحصول عليها لن تستخدم إَّل ألغرا  البحث العلمي فقط.

يو قب وايفائايالح يا يوال قت ي
 

يالباحث
يمع  يت بيخ   يالخالتي
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يأولا:يالمع وما يالشخص م:
يييالميبعيأما يا جابميالمنا بم(يفي يجىيوضعي شاي ي)

ي.يالجنس:2
 ( أنثى )   ( ذكر )

ي.يالحالميالج ماع م:4
 ( أرمل )  ( مطلق    )       متزوج ( )  ( أعزب )

ي.يالعمي:4
 سنة فاكثر 46(   ) سنة 45الى  26(     )  سنة 25الى  25من (  ) سنة 25( أقل من  )

ي.يالمحافظم:ي)ح بيمكانيالعم (2
 ( رفأ ) ( خانيونس     )   ( الوسطى   )   ( غزة ) ل غزة( شما )

ي.يالم مىيالوظ في:2
( مدير  ) ( نائب مدير عام   ) ( مدير دائرة  ) ( رئيس قسم ) ضابط تنفيذي(  )

 عام

ي.يالي بميالع كي م:2
 ( لواء  ) ( عميد ) ( عقيد ) ( مقدم ) ( رائد ) ( نقيب )

ي.ي نوا يالختمم2
 سنوات 71الى  5 ( من ) سنوات 5( أقل من  )
 سنة فاكثر 76( من  ) سنة 75الى   77( من  )

ي.يالطو :2
 سم 761الى  751( من  ) سم  751( أقل من  )
 فاكثر سم 717(   ) 711سم الى  767( من  )

ي.يالو ن:9
 كيلو جرام 81الى  11( من  ) كيلو جرام 11أقل من (  )
 فاكثر.كيلو جرام  97(  ) كيلو جرام 91الى  87( من  )

ي.يالمؤه يالع مي:20
 ( دراسات عليا     ) ( بكالوريوس ) ( دبلوم )  ( ثانوية عامة فاقل )

يالتويا يال تي ب ميال ييحص  يع  ها:عتتي.ي22
 فاكثر 76(       )   75 -77( )  71 – 5(  )  دورات 5أقل من (  )
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يثان اا:يضوابطيالخ  اييوال ع ن

يموافايالفقي 
يغ ييمحا تيموافاي بشت

يموافا
غ ييموافاي

يبشت 
يالمحوييا و /يالصفا يالج ت م:يح بياع قاتكيالىيأييمتىي   يمياعا يمع اييالصفا يالج ت ميع ىيفعال ميا تاءيالشيطي

7. 
يتم اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة بناء على 

 مواصفات جسدية محددة.
ييييي

2. 
الطول المناسب حسب يتمتع ضباط وأفراد الشرطة ب

 المعايير المطلوبة.
ييييي

2. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالوزن المناسب حسب 

 المعايير المطلوبة
ييييي

4. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة الصفات الجسدية والقوة البدنية 

 المناسبة التي تؤهلهم ألداء عملهم.
ييييي

5. 
وقوة وحيوية يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بلياقة بدنية جيدة 

 حسب المعايير المطلوبة.
ييييي

6. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على التحكم في استخدام 

 الطاقة العصبية وهم تحت تاثير ضغوط العمل.
ييييي

1. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على تحمل الجهد 

 المضني في إنجاز العمل.
ييييي

8. 
ية ولياقة بدنية يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بقوة جسد
 تساعدهم على تنفيذ المهام المطلوبة منهم.

ييييي

9. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة قوة جسدية تعطيهم القدرة على 

 فر  القانون.
ييييي

71. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة ببنية جسدية قوية تمنحهم 

 هيبة أمام المواطنين.
ييييي

 بياع قاتكي لىيأييمتىي   يمياعا يمع اييالقتيا يالعق  ميوالذكاءيع ىيفعال ميالمحوييالثاني/يالقتيا يالعق  ميوالذكاء:يح
يا تاءيالشيطي

7. 
اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة يتم بعد فحص 

 قدراتهم العقلية ونسبة ذكائهم.
ييييي

2. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بنسبة ذكاء وقدرات عقلية 

 بة.تساعدهم على إنجاز المهام المطلو 
ييييي

2. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بسرعة البديهة في التعامل 

 مع المواقف الطارئة والمفاجئة والتصرف بحكمة.
ييييي
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يموافايالفقي 
يغ ييمحا تيموافاي بشت

يموافا
غ ييموافاي

يبشت 

4. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على رصد التفاصيل 

 الدقيقة للمشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.
ييييي

5. 
التصور لدى ضباط وأفراد الشرطة خيال واسع قادر على 

 والتخيل لكل اَّلحتماَّلت عند إدارة األزمات.
ييييي

6. 
يستطيع ضباط وأفراد الشرطة تقدير المواقف والتعامل 

 معها بشكل مناسب وفق القانون والمصلحة العامة.
ييييي

1. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة اَّلستعداد الذهني للتحليل 

تخاذ واَّلستنتاج من البيانات والمعلومات المتاحة عند ا
 القرارات.

ييييي

8. 
لدي ضباط وأفراد الشرطة المرونة الذهنية لتقبل األفكار 

 والمقترحات الجديدة.
ييييي

9. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالقدرة على تقدير الموقف 
عند التعر  لألخطار واتخاذ القرارات المناسبة زمانيا  

 ومكانيا .

ييييي

71. 
المواطنين بحكمة وليونة  يتعامل ضباط وأفراد الشرطة مع

 عند تطبيق القانون.
ييييي

المحوييالثالث/يالمؤه  يالع م ميوال تي ب:يح بياع قاتكيي لىيأييمتىي   يمياعا يمع اييالمؤه  يالع م ميوال تي بيع ىي
يفعال ميا تاءيالشيطي

7. 
َّل يتم اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة بناء على 

 زبي.الوَّلء التنظيمي والح
ييييي

يتلقى ضباط وأفراد الشرطة دورات تدريبية شرطية بعد  .2
 اختيارهم للعمل.

ييييي

2. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة مؤهالت متنوعة من كليات 

 شرطية.
ييييي

4. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة مؤهالت علمية جامعية متنوعة 

 تتناسب مع العمل الشرطي.
ييييي

5. 
وتنفيذ برامح تدريبية وتعليمية  يقوم جهاز الشرطة بتطوير

 متخصصة لتاهيل ضباطه وأفراده.
ييييي

6. 
يسعى ضباط وأفراد الشرطة لالنضمام في دورات تدريبية 

 للتطوير واَّلرتقاء بادائهم الشرطي.
ييييي

1. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة اَّلستعداد للمشاركة بالدورات 

 طة.التدريبة المختلفة التي ينظمها لهم جهاز الشر 
ييييي
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يموافايالفقي 
يغ ييمحا تيموافاي بشت

يموافا
غ ييموافاي

يبشت 

8. 
يشارك ضباط وأفراد الشرطة في اقتراح دورات تدريبية 

 حسب احتياجاتهم.
ييييي

ييييي يلبي جهاز الشرطة احتياجات أفراد الشرطة واقتراحاتهم. .9

71. 
يتم تحفيز ضباط وأفراد الشرطة الذين يطورون أنفسهم 

 في مجال العمل من خالل التعليم والتدريب.
ييييي

د ضباط وأفراد من الشرطة الى الخارج لتلقي يتم إيفا .77
 دورات تدريبية شرطية متقدمة.

ييييي

72. 
يستفيد ضباط وأفراد الشرطة من الدورات التدريبية التي 

 يتلقونها لتطوير وتحسين أدائهم.
ييييي

اع قاتكي لىيأييمتىي   يمياعا ييالمحويياليابع/يال  وكيا  جابييالج ماعيي)الم ب اتأ ،ي قت  يالنجت يوالعونيل مواطن ن(يح ب
يمع اييال  وكيا  جابييالج ماعيي)الم ب اتأ ،ي قت  يالنجت يوالعونيل مواطن ن(يع ىيفعال ميا تاءيالشيطي

7. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بالسمع والطاعة لرؤسائهم 

 والوَّلء للمؤسسة الشرطية.
ييييي

ييييي عي.يتمتع أفراد الشرطة بسلوك إيجابي اجتما .2

2. 
يبتكر ضباط وأفراد الشرطة وسائل وطرق جديدة لتطوير 

 أدائهم الشرطي.
ييييي

4. 
يبتكر ضباط وأفراد الشرطة أساليب جديدة إبداعية في 

 العمل لتحفيز زمالئهم على األداء المرتفع.
ييييي

5. 
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالتجديد والتغير في الظروف 

 مل.البيئية المحيطة بالع
ييييي

6. 
يتنبا ضباط وأفراد الشرطة بالمشاكل الكامنة في العمل 

 واستدراكها قبل وقوعها.
ييييي

يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالمسارعة لمعالجة المشاكل  .1
 الطارئة قبل استفحالها.

ييييي

8. 
يبادر ضباط وأفراد الشرطة بتقديم النجدة والعون 

 للمواطنين بكل تواضع وحب.
ييييي

9. 
يشعر ضباط وأفراد الشرطة بهموم المواطنين وآَّلمهم 

 تحقيقا  لشعار "مواطن كريم يحميه شرطي حكيم".
ييييي

71. 
يهتم ضباط وأفراد الشرطة بالنظافة والهندام والمظهر 

 الخارجي.
ييييي

77. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة باَّلنتماء للعمل مما يجعلهم 

 يبذلون قصارى جهدهم فيه.
ييييي
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يموافايالفقي 
يغ ييمحا تيموافاي بشت

يموافا
غ ييموافاي

يبشت 
لمحوييالخامس/يال ما يالشخص ميالمم   ي)قو يالشخص م،يقتي يا قناع،يالشجاعم(يح بياع قاتكي لىيأييمتىي   يمياعا يا

يمع اييال ما يالشخص ميالمم   ي)قو يالشخص م،يقتي يا قناع،يالشجاعم(يع ىيفعال ميا تاءيالشيطي

7. 
يتم إجراء اختبارات للشخصية وفحص الهيئة لضباط 

 لشرطة قبل تعيينهم.وأفراد ا
ييييي

2. 
يتم إجراء اختبارات نفسية )المزاج العام، اَّلستقرار 

 النفسي...الخ( لضباط وأفراد الشرطة قبل تعيينهم
ييييي

ييييي يتم اختبار شجاعة ضباط وأفراد الشرطة قبل تعيينهم. .2
ييييي يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بشخصية قوية. .4

5. 
شرطة القدرة على إقناع المواطنين لدى ضباط وأفراد ال

 باإلجراءات األمنية مراعاة لمصالحهم وأرواحهم.
ييييي

6. 
يستخدم ضباط وأفراد الشرطة قوة القانون لحل النزاع بين 

 المواطنين.
ييييي

1. 
يتصف ضباط وأفراد الشرطة بالعدالة والنزاهة والشفافية 

 والبعد عن الواسطة عند حل النزاع بين الناس.
ييييي

8. 
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بالتوفيق بين الحزم واللين في 

 حل النزاع بين الناس.
ييييي

9. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة خلفية مناسبة عن األنظمة 

 واللوائأ والقوانين المتعلقة بالعمل.
ييييي

71. 
لدى ضباط وأفراد الشرطة القدرة على تقبل انتقادات 

 بالهدوء والحكمة.اخخرين دون غضب والتحلي  
ييييي

77. 
تظهر قوة رجل الشرطة من خالل تطبيقه للقانون بشكل 

 عادل
ييييي

يعتمد ضباط وأفراد الشرطة مبدأ قوة القانون والعدالة  .72
 والمساواة في حل النزاع بين المواطنين.

ييييي

يالمحوييال اتس/يفعال ميا تاءيالشيطي
ييييي أداء شرطي عالي. يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بمستوى .7

2. 
لدي ضباط وأفراد الشرطة القدرة على استخدام فن 

 التعامل والتفاعل مع الجمهور.
ييييي

2. 
يحاول ضباط وأفراد الشرطة تطوير أدائهم الشرطي ذاتيا  

 باستمرار.
ييييي

ييييي هناك رضى لدى الجمهور عن األداء الشرطي. .4
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5. 
لتدخالت الجمهور في َّل ينصاع ضباط وأفراد الشرطة 

 العمل األمر الذي يؤثر إيجابا  على األداء الشرطي.
ييييي

6. 
يتمتع ضباط وأفراد الشرطة بمهنية عالية في فهم القانون 

 واللوائأ والتعليمات الصادرة.
ييييي

1. 
يقوم ضباط وأفراد الشرطة بتطبيق القانون بطريقة مهنية 

 ة والمساواة.صحيحة دون تمييز تحقيقا  لمبدأ العدال
ييييي

8. 
َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع الجمهور 

 بين الذكر واألنثى.
ييييي

9. 
َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع الجمهور 

 بين الفئات العمرية المختلفة في المجتمع.
ييييي

71. 
َّل يميز ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع الجمهور 

 ماءات السياسية المختلفة في المجتمع.بين اَّلنت
ييييي

77. 
َّل يستعر  ضباط وأفراد الشرطة قوتهم في إرهاب 

 المواطنين.
ييييي

72. 
يشعر المواطن الفلسطيني بالطمانينة واألمان عند التعامل 

 مع ضباط وأفراد الشرطة دون خوف منهم.
ييييي

  ئ ميبتقميوموضوع مشكياايلك يلح ني عاونك يوأمان ك يفيي جاب ك يع ىيا 
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